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پيام مدري كل آموزش و رپورش استان همدا ن هب مناسبت ربگزاري همايش
بر همه آشكار است كه آموزش و پرورش كليد فتح آينده است و از دير باز انتظار از آموزش و
پرورش آن بوده است كه انسانهاي فردا را تربيت كند و نسل امروز را براي زندگي در جامعه ي
فردا آماده سازد .با نگاهي به روند كمي و كيفي آموزش و پرورش در جهان ،به خوبي متوجه
مي شويم كه ارتقاي كيفيت آموزش و پرورش موضوع فوق العاده حساسي است كه توجه
پژوهشگران و صاحبنظران را به خود جلب نموده است .امروزه اداره مطلوب مدارس شامل
اصول و قواعدي است كه بايد آنها را آموخت و به كار بست .با رشد روز افزون علم و تكنولوژي
در دنيا ،دوره اداره آموزش و پرورش به روش هاي سنتي و متمركز ،بدون پويايي و رويكرد
تحولي و ناهماهنگ به سرآمده و آموزش و پرورش براي حفظ و بقاي خود و ايجاد قابليت
براي تغييرات مثبت و هدفمند در دانش آموزان نيازمند رويكردهاي كارآمد و اثر بخش است.
چرا كه بي ترديد هيچ نظامي بدون اتخاذ سياست هاي راهبردي و تلاش براي ورود به عرصه
هاي كاربردي و عملياتي كردن برنامه ها ،توانايي عبور از گذرگاه اهي سخت و مسير دشوار
رسيدن به ساحل آرامش و اوج تعالي و پيشرفت را طي نخواهد كرد .امروزه همگان بر اين مساله
اذعان و تاكيد دارند كه بايد از لاک توصيفي بيرون آمد و با پوست اندازي از مراحل مقدماتي
عبور كرده و پا به مراحل جدي تر و عملي تري گذاشت .بسياري نيز بر اين عقيده هستند كه
راه پيداست ،كافي است در اين راه قدم گذاشت .به عبارت بهتر بايد از جايگاه و عظ و خطابه
يا توصيف هاي شاعرانه پايين آمد و به مرحله ي «عمل شجاعانه» گام نهاد .در اين راستا معلمان
و پژوهشگران ارجمنداقدام نموده و با ارائه مقاله هاي ارزشمند در خصوص توسعه حرفه اي و
تكريم معلمان ،سعي در ترسيم افق هاي روشني نموده اند .اينجانب جا دارد از تلاش هاي تمام
عزيزاني كه در برگزاري اين همايش به نوعي سهيم بوده اند قدرداني نمايم .از زحمات اعضاي
محترم كميته علمي و اجرايي همايش وهمكاري خوب دانشگاه پيام نور استان همدان و ساير
دانشگاه ها ومراكز علمي كه در برگزاري اين همايش علمي همكاري داشته اند سپاسگزاري مي
نمايم و اميدوارم اين گونه برنامه ها بستر و زمينه لازم را براي تكريم مقام شامخ معلم در جامعه
و ارتقائ منزلت اجتماعي معلمان را فراهم نمايد.
مصطفيخراعي
مدير كل آموزش و پرورش استان همدان

ن
پيام رئيس دا ش گاه پيام نور همدان هب مناسبت ربگزاري همايش
با سلام و صلوات بر روح پر فتوح امام راحل (ره) و شهدا و آرزوي سلامتي براي مقام معظم
رهبري و توفيق خدمت براي دولت تدبير و اميد ،بايد گفت آموزش و پرورش اساس توسعه
كشور است ،از اين رو بايد خود را براي انجام اين مسئوليت خطير آماده سازد .در اين
آمادهسازي توجه به نيروي انساني به ويژه معلمان اجتنابناپذير است ،چرا كه محور اجراي
هر گونه برنامه و فعاليت در آموزش و پرورش به عهده معلمان است .پس توسعه حرفهاي
معلمان رمز توسعه پايدار است .توسعه حرفهاي از يک سو موجب آمادهسازي معلم به عنوان
يک متخصص در حوزه تعليم و تربيت ميگردد و از سوي ديگر باعث ارتقاي منزلت شغلي
و تكريم معلمان در جامعه ميشود.
با توجه به اهميتي كه تكريم معلم از منظر توسعه حرفهاي دارد ،دانشگاه پيام نور
استان همدان با مشاركت اداره كل آموزش و پرورش استان همدان و حمايت و همراهي
بسياري از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و موسسات پژوهشي اقدام به برگزاري
همايش "توسعه حرفهاي :نگاهي نو به تكريم معلم" نمود كه مورد استقبال دانشگاهيان و
فرهنگيان و پژوهشگران قرار گرفت .اميد است اين اقدام موجبات توجه به نقش كليدي
معلمان در توسعه كشور و جايگاه و منزلت آنها را در سطح جامعه بيش از پيش فراهم آورد.
بر خود لازم ميدانم از زحمات دبير محترم برگزاري و كميته علمي همايش جناب
آقاي دكتر نصراله عرفاني و نيز دبير محترم كميته اجرايي همايش جناب آقاي بهروز مهري
كمال تشكر را داشته باشم .همچنين از همكاري صميمانه اعضاي كميته علمي و اجرايي و
همين طور نويسندگان محترم مقالات كه با مشاركت علمي خويش موجبات هر چه با شكوهتر
برگزار شدن همايش را فراهم ساختند ،قدرداني نمايم .اميد است انشاالله حاصل اين هم-
انديشي علمي مورد استفاده مسئولين امر قرار گيرد.
من الله التوفیق
دکتر صفیالله صفایی
رئیس دانشگاه پیام نور استان همدان

علم
مقدمه دبير ي همايش
یا علی گفتیم و عشق آغاز شد.
اساس توسعه پايدار ،آموزش و پرورش است .آموزش و پرورش ،فعل و انفعالي است ميان
دو قطب سيال معلم و شاگرد كه مسبوق به اصلي و متوجه به هدفي و مستلزم طرح و نقشهاي
است .توفيق يا شكست برنامهها و فعاليتهاي آموزش و پرورش هر نظام و كشوري به
معلمان آن بستگي دارد .به عبارت ديگر مهمترين وسيله رسيدن جامعه به غايات و هدفهاي
آموزش و پرورش" ،معلم حرفهاي" است .از اين رو پياژه يادآور ميگردد زيباترين اصلاحات
و بازسازيها به جايي نميانجامد ،اگر معلماني به تعداد كافي و با سطح آمادگي مناسب در
اختيار نباشد .به اين ترتيب براي آن كه مدرسه با يک نوسازي تربيتي قرين گردد ،بايد در
وهله نخست به مسأله آمادهسازي معلمان بپردازد .پياژه آمادهسازي معلمان را مسأله كليدي
اين نوسازي ميداند ،اگر معلمان از توشه علمي محكمتري برخوردار باشند ،همين امر داراي
يک پيامد اقتصادي نيز هست :بالا رفتن سطح زندگي همراه با بالا رفتن مقام و منزلت اجتماعي
آنان .آن وقت است كه كمبود معلم تقليل خواهد يافت و محافظهكاري آموزشگاهي كه يک
موسسه تربيتي را به صورت يک ارگانيسم تربيتي واپسنگر در ميآورد ،به حداقل خواهد
رسيد .بديهي است نتايجي كه بار ميآيند ،هم در سطح اقتصاد تربيت مثبت خواهد بود و هم
در سطح اصلاح شرايط شكوفايي كودكان و هم در رابطه با اين تغييرات ،از لحاظ بالا رفتن
سطح فرهنگي مردم.
ما مفتخر به ديني هستيم كه پيامبر عظيمالشأن آن حضرت محمد مصطفي (ص) در ابلاغ
رسالت پيامبري خود فرمودند" :انما بعثت معلما" و نيز فرمودند" :انما بعثت لاتمم مكارم
الاخلاق" .از اين رو معلمي را رسالت انبياء دانستهاند و معلمي با اخلاق همراه گشته است.
پس اخلاق حرفهاي هدف توسعه حرفهاي معلمان است .به عبارت ديگر معلمي ،معلم است
كه داراي اخلاق حرفهاي باشد ،براي اين منظور بايد حرفهاي عمل كند تا منزلت يابد و مورد
تكريم قرار گيرد .حرفهاي شدن يعني صلاحيتها و شايستگيهاي معلمي را كسب كند و

توسعه دهد .اين صلاحيتها عمدت ًا در سه بخش دانش و مهارتهاي تخصصي ،تربيتي ،و
فناورانه جاي ميگيرند.
"همايش علمي توسعه حرفهاي :نگاهي نو به تكريم معلم" گامي است كوچک براي
تحولي بزرگ و بنيادين در آموزش و پرورش به اين اميد كه به شأن و منزلت معلم در جامعه
عطف توجه ايجاد نمايد و توسعه حرفهاي معلم را اساسترين عامل تكريم معلمان معرفي
نمايد .اين همايش به لطف و عنايت الهي توسط دانشگاه پيام نور استان همدان با مشاركت
اداره كل آموزش و پرورش استان همدان و حمايت سازمان نظام روانشناسي و مشاوره،
انجمن علمي روانشناسي تربيتي ،پايگاه استنادي علوم جهان اسلام ( ،)ISCدانشگاههاي
بوعلي سينا ،فرهنگيان استان همدان ،آزاد اسلامي واحد همدان و موسسه فرهنگي هنري
هگمتانه فراگير همهدانا در  01و  01آذر ماه سال  0131در شهر همدان برگزار گرديد .برخود
لازم ميدانم از بذل توجه همه مسئولين ذيربط به ويژه موسسات ياد شده و نيز از همكاري
صميمانه اعضاي محترم كميته علمي و اجرايي همايش تشكر و قدرداني نمايم .اميد است آن
چه انجام شده است مرضي درگاه احديت و موجب خشنودي ولي عصر (عج) قرار گيرد.

اللهم عجل لولیك الفرج
نصراله عرفانی
دبير برگزاري و دبير كميته علمي
همايش توسعه حرفهاي :نگاهي نو به تكريم معلم

مقدمه دبير اجرايي همايش
معلمان نقش مهم و تاثيرگذاري در توسعه و پيشرفت جامعه داشته و از آنها به عنوان
كارگزاران اصلي تعليم و تربيت و پرچمداران توسعه علم و معرفت و دانايي ياد مي شود و
معلمان مي توانند با تربيت نيروهاي انساني كارآمد و كيفي و توسعه نظام آموزشي زمينه را
براي توسعه همه جانبه و پايدار جامعه فراهم كنند.
معلمان جزء مهمترين ملت سازان هستند و كشور براي هدايت جوانان به سمت كسب
حقيقت دانش و داشتن يک زندگي شرافتمدانه و با عزت چشم اميد به آنها دارد.
در توسعه و پيشرفت جامعه عوامل و مولفه هاي گوناگوني تاثير دارد كه يكي از اين
عوامل اساسي و زيربنايي وجود معلمان كارآمد ،فكور و دانشمند است از اين رو ارتقاء
منزلت اجتماعي اين قشر تاثيرگذار بسيار حائز اهميت مي باشد .در پژوهش هاي صورت
گرفته از نظر اكثريت معلمان ،افزايش رفاه اقتصادي و اجتماعي ،كاري بودن نظام آموزشي،
مشاركت معلم در تصميم گيري هاي آموزشي ،دسترسي عادلانه به منابع كمياب ،عدم فاصله
نقش معلمي و ...باعث افزايش منزلت اجتماعي فرهنگيان مي شود .از اين رو مي توان انتظار
داشت با ارتق اء منزلت اجتماعي و فراهم نمودن امنيت خاطر در ابعاد مختلف زندگي انگيزه
معلمان كه با عشق دروني نيز همراه است گام هاي موثري در جهت رشد و تعالي برداشت.
تكريم مقام شامخ معلم ،عنصر مهم توسعه ،پيشرفت به ويژه توسعه فرهنگي و يادآور
تلاش و خدمات ارزشمند و مجدّانه اي است كه اهالي تعليم و تربيت براي هدايت و باروري
استعدادهاي نسل امروز متحمل مي شوند .معلمان پايه گذاران تربيت ،توسعه فكر و تعليم
در جامعه هستند و معالجه جهل و ناداني هر جامعه اي به دست آنان صورت مي گيرد.
تکریم مقام معلم ،تجليل از كساني است كه علم را جرعه جرعه در جان ها جاري مي
كردند .خود لحظه لحظه مي سوختند و با دانش خويش ،جامعه را مي ساختند و فردايي
باشكوه را نويد مي دادند آنها كه قامتشان ،در راه تعليم خوبي ها خميده شد .عزيزاني كه در
سنگر علم و دانش ،سربازاني با اخلاص و دانشمند تربيت كردند .بايد ياد كرد از اين گم
نامان آشنا آنان كه دفترهاي خاطرات از عطر يادشان آكنده است.

تكريم و بزرگداشت مقام معلمان را نبايد محدود به زمان و مكان خاصي كرد بلكه جامعه
بايد همواره با روش ها و فرايندهاي گوناگون تلاش و فعاليت هاي معلمان انديشمند و فكور
را ارج نهاده و فكر و انديشه فرهيختگان و اساتيد را پاس بداريم.
در راستای تحقق آن رسالت خطیر:
فراخوان مقاله و برگزاري همايش" توسعه حرفه اي ،نگاهي نو به تكريم معلم" گامي هرچند
كوچک در جهت زمينه سازي براي شناسايي راه هاي تقويت و توسعه حرفه اي معلمان و
به تبع آن تكريم جايگاه والاي معلمان در جامعه اسلامي مي باشد.
آموزش و پرورش استان همدان پس از طرح و تصويب اين همايش مقدمات برگزاري آن را
با همكاري دانشگاه پيام نور همدان در راستاي تفاهمنامه منعقده با دانشگاه و با جلب
همكاري ساير نهادها و دستگاهها از جمله سازمان نظام روانشناسي و مشاوره جمهوري
اسلامي ايران ،انجمن روانشناسي تربيتي ايران ،دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه بوعليسينا فراهم
نمود و اقدامات مقدماتي فراخوان و تعيين محورهاي همايش در جلسات متعدد كميسيون
تخصصي شوراي تحقيقات انجام گرديد و امور مربوطه در كميته اجرايي پيگيري شد.
پس از دريافت مقالات كار ارزيابي و داوري مقالات توسط كميته علمي كه همگي از اعضاي
هيات علمي دانشگاه ها بودند انجام يافت .به منظور برگزاري مطلوب همايش و ارائه
دستاوردهاي آن هشت كارگروه ،زيرمجموعه كميته اجرايي در اداره كل آموزش و پرورش
استان به شرح زير شكل گرفت:
*كارگروه روابط عمومي
*كارگروه برنامهريزي
*كارگروه اسكان ،پذيرش و تشريفات
*كارگروه انتشارات و ارزيابي
*كارگروه برگزاري كارگاه
*كارگروه پشتيباني و مالي

*كارگروه حراست
*كارگروه فناوري
همچنين با هماهنگي مركز نيروي انساني ،فن آوري اطلاعات وزارت متبوع مقرر شد يک
كارگاه علمي به منظور اتخاذ راهكارهاي اجرايي جهت تكريم مقام معلم مستخرج از مجموعه
مقالات ارائه شده در همايش با حضور معاونان پژوهش و برنامه ريزي استان هاي كشور و
بررسي پيشنهادهاي آنان تشكيل شود.
اميد است بتوان با استفاده از يافته هاي اين همايش و نظرات كارشناسان و صاحبنظران زمينه
لازم را براي تحقق اهداف سند تحول بنيادين آموزش و پرورش در جهت ارتقاء منزلت

معلمان و تكريم مقام معلم فراهم نمود.

بهروز مهري
معاون پژوهش و برنامهريزي نيروي انساني
ادارة كل آموزش و پرورش استان همدان
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 .1چکیده
مقصود نهايي از انجام هرگونه ارزيابي عملكرد ،افزايش كارايي و اثربخشي سازمان مربوطه ميباشد.
لذا پژوهش حاضر باهدف "ارتباط ارزيابي عملكرد با صلاحيتهاي حرفهاي معلمان مقطع ابتدايي
شهر بيرجند" به اين منظور صورت گرفته است .جامعه آماري در اين پژوهش را كليه معلمان مقطع
ابتدايي شاغل در سال تحصيلي  0131-0131در شهر بيرجند كه تعداد آنان برابر  0761نفر بودند
تشكيل دادند .از اين تعداد ،بر اساس جدول تعيين حجم نمونه از روي حجم جامعه كه توسط
كرجسي و مورگان تهيهشده ،تعداد  101نفر بهعنوان نمونه و به شيوه نمونهگيري طبقهاي نسبي با
در نظر گرفتن ويژگي جنسيت انتخاب گرديدند .براي جمعآوري اطلاعات از روشهاي بررسي
اسناد ،مدارک و گزارشهاي عملكرد مربوط به ارزيابي از عملكرد معلمان و همچنين پرسشنامه
صلاحيت حرفهاي كريمي ( )0188استفاده گرديد .ضريب آلفاي كرونباخ جهت تأييد و اعتبار
پرسشنامه صلاحيت حرفهاي  1931ميباشد .در تجزيهوتحليل دادهها از آمار توصيفي براي بدست
آوردن فراواني ،درصد ،ميانگين ،انحراف استاندارد و سپس از آمار استنباطي از پارامترهاي
همبستگي ،رگرسيون جهت آزمون فرضيههاي اصلي و آزمون  Tو آنوا ( )ANOVAجهت
آزمونهاي جانبي و همچنين از نرمافزار آماري  spss22استفاده گرديد .نتايج حاصل نشان داد كه
بين ارزيابي عملكرد معلمان و صلاحيتهاي حرفهاي آنان رابطه معنيداري وجود دارد.

 .2واژههایکلیدی:
ارزيابي عملكرد معلمان ،ارزيابي سازماني معلمان ،صلاحيتهاي حرفهاي معلمان.

 .0دانشجوي كارشناسي ارشد ،رشته علوم تربيتي با گرايش برنامهريزي درسي ،دانشگاه دولتي ،بيرجند،
majid.padid@birjand.ac.ir
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 .3مقدمه
بررسي تحقق اهداف سازماني از طريق سنجش ميزان اثربخشي و همچنين كارايي و بهرهوري هر
سازماني از اصول اصلي پويايي سازمان است (سعادت .)0181،آموزشوپرورش نيز بهعنوان يک
سازمان مهم در جامعه ،از اين امر مستثني نبوده و براي پويايي و اثربخشي خود ميبايست همواره
اهداف و عملكرد خود را مورد ارزيابي قرار داده و از اين طريق فرصتهاي بهتر و تغييرات اساسي
را به وجود آورد .دراينميان ارزيابي عملكرد كاركنان از اهميت ويژهاي برخوردار است .از آنجايي
كه ارزيابي كاركنان و بررسي صلاحيتها و قابليتهاي كاركنان از وظايف اصلي يک سازمان است
لذا با آگاه نمودن كاركنان از عملكردشان ،زمينهي پرورش آنها فراهم شده و آنها به شكل آگاهانه
تلاش در جهت جايگزين ساختن رفتارهاي مناسب و حذف رفتارهاي منفي و غير اثربخش خواهند
داشت و اين امر نهتنها كارايي كاركنان را موجب خواهد شد ،بلكه موجب اثربخشي سازمان نيز
ميگردد (سيدجوادين .)0188،بنابراين آموزشوپرورش به عنواني سازماني وسيع ،ازيکطرف
تأمينكننده نيروي انساني در سازمانهاي مختلف است و از طرف ديگر ،نهادي است كه در پرورش
انسانهاي فرهيخته و آگاه نقش اساسي دارد ،لذا بديهي است كه بايد به آن توجه كافي مبذول شود
و عناصر اساسي نظام آموزشي هم بهطور دقيق و مستمر مورد ارزيابي قرار گيرند .در اين راستا
معلمان كه مجري فعاليتهاي آموزشي و پرورشي هستند و در هدايت رشد دانشآموزان و شكوفايي
استعدادهاي آنان دخالت دارند ،ضرورت دارد كه مورد ارزيابي قرار گيرند و با ارائه بازخوردهاي
مفيد و سازنده به آنها در جهت اصلاح و پيشرفت نظام آموزشي كشور اقدام و همگام با تغيير و
تحولات جامعه حركت نمود (خدايار.)0180،
يكي از كاستي هاي موجود در حوزه ارزيابي عملكرد ،نبودن يكپارچگي و انسجام بين اجزاي
اين نظام در سطوح مختلف سازماني است .بويس و كلينر )0337( 0معتقدند« :ايجاد يک سيستم
ارزيابي كه بتواند عملكرد كاركنان را بهطور دقيق منعكس كند ،كاري بس دشوار است و اگر سيستم
ارزيابي عملكرد در يک سازمان نتواند ارتباط و توافقي را بين عملكرد كاركنان و اهداف سازماني
ايجاد كند ،آن سيستم بهطورقطع كارا نيست» .توافق و همسويي ديدگاههاي ارزيابيكنندگان
(سازمان) با صلاحيتهاي حرفهاي آنان در نوع روش ارزيابي ،اهداف ارزيابي و استفاده از نتايج آن
0. Boice & Kleiner

4

 /همايش توسعهي حرفهاي :نگاهي نو به تكريم معلّم

براي ارتقاء ،انتصاب و انتخاب معلمين نمونه و باصلاحيت ،زمينهساز استقرار نظام سنجش كارا و
كارآمد براي بهبود جايگاه حرفهاي معلمان و ارتقاي منزلت اجتماعي آنان خواهد بود (كرمي.)0181 ،
ازآنجاييكه ارزيابيها منبع تصميمگيري قرار نميگيرند و مفهوم ارزيابي جايگاه علمي و واقعي
خود را به دست نياورده است و با توجه به اينكه هنوز ارزيابي در نظام آموزشي به خاطر سابقهي
فرهنگي و تاريخي ،مترادف بازرسي ،مچگيري و تفتيش تصور ميشود (پدرام )0171 ،و عوامل
متعددي از قبيل روشهاي نامناسب اجرايي و فقدان افراد متخصص ارزشيابي آموزشي ،موجبات
نارضايتي معلمان را از سيستم ارزشيابي فعلي ايجاد كرده است (بنيسون و كيسون ،)2111 ،0پژوهش
حاضر باهدف بررسي ارتباط ملاکها و معيارهاي ارزيابي سازماني با مؤلفههاي صلاحيتهاي
حرفهاي معلمان انجام شده است تا مشكلات و كاستيهاي نظام ارزيابي موجود را شناسايي كرده و
پيشنهادهايي در جهت بهبود نظام ارزيابي عملكرد معلمان ارائه دهد بهطوريكه موجبات اثربخشي
نظام ارزيابي موجود را فراهم نمايد و درصدد پاسخگويي به اين سؤال خواهد بود كه آيا ارزيابيهاي
سازماني در راستاي صلاحيتهاي حرفهاي معلمان قرار دارد؟
ارزيابي عملكرد عبارت است از اندازهگيري عملكرد از طريق مقايسه وضع موجود با وضع
مطلوب يا ايدهآل؛ بر اساس شاخصهاي از پيشتعيينشده كه خود واجد ويژگيهاي معين باشد
(رحيمي .)0181،ارزيابي عملكرد عبارت است از ارزشيابي دورهاي عملكرد كاري كاركنان توسط
سرپرست بلافصل (بزاز جزايري .)0181،ارزيابي عملكرد عبارت است از سنجش سيستماتيک و
منظم كار افراد در رابطه با نحوه انجاموظيفهي آنها در مشاغل محوله و تعيين پتانسيل موجود در
آنها جهت رشد و بهبود (ميرسپاسي .)0187،ارزيابي عملكرد عبارت است از تعيين درجه كفايت
و لياقت كاركنان ،ازلحاظ وظايف محوله و قبول مسئوليتها در سازمان كه اين ارزيابي بايد بهطور
عيني و سامانمند انجام پذيرد (دعائي.)0177 ،
ارزيابي ،2روش نظاممندي براي بررسي پيامدهاي يک برنامه و شناسايي نقاط ضعف و قوت آن
است كه آگاهي از نتايج و بازخوردها ،منجر به تصميمات اثربخشتر و بهبود عملكرد خواهد شد.
ارزيابي به يک فرايند ساختارمند براي جمعآوري و تفسير اطلاعات گفته ميشود كه تحقق اهداف
0. Benson and Kayson
2. Evaluation
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موردنظر برنامه و ميزان آن را تعيين مينمايد (سيف .)0187،ارزيابي از مؤثرترين روشها براي
تضمين كيفيت و شرط اساسي روند ارتقاء كيفيت مستمر 0در سيستم آموزشي ميباشد .معلمان يكي
از اركان مهم نهاد آموزشوپرورش محسوب ميشوند و نحوه عملكرد آنها در بازدهي كل نظام
آموزشي نقش اساسي ايفا مينمايد .ارزيابي صحيح ،گوياي وضعيت عملكرد معلم بوده و
درصورتيكه بازخورد نتايج بهطور صحيح و بهموقع به معلمان منعكس گردد ،ميتواند ضمن
تشخيص نقاط قوت و ضعف ،بهعنوان عاملي كمکكننده درجهت ارتقاي كيفيت فعاليتهاي
آموزشي آنها ،مؤثر باشد (سيف .)0183،بنابراين هدف ارزيابي معلمان دركليترين سطح ،بهبود امر
آموزشي است .بهبود نظاممند امر آموزش ،در وهله اول مستلزم ارزيابي عملكردهاي آموزشي فعلي
است .اودهيامبو )2111(2در پژوهشي تحت عنوان "ارزيابي معلمان ،بر اساس تجارب معلمان
دبيرستانهاي كنيا" به مطالعه وضعيت ارزشيابي از معلمان مقطع متوسطه در كنيا پرداخته و
توصيههايي براي بهبود نظام ارزشيابي عملكرد آنان بر اساس تجارب معلمان دبيرستانهاي كنيا و
تجربه مطلوب كشورهاي ديگر ارائه نموده است .نتايج حاصل از اين پژوهش عبارتاند از .0 :نتايج
مطلوب ارزشيابي براي بهبود عملكرد ،مهم است .2 .ارائه بازخورد سازنده در بهبود عملكرد معلمان،
در كلاس درس مهم است .1 .ارزشيابي ،نقاط قوت و ضعف را مشخص ميكند.
معلم ،كارگزار اصلي تعليم و تربيت و روح نظام آموزشي هر كشوري است و با كوشش
خردمندانهي اوست كه اهداف متعالي نظام آموزشي در آن كشور محقق ميشود (عبدالهي ،دادجوي
توكلي و يوسلياني .)0131،بنابراين ازآنجاييكه معلم در تمام نظامهاي آموزشي داراي نقشي كليدي
و اثرگذار است ،انتظار جامعه از مدرسه و معلم اين است كه جواناني را براي زندگي واقعي در
جامعه فردا آماده كند .لذا دانش ،مهارت و تواناييهاي زنان و مردان آينده به دانايي ،توانايي،
صلاحيت ،تلاش و احساس مسئوليت معلمان امروز بستگي دارد (ملكي .)0176،تعريفي كه از نقش
معلم در جامعهي آموزشوپرورش ميشود ،مبتني بر كسب صلاحيتهايي است كه او را براي اداي
تكليف معلمي آماده ميكند .مولدر )2110( 1تعريف صلاحيت يا شايستگي را به دليل ديدگاههاي

0. Continuous Quality Improvement
2. Odhiambo
1. Mulder
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متنوعي كه در اين زمينه وجود دارد ،كار دشواري ميداند .وجود تعدد در تعاريف صلاحيت و
شايستگي ،ناشي از كاربرد وسيع و گستردهي اين واژه در حوزههاي مختلف روانشناسي ،مشاوره
شغلي و شاخههاي مختلف مديريت و همچنين تفاوت در ارزشها ،مباني فلسفي ،نگرشها و
رويكردهاي متفاوت در بين انديشمندان و صاحبنظران اين حوزه است .ازجمله ،ودرلي،)2111( 0
صلاحيت را مجموعهاي از دانش ،تواناييها ،مهارتها و ويژگيهاي شخصيتي ميداند (وردلي،
 2111به نقل از عباباف ،فراستخواه و مهر عليزاده.)0131،
در چشمانداز توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي بيستسالهي نظام جمهوري اسلامي ايران
( )0111بهويژه سياستهاي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري و ساير اسناد بالادستي نظام تعليم و
تربيت ازجمله سند تحول آموزشوپرورش ،فصل دوم (بيانيهي ارزشها ،بند  ،)7فصل ششم
(راهبردهاي كلان ،بند  )01و فصل هفتم (هدفهاي عملياتي و راهكارها ،بند  )01و نقشه جامع
علمي كشور ،راهبردهاي ملي (شمارههاي  8 ،1و  )18و برنامههاي پنجم توسعهي آموزشوپرورش
( )0131-0131به نقش معلم (مربي) بهعنوان اسوه و مؤثرترين عنصر در نظام تعليموتربيت و لزوم
توسعه مستمر شايستگيها و توانمنديها و ارتقاي منزلت اجتماعي منابع انساني و مرجعيت علمي
و اجتماعي معلمان و نكوداشت مقام آنان پرداخته شده است .لذا در راهبردها و سياستهاي وزارت
آموزشوپرورش ،اصلاح نظام جذب ،نگهداشت و توسعه منابع انساني به همراهي بازآفريني
مرجعيت معلم ،بهبود جايگاه حرفهاي و ارتقاء منزلت اجتماعي معلمان ،جايگاه ويژهاي داشته و
زمينهساز نظامي كارا و كارآمد براي گستره عظيمي از نسل آينده خواهد بود .يكي ازجمله هدفهاي
عملياتي در سند تحول بنيادين آموزشوپرورش ،ارتقاي منزلت اجتماعي و جايگاه حرفههاي منابع
انساني ،با تأكيد بر نقش الگويي و جايگاه معلم است ،كه از راهكارهاي رسيدن به اين امر مهم،
استقرار نظام سنجش صلاحيتهاي عمومي ،تخصصي و حرفهاي ،تعيين ملاکهاي ارزيابي و ارتقاي
مرتبه (نظام رتبهبندي) علمي و تربيتي معلمان و تقويت انگيزه ارتقاي شغلي در آنان بر اساس نظام
معيار اسلامي است كه در سند مذكور به آن اشاره شده است (سند تحول بنيادين آموزشوپرورش،
.)0131

0. Weatherly
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وزارت آموزشوپرورش با توجه به اهميت كار معلمان ،دستورالعملي را براي ارزشيابي از
كارايي معلمان تهيهكرده است كه حاوي نكاتي درزمينهي مهارتهاي فني ،آموزشي ،ارزشي ،آداب
و عادات مطلوب فردي و اجتماعي ،علايق شغلي واداري و ...است .اين دستورالعمل طبق
بخشنامههاي موجود ،همهساله براي معلمان اجرا ميشود و تصميماتي بر مبناي نتايج آنها اتخاذ
ميگردد .فرآيند ارزشيابي مطابق آنچه دستورالعمل آن تعيين كرده است ،انجام ميگيرد؛ اما درستي
يا نادرستي آن ،پسند يا ناپسند بودن آن ،موفق يا ناموفق بودن آن درگرو تأييد مجريان و معلمان
كشور است .اگر دستورالعمل موجود با مقياسهاي عقلاني مسئولان آموزشي و معلمان كشور و نيز
مؤلفههاي صلاحيتهاي حرفهاي آنان همخواني و همسويي داشته باشد ،مهر تأييدي است بر نظام
جاري ارزيابي از كارايي معلمان وگرنه ،اصلاح اساسي در آن ضروري خواهد بود .درزمينهي ارزيابي
عملكرد كاركنان و همچنين معلمان پژوهشهايي در ايران صورت گرفته كه ازجمله ميتوان به
پژوهشهاي ابيلي( )0180در استانهاي آذربايجان غربي ،چهارمحال و بختياري ،فارس ،مازندران،
همدان و شهر تهران اشاره كرد .نتايج اين پژوهشها نشان ميدهد بيش از  71درصد گروههاي
موردمطالعه ،اثربخشي نظام ارزشيابي كاركنان دولت را فاقد مطلوبيت ميدانند .پدرام( )0171در
پژوهش خود به اين نتيجه رسيد كه ارزشيابي عملكرد معلمان تا حدود زيادي براي مديران
مشكلآفرين و در مواردي فضاي دوستانهي موجود بين همكاران را دچار تنش ميسازد .پورزند
وكيل( )0173در پژوهش خود به اين نتيجه رسيده است كه استفاده از نتايج ارزشيابي بهمنظور ترفيع
و ارتقاء موجب نارضايتي معلمان شده است .بادال )2111( 0در پژوهشي باهدف بررسي معايب و
كمبودهاي سيستم ارزشيابي عملكرد مديران ،دو دليل منطقي زير را براي عدم اثربخش بودن ابزار
ارزيابي عملكرد مديران ذكر كرد .0 :فقدان معيار و ابزار مناسب براي ارزشيابي مديران  .2عدم
عينيت عوامل مورد ارزشيابي عملكرد مديران (بادال 2111،به نقل از كريمي.)0181،
امروزه در بين دستاندركاران تعليم و تربيت كمتر كسي يافت ميشود كه به اجراي ارزيابي از
كار معلم در آموزشوپرورش ايمان نداشته باشد؛ اما آنچه امروزه بهعنوان يک شكل حلنشده،
سيستمهاي آموزشي را با مشكل مواجه كرده ،اين است كه ارزيابي چگونه انجام شود تا نتيجه
مطلوب به دست آيد (مهرعليزاده ،چينيپرداز و رشتياني .)0181 ،تعداد و نوع روشهاي مورداستفاده
0. Badal
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براي سنجش و ارزيابي كار معلمان ،تواناييها ،آمادگي ،تربيت و عملكردشان از دهه  0371رشد
بسياري كرده است .همگام با اهميت يافتن روزافزون سنجش معلمان ،اين موضوع ابعاد
جنجالآميزي نيز به خود گرفته است .درواقع پژوهش و سياستگذاري در خصوص سنجش معلمان
و اجراي عملي آن هميشه با مجموعه قابلتوجهي از اختلافنظرها مواجه بوده است .اين
اختلافنظرها به طور عمده حول دو پرسش كليدي متمركز است كه شالوده سنجش و ارزيابي كيفيت
كار معلمان را شكل ميدهند :چه چیزی بايد اندازهگيري شود و از چه طریقی اين كار را بهتر
ميتوان انجام داد؟ (اينجرسال.)2101،0
در ايران چند سالي از اجراي طرح جديد ارزشيابي ميگذرد .اين طرح از جانب افراد و گروههاي
مختلف موردانتقاد قرارگرفته است و البته طرفداران خاص خود را نيز دارد (كرامتي ،قرباني ،لازمي
و باردبار جاويد .)0186 ،در بخش آموزشوپرورش گرچه ارزشيابي از عملكرد معلمان بهمراتب
سروصداي بيشتري را به دنبال داشته ،اما ابعاد مختلف آن كمتر موردتوجه پژوهشگران داخل كشور
قرارگرفته است .يكي از اين ابعاد بهعنوان اصل مهمي در ارزشيابي عملكرد مطرح شده ،آن است
كه افراد ذينفع و ذيصلاح درزمينهي هدفها ،روشها ،محتوا و معيارهاي ارزشيابي برمبناي
مؤلفههاي صلاحيتهاي حرفهاي معلمان به توافق و همسويي نسبي رسيده باشند (كرمي.)0181 ،
دغدغههاي مربوط به ميزان رعايت اين اصل و انتقادهاي بيوقفه معلمان و گاهي مديران در گوشه
و كنار ايران از نظام موجود ارزيابي عملكرد و همچنين ناكافي بودن پژوهشهاي صورت گرفته در
اين حوزه ازجمله عواملي است كه ضرورت انجام پژوهش حاضر را فراهم نموده است .مسئله
صلاحيت و خصيصههاي معلم ،سخني است مفصل كه از جهات مختلف و ديدگاههاي متفاوت،
قابل بررسي است .ازاينجهت در هر يک از مكاتب تربيتي ،سؤالاتي نظير آنچه در ذيل آمده مطرح
ميشود:
معلم كيست؟ كارش چيست؟ آيا هركسي ميتواند معلم باشد؟ چه نوع خصوصياتي براي معلم
شدن لازم است؟ با داشتن خصوصيات موردنظر ،شخص چه نوع ويژگيها و صلاحيتهايي بايد
كسب كند تا بتواند معلم شود؟ آيا علاقه تنها كافي است تا شخص معلم شود ،شخصيت معلم تا
چه حدودي و در چه مواردي سازنده شخصيت فراگير است؟ (رحالزاده .)0186،امروزه هر كاري
0. Richard M. Ingersoll
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داراي ويژگيهايي است ،كه بدون داشتن مهارت و تجارب لازم ،انجام دادن آن دشوار و در بسياري
از موارد محال است .برشمردن ويژگيهاي معلمي چندان كار آساني نيست ،زيرا كه جوامع گوناگون،
با فلسفهها و نظرگاه هاي گوناگون ،از معلم انتظارات متفاوتي دارند .معلم شايسته كسي است كه
آگاه باشد :به چه كسي ميآموزد؟ چرا ميآموزد؟ چگونه بايد بياموزد؟ (قاسميپويا.)0171،
صلاحيت در لغت معمولاً عنوان مناسب براي مقصود ،درخور و سزاوار ،يا به معناي "توانا" و
در حالتي نيز به آمادگي كافي براي وارد شدن به حرفهاي خاص برميگردد و ارتباط مستقيمي با
داشتن گواهي يا تأييديه خاص در آن حرفه دارد .در هر كاري كسي كه قابليت و توانايي لازم براي
انجام آن كار را داشته باشد ،ميگوييم كه در آن كار صلاحيت دارد .ميتوان گفت كه صلاحيت داراي
 1ركن است ،ركن شناخت ،ركن گرايش و ركن مهارت .وجود يكي از اين سه ركن براي داشتن
صلاحيت كافي نيست (گلاثورن .)0182،0بهزعم پلري2110( 2؛ نقل در :كوزان )2118 ،1صلاحيت
توانايي اختلاط انواع متفاوتي از دانش و بهكارگيري آنها توأم با كار نيز ميباشد .بنابراين صلاحيت
داشتن در يک حوزه خاص ،به توانايي تجهيز كردن دانش خود و تبديل آن به عمل واقعي اشاره
دارد .يک صلاحيت را ميشود به مجموعهاي از منابع (دانش) و تجهيز شدن به حل مسائل در يک
محتواي خاص تعريف كرد.
بناابراين مي توان گفات :منظور از صااالااحيات معلمي ،مجموعاه شاااناخت ها ،گرايش ها و
مهارت هايي اساات كه معلم با كسااب آن ها مي تواند در جريان تعليم وتربيت به پرورش جساامي،
عقلي ،عاطفي ،اجتماعي و معنوي فراگيران كمک كند و مي توان آن را در ساااه حيطه شاااناختي،
عااطفي و مهارتي طبقه بندي كرد (ملكي .)0176،منظور از صلللاحیتهای شللخاختی4؛ مجموعه
آگاهي ها ،بينش ها و مهارت هاي ذهني است كه معلم را در شناخت و تحليل مسائل و موضوع هاي
مرتبط با تعليمياب توانا مي ساازد .بهعنوانمثال شناخت علايق و توانايي هاي ذهني يادگيرنده ،يكي

0. Gelasorn
2. Pellerey
1. Kozan
1. Cognitive Competencies
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از صااالاحيت هاي شاااناختي معلم اسااات .منظور از صلللاحیتهای عاطفی1؛ مجموعه علايق و
گرايش هاي معلم نسابت به مسائل و موضوع هاي مرتبط با تعليمياب است .بهعنوان نمونه گرايش
و علاقه به تكريم دانش آموز ،يكي از صلاحيت هاي عاطفي است .همچنين صلاحیت های مهارتی

2

نيز؛ بيانگر مجموعه مهارت ها و توانايي هاي عملي اساات كه به فرآيند تعليمياب مرتبط مي شااود.
بهعنوانمثال مهارت معلم در تهيه طرح درس ،يكي از اين صاالاحيت هاساات (ايرواني،شااارفي و
ياري .)0187،از مجموعه اين صالاحيتهاي ساهگانه ،صالاحيت تأثيرگذاري بر دانشآموز حاصل
ميشااود(.ملكي .)0172،زيرا فقط معلمان شااايسااته و باصاالاحيت بالا ميتوانند آموزش باكيفيت را
براي دانش آموزان مهيا كنند (ايلماز .)2101،1يک معلم نمي تواند مؤثر باشاااد مگر اينكه آگاهي و
دانش لازم در حوزه موردنظر را داشته باشد (بلكاداس)2101،1

 .4روش
جامعه آماري در اين پژوهش را كليه معلمان مقطع ابتدايي شاغل در سال تحصيلي  0131-0131در
شهر بيرجند كه طبق سالنامه آماري اداره كل آموزشوپرورش خراسان جنوبي در سال  ،31شامل
 0761نفر ميباشند ،تشكيل دادند كه از اين تعداد 116 ،نفر يعني حدود  %12را جنسيت مرد و تعداد
 0211نفر يعني حدود  %68را جنسيت زن شامل شدند .بهمنظور انتخاب افراد نمونه ،از بين كليه
معلمان مقطع ابتدايي شهر بيرجند بر اساس جدول تعيين حجم نمونه از روي حجم جامعه ،كه
توسط كرجسي و مورگان تهيهشده است ،تعداد  101نفر بهعنوان نمونه و به شيوهي نمونهگيري
طبقهاي نسبي با در نظر گرفتن ويژگي جنسيت انتخاب شدند .بهطوريكه در اين نمونهگيري؛ تعداد
 37نفر يعني حدود  %12را جنسيت مرد و تعداد  206نفر يعني حدود  %68را جنسيت زن تشكيل
ميدهند .پس از انجام نمونهگيري پرسشنامه صلاحيتهاي حرفهاي معلمان جهت اجرا و تكميل،
به آزمودنيها تحويل داده شد.ابزارهايي كه جهت جمعآوري اطلاعات از گروه نمونه در نظر
گرفتهشده است عبارتاند از .0 :پرسشنامه استانداردشده صلاحيتهاي حرفهاي معلمان از كريمي
0. Affective Competencies
2. Skill Competencies
1. Yilmaz
1. Belkaddas
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( .2 )0188بررسي فرمهاي ارزيابي عملكرد آموزگاران كه همهساله در پايان هر سال تحصيلي از
معلمان مقطع ابتدايي صورت ميگيرد.
براي سنجش صلاحيتهاي حرفهاي معلمان از پرسشنامه كريمي( )0188كه صلاحيتهاي
حرفهاي معلمان را طي  31گويه در  3زير مقياس صلاحيتهاي رفتاري – شناختي ( 28گويه)،
صلاحيتهاي آموزشي (21گويه) ،صلاحيتهاي توسعه حرفهاي (00گويه) ،صلاحيتهاي اخلاق
حرفهاي ( 7گويه) ،صلاحيتهاي مديريتي (8گويه) ،صلاحيتهاي فنآوري ( 6گويه) ،صلاحيتهاي
تدريس ( 1گويه) ،صلاحيتهاي شخصيتي ( 1گويه) ،صلاحيتهاي فكري( 2گويه) موردسنجش
قرار ميدهد ،استفاده گرديد .اين پرسشنامه توسط كريمي( )0188در پژوهشي باهدف گردآوري
مباني نظري و علمي سازمانيافته و براي ارائه چهارچوب و زمينهاي علمي در جهت تربيت ،حفظ،
نگهداري و توسعهي حرفهاي معلمان تدوينشده است؛ در اين پرسشنامه نمرهگذاري بهصورت
پيوستاري از طيف ليكرت (خيلي كم ،كم ،متوسط ،زياد و خيلي زياد) صورت گرفته كه از نمره كل
مجموع مؤلفهها و همچنين نمرات مؤلفهها بهصورت جداگانه براي تجزيه تحليل دادهها استفادهشده
است .در اين پرسشنامه به هر ماده از يک تا پنج (از خيلي زياد تا خيلي كم) امتياز تعلق ميگيرد.
ضريب آلفاي كرونباخ اين پرسشنامه در پژوهش كريمي  1931گزارش شده است .همچنين در
پژوهش رحيمي پردنجاني( )0130ضريب آلفاي كرونباخ آن برابر  1938گزارششده است .در اين
پژوهش هم پس از بررسي و همچنين تجزيهوتحليل مؤلفهها ضريب آلفاي كرونباخ برابر  1938به
دست آمد .در پژوهش كريمي ( ،)0188براي تعيين روايي صوري ،پرسشنامه در اختيار تعدادي از
متخصصين و صاحبنظران قرارگرفته و بعدازآن با تأييد استاد راهنما در محتواي پرسشنامه
تجديدنظر صورت گرفته است .براي تعيين روايي سازه و اينكه نمرات پرسشنامه تا چه اندازه بر
اساس سازه هاي تبييني يک نظريه استوار است و در حقيقت تعيين اين مطلب كه نمرات اين
پرسشنامه با سازههاي حاصل از نظريههاي زيربنايي مؤلفههاي پرسشنامه رابطه دارند ،كريمي
( )0188از تحليل عاملي استفاده كرده است .نتايج حاصل از تحليل عاملي و دادههاي حاصل از
اجراي پرسشنامه براي بررسي روايي سازه نشان داد كه  3عامل ،مقدار ويژهاي بالاتر از يک دارند و
در حدود  %71از واريانس متغير اندازهگيري شده را تبيين ميكند.
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جهت تجزيهوتحليل دادههاي بهدستآمده ،از شاخصها و روشهاي آمار توصيفي و آمار
استنباطي استفادهشده است .از آمار توصيفي براي به دست آوردن فراواني ،درصد ،ميانگين ،انحراف
استاندارد و سپس از آمار استنباطي از پارامترهاي همبستگي ،رگرسيون جهت آزمون فرضيههاي
اصلي و آزمون  Tو آنوا ( )ANOVAجهت آزمونهاي جانبي و همچنين از نرمافزار آماري
استفاده گرديده است.

spss22
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 .5یافتهها
 .1-5تحلیل توصیفی متغیرهای جمعیت شخاختی
با توجه به اينكه در پرسشنامه مورداستفاده در اين پژوهش سؤالات جمعيتشناختي از قبيل
جنسيت ،سن ،ميزان تحصيلات و سنواتخدمت مطرح شده بود ،در بخش اول به توصيف
جمعيتشناختي دادهها پرداخته شده و جدول توزيع فراواني و نمودار ستوني نيز براي اين متغيرها
رسم شده است.
 .1-1-5بررسی نمونه بر اساس جخسیت
(جدول )0توزيع فراواني نمونه آماري برحسب جنسيت
جخسیت

فراوانی

درصد

مرد

37

10

زن

206

63

كل

101

011

 .2-1-5بررسی نمونه بر اساس سن
(جدول )2توزيع فراواني نمونه آماري برحسب سن
سن

فراوانی

درصد

بين  21تا  11سال

78

2193

بين  10تا  11سال

016

1191

بيشتر از  10سال

33

1096

كل

101

011

 .3-1-5بررسی نمونه بر اساس میزان تحصیلات
(جدول )1توزيع فراواني نمونه آماري برحسب تحصيلات
تحصیلات

فراوانی

درصد

ديپلم و زير ديپلم

08

198

فوقديپلم

11

0796

ليسانس

201

6891

فوقليسانس و بالاتر

26

891

كل

101

011
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 .4-1-5بررسی نمونه بر اساس سخوات خدمت
(جدول )1توزيع فراواني نمونه آماري برحسب سنوات خدمت
سخوات خدمت

فراوانی

درصد

بين  0تا  1سال

07

191

بين  6تا  01سال

003

18

بين  00تا  01سال

11

0796

بين  06تا  21سال

26

891

 20سال به بالا

36

1197

كل

101

011

 .2-5تحلیل استخباطی متغیرها
 .1-2-5سؤال پژوهش :آیا ارزیابی سازمانی با صلاحیتهای حرفهای معلمان رابطه دارد؟
براي بررسي رابطهي بين ارزيابي سازماني با صلاحيتهاي حرفهاي معلمان مقطع ابتدايي شهر
بيرجند از آزمون ضريب همبستگي پيرسون استفاده گرديد .نتايج بهدستآمده در جدول شماره ()1
آورده شده است:
(جدول )1نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون

صلاحيتهاي حرفهاي
متغير

ضريب همبستگي

سطح معناداري

پيرسون
ارزيابي سازماني

19116

19110

همانطور كه در جدول فوق مشاهده ميشود ،ضريب همبستگي بين ارزيابي سازماني با
صلاحيتهاي حرفهاي  19116ميباشد كه رابطهاي در حد متوسط و در جهت مثبت (مستقيم) است
و در سطح كمتر از  1911معنادار ميباشد .بهبيانديگر ميتوان عنوان كرد ،افرادي كه نمرات بالايي
از ارزيابي سازماني كسب كردهاند ،تا حدودي مستعد هستند كه نمرات بالايي نيز در صلاحيتهاي
حرفهاي كسب نمايند .برعكس آنهم صادق است .در ادامه جهت بررسي تأثير ارزيابي سازماني بر
صلاحيتهاي حرفهاي از روش رگرسيون استفاده شده است.
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(جدول )6خلاصه مدل رگرسيون و تحليل واريانس

مدل

ضریب همبستگی

ضریب تعیین

آماره F

مقدار معخاداری

رگرسیون

19116

19033

77.068

19110

(جدول )7ضرايب متغيرهاي مدل رگرسيون

ضرایب غیراستاندارد
متغیرها

B

خطای
استاندارد

ضریب ثابت

0119138

219331

ارزیابی سازمانی

29613

19112

ضرایب استاندارد
بتا

19116

آماره

مقدار

T

معخاداری

19310

19110

89781

19110

همانطور كه در جدول خلاصه مدل (جدول )6مشاهده ميشود مقدار ضريب تعيين برابر با 19033
ميباشد .بنابراين ميتوان گفت حدود  21درصد از تغييرات متغير صلاحيتهاي حرفهاي توسط
متغير ارزيابي سازماني تبيين ميشود .در جدول تحليل واريانس (جدول )6مقدار معناداري برابر با
 19110است و كمتر از  1911ميباشد .بنابراين ازآنجاييكه ضريب همبستگي برابر صفر نميباشد
و مقدار  F = 779068ميباشد ميتوان گفت كه رابطه خطي بين متغيرها وجود دارد .همچنين در
جدول ضرايب متغيرهاي مدل رگرسيون (جدول )7مشاهده ميشود كه مقادير معناداري براي متغير
ارزيابي سازماني كمتر از  1911هستند .بنابراين با  %31اطمينان ميتوان گفت ضريب اثر اين متغير
در مدل معنادار ميباشند و اين بدان معناست كه ارزيابي سازماني بر صلاحيتهاي حرفهاي تأثير
دارد و بر اساس نمره ارزيابي سازماني ميتوان ميزان صلاحيتهاي حرفهاي فرد را پيشبيني كرد.
يعني ازآنجاييكه مقدار بتا برابر  19116ميباشد و ازنظر آماري مثبت و معنادار است لذا ميتوان
عنوان داشت كه با افزايش و يا كاهش ارزيابي سازماني معلمين ،صلاحيتهاي حرفهاي آنان نيز به
همان ميزان به ترتيب افزايش و يا كاهش پيدا ميكند.
 .2-2-5مقایسه صلاحیتهای حرفهای و ارزیابی سازمانی در بین زنان و مردان
جهت مقايسه صلاحيتهاي حرفهاي و ارزيابي سازماني در بين زنان و مردان ،از آزمون  Tمستقل
استفاده گرديده است .نتايج حاصله در جدول شماره ( )8بهدستآمده است.
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جدول ( )8مقايسه بين صلاحيتهايحرفهاي ،خودارزيابي معلمان و ارزيابيسازماني در بين زنان و مردان
متغیر
ارزيابيسازماني
صلاحيتهاي حرفهاي

جخسیت

میانگین

مرد

819101

زن

869173

مرد

17696182

زن

18298711

t

درجه آزادی

سطح معخاداری

-19612

100

19128

-09081

100

19217

همانطور كه در جدول شماره ( )8مشاهده ميشود ،بر اساس نتايج آزمون  Tمستقل ،چون سطح
معنيداري براي كليهي آزمونها بيشتر از سطح خطاي  1911است ،ميتوان چنين نتيجه گرفت كه
صلاحيتهاي حرفهاي معلمان مقطع ابتدايي و ارزيابي سازماني آنان در دو گروه مرد و زن تفاوت
معناداري ندارد .بهبيانديگر ،نتايج تحليل نشان ميدهد كه تفاوت معنيداري ميان معلمان مرد و
معلمان زن در نمرات صلاحيتهاي حرفهاي و ارزيابي سازماني آنان وجود ندارد.
 .3-2-5مقایسه صلاحیتهای حرفهای و ارزیابی سازمانی در ردههای سخی مختلف
جهت مقايسه صلاحيتهاي حرفهاي و ارزيابي سازماني در ردههاي سني مختلف ،از آزمون
 ANOVAاستفاده گرديده است .نتايج حاصله در جدول شماره ( )3آمده است.
جدول ( )3مقايسه بين صلاحيتهايحرفهاي ،خودارزيابي معلمان و ارزيابيسازماني در ردههاي سني مختلف
متغیر

ارزيابيسازماني

صلاحيتهاي حرفهاي

سن

میانگین

بين  21تا  11سال

819187

بين  10تا  11سال

869001

بيشتر از  10سال

869717

بين  21تا  11سال

1719610

بين  10تا  11سال

1809711

بيشتر از  10سال

1879323

F

29032

19177

سطح معخاداری

19001

19123

همانطور كه مشاهده ميشود ،بر اساس نتايج آزمون  ،ANOVAچون سطح معنيداري براي
ارزيابي سازماني بيشتر از سطح خطاي  1911است ،ميتوان چنين نتيجهگيري كرد كه ارزيابي
سازماني در گروههاي سني مختلف تفاوت معناداري ندارد .اما چون سطح معنيداري براي
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صلاحيتهاي حرفهاي كمتر از سطح خطاي  %1است ،ميتوان چنين نتيجه گرفت كه صلاحيتهاي
حرفهاي در گروههاي سني مختلف تفاوت معناداري دارد.
براي مشخص شدن منبع تفاوت از آزمون تعقيبي  ،LSDاستفاده شده است .با توجه به جدول
شماره ( )01مشاهده ميشود؛ تنها تفاوت صلاحيتهاي حرفهاي معلمان مقطع ابتدايي بين سنين 21
تا  11سال و بيشتر از  10سال معنادار است (سطح معنيداري =  .)19118بنابراين همانطور در
سومين رديف جدول شماره ( )01مشاهده ميگردد ،اختلاف ميانگين صلاحيتهاي حرفهاي بين
معلمان مقطع ابتدايي در دو رده سني بين بيشتر از  10سال و  21تا  11سال بهصورت 07/28
بهدستآمده است و با توجه به مقدار سطح معناداري ( )Sigبهدستآمده ( )1/118كه كوچکتر از
سطح  1/11هست ،ميتوان نتيجه گرفت كه اختلاف ميانگين صلاحيتهاي حرفهاي ،بين معلمان
مقطع ابتدايي در ردههاي سني بيشتر از  10سال و بين  21تا 11سال معنيدار است و معلماني كه
در رده سني بيشتر از  10سال قرار دارند ،نسبت به معلماني كه بين  21تا  11سال قرار دارند از
صلاحيتهاي حرفهاي بيشتري برخوردارند.
همچنين در رديف سوم جدول ( )01مشاهده ميگردد كه اختلاف ميانگين صلاحيتهاي
حرفهاي بين معلمان ابتدايي در دو رده سني بيشتر از  10سال و بين  10تا  11سال برابر 6/08
بهدستآمده است و با توجه به مقدار سطح معناداري ( )Sigبهدستآمده ( )1/27كه بزرگتر از
سطح  1/11هست ،ميتوان گفت كه اختلاف ميانگين صلاحيتهاي حرفهاي ،بين معلمان مقطع
ابتدايي در ردههاي سني بيشتر از  10سال و بين  10تا  11سال معنيدار نميباشد.
جدول ( )01مقايسه صلاحيتهاي حرفهاي معلمان مقطع ابتدايي در ردههاي سني مختلف

تفاوت

اختلاف ميانگينهاي دو گروه

سطح معناداري

)Mean Difference (I-J

()sig
.070

خير
بله

)(I
sencat

)(J
sencat

بين  21تا

بين  10تا  11سال

-11.10162

بيشتر از  10سال

*-17.28827

.008

بين  10تا

بين  21تا  11سال

11.10162

.070

خير

 11سال

بيشتر از  10سال

-6.18665

.276

خير

 11سال

معناداري
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بيشتر از

بين  21تا  11سال

*17.28827

.008

بله

 10سال

بين  10تا  11سال

6.18665

.276

خير

در نتيجه با توجه به جدول شماره ( )01بهطوركلي ميتوان عنوان داشت كه بين صلاحيتهاي
حرفهاي معلمان مقطع ابتدايي با سن آنان تفاوت معناداري وجود دارد ،بهبيانديگر معلماني كه داراي
سن بالاتري ميباشند از صلاحيتهاي حرفهاي بالاتري نيز نسبت به سايرين برخوردار هستند.
 .4-2-5مقایسه صلاحیتهای حرفهای و ارزیابی سازمانی در سطوح مختلف سخوات خدمتی
جهت مقايسه صلاحيتهاي حرفهاي ،خودارزيابي معلمان و ارزيابي سازماني در سطوح مختلف
سنوات خدمتي ،از آزمون  ANOVAاستفاده گرديده است .نتايج حاصله در جدول شماره ()00
آمده است.
جدول ( )00مقايسه بين صلاحيتهايحرفهاي ،خودارزيابي معلمان و ارزيابيسازماني در سطوح مختلف
سنواتخدمت
متغیر

ارزيابيسازماني

صلاحيتهاي حرفهاي

سخوات

میانگین

بين  0تا  1سال

829231

بين  6تا  01سال

819187

بين  00تا  01سال

819816

بين  06تا  21سال

819001

 20سال به بالا

879118

بين  0تا  1سال

1169112

بين  6تا  01سال

1779111

بين  00تا  01سال

18191616

بين  06تا  21سال

18691601

 20سال به بالا

18196211

F

29171

29023

سطح
معخاداری

19112

19177

همانطور كه در جدول شماره ( )00مشاهده ميشود ،بر اساس نتايج آزمون  ،ANOVAچون سطح
معنيداري براي صلاحيتهاي حرفهاي و ارزيابي سازماني بيشتر از سطح خطاي  1911است ،ميتوان
چنين نتيجهگيري نمود كه صلاحيتهاي حرفهاي و ارزيابي سازماني در گروههاي مختلف سنوات
خدمتي تفاوت معناداري ندارد.
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 .5-2-5مقایسه صلاحیتهای حرفهای و ارزیابی سازمانی در سطوح مختلف تحصیلات
جهت مقايسه صلاحيتهاي حرفهاي ،خودارزيابي معلمان و ارزيابي سازماني در سطوح مختلف
تحصيلي ،از آزمون  ANOVAاستفاده گرديده است .نتايج بهدستآمده در جدول شماره ( )02به
شرح ذيل هست:
جدول ( )02مقايسه بين صلاحيتهاي حرفهاي ،خودارزيابي معلمان و ارزيابيسازماني در سطوح مختلف تحصيلات
متغیر

ارزيابيسازماني

صلاحيتهاي حرفهاي

تحصیلات

میانگین

زير ديپلم

889111

ديپلم

869286

فوقديپلم

869116

ليسانس

819161

فوقليسانس و بالاتر

889710

زير ديپلم

1339111

ديپلم

1889170

فوقديپلم

1819111

ليسانس

1739121

فوقليسانس و بالاتر

1829181

F

09111

19171

سطح
معخاداری

19208

19811

همانطور كه مشاهده ميشود ،بر اساس نتايج آزمون  ،ANOVAچون سطح معنيداري براي
صلاحيتهاي حرفهاي و ارزيابي سازماني بيشتر از سطح خطاي  1911است ،ميتوان چنين
عنوان كرد كه صلاحيتهاي حرفهاي و ارزيابي سازماني در سطوح مختلف ميزان تحصيلات
تفاوت معناداري ندارد.
 .6-2-5اولویتبخدی مؤلفههای صلاحیتهای حرفهای
بهمنظور بررسي اولويتبندي مؤلفههاي صلاحيتهاي حرفهاي از آزمون فريدمن استفاده شده است.
نتايج بهدستآمده از تحليل اين آزمون به شرح در جدول شماره ( )01گزارش شده است.
جدول ( )01نتايج آزمون فريدمن براي مؤلفههاي صلاحيتهاي حرفهاي

تعداد

101

آماره خي دو

21719120
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درجه آزادي

8

سطح معنيداري آزمون

19110

با توجه به نتايج آزمون فريدمن ،چون سطح معنيداري بهدستآمده براي آزمون ( )19110كمتر از
سطح خطاي پذيرفتهشده ( )1911است ،لذا ميتوان چنين نتيجه گرفت كه در سطح اطمينان %31
ميزان اولويت مؤلفههاي صلاحيتهاي حرفهاي تفاوت معناداري با يكديگر دارند .نتايج اولويتبندي
مؤلفههاي صلاحيتهاي حرفهاي در جدول شماره ( )01آمده است.
جدول ( )01نتايج اولويتبندي مؤلفههاي صلاحيتهاي حرفهاي معلمان
میانگین رتبهها

اولویت

گویهها

اول

صلاحيتهاي رفتاري-شناختي

8933

دوم

صلاحيتهاي آموزشي

8910

سوم

صلاحيتهاي توسعه حرفهاي

6938

پنجم

صلاحيتهاي اخلاق حرفهاي

1903

چهارم

صلاحيتهاي مديريتي

1981

ششم

صلاحيتهاي فناوري

1988

هفتم

صلاحيتهاي تدريس

1901

هشتم

صلاحيتهاي شخصيتي

2910

نهم

صلاحيتهاي فكري

0911

با توجه به جدول فوق اولين رتبه مربوط به گويه صلاحيتهاي رفتاري-شناختي و پايينترين رتبه
مربوط به گويه صلاحيتهاي فكري ميباشد.

 .6بحث و نتیجهگیری و پیشخهادها
 .1-6سؤال پژوهش :آیا ارزیابی سازمانی با صلاحیتهای حرفهای معلمان رابطه دارد؟
جهت بررسي سؤال پژوهش از آزمون ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد و نتايج اين آزمون
نشان داد كه ضريب همبستگي بين صلاحيتهاي حرفهاي با ارزيابي سازماني  19116بود كه رابطهاي
در حد متوسط و در جهت مثبت (مستقيم) داشت و در سطح كمتر از  1911معنادار بود (سطح
معناداري=  .)1911 < 19110درنتيجه بين دو متغير؛ رابطهاي مستقيم و در حد متوسط برقرار بود.
همچنين با استفاده از روش رگرسيون نتيجهگيري شد كه ارزيابي سازماني معلمان ،صلاحيتهاي
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حرفهاي آنان را پيشبيني ميكند .يعني افزايش و يا كاهش نمره ارزيابي سازماني معلمان؛ تا حدودي
موجب افزايش و يا كاهش صلاحيتهاي حرفهاي آنان ميشود .با توجه به نتايج بهدستآمده از
محاسبه رابطهي بين متغيرها ،ميتوان گفت ،فرض صفر رد و فرض پژوهشي دوم« ،بين ارزيابي
سازماني معلمان با صلاحيتهاي حرفهاي رابطهي معناداري وجود دارد» ،تأييد ميشود؛ يعني ارزيابي
سازماني معلمان با صلاحيتهاي حرفهاي آنان همسو ميباشد .با توجه به اينكه پژوهشي با اين
عنوان تاكنون صورت نگرفته اما ميتوان گفت نتيجه اين پژوهش تا حدودي با نتايج پژوهشهاي
زير همخواني دارد:
در پژوهشي كه اسكندرزاده ( )0177با عنوان بررسي نظام ارزشيابي كاركنان مقطع متوسطه نظام
جديد از ديدگاه دبيران شهرستان كرج ،انجام داد به اين نتيجه كليدي رسيد كه اكثريت معلمان
معتقدند ،ارزشيابي آنان از طريق پركردن فرمهاي ارزيابي عملكرد ،تا حدودي بر كيفيت كار آنان
تأثير ميگذارد و از طرفي اكبري ( )0131نيز در پژوهش خود ،با عنوان ارتباط بين ميزان برخورداري
از صلاحيتهاي حرفهاي با خودكارآمدي و انگيزش پيشرفت معلمان شهرستان بوانات ،دريافت كه
بين ميزان برخورداري از صلاحيت حرفهاي و خودكارآمدي معلمان ارتباط معناداري وجود دارد.
بنابراين با توجه به اينكه كيفيت كار و همچنين خودكارآمدي معلمان به داشتن صلاحيتهاي
حرفهاي درزمينهي رشتهي شغلي آنان مربوط ميشود و از طرفي نيز ميدانيم كه يكي از حوزههاي
تأثيرگذار بر كيفيت كار معلمان ،حوزه ارزيابي عملكرد ميباشد (صافي و كبير .)0116،لذا ميتوان
عنوان داشت كه ارزيابي عملكرد معلمان ارتباط تنگاتنگي با صلاحيتهاي حرفهاي معلمان دارد.
حاتمي ( ،)0181نيز در پژوهشي با عنوان توسعه مدل ارزيابي عملكرد معلمان مدرسه ابتدايي،
مؤلفههاي صلاحيتهاي معلمان را شامل اين موارد ميداند )0 :عملكردحرفهاي :آگاهي از موضوع
تدريس و نحوه تدريس آن ،مديريت بر يادگيري يادگيرندگان ،ارزيابي منظم پيشرفت تحصيلي آنها
و اتخاذ تدابير لازم ،تعهد در برابر توسعه حرفهاي خود و ارائه سطح بالاي رفتار حرفهاي)2 ،
رفتارشغلي :رعايت مقررات اداري ،برخورد مناسب با همكاران ،انتقال تجربيات به همكاران ،پشتكار
و جديت در كار ،ابتكار ،خلاقيت و نوآوري ،انعطافپذيري )1 ،رفتار اخلاقي :رعايت ارزشهاي
ديني ،شاخصهاي عملكردي :علاقهمندي به تعليموتربيت ،آگاهي از فنون اداره كلاس ،شناخت
تفاوتهاي فردي ،داشتن روحيه همكاري محيط آموزشي .از نتايج اين پژوهش ميتوان چنين
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برداشت كرد كه صلاحيتهاي حرفهاي معلمان موجب توسعه حرفهاي خود و ارائه سطح بالاي
رفتار حرفهاي آنان شده و معلمان از طريق ارزيابي عملكردي كه از آنان صورت ميگيرد پي به
وجود و يا عدم وجود صلاحيتهاي حرفهاي خويش ميبرند .يعني ميتوان گفت كه نتايج پژوهش
حاتمي حاكي از رابطه بين ارزيابي سازماني معلمان با صلاحيتهاي حرفهاي آنان است .درنتيجه
ارزيابي سازماني معلمان و صلاحيتهاي حرفهاي با يكديگر همسو و داراي رابطهاي معنادار
ميباشند.
سندرز و ريور ( ،)0337در پژوهشي به اين نتيجه رسيدند كه دانشآموزاني كه با معلمان
باصلاحيت و داراي كيفيت مناسب در تدريس ،آموزش ميبينند ،در مقايسه با دانشآموزاني كه با
معلماني كه صلاحيت مناسبي در امر تدريس ندارند ،آموزش ديدهاند ،پيشرفت تحصيلي بيشتري
دارند .گلدهابر( )2111نيز در پژوهشي با عنوان ارزيابي كيفيت و توانايي معلمان ،كيفيت تدريس
معلم را مهمترين عامل در پيشرفت تحصيلي دانشآموزان ميداند و توجه به آن را بسيار ضروري
ميداند .همچنين نتايج پژوهشي كه توسط وزارت آموزشوپرورش استراليا ( )2111انجام شد نشان
داد كه بين كيفيت تدريس معلم و پيشرفت تحصيلي دانشآموزان رابطهي مثبت وجود دارد .از
طرفي نيز ميلانسكي ( )2111در پژوهشي تحت عنوان بررسي رابطهي بين نمرات ارزشيابي عملكرد
معلمان و نمرات پيشرفت تحصيلي دانشآموزان ،نشان داد كه نظام ارزشيابي عملكرد معلمان
ميتواند با پيشرفت تحصيلي دانشآموزان ارتباط داشته باشد .از پژوهشهاي سندرز و ريور (،)0337
گلدهابر ( ،)2111وزارت آموزشوپرورش استراليا ميتوان چنين برداشت كرد كه پيشرفت تحصيلي
دانشآموزان درگرو كيفيت تدريس معلمان،كه يكي از مؤلفههاي صلاحيتهاي حرفهاي آنان است،
ميباشد و از طرفي بر اساس پژوهش ميلانسكي ( )2111با توجه به اينكه نمرات ارزشيابي عملكرد
معلمان در ارتباط با نمرات پيشرفت تحصيلي دانشآموزان ميباشد ،لذا ميتوان نتيجهگيري نمود
كه وجود صلاحيتهاي حرفهاي در معلمان ارتباط معناداري با نمرات ارزيابي عملكرد آنان دارد.
بنابراين صلاحيتهاي حرفهاي معلمان با ارزيابي سازماني آنان همسو و در ارتباط با يكديگر
ميباشند كه با نتايج سؤال پژوهش حاضر همخواني دارد.
همچنين در بررسي مقايسهي بين صلاحيتهاي حرفهاي و ارزيابي سازماني در بين زنان و مردان
حجم ،نتيجهگيري شد كه بين صلاحيتهاي حرفهاي و ارزيابي سازماني با جنسيت افراد رابطهاي
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وجود ندارد .بهبيانديگر جنسيت معلمان هيچگونه رابطهي معنيداري با ميزان صلاحيتحرفهاي و
ارزيابي سازماني آنان ندارد .اين مطلب با نتيجه پژوهش اكبري ( )0131كه باهدف ارتباط بين ميزان
برخورداري از صلاحيتهاي حرفهاي با خودكارآمدي و انگيزش پيشرفت معلمان شهرستان بوانات،
انجام داد همسو ميباشد زيرا وي نيز در پژوهش خود نشان داد كه صلاحيتهاي حرفهاي مردان
وزنان باهم برابر و تفاوت معناداري بين آنان وجود ندارد .همچنين در بررسي مقايسه بين
صلاحيتهاي حرفهاي و ارزيابي سازماني در دورههاي سني مختلف نتيجهگيري گرديد كه بين
صلاحيتهاي حرفهاي معلمان با سن آنان رابطهي معنيداري وجود دارد بهطوريكه معلماني كه در
ردههاي سني بالاتري قرار دارند داراي صلاحيت حرفهاي بيشتري نسبت به معلماني ميباشند كه در
ردههاي سني پايينتري هستند.
در بررسي مقايسهي بين صلاحيتهاي حرفهاي و ارزيابي سازماني با سطوح مختلف سنوات
خدمتي آنان ،نتيجهگيري شد كه بين صلاحيتهاي حرفهاي و ارزيابي سازماني با سنوات خدمت
معلمان رابطهاي وجود ندارد ،اين مطلب تا حدودي با نتايج پژوهشهاي اكبري ( )0131و رحيمي
پردنجاني ( ،)0130همسو ميباشد زيرا در پژوهش اكبري ( )0131كه باهدف ارتباط بين ميزان
برخورداري از صلاحيتهاي حرفهاي با خودكارآمدي و انگيزش پيشرفت معلمان شهرستان بوانات،
صورت گرفت ،نشان داد كه بين صلاحيتهاي حرفهاي معلمان و سابقهي تدريس آنان رابطهاي
معناداري وجود ندارد .همچنين در پژوهش رحيمي پردنجاني ( ،)0130كه باهدف بررسي ارتباط
صلاحيتهاي حرفهاي با رضايت شغلي معلمان شهرستان كوهرنگ انجام شد ،نتيجهگيري گرديد
كه سابقه خدمت معلمان بر ميزان صلاحيتهاي حرفهاي آنان مؤثر نبوده و بين اين دو ارتباط
معناداري وجود ندارد.
در بررسي مقايسهي بين صلاحيتهاي حرفهاي و ارزيابي سازماني با ميزان سطوح مختلف
تحصيلات معلمان ،نتيجهگيري گرديد كه صلاحيتهاي حرفهاي و ارزيابي سازماني معلمان با ميزان
تحصيلات آنان رابطهاي وجود ندارد .اين مطلب تا حدودي با نتايج پژوهشهاي اللهمرادي ()0181
و رحيمي پردنجاني ( )0130همپوشاني داشته ،زيرا در پژوهش اللهمرادي ( )0181كه با عنوان بررسي
نظر دبيران شهرستان عجب شير نسبت به نظام كنوني فرآيند ارزشيابي عملكرد آنان انجام گرديد،
نتيجهگيري شد كه به نظر دبيران ،فرآيند نظام ارزشيابي معلمان با سابقهيخدمت ،منطقه آموزشي،
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مقطع مورد تدريس و مدرک تحصيلي آنان داراي رابطه معنيداري نميباشد .همچنين در پژوهش
رحيمي پردنجاني ( ،)0130كه باهدف بررسي ارتباط صلاحيتهاي حرفهاي با رضايت شغلي معلمان
شهرستان كوهرنگ صورت گرفت ،نتيجهگيري شد كه متغيرهاي مقطع تدريس و سطح تحصيلات
معلمان ،بر ميزان صلاحيتهاي حرفهاي آنان مؤثر نبوده و بين آنها ارتباط معناداري وجود ندارد.
در بررسي اولويتبندي مؤلفههاي صلاحيتهاي حرفهاي نتيجهگيري شد كه اولين رتبه مربوط
به گويه صلاحيتهاي رفتاري-شناختي و پايينترين رتبه مربوط به گويه صلاحيتهاي فكري
ميباشد .اين مطلب نيز تا حدودي با پژوهشهاي ذيل همسو و همپوشاني دارد:
در پژوهش كريمي ( ،)0187كه بهمنظور بررسي صلاحيت حرفهاي معلمان دورهي ابتدايي و
راهنمايي صورت پذيرفت ،وي ابتدا  33صلاحيت را مورد شناسايي قرار ميدهد كه پس از تحليل
عاملي اين صلاحيتها به  3مؤلفهي اصلي و  31زيرمؤلفه تغيير يافت .بهطوريكه مؤلفههاي اصلي
صلاحيتهاي حرفهاي معلمان از ديدگاه وي عبارتاند از :آموزشي ،رفتاري -شناختي ،توسعهي
حرفهاي ،مديريتي ،شخصيتي ،فناوري ،تدريس ،اخلاق حرفهاي و فكري .در پژوهشي ديگر كه
توسط دانشپژوه و فرزاد ( )0181بهمنظور ارزشيابي سطح تواناييها و مهارتهاي حرفهاي معلمان
دوره ابتدايي و نيز يافتن نقاط قوت و ضعف روشهاي تدريس آنان در سطح شهر تهران انجام شد،
نتايج حاصل نشان داد كه در فعاليتهاي آموزشي كلاس درس ،به هدفهاي مهارتي ،كمتر از
هدفهاي نگرشي و دانشي توجه شده است و معلمان موردمطالعه در كليات تدريس از مهارت
نسبي برخوردارند ،اما در اجزاي مهم تدريس با برخي نارساييهاي جدي مواجهاند .همچنين در
پژوهش ديگري كه توسط رحيمي پردنجاني ( ،)0130باهدف بررسي ارتباط صلاحيتهاي حرفهاي
با رضايت شغلي معلمان شهرستان كوهرنگ صورت گرفت ،نتيجهگيري گرديد كه صلاحيت فناوري
معلمان نامناسب ،صلاحيتهاي فكري ،توسعهي حرفهاي ،مديريتي ،تدريس ،رفتاري – شناختي،
آموزشي و شخصيتي در حد متوسط و صلاحيت اخلاق حرفهاي بيشترين ميانگين را در بين معلمان
دارا ميباشد.

ارتباط ارزيابي عملكرد معلمان مقطع ابتدايي با صلاحيتهاي حرفهاي آنان /

15

 .2-6پیشخهادهای کاربردی
در راستاي نتايج پژوهش؛ موارد ذيل بهعنوان بهبود نظام ارزيابي عملكرد معلمان پيشنهاد ميگردد:
 .0با توجه به اينكه رابطهي بين ارزيابي سازماني با صلاحيتهاي حرفهاي معلمان در حد
متوسط ميباشد ،لذا براي ارتباط بيشتر بين اين دو متغير ،ميطلبد كه از ارزيابي سازماني (ارزيابي
عملكرد معلمان) به شكل مناسب در جهت شناسايي معلمان باصلاحيت و شايسته استفاده گردد و
در فرمهاي ارزيابي سازماني نيز موارد و گويههايي كه ارتباط بيشتري با مؤلفههاي صلاحيتهاي
حرفهاي معلمان دارند گنجانده شود.
 .2براساس اولويتبندي مؤلفههاي صلاحيتهاي حرفهاي و با توجه به اينكه صلاحيتهاي
رفتاري-شناختي معلمان نسبت به صلاحيتهاي فكري و شخصيتي آنان در اولويت بالاتري
ميباشند ،لذا پيشنهاد ميگردد در فرمهاي ارزيابي عملكرد معلمان سعي شود به نسبت اهميت و
ضرورت هركدام از مؤلفههاي صلاحيتهاي حرفهاي ،تعداد آيتمها و گويههاي موجود در اين فرمها
نيز مرتبط با آن مؤلفهها و به همان نسبت ،بهعنوان شاخصهاي ارزيابي عملكرد مدنظر قرار گيرند.
 .3-6پیشخهادهای پژوهشی
بررسي موارد زير به پژوهشگران توصيه ميشود:
 -0به پژوهشگران پيشنهاد ميگردد اين پژوهش را در مقاطع تحصيلي مختلف و در مناطق
ديگر موردبررسي قرار داده و نتايج را با يافتههاي پژوهش حاضر مقايسه نمايند.
 -2پيشنهاد ميگردد پژوهشگران براي اطمينان از صحت دادهها علاوه بر پرسشنامهها از
روشهاي ديگر نيز نظير مصاحبه ،مشاهده و  ...بهره بگيرند .زيرا از طريق مصاحبه و يا مشاهده،
محقق مي تواند از نزديک با مشكلات موجود در نحوه اجراي ارزيابي عملكرد معلمان و همچنين
نحوه امتيازدهي به هركدام از شاخصهاي موجود در فرمهاي ارزيابي عملكرد آشنا شود و
آسيبشناسي بهتر و جامعتري را نسبت به سيستم ارزيابي عملكرد در نظام آموزشوپرورش داشته
باشد.
 -1باتوجه به اينكه در اين پژوهش از روش همبستگي و رگرسيون جهت بررسي رابطه بين
ارزيابي سازماني با صلاحيتهاي حرفهاي معلمان استفاده گرديد ،لذا به پژوهشگران توصيه ميگردد
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براي پيبردن به تأثير ارزيابي سازماني معلمان بر نمره صلاحيتهاي حرفهاي آنان از ديگر روشهاي
آماري نظير روشهاي علٌي _ مقايسهاي و آزمايشي بهره بگيرند تا شواهد قانعكنندهتري درباره
ارتباط اين دو متغير پيدا كنند و نتايج را با پژوهش حاضر مقايسه نمايند.
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تهران.
 .00حاتمي ،حسين .)0181( .طراحي و توسعه مدل ارزيابي عملكرد معلمان مدرسه ابتدايي .پاياننامه دكتري
مديريت آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات.
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«ادب معلم در حوزه تعلیم و تعلم و نقش آن در تکریم شخصیت خود»
دکتر محمد شریفانی

1

چکیده
ادب استاد در برابر شاگرد و در حوزه تعليم از محوريترين مسائلي است كه اولاً و بالذات در
شخصيت خود معلم اثرگذار خواهد بود و در مرتبه دوم آثار آن نصيب متعلم ميشود .مقاله حاضر
ضمن بيان اين آداب با الهام از آيات سوره كهف به تكريم غير مستقيم معلم از ناحيه خود معلم طي
 03اصل محوري پرداخته است .كه در نوع خود ميتواند روشي بديع در تكريم معلم باشد.

واژگان کلیدی :معلم -متعلم -آداب  -تكريم
مقدمه
در اين گفتار به آداب تعليم علم ميپردازيم كه در اسلام ،مورد تأكيد فراوان قرار گرفته است .اوضاع
و احوال فكري و رفتاري عالمان ،بر روي جامعه تأثير شگرفي دارد .در حديثي از رسول خدا |
ل يَا َرسُو َل
ت أُمَّتِي وَ إِذَا َفسَدَا فَسَدَتْ أُمَّتِي قِي َ
نقل شده كه فرمودند« :صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي إِذَا صَلَحَا صَلَحَ ْ
اللَّهِ وَ مَنْ هُمْ قَالَ الْفُقَهَاءُ وَ الْأُمَرَاء» (ابن بابوبيه)16 ،0 ،0111 ،
دو گروه از امت من هستند كه اگر اصلاح شوند ،امت اصلاح مي شود و اگر فاسد شوند ،امتم
فاسد شود .سوال شد :آن دو گروه كيستند؟ فرمود :فقيهان و زمام داران.

2

بنابراين اثر گذاري دانشمندان در جامعه ،قابل توجه است .بر همين اساس نيز ،معلمان وظيفه
سنگيني به عهده دارند .امير مؤمنان (ع) ميفرمايند:

 .0استاد يار داتنشگاه شيراز (sharifani40@yahoo.com )13070011118
 . 2با توجه به اين كه منظور از فقه در كلمات ائمه (عليهم السلام) فهم عميق معارف ديني در ابعاد گوناگون نظري و
عملي ميباشد ،لذا مراد از فقها در اين روايات ،عالمان ديني -كه فقها بخشي از آناناند – مي باشند.

ادب معلم در حوزه ي تعليم و تعلم و نقش آن در تكريم شخصيت خود /

«مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى أَهْلِ الْجَهْلِ أَنْ يَ َتعَلَّمُوا حَتَّى أَخَذَ عَلَى أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يُعَلِّمُوا»
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1

«خدا از مردم نادان عهد نگرفت كه بياموزند ،تا آن كه از دانايان عهد گرفت كه آموزش دهند».
بنابراين استادان نقش مهمي در پرورش شايسته افراد جامعه دارند .لذا در فرهنگ ديني ما به
آداب تعليم ،بهايي ويژه داده شده است .بديهي است رعايت هر ادب از ناحيه معلم قبل از آن كه
در متربيان و متعلمان اثر گذارد باشد در شكل گيري شخصيت خود معلم مؤثر است كه به آداب
خود هم پرداخته است.

ادب استاد در برابر شاگرد
حضرت امام زين العابدين (ع) در «رساله الحقوق» خود بخشي را به حقوق متعلم (علم آموز)
اختصاص دادهاند كه از جمله آن است كه :اگر در تعليم مردم ،به آن چه خداوند تو را بر آن ولايت
داده به نيكويي رفتار كردي ،بر آنان سخت نگرفتي و بر خورد تو با ايشان همچون مولايي بود كه
با بندگانش دلسوزانه و ناصحانه رفتار ميكند ،خداوند از فضل خود بر دانش تو ميافزايد و به
هدايت و رشد خواهي رسيد( .حراني )260 ،0111 ،طبق اين بيان رشد و تكريم معلم در تكريم
متعلم خواهد بود اكنون آداب بايسته از ناحيه معلم را طي اصول زير بيان خواهيم كرد.
 .1اصل طرد نکردن
از وظايف معلمي تحمل نمودن شاگرد و عدم طرد آن است .حضرت خضر (ع) با وجود اطلاع
از بيصبري شاگرد خويش در برابر اعمال خود ،او را طرد نكرد ،تنها با اشارهاي به او هشدار داد.
اين مطلب را در آيات  67و  68سوره كهف به روشني ملاحظه ميكنيم:
«قالَ إِنَّکَ لَنْ تَسْتَطيعَ مَعِيَ صَبْراً * وَ كَيْفَ تَصْبِرُ عَلى ما لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرا»
گفت« :تو هرگز نمىتوانى با من شكيبايى كنى! و چگونه مىتوانى در برابر چيزى كه از رموزش
آگاه نيستى شكيبا باشى؟
نيز در آيه  71همين سوره:
«قالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَني فَلا تَسْئَلْني عَنْ َشيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَکَ مِنْهُ ذِكْراً»
 .0نهج البلاغه ،حكمت .178
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(خضر) گفت« :پس اگر مىخواهى بدنبال من بيايى ،از هيچ چيز مپرس تا خودم (به موقع) آن را
براى تو بازگو كنم».
حضرت خضر(ع) پس از آن كه موسي(ع) وعده عدم مخالفت امر او داد ،وي را آزاد
گذاشت تا در صورت تمايل او را پيروي كند .اين مفهوم از عبارت «فَإِنِ اتَّبَعْتَني» «اگر مرا پيروي
كرد» برداشت ميشود.
 .2اصل بیان سختیهای راه
خضر(ع) با اين بيانات ،دشواري تحمل علم باطن را به موسي(ع) تأكيد كرد همين مسأله دليل
مبالغهاي است كه در مورد ناتواني حضرت موسي(ع) به كار برد .اولين سخن حضرت خضر(ع)
در پاسخ تقاضاي شاگرد خود بسيار جدي است .نخستين كلام استاد حكايت از سختي راه دارد و
شايد اكر كسي غير از موسي(ع) در مقام شاگردي قرار داشت نااميد ميشد؛ به يوژه آن كه
خضر(ع) بيصبري موسي(ع) را با تأكيد خاصي بيان كرد؛ يا به كار بردن «ان» و «لَنْ تَسْتَطيعَ»
با اين توضيح كه «لَنْ» به نظر اكثر مفسران نفي ابد را ميساند .اما مقصود ،غي ممكن بود تحمل
علم باطن ،به طور كلي ،نبود .چرا كه در آن صورت ،كلام موسي (ع) معنايي نداشت كه فرمود:
«سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اللَّهُ صابِرا» (حجتي كرماني)161 ،0167 ،
 .3اصل آزمایش کردن ابزار شخاخت
كليه تصميمات استاد در قبال شاگرد خويش ،وابسته به شناخت استاد از شاگرد خواهد بود .بهترين
ابزار شناخت ،آزمايش در مقاطع مختلف ميباشد .در داستان فوق نيز چند مرحله آزمايش انجام
شده است :آزمايش سوراخ كردن كشتي ،كشتن غلام ،تعمير كردن ديوار.
آزمودن علاقه و اشتياق شاگرد :در ابتدا خضر (ع) با تعابير نا اميدي كنندهاي ،مسيري را كه
موسي(ع) در پيش گرفته بود بيان كرد ،اما او علاقه و انگيزه قوي و پاي مردي خود در ادامه راه
را به استاد خويش اعلام كرد و در واقع از اين امتحان ،سر بلند بيرون آمد.
آزمودن ظرفيت و توان شاگرد :خضر(ع) در سه مرحله (كه حداقل آزمايش است)
موسي(ع) را امتحان كرد .نخست با سوراخ كردن كشتي ،سپس با كشتن غلام و در نهايت با تعمير
ديوار .او تصميم به جدايي را پس از اين سه مرحله اتخاذ نمود و در دو مرحله مقدماتي آزمايش،
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به تذكري اكتفا نمود .اين از آداب استاد است كه بايد در مراحل اوليه شاگرد را با تذكر متنبه نموده
و تصميم نهايي خود را به پايان آزمايشها موكول كند.
 .4اصل بیان علتها و حکمتها (تفسیر رفتار)
حضرت خضر(ع) علت ناتواني موسي(ع) را بي خبري وي از برخي اسرار دانست .قبلاً نيز اين
سخن از امير بيان (ع) گذشت كه فرمودند:
«النَّاسُ أَعْدَاءُ مَا جَ ِهلُوا»

1

«مردم دشمن چيزهايي هستند كه نميدانند».
در اين جريان كه بيان ناتواني شاگرد ،ممكن است سبب تضعيف روحيه يا نااميدي وي شود ،ذكر
دليل چنين قضاوتي ،به دانشجو هم اميدواري و هم هشدار ميدهد.
اصولاً رفتار عادي افراد براي عدهاي سوال انگيز است .حال اگر رفتار جنبه آزمايشي داشته باشد
قطعاً نيازمند تفسير خواهد بود؛ در غير اين صورت موجب انواع سوالات ،عقدهها و بدبينيها خواهد
شد .لذا بر استاد لازم است رفتار خود را تفسير كند .اين عمل نه تنها مايه التفات و توجه هر چه
بيشتر شاگرد ميشود كه جلوي بسياري از انحرافات و برداشتهاي نادرست در مورد استاد و اعمال
او را خواهد گرفت.
در اين داستان خضر(ع) در مرحله اول موسي(ع) را به خود متوجه ميكند (با پيش بيني
بي صبري شرط خاص و تذكرات بعدي) و در مرحله نهايي در زمان جدايي از شاگرد ميفرمايد:
«سَأُنَبِّئُکَ بِتَأْويلِ ما لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْ ِه صَبْراً» (كهف )78 /
او گفت« :اينک زمان جدايى من و تو فرا رسيده اما بزودى راز آنچه را كه نتوانستى در برابر آن
صبر كنى ،به تو خبر مىدهم.
 .5اصل احترام به ارزشهای ذاتی دانشجو
خضر(ع) صبر را به طور مطلق از موسي(ع) نفي نكرد ،بلكه فرمود :نميتواني با من صبر
كني و صابر بودن وي را به طور كلي زير سوال نبرد .به عبارت ديگر خضر(ع) به خوبي ميدانست
 .0نهج البلاغه ،حكمت .072
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كه موسي(ع) پيامبري بزرگ از پيامبران اوالعزم است كه داراي صبري بس بزرگ در برابر مصايب
و سختيهاست و اكنون بنا به مصالحي مأمور است تا برخي از معارف باطني را كه بدان دست نيافته
از او بياموزد مشكل آن جا بود كه خضر(ع) از سوي خداي حكيم مأمور به انجام اموري بود كه
درک فلسفه انجام آنها براي كسي كه پشت پرده آنها را نميديد قابل هضم نبود و لذا صبر بر آنها
نيز مشكل بود؛ به ويژه آنجه بر اساس قضاوت ظاهري ،اين امور و افعال بعضاً معصيت و گناه
شمرده ميشد و انجام آنها در منظر و مرآي يک پيامبر غير قابل تحمل بود.
 .6اصل توجه به ظرفیت و قابلیت دانشجو
استاد بايد با بينشي صحيح علم را در اختيار اهل آن قرار دهد و اگر شاگرد را شايسته تحمل علم
نيافت به او هشدار دهد و تا آن جا كه ممكن است علت اين كه دانش خويش را در اختيار شاگرد
قرار نمي دهد براي او بيان كند .اگر استاد ،بدون توجه به ظرفيت دانشجو ،مطالبي را در اختيار او
بگذارد ،مسلماً با عواقب ناگواري رو به رو ميشود.
در روايات نيز ،در اين زمينه نكات فراواني به چشم ميخورد .از جمله اين كه امير مؤمنان(ع)
در حالي كه به سينه مباركش اشاره ميكرد خطاب به كميل فرمودند:
«هَا إِنَّ هَاهُنَا لَعِلْماً جَمّاً وَ أَشَارَ بِيَ ِدهِ إِلَى صَدْرِهِ لَوْ أَصَبْتُ لَهُ حَمَلَة»

1

بدان كه در اينجا دانش فراواني انباشته است ،اي كاش كساني را مييافتم كه ميتوانست آن را
بياموزند .سپس به علل بيكفايتي افراد تيزهوشي كه در اطراف ايشان بودند اشاره فرمود.
مسأله توجه به شأنيت دانشجو ،در تعاليم الهي نيز به چشم ميخورد .وقتي سخن از تعليم اسماء
به ميان آمد ،خداوند انسان كامل را معلم فرشتگان معرفي كرد؛ در حالي كه اگر فرشتگان شايستگي
كسب بي واسطه علم از خداوند را داشتند ،خداوند از افاضه آن خودداري نمينمود.
به علاوه در قضيه مذكور مشخص است كه فرشتگان ظرفيت وجودي آن را ندارند كه عالم به
حقايق همه اسماء الهي شوند؛ بلكه فقط در حد گزارش از حقايق آنها با خبر ميشوند .به همين
دليل خداوند عزوجل به آدم (ع) امر ميفرمايد كه گزارش اسماء را به فرشتگان ارايه دهد ،نه
تعليم آنها را:
 .0نهج البلاغه ،حكمت .017
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«قالَ يا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمائِهِمْ» (بقره)11 /
«فرمود« :اى آدم! آنان را از اسامى (و اسرار) اين موجودات آگاه كن» (جوادي آملي-021 ،0178 ،
)020
نتيجه آن كه:
اولاً :استاد بايد به شأن و قابليت شاگرد توجه كند.
ثانياً :متناسب با ظرفيت او ،دانش را در اختيارش گذارد.
در ماجراي خضر و موسي(ع) ،خضر(ع) در حدي كه مأمور بود به موسي(ع) بياموزد،
آموخت و پس از آن از او جدا شد.
 .7اصل توجه دادن به عظمت و درجات علم
حضرت خضر(ع) با هشدار خود ،شاگرد خويش را متوجه اين نكته ساخت كه علم باطن ،از
لحاظ پايه و درجه ،نيرومندتر از علم ظاهر ميباشد و چنان علمي ،بيش از علم ظاهر ،به قوت و
استحكام باطن و استواري صبر و خويشتن داري ،نياز دارد .تعبير حضرت خضر(ع) به ما
ميفهماند كه پاي داري در راه فراگيري چنان علمي ،در عهده امكانات تواناييهاي بشر عادي نيست.
زيرا بيترديد ،مقام و منزلت حضرت موسي(ع) از ساير مردم برتر بود .او از همگان با عظمتتر
و در صبر و خويشتن داري از همه اشخاص ،نيرومندتر بود و كمالات او ،بر همه مردم ترجيح
داشت .اما اين قابليتها در حد كسب همه معارف و علوم باطني نبود( .حجتي كرماني)113 ،0167 ،
 .8اصل بردباری
استاد بايد در برابر خطاهاي شاگردان خويش صبور و بردبار باشد و زود از كوره در نرود .در هر
مرحله كه موسي(ع) تعهد خود را فراموش ميكرد ،استاد با آرامش و كرامت خاصي ،تنها در قالب
استفهام ،او را متوجه ميساخت« :آيا نگفتم تو تحمل صبر در همراهي مرا نداري؟»
«قالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّکَ لَنْ تَسْتَطيعَ مَعِيَ صَبْرا» (كهف)72 /
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 .9اصل مهلت دادن
خضر (ع) به جاي تندي با موسي(ع) و جدا شدن ناگهاني از او ،وي را متنبه ساخت و با اين
كار به طور ضمني به او مهلت داد .زيرا راه عذرخواهي و مهلت خواستن را براي او باز ذارد.
مهلت دادن به نافرمان ،در آيه  01سوره اعراف نيز مشاهده ميشود .هنگامي كه شيطان از خداوند
مهلت خواست:
«قالَ أَنْظِرْني إِلى َيوْمِ يُبْعَثُون» گفت« :مرا تا روزى كه (مردم) برانگيخته مىشوند مهلت ده (و
زنده بگذار!)»
خداوند فرمود« :إِنَّکَ مِنَ الْمُنْظَرينَ» «تو از مهلت داده شدگانى!»
شايد بتوان گفت كه اين مهلت دادن ،از يک سو سنت الهي است كه در ادعيه مثل دعاي ابوحمزه
هم بدان اشاره شده« :أَنَا الَّذِي أَمْهَ ْلتَنِي فَمَا ارْ َعوَيْت» سنت امهال از سويي براي امتحان آدميان لازم
و ضروي است و از سوي ديگر ،به نوعي جزاي عبادات طولاني شيطان بود ،زيرا روا نيست كه
كارهاي نيک افراد (هر چند ظاهري و بيمغز باشد) ناديده گرفته شود .اين از اصول ظريف تربيتي
است.
 .11اصل رفع ابهام از ذهن دانشجو
موسي(ع) به دليل بي اطلاعي اسرار كارهاي خضر (ع) قادر به توجيه اعمال او نبود .تمامي
كارهاي استاد به ظاهر بيهدف يا غير قابل توجيه مينمود :سوراخ كردن كشتي كه وسيله كسب
چند فقير بود ،كشتن پسر بچهاي كه مشغول بازي بود و تعمير ديوار در روستايي كه اهالي آن حاضر
به پذيرش آنها نبودند! اين تناقضات ،القائاتي را به ذهن موسي(ع) وارد ميكند كه وجود آنها براي
هيچ كدام از طرفين مناسب نيست .خضر(ع) در پايان راه ،سوء تفاهمها را از ذهن موسي(ع)
ميزدايد.
 .11اصل توجه به توحید
فخر رازي در تفسير كبير ،به ادب خضر(ع) در محضر خدا اشاره لطيفي دارد .او مينويسد :آن
عبد الهي در كلام خود ،ادبي زيبا نسبت به پروردگار خود رعايت كرده است :قسمتي از كارها كه
خالي از نقص نبوده ،به خود نسبت داده است ،مثلاً در مورد معيوب نمودن كشتي چنين ميگويد:
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«فَأَرَدْتُ أَنْ أَعيبَها» (كهف)73 /
«خواستم آن را معيوب كنم»!
آنچه را كه انتسابش هم به خود و هم به خدا جايز بوده ،با صيغه متكلم مع الغير تعبير كرده:
«فَأَرَدْنا أَنْ يُبْدِلَهُما رَبُّهُما خَيْراً مِنْهُ زَكاةً وَ أَقْرَبَ رُحْما» (كهف)80 /
«از اين رو ،خواستيم كه پروردگارشان به جاى او ،فرزندى پاكتر و بامحبتتر به آن دو بدهد!»
و آنچه مربوط به ربوبيت و تدبير خداي تعالي بوده ،به ساحت مقدس او اختصاص داده است:
«فَأَرادَ رَبُّکَ أَنْ يَبْلُغا أَشُدَّهُما» (كهف)82 /
«پس پروردگار تو خواست آن دو به حد رشد برسند( ».فخررازي)062 ،20 ،0171 ،
در انتها ،خضر(ع) تأكيد كرد كه آن چه انجام دادم به امر خدا بود نه از جانب خودم« :وَ ما
فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْري» (كهف )82 /و به اين ترتيب ،علم خود را به خدا نسبت داد .اين رسم و ادب
انبياء(ع) است كه در مقام تربيت انسانها ،انسانها را با هر موضوعي متوجه خدا مينمودند .در
جاي ديگر حضرت ابراهيم(ع) ميفرمايد« :وَ إِذا مَرِضْتُ فَ ُهوَ يَشْفينِ» (شعراء )81 /مرض را به
خود و شفا را به خداوند نسبت ميدهد.
استاد بايد از هر فرصتي براي توجه دادن به خداوند غفلت نورزد.
 .11اصل هشدار درباره عدم سوء استفاده از علم
از اغلب علوم ،در كنار استفادههاي صحيح ،ميتوان سوء استفاده نيز كرد ،يكي از وظايف استاد
نسبت به متعلم خويش آن است كه اخلاق كاربردي راجع به آن علم را نيز به او آموخته و او را از
سوء استفاده از آن علم برحذر دارد .نيز اگر معلمي ناچار بود برخي علوم غريبه و خاص را تعليم
دهد ،بايد شاگردان را از مضرات آن آگاه سازد و نسبت به سوء استفاده از آنها هشدار دهد .هاروت
و ماروت دو فرشته بودند كه به بابل فرستاده شدند تا روش باطل ساختن سحر ساحراني كه
مشكلاتي براي مردم ايجاد كرده بودند به افراد آموزش دهند ،اين دو فرشته مأمور الهي متعلمان را
از آفات دانشي كه بدانها ميآموختند آگاه نموده و از كفر ورزيدن بر حذر ميداشتند:
«وَ ما يُعَلِّمانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّما نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ» (بقره)012 /
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«(آن دو ،راه سحر كردن را ،براى آشنايى با طرز ابطال آن ،به مردم ياد مىدادند .و) به هيچ كس
چيزى ياد نمىدادند ،مگر اينكه از پيش به او مىگفتند« :ما وسيله آزمايشيم كافر نشو!»
 .12اصل متخبه ساختن
يكي از آداب استادي متنبه ساختن متعلم نسبت به خطاي خويش است .در قرآن كريم و در ماجراي
خلقت آدم چنين آمده كه چون خداوند ،آدم(ع) را خلق كرد و همه فرشتگان را امر به سجده
كرد ،ابليس كه در ميان آنان بود ،از سجده كردن امتناع ورزيد .آيه  02سوره اعراف و نظاير آن،

1

استفهام تقريري خداوند در مورد علت اين امر را بيان مي كنند:
«قالَ ما مَنَعَکَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُکَ»
«(خداوند به او) فرمود« :در آن هنگام كه به تو فرمان دادم ،چه چيز تو را مانع شد كه سجده
كنى؟»
يكي از نتايج سؤال از دليل سجده نكردن ابليس -با آن كه خداوند ،عالم به اسرار است -تنبه
نافرماني خواهد بود .زيرا نخستين امري كه باعث تنبه خاطي يا عاصي ميشود ،سؤال از علت
نافرماني است ،به خصوص كه اين نافرماني در ميان جمعي ديگر صورت گرفته كه همه اطاعت
كردهاند.
 .13اصل اتمام حجت قبل از عقوبت
يكي از سنت هاي مستمر الهي ،هدايت و اتمام حجت بر بندگان است .پيش از اين هدايت و اتمام
حجت خداوند كسي را عقوبت نخواهد نمود:
«وَ ما كانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ ما يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَليم» (توبه)001 /
«چنان نبود كه خداوند قومى را ،پس از آن كه آنها را هدايت كرد (و ايمان آوردند) گمراه (و
مجازات) كند مگر آنكه امورى را كه بايد از آن بپرهيزند ،براى آنان بيان نمايد (و آنها مخالفت كنند)
زيرا خداوند به هر چيزى داناست!»

 .0نظير اين بيان در سوره حجر آيه  11آمده است ترجمه آيه چنين است« :فرمود اي ابليس! تو را چه شده است كه با
سجده كنندكان نيستي؟»
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در ماجراي ابليس و سجده نكردن او نيز اين روش مستمر الهي اجرا شد .آنچه ابليس طبيعتاً در
پاسخ سؤال خداوند در حضور جمع بيان ميكرد ،زمينه اتمام حجت خداوند را آماده مينمود .چون
حجت خدا تمام شد و گنهكار زير بار نرفت ،نوبت به توبيخ ميرسد اين ادب ويژه مربي در مقام
تأديب است؛ زيرا عقوبت مجرم قبل از اثبات جرم از اسحت پاک الهي و تعليمات او به دور است.
 .14اصل ایجاد زمیخه بیان علت توبیخ مجازات
در بحث تنبيه متربي ،يكي از اصول آكاه نمودن شخص نسبت به علت تنبيه و مجازات خويش
ميباشد .اين آگاهي جلوي بسياري از بدبينيها را گرفته ،انسانهاي منصف را تحت تأثير قرار
مي دهد .در ماجراي مورد بحث ،پاسخ ابليس ،خود سبب ايجاد زمينه براي توضيح در مورد دليل
توبيخ او است و بازگويي علت اين توبيخ ،به ويژه در حضور همه افراد ،سبب روشن گري و تربيت
خود مجرم و ساير ناظران خواهد گرديد.
 .15اصل مظهر رحمت بودن
مربي و معلم ،بايد همواره متوجه باشند كه در امور تربيتي ،هر مورد خاصي ،روش برخورد ويژه
خود را ميطلبد ،گر چه در اغلب موارد ،برخورد رحيمانه از هر نوع برخوردي مؤثرتر است .قرآن
رمز موفقيت پيامبر| را عليرغم وجود مشكلات فراوان و عدم امكانات لازم ،برخورداري آن حضرت
از رحمت الهي ميداند كه آن را در قالب تبليغي رحيمانه به مردم انتقال ميدهد:
«فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِ ْنتَ لَهُمْ وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَليظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِکَ» (آل عمران)013 /
«به (بركت) رحمت الهى ،در برابر آنان [مردم] نرم (و مهربان) شدى! و اگر خشن و سنگدل
بودى ،از اطراف تو ،پراكنده مىشدند».
تا آن جا كه پيامبر عزيز اسلام« ،رَحْمَةً لِلْعالَمين» معرفي شده است:
«وَ ما أَرْسَلْناکَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعالَمين» (انبياء)017 /
«ما تو را جز براى رحمت جهانيان نفرستاديم».
اهميت اين مسأله تا بدان جاست كه خداوند به موسي و هارون(ع) سفارش ميكند كه در
برابر فرعون نيز از در رحمت و ملايمت درآيند نه خشونت:
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«فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشى» (طه)11 :
«اما بنرمى با او سخن بگوييد شايد متذكّر شود ،يا (از خدا) بترسد».
پس بهترين شيوه برخورد براي استاد ،آن است كه مظهر رحمت باشد به اين مطلب در آيه 61
سوره كهف اشاره شده است:
«آتَيْناهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنا» (كهف)61 /
«ما به او رحمتي از نزد خود عطا كرديم».
 .16اصل رشد دادن
استاد واقعي كسي است كه در شاگرد ،رشد ايجاد كند .رشد به معناي راه يافتن به سوي مطلوب و
هدايت شدن است( .طباطبايي )112 ،01 ،0182 ،در واقع رشد ،نحوهاي ارتقاء وجودي و از مرحلهاي
به رمحله بالاتر راه يافتن است .امير بيان(ع) در باب رشد ميفرمايند:
«أَفْضَلُ السُّبُلِ الرُّشْد» (تميمي آمدي)0611 ،31 ،0177 ،
با فضيلتترين راهها [راه] رشد است.
رشد انسانها نشان لطف و عنايت الهي در حق انسان است در حديث آمده است« :إِنَّ اللَّهَ إِذَا
أَحَبَ عَبْداً الهَمَهُ الرُّشد»
در زيارت معروف جامعه كبيره نيز آمده است كه« :كَلَامُكُمْ نُورٌ وَ أَمْرُ ُكمْ رُشْد» (ابن بابويه،0178 ،
)277 ،2
شايد بتوان ادعا نمود كه رشد ،بالاتر از عقل است؛ چرا كه عقل عطيهاي است اجباري ،در حالي
كه رشد اكتسابي است .رشد نقطه مقابل سفاهت است .انسان سفيه ،صاحب عقل است ،ليكن از
رشد كافي بي نصيب است؛ يعني تعادل فكري لازم را ندارد .استاد خوب ،كسي است كه به شاگرد
خود تعادل لازم و تكامل مناسب را اعطا كند .ميزان توانايي و «استادي» استاد را از ميزان رشد دادن
او ميتوان دريافت ،رشد و تكامل عقل در سايه انديشيدن و تعقل صورت ميپذيرد و هنر استاد در
تعليم انديشيدن است .چنان كه شهيد مطهّري (ره) نقل شده است كه« :من ستايشگر معلمي هستم
كه انديشيدن را به من بياموزد نه انديشهها را».
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حضرت موسي(ع) با چنين بينشي ،از استا خود تقاضا كرد كه او را رشد دهد:
«تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْداً» (كهف )66 /
«از آنچه به تو تعليم داده شده و مايه رشد و صلاح است ،به من بياموزى؟»
 .17اصل آموزش دادن

يكي از اصلي ترين وظايف استاد ،آموزش دادن به شاگرد است .توانايي «آموزش دادن»
مقولهاي جدا از علم و دانش استاد است .زيرا هر دانشمندي الزاماً نميتواند «شاگرد پرور»
باشد .پس از آن كه استاد خود مطلب را درک كرد ،بايد قدرت تعليم و تفهيم آن را نيز داشته
باشد و اين حقي است كه شاگرد بر استاد دارد .چنان كه در تقاضاهاي موسي (ع) در
خواست آموزش ،محور اصلي است.
«هَلْ أَتَّبِ ُعکَ عَلى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدا»
«موسى به او گفت« :آيا از تو پيروى كنم تا از آنچه به تو تعليم داده شده و مايه رشد و
صلاح است ،به من بياموزى؟»
همچنين كيفيت بالاي آموزش و ياد دادن ،از وظايف يک استاد ماهر است به ديگر سخن،
آگاهي دادن سخني است و مهارت ياد دادن و يادگيري امري ديگر است و هر كدام وظيفه
جداگانه اي است كه اساتيد بايد در برابر شاگردان ايفا كنند و انجام يكي ما را از ديگري
بينياز نميكند.
 .18اصل زمان شخاسی
وقت شناسي از آداب مهم استادي است .موفقيت در هر كار مرهون انجام آن در زمان خاص آن
است .تعليم نيز از اين قانون مستثني نيست و اگر در زمان مناسب خويش صورت نگيرد ،بازدهي
مطلوب خود را نخواهد داشت .احاطه خضر(ع) بر اين مهارت از اين سخن او فهميده ميشود
كه:
«قالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَني فَلا تَسْئَلْني عَنْ َشيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَکَ مِنْهُ ذِكْراً» (كهف)71 /

41

 /همايش توسعهي حرفهاي :نگاهي نو به تكريم معلّم

«(خضر) گفت« :پس اگر مىخواهى بدنبال من بيايى ،از هيچ چيز مپرس تا خودم (به موقع) آن
را براى تو بازگو كنم».
او هر مرحله از آموزش (تذكرات لازم و تفسير رفتار خود) را به موقع بيان نمود .قطعاً انجام هر
يک قبل از زمان مناسب خود ،تأثير لازم را بر جاي نميگذاشت .بدين سان اين درسها چنان تأثيري
بر موسي(ع) به جاي گذاشت كه هيچ گاه از ذهن و قلب او پاک نشد.

نتیجهگیری
اصول محوري در حوزه تعليم و تربيت و رعايت آنان از ناحيه معلم پيش از آنكه در شكلگيري
شخصيت متعلم مؤثر است در شخصيت خود معلم مؤثر است كه اين مقاله به آنها پرداخته است.
بديهي است رعايت اصول مذكور تحولي است در روحيه متعلم كه ناخودآگاه او را به تكريم معلم
وا ميدارد.

مخابع
 .11قرآن كريم
 .11نهجالبلاغه؛ ترجمه :دكتر سيدجعفر شهيدي.

 .11آلوسي بغدادي ،ابوالفضل شهاب الدين السيد محمود ( 0271م) ،روح المعانی فی تفسیر القرآن
العظیم و السبع المثانی ،تحقيق علي عبد الباري عطه ،بيروت ،دار الكتب العلميه0101 ،ق.
 .16بخاري ،ابو عبد الله محمد بن اسماعيل (216م) ،صحیح البخاری ،بيروت ،دار احياء الثرات العربي،
 0121ها 2110 .م( .مجلد واحد)
 .17ترمدي سلمي ،ابو عيسي محمد بن عيسي (273م) ،سخن الترمذی ،تحقيق احمد محمد شاكر و آخرون،
بيروت ،دار احياء الثرات الرعبي[ ،بي تا]
 .18تميمي آمدي ،ابوالفتح عبد الواحد محمد بن المحفوظ (اوايل قرن ،)6غرر الحکم و درر الکلم ،تنظيم
مصطفي درايتي و حسين درايتي ،قم ،دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم0177 ،ش.
 .13جاحظ ،ابو عثمان عمروبن بحر (211م) ،البیان و التبیین ،تحقيق علي ابو ملجم ،بيروت ،دار و مكتبه
الهلال0102 ،ها0332 .م.
 .11جوادي آملي ،عبد الله ،تفسیر موضوعی قرآن کریم ،قم ،مركز نشر اسراء0171 ،ش.

ادب معلم در حوزه ي تعليم و تعلم و نقش آن در تكريم شخصيت خود /

43

 .10جوادي آملي ،عبدالله زن در آیخه جلال و جمال ،ناشر :دارالهدي ،محل نشر :قم ،مركز نشر اسراء
()0178

 .12حراني ،ابو محمد الحسن بن علي بن الحسين بن شعبه (180م) ،تحف العقول عن آل الرسول
(ص) ،تصحيح علي اكبر الغفاري ،قم ،مؤسسه النشر الاسلامي0111 ،ق.
 .11طبرسي ،ابوالفضل علي بن الحسين بن الفضل (حدود 611م) ،مشکاه الانوار فی غرر الاخبار ،النجف،
المكتبه الحيدريه0181 ،ها 0361 .م.

 .11عاملي ،زين الدين بن علي بن احمد (الشهيد الثاني361 -م) ،مخیه المرید فی آداب المفید و
المستفید ،قم ،مؤسسه النشر الاسلامي 0111 ،ق0161 .ش.
 .11عاملي ،محمد بن الحسن الحر (م ،)0011وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه ،قم ،مؤسسه
آل البيت لاحياء التراث0113 ،ق 13( .جلد)
 .16قمي الشيخ الصدوق ابو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه (180م) ،الخصال ،تحقيق علي اكبر
الغفاري ،قم ،مؤسسه النشر الاسلامي0111 ،ق.
 ،---------- .17عیون الاخبار الرضا (ع) تحقیق السید مهدی الحسیخی اللاجوردی ،تهران،
انتشارات جهان0178 ،ش.
 .18فتال نيشابورى ،محمد بن احمد روضة الواعظین و بصیرة المتعظین ( 118ق) بصيرة المتعظين،
انتشارات رضى  ،ايران ،قم  0171ش
 .13كليني رازي ،محمد بن يعقوب بن اسحاق ( ،)123 -128الکافی ،تحقيق علي اكبر الغفاري ،تهران،
دارالكتب الاسلاميه ،الطبعه الخامسه0161 ،ش.

 .11مجلسي ،محمد باقرمحمد تقي (0000م) .بحار الانوار الجامعه الدرر اخبار الائمه الاطهار علیهم
السلام ،بيروت ،مؤسسه الوفاء0111 ،ها.
 .10محمدي ري شهري ،محمد ،میزان الحکمه ،قم ،مكتبه الاعلام الاسلامي0111 ،ق0162 .ش.
 .12متقي هندي ،علي بن حسام الدين ،کخز العمال فی سخن الأقوال و الأفعال ،محقق ،بكري حياني ،صفوة
السقا ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،چاپ پنجم0110 ،ق.
 .11ابن بطوطه ،سفر نامه ،ترجمه محمد علي موحد ،تهران ،بنگاه ترجمه و نشر كتاب0171 ،ش.
 .11ابن سحنون ،محمد ،آداب المتعلمین ،ترجمه احمد فؤاد ،بيروت ،بي نا0311 ،م.
 .11بغدادي ،احمد بن علي ،تاریخ بغداد ،بيروت ،دارالكتب العلميه0107 ،ق.
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 .16حكمت ،عليرضا ،آموزش و پرورش در ایران باستان ،مؤسسه تحقيقات و برنامه ريزي علمي و
آموزشي0111 ،ش.
 .17داغ ،محمد ،تاریخ تعلیم و تربیت در اسلام ،ترجمه علي اصغر كوشافر ،دانشگاه تبريز0133 ،ق.
 .18دراني ،كمال ،تاریخ آموزش و پرورش در ایران و اسلام ،تهران ،انتشارات سمت0180 ،ش.
 .13غنيمه ،عبد الرحيم ،تاریخ دانشگاههای بزرگ اسلامی ،ترجمه نور الله كسائي ،تهران ،انتشارات
دانشگاه تهران0161 ،ش.
 .61منير الدين ،احمد ،نهاد آموزش در اسلام ،ترجمه حسين ساكت ،مشهد ،انتشارات آستان قدس
رضوي0168 ،ش.
 .60مكارم شيرازي ،ناصر ،0111 ،تفسیر نمونه ،بقلم جمعي از نويسندگان؛ زير نظر ناصر مكارم شيرازي.
نشر :طهران :دارالكتب الاسلاميه.0111 ،
 .62سيد محمدحسين طباطبايي ،تفسیرالمیزان ،ترجمهٔ سيد محمدباقر موسويهمداني ،دفتر انتشارات
اسلامي ،قم .0182:
 .61سيد بن قطب بن ابراهيم شاذلي فى ظلال القرآن ،ناشر :موسسه تحقيقات و نشر معارف اهل البيت (ع)،
دارالشروق ،بيروت -قاهره چاپ هفدهم 0102 ،ق،
 .61محمد باقر حجتي كرماني ،آداب تعلیم و تعلم در اسلام ،از شهيد ثاني؛ نشر :تهران دفتر نشر فرهنگ
اسلامي  ،0161چاپ بيستم ،چاپ پانزدهم :پاييز .0167
 .61محمد بن عمر فخررازي ،تفسیر کبیر (مفاتیح الغیب) ،ترجمة علي اصغر حلبي ،تهران  0170ش

«واکاوی رویکردهای توسعه حرفهای معلمان»
1

وحیده کاشی نهنجی
علیرضا اسفندیاری مقدم
3
نصراله عرفانی

2

چکیده
هدف اين پژوهش ،مطالعه رويكردهاي ادبيات توسعه حرفهاي معلمان به روش تحليلي بود .مقالاتي
از پايگاههاي اطلاعاتي معتبري چون امرالد ،سيج ،الزوير ،پايگاه اطلاعرساني منطقهاي شيراز و
پايگاههاي دسترسي باز گوگل اسكالر و دواج در موضوع مقاله انتخاب شد و نتايج آن مورد تحليل
قرار گرفت .نتايج نشان داد مفاهيم مطرح شده در هفت گروه عمده )0( ،مهارتها و صلاحيتهاي
حرفهاي معلمان؛ ( )2توسعه معلمي؛ ( )1صلاحيتهاي تدريس در تربيت معلم (دانشگاه فرهنگيان)؛
( )1حرفه معلمي؛ ( )1سواد اخلاقي معلمان؛ ( )6سواد اطلاعاتي ،حرفه و معلمان و ( )7الگوهاي
توسعه حرفهاي قابل دستهبندي هستند .پژوهشگران ميتوانند بر اساس مباني نظري رويكردهاي
مختلف در اين عرصه تحقيق كنند .هر يک از اين گروهها دربرگيرنده رويكردهاي موضوعي نيز
هستند.

کلیدواژه :معلم ،توسعه حرفهاي ،رويكرد ،صلاحيت ،مهارت ،الگوهاي توسعه حرفهاي

 .0دانشجوي دكتراي علم اطلاعات و دانششناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان
 .2عضو هيات علمي علم اطلاعات و دانششناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان
 .1عضو هيات علمي روانشناسي پيام نور
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مقدمه
معلمان نقش مهمي در پرورش انسانهاي جوامع مختلف بازي ميكنند .معلم در نظام آموزش و
پرورش و آمادگي جوانان براي زندگي اجتماعي نقش كليدي و اثرگذار دارد .لذا دانش ،مهارت و
تواناييهاي زنان و مردان آينده به دانايي ،توانايي ،صلاحيت ،تلاش و احساس معلمان امروز وابسته
است (سبحانينژاد 0و زمانيمنش.)2102 ،2
با آن كه شغل معلمي همواره به عنوان حرفه پذيرفته شده بوده است .با رشد سريع جهان،
معلمان نيز بايد مانند ساير گروههاي حرفهاي بپذيرند كه آموزشهاي اوليه آنان در جهان امروز
چندان مفيد نخواهد بود و بايد در سرتاسر عمر خود بكوشند تا دانش خويش را روزآمد نگاه دارند
(دانشپژوه .)0182 ،توسعه حرفهاي معلمان به فرآيندها و فعاليتهاي طرحريزي شده به منظور
افزايش دانش ،مهارت و نگرشهاي حرفهاي معلمان تا اين كه بتوانند موجب بهبودي يادگيري
دانشآموزان شود ،گفته ميشود (گاسكي .)2111 ،1اين تعريف ،دامنه وسيعي براي توسعه حرفهاي
معلمان قائل است ،با اين حال رويكردهاي جديد نسبت به توسعه حرفهاي ،طرفدار يادگيري
مادامالعمر بوده و يادگيري حرفهاي را مداخلهاي كوتاه مدت نميدانند ،بلكه توسعه حرفهاي معلمان
را فعاليتي بلند مدت ميدانند كه دامنه آن دربرگيرنده آموزش معلمان در دانشگاه تا دورههاي ضمن
خدمت در هنگام اشتغال و مطالعه فردي معلمان است (ريشتر ،1كانتر ،1كلوسمن 6و بامرت.)2100 ،7
بناابراين ،لاازماه توساااعه حرفهاي مداوم معلمان ،داشاااتن صااالاحيتهاي حرفهاي اسااات.
صالاحيتهاي معلمي ،مجموعه شاناختها ،گرايشها و مهارتهايي است كه معلم با كسب آنها
ميتواند در جريان تعليم و تربيت به پرورش جساامي ،عقلي ،عاطفي ،اجتماعي و معنوي فراگيران

0. Sobhani-Nejad
2. Zamani-Manesh
1. Gusky
1. Richter
1. Kunter
6. Klusmann
7. Baumert
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كمک كند .صلاحيتهاي معلمي در سه حيطه شناختي ،عاطفي و مهارتي طبقهبندي ميشود .منظور
از صالاحيتهاي شاناختي ،مجموعه آگاهيها و مهارتهاي ذهني است كه معلم را در شناخت و
تحليل مساائل و موضوعات مرتبط با تعليم و تربيت توانا ميسازد .صلاحيتهاي عاطفي ،مجموعه
گرايشها و علائق معلم نساابت به مسااائل و موضااوعات مرتبط با تعليم و تربيت اساات و
صلاحيتهاي مهارتي به مهارتها و تواناييهاي علمي معلم در فرآيند يادگيري مرتبط ميشود .از
مجموعه صلاحيتهاي سهگانه ،صلاحيت تاثيرگذاري بر دانشآموز حاصل ميشود (ملكي.)0181 ،
همچنين ،فولان 0و اسااتيگبر )0330( 2صاالاحيتهاي معلمي را به «مجموع كل تجربيات يادگيري
رساامي و غير رساامي در ساارتاساار يک حرفه از آموزش يک معلم پيش از خدمت تا يک معلم
بازنشاساته» بساط دادند .اين صالاحيتها با آموزشهاي بلندمدت منجر به توسعه حرفهاي مداوم
معلمان ميگردد.
بنابر آن چه گذشت ،توسعه حرفهاي معلمان در گرو ارتقاي صلاحيتهاي حرفهاي ايشان قرار
دارد .مفهوم ارتقاي صلاحيتهاي حرفهاي از اواسط قرن بيستم در نظامهاي آموزشي پديدار شد،
صاحبنظران امر تعليم و تربيت نظريات مختلفي را بيان كردهاند كه از جمله ويلگاس-

ريمرز1

( )2117نقش مهارتهاي حرفهاي معلم را جهت تغيير در نظام آموزشي بسيار ضروري دانسته
است.
با توجه به مباحث ارائه شده در مورد معلم ،حرفه معلمي و توسعه حرفهاي ،اين مقاله با هدف
مطالعه رويكردهاي ادبيات توسعه حرفهاي معلمان با روش تحليلي به رشته تاليف درآمده است.
براي تاليف اين مقاله ،مقالههاي معتبري از پايگاههاي اطلاعاتي معتبر همچون امرالد ،1سيج ،1الزوير،6

0. Fullan
2. Steigelbauer
1. Villegas_Reimers
1. http://emeraldinsight.com/
1 . http://online.sagepub.com/
6 . https://www.elsevier.com/
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پايگاه استنادي علوم جهان اسلام ) 0(ISCو پايگاههاي دسترسي باز گوگل اسكالر 2و دواج 1در
موضوع مقاله انتخاب شد .مقالهها ،مورد بازبيني قرار گرفت و مقالههاي مرتبط انتخاب شد .پس از
مطالعه متن آن ها ،نتايج مورد تحليل قرار گرفت .بررسي رويكردهاي ادبيات توسعه حرفهاي از آن
رو اهميت و ضرورت دارد كه به پژوهشگران متخصص اين حوزه موضوعي كمک ميكند تا
تصويري نسبتاً جامع از شرايط حاضر توسعه حرفهاي معلمان ،به دست آورند .بنابراين ،پژوهشگران
بر آن هستند تا به اين مساله پاسخ گويند كه «رويكردهاي ادبيات توسعه حرفهاي معلمان چيست؟»

رویکردهای توسعه حرفهای
 .1مهارتها و صلاحیتهای حرفهای معلمان
پس از بررسي و تحليل مقالات ،ادبيات توسعه حرفهاي در دستههايي ،گروهبندي شد .موضوعات
بحث شده در مورد مهارتها و صلاحيتهاي حرفهاي معلمان در جدول شماره  0قابل مشاهده
است.
جدول شماره  :0شرح مقالات مرتبط با مهارتها و صلاحيتهاي حرفهاي معلمان
موضوع

نويسنده و سال نشر

رويكرد

معلمان

صلاحيتهاي حرفهاي

مهارتها و

هانتلي)2111( 1

شرح مباحث
 -0برنامهريزي و سازماندهي كلاس؛  -2داشتن دانش پايه

مقولهبندي

جهت تسهيل يادگيري؛  -1استفاده از راهبردهاي مختلف
مديريت رفتار فراگيران؛  -1برقراري ارتباط موثر با
ذينفعان مدرسه؛  -1حرفهاي عملكردن؛ -6خودآگاهي

0 . Islamic World Science Citation center to address: http://www.isc.gov.ir/
2. https://scholar.google.com/
1. Directory of Open Access Journals to address: https://doaj.org/
1. Huntly
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كاستر

مايک،2

0

 -0دانش تخصصي؛  -2ارتباطات؛  .1سازماندهي؛ -1

1

فرد ،1تئو ()2111
دوايي ،امام جمعه،
احمدي ()0132

پداگوژي؛  -1صلاحيت رفتاري.
كاربست ICTدر

مهارتهاي :ICTمهارتهاي عمومي و اختصاصي؛

آموزش و

صلاحيتهاي  :ICTمهارتهاي عمومي و تخصصي؛

يادگيري

صلاحيتهاي  :ICTمولفههاي شناختي ،عملكردي و
عاطفي

پرلي ()0183

سنجش يادگيري

معلمان براي هدايت فرآيند ياددهي -يادگيري

دانشآموزان

دانشآموزان ،نيازمند كسب دانش و انجام فعاليتهاي
كلاس درس هستند.

نصيري وليک بني،

خودراهبري

عبدالملكي ()0131

يادگيري

بين صلاحيتهاي حرفهاي معلمان و خودراهبري يادگيري
دانشآموزان رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.

دانشآموزان
دانش پژوه و فرزاد
()0181

به روشهاي فعال تدريس كه مستلزم برانگيختن
ارزيابي در دوره
ابتدايي

كريمي ()0187

دانشآموزان به فعاليت كلاسي است چندان بهايي نميدهند
و در دستيابي به هدفهاي مهارتي موفق نيستند.
بين وضعيت موجود و مطلوب صلاحيتهاي معلمان
تفاوت وجود دارد و در كليه مولفههاي اصلي تفاوت
معنادار است.

دانشپژوه ()0182

ارزيابي
مهارتهاي

در برخي از راهكارهاي تدريس معلمان نارساييهايي
وجود دارد.

تدريس در
راهنمايي
نادري ،حاجيزاده،

ارتقاي كيفي

از چهار مولفه مهارتهاي حرفهاي معلمان ،روش تدريس،

شريعتمداري ،سيف

مهارتها

بيشترين ميزان آگاهي و سپس طراحي آموزشي و ارزشيابي

نراقي ()0183

و در آخر تكنولوژي آموزشي كمترين ميزان را دارا بوده
است.

0. Koster
2. Mieke
1. Fred
1. Theo
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جليلي و نيکفرجام
()0130

مقايسه وضع
موجود و مطلوب

وضعيت موجود توانمندي معلمان در سه بعد شناختي،
مهارتي و نگرشي در حد مطلوب نيستند.
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 -2توسعه معلمی
موضوعات مورد بحث در حوزه توسعه معلمي در جدول شماره  2قابل مشاهده است.
جدول شماره  :2شرح مقالات مرتبط با توسعه معلمي
موضوع

نويسنده و سال نشر
پيتون ،0پاركر 2و تانهيل

رويكرد
1

()2101

شرح مباحث
معلمان ،بايد در كسب مهارتها و دانش جديد

خودياري معلمان

خود بازانديشي كنند .لذا ،استراتژيهايي براي
معلمان ،مديران ،و مدارس براي شروع به شركت
در تجربه توسعه حرفهاي معنادار شناسايي و بحث
شد.

خديوي و ملكي()0186

توسعه حرفه اي معلمان

تدوين الگوي

پنج مؤلفة چارچوب ادراكي ،فلسفه و اهدف،

براي نظارت

مباني نظري ،پس از بررسي كارشناسان ،به ترتيب

حمايتي

در ارزشهاي ويژهاي به نامهاي؛ ارزشيابي پايان
سال ،مشاهده ،توسعة حرفهاي ،تعيين اهداف،
طرح درس و تعهد حرفهاي نامگذاري شده و
الگوي ارائه گرديد.

دابينسكي ،1روهرينگ 1و
وارما)2101( 6

محاسبه دقيق يادگيري دانشآموزان در سطح
القاي علم

فعاليت اعصاب به دلايل بسياري مسالهساز است.

اعصاب

علم اعصاب ميتواند به صورت مستقيم به واسطه
ميانرشتهاي بودن رشته روانشناسي تاثير آموزشي
داشته باشد .آموزش علم اعصاب به دانشآموزان
ميتواند خودآگاهي ،خودكارآمدي ،انگيزه و
فراشناخت آنها را افزايش دهد و از سويي منجر
به توسعه معلمان گردد.

0. Patton
2. Parker
1.Tannehill
1. Dubinsky
1. Roehrig
6. Varma

51

 /همايش توسعهي حرفهاي :نگاهي نو به تكريم معلّم
طاهري ،عارفي،
پرداختچي ،قهرماني

كاوش در مراكز

نتايج تحليل دادهها در قالب الگوي پارادايمي

تربيت معلم

شامل :شرايط علي (انگيزههاي بيروني و دروني)؛
مقوله كانوني (مشاركت در يادگيري حرفهاي)؛

()0132

راهبردهاي توسعه حرفهاي (فردي ،مشاركتي و
آموزشي) ،زمينه (مدت زمان و تمركز بر محتوا)؛
شرايط

مداخلهگر

(عوامل

سازماني

و

روانشناختي) و پيامدها (برآورده نشدن انتظارات،
تغيير دانش و نگرش و انتقال يادگيري)،
انعكاسدهنده فرآيند توسعه معلمان در مراكز
تربيت معلم و روابط بين ابعاد مختلف آن است.
ادراک و نگرش

الگوي اكتشافي براي توصيف روابط بين انگيزهها

معلمان در مراكز

و مشاركت معلمان در توسعه حرفهاي،

تربيت معلم

راهبردهاي توسعه حرفهاي ،ابعاد زمينهاي و
محيطي مراكز تربيت معلم و نتايج مثبت و منفي
حاصل از آن را ارئه داد.

زارعي شمس آبادي،
سعادتمند،

نجفي،

ويژگيهاي برنامه درسي در جهت توسعه شغلي
فناوري نانو

يارمحمديان ()0131

معلمان در زمينه نانو برحسب ميزان تحصيلات
تفاوت معناداري را نشان داد ،ولي برحسب متغير
رشته تحصيلي و جنسيت بين نظرات پاسخگويان
تفاوت معناداري مشاهده نشد.

جانسون
()2101

0

و

فارگو

2

رشد معلمان

يافتههاي مطالعه تاثير مثبتي را آشكار كردند كه

مدرسه راهنمايي

پشتيباني و تعامل برنامههاي توسعه حرفهاي
تمرين معلمي و دستآورد دانشآموزان را در
سطح مدرسه بهبود ميبخشد.

0. Johnson
2. Fargo
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هُواي ،0بردن ،2وايت،1

ارزيابي فردي ميتواند ،درک بهتري از ارزيابي

اليوت)2116( 1

آموزشي و برنامههاي قابليت شمارشي ايجاد كرده
ارزيابي فردي

و درگيري دانشآموزان را با عدم صلاحيتهاي
در چنين برنامههايي بهبود بخشد.

آخوندي و

دلبستگي شغلي و فلات محتوايي آن ،نقش ميانجي

صفايي

بين ادراک توسعه حرفهاي و فرسودگي شغلي

موحد ()0131

معلمان دارند.
ديمينو،6

گرسترن،1

جايانتي ،7كيم ،8سانتورو

3

مطالعه گروهي

مشاهدات كلاس درس تمرين تدريس ،بهبود

معلمان

معناداري را در مدارس مطالعه گروهي معلمان

()2101
كمبل،01

نشان داد.
00

ليبرمن و

ياشيكا)2106( :02

سرمايه توسعه حرفهاي ،تغييراتي در سبکها و
سرمايه توسعه

مواردي از خط مشي در ايجاد ارتباط دولتي و

حرفهاي

رويكردهاي انحصاري توسعه معلمان؛ و تجربيات
توسعه معلمان در يادگيري و رهبري انفرادي و
جمعي با فوايدي براي معلمان و دانشآموزان را
فرآهم ميآورد.

0. Huai
2. Braden
1. White
1. Elliott
1. Gersten
6. Dimino
7. Jayanthi
8. Kim
3. Santoro
01. Campbell
00. Leiberman
02. Yashika
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مينور،0

لوسيک-

الگوي

مداخله نمرات رياضي دانشآموزان و نمرات

سديمو،2

رگلين،1

يكپارچهسازي

تسلط بر تخته هوشمند از پيشآزمون و پسآزمون

فنآوري معلمي

را افزايش ميدهد.

رويستر)2101( 1

 .3صلاحیتهای تدریس در تربیت معلم(دانشگاه فرهخگیان)
موضوعات مورد بحث در حوزه صلاحيتهاي تدريس در تربيت معلم(دانشگاه فرهنگيان) در جدول
شماره  1قابل مشاهده است.

جدول شماره  :1شرح مقالات مرتبط با صلاحيتهاي تدريس در تربيت معلم(دانشگاه فرهنگيان)
موضوع

رويكرد

شرح مباحث

نويسنده و سال نشر

صلاحيتهاي پيش

تفاوت قابل ملاحظهاي بين نظر معلمان در مورد

از خدمت و ضمن

صلاحيتهاي تربيت پيش از خدمت معلمان و

()2118

خدمت

نيازمنديهاي شغلي معلمان در حال خدمت وجود

عابدي ()0182

برنامه درسي

هونگ ،1هورنگ،6

معلم(دانشگاه فرهنگيان)

صلاحيتهاي تدريس در تربيت

لين ،7چانلين

8

ندارد.
فارغ التحصيلان دوره تربيت معلم در مولفههاي مهم
تدريس ،عملكرد ضعيفي داشته و تواناييهاي بنيادي
تدريس به دليل ضعف برنامه درسي مدون و ساير
شرايط به مرحله اجرا در نيامدهاند.

 .4حرفه معلمی
0. Minor
2. Losike-Sedimo
1. Reglin
1. Royster
1. Hong
6. Horng
7. Lin
8. ChanLin
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موضوعات مورد بحث در حوزه حرفه معلمي در جدول شماره  1قابل مشاهده است
جدول شماره  :1شرح مقالات مرتبط با حرفهي معلمي
موضوع

نويسنده و سال نشر

شرح مباحث

رويكرد

تجربه بين فرهنگي تاثير معناداري هم بر توسعه
گو)2111( 0

تجربه بين فرهنگي

حرفهاي مربيان چيني و هم بريتانيايي دارد .قرار
گرفتن در مقابل فرهنگهاي مختلف تدريس و تجربه
فرهنگي منجر به آگاهي قويتر از معناي تعليم و
تربيت در حرفهمندان آموزش زبان انگليسي چيني و
بريتانيايي شد.

گرنت 2و مائورين

1

معلمي ،اثربخش است كه باور دارد تمام دانشآموزان

حرفه معلمي

گيلت)2116( 1

معلم اثربخش

هانتلي)2118( 1

تقسيم قابليتهاي

و آگاهي از تدريس و يادگيري است .عمل حرفهاي

معلمان

از طراحي يادگيري تشكيل شده است و تعهد

ميتوانند موفق شوند و انتظارات بالايي براي آنها در
نظر ميگيرد.
دانش حرفهاي شامل دانش محتوا ،شناخت دانشآموز

حرفهاي ،يادگيري حرفهاي ،مشاركت ،رهبري ،ارزش
ها ،ارتباطات و اخلاقيات را شامل ميشود.
لي،6

هالينگر7و

والكر)2101( 8

رهبري مدير و

رهبري مدير هم به صورت مستقيم هم غير مستقيم،

يادگيري حرفهاي

به واسطه قابليت اعتماد ،بر يادگيري حرفهاي معلمان

معلمان

تاثيرگذار است.

 .5سواد اخلاقی معلمان
موضوعات مورد بحث در حوزه سواد اخلاقي معلمان در جدول شماره  1قابل مشاهده است.
0. Gu
2. Grant
1. Maureen
1. Gillette
1. Huntly
6. Li
7. Hallinger
8. Walker
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جدول شماره  :1شرح مقالات مرتبط با سواد اخلاقی معلمان

موضوع

نويسنده و سال نشر

سواد اخلاقي و اطلاعاتي معلمان

لئونارد)2117( 0

1

والكر ،2هيان
شانگي)2117( 1

و

رويكرد

شرح مباحث

سواد اخلاقي براي
معلمان و رهبران
آموزشي مدارس
سواد اخلاقي رهبران در
مدارس بين فرهنگي

وضعيتها گفتگو با گروههاي كانديد به صورت
زير آشكار شدند :نگرش اطلاعاتي ،نگرش تنظيمي،
و نگرش همترازي.
شالوده توسعه سواد اخلاقي در مدارس بين فرهنگي
نيازمند رهبراني است كه به اندازه دارا بودن
مهارتهاي استدلال اخلاقي؛ مطلع ،پرورش دهنده
فضائل اخلاقي و توسعهدهنده اخلاق باشند.

 .6الگوهای توسعه حرفهای
الگوهاي توسعه حرفهاي بر مبناي پژوهشهاي مطرح شده ،به دو دسته كلي مشاركتي و فردي
تقسيم شد .هر يک از اين گروهها زيرمجموعههايي دارد كه در جدول شماره  6و  7قابل مشاهده
است.
جدول شماره  :6مقالات مرتبط با الگوهاي توسعه حرفهاي معلمان :الف .الگوهاي مشاركت سازماني توسعه حرفهاي
معلمان
موضوع

نويسنده و سال نشر

حرفهاي معلمان

سازماني توسعه

الگوهاي مشاركت

نايت،1

وايسمن

وكونر)2111( 7

رويكرد
6

شرح مباحث
حل مسائل رياضيات و نوشتن دانشآموزان ابتدايي،
بعد از پيادهسازي طرح دخالت معلمان در مدارس
ابتدايي و اجراي آنرا به واسطه معلمان پيش از
خدمت در مدارس توسعه حرفهاي افزايش ميدهند.

0 .Leonard
2. Walker
1. Haiyan
1. Shuangye
1. Knight
6. wiseman
7. Cooner
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كامبون،0

57

در يک مدرسه توسعه حرفهاي ويژه ،عناصر مشاور

سواركس)0336( 1

و كارآموز كمتر از حد انتظار بود.

لانگ 1و مورو)0331( 1

هيچ تفاوت معناداري در امتيازات آزمون ملي معلمان
مدارس توسعه
حرفهاي

كب2111:6؛ دانا

7

و

همكاران ()2110

مدارس توسعه حرفهاي با دانشجو -معلمان مدارس
غير توسعه حرفهاي وجود ندارد.
اولين و مهمترين ايجاد ارتباط خوب و درست بين
معلمان و اعضاي هيات علمي ،عامل سرنوشتساز
براي موفقيت مدارس توسعه حرفهاي است.

سندهولتز

8

و دادلز

()2111

3

دانشجو -معلمان در ارتباط با تعداد محدودي از
مدارس هستند؛ ضرورتي ندارد كه سرپرست
دانشكده همتخصص دانشجو -معلمان باشد؛ ممكن
است تعداد معلمان شركتكننده اندک بوده كه همه
آنها بايد اعضاي همان مدرسه باشند.

بورلي ،01يروود،00

با حضور فنآوري ،اين الگو به عنوان مدارس توسعه

الوود-ساليناس،02

حرفهاي الكترونيكي نامگذاري شد.

0. Cambone
2. Zambone
1. Suarex
1. Long
1. Morrow
6. Cobb
7. Dana
8. Sandholtz
3. Dadlez
01. Burley
00. Yearwood
02. Elwood-Salinas
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مارتين،0آلن)2110( 2
آدامز،1

كاوفورد،1

مارنر،1

6

مکناقتون

()0336

ساير همكاريهاي
مدرسهاي-

الگو برنامه كارآموزي معلمان ،توسط كنسرسيوم
دانشگاه تورنتو (كانادا) توسعه يافت.

دانشگاهي

باينر،7

كانترل

8

و

بارون)2111( 3

ساير همكاريهاي

پروژه با شناسايي تاثير همكاري توسعه حرفهاي

بين موسسهاي

معلمان علوم در ماهيت منابع حرفهمندان ،به گزارش
تاثير مثبتي شركت معلمان بر پيشگامي و قوه ابتكار
ايشان تمركز داشت.

هوبرمن)2110( 01

شبكههاي معلمان

او الگويي ارائه داد كه شامل معلمان ،هم در مدارس
مشابه و هم در مدارس متفاوت ميشود كه سطح
درجه رايجي را در رشتهها ،موضوعات ،يا
فعاليتهاي كاري به اشتراک ميگذارد.

وينبرگر

00

()2111؛

ميلر ،02اسميت

01

و

آموزش از راه دور

بيش از نيمي از دانشگاهها در انگلستان در آموزش
از راه دور درگير هستند .تاثيرات تجربه توسعه

تيلستون)0338( 01

0. Martin
2. Allen
1. Adams
1. Cawford
1. Marner
6. McNaughton
7. Bainer
8. Cantrell
3. Barron
01. Huberman
00.Weinberger
02. Miller
01. Smith
01. Tilstone
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حرفهاي را مثبت ارزيابي شد و دسترسپذيري
كتابخانه عامل كليدي موفقيت اين برنامه است.
جدول شماره  :7مقالت مرتبط با الگوهاي توسعه حرفهاي معلمان :ب .الگوهاي انفرادي و گروههاي كوچک توسعه
حرفهاي معلمان
موضوع

نويسنده و سال نشر

الگوهاي انفرادي و گروههاي كوچک توسعه حرفهاي معلمان

تاتو)0337(0

رويكرد

شرح مباحث

نظارت در كلاس درس:

در نيجريه ،برنامه تربيت در دست به طور موثري،

نظارت سنتي و باليني

تركيبي از ساختار انفرادي و گروهي با ارزشيابي در
گروههاي كوچک مدارس است.

شو)0332( 2

اين الگو نيز توسط تعداد كمي از موسسات در
انگلستان ،عمدتاً طي يک دوره معرفي طراحيشده
براي معلمان جديد در مدارس را تحقق ميبخشد.

دريسكول)0333( 1

ارزشيابي عملكرد

ارزشيابي بايستي به عنوان «فرايند گردآوري شواهد

دانشآموزان

درباره دانش ،مهارت و گرايشهاي ...دانشآموزان و
ايجاد استنباط برمبناي شواهدي براي اهداف متنوع،
شامل درک بهتر نيازهاي دانشآموزان و اهداف
ساختاري مناسبتر و طرح دورههاي ضمن خدمت
درک شود.

بوركو

1

()0331

و

پوتنام

1

كارگاهها ،سمينارها،

تمركز سابق بر كمک به معلمان در بهبود مهارتهاي

موسسات ،كنفرانسها و

آموزشي رياضي و تمركز اخير بر بهبود مهارتهاي

دورهها

آموزش شيمي آنها بوده است .همچنين فرصتهايي
براي ادامه مباحث و استفاده از مواد را فرآهم آورند.
كه ارزيابي هر دو كاملاً مثبت بود.

0. Tatto
2. Shaw
1. Driscoll
1. Borko
1. Putnam
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آلن -چبوت)2110( 0

موسسه علوم تغذيه برنامهاي شامل كارگاهها،
كلاسها ،زمان آزمايشگاه ،زمان طراحي دوره
كارگروهي ،مباحث گروهي ،فعاليتهاي رايانهاي و
آموزش و پرورش در كاربرد رايانه داشت .ارزشيابي
برنامه بسيار مثبت بود و اكنون در تکتک كشورها
تحقق يافت.

هارينگتون)0331( 2

توسعه حرفهاي مورد

برخي دانشآموزان قادر به نشاندادن سطح بالايي از

محور

استدلال و شناسايي و نزديک شدن به موقعيتهاي
مناسب بودند.

ويدين)0332( 1

توسعه خودراهبر

پروژه ،نشان داد كه چطور خود الگو در سرتا سر
اجراي فاز آن به نيروهاي خارجي و محيطي و علائق
و نيازهاي داخلي توسط معلمان واكنش نشان
ميدهد.

سندهولتز)2111( 1

اين الگو ،استفاده از آموزش تيمي بين رشتهاي است
توسعه تعاوني يا

كه يا تركيبي از معلمان و دانشجو -معلمان ،يا

دانشكدهاي

دانشجو -معلمان به تنهايي يا معلمان به تنهايي است.
نتايج مطالعاتي كه اين تجربيات را ارزشيابي ميكنند
كاملاً مثبت هستند.

روجاس

1

()0331؛
6

استيِفلبين ()0330

برنامه مدرسه جديد كلمبيا به شدت بر آموزش
معلمان و توسعه حرفهاي ،به ويژه در پيش آموزش،
تكيه دارد كه گروههاي معلمان در سطح محلي،
مسئوليت كمک به يادگيري يكديگر را در مورد
رويكرد جديد برعهده دارند؛ و نتايج اجراي خود را
گزارش ميدهند.

0. Allen-Chabot
2. Harrington
1. Wideen
1. Sandholtz
1. Rojas
6. Schiefelbein
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0

و والكر

2

مشاهده عملياتي عالي

()0331

60

برنامه مشابه انگلستان ،طرح كمک هزينه تحصيلي
استراليا براي معلمان علوم است .اين برنامه ،توسط
دولتهاي انگلستان و استراليا بودجهريزي شد ،آنها
بودجه را براي تعداد اندكي از معلمان يكي از اين
كشورها فرآهم كردند تا تعداد قابل توجهي هفتهها
در ساير كشورها ،مشاهده تمرينها ،شركت در
پروژههاي پژوهشي ،كارگاههاي حضوري و پيوستن
در مباحث با همكاران در كشور ميزبان صرف كنند.

تيشر)0331( 1

افزايش مشاركت معلمان

باتوجه به روزمرگيهاي دانشآموزان و ساير

در نقشهاي جديد

روزمرگيهاي كلاس درس ،در پايان دوره ده روزه
الگوسازي در بازتاب فعاليتها و مباحث كمک كرد.

پوتر

1

و

باديالي

1

الگو توسعه مهارتها

()2110
كيويت)0331( 6

در اين الگو سه سند در قالب تفكر حمايتكننده
عبارتند از :تفكر فني ،تفكر عملي ،تفكر بحراني.

الگوهاي پروژه محور

معلمان دوره متوسطه در هلند ،در پروژه دوره
خدمات عميق يادگيري نحوه توسعه مواد يادگيري
موضوعي حضور داشتند .اين يافتهها در رويه معلمان
و مديران مدارس تاثيرگذار بود.

نتیجهگیری
در اين بخش به مساله اصلي پژوهش كه ميگويد :رويكردهاي ادبيات توسعه حرفهاي معلمان
چيست؟ پاسخ داده ميشود.

0. Robottom
2. Walker
1. Tisher
1. Potter
1. Badiali
6. Keiveit

61

 /همايش توسعهي حرفهاي :نگاهي نو به تكريم معلّم

به طوركلي مفاهيم مطرح شده در شش گروه عمده تقسيمبندي شدند كه در تصوير شماره يک
قابل مشاهده است .هر يک از گروهها داراي موقولههايي بودند كه در بالا بحث شدند .در ادامه به
نتيجهگيري و تحليل مباحث مطرح در هر گروه ،پرداخته ميشود.
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تصویر شماره  6 :1رویکرد ادبیات توسعه حرفهای معلمان

رویکردهای ادبیات توسعه
حرفهای معلمان

مهارتها و صالحیتهای
حرفهای معلمان

توسعه معلمی

صالحیتهای تدریس در تربیت
معلم(دانشگاه فرهخگیان)

حرفه معلمی

سواد اخالقی و اطالعاتی
معلمان

الگوهای توسعه حرفهای معلمان

مهارتها و صلاحیتهای حرفهای معلمان :مقولهبندي انجام شده در مقالههاي هانتلي ()2111
و كاستر و همكاران ( )2111همپوشاني مفهومي دارند و ميتوان گفت مهارتها و صلاحيتهاي
حرفهاي معلمان را به طور جامع مطرح كردهاند .دوايي و ديگران( )0132مهارتهاي كاربست ICT

در آموزش و يادگيري را بيان كردند كه به صورت شناور با مقولههاي مطرح شده همراستا هستند.
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پرلي نيز معتقد است لازمه سنجش يادگيري دانشآموزان كسب دانش در فعاليت كلاسي است كه
در مقولهبنديهاي داشتن دانش پايه جهت تسهيل و يادگيري و برنامهريزي و سازماندهي كلاس
هانتلي و دانش تخصصي كاستر و ديگران جاي ميگيرند .از آنجا كه روشهاي فعال تدريس و
خودراهبري يادگيري دانشآموزان در يک حوزه معنايي قرار دارند ،لذا نتايج پژوهش نصيري وليک
بني( )0131و دانشپژوه و فرزاد ( )0181در تضاد با هم هستند .نتيجه ارزيابي صلاحيتها و
مهارتهاي حرفهاي دانشپژوه و فرزاد( ،)0181كريمي( )0187در دوره ابتدايي و دانشپژوه()0182
در دوره راهنمايي موفق نبود .نادري و همكاران( )0182به اولويتبندي مهارتهاي حرفه معلمي
مطرح در مقولههاي هانتلي وكاستر و همكاران پرداختند .آنها فهميدندكه روش تدريس بالاترين
امتياز را كسب كرد ،درحاليكه ،دانشپژوه( )0182دريافت كه در راهكارهاي تدريس معلمان
نارساييهايي وجود دارد؛ لذا بين اين دو نتيجه تضادي مشاهده ميشود .همچنين كاربستICT

دوايي و همكاران پايينترين امتياز را به خود اختصاص داد .ميتوان گفت جليلي و نيکفرجام
( )0130به ارزيابي مهارتها و صلاحيتهاي مقولههاي مطرح شده در پژوهشهاي هانتلي ،كاستر
و ديگران و دوايي و ديگران پرداختند ،آنها متوجه شدند كه بين وضعيت موجود و مطلوب شناختي،
مهارتي و نگرشي فاصله وجود دارد.
توسعه معلمی :بنا بر نتايج حاصله ،توسعه معلمي را ميتوان از ديدگاههاي مختلفي مطرح كرد.
از آنجاكه معلمان با ياددهي به دانشآموزان به توسعه دست مييابند .دابينسكي و همكاران()2101
يكي از فنون جديد و جالب اين ياددهي را تحت عنوان علم اعصاب مطرح كردند كه منجر به
افزايش خودكارآمدي و فراشناخت دانشآموزان ميگردد .ديدگاه زارعي شمسآبادي و
همكاران( )0131نيز جنبه نوآوري داشت ،زيرا ويژگيهاي برنامه درسي را در جهت توسعه حرفه
معلمي در زمينه نانو بررسي كردند .ديدگاهي ديگر يكپارچهسازي فنآوري است كه در آن مينور و
همكاران( )2101به فنآوري تخته هوشمند پرداختند.
نقطه مثبت دو پژوهش طاهري و همكاران( )0132انجام پژوهش در مراكز تربيت معلم(دانشگاه
فرهنگيان) بود .چراكه توسعه حرفهاي را از نقطه آغاز فعاليت معلمان و با استفاده از روشي بنيادي
كه ارائه الگوهاي پارادايمي و اكتشافي بود ،بررسي كردند .الگوي پارادايمي انعكاسدهنده فرآيند
توسعه حرفهاي معلمان در مراكز تربيت معلم(دانشگاه فرهنگيان) و روابط بين ابعاد مختلف آن

واكاوي رويكردهاي توسعهي حرفهاي معلمان /

65

است .و الگوي اكتشافي به بررسي ادراک و نگرش معلمان در مراكز تربيت معلم (دانشگاه فرهنگيان)
ميپردازد .خديوي و ملكي( )0186نيز با استفاده از پنج مولفه ،الگويي را تدوين كردند كه يكي از
ارزشهاي مستخرج شده آن كه در قالب يک فرآيند مطرح ميشود ،توسعه معلمي است .كه همچون
آثار طاهري و ديگران اثري بنيادي است.
توسعه معلمان از منظر ارزيابي فردي معلمان مطرح شد(پيتون و همكاران؛ هواي و همكاران ،
2116؛ آخوندي و صفايي موحد .)0131 ،نتايج نشان داد كه خودياري معلمان به صورت بازانديشي
و شركت در تجربه توسعه حرفهاي تاثير دارد ،خودارزيابي منجر به بهبود توسعه حرفهاي ميشود
و سود ناشي از آن به دانشآموزان رسيده و مانع از فرسودگي شغلي معلمان ميگردد .از سويي
مطالعه گروهي گرستون و همكاران ( )2101نيز همين نتيجه را تكرار ميكند.
كمبل و همكاران( )2106با ديدگاهي عام به سرمايه توسعه معلمي و عوامل موثر در آن را مطرح
كردند .نتايج مطرح شده توسط آنها جمع نتايج آثار بررسي شده متون اين بخش ميباشد .از جمله
آن ،توسعه حرفهاي فردي و جمعي ،ارائه خط مشي كه در راستاي ارئه الگوها قرار ميگيرد.
صلاحیتهای تدریس در تربیت معلم(دانشگاه فرهخگیان) :پيشينههاي مورد بررسي
صلاحيت هاي تدريس در تربيت معلم پيش و پس از خدمت طرح موضوع شدند .هونگ و
همكاران( )2118تفاوت قابل ملاحظهاي را بين صلاحيتهاي تربيت معلم پيش و پس از خدمت
مشاهده نكرد .حال آن كه عابدي( )0182معتقد است عملكرد تدريس فارغ التحصيلان تربيت معلم
به دليل ضعف برنامه درسي دوران تحصيل است.
حرفه معلمی :طبق بررسيهاي انجام گرفته ،چندين عامل بر حرفه معلمي تاثير دارند .تجربه
تدريس بين فرهنگي معلمان چيني و بريتانيايي را كه گو( )2111پژوهش كرد ،يكي از آنها است.
گرنت و مائورين ( )2116معتقدند معلم اثربخش و حرفهمند ،دانشآموز موفق پرورش ميدهد.
هانتلي( )2118قابليتهاي حرفه معلمي تاثيرگذار را در سه عامل دانش محتوا ،عمل حرفهاي و
تعهد حرفهاي شناسايي كرد؛ و در نهايت لي و همكاران( )2101نيز عامل رهبري مستقيم و
غيرمستقيم مدير را براي معلم حرفهاي مطرح كردند.
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سواد اخلاقی و اطلاعاتی معلمان :طبق پيشينهها ،سواد اخلاقي معلمان از دو جهت ضرورت
دارد .لئونارد( )2117سواد اخلاقي براي معلمان و رهبران آموزشي مدارس را در سه نگرش اطلاعاتي،
تنظيمي و همترازي مطرح كرد .همچنين والكر و همكاران( )2117سواد اخلاقي رهبران در مدارس
بين فرهنگي را به لحاظ مطلع بودن از مهارتهاي استدلال فضائل اخلاقي مطرح كردند .نقطه مشترک
بحث دو پژوهش مطرح شده ،باسواد اخلاقي بودن رهبران مدارس است كه معلمان نيز عضوي از
همين رهبران محسوب ميشوند .همچنين ،بخش دوم بحث سواد معلمان ،سواداطلاعاتي است كه
ويليامز و كولز( )2117سواد اطلاعاتي معلمان را از جنبه تواناييهاي پژوهشي مورد بحث قرار دادند.
الگوهای توسعه حرفهای معلمان :ويلگاس -ريمرز( )2111الگوهاي توسعه حرفهاي را در دو
گروه الگوهاي انفرادي يا گروههاي كوچک و الگوهاي مشاركت سازماني معرفي كرد .هر يک از
اين گروهها زيرمجموعههايي دارد كه در ادامه شرح داده ميشود.
الگوهای مشارکت سازمانی توسعه حرفهای معلمان :وجه اشتراک گروههاي مدارس توسعه
حرفهاي ،ساير همكاريهاي مدرسهاي -دانشگاهي ،ساير همكاريهاي بين موسسهاي ،شبكههاي
معلمان و آموزش از راه دور ،الگوهاي مشاركت سازماني توسعه حرفهاي معلمان است كه همكاري
گروههاي بزرگ را شامل ميشود .در پژوهشهاي نايت و ديگران()2111؛ كامبون و همكاران
()0336؛ لانگ و مورو()0331؛ كب()2111؛ دانا و همكاران()2110؛ سندهولز و دادلز( ،)2111و
بورلي و ديگران منظور از مدارس توسعه حرفهاي همان تربيت معلم يا دانشگاه فرهنگيان است و
جامعه مخاطب پژوهشهاي موردي آن نيز دانشجو -معلمان اين مراكز هستند كه تحت عنوان
مدارس توسعه حرفهاي از آنان نام برده شده است.
آدامز و همكاران( )0336به بحث كارآموزي معلمان توسط همكاريهاي موسسهاي -دانشگاهي
اشاره دارد .باينر و ديگران( )2111از همكاريهاي بين موسسهاي معلمان ميگويد و وينبرگر()2111
و ميلر و ديگران ( )0338از آموزش از راه دور توسعه حرفهاي معلمان را مد نظر قرار ميدهد.

الگوهای انفرادی و گروههای کوچك توسعه حرفهای معلمان :تاتو( )0337و شو()0332
الگوي نظارت در كلاس درس را در گروههاي كوچک را در نيجريه و انگلستان اجرا كردند.
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دريسكول ( )0332به ارزيابي عملكرد دانشآموزان با رويكردهاي دانش و مهارت در دوره ضمن
خدمت پرداخت .بوركر و پوتنام( )0331و آلن -چبوت( )2110با برگزاري كارگاهها و سمينارها به
بهبود مهارت معلمان پرداختند .هارينگتون( )0331توسعه حرفهاي را محور پژوهش خود قرار دادند.
ويدين( )0332به اين موضوع پرداختند كه خود الگوي اجرا شده ،موجب توسعه خودراهبر توسعه
حرفهاي ميشود .ساندهولز( ،)2111روجاس( )0331و استيِفلبين( )0330معتقدند كه گروههاي
دانشجو -معلمان و معلمان به ارزيابي تجربيات و كمک به يادگيري يكديگر ياري ميدهند .روبوتم
و والكر( )0331به برگزاري كارگاهها براي معلمان در گروههاي كوچک در قالب مشاهدات عملياتي
پرداختند .با افزايش مشاركت معلمان ،دانشآموزان از روزمرگز خارج شدند(تيشر .)0331 ،پوتر و
باديالي ( )2110در سه قالب تفكر فني ،تفكر عملي ،تفكر بحراني به الگوي توسعه مشاركتي
پرداختند .الگوي كيويت( )0331با اجراي الگوهاي پروژه محور ،در رويه كار مديران و معلمان
تاثيرگذار شدند .همان طور كه مشخص است وجه اشتراک الگوهاي ارائه شده ،اجرا شدن آنها در
گروههاي كوچک و انفرادي و اكثراً فعاليت مشترک بين چندين كشور در گسترش توسعه حرفهاي
معلمان و رهبران مدارس است.

پیشخهاد
بر مبناي مباحث و نتايج مطرح شده ،پيشنهادات به شرح زير ارائه ميگردد:
 .0پژوهشهايي بر مبناي رويكردها و مقولههاي مستخرج از آنها تدوين شود.
 .2مولفههاي مطرح شده در مورد توسعه حرفهاي در بخشهاي مختلف را ميتوان پايههاي
پژوهشهاي جديد قرار داد.
 .1مهارتها مجموعه تواناييها و صلاحيتها مجموعه ويژگيهاي مورد نياز توسعه حرفهاي
معلمان است .لذا انجام پژوهشهايي كه هر دو مولفه را در كنار يكديگر ميسنجند ،ميتواند
موجب رشد توسعه حرفهاي معلمان گردد.
 .1به طوركلي ،توسعه حرفهاي معلمان به صورت فردي و جمعي انجام ميشود ،پس شيوه انجام
پژوهشهاي توسعه حرفهاي ميتواند به صورت جمعي و فردي انجام شود.
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 .1دانشگاه فرهنگيان به عنوان مراكز تربيت معلم و دانشجو -معلمان ميتواند مكان و جامعه
مناسبي براي پژوهش توسعه حرفهاي معلمان باشد.
 .6بحث سواد اطلاعاتي و سواد اخلاقي معلمان و رهبران مدارس رويكردهايي هستند كه به عنوان
بخشي از اين پژوهش مطرح شدند .پيشنهاد ميشود ،اين رويكردها در ايران نيز موضوع
پژوهش شوند.
 .7با تلفيق رويكردهاي مختلف ،ميتوان حوزه موضوعي پژوهش در حوزه توسعه حرفهاي را
گسترش داد.
 .8از تركيب الگوها در دو گروه الگوهاي مشاركتي و فردي ،ميتوان جهت طراحي و آزمون
پژوهشهاي موردي استفاده كرد.

مخابع:
 .0آخوندي ،فاطمه ،و صفايي موحد ،سعيد( .)0131بررسي نقش ادراک از توسعه حرفهاي بر روي دلبستگي
شغلي ،فلات محتوايي شغل و فرسودگي شغلي در معلمان ابتدايي شهرستان كاشان .مديريت و
برنامهريزي در نظامهاي آموزشي ،پاييز و زمستان()01
 .2پرلي ،هلن تيم( .)0183سنجش يادگيري دانشآموزان به منزله كاوش حرفهاي معلم .مجله رشد تكنولوژي
آموزشي .ترجمه احمد شريفان23-01 ،)201(26 ،
 .1جليلي ،مهسا ،و نيک فرجام ،حسين( .)0130بررسي وضع موجود توانايي و صلاحيتهاي معلمان از
ديدگاه دانش آموزان و مقايسه با وضع مطلوب از ديدگاه صاحبنظران در درس فيزيک سال چهارم
دبيرستان هاي شهرستان قدس ،سيزدهمين كنفرانس آموزش فيزيک ايران و سومين كنفرانس فيزيک و
آزمايشگاه ،دانشگاه زنجان 0-1 ،شهريور
 .1خديوي ،اسدالله ،و ملكي ،حميد( .)0186تعيين مؤلفههاي نظارت حمايتي و ارائة الگو ادراكي مناسب
براي آن در نظام آموزش و پرورش كشور ،دانش و پژوهش در علوم تربيتي ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد
خوراسگان (اصفهان)،بهار 01،11،ا 21
 .1دانشپژوه ،زهرا( .)0182سنجش مهارتهاي حرفهاي(تدريس) معلمان دوره راهنمايي (علوم و رياضي)،
موسسه پژوهشي و برنامهريزي درسي و نوآوريهاي آموزشي ،سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي
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 .6دانشپژوه ،زهرا ،و فرزاد ،ولياله( .)0181ارزشيابي مهارتهاي حرفهاي معلمان دوره ابتدايي .فصلنامه
نوآوريهاي آموزشي)1(08 ،
 .7دوايي ،شيرين ،امام جمعه ،سيدمحمدرضا ،و احمدي ،غلامرضا( .)0132بررسي و تدوين مهارت ها و
صلاحيت هاي آي سي تي مورد نياز در فرآيند آموزش و يادگيري .دو فصلنامه نظريه و عمل در برنامه
درسي .بهار و تابستان021-016 ،0)0( ،
 .8زارعي شمس آبادي ،مليحه ،نجفي ،پيام ،سعادتمند ،زهره ،و يارمحمديان ،محمدحسين( .)0131ارزيابي
ابعاد برنامه توسعه حرفه اي دبيران در زمينه نانو فناوري از ديدگاه دبيران شهر اصفهان .پژوهش در برنامه
ريزي درسي21-11 ،01)10( ،
 .3طاهري ،مرتضي ،عارفي ،محبوبه ،پرداختچي ،محمدحسن ،و قهرماني ،محمد( .)0132كاوش فرآيند
توسعه حرفه اي معلمان در مراكز تربيت معلم :نظريه داده بنياد .فصلنامه نوآوري هاي آموزشي،0132 ،
(02)11
 .01طاهري ،مرتضي ،عارفي ،محبوبه ،پرداختچي ،محمدحسن ،و قهرماني ،محمد( .)0132الگو ادارک و
نگرش معلمان نسبت به توسعه حرفه اي در مراكز تربيت معلم :مطالعه تركيبي .فصلنامه مشاوره شغلي
و سازماني ،1)01( ،صص 26-16
 .00عابدي ،لطفعلي( .)0182تاملي بر سطوح سهگانه آرماني ،رسمي ،تجربه شده برنامه درسي تربيت معلم.
فصلنامه تعليم و تربيت ،شماره87-11 ،71-72
 .02كريمي ،فريبا( .)0187مطالعه صلاحيتهاي حرفهاي معلمان دوره ابتدايي .فصلنامه رهبري و مديريت
آموزشي010-066 ،2)1( .
 .01ملكي ،حسن( .)0181صلاحيتهاي حرفه معلمي .تهران :انتشارات مدرسه
 .01نادري ،عزت اله ،حاجي زاده ،محمد ،شريعتمداري ،علي ،و سيف نراقي ،مريم( .)0183بررسي و مقايسه
مهارت هاي حرفه اي معلمان دروس علوم پايه و علوم انساني دوره راهنمايي شهرستان بهشهر به منظور
ارائه روش هاي ارتقاي كيفي اين مهارتها .فصلنامه علمي پژوهشي تحقيقات مديريت آموزشي،)2(2 ،
71-36
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«جایگاه پژوهشمحوری در فرایخد تدریس معلمان ابتدایی»
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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسي ميزان پژوهشمحور بودن تدريس معلمان ابتدايي انجام شد .روش
پژوهش از نوع پيمايشي و جامعه آماري ،شامل كليه مدارس ابتدايي دوره دوم شهر نيشابور در سال
تحصيلي  0131-31بود .نمونه شامل يک صد كلاس بود كه به روش تصادفي ساده انتخاب شدند.
دادهها با استفاده از پرسشنامه ميزان استفاده از رويكرد پژوهشي در تدريس جمعآوري شدند.
يافتهها نشان داد كه ميزان استفاده معلمان ابتدايي از رويكرد پژوهشمحور در تدريس در سطح
متوسط است .همچنين ميزان استفاده از رويكرد پژوهشمحوري در زيرمقياسهاي نحوه پرسيدن
سؤال و فعاليتهاي گروهي در سطح بالا ،در زيرمقياسهاي نحوه آغاز تدريس ،پاسخدهي به
مسائل ،انجام آزمايشها ،نوع تكاليف ،نحوه انجام ارزشيابي و مكان تدريس در سطح متوسط و در
زيرمقياس چيدمان كلاس در سطح ضعيف است.
واژگان کلیدی :پژوهشمحوري -تدريس -ابتدايي.
Abstract
This study was conducted to evaluate the measure of research-based approach in
teaching of elementary teachers. The research procedure was survey and
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Statistical Society Was elementary schools second term of the city Neishaboor
In the academic year 1394-95. The sample consists of one hundred classes that
were selected randomly. Data were collected with research-based approach in
teaching questionnaire. The results showed that the use of primary teachers of
research-based approach in teaching is at moderate level. Also usage of researchbased approach in asking questions and group activities is at a high level, in start
of teaching, respond to issues, do experiments, type of assignments, the manner
of evaluation and locations of teaching is at the intermediate level and in sort of
classes is at the low level.
Key Words: Research-based approach- teaching- elementary.

مقدمه
از ديرباز تا كنون پژوهش يكي از اساسيترين عوامل براي نيل به پيشرفت و توسعه همه جانبه
 سازمانهاي آموزش و پرورش در سطح جهان يكي از، متناسب با اين هدف.كشورها بوده است
،1 و پوني2 كاشيا،0آرمانهاي اصلي خود را تربيت نسل پژوهشگر و نوآور قرار دادهاند (فراري
، پژوهش در پيوند عميق با آموزش و پرورش بوده و به عنوان مهمترين روش آموزشي.)2113
- معلمان به عنوان كارگزاران و دست.پويايي و تعميق فرايند ياددهي ا يادگيري را به دنبال دارد
 براي حضور مؤثر در زمينه تدريس بايد در چندين بعد با،اندركاران اصلي نظام آموزش و پرورش
 ايفاي نقش، در يكي از اين ابعاد معلم به عنوان مدرس پژوهش به فراگيران.پژوهش مرتبط شوند
- تدريس خود را در جهت تربيت دانش،كرده و با سازماندهي مناسب فرايند ياددهي ا يادگيري
.)0132 ،آموزان پژوهشگر پيش ميبرد (ساكي

0. Ferrari
2. Cachia
1. Punie
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طي سالهاي اخير متخصصان تعليم و تربيت ،يكي از شرايط لازم براي رشد و توسعه كشور را
ارج نهادن به عناصر پژوهشمحور در برنامه درسي دانستهاند؛ چنانچه در برنامه چهارم توسعه،
تغيير رويكرد نظام آموزشي از حافظهگرايي به پژوهشمحوري مدنظر قرار گرفته و در مصوبات
شوراي عالي آموزش و پرورش ،لزوم توجه به برنامه درسي متناسب با رويكرد دانشآموز پژوهنده
به عنوان هدفي اساسي بيان شده است (صمدي و مهماندوست قمصري.)0131 ،
رويكرد پژوهشمحور 0كه امروزه گسترش استفاده از آن به عنوان يک ضرورت مطرح است؛
در نظريه سازندهگرايي 2ريشه دارد .هدف اين رويكرد آن است كه جامعهاي پويا از تحقيق به وجود
آيد تا دانش آموزان براي ساخت معنا و تثبيت فهم و ادراک ،از طريق مشاركت فعالانه در فرآيند
تحقيق احساس مسئوليت كنند (وون .)2101 ،1در رويكرد پژوهشمحور هدف اساسي آموزش،
فراخواني انسان و جامعه براي كسب مهارتهاي خلاق و استفاده از آنها براي حل مسائل است
(جهاني.)0187 ،
رويكرد پژوهش محور از رويكردهاي فعال و فرايندمحور تدريس است كه بر مبناي سؤالات
چالشي و موقعيتهاي مبهم بنا شده است (الدوسي .)0132 ،در اين رويكرد موضوعات درسي به
صورت يک موقعيت مبهم يا مسأله مطرح ميشود و دانشآموزان به دنبال كشف مفاهيم و راهحل-
هاي مسأله هستند (صادقي بجد و احمدي درميان .)0132 ،رويكرد پژوهشمحور ،ظرفيت بالايي
براي افزايش يادگيري معنادار دانشآموزان و ادراک مفهومي و درک آنها از ماهيت علم دارد
(تايتلبم ،1ماملوک نامان ،1كارملي 6و هافاستين .)2118 ،7نتايج پژوهشها نشان ميدهد كه استفاده
از رويكرد پژوهشمحور باعث ميشود تا دانشآموزان به كارآمدي شخصي بالاتري دست يافته و
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ضمن تلاش و صرف زمان بيشتر در فعاليتهاي پژوهشي ،رضايت بيشتري از درس داشته باشند
(هاشمي0130 ،؛ اسديان و حبيبيآذر.)0132 ،
دستيابي به فرايند ياددهي ا يادگيري با رويكرد پژوهشمحوري به عوامل مختلفي وابسته است،
كه در اين ميان نقش اساسي بر عهده معلمان است .انجمن ملي تحقيقات )2111( 0بر اهميت نقش
معلمان در ايجاد و تقويت شرايط كلاسي كه فرصتهايي را براي يادگيري از طريق تحقيق و پژوهش
فراهم ميكند ،تأكيد دارد.
پژوهشها نشان ميدهد اجراي مؤثر تدريس با رويكرد پژوهشمحور ،چالشهايي را براي
معلمان به دنبال داشته است (لونتا ،2هافاستين و كلاف .)2117 ،1ماهيت چالش برانگيز و طولاني
تحقيق به سطح بالايي از انگيزه احتياج دارد .مشاركت دانشآموزان در فرايند پژوهشي از قبيل
جمع آوري اطلاعات ،تجزيه و تحليل و تفسير نتايج ،مستلزم داشتن دقت بالا و دانش قبلي مناسب
ميباشد .مديريت كلاس درس و تهيه كردن منابع لازم ،از ديگر چالشهاي به وجود آمده هستند.
تحقيقات نشان ميدهد كه اجراي تدريس پژوهشمحور براي معلمان سخت است و بسياري از
معلمان به خوبي براي تدريس پژوهشمحور آماده نيستند (مگنوسن و پالينكسار .)2111 ،گوتيرز
( )2101در پژوهش خود تصريح ميكند كه با وجود تلاشهاي جدي در توسعه مهارتهاي حرفهاي
معلمان و اصلاحات برنامه درسي و با اثبات مزاياي فراوان رويكرد پژوهشي ،هنوز شكافهايي در
اجراي مؤثر اين رويكرد وجود دارد .از اين رو پژوهش حاضر با هدف بررسي ميزان پژوهشمحور
بودن تدريس معلمان ابتدايي انجام شد.

روش
روش پژوهش از نوع پيمايشي بود .جامعه آماري پژوهش را تمامي كلاسهاي پايههاي چهارم تا
ششم مدارس ابتدايي شهر نيشابور در سال تحصيلي  0131-31تشكيل داد .با استعلام از اداره آموزش
و پرورش شهرستان نيشابور ،فهرست كليه مدارس ابتدايي شهر ،شامل  77مدرسه دخترانه و پسرانه
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با  162كلاس در پايههاي چهارم ،پنجم و ششم در اختيار پژوهشگر قرار گرفت ،كه از ميان آنها
تعداد  011كلاس به روش تصادفي ساده انتخاب شد .از معلمان كلاسهاي انتخابشده خواسته شد
تا يكي از دانشآموزان برتر كلاس را جهت پاسخگويي به سؤالات پرسشنامه معرفي نمايند .پس از
هماهنگي با معلم در زمان تفريح ميانكلاسي ،سؤالات پرسشنامه توسط پژوهشگر از دانشآموزان
پرسيده شد.
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ابزار جمعآوری دادهها
پرسشنامه میزان استفاده از رویکرد پژوهشی در تدریس :جهت سنجش ميزان استفاده از رويكرد
پژوهشمحور در تدريس ،از پرسشنامه محققساخته استفاده شد .به اين منظور كليه كتابها ،مقالات
و پاياننامههايي كه در زمينه رويكرد پژوهشمحور بودند ،بررسي و مفاهيم كليدي آنها استخراج
شد .همچنين جهت استخراج مفاهيم از پرسشنامههاي لاتين  )0معلم علوم پژوهشي )2 ،0ادراک
معلم و دانشآموز از تجربه پژوهشي در كلاس درس علوم )1 ،2عملكرد معلم در آموزش علوم
پژوهشي در كلاس درس )1 ،1باورهاي مربوط به پژوهش ،تدريس و يادگيري )1 ،1تدريس علوم
به عنوان پژوهش 1و نسخه فارسي آن كه توسط شيربگي ،رضايي و زندي ( )0131در معلمان ابتدايي
شهر سنندج اعتباريابي شد ،استفاده گرديد .مفاهيم استخراجشده در چندين مرحله توسط پژهشگر
مرور و اصلاح شد و فهرست نهايي براي تأييد متخصصان ارسال گرديد .پس از آن تمامي مفاهيم
كليدي كه از سوي متخصصان مورد تأييد واقع شد ،در قالب  37گويه در پرسشنامه مطرح شد.
پس از تأييد روايي محتوايي توسط متخصصان مربوطه ،اجراي مقدماتي با هدف دستيابي به پايايي
مقدماتي از طريق محاسبه آلفاي كرونباخ و شناسايي سؤالات مبهم ،بر روي  11نفر از دانشآموزان
شهر نيشابور كه با روش نمونهگيري در دسترس انتخاب شدند ،اجرا گرديد؛ بدين منظور كه
دانشآموزان هر كلاس ميزان پژوهشمحور بودن تدريس معلم خود را تعيين كردند .در اين مرحله
مقدار پايايي  1/83به دست آمد .پس از حذف  1سؤال كه همبستگي منفي با كل مقياس داشتند،
مقدار پايايي در اجراي نهايي از طريق محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ  1/37به دست آمد .در اين
پرسشنامه نحوه آغاز تدريس معلم با  01گويه ،نحوه پاسخدهي به مسائل با  21گويه ،نحوه انجام
آزمايشها با  8گويه ،نحوه پرسيدن سؤال با  1گويه ،نوع تكاليف با  01گويه ،نحوه انجام ارزشيابي

)0. Inquiry science teacher questionnaire (ISTQ
2. Teacher & student perceptions of inquiry experiences in science classrooms
1. An instrument to determine science teachers’ implementation of inquiry based
science education in their classrooms
1. Comprehensive beliefs about inquiry and teaching and learning experiences
)Instrument (CBAITLEI
)1. Teaching science as inquiry instrument (TSI
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با  3گويه ،مكان تدريس با  8گويه ،فعاليتهاي گروهي با  8گويه و چيدمان كلاس با  1گويه سنجيده
شده است .پاسخگويي به هر سؤال با عبارت بله يا خير انجام ميشود و براي هر پاسخ كه نشاندهنده
استفاده معلم از رويكرد پژوهشي در تدريس باشد ،يک امتياز تعلق ميگيرد؛ بنابراين محدوده نمرات
از صفر تا  72ميباشد.

یافتهها
دادههاي تحقيق در سطح آمار توصيفي شامل ميانگين ،انحراف استاندارد ،كمترين و بيشترين نمره
براي گويههاي پرسشنامه محاسبه شد ،كه نتايج آن در جدول ذيل آمده است:
جدول  )1شاخصهای توصیفی تدریس پژوهشی و مؤلفههای آن
میانگین
میزان استفاده از موقعیتهای مبهم در

1/63

انحراف

محدوده

کمترین

بیشترین

استاندارد

نمره

نمره

نمره

0/81

1-01

0

01

آغاز تدریس
میزان ارجاع فراگیران به استفاده از مخابع

01/22

1/11

1-21

1

08

مختلف در پاسخدهی به مسائل
میزان استفاده از آزمایش در فرایخد

1/23

0/18

1 -8

0

8

تدریس
میزان استفاده از سؤالات چالشی و

2/36

1/31

1 -1

1

1

تشویق به سؤال کردن
میزان استفاده از تکالیف متخوع و

1/18

2/11

1-01

1

01

متخاسب با فراگیران
میزان استفاده از شیوههای متخوع

1/10

0/72

1 -3

0

8

ارزشیابی
میزان استفاده از مکانهای مختلف برای

1/36

2/17

1 -8

1

8

تدریس
میزان استفاده از فعالیتهای گروهی در
فرایخد تدریس

1/61

0/11

1 -8

1

8

81
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میزان استفاده از چیدمانهای مختلف

0/11

0/11

1 -1

1

1

کلاسی
کل

18/18

7/32

1-32

06

18

نتیجهگیری
امروزه يكي از رسالتهاي بسيار اساسي برنامهريزان و مديران تعليم و تربيت ،پژوهشمحور كردن
روشهاي تدريس است و معلمان تشويق ميشوند تا پژوهش را بخشي از برنامه درسي روزانه خود
در هر سطحي از پايه تحصيلي قرار دهند (كلمنتز .)2117 ،معلمان در رويكرد پژوهشي با تغيير
روند تدريس خود بر اساس ساز و كارهاي ذهني دانشآموز باعث پيشرفت او ميشوند (احساني
تيلمي ،زارعي كياسري و سيد حسيني .)0131 ،نتايج پژوهش اسديان و حبيبي آذر ( )0132نشان
داد معلماني كه از برنامه درسي علوم به شيوه پژوهشمحور استفاده ميكنند نسبت به معلماني كه
از برنامه درسي علوم به شيوه آموزشمحور استفاده ميكنند ،از اثربخشي بيشتري برخوردار هستند
و ميزان دانستنيها ،مهارتها ،نگرشها و رضايتمندي دانشآموزان آنها بيشتر است.
دستيابي به فرايند ياددهي ا يادگيري با رويكرد پژوهشمحوري به عوامل مختلفي وابسته است
كه در اين ميان نقش اساسي بر عهده معلمان است .الياسي ،بهرامي كرچي و ضيايي ( )0131در
پژوهش خود نشان دادند بين مؤلفههاي رويكرد پژوهشمحور شامل حل مسأله ،تفكر انتقادي ،تفكر
خلاق ،كنجكاوي ،تابآوري ،تشريک مساعي و يادگيري مشاركتي در مدارس عادي و هوشمند به
جز در مؤلفه تابآوري تفاوت معناداري وجود ندارد .كريمي ،اميديان و كريمي ( )0131نيز در
پژوهش خود به تحليل محتواي كتاب درسي علوم پايه ششم ابتدايي بر اساس رويكرد پژوهشمحور
پرداختند و به اين نتيجه دست يافتند كه در اين كتاب نسبت به پژوهش ،مهارتها و اصول آن
كمتوجهي شده است.
با توجه به نقش برجسته معلمان در تحقق نظام آموزشي پژوهشمحور ،پژوهش حاضر با هدف
بررسي ميزان پژوهشمحور بودن تدريس معلمان ابتدايي انجام شد .نتايج نشان داد ميانگين استفاده
معلمان ابتدايي از رويكرد پژوهشمحور در تدريس  18/18و در سطح متوسط است .يكي از دلايلي
كه ميتواند مانع استفاده از رويكرد پژوهشي شود ،چالشهايي است كه اين رويكرد ممكن است به
دنبال داشته باشد .مديريت كلاس درس و تهيه كردن منابع لازم (مگنوسن و پالينكسار ،)2111 ،مدت
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زمان صرف شده در رويكرد پژوهشي (گوتيرز ،)2101 ،آموزش همزمان مفاهيم علمي در كنار
آموزش مهارتها و فرايندهاي مورد نياز تحقيق و طراحي ،عدم هماهنگي مناسب ميان گروههاي
دانشآموزي و نياز به زمان جهت سازگاري دانشآموزان با ويژگيهاي خاص اين رويكرد تدريس
همچون ابتكار عمل و همكاري ،از جمله اين چالشها محسوب ميشوند (هريس و روكز.)2101 ،
فقدان دانش و تجربه پژوهشي معلمان نيز مانع مهمي براي تدريس از طريق پژوهش است (بلنچارد،0
ساورلند 2و گرنجر.)2113 ،1
همچنين نتايج نشان داد ميزان استفاده از رويكرد پژوهشمحوري در زيرمقياسهاي نحوه
پرسيدن سؤال و فعاليتهاي گروهي در سطح بالا است ،يعني اغلب معلمان سعي ميكنند
دانشآموزان را به سؤال پرسيدن تشويق كنند و خود سؤالاتي مطرح كنند كه ذهن فراگيران را درگير
سازد .آنها در فرايند تدريس خود از فعاليتهاي گروهي به نحو مطلوبي استفاده كرده و ضمن
فعال كردن همه اعضاي گروه ،به روابط بين گروهها نيز توجه دارند.
در زيرمقياسهاي نحوه آغاز تدريس ،پاسخدهي به مسائل ،انجام آزمايشها ،نوع تكاليف ،نحوه
انجام ارزشيابي و مكان تدريس ،ميزان استفاده از رويكرد پژوهشمحوري در سطح متوسط بود .در
رويكرد پژوهشمحور موضوعات درسي بايد به صورت يک موقعيت مبهم يا مسألهاي مطرح شود؛
اما نتايج نشان داد بسياري از معلمان مستقيماً به سراغ موضوع درسي ميروند و نسبت به كنجكاو
كردن دانشآموزان بيتوجهند .براي پاسخدهي به مسائل نيز بسياري از معلمان از دانشآموزان برتر
كلاس استفاده كرده و شمار كمي از آنها فراگيران را به تفكر ،حل دوباره مسائل و استفاده از منابع
مختلف هدايت ميكنند .در خصوص استفاده از آزمايش در فرايند تدريس ،نتايج حاكي از آن است
كه بسياري از آزمايشها توسط معلمان انجام ميشود و فراگيران مشاهدهكننده هستند؛ حال آنكه
در رويكرد پژوهشي بايد دانشآموزان نقش فعالي در انجام آزمايشها داشته باشند و معلم راهنماي
آنها باشد .همچنين تكاليفي كه معلمان براي فراگيران تعيين ميكنند ،از رويكرد پژوهشي فاصله
دارد .بسياري از تكاليف آموزشمحور بوده و تعداد كمي از آنها به تحقيق و مطالعه درباره
0. Blanchard
2. Southerland
1. Granger
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موضوعات درسي ،تماشاي برنامههاي آموزشي و از اين قبيل فعاليتها اختصاص دارند .نتايج نشان
ميدهد مكان تدريس در غالب اوقات محدود به كلاس درس بوده و براي ارزشيابي بيشتر از
امتحانات كتبي و شفاهي استفاده ميشود؛ اما در رويكرد پژوهشمحور فضاي آموزشي محدود به
كلاس درس نيست و ارزشيابي بر اساس پيشرفتهاي فراگير در طول زمان يادگيري و در مقايسه
با خودش و با استفاده از روشها و ابزارهاي مختلف صورت ميگيرد .در خصوص چيدمان كلاسي
كه نتايج حاكي از ضعيف بودن آن بود ،ممكن است به دليل كوچک بودن فضاهاي آموزشي و تعداد
زياد دانش آموزان باشد؛ با اين حال معلمان بايد تلاش نمايند تا چيدمان كلاسي را به نحوي انجام
دهند كه تعاملات بين معلم و فراگيران و گروههاي دانشآموزي را تسهيل كند.
شيربگي و همكاران ( )0131نيز در پژوهش خود به اين نتيجه دست يافتند كه ميانگين
خودكارآمدي معلمان دوره ابتدايي شهر سنندج در تدريس علوم به عنوان يک درس پژوهشمحور
 1/11و در سطح متوسط بود .در اين مطالعه خودكارآمدي معلمان در تدريس پژوهشمحور در پنج
بعد درگير ساختن فراگيران با مسائل علمي ،فرمولبندي توضيحات ،تعديل توضيحات ،اهميت دادن
به شواهد علمي و پيوند دادن توضيحات با دانش علمي مورد بررسي قرار گرفت .شيربگي و
همكاران ( )0131اذعان دارند معلمان عموماً افرادي هستند كه ممكن است در زمان تحصيل خود
با تجربه يادگيري دروس به عنوان يک روند پژوهشي مواجه نبودهاند و لذا اين مسأله ميتواند
توانايي آنها را نسبت به تدريس پژوهشمحور تحت تأثير قرار داده باشد.
به منظور گسترش استفاده معلمان از رويكرد پژوهشي در تدريس ،لازم به نظر ميرسد تا بخشي
از دورههاي ضمن خدمتي كه براي معلمان برگزار ميشود ،به اين امر اختصاص داده شود و از اين
طريق ادراک معلمان از پژوهش ،توانايي آنها براي انجام دادن پژوهش و مهارتهاي لازم براي
تدريس از طريق پژوهش در آنها تقويت شود.

مخابع
 .0اسديان ،س و حبيبي آذر ،ا .)0132( .بررسي اثربخشي برنامه درسي علوم به شيوه آموزش محور با برنامه
درسي علوم به شيوه پژوهش محور در دوره ابتدايي .فصلنامه علوم رفتاري.3-21 ،)01(1 ،
 .2الدوسي ،ط .)0132( .تدريس پژوهش محور :ساختارسازيهاي پژوهشمحور براساس مدل  5Eچرخهي
يادگيري .چاپ اول .اصفهان :آميس.
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 .1احساني تيلمي ،س؛ زارعي كياسري ،ا و سيد حسيني ،م .)0131( .بررسي ضرورت بكارگيري رويكرد
آموزش معلم پژوهشمحور در تربيت معلم .دومين همايش ملي تربيتبدني .اصفهان.
 .1الياسي ،ف؛ بهرامي كرچي ،ش و ضيايي ،ج ا .)0131( .بررسي ميزان تحقق اهداف آموزش پژوهشمحور
در مدارس هوشمند در مقايسه با مدارس عادي شهر اصفهان .كنفرانس بينالمللي علوم انساني و مطالعات
رفتاري .تهران.
 .1جهاني ،ج .)0187( .آموزش تفكر خلاق به نوجوانان :رويكرد پژوهش  -محور .فصلنامه انديشههاي
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 .01كريمي ،ف؛ اميديان ،ف و كريمي ،ه .)0313( .تحليل محتواي كتاب درسي علوم تجربي پايه ششم
ابتدايي بر اساس رويكرد پژوهشمحور .كنفرانس بينالمللي علوم انساني و مطالعات رفتاري .تهران.
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«ارزیابی تأثیر مؤلفههای فرهخگ سازمانی بر توسعه حرفهای معلمان ناحیه یك
آموزش و پرورش شهرستان همدان»
مریم موسیوند

1

چکیده
توسعه حرفهاي نقش پررنگي در بروز خلاقيتها و نوآوري شغلي دارد .در زمينه آموزش ،توسعه
حرفهاي به مجموعه فرآيندها و فعاليتهاي طراحي شده به منظور ارتقاء دانش ،مهارت و نگرشهاي
حرفهاي آموزش دهندگان اشاره دارد؛ به طوريكه اين امر به نوبه خود بهبود يادگيري دانشجويان
را در پي خواهد داشت .اين تحقيق توصيفي -همبستگي با هدف ارزيابي تأثير مولفههاي فرهنگ
سازماني بر توسعه حرفهاي معلمان انجام شد .جامعه آماري تحقيق را  0111نفر از معلمان متوسطه
ناحيه يک آموزش و پرورش شهرستان همدان تشكيل دادند و حجم نمونه طبق جدول مورگان
 111نفر تعيين شد.جهت تجزيه و تحليل دادها از نرمافزار  SPSS19و  Amos22استفاده شد .براساس
يافتهها  70درصد از تغييرات توسعه حرفهاي معلمان را مولفههاي فرهنگ سازماني تعيين ميكنند.
آزمون تحليل واريانس فريدمن گوياي آن است كه بين مولفةهاي فرهنگ سازماني اختلاف معناداري
وجود دارد .نتايج تحليل همبستگي نشان ميدهد كه بين مولفههاي فرهنگ سازماني با توسعه
حرفهاي معلمان رابطه مثبت معنيداري در حد  1910و  1911وجود دارد.

کلمات کلیدی :فرهنگ سازماني ،توسعه حرفهاي ،معلمان آموزش و پرورش.
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مقدمه
امروزه براي ايجاد انگيزه ،رفتارهاي مطلوب ،دستيابي به اهداف سازماني ،افزايش بهرهوري نيروي
انساني و در نهايت نيل توسعه حرفهاي كاركنان ،مديران سطوح بالاي سازمان از راهبردهاي نوين و
كارآمدي استفاده مي كنند .يكي از راهبردهاي نيل به تعالي ،و ايجاد فرهنگ سازماني مطلوب است.
اجراي تدابيري چون مديريت كيفيت فراگير ،استانداردهاي ايزو و تعالي سازمان و توسعه حرفهاي
جز با بررسي فرهنگ سازماني ميسر نمي شود.
ازآنجايي كه ناديده پنداشتن فرهنگ سازمان باعث مقاومت در برابر اجراي برنامههاي سازمان
ميشود و تا زمينه فرهنگي در سازمان فراهم نباشد موفقيت در پياده سازي برنامهها حاصل نميشود
بايد به بررسي وضعيت فرهنگي در جامعه مورد مطالعه بپردازيم.
دبيران حرفهاي با فعاليتهاي آموزشي خوب ،برنامه ريزي درسي مناسب ،ارائه عقايد علمي جديد
و مثالهاي علمي و عملي جديد باعث پيشرفت دانشجويان در زمينه تحصيلي ميگردند.همچنين
معلم مهمترين نقش را در فراهم سازي شرايط مناسب براي فعاليتهاي يادگيري ايفا ميكند و ضروري
است صلاحيتهاي لازم را براي چنين نقشي در نظام آموزشي دارا باشد (.دايي زاده و همكاران،
)0186
بدون شک معلم در تمام نظام آموزش و پرورش نقش كليدي و اثرگذار دارد و انتظار جامعه از
مدرسه و معلم اين است كه جواناني را براي زندگي واقعي فردا آماده كند .لذا دانش ،مهارت،
تواناييهاي زنان و مردان آينده به دانايي ،توانايي ،صلاحيت ،تلاش و در يک واژه توسعه حرفهاي
معلمان امروز نيازمند است(.سبحانينژاد و همكاران)0132،
لازمه موفقيت يک كشور تلاشهاي انجام شده در زمينة بهسازي آموزش و پرورش توسعة حرفه
اي و افزايش دانش و مهارت معلمان ،است .از اين رو در دهة گذشته ،كانون بحث و گفتگو پيرامون
كيفيت مدارس اثربخش ،هرچه بيشتر متوجه توسعة حرفه اي معلمان ، 1بوده است)ريشتر و
همكاران( 2100 ،اهميت «كيفيت توسعة حرفه اي » به دليل تشديد چالش هاي پيش روي معلمان
در حرفة معلمي و افزايش انتظارات مردم از «كيفيت آموزش » است (گنسر.)2111،معلمان ،نه تنها
0. Teacher Professional Development
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يكي از متغيرهاي نيازمند تغيير به منظور بهبود سيستمهاي آموزشي هستند.بلكه مهمترين عامل ايجاد
كنندة تغيير نيز محسوب مي شوند .اين وضعيت دوگانة معلمان دراصلاحات آموزشي ،بهعنوان يكي
از عناصر اصلي و مجري تغييرات ،توسعة حرفهاي معلمان را به حوز هاي درحال رشد و چالش
برانگيز تبديل نموده است (ويلگاز-رايمرز ) 2111 ،؛ اما آنچه در كانون اين تلاشها ،به منظور
شناخت توسعة حرفه اي مشترک است يادگيري معلمان ،يادگيري چگونه يادگرفتن و انتقال دانش
به عمل براي كمک به پيشرفت دانشآموزان است(.آوالوس .) 2101 ،
كسب شايستگيهاي حرفهاي و بهنگام سازي آن مستلزم توسعه مستمر حرفهاي 0در سه حوزه
توسعه دانش فني ،توسعه مهارتهاي تخصصي و ويژگيهاي فردي ،مانند مشاركت در كارگروهي،
حل مشكل و نيز توسعه مهارتهاي مديريتي عمومي است.)Roscoe,2010 (.بنابراين ،شناسايي
نيازهاي توسعه حرفهاي اعضاي سازمان اهميت زيادي دارد .از طرف ديگر ،ساختار سازي براي اين
امر ضروري است)Marzban, 2009(.
آموزش و پرورش كه نقش حياتي در شكوفا شدن استعدادها و پرورش دانش آموزان دارد و
بايد بستر مناسبي براي تربيت نيروي انساني متخصص براي رشد و توسعه فراهم كند .ضروري
است كه معلم خود به عنوان پرورش دهنده مجهز به صلاحيت حرفهاي باشد.هرچند در كشور ما
علاقه مندي به موضوع توسعه حرفهاي معلمان و ارزيابي وضعيت موجود در حال افزايش است .اما
پژوهشها نشان دادهاند برنامه بهسازي معلمان و اعضاي هيات علمي دانشگاهها در ايران غالبا انفرادي،
پراكنده ،غير منسجم و پرهزينه بوده است .اين برنامه ها در سال 81با ركود جدي مواجه شده است
زيرا وزارتخانهها در سياستهاي مديريتي خود تغييراتي لحاظ كردهاند(.آراسته )0181،صاحبنظران و
متخصصان مختلف حوزه مديريت ،تعاريف و تببين هاي متفاوتي در مورد فرهنگ سازماني ارائه
كرده اند كه هر يک موئد نگاه و ديدگاه خاص آنها در اين زمينه است .فرهنگ سازماني مفهومي
چند بعدي بوده ،تحليل و ارزيابي درست آن مستلزم توجه و عامل در همه ابعاد و جوانب اين
مفهوم است .رابينز ،2فرهنگ سازماني را نظامي از استنباطات مشترک اعضاي يک سازمان دانسته كه
باعث تفاوت و تمايز دو مجموعه سازماني پويا و ايستا از همديگر ميشود .) Robbins,2009(.در
0. Continuous Professional Development
2. Robbins
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واقع از نظر رابينز ،اهميت و تاثير فرهنگ سازماني مثبت و قوي بدان حد است كه هويت اجتماعي
هر سازمان را مشخص كرده و استحكام وث بات رفتاري آن را تضمين كرده و ارزشهاي ناشي از
چنين فرهنگي عملا جايگزين آيين نامهها و مقرراتي ميشود كه فقط به طور رسمي كاركنان را
هدايت و راهنمايي ميكند)Robbins,2007 (.فرهنگ سازماني ،بستري است به هم پيوسته كه
اجزاء سازمان را به هم ميچسباند(.كوئين و كامرون .)2116،هافستد ،0فرهنگ سازماني را برنامه
ريزي جمعي ذهن بيان مي كنند كه افراد يک سازمان را از سازمان هاي ديگر متمايز ميكند  .به
طور كلي،فرهنگ سازماني ،ادراكي است كه افراد از سازمان خود دارند و چيزي است كه نه در
سازمان وجود دارد و نه در فرد .ويژگي هاي خاصي كه در يک سازمان وجود دارد ،نمايانگر
خصوصيات معمول و ثابتي است كه سازمانها را از يكديگر متمايز مي كند(.مشبكي.)0181،
دنيسون ،)0333(2معتقد است كه ارزشهاي اساسي ،باورها و مفروضاتي كه در سازمان وجود دارند،
الگوهاي رفتاري كه از بين اين ارزشهاي مشترک ناشي ميشود و نمادهايي كه مبين پيوند بين
مفروضات و ارزشها و رفتار اعضاي سازماناند؛ فرهنگ سازماني ناميده ميشود.
فرهنگ سازماني مي تواند سازمان را به جلو راند و يا از حركت باز دارد و اين توان بالقوه به
خاطر تاثيري است كه فرهنگ بر رفتار دارد .چرا كه يک فرهنگ بازسازماني كه اشتراک و انتقال
نظرات و تجربيات مفيد را تشويق ميكند عامل كليدي در توسعه حرفهاي به شمار ميرود.
( .)Hashemi and Abbasi, 2013فرهنگ سازماني يک سازمان ،هويت و شخصيت آن سازمان
ميباشد و افراد ناخودآگاه مطابق آن عمل ميكنند ،چنانچه نتايج مطالعات انجام شده نشان داده
است ،يک فرهنگ سازماني ايستا و غير منعطف ميتواند اشتباهات نابود كنندهاي را بوجود آورد.
).)Hashemi and Abbasi, 2014از طرف ديگر ،فرهنگ سازماني به الگوها ،باورها ،ارزش هاي
كاري ،سمبلها ،مراسمها ،و اسطورههايي كه در طول زمان تكامل يافتهاند ،اشاره دارد
 .)Hofstetter,2015(.اين مفهوم نشات گرفته از انسان شناسي فرهنگي است و در زمينههايي
همچون رفتارسازماني ،مديريت و بازاريابي بسيار محبوب است .)Hogan,2015 (.فرهنگ سازماني

0. Hofstede
2. Denison
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نه تنها نشان دهنده آموختههاي افراد است بلكه نشان دهنده اعتقادات عميق افراد و تعاملات و
رفتارهاي آنها با يكديگر است ) Bono SD,2014(.و ()Engelen,2014
مدل فرهنگ سازماني به كار رفته در تحقيق حاضر مدل فرهنگ سازماني دنيسون ميباشد كه
چهار مولفه فرهنگ سازماني رسالت ،انطباق پذيري ،سازگاري و درگير شدن در كار را بيان
ميكند.انطباق پذيري به ميزاني اشاره دارد كه يک سازمان توانايي تغيير رفتار ،ساختار و سيستم خود
را براي بقا در تغييرات محيطي دارد (عوامل اصلي :ايجاد تغيير ،مشتري گرايي و يادگيري سازماني).
سازگاري به ميزاني اشاره دارد كه ارزش ها ،عقايد و انتظارات دائماً توسط افراد نگه داشته مي شود
(عوامل اصلي :ارزش هاي بنيادين ،توافق ،هماهنگي و پيوستگي) .درگيرشدن به ميزان مشاركت
اعضاي يک سازمان در تصميم گيري اشاره دارد (عوامل اصلي :توانمندسازي ،تيم سازي و توسعه
قابليت ها ) و مأموريت به وجود يک تعريف مشترک از هدف سازماني اشاره دارد (عوامل اصلي :
جهت استراتژيک ،اهداف و چشم انداز).فرهنگ سازماني مهم است زيرا هراقدامي بدون آگاهي از
نيروهاي فرهنگي ممكن است پيامدهاي پيش بيني نشده و ناخواسته داشته باشد .وقتي سازمانهايي
با فرهنگهاي خاص ،درهم ميآميزند ،يكديگر را ميخرند ،يا به شيوههاي گوناگون مشاركت
ميكنند ،آثار فرهنگي آشكارتر ميشود(jacobbus & lazen by ,2007,894).
فرهنگ سازماني كاركردهاي زيادي داردكه به برخي از آنها اشاره ميشود Francois,2006,89-(.

)90
 ارتباط قوي بين فرهنگ سازماني با اثربخشي شخصي و رهبري با رضايت شغلي به
دست آمده است.
 فرهنگ سازماني موجبات ايجاد سازگاري در خارج از سازمان ميشود.
 فرهنگ ،يک هويت گروهي ميسازد كه اين هويت ،به اعضاي گروه در هماهنگ
سازي وانطباق خويش با سياستها ،ماموريتها و هدفهاي سازماني كمک ميكند.
 فرهنگ سازماني موجبات تعهد گروهي را فراهم ميآورد.
 فرهنگ سازماني باعث تقويت رفتارهاي مشخص و ارزشهاي غالب ميگردد.
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به هر حال ،تعاريف و تبيين هاي ارائه شده در مورد فرهنگ سازماني در عين حال كه تصويري
روشن از حوزه معنايي و مفهومي آن به دست ميدهد ،نقش و جايگاه مهم فرهنگ سازماني را در
ابعاد رشد و پويايي سازمانها مشخص نميسازد .نقش كه پژوهشهاي مختلف نيز آنها را شناسايي
و مستند نموده است) Denison,2000(.
توسعه حرفهاي عبارت از تقويت و رشد حرفهاي اعضاي يک سازمان بهمنظور بالندگي شغلي
و اداي وظايف حرفهاي آنان با استفاده از فناوري جديد است تا بتوان مهارتهاي ارتباطي ،رهبري و
نوآوري آنها را ارتقا داد)Priest,2001(.به طور خلاصه تعاريف متعددي از توسعه حرفهاي در زير
بيان شده است كه نمايانگر اهميت موضوع از نظر دانشمندان متفاوت است.
 تقويت استعدادها ،گسترش علايق و بهبود شايستگيها و ويژگيهاي حرفهاي و رشد
شخصي اعضاء()Lawler & King,2000
 تغيير در سطوح سهگانه رفتار ،فرايند و ساختار اعضاي سازمان( & Berquist

)Philips,1975
 توسعه مهارتهاي آموزشي ،حرفهاي ،رهبري و نوآوري شغلي و مهارتهاي ارتباطي
افراد صفي يک سازمان ()Camblin & Steger, 2000

 تقويت نقش اعضاي سازمان از طريق تقويت توانايي مهارتهاي ارتباطي و رهبري و
نوآوري()Steinert et al., 2006
 فعاليتهايي در حمايت از بهبود عملكرد و ارتقاي توانمندي شغلي اعضاء ( & Dee

)Daly,2009
در خصوص تقويت توسعه حرفهاي در حوزه آموزشي هفت مؤلفه شامل  .0تقويت روحيه تعامل
مدرس با دانشپذير .2تقويت روحيه تعامل بين دانشپذيران .1 ،تقويت يادگيري فعال .1 ،دادن
بازخورد مناسب .1 ،رعايت نظم از نظر حضور به موقع در كلاس .6 ،انتظارات بالا از دانشپذير و .7
احترام به تنوع استعدادها و سبكهاي يادگيري توصيه شده استChickerin & Gamson ,1987(.

)در بررسي پيشينه پژوهش در باره رويكردها و مدلهاي توسعه حرفهاي اعضاء ،دو ديدگاه را مي
توان ملاحظه كرد :مدلهايي كه در آنها بر محتوا و فعاليتهاي توسعه اعضاي پرداخته ميشود و مدلهايي
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كه در آنها بر مديريت و طراحي برنامه توسعه تأكيد ميشود.از جمله مدلهايي كه توجه بيشتري به
آنها شده است ،مدل بركوييست و فيليپس ، 0گاف و شوستر است كه براي اعضاي آموزشي سازمان
علاوه بر تدريس و تحقيق ،نقشهاي چندگانهاي وجود دارد و بر توسعه حرفهاي آنان در ايفاي اين
نقشها تأكيد ميشود ،هر چند در مدل گاف حوزه آموزش نقش محوري دارد .در مدل شايستگيهاي
حرفهاي چيتمن و چيورس

2

چهار شايستگي اصلي شامل شايستگي هاي كاركردي (شغلي،

سازماني/فرايندي) ،شايستگيهاي رفتاري /فردي (شامل شايستگيهاي اجتماعي /شغلي و ميان
فردي) ،شايستگيهاي شناختي /دانشي(شامل دانش صريح و ضمني ،فني /نظري ،رويهاي و بافتي)
و شايستگيهاي اخلاقي /ارزشي(شامل ارزشهاي فردي و حرفهاي) معرفي شده است( .زاهدي و
بازرگان)0132 ،در تحقيق حاضر مدل توسعه حرفهاي كافارلا و زين 1استفاده گرديد كه داراي
مولفههاي نهادي ،مديريتي ،فردي و اجتماعي ميباشد .درزير به طور مختصر به تشريح هر كدام از
شاخصها مي پردازيم.


عامل نهادي :از جمله شاخص هاي عامل نهادي ميتوان به مواردي نظير ايجاد زير
ساختهاي لازم براي برنامه هاي توسعه حرفهاي ،تنظيم مقررات رسمي در تسهيل
فعاليتهاي توسعه حرفهاي ،ايجاد انگيزه در تاليف كتاب و نشر مقاله ،ايجاد شرايط
تعامل ،برگزاري سمينارها و كارگاه هاي آموزشي ،فعال نمودن بانكهاي اطلاعاتي و
گسترش ارتباط با مراكز جهاني توليد علم اشاره كرد.



عامل مديريتي :به بررسي عواملي نظير نظام منظم ارزشيابي ،تعامل با مديريت ،تشويق
مديريت از فعاليتهاي نوآورانه ،تدريس و پژوهش .حمايت مديريت از عملكرد درست
اعضاي آموزش دهنده ،واگذاري مسئوليتهاي آموزشي و پژوهشي از طرف مديريت
مي پردازد.

0- Berquist & Philips
- Cheetman & Chivers 2
- Caffarella &zinn 1
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عامل فردي :پرداختن به شاخصهايي مثل توانمندي شخصي در ايفاي نقش حرفهاي
خود ،داشتن احساس مسئوليت به وظايف شغلي و حرفهاي خود ،داشتن روحيه
رويارويي با چالش را ميتوان ذكر كرد.



عامل اجتماعي :ارتباط اعضاي آموزش دهنده با هم ،كسب تجارب از همديگر،
فعاليتهاي تيمي ،كسب تجربه از اعضاي با تجربه را ميتوان جزء شاخص هاي اين
مولفه به شمار آورد(.حجازي و رستمي)0183 ،

درگیرشدن

عامل نهادی
عامل

مدیریتی

عامل فردی

توسعه

فرهنگ

سازگاری

حرفهای

سازمان

انطباق
پذیری

رسالت

عامل اجتماعی

شکل .1مدل مفهومی تحقیق

اولين قدم در راه پياده سازي هر عمل و برنامهاي اين است كه آيا سازمان و افراد آن آماده
حمايت از اين مدل هستند يا خير؟ و اين امر نيازمند فرهنگ حمايت شده اي است كه بين تمام
سازمان هاي متشكل تقسيم شده باشد .زيرا فرهنگ سازمان ،بخش پيچيده اي از ارزش ها و عقايد
كاركنان را شامل مي شود و اين ارزش ها بر نحوه نگرش و نهايتاً رفتار افراد در محيط كاري مؤثر
خواهد بود .بنابراين لزوم توجه به فرهنگ سازمان به علت تأثيري است كه بر تمام ابعاد سازمان مي
گذارد .براي ايجاد هرگونه دگرگوني و تغيير در درون يک سازمان ضروري است كه نخست فرهنگ
سازماني توانمندي به وجودآيد و دستيابي به چنين فرهنگي به پديدآوردن و پايداركردن پيوند رواني
و تعهد افراد به ارزش هاي سازماني وابسته است .و در نهايت در سايه اين فرهنگ سازماني ارزشمند
خواهيم توانست برنامه هاي ديگر نظير توسعه حرفهاي را عملياتي نمود.
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هدف كلي اين پژوهش ارزيابي تأثير مولفههاي فرهنگ سازماني بر توسعه حرفه اي معلمان
ميباشد .مدل مفهومي تحقيق در شكل 0ارائه گرديده است.براي رسيدن به اين هدف بايد اهداف
اختصاصي زير را مد نظر داشت
 .0توصيف ويژگيهاي جامعه مورد مطالعه؛
 .2بررسي ارتباط بين مولفههاي فرهنگ سازماني و توسعه حرفهاي؛

پیشیخه پژوهش
بررسيهاي انجام شده نشان ميدهد كه در كشور ايران دانش ناچيزي در زمينه توسعه حرفهاي
وجود دارد و از آنجايي كه هيچ تحقيق ميداني به بررسي رابطه و تاثير ميان فرهنگ سازماني و
توسعه حرفهاي نپرداخته است؛ اين پژوهش سعي دارد ابعاد مساله را در اين زمينه روشن نمايد.
نتايج تحقيق حاضر ميتواند مسئولان را در زمينه تهيه و تدوين بهتر برنامههاي توسعه حرفهاي ياري
رساند .در ذيل تحقيقاتي كه در خصوص هركدام از متغيرهاي پژوهش صورت گرفته؛آورده شده
است.
نتايج تحقيق شمسآبادي و همكاران()0131نشان داد كه تمام ابعاد توسعه حرفهاي معلمان شامل
هدف ،محتوي ،روش و ارشيابي بالاتر از حد متوسط (ميانگين فرضي )1است.
يافته هاي پژوهش ميركمالي و همكاران( )0131حاكي از آن است كه تمام شش مولفه توسعه
حرفه اي(توسعه فردي ،آموزشي ،پژوهشي ،سازماني ،اخلاقي ،فرهنگي و اجتماعي) با نوآوري
آموزشي همبستگي مثبت و معناداري دارد.
نتايج تحليل عاملي تحقيق(حجازي و رستمي )0183،در ارتباط با مؤلفه هاي تأثيرگذار بر فرآيند
توسعه حرفه اي اعضاي هيأت علمي منجر به استخراج چهار مؤلفه زيربنايي شد كه روي هم رفته
 11/61درصد از واريانس كل را تبيين نمودند .اين مؤلفه ها عبارتند از -0 :عامل نهادي (،)07/17
 -2عامل مديريتي ( -1 ،)01/63عامل فردي ( )02/16و  -1عامل اجتماعي ( .)01/30همچنين نتايج
تحليل نمره عاملي همبستگي تأثير متقابل اين عوامل را بر يكديگر نشان داد.
هدف از تحقيق(صفري و نياز آذري )0131،واكاوي مولفه هاي تاثير گذار بررشد حرفه اي
اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد آزادشهر بود .تحليل عامل انجام شده به استخراج پنج مولفه زير
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بنايي منجر گرديد كه عامل روانشناختي8/11درصد ،عامل فرهنگي و اجتماعي  8/21درصد،عامل
نهادي  8/08درصد،عامل مديريتي  8/16درصدو عامل حمايتي 7/68درصد از واريانس كل را تبيين
نمودند.
يافتههاي پژوهش (باقي نصر آبادي و سليماني )0132،نشان مي دهد 61درصد ،فرهنگ سازماني
را متوسط به بالا و  16درصد ،اخلاق حرفهاي را زياد و خيلي زياد ارزيابي كردهاند .بين فرهنگ
سازماني و كيفيت اخلاق حرفهاي همبستگي مثبت و معنيداري وجود داشته است .بين پايگاه
اجتماعي و كيفيت اخلاق حرفهاي همبستگي معنيداري وجود ندارد .طبق نتايج رگرسيون ،متغير
«فرهنگ سازماني» به ميزان  %17بر كيفيت اخلاق حرفهاي تأثير داشته است .آنها نتيجه گرفتند
فرهنگ سازماني مبتني بر خدا ناظري و توكل به خداوند ،منجر به تقويت روحيه مقاومت شده،
علقه به كار و سازمان را تقويت نموده ،روحيه تيمي تقويت شده و در نهايت منجر به پذيرش
ارزشها و هنجارها از سوي افراد شده و كيفيت اخلاق حرفهاي افزايش مييابد.
در پژوهشي كه توسط (شفيعي نيک آبادي و سليمي )0131،صورت گرفت ،روابط ميان فرهنگ
سازماني و استفاده و بهره برداري از دانش در جهت بهبود و رتبه بندي عملكرد غيرمالي واحدهاي
شركت لاستيكي سهند ،با كمک تحليل پوششي داده هاي فازي به روش مبتني بر اسلک ها مورد
بررسي قرار گرفته است .نتايج تحقيق نشان داد كه عملكرد غيرمالي واحدهاي مربوط به قسمت
كارگاه و فرآيندهاي مرتبط به توليد بهتر از ديگر واحدها مي باشد و عامل استفاده و بهره برداري
از دانش نقش مثبتي بين رابطه فرهنگ سازماني و عملكرد غيرمالي دارد.
تحقيق (هاشمي )0131 ،نشان داد مديريت دانش پيش بيني كننده مثبت و معنادار فرهنگ
سازماني و بهره وري در دانشگاه آزاد اسلامي واحد لامرد ميباشد و همچنين مديريت دانش با نقش
واسطهگري فرهنگ سازماني نيز ميتواند به نحو مطلوبي بهرهوري را پيش بيني نمايد
يافته هاي مطالعات (اميني و همكاران )0131،نشان داد فرهنگ سازماني دانشگاه علوم پزشكي
اراک در بعد عقلاني داراي ميانگين  ،1/1±1/17توسعه اي  1/11±1/16و اجماعي  1/27±1/62بالاتر
از حد متوسط و در سلسله مراتبي با ميانگين  2/63±1/61پايين تر از حد متوسط است .و اعضاي
هيات علمي ،فرهنگ سازماني دانشگاه علوم پزشكي اراک را بيشتر عقلاني ،توسعه اي و اجماعي
مي دانند و معتقدند كه فرهنگ دانشگاه ،بر نوآوري و توسعه ،ريسک پذيري و خﻼقيت ،رقابت،
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تحقق اهداف و اثربخشي تاكيد بيشتري دارد و رسميت گرايي ،تمركز ،قوانين و مقررات رسمي و
ثبات كمتر مورد تاكيد است.
در تحقيق (خجسته باقرزاده و همكاران )0131 ،مشخص شد بين فرهنگ سازماني و
توانمندسازي رابطه معنيداري وجود دارد .همچنين يافته هاي توصيفي نشان داد بر اساس الگوي
«ساني فيلد» ميتوان گفت نوع فرهنگ سازماني روزنامه هاي سراسري از نوع فرهنگ سنگري است.
يافتههاي تحقيق (مرادي و بيژني )0132 ،حاكي از آن است كه بين متغيرهاي توسعة كارآفريني
سازماني و مؤلفههاي توسعة حرفهاي رابطة مثبت و معنيداري در سطح يک درصد برقرار است.
نتايج تحليل مسير نشان داد كه از بين هفت متغير مؤلفههاي توسعة حرفهاي ،سه متغير توسعة
حرفهاي كاركنان از طريق بهرهگيري از فرصتهاي مطالعاتي ا يادگيري سازمان ،استفاده از
مهارتهاي مشاركتي سازمان و برخورداري از حمايتهاي مديريتي سازمان ،به ترتيب بيشترين آثار
علّي را بر توسعة كارآفريني سازماني در مديريت ترويج استان داشتهاند.

روش
اين تحقيق از نظر ماهيت از نوع پژوهشهاي كمي ،توصيفي -استنباطي محسوب ميشود و از نظر
هدف از نوع كاربردي است .جامعه آماري اين تحقيق را معلمان ناحيه يک شهرستان همدان تشكيل
داده ،تعداد اين افراد بر اساس آخرين آمار مديريت آموزش و پرورش شهرستان همدان  0111نفر
بود .با توجه به جدول مورگان حجم نمونه  111تعيين شد .ابزار اصلي تحقيق پرسشنامه بود كه بر
اساس پرسشنامه دنيسون ( )Denison, 2000در بخش فرهنگ سازماني داراي  61گويه و پرسشنامه
توسعه حرفهاي كافارلا و زين ( )Caffarella &zinn,1997از  10گويه تشكيل شد .سوالات
پرسشنامه شامل سه بخش بود :سوالات بخش اول را ويژگيهاي فردي تشكيل دادند ،پرسشهاي
پرسشنامه شامل سوالاتي درباره سن ،جنس ،تجربه كاري ،سطح سواد ،وضعيت تاهل ،نوع استخدام،
بخش دوم گويههاي مربوط به فرهنگ سازماني و بخش سوم گويههايي براي سنجش مولفههاي
تتوسعه حرفهاي بود .به منظور اطمينان از روايي ظاهري و محتوايي پرسشنامه ،برخي از مديران
سازمانهاي مختلف آموزش و پرورش استان همدان و اعضاي هيأت علمي دانشگاه بوعلي سينا و
پيامنور پس از مطالعه عميق سوالات و گويههاي پرسشنامه نظرات اصلاحي خود را اعلام كردند كه
پس از مصاحبه حضوري با اين افراد و بحث و بررسي در مورد ديدگاههاي مطرح شده ،اصلاحات

98

 /همايش توسعهي حرفهاي :نگاهي نو به تكريم معلّم

ضروري انجام شد .به منظور برآورد پايايي پرسشنامه از آزمون راهنما و محاسبه آلفاي كرونباخ
استفاده شد .براي اين منظور ،تعداد  11نسخه از پرسشنامه توسط بخشي از جمعيت آماري تحقيق
تكميل شد و پس از دادهپردازي ،ضريب آلفاي كرونباخ براي گويهها و سئوالهاي اشاره شده
محاسبه شد .ميزان اين ضريب  1981به دست آمد .در كل  111پرسشنامه كامل و بدون نقص تكميل
شد .پس از تكميل دادهها عمليات كدگذاري ،استخراج اطلاعات و انتقال آنها بر روي رايانه صورت
پذيرفت .پس از طي فرآيند دادهپردازي ،محاسبات آماري (توصيفي و استنباطي) با استفاده از برنامه
 SPSSو  AMOSانجام شد(.جدول)0
جدول 1ل مقادیر آلفا کرونباخ متغیرهای تحقیق
شاخص

تعداد سوالات

آلفای کرونباخ

توسعه حرفهاي

10

19867

فرهنگ سازماني

61

1981

كل پرسشنامه

30

1981

یافتهها
نتايج توزيع فراواني جامعه مورد مطالعه گوياي آن است كه بيشتر افراد در محدود سني  21تا 11
سال قرار دارند كه گوياي جوان بودن جامعه مورد مطالعه است .ميانگين سن آنان  16سال ميباشد.
از نظر سطح تحصيلات تنها  61درصد جامعه مورد مطالعه سوادي در حد ليسانس و پايين تر دارند
و  17درصد معلمان مقطع تحصيلي كارشناس ارشد و بالاتر دارا هستند .بيشترين سابقه فعاليت
معلمان بين  0تا  1سال ميباشد( .جدول .)2
جدول  -2ویژگیهای فردی معلمان مورد مطالعه
نام متغیر

ردیف

درصد فراوانی

فراوانی

درصد

 21-11سال

023

12981

12981

 16-11سال

68

22960

61916

 16-61سال

011

11912

011

فوق ديپلم

71

21911

21911

تجمعی
0

سن

2

سواد
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سابقه فعاليت

ليسانس

022

11918

12937

كارشناسي ارشد

82

26973

6091

دكتري

21

8911

76908

 0-1سال

36

10/83

10/83

 01-01سال

11

07/81

13/72

 06-21سال

62

21/11

71/26

بالاتر از  21سال

83

23/72

011

99

جدول  -3همبستگی میان مولفههای فرهخگ سازمانی با توسعه حرفهای معلمان
متغیر

sig

r

درگير شدن

19110

**19110

سازگاري

19160

*19111

انطباق پذيري

19127

**19111

رسالت

19110

*19113

*معنيداري در سطح  1/11درصد و ** معني داري در سطح  1/10درصد
نتايج گوياي آن است كه رابطه بين مولفههاي توانمندسازي از جمله رسالت ،انطباق پذيري،
سازگاري و درگيرشدن با ميزان توسعه حرفهاي معلمان رابطه مثبت و معناداري دارد .به طوري كه
با بالا رفتن و گسترش هر كدام از اين مولفهها ،بستر افزايش توسعه حرفهاي معلمان شكوفاتر
مينمايد.
به منظور پي بردن به روابط علي ميان توسعه حرفهايمعلمان به عنوان متغير وابسته و مولفههاي
فرهنگ سازماني به عنوان متغيرهاي مستقل از روش مدلسازي معادلات ساختاري با كاربرد نرمافزار
 AMOSبهره گرفته شد .مدل مورد بررسي ،يک مدل مسير بوده و مدلهاي مسير يكي از انواع
مدلهايي هستند كه ميتوان در تبيين و پيشبيني پديدههاي مختلف از آنها بهره برد .در ابتدا،
همبستگي بين متغيرهاي پژوهش ،در جدول  1ارائه شده است.
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جدول  -4ضرایب همبستگی بین متغیرهای فرهخگ سازمانی و توسعه حرفهای
سازگاری

انطباق پذیری

متغیر

درگیرشدن

درگیرشدن

0

سازگاری

**1/62

0

انطباق پذیری

* 1/13

**1/11

0

**1/10

**1/17

**1/67

**1/13

**1/12

**1/18

رسالت

توسعه
حرفهای

رسالت
توسعه حرفهای

0
**1/11

0

*معخیداری در سطح  1/15درصد و ** معخی داری در سطح  1/11درصد

در جدول  1يافتههاي حاصل از همبستگي پيرسون را نشان ميدهد كه بين هر يک از متغيرهاي
مستقل ميان توسعه حرفهاي معلمان به عنوان متغير وابسته و مولفههاي فرهنگ سازماني به عنوان
متغيرهاي مستقل رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.
مدل معادلات ساختاري دو مدل اندازهگيري ( )Measurementو ساختاري ( )Structureرا
در بين متغيرهاي مدل پژوهش مورد بررسي قرار ميدهد .در مدل اندازهگيري ،هماهنگي دروني
مدل مورد بررسي قرار ميگيرد كه نتايج آن در دو بخش برازش مدل يا ميزان انطباق و ضريب
همبستگي بين متغيرها ذكر شده است .روابط علي بين متغيرهاي مدل پژوهش در قالب مدل معادلات
ساختاري ( ) SEM( ) structural Equation Modelingتوسط نرم افزار  Amosبرآورد گرديد.
نتايج برآورد مدل اندازهگيري در جدول ( )1آورده شده است .با توجه به معيارهاي پيشنهاد شده
در جدول مذكور ميتوان نتيجه گرفت كه متغيرهاي به كار رفته در پژوهش ،مدل مناسبي براي
تبيين تأثير مؤلفههاي توسعه حرفهاي معلمان است.
جدول  -5شاخصهای برازندگی مدل پژوهش
شاخص برازش

معیار مطلوب

مقدار گزارش شده

χ2 / df
 NFIشاخص برازش هنجار شده

≤1

)P= 0/000)1/1

≥1/31

1/37

 CFIشاخص برازش مقايسهاي

≥1/31

1/38

 IFIشاخص برازش افزايشي

1≥/31

1/36

 RMSEAريشه ميانگين مربعات خطاي برآورد

>1/11

1/11
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دومين مرحله در برآورد مدل ،برآورد مدل ساختاري يا آزمون معنيداري ضرايب مسير فرض شده
در مدل پژوهش و واريانس تشريح شده يا ضريب تعيني است كه به وسيله هر مسير برآورد ميگردد.
نتايج تحليل نظرات جامعه آماري معلمان نشان داد كه رابطه مثبت و معنيداري بين متغيرهاي بيروني
مولفههاي درگيرشدن ،انطباق پذيري ،سازگاري و رسالت با توسعه حرفهاي معلمان وجود دارد
(شكل  .)2بررسي اثرات متغيرهاي مستقل نمايانگر آن است كه مولفه رسالت داراي بيشترين اثر
مثبت و معناداري با توسعه حرفهاي معلمان دارند ( .)1918در اين ميان متغيرهاي درگيرشدن داراي
اثر ( )1911مولفه سازگاري ( )1922و انطباق پذيري كمترين اثر ( )1918تأثيرگذاري بر متغير وابسته
توسعه حرفهاي هستند .علاوه بر اين ،بررسي ديگر رابطهها گوياي آن است كه دو متغير رسالت و
سازگاري با مقدار  ،1912بيشترين كوواريانس را به خود اختصاص دادهاند .اين مطلب نمايانگر آن
است كه بين رسالت سازمان و ميزان بالا رفتن سازگاري  ،رابطه مثبت و معنيداري وجود دارد .در
مقابل نيز هر چه ميزان سازگاري در فرد بالا رود انطباقپذيري براي خود و جامعه در بين معلمان
شكل ميگيرد ( .)1921در كل  70درصد از تغييرات توسعه حرفهاي معلمان در آموزش و پرورش
را مولفههاي فرهنگ سازماني تعيين ميكنند.
درگیرشدن

3.0
E 7
توسعه حرفهای

3.0
4

سازگاری

3.2
2
3.3
7
3.5
7

انطباق پذیری

رسالت

شکل  -2بررسی رابطه مولفههای توانمخدسازی بر مشارکت اجتماعی

نتايج اين مدل گوياي آن است كه مولفههاي فرهنگ سازماني ميتواند در افزايش توسعه حرفهاي
معلمان كمک كند در صورتي كه به درستي و با برنامهريزي كه منطبق بر نيازهاي واقعي جامعه
هدف باشد ،كمکهاي شايان ذكري در افزايش توسعه حرفهاي انجام دهد.

3.2
5

3.4
2
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نتايج آزمون فريدمن به منظور رتبهبندي وضعيت موجود مولفههاي فرهنگ سازماني معلمان را نشان
ميدهد .با توجه به يافتهها ،آزمون در سطح يک درصد خطا ،معنيدار است كه بيان ميدارد بين
ميانگين رتبهاي مؤلفهها با يكديگر در وضعيت موجود تفاوت معنيداري وجود دارد( .جدول )6
جدول  -6نتایج آزمون فریدمن جهت بررسی تفاوت میانگین رتبه ای مؤلفه های فرهخگ سازمانی
مؤلفههای توانمخدسازی زنان

میانگین رتبهای

مقدار کی دو

درجه آزادی

سطح معخیداری

روستایی
درگيرشدن

1911

سازگاري

1960

انطباق پذيري

1912

رسالت

1910

100/677

1

1/111

بر اين اساس ميتوان رتبهبنديهاي پاسخگويان را به اين شكل بيان نمود كه مؤلفههاي
درگيرشدن و سازگاري نسبت به ساير مولفهها در بين معلمان وضعيت بهتري دارند .درحالي كه
ديگر مولفههاي تفرهنگ در آستانه خطر و رو به افول قرار دارد و معلمان از اين ناحيه ميتوانند
آسيبپذير باشند.

بحث و نتیجهگیری و پیشخهاد
يافتههاي حاصل از همبستگي پيرسون را نشان داد كه بين هر يک از متغيرهاي مستقل يعني توسعه
حرفهاي معلمان بر مولفههاي فرهنگ سازماني به عنوان متغير مستقل رابطه مثبت و معناداري وجود
دارد .ازآنجائيكه هيچگونه پژوهش مشابهاي در اين زمينه صورت نگرفته ولي روشن است كه فرهنگ
سازماني شامل و ناظر بر همه رفتارها و پديدههاي موجود در سازمان مانند مفروضات و باورها،
اخلاق ،قهرمانان ،هنر ،دانش و فناوري ميباشد و قطعا فرهنگ سازماني بايستي بستر لازم جهت
توسعه حرفهاي سازمان را فراهم آورد.فرهنگ سازماني يكي از جديدترين موضوعات مطرح در
مديريت است كه اغلب به آن شخصيت سازمان گفته ميشود .فرهنگ سازماني نقش مهمي در
تحولات و توسعه حرفهاي در سازمانها دارد .از آنجايي كه توسعة حرفهاي موجب افزايش دانش
محتوايي معلمان ،استفاده از روش تدريس پژوهشي در كلاس و بهبود نمرات دانشآموزان در
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آزمونهاي استاندارد ميشود .بنابراين ارائه راهبردهايي براي كاهش اين موانع توسعه حرفهاي بايد
به عنوان يک اولويت در اصلاح برنامههاي آموزش و پرورش مد نظر باشد.
بررسي اثرات مؤلفههاي فرهنگ سازماني بر توسعه حرفهاي معلمان مشخص كرد كه مؤلفه
رسالت بيشترين تأثير را داشته است .يافته به دست آمده به اين معنا است كه هرچه معلمان از لحاظ
مؤلفه رسالت توانمند شده باشند و بتوانند آزادانه موقعيتها و شرايط پيشرفت كاري و حرفهاي
خود را انتخاب كنند ،در اين امر توفيق بيشتري خواهند داشت .در كنار آن ،مؤلفه درگير بودن نيز
بر توسعه حرفهاي معلمان تأثيرگذار بوده است .علاوه بر آن ،بررسي رابطهها گوياي آن است كه دو
مؤلفه رسالت و سازگاري با مقدار  ،1912بيشترين كوواريانس را به خود اختصاص دادهاند .اين
مطلب نمايانگر آن است كه هر قدر معلمان آزادي عمل در انتخابهاي خود داشته باشند ،مهارت
و توانايي آنها در انجام وظايف محوله در اداره آموزش و پرورش ارتقا پيدا ميكند .در نهايت70 ،
درصد از توسعه حرفهاي معلمان را مولفههاي فرهنگ سازماني تعيين ميكند .در واقع يكي از دلايل
مهم حفظ هر سازماني كه مسلماً موجب افزايش بهره وري آن هم مي شود.برخورداري از انسجام
در ارزش ها و باورها و به طوركلي فرهنگ سازماني آن است .به عبارت ديگر ،در صورت عدم
وجود وحدت در ارزش ها و باورهاي حاكم و پايبندي به اصول و قواعد پيش نياز بهره مندي از
مزيت هاي امروزي يا وجود نوعي پراكندگي آرا در افراد ،فرهنگ سازمان آسيب پذير مي گردد و
حصول به اهداف را مشكل مي سازد .ازاين رو ،براي سازماني كه به دنبال دستيابي به نوعي مزيت
است ،اطمينان از چگونگي فرهنگ سازماني موجود و توجه به راه هاي كاربردي براي انسجام در
آن از اولويت هاي اصلي به شمارمي رود)Parsons,1986(.بنابراين پرواضح است كه دستيابي به
توسعه حرفهاي بدون توجه به فرهنگ سازماني امري بعيد به نظر ميرسد.
با توجه به يافتههاي به دست آمده ،پيشنهادهاي زير ارايه ميگردد:
 .0ترغيب مديريت در سطح عالي به مد نظر قرار دادن عواملي چون ضابطهمند عمل كردن،
داشتن تعامل مثبت با معلمين ،مشاركت دادن معلمين در تصميم گيريهاي مدارس ،توجه به نيازهاي
معلمان ،اختصاص دادن رديف اعتباري خاص به برنامههاي توسعه حرفهاي
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 .2افزايش توانمندي شخصي در ايفاي نقش حرفهاي معلمان ،كسب تجربه از ديگر همكاران با
برقراري ارتباطات صميمانه معلمان با همديگر ،داشتن روحيه خودآموزي(آموزش هدفمدار) و
انگيزه و اشتياق در ايفاي نقش حرفهاي خود(تدريس و حتي پژوهش).

مخابع
 .0آراسته ،حميدرضا ،)0181(.گزارش کمیته اجرائی از کارگاه تخصصی از سال  1379تا  ،0181تهران،
موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي
 .2اميني ،محمد؛ رحيمي ،حميد و سارا مرادي .)0131(.بررسي فرهنگ سازماني حاكم بر مراكز آموزش
پزشكي :گامي در مسير بهسازي محيطهاي آموزش پزشكي (مورد مطالعه :دانشگاه علوم پزشكي اراک)،
مجله توسعه آموزش در علوم پزشکی ،جلد  3شماره  ،22ص ص 0-00
 .1باقي نصرآبادي ،علي؛ سليماني ،مجيد .)0132(.نقش فرهنگ سازماني در تعالي اخلاق حرفهاي در
سازمانها (مطالعه موردي سازمانهاي پژوهشي استان قم) ،مجله مدیریت فرهخگی ،دوره ( 1 ،7پياپي ،)22
 ،صفحه 012-88
 .1حجازي ،يوسف و رستمي ،فرحناز .)0183(.بررسي مؤلفه هاي تأثيرگذار بر توسعه حرفه اي اعضاي

هيأت علمي كشاورزي (مطالعه موردي دانشكده هاي كشاورزي دانشگاه تهران) ،مجله تحقیقات اقتصاد
در توسعه کشاورزی ایران ،دوره چهل و يكم  ،شماره  ،1ص ص 117-118
 .1خجسته باقرزاده ،حسن؛ جهانشاهي ،اميد؛ دلاور،علي؛ سلطانيفر ،محمد .)0131(.بررسي رابطه فرهنگ
سازماني با توانمندسازي روزنامه نگاران روزنامههاي سراسري چاپ تهران ،مطالعات رسانهای،مقاله ،6
دوره  ،01شماره (2پياپي  ،)23صفحه 88-71
 .6دائي زاده،حسينجان؛ شريعتمداري،علي؛ نادري،عزت الله؛ سيف نراقي،مريم .)0186(.ميزان آشنايي

معلمان دوره متوسطه استان مازندران از مباني برنامه ريزي درسي و اصول يادگيري ،پژوهش در برنامه
ریزی درسی  ،شماره  ،01ص ص 0-21
 .7زارعي شمس آبادي ،مليحه؛ وجفي ،پيام؛ سعادتمند ،زهره؛ يارمحمديان ،محمد حيسه .)0132(.ارزيابي

ابعاد برنامه توسعه حرفه اي دبيران در زمينه نانو فناوري از ديدگاه دبيران شهر اصفهان ،پژوهش در
برنامه ریزی درسی ،سال ،00دوره ،)10(2ص ص 21-11
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 .8زاهدي ،سكينه؛ بازرگان ،عباس .)0132(.نظر اعضاي هيئت علمي درباره نيازهاي توسعه حرفهاي آنان و
شيوههاي برآوردن نيازها ،فصلخامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی ،شماره  ،67ص ص -83
67
.3
 .01شفيعي نيک آبادي،محسن ؛سليمي ،امير .)0131(.فصلنامه علمي – پژوهشي مديريت بهرهوري ،استفاده
از تحليل پوششي داده هاي شبكه اي فازي جهت بررسي تأثير فرهنگ سازماني بر عملكرد غيرمالي با
ميانجيگري نقش استفاده و بهره برداري از دانش،مجله مدیریت و بهرهوری ،مقاله  ،1دوره  ،3شماره
 ،11صفحه 72-11
 .00صفري ،مريم؛ نيازآذري ،كيومرث .)0131(.واكاوي مولفه هاي تاثير گذار بررشد حرفه اي اعضاي هيات
علمي دانشگاه آزاد آزادشهر ،فصلخامه روانشخاسی تربیتی ،دوره  ،1شماره  ،2تابستان  ،0131صفحه -0
6
 .02مرادي ،حوريه؛ بيژني ،مسعود .)0131(.بررسي اثرات مؤلفه هاي توسعة حرفه اي كارگزاران ترويج
كشاورزي بر كارآفريني سازماني در استان كرمانشاه ،تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران ،دوره
 ، 11شماره  ،1ص ص 123-113
 .01مشبكي ،ا.)0181(. .مديريت رفتار سازماني ،تهران :دانشگاه تربيت مدرس.
 .01ميركمالي ،سيدمحمد؛ پوركريمي ،جواد؛ حجري ،اكرم .)0131(.بررسي رابطة توسعة حرفه اي با نوآوري
آموزشي اعضاي هيئت علمي دانشكدههاي روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاههاي دولتي شهر تهران،
فصلخامه علمیل پژوهشی ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی ،دوره ،)0(1ص ص 0-22
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«طراحی الگوی بهسازی آموزش ضمن خدمت معلمین دوره ابتدایی با رویکرد
بهرهوری در مدرسه»
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چکیده:
هيچ تعليم و تربيتي نمي تواند فراتر از سطح توان معلمان خود پيشرفت كند .تقويت و تثبيت
يادگيري مداوم ،بايد متحول شود؛ چنين تحولي مديون توجه خاص به آموزشهاي ضمن خدمت
معلمان است .اين پژوهش ،نوعي پژوهش كيفي است ،با استفاده از رويكرد مبتني بر نظريه داده بنياد
سعي شد الگوي مفهومي مناسب براي نمايش مولفههاي موثر در بهسازي آموزش ضمن خدمت به
منظور بالندگي معلمين ترسيم گردد .جامعه آماري شامل معلمين مجرب مقطع ابتدايي آموزش و
پرورش منطقه تبادكان/شهرستان مشهد ميباشند ،كه با استفاده از رويكرد نمونهگيري هدفمند در
مجموع تعداد  01نفر به عنوان مشاركت كنندگان در پژوهش انتخاب شدند .دادهها به روش مصاحبه
با روش هدايت كليات و به صورت نيمه ساختار يافته گردآوري شد .دادهها به روش تحليل محتوا
بررسي شدند .مقوله محوري مطالعه حاضر بهسازي و بالندگي معلمين است كه در سه بعد فردي،
حرفهاي و آموزشي تحليل و با توجه به شرايط علي ،شرايط زمينهاي و شرايط ميانجي راهبردهايي
تدوين و مدل نهايي براساس آن ارائه شده است.

کلید واژگان :الگوي بهسازي آموزش ضمن خدمت ،يادگيري خود راهبر ،توسعه حرفهاي معلم،
بهرهوري در مدرسه.

 .0كارشناسي ارشد از مركز آموزش عالي فردوسي مشهد ،آموزگار شاغل در اداره آموزش و پرورش منطقه
تبادكان/شهرستان مشهد .پست الكترونيک Falmassian@yahoo.com :همراه13011167871 :
 .2كارشناس علوم اجتماعي ،آموزگار شاغل در اداره آموزش و پرورش منطقه تبادكان/شهرستان مشهد.
 .1كارشناس آموزش ابتدايي ،مدير دبستان شاغل در اداره آموزش و پرورش منطقه تبادكان/شهرستان مشهد.
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مقدمه
در دستگاه آموزش و پرورش سكان هدايت نسل فردا در حقيقت در دستان معلمين قرار دارد.
بهرهوري و كارآمدي اين نيروها مرهون عوامل مختلفي است كه از آن ميان بهنگام بودن آموزش
معلمان و بهرهمندي از آخرين مهارتها و فنون تدريس و نيز انگيزش آنان را ميتوان نام برد .نه تنها
ضرورت دارد معلمي به خدمت گرفته شود كه در بدو استخدام و شروع كار از معلومات قابل قبول
برخوردار باشد ،بلكه لازم است معلمان در حين خدمت نيز پيوسته معلومات خود را تجديد و
روزآمد سازند( .فصیحی)1391 ،

گرچه در دهه اخير ،نوعي تغيير پارادايمي 1در رشد حرفهاي معلمان رخ داده است .بدين معني
كه جهتگيري آموزشي از انتقال دانش و مهارتها به روشي كه معلمان دانش خود را از طريق
ايجاد فرصتهاي ناب يادگيري ارتقا ميدهند ،تغيير يافته است( .خيرانديش و مهري )0131 ،اما
آموزش در قالب دوره هاي ضمن خدمت همچنان ركني مهم و تاثير گذار در ارتقاي بهرهوري
معلمان بوده زيرا باعث توانمندي نيروي انساني موجود شده و موفقيتهاي آتي را تضمين مي كند.
از بهره وري در آموزش و پرورش نيز تعريفهاي متعددي ارائه شده است و هر يک از
صاحبنظران از ديدگاه خاص خود به تعريف اين مفهوم پرداخته اند.
«بهره وري در آموزش و پرورش تمركز بر يادگيرنده و بهبود يادگيري است».
«بهره وري در آموزش و پرورش :عبارت است از ارتباط ميان نحوهي استفاده سازمان آموزشي
از منابعي كه در اختيار دارد و تبديل آن طي فرآيندي آموزشي به ستادههاي مطلوب همراه با در نظر
گرفتن كيفيت زندگي كاري كليهي كاركنان آن».
كلان (« )0331بهره وري آموزشي را ارتباط بين دادهها ( هزينههاي مصرف شده در آموزش) و
ستادهها (پيشرفت تحصيلي يا ساير اهداف تعريف شده براي آموزش و پرورش) مي داند .از ديدگاه
او مسئلهي اصلي در بهره وري آموزش و پرورش ،اثربخشي هزينه و چگونگي استفاده از منابع
موجود براي افزايش پيشرفت دانش آموزان است .براي حصول به اين نتيجه مهم بايد برنامه ريزي
آموزشي و مسائل مالي را در بهره وري موثر و ضروري دانست .در آموزش و پرورش بهره وري
0. paradigm
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ارتباط بين پيشرفت تحصيلي دانش آموزان با منابع موجود تعريف مي شود( ».به نقل از ميركمالي،
)13:0176
با توجه به تصورات و توصيفهاي گوناگون از كار معلم كه همانا تعلیم و تربیت نیروی انسانی
خلاق ،آموزشدیده و مسئولیتپذیر جهت توسعه و ترقی جامعه است كه اين امر حاكي از
جايگاه خطير معلمين در پيشبرد رسالتهاي آموزش و پرورش است .امر مسلم اين است كه،
معلمين نيز مانند بسياري ديگر از انسانها در حرفههاي گوناگون داراي نيازهاي عديدهاي مانند نياز
مستمر به پيشرفت ،به روز رساني مهارتها ،دانش و شايستگيهاي خود هستند .تغيير و تحولات
سريع و شگرف در كليه ابعاد و زمينههاي علمي و عملي در جهان مسئلهاي كه ضرورت بهنگام
سازي دانش و مهارتهاي دست اندكاران امر تعليم و تربيت به منظور تربيت نيروي انساني منطبق
با تحولات و براي پاسخگويي به نيازهاي جامعه را طلب مي كند (حجازي ،پرداختچي ،شاهپسند،
 )2113از طرفي جوانی جمعیت و رشد بالای آن در دهههای گذشته ،بر تعداد و نسبت جمعیت
دانشآموزی افزوده و دستگاه اصلی تعلیم و تربیت را گسترده ،عظیم و پرحجم ساخته است و
بیگمان این دستگاه یکی از پرمشکلترین و پرمشغلهترین اجزاء جامعه نیز میباشد .همچنين،
بحث مربوط به بالا رفتن شعور اجتماعي و آگاهي عمومي)رهايي از توهم و خرد ورزي فرهنگي)0
در خصوص كيفيت آموزش و محصولات آن از مواردي است كه موجب تشديد فشارهاي اجتماعي
برآموزش و پرورش و مؤسسههاي آموزش عالي در استفاده بهينه و اثربخش از منابع موجود و
پاسخگو بودن آنها در قبال جامعه شده است .بنابراين در جایی که کمبودها و نارساییهای این
دستگاهها از نظر فضاهای فیزیکی ،مخابع انسانی ،مخابع مالی ،امکانات آزمایشگاهی و کمك
آموزشی و ...آشکار و محسوس بوده و تجربه نیز تاکخون نشان داده که رفع کامل این معضلات
حداقل در کوتاه مدت دور از انتظار است ،بسیار بجاست که بر استفاده بهیخه و کارآمدتر از
آنچه در اختیار می باشد تاکید گردد تا شاید از این زاویه بتوان بر مشکلات بطور نسبی فائق
آمد( .فصيحي )0131 ،از آنجايي كه در هر سازمان نیروی انسانی یکی از مهمترین مخابعی است
که در اختیار می باشد لذا چگونگی استفاده بهیخه ومطلوب از مخابع نیروی انسانی از شرایط

0. Public Disenchantment
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مهم کارایی و بازده سازمان است و یکی از طرق بازدهی و ثمرهی بهتر در آموزش و پرورش
استفاده به نحو بهیخه و شایسته تر از ظرفیت نیروی انسانی موجود بی آنکه بر تعداد کمی آنها
افزود مي باشد .اين مهم مي تواند از طريق تشكيل دورههاي كوتاه مدت ضمن خدمت ميسر شود.
ضرورت آموزش پيوسته معلمان همواره از سوي متوليان امر آموزش كشور نيز احساس مي شده به
طوريكه آموزشهاي ضمن خدمت در وزارت آموزش و پرورش تقريباً از سال  0101هجري شمسي
مطرح بوده و اجرا ميشده است( .فصيحي )0131 ،اهميت موضوع آنقدر زياد است كه در بخش
هدفهاي عملياتي و راهكارها (فصل هفتم) سند تحول بنيادين ،جهت ارتقاي جايگاه و افزايش
كيفيت و كارآمدي علوم انساني در نظام تعليم و تربيت راهكارهايي از جمله دانشافزايي مستمر
معلمان و تدوين منابع انساني مبتني بر جهان بيني اسلامي مورد تاييد قرار گرفته است.
بنا به پژوهش رخشانيفر ( )0131بررسي سير تاريخي رويكردهاي ياددهي-يادگيري در ايران
پس از تاسيس دارالفنون؛ به عنوان بارزترين جلوه ورود تعليم و تربيت نوين ،در برهه زماني سالهاي
0071ه.ش تا  0130ه.ش نوعي گذار از رويكردهاي سنتي به رويكردهاي نوين در ايران اتفاق افتاده
است؛ الگوي تدريس حافظه مدار ،الگوي تدريس فعاليت مدار و الگوي تدريس هوشمند بيانگر
سير تحولي الگوهاي تدريس و دانشآموز با معلومات و معلم آموزنده و سپس دانشآموز كارآمد و
معلم راهنما و در نهايت و در زمان كنوني دانشآموز كامل و معلم پژوهشگر بيانگر سير تحولي
نقش و جايگاه معلم و دانشآموز در نظام آموزشي ميباشد .در خصوص نحوه ارتباط معلم و
دانشآموز و توالي فعاليتهاي آنان ميتوان گفت اين روند از نوعي رابطه عمودي يكطرفه و تاكيد
بر سكون دانشآموز آغاز وبه سوي ارتباط متقابل ميان دانشآموز ،معلم و سپس معلم و دانشآموز
و محيط با تاكيد بر فعاليت و كاوشگري دانشآموزان ادامه يافته است.
ارتباط تعاملي بين بالندگي و كارآمدي معلمين و بالندگي جامعه را مي توان به طور خلاصه در
(شكل  )0نمايش داده شده است.
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بالخدگی و کارآمدی
معلمین
بهبود فرایخد یاددهی

پاسخگویی به

و یادگیری

نیازهای جامعه

تربیت دانشآموز

توسعه و تحقق

کامل

اهداف آموزش و
پرورش

شكل  -0ارتباط تعاملي بين بالندگي و كارآمدي معلمين و بالندگي جامعه.
شايان ذكر اينكه در ادبيات مديريت منابع انساني دو واژه ،بالندگي 0و آموزش 2برخي اوقات به جاي
همديگر به كار رفته است ،در صورتي كه مقايسه بين اين دو واژه تفاوت هايي به صورت (جدول
 )0نشان مي دهد.

جدول  -0مقايسه گستره واژگان آموزش و بالندگي )(Mondy & Noe, 2005, p:267
آموزش

بالندگي

ملاک مقايسه
تمركز

حال

آينده

استفاده از تجارب كاري

پايين

بالا

آماده سازي براي شغل فعلي

آماده سازي براي تغيير

اجباري

اختياري

هدف
مشاركت

0. Development
2. Training
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علي رغم اهميت مسئله بالندگي و كارآمدي معلمين در سطح جهاني ،پژوهشها و مطالعات
انجام شده در داخل كشور حاكي از آن است كه وضعيت برنامهها و فعاليت هاي مربوط به آموزش
و بالندگي معلمين در سطح متوسط رو به پايين است و در سطح مطلوبي ارزيابي نشده است.
(فصيحي )0131 ،دوره هاي ضمن خدمت هر چند متنوع بوده و در هر حوزه و استان با كيفيت و
جديت متفاوت اجرا ميگردند اما اين حقيقت تلخ را بايد پذيرفت كه تاكنون اغلب آنها از بازدهي
لازم برخوردار نبودهاند .يكي از اشكالات اساسي اين دورهها كه موجب عدم استقبال و يا بازدهي
كم دورههاي آموزش ضمن خدمت را موجب ميگردد ،ضعف در گزينش مدرسان اين دورههاست.
افراد شايستهاي كه داراي مدارج عالي تحصيلي در رشته تخصصي خود هستند يا به دليل حقالزحمه
و امتيازات مادي ناچيز اين دورهها حاضر به همكاري نيستند و يا متاسفانه در بسياري موارد نيز با
وجود اشتياق ،به دلايل مختلفي كه عموما به كاستيهاي مديريتي ادارات بازميگردد ،به خدمت
گرفته نميشوند .وقتي مدرس يک دوره ضمن خدمت به لحاظ وجههي علمي و توانايي تدريس
مقبوليت نداشته باشد ،طبيعي است كه كلاس از بازدهي لازم برخوردار نباشد و مورد اقبال قرار
نگيرد .از سوي ديگر حقالزحمه اين كلاسها بايد با زماني كه مدرس جدا از زمان تدريس ،صرف
تهيه و تدارک محتواي آموزشي ميكند تناسب داشته باشد .همچنين لازم است مدرس در استفاده
از نرمافزارها و سختافزارهاي كمک آموزشي روز توانمند باشد و مهمتر اين كه وسايل و تجهيزات
نيز در كلاسهاي ضمن خدمت در دسترس باشد .موضوع ديگر آن است كه دورههاي ضمن خدمت
اغلب در حاشيه كار معلم مطرح است نه جزئي از برنامه اشتغال وي .اين كلاسها غالبا در اوقات
غير مفيد روزهاي هفته يا در روزهاي جمعه و تعطيلي تشكيل ميشوند و شركت كنندهاي كه با
مشغله زياد در آن شركت كرده فكر و ذهنش به درس متمركز نيست .اگر بپذيريم كه آموزش لازمهي
ارتقاء بهرهوري معلم است بايد آن را در قالب بخشي از ساعت كاري وي بگنجانيم و در برابر
شركت در كلاس و آموزش از ساعت اشتغال معلم بكاهيم يا به نوعي آن را از نظر مادي جبران
كرد .در حاليكه بسياري از دورهها بصورت مشاركتي برگزار ميشود.
اين در حالي است كه بنا به استناد سند تحول بنيادين توسعه و توانمندسازي منابع انساني به
ويژه معلمين جزو اولويتهاي آموزش و پرورش بيان شده است.
در اين پژوهش تلاش شده است تا به سوالات زير پاسخ داده شود:
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 .0از ديدگاه مدير ،معاونين و معلمين مولفههاي موثر در بهسازي آموزش ضمن خدمت
كدامند؟

 .2الگوي مفهومي مناسب براي نمايش مولفههاي موثر در

بهسازي آموزش ضمن خدمت

به منظور بالندگي معلمين و استفاده از مهارت كسب شده به عنوان ابزاري در مسير
بهرهوري مدرسه چيست؟

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع پژوهشهاي كيفي بود كه در آن با استفاده از رويكرد مبتني بر نظريه داده
بنياد سعي شد مولفههاي موثر در بهسازي دورههاي ضمن خدمت و تاثير آن در بالندگي معلمين
بررسي و الگوي مفهومي ارائه شد .در اين پژوهش اطلاعات به روش مصاحبه ژرف نگر به صورت
هدايت كليات 0و نيمه ساختار يافته 2گردآوري شده است و مشاركت كنندگان در آن تعداد  01نفر
از معلمين توانمند دوره ابتدايي دبستان در منطقه تبادكان از شهرستان مشهد بودند كه از طريق
برگزاري جلسه گروه كانوني 1مورد مصاحبه قرار گرفتند.

یافتهها
از ديدگاه مدير ،معاونين و معلمين مولفههاي موثر در بهسازي آموزش ضمن خدمت كدامند؟
براي پاسخگويي به اين سؤال داده هاي كيفي جمع آوري شده از طريق مصاحبه براساس روند
نظريه داده بنياد تجزيه و تحليل شدند.

تحلیل دادهها (کدگذاری)
الف .كدگذاري باز :1كدگذاري باز فرايند تحليلي نامگذاري مفاهيم و طبقه بندي و كشف
ويژگيها و ابعاد آنها در دادهها از طريق انجام دادن مقايسهاي مدام) الاكلنگي )1است كه پژوهشگر
0. The General Interview Guide Approach
2. Semi Structured Interview
1. Focus Group
1. Open Coding
1. Flip-flop Technique
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مفاهيم را از زواياي مختلفي از درون و بيرون 0يا وارونهاي 2بررسي و تحليل مي كند تا ديدگاه
متفاوتي در خصوص اهميت و جايگاه مفاهيم كسب كند) Corbin & Strauss 2008) .
در پژوهش حاضر مصاحبههاي ضبط شده پس از پياده سازي ،با استفاده از روش

تحليل محتوا1

به صورت سطر به سطر بررسي ،مفهوم پردازي ،مقوله بندي و سپس ،بر اساس مشابهت ،ارتباط
مفهومي و خصوصيات مشترک بين كدهاي باز ،مفاهيم و مقولات) طبقه اي از مفاهيم (مشخص
شدند .در جداول  2،1،1و  1كدهاي باز ،مقولههاي فرعي و مقولههاي مربوط به شرايط علّي،
زمينهاي ،ميانجي ،پديده محوري و راهبردها و پيامدهاي مربوط ارائه شده است.
شرايط علّي :شرايط علّي به شرايطي گفته مي شود كه عامل اصلي به وجود آورنده پديده مورد
مطالعه )بهسازي دورههاي ضمن خدمت) باشد )Corbin & Strauss 2008( .نتايج تحليل
محتواي پاسخ مصاحبه شوندهها به سؤالاتي مانند برداشت و تلقي آنان از معلم بالنده و مؤلفه هاي
مؤثر بر بالندگي معلمين حاكي از وجود سه مقوله اصلي در خصوص شرايط علّي براي ايجاد پديده

مورد مطالعه است كه كدهاي باز مربوط به آنها به شرح جدول  2است.
جدول  -2كدهاي باز و مقوله هاي مربوط به شرايط علّي
كدهاي باز

مقولهها

بر اساس نيازها  ،علائق و گرايشات سني متفاوت معلمين طراحي گردد
معلمين و مديران و ساير دست اندركاران در تنظيم اهداف  ،تعيين موضوع،

شرايط علي

طرح و اجراي اينگونه برنامه بمنظور انعطاف پذيري بيشتر مشاركت داشته
كيفيت دورههاي ضمن

باشند.

خدمت

نحوه تمركز يا عدم تمركز  ،زمان برگزاري و مدت برنامه ها با مشاركت
فعال معلمين و ساير استفاده كنندگان از برنامه ها ،تعيين شود.
بايد همزمان در همه مقاطع تحصيلي و با استفاده از متد هاي جديد آموزشي
به اجرا گذارده شود.

0. Inside out
2. Upside Down
1. Content Analysis
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بايد در مورد تربيت مدرسين و تهيه امكانات براي به هنگام ساختن دانش و
آگاهي مدرسين فعلي اقدامات لازم صورت پذيرد.
گزينش صحيح مدرسان دورههاي ضمن خدمت متناسب با توان علمي و
شخصيتي
همكاري سازمانهاي تحقيقاتي و پژوهشي با مراكز اموزشهاي ضمن خدمت
امتيازات مادي و غير مادي در نظر گرفته شود

كميت شركت در دورههاي

دستيابي به موفقيت شغلي برتر

ضمن خدمت

دستيابي به موفقيت شغلي برتر
افزايش حقوق و مزاياي معلمين
حذف دورههاي مشاركتي

دغدغه هاي مالي و معيشتي

احتساب اضافه كار براي شركت در دورههاي ضمن خدمت
پرداخت به موقع حقوق و مزايا

پديده محوري :حادثه يا اتفاق اصلي است كه يک سلسله كنشها /كنشهاي متقابل براي كنترل يا اداره
كردن آن وجود دارد و به آن مربوط ميشود )Corbin & Strauss 2008( .پديده محوري مورد
مطالعه در اين پژوهش بالندگي معلمين است است كه مشخصات مربوط به آن در جدول  1ارائه
شده است.

جدول  -1كدهاي باز و مقوله هاي مربوط به پديده محوري
مقولات فرعي

كدهاي باز

مقولات

پديدهي
محوري

داشتن رابطه متقابل و محترمانه با دانشآموزان و
داشتن نفوذ بر دانشآموز و ارتباط قلبي با او
پيش دستي در برقراري روابط انساني با دانشآموزان

بالندگي به عنوان يک
فرد

و همكاران

)بعد فردي(

ارزشها

داشتن صداقت در رفتار و گفتار

اخلاق و

دوري از تظاهر و ريا ،تملق و چاپلوسي
آراستگي ظاهر مثل لباس شيک پوشيدن

ي

م

ل

ع

ي

ا

ته

ي

ل

ا

فع

انجام دادن پژوهش در رشته مرتبط

بالندگي معلمين

تمايلات انساني

همكاران
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عضويت در انجمنهاي علمي -حرفه اي
توليد و اشاعه دانش در قالب نگارش مقاله ،كتاب و

بالندگي به عنوان يک

...

طراحي و رهبري پروژههاي علمي
استفاده از شيوه هاي گوناگون آموزشي
آشنايي با روشهاي تدريس مختلف براي انتقال سريع
مطالب

مهارت تدريس

آشنايي با فرايند ياددهي -يادگيري

تخصصي

بهبود اختلالات يادگيري دانشآموز

خدمات

دادن مشاوره به دانشآموز در زمينه هاي مختلف

متخصص
)بعد حرفه اي(

بالندگي به عنوان يک
مدرس

فناوري آموزشي
به روز بودن در استفاده از ابزارهاي آموزشي
آشنايي با نرم افزارهاي تخصصي در رشته مرتبط

فناوري آموزشي

آشنايي با اينترنت و كاربرد آن

)بعد آموزشي(

شرايط زمينهاي :نشان دهنده يک سري خصوصيات ويژه است كه به پديدهاي دلالت مي كند؛ به
عبارتي ،محل حوادث يا وقايع مرتبط با پديدهاي در طول يک بعد است كه در آن كنش متقابل براي
كنترل ،اداره و پاسخ به پديده صورت ميگيرد )Corbin & Strauss 2008( .شرايط زمينه اي در
اين پژوهش به شرح جدول  1است.

شرايط ميانجي) مداخله گر) :شرايط ميانجي كلي و وسيع هستند كه بر چگونگي كنش /كنش
متقابل اثر ميگذارند.
در پژوهش شرايط ميانجي محيطي به شرح جدول  1شناسايي شد.

جدول  -1كدهاي باز و مقوله هاي مربوط به شرايط زمينهاي
كدهاي باز

مقولهها

شرايط زمينهاي

اعتماد و اعتقاد دولت به آموزش و پرورش و فرهنگيان به عنوان مركز
مديريت ادارات آموزش و

تجمع عقلانيت

پرورش

اعمال رويكردهاي غير سياسي در اداره ،ادارات آموزش و پرورش
حذف تأكيدات مادي و جايگزيني كيفيت محوري
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ارائه تمهيدات لازم به بخش غير دولتي براي سرمايه گذاري در بخش
آموزش
فراهم كردن زمينه مشاركت معلمين در تصميم گيريها و اجراي امور
مديران مدارس

پژوهشي
ايجاد محيطي پويا و شاداب در مدرسه
داشتن منشور اخلاقي و تدارک آن توسط خود معلمين
وجود تجهيزات و امكانات آزمايشگاهي مناسب
امكان فرصتهاي مطالعاتي

پشتيباني از برنامه هاي
بالندگي

تسهيل ارتباط مكاتباتي معلمين با مراكز پژوهشي و تحقيقاتي داخل و
خارج ،توزيع رايگان و مداوم كتب جديد بين معلمين ،تسهيل ارتباط
بين معلمين با مراكز علمي و آزمايشگاه و اساتيد دانشگاه از طريق
سمينارها و گردهماييها
امكان دسترسي آسان به اينترنت و منابع اطلاعاتي علمي به روز

جدول  -1كدهاي باز و مقوله هاي مربوط به شرايط ميانجي (مداخلهگر)
كدهاي باز

مقولهها

داشتن روحيه خودباوري و تقويت آن
باور و ترويج فرهنگ يادگيري مستمر در ميان معلمين جديد الاستخدام

شرايط ميانجي (مداخلهگر)

ويژگيهاي فردي معلمين

و با سابقه
تغيير در نگاه معلمان به دانشآموز كامل و معلم پژوهشگر
داشتن نگاه حرفه اي معلمي و نه صرف ًا به عنوان يک شغل
ايجاد ارزش و احترام اجتماعي براي معلمين
انجام دادن برنامه هاي فرهنگي و قدرداني از معلمين اثرگذار از سطح

پايگاه اجتماعي معلمين

مدرسه تا كشور
ترويج فرهنگ معلمي و تبيين جايگاه آن
بازسازي جايگاه آموزش ،شأنيت آموزگاران در سطح جامعه

راهبردها و پيامدها :راهبردهاي مورد نظر در نظريه داده بنياد به ارائه راه حلهايي براي مواجهه با
پديده مورد مطالعه اشاره دارد كه هدف آن اداره كردن پديده مورد مطالعه ،برخورد با آن و حساسيت
نشان دادن در برابر آن است و پيامدها نتيجه كنش )اعمال( و واكنش)عكس العملها( شرايطي است
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كه در خصوص پديده وجود دارد )Corbin & Strauss 2008( .در اين مطالعه سه راهبرد اساسي
براي رسيدن به وضعيت مطلوب در خصوص بالندگي معلمين در دورههاي ضمن خدمت پيشنهاد
شده است كه در بخش بحث و نتيجه گيري به آن پرداخته شده است.

الگوي مفهومي مناسب براي نمايش مولفههاي موثر در بهسازي آموزش ضمن خدمت به
منظور بالندگي معلمين و استفاده از مهارت كسب شده به عنوان ابزاري در مسير بهرهوري مدرسه
چيست؟
در پاسخ به سؤال مذكور ،پس از مطالعه مباني نظري موجود و مصاحبه با افراد صاحبنظر در
زمينه بالندگي معلمين ،مقوله هاي اصلي و فرعي مربوط به پديده بهسازي آموزش ضمن خدمت
جهت بالندگي معلمين و استفاده از مهارت كسب شده در دورههاي ضمن خدمت براي بهرهوري
در مدرسه ،احصا و مدل مفهومي نهايي به شرح زير تدوين شد.

كدگذاري محوري :كدگذاري محوري عبارت از سلسله رويههايي است كه از طريق پيوند بين
مقوله اصلي و مقولههاي فرعي ،دادهها را با يكديگر ارتباط ميدهد .بدين ترتيب ،كدگذاري محوري
به فرايند شكلدهي مقولهها )اصلي و فرعي( اشاره دارد .اين كار با استفاده از يک مدل الگويي يا
سرمشق (پارادايم( انجام ميشود تا روابط بين شرايط علّي ،پديده محوري ،شرايط زمينهاي ،شرايط
ميانجي ،راهبردها و پيامدها را نشان دهد .كدگذاري انتخابي) مرحله نظريه پردازي) :در اين مرحله
نظريه پرداز داده بنياد مقوله محوري را كه ساير مقولات بر محور آن ميگردند و كليتي را تشكيل
مي دهند به طور روشمند 0انتخاب و با ارتباط دادن آن با ساير مقوله ها به نگارش نظريه اقدام مي
كند كه شرحي انتزاعي براي فرايندي كه در پژوهش مطالعه شده است ،ارائه مي دهدDanayifard ( .

)& Emami, 2006
مدل ترسيمي ارائه شده در شكل  2جهت نمايش مولفههاي موثر در بهسازي آموزش ضمن
خدمت به منظور بالندگي معلمين و استفاده از مهارت كسب شده به عنوان ابزاري در مسير بهره
وري مدرسه است.

0. systematic
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شرایط علی:

شرایط زمیخهای:

شرایط میانجی:

 -كيفيت دورههاي ضمن خدمت

 -مديريت ادارات آموزش و پرورش

 -ويژگيهاي فردي معلمين

 -مديران مدارس

 -كميت شركت در دورههاي ضمن

 -پشتيباني از برنامههاي بالندگي

خدمت

 -پايگاه اجتماعي معلمين

پدیدهی
محور:
راهبردها:
 مشاركت معلمين در تصميمگيريها بازنگري در قوانين و مقررات تربيت مدرسين كارآمد و گزينش صحيح مدرسان دورههاي ضمن خدمت تهيه امكانات از جمله تسهيل ارتباط معلمين با مراكز پژوهشي و توزيع رايگان كتب جديد بين معلمين -يادگيري خودراهبر معلمين

پیامدها:
 بهبود فرايند ياددهي-يادگيري بهبود بهرهوري مدرسه -پاسخگويي به نيازهاي جامعه

شكل  -2مدل ترسيمي مولفههاي موثر در بهسازي آموزش ضمن خدمت به منظور بالندگي معلمين

بحث و نتیجهگیری
در اين پژوهش كه از نوع پژوهشهاي كيفي است و با استفاده از رويكرد مبتني بر نظريه داده بنياد
انجام شد سعي شد الگوي مفهومي مناسب براي نمايش مولفههاي موثر در بهسازي آموزش ضمن
خدمت به منظور بالندگي معلمين و استفاده از مهارت كسب شده به عنوان ابزاري در مسير بهرهوري
مدرسه ترسيم گردد .جامعه آماري شامل معلمين مجرب دوره دوم مقطع ابتدايي و كادر اجرايي
دبستان آموزش و پرورش منطقه تبادكان/شهرستان مشهد/استان خراسان رضوي ميباشند ،كه با
استفاده از رويكرد نمونهگيري هدفمند در مجموع تعداد  01نفر به عنوان مشاركتكنندگان در
پژوهش انتخاب شدند .دادهها به روش مصاحبه با روش هدايت كليات و به صورت نيمه ساختاريافته
گردآوري شد .براي به دست آوردن اعتبار و روايي دادهها از دو روش بازبيني مشاركتكنندگان و
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مرور خبرگان غيرشركتكننده در پژوهش استفاده شد دادهها به روش تحليل محتوا بررسي شدند.
مقوله محوري مطالعه حاضر بهسازي و بالندگي معلمين است كه در سه بعد فردي ،حرفهاي و
آموزشي تحليل و با توجه به شرايط علي ،شرايط زمينهاي و شرايط ميانجي راهبردهايي تدوين و
مدل نهايي براساس آن ارائه شده است.

ميتوان نتيجه گرفت كه يكي از عواملي كه تاثير زيادي بر بهرهوري داشته ميتواند در بهبود آن
نقش مهمي را ايفا كند آموزش نيروي انساني است .تكنيکهاي نو و طرحهاي جديد بهبود بهرهوري
نمي تواند بدون نيروي انساني آموزش ديده در تمام سطوح سازمان به طور مؤثر ايجاد و يا به كار
گرفته شود .برخي از مطالعات نشان داده است كه همبستگي مثبت بسيار قوي بين آموزش و
بهرهوري وجود دارد( .عظيمي و پركاري )0131 ،پس ايجاب ميكند كه معلم نه تنها در بدو شروع
كار و اشتغال به تدريس از دانش و مهارت كافي بهرهمند باشد ،بلكه بطور پيوسته با پيشرفتها و
يافته هاي نو نيز همگام و منطبق گردد .در نظام آموزشي كشور كم نيستند معلميني كه پس از سالها
تدريس بطور رسمي چيزي از يافتههاي روز نياموخته و با همان معلومات زمان فراغت از تحصيل
به تدريس ميپردازند.
همانطور كه نتايج نشان ميدهد ،نكتهاي كه در بحث بالندگي معلمين مي تواند مد نظر قرار
گيرد ،اين است كه اين پديده به صورت يک كليت و يک مجموعه در هم تنيده ديده شود ،هر چند
كه مي توان براي بخشهاي مختلف برنامه ريزيهاي گوناگوني انجام داد ولي لزوماً فقط تأكيد بر
يک بخش از فرايند بالندگي تغييرات و اهداف مورد نظر پژوهش را پوشش نميدهد؛ به عبارتي،
يک معلم صرف ًا داراي اخلاق حرفهاي يا صرف ًا داراي فعاليتهاي پژوهشي بيشتر يا مدرس مسلط به
مهارتهاي تدريس ،هيچ كدام به تنهايي نشاندهنده بالندگي معلم نيست ،بلكه اين موارد در كنار هم
و با يكديگر معنا و مفهوم پيدا ميكنند ،با در نظر گرفتن اين موضوع كه ميزان پرداختن به هر يک
از ابعاد بالندگي براساس نوع نيازهاي افراد و نيز در استانهاي مختلف مي تواند متفاوت باشد .از
مواردي كه در تحليل مصاحبه ها هم بدان اشاره فراواني شده است ،بحث متفاوت بودن نيازهاي
بالندگي ميان معلمين به عنوان يک انسان متعلم و نه يک انسان سازماني) كارمندي) در پايههاي
مختلف در يک مدرسه مشهود است چه برسد به سطوح وسيع تر ،لذا به منظور ممانعت از دلسردي
و از بين رفتن انگيزه معلمين براي بالندگي ،بومي كردن مدل بسيار با اهميت است.
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البته بايد بايد بپذيريم كه بالندگي معلمين امري نيست كه با برخوردهاي از بالا به پايين و
دستوري محقق شود و انجام دادن كارهاي علمي و پژوهشي ،كه مستلزم تفكر ،تحليل و نوآوري
براي پاسخ به نيازهاي اجتماع و مسائل ملي و جهاني است ،در چارچوب صرفاً مقرراتي و دستوري
نمي گنجد( .صفري ،فرج الهي و شريف زاده )0131 ،لذا راهبرد سوم پيشنهادي در اين مطالعه كه
بازنگري و اصلاح قوانين و مقررات است و از تحليل مصاحبه ها احصا شده است به خوبي روشنگر
اين مطلب است .همچنين راهبرد پنجم به عنوان رويكردي نو در توسعه حرفه اي معلمان بايد مورد
توجه قرار گيرد ،زيرا اين نوع يادگيري حاصل ابتكارات معلم بوده و فرآيندي است كه از تعيين
نيازهاي دروني معلم شروع و در تعيين اثر بخشي برنامههاي رشد حرفهاي نقش اساسي را ايفا
مينمايد( .خيرانديش و مهري)0131 ،
در مدل ارائه شده نهايت در پيامدها به دنبال بهبود فرايند ياددهي-يادگيري هستيم ،جايي كه
محوريت دانشآموزان و افزايش توانمنديهاي آنان است و استفاده بهينه از منابع موجود و كاهش
هزينهها در فعاليتهاي مربوط به ارتقاي بهرهوري مدرسه مورد توجه ميباشد .از جمله موارد مطرح
در بهرهوري مدرسه ميتوان به موارد زير اشاره كرد :افزايش درصد قبولي و نمره ارزيابي از كار،
كسب روحيه قوي در انجام فعاليت براي دستيابي به اهداف سازماني ،افزايش توانايي معلمين در
طرح درس و روش تدريس و شيوه كلاسداري ،افزايش دقت و همكاري معلمان با يكديگر و با
اولياي مدرسه و با دانشآموزان و والدين آنان ،افزايش مهارت تفكر در معلمين براي حل مشكلات
(درسي و غير درسي) دانشآموزان ،ملزم نمودن معلمين جهت رعايت بيشتر مقررات اداري و
آموزشي ،برقراري ارتباط معني دار بين تجربيات قبلي معلمين و انتظارات و نيازهاي يادگيري
شاگردان با اهداف آموزشي درس ،استفاده از چندين روش در آموزش و كمک گرفتن از رسانههاي
آموزشي در تدريس ،تغيير نوع نگاه معلمين به ارزشيابي به نحوي كه هدف از امتحان تشويق
دانشآموز به فعاليت بيشتر باشد و اهداف تربيتي اساس ارزشيابي آموختههاي دانشآموزان قلمداد
گردد.
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«تبیین مدلی به مخظور توسعهی هویت حرفهای دانشجو معلمان»
(با استفاده از راهبرد نظریهی داده بنیاد)
محسن ذوالقدر نسب ،1مهلا فرهادی ،2مهتاب

توکلی3

چکیده
هويت حرفهاي يكي از مؤلفههاي اساسي در دانشگاه فرهنگيان است .محققين براي رسيدن به
تعريفي جامع ازهويت حرفهاي براساس مصاحبههاي انجام شده ،به شناسايي و تبيين مدلي براي
توسعهي حرفهاي دانشجو معلمان ميپردازند .اطلاعات از طريق مصاحبه فردي با 6نفر از اساتيد و
22نفر از دانشجويان و مصاحبهي گروههاي كانوني با 01نفر از دانشجويان به دست آمده است .نوع
تحقيق ،پژوهش كيفي است و از روش راهبرد نظريه پردازي داده بنياد براي جمعآوري و تحليل
دادهها استفاده شده است .پس از پياده كردن مصاحبهها ،به جمعآوري دادهها و انجام نمونهبرداري
نظري اقدام شد .در جهت دستيابي به مدل تحقيق ،بر روي دادهها كدگذاريهايي( باز ،محوري و
انتخابي) انجام گرفت .پس از كدگذاري باز ،در كدگذاري محوري ارتباط مقوله ها با يكديگر
مشخص شد و در كدگذاري انتخابي ضمن مرتبط ساختن مقولات به يكديگر ،هويت حرفهاي به
شكلي نظاممند به ديگر مقولات ربط داده شد .در نهايت براي گسترش مقولهها در مرحلهي
كدگذاري انتخابي از برخي از نظريهها در اينباره استفاده گرديد و محققين توانستند با استفاده از
مدل ارائه شده به سؤالات تحقيق پاسخ دهد .يافتههاي تحقيق آشكار ساختند كه هنگامي كه هويت
حرفهاي بين دانشجو معلمان افزايش يابد ،خودشكوفايي ،تعهد حرفهاي و ...در دانشجو معلمان
گسترش مييابد .همين امر موجب بهبود روندي كاري دانشجويان و ايجاد علاقهي آنها به حرفهي
معلمي ميگردد.
واژگان کلیدی :هويت حرفهاي ،دانشجو معلمان ،داده بنياد

 -0هيأت علمي دانشگاه فرهنگيان(پرديس شهيد مقصودي همدان)
Mohsenzolghadr54@gmail.com
 -2دانشجوي كارشناسي ارشد تاريخ و فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه ملاير 2
1هيات علمي دانشگاه فرهنگيان ( پرديس شهيد باهنر همدان)

تبيين مدلي به منظور توسعهي هويت حرفهاي دانشجو معلمان (با استفاده از راهبرد نظريهي داده بنياد)
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مقدمه:
ونهويزن1و همكارانش ( ) 2111به اين موضوع اشاره مي كنند كه  « :از چشم انداز ويگوتسكي
 2هدف كلي برنامه تربيت معلم رشد هويت حرفهاي است  ».كورتاگن ) 2111 ( 3سطوح تغيير
در دانشجويان را در طول تربيت معلم اوليه متمايز مي كند كه در آن دانشجويان تمايل دارند كه
بيشتر بر روي آن چه كه در سطوح زير اتفاق مي افتد توجه داشته باشند  -0 :محيط  -2رفتار .
محيط و رفتار تغييرات زيادي را در يادگيرنده ايجاد مي كنند كه با لايه هاي عميق تر تغييرات در
صلاحيت ( ، )1باورها ( ، )1هويت حرفه اي ( )1و مأموريت ( )6دنبال مي شوند .آن چه كه در
سطح عميق تري اتفاق مي افتد بر روي شرايط محيطي اثر گذار است و بالعكس .اغلب لايه هاي
عميق تغيير ( هويت و مأموريت ) يادگيري دانشجويان براي تبديل شدن به يک معلم توسط
كورتاگن و واسالوس 4به عنوان هسته شخصيت فرد توصيف مي شوند ( .مالدرتز  5و
و ترسي

7

و

كر8

هوبسان6

 ) 2117از ديدگاه كورتاگن پشتيباني مي كنند و رشد و ماهيت حرفه اي را

به عنوان جنبه اي از تجربه براي تبديل شدن به معلم در نظر مي گيرند .علاوه بر هويت ،مالدرتز و
همكارانش به توصيف اهميت روابط حرفه اي و واقعي و احساسات با روابط پيچيده بين معلم،
دانشجويان ،همكاران ،مربي ،مدرسه ،جامعه و كشور به طور فزاينده اي به عنوان جنبه مهمي از
تشكيل هويت در نظر گرفته ميشوند( .بريتزمن  90332و هارگراوز  211010و كلچرمانز 2111 11
0. vanhuizen
2. vygotskian
1. korthagan
1. vasalos
1. malderez
6. hobsan
7. tracey
8. kerr
3. britzman
01. hargreaves
00. klechtermans
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و زيمبلانز  ) 2111 1در برخي مطالعات تأثير حياتي استادان تربيت معلم به عنوان يک مدل نقش
ايفا مي كند( .برن  2117 ،2و بري  21113و لوگران  . )4تحقيقات در مورد ماهيت حرفه اي در
حال ظهور دانشجويان انجام شده اند و ما به روش مهمي براي دستيابي به اطلاعات در مورد مرحله
اصلي حرفه آنها بحث مي كنيم.
جستجوي مفهومي از هويت معلم :بيلگ رامي (  ) 2110به تجزيه و تحليل مفاهيم هويت
مي پردازد .اين موارد شامل هويت به عنوان موردي مي شوند كه بر روي يک موضوع واحد يا
اخلاقيات ،سياست ها و ديگر دستههاي اجتماعي تأكيد دارد .روان شناسان رويكرد اول و جامعه
شناسان رويكرد دوم را ترجيح ميدهند  .تحقيقات بر روي هويت معلم را مي توان به  1دسته تقسيم
كرد  :مطالعاتي كه بر روي شناسايي مشخصه هاي هويت حرفه اي معلم تمركز دارند و مطالعاتي
كه در آن هويت حرفه اي توسط داستانهاي معلم مطرح مي شود .تشكيل هويت فرآيندي از ايجاد
دانش است كه با تركيبي از آن چيزي در نظر گرفته مي شود كه به صورت فردي يا گروهي مربوط
به آموزش مي شود ( بيگارد 5و همكارانش  ) 2111اين فرآيند از تركيب كار و چگونگي تركيب
را مي توان به صورت فردي و يا با ديگر افراد تجربه كرد .با توجه به مطالب بيان شده و اهميت
هويت حرفه اي دانشجو معلمان در ادامه فعاليت آنها به عنوان معلم پژوهشگران بر آنند تا به سوالات
زير پاسخ دهند .
-

هويت حرفهاي دانشجو معلمان چگونه ساخته ميشود؟

-

هويت حرفهاي دانشجو معلمان چه ابعادي دارد؟

-

آيا ميتوان تفسيرها را در قالب يک چارچوب نظري توضيح داد؟

0. zembylas
2. Burn
1. Berry
1. Loughran
1. Beigaard

تبيين مدلي به منظور توسعهي هويت حرفهاي دانشجو معلمان (با استفاده از راهبرد نظريهي داده بنياد)
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هدف پژوهش :تدوين تئوري توسعهي هويت حرفهاي دانشجو معلمان -در قالب پديدههايي
كه چندان قابل درک نيستند -بود .براي رسيدن به اين هدف ،ميتوان خرده هدفهايي را در نظر
گرفت كه در متن ذيل به آن اشاره ميشود.
جدول شماره( :)1اهدافي كه محقق در هر مرحله از تحقيق در صدد رسيدن به آنها ميباشد.
خرده اهداف پژوهش
-

-

سؤالات پژوهش

معانی ذهنی هویت حرفهای دانشجو
معلمان چگونه ساخته
دانشجو
میشود؟
معلمان
دربارهی
دانشگاه
شناسایی
متغییرهای
در
مهم
با
ارتباط
هویت
حرفهای

-

هویت حرفهای
دانشجو معلمان
چه ابعادی دارد؟

-

آیا میتوان
تفسیرها را در
قالب یک
چارچوب نظری
توضیح داد؟

استراتژی
پژوهش
استفاده از
رویکرد داده
بنیاد

روش جمع آوری دادهها
-

مصاحبه گروهی
« گروههای
کانونی»

-

مصاحبه
فردی«مصاحبه
روایی»

روش شخاسی تحقیق :تئوری داده بخیاد
به منظور دستيابي به توصيفي عميقتر و غني از تجارب ،نگرش و ادراک شركت كنندگان نسبت
به ابعاد توسعهي هويت حرفهاي دانشجو معلمان از روش كيفي و به طور خاص ازراهبرد داده بنياد
استفاده شد .نظريهي داده بنياد روشي بر مبناي نظري بر دادههايي است كه به صورت منظم گردآوري
و تحليل شدهاند و مقصود آن ساختن و پرداختن نظريهاي است كه در زمينهي مورد مطالعه صادق
و روشنگر باشد(اشتراوس و كوربين  .) 0338,،1بنابراين در اين پژوهش كيفي ،بر مبناي طرح

0. Strauss and Corbin
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نظاممند نظريه داده بنياد ادراک شركت كنندگان پيرامون فرآيند ،محتوا ،راهبردها ،زمينه و پيامدهاي
مشاركت در توسعهي هويت حرفهاي دانشجو معلمان و روابط بين آنها كاوش شد.

شرکت کخخدگان و گردآوری دادهها:
جمعيت تحقيق شامل ازهمهي اساتيدكارورزي ودانشجويان ورودي سال  0130دورهي كارشناسي
كه در دانشگاه فرهنگيان «پرديس شهيد باهنر و مقصودي همدان» مشغول به تحصيل بودند ،انتخاب
شد .در نهايت با استفاده از روش نمونهگيري موارد مطلوب ،تعداد 6نفر از اساتيد راهنماي كارورزي،
01نفر از دانشجويان پسر و  02نفر از دانشجويان دختر رشتهي علوم تربيتي در مصاحبه انفرادي و
01نفر از آنها در مصاحبه گروهي ،نمونهي پژوهش را تشكيل دادند .تصميمگيري براي پايان
نمونهگيري مبتني بر اشباع ايدهي نظري است ( فليک،0188،ص  )011يعني؛ مصاحبهها تا رسيدن
به دادههاي تكراري -جايي كه چيزي جديدي به دست نميآيد -ادامه يافنه است.
گردآوري دادهها در مصاحبه انفرادي با استفاده از روش مصاحبه روايي انجام گرفت .بر اين
اساس روايت افراد از خودشان ،بازخواني و از طريق فرآيند شكلگيري هويت حرفهاي آنها بر
اساس تجربيات دروهي كاروزي ،مشخص شده است .سپس براي كنترل كيفيت گردآوري دادههاو
نيز بسط دامنهي موقعيت مصاحبه ،سه مصاحبه گروهي با رويكردمصاحبه گروههاي كانوني انجام
شد.
سوالات مصاحبه از نوع باز پاسخ بودند و مواردي مانند دليل انتخاب دانشگاه فرهنگيان ،ديدگاه
دانشجويان دربارهي تأثير كارورزي در شكلگيري هويت حرفهاي آنها ،كارهايي كه دانشجويان در
راستاي تكوين هويت حرفهاي خود در كلاسهاي كارورزي انجام ميدهند ،نگرش اساتيد نسبت
به بحث كارورزي و  ...مورد كاوش قرار گرفت تا از زبان اساتيد و دانشجويان پديده روشن شود.

تحلیل دادهها:
دادهها از طريق فرايند كدگذاري و مبتني بر طرح نظامدار نظريه داده بنياد مورد تحليل قرار گرفت.
در طي كدگذاري باز ،متن مصاحبههاي پياده شده با استفاده از كدگذاري زنده ،علامتگذاري و
ايدههاي تكراري شناخته شد .مفاهيم شامل كلمهها و عبارتهايي بود كه تجربهي دانشجويان و
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اساتيد را از توسعهي هويت حرفهي كاروزان منعكس مينمود .كدگذاري و بررسي مفاهيم تكراري
شده تا رسيدن به اشباع -وقتي كه هيچ موضوع جديدي را نميتوان در دادههخاي خام يافت -ادامه
پيدا كرد .در مرحلهي بعد كدگذاري محوري اين مفاهيم در قالب مقولههاي كلي ،شرايط علي،
راهبردهاي زمينهاي و راهبردهاي مداخلهاي و پيامدها طبقهبندي شدند و به صورت نظري در قالب
مدل پارادايمي به هم مرتبط شدند .در كدگذاري انتخابي ،نظري بياني از فرايند پژوهش ،نحوه
يكپارچهسازي مقولهها و پالايش آنها ارئه ميدهد.

بررسی روایی پژوهش:
در طي تحليل ،چندين بار متن پياده شدهي مصاحبهها براي يافتن مدلي جديد يا اصلاح مدل قبلي
موردبازنگري قرار گرفت .به منظور بررسي روايي ،مدل پارادايمي كامل شده با دادهها و مدلهايي
قبلي مقايسه و وجود تغيير آن در مفاهيم و مقولهها روشن و دوباره تنظيم شد .همچنين براساس
معيارهاي ارائه شده توسط كرسول براي حصول اطمينان از روايي پژوهش اقدامات زير انجام شد:
(كرسول و ميلر ،2111 ،ص )021-027
-

تطبيق توسط اعضا6 :نفر از مشاركت كنندگان (دونفر استاد و 1نفر از دانشجويان) گزارش
نهايي مرحلهي نخست فرايند تحليل و مقولههاي به دست آمده را بازبيني كردند .پيشنهادهاي
آنها در پارادايم كدگذاري محوري اعمال شد.

-

بررسي توسط اساتيد1 :نفر از اساتيد دانشگاه كه در مصاحبه شركت نكرده بودند ،پارادايم
كدگذاري محوري را بررسي نمودند و نظرات آنها در تدوين مدل به كار رفت.

یافتههای پژوهش:
يافتههاي حاصل از كدگذاري باز در قالب جدول ()2و ( )1و مقولههاي پارادايم كدگذاري محوري
در شكل ( )0ارائه شدند ،سپس هر يک از مفاهيم و سازههاي به دست امده و سير پژوهش توصيف
و تشريح شده است.

کدگذاری باز:
پژوهشگري كه از روش نظريهسازي داده بنياد استفاده ميكند ،به دنبال فرآيند است .همزمان با
گردآوري دادهها ،پژوهشگر كدگذاري باز را روي آنها انجام ميدهد .اين به معني بررسي خط به
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خط دادهها و شناختن فرآيند آن ميباشد(حسرتي.)0181،كدگذاري باز شامل تجزيه ،آزمون ،مقايسه،
مفهومسازي و مقولهبندي دادههاست(كلاكي .)0188 ،در اين مرحله پس از جمعآوري دادهها و
استخراج نكات مرتبط با توسعهي هويت حرفهاي دانشجويان از طريق مصاحبهها ،به كدگذاري باز
و مقولهبندي دادهها اقدام گرديد .محقق براي اينكه بتواند در گامهاي بعدي ،كدهاي مرتبط به هم
را در كنار هم قرار دهد و به مفهوم آن دست يابد ،از شناسههايي تحت عنوان عدد  pاستفاده كرده
است.
جدول شماره ( :)2نكات كليدي ،كدها و شناسههاي مربوط با آنها
نکات کلیدی

کد

شناسهها
P1

من فکر میکنم که دانشجویان به طور عمده در اداره کردن کلاسهای خود
با مشکل مواجه میشوند .این مشکل حتی زمانی که آنها میخواهند
روشهای فعال تدریس را در عمل به کار بگیرند ،نیز به خوبی خود را نشان
میدهد .چون آن ها به حال به صورت تئوری مطالب مربوط به شیوهی
مدیریت کلاس درسی و روش تدریس را فراگرفتهاند ،اما برای اینکه بتوانند
در عمل نتیجهی مطلوبی را به دست بیاورند ،میبایست در محیطهای واقعی
آموختههای خود را به کار بگیرند .حضور در کلاسهای کارورزی این امکان
را را به نحو مطلوب برای آنها فراهم میکند.

*مشکل کارورزان در
نحوهی اداره کلاس
*مشکل کارورزان در
به کارگیری شیوههای
نوین تدریس
*به کارگیری
آموختهها در
محیطهای واقعی

P2

یکی از راههایی که دانشجویان میتوانند از تجارب یکدیگر بهره بگیرند،
استفاده از راهبرد هم آموزی است .هنگامی که دانشجویان در کلاسهای
کارورزی تدریس میکنند ،توسط معلم راهنما ،دانش آموزان و گاهی سایر
کارورزان دیده میشوند .این امر موجب میشود تا دانشجویان ،روشهای
دریس و نحوه ی مدیریت کلاس معلم خود و کارورزان دیگر را مشاهده
نمایند و از بازخوردهای کلاسی برای بهتر کردن تدریسان استفاده نمایند.
در این باره دانشجو معلمان میگویند « :زمانی که تدریس من تمام میشد،
از کارورزان ذدیگر و همچنین معلم خود بازخورد میگرفتم و این امر به من
کمک میکرد تا با همفکری دوستانم نقاط ضعف خود را از بین ببرم و نقاط
قوت خود را گسترش دهم» .

*همآموزی
*قرار گرفتن دانشجو
در کانون توجهی
دیگران

P3

من استاد کارورزی دانشجویان علوم تربیتی هستم اما رشتهی تحصیلی من
چیزی به غیر از آموزش ابتدایی میباشد .بعضی از مواقع بچهها در کلاس
سوال می پرسند که مثلاً این مفهوم ریاضی را چگونه تدریس کنیم و من
نمیتوانم با توجه به روشهای جدیدی که در آموزش وجود دارد آنها را
راهتمایی کنم.

ابهام در بحث کارورزی
عدم برنامهریزی
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P4

یکی از مزیتهای شرکت در کلاس های کارورزی انتقال یادگیری است.
هنگامی که کلاسهای تئوری تشکیل میشوند ،دانشجویان مشکلاتی را که
در مدرسه با آن مواجه میشدند و چگونگی برطرف کردن آن را برای یکدیگر
توضیح میدادند.

*انتقال یادگیری
*آموزش و یادگیری
*استفاده از دانش
یکدیگر
*همآموزی

P5

من در کلاسهای کارورزی سعی میکنم به همهی دانش آموزان به یک
میزان توجه کنم .به همین دلیل هنگامی که به آنها درس میدادم ،سعی
میکردم تا به همهیشان نگاه کنم ،نظر بیشتر آنها را گوش میدادم و سعی
میکردم هنگام پرسش از همهی آنها سوال بپرسم.

*داشتن تعادل در
برخورد با دانش آموزان
*برقرای ارتباط با
همهی آنها
*درنظرگرفتن
تفاوتهای فردی
*احترام گذاشتن به
نظر آنها
*توجه کردن به همهی
آنها

P6

بسیاری از معلمان انتظارتشان از ما فراتر از یک کارورز است .مثلاً بارها اتفاق
افتاده که مدیریت کلاس را به طور کل بر عهدهی ما میگذارند .این امر
گاهی برای کارورزان تنش ایجاد میکند .به خصوص برای آنهایی که ترم
اول کاروزی خود را میگذرانند.

*فشار روانی
*سطح انتظار

P7

انگیزهی دانشجویان دختر و پسر بی انتخاب دانشگاه فرهنگیان متفاوت بود.
در ین باه یکی داشجویان دخترمیگوید « :با توجه به اینکه در این دانشگاه
جایگاه شغلی من مشخص بود ،دانشگاه فرهنگیان را انتخاب کردم .چون
میخواستم دستم در جیب خودم باشد و از نظر مالی استقلال داشته باشم.
»
این در صورتی است که یکی انگیزه ی پسران با دختران متفاوت بود .یکی
از آنها در اینباره میگوید« :من به خاطر تضمین شغلی این دانشگاه را
انتخاب کردم .از طرفی با این انتخاب ،دوسال در زندگی جلو میافتادم و
دیگر نیازی نبود مانند بقیهی پسرا به سربازی بروم.

*جنسیت متفاوت،
اهداف متفاوت
*تضمین شغلی
*جایگاه اقتصادی
*برطرف شدن مشکل
خدمت آقایان

P8

ارتباط خوب و بالا با اساتید موجب به وجود آمدن هویت معلمی میشود.
در اینباره یکی از دانشجویان اظهار داشت« :برخورد اساتید دانشگاه با ما
خوب است .به خصوص اساتیدی که قبلا1ض با آنها درس داشتیم و ما را
میشناختند .از طرفی چون بیشتر استادهای ما قبل ًا یا هماکنون در آموزش
و پروش کار میکنند ،میتوانند بیشتر به ما کمک کنند» .

*تعامل استاد -دانشجو
*راهنماییهای استاد
راهنما
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P9

تأکید بیش از حد تعدادی از اساتید به کمیت موجب نادیده گرفتن کیفیت
میشود .در این باره یکی از دانشجویان رشتهی الاهیات میگوید « :تمام
نگرانی من در طول مدت کارورزی این بود که آیا گزارشهای مورد تأیید
استاد قرار میگیرد یا اینکه آیا آنچه نوشتهام کافی است .این دلهره گاهی
موجب پایین آمدن کارآیی من در کلاس میشد» .

*کافی نبودن وقت
کافی برای آموزش
*حجم بالای کار

P10

احساس میکنم از زمانی که در دانشگاه فرهنگیان پذیرفته شدهام ،اطرافیانم
بیشتر گذشته به من توجه میکنند .آنها به من احترام میگذارند و برای
تصمیمگیریهایشان بشتر به نظرات من توجه میکنند.

*جایگاه اجتماعی
*منزلت اجتماعی

P11

در کلاسهای کارورزی شرایطی فراهم میشود که من میتوانم به بسیاری
از نیازهای خود ،از جمله نیازهای آموزشی ،محتوایی ،تربیتی ،روانی و ...
پاسخ دهم .کاروزی به من کمک میکند تا به عنوان یک مشاور به امور نگاه
کنم و خردمندانه نقاط قوت و ضعف خود را بشناسم و در نهایت تلاش کنم
نا نقاط قوت را گسترش و نقاط ضعف خود را در زمینههای مختلف جبران
نمایم.

*خود آگاهی(دیدگاه
خردمندانه)
*پاسخگویی به
نیازهای خود
*کاهش نقاط ضعف
*افزایش نقاط قوت
*تبین کلاسداری به
شیوهی تجربی

P12

یکی از دلایل حضور من در کلاسهای کارورزی بودن با بچههاست .من آنها
را خیلی دوست دارم و از کارکردن با آنها لذت میبرم .این علاقه حتی در
زمان انتخاب رشته هم به کمک من آمد و باعث شد تا دانشگاه فرهنگیان
را برای تحصیل انتخاب نمایم.

*علاقه به حرفهی
معلمی
*علاقه به دانش آموزان

P13

وقتی که دانش آموزان به سوالاتم پاسخ مثبت میدهند ،آنها را تشویق
میکنم .این تشویقها در اکثر مواقع کلامی است اما گاهی اوقات برای آنها
کادویی هرچند کوچک «مثل ًا برچسپ» تهیه میکنم .با این کار انگیزهی
دانش آموزان برای دادن پاسخ صحیح به سوالات افزایش مییابد.

*تشویق و ترغیب
دانش آموزان
*ایجاد انگیزه در دانش
آموزان

P14

یکی دیگر از مشکلات دانشجویان ،تکراری بودن محتوای آموزشی به
آنهاست .در این باره یکی از دانشجویان علوم تربیتی اظهار داشت« :بسیاری
از مطالب ارائه شده به ما تکراری هستند ،طوری که ما این مطالب را در
ترمهای اول آموخته بودیم و دربارهی آن گزارش تهیه کردهبودیم ،اما این
ترم نیز به ناچار مجبور بودیم که در نوشتن گزارش به آن توجه کنیم .مثلاً
ما در ترم های پیش گزارش فیزیکی مفصلی را تهیه کرده بودیم اما در این
ترم نیز باز هم استاد راهنما از ما خواست ویژگیهای فیزیکی مدرسه را بار
دیگر توصیف کنیم» .

*عدم برنامهریزی
*تکرای بودن محتوای
آموزشی
*تأکید بیشاز حد بر
محتوا

P15

گاهی برای تدریس در کلاس امکانات کافی در اختیار ما قرار نمیگیرد .برای
مثال در این زمینه یکی از کارورزان اظهار داشت « :من برای تدریس خود

*نبودن امکانات کافی
در مدارس
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به سی ستم نیاز داشتم .هنگامی که از معلم مدرسه خواستم تا امکانات مورد
نیاز را در اختیار من قرار دهند ،او چنین پاسخ داد :این سیتمها گران هستند
و ما نمیتوانیم به شما اجازه دهیم تا از آنها استفاده کنید».
کارورز دیگری در این باره میگوید « :قرار بود آن روز من علوم به بچهها
درس بدهم .برای تدریس خود به وسایل نیاز داشتم .اما هنگامی که این
موضوع را به معلم کلاس خود گفتم ،ایشان به من گفت :نیازی به وسایل
نیست» .

*اعتماد نداشتن به
دانشجویان
*محدودیت دانشجویان
در مدارس

P16

کارورزان اعتقاد دارند که در مدارس محدود هستند .آنها میگویند« :
امکان دارد هنگامی که تحصیلاتمان به پایان رسید ،معلم کلاس نشویم بلکه
به عنوان کادر اداری مشغول به کار شویم .این درحالی است که در مدت
کارورزی خود فقط بودن در کلاسهای درس و نحوهی تدریس و مدیریت
کلاسی را تمرین کردهایم و بسیاری از مباحث که ممکن است بعدها برایمان
ایجاد شود ،مسکوت باقی مانده است .این درحالی است که تعداد اندکی از
دانشجویان بیان میکنند که علاوه بر معلمی ،سمتهای نظیر کارهای معاون
و  ...را نیز تجربه کرده و برخی از روزها در دفتر کنار آنها فعالیت کرده اند.
»

*محدودیت دانشجویان
در مدرسه
* عدم فعالیت
کارورزان در سایر
مشاغل اجرایی

P17

همیشه با دانش آموزان ملائم برخورد نمیکنم ،همیشه برخورد شدیدی نیز
با آنها ندارم .سعی میکنم با روشهایی از جمله بازی و انجام کارهای
گروهی کلاس خود را اداره کنم.

*برخورد متعادل با
دانشآموزان
*مقابله با خواستههای
غلط آنها
*تشویق رفتارهای
درست

P18

حضور دانشجو معلمان در مدارس فرصتی را ایجاد میکندکه دانشجویان با
داشتن شرایط یکسان و مشکلات مشابه از نظر مقطع آموزشی ،ویژگیهای
محیطی ،دانش آموزان و مشکلات آموزشی در یکمحیط واقعی جمع شوند
و به همدیگر کمک کنند .چنانکه یکی از دانشجویان میگوید:
« یکی از محاسن حضور در مدارس این است که چون همهی ما مشکلات
مشابهی داریم و قرار است که همه معلم شویم ،بنابراین به خوبی میتوانیم
در انتقال تجارب به یکدیگر کمک کنیم» .

*تعامل دانشجویان با
یکدیگر
*بهرهگیری از آگاهی
یکدیگر
*برطرف شدن
نقصهای دانشجویان
*تعامل دانشجویان با
معلمان

P19

تقریباً تمام کارورزان به ناکافی بودن زمان اختصاص داده شده برای یادگیری
مباحث چه در کلاس های کارورزی و چه در مدارس اشاره کردند .در این
باره یکی از دانشجویان اظ هار داشت که من از اول هفته در کلاسهای
دانشگاه شرکت میکنم و فقط یک روز میتوانم به مدرسه بروم .با توجه به
مسائل زیادی که برای کارورزان در کلاس به وجود میآید ،من فکر میکنم

*کافی نبودن زمان
اختصاص داده شده
برای یادگیری
*ثابت بودن روزهای
حضور در مدرسه
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که یک روز نمیتواند زمان مناسبی برای پاسخگویی به نمامی نیازهاب
کارورزان باشد .از طرفی همین مشکل در کلاسهی تئوری کارورزی نیز
وجود دارد .بسایاری از دانشجویان به دلیل نداشتن زمان کافی نمیتوانند
تمامی مشکلات خود را با اساتید خود در میان بگذارندو نمیتوانند به نحو
احسن آنچه را که موجب ارتقاء شغلی آنها میشود را فرا بگیرند.

P20

بسیاری از کارورزان به شایستگیهای مدرسان و اساتید راهنما در دانشگاه
فرهنگیان تأکید کردهاند .آنها معتقداند که هرچه میزان شایستگی استاد
بیشتر باشد ،هویت حرفهای آنها نیز به شیوهای مطلوبتری شکل میگیرد.

*شایستگیهای اساتید
و مدرسان

P21

خیلی از دوستان دورهی دبیرستانم این دانشگاه را برای ادامهی تحصیل
انتخاب کردند .همچنین پدر من معلم آموزش و پرورش است .ایشان یکی
از مشوقهای من برای انتخاب شغل معلمی بود.

*نقش خانواده در
شکلگیری هویت
*نقش همسالان در
شکلگیری هویت

P22

یکی از مشکلات من در تدریس در نظر گرفتن قوانین بود .این مشکل به
خصوص در ابتدای سال به مسئلهی خیلی جدی برای من تبدیل شده بود.
اما در این ترم متوجه شدم اگر قبل از تدریس خواستههای خود را به صورت
واضح برای دانش آموزان مطرح کنم و قوانینی را به منظور تدریس بهتر و
مدیریت کلاس ارائه نمایم ،به من در برقراری ارتباط با دانش آموزان بسیار
کمک خواهد کرد .مثلاً با کمک دانش آموزان قوانینی را وضع نمودم که
موجب گسترش نظم در کلاس میشد.

*برقراری ارتباطی
ساده و صمیمی با
دانش آموزان

P23

وقت ی شرایط دانشگاه را دیدم احساس کردم که همه چیز خود را که قبل ًا
آرزو داشتم به آنها برسم ،از دست دادهام .اما هنگامی که به طور عملی در
کلاس ها شرکت کردم و به طور جدی با حرفهی خود درگیر شدم ،متوجه
شدم که به خیلی از چیزهایی که دانشجویان دیگر به آن نرسیدهاند ،دست
یافتهام.

*تأثیر حضور در کلاس
کارورزی بر آینده
شغلی

P24

تعدادی از کلاسهای تئوری کارورزی اینقدر برایمان آموزنده است که به هر
نحوی که شده در آن حضور مییابیم ولی کلاسهای تئوری هم وجود دارد
که نیمساعت مانده به اتمام کلاس آن را ترک میکنیم یا این که اصل ًا دیر
به کلاس میرویم.

*تأثیر حضور در
کلاسهای کارورزی بر
آینده شغلی
*بهرهگیری بهتر از
کلاسهای عملی
*ارتباط بین آموختهها
و تجارب
*استفاده از دانش
استاد راهنما
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من فکر میکنم که همه ی افراد لایق احترام هستند و باید برای همه ارزش
قائل شویم .در کلاسهای کارورزی هنگامی که من به دانش آموزان احترام
میگذاشتم ،متقابلاً احترام آنها را نیز میدیدم .من هنگامی که آنها
صحبت میکردند ،حرف آنها را قطع نمیکردم .خیلی از مواقع سعی
میکردم که ابتدا من به آنها سلام دهم و به جای استفاده از واژهی «تو»
از برای صدا کردن آنها از شما استفاده میکردم و...

ارزش قائل شدن به
دانش آموزان
احترام متقابل

P26

من دانشجوی رشتهی علوم تربیتی هستم .رشته ی تحصیلی من در دوران
دبیرستان ریاضی فیزیک بود .رشته ی د انشگاهی خودرا دوست نداشتم اما
از زمانی که به کلاسهای کارورزی رفتم و با بچهها ارتباط برقرار کردم،
علاقهام نسبت به این رشته بیشتر شد» .

*تأثیر مثبت حضور در
کلاسهای کارورزی
*علاقهمندی به
حرفهی معلمی
*برقرای ارتباط
کارورزان با دانش
آموزان

P27

خیلی از معلمان در برخورد با کارورزان واقع ًا آنچه که هستند را نشان
نمی دهند .مثلاً تعدادی از کاروزان متقداند که معلم راهنمای آنها در هنگام
حضورشان در مدرسه تدریس نمیکند و فقط به رفع مشکلات دانش آموزان
یا تحصیح کردن برگهها یا سئال پرسیدن از دانش آموزان میپردازد.

*محافظه کاری
معلمان در هنگام
حضور کارورزان در
کلاس

P28

سعی میکنم که بین نوع فعالیت های ارائه شده به دانش آموزان و توانایی
آنها ارتباط وجود داشته باشد تا آنها در انجام فعالیتها با مشکل جدی
مواجه نشوند .همچنین سعی میکنم که فعالیتهایی هم در سطح انفرادی
و هم ودر سطح گروهی و هم عمومی به دانش آموزان ارائه دهم.

*توجه به

P29

کارورزان معتقدند که با دیدن مدرسه و بچهها به این درک میرسند که
واقعاً معلم هستند .گاهی همین احساس و ادراک از شرایط برای آنها دلهره
ایجاد میکند .در این باره یکی از کارورزان اظهار داشت « :دیدن بچهها

تفاوتهای
فردی
دانش
آموزان
*برقراری
ارتباط بین
تواناییهای
دانش
آموزان و
فعالیتهای
آنها
*احساس تعهد نسبت
به حرفه
*احساس مسئولیت
*فشار روانی
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فشار روانی بالایی را به من منتقل میکند و من به این احساس میرسم که
در قابل جامعهی خود مسئولم و باید تواناییهای خود را ارتقا دهم» .

P30

از جمله دلایل داشجویان برای انتخاب شغل معلمی ،پایگاه اجتماعی و
اقتصادی آن است .یکی از دانشجویان دراین باره اظهار داشت « :هنگامی
که می خواستم این دانشگاه را انتخاب کنم ،به این فکر کردم که بعد از چهار
سال درکجا قرامیگیرم؟ با توجه به اینکه در این دانشگاه هم وضعیت شغلی
و هم مالی من مشخص بود ،این دانشگاه را برای ادامهی تحصیل انتخاب
کردم» .

*جایگاه اقتصادی
*جایگاه اجتماعی
*تضمین شغلی

P31

کارورزان احساس میکنند که به دلیل نداشتن سابقهی کافی با مشکل
مواجه هستند .آنها معتقد اند که حضور در کلاسهای کارورزی مشکل
آنها را تا حد زیادی برطررف کرده است اما برای از بین رفتن کامل نواقص
خود به زمان بیشتری نیاز دارند .مثلاً یکی از کارورزان معتقد بود « :محیط
واقعی مدرسه با اطلاعاتی که به صورت نظری یاد گرفته بودم ،کاملاً نفاوت
دارد .من در مدرسه متوجه شدم که تجربه ی یک معلم تا چه حد میتواند
در افزایش بازدهی کلاس درس مؤثر باشد» .

*نداشتن تجربهی
کافی کارورزان
*کمبود وقت برای
آموزش و یادگیری

P32

یکی از راههایی که دانشجویان میتوانند از تجارب معلمان ،بهره بگیرند،
این است که از راهبرد ارشادگری استفاده کنند .راهبرد ارشاردگری یعنی،
انتقال تجارب از طریق معلم راهنما ،مدرسان و دانشجو معلمان و الگوبرداری
از رفتار و تدریس معلمان راهنما .یکی از دلنشجومعلمان در این زمینه اضهار
داشت:
« من فکر میکنم چیزی که بسیار مهم است تجارب معلمان راهنما و انتقال
این تجارب به دانشجویان است .مهمترین انگیزه برای حضور در کلاسهای
کارورزی بهره گیری از تجارب معلمان است .دانشجو معلمان در کلاسهای
دانشگاه مباحث روانشناسی و تربیتی را که برای ادارهکردن مدرسه و
دانشآموزان به آن نیاز دارند را یاد میگیرند ،اما برای استفاده از این
آگاهیها میبایست آن را در عمل به کار بگیرند .یعنی ،دانشجویان با حضور
در کلاسهای کارورزی میتوانند بین دانش نظری خود و آنچه که در کلاس
تجربه میکنند ،ارتباط برقرارنمایند» .

*استفاده از تجارب
معلمان
*برقراری ارتباط بین
مطالب تئوری و عملی
*انتقال تجارب از
معلمان به دانشجویان

P33

استاد راهنما به کارورز جهت و دید مطلوب را به منظور پیشبرد کار خود
ارائه میدهد و از طرفی یک استاد راهنمای مسئول و پژوهشگر به سادگی
از مسائل گذر نمیکند و به دانشجو میآموزد که چگونه پژوهشی حساب
شده و استاندارد داشته باشند .اما تعدادی از اساتید نیز اینگونه نیستند،
مثلاً بچههای یک کلاس میگویند که:
«استاد راهنما از ما میخواهد تا مشاهدات خود در کلاسهای کارورزی را
به صورت گزارش در کلاس ارائه دهیم ،بعد از ارائه گزارشها متوجه شدیم

*ارائه راهکارهای
مناسب به دانشجویان
*گسترش ارتباط
کارورزان با معلمان و
دانش آموزان
*توجیه علمی استاد
راهنما
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که تمام مطالب نوشته شده اشتباه است .بار دیگر با توجه به گفتهی ایشان
مطالب را مینویسیم ،اما بعد از مشورت با اساتید و دانشجویان دیگر متوجه
میشویم که در نحوهی نوشتن گزارشهای خود با مشکل مواجه هستیم» .
P34

زمان اختصاص داده شده بریا کلاسهای کارورزی کافی نیست .در ضمن
برخی از کلاسهای کارورزی به موقع تشکیل نمیشوند .با توجه به اینکه
کلاسهای تئوری میبایست هر هفته تشکیل شوند و دانشجویان دربارهی
نحوهی ادارهی کلاس و شیوهی نگراش گزارش های کارورزی و  ..به خوبی
توجیه شوند و در هر مرحله از اساتید خود به نحو مطلوب استفاده کنند،
اما بیشتر اساتید این کلاسها را به موقع تشکیل نمیدهند و این خود دلیلی
سردرگمی دانشجویان میشود.

*تشکیل به موقع
کلاسهای کارورزی
*ارائه اطلاعات کافی
توسط استاد راهنما
* ناکافی بودن مدت
زمان اختصاص داده
شده برای آموزش و
یادگیری

P35

هنگامی که من بین دانش آموزان و معلمان دیگر قرار میگیرم ،بیشتر
احساس میکنم که معلم هستم و به جامعهی فرهنگی تعلق دارم.

*تعلق خاطر به شغل
معلمی

P36

یکی از راهکارها برای نشان دادن هویت حرفهای ویژگیهای شخصی یک
معلم است .یکی از کارورزان در اینباره میگوید « :من دوست دارم تا بچهها
با من احساس راحتی بکنند .به همین دلیل در کلاس با آنها صحبت
میکنم ،به درد و دلهایشان گوش میدهم و به آنها اجازه میدهم تا به
من نزدیک شوند .من میخواهم دوست بچهها در کلاس باشم .فکر میکنم
که با این کار آنها به من اعتماد میکنند و بهتر با من ارتباط برقرار
مینمایند» .

*تعامل کارورزان با
معلمان
*تعامل کارورزان با
دانش آموزان
*به وجود آمدن حس
اعتماد
*احترام گذاشتن به
دانش آموزان
*تأثیر کارورزی در
ایجاد علاقه در
دانشجویان
*توجه کردن به همهی
دانش آموزان

P37

دانشجویان معتقدند که بیشترین زمان خود را به مسئلهیابی و حل آن
اختصاص میدهند .آنها میگویند که برای اینکه بتوانند گزارش کارورزی
خود را کامل کنند ،نیاز به مطالعه دارند .به همین منظور ساعت زیادی را
به مطاله اختصاص میدهند.

*تلاش برای حل
مسئله

P38

در دوران کارورزی شرایطی برای ما ایجاد میشود که نمایانگر این است
که هم معلم هستیم و هم نیستم .با توجه به محدودیتهایی که در مدرسه
با آن مواجه میشویم ،احساس میکنیم که شرایطی را که یک معلم واقعی
با آن مواجه میشودف ما کارورزان با آن درگیر نمیشویم.

*سردرگمی دانشجو
معلمان
*درگیر نبودن کاورزان
با شرایطی که معلمان
با آن مواجه هستند
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*محدودیت کارورزان
در کلاس

P39

هنگامی که در مدرسه تدریس داشتم برای اینکه بتوانم کارم را به نحو
مطلوب تری انجام دهم ،قبلاً از حضور در کلاس تلاش میکردم تا مواد
آموزشی و هرآن چه را که برای تدریس به آن نیاز دارم را آماده نمایم.

*تدبیر مقدمات لازم
برای تدریس

P40

از روزی که سعی کردم تا مشکلاتم را برطرف کنم ،احساس میکنم که هم
شغل معلمی را بیشتر دوست دارم و هم اینکه نسبت به انجام وظیفهی
خود به شیوهی مطلوب احساس تعهد بیشتری میکنم.

*تلاش برای حل
مسئله
*تلاش علمی

P41

یکی از دلایلی که موجب تشکیل هویت معلمی میشود ،انجام فعالیتهای
فرهنگی است .در این باره یکی از دانشجویان دختر که در مسابقات فرهنگی
دانشگاه شرکت کرده ،میگوید « :هنگامی که به مرحلهی کشوری مسابقات
راه پیدا کردم ،دانشجویان دیگر را دیدم .با کارها و فعالیتهایی که آنها نیز
به عنوان دانشجو معلم انجام داده بودند ،آشنا شدم .این خود عاملی شد تا
متوجه شوم بین من و دانشجویان دیگر چه تفاوتهایی وجود دارد .هنگامی
که از آنجا برگشتم ،تلاشم را برای کسب هویتهای معلمی افزایش دادم.
»
اما یکی دیگر از دانشجویان دختر در اینباره میگوید « :من در فعالیتهای
فرهنگی شرکت زیاد چندانی نداشتم .هنگامی که خودم را با فعالان فرهنگی
مقایسه میکنم ،متوجه میشوم که بین من و آنها تفاوت زیادی وجود
دارد .آن هاعملکرد بهتری را در ابراز خود و همچنین مدیریت زمان نسبت
به من دارند» .

*شرکت در
فعالیتهای فرهنگی-
پژوهشی

P42

ما درباره ی مسائل کاروزی به خوبی توجیع نشدیم .من به عنوان استاد
راهنما واقعاً نمیدانستم که هدف کارورزی چیست و بچهها در این ترم
دقیقاً باید چه کا انجام دهند.

*توجیه نبودن استادان
نسبت به مسائل

P43

راهبرد آموزشی بیشتر به نحوهی تدریس استاد در کلاس بستگی دارد .در
این باره یکی از دانشجویان اظهار داشت « :استاد راهنما باید به خوبی توجیه
شده باشد و برای دانشجویان خود مشخص کند که چطور باید طرح درس
بنویسند و چگونه باید تدریس کنند .استادان آنقدر باید بر مسائل مربوط
به کارورزی تسلط داشته باشند که داتشجویان را در پیدا کردن نقاط ضعف
یاری کنند نه اینکه پیدا کردن مسائل و راههای آن را کل ًا بر عهدهی
دانشجویان بگذارند و حتی راهنماییهای لازم را نیز از آنها دریغ نمایند» .

*تسلط اساتید
کارورزی
*راهنماییهای درست
و به موقع اساتید
*احترام گذاشتن برای
دانشجویان
*توجیه نبودن استادان
نسبت به مسائل

تبيين مدلي به منظور توسعهي هويت حرفهاي دانشجو معلمان (با استفاده از راهبرد نظريهي داده بنياد)

039

/
P44

ما زمان کافی برای نوشتن گزارشهای کاروزی نداریم .همین امر موجب
میشود تا خیلی از مواقع با استرس کار خود را انجام دهیم یا اینکه هرآنچه
که از کارمان باقی میماند را از اینترنت میگیریم.

کمبود وقت
عدم برنامهریزی

P45

با توجه به این که در مدرسه به راحتی میتوانستم برای دیگران صحبت
کنم و توانایی مدیریت زمان را نیز داشتم ،فکر کردم که میتوانم در معلمی
فرد موفقی باشم .از طرفی با توجه به اینکه به راحتی میتوانستم با بچههای
کوچک ارتباط برقرار کنم ،آموزگاری را به عنوان شغل آینده انتخاب کردم.

تصور فرد از تواناییهای
خود

محقق بعد از مطالعه و انجام كدگذاري باز ،به مفهومسازي ميپردازد .جدول زير در واقع خلاصهاي
از جدول بالاست كه در آن كدهاي مرتبط به هم ،به صورت يک مفهوم كلي بيان شده است.
جدول شماره ( :)1شكلگيري مفاهيم از كدها پس از جمعآوري دادهها و اطلاعات
مفاهیم

شناسه کدها

راهبرد مشارکتی (همآموزی)

P4 -p2 -p18

راهبرد مشارکتی (ارشادگری)

P32

خودشکوفایی

P11

احساس مسئولیت (تعهد حرفهای)

P29- p36- p40- P12

کسب مهارتهای آموزشی= تربیتی

P1 -p41

جایگاه اقتصادی -اجتماعی

P35 -p30 -p10 -p7

نقش استاد راهنما

P24- p33- p34 -p43 - p20- p8

ناکافی بودن زمان برای اموزش و یادگیری

P34 -p18- p19- p9- p31- p44

توجه به دانشجو (قرار گرفتن در کانئن توجه دیگران)

P2

تأکید بیشازحد بر محتوا

P14

عدم برنامهریزی

P14-p9- p3-p44

محافظهکاری معلم راهنما

P27

نداشتن تجربهی کافی کارورزان

P31- p1

محدودیت کارورزان در مدارس

P16- p38- p15

ویژگیهای روانشناختی

P6- p29

آگاهی کارورزان نسبت به تواناییهای خود

P45

در نظر گرفتن امکانات کافی

P15

خانواده و همسالان

P21

جنسیت

P7
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تأثیر کارورزی در ایجاد علاقه در دانشجویان

P26- p23- p36

تلاش علمی

P37

ویژگیهای شخصی کارورزان

P36

توجه کردن به همهی دانش آموزان (آموزش به عنوان یک رابطه)

P5

ارزش قائل شدن برای تمامی کارورزان (آموزش به عنوان یک رابطه)

P25-p43

مدیریت کلاسی

P39- p13- p22- p28- p17

نقش معلم راهنما

P2- p18- p32

عدم فعالیت کارورزان در سایر مشاغل اجرایی

P16

توجیه نبودن استادان نسبت به مسائل

P43- p42

ابهام در بحث کارورزی

P3

کدگذاری محوری:
كدگذاري محوري عبارتاند؛ از سلسله رويههايي كه پس از كدگذاري باز ،با برقراري پيوند ميان
مقولات ،اطلاعات به شيوههاي جديدي با يكديگر ارتباط مييابند .در كدگذاري محوري ،مفاهيم و
مقولههايي كه در مرحله گذشته ،آزاد تجزيه شده بودند ،در تركيبي جديد به يكديگر متصل ميشوند.
در اين مرحله مشخص ميشود كه چگونه يک مقوله واحد با مقولات ديگر مرتبط است و شرايط،
استراتژيها و پيامدهاي آن به دقت جست و جو ميشود(كلاكي .)0188 ،در اين مرحله مقولهها،
ويژگيها و ابعاد حاصل از كدگذاري باز تدوين شده و در جاي خود قرار ميگيرند تا دانش
فزايندهاي در مورد روابط ايجاد گردد .در اين مرحله نظريهپرداز داده بنياد ،يک مقولهيِ مرحلهي
كدگذاري باز را انتخاب كرده و آن را در مركز فرآيندي كه در حال بررسي است( به عنوان «پدیدهی
مرکزی») قرار ميدهد و سپس مقولههاي ديگر را به آن ربط ميدهد .مقولههاي ديگر عبارتانداز:
«شرايط علي»« ،راهبرها»« ،شرايط زمينهاي»« ،شرايط مداخلهگر» و «پيامدها» .اين مرحله شامل
ترسيم يک نمودار است كه« الگوی کدگذاری» ناميده ميشود( دانايي فرد و امامي .)0186 ،منظور
از شرايط زمينهاي يعني ،شرايطي كه در به وجود آمدن راهبردها( رفتارها) نقش پيشرونده را اعمال
ميكنند .برعكس شرايط مداخلهاي شرايطي هستند كه در به وجود آمدن راهبردها نقش ترمز را ايفا

شرایط علی:

-نقش معلم راهنما

-نقش استاد راهنما

-متغیرهای زمینهای

*خانواده و همسالان

*جنسیت

*جایگاه اقتصادی -اجتماعی

تواناییهای خود

-آگاهی کارورزان نسبت به

مقولهی محوری:

هویت حرفهای دانشجو معلمان

-تلاش علمی

شرایط زمینهای:

 -تأثیر کارورزی در ایجاد علاقه بر کارورزان

-توجه کردن به دانشجویان

-کسب مهارتهای آموزشی -تربیتی

-در نظر گرفتن امکانات کافی

شرایط مداخلهگر:

راهبردها:
راهبردمشارکتی
مشارکتی

پیامدها:
-خود شکوفایی

*همآموزی

 توسعهی حرفهای -تعهد حرفهای

-ویژگی

*ارشادگری

در دانشجویان

-ایجاد هویت حرفهای

 -رضایت حرفهای

شخصی

-ویژگیهای روانشناختی

-محدویت کارورزان در مدارس

معلمان

عنوان یک

همهی دانش

توجه کردن به

رابطه

-آموزش به

-محافظهکاری معلم راهنما

-نداشتن تجربهی کافی کارورزان

 -تأکید بیشاز حد بر محتوا

 -ناکافی بودن زمان برای آموزش و یادگیری

 -عدم برنامهریزی

 -عدم فعالیت کارورزان در سایر مشاغل اجرایی

تبيين مدلي به منظور توسعهي هويت حرفهاي دانشجو معلمان (با استفاده از راهبرد نظريهي داده بنياد)

بنياد بيان گرديد.

شكل شماره ( :)0تبيين شرايط علي ،مقولهمحوري ،راهبردها و پيامدها
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ميكنند .در نهايت مدل توسعهي حرفهاي در شكل شمارهي ( )0برمبناي رويكرد استراتژي داده
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کدگذاری انتخابی:
كدگذاري انتخابي يافتههاي مراحل كدگذاري قبلي را گرفته ،مقولهي محوري را انتخاب كرده ،به
شكلي نظاممند آن را به ديگر مقولهها ربط ميدهد ،روابط ميان مقولهها را اثبات ميكند و آنهايي
كه به بهبود و توسعه نياز دارند ،تكميل مينمايد .بنابراين مقوله محوري بخش بسيار مهمي از
يکپارچهسازي و بهبود مقولههاست( داناييفرد و امامي .)0186 ،نقطهي مركزي نظريهي مبنايي(داده
بنياد) ،مقولهي مركزي است كه آثار گوناگون نظريه را به هم پيوند ميدهد .به اين صورت در
مرحلهي كدگذاري انتخابي ،نظريهاي كاملاً ساخته و پرداخته ظاهر ميشود .كدگذاري انتخابي از
فرآيندي ميگذرد كه قدم نخست آن خط اصلي داستان است .قدم دوم ربط دادن مقولات تكميلي
است .قدم سوم مرتبط ساختن مقولات به يكديگر و قدم چهارم به تأييد رساندن آن روابط در قبال
دادههاست .آخرين قدم تكميل مقولههايي است كه نياز به اصلاح يا بسط وگسترش دارند .اين
مراحل لزوماً به ترتيب نيستند ،بلكه محقق پيوسته ميان آنها در رفتوآمد است(كلاكي .)0188 ،در
اين قسمت با كدگذاري انتخابي ضمن مرتبط ساختن مقولات به يكديگر ،با انتخاب مقولهي
محوري( ،توسعهي حرفهاي دانشجويان به عخوان مقولهی محوری است) ،توسعهي حرفهاي به
شكلي نظاممند با ديگر مقولهها مرتبط شده است .درضمن براي توسعه وحمايت از برخي مقولهها،
از برخي از يافتههاي علمي استفاده گرديد .در جدول زير رابطهي بين مقولات ديگر -شرايط علي،
شرايط زمينهاي ،شرايط مداخلهاي ،راهبردها و پيامدها -با هويت حرفهاي بيان شده است.
جدول شماره ( :)1کدگذاری انتخابی
کد
محوری

مقولهها

مفاهیم

توسعه و حمایت

تبيين مدلي به منظور توسعهي هويت حرفهاي دانشجو معلمان (با استفاده از راهبرد نظريهي داده بنياد)
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نقش استاد راهنما

گسترش تعامل بین کارورزان با
معلمان و دانشآموزان
برقراری جلساتی به
منظورهماندیشی با دانشجویان
توجه کردن به دانشجویان
استفاده از راهبرهای مشارکتی
(ارشادگری ،همآموزی) برای حل
مشکلات دانشجویان
داشتن برنامه و مدریت زمان
شایستگی مدرسان و اساتید

جایگاه اقتصادی-
اجتماعی

رضایتمندی از خود و حرفه
احساس مفید بودن در خانواده
گروه همسالان
مشخص شدن گروه شغلی
داشتن نقش الگویی کارورزان
برای دانش آموزان
اطمینان خاطر آینده از خود
برطرف شدن دغدغههای شغلی
دانشجویان
قرار گرفتن در کانون توجهی
دیگران
ایجاد حس خودباوری

نقش معلم راهنما

نقش الگویی برای کارورزان و
دانش آموزان
کمک کردن به کارورزان برای
حل مشکلات و مسائل
داشتن برنامه و مدیریت زمان
استفاده از راهبردهای
مشارکتی(ارشادگری و همآموزی)
به منظور کمک به دانش آموزان
انتقال یادگیری و برطرف کردن
نقاط ضعف آنها
توجه کردن به دانشجویان
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خانواده وهمسالان

دید مثبت جامعه نسبت به شغل
معلمی
الگوگیری از خانواده و همسالان
انتخاب مسیری درست از طریق
مشورت با دیگران

راهبرد
مشارکتی(همآموزی-
ارشادگری)

رویکرد خانواده به ادامهی تحصیل و
تصور فرد از خودش در شکلگیری
هویت حرفهای تأثیرگذار است.
حمایت ارائه شده توسط دوستان
دبیرستانی ،پیشرفت در جهت هویت
شغلی موفق را تسهیل میکند ،تأثیر
همسالان بر هویت حرفهای از نطر
تقویت متقابل در گروه همسالان تفسیر
شده که به طور معمول علایق ،سلایق و
اهداف شغلی مشابه دارند( Schwartz
)et al, 2011

انتقال یادگیری به دیگران
تقویت روحیهی نقادی
احترام گذاشتن به رأی و نظر
دیگران
توجه کردن به دانشجویان
وصحبتهای آنها
نقش الگویی معلم راهنما و استاد
راهنما در استفاده از این الگو
تقویت آموختهها به وسیلهی
استفاده از آنها
استفاده از تجارب علمی معلمان
ایجاد حس خودباوری در
دانشجویان
استفاده از تجارب معلمان برای
پی بردن به تفاوتهای فردی
دانش آموزان

انتقال یادگیری عبارت است از میزانی
که فرد آموزش دیده ،یادگیریهای
حاصل از بافت یادگیری را در شغل
خود به صورت مؤثر به کار
میگیرد()2004 ،Subedi
گفت و گوی دوطرفه (همآموزی):
منظور یک فرآیند دوسویه و متقابلی
است که همهی شرکتکنندگان در
ایجاد ،فرآیند و دریافت پیام مؤثر
هستند .این همکاری همدلانه به درک
عمیق از فرآیندها و پیامدهای تدریس و
آموزش منجر میشود تا در نهایت درک
مشترکی در ارتباط با دانش آموزان،
یادگیری و روند آموزشی برای تمامی
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ویژگیهای شخصی
کارورزان

افزایش قدرت قضاوت دانشجویان
برای ارزیابی عملکرد دانش
آموزان

کارکنان مدرسه ایجاد نماید ( Kruse
)and Lillie, 2000

تصور فرد از تواناییهای خود

خود باوری :باورهای معلمان به عنوان
یک غربال شناختی بر روی اندیشه و
اعمال تأثیر میگذارد .این باورها به
عنوان مفاهیم ذاتی شناخته میشوند و
افراد را به سمت اندیشیدن و عمل کردن
سوق
خاص
روشهای
به
میدهند( Karen and Egger,
)2006

خودشکوفایی (داشتن دیدی
خردمندانه نسبت به خود)
ایجاد تعهد شغلی
برقراری رابطهای صمیمانه با
دانش آموزان
اهمیت دادن به ادانش آموزان و
تلاش برای حل مشکل آنها
عامل زمینهای در انتخاب شغل
معلمی
ایجاد آرامش در دانش آموزان
به وجود آمدن حس اطمینان بین
دانش آموزان و کارورزان
بیان مشکلات به وسیلهی دانش
آموزان

آموزش به عنوان یک
رابطه

جلب اعتماد دانش آموزان
احساس راحتی دانش آموزان
برای بیان مسائل و احساسات
خود (جلوگیری از مخفی کاری)
ایجاد عزت نفس و خودباوری در
دانش آموزان

مدیریت کلاس

جلوگیری از اتلاف وقت
داشتن برنامهای درست
رسیدن به اهداف آموزشی
افزایش بازدهی
افزایش تلاش علمی در دانش
آموزان
شرکت حداکثری دانش آموزان
در فعالیتها
تدوین برنامهای صحیح توسط
معلم و دانش آموز
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جلوگیری از سوء استفاده بعضی
از دانش آموزان از فضای کلاسی
توجه دادن دانش آموزان به
خواستههای دستیافتنی
تقویت رفتارهای درست و منطقی
با حذف عوامل نادرست
توجه کردن به
دانشجویان

افزایش قدرت خودباوری دانشجو
ارزش قائل شدن برای نظرات
دیگران
افزایش قدرت نقادی و نقدپذیری
در دانشجویان
استفاده از راهبرد
مشارکتی(همآموزی و ارشادگری)
برخورداری از پایگاه اقتصادی-
اجتماعی

کسب مهارتهای
آموزشی -تربیتی

درگیر شدن با مسائل واقعی
مشارکت برای حل آن مسائل
گسترش مهارتهای آموزشی –
تربیتی بر اثر افزایش تجارب
نقش استاد راهنما و معلم راهنما
در حل مشکلات و مسائل
پیشروی کارورزان
توجه کردن به دانشجویان
اهمیت دادن به بعد پرورش
همزمان با تأکید بر بعد آموزش
افزایش روحیهی خودباوری
دانشجو
حضور فعال و مستمر در
فعایلتهای فرهنگی – پژوهشی
مقایسهی عملکرد خود با دیگران
شناسایی نقاط قوت و ضعف
تلاش برای برطرف کردن نقاط
ضعف و افزایش نقاط قوت
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تأثیر کارورزی در
ایجاد علاقه به رشته

برقراری ارتباط بهتر با دانش
آموزان

گرایش نسبت به رشتهی تحصیلی:
پژوهشهای ()Evers et al. 2001
ضمن بررسی سبکهای هویت و
عواملی که بر توسعهی هویت حرفهای
مؤثراند بر تعهد حرفه ،علاقه ،اهداف،
انگیزهها و گرایش به حرفه تأثیر داشته
است.

بهرهگیری از یافتههای علمی
دیگران در زمینه حل مسائل
مربوط به کارورزی (همآموزی)

گرایش نسبت به رشتهی تحصیلی:
پژوهشها)Evers et) al, 2001
ضمن بررسی سبکهای هویت و عواملی
که بر توسعهی هویت حرفهای مؤثراند
بر تعهد حرفه ،علاقه ،اهداف ،انگیزهها و
گرایش به حرفه تأثیر داشته است.
افرادی که تلاش بیشتری برای کسب
شایستگیهای حرفهای انجام میدهند،
به میزان بیشتری موفقیت در حرفهی
خود را تجربه میکنند ( Luzzo et al,
) 1996

ایجاد نگرش مثبت در افراد
خود باوری و خود شکوفایی
ایجاد حس رضایت از خود و
حرفه
افزایش تلاش علمی
تلاش علمی

ارتقاء سطح کمی و کیفی
دانستههای فرد
در نظر گرفتن امکانات کافی برای
انجام فعالیت
ویژگیهای روان
شناختی

ایجاد تنش در دانشجویان

کاهش روحیهی اعتماد به نفس
در آنها
ایجاد شکاف بین استعدادها و
خواستههای دانشجویان
پایین آمدن سطح کارایی آنها
ایجاد فشار و استرس روانی
محدودیتهای
کارورزان در مدارس

نداشتن زمان کافی برای انجام
دادن کار
نداشتن آگاهی نسبت به مشکلات
هریک از مشاغل اجرایی در
مدرسه
پایین آمدن خودباوری در
دانشجویان
ایجاد تنش در کارورزان ،معلمان
و دانش آموزان
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نداشتن تجربهی
کافی کارورزان

عدم استفاده بهینهی دانشجویان
از تجارب معلمام و فرصت
کارورزی
عدم برقرای ارتباطی مطلوب با
دانش آموزان
ایجاد سردرگمی در دانشجویان
پایین آمدن سطح خودباوری در
دانشجویان

محافظه کاری معلم
راهنما

عدم استفادهی بهبنه کارورزان از
تجارب او در کلاس
غیر عادی جلو دادن کلاس برای
دانش آموزان
ایجاد سردرگمی برای دانشجویان

عدم برنامهریزی

هدر رفتن زمان
اضطراب در دلهره در دانشجویان
پایین آمدن میزان کارایی در
داشجویان
کاهش خوباوری در دانشجویان

ناکافی بودن زمان
برای آموزش و
یادگیری

سردرگمی دانشجویان
عدم توجیه مناسب دانشجویان به
منظور انجام فعالیت
آشنا نبودن با مشکلاتی که در
سایر پایهها وجود دارد
نداشتن وقت کافی معلمان و
کارورزان برای کتابهای تازه
تألیف شده

تأکید بیشاز حد
برمحتوا

اختصاص وقت بیشتر برای
تدریس محتوا
توجیه علمی استاد راهنما

در بعد تمرکز بر محتوا ،نتایج به دست
آمده از یافتههای دسیمون)2009( 1
هماهنگ است

اختصاص زمان بیشتر برای
نوشتن گزارشهای کارورزی
دلسردی دانشجویان در رسیدن
به هدف
0. Desimon
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رضایتمندی از حرفه
(تهعد شغلی)

مشارکت در بادگیری دانش
آموزان
ایجاد حس خود شکوفایی در
دانش آموزان
تعامل دانش آموزان با یکدیگر
شکوفایی آیندهی فردی و
اجتماعی
انتقال یادگیری به دیگران
(استفاده از الگوههای مشارکتی)

خودشکوفایی

تعهد حرفهای به عنوان احساس هویت
و وابستگی نسبت به یک شغل و حرفهی
خاص و علاقه به کار در یک حرفه تعریف
شده است ( .)Santos, 1998تعهد
حرفهای را تعیین هویت به حرفه و
دلبستگی به حرفه دانسته و آن را به سه
ویژگی توصیف کردهاند :اعتقاد و
پذیرش اهداف و ارزشهای حرفهای،
میل به تلاش زیاد براساس اعتقاد به
خود ،میل به نگهداری اعضا در آن حرفه
(.)Akhbari et al, 2010

تلاش برای ایفای نقش به شکلی
مؤثر
داشتن دیدی خردمندانه به خود
رضایتمندی از خود
تعهد شغلی
احساس مسئولیت

قضاوت آنها در مورد
خودکارمدییشان است ( Mohseni,
 .)2004باور خودکارآمدی معلم
عبارتاست از :قضاوت معلم دربارهی
تواناییهایخود برای به دست آوردن
نتایج مطلوب از فعالیت و یادگیری
دانش آموزان حتی در ارتباط با دانش
آموزانی که انگیزهی چندانی ندارند و
در یادگیری با مشکل مواجه هستند
()Ghalaee et al, 2012

نتایج:
محققين با به كارگيري راهبرد داده بنياد ،ابعاد و مولفههاي هويت حرفهاي را در قالب يک مدل ارائه
كردهاند .يافتههاي پژوهش در بعد شرايط علي نقش خانواده و همسالان ،با ديدگاه شوارتز

1

()2100مطابقت داشت .طبق اين ديدگاه ،رويكرد خانواده به ادامهي تحصيل و تصور فرد از خودش
0. Schwartz
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در شكلگيري هويت حرفهاي تأثيرگذار است .نتيجهي به وجود آمدن هويت حرفهاي طبق مدل
ارائه شده ،توسعهي حرفهاي و تعهد كاري دانشجو معلمان بود كه با ديدگاه اخباري  )2101( 1و
سانتوا  )0338( 2مطابقت داشت .به طور كلي طبق مدل ،نقش استاد راهنما ،معلم راهنما ،وجود
متغييرهاي زمينهاي ،تلاش علمي ،كسب مهارتهاي آموزشي -تربيتي توجه كردن به دانشجويان و...
استفاده از راهبرهاي مشاركتي ،ويژگيهاي شخصي دانشجو معلمان باعث به وجود آمدن
خودشكوفايي ،تعهد حرفهاي ميشود .در نهايت اين تعهد به توسعهي حرفهاي ميانجامد و توسعهي
حرفهاي در واقع نشان دهندهي بلوغ هويت حرفهاي در دانشجو معلمان است.

مخابع:
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سوم ،شماره ششم ،ص.003-011
 .2فليک ،اووه( ،)0188درآمدي بر روش تحقيق كيفي ،مترجم :هادي جليلي ،تهران :نشر ني.
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«پژوهش کارراههی توسعه حرفهای معلمان در عرصه تعلیم و تربیت»
حسن سرمدی انصار

0

چکیده
هدف از تدوين مقاله حاضر تحليل و بررسي نقش پژوهش و قابلبيت ها و مهارت هاي پژوهشي
معلمان در رشد و توسعه حرفه اي آنان است .بدون ترديد يكي از مولفه هاي اساسي تاثيرگذار بر
توسعه حرفه اي معلمان مجهز شدن آنها به مهارت پژوهش است .معلمان براي توسعه حرفه اي
خود ناگزير بايد در ابعاد گوناگون با پژوهش ارتباط برقرار كنند .عرصه تدريس و يادگيري ،عرصه
اي پيچيده است .به همين دليل نيز معلمان به عنوان راهبران اصلي اين عرصه بايد از دانش و آگاهي
هاي بالايي برخوردار باشند .همچنين حرفه معلمي عرصه اي براي ظهور موقعيت هايي نوظهور در
حوزه تصميم گيري است كه براي درک آنها ،ناگزير به بهره گيري از پژوهش و يافته هاي پژوهشي
هستند .نهادينه سازي جهت تقويت فرهنگ پژوهش در بطن فعاليت هاي آموزشي منجر به شكل
گيري انوع فعاليت ها دانشي اعم از توليد دانش(پژوهش) ،توزيع دانش(آموزش) ،ترويج
دانش(انتشارات) ،تبديل دانش(اختراعات) و استفاده از دانش( نوآوري) خواهد شد كه هر يک
نمودي از توسعه حرفهاي به حساب مي آيند.
کلید واژه :توسعه حرفه اي ،پژوهش ،بالندگي حرفه اي

* -مسئول نظارت ،ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه فرهنگيان ،همدان ،ايران( نويسنده مسئول)
Email: h. ansar2013@gmail.com
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مقدمه
امروزه ما در عصر توانايي اطلاعات و ارتباطات و به كلامي در عصر دانايي به سر ميبريم.
فناوريهاي جديد ،به ويژه فناوريهاي مربوط به عرصه اطلاعات و ارتباطات زمينه تحولات سريع
و غير قابل برگشتي در جهان فراهم آورده است .اين تحولات نيز دنياي جديدي را شكل داده و به
ظهور رسانده كه از قسمتهاي گوناگوني تشكيل شده است كه دائماً در حال تعامل با يكديگر و
تأثيرپذيري از هم ميباشند(دائي زاده .)0187 ،اين تغييرات ،تحولات و تعاملات چالشهايي را در
جامعه كنوني به وجود آورده است كه يكي از اين چالشها در زمينه آموزش و پرورش است تغيير
نوع نگاه به ماموريت ها و رسالت هاي پيش روي اين نظام است .آموزش و پرورشي كه قرار است
انسان را براي آينده آماده كند .بنابر همين وظيفه ،بايد توانايي رو به رو شدن با چالشهايي را كه
تحولات كنوني رو در روي نسل حاضر قرار ميدهد ،داشته باشد .ماهيت آن زاينده ،پويا ،تغيير پذير
و منعطف است و ناگريز رو به رشد و تعالي و تغيير خواهد بود(شاه پسند .)0187 ،افزون بر آن
آموزش و پرورش به منزلهي پرورش دهندهي نيروي انساني مورد نياز در فرايند تعامل فناورانه
عصر دانايي نقش بي بديل خود را در جهان حفظ كرده است .توجه به عاملان اساسي آموزش و
پرورش يعني معلمان در خط مقدم قرار دارند اولويت دوچندان پيدا كرده است .معلماني كه نيازمند
باور داشتن و باور شدن از سوي جامعه هستند.
آموزش و پرورش ،بيش از هر زمان ديگري به عنوان ركن اصلي توسعه اجتماعي ،فرهنگي و
اقتصادي جامعه قلمداد مي شود و به منزله قدرتمندترين ابزار شكل دهي آينده و شيوه اي براي
درک و تسلط بر تغييرات ،پايداري و تداوم تاريخ و فرهنگ به شمار مي رود كه نقشي محوري در
افزايش ظرفيت و توان توليدي جامعه ايفا مي كند .اين موضوع ،براي جوامع پويا كه خواهان
تغييرات اساسي و بنيادي هستند ،به خوبي پذيرفته شده است .ليكن در بررسي و نگاه به نظام
آموزشي ،ضمن آنكه بايد نوعي نگرش نظام مند داشت ،مي توان نقش معلم را ممتاز نمود(صمدي،
 . )0132با عنايت به دلايل بي شمار ،معلم و دانش آموز به عنوان دو قطب محوري آموزش و
پرورش ،مطرح مي شوند و نقش معلم همانا ايجاد انگيزه ،هدايت و تشويق يادگيرندگان به يادگيري
است تا در پرتو راهنمايي هاي داهيانه و فكورانه وي ،دانش آموزان ،خود راهنماي خويش شوند.
بنابراين مي توان بر اين نكته تأكيد داشت كه كيفيت و قابليت هاي معلمان شاغل در نظام آموزشي،
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آيينه تمام نماي كيفيت آموزش و پرورش يه حساب مي آيند .نظام هاي آموزشي بايد به خوبي
دريابند كه نمي توان به تحقق عملي هيچ هدف يا نوآوري در آموزش و پرورش دل بست ،مگر آن
كه تغييرات متناسب با آن ،پيشاپيش در معلمان به عنوان كارگزاران اصلي تغيير و تحول ،به وقوع
پيوسته باشد .در نتيجه ،بازانديشي درباره نقش معلم ،اقدامي حياتي و فوري است .هر چند شناسايي
معلم به عنوان فاعل و عامل اصلي تعليم و تربيت به طور عام و تدريس و پژوهش به طور خاص،
با توجه به شرايط كنوني ،غيرمنطقي و يا آرماني جلوه مي كند ،ولي به جهت ظرفيت و استعدادهاي
معلمان و نقش نافذ آنان در نظام تربيتي ،شايسته توجه و اهتمام هستند .به منظور ايفاي نقش حرفهاي
و فكورانه معلم ،بايد تمهيداتي فراهم شود كه در اين مقاله ،به تحليل ضرورت ،جايگاه و نقش
پژوهش در توسعه حرفه اي معلمان پرداخته شده است.

بازاندیشی در افق تعلیم و تربیت
امروزه ديگر نمي توان اهميت و تناسب آموزش و پرورش را براي آينده جوامع ،كم ارزش شمرد
و آن را فعاليتي در رديف و موازي ساير فعاليت ها دانست .به تعبير ميتچل «اگر تنها يک عرصه از
عرصه هاي حيات بشري نيازمند توجه به آينده باشد ،آن عرصه ،عرصه آموزش و پرورش است».
براي رويارويي مؤثر با چالش هاي اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادي ،علمي و اخلاقي ،بستري مناسب
تر و كارسازتر از نظام تعليم و تربيت نميتوان يافت .بنا بر دلايل فراوان ،در عصر متحول امروز،
ديگر از «اهميت» تربيت چندان سخن نمي رود بلكه «فوريت» آن و در بياني فراتر« ،معجزه» تربيت،
بيشتر مورد نظر است .اگر چه تربيت در تغيير زمينه هاي نامساعد اجتماعي نمي تواند يگانه راه حل
تلقي شود ،امّا بايد باور كرد كه معجزه تربيت مانند معجزه آفرينش انسان ،مي تواند آفريننده شگفتي
هاي باور نكردني باشد .ازاين رو اهميت ،فوريت و قدرت اعجاز تربيت ،براي تمام كساني كه در
انديشه بهبودبخشي دنياي امروز و تدارک آينده بهتر خويش هستند ،گستره اي جهاني دارد(خروشي،
 .)0131چنانچه تحول جوامع به درستي تحليل شود ،مي توان به رابطه ديالكتيک تعليم و تربيت و
جامعه پي برد و بر اين باور و اعتقاد راستين صحّه گذاشت كه هيچ جامعه اي نمي تواند بدون يک
تعليم و تربيت منظم ،مدون ،مترقي و پويا به اهداف متعالي دست يابد .اين رهيافت ،با هر بينش و
نگرشي كه ما نسبت به آينده داشته باشيم ،مي تواند واجد معني و مصداق باشد .بر مبناي چنين
مفروضي است كه گلد اسميت بيان مي كند «براي از بين بردن يک جامعه ،هيچ راهي بهتر از تحليل
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و تضعيف نظام آموزشي آن كشور نيست(».كوهن .)211 ،0چنين شواهدي ،مي تواند ناظر بر اهميت
فرايند خطير تعليم وتربيت باشد .در نتيجه ،معلم به واسطه نقش برتري كه دارد ،بايد به بازنماي
تمام و كمال خصوصيات و كيفيت هاي مطلوب هر نظام آموزشي تبديل شود .تعامل مستمر و چهره
به چهره معلم و دانش آموزان ،معلم را در موقعيت ممتاز و منحصر به فردي قرار مي دهد كه هيچ
يک از ديگر عناصر نظام آموزشي از آن برخوردار نيستند .به همين سبب ،ضعف و فتور وي مي
تواند موجب گسست اين زنجيره و شكست در دستيابي به اهداف آموزشي و پرورشي شود .اين
نكته ،يادآور بيان حكمت آميزي است كه مي گويد :قوت يک زنجير ،چيزي بيش از قوت ضعيف
ترين حلقه آن نيست ،در نتيجه ،باي د از تبديل شدن عناصر اجرايي و مهم ترين آن يعني معلم به
ضعيف ترين حلقه نظام تربيتي ،به طور جدي جلوگيري كرد .برونر معتقد است «يک برنامه درسي،
بيش از آن كه براي دانش آموزان طراحي شده باشد ،بايد براي معلمان طراحي شود .اگر يک برنامه
درسي نتواند معلمان را تغيير دهد ،تعادل آنها را بر هم بزند ،بر آگاهي آنها بيفزايد و آنها را به
حركت درآورد ،قطعا هيچ گونه تأثيري بر كساني كه توسط آنها تعليم داده مي شوند ،نخواهد
داشت»( .مهرمحمدي 0171 ،به نقل از عبدالهي و صفري .)0131 ،حال اگر معلم را در كانون فرايند
تحول آموزشي و پرورشي قرار دهيم ،پرسش قابل طرح ديگر اين است كه چنين توجهي بايد از
چه زاويه و منظري باشد تا بتواند بر كيفيت ،كفايت و كارايي معلم در نظام آموزشي بيفزايد .شايد
اين امر بيش از هر چيز مستلزم توجه و اعتبار بخشي به نقش حرفه اي معلم باشد .اصولاً حرفه اي
تلقي كردن و كسب تخصص حرفه اي به وسيله دست اندر كاران آموزش و پرورش اساسي ترين
راه تضمين كارايي و كيفيت نظام آموزشي است.

ماهیت توسعه حرفهای
توسعه يعني فرآيند بهبود با توجه به مجموعه اي از شاخص ها ،معيارها و ارزش ها(يونسكو2118 ،
به نقل ازآوالوس .)2100 ،2آموزش نيز كليد توسعه ي جوامع و مسيري براي حركت به سمت
پيشرفت است .امروزه جوامع مختلف با فراهم نمودن زمينه هاي اجباري آموزش ،به سمت تمركز
بر كيفيت آموزش و پرورش حركت كرده اند .بازنگري و اصلاحات جديد برنامه ي درسي بر
)0. Cohen, K.(2000
)2. Avalos, B. (2011
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پرورش مهارت هاي فراگيران ،چگونه يادگرفتن ،توسعه ي برنامه هاي درسي و استفاده از
راهبردهاي متنوع تدريس بر اين امر تاكيد مي كنند(دائي زاده .)0187 ،مهمتر آن است كه اجراي
چنين تغييراتي مستلزم تغيير نقش و جايگاه معلم است .بنابراين به كارگماردن تواناترين ،شايسته
ترين و خبره ترين افراد براي حرفه ي معلمي حياتي ترين مسئله است .داشتن شاخصهاي صلاحيت
يكي از ابزارهايي است كه براي شناسايي كيفيت معلم مورد استفاده قرار مي گيرد .براي ايجاد،
تقويت و گسترش ويژگي هاي حرفه اي معلم ،نظام آموزشي بايد تمهيدات خاصي را تدارک ببيند،
كه درآن معلم فكور و انديشه ورز بتواند همواره رفتارش را بر اساس مشاهده و درک موقعيتها و
واكنش هاي يادگيرندگان تنظيم كند .همچنين دانش خود را توسعه دهد و يادگيريهاي او محور
اصلي عملكرد فكورانه ي او قرار گيرد ،و نيز زمينه اي فراهم شود تا بتواند وضع نامطلوب موجود
را نقد ،و براي نقد درست ،خود را به آگاهي هاي وسيع در عرصه هاي گوناگون علمي مرتبط با
آموزش مجهز كند .بدين وسيله او متفكري انديشمند است كه با بهره جستن از يافته هاي علمي
پيرامون خود مي كوشد تا دانش را با توجه به شرايط ويژه ي خود در كلاس به كار گيرد.
توسعه حرفه اي عبارت است از« فرايند اندوختن مهارت ها ،دانش حرف هاي ،ارزش ها و
شايستگي هاي شخصي كه معلمان را قادر مي سازد به طور مستمر خود را با سيستم آموزشي وفق
دهند» همچنين توسعه حرفه اي عبارت است از استقبال از فرصت هاي يادگيري رسمي و غيررسمي
كه موجب تعميق و گسترش شايستگي حرف هاي معلمان شامل دانش ،باورها ،انگيزش و مهارت
هاي آنان مي شود(ميركمالي و همكاران .)0131 ،بر مبناي اين تعريف ،تمامي اقداماتي كه مهارت
ها ،دانش ،شايستگي ها و ساير ويژگي هاي فرد را به عنوان يک معلم گسترش مي دهد ،مصداقي
از توسعه است؛ بنابراين آنچه در تعاريف موجود در زمينه توسعه حرفه اي مشترک است ،تأكيد بر
نقش توسعه حرفه اي بر ارتقاء دانش ،نگرش و مهارتهاي معلمان است.
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تبارشخاسی پژوهشی حرفه معلمی
معلمان ،نه تنها يكي از متغيرهاي نيازمند تغيير به منظور بهبود سيستم هاي آموزشي هستند ،بلكه
مهمترين عامل ايجاد كنندة تغيير نيز محسوب مي شوند .اين وضعيت دوگانة معلمان در اصلاحات
آموزشي ،به عنوان يكي از عناصر اصلي و مجري تغييرات ،توسعة حرفه اي آنان را به حوز هاي
درحال رشد و چالش برانگيز تبديل نموده است (به نقل از دزيمون )2113 ،0اما آنچه در كانون اين
تلاش ها ،به منظور شناخت توسعة حرفه اي مشترک است يادگيري معلمان ،يادگيري چگونه
يادگرفتن و انتقال دانش به عمل براي كمک به پيشرفت دانش آموزان است.
يكي از استدلال هاي نادرست مديران در نظام آموزش و پرورش اين است كه معلمان بايد دانش
بسيار بيشتري درباره تدريس مقدماتي براي ورود به كلاس درس ،نسبت به آنچه در اختيار دارند،
داشته باشند .اين ديدگاه كه شاغلان آموزش از آن به عنوان يک روش عملي و گاهي بهترين روش
ارائه آموزش به دانش آموزان ياد مي كنند ،امروزه مشكلات زيادي را براي برنامه ريزان توسعه حرفه
اي به وجود آورده است( طاهري و همكاران .)0131 ،از طرفي اين تصور كه ارائه آموزش به دانش
آموزان در حيطه وظايف كاري معلمان قرار مي گيرد ،نيز مانعي جدي در برابر برنامه هاي آموزشي
معلمان براي ارائه دانش ،روش ها و مهارت هاي جديد است .در بسياري از موارد برنامه هاي توسعه
شغلي متناقض و بي ربط ،فاقد عقلانيت جدي ،غفلت در خصوص ساخت دانش و مهارت هاي
موجود و كوتاهي در مساعدت به آنان براي مواجهه با چالش هاي فراروي آن ها به منظور بهبود
يادگيري دانش آموزان است؛ اما توسعه شغلي با اين شرايط نيز از نبود توسعه حرفه اي بهتر است،
زيرا تأثير برتوانمندي آنان خواهد داشت(اسپارگز ،2112 ،به نقل از خروشي.)0131 ،

ویژگیهای معلمان حرفهای با رویکرد پژوهشی
معلمان حرفه اي در پي انجام مستمر فعاليت هستند ،و رويكرد آنان به افزايش دانش ،توانمندي و
قدرت نفوذ معطوف است .خودانگيزي و انضباط دروني از ويژگي هاي معلمان حرفه اي است .اين
افراد ،به خاطر اهميتي كه براي كار خود قائل هستند ،كار را به درستي انجام مي دهند(بوركو،2

)0. Desimone, L. M. (2009
2. Borko, H. (2004).
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 .)2111دانش ،شيوه تفكر و نگرش ويژه ،سه خصيصه اساسي در موفقيت حرفه اي است .به دليل
ويژگي هاي منحصر به فرد موقعيت هاي تربيتي ،تفاوت هاي فردي و تنوع آن ،توجه به پويايي و
بالندگي نظام آموزشي ،به ويژه معلم ،مضاعف مي شود ،لذا بايد بر خصلت حرفه اي بودن عمل
معلم به جد تأكيد شود .به دليل چنين اهميتي است كه دونالد شون مفهوم «كارگزار فكور» را مطرح
كرده است .معلم فكور يا انديشه ورز ،داراي خصوصياتي است كه «تفكر در حين عمل» را به عنوان
يک هنجار حرفه اي پذيرفته است .چنين معلمي همواره رفتارش را بر اساس مشاهده و درک
موقعيت ها و واكنش هاي يادگيرندگان تنظيم مي كند( به نقل از كارخانه .)0131 ،معلم حرفه اي،
دانش خود را توسعه مي دهد و يادگيري هاي او ،محور اصلي عملكردهاي فكورانه او قرار مي
گيرد .در حقيقت فردي آزادانديش ،بازانديش و عاري از تعصب است ،پويا و انعطاف پذير ،نوآور
و خلاق و پرسشگر است و احترام به ديدگاه هاي ديگران ،اعتماد به توانمندي خود ،حساس نسبت
به رويدادهاي كلاس و جامعه خود ،قدرت تشخيص نقاط ضعف و قوت دانش آموزان ،از اساسي
ترين اولويت هاي حرفه اي او است .علاوه بر اين طَرَف مشورت معلمان ،علاقمند به تشريک
مساعي ،مروج يادگيري فعال و داراي نظري روشن درباره ياددهي ا يادگيري است.
توجه به چنين ويژگي هايي ،به گونه اي آشكار بر معلم به عنوان نقطه اتكاي هر تغيير و تحولي
دلالت مي كند .به همين منظور ،برخي از رويكردهاي جديد ،مبين حرفه گرايي و يا حرفه اي گري
معلم ،توانمندسازي معلم و پژوهنده بودن معلم است .براي ايجاد ،تقويت و گسترش ويژگي هاي
حرفه اي معلم ،نظام آموزشي بايد تمهيدات خاصي را تدارک ببيند .زمان ساده انديشي و برخورد
ساده لوحانه و معمول با امر خطير معلمي به سر آمده است .در غير اين صورت ،جامعه بايد عواقب
و پيامدهاي سوءِ آن را به طور اجباري بپذيرد .در نتيجه ،شاغلان و متقاضيان ورود به اين حوزه و
به عبارتي حرفه(نه شغل) بايد از كشش ذهني و گرايش هاي عاطفي و انگيزشي لازم بهره مند باشند.
البته اگر چه ابتكارات و خلاقيت هاي فردي را در اين فرايند نمي توان ناديده گرفت ،ليكن نظام
آموزشي بايد نظام مند و در پي گسترش صلاحيت ها و توانمندي هاي معلمان از طريق بازنگري
در معيارها ،برنامه ها و شيوه هاي تربيت معلم ،آموزش ،انگيزش ،رفاه ،جايگاه ،استخدام ،نگهداري
و ارتقاي وي باشد.
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روچ ( )2101طي يک سلسله پژوهش هاي علمي و فرايند مدار در خصوص ارتباط پژوهش و
كارايي معلّمان به نتايج در خور توجّه اي دست يافت .او در اين تحقيق دريافت كه :
 -0براي آغاز و تداوم فعاليّت هاي پژوهشي معلّمان ،تشكيل نشست گروهي و كارگاه آموزشي
مداوم با يک محقق حرفه اي بسيار مؤثر است.
 -2پژوهش مستمر توسط معلّم ،موجب توسعه ي مهارت هاي وي از قبيل تفكّر انتقادي ،حل
مسأله ،تصميم گيري ،و ابراز وجود مي شود .
 -1پژوهش هاي گروهي ضمن تقويت حسّ مشاركت جويي ،از اثربخشي بالاتري برخوردار
است و موجب مي شود معلّمان از فرهنگ معلّم غير فعّال به سمت معلّم فعال سوق يابند.
ياورسكي( )2111با تأكيد بر اين كه تحقيق ،ابزاري قدرتمند براي توسعه تدريس و يادگيري
است ،چارچوبي براي تحقق يادگيري تحقيق مدار معلمان ارائه داد كه شامل( دانش 0و يادگيري،)2
(بررسي1و بازتاب( ،)1دروني1و بيروني )6و ( فرد 7وجامعه ) 8بود .هربل( )2101سپس توضيح داد
كه در توسعه حرفه اي ،نوعي از قدرت نهفته است كه نشانگرسلطه آموزشگرِ معلمان يا دانشگاهيان
يا معلمان با تجربه تر ،بر معلمان تازه كار است .وي اظهار نمود كه بايد و الزام ،در ذات توسعه
حرفه اي سنّتي است .بدين معنا كه عده اي به سبب تأييد صلاحيت شان توسط مراجعِ مورد قبول،
اجازه پيدا مي كنند كه به ديگراني كه به تشخيص آنها ،كمتر مي دانند ،آموزش دهند .اما به گفته
وي ،تحقيقات نشان مي دهد كه اين ماهيت پنهان ،باعث ايجاد واكنش هاي خاموش معلمان شده
و تأثير آموزش هاي يک طرفه را به حداقل رسانده است .در تاييد اين ديدگاه تيمپرلي( )2100ضمن

0. Knowledge
2. Learning
1. Inquiry
1. Reflection
1. Insider
6. Outsider
7. Individual
8. Community
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اشاره به اين كه « معلمان هر روز ،در داخل و خارج كلاس ،از طريق بازتاب بر عمل تدريس و
عملكرد دانش آموزان ،برنامه ريزي براي تدريس جلسه بعد و شركت در كنفرانس هاي درون
مدرسه اي ،درگير توسعه حرفه اي هستند» تلاش كرده تا نشان دهد كه ماهيت فعاليت هاي
خودانگيخته معلمان در بسياري از مدارس ،به عنوان ويژگي هاي يادگيري حرفه اي است.

ضرورت حرفهای شدن معلمان
در دنياي امروز ،حجم ،تنوع و عمق توقعات و انتظارات مرتبط با نظام آموزش و پرورش ،آن چنان
است كه نظام مذكور ،با شرايط ،امكانات ،روش ها و نيروي انساني فعلي به هيچ وجه نمي تواند از
عهده رسالت خود بر آيد .نظام آموزش و پرورش بايد متحول شود و تغييراتي بنيادين و اساسي در
آن به وجود آيد .اصولاً هيچ سازمان و نهادي نمي تواند هدف هايي معقول اتخاذ كند و كار اثربخشي
در جهت تحقق آن هدف ها انجام دهد ،مگر آن كه تمامي اعضايش ،از صدر تا زير ،مفروضات
خود را درباره آينده ،مورد تجزيه و تحليل و بازنگري جدي قرار دهند تا بتوانند آن را بر اساس
واقعيات اصلاح كنند .با توجه به مسائل فوق ،اگر آموزش و پرورش مي خواهد تغيير كند ،متحول
شود و پيشرفت نمايد ،دست اندركاران امر تعليم و تربيت ،به خصوص معلماني كه تعامل گسترده
اي با فراگيران دارند ،بايد متحول شوند ،تغيير كنند و پيشرفت نمايد ،دست اندركاران امر تعليم و
تربيت ،به خصوص معلماني كه تعامل گسترده با فراگيران دارند ،بايد متحول شوند ،تغيير كنند و
پيشرفت نمايند .همچنين دانش و اطلاعات ،شناخت ها ،نگرش ها ،مهارت ها و روش هاي كار آن
ها بايد تغيير كند(كريمي .)0187 ،لازمه اين كار ،حرفه اي شدن امر تعليم و تربيت و در سرلوحه
آن ،حرفه اي شدن تمام معلمان است.

پژوهش نیمه پخهان توسعه حرفهای معلمان
معلمي حرفه اي پويا با پيچيدگي هايي بي بديل است كه طي آن معلمان به عنوان كارگزاراني فكور،
نقشه آموزش و پرورش را براي نيل به انسان آرماني در تعامل با عناصري متعدد به مرحله اجرا در
مي آورند .در اين فرآيند معلمان همواره با شرايطي نوپديد رو در رو هستند كه با دانش موجود و
اتكاي صرف به دانش ديگران قابل تبيين نيستند .در اين موقعيت معلم بايد به سازوكاري موثر براي
دستيابي به دانشي بومي -براي عمل موثر در شرايط پيچيده تدريس -متصل باشد .در چنين بستري
است كه رويكرد پژوهش ظهور مي يابد .پژوهش به عنوان يكي از مهمترين منابع شناخت و آگاهي
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انسان ها از ديرباز نقش مهمي در توسعه جوامع و سازمان ها داشته است( فولان .)2117 ،0در
آموزش و پرورش نيز به عنوان يكي از پيچيده و دشوارترين عرصه هاي فعاليت هاي آموزشي و
پرورشي به حساب مي آيد .در قلمرو آموزش و پرورش داراي سطوح مختلفي است كه بخشي از
آن به روش هاي پژوهشي معلم محور اختصاص دارد ،هر چند ارتباط معلمان با پژوهش تنها به
استفاده از اين روش ها اختصاص ندارد.
معلمان براي توسعه حرفه اي خود ناگزير هستند در ابعاد گوناگون با پژوهش ارتباط برقرار
كنند .عرصه تدريس و يادگيري ،عرصه اي پيچيده براي عمل است .به همين دليل نيز معلمان به
عنوان راهبران اصلي اين عرصه بايد از دانش و آگاهي هاي بالايي برخوردار باشند .بخشي از دانش
و آگاهي هاي مورد نياز حرفه معلمي با مراجعه به پژوهش هاي ديگران به دست مي آيند كه بهره
مندي از آنها به درک اصول مشترک حرفه معلمي و تدريس كمک مي كند .اصولي كه مي تواند
بنيان رشد حرفه اي معلم را ايجاد كند و تقويت و تداوم بخشد(چامبرلاين .)2118 ،2حرفه معلمي
همچنين عرصه اي براي ظهور موقعيت هايي نوظهور براي عمل و تصميم گيري است كه براي
درک آنها ،استفاده از دانش ديگران كمتر موثر واقع ميشود .در چنين موقعيت هايي كه به طور
روزمره نيز در عرصه تدريس و يادگيري پديد مي آيند ،معلم بايد خود به عنوان عنصري فكور وارد
عمل شود تا بتواند فرآيند دشوار ياددهي -يادگيري را به صورتي اثربخش مديريت نمايد .اين نقش
اساسي در مفهوم پرآوازه « معلم پژوهنده» تجلي مي يابد .در اين نقش ،معلمان به عنوان پژوهشگران
آموزشي وارد ميدان پژوهش مي شوند تا خود بتوانند براي رفع موانع فراروي و درک پيچيدگي
فعاليت ياددهي -يادگيري ،دانش مورد نياز را توليد كرده و به كار بندند.

ارتباطات پژوهشی معلمان با محوریت توسعه حرفهای
پژوهش به عنوان مهم ترين روش آموزش ،در عرصه تدريس و براي پويايي و تعميق فرايند ياددهي
يادگيري ،حضوري برجسته دارد .معلمان نيز به عنوان كارگزاران اصلي نظام آموزشي ،با پژوهش،ارتباطي نزديک دارند .دراصل ،بخشي عمده اي از تركيب حرفه معلمي را تعامل هاي علمي -

)0. Fullan, M. (2007
)2. Chamberlain, K. (2008
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پژوهشي و فكورانه معلم تشكيل مي دهد .معلمان براي حضور مؤثر در عرصه تدريس بايد در سه
بعد با پژوهش مرتبط شوند( به نقل از عبدالهي.)0131 ،
* بعد اول ،معلم به عنوان مدرس پژوهش به دانش آموزان ،نقش ايفامي كند؛ در اين نقش ،معلم
با سازماندهي مؤثر فرايند ياددهي  -يادگيري ،تدريس خود را در جهت تحقق دانش آموز فكور و
پژوهنده هدايت مي كند در اين نقش ،معلم خود بايد پيش تر پژوهش كرده ،ماهيت و همچنين
فضاي مناسب براي رشد آن را به درستي درک مي كند.
* بعد دوم ،معلم به عنوان يک عنصر حرفه اي و فكور ،بايد يک پژوهشگر باشد تا بتواند در
مسير فرايند ياددهي  -يادگيري ،نقش خود را به درستي ايفاكند .چراكه پژوهش ،منبع ايجاد و توسعه
دانايي هاي معلمان درباره پيچيدگي هاي فرايند ياددهي -يادگيري است( .)1معلم به واسطه ويژگي
هاي شغل خود نمي تواند منبع دانايي و اطلا عات خود را تنها به كوشش هاي ديگران و پژوهشگران
خارج از كلاس درس محدودسازد .او به عنوان فردي حرفه اي بايد بتواند روش هاي خاصي از
پژوهش هاي ناظر بر عمل را براي حل مشكلات تدريس به كارگيرد و از نتايج آنها در بهبود تدريس
بهره گيرد؛ اما با وجود كوشش هاي فردي به منظور انجام پژوهش ،وي براي استفاده از دستاورد و
كوشش هاي پژوهشي ديگران كه به طور عمده ،توسط پژوهشگران خارج از كلاس درس انجام
ميشود بي نياز نمي شود.

* در بعد سوم ،معلم به عنوان يک كارگزار فكور ،دانش خود را در پيوند با دانش ديگران غني
مي سازد .اولين پيش نياز براي نيل به اين مهم ،درک پژوهش و شرايط آن در سطوح مختلف است.

آشنايي با پژوهش و فوايد و ظرفيت هاي آن است كه مي تواند موتور محركه استفاده از آن در
آموزش وپرورش باشد .در اين ميان ،معلمان بيش از ديگران به استفاده از پژوهش در كار خود
نيازدارند .چراكه معلمان ،كارسازترين عناصر نظام آموزشي هستند كه با حضور در كلاس درس،
دشوارترين وظيفه را براي هدايت يادگيري برعهده دارند.
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کارگزار فکور

عنصر فکور

مدرس پژوهش

سواد پژوهشی و توسعه حرفهای معلمان
يكي از مسيرهاي اصلي براي آماده سازي معلمان ،آگاهي از نقش ،وظايف و رسالت هاي دشوار
آنها در حوزه هاي مختلف و در نتيجه تعيين دانش ،مهارت ها و توانمندي هاي مورد نياز براي
ايفاي مؤثر وظايف آنان است .به عبارتي براي تربيت مؤثر معلمان ابتدا بايد ماهيت شغلي آنها و
همچنين نيازمندي هاي متناسب با اين ماهيت را درک كرد تا بتوان براساس آن ،برنامه هاي آموزشي
لازم را در اين زمينه طراحي كرده ،به مرحله اجرا درآورد .معلمان براي تصميم گيري مؤثر در كلاس
درس ،به دانشي بايسته نيازمند هستند(ساكي .)0183 ،نياز معلم به دانش مديريت پديده هاي روزانه
در كلاس ،بايد از نزديک ترين موقعيت به پديده ،يعني توسط خود معلم توليد و به كارگرفته شود.
اين در حالي است كه معلمان براي تدريس خود ،روزانه ده ها تصميم مي گيرند كه بسياري از آنها
تصميم هايي به طور كامل جديد به شمارمي آيند ،ازاين رو آنها نمي توانند فرايند تصميم گيري در
كلاس درس را به دريافت دانش از پژوهشگران بيروني متوقف كنند و بايد به عنوان كارگزاراني
فكور ،خود در مسير پژوهشگري و توليد دانش بومي مورد نياز در كلاس درس حركت كنند(دايموک
و جنيفر .)2118 ،0سواد پژوهشي يكي از كاراهه هاي اساسي در تقويت ابعاد حرفه اي معلم مي
توان به نحو مطلوب ايفاي نقش نمايد .معلمان با بهره مندي از سواد پژوهشي ،قادر خواهندشد تا
تصميم هايي مناسب تر در عرصه كلاس درس اتخاذ كنند و به اين ترتيب با تسلط بر امور ،مديريتي
بهتر بر فرايند ياددهي -يادگيري داشته باشند .به عبارتي از نظر حرفه اي حائز برخي مهارت ها و

)0. Dymoke S, Jennifer H. (2008
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اگاهي ها مي گردد كه زمينه توسعه حرفه اي ايشان تسهيل مي يابد .نهادينه سازي سواد پژوهشي،
موجب بهبود قدرت انتخاب و تصميم گيري معلم در تدريس مي شود .سواد پژوهشي معلم به اين
ترتيب بر نهادينه سازي ويژگي هايي بسيار با اهميت ،نظير عقلانيت ،جديت ،پرسشگري ،نظام
گرايي ،پشتكار و پويايي  -به عنوان عناصر اصلي سازنده يک فعاليت پيشرو در ميان معلمان ،متمركز
است ،تأثيرگذار است .بنابراين براي توانمندسازي معلمان و توسعه حرفه اي آنان بايد بيش از پيش،
ارتباط آنها را با پژوهش و ابعاد آن تقويت كرد.
پژوهش از دو بعد داراي اهميت است .نخست اينكه چاره گشاي مشكلات فردي و اجتماعي
است و ديگر اينكه با افزايش دانسته هاي انسان به او كمک مي كند تا با انتقال يافته هاي خود به
ديگران در حل مشكلات جامعه كمک مضاعف كند .اما نكته مهم اين است كه خود پژوهش نيز
نيازمند آموزش است ،چرا كه پژوهش در حقيقت يک فن است و روش هاي مختلفي دارد كه
يادگيري و به كار بستن آنها جز با آموزش ميسر نيست .اما متاسفانه هنوز فرهنگ پژوهش در كشور
ما نهادينه نشده و باور راستين براي پژوهش در بخش هاي گوناگون آموزشي و فرهنگي تقويت
نگشته است كه بتوان از آن در جهت توسعه حرفه اي استفاده نمود .اعتقاد به اينكه پژوهش مي
تواند بسياري از مسائل را حل كند يا آنها را كاهش دهد چندان قوي نيست و هنوز بسياري از دست
اندر كاران تعليم و تربيت طعم شيرين استفاده از نتايج تحقيق را نچشيده اند .در حال حاضر مقوله
پژوهش در دانشگاه ها و موسسات آموزشي به عنوان كار تفريحي و درجه دوم تلقي شده است.
لذا براي رشد و گسترش فعاليتهاي پژوهشي در آموزش و پرورش بايد به مراتب بيش از آنچه تا
كنون انجام شده است به امر تحقيق توجه شود.

الگوهای نوین توسعه حرفهای معلم با تاکید بر پژوهش:
پژوهش روایی:
پژوهش روايتي يک راهبرد پژوهشي است كه پژوهشگر به كمک آن زندگي افراد را مطالعه مي كند
و از يک يا چند نفر مي خواهيدكه داستان هاي زندگي خود را بيان كنند .سپس اين اطلاعات توسط
پژوهشگر به صورت روايت زماني بازگويي يا بازسازي مي شوند .در پايان روايت مورد نظر
پژوهشگر ديدگاه هاي زندگي شركت كننده را با ديدگاه هاي زندگي خود در قالب روايت
جمعي(مشترک) تلفيق مي كند(كلاندينين و كنلي ،2111 ،به نقل از لعل حقاني و صداقت.)0132 ،
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اقدام پژوهی
اقدام پژوهي به هر فعاليتي گفته مي شود كه منجر به تبديل وضع موجود به وضع مطلوبتر شود.
اقدام محور اصلي در اين نوع تحقيق است .به اين معنا كه شخص يا اشخاص اقدام خود را در حين
كار و فعاليت خود مورد پژوهش قرار مي دهند .هدف از اين كار بهسازي امور و اثربخش كردن
آنها است .اقدام پژوهي نوع تحقيق است كه توسط خود افراد درگير در يک مسئله و براى حل يا
كاهش آن انجام مي گيرد.

درس پژوهی
درس پژوهي پژوهش مشاركتي معلمان در مدرسه و كلاس درس است .اين مدل پژوهش معلمان
با بهره گيري از حلقه هاي كيفي پژوهش ،آموزش و يادگيري تلاش مي كند معلمان را در فرآيند
طرح سوال ،برنامه ريزي ،عمل مشاهدهي فعال ،بازخورد و بازانديشي و يادگيري گردهم آورد و به
تبادل نظر تجربه معملي و يادگيري از يكديگر ترغييب سازد .اين الگوي پژوهش در آموزش و
يادگيري تأثير زيادي بر پرورش حرفه اي معلمان ،بهبود كيفيت تدريس ،تداوم تغيير براي بهسازي
مدرسه بهبود يادگيري دانش آموزان و جلب مشاركت فعال معلمان در تبيين آرمان و برنامه عمل و
اداره ي اثربخش مدرسه براي بازسازي آن به مثابه سازمان يادگيرنده دارد.

اقدام پژوهی

توسعه
حرفه ای
روایت پژوهی

بحث و نتیجهگیری

درس پژوهی
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شكي نيست كه مهمترين و اساسي ترين ركن نظام پژوهشي را نيروي انساني محقق كه از تواناييها،
قابليتها و مهارتهاي لازم پژوهشي برخوردار باشند تشكيل مي دهند .آموزش و پرورش به عنوان
اولين پايگاه رسمي فرهنگ سازي در اين زمينه وظيفه اي خطير و بزرگ بر عهده دارد كه همانا
تربيت نسلي جستجوگر ،انديشمند ،دانا و توانا است .هم اينک در آموزش و پرورش نياز گسترده
اي به تربيت نيروي انساني پژوهشگر وجود دارد .امر پروهش بايد با قدرت ،قوت ،جديت و
گستردگي بيشتري در نظام آموزشي كشور توسعه و دنبال شود تا زمينه توسعه و بالندگي حرفه اي
معلمان فراهم گردد و بالتبع آن روحيه پژوهندگي و خلاقيت و نوآوري در دانش آموزان احياء گردد.
معلمي به عنوان يک حرفه ،مستلزم اختيار و استقلال عمل است كه با افزايش تحصيلات و
تجارب معلمان و نيز با استفاده هر چه بيش تر از فناوري پيشرفته ،عميق تر نيز مي شود .اين
گرايش ،يعني حرفه اي گرايي ،موجب مي شود تا معلمان بيش تر به طرف هنجارهاي حرفه اي،
كنترل حرفه اي ،و در رأس آن ها اختيار و استقلال حرفه اي تمايل پيدا كنند .زيرا مجهز شدن
معلمان به تخصص ،مهم ترين و اساسي ترين راه تضمين كار بهتر و بيش تر نظام آموزشي است.

معلم بدون آگاهي از روان شناسي ،جامعه شناسي ،روش هاي آموزش ،اصول يادگيري ،نحوه
ارزشيابي و طرح درس و استفاده از وسايل كمک آموزشي ،نمي تواند وظيفه خطير خود رادر عصر
كنوني به نحو شايسته انجام دهد .در زمينه هاي روان شناسي و ساير علوم مربوط به تربيت ،به ويژه
روان شناسي يادگيري و خصوصيات فراگيران ،هرروز پژوهش هاي جديدي انجام مي گيرد .ماهيت
حرفه اي معلم عصر حاضر ايجاب مي كند كه او با اين يافته هاي جديد پزوهشي آشنا شود و آن
ها را در تدريس به كار برد .به طوركلي در آموزش و پرورش به هيچ تحول علمي يا نوآوري
مطلوب نمي توان دست يافت مگر اين كه پيشاپيش در شيوه هاي كاري معلمان ،به عنوان كارگزاران
واقعي ،تغييرات مناسب به وجود آيد .رمز سلامت و بالندگي نظام هاي تعليم و تربيت را بايد در
سلامت ،رشد و بالندگي معلم جستجو كرد .سرمايه گذاري مادي و معنوي در تربيت معلم براي
افزايش توان حرفه اي معلمان ،بايد با عزمي راسخ صورت گيرد و به عنوان پشتوانه دائمي حركت
نسل ها به سوي تغيير و تحول به طور مجدانه اي استوار گردد و نهادينه شود
براي قرن بيست يكم از معلمان به عنوان « كارشناسان اثربخش يادگيري » ياد شده است .چنين
معلمي با برخورداري از ظرفيت تفكر عميق و انتقادي درباره ي اهداف و ارزش هاي آموزشي و
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برنامه هاي درسي مي انديشد ،مشتاق ايجاد انگيزه و تشويق تک تک دانش آموزان است .پيشرفت
و نيازهاي يادگيري هر يک از دانش آموزان را به معناي وسيع مي سنجد ،حتي اگير اين امر مستلزم
صرف وقت خارج از برنامه ي رسمي مدرسه باشد .براي تحقق چنين پنداره اي متعالي ،فرصت ها
براي توسعه ي مداوم حرفه اي بايد فراهم گردد و منابع لازم بسيج شوند .از ايين ديدگاه ،سرمايه
گذاري در آموزش به معناي سرمايه گذاري در توسعه مداوم حرفه معلمي تعريف شده است.

پیشخهادها:
* تبديل گفتمان معلم فكور به گفتمان غالب در نظام تعليم و تربيت
* تبديل فعاليت هاي علمي و پژوهشي به عنوان ارزش سازماني و حرفه اي
* تدوين منشور توسعه حرفه اي معلمان بر اساس شاخص هاي علمي
* تدوين نظام نامه پژوهشي در آموزش و پرورش در برش استاني و منطقه اي
* مستندسازي اسناد پژوهشي معلمان و مرجع محوري آنان در زمينه توسعه دانش
حرفه اي ساير همكاران
* تكريم انديشه و عمل معلمان پزوهشگر در عرصه ياددهي  -يادگيري
* نهادينه كردن فرهنگ پژوهش خواهي ،و پژوهش خواني در بدنه آموزش و پرورش

مخابع
 .0خروشي ،پوران( .)0131راهكارهاي توسعه حرفه اي معلمان در كشورهاي توسعه يافته با تأكيد بر
ضرورت توجه به آن در دانشگاه فرهنگيان ،فصل نامه تربيت معلم فكور
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چکیده
شغل معلمي فينفسه با اهميت بوده و متشكل از دانش و مهارتهاي گوناگون ميباشد .معلمي ابعاد
متفاوتي دارد كه يكي از مهمترين آنها رفتار علمي و استفاده از يافتههاي جديد علمي در زمينه
انتقال دانش و اطلاعات است .با توجه به نقش حساس و سرنوشتساز معلمان ،آموزش نيروي
انساني در آموزش و پرورش تأثير بارزتري در رشد سازماني و تحقق اهداف دارد؛ چرا كه به اعتقاد
متخصصان ،اين آموزشها علاوه بر آن كه استعدادهاي معلمان را پرورش ميدهد ،روشها و فنون
انجام دادن كار را بهبود بخشيده و موجب كسب دانش و افزايش مهارتهاي شغلي شده و از اتلاف
منابع انساني جلوگيري ميكند .در اين مقاله ضمن بررسي ضرورت توانمندسازي معلمان ،روشها
و فنوني آموزشي كه از طريق آن ميتوان به معلمان آموزشهاي لازم را ارائه نمود ،معرفي ميگردد.
برخي از اين روشها عبارتاند از :مشاهده كلاسي ،آموزش مدرسه محور ،آموزش از راه دور،
درسپژوهي ،خود ارزيابي ،انجام و اجراي سمينارها و مباحثات ،اقدام پژوهي ،خودآموزي ،تمديد
پروانه تدريس و تشريک مساعي .انتخاب روش مناسب در اين ميان بستگي به شرايط و نيازهاي
آموزشي معلمان ،محتواي مورد نظر ،وقت و برنامه كاري معلمان و موارد متعدد ديگري دارد .در
اين مقاله سعي شده كه روشهاي گوناگون آموزش معلمان با مثالهاي نظري و عملي و پژوهشهاي
انجام گرفته در كشورهاي مختلف بررسي شود.
کلیدواژهها :توانمندسازي معلمان ،نظر و عمل ،اقدامپژوهي ،آموزش از راه دور ،درسپژوهي

 .0دانشجوي دكتري برنامه ريزي درسي دانشگاه اصفهان ،دبير رياضي آموزش و پرورش استان كهگيلويه و
بويراحمدEmail: azizi8175@yahoo.com .13078101301 .
 .2دانشجوي دكتري برنامه ريزي درسي دانشگاه اصفهان ،ساكن خوابگاه دانشگاه اصفهان.13018821313 ،
rostamikurosh@yahoo.com
 .1استاد گروه علوم تربيتي دانشگاه اصفهانarnasr@edu.ui.ac.ir ،13010287111 ،
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مقدمه
موفقيت يا عدم موفقيت نظامهاي آموزشي منوط به توانمنديها و قابليتهاي حرفهاي معلمان است
كه مجريان اصلي برنامهها ميباشند .به زعم ژاپنيها شايستگي هر نظام آموزشي ،به اندازه شايستگي
معلمان آن نظام است (ملايينژاد .)0182 ،تجربه ثابت كرده كه به طور متوسط پس از گذشت  1سال
از كار آموزش معلمان دورهديده ،كارايي آنها به تدريج ضعيف ميشود .به اين دليل همه معلمان
بايد به طور متناوب تحت آموزشهاي مستمر ضمن خدمت قرار گيرند (سازمان پژوهش و برنامه-
ريزي آموزشي.)0163 ،
رشد آموزش و پرورش و نقش آن در توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي متناسب با نحوه
عملكرد معلم در فرايند تعليم و تربيت است .عدم توجه به پيشرفت حرفهاي و توانمندسازي معلم،
كيفيت برنامههاي آموزشي را حتي اگر با بيشترين سرمايهگذاري ،امكانات و تجهيزات آموزشي
باشد ،تحت تأثير قرار داده و در نتيجه اهداف نظام آموزشي و نيازهاي متنوع جامعه مترقي را برآورده
نخواهد ساخت (رستگارپور و عبدالهي .)0181 ،مفهوم توانمندسازي معلمان از اواخر دهه  0381به
ادبيات مديريت وارد شد .دونس ( )0331دو مؤلفه را در تركيب توانمندسازي مهم ميداند؛ اول
ايجاد سازمانهايي كه استقلال ،انتخاب ،كنترل و مسئوليتپذيري را در افراد پرورش ميدهد؛ دوم
به افراد اجازه ميدهد تا شايستگيهاي موجود خود را افزايش دهند ،تواناييهاي جديدي ياد بگيرند
و بتوانند به وسيله آن عملكردشان را بهبود دهند (مورلي 0331 ،به نقل از عبدالهي و حيدري،
 .)0188لي ( )0330توانمندسازي معلمان را تحولي محيطي ميداند كه در آن ،معلمان به عنوان افراد
حرفهاي عمل ميكنند و با آنها به عنوان افراد حرفهاي رفتار ميشود .مايرف ( 0338به نقل از
راينهارت و شورت )0331 ،بيان ميكند كه توانمندسازي معلمان فرايندي است كه به معلمان ارزش
و پايگاه بالايي اهدا ميكند و دانش پايهاي آنها را بالا ميبرد.
ديهنكين و ديومر اذعان دارند كه توانمندسازي معلمان در محيط كاري موجب تسهيل رهبري
معلمان ،بهبود كيفيت زندگي كاري ،توانايي تأثير بر اجراي اصلاحات مدرسه ،بهبود حرفهگرايي و
اطمينان از خود اثربخشي در محيطهاي كاري ميشود .ايرنهها و سوچو ( )2116توانمندسازي را به
عنوان استفاده هر فرد از سليقه و قضاوت خويش در انجام كارها و وظايف معنا نمودهاند .وتن و
كمرون ( ،2101به نقل از توانايي و مهرام )0183 ،ابعاد توانمندسازي را شامل  1مؤلفه شايستگي،
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معنادار بودن ،خودمختاري ،اثرگذاري و اعتماد بيان ميكند .خودكارآمدي به باور شخص از انجام
موفقيتآميز امور محوله (باندورا)0337 ،؛ معنادار بودن به احساس فرد از تعقيب اهداف شغلي مهم
و باارزش (ولتهوس و كننت)0331 ،؛ خودمختاري به داشتن آزادي عمل و استقلال در انجام و
تنظيم فعاليتها (وتن و كمرون)2101 ،؛ اثرگذاري به احساسي از فرد كه بر نتايج راهبردي ،اداري
و عملياتي شغل دلالت دارد (ولتهوس و كننت)0331 ،؛ و اعتماد به اطمينان از رفتار منصفانه و
صادقانه كاركنان و احساس امنيت شخصي آنها (وتن و كمرون به نقل از عبداللهي )0181 ،اشاره
دارد.
مرور پژوهشها نشان ميدهد كه عوامل بسياري بر توانمندسازي معلمان موثر است كه از جمله
آنها ميتوان به موارد زير اشاره كرد .شناخت فرهنگ در سازمان (يلمازوارگون ،)2118 ،وجود يا
امكان به وجود آمدن انگيزه در معلمان به ايجاد بهبود مستمر (مقيمي و ديگران ،)0187 ،فرهنگ
سازماني به عنوان الگوي عمومي رفتار و برنامه فكر (آوي و ديگران ،)2118 ،تأثير فرهنگ قوي بر
افراد به منظور افزايش تعهد در معلمان (هرسي و بلانچارد ،)0381 ،رابطه افزايش سطح توانمندي
و استحكام فرهنگ سازماني (اسپريترز ،)0336 ،باورهاي نهفته افراد (شاين ،)0381 ،شناخت و
مطالعه مولفه فرهنگ سازمان (تورمينا ،)2118 ،وجود اهداف سازماني شفاف و روشن (شيخ محمدي
و توليت زواره ،)0181 ،روابط انساني مناسب بين معلمان و محيطي به دور از تبعيض (كريمي،
 ،)0187شايستگي و خودكارآمدي معلمان (توماس و ولتهوس ،)0331 ،داشتن احساس حق انتخاب
و آزادي عمل و استقلال در تعيين فعاليتهاي لازم براي انجام دادن وظايف شغلي (توماس و
ولتهوس ،)0331 ،اعتماد كردن و احساس امنيت شخصي داشتن (عبداللهي ،)0181 ،پذيرش
مسئوليت و اجراي فعاليتها (راپاپورت ،)0331 ،عوامل فردي ،گروهي و سازماني (اسپريترز،
 ،)0336نگرشها ،روابط سازماني و ساختار سازماني (كارلوس و راندولف( )0187 ،توانايي و مهرام،
 .)0183همچنين بيان روشن اهداف ،دسترسي به منابع و اطلاعات ،ساختار سازماني ،غنيسازي
شغل و ارزيابي عملكرد از جمله عوامل سازماني موثر بر توانمندسازي معلمان در علوم تربيتي
هستند درحاليكه در اسلام علاوه بر عوامل فوق رعايت ضابطهمندي در تقسيم وظايف ،توجه به
انگيزه بالا در انجام مسئوليتها و تقسيم كار بر اساس تعهد و تخصص افراد نيز در زمره عوامل
سازماني ميباشد (ديالمه و رحماني.)0132 ،
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راههای توانمخدسازی معلمان با مصادیق نظری و عملی سایر کشورها
مطالعه تطبيقي انجامشده در سال  0333توسط انجمن آسيا پاسيفيک ( )APECدر كشورهاي فرانسه،
آلمان ،نيوزلند ،هنگكنگ ،چين ،ژاپن و كانادا از نظر آموزش به ويژه آموزش معلمان با توجه به
اهداف ،نحوه گزينش ،محتواي برنامه تربيت معلم و آمادهسازي معلمان حاكي از آن است كه آموزش
معلمان از عناصر ضروري توسعه آموزش و پرورش است (ملايينژاد و ذكاوتي .)0186 ،با توجه به
اهم مطالعات انجامشده ميتوان راههاي زير را براي توانمندسازي معلمان مورد استفاده قرار داد.
 .0كارگاههاي آموزشي
 .2مشاهده كلاسي
 .1آموزش مدرسه محور
 .1آموزش ضمن خدمت
 .1آموزش از راه دور
 .6درسپژوهي
 .7خود ارزيابي
 .8انجام و اجراي سمينارها و مباحثات
 .3اقدام پژوهي
 .01خودآموزي
 .00تمديد پروانه تدريس
 .02تشريک مساعي
در ادامه توضيحات مختصري پيرامون هر روش با مثالهايي از ساير كشورها ارائه ميگردد.
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 -1کارگاههای آموزشی
بر اساس لغتنامه رايگان اينترنتي كارگاه آموزشي عبارت است از جلساتي كه بر تعامل و تبادل
اطلاعات بين تعداد محدودي شركتكننده تأكيد دارد يا درس فشردهاي براي گروهي كوچک كه بر
حل مسئله تأكيد دارد .علاوه بر اين ،به محل كار كوچكي كه معمولاً كارهاي دستي در آن انجام
ميشود؛ اطلاق ميگردد.
در برنامههاي آموزشي معلمان ژاپني ،كارگاههاي آموزشياي وجود دارد كه آنها را در يک دوره
طولاني درگير فعاليتهاي خود ارزيابي و بهبود روشها ميكند .اين دوره الگويي به منظور افزايش
توانايي معلمان شامل  1محور خود راهبري ،خودآموزي ،ابراز وجود ،خودارزيابي و نيز تشريک
مساعي معلمان با يكديگر ،با شاگردان و با والدين است (ملايينژاد.)0182 ،
 -2مشاهده کلاسی
يكي ديگر از راههاي توانمندسازي معلمان مشاهده كلاسي ميباشد .براي مثال پرورش حرفهاي
معلمان در ژاپن كه مبتني بر مشاهده مشترک و شركت همگاني در مشاهده كلاسي است ،به آنها
اين امكان را ميدهد كه روشهاي يكديگر در ارائه برنامه درسي در كلاس را با هم مقايسه كرده و
از اين قياس ،ارائه برنامه درسي واحد را بياموزند و توانايي حرفهاي خود را بالا ببرند (ملايينژاد،
 .)0182در چين كلاسها به صورت مداوم مورد مشاهده قرار ميگيرند .كارآموزان معلمي ،معلمان،
شاغلان و مديران بايد از كلاسها بازديد كرده و بازخورد خود را از درس همكاران گزارش دهند
(انجمن آسيا ،2116 ،به نقل از خيريه.)0130،
كولا ساكو ( 0130به نقل از قاسميپويا) بيان ميكند ،من جهت توانمندسازي معلمان در مدرسه
يک مشاهده يک هفتهاي تدوين كردم كه داراي دو عنصر كليدي مشاهده طولاني از درسهاي
هفتگي و يک رشته گفتگو ميان من و معلم بود .اين الگو از شش گام تشكيل شده است.
گام نخست :معلم هفتهاي را تعيين ميكند و در طول آن ،مشاهده كننده نحوه تدريس وي را در
يک كلاس مورد مشاهده قرار ميدهد .گام دوم :پيش از آغاز مشاهده يک هفتهاي ،مشاهده كننده با
معلم ديدار ميكند تا درباره طرحهاي درس و هدفهاي آن درس در هفته آينده گفتگو كند .علاوه
بر اين ،معلم موضوع يا زمينهاي را براي مشاهده بر ميگزيند و مشاهده كننده زمينهاي را بر اساس
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مشاهدههاي پيشين انتخاب ميكند .گام سوم :مشاهده كننده نحوه تدريس معلم را در دو روز مورد
مشاهده قرار ميدهد و هر روز از مشاهدههايش ياداشتهايي تهيه ميكند و به معلم ميدهد .گام
چهارم :معلم و مشاهده كننده وسط هفته يكديگر را ميبينند و در مورد مسائل كلاس تا آن روز
گفتگو ميكنند .آنها بازخوردهاي نوشته شده مشاهده كننده را بررسي ميكنند تا مطمئن شوند كه
معلم و مشاهده كننده هر دو هماهنگ پيش ميروند .در اين جلسه براي روزهاي باقيمانده هفته
برنامهريزي ميكنند و به تنظيم طرحدرسها بر اساس نيازها ميپردازند .گام پنجم :مشاهده كننده
در روزهاي باقيمانده هفته نيز همان كلاس را مشاهده ميكند و به فراهم ساختن بازخورد كتبي
ادامه ميدهد .گام ششم :معلم و مشاهده كننده پس از پايان كلاس درس ،جلسهاي تشكيل ميدهند.
مشاهده كننده بر اساس الگويي كه براي ساختار جديد مشاهده فراهم كرده است ،بازخورد مجموعي
يا پاياني را به صورت كتبي فراهم ميكند.
اين الگو از سايتww.ascd.org/ASCD/pdf/Journals/ed-lead/el/el-201012colasaco-

 template- pdfقابل مشاهده ميباشد.
 -3آموزش مدرسه محور
يكي از روشهاي موفق توانمندسازي معلمان در نظام آموزشي انگلستان از سال  ،0330آموزش
مدرسهمحور است .اين روش بر اساس فلسفه مديريت مشاركتي پايهگذاري شده است .بر اساس
اين برنامه جهت مشاركت مدارس و مراكز تربيت معلم ويژگيهايي به شرح زير قائل شدهاند .اين
روش جهت توانمندسازي دانشجو-معلمان استفاده شده است و شامل ويژگيهاي زير ميباشد
(بازرگان.)0176 ،
تأكيد بر نقش مدير مدرسه در ايجاد تغيير و نوآوري؛
برنامهريزي و تنظيم فعاليتهاي كارورزي توسط مراكز تربيت معلم و مدرسه؛
تأكيد بر نقش مربيگري معلمان در هدايت دانشجويان؛
در نظر گرفتن برنامه كارورزي به عنوان بخشي از برنامه توسعه مدرسه و رشد حرفهاي معلمان؛
ارزشيابي دانشجو-معلمان توسط مدرسه و مركز تربيت معلم؛
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در برنامههاي آموزش مبتني بر مدرسه عموماً مدير مدرسه يا معلمان آموزش ديده در سطح
كشوري مسئوليت اجرايي آموزش معلمان را بر عهده ميگيرند (سازمان پژوهش و برنامهريزي
آموزشي.)0163 ،
براي توانمندسازي معلمان با استفاده از آموزش مدرسهمحور از راهبردهاي زير استفاده ميشود.
استفاده از كلوبهاي معلمان و مديران ،تشكيل جلسات كاركنان ،تشكيل جلسات معلمان يک
منطقه كه مواد درسي مشترک را تدريس ميكنند ،ملاقات با مشاوران مواد درسي و اولياء ،بررسي
مشاورهاي دو به دو در مشكلات كلاسي ،مطالعه كتابخانهاي
 -4آموزش ضمن خدمت
براي ارتقاء توانمندي معلمان در كشور كره برنامههايي با هدف اعتلاي صلاحيت و شايستگي معلمان
با عنوان آموزش ضمن خدمت تدارک ديده شده است .اين برنامهها در  1مقوله آموزش كيفيت،
آموزش كليات و دروس عمومي ،آموزش تخصصهاي شغلي و آموزش پيشرفته دستهبندي گرديده
است (فرهنمديان.)0173 ،
 -0آموزش كيفيت :اين برنامه براي رشد و بالا بردن سطح مهارتهاي معلم ميباشد .حداقل
اين برنامهها  081ساعت بوده و با توجه به سطوح معلمان و نوع مؤسسات تربيتي انجام ميشود.
 -2آموزش كليات و دروس عمومي :اين آموزشها به صورت حضوري و غيرحضوري براي
مديران مدارس و كارشناسان ستادي است و در مورد مسائل شغلي مربوط حداقل به مدت 61
ساعت انجام ميشود.
-1آموزش حرفهاي و شغلي :اين آموزش براي معلماني است كه در دورهاي طولاني از معلمي
دور ماندهاند؛ يعني يا در مرخصي استعلاجي يا در ديگر مرخصيها بودهاند .اين برنامهها تحت نظر
مستقيم موسسه ملي تحقيقات و تربيت آموزشي انجام ميشود.
 -1آموزش پيشرفته :در اين آموزش معلمان برگزيده به نهادهاي آموزشي و تحقيقاتي داخل و
خارج فرستاده ميشود.
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از ديگر موارد؛ خط مشي كشور سنگاپور ،يعني «كمتر تدريس كنيد ،بيشتر بياموزيد» زمان لازم
را در طول روز براي پيشرفت حرفهاي و برنامهريزي و كار با دانشآموزان در خارج از كلاس فراهم
ميآورد .از اين رو اختصاص  011ساعت در سال براي پيشرفت حرفهاي معلمان تضمين شده است
(دارلينگ-هاموند ،2101 ،به نقل از خيريه.)0130،
 -5آموزش از راه دور
آموزش از راه دور به صورت يک فرايند آموزشي است كه در آن معلم و فراگير از نظر زماني و
مكاني از هم فاصله دارند (رابينسون و لاشن2111 ،؛ به نقل از يماني و نصر .)0131 ،در چين جهت
توانمندسازي معلمان با استفاده از آموزش از راه دور يک شبكه سه لايه راديويي ،تلويزيوني و
ماهوارهاي در سال  0387راهاندازي شد كه با مشاركت اساتيد دانشگاه بود .اين شبكه به تقويت بنيه
علمي معلمان و روزآمد كردن دانش علمي آنان ،بهسازي و آموزش ضمن خدمت مديران و كاركنان
ديگر براي بالا رفتن سطح مديريت مدارس پرداخت (فرهنمديان .)0173 ،از ديگر نمونههاي آموزش
از راه دور ميتوان به برنامههاي آموزش راديويي نپال و آموزش از راه دور زبان انگليسي براي
معلمان سريلانكا اشاره كرد.
بسياري از كشورهاي منطقه آسيا و اقيانوسيه از جمله كشورهاي بنگلادش ،چين ،هند ،اندونزي،
جمهوري دموكراتيک خلق لائوس (از طريق تلويزيون) ،مالزي ،مالديو ،ميانمار ،نپال (از طريق
راديو) ،پاكستان ،گينه نو ،فيليپين ،جمهوري كره ،ساموا ،سريلانكا ،تايلند و ويتنام از آموزش از راه
دور جهت توانمندسازي معلمان بهره ميگيرند (سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي .)0163 ،در
حال حاضر در انگلستان بهكارگيري روشهايي همچون كنفرانس رايانهاي ،بهرهگيري از فناوري به
عنوان برقراري ارتباط ميان مدارس و دانشگاهها ،تشكيل پروندههاي ارزشيابي الكترونيكي براي
دانشجو معلمان و راهنمايي از راه دور (ارتباط مجازي) متداول است (ملايينژاد و ذكاوتي.)0186 ،
از مزاياي آموزش از راه دور علاوه بر قابل دسترس بودن براي كساني كه خارج از محدوده نظام
آموزش حضوري قرار گرفتهاند ،هزينه سرانه هر فراگير در نظام آموزش از راه دور به طور متوسط
كمتر از هزينه آموزش او در نظام آموزش حضوري است .آموزش از راه دور همچنين ميتواند از
تكنولوژيهاي نوين آموزشي نظير ويدئو ،راديو ،تلويزيون و كامپيوتر بيشترين استفاده را به عمل
آورد (سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي.)0163 ،
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 -6درسپژوهی
درسپژوهي الگوي ژاپني پرورش حرفهاي معلمان در مدرسه است و در عمل به گسترش فرهنگ
يادگيري در مدرسه ياري ميرساند .در اين فرايند معلمان از يكديگر ميآموزند ،دانش حرفهاي خود
را ارتقاء ميدهند ،به بازبيني و بازانديشي در رفتار آموزشي خود ميپردازند و بيش از پيش به نيازها
و نحوه تعامل با دانشآموزان توجه ميكنند(فرنادز و يوشيدا ،2113 ،به نقل از سركارآراني.)0131 ،
درسپژوهي ،يک حلقه پژوهشي است كه در آن معلمان به صورت گروهي درباره موضوعات
برنامه درسي به پژوهش ميپردازند .آنها در ابتدا به تبيين موضوعي ميپردازند كه سبب ايجاد
انگيزه در گروه درسپژوهي شده است .مسئله ميتواند دامنه وسيعي از موضوعات از عمومي و
كلي تا جزئي و كوچک را در بر گيرد .سپس گروه به مسئله شكل داده و بر آن تمركز ميكنند ،به
صورتي كه بتوانند در يک درس خاص كلاسي مطرح شود .در هنگام تدوين هدف يادگيري معلمان،
براي طراحي و برنامهريزي درس تشكيل جلسه ميدهند .هدف اصلي در اينجا درک چگونگي و
چرايي كاركرد درس براي افزايش فهم مطالب در ميان دانشآموزان است .براي تدريس درس،
تاريخي معين ميشود .معلمان پس از پذيرش نقش در اجراي اين فرايند ،زمينههاي لازم براي اجراي
موفق درس در شرايط واقعي را مورد بحث و بررسي قرار ميدهند .معلمان پس از اجراي مشترک
در كلاس به نقد و بررسي كار ميپردازند .در اينجا تمركز بر درس است نه معلمي كه آن را آموزش
داده است .پس از طراحي طرح درس تجديدنظر شده ،درس در كلاسي متفاوت اجرا ميشود .در
اين مرحله همه اعضاي شوراي معلمان در يک جلسه شركت ميكنند .سپس معلمان و ناظران درس
را نقد و تغييراتي را پيشنهاد ميدهند (يوشيدا0333 ،؛ به نقل از خاكباز ،فدايي و موسيپور.)0187 ،
در كشورهايي همچون چين ،انگلستان ،ژاپن ،آمريكا ،كشورهاي حوزه خليج فارس و آسياي
ميانه ،اقيانوسيه و آفريقاي جنوبي از اين فرايند براي غنيسازي فرايند يادگيري و توانمندسازي
معلمان استفاده ميشود (محمدي و محمدي )0131 ،و سازكارهايي را براي خود انديشي و ارتقاي
مستمر فراهم ميكند (استوارت؛ ترجمه خيريه.)0130 ،
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 -7خود ارزیابی
يكي از اهداف ارزشيابي معلمان ارتقاي يادگيري حرفهاي و توانمند شدن آنان است .اين كار غالباً
از طريق گفتگوهاي تخصصي ميان معلمان ،همكاران و ناظراني كه از كلاسهاي آنان بازديد به عمل
ميآورند ،تحقق مييابد (دانيلسون ،ترجمه خيريه .)0130 ،كارآمدترين معلمان سعي دارند با تفكر
و تعمق در سرعت پيشرفت دانشآموزان ،مهارتهاي خود را به صورت مداوم افزايش دهند .براي
مثال مگاستوارت به طور معمول از كلاسهاي صبح خود فيلمبرداري ميكند و آنها را مورد بررسي
قرار ميدهد تا در صورت لزوم طرح درس خود را براي كلاسهاي بعد از ظهر اصلاح كند .نوردليا
موودي از زمان برگشتنش به خانه استفاده ميكند و نكات مثبت و منفي كار در كلاس آن روز را
مورد بررسي دقيق قرار ميدهد (فار ،ترجمه بخشعليزاده.)0130 ،
 -8انجام و اجرای سمیخارها و مباحثات
يک ديگر از راههاي توانمندسازي معلمان انجام و اجراي سمينارها و مباحثات ميباشد.
 -9اقدام پژوهی
اقدامپژوهي و مشورت با همكاران و ناظران از ديدگاههاي جديد در ارتقاء توانمندي و مهارتهاي
حرفهاي معلمان است (عبدالهي و رستگارپور .)0186 ،اقدامپژوهي يا پژوهش در عمل ،رويكردي
سازنده در جهت گسترش توانايي معلمان جهت اصلاح و بهبود روشها به منظور شناسايي مسائل
و حل آنها در محيط آموزشي است .اقدامپژوهي به عنوان يک فرصت علمي به معلمان و ساير
دستاندركاران امور آموزشي كمک ميكند تا پديدههاي پيرامون خود را واقعيتر ديده و در مورد
آنها تأمل كنند و براي بهبود وضع موجود تلاش كنند (طلوعي .)0181 ،هدف از اقدامپژوهي
مشخص كردن موقعيتهاي نامعين ملموس مربوط به اقدامها و عمليات آموزشي است؛ به طوري
كه با استفاده از نتايج آن ،انجام استراتژيک اقدامات آموزشي ميسر شود (بازرگان.)0172 ،
مراحل اقدامپژوهي :مرحله اول بيان آشكار موقعيت نامعين مورد مطالعه ميباشد .مرحله دوم
بررسي علل احتمالي بروز اين موقعيت نامعين ميباشد .در مرحله سوم بايد به بازنگري منابع
اطلاعاتي موجود در مورد موقعيت نامعين پرداخت .در مرحله چهارم با توجه به نتايج مرحله قبل،
مسئله مورد پژوهش تعديل شده و در صورت لزوم در سؤالهاي پژوهشي تجديد نظر ميشود .در
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مرحله پنجم به انتخاب ابزار و روش گردآوري دادهها ميپردازيم و نهايتاً در مرحله ششم دادههاي
مورد نياز گردآوري شده و مورد تحليل قرار ميگيرد (بازرگان.)0172،
 -11خودآموزی
در اين اقدام كنترل مسئوليت يادگيري و توانمندي بر عهده فرد ميباشد .خودآموزي سه شرط دارد.
بر اساس اين شروط ،فراگير بايد :ميزان استقلال در يادگيري كه به او محول شده را قبول كند،
مهارتها و نگرشهاي لازم براي مديريت اين استقلال را داشته باشد يا كسب كند و قادر باشد بر
اساس خودمحتاري محول شده به وي به ميزان معقول و موثر ياد بگيرد (پتي2111 ،؛ به نقل از
يماني و نصر.)0131 ،
 -11تمدید پروانه تدریس
يكي از راههاي توانمندسازي معلمان از لحاظ علمي و مهارتي در تدريس ،تمديد پروانه تدريس
ميباشد .در اين روش معلمان موظف هستند در دورههاي متوالي ،پروانه تدريس خود را تمديد
كنند .لذا جهت تمديد اين پروانه بايد دوباره با استفاده از روشهاي مختلف خود را بروزرساني
كنند .براي مثال ميتوان گفت در كشورهايي همچون استراليا ،اندونزي ،نيوزلند ،فيليپين و تايلند
معلمان هر چند سال يکبار بايد پروانه تدريس خود را تمديد كنند (گزارش يونسكو.)2101 ،
 -12تشریك مساعی
تشريک مساعي فرايندي ساختار يافته و بازگشتي است كه در آن دو يا چند نفر براي رسيدن به
هدف مشترک ،تلاشي بر پايه منطق شكل ميدهند كه اين تلاش به وسيله به اشتراک گذاشتن دانش
خلاق ميباشد .يادگيري و تشريک مساعي نيازي به رهبري ندارد و حتي ميتواند از طريق
غيرمتمركزسازي نتايج بهتري به بار آورد (اسدنژاد ركني و صفري كهره .)0188 ،براي مثال يک روز
كاري معلمان ژاپني با ايجاد توازن بين آموزش به دانشآموزان و كار با ديگران توأم است و اين امر
براي پيشرفت و توسعه تدريس معلمان برنامهريزي شده است .همچنين معلمان با گروههاي ديگري
از معلمان هم تخصص خود جلسات تشريک مساعي دارند .براي مثال در اين جلسات مدلي براي
نمايش كلاسي طراحي ميكنند كه توسط ساير معلمان با ناظران خارج از مدرسه مورد مشاهده قرار
ميگيرد (ملايينژاد.)0182 ،
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تلفیق تئوری و عمل
توانمندسازي معلمان از اهميت بسزايي برخوردار است چرا كه تدريس به قدري دشوار است كه
همواره ميتوان آن را بهبود بخشيد .از جمله برنامههاي اجرا شده در كشور براي آماده كردن افراد
داراي توانمنديهاي توأمان علمي و حرفهاي به عنوان معلم ميتوان به موارد زير اشاره كرد :ايجاد
رشتههاي دبيري و دانشكدههاي علوم تربيتي در دانشگاهها ،تأسيس و گسترش دانشسراها و مراكز
تربيت معلم و آموزش عالي فرهنگيان و اجراي دورههاي متعدد كوتاه مدت (ضمن خدمت) .با
وجود اين در حال حاضر برنامهها و سياستگذاريهاي فعلي در اين حوزه با ابهامات و كاستيهايي
روبروست كه شناسايي آنها و تلاش براي رفع آنها را بايد در اولويت كاري نظام آموزشي قرار
داد .حذف تدريجي رشتههاي دبيري در دانشگاهها ،جدايي روزافزون ميان دانشگاهها و مجموعه
آموزش و پرورش از نشانههاي بارز اين موضوع است (عباسي.)0180 ،
كارورزي در تربيت معلم ،عملي كردن مطالب نظري همراه با تمرينهاي مكرر براي رسيدن به
مهارتهاي عملي تدريس است .فعاليت كارورزي از اين جهت حائز اهميت است كه وسيلهاي
براي تلفيق نظريه و عمل است و كارايي دانشجو معلمان را در كاربرد اطلاعات و دانش كسب شده
در محيط واقعي افزايش ميدهد .در طي اين فعاليتها دانشجو معلم فرصت مييابد تا با بهرهگيري
از راهنمايي معلمان با تجربه ،از وظايف و مسئوليتهاي يک معلم آگاهي يابد و مهارتهاي حرفهاي
خود را در زمينه تدريس ،رابطه با دانشآموزان و استفاده از مفاهيم آموزشي تقويت كند (بازرگان،
.)0176
آساجييونيياما ( 0338به نقل از ملايينژاد و ذكاوتي )0186 ،در پژوهشي با عنوان تلفيق نظريه
و عمل در دوره پيش از خدمت معلمان در ژاپن به ضعف دوره پيش از خدمت معلمان جهت
آمادهسازي براي تدريس زبان اشاره كرد .نتيجه اين بررسي ارائه الگويي براي بهبود مهارتهاي
معلمان در دوره پيش از خدمت با بهكارگيري روشهاي كار گروهي و تكنيکهاي عملي در فرايند
ياددهي-يادگيري آنان است.
مطالعه تطبيقي ديگري در منطقه آسيا پاسيفيک در سال  0338انجام شد كه به مسائل و مشكلات
نظام آموزش معلمان در كشورهاي تايوان ،ژاپن ،هنگكنگ ،سنگاپور ،چين ،استراليا و ايالات متحده
آمريكا پرداخت .يكي از اهداف اين پژوهش ارائه تحليلي درباره توازن ميان نظريه و عمل و تلفيق
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آن دو بود .نتايج اين پژوهش نشان داد كه شباهتهاي بسياري در مورد مشكلات زمينهاي تربيت
معلم در خصوص برقراري ارتباط و توازن ميان نظريه و عمل در برنامه تربيت معلم وجود دارد
(نشريه آسيا پاسيفيک آموزش معلمان.)0338 ،
النورا ويليچ و فرنادو ريمرز (2111؛ به نقل از ملايينژاد و ذكاوتي )0186 ،در پژوهشي با عنوان
رشد حرفهاي معلمان به عنوان يادگيرندگان مادامالعمر :الگوها ،تمرينها و عوامل موثر بر آن ،نظام
آموزش معلمان و نحوه توسعه حرفهاي آنان را در پانزده كشور انگلستان ،آلمان ،هلند ،اسپانيا ،سوئد،
پرتقال ،اكراين ،ژاپن ،چين ،مالزي ،سنگاپور ،استراليا ،اسرائيل ،آمريكاي شمالي و كانادا مورد مقايسه
قرار دادند .نتايج اين مطالعه نشان داد كه توسعه حرفهاي معلمان بايد به عنوان فرايندي تلقي شود
كه از دوره پيش از خدمت شروع ميشود و تمام طول زندگي فرد را در بر ميگيرد و توسعه حرفهاي
آنان بايد به صورت نظاممند طراحي ،حمايت ،بودجهبندي و بررسي شود .محور برنامههاي پيش از
خدمت معلمان بايد دانش تعليم و تربيت ،همراه با تمرينات عملي باشد.
خاكباز ،فدايي و موسيپور ( )0187در مطالعهاي با عنوان تأثير درسپژوهي بر توسعه حرفهاي
معلمان به اين نتيجه دست يافتند كه درس پژوهي ميتواند به عنوان الگويي مطلوب در توسعه
حرفهاي معلمان مطرح گردد .همچنين سركارآراني ( )0131درسپژوهي را به عنوان الگويي موثر
براي ايجاد تحول در آموزش از طريق توليد و ترويج دانش حرفهاي در مدرسه بيان ميكند.
در زمينه تلفيق نظريه و عمل ميتوان گفت ،معلمان بايد با منابع كمک آموزشي مرتبط با درس
آشنا باشند و ضمن آشنايي با روشهاي متفاوت تدريس ،نحوه استفاده از آنها را در كلاس درس
بياموزند .استفاده از روشهاي فعال تدريس نظير روشهاي كارگاهي ،سمينارها ،اجراي پروژههاي
فردي و گروهي ،سفرهاي اكتشافي ،تشكيل گروههاي كوچک ،جلسات بحث و گفتگو براي مذاكره
درباره فعاليتها و پژوهشهاي اخير در زمينه تدريس ،بازبيني مقالهها ،نظريههاي مربوطه ،اجرا و
بهكارگيري گزارشهاي اقدامپژوهي و اجراي پروژههاي فردي و گروهي با بهرهگيري از فناوري
ميتواند مهارت آنها را در زمينه تلفيق نظر و عمل افزايش دهد (ملايينژاد و ذكاوتي.)0186 ،
همچنين بعد از اتمام دورههاي آموزشي چه براي معلمان ،چه دانشجو-معلمان ،هنگامي كه معلم
مطالب فراگرفته را به كلاس درس ميبرد ،تازه آموزش معلم شروع شده و در اين هنگام نبايد او را
به حال خود گذاشت .بازديدهاي مستمر از كلاس درس ،برگزاري كلاسهاي تبادل نظر و رفع
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مشكلات احتمالي ضامن موفقيت آموزش ضمن خدمتي است كه معلم فراگرفته است ،حداقل 11
درصد طول هر دوره آموزش ضمن خدمت بايد به آموزش شيوههاي آموزش اختصاص يابد ،معلم
بايد چنان آموزش ببيند كه نقش خود را بيشتر تسهيل كننده امر آموزش بداند تا منتقلكننده يک
رشته از مفاهيم ،ارزشيابي آموختههاي معلم در دورههاي آموزشي بايد در كلاس درس سنجيده شود
و مراكز آموزش ضمن خدمت بايد ضمن ارزشيابي حاصل كار ،بايد آن آموزش را اصلاح و تعديل
يا تقويت كنند ،در كلاسهاي آموزش معلمان بايد شرايط محيطي كلاس را به همانگونه فراهم آورد
كه انتظار ميرود معلم در مدرسه به وجود آورد (رستگار.)0176 ،

نتیجهگیری
در اين مقاله روشهاي متعددي با مصاديق متعدد در كشورهاي مختلف براي آموزش و
توانمندسازي معلمان معرفي گرديد كه هر كدام مزايا و محدوديتهاي خاصي دارد .روش آموزشي
مناسب بستگي به نيازهاي آموزشي معلمان ،محتواي مورد نظر ،امكانات ،برنامه كاري معلمان و
سياستهاي وزارت آموزش و پرورش دارد .توجه به تجارب كشورهاي مختلف و بهكارگيري
تجارب آنها با توجه به امكانات هر كشور ميتواند در راستاي انتخاب راهكارهاي مناسب كمک
كننده باشد .در كشور ما ،وزارت آموزش و پرورش بيشتر با تمركز بر كلاسهاي ضمن خدمت و
كارگاههاي آموزشي اقدام به توانمندسازي معلمان در زمينههاي مختلف ميكند؛ درحاليكه آموزش
ضمن خدمت و پيش از خدمت معلمان عملاً ناتواني خود را در ايجاد تغيير و تحول در سيستم
آموزشي نشان داده است (رستگار .)0176 ،بنابراين بايد به دنبال روشي نو در فرايند توانمندسازي
معلمان بود كه حاصل آن ،كلاسهاي درس را به طور واقعي متحول سازد .از جديدترين و كاراترين
اين روشهاي كه تأثير بسزايي هم در آموزش معلمان در عمل داشته ،ميتوان به درسپژوهي در
كشور ژاپن اشاره كرد .روشهاي ديگري همچون مشاهده كلاسي ،آموزش مدرسه محور ،آموزش
از راه دور ،خود ارزيابي ،انجام و اجراي سمينارها و مباحثات ،اقدام پژوهي ،خودآموزي ،تمديد
پروانه تدريس و تشريک مساعي هم مطرح ميباشند كه هر كدام با توجه به شرايط و موقعيت
خاص خود كارايي بسزايي دارد؛ لذا پيشنهاد ميشود كه با توجه به شرايط و امكانات از روشهاي
مختلف يا تركيبي از آنها جهت توانمندسازي معلمان بهره برده شود و خود معلمان هم در اين
زمينه علاقمند بوده و در پي گسترش و توسيع اين روشها جهت توانمندسازي خود باشند چنان
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كه لئوتولستوي نويسنده روسي بيان ميكند هر معلم بايد به نقص دانشآموز در درک ،به عنوان
نقص خود در تدريس نگاه كند ،نه نقص دانشآموز؛ و با اين نگرش در جهت رشد توانمنديهاي
خود براي كشف روشهاي جديد تلاش كند (فار ،ترجمه بخشعليزاده.)0130 ،
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 .00دانيلسون ،شارلوت .)0130( .ارزشيابيهايي كه به يادگيري معلمان كمک ميكنند( .ترجمه مريم خيريه).
چشمانداز آموزشي.7 .
 .02شعباني ،زهرا .)0181( .بررسي تطبيقي برنامه تربيت معلم ايران و چند كشور جهان .تعليم و تربيت.73 .
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 .07فرهمنديان ،محمد .)0173( .تعليم و تربيت :نظام تربيت معلم در كره جنوبي و چين .رشد معلم.011 .
.03-20
 .08فار ،استيفن .)0130( .هدايتگري و رهبري به جاي جادوگري( .ترجمه شهرناز بخشعليزاده) .چشمانداز
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 .03عبدالهي ،بيژن و حيدري ،سريه .)0188( .عوامل مرتبط با توانمدسازي اعضاي هيئت علمي دانشگاه.
انجمن آموزش عالي ايران.0-22 .0 .
 .21عبدالهي ،نيدا؛ رستگارپور ،حسن .)0186( .مطالعه تطبيقي راهبردهاي پيشرفت حرفه اي معلمان در ICT
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«تأثیر آموزش ضمن خدمت بر توسعهی حرفهای معلمان
با تاکید بر "برنامههای مصوب آموزش خلاقیت"»
مریم باباپور واجاری
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نرجس حسیننژاد حسنسرایی

2

رحمت اله خوارزمی رحیمآبادی

1

چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسي تأثير آموزش ضمن خدمت بر توسعهي حرفهاي معلمان بود .روش
پژوهش شبه آزمايشي با طرح آزمون مقدماتي و نهايي با گروه كنترل و جامعهي آماري شامل معلمان
و دانشآموزان دورهي متوسطهي اول آموزش و پرورش شهرستان رودسر بود كه  11نفر از معلمان
با روش نمونهگيري هدفمند انتخاب شده و به صورت تصادفي  01نفر اعضاي گروه آزمايش را
تشكيل دادند و به همين تعداد ،از طريق همتاسازي در گروه كنترل جايگزين شدند .همچنين 201
دانشآموز به روش تصادفي انتخاب شدند .ابزار پژوهش حاضر ،پرسشنامهي محقق ساخته بود كه
در سه بخش دانش (شامل  01گويه) ،نگرش (شامل  27گويه) و مهارت تدريس (شامل  11گويه)
تهيه گرديد .پس از تأييد روايي صوري و محتوايي ،پايايي آن با آلفاي كرونباخ در سه خرده آزمون
دانش ،نگرش و مهارت به ترتيب 1/81 ،1/71و  1/82و پايايي كل  1/80محاسبه شد .دادهها با
استفاده از آزمون مانكوا مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت .يافتهها نشان داد كه بين دو گروه از لحاظ
متغير توسعهي حرفهاي تفاوت معناداري وجود دارد .به عبارتي آموزش ضمن خدمت ،بر توسعهي
حرفهاي معلمان تأثير دارد.
واژههاي كليدي :ضمن خدمت ،مهارت ،نگرش ،دانش ،توسعهي حرفهاي ،آموزش خلاقيت

 . 0كارشناس ارشد مديريت آموزشي ،كارشناس پژوهش و عضو دفتر مقاله پژوهشكده تعليم و تربيت اداره كل
آموزش و پروش استان گيلان ،گيلان،ايرانIranedu.research@gmai.com .
 . 2كارشناس ارشد برنامه ريزي آموزشي ،كارمند آموزش و پرورش شهرستان رودسر ،گيلان ،ايران.
hoseinnejad288@yahoo.com
 . 1رييس انجمن علمي آموزش و پرورش استثنايي استان گيلان ،گيلان ،ايرانiranedu@gmail.com .
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مقدمه
ويژگيهاي شخصيتي از جمله خلاقيت ،0تأثير زيادي بر زندگي و جهان ما دارند و موفقيتهاي
برجسته و ممتاز در هنر و علوم به خلاقيت وابستهاند (فيست و جرمن0338 ، 2؛ كافمن 2112، 1و
مک كينون .)0362، 1از نظر وودمن )0331( 1نوآوري به واسطهي خلاقيت ،عامل مهم موفقيت و
مزيت رقابتي سازمانهاست .همچنين خلاقيت ،خلق ايدههاي سودمند و نوظهور و نوآوري مكمل
موفقيت ايدههاي خلاق در يک سازمان است (گوماس اغلو و ايلسو .)2113 ،6سازمان توسعه و
همكاري اقتصادي )2111( 7پيش از ده سال گذشته ،خلاقيت را به عنوان هستهي دانش جامعه
تشخيص داد .همچنين بناجي ،بورن و بوخينگام )2116( 8خلاقيت را نشانهاي از احياء جامعه عنوان
ميكنند (كاچيا و فِراري .)2101 ،3براي داشتن جامعهي خلاق ،وجود نظام آموزش و پرورش پويا
و خلاق اجتنابناپذير است (حسيني.)0187 ،
جامعه و مدرسه ميتوانند تأثير معنيداري روي خلاقيت داشته باشند (نيو و استرنبرگ.)2111 ،01
نظامي كه امروزه بيش از ساير نظامها ،در زمينهي پرورش خلاقيت و نوآوري مسوؤليت دارد،
آموزش و پرورش است .زيرا اين نظام ،زيربناي اصلي و عمدهي شخصيت و ديدگاههاي انسان را
ميسازد و رشد ابعاد وجود آدمي را باعث ميشود (صافي .)0182 ،امروزه در كشورهاي توسعه
يافته ،شكوفايي و پرورش خلاقيت دانشآموزان از مهمترين هدفهاي آموزش و پرورش ،به شمار
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ميرود (شريفي و داوري .)0188 ،آموزش و پرورش خلاق ،مبتني بر رويكرد زايشي 0است و هدفش
آموزش دادن شيوهي يادگرفتن ،انديشيدن ،نرمش و پويندگي با استفاده از روشهايي است كه
متضمن زايش و توليد فعاليتهاي انعطافپذيري 2و مسؤوليتپذيري و مشاركتجويي است .مربيان
سازمان آموزش و پرورش در دورههاي مختلف تحصيلي رسالتي بس مهم و عظيم بر عهده دارند
تا با شكوفا كردن خلاقيتهاي دانشآموزان ،به استقرار جامعهاي پويا 1و سرشار از نوآوري و
پيشرفت همت گمارند (اسدي .)0183 ،خلاقيت اگرچه تا حدودي جنبهي ذاتي دارد ولي ميتوان
آن را آموزش داد و به طور متوسط همهي افراد تا حدودي از قوهي خلاقيت برخوردار بوده و اين
آموزش و پرورش است كه بايد زمينههاي لازم را براي شكوفايي اين استعداد فراهم سازد .بنابراين
پرورش خلاقيت بايد به عنوان يكي از هدفهاي اساسي آموزش و پرورش در هر كشوري تلقي
گردد.
نوع نگرش معلم به ماهيت و مفهوم خلاقيت ،مهارتهاي معلم در پرورش خلاقيت ،محيط و
محتواي يادگيري ،آزادي و امنيت يادگيرنده ،علايق و نيازهاي فراگيران ،از جمله اصولي است كه
مي توان از آن به عنوان راهبردهاي پرورش خلاقيت در نظام آموزش و پرورش نام برد (محمدي
احمد آبادي .)0187 ،بديهي است نظام آموزشي بايد به پرورش افرادي با انديشهي انتقادي و خلاق
كه توانايي حل مسأله و گشودن گرهها و معضلات را داشته باشند ،تأكيد ورزد ،نه انباشت اطلاعات
و دانشهايي كه به سرعت منسوخ خواهد شد (مشكلاني .)0181 ،نظام آموزشي ايران براي پرورش
خلاقيت كودكان و نوجوانان ،نيازمند تحول اساسي است و معلمان از عناصر كليدي اين نظام هستند
(حسيني .)0186 ،معلمي كه شناخت صحيحي از ماهيت خلاقيت ،موانع و روشهاي پرورش نداشته
باشد ،بديهي است نه تنها نميتواند اقدامي براي بروز استعدادهاي خلاق دانشآموزان خود در كلاس
انجام دهد ،بلكه ممكن است ناآگاهانه و به مرور زمان كلاس درس خود را به محيطي تبديل كند
كه در آن خلاقيت دانششآموز سركوب ميشود (سليماني .)0187 ،به عبارتي معلمان ميتوانند بروز
خلاقيت دانشآموزان را سبب شوند و يا بالعكس با اعمال نامناسب ،باعث عقيم ماندن خلاقيت آنها
0 . Generative approach
2 . Flaxibility
1 . Dynamic
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شوند (كاظمي و جعفري .)0187 ،گالاگر 0معتقد است كه معلم ميتواند در پرورش خلاقيت دانش-
آموزان مؤثر باشد (قاسمي و اقليدس .)0181 ،معلمان نقش مهمي در رشد كودكان خلاق و مستعد
بازي ميكنند (بارون .)0383 ، 2گاردنر )2112( 1در نتيجهي تحقيقات خويش نشان داده است كه
معلمان در ايجاد انگيزهي افراد خلاق نقش بسيار مهمي ايفا كردهاند.
در دو دههي گذشته ،كانون بحث و گفت و گو پيرامون كيفيت مدارس اثربخش ،بيشتر متوجه
توسعهي حرفهاي معلمان 1است (ريشتر و كلاسمان ،لودک و بامرت .)2100 ،1به دليل تشديد
چالشهاي پيش روي معلمان در حرفهي معلمي و افزايش انتظارات مردم از كيفيت آموزش ،كيفيت
توسعهي حرفهاي از اهميت بالايي برخوردار است (گنسر .)2111 ،6يكي از مؤثرترين روشها براي
توانمندسازي حرفهاي كاركنان ،فراهم نمودن برنامههاي توسعهي حرفهاي است كه ميتواند موجب
رشد مهارتهاي حرفه اي و علمي فرد و ارتقاء تعهد سازماني او گردد (دربان آستانه و ايرواني،
فائزيپور و شريفزاده .)0181 ،توسعهي حرفهاي معلمان عبارت است از «فرايندها و فعاليتهاي
طرحريزي شده به منظور افزايش دانش ،مهارتها و نگرشهاي حرفهاي معلمان تا از اين طريق
بتوانند موجب بهبود يادگيري دانشآموزان شوند» (گاسكي .)2111 ،7توسعهي حرفهاي موجب
افزايش دانش محتوايي معلمان ،استفاده از روش تدريس پژوهشي در كلاس و بهبود نمرات
دانشآموزان در آزمونهاي استاندارد ميشود (باچينسكي و هانسن .)2101 ،8هدف نهايي توسعهي
حرفهاي معلمان ،انتقال يادگيريهاي حرفهاي به محيط كلاس و مدرسه و به تبع پيشرفت تحصيلي
دانشآموزان است (طاهري و عارفي ،پرداختچي و قهرماني.)0132 ،

0 . Gallagher
2 . Barron
1 . Luik
1 . Teacher Professional Development
1 . Richter, Klusman, Ludtke & Baumert
6 . Ganser
7 . Guskey
8 . Buczynski & Hansen
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به عقيدهي زارعي ( )0171آموزش مؤثر ،به افراد كمک ميكند تا بتوانند به رشد و توانايي كافي
در شغل خود دست يابند و با كارايي بيشتري عمل نمايند (عليرضايي و تولايي .)0187 ،آموزش از
عوامل اساسي در تربيت نيروي انساني به شمار ميرود كه منجر به تغيير رفتار و ايجاد مجموعهاي
از دانش ،0تفكر ،نگرش ،ارزشها و مهارتها ميشود (حسينزاده .)0188 ،هدفهاي آموزشي در
سازمانها متعددند .آن چه در نظام بهسازي سازمانها به تدريج بايد مورد تأكيد قرار گيرد ،نتايج
حاصل از آموزش است و نه صرف ًا انجام آموزش يا آمار ساعات آموزشي (ميرسپاسي .)0188 ،محور
اصلي و فلسفهي اساسي آموزش و پرورش ،خواه به صورت رسمي و خواه به صورت غير رسمي،
به صورت دورههاي بلند مدت يا كوتاه مدت؛ گسترش و تكامل معرفت و افزايش علم ،اطلاعات و
دانش انسان است .عنصر اساسي و هستهي مركزي و به اصطلاح ،روح هر سازمان ،نيروي انساني و
كاركنان آن سازمان است .از اين رو آموزش و تربيت نيروي انساني در سازمانها ،يک امر حياتي و
اساسي تلقي ميشود (سعيدي رضواني و بينقي.)0187 ،
سازمانها براي تجديد حيات و نوآفريني و به منظور توانمندسازي 2كاركنان خود ،اقدام به
اجراي برنامههايي ميكنند كه موجب افزايش قابليتها و توانمنديهاي آنان ميشود .يكي از اين
اقدامات ،برنامهريزي ،اجرا و ارزشيابي برنامههاي آموزش ضمنخدمت 1است .آموزش ضمن-
خدمت 1از لحاظ سازماني ،به آن نوع آموزشي اطلاق ميشود كه عموماً پس از استخدام فرد در
سازمان صورت ميپذيرد .فورد ( )0333معتقد است آموزش ضمنخدمت عمدتاً در سه محور
اساسي توسعهي دانش ،بهبود مهارتها و ايجاد يا تغيير نگرشها ارائه ميشود آموزش ضمن خدمت
كاركنان ،1به منظور بهبود اطلاعات ،مهارتها و نگرشهاي كاركنان صورت ميپذيرد .شالودهي
افزايش بهرهوري در سازمانها ،مستلزم تأكيد بر نيروي انساني از نظر كيفي و ممانعت از نابهنگام
شدن افراد در حرفهشان ميباشد .اگرچه تمام عوامل ايجادكنندهي نابهنگامي در حرفه را نميتوان

0 . Knowledge
2 . Empowerment
1 . In- service education
1 . In- Service Training
1. In-Service Eduation
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از طريق آموزش بر طرف ساخت ،بدون شک آموزش ضمن خدمت كاركنان از طريق بهسازي و
نوسازي دانش و توانايي افراد ،نقش مهمي در بهنگامسازي آنان دارد (فتحي واجارگاه.)0183 ،
اگرچه آموزش و تعليم و تربيت براي همهي اصناف بشر ضروري است اما آموزش معلمان به دليل
نقش و تأثيري كه در پيشرفت كشور دارند امري مهم تر تلقي ميگردد .در جهان امروز؛ تعليم و
تربيت معلم از نظر منافع ملي جزء منافع سطح اول محسوب ميشود (سركار آراني )0183 ،به طوري
كه سرمايهگذاري در جهت آموزش معلمان از نوع سودمندترين سرمايهگذاري ها محسوب ميشود،
زيرا معلمان توانمند نقطهي آغاز هر تحول آموزشي هستند (چانگ .)2118 ،0دربارهي لزوم وجود
آموزشهاي نظري براي موفقيت حرفهاي معلم ،هاولي 2و گروهي از صاحبنظران مطرح ميكنند
كه" غير ممكن است كسي بدون آموزش ديدن در روشهاي موضوع درسي ،بتواند در كلاس
تدريس كند و معلم موفقي باشد" (گلاس.)2112 ،1
درک معلمان از خلاقيت و ارتباط آن با دانش و انگيزش ،در آمادهسازي آنها جهت بالا بردن
خلاقيت دانشآموزان ،نقش بسيار مهمي دارد .بنابراين مسألهي آموزش خلاقيت به معلم ،حساس و
سرنوشتساز است (فريير .)2113 ،صفراغلو ( )2111بيان ميكند :به منظور توسعه و پيشرفت
جامعه ،وجود يک آموزش با كيفيت در مدارس ضروري است .اما فقط معلمان شايسته ميتوانند
آموزش با كيفيت را براي دانشآموزان مهيا كنند (ايلماز .)2101 ،1معلمان به عنوان يكي از مهمترين
عناصر تعليم و تربيت ،در پرورش خلاقيت نقش كليدي دارند .لازم است معلمان ،آموزش داده شوند
تا نگرش 1و مهارت6هاي لازم را براي رشد تواناييهاي خلاق دانشآموزان كسب نمايند (حسيني،
 .)0182اگر به معلمان ،ساختار آموزشي 7مناسبي ارائه گردد ،قادر خواهند بود با وجود موانع جدي،
از جمله برنامههاي درسي قالبي و بستهبندي شده ،رويكردي خلاق را جانشين شيوههاي آموزشي
0 . Cheung
2. Hoyle
1 . Glass
1 . Yilmaz
1 . Attitude
6 . Skill
7 . Educational
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قبلي خويش سازند (حسيني .)0181 ،يكي از كارهاي مهم و لازم براي آموزش خلاقيت ،تغيير كلي
در روش كار معلم و انتظارات نظام آموزشي از دانشآموزان است .بايد مقداري از وقت كلاس را
اختصاص به مواردي داد كه به خلاقيت مربوط ميشوند .البته اين كار را نميتوان با اختصاص يک
يا دو ساعت در هفته به آموزش خلاقيت انجام داد بلكه بايد نحوهي تفكر واگرا را در تمام شئون
آموزش وارد كرد ،يعني در تدريس و آموزش تمام دروس علاوه بر تفكر همگرا ،تفكر واگرا نيز مد
نظر معلم باشد (سام خانيان.)0187 ،
تورنس و مايرز ( )0371بيان ميكنند كه ترويج خلاقيت در آموزش و پرورش ،مهارت بسيار
زياد در تدريس را ميطلبد (فريير .)2113 ،اگر چنانچه معلم ،شخصاً از مهارتهاي اساسي
خلاقيت برخوردار باشد و بتواند عملاً از آنها استفاده كند ،بدون شک در پيشبُرد و هدايت كلاس
و تأثيرگذاري بيشتر و بهتر بر دانشآموزان خود موفقيت بيشتري كسب خواهد كرد (سليماني،
 .)0187اكثر معلمان ميخواهند كه خلاقيت دانشآموزان خود را تقويت كنند اما مطمئن نيستند كه
از چه راهي آن را انجام دهند (استرنبرگ و ويليامز .)2117 ،0معلمان براي ايجاد جو مناسب خلاقيت
در كلاس و پرورش توانمنديهاي دانشآموزان ،لازم است خلاقيت را بشناسند و به آن نگرش مثبت
پيدا كنند .همچنين از مهارتهاي تدريس خلاق و راهكارهاي پرورش خلاقيت آگاهي يابند؛ لذا بايد
در اين زمينه آموزش ببينند (حسيني .)0181 ،معلمان بايد از مهارتهاي تدريس خلاق و راهكارهاي
پرورش خلاقيت ،آگاهي داشته باشند و دورههاي آموزشي لازم را در اين زمينه بگذرانند (حسيني،
 .)0186فاسكو )2110( 2معتقد است كه توانايي معلمان براي پرورش خلاقيت دانشآموزان ،تا حد
زيادي بستگي به نوع آموزشي دارد كه آنها دريافت ميكتتد (كاچيا و فراري.)2101 ،
حسينزاده ( )0188در تحقيق خود با عنوان «اثربخشي برنامههاي درسي دروس تربيتي بر ارتقاي
سطح دانش ،نگرش و مهارتهاي دانشجويان رشتههاي مختلف دبيري» به اين نتيجه دست يافت
كه بين تأثير برنامهي درسي دروس تربيتي و ارتقاي سطح دانش ،نگرش و مهارت دانشجويان تفاوت
معنيداري وجود دارد .نتايج آماري پژوهش سعيدي رضواني و بينقي ( )0187در خود با عنوان
«بررسي ميزان اثربخشي آموزشهاي ضمنخدمت كاركنان بنياد شهيد انقلاب اسلامي ،ارتقاي دانش،
0 . Wendy M.williams
2 . Fasko
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نگرش و مهارت كاركنان» نشان داد كه آموزشهاي عمومي ضمنخدمت در مقولهي افزايش دانش،
نگرش به شغل و نگرش به آموزش ،اثربخش نبودهاند .ملکآباد ( )0182در پژوهشي با عنوان «تأثير
دورههاي كوتاهمدت بر دانش ،نگرش و توانش معلمان و كاركنان در شهرستان مياندوآب» به نتايجي
دست يافت كه نشان داد آموزشهاي ضمنخدمت رابطهي معنيدار و تأثير چشمگيري در بهبود
عملكرد ،افزايش كارايي ،ميزان رضايت شغلي ،برقراري ارتباط بهتر ،ايجاد خلاقيت و نوآوري
كاركنان دارد.
در مورد ضرورت نقش آموزش خلاقيت قبل و ضمنخدمت معلمان نيز پژوهشهايي صورت
گرفته است .موهان ( )0371اعتقاد داشت دورهي آموزش خلاقيت براي معلمان ،قبل از خدمت و
حين آن ،ضرورت دارد .او  081دانشجوي مشغول به تحصيل سال آخر تربيت معلم را مورد پرسش
قرار داد تا بداند آيا به اهميت اين دورهها اعتقاد دارند يا نه؟  31درصد از پاسخدهندگان معتقد
بودند كه چنين دورهاي لازم است 31 ،درصد دوره را مفيد تلقي نمودند 81 ،درصد معتقد بودند
معلماني كه دورهي آموزشي را ميگذرانند در كلاس مؤثرترند 31 ،درصد تمايل داشتند دوره را
بگذرانند و  68درصد دوره را گذرانده بودند .مک كورماک )0387( 0همچنين به نتايج مشابهي
رسيد؛ اين كه معلمان و دانشجو معلمان به گنجاندن روشهاي آموزش خلاقيت در برنامهي تربيت
معلم اعتقاد دارند (فاسكو .)2110 ،كروپلي )2110( 2معتقد است كه امروزه معلمان بايد دانش و
نگرش خود را به سمت تدريس خلاق سازگار كنند .هانگ و هرنگ و لين )2111( 1با طرح 11
سؤال در بين  211معلم ،به هشت عامل مهم براي تدريس خلاق دست يافتند كه به ترتيب شامل
انگيزهي خلاق ،تلاش شخصي ،نگرش نسبت به يادگيري ،اعتقاد به تدريس ،محيط مدرسه ،تعهد به
تدريس ،خصوصيت فردي و تجربه ميباشند (هانگ ،هرنگ و لين.)2111 ،
حسيني ( )0181پژوهشي تحت عنوان «الگوي رشد خلاقيت و كارايي آن در ايجاد مهارت
تدريس خلاق» در معلمان ابتدايي اجرا نمود .نمونهي آماري 021نفر از معلمان مدارس ابتدايي
مناطق آموزش و پرورش شهر تهران بودند كه به صورت تصادفي  61نفر گروه آزمايش و  61نفر
0 . Mc. Cormack
2 . Cropley
1 . Hong, Horkg & Lin
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ش
ديگر گروه گواه را تشكيل دادند .تجزيه و تحليل اطلاعات بر اساس آزمون  ،tدر اين پژوه ِ
نيمهتجربي ،بيانگر تأثير مثبت برنامهي آموزشي بر مهارت تدريس خلاق معلمان بود (حسيني،
 .)0181پژوهش ديگري توسط حسيني ( )0182با عنوان بررسي تأثير برنامهي آموزش خلاقيت بر
دانش ،نگرش و مهارت معلمان ،انجام شد .در اين پژوهش 021آموزگار (61نفر گروه آزمايشي و
61نفر گروه گواه) شركت داشتند .نتايج از طريق آزمون  tبررسي شد .با توجه به نتايج به دست
آمده از تجزيه و تحليل آماري ،دورهي آموزش ،تأثير مثبتي در افزايش دانش ،تغيير نگرش و افزايش

مهارتهاي تدريس معلمان داشته است (حسيني.)0182 ،
ياينوانگ )2100( 0پژوهشي با عنوان «مفهوم تفكر خلاق :مقايسهي عملكرد دانشجو معلمان
تايوان و آمريكا» انجام داد .در اين پژوهش كه  021تايواني ( 71زن و  12مرد) و  012آمريكايي (21
زن و  013مرد) شركت داشتند ،به بررسي تأثير مليت ،جنسيت ،نژاد و عقيده ،روي خلاقيت پرداخته
شد .نتايج آزمون تورنس در اين تحقيق ،بيانگر اين مطلب بود كه زنان ،عملكرد بهتري نسبت به
مردان در مؤلفههاي سيالي ،اصالت ،بسط و انعطافپذيري دارند (ياين وانگ .)2100 ،آموزش
خلاقيت ،منجر به عملكرد حل خلاق مسأله و تغيير مثبت در نگرش و رفتار نسبت به خلاقيت
ميشود (فونتنوت0331، 2؛ باسادور ،گران و گرين0382، 1؛ باسادور ،گراين و اسكاندورا 0386، 1و
باسادور و هاوس دورف .)0336، 1برنامههاي آموزش خلاقيت روي عملكرد خلاق تأثير مثبتي دارند
(رز و لين .)0381 ، 6همچنين آموزش خلاقيت ميتواند نگرش نسبت به خلاقيت را مانند عملكرد
خلاق بهبود بخشد (باسادور ،گرين و گرين 7؛ 0331و باسادور ،واكاباياشي و تاكاي .)0332، 8علاوه

0 . Yayin Wang
2 . Fontenot
1. Basadur, Graen,& Green
1 . Basadur, Graen,& Scandura
1 . Basadur& Hausdorf
6 . Rose & Lin
7 . Basadur, Wakabayashi & Graen
8 . Takai
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بر اين ،مطالعهي باسادور و فينكبينر 0رابطهي بين نگرش مثبت به خلاقيت با عملكرد خلاق را تأييد
نمود (كلافام.)0337 ،2
با توجه به نياز آموزش و پرورش كشور به پرورش خلاقيت دانشآموزان ،بايد با تغيير و تحول
برنامههاي سنتي و هدايت آموزش ،به سمت برنامههاي خلاق ،به غنيسازي محيط آموزشي و
ارايهي برنامهي خلاق پرداخت .از آنجايي كه معلمان نقطهي آغاز و عنصر اصلي هرگونه تحول در
نظام آموزش و پرورش محسوب ميشوند؛ براي اين كه بتوانند وظايف حرفهاي خود را در اين
زمينه بهتر انجام دهند لازم است پيوسته امكان بهرهمندي آنها از آموزش روشهاي تدريس خلاق
فراهم گردد .از اين رو پژوهشگران ،مطالعهي تأثير آموزش ضمنخدمت با تأكيد بر برنامههاي
مصوب آموزش خلاقيت بر توسعهي حرفهاي معلمان را كه به عنوان مهمترين اهرم آموزشي
محسوب ميشوند ،ضروري ديدند .در اين راستا فرضيهي زير مورد آزمون قرار گرفت:

فرضیهی پژوهش
آموزش ضمنخدمت بر توسعهي حرفهاي معلمان تأثير دارد.

روش تحقیق
روش پژوهش حاضر ،شبهآزمايشي 1بوده و طرح آزمون مقدماتي و نهايي با گروه كنترل مورد
استفاده قرار گرفت.
جدول  -0طرح آزمون مقدماتي و نهايي با گروه كنترل و استفاده از گزينش تصادفي
گروه

آزمون مقدماتي

متغير مستقل

آزمون نهايي

آزمايش

T0

X

T2

كنترل

T0

-

T2

0 . Finkbeiner
2 . Maria M. Clapham
1. Quasi- experimental
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جامعهي آماري در اين پژوهش ،شامل تمامي معلمان و دانشآموزان مدارس دولتي دورهي
متوسطهي اول شهرستان رودسر ( 011نفر معلم و  0811نفر دانشآموز) بود .از بين  011نفر از
معلمان 11 ،معلم مرد و زن با روش نمونهگيري هدفمند انتخاب گرديدند .هدفمندي بر اين اساس
بود كه معلماني مورد انتخاب قرار گيرند كه در آزمون خلاقيت عابدي نمرهي  11-81كسب نمايند
و همچنين علاقهمند به شركت در دورهي آموزشي باشند 11 .نفر از معلمان واجد شرايط كه بر
اساس شاخصهايي همچون ميزان سن ،تحصيلات و نمرهي خلاقيت از بالاترين همتايي برخوردار
بودند ،به طور تصادفي در دو گروه آزمايش و كنترل (هر گروه 01نفر) قرار گرفتند .همچنين از بين
 0811نفر دانشآموز 201 ،نفر (به ازاي هر معلم گروه نمونه  7دانشآموز) با روش نمونهگيري
تصادفي انتخاب شدند.
ابزار اين تحقيق ،آزمون سنجش خلاقيت عابدي و پرسشنامهي محقق ساختهي سنجش توسعهي
حرفهاي معلمان با محوريت خلاقيت بود .آزمون سنجش خلاقيت عابدي ،داراي  61ماده ميباشد
كه  06ماده در بخش سيالي 22 ،ماده در بخش ابتكار 20 ،ماده در بخش انعطافپذيري و  00ماده
در بخش بسط تقسيم شده است .هر ماده داراي سه گزينه از كم به زياد است (اسدي.)0182 ،
ضرايب پايايي بخشهاي سيالي ،ابتكار ،انعطافپذيري و بسط از طريق آزمايش مجدد به ترتيب
 1/81 ،1/82 ،1/81و  1/81است (عابدي .)0172 ،دومين ابزاري كه مورد استفاده قرار گرفت،
پرسشنامهي محقق ساخته شامل  71گويه بود ( 01گويه مربوط به خرده آزمون دانش ،شامل دانش
در مورد مؤلفههاي خلاقيت ،دانش در مورد روشهاي پرورش خلاقيت؛  27گويه مربوط به خرده
آزمون نگرش ،شامل عقايد معلم در خصوص رفتارهايي كه باعث پرورش خلاقيت دانشآموزان
ميشود؛  11گويه مربوط به خرده آزمون مهارت ،شامل نكاتي كه توانايي معلم را در به كارگيري
رفتارهايي كه باعث پرورش خلاقيت دانشآموزان ميشود ،نشان ميدهد) .پاسخنامهي سؤالهاي
سه خرده آزمون دانش ،نگرش و مهارت ،بر اساس مقياس چهار درجهاي ليكرت تهيه شد ،يعني در
مقابل هر سؤال مربوط به بخش دانش ،چهار گزينه از كاملاً درست تا كامل ًا نادرست (حداكثر 12
امتياز) ،بخش نگرش ،چهار گزينه از كاملاً مخالف تا كاملاً موافق (حداكثر  018امتياز) و بخش
مهارت ،چهار گزينه از خيلي كم تا خيلي زياد (حداكثر  011امتياز) قرار گرفت .خرده آزمونهاي
دانش و نگرش ،توسط معلمان و خرده آزمون مهارت ،توسط دانشآموزانِ آن ها ،پاسخ داده شد.
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پس از تأييد روايي صوري و محتوايي ،جهت محاسبهي پايايي ،پرسشنامه توسط معلمان و دانش-
آموزان جامعه به غير از افراد نمونه پُر شد و با استفاده ازآلفاي كرونباخ 0نتايج جدول ( )0حاصل
گرديد:
جدول ( -)2ضرايب پايايي پرسشنامه
مقياس
دانش
نگرش
مهارت
كل

افراد نمونه
معلمان
معلمان
دانش آموزان

تعداد نمونه
21
21
21

ضريب آلفاي كرونباخ
1/76
1/82
1/81
1/80

شیوهی مداخله
محتواي جلسات در اين پژوهش به مدت  06ساعت ،شامل هشت جلسهي  021دقيقهاي ،طي دو
ماه ،به گروه آزمايش ارايه گرديد .در پايان دورهي آموزش ،گروهها تحت پسآزمون قرار گرفتند.
محتواي آموزش در جدول شمارهي  1گزارش شده است.

جدول  -1محتواي آموزش و ساعت دوره
جلسه
اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
هفتم
هشتم

مدت (دقيقه )
نظري
عملي
021
11
31
11
31
11
31
11
31
11
31
11
31
021

-

موضوع
مفاهيم خلاقيت ،الگوي رشد خلاقيت عوامل مؤثر بر خلاقيت
بارش مغزي
بديعه پردازي
روشهاي
فهرست صفات
پرورش خلاقيت
چک ليست (صورت هاي تطبيقي)
ارتباط اجباري
تمرينهاي
مقاومت در مقابل بستن زودرس (تصويرسازي و
خلاقيت
تصويرسازي با اشكال ناتمام و اجتناب از تشابههاي
كليشه وار) ،نقاشي كلمات ،نامگذاري
تمرين تجربههاي تدريس خلاق

0. Cronbach,s alpha
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یافتههای تحقیق
فرضيهي پژوهش :آموزش ضمن خدمت بر توسعهي مهارتهاي حرفهاي معلمان تأثير دارد.
براي تجزيه و تحليل دادهها و فرضيههاي تحقيق از تحليل كوواريانس (مانكوا) استفاده شده
است .ابتدا لازم است مفروضههاي مانكوا شامل همگني رگرسيون ،برقراري ارتباط خطي ،همگني
ماتريسهاي واريانس -كوواريانس و يكساني واريانسها مورد بررسي و تأييد قرار گيرند.

نمودار ( )0همگني رگرسيون براي متغييرهاي فرضيهي اصلي
طبق نمودار ( )0شرط رابطهي خطي بين متغير تصادفي و متغير وابسته وجود دارد .از طرف ديگر،
شيبهاي خطوط رگرسيون ،تقريباً موازي هستند؛ بنابراين مفروضهي همگني رگرسيون مورد تأييد
است .بررسي مفروضهي همگني ماتريس واريانس و كوواريانس در جدول ( )1گزارش شده است.
جدول ( -)1آزمون ام باكس جهت بررسي همگني ماتريس
آزمون ام باكس
Box M
01/01

F

df1

df2

2/180

6

1681/112

سطح معنيداري
Sig
1/112
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به منظور بررسي مفروضهي همگني ماتريس واريانس و كوواريانس ،آزمون باكاس انجام گرفت.
آزمون ام باكس نشان ميدهد با تاوجه به معنيدار نبودن مقدار ،1681/112( = 2/180 ،Sig =1/112
 ،F)6چون سطح معنيداري بيشتر از  1/11ميباشد ،شرط همگني ماتريسهاي واريانس– كواريانس
بر قرار است .بررسي مفروضهي برابري خطاي واريانس ها در جدول ( )1گزارش شده است.
جدول ( -)1آزمون لوين جهت بررسي يكساني واريانس
متغير

F

df1

df2

سطح معنيداريSig

دانش

1/807

0

28

1/160

نگرش

2/113

0

28

1/01

مهارت

1/111

0

28

1/316

آزمون لوين براي بررسي فرض يكساني واريانسها انجام ميپذيرد .همانطور كه نتايج جدول
( )1نشان ميدهد سطح معناداري همهي Fهاي محاسبه شده بيشتر از  1/11ميباشد ،بنابراين تفاوت
واريانسها از نظر آماري معنادار نيست و فرض تساوي واريانسها برقرار است .با توجه به اين كه
همگني رگرسيون ،همگني ماتريسهاي واريانس -كوواريانس و همگني واريانس ،وجود دارد
ميتوان از روش تحليل كوواريانس چند متغيره استفاده كرد.
جدول ( -)6ميانگين اوليه
متغير وابسته

گروه

ميانگين (پسآزمون)

انحراف استاندارد S.D

دانش

آزمايش

16/2

0/17

كنترل

17/31

2/11

آزمايش

36/2

1/21

كنترل

73/11

6/21

آزمايش

81/78

01/17

كنترل

76/26

7/03

نگرش
مهارت
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نتايج ميانگين تعديل يافته و انحراف استاندارد دانش ،نگرش و مهارت ،در جدول ( )7گزارش شده
است.
جدول ( -)7ميانگين تعديل شده
متغير وابسته

گروه

ميانگين
M

خطاي استاندارد
S.E

دانش

آزمايش
كنترل
آزمايش
كنترل
آزمايش
كنترل

16/16
18/17
31/17
81/16
81/73
77/21

1/108
1/108
0/111
0/111
1/622
1/622

نگرش
مهارت

حدود ميانگين جامعه با 31
درصد اطمينان
حد بالا
17/028
13/011
37/621
82/201
86/172
78/111

حد پايين
11/331
17/116
31/103
77/301
81/100
71/371

جدول ( )7نشان ميدهد پس از تعديل نمرات ،تفاضل ميانگين دانش در گروه آزمايش نسبت
به گروه كنترل  7/33نمره ميباشد ( .)16/16 -18/17 =7/33تفاضل ميانگين نگرش در گروه آزمايش
نسبت به گروه كنترل  01/10نمره مي باشد ( .)31/17 -81/16 =01/10تفاضل ميانگين مهارت در
گروه آزمايش نسبت به گروه كنترل  7/11نمره ميباشد ( .)81/73 -77/21 =7/11به عبارتي
گروههاي آزمايش و كنترل ،در پسآزمون با هم اختلاف دارند .براي بررسي اين نكته كه اين تفاوت
ناشي از متغير مستقل (آموزش خلاقيت) ميباشد ،از تحليل كوواريانس چند متغيري (مانكوا) با
روش تصحيح" بن فروني" استفاده شد.
جدول ( -)8آزمون اندازهي اثر بر اساس آزمون لامبداي ويلكز
اثر

ارزش
Value

F

درجهي آزادي
گروه

درجهي آزادي
خطا

سطح معني-
داري

اندازهي اثر
Eta

آزمون
لامبداي
0
ويلكز

1/161

000/076

1

21

1/1110

1/311

0 .Wilk's Lambda
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مجذور إتا به عنوان مقدار سهمي از واريانس است كه به متغير تركيبي جديد مرتبط ميباشد كه
در پژوهش حاضر ،متغير دانش ،نگرش و مهارت تدريس خلاق معلمان را شامل ميشود ،كه ميتوان
متغير تركيبي جديد را مهارتهاي حرفهاي معلمان ناميد .جدول شمارهي  8نشان ميدهد برنامههاي
مصوب آموزش خلاقيت در قالب ضمن خدمت بر توسعهي مهارتهاي حرفهاي معلمان اثر معني
داري داشته است.
partial µ =1/311

wilk's lambda =1/161

 21( =000/076وF)1

اندازهي اثرهاي بالاتر از  1/01نشان دهندهي اثر زياد ميباشد .همانطور كه در جدول شمارهي
 8مشاهده ميشود ضريب إتا برابر با  1/311ميباشد و به اين معناست كه  31/1درصد از تفاوتهاي
مشاهده شده در توسعهي مهارتهاي حرفهاي معلمان ،مربوط به اجراي برنامههاي مصوب آموزش
خلاقيت بوده است.

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف اصلي تأثير آموزش ضمنخدمت بر توسعهي حرفهاي معلمان انجام
شد .نتيجهي پژوهش ،اثربخشي برنامههاي مصوب آموزش خلاقيت بر توسعهي مهارتهاي حرفهاي
معلمان را تأييد نمود.
نتايج تحقيقات حسيني ( 0181و  ،)0182پلوكر و رانكو ( ،)0333باسادور و هاوس دورف
( ،)0336فونتنوت ( ،)0331باسادور ،گراين و اسكاندورا ( ،)0386باسادور ،گران و گرين (،)0382
رز و لين ( )0381و تورنس ( 0381و  ،)0372باسادور و هاوس دورف ( ،)0336باسادور ،واكاباياشي
و گرين ( )0331و باسادور ،واكاباياشي و تاكاي ( )0332مؤيد يافتههاي اين پژوهش ميباشد.
در تبيين نتيجهي فوق ميتوان بيان داشت ايجاد تغيير در حيطهي مهارت ،مشكلتر از حيطهي
دانش و ايجاد تغيير در حيطهي نگرش دشوارتر از دو حيطهي ديگر است (سعيدي رضواني و بينقي،
 .)0187بر همين اساس دور از انتظار نبود كه آموزش ،حداقل بر سطح معلومات و اطلاعات افراد
شركتكننده در دورهي آموزش خلاقيت اثر مثبت داشته باشد .همچنين رغبتهاي اشخاص بر اثر
افزايش دانش و اطلاعات ،توسعه پيدا ميكند و نگرش و طرز تلقي فرد نيز از اطلاعات يا دانش او
مايه ميگيرد (هومن .)0186 ،بنابراين ميتوان حدس زد با افزايش دانش معلمان در زمينهي خلاقيت،
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نگرش آنها نسبت به اجراي روشهاي پرورش خلاقيت بهبود يافته است .همچنين ميتوان بيان
داشت شركت فعال معلمان گروه آزمايش در فعاليتهاي عملي دورهي آموزشي ،به ويژه روشهاي
پرورش خلاقيت دانشآموزان ،باعث شد آنها نسبت به ساير معلمان ،مهارت لازم در تدريس خلاق
را كسب نمايند ،در ضمن معلمان توانستند با كسب دانش و ايجاد نگرش مثبت در خود ،نسبت به
اجراي روشهاي پرورش خلاقيت در كلاس درس ،مهارت لازم را به دست آورند ،همچنان كه
مطالعهي باسادور و فينكبينر نيز رابطهي بين نگرش مثبت به خلاقيت با عملكرد خلاق را تأييد نمود.
پيشنهاد ميشود مراكز آموزش نيروي انساني ،در فاصلهي كوتاهي پس از شروع به كار معلمان،
دورههاي ضمنخدمت يا كارگاههاي آموزشي را با مضمون روشهاي پرورش خلاقيت دانشآموزان،
در برنامهي كاري خود بگنجانند .همچنين جهت تداوم اين آموزشها پيشنهاد ميشود در جلسههاي
تبادل تجربه معلمان كه از طرف تكنولوژي و گروههاي آموزشي در طول سال تحصيلي براي معلمان،
برگزار ميگردد با حضور مدرسان متخصص ،مطالبي پيرامون مفاهيم خلاقيت و روشهاي آموزش
خلاقيت ارايه گردد تا بدين ترتيب ،معلمان ،دانش ،نگرش مثبت و مهارت لازم در زمينهي آموزش
را بدست آورند.

مخابع:
 .0اسدي ،نسترن .)0182( .بررسي عملي بودن اعتبار ،روايي و نرم يابي آزمون خلاقيت تورنس در بين
معلمان زن و مرد دورهي ابتدايي ناحيه يک شهرستان سنندج .پاياننامهي كارشناسي ارشد ،مؤسسهي
آموزش عالي آموزش و پرورش مديريت و برنامه ريزي كشور.
 .2اسدي ،نسترن .)0183( .شناخت و آموزش خلاقيت در مدارس .تهران :عابد.
 .1حسين زاده ،بابک .)0188( .اثربخشي برنامههاي درسي تربيتي بر ارتقاء سطح دانش ،نگرش و مهارتهاي
دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي استان مازنداران .پژوهشنامهي تربيتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد،
.20 -13 ،21
 .1حسيني ،افضلالسادات .)0182( .بررسي تأثر برنامهي آموزش خلاقيت بر دانش ،نگرش و مهارت معلمان.
نوآوريهاي آموزشي.11 -61 ،1 ،
 .1حسيني ،افضلالسادات .)0181( .الگوي رشد خلاقيت و كارآيي آن در ايجاد مهارت تدريس خلاق در
معلمان ابتدايي .نوآوريهاي آموزشي.077 -210 ،01 ،
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 .6حسيني ،افضلالسادات .)0186( .بررسي تأثير برنامهي آموزش خلاقيت معلمان بر خلاقيت ،پيشرفت
تحصيلي و خودپندارهي دانشآموزان .نوآوريهاي آموزشي.017 -068 ،21 ،
 .7حسيني ،افضلالسادات .)0187( .ماهيت خلاقيت و شيوههاي پرورش آن .مشهد :آستان قدس رضوي.
 .8دربان آستانه ،عليرضا .ايرواني ،هوشنگ و فائزي پور ،محمدمهدي و شريف زاده ،ابوالقاسم.)0181( .
تحليل عوامل تاثير گذار بر بهبود فرصت مطالعاتي اعضاء هيئت علمي دانشگاه تهران ،پژوهش و برنامه
ريزي آموزش عالي.0-06 .02 )1( ،
 .3سامخانيان ،محمد ربيع .)0187( .خلاقيت و نوآوري در سازمان آموزشي .تهران :رسانه ي تخصصي.
 .01سركار آراني ،محمدرضا .)0183( .رويكرد فرهنگي به آموزش ضمنخدمت مديران مدارس و ارايهي
الگوي آموزش مناسب ،پايان نامهي كارشناسي ارشد .دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات ،تهران.
 .00سعيدي رضواني ،محمود و بينقي ،تقي .)0187( .بررسي ميزان اثربخشي آموزشهاي ضمنخدمت
كاركنان بنياد شهيد انقلاب اسلامي .دانشور رفتار.63 -81 ،23 ،
 .02سليماني ،افشين .)0187( .كلاس خلاقيت :تمرينها و روشهاي عملي پرورش خلاقيت براي معلمان و
مربيان .تهران :انجمن اولياء و مربيان.
 .01شريفي ،علياكبر و داوري ،رقيه .)0188( .مقايسهي تأثير سه روش پرورش خلاقيت در افزايش در
افزايش خلاقيت دانشآموزان پايهي دوم راهنمايي .روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران.17 -62 ،0 ،
 .01صافي ،احمد .)0182( .تغيير و نوآوري در آموزش و پرورش ايران و چشم انداز آينده .نوآوريهاي
آموزشي.3 -1،21 ،
 .01طاهري ،مرتضي .عارفي ،محبوبه .پرداختچي ،محمد حسن و قهرماني ،محمد .)0132( .مدل ادراک و
نگرش معلمان نسبت به توسعه حرفه اي در مراكز تربيت معلم :مطالعه تركيبي .مشاوره شغلي و سازماني.
(.26-16 ،01 )1
 .06عابدي ،جمال .)0172( .خلاقيت و شيوه اي نو در اندازه گيري آن .پژوهشهاي روان شناختي0 ،و ،2
.16 -11
 .07عليرضايي ،ابوتراب و تولايي ،روح اله .)0187( .راهكارهاي تقويت نوآوري و شكوفايي در سازمان.
مديريت و منابع انساني در صنعت نفت.67 -36 ،1 ،
 .08فتحي واجارگاه ،كورش .)0183( .برنامهريزي آموزش ضمنخدمت كاركنان .تهران :سمت.
 .03قاسمي ،فرشيد و اقليدس ،طاهره .)0181( .بررسي تأثير آموزش درس« پرورش خلاقيت در كودكان» بر
افزايش خلاقيت دانشآموزان دختر سال سوم كودكياري هنرستان هاي شيراز .نوآوريهاي آموزشي،
.18 -81 ،01
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 بازدارندههاي خلاقيت دانشآموزان؛ فعاليتها و ويژگيهاي.)0187( . نرگس، يحيي و جعفري، كاظمي.21
.077 -032 ،0 و2 ، انديشههاي نوين تربيتي.معلم
 اولين. نگاهي نو به نقش و جايگاه خلاقيت در آموزش و پرورش.)0187( . ناصر، محمدي احمدآبادي.20
. و مهندسي و نوآوري در ايرانTRIZ ،كنفرانس ملي خلاقيت شناسي
.13 -10 ،21 ، آموزه. آموزش خلاقيت و مربيان خلاق.)0181( . پروانه، مشكلاني.22
 نگرش و توانش معلمان و كاركنان در، تأثير دورههاي كوتاه مدت بر دانش.)0182( . حسين، ملک آباد.21
. واحد علوم و تحقيقات تهران، پاياننامهي كارشناسيارشد.شهرستان مياندوآب
. مديريت استراتژيک منابع انساني و روابط كار با نگرشي به روند جهاني شدن.)0188( . ناصر، ميرسپاسي.21
. ترمه:تهران
 پيک: تهران. اندازهگيريهاي رواني و تربيتي؛ فن تهيهي تست و پرسشنامه.)0186( . حيدر علي، هومن.21
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«رابطه اخلاق حرفهای با فرهخگ سازمانی کارکخان
در آموزش و پرورش شهر همدان»
فاطمه سوری

1

چکیده
هدف اين پژوهش بررسي رابطه اخلاق حرفهاي با فرهنگ سازماني كاركنان در آموزش و پرورش
شهر همدان بود .پژوهش از لحاظ هدف كاربردي و از لحاظ روش انجام توصيفي پيمايشي ،از نوع
همبستگي است .به همين منظور  001نفر از كاركنان اداره كل آموزش و پرورش شهر همدان به
عنوان نمونه آماري انتخاب شدند .جهت گردآوري دادهها از دو پرسشنامه محققساخته فرهنگ
سازماني بر اساس مدل رابينز و اخلاق حرفهاي بر اساس مدل اخلاق اسلامي ،استفاده گرديد .ميانگين
ديدگاه اعضا در مورد فرهنگ سازماني بر حسب جنسيت ،وضعيت استخدامي و سابقه خدمت
معنيدار نبود اما اين تفاوت بر حسب رشته تحصيلي معنيدار بود ( .)p=1/116ميانگين ديدگاه اعضا
در مورد اخلاق حرفهاي بر حسب هيچكدام از شاخصهاي جمعيتشناختي معنيدار نبود .ميانگين
مؤلفه فرهنگ سازماني ( )1/21و اخلاق حرفهاي ( )1/22بالاتر از حد متوسط بود .ميانگين مؤلفههاي
فرهنگ سازماني اداره كل آموزش و پرورش شهر همدان و مؤلفههاي اخلاق حرفهاي كاركنان بالاتر
از حد متوسط بود .بالاترين ميانگين فرهنگ سازماني مربوط به مؤلفه ثبات با ميانگين ( )1/28و در
اخلاق حرفهاي مربوط به مؤلفههاي عدالت و امانتورزي با ميانگين ( )1/27بود .نتايج همچنين
نشان داد كه حفظ كرامت انساني به تنهايي  28درصد و برقراري عدالت  6درصد از متغير فرهنگ
سازماني را پيشبيني مينمايند.

کلمات کلیدی :اخلاق حرفهاي ،فرهنگ سازماني ،آموزش و پرورش ،همدان

 .0دانشجوي دكتري تخصصي روانشناسي تربيتي  ،مربي دانشگاه پيامنور فامنين ا پست
الكترونيكيsouri.fatemeh1@gmail.com:
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مقدمه
مفهوم فرهنگ با پيچيدگي و ابهام همراه است .انسانشناسان يک تعريف كامل از فرهنگ ارائه
نداده اند ،بنابراين به جاي يک تعريف واحد ،با تعداد زيادي از تعاريف متنوع مواجه هستيم بدين
جهت تعجبآور نيست كه درباره فرهنگ سازماني نيز تعاريف زيادي وجود دارد .براي مثال ويليام
اوچي 0فرهنگ سازماني را به عنوان سمبلها ،تشريفات و افسانههايي تعريف ميكند كه ارزشها و
اعتقادات سازمان و كاركنان را تحتالشاع قرار ميدهد .جي پورج 2فرهنگ را به معني اعتقادي به
كار ميبرد كه مديران سطوح بالاتر يک شركت مشتركاً دارند درباره اينكه چگونه بايد خودشان و
كاركنان را اداره كنند و چگونه بايستي امور شركت خود را به پيش برند (هوي و ميسكل.)0131،1
رابينز )0131( 1معتقد است كه  01ويژگي وجود دارد كه در مجموع معرف و نمايانگر عصاره
فرهنگ سازماني هستند اين  01ويژگي عبارتند از:
 -0خلاقيت فردي -2 ،ريسکپذيري  –1رهبري  -1يكپارچگي  -1حمايت مديريت -6كنترل-7
هويت  -8سيستم پاداش  -3سازش با پديده تعارض  -01الگوهاي ارتباطي.
اين ويژگيها روي طيفي قرار ميگيرند كه دامنه آن از كم تا زياد (بسيار زياد) كشيده ميشود.
ادگار شاين 1فرهنگ را الگويي از مفروضات بنيادين ميدانند كه بر اثر اندوختن از دشواريهاي
سازگاري بيروني و يكپارچگي دروني از سوي گروهي معين ،آفريده ،كشف و يا پرورده شده است
(طوسي.)0131،
ادگارد شاين سطوح فرهنگ سازماني را در سه سطح قرار ميدهد:
 -0فرضهاي ضمني (ماهيت طبيعت انساني ،ماهيت روابط انساني ،ماهيت طبيعت و واقعيت،
رابطه با محيط).
0. Owchi viliam
2. J. porch
1. Hovi & miscel
1. Robbins
1. Shien. edgard
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-2ارزشها( :بازبودن ،كارگروهي ،همكاري ،صميميت).
-1هنجارها( :از همكاران خود حمايت كنيد ،از مدير انتقاد نكنيد ،مشكلات انضباطي خود را
حل كنيد ،به دانشآموزان كمک اضافي كنيد ،همكاران خود را بشناسيد).
همچنين يكي از نكات اساسي در هر سازماني پس از فرهنگ حاكم بر سازمان اخلاق حرفهاي
كاركنان سازمان ميباشد .در سازمان آموزش و پرورش رعايت اخلاق حرفهاي از سوي معلمان
بسيار مهم است زيرا تربيت نيروي انساني را برعهده دارد .در ابتدا مفهوم اخلاق حرفهاي به معناي
اخلاق كار و اخلاق مشاغل به كار ميرفت .مراد از اخلاق حرفهاي ،مسئوليت اخلاقي فرد ،از حيث
شغل وي است .يک پزشک يا مهندس به عنوان يک شخص حقيقي ،قطعاً مسئوليت اخلاقي دارد،
ولي مسئوليتهاي حرفهاي او برخاسته از شغلي است كه بر دوش گرفته است ،به گونهاي كه اگر
شغل ديگري را ميپذيرفت ،مسئوليتهاي حرفهاي او نيز تغيير ميكرد .لذا از اين نگاه ،اخلاق
وابسته به شغل است و تنوع كاربردي دارد :اخلاق پزشكي ،اخلاق مهندسي ،اخلاق مديريت ،اخلاق
معلمي ،اخلاق پژوهش ،اخلاق خبرنگاري ،اخلاق تجارت ،اخلاق قضاوت ،اخلاق وكالت و ...اگر
ماهيت اخلاق را «رفتار» بدانيم ،مقولات اخلاقي مستقل از يكديگر ميباشند ،يعني ميتوان تصور
كرد كه كسي اخلاق فردي مطلوبي نداشته باشد ولي اخلاق حرفهاي او مطلوب باشد (بهادرينژاد،
 .)0131كادوزير )2101( 0معتقد است كه اخلاق كار ،متعهد شدن انرژي ذهني و رواني و فيزيكي
فرد يا گروه به ايده جمعي است در جهت اخذ قوا و استعداد دروني گروه و فرد براي توسعه به هر
نحو .هرتاگ و وينستنلي)2117( 2اخلاق حرفهاي را يكي از شعبههاي جديد اخلاق ميداند كه
ميكوشد به مسائل اخلاقي حرفه هاي گوناگون پاسخ داده و براي آن اصولي خاص متصور است.
مؤسسه بينالمللي برنامهريزي آموزشي ( ،)2102استانداردهاي اخلاق حرفهاي را مجموعهاي از
اصول اطلاق ميكند كه در صورت پيروي از آن ،ارزشهايي چون اعتماد ،رفتار مناسب كاري،
انصاف و مهرباني ارتقا مييابند .چنين استانداردهايي در حوزه آموزش به مفهوم پاسخگويي متقابل
و پاسخگويي افرادي كه متولي نيل به يک آموزش كيفي هستند ،ميباشد .هدف كلي اين استانداردها
بهبود تعهد ،تلاش و كارايي در خدمات افراد درگير در حرفه معلمي و ارائه راهنماييهاي حرفهاي

1. Cadozier
2 . Hartog
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به آنان از طريق تدوين هنجارهاي رفتار حرفهاي ميباشد بررسي جايگاه و وضعيت استانداردهاي
اخلاق حرفهاي در نظام آموزش و پرورش كشور ميتواند به سياستگذاران ،مديران و برنامهريزان
كشور در اتخاذ راهبردهاي مناسب براي كاهش شكاف بين وضع موجود و مطلوب در اين زمينه و
ارتقاي وضعيت چنين استانداردهايي مدد رساند (به نقل از عزيزي.)0131 ،
در فرهنگ ديني و اسلامي معلمي به منزله شغل انبيا است و آموزش و تدريس فرآيندي
است كه از طريق آن آدمي ميتواند از جنبههاي مختلف به كمال برسد .از اين رو در ديرينه فرهنگ
اسلامي ،اساس فرآيند و فعل تدريس از يک بنيان اخلاقي محكمي برخوردار بوده است و معلمان
و مدرسان ميبايست از اصولي در ايفاي نقشهاي حرفهاي خود تبعيت ميكردند .تأملي در
انديشهها و آثار مربيان بزرگ تعليم و تربيت در كشورهاي اسلامي مؤيد اين مطلب است .اما در
مجامع علمي دامنه بحث بسترهاي اخلاقي تدريس در سالهاي دهه  31به طور جدي مطرح و
صاحبنظران زيادي در اين حوزه ورود پيدا كردهاند .به عنوان مثال كلارک )0331( 0بيان داشته
است كه تدريس بيش از آنكه تلاشي شيوهمند و فني باشد يک مهارت و تكنيک اخلاقي است .او
اضافه ميكند كه موضوعات اخلاقي در تدريس هميشه مطرح بوده و از ارزش ذاتي برخوردارند .از
نظر كلارک تدريسي كه متضمن مسئوليت اخلاقي است ،كاري مشكل ،پيچيده و گاهي اوقات نيز
پرزحمت است كه كسي هم قدر آن را نميداند .در واقع تدريس اساساً يک بنگاه اخلاقي است كه
در آن بزرگسالان از بچهها ميخواهند در جهتي تغيير نمايند كه توسط آنها انتخاب شده است.
لاكوفسكي )0336( 2معتقد است كه مطالعه كاربرد اخلاق ،يک عنصر حياتي در آماده كردن و توسعه
آموزشگران حرفهاي است .براي به كارگيري اصول اخلاقي در معلمان و استادان بايد اين اصول در
آموزش و بالندگي علمي آنها مدنظر قرار بگيرد .اين بالندگي در مدرسان شامل دانش درباره
فرآيندهاي تصميمگيري و توانايي در به كار بردن اصول اخلاقي است (كاردي.)2106 ،1

1. Clark
2. Luckowski
1. Cardy
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اخلاق آموزشي داراي ابعاد مختلفي است و توسط افرادي چند مورد توجه قرار گرفته است.
از جمله ميتوان به اصول مطرح شده توسط موراي و همكاران )0336( 0اشاره كرد كه نه اصل را
براي تدريس اخلاقي بيان كردهاند كه در اينجا به هفت اصل مهمتر آن اشاره ميشود.
اثربخشي محتواي درسي كه دربرگيرنده موضوعاتي چون استفاده از مطالب بهروز ،دقيق ،شفاف.
اثربخشي آموزشي كه دربرگيرنده مسائل مربوط به مشخص بودن اهداف ،استفاده از روشهاي
تدريس مناسب ،دريافت بازخورد ،توجه به تفاوتهاي فردي .پرداختن به موضوعات حساس،
موضوعاتي كه از نظر دانشجويان حساس يا ناراحت كننده است بايد در فضايي باز ،صادقانه و مثبت
بررسي شود .اهميت دادن به رشد فكري دانشجويان بر اين اساس طراحي آموزش بايد در راستاي
استقلال فكري دانشجويان ،تفكر انتقادي آنها ،تلاش و آمادهسازي صورت گيرد .نداشتن رابطه
دوگانه با دانشجويان از برقراري روابط غيراخلاقي عاطفي و ارتباط بيش از حد با دانشجويان در
خارج از كلاس و دادن و گرفتن هديه و توجه بيشتر به برخي افراد در كلاس دوري ميكند (موراي
و همكاران 0336 ،و جوهانسون و هورن.)2118 ، 2
در ابتدا مفهوم اخلاق حرفهاي به معناي اخلاق كار و اخلاق مشاغل به كار ميرفت و امروز نيز
عدهاي از نويسندگان اخلاق حرفهاي از معناي نخستين اين مفهوم براي تعريف آن استفاده ميكنند.
ويژگيهاي اخلاق حرفهاي در مفهوم امروزي آن عبارت هويت علم و دانش داشتن ،نقشي كاربردي
داشتن ،ارايه صبغهاي حرفهاي ،بومي و وابسته بودن به فرهنگ ،وابستگي به يک نظام اخلاقي ،ارايه
دانش انساني و داراي زبان روشن انگيزشي است .اخلاق حرفهاي ،متعهد شدن انرژي ذهني ،رواني
و فيزيكي فرد يا گروه به ايده جمعي ،در جهت اخذ قوا و استعداد دروني گروه از مسئوليت فرد در
قبال رفتار خود به عنوان فرد انساني و حتي مسئوليت فرد در قبال رفتار شغلي بحث نميكند ،بلكه
از مسئوليت سازمان يا بنگاه به عنوان يک واحد حقوقي در قبال همه عناصر محيط داخلي و خارجي
بحث ميكند .تدوين منشور اخلاقي كاركنان كه در برگيرنده ارزشهاي فرهنگي جامعه و اخلاقيات
مورد نظر سازمان باشد ،كه از زمينههاي مطرح شده در اين خصوص است .براساس آن ،اعضاي
سازمان از يک سرمشق و رهنمود كلي اخلاقي و ارزشي تبعيت كرده و فرهنگي منسجم و قوي در

4. Murray،et al
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سازمان به وجود ميآيد .مديريت ارزشهاي اخلاقي در محيط كار موجب مشروعيت اقدامات
مديريتي شده ،انسجام و تعادل فرهنگ سازماني را تقويت ميكند ،اعتماد در روابط بين افراد و
گروهها را بهبود ميبخشد و با پيروي بيشتر از استانداردها  ،موجب بهبود كيفيت محصولات و در
نهايت افزايش سود خواهد شد (نيازي.)0131 ،
در اين پژوهش ،مؤلفههاي فرهنگ سازماني (نوآوري ،ريسکپذيري ،نتيجهگرايي ،مردمگرايي،
تيمگرايي و ثبات) بر اساس مدل رابينز بود .منظور از نوآوري و ريسکپذيري ،ميزاني است كه
فرهنگ افراد را تشويق ميكند تا نوآور و ريسکپذير باشند .در نتيجهگرايي  ،مديريت به جاي توجه
به روشها و فرآيندها ،به نتيجهها و رهآوردها توجه ميكند .مردمگرايي ،مشاركت دادن افراد در
تصميمگيريهاست و تيمگرايي ،انجام امور توسط ديگران است و ميزاني كه سازمان در فعاليتهاي
خود به دنبال حفظ وضع موجود است .مؤلفههاي اخلاق حرفهاي نيز بر اساس عقايد حرفهاي
اسلامي است .مهمترين اصول راهبردي اين ملاک عبارت از حفظ كرامت انساني ،رعايت آزادي،
برقراري عدالت و امانتورزي است .اصول منشور اخلاقي در اسلام در همه حرفهها مشترک است
ولي تفاوت حرفهها در فروع است و اصولي كه از منابع انساني به دست ميآيد.
كرامت جايگاه و منزلتي است كه انسان در نزد همنوعانش والا و با شخصيت معرفي ميكند .در
جوامع بشري نيز احترام نهادن به همنوعان و انسانيت افراد انساني ،بدون اينكه منافع دو ضررهايي
در پس تكريم آنها بر ايشان در ميان باشد ،از وظايف اخلاقي به شمار ميرود چرا كه طبق موازين
اسلامي هيچ فردي حق ضرر و زيان رساندن به ديگري را ندارد.آزادي در فعاليتهاي حرفهاي با
حفظ حرمت و كرامت انساني قرين است ،چرا كه فطرت بشر طالب ،حريت و آزادگي است از هر
گونه قيد و بندي كه اراده و اختيار او را محدود سازد دوري ميگزيند زيرا آزادي در عقيده و حيات
از عطاياي الهي است كه خداوندي به انسانها بخشيده است .بر اساس اين ديدگاه ،در شغلهاي
حرفهاي هيچ عاملي نبايد آزادي هر يک از افراد و اعضاي سازمان را زير سؤال ببرد .به عنوان مثال
تعهدات سازمان حرفهاي برخي از كارمندان استخدام ،نبايد موجب بيتوجهي به آزادي آنها
شود.مفهوم عدالت به معناي قرار دادن هر امري در موضع و جايگاه واقعي آن است كه در اخلاق
حرفهاي اهميت فراوان دارد .عدالت در سازمان يعني استفاده شايسته از منابع طبيعي و انساني در
آن ،شايستهسالاري و به تبع آن وجود نظام جامع و علمي انتصاب و ارتقا و مسئوليتپذيري با وجود
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تعهد و تخصص لازم است .يكي از نمونهها و شكلهاي امانت «رازداري» و «حفظ سر» است .بدين
معني كه ما علاوه بر اينكه در مقابل اموال و بهرههاي مادي و دنيوي احساس امانت ميكنيم و سعي
داريم كه سپرده هاي ديگران را محافظت كنيم ،بايد در حفظ اسراري كه در سينه داريم ،بكوشيم
(حرعاملي.)0171،
با توجه به اهميت اخلاق حرفهاي در توسعه هر سازمان ،لازم است ميزان آموزش اخلاق حرفهاي
در سازمان مورد توجه قرار گيرد .البته در همين زمينه از جمله موانع تغيير رفتار اخلاقي در هر
سازماني ،جهل و ناآشنايي كاركنان نسبت به اخلاقيات شغل و سارمان بيان شده است و با توجه به
اين كه امروزه هيچ سازماني قادر نيست بدون آموزش تخصصها و مهارتهاي مورد نياز هر شغل
به كاركنان ،آموزش اخلاق اداري و سازماني جز برنامههاي آموزشي سازمان قرار گيرد .غير از محيط
زندگي ،محيطهاي ديگري چون محيط كار ،محيط تحصيل ،محيط تفريح ،محيط مذهبي و غيره
داراي فرهنگهاي مختلفي هستند .در برخي از سازمانها ،محيط كار به گونهاي است كه از انسان،
فردي پرخاشگر و برگفتار و در برخي محيط از انسان فردي آرام و صبور ميسازد .بنابراين فرهنگ
سازمان مي تواند سازنده اخلاقي با آن آداب و رسوم داشته باشد .مثلا در محيط نظامي ،نظم و
انضباط اساس فرهنگ چنين محيطي است .كسي كه مدتي در اين محيط زندگي كند ،كمكم خلق-
وخوي نظم را پيدا ميكند .پس محيط خاص با فرهنگ خاص واند اخلاق خاصي توليد كند.
بسياري از رفتارها و اقدامات مديران و كاركنان در سازمان ،ارزشهاي اخلاقي بوده و ريشه در
اخلاق حرفهاي دارد .بيتوجهي به اخلاق كار در سازمانها ،در جوامعي مانند ايران كه از يک سو
داراي ارزشهاي اخلاقي غني بوده و از سوي ديگر با كشورهاي پيشرفته فاصله قابل توجهي دارند،
ميتواند معضلاتي بزرگ براي سازمانها به وجود آورد .اخلاق حرفهاي ضعيف ،برنگرش افراد
نسبت به شغل ،سازمان و مديران موثر بوده و ميتواند بر عملكرد فردي ،گروهي و سازماني اثر
بگذارد .وجود اخلاق حرفهاي مثبت ،ناشي از فرهنگ سازماني اعضاي سازمان (ارزشها و باورها)
است.
تحقيقات نشان ميدهد كه فرهنگ قوي منجر به ايجاد احساس بهتر كاركنان و انجام بهتر كارها
ميشود .همچنين فرهنگ قوي سازمان موجب افزايش تعهد افراد به سازمان و ايجاد همسويي ميان
اهداف فردي و سازماني ميشود .همچنين فرهنگ سازماني با انگيزش و اشتياق شغلي و رفتارهاي
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نوآورانه رابطه مثبت معنيداري دارد .فرهنگ بر تدوين اهداف ،استراتژي ،رفتار فردي ،عملكرد
سازماني ،انگيزش و رضايت شغلي ،خلاقيت و نوآوري ،نحوه تصميمگيري و ميزان مشاركت كاركنان
در امور ،ميزان فداكاري ،تعهد و سختكوشي تاثير ميگذارند فرهنگ سازماتي به دليل تاثيري كه
بر ادراک و رفتار كاركنان دارد در بهرهوري و اثر بخشي سازمان موثر است.
سازمانيهايي كه رفتار اخلاقي دارند ،شانس موفقيت بيشتري نسبت به سازمانهايي كه رفتار
غيراخلاقي و غيرصادقانه دارند ،هستند .موفقترين سازمانها داراي فرهنگي هستند كه همسو با
ارزشهاي قوي اخلاقياند.
طبق تحقيقات گذشته بين ابعاد فرهنگ سازماني و رفتار اخلاقي كاركنان رابطه مثبت وجود دارد.
ويتز )2101( 0معتقد است كه بين فرهنگ مشاركتي و اخلاق رابطه مثبت و معنيداري وجود دارد،
سازمانهايي كه اخلاق حرفهاي و فرهنگ مشاركتي بالايي دارند ،وفاداري كاركنان و مشتريان آنها
نيز بالاست .سينكلر )2101(2رابطه بين فرهنگ سازماني و اخلاق را مورد تأييد قرار ميدهد .از نظر
آكواسي)2101( 1بين فرهنگ اخلاق سازماني و رفتار اخلاقي كاركنان رابطه مثبت و معنيداري
وجود دارد .همچنين فرهنگ اخلاقي سازمان روي تصميمگيري اخلاقي كاركنان تاثير مثبت دارد.
والنتين)2102( 1گزارش ميكند كه بين استانداردهاي اخلاق حرفهاي و مسئوليتپذيري اجتماعي
رابطه منفي وجود دارد .نتايج وي پيشنهاد ميكند كه حرفهايها بايد استانداردهاي اخلاق حرفهاي
خود را براي رشد مسئوليتپذيري اجتماعي ارتقا دهند زيرا اين عمل با بهبود نگرشهاي اخلاقي
كاركنان ارتباط دارد .فريک با بررسي اهميت نسبي اثر فرهنگ ،حرفه و تفاوتهاي جنسيتي بر
اخلاق كار تاثيري ندارد .علي ،)2101(1با بررسي اخلاق كار بين كاناداييها و آمريكاييها نشان
مي دهد كه اخلاق بر حسب سن ،جنسيت ،سطوح سازماني و ميزان تحصيلات متفاوت است.

0. Vitez
2. Sinclair
1. Akwasi
1. Valantine
1. Ali
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ويجتيک )2100( 0نشان ميدهد كه رابطه معنيداري بين اخلاق كاري و ميزان تحصيلات وجود
دارد .او معتقد است كه اخلاق كاري مديران زن و مرد به طور قابل ملاحظهاي با هم شباهت دارند،
اما اخلاق شخصي دو گروه ،اختلاف معنيداري با هم دارند .از نظر علي ،سطوح مديريتي بر اخلاق
كار تأثير گذار است .مديراني كه در سازمانهايي با بيش از  211كارمند كار ميكنند ،خود محورترند.
راندل در مطالعه كارمندان دانشگاه گزارش ميكند كه بين اخلاق كار و تعهد سازماني ارتباطي وجود
دارد.
فرهنگ سازماني موضوعي است كه به تازگي در دانش مديريت و در قلمرو رفتار سازماني راه
يافته است .به دنبال نظريات و تحقيقات جديد در مديريت ،فرهنگ سازماني داراي اهميت
روزافزوني شده و يكي از مباحث اصلي و كانوني مديريت را تشكيل داده است .جمعيتشناسان،
جامعهشناسان و اخيراً روانشناسان و حتي اقتصاددانان توجه خاصي به اين مبحث نو و مهم در
مديريت مبذول داشته و در شناسايي نقش و اهميت آن نظريهها و تحقيقات زيادي را بهوجود آورده
و در حل مسائل و مشكلات مديريت به كار گرفتهاند .با بررسي كه توسط گروهي از انديشمندان
علم مديريت به عمل آمده فرهنگ سازماني به عنوان يكي از مؤثرترين عوامل پيشرفت و توسعه
كشورها شناخته شده است .بهطوريكه بسياري از پژوهشگران معتقدند كه موفقيت كشور ژاپن در
صنعت و مديريت يكي از علل مهم توجه آنها به فرهنگ سازماني است .يكي از مهمترين و
پيچيدهترين نظامهاي اجتماعي ،نظام آموزش و پرورش است كه موضوع و محور اصلي فعاليت آن،
انسان و تعليم و تربيت ميباشد نظامي كه كاركردهاي متعددي از جمله :انتخاب و انتقال عناصر
فرهنگي ،آداب و رسوم علوم و فنون ،دين و زبان ،كمک به رشد شخصيت كودكان ،نوجوانان در
ابعاد جسماني ،عاطفي ،اخلاقي ،عقلاني و تربيت و تأمين نيروي انساني جامعه در بخشهاي صنعت،
خدمات و كشاورزي را دارد.
مكانهاي آموزشي كه اساس سازمانها را تشكيل ميدهند ،فرهنگ خاص خود را دارند .اهميت
فرهنگ سازماني مكانهاي آموزشي به حدي است كه در سالهاي اخير محققان مديريت آموزشي
را در اين صحنه به انجام تحقيقاتي سوق داده است .ستاده و بازده سازمانهاي آموزشي انسان
است در سازمانهاي آموزشي كه روابط انساني اهميت دارد ،مفهوم فرهنگ سازماني اهميت بيشتري
0. Wijting
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كسب ميكند .مدير مدرسه ميتواند با يک فرهنگ سازماني مناسب مدرسه را از مدرسه ديگر متمايز
كند .بدين ترتيب فرهنگ سازماني خاص مدرسه ميتواند اصالت خود را حفظ كند (مظفري،
 .)0131تاثير فرهنگ سازماني بر اعضاي سازمان به حدي است كه ميتوان با بررسي زواياي آن،
نسبت به چگونگي رفتار ،احساسات ،ديدگاهها و نگرش اعضاي سازمان پيبرد و واكنش احتمالي
آنان را در قبال تحولات مورد نظر ارزيابي ،پيشبيني و هدايت كرد .با اهرم فرهنگ سازماني ،به
سادگي ميتوان انجام تغييرات را تسهيل كرد و جهتگيريهاي جديد را در سازمان پايدار كرد
(الواني .)0132 ،اخلاق حرفهاي يكي از مسائل اساسي همه جوامع بشري است .در حال حاضر،
متأسفانه در جامعه ما در محيط كار كمتر به اخلاق حرفهاي توجه ميشود .در حالي كه در غرب
سكولار ،در دانشهاي مربوط به مديريت و سازمان ،شاخهاي با عنوان اخلاق حرفهاي وجود دارد،
ولي در جامعه ديني ما در مديريت ،به اخلاق توجه كافي نشده است .اخلاق حرفهاي به مسائل و
پرسشهاي اخلاقي و اصول و ارزشهاي اخلاقي يک نظام حرفهاي ميپردازد و ناظر بر اخلاق در
محيط حرفهاي است( قراملكي .)0131 ،با توجه به احاديث و آيات قرآن سخن رسول خدا كه
فرمودند :كساني كه سنت مرا زنده ميكنند و به بندگان خدا ميآموزند جانشينان من هستند اخلاق
و رفتار حسنه بايد در رأس قابليتهاي معلم قرار گيرد .زيرا آنچه در فرآيند تعليم و تربيت به متعلم
انتقال مييابد تنها معلومات و مهارتهاي معلم نيست بلكه تمام صفات ،خلقيات ،حالات نفساني و
رفتار ظاهري او نيز به شاگردان منتقل ميشود (شرفي.)0131،
از بررسي مطالعه قبلي اين گونه استنباط ميشود كه اخلاق حرفهاي در سازمانها تحت تأثير
فرهنگ سازماني است .ذكر اين نكته ضروري است كه پژوهش انجام شده ،كمتر در محيطهاي
آموزشي به خصوص سازمان آموزش و پرورش است .با در نظر گرفتن اين نكات و با توجه به
اهميت اين موضوع به ويژه در آموزش و پرورش ،تحقيق حاضر با هدف بررسي رابطه بين فرهنگ
سازماني و اخلاق حرفهاي كاركنان اداره آموزش و پرورش شهر همدان انجام شد.
با توجه به مرور پيشينه تحقيق كه چند مورد از مهمترين آنها در ادامه آورده مي شود ،مشخص
ميگردد كه در اين زمينه ضعف تحقيقاتي وجود دارد و لزوم انجام پژوهشهاي بيشتري ضروري
به نظر ميرسد.
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قراملكي ( )0131در مجموعه مقالاتي كه گردآوري كرده است پيشينه اخلاق حرفهاي را به تمدن
ايران باستان و حتي بيش از  1111سال قبل ميرساند .اين روند با ظهور اديان آسماني خصوص ًا
اسلام با جهش بزرگي همراه ميشود .امروزه در هر يک از حرفههاي تخصصي و مهارتي يكي از
مطرحترين مباحث ،اخلاق مناسب آن حرفه است.در سال  0331يک تحقيق پيمايشي پيرامون
تأثيرگذاري تدوين و ترويج اخلاق حرفهاي در ميان كاركنان و مديران تعدادي از صنايع گوناگون،
صورت گرفت .يافتههاي اين پژوهش نشان داده كه بين رفتارهاي اخلاقمند كاركنان سازمانهايي
كه براي كدهاي اخلاقي بهايي قائل شدهاند و سازمانهايي كه به آنها بيتوجهي كرده بودند ،تفاوت
آشكار و معناداري وجود داشته است .لشكر بلوكي ( )0131در يک پژوهش استقرايي ،پيرامون
اخلاق حرفهاي پژوهشگران ،جدولي از تعهدات اخلاقي را تدوين كرده است .در اين جدول ،ده
گروه ذينفعان با پنج مرحله مطرح در فرآيند يک پژوهش ،تضارب سطر و ستوني كرده 11 ،مقوله
اخلاقي را به وجود آورده است .چارچوب ارائه شده توسط وي كه با استفاده از اسناد  11سازمان
پژوهشي تدوين شده ،براي ساير حرفهها نيز قابل بهرهبرداري است (به نقل از عزيزي .)0131،جامعه
ما نيازمند آن است تا ويژگيهاي اخلاق حرفهاي مانند دلبستگي به كار ،روحيه مشاركت و اعتماد،
ايجاد تعامل با يكديگر و ...تعريف ،و براي تحقق آن فرهنگسازي شود .امروزه بسياري از كشورها
در جهان صنعتي به اين بلوغ رسيدهاند كه بياعتنايي به مسائل اخلاقي و فرار از مسئوليتها و
تعهدات اجتماعي ،به از بين رفتن بنگاه ميانجامد .به همين دليل ،بسياري از شركتهاي موفق براي
تدوين استراتژي اخلاقي احساس نياز كرده ،و به اين باور رسيدهاند كه بايد در سازمان يک فرهنگ
مبتني بر اخلاق رسوخ كند .از اينرو ،كوشيدهاند به تحقيقات درباره اخلاق حرفهاي جايگاه ويژهاي
بدهند .بنابراين باتوجه با اهميت فرهنگ سازماني ونقش آن در اخلاق حرفهاي معلمان ضرورت
انجام اين پزوهش تحت عنوان تحليل فرهنگ سازماني ورابطه آن با اخلاق حرفهاي يک امر ضروري
به نظر ميرسد.
نيكنامي وهمكاران ( )0132تحقيقي باعنوان رابطه بين فرهنگ سازماني با ادراک توانمندي
مديران مدارس متوسطه شهر همدان انجام دادند .يافتهها نشان دادند كه بين فرهنگ سازماني و
ادراک توانمندي رابطه مثبت و معنيدار وجود دارد .همچنين ،در بين شاخصهاي فرهنگ سازماني
به جز توجه به اعضاء و نوع سبک رهبري ،ساير شاخصها رابطههاي مثبت و معني دار با ادراک
توانمندي داشتند .طاهري ،كاظم پور ،اشرفيريزي ()0131در پژوهشي با عنوان ميزان توجه كتابداران
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كتابخانههاي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان و دانشگاه اصفهان به اخلاق حرفهاي بر اساس اصول
اخلاقي كتابداران دانشگاهي ايران انجام گرفت.در اين مقاله به اين نگته اشاره ميكند كه مهمترين
متغير در موفقيت هر سازمان ،رعايت اخلاق ميباشد .ماهيت حرفه كتابداري و اطلاعرساني خدمت
به كاربران است ،از اينرو توجه به اخلاق حرفهاي لازم و ضروري است .از نظر كتابداران شاغل در
كتابخانههاي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان و دانشگاه اصفهان ،بالاترين ميزان توجه به عناصر اخلاق
حرفهاي بر اساس اصول اخلاقي كتابداران دانشگاهي ايران به ترتيب شامل برقراري ارتباط مثبت با
همكاران در داخل و خارج از سازمان ،رفتار مناسب و توأم با احترام با همه مراجعان و تلاش در
شناسايي مسؤوليتهاي اجتماعي و حرفهاي ميباشد .هر چند ميزان توجه در بيشتر موارد بالاتر از
حد متوسط است ،اما مديران كتابخانههاي پيشگفت نبايد از ساير اصول اخلاق حرفهاي ،كه در
سطح متوسط و پايينتر هستند ،غافل شوند .اين امر ،ضرورت آموزش مداوم اخلاق حرفهاي براي
كتابداران دانشگاهي را ميطلبد .بيک زاده ،محمدصادقي و ابراهيمپور ()0130در مقالهاي باعنوان
تأثير عوامل سازماني بر رشد اخلاق حرفهاي كاركنان شركت ملي پخش فراوردههاي نفتي مازندران
انجام دادند نتايج بيانگر آن است كه ساختار سازماني ،فرهنگ سازماني ،آموزش كاركنان و نظام
اطلاعرساني بر رشد اخلاق حرفهاي كاركنان در شركت ملي پخش فراورده غرب استان مازندران
تاثير دارد .ميلر )2111( 0و اسميت )2117( 2تحقيقي با محوريت نقش و تاثير فرهنگ سازماني
معلمان بر روي پيشرفت دانشآموزان كلاس سوم و چهارم انجام دادند به اين نتيجه رسيدند كه
فرهنگ سازماني معلمان هرچه قويترو بالاتر رود موجبات پيشرفت دانشآموزان بيشتر فراهم مي-
شود.

روش تحقیق
اين تحقيق از لحاظ هدف كاربردي و از لحاظ روش انجام توصيفي پيمايشي و از نوع همبستگي
است 001 .نفر از كاركنان اداره كل آموزش و پرورش شهر همدان به عنوان نمونه به روش نمونه-
گيري در دسترس انتخاب شدند .از آنجا كه واريانس جامعه آماري نامعلوم بود 11 ،نفر از افراد
جامعه آماري به صورت تصادفي انتخاب شدند و پرسشنامهها بين آنها توزيع شد .پس از استخراج
0. miller
2. Smit
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دادهها و پيش برآورد واريانس ،حجم نمونه با استفاده از فرمول كوكران  001نفر به دست آمد .از
 001پرسشنامه توزيع شده  38پرسشنامه برگشت داده شده كه با توجه به نرخ بازگشت ، 1/83
توان آماري پس از تحليل مقدماتي محاسبه و كفايت آن  1/88برآورد شد كه مناسب بود  .از 2
پرسشنامه فرهنگ سازماني و اخلاق حرفهاي براي جمعآوري دادهها استفاده شد .پرسشنامه
محقق ساخته فرهنگ سازماني براساس مدل رابينز در قالب  61سوال در  7مولفه نوآوري ( 01سوال
؛  ، )a=1/81ريسکپذيري ( 3سوال ؛  ، )a = 1/32نتيجهگرايي (1سوال ؛  ، )a = 1/87مردمگرايي
( 1سوال ؛  )a =1/30تيمگرايي ( 8سوال ؛  )a=1/87ثبات (1سوال ؛  )a=1/31و جاه طلبي (3سوال
؛  )a = 1/88بر حسب طيف پنج درجهاي ليكرت طراحي شد كه پس از اجراي مطالعات مقدماتي
و تعيين روايي و پايايي ( )a = 1/30به  11سوال تقليل داده شد .پرسشنامه اخلاق حرفهاي براساس
مدل اخلاق اسلامي(حرعاملي )0171،در قالب  11سوال در  1مؤلفه حفظ كرامت انساني ( 01سوال
؛  ، )a=1/32رعايت آزادي ( 01سوال ؛  )a = 1/30برقراري عدالت ( 01سوال ؛  )a=1/88و رعايت
امانت ( 01سوال ؛  )a=1/31برحسب طيف پنج درجهاي ليكرت طراحي شد كه پس از اجراي
مطالعه مقدماتي و تعيين روايي و پايايي ( )a=1/31به  11سوال تقليل داده شد .به منظور تعيين
روايي صوري و محتوايي اين پژوهش هر  2پرسشنامه در اختيار  01نفر از متخصصان قرار گرفت
و بعد از دريافت نظرات آنان اصلاحات ضروري در پرسشنامهها انجام شد .با توجه به اينكه مقياس
اندازهگيري پرسش نامه  ،مقياس  1درجه اي ليكرت بود ،محقق مبناي متوسط را  1در نظر گرفت.
پس از كسب اجازه از مسئولان مربوطه ،از تمامي شركتكنندگان رضايتنامه كتبي اجراي طرح
گرفته و به ايشان اطمينان داده شد كه پرسشنامهها بدون نام و محرمانه هستند و نتايج در انتها به
آنها اعلام ميشود .با در نظر گرفتن مدت زمان مناسب براي پر كردن پرسشنامه و ارايه توضيحات
كافي ،پرسش نامهها بين نمونهها توزيع و بلافاصله بعد از تكميل  ،جمعآوري شد.

یافتهها
 60نفر از كاركنان ( )%62/2مرد  16 ،نفر ( )%16/3داراي سابقه خدمت  00تا  21سال بودند .ميانگين
ديدگاه اعضا در مورد فرهنگ سازماني بر حسب جنسيت ،وضعيت استخدامي و سابقه خدمت
معنيدار نبود اما اين تفاوت بر حسب رشته تحصيلي معنيدار بود ( .)p=1/116ميانگين ديدگاه اعضا
در مورد اخلاق حرفهاي بر حسب هيچكدام از شاخصهاي جمعيت شناختي معنيدار نبود .ميانگين

111

 /همايش توسعهي حرفهاي :نگاهي نو به تكريم معلّم

مؤلفه فرهنگ سازماني ( )1/21و اخلاق حرفهاي ( )1/22بالاتر ار حد متوسط بود (جدول . )0
ميانگين مؤلفههاي فرهنگ سازماني اداره كل آموزشو پرورش شهر همدان و مؤلفههاي اخلاق حرفه-
اي كاركنان بالاتر از حد متوسط بود .بالاترين ميانگين فرهنگ سازماني مربوط به مؤلفه ثبات با
ميانگين  1/28و در اخلاق حرفهاي مربوط به مؤلفههاي عدالت و امانت ورزي با ميانگين 1/27
بود..

جدول  .0ميانگين هر يک از مولفه هاي فرهنگ سازماني و اخلاق حرفه اي
حوزه و مولفه

ميانگين

نوآوري

1/01

ريسک پذيري

1/21

نتيجه گرايي

1/22

مردم گرايي

1/21

تيم گرايي

1/22

ثبات

1/28

جاه طلبي

1/21

فرهخگ سازمانی

1/21

حفظ كرامت انساني

1/26

رعايت آزادي

1/26

برقراري عدالت

1/27

امانت ورزي

1/27

اخلاق حرفه ای

1/22

آزمون فرضیه های تحقیق
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فرضیه اول تحقیق
بين فرهنگ سازماني و اخلاق حرفهاي در كاركنان اداره كل آموزش و پرورش شهر همدان رابطه
وجود دارد.
جدول  2ماتريس همبستگي بين متغيرها
ضريب همبستگي

متغير ها

سطح معناداري

r=1/111

فرهنگ سازماني و اخلاق حرفهاي

p=1/111

با توجه به جدول  2مشخص ميشود كه رابطه بين فرهنگ سازماني و اخلاق حرفهاي معنيدار است
( r=/11و . )p</000

فرضیه دوم تحقیق
ابعاد اخلاق حرفهای میتواند فرهخگ سازمانی را پیشبیخی کخد.
در بررسي متغيرهاي پيشبينيكننده فرهنگ سازماني ،از رگرسيون گام به گام استفاده گرديد كه
نتايج اين بررسي در جدول ذكر شده است.
جدول 1خلاصه الگوي رگرسيون ابعاد اخلاق حرفه اي براي پيش بيني فرهنگ سازماني
گام

متغير

R

R2

F

β

t

sig

0

حفظ كرامت انساني

1/11

1/28

12/61

1/11

7/21

1/111

حفظ كرامت انساني

1/18

12/61

1/10

7/17

01/23

1/21

1/61

2

+برقراري عدالت
P<1/10

1/11

1/111

N=016

جدول 1حاكي از آن است كه در بررسي اولويتهاي متغيرهاي پيش بينيكننده فرهنگ سازماني،
در گام اول حفظ كرامت انساني بيشترين پيشبيني را داشته ،اين متغير به تنهايي توانسته  28درصد
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تغييرات فرهنگ سازماني را پيشبيني كند و در گام دوم ،برقراري عدالت ،نيز وارد الگوي پيشبيني
شده است ،اين دو متغير با هم ديگر توانستهاند  11درصد تغييرات فرهنگ سازماني را پيشبيني
كنند ،يعني متغير برقراري عدالت به تنهايي توانسته است  6درصد به ميزان پيشبيني متغير قبلي
اضافه كند .ضريب بتاي استاندارد نيز نشان ميدهد كه در معادله رگرسيون ،متغير حفظ كرامت
انساني ،داراي ضريب بتاي  1/10و متغير برقراري عدالت داراي ضريب بتاي  1/21ميباشند.

بحث و نتیجهگیری
تجزيه تحليل يافتههاي مربوط به تحقيق ،نشان داد كه بين دو متغير فرهنگ سازماني و اخلاق
حرفهاي رابطه مستقيم و معناداري وجود دارد و با بالا رفتن فرهنگ سازماني اخلاق حرفهاي نيز
افزايش مييابد .نتايج اين فرضيه با نتايج پژوهش مقيمي ( )0187با موضوع اخلاق حرفهاي پايهگذار
فرهنگ سازماني همخواني دارد وي در اين مقاله به اين نتيجه رسيد كه اخلاق حرفهاي پايهگذار
فرهنگ سازماني ميباشد .همچنين با تحقيق قندعلي يوسفي( )0183با عنوان بررسي رابطه فرهنگ
سازماني و وجدانكاري در بين كاركنان مناطق نفت خيز جنوب مطابقت دارد .نتايج نشان داد كه
بين فرهنگ سازماني و وجدان كاري در سطح  % 33رابطه معنيدار ومثبت وجود دارد همچنين بين
كليه ابعاد فرهنگ سازماني بجز بعد خطرپذيري با وجدانكاري رابطه مثبت و معنيداري وجود دارد.
همچنين بانتايج بيک زاده ،صادقي ،ابراهيم پور ( )0130با عنوان تأثير عوامل سازماني بر رشد اخلاق
حرفهاي كاركنان شركت ملي پخش فراوردههاي نفتي مازندران مطابقت دارد .تنايج بيانگر آن است
كه ساختار سازماني ،فرهنگ سازماني ،آموزش كاركنان و نظام اطلاعرساني بر رشد اخلاق حرفهاي
كاركنان در شركت ملي پخش فراورده غرب استان مازندران تأثير دارد.
فرهنگ سازماني بر رفتار فردي  ،عملكرد سازماني ،انگيزش شغلي ،خلاقيت و نوآوري ،تعهد و
اخلاق حرفهاي تأثير ميگذارد .عامل مهم موفقيت سازمانهاي امروزي ،تبديل آن به سازمانهاي
اخلاقي است .رويكرد جامع در اين زمينه ،اشاعه فرهنگ سازماني اخلاقي است كه رعايت ملاحظات
اخلاقي در تصميمگيريها ،عملكرد ،سودآوري و ساير موضوعات استراتژيک ،لازمه آن است .نقش
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با اهميت آموزش تعالي انسانها و نيز شكلگيري تمدنهاي بشري ،بر هيچكس پوشيده نيست .در
اين بين مراكز آموزشي جامعه به خصوص مراكز دانشگاهي با توجه به اينكه تربيت يافتگان آنها
خود متولي آموزش نسلهاي بعدي ميشوند ،از نقش ويژهاي در جوامع مختلف برخوردار هستند.
اين جايگاه والا باعث ميشود كه مقوله اخلاق حرفهاي به خصوص در معاني اخلاق سازمان و
اخلاق كار در اين سازمان مورد توجه انديشمندان و صاحبنظران عرصههاي ديني ،فرهنگي و
اخلاقي جوانع مختلف قرار گيرد .در ايران نيز با توجه به برخورداري از دين متعالي اسلام ،اخلاق
حرفهاي و مباحث پيرامون آن مورد عنايت خاصي قرار گرفته است.
ترويج اخلاق حرفهاي در سازمان آمورش و پرورش ،در گرو تصور انسان از فرهنگ سازماني آن
است .اين سازمان براي نهادينهسازي اخلاق در فرهنگ سازماني خود محتاج ترويج مستمر و اثر-
بخش اخلاق در همه اركان سازمان است .توجه به نقش راهبردي سازمان آموزش و پرورش در
ترويج اخلاق حرفهاي مشاغل و سازمانها ،ضرورت اخلاق در اين نهاد مانند هر سازمان ديگر گرو
 1گام عمده است .اول اينكه دانش اخلاق حرفهاي معطوف به زمينههاي تخصصي سازمان باشد،
دوم ،گرايش دروني و خودانگيختگي سازمان ،مديران و منابع انساني آن در جهت تحقق اخلاق و
ارزشهاي اخلاقي در سازمان باشد و سوم ،مهارت سازمان در اجراي اصول اخلاقي باشد .در گام
سوم فرآيند ،روشها و فنون ترويج اخلاق در فرهنگ سازماني (مانند مهارتهاي رفتار ارتباط و
مهارت تشخيص و حل مسايل اخلاقي به ويژه توانايي مواجه شدن با تعارض اخلاقي) مورد بحث
قرار ميگيرد.

پيشنهاد ميشود فرهنگ حاكم بر سازمان آموزش و پرورش را امر كليدي در نظر گرفت و براي
افزايش غناي فرهنگ اين سازمان نيروهايي جذب شوند كه علاقه و تعهد نسبت به حرفه خود را
دارند و داراي مدارک علمي و معلومات بالايي در رابطه با شغل خود باشند همچنين پيشنهاد ميشود
در گزينش كاركنان علاوه بر مسائل ديني و مذهبي به بررسي حالات روحي و رواني كاركنان نيز
تاكيد شود .پيشنهاد ميشود در اداره كل آموزش و پرورش شهر همدان در حيطه مسئوليتشان،
كاهش مديريت متمركز و تدوين برنامه استراتژيک افزايش يابد ،به پاداش و پرداختها به بهرهوري
هر يک از كاركنان توجه ويژه شود ،به افزايش بهرهوري گروههاي آموزشي به خصوص با اختصاص
دادن بودجه و اختيارات بيشتر به اينگونه گروهها توجه شود ،به بهبود و گسترش سريع امكانات
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پژوهشي (به خصوص كتابخانهها  ،امكانات يارانهاي و اينترنت و غيره) توجه شود و نظارت و
ارزيابي مستمر از عملكرد كاركنان به منظور دادن بازخورد مداوم و مستمر به آنها صورت گيرد.
همچنين پيشنهاد ميشود كه كاركنان اين سازمان ،به منظور رعايت اخلاق حرفهاي در محيط كار در
بعد حفظ و كرامت انساني اظهار نظرهاي همكاران و همچنين ارباب رجوع را بشنوند ،تعاملات
نزديک با ديگر افراد با هدف رشد فضايل اخلاقي در طرفين داشته باشند ،به رفع مشكلات ارباب
رجوع توجه نمايند و نگاه يكسان نسبت به همه آنها داشته باشند .در بعد امانتورزي به عهد و
پيمان خويش با ديگر افراد وفادار باشند ،در جهت ارائه نوآوري ها در انجام امور سازماني تلاش
نمايند ،در قبال معلمان و ساير افراد ذيربط با اداره مسئوليتپذير باشند ،در قبال اشتباههاي فردي
پاسخگو باشند و به اهداف و خطمشيهاي سازمان پايبند باشند .در بعد رعايت آزادي ،اظهار نظر
منطقي در مورد تعهدات سازماني و حرفهاي داشته باشند  ،از تفكر انتقادي در اداره استقبال كنند،
از نظرات همكاران هنگام تصميمگيري استقبال كنند ،بر نظرات غير كارشناسي خويش اصرار نكنند.
در بعد برقراري عدالت ،عملكرد خويش را بدون جانبداري ارزشيابي نمايند ،توجه همهجانبه به
نقاط قوت و ضعف خويشتن در قبول مسئوليتها داشته باشند و انعطافپذيري در تعاملات با
ديگران همكاران داشته باشند.
مهمترين محدوديت در انجام اين پژوهش اين بود كه نتايج اين پژوهش فقط در چارچوب ابعاد
در نظر گرفته شده براي فرهنگ سازماني و اخلاق حرفهاي قابل تفسير و تعبير بود .جامعه آماري
اين پژوهش صرفا محدود به كاركنان اداره كل آموزش و پرورش شهر همدان بود ،لذا تعميم نتايج
به ساير جوامع بهتر است با احتياط صورت گيرد.
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«رابطه توسعهی حرفهای با عملکرد شغلی معلمان ابتدایی شهر بیرجخد»
هادی غلامرضایی

1

چکیده
موفقيت هر نظام آموزشي در حد تعيين كنندهاي به دانش و مهارتهاي حرفهاي معلم بستگي دارد
و حرفهاي شدن معلمان بر جنبههاي تكنيكي و حرفهاي تدريس و ارتقاء موقعيت اجتماعي حرفه
معلمي متمركز است .پژوهش حاضر از نوع توصيفي – همبستگي و با هدف رابطه توسعهي حرفهاي
با عملكرد شغلي معلمان ابتدايي شهر بيرجند انجام شد .جامعه آماري اين پژوهش شامل كليه معلمان
مقطع ابتدايي شهر بيرجند بود كه در سال تحصيلي  0131-0131مشغول به تدريس هستند تشكيل
ميداد كه بر اساس جدول كرجسي و مورگان 111 ،نفر به روش نمونهگيري طبقهاي نسبي انتخاب
شدند .ابزارهاي گردآوري اين پژوهش شامل پرسشنامه صلاحيتهاي حرفهاي معلمان بابايي
()0131؛ عملكرد شغلي نابدل ( ،)0186بود .تجزيه و تحليل دادهها با استفاده از ضريب همبستگي
و تحليل رگرسيون چند متغيري انجام شد .نتايج تجزيه و تحليل دادهها نشان داد كه مؤلفههاي
توسعهي حرفهاي ،عملكرد شغلي معلمان را پيشبيني ميكند.
کلیدواژها :توسعهي حرفهاي ،عملكرد شغلي

 .0كارشناس ارشد مشاوره خانواده ،مدرس دانشگاه و مدير مركز مشكلات ويژه يادگيري شهرستان زيركوه استان
خراسان جنوبيHadirezayi2014@gmail.com
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مقدمه
همراه با پيدايش انقلاب صنعتي ،يكي از مهمترين پديدههاي رواني -اجتماعي عصر جديد كه توجه
بسياري از نظريهپردازان را به خود جلب كرده است ،چگونگي وضع روحي و رواني افراد در سازمان
است .اين موضوع با كشف اهميت روابط انساني و پاداشهاي غيرمادي در مطالعات هاثورن شكل
جديدتري پيدا كرد ،بهگونهاي كه تصور نظريهپردازان سازماني را از علل و عوامل فيزيكي مرتبط با
عملكرد بهتر به سمت عوامل انساني سوق داد (حيدري و رجاييپور)0187 ،؛ درنتيجه روحيه0ي
كاركنان بهعنوان يكي از مهمترين مسائل در روانشناسي سازماني و روابط انساني شناخته شد .روحيه
كاركنان تركيبي است از طرز تلقي ،احساسات و عواطف فردي يا افراد نسبت به انجام كار تا حد
توان در محيط كاري .در تعريف ديگري روحيه به احساس اطمينان ،اعتماد ،همدردي و دوستي كه
در بين كاركنان وجود دارد گفته ميشود (هوي ،تارتر و كتكمپ.)0331 ،1
منظور از عملكرد شغلي ،رفتارهايي است كه افراد ،در ارتباط با شغل از خود بروز ميدهند يا
به عبارتي ميزان محصول ،پيامد و يا بازده يا ستكه به موجب اشتغال فرد درشغل خود ،حاصلميشود
(رشيدپور.)0173 ،همچنين عملكرد شغلي به نحوه و ميزان انجام وظايف و مسئوليتهاي محوله
توسط آموزشگر گفته ميشود (مورهد0171 ،2؛ به نقل از ايوبي .)0132 ،عملكرد شغلي ،بهعنوان
ارزش سازماني رفتارهاي شغلي كارمند در زمانها و موقعيتهاي شغلي مختلف تعريف ميشود.
منظور از ارزش سازماني برآوردي است كه سازمان از فعّالها و خدمات كاركنان خود دارد؛ نظير
انجاموظيفه شغلي يا داشتن رابطهي كاري مناسب با ديگر كارمندان (بورمان ،الگن و كليمسكي،3
)2111
ضرورت بررسي اين پديده در سازمان آموزشوپرورش و در بين معلمان كه مهمترين و
مؤثرترين عامل در مدرسه شناختهشده و در برابر عملكرد شغلي خود و پيشرفت تحصيلي

0- Hoy,Tarter& Kottkamp
2- Morhed
1- Borman& Ilgen & Klimoski
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دانشآموزان و اعمال هدفمند در سازمان مسئول ميباشند احساس ميشود .عملكرد معلمان در
كلاس درس ،يک عامل حياتي درمؤسسات آموزشي است.
معلمان تركيبي از دانش ،مهارت و تواناييهاي خود را با توجه به صلاحيتهاي عملكردي به كار
ميبرند تا موجبات پيشرفت تحصيلي و يادگيري دانشآموزان را فراهم آورند (ميركمالي ،اعلامي
و نارنجيثاني .)0130 ،
اكثر محققان تلاشهاي خود را بر روي مطالعهي معلمان متمركز نمودهاند تا بدينوسيله عواملي
كهبر عملكرد شغلي تأثيرميگذارد را درک و شناسايي نمايند (گولسباي ،لاگس و بورم.)0332 ،0
يكي از مجموعه برنامههاي طراحي شده در راستاي بهبود مهارت و دانش معلمان به منظور افزايش
عملكرد آنها درتدريس ،تحقيق ،مديريت و پرورش ،توسعه حرفهاي 2است.
رويكردهاي جديد نسبت به توسعه حرفهاي ،طرفدار يادگيري مادامالعمر بوده و يادگيري
حرفهاي را مداخلهاي كوتاه مدت نميدانند ،بلكه توسعه حرفهاي معلمان را فعاليتي بلند مدت
ميدانند كه دامنة آن از آموزش معلمان در دانشگاه تا دورههاي ضمن خدمت فردي معلمان را در
بر ميگيرد (ريشتر ،كانتر ،كلاسمن،لاتكي ،بامرت .)2100،1هرحرفه (شغلي،حرفه تلقيميشود كه
افراد آن خدمتي حياتي و مهم به جامع هارا ئهدهند)پيوسته بايد دانش،تجارب ومهارتهاي خود
رابهروز نگهدارد كه به آن توسعه حرفهاي ميگويند .توسعهي حرفهاي كليد اصلي پيشرفت معلمان
و رشد حرفهاي آنها است (طاهري ،عارفي ،پرداختچي و قهرماني .)0130 ،هدف نهايي توسعه
حرفهاي معلمان ،انتقال يادگيريهاي حرفهاي به محيط كلاس و مدرسه و بهتبع پيشرفت تحصيلي
دانشآموزان است (طاهري ،عارفي ،پرداختچي و قهرماني.)0132 ،
عدم اتخاذ تدابير مناسب در جهت تقويت و توسعه حرفهاي معلمان ،باعث ميشود آنان با
حداقل روحيه و توان خود به كار مشغول بوده و همواره درصدد فرصتطلبي و گريز از انجاموظيفه
باشند ،كه اين امر درنهايت كاهش كميت و كيفيت عملكرد آنان و سازمان را در پي خواهد داشت

0- Goolsby& Lagace& Boorom
2- Professional Development
1- Richter &Kunter & Klusmann & Lüdtke & Baumert
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(بطسامي .)0171 ،لذا انتظار ميرود آموزشوپرورش در جهت تقويت توسعه حرفهاي معلمان تلاش
و جديت نمايد تا بتواند ضمن جلوگيري از مسائل فوق (فرصتطلبي و گريز از انجام وظيفه)،
موجبات بهبود روحيه و انگيزش آنان را در جهت عملكرد بيشتر فراهم كند.
بهرغم پژوهشهاي فراوان (باچينسكي و هانسن2101 1،؛ فيلدر ،2101 ،2ناير و باگلر 2118 ،3و
ريشتر و همكاران2100 ،؛ به نقل از طاهري و همكاران )0132 ،انجام گرفته در مورد توسعه حرفهاي
معلمان ،متغيرهاي تأثيرپذير از اين پديده در مراكز تربيتمعلم كاوش نشدهاند .در اين پژوهش تأثير
توسعه حرفهاي معلمان بر عملكرد شغلي آنها موردبررسي قرارگرفته است.

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع توصيفي همبستگي هست .جامعه آماري در اين پژوهش را كليه آموزگاران
مقطع ابتدايي شهر بيرجند كه در سال تحصيلي  0131-0131مشغول به تدريس بودند كه طبق آمار
ارائهشده از معاونت محترم آموزش ابتدايي اداره آموزشوپرورش شهر بيرجند تعداد كل معلمين
مقطع ابتدايي شهر بيرجند بالغبر  0111نفر است.نمونهي اين كار با استفاده از جدول مورگان و
كرجسي ( 111 ،)0376نفر برآورد شده است كه با استفاده از روش نمونهگيري خوشهاي استفاده
شد بدينصورت كه از مناطق پنجگانه شهر بيرجند؛ شمال (مهرشهر) ،جنوب(مدرس ،معلم)،
شرق(آويني ،ظفر) ،غرب(معصوميه) و مركز شهر(طالقاني و ابوذر) هركدام يک مدرسه ابتدايي
دخترانه و يک مدرسه ابتدايي پسرانه انتخاب شدند و از هر مدرسه تعدادي به صورت تصادفي به
پرسشنامه پاسخ دادند كه جمعاً همان  111نفر ميباشند.

ابزار اندازهگیری
براي سنجش صلاحيتها و توسعهي حرفهاي معلمان از پرسشنامه صلاحيتهاي حرفهاي (بابايي،
 ،)0131استفاده شد .اين پرسشنامه اين پرسشنامه يک پرسشنامهي محقق ساخته است كه مؤلفههاي

0- Buczynski& Hansen
2- Fielder
1- Nir & Bogler
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اصلي آن برگرفته از تحقيق ملائينژاد( )0130هست كه درواقع مؤلفههاي مذكور در بيشتر تحقيقات
انجامشده در اين زمينه تقريباً وجود دارد .و سؤالات پرسشنامه مذكور از اين دلالتهااستخراجشده
است.و شامل  13ماده است و داراي سه خرده مقياس هست كه  01آيتم (به ترتيب سؤالات  0تا
 )01مربوط به صلاحيت شناختي 3،آيتم (به ترتيب سؤالات  01تا  )21مربوط به صلاحيت نگرشي
و  06آيتم (به ترتيب سؤالات  21تا  )13مربوط به صلاحيت مديريتيهست .براي بررسي روايي
صوري و محتوايي آن از نظرات اساتيد و متخصصان آموزشي استفاده شد .براي بررسي پايايياين
پرسشنامه در يک مطالعه مقدماتي بر روي  12نفر اجرا گرديد و صلاحيت شناختي مهارتي/30 ،؛
صلاحيت نگرشي رفتاري  1/31و صلاحيت مديريتي  1/31و پايايي كل پرسشنامه  1/36به دست
آمد.
براي اندازه گيري عملكرد شغلي از پرسشنامه عملكرد شغلي نابدل استفاده شد .اين پرسشنامه
در سال  0186توسط نابدل بهمنظور سنجش عملكرد شغلي ساختهشده است و از  21سؤال 1
گزينهاي با گزينههاي (تقريباً هميشه ،بيشتر اوقات ،گاهي ،بهندرت ،هرگز) تشكيلشده است ،در
اكثر سؤالات شاخص رفتاري لحاظ شده تا بيانگر عملكرد افراد باشد و از سه حيطه شناختي ،عاطفي
و رفتاري تشكيلشده است .روش نمرهگذاري پرسشنامه به اين صورت است كه در گزارههاي
مثبت به گزينه تقريباً هميشه ( ،)1بيشتر اوقات ( ،)1گاهي ( ،)1بهندرت ( ،)2هرگز ( )0نمره داده
ميشود در پژوهش ايوبي ()0132سليس و روان بودن و توانايي مجموعه عبارات در اندازهگيري
متغيرهاي مربوطه مور د تائيد اساتيد راهنما و مشاور قرار گرفت .نتايج ضريب همبستگي نيز نشان
داد پرسشنامه از روايي همگرايي برخوردار هست چراكه تمامي سؤالات مربوط به هر مؤلفه با خود
مؤلفه همبستگي معنيداري داشتند (همبستگي مؤلفهي شناختي با گويههاي آن بين  1/10تا 1/61؛
مؤلفه عاطفي ،بين  1/68تا  1/76و مؤلفه رفتاري بين  1/21تا  1/61در نوسان بود).

یافتهها
در اين پژوهش از آمار توصيفي (شاخصهاي مركزي و پراكندگي) براي توصيف دادهها و از آمار
استنباطي (آزمون ضريب همبستگي و تحليل رگرسيون چند متغيري) براي آزمون فرضيهها استفاده
شد.
جدول  .0آزمون كولموگروف اسميرنوف تک نمونهاي
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توسعه

توسعه

توسعه

توسعه

عملکرد

متغیرهاشاخص

شناختی

نگرشی

مدیریتی

حرفهای

شغلی

Z

0/66

0/11

1/11

1/33

0/22

P

0/66
0/01

0/66
0/01

0/11
0/01

0/06
0/01

0/11
0/01

سطح معناداری

با توجه به نتايج جدول  0و سطوح معناداري بهدستآمده هريک از متغيرهاي پژوهش كه بزرگتر
از  1/11ميباشد ،دادههاي تمام متغيرها نرمال است و براي آزمون هريک از متغيرها ميتوان از
آزمونهاي پارامتريک استفاده كرد.
براي بررسي اين فرضيه كه كداميک از ابعاد توسعه حرفهاي ميتواند نقش مؤثري در پيشبيني
عملكرد شغلي ايفا كند از روش رگرسيون خطي چندگانه استفاده گرديد .بدين ترتيب پس از
تائيدپيشفرضهاي رگرسيون ،از اين روش براي پاسخ به اين سؤال كه آيا مؤلفههاي توسعه حرفهاي
ميتوانند عملكرد شغلي را پيشبيني كند ،استفاده گرديد.
اولين آزمون تست مدل كلي ميباشد .درواقع اگر حداقل يكي از متغيرهاي پيشبين تحقيق روي
متغير ملاک تأثير معنادار داشته باشد ،مدل پژوهشگر تائيدميگردد .فرض صفر و خلاف بهصورت
زير ميباشد:

H 0 : 1  2  ...  5  0

 one i for i  1, 2,3, 4,5
H 1 : i  0
جدول  .2نتايج رگرسيون عوامل توسعه حرفهاي بر عملكرد شغلي
مجموع

درجه

ميانگين

مجذورات

آزادي

مجذورات

رگرسيون

22012/26

3

6310/61

باقيمانده

16601/21

226

202/66

كل

26616/63

226

مدل

F

R

R2

R2adj

sig

11/66

0/16

0/32

0/31

0/001
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همانطور كه در جدول مشاهده ميشود مقدار  sigكمتر از  1/11شده است و نشان از معنيدار
بودن مدل رگرسيون ميباشد ،يعني حداقل يكي از متغيرهاي پيشبين بر متغير ملاک تأثير معنادار
دارد.
شاخص (2Rضريب تعيين چندگانه) :اين شاخص مشخص ميكند كه چند درصد از تغييرات
متغير ملاک توسط متغيرهاي پيشبين تبيين ميشوندبهعبارتديگر متغيرهاي پيشبين چند درصد
توانايي برازش متغير وابسته رادارند .در اين پژوهشمقدار  R2برابر  1/12شده است به اين معنا كه
عوامل توسعه حرفهاي  12درصد توانايي پيشبيني عملكرد شغلي را دارند و  68درصد باقيمانده
مربوط به خطاي پيشبيني ميباشد.
شاخص (R2adjضريب تعيين تصحيحشده) :اين شاخص توانايي پيشبيني متغير وابسته را توسط
متغيرهاي پيشبين در جامعه بررسي ميكنددرواقعباكمي تعديل ،نمونه را به تمام جامعه بسط
ميدهد.
مقدار اين ضريب در اين پژوهش 1/10شده است ،بهعبارتديگرمؤلفههاي توسعه حرفهاي 10
درصد توانايي پيشبيني عملكرد شغلي رادارند.
با توجه به معنادار بودن كل مدل اكنون بايد بررسي كرد كه كداميكي از ضرايب صفر نيست و
يا بهعبارتديگر كدام متغير يا متغيرها تأثير معنادار در مدلدارند .به اين منظوراز آزمون  tاستفاده
ميشود.
جدول .1ضرايب استاندارد ،غيراستاندارد و آماره تي متغيرهاي واردشده در معادله رگرسيون
ضرايب رگرسيون
متغيرپيشبين

استاندارد نشده

استانداردشد

 tآماره

sig

ه

مقدار ثابت

10/61

شناختی

0/33

0/31

نگرشی

0/26

0/11

2/12

مدیریتی

0/36

0/31

6/06

سطح
معناداري

2/12

0/01

0/01

1/22

0/001

0/01

0/01

0/01

0/001

0/01
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همانطور كه نتايج جدول نشان ميدهد عوامل توسعه شناختي ،نگرشيو مديريتي به ترتيب با 1/10
= β = 1/10 ،β = 1/01 ،βبا عملكرد شغلي در سطح  1درصد رابطه معنادار دارند و مثبت بودن اين
ضرايب درواقعنشاندهنده اين است كه با افزايش اين عوامل ،ميزان عملكرد شغلي نيز افزايش
مييابد.

بحث و نتیجه گیری
فرضيه پژوهش عبارت بود از اينكه« مؤلفههاي توسعه حرفهاي ،عملكرد شغلي معلمان را پيشبيني
ميكند».
در اين پژوهش مقدار  R2برابر  1/12شده است به اين معنا كه عوامل توسعه حرفهاي  12درصد
توانايي پيشبيني عملكرد شغلي را دارند و  68درصد باقيمانده مربوط به خطاي پيشبيني ميباشد.
همچنين نتايج نشان ميدهد عوامل توسعه شناختي ،نگرشيو مديريتي به ترتيب با 1/01 ،β = 1/10
= β = 1/10 ،βبا عملكرد شغلي در سطح  1درصد رابطه معنادار دارند و مثبت بودن اين ضرايب
درواقعنشاندهنده اين است كه با افزايش اين عوامل ،ميزان عملكرد شغلي نيز افزايش مييابد.
هانتلي )2118( 0در پژوهش كيفي ،صلاحيت معلمان را در  6دسته آمادهسازي مناسب ،داشتن
دانشپايه عميق براي تسهيل يادگيري ،استفاده از راهبردهاي مختلف مديريت رفتار فراگيران،
برقراري ارتباط مؤثر با ذينفعان مدرسه ،حرفهاي عمل كردن و خودآگاهي طبقهبندي نمود.

هونگ2

و همكاران ( )2118ناهماهنگي بين صلاحيتهاي تربيتمعلم پيش از خدمت و صلاحيتهاي
موردنياز تدريس معلمان ضمن خدمت را بررسي كرد .با استفاده از تحليل عاملي ،صلاحيتهاي
معلمان در  6دستهي اصلي توانايي فكري ،سيستم ارزشها ،مهارتهاي بين فردي ،توانايي مديريت،
تواناييهاي حرفهاي و ويژگيهاي شخصيتي دستهبندي شد .نتايج پژوهش تفاوت فراواني بين نظر
معلمان در مورد صلاحيتهاي تربيت پيش از خدمت معلمان و نيازمنديهاي شغلي معلمان در حال
خدمت نشان نداد .بيشترين تفاوت در صلاحيتهاي مديريت خطرپذيري ،تفكر پيش كنشي و

0. Huntly
2. Hong
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تفكر منطقي بود كه در طول دوره تربيتمعلم بهاندازه كافي و موردنياز حرفه معلمي توسعه داده
نشده است.
باچينسكي و هانسن ( )2101دريكمطالعةمورديكيفيپيامدهايتوسعةحرفهاي را مطالعه نمودهاند.
نتايج پژوهش آنها نشان داد كه توسعه حرفهاي موجب افزايش دانش محتوايي معلمان ،استفاده از
روش تدريس پژوهشي در كلاس و بهبود نمرات دانشآموزان در آزمونهاي استاندارد ميشود.
بااينحال گروهي ديگر از معلمان در استفاده از توسعة حرفهاي با مشكلات و موانعي ازجمله كمبود
منابع ،محدوديت وقت ،الزام به تمام كردن برنامة درسي و مشكلات مديريت كلاس مواجه شده
بودند .پژوهشگران تأكيد كردهاند كه ارائه ،راهبردهايي براي كاهش اين موانع بايدبهعنوانيک اولويت
در اصلاح برنامههاي توسعة حرفهاي مدنظر باشد .گرنت ،فريد و جولرات )2100( 0در پژوهشي
نشان دادند بين رضايت شغلي كاركنان و عملكرد رابطه همبستگي مستقيم وجود دارد كه نتايج اين
پژوهشها با پژوهش حاضر همسو ميباشد.
مؤذن ،موحدمحودي ،رضوانفر و ميرترابي ( )0131در پژوهشي نشان دادند عملكرد شغلي 71
درصد از آموزشگران متوسط و بالا بود .نتايج حاصل از تحليل همبستگي نشان داد كه بين مهارت
حرفهاي ،رضايت شغلي و ويژگيهاي حرفهاي آموزشگران با ميزان عملكرد شغلي آنان رابطهي
مثبت و معنيداري وجود دارد درحاليكه بين سن و عملكرد شغلي آموزشگران رابطهي منفي و
معنيداري ديدهشده است .يافتههاي حاصل از تحليل رگرسيون مبين آناست كه متغيرهاي ميزان
ويژگيهاي حرفهاي ،رضايت شغلي و مهارت حرفهاي آموزشگران تبيينكنندهي  80/1درصد از
تغييرات متغير وابستهي تحقيق ميباشند .بنابراين ،بهبود مهارتها و ويژگيهاي حرفهاي آموزشگران
و فراهم نمودن شرايط لازم به منظور افزايش رضايت شغلي آنها از عوامل تأثيرگذار در ارتقاي
سطح عملكرد شغلي آنها و به تبع آن ،بهبود فرآيند يادگيري فراگيران است.

داوودي (0181؛ به نقل از ايوبي )0132 ،در پژوهشي نشان داد كه طراحي و برنامهريزي ،ايجاد
فضاي يادگيري مناسب ،ادارهي كلاس درس ،ارزيابي ،توسعهي حرفهاي و دانش محتوايي از
استانداردهاي عملكرد شغلي معلمان ميباشند.
دنياي در حال تغيير بيش از پيش نيازمند افرادي است كه قادر به خود راهبري ،برعهده گرفتن
سكان رشد و طراحي جريان بالندگي خود باشند  .اين مهارت نيازمند تمرين و ممارست است و با
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برنامههاي درسي تجويزي و قالب يا مكان رشد قابليت ،خلاقيت و شكوفايي استعدادها وجود ندارد
و اين امر مستلزم تغيير و تحول در برنامههاي تربيت معلم و برنامههاي درسي مدارس و روشهاي
تدري ساست  .تغيير و تحول در عرصه اطلاعات و شتاب گرفتن جريان توليد دانش و منسوخ شدن
دانش كنوني ،پرورش روحيه پژوهشگري و يادگيري مادامالعمر ،مطالعات تطبيقي ،استفاده و
بهرهگيري از فنآوريهاي روز ،تفكر پيش كنشي و خلاق را طلب مينمايد در صورتيكه يافتههاي
پژوهش نشان ميدهد كه معلمان دوره ابتدايي در زمينه خود راهبرن مودن فراگيران ،تبديل مدرسه
به سازمان يادگيرنده ،يادگيري مادامالعمر و كمک به فراگيران در استفاده از فنآوري اطلاعات و
ارتباطات و به كارگيري آن درآموزش ،توانايي خلق دانش و توليد مفاهيم و ايدههاي نو صلاحيت
لازم را ندارند  .با افزايش حجم توليد اطلاعات و سرعت تحول فنآوري ،نيازي به پركردن و
انباشتن اطلاعات در مغز دانشآموزان نيست  .در چنين شرايطي مهمترين وظيفه معلم كمک به
فراگيران در تشخيص نيازهاي اطلاعاتي وانتخاب منابع مناسب در اين رابطه از بين انبوه اطلاعات
ومنابع و هميار يادگيرنده بودن است در صورتيكه نتايج نشان داد كه معلمان دوره ابتدايي در اين
زمينه توانمند نيستند  .معلم از كليديترين اجزاء نظام آموزش و پروش است وكاستي و كمبود ساير
اجزاء در اين جزء نيز تأثيرگذار است و توجه به كليديترين جزء نظام آموزشي و ارتقاءدانش،
نگرش و مهارت او ضروري است  .معلم به عنوان پيشگام تحولات ،درصورتي قادر به همراهي با
تغييرات خواهد بود كه با دانش ،مهارت و نگرش لازم مجهز گردد در غير اين صورت ذات نايافته
از هستي بخش،كي تواند كه شود هستيبخش .با توجه به مطالب بيانشده ميتوان اين نتيجه را
اينطور تبيين كرد كه معلمي كه داراي صلاحيتهاي حرفهاي باشد در تدريس موفقتر عمل خواهد
كرد و بالطبع عملكرد شغلي او بيشتر خواهد بود.
بر اساس نتايج پژوهش حاضر ،پيشنهاد ميشود كه براي آنكه برنامههاي توسعهي حرفهاي
طراحيشده در اجرا موردتوجه معلمان قرار گيرد ،طراحي نظام پاداشدهي مناسب الزامي است تا
بدينوسيله مشوقي براي مشاركت در برنامههاي توسعه حرفهاي باشد و انگيزش لازم را در معلمان
ايجاد كند .البته براي معلمان جديد الستخدام و نيز تربيتمعلم ،الزام به گذراندن دورههاي توسعه
حرفهاي قبل از شروع تدريس و تأثير آن در تسهيل فرايند استخدام نيز پيشنهاد ميشود .همچنين
پيشنهاد ميشود كه اين پژوهش در ديگر مناطق آموزشوپرورشانجام و نيز به عملكرد شغلي معلمان
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ابتدايي با ديگر متغيرهاي سازماني (سبک رهبري مديران ،جوسازماني ،ساختار سازماني و  )..پرداخته
شود.
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«جایگاه آموزش و پرورش در توسعه پایدار»
صفی الله صفایی

1

چکیده
آموزش و پرورش به عنوان زير مجموعه هاي نظام آموزشي كشور در فرآيند توسعه كشور مطرح
مي باشد و به عناوان مركازي كاه باه تربيات و آمااده ساختن نيروهاي انساني كارآمد  ،شايسته و
داراي مهارت براي پاسخگويي به نيازهاي واقعي جامعه در زمينه هاي مختلف مي پردازد  ،نقش
حيااتي و كليدي به عهده دارد  ،چرا كه آموزش و پرورش با برون دادهاي خود به جامعه عملا در
راه توسعه گام بر مي دارد.درنتيجه آماوزش معلمان ماي باياست در راستاي اهداف توسعه پايدار
قرار گيرد تا بتواند نقش خود را در اصلاح نگرش دانش آموزان و باه كاارگيري ايان مبااني در
زنادگي و فعاليت هاي تخصصي آنها ايفا نمايد  .يكي از وظايف مهم آموزش و پرورش  ،فاراهم
آوردن بستر مناسب براي توسعه پايدار كشور است.
کلید واژه :آموزش و پرورش ،توسعه ،توسعه پايدار ،معلم
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مقدمه
آموزش و پرورش به عنوان زير مجموعه هاي نظام آموزشي كشور در فرآيند توسعه كشور مطرح
مي باشد و به عناوان مركازي كاه باه تربيات و آمااده ساختن نيروهاي انساني كارآمد  ،شايسته و
داراي مهارت براي پاسخگويي به نيازهاي واقعي جامعه در زمينه هاي مختلف مي پردازد  ،نقش
حيااتي و كليدي به عهده دارد  ،چرا كه آموزش و پرورش با برون دادهاي خود به جامعه عملا در
راه توسعه گام بر مي دارد  .آموزش و پرورش نهاادي اسات كاه در راس هرم نهادهاي علمي يک
جامعه قرار دارد .عملكرد صحيح آموزش و پرورش از يک طرف  ،توسعه و پيشرفت را براي جامعه
به ارمغان ماي آورد و از طارف ديگر ،روند توسعه جامعه را به عنوان بازخوردي مثبت به مكاني
رفيع تر و مسئول تر انتقال مي دهد .در جهان امروز تمام جوامع يا توسعه يافته اناد يا در تلاش
براي رسيدن به توسعه هستند و در اين ميان  ،آموزش و پرورش به دلايل انكار ناپذيري به عنوان
يک موتور محرک  ،تاثير گذار و تااثير پاذير بوده است .مقوله آموزش بدون در نظر گرفتن الگوهاي
رفتاري و نگرشي توسعه ،صرفاً موجب ارتقاي اطلاعات آموزش ديدگان شده و شايد نقشي مؤثر
در توسعه پايدار ايفا نمي كند(سلطاني.(2، 0181،

امروز رشد اقتصادي جوامع ،تنها تابعي از عوامل توليد يعني كار و سرمايه نيست ،بلكه بهبود
كيفيت نيروي كار ،پيشرفت فني در تكنولوژي ،تخصيص مطلوبتر منافع و در نهايت آموزش و
پرورش ،نقش مهمي را در آن ايفا مي كنند .جامعه ،آموزش را به مثابه كالايي مطلوب مي بيند .از
آنجا كه تصميم گيران ملي موظف اند هزينه بر روي كالاهاي ارزشمندي نظير بهداشت و آموزش
را تشويق  ،و از هزينه بر روي كالاهاي زيان بار جلوگيري كنند ،اين موضوع مي تواند توجيه مناسبي
براي سوق دادن يارانه ها به سوي آموزش تلقي شود(جاوداني.)6-1 ،0181،
بررسي عوامل مؤثر بر پيشرفت و ترقي و توسعه در جوامع پيشرفته نشان مي دهد كه همه اين
كشورها از آموزش و پرورش توانمند و كارآمد برخوردار هستند .تبلور آموزش و پرورش در تربيت
نيروهاي انساني متعهد ،دانشمند ،متخصص و ماهر است .در دنياي امروز كه علم و تكنولوژي با
رشد و گسترش وسيع و جهان شمول به عنوان عامل مهم و اساسي در فرايند رشد و توسعه
اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جوامع بشري به حساب مي آيند ،نهادها و نظام هاي آموزش و
پرورش نقش بس عظيم و پراهميتي را به دست آورده اند .عنايت و توجه روزافزون به نوع و
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گسترش آموزش ،ضرورتي انكارناپذير است كه ناشي از آهنگ سريع تغييرات در عرصه هاي
مختلف فعاليت هاي اقتصادي ،اجتماعي جوامع مي باشد.
عليرغم تمامي پيشرفتها و تحولات شگرف علمي جهان ،در دنياي ارتباطات و فناوري
اطلاعات ،هنوز هيچ جايگزين براي معلم يافت نشده است ،بنابراين هر تغيير و تحولي در كيفيت
آموزشي و هر تلاشي براي تغيير بنيادي نظام ،بدون تحول در نظام معلمي امكانپذير نخواهدبود.
امروز سرمايهگذاري در تربيت و ارتقاي جايگاه منابع انساني در تمامي كشورهاي پيشرفته جهان،
نوعي سرمايه گذاري عمراني براي توسعه پايدار در تمامي ابعاد اجتماعي ،اقتصادي ،فرهنگي ،اخلاقي
و سياسي است.
اما در نظام آموزش و پرورش ايران ،وفاق ذهني و قلبي (نگرش) لازم در خصوص مهمترين
اركان پرورش و آموزش انسان بهوجود نيامده است .فضاي بدفهمي گسترش يافته است و تفاسير
و تعابير گوناگون در مورد اينكه از آموزش و پرورش رسمي چه ميخواهيم ،و چگونه ميخواهيم،
غيرقابل احصا است .و سياست مدون و همسو جهت ايجاد زيرساخت هاي توسعه و بالاخص
توسعه پايدار شكل نگرفته است .بدون داشتن چشم اندازي به توسعه در اموزش و پرورش تحقق
توسعه پايدار در كشور امري محال خواهد بود.

بیان مسئله
امروزه با واقعيتي به نام جهاني شدن مواجه هستيم ،جهاني شدن به معناي گسترش ارتباطات ميان
انسان ها و افزايش تأثير متقابل اقوام ،ملت ها و كشورها بر يكديگر است به گونه اي كه كمتر اتفاتي
در گوشه اي از عالم رخ مي دهد كه مردم ديگر سرزمين ها از آن بي خبرند و حيات اجتماعي آنها
از اين اتفاق تأثير نپذيرد .اگر خواهان ادامه حيات در دنياي امروزي هستيم مي بايستي فرصتي ايجاد
نماييم تا افكار و عقايد در ميدان جهاني به رقابت برخيزند .و طبيعي است كه افكار و عقايدي كه
مورد پذيرش ملت ها قرار مي گيرند آنها شايستگي بقا را دارند و باقي را بايد به دور انداخت.
در توسعه ارزش هاي اخلاقي و مدني ،نظام آموزش و پرورش لازم است نقش اساسي را در
تربيت اخلاقي ،مدني و معنوي برعهده بگيرد و تلاش هاي خانواده را تكميل كند .نظام آموزشي به
همراهي ديگر مؤسسات بايد به ارتقاي حقوق انساني ،رفتار آزادمنشانه و تأييد ارزش هاي مورد
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نيا ز عصر ،مانند احترام به شأن و مرتبه انسان ،سعه صدر ،همبستگي و حمايت متقابل افراد بشر
ياري رساند.
انتقال ارزش هاي فرهنگي و اصول اخلاقي جامعه به كودكان و جوانان موجب پايدار ماندن و
حفظ آن خواهد بود .معلّم تنها فرد ذيصلاح و مؤثري است كه مي تواند همة ارزش هاي اجتماعي
و سنتي مورد احترام را به نسلي ديگر بشناساند و آن ها را مناسب اجتماع و در عين حال مترّقي بار
آورد .امّا يک اجتماع نيازمند به افراد منتقد و مبتكر نيز هست كه بتوانند با كشف و اختراع هاي
جديد موجد تحولات تازه و مفيد اجتماعي بشوند .آماده كردن افراد براي دوران آينده و زندگي نو
و تربيت مغزهاي نوآور و افراد روشنفكر از وظايف ديگر آموزش و پرورش است.
مسئولان ،كارشناسان ،مديران و كاركنان آموزشي در همه سطوح ملي ،استاني،منطقهاي و مدرسه
در ابتدا بايد از خود سؤال كنند ،چند بار اتفاق افتاده است كه هدفهايآموزش و پرورش در
دورههاي مختلف تحصيلي را با دقت مطالعه كردهاند و با بحث و گفتوگو با يكديگر به توافق
رسيدهاند و درک مشتركي از فلسفه و اهداف آموزش و پرورش ايجاد شده است .متأسفانه نظام
آموزش و پرورش ما فاقد فلسفه مكتوب و مستندي است كه چشم و چراغ راه سرمايهگذاريها و
برنامهريزيهاي آموزشي و درسي باشد.
براي دستيابي به افق چشم انداز توسعه نظام جمهوري اسلامي ايران ،به تحول بنيادي در نظام
آموزشي كشور نيازمنديم ،تا به چالشهاي علمي ،صنعتي ،فرهنگي ،اقتصادي ،اجتماعي و اخلاقي
پاسخ داده و امكان دستيابي به توسعه پايدار داشته باشيم ،كه اين تحول خود مستلزم تحول در نظام
معلمي كشور است.
بيترديد يكي از اساسيترين مولفههاي هر سازماني ،به ويژه در نظام تعليم و تربيت ،نيروي
انساني آن سازمان است كه در اين ميان نيز نقش معلم از همه آنان برجستهتر و مهمتر است .ناديده
گرفتن حضور معلم يا بي توجهي به نقش و تاثير او درفرآيند تعليم و تربيت ،نه فقط تحقق اهداف
را با چالشهاي اساسي مواجه ميكند ،بلكه عملاً آموزش و پرورش ماهيت و فلسفه وجودي خود
را هم از دست خواهد داد .بنابر اين آموزش در تمام سطوح ،نقش بسيار مهمي در تحقق توسعه
پايدار دارد .اهداف اصلي آموزش ،بالا بردن سطح دانش ،تحليل و اخالاق در افراد و افزايش حس
مسئوليت پذيري آنها در برابر جامعه مي باشد.
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آماوزش معلمان ماي باياست در راستاي اهداف توسعه پايدار قرار گيرد تا بتواند نقش خود
را در اصلاح نگرش دانش آموزان و باه كاارگيري ايان مبااني در زنادگي و فعاليت هاي
تخصصي آنها ايفا نمايد .يكي از وظايف مهم آموزش و پرورش  ،فاراهم آوردن بستر مناسب
براي اين گونه آموزش هاا اسات.
لذا  ،امروزه توسعه مانند گذشته تنهاا باا محاور اقتاصادي مطرح نيست ،بلكه با محوريت
فرهنگ و اطلاعات مطرح است ومنظور از توسعه گاسترش تواناايي ها ،ظرفيت فكري ،كيفيت
دانش ،مهارتهاي فني ،خلاقيت و نوآوري ،قابليت اناسانها باراي حال مسائل اقتصادي  ،اجتماعي ،
فرهنگاي و سياساي و بهاره منادي از مناابع  ،دساتاوردها و امكاناات جامعه و به طور كلي " ،
بهبود شرايط زندگي مادي و معناوي باراي همكااران اسات " ( ماشايخ  .)0173،بررسي ضرورت
تغيير نظام آموزشي به منظور آموزش فراگير جهت نيل به توسعه پايدار ضروري و اجتناب ناپذير
است .به منظور نهادي كردن مفهوم نوپاي توسعه پايدار در سال هاي اخير ،نيازمند بازنگري اساسي
در مفهوم آموزش سنتي هستيم تا به مفهوم آموزش توسعه اي و نقش آن در تعميق هر چه
بيشترتوسعه پايدار ،بپردازيم(ساخاروپولوس.(86 ،0171،
اين مقاله ضمن بررسي مفهوم توسعه پايدار ،ابتدا به ابعاد محيطي،اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي
مي پردازد .سپس نقش سيستم هاي آموزشي به ويژه آموزش و پرورش  ،رويكردهاي آموزشي مورد
نياز و قابليت هاي توسعه پايدار به بحث گذاشته مي شود .در نهايت  ،توصيه هايي براي اصلاح
آموزش براي نهادينه نمودن توسعه پايدار ارائه مي گردد.

روش تحقیق
اين مقاله به لحاظ هدف ،جازء تحقيقاات بنياادي است كه با هدف افزايش دانش موجود در مورد
آموزش و توسعه پايدار انجام گرفته است .از نظر ماهيات ،داده هاا جزء تحقيقات كيفي بوده و
روش آن ،توصايفي-تحليلاي ميباشد كه با تكيه بر مطالعاات كتابخاناه اي ،اسانادي و نتايج
گزارشها ،كنفرانس هاا و اجالاس هااي برگازار شده در زمينه آموزش و توسعه پايدار ،انجام شده
است.
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توسعه پایدار
توسعه
بر طبق تعريف دفتر برنامه ريزي منطقه اي برنامه و بودجه ايران  " ،توسعه" حركتي است مستمر
و پويا با هدف افازايش تواناايي باه منظاور رفاع نيازهاي مادي و معنوي كه از طريق گسترش
متوازن ساختار و بهبود هماهنگ كاركرد نهاد هاي اجتماعي ،اقتصادي با بهره برداري بهيناه ازتماام
امكانات وقابليت ها ،جامعه را در مسير رشد و تعالي قرار مي دهد(كيواني .)0181،توسعه پايدار،
گستره نويني است كه در واپسين سال هاي قرن بيستم فراراه بشر گشوده شد و از آن رو كه انسان
را محور قرار داده و بقااي او را هدف گرفته بود  ،به زودي فرا گير شد و بشر را شيفته خود كرد.
بسياري توسعه پايدار را متكي بر سه ركن اساسي قلمداد مي كنناد كاه عبارتناد از پايداري زيست
محيطي  ،پايداري اقتصادي و پايداري اجتماعي )  .(Wals, 2002در اين راستا برخي از
نظريه پردازان كشورمان توسعه را فرآيند تحول در باورهاي فرهنگي و نهادهاي اجتماعي ،سياسي،
اقتصادي براي متناسب شدن با ظرفيتهاي جديد و ارتقاي سطح رفاه جامعه ميدانند و بر اين
باورند كه توسعه مستلزم تحول فرهنگي است .اين افراد معتقدند ،دانش و دانايي ملي ،ركن اصلي
توسعه است و توسعه نيافتگي امروز ايران به دليل فقر سرمايهگذاري آموزشي است .به اعتقاد اين
گروه مدرسه بايد احترام به آزادي بيان ،حس نظمپذيري جمعي و احترام به حقوق ديگران را در
وجود كودک رشد دهد و اگر مدرسه نتواند به اين مهم دست يابد ،توسعه اقتصادي جامعه ما سامان
نخواهد گرفت .توسعه پايدار باضرورت تحول درنهادي ترين و موثرترين سازمان يعني آموزش
وپرورش همبستگي مفهومي و معنايي يافته است كه حتي براولويت هاي توسعه اقتصادي انسان
تربيت شده را لازم ميداند دراهداف هزاره سوم و جهاني شدن و توسعه پايدار به برجستگي نقش
اموزش و تحول نظام هاي ااموزش وپرورش اجماع دارند.
توسعه پايدار بدين گونه تعريف شد  :توسعه اي كه نيازهاي نسل كنوني را بدون در خطر قرار
دادن توانايي نسل هاي آينده در رفع نيازهايشان ،برآورده مي سازد( The World Commission

 .)on Environment and Development .1987پايداري اساسا پايداري  ،الگووارهاي است
براي تفكر در مورد آينده ،كه در آن ملاحظات محيطي  ،اجتماعي و اقتصادي به منظور ارتقاءكيفيت
زندگي ،در وضعيتي متعادل با يكديگر قرار ميگيرند )همان).
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هداف توسعه پايدار ،براساس نگرش هاي نسبت باه آن ،در سه بخش ،قرار ميگيرند- 0 :اقتصاادي
باا هادف پيشرفت و كارايي بيشتر - 2اجتماعي با هادف براباري و كاهش فقار - 1اكولاوژيكي
باا هادف مناابع طبيعاي.
توسعه پايدار اصطلاحي است كه امروزه در مسائل محيطي و اقتصادي به وفور بكار مي رود.
سال  0332كه كنفرانس ملل متحد در مورد محيط و توسعه در برزيل برگزار شد نقطه آغاز رسمي
مطالعات مربوط به توسعه پايدار بود .كلمه”پايدار” از جنگل بانان اروپايي در قرون  08و  03به ما
رسيده است .عصري كه اكثر اروپاييان جنگل زده شده بودند و چوب انرژي اصلي اقتصاد را تأمين
مي كرد .چوب موجود براي پيشبرد صنعتي جوامع درحال گسترش كافي نبود و ترميم جنگل ها
نيز به زمان زيادي نياز داشت .بنابراين جنگلبانان اروپايي خصوصاٌ آلماني براي پاسخ به اين بحران
علم جنگلداري را ارائه نمودند به اين معنا كه جنگل بايد”پايدار” باشد .بنابراين ،پايدار به اين
معناست كه منابع مورد استفاده با منابع ديگري جايگزين شده و يا شاخه هاي جديدي به منابع
موجود اضافه گردد .اما مسلم است كه منابعي مانند نفت و يا آهن دوباره به وجود نمي آيند و
جنگلها بسيار محدود و متناهي اند (توماس.)2112،
انسان در طول تاريخ تكامل خود براي رفع نيازها و نيز افزايش سطح رفاه خود به تدريج از
روش ها و ابزارهاي تكامل يافته تري بهره برده كه به استخراج بيشتر و گسترده تر منابع و تخريب
و آلودگي محيط زيست منجر گشته است .افزايش گازهاي گلخانه اي ،گرم شدن زمين ،تخريب
لايه او زن ،باران هاي اسيدي و بيابان زايي ،نمونه هايي از بحران هاي زيست محيطي هستند كه
موجب نابودي زيست گاه هاي حيات وحش  ،انقراض گونه هاي گياهي و جانوري و  ...گشته
است كه به گونه اي بي سابقه ،زمين را به عنوان زيستگاه بشر با خطر مواجه كرده است .اين
مشكلات پيامد رشد شتابان صنعت به منظور رشد اقتصادي است بدون اينكه به آثار زيست محيطي
و تخريب منابع تجديد ناپذير طبيعت و نيز حق نسل هاي ديگر مناطق توسعه نيافته و نيز نسل هاي
آينده براي استفاده از منابع طبيعي زمين توجه شود.

توسعه اجتماعي  ،فرآيندي است كه ساختارهاي اجتماعي را از شكل كهن به شكل نوين تغيير
ماي دهد و نهادهايي ساخته مي شوند كه موجب انسجام و همبستگي در درون جامعه مي شوند.
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راههايي كه آموزش مي تواند به توسعه اجتماعي كمک كند  ،رشد اجتمااعي  ،ساازگار اجتمااعي
 ،مشاركت اجتماعي و نوين سازي است ( مختاري پور .( 0182 ،
فرهنگ  ،شيوه زندگي گروهي از مردم تعريف مي شود  .اين قواعد (فرهنگ)  ،دربرگيرنده
ارزش ها  ،باورها  ،نگرش ها و رفتاارهاي مشترک مياان افرادي است كه با يكاديگر كاار مي كنند.
در واقع  ،فرهنگ ،محياطي است كه افراد را در هر لحظه احاطه كرده است و تعيين كننده نگاه
انسان به پديده ها  ،سبک زندگي و رفتار آنهاست .بنابراين شيوه برخورد افراد نسبت به مسائل
زيست محيطي  ،اقتصادي و اجتماعي نيز تحت تأثير فرهنگ خواهد بود .فرهنگ امري اكتسابي و
آموختني است .ارزش ها  ،باور ها و رفتار افراد را مي توان با استفاده از ابزار آموزش تحت تأثير
قرار داد و در جهت مورد نظر اصالح نمود .بدين ترتيب آموزش ابزاري است كه با استفاده از آن
مي توان ابعاد گوناگون توسعه پايدار را كه ريشه در فرهنگ جامعه دارند ،در جهت تحقق توسعه
پايدار اصلاح نمود .از آنجا كه بافت و فرهنگ محلي تأثير زيادي بر ابعاد توسعه دارد ،توسعه پايدار
در سطح جهان اشكال مختلفي پيدا خواهد كرد .آرمان ها و اصول توسعه پايدار ،مفاهيم گسترده اي
را در بر مي گيرد از جمله :برابري بين نسلي  ،برابري جنسيتي  ،تعادل اجتماعي  ،كاهش فقر،
حفاظت و احياء محيط زيست  ،حفاظت از منابع طبيعي و ايجاد جوامعي كه صلح بر آنها حاكم
است (همان).
معلمان به عنوان زير مجموعه هاي نظام آموزش و پرورش در فرآيناد توساعه ملاي ياک
كاشور مطرح هستند و به عنوان مراكزي به تربيت و آماده ساختن نيروي انساني كارآمد ،شاياسته
و داراي مهارت براي پاسخگويي به نيازهاي واقعي جامعه در زمينه هاي مختلف مي پردازند .نقاش
حيااتي و كليدي به عهده دارند ،چرا كه دانشگاه ها با برون دادهاي خود به جامعه عملاً در توسعه
گاام بار ماي دارند  .دانشگاه نهادي است كه در رأس هرم نهادهاي علمي يک جامعه قرار دارد.
عملكارد صاحيح دانشگاه از يک طرف ،توسعه و پي شرفت را براي جامعه به ارمغاان ماي آورد
و از طارف ديگار روناد توسعه جامعه به عنوان بازخوردي مثبت به مكاني رفيع تر و مسئول تر
انتقال مي دهد( قديريان.)0181 ،
پژوهش ها وآموزش ها به ويژه در دانشگاه ها بيشتر به سمت افزايش دانش و تخصص در يک
حوزه خاص و غالبا به منظور افزايش رشد اقتصادي شكل گرفته اند .در آموزش نيز ساختارها،
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فرايندها ،روش هاي تدريس ،محتواهاي آموزشي ،شيوه هاي ارزيابي و  ....نيز متناسب با آن هدف
به وجود آمده اند .حال با ظهور الگوواره پايداري و تغيير فرضيات بنيادين ما  ،نظام هاي آموزش
عالي نيز بايد ساختارهاي خود را با اين شرايط منطبق نموده و تغييراتي فراتر از اصالحات جزئي
برنامه درسي و يا پژوهش در خصوص مسائل پايداري اعمال نمايند .در واقع اين تغييرات شامل
تغيير در شيوه اداره آموزش عالي ،تجديد ساختار وظايف اداري و آكادميک از جمله تغيير پارادايم
پژوهش بازار صنعت محور و نيز فرايند يادگيري است به نحوي كه ساختاري ايجاد گردد كه اسكلت
بندي آن پايداري باشد (.)fadeeva,2010
وقتي از توسعه پايدار صحبت مي شود ،منظور توسعه اي است كه به بقاي بشر و رفاه كامل و
همه جانبه آن مي نگرد .توسعه پايدار با تمام زنجيره ها ،فراينده اي پويا ،منابع انساني ،منابع طبيعي
و نظام سخت افزاري جامعه در يک شكل تعاملي است و درصدد ايجاد تعامل بين حال و آينده،
انسان و طبيعت و عدالت و رفاه بين و درون نسل هاست(عيوضي.)2 ،0181،

آموزش و پرورش
نظام آموزش و پرورش به نظامي گفته مي شود كه الگوي كلي نهادها ،مؤسسات و سازمان هاي
رسمي جامعه است و وظايف انتقال فرهنگ و شكوفاسازي آن ،پرورش فرد و تربيت نيروي انساني
ماهر و متخصص را بر عهده دارد (علاقه بند .)7: 0170

معلم در قالب فرآيند اجتماعي كردن دانشآموزان ،به توسعه و پيشرفت فرهنگي و سياسي
جامعه كمک ميكند .زيرا جامعهاي توسعه يافته تلقي ميشود كه اعضايش به شيوه حساب شده و
پيشبيني پذير رفتار كنند و همكاري زيادي باهم داشته باشندو اين جز از طريق جامعهپذيري صحيح
تحقق نمييابد .نظام آموزشي و يا سيستم تعليم و تربيت رسمي در هر جامعه مهمترين نقش را در
جامعهپذيري افراد دارد كه از طرق مواد درسي ،مواد آموزشي ،فعاليتهاي تشريفاتي و همچنين معلمان
اين فرايند صورت ميپذيرد.
از اخلاق و رفتار معلم ،از طرز اداره كلاس ،از رعايت عدل و انصاف در نمره دادن ،از وقت
شناسي و رعايت نظم ،از دلسوزي و مهرباني ،از خوشرويي و فروتني ،از دينداري و التزام به ضوابط
شرعي ،از اخلاق خوش و ادب او ،از خير خواهي و نوع دوستي معلم درس ها مي آموزند همچنين
از اخلاق و رفتار و كردار او متأثر مي شوند و خود را با او همسان مي سازند بنابراين ،معلّم فقط
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يک آموزگار نيست بلكه مهم تر از آن ،يک مربي و يک الگوي با نفوذ است .يک معلّم خوب كه با
رفتار و گفتار پسنديده اش دانش آموزان را خوب پرورش مي دهد ،بزرگترين خدمت را نسبت به
اجتماع خود انجام مي دهد و به عكس يک معلّم بد اخلاق و بدرفتار و منحرف كه با رفتار بدخود،
دانش آموزان را به انحراف و تباهي مي كشد بزرگترين خيانت ها را نسبت به اجتماع مرتكب مي
شود بنابراين شغل و حرفه معلمي و استادي از حساس ترين و مسئوليت دارترين شغل هاي اجتماع
مي باشد نظام آموزشي و يا سيستم تعليم و تربيت رسمي در هر جامعه مهمترين نقش را در
جامعهپذيري افراد دارد كه از طرق مواد درسي ،مواد آموزشي ،فعاليتهاي تشريفاتي و همچنين معلمان
اين فرايند صورت ميپذيرد.
به منظور توانايي در برآوردن نيازهاي جامعه و پاسخگويي به چالش هاي قرن بيست ويكم،
مدارس نبايد هيچ گونه مرزي با محيط اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي خود داشته باشند و لازم است
به پايگاهي براي تبادل ثمربخش افكار تبديل شود و افق هاي مناسب را جهت دربرگيري فرهنگ
هاي موجود در جهان اعم از من ناكاميها ،عدم توفيقها و اثربخشي كم تغييرات پي در پي نظام
آموزشي و پرورشيرسمي در گذشته ،شرايطي را بهوجود آورده است كه ديگر تغيير و اصلاح از
بالا به پايين ،كارسازنيست.يقيناً ،هر دوراني ،آموزش و پرورش خود را ميطلبد .آموزش آينده مبتني
بر دانايي وقوه تفكر و خلاقيت است .مديران و معلمان به توسعه مهارتهاي حرفهاي خود
علاقهمندند و هرگاه اقدامات مناسبي در اين زمينه صورت گيرد ،مجدانه براي تحقق دانايي ،فداكاري
خواهند كرد.
عليرغم تمامي پيشرفتهاوتحولات شگرف علمي جهان ،در دنياي ارتباطات و فناوري اطلاعات،
هنوز هيچ جايگزين براي معلم يافت نشده است ،بنابراين هر تغيير و تحولي در كيفيت آموزشي و
هر تلاشي براي تغيير بنيادي نظام ،بدون تحول در نظام معلمي امكانپذير نخواهدبود .امروز
سرمايهگذاري در تربيت و ارتقاي جايگاه منابع انساني در تمامي كشورهاي پيشرفته جهان ،نوعي
سرمايه گذاري عمراني براي توسعه پايدار در تمامي ابعاد اجتماعي ،اقتصادي ،فرهنگي ،اخلاقي و
سياسي است.
بيترديد يكي از اساسيترين مولفههاي هر سازماني ،به ويژه در نظام تعليم و تربيت ،نيروي
انساني آن سازمان است كه در اين ميان نيز نقش معلم از همه آنان برجستهتر و مهمتر است .ناديده
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گرفتن حضور معلم يا بي توجهي به نقش و تاثير او درفرآيند تعليم و تربيت ،نه فقط تحقق اهداف
را با چالشهاي اساسي مواجه ميكند ،بلكه عملاً آموزش و پرورش ماهيت و فلسفه وجودي خود
را هم از دست خواهد داد.
امروزه هيچ فردي نميتواند نقش و تاثير سازمانهاي مردم نهاد و اصل مشاركت در انجام بهينه
امور را انكار و خط سير زندگي و تعالي خود و جامعه را خارج از خطوط و راههاي معطوف به
اهداف مردم سالاري حقيقي ترسيم كند .گرچه فرآيند مشاركت بسيار گستردهتر و پيچيدهتر از
گذشته شده و تمامي امور زندگي فردي و اجتماعي افراد را دربرگرفته است ،ولي حوزه فرهنگ و
نظام تعليم و تربيت به دليل ويژگيهاي خاص و ابعاد پيچيده ،شموليت ،گستردگي و نقش آن در
تحصيل منافع پيدا و پنهان حاكميت ،كمتر از ساير حوزهها با تحولات محيطي سازگار و از آن متأثر
بوده است.
بسياري از كشورهاي پيشرفته و توسعه يافته ،نقش محوري تعليم و تربيت به ويژه معلمان را
در پيشرفت آموزش عمومي به عنوان تنها عامل توسعه اجتماعي پذيرفته و سرمايهگذاريهاي عظيم
و درازمدتي در اين زمينه انجام دادهاند .امروزه ديگر معلمان به خودي خود يگانه منبع اطلاعاتي،
اخلاقي و فرهنگي دانشآموزان محسوب نميشوند .پيچيدهشدن جوامع بشري ،گسترش اطلاعات
و روزافزوني آن ،تعدد راههاي دستيابي سهل و سريع به دانشروز ،تخصصيتر شدن حرفهها و
مشاغل ،احساس نيازبه همخواني ميان توانايي فرد و نوع حرفه و نياز مراكز و سازمانها به افراد
ماهر و داراي تبحر و صلاحيتهاي حرفهاي قابل قبول و منطبق با شرايط و ويژگي هاي جامعه و
نيز افزايش جمعيت دانش آموزي كه به طور غيرمستقيم بر ارتباط تنگاتنگ و عاطفي ميان معلم و
دانشآموز تاثير منفي خواهد گذاشت ،زمينه بازنگري در شيوههاي تامين ،به كارگيري ،نگهداري و
حمايت از معلمان را فراهم و احساس نياز و ضرورت پرداختن به آن را بيش از گذشته نمايان
ميكند .وبايد اذعان نمود كه سرنوشت نزديک به (يک سوم) جمعيت كشور ،براي بروز قابليتها
و برخورداري از زندگي سعادتمندانه در گرو عملكرد مدارس است .دراين باره فعاليت معلمان( در
فرايند ياددهي ا يادگيري) نقش اصلي را ايفا ميكند(اميدي .)0181 ،
دو عامل سبب تفاوت پاداش وبالطبع جايگاه نقش ها نسبت به يكديكر مي شود  :يكي كاركرد
و اهميت نقش براي جامعه و ديگري استعداد و آمادگي لازم براي به دست گرفتن آن نقش ( مور،
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بي تا .) 061-: ،بعبارت ديگر آموزش و پرورش ،سرمايه اجتماعي مناسب و رواني جهت حركت
عوامل و متغيرهاي تأثيرگذار در فرآيند پيشرفت ،خصوص ًا عامل انساني ،فراهم ميكند (اعتصامي،
.)0187

آموزش و پرورش و توسعه پایدار
بر مبناي اصول و ارزش هايي است كه زير ساخت توسعه پايدار هستند .با موفقيت چهار بعد
پايداري محيطي ،اجتماعي ،فرهنگي و اقتصادي در ارتباط است .از روش هاي متنوع تدريس استفاده
مي كند تا يادگيري مشاركتي و مهارت هاي سطح بالاي تفكر را ترويج نمايد .يادگيري مادام العمر
را ترويج مي نمايد .با شرايط بومي و فرهنگي تناسب دارد .بر اساس نيازها  ،ادراكات و شرايط
بومي شكل مي گيرد اما آگاه است كه تحقق نيازهاي بومي  ،اثرات و پيامدهاي بين المللي به همراه
دارد ،در بر گيرنده آموزش هاي رسمي ،غير رسمي و ضمني است .ماهيت در حال تكامل پايداري
را اصلاح مي كند .با دنبال كردن محتوا و بافت ،موضوعات جهاني و اولويت هاي منطقه اي را دنبال
مي نمايد .براي تصميم گيري مشاركتي ،تعادل اجتماعي ،نظارت محيطي ،نيروي كاري انعطاف پذير
و كيفيت خوب زندگي  ،شايستگي مدني در افراد ايجاد مي كند .ميان رشته اي است  ،هيچ رشته
اي نمي تواند توسعه پايدار را به تنهايي دنبال كند بلكه تمام رشته ها مي بايست براي آموزش
توسعه پايدار با هم مشاركت كنند). (Dawe,2005

بنابراين بازنگري چشم اندازها  ،سياستها  ،ساختارها  ،فرايندهاي آموزشي ،شيوه هاي تدريس،
محتويات آموزشي و  ....به منظور تغيير شيوه تفكر  ،سبک زندگي ،نگاه جديد به پديده ها و پرورش
قابليت هاي مورد نياز نسل هاي آينده اجتناب ناپذير خواهد بود .البته بايد توجه داشت كه علاوه بر
توجه به فاكتورهاي تأثير گذار در محيط مدرسه و كلاس درس ،نمي توان از عوامل مؤثر خارج از
محيط مدرسه غافل شد كه گاه مانع فعاليت آن مي شوند و گاه به عنوان فرصتي در جهت تحقق
اهداف عمل مي نمايند .به بيان ديگر  ،برنامه ريزي براي آموزش توسعه پايدار مستلزم توجه به
فاكتورهاي مؤثر درون سازماني و برون سازماني است .در يک رويكرد سيستمي  ،سياست گذاران
و برنامه ريزان آموزش توسعه پايدار در نظام آموزش وپرورش ،نيازمند شناسايي عوامل تأثير گذار
در سطوح مختلف و تعيين روابط ميان آنها هستند تا بتوانند با يک رويكرد منسجم ،امكانات و
پتانسيل هاي موجود را در جهت تحقق توسعه پايدار هدايت نمايند .توجه به آموزش هاي رسمي،
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غير رسمي و ضمني ،ارتباط تنگاتنگ برنامه هاي آموزشي ،پژوهشي و خدمات اجتماعي آموزش
وپرورش ،مطالعات فرا رشته اي جامعه محور و ايجاد سيستم هاي انگيزشي الزام براي ورود معلمها
به موضوع توسعه پايدار ،بازنگري در محتواي آموزشي رشته هاي مختلف ،استفاده از روش هاي
تدريس مؤثر آموزشي و بازنگري در شيوه هاي ارزيابي يادگيري ،نقش بسيار مهمي در ايجاد قابليت
هاي مورد نياز توسعه پايدار خواهد داشت .البته مسلما باور و اهتمام رؤساي آموزش و پرورش و
مديران سطوح بالا به ترويج پايداري ،نقش بسيار مهمي در موفقيت آموزش و پرورش در اين مسير
خواهد داشت.

پس توجه به آموزش و پرورش جهت دستيابي به توسعه بسيار حياتي و مهم است .در ميان
نهادها وساختار هاي اجتماعي ،نهاد آموزش وپرورش ،اولويت واهميت بيشتري دارد ودر درون اين
نهاد ،اولويت اول بايد به معلم تعلق بگيرد .چون كارگزاران اصلي تعليم وتربيت معلم است وتحقق
اهداف متعالي نظام تعليم وتربيت با واسطه معلم صورت مي گيرد(.مهرمحمدي)0173،

نتیجه گیری وپیشخهادات
براي دستيابي به افق چشم انداز توسعه پايدار ،به تحول بنيادي در نظام آموزشي كشور نيازمنديم،
تا به چالشهاي علمي ،صنعتي ،فرهنگي ،اقتصادي ،اجتماعي و اخلاقي پاسخ داده و امكان دستيابي
به توسعه پايدار داشته باشيم ،كه اين تحول خود مستلزم تحول در نظام آموزش و پرورش كشور
است.
از سوي برنامه ريزان توسعه ،به منظور ايجااد تحاول در كلياه بخاش هاي فرهنگاي ،اقتصادي،
اجتماعي در ساختار كلي جامعه ،ضرورت تأسيس يا تقويت آموزش و پرورش احساس گرديد و
در برنامه هاي متعدد توسعه ،گام هايي براي رسيدن باه ايان هادف برداشاته شد .چون اعتقاد بر
اين بود كه آموزش و پرورش تنها نهادي است كه ماي تواناد در سااختار نياروي اناساني تغييرات
عمده اي را ( در سطح ملي و منطقه اي) ايجاد نمايد .از اين رو با توجه باه اين نكتاه آموزش و
پرورش يک نهاد اجتماعي و مانند هر نهاد اجتماعي ديگر ،داراي كاركردهاي معيني است .بدين
ترتيب ايان نهاد در برنامه ريزي هاي توسعه پايدار مي تواند از دو بعاد نقاش وجاودي آموزش و
پرورش و نقاش كاركردهاي آموزش و پرورش در توسعه پايدار سهم خود را ايفاء نمايد.
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از آنجا كه يكي از شاخص هاي توسعه پايدار ،دروني كردن مفهوم توسعه درون و بين نسلهاي
جامعه است ،از اين رو سرمايه گذاري در آمو زش توسعه اي و توليد انسان هايي با شاخصه هاي
علمي گرا ،مهارت گرا ،تغييرپذير ،سيستمي ،پژوهشگر ،خودنظارت و به بيان ديگر داراي انعطاف
ذهني و تحرک انديشه ،قادر خواهد بود فرايند توسعه را در تمامي ابعاد جامعه ،گسترش داده و
افراد جامعه را به عنوان اصلي ترين عوامل توسعه به بهترين شكل توسعه اي آموزش داده و به
ارتقاي كمي و كيفي جامعه كمک كنند .از منظر ديگر ،آموزش توسعه اي باعث ميشود كه افراد در
برابر تغييرات نه تنها مقاومت نكنند ،بلكه به دليل داشتن انعطاف پذيري لازم ،استقبال نيز بنمايند،
اين پديده خود از شاخصه هاي مهم در رابطه با توسعه پايدار است.
هر نظام آموزشي كه خروجي آن داراي ويژگي هاي بالا نباشد ،آموزشي غيرتوسعه اي است و
نميتواند به رفتارهايي سازگار با توسعه پايدار كه اساس آن تعامل سازنده و تكاملي با طبيعت و
ساير انسان ها و تضمين كننده رفاه و عدالت بين و درون نسلي است ،منجر گردد
راهكارهاي تحقق توسعه پايدار از طريق آموزش آموزش باه معنااي كساب داناش ،انتقاال،
باه روز كردن و توليد آن ،يكي از اهرم هاي اساسي توسعه پايادار است .بر اين اساس ،مهمترين
راهكارهاي تحقاق توساعه پايدار از طريق آموزش عبارتند از :الف  .ارتقاء و بهبود كيفيت آموزشاي،
آماوزش عماومي بايد بر روي به اشتراک گذاري دانش ،مهارتها ،ارزشها و ديدگاهها ،تمركز كند تا
از طريق ياک فرايناد ياادگيري مادام العمر ،شهروندان را به زندگي كردن به شيوه پايدار ،تشويق و
ترغيب كند .ب .باازآموزي برناماه هااي آموزشاي ،باياد اصالاح و تجدياادنظر در برنامااه هاااي
آموزشااي از مهاادكودک تااا دانشگاه ،انجام بگيرد ،به گونه اي كه به صاورت شافاف ،بار روي
توسعه دانش ،مهارت و ارزش هاي مرتبط باا توساعه پايدار ،تأكيد داشته باشد.ج .ايجاااد درک و
آگاااهي عمااومي ،تحقااق اهااداف توسعه پايدار ،باه آماوزش گساترده در ساطح جامعاه و
رسانه مسئول و متعهد ،نيازمند است تا شهرونداني آگاه و فعال را تربيت كند .د .ارائه آموزش هاي
عملي ،همه بخشهااي نياروي كار ميتوانند به پايداري محلي ،منطقه اي و ملاي كماک كنند .بخش
صنعت و تجارت ،براي آماوزش هااي فناي و حرفه اي ،مهم هستند ،به گونه اي كه مي توانند باه
نياروي كار در ساير بخش ها نيز دانش و مهاارت هااي لازم باراي تصميم گيري و انجام امور به
شيوه پايدار را فرا دهند .آمااوزش بااراي توسااعه پاياادار بايااد بااه دنبااال هم افزايي باا ديگار
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طارح هااي كالان جهااني ،از جملاه اهداف توساعه هازاره باا محوريات كااهش فقار ،برناماه
آمااوزش بااراي همااه كااه باار روي گسااترش جهاااني آماااوزش تأكياااد دارد و برناماااه
باااين المللاااي باسوادي باشد ،زيرا اياده مشاترک هماه آنهاا ايان اسات كه آموزش ،كليد توسعه
پايدار است .ه.توسعه برنامه هاي آموزشي مناساب ،برناماه هااي ارائااه شااده توسااط يونسااكو
بااراي معلمااان ،مربيااان ،نويسندگان كتب درسي و تصاميم ساازان ،نقشاه راه هااي متعددي را
در رابطه با آموزش سلامت ،فرهنگ و مذهب ،بومي سازي دانش ،زنان ،كشااورزي و گردشاگري
پايادار ،ارائه ميدهند.و .آمااااوزش از طريااااق ارتباطااااات و فناااااوري اطلاعاات ،مراكاز
چندرساانه اي ماورد حمايات يونساكو ،راديااو و تلويزيااونهاااي محلااي ،اينترناات و ساااير
ابزارهااي ارتبااطي ،هام وسايله آماوزش هساتند و هام مايتوانناد باه ياافتن مشاكلات جواماع،
كماک كنناد.

البته ناگفته نماند اين اشكالات در ساختار آموزش و پرورش ما وجود دادرد كه بايد اصلاح
شود اين مواردعبارتند از  :عدم ثابت مديريت ها در سطوح عالي ،مياني و اجرايي و در نتيجه دوباره
كاري  .تغييرات دائمي و مستمر ساختار اداري و تشااكيلات وزارت آمااوزش و پرورش در سااطح
ستاد ،استان ،منطقه با تغيير هر وزير آموزش و پرورش  .تغيير برنامه ها ،كتاب هاي درسي و سياست
هاي آموزشي و پرورشااي بدون پشتوانه هاي پژوهشااي يا اسااتفادة كاام از تحقيقات انجام شده
 .فاصلة زياد بين طرح ها و برنامه ها و اجراي آن ها به دليل عدم توجه جدي به بسترسازي اجراي
طرح ها و برنامه ها  .تأكيااد بيشااتر بر حفظ مطالب در كلاس هاي درس و كمبود ارتباط واقعي
بين تحصيل و اشتغال و بين آموزش و مهارت زندگي .كمبود نگاه نظام مدار در نظام آمااوزش و
پرورش و هماهنگي رشااد اخلاقي ،اجتماعي ،عاطفي ،مذهبي و جسماني كودكان و نوجوانان
 .كمبود خط مشااي و سياساات هاي اجرايي مدون مربوط به دوره هاي گوناگون تحصيلي و در
نهايت سازكارهاي اساسي از قبيل :اصلاح ،ارتقاء و تغيير نگرش به آموزش و پرورش به عنوان
سازمان فراگير و نيروي اثرگذار اجتماعي .انجام مطالعات راهبردي آينده نگر در آموزش و پرورش
و تدوين برنامه هاي آينده پژوهانه .راهكارهاي برنامه ريزي راهبردي و آينده نگر در آموزش و
پرورش راهكارهاي فرايند مداري و پيامد محوري در آموزش و پرورش راهكارهاي مشاركت جويي
در آموزش و پرورش ساماندهي و به كارگيري بهينه و اثر بخش منابع انساني جهت نيل به اهداف
توسعه پايدار مدنظر قرار گيرد.
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ژاله نباتی

1

چکیده
هدف از پژوهش حاضر پيشبيني كيفيت تدريس بر اساس تدريس خلاقانه بود .روش پژوهش از
نوع همبستگي بود .جامعه آماري اين پژوهش شامل  181دبير زن دوره متوسطه در مدارس نواحي
 0و  2شهر همدان بود كه با استفاده از فرمول كوكران حجم نمونه  201نفر تعيين شد و شركت
كنندگان به روش نمونهگيري تصادفي منظم انتخاب شدند .براي جمعآوري دادهها از دو پرسشنامه
تدريس خلاقانه چاو هنگ و همكاران ( )2111و كيفيت تدريس سراج ( )2111استفاده شد .دادههاي
جمعآوري شده با استفاده از آزمونهاي آماري ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چندگانه به
روش گام به گام تحليل شد .نتايج نشان داد كه بين تمامي مؤلفههاي تدريس خلاقانه و كيفيت
تدريس رابطه مستقيم معناداري وجود دارد ( .)P>1/10همچنين نتايج نشان داد كه مؤلفههاي تعهد
به تدريس و ويژگيهاي فردي تدريس خلاقانه پيشبيني كننده كيفيت تدريس در بين دبيران زن
دوره متوسطه ميباشند.
واژههای کلیدی :كيفيت تدريس ،تدريس خلاقانه ،دبير ،زن ،دوره متوسطه.

 .0استاديار دانشگاه پيام نور ،پست الكترونيكيerfani@pnu.ac.ir :
 .2دبير آموزش و پرورش همدان
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مقدمه
بيترديد شيوه تدريس معلم ،معيار سازمان شناختي و شيوه ارزشيابي او ،جهت دهنده انرژي ذهني،
هدايت كننده انگيزش و فعاليتهاي آموزشي دانشآموزان است .به اين ترتيب ،اساسيترين نگراني
دستاندركاران و پژوهشگران چند دهه اخير نظام تعليم و تربيت اصلاحات و نوآوري در شيوه
تدريس معلم بوده است .به طوري كه برآيند اين جريان ،نقش تدريس به شيوه حل مسأله را در
پرورش سازمان شناختي خلاق و آفريننده مورد تأكيد قرار داده است (مهرينژاد و شريفي0181 ،؛
به نقل از سلطاني .)0130 ،در طي دو دهه گذشته در اغلب كشورهاي جهان براي هماهنگتر كردن
برنامههاي آموزش و پرورش با نيازهاي توسعهاي و ارتقاي كيفيت نظامهاي آموزش و پرورش،
حساسيت ويژهاي به وجود آمده است .حاصل اين امر نياز روزافزون نسبت به ارزيابي كيفيت
تدريس مدارس در اغلب كشورهاي جهان احساس شده است (بازرگان و عامري .)0183 ،كيفيت
تدريس انديشهاي است كه به عنوان نتايج تحقيقات آموزشي از دو دهه پيش گسترش يافته است.
در كيفيت تدريس ،تدريس و يادگيري به معناي انتقال و تكرار دانش نيست (نيومن .)2118 ،0بلكه
كيفيت تدريس ايجاد شرايطي است كه هم فراگيران و هم معلمان فعال هستند و به طور اساسي در
ايجاد دانش مشاركت دارند و به عنوان افراد انساني رشد خواهند كرد .بنابراين چنين فرايندي باعث
تأمين نيازهاي پيشرفته رواني ،هيجاني ،اجتماعي در فراگيران خواهد شد (لووات 2و تومي.)2117 ،1
تحول ديدگاههاي روانشناسي يادگيري از رفتارگرايي به شناختگرايي زيربناي نظري لازم را
براي آگاهي معلم نسبت به انتخاب راهبردهاي مناسب در فرايند ياددهي -يادگيري و دستيابي به
سطح مطلوب يادگيري فراهم كرده است (صفري .)0130 ،هنسون )2111( 1معتقد است كه كيفيت
تدريس برآيند كيفيت مطلوب يادگيري قلمداد و در مدارس اصولاً ارتقاي فرصتهاي يادگيري مؤثر
براي دانشآموزان تعريف ميشود .براي مثال لطيفيان و خوشبخت ( )0130در بررسي خود نشان
دادند كه رفتار معلم نسبت به شيوهي تدريس و كيفيت تدريس معلم بر عملكرد رياضي دانشآموزان
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تأثير دارد .ريچاردسون )2111( 0نيز كيفيت تدريس را به عنوان داشتن احساس وظيفه (هنر تدريس)
و احساس موفقيت (يادگيري دانشآموز) تعريف ميكند .احساس وظيفه تدريس ،زماني كه به خوبي
حاصل شود ،به عنوان يک تدريس خوب تلقي ميشود و زماني كه احساس موفقيت تدريس ايجاد
ميشود ،تدريس موفق ناميده ميشود و زماني كه هر دو حس حاصل شود ،كيفيت تدريس اتفاق
ميافتد (فنسترمچر 2و ريچاردسون .)2111 ،1كر2116( 1؛ به نقل از صفري )0130 ،تأكيد ميكند كه
تدريس خوب و با كيفيت به توسعه بينش ،درک ،قضاوت و حساسيت بستگي دارد .وي همچنين
استدلال ميكند كه علاوه بر شايستگيهاي ضروري در مهارتهاي تدريس و يادگيري و تكنيکهاي
مديريت كلاس درس ،بعدي بين فردي در كيفيت تدريس وجود دارد كه مستقل از فن است.
تحقيقات نشان داده است كه عوامل آموزشي و مؤلفههاي چندگانه خانوادگي همانند باورها و
انتظارات والدين ،اعمال انضباطي و مداخلات والدين ،محيط عاطفي حاكم بر خانواده و منابع در
دسترس بر كيفيت تدريس موثر است (نايلينگ  .)21011اسلاوين ( )2113آموزش اثربخش را در
چهار حوزه برخورداري معلم از تفكر نقادانه و مهارتهاي مسألهگشايي ،آگاهي از منابع درسي و
آموزشي و مهارتهاي تدريس اعلام ميكند .همچنين بنيسي و دلفان آذري ( )0131در تحقيقي با
عنوان تأثير ارزشيابي از استادان بر بهبود كيفيت تدريس اعضاي هيأت علمي اعلام كردند ،بين شيوه
تدريس و كيفيت تدريس رابطه خطي و مستقيم وجود دارد و همچنين بين روابط انساني با قوانين
ومقررات و روابط انساني با كيفيت تدريس رابطه خطي وجود دارد .محرابي ( )0130تحقيقي با
عنوان تأثير روش تدريس فعال (حل مسأله) بر خلاقيت و پيشرفت تحصيلي درس رياضي
دانشآموزان پسر پايه اول راهنمايي شهرستان اقليد در سال تحصيلي  ،31-30انجام داده است .نتايج
اين تحقيق نشان داده كه بين ميزان پيشرفت تحصيلي و خلاقيت دانشآموزاني كه با روش حل
مسأله در گروه آزمايش آموزش ديدند و دانشآموزاني كه با روش سنتي در گروه گواه آموزش
ديدند ،تفاوت معناداري وجود داشت و فرضيه اصلي پژوهش تأييد شد .همچنين بين نمرات ابتكار
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و بسط مطلب دو گروه تفاوت معنادار وجود داشت ولي بين نمرات سيالي و انعطافپذيري دو
گروه تفاوت معناداري مشاهده نشد .نصر اصفهاني ( )0170تحقيقي با عنوان عوامل مؤثر بر بهبود
كيفيت تدريس انجام داده است .در اين پژوهش به نظريات مطرح عدهاي از متخصصين تعليم و
تربيت تأكيد گرديده است .در اين تحقيق او به اين نتيجه رسيده است كه يكي از عوامل اصلي در
كيفيت تدريس ،شخصيت معلم و روشي است كه وي در زمينه راهبردهاي تدريس از آن بهره
ميگيرد .نتايج پژوهش جعفري ،قورچيان ،بهبوديان و شهيدي ( )0130نشان داد كه از نظر
دانشجويان دانشكده پرستاري و مامايي مشهد ،خلاقيت در تدريس موجب افزايش كيفيت تدريس
ميشود .برخي نيز بيان داشتهاند كه تدريس با كيفيت ،تدريسي خلاقيت محور است؛ يعني بايد در
نهايت به خلاقيت دانشآموز منجر شود (اسدي .)0183 ،بنابراين تدريس با كيفيت ميتواند به عنوان
يكي از عوامل مهم براي پاسخ به نياز دانشآموزان در نظر گرفته شود و در عين حال عاملي نيز
براي سنجش شايستگيهاي معلمان باشد (معروفي ،كيامنش ،مهرمحمدي و عليعسگري.)0186 ،
تحقيقات اخير نشان داده كه اگر به معلمان ساختار آموزشي مناسبي ارائه شود ،دانش آنها
افزايش مييابد و نگرش آنها تغيير ميكند و ميتوانند از مهارتهاي نوين تدريس و آموزش مبتني
بر رشد صحيح دانشآموزان بهره گيرند .علاوه بر اين نتايج در پاسخ به سؤال باز از معلمان درباره
تأثير دورههاي آموزشي خلاقيت محور ،بيش از  31درصد اعتقاد داشتند ،اين دوره نه تنها بر دانش،
نگرش و مهارت آنها تأثير گذاشته ،بلكه ديد آنها را به زندگي عوض نموده و باعث تحوﻻت
اساسي در زندگي و كار آنها شده است (حسيني .)0186 ،سوح )2111( 0در مطالعاتي كه انجام داد
به اين نتيجه رسيد كه در طول ساليان گذشته ،در تحقيقات آزمايشي بر روي تفكر خلاق ،از دانش-
آموزان به عنوان وسيله تحقيق استفاده ميكردند در حالي كه رفتارهاي خلاقانه معلم در تدريس به
ندرت مورد مطالعه قرار ميگرفت و سوح اين مسأله را مربوط به كمبود ساختار جامع يا دانش
مورد نياز در مورد رفتارهاي تدريس خلاقانه معلمها دانسته است .روش تدريس خلاق نوعي روش
فعال ،كاربردي و دانشآموز محور است كه منتهي به پرورش قوه تفكر و خلاقيت در دانشآموزان
ميشود .معلم با استفاده از اين روش به تحريک قوه تخيل و تفكر دانشآموزان پرداخته و آنان را
وادار به ايجاد خلاقيت مينمايد (وندايي .)0130 ،در تحقيقي كه جمعي از اساتيد تايواني ()2111
0. Soh
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انجام دادند 3 ،عامل كليدي را در توانايي تدريس خلاقانه شناسايي كردند .اين  3عامل شامل ويژگي
فردي ،0طرز تفكر ،2خانواده ،1تجربه تحصيلي و كاري ،1اعتقاد در مورد تدريس ،1تلاش فردي،6
انگيزه ،7دانش معلم 8و عامل محيطي 3هستند .در تحقيقي كه توسط گوگن )0381( 01با استفاده از
آزمون خلاقيت تورنس 00در نمونهاي از  221كودک در مدرسه انجام شد ،مشخص گرديد روشهاي
فعال تدريس بر رشد خلاقيت دانشآموزان به ويژه دختران موثرتر است .در مقابل دانشآموزان با
روش سنتي تدريس (سخنراني) كمترين افزايش خلاقيت را نشان دادهاند .بعد از يک سال حتي
خلاقيت آنان ،پايينتر از خط پايه نسبت به گروه مقابل (روش فعال) نشان داده شد .در مطالعات
اندكي به فعاليتهاي تدريس خلاقانه معلمان پرداخته شده است ،اغلب تمركز بر روي شخصيت
معلمان يا تحليل عوامل مؤثر بر آن بوده است (چنگ0333 ،02؛ چنگ ،ونگ و يه )0338 ،01و تنها
پژوهش به بحث و تحليل بر روي تدريس خلاقانه متمركز شده است (هانگ2111 ،؛ چنگ.)0333 ،
در مطالعه آچن برنر )2118( 01رفتارها و تدريس خلاقانه مؤثر استادها و دانشجويان دانشگاه با
استفاده از ابزار استاندارد شده خلاقيت مورد تجريه و تحليل قرار گرفت .نتايج نشان داد دانشجويان
معتقدند استادان خلاق براي ايجاد خلاقيت در نظام آموزشي مؤثر هستند .استاداني كه در سطح
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متوسط به بالايي از خلاقيت برخوردارند ،فرصت يادگيري متنوع ،وظيفهگرايي و اشتياق در تدريس-
شان را به نمايش ميگذارند و در نتيجه باعث افزايش و بهبود يادگيري در بين دانشجويان ميشوند.
در تحقيقي كه توسط الينور )2100( 0در زمينه تدريس دروس موسيقي انجام شد ،مطالعات نشان
داد كه روشهاي سنتي براي آموزش موسيقي قادر به ايجاد معنا در دانشآموزان نيست و معلمان با
مطالعه يافتههاي پژوهشي در زمينه تدريس خلاقانه بايستي روشهاي مناسب را در آموزش خود به
كار گيرند .جسكري )2101( 2در تحقيقي نشان داد كه آموزش به بازاريابان با روشهاي مبتني بر
خلاقيت به استفاده از راههاي مختلف براي حل مساله تاكيد ميكند .در اين مطالعه بر خلاقيت به
عنوان صلاحيت اصلي براي موفقيت در كار تاكيد شده است .شريفي ( )0183نيز در يک بررسي
نشان داد كه تدريس خلاقانه از سوي معلم موجب افزايش پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان
ميشود .هومن ( )0186تحقيقي با عنوان ويژگيهاي روانسنجي پرسشنامه تدريس خلاقانه در
معلمان انجام داده و ضمن سنجش روايي و پايايي اين ابزار به بررسي تأثير عوامل و شرايط جانبي
بر تدريس خلاقانه پرداخته است .نتايج تحقيق وي نشان ميدهد كه طرز تفكر معلم ،عامل محيطي،
تعهد به تدريس ،عامل خانواده ،ويژگيهاي فردي ،اعتقاد در مورد تدريس ،تلاش فردي و انگيزه بر
استفاده از تدريس خلاقانه اثر دارد .نيوشا ،پاكدامن و اويسي ( )0132در بررسي خود نشان دادند كه
استفاده از روش بديعهپردازي به عنوان يكي از روشهاي تدريس خلاقانه نه تنها بر افزايش خلاقيت
دانشآموزان مؤثر است ،بلكه باعث افزايش و بهبود عملكرد تحصيلي دانشآموزان ميشود .ناو

1

( )2117نشان داد كه استفاده از روشهاي تدريس خلاقانه موجب افزايش خلاقيت و توان حلمسأله
در دانشآموزان ميشود .والكر )2113( 1در بررسي خود نشان داد كه استفاده از تدريس خلاقانه
موجب افزايش تفكر استعارهاي در دانشآموزان ميشود.
با توجه به مطالب مطرح شده مسأله اساسي اين پژوهش آن بود كه آيا ميتوان بر اساس تدريس
خلاقانه ،كيفيت تدريس دبيران زن را پيشبيني كرد؟
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روش
روش پژوهش حاضر از نوع همبستگي بود .جامعه آماري اين پژوهش شامل كليه دبيران زن رشته
علوم انساني دوره متوسطه شهر همدان در سال تحصيلي  0132-0131بود كه بر اساس آمار اخذ
شده از اداره كل آموزش و پرورش استان همدان شامل  181نفر بود .با استفاده از فرمول كوكران
حجم نمونه  201نفر تعيين گرديد كه به روش نمونهگيري تصادفي منظم آزمودنيها انتخاب شدند.
براي جمعآوري دادهها از پرسشنامه تدريس خلاقانه چاو هنگ و همكاران )2111( 0استفاده شد.
اين پرسشنامه توسط جمعي از اساتيد دانشگاه تايوان در سال  2111ساخته شده و براي اولين بار
توسط چاو هنگ و ديگران در سال  2111هنجاريابي و تحليل عاملي گرديد .اين پرسشنامه حاوي
 11سؤال بر اساس مقياس  1گزينهاي ليكرت نمره گذاري ميشود .اين پرسشنامه داراي هشت
مؤلفه طرز تفكر ،عامل محيطي ،تعهد به تدريس ،عامل خانواده ،ويژگيهاي فردي ،اعتقاد در مورد
تدريس ،تلاش فردي و انگيزه فردي ميباشد .نتايج تحليل عاملي چاو هنگ و همكاران ( )2111با
استفاده از چرخش واريماكس و روايي همگرا نشان داد كه اين پرسشنامه داراي روايي مناسب
ميباشد .همچنين روايي اين ابزار براي اولين بار در ايران توسط هومن ،وطنخواه و احمدي
سرتختي ( )0183در مطالعهاي كه به منظور تحليل عاملي اين پرسشنامه انجام شد ،توسط چرخش
واريماكس مورد تأييد قرار گرفت .در اين مطالعه مشخص گرديد كه اين پرسشنامه از  8عامل
اشباع گرديده كه بر روي هم  17/7درصد كل واريانس را تبيين ميكند كه شامل طرز تفكر ،عامل
محيطي ،تعهد به تدريس ،عامل خانواده ،ويژگيهاي فردي ،اعتقاد در مورد تدريس ،تلاش فردي و
انگيزه است .همچنين در مطالعه چاو هنگ و همكاران ( )2111با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ
مشخص گرديد كه پايايي اين پرسشنامه برابر با  1/81بود .در مطالعه هومن ،وطنخواه و احمدي
سرتختي ( )0183نيز با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ ،پايايي اين پرسشنامه برابر با  1/83به
دست آمد .در مطالعه حاضر نيز ضريب آلفاي كرونباخ براي مؤلفه طرز تفكر  ،1/70عامل محيطي
 ،1/76تعهد به تدريس  ،1/63عامل خانواده  ،1/80ويژگيهاي فردي  ،1/72اعتقاد در مورد تدريس
 ،1/68تلاش فردي  1/71و انگيزه فردي  1/78و براي كل پرسشنامه برابر با  1/88بود.

0. Chaw Hang & et al
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جهت سنجش متغير كيفيت تدريس از پرسشنامه كيفيت تدريس سراج ( )2111استفاده شد.
اين پرسشنامه با  21گويه به منظور ارزيابي كيفيت تدريس طراحي گرديده و در يک طيف 1
درجهاي ليكرت (خيلي زياد= ،1زياد= ،1متوسط= 1و خيلي كم= )0درجه بندي ميشود .اين
پرسشنامه داراي چهار مؤلفه طرح درس ،اجراي تدريس ،ارزشيابي تدريس و روابط بين فردي
است .در مطالعه پاکمهر ( )0131جهت تعيين روايي اين پرسشنامه از تحليل عاملي اكتشافي استفاده
گرديد .جهت اطمينان از كافي بودن حجم نمونه از آزمون كفايت نمونهبرداري  KMOو به منظور
اطمينان يافتن از اينكه همبستگي بين مواد پرسشنامه در جامعه برابر صفر نيست ،از آزمون كرويت
بارتلت استفاده شد .محاسبات نشان دادند كه دترمينان ماتريس همبستگي صفر نيست و اين به
معناي آن است كه محاسبه عكس ماتريس و در نتيجه استخراج عاملها امكانپذير است .براي
ماتريس همبستگي عوامل پرسشنامه كيفيت تدريس به جهت كفايت نمونه مقدار KMO =1/77

و مقدار مشخصه آزمون كرويت بارتلت معنادار بود (=81/770 ،p=1/110

) .بنابراين ،ميتوان

نتيجه گرفت كه بر اساس ماتريس همبستگي مشاهده شده در نمونه ،اجراي تحليل عاملي قابل
توجيه است .مؤلفههاي اصلي درباره اين پرسشنامه نشان ميدهد كه همه  21عبارت داراي بار
عاملي بيشتر از  1/21است كه ارزشهاي ويژه  1عامل بزرگتر از  0و ميزان مشترک بين متغيرها
براي اين  1عامل بر روي هم برابر با  11/11درصد كل واريانس است .پايايي پرسشنامه در مطالعه
شعباني وركي و همكاران ( )0181با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ برابر با  1/86محاسبه شد.
همچنين در تحقيق پاکمهر ( )0131نيز جهت سنجش پايايي پرسشنامه از آلفاي كرونباخ استفاده
شد كه براي مؤلفههاي طرح درس  ،1/13اجراي تدريس  ،1/18ارزشيابي تدريس  ،1/71روابط
بين فردي  1/76و براي كل پرسشنامه برابر با  1/76بود .در پژوهش حاضر نيز آلفاي كرونباخ براي
مؤلفههاي طرح درس  ،1/63اجراي تدريس  ،1/71ارزشيابي تدريس  ،1/82روابط بين فردي 1/81
و براي كل پرسشنامه برابر با  1/31بود.
دادههاي جمعآوري شده با استفاده از آزمونهاي آماري ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون
چند گانه به روش گام به گام و با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه  03تحليل شد.

یافتهها
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يافتههاي جمعيتشناختي نشان ميدهد كه ميانگين سني آزمودنيها  11/11سال با انحراف معيار
 1/77سال بود .نتايج نشان داد كه ميزان تحصيلات  1/0درصد از آزمودنيها فوق ديپلم 72/0 ،درصد
ليسانس و  22/8درصد فوق ليسانس بود .همچنين نتايج نشان داد كه ميانگين سابقه خدمت آزمودنها
 03/2سال و انحراف معيار آن  1/1سال بود .در جدول شماره  0به توصيف نتايج آزمون كيفيت
تدريس و تدريس خلاقانه معلمان پرداخته شده است.
جدول شماره  -0توصيف نمرات كيفيت تدريس و تدريس خلاقانه
متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

طرز تفكر

28/16

2/707

عامل محيطي

01/67

1/100

تعهد به تدريس

20/87

2/117

عامل خانواده

07/11

2/731

ويژگيهاي فردي

20/76

2/112

اعتقاد در مورد تدريس

22

1/171

تلاش فردي

01/11

2/281

انگيزه

01/83

2/117

كيفيت تدريس

61/61

3/71

تدريس خلاقانه

012/31

01/10

همانطور كه در جدول شماره يک مشاهده ميشود ،ميانگين نمرات كيفيت تدريس  61/61و انحراف
استانداد  3/71بود .همچنين ميانگين تدريس خلاقانه  012/31و انحراف استاندارد  01/10بود .در
جدول شماره  2ضرايب همبستگي متغيرهاي پيشبين و ملاک ارائه شده است.
جدول شماره  -2ضرايب همبستگي متغيرهاي پژوهش
متغیر
كيفيت تدريس

کیفیت
تدریس

طرز تفکر

عامل

تعهد به

عامل

ویژگیهای

اعتقاد در

تلاش

محیطی

تدریس

خانواده

فردی

مورد تدریس

فردی

0

طرز تفكر

**1/230

0

عامل محيطي

**1/011

**1/170

0

انگیزه
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تعهد به تدريس

**1/132

1/001

**1/120

0

عامل خانواده

**1/111

1/001

**1/130

**1/680

0

ويژگيهاي فردي

**1/163

1/012

**1/230

**1/110

**1/112

0

اعتقاد در مورد تدريس

**1/126

**1/282

**1/117

**1/180

**1/111

*1/212

0

تلاش فردي

**1/081

**1/110

*1/060

**1/110

**1/167

**1/271

*1/080

0

انگيزه

**1/021

**1/101

1/012

**1/120

**1/278

**1/111

**1/176

**1/111

0

** p<1/10, *p<1/11, n=201
همانطور كه در جدول شماره  2مشاهده ميشود ،بين كيفيت تدريس و تمامي مؤلفههاي تدريس
خلاقانه رابطه مستقيم و معناداري وجود دارد ( .)p>1/10بالاترين ضريب همبستگي بين كيفيت
تدريس و مؤلفههاي تعهد به تدريس ( ،)r=1/132ويژگيهاي فردي ( )r=1/163و عامل خانواده
( )r=1/111بود .در ادامه براي آزمون فرضيه پژوهش از آزمون رگرسيون گام به گام استفاده شد.
شايان ذكر است كه قبل از استفاده از آزمون رگرسيون مفروضههاي نرمال بودن و خطي بودن
دادهها بررسي گرديد و پس از برقرار بودن مفروضات از آزمون رگرسيون استفاده شد.

جدول شماره  -1خلاصه تحليل واريانس متغيرهاي پيشبيني كننده كيفيت تدريس دبيران بر
اساس ابعاد تدريس خلاقانه آنان
مدل

0

2

مخبع تغییرات

S.S

d.f

M.S

رگرسيون

1008/167

0

1008/167

باقي مانده

07031/011

201

81/703

كل

21100/712

201

رگرسيون

1113/136

2

2111/718

باقي مانده

06112/216

202

76/837

كل

21100/712

201

F

18/611

26/171

P

**1/110

**1/110

**p<1/10
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نتايج آزمون تحليل واريانس نشان ميدهد كه بر اساس مدل اول بعد «تعهد به تدريس» (،P>1/110
 201(=18/611و  )F)0و بر اساس مدل دوم ابعاد «تعهد به تدريس» و «ويژگيهاي فردي» (،P>1/110
202(=26/171و  )F)2به طور معناداري كيفيت تدريس دبيران را تبيين ميكنند.
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جدول شماره  -1ضرايب رگرسيون پيشبيني كيفيت تدريس بر اساس ابعاد تدريس خلاقانه
دبيران
مدل
0

2

ضريب

B

SE

Beta

t

P

ثابت

27/381

1/283

-

1/230

**1/110

تعهد به تدريس

0/131

1/211

1/132

6/260

**1/110

ثابت

06/762

6/021

-

2/716

**1/117

تعهد به تدريس

0/168

1/266

1/281

1/122

**1/110

1/311

1/277

1/217

1/111

**1/112

ويژگي هاي
فردي

R

R2

1/132

1/011

1/111

1/037

**p<1/10
نتايج آزمون رگرسيون گام به گام نشان داد كه تعهد به تدريس و ويژگيهاي فردي به طور مستقيم
پيشبيني كننده كيفيت تدريس در معلمان است ( .)p<1/10همانطور كه در جدول شماره  1مشاهده
ميشود ،نتايج آزمون رگرسيون گام به گام نشان ميدهد كه بر اساس مدل اول ميزان بتا نشان ميدهد
كه يک انحراف معيار تغيير در تعهد به تدريس باعث  1/13انحراف معيار تغيير در كيفيت تدريس
معلمان ميشود ،تعهد در تدريس تبيين كننده  1/01واريانس كيفيت تدريس معلمان ميباشد.
همچنين ملاحظه وزن استاندارد شده بتا بر اساس مدل دوم نشان ميدهد كه يک انحراف معيار تغيير
همزمان در تعهد به تدريس و ويژگيهاي فردي ،به ترتيب باعث  1/28و  1/21انحراف معيار تغيير
در كيفيت تدريس معلمان ميشود ،تعهد به تدريس و ويژگيهاي فردي تبيين كننده  1/02از واريانس
كيفيت تدريس در معلمان ميباشد.

بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر پيشبيني كيفيت تدريس براساس تدريس خلاقانه بود .نتايج نشان داد كه
مؤلفههاي تعهد به تدريس و ويژگيهاي فردي تدريس خلاقانه پيشبيني كننده كيفيت تدريس در
بين دبيران زن دوره متوسطه ميباشد .اين نتايج با بخشي از نتايج سريت ( ،)2101اسلاوين ( ،)2113
كرافت و لبيلينگ ( ،)2110پورطهماسبي و همكاران ( ،)0183حسيني و صادقي ( )0183و
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معروفي( )0131همخوان است .نتايج پژوهش معروفي( )0131نشان داد كه عوامل مربوط به ويژگي-
هاي شخصيتي مدرس 11 ،درصد در كيفيت تدريس موثر ميباشد .همچنين سريت ( )2101اعلام
نمود كه خودكارآمدي به عنوان ويژگي شخصيتي استادان و همچنين تجربه تدريس ،تحصيلات
مناسب و داشتن مدرک تحصيلي مرتبط بر كيفيت تدريس موثر است .بنيسي و دلفان آذري ()0131
نيز به اين نتيجه دست يافتند كه بين شيوه تدريس و كيفيت تدريس رابطه خطي و مستقيم وجود
دارد و همچنين بين روابط انساني با قوانين و مقررات و روابط انساني با كيفيت تدريس رابطه خطي
وجود دارد .تحقيقات هومن ( )0186كه با عنوان ويژگيهاي روانسنجي پرسشنامه تدريس خلاقانه
در معلمان انجام شد ،نتايج نشان داد كه طرز تفكر معلم ،عامل محيطي ،تعهد به تدريس ،عامل
خانواده ،ويژگيهاي فردي ،اعتقاد در مورد تدريس ،تلاش فردي و انگيزه بر تدريس با كيفيت اثر
دارد .عطايي ( )0132نيز طي يک بررسي بر روي عوامل مؤثر بر تدريس با كيفيت نشان داد كه
ويژگي هاي فردي بيشترين تاثير را در پيش بيني كيفيت تدريس دارا ميباشد .با اين حال نتايج اين
پژوهش مغاير با نتايج برخي تحقيقات ميباشد ،براي مثال حسيني و صادقي ( )0186كه نشان دادند
عوامل سازماني بيشترين تاثير را بر نوآوري اعضاي هيأت علمي دارد و نتايج شرودر ()2118
درباره پيشبيني كنندههاي كيفيت آموزش اعضاي هيئت علمي و مديران دانشگاهها ،دريافت مهم-
ترين پيشبيني كنندههاي كيفيت آموزشي ،سياست سازماني ،ماهيت كار ،حقوق و ارتقاء ميباشد.
در تبيين اين يافته پژوهش ميتوان گفت كه تعهد به تدريس و ويژگيهاي فردي جداي از مسائل
سازماني با حفظ استقلال خود از عوامل محيطي به نظر ميرسد كه همواره ثابت بوده و كمتر دچار
نوسان ميشود ،اين در حالي است كه داشتن ويژگيهاي فردي مناسب و تعهد نسبت به تدريس
در معلمان ميتواند متضمن اين امر باشد كه در هر شرايطي كه براي معلم محيا ميگردد ،معلم سعي
بر اين دارد كه با استفاده از حداكثر توان محيطي خود به امر آموزش بپردازد كه اين نيز خود از
يکسو نيازمند رفتار خلاقانه از سوي معلم در كاربرد وسايل ميباشد و از سوي ديگر موجب ايجاد
فضاي آموزشي براي پرورش خلاقيت دانشآموزان ميشود .تدريس خلاقانه به عنوان يک هنر از
سوي معلم در كنترل فرايند تدريس بسيار اهميت داشته و ميتواند تضمين كننده موفقيت معلم در
عرصه تدريس در كلاس درس باشد (خرازي.)0183 ،
ميتوان اين گونه نتيجهگيري كرد كه تدريس خلاقانه روشي فعال در امر آموزش است و ميتواند
كيفيت تدريس را پيشبيني كند .البته از آنجايي كه اين پژوهش منحصر به جامعه آماري دبيران زن
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گروه علوم انساني بود ،پژوهش حاضر روي ديگر نمونهها از معلمان اجرا گردد .از آنجايي كه
نتايج تحقيق حاكي از آن است كه تمامي ابعاد تدريس خلاقانه ،با كيفيت تدريس دبيران رابطه دارد،
پيشنهاد ميگردد در آموزش دبيران چه قبل از استخدام و چه در آموزشهاي ضمن خدمت ،به آنان
تدر يس خلاقانه آموزش داده شود .اين پژوهش تنها به بررسي ديدگاه معلمان در مورد كيفيت
تدريس پرداخته است بنابراين پيشنهاد ميگردد كه در تحقيقات آتي ديدگاه دانشآموزان نيز مورد
بررسي قرار گيرد.

مخابع
 .1اسدي ،ن .)0183( .شناخت و آموزش خلاقيت در مدارس .تهران :نشر عابد.
 .2بازرگان ،ع .و عامري ،ر .)0183( .نگاهي ديگر به ساختارسازماني مناسب براي ارزيابي كيفيت در سطوح

دانشگاهي و نظام آموزش عالي كشور .مجموعه مقالات چهارمين همايش سالانه ارزيابي دروني كيفيت
در نظام دانشگاهي ،تهران :مركز ارزيابي كيفيت دانشگاه تهران.
 .3بنيسي ،پ .ن .و دلفانآذري ،ق .ن  .)0131(.تاثير ارزشيابي از استادان بر بهبود كيفيت تدريس اعضاي
هيات علمي دانشگاه آزاد منطقه  .02فصلنامه علوم رفتاري.11 :1 ،
 .4پاکمهر ،ح .)0131( .ارتباط بين سلامت روان و تفكر انتقادي دانشجويان علوم پزشكي مشهد .پايان نامه
كارشناسي ارشد رشته روانشناسي ،دانشگاه فردوسي مشهد.
 .5پور طهماسبي ،س .تاجور ،آ .سيدكلان ،م .)0183( .رابطه بين عوامل فردي و سازماني با خلاقيت مديران
مدارس متوسطه شهرستان اردبيل .ابتكار وخلاقيت در علوم.20-11 :)0( 0 ،

 .6پيرنيا ،م .)0181( .بررسي و شناسايي عوامل بازدارنده در اجراي روشهاي نوين تدريس تربيتبدني
مقطع متوسطه و مقايسه آن با كشورهاي منتخب براساس مدل بردي .پاياننامه كارشناسي ارشد ،تهران:
دانشگاه پيام نور مركز تهران ،پژوهشكده تربيت بدني و علوم ورزشي.
 .7جعفري ،پ .قورچيان ،ن .بهبوديان ،ج .و شهيدي ،ن .)0130( .ارئه الگوي ساختاري براي رابطه

خودكارآمدي ،شايستگيها و تعهد سازماني اعضاي هيئت علمي با كيفيت تدريس آنان .فصلنامه پژوهش
و برنامهريزي در آموزش عالي.60-82 :61 ،
 .8حسيني ،ا .)0186( .بررسي تاثير برنامه آموزشي خلاق معلمان بر خلاقيت پيشرفت تحصيلي و خودپنداره
دانشآموزان .فصلنامه نوآوريهاي آموزشي.00-21 :)21( 6 ،

پيشبيني كيفيت تدريس براساس تدريس خلاقانه دبيران زن دوره متوسطه شهر همدان /

170

 .9حسيني ،م .و صادقي ،ط .)0183( .عوامل موثر برخلاقيت و نوآوري اعضاي هيئت علمي و ارائه راهكار
به منظور ارتقاء .راهبردهاي آموزش.0-6 :)0( 1 ،
 .11خرازي ،ع .ن ،)0183( .روانشناسي تربيتي اصول و كاربرد آن ،تهران :فراز انديشه.

 .11سلطاني ،خ .)0130( .بررسي عوامل مؤثر بر بكارگيري روشهاي نوين تدريس در مدارس متوسطه شهر
همدان .پاياننامه كارشناسي ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز.
 .12شريفي ،نسترن ( .)0183تدوين مدلهاي ساختاري براي پيشبيني پيشرفت تحصيلي بر اساس هوش،
خلاقيت و هوش هيجاني در سطوح مختلف تحصيلي .رساله دكتري رشته روانشناسي تربيتي ،دانشگاه
تهران.
 .13صفري ،ث .)0130( .بررسي برخي عوامل مرتبط با كيفيت تدريس اعضاي هيات علمي مروري بر
پژوهشهاي قبلي .پنجمين همايش ارزيابي كيفيت در نظام داشگاهي ،دانشگاه تهران -پرديس دانشكده-
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The prediction of the quality of teaching based on the creative
teaching among the high schools female teachers in Hamedan
The aim of this study is to predict the quality of teaching based on creative
teaching. The method of this study was correlation research. The study
population consisted of 483 high school female teachers in schools in
areas 1 and 2 Hamedan, Cochran formula using a sample size of 215 was
determined and participators were selected by systematic random
sampling. Data collected using Pearson correlation coefficient and
multiple regressions were analyzed stepwise. The results showed that the
all components of quality of teaching and creative teaching is a significant
positive relationship (p<0.01). The results also showed that components
creative teaching of individual characteristics and commitment to
teaching predictor of the quality of teaching in the secondary school
teachers are women.

Key words: quality of teaching, creative teaching, teacher, female,
high school.

«تبیین مدلی به مخظور توسعهی حرفهای دانشجو معلمان»
(با استفاده از راهبرد نظریهی داده بخیاد)
محسن ذوالقدر نسب ،0مهلا فرهادی

1

چکیده
اين پژوهش فرايند توسعهي حرفه اي دانشجو معلمان در دانشگاه فرهنگيان را با استفاده از طرح
نظام دار نظريهي داده بنياد كاوش نموده است .به اين منظور ضمن مصاحبهي فردي با  6نفر از
اساتيد و 03نفر از دانشجويان دختر و پسر ،مصاحبه گروه هاي كانوني نيز با  21نفر از دانشجويان
به عمل آمد .نتايج تحليل داده ها طي سه مرحله ،كدگذاري باز ،محوري و انتخابي انجام شد ،كه
در قالب مدل پارادايمي شامل :شرايط علي ،مقوله محوري راهبردهاي توسعه حرفهاي  ،زمينه،
شرايط مداخله گر و پيامدها ،فرايند توسعه حرفه اي دانشجو معلمان در دانشگاه فرهنگيان و روابط
بين ابعاد مختلف آن را منعكس مي نمايند .در پايان بر مبناي نتايج به دست آمده ،راهبردهايي براي
بهبود فرايند توسعهي حرفه اي معلمان در پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان ارائه شده است .هر اندازه
كه توسعهي حرفهاي در دانشجو معلمان افزايش يابد ،موجب تشكيل هويت حرفهاي در آنها
ميشود ،در نتيجه اعتماد به نفس دانشجو معلمان نيز گسترش مييابد .اين امر موجب بالا رفتن
كارايي آنها ميشود.

کلید واژه :توسعهي حرفهاي ،دانشجو معلمان ،دانشگاه فرهنگيان ،نظريهي داده بنياد

 -0هيأت علمي دانشگاه فرهنگيان(پرديس شهيد مقصودي همدان)

Mohsenzolghadr54@gmail.com

 -2دانشجوي كارشناسي ارشد رشتهي تاريخ و فلسفه تعليم و تربيت (دانشگاه ملاير )
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مقدمه:
دنياي امروز كه هر لحظه در حال تغيير و دگرگوني است ،نيازمند افرادي است كه بتوانند خود را با
شرايط جديد وفق دهند و از قافله ترقي عقب نمانند .در دنياي پيچيده و متحول ،آموزش و پرورش
با رشد روز افزون دانش ،اطلاعات و فناوري هاي نوين مواجه است .اگر معلمان براي اين شرايط
خود را آماده نكنند قادر به ادامه فعاليت نخواهند بود و در صورت ادامه فعاليت ،هم خود متضرر
مي شوند و هم به دانش آموزان زيان مي رسانند و لازمه ماوفقيت در زمينة بهسازى آموزش و
پرورش توسعة حرفهاى و افزايش دانش و مهارت معلمان ،است .از اينرو در دهة گذشته ،كانون
بحث و گفتوگو پيرامون كيفيت مدارس اثاربخش ،هارچه بايشتر متوجه توسعة حرفهاى معلمان،1
بوده است (ريشتر2و هامكاران .)2100،اهاميت«كيفيت توسعة حرفهاى»بهدليل تشديد چالشهاى
پيش روى معلمان در حرفة معلمى و افزايش انتظارات مردم از«كيفيت آموزش»است(گنسر.)2111 ،3
معلمان ،ناهتنها يكى از ماتغيرهاى نايازمند تغيير بهمنظور بهبود سيستمهاى آموزشى هستند
بلكه مهمترين عامل ايجاادكنندة تغيير نيز محسوب مىشوند .اين وضعيت دوگانة معلمان در
اصلاحات آموزشى ،بهعنوان يكى از عناصر اصلى و مجرى تغييرات ،توسعة حرفهاى معلمان را باه
حاوزهاى درحاال رشد و چالشبرانگيز تبديل نموده است(ويلگاز-رايمرز)2111،4؛ اما آنچه در
كانون اين تالاشها ،باهمنظور شناخت توسعة حرفهاى مشترک است يادگيرى معلمان ،يادگيرى
چگونه يادگرفتن و انتقال دانش بهعمل براى كمک باه پيشارفت داناشآموزان است
(آوالوس.)2100،5

0- teacher professional development
2- richter
1- ganser
1- villegas-reimers
1- avalos
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توسعة حرفهاى معلمان عبارت است از« فرايندها و فعاليتهاى طرحريزى شده باهمنظور
افازايش داناش ،مهارتها و نگرشهاى حرفهاى معلمان تا اينكه بتوانند موجب بهبود يادگيرى
دانشآموزان شوند »(گاسكى،2111،1ص.)06.

پیشیخهی تحقیق:
پژوهاشهاى گذشته با بهرهگيرى از روشهاى مختلف پژوهش به مطالعة ابعادى از توسعة حرفهاى
معلمان پرداخاتهاند (عاارفى ،فاتحى واجارگاه و نادرى0188 ،؛ شاهپسند0187 ،؛ باچينسكى و
هانسن2101،2؛ فيلدر2101،3؛ گارت ،4پورتر ،دسيمون ،بيدمن و يون2110 ،؛ نير و باگلر2118 ،5؛
ريشتر و همكاران .)2100،گاروهى از ماطالعات عوامل مؤثر بر اثربخشى دورههاى توسعه حرفهاى
را بررسى نمودهاند .براى نمونه گاارت و هامكاران( )2110باا بهرهگيرى از مدل معادلات ساختارى،
سه ويژگى اصلى فعاليتهاى توسعة حرفهاى را براي افزايش دانش ،مهارتها و تاغيير در شايوة
كلاس دارى معلمان مؤثر مىدانند .اين ويژگىها عبارتند از :تمركز بر دانش محتوايى ،فرصت باراى
يادگايرى فعال و انسجام با ساير فعاليتهاى يادگيرى .يادگيرى فعال مىتواند اشكال متنوعى مانند
مشاهدة معلمان باتجربه يا مورد مشاهده قرار گرفتن ،پيگيرى با بازخوردها و بحثهاى متقابل و
هدايت بحثهاى گاروهى را باه خود بگيرد(بانيلاو و شيمكاس2111،6؛بوركو .)2111،7مشاركت
جمعى معلمان در مدارس ،رشتهها و پايههاى تحصيلى ،موجب شكلگيرى بالقوة تعاملات و
بحثهايى

مىشود

كه

ماىتواند

يادگيرى

معلمان

را

غنىتر

سازد(بانيلاو

و

0- guskey
2- Buczynski & Hansen
1- fielder
1- garet
1- nir & bogler
6- banilower & shimkus
7- borko
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شيمكاس2111،؛بوركو2111،؛دسيمون2111،1؛لوكس-هورسلى2و همكاران .(2101،باچينسكى و
هانسن( )2101در يک مطالعة موردى كيفى پيامدهاى توسعة حرفهاى را مطالعه نامودهاند .ناتايج
پژوهش آنها نشان داد كه توسعة حرفهاى موجب افزايش دانش محتوايى معلمان ،اساتفاده از روش
تدريس پژوهشى در كلاس و بهبود نمرات دانشآموزان در آزمونهاى اساتاندارد ماىشود .كرمي و
معروفي( )0131در پژوهشي تحت عنوان ((درس پژوهي ،رويكردي نوين در توسعه حرفه اي
معلمان)) به اين نتيجه رسيدند كه ،شركت معلمان در گروه هاي درس پژوهي مدارس نيز مي تواند
پيامدهاي موثري در سه بعد دانش ،مهارت و نگرش براي معلمان داشته باشد .كه اين پيامدها در
نهايت به توسعه حرفه اي معلمان كمک مي كند .معلمان به منظور حرفه اي شدن بايد صلاحيتهاي
مناسب را كسب كنند و به طور مداوم در حال پالايش آنها باشند .كاستر و همكاران()2111صلاحيت
حرفه اي معلمان را به پنج دسته اصلي تقسيم كرده اند كه عبارتند از  )0:دانش تخصصي شامل:
داشتن اطلاعات لازم در زمينه دانش تخصصي ،و توسعه و به روز نگه داشتن آن؛  )2ارتباطات شامل:
برقراري ارتباط با دانش آموزان با داشتن پيشينه مختلف ،هدايت انجام وظايف ،تحليل و روشن
سازي ديدگاه هاي دانش آموزان؛  )1سازمان دهي شامل  :تعيين سيستم عملكرد دانش آموزان،
مديريت زمان و تنظيم برنامه درسي مطابق اهداف سازماني  )1پداگوژي شامل :كمک به دانش
آموزان و تعيين نيازهاي يادگيري تنظيم برنامه درسي بر اساس نياز دانش آموزان مختلف ،طراحي
فعاليت هايي براي تسهيل يادگيري و رشد فراگيران ،استفاده از فناوري اطلاعات در تدريس و)1
صلاحيت رفتاري شامل  :داشتن رويكرد دموكراتيک ،نگرش پيش كنشي ،كنجكاوي در مورد تازه
ها ،صداقت و درستي(به نقل از كريمي .)0187،باا اينحال گروهى ديگر از معلمان در استفاده از
توسعة حارفهاى باا مشكلات و موانعى از جمله كمبود منابع ،محدوديت وقت ،الزام به تمام كردن
برنامة درسى و مشكلات ماديريت كلاس ماواجه شده بودند .پژوهشگران تأكيد كرده اند كه ارائة،
راهبردهايى باراى كاهاش اين ماوانع بايد به عنوان يک اولويت در اصلاح برنامههاى تاوسعة
حارفهاى مد نظر باشد.

0- desimone
2- loucks-horsley et al

 / 178همايش توسعهي حرفهاي :نگاهي نو به تكريم معلّم

هدف پژوهش :تدوين تئوري توسعهي حرفهاي دانشجو معلمان -در قالب پديدههايي كه چندان
قابل درک نيستند -بود .براي رسيدن به اين هدف ،ميتوان خرده هدفهايي را در نظر گرفت كه
در متن ذيل به آن اشاره ميشود.
جدول شماره( :)1اهدافي كه محقق در هر مرحله از تحقيق در صدد رسيدن به آنها ميباشد.
سؤالات پژوهش
خرده اهداف پژوهش
 نظریه توسعهی حرفهای معلمان در دانشگاه نظریه توسعهی حرفهایفرهنگیان چیست؟
معلمان در دانشگاه
فرهنگیان
 توسعهی حرفه ای دانشجو معلمان چه ابعادی شناسایی متغییرهای مهمدارد؟
در ارتباط با توسعه حرفهای
 آیا میتوان تفسیرها را در قالب یک چارچوب نظریتوضیح داد؟

روششخاسی پژوهش :تئوری داده بخیاد
به منظور رسيدن به اهداف پژوهش و پاسخدهي به سؤالات ،محققيين از روش تحقيق داده بنياد
بهره جسته اند .علت استفاده از اين روش كيفي ،استقرايي بودن آن است .در روش استقرايي ،محقق
با در كنارهم قرار دادن جزييات ،به مفهوم كلي ميرسد .در روش استقرايي نوعي توالي پيشرونده
وجود دارد .يعني اينكه؛ هرگام نسبت به گام قبلي پيچيدهتر ميشود و در كنار اين پيچيدگي ،مفاهيم
كمكم گسترش يافته و در نهايت محقق ميتواند به اصول و مقولههايي دست يابد .با توجه به اينكه
پژوهشگران در نظر دارند مدلي را براي بهبود توسعهي حرفهاي دانشجويان تربيت معلم ارائه دهند،
بهترين روش ،روش تحقيق داده بنياد است .زيرا در طي پژوهش ،محققين مؤلفهها را شناسايي
ميكنند و از طريق گسترش مفاهيم به تئوري دست مييابند.
با استفاده از اين روش محققان در ميدان تحقيق به جمعآوري دادهها ميپردازند و از اين راه به
ظهور نظريه ميرسند(كلاكي .)0188 ،پاول ميگويد« :نظريه داده بنياد ،روشي است كه نظريهها،
مفاهيم ،فرضيهها و قضايا را طي يک فرآيند منظم به جاي استنتاج از پيشفرضهاي قبلي ساير
پژوهشها يا چارچوبهاي موجود ،به طور مستقيم از دادهها كشف ميكند( مهرابي و ديگران،
 .)0131برپايهي اين رويكرد ،نخستين كار كليدي پژوهشگر كشف راههاي جديد براي معنا دادن به
دنياي اجتماعي است .دوم ،هدف تحليل ايجاد يک تئوري؛ يعني فراهم ساختن يک چارچوب
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رسمي براي درک پديدهي مورد بررسي است .نظريهي داده بنياد به طور اساسي روشي براي تحليل
دادهها ،نه تكنيكي براي گردآوري دادهها است(اسديفرد وديگران)0131،

شرکت کخخدگان و گردآوری دادهها
جمعيت تحقيق ازهمهي اساتيد كارورزي ودانشجويان ورودي سال  0130دورهي كارشناسي كه در
دانشگاه فرهنگيان «پرديس شهيد باهنر و مقصودي همدان» مشغول به تحصيل بودند ،انتخاب شد.
در نهايت با استفاده از روش نمونهگيري موارد مطلوب (گال ،بورک و گال)0188 ،تعداد 6نفر از
اساتيد راهنماي كارورزي7 ،نفر از دانشجويان پسر و  02نفر از دانشجويان دختر رشتهي علوم تربيتي
در مصاحبه انفرادي و  21نفر از آنها در مصاحبه گروهي ،نمونهي پژوهش را تشكيل دادند.
تصميمگيري براي پايان نمونهگيري مبتني بر اشباع ايدهي نظري است (ر .ک :فليک، 0188،ص
 )011يعني مصاحبهها تا رسيدن به دادههاي تكراري -جايي كه چيز جديدي به دست نميآيد-
ادامه يافته است.
گردآوري دادهها در مصاحبه انفرادي با استفاده از روش مصاحبه روايي انجام گرفت .بر اين
اساس روايت افراد از خودشان ،بازخواني و از طريق فرآيند شكلگيري توسعه حرفهاي آنها بر
اساس تجربيات دورهي كارورزي ،مشخص شده است .سپس براي كنترل كيفيت گردآوري دادههاو
نيز بسط دامنهي موقعيت مصاحبه ،سه مصاحبه گروهي با رويكر مصاحبه گروههاي كانوني انجام
شد.
سوالات مصاحبه از نوع باز پاسخ بودند و مواردي مانند دليل انتخاب دانشگاه فرهنگيان،
ديدگاه دانشجويان دربارهي تأثير كارورزي در شكلگيري توسعه حرفهاي آنها ،كارهايي كه
دانشجويان در راستاي تكوين توسعه حرفهاي خود در كلاسهاي كارورزي انجام ميدهند ،نگرش
اساتيد نسبت به بحث كارورزي و  ...مورد كاوش قرار گرفت تا از زبان اساتيد و دانشجويان پديده
روشن شود.

تجزیه و تحلیل داده ها( :شامل کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی)
در تحقيق نظريهي بنيادي ،فرآيند جمعآوري دادهها ،نظم و تجزيه و تحليل دادهها به هموابستهاند
و همزمان انجام ميشوند .مرحلهي تحليل شامل كدگذاريهاي باز ،محوري و انتخابي ميباشد.
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كدگذاري به فرآيندي از تحليل اشاره داردكه در خلال آن مفاهيم تشخيص داده شده ،ابعاد و
خصوصيات آن در دادهها كشف ميگردند( ايمان و محمديان.)0187 ،

کدگذاری باز:
پژوهشگري كه از روش نظريهسازي داده بنياد استفاده ميكند ،به دنبال فرآيند است .همزمان با
گردآوري دادهها ،پژوهشگر كدگذاري باز را روي آنها انجام ميدهد .اين به معني بررسي خط به
خط دادهها و شناختن فرآيند آن ميباشد(حسرتي.)0181،كدگذاري باز شامل تجزيه ،آزمون ،مقايسه،
مفهومسازي و مقولهبندي دادههاست(كلاكي .)0188 ،در اين مرحله پس از جمعآوري دادهها و
استخراج نكات مرتبط با توسعهي حرفهاي ،به كدگذاري باز و مقولهبندي دادهها اقدام گرديد.
پژوهشگران براي اينكه بتوانند در گامهاي بعدي ،كدهاي مرتبط به هم را در كنار هم قرار دهد و
به مفهوم آن دست يابند ،از شناسههايي تحت عنوان عدد  pاستفاده كرده اند.
جدول شماره( :)2شناسهها ،نكات كليدي و كدهاي مرتبط با آن
شناسهها

نکات کلیدی

کد

P1

به نظر من برای توسعهی حرفهای باید بین معلم راهنما و استاد راهنما

*بهبود رابطهی بین استاد

P2

P3

رابطهی بهتری وجود داشته باشد.به طور که هرچه رابطهی آنها

راهنما و معلم راهنما

عمیقتر شود ،موجب پیدایش مشکلات کارورزان و کمک در حل

*کمک در برطرف کردن

مشکلات آنها میشود.

مشکلات دانشجویان

در این ترم من تجربهی کار در کلاسهای مختلف را داشتم .این موضوع

*تدریس در پایههای

به من خیلی کمک کرد .من در آن کلاسها متوجه شدم که چقدر در

منختلف

تدریس ریاضی با مشکل مواجه هستم .در آن کلاس بود که متوجه شدم

*نداشتن دانش محتوایی

که ریاضی سال ششم ابتدایی با بقیهی پایهها بسیار متفاوت است و من

*برطرف کردن نقاط ضعف

مهارت کافی برای تدریس آن را ندارم.

احتمالی

معمولاً آقایان را برای تدریس به کلاسهای بالاتر میفرستند .این

*عدم برنامهریزی

درحالی است که من فکر میکنم که آنها باید توانایی تدریس در

* عدم آشنایی با مشکلات

همهی پایه ها را داشته باشند .اما مدرسه طبق تدبیرهای خودش ما را
به کلاسهای بالاتر میفرستد و این امر باعث میشود که ما واقع ًا با
آنچه که در آن کلاسها اتفاق میافتد آشنایی پیدا نکنیم.

پایههای پایینتر
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P4

آن چیزی که یک کارورز باید به طور عمده یاد بگیرد نحوهی ارتباط او
با دانشآموزان و اولیا آنهاست .من فکر میکنم که ارتباط با اولیا
روشهای خاصی را میطلبد .این درحالی است که روشهای ارتباط با
والدین را به ما آموزش ندادهاند .من فکر میکنم که بهتر است ما با
هماهنگی مدرسه در جلسههای انجمن اولیا شرکت کنیم و با
خواستههای اولیا آشنا شویم.

*عدم آگاهی از روشهای
برقراری ارتباط با والدین
*نداشتن برنامهای جهت
حضور

دانشجویان

در

جلسات انجمن اولیا
*عدم آشنایی با توقعات
درست اولیا

P5

من امسال کارورز کلاسی بودم که معلم آن از روشهای فعال تدریس

*استفاده از فنون جدید

استفاده میکرد .ایشان اکثر دروس را با استفاده از روشهای گروهی به

تدریس

دانش آموزان ارائه میداد و همین امر نیز موجب میشد که در کلاس

*برقراری نظم موجود در

فضایی به وجود آید که همهی دانش آموزان ساکت باشند و بیشتر از

کلاس

صحبت های معلم خود بهره ببرند .از طرفی دانش آموزان واقعاً به معلم

*تعامل درست بین

خود احترام می گذاشتند و به حرمت او نظم کلاس را رعایت میکردند.

دانشآموزان و معلم راهنما
*بهرهگیری دانشجو از
فنون کلاسداری صحیح
*ارشادگری

P6

ممکن است که ما برای تدریس به کلاسهای چندپایه برویم .این در

*عدم آشنایی با کلاسهای

حالی است که ما تا کنون به کلاسهای چندپایه نرفتیم و با چگونگی

چند پایه

روش تدریس و نحوهی مدیریت این کلاسها آشنایی نداریم

*نا آگاهی از روش تدریس
و شیوهی مدیریت این
کلاسها

P7

یکی از دغدغههای من در کارورزی ،تدریس درسهایی است که هنوز

*ارتباط با معلم راهنما

روش تدریس آن با ما کار نشده است .به همین دلیل من شب قبل از

*عدم آشنایی با روشهای

تدریس با معلم خود هماهنگ میکنم و از ایشان میخواهم تا روشهای

فعال تدریس

فعال را به من بگوید.

*عدم هماهنگی بین
دروس عملی و تئوری

P8

من همیشه یک روز ثابت به کارورزی میرفتم .روزهایی که من در

*ثابت بودن روزهای

مدرسه حضور داشتم ،روز چهارشنبه بود .همین عاملی میشد که ما

کارورزی

روشهای تدریس متفاوت را نمیدیدیم .از طرفی در آن روزها به ما
درسهای ثابتی داده میشد .به همین دلیل مااز یک طرف شاهد
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روشهای تکراری در تدریس بودیم و از طرفی با محتوای دروس دیگر

*تکراری بودن روش

به خوبی آشنا نمیشدیم.

تدریس در یکسری از
درسهای مشخص
*تصنعی بودن برخی از
رفتارهای *عدم آشنایی با
محتوای دروس دیگر

P9

P10

یکی از مشکلاتی که به طور عمده برایمان در کارورزی به وجود میآید،

*عدم هماهنگی بین

این است که ما خیلی از روشهای تدریس جدید را نمیدانستیم .مثلاً

دروس عملی و تئوری

ما هنوز روش تدریس درس ریاضی را پاس نکردیم اما باید در

*عدم آشنایی با روشهای

کلاسهای کارورزی از روشهای فعال در آموزش ریاضی استفاده کنیم.

فعال تدریس

ممکن است برای تدریس به کلاسهایی برویم که مجبور باشیم هم

*عدم برنامهریزی

شغل آموزگاری و هم دیگر مشاغل اجرایی را تمرین کنیم .این در حالی

*عدم آشنایی با سایر

است که ما را فقط به کلاسهای یک پایه آن هم بیشتر برای تمرین

مشاغل

معلمی میبرند و ما با دیگر مشاغل اجرایی آشنا نمیشویم.

*به وجود آمدن مشکل در
مواجه با کارهای اجرایی

P11

ارتباط خوب استاد راهنما با کارکنان مدرسه باعث بهبود روند کاری

*حضور به موقع ومؤثر

کارورزان شده بود .طوری که از زمانی که استاد راهنمای ما در مدرسه

استاد راهنما در مدرسه

حضور پیدا کرد ،کارکنان مدرسه بیش از گذشته به ما احترام

*تعامل سازنده بین استاد

میگذاشتند.

راهنما و معلمان
*بهرهگیری بیشتر
دانشجویان از ساعات
کارورزی

P12

هنگامی که معلم راهنمای من از روشهای فعال تدریس استفاده

*استفاده از فنون جدید

میکرد ،هم کلاس نظم داشت و هم من چیزهای زیادی را از ایشان یاد

تدریس

میگرفتم .مثلاً معلم کلاس برای املا از روشهای فعال استفاده میکرد

*بهرهگیری دانشجو از معلم

و بعد از دانش آموزان میخواست تا با استفاده از روشهای
همسالسنجی به ارزشیابی یکدیگر بپردازند و خودش به نحوهی کار
بچهها نظارت میکرد.

راهنما
*همسال سنجی
*ارشادگری
نظم موجود در کلاس
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P13

من برای تکمیل فرم «ج» با مشکل مواجه بودم .این فرم و فرمهای مشابه

*عدم آشنایی با نحوهی

دارای ابهام بودند .این فرم بسیار شبیه به طرح درسهای قدیمی ما بود،

تکمیل فرمهای کارورزی

با این تفاوت که فقط ابتدا و انتهایش مشخص بود ولی کارورزان بر ای
پر کردن مابقی آن با مشکل مواجه بودند و نمیدانستند که دقیقاً باید
چه کاری را انجام دهند.
P14

یکی از فاکتورهای مهم در بحث آموزش ،استفاده از رسانههای آموزشی

*استفاده از ابزار کمک

است .در این باره معلم راهنمای من به خوبی از رسانههای مختلف از

آموزشی

جمله کامپیوتر بهره میبرد .مثلاً ایشان با استفاده از این رسانه در دانش

*تعامل معلم با دانش

آموزان ایجاد انگیزه میکرد.

آموزان
*بهرهگیری دانشجو از
معلم راهنما

P15

من بعضی از مواقع برخوردهای معلم راهنمای خود رابا بچهها قبول

*استفاده از ابزارهایی جهت

نداشتم .او گاهی آنها را به پایین کلاس میآورد و با شلنگ آنها

تنبیه دانش آموزان
از

روشهای

راتنبیه میکرد .این درحالی است که من اعتقادی به تنبیه ندارم .من

*استفاده

فکر میکنم که میشود بچهها را به نحو دیگری متوجهی اشتباه خود

تشویقی به جای تنبیهی

کرد .مثلاً حرف نزدن با آنها و ...
P16

احساس میکنم که یک معلم ،به خصوص یک آموزگار ابتدایی باید با

*استفاده از روشهای

تشویق های مختلف چه کلامی و چه غیر کلامی آشنا باشد .من یک بار

تشویقی

به دانش آموزانم گفتم که اگر این تمرینها را به درستی انجام دهید،

*عمل به وعدههای داده

شما راتشویق خواهم کرد .جلسهی بعد که به کلاس رفتم من خودم

شده

فراموش کرده بودم اما همهی بچهها منتظر کادویی بودند که من

*نقش الگویی معلم

میخواستم برای آن ها تهیه کنم .وقتی که با چنین صحنهای مواجه

*استفاده از واژههای

شدم ،کلاس را ترک کردم برای آنها کادویی تهیه کردم و به بچهها

پسندیده در برخورد با

دادم .در ضمن هربار نیز از واژههای کلامی مانند عزیزم احسنت کارت

دانش آموزان

خیلی عالی بود استفاده میکردم.

*بهرهگیری از تشویقهای
کلامی و غیر کلامی

P17

من در تدریس خود از روشهای فعال تدریس استفاده میکردم .همین

*استفاده از روشهای فعال

امر باعث به وجود آمدن حس اعتماد به نفس در من میشد و این

تدریس
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موضوع به من کمک میکرد که به این باور برسم که واقعاً یک معلم

*به وجود آمدن حس

هستم و توانایی ادارهی کلاس را دارم.

اعتماد به نفس
*علاقهمندی به حرفهی
معلمی

P18

تقریباً تمام کارورزان به ناکافی بودن زمان اختصاص داده شده برای

*کافی نبودن زمان

یادگیری مباحث چه در کلاسهای کارورزی و چه در مدارس اشاره

اختصاص داده شده برای

کردند .در این باره یکی از دانشجویان اظهار داشت که من از اول هفته
در کلاسهای دانشگاه شرکت میکنم و فقط یک روز میتوانم به
مدرسه بروم .با توجه به مسائل زیادی که برای کارورزان در کلاس به

یادگیری
*ثابت بودن روزهای
حضور در مدرسه

وجود میآید ،من فکر میکنم که یک روز نمیتواند زمان مناسبی برای
پاسخگویی به نمامی نیازهای کارورزان باشد .از طرفی همین مشکل در
کلاس های تئوری کارورزی نیز وجود دارد .بسیاری از دانشجویان به
دلیل نداشتن زمان کافی نمیتوانند تمامی مشکلات خود را با اساتید
خود در میان بگذارندو نمیتوانند به نحو احسن آنچه را که موجب
ارتقاء شغلی آنها میشود را فرا بگیرند.
P19

من فکر میکنم که دانشجویان به طور عمده در اداره کردن کلاسهای

*مشکل کارورزان در

خود با مشکل مواجه میشوند .این مشکل حتی زمانی که آنها

نحوهی اداره کلاس

میخواهند روش های فعال تدریس را در عمل به کار بگیرند ،نیز به

*مشکل کارورزان در به

خوبی خود را نشان میدهد .چون آنها به حال به صورت تئوری

کارگیری شیوههای نوین

مطالب مربوط به شیوهی مدیریت کلاس درسی و روش تدریس را

تدریس

فراگرفتهاند ،اما برای اینکه بتوانند در عمل نتیجهی مطلوبی را به

*به کارگیری آموختهها در

دست بیاورند ،میبایست در محیطهای واقعی آموختههای خود را به

محیطهای واقعی

کار بگیرند .حضور در کلاسهای کارورزی این امکان را را به نحو
مطلوب برای آنها فراهم میکند.
P20

ارتباط خوب و بالا با اساتید موجب به وجود آمدن هویت معلمی

*تعامل استاد -دانشجو

میشود .در اینباره یکی از دانشجویان اظهار داشت« :برخورد اساتید

*راهنماییهای استاد

دانشگاه با ما خوب است .به خصوص اساتیدی که قبلاً با آنها درس

راهنما

داشتیم و ما را میشناختند .از طرفی چون بیشتر استادهای ما قبلاً یا

* به وجود آمدن هویت

هماکنون در آموزش و پروش کار میکنند ،میتوانند بیشتر به ما کمک

حرفهای

کنند» .
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P21

با توجه به این که یک معلم باید به زمان یادگیری توجه داشته باشد،

تعامل بین معلم راهنما و

بهتر است که آموزش در یک ربع انجام شود و ادامهی آموزش از طریق

دانشجو

فعالیت های فرهنگی انجام گیرد .یعنی یک معلم باید با روشهای جدید

*تلفیق کار آموزشی و

برای جذب دانش آموزان آشنایی داشته باشد تا بتواند آنها را به خوبی

فرهنگی

در فرآیندیاددهی -یادگیری هدایت کند.

*آشنایی با روشهای
جدید

P22

انجام کارهای فرهنگی در ارتقا معلمان بسیار مناسب است اما باید

*اهمیت دادن بیشتر

دانشگاه به این فعالیتها اهمیت بیشتری بدهد .آنچه که من بارها در

دانشگاه به امور فرهنگی در

کلاس مشاهده کردم ،تأثیر استفاده از فعالیتهای فرهنگی بر روی

کنار آموزشی

دانش آموزان بود.،اما دانشگاه آن طور که باید به این فعالیتها توجه
نمیکند.
P23

24

یکی از مزیتهای شرکت در کلاسهای کارورزی انتقال یادگیری است.

*انتقال یادگیری

هنگامی که کلاسهای تئوری تشکیل میشوند ،دانشجویان مشکلاتی را

*آموزش و یادگیری

که در مدرسه با آن مواجه میشدند و چگونگی برطرف کردن آن را

*استفاده از دانش یکدیگر

برای یکدیگر توضیح میدادند.

*همآموزی

من فکر می کنم برای این که یک معلم خوبی بشوم باید در محیطهای

*عدم آشنایی با نحوهی

واقعی کار بکنم .من قرار است که در روستاها کار کنم این درحالی

کار در مدارس روستایی

است که کارورزی من فقط در مدارس شهری است .این امر موجب

*عدم آشنایی با

میشود که من با شرایط آنجا و محدودیتهایش به خوبی آشنا نشوم.

محدودیتهای احتمالی
مدارس روستایی

P25

گاهی برای تدریس در کلاس امکانات کافی در اختیار ما قرار نمیگیرد.

*نبودن امکانات کافی در

برای مثال در این زمینه یکی از کارورزان اظهار داشت « :من برای تدریس

مدارس

خود به سیستم نیاز داشتم .هنگامی که از معلم مدرسه خواستم تا

*اعتماد نداشتن به

امکانات مورد نیاز را در اختیار من قرار دهند ،او چنین پاسخ داد :این

دانشجویان

سیتمها گران هستند و ما نمیتوانیم به شما اجازه دهیم تا از آنها

*محدودیت دانشجویان در

استفاده کنید».
کارورز دیگری در این باره میگوید « :قرار بود آن روز من علوم به
بچهها درس بدهم .برای تدریس خود به وسایل نیاز داشتم .اما هنگامی

مدارس
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که این موضوع را به معلم کلاس خود گفتم ،ایشان به من گفت :نیازی
به وسایل نیست» .
P26

معلم من برای تشویق دانش آموزان از شیوههای مختلفی مانند خوب
نوشتی ،اگه یه ذره بیشتر دقت میکردی بهتر میشدو  ..استفاده

*استفاده از روشهای
تشویق کلامی

میکرد.
P27

یکی از ویژگی های بارز معلم راهنمای من این بود که من به راحتی

*نقش معلم راهنما در

میتوانستم با او ارتباط برقرار کنم .مثلاً ایشان دربارهی طرحهای

برقراری تعامل سازنده

مختلف از جمله طرح کرامت و مدارس مروج سلامت و  ..برای من

*ارشادگری

توضیح میدادند و هرجایی که با مشکل مواجه میشدم ،کامل ًا مشکلم
را برطرف میکرد.
P28

بسیاری از کارورزان به شایستگیهای مدرسان و اساتید راهنما در

*شایستگیهای اساتید و

دانشگاه فرهنگیان تأکید کردهاند .آنها معتقداند که هرچه میزان

مدرسان

شایستگی استاد بیشتر باشد ،هویت حرفهای آنها نیز به شیوهای
مطلوبتری شکل میگیرد.
P29

P30

من در بحث کارورزی بسیار با مشکل مواجه بودم .هنگامی که چیزی را

*نقش استاد راهنما

مینوشتم ،سریعاً آن را به استاد خود نشان میدادم و از ایشان

*تعامل سازنده بین استاد

میخواستم تا به من بازخورد دهند .استاد نیز واقعاً برای ما وقت

راهنما و دانشجو

میگذاشتند و راهنماییهای لازم را به عمل میآوردند.

*بازخورد به موقع

من روش تدریس معلم خود را زیاد نمیپسندیدم .مثلاً معلم من برای

*عدم استفاده از روشهای

آموزش درس علوم از روش سخنرانی استفاده میکرد .این درحالی است

فعال تدریس

که درس علوم از جمله درسهایی است که یک معلم به خوبی میتواند

*هماهنگی لازم بین معلم

در آن مانور دهد و از روشهای فعال تدریس استفاده کند .فکر میکنم

راهنما و دانشجو

که با توجه به تغییرات محتوا ،باید هم به ما «به عنوان معلم آیند ه» و
هم به معلمان مدرسه آموزش بیشتری داده شود تا آنها هم با
روشهای تدریس آشنا شوند .
P31

هنگامی که معلم در کلاس حضووور نداشووت ،احسوواس مالکیت بیشووتری

*نقش معلم راهنما

میکردم .با خودم میگفتم که حالا این کلاس در اختیار توسوووت و باید

*ایجاد حس رضایتمندی

آن را به شووویوهی مطلوب اداره کنی .این حس مالکیت به همراه آزادی

*ایجاد حس استقلال

که احسوواس میکردم ،به من بسوویار کمک میکرد .اما میدانسووتم که

*علاقهمندی به حرفه
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برای برطرف کردن نقصهوایم نیواز دارم کوه دائماً با معلم راهنما مراوده
داشووته باشووم .به همین دلیل ترجیح میدادم که در هر ترم فقط یک یا
دو روز به کلاسی بروم که معلم راهنما در آن نباشد.
P32

من فکر میکنم که شرکت در فعالیتهای فرهنگی مانند عضویت در

*شرکت فعال در

کانون ستاد اقامهی نمازوانجمن علمی -پژوهشی در پیشرفت من بسیار

فعالیتهای فرهنگی

مؤثر بوده است.

*هماهنگی بین امور
فرهنگی و آموزشی

P33

من فکر می کنم که دانشگاه به چشم یک معلم به ما نگاه نمیکند .این

*عدم هماهنگی لازم بین

دیدگاه حتی در مدارس هم وجود دارد طوری که خیلی از مواقع

دانشگاه و مدارس

کارکنان مدارس از ما به خوبی استقبال نمیکنند یا اینکه به نظرات ما

*عدم توجهی کافی از

توجه نمیکنند.

سوی مدارس به
دانشجویان

P34

P35

کارورزان در مدارس محدود هستند .مثلاً مدرسهی ما معلم هنر نداشت.

*عدم حضور معلم راهنما

من هرگاه که به کارورزی میرفتم به جای اینکه به کلاس اصلی خودم

در بعضی از کلاسها

بروم ،مرا به کلاس هنر میفرستادند .به همین دلیل نمیتوانستم آنچه

*حل نشدن پارهای از

را که واقعاً برایم مفید است را فرا بگیرم.

مشکلات

یکی از مشکلات عمده که آثار خود را به خوبی در کارورزی نشان

*عدم برنامهریزی

میدهد ،عدم برنامه ریزی است .ما در ابتدای سال تحصیلی خود

*کافی نبودن مدت زمان

دروسی را پاس کردیم که رابطهی چندانی با کارورزی نداشت.

کارورزی

نزدیکهای ترم پنج بود که سیلابس دروس رشتهی علوم تربیتی

*عدم هماهنگی بین

ورودی سال 1391به طور کلی تغییر کرد و ما با دروس جدیدی مواجه

دروس تئوری و عملی

شدیم که البته این دروس نیز ارتباط مستقیمی با بحث کارورزی

کارورزی

نداشتند .از طرفی تعداد واحدهای زیاد دانشگاه و محدودیت کارورزان

*عدم وجود واحدهای

در رفتن به مدرسه ،به مشکلات دامن میزد.

مورد نظر در ابتدای زمان
دانشجویی

P36

کارورزان اعتقاد دارند که در مدارس محدود هستند .آنها میگویند« :

*محدودیت دانشجویان در

امکان دارد هنگامی که تحصیلاتمان به پایان رسید ،معلم کلاس نشویم

مدرسه

بلکه به عنوان کادر اداری مشغول به کار شویم .این درحالی است که در
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مدت کارورزی خود فقط بودن در کلاسهای درس و نحوهی تدریس و

* عدم فعالیت کارورزان

مدیریت کلاسی را تمرین کردهایم و بسیاری از مباحث که ممکن است

در سایر مشاغل اجرایی

بعدها برایمان ایجاد شود ،مسکوت باقی مانده است .این درحالی است
که تعداد اندکی از دانشجویان بیان میکنند که علاوه بر معلمی،
سمت های نظیر کارهای معاون و  ...را نیز تجربه کرده و برخی از روزها
در دفتر کنار آنها فعالیت کرده اند» .
P37

هرآنچه که ما در دانشگاه یاد میگیرم برای ما کاربرد عملی ندارد .از

*کمبود وقت

طرفی برای این که عملکرد ما در دانشگاه بهتر شود باید تعداد جلسات

*عدم هماهنگی کافی بین

کارورزی ما بیشتر شود .این درحالی است که با وجود یک روز کارورزی

دانشگاه و مدارس

در هفته باعث میشود که آنچه را که یاد گرفتیم مانند روانشناسی

*عدم هماهنگی بین

تربیتی ،روانشناسی کودکان و ...را نمیتوانیم به طور عملی به کار

دروس تئوری و عملی

بگیریم
P38

کارورزی

من فکر میکنم که مدت زمان کارورزی به اندازهی کافی نیست .مثل ًا

*کافی نبودن زمان کافی

من فکر می کنم که اگر به جای یک روز رفتن به مدرسه ما میتوانستیم

برای آموزش و یادگیری

چند روز به مدرسه برویم ،کارمان بازدهی بیشتری مییافت و ما
عملکرد بهتری را از خود نشان میدادیم.

*حضور درمدارس در
روزهای مختلف
*افزایش تجربهی
کارورزان

P39

ما با روش های مانند کارگروهی ،روش محوری و ..آشنا شده بودیم ولی

*عدم استفادهی

معلم راهنما این روشها را به خوبی در کار خود به کار نمیگرفت .یعنی

راهنما از روشهای گروهی

آنچه که در دانشگاه به ما تدریس میشد ،تئوری بود .آنچه که برایمان

*عدم

بین

در کارورزی نیز به وجود آمد ،نوشتن یکسری مقولههای خاص در قالب

کلاسهای تئوری و عملی

گزارش کارورزی بود که آن را نیز به صورت تئوری انجام میدادیم.

هماهنگی

*تهیهی

معلم

گزارشهای

تئوری
P40

برای این که بتوانتم کلاسهای خود را به خوبی اداره کنم ،از تجارب
دیگران مثل ًا دوستانم استفاده میکردم .ما به همدیگر کمک میکردیم و
آنچه را که در کلاسهای کارورزی آموخته بودیم ،به هم انتقال
میدادیم .همچنین ما از تجارب استاد راهنمای خود نیز به خوبی بهره
میبردیم.

*تعامل بین دانشجویان
مختلف
*تعامل کافی بین معلم
راهنما و دانشجویان
*همآموزی
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P41

با توجه به این که در مدرسه به راحتی میتوانستم برای دیگران صحبت

*تصور فرد از تواناییهای

کنم و توانایی مدیریت زمان را نیز داشتم ،فکر کردم که میتوانم در

خود

معلمی فرد موفقی باشم .از طرفی با توجه به اینکه به راحتی میتوانستم
با بچه های کوچک ارتباط برقرار کنم ،آموزگاری را به عنوان شغل آینده
انتخاب کردم.

محققين بعد از مطالعه و انجام كدگذاري باز ،به مفهومسازي ميپردازد .جدول زير در واقع خلاصهاي
از جدول بالاست كه در آن كدهاي مرتبط به هم ،به صورت يک مفهوم كلي بيان شده است.

جدول شماره( :)1شكلگيري مفاهيم از كدها پس از جمعآوري دادهها و اطلاعات
مفاهیم

شناسه کدها

کمبود وقت

P35- p38- p18- p37

عدم هماهنگی بین دروس تئوری و عملی

P35- p39- p41- p37

عدم هماهنگی بین برنامهی دانشگاه و مدارس

P33- p37

ناآشنایی از محدودیتهای مدارس روستایی

P44

ثابت بودن زمان حضور در مدارس

P43

ناآگاهی از روشهای برقراری ارتباط با والدین

P42

عدم آشنایی با روشهای فعال تدریس

P41-p39- p30- p8- p7- p19- p6

نقش استاد راهنما

P40- p29- p28

تعامل دانشجویان با یکدیگر

P40

افزایش تجربهی کارورزان

P38

حضور در مدارس در روزهای مختلف

P38

محدودیت کارورزان در مدارس

P36- p25- p18

عدم آشنایی کارورزان با سایر مشاغل اجرایی

P10- p36

حضور نیافتن معلم راهنما در کلاس

P34

هماهنگی بین امور آموزشی و فرهنگی

P21- p22- p32

علاقهمندی به حرفه

P17- p32
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ایجاد حس رضایتمندی

P32

نقش معلم راهنما

P7- p31- p30- p27- p16- p14- p12- p11P5-p21-p20-p7

بازخورد به موقع استاد

P29

راهبرد مشارکتی (ارشادگری ،همآموزی)
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استفاده از ایزارهای تشویقی نه تنبیهی
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عدم اعتماد به دانشجویان

P25

نبود امکانات کافی

P25

عدم آشنایی با مشکلات کلاسهای چند پایه

P6

آشنایی با روشهای جدید

P21-p17-p12

هویت حرفهای

P25

به کارگیری آموختهها در محیط واقعی

P19

تعامل بین استاد راهنما و معلم راهنما

P1- p11

افزایش زمان کارورزی

P11

برقراری نظم در کلاس

P12- p5

استفاده از ابزارهای کمک آموزشی

P14

برطرف شدن نقاط ضعف

P2

تدریس در پایههای مختلف

P2

عدم برنامهریزی

P35- p10- p3

نقش دانشجویان

P41

کدگذاری محوری:
كدگذاري محوري عبارتاند؛ از سلسله رويههايي كه پس از كدگذاري باز ،با برقراري پيوند ميان
مقولات ،اطلاعات به شيوههاي جديدي با يكديگر ارتباط مييابند .در كدگذاري محوري ،مفاهيم و
مقولههايي كه در مرحله گذشته ،آزاد تجزيه شده بودند ،در تركيبي جديد به يكديگر متصل ميشوند.
در اين مرحله مشخص ميشود كه چگونه يک مقوله واحد با مقولات ديگر مرتبط است و شرايط،
استراتژيها و پيامدهاي آن به دقت جست و جو ميشود(كلاكي .)0188 ،در اين مرحله مقولهها،
ويژگيها و ابعاد حاصل از كدگذاري باز تدوين شده و در جاي خود قرار ميگيرند تا دانش
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فزايندهاي در مورد روابط ايجاد گردد .در اين مرحله نظريهپرداز داده بنياد ،يک مقولهيِ مرحلهي
كدگذاري باز را انتخاب كرده و آن را در مركز فرآيندي كه در حال بررسي است( به عنوان «پدیدهی
مرکزی») قرار ميدهد و سپس مقولههاي ديگر را به آن ربط ميدهد .مقولههاي ديگر عبارتانداز:
«شرايط علي»« ،راهبرها»« ،شرايط زمينهاي»« ،شرايط مداخلهگر» و «پيامدها» .اين مرحله شامل
ترسيم يک نمودار است كه« الگوی کدگذاری» ناميده ميشود( دانايي فرد و امامي .)0186 ،منظور
از شرايط زمينهاي يعني ،شرايطي كه در به وجود آمدن راهبردها( رفتارها) نقش پيشرونده را اعمال
ميكنند .برعكس شرايط مداخلهاي شرايطي هستند كه در به وجود آمدن راهبردها نقش ترمز را ايفا
ميكنند .در نهايت مدل توسعهي حرفهاي در شكل شمارهي ( )2برمبناي رويكرد استراتژي داده
بنياد بيان گرديد.
شکل شماره( :)0شرایط زمینهای و مداخلهای تأثیرگذار بر راهبردها.

شرایط مداخلهگر:
کمبود وقت-عدم برنامهریزی

راهبردها:

 -ناعماهنگی بین

 -بازخورد به موقع به استاد

دروس تئوری و عملی

-استفاده از ابزارهای تشویقی

 -ناهماهنگی بین

نه تنبیهی

برنامههای مدارس و

-راهبرد

دانشگاه

مشارکتی(همآموزی-

 -عدم آشنایی با

ارشادگری)

محدودیتهای روستا

-آشنایی با روشهای جدید

 -ثابت بودن روزهای

تدریس

کارورزی

 -به کارگیری آموختهها در

 -عدم آشنایی با

محیط واقعی

روشهای

برقراری

ارتباط با والدین
محدودیت کارورزاندر مدارس

شرایط زمینهای:
حضور در مدارسدر روزهای مختلف
 هماهنگی بین امورآموزشی و فرهنگی

شکل شماره ( :)1تبیین شرایط علی ،مقولهمحوری ،راهبردها و پیامدها

شرایط علی:

استاد

-نقش معلم راهنما

نقش

راهنما

 -نقش دانشجویان

شرایط زمینهای:
مختلف

حضور در مدارس در روزهای هماهنگی بین امور آموزشی وفرهنگی
 -افزایش زمان کارورزی

راهبردها:

 بازخورد به موقع به استاداستفاده از ابزارهای تشویقی نه تنبیهی-راهبرد

مقوله

مشارکتی(همآموزی-
ارشادگری)

-تعامل دانشجویان با یکدیگر

-تعامل بین استاد راهنما و معلم راهنما

-تدریس در پایههای مختلف

 -استفاده از ابزارهای کمک آموزشی

 -به کارگیری آموختهها در محیط واقعی

محوری:
توسعهی
-کمبود وقت

-آشنایی با روشهای جدید تدریس

شرایط مداخلهگر:
عدم برنامهریزیعملی

 -ناعماهنگی بین دروس تئوری و

دانشگاه

 -ناهماهنگی بین برنامههای مدارس و

 -ثابت بودن روزهای کارورزی

 -عدم آشنایی با محدودیتهای روستا

ارتباط با والدین

 -عدم آشنایی با روشهای برقراری

محدودیت کارورزان در مدارستدریس

 عدم آشنایی با روشهای فعال نبود امکانات کافی -عدم آشنایی با مشکلات کلاسهای

پیامدها:
افزایشکارورزان

تجربهی

حس

 علاقهمندی به حرفه-

ایجاد
رضایتمندی

 هویت حرفهای -برقراری نظم در کلاس
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کدگذاری انتخابی:
كدگذاري انتخابي يافتههاي مراحل كدگذاري قبلي را گرفته ،مقولهي محوري را انتخاب كرده ،به
شكلي نظاممند آن را به ديگر مقولهها ربط ميدهد ،روابط ميان مقولهها را اثبات ميكند و آنهايي
كه به بهبود و توسعه نياز دارند ،تكميل مينمايد .بنابراين مقوله محوري بخش بسيار مهمي از
يکپارچهسازي و بهبود مقولههاست( داناييفرد و امامي .)0186 ،نقطهي مركزي نظريهي مبنايي(داده
بنياد) ،مقولهي مركزي است كه آثار گوناگون نظريه را به هم پيوند ميدهد .به اين صورت در
مرحلهي كدگذاري انتخابي ،نظريهاي كاملاً ساخته و پرداخته ظاهر ميشود .كدگذاري انتخابي از
فرآيندي ميگذرد كه قدم نخست آن خط اصلي داستان است .قدم دوم ربط دادن مقولات تكميلي
است .قدم سوم مرتبط ساختن مقولات به يكديگر و قدم چهارم به تأييد رساندن آن روابط در قبال
دادههاست .آخرين قدم تكميل مقولههايي است كه نياز به اصلاح يا بسط وگسترش دارند .اين
مراحل لزوماً به ترتيب نيستند ،بلكه محقق پيوسته ميان آنها در رفتوآمد است(كلاكي .)0188 ،در
اين قسمت با كدگذاري انتخابي ضمن مرتبط ساختن مقولات به يكديگر ،با انتخاب مقولهي
محوري( ،همدلی به عخوان مقولهی محوری است) ،همدلي به شكلي نظاممند با ديگر مقولهها
مرتبط شده است .درضمن براي توسعه وحمايت از برخي مقولهها ،از آيات قرآني استفاده گرديد.
در جدول زير رابطهي بين مقولات ديگر -شرايط علي ،شرايط زمينهاي ،شرايط مداخلهاي ،راهبردها
و پيامدها -با توسعهي حرفهاي بيان شده است.
کد

مقولهها

مفاهیم

توسعه و حمایت

محوری
نقش استاد
راهنما

آشنایی دانشجو معلمان با

حاصل روش های فعال تدریس  ،یادگیری اثر

روشهای فعال تدریس

بخش و اکتشافی است که دانش آموزان با
راهنمایی معلم به آن دست می یابند  .ولی
متأسفانه امروزه اغلب فرآیندهای آموزشی ،
آثار و اهداف مورد نظر یادگیری را به دست

توسعهی
حرفهای

نمیآورند و کلاس محل تکثیر دانش و اطلاعات
می شود و معلم می کوشد کلیه مفاهیم را در
ذهن دانش آموزان انبار کند و خلاقیت ،
نوآوری و رشد استعدادهای آنان را نادیده
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بگیرد که چنین یادگیری نیز پایدار نخواهد
ماند (فضلی خانی .)1378 ،
تعامل سازنده با دانشجویان

به باور زائو،گولد و مککورمیک،)2005)0
شیوهی تعامل بین استاد راهنما و
دانشجو مستقیما بر کیفیت تجارب
آموزشی دانشجویان اثر میگذارد.یک
رابطهی خوب نتایج مثبتی برای آنها در
پی خواهد داشت که علاقهمند ساختن
دانشجویان به رشته و گروه
آموزشی(گرهولم ;)1990،1تکمیل به موقع
دورهی تحصیلی(لوویتس;)2001،3ایجاد
محیطی مثبت در گروه
آموزشی(هارتنت )1976،4از آن جملهاند.

توانایی دانشجویان در
تلفیق دروس تئوری و عملی

افزایش تجربهی کارورزان
ایجاد هویت حرفهای در
دانشجویان

0. Zhao,Golde & McCormic
2. Gerholm
1. Lovits
1. Hartnett
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به وجود آمدن احساس
رضایت نسبت به شغل
فراهم کردن امکانات لازم
برای کاروزان
نقش معلم

آشنا کردن دانشجویان با

راهنما

نحوهی ادارهی کلاسهای
چندپایه
محدود نکردن آنها در
مدارس
آشنا کردن آنها با سایر
مشاغل اجرایی
حضور به موقع در کلاس و
ارشاد به وقت دانشجویان
کمک به ایجاد هویت
حرفهای در دانشجویان
استفاده از ابزارهای تشویقی
به جای تنبیهی
آشنا کردن دانشش اموزان
با نحوهی فعالیت در
کلاسهای چندپایه
به وجود آوردن شرایطی که
کارورزان بتوانند با والدین
دانش آموزان ارتباط برقرار
کنند

حضور در

نقش استاد راهنما

مدارس در

نقش معلم راهنما

روزهای

هماهنگی بین برنامه مدارس

مختلف

و دانشگاه
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آشنایی با روشهای فعال
تدریس و فنون کلاسداری
افزایش تجربهی کارورزان
هماهنگی بین

هماهنگی بین دوروس

امور آموزشی

تئوری و عملی

و فرهنگی

هماهنگی بین برنامه
دانشگاه و مدارس
افزایش تجربه و تشکیل
هویت حرفهای در

توسعهی

دانشجویان

حرفهای

برقراری نظم در کلاس
استفاده از ابزار کمک
آموزشی
آشنایی کارورزان با سایر
مشاغل اجرایی
بازخورد به

نقش استاد راهنما

موقع استاد

ایجاد حس اعتماد به نفس
در دانشجویان
افزایش تجربهی کارورزان
ایجاد هویت حرفهای در
دانشجویان

تعامل استاد

برنامه ریزی جهت حضور

راهنما با معلم

کارورزان در روزهای مختلف

راهنما

در مدرسه
حضور به موقع معلم راهنما
در کلاس
آشنایی دانشجویان با
روشهای فعال تدریس
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بالا رفتن تجربهی کارورزان
محدود نکردن کارورزان درر
مدارس
آشنایی کارورزان با سایر
مشاغل اجرایی
تشکیل هویت

نقش استاد راهنما

حرفهای

نقش معلم راهنما
هماهنگی بین دروس عملی
و تئوری
علاقهمندی به حرفه
ایجاد حس رضایتمندی
هماهنگی بین دروس عملی
و تئوری
آشنایی با شیوههای
ارتباطی با والدین.

نتیجهگیری:
توسعهي حرفه اي كليد اصلي پيشرفت دانشجومعلمان و رشد حرفه اي آن ها است .اين پژوهش
فرايند توسعهي حرفه اي دانشجو معلمان در دانشگاه فرهنگيان را با استفاده از طرح نظام دار نظريهي
داده بنياد كاوش نموده است .به اين منظور مصاحبهي فردي با اساتيد و دانشجويان دختر و پسر
و مصاحبه گروه هاي كانوني با دانشجويان به عمل آمد .نتايج تحليل داده ها طي سه مرحله،
كدگذاري باز ،محوري و انتخابي انجام شد ،كه در قالب مدل پارادايمي شامل :شرايط علي ،شامل:
نقش معلم راهنما ،نقش استاد راهنما و نقش دانشجو معلمان شناسايي شد .توسعه حرفه اي دانشجو
معلمان به عنوان مقوله محوري معرفي شد و بازخورد به موقع نواقص و مشكلات به استاد
راهنما،استفاده از ابزارهاي تشويقي به جاي تنبيه توسط دانشجو معلمان ،راهبرد مشاركتي ( هم
آموزي -ارشادگري) ،آشنا شدن با روش هاي نوين تدريس توسط دانشجويان ،بكارگيري آموخته
ها در محيط واقعي ،استفاده از ابزارهاي كمک آموزشي براي يادگيري عميق ،تدريس در پايه هاي
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مختلف ،افزايش تعامل استاد راهنما با معلم راهنما و تعامل دانشجويان با يكديگر به عنوان
راهبردهاي توسعه حرفه اي شناخته شدند  ،شرايط زمينه اي ،شامل :حضور در مدارس در روزهاي
مختلف ،هماهنگي بين امور آموزشي و فرهنگي و افزايس زمان كارورزي شناسايي شدند .شرايط
مداخله گر ،شامل كمبود وقت ،عدم برنامه ريزي ،ناهماهنگي بين دروس تئوري و عملي ،ناهماهنگي
بين برنامه هاي مدارس و دانشگاه و عدم آشنايي با محدوديت هاي مدارس روستايي شناسايي
شدند و پيامدها ،كه در نتيجه كارورزي بدست آمدند عبارتند از  :افزايش تجربه ي كارورزان  ،علاقه
مندي به حرفه معلمي  ،ايجاد حس رضايت مندي ،هويت حرفه اي و برقراري نظم بر كلاس درس
توسط دانشجو معلمان .يافته هاي پژوهش با تحقيقات فضلي خاني ( ،)0178گرهولم ( ،)0331زائو،
گولد و مک كورميک( ، )2111لوويتس()2110و هارتنت( )0376هم خواني دارد .هراندازه كه
توسعهي حرفهاي در دانشجو معلمان افزايش يابد ،موجب تشكيل هويت حرفهاي در آنها ميشود،
در نتيجه اعتماد به نفس دانشجو معلمان نيز گسترش مييابد .اين امر موجب بالا رفتن كارايي آنها
ميشود.

دلالتهای کاربردی:
 .0براي بالارفتن كارايي كارورزي نقش استاد راهنما ،معلم راهنما و دانشجو معلم كاملاً تعريف شده و
مشخص گردد.
 .2زمينه حضور دانشجو معلمان در روزهاي مختلف هفته براي تجربه تدريس دروس مختلف فراهم گردد.
 .1با توجه به نقش فعاليت هاي فرهنگي در بالا رفتن احساس خودكارآمدي دانشجو معلمان اين برنامه ها
منسجم تر و فراگيرتر اجرا گردد.
 .1هماهنگي لازم بين دروس تئوري و عملي براي ارائه به دانشجويان به عمل آيد.
 .1هماهنگي لازم بين دانشگاه و مدرسه براي پذيرش دانشجو معلمان به عمل آيد.
 .6در صورت امكان شرايطي فراهم شود كه دانشجويان كارورزي در محيط روستا و كلاسهاي چند پايه را
نيز تجربه كنند.
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«تبیین نقش پژوهشی معلم در سخد تحول بخیادین آموزش و پرورش»
مهندس علی رضا صالحی

1

چکیده
هدف پژوهش حاضر تحليل محتواي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش در تعليم و تربيت رسمي
و عمومي بر اساس نقش پژوهشي معلم بود .براي اين منظور با استفاده از روش تحليل محتوا ،نقش
پژوهشي معلم از سند تحول بنيادين آموزش و پرورش استخراج شد و تحليل گرديد .نتايج نشان
داد  01/12درصد از محتواي سند به پژوهشمداري و نقش پژوهشي معلم پرداخته است .معلمان
از نظر سند تحول بنيادين آموزش و پرورش ،مجموعهاي از افراد نسبتاً رشد يافته ،دلسوز و
خيرخواهي كه به لحاظ كسب شايستگيهاي فردي و جمعي و تحقق مراتب قابل توجهي از حيات
طيبه در وجود خويش ،مسئوليت سنگين كمک به هدايت ديگران و زمينهسازي براي رشد و تحول
وجودي افراد ديگر را در راستاي شكلگيري و پيشرفت مداوم جامعه صالح را بر عهده گرفتهاند،
تعريف شدهاند.
واژههای کلیدی :سند تحول بنيادين آموزش و پرورش ،تعليم و تربيت رسمي و عمومي ،نقش
پژوهشي معلم

 .0مدرس دانشگاه پيام نور 13088011111 ،ا پست الكترونيكيalirezasalehi5@gmail.com :
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مقدمه
در مجموع دگرگونيهاي اجتماعي قرن اخير ،گرايش شديد به آموزش و پرورش جالب توجه
است ،گرايشي كه تقريباً فراگير و جهاني است .در جامعه امروز همه ملتها ،با هر نظام سياسي
پيشرفته و در حال پيشرفت ،به مسأله تربيت توجه دارند و آموزش و پرورش نسبت به ديگر
فعاليتهاي اجتماعي در مقياس جهاني از اولويت خاصي بهرهمند است .اين توجه شديد بيدليل
نيست و بر منطق قوي بنياد شده است (عرفاني .)0187 ،دنياي امروز ،تربيت فرزند را از نيازهاي
اوليه زندگي ميشناسد (معيري0176 ،؛ به نقل از عرفاني .)0187 ،هدف اساسي تعليم و تربيت
پرورش انسانهايي است كه بتوانند از عهده انجام كارهاي نو برآيند و صرفاً به تكرار آن چه نسل
هاي پيشين انجام دادهاند ،اكتفا نكنند .يعني انسانهايي خلاق ،مبتكر و نوآور باشند .هدف ديگر
تعليم و تربيت پرورش ذهنهايي است كه در برخورد با پديدهها نقاد باشند و صحت و سقم آنها
را بيازمايند (صمدي.)0132 ،
تعليم و تربيت به عنوان يكي از شاخصهاي اصلي تعيين كننده ميزان توسعه و پيشرفت كشورها
در جهان ،طبق سند پيشرفت و توسعه سازمان ملل متحد كه زير نظر سازمان يونسكو تدوين شده،
لحاظ شده است و علت آن داشتن رابطه تنگاتنگي است كه تعليم و تربيت با امر پرورش و آموزش
انسان دارد (خداياري شوطي و مومنيپور .)0132 ،از آن جا كه آموزش و پرورش و مراكز آموزشي
نهادهايي هستند كه ميبايست حداقل يک گام از نظر دانش ،علم ،فنون و الگوهاي رفتاري از بقيه
نهادها و موسسات جلوتر باشند ،و نظر به نقش آموزش و پرورش در پاسخگويي به نيازها و
انتظارات اجتماعي و جهاني ايجاب ميكند كه نهاد آموزش و پرورش به طور مداوم كيفيت فرايندها
و فعاليت خود را بهبود بخشد .براي دستيابي به اين روند ،نهاد آموزش و پرورش نيازمند مدارسي
است كه نه تنها از طريق ترويج و غنيسازي يادگيري ،تواناييهاي سازگاري انسان با محيط را
افزايش دهد ،بلكه فرصتهايي براي توسعه خلاقيت و نوآوري انسان فراهم كند.
امروزه سرعت توليد اطلاعات و تحولات علمي و فني برخاسته از پژوهشها چنان است كه
سخن از اهميت تحقيق و پژوهش گفتن ،امري بديهي و پيش پا افتاده تلقي ميشود .شكي نيست
كه پژوهش امري مهم و حياتي براي جامعه محسوب ميگردد ،زيرا تحقيقات در ايجاد ارزش افزوده
كلان اقتصادي ،توليد علمي ،توليد صنعتي ،خودكفايي ،درآمد سرانه ،تغييرات اقتصادي ،اجتماعي،
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سياسي و فرهنگي ،اشاعه علم و فرهنگ و دانش و به طور كلي توسعه ملي كشور در ابعاد مختلف
تأثير قابل توجهي دارد .آنچه مسلم است حركت پيشرونده يک كشور در گرو ترسيم تصوير و
چهره آتي آن در جنبههاي گوناگون است (ارفعي مقدم .)0173 ،عرفاني ( )0187در اين باره مي-
نويسد« :پيشرفت و توسعه كشورها در گرو پيشبينيهاي آينده ،بازنگري در عملكرد و اهداف،
تبيين وضع موجود و ترسيم مسير آتي توسعه به جهت پاسخيابي براي نيازهاي محلي ،منطقهاي،
ملي و جهاني ميباشد .براي نيل به اين مقصود ،تدوين ترجيحات توسعهاي و اولويتهاي تحقيقاتي
در هر كشور اجتنابناپذير و ضروري است» .بديهي است كه پژوهش در آموزش و پرورش به تبع
نقش حياتي و سرنوشتسازي كه نظامهاي آموزشي در حيات هر كشور و ملتي دارند؛ جايگاهي
برجستهتر دارد .پيچيدگي آموزش و پرورش به اندازه پيچيدگي موضوع آن يعني انسان است .از
اينرو هر گونه سياستگذاري ،طراحي و تدوين هر برنامهاي در چنين فضاي پيچيدهاي مستلزم آن
است كه پژوهش ،اين فضا را براي سياستگذاران و برنامهريزان روشن و قابل فهم سازد و راههاي
مواجهه با موقعيتهاي مسألهاي را در اختيار گذارد .تكيه بر پژوهش و بهرهگيري از يافتههاي
پژوهشي امكان تدارک فعاليتهاي مناسب را براي نيل به اهداف آموزشي مهيا ميسازد .اگر چه
درباره لزوم تحقيق و پژوهش در نظام آموزش و پرورش و اهميت آن در بهبود و توسعه نظام
آموزش و پرورش اتفاق نظر وجود دارد ،اما آن چه كه در تجربه چند ساله پژوهش در نظام آموزش
و پرورش رخ مينماياند ،دو مشكل اساسي است كه عبارتاند از )0( :تعيين و تبيين نيازهاي
پژوهشي در نظام آموزش و پرورش و ( )2مديريت طرحهاي تحقيقاتي در طول چرخه عمر هر
يک از تحقيقات با در نظر گرفتن سه عامل زمان ،هزينه و كيفيت .شايد بتوان گفت آن چه كه بايد
در وهله اول مورد توجه قرار گيرد ،تعيين و تبيين علمي نيازهاي پژوهشي ميباشد .امروزه اطلاعات
نقش كليدي در توسعه و پيشرفت جوامع ايفا ميكند و در شرايط كنوني دستيابي به دانش نوين و
مديريت آن امكان توسعه و پيشرفت را براي بيشتر جوامع فراهم كرده است ،بنابراين زندگي در
دنياي كنوني نيازمند آموزش و پرورش مبتني بر دانايي ،تحقيق و نوآوري است.
يكي از چالشهاي اساسي نظام آموزش و پرورش در ايران نحوه تطبيق آن با شرايط جديد
حاكم بر جهان و ايران به ويژه در آستانه ورود به جامعه اطلاعاتي يا جامعه دانايي محور است .اگر
قرار است آموزش و پرورش در ايفاي كاركردهاي خود موثر واقع شود ،نميتواند نسبت به اين
شرايط و تحولات بيتفاوت باقي بماند .بدين منظور نظام آموزش و پرورش بايد در تعيين و ترسيم
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اهداف و رسالتهاي خود بازانديشي كند .يكي از اين اهداف و رسالتها ترويج پژوهشمداري
است ،كه يكي از دغدغههاي موجود نظام آموزش و پرورش كشور در سند تحول بنيادين آموزش
و پرورش است ،اساس آموزش در سند تحول بنيادين آموزش و پرورش نيز ،تفكر و پژوهش است.
رويكرد نظام تعليم و تربيت در سند تحول گامي بلند و رو به جلو در راستاي تحقق اين مهم است.
تحول در نظام آموزش و پرورش كنوني كشور ضرورتي اجتنابناپذير است .تا كنون سياستها
و راهبردهاي مختلفي براي تحول در اين نظام به كار گرفته شده كه چندان موفقيتآميز نبوده است.
از آن جا كه نظام آموزش و پرورش موجود كهنه ،وارداتي ،تقليدي و غربي بوده و خروجي آن يعني
دانشآموزان فارغالتحصيل ،داراي ويژگيهاي شخصيتي مورد انتظار نميباشند (ناظمي ،)0188 ،در
راستاي سياست تحول در نظام آموزشي ،سند تحول بنيادين كه با هدف تحولي زيربنايي در آموزش
و پرورش به دليل عدم ابتناء سيستم آموزش و پرورش بر فلسفه تعليم و تربيت اسلامي و براي نيل
به اهدافي از جمله تربيت باور عميق به اسلام و انديشهها و ارزشهاي والا و در نهايت دستيابي به
چشم انداز  0111طراحي شده است (رشيدي و احمدي.)0132 ،
از آن جايي كه سند تحول بنيادين مهمترين سند راهبردي آموزش و پرورش است ،براي شناخت
جايگاه پژوهش در آموزش و پرورش بايد بندهاي مرتبط با پژوهشگري در اين سند را بررسي
نمود .سند تحول بنيادين در راهكار  00/7به توسعه زمينه پژوهشگري ،ايجاد فرصتهاي بازآموزي
مستمر علمي و تحقيقاتي و مطالعاتي و اختصاص اعتبارات خاص براي فعاليتهاي پژوهشي معلمان
اشاره دارد .راهكار  1/08اين سند ،به ايجاد شبكه پژوهشي فعال و فراگير در درون ساختار نظام
تعليم و تربيت رسمي عمومي با استفاده از فناوريهاي نوين و در قالب شبكه ملي اطلاعات و
ارتباطات ميپردازد .اين سند در راهكار  0/21استفاده بهينه از ظرفيتهاي موجود براي گسترش
فرهنگ تفكر و پژوهش در بين مديران ،مربيان و تامين پژوهشگر مورد نياز نظام تعليم و تربيت
رسمي عمومي و حمايت از پژوهشگران فعال و مجرب را مورد نظر قرار ميدهد .راهكار 21/2
اشاره به تدوين نظام جامع حمايت از پژوهشگران حوزه آموزش و پرورش و هدايت موضوعات
و اهداف پژوهشي در راستاي تحقق اهداف تعليم و تربيت رسمي دارد .راهكار  21/1سند تحول
بنيادين حمايتهاي مادي و معنوي از طرحهاي موفق و نوآوريهاي تربيتي بومي ،مستندسازي و
انتشار يافتههاي پژوهشي در داخل و خارج از كشور و ايجاد بانک اطلاعاتي فعال و كارآمد را مورد
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توجه قرار ميدهد (سند تحول بنيادين آموزش و پرورش )0131 ،همان طور كه ملاحظه ميشود،
سند تحول بنيادين به حمايت از پژوهش در نظام تعليم و تربيت عمومي كشور ميپردازد ،ولي در
عمل فاصله زيادي بين مفاد اين سند و اقدامات انجام شده مشاهده ميشود.
امروزه بار مسئوليت سنگين گسترش فرهنگ پژوهش در سطح جامعه بر دوش معلمان است.
البته معلمان هم بدون زمينه و امكانات و شرايط لازم و كافي نميتوانند كاري در زمينه گسترش
تفكر پژوهشي و پژوهشگري پيش ببرند .بنابراين پيش از آن كه معلمان در امر پژوهش نقش داشته
باشند ،ابتدا بايد فرهنگ پژوهش در ميان آنها به اندازه كافي گسترش يافته و همهگير شود .براي
اين كار لازم است همه تنگناها و مشكلات اقتصادي و عوامل ديگر همچون ساختار اداري آموزش
و پرورش و ديدگاههاي منفي مسئولان ارشد اين وزارتخانه نسبت به پژوهش رفع شود تا همه
معلمان بتوانند معلم پژوهنده شوند .پژوهنده شدن معلمان سبب رشد پرسشگري در محيط مدرسه
و كلاس ميشود .اگر آموزش مبتني بر پژوهش باشد ،به ناچار بافت مدرسه سراسر بر مبناي پرسشها
و پاسخها شكل خواهد گرفت .در نتيجه ضمن بالنده شدن خود معلمان ،دانشآموزان نيز روحيه
پرسشگري و پژوهشگري پيدا خواهند كرد.
معلم بر اساس اهداف آموزشي ،ويژگيهاي دانش آموزان ،نيازها و علاقهمندي آنها و امكاناتي
كه بر عهده دارد ،تدريس خود را به سمتي سوق ميدهد كه منجر به حس كنجكاوي در شاگردان
شود .تدريس او به گونهاي است كه با پرسيدن سؤالات متنوع ،زمينه را براي كسب اطلاعات بيشتر
و كسب دانش فراتر فراهم ميكند .معلم در ابتدا بايد شيوه و مراحل تحقيق كردن را آموزش دهد
و سپس بعد از بررسي ميزان اطلاعات شاگردان در مورد موضوع مورد نظر كه ميبايست بر اساس
اهداف ،نيازها و علاقه دانش آموزان باشد ،به بحث و گفتگو با آنها بپردازد و با ايجاد چالش فكري
به منظور دستيابي به اطلاعات بيشتر از آنها خواسته شود در يک مدت زمان معين به تحقيق
بپردازند در اين صورت آنها قدرت حل مسأله مطرح شده را پيدا ميكنند و به دنبال راه حل و
جمعآوري اطلاعات ميپردازند (ايراني.)0132 ،
با توجه به اين كه مقرر گرديده سند تحول بنيادين آموزش و پرورش در سالهاي آتي با توجه
به نياز و شرايط جامعه و متناسب با پيشرفتها مورد بازبيني و اصلاح قرار گيرد ،بدون ترديد
مشاركت صاحبنظران تعليم و تربيت و دانشوران نخبگان حوزه و دانشگاه و آموزش و پرورش
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در كمال و بالندگي سند تحول نقش مهمي دارد .يكي از اين شيوهها استفاده از نظرات محققان،
پژوهشگران ،پاياننامهها و رسالههاي پژوهشي دانشجويان در مورد سند تحول بنيادين آموزش و
پرورش ميباشد كه ميتواند در مسير بازبيني و اصلاح راهگشا باشد .حاجي بابايي ( )0130در
پژوهشي به ويژگيهاي «مدرسهاي كه دوست دارم» ،با توجه به سند تحول بنيادين در آموزش و
پرورش پرداخت و نتيجه گرفت ،چشمانداز بيست ساله ،نقشه جامع علمي كشور و سند تحول
بنيادين آموزش و پرورش بر اين مفهوم اساسي تاكيد دارند كه با مدارس سنتي نميتوان دانش-
آموختگان را براي زندگي فردا آماده نمود و براي رسيدن به اين كه دانشآموختگاني دانا و توانا و
متعهد در عرصههاي داخلي و بينالمللي داشته باشيم نه تنها نيازمند تحول در تمامي عرصههاي
تعليم و تربيت هستيم ،بلكه مفهوم مدرسه نيز نيازمند بازتعريف و تحول اساسي است.
صادقزاده و پارسانيا ( )0132در پژوهشي به تبيين فلسفي شكاف بين «مباني نظري تحول
بنيادين آموزش و پرورش» و «مولفههاي سند تحول» در خصوص «نقش و جايگاه تربيت عمومي»
پرداختند و نتيجه گرفتند كه راهكارهاي سند تحول بنيادين با مباني نظري به ويژه فلسفه تربيت
رسمي ،حداقل در مورد «نقش و جايگاه تربيت عمومي» ،به طور كامل هماهنگ نيست و اعمال
اصلاحاتي در اين زمينه ضرورت دارد .از جمله اين اصلاحات پيشنهادي ميتوان به اضافه شدن
راهكار «حركت از تفكيک رشتههاي تحصيلي دوره متوسطه به سوي وحدت بين رشتهها» و نيز
حذف راهكارهايي كه نشانگر جايگاه ويژه تربيت تخصصي در آموزش و پرورشاند ،اشاره نمود.
محمدي ،شكاري و بنار ( )0132در پژوهشي به «روشهاي عملياتي شدن سند تحول بنيادين
در نظام آموزش و پرورش با رويكرد برنامهريزي راهبردي» پرداختند و نتيجه گرفتند ،سند تحول
بنيادين بر گرفته از يک مباني نظري غني كه شامل فلسفه آموزش و پرورش و فلسفه تعليم و تربيت
رسمي و عمومي و رهنامه (دكترين) آموزش و پرورش ميباشد .در واقع يک برنامهريزي راهبردي
در سطح كلان ميباشد؛ از اين رو ضرورت دارد كه در سطح خرد (مدرسه /موسسه) با رويكرد
برنامهريزي راهبردي عملياتي شود .روشهاي عملياتيكردن متنوع ميباشد ،اما روش پيشنهادي
نويسندگان مقاله روش تركيبي است ،كه شامل موردنگاري و جدول راهبردي است؛ بنابراين ،اين
فن بايد در سطح مديران مياني و ستادي آموزش داده شود تا بتواند بر روي خروجي سند تحول
تاثيري شايسته داشته باشد.
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در تحقيقي كه توسط صمدي ( )0132با عنوان تدريس اثربخش و نسبت آن با تحول بنيادين
در نظام تعليم و تربيت انجام شد .محقق نتيجه گرفت كه يكي از ويژگيهاي اساسي تدريس در
فرايند ياددهي-يادگيري ،اثربخش بودن است و چنين تدريسي موجد پرورش تفكر ،انديشهورزي
و خلاقيت است.
از اين رو با توصيفي كه گذشت مسئله اساسي پژوهش حاضر اين است كه در محتواي سند
تحول بنيادين در نظام تعليم و تربيت رسمي آموزش و پرورش جمهوري اسلامي ايران تا چه اندازه
به نقش پژوهشي معلم پرداخته شده است؟

روش
روش مورد استفاده در اين پژوهش ،تحليل محتوي كيفي است .روش تحليل محتوا اغلب در مورد
آن دسته از مسائل پژوهشي به كار ميرود كه ميتوان مستقيماً با توصيف ويژگيهاي محتوا به
سوالهاي آن پاسخ داد .در اين روش اطلاعات محتوا بيشتر به عنوان پاسخي مستقيم به سوالهاي
پژوهشي به كار ميرود (هولستي ،ترجمه سالارزاده اميري .)0171 ،براي تحليل محتوا مراحل
مختلفي طي ميشود .از جمله اين مراحل ميتوان سه مرحله عمده را ذكر كرد )0( :مرحله قبل از
تحليل (آمادهسازي و سازماندهي) )2( ،بررسي مواد و ( )1پردازش نتايج (سرمد ،بازرگان و حجازي،
 .)0182محتواي پژوهش حاضر را متن كامل سند تحول بنيادين در نظام تعليم و تربيت رسمي
جمهوري اسلامي ايران در بر ميگيرد كه همه متن مورد مطالعه و سندكاوي و تحليل محتوا قرار
گرفته است.

یافتهها
نتايج نشان ميدهد  01/12درصد از محتواي سند به پژوهشمداري و نقش پژوهشي معلم پرداخته
است .از جمله توسعه مستمر شايستگيها و توانمنديهاي اعتقادي ،تربيتي ،علمي و پژوهشي حرفه
اي فرهنگيان (سند تحول بنيادين آموزش و پرورش ،0131 ،ص  ،)118بازمهندسي سياستها و
بازتنظيم اصول حاكم بر برنامه درسي تربيت معلم با تأكيد بر كارورزي و انطباق سطح شايستگيهاي
حرفهاي معلمان در سطح ملي و جهاني با مقتضيات الگوي برنامه درسي در نظام تعليم و تربيت و
طراحي سياستهاي مناسب براي ارتقاي شيوههاي جذب ،تربيت و نگهداشت معلمان در آموزش
و پرورش (همان ،ص  ،)173گسترش و تعميق فرهنگ پژوهش و ارزشيابي ،خلاقيت و نوآوري،
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نظريهپردازي و مستندسازي تجربيات علمي تربيتي بومي در نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي
(همان ،ص  ،)101تقويت شايستگيهاي حرفهاي و اعتقادي مديران و معلمان و فراهم آوردن
سازوكارهاي پژوهشي براي مشاركت فعال و مؤثر ايشان در برنامه هاي تربيتي و فعاليتهاي
پژوهشي مدارس (همان ،ص  ،)013همچنين تقويت شايستگيهاي اعتقادي ،اخلاقي و حرفهاي
مديران و معلمان و تحكيم نقش الگويي آنان و فراهم آوردن سازوكارهاي اجرايي براي مشاركت
فعال و مؤثر ايشان در برنامههاي تربيتي و فعاليتهاي پژوهشي مدارس و واگذاري مسئوليت كلان
تربيتي مدرسه به مديران مدارس (همان ،ص  ،)216ايجاد ،توسعه و غنيسازي واحد اطلاعات و
منابع آموزش و پرورش در سطح مدرسه (از قبيل كتابخانه ،آزمايشگاه و كارگاه ،شبكه ملي اطلاعات
و ارتباطات ،پژوهش و تحقيق و توسعه) (همان ،ص  ،)111ايجاد شبكه پژوهشي فعال و فراگير در
درون ساختار نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي با استفاده از فناوريهاي نوين و در قالب شبكه
ملي اطلاعات و ارتباطات (همان ،ص  ،)016توسعه ضريب نفوذ شبكه ملي اطلاعات و ارتباطات
(اينترانت) در مدارس با اولويت پر كردن شكاف ديجيتالي بين مناطق آموزشي و ايجاد سازوكار
مناسب براي بهرهبرداري بهينه و هوشمندانه توسط مربيان و دانشآموزان در چارچوب اصول
پژوهش (همان ،ص  )118مورد تاكيد سند قرار گرفته است.

بحث و نتیجهگیری
معلمان از نظر سند تحول بنيادين آموزش و پرورش ،مجموعهاي از افراد نسبتاً رشد يافته ،دلسوز و
خيرخواهي كه به لحاظ كسب شايستگيهاي فردي و جمعي و تحقق مراتب قابل توجهي از حيات
طيبه در وجود خويش ،مسئوليت سنگين كمک به هدايت ديگران و زمينهسازي براي رشد و تحول
وجودي افراد ديگر را در راستاي شكلگيري و پيشرفت مداوم جامعه صالح را بر عهده گرفتهاند،
تعريف شدهاند .در فرايند تربيت ،معلمان نقش اصلي را در طراحي و انجام تدابير و اقدامات
زمينهساز تكوين و تعالي پيوسته هويت دانشآموزان بر عهدهدارند كه براي تحقق رسالت معلمي
بايد ايفاگر نقش پژوهشي باشند .در اين راستا ،راهكارهاي گوناگوني در سند تحول بنيادين آموزش
و پرورش پيشبيني شده است:
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در راهكار  01/2آمده است« :استقرار نظام سنجش صلاحيتهاي عمومي ،تخصصي و حرفهاي،
تعيين ملاکهاي ارزيابي و ارتقاي مرتبه (نظام رتبهبندي) علمي و تربيتي معلمان و تقويت انگيزه
ارتقاء شغلي در آنان بر اساس نظام معيار اسلامي».
در راهكار  21/0آمده است« :استفاده بهينه از ظرفيتهاي موجود براي گسترش فرهنگ تفكر و
پژوهش در بين مديران ،مربيان و تامين پژوهشگر مورد نياز نظام تعليم و تربيت رسمي و عمومي
و حمايت از پژوهشگران فعال مجرب».
در راهكار  21/2آمده است« :ارتباط سازماني فعال و حمايت از تعامل اثربخش پژوهشگران با
مراكز پژوهشي ملي و منطقهاي و جهاني با تأكيد بر ضرورت بوميسازي يافتههاي پژوهشي در
چارچوب نظام معيار اسلامي و فعال سازي مركز همكاريهاي علمي بين المللي نظام تعليم و تربيت
رسمي عمومي».
در راهكار  21/1آمده است« :حمايت مادي و معنوي از طرحهاي موفق و نوآوريهاي تربيتي
بومي ،مستندسازي و انتشار يافته هاي پژوهشي در داخل و خارج از كشور و ايجاد بانک اطلاعاتي
فعال و كارآمد».
در راهكار  21/1آمده است« :حمايت مادي و معنوي از كرسيهاي نظريهپردازي در علوم تربيتي
و فراهم آوردن زمينه كاربست يافتههاي جديد و نوآوري در مدارس (به ويژه مدارس تجربي) و در
نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي با همكاري حوزههاي علميه ،دانشگاهها و مراكز علمي و
پژوهشي» (سند تحول بنيادين آموزش و پرورش.)0131 ،

مخابع
 .0ارفعي مقدم ،عبدالمجيد ( .)0181جايگاه پژوهش در فرايند توسعه اجتماعي .رهيافت ،شماره .21
 .2ايراني ،يوسف ( .)0132روش تحقيق عملي (اقدام پژوهي) با ضميمه معلم پژوهنده .تهران :لوح زرين.
 .1حاجي بابايي ،حميد رضا ( .)0130ويژگيهاي"مدرسهاي كه دوست دارم" با توجه به سند تحول بنيادين
در آموزش و پرورش .فصلنامه نوآوريهاي آموزشي ،شماره .12
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 .1خداياري شوطي ،سعيد و مومنيپور ،الهام ( .)0132جايگاه فرهنگ بومي در شاخصههاي اهداف و تعليم
و تربيت نوين ايران .چكيده مقالات چهارمين همايش ملي انجمن فلسفه تعليم و تربيت ايران :مباني
فلسفي تحول در نظام آموزش و پرورش ايران.

 .1رشيدي ،شيرين و احمدي ،ساره ( ،)0132مقايسه تعريف تربيت از منظر مباني نظري تحول بنيادين
آموزش و پرورش با ديدگاه صاحبنظران معاصر تربيت اسلامي .چكيده مقالات چهارمين همايش ملي
انجمن فلسفه تعليم و تربيت ايران :مباني فلسفي تحول در نظام آموزش و پرورش ايران.

 .6صادقزاده ،عليرضا؛ پارسانيا ،علي ( .)0132تبيين فلسفي شكاف بين مباني نظري تحول بنيادين آموزش
و پرورش و مولفههاي سند تحول در خصوص نقش و جايگاه تربيت عمومي .چكيده مقالات چهارمين
همايش ملي انجمن فلسفه تعليم و تربيت ايران :مباني فلسفي تحول در نظام آموزش و پرورش ايران.
 .7صمدي ،معصومه ( .)0132تدريس اثربخش و نسبت آن با تحول بنيادين در نظام تعليم و تربيت .چكيده
مقالات چهارمين همايش ملي انجمن فلسفه تعليم و تربيت ايران :مباني فلسفي تحول در نظام آموزش
و پرورش ايران.
 .8عرفاني ،نصراله ( .)0187نوآوري و شكوفايي در برنامهريزي آموزشي .مقالات برتر همايش نوآوري و
شكوفايي در آموزش و پرورش.16 -11 ،

 .3محمدي ،عبدالعباس؛ شكاري ،عباس و بنار ،نور علي ( .)0132روشهاي عملياتي شدن سند تحول
بنيادين در نظام آموزش و پرورش با رويكرد برنامهريزي استراتژيک .چكيده مقالات چهارمين همايش
ملي انجمن فلسفه تعليم و تربيت ايران :مباني فلسفي تحول در نظام آموزش و پرورش ايران.
 .01ناظمي ،مهدي ( .)0188سياست تحول در نظام آموزش و پرورش كشور .راهبرد ياس ،شماره .08
 .00وزارت آموزش و پرورش ( .)0131سند تحول بنيادين آموزش و پرورش .تهران :مولف.

 .02هولستي ،ال .آر .)0171( .تحلیل محتوا در علوم
انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي.

انسانی .ترجمه نادر سالارزاده اميري .تهران:

«بررسی رابطه قابلیتهای حرفهای معلمان ابتدایی شهر اصفهان با تسهیم دانش»
دکتر محمد حسین حیدری

چکیده
اين مقاله با هدف بررسي رابطه قابليتهاي حرفه اي با تسهيم دانش براساس نظرات معلمان ابتدايي
شهر اصفهان تدوين شده است .اين پژوهش از نوع توصيفي -همبستگي بوده است . .جامعه آماري
شامل  062نفر از معلمان ناحيههاي يک ،سه و چهار اصفهان بوده است كه به صورت تصادفي
طبقهاي متناسب با حجم انتخاب شدهاند .ابزارهاي اندازه گيري متغيرها در اين پژوهش پرسشنامه
محقق ساخته قابليتهاي حرفه اي با ضريب اعتبار  32/17و پرسشنامه محقق ساخته تسهيم دانش
با ضريب اعتبار  1/30بوده است .نتايج زير بدست آمد :بين قابليتهاي حرفه اي و تسهيم دانش
رابطه ي مثبت و معناداري وجود داشته است ( .)p< 0/01قابليتهاي حرفه اي پيش بيني كننده
تسهيم دانش مي باشد و براساس قابليتهاي حرفه اي مي توان تسهيم دانش را افزايش داد .همچنين
نتايج تحقيق نشان داد كه ازبينقابليتهاي حرفه اي ،ارزشيابي محتواي يادگيريازهمبستگي قويتري با
تسهيم دانش نسبتبهسه نوعديگربرخورداراست.
کلید واژهها :قابليتهاي حرفه اي ،معلمان ،تسهيم دانش ،ابتدايي
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مقدمه
دانش همواره مهم بوده و هست اما  ،در حال حاضربه دليل نقش موثر آن براي كسب مزيت رقابتي
پايدار اهميت بيشتري يافته است (ساندرا )2110،0و اين موضوع در محيط آموزش و پرورش اهميتي
بيش از پيش دارد آموزش و پرورشبه عنوان يكي از مهمترين و گستردهترين سازمانهاي اجتماعي
نقش بسيار مهمي در فرايند جامعهپذيري و اجتماعي كردن اعضاي جامعه ايفا ميكند(صافي.)0186 ،
زيرا ،آموزش و پرورش تكوين بخش رشد شناختي ،زيستي و اجتماعي دانشآموزان بوده و با انتقال
اعتقادات ،اخلاق ،رسوم ،هنجارها ،ارزشها و مهارتها به نسل جديد و با فراهم كردن زمينه مناسب
در جهت رشد استعدادها و قابليتهاي بالقوه دانشآموزان موجب شكوفايي استعداد
ميشود(حيدريپور ،فروغي ابري ،و سليمي.)0180 ،
محيط آموزش و پرورش نيازمند مدلي است كه دارايي هاي نا ملموس سازماني از قبيل دانش
و شايستگي هاي افراد ،نوآوري ،رابطه با مشتري ،فرهنگ سازماني ،سيستم ها و فرايندها و ساختار
سازماني را در بر گيرد(تي سنگ و چين2113،2؛به نقل ازكاستبرگ .)2113،1تعريف مفهوم تسهيم
دانش مشكل است زيرا ديدگاهها يا طبقه بنديهاي متفاوتي از تسهيم دانش وجود دارد كه ميتواند
باعث ايجاد ابعاد و معاني متفاوتي از اين موضوع شود .مالهوترا ،)0338( 1يكي از پركارترين افراد
در زمينه مديريت دانش وت سهيم دانش بيان مي كند كه مديريت دانش در برگيرنده فرايندهاي
سازماني است كه به دنبال تركيب همافزاي 1ظرفيت پردازش داده و اطلاعات توسط فناوري اطلاعات
با ظرفيت نوآوري و خلاقيت منابع انساني ميباشد(ولف.)2111،
قابليتهاي حرفه اي به عنوان يكي از عوامل مهم بقاي هر سازمان ،موجب افزايش بهره وري
سازماني ميشود ،از اين رو براي هر سازماني كه به دنبال دستيابي به نوعي مزيت است؛ منظور از
قابليت حرفهاي ،توانايي فرددر انجام وظايف خاصدر وضعيتي معين و در كاري ويژه است .به
0. Sandra
2. Tseng, Hsiao and Chein
1. Kastberg
1. Malhotra
1. Synergistic
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عبارت ديگر قابليت حرفهاي به اين معناست كه فرد دانش و اطلاعات كافي داشته باشد ،از
مهارتهاي هوشي و عملي برخوردار بوده ،از مهارتهاي اجتماعي بيبهره نباشد و نگرشمثبت و
شخصيت قوي داشته باشد(موسي پور .)0181 ،در نظام آموزشي منظور از قابليت حرفهاي معلمان
ايجاد تغيير در فعاليتهاي توسعه حرفهاي مورد نياز معلمان در شرايط و محيطهاي مختلف است
تا به تغييرهاي دايمي در آنها منجر شود(ميتكوويسكا .)2101 ،0از نظركيمبرلي )2113(2قابليت حرفه
اي معلمان شامل پنج مهارت -0 :داشتن دانش  -2داشتن قابليت در مديريت كلاس  -1توانايي در
ايجاد ارتباط با دانشآموزان  -1مشخص نمودن انتظارهاي خود از دانشآموزان  -1داشتن تعامل و
ارتباط نزديک با والدين دانشآموزان است .سازمان يونسكو در بيانهاي در سال( )2118ويژگيهاي
يک معلم حرفهاي را شامل قابليتهايي چون -0قابليت در آموزش به دانشآموزان -2 ،قابليت در
برنامهريزي درسي -1 ،قابليت در ارزشيابي -1 ،قابليت در مديريت آموزشي و  -1قابليت در استفاده
از فناوري اطلاعات و ارتباطات بيان كرده است(مورالس لوپز)210091
در اين راستا انجمن بينالمللي قابليت حرفهاي معلمان در ملبورن در رابطه با استاندارد سازي
قابليت حرفهاي معلمان 9به توصيف استانداردهاي حرفهاي معلمان از آنچه آنها بايد بدانند و از آنچه
آنها بايد قادر به انجام آن باشند اشاره كرده و به بررسي چهار سطح ،تحصيلات ،مهارت ،تربيت و
هدايت دانشجويان تربيت معلم در جهت افزايش قابليت حرفهاي آنها و ايجاد استانداردهاي صريح
و روشن مطابق با اهداف حرفهاي ،دانش ،مهارتها ،تمايلها و خواستههاي مورد نياز معلمان
پرداخته است(آكنالكمنتس .)2101در همين راستا وزارت آموزش و پرورش ايالت كبک كانادا نيز
با ارايه مدلي در ارتباط با قابليتهاي حرفهاي معلمان ،به چهار سطح« -0قابليتهاي عمومي-2 ،
فعاليتهاي تدريس -1 ،بافت آموزشي و اجتماعي و  -1هويت حرفهاي»و دوازده مولفه ،به عنوان
شاخصهاي اصلي و بارز قابليتهاي حرفهاي يا يک معلم حرفهاي اشاره كرده است(مارتينت،
ريموند و گيودر.)2110 ،1

0- Mitkovska
2- Kimberly
1- Morales López
1- Martinet, Raymond & Gauthier
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در پژوهش حاضر به منظور رابطه بين قابليتهاي حرفهاي معلمان  ،مبناي كار مدل وزارت
آموزش و پرورش كبک كانادا قرار داده شده و از ميان دوازده مولفه ارائه شده در اين مدل ،شش
مولفه به دليل ،پوشش دهي به تمام چهار سطح« -0قابليتهاي عمومي -2 ،فعاليتهاي تدريس،
 -1بافت آموزشي و اجتماعي و  -1هويت حرفهاي» و همچنين به دليل سازگاري و همخواني آن
با بافت و فضاي آموزش دوره ابتدايي كشور به شرح زير انتخاب شده است.
 -0عمل كردن به صورت حرفهاي در تفسير و نقد دانش و فرهنگ به دانشآموزان در تدريس.
 -2توانايي قدرت بيان قوي و استفاده از دستور زبان صحيح و روشن در ارائه مطالب به
دانشآموزان.
 -1كاربست فناوري اطلاعات و ارتباطات در روند تدريس جهت تسهيل يادگيري.
 -1ارزشيابي از پيشرفت دانش آموزان در يادگيري محتواي موضوع و تسلط يافتن در ارتباط با
مهارتها.
 -1شركت فعال معلمان در توسعه مهارت هاي به صورت فردي يا گروهي.
-6بروز رفتارهاي اخلاقي و حرفهاي قابل قبول در اجراي وظايف.
امروزه با پيچيدگي رقابت  ،تسهيم دانش به عنوان منبع عمده براي نوآوري سازماني از اهميت
فوق العاده اي برخوردار است .هدف عمده تسهيم دانش سازماندهي محيطي است كه در آن افراد
دانش خود را توسعه داده  ،با يكديگر تبادل نموده  ،دانش ديگران را با دانش خود تركيب كرده و
نهايتا آن را به كار بندند  .در اين راستا پژوهش حاضر با روش توصيفي پيمايشي به بررسي ارتباط
بين قابليتهاي حرفه اي معلمان و تسهيم دانش مي پردازد.

پیشیخه
توجه به نقش بسيار مهم معلمان در افزايش پيشرفت تحصيلي دانشآموزان تحقيقات بسياري
از سوي پژوهشگران در رابطه با قابليت حرفهاي معلمان صورت پذيرفته است .برونر )2117(0در
تحقيقات خود در زمينه انتقال فرهنگ به اين نتيجه رسيد كه ،براي فراهم آوردن شرايط لازم جهت
0- Bruner
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دستيابي دانشآموزان به قلمروهاي ممكن و محتمل لازم است تا نظامهاي آموزشي و معلمانبه ايجاد
و صورتبندي دانش و فرهنگ به گونهاي بپردازند كه بتواند نظير سكوي پرش عمل نمايد.
پژوهشهاي والش )2110(0و ويت هورس )2112(2نشان داده است كه ،توانايي بيان معلمان رابطه
معناداري با پيشرفت تحصيلي دانشآموزان دارد(به نقل از آلو و جان بكر.)2113 ،1پژوهش پرنس
اولوبي )2118(1در زمينه ،ارتباط بين قابليت حرفهاي معلمان با مدرک حرفهاي(ديپلم ،كارشناسي،
كارشناسي ارشد) و معلمان با مدرک غيرحرفهاي(معلماني كه دانش ،مهارت ،و توانايي لازم را از
طريق آموزشهاي حرفهاي كسب كردهاند) در ارزشيابي آموزشي و ارتباط آنبا ميزان يادگيري دانش
آموزان در نيجريهنشان داد كه ،دانشآموزان معلمان با مدرک ديپلم ،كارشناسي ،كارشناسي از
يادگيري و موفقيت تحصيلي بيشتري نسبت به دانشآموزان معلمان غيرحرفهاي برخوردارند .در اين
راستا تحقيقات انجام شده در كشور آمريكا نيز نشان داده است كه ،در مدارسي كه تعداد بيشتري از
معلمان از قابليت شغلي و حرفهاي برخورداند ،پيشرفت تحصيلي دانشآموزان و موفقيت آنان در
آزمونهاي استاندارد بالاتر است(به نقل از حائري زاده و محمد حسين .)0187 ،نتيجه پژوهشهاي
مک گراو ،لينچ  -ديويس ،كاس،كپيوسوز -باداک ،و براون )2117(1نيز حاكي از اين است كه،
شركت معلمان در محيطهاي مجازي و استفاده آنانازفنآورياطلاعات و ارتباطات سبب ميشود تا،
معلمان تصوير واقعيتر از محيط يادگيري بدست بياورند كهاين امر موجب بهبود عملكرد معلمان
وتسهيل فرايند ياددهي و يادگيري دانشآموزان ميشود .همچنين،پژوهش آكار و يالديريم2111(6
و پيدر )2116 (7در رابطه با اخلاق حرفهاي معلمان تحقيقات صباغيان( ،)0171بياني( ،)0178نائينيان
و بيابانگرد( ،)0180اسماعيلينسب(( ،)0181فراسر و والبرگ .)0330 ،چن )2112(8نشان داده است
كه ،معلماني كه در كلاس درس اخلاق حرفهاي را رعايت كرده و به نيازهاي گروهي و فردي
0- Walsh
2- Whitehurst
1- Aloe& Jane Becker
1- Prince Ololube
1- McGraw, Lynch-Davis, Koc, Kapusuz–Budak & Brown
6- Akar & Yildirim
7- Pedder
2- Chen
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دانشآموزان توجه ميكنند دانشآموزانشان در يادگيري موفقتر بودند و پيشرفت تحصيلي بيشتري
داشتهاند( به نقل ازهاشمي فشاركي .)0181 ،علاوه بر اين نتايج تحقيقات انجام شده توسط
پژوهشگران نشان ميدهد كه ،بين ميزان مشاركت معلمان در توسعه قابليت حرفهاي(زيكي
ساكا 2113،0و ساترلند ،هاروارد و ماركوس كيتي ،)2113 92بين افزايش مهارتهاي عمومي و
اختصاصي معلمان در كلاس درس(دانش پژوه ،)0181 ،بين درون دادهاي آموزشي«ويژگيهاي
فردي و باورداشتهاي آموزشي معلمان از جمله سن ،جنس ،سطح تحصيل ،سابقه تدريس ،وضعيت
مسكن ،سطح فرهنگي و علاقه به شغل معلمي» و برون دادهاي آموزشي«پيشرفت تحصيل دانش
آموزان و عملكرد تحصيلي آنان دركلاس(كيامنش ،خيريه )0173 ،و بين سالهاي تدريس
معلم(كوكران اسميت وزينهر )21111 ،1با ميزان يادگيري و پيشرفت تحصيلي دانشآموان رابطه
مثبت و معناداري وجود دارد .به عبارت ديگر پژوهشها نشان ميدهد كه ،هر اندازه معلمان از
قابليت بيشتري در تدريس برخوردار باشند ،پيشرفت تحصيلي دانشآموزان و موفقيت تحصيلي
آنان بيشترميشود(بدرام .)0182 ،بنابراين ميتوان گفت ،رشد قابليتهاي حرفهاي معلمان ميتواند
تاثير مثبت و قابل توجهي بر نگرش معلمان در زمينه عملكرد حرفه اي در داخل و خارج از كلاس
درس بگذارد و موجب افزايش قابليتمعلمان و شناسايي هدفها به منظورآموزش به دانشآموزان
شده و موفقيت و پيشرفت تحصيلي دانشآموزان را افزايش دهد(مايرز و ايگرسون .)2116 ،1وجود
اين رابطه مثبت بين قابليت حرفهاي معلمان و پيشرفت تحصيلي دانشآموزان ،كشورهاي مختلف
را همواره به تهيه و تدوين مدلها و استانداردهاي قابليت حرفهاي معلمان به منظور افزايش ظرفيت
معلمانبراي كار كردن به صورت مستقل و گروهي به عنوان افراد حرفهاي و اهل تفكر و همچنين
آماده كردن آنها براي ايفاي نقشهاي رهبري و بهبود كيفيت عمومي توسعه حرفهاي ملزم كرده
است(حجازي ،پرداختچي ،و شاه پسند.)0188 ،
اخوان و حسيني سرخوش ( )0131نشان دادند نتايج تجزيه و تحليل  81داده گردآوري شده از
جامعه آماري اثر منفي ادراک از دست دادن قدرت دانش و اثر مثبت ادراک لذت بردن از كمک به
0- Zeki SAKA
2- Sutherland, Howard & Markauskaite
1- Cochran-Smith & Zeiehner
1- Meiers & Ingvarson
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ديگران و ادراک افزايش شهرت را بر نگرش نسبت به تسهيم دانش تاييد نمود .همچنين نتايج
تحقيق نشان داد كه نگرش نسبت به تسهيم دانش و هنجارهاي ذهني منجر به افزايش قصد تسهيم
دانش در كاركنان شده و اين قصد در نهايت موجب افزايش رفتار تسهيم دانش در كاركنان ميشود.
علاوه بر اين ،نتايج تحقيق از اثر معنادار عوامل سازماني جو سازماني و تسهيلات فناوري اطلاعات
و ارتباطات به ترتيب بر هنجارهاي ذهني و كنترل رفتاري درک شده حمايت نمود.
رهنوردآهن وصدر( ) 0188نشان دادند كه تعهد مديريت به تسهيم دانش ،وجود تكنولوژي
مناسب براي تسهيم دانش ،اعتماد ،اندازه سازمان ،فضاي تعامل اجتماعي ،ساختار پاداش و تفاوت
در موقعيت ارتباط رابطه معناداري با ادراک فرهنگ تسهيم دانش در دستگاههاي دولتي داراي بودجه
جاري استاني در استان قزوين دارند.
ديلمقاني و همكاران( )0131نشان داد كه بين عوامل زمينه اي و ابعاد فرهنگ دانش و نيز بين
فرهنگ دانش و اثربخشي مديريت دانش رابطه معنادار و مثبتي وجود دارد
پژوهش رضايي و همكاران( )0132نشان مي دهد كه با شناسايي عوامل تاثيرگذار بر تسهيم
دانش در شرايط بحراني ،مي توان با ايجاد بهبود در اين عوامل در جهت تشويق كاركنان به رفتار
تسهيم دانش در سوانح آتي با رويكرد پدافند غيرعامل گام برداشت .همچنين يافتههاي پژوهش
حاكي از آن است كه فرهنگ سازماني و تسهيم دانش تاثير بسزايي در مهار شرايط بحراني و ايجاد
چابكي در مقابله با سوانح آتي دارند.
مهمترين يافته هاي حسيني و دانايي فرد( )0130آشكار نمود كه ابعاد رفتار شهروندي سازماني(به
ترتيب :وجدان كاري ،جوانمردي و آداب اجتماعي) بيشترين تاثير را بر تسهيم دانش دارند .يافته
هاي پژوهش مير حيدري وهمكاران( )0130نشان دادند كه اندازه تاثير فرهنگ سازماني بر استقرار
مديريت دانش در سازمان ها  1/77بود(.) P≤ 1/112اين اندازه اثر مطابق جدول كوهن در حد زياد
قرار دارد.

كشاورزي وهمكاران()0132به اين رسيدند كه  ،اعتماد بين فردي با تسهيم دانش رابطه
مثبت و معناداري دارد.
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نتايج تحقيق والش و همكاران )2113(0به بررسي سهم مؤلفهي اجتماعي سازي دانش در
پيشبيني مؤلفههاي سلامت سازماني به اين نتايج رسيدند كه در سازمان مورد بررسي ،كاركنان اعتقاد
دارند تلاش براي برقراري اجتماعي سازي هرچه بيشتر دانش و فراهم كردن عللو زمينه آن به
صورت تسهيم تجربيات و به اشتراک گذاشتن دانش و اطلاعات در سازمان ميتواند شرايطي در
سازمان فراهم كند تا رفتار رهبري مدير باز و دوستانهتر شود و احترام ،اعتماد متقابل ،همكاري و
پشتيباني بيشتر شود ،همچنين رفتار مدير در مشخص كردن مناسبات و روابط كاري با كاركنان،
انتظارات شغلي ،استانداردهاي عملكرد و روشهاي انجام كار روشنترشود و نهايتاً سازمان را در
سازگاري با محيط به طريقي كه يگانگي ،انسجام وتماميت برنامه هاي خود را حفظ كند توانا ميكند؛
اما تمايل سازمان را به برتري علمي و فرهنگي كاهش ميدهد.
فرضيههاي پژوهش براساس آنچه كه بيان گرديد فرضيه هاي زير براي اين پژوهش در نظر
گرفته شده اند:
فرضیه اول -بين قابليت حرفهاي نقد و تفسير دانش و فرهنگ و تسهيم دانش رابطه معنادار
وجود دارد.
فرضیه دوم-بين قابليت حرفه اي توانايي در قدرت بيان و استفاده از دستور زبان صحيح و
روشن و تسهيم دانش رابطه معنادار وجود دارد.
فرضیه سوم-بين قابليت حرفه اي به كارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات و تيهبم دانش
رابطه معنادار وجود دارد.
فرضیه چهارم-بين قابليت حرفه اي ارزشيابي محتواي يادگيري و تسهيم دانش رابطه معنادار
وجود دارد.

روش پژوهش:
تحقيق حاضر از نوع كاربردي بوده و براي اجراي آن از روش توصيفي-همبستگي استفاده شده
است .جامعه آماري شامل  0363نفر از معلمان ناحيههاي  1 ،0و  1اصفهان در سال تحصيلي -31
Walsh, L. J.; Bhatt, M., & Martunek, J. M-0
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0131بوده است كه با محاسبه واريانس جامعه تعداد  062نفر معلم به عنوان نمونه مورد مطالعه از
طريق فرمول حجم نمونه مورگان و به صورت نمونهگيري طبقهاي تصادفي متناسب با حجم انتخاب
شدهاند .در اين تحقيق به منظور جمعآوري اطلاعات از دو ابزار استفاده شد:
 -0پرسشنامه محقق ساخته ،اين پرسشنامه با توجه به مدل قابليت حرفهاي معلمان كبک كاندا
و مباني نظري پژوهش تهيه و تدوين گرديده است .اين پرسشنامه شامل  1مولفه و 61سوال بسته
پاسخ ميباشد كه براي سنجش مولفهها از طيف  1درجهاي ليكرت استفاده شده است .روايي
پرسشنامه توسط  6نفر از اساتيد متخصص در اين زمينه مورد تاييد قرار گرفته و اعتبار پرسشنامه
بر اساس ضريب آلفاي كرونباخ  1/32بر آورد گرديده است.
پرسشنامه محققساختهتسهيمدانشكهشامل  10سوالميباشد،استفادهشدهاست.ضريب پايايي
پرسشنامه با استفاده از آلفاي كرونباخ با  1/30برآورد گرديد .روايي صوري و محتوايي پرسشنامه
ها با نظر  7نفر از اساتيد تأييد شد .براي تجزيه و تحليل داده ها از شاخص هاي آماري نظير،
ضريب همبستگي پيرسون ،ضريب همبستگي چندگانه به روش رگرسيون گام به گام استفاده شد.

یافتهها:
در ابتدا يافته هاي توصيفي اين پژوهش به طور مختصر و سپس نتايج فرضيه هاي تحقيق بيان
ميشود .نتايج حاصل از آمار توصيفي در مورد نمونه تحقيق نشان داد كه 16/1 ،درصد از پاسخگويان
مرد و  11/1درصد از پاسخگويان زن بوده اند3 .نتايج جدول 0نشان مي دهد ،بين نقد و تفسير
دانش و فرهنگ و تسهيمدانشرابطه وجود دارد ( .)p<0/001ضريب تعيين نيز نشان مي دهد كه
 26درصد از واريانس نمرات قابليت حرفهاي نقد و تفسير دانش و فرهنگ و تسهيمدانشمشترک
است .از طرفي بين توانايي در قدرت بيان و استفاده از دستور زبان صحيح و روشن و
تسهيمدانشرابطه وجود داشت ( .)p<0/001ضريب تعيين نيز نشان مي دهد كه  13درصد از
واريانس نمرات توانايي در قدرت بيان و استفاده از دستور زبان صحيح و روشن تسهيمدانشمشترک
است .همچنين بين به كارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات و تسهيمدانشرابطه وجود داشت
( .)p<0/001ضريب تعيين نيز نشان مي دهد كه  18درصد از واريانس نمرات به كارگيري فناوري
اطلاعات و ارتباطات و تسهيمدانشمشترک است .بين ارزشيابي محتواي يادگيري و تسهيمدانشرابطه
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وجود داشت ( .)p<0/001ضريب تعيين نيز نشان مي دهد كه  13درصد از واريانس نمرات
ارزشيابي محتواي يادگيري و تسهيمدانشمشترک است.
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جدول :0ضريب همبستگي پيرسون بين قابليتهاي حرفه اي با تسهيمدانش
قابليت

نقد و تفسير دانش و فرهنگ

حرفه اي

r

از دستور زبان صحيح و روشن
r

r2

معناداري

ارتباطات
r

r2

معناداري

r

r2

معناداري

1/108

1/2681

1/110

1/621

1/1831

1/110

1/608

1/1803

1/110

1/7

1/1872

1/110

تسهيمدانش

r2

معناداري

توانايي در قدرت بيان و استفاده به كارگيري فناوري اطلاعات و

ارزشيابي محتواي يادگيري

همانطور كه در جدول  2مشاهده مي شود در گام اول ارزشيابي محتواي يادگيري داراي بيشترين
ضريب همبستگي با تسهيم دانش بوده و  1/18واريانس تسهيم دانش را تبيين مي كند كه با توجه
به  fمشاهده شده اين واريانس تبيين شده و در نتيجه مدل رگرسيون در گام اول در سطح 1/10
معني دار است.
در گام دوم به كارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات با تسهيم دانش وارد معادله رگرسيون شده
و به همراه ارزشيابي محتواي يادگيري مجموعاً 1/18واريانس تسهيم دانش را تبيين مي كند كه با
توجه به  fمشاهده شده اين واريانس تبيين شده و در نتيجه مدل رگرسيون در گام دوم در سطح
 1/10معني دار است.
در گام سوم متغير توانايي در قدرت بيان و استفاده از دستور زبان صحيح و روشن وارد شده و
به همراه متغير ارزشيابي محتواي يادگيري و به كارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات مجموع ًا
 1/61واريانس تسهيم دانش را تبيين مي كند كه با توجه به  fمشاهده شده اين واريانس تبيين شده
و در نتيجه مدل رگرسيون درگام سوم در سطح  1/10معني دار است.
در گام چهارم متغير نقد و تفسير دانش و فرهنگوارد شده و به همراه سه قابليت حرفه اي ديگر
مجموعاً  1/66واريانس تسهيم دانش را تبيين مي كند كه با توجه به  fمشاهده شده اين واريانس
تبيين شده و در نتيجه مدل رگرسيون در گام چهارم در سطح  1/10معني دار است.
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جدول :2ضريب همبستگي چندگانه رابطه بين انواع قابليتهاي حرفه اي با تسهيم دانش
خطاي
گام ها

R

مجذورR

استاندارد

F

Df2

Df2

برآورد

سطح
معناداري

Rchng

AdjR2

گام 0

0/698a

0/487

6/99

159/359

1

168

0/001

0/487

0/484

گام 2

0/769b

0/591

6/26

42/474

1

167

0/001

0/104

0/586

گام 1
گام 1

0/811c

0/657

5/75

32/035

1

166

0/001

0/066

0/651

0/821d

0/675

5/62

8/895

1

165

0/003

0/018

0/667

 .aارزشيابي محتواي يادگيري
 .bبه كارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات
 .cتوانايي در قدرت بيان و استفاده از دستور زبان صحيح و روشن
 .dنقد و تفسير دانش و فرهنگ
 .eهمانطوركهنتايججدول ( )1نشانميدهد،كليه قابليتهاي حرفه اي پيشبينيكنندهتسهيم دانش
بوده اند .ضااريب بتا نشااان داده كه با افزايش يک واحد نمره برحسااب انحراف معيار به
ارزشاااياابي محتواي يادگيري در گام هاي اول ،دوم ،ساااوم و چهارم به ترتيب ،1/638
 1/1111/120و 1/181واحد نمره برحساب انحراف معيار به نمرات تسهيم دانش افزوده
مي شاود .با اضاافه شدن يک واح د نمره برحسب انحراف معيار به به كارگيري فناوري
اطلاعات و ارتباطات در گام هاي دوم ،سااوم و چهارم به ترتيب به ميزان 1/111 ،1/168
و1/283واحد نمره برحسااب انحراف معيار به تسااهيم دانش افزوده مي شااود .با اضااافه
شاادن يک واحد نمره برحسااب انحراف معيار به توانايي در قدرت بيان و اسااتفاده از
دسااتور زبان صااحيح و روشاان در گام هاي سااوم و چهارم به ترتيب به ميزان  1/111و
 1/211واحد نمره برحسب انحراف معيار به تسهيم دانش افزوده مي شود .با اضافه شدن
ياک واحاد نمره برحساااب انحراف معياار به نقد و تفساااير دانش و فرهنگ به ميزان
1/013واحد نمره برحسب انحراف معيار به تسهيم دانش افزوده مي شود.
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جدول  :1رگرسيون چندگانه بين قابليتهاي حرفه اي و تسهيم دانش (گام به گام)

گام

گام اول

گام دوم

مقدار ثابت متغيرهاي پيش بين

مقدار ثابت

20/371

1/850

-

11/881

ارزشيابي محتواي يادگيري

2/097

0/166

0/698

12/624

1/110

مقدار ثابت

13/007

2/153

-

6/041

1/110

ارزشيابي محتواي يادگيري

1/567

0/170

0/521

9/245

1/110

1/346

0/207

0/368

6/517

1/110

مقدار ثابت

9/499

2/072

-

4/584

1/110

ارزشيابي محتواي يادگيري

1/203

0/169

0/400

7/137

1/110

1/117

0/194

0/305

5/761

1/110

1/297

0/229

0/303

5/660

1/110

مقدار ثابت

7/966

2/089

-

3/814

1/110

ارزشيابي محتواي يادگيري

1/156

0/165

0/384

6/987

1/110

به كارگيري فناوري اطلاعات و
ارتباطات
قدرت بيان و استفاده از دستور
زبان صحيح و روشن

چهارم

B

خطاي استاندارد

T

P

1/110

ارتباطات

گام

Beta

در مدل گام به گام

به كارگيري فناوري اطلاعات و

گام سوم

ضرايب غيراستاندارد

به كارگيري فناوري اطلاعات و
ارتباطات
قدرت بيان و استفاده از دستور
زبان صحيح و روشن
نقد و تفسير دانش و فرهنگ

1/058

0/191

0/289

5/550

1/110

0/997

0/245

0/233

4/066

1/110

0/508

0/170

0/159

2/982

1/111

 / 314همايش توسعهي حرفهاي :نگاهي نو به تكريم معلّم

بحث و نتیجهگیری:
امروزه تسهيم دانش به عنوان يكي از اجزاي فرايند مديريت دانش در بالندگي سازمانهاي دولتي
نقش تعيين كننده اي دارد .سازمان هاي آموزشي عموماً مكانهايي براي توليد دانش به شمار ميروند
با اين وجود تاچندي پيش اين سازمان ها به عنوان سازمانهاي يادگيرنده و سازمانهايي كه در
جستجوي فرايندهايي نظام مند براي بهبود كيفيت كاركرد هاي اصلي خودشان هستند در نظر گرفته
نميشدند .سازمان ها و مؤسسات آموزشي نيازمند رشد و توسعه و سرمايه گذاري نيروي انساني
خود هستد تا پاسخ گوي چالشهاي دروني و بيروني بوده و برخوردي فراواكنشي در مواجه با آنها
داشته باشند .در اين صورت سازمان هاو موسسات آموزشي مجبور به خلق محيط يادگيري براي
كاركنان خود هستند تا بدين وسيله يادگيري خلاقانه و توانايي حل مسئله را در آنان ارتقاء دهند.از
طرفي ديگر سازمانهاي آموزشي نيازمند افرادي با تخصص حرفهاي بالايي هستند كه دانش و تجربه
خود را با ديگر همكاران خود به اشتراک گذاشته تا زمينه هاي يادگيري و غني سازي علم را فراهم
كنندكه اين كار توسط به اشتراک گذاشتن و تسهيم دانش در بين كاركنان وكارمندان اين سازمان ها
به عنوان نيروهاي متخصص در موسسات آموزشي صورت مي گيرد(سهرابي يورتچي و
همكاران.)0183،
داشتن قابليت و توانمندي مهمترين شرط احراز موفقيتآميز هر شغل و حرفهاي است .اين امر
به خصوص در آموزش و پرورش و حرفه معلمي از اهميت بالايي برخوردار است .زيرا ،قابليت و
توانمندي معلمان ضامن بقا و تدوام نظام آموزشي و دستيابي به هدفهاي متعالي ميباشد .بنابراين،
هر چه قابليت و توانمندي معلمان افزايش يابد ،به همان ميزان معلمان در انجام فعاليتهاي حرفه
اي خود عملكرد بهتري خواهند داشت .بنابراين اگر معلمان بخواهند در انجام وظايف حرفهاي خود
موفق باشند و به تسهيمدانش كمک كنند ،لازم است به انواع قابليتهاي ضروري براي رسيدن به
موفقيت حرفهاي مجهز شوند .از اين رو در پژوهش حاضر به بررسي رابطه بين قابليت حرفهاي
معلمان با تسهيم دانش بر اساس 1مولفه مدل قابليت حرفهاي معلمان كبک كانادا پرداخته شده كه
در ادامه نتيجهگيري و پيشنهادهاي پژوهش به تفكيک چهار مولفه پيش گفته ميآيد.
قابلیت حرفهای معلمان در نقد وتفسیر دانش و فرهخگ :با توجه به نتايج حاصل بين قابليت
حرفهاي معلمان ابتدايي در نقد وتفسير دانش و فرهنگ با تسهيم دانش رابطه مثبت و معناداري
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وجود دارد .نتايج پژوهش برونر( )2117با نتايج حاصل از اين تحقيق همسو مي باشد .از اين رو،
به منظور بالا بردن قابليت حرفهاي معلمان پيشنهاد ميشود تا ،با برگزاري كارگاهها ،همايشها و
كنفرانسها و دعوت از اساتيد و افراد آگاه ،معلمانرا با مقوله نقادي فرهنگي و روشهاي صحيح
نقد و تفسير دانش و فرهنگ آشنا كرده و با تشويق و ايجاد انگيزه بهآنانجهت داشتن نگاه نقادانه در
ارايه مباحث آموزشي بكوشند.
قابلیت حرفهای معلمان در توانایی بیان :نتايج حاصل نشان مي دهد بين قابليت حرفهاي
معلمان ابتدايي در توانايي بيان با تسهيم دانشرابطه مثبت و معني داري وجود دارد .نتايج پژوهش
والش( )2110و ويت هورس( )2112با نتايج حاصل از اين تحقيق همسو است .از اين رو ،به منظور
ارتقا قابليت حرفهاي معلمان در توانايي بيان به مسئولان نظام آموزشي پيشنهاد ميشود تا با بينشي
باز و فراهم سازي برنامههاي حمايتي اقدام به برگزاري دورههاي آموزشي كرده و با شناسايي
معلمان داراي نارسايي درگفتار و ارايه كمک مشاورهاي به آنان در جهت اصلاح و رفع نقصها و
ضعفهاي كلامي آنان عمل نمود.
قابلیت حرفهای معلمان در ارزشیابی:با توجه به نتايج حاصل بين قابليت حرفهاي معلمان
ابتدايي در ارزشيابي با تسهيم دانشرابطه مثبت و معني داري وجود دارد .نتايج پژوهش پرنس
اولبي( )2118و حائري زاده و محمد حسين( ) 0187با نتايج حاصل از اين تحقيق همسو است .با
توجه به نتايج حاصل پيشنهاد ميشود تا،معلمان جهتبه حداكثر رساندن قابليت خود از طريق
برنامهريزي و انجام اقدامات مستمر بكوشند و نسبت به افزايش اطلاعات و آگاهي خود در زمينه
اصول ،مباني و هدفهاي صحيح ارزشيابي جهت بهبود يادگيري و ايجاد نگرش مطلوب در دانش
آموزان اقدام كنند.
قابلیت حرفهای معلمان در به کارگیری فخاوری اطلاعات و ارتباطات:با توجه به نتايج حاصل
بين قابليت حرفهاي معلمان ابتدايي به كارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات با تسهيم دانشرابطه
مثبت و معناداري وجود دارد.نتايج پژوهش مک گراو ،لينچ  -ديويس ،كاس،كپيوسوز -باداک ،و
براون( )2117با نتايج حاصل از اين تحقيق همسو است .با توجه به نتيجه حاصل پيشنهاد ميگردد
تا ،مسئولان نظام آموزشي با سازماندهي امكانات و مجهز ساختن مدرسهها و كلاسهاي درس به
كامپيوترو اينترنت قرار دادن آنها در دسترس معلمان بكوشند و با طراحي كارگاهها و دورههاي
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آموزشي به آنان جهت كسب بينش صحيح و مثبت نسبت به استفاده از كامپيوتر و اينترنت در فرايند
آموزش كمک كنند.

مخابع
 .0اخوان ،پيمان ،سرخوش ،سيد مهدي حسيني.)0131(.بررسي عوامل انگيزشي و سازماني موثر بر شكل

گيري رفتار تسهيم دانش ميان كاركنان :مطالعه موردي در يک مركز تحقيق و توسعه صنعتي.پژوهشنامه
پردازش و مديريت اطلاعات،شماره،82صص.0181-0110

 .2بدرام ،محمد رضا( .)0182بررسي نيازهاي آموزشي معلمان مدارس ابتدايي استان خراسان .شوراي
تحقيقات سازمان آموزش و پرورش استان خراسان.
 .1حائري زاده ،خيريه بيگم و محمد حسين ،ليلي .)0181( .ويژگيهاي معلم موثر .تهران :انتشارات نشر
قطره ،موسسه منظومه خرد.

 .1حيدري پور ،معصومه و فروغي ابري ،احمد علي و سليمي ،قربانعلي(.)0180بررسي شيوه هاي موجود
انتخاب معلم از ديدگاه معلمان ،مديران و مسئولين استان كهكيلويه و بوير احمد .پايان نامه كارشناسي
ارشد برنامه ريزي آموزشي .دانشگاه اصفهان.
 .1دانايي فرد ،حسن؛ فاني ،علي اصغر و براتي ،الهام .)0131( .تبيين نقش فرهنگ سازماني در سكوت
سازماني در بخش دولتي .چشم انداز مديريت دولتي .شماره  .8ص .80-60
 .6ديلقماني ،ميترا ،فهيم نيا ،فاطمه ،ابويي اردكان ،محمد ،فدايي ،غلامرضا .)0131(.نقش فرهنگ دانش در

اثربخشي فرايندهاي مديريت دانش مورد مطالعه :يک سازمان دانش بنيان.فصلنامه تحقيقات كتابداري و
اطلاع رساني دانشگاهي،شماره،63صص.111-121
 .7رضايي دولت آبادي ،حسين ،خزائي،جواد ،كيالاشكي،جعفر ،اماني،مجتبي .)0132(.طراحي مدل تاثير
گذاري فرهنگ سازماني بر تسهيم دانش و ايجاد چابكي در مهار شرايط بحراني سوانح آتي با رويكرد
پدافند غيرعامل.دو فصلنامه مديريت بحران،سال دوم،شماره،1صص.67-13

 .8رهنوردآهن ،فرج اله9صدر ،فاطمه.)0188(.رابطه ادراک فرهنگ تسهيم دانش كاركنان با عوامل سازماني
در دستگاه هاي دولتي.فراسوي مديريت بهار .71-10:)8(2 ;0188
 .3سهرابي يورتچي،بابک؛رئيسي وانايي،ايمان وشفيعا،سپيده.)0183(.ارائه الگويي كاربردي براي سنجش

ميزان توانمندي تسهيم دانش(بررسي دانشگاه هاي تهران)،فصلنامه پژوهشگاه علوم وفناوري اطلاعات
ايران،دوره،26شماره،0صص.1-28

317 / بررسي رابطه قابليتهاي حرفهاي معلمان ابتدايي شهر اصفهان با تسهيم دانش
نقش اعتماد بين فردي و تسهيم.)0132(. عبدالرضا، رضايي،  عبدالرضا،بيگي نيا،علي حسين، كشاورزي.01
 انتشار،  پذيرفته شده،مقالات آماده انتشار.)  ستاد شركت ملي گاز ايران:دانش در سازمان (مطالعه موردي
.0132  مهر28 آنلاين از تاريخ

( ارزشيابي درون دادها و برونABC) سنجش صلاحيت پايه.)0173( مريم، عليرضا و خيريه، كيامنش.00
. پژوهشكده تعليم و تربيت.)دادهاي آموزشي در ايران(پايه پنجم ابتدايي

 آمادگي اعضاي هئيت علمي براي پذيرش برنامه ريزي درسي غير متمركز.)0181( نعمت الله، موسي پور.02
. كرمان. ضرورتها و الزامات: همايش تمركز و عدم تمركز در فرايند برنامه ريزي درسي.در آموزش عالي
 فراتحليل تاثير فرهنگ سازماني.)0130(. علي، سيادت،رضا، هويدا،احمد، عابدي،اشرف، ميرحيدري.01
،براستقرار مديريت دانش در سازمان هاي ايران دوفصلنامه رويكردهاي نوين آموزشي
36-77صص،06شماره
 همايش معلم.) شيوه مديريت كلاس و مهارت هاي ارتباطي با دانش آموزان0181( زيبا، هاشمي فشاركي.01
.در عصر دانا
Acknowledgments(2010). National Professional Standardsfor Teachers,Draft12
February 2010.
Aloe, AM and Jane Becker, B(2009). Teacher Verbal Ability and School
Outcomes: Where Is the Evidence? Journal Educational Researcher, 38(8),
612, 13.
Bruner, J(2007). Cultivating the Possible. Lecture Presented at Oxford
Dedictation Bruner Building.
Cochran-Smith, M. Zeiehner,K.M(2005). Studying Teacher Education: The
Report of the AERA Panel on Research and Teacher Education.Routledge.
Available from: http://www.nap.edu.
Kastberg. P. (2009).Personal knowledge management in the training of nonliterary translators.The Journal of Specialized Translation. 11.(2009). pp. 88102.
Kimberly, B(2009). The Characteristics of Effective Teachers
AuthoredbyKimberly BackinTeaching andLearning Authored by in Teaching
and Learning Published on 07-08-2009. http://www.edubook.com/thecharacteristics-of-effective-teachers/869.
Martinet, M A. Raymond, D. Gauthier, C(2001). set out 12 Professional teacher
competencies in Teacher training Orientation Professional Competencies,

 نگاهي نو به تكريم معلّم: همايش توسعهي حرفهاي/ 318

The Ministry of education of Québec (La direction de la formation et de la
titularisation du personnel scolaire summarised below. Gouvernement du
Québec. Dépôt légal – Bibliothèque nationale du Québec
McGraw, R. H., Lynch-Davis, R. K, Koc, Y, Kapusuz-Budak, A, & Brown, C.
A(2007). The multimedia case as a tool for professional development: an
analysis of online and face-to-face interaction among mathematics preservice teachers, in-service teachers, mathematicians, and mathematics
teacher educators. Journal of Mathematics Teacher Education, 10(2), 95–121.
Meiers, M & Ingvarson, L(2006). Investigation the Links Between Teacher
Professional Development and Student Learning out comes. Journal
International Education, 8(2), 213-22.
Mitkovska, Snezana Jovanova(2010). The need of continuous professional
teacher development. aStip, Bulevar JNA 4/13.www.sciencedirect.com
Morales López, Y(2o11). Inputs for the incorporation of the UNESCO
guidelines on ICT competency standards for teachers: the training of teachers
of mathematics in Central America. ICE. Universidad de Oviedo. 39)1(,3-12.
Sandra, L. (2001). The relationship between shared work values and
interpersonal trust among individuals in selected work settings. University of
Illinois at Urbana Champaign. United States.
Walsh, L. J.; Bhatt, M., & Martunek, J. M. (2009). Organizational knowledge
creation in the Chinese context, Management and OrganizationReview, 5(2),
261-278.
Wolff, S. (2003). Organizational health: Beyond integrated disability
management. Compensation & Benefits Review. 32(2):112-118.
Zeki SAKA, A)2009). Assessment of an effective approach in science teaching
and improving professional skills of student teachers. Procedia Social and
Behavioral Sciences. 1(2) 1533–1544.www.sciencedirect.com/science.

«چگونه با درس پژوهی مسیر توسعه حرفهای معلمان هموار میشود؟»
اردشیر عسکری
قدسی سوزنی

1

2

چکیده
هدف اين مقاله ،مطالعه نقش درس پژوهي در رشد و توسعه حرفهاي معلمان است .بدون ترديد
يكي از مولفههاي اساسي تاثيرگذار بر توسعه حرفهاي معلمان مجهز شدن آنها به مهارتهاي
پژوهشي است .معلمان براي توسعه حرفهاي خود ناگزير بايد در ابعاد گوناگون با پژوهش ارتباط
برقرار كنند .عرصه تدريس و يادگيري ،عرصهاي پيچيده است .بررسيهاي بين المللي اخير در حوزه
توسعه حرفهاي معلمان بيانگر رويكردهاي نويني مانند پژوهش مشاركتي در كلاس درس است كه
بيش از اقدامات گذشته در تلفيق نظريه و عمل توفيق يافته است .پژوهشگران به اين باور رسيدهاند
كه درس پژوهي يک نظام منظم ،هدفمندوهماهنگ است كه به وسيله معلمان انجام ميگيرد و هدف
آن بهبود تدريس وآموزش است .درس پژوهي الگويي است براي گسترش پژوهش در مدرسه،
توليد دانش حرفهاي ،غنيسازي يادگيري ،پرورش حرفهاي معلمان و بهبود يادگيري دانشآموزان،
تبديل مدرسه به محيط موثري كه در آن معلمان از يكديگر بياموزند و به بهبود مستمر آموزش كمک
كنند .درس پژوهي ساختار مناسبي را براي رشد و توسعه حرفهاي معلمان ارائه ميدهد.
کلیدواژه :توسعه حرفهاي ،معلم ،درس پژوهي

 .0رئيس گروه طرح وبرنامه اداره كل آموزش و پرورش استان همدان
 .2دانشجوي رشته مشاوره و راهنمايي،دبير دبيرستان هاي ناحيه 2همدان
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مقدمه
در دستگاه آموزش و پرورش هدایت نسل فردا به معلمان جامعه سپرده شده است .معلمان ستون
اصلي نظام آموزشي هستند و تحول اساسي در آموزش آنان باعث مي شود كه ديگر مجري بي چون
و چراي دستورات آموزشي متمركز يا نيمه متمركز نباشند كه نسبت به شرايط بومي آنها غير واقعي
است (گويا  .)0173 ،با توجه به تصورات و توصيفهاي گوناگون از كار معلم كه همانا تعلیم و
تربیت نیروی انسانی خلاق ،آموزشدیده و مسئولیتپذیر جهت توسعه و ترقی جامعه است كه
اين امر حاكي از جايگاه خطير معلمين در پيشبرد رسالتهاي آموزش و پرورش است .امر مسلم
اين است كه ،معلمين نيز مانند بسياري ديگر از انسانها در حرفههاي گوناگون داراي نيازهاي عديدهاي
مانند نياز مستمر به پيشرفت ،به روز رساني مهارتها ،دانش و شايستگيهاي خود هستند .تغيير و
تحولات سريع و شگرف در كليه ابعاد و زمينههاي علمي و عملي در جهان مسالهاي است كه
ضرورت بهنگام سازي دانش و مهارتهاي دست اندكاران امر تعليم و تربيت به منظور تربيت
نيروي انساني منطبق با تحولات و براي پاسخگويي به نيازهاي جامعه را طلب مي كند.
بررسي هاي بين المللي اخير در حوزه توسعه حرفه اي معلمان بيانگر رويكردهاي نويني مانند
پژوهش مشاركتي در كلاس درس است كه بيش از اقدامات گذشته در تلفيق نظريه و عمل توفيق
يافته است.
در درس پژوهي ،مدرسه و كلاس،اتاق فكر نظام آموزشي است،كه معلمان مدام به تفكر وباز
انديشي در مورد مسايل تدبير مي پردازند.پژوهشگران به اين باور رسيده اند كه درس پژوهي يک
نظام منظم ،هدفمندوهماهنگ است كه به وسيله معلمان انجام مي گيرد و هدف آن بهبود آموزشي
است (يوشيدا ، )0181،كه بر آموزش هاي ضمن خدمت معلمان و روش تدريس دروس تاثير دارد
(اكتفايي نژاد )2111،و باعث افزايش دانش حرفه اي و قدرت آموزش آنها مي شود ،ليكن باعث
تغيير و تمرينات و رفتارهاي آموزشي نيز مي گردد(راک و ويلسون.)2111،
با توجه به اقبال و همه گير شدن درس پژوهي درآموزش و پرورش دنيا و تاثير گذاري كه اين
روش بر توسعه ي حرفه اي معلمان دارد  ،تحقيقاتي در اين موردمي تواند مفيد باشد كه يافته ها
نشان داده است درس پژوهي علاوه بر يادگيري دانش آموزان ،بر توسعه حرفه اي معلمان نيز تاثير
دارد به عبارتي درس پژوهي با مشاهده دقيق رفتار دانش آموزان ،رفتارهاي معلمان را جهت دهي
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و كنترل مي كند .در واقع درس پژوهي به يادگيري دانش آموزان و رشد وپرورش معلمان توجه
دارد.
معلمان زيادي هستند كه در سادگي روش و استفاده از چندين سال تجربيات خود كار مي كنند
و در كلاسهاي درس به جست و جو و كنكاش در روش (آموزش و تدريس) را ندارند حتي در
خود ريسک استفاده از نمايه هاي پايه هاي آموزشي هم رشته هاي خود را به وجود نمي آورند.
چنين معلماني را مي توان گوشه گير ناميد .البته با احتياطي مبني بر اينكه آنها قادرند در روش هاي
خود تجديد نظر كنند .در روش هاي جديد ،معلمان گوشه گير عموما رها مي شوند .در مقابل ،ساير
معلمان ،گوشه گيري را كنار گذاشته و فعاليت ها را به عنوان تكاپوي اصلي خود درمي آورند.
پژوهشگران ژاپني براي درس پژوهي دقيقا بر همين مهم انگشت مي گذارند و معتقدند كه معلمهاي
وقتي كار گروه هاي كوچكي تشكيل ميدهند ،مسائل تدريس را به بحث ميگذارند به روشهاي
بهتري براي تدريس دست مي يابند كه به معناي «به روز شدن» را در خود متبلور ميكنند.
تمرين مشاركت،گفت وگو ،حرف زدن با هم را بايد با آموختن از ديگران آغاز كنيم.براي بهره
مندي از مزيت اين روش همه ما به بهره مندي از مهارت هاي لازم براي گفت و گوي عملي ،
تفكرمنطقي،نقدپذيري،مشاركت فعال،تحمل نظر ديگران،نگرش عملي به اموروپذيرش پيامدهاي
طبيعي و منطقي رفتارهاي خود نيازمنديم.براي بهره مندي از روش پژوهش مشاركتي (مطالعه
درس)لازم است مهارت هاي مشاركت در گروه را در خود پرورش دهيم و نگرش خود را به
فعاليتهاي مشاركتي به نحو موثري اصلاح و بازبيني كنيم (سركارآراني.)0183،
به گفته شون( 0نقل ازمرتاضي مهبراني )0182،چون حرفه معلمي داراي ويژگيهاي خاص ازجمله
پيچيدگي،ناپايداري ،منحصر به فرد بودن و تضاد ارزشي است ،پس تمامي مسايل آن قابل پيش بيني
نيست .بنابراين علاوه بردانش موضوعي و دانش روشي ويژه كه اغلب داراي قانون هاي كلي هستند
لازم است در آموزش معلمان به مسايل منحصر به فرد حرفه اي آنان توجه شود.
به طور سنتي آموزش هاي پيش و ضمن خدمت معلملن كه مسوليت توسعه حرفه اي آنان را
به عهده دارد بر دانش افزايي موضوعي و روش تدريس معلم مدار و موضوع مدار تكيه مي كند.

1 . shon
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پژوهش هاي بين المللي اخير در زمينه توسعه حرفه اي معلمان،روشنگر جهت گيري هاي متفاوتي
از اقدامات معمول در اين حوزه است.سركارآراني( )0178دراين باره مي گويد:
اين پژوهشها بيشتر بر مدرسه و كلاس درس استوار است و مي كوشد معلمان را بيش از پيش
در تصميم گيري هاي مربوط به شيوه هاي بهبود كيفيت آموزشي مدارس مشاركت دهد .اين آموزش
به معلمان كمک مي كند تا به هنگام كسب صلاحيت هاي حرفه اي در حين كار به باز سازي فكري
خويش و دانش آموزان در فرايند آموزش –يادگيري توجه جدي مبزول دارند.
امروزه توجه و تمركز نظام هاي آموزشي به بهبود يادگيري مدرسه اي افزايش يافته است و
كلاس درس آخرين موقعيت مشترک است كه همه تلاش ها بايد از طريق آن جريان يابد،
رويكردهاي اخير در نظام آموزش وپرورش در راستاي بهبود يادگيري حاكي از يادگيري مشاركتي
دركلاس درس وپرورش دانش آموزان به عنوان نسل پژوهنده مي باشد.از سوي ديگر به علت آنكه
معلم كارگذار اصلي در كلاس است اگرخود به درستي ةموزش نبيند و پژوهشگر نباشد چگونه
ميتواند نسلي پژوهنده را تعليم دهد؟
از آنجا كه درس پژوهي به عنوان رويكردي ژاپني از پژوهش مشاركتي در كلاس درس طرح
مي شود وبررسي آن در توسعه حرفه اي معلمان ايراني ضروري است تا در صورت لزوم الگويي
بومي براي بهرهگيري از آن فرايند در توسعه حرفهاي معلمان ايران طراحي شود .معلم از آن جهت
مورد تاكيد است كه كارگزار اصلي نظام آموزشي به شمار مي رود و اهداف متعالي نظام تعليم و
تربيت در ابعاد مختلف در نهايت بايد به واسطهي او محقق شود (بختياري ومصدقي نيک.)11:0131،

مبانی نظری و پیشیخه
پيشينه درس پژوهي به بيش از سالهاي ( 0311ميلادي) بر مي گردد ،اگر چه آموزش ضمن خدمت
معلمان در مدرسه به اوايل دههي (0361ميلادي) برمي گردد ،ايده ي تلفيق آن با درس پژوهي در
اواسط دهه ي (0361ميلادي) بنا شد،اين تلاش مردمي ده سال بعد توسط سياست گذاران آموزشي
ژاپني مورد توجه قرار گرفت اما با وجود حمايت و تشويق دولت ژاپن انجام اين فعاليت به صورت
داوطلبانه باقي ماند(.فرناندزويوشيدا.)2111،0

1 . Fernandeaz & uoshida
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توجه به درس پژوهي پس از انتشار نتايج مطالعه بين المللي تيمز( )0333رو به گسترش نهاد.
برخي از پژوهشگران آموزشي موفقيت ژاپن را در آموزش هاي بين المللي ( ازجمله تيمز،پرلزو
پيزا) نتيجه استفاده مستمر معلمان ژاپني ازايده ي پژوهش مشاركتي معلمان (درس پژوهي) مي
دانند(سركار آراني،)0131،واين الگو در بسياري از كشورها از جمله آمريكا توسط كاترين لوييس
ودر ايران توسط محمد رضا سركارآراني مورد استقبال و استفاده قرار گرفته است.
ارزيابي داده هاي پژوهشي سركارآراني در كشورهاي آمريكا،سنگاپور،هنگ كنگ ،چين،انگلستان
و ايران نشان مي دهد كه درس پژوهي الگويي اثر بخش براي خلق محيط شوق انگيز براي يادگيري
در مدرسه است .براساس يافته هاي وي ،اجراي اين مدل در كلاس هاي درس رياضي و علوم در
اين كشورها نشان مي دهد كه دانش آموزان و معلمان آنها فرصت هاي ارزشمندي براي تجربه و
ياد گيري در مدرسه به دست آورده اند.
گزارش پيزا )2102( 0و پژوهش هاي ملي وزارت آموزش و علوم ژاپن ترويج درس پژوهي
در مدارس ژاپن را يكي از عوامل موثر بهبود عملكرد دانش آموزان در پيزاي  2102نسبت به سالهاي
پيش از آن مي داند(واتانا.)2101،
لوييس( )2112مهم ترين هدف درس پژوهي را بهبود مستمر تدريس به منظور افزايش يادگيري
دانش آموزان مي داند.
سركارآراني( )2116و حبيب زاده( )0132معتقدند كه بهبود يادگيري دانش آموزان در مدرسه با
رشد و توسعه حرفه اي معلمان رابطه مستقيم دارد(حبيب زاده .)0132،
تعامل مستمر و چهره به چهره ي معلم با دانش آموزان وي را در موقعيت ممتاز و منحصر به
فردي قرار مي دهد كه هيچ عنصر انساني ديگري در اين سازمان از آن برخوردار نيست (محمدي ،
 .)0173هاوسون و ويلسون ( )0386:071بيان مي كنند  :معلمان را مي توان با ياقوت قياس كرد كه
هر دو كمياب  ،هردو داراي استعدادهايي در بدو امر ناشناخته و هر دو داراي رگه هاي درخشندگي
و ناخالصي و هردو محتاج پردازش براي مراقبت براي ازدست ندادن درخشش و جلايي خود

1 . PISA
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هستند ،يكي از اقدامات در اين راستا تلاش در جهت توسعه حرفه اي معلملن به عنوان مهمترين
نيروي انساني در نظام آموزشي مي باشد(نقل از بختياري و مصدقي نيک.)0181،
در تحقيقي كه توسط "هيبرت" با عنوان شكاف آموزشي بر روي برخي از داده هاي "تيمز" در
سال  0333انجام شده است به اين نتيجه رسيدند كه عامل اصلي موفقيت ژاپني ها استفاده از روش
درس پژوهي در توسعه حرفه اي معلمان است (هيبرت ، )0333،نتايج اين پژوهش نقطه عطفي
براي شروع جريان آموزش وسيعي در آمريكاست كه از درس پژوهي ناشي مي شود .بنابراين مي
توان نتيجه گرفت كه درس پژوهي به تازگي مورد توجه پژوهشگران در كشورهاي ديگر قرار گرفته
و خوب است كه پژوهشگران و معلمان كشور ما نيز با دقت اين روش را مورد بررسي قرار دهند.
درس پژوهي از چين تا آمريكا  ،از انگلستان تا استراليا ،از مكزيک تا آلمان و از آفريقاي جنوبي
تا ژاپن همه جا آهنگ تغيير و شوق به تحول در آموزش را برانگيخته است.ماموريت اصلي ايده
درس پژوهي در كشورهاي مختلف جهان ،تشكيل هسته هاي تحول براي بهسازي آموزشي،غني
سازي يادگيري،توانمندسازي معلمان و توليد دانش حرفه اي است(.سركارآني.)0183،
ماتورا )2100( 0نيز ادعا مي كند كه درس پژوهي در ژاپن به طور موثر ،نظريه را به عمل متصل
كرده و معلمان را قادر ساخته درک عميق تري از محتوا و تفكر دانش آموزان به دست آورند.

درس پژوهی چیست؟
واژه درس پژوهي( 2مطالعه درس) را مي توان چنين معنا كرد.
 Lessonيعني درس ،عبرت ،سرزنش باشد درس دادن و درس گرفتن ،عبرت گرفتن و يا
سرزنش كردن يا مورد سرزنش قرار گرفتن مي توان چنين تعبير كرد كه انتظار تغيير رفتار را هم از
دانش آموزان و هم از معلم داريم.
 Studyيعني تحصيل ،بررسي،مطالعه،موضوع،فكر،دفتر،اتاق مطالعه،هرتغييري در رفتار كه
برگرفته از يادگيري است،بايد براساس مطالعه ي دقيق و بررسي منظم باشد .دراين الگو مدرسه

1 . Matoora
2 . lesson study
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"اتاق فكر" نظام آموزشي در سطح خرداست يا معلمان مدام به تفكر،تامل و باز انديشي موضوعات
درسي و مسايل و مشكلات تدريس مي پردازند.
رفتارهاي آموزشي معلمين  ،بر حسب ديدگاهها وتجارب آنان مي تواند در اجرا تاثير گذارد،يعني
معلمان بر شيوه هاي تدريس (روش گرا – ماهر) اهميت مي دهند ،يا معلميني كه بر روش وشيوه
هاي پژوهشي (پژوهش گرا -پژوهنده) تاكيد مي كنند يا معلميني كه بر موضوع درسي و محتوا
(موضوع گرا – عالم و متخصص) توجه دارند ومعلماني كه تجارب اجرايي و پيشينه كاري
خود(تجربه گرا) را به طور دائم بيان مي كنند هر يک به نوعي رفتارهاي اجرايي ،آموزشي و عملكرد
خاص را انتخاب مي نمايند .حال درس پژوهي مي تواند اين رفتارها را به هم نزديک كرده و تلفيقي
منظم و هدفمند از اين رفتارها را كشف كند.
درس پژوهي الگويي است براي گسترش پژوهش در مدرسه ،توليد دانش حرفه اي ،غني سازي
يادگيري،پرورش حرفه اي معلمان و بهبود يادگيري دانش آموزان ،تبديل مدرسه به محيط موثري
كه در آن معلمان از يكديگر بياموزند و به بهبود مستمر آموزش كمک كنند،از جمله برنامه هاي
بيشتركشورها براي تحول در نظام آموزش است.درس پژوهي علاوه برفرايند يادگيري جمعي چرخه
عمل "كايزن" (برنامه ،عمل،بازبيني براي بهسازي مستمر)نيز محسوب مي شودو فرصتي براي سهيم
شدن كارگزاران آموزشي در تجربه هاي يكديگر فراهم مي آورد و به عنوان پيش برنده ي تغيير و
ابزار موثر بهبود مستمر آموزش در مدرسه عمل مي كند،درس پژوهي به گسترش ارزش هاي زير
در مدرسه ياري مي رساند:
-0گفت و گوي حرفه اي با خود و ديگران
-2به رسميت شناختن گوناگوني گرايش ها و تنوع قابليت هاي افراد
 -1تاكيد بيشتر برخود گرداني امور،خود پايداري در تغيير خودباز انديشي در عمل و خود آموزي
مداوم
-1ترويج فرصت غربي براي داشتن اختيار مسوليت در برابر مدرسه
-1آموزش تجربه ها و امكان باز يافت ايده ها و داده ها
 -6غلبه بر ترس از دانستن و ترويج يادگيري
 -7گسترش تعامل بين فردي و مشاركت گروهي
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 -8درس پژوهي به معني پژوهش براي بهسازي عمل تدريس
 -3توانمند سازي افراد به عنوان عوامل پيش برنده ي تغيير و بهبود تدريجي آموزشي
 -01جستجو و به كارگيري زبان فهم مشترک
 -00احساس نياز به يادگيري مستمر براي سرتاسر زندگي(سركارآراني.)0187،
درس پژوهي پژوهش مشاركتي معلمان در مدرسه و كلاس درس است .اين مدل پژوهش معلمان
با بهره گيري از حلقه هاي كيفي پژوهش ،آموزش و يادگيري تلاش مي كند معلمان را در فرآيند
طرح سوال ،برنامه ريزي ،عمل مشاهدهي فعال ،بازخورد و بازانديشي و يادگيري گردهم آورد و به
تبادل نظر تجربه معملي و يادگيري از يكديگر ترغييب سازد .اين الگوي پژوهش در آموزش و
يادگيري تأثير زيادي بر پرورش حرفه اي معلمان ،بهبود كيفيت تدريس ،تداوم تغيير براي بهسازي
مدرسه بهبود يادگيري دانش آموزان و جلب مشاركت فعال معلمان در تبيين آرمان و برنامه عمل و
اداره ي اثربخش مدرسه براي بازسازي آن به مثابه سازمان يادگيرنده دارد .دابين )2101( 0بيان ميكند
در طول اجراي درس پژوهي  ،معلمان چندين بار در طي دوره چند ماهه به منظور توسعه يک درس
پژوهشي با هم ديدار ميكنند .به اعتقاد چوكسكي و فرناندز )2111( 2درس پژوهي فرصتي مشترک
براي معلمان در همه سطوح است تا از يكديگر چيزهايي بياموزتد .در چرخه درس پژوهي  ،معلمان
در يک گروه براي برنامه ريزي ،بحث  ،مشاهده و اصلاح دروس مورد پژوهش به صورت مشاركتي
با هم كار مي كنند (ليم  ،لي  ،سايتو و هارن . )2100
به گفته لوئيس و هرد ،)2100(1درس پژوهي در محيطي واقعي و پراز انگيزه (كلاس درس)
رخ ميدهد و روش مداومي را براي بحث  ،مشاهده و تجزيه و تحليل آموزش و يادگيرري ارائه
مي دهد .اين دو محقق  ،چرخه درس پژوهي را داراي چهار جزء اصلي مي دانند:
 -0مطالعه برنامه درسي و تعيين اهداف :اهداف يادگيري و انتظارات مربوط به برنامه
درسيستم تنظيم مي شود.
 -2برنامه ريزي :در اين مرحله اهداف يادگيري دانش آموز  ،انتظارات از او و طرحي براي
جمع آوري داده ها تنظيم مي شود.
1 .Dubin,J
2 .Chokski, S., & Fernandez, C.
3 .Lewis, C., &Hurd, J
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 -1اجراي درس پژوهي :درس توسط يكي از اعضاي گروه  ،تدريس مي شود و اعضا ديگر
به مشاهده و جمع آوري اطلاعات مي پردازند.
 -1تامل :بعد از اتمام تدريس ،بحث و گفت و گو پيرامون تدريس صورت مي گيرد و
اصلاحات ضروري انجام مي شود.

ویژگیهای توسعه حرفه ای اثربخش
توسعه حرفه اي عبارت است از استقبال از فرصت هاي يادگيري رسمي و غيررسمي كه موجب
تعميق و گسترش شايستگي حرف هاي معلمان شامل دانش ،باورها ،انگيزش و مهارت هاي آنان
مي شود(ميركمالي و همكاران .)0131 ،بر مبناي اين تعريف ،تمامي اقداماتي كه مهارت ها ،دانش،
شايستگي ها و ساير ويژگي هاي فرد را به عنوان يک معلم گسترش مي دهد ،مصداقي از توسعه
است؛ بنابراين آنچه در تعاريف موجود در زمينه توسعه حرفه اي مشترک است ،تأكيد بر نقش
توسعه حرفه اي بر ارتقاء دانش ،نگرش و مهارتهاي معلمان است.

توسعه حرفهای اثربخش:
 فشرده ،پيوسته و توام با تمرين است. بر يادگيري دانش آموزتمركزمي كند و طرز آموزش محتويات يک برنامه آموزشي را ياد مي دهد. با اولويت ها و اهداف اصلاحي مدرسه هماهنگ است.رابطه كاري محكمي بين معلمان به وجود مي آورد. -0درس پژوهي به آموزش معلم و جامعه آموزش حرفه اي بها مي دهد و همه ي آنها را آماده
پيشرفت حرفه اي مي كند.
 -2درس پژوهي  ،ساختار يادگيري جديد و مهمي به نام درس تحقيق ارايه مي دهدتا معلمان
اطلاعاتي براي سر و سامان دادن به اطلاعات ،جمع آوري كنند .در اين تحقيق  ،ايده هاي معلمان ،
تحقيق و سياست گزاران را در هم مي آميزد.
 -1درس پژوهي به يادگيري بلند مدت و پيشرفت دانش آموزان اهميت مي دهد و كمک مي كند
تا معلمان آموزش آكادميک دانش آموزان و پيشرفت ويژگي هاي مهم آنها را مثل كنجكاوي و
پشتكار  ،كه به مرور زمان در بهبود يادگيري دانش آموزان موثرند  ،پي ريزي مي كنند.
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 -1درس پژوهي انگيزه دروني معلمان را پرورش مي دهد تا به اصلاح روش تدريس خود و
همكارانشان ادامه دهند.
 -1درس پژوهي يک مبناي علمي اشتراكي (مشاركتي) براي تدريس ايجاد مي كند كه قابليت
آزمايش و اصلاح شدن دارد.
درس پژوهي به آموزش  ،معلم و جامعه آموزشي بها مي دهد .درس پژوهي يک سيستم تحقيق
و توسعه است كه در آن معلمان با بررسي دقيق تدريس واقعي  ،كمک مي كنند تا ايده اي مربوط
به "بهترين شيوه" را مو شكافي كنند .درس پژوهي ،معلم-راهنما،معلم-هادي ....در اصل معلم –
محور است .در درس پژوهي  ،معلمان سوالات دشوار خودشان را مطرح مي كنند  .درس پژوهي
يک جامعه آموزشي حرفه اي به وجود مي آوردكه در آن معلمان بر معلومات خود در مورد محتوا
،برنامه درسي،تدريس دانش آموزان و اين باور كه تغيير در نحوه تدريس آنها مي تواند در يادگيري
دانش آموزان موثر باشد مي افزايد.
درس پژوهي همانطور كه معلمان را براي بررسي و حل مساله (مشكلات) به يكديگر نزديک
مي كند  ،فرهنگ مدرسه را تغيير مي دهد .معلمان ضمن اينكه به طور دسته جمعي مسايل و
مشكلات را شناسايي و برطرف مي كنند،به يک زبان مشترک نيز دست مي يابند .معلمان ،تعبير
فردي خودشان از زبان آموزش را ارايه مي دهند و با يكديگر همكاري مي كنند تا بفهمند چگونه
ايده هاي جديد بايد عملي شوند .يک فرض مهم درس پژوهي اين است كه هميشه چيزهاي
جديدي در مورد شيوه تدريس براي آموختن وجود دارد .معلماني كه در درس پژوهي شركت مي
كنند ،بيش از آنهايي كه شركت نمي كنند عقيده دارند كه يادگيري در كنار همكاران موثرتر و لذت
بخش تر است.
 -6درس پژوهي يک ساختار جديد و مهم آموزشي فراهم مي كند:
درس پژوهي فرض رابر اين مي گذارد كه معلمان نيازمند فرصت هايي براي كاركردن با همكاران
هستند تا استانداردها را در درس هاي واقعي متجلي ،ذهنيت جديد دانش آموز را به دقت بررسي
و مفهوم را باز بيني كنند و در پرتو آموزش واقعي ،به استاندارد نزديک شوند.
 -7درس پژوهي به يادگيري بلند مدت و پرورش دانش آموزان اهميت مي دهد.
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 -8درس پژوهي و افزايش انگيزه معلمان براي ادامه اصلاحات  :درس پژوهي حامي گرايش طبيعي
معلمان به اصلاح آموزش است و به آنها اجازه مي دهد به جاي اينكه كاررا تمام شده فرض كنند
،ابتكار عمل از خود نشان دهند .وقتي مي بينيد كه دانش آموزان كلاس درس بغلي  ،با اشتياق فراوان
،روشهايي براي بازنگري نوشتن(نگارش) به كار مي برند كه دانش آموزان شما ناديده مي گيرند
تمايل پيدا خواهيد كرد كه بدانيد چگونه مي توانيد همين روش آموزش را در كلاستان اجرا كنيد.
 -3درس پژوهي يک پايگاه اطلاعاتي براي تدريس به وجود مي آورد :پايگاه اطلاعاتي ايجاد شده
در درس پژوهي ،شامل اطلاعات مربوط به ذهنيت دانش آموز،طرح درس و روش هاي آموزشي
مي شود.
درس پژوهي به معناي ايجاد اطلاعات ،آمادگي ،روابط و پنجره اي است كه در كلاس هاي همديگر
باز مي شوند و ما براي اصلاح آموزش و تبديل كلاسهايمان به مكانهايي كه همه ي ما در آنها به
يادگيريمان ادامه خواهيم داد ،به آنها نيازداريم.

نتیجهگیری
درس پژوهي با ايجاد محيطي برگرفته از مطالعه ي علمي (پژوهش) و بررسي دقيق همراه با روح
جمعي (كارگروهي) ،با شواهد 0ميتواند راهكار مطلوبي باشد ،با اين نكته كه در طراحي ،اجراو
تفكر ،باز انديشي 2دقت و تامل كنيم و برنامه ريزي منظمي را به طور جمعي و مشترک تدوين
نماييم.
در روشهاي نوين و تكنيک درس پژوهي  ،معلم نيازمند تفكر سيستماتيک است ،شيوههاي "تک
فكري" كه قائم به فرد است جاي بحث فراوان دارد و همه را دچار "تک نگري" (تک روي) و
يک سو نگري و انجماد فكري مي كند.
تفكر سيستماتيک (نظام مند) معلم را برروش هاي متناوب شدن با ساير افكاردر كنار هم تشويق
مي كند و در كنار آن تفكر انتقادي و تفكرخلاق لازمه ي تزيين و ترايش تراوشات فكري ديگران
خواهد بود.

1 .Evidence
2 .Reflection
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فنيگ لي و هارن ،)2113(0اولسون ،وايت و اسپارو  )2100(2دريافتند كه درس پژوهي ساختار
مناسبي را براي توسعه حرفه اي معلم ارائه مي دهد و از كاربرد اين روش در مدارس حمايت
كردند .به عقيده لوئيس ،پري ،و هرد )2111( 1درس پژوهي قادر به ايجادحدود هفت مسير اصلي
براي توسعه حرفه اي معلم است  ":افزايش دانش در موضوع ،افزايش دانش مورد نياز براي آموزش،
افزايش توانايي مشاهده دانش آموزان ،شبكه همكاران قوي تر  ،اتصال قوي ترفعاليت هاي روزانه
به اهداف بلند مدت ،انگيزه قوي تر و حس اثر بخشي ،و بهبود كيفيت طرح درس هاي موجود ".
همانگونه كه گاسكي )2113(1ادعا مي كند  :به منظور بهبود توسعه حرفه اي ،مربيان بايد با
پژوهشگران مشاركت فعال داشته باشند و خودشان هم به انجام تحقيقات مبادرت ورزند .معلمان
پژوهشگر  ،معلمان فكوري هستند كه همواره در پي حل مسائل هستند و وست )2100(1نيز نتيجه
ميگيرد كه معلمان فكور هميشه در جستجوي راه هايي براي بهبود تدريس خود هستند.
نهايتاَ براي بهره مندي بهينه ازدرس پژوهي بايد پرورش حرفه اي معلمان را به شكلي سازماندهي
كنيم كه در مقابل شرايط و پديدهها توان عمل كردن داشته باشندوصرفا واكنش نشان ندهند .درس
پژوهي معلمان را به فعاليت و تاثيرگذاري دعوت مي كند و ناظر خلاقيت و رهبري معلم است.
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چکیده
هدف از اين پژوهش مطالعه رابطه ميان متغيرهاي خودكارآمادي جمعي و بينش پژوهشي و
توسعهاي معلمان بود .روش پژوهش توصيفي از نوع همبستگي و جامعه آماري اين پژوهش
شامل 0211نفر از معلمان دورههاي تحصيلي ابتدايي ،متوسطه اول و دوم شهرستان اسدآباد در
سالتحصيلي  0131-36بود كه به روش نمونهگيري بهصورت تصادفي طبقهاي تعداد  108نفر با
استناد به جدول كرجسي و مورگان به عنوان حجم نمونه انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند .براي
جمعآوري اطلاعات مقياس كارآمدي جمعي معلم ) (CTEBSشان-موران و بار ( )2111استفاده شد.
پايايي اين مقياس  1/37اعلام شده است .براي بينش پژوهشي و توسعهاي نيز از پرسشنامه استاندارد
بينش پژوهشي و توسعهاي واتسن ( )2111استفاده شد كه پايايي اين پرسشنامه  1/31محاسبه شد.
دادهها با استفاده از روشهاي آمار استنباطي رگرسيون كلي و رگرسيون چندگانه مورد تجزياه و
تحليال قرار گرفت .نتايج نشان داد خودكارآمدي جمعي با ضريب  1/13به صورت مستقيم ومعنادار
با بينش پژوهشي و توسعهاي رابطه دارد .از ميان ابعاد بينش پژوهشي و توسعهاي ،خودكارآمدي
جمعي ،از قدرت پيشبيني كنندگي قوي براي مؤلفه حمايت توسعهاي با ضريب  1/11برخوردار
است و مؤلفههاي مهارت پژوهشي و تمايل به انجام پژوهش را با ضريب 1/176پيش بيني ميكند.
واژگان کلیدی :خودكارآمدي ،خودكارآمدي جمعي ،پژوهش ،بينش پژوهشي و توسعهاي
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مقدمه
جهان امروز ،جهان تمدن و حل مسئله است و دانش سودمند ،دانشي است كه به كارايي علمي و
اجتماعي منتج شود .پژوهش بهعنوان يكي از مهمترين منابع شاناخت و آگاهي انسانها از ديرباز،
نقشي مهم در توسعه جوامع و سازمانها داشته است .مفهوم تحقيق و پژوهش ،ديگر خصلتي
فرهنگي به معناي مرسوم كلمه ندارد ،بلكه عملاً به عاملي اقتصادي و اجتماعي بدل شده است كه
نقش تعيينكننده اي را در شناخت مسائل ،ارائه راهكارها (در جهت حل مسائل) ،كيفيتبخشي و
تعالي هر نهاد و سازماني ايفا ميكند (بجوركستروم .)2113 ،0توجه به امر پژوهش يكي از مهمترين
امور مجامع علمي است .بدون ترديد پيشرفتهاي علمي تنها پشتوانهاي هستند كه ميتوانند ضامن
دوام و استحكام استقلال سياسي ،فرهنگي ،اجتماعي و اقتصادي كشورها در آينده باشد .در آموزش
وپرورش نيز اين مهم بهعنوان يكي از پيچيدهترين و دشوارترين عرصههاي فعاليت بشري مطرح
است ،پژوهش در توليد دانايي و هدايت اماور ،نقاشي برجسته دارد و پرچمدار اين مأموريت مهم
معلم است (ساكي.)0132،
معلمي حرفهاي پويا با پيچيدگيهايي بيبديل است كه طي آن معلمان بهعنوان كارگزاراني فكور،
نقشه آموزش و پرورش را براي نيل به انسان آرماني در تعامل با عناصري متعدد به مرحله اجرا
درميآورند .در اين ميان ،پاژوهش ،منباع ايجاد و توسعه داناييهاي معلمان درباره اين پيچيدگيها
است (استرنگ .)2111 ،2معلمان بهعنوان كارگزاران اصلي نظام آموزشاي ،با پژوهش ارتباطي نزديک
دارند .در اصل ،بخشي عمده از تركيب حرفه معلمي را تعاملهاي علمي -پژوهشي و فكورانه معلم
تشكيل ميدهد .در فرآيند ياددهي و يادگيري ،معلمان همواره با شرايطي نوپديد رو در رو هستند
كه با دانش موجود و اتكاي صرف به دانش ديگران قابل تبيين نيستند (دايموک و جنيفر.)2118 ،1
معلم نميتواند منبع دانايي و اطلاعات خود را تنها به كوششهاي ديگران و پژوهشگران خاارج از
كالاس درس محدود سازد ،لذا بهعنوان فردي حرفهاي بايد بتواند روشهاي خاصي از پژوهشهاي

0 -Bjorkstrom
2- Stronge
1 -Dymoke & Jennifer
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ناظر بار عمال ،مانناد درس پژوهاي 0و اقدام پژوهي 2را باراي حال ماشكلات تدريس به كار گيرد
و از نتاايج آنها در بهباود تادريس بهره گيرد (ويسكو و رز و آدامز .)2118 ،1از اين رو معلام باا
سازماندهي مؤثر فرايند ياددهي -يادگيري ،تدريس خود را در جهات تحقق دانشآموز فكور و
پژوهنده هدايت ميكند و به عنوان يک عنصر پژوهنده ،در مسير فرايند ياددهي -ياادگيري ،نقاش
خود را به درستي ايفا ميكناد (ويلينگهام .)2113 ،1در اين موقعيت معلم بايد به سازوكاري مؤثر
براي دستيابي به دانشي بومي -براي عمل مؤثر در شرايط پيچيده تدريس -متصل باشد .در چنين
بستري است كه رويكرد معلم پژوهنده زاده ميشود و پرورش مييابد (دايموک و جنيفر )2118 ،و
در نهايت اين فرايند به ايجاد بينش پژوهشى 1در معلمان منتهي ميگردد .به ديگر سخن ،كسى داراى
بينش پژوهشى است كه بتواند از مهارتهاي ذهنى و علمى متفاوت ،در موقعيتهاي پيشآمده به
درستي استفاده كند (سليقهدار.)0183 ،
براي ايجاد بينش پژوهشي لزوم تأكيد بر اهميت و ضرورت دستاوردهاي علمي و فني و آگاهي
آنها ضروري است .لذا ضرورت دارد معلمان با بهره جستن از اين دستاوردهاي علمي و مجهز
شدن به بينش پژوهشي از طريق پژوهيدن و انديشهورزي ،پيوسته ميان يافتههاي امروز و
دستاوردهاي گذشتگان پيوند منطقي ايجاد كنند و در اين راستا به توسعه حرفهاي دست يابند
(استنبرگ.)2111 ،6
اولين گام در زمينه ارتقاي بينش پژوهشي و دستيابي به توسعه حرفهاي ،شناخت صحيح
عوامل و متغيرهاي تأثيرگذار بر بينش پژوهشي و توسعهاي است (دايسون .)2117 ،7پژوهشگران
ابراز اميدواري كردهاند با شناخت اين عوامل ،بتوانند بينش پژوهشي و توسعهاي معلمان را در جهت

0- Lesson Study
2- Action Research
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1 -Willingham
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6 -Sternberg
7 - Dyson
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ارتقا دستخوش تغيير قرار دهند (ويراما .)2111 ،0هرچند عوامل بررسيشده جهتهاي مناسبي را
براي مطالعه در اختيار ميگذارند ولي مسلم ًا نميتوانند بهعنوان چارچوب جامعي موردنظر قرار
گيرند ،لذا ميتوان اميدوار بود كه با استفاده از شناسايي عوامل تأثيرگذار و سنجش دقيق ميزان اثر
بخشي آنها به چارچوب منظمي براي ارائه مؤثر جهت دستكاري عوامل بهمنظور ارتقاي بينش
پژوهشي و توسعهاي دست يافت.
از ميان عوامل مرتبط و تأثيرگذار بر بينش پژوهشي و توسعهاي ،كارآمدي معلم 2قابل طرح
است .باورهاي كارآمدي 1معلمان از ويژگيهاي انگيزشي و روانشناختي واباسته باه شاغل
محاسوب ميشود .خودكارآمدي يک متغير اساسي در فرآيند انگيزش است و زمينهساز كانشوري
فارد ميشود (درينگتان و انجله.)2101،1
كارآمادي برخاساته از نظريه شناختي– اجتماعي است .كاملترين و از لحاظ باليني سودمندترين
و از جهت نظري پيچيدهترين مدل موجود در رفتاردرماني معاصر ،نظريه شناختي اجتماعي بندورا

1

است .در اين ديدگاه ،رفتار ،عوامل فردي و عوامل محيطي ،همه بهعنوان تعيينكنندههاي به هم
وابسته عمل ميكنند .افاراد نه منحصراً توسط نيروهاي دروني به حركت درميآيند و نه برده محيط
هستند بلكه ياک تعامال متقابل و مستمر بين تعيينكنندههاي فردي و محيطي وجود دارد (وسكوو
همكاران .( 2118 ،

همانگونه كه بندورا و ساير پژوهشگران نشان دادهاند ،بسياري از رفتارهاي انسان با سازوكارهاي
نفوذ بر خاود ،6برانگيخته و كنترل ميشوند .در ميان مكانيسمهاي نفوذ بر خود ،هيچكدام مهمتر و
فراگيرتر از باور به خودكارآمدي نيست .خودكارآمدي تقريباً بر روي همه چيز ،از حالات رواني
گرفته تا رفتارها و انگيزهها تأثير دارد .افرادي كاه بااور دارناد ميتوانند با اعمالشان به نتايج دلخواه
0 -Veeramah
2 - Effectiveness
1 -Believe efficiency
1 -Derrington & Angelle
1 -Bandura
6 -Self-influence
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برساند ،در روياارويي باا مشكلات احساس صلاحيت بيشتري ميكنند .از سويي افارادي كه از
شايستگي و صلاحيت بااالا در انجام يااک تكلياف برخوردارند ،اما باور پايين نسبت به قابليتهاي
خاود دارناد ،براي تكميل تكليف ،كمتر تلاش ميكنند بنابراين ،خودكارآمدي عاملي مهم براي انجام
موفقيتآميز عملكرد و كسب مهارتهاي اساسي لازم براي انجام آن است.
از آنجا كه افراد هم بهصورت فردي و هم بهصاورت جمعاي عمال مايكنناد ،باورهااي
خودكارآمدي ميتواند هم در سطح شخصي و هم در سطح جمعاي مفهومسازي شاود (استر 0و
همكاران ،0337 ،به نقل از بنادورا.)2112 ،
به نظر بندورا ( )2112باورهاي خودكارآمدي جمعي 2قضاوتهاي افاراد در باره قابليتها و
تواناييهايشان براي انجاام عملاي خااص در شرايط خاص است و در معني محدود به كار ميرود.
با وجاود اين تعداد قابل توجهي از پژوهشگران و روان شناسان از مفهاوم خودكارآمدي جمعي به
معناي باورهاا و قضااوتهااي افاراد درباره صلاحيت و توانايي كلي خود در رويارويي با رويدادها
يا موقعيتهاي تنيدگي زا و تهديدكننده استفاده كردهاند (شوارتز ، 2111 ،1به نقل از كجباف.)0131 ،
عملكرد مؤثر به داشتن مهارت و هم به باور در توانايي انجام آن مهارت نيازمند است .خودكارآمدي
جمعي بر ميزان تلاش براي انجام يک وظيفه اثر ميگذارد .مجموعه افرادي كه به كارآمدي خود
باور دارند براي غلبه بر موانع و مشكلات تلاش مضاعفي ميكنند .در مقابل افرادي كه به
شايستگيهاي خود شک ميكنند علت شكست را به ناتواني خويش نسبت ميدهند .لذا توجه آنان
بهجاي ح ل مسئله كه از الزامات بينش پژوهشي است ،متمركز بر فقدان شايستگي خود است
(كجباف.)0131 ،
خودكارآمدي جمعي ،موضوعي است كاه در خصوص آنها مطالعات فراواني انجامشده و مي
توان يكي از جنبههاي كارايي معلمان و اثربخشي مدارس را پژوهش بهطور اعم و بينش پژوهشي

0- Ester
2- collective teacher efficacy
1- Schechter
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و توسعهاي بهطور اخص دانست .در واقع ميتوان گفات پاژوهش و نتايج آن حساسترين و
مهمترين عامل در فرايند خلق دانش است.

ماركز )0333( 0خاطر نشان كارده است ،تيمهايي كه خودكارآمدي جمعي بالاتري دارند ،كاركرد
بهتري را درانجام هر فعاليتي از خود نشان ميدهند .وقتي اعضاي گروه تواناييهاي كلي گروه خود
را مدنظر دارند و تصورات خود از خودكارآمدي جمعاي را درباره سطوح رفتارهاي گروه نشان
ميدهند [يا نشاان نميدهند] ،خودكارآمادي جمعاي اعضااي تايم افزايش [يا كاهش] مييابد.
"فرايناد قضااوت ياا ارزياابي از تواناييهاي سااير افاراد يكاي از پيشبيني كنندههاي
خودكارآمدي جمعي است" (تاسا.)2:2117 ، 2
شناخت عوامل مؤثر بر بينش پژوهشي بهمنظور تأثيرگذاري مطلوب بر آن در جهت ارتقاي
كيفيت تصميمگيريهاي كلان است ،زيرا ميتواند زمينهساز براي ايجاد چالشهاي اصلاحي در
مدارس بهوسيله مديران سطوح عالي دستگاه آموزش و پرورش باشد .پژوهشها نشان داده است
كه احساس كارآمدي تنها ويژگي معلم است كه ارتباط نيرومندي با موفقيت دانش آموزان و عملكرد
معلمان دارد (آزر .)2101 ،1اثرگذاري مؤثر خودكارآمدي جمعي بر بينش پژوهشي و نقش آن در
دستيابي به توسعه حرفهاي از الزامات تحقق اهداف آموزش و پرورش است .بهعلاوه ميتواند
افزايش اثربخشي و كارآيي مطلوب معلمان را به همراه داشته باشد .اين موضوع نيازمند مطالعه و
پژوهش است و پرداختن به اين موضوع ارائهكنندهي چارچوبي براي عمل و فعاليت در آينده خواهد
بود .لذا اين نوشتار به دنبال آن است كه رابطه بين خودكارآمدي جمعي و بينش پژوهشي و توسعهاي
معلمان را مورد بررسي قرار دهد.

مبانی نظری و پیشیخه پژوهش

0 -Marks
2 -Tasa
1 - Azer
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بينش پژوهشي«ساختاري است كه رفتار معنيداري را به وجود ميآورد و به ما اجازه ميدهد تا
فعاليتهاي پژوهشي را درک و ارزيابي كنيم» (چيتام ،2117،0به نقل از شوند غربي.)07:0130،
باور و نگرش زيرمجموعهاي از سازههاست كه حالتهاي ذهني افراد را تعريف ميكند تا به
اعمال آنان جهت دهد .اين اعمال شامل احساسات ،چشماندازها ،رويكردها و حالتهاست
(فرانكلين ،)2100 ،2اهميت بررسي بر روي نگرشها از آن جاست كه نگرش بهعنوان تعديلكننده
عوامل ديگر و موفقيتهاي آينده شناخته ميشود (پاپاناستازيو .)2111 ،1در زمينه پژوهش نيز
نگرشها و باورها بهعنوان مفاهيم مهم در درک فرايند تفكر معلمان ،فعاليتهاي كلاس درس ،تغيير
و يادگيري تدريس شناخته شدهاند .به اين دليل توجه به باورهاي معلمان يک ويژگي در مطالعات
و برنامههاي طراحي شده است (زولي.)2111،1
تاكنون پژوهش هاي مجزا و منفردي بر روي عوامل مرتبط با بينش پژوهش ،عوامل مؤثر بر
بينش پژوهشي و توسعه پژوهش انجامشده است .مروري بر پژوهشها انجامشده نشان ميدهد
ويژگيهاي شخصي مثل سن و جنس بر بينش پژوهشي مؤثر است.
درپژوهشي مشخص شده است كه دانشجوياني كه سن بيشتري داشتند نسبت به دانشجويان
جوانتر نگرش مثبتتري به پژوهش داشتند( .بجوركستروم .)2113،البته اين يافته تا اندازهاي با
انتظار پژوهشگران در تعارض بود .همچنين دانشجويان زن نگرش بالاتري را نسبت به دانشجويان
مرد نشان دادند.
مطالعه ساها )2101( 1نشان داد از مجموع  01متغير پيشبيني كننده نگرش نسبت به پژوهش
چهار عامل معنادار است .پيشبينيهاي معنادار بدين شرح بودند :تعهد شغلي مديران ،6مديراني كه
نشان دادند علاقهاي براي ترک شغلشان ندارند ،توجه بيشتر به دانش پژوهشي داشتند .تمايل براي
0 -Chitam
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نوآوري ،مديراني كه بيان كردند دوست دارند در شغلشان نوآوري انجام دهند ،توجه بيشتري نسبت
به دانش پژوهشي داشتند .جنسيت معلمان ،معلمان زن ارزش بيشتري نسبت به مديران مرد براي
دانش پژوهشي قايلاند و ساعت كاري هفتگي در مدرسه ،مديراني كه ساعات بيشتري را صرف
كارهاي مدرسه ميكنند به دانش پژوهشي توجه كمتري داشتند.
ويراما ( )2111متغيرهاي مؤثر بر روي نگرش افراد نسبت به پژوهش را بررسي كرد و به متغير
"اصرار ديگران براي تغيير يا تلاش براي ايدههاي جديد" دستيافت.
در پژوهش ديگري آكس )2110( 0نشان داد ارتباط با روسا در زمينه پژوهش مهم است .با اين
وجود ،در مواردي پيشنهادهاي برگرفته شده از پژوهشها توسط ،مديران بخشها رد شد .در واقع،
اگرچه دانشجويان معتقد بودند كه پژوهش ميتواند سهم مفيدي براي بهبود فعاليت باليني داشته
باشد ،سودمندي آن به خاطر مخالفت ديگران محدود ميشد.
در پژوهش ريزوتو )2110( 2براي شناسايي پيشبيني كنندههاي مشغوليت پژوهشي ،چهار گروه
مستقل تعريف شد كه شامل الف) افرادي كه هيچ فعاليت پژوهشي را درگذشته يا زمان حال گزارش
نكردهاند ،ب) افرادي كه هيچ فعاليت پژوهشي درگذشته نداشتند ،اما يک فعاليت يا بيشتر در زمان
حال گزارش كردند ،ج) افرادي كه يک فعاليت و يا بيشتر درگذشته داشتند ،اما درزمان حال فعاليتي
را گزارش نكرده بودند و آنهايي كه درزمان حال وهم درزمان گذشته يک فعاليت يا بيشتر را
گزارش كرده بودند .ازجمله متغيرها براي تحليل مميز بين آنها متغيرهاي نگرش نسبت به پژوهش،
ادراک محيط پژوهشي ،سطوح آگاهي از حمايتهاي پژوهشي در محل كاربود.
بيشتر مطالعاتي كه در زمينه سنجش بينش پژوهشي و توسعه آن انجام شده است ،نگرش مثبت
نمونه مورد مطالعه نسبت به پژوهش را نشان ميدهد( .كورلت 2112 ،1به نقل از بجوركستروم،
 )2113متوجه شد كه اگرچه مطالعه شوندگان نگرش مثبتي نسبت به پژوهش دارند ولي بسياري از
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آنان به دلايل مختلف كه عموماً از فقدان آگاهي و كمبود زمان و حمايت ناشي ميشود ،از پژوهشها
در كار خود استفاده نميكنند.

کارآمدی جمعی
كارآمدي جمعي «مفهومي برخاسته از نظريه شناختي -اجتماعي بندورا است كه به ميزان اعتقاد
معلمان درباره چالشهاي جمعي و معاونت در موفقيت تحصيلي دانش آموزان اشاره دارد (گودارد،0
 .)2112مطابق نظر بندورا ،كارآمدي جمعي ويژگي مهمي در مدرسه محسوب ميشود .نظامهاي
جمعي ،داراي احساس كارآمدي جمعي و باور مشترک گروهي جهت دستيابي به اهداف و انجام
وظايف مطلوب هستند (مک .كوچ و كلبرت .)2101 ،2براساس مطالعات آنفارا 1در مدارسي كه
كارآمدي جمعي بالا دارند و انتظارات معلمان از دانش آموزان بيشتر و احساس تعاون بين همكاران
قويتر است ،معلمان نسبت به شغلشان افتخار ميكنند ،با والدين و انجمن اوليا و مربيان ارتباط
قويتري دارند .احساس كارآمدي معلم ميتواند متأثر از بافت مدرسه باشد .متون موجود پيرامون
اصلاحات در مدرسه اغلب بر كارآمدي معلم و يا كارآمدي جمعي معلمان بهعنوان متغير مورد علاقه
براي بررسي تأكيد دارند (خاكي ،حجازي ،صادقي.)0130 ،
در واقع خودكارآمدي معلم زماني بهعنوان موضوع مورد علاهي محققان قرار گرفت ،كه دستهاي
از پژوهشها موسوم به راند 1نشان دادند اين سازه ،پيشرفت فراگيران و كاربرد روشهاي آموزش
ابتكاري از سوي معلم را پيشبيني ميكند .پژوهاشگران مطالعات راند (آرمور ،كونري اسگوئرا،
كوكس ،كينگ ،مک دانل ،پاسكال ،بارمن( 1محققاني بودند ،كه خودكارآمدي معلم را تنهاا بهوسيله
دو ماده سنجيدند ،كه دو جنبهي متمايز اين سازه را نشان ميداد .جنبهي اول ،خودكارآمدي تدريس
كلي ناميده شد ،كه درباره تأثيرهاي محيطي كلي بر عملكارد دانشآموزان بحث ميكند و جنبهي

0 - Goddard
2 -McCoach & Colbert
1 -Anfara
1 - RAND (Adopting the name from a contraction of the term research and
)development
1 - Armor& Conry-Oseguera &Cox & King & McDonnell & Pascal& Berman
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دوم ،خودكارآمدي تدريس شخصي ياا خودكارآمادي معلم ناميده ميشود ،كه بهطور اختصاصي
باور يک معلم درباره توانااي اش جهت تأثيرگذاري بر دانشآموزان صحبت ميكند .مطالعات بعدي،
خودكارآمدي معلم را به تعدادي از پيامدهاي مثبت براي دانشآموزان و معلم پيوند زد (رزمن،0
.)2111
پاداشي ( )0188در پژوهشي نشان داد بين رضايت شغلي و خودكارآمدي رابطه معنيدار وجود
دارد و ميان رضايت شغلي و ميزان كارآيي رابطه مثبت وجاود دارد يعناي رضاايت شغلي افزايش
كارآيي را باعث ميشود.
(پايدار )0187 ،در پژوهشي به اين نتايج دست يافت :سطوح بالاي خودكارآمدي معلم بهاحتمال
زياد تأثير مثبتاي بار اعماال دانشآموزان دارد و بهطور بالقوه ،با كيفيت كلاس همراه است .معلمان
با خودكارآمدي مثبت ،سطوح بالاتري از تعهد و اشتياق در قبال كاار خود و سطوح پايينتري از
استرس را گزارش كردهاند.
يافتههاي پژوهشي لوئيس )2118( 2نشان ميدهد كه فراهم كردن فرصت براي فعاليتهاي
مشاركتي معلمان بهمنظور رسيدن به خودكارامدي و در نهايت دستيابي به اهداف اصلاحي تعليم
و تربيت در مدارس با اهميت است .كارآمدي جمعي به دليل پيامدهاي سازماني مهم آن ،اهميت
يافته است .امروزه اين موضوع كه سازمانها چگونه ميتوانند كارآمدي جمعي خود را بالا ببرند
حائز اهميت است .بهخصوص كه مطالعات اندكي در باره وضعيت سوابق كارآمدي جمعي معلمان
وجود دارد (مک كوچ و كلبرت.)2101 ،
در طاول ساه دهاهي گذشاته ،شاواهد قاانعكننادهاي ناشان دادهاناد كاه خودكارآمدي معلم
در چهار حوزه شامل توانايي ايجاد محيط اجتماعي مثبت ،درگير كردن والدين دانشآمااوزان در
اماار تحصيل ،كارآمدي در امر آموزش و كارآمدي براي تصميمگيري ،با رفتار معلم در محيط
مدرسه مرتبط است (كيم و كايم.)2101 ،1

0 - Rosemann
2 - Louis
1 - Kim & Kim
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(شانک و ميک )2116 ،0مطابق با نظر بندورا معتقدند كه عواطف خودكارآمدي معلم ،اهداف
و رفتارهااي وي را تحت تأثير قرار ميدهند .نتايج تحقيق وي نشان ميدهد كارآمدي عمومي
تدريس معلمان بهمرور زمان كمتر ميشود.
كلارالين و هس ،)2117( 2در تحقيقي تأثير خودكارآمدي معلم بر رضاايت شاغلي و انگيازه
ترک را بررسي كردند .نتايج تحليل نشان داد كه خودكارآمادي معلام تاأثير ماستقيم بار رضايت
شغلي و انگيزه ترک دارد (پاداشي.(0188 ،

ولفولک و هوي )2111( 1در مطالعهاي با عنوان «خودكارآمدي و تدريس در كالج» رابطه بين
خودكارآمدي و روابط اجتماعي معلمان بررسي كرده و بر اين باور است كه بازخوردهاي گرفته
شده از همتايان ،خانواده ،همكاران و ديگر افراد تأثيرگذار ،موجب توسعه خودكارآمدي يا كاهش
آن ميشود .علاوه بر اين ،بازخورد در زمينه خودكارآمدي به چگونگي ارائه آن و مقام فردي كه
بازخورد ميدهد ،بستگي دارد.

تعمق در پژوهشهاي انجام شده نشان ميدهد ،عليرغم آنكه مطالعات متعددي انجام شده است،
هنوز نتوانسته تصوير روشني از يک نظام منسجم و يکپارچهاي تحت عنوان «بينش پژوهش و
توسعهاي» بنماياند و تحت اين عنوان مورد مطالعه قرار گيرد .پژوهشهاي انجام شده فاقد جامعيت
و همه جانبه نگري در عوامل مرتبط با بينش پژوهشي است و در نتيجه از تأثيرگذاري يافتههاي آن
كاسته مي شود .لذا مطالعه بر روي عوامل مرتبط و مؤثر بر بينش پژوهش كمک خواهد كرد كه
تمامي عناصر دخيل و مرتبط در توسعه پژوهش بهعنوان اجزايي از يک كل مورد بررسي قرار گيرند.
از سويي ديگر تحقيقاتي كه در چند دهه اخير در زمينه باورهاي جمعي معلم صورت گرفته،
نشان دادهاند باورهااي جمعي معلم بهطور معنيداري با پيامدهاي آموزشي ،عملكرد معلم و انگيزش
ارتباط دارد (عيسي زاده ،احمدي ،غلامي ،اماني .)0130 ،مطالعه بر روي موضوعات بهروز و مرتبط
چون خودكارآمدي جمعي ميتواند دريچهاي جديد جهت انجام بررسي در زمينه اشاعه و توسعه
پژوهشي معلمان گشايد .لذا پژوهش حاضر ،از ميان انواع ويژگيها و باورهاي معلمان ،بينش
0 - Schunk & Meece
2 - Claralin & hees
1 - Woolfolk & Hoy
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پژوهشي توسعهاي و خود كارآمدي جمعي آنان را مورد توجه قرار داده است و هدف آن پيشبيني
رابطه بين خودكارآمدي جمعي و بينش پژوهشي و توسعهاي و مؤلفههاي آن شامل حمايت
توسعهاي ،مهارتهاي پژوهشي و تمايل به انجام پژوهش است.
فرضيه اصلي پژوهش :بين خودكارآمدي جمعي و مؤلفههاي بينش پژوهشي و توسعهاي
معلمان رابطه وجود دارد.
فرضيه دوم پژوهش :ذبين خودكارآمدي جمعي معلمان و مؤلفههاي بينش پژوهشي وتوسعهاي
رابطه معنادار وجود دارد.

روششخاسی
اين پژوهش از نظر هدف كاربردي ،از نظر روش اجرا ،توصيفي پيمايشي و بهطور دقيقتار همبستگي
و تحليل رگرسيون است .جمعيت آماري اين پژوهش0211نفر معلم شهرستان اسدآباد و حجم نمونه
 108نفر از معلمان دورههاي تحصيلي ابتدايي و متوسطه اول و دوم در سالتحصيلي 0131-36
شهرستان اسدآباد بود .روش نمونهگيري بهصورت تصادفي طبقهاي و حجم نمونه با استفاده از
جدول كرجسي و مورگان 0تعيين شد.
روش گردآوري دادهها در اين پژوهش بهصورت ميداني بود .پرسشنامههاي مورد استفاده در
اختيار دبيران و آموزگاران مورد مطالعه قرار گرفت و پس از تكميل و بازگشت پرسشنامهها ،دادههاي
لازم استخراج شد و توسط نرمافزار  SPSS20تحليل شد .تجزيه و تحليل دادههاي پژوهش از روش
رگرسيون كلي براي تعيين رابطه بين خودكارآمدي جمعي و بينش پژوهشي و توسعهاي و رگرسيون
چندگانه براي تعيين رابطه خودكارآمدي جمعي و مؤلفههاي بينش پژوهشي و توسعهاي شامل
حمايت توسعهاي ،مهارتهاي پژوهشي و تمايل براي انجام پژوهش استفاده شد.
ابزار کارآمدی جمعی معلم :براي جمعآوري اطلاعات از مقياس كارآمدي جمعي معلم
)(CTEBSكه توسط شان -موران و بار )2111( 2ساخته شده است ،استفاده شد در اين مقياس ،از
معلمان خواسته ميشود تا با در نظر گرفتن تواناييها ،منابع و فرصتهاي فعلي خويش و نيز با
0 - Krejcie & Morgan
2 - Tschannen-Moran & Barr
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توجه به شاارايط كنوني ،به سؤالها پاسخ دهند .اين مقياس بهمنظور نماياندن تصورات فردي
معلمان درباره قابليتهاي جمعي خود براي تأثير گذاشتن بر پيشرفت دانشآموز و نيز بر مبناي
تحليل معلمان از قابليتهاي تدريس اثربخش ساخته شاده است .اين ابزار سنجش داراي  02گويه
است و پاسخها در دامنهاي از (خيلي كم  ،0تا خيلي زياد  ( 1قرار ميگيرند .در اين مقياس ،پاسخ
هاي هر گويه از  0تا  1نمرهگذاري ميشوند و در نهايت از جمع نمرات افراد در گويههاي مقياس،
ميانگين محاسبه ميشود .اعتبار يابي مقياس نيز نشاندهنده پايايي بالاي اين ابزار سنجش است.
آلفاي كرونباخ مقياس باور كارآمدي جمعي معلم در پژوهش شان -موران و بار ( 1/37 )2111به
دست آمد .اين مقياس در جوامع غير غربي نيز روايي و پايايي مقبولي را نشان داده است (كالسان،0
.)2101
ابزار بیخش پژوهشی و توسعهای :مقياس استاندارد بينش پژوهشي و توسعهاي توسط

واتسن2

( )2111ساخته شده است داراي  06گويه و سه خرده مقياس است :حمايت توسعهاي ،مهارت
پژوهشي ،تمايل به انجام پژوهش .گويههاي  0،2،1،1،1،6،7،8،3خرده مقياس حمايت توسعهاي را
ميسنجد و گويه هاي  01،00،02،01مربوط به خرده مقياس مهارت پژوهشي است و گويه هاي
 01،01،06نيز برخرده مقياس تمايل به انجام پژوهش اشاره دارند .پاسخها در دامنهاي از (خيلي كم
 ،0تا خيلي زياد  ( 1قرار ميگيرند .در اين ابزار ،پاسخهاي هر گويه از  0تا  1نمرهگذاري ميشوند
و در نهايت از جمع نمرات افراد در گويههاي مقياس ،ميانگين محاسبه ميشود .اعتباريابي مقياس
نيز نشاندهنده پايايي بالاي اين ابزار سنجش است .آلفاي كرونباخ ابزار بينش پژوهشي و توسعهاي
 1/31به دست آمد.

یافتههای پژوهش
جدول  ،0شاخصهاي توصيفي فراواني و درصد آمارههاي جمعيت شناختي شامل جنسيت،
مدرک تحصيلي و دوره تحصيلي نمونه مورد پژوهش را نشان ميدهد.
جدول -0توصيف آماره هاي جمعيت شناختي (جنسيت ،مدرک تحصيلي ،دوره تحصيلي) نمونه مورد پژوهش

0 -Klassen
2- Watson
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متغییر

جخسیت

دوره تحصیلی

مدرک تحصیلی

زن

مرد

ديپلم و كارداني

كارشناسي و بالاتر

ابتدايي

متوسطه اول

متوسطه دوم

فراوانی

071

11

61

211

36

31

023

درصد

011

11

21

81

11

23

10

نمودار هيستوگرام رسم شده در مورد مدل رگرسيون ،فرض نرمال بودن دادهها را بر مبناي آزمون
 Fتائيد كرده است ،بنابراين رگرسيون برآوردشده ماورد قباول است.
نمودار  -0هيستوگرام رابطه خودكارآمدي جمعي و بينش پژوهشي و توسعهاي معلمان بر اساس آزمون F
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نمودار  -2نرمال بودن باقيماندهها بر اساس آزمون F

فرضیه اول پژوهش :بين خودكارآمدي جمعي معلمان و بينش پژوهشي و توسعهاي رابطه معنادار
وجود دارد.
براي پاسخ به فرضيه اصلي پژوهش از روش تحليل رگرسيون استفاده شد .نتايج در جدولهاي زير
آمده است.
جدول  -2رگرسيون بين خودكارآمدي جمعي معلمان و بينش پژوهشي و توسعهاي
مدل

ضریب همبستگی

ضریب تعیین

ضریب تعیین اصلاحشده

خطای استاندارد برآورد

1

1/59

1/35

1/35

1/49

جدول  -1آزمون معناداري رگرسيون بين خودكارآمدي جمعي معلمان و بينش پژوهشي و توسعهاي
SS

درجه آزادی)(df

MS

رگرسیون

42/7

1

42/7

باقیمانده

76/8

316

1/24

مدل
1

F

سطح معخاداری

/000 175/6
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کل

317

119/5

جدول  -1محاسبه ضريب  βو سطح معناداري آن براي خودكارآمدي جمعي معلمان
مدل

1

ضریب استانداردشده

ضریب استاندارد نشده
B

خطای استاندارد

1/63

1/17

بیخش پژوهشی توسعهای 1/61

1/45

مقدارثابت

Beta

1/59

سطح معخاداری

t
9/23

/000

13/2

/000

همانگونه كه مشاهده ميشود مقدار  Rيا ضريب رگرسيون  1/13است و استفاده از آزمون F

نشان داد كه اين مقدار در  1/111معنادار است .اين امر نشاندهنده وجود رابطه مثبت و معنادار بين
خودكآرامدي جمعي معلمان و بينش پژوهشي و توسعهاي است .مقدار R2يا ضريب تعيين براي
خودكارآمدي جمعي معلمان برابر  1/11است .اين مقدار بيانگر آن است كه  11درصد تغييرات
بينش پژوهشي و توسعهاي مربوط به خودكارآمدي جمعي معلمان است .همچنين ضريب  βبراي
تغييرات براي متغير خودكارآمدي جمعي معلمان  1/13است و اين بدان معناست كه هر واحد تغيير
در انحراف استاندارد اين متغير باعث  1/13واحد تأثير مثبت در بينش پژوهشي و توسعهاي ميشود،
بنابراين معادله زير را ميتوان براي رابطه خودكارآمدي جمعي و پژوهشي و توسعهاي نوشت:
(خودكارآمدي جمعي) =0/61 +1/61بينش پژوهشي و توسعهاي
فرضیه دوم پژوهش :بين خودكارآمدي جمعي معلمان و مؤلفههاي بينش پژوهشي و توسعهاي
رابطه معنادار وجود دارد.
براي پاسخ به اين فرضيه از روش رگرسيون چندگانه استفاده شد كه نتايج در جدول آمده است
جدول  -1رگرسيون چندگانه بين خودكارآمدي جمعي معلمان و مؤلفههاي بينش پژوهشي و توسعهاي بر اساس ضريب
β
مدل

ضریب استاندارد نشده

1

B

خطای استاندارد

مقدارثابت

2/31

1/214

حمایت توسعهای 1/36

1/152

ضریب استانداردشده

t

سطح معخاداری

Beta

1/399

11.33

1/111

6/92

1/111
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مهارت پژوهشی 1/64

1/148

1/176

1/32

1/111

1/64

1/148

1/176

4/93

1/111

تمایل

همانگونه كه در جدول آمده است ،خودكارآمدي جمعي معلمان ،زير مؤلفه حمايت توسعهاي
را با ضريب  1/133 βكه مقدار  tآن  6/32در سطح  1/111معنادار است ،از بين مؤلفههاي ديگر با
قدرت بيشتري پيشبيني ميكند و بعد از آن مؤلفه مهارت پژوهشي با ضريب  1/176 βكه مقدار t

آن  0/12در سطح  1/111معنادار است توسط خودكارآمدي جمعي پيشبيني شده است و در نهايت
مؤلفه تمايل به انجام پژوهش با ضريب  1/ 176 βكه مقدار  tآن  1 /31در سطح  1/111معنادار
است ،توسط خودكارآمدي جمعي پيشبيني شده است.
معادله زير را ميتوان براي مؤلفههاي بينش پژوهشي و توسعهاي نوشت:
(1/176تمايل به پژوهش)( 1/176 +مهارت پژوهشي) ( 1/ 133 +حمايت توسعهاي)  =2/10 +بينش پژوهشي و توسعهاي

بحث و نتیجهگیری
نتايج پژوهش نشان داد كاه مياان خودكار آمدي جمعي و بينش پژوهشي و توسعهاي معلمان رابطه
قوي ،مثبت و معنادار برقرار اسات .اين به آن معنا است كه خودكارآمدي جمعي معلمان ميتواند
پيشبيني كننده خوبي براي بينش پژوهشي باشد .باورهاي خودكارآمدي جمعي معلمان باعث
ميشود معلمان تواناييهاي خود را بشناسند و بهموجب آن بينش پژوهشي خود را ارتقا دهند و در
مسير توسعه حرفهاي گام بردارند .در مدرسهاي كه خودكارآمدي معلمان بيشتر باشد ،ميتوان انتظار
داشت از بينش پژوهشي و توسعهاي بالاتري برخوردار خواهند بود .ايان يافتهها باا نتاايج
پژوهشهاي ميكسل و هوي )2118( 0لو و كوزلوفسكي ،)2118( 2پترسون )2118( 1و تا حادودي
با پاژوهش بندورا ( ،)2112همسويي دارد .بر اساس اين پژوهشها ،خودكارآمدي جمعي از جمله

0 - Miskel & Hoy
2 - Lev & Koslowski
1- Petersen
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عواملي است كه موجب ايجاد فرايندهاي اجتماعي مثبت ،تعاملات و كارگروهي ،مشاركت ،پايبندي
به ارزشهاي اجتمااعي در كاركنان ميشود.

همسو با نتايج فرضيه اول ،گودارد ( ،)2112در مطالعات خود در زمينه تحليل نظري و تجربي
و اندازهگيري باورهاي خودكارآمدي جمعي در مدارس نيز اعلام كرده است كه اگر خودكارآمدي
جمعي در سطح بالايي باشد ،تلاش براي حل مسئله نيز ارتقا پيدا ميكند .وي بر اين باور است كه
رشد فزاينده پژوهشهاي مربوط به خودكارآمدي جمعي نشاندهنده يک حقيقت و ويژگي ضروري
براي مدارس با عملكرد بالاست و معلمان با سطح خودكارآمدي جمعي بالا بر موفقيت دانشآموزان
تأثيري مثبت ميگذارند.

در فرضيه دوم نتايج پژوهش نشان داد مياان خودكارآمدي جمعي و مؤلفههاي بينش پژوهشي
رابطه قوي ،مثبت و معنادار برقارار اسات .اين به آن معنا است كه خودكارآمدي جمعي معلمان
ميتواند پيشبيني كننده خوبي براي مؤلفه حمايت توسعهاي باشد ،همسو با اين نتيجه ،پترسون
( ،)2118در پژوهشي با عنوان «رابطه بين خودكارآمدي جمعي و حمايت در مدارس» كه در تعدادي
از مدارس ايالات متحده آمريكا انجام داده ،به اين نتيجه رسيده است كه اين دو سازه با يكديگر
رابطه مثبت و معنادار دارند و حمايت همه جانبه از كادر آموزشي خودكارآمدي جمعي در مدارس
را تسهيل ميكند و آن را بهبود ميبخشد.

بر اساس نتايج حاصل از پژوهش حاضر ،مهارت در انجام پژوهش ،مؤلفه دوم بينش پژوهشي
و توسعهاي است كه توسط خودكارآمدي جمعي پيشبيني ميشود .در همين راستا ،بندورا ()2112
در مطالعه خود با عنوان «عامليت انساني و خودكارآمدي جمعي» ذكر كرده است كه براي انجام
دادن موفقيتآميز هر فعاليت كه مستلزم داشتن مهارت مشخصي است ،خودكارآمدي بيشترين تأثير
را بر توسعه دارد .آزماون فراتحليال گولي 0و همكاران ( ،)2112نيز نشان ميدهد كه "خودكارآمدي
جمعي بهطور مساتقيم با عملكرد و مهارت افراد رابطه دارد" (خاسا.)071:2113 ،2

0 -Gully
2 -Khasa
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همچنين بر اساس نتايج پژوهش ،خودكارآمدي جمعي معلمان ميتواند پيشبيني كننده براي
مؤلفه تمايل به انجام پژوهش باشد همانطور كه شانک نشان داد افراد خودكارآماد بار روي تمايل
بر انجام تكاليف خود پافشاري بيشتري ميكنند .اگرچه افراد پوياييهاي خود را به گروه ميآورند،
اما خودكارآمدي جمعي نه تنها تلاشهاي گروهي سازماندهي شده را تشديد ميكند ،بلكه باورهاي
مشترک شكل يافته را تقويت ميكند و عملكرد گروه در آن فعاليت بهعنوان تابعي از اتحاد افراد
استنباط ميشود (كجباف.)0131 ،

پیشخهادها
بدون شک مخاطب اصلي نتايج پژوهش حاضر ،دستاندركاران تعليم و تربيت ،مديران مدارس و
معلمان هساتند .باا توجه به شرايط حاكم بر مدارس كشور ،بهرهمندي معلمان و مديران از احساس
كارآمدي جمعي امري حياتي قلمداد ميشود و مديران و معلمان بهعنوان رهبران آموزش مايتوانناد
با تجهيز هرچه بيشتر خويش به خودكارآمدي اثربخش ،بهويژه خودكارآمدي جمعي ،در توساعه و
تقويت بينش پژوهشي در خود و همكاران نقش اساسي ايفا كنند.
مسئولان و دستاندركاران امر آموزش و بهسازي منابع انساني در آموزش و پرورش ،مستلزم
انجام اقداماتي هستند كه بتوانند مديران و معلمان را براي ارتقا خودكارآمدي و بهموجب آن ارتقاي
بينش پژوهشي و توسعه حرفهاي در مدارس آماده كنند.
با توجه به اثبات رابطه بين خودكارآمدي معلمان و نگرش پژوهشي آنها در راستاي توسعه
حرفهاي ،مديران آموزشي پيشنهاد ميشود كه با برگزاري نشستهايي با رويكرد آسيب شناسانه و
توسعهاي در تشخيص عوامل مؤثر بر قابليتها و شايستگيهاي معلمان بكوشند و پس از اخذ
نظرهاي كارگروهها و تيمهاي پژوهشي موجبات پيشگيري از آسيبهاي خودكارآمدي جمعي و
مخدوش شدن تلاشهاي گروهي و تيمي سازمان يافته را فراهم نمايند و نيز همافزايي علمي و
پژوهشي را موجب شوند.
مديران با آگاه كردن كاركنان از ميزان موفقيت شان ميتوانند به آنان كمک كنند تا بهطور
فزاينده اي احساس كارآمدي كنند .يک راه براي انجام دادن اين كار ،شكستن كارهاي بزرگ و
مهارتهاي پيچيده به اجزا و مهارتهاي جزئيتر كه بهآساني انجام شوند و سپس واگذار كردن
فقط بخشي از آنها در هر زمان به كاركنان است
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محدودیت
اين پاژوهش همانناد ساير پژوهشها كه از تيررس محدوديت به دور نبودهاند ،با محدوديتهايي
رو به رو باوده است .گستره مكااني پاژوهش در شهرستان اسدآباد محدود بود ،اميد است در
پژوهشهاي آينده ساير مناطق كاه داراي شيوه مديريت و ساختار سازماني كم و بيش متفاوتي
هستند نيز مورد مطالعه قرار گيرند .همچناين متغيرهاي اين پژوهش محدود بوده ،لازم اسات در
پژوهش هاي آيناده متغيرهااي بيشتري كه مرتبط با بينش پژوهشي كاركنان است مورد توجه و
مطالعه قرار گيرند .ميتوان كماي بودن نوع پژوهش را محدوديت ديگر پژوهش دانست نياز است
براي مطالعاه دقياقتار از مطالعه كيفي همراه با مصاحبه و مشااهده مشاركتي اساتفاده شاود.
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 .0پاداشي ،سجاد ( .)0188رابطه هوش هيجاني و رضايت شغلي با خودكارآمدي و رضايت شغلي معلمان
ابتدايي .پايان نامه كارشناسي ارشد ،دانشگاه آزاد ساوه.
 .2پايدار ،زهرا ( .)0187بررسي رابطه بين سبک مديريت آموزشي با رضايت شغلي و ثبات و مانادگاري
كاركنان .پايان ناماه كارشناساي ارشاد ،اداره كال آماوزش و پارورش قام.
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«تحلیل و بررسی ارتباط فرهخگ سازمانی مدارس و تعهد سازمانی دبیران»
مریم صالحیزاده
2
سمیه علیپور

1

چکیده
اين پژوهش با هدف تحليل و بررسي ارتباط فرهنگ سازماني مدارس و تعهد سازماني دبيران
شهرستان شاهيندژ انجام شده است .اين تحقيق بر اساس هدف از نوع كاربردي است و با توجه به
روش گردآوري دادهها از جمله تحقيقات توصيفي و از نوع همبستگي بوده است .جامعه آماري
مورد بررسي در اين پژوهش دبيران آموزش و پرورش شهرستان شاهيندژ به تعداد نمونه  210نفر
كه به صورت نمونهگيري خوشهاي انتخاب شدهاند ميباشد .روش گردآوري اطلاعات در اين
پژوهش از طريق پرسشنامه فرهنگ سازماني و تعهد سازماني ميباشد.براي تحليل دادهها از آزمون
ض

ريب همبستگي پيرسون استفاده شده است .نتايج پژوهش نشان داد كه به طور كلي بين

فرهنگ سازماني مدرسه و تعهد سازماني دبيران رابطه معنا داري وجود دارد .همچنين بر اساس
تجزيه و تحليل روابط بين هريک از مولفههاي فرهنگ سازماني و تعهد سازماني نيز رابطه مثبت و
معنا داري وجود دارد.
کلمات کلیدی :آموزش و پرورش ،فرهنگ سازماني ،تعهد سازماني ،فرآيندهاي فرهنگي

 .0مدرس دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهيندژ ا Msphd2@gmail.com
 .2دانشجوي كارشناسيارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهيندژ ا Tase1367@gmail.com
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 1ل مقدمه:
فرهنگ يک سازمان مهمترين ركن از فرآيندهاي كلان فرهنگي محيط سازمان است ،حد و مرز
چنين فرهنگي توسط اين فرآيندها تعيين ميشود .هر سازمان جنبههايي از فرهنگهاي ملي،
منطقهاي ،صنعتي ،شغلي و حرفهاي را كه در آنها فعاليت ميكند به نمايش ميگذارد و تا حدودي
بر اساس فرآيندهاي فرهنگي تثبيت شده توسط تعدادي از افراد محيطي شكل ميگيرد .فرهنگ
كليت پيچيدهاي از جنبه هاي متمايز معنوي ،مادي ،فكري و روحي است كه يک جامعه و يا گروه
اجتماعي را توصيف ميكند .فرهنگ نه تنها مشتمل بر هنر و مكتوبات ،بلكه همچنين شامل شيوههاي
زندگي ،حقوق اساسي انسانها ،نظام ارزشي ،سنتها و اعتقادات است كه به عقيده هافستد فرهنگ،
برنامه ريزي ذهني است كه به جداسازي اعضاي يک گروه و يا يک جامعه از ديگران ميانجامد،
كه بي واسطهترين ماخذ تاثيرگذار بر فرهنگ سازماني ،كاركنان و افراد درون سازمان ميباشد
(فرهنگي و همكاران .)220 :0187 ،لازمه همگام و همساز شدن با تغييرات و تحولات محيطي،
ايجاد بست و محيطي مطلوب و مناسب براي بروز افكار تازه در سازمان ميباشد(كياوند:0180 ،
.)061
اگر سازماني بخواهد براي برخورداري از رسالتي روشن ،راهبردي مطلوب ،ساختار سازماني
كارآمد و طراحي شغلي مناسب به طور كامل به هدفهاي خود دست يابد ،نيازمند نيروي انساني
توانمند و متعهد است ( .)Rezaeyan, 2008: 391از طرف ديگر ،تلاش در جهت شناخت فرهنگ
سازماني ،در دهه هاي اخير اهميت قابل توجهي پيدا كرده است و تحليل فرهنگ سازماني يكي از
مهمترين بخشهاي تحقيقاتي رفتار سازماني را به خود اختصاص داده است .برخي از صاحبنظران
مديريت و سازمان ،پيشرفتهاي شگرف تعدادي از سازمانهاي موفق را در فرهنگ آنها جستجو
ميكنندو فرهنگ سازماني همچون مقولع تصميمگيري به صورت يک موضوع مشترک در تمامي
مطالعات مربوط به مديرت آمده است (رضايي.)036 :0131 ،
به نظر بسياري از صاحبنظران مقصود از فرهنگ سازماني سيستمي از استنباط مشترک است
كه اعضا نسبت به يک سازمان دارند و همين ويژگي موجب تميز و تفكيک دو سازمان از يكديگر
ميشود ( .)Robbins, 2009: 159شواهد حاكي از آن است كه فرهنگ سازماني بسته به اين كه
چقدر قوي يا ضعيف باشد ممكن است بر ساختار سازمان اثر بگذارد .در سازمانهايي كه فرهنگ
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قوي دارند ارزشهاي غالب را ميپذيرند استحكام رفتاري بوجود ميآيد و در نتيجه فرهنگ سازماني
عملا ميتواند جايگزين آيين نامهها و مقرراتي شود كه بطور رسمي كاركنان را راهنمايي ميكند.
بنابراين هرچه فرهنگ سازماني قوي باشد مديران نياز كمتري به گسترش و توسعه آيين نامهها و
مقررات دارند .اين در حالي است كه در نقطه مقابل هرگاه فرهنگ سازماني ضعيف باشد يعني
ارزش مشترک غالبي وجود نداشته باشد ،اثر آن روي ساختار سازماني كمتر است ( Robbins,

 .)2007:180يكي از متغيرهايي كه متاثر از فرهنگ سازماني ميباشد تعهد سازماني است .تعهد
سازماني اشاره به حالت رواني دارد كه به واسطه آن فرد خود را به سازمان مقيد نموده و در نتيجه
احتمال اين كه سازمان را ترک نمايد كاهش مييابد ( .)Allen et al, 1990: 14از نقطه نظر مورهد
و گريفن ( ،) 2110تعهد و پايبندي مانند رضايت شغلي دو طرز تلقي نزديک به هم هستند كه بر
رفتارهاب مهمي مانند جا به جايي و غيبت تاثير ميگذارند و پيامدهاي متعدد و مثبتي دارند .آنها
معتقدند كاركناني كه داراي تعهد و پايبندي هستند نظم بيشتري در كار خود دارند ،مدت بيشتري
در سازمان ميمانند ،بيشتر كار ميكنند ،اشتياق بيشتري براي شركت در تصميمگيريها و امور
اجرايي از خود نشان ميدهند .از اين رو ،مديران با مشاركت دادن كارمندان در تصميمگيريها و
فراهم كردن سطح قابل قبولي از امنيت شغلي براي آنان ،تعهد و پايبندي ايشان را به سازمان حفظ
نموده و افزايش دهند.
در ميان سازمانهاي مختلف يک جامعه ،سازمانهاي آموزشي از جايگاه و اهميت ويژهاي
برخوردار هستند .زيرا دانشآموزان به عنوان محصول آموزشي از طريق همين نظامهاي تعليم و
تربيت تغييراتي را در سه زمينه دانش ،توانش و نگرش تجربه ميكنند و بدين ترتيب نيازهاي مختلف
جامعه از طريق نيروهاي متخصص و فرهيخته ،مرتفع ميگردد (مشايخ .)11 :0171 ،ثناگو و همكاران
( ،)0183با اشاره به اين كه تربيت نيروي انساني مورد نياز جامعه و تضمين سلامتي و نشاط آنها
تا حد زيادي از وظايف نظام آموزشي هر كشور است ،حساسيت بيشتر موضوع تعهد سازماني در
سازمانهاي آموزشي كه رساله تربيت نسل آينده را بر عهده دارند ،متذكر شدهاند.
بنابراين از مجموع مباحث در ارتباط با فرهنگ سازماني ،از يک سو فرهنگ سازماني رفتار و
برداست و نگرش اعضاي سازمان را تحت الشعاع قرار ميدهد و از طرف ديگر ،ارزشها و باورهايي
كه در هر سازمان و در قالب فرهنگ آن را احاطه ميكند بر ميزان تعهد و اعتقاد اعضا به سازمان
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موثر واقع ميگردد .آشكار است كه تعهد سازماني فرد را نسبت به سازمان متعهد ساخته و بر
عملكرد او متاثر خواهد بود.

-2روش پژوهش
تحقيق حاضر به لحاظ هدف كاربردي و از نظر روش اجرا از نوع پژوهشهاي توصيفي -همبستگي
است .جامعه آماري اين پژوهش تعداد  210نفر از دبيران شاغل در اداره آموزش و پروش شهرستان
شاهيندژ بودند.نمونه آماري پژوهش بر اساس جدول مورگان تعيين شد كه شامل  71نفر مرد و
 010نفر زن در مدارس منتخب بودند كه به صورت تمام شمار به پرسشنامهها پاسخ دادند .جهت
جمع آوري اطلاعات مورد نياز اين تحقيق از روشهاي كتابخانهاي ،روشهاي ميداني و
پرسشنامههاي طراحي شده در زمينههاي فرهنگ سازماني و تعهد سازماني استفاده شده است.
روايي پرسشنامه فرهنگ سازماني به شيوه روايي محتوايي مورد تاييد قرار گرفته و پايايي آن به
وسيله ضريب آلفاي كرونباخ محاسبه گرديده و مقدار آن  1/32گزارش شده است .همچنين روايي
و پايايي پرسشنامه نعهد سازماني كه در سال  0373طراحي گرديده است از طريق ضريب آلفاي
كرونباخ در مطالعات متعدد از  1/80تا  1/30برآورد شده است.

 -3نتایج
نتايج بدست آمده در جدول  0باينگر اين است كه ميانگين محاسبه شده فرهنگ سازماني و عوامل
تشكيل دهنده آن نزديک به مقدار  1بدست آمده است ،كه وضعيتي متوسط زا در بين دبيران مورد
مطالعه نشان ميدهد ،مهمترين عامل از نگاه دبيران :سيستم پاداش ،و كم اهميت ترين عامل وضعيت
تعارض ارزيابي شده است كه بين مهمترين عامل و كم اهميتترين عامل ،تفاوت چشمگيري
مشاهده نميشود .تعهد سازماني نيز در بين دبيران مورد مطالعه  2/80كمتر از حد متوسط ،اظهار
شده است.
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جدول  :0آناليز آماري متغير فرهنگ سازماني و ابعاد آن و تعهد سازماني

نتايج تحليل همبستگي نشان داد كه بين دو متغير فرهنگ سازماني مدرسه و تعهد سازماني دبيران
با ضريب اطمينان  33درصد رابطه معني داري وجود دارد .به اين ترتيب ،ميتوان اذعان نمود كه
رابطه بين فرهنگ سازماني و با تعهد سازماني در نومنه مورد مطالعه نيز مثبت و معني دار است
(جدول .)2

جدول  :2ضريب همبستگي و سطح معني داري بين كتغير فرهنگ سازماني و تعهد سازماني
متغیر

تعهد سازمانی

درصد معخی داری

درجه آزادی

فرهنگ سازماني

1/712

1/11

211
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بر اساس نتايج بدست آمده در جدول  1ملاحظه ميشود كه تمامي موارد داراي سطح معني داري
ميباشند يعني علاوه بر اينكه بين عوامل تشكيل دهنده فرهنگ سازماني رابطه معني دار و مثبت
وجود دارد ،رابطه بين همين عوامل با تعهد سازماني نيز مثبت و معني دار است .به عبارت ديگر
نتايج نشان ميدهد كه بين مولفههاي سازماني و تعهد سازماني دبيران مورد مطالعه رابطه مثبت
برقرار است.
جدول  :1ضريب همبستگي و سطح معني داري بين مولفههاي فرهنگ سازماني و تعهد سازماني
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 -4بحث و نتیجهگیری
نتايج تجزيه و تحليل دادههاي آماري نشان دهنده اين است كه بين فرهنگ سازماني و ابعاد آن با
تعهد سازماني دبيران رابطه معني داري وجود دارد .از جمله مطالعات برون سازماني كه دقيقا همانند
اين پژوهش به بررسي رابطه بين متغيرهاي فرهنگ و تعهد سازماني پرداخته است ميتوان به
پژوهش مالكي ( )0187اشاره نمود كه در پژوهش خود به اين نتيجه رسيد كه بين فرهنگ سازماني
و تعهد سازماني رابطه مثبت و معنادار وجود دارد كه مويد يافتههاي اين پژوهش است .در پژوهش
هاي درون سازماني و در سطوح مختلف ،رابطه فرهنگ سازماني با متغيرهاي ديگر نيز بررسي شده
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است .از جمله متغيرهاي مورد بررسي در رابطه با فرهنگ سازماني عبارتند از :فرهنگ سازماني و
رضايت شغلي ،فرهنگ سازماني و مقاومت دبيران در برابر تغيير ،فرهنگ سازماني و ميزان مشارک
دبيران و ...
همانگونه كه نتايج اين تحقيق نشان داد بين فرهنگ سازماني مدارس و مولفههاي آن با تعهد
سازماني دبيران رابطه مثبت و معنا داري وجود دارد .در پژوهش هاي انجام گرفته در اين زمينه نيز
وجود ارتبازط مورد تاييد قرار گرفته است.
بنابراين با در نظر گرفتن اهميت توجه به فرهنگ سازماني و تاثير آن بر موارد ذكر شده ،مديران
بايد نگاه ويژهاي به موضوع مطرح شده داشته باشند و با مطالعه و شناخت بيشتر عوامل تاثير گذار
بر فرهنگ حاكم ،به ترويج ارزشها و هنجارهي مطلوب بپردازند تا بدين طريق موجب استحكام
و تقويت فرهنگ سازماني مجموعه تحت نظر خود را فراهم آورند و با افزايش تعهد و پايبندي
كاركنان موجبات ارتقاي سطح بهرهوري و رضايت شغلي و كارآيي و انگيزه آنان را فراهم آورند.
بر اين اساس پيشنهاد ميشود مسئولين آموزش و پرورش با برنامههاي ضمن خدمت ،كارمندان
و مديران آنان را با ابعاد مختلف سازمان و سازوكارهاي مديريت منابع انساني و زمينههاي ارتقاي
فرهنگ سازماني آشنا سازند تا موجبات افزايش تعهد سازماني كارمندان فراهم آيد .همچنين با توجه
به اينكه نيروي انساني در هر سازماني مخصوصا آموزش و پرورش به عنوان مهمترين عامل تغيير
و تحول و پيشرفت آن سازمان به شمار ميآيد پيشنهاد ميگردد به طور متناوب در جهت شناسايي
عوامل مثبت و منفي مرتبط با تعهد سازماني دبيران از سوي مسئولان وزارت آموزش و پرورش
مورد توجه بيشتري قرار گيرد تا از تواناييهاي بالقوه اين نيرو در جهت شكوفايي اقتصادي ،اجتماعي
و فرهنگي جامعه استفاده بيشتري به عمل آيد.
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«نقش تمرکز زدایی نظام آموزشی و مدرسه محوری در توسعه حرفهای معلمان
و چالشهای پیش روی آن»
1

غریب صالحیان
سامان صالحیان

2

چکیده:
توسعه حرفهاي معلمان به عنوان مهم ترين نيروي انساني در نظام تعليم و تربيت داراي اهميت
زيادي مي باشد از جمله مهم ترين موانع در توسعه حرفه اي معلمان ،فاصله بين نظريه و عمل و
عدم تشريک مساعي با معلمان در برگزاري دوره هاي آموزشي است بررسي هاي بين المللي اخير
در حوزه هاي توسعه حرفه اي معلمان ،بيانگر رويكردهاي نوبتي مانند پژوهش مشاركتي در كلاس
درس و مدرسه است كه بيش از اقدامات گذشته در تلفيق نظريه و عمل توفيق يافته است.
مدرسه محوري عبارت است از تمركز زدايي پايدار ،مستمر وتدريجي در نظام آموزشي و انتقال
اقتدار و تصميم گيري در ابعاد مختلف كاركرد هاي عملياتي به مدرسه كه هدف اصلي مديريت
مدرسه محور بهبود عملكرد مدرسه و ارتقاي كيفيت آموزشي به منظور افزايش پيشرفت تحصيلي
دانش آموزان است .اين فرايند به سمت افزايش سطح دخالت و درگيري مدرسه در اداره خود است
لذا نتيجه آن تقويت كاركنان براي مشاركت در تصميم سازي ها و كاستن شكاف بين مديران و
كاركنان براي رسيدن به كارايي و كار آمدي در اجراست.لذا بر اساس آنچه كه گفته شد مدرسه
محوري خود با تمركز زدايي صرف همراه است كه اين تمركز زدايي در وهله اول زمينه را براي
مشاركت هر چه بهتر اعمال مي كند و در وهله دوم اين زمينه سازي مي تواند موجبات توسعه حرفه
اي معلمان را در پي داشته باشد.

 .0كارشناسي آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني -دانشگاه آزاد اسلامي واحد سقز ا
gharibsalehian@yahoo.com
 . 2كارشناسي پيوسته علوم تربيتي دانشگاه فرهنگيان پرديس شهيد مدرس كردستان
Samansalehian88@yahoo.com
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توسعه حرفه اي معلمان در ساختار مديريت مدرسه محور و با سياست غير متمركز با چالشهايي
اساسي همراه است كه از جمله مهمترين آنها مي توان به حضور مديران نا كار آمد و مدارس حراجي
اشاره كرد كه جهت رفع اين چالش ها بايد زير ساخت هاي لازم جهت استقرار مديريت مدرسه
محور فراهم گردد .
واژگان كليدي :مديريت مدرسه محور  ،توسعه حرفه اي  ،معلم  ،تمركز گرايي  ،تمركز زدايي

مقدمه:
نظام هاي آموزش و پرورش طي دهه هاي پاياني قرن بيستم ،هم جهت با تحولات فرهنگي ،اقتصادي
و اجتماعي اين دوران ،به الگوهاي مشاركتي و غير متمركز گرايش يافته اند .اين الگوها ،كه به
نحوي ،زاده تحولات محيط و تغيير نگرش و انتظارات جامعه است ،با توسل به ساختارهاي انعطاف
پذيرتر ،نويد بخش مشاركت بيشتر طبقات متفاوت جامعه (بويژه علاقمندان به سرمايه گذاري مالي
و آموزشي و تربيتي در مدارس ) والدين ،مديران ،معلمان ،كاركنان اداري مدارس و دانش آموزان
در فرايند تصميم گيري بود ،اثربخشي و كار آمدي نظام آموزشي را به ارمغان آورد (جعفري مقدم
،0180،صص . )16-11در اين راستا تغيير در يک جز آموزش و پرورش بدون تغييرات در اجزاي
ديگر آن اصلاح يک جز از كل است كه به اصلاح كل منجر نخواهد شد (نيكنامي ،0187،ص. )70
اصطلاح مديريت مدرسه محور گرچه در سطح جهاني رايج شده ولي اقدامات عملي در اين
مورد در كشورهاي مختلف ،تحت نام هاي متفاوتي از قبيل مدرسه خود گردان ،خود مختاري
مدرسه ،توانمند سازي مدرسه ،مديريت مشاركتي ،تصميم گيري مدرسه محور و ...صورت گرفته
است ،با هر اسمي كه معرفي شود ،آنچه تحت آن اسم اتفاق مي افتد ،انتقال اختيار و قدرت به
صحنه اصلي و مركزي آموزش و پرورش يعني مدرسه است (علاقه بند ، 0188،ص. )081
اورتيز )2116(0اظهار مي كند كه ،بواسطه تمركز زدايي و واگذاري اختيار به مدرسه ،همكاري
بين والدين و مدرسه بيشتر مي شود و هم محيط مدرسه و هم محيط خانه براي يادگيري بهبود مي

1- Ortiz
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يابد و مسئوليت پذيري به دليل ارتقاي عملكرد كيفي معلمان و كاركنان مدرسه ،افزايش مي يابد
(پيري و ديگران .)0131،
اجراي مديريت مدرسه محور موجب تغيير نقشها و مسئوليت هاي كاركنان مدرسه و سازماندهي
اداره آموزش و پرورش منطقه از لحاظ اندازه ،كاركرد ها و وظايف مي گردد .مسئوليت حرفه اي
را جايگزين نظم بورو كراتيک مي كند .ساختار مديريت مدرسه محور به دو طريق ايجاد مي گردد
 - 0:افزايش خود مختاري از طريق رهايي از موازين و مقررات دست و پاگير و اجباري  - 2،سهيم
شدن در اختيار تصميم گيري با گرو ههاي ذينفع عمده مدرسه شامل معلمان ،والدين ،دانش آموزان
و ساير شهر وندان محلي .در مواردي اختيار ايجاد تغيير در سطح مدرسه از طريق نوعي توافق،
يعني صرف نظر كردن مقامات بالا تر از اختيارات و واگذاري آن به سطح مدرسه صورت مي گيرد
(علاقه بند ،0188،ص. )080-081
بيمبر( 0)0331تمركز زدايي به عنوان ابزاري به منظور غلبه كردن برعملكرد ضعيف ،فقدان
ابتكار ،تمركز برقوانين و مقررات و ...استفاده مي شود .همچنين اختيار را بين واحدهاي محلي
توزيع مي كند .در تمركز زدايي ،نه تنها قدرت اداري مركزي كاهش مي يابد ،بلكه از قدرت مديران
حاكم بر مدارس نيز كاسته مي شود .در واقع تفويض اختيار بيشتر ،موجبات مشاركت افراد سطح
پائين را در امر تصميم گيري فراهم مي كند .مشاركت در تصميم گيري ،رضايت و انگيزش معلمان
و كاركنان را ايجاد مي كند ،كادر مدارس در قبال عملكرد و نتيجه كارخود احساس مسئوليت
بيشتري مي كنند ،امكان نوآوري و خلاقيت به وجود مي آيد و در نتيجه روشهاي جديدي براي حل
مسائل و معضلات آموزشي و پرورشي دانش آموزان پديد مي آيد .در اين وضعيت ،سرعت تصميم
گيري افزايش يافته و زمينه هاي پرورش رهبران و مديران فعال و پويا در سطوح پائين تر و در يک
كلمه رشد نيروها فراهم مي شود (فاني  ،0181،ص.)20
مديريت مدرسه محور براي اجراي موثر لازم است كه از شرايط زمينه اي زير برخوردار باشد:
 مورد حمايت و پشتيباني همه كار كنان مدرسه باشد. كار كنان مدرسه و منطقه آموزشي بايد در زمينه مديريت و تصميم گيري آموزش ببينند وهمچنين ياد بگيرند كه چگونه با نقشها و ارتباطات جديد خود را ساز گار نمايند.
1- bimber
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 مديران سازمان مركزي بايد اختيارات را واقعا به مديران مدارس منتقل كنند و مديران مدارسبه نوبه خود ،معلمان و والدين را در اين اختيارات سهيم سازند (علاقه بند ،0188،ص.)080
طرفداران شيوه مشاركتي معتقدند ،مديريت مدرسه محوري باعث افزايش و توسعه ارتباطات
بين افراد ذينفع مدرسه از جمله هياتهاي مديره ،مديران ،روساي مناطق آموزشي ،معلمان ،اوليا دانش
آموزان و اعضاي جامعه مي شود؛ نيز به علت مشاركت همه افراد عملكرد آموزش و پرورش اثر
بخش تر خواهد شد .دانش آموزان و معلمان احساس مثبت تري به كارشان پيدا مي كنند و نيز تعهد
بيشتري نسبت به اهداف مدرسه و دانش آموزان پيدا خواهند كرد (نيكنامي ،0187،ص.)70

تعابیر و تعاریف
مدیریت مدرسه محوری:
هالينگر ،0مورفي 2و هارمن  )0332( 1از مديريت مدرسه محور به عنوان مجموعه اي از تلاش ها
براي تحقق اين موارد ياد مي كنند  :غير متمركز كردن سازماندهي مديريت واداره آموزش در
مدارس ،تقويت آنان كه بيش از همه به دانش آموزان در كلاس درس نزديک ترند اين افراد عبارتند
از معلمان ،والدين ،مديران .ايجاد نقش ها و مسئوليت هاي جديد براي همه فعالان اين نظام و تغيير
شكل فرايند يادگيري – تدريس ( ) Learnin-Teachingكه در كلاس هاي درس خود را آشكار
مي نمايد (ابتسام ابوداهو ،ترجمه جعفري مقدم ،مديريت مدرسه محور ،ص.)11
مدرسه محوری :مديريت مدرسه محور تمركز زدايي در قدرت در سطح مدرسه است .كه
راهبرد هاي جديدي را براي گسترش مشاركت كاركنان ،دانش آموزان ،والدين وجامعه را در تصميم
گيري هاي مدرسه فراهم مي كند(گرتلر . )2117 ، 1الگوي مديريت مشاركتي را مي توان در سازمان
هاي آموزشي و مديريت آموزشگاهي به كار برد.كاربست اين الگو در مديريت آموزشگاهي در
راهكارهاي اجرايي زير متبلور مي شود (تصديقي .)0181 ،
مبحث اثر بخشي مدرسه تاكيدي است بر ضرورت مديريت مدرسه محور و مديريت استراتژيک
براي بهبود عملكرد مدارس .جنبش مديريت مدرسه محور ،با فراهم ساختن شرايط مشاركت ،مي
1-Hallinge
2- Murphy
3- Hazman
)4-Gertler(2007
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تواند به بهبود ،نوآوري ،حسابرسي ،رشد حرفه اي و يادگيري مداوم بازيگران آموزشي بينجامد .در
اين چهارچوب كيفيت كار مدير به ميزان مشاركت ،همكاري و تلاش وي براي يادگيري مداوم و
دستيابي به دانش ،اطلاعات و فنون مديريت جديد بستگي دارد .خود ارزيابي و استفاده از نشانگر
هاي آموزشي جزئي از فرايند يادگيري مداوم براي بهبود كيفيت مدرسه به شمار مي رود (مشايخي
،0188،ص.)011
نيكنامي ( )0181مديريت مدرسه محوري را اين گونه تعريف مي كند":تجديد ساختار نظام
آموزش وپرورش در جهت افزايش انعطاف پذيري ،عدم تمركز وتفويض اختيار به مدارس به نحوي
كه با نزديک نمودن محل اتخاذ تصميم ها به محل اجراي آن واتخاذ تصميم به شيوه گروهي
ومشاركت جويانه توسط كساني كه بيشترين اطلاعات درباره نيازمنديهاي مدرسه وشرايط حاكم بر
آن را دارند وبيش از هركسي از نتايج آموزش ها متاثر مي شوند (والدين ،دانش آموزان،
معلمان،كاركنان ستاد  ،گروههاي ذينفع جامعه از جمله صاحبان صنايع  ،سازمانهاي محلي و)...
سبب مي شود كه استقلال ،مسئوليت پذيري و پاسخگويي مدرسه افزايش يابد ونيز كيفيت واثربخشي
آموزش ها بهبود يابد".
لوين 0و همكاران ( )0332در تحقيقات خود ابعاد مديريت مبتني بر مدرسه را به شرح زير اعلام
نموده اند:
شكل  :0ابعاد مديريت مبتني بر مدرسه لوين وهمكاران ()0332

تفویض
اختیار

مالکیت
و
مشارک
ابعاد مدیریت
مبتنی بر مدرسه

حرفه
ای
شدن

1- Levine
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-1تفویض اختیار :آنان معتقد هستند كه واگذاري اختيارات به مدارس و مشاركت مدارس در
تصميم سازي ها ،تعليم و تربيت موثرتري را تقويت مي كند و در نتيجه عملكرد دانش آموزان بهتر
خواهد شد.
-2مالکیت و مشارکت :تصميم گيري مشاركتي احتمالا بر احساس فرد مبني بر اينكه بخشي از
يک موسسه جمعي است ،تاثير مي گذارد .اين تصور كه فرد سهمي در آينده موسسه دارد ،گاهي
اوقات به عنوان احساس مالكيت اشتراكي ،در نظر گرفته مي شود.
-1حرفه ای شدن  :منظور از حرفه اي شدن دسته اي از مولفه هايي مانند تعهد ،روحيه،
رضايتمندي وكارآمدي است.

توسعه حرفهای
توسعه حرفه اي مداوم اولين بار توسط ريچارد گاردنر )0371(0مسئول توسعه حرفه اي در دانشكاه
يورک مورد استفاده واقع شد .او هيچ تمايزي بين يادگيري از دوره هاي آموزشي و يادگيري حين
كار قرار نمي داد و هدف افراد را فراتر از آموزش ابتدايي براي ورود به شغل مي دانست و فرد را
مسئول توسعه شغلي مادام العمر خويش زير چتر سازمانهايي كه كارمند را به خدمت گرفته اند مي
دانست .كه فقط با بروز كردن دانش و مهارت خويش ممكن است كه آن را كسب وحفظ و ارتقا
دهند .توسعه حرفه اي مداوم ضرورت فردي است كه در نظر گرفتن شرايط هر فرد در اين زمينه
بسيار اهميت دارد .در توسعه حرفه اي مداوم معلمان مهارت ها و دانش لازم را براي اثر بخش
كردن كلاس درس فرا مي گيرندكه پاسخ مناسبي براي شرايط و محيط هاي در حال تغيير است
زمان لازم براي توسعه و رشد حرفه اي در افراد متفاوت است (تقاضا براي شغل ،وسعت آرزوهاو
ديدگاههاي شخصي معلم همه جز عوامل دخيل هستند) بايد توجه داشت كه كيفيت توسعه حرفه
اي مهم تر از كميت است .اگر فعاليت هاي معلمان هنگام كار و مطالعات تخصصي بررسي و اصلاح
شود افزايش قابل توجهي در دانش و مهارت ها و تجارب آنان صودت مي گيرد(موسسه مهندسي
علم و فناوري انگلستان)( .حجازي؛ پرداختچي و شاهپسند ٬0188٬صص.)01-1

1- Richard gardner
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دنيس كنيلا 0چنين اظهار مي كند كه امروزه توسعه حرفه اي به عنوان يكي از ابزارهاي مفيد
ارتقاء كيفي كاركنان و افزايش اثربخشي سازماني تلقي مي گردد .توانمندسازي منابع انساني يكي
از نگرش هاي عصر جديد در پاسخ به نياز حياتي مديريت معاصر است(كنيلا،مترجمان :ايران نژاد
پاريزي و سليمانيان  .)0181٬توسعه حرفهاي كاركنان يكي از تكنيكهاي مؤثر براي ارتقاي بهره وري
كاركنان و استفاده بهينه از ظرفيت ها و توانايي هاي آنان در زمينه اهداف سازماني است .از اين رو
توانمندسازي نيروي انساني مفهومي روانشناختي است كه به حالات ،احساسات و باور افراد نسبت
به شغل مربوط مي شود .اين ديدگاه پنج بعد احساس شايستگي(خودكارامدي) ،احساس
خودمختاري(داشتن حق انتخاب) ،احساس مؤثر بودن(اثرگذاري) ،معني دار بودن (ارزشمندي)،
احساس اعتماد(امنيت) را شامل مي شود(عبداللهي٬0181٬ص .)11به طور كلي نيروي كار توانمند
و متعهد كسي است كه مي توان ادعا كرد در سازمان هاي مدرن مهمترين عامل مؤثر در عملكرد
اين سازمان ها است( باون و لاولر0332 ،2؛ اسپارو0331، 1؛ كريكمن 1و روزن 0333،1؛ نقل شده از:
ايران نژاد پاريزي و سليمانيان .)٬0181٬به نظر رايپلي توانمندسازي يک مفهوم ،يک مجموعه از
رفتارها و يک برنامه سازماني است .عبارتست از اعطاي اختيار تصميم گيري به مرئوسان ،بعنوان
يک مجموعه از رفتارها ،به معني سهيم كردن گروه هاي خودگردان و افراد در تعيين سرنوشت
حرفه اي خود و به عنوان يک برنامه سازماني ،به كل نيروي كار فرصت بيشتري براي آزادي ،بهبود
و بكارگيري مهارتها ،دانش و توان بالقوه آنان ،در جهت خير و صلاح خود و سازمانشان اعطا مي
كند(عبداللهي٬0181٬ص .)16-11بوگلر و سومش معتقدند كه توانمندسازي وتوسعه حرفه اي باور
فردي است كه بوسيله آن مهارت ها و دانش هاي افراد بهبود مي يابد و بر طبق آن عمل مي
كنند(بوگلر 6و سومش٬2111٬ 7ص .)71،شرت و همكاران رشد حرفه اي را فرايندي مي دانند كه
به وسيله آن مشاركت كنندگان محيط آموزشي شايستگي هاي خود را بهبود مي بخشند و ومهارتهاي
حرفه اي خود را ارتقا مي دهند و مسائل خود را حل مي كنند( شرت و همكاران٬0331٬8ص .)18
1-Denis konila
2-Bown and loveler
3-Sparow
4-krick man
5-Rosen
6- Bogler .R
7- Somech
)8- Short,p. m. & Greer J. T. & Melvin9 W. M (1994
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معلمان و گرایش به سمت توسعه حرفه ای با تاکید بر نقش مدیریت مدرسه محور و
تمرکز زدایی
معلمان از طرق متفاوت ميتوانند به سمت توسعه حرفه اي حركت كنند:الف)مطالعات اختصاصي
ب)فعاليتهايي در محل كار ج)رويدادهاي ديگرمانند سخنرانيها سمينار ها كنفرانسها و نيز
دورههاي آموزش رسمي .در حقيقت توسعه حرفه اي از تغيير بحث مي كند٬تغيير در آنچه معلمان
درباره تدريس و يادگيري مي دانند و به آن اعتقاد دارندو آنچه مي توانند در كلاس درس انجام
دهند ٬اسمايل  )0336(0بيان مي كند كه اجتماع يادگيري٬جايي است كه تمامي شركت كنندگان
٬معلمان٬مديران ٬والدين و دانش آموزان در فرايند تدريس درگير مي شوند تا كشف كنندكه اولويت
هاي يادگيري دانش آموزان چگونه از طريق حواس يا رفتار آنها مشخص مي شود (حجازي و
همكاران٬0188٬ص . )11بايد براي اطمينان از نتايج توسعه حرفه اي با ارزشيابي جامع و كاملي از
اين فعاليت ها همراه باشد.
شكل :2روشهاي حركت به سمت توسعه حرفه اي
فعالیت در
محل
مطالعات
اختصاصی

روشهاي توسعه حرفه

شرکت در
سخنرانی ها

مولفههای توسعه حرفهای:
گروه تعليم و تربيتي دانشكاه ايالتي ميشگان ،بيان مي كندكه توسعه حرفه اي ظرفيت تمامي معلمان
را در راستاي يادگيري و يادگيري مادام العمر افزايش مي دهد .به طور كلي ٬مولفه هاي توسعه
حرفه اي را در سه بخش ساز ماندهي مي شوند:

)1-smile (1996
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 زمیخه :شامل سازمان-فرهنگ يا مكاني است كه يادگيري جديد در آن صورت مي گيردخصوصيات زمينه سازمان و ماهيت نظامي را كه تغيير در آن اتفاق مي افتد تعيين و بيان مي كند كه
چه موقع ؟ كجا ؟ وچرا توسعه حرفه اي صورت مي گيرد؟ كه جز بنيادهاي نظام آموزشي اند .
 محتوا :مهارت ها و دانشي است كه معلمان براي انجام وظايف اموزشي خود به آن نياز دارندبايد آن را با مشاركت در فعاليت هاي توسعه حرفه اي كسب كنند .توسعه حرفه اي در چه موردي
بايد صورت گيردكه مبتني بر بخش هاي تحقيقاتي و فرايند هاي آموزشي اند ؟.
 فرایخد :شيوه كسب دانش و مهارتهاي جديد را نشان مي دهد و در زمينه چگونگي توسعهحرفه اي بحث مي كند .بيانگر روش هاي طراحي ،سازماندهي ،اجرا ،پيگيري است .روش هايي كه
يادگيري جديد در آن اتفاق مي افتد .گروه تعليم و تربيت دانشگاه كلرادو 0اين  1را جزو مولفه هاي
توسعه حرفه اي بيان مي كند (سوشف و همكاران 20337به نقل از حجازي و همكاران  ٬ص. )78
بايد دانست كه توسعه حرفه اي در يک لحظه اتفاق نمي افتد توسعه حرفه اي حادثه نيست بلكه
فرايندي است كه به زمان كافي نياز دارد و بايد با الگوي ارزشيابي مناسب همراه باشد تا اثر بخش
تر باشد و استانداردهاي زمينه اين گونه بيان مي شود :زمينه مطلوب توسعه حرفه اي به برنامه ريزان
ماهر و مديران توانمندي نياز دارد كه به طور مداوم بهبود فرايند هاي آموزشي را پيگيري وهدايت
كنند بررسي كنند كه آيا اهداف آنها با ديگر مدارس نواحي يا مناطق همتراز است و در نهايت منابع
مورد نياز براي حمايت از يادگيري و مشاركت معلمان را مهيا مي كند .زماني اثر بخشي بالايي دارد
كه در درون اجتماعات يادگيري پر جوش وخروش قرار مي گيرد و رهبري قوي و منابع كافي و
توافق روشني از انتظارها در زمينه ميزان دانش ومهارت و توانمندي معلمان براي كمک به ياد گيري
دانش آموزان داشته باشد و اهداف زير را دنبال مي كند (همان منبع صص . )011-73سازمانهاي
آموزشي بايد سازمانهاي يادگيرنده باشند سازمانهايي كه يادگيري نياز هميشگي كليه كاركنان تلقي
شود .اطلاعات در تمامي سطوح سازمان به طور روان جريان مي يابد .يادگيري در سه سطح فردي
،گروهي و كل تحقق مي يابد .مديريت مشاركتي و ارتباطات تسهيل شده باشد و ملاكهاي ارزشيابي
عملكرد ،رشد وارتقاي كاركنان مستقيما بر فرآيندهاي ياددهي و يادگيري سازمان متكي اند (حيدري
تفرشي و همكاران،0131،ص.)068
1- Education Group of Colorado University
2 -Sue Chef
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فرايند توسعه حرفه اي مداوم رامي توان در مدل زير خلاصه كرد:
شكل  :1مدل فرايند توسعه حرفه اي مداوم (موسسه مهندسي علم وفناوري انگلستان)21110
ارزیابی نیازهای معلمان ومدرسه

طراحی ملزومات توسعه
حرفه ای

ارزشیابی اثر بخشی توسعه
حرفه ای مداوم و منافع آن

اجرا

شرایط لازم برای عملکرد اثربخش و حرفه ای معلمان در مدرسه
مير كمالي در ()0333درباره اهميت ارتباطات در سازمانهاي آموزشي مي گويد  :اگر مديران آموزشي
علاوه بر دانش از مهارتهاي كافي برخوردار باشند بدون ترديد نظام آموزشي نيز از اثر بخشي و
كارائي و اعتبار بالايي برخوردار خواهد بود و اين از اولويت هاي اول نظام مديريت مدرسه محور
است(كماليان و همكاران،0131،ص .)088در چنين مدارسي ،معلمان و كاركنان از درجه اعتماد
بالايي برخوردار بوده و ميزان تعهد سازماني آنها به مديران و همكاران بالاست .هماهنگي برنامههاي
آموزشي بيشتر است از نظر هوي و ميكسل هرچه ارتباطات داخل مدرسه سازنده تر باشد ،هماهنگي
در فعاليت هاي آموزشي بيشتر خواهد بود  .هرگاه كاركنان احساس كنند مورد پذيرش قرار گرفته
اند ،خوشنود خواهند بود و اين امر در انگيزه هاي و روحيه آنها موثر خواهد بود(همان منبع
ص.)030

1- British Science and Technology Engineering Institute
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توجه و تمركز نظام هاي آموزش به بهبود يادگيري مدرسه اي افزايش يافته رويكردهاي اخير در
نظام آموزشي و پروش در ارتقاي بهبود يادگيري ،حاكي از يادگيري مشاركتي در كلاس درس و
تربيت دانش آموزان به عنوان نسل پژوهنده است .معلم از آن جهت مورد تاكيد است كه كارگزار
اصلي تعليم و تربيت به شمار مي رود و اهداف متعالي نظام هاي تعليم و تربيت در ابعاد مختلف
در نهايت بايد به واسطه او محقق مي شود .تعامل مستمر و چهره به چهره معلم با دانش آموزان،
وي را در موقعيت ممتاز و منحصر به فردي قرار مي دهد كه هيچ عنصر انساني ديگر در اين سازمان
از آن برخوردار نيست (مهر محمدي.)0173 ،
شريعتمداري(()2113خويشي()2118،آقاسي كرماني )2117،به نتايج زير دست يا فته اندكه
)0:آموزش هاي شغلي و تخصصي )2 ٬آموزش شرح وظايف )1 ٬آموزش هاي تلفيق نگرش قانون
گرايي و توليد گرايي  )1 ،آموزش بحران ستيزي )1 ٬آموزشهاي اخلاقي )6 ٬آموزش تفكر ادراكي
در مديران و تفكر استقرايي در كاركنان )7 ٬آموزش رفتاري در روابط انساني ٬در بافت سازمان
آموزش و پرورش تهران از نظر تاكيد علمي در سطح بالايي قرار دارد .در نتيجه بين ميزان تاكيد
علمي با استقرار مديريت مدرسه محور رابطه وجود دارد .آموزش و پرورش با توجه به رابطه
تنگاتنگي كه با مقوله آموزش ،تعليم وتربيت و يادگيري دارد؛ از سطح بالايي برخوردار بوده و از
جهت فني با پيشرفت هاي علمي و فرهنگي روز تقريبا همگام مي باشد (كماليان و
همكاران،٬0131ص.)063-031

دونظریه متمایز برای توانا سازی معلمان و نحوه انطباق آن با مدیریت مدرسه محور
حداقل دو نظريه متمايز و مشخص در مورد توانا سازي وجود دارد كه هر كدام بر اساس ادراک
شخص از قدرت قرار دارد .نظريه اول بر اساس سنتهاي ديرينه و بحث انگيز كارگر و كار فرما
شكل گرفته است .مبتني براين كه اگر يک طرف برنده شود طرف مقابل بازنده خواهد بود(.استراتژي
برنده –بازنده)بر اين اساس قدرت يک متاع محدود است و قابل توزيع و قسمت كردن نيست.
شورت و گي ريير )0337(0معتقدند اگر معلمان داراي قدرت شوند مديران بايد قدرت خود را از
دست بدهند .اين نظريه كلاسيک مسلما با روح مدرسه محوري و توانا سازي معلمان منطبق نخواهد
بود .نظريه دوم بر اساس اين مفهوم شكل گرفته كه قدرت يک كالاي نامحدود است و هرقدر
1-Short &Gear
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ديگران را بيشتر در آن دخيل كنيم قدرت بيشتري هم براي عرضه كردن و داشتن وجود دارد .اين
نظريه در بر گيرنده مفهوم مدرسه محوري و توانا سازي معلم است .بايد توجه داشت كه تواناسازي
معلم و مجهز كردن او به دانش حرفه اي يک فرايند ساده قابل پياده سازي يک شبه نيست .بلكه
يک مفهوم پيچيده و دشوار است كه مستلزم پختگي و قضاوت و تصميم گيري ،تواناييها و مهارتهاي
ادراكي و تحليلي بالا از طرف ذي نفعان و تمايل به مشاركت و مسئوليت پذيري واقعي آنهاست
كه بخواهند و درعين حال بتوانند مدرسه را يک جامعه يادگيري بهتر ،خوشآيندتر و اميدواركننده
تر براي همه دانش آموزان بسازنند (نيكنامي،0187،ص .)70در عين حال توانمند سازي ،فرايند
تقويت باور ها ،افزايش دانش و مهارتها ،بهبود ويژگيهاي روانشناختي كاركنان و بهسازي وضعيت
سازماني و محيطي است (دسترنج ،0181،ص. )21

موانع توسعه حرفهای:
بنابراين توسعه حرفهاي معلمان به عنوان مهم ترين نيروي انساني در نظام تعليم و تربيت داراي
اهميت زيادي مي باشد از جمله مهم ترين موانع در توسعه حرفه اي معلمان ،فاصله بين نظريه و
عمل و عدم تشريک مساعي با معلمان در برگزاري دوره هاي آموزشي است بررسي هاي بين المللي
اخير در حوزه هاي توسعه حرفه اي معلمان ،بيانگر رويكردهاي نوبتي مانند پژوهش مشاركتي در
كلاس درس و مدرسه است كه بيش از اقدامات گذشته در تلفيق نظريه و عمل توفيق يافته است
(سركار آراني٬0181 ،ص.)026
نظريه پردازان"علم عمل" برمهارت هاي گفت وگو ،پرسش گري ،مباحثه ،بازانديشي درعمل،
خود آموزي ،تفكرژرف انديش و انتقادي ،تبين پيش فرض ها و باورها ،تجزيه و تحليل نگرش ها،
بازسازي الگوهاي ذهني ،تفكر و يادگيري درحين عمل ،خود ارزيابي و آزمون تجربه ها تأكيد
ميكنند .دونالد شون حرفه اي بودن را در توانايي بازانديشي در عمل مي داند و بر اين باور است
كه يادگيري در حين عمل نه تنها بر تفكر پيش از عمل كه بعضاً بر تفكر در حين عمل نيز تأكيد
ميكند .از نظر شون خود آموزي ،خود نوسازي وخودانديشي از طريق يادگيري در حين عمل
گسترش مييابد و موجبات بهسازي مستمر نگرش ها و عمل انسان را فراهم مي سازد .آرجريس
بر اين باور است كه انسان ها براساس بصيرت هاي نظري خود رفتار مي كنند "،آنها آن گونه عمل
مي كنند كه مي انديشند نه آن گونه كه سخن مي گويند ".بنابراين هر نوآوري و تغيير اثربخشي
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ريشه در تحول الگوهاي ذهني دارد و البته "نو شدن از انديشه ها آغاز مي شود" (سركار
آراني٬0130٬ص. )26

ویژگیهای ارتقای حرفهای معلمان:
 نگرش شناخت گرا به معلم و تاكيد بر نقش فعال در فرايند يادگيري و توسعه مهارت هايخود .
 تاكيد بر دراز مدت بودن روش هاي اجرايي ارتقاي حرفه اي . تاثير مستقيم ارتقاي حرفه اي بر برنامه ريزي و اجراي اصلاحات آموزشي .نگرش به معلم به عنوان يک متخصص انديشمند .كه مي تواند با تركيب آموخته ها وتجربههاي قبلي و فعلي خود ،دانش و تجربه جديدي فراگيرد.
تاكيد بر به هم پيوستگي روشهاي ارتقاي حرفه اي در منظومه معلم ،مدير ،والدين و سايرافراد تاثيرگذار بربخش آموزش وپرورش.
تاثير نيازهاي واقعي محيط تدريس بر برنامه ريزي و اتخاذ روش هاي ارتقاي حرفه اي معلم.ارتقاي حرفه اي ،فرايند ارتباط دهنده ،فعاليت هاي جاري و آموزشي معلمان در طول سالهاي
فعاليت هاي آموزشي ،تجربه افزايي و شركت در دوره هاي برنامه ريزي شده بدو و ضمن خدمت
(دانش افزايي) است (اللهيار تركمن ٬0181٬صص. )27-26

سیستمهای آموزشی متمرکز و غیرمتمرکز:
مروري بر سيستمهاي آموزشي ،در جهان نشان ميدهد كه اكثر آنها ،كما بيش متمركز هستند ،بدين
معني كه خط مشيها ،برنامهها و تصميمات در يک مكان يا مقر مركزي ،چون آموزش و پرورش
كه معمولا در مركز كشور قرار دارد ،طرح و اتخاذ ميگردند؛ سپس ،تصميمات اتخاذشده ،در قالب
بخشنامهها ،آييننامهها و دستورالعملها ،بهطور رسمي به واحدهاي مركز استانها ،ابلاغ ميشوند
(شيرازي ٬0173 ،ص. ) 81
مزاياي عدم تمركز ،همانند مزاياي تفويض اختيارات است ،از جمله ،تسريع و تسهيل
تصميمگيريها ،اعتماد به نفس پيدا كردن كاركنان ،امكان ابتكار از سوي آنها و ايجاد فرصت بيشتر
براي مديران ارشد براي برنامهريزي و ايفاي وظايف اساسي ميباشد .عدم تمركز ،معرف نوعي
شيوه عمل در مديريت است .مديريت غيرمتمركز ،مستلزم آن است كه مدير دقيقا تشخيص دهد،
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كه چه تصميماتي را به سطوح پايينتر واگذار كند و چه تصميماتي را در اختيار نگهدارد ( علاقه
بند .) 0178 ،

چرا مدیریت مدرسه محور؟
قانون اصلاح آموزش در سال  0381توسط ايالت كارولنياي جنوبي به تصويب رسيد داراري  1جزء
اصلي بود كه عمليات مدارس را تحت تاثير قرار مي داد اين اجزا شامل:
 -0افزايش عملكرد آموزشي از طريق بهبود استانداردهاي آموزشي.
 -2تقويت آموزش و آزمون هاي مهارتهاي پايه.
 -1ارتقاء مهارت هاي تدريس از طريق مهارت آموزي ،ارزشيابي و جبران خدمات معلمان.
 -1بهبود رهبري به مديريت و كارآيي مالي مدارس در كليه سطوح.
 -1اجراي نظارت هاي كيفي دقيق و بهره وري مطلوب.
 -6ايجاد مشاركت موثرتر ميان مدارس ،والدين ،جامعه و صاحبان كسب و كار و  ...بنابراين انتقال
قدرت به سطح مدرسه و مشاركت جامعه در تصميم گيري در جهت ايجاد مدارس كاراتر ،هدف
اصلي اصلاحات گرديد.
كالدول و هيل )0333( 0يک ابتكار عدم تمركز آموزشي آرماني را به شرح ذيل ارئه مي كنند كه
ترسيمي از مدارس آينده خواهد بود(به نقل از ابو داهو.)0181،

سیستم بهبود کیفیت آموزش(

:(2

بهبود كيفيت آموزش براي دانش آموزان از طريق انتقال مسئوليت تصميم گيري ،تعيين اولويت ها
و كنترل منابع به مدرسه بود .بنابراين  ،SOFاستفاده كاراتر از منابع را در راستاي منافع دانش آموزان
امكان پذير مي سازد ،محيط كاري حرفه اي تري را براي معلمان مدارس بوجود مي آورد.

1- Kaldwell & Hill
2- School of the Future
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شكل : 1ابعاد مدارس آينده
چهارچوب برنامه ریزی

چهارچوب نیروی انسانی

مدارس راه یادگیری
آینده دانش آموزان
چهارچوب منابع
چهار چوب پاسخگویی

چالشهای مدیریت مدرسه محور در ایران و جهان:
بحث دربارة ميزان كيفيت خدمات آموزش ارائه شده ازطريق مديريت مدرسه بسيار داغ است و
پيوسته پرسيده مى شود كه آيا خدمات آموزش مديريت مدرسه مطلوب است يا چندان اميدوار
كننده نيست؛ اغلب مدارس را«مدارس حراجى» مى نامند .دليل اين نامگذارى هم حضور افراد
غيركيفى روى انجام كار ،فاقد ارزش و حمايت مورد نياز دربارة شيوه هاى ياددهى ،يادگيرى و ...
دريافت مدارس محلى است .به هر روى فقدان حمايت از معلمان و بازرسى از كار آنان يكى از
چالش هاى بنيادينى است كه مدارس فعال درجوامع محلى به ويژه در مناطق روستايى با آن روبه
رو هستند ،به طورى كه شواهد و پژوهشها نشان مى دهند؛ حتى زمانى كه از سوى نواحى و مراكز
آموزش و پرورش بازرسانى هم براى مدارس در نظر گرفته مى شوند ،بازرسان اغلب به كار بازرسى
نمى پردازند .همچنين ،غالباً بازرسان براساس برقرارى روابط دوستى يا با دريافت هدايايى ،از
بازرسى كار معلم صرفنظر مى كنند ( آقازاده و توراني.)0130،

مشارکت در تصمیمگیری و توسعه حرفهای معلمان:
تفكر و انديشه مديريت مشاركت جويانه ،به ناگاه در ذهن علماي مديريت و ديگر افراد زيربط،
تكوين نيافته و بي درنگ به صورت انديشه علمي درنيامده است .مشاركت در تصميم گيري ها ،از
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آغاز تشكيل هسته هاي اوليه زندگي انسان ها به صورت ويژه همان زمان ها و دوره در عمل وجود
داشته است در اواخر دهه  0381در پي موفقيت موسسه هاي تجاري كه از مشاركت كاركنانشان
بهره مند شده بودند ،اين مفهوم عموميت و اعتبار قابل توجهي پيدا كرد .مهم ترين عامل موفقيت
سازماني كه بخواهد در جهت بهبود مداوم حركت كند مشاركت دادن كاركنان در كارها و قدرت
دادن به آنان است و اين كار خود نيازمند سازماندهي مناسب است تا بتوان به كمک آن از مجموعه
فعاليت هاي گروهي و انفرادي در سازمان به گونه اي اثربخش استفاده كرد (اسمعيلي ،به نقل از
پرداختچي و همكاران.)0181٬
در موسسات آموزشي بايد ديد كه آيا معلمان كه مهم ترين ركن جريان تعليم و تربيت هستند ،
مايل به شركت در تصميم گيريهاي آموزشي بوده و عملا در انجام اين مهم ،پيشقدم مي شوند يا
خير ؟ .به هر حال مشاركت آنان در تصميم گيري ،موجب مي شود كه :
 -0كيفيت تصميمات بهبود يابد.
-2مديران آموزشي ،از نگرش و طرز تلقي معلمان مطلع شوند.
-1تصميم گيرندگان به اطلاعات زيادي درباره جزييات تعليم و تربيت از ديد معلمان دسترسي پيدا
كنند .تحقيقات بسياري وجود دارد كه رابطه مشاركت معلمان در تصميم گيري را با عواملي ديگر
در موسسات آموزشي نشان مي دهد .از آن جمله موارد زير قابل ذكر است افزايش تعهد كاري
معلمان نسبت به شغل و حرفه خود ،كاهش فشارها ،مخالفتها و تعارضات نقش معلمان و . ...آشكار
است هر چه ميزان مشاركت معلمان در تصميم گيري ها بيشتر باشد ،پيامد هاي مثبت زير را موجب
خواهد شد :
 -0علاقه مندي معلمان را نسبت به حرفه خود بيشتر مي كند.
-2احساس حرمت به نفس معلمان تقويت مي شود.
-1انتظار معلمان از خودشان براي نشان دادن توانايي هاي حرفه اي خود افزايش مي يابد.
-1اطلاعات معلمان در ارتباط با قوانين و سياستهاي آموزشي و نيز امكانات و محدوديت هاي
سازمان و آموزش و پرورش بيشتر مي شود.
-1معلمان به اظهار نظر آزاد در جهت افزايش باركيفي تصميمات تشويق مي شوند.
-6ارتباط معلمان با يكديگر افزايش مي يابد.
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-7به جهت محترم شمرده شدن معلمان فعال و اثر بخش(كه در نتيجه كارگروهي وتصميم گيري
جمعي -در بين معلمان  -نمايان مي شود ) ،انگيزه حرفه اي آنان افزايش مي يابد.
-8معلمان به جهت تلاش بيشتر براي بهبود سازي ايفاي نقش حرفه اي خود ،انگيزه بيشتري براي
دوره هاي آموزشي كوتاه مدت و تحصيلات عالي پيدا مي كنند (سيد عباس زاده ،0171،صص-021
.)027
ايجاد تعهد در افراد و خلق آرمان مشترک هدفي است كه به آساني بدست نمي آيد و نيازمند
فكر و تلاش زيادي است؛ از سنگين ترين و سخت ترين درسهايي كه به بعضي از مديران مي توان
داد ٬اين است كه آنها هيچ كاري براي ايجاد حس رغبت و تعهد نمي توانند انجام دهند .زيرا رغبت
و تعهد نيازمند آزادي انتخاب است (سنگه ٬0188٬ص.) 282-281
از مزاياي مديريت مشاركتي ،حضور فعال و مستمر كاركنان ادارات كل و كليه واحد ها در كليه
مراحل اجرايي مي باشد كه به شرح ذيل مي توان بيان كرد :
 -0با استفاده از نظرات كساني كه خود با مشكلات روبرو هستند مي توان راه حل هاي مناسبي
براي حل مشكلات و مسائل بدست آورد.
 -2تصميم گيري از پايين به بالا منجر مي شود كه كار كنان تنها فرمانبر دستور مديران مافوق خود
نباشند بدين دليل در كار كنان احساس لذت و خشنودي بوجود مي آيد كه منجر به افزايش كارايي
و بهره وري مي شود.
 -1از آنجا كه يک فرد همه تخصص ها ،اطلاعات و ابزار ها را براي حل مشكلات و تصميم گيري
در اختيار ندارد ،تنها در سايه مشاركت ،همكاري و همفكري اين امكان بدست مي آيد.
 -1رشد و ارتقاي فكري افراد و خلاقيت و نوآوري آنان تنها در گرو به كارگيري نيروي فكري
است؛ نظر خواهي از كاركنان و هدايت آنان در جهت ارائه پيش نهادهاي سازنده باعث به كار افتادن
اين نيرو مي شود.
 -1به جاي آن كه كاركنان به شبكه هاي غير رسمي محل سازمان و فعاليت هاي آن پيوسته و در
كارها وقفه ايجاد كنند از نظر و فكر آنان در جهت بهبود كيفيت استفاده مي شود (سليمان پور و
معافي مدني  ، 0188،صص.)011-011
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معلمي به عنوان يک" حرفه " مستلزم اختيار و استقلال عمل مي باشد كه با افزايش تحصيلات و
تجارب معلمان و نيز با استفاده ي هر چه بيشتر از تكنولوژي پيشرفته ،عميق تر نيز مي شود .اين
گرايش يعني حرفه اي گرايي موجب مي شود تا معلمان هر چه بيشتر به طرف هنجارهاي حرفه
اي ،كنترل حرفه اي و در راس آنها اختيار و استقلال حرفه اي تمايل پيدا كنند .بنابراين مسئولان
نظام آموزش و پرورش با افزايش انتظارات حرفه اي از معلمان ،بايد انتظار پيامدهاي آن را نيز داشته
باشند و براي برقراري شرايط و امكانات متناسب با آن از قبيل كاهش تمركز اداري و تفويض اختيار
بيشتر به سطوح پايين سازمان آموزش و پرورش اعم از ادارات كل ،نواحي و مدارس ،دادن آزادي
نسبي در انجام وظايف و پذيرش مسئوليت اقدام نمايند (سيد عباس زاده ،0171،صص.)013-016
بايد تمام مسئولان تمام تلاش خود را براي برطرف كردن موانع موجود بر سر راه اجراي مديريت
مشاركتي بكار گيرند .زيرا بجاي آنكه مدير سبک مشاركتي را در مدرسه پيشه كند به ناچار تسليم
تصميمات و قوانين بي چون و چرايي است كه از بالا وي ديكته مي شود و درگير بازگو كردن
بخشنامه ها و مجري آيين نامه ها و پاسخ به نامه هاي اداري است و وظايف مدير به سبک سنتي
و ناكارآمد و تابع نظام متمركز است كه مشكلات بسياري را در تحقق يافتن اهداف آموزشي به
وجود آورده است(حسيني ٬0178٬ص.)08
عدم جامع نگري به نيازهاي دانش آموزان ،عدم باور به نقش كاركنان و دانش آموزان ،در پيشبرد
اهداف آموزشي از طريق مشاركت در تصميم گيري ها ،پيروي از اصل آزمايش در خطا در اتخاذ
تصميمات آموزش و پرورش هم در نحوه برقراري ارتباط با كاركنان دانش آموزان مشغوليت ذهني
به امور غير آموزشي مانند مكاتبات اداري ،از اين رو برداشتي كه هم اكنون از مفهوم وظايف مديريت
آموزشگاهي در سطح مدارس وجود دارد ،برداشتي سنتي و ناكارآمد است و همانگونه كه اشاره
خواهد شد غالب مديران آموزش ديده در ايفاي درست وظايفشان با دشواري روبرو هستند در نظام
آموزشي ،مديريت آموزشي فعاليتي است كه خارج از مدارس در سازمان هاي آموزشي در بالاترين
سطح سلسله مراتب و  ......صورت مي گيرد (همان منبع ،ص  .)03با توجه به مفاد فصل دوم آيين
نامه اجراي مدارس و خصوصاً ماده سه كه به شوراهاي مدرسه اشاره دارد مي توان به اهميت
مديريت مشاركت جويانه پي برد .
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پیشخهادهای کاربردی
شرايط لازم براي توسعه حرفه اي دبيران و مديران در مدارس بسته به شرايط خاص بومي و محليفراهم شود .
 بودجه مدارس براي توسعه حرفه اي معلمان و مديران با توجه به شرايط محلي و منطفه اي وشرايط خاص هر مدرسه تخصيص داده شود.
مديران سعي كنند مشاركت فعالانه و تصميم گيري گروهي با درگير كردن كاركنان شايسته و رشديافته از نظر حرفه اي را عملي كنند .
 برقراري نظام پاداش عادلانه و انعطاف پذير در سازمان به نحوي كه كاركنان مشاركت جو وفعال در جهت رشد حرفه اي خود و سازمان مدرسه پاداش گيرند .
استفاده شايسته از منابع و امكانات مدارس در جهت رشد و توسعه حرفه اي معلمان .ايجاد ساختار غيرمتمركز و كانال هاي ارتباطي بيشتر و مستمر بين مدير و كاركنان و مديران ارشدسازمان در جهت رشد كاركنان بدليل انگيزه يافتن بخاطر اطمينان از اين كه به تصميمات آنان احترام
گذارده مي شود .
 دادن اختيارات بيشتر به شوراهاي مدارس (از آنجا كه شوراهادر مدارش نقش بسزايي در توسعهمشاركت و ارائه ايده ونظرات كاربردي تر خواهند داشت) و بهره گيري عملي تر از نتايج جلسات
گروهي .
استقرار مدارس يادگيرنده كه در آن مشورت ،كار و يادگيري گروهي و فردي همزمان تشويقميشود تا منابع انساني موجود در مدارس با استفاده از استراتِژي ها ،روش ها و راه كارهاي مديريتي
،نظير مديريت كيفيت فراگير ،نظام مديريتي مشاركتي ،نظام پيشنهادات سازماني ،برنامه ريزي دقيقتر
و اختصاصي تر و محلي تر برنامه هاي آموزش و رشد حرفه اي مستمر دبيران و مديران مدارس
متوسطه كه باعث شكوفايي و بهره گيري از استعدادهاي بالقوه و بالفعل آنان خواهد شد و محيط
هاي يادگيري اثر بخش تري را براي دانش آموزان كه هدف غايي سازمانها مدارس تربيت و پرورش
ايشان است تدارک خواهند ديد .
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«بررسی دیدگاه مدیران و معلمها دربارة نظام ارزشیابی از عملکرد سالانه»
1

ژاله فرجی
فریدون یزدانی

2

چکیده:
اين پژوهش با هدف مقايسة ديدگاه مديران و معلمهاي ابتدايي شهرستان ملاير دربارة نظام ارزشيابي
از عملكرد سالانة معلمها صورت گرفت .روش پژوهش ،توصيفي و از نوع پيمايشي بود و جامعة
آماري آن را همة مديرها و معلمهاي شهرستان ملاير تشكيل ميدادند كه در سالتحصيلي 0132-31
در مدارس ابتدايي اين شهرستان مشغول به كار بودهاند .تعداد مديران  110نفر و تعداد معلمها نيز
 1111نفر بودند .براي نمونهگيري از روش نمونهگيري در دسترس و حجم نمونه بر اساس فرمول
حجم نمونة كرجسي و مورگان ،انتخاب شد .بر اين اساس 071 ،مدير و  181معلم تحت نظرخواهي
قرار گرفتند .ابزار پيمايش ،عبارت بود از دو پرسشنامة محقق-ساخته كه روايي محتوايي و صوري
آنها به تأييد متخصصان رسيده و پاپايي آنها نيز به وسيلة آزمون آلفاي كرونباخ مورد بررسي قرار
گرفت .ميزان آلفا براي پرسشنامة مديران و معلمها به ترتيب برابر بود با 1/36 :و  .1/87دركل ،نتيجه
نشان داد كه ديدگاه مديران نسبت به نظام ارزشيابي از عملكرد معلمها ،مثبت و مطلوب اما ديدگاه
معلمها نسبت به نظام ارزشيابي از عملكرد سالانة ايشان ،مطلوب نيست .يافتة ديگر تحقيق نيز نشان
داد كه بين نگرش مديران و معلمها در تک تک ابعاد ارزشيابي (بُعد آموزشي ،بُعد نظم و انظباط در
رفتار معلم ها ،بُعد روابط انساني مناسب ،بُعد همكاري و مشاركت ،بُعد فعاليتهاي علمي ،بُعد
انگيزش و رغبت شغلي) و نيز در كل ،تفاوت وجود دارد.
کلید واژگان :ارزشيابي عملكرد ،عملكرد سالانة معلمها ،نگرش مديران ،نگرش معلمها ،مدارس
ابتدايي شهرستان ملاير

 . 0آموزگار مدارس ابتدايي منطقة جوكار و مدرس مدعو دانشگاه پيام نور مركز نهاوند
 .2استاديار دانشگاه پيام نور استان همدان،
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مقدمه
فرايند ارزشيابي منابع انساني جزو حساسترين مسايل اداري محسوب ميشود .در اين ميان،
پيچيدهترين نوع ارزشيابي ،ارزشيابي از كار معلمان است .علت پيچيدگي اين روش ارزشيابي ،كم
اعتباري و بيدقتي وسايل و روشهاي اندازهگيري و سنجش مورد استفاده در اين نوع ارزشيابي
است ،زيرا هيچيک ،دادههاي دقيق و بيغرضانهاي را بهدست نميدهند (سيف .)0183 ،به دليل
ادراكات متفاوت از مفهوم ارزشيابي عملكرد ،ديدگاههاي متناقضي در اين باره وجود دارد؛ بهطوري
كه براي برخي ارزشيابي عملكرد منظري مهيب دارد كه استقلال آنها را نابود ميكند ،اما برخي
ديگر ديدگاه روشنفكرانهاي داشته و ارزشيابي عملكرد را ابزاري مفيد براي توسعة حرفهاي ميدانند
(ديوان شوراي استراليايي.)2117 ،0
بررسيها نشان ميدهد كه نيروي انساني هر گونه نتيجهاي را دربارة عملكرد خود نميپذيرند،
بلكه آنان مايلند به نحوي نظارت و پيشنهادهاي خود را به اطلاع ارزشيابها و تصمصيمگيرندگان
برسانند (ايكان2112 ،؛ به نقل از آهنچيان .)0182 ،همچنين نتايج پژوهشها نشان ميدهند كه
رضايت اعضاء از فرايند ارزشيابي و درک آن باعث رفتار مولدتر آنها ميشود و از پارهاي
برداشتهاي نادرست كه باعث برهم خورد وحدت سازماني خواهد شد جلوگيري ميكند (مركز
پويايي هاي كليسا.)2 :2111 ،2
تاكنون تعدادي پژوهش دربارة نظام ارزشيابي عملكرد كاركنان دستگاههاي اجرايي بهعمل آمده
است .براي مثال ،ابيلي ( )0181در يک بررسي با عنوان «ارزيابي طرح موجود ارزشيابي كاركنان
دولت» ،نشان ميدهد كه حدود  %71آزمودنيهاي مورد مطالعة وي باور دارند كه طرح موجود
ارزشيابي كاركنان دولت با واقعيتهاي نظام اداري كشور در آنزمان (سال  )0181انطباق نداشته
است .همچنين نزديک به نيمي از آزمودنيهاي وي معتقد بودهاند كه آسيبها و موانع جدي در
اجراي نظام ارزشيابي عملكرد كاركنان دولت (از قبيل :نداشتن قابليت اجرايي دستورالعملها،
كمبودن تفويض اختيارهاي لازمه به دستگاهها ،عدم شفافيت معيارها و مانند اينها) ،وجود دارد.

0. Council of Australasian Tribunals Inc.
2. Church Dynamic Center
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پژوهشهاي ديگري هم وجود دارند كه موضوعهاي فرعي مربوط به ارزشيابي از معلم ها و اساتيد
را مورد بررسي خود قرار دادهاند .براي مثال :آهنچيان ( )0182نشان ميدهد كه جنسيت ارزشيابي
كننده در ميزان نمرهاي كه به ارزشيابيشونده (استاد) ميدهند ،تأثيري ندارد .برعكس ،پژوهشهاي
صورتگرفته در كشورهاي فرانسه ،امريكا و انگليس نشان داده است كه جنسيت افراد بر قضاوت
ارزشي آنان نسبت به جنس موافق يا مخالف خود تأثيرگذار است (بركويتز .)181 :0172 ،0پارهاي
ديگر از بررسيها نيز مروبط به ارزشيابي دانشجويان از اساتيد دانشگاهها است .براي مثال :بررسي
كرمدوست ( ،)0181تحقيق سيف ( ،)0171از اين دسته هستند .اما در اينباره كه معلمها (به عنوان
بخشي از كاركنان دولت) چه انديشه يا ديدگاهي دربارة نظام ارزشيابي عملكردي دارند و يا اينكه
چه تفاوتي بين نظر آنها و مديرانشان راجع به اين نوع نظام ارزشيابي وجود دارد ،بررسي و
پژوهشي صورت نگرفته است.
دستگاه آموزش و پرورش دربرگيرندة مؤلفههاي گوناگوني ،از قبيل :معلم ،دانشآموز،
برنامةدرسي ،كاركنان اداري و آموزشي و مانند اينهاست .بديهي است موفقيت نظام آموزش و
پرورش به عملكرد بهينة هر يک از مؤلفهها در كنار ساير مؤلفهها بستگي تام دارد .اما ارزشيابي
معلم به عنوان يكي از جنبههاي اساسي پيشرفت نظامهاي آموزشي مورد توجه است .معلم بنيان
هرگونه پيشرفت در نظام آموزشگاهي است او مهمترين نيروي مدرسهاي مؤثر بر پيشرفت
دانشآموزان است .ارزشيابي معلم از اين شناخت ناشي ميشود كه معلم در قلب هرگونه پيشرفت
در نظام آموزشگاهي قرار دارد و درسالهاي اخيرهمزمان با تأكيد بيشتر بر پاسخگويي و تحليل
دقيقتر از متغيرهاي تأثيرگذار بر بازدههاي آموزشي ،كامل ًا ثابت شده است كه معلم مهمترين نيروي
مدرسهاي مؤثر بر پيشرفت تحصيلي دانشآموزان است .بنابراين ،همراه با گسترش نهضت
پاسخگويي (مسئوليتپذيري) ،توجه به ارزشيابي از علكرد معلم در آموزش و پرورش كشورها
اهميت يافته است (استرانگ و استراندر.)2116 ،2
جداي از موضوعِ اهميت ارزشيابي از كار معلم ،بررسي اينكه تا چه حد ارزشيابيهاي
صورتگرفته يا درحال انجام مطابق با معيارها و ملاک هاي منطقي است و اينكه تا چه حد چنين
0. Berkowitze
2. Strong & Ostrander
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ارزشيابيهايي خواسته هاي استفادهكنندگان آن را برآورده ميكند ،مطلبي است كه اهميت فراواني
دا رد و شايسته توجه و بررسي جدي است .معناي چنين مطلبي اين نيست كه تاكنون در اين زمينه
بررسي صورت نگرفته ،بلكه بايد گفت بررسيهاي صورت گرفته كافي و جامع نبودهاند.
به هر حال ،در اين پژوهش نگارنده قصد دارد تا تفاوت نگرش مديران و معلمها را دربارة
ويژگيها و چگونگي ارزشيابي از عملكرد سالانة معلمها جويا شود .انجام يک چنين بررسي از چند
جهت اهميت و اولويت دارد .نخست اينكه :براي تصميمسازان مشخص ميكند كه چه تفاوتهايي
در برداشت اين دو گروه دربارة ارزشيابي از عملكرد معلمها وجود دارد .با شناخت وجود يا عدم
وجود چنين تفاوتي بهتر ميتوانيم نارساييهاي احتمالي در روند اجرايي ارزشيابي از عملكرد معلمها
را دريابيم .زيرا تفاوت در فهم و درک معيارها و ملاکهاي ارزشيابي ميتواند منجر به سوء تفاهم
و خدشهدارشدن هدف ارزشيابي شود .بنابراين ،با كشف احتمالي چنين تفاوتي ميتوانيم براي رفع
آن برنامهريزي كنيم .دوم اينكه ،انجام چنين پژوهشي ،راه را براي انجام پژوهشهاي علمي ديگر
در اين حوزه باز ميكند .زيرا همانگونه كه ميدانيم نتيجة يک پژوهش خوب اكتشافي بودن آن
است؛ و اين يعني اينكه چنين پژوهشي ميتواند و بايد سؤالها يا فرضيههاي پژوهشي ديگري را
موجب شود و به گسترش مرزهاي دانش در اين زمينه كمک كند.

پیشیخة پژوهش
بررسي ادبيات ارزشيابي نشان از آن دارد كه بررسي ديدگاه ارزشيابيشوندهها و ارزشيابيكنندهها
چندان مورد توجه پژوهشگران نبوده است .با اين حال در تعدادي از پژوهشها ديدگاه برخي
كاركنان راجع به ارزشيابي عملكردي مورد بررسي قرار گرفته است .در ادامه به چند مورد از اينها
اشاره ميشود:
ابيلي ( )0181در يک پژوهش به بررسي نگرش مديران و كارشناسان مربوطة بخش ارزشيابي
كاركنان دولت ،دربارة طرح موجود ارزشيابي كاركنان دولت ،ميپردازد .نتايج او نشان ميدهد كه
طرح يادشده در ارتباط با :الف) ميزان انطباق آن با واقعيتهاي نظام اداري كشور؛ ب) بعد محتوايي
آن از نظر دستورالعملهاي اجرايي ،فرمها ،و معيارهاي مورد استفاده در ارزشيابي عملكرد كاركنان
دولت ،داراي نارساييهايي است.
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فرخي ( )0181در تحقيقي به بررسي نظر معلمان ابتدائي شهرستان نيشابور نسبت به شيوه نظارت
كلينيكي و اثربخشي نظارت كلينيكي راهنمايان تعليماتي و مقايسه آن با وضع مطلوب پرداخته است.
براساس تحقيقات ايشان از ديدگاه معلمان گروه نمونه ،راهنمايان تعليماتي از شيوة نظارت كلينيكي
مستقيم استفاده بيشتري مينمايند و آن را داراي اثربخشي كم ميدانند .در حالي كه در مقايسه با
وضعيت مطلوب (شيوه نظارت كلينيكي غيرمستقيم) از اثربخشي بيشتري در نظر آنها برخودار
است .همچنين نتيجه تحقيق آنها نشان ميدهدكه راهنمايان تعليماني كه سابقه بيشتري دارند،
اثربخشتر عمل مينمايند.
كيخايي ،نويديان ،طبسي ،و سرگزي ( )0180در يک بررسي با عنوان «نظرات اساتيد دانشگاه
علوم پزشكي زاهدان نسبت به ارزشيابي اعضاي هيأت علمي» ،نشان ميدهند كه به باور اعضاي
هيأت علمي اكثر دانشجويان ،فرمهاي ارزشيابي عملكردِ اساتيد را با اغراض شخصي ( ،)%17/3با
عدم صداقت ( ،)%86/6با بيتوجهي ( ،)%83/0تكميل ميكنند؛ بنابراين ،اساتيد به نظر دانشجويان
در فرمهاي ارزشيابي اساتيد ،نگرشي منفي داشتهاند .ضمناً اساتيد باور داشتهاند كه  %21ارزشيابي
آنان بر اساس رويهها و معيارهاي مختلفي ،از جمله :نظر دانشجويان ،كارهاي تحقيقي ،خود -سنجي،
مديران گروه ،نظر همكاران ،واحدهاي درسي تدريس شده ،و معاونت آموزشي صورت ميگيرد.
آهنچيان ( )0182در يک بررسي با عنوان «تأثير موافق و مخالف بودنِ جنسيت در ارزشيابي
دانشجويان از اعضاي هيأت علمي ،نشان ميدهد كه موافق يا مخالف بودن جنسيت در ارزشيابي
دانشجويان از اعضاي هيأت علمي دانشگاه تأثيري ندارد ،اما بركويتز ( )181 :0172گزارش ميكند
كه تفاوت قابل ملاحضهاي ميان قضاوت ارزشي زنان و مردان وجود دارد.
كرمدوست ( )0181در يک تحقيق نشان ميدهد كه به طور كلي بين نمرههاي پيشرفت تحصيلي
دانشجويان با نمرة ارزشيابي اساتيد ،همبستگي معنادار وجود ندارد.
فتاحي ،ادهمي ،نوحي ،نخعي ،و اسلامينژاد ( )0181در يک تحقيق با عنوان «نظرات اعضاي
هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي كرمان در مورد ارزشيابي استاد در سال تحصيلي ،»0180-82
نشان ميدهند كه بهطور كلي اكثريت اساتيد با اصل ارزشيابي موافق بودهاند و پيشنهاد ميكنند كه
بهتر است از روشهاي چندجانبة ارزشيابي ،استفاده از سئوالهاي مناسب ،نحوه اجراي مناسب و
بازخورد محرمانة نتايج ،براي ارزشيابي اساتيد ،استفاده گردد.
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در يک بررسي سرچامي و سلمانزاده ( )0181به بررسي نگرش اعضاي هيأت علمي و مديران
گروههاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي ايران دربارة اثربخشي طرح ارزشيابي دانشجويان از
عملكرد اساتيد بر تغييرات عملكرد ايشان پرداختند .شيوة پژوهش آنها تحليلي-توصيفي و ابزار
جمعآوري اطلاعات آنها نيز عبارت بود از دو پرسشنامة كه يكي براي سنجش نگرش اعضاي
علمي و ديگري براي سنجش نگرش مديران گروههاي آموزشي ،به كار ميرفته است .نتايج بررسي
آنها نشان داد كه هم اعضاي هيأت علمي و هم مديران اعتقاد داشتهاند كه چنين نوع ارزشيابيهايي
بر تغيير عملكرد آموزشي اساتيد تأثير اندكي داشته است و بين نظر اعضاي علمي و مديران گروههاي
آموزشي دربارة اثربخشي چنين رويكردي ،تفاوت وجود نداشته است.
توتونچي ،چنگيز ،عالي پور و يماني ( )0181در يک بررسي با عنوان «نظرات اعضاي هيأت
علمي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان نسبت به فرايند ارزشيابي استاد» نشان ميدهند كه اعضاي
هيأت علمي نسبت به محتواي فرمهاي ارزشيابي و روية اجرايي آن نظري منفي دارند.
عليشيري ،آزاد مرزآبادي ،حسيني ،فجرک ،و نوري ( .)0132در يک پژوهشي با عنوان «مقايسة
نظرات اعضاي هيأت علمي و دانشجويان دربارة فرمهاي ارزشيابي اساتيد در دروس نظري» ،نشان
ميدهند كه اعضاي هيأت علمي و دانشجويان خواستار اعمال تغييراتي در فرمهاي ارزشيابي اساتيد
هستند.
علاوه بر پژوهشهاي يادشده ،در خارج از كشور هم بررسيهايي صورت گرفته كه در اينجا به
يک نمونه از آن اشاره ميشود:
تحقيقي تحت عنوان «بررسي وضعيت جاري و عملكرد نظارت آموزشي مدرسه -محور در
دبيرستانهاي منطقه گاسنيک و پنگ تانگ تايوان» ،انجام گرفته است .دادهها از بيست هزار نفر از
رؤسا و مديران دبيرستانها رؤساي گروههاي درسي ،معلمان و معلمانِ سرخانه در شهر فوق
جمعآوري گرديده و پس از تجزيه و تحليل نتايج زير به دست آمده است:
 .0اكثريت معلمان مدارس متوسطه تايوان نسبت به نظارت آموزشي مدرسه-محور ،ديد
مثبتي داشتهاند.
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 .2رابطه معناداري بين سن ،سنوات خدمت ،جنسيت و نظارت آموزشي مدرسه -محور
وجود دارد و عملكرد كاركنان آموزشي مرد از عملكرد كاركنان آموزشي زن مطلوبتر
بوده است.
 .1نظارت مدرسه -محور در بين معلمان مجربتر پذيرش بهتري دارد.
 .1مديران و معلمان از نظارت مدرسه -محور ابراز رضايت داشتهاند.
 .1كاركنان آموزشي دبيرستانهاي كوچک و تازه تأسيس نسبت به كاركنان دبيرستانهاي
بزرگتر ،توجه و تأكيد بيشتري بر نظارت مدرسه-محور داشتند.
 .6ناظراني كه داراي تحصيلات بالاتر و صلاحيتهاي علمي بيشتري بودند ،در بين مديران
و معلمان از پذيرش بهتري برخوردار بودهاند (نقل از حسن پور.)0181 ،

روش پژوهش
اين پژوهش از نوع تحقيقات كمي است كه به لحاظ هدف پژوهش جزء مطالعات كاربردي به
حساب آمده و از لحاظ روش گردآوري دادهها جزء مطالعات توصيفي و از نوع پيمايشي است.
جامعه آماري اين پژوهش شامل كلية مديران و معلمهاي مدارس ابتدايي شهرستان ملاير ميشده كه
در سال تحصيلي  0130-32در مدارس دولتي اين شهر مشغول به تدريس بودهاند .تعداد كل
معلمهاي ابتدايي در سال تحصيلي  1111 ،0130-32نفر و تعداد كل مديران  110نفر بوده است.0
براي نمونهگيري از جامعة معلمها از روش نمونهگيري در دسترس استفاده شده است .به اين معني
كه با رجوع به مدارس مختلف ابتدايي (شهر و روستا) و حضور در دفتر مدارس ،از بين معلمان
تعداد  181نفر و ازبين مديران تعداد  071نفر بر اساس فرمول حجم نمونه كرجسي و مورگان
( )0371انتخاب و از آنها خواسته شده است تا پرسشنامه را تكميل نمايند .ابزار مورد استفاده در
اين پژوهش دو پرسشنامه محقق-ساخته بوده كه براي سنجش نگرش معلمها و مديران راجع به
ارزشيابي عملكرد سالانة معلم ها ،به صورت جداگانه تهيه شده است .در اين پرسشنامه شش بُعد
براي ارزشيابي از عملكرد سالانة معلمها در نظر گرفته شده است .اين ابعاد شامل :بُعد رفتارهاي
آموزشي معلم ،بُعد نظم و انظباط در رفتار معلم ،بُعد برقراري روابط انساني مناسب از سوي معلم،
بُعد همكاري و مشاركت معلم در فعاليتهاي مختلف مدرسه ،بُعد فعاليتهاي علمي معلم ،بُعد
 . 0اين آمار بر اساس گزارشي است كه پژوهشگر از كارشناس سازمان آموزش و پرورش شهرستان گرفته است.
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انگيزش و رغبت شغلي معلم ،ميشده است .براي سنجش هر يک از فعاليتهاي فوق تعدادي گويه
در نظر گرفته شد كه اين گويهها با توجه به نظر متخصصان ارزشيابي آموزشي ،معلمهاي تحت
بررسي و مديران انتخاب و در پرسشنامه گنجانده شده بودند .بر اين اساس براي بُعد رفتارهاي
آموزشي  6گويه ،براي بعد نظم وانظباط  1گويه ،براي بعد روابط انساني مطلوب  1گويه ،براي بعد
همكاري و مشاركت  1گويه ،براي بعد فعاليتهاي علمي معلم  1گويه ،و درنهايت براي بعد
انگيزش و رغبت شغلي معلم  1گويه تهيه و در پرسشنامه گنجانده شد .بنابراين پرسشنامه از 28
گويه تشكيل شده بود .براي تعيين روايي محتوايي و صوري پرسشنامه از نظر متخصصان سنجش
و اندازهگيري و همچنين براي تعيين ميزان پايايي آن از آزمون آلفاي كرونباخ استفاده شد .بر اين
اساس ميزان پايايي پرسشنامة معلمها و مديران به ترتيب 1/36 :و  1/87بوده است.

یافتهها
سؤال نخست پژوهش« :ديدگاه مديران مدارس ابتدايي شهرستان ملاير دربارة وضعيت ارزشيابي از
عملكرد سالانة معلمها چگونه است»؟ .براي پاسخگويي به اين سؤال ابتدا بايد وضعيت بهنجار بودن
توزيع دادهها بررسي شود .براي اين منظور از آزمون كلوموگروف-اسميرنوف به شرح جدول زير
استفاده شده است:
جدول شمارة  .0دادههاي مربوط به آزمون كلموگروف -اسميرنف براي بررسي بهنجار بودن
دادههاي حاصل از ديدگاه مديران دربارة ارزشيابي سالانه از عملكرد معلمها
تعداد پاسخ دهندهها

كلوموگروف -اسميرنف

سطح معناداري

071

1/86

1/117

همانگونه كه از جدول شماره  0استنباط ميشود ،خروجي آزمون كولوموگروف –اسميرنوف
( )1/86براي دادههاي مورد بررسي معنادار نيست ( .)P<1/11اين به اين معني است كه دادههاي
مورد نظر توزيع بهنجاري دارند ،بنابراين براي پاسخگويي به اين سؤال ميتوانيم از از آزمون  tتک
نمونهاي استفاده كنيم .به جدول شمارة  2نگاه كنيد:
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جدول شماره  .2نتايج آزمون تي تکنمونهاي بر روي دادههاي حاصل از ديدگاه مديران
متغير
ديدگاه

مديران

ميانگين مرجع (جامعه)1 :
دربارة

t

ارزشيابي سالانه از عملكرد
معلم ها (در كل ابعاد)

01/32

درجه

سطح معناداري

تفاوت

سطح اطمينان %31

آزادي

(دو دامنه)

ميانگين

حد پايين

حد بالا

063

1/111

0/20

0/11

0/16

همانگونه كه از جدول شماره  2استنباط ميشود مقدار تي بهدست آمده 01/32 :با درجه آزادي
 063در يک آزمون دو دامنه از مقدار بحراني تي جدول ( )0/38در سطح  1/11بزرگتر است.
بنابراين با توجه به نتايج حاصل شده ميتوان گفت كه به احتمال خيلي زياد از نظر آزمودنيها
(مديران) وضعيت ارزشيابي سالانة از عملكرد معلمها در همة ابعاد ،متناسب و در حد بهينهاي است.
سؤال دوم پژوهش« :ديدگاه معلمهاي مدارس ابتدايي شهرستان ملاير دربارة وضعيت ارزشيابي
از عملكرد سالانة معلمها چگونه است»؟ .براي پاسخگويي به اين سؤال ابتدا بايد وضعيت بهنجار
بودن توزيع دادهها بررسي شود .براي اين منظور از آزمون كلوموگروف-اسميرنوف به شرح جدول
شمارة  1استفاده شده است:
جدول شمارة  .1دادههاي مربوط به آزمون كلموگروف -اسميرنف براي بررسي بهنجار بودن
دادههاي حاصل از ديدگاه معلمها دربارة ارزشيابي سالانه از عملكرد معلمها
تعداد پاسخ دهنده ها

كلوموگروف -اسميرنف

سطح معناداري

181

0/32

1/110

همانگونه كه از جدول شماره  1استنباط ميشود ،خروجي آزمون كولوموگروف –اسميرنوف ()0/32
براي دادههاي مورد بررسي معنادار است ( .)P>1/11اين به اين معني است كه دادههاي مورد نظر
توزيع بهنجاري ندارند؛ بنابراين براي پاسخگويي به اين سؤال بايد از آزمون ناپارامتري مربع كاي
استفاده كرد .به جدول شمارة  1نگاه كنيد:

بررسي ديدگاه مديران و معلمها دربارة نظام ارزشيابي از عملكرد سالانه 417 /
جدول شماره  .1نتيجه تحليل داده هاي مربوط به ديدگاه معلمها با آزمون مربع كاي
آماره

ميانگين نمره هاي آزمودني ها (معلم ها) در پرسشنامه

مربع كاي

16/11

درجه آزادي

61

سطح معناداري

1/62

در جدول شماره  1نتيجة آزمون مربع كاي ،16/11 :با درجه آزادي  61و سطح معناداري  1/62نشان
از آن دارد كه بين فراوانيهاي مشاهده شده در پاسخها و فراواني هاي مورد انتظار تفاوت معنادار
آماري وجود ندارد .بنابراين با توجه به نتيجه بهدست آمده ميتوان نتيجه گرفت كه از ديدگاه معلم
ها ،وضعيت ارزشيابي از عملكرد سالانة معلمها در وضعيت متوسطي است و با وضعيت بهينه و
مطلوب فاصلة فاحشي دارد.
سؤال سوم پژوهش« :آيا بين ديدگاه مديران و معلمها دربارة وضعيت ارزشيابي از عملكرد
سالانة معلمها (در تمامي ابعاد) تفاوت وجود دارد»؟ .براي پاسخگويي به اين سؤال ابتدا بايد وضعيت
بهنجار بودن توزيع دادهها بررسي شود .براي اين منظور از آزمون كلوموگروف-اسميرنوف به شرح
جدول شمارة  1استفاده شده است:
جدول شمارة  .1دادههاي مربوط به آزمون كلموگروف -اسميرنف براي بررسي بهنجار بودن
دادههاي حاصل از ديدگاه معلمها و مديران دربارة ارزشيابي سالانه از عملكرد معلمها (در كل
ابعاد)
تعداد پاسخ دهندهها

كلوموگروف -اسميرنف

سطح معناداري

111

2/18

1/1110

همانگونه كه از جدول شماره  1استنباط ميشود ،خروجي آزمون كولوموگروف –اسميرنوف
( )2/18براي دادههاي مورد بررسي معنادار است ( .)P>1/11اين به اين معني است كه دادههاي
مورد نظر توزيع بهنجاري ندارند؛ بنابراين براي پاسخگويي به اين سؤال بايد از آزمون ناپارامتري يو
من -ويتني ،استفاده كرد .به جدول شمارة  6نگاه كنيد:
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جدول شمارة  .6نتيجة آزمون يو من -ويتني براي مقايسة رتبه هاي دو گروه (مديران و معلم ها)
ديدگاه دربارة ارزشيابي عملكرد سالانه از معلمها (در تمامي ابعاد)
يو من -ويتني

106

ويلكاكسون دبليو

8166

Z

-7/03

سطح معناداري (دو

1/111

دامنه)
همانگونه كه از دادههاي جدول شمارة  6پيداست بين رتبههاي آزمودنيهاي دو گروه ( معلم ها و
مديران) در رابطه با ديدگاهشان راجع به ارزشيابي سالانه از عملكرد معلمها ،تفاوت معنادار آماري
وجود دارد ،P>1/11 ،N2=071 ،N1=181 ،U=106( :دو دامنه) .به عبارتي ديگر ،ديدگاه مديران
نسبت به وضعيت ارزشيابي عملكرد سالانه از معلمها (در تمامي ابعاد) خوشبينانهتر بوده زيرا بهطور
كلي ،آنها به گويههاي مربوط به پرسشنامه سنجش ديدگاه دربارة ارزشيابي سالانه از عملكرد
معلمها ،نمرههاي بالاتري دادهاند.

نتیجهگیری و بحث
یافته نخست پژوهش
تحليل دادهها با آزمونهاي آماري نشان داد كه به احتمال قوي ،از نظر مديران وضعيت ارزشيابي
سالانة از عملكرد معلمها در همة ابعاد ،متناسب و در حد بهينهاي است .پژوهشگران قبلي ،تاكنون
چنين موضوعي را مورد بررسي قرار ندادهاند كه بتوان يافته فوق را با آنها مورد مقايسه قرار داد.
اما به نوعي ميتوان اين يافته را با نتايج تحقيق ابيلي ( )0181مورد مقايسه قرار داد .ابيلي ()0181
در يک پژوهش به بررسي نگرش مديران و كارشناسان مربوطة بخش ارزشيابي كاركنان دولت،
دربارة نقاط قوت و ضعف طرح موجود ارزشيابي كاركنان دولت پرداخت .نتايج او نشان داد كه از
نظر آزمودنيها اين طرح با واقعيتهاي نظام اداري كشور انطباق ندارد و داراي برخي
نارساييهاست .بنابراين نتيجة اين تحقيق با نتيجة بررسي ابيلي ( )0181همخواني ندارد.

بررسي ديدگاه مديران و معلمها دربارة نظام ارزشيابي از عملكرد سالانه 419 /
در توجيه چنين نتيجة متفاوتي ميتوان به تفاوت فرهنگي و مسئوليتي افراد جامعههاي دو نوع
تحقيق اشاره كرد .افراد تحت بررسي ابيلي افرادي بودهاند كه خود را كارشناس و متخصص ارزشيابي
ميدانستهاند و بنابراين احتمالاً آنها با ديدي انتقادي به نظام ارزشيابي سالانة كاركنان دولت
مينگريستهاند ،حال آنكه جامعة تحت بررسي ما بيشتر مديراني بودهاند كه از يک سو ،دانش
تخصصي لازم را به مانند كارشناسان تحت بررسي ابيلي نداشتهاند و از سوي ديگر هم به دليل آنكه
گويههاي پرسشنامه به نوعي كفايت و شايستگي آنها را نيز مورد سؤال قرار ميداده است ،احتمال ًا
پاسخهاي خود را به شيوة سوگيرانه ارايه كردهاند.

یافتة دوم پژوهش
نتيجة ديگر تحقيق نيز نشان داد كه از ديدگاه معلمها ،وضعيت ارزشيابي از عملكرد سالانة معلمها
در وضعيت مناسبي قرار ندارد و با وضعيت بهينه و مطلوب فاصلة فاحشي دارد .در اين مورد هم
تاكنون پژوهشگري به بررسي نظر معلمها نسبت به نظام ارزشيابي سالانه نپرداخته تا بتوان نتايج اين
تحقيقها را با هم مقايسه كرد .به هرحال ،به نوعي اين يافته قابل مقايسه است با نتيجة تحقيق
توتونچي ،چنگيز ،عاليپور و يماني ( )0181كه در يک بررسي نشان ميدهند ،اعضاي هيأت علمي
نسبت به محتواي فرم هاي ارزشيابي و روية اجرايي آن نظري منفي دارند .از اين نظر اين يافته با
نتايج تحقيق توتونچي و همكاران ( )0181همسو است.
در توضيح يافته فوق بايد گفت احتمالاً معلمها نسبت به وضع موجود ارزشيابي شايستگي سالانه
ديد مثبتي نداشته و باور داشته اند كه ارزشيابيها بر اساس معيارهاي روشن و متنوع صورت
نميگيرد و نياز به نوعي بازنگري در اين نظام ارزشيابي وجود دارد.

یافتة سوم پژوهش
نتيجة ديگر اين پژوهش نيز نشان داد كه بين ديدگاه آزمودنيهاي دو گروه ( معلم ها و مديران) در
رابطه با نظام ارزشيابي سالانه از عملكرد معلمها ،تفاوت معنادار آماري وجود دارد .به عبارتي ديگر،
ديدگاه مديران نسبت به وضعيت ارزشيابي عملكرد سالانه از معلمها (در تمامي ابعاد) مثبتتر بوده
اما معلمها در اين باره نظر خيلي مثبتي نداششتهاند.

401

 /همايش توسعهي حرفهاي :نگاهي نو به تكريم معلّم

در توضيح و توجيه چنيني تفاوتي بايد به مسئوليت حرفهاي افراد دو گروه توجه كرد .مديران در
پاسخ دادن به سؤالها احتمالاً جانب احتياط را رعايت ميكنند ،زيرا انجام دقيق و درست فرايند
ارزشيابي و توجه به معيارهاي مناسب و مختلف در ارزشيابي ،يكي از وظايف اجرايي آنها به
حساب ميآيد .بنابراين بديهي است كه مديران در مقايسه با معلمها پاسخهاي مثبت بيشتري به
گويههاي پرسشنامه بدهند .اين امر احتمالاً نشان ميدهد كه پاسخ هاي مديران چندان روا و معتبر
نيست و احتمالاً با سوگيري همراه بوده است ،اما به پاسخ هاي معلمها بهتر و بيشتر ميتوان اعتماد
كرد.

پیشخهادهای پژوهش
 .0نتيجة تحقيق نشان داد كه از ديد معلمها ارزشيابي از عملكرد معلمها در ابعاد مختلف
چندان منطبق با معيارها و ضوابط مناسب نيست .به همين دليل به مسئولين نظام آموزشي
كشور توصيه ميشود به بازنگري نظام ارزشيابي عملكردي معلمان پرداخته و نقاط ضعف
آن را شناسايي و رفع و نقاط قوت آن را تقويت كنند.
 .2نتيجة ديگر تحقيق نشان داد كه مديران وضع موجود ارزشيابي سالانه از عملكرد معلمها
را مطلوب در نظر ميگيرند ،در حالي كه چنين فرضي از سوي آنها ممكن است درست
نباشد ،بنابراين توصيه ميشود براي مديران جلسات كارگاهي در خصوص اهميت و نقش
ارزشيابي در سلامت سازمان و بهبود رفتار و عملكرد كاركنان برگزار شود .همچنين توصيه
ميشود براي مديران كارگاهي در زمينه مهارتهاي ارزشيابي عملكرد برگزار شود تا
ايشان با مهارت و توانمندي بيشتري اين جنبه از مسئوليت اجرايي خود را به اجرا در
آورند.
 .1به مسئولين نظام آموزشي كشور توصيه ميشود نسبت به تغيير فرم ارزشيابي سالانة
عملكرد معلمها اقدام نمايند .زيرا نتيجة اين بررسي به نوعي حاكي از اين واقعيت است
كه در اين فرمها به جنبهها و معيارهاي گونان ارزشيابي معلمها ،توجه شايستهاي نشده
است.

پیشخهاد موضوعهای پژوهشی
 .0توصيه ميشود همين بررسي در جامعههاي وسيعتر و گستردهتر نيز به اجرا درآيد.

بررسي ديدگاه مديران و معلم ها دربارة نظام ارزشيابي از عملكرد سالانه

/
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 .2توصيه ميشود پژوهشگران به شناسايي معيارهاي ارزشيابي مناسب براي ارزشيابي از
عملكرد معلمها بر اساس تكنيک دِلفي اقدام كنند.
 .1توصيه ميشود به مقايسة نظرهاي مديران و معلمها دربارة معيارهاي ارزشيابي از عملكرد
سالانة معلمها پرداخته شود.
 .1توصيه ميشود به شناسايي معيارهاي ارزشيابي از عملكرد مديران مدارس نيز بر اساس
تكنيک دِلفي اقدام شود.
 .1توصيه ميشود اثربخشي شيوههاي مختلف ارزشيابي بر بهبود عملكرد مديران يا معلمها
مورد بررسي قرار بگيرد.

مخابع
 .0ابيلي ،خدايار ( .)0181ارزيابي طرح موجود ارزشيابي كاركنان دولت .مجلة روانشناسي و علوم تربيتي،
 ،)0(6صص.30-011 .
 .2آهنچيان ،محمد رضا ( .)0182تأثير موافق يا مخالف بودن جنسيت در ارزشيابي دانشجويان از اعضاي
هيأت علمي .مجلة روانشناسي و علوم تربيتي ،)0(11 ،صص.081-033 .
 .1بركويتز ،لئونارد ( .)0172روانشناسي اجتماعي( .ترجمة محمد حسين فرجاد و عباس محمدي اصل).
تهران :اساطير.
 .1توتونچي ،مينا؛ چنگيز ،طاهره؛ عالي پور ،ليلي؛ و يماني ،نيكو ( .)0181نظرات اعضاي هيأت علمي

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان نسبت به فرايند ارزشيابي استاد .مجلة ايراني آموزش در علوم پزشكي،
.)0(6صص.22-28 .
 .1حسن پور ( .)0181بررسي سبک نظارت راهنمايان تعليماتي شهري و روستايي مدارس استان آذربايجان
شرقي در سال تحصيلي .0178-73
 .6سرچامي ،ر ،.و سلمانزاده ،چ .)0181( .نگرش اعضاي هيأت علمي دربارة كارآمد بودن شيوة ارزشيابي

دانشجويان از اساتيد بر تغيير عملكرد ايشان در دانشگاه علوم پزشكي ايران .مجلة علمي دانشگاه علوم
پزشكي و خدمات بهداشتي-درماني قزوين،)0( 11 ،صص.63-70 .
 .7سيف ،علي اكبر ( .)0171ارزشيابي دانشجويان از استادان :تا چه اندازه مي توان به آن اعتماد كرد؟.
پژوهشهاي روانشناختي 0(0 ،و  .)2صص.02-21 .
 .8سيف ،علي اكبر .)0183( .اندازگيري ،سنجش و ارزشيابي آموزشي .تهران :نشر دوران.

401

 /همايش توسعهي حرفهاي :نگاهي نو به تكريم معلّم

 .3عليشيري ،غلامحسين؛ آزاد مرزآبادي ،اسفنديار؛ حسيني ،سيد مرتضي؛ فجرک ،هنگامه؛ و نوري ،رضا
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Investigation about teachers' and managers' view
about annual evaluation system of teachers'
performance (in Malayer).
Fereidoon yazdani
Assistant professor at payam-e-noor university
Abstract: this research was carrying out with purpose of investigation
about teachers' and managers' view about annual evaluation system of
teachers' performance. The research method was descriptive (survey
research) and statistical population included all elementary teachers and
managers in Malayer. The total numbers of teachers were 3050 and
mangers were 301. For sampling, a biased method was used. So, 170
managers and 380 teachers were selected. The instrument was two
research-made questionnaires. For validating of questionnaires, the
content and formal validity was used. so, the specialists' appraisal was
applied. Also for making questionnaire reliable the coronach's alpha was
used. So, alpha coefficient for managers' and teachers' questionnaire
respectively was: 0.96 and 0.87. However, result showed that from
manager's view, the annual evaluation system of teachers' performance is
appropriate, but from teachers' view isn’t good. Also another result
showed that, there are significant differences between teachers' and
managers' view about quality of annual evaluation system of teachers'
performance, in totally and in all domains (instructional domain,
discipline domain, good humanity relationship, cooperation of teachers,
scientific researches of teachers, and job motivation of teachers)
Key words: performance evaluation, annual teachers' performances,
managers' attitude, teachers' attitude, elementary schools of Malayer.
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چکیده
كارورزي برنامه پيشرفت فردي و حرفهاي كارورز بر پايه نظريه يادگيري تجربي است كه زير نظر
يک گروه دانشگاهي كه متشكل از برنامهريزان آموزشي ،كميته كارورزي ،مدرس راهنما ،معلم
راهنما ،مدير مدرسه و ...است ،با برنامه ،شيوه و هدفهاي مشخصشده و تكليفهاي برنامهريزي-
شده صورت ميگيرد .هدف كارورزي بر اساس تعريف آن ،كاربردي كردن آموختههاي دانشجو
معلمان است و ميخواهد پلي ميان نظريه و عمل در آموختههاي دانشجو معلمان ايجاد و آنان را
آماده كند تا آموختهها و دانستههاي خود را عمليكرده و بهصورت تجربي وارد عرصه تدريس شوند
و معلمي را تجربه كنند.
اين مقاله ضمن معرفي پيشينه ،اهميت و مرحلههاي درس كارورزي ،به بررسي جايگاه و نقش
دانشگاه فرهنگيان ،در اجراي اين برنامه و مقايسه آن در نظام تربيت معلم قديم با وضعيت فعلي و
نظام آموزشي دانشگاه فرهنگيان پرداخته و با نگاهي به برنامهي كارورزي در كشورهاي توسعه
يافته ،برخي پيشنهادها را براي اجراي بهتر اين درس ارايه كرده است.
کلیدواژه :كارورزي ،دانشگاه فرهنگيان ،تربيتمعلم ،تجربه عملي ،تحليل تطبيقي

 .0هيأت علمي دانشگاه فرهنگيان ،پرديس شهيد باهنر اراک ا Alikamali_1386@yahoo.com
 . 2دانشجوي دبيري آموزش زبان و ادبيات فارسي ،پرديس شهيد باهنر اراک ا عضو شوراي اجرايي انجمن علمي -
آموزشي معلمان زبان و ادبيات فارسي استان مركزي ا Tavana_1394@yahoo.com
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مقدمه و بیان مسأله
معلمي را هنر دانستهاند؛ ولي هنر برتر از آن« ،تربيت معلم» است .چنانچه تعليمدهي و آموزش
مهارتهاي تدريس در دانشگاهها و مركزهاي تربيتمعلم بر پايهاي گذاشته شود كه معلمان جوان،
همواره درگير عمل و تجربه شوند و يا با حرفهاي كه پيشه كردهاند انس و الفت بيشتري بگيرند،
به لياقتهاي فردي خود پيخواهند برد و آنها را بارور خواهند ساخت .درگيري مستقيم با شيوه-
هاي كار ،آنها را بدان سو خواهد كشانيد كه از خود مايه بگذارند و با خلاقيتهايي كه بروز ميدهند
به كشف شيوههاي برتر بپردازند.
براي دستيابي به چنين آمادگيهايي ،پس از دستيابي به اصول آموزشي و كسب مفاهيم
نظري لازم ،كارورزي و درگيرشدن عملي با جريان آموزش از اهميت ويژهاي برخوردار است ،به
همين دليل برنامهي آموزشي دانشجو -معلمان بركارورزي و راه و روش آن تأكيد دارد( .رؤوف،
)10 :0170
امروزه و به خاطر آنكه واژه كارورزي كاربردهاي فراواني دارد ،گاهي بهسختي ميتوان منظور
گوينده را از آن استنباط كرد .در حقيقت ميتوان هر تجربه آموزشي را كه با شغل تركيب شود،
كارورزي ناميد و همين تركيب است كه كارورزي را به ابزاري منحصر بهفرد براي كنكاش شغلي
تبديل ميكند .اصل در كارورزي به واژه «كارورز» مربوط و به فردي گفته ميشود كه در حين
تحصيل در آموزش عالي و يا بلافاصله بعد از پايان دوران تحصيل و تنها با هدف كسب تجربه و
مهارت كاري و عملي در مؤسسهاي مشغول بهكار ميشود .كارورزي تمرين معلمي نقطه عطفي در
تجلي آموحتههاي نظري و تجديدنظر در آنها در صفحه عمل است و به بيان ديگر ،كارورزي در
تربيتمعلم ،يعني بهعمل كشيدن مطلبهاي تئوري همراه با تمرينهاي متعدد و مكرر ،براي رسيدن
به مهارتهاي عملي تدريس .در اين مقاله نظري بر اهميت ،مرحلهها ،مشكلها و مسألههاي مربوط
به كارورزي افكنده و پيشنهادهايي براي اجراي مفيدتر آن ارايه خواهيم كرد.
روش گردآوري اطلاعات در پژوهش پيشرو ،كتابخانهاي بوده و روش كلي پژوهش هم
تحليلي ا مروري است.
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 -1 -1پیشیخه کارورزی
تاريخ كارورزي با تاريخ يادگيري تجربي و آموزش و پرورش تجربي و مشاركتي گره خورده است
و به اوايل  0311ميلادي بر ميگردد كه در آمريكا شروع شد و تجربههاي آموزشي مبتني بر كار را
دربر ميگرفت؛ برنامههايي مانند :از مدرسه تا كار ،در جستوجوي كار ،آكادمي شغلها و ساير
برنامههاي يادگيري ضمن خدمت .در اروپا نيز كارآموزي داوطلبانه براي نوجوانان در اوايل قرن
نوزدهم شروع و از عنصرهاي اصلي سيستمهاي آموزش در اروپا شد.
برنامههاي ديگري نيز در حوزه آموزش و پرورش تجربي رايج بوده است و مقايسهي كارورزي
با آنها از لحاظ نظري و كاربردي ،ميتواند در نشاندادن وجوه اشتراک و افتراق برنامه كارورزي با
برنامههاي پيشين ،مفيد باشد .يكي از اين برنامهها كارآموزي است كه دوره يادگيري مهارتي
محسوب ميشود كه در آن دانشجو براي مدتي با توافقنامه قانوني كار ميكند .از اين گونه فرصت-
هاي يادگيري ميتوان به برنامه « »coopاشاره كرد كه دوره كوتاهي از آموزش مشاركتي است و
فرد بهطور تجربي كار را ياد ميگيرد و گواهينامه دانشگاهي ميگيرد .برنامه ديگر « job

 »shadowingاست كه دانشجو يک روز يا زمان خاصي از يک مربي ميخواهد كار او را مشاهده
كرده و درباره ميزان موفقيت و حرفه موردنظر ،بپرسد.
« »Extern- shنيز مدلي كوچکتر و محدودتر از كارورزي است كه در آن دانشجو فعالانه
درگير شده و در يک فرصت يادگيري كاربردي ،عملي و تجربهمحور ،در زمينه مورد علاقه خود
مشاركت ميكند.
« »practica/practicumنيز شامل تجربه عملي و شخصي بيرون از كلاس درس است؛ اما به
اندازه كارورزي يک پروژه خاص نيست .كارورزي نوعي يادگيري تجربي نظارتشده است كه در
آن دانشجويان دانش پيشين خود را براي بالابردن مهارتهايشان در يک محيط حرفهاي بهكار مي-
گيرند .از اينرو ،تفاوت اصلي كارورزي با برنامههاي مذكور در عنصرهاي نظارت و بهكارگيري
دانش پيشين است؛ به عبارتي ديگر نظريه و عمل با نظارت استاد راهنما گره ميخورد .در برنامههاي
ديگر هم ،يادگيري مشاركتي ،مهارتي و تجربي وجود دارد؛ اما دانش دانشگاهي و نظارت ،ديده
نميشود.
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تأمل فلسفی در کارورزی
شغل معلمي به منزله فعاليتي حرفهاي ،نيازمند فلسفهاي براي پيوند ميان نظريه و عمل است؛ در
حاليكه در طول تاريخ تربيت ،نظامهاي تربيتي از شكاف ميان نظريه و عمل رنج بردهاند .اينباور
در كنشگران عمل تربيت ايجاد شده است كه انگارههاي نظري در عرصه عمل كاربرد ناپذيرند؛
البته اين مسأله در حوزه تربيتمعلم ،ماهيت متفاوتي پيدا ميكند .اينكه معلمان آينده با كدام نوع
شايستگي و يا چه نسبتي ميان شايستگي نظري و عملي پا به عرصه واقعي تربيت خواهندگذشت؛
از اينرو دانشگاه فرهنگيان براي تدارک فرصتهاي توسعه حرفهاي كارآمد براي دانشجو -معلمان،
بايد جهتگيري خود نسبت به امر مهم تربيتمعلم را بهنحوي آشكار ميساخت تا بر گسست ميان
نظريه و عمل چيره شود.
در واقع ،دانشگاه فرهنگيان با آگاهي از ماهيت دشوار اين مسأله فلسفي ،با طراحي برنامه جديد
كارورزي و افزايش سهم اين برنامه در تربيتمعلم ،رويكرد خود براي پاسخگويي به اين چالش را
آشكار ساخته است .روشن است كه طراحان و برنامهريزان تربيتمعلم ،براي پاسخ به اين پرسش
بنيادي ،به فلسفه عملي روي آوردهاند؛ فلسفهاي كه ناظر به توانايي داوري خردمندانه در مورد
دستيابي به خير عملي ،در موقعيت خاص است.
با اينحال ،پرسش اين است كه در چه شرايطي برنامه كارورزي ميتواند در جهت باروركردن
تأمل در عمل ( )reflection –in- actionتعليم و تربيت نقش ايفا كند؟ اگرچه اين شرايط به
عاملهاي متعددي بستگي دارد ،بهنظر ميرسد كارورزي زماني ميتواند به باروركردن تأمل در عمل
كمک كند كه با همراهي و مراقبت مدرسان و معلمان راهنما ،دانشجويان بتوانند پيشفرضهاي
اقدامهاي خود را بهوضوح بازشناسي كرده و آگاهانه درباره حدود و سوگيري آنها تأمل كند .لازمه
اين امر ،پيوست عميقتر دانشگاه با مدرسه است .پيوندي كه هم از حضور مربيان و معلمان در
دانشگاه و هم از حضور دانشگاهيان در مدرسه حمايت ميكند .در چنين ارتباطي حضور مدرسان
كارورزي در مدرسه ماهيت متفاوتي خواهد داشت .مدرسه بايد احساس كند كه از بودن در اين
پيوند ،زمينه توسعه حرفهاي معلمان و مربيان نيز فراهم ميشود و آنها نيز در سفر يادگيري
دانشجويان ،سهيم خواهند شد .همچنين با تغيير كيفيت حضور مدرسان در مدرسه ،امكان دانشوري
گستردهاي فراهم ميشود .مدرسان با بهرهگيري از فرصت بودن در مدرسه و آگاهي از بستر واقعي
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تعليم و تربيت مدرسهاي ،امكان پژوهش و فهم عميق مسألههاي تربيت را بهدست خواهند آورد.
در اينصورت ،آگاهي تأملي هدفي براي همه كنشگران كارورزي خواهد بود.

اهمیت کارورزی
در كل هيچ جانشيني براي تجربه عملي وجود ندارد .كارورزي ابزاري براي تبديل تئوري به عمل
و همچنين تلاشي براي ايجاد پيوندهايي بين محيط عملي و مركزهاي آموزشي است .براي انجام
كنكاش شغلي نيز كارورزي از بقيه گزينهها مناسبتر است .روشن است كه هرگز نميتوان با مطالعه
يا گفتوگو با افراد آگاه به اطلاعات كافي و مورد نياز معلمي دست يافت .كارورزي تجربهاي دست
اول و عملي است كه به فرد اجازه ميدهد بهترين نتيجهگيريها را درباره معلمي انجام دهد.
كارآمدشدن دانشجو -معلمان ،چيزي فراتر از آموختههاي نظريكلاس درس را ميطلبد .در ضمن
كارورزي ممكن است به كارورز ،مهارتهايي بياموزد كه ممكن است داراي آنها نباشد؛
مهارتهايي مانند :برقراري ارتباط ،تعهدكاري ،وقتشناسي ،حل مسأله ،كارگروهي ،خود مديريتي،
برنامهريزي ،سازماندهي و آشنايي با فنآوري كه امروزه براي شاغلشدن بسيار ضروري هستند.
اهميت و ضرورت اجراي برنامه كارورزي براي كسب صلاحيت حرفهاي در معلمان تا آن حد
است كه بدون گذراندن واحدهاي مربوط در اين زمينه ،نبايد به دانشجوا معلمان ،گواهينامه
صلاحيت تدريس داده و اداره كلاسهاي درس و تدريس درسهاي گوناگون را به آنان محول كنند؛
زيرا يادگيري كامل منوط به توسعه آموختهها در سه حيطه شناختي ،عاطفي و حركتي است .دست-
يابي به سلسله مهارتهاي حركتي وقتي ممكن ميشود كه ميان آموختههاي شناختي و عاطفي تعامل
حاصل شود و اين تعامل زماني حاصل ميشود كه شرايط بهروز رفتارهاي مهارتي و حركتي فراهم
باشد.
اهميت كارورزي از روي هدفهايي كه براي آن معلوم شده است برملا ميشود .در كلاسهاي
درس ،معمولاً شاگردان انتظار دارند كه موضوع هر درسي همراه با استدلال بيان شود تا اينكه گوش
بدهند و قانع شوند؛ در غير اينصورت آن را گزارشي تلقي ميكنند .چنانكه معلم تمرين كافي
نداشته باشد و موضوع تدريس را نتواند با برهانهاي منظم بيان كند ،كلاس او مختل ميشود و
انضباط شاگردان به هم ميخورد .كار آموزيها اين تجربه مفيد را به داوطلبان معلمي ميدهد كه
بدانند براي بسياري از مطلبهاي مورد آموزش ،بايستي قبلاً برهان اقامه كنند.
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تمرين معلمي در حين تحصيل در دانشگاه فرهنگيان موجب ميشود كه دانشجو -معلمان:
-

اطلاعات نظري خود را بهعمل درآورند و دو عامل مؤثر در تدريس؛ يعني دانايي و توانايي
را باهم توأم كنند؛

-

با محيط واقعي و فرايند حقيقي ياددهي و يادگيري آشنا شوند؛

-

به مشكلهاي تدريس و تربيت پيبرده و در مدرسه يا دانشگاه با مدرسان در ميان بگذارند
و از راهنماييهاي علمي و عملي آنان بهرهمند شوند؛

-

اعتماد بهنفس لازم را كسب كرده و بهطور نسبي خودكفا شوند تا بدون اضطراب در
مدرسهها تدريس كنند؛

-

با قانونها و مقررات آموزشي در مدرسه و كلاس و تا حدودي با وظيفههاي كاركنان
آشنا شوند.

هدفهای کارورزی
آمادهسازي و مجهزكردن معلمان جوان به مهارتهاي حرفهاي ،مطابق برنامههاي رسمي كشور ،پيش
از ورود امن به كلاس درس ،اصليترين وظيفه دانشگاه فرهنگيان است و بر پايه همين باور است
كه بايد ،درس پر اهميت تمرين معلمي را «يگانه» تلاش كارساز در عرصه تربيتمعلم دانست.
دانشجو -معلم در مشاهدههاي درس تمرين معلمي دو روش پديدارشناختي يا ظاهربيني و تحليلي
را با هم قياس ميدهد و وضع مطلوب را با وضع موجود ميسنجد .مقولههاي مورد مشاهده را
ردهبندي ميكند و به كمک مقياسها و معيارهاي درجهبنديشده هر يک از آنها را بهدقت مورد
تجزيه و تحليل قرار ميدهد.
همچنين حضور در مدرسه براي آشنايي با زمينه كاري ،توجه و مشاهده جنبههاي انساني و
ارتباطي رفتاري (كاركنان) مدرسه با نظر به آموختههاي روانشناسي و فرهنگ سازمان و نيز روابط
انساني و مشاهده اعمال و رفتار مدير از جنبههاي كارهاي اجرايي ،رفتار تخصصي و روابط ميان
آنها را ميتوان از ديگر اهداف كارورزي برشمرد( .رؤوف010 :0170،و)011
 -1نقش دانشگاه فرهخگیان در اجرای کارورزی دانشجو ل معلمان
كارورزي دانشجو -معلمان بايد به گونهاي برگزار شود كه وقتي به مرحله دانش-
آموختگي ميرسند ،خط مشيهاي حرفهاي و مهارتهاي كاري خودشان را بهخوبي ياد
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گرفته باشند .دانشگاه فرهنگيان بايد اين وظيفه ويژه را چنان شايسته به انجام برساند كه
بتواند به فرد فرد دانشجو -معلمان خود هنگام دانشآموختگي با سرافرازي اعلام كند كه
دانشجو مهارت يافته است بهعنوان معلمي حرفه آموخته:
-

توانمنديهاي خود را ياد بگيرد و به آنها قدرت روزافزون ببخشد؛

-

ضعفها و قوتهاي تدريس خود را داوري كند؛

-

از شيوههاي مختلف و بيشمار تدريس بهره بگيرد و همزمان با آن نقش «خود» را در تدريس
مؤثر مدنظر داشته باشد؛

-

به روند يادگيري با بينش عميقتري بنگرد و همواره بتواند آگاهيهاي بيشتر و بيشتري از
پيشرفتهاي زندگي بشر كسب كند؛

-

هدفهاي حرفهايش را بشناسد و در كار تدريس به اهميت شخصيت خودش پيببرد؛

-

همواره تخصصهاي حرفهايش را افزايش دهد و لياقتها و شايستگيهاي خودش را در
ادارهكردن كلاس اعتلا ببخشد؛

-

منبعها و مادههاي آموزشي ساده در دسترس را تشخيص دهد و بتواند با بهكارگيري آن،
مطلبهاي درسياش را به گوياترين ،جذابيتترين و مؤثرترين صورت به دانشآموزان خود
انتقال دهد؛

-

وظيفههاي اداري روزانهاش را مانند :حفظ و نگهداري پروندهها ،سندهاي موردنياز و همچنين

بهكارگيري و ارايه بهموقع آنها به انجام برساند.
 -2روششخاسی
«دكتر محمود تلخابي و دكتر محمد فقيهي» در پژوهشي كه در فصلنامه آموزشنامه دانشگاه
فرهنگيان بهعمل آوردند ،معتقدند كه از نظر روششناختي ،مشاهدهگر بايد بداند چه كسي ،چه
چيزي و چگونه مشاهده ميكند .بايد متن را شناسايي و هدف خود را تعيين كند و درجهي اهميت
مشخصههاي مشاهده را دريابد .بايد آمادگي براي مشاهده را كسب كند تا گردآوري ،ثبت ،استنباط
و تفسير آنها را بهخوبي انجام دهد .برخي از چيزهايي كه مشاهدهگر ميتواند مشاهده كند ،كنشها
و واكنشها ،رفتارها و رخدادها ،ويژگيها و خصوصيتها ،نسبتها و رابطهها ،پيوندها و تعاملها،
فعاليتها و عملكردها ،تكرار و توالي رخدادها ،الگوها و شيوهها ،محيط و مردم و  ...است.
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همچنين جنبههاي عاطفي ،شناختي و حركتي رفتارها ،ايما و اشارهها و زبان بدن ميتواند جزء
مقولههاي مشاهده باشد .منبع دادهها و متغيرهاي مورد مشاهده ميتواند محيط فيزيكي و اجتماعي،
نظرها و گرايشها ،رفتارهاي كلامي و غيركلامي ،زبان و گويشهاي بومي ،آداب و رسوم ،سنتها
و شيوهها ،خاطرهها و يادداشتها ،سندهاي شخصي و ثبتشدهي اجتماعي ،عكس و فيلم ،گفتوگو
و بايگاني و  ...باشد.
روش گردآوري و ثبت دادهها ،گزينش نمونه از جامعه آماري ،گزينش ابزار و متغيرهاي كيفي
و كمي نيز گام بعدي انجام مشاهده است كه باتوجه به رويكرد و هدف پژوهش ،گزينش ميشود.
روشهاي گردآوري ميتواند دربردارندهي :يادداشتهاي زمينهاي ،يادداشتهاي پايان باز ،سرفصل-
ها ،يادداشتهاي حكايتي ،نمونه زماني ،نمونه رخدادي ،چکليست ،ثبت خاطره ،ثبت شخصي،
جدول ،نقشه ،نمودار و يا تركيبي از آنها باشد كه ممكن است بهصورت مشاهده كامل ،مشاهده
هدفمند و مشاهده مختصر صورت گيرد.
 -3مقایسه کارورزی در نظام تربیتمعلم قدیم با وضعیت فعلی آن در دانشگاه فرهخگیان
درگذشته ،در آمادهسازيهاي معلم ،اغلب در پرداختن به اين اصل مهم غفلت ميشد ،با اين باور
سنتي كه آشنايي هرچه بيشتر معلم به دانش و آگاهيهاي مربوط به موضوع درس ،مهمتر از روش
و شيوههاي درسدادن است؛ به سخني ديگر كار معلم را موهبت ميدانستند نه حرفهاي كه قابل
يادگرفتن است! گويي گزينششدگان از ابتدا براي اين حرفه زاده شدهاند و ديگر نيازي به ساخته-
شدن ندارند.
وقتي بخواهيم معلمشدن و معلمبودن را به جوانان و به آنهايي كه علاقه دارند ،ياد بدهيم و در
اين وادي به مهارتهاي لازمشان برسانيم ،بايد از قانون فنآموزي حرفهاي بهره بگيريم .چرايي يا
فلسفه فنآموزي حرفهاي رساندن معلمان به خودباوري حرفهاي است .معني بخشيدن به خود
حرفهاي و نيز خودسازي حرفهاي و تفكر درباره اين دو ويژگي ،مطلوب كساني نيست كه به
شيوههاي سنتي بسنده ميكنند؛ چون جرأت اقدام به تغيير و تجربهكردن آن را نياموخته يا بهدست
نياوردهاند .اگر معلمان اين باور را در خود نپرورانده باشند كه تنها عامل اجراي برنامههاي ديكتهشده
 در كتابهاي درسي -نيستند و نبايد خود را به ماشينوارههايي تبديل كنند كه رفتارها و مطلبهايدرسيشان در اختيار گستراندن خودشان بهسوي نوها و نوآوريها نيست ،نه تنها از درسي كه
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ميدهند هيچ لذتي نميبرند؛ بلكه يادگيرندگان خودشان را هم از درک و لذت يادگرفتن محروم
ميسازند.
به جرأت ميتوان از سه فقر آشكار در زندگي و نيز در دنياي ياددهي– يادگيري ياد كرد :فقر
خوب ديدن ،فقر خوب شنيدن ،فقر خوب عمل كردن .منشأ اين سه فقر ،ياددادنهاي سنتي و تغيير
نايافتهاي است كه حاضر نشدهايم به تغيير آنها بها بدهيم( .رؤوف)0181 ،
امروزه ،همه جا ميبينيم كه ياددادن فن معلمي به معلمان در كارگاههاي يادگيري مهارتهاي
حرفهاي ،امري ناگزير شده و اجتنابپذير هم نيست .روشها و شيوههاي اين نوع اجرا شناخته
شدهاند و در ادبيات آموزشي و پرورشي موجود ما تعاليهاي فراوان دارند؛ از همينرو در تربيتمعلم
امروز يادگيري مهارتهاي حرفهاي نه تنها با ميزان دانش و آگاهيهاي معلم ارزش و اعتبار برابر
دارد؛ بلكه به باور بسياري از متخصصان و دستاندركاران تعليم و تربيت از جايگاه برتر و والاتري
نيز برخوردار است و در مقوله «هنر و هنرمندي» مطرح و براي به ثمر نشاندن اين درس ،انواع و
اقسام شيوههاي نوين و ابتكارها خلقشده است.
درس كارورزي ،در دانشگاه فرهنگيان ،جايگاه رفيعي پيدا كرده است .بهطوري كه ساير
عنصرهاي اصلي تشكيلدهنده آن را به درون خود راه داده يا آنها را با معيارهاي خود همساز و
همگام كرده است .درس كارورزي در دانشگاه فرهنگيان تا آنجا اهميت يافته است كه آن را تنها
عنصر محوكننده شكاف بين دانستن و توانستن ميدانند .معلمِ بدون صلاحيت ،به كسي گفته ميشود
كه به اندازه كافي مهارتهاي تدريس را تمرين نكرده و يا از اين نوع تجربههاي عملي محروم
مانده باشد.
شايد مهمترين نقطه ضعفي كه در اجراي اين برنامه وجود دارد ،فاصله آن با تجربههاي پيشين
و ساختار فعلي برنامههاي درسي باشد .برنامههاي درسي كه در حالحاضر در دانشگاه اجرا ميشود،
با رويكرد موضوع محور تهيه شده و اين گونه برنامهها اساساً نيازي به تربيتمعلم كارگزار يا
كنشگر انديشمند ندارند؛ چراكه نقش معلم در اين گونه برنامهها ،صرفاً انتقال آموختهها و اطمينان
از دريافت اين آگاهيها از سوي دانشآموزان است .اين نقش ،معلمان را براي مواجهه با مسألههاي
جديد و رو به رشدي آماده نميسازد كه امروزه مدرسهها و دانشآموزان با آن روبهرو هستند ،در
رويكرد شايستگي محور ،دانش حرفهاي در قالب حقيقتها ،قانونها ،دستوركارها و موقعيتهاي
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كاملاً تعريفشده و شناختهشدهاي كه صرفاً در انتظار تصميمي تكنيكي از جانب معلم در بهكارگيري
دانش نظري است ،ديده نشده و در نتيجه ،كارورزي بهصورت يک مهارتآموزي فني ارايه نميشود؛
لذا دانشجويان در طول دورهي آموزشي بايد در معرض فرصتهاي يادگيري قرار بگيرند كه توانايي
آنان را در مطالعهي موقعيت ،بهصورت دقيق و همه جانبه و فضايي براي تصميمگيري و ارزيابي
نتيجههاي تصميمها و جهت برنامهريزي فراهم كند.
از طرفي اگرچه درس كارورزي در دانشگاه فرهنگيان از  2نيمسال به  1نيمسال تحصيلي افزايش
يافته است و اين كميت تاحدي ميتواند خلأهاي پيشرو را پر كند ،كميت صرف نميتواند در
برنامهريزيها مؤثر واقع شود و بايد كميت و كيفيت مكمل هم قرار گيرند .بهنظر ميرسد
برنامهريزيها در اين خصوص اندكي عجولانه تنظيمشده و نگاه كارشناسانه در آن بيرنگ يا كمرنگ
است؛ بنابراين به تأمل بيشتر ،برنامهريزي مدونتر و صبر و حوصله بيشتر نياز دارد.
 -4نگاهی به برنامه کارورزی در کشورهای توسعه یافته
پژوهشهاي انجامشده در اين زمينه نشان ميدهد كه توجه به برنامههاي تربيتمعلم ،همگام با
دگرگونيهاي جهاني ،در عصري كه عصر دانايي و فنآوري اطلاعات ناميده شده ،از مهمترين
بحثهايي است كه توجه صاحبنظران را بهخود جلب كرده است .روشن است ورود به اين عصر
نيازهاي جديدي را براي معلمان به ارمغان آورده ،نيازهايي كه مستلزم آمادهسازي و افزايش آموزش
است.
بر اين اساس كشورهاي توسعهيافته و برخي از كشورهاي در حال توسعه برنامهها و فعاليتهايي
را براي رويارويي با اين دگرگونيها تدارک ديده و در برنامههاي تربيتمعلم دگرگونيهايي ايجاد
كردهاند.
«آلستر مک في و والتر هامز» پژوهشي با عنوان بررسي آموزشهاي حرفهاي معلمان در دو
نظام تربيتمعلم «انگلستان و ولز» و مقايسه آن با نظامهاي تربيت معلم «فنلاند و اسپانيا» انجام دادند.
نتيجههاي اين پژوهش نشان داد كه با وجود همگرايي آموزشي كشورهاي اروپايي ،ساختار ،محتوا
و هدفهاي نظامهاي تربيتمعلم در اين كشورها متفاوت است .انگستان و ولز از نظر وضعيت
تربيتمعلم نسبت به اسپانيا و فنلاند سرآمدند .در اين دو كشور مهارتها و شايستگيهاي خاصي
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براي معلمان در نظر گرفته شده است و تنها در صورت كسب اين مهارتها معلمان ميتوانند به
محيط آموزشي و كلاس درس وارد شوند.
«اعظم ملايينژاد و دكتر علي ذكاوتي» پژوهشي در رابطه با بررسي تطبيقي برنامه تربيتمعلم در
چند كشور انگليس ،فرانسه ،ژاپن و مالزي و مقايسه آن با ايران انجام دادهاند .نتيجههاي اين پژوهش
نشان ميدهد كه همه كشورها واحدهايي را با عنوان تمرين معلمي ،براي حضور دانشجو -معلمان
در كلاس درس و مدرسه در نظر گرفتهاند و آن را يكي از ضروريترين برنامههاي تربيتمعلم
ميدانند و برنامههاي خود را بر اساس آن طراحي كردهاند و در صدد افزايش طول اين دوره هستند.
اين كشورها در نظر دارند كه براي اجراي مؤثر اين دورهها ميان مدرسهها و دانشگاهها پيوند
نزديکتر برقرار كنند.
عليرغم شباهتهايي كه در برنامه كارورزي اين كشورها وجود دارد ،تفاوتهايي هم به چشم
ميخورد .در انگلستان يک دوره يکساله آموزش حرفهاي يادگيري براساس محيط كار در نظر
گرفته شده است تا در اين دوره دانشجويان كاملاً براي تدريس در مدرسه آمادگي پيدا كنند .طول
دوره تمرين معلمي  12هفته در برنامه چهار ساله و  21هفته در برنامه سه ساله است .هر معلم در
حال آموزش بايد تجربه تدريس را دستكم در دو مدرسه داشته باشد .مجموع زمانهاي تدريس،
حتي بهطور پارهوقت لازم است ،معادل زمانهاي ذكرشده باشد .تدريس در محيطهايي غير از
مدرسه نيز ميتواند محاسبه شود .برنامه كارآموزي دانشجو -معلمان بهنحوي تدارک ديده شده كه
معلم اطمينان حاصل كند براي چالشهاي كلاس بهخوبي آماده شده است.
در فرانسه دوره تمرين معلمي دانشجويان از سال دوم شروع و در طول دوره انجام ميشود و
هشت هفته آخر آموزش عملي اين دانشآموزان بهصورت رسمي است؛ در حاليكه دانشجويان
مسؤوليت پستي را پذيرفتهاند.
در ژاپن دورهاي اينترنتي براي معلمان جديد تدارک ديده شده است .طول اين دوره يکسال و
با هدف ارتقاي مهارتهاي عملي دانشجو  -معلمان طراحي شده است.
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همانطور كه بيان شد همه كشورها بر افزايش طول دوره تمرين معلمي و گسترش آن در طول دوره
تأكيد دارند .در ايران نيز با تأسيس دانشگاه فرهنگيان و جذب دانشجو از سال تحصيلي 0130-32
تمرين عملي از  1واحد ،به  8واحد درسي تغيير كرده است.
 -5رویکرد جدید کارورزی در دانشگاه فرهخگیان
بيان شد كه در نظام برنامهريزي جديد در دانشگاه فرهنگيان ظرف زماني اختصاص داده شده به
برنامه كارورزي از  1واحد به  8واحد درسي افزايش يافته است و در مجموع دانشجويان به ميزان
 102ساعت در معرض فرصتهاي يادگيري پيشبينيشده در اين درس قرار ميگيرند .نقطهي قوت
اين برنامه ،پيوند درس كارورزي با همهي درسهايي است كه در برنامههاي درسي جديد دانشگاه،
با عنوان شايستگيهاي تخصصي ،تربيتي ،تربيت تخصصي و عمومي از آن نام برده شده است .اين
امر كارورزي را نه بهعنوان يک درس در جدول درسها ،بلكه بهعنوان فضايي براي آزمون
آموختههاي نظري ،در عرصه عمل و دستيابي به درک عملي ،براي توسعه دانش و تواناييهاي
حرفهاي تبديل كرده است.
اگرچه در تاريخ آموزش و پرورش ،تدريس عملي و مهارتهاي معلمي و مدرسههاي فني و
حرفهاي مورد توجه بوده است؛ كارورزي در برنامه درسي دوره كارشناسي دانشگاه فرهنگيان ،به
مثابهي يک گفتمان پا به عرصه گذاشته است و مفهومها ،موضوعها و مباني نوين را براي ادغام
آكادميک نظريه و كاربرد با توجه به ديدگاههاي تربيتي پايهريزي كرده و با بهكارگيري نظريه و
نظارت بهدنبال مستندسازي علمي آن است .اين گفتمان شرايط فرهنگي ،اجتماعي ،تاريخي و
شناختي يک تفكر خاص درباره توسعه حرفهاي را دربرميگيرد كه بهگونهاي مفصل و جزء به جزء
به موضوع كارورزي ميپردازد و بافت موقعيتي اين پديده و برداشتهاي مختلف از آن را در يک
زمان و تطوّر آن را در طي زمان ،قابل بررسي ميسازد .اين گفتمان با ايجاد نگرش نوين بر ذهنيتها
تأثير گذاشته و انديشهاي جديد درباره توسعه حرفهاي را نهادينه ميكند .گفتمان كارورزي با
رويكردي علمي ا پژوهشي ،بهدنبال ايجاد جريان نو در حوزه نظريه و عمل در تربيتمعلم با دانش،
مهارت و بينش كارآمد است؛ در واقع دانشگاه فرهنگيان با طراحي برنامه جديد كارورزي ،كنشگران
تربيتمعلم كشور را به اين گفتمان فراخوانده و فرصت تأمل درباره تربيت معلمان حرفهاي ،در
بستر واقعي كلاس درس را فراهم ساخته است.
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 -6مرحلههای مختلف کارورزی
هيچگاه نميتوان يکباره كار بزرگ و سنگيني را به انجام رسانيد .درسدادن فعاليتي پيچيده است
و تجربه و مهارت بسياري ميخواهد .ابتدا بايد تجربههاي خرد را به ثمر رسانيد و موفقيتهاي
كوچک را يكي بعد از ديگري كسب كرد و آنها را در كنار هم چيد .تمرين تدريسهاي خرد و
كوچک نه تنها سادهتر و قابليت اجرايي بهتري دارد؛ بلكه شوقانگيز نيز است.
براي اينكه دانشجو -معلمان بتوانند از فعاليتهاي سبک و كوچک شروع كنند ،بايد براي آنها
كلاسهاي كوچک با تعداد شاگردان كم در نظر گرفت و از آنجا كه نبايد دانشآموزان را فداي
بيمهارتيها و احيان ًا ندانمكاريها و اشتباههاي كارآموزان بيتجربه يا كمتجربه كرد ،تدارک كلاس-
هاي فرضي و ساختگي كارساز خواهد بود و پس از آن نوبت به تمرينهاي جديتر و واقعيتر
ميرسد كه در فضايي بيخطر انجام خواهد پذيرفت.
در كلاسهاي نمايشي كوچک و خرد امكان تجزيه و تحليل و ارزيابي تمرينهاي دانشجو ا
معلمان بيشتر فراهم است؛ چون دانشجويان ميتوانند دربارهي آنچه كه اتفاق ميافتد به بحث و
گفتوگو بنشينند و به موشكافيهاي دقيق بپردازند و ريزهكاريهاي حرفهايشان را به قضاوت
بگذارند .مركزهايي كه مجهز به ابزار و لوازم پيشرفتهتري هستند ،با امكان ضبط تلويزيوني صحنه-
هاي تمرين يا ويدئوتيپ ميتوانند شرايط بهتري را براي دانشجو ا معلمان خود فراهم آورند و با
بهكارگيري اين امكان ،هم بهسرعت اجراي تمرينها بيفزايند و هم به نتيجه آشكارتر و قابل
اعتمادتري برسند.
تمرينهاي تدريس عملي يا كارورزي بايد بهصورتي برنامهريزي شوند كه دانشجو ا معلمان با
هر گامي كه به جلو ميروند ،پيشرفتهاي حرفهاي خود را احساس كنند .براي اين منظور چهار
مرحله جداگانه براي كارورزي پيشبيني شده است كه هر مرحله در فضايي كاملاً جدا از يکديگر
و با شرايطي متفاوت به اجرا گذاشته ميشود:
مرحله اول :يادگيري تئوريها و تمرين جدا جداي مهارتهاي تدريس؛
مرحله دوم :تمرين نمايشي يا وانمودسازي؛
مرحله سوم :تمرين آزمايشي؛
مرحله چهارم :تمرين نمونه يا نمونهكاري( .رؤوف)011 :0177 ،
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 -7نقش خطا در حرفه آموزیها
در يادگيريهاي حرفهاي نبايد به خطاها و اشتباههايي كه در حين تجربهآموزي اتفاق ميافتند ،جنبه
گناه نابخشودني داد؛ چون جوهر هر تجربه اين است كه انسانها از خطاهاي خود بيشتر از
موفقيتهايشان ميآموزند .آنگاه كه پذيرش اشتباه و خطا جزء اصول هر تجربهاي به ثبت برسد،
حاصل كار به ابتكار و نوآوري ميانجامد.
در حرفهآموزي به معلمان هم تنها بايد به خودرأيي و خودكنترلي آنان كه درحال يادگيري
مهارتها هستند ،اهميت داده شود .حرفهآموزان با اين دو ويژگي ميتوانند به مسؤوليتپذيري
برسند .مسؤوليت هرگز در خلأ به وجود نميآيد .بايد وارد گود شد تا به ادارک برسد .در ابتداي
كار ،ممكن است معلمان ،يا دانشجو -معلمان ،در بازي نقش معلمي بترسند يا بهجاي كارورزي به
مقاومتورزي روي آورند؛ اما وقتي گامبهگام به ارزش لياقتورزي خويش پي ببرند ،از ورود به
اين بازي خشنود ميشوند .هر معلمي را ميتوان از باورهايي شناخت كه به شاگردانش پيدا كرده
است و از اين راه پي ببرد كه تا چه حد حرفهاش را آموخته و با ريزهكاريهاي شيرين آن آشنا شده
است.
 -8چارچوب نظری در کارورزی
مباني نظري كارورزي يادگيري تجربي و مشاهدهاي است كه بر ديدگاه آموزش و پرورش تجربي
استوار است .مشاهده ،توصيف و روايت از عناصر اصلي آن است و آموزش نويسندگي ،به ويژه
روايتنويسي و گزارشنويسي از لوازم اصلي آن بهشمار ميروند كه به مشاهدهگر كمک ميكنند تا
بتواند از يک مشاهدهي تأملي ،به يک نگارش تأملي دست پيدا كند .از اينرو تبيين انواع سبکها و
شيوههاي مشاهده ،توصيف ،روايتنويسي و گزارشنويسي از گامهاي عملي تدوين برنامه كارورزي
است( .تلخابي و فقيهي)0131 ،
مشاهده ،توصيفي از ويژگيها ،رخدادها و رفتارهاست كه عاري از قضاوت است؛ اما ممكن
است تفسير و تحليل شود .مشاهده درگيركردن همه حسها و چيزي فراتر از ديدن است .با مشاهده
كلاسي ،ميتوان به اصول تدريس مؤثر پيبرد و مهارتها و استراتژيهاي مؤثر و نامؤثر را شناخت
و قدرت تحليل و تفسير را پالايش كرد .مشاهده تأملي ابزاري است كه به معلم كمک ميكند ،شكاف
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ميان نظريه و عمل را پر كند و دانش نظري را با تكنيکها ،تمرينها و مهارتهاي تدريس پيوند
دهد.
روايتپژوهي و روايتنويسي در كارورزي مرحلهاي است كه در حين مشاهده ،بهويژه بعد از
آن اتفاق ميافتد .مشاهدهگر به شيوه نقل يا نمايش و توصيف و تشريح به بيان رخدادها ،رفتارها و
روابط ماجراهايي ميپردازد كه در كلاس درس اتفاق ميافتد .كارورز ميتواند رويدادهاي كلاسي را
بهصورت خطي ،فرايندي و پياپي در گزارش خود درج كند.
كارورزي از مشاهدهي تأملي شروع ميشود و با نگارشي تأملي به نتيجه ميرسد .نگارش تأملي
نگارشي است كه به ما شانس تفكر عميقتر دربارهي آنچه كه انجام ميدهيم را داده و يادگيري
تجربي را ممكن ميسازد .نگارش تأملي ،نگارشي معرفتشناختي است كه موجب رشد و تحول
فرد ميشود؛ از اينرو دانشجوا معلم نه تنها بايد آنچه را كه انجام ميدهد ،توصيف كند؛ بلكه متني
را توليد كند كه تأمليبوده و بين آموزههاي نظري و عملي ارتباطهايي پيدا كند .گزارش پاياني
كارورزي به دانشجويان فرصت ميدهد كه درباره تجربههاي خود فكر كنند و فرايند تفكر بر تفكر
در عمل را فعال سازند .اين گزارش نشان ميدهد كه دانشجو چه كارهايي را انجامداده و در چه
فعاليتهايي شركت كرده است و آيا دانش و مهارتهاي پيشين خود را عمليكرده و روي تجربه-
هاي خود تفكر كرده است .اين گزارش نيز ابزار ارزيابي فعاليتهاي دانشجويان و ميزان دستيابي
به هدفهاي آموزشي را فراهم ميكند كه جزء جداييناپذير رشد شخصي و حرفهاي آنان است.
بهطور كلي گزارش كارورزي نوشتاري معرفتشناختي است كه رشد ،درک و دانش دانشجويان را
ارزيابي ميكند.
 -13برخی راهحلهای پیشنهادی برای انتخاب مدرسههای کارورزی
تنها فعاليتي كه دانشگاه فرهنگيان را از ديگر مركزهاي آموزشي جدا ميسازد ،يادگيري مهارتهاي
حرفهاي تدريس است و با عنوان درس «تمرين معلمي» شناخته شده است .اين واحد درسي بايد
بهگونهاي برگزار شود كه وقتي دانشجو دانشآموخته ميشود ،مهارتهاي حرفهاي و كاري خود را
بهخوبي ياد گرفته باشد .براي گزينش مدرسههاي كارورزي و بهبود بخشيدن به آن ،چند راهحل
پيشنهاد شده است كه در زير به بررسي شرايط هر يک از اين مدرسهها پرداخته و در پايان راهحلي
كه بهترين بازدهي را در فرايند كارورزي داشته باشد ،معرفي ميشود.
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مدرسههای آزاد
اين شيوه سادهترين سبک گزينش مدرسه براي اجراي برنامه تمرين معلمي است و دانشجويان در
محيط واقعي ،كار آينده خود را آموزشديده و به تمرين ميپردازند؛ اما با محدوديتهايي؛ مانند:
كمبود امكانات ،وجود معلمان كمتجربه ،رعايتنكردن قاعدههاي تمرين معلمي و  ...روبهروست.

مدرسههای نمونه
اين راهحل هم هزينهبر و هم زمانبر است و ميبايست مرحلههاي خاصي را طي كرد تا به نتيجه
رسيد .عليرغم مزيتهاي مختلف آن ،تعداد اندک اينگونه مدرسهها در شهر ،نبود وجود چنين
مدرسههايي در روستا و بالارفتن توقع و انتظارهاي آموزشي ،برخي از محدوديتهاي مهم اين
راهحل است.

مدرسهای ضمیمه
همهي برنامههاي درسي اين مدرسه ميبايست بهنحوي با مركز تربيتمعلم هماهنگ شود .عليرغم
اينكه در اين مدرسهها بسياري از مشكلها بر سر راه تمرين معلمي حل و باب پژوهش در بين
دانشجويان باز ميشود؛ نسبت به راه دوم هزينه سنگينتري دارد و لازم است پيشتر مجوز قانوني
تشكيل آن و بودجه لازم براي راهاندازي اينگونه مدرسهها پيشبيني شود.

مدرسههای تجربی
كه با ضابطههاي خاصي بايد بنيانگذاري شود .از برتريهاي آن تبادل افكار و انديشههاي كارشناسان
آموزش و پرورش و معلمان مجرب و متخصص است و براي دوره مشاهده و تدريس آزمايشي
دانشجويان ،مفيد بهنظر ميرسد؛ ولي هزينه كلاني را طلب ميكند.

طراحی برنامههای جخبی درس تمرین معلمی
اين راه مكمل راههاي بالاست و برنامههايي؛ مانند :برگزاري اردوي شبانهروزي درس تمرين معلمي،
بازديد از مدرسههاي چند پايه ،بازديد از بخشهاي اداري مديريت آموزش و پرورش و  ...را در
برميگيرد.
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بهدليل محدوديتي كه در تشكيل اينگونه مدرسهها از لحاظ تعداد ،پرداخت پاداش به معلمان آن،
غيرواقعيبودن محيط آموزشي ،بالابردن سطح توقعها و انتظارهاي آموزشي معلمان آينده و دانش-
آموزان آنها در پيشروست ،عمل ًا راه دوم و پيرو آن راههاي سوم و چهارم كنار ميروند.
بنابراين با توجه به محيط واقعي مدرسههاي آزاد (معمولي) ،راه اول و راه جانبي (راه پنجم) را
ميتوان بهترين راه براي بالابردن كيفيت درس تمرين معلمي در دانشگاه فرهنگيان پياده كرد .اين
راه مشاركت همزمان كارورز ،معلم راهنما ،تربيتمعلم و آموزشگاه محل كارورزي را ميطلبد.

 -14چالشهای پیشروی کارورزی
متأسفانه كارورزي در سيستم آموزش عالي كشور ،بهويژه دانشگاه فرهنگيان ،چندان از سوي
دانشجويان جدي گرفته نميشود .بهنظر ميرسد دليل اين امر ناآشنايي دانشجويان با ضرورت
آمادگي معلمي در دوران دانشجويي و بياطلاعي از نقش حياتي كارورزي در آمادگي براي اين فن
باشد؛ همچنين در حالحاضر افرادي كه مسؤول تسهيل امر كارورزي هستند ،هنوز درک درست و
كاملي از مفهوم كارورزي ندارند .بههمين دليل است كه بيشتر كارورزان ابتداييترين اصلها و
مقررات محيط كار؛ مانند :نحوه برخورد با مجموعه كارمندي و اداري را ندانسته و در نتيجه توانايي
بهكارگيري بهينه اين دوره حياتي را ندارند .بهطوركلي احساس نياز؛ عامل مهمي براي بهحركت
درآمدن و بهحركت درآوردن است .وضعيت موجود بيانگر اين موضوع است كه درس تمرين
معلمي در حالحاضر هدفهاي مدنظر را تأمين نميكند.
اين مهم در بين درسهاي دانشجويان ،بهشكل زنگ تفريح و براي معلم راهنما و مدرس راهنما
گاه بهصورت زنگي براي استراحت تبديل شده است و دانشجويان بعد از چند جلسه چندان تمايل
و ميل و رغبتي به اين درس از خود نشان نميدهند.
از برخورد دانشجو با درس تمرين معلمي كه بگذريم ،معلم راهنما و آموزشگاه محل كارورزي
مشكلهاي خاص خود را به شكل ديگري ايجاد ميكند .معلم راهنما به حضور كارورز در كلاس
خود ديد منفي داشته و احساس ميكند كه راهنما و ناظري تعليماتي در كنار او قرار دارد و سعي
ميكند در روز درس تمرين معلمي بيشتر وقت كلاس را به حل تمرين ،بازديد و بررسي تكليفها
و دورهكردن درسها سپري كند .با دانشجو ارتباط برقرار نميكند .سعي دارد كه مسؤوليت و
برنامههاي خارج از تدريس و آموزشگاه را براي اين روز تنظيم نمايد و گاهي هم كلاس را بهدست
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كارورز سپرده و بهدنبال كارهاي شخصي خود ميرود و يا در دفتر آموزشگاه به استراحت و ...
ميپردازد .گاهي هم قضيه خيلي جديتر شده و اجازه ورود به كلاس درس را به دانشجو نميدهد
و يا زمينههاي اذيت و آزار او را با طرح پرسشهاي درسي بيمورد دانشآموزان فراهم و در دانشجو
دلسردي ايجاد ميكند.
مدير با اينكه حضور دايم در مدرسه دارد ،برخي از آنها اصلاً كارورزان آموزشگاه خود را
نميشناسند .به حضور و غياب آنها در كلاس بيتفاوتاند .كنترلي بر ورود و خروج آنها در نبود
مدرس راهنما ندارند و به نمره ارزشيابي آنها با توجه به خصوصيتهاي يادشده ،نميشود اعتماد
كرد و اعتبار ندارد .برخي از مدرسان راهنما ،براي اين درس برنامهريزي خاصي ندارند .حضور و
غياب دانشجو را جدي نميگيرند .در آموزشگاه محل كارورزي حضور فعالي نداشته و براي نمره
درس تمرين معلمي معيار خاصي ندارند و از كلاسهاي درس كمتر بازديد ميكنند .برخي از مركزها
در حد رفع تكليف در ارتباط با اين درس وظيفه خود را انجام ميدهند و دستور كارها و بخشنامهها
فقط دستورهايي را صادر ميكنند و پيگيري نميشوند.
در يک كلام بايد گفت :با توجه به مشكلهايي كه مطرح شد ،ايجاد و توسعه مهارتهاي
حرفهاي ،آشنايي با روشهاي نوين و مؤثر آموزش ،شناخت فرصتها ،ايجاد انگيزه و علاقه و ...
كه در هدفهاي درس تمرين معلمي اشاره ميشود ،در حال حاضر كمرنگ و گاهي بيرنگ است.
 -15برخی دیگر از مشکلهای کارورزی در دانشگاه فرهخگیان
در زمينه اجراي كارورزي و تمرين معلمي مشكلهاي ديگري علاوه بر موردهاي يادشده وجود
دارند كه در زير به آنها اشاره ميشود:
 .0در بسياري از دانشگاهها ستاد برنامهريزي كارورزي با شركت مراجع ذيربط شورا براي سياست-
گذاري همه جانبه براي اجراي اين برنامه وجود ندارد؛
 .2مديران مناطق آموزش و پرورش و مديران و رؤساي مركزهاي راهنمايي و مشاوره با هدفها،
برنامهها و سياستهاي مصوب كارورزي دانشجويان آشنايي كافي ندارند؛ زيرا ارتباط آنان با
مسؤولان دانشگاه و استادان راهنما نزديک نيست؛
 .1مقررات و ضابطهها براي گزينش استادان راهنما و ارزشيابي دانشجويان جامع نيست؛
 .1بين مسؤولان دانشگاه ،استادان راهنما با مسؤولان مدرسهها توافق صورت نميگيرد؛
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 .1كمبود منبعهاي اطلاعاتي ،كمبود منبعهاي موجود و متفاوتبودن آنها ،امكان كسب تجربه يكسان
را براي دانشجويان همرشته فراهم نميكند؛ لذا سطح يادگيري دانشجو متفاوت است.

 -16نتیجه و پیشنهاد
اين مطالعه با هدف معرفي ،نقد و ارايه راهكارهاي بهينهسازي درس تمرين معلمي انجام شد .بررسي
كارورزي در دانشگاه فرهنگيان مستلزم اجراي مطالعهي ميداني است؛ اما در همين نوشتهي اندک
كه بهصورت كتابخانهاي انجام گرفته است ،تلاش شده بهلحاظ ساختاري و محتوايي ،ويژگيهاي
گزارشي علمي رعايت شود.
بنابر آنچه در بررسيها حاصل شد ،ميتوان چنين استنباط كرد كه برنامه چند هفتهاي درس
تمرين معلمي كه در پايان دورههاي آموزشي بهصورت رويدادهاي ضمني و بيرنگ جلوه ميكنند،
شبيه ضربهاي است كه بر پشت بچهها ميزنند تا ديگر كج رفتاري نكنند؛ حال آنكه برنامههاي
حرفهاي و تربيتمعلم را نميتوان با اينگونه تيپزدنها به انجام رسانيد و دانشآموختگان را رها
ساخت كه بروند و آنچه را ياد گرفتهاند ،عمل كنند .در طراحي درس تمرين معلمي بايد بهجهتي
حركت كرد كه مسؤوليت يادگيري هر چه بيشتر بر دوش خود دانشجوا معلمان گذارده شود و به
او اعتماد بيشتري كرده و آنچه را كه پيشتر خواسته يا ناخواسته و بهصورت معلممحوري در
درس تمرين معلمي مدنظر بوده ،به فراموشي سپرد؛ لذا برنامهريزيهاي حرفهاي بايد بر اساس
تفويض اختيار به دانشجوا معلمان طرحريزي شود و هر يک از آنها را فردي مسؤول قلمداد كرد
و تنها وظيفهاي كه بر عهده استادان و مربيان درس تمرين معلمي باقي ميماند ،اين است كه وسايل
تشويق و دلگرمي و از قوه به فعل رساندن استعدادهاي او را در اين درس فراهم آورد.
تمرينهاي درس تمرين معلمي بايد بهصورتي برنامهريزي شود كه دانشجوا معلمان با هر گامي
كه به جلو ميروند ،پيشرفتهاي حرفهاي خود را كاملاً احساس كنند و علاوه بر آن تا جايي كه
امكان دارد ،براي برقراري ارتباط مؤثر بين دانشجويان با معلمان راهنما؛ موضوعهايي مانند :ايجاد
جاذبه بين دانشجو و كلاس درس ،برقراري پيوند مؤثر بين تئوري و عمل ،گزينش الگوهاي مناسب
براي دانشجو ،آشناكردن دانشجو با حقيقتهاي موجود ،آموزش مهارتهاي حرفهاي لازم و ايجاد
جوي دلگرمكننده براي دانشجو به شغل آينده خود توجه شود؛ بهعلاوه اينكه دانشجوا معلمان بايد
دستكم آشنايي با ويژگيهاي سني فراگيران داشته باشند و قطعاً گذراندن صرف چند واحد تئوري
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نميتواند اين خلأ را پر كند و اينكار بايد با همكاري همه جانبه و جلب مشاركت مديران عالي،
مياني و اجرايي وزارت آموزش و پرورش با مركزهاي راهنمايي و مشاوره سازمانها صورت پذيرد.
بنابر آنچه بيان شد ،پيشنهاد ميشود:
 .0شورا يا ستاد برنامهريزي كارورزي در همه مركزهاي عالي كشور با حضور مسؤولان ،براي
فراهمكردن زمينه اجراي اين برنامه ،تشكيل شود؛
 .2بودجه لازم و صرف به موقع آن در دانشگاه براي برنامه كارورزي دانشجوا معلمان اختصاص
يابد؛
 .1تجربهها و سياستهاي آموزشي كشورهاي ديگر در زمينه آموزش و پرورش و كارورزي و
بوميسازي آنها در برنامهريزيهاي آتي بهكار گرفته شود؛
 .1در برنامهريزيها به مديران مركزها ،مدرسان ،معلمان راهنما و مدرسههاي مجري طرح ،توجه
ويژه شود؛
 .1همه ساله مسألههاي مهم و مشكلهاي كارورزي ،گزارشها و فعاليتهاي ارايهشده دانشجويان
استخراج و پس از اصلاح و تنطيم مركزهاي مجتمع ،فرستاده شود تا با بهكارگيري تجربهها،
زمينهسازي تصميم و اجراي بهتر در آينده فراهم شود؛
 .6فرمهاي ويژه ارزشيابي و تجزيه و تحليل آنها بهموقع تكميل و براي پيبردن دانشجو به
قابليتها و شناخت نقاط ضعف و قوت تدريس خود ،بازخورد ارايه شود؛
 .7مديركل آموزش و پرورش و مديران آموزش منطقهها با فرستادن بخشنامه كتبي در شروع
سالتحصيلي جديد و يا در نوبتهاي پياپي و سالانه ،زمينهسازي مناسب را براي تسهيل هم-
كاريها در اجراي طرح كارورزي صورت دهند؛
 .8در صورت امكان توصيه ميشود كارورزان در نقاط مختلف برخوردار ،نيمهبرخوردار و
غيربرخوردار بهلحاظ اقتصادي و فرهنگي ،مدرسههاي مختلف را تجربه كنند؛
 .3در كاهش مشكل فرايند ارزشيابي دانشجو ،در مرحله ارزشيابي تدريس مستقل 2 ،استاد يا
بيشتر بهكار گرفتهشده و ميانگين نمرهي امتياز كارورز محسوب شود؛
 .01دانشجويان به ايجاد طرحها و ارايه تغييرهايي تشويق شوند كه به بهبود برگزاري كلاسهاي
درس كارورزي ميانجامد؛
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 .00بهصورت شفاهي از معلمان راهنما در مورد وضعيت دانشجويان نظرخواهي شود؛
 .02در فاصلههاي زماني مختلف ،با دانشجويان جلسههايي در خصوص عملكرد كارورزان،
آموزشگاه و مدرس راهنما ،تشكيل شود و نظرها و پيشنهادهاي آنها گردآوري و به آنها
توجه شود؛
 .01دانشجويان با منبعها و ابزارهاي آموزشي و مسألههاي اداري و امور مدرسههاي آيندهي خود با
حضور در بخشهاي مختلف آموزش و پرورش آشنا شوند؛
 .01به دانشجو مهارتهاي اجتماعي براي حل معضلهاي آينده ،علاوه بر درسهاي تخصصي
آموزش داده شود؛
 .01كارورز و معلم راهنماي تلاشگر گزينش و تشويق شوند؛
 .06توسط رييس مركز ،معاون آموزشي و مدير آموزش و پرورش ،در طول درس تمرين دبيري،
بازديد مرتب (حداقل ماهي يکبار) صورت گيرد؛
 .07كلاسها و مدرسههاي گوناگون گزينش و از يکنواختي در طول درس تمرين معلمي و
كارورزي پرهيز شود.

 -17مخابع
 .0آموزشخامه دانشگاه فرهخگیان ،)0132( ،ويژهنامه كارورزي ،سال اول ،شماره  1و سال دوم ،شماره 1؛
 .2جورج ،براون ،)0177( ،تدریس خرد (ترجمهي علي رؤوف)؛ تهران :انتشارات مدرسه؛
 .1رؤوف ،علي ،)0170( ،تربیتمعلم و کارورزی؛ تهران :انتشارات فاطمي ،چاپ اول؛
 .1ااااا ،اااا ،)0173( ،جخبش جهانی برای بهسازی تربیتمعلم؛ تهران :پژوهشكده تعليم و تربيت؛
 .1سبحانينيا ،محمدحسن« ،نظرات مدرسان مراکز تربیتمعلم استان اصفهان در رابطه با عوامل مؤثر
در بهبود فرایخد یاددهی و مقایسه آن با تئوریهای جدید تدریس» ،پاياننامه ،دانشكده علوم تربيتي
دانشگاه اصفهان؛
 .6سيفي ،محمد« ،)0183( ،تحلیل نقد و ارایهی راهکارهای بهیخهسازی درس تمرین معلمی» ،مجموعه
مقالات همايش كشوري تحليل محتواي آموزشي مراكز تربيتمعلم؛ تهران :انتشارات زوّار ،چاپ اول؛
 .7شيباني ،ماري.ش ،)0181( ،ماهخامه آموزشی و پرورشی ،دوره  ،13شماره 1؛
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 .8فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش ،)0181( ،بررسي مشكلات معلمان تازهكار ،دوره هفتم ،شماره
28؛
 .3فقيهي ،عليرضا و معصومه بدخشان« ،)0183( ،مسائل و مشکلات بخیادی و اجرایی درس کارورزی
در مراکز تربیت معلم» ،مجموعه مقالات همايش كشوري تحليل محتواي آموزشي مراكز تربيتمعلم؛
تهران :انتشارات زوّار ،چاپ اول؛
 .01قاسمي پويا ،اقبال ،)0182( ،راهخمای معلم پژوهخده؛ تهران :نشر اشاره؛
 .00مجله پژوهشی آموزشی مدرس آزاد  ،0181شماره 3؛
 .02مشفقآراني ،بهمن ،)0181( ،راهخمای تمرین معلمی؛ تهران :انتشارات مدرسه ،چاپ چهارم؛
 .01مهدينژاد ،ولي« ،بررسی نظرات فارغالتحصیلان رشتههای دبیری دانشگاه اصفهان در رابطه با میزان
اثر بخشی کیفی درس تمرین دبیری در انجام وظایف آموزشی به مخظور پیشنهاد یك الگو» ،پايان-
نامه ،دانشكده علوم تربيتي دانشگاه اصفهان؛
 .01مهرمحمدي ،محمود ،)0173( ،بازاندیشی ،فرایخد یاددهی و یادگیری و تربیت معلم؛ تهران :انتشارات
مدرسه.

«بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر کیفیت آموزش از دیدگاه معلمان
مدارس پسرانه مقطع متوسطه شهرستان نقده»
مظفر شریف زاده

1

چکیده
هدف از اين پژوهش بررسي ميزان تأثير عوامل مؤثر بر كيفيت آموزش از ديدگاه معلمان مدارس
پسرانه مقطع متوسطه شهر نقده در سال تحصيلي  31-31مي باشد .جامعه آماري پژوهش شامل
كليه معلمان مدارس پسرانه مقطع متوسطه شهر نقده در سال تحصيلي  0131 -0131بود .بر اساس
نمونه گيري تصادفي ساده  023معلم انتخاب شدند .ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته عوامل
مؤثر بر كيفيت آموزش بود .يافته ها نشان داد از ديدگاه معلمان كيفيت حمايت و پشتيباني اداري از
نظر ميزان تأثير بر كيفيت آموزش در درجه اول اولويت قرار دارد و پس از آن به ترتيب كيفيت
امكانات و تجهيزات آموزشي ،كيفيت معلم و كيفيت دانش آموزان در اولويت هاي دوم تا چهارم
قرار دارند .اين يافته نشان مي دهد كه از ديدگاه معلمان آنچه اهميت بيشتري در كيفيت آموزش
دارد كيفيت امكانات و تجهيزات آموزشي و كيفيت حمايت و پشتيباني اداري است .از مهمترين
شاخصهاي توسعه در يک كشور كيفيت برون داد نظام آموزشي است ،كه آن هم به چگونگي نظام
انتقال اطلاعات برنامهريزي شده آموزشي به فراگيران و نيز بهبود فرايند ياددهي ا يادگيري بستگي
دارد.
واژگان کلیدی :عوامل مؤثر بر كيفيت آموزش ،معلمان مدارس مقطع متوسطه
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مقدمه
آموزش به عنوان پديده اي هدفمند ،داراي دو بعد كمي و كيفي است .رشد و گسترش كمي نظام
آموزشي بدون توجه به كيفيت  ،مسائلي چون ترک تحصيل  ،عرضهي بيش از حد نيروي انساني
متخصص در بعضي رشته ها و در نهايت اتلاف منابع مالي و انساني را بوجود مي آورد .در نتيجه
توجه به كيفيت آموزش متناسب با تحولات ضروري اساسي است كه بايد در مديريت نظام آموزشي

0

كشور به آن توجه شود (قورچيان  .)0181،مقطع متوسطه يكي از مهمترين مقاطع دوره هاي تحصيلي
است كه دانش آموزان رابراي رسيدن به اهداف والايي همچون ادامه تحصيل در آموزش عالي و
درنتيجه اشتغال و تشكيل زندگي آماده مي كند و كيفيت آموزش دراين مقطع يكي از مهمترين
معيارهايي است كه براي رسيدن به آن اهداف بايد مورد توجه قرار بگيرد .چنانچه كيفيت آموزشي
دراين مقطع ضعيف باشد دانش آموزان براي رسيدن به اهداف مهمي همچون آموزش عالي ،اشتغال
مناسب وتشكيل زندگي خوب به مشكل بر مي خورند (عصاره.)0186 ،
كيفيت آموزش عبارت است ازتحقق اهداف آموزشي به بهترين وبالاترين حد ممكن
(يونسكو .) 2100،كيفيت را اثربخشي ، 2كارآيي و حتي عامل رضايت شاگرد تعريف كرده اند.
افزون بر اين ،كيفيت در ارتباط با تدريس با كيفيت و يادگيري بكار مي رود و همچنين در ارتباط
با نتايج تدريس -يادگيري از واژه كيفيت استفاده مي شود (مولرو فونل 0330 ،1؛ به نقل ازسليمي،
 .)0131آموزش و پرورش به عنوان اساس هر جامعه ابزاري براي ساخت و ساز كشور است
بازيگران اصلي براي كيفيت در آموزش و پرورش همكاري سازمان يافته بين معلم و يادگيرندگان
است (اوجدل2101 ، 1؛ به نقل ازسليمي  .)0131 ،كيفيت آموزش و پرورش در حقيقت بستگي به
كيفيت عواملي دارد كه در توليد اين خدمت مشاركت مي نمايند .اين عوامل به قرار زيرند كيفيت

0 - The educational system
2 - Effectiveness
1 - Muller & funl
1 -Avhdl
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دانش آموزان ،كيفيت معلمين ،كيفيت امكانات و تجهيزات ضروري و كيفيت خدمات اداري و برنامه
ريزان آموزشي 0در جامعه چون كيفيت هر يک از عوامل بر كيفيت ديگر عوامل تاثير دارد .
اگر دانش آموزان را كه يكي از عناصر اصلي كيفيت به حساب مي آيند باانگيزه وخلاقيت والا در
فعاليت هاي آموزشي شركت دهيم و از مهارت هاي زندگي مانند برنامه ريزي ،تصميم گيري وروش
حل مسئله وتفكر خلاق و روشهاي مطالعه استفاده بهينه نمايند ،باعث مي شود كه كيفيت آموزش
در بين آنها به سطح بالايي ارتقاء يابد .در صورتي كه ازاين استعداد و هوش به علت عدم انگيزه
تحصيلي استفاده مناسب ننمايند كيفيت آموزش پايين خواهد آمد شايستگي هر نظام آموزشي به
شايستگي و توانايي معلمان آن نظام آموزشي بستگي دارد و حتي در گامي فراتر اعتقاد بر اين است
كه ميزان شايستگي هر جامعه به ميزان توانايي وشايستگي يک نظام آموزشي وابسته است كه مديون
ومرهون معلمان است (عبادي 0182،؛ به نقل ازقهرماني .)0181 ،
يكي از عوامل كيفيت آموزش معلمان هستند كه از عناصر بسيار مهم به شمار ميروند و نقش
اساسي و مؤثر در تحقق هدفهاي آموزشي ايفا ميكنند .توفيق يا شكست برنامهها و فعاليتهاي
آموزشي و پرورشي هر نظام و كشوري به معلمان آن بستگي دارد .به عبارت ديگر ،مهمترين وسيله
رسيدن جامعه به غايات و هدفهاي آموزش و پرورش ،معلم دانا و تواناست .با توجه به اين امر
است كه اهميت كار و مقام معلم ،و تأثير عميق آن در عزت و ذلت ،و پيشرفت و انحطاط جامعه
روشن ميشود .و در حقيقت ،رهبري نسل آينده هر جامعه به دست معلمان آن جامعه است  .روي
اين اصل است كه حتي در جوامع ابتدايي معلم داراي ارزش و مقام قابل احترام بوده است .در جهان
مترقي امروز هم تمام ملتهاي پيشرفته ،به آموزش و پرورش و تربيت معلم و رفاه حال او توجه
كامل دارند ،چه به نقش معلم  ،كه بعد از دانشآموز ركن اساسي آموزش و پرورش است ،در
چگونگي پيشرفت و نحوه تفكر ملت كامل ًا آگاهي دارند .هر ملتي كه داراي معلمان شايسته و مجربي
باشد ،بهتر ميتواند هدفهاي مورد نظر خود از جمله كيفيت آموزشي را به وسيله مراكز آموزشي
تأمين كند .بنابراين بايد در انتخاب و تربيت معلم  ،نهايت دقت و توجه مبذول شود ،تا اجراي
برنامههاي آموزشي و پرورشي به طرز صحيح و مطلوبي عمل شود (تقي پورظهير.)0186 ،

0 - Educational planners
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از آنجا كه مدارس بوجود ميآيند تا به دانشآموزان آموزش دهند  ،ممكن است عجيب به نظر
آيد كه چگونه دانشآموزان اولين و مهمترين عامل در ارزيابي كيفيت آموزش قلمداد ميشوند .دليل
اين مدعي اين است كه آمادگي ذهني و تواناييهاي كودكان (كه ناشي از عوامل ذاتي  ،محيطي و
سابقه اجتماعي اقتصادي والدين است) را ميتوان ،به «حاصلخيزي» و «قدرت توليد» زمينهاي
زراعي تشبيه نمود .هر قدر ميزان حاصلخيزي خاک بالاتر باشد در شرايط مساوي ،محصول بيشتري
به دست ميآيد .از طرفي «مؤسسه بينالمللي براي ارزيابي پيشرفت آموزشي» پس از بررسي شرايط
كيفي آموزش در  20كشور در حال توسعه ،بدين نتيجه دست يافته كه« :تفاوت كيفي در مدارس
كشورها ،عمدتاً ناشي از كيفيت دانشآموزاني است كه در آن مدارس تحصيل ميكنند» بدين ترتيب
توفيق يک برنامه آموزشي تا حدود زيادي در گروه سطح ،و كيفيت دانشآموزاني است كه در آن
دوره تحصيل مينمايند (عمادزاده .)0188 ،
امكانات و تجهيزات آموزشي ميتواند نقش مؤثري در كيفيت آموزش داشته باشد .مدارس
بايستي جاذب دانشآموزان باشند .وسايل كمک آموزشي بايد بتوانند انگيزه آموختن 0را تقويت
نمايند .استفاده مناسب از تجهيزات و امكانات آموزشي از جمله كتاب ،وسايل كمک آموزشي و
تأسيسات زير بنايي مدارس ميتواند در ارتقاء كيفيت آموزشي تأثير بسزايي داشته باشد (عمادزاده
.)0188 ،
از آنجا كه نميتوان ارتباط صريح و مستقيمي بين هزينه سرانه دانشآموزان و كيفيت برتر
آموزش آنان برقرار نمود به همان ترتيب ،نميتوان وجود نمادهاي آموزشي را  ،دليل بر عملكرد
مؤثر و كارايي آ نها دانست .نحوه عمل مدارس در حقيقت ،تا حدودي زيادي بستگي به كيفيت و
نوع حمايت و پشتيباني نظام اداري و نحوه دخالت ،نظارت و هدايت آن دارد .نظام اداري ميتواند
از طريق تدوين قوانين ،مقررات و آئيننامههاي اجرايي ،عملكرد مؤسسات آموزشي را از نزديک
تحت كنترل خود قرار دهد و باعث ارتقاي كيفيت آموزشي در مدارس منطقه شود.

0 - Motivation to learn
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امروزه مسلم شده كه كيفيت آموزش به ويژه براي كشورما از اهميت خاصي برخوردار است .
اين جامعه بايد تلاش كند تا آموزش ارائه شده از كيفيت برتري بهره مند باشد .چرا كه هر گونه
تغيير و تحول در اين كشور منوط به تربيت نيروي انساني با كيفيت است (عمادزاده . )0188،
با توجه به عوامل مؤثردر كيفيت آموزش بررسي ديدگاه معلمان از اهميت ويژه اي برخوردار
است .بر اين اساس پژوهش حاضر در صدد است به اين سؤال پاسخ دهد كه ميزان تاثير عوامل
موثر بر كيفيت آموزش از ديدگاه معلمان مدارس پسرانه مقطع متوسطه شهر دزفول چقدر مي باشد؟

روش پژوهش
طرح پژوهش
پژوهش حاضر از نوع توصيفي و روش آن پيمايشي -اكتشافي است .در پژوهش توصيفي از نوع
پيمايشي -اكتشافي هدف بررسي ماهيت ادراک هاي افراد (نگرش ها ،باورها ،عقايد و علايق) از
طريق تجزيه و تحليل پاسخ به پرسش هايي است كه به دقت تدوين شده اند (كوهن 0و همكاران،
2110؛ به نقل از حسن زاده .)0187 ،جامعه آماري پژوهش حاضرعبارت است از كليه معلمان
مدارس پسرانه مقطع متوسطه شهر نقده در سال تحصيلي 0131 -0131كه مشغول به خدمت هستند
و تعداد آنها براساس آمار اداره آموزش و پرورش شهر نقده  111نفر مي باشد .به منظور تعيين نمونه
پژوهش در معلمان مدارس پسرانه مقطع متوسطه شهر نقده از جدول مورگان استفاده شد و طبق
آن نمونه اي معادل  081نفر براي جامعه  111نفري انتخاب شد .سپس به صورت نمونه گيري
تصادفي ساده  3دبيرستان انتخاب و بر روي معلمان مدارس پرسشنامه عوامل مؤثر بر كيفيت آموزش
اجرا شد كه در نهايت پس از بررسي پرسشنامه ها تعداد  023پرسشنامه جهت بررسي سؤالات
پژوهش معتبر شناخته شد.
پرسشنامه عوامل مؤثر بر كيفيت آموزش يک پرسشنامه محقق ساخته  13ماده اي است كه توسط
پژوهشگر و همكارانش بر اساس مباني نظري مرتبط با كيفيت آموزش و عوامل مؤثر بر آن تهيه
شده است .پرسشنامه عوامل مؤثر بر كيفيت آموزش متشكل از چهار عامل است .عامل اول ،كيفيت
حمايت و پشتيباني اداري نام دارد و متشكل از ماده هاي 12 ،10 ،11 ،13 ،18 ،17 ،16 ،11 ،11 ،11
0 - Cohen
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و  11است .عامل دوم ،كيفيت معلم نام دارد و متشكل از ماده هاي ،07 ،06 ،01 ،01 ،01 ،02 ،00
 22 ،21 ،03 ،08و  21است .عامل سوم ،كيفيت دانش آموزان نام دارد و متشكل از ماده هاي ،2 ،0
 3 ،8 ،7 ،6 ،1 ،1 ،1و  01است .عامل چهارم ،كيفيت امكانات و تجهيزات آموزشي نام دارد و
متشكل از ماده هاي  10 ،11 ،28 ،26 ،21و  12است.
در بررسي پايايي پرسشنامه عوامل مؤثر بر كيفيت آموزش بر اساس ضريب همساني دروني و
با فرمول آلفاي كرونباخ ،عامل كيفيت حمايت و پشتيباني اداري داراي ضريب آلفا  ،1/31عامل
كيفيت معلم داراي ضريب آلفا  ،1/83عامل كيفيت دانش آموزان داراي ضريب آلفا  1/81بود و
عامل كيفيت امكانات و تجهيزات آموزشي داراي ضريب آلفا  1/77بود .همچنين ،ضريب همساني
دروني كل پرسشنامه عوامل مؤثر بر كيفيت آموزش نيز بر اساس ضريب آلفا  1/31بود كه همه
ضرايب مطلوبي هستند .روايي پرسشنامه عوامل مؤثر بر كيفيت آموزش بر اساس همبستگي خرده
مقياس ها با يكديگر و با كل مقياس بررسي شد .يافته ها نشان داد كه همبستگي خرده مقياس ها با
نمره كل در محدوده  1/12تا  1/70و با يكديگر در محدوده  1/06تا  1/13و در سطح معناداري
 1/10و  1/11قرار دارد .در مجموع اين يافته ها دلالت بر روايي و پايايي مطلوب پرسشنامه عوامل
مؤثر بر كيفيت آموزش دارد .لازم به ذكر است در پاسخگويي به ماده هاي اين آزمون ،آزمودني مي
تواند يكي از گزينه هاي خيلي كم ،كم ،زياد و خيلي زياد را كه به ترتيب نمره  0تا  1دريافت مي
كنند را انتخاب كند .نمره بيشتر دلالت بر نقش بيشتر هر ماده در كيفيت آموزش دارد .حداقل و
حداكثر نمرات بين  13تا  016خواهد بود.
پس از تعيين گروه نمونه ،پرسشنامه ها در اختيار معلمان قرار گرفت و پس از جمع آوري
پرسشنامه ها فرايند تجزيه و تحليل آماري بر روي پرسشنامه ها بر اساس سؤالات پژوهش صورت
گرفت .روش هاي آماري مورد استفاده در پژوهش حاضر آماره هاي توصيفي همچون فراواني،
درصد فراواني ،ميانگين و انحراف معيار و همچنين آماره هاي استنباطي همچون ضريب همبستگي
پيرسون مي باشد .لازم به ذكر است سطح معناداري در اين پژوهش  1/11در نظر گرفته شد و كليه
تحليل هاي آماري با نسخه  00/1نرم افزار آماري  SPSSصورت گرفت.

یافتهها
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ميانگين و انحراف معيار نمرات معلمان در ابعاد پرسشنامه عوامل مؤثر بر كيفيت آموزش در جدول
 0آمده است.
جدول  -1میانگین و انحراف معیار نمرات معلمان در ابعاد پرسشخامه عوامل مؤثر بر کیفیت آموزش
شاخص ها
پرسشنامه عوامل مؤثر بر كيفيت آموزش

ميانگين

انحراف معيار

كيفيت دانش آموزان

28/61

01/66

كيفيت معلم

11/70

3/21

كيفيت امكانات و تجهيزات آموزشي

07/81

1/72

كيفيت حمايت و پشتيباني اداري

12/78

7/13

همانطور كه در جدول  0مشاهده مي شود از ديدگاه معلمان و بر اساس ميانگين نمرات شان در
پرسشنامه عوامل مؤثر بر كيفيت آموزش ،مؤثرترين عوامل در كيفيت آموزش به ترتيب عبارتند از
كيفيت معلم (ميانگين نمره  ،)11/70كيفيت حمايت و پشتيباني اداري (ميانگين نمره  ،)12/78كيفيت
دانش آموزان (ميانگين نمره  )28/61و كيفيت امكانات و تجهيزات آموزشي (ميانگين نمره .)07/81

میزان تأثیر عامل کیفیت دانش آموزان بر کیفیت آموزش از دیدگاه معلمان
به منظور بررسي ميزان تأثير عامل كيفيت دانش آموزان بر كيفيت آموزش از ديدگاه معلمان مقطع
متوسطه شهر نقده ابتدا گزينه هاي پاسخ خيلي كم و كم به عنوان تأثير كم و گزينه هاي پاسخ زياد
و خيلي زياد به عنوان تأثير زياد در نظر گرفته شد .بر اين اساس در عامل كيفيت دانش آموزان
ازنمره  0تا  26به عنوان تأثير كم و از نمره  27تا  12به عنوان تأثير زياد در نظر گرفته شد .نتايج در
جدول  2آمده است.
جدول  -2میزان تأثیر عامل کیفیت دانش آموزان بر کیفیت آموزش از دیدگاه معلمان
شاخص ها
عامل كيفيت دانش آموزان
عامل كيفيت دانش
آموزان

تأثير زياد

تأثير كم
فراواني

درصد

فراواني

درصد

16

11/7

81

61/1
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نتايج جدول  2نشان مي دهد كه  11/7درصد از معلمان عامل كيفيت دانش آموزان را داراي تأثير
كم در كيفيت آموزش مي دانند و  61/1درصد آن را داراي تأثير زياد در كيفيت آموزش ارزيابي
ميكنند.

میزان تأثیر عامل کیفیت معلم بر کیفیت آموزش از دیدگاه معلمان
به منظور بررسي ميزان تأثير عامل كيفيت معلم بر كيفيت آموزش از ديدگاه معلمان مدارس پسرانه
مقطع متوسطه شهر نقده ابتدا گزينه هاي پاسخ خيلي كم و كم به عنوان تأثير كم و گزينه هاي پاسخ
زياد و خيلي زياد به عنوان تأثير زياد در نظر گرفته شد .بر اين اساس در عامل كيفيت معلم ازنمره
 0تا  21به عنوان تأثير كم و از نمره  20تا  11به عنوان تأثير زياد در نظر گرفته شد .نتايج در جدول
 1آمده است.
جدول  -3میزان تأثیر عامل کیفیت معلم بر کیفیت آموزش از دیدگاه معلمان
شاخص ها
عامل كيفيت معلم
عامل كيفيت معلم

تأثير زياد

تأثير كم
فراواني

درصد

فراواني

درصد

16

27/3

31

72/0

نتايج جدول  1نشان مي دهد كه  27/3درصد از معلمان عامل كيفيت معلم را داراي تأثير كم در
كيفيت آموزش مي دانند و  72/0درصد آن را داراي تأثير زياد در كيفيت آموزش ارزيابي مي كنند.

میزان تأثیر عامل کیفیت امکانات و تجهیزاتآموزشی بر کیفیتآموزش از دیدگاه معلمان
به منظور بررسي ميزان تأثير عامل كيفيت امكانات و تجهيزات آموزشي بر كيفيت آموزش از ديدگاه
معلمان مدارس پسرانه مقطع متوسطه شهر نقده ابتدا گزينه هاي پاسخ خيلي كم و كم به عنوان تأثير
كم و گزينه هاي پاسخ زياد و خيلي زياد به عنوان تأثير زياد در نظر گرفته شد .بر اين اساس در
عامل كيفيت امكانات و تجهيزات آموزشي از نمره  0تا  02به عنوان تأثير كم و از نمره  01تا  21به
عنوان تأثير زياد در نظر گرفته شد .نتايج در جدول  1آمده است.
جدول  -4میزان تأثیر عامل کیفیت امکانات و تجهیزات آموزشی بر کیفیت آموزش از دیدگاه معلمان
شاخص ها

تأثير كم

تأثير زياد
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عامل كيفيت امكانات و تجهيزات آموزشي
عامل كيفيت امكانات و
تجهيزات آموزشي

فراواني

درصد

فراواني

درصد

12

21/8

37

71/2

نتايج جدول  1نشان مي دهد كه  21/8درصد از معلمان عامل كيفيت امكانات و تجهيزات آموزشي
را داراي تأثير كم در كيفيت آموزش مي دانند و  71/2درصد آن را داراي تأثير زياد در كيفيت
آموزش ارزيابي مي كنند.
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میزان تأثیر عامل کیفیت حمایت و پشتیبانی اداری بر کیفیت آموزش از دیدگاه معلمان
به منظور بررسي ميزان تأثير عامل كيفيت حمايت و پشتيباني اداري بر كيفيت آموزش از ديدگاه
معلمان مدارس پسرانه مقطع متوسطه شهر نقده ابتدا گزينه هاي پاسخ خيلي كم و كم به عنوان تأثير
كم و گزينه هاي پاسخ زياد و خيلي زياد به عنوان تأثير زياد در نظر گرفته شد .بر اين اساس در
عامل كيفيت حمايت و پشتيباني اداري از نمره  0تا  22به عنوان تأثير كم و از نمره  21تا  11به
عنوان تأثير زياد در نظر گرفته شد .نتايج در جدول  1آمده است.
جدول  -5میزان تأثیر عامل کیفیت حمایت و پشتیبانی اداری بر کیفیت آموزش از دیدگاه معلمان
شاخص ها
عامل كيفيت حمايت و پشتيباني اداري
عامل كيفيت حمايت و پشتيباني
اداري

تأثير زياد

تأثير كم
فراواني

درصد

فراواني

درصد

22

07/0

017

82/3

نتايج جدول  1نشان مي دهد كه  07/0درصد از معلمان عامل كيفيت حمايت و پشتيباني اداري را
داراي تأثير كم در كيفيت آموزش مي دانند و  82/3درصد آن را داراي تأثير زياد در كيفيت آموزش
ارزيابي مي كنند.

اولویت بخدی عوامل مؤثر بر کیفیت آموزش از دیدگاه معلمان
به منظور بررسي اولويتبندي عوامل مؤثر بر كيفيت آموزش از ديدگاه معلمان مدارس پسرانه مقطع
متوسطه شهر نقده  ،ملاک اولويت بندي ميزان تأثير (مبتني بر درصد فراواني) هر عامل بر حسب
ميزان تأثير زياد كه حاصل جمع گزينه هاي پاسخ زياد و خيلي زياد بود در نظر گرفته شد و بر اين
اساس از ديدگاه هر يک از گروه ها معلمان عوامل مؤثر بر كيفيت آموزش اولويت بندي شد .نتايج
در جدول  6آمده است.
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جدول  -6اولویت بخدی عوامل مؤثر بر کیفیت آموزش از دیدگاه معلمان
شاخص ها
ميزان تأثير

اولويت

كيفيت دانش آموزان

61/1

1

كيفيت معلم

72/0

1

كيفيت امكانات و تجهيزات آموزشي

71/2

2

كيفيت حمايت و پشتيباني اداري

82/3

0

عوامل مؤثر بر كيفيت آموزش

همانطور كه در جدول  6مشاهده مي شود از ديدگاه معلمان كيفيت حمايت و پشتيباني اداري از
نظر ميزان تأثير بر كيفيت آموزش در درجه اول اولويت قرار دارد و پس از آن به ترتيب كيفيت
امكانات و تجهيزات آموزشي ،كيفيت معلم و كيفيت دانش آموزان در اولويت هاي دوم تا چهارم
قرار دارند.

بحث و نتیجه گیری
نتايج نشان داد  11/7درصد از معلمان عامل كيفيت دانش آموزان را داراي تأثير كم در كيفيت
آموزش مي دانند و  61/1درصد آن را داراي تأثير زياد در كيفيت آموزش ارزيابي مي كنند .اين
يافته همسو با يافته هاي عصاره ( ،)0186چوبينه (0188؛ به نقل از تركمندي ،)0131،صافي (،)0181
ملكي ( ،)0188هاجري ( ،)0172اگانساجو ( 2116؛ به نقل ازتركمندي ،)0131،بيلي و پنگ (2111؛
به نقل ازپورخالويي  )0132 ،و باستون ( )2112است كه در پژوهش هاي خود به طور مستقيم و
غير مستقيم بر اهميت كيفيت دانش آموزان بر كيفيت آموزش تأكيد كرده اند .توفيق يک برنامه
آموزشي تا حدود زيادي در گروه سطح ،و كيفيت دانشآموزاني است كه در آن دوره تحصيل
مينمايند (عمادزاده  .)0188 ،انگيزه عبارت است از مجموعهاي از نيروها كه باعث ميشود فرد به
روشهاي خاصي رفتار كند( .قاسمي .)0186 ،بايستي از اوان كودكي در دانشآموزان ايجاد انگيزه
نمود ،تا آنان در سنين پايين مصمم شوند كه با تحصيلات بيشتر ،مشاغل بهتري را در جامعه احراز
نمايند .چنانچه انگيزه براي آموختن وجود داشته باشد ،كيفيت به خودي خود ارتقاء خواهد يافت.
از طرفي ،هنگامي كه اهداف آموزش روشن و مزيتهاي آن ملموس باشد ،و دانشآموزان و
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خانوادههاي آنان بتوانند ارتباط بين آموزش و منافع ناشي از آن را تشخيص دهند ،انگيزه و اشتياق
جوانان براي آموختن افزايش و سپس كيفيت آموزش به تدريج ارتقاء پيدا خواهد كرد .بدين ترتيب
ميتوان با تحريک انگيزه كودكان و جوانان ،آنان را به تحصيلات بيشتري ترغيب نمود و كيفيت
آموزشي را بهبود بخشيد (عمادزاده.)0188،
از سوي ديگر ،نتايج نشان داد  27/3درصد از معلمان عامل كيفيت معلم را داراي تأثير كم در
كيفيت آموزش مي دانند و  72/0درصد آن را داراي تأثير زياد در كيفيت آموزش ارزيابي مي كنند.
اين يافته همسو با يافته هاي سيف ( ،)0181محمدي و همكاران ( ،)0130ستاري و جعفرنژاد
( ،)0183مشتاقي لارگاني و همكاران ( )0187كريمي و فتحيآذر ( ،)0181قهرماني (،)0181
فيدرهاوسر و استودارت (2110؛ ميولر و همكاران 2118 ،؛ به نقل از ستاري و جعفرنژاد ،)0183 ،
سوداک و پورل (0336؛ به نقل از چان ،)2118 ،دورنل و هاگ ( 2112؛ وو وتساي 2116 ،؛ پنگ
و همكاران  2116 ،به نقل از كريمي  ،)0181 ،اندرسون ( ،)2111پيس سيوتا (0333؛ به نقل از
اندرسون  )2111 ،و والاس (0331؛ به نقل از سليمي )0131 ،است كه در پژوهش هاي خود به
طور مستقيم و غير مستقيم بر اهميت كيفيت معلم بر كيفيت آموزش تأكيد كرده اند .معلمان كه از
عناصراصلي كيفيت آموزشي به حساب مي آيند اگر از روشهاي نوين تدريس مانند روشهاي
مشاركتي و گروهي و همچنين كارهاي پروژه اي وتحقيقاتي و روشهاي يادگيري وياددهي استفاده
نمايند و دانش آموزان را ازحالت منفعل دركلاس به حالت فعال در آورند كيفيت آموزش ارتقا
خواهديافت.
نتايج نشان داد  21/8درصد از معلمان عامل كيفيت امكانات و تجهيزات آموزشي را داراي تأثير
كم در كيفيت آموزش مي دانند و  71/2درصد آن را داراي تأثير زياد در كيفيت آموزش ارزيابي مي
كنند .اين يافته همسو با يافته هاي كريمي ( ،)0181ثمري و موسيپور (0187؛ به نقل از حسن زاده
 ،)0187 ،ولايتي و رمضاني ( ،)0131هاني و مولر (0331؛ آلبيون 0333 ،؛ به نقل از قهرماني ،)0181 ،
قهرماني ( ،)0181آلگان (2116؛ به نقل ازولايتي  ،)0131 ،ارتمر ( 2111؛ به نقل ازرمضاني ،)0130 ،
لوماس (2111؛به نقل از بازرگان  ،)0188 ،مارتين ،ين و بالدوين (0338؛ به نقل از عالي و امين
يزدي  ،)0187 ،روزن و ويل (0331؛ شاپكا و فراري  2111،؛به نقل از بازرگان  )0188 ،است كه
در پژوهش هاي خود به طور مستقيم و غير مستقيم بر اهميت كيفيت امكانات و تجهيزات آموزشي
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بر كيفيت آموزش تأكيد كرده اند .امكانات و تجهيزات مدرسه به صورت غير مستقيمي كيفيت
آموزشي را تحت تأثير قرار ميدهند .ساختمان مدرسه ،كيفيت كلاس درس ،ميزان نور و روشنايي،
مقدار سرما و گرما ،كيفيت ميز و نيمكت و تخته سياه ،همگي در امر آموزش تأثير بسزايي دارند.
زمين ورزش ،سالنهاي سرپوشيده وسايل بازي و سرگرمي و فضاي سبز مدارس ،آثار مستقيمي در
سلامت ،تندرستي و روحيه دانشآموزان خواهد داشت .هر قدر مدارس از تجهيزات مناسبتري
برخوردار باشند و فضاي مطلوبتري را براي آموزش فراهم ميآورند ميتوانند جاذب دانشآموزان
بيشتري باشند (عمادزاده .)0188 ،
نتايج نشان داد  07/0درصد از معلمان عامل كيفيت حمايت و پشتيباني اداري را داراي تأثير كم
در كيفيت آموزش مي دانند و  82/3درصد آن را داراي تأثير زياد در كيفيت آموزش ارزيابي مي
كنند .اين يافته همسو با يافته هاي بازرگان ( ،)0188عالي و امين يزدي ( ،)0187كريمي (،)0181
سرمد ( ،)0181اگانساجو (2116؛ به نقل از عالي و امين يزدي  ،)0187 ،آري كيو (2111؛ به نقل
ازسليمي  ،)0131 ،گلر و همكاران ( 2111؛ به نقل از حسن زاده  ،)0187،مارتين و شوهو (2111؛
به نقل از حسن زاده  )0187،است كه در پژوهش هاي خود به طور مستقيم و غير مستقيم بر اهميت
كيفيت حمايت و پشتيباني اداري بر كيفيت آموزش تأكيد كرده اند .تحقيقات متعدد نشان داده است
كه تجربه و توانائيهاي مديران در كيفيت مدارس بسيار مؤثر است .نظام اداري ميتواند با كنترل
در انتخاب ،و نظارت بر نحوه كار مديران ،در اجراي مقررات و آئيننامههايي كه در راستاي بهبود
وضع آموزشي است ،پيوسته بر كيفيت فعاليت آموزش مدارس كنترل داشته باشد .بديهي است،
كيفيت مديران وابسته به ميزان آموزشي است كه آنان در زمينه مديريت دريافت داشتهاند .بنابراين
بايستي به كيفيت و آموزش مديران توجه خاصي مبذول داشت (عمادزاده .)0188 ،
يافته ها نشان داد از ديدگاه معلمان كيفيت حمايت و پشتيباني اداري از نظر ميزان تأثير بر كيفيت
آموزش در درجه اول اولويت قرار دارد و پس از آن به ترتيب كيفيت امكانات و تجهيزات آموزشي،
كيفيت معلم و كيفيت دانش آموزان در اولويت هاي دوم تا چهارم قرار دارند .اين يافته نشان مي
دهد كه از ديدگاه معلمان آنچه اهميت بيشتري در كيفيت آموزش دارد كيفيت امكانات و تجهيزات
آموزشي و كيفيت حمايت و پشتيباني اداري است .از مهمترين شاخصهاي توسعه در يک كشور
كيفيت برون داد نظام آموزشي است ،كه آن هم به چگونگي نظام انتقال اطلاعات برنامهريزي شده
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آموزشي به فراگيران و نيز بهبود فرايند ياددهي ا يادگيري بستگي دارد .در دنياي امروز ،اين امر را
فناوري آموزشي در جريان نظام آموزشي ،به مثابه پيشرفتهترين نظام انتقال دانستهها به يادگيرندگان،
در نظام آموزشي بر عهده دارد .استفاده بهينه از فناوري آموزشي در جريان تدريس به سبب فعال
كردن حواس فراگيران ،امر آموزشي را واقعيتر كرده ،ضمن غني كردن كيفيت تدريس و يادگيري،
كارآيي تعليم و تربيت را ارتقا ميبخشد (پيري .)0182 ،
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«بررسی مزیتهای برگزاری دورههای آموزش ضمن خدمت در جهت بهبود
جایگاه شغلی کارمخدان اداره آموزش و پرورش»
1

مریم صالحیزاده
مهدی قنبری کشاورز

2

چکیده
با توجه به اهميت روز افزون آموزشهاي ضمن خدمت و نقشهاي موثر اين آموزشها در بهبود
عملكرد جايگاه شغلي در سازمانها و ارگانها ،دوره هاي آموزشي با هدف افزايش كيفيت مطلوب
ارزيابي و بررسي ميگردند .لذا نقطه نظر اصلي و مهم اين پژوهش بررسي نقاط قوت اجراي
دورههاي آموزش ضمن خدمت فرهنگيان در جهت ارتقاء عملحكرد توانمندي شغلي آنها است.
پژوهش حاضر از نوع توصيفي -پيمايشي است .جامعه آماري اين تحقيق شامل كليه كارمندان اداره
آموزش و پرورش شهرستان شاهيندژ كه در دورههاي آموزش ضمن خدمت شركت نموده اند
ميباشد .ابزار مورد استفاده در اين پژوهش ،پرسشنامه طراحي شده توسط محقق بود كه روايي آن
توسط استادان دانشگاه و كارشناسان فرهنگي مورد تاييد قرار گرفت است .جهت تجزيه و تحليل
دادههاي حاصل از پرسشنامهها از آزمون  tتک نمونهاي در نرم افزار  SPSS.20استفاده شده است.
نتايج اين پژوهش نشان داد كه دورههاي آموزش ضمن خدمت فرهنگيان تاثير مثبت و قابل توجهي
در ارتقاء عملكرد حرفهاي فرهنگيان و بهبود رفتار شغلي آنان داشته است .پژوهش حاصل بيانگر
آن است كه آموزشهاي ضمن خدمت سبب افزايش رضايت و علاقهمندي فرهنگيان در ابعاد
مختلف مانند محتوا ،پشتيباني ،ارزشيابي ،فضا ،روش و اهداف اداره آموزش و پرورش شده است.
همچنين ديدگاه جامعه آماري در خصوص سطح يادگيري مثبت و موثر بوده كه اين موارد متاثر از
عواملي مانند ،بهرهگيري از محتواي مناسب و مرتبط ،استفاده از سيستمهاي ارزشيابي دقيق و ارائه
نتايج در حداقل زمان به فرهنگيان ميباشد.

 .0مدرس دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهيندژ ا پست الكترونيكيmsphd2@gmail.com:
 .2دانشجوي كارشناسي ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهيندژ ا
ستالكترونيكيmahdighanbarikeshavarz@gmial.com:
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واژههای کلیدی :آموزش و پرورش ،عملکرد شغلی ،دورههای ضمن خدمت ،سیستم ارزشیابی ،اثر
بخشی.

 -1مقدمه:
نيروي انساني كارآمد و آموزش ديده از باارزش ترين سرمايه هاي هر كشوري براي رشد و توسعه
به شمار مي آيد ،سرمايه ي انساني به مهارت ها ،ظرفيت ها و توانايي هايي اطلاق مي گردد كه افراد
در فرآيند آموزش بدست مي آورند تا موجب بهره وري بيشتر فعاليت حرفه اي آنها شود (جباري،
 .)21 :0178در جهان كنوني كه دامنة علم به سرعت در حال گسترش است  ،توسعه و
آموزش نيروي انساني ،سهم عمده اي در حفظ ،بقا و موفقيت يک سازمان دارد (مرادي
نصرآبادي .)11 :0130 ،نيروي انساني ،گران بهاترين و ارزشمندترين منبع يک سازمان را تشكيل
مي دهد؛ استفاده مؤثر و مفيد از ساير منابع از جمله فناوري ،سرمايه و محيط در گرو داشتن نيروي
انساني متخصص و متعهد است  .درنتيجه توجه به آن و توسعه يادگيري و آموزش آنها در راستاي
رسيدن به يک سازمان يادگيرنده اهميت فراواني دارد (منوريان و تهامي .)11 :0131 ،سازمان ها ،
به مثابه موجوداتي زنده و پويا ،هم زمان با رشد و تحول جوامع ،تغيير و تكامل مي يابند و از طريق
فرايند جذب و انطباق با محيط و بافت اجتماعي خويش سازگار مي شوند كه از نظر رابينز سازمان
ها نيز همانند انسان ها مي آموزند (رسته مقدم .)28 :0181 ،آموزش مهمترين سرمايهگذاري سازمان-
ها در نيروي انساني است كه با هدف افزايش سطح كيفي دانش ،نگرش و به طور كلي توانمندي
نيروي انساني در ايفاي وظايف خود و كاميابي سازمان ميشود ( خراساني وعيدي.)63 :0183 ،
بسياري از كارشناسان حوزه منابع انساني ،آموزش را جزء وظايف سازماني و نوعي سرمايهگذاري
در سازمانها به حساب آوردهاند (طالبپور و بهرامي 7 :0186 ،و چانگ .)00 :2101 ،آموزش
كارمندان باعث بينش و بصيرت عميقتر ،دانش و معرفت بالاتر و عملكرد و مهارت بيشتر كاركنان
براي اجراي وظايف و مسئوليتهاي شغلي در سازمان ميشود ،امروزه هيچ سازماني قادر نيست
بدون آموزش ،بهبود و توسعه يابد (مطهري.)02 :0182 ،
هدف نهايي آموزش كاركنان كارايي واثربخشي بيشتر و بهتر است .بنابراين بررسي و آگاهي از
نتايج و بازده آموزش لازمة فرآيند آموزش است و با اين كارحلقه آموزشي تكميل مي شود.
درحقيقت ارزيابي اثربخشي دوره هاي آموزشي از يک سو ،آيينه اي فراهم مي آورد تا مديران
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سازمان تصويري روشن تر از چگونگي كم و كيف فعاليت هاي آموزشي به دست آورند و از سوي
ديگر ،برنامه ريزان و كادر آموزشي سازمان را مجهز مي كند تا نسبت به جنبه هاي مثبت و منفي
برنامه آگاهي پيدا كنند و از اين راه به اثربخش كردن برنامه ها و فعاليت هاي آموزشي نيروي انساني
ياري برسانند اين نوع آموزش ها عمدتاً در سه محور اساسي توسعه دانش ،بهبود مهارت ها و ايجاد
يا تغير نگرش ها ارائه مي شود .نقش منابع انساني ماهر و كارآمد در موفقيت سازمانها به گونه اي
است كه سازمانها مبالغ زيادي صرف آموزش كاركنان مي كنند .سازمان ها متناسب با عصر فناوري
اطلاعات به طور مداوم سعي ميكنند فرصتهاي براي توسعه توانمندي هاي منابع انساني خود
فراهم سازند تا عملكرد آنها بهبود يابد (كاظمي و همكاران.)21 :0183 ،
ارائه برنامههاي آموزشي مناسب و با كيفيت يكي از راهكارهاي مناسب براي حفظ و نگهداري
كارمندان در سازمان است ،اجراي چنين برنامههايي در غالب آموزشهاي ضمن خدمت تاثير بسيار
مهمي در افزايش تعهد كارمندان به سازمان و جلوگيري از تحليل رفتن ذخيره دانش و مهارت
موجود در سازمان دارد (مولدر .)002 :2101 ،آموزشهاي ضمن خدمت به كليه مساعي و كوشش-
هايي اطلاق ميشود كه براي تغيير ساختارهاي شناختي ،نگرشي و مهارتي كارمندان يک سازمان
صورت ميگيرد ،به گونهاي كه سطح دانش و آگاهي و مهارتهي فني و حرفهاي آنان را ارتقاء داده
و رفتار مطلوب در آنها ايجاد نمايد تا آماده انجام وظايف و مسئوليتهاي شغلي خود شوند
(صدري .)17 :0181 ،در اين راستا سازمانها به منظور بررسي ميزان تحقق اهداف خود به ارزشيابي
از نتايج آموزشها ميپردازند ،ارزشيابي از منظر رالف تايلر وسيلهاي براي تعيين ميزان رسيدن برنامه
به هدفهاي آموزشي ميباشد (عباسيان ،سليمي و آذين.)18 :0183 ،
از نظر مفهوم و تعاريف آموزش ضمن خدمت ،آموزش نوعي سرمايهگذاري مفيد و يک عمل
كليدي در توسعه محسوب ميشود كه چنانچه به درستي و شايستگي برنامهريزي و اجرا شود،
ميتواند بازده اقتصادي قابل ملاحظهاي داشته باشد .ارائه آموزش اثر بخش در يک سازمان مدرن،
مستلزم تفكر جديد ،مدلهاي جديد ،رويكرد جديد و ابزار و مكانيزمهاي جديد ميباشد .آموزش
كارمندتن اقدامي راهبردي است كه در سطح فردي باعث ارزشمندي فرد ،در سطح سازماني باعث
بهبود و توسعه سازمان در سطح ملي و حتي فراملي منجبر به افزايش بهره وري و نتايج مرتبط
بعدي ميشود ،ايجاد يا در اختيار گرفتن و توسعه پسوسته سرمايه انساني از طريق آموزش آن است
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( بيگي .)21 :0187 ،تعاريف مختلفي در مورد آموزش ضمن خدمت كارمندان ارائه گرديده است
كه خراساني و عيدي ( ،)0183آموزش ضمن خدمت كاركنان مجموعه كنشهاي هدفمند از پيش
انديشيده شده و طرح ريزي شدهاي است كه با هدف افزايش رفاه و اثر بخشي فرد و سازمان ،بطور
مداوم و نظامند به بهبود و ارتقاي سطح دانش ،مهارت ها و نگرشهاي معطوف به بهبود عملكرد
شغلي حال و آينده كاركنان ميپردازد .همچنين از مهمترين اهداف آموزش ضمن خدمت مي توان
به مواردي همچون هماهنگ و همسو نمودن كارمندان ،افزايش انگيزش شغلي ،افزايش رضايت
شغلي ،راهكاري براي تغيير و تحول سازماني و تقويت روحيه همدلي و همكاري اشاره نمود.
در كشور ما سازمان آموزش و پرورش هرساله آموزشهايي را براي معلمين خود تحت عنوان
آموزشهاي ضمن خدمت برگزار ميكند .آموزش ضمن خدمت عبارت است از كوشش نظام مند
به منظور هماهنگ كردن آرزوها ،علايق و نيازهاي آتي سازمان ،در قالب كارهايي كه از افراد انتظار
مي رود .با وجود اين ،به هر نحوي كه بخواهيم آموزش ضمن خدمت را تعريف كنيم جوهره اصلي
آن در همه سازمان ها و نهادها عبارت است از افزايش كارايي كاركنان و ايجاد سازش با محيط و
در نتيجه ،افزايش مهارت اما كاركنان يک سازمان با توجه به ميزان گستردگي مؤسسه ،عمدتاٌ از
لحاظ گروه هاي مختلف اجتماعي و اقتصادي هستند.

اين افراد از لحاظ جنس ،سن ،زمينه شهري يا روستايي ،ميزان درآمد و حتي رفتار اخلاقي با هم
متفاوتند .مطالعات نشان مي دهد كه استقبال از دوره هاي آموزشي در مواردي كه افراد داراي
تحصيلات بالا باشند ،تازه استخدام شده باشند ،عضو انجمن حرف هاي(نظير انجمن معلمان) باشند،
يا از لحاظ سني جوان باشند ،به نحو چشمگيري افزايش مييابد در حالي كه اين امر در مورد مردان،
افراد مسن تر و با سابقه ي بيشتر ،پايين تر است .با توجه به اين كه معلمان از جمله مهمترين عوامل
مؤثر در رشد و توسعه كيفي تعليم و تربيت به شمار مي آيند ،ضروري است نظام آموزشي معلمان،
زمينه ارتقاء علمي و تخصصي ،روزآمد نمودن اطلاعات و كسب مهار تهاي جديد آن ها را فراهم
آورد .دركشور ما دوره هاي ضمن خدمت در دو قسمت دوره هاي بلند مدت كه معمولاٌ منجر به
مدرک به دلايل مختلف ،از جمله تحصيلي ميشود و دورههاي ضمن خدمت كوتاه مدت برگزار
مي شود تغيير برنامه هاي درسي ،اصلاح محتواي كتابها و يا براي بروزشدن دانش ،اطلاعات و
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مهارت هاي معلمان همه ساله دورههاي كوتاه مدت ضمن خدمت زيادي در سطح مدارس ،مناطق
آموزشي ،استانها و يا به صورت ملي براي معلمان برگزار مي گردد.

دماوندي و الزامي در سال  0132در مطالعهاي به بررسي رابطه آموزشهاي ضمن خدمت ،ميزان
سابقه خدمت و تحصيلات با توانمندي شغلي معلمان پرداخته اند .نتايج تحقيق نشان داد كه از ميان
سه عامل آموزشهاي ضمن خدمت ،سابقه و تحصيلات ،تنها آموزش ضمن خدمت به طور معنا
داراي با توانمندي شغلي ارتباط دارد .همچنين بين آموزش ضمن خدمت و هريک از مولفههاي
توانمندي شغلي ،رابطه معنا داراي وجود ندارد .به طور كلي نتايج تحقيق حاكي از اين است كه
آموزشهاي ضمن خدمت بر توانمندي شغلي معلمان تاثير داشته و آن را افزايش ميدهد.
كيم در سال  2101در پژوهش شبه آزمايشي خود با هدف سنجش بخشي برنامه آموزشي امنيت
اطلاعات در موسسه خدمات مالي پنسيلوانياي غربي و تحليل مقايسهاي آموزش كامپيوتر محور و
مربي محور جامعه آماري را برگزيد .در اين پژوهش منظور از اثر بخشي ،انتقال يادگيري ،حفظ
دانش يادگرفته شده و سطح رضايت فراگيران بود .يافته هاي ايت پژوهش نشان داد كه فراگيران
مربي محور ،سطح بالاتري از انتقال يادگيري و رضايت كلي را در مقايسه با همكاران كامپيوتر محور
از خود نشان دادند .در مقابل فراگيران كامپيوتر محور سطح بالاتري از حفظ و نگهداري دانش را
در مقايسه با راگيران مربي محور در بازه زماني  61روز پس از آموزش نشان دادند ،با اين وجود
تفاوت معنا داراي در حفظ دانش بين گروه در بازه زماني  31روز پس از آموزش مشاهده نگرديد.
با توجه به ضرورت و اهميت ارزشيابي آموزشي گه بدان پرداخت شد بررسي مزيتهاي
برگزاري دوره هاي آموزش ضمن خدمت يكي از ضروري ترين اموري است كه در هر زماني بايد
انجام گيرد و اين نياز در آموزش و پرورش به عنوان سازماني كه خود داعيه امر پژوهش دارد دو
چندان خواهد شد .بر اين اساس پژوهش حاضر به دنبال بررسي اثر بخشي دورههاي آموزش ضمن
خدمت برگزار شده توسط معاونت نيروهاي انساني مديريت آموزش و پرورش شهرستان شاهيندژ
و نقش آن در جهت بهبود جايگاه شغلي فرهنگيان ميباشد.

 -2فرضیههای پژوهش:
.0

از ديدگاه كارمندان اداره آموزش و پرورش شهرستان شاهيندژ دوره هاي آموزش ضمن خدمت
اجرا شده توسط معاونت انساني ،دزر جهت ارتقاء حرفهاي عملكرد كارمندان اثر بخش بوده است.
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.2

از نظر كارمندان اداره آموزش و پرورش شهرستان شاهيندژ دوره هاي آموزش ضمن خدمت
اجرا شده توسط معاونت انساني ،بر افزايش سطح دانش شغلي كارمندان موثر بوده است.

.1

برگزاري دورههاي آموزش ضمن خدمت فرهنگيان دليل بهبود رفتار شغلي كارمندان شده است.

-3روششخاسی تحقیق
پژوهش حاضر از نوع توصيفي -پيمايشي است .جامعه آماري پژوهش حاضر كارمندان اداره آموزش
و پرورش شهرستان شاهيندژ ميباشند كه در برخي از دوره هاي آموزش ضمن خدمت برگزار
شده توسط اداره مذكور شركت كرده بودند .از جامعه مذكور تعداد  021نفر ( 31نفر مرد و  11نفر
زن) با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي و بر اساس جدول مورگان به عنوان نمونه انتخاب
شدند .اطلاعات مورد نياز به صورت كتابخانهاي و بهرهگيري از پايگاههاي اطلاع رساني و همچنين
از اداره آموزش و پررش جمع آوري گرديد .ابزار مورد استفاده در اين پژوهش پرسشنامه طراحي
شده توسط محقق بود كه با توجه به ويژگيهاي مدل كرک پاتريک يعني سطوح واكنش ،يادگيري،
دانش و رفتار و با راهنمايي استادان دانشگاه و كارشناسان تدوين شد .روايي پرسشنامه توسط
استادان دانشگاه و كارشناسان متخصص در امر مورد تاييد قرار گرفت .دادههاي جمع آوري شده با
استفاده از آزمون  tتک نمونهاي و نيز با استفاده از نرم افزار  SPSS.20مورد تجزيه و تحليل قرار
گرفتند.

 -4نتایج
توصيف آماري متغيرهاي جمعيت شناختي نشان دهنده آن است كه مردان با فراواني  31نفر71 ،
درصد از آزمودني ها و زنان با فراواني  11نفر 21 ،درصد از آزمودنيها را تشكيل ميدادند.
جدول  -0توزیع پاسخدهندگان بر حسب جنسیت
جنسیت

فراوانی

درصد

مرد

90

75

زن

30

25

کل

n=120

100
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در پژوهش حاضر تعداد  011نفر از كارمندان اداره آموزش و پرورش شامل  31نفر مرد و  11نفر
زن مورد بررسي قرار گرفتند كه درصد فراواني كارمندان مرد  71دصد و درصد فراواني كاركنان زن
 21درصد ميباشد.
با توجه به فرضيه اول اين پژوهش مبني بر اثر بخش بودن دورههاي آموزش ضمن خدمت در
جهت ارتقاء عملكرد حرفهاي كارمندان مورد قبول واقع شدن اين فرضيه در جدول  2آورده شده
است.
جدول  -1نتایج تحلیل  tتک نمونهای اثر بخشی دورهها در ارتقاء عملکرد حرفهای
متغیر

فراوانی

میانگین

انحراف معیار

t

درجه آزادی

Sig.

اثربخشی آموزش
ضمن خدمت

120

3/45

0/45

10/70

119

0/001

باتوجه به دادههاي جدول  2در بررسي مولفه اثربخشي آموزش ضمن خدمت در عملكرد حرفهاي
كارمندان و با تاكيد بر اينكه مقدار  tدر سطح  1درصد از نظر آماري معنادار است ،لذا به احتمال
 31درصد ،فرضيه اول پژوهش تاييد ميگردد و ميتوان نتيجه گرفت كه از ديدگاه كارمندان دوره
هاي آموزش ضمن خدمت اجرا شده توسط معاونت آموزش انساني ادارهآموزش و پرورش در
ارتقاء عملكرد حرفهاي كارمندان اثر بخش بوده است.
از نظر فرضيه دوم پژوهش ديدگاه كارمندان اداره آموزش و پرورش شهرستان شاهيندژ
دوره هاي آموزش ضمن خدمت اجرا شده توسط معاونت انساني ،بر افزايش سطح دانش شغلي
كارمندان موثر بوده است.
جدول  -3نتایج  tتک نمونهای دیدگاه کارکنان در تاثیر دورهها بر افزایش سطح دانش شغلی
متغیر

فراوانی

میانگین

انحراف معیار

t

درجه آزادی

Sig.

سطح دانش
(یادگیری)

120

3/42

0/51

8/42

119

0/00

باتوجه به دادهاي جدول  1در بررسي مولفه سطح دانش (يادگيري) و با تاكيد بر اينكه مقدار  tدر
سطح  1درصد از نظر آماري معنادار است ،لذا با احتمال  31درصد ،فرضيه دوم پژوهش تاييد
ميگردد ،بنابراين ميتوان نتيجه گرفت كه از ديدگاه كارمندان درورههاي آموزش ضمن خدمت
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اجرا شده توسط معاونت نساني اداره آموزش و پرورش با احتمال  31درصد در افزايش سطح دانش
(يادگيري) شغلي آنها تاثير داشته است.
از نظر فرضيه سوم در اين پژوهش از ديگاه كارمندان آموزش و پرورش ،دورههاي آموزش ضمن
خدمت اجرا شده توسط اداره آموزش و پرورش موجب بهبود رفتار شغلي آنان شده است.
جدول  -4نتایج  tتک نمونهای دیدگاه کارمندان آموزش و پرورش در تاثیر دورهها بر بهبود رفتار
شغلی
متغیر

فراوانی

میانگین

انحراف معیار

t

درجه آزادی

Sig.

سطح رفتار

120

3/42

0/53

9/42

119

0/001

با توجه به دادههاي جدول  1نتايج مربوط به  tتک نمونهاي ،در بررسي مولفه سطح رفتار با تاكيد
بر اينكه مقدار  tدز سطح  1درصد از نظر آماري معنادار است ،لذا با احتمال  31درصد ،فرضيه سوم
نيز تاييد ميگردد ،بنابراين ميتوان نتيجه گرفت كه از ديدگاه كارمندان اداره آموزش و پرورش
شهرستان شاهيندژ ،دورههاي آموزشي ضمن خدمت اجرا شده توسط اداره آموزش و پرورش با
احتمال  31درصد بر بهبود سطح رفتار شغلي آنها تاثير داشته است.

-5بحث و نتیجهگیری
تغييرات شتابنده ناشي از تحول فناوري اطلاعات و ارتباطات از يكسو و تغيير در الگوي زندگي
بسياري از مردمان عصر حاضر از سوي ديگر ،چالشهاي متعددي را پي شروي سازمانهاي سراسر
دنيا ايجاد نموده است .امروزه سازمانها با چالشهايي از قبيل عدم ثبات در بازارهاي سرمايه ،كمبود
منابع و انرژي ،شكلگيري سازمانهاي رقيب ،تنوع سلايق مشتريان ... ،مواجه هستند.
در چنين شرايطي سازمان ها جهت دوام در دنياي رقابتي ،رويكرد خود را به سمت بهسازي
منابع انساني به مثابه اصلي ترين يا حدأقل يكي از مهم ترين منابع ايجاد مزاياي رقابتي معطوفنموده
اند .در واقع تغييرات عصر كنوني باعث گشته است كه آموزش هاي عمومي و دانشگاهي كه نيروي
انساني سازمان ها قبل ًا گذرانده اند ،نتواند پاسخگوي مسائل و نيازهاي شغلي جديد آنها باشد و لذا
به منظور مواجهه شايسته با تغييرات پي شرو ،سازمان هاي مختلف و از جمله آموزش وپرورش،
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ت كاركنان برآمده اند .طبيعي است سودمندي اين
در صدد برگزاري آموزشهاي ضمن خدم ِ
آموزشها در گرو پايش مستمر و ارزيابي ميزان اثربخشي آن ها با هدف دستيابي به اطلاعات موثق
جهت تصميم گيريهاي آتي است.
دوره هاي آموزش ضمن خدمت اجرا شده توسط اداره آموزش و پرورش در ارتقاي عملكرد حرفه
اي كارمندان اثربخش بوده است و فرضيه اول پژوهش مورد تأييد قرار گرفت .اين نتيجه با يافتههاي
پژوهش فتوحي ( )0188كه بر افزايش اثربخشي افراد با شركت در دورههاي آموزشي ضمن خدمت
رسيده است و همچنين با يافتههاي پژوهش تامسون ( )0331مبني بر اينكه آموزشهاي ضمن
خدمت سبب افزايش كارايي و اثربخشي كمي و كيفي كارمندان و به تبع آن سازمان ميشود ،همسو
ميباشد .در عين حال پژوهش حاضر با يافته هاي تحقيق تحقيق مرادي ( )0131كه دورههاي
آموزشي برگزار شده در شركت ملي گاز ايران را غير اثربخش دانسته ناهمسو ميباشد .در تبيين
نتايج تحقيق حاضر ميتوان گفت كه برگزاري دورههاي ضمن خدمت در ميزان رضايت و ارتقاي
عملكرد حرفهاي كاركنان اثربخش بوده است.

در بررسي فرضيه دوم پژوهش ،ميتوان بيان نمود كه از ديدگاه كارمندان ،دورههاي آموزشي
ضمن خدمت اجرا شده توسط معاونت آموزش و پرورش بر افزايش سطح دانش شغلي آنان مؤثر
بوده است .در تبيين نتايج فرضيه مذكور مي توان گفت كه همواره بين آموزش و يادگيري رابطه
تنگاتنگ و ناگسستني وجود دارد ،مادامي كه آموزشهاي نامناسبي ارائه شود نبايد انتظار يادگيري
خوب و مثبتي از جانب فراگير داشت .نتايج اين تحقيق نشان داد كه ديدگاه كارمندان اداره آموزش
و پرورش در خصوص سطح يادگيري آنان مثبت و اثربخش بوده است كه ميتواند محصول اين
اتفاق باشد كه منابع در نظرگرفته شده براي اين دورهها منابعي مفيد ،مرتبط و كارا بوده است.
يافتههاي اين تحقيق با يافتههاي مشعلي( )0183مبني بر افزايش يادگيري كاركنان شركت كننده در
دورههاي آموزشي كوتاه مدت و نتايج پژوهش احمدي ( )0183همسويي دارد .همچنين نتايج
پژوهش حاضر با يافتههاي پژوهش زارعي( )0187و يافتههاي پژوهش قارلي( )0188كه در سطح
يادگيري عدم تأثير دوره آموزشي بر افزايش دانش فراگيران را گزارش ميكند ،مغايرت دارد.

در بررسي فرضيه سوم پژوهش مي توان ذكر نمود كه از ديدگاه كارمندان اداره آموزش و پرورش
شهرستان شاهيندژ ،دورههاي آموزشي ضمن خدمت اجرا شده توسط معاونت آموزش انساني
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موجب بهبود رفتار شغلي آنان شده است از مصاديق يادگيري ميتوان به عملكرد و رفتارهاي قابل
مشاهده اشاره كرد ،نتايج اين تحقيق در خصوص اثربخشي دورههاي برگزار شده بر رفتار كارمندان
گوياي تأثير مطلوب و مثبتي بوده است كه كارمندان شركت كننده در دورهها حاصل مطالعات منابع
و آموزشهاي داده شده و يادگيريهاي به عمل آمده را در موارد مختلفي در شغل خود بروز داده
و به كار بستهاند .يافتههاي اين تحقيق با يافتههاي مشعلي ( ،)0183همسو بوده است.
امروزه حيات هر سازمان تا حدود زيادي بستگي به مهارتها و آگاهيهاي مختلف كاركنان آن
دارد .بهينهسازي آموزش كاركنان باعث بينش و بصيرت عميقتر ،دانش و معرفت بالاتر و مهارت
بيشتر آنان در سازمان براي اجراي وظايف و مسئوليتها شده و در نتيجه هدفهاي سازمان را با
كارايي و اثربخشي بهتر محقق خواهد كرد .از اين رهگذر اداره آموزش و پرورش مي تواند با مهيا
كردن جلسات هم انديشي و تعاملات بيشتر بين طراحان دورههاي آموزشي و كارمندان به منظور
برگزاري مؤثرتر دورهها و ايجاد حس مسئوليتپذيري و وفاداري فراگيران نسبت به سازمان و
اهداف آن گام بردارد.
با اين حال تكيه صرف به نتايج اين تحقيق و بي توجه به تحقيقات مشابه ديگر در خصوص
موضوع مورد بررسي نمي تواند كاري خردمندانه باشد چرا كه اين تحقيق به مانند همه تحقيقات
صورت گرفته با كم و كاستي ها ،موانع و مشكلات خاص خويش همراه بوده و توصيه مي شود
استفاده كنندگان از يافتههاي اين پژوهش كه در كنار توجه و تاكيد به يافته هاي اين پژوهش از
يافتههاي ديگر پژوهش ها كه در سالهاي مختلف و با انجام روش و رويكردها و استفاده از الگوهاي
ديگر انجام شده نيز استفاده كرده و از نتايج آن ها نيز بهره ببرند.

مخابع
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ملي فولاد ايران .سومين كنفرانس بين المللي مديريت.
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«ادب شاگرد و نقش آن در تکریم معلم»
محمد شریفانی

1

چکیده
ادب شاگرد در برابر معلم از مسائل مهم در حوزه تعليم و تربيت است كه رعايت اين آداب نقش
مهمي در تكريم معلم خواهد شد .مقاله حاضر ضمن بررسي داستان حضرت موسي(ع) و حضرت
خضر(ع) به اساسيترين وظايف و آداب معلم در برابر شاگرد پرداخته كه به تفضيل به بيان و
تحليل آنان طي  08اصل خواهيم پرداخت.
واژگان کلیدی :معلم -شاگرد -آداب -تعليم  -تربيت
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مقدمه
از امام علي(ع) نقل شده كه فرمودند« :كُلُّ شَيْ ٍء يَحْتَاجُ إِلَى الْعَقْلِ وَ ا ْلعَقْلُ يَحْتَاجُ إِلَى الْأَدَبِ» (تميمي
آمدي )101 ،0177 ،از آنجا كه رعايت ادب ضروريترين موضوعات در همه حوزههاي زندگي
است و در حوزه تعليم و تعلم و نقش شاگرد و رعايت آداب مربوط به خود در تكريم استاد امري
است غير قابل اغماض ،لهذا گفتار زير به بيان آداب و وظايف شاگرد در برابر معلم پرداخته كه
بالطبع نقش مهمي در تكريم معلم خواهد داشت.
از آن جا كه تكيه ي ما بر ارايه ي آداب ،با عنايت به آموزه هاي كلام الهي است ،به بررسي
آيات متعددي كه به اين موضوع اختصاص دارد ميپردازيم؛ و از آنجا كه فهم كلام خدا ،تنها با
راهنمايي معصومين (ع) ممكن است ،از رواياتي در اين زمينه مدد جوييم .بارزترين آداب شاگرد
را در برابر معلم در داستان ديدار حضرت موسي (ع) با دانشمندي الهي -كه در روايات (مجلسی،
 )14 ،11 ،1141از او به نام خضر(ع)ياد شده است ،در آيات  82-61سوره كهف ميتوان يافت.
بنابراين ،اساس بررسي ادب استاد و شاگرد را،بر همين محور قرار داده و از آيات و روايات ديگر
نيز مدد ميجوييم.

ادب شاگرد در برابر استاد
ارج و منزلت استاد ،در تعاليم آسماني اسلام ،بر كسي پوشيده نيست .در يادآوري اين مقام ،سخن
منسوب به مولاي متقيان ،امير المؤمنين(ع) كافي است كه فرمود« :مَن عَلّمني حَرفاً ،فقد صَيَّرني
عبداً»

1

«كسي كه يک حرف به من بياموزد ،مرا بنده خويش ساخته است».
امام سجاد(ع) نيز در «رساله الحقوق» ،حق معلم را يادآوري نمودهاند .بخشي از حقوق شمرده
شده در اين سخن نوراني ،بزرگ داشت ،معلم ،خوب گوش دادن به سخنان او و رو كردن به او
است .نيز ،اين كه شاگرد براي استفاده از علم او با ترک لذتها و كاستن اميال ،عقل و فهم و قلب
و چشم خود را آماده سازد .در مقابل او از جاي برخيزد ،در حضور او سؤال كسي را پاسخ نگوييد،
 . 0البته چنين روايتي در متون معتبر شيعي نقل نشده است ،اما ميتوان مضمون آن را مورد تاييد ساير روايات منقول
از ائمه داشت.
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غيببت نكند و در غياب او آبروي او را حفظ نمايد( .حراني )261 ،0111 ،از آيه ي «وَ َعلَّمَ آدَمَ
الْأَسْماءَ» (بقره )10/ميتوان بهره جست كه معلمي نشان خداوند است.
آيات 0تا  1سوره ي «علق» بيانگر آن است كه دو موضوع اساسي قرين هم ديگر هستند-0 :
خلَقَ الْإِنْسان» -2آموزش «الَّذي عَلَّمَ بِالْقَلَم» پيامبر| ميفرمودند« :إِنَّ اللَّهَ وَ َملَائِكَتَهُ َو
آفرينش كه « َ
أَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا وَ حَتَّى الْحُوتَ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ»
(متقي هندي)011 ،011 ،0110 ،
همانا خدا و فرشتگانش و حتي ماهيان در دريا بر كسي كه به مردم نيكي بياموزد ،درود
ميفرستند.
در قرآن كريم ،به ويژه در داستان موسي و خضر(ع) ،زيباترين جلوه هاي ادب شاگرد به ويژه
در برابر استاد ،به چشم ميخورد.
حضرت موسي (ع) به همراه جواني-كه ظاهر ًا يوشع بن نون بود( -مجلسی)282 ،11 ،1141 ،
در جست جوي بنده اي از بندگان صالح خدا به راه افتاد تا از علم الهي او بهره گيرد .چنان كه از
روايات بر ميآيد ،آن عبد صالح ،خضر(ع) بود و از اسرار غيب ،چيزهايي را ميدانست كه
موسي(ع) از آنها بي اطلاع بود .در اين قسمت به فرا خور توان ،به وجوه ادب شاگرد در برابر
استاد ميپردازيم:
 .1اصل عزم راسخ در جست وجوی استاد
نخستين گام در مسير علم آموزي يافتن استادي لايق و فقيه است؛ تا در مسير رشد در كنار او و با
رهنمودهاي وي هموار شود .اين مسأله ،در روايات مورد تأكيد فراوان قرار گرفته است .به عنوان
مثال:
«اطْلُبُوا الْعِلْمَ وَ لَوْ بِالصِّين»( 1:فتال نيشابورى« )00 ،0 ،0171 ،دانش را بياموزيد ،هر چند [آموختن
آن با سفر] به چين[ 2ميسر] باشد».

 .0اين حديث از رسول اكرم| است.
« .2چين» اشاره به سرزمين هاي دور و دورترين محل قابل تصور بر روي زمين است.
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حتي ،سفارش كرده اند كه اگر نزد افراد بي ايمان دانشي يافتيد ،آن را بياموزيد ،چون جايگاه ،سينه
مؤمن است و در دل ديگران به وديعه گذارده شده:
ج
حتَّى تَخْرُ َ
«خُذِ الْحِكْمَةَ أَنَّى كَانَتْ فَإِنَّ الْحِ ْكمَةَ تَكُونُ فِي صَدْرِ الْمُنَا ِفقِ فَتَلَجْ َلجُ فِي صَدْرِهِ َ
فَتَسْكُنَ إِلَى صَوَاحِ ِبهَا فِي صَدْرِ الْ ُمؤْمِنِ»:

1

«حكمت را هر كجا باشد ،فراگير؛ گاهي حكمت در سينه ي منافق است و بي تابي كند تا بيرون
آمده و با هم دمانش در سينه ي مؤمن آرام گيرد».
با توجه به سخن حضرت موسي(ع)در آيه  61سوره ي « كهف» ،كامل ًا آشكار است كه آن
حضرت با عزمي راسخ ،تصميم به يافتن استاد و همراهي با او گرفته ،به راه ميافتد« :وَ إِذْ قالَ ُموسى
حرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُباً»
لِفَتاهُ لا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَ ْ
«و [ياد كن] هنگامي را كه موسي به جوانِ [همراه] خود گفت :دست برادر نيستم تا به محل
برخورد دو دريا برسيم ،هر چند سال ها [يِ سال] سير كنم».
به علاوه ،در آيه ي  61همين سوره ميخوانيم:
«فَوَجَدا عَبْداً مِنْ عِبادِنا»؛ «تا بنده اي از بندگان ما را يافتند».
استفاده از تعبير «وجد» به جاي تعابيري چون «لقي» (ملاقات كرد) يا «رأي» (ديد) ،كه حكايت
از اين نكته دارد كه موسي(ع) پس از جست و جوي بسيار ،استاد خويش را يافت ،اين مسأله را
به ما ميآموزد كه براي «يافتن» استاد خوب ،بايد به دنبال او رفت؛ چرا كه استادان ارزشمند ممكن
است بي نام و نشان باشند؛ همان طور كه استاد حضرت موسي(ع) چنين بود .گم نامي استاد را
از تعبير «عبدأ» (وصف عبد به همراه تنوين تنكير) ميتوان استفاده كرد.

 .2اصل تحمل شداید در راه کسب علم
ديدار موسي(ع)با عبد صالح خداوند ،در محل تلاقي دو دريا (مجمع البحرين) به او وعده داده
شده بود ،اما موسي(ع)و همراه او از آن محل گذشتند و آن را نشاختند .در اين هنگام ،موسي(ع)
از همراه خود خواست كه غذا را آماده كند.

 .0نهج البلاغه ،حكمت .73
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«فَلَمَّا جاوَزا قالَ لِفَتاهُ آتِنا غَداءَنا لَقَدْ لَقينا مِنْ سَفَرِنا هذا نَصَباً»؛ «و هنگاميكه [از آن جا گذشتند
[موسي] به جوان خود گفت :غذايمان را بياور كه راستي ما از اين سفر رنج بسيار ديديم».
اين جملهي حضرت موسي(ع) كه فرمود« :لَقَدْ لَقينا مِنْ سَفَرِنا هذا نَصَبا» ،نشان ميدهد كه
سفر آنها با رنج وتعب بسيار ،همراه بوده است .از اين بيان ،موردي ديگر از آداب علم آموزي را
در مييابيم .دانشجو ،بايد در راه تحصيل علم و از جمله يافتن استاد ،تحمل سختيها را بر خود
هموار كند .فايده ي اين امر آن است كه متعلم ،پس از پشت سر گذاردن مشكلات ،با انگيزهاي قوي
و تلاشي وسيع به استفاده از محضر استاد ،همت ميگمارد.
در ميان تعاليم بلند دين مبين اسلام ،روايات بسياري در فضيلت تلاش براي كسب علم وارد
شده و اجر كساني كه در اين راه به زحمت ميافتند ،مضاعف بيان شده است و حتي در بعضي
احاديث ،تحمل سختي را لازمه ي كسب علم دانسته اند .از جمله اين سخن اميرمؤمنان(ع)كه
فرمودند:
«لَا يُدْرَکُ الْعِلْمُ بِرَاحَةِ الْجِسْمِ»( :تميمي آمدي)011 ،11 ،0177 ،
«دانش با آسايش جسم به دست نميآيد»

 .3اصل گزیخش و انتخاب استاد کامل و برتر
متعلم بايد معلم خود را از ميان افراد صالح ،شايسته و مؤمن برگزيند؛ زيرا روحيات معلم و استاد
تأثيري شگرف بر روح و روان محصل و شاگرد دارد كه قابل انكار نيست.
خداوند متعال در قرآن كريم چنين فرموده است:
«فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسانُ إِلى طَعامِه» (عبس)21/؛ «انسان بايد در خوراک خود با دقت نظر بنگرد».
حضرت باقر (ع) در تفسير اين يه فرمودند:
«عِلْمُهُ الَّذِي يَأْخُذُهُ عَمَّنْ يَأْخُذُهُ»؛ (مجلسي )36 ،2 ،0111 ،منظور علمي است كه دريافت ميكند؛
از چه كسي ميگيرد.
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يعني انسان همان گونه كه در غذاي جسم خود دقت وسواس گونه اي دارد و هر آنچه را برايش
مضر است و يا حتي احتمال ضرر داشتن در آن هست ،مورد استفاده قرار نميدهد ،بايد بر كيفيت
غذاي روح نيز نظارتي داشته باشد و از آن چه براي روح و جانش مضر است ،پرهيز كند.

 .4اصل ادب در محضر استاد
پس از يافتن پير مراد ،متعلم بايد با رعايت آداب و احترام ويژه در محضر استاد ،از وجود او
بيشترين استفاده را ببرد.
از جلوه هاي احترام:


سلام خاص :حضرت امير المؤمنين(ع) در اين باره چنين فرمودهاند:

سلِّمَ علي القوم عامَّ ًه وَ تَخُصَّه دونهم بِالتَّحِيَّةِ»( :متقي هندي،0110 ،
« أَنَ مِنْ حَقِ الْعَالِمِ عليک َو أَنْ تُ َ
)211 ،017
«حق شخص دانشمند آن است كه چون بر عده اي كه او در ميان آن هاست سلام دادي ،سلام
ودرودي خصوصي نيز به او بگويي».


استماع سخخان او :قال علي بن الحسين(ع):

«وَ حُسْنُ الِاسْتِمَاعِ إِلَيْه»( :حراني)2307 ،0111 ،
امام سجاد (ع) فرمودند «:و حق معلم بر تو آن است كه كاملا به سخن او گوش فرا دهي».
كوتاه كردن سخن در حضورش :امام سجاد(ع) ميفرمايند:
«وَ أَنْ لَا تَرْفَعَ َعلَيْهِ صَوْتَکَ»( :حراني)2377 ،0111 ،
«  ...وبايد صدايت را بر او بلند نكني».


پیش قدمیدر حضورش نکخی :قال علي بن الحسين(ع):

«وَ لَا تُجِيبَ أَحَداً يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ حَتَّى يَكُونَ ُهوَ الَّذِي يُجِيب»( :مجلسي ،27 ،0111 ،ص )127
حضرت سجاد (ع) فرمودند« :و تو اي محصل نبايد پاسخ كسي را در حضور معلم بگويي تا او
پاسخ دهد».


دفاع از معلم ،عیب پوشی از او و اظهار محاسن او :حضرت سجاد (ع) فرمودهاند:

«وَ أَنْ تَدْفَعَ عَنْهُ إِذَا ذُكِرَ عِنْدَکَ بِسُوء»( :حراني)2378 ،0111 ،
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«  ....و در صورتي كه نزد تو از معلم بد گويي كردند ،بايد به دفاع و رفع اتهام از او بپردازي»
هم چنين فرمودهاند:
«وَ أَنْ تَسْتُرَ عُيُوبَهُ وَ تُظْهِرَ مَنَاقِبَ ُه»( :حراني)2378 ،0111 ،

«و بايد عيب هاي معلم را پوشيده داري و مناقب و فضايل معلم را آشكار سازي».
 .5اصل تواضع
حضرت موسي(ع) پيامبر اولوالعزم خداوند بود؛ امّا اين جلالت قدر مانع رعايت كردن آداب در
خور يک شاگرد در برابر استاد نشد 1.هر چند كه تمام سخنان موسي(ع) در اين بر خوردها همراه
با تواضع است ،شايد بتوان اوج آن را در بيان آيه ي  66سوره ي« -كهف» و در لحظه ي برخورد
موسي با خضر(ع) ملاحظه نمود كه ميفرمايد:
«قالَ لَهُ مُوسى هَلْ أَتَّبِعُکَ عَلى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ ُرشْدا» (كهف)66 /
«موسي به او گفت :آيا تو را-به شرط اين كه از بينشي كه تو را آموخته اند به من ياد دهي-
پيروي كنم؟»
اين جمله ،آغاز سخن حضرت موسي(ع) با خضر(ع) است؛ بندهاي از بندگان خدا كه
به تعبير قرآن رحمت الهي و علم لدني به او عطا شده بود.

2

اولا:حضرت موسي(ع) از واژه ي مصاحبت(همراهي) استفاده نكرد؛ بلكه متابعت را
درخواست نمود.
ثانيا :متابعت را به طور مطلق و بدون هيچ قيد و شرطي بيان كرد.

ت» از آنچه به تو آموخته اند ،اشاره به «بخشي» از معلومات
ثالثاً :با بيان عبارت «مِمَّا ُعلِّمْ َ
خضر(ع) نمود كه «خداوند متعال به وي آموخته بود ».اين بيان نشان گر بينش توحيدي

 . 0از برخورد متواضعانه ي موسي با توجه به بينش او و اين كه هر بهره ي بيش تري از دانش داشته باشد ،فضيلت
اهل علم را بيش تر ميشناسد ،ميتوان نتيجه گرفت كه منزلت و شايستگي خضر× در مقام استادي بيش از موسي×
است به ويژه آن كه در روايات ذكر شده كه خضر × از ابتدا ميدانست كه موسي× پيامبري از بني اسرائيل ،صاحب
كتاب تورات و كسيي است كه خداوند بي واسطه با او هم سخن شد و او را به وسيلهي معجزات و كرامات برتري
داد.
 .2كهف.61/
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موسي (ع) است .به علاوه ،او با اين گفته ،تأكيد كرد كه قصد هم آوردي با استاد خويش
را ندارد و به علم آموزان فهماند كه هميشه مقام استاد به مراتب والاتر از شاگرد است ،هر
چندان شاگرد عظيم القدر باشد؛ چنان كه در حديثي آمده است:
ک وَ إِنْ [لَوْ] كُ ْنتَ أَمِيراً»( :تميمي آمدي)3371 ،111 ،0177 ،
«قُمْ عَنْ مَجْلِسِکَ لِأَبِيکَ وَ مُعَلِّمِ َ
«براي پدر و معلمت از جايت برخيز ،اگر چه امير باشي».
بنابراين يكي از وظايف اصلي متعلم در برابر معلم و استاد خويش ،تواضع نمودن در برابر
اوست.

 .6اصل کسب اجازه از محضر استاد
موسي(ع) تقاضاي همراهي (متابعت) خود را به صورت استفهام بيان كرد ،نه امر با پيشنهادف
ل أَتَّبِعُک» .به ديگر سخن او خود را
با اين كار ،عملاً از محضر خضر(ع)كسب اجازه كرد «هَ ْ
براستاد تحميل ننمود و با كسب اجازه ي علم آموزي ،علاوه بر نمايش تواضع و كوچک شمردن
خويش در برابر استاد،رضايت دروني او را نيز درخواست كرد.

 .7اصل اقرار به جهل خود و علم استاد
حضرت موسي(ع) با عبارت« :عَلى أَنْ تُعَلِّمَن»( :باشد كه مرا تعليم دهي) ،خود را در برابر معارف
و آگاهيهاي خضر(ع) نا آگاه معرفي كرده و به مقام والا و ارجمند استاد خويش اعتراف نموده
است.
نكته ي قابل توجه ،ظرافت حضرت موسي(ع) در به كار گيري اين تعبير است .آن حضرت
به خضر(ع) عرض نمود« :أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدا» و با بيان ،در پرده گوشزد كرد كه همان
گونه كه خدا به تو لطف كرده و تعليمت نموده است ،تو نيز چنين لطفي در حق من روا دار.
(طباطبايي)177 ،02 ،0182 ،
نمونه يديگري از اين ادب ،در آيه ي 12سوره ي «بقره» آمده است .زماني كه خداوند ،اسماء را
به آدم(ع) تعليم داد،آنها را به ملائكه عرضه داشت و از آنها خواست كه از اساميآنها به ذات
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مقدسش خبر دهند؛ اما ملائكه اعلام كردند كه جز آن چه حضرت حق به آنها آموخته چيزي
نميدانند« :قالُوا سُبْحانَکَ لا ِعلْمَ لَنا إِلاَّ ما َعلَّمْتَنا»
فرشتگان براساس ظرفيت خود ،علومي را از محضر حق دريافت كرده بودند و با اين سخن اعلام
كردند كه افزايش علم آنان تنها به دست خداوند ممكن است.آنها بدون هيچ تكبري ،به جهل خود
اعتراف كرده و به لطيفهاي توحيدي نيز اشاره نمودند.

 .8اصل اعتراف به نیازمخدی به علم استاد
در آيه ي مورد بحث ،موسي(ع)با كلمه «رُشداً» ،چنين نشان داد كه استفاده از علم خضر(ع)
مايه ي ارشاد و بينش اوست؛ و بدين وسيله ،نياز خود به دانش استاد را به او اعلام نمود .به عبارت
ديگر ،او علت اصلي مراجعه ي خود به خضر(ع) را تنها و تنها ،رسيدن به مقام رشد و به تعبير
ادب ،آموختن معارفي اعلام نمود كه وي را در سير و سلوک الهي خويش ،چند گام پيش ميبرد.
اين ،علاوه بر نشان دادن اعتراف متعلم به نياز خويش ،به اين نكته ي مهم نيز اشعار دارد كه انگيزه
ي فرد از علم آموزي ،خاصه در معارف الهي ،بايد نيل به رشد و پيش رفت در عرصههاي معنوي
باشد ،نه ميل به استعلاء و برتري طلبي.

 .9اصل تعظیم علم استاد
اين بزرگ داشت از چند جهت از آيات فوق برداشت ميشود:
اولاً :علم استاد را به مبدئي نامعلوم نسبت داد و با اسم و صفت ،معين نكرد« :مِمّا عُلِّمتَ»« :از
آن چه به تو آموختهاند»؛ نفرمود :از آن چه ميداني .با اين بيان ،به طور ضمني به الهي بودن دانش
او اعتراف كرد.
ثانياً :علم استاد را «رشد» خواند و به اين اعتقاد خود اعتراف نمود كه علم خضر(ع) علم
حقيقي است ،نه از آن دسته علومي كه جهل مركب است و ضلالت! (طباطبايي)178 ،02 ،0182 ،
همين مسأله تأكيد ديگري است بر الهي و «لدني» بودن و در نتيجه ارزشمند بودن علم خضر(ع).

 .11اصل خالص کردن انگیزه در متابعت استاد
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همان طور كه قبلا گذشت ،دانشجو نبايد از مصاحبت استاد ،جز كسب علم و دانش سودمند ،هدف
ديگري چون كسب مال ،جاه ،مقام و موقعيت اجتماعي ،داشته باشد.

موسي(ع)با اين بيان ،انگيزه ي خود از متابعت حضرت(ع) را كه همانا برخورداري از
تعليمات رشد دهنده ي او بود ،بيان كرد.
ثانياً :علم را قصد عمل بايد آموخت .اين مطلب را از اين سخن موسي(ع) ،ميتوان
دريافت:
«تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْداً» (كهف)66 /
«چيزي به من بياموزي كه راه گشاي من به به سوي هدف باشد»(.اين معنا در كلمه ي «رشد»
نهفته است).
 .11اصل اطاعت
خضر(ع) به موسي(ع) هشدار دادكه :به دليل بي خبري از اسرار ،توان صبر در همراهي مرا
نداري 1.اما طبق آيه ي  ،63موسي(ع) تعهد سپرد كه سرپيچي و بي صبري ننمايد:
«قالَ سَتَجِدُني إِنْ شاءَ اللَّهُ صابِراً َو لا أَعْصي لَکَ أَمْراً» (كهف)63 /
«گفت :ان شاءالله مرا شكيبا خواهي يافت و در هيچ كاري تورا نافرماني نخواهم كرد».
آري ،يكي از مظاهر ادب شاگرد در برابر استاد آن است كه در برابر پيشنهادات اصلاح گرانهاي
استاد ،مطيع باشد؛ چنان كه موسي(ع) وعده داد كه از دستورات استادش ،كه استادي الهي و
پيامبري معصوم بود ،نافرماني نكند.

 .12اصل بزرگ داشت رهنمود های استاد
حضرت موسي(ع)ره نمودهاي خضر(ع) را امر او ناميد و خود را در صورت مخالفت ،عاصي
و نافرمان خواند و به اين وسيله ،شأن استاد خود را بزرگ شمردَ « :و لا أَعْصي لَکَ أَمْراً» (كهف)63 /

 .13اصل صبر وپایداری

صبْراً».
 .0كهف67/و « 68قالَ َلهُ مُوسى َهلْ أَتَّ ِب ُعکَ عَلى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْداً *قالَ إِنَّکَ لَنْ تَسْتَطيعَ َمعِيَ َ
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يكي از آداب علم آموزي ،پايداري در راه كسب دانش است .دانشجوي با هدف ،در اثر رو به رو
شدن با مشكلات ،انگيزه ي خود را از دست نميدهد .موسي(ع) به نحو مؤدبانهاي اين نكته را
ياد آور ميشود كه با ياري خدا ،در همراهي با شما صبر پيشه ميكنم« :سَتَجِدُني إِنْ شاءَ اللَّهُ صابِرا»
(كهف)63 /

 .14اصل علاقه به فراگیری دانش استاد
يكي از شرايط مهم يادگيري ،داشتن انگيزه ي قوي و علاقه به موضوع يادگيري است .پافشاري
موسي(ع) براي همراهي خضر(ع) نشان دهنده ي علاقه ي زياد او به استفاده از محضر استاد
است .نيز اين گفته ي ايشان كه:

ضيَ حُقُباً» (كهف)61 /
حرَيْنِ أَوْ َأمْ ِ
حتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَ ْ
«وَ إِذْ قالَ مُوسى لِفَتاهُ لا أَبْرَحُ َ
«و [يادكن] هنگاميرا كه موسي به جوان [همراه] خود گفت :دست بردار نيستم تا به محل
برخوردار دو دريا برسيم ،هر چند سالها [يِ سال] سير كنم» ،نشان گر شدت اشتياق آن حضرت به
ملاقات آن ولي خدا (خضر(ع)) و كسب فيض از محضر وي ميباشد.
اين علاقه و ابراز آن در راه كسب علم -به ويژه كه گاه ،فرد با قبول شرايطي ،خود را بسيار
محدود ميكند -سبب ميشود كه استاد ،او را مورد عنايت ويژه ي خود قرار دهد.

.15اصل سکوت
ادب حكم ميكند كه شاگرد در برابر بسياري از سخنان و اقدامات استاد سكوت اختيار كند.
زماني كه خضر(ع) شرط پذيرش همراهي موسي(ع) را بيان كرد ،او با سكوت خود ،شرط
را بدون هيچ قيدي پذيرفت:

حدِثَ َلکَ مِ ْنهُ ذِكْرا» (كهف)71 /
ن شَيْءٍ حَتَّى أُ ْ
«قالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَني فَلا تَسْئَلْني عَ ْ
«گفت :اگر مرا پيروي ميكني ،پس از چيزي سؤال نكن ،تا [خود] از آن با تو سخن آغاز كنم».
شاهد اين سكوت موسي(ع) آن است كه به فرموده ي قرآن ،به دنبال اين سخن خضر(ع)،
سفرآغاز ميشود« :فَانطَلَقَا»« :پس ،رفتند»؛ يعني سفر عمل ًا با پذيرش شرط استاد آغاز شد .اين سكوت
موسي(ع) در برابر سخن معلم خويش ،حكايت ديگري از ادب شاگرد در برابر استاد است.
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 .16اصل لحن مؤدبانه ،استفاده از واژه های پسخدیده
بر اساس آيات سوره ي مباركه ي«كهف» ،موسي(ع) در چند مرحله وعده ي خود را فراموش
كرد و در مورد كار استاد ،سؤال و اظهار نظر نمود .اين فراموشي و پرسش ،نخستين بارپس از آن
كه آن مرد الهي ،كشتي سالم را سوراخ نمود ،به وقوع پيوست:

جئْتَ شَيْئاً إِمْراً»( :كهف)70 /
«قالَ أَخَ َرقْتَها لِتُغْرِقَ أَ ْهلَها لَقَدْ ِ
«[موسي] گفت :آيا كشتي را سوراخ كردي تا سرنشينانش را غرق كني؟ واقعاً به كار ناروايي
مبادرت ورزيدي».
با وجود آن كه موسي(ع) وعده ي خود را فراموش نمود و از حكمت كار استاد سؤال كرد،
اما سخن را به نحو مؤدبانه بيان نمود .در واقع ،او ظاه عمل را ميديد وآن را «شَيْئاً إِمْراً»« :چيزي
عجيب و ناشناخته تصور مينمود».

1

لحن سخن چه اعتراض آميز باشد چه نباشد و چه اين كه از باب امر به معروف گفته باشد و
يا هر حكمت ديگري در كار باشد كه از بحث اين كتاب خارج است ،آن چه مسلم است ادب در
تعبير ،از ويژگيهاي اين شاگرد است.
به طور كلي ،سؤال را ميتوان كليد علم دانست .بسياري از فضايل بر سؤال مترتب است؛
مشروط بر آن كه سؤال براي فهم باشد نه براي عناد( .جوادي آملي )007 ،0178 ،در روايات ،سؤال
از روي عناد را نهي كردهاند:

«سَلْ َتفَقُّهاً وَ لَا تَسْأَلْ تَعَنُّت ًا»« 2:براي فهميدن بپرس نه براي آزاردادن».
سؤال موسي(ع) نيز از دسته سؤالاتي بود كه مقصود از آن ،فهم بود.

 .0أمرّ ،إمرّعحيب منكر(.المعجم الوسيط ،باب امر).
.2نهج البلاغه ،حكمت.121
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دومين فراموشي وعده ،زماني رخ داد كه موسي(ع) نتوانست علت كشتن پسر بچه اي بي گناه
را درک كند؛ در اين حال نيز نتوانست سكوت كند:

«قالَ أَقَ َتلْتَ َنفْساً زَكِ َّيةً بِغَيْرِ نَ ْفسٍ لَقَ ْد جِئْتَ َشيْئاً نُكْرا»(كهف)71/
«[موسي به او] گفت :آيا شخص بي گناهي را بدون اينكه كسي را به قتل رسانده باشد كشتي؟
واقعاً كار ناپسندي مرتكب شدي».
موسي(ع)مجدّداً بر خلاف وعده ي خويش عمل كرد؛ اما اين بار به قصد «نهي از منكر».
منكري كه در نظر او هيچ تأويلي براي آن نبود .به نظر موسي(ع) ،قتل پسر بچهاي بي گناه كاري
قابل توجيه نبود؛ زيرا او نه عملي مرتكب شده كه قتلش را موجه سازد و نه حتي به سن تكليف
رسيده تا به خاطر اعمالش مؤاخذه شود( .سيد بن قطب بن ابراهيم شاذلي)2281 ،1 ،0102 ،
اما با اين حال ،حضرت موسي(ع)كار خضر(ع) را «چيزي ناشناخته» خواند« :شيئ ًا نُكراً».
اين تعبير نيز نشاني از اسائه ي ادب ندارد و تنها بيخبري موسي(ع) از راز كار را نشان ميدهد.
و بالاخره سومين مرتبه ي فراموشي موسي(ع) ،با اين بيان وي آشكار شد:
«قالَ لَوْ شِئْتَ لاَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً» (كهف)77/
«[موسي] گفت :اگر ميخواستي[ميتوانستي] براي آن مزدي بگيري».
پس از تعمير يک ديوار در روستايي كه اهالي آن از غذا دادن به آنها خودداري كرده بودند،
موسي(ع) در ذهن خود قادر به حل اين تناقض نبود ،بازهم لب به سخن گشود .ظاهر امر چنان
است كه مردم اين روستا بخيل و تنگ نظرند و از پذيرفت دو مهمان خودداري ميكنند .آن مرد
الهي ،حال گرسنگي و با وجود خستگي راه ،در همين روستا به تعمير ديواري پرداخته كه نزديک
است فرو ريزد و در ازاي اين تعمير نيز مزدي دريافت و حتي درخواست نكرده است .اين مطلب
براي شاگرد وي قابل هضم نبود.
اما اين بار نيز:
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 -0با وجود آن كه ظاهر امر بسيار پيچيده و كاملاً خلاف عقل به نظر ميرسيد ،موسي(ع)
سخن ناملايم و ناشايستي به زبان نياورد و تنها عقيده ي خود را در مورد كارهايي كه انجام داده
بودند بيان كرد.
 -2سخن خود را با «لَو شَئتَ» آغاز كرد« :اگر ميخواستي» .با اين بيان ،خضر(ع) را صاحب
اختيار و تصميم دانست ،نه اين كه خود را هم رديف او وصاحب تصميم بداند.

 .17اصل قبول اشتباه و عذر خواهی
سر زدن خطا از شاگرد در دوران آموزش ،امري طبيعي است .در اين موارد ،اقتضاي ادب آن است
كه علم آموز از استاد خويش عذر خواهي نمايد .چنان كه در سه مرحله ي مذكور كه حضرت
موسي(ع)،چنين گفت:

«لا تُؤاخِذْني بِما نَسيتُ وَ لا تُرْ ِهقْني مِنْ َأمْري عُسْراً» (كهف:)71/
«به سبب آن چه فراموش كردم ،مرا مؤاخذه نكن و در كارم بر من سخت نگير».
ملاحظه ميشود كه موسي(ع) با تعبيري لطيف ،ضمن اعتراف با اشتباه ،علت آن را به سبب
فراموشي ذكر كرد(نه عمد) و با درخواست«سخت نگرفتن» و تسامح ،از استاد خويش عذرخواهي
نمود .اين تعبير ،خود ،اعتراف به كرامت استاد نيز هست.
در مرحله ي دومعذر خواهي خود را با سپردن تعهدي ابراز داشت:
«قالَ إِنْ سَأَلْتُکَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَها فَلا تُصاحِبْني قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْراً» «كهف»76/
«[موسي] گفت :اگر از اين پس چيزي از تو پرسيدم ،ديگر با من همراهي مكن[و] از جانب من
قطعاً معذور خواهي بود».
در واقع ،موسي(ع) اشتباه خود را پذيرفت و براي جبران آن ،محدوديتي براي خويش ايجاد
نمود.
و بالاخره در مرحله ي سوم با توجه به اين كه بر اساس تعهد قبلي ،عملاً عذر خود را از محضر
استاد خواسته است با جدايي را به عنواناختيار كردن سكوت رسماً جدايي را به عنوان عقوبت
خطاي خويش ميپذيرد.
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عذر خواستن در اين موارد ،علاوه بر آن كه نشانه ي ادب شاگرد در برابر استاد است ،حق
شناسي شاگرد از حقوق استاد نيز خواهد بود و ارمغان آن ،رابطه ي عاطفي ميان معلم و متعلم
ميباشد.

 .18اصل قبول واقعیت ها
اعتراف به ميزان توانايي :در آيه ي 71سوره «كهف» ،موسي(ع) با بيان عبارت« ،قالَ لا تُؤاخِذْني
ن أَمْري عُسْراً» ،از خضر(ع) در خواست نمود كه او را به كاري فوق
بِما نَسيتُ َو لا تُرْهِقْني مِ ْ
طاقتش وادار نسازد .اين سخن از يک سوتأكيد ميكند كه عمل موسي(ع) از سر عناد يا اعتراض
نبوده و صرفاً به دليل واقف نبودن بر سر عمل خضر(ع) از او سر زده است؛ و از سوي ديگر
اعتراف ضمني موسي(ع) به ظرفيت و توانايي خويش است.
اعراف به واقعيت ها :در آيه ي  76نيز ،حضرت موسي(ع) منصفانه قضاوت كرد كه اگر بار
ديگر مرتكب اشتباه شدم ،بايد از تو جدا شوم .از اين سخن ميتوان نتيجه گرفت كه انسان نبايد تا
آخر عمر مشغول به امتحان كردن خويش باشد ،بلكه بايد با به دست آوردن ميزان ظرفيت خود ،راه
صحيح را پيدا كند( .مكارم شيرازي )0111 ،هر چند آن راه براي او چندان دل پذير نباشد .در چنين
مواردي تنها ثمره ي نپذيرفتنواقعيت ها ،اتلاف عمر و سرمايه هاي زندگي در آزمايش هاي گوناگوني
است كه فرد خود را در معرض آنها قرار ميدهد .امتحان هايي كه با رخ دادن مشابه آن ها ،نتيجهي
معلوميدارند و جز هدر دادن زندگي سودي نخواهند داشت.

نتیجه گیری
بيان  08اصل در تكريم معلم از ناحيه شاگرد از اصول مستخرج از داستان حضرت موسي (ع) و
حضرت خضر(ع)است كه رعايت اين اصول در نظام تعليم و تربيت نقش مؤثري را در شأن و
تكريم معلم ايفا ميكند كه مقاله حاضر به اين اصول پرداخته است.

مخابع
 .0قرآن كريم
 .2نهجالبلاغه؛ ترجمه :دكتر سيدجعفر شهيدي.
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 .1آلوسي بغدادي ،ابوالفضل شهاب الدين السيد محمود ( 0271م) ،روح المعانی فی تفسیر القرآن
العظیم و السبع المثانی ،تحقيق علي عبد الباري عطه ،بيروت ،دار الكتب العلميه0101 ،ق.
 .1بخاري ،ابو عبد الله محمد بن اسماعيل (216م) ،صحیح البخاری ،بيروت ،دار احياء الثرات العربي،
 0121ها 2110 .م( .مجلد واحد)
 .1ترمدي سلمي ،ابو عيسي محمد بن عيسي (273م) ،سخن الترمذی ،تحقيق احمد محمد شاكر و آخرون،
بيروت ،دار احياء الثرات الرعبي[ ،بي تا]
 .6تميمي آمدي ،ابوالفتح عبد الواحد محمد بن المحفوظ (اوايل قرن ،)6غرر الحکم و درر الکلم ،تنظيم
مصطفي درايتي و حسين درايتي ،قم ،دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم0177 ،ش.
 .7جاحظ ،ابو عثمان عمروبن بحر (211م) ،البیان و التبیین ،تحقيق علي ابو ملجم ،بيروت ،دار و مكتبه
الهلال0102 ،ها0332 .م.
 .8جوادي آملي ،عبد الله ،تفسیر موضوعی قرآن کریم ،قم ،مركز نشر اسراء0171 ،ش.
 .3جوادي آملي ،عبدالله زن در آیخه جلال و جمال ،ناشر :دارالهدي ،محل نشر :قم ،مركز نشر اسراء
()0178
 .01حراني ،ابو محمد الحسن بن علي بن الحسين بن شعبه (180م) ،تحف العقول عن آل الرسول (ص)،
تصحيح علي اكبر الغفاري ،قم ،مؤسسه النشر الاسلامي0111 ،ق.
 .00طبرسي ،ابوالفضل علي بن الحسين بن الفضل (حدود 611م) ،مشکاه الانوار فی غرر الاخبار ،النجف،
المكتبه الحيدريه0181 ،ها 0361 .م.
 .02عاملي ،زين الدين بن علي بن احمد (الشهيد الثاني361 -م) ،مخیه المرید فی آداب المفید و المستفید،
قم ،مؤسسه النشر الاسلامي 0111 ،ق0161 .ش.
 .01عاملي ،محمد بن الحسن الحر (م ،)0011وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه ،قم ،مؤسسه
آل البيت لاحياء التراث0113 ،ق 13( .جلد)
 .01قمي الشيخ الصدوق ابو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه (180م) ،الخصال ،تحقيق علي اكبر
الغفاري ،قم ،مؤسسه النشر الاسلامي0111 ،ق.
 ،---------- .01عیون الاخبار الرضا (ع) تحقیق السید مهدی الحسیخی اللاجوردی ،تهران،
انتشارات جهان0178 ،ش.
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 .06فتال نيشابورى ،محمد بن احمد روضة الواعظین و بصیرة المتعظین ( 118ق) بصيرة المتعظين ،انتشارات
رضى  ،ايران ،قم  0171ش
 .07كليني رازي ،محمد بن يعقوب بن اسحاق ( ،)123 -128الکافی ،تحقيق علي اكبر الغفاري ،تهران،
دارالكتب الاسلاميه ،الطبعه الخامسه0161 ،ش.

 .08مجلسي ،محمد باقرمحمد تقي (0000م) .بحار الانوار الجامعه الدرر اخبار الائمه الاطهار علیهم
السلام ،بيروت ،مؤسسه الوفاء0111 ،ها.
 .03محمدي ري شهري ،محمد ،میزان الحکمه ،قم ،مكتبه الاعلام الاسلامي0111 ،ق0162 .ش.
 .21متقي هندي ،علي بن حسام الدين ،کخز العمال فی سخن الأقوال و الأفعال ،محقق ،بكري حياني ،صفوة
السقا ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،چاپ پنجم0110 ،ق.
 .20ابن بطوطه ،سفر نامه ،ترجمه محمد علي موحد ،تهران ،بنگاه ترجمه و نشر كتاب0171 ،ش.
 .22ابن سحنون ،محمد ،آداب المتعلمین ،ترجمه احمد فؤاد ،بيروت ،بي نا0311 ،م.
 .21بغدادي ،احمد بن علي ،تاریخ بغداد ،بيروت ،دارالكتب العلميه0107 ،ق.
 .21حكمت ،عليرضا ،آموزش و پرورش در ایران باستان ،مؤسسه تحقيقات و برنامه ريزي علمي و
آموزشي0111 ،ش.
 .21داغ ،محمد ،تاریخ تعلیم و تربیت در اسلام ،ترجمه علي اصغر كوشافر ،دانشگاه تبريز0133 ،ق.
 .26دراني ،كمال ،تاریخ آموزش و پرورش در ایران و اسلام ،تهران ،انتشارات سمت0180 ،ش.
 .27غنيمه ،عبد الرحيم ،تاریخ دانشگاههای بزرگ اسلامی ،ترجمه نور الله كسائي ،تهران ،انتشارات
دانشگاه تهران0161 ،ش.
 .28منير الدين ،احمد ،نهاد آموزش در اسلام ،ترجمه حسين ساكت ،مشهد ،انتشارات آستان قدس رضوي،
0168ش.
 .23مكارم شيرازي ،ناصر ،0111 ،تفسیر نمونه ،بقلم جمعي از نويسندگان؛ زير نظر ناصر مكارم شيرازي.
نشر :طهران :دارالكتب الاسلاميه.0111 ،
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«اخلاق حرفهای در اسلام با تأکید بر اخلاق معلمان»
الهه میرزایی صادقلو
حسینعلی جاهد*2
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چکیده
اين پژوهش با هدف تبيين اخلاق حرفهاي در اسلام با تأكيد بر اخلاق معلمان و ارائه راهكارهايي
جهت سرلوحه قرار دادن اخلاق حرفهاي اسلامي از ديدگاه آموزههاي ديني در مدارس ميباشد.
عليرغم وجود تفسيرهاي مختلف از ارزشهاي اسلامي ،تعاليم اسلام اصول و اخلاق حرفهاي از
ديدگاه علماي بزرگ تبيين شده است و اجماع مناسبي در زمينهها اخلاق حرفهاي در حوزههاي
مختلف شغلي وجود دارد .بكارگيري نيروي انساني مقيد به رعايت اخلاقيات اسلامي درسازمانها،
آموزش عملي اخلاق توسط كاركنان مقيد و تدوين منشور اخلاقي براي سازمانها از جمله
راهكارهاي ايجاد خلاق حرفهاي اسلامي ميباشد .اخلاق حرفهاي بخشي از علم اخلاق است كه
ميكوشد به مسائل اخلاق حرفههاي گوناگون پاسخ دهد و اخلاق حرفهاي مجموعهاي از اصول و
استانداردهاي سلوک بشري است كه رفتار افراد و گروهها را تعيين ميكند .نتايج بدست آمده حاكي
از اين است كه پاسخ به نيازهاي اخلاقي در حرفه محتاج دانش و فرهنگ وابسته به اسلام و ناظر به
مسائل مدارس ايران و در حوزة اخلاق حرفهاي است و دانشمندان اخلاق حرفهاي ميتوانند مسائل
اخلاق حرفهاي را در تعامل عيني و شبكة پيچيده ارتباط با سازمانهاي حرفهاي اخذ و پاسخ آنها را
از منابع ديني بدست آورند .بطور كلي اخلاق حرفهاي معلمان علاوه بر اخلاق آموزش و تدريس
شامل اخلاق پژوهش ،اخلاق در ارتباطات انساني(با خود ،دانشآموزان ،اعضاي مدرسه شامل معلمان
ديگر و كاركنان و با والدين و جامعه) و اخلاق ارزشيابي آموزشي ميباشد .معلم بايد خود را ملزم
به رعايت اصول اخلاقي دانسته و با رعايت حداكثري اصول اخلاقي در انجام وظايف حرفهاي،
مسووليتهاي خود را به بهترين نحو به انجام رساند.

 -0دانشجوي كارشناسي مديريت آموزشي ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد يادگار امام خميني(ره)
 -2دكتراي مديريت آموزش عالي ،عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد يادگار امام خميني(ره) ،نويسنده
مسئولhossein.jahed@gmail.com:
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واژگان کلیدی :اخلاق ،اخلاق حرفهاي ،اسلام ،اخلاق سازماني در مدارس

مقدمه
معلمي ،رسالت عظيمي است و در هر موردي كه ميخواهيم دست به انتخاب بزنيم و يا بخشي از
زندگي خود را به چيزي يا كسي بسپاريم ،تا درباره توانايي و قابليت آن چيز و يا آن شخص مطمئن
نشويم ،آرام نمي نشينيم حال در مورد معلمي چطور؟ عقل و جان زيبا حاصل كار معلم است و
اوست كه اگر صلاحيت داشته باشد ميتواند شاكلة افراد را طوري بسازد كه لباس و چهره و مقام
و علم آنها همه نشانه كمال باشد و معلم با صلاحيت است كه ميتواند يادگيرنده را به رشد و كمال
برساند (ملكي.)0172 ،
حجتي ( )0113در كتاب تعليم وتعلم در اسلام ،مهمترين ويژگيهاي معلم را خلوص نيت،
جهتيا بي صحيح ،حسن خلق ،فروتني ،عفت نفس ،علو همت ،انجام موازين اخلاقي ،آرامش و
آرامشگري و صلاحيت علمي و....را ميداند .دغدغة مربيان بزرگ (معلمان) همواره نه صرفا
يادگيري ،بلكه تعالي انسانها بوده است و هيچ سيستم آموزشي بدون كيفيت نيست و پرسش اصلي
به چگونگي شناخت و فهم آن بر ميگردد و شوق و ذوق يادگيري در دانشجويان در موقعيتهاي
يادگيري به وجود ميآيد ،تقويت يا سركوب ميشود و ازبين ميرود و مهم ترين عامل ايجاد كنندة
شرايط مطلوب يادگيري و ياددهي ،معلم است (يمني .)0130 ،مهم ترين وظيفه اخلاق حرفهاي رشد
و توسعهٌ قوانيني مبتني براخلاق در شغل مورد نظر است .اين موضوع در تعليم و تربيت بسيار مهمتر
است ،اينكه تدريس در ميان ساير مشاغل به صورت يک حرفه مورد توجه قرار گيرد ،موضوع بحث
انگيزي است ولي نميتوان انكار كرد كه موسسه هاي آموزشي در پي اين هستند كه يک شرايط
واقعي براي حرفهايجاد كنند(قائدي.)0132 ،

اهمیت و تاریخچه
اخلاق حرفهاي در مفهوم جديد خود به مسئوليتهاي اخلاقي سازمان در قبال محيط ميپردازد
و به دانش اخلاق نگاهي مسأله محور دارد و بايد اخلاق حرفهاي بتواند به مشكلات اخلاقي در
روابط سازماني از طريق روشمند و علمي حل كند و در سالهاي اخير نيز آثار متعددي در زمينه
اخلاق پزشكي ،اخلاق مهندسي ،اخلاق بازرگاني و...تأليف و ترجمه شده است و تأكيد روزافزون
بر اخلاق حرفهاي در سازمانها نيازمند برنامههاي پژوهشي ميباشد كه برتوسعهٌ دانش و اخلاق
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حرفهاي تأثير خواهد گذارد و در كشورها اين توسعه يافتگي ايجاد نشده است كه محصول عواملي
مانند فقدان ارتباط اثربخشي بين مديريت در عمل و محافل علمي است(غفوري نژاد.)0188 ،
از قرن هفدهم ميلادي و با وقوع نوزايشي علمي و انقلاب صنعتي ،زندگي بشر به شدت با
تكنولوژي ،صنعت ،حرف و مشاغل گوناگون تنيده شده و به دليل عدم موضوعيت اين قبيل مسائل
در جوامع قديمي تشريح و تبيين اصولي كه بايد بر روابط مذكور حاكم باشد خالي است و يافته ها
جاكي از آن است كه بكارگيري نيروي انساني مقيد به رعايت اخلاقيات اسلامي در سازمانها،
آموزش عملي اخلاق توسط كاركنان مقيد و تدوين منشور اخلاقي كه سند جامع نوشته شدهٌ اصول
اخلاقي است(قراملكي.)0186 ،منشور اخلاقي تحليل تعهدات اخلاقي در قبال محيط داخلي و
خارجي است كه بر حسب عوامل اجرايي آن به صورت دقيق و روشن و نظام يافته تدوين ميگردد
و بنابراين ميتوان منشور اخلاقي را يكي از ابزارهاي اساسي در توسعه و ارتقاي حرفهاي سازمان
مورد توجه قرار گيرد و ارزشهايي همچون امنيت داري ،دوري از تبعيض ،صداقت ،راستگويي،
اعتماد ،احترام به عدالت و...درون خط مشيها ،برنامهها ،اقدامات و تصميمات گفته ميشود(صالح
نيا.)0188 ،
اگر فرهنگ سازماني در مدارس دچار بيماري مسئوليت گريزي شود به سرعت در جامعه تأثير
مي گذارد و مباني اخلاقي جامعه را تباه مي سازد(كم كاري ،زير آب زني ،دروغ ،حسد ،مفاسد
اداري و مالي و رفتاري) فرهنگ سازماني مراكز آموزشي را بيمار مي سازد و فرهنگ عمومي از آن
مصون نخواهد بود ،در ضمن اخلاق حرفهاي در فرهنگ اسلامي از اسلام منشأ ميگيرد و با تكيه بر
عهدنامهها و منشور اخلاقي مدارس و دانشگاههاي غربي نميشود به اخلاقيسازي موسسات
آموزشي اميد بست و اصل اسلامي بودن اخلاق در مدارس و دانشگاهها اقتضا ميكند كه علم اخلاق
حرفهاي با بهرهمندي از شيوههاي اجتهادي مسائل اخلاق حرفهاي را از متون دين(كتاب و سنت)
پاسخ دهد و از انتقاط نظريههاي غربي با آموزههاي ديني بپرهيزد(قراملكي.)0188 ،

مفهوم شخاسی و مبانی نظری
اخلاق جمع خُلْق و خُلُق مي باشد ،به گفته راغب در كتاب مفردات ،اين دو واژه در اصل به يک
خلُق به معناي هيأت و شكل و صورتي است كه انسان با چشم ميبيند و ُخلْق
ريشه باز ميگرددُ .
به معناي قوا و سجايا و صفات دروني است كه با چشم دل ديده ميشود .بنابراين مي توان گفت؛
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اخلاق مجموعه صفات روحي و باطني انسان است و به گفته بعضي از دانشمندان ،گاه به اعمال و
رفتاري كه از خلقيات دروني ناشي ميشود ،نيز اخلاق گفته ميشود(مكارم شيرازي .)21 :0177 ،در
فرهنگ معين اخلاق به معني خلق و خويها ،طبيعت باطني ،سرشت دروني و نيز به عنوان يكي از
شعب حكمت عملي خوانده شده و افزوده است؛ اخلاق دانش بد و نيک خويها و تدبير انسان
است براي نفس خود يا يک تن خاص.
حرفهاي كسي است كه به مديريت حرفه و حرفه مديريت احترام ميگذارد(.روستا)7 :0187،
عدهاي اين اوصاف را در هفت وصف عمده به نام هفت ت جمع آوري كرده اند )0.توكل :ايمان و
اعتقاد و باور نسبت به قدرتي فراتر از همه قدرتها و ارتباط با تنها بينيازي است كه همه به او
نيازمندند )2.تعهد :پايبندي دائمي و واقعي به مجموعهاي از اصول و رموز اخلاقي و ارزشها،
هنجارها ،نظاممندي و قانونمندي در حرفه)1.تخصص :حاصل علم و تجربه تخصص است)1.تعلق:
علاقه ،اشتياق دلبستگي ،عشق ورزي ،انگيزه و روحيه حرفهاي تعلق است)1.تداوم :تداوم باعث
تحكيم و تقويت ارتباطات ،اطلاعات و معلومات فرد حرفهاي ميشود)6.تحول :حرفهايها تحولگرا،
تحولآفرين و تحولپذير هستند و پويايي را لازمه پايايي در حرفه ميدانند)7.تكامل :حرفهاي ماندن
نتيجه كمال جويي هميشگي است(.همان).
اخلاق حرفهاي ،تكاليف اخلاقي و وظيفهاي و سازماني است كه سازمان در قبال محيط مستقيم،
يا غيرمستقيم دارد((قراملكي .)0 :0181،اخلاق حرفهاي مجموعه قواعدي است كه بايد افراد
داوطلبانه و براساس نداي وجدان و فطرت خويش در انجام كار حرفهاي كنند بدون انكه الزام
خارجي داشته باشند(.قراملكي )017 :0181 ،اخلاق حرفهاي را ميتوان كاربرد اصول اخلاقي در
زندگي و مناسبت حرفهاي دانست.پرسش اصلي در مورد اخلاق حرفهاي و كاري خود چگونه بايد
رفتار كنيم تا اخلاق حرفهاي را رعايت كرده باشيم؟(ديلمي.)21 :0187،
در كل با توجه به تعاريف بالا اخلاق حرفهاي ،دانشي است كه به بررسي تكاليف اخلاقي در
يک حرفه و آثار اخلاقي آن ميپردازد.اخلاق حرفهاي داراي  2رهيافت سنتي و نوين است :رويكرد
سنتي ،مديريت منابع انساني است كه به نحو فردگرايانه اخلاق اخلاق صاحبان مشاغل حصر توجه
ميكند و روي كرد نوين مديريت استراتژيک است كه به نحو سيستمي نگر و كلگرايانه اخلاق
سازماني تاكيد ميورزد .به گفته كليني ،امام باقر در كتاب (الكافي ،ج،0ص  13آورده است كه :اگر
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هدف طالب علم (با اغراض هوسآميز ،آلوده گردد) و بخواهد با ماية علمي و حربة علم ،بر علما
و دانشمندان مباهات ورزد ،با سفيهان يا سبکمغزان بستيزد ،ويا انظار مردم را به خود جلب نمايد،
جايگاهش از آتش دوزخ فراهم و اماده خواهد شد( .بايد توجه داشته باشيم ) رياست و سرپرستي
صرفا در خور افرادي است كه داراي شايستگي كافي هستند .ايرانيان عهد باستان نيز برپايه آموزههاي
فرهنگي و آييني خود يادماني چشم نواز از مقولة كار و اخلاق حرفهاي در ذهن بشر بر جاي نهاده
اند(فتح الهزاده.)017 :0186 ،
موضوع اخلاق حرفهاي مشاغل مختلف از جمله معلم مدارس و اساتيد دانشگاه ،از زمان هاي
دور و تقريبا همزمان با شكلگيري نظامهاي آموزشي رسمي مورد توجه بوده است و مباحث،
مكتوبات و تحقيقات علمي متعددي در اين زمينه وجود دارد .به عنوان مثال به چند مورد از
پژوهشهاي انجام شده در سال در اين زمينه اشاره ميشود :طبسي ( )0131در پژوهش با عنوان
((رابطه اخلاق حرفهاي و اثر بخشي مديران مدارس متوسطه دخترانه))كه بر روي  221نفر از معلمان
و كاركنان مدارس متوسطه شهر مشهد و با استفاده از روش همبستگي به اين نتيجه رسيد كه مدرسه
به عنوان يک نهاد اساسا اخلاقي مستلزم برخورداري از مديريت اخلاقي است .در پژوهشي ديگر با
عنوان ((بررسي رابطه بين اخلاق حرفهاي مديران با تعهد سازماني معلمان)) در مدارس ناحيه 1
استان البرز كه بر روي  211دانشآموز دختر و پسر و با روش همبستگي انجام شد اين نتيجه به
دست آمد كه بين اخلاق حرفهاي مديران با تعهد سازماني معلمان ارتباط معناداري به ميزان 1/61
وجود دارد (بهاگير .)0131 ،همچنين لشگري ( )0131در پژوهشي با عنوان ((رابطة اخلاق حرفهاي
و هوش هيجاني مديران مدارس متوسطه)) كه بر روي  211نفر از مديران مدارس منطقه  1آموزش
پرورش شهر تهران انجام شد ،به اين نتيجه رسيد كه بين هوش هيجاني و اخلاق حرفهاي مديران
مدارس متوسطه شهر تهران رابطه معناداري وجود دارد.

مبانی و اصول اخلاق حرفهای در آموزش و یادگیری
اخيراً براي توسعه اصول اخلاقي ،گسترش منشورهاي (ضوابط يا كُدهاي اخلاقي) آموزشهاي
اخلاقي در دستور كار سازمانها قرار گرفته است .در زمينه اخلاق و مخصوصاً اخلاق حرفهاي در
زمينه هاي مختلف از جمله پزشكي و كتابداري حوزه تعليم و تربيت پژوهش هاي متعددي انجام
شده است ،كه در اين مقاله به قسمتي از آنها پرداخته شده است .در دورة كنوني سازمانها جايگاه
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برجستهاي در ساختار فرهنگي اجتماعي پيدا كرده اند .بزرگترين معلم اخلاق پيامبر اسلام (ص)
مي باشد كه با شعار((انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق)) مبعوث شد و خداوند درباره ي او فرموده
است :اخلاق تو بسيار عظيم وشايسته است.اخلاق نبوي را بايد اخلاق قدسي و الهي
بشماريم.حساسيت ،در جديت ،ارزيابي عملكرد مديران ،آموزش مديران از جمله نكاتي است كه
در اخلاق حرفه اي اسلامي ،علوي حضرت امير(ع) نيز در نهج البلاغه و نامه هايي كه به فرماندهان
خود يا افراد ديكر نوشته اند،نسبت به آنها حساسيت خاصي داشته اند .اخلاق مشاغل نزد دانشمندان
مسلمان در صدههاي پيشين مورد توجه فراوان بوده است و آثار زيادي در بيان بايدها و نبايدهاي
اخلاقي مربوط به طالب علمها ،سياستمداران ،اهل جنگ و مرزداران ،پيشه وران و بازرگانان،
و....نوشته شده است.اخلاق پيشه وران و اربابان صناعت و مناصب لشكري و آداب قضا ،آداب
متعلمان ،آداب اهل جدل از مباحث رايج در سده هاي چهارم هجري به بعد است .از سال 0371
به اين طرف در مباحث مديريتي ،به ويژه در محافل دانشگاهي ،اجرايي آمريكا چيزي به عنوان
((اخلاق حرفهاي )) مطرح شد .اخلاق حرفهاي بايد ناظر به مشكلات فرهنگي باشد و در كشور
اسلامي بايد كاربردي و عملي باشد .براي ايجاد اخلاق حرفهاي در كشور اسلامي ،به دانشي خلاق
مثل علم فقه نيازمنديم (قراملكي.)0186،
تدريس يک فعاليت حرفهاي معرفي ميشود كه به شدت درگير بحثهاي مربوط به ملاحظات
اخلاقي ميشود و در اين صورت معلم در قلب چنين حرفهاي قرار ميگيرد و بديهي است كه
مقتضيات اين اخلاق ،متفاوت از ويژگيهاي اخلاقي در ساير حرفههاست ،چرا كه با توجه به ماهيت
مشاغل متفاوت ،عمل اخلاقي در هر حرفه با توجه به ماهيت آن حرفه تعريف ميشود(چن.)2111 ،1
اخلاق در پژوهش به عنوان يكي از مباحث مهم اخلاق كاربردي به معناي بررسي امكان و شرايط
رعايت قواعد و اصول اخلاقي در پژوهشهاي نظري و عملي است(خداپرست و همكاران.)0186 ،
به طور كلي در زمينه اخلاق در پژوهش دو حوزه وجود دارد الف) آزمودني هاي انساني و اخلاق
ب) انسان پژوهشگر و اخلاق (افتخار افضلي.)0181 ،
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اخلاق حرفهای اسلامی آموزگاران و دانشآموزان در مدارس
حضرت علي (ع) هم در مديريت و هم در رهبري و هم در مديريت مديران به نحو تاريخي و
انضمامي عمل كرده اند و نه فلسفي و انتزاعي و اين يک حقيقت تاريخي است .يكي از عمدهترين
دغدغههاي مديران كارآمد در سطوح مختلف ،چگونگي ايجاد بسترهاي مناسب براي عوامل انساني
شاغل در تمام حرفههاس ت تا آنها با حس مسئوليت و تعهد كامل به مسائل جامعه و حرفة خود
بپردازند و اصول اخلاقي حاكم بر شغل و حرفة خود را رعايت كنند .در حوزة اخلاق حرفهاي
اساتيد مسلمان در كتاب فرهنگ فراگيري و فرادهي نيز مباحث بسياري در باب اخلاق مطرح شده
است بطور مثال در مبحث پايان دادن درس به آموزشهاي اخلاقي نويسنده ميگويد ،برخي از
استادان پارسا درسها را به آموزش اخلاق و نكتههاي باريک و موشكافانه ،كه دانشجويان را درون
پالايي(ئالايش درون) و پند و اندرزي كه نرم كنندة دل است و پارسايي و شكيبايي ميبخشد ،پايان
ميدهند .اگر در مدرسهاي براي وقف كنندة آن درسهايي ويژه شرط شده باشد ،استاد از آن شرط
پيروي خواهد كرد و نبايد از تدريس درسي ويژه روي بتابد زيرا براي آن بنياد علمي(مدرسه) ساخته
ووقف شده است تدريس آن درس مهم است(ساكت .)0188 ،تنوعپذيري و تخصص گرايي يكي
از مهم ترين تفاوتهاي اخلاق فردي و اخلاق شغلي است .اخلاق در اين مفهوم شغل وابسته است.
برحسب تنوع مشاغل ،محتاج اخلاقيات خاص هستيم :اخلاق پزشكان ،اخلاق معلمان ،اخلاق
مديران ،سرپرستان ،وكلا ،قاضي و ...البته شغل وابسته به معناي نسبي بودن اخلاق نيست (هريس
چارلز و همكاران.)0173 ،
در آموزش و پرورش توجه به اخلاق حرفهاي نيز بسيار مهم محسوب ميشود و اخلاق حرفهاي
در آموزش و پرورش به مشخص كردن حدود و ثغور رفتارهاي مناسب يا نامناسب و هدايت معلمان
در اجراي مسئوليتهاي حرفهاي ميانجامد(نعمتي .)0183 ،برخي از مسائل غيراخلاقي همچون تنبيه
بدني نمونههاي روشني از آن چيزي هستند كه امروزه در آموزش و پرورش وجود دارند پس اين
موضوع به طور واضح مشهود است كه معلمان به يک مفهوم از اخلاقيات كه به طور جدي وجه
جداساز فعاليتهاي حرفهاي معلمان باشد نياز دارند(استرايک.)0331 ،1

0- Esteraike

 / 488همايش توسعهي حرفهاي :نگاهي نو به تكريم معلّم

براي آموزگاران موارد عيني اخلاقي متعددي ذكر شده است كه رعايت آنها نه تنها از آنها الگويي
براي دانشآموزان ميسازد بلكه تعهد و مسئوليتپذيري دانش آموزان را نيز ارتقاء ميدهد .برخي
از ديدگاهها كه مرتبط به آموزههاي اسلامي ذكر شدهاند به شرح زير هستند :نمونههاي عيني اخلاق
حرفهاي معلمان :پايبندي به انجام فرايض و احكام ديني ،تزكية نفس و خودسازي ،احترام به دانش
آموزان ،احترام به ساير معلمان و كاركنان ،عدم سوء استفاده از جايگاه شغلي ،رعايت قوانين و
مقررات ،راهنمايي و مشاوره غيردرسي در حد توان ،پوشش مناسب اسلامي در شأن موسسة علمي،
بدگويي نكردن و غيبت نكردن ،خوشرويي و مهرباني ،ايجاد علاقه ،تشويق و ايجاد همدلي بين
دانش آموزان ،اميدوار ساختن دانش آموزان ،سياستبازي نكردن و عدم تلقين ايدههاي سياسي
شخصي و حزبي ،توهين نكردن به شخصيتها و جلوگيري از آن در كلاس درس و در روابط
انساني از جمله صلاحيتهاي ارزشي و اخلاقي ميباشد (جاهد .)0131 ،برخي از مسائل غيراخلاقي
همچون تنبيه بدني نمونههاي روشني از آن چيزي هستند كه امروزه در آموزش و پرورش وجود
دارند پس اين موضوع به طور واضح مشهود است كه معلمان به يک مفهوم از اخلاقيات كه به طور
جدي وجه جداساز فعاليتهاي حرفهاي معلمان باشد نياز دارند(استرايک.)0331 ،1
دستهبندي اخلاق حرفهاي معلمان با تأكيد بر عناصر اصلي آموزش و يادگيري :شهيد ثاني نيز
در كتاب ارزشمند خود به نام منيهالمريد با ترجمه دكتر محمد باقر حجتي ،آداب و وظايف حرفهاي
و اخلاقي معلمان را در چهار حيطه مربوط به خود مربوط به دانش آموزان ،مربوط به امر تدريس و
مربوط به امور علمي برمي شمارد كه شامل دلسوزي نسبت به دانش آموزان ،احترام به شخصيت
دانش آموزان ،رعايت عدالت و مساوات ،رعايت اصول علمي آموزشي و تدريس ،اصول كلاس
داري و شرايط كلاس ،مشورت و نظرخواهي از دانش آموزان ،شهامت در اظهار حق ،حفظ جيثيت
و شئونات شغلي فروتني و عمل به علم .ذكر اخلاقيات در حوزة خاص ولي قابل تعميم به ساير
حوزههاي آموزشي :در زمينة اخلاق پژشكي ،حكيم عقيل شيرازي معتقد است ،استاد(معلم) بايد
عالم و عارف به چندين علم و داراي صفات نيكو و آداب و اخلاق ستوده شده و معتقد به مبدأ
معاد ،ثواب و عقاب و اميدوار به فضل خدا و ترسان از رحمت حق بوده و تابع شريعت و اوصياء
و تارک منكر و صابر و حريص بر عبادات باشد و لجوج و حريص و طمعكار نباشد و در نظر مردم
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عزيز و محترم باشد ،زيرا كه حسن ظن و قبول و اعتقاد به صداقت طبيب در امر معالجه دخالت
كامل دارد(موحد و ثاقبي.)0188 ،

نتیجهگیری
هدف نهايي و حقيقي انسان هاي با ايمان ،مزين شدن به اخلاق الهي شدن است .امروزه نيز اخلاق
در جنبههاي مختلف زندگي انسان وارد شده است و اخلاق حرفهاي يكي از بحثهايي است كه
مورد توجه بشر قرا ر گرفته است .اصولاً اخلاق ،علاوه بر موضوعات مادي بعد معنوي طبقات مشاغل
را در بر ميگيرد كه داراي اهداف و منافع مشترک هستند و امروزه به اين نوع اخلاق اخلاق حرفهاي
ميگويند .هر يک از مكاتب اخلاقي ،داراي اخلاق كاربردي خاص خود است .براي نمونه ،اخلاق
كاربردي پذيرفتة مكتب سودگرايي ،قدرتگرايي يا قرارردادگرايي ،با اخلاق كاربردي پذيرفته مكتب
اخلاقي اسلام كاملاً متفاوت است .زيرا هر مكتبي بر اساس اصول و ضوابط اخلاقي خود به بررسي
احكام اخلاقي در موارد خاص و ارائة راه حل براي موارد تعارض وظايف ميپردازند .رعايت اخلاق
د ر حريم الهي به اخلاق اجتماعي ،شغلي ،خانوادگي قداست ميبخشد و آن را استوارتر ميسازد و
شايد با قاطعيت بتوان گفت كه در هيچ دين ،مكتب و ايدئولوژي به اندازه ي اسلام ودر آموزههاي
تاريخي هيچ كشوري به اندازة ايران بر رعايت اصول اخلاقي چه در بعد فردي و چه حرفهاي تاكيد
نشده است ،پس گزاف نيست اگر بگوييم تجاوز از اصول اخلاقي (فردي ،كاري ،حرفهاي) در هيچ
جامعهاي به اندازه جامعه ايراني توجيهناپذير است.
واقعيت تلخ آن است كه ما عليرغم برخورداري از دو ميراث گرانبها در اخلاق حرفهاي يعني
تجارب ايران باستان آموزههاي اسلامي نتوانستهايم اخلاق حرفهاي را نه در موسسات آموزشي و
نه در سازمانها توسعه دهيم .اخلاق حرفهاي نقش راهبردي در افزايش عوامل تسهيل كننده موفقيت
و كاهش موانع بازدارنده كاميابي سازمان دارد و همچنين اخلاق حرفهاي نقش مهمي در تبديل
تهديد به فرصت و نيز افزايش بهرهوري در سازمان دارد اخلاقي بودن سازمان فراتر از آن نهادهاي
اجتماعي را تحت تاثير قرار ميدهد و برعكس سازمانهاي غير اخلاقي عامل مهم تباهي جوامع
هستند .هر عضو هيأت علمي در دو بعد بايد خود را ملزم به رعايت اصول اخلاقي بداند ،اول به
جهت جايگاه تأثيرگذاري كه بر رفتار و افكار و فراگيران دارد ،بايد خود را آراسته به فضائل اخلاقي
نمايد و بداند مؤثرترين روش در انتقال ارزشهاي اخلاقي مثبت آشكار شدن آنها در رفتارهاي معلم
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است و دوم به جهت وظيفه اي كه در قبال برآوردن نيازهاي آموزشي دانش آموزان دارد بايد با
رعايت آموزش حدأكثري اصول اخلاقي در انجام وظايف حرفهاي مسئوليتهاي خود را به بهترين
نحو به انجام برساند .آنچه از بركات و آثار اخلاق حرفهاي در كاميابي سازمان گفته شد ،فايده
اخلاقورزي است و نه هدف آن.

مخابع و مواخذ
.0

آراسته ،حميدرضا و نوه ابراهيم ،عبدالرحيم و مطلبي فرد ،عليرضا( .)0183بررسي وضعيت اخلاق
آموزشي اعضاي هيأت علمي دانشگاه هاي دولتي شهر تهران ،فصلنامه راهبرد فرهنگ ،شماره 8
و .211 -221 :3

.2

اميري ،علي نقي و همتي ،محمد( .)0183ضرورتي براي سازمان ،فصلنامه معرفت اخلاقي ،شماره:1
.017-061

.1

اصفهاني ،محمدمهدي( .)0172اخلاق حرفهاي در خدمات بهداشتي و درماني،تهران ،انتشارات
دانشكده علوم پزشكي ايران.

.1

الحاني ،فاطمه ( .)0183صلاحيت حرفهاي دانشجويان پرستاري در مراقبت .پايان نامه دكترا .گروه
پرستاري ،دانشكده علوم پزشكي ،دانشگاه تربيت مدرس.

.1

جمعي از نويسندگان( .)0181كتاب شناخت اخلاق اسلامي ،قم :پژوهشگاه علوم.

.6

جاهد ،حسينعلي( .)0131جزوه درس مديريت نيروي انساني ،دانشكده مديريت و حسابداري
دانشگاه آزاد اسلامي واحد يادگار امام خميني(ره) .گروه مديريت آموزشي.

.7

جاهد ،حسينعلي( .)0131جزوة كارگاه آموزشي دانش و مهارت پيش از تدريس ،تهران :پژوهشگاه
علوم و فناوري اطلاعات ايران.

.8

حجتي ،محمد باقر( .)0181تعليم و تربيت :انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامي.

.3

روستا ،احمد( .)0181اخلاق حرفه اي ،ويژگي حرفه اي ها ،نشريه انجمن صنفي شركتهاي
تبليغاتي ،شماره .2 :2

 .01ساكت ،محمدحسين ( .)0188فرهنگ فرادهي و فراگيري در اسلام .تهران :انتشارات نشر ني.
 .00صالح نيا ،منيره و اله توكلي ،زينب( .)0188اخلاق سازماني با تأكيد بر منشور اخلاقي ،فصلنامه
اخلاق در علوم و فناوري ،شماره  1و .1 :1
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 .02طبسي ،زكيه( .)0131بررسي رابطه اخلاق حرفه اي مديران با تعهد سازماني معلمان در مدارس
متوسطه ناحيه  1كرج ،پايان نامه كارشناسي ارشد ،دانشگاه تربيت معلم ،دانشكده روانشناختي و
علوم تربيتي.
 .01عباسي ،اقدس ( .)0131بررسي پايبندي به اخلاق حرفهاي پزشكان و عوامل موثر بر آن از منظر
جامعه پزشكي مهر تهران .پاياننامه دكترا ،گروه پرستاري دانشكده علوم پزشكي دانشگاه تربيت
مدرس.
 .01فراهاني بورقاني ،سهيلا( .)0131اخلاق حرفه اي در سازمان هاي رسانه اي ،فصلنامه تحليلي و
پژوهشي كتاب مهر ،شماره .018-028 :06
 .01فريور مهدي(« .)0187اخلاق حرفهمندي و پيشهوري در ايران باستان» ،همايش اخلاق حرفهاي در
تمدن ايران و اسلام ،به كوشش احد فرامرز قراملكي ،سالن شهيد مطهري دانشگاه تهران.
 .06فرامرز قراملكي ،احد و نوچه فلاح،رستم( .)0186موانع رشد اخلاق حرفهاي در سازمانها .تهران:
موسسه بشرا.
 .07فرامرز قراملكي ،احد( .)0187ساده زيستي در پرتو خطبه  061نهج البلاغه ،تهران :انتشارات وثقي.
 .08فرامرز قراملكي ،احد( .)0131درآمدي براخلاق حرفهاي .تهران :انتشارات سازمان مديريت صنعتي.
 .03فرامرز قراملكي ،احد( .)0131اخلاق حرفهاي ،قم :انتشارات مجنون.
 .21لشگري ،نسرين( .)0131رابطه اخلاق حرفه اي و هوش هيجاني مديران متوسطه مدارس شهر
تهران ،پايان نامه كارشناسي ارشد ،دانشگاه الزهرا ،دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي.
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هدف از انجام تحقيق حاضر بررسي ميزان تطابق كيفيت محتواي دورههاي آموزش ضمن خدمت
با نيازهاي آموزش معلمان استان خراسان شمالي با نيازهاي آنان بود .جامعه آماري آن شامل كليه
معلمان آموزش و پرورش استانخراسان شمالي شامل  06181نفر بودند كه در سال تحصيلي -31
 0131مشغول به خدمت در مدارس ميباشند .نمونه آماري بر مبناي فرمول كوكران تعداد  182به
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از اجراي آزمايشي بين  11نفر از كاركنان از طريق آلفاي كرونباخ عدد  1/801محاسبه و تأييد شد.
نتايج نشان داد :به نظر معلمان استانخراسان شمالي دورههاي آموزش ضمن خدمت و كيفيت محتواي
دورههاي آموزش ضمن خدمت ،به ميزان زيادي با نيازهاي آموزشي معلمان در زمينه دانش ،نگرش
و مهارت آنها انطباق دارد.
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سازمان آموزش و پرورش به حق از بزرگترين و پيچيدهترين سازمانهاي اجتماعي در هر كشور
محسوب ميشود .اين سازمان از ديرباز نقشي سازنده و اساسي در بقا و مداومت فرهنگ و تمدن
بشري داشته و امروز نيز سنگ زيرين توسعه فرهنگي ،اجتماعي و اقتصادي هر جامعه است(جهانيان،
 .)0181بديهي است كه اين توسعه بايد به دست انسانها صورت گيرد و لذا افرادي كه قرار است
اين امر را محقق سازند ،بايد خود توسعه يافته و به روز باشند .براي اينكه نيروهاي انساني شاغل
در سازمان ها به روز باشند بايد به صورت مداوم آموزش ببينند .آموزش كاركنان از مهمترين عوامل
بهبود نظام و فعاليتهاي هر سازماني باشد .از آنجا كه آموزش ضمن خدمت كاركنان نقش اساسي
در كيفيت عملكرد كاركنان و در نتيجه كارآيي بيشتر سازمان دارد بجاست نگاهي جدي بر آن داشته
و با بررسي كمبودها و بحرانهاي حاكم بر نظام آموزش ضمن خدمت كشور ،گامي در جهت هر
چه بهتر شدن كيفيت آموزشي كاركنان برداشته شود و از اين طريق با بالا بردن سطح علمي افراد
جامعه ،توسعه همه جانبه كشور را باعث گردد(فتحي واجرگاه .)0176 ،آموزش ضمن خدمت
معلمان عنصري بسيار مهم و كليدي براي اجراي برنامههاي نظام آموزشي كشور است كه در پي
تحقق اهدافي مانند :بالا بردن سطح دانش و مهارت شغلي ،ايجاد تخصص هاي لازم متناسب با رشته
آموزشي ،بهبود روشهاي تدريس ،ايجاد روحيه مطالعه و پژوهشگري و نوآوري ،به روز درآوردن
دانش و اطلاعات ،ايجاد فرصتها ،زمينههاي مناسب رشد جهت ارتقاي شغلي و ايجاد زمينهي لازم
براي انطباق پذيري كاركنان متناسب با تغييرات ميباشد تا بتوان به فوايد آموزشهاي شغلي دسترسي
پيدا كرد .همچنين آموزش ضمن خدمت به آن آموزشي اطلاق ميشود كه عموماً پس از استخدام
خود در سازمان صورت ميپذيرد .جان اف مي آموزش ضمن خدمت را اينگونه تعريف مينمايد:
آموزش ضمن خدمت عبارت است از بهبود نظامدار و مداوم مستخدمين از نظر دانش ،مهارتها و
رفتارهايي كه به رفاه آنها و سازمان محل خدمتشان كمک مينمايد .هدف از آموزش ضمن خدمت
ايجاد توانايي بيشتر توليد ،افزايش كارآيي در شكل فعلي و كسب شرايط بهتر براي احراز مقامات
بالاتر ميباشد(فتجي واجرگاه .)0181 ،مبناي ثروت آفريني در اقتصاد امروز ،دانش و تخصص است.
آينده از انقلابي خبر ميدهد كه نيروي حركت آن از انديشههاي انسانها سرچشمه ميگيرد .بي شک
عصر حاضر ،عصر سازمان هاست و متوليان اين سازمانها ،انسانها ميباشند .انسانهايي كه خود
به واسطه در اختيار داشتن عظيمترين منبع قدرت يعني تفكر ،ميتوانند موجبات تعالي ،حركت و
رشد سازمانها را پديد آورند .در فضاي پرشتاب و سرشار از تحول و رقابت دنياي امروز ،آنچه كه
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منجر به كسب مزيت رقابتي سازمانها ميگردد ،نيروي انساني با كيفيت ،خلاق و پوياست .از اين
رو در عصر حاضر ،منابع انساني دانشگر به عنوان مهمترين قابليت سازمان در كسب مزيت رقابتي
و همچنين عمدهترين دارايي نامشهود قلمداد ميشوند و بايد كاركنان را كليد طلايي بهبود كيفيت
و بهرهوري كليه فرايندهاي سازماني دانست(پرداختچي .)0182 ،از آنجا كه نيروي انساني كارآمد،
باارزشترين منبع هر سازماني به حساب ميآيد ،قسمت اعظم سرمايه گذاريها معطوف به نيروي
انساني ميگردد .مهمترين ابزاري كه به اين منظور مورد استفاده قرار ميگيرد آموزش ميباشد كه با
هدف ارتقا كيفي سطح مهارت ،دانش و نگرش موجب توانمندي افراد در ايفاي وظايف خود و
كاميابي سازمان ،مورد استفاده قرار ميگيرد(داستاني حسينآبادي .)0181 ،شناخت و تحليل نيازهاي
آموزشي در برنامهريزي آموزش كاركنان در واقع نخستين عامل ايجاد و تضمين اثربخشي كاركرد
آموزش و بهسازي نيروي انساني ميباشد كه اگر به درستي انجام پذيرد ،مبناي عينيتري براي
برنامهريزي فراهم خواهد نمود و احتمال تطابق آن با نيازهاي سازمان ،حوزههاي شغلي و كاركنان
و در نهايت اثربخشي آن افزايش خواهد يافت .فعاليتهاي آموزشي كه بدون توجه به اين شرايط
طراحي و اجرا شوند ،در واقع به نوعي اتلاف منابع ارزشمند محسوب ميگردد .در نهايت بايد توجه
نمود كه تعيين نيازهاي آموزشي نقطه آغاز هرگونه فعاليت آموزشي ميباشد كه با توجه به نقش و
تاثيري كه در اثربخشي و همچنين فراهم نمودن مبنايي براي ارزيابي و تصميمگيري در زمينههاي
مختلف آموزشي دارد ،لذا هيچ وظيفهاي مهمتر از انجام نيازسنجي دقيق و تجزيه و تحليل نيازهاي
آموزشي در فرايند آموزش و بهسازي نيروي انساني در سازمانها وجود ندارد .بنابراين حيات
سازمان تا حدود زيادي بستگي به مهارتها و آگاهيهاي مختلف كاركنان دارد ،هرچه اين زمينهها
بهنگام و بهينه باشد قابليت سازگاري سازمان با محيط متغير نيز بيشتر ميشود و در اين راستا
آموزش و توسعه منابع انساني نه تنها در ايجاد دانش و مهارت ويژه در كاركنان نقش بسزايي دارد،
بلكه باعث ميشود كه افراد در ارتقاء سطح كارايي و اثربخشي سازمان سهيم باشند و خود را با
فشارهاي متغير محيطي وفق دهند (جزايري.)0173 ،
امروزه بيش از هر زمان ديگري ارزيابي دقيق نيازهاي واقعي كاركنان به آموزش اهميت دارد،
چرا كه در غيراين صورت سرمايههاي عظيمي از سرمايههاي مالي ،انساني و مادي با وقت ،انرژي
و انگيزهاي كه بايد صرف بهبود كيفيت عملكرد فردي و سازماني شود با برگزاري و شركت در
دورههاي آموزشي غيرمرتبط به هدر ميرود .هدف اصلي از تجزيه و تحليل و ارزيابي نيازهاي
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آموزشي كاركنان ،بهبود اثربخشي فرايندها و فعاليتها و همچنين اثربخشي معلمان از طريق نتايج
حاصل از آموزش و توسعه است .الخياط ( )0338معتقد است نيازهاي آموزشي ،مهارتهاي
موردنياز كاركنان براي انجام اثربخشي شغلشان است .البته بايد به خاطر داشت كه نيازهاي آموزشي
با خواستههاي كاركنان براي آموزش متفاوت است .خواستههاي آموزشي ،دانش و مهارتهايي
هستند كه كاركنان فكر ميكنند به آنها نياز دارند و ممكن است ضرورتاً با شغل آنها مرتبط نباشد،
اما نيازهاي آموزشي دانش و مهارتهايي هستند كه كاركنان براي بهتر انجام دادن كارها و وظايف
خود و يا تغيير و اصلاح فعاليتها و روندهاي شغلي به آنها نياز دارند و در غير اين صورت
عملكرد آنها از كيفيت لازم برخوردار نخواهد بود .تجزيه و تحليل ارزيابي نيازهاي كاركنان به
آموزش ،اولين و مهمترين گام براي تحقق اهدافي است كه برنامههاي آموزشي براساس آنها پايه-
ريزي ميشوند .بدون ترديد همه سازمانهاي بزرگ و كوچک به دلايل گوناگون به آموزش كاركنان
خود نياز دارند كه مهمترين آنها عبارت است از :بهبود عملكرد يا تغيير فرايند سازمان ،بهروز شدن
مهارتهاي كاركنان ،آمادگي براي بهبود ،جهتدهي كاركنان جديد ،كاهش زمان يادگيري كاركنان،
افزايش كيفيت كار ،كاهش نقل و انتقال نيروي كار ،كاهش حوادث در محل كار ،حل مسائل و
مشكلات ،رقابتپذير ماندن يوكسل( )0333با توجه به اجماع آنچه ذكر شد بايد گفت براي
هماهنگي با تحولات سياسي و اقتصادي جامعه نيازهاي جديد و انتظارات مراجعين و كسب نگرش
درست آمادگي براي تغيير در سازمان و كاهش هزينهها و ضايعات بايد نيروي انساني شاغل در هر
سازماني به طور مداوم آموزش ببينند و تطابق اين دورهها با نيازهاي آموزشي آنان از اهميت ويژهاي
برخوردار گردد .زيرا هرگاه آموزش منابع انساني از ابعاد مختلف مطابق با نيازهاي آنها باشد ،از
ابعاد فردي ،سازماني و اجتماعي حائز اهميت است .به عنوان مثال آموزش در ابعاد سازماني به فرد
كمک ميكند كه به سودآوري منجر شود يا دست كم نگرشهاي مثبتتري را در مورد سودآوري
پديد آورد ،همچنين به آنها كمک ميكند تا دگرگونيها سازگار و مشكلات را به گونهاي اثربخش
حل كند و ( ...بابايي و همكاران .)0178 ،نياز آموزشي به نيازهايي اطلاق ميشود كه از طريق
آموزش قابل رفع است .اين گونه نيازها تنها در حوزههاي دانشي ،مهارتي و نگرش مطرح ميشود.
اغلب صاحب نظران نياز آموزشي كاركنان را به عنوان فاصله يا شكاف بين وضع مطلوب و موجود
در زمينه عملكرد و ساير الزامات شغلي كاركنان تعريف نموده و پارهاي نيز آن را به مفهوم نقصان
تعريف كرده اند .براساس اين تعاريف ،شناسايي نيازهاي آموزشي معادل شناخت فقدان ،كاستي يا
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زمينههاي گسترش دانش ،مهارت و نگرشهاي مرتبط با عملكرد رضايت بخش شغلي مي-
باشد(سلطاني .)0181 ،در اين زمينه تحقيقاتي صورت گرفته است :حاجي علي اكبري ( )0130با
انجام تحقيقي با عنوان رابطه دورههاي آموزشي كاركنان با عملكرد در دانشگاه آزاد نتيجه گرفت:
استقبال از دورههاي آموزش خدمت مجازي بيشترين اهميت و نقش فنون جديد تدريس مانند
روش مباحثه بر تقويت مهارتهاي انساني مورد نياز شغل كمترين اهميت را داراست ،همچنين
بيشترين ميزان ميانگين در بين مولفهها به مولفه نقش استمرار آموزش ضمن خدمت مجازي بر
عملكرد كاري و كمترين ميزان آن به مولفه نقش استفاده از فنون جديد تدريس در دورههاي آموزش
ضمن خدمت تعلق دارد و نيز مثاني و رمضان زاده ( )0187با انجام تحقيقي تحت عنوان بررسي
اثربخشي دورههاي آموزش ضمن خدمت بر عملكرد كاركنان دانشگاه آزاد واحد ساري دريافتند كه
آموزش ضمن خدمت در ميزان بهرهوري ،رضايت شغلي ،ثبات شغلي و آمادگي براي انجام
مسئوليتها موثر بوده است .همچنين يوئن فوک و همكاران( )2100با انجام تحقيقي با عنوان
آموزش پيش از خدمت و ضمن خدمت معلمان در زمينه  ICTدر مالزي نشان داد كه تكنولوژي
اطلاعات و ارتباطات نقض مهمي در فرآيند يادگيري-ياددهي دارد و آموزش ضمن خدمت در اين
زمينه ميتواند باعث افزايش كارايي معلمان شود و نيز پريترسون و اتتو ( )2100با انجام تحقيقي با
عنوان ايجاد برنامههاي موفق آموزش ضمن خدمت در دانشگاه مونتانو دريافتند كه آموزشهاي
ضمن خدمت ميتوانند باعث ايجاد تحولاتي در ميزان كسب موفقيتهايي كه براي آن ها برنامهريزي
شده شوند ،سهباز ( )2100با انجام تحقيقي تحت عنوان تاثير آموزشهاي ضمن خدمتش براي
مشاوران مدارس در مواجهه با دانشآموزان معلول دريافت كه آموزشهاي ضمن خدمت براي
مشاوران مدارستأثير چشمگيري روي عملكرد دانشآموزان معلول دارد .نتيجه اين تحقيق نشان داد
كه وقتي آموزشهاي ضمن خدمت به صورت ارائه متدهاي گوناگون و تكنيکهاي جديد انجام
ميشود مشاوران به صورت داوطلبانه در اين دورهها شركت كرده و در روش كار مفاهيم تئوريک
را به راحتي اجرا ميكنند .هاردمن و استرا ( )2102با انجام تحقيقي تحت عنوان اصلاح آموزش
معلمان در تانزانيا دريافتند كه براي ارتقاء كيفيت آموزش در كشورهاي در حال توسعه مهمترين
ركن اصلاح وضع آموزش معلمان است و تربيت آنها به صورت پويا از اهميت ويژهاي برخوردار
است .لورون و رضايي ( )2100با انجام تحقيقي با عنوان آموزش پيش از خدمت و ضمن خدمت
با شيوههاي جديد دريافتند كه آموزشهاي پيش از خدمت و ضمن خدمت تاثير زيادي روي
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عملكرد معلمان و بازدهي آنها ميگذارد .ديويس و بتس ( )2118در تحقيقي در زمينه اهداف برنامه
آموزش ضمن خدمت در رابطه با انتقال و اطمينان از عملكرد ،سنخيت تكنيكي ،و عمومي شدن
تحقيق نمودند و به اين نتيجه دست يافتند كه نوشتن اهداف براي شركت كنندگان دوره موثر است
و همينطور استفاده از جملات تكنيكي و فني در ايجاد انگيزه شركت در دوره كارساز است .دكينگ
( )2118در يک مطالعه و تحت عنوان اهميت آموزشهاي ضمن خدمت نتيجه گرفت كه اينگونه
آموزشها كيفيت تدريس و مهارتهاي آموزشي معلمان را افزايش ميدهند و همچنين در بهروز
نگهداشتن دانش معلمان ،مهارتهاي شغلي ،بهبود روشهاي كار و ارزشيابي از دانشآموزان مفيد
هستند .كلمن ( )2117رابطه بين تحصيلات معلمان و سنوات كاري و آموزش ضمن خدمت و
پيشرفت تحصيلي دانشآموزان را در بين  026معلم كه  81زن و  12مرد بودندمورد مطالعه قرار داد.
نتايج اين مطالعه هيچگونه رابطهاي بين آموزش ضمن خدمت ،تجربه و تحصيلات معلمين با
پيشرفت دانشآموزان ،نشان نداد(تيموري )0181 ،و نيز دانكين ( )2116در مطالعات خود در مورد
آموزش ضمن خدمت نتيجه گرفت كه دورههاي كوتاه مدت آموزش ضمن خدمت موجب افزايش
دانش و مهارت و نگرشهاي حرفهاي معلمان خواهد شد .همچنين آگاهي معلمان را در ايجاد
روشهاي بهتر و نوين تدريس بالا ميبرد و ميتوانند به گونهاي بهتر وظايف خود را انجام ميدهند.
همينطور ريمون ( )2116معتقد است نيازسنجي اولين گام در هر تحقيقي براي دستيابي به اطلاعات
دقيق ميباشد .وي در تحقيقي كه با عنوان ارزيابي نيازها دانشكده اهايو انجام داده بود ،برداشت
مينمايد كه مقدار قابل توجهي از وقت و سرمايه در دراز مدت براي سازمان به وسيله نيازسنجي
و اولويتبندي نيازها ذخيره خواهد شد .در اين باره فورد ( )2111معتقد است كه آموزشهاي
ضمن خدمت افراد را براي اجراي بهينه وظايف و مسئوليتهاي شغلي آماده ميكند ،او اين آموزش-
ها را در سه محور اساسي توسعه دانش ،بهبود مهارتها ،ايجاد انگيزه خلاصه ميكند .سابار ()2111
در بررسي هايي كه در مورد نيازهاي كاركنان ،معلمان مدارس انجام داد نتيجه گرفت كه كاركنان
مدارس مخصوصا معلمان در فعاليتهاي سنجش و پيشرفت تحصيلي دانشآموزان ،مديريت كلاس
و چگونگي انجام تحقيقات و مطالعات جانبي در تدريس با مشكل مواجه هستند و نظام آموزشي
ضمن خدمت رتبه اينگونه معلمان كمک ميكند و نيز جنگ چي كاي ( )2112بهرهوري شركت
بيمه عمر و اثربخشي آموزش ضمن خدمت را در تائيد آن بررسي كرده ،به نظر او تغيير زياد شرح
بيمه عمر ممكن است موجب كاهش نرخ پايداري ،افزايش هزينه فروش ،گسترش شكاف بين
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خدمت ،شكايت مشتريان ،افزايش هزينه آموزش ،اتلاف منابع شركت و منابع اجتماعي شود .بنابراين
مطالعه خود را در رابطه بين اثربخشي آموزش بيمه عمر متمركز كرد و بر حل مساله بهرهوري در
آن تاكيد كرد و نتيجه گرفت كه بين بهرهوري و اثربخشي ،آموزش بطور معناداري به سطح پذيرش
بيمه قبل از پيوستن به شركت ،حمايت خانوادهها به رضايت شغلي بستگي دارد .همچنين آگاهي
معلمان را در ايجاد روشهاي بهتر و نوين تدريس بالا ميبرد و ميتوانند به گونهاي بهتر وظايف
خود را انجام ميدهند .هم چنين ،فرضيه اصلي پژوهش كه به بررسي ميزان تطابق كيفيت محتواي
دورههاي آموزش ضمن خدمت با نيازهاي آموزشي معلمان آموزش و پرورش استانخراسان شمالي،
پرداخته است.

سوال تحقیق
تا چه اندازه ميزان تطابق كيفيت محتواي دورههاي آموزش ضمن خدمت معلمان با نيازهاي آموزشي
آنها انطباق دارد؟

روش
روش تحقيق حاضر توصيفي از نوع پيمايشي است .توصيفي بودن آن به دليل عدم مداخله
پژوهشگران در نتايج تحقيق است .يعني پژوهشگران درباره متغيرها آنچه را كه در زمان حال اتفاق
ميافتد و آنچه وجود دارد وصف ميكند و پيمايشي بودن آن به دليل نظرسنجي از معلمان درباره
تطابق دورههاي آموزشي با نيازهاي آموزشي آنان ميباشد.

جامعه آماری
جامعه آماري شامل كليه معلمان آموزش و پرورش استانخراسان شمالي شامل  06181نفر هستند
كه در سال تحصيلي  0131-31مشغول به خدمت درمدارس ميباشند.
نمونه آماري در پژوهش حاضر بر مبناي فرمولک و كران تعداد  182نفر از جامعه آماري به
روش تصادفي ساده و خوشهاي تک مرحلهاي انتخاب شد بهطوري كه ابتدا از بين شهرستانهاي
استان خراسان شمالي  1شهرستان (آشخانه،شيروانوبجنورد) به روش تصادفي ساده انتخاب و از هر
شهرستان سه مدرسه (ابتدايي،راهنمايي و دبيرستان) و از هر مدرسه  2يا  1معلم به روش تصادفي
ساده انتخاب و پرسشنامه تدوين شده براي پاسخگويي در اختيار آنها قرارگرفت.
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ابزار پژوهش
براي گردآوري اطلاعات در حوزه موضوع حاضر پژوهشگران با مراجعه به روش كتابخانهاي و
ميداني اقدام نمود .در روش كتابخانهاي پژوهشگران با مراجعه به سايتهاي گوناگون و كتابخانهاي
دانشگاههاي معتبر اقدام به جمعآوري اسناد و مدارک و آثار علمي مرتبط با موضوع نمود .در روش
ميداني با حضور در ميدان واقعي (طبيعي) جامعه آماري (مدارس استانخراسان شمالي) اقدام به
توزيع ابزار اندازهگيري و جمعآوري دادهها نمود .ابزار گردآوري پژوهش حاضر براساس اهداف
آن (ميزان تطابق دوره هاي آموزش ضمن خدمت با نيازهاي آموزشي معلمان در زمينههاي دانش،
نگرش ،مهارت) ،پرسشنامه محقق ساختهاي بود كه پس از مطالعه دقيق مباني نظري و پيشينههاي
بررسي شده ابتدا تعداد  12گويه استخراج و پس از نظر سنجش با افراد خبره (1نفر) در  11گويه
تدوين شد.

یافته
یافتههای حاصل از آمار توصیفی
با توجه به نمونه آماري  112نفر از جامعه آماري كليه معلمان آموزش و پرورش استانخراسان شمالي
شامل  06181نفر و با توجه به داده در بررسي فراواني جنسيت معلمان كه بيشترين فراواني شامل
 200نفر معادل  11/2درصد مربوط به دبيران مرد و فراواني  070نفر معادل  11/8درصد مربوط به
معلمان زن است و در بررسي فراواني تحصيلات معلمان كه بيشترين فراواني ميزان تحصيلات
معلمان با  070نفر معادل  11/8درصد به معلمان داراي مدرک تحصيلي ليسانس و كمترين فراواني
نيز با  011نفر معادل  27/1درصد به معلمان داراي مدرک تحصيلي فوق ديپلم و كمتر از آن تعلق
دارد .همچنين تعداد  016نفر از معلمان معادل  27/7درصد داراي مدرک تحصيلي فوق ليسانس و
بالاتر از آن مي باشند و در بررسي فراواني سابقه خدمت معلمان كه بيشترين فراواني با  061نفر
معادل  12/3درصد به معلمان داراي سابقه خدمت بين  01الي  03سال و كمترين فراواني نيز با 26
نفر معادل  6/8درصد به معلمان داراي سابقه خدمت بيش از  11سال تعلق دارد .همچنين تعداد 77
نفر معادل  21/2درصد از معلمان بين  0الي  3سال و تعداد  001نفر معادل  11/0درصد داراي سابقه
خدمت بين  21الي  23سال دارند و همچنين در بررسي فراواني سن معلمان كه بيشترين فراواني با
 011نفر معادل  11/1درصد به معلمان داراي سن بين  11الي  13سال و كمترين فراواني نيز با 11
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نفر معادل  7/3درصد به معلمان داراي سن بين  21الي  23سال تعلق دارد .همچنين تعداد  028نفر
معادل  11/1درصد از معلمان داراي سن بين  11الي  13سال و  71نفر معادل  08/1درصد داراي
سن بيشتر از  11سال مي باشند و طبق نيز در بررسي فراواني گذراندن دوره هاي آموزش ضمن
خدمت كه بيشترين فراواني ميزان پاسخ دهي معلمان با  116نفر معادل  88/1درصد به معلماني كه
دوره هاي آموزشي ضمن خدمت را گذرانده اند و كمترين فراواني نيز با  16نفر معادل  02/1درصد
به معلمان كه دوره هاي آموزشي ضمن خدمت را نگذرانده اند تعلق دارد و مدرک تحصيلي معلمان
به تفكيک جنسيت كه بيشترين فراواني مدرک تحصيلي در بين معلمان زن با  81نفر به معلمان
داراي مدرک تحصيلي ليسانس و كمترين فراواني نيز با  11نفر به معلمان داراي مدرک تحصيلي
فوق ديپلم و كمتر از آن تعلق دارد ،همچنين بيشترين فراواني مدرک تحصيلي در بين معلمان مرد
با  30نفر به معلمان داراي مدرک تحصيلي ليسانس و كمترين فراواني نيز با  13نفر به معلمان داراي
مدرک تحصيلي فوق ليسانس و بالاتر از آن اختصاص دارد و با توجه به داده هاي در بررسي توافقي
سابقه خدمت به تفكيک جنسيت كه بيشترين فراواني سابقه خدمت در بين معلمان زن با  60نفر به
معلمان داراي سابقه خدمتبين  01الي  03سال و كمترين فراواني نيز با  02نفر به معلمان داراي سابقه
خدمت بيش از  11سال تعلق دارد ،همچنين بيشترين فراواني سابقه خدمت در بين معلمان مرد با
 011نفر به معلمان داراي سابقه خدمت بين  01الي  03سال و كمترين فراواني نيز با  01نفر به
معلمان داراي سابقه خدمت بيش از  11سال اختصاص دارد و در بررسي توافقي سن معلمان به
تفكيک جنسيت كه بيشترين فراواني سن در بين معلمان زن با  61نفر به معلمان داراي سن بين 11
الي  13سال و كمترين فراواني نيز با  01نفر به معلمان داراي سن بين  21الي  23سال تعلق دارد،
همچنين بيشترين فراواني سن در بين معلمان مرد با  31نفر به معلمان داراي سن بين  11الي 13
سال و كمترين فراواني نيز با  06نفر به معلمان داراي سن بين  21الي  23سال اختصاص دارد.
در تحليل دادهها از آمارهاي استنباطي ،ضريب همبستگي ،رگرسيون آزمون  tبهره گرفتيم كه
نتايج حاصل از آنها به قرار زير است:

جدول  :0بررسي توزيع شاخصهاي مركزي و پراكندگي شاخصهاي
آموزش ضمن خدمت و مولفههاي آن
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شاخصهای آماری
بیشترین

کمترین

دامخه

فراوانی

فراوانی

تغییرات

نما

میانه

میانگین

واریانس

انحراف

ضریب

ضریب

معیار

کجی

کشیدگی

آموزش
ضمن

017

32

61

016

017

016/23

013/13

02/60

-1/31

1/62

خدمت
استقرار
آموزش
ضمن

11

11

21

16

11

11/18

07/78

1/20

-1/86

1/10

خدمت
کیفیت
محتوای
دوره

11

21

27

11

11

11/11

21/71

1/11

-0/01

0/38

های
آموزش
فخون
جدید

11

26

21

12

11

12/11

27/10

1/21

-1/81

-1/11

تدریس
نقش
زمان و
مکان

01

2

8

6

6

6/71

1/71

0/32

-1/03

-1/11

مخاسب

با توجه به دادههاي جدول  0ميتوان استدلال كرد كه شاخصهاي مركزي نما ،ميانه ،ميانگين
براي نمره انطباق آموزش ضمن خدمت معلمان با نيازهاي آموزشي آنها به دليل نزديک بودن مقدار
عددي آنها با يكديگر ،حكايت از گرايش به توزيع نرمال دارد .حداقل نمره  32و حداكثر آن 017
مي باشد بنابراين ،دامنه توزيع نمرات برابر با  61نمره ميباشد ،لازم به ذكر است كه چهار مولفههاي
آن نيز هم گرايش به توزيع نرمال دارند .بيشترين ميزان ميانگين در بين مولفهها با ( )11/18به
مولفه انطباق استقرار آموزش ضمن خدمت با دانش معلمان و كمترين ميزان آن نيز با ( )6/71به
مولفه انطباق زمان و مكان مناسب براي اجراي دوره تعلق دارد.
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حال به سوال اصلي پژوهش مي پردازيم.
ميزان تطابق كيفيت محتواي دوره هاي آموزش ضمن خدمت با نيازهاي آموزشي معلمان در
زمينه دانش ،نگرش و مهارت تا چه اندازه است؟
براي بررسي سوال فوق از آزمون  tتک نمونه اي به شرح جدول زير استفاده شد؛
جدول .2آزمون  tتک نمونه اي
آزمون
تطابق

t

كيفيت
محتواي
دوره ها

17/711

درجه

سطح

تفاوت

فاصله اطمينان

آزادي

معناداري

ميانگين ها

حد پايين

حدبالا

180

1/111

01/111

02/337

01/301

ميانگين

11/111

با توجه به داده هاي جدول  2و سطح معناداري آزمون ( )p<0/000و كوچکتر بودن آن از همه
( )p<0/05ميتوان نتيجه گرفت كه آزمون معنادار ميباشد .يعني بين ميزان ميانگين محاسبه شده و
ميانگين جامعه ( )11تفاوت معناداري مشاهده ميشود و چنين استدلال ميشود كه پاسخدهي دبيران
استانخراسان شمالي نسبت به انطباق كيفيت محتواي دورههاي آموزش ضمن خدمت با نيازهاي
آموزشي دبيران در زمينه دانش ،نگرش و مهارت آنها با ميزان ميانگين جامعه از لحاظ آماري
متفاوت است .با توجه به ميزان ميانگين محاسبه شده ( )11/111و بزرگتر بودن آن از ميانگين
جامعه ( )11ميتوان نتيجه گرفت كه از نظر دبيران استانخراسان شمالي كيفيت محتواي دورههاي
آموزش ضمن خدمت به ميزان زيادي با نيازهاي آموزشي دبيران در زمينه دانش ،نگرش و مهارت
آنها انطباق دارد.

بحث و نتیجه گیری
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با توجه به شرايط فعلي جهان به دليل شتاب تحولات ،دانش و مهارتها به سرعت منسوخ ميشوند،
به اين دليل آموزشهاي مستمر ضمن خدمت براي مديران و كاركنان سازمانها از ضرورت ويژهاي
برخوردار است.
امروزه بيش از هر زمان ديگري ارزيابي دقيق نيازهاي واقعي كاركنان به آموزش اهميت دارد،
چرا كه درغيراين صورت سرمايههاي عظيمي از سرمايههاي مالي ،انساني و مادي با وقت ،انرژي و
انگيزهاي كه بايد صرف بهبود كيفيت عملكرد فردي و سازماني شود با برگزاري و شركت در
دورههاي آموزشي غيرمرتبط به هدر ميرود .هدف اصلي از تجزيه و تحليل و ارزيابي نيازهاي
آموزشي كاركنان ،بهبود اثربخشي فرايندها و فعاليتها و همچنين اثربخشي معلمان از طريق نتايج
حاصل از آموزش و توسعه است .محققان معتقدند نيازهاي آموزشي ،مهارتهاي مورد نياز كاركنان
براي انجام اثربخشي شغلشان است .البته بايد به خاطر داشت كه نيازهاي آموزشي با خواسته هاي
كاركنان براي آموزش متفاوت است .خواستههاي آموزشي ،دانش و مهارتهايي هستند كه كاركنان
فكر ميكنند به آنها نياز دارند و ممكن است ضرورتاً با شغل آنها مرتبط نباشد ،اما نيازهاي
آموزشي دانش و مهارت هايي هستند كه كاركنان براي بهتر انجام دادن كارها و وظايف خود و يا
تغيير و اصلاح فعاليتها و روندهاي شغلي به آنها نياز دارند و در غيراينصورت عملكرد آنها از
كيفيت لازم برخوردار نخواهد بود .تجزيه و تحليل ارزيابي نيازهاي كاركنان به آموزش ،اولين و
مهمترين گام براي تحقق اهدافي است كه برنامههاي آموزشي براساس آنها پايه ريزي ميشوند.
بدون ترديد همه سازمانهاي بزرگ و كوچک به دلايل گوناگون به آموزش كاركنان خود نياز دارند
كه مهم ترين آنها عبارت است از؛ بهبود عملكرد يا تغيير فرايند سازمان ،به روز شدن مهارتهاي
كاركنان ،آمادگي براي بهبود ،جهتدهي كاركنان جديد ،كاهش زمان يادگيري كاركنان ،افزايش
كيفيت كار ،كاهش نقل و انتقال نيروي كار ،كاهش حوادث در محل كار ،حل مسائل و مشكلات،
رقابت پذير ماندن ،با توجه به اجماع آنچه ذكر شد بايد گفت براي هماهنگي با تحولات سياسي و
اقتصادي جامعه نيازهاي جديد و انتظارات مراجعين و كسب نگرش درست آمادگي براي تغيير در
سازمان و كاهش هزينهها و ضايعات بايد نيروي انساني شاغل در هر سازماني به طور مداوم آموزش
ببينندو تطابق اين دورهها با نيازهاي آموزشي آنان از اهميت ويژهاي برخوردار گردد .زيرا هرگاه
آموزش منابع انساني ازابعاد مختلف مطابق با نيازهاي آنها باشد ،ازابعاد فردي ،سازماني و اجتماعي
حائز اهميت است .به عنوان مثال آموزش در ابعاد سازماني به فرد كمک ميكند كه به سودآوري
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منجر شود يا دست كم نگرشهاي مثبتتري را در مورد سودآوري پديد آورد ،همچنين به آنها
كمک ميكند تا دگرگونيها سازگار و مشكلات را به گونهاي اثربخش حل كند و  . ...كه با نتايج
حاج علي اكبري( ،)0130مثاني( ،)0187تيموري( ،)0181يوفن و همكاران ( ،)2100سهباز (،)2100
پريترسون ( ،)2100هاردمن و استرا( ،)2102لورن و رضايي( ،)2100ديويس و بتمن(،)2118
دكينگ( ،)2118كلمن( ،)2117دانكلين( ،)2116فوررد( ،)2111سابار( )2111و چي كاي ()2112
همخواني دارد.
همچنين بر مبناي يافتههاي پژوهش حاضر به مسئولان و مديران مثابه انساني آموزش و پرورش
در استانخراسان شمالي پيشنهادات كاربردي زير ارائه ميگردد:
چون به نظر معلمان استانخراسان شمالي دورههاي آموزش ضمن خدمت به ميزان زيادي با
نيازهاي آنها در زمينه دانش ،نگرش و مهارت آنها انطباق دارد ،اما ميزان انطباق در مولفه محتواي
دورههاي آموزشي و استفاده از فنون جديد تدريس با نيازهاي آن ها كمتر ميباشد پيشنهاد ميشود
به مدرسان آموزش ضمن خدمت توصيه شود كه از محتواي منطبق با نيازهاي معلمان استفاده شود
همچنين از فنون جديد تدريس به گونهاي استفاده شود كه انگيزه لازم براي شركت در دورهها را
داشته باشند ،چرا كه بدون انگيزه انجام هيچ كاري به روش درست آن امكان پذير نميباشد .همينطور
با توجه به يافته پژوهش حاضر مبني بر اينكه به نظر معلمان استانخراسان شمالي به روز نمودن
دانش معلمان به موجب آموزش خدمت بيشترين اهميت را دارد ،پيشنهاد ميشود بازنگري در
دورههاي آموزش ضمن خدمت شود و در جهت تدوين برنامههاي جديد آموزشي منطبق با نيازهاي
تلاش شود به طوري كه گذراندن اين كلاسها بتواند دانش و نگرش و مهارت آنها را به روز نمايد.

مخابع
 .0بابائي و همكاران ،محمدعلي( .)0178آموزش مديريت و چالشهاي آن ،مجله مديريت و توسعه ،شماره
.1
 .2پرداختچي،محمدحسين(.)0182جزوه درسي تئوريهاي مديريت سازمان ،دانشگاه شهيد بهشتي.
 .1تيموري ،ظ( .)0181نيازسنجي دورههاي آموزشي ضمن خدمت براي خدمت به دبيران و معلمان دوره
ابتدايي يزد ،يزد :سازمان مديريت و برنامه ريزي.
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«تبیین اصول اخلاق حرفهای دبیران در حوزه آموزش و پرورش»
مریم صالحی زاده
2
مریم امیرپور

1

چکیده
يكي از زير مجموعههاي اخلاق كاربردي اخلاق حرفهاي است كه اين حيطه در سا ل هاي اخير و با
اهميت يافتن حرفه در مقام مولفهاي هويتي براي انسان ،اولويت و اهميتي دوچندان يافته است .در
اين ميان ،حرفه تدريس به دليل آغشتگي مضاعفش با روابط انساني و نقش بي بديلي كه در تربيت
آدمي ايفا مي كند ،بيش از همه محتاج ملاحظات اخلاقي است .در اين پژوهش تلاش شده است تا
اخلاق تدريس به عنوان ضرورتي انكارناپذير مدنظر قرار گيرد و با استفاده از روش تحليل و بسط
مفهومي ،اصولي براي آن مطرح گردد .در نگاهي كلي و با نظر به نظريه اسلامي عمل مي توان گفت
معلم و دانشآموز در فرآيند تدريس و يادگيري در حال عمل كردن و در عين حال متأثر ساختن
عمل يكديگرند .از اين رو اخلاقي شدن عمل تدريس در دو وجه قابل طرح است :وجه نخست را
كه متوجه پاي ههاي عمل دروني معلم است ،مي توان پالايش دروني عمل معلم ناميد و وجه دوم
كه ناظر به تأثير عمل معلم بر دانشآموز است ،جهت دهي درست عمل معلم به سوي مبادي عمل
دانش آموز نام گرفته است .اصول متناظر با وجه نخست عبارتند از تصحيح معرفت نسبت به رسالت
معلمي ،بازسازي و بازيابي انگيزه هاي معلمي و بسط فضيلت
اخلاقي در ابعاد مختلف عمل .اين پژوهش بر آن است تا به مفهوم اخلاق حرفهاي و اهميت و
ابعاد گوناگون آن و نياز جوامع امروز به اخلاق بپردازد .همچنين به ويژگيهاي افراد داراي اخلاق
حرفهاي مانند احساس مسئوليت ،برتريجويي و رقابتطلبي ،صادقبودن ،احترام و تكريم ديگران،
رعايت ارزشها و هنجارهاي اجتماعي ،عدالت و انصاف ،همدردي با ديگران و وفاداري اشاره
ميشود .در ادامه ،با اشاره به عوامل پايهاي اخلاق حرفهاي ،چگونگي اشاعه و ترويج آن در جهت
توسعه سازماني بيان ميشود.

 .0مدرس دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهين دژ  -پست الكترونيكيmsphd2@gmail.com:
 .2دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهين دژ .پست
الكترونيكيamirpoor94@gmail.com:
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واژههای کلیدی :اخلاق حرفهاي ،آموزش و پرورش ،تربيت اخلاقي ،معلمي ،اخلاق ورزي

 -1مقدمه:
اخلاق حرفهاي يكي از مسائل اساسي همة جوامع بشري است .در حال حاضر ،متأسفانه در جامعة
ما در محيط كار كمتر به اخلاق حرفهاي توجه ميشود .در حالي كه در غرب سكولار ،در دانشهاي
مربوط به مديريت و سازمان ،شاخهاي با عنوان اخلاق حرفهاي وجود دارد ،ولي در جامعة ديني ما
در مديريت ،به اخلاق توجه كافي نشده است (كاشاني .)21 :0181 ،جامعه ما نيازمند آن است تا
ويژگيهاي اخلاق حرفهاي مانند دلبستگي به كار ،روحيه مشاركت و اعتماد ،ايجاد تعامل با يكديگر
و ...تعريف ،و براي تحقق آن فرهنگسازي شود .امروزه بسياري از كشورها در جهان صنعتي به
اين بلوغ رسيدهاند كه بياعتنايي به مسائل اخلاقي و فرار از مسئوليتها و تعهدات اجتماعي ،به از
بين رفتن بنگاه ميانجامد .به همين دليل ،بسياري از شركتهاي موفق براي تدوين استراتژي اخلاقي
احساس نياز كرده ،و به اين باور رسيدهاند كه بايد در سازمان يک فرهنگ مبتني بر اخلاق رسوخ
كند .از اينرو ،كوشيدهاند به تحقيقات دربارة اخلاق حرفهاي جايگاه ويژهاي بدهند؛ وقتي از حوزة
فردي و شخصي به حوزه كسب و كار گام مينهيم ،اخلاق كار و يا اخلاق شغلي به ميان ميآيد؛
مانند :اخلاق پزشكي ،اخلاق معلمي ،اخلاق مهندسي و نظاير آن .اخلاق از ديرباز به عنوان قاعده
ارتباط متقابل آدميان با يكديگر و قوام بخش و آرامش بخش زندگي اجتماعي آدمي به شمار ميآمده
است .در سالهاي اخير ،با توسعه شغلهاي مختلف ،و با توجه به يكتايي موقعيتها و ارتباطات
مطرح در هريک از حيطههاي شغلي ،اخلاق حرفهاي با تاكيد بيشتري مطرح شده است .مولفههاي
اخلاق حرفهاي ،آن دسته از مسوليتهاي آدمي را در بر ميگيرند كه در محيط كاري هر فرد محوريت
مييابند و همه افراد ديگر حاضر در آن محيط را متاثر ميسازند (فراملكي .)02 :0188 ،در اين ميان،
تدريس به عنوان حرفه اي انساني و درگير با ابعاد مختلف روابط انساني ،از حساسيت و جايگاه
ويژه اي برخوردار است و اخلاق تدريس ،در اخلاق حرفه اي جايگاهي ممتاز دارد  .اهميت اخلاق
تدريس ،تا بدانجاست كه از گذشته هاي دور تا كنون و همپاي قدمت تدريس ،بايدها و نبايدهاي
اخلاقي آن نيز به زبانها و در قالبهاي مختلف مطرح گرديده است .براي نمونه ،در سخني كه
الكيبيادس در رساله ميهماني در خصوص صبر سقراطي مي گويد ،مي توان رد پاي بايد و نبايدهاي
اخلاقي معلمي را يافت .نظر
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در بردباري هيچكس با او برابري نمي توانست كرد  » :وي درباره سقراط اينچنين است همچنين
در گستره تفكر اسلامي ،شهيد ثاني با تمركز بر فرايند تدريس ،به صورتي گام به گام ،بايد و نبايدهايي
را براي اين فرايند بيان مي دارد كه بسياري از آنها ،جنبه اخلاقي دارند (سجاديه و همكاران:0131 ،
.)21

در اين ميان ،هر گونه طرح نظري درباره انسان و تربيت ،تدريس را نيز به گونه اي ويژه تعريف
مي كند و بنابراين ،بايدها و نبايدهاي يكتايي را براي آن در نظر مي گيرد .اين پژوهش ،با توجه به
نياز روزافزون جامعه كنوني معلمان به مؤلفه هاي اخلاق تدريس و نيز با نظر به زمينههاي اسلامي
اين نياز ،نظريه اسلامي عمل را به عنوان نظريه اي مبتني بر مباني اسلامي و برخوردار از انسجام
حداقلي برگزيده است و تلاش دارد تا در هندسه اين نظريه و بر اساس تعريف اين ديدگاه از تربيت
و تدريس ،اخلاق تدريس را بازتعريف نمايد.

در ابتدا مفهوم اخلاق حرفهاي به معناي اخلاق كار و اخلاق مشاغل به كار ميرفت.
امروزه نيز عدهاي از نويسندگان اخلاق حرفهاي ،از معناي نخستين اين مفهوم براي تعريف آن
استفاده ميكنند .اصطلاحاتي مثل  work ethicsيا  professional ethicsمعادل اخلاق كاري يا
اخلاق حرفهاي در زبان فارسي است 1.تعريفهاي مختلفي اخلاق حرفهاي ارائه شده است:
الف) اخلاق كار ،متعهد شدن انرژي ذهني و رواني و فيزيكي فرد يا گروه به ايده جمعي است
در جهت اخذ قوا و استعداد دروني گروه و فرد براي توسعه به هر نحو.
ب) اخلاق حرفهاي يكي از شعبههاي جديد اخلاق است كه ميكوشد به مسائل اخلاقي
حرفههاي گوناگون پاسخ داده و براي آن اصولي خاص متصور است.
ج) اخلاق حرفهاي به مسائل و پرسشهاي اخلاقي و اصول و ارزشهاي اخلاقي يک نظام
حرفهاي ميپردازد و ناظر بر اخلاق در محيط حرفهاي است (حسينيان.)06 :0181 ،
د) مقصود از اخلاق حرفهاي مجموعه قواعدي است كه بايد افراد داوطلبانه و براساس نداي
وجدان و فطرت خويش در انجام كار حرفهاي رعايت كنند؛ بدون آن كه الزام خارجي داشته باشند
يا در صورت تخلف ،به مجازاتهاي قانوني دچار شوند.
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ه ) اخلاق فردي ،مسئوليتپذيري فرد است در برابر رفتار فردي خود ،صرفاً به منزلة يک فرد
انساني ،و اخلاق شغلي ،مسئوليتپذيري يک فرد است در برابر رفتار حرفهاي و شغلي خود ،به
مثابه صاحب يک حرفه يا پست سازماني ()Rabert., 2005

و) اين اخلاق ،دربرگيرندة مجموعهاي از احكام ارزشي ،تكاليف رفتار و سلوک و دستورهايي
براي اجراي آنهاست.
ز) اخلاق حرفهاي ،به منزلة شاخهاي از دانش اخلاق به بررسي تكاليف اخلاقي در يک حرفه و
مسائل اخلاقي آن ميپردازد و در تعريف حرفه ،آن را فعاليت معيني ميدانند كه موجب هدايت فرد
به موقعيت تعيينشده همراه با اخلاق خاص است (قراملكي.)12 :0181 ،
در تعريف اخلاق حرفهاي به موارد زير اشاره شده است:
 .0اخلاق حرفهاي رفتاري متداول در ميان اهل يک حرفه است.
 .2اخلاق حرفهاي مديريت رفتار وكردار آدمي هنگام انجامدادن كارهاي حرفهاي است.
 .1اخلاق حرفهاي رشتهاي از دانش اخلاق است كه به مطالعة روابط شغلي ميپردازد.
 .1اخلاق حرفهاي عبارت است از مجموعهاي از قوانين كه در وهلة اول از ماهيت حرفه و شغل
به دست ميآيد (قراملكي.)07 ،0182 ،
در بيشتر تعريفهايي كه از اخلاق حرفهاي شده است ،دو ويژگي ديده ميشود :الف) وجود
نگرش اصالت فرد و فرد گرايي؛ ب) محدودبودن مسئوليتها و الزامات اخلاقي فرد در شغل ،كه
به نظر ميرسد اين نگاه به اخلاق حرفهاي ،نوعي تحويلينگري و تقليل دادن اخلاق حرفهاي است؛
زيرا هويت جمعي و سازماني در نهادهاي مشاغل در كسب وكار ،بسي فراتر از شغل فردي اشخاص
است .با توجه به همين ديدگاه بود كه در اين اواخر نيز بحث از اخلاق حرفهاي در منابع مديريتي
و بيشتر در آثار و مباحث مربوط به مديريت منابع انساني مطرح ميشد.
امروزه با توجه به همين مورد ،در مفهوم جديد از اخلاق حرفهاي ،به مسئوليتهاي اخلاقي بنگاه
وسازمان اشاره ميشود كه جامعتر از تعريف سنتي است .در اين نگاه ،بنگاه به منزلة يک شخصيت
حقوقي دو گونه مسئوليت دارد :الف) مسئوليتهاي حقوقي كيفري؛ ب) مسئوليتهاي اخلاقي كه
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مسئوليتهاي اخلاقي بنگاه بسيار پييچيدهتر از مسئوليتهاي اخلاقي فردي ا شخصي و فردي ا
شغلي است .به عبارت ديگر ،مسئوليتهاي اخلاقي بنگاه شامل همه اضلاع و ابعاد سازمان ميشود
و اخلاقيات شغلي را نيز دربرميگيرد (مختاري .)20 :0181 ،البته اخلاق حرفهاي افزون بر اخلاق
كار ،حقوق كار را نيز دربرميگيرد (قراملكي.)02 :0181 ،
رعايت اخلاق حرفهاي در سازمان ،امري لازم و ضروري است تا سازمان از يک سو جامعه را
دچار تعارض نكند و از سوي ديگر ،با اتخاذ تصميمات منطقي و خردمندانه منافع بلندمدت خود
را تضمين كند .آن چيزي كه در مواجهه با مفهوم اخلاق حرفه بايد مد نظر ما قرار گيرد ،اين است
كه نخست اخلاق حرفهاي ،دربرگيرندة اخلاق فردي و اخلاق شغلي است ،اما از هر دو فراتر رفته
و به سازمان به مثابه يک مجموعه حقوقي ناظر است .دوم آنكه امروزه رويكردي استراتژيک به
اخلاق حرفهاي پيدا شده است و به همين دليل مسئوليت معنوي شركت به مديران استراتژيست
سپرده ميشود؛ نه به واحد پرسنلي و نه حتي به مديران اجرايي .سوم آنكه در حوزة اخلاق بايد دو
نوع رويكرد «فضيلتگرايانه« و «مسئلهمحور« را از يكديگر تفكيک كرد .نگرش سنتي به معضلات
اخلاقي صرفاً «فضيلتمحور« است ،نه «مسئلهمحور«؛ در حالي كه آنچه از معضلات اخلاقي سازماني
گرهگشايي ميكند ،رويكرد» «مسئله محور« است .چون معضل اخلاقي ،يک مسئله است و براي حل
اثربخش آن ،نيازمند كسب تخصص و مهارت هستيم .نكتة اساسي اين است كه ما بايد از
تلويحينگري دربارة اخلاق حرفهاي پرهيز كنيم .چهارم آنكه اخلاق سازماني نه لزوماً فرد ا وابسته
و نه حتي سازمان ا وابسته و نه محيط ا وابسته است؛ بلكه عوامل فردي ،محيطي و سازماني در آن
تأثير دارد .بنابراين ،ما در پرداختن به اخلاق ،نيازمند نگرش سيستمي هستيم .غفلت از اين عوامل
در مقام تبيين و تحليل معضلات اخلاقي ،تصميمگيري ما را از واقعبيني دور خواهد كرد.
بنابراين تحقيق حاضر بر آن است كه بتواند از لحاظ مفهمومي ،نظري و كاربردي اهميت رعايت
اصول اخلاق حرفهاي دبيران را بيان نموده و با استفاده از نتايج بدست آمده برنامهريزان و متوليان
امر را در جهت ارتقا و بهبود رعايت اصول اخلاق حرفهاي در حوزه آموزش و پرورش را ياري
نمايد.
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 -2روششخاسی تحقیق
به منظور بررسي استانداردهاي اخلاق حرفهاي دبيران مطالعات كتابخانهاي با استفاده از واژههاي
اخلاق حرفهاي ،حرفهاي گري ،تدريس ،معلم ،مسئوليت اخلاقي در نشريات معتبر و پايگاههاي
اطلاع رساني انجام گرديد .همچنين ،به برخي از كتب داخلي و خارجي در حوزه فرآيند آموزش،
تعليم وتربيت و اخلاق رجوع گرديد.

 -3نتایج
بررسي كتابخانهاي صورت گرفته نشان داد كه در ايران در حوزه علوم انساني تنها تعدادي مطالعه
مروري در زمينه اخلاق علمي يا پژوهشي انجام شده و چند مطالعه تطبيقي در زمينه اخلاق آموزشي
و فلسفههاي اخلاق يا مكاتب تعليم و تربيت صورت گرفته است .همچنين ،به منظور بررسي نقش
روابط انساني و برنامه درسي پنهان در تربيت اخلاقي فراگيران تعدادي مطالعه پژوهشي در دوره
آموزشي قبل از دانشگاه انجام شده است .اما مطالعهاي كه به تشريح استانداردهاي اخلاق حرفهاي
معلمي در ابعاد آموزشي و تربيتي پرداخته باشد يافت نگرديد .لذل هدف اصلي اين پژوهش تبيين
استانداردهاي اصولي اخلاق حرفهاي دبيران در دو بخش وظايف آموزشي و نقش تربيتي ايشان
ميباشد و براي پاسخ به اين سوالات كه استانداردهاي اخلاق حرفاي دبيران چيست و نقش تربيتي
دبيران در قبال دانشجويان چگونه بوده است و چه طور بايد به فعاليت برسد.
موضوع اخلاق حرفهاي مدت زماني است در كشورهاي مختلف و در گروههاي شغلي و
حرفههاي مختلف مورد توجه قرار گرفته و تلاشهايي در جهت تدوين استانداردهاي اخلاقي
صورت گرفته است .دانشگاهها نيز از آن جا كه به مثابهي پيشتازان حركتهاي فرهنگي ،اجتماعي و
سياسي جوامع بوده و اعتقادات و باورهاي حاكم بر آنها ،دير يا زود به كل جامعه تسري يافته و
عرصههاي تازه اي را بهسوي آحاد مردم خواهد گشود ،از توجه به اخلاق حرفهاي بي نياز نيستند.
امروزه در اخلاق حرفهاي ،تلقي «شما حق داريد و من تكليف» ،مبناي هر گونه اخلاق در كسب
و كار است .اين مبنا از رفتار ارتباطي فرد ،به صورت اصلي براي ارتباط سازمان با محيط قرار
ميگيرد و سازمان با دغدغة رعايت حقوق ديگران ،از تكاليف خود ميپرسد .ويژگيهاي اخلاق
حرفهاي در مفهوم امروزي آن عبارتاند از :داراي هويت علم و دانش بودن ،داشتن نقشي كاربردي،
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ارائة صبغهاي حرفهاي ،بومي و وابسته بودن به فرهنگ ،وابستگي به يک نظام اخلاقي ،ارائه دانشي
انساني داراي زبانِ روشن انگيزشي ،ارائه رويآوردي ميانرشتهاي.
«كادوزير» دربارة ويژگيهاي افرادي كه اخلاق حرفهاي دارند موارد زير را بيان ميكند:

مسئولیتپذیری
در اين مورد فرد پاسخگوست و مسئوليت تصميمها و پيامدهاي آن را ميپذيرد؛ سرمشق ديگران
است؛ حساس و اخلاقمند است؛ به درستكاري و خوشنامي در كارش اهميت ميدهد؛ براي اداي
تمام مسئوليتهاي خويش كوشاست و مسئوليتي را كه به عهده ميگيرد ،با تمام توان و خلوص
نيت انجام ميدهد.

برتریجویی و رقابتطلبی
در تمام موارد سعي ميكند ممتاز باشد؛ اعتماد به نفس دارد؛ به مهارت بالايي در حرفه خود دست
پيدا ميكند؛ جدي و پركار است؛ به موقعيت فعلي خود راضي نيست و از طرق شايسته دنبال ارتقاي
خود است؛ سعي نميكند به هر طريقي در رقابت برنده باشد.

صادق بودن
مخالف رياكاري و دورويي است؛ به نداي وجدان خود گوش فرا ميدهد؛ در همه حال به
شرافتمندي توجه ميكند؛ شجاع و با شهامت است.

احترام به دیگران
به حقوق ديگران احترام ميگذارد؛ به نظر ديگران احترام ميگذارد؛ خوشقول و وقتشناس است؛
به ديگران حق تصميمگيري ميدهد؛ تنها منافع خود را مرجح نميداند.

رعایت و احترام نسبت به ارزشها و هخجارهای اجتماعی
براي ارزشهاي اجتماعي احترام قائل است؛ در فعاليتهاي اجتماعي مشاركت ميكند؛ به قوانين
اجتماعي احترام ميگذارد؛ در برخورد با فرهنگهاي ديگر متعصبانه عمل نميكند.
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عدالت و انصاف
طرفدار حق است؛ در قضاوت تعصب ندارد؛ بين افراد از لحاظ فرهنگي ،طبقه اجتماعي و اقتصادي،
نژاد و قوميت تبعيض قائل نميشود.

همدردی با دیگران
دلسوز و رحيم است؛ در مصائب ديگران شريک ميشود و از آنان حمايت ميكند؛ به احساسات
ديگران توجه ميكند؛ مشكلات ديگران را مشكل خود ميداند.

وفاداری
به وظايف خود متعهد است؛ رازدار ديگران است؛ معتمد ديگران است.
اخلاق حرفهاي در تفكر سنتي ،كموبيش بر نظام ارسطويي استوار بوده است؛ اما امروزه نظامهاي
ديگري نيز كانون توجه است .در حال حاضر ،بيشتر از پنج نظام عمدة اخلاقي در بيان اخلاق حرفهاي
استفاده ميشود .ملاک مقبوليت اين پنج نظام در ميان دهها نظريه و نظام اخلاقي ،توانايي آنها در بيان
سيستماتيک فضايل و رذائل اخلاقي ،ارائه نظام سازگار ،فراگير و كاراست.اين پنج نظام اخلاقي
(نظريههاي عمده) عبارتند از :فايدهگرايي ،وظيفهگرايي ،عدالت فراگير ،آزادي فردي و زيبا و خير
مطلق .چهار نظرية نخست در واقع اصول راهبردي اخلاق را ملاک نهايي ميانگارند ،اما در نظرية
چهارم ،خداوند متعال ،برترين زيبايي و مشخصكننده ملاک نهايي اخلاق است .در اين نظام اخلاقي
كه روشنيبخش ديگر نظامهاي اخلاقي است ،تقرب به خدا و كسب رضايت او آرمان اخلاق است
و دستيابي به عدالت فراگير اجتماعي ،آزادي ،حرمت انسان و بيشترين سود براي بيشترين كسان نيز
از اهداف زندگي اجتماعي در چهار ساحت فردي ،شغلي ،سازمان و جامعه است 6 .گفتني است،
همة تحقيقات در چارچوب نظام اخلاقي اسلام ،بر اساس نظرية زيبا و خير مطلق انجام ميشود.
اخلاق حرفهاي در نظام اداري جمهوري اسلامي بايد هويت اسلامي داشته باشد و مبتني بر اخلاق
اسلامي شكل بگيرد .براي داشتن هويت اسلامي اخلاق حرفهاي در كشورمان ،به چهار دليل ميتوان
اشاره كرد :الف) از لحاظ فرهنگي به دليل وابستگي تودة مردم كشورمان به نظام عقيدتي اسلام؛03
از لحاظ ديني به دليل جداناپذيري اخلاق از دين در متن دين اسلام؛ 21ج) نياز به پويايي درون
فرهنگ اسلامي با توجه به مواجهة آن با چالش جهانيشدن؛د) از لحاظ نظام حكومتي ،الزام به
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حكومت دينمدار در نظام حكومت ديني و از لحاظ قانوني ،به تأكيد قانون اساسي ا در اصل هشتم
ا بر تصويب قوانين اسلامي در كشور 22.نظام اخلاق اسلامي به گونهاي است كه با اخلاق حرفهاي
در هم آميخته و تفكيکناپذير است؛ زيرا در اين نظام ملاک نهايي و نهايت سعادت بشري ،الله است
و انسان در مقام خليفه و جانشين الهي در زمين ،محور توجهات اخلاقي است؛ بدين معنا كه
خشنودي انسان و خدمت به او موجب رضايت و تقرب به خداوند ميشود؛ از اينرو ،نظام اخلاق
اسلامي با توجه به ملاک نهايي ،در صدد است با ارائه دستورالعملها و آييننامههاي اخلاقي در سطح
حرفه و زندگي اجتماعي و همچنين با در نظر گرفتن پيشرفتهاي مادي در جهت بهبود زندگي
انسانها ،زمينة سعادت و كمال حقيقي بشر را فراهم آورد.
دربارة مورد اخير بايد گفت در اخلاق حرفهاي اسلامي ،ملاک نهايي اخلاق همانا خواست خداوند
ا خير مطلق ا است .مهمترين اصول راهبردي كه ميتوانند منشأ شكلگيري مؤلفههاي كاربردي
اخلاق حرفهاي (اسلامي) شوند ،عبارتاند از :الف) كرامت انساني؛ ب) آزادي فردي؛ ج) عدالت
اجتماعي در مفهوم عام قرار دادن هر امري در جايگاه شايسته آن؛ د) امانتورزي در دو سطح
امانتداري و بينش امانتنگري 21در اين بين ،اصل چهارم مهمترين اصل (اصلالاصول) است.
مفهوم امانتداري در كسبوكار ،قابل تجزيه به سه پرسش است .0 :چه چيزي در كسبوكار
مورد امانت قرار ميگيرد؟  .2مراد از امانتداري در قبال آن امور چيست؟  .1صاحبان امانت كيستند؟
البته امانتداري در حرفه نميتواند به معناي عدم تصرف باشد؛ زيرا تصرف و بهكارگيري مقوم
كسبوكار است؛ بلكه تصرف در حرفه دو گونه است :امانتدارانه و غيرامانتدارانه .در اين زمينه
تصرف امانتدارانه استفاده بهينه و شايسته است .ضامن امانتداري در نگرش اسلامي اين بينش
است كه عالم همه محضر خداست .با اين نگاه ،فرد با بصيرت ايماني به امانتنگري در جهان هستي
ميرسد و همه چيز از جمله خود را امانت خداوند ميداند .پس در مواجهه با همه چيز و در استفاده
از همة امور ،راه امانتداري را ميپيمايد و چنين حزم و احتياطي تقوا است .اصول منشور اخلاقي
در اسلام ،در همة حرفهها مشترک است؛ ولي تفاوت حرفهها در فروع است .بدين ترتيب ،اصولي
را كه از منابع اسلامي به دست ميآيد ،ميتوان در تمامي حرفهها جاري ساخت .پس بايد اخلاق
اداري و سازماني جزو برنامههاي آموزش در سازمان قرار گيرد.

عوامل پایهای اخلاق حرفهای
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يكي از صاحبنظران اين نظريه به نام زيونتس در مقالهاي عواملي را به منزلة عوامل پايهاي براي
اخلاق حرفهاي برميشمارد كه عبارتاند از:

الف :استقلال حرفهای اخلاق علمی
اين عامل مانند اخلاق در هر نظام حرفهاي ديگر بايد منعكسكنندة هنجارهاي دروني حرفه و
احساس تعهد اخلاقي از سوي خود حرفهايها و نهادهاي تخصصي آنها باشد ،نه آنكه در قالب
بايدها و نبايدهاي اخلاقي به آنها تحميل و قبولانده يا گوشزد شود .براي مثال ،يک مدير بايد در
حرفة خود مسائلي مانند صداقت ،دقت ،قابل اعتماد بودن ،گشوده بودن به فضاي انتقاد و ارزيابي،
پرهيز از جزميت ،احترام به زيردستان و اطرافيان ،توجه به حريم خصوصي و مسئله حفظ اسرار
افراد را سرلوحة خويش قرار دهد.

ب) خودفهمی حرفهای
پايه و اساس اخلاق ،خودفهمي حرفهاي است .افراد تنها با فهمي از كار و فعاليت حرفهاي خود،
فلسفه آن و نسبتش با زندگي مردم است كه به درک اخلاقي از آن نائل ميآيند و در نتيجه ،در
مناسبات خود با طبيعت و جهان پيرامون خود ،نوعي احساس دروني از تعهد به آن ارزشها پيدا
ميكنند.

ج:عیخیتگرایی ،بیطرفی و عدم جانبداری
از مهمترين اصول اساسي كه در اغلب اسناد و مباحث مربوط به اخلاق حرفهاي علمي مورد
تأييد قرار ميگيرد ،رعايت عينيتگرايي و بيطرفي است .فردي كه اخلاق حرفهاي را در زندگي
شغلياش به كار ميگيرد ،نبايد جانبداري غيرعقلاني نسبت به منبعي كه داراي صفات غيراخلاقي
است نشان دهد.

د) فراتر رفتن از مفهوم معیشتی
تا زماني كه فردي درگير مسائل فيزيولوژيكي باشد ،توجه به مسائل ديگر كمرنگتر خواهد بود.
معناي اخلاق حرفهاي با عبور از مفهوم معيشتي آن به عرصة ظهور ميرسد .زماني كه افراد در
فعاليت و كسبوكار حرفهاي خود از سطح گذران زندگي مادي فراتر ميآيند ،دستكم سه سطح

تبيين اصول اخلاق حرفهاي دبيران در حوزه آموزش و پرورش

507 /

ديگر از فعاليتهاي علم و فناوري براي آنها معنا مييابد .0 :احساس كارآيي ،اثربخشي و توليد
كيفيت به عنوان ارزش افزوده؛  .2احساس خدمت به مردم و مفيد واقعشدن؛  .1احساس رهاسازي
از طريق بازتوزيع فرصتها و نقد قدرت.

ضرورت ترویج اخلاق حرفهای در سازمان
توسعة سازماني تلاشي پيگير ،منسجم و كاملاً برنامهريزي شده است كه به منظور بهبود و نوسازي
نظام صورت ميگيرد .هدف از توسعة سازماني ،هم بهبود زندگي (شغلي) فرد و هم بهبود كاركرد
سازمان است.
با توجه به اهميت اخلاق حرفهاي در توسعة سازمان ،لازم است در تعيين اثربخشي (ميزان تحقق
اهداف سازماني) و هدايت منابع (از جمله منابع انساني) به ميزان آموزش اخلاق حرفهاي در سازمان
توجه شود .البته در زمينه مذكور از جمله موانع تغيير رفتار اخلاقي در هر سازمان ،جهل و ناآشنايي
كاركنان از اخلاقيات شغل و سازمان بيان شده است .با توجه به اينكه امروزه هيچ سازماني قادر
نيست بدون آموزش توسعه يابد ،لازم است در سازمانها افزون بر آموزش تخصصها و مهارتهاي
مورد نياز هر شغل به كاركنان ،ايجاد روحية تعاون ،كار مشترک و دستهجمعي و به ويژه اخلاق
اداري و سازماني جزو برنامههاي آموزش در سازمان قرار گيرد.
از آنجا كه منشور اخلاقي در هر سازمان طي فرايند گفتوگو و مشاركت تمامي كاركنان و
رئيسان به وجود آمده است ،به منزلة يک ميثاق عمومي سازمان پذيرفته شده است .به تدريج سازمان
گسترش اين اصول را جزو اهداف خود ميپذيرد .بدين منظور ،شيوههاي مختلفي براي آموزش
اخلاق حرفهاي در سازمانها به وجود آمده است كه يادگيري مستقيم ،رايجترين آنهاست؛ اما اين
شيوه نشان داده است كه كارآيي لازم را ندارد .پس با توجه به اينكه ترويج اخلاق در سازمان ،به
معناي يادگيري سبک خاصي از زندگي سازماني است ،بايد به شيوههاي غيرمستقيم مانند
آموزشهاي حين عمل و آموزشهاي اجتماعي و فرهنگي ،توجه بيشتري شود.
اما جداي از نوع آموزش ،به منظور تعيين محتواي آموزشي ،سازمان بايد نيازهاي آموزشي را از
مقايسه ميان وضع موجود و وضع مطلوب (با آنچه لازمة پاسخگويي به منشور اخلاقي و اهداف
سازمان است) مشخص كند .براي تعيين وضع موجود (ميزان پايبندي كاركنان به اخلاق حرفهاي
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سازمان) و حتي براي تعيين وضع مطلوب (ديدگاه كاركنان به عنوان افرادي آگاه به شرايط سازماني
براي ارائه مؤلفههايي كاربردي) لازم است از تحقيقات دربارة اخلاق حرفهاي حمايت كرد.
منشور اخلاقي هر سازماني ،از اشتراک عمومي همة اعضاي سازمان در مورد اصول و قواعد
اخلاقي خاصي كه در جهت بهبود و توسعة فعاليتهاي سازماني است ،به دست ميآيد .در صورتي
كه اگر بخواهيم ارزشهاي خاصي را به صورت پذيرش همگاني در آوريم ،بايد در ابتدا از توسعة
آگاهيها و دانشهاي مرتبط شروع كنيم .سپس به تدريج نگرشها را تغيير ،و در نهايت به عنوان
خروجي ،رفتارها را تحت تأثير قرار داد.
فيلسوفان پديدارشناسي كه در تشخيص عارضة تحويلينگري پيشگام بودند ،رهيافت
پديدارشناختي را روش درمان تحويلينگري ميدانستند؛ اما پس از پنجاه سال كارآيي ،شيوههاي
آنها مورد ترديد و نقد قرار گرفت؛ به ويژه در حوزة اخلاق حرفهاي پديدارشناسي نتوانست الگوهاي
پژوهشي قابل اجرا به ميان آورد .از دهة شصتِ سدة بيستم ،الگوهاي حل مسئله ميانرشتهاي به
منزلة رهيافت مؤثر در پيشگيري و درمان تحويلينگري معرفي شد .متأسفانه عدهاي تلقي
تحويلينگر از رهيافت ميانرشتهاي اخذ كردهاند و آن را به مطالعة چندرشتهاي كاهش دادهاند.
مطالعه چندرشتهاي بدون الگوهاي حل مسئله ،عقيم است.
امروزه تلفيق منسجم رهاورد رشتهها و چالش روشمند رهيافتها ،دو الگوي اثربخش در حل
مسائل چندتباري شناخته ميشوند .مسائل اخلاقي در حرفه ،ماهيت چندتباري دارند و بدون اخذ
الگوهاي ميانرشتهاي قابل تحليل نيستند .تلقي تحويلينگر بر چندتباري بودن مسائل اخلاقي پرده
ميافكند و حصرگرايي روششناختي را در فهم و تحليل مسائل اخلاقي در حرفه رواج ميدهد و
اين امر ،خود تحويلينگري را تشديد ميكند و بر آن دامن ميزند و اينچنين حلقة معيوب رشد
ميكند.
براي پيشگيري تحويلينگري در ترسيم مسئوليتهاي اخلاقي بنگاههاي كسبوكار ،تدوين سند
جامع اخلاقي شركت را توصيه ميكنيم .اين سند متضمن اصول اخلاقي ،منشور اخلاقي سازمان و
عهدنامه اخلاقي كاركنان و مديران است و در اخلاقپژوهي الگوهاي ميانرشتهاي ،تحويلينگري را
پيشگيري و درمان ميكنند.
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براي درمان اين معضل ،بايد اخلاق حرفهاي را بسيار گستردهتر از قوانين و مقررات و
مسئوليتهاي حرفهاي و هنجارهاي جاري مشاغل ،مسئوليتهاي اخلاقي منابع انساني ،اصول
اخلاقي و عهدنامههاي اخلاقي حرفهها در نظر بگيريم .تدوين سند جامع اخلاقي شركتها كه به
روش پويا به صورت دو الگوي تلفيق منسجم رشتهها و چالش روشمند رهيافتهاست ،راهحل
مناسبي براي اين معضل به نظر ميرسد.

 -4بحث و نتیجهگیری
يكي از راهكارهاي سالم سازي محيط سازماني ،احياي اخلاقيات در آن است  .اخلاق در سازمان،
ارتباطات اثربخش را به وجود مي آورد و موجب بهره وري سازماني و رضايت شغلي در كاركنان،
و در نهايت ،موجب تعالي و پيشرفت سازمان مي شود .يكي از مشكلات ما اين است كه اخلاق هيچ
گاه در حوزة حرفه و شغل مطرح نبوده است؛ درحالي كه آموزه هاي ديني ،به اخلاق ،هم در حوزة
فردي و هم در حوزة حرفه اي توجه دارد.
اخلاق حرفه اي ،مانند شمشير دو لبه اي است كه يک لبة آن تهديد ،و لبة ديگر آن فرصت است .

ضعف در نظام اخلاقي ،تهديد ،و تقويت آن فرصت را براي سازمان به ارمغان مي آورد .اخلاق حرفه
اي تأثيري چشمگير بر فعاليت ها و نتايج سازمان دارد و در نهايت ،موفقيت سازمان را دنبال مي
كند.

در اين پژوهش ،سه راهكار جهت نهادينه كردن اخلاق حرفه اي دحوزه آكوزش و پرورش ،ارائه
شد .يكي از راهكارها جهت نهادينه كردن اخلاق حرفه اي در سازمان ها به كارگيري نيروي انساني
مقيد به رعايت اخلاقيات و قانون در سازمان هاست .طبق آموزه هاي ديني ،وجود معيارهاي
ايدئولوژيكي و ارزشي اخلاقي در كاركنان ،زمينه ساز رعايت اخلاقيات و قانون در محيط كار توسط
آن است كه بايد هنگام به كارگيري نيرو ،به ويژه در مشاغل كليدي سازمان به آن توجه شود .انسان
با وجود داشتن قوه فكر،
كم و بيش تحت تأثير اعمال ديگران است؛ بنابراين ،آموزش عملي اخلاق توسط مدرساني كه خود
متصف به صفات و رفتارهاي اخلاقي باشند و قانون را رعايت كنند ،مي تواند يک راهكار ديگر
باشد .همچنين تدوين منشور اخلاقي كه مجموعه اي از رهنمودهاي اخلاقي ارزشي است ،براي
هماهنگي بين مديران و كارمندان سازمان ،از ديگر راهكاره است.
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رعايت اخلاق حرفهاي در سازمان ،امري لازم و ضروري است تا سازمان از يک سو جامعه را
دچار تعارض نكند و از سوي ديگر ،با اتخاذ تصميمات منطقي و خردمندانه منافع بلندمدت خود
را تضمين كند .آن چيزي كه در مواجهه با مفهوم اخلاق حرفه بايد مد نظر ما قرار گيرد ،اين است
كه نخست اخلاق حرفهاي ،دربرگيرندة اخلاق فردي و اخلاق شغلي است ،اما از هر دو فراتر رفته
و به سازمان به مثابه يک مجموعه حقوقي ناظر است .دوم آنكه امروزه رويكردي استراتژيک به
اخلاق حرفهاي پيدا شده است و به همين دليل مسئوليت معنوي شركت به مديران استراتژيست
سپرده ميشود؛ نه به واحد پرسنلي و نه حتي به مديران اجرايي .سوم آنكه در حوزة اخلاق بايد دو
نوع رويكرد «فضيلتگرايانه« و «مسئلهمحور« را از يكديگر تفكيک كرد .نگرش سنتي به معضلات
اخلاقي صرفاً «فضيلتمحور« است ،نه «مسئلهمحور«؛ در حالي كه آنچه از معضلات اخلاقي سازماني
گرهگشايي ميكند ،رويكرد» «مسئله محور« است .چون معضل اخلاقي ،يک مسئله است و براي حل
اثربخش آن ،نيازمند كسب تخصص و مهارت هستيم .نكتة اساسي اين است كه ما بايد از
تلويحينگري دربارة اخلاق حرفهاي پرهيز كنيم .چهارم آنكه اخلاق سازماني نه لزوماً فرد ا وابسته
و نه حتي سازمان ا وابسته و نه محيط ا وابسته است؛ بلكه عوامل فردي ،محيطي و سازماني در آن
تأثير دارد .بنابراين ،ما در پرداختن به اخلاق ،نيازمند نگرش سيستمي هستيم .غفلت از اين عوامل
در مقام تبيين و تحليل معضلات اخلاقي ،تصميمگيري ما را از واقعبيني دور خواهد كرد.
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چکیده
ارزشيابي آموزشي يكي از مهمترين برنامههاي هر سازمان ميباشد كه اطلاعات خوبي در زمينه
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 -1مقدمه:
منابع انساني به عنوان ضرورت در كار سازمانها مطرحاند .مبناي ثروت آفريني در اقتصاد امروز،
دانش و تخصص است .بي شک عصر حاضر ،عصر سازمانها است و متوليان اين سازمانها ،انسانها
هستند .نيروي انساني كه خود به واسطه در اختيار داشتن عظيمترين منبع قدرت يعني تفكر ،ميتوانند
موجبات تعالي ،حركت و رشد سازمانها را پديد آورند .در فضاي پرشتاب و سرشار از تحول و
رقابت دنياي امروز ،آنچه كه منجر به كسب مزيت رقابتي سازمانها ميگردد ،نيروي انساني با
كيفيت ،خلاق و پوياست .از اين رو در عصر حاضر ،منابع انساني دانشگر به عنوان مهمترين قابليت
سازمان در كسب مزيت رقابتي و همچنين عمدهترين دارايي نامشهود قلمداد ميشوند و بايد كاركنان
را كليد طلايي بهبود كيفيت و بهرهوري كليه فرآيندهاي سازماني دانست (طبرستاني و احديان،
.)01 :0186
در حال حاضر نيز عليرغم پيشرفتهاي تكنولوژيک و ورود فناوريهاي متنوع در سازمانها،
هنوز منابع انساني مهمترين بازوي رشد و ترقي سازمانها و ادارات محسوب ميشوند .در عصر
حاضر بررسي و شناخت عوامل موثر بر عملكرد شغلي كاركنان يكي از برنامههاي مهم مديريت در
اين بخش محسوب ميشود .سازمانهايي كه با ديد مثبت به آموزش مينگرند به اين نكته توجه
دارند كه در دنيايي از كمبود مهارتها قرار دارند (ساروخاني و همكارن .)062 :0180 ،نيروي انساني
هر جامعه ،سرمايه جاودان و فعال توليد ،آفرينش رفاه مادي و نيل به اهداف معنوي و تعالي انساني
است و ديگر عوامل سرمايه و تكنولوژي ،مولفههاي تبعي محسوب ميشوند ( Belcourt et al.,

 .) 2008يكي از عوامل مهم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي ،گسترش همه ابعاد آموزش و
تربيت نيروي انساني متخصص و دانا به كار است .آموزش جوهره زندگي و زندگي نيازمند آموزش
است .اين مهم نيست كه انسان چگونه و كجا ميآموزد .همه جا براي آموختن مناسب است و
هيچگاه دير نيست و لحظهاي نبايد از آموختن غفلت ورزيد ( نظامآبادي و همكاران.)11 :0183 ،
از انجا كه نيروي انساني كارآمد ،با ارزشترين منبع هر سازماني به حساب ميآيد قسمت اعظم
سرمايهگذاريها ،معطوف به نيروي انساني گرديده است .مهمترين ابزاري كه در اين منظور مورد
استفاده قرار ميگيرد آموزش است كه با هدف ارتقاي كيفي سطح مهارت ،دانش و نگرش موجب
توانمندي افراد در ايفاي وظايف خود و كاميابي سازمان ،مورد استفاده قرار ميگيرد (خراساني و
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همكاران .)11 :0186 ،اهميت اين امر تا آنجاست كه مطابق استانداردهاي ايزو  3110بايستي
روش هاي اجرايي براي مديريت تحصيلات ،آموزش و شايستگي كاركنان تعيين و مدون شده ،به
اجرا درآمده و نگهداري شود تا بدين وسيله توسعه نظاممندي در شايستگي افراد ايجاد شود .سازمان
بايد نيازهاي آموزشي را شناسايي نموده ،امكانات آموزشي را فراهم آورده و اثر بخشي آن را ارزيابي
نمايد .اين امر تضمين ميكند كه كليه فعاليتهاي تاثير گذار بر كيفيت محصول و خدمات ،توسط
افراد شايسته انجام شود (قليچ لي .)011 :0186 ،از اين رو هر سازمان بايستي زمينه رشد و توسعه
دانش كاركنان خويش را فراهم كرده و بسترهاي مناسبي را در اين زمينه ايجاد كند .اين امر متوجه
اين است كه در ابتدا برگزاري كلاسها و جلسات توجيهي جهت آشنايي با فرايندهاي كاري سازمان
براي كاركنان جديد الورود به سازمان آغاز ميشود و در طول خدمت نيز با برگزاري منظم دورههاي
آموزشي و بازآموزي به همراه كلاسهاي آموزشي ،دانش و اطلاعات كاركنان روزامد ميشود تا آنها
بتوانند با تركيب اطلاعات و تجربيات كاري ،دانش و توانمنديهاي خود را ارتقاء دهند (توكلي،
 .)1 :0188تحولات فزآينده در زمينه دانش تكنولوژي ،نيازهاي آموزشي جديدي را براي مشاغل
مختلف به وجود ميآورد كه تحصيلات رسمي و دانشگاهي به تنهايي پاسخگو نبوده و در نتيجه به
انواع ديگر آموزش از جمله آموزشهاي ضمن خدمت نياز است .آموزش كاركنان به عنوان كليد
طلايي توسعه هر سازماني يكي از عوامل اصلي و اركان مهمي است كه سازمان را به پويايي و نهايت
كارايي و اثربخشي ميرساند .از دهه  0361ميلادي به بعد تربيت نيروي انساني جايگاه ويژهاي يافته
است و اگر جامعهاي بخواهد نظام اقتصادي و اجتماعي و نيازمنديهاي جديد همساز نمايد ناچار
است سياست جامعي را در توسعه نيروي انساني كارآمد داشته باشد و اين امر جز از طريق نظام
تعليم و تربيت ميسر نخواهد بود ( چركزي و همكاران .)26 :0188 ،از سوي ديگر ،اگرچه افراد در
سازمانها نقشها و موقعيتهاي متفاوتي را احراز ميكنند ولي اين بدان معنا نيست كه فاقد نياز
باشند .در حقيقت نيازها و انگيزههاي انساني ،عناصر كليدي در تشخيص چگونگي رفتار افراد در
سازمانها ميباشند .كاركردن افراد در سازمانها هميشه به عنوان وسيلهاي جهت برآورد كردن
نيازهاي خود از طريق انجام شغلهايشان مورد ملاحظه قرار ميگيرد .بايد بيان نمود كه محل كار
عرصهاي است كه به وضوح ميتواند نيازهاي كاركنان را در زمينه استقلال ،شايستگي و احساس
ارتباط به ديگران را برطرف كند ( .)Ihan et al., 2012نكته قابل تامل در اين تحقيق توجه به امر
آموزش در راستاي افزايش توانمنديهاي كاركنان براي سازمانها داراي اهميت بسياري ميباشد.
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بدين ترتيب با توجه به اهميت امر آموزش در سازمانها و ادارات ،در اين پژوهش به بحث ضرورت
ارزشيابي دورههاي آموزش ضمن خدمت كاركنان اداره آموزش و پرورش به خصوص دبيران و
ضرورت اثر بخشي برنامههاي آموزشي در سازمانها پرداخته ميشود.

 -2آموزش
سازمان ها ،ساز و كار يا وسيله تحقق هدف هاي جامعه محسوب مي شوند .سازمان ها در واقع به
منزله تدابير و وسايلي هستند كه براي رفع نيازهاي اساسي جامعه شكل گرفت ه و به فعاليت مي
پردازند  .بررسي شكل گيري و تحول سازمان ها نشان مي دهد كه در گذشته به علت ساده بودن
زندگي بشري و تكنولوژي محدود ،ساختار و كاركردهاي سازمان ها ساده و ابتدايي بوده و افراد
براي انجام فعاليتهاي آن نياز چنداني به دانش و معلومات حرفه اي نداشتند  .تغيير و تحولاتي كه
بعدها در شكل زندگي اجتماعي به وجود آمد موجب وسعت و گستردگي در ابعاد گوناگون سازمان
ها شد و در نتيجه اهداف ،وظايف و مسئوليت هاي آن پيچيده تر و اداره امور آن نيز به مراتب
دشوارتر شد  .در چنين شرايطي ديگر افراد بدون داشتن دانش و مهارت ها ي لازم قادر به انجام
وظايف و فعاليت هاي سازمان ها نبودند .پيامد چنين تغييرات و تحولات عظيم صنعتي ،تكنولوژيكي،
اقتصادي و  ...در قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم ضرورت آموزش را در سازمان ها به امري حياتي
مبدل كرد .كميسيون خدمات نيروي انساني تعريف وسيع و گسترده اي از آموزش ارائه مي دهد و
آموزش را يک فرآيند طراحي شده جهت اصلاح نمودن طرز فكر ،دانش يا مهارت ها ي رفتاري از
طريق يادگيري تجربي ،جهت نائل شدن به عملكرد موثر در يک فعاليت يا در دامنه اي از فعاليتها و
اهداف آنها در كارگاههاي آموزشي كه توانايي هاي افراد و رضايت فعلي و آتي نيازهاي نيروي
انساني سازمان را توسعه مي دهند مي داند اما بنا به تعريف يونسكو  ،سازمان علمي و فرهنگي ملل
متحد ،آموزش و پرورش عبارت است از تمام كنش ها ،اثرات ،راهها و روشهايي كه براي رشد و
تكامل و توانايي هاي مغزي ،معرفتي و همچنين مهارت ها ،نگرش ها و رفتار انسان بكار مي روند،
البته به طريقي كه شخصيت انسان را تا ممكن ترين حد آن تعالي بخشد و يكي از ارزشهاي مثبت
جامعه اي كه در آن زيست مي كند ،باشد.
آموزش ،تجربه اي است مبتني بر يادگيري ،كه به منظور ايجاد تغييرات نسبتا ماندگار در فرد
صورت مي گيرد تا وي بتواند توانايي خود را براي انجام كار بهبود بخشد .به عب ارت ديگر به هر
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گونه فعاليت يا تدبير از پيش طرح ريزي شده اي كه هدف آن آسان كردن يادگيري در يادگيرندگان
است ،آموزش گويند.
در تمامي اين تعاريف ،آموزش عا مل اساسي تعالي انسانهاست و اين تعالي مي تواند در تلطيف
روابط كاركنان و مديريت نيز اثربخش باشد  .فردي كه كار خود را خوب بداند از كار كردن لذت
مي برد و برايش ايجاد رضايت مي كند و ناخودآگاه اين رضايت را ناشي از محيط كار مي داند .

آموزش به خوبي اين هدف را تحقق مي بخشد .نقش يادگيري در سازمان ها اخيرا مورد توجه
زيادي قرار گرفته است  .آگاهي از چگونگي روند ي ادگيري و نحوه تاثير آن بر رفتار بعدي كاملا
مفيد مي باشد  .بدين علت است كه بسياري از سازمان ها منابع هنگفتي صرف آموزش كاركنان مي
كنند  .همه رف تارهاي پيچيده انساني از طريق يادگيري حاصل مي شود و اگر مديران بخواهند
رفتار فرد را توجيه ،پيش بيني يا كنترل نمايند بايد بدانند آنها چگونه آن رفتار را ياد گرفته اند .يک
ضعف در تعداد زيادي از نظامهاي مديريت عملكرد اين است كه مديران و سرپرستان به قدر كافي
به آموزش كاركنانشان اهميت نمي دهند و در نهايت بازخورد لازم را دريافت نمي كنند

 -3آموزش کارکخان آموزش و پرورش (دبیران)
آموزش كاركنان كليه كوشش هايي است كه در جهت ارتقاي سطح دانش ،آگاهي ،مهارت هاي فني،
حرفه اي و شغلي و همچنين ايجاد رفتار مطلوب در كاركنان يک سازمان به عمل مي آيد و آنان را
آماده انجام وظايف و مسئوليتهاي شغلي خود مي نمايد تافلر ،مهمترين فعاليت و راه رويارويي با
تحولات عظيم در زندگي آينده را براي پذيرش تغيير ،آموزش مي داند  .آموزش مؤثر و پرمايه به
افراد كمک مي كند تا آنها بتوانند به رشد و توانايي كافي در شغل خود دست يابند و با كارايي
بيشتري كار كنند  .بديهي است كه افراد هر چقدر از دانش و آموزش بهتر در مورد كار خود برخوردار
باشند فرآيند يادگيري آنها بهتر است و به ارائه انديشه ها و نظريات مفيد تري بر اي بهبود كار مي
پردازند
اصول آموزش كاركنان با توجه به مقتضيات سني ،شغلي ،زماني ،محتوي و  ...شرايطي را بر
آموزش ها حاكم مي كند كه از يک سو فراگيران ،توانايي سازگاري با آن را داشته باشند و از سوي
ديگر ،آموزش ها قادر باشند حداكثر اط لاعات ،دانش و مهارت ها ي مورد نياز كاركنان را در شرايط
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زماني محدود منتقل نمايند  .لذا بهره برداري صحيح از مزاياي آموزش كاركنان و تحقق اهداف
سازمان مستلزم توجه به اصولي چند مي باشد:

 -0هماهنگي رسالتها و اهداف كلي آموزش كاركنان با ويژگيهاي نظام آموزشي جامعه
 -2ارتباط تنگاتنگ با نيازهاي شغلي ،توسعهاي و فردي كاركنان
 -1ايجاد انگيزههاي قوي براي فراگيران
 -1مداومت آموزشها
 -1كاربردي بودن آموزشها

 -4آموزش ضمن خدمت
آموزش و بهسازي منابع انساني به عنوان يكي از استراتژيهاي اصلي دستيابي به سرمايه انساني
از درون رشد و گسترش فزاينده وظايف و كاركردهاي سازمانهاي اداري و صنعتي و تحول در
روند نگاه به انسان و منابع انساني سرچشمه ميگيرد .آموزش محركي براي ايجاد تحول اجتماعي
است كه به طور بالقوه موقعيتهاي برابري را براي افراد به وجود ميآورد .آنان را براي تحرک
شغلي و استفاده از استعدادهايشان آماده ميسازد و در نهايت باعث ايجاد حوزهاي وسيع از انديشهها
و مهارتهاي ضروري براي ساختن جامعهاي نوين و توسعه يافته ميشود (نقيبزاده.)01 :0181 ،
آموزش ضمن خدمت عبارت است از كوشش نظام مند به منظور هماهنگ كردن آرزوها ،علايق
و نيازهاي آتي سازمان ،در قالب كارهايي كه از اف راد انتظار مي رود .با وجود اين ،به هر نحوي
كه بخواهيم آموزش ضمن خدمت را تعريف كنيم ،جوهره اصلي آن در همه سازمان ها و نهادها
عبارت است از افزايش كارايي كاركنان و ايجاد سازش با محيط و در نتيجه ،افزايش خدمات  .اما
كاركنان يک سازمان با توجه به ميزان گستردگي مؤس سه ،عمدتا از لحاظ گروههاي مختلف
اجتماعي و اقتصادي هستند  .اين افراد از لحاظ جنس ،سن ،زمينه شهري يا روستايي ،ميزان درآمد
و حتي رفتار اخلاقي با هم متفاوتند  .مطالعات نشان مي دهد كه استقبال از دوره هاي آموزشي در
مواردي كه افراد داراي تحصيلات بالا باشند ،تازه استخدام شده باشند ،عضو انجمن حرفه اي( نظير
انجمن معلمان ) باشند ،يا از لحاظ سني جوان باشن د ،به نحو چشمگيري افزايش مي يابد؛ در حالي
كه اين امر در مورد مردان ،افراد مسن تر و با سابقه ي بيشتر ،پايين تر است( فتحي واجارگاه ، ،با

ضرورت ارزشيابي دورههاي آموزش ضمن خدمت با رويكردي جامعه در مديريت عملكرد حرفهاي دبيران

519 /

اين روشنگري ،آموزش ضمن خ دمت چيزي نيست جز تلاش هايي كه در جهت ارتقاي دانش و
آگاهي و مهارت هاي فني ،حرفه اي و شغلي و نيز استقرار رفتار مطلوب در كاركنان يک موسسه يا
سازمان صورت مي گيرد و آنان را براي انجام بهينه وظايف و مسئوليتهاي شغلي آماده مي كند.
آموزش ضمن خدمت پديده نويني محسوب نميشود ،بلكه داراي سابقه طولاني است و همواره
مورد توجه بوده است ( ،)Sadri, 2004, 13اما توجه به استقرار نظام آموزش مجازي براي رفع
نيازهاي آموزشي در حين كار كاركنان سازمانها از جمله آموزش و پرورش ،پديده نويني محسوب
ميشود.

 -5ارزشیابی و اهداف آن
در فرهنگ لغت دهخدا ،ارزشيابي به مفهوم تعيين ارزش و اعتبار چيزي و نيز تعيين نمره يا رتبه
چيزي آمده است .در اين فرهنگ اصطلاح ارزشيابي معادل واژه ارزيابي هم آمده است و ارزيابي،
عمل يافتن ارزش در هر ،چيز (تقويم) و ارزياب كسي اس ت كه ارزش هر چيز را معين مي كند
(مقوم) تعريف شده است (دهخدا .)006 :0181 ،در معناي وسيع كلمه ،ارزشيابي به داوري آگاهانه
درباره كارها ،انديشه ها ،راه حل ها و روش ها براي منظوري معين و بر اساس ملاكي مشخص،
اطلاق مي شود  .بر اساس تعريف مذكور ،ارزشيابي از يک فعاليت عبارت است از قضاوت در مورد
ارزش آن فعاليت با توجه به معيارهاي از پيش تعيين شده و اطلاعات جمع آوري شده (سام خانيان،
 )11 :0181بنابراين مي توان گفت در برنامه آموزشي ،ارزشيابي عبارت است از" توصيف و سنجش
ميزان اثربخشي برنامه و تحقق هدفهاي تعيين شده در آن  ".به عنوان مثال ،بررسي ميزان تغييري كه
در اثر اجراي برنامه آموزشي در افراد حاصل شده است مي تواند م ورد نظر باشد .در ارزشيابي ،در
هر مورد  ،هدف ها بايد كاملا تعريف و مشخص شوند  .به عبارت ديگر ،مي توان گفت ارزشيابي
روشي است كه به وسيله آن ميزان نزديكي به هدف مورد نظر سنجيده مي شود .از جمله هدفهاي
ارزشيابي كه مي توان بدان ها اشاره كرد عبارتند از:

سنجش و تشخيص ميزان پيشرفت كارآموزان؛
جلوگيري از تكرار انحرافات ،رفع نقايص و ارائه راه حل هاي مناسب؛
سنجش سودمند بودن روش هاي آموزش ،راههاي تعليم و رفع نقايص آنها؛
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كسب اطلاعات بيشتر جهت اخذ تصميمهاي اداري و غيره (سام خانيان.)011 :0181 ،
بنابراين با در نظر گرفتن مطالب فوق ،پي مي بريم كه به طور قطع و مسلم ارزشيابي يكي از
قسمتهاي عمده و مهم برنامه هاي آموزشي به شمار مي رود  .در اين صورت ارزشيابي بايد به طور
مداوم در طول مدت برنامه آموزشي ،در پايان آن و حتي در دنباله آن در محيط واقعي و زنده كار
ادامه داشته باشد تا نكات ضعف برنامه را لذا كنترل و  -پس از شناخت از بين برده و نكات مثبت
آن را تقويت نمايد (ابطحي .)011 :0181 ،ارزيابي عملكرد برنامه هاي آموزشي و نيز ارائه گ
زارشات بعد از آموزش و تقديم آن به رياست سازمان ،كه در واقع انعكاس نواقص و كمبودها و
ب الاخره اقداماتي در جهت رفع نواقص اعلام شده است از وظايف مدير آموزش در هر سازماني
مي باشد (ميرسپاسي.)271 :0181 ،

-6ارزشیابی آموزشی
ارزشيابي دوره هاي آموزشي يک ابزار لازم و ضروري براي مدير آموزش محسوب مي شود .

ارزشيابي جزء لاينفک نگرش سيستماتيک به آموزش محسوب مي شود  .از ارزيابي آموزش تعابير
مختلفي شده است  .هدف ارزيابي ،مانند نظارت  ،گردآوري اطلاعات براي بهبود فرآيند برنامه ريزي
است  .بايد توجه داشت كه ارزيابي فقط يک بار پس از اجراي برنامه آموزشي انجام نمي پذيرد
بلكه در تمام طول اجراي برنامه به طور مستمر ،ارزيابي بايد انجام گيرد تا تطبيق عملكرد را با هدف
برنامه ميسر سازد (گروه مشاوران يونسكو .)011 :0163 ،توجه بيشتر به اندازه گيري اثربخشي
آموزش و توسعه ،توسط گروه تحقيق مديريت آش ريج به عنوان ويژگي خاص پيشرفته ترين
نگرش" متمركز "به آموزش ضمن خدمت و توسعه صورت گرفته است.

كساني كه مي خواهند فعاليتهاي آنها در طرح هاي دولتي انگليس داراي مرتبه و درجه اي باشد،
بايد ثابت كنند كه در برنامه آنها بخش ارزشيابي نيز وجود دارد (اسلومن .)081 :0182 ،ارزشيابي به
عنوان جرياني تلقي مي شود كه داده ها و اطلاعات لازم را براي تصميم گيري فراهم مي كند.

ارزشيابي به عنوان فعاليتي مشتمل بر توصيف و قضاوت است .تعريفي كه از جامعيت بيشتري
برخوردار است و بيشتر عناصر مورد بحث را شامل مي شود  .بي باي معتقد است ا رزشيابي يعني
جمع آوري و تفسير نظامدار ،شواهدي كه به قضاوت ارزشي با عنايت به عملي كه رخ مي دهد،
منجر مي شود (فتحي و همكاران .)211 :0177 ،هامبلين تعريفي كلي از ارزشيابي ارائه مي كند .
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بنا بر تعريف وي ،هر گونه اقدام براي كسب اطلاعات (بازخورد) در مورد اثرات برن امه آموزشي
و برآورد كردن ارزش آموزش در پرتو آن اطلاعات را ارزشيابي مي گويند  .از نظر وي ا رزشيابي
در پنج سطح انجام مي شود  :واكنش ،يادگيري ،رفتار شغلي ،سازمان و ارزش نهايي (اسلومن،
 .)08 :0182در واقع بزرگترين خدمت ارزشيابي ،مشخص كردن قسمتهايي از دوره است كه نياز به
بهبود و اصلاح دارند.

مسئولان نيز براي اثبات سودمندي و كارايي برنامه به دنبال ارائه مدارک مستند و قابل قبول
هستند  .اين تمايل آنها را وسوسه مي كند تا از آزمونهايي ب راي صحت برنامه خود استفاده كنند؛
اما ،كمک از ارزشياب را تا زمان تكميل برنامه به تعويق اندازند .شايد دليل اين امر شک و ترديد
آنها از برنامه و برداشتي است كه از ارزشيابي به عنوان عامل قضاوت كننده از نتيجه فعاليت خود
دارند  .در حالي كه براي بهبود و اصلاح دوره ،مدارک بايد از شروع دوره ،زمان اجرا و پايان برنامه
گردآوري شوند .از اين رو تأكيد بر آن است كه يک ارزشيابي موفق بايد از اولين مراحل برنامه به
خدمت گرفته شود؛ زيرا ارزشيابي بيشتر به خاطر اصلاح و بهبود تعليم و تربيت صورت مي گيرد تا
براي ارزشيابي محصولي آماده شود (مهجور )006 :0177 ،همانطور كه به آن اشاره شد ارزشيابي
ممكن است به شيوه هاي مختلف تعريف شود  .طبقه بندي فعاليتهاي ارزشيابي به صورت سلسله
مراتبي مي تواند روشي مفيد در اين جهت باشد.

-7ضرورت تعیین اثربخشی برنامههای ارزشیابی و آموزشی
عوامل درگير در دوره هاي آموزشي مي تواند شامل فراگيران ،سازمان مطبوع ،مدرسان و طراحان
دوره هاي آموزشي شود  .بنابراين طبيعي است كه براي مثال ،فراگيران وقت و انرژي خود را صرف
دوره مي كنند و انتظار دارند دانش ،مهارت ها و ارزش هاي مناسبي را كشف كنند  .سازمان نيز
هزينه ها و منابع آموزشي را فراهم مي كند و انتظار دارد ع ملكرد شغلي و سازماني بهبود يابد .

مدرسان نيز وقت ،انرژي و مهارت هاي خود را در اختيار آموزش قرار مي دهند و انتظار حق
التدريس ،رضايت حرفه ا ي و ...را دارند .طراحان دوره آموزشي نيز تخصص و وقت خود را صرف
تدوين برنامه هاي آموزشي ضمن خدمت مي كنند و مايلند ثمره تلاش هاي خود را مشاهده كنند
(.)Nikolas, 2009: p19
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به طوركلي ضرورت تعيين اثربخشي برنامه هاي آموزشي عبارتند از:
 -0تعيين بازده آموزش
 -2ارتقاي كيفيت آموزش
 -1توسعه اعتماد جمعي

 -8ارزیابی اثر بخشی دورههای آموزشی
در مورد ارزيابي اثر بخشي آموزش ،تعريف جامع و مشخصي وجود ندارد و اين به خاطر آن است
كه فرآيند دستيابي به آن  ،كار دشواري است  .ارزيابي اثر بخشي آموزش يعني اينكه تا حدودي
تعيين كنيم آموزش ها ي انجام شده تا چه حد منجر به ايجاد مهارت هاي مورد نياز سازمان به
صورت عملي و كاربردي شده است.

ارزیابی اثربخشی آموزش یعخی:
تعيين ميزان تحقق اهداف آموزش؛
تعيين نتايج قابل مشاهده از كارآموزان در اثر آموزش هاي اجرا شده؛
تعيين ميزان انطباق رفتار كارآموزان با انتظارات نقش سازماني؛
تعيين ميزان درست انجام دادن كاري كه مورد نظر آموزش بوده است؛
تعيين ميزان تواناييهاي ايجاد شده در اثر آموزش ها براي دسترسي به هدفها؛
تعيين ميزان ارزش افزوده به عنوان كيفيت و آن ميزان ارزشي كه به نظام آموزشي افزوده مي شود،
ميزاني كه موقعيت كنوني فراگيران و كارآموزان از نظر دانش ،نگرش و مهارت هاي عملي به هر
طريق بتوان به نظام آموزشي نسبت داد كيفيت ارزش افزوده به شمار مي آيد (بازرگان.)026 :0162 ،
علي رغم محدوديتها و عوامل بازدارندهاي كه ارزيابي اثر بخشي برنامه هاي آموزشي را محدود
ميسازند دلايل منطقي و قابل قبول ديگري نيز وجود دارد كه اجراي برنامه هاي ارزيابي آموزشي
در سازمان ها را ضروري ساخته است كه ذكر چند نمونه از آنها خالي از لطف نيست.

تلقي آموزش به عنوان يک امر ارزشمند به جاي تلقي آن به عنوان يک هزينه؛
انسانها اساس ًا موجوداتي ارزياب هستند كه پيوسته در مورد پديده هاي پيرامون خود ارزشيابي
مي كنند .
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كليه فعاليتهاي موجود در سازمان در معرض ارزشيابي مي باشند خواه برنامها رزيابي در اختيار
باشد و يا نباشد.

اما وجود يک برنامه ارزيابي آموزشي در سازمان فرصتي را فراهم مي آورد كه برخي معيارهاي
ذ هني به صورت عيني و مشخص تري مورد استفاده قرار مي گيرند .بديهي است كه ثبات و اعتبار
معيارهاي عيني بيش از قضاوتهاي ذهني است؛
الزامات ناشي از مقررات و آئين نامه هاي سازماني ،سيستمهاي مديريت كيفيت كه سازمان ها
را مقيد مي سازند نسبت به فعاليتهاي آموزشي و نتايج حاصل از آنها بي تفاوت نبوده و نتايج حاصل
از آن را مورد پيگيري قرار دهند؛
جهت دار نمودن برنامه هاي آموزشي سازمان با توجه به مشخص شدن نقاط قوت و ضعف آن؛
به حداقل رسانيدن هزينه هاي زائد آموزشي؛
تطبيق هر چه بيشتر نيازهاي دانشي ،مهارتي و رفتاري كاركنان با دوره هاي آموزشي موجود در
سازمان (بطحي و همكاران.)26 :0188 ،
پاتريک ( ،)0333دلايل اصلي ارزيابي اثربخشي آموزش ضمن خدمت را چنين بيان مي كند:
 -0توجيه دلايل وجودي واحد آموزش با نشان دادن نقش و اهميت آن در تحقق اهداف و
رسالتهاي سازمان؛
 -2تصميم گيري لازم در خصوص تداوم داشتن يا تداوم نداشتن يک برنامه آموزشي
كسب اطلاعات در مورد اينكه چگونه مي توان برنامه هاي آموزشي را در آينده بهبود داد.

يک اصل كلي و قديمي در بين بزرگان امر آموزش وجود دارد مبني بر اينكه هر وقت در يک
سازمان بخواهند تعديل نيرو انجام دهند يا سازمان خود بخواهد سياست كوچک سازي را در پيش
بگيرد ،ابتدا به دنبال واحدهايي مي رود كه با حذف آنها ،كمترين ضرر ممكن به سازمان برسد  .به
عنوان مثال ،در بخش مدي ريت منابع انساني ،واحدهايي همچون اداره امور كاركنان ،حقوق و
دستمزد ،روابط عمومي و واحد آموزش وجود دارند .در برخي از سازمان ها مدير ارشد ممكن
است چنين فكر كند كه همه آنها به جز واحد آموزش براي سازمان ضروري هستند  .حال در چنين
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زماني است كه ميزان اثر بخشي برنا مه هاي آموزشي در واحد آموزش مورد توجه واقع ميشود
(ابطحي.)068 :0181 ،

 -9نتایج
در عصر حاضر آموزش ضمن خدمت سازمانها و ادارات يكي از مهمترين مسائل در كشورهاي
مختلف است .آموزش مداوم ،طبيعت تكاملجويي انسان ،تغيير و تحولات عميق در عرصههاي
مختلف دانش و فناوري بشري و پيچيده شدن نيازها ،خواستههاي آموزش كاركنان را مقولهاي
اجتنابناپذير و فراروي تمام ملل قرار داده است.
با توجه به تغييرات و تحولات اخير در حوزه آموزش و پرورش ،هماهنگ شدن دبيران با اين
تغييرات و كسب مهارتهاي جديد يک ضرورت انكارناپذير و واقعيتي عيني براي جامعه فرهنگي
ميباشد .از آنجايي كه آموزش به خودي خود باعث افزايش بهرهوري نيروي انساني نميگردد،
تعيين اثر بخشي آموزشها فرآيندي پيچيده و مستلزم بكارگيري تكنيکهاي ارزشيابي است.
تعيين نيازهاي آموزشي نيز نخستين عامل ايجاد و تضمين اثر بخشي كاركرد آموزش و بهسازي
است كه اگر به درستي انجام شود مبناي عينيتري براي برنامهريزي به عنوان نقشه راه فراهم خواهد
ساخت.

پیشخهادات
 -0بررسي همه جانبه روشهاي ارزيابي اثر بخشي آموزشي در داخل و خارج از كشور
 -2ارزيابي مهارتهاي شركت كنندگان در حيطه آموزشي قبل از برگزاري دورههاي آموزشي
 -1ايجاد دبيرخانه كيفيت آموزش در ادارات و دانشگاهها جهت بررسي كيفيت آموزشي
دورههاي برگزار شده

مخابع
 .0ابطحي ،حسين (  .) 0171آموزش و بهسازي منابع انساني  .ويرايش  .2تهران :موسسه مطالعات و برنامه
ريزي آموزش سازمان گسترش.
 .2ابطحي ،حسين (  .) 0181آموزش و بهسازي سرمايه هاي انساني .ويرايش  .1تهران :پويند.
 .1ابطحي ،حسين و ديگران (  .) 0187استراتژي هاي مديريت منابع انساني ( بررسي موردي) .تهران:
پويند ،آزادمهر.
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 .1ابطحي ،حسين ؛ پيدايي ،مير شجيل (  .) 0182شيوه هاي نوين ارزيابي اثربخشي دوره هاي آموزشي در
سازمان ها .مديريت و توسعه08 ،
 .1ابيلي ،خدايار (  . ) 0172آموزش و بهسازي نيروي انساني .مديريت در آموزش و پرورش07 .
 .6اردلان ،رضا (  .) 0171بررسي ضرورت آموزش ضمن خدمت كتابداران در كتابخانه هاي مركزي دانشگاه
ها ي تابعه وزارت فرهنگ و آموزش عالي ايران .پايان نامه كارشناسي ارشد كتابداري و اطلاع رساني،
دانشگاه تربيت مدرس.
 .7اسلومن ،مارتين (  .) 0182استراتژي آموزش حرفه اي .ترجمه محمد ضيائي بيگدلي .تهران :سارگل.
 .8تبين اصالت تغيير دائمي در  ) C.E.O.الحسيني ،حسن (  .) 0173تئوري مهندسي مداوم سازمان نهاد
سازمان ها به عنوان عرصه بالندگي فرد و جامعه) .بندرعباس :دانشگاه هرمزگان.
 .3آقايار ،سيروس (  .) 0186توانا سازي كاركنان و توانمندسازي كاركنان .اصفهان :سپاهان.
 .01بازرگان ،عباس (  .) 0162ارزيابي آموزش و كاربرد آن در سوادآموزي تابعي  .تهران  :مركز نشر
دانشگاهي.
 .00جباري ،لطفعلي ( " .) 0180سنجش اثربخشي برنامه هاي آموزشي" .تدبير : 027 ،ص 72
 .02چايچي ،پريچهر (  .) 0180شيوه هاي آموزش ضمن خدمت .تهران :آن.
 .01حاجي كريمي ،عباسعلي؛ رنگريز ،حسن (  .) 0173مديريت منابع انساني .تهران[ :بي نا].
 .01خراساني ،اباصلت ؛ حسن زاده باراني كرد ،سودابه (  .) 0186راهبردها و استراتژي هاي نياز سنجي
آموزشي .تهران :مركز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران.
 .01دفت ،ريچارد (  .) 0178تئوري سازمان و طراحي ساختار  .ترجمه علي پارسائيان  .ترجمه محمد اعرابي.
تهران :دفتر پژوهشهاي فرهنگي.
 .06دهخدا ،علي اكبر (  .) 0181لغت نامه .تهران :دانشگاه تهران ،موسسه لغت نامه دهخدا.
 .07سام خانيان ،محمد ربيع (  .) 0181برنامه ريزي آموزش منابع انساني (مباني و فرآيند ها) .تهران :مهربرنا.
 .08سيف ،علي اكبر ( .) 0173روانشناسي پرورشي( يادگيري و آموزش) .ويرايش  .1تهران :آگاه.
 .03شفيعا ،محمد علي (  .) 0177آموزش اثر بخش و ارزيابي آن  .تهران :مركز آموزش و پژوهش صنايع
ايران ،مديريت و توسعه تكنولوژي.
 .21شيمون ال ،دولان و ديگران (  .) 0181مديريت امور كاركنان و منابع انساني  .ترجمه محمد علي
 .20طوسي؛ محمد صائبي .تهران :مركز آموزش مديريت دولتي.
 .22صدري ،صدرالدين (  .) 0181نظام آموزش كاركنان دولت (مباني ،اصول ،راهبردها و الگوي طراحي).
تهران :سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ،معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني.
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 .21طبرسا ،غلامعلي ؛ احديان ،منا ( " .) 0186مديريت منابع انساني؛ قدرتمندي شركتهاي كوچک " .تدبير
083 ،ص 01
 .21عمادزاده ،مصطفي (  .) 0171مباحثي از اقتصاد آموزش و پرورش .ويرايش {.2اصفهان} :انتشارات جهاد
دانشگاهي اصفهان.
در آموزش " .نما :مجله الكترونيكي مركز اطلاعات و  ICTفتاحيان ،حسام الدين ( " .) 0181نقش مدارک
علمي ايران ،1 ،دسترس پذير در:http://dbase4.irandoc.ac.ir/scripts/wxis.cgi
 .21فتحي واجارگاه ،كورش (  .) 0177اصول برنامه ريزي درسي .تهران :ايران زمين.
 .26فتحي واجارگاه ،كورش (  .) 0181برنامه ريزي آموزش ضمن خدمت كاركنان .تهران :سمت.
 .27قاسمي ،بهروز (  .) 0182تئوريهاي رفتار سازماني .تهران :هيات.
 .28قليچ لي ،بهروز (  .) 0186تعالي منابع انساني  :ارزيابي ،برنامه ريزي و بهبود  .تهران  :موسسه بهره وري
و منابع انساني.
 .23كاراسكو ،لوراورتگا ؛ واندركست ،اگبرت سانچز ( " .) 0181متخصص اطلاع رساني در جامعه شبكه
بندي شده" .اكتبر  .) 0336زير  -ترجمه جواد بشيري  .ارائه شده در چهل و هشتمين كنگره فيد (اتريش
)21 :
 .11نظرحسين غريبي ،تهران :مركز اطلاعات و مدارک علمي ايران.
 .10كانجيلان ،اوما ( " .) 0181توسعه منابع انساني در علوم كتابداري و اطلاع رساني از راه دور  :چشم
اندازهايي اكتبر  -براي هند " .ترجمه علي حسين قاسمي  .ارائه شده در چهل و هشتمين كنگره فيد
(اتريش. )21 :زير نظرحسين غريبي ،تهران.مركز اطلاعات و مدارک علمي ايران.
 .12كراني ،رضا (  .) 0178بررسي طرز تلقي كاركنان شركت آب و فاضلاب استان كرمانشاه در مورد آثار
دوره هاي طرح رشد و ارتقاء  .پايان نامه كارشناسي ارشد  .موسسه تحقيقات و آموزش مديريت.
 .11گروه مشاوران يونسكو (  .) 0163فرآيند برنامه ريزي آموزشي .ترجمه فريده مشايخ .تهران :مدرسه.
 .11محمدي ،داود (  .) 0182برنامه ريزي آموزش ضمن خدمت كاركنان در سازمان ها ،موسسات و صنايع.
تهران :پيام.
 .11مشبكي ،اصغر (  .) 0177مديريت رفتار سازماني  :تحليل كاربردي ،ارزشي از رفتار سازماني .تهران:
ترمه.
 .16مهجور ،سيامک (  .) 0177ارزشيابي آموزشي (نظريه ها ،مفاهيم اصول و الگوها) .شيراز :ساسان.
 .17مير سپاسي ،ناصر (  .) 0181مديريت استراتژيک منابع انساني و روابط كار .تهران :مير.
 .18نيازآذري ،كيومرث (  .) 0186رويكردهاي رفتاري در نظامهاي آموزشي .تهران :شيوه.
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«تحلیل و بررسی تاثیر کارایی دورههای آموزش ضمن خدمت بر رضایت شغلی
دبیران مقطع ابتدایی»
1

سمیه امیرپور
معصومه امیرپور

2

چکیده
هدف از پژوهش حاضر تحليل و بررسي ارتباط كارآيي دورههاي آموزش ضمن خدمت با رضايت
شغلي معلمان مقطع ابتدايي بود .جامعه آماري پژوهش  071نفر از دبيران مقطع ابتدايي شهر
مياندوآب بود كه بر اساس جدول مورگان  001نفر به طور تصادفي-طبقهاي براي نمونه تحقيق
انتخاب شدند .جهت جمعآوري اطلاعات در اين تحقيق از پرسشنامههاي طراحي شده توسط محقق
و تجربيات كارشناسان متخصص امر و پرسشنامههاي رضايت شغلي استفاده گرديد .براي تجزيه
و تحليل دادهها از روشهاي آمار توصيفي و استنباطي در نرم افزار  SPSS.20استفاده شد .نتايج
بدست آمده در اين تحقيق بيانگر اين بود كه كيفيت دورههاي آموزشي ضمن خدمت در سطح
متوسط و رضايت شغلي معلمان مقطع ابتدايي در سطح مطلوب قرار دارد .بين كارايي دورههاي
آموزش ضمن خدمت با رضايت شغلي معلمان ارتباط معني دار وجود دارد و كيفيت دورههاي
آموزش ضمن خدمت قابليت پيشبيني رضايت شغلي معلمان مربوطه را دارد .بنابراين باتوجه به
نتايج پژوهش حاضر انتخاب صحيح دورههاي ضمن خدمت براي دبيران ميتواند مزايايي از قبيل
رضايت شغلي و انگيزه دو چندان را به همراه داشته باشد.
کلمات کلیدی :آموزش ضمن خدمت ،آموزش و پرورش ،رضايت شغلي ،كارايي

 .0دبير مقطع ابتدايي اداره آموزش و پرورش شهرستان مياندوآب ا Amirpoor94@gmail.com
 .2دبير مقطع ابتدايي اداره آموزش و پرورش شهرستان شاهيندژ ا Amirpoor94@gmail.com
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 1ل مقدمه:
بقا ،دوام و پيشرفت هر جامعهاي به كارايي و كيفيت تعليم و تربيت آن جامعه بستگي دارد .به
طوري كه هر كشور از اساتيد و معلمان با انگيزهاي كه از حرفه خود رضايت داشته باشند برخوردار
باشد ،ميتواند نسل جوان خود را در قالب نظام تعليم و تربيت خود پرورش داده و براي آيندهاي
بهتر آماده كند (عمادزاده .)11-27 :0163 ،هدف آموزش و پرورش ،تعليم و تربيت افراد بيشتر است
و با توجه به ابزاري كه در اختيار دارد ،سعي ميكند دگرگونيهاي مطلوبي را در افراد ايجاد كرده،
استعدادهاي آنها را شكوفا و افراد را به سر حد كمال برساند (شيار.)12 ،0170 ،
مطالعات انجام شده در خصوص آموزش ضمن خدمت به طور كلي و آموزش ضمن خدمت
معلمان به طور ويژه ،عمدتا در جهت مشخص كردن تاثير اين آموزشها در افزايش تواناييها و
رضايت شغلي انجام گرفته است .در اين رابطه يافتههاي فرهمند ( )0130نشان ميدهد كه آموزش
ضمن خدمت در افزايش دانش و مهارت كاركنان تاثير جالب توجهي داشته ،ولي در زمينه بهبود
رضايت شغلي آنها اثربخش نبوده است .نتايج پژوهش ايزدي ( )0170نيز نشان ميدهد ،شركت در
دورههاي آموزش ضمن خدمت معلمان موجب پايبندي بيشتر به قوانين سازماني ،افزايش همكاري
در مدرسه ،افزايش توانايي تدوين در معلمان و بهبود عملكرد تحصيلي شاگردان ميشود .نتايج
مطالعات شينوهارا  )2110(0و پارادهان و همكاران )2111( 2و ميرزامحمدي ( )0181در مطالعات
مختلف نيز نشان داد ،دلايل عمده شركت معلمان در دورههاي آموزش ضمن خدمت ،رضايت
روحي پس از تدريس موفق ،آموختن روشهاي پژوهش در آموزش به ويژه با تاكيد بر فناوري
اطلاعات و ارتباطات و افزايش رشد حرفهاي آنها ميباشد .در تحقيقي كه كرامت ( )0181با عنوان
رابطه دورههاي آموزش ضمن خدمت مهارتهاي رايانه و رضايت شغلي كاركنان وزارت بهداشت
درمان و آموزش پزشكي انجام داد ،دريافت كه آموزشهاي ضمن خدمت مهارتهاي رايانهاي،
موجب افزايش رضايت شغلي كاركنان ميشود و ساير يافتهها حاكي از معنادار بودن و تاييد افزايش
مولفههاي تنوع شغلي ،ارتباطات سازماني و تعهد سازماني در بين گروه آموزش ديده بود .در تحقيقي
كه انديشمند ( )0186به منظور بررسي رابطه بين دورههاي آموزش ضمن خدمت و كارآيي كاركنان
0- Shionohara
2- Parajan

541

 /همايش توسعهي حرفهاي :نگاهي نو به تكريم معلّم

در اداره بهزيستي شهرستان كرمان انجام داد ،به اين نتيجه رسيد كه كاركنان آموزش ديده نسبت به
كاركنان آموزش نديده به نظارت و كنترل كمتري نياز دارند و براي انجام كار خود شوق و انگيزه
بيشتري دارند و از انجام آن لذت ميبرند.
نتيجه پژوهش جودي )2117( 0مويد آن است كه آموزش ضمن خدمت بر حل مسئله،
خودكارآمدي ،رضايت شغلي بالاتر و انگيزش بالاتر موثر بود ،اما بر سازگاري شغلي تاثيري نداشت.
در تحقيقي كه اشميت  )2117(2با عنوان رابطه بين آموزش ضمن خدمت و رضايت شغلي انجام
داد به اين نتايج رسيد كه ارتباط بين رضايت شغلي و آموزش ضمن خدمت به صورت كلي بود.
آموزشهاي شغلي ،از جمله مدت زمان صرف شده در آموزش ،روش آموزش و محتوا تاثير بيشتري
بر اين رضايت داشتند .نتايج پژوهش ماجلان ( )0187نيز نشان داد ،بين نقش دورههاي آموزش
ضمن خدمت در رفع نيازهاي آموزشي و رضايت شغلي آنها رابطه مثبت وجود دارد .محبوبه
( )0131نيز با مطالعه تطبيقي تاثير آموزشهاي ضمن خدمت بر رضايت شغلي و رفع نيازهاي
آموزشي معلمان آموزش و پرورش ايران و آلمان دريافت كه تاثير آموزش ضمن خدمت بر رضايت
شغلي دو جامعه مورد مطالعه در رفع نيازهاي آموزشي معلمان كشور آلمان نسبت به معلمان كشور
ايران اختلاف معني داري ندارد .نتايج پژوهش صالح زاده ( )0176نيز مويد است كه بين آموزش
ضمن خدمت و رضايت شغلي كاركنان صدا و سيماي مركز خوزستان رابطه معنا داري وجود دارد.
در تحقيقي كه آديمي )2100( 1با عنوان عملكرد شغلي در مدارس متوسطه استان ايكيتي نيجريه
انجام داد ،دريافت كه بين رضايت شغلي معلمان و عملكرد شغلي آنان در مدارس رابطه معنا داري
وجود دارد .در تحقيقي ديگري مفيني و پوي )2101( 1با عنوان بررسي رابطه بين رضايت كاركنان
و عملكرد سازماني در سازمانها دريافتند كه همبستگي مثبت بين عملكرد سازماني و پنج مولفه
رضايت شغلي يعني شرايط كار ،استفاده از توانايي ،خلاقيت ،كارگروهي و استقلال وجود دارد.

0- Jody
2- Steven W Schmidt
1- Adeyemi
1- Mafini & Pooe
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لذا ،با استناد به موارد مزبور ،چنين ميتوان بيان كرد كه آموزش ضمن خدمت بايد متناسب با
ويژگيهاي آموزش يادگيرندگان باشد .در آموزش ضمن خدمت بايد ملاک آموزش عملي باشد،
براي آموزش بايد انگيزه كافي در يادگيرندگان موجود باشد و آموزش ضمن خدمت بايد انعطاف-
پذير باشد .هدف نهايي آموزش كاركنان كارايي و اثربخشي بيشتر و بهتر است؛ بنابراين بررسي و
آگاهي از نتايج و بازده دورههاي آموزشي ضمن خدمت كاركنان ،لازمه فرآيند آموزش است و با
اين كار است كه حلقه آموزشي تكميل ميشود .همچنين اكثر مطالعات و بررسيهاي انجام شده به
ضرورت و اجراي دورههاي آموزشي ضمن خدمت اعتراف دارند و نتايج مثبت آن ،تقويت كننده
و رشد دهنده منابع انساني هر سازماني ميباشد .مطالعات موجود در سازمانهاي آموزشي نيز
حكايت از اثر دورههاي آموزشي بر عملكرد كاركنان دارد .برگزاري دورههاي آموزشي و به طور
كلي ،سرمايهگذاري بر روي نيروي انساني در سازمان آموزشي ،توجيه مناسب دارد و مطابق با
يافتههاي اكثر پژوهشهاي صورت گرفته در اين قلمرو ،آموزش ضمن خدمت موجب بهبود
عملكرد كاركنان سازمان خواهد شد .همچنين اكثر مطالعات و بررسيهاي صورت گرفته در
كشورهاي خارجي و داخلي ،تاثير آموزشهاي ضمن خدمت را بر رضايت شغلي كاركنان مثبت
ارزيابي كردهاند.
اما مطالعات محدودي در خصوص ارتباط دورههاي آموزش ضمن خدمت معلمين مقطع ابتدايي
با رضايت شغلي آنها انجام شده است .از اينرو پژوهش حاضر در صدد است به اين سئوال پاسخ
دهد كه آيا بين كارايي دورههاي آموزش ضمن خدمت با رضايت شغلي معلمان مقطع ابتدايي ارتباط
معناداري وجود دارد؟

-2روش پژوهش
روش پژوهش حاضر از نوع توصيفي -همبستگي بود كه به صورت پيمايشي انجام شد .جامعه
آماري تحقيق همه معلمان مقطع ابتدايي شهر مياندوآب ( 071نفر) بودند .براي نمونه تحقيق بر
اساس جدول مورگان 001 ،نفر ( 71نفر مرد و  11نفر زن) به طور تصادفي -طبقهاي انتخاب شدند.
به منظور دستيابي به اهداف تحقيق از دو پرسشنامه آموزشهاي ضمن خدمت و پرسشنامه رضايت
شغلي اسميت ،كندال  ،استفاده شد .عليرغم استاندارد بودن پرسشنامهها ،هر دو پرسشنامه بومي-
سازي شده و روايي صوري و محتوايي آنها پس از اعمال نظرات اصلاحي توسط  02نفر از
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متخصصين تاييد شد .پايايي پرسشنامهها نيز در يک مطالعه مقدماتي با  11آزمودني و با آلفاي
كرونباخ ( )1/70براي پرسشنامه آموزشهاي ضمن خدمت و ( )1/86براي پرسشنامه رضايت
شغلي محاسبه شد .براي تحليل دادهها از روشهاي آماري توصيفي شامل جدول توزيع فراواني،
ميانگين و انحراف استاندارد و روشهاي آمار استنباطي مانند كلمو گروف -اسميرنوف ،تي تک
گروهي ،رگرسيون خطي و تي استودنت مستقل با نرم افزار  SPSS.20استفاده شد.

 3ل نتایج
با توجه به نتايج جدول  ،0از آزمون  K-Sچنين نتيجه گرفته ميشود كه چون مقادير سطح معناداري
هر دو پرسشنامه بزرگتر از سطح آزمون است ،يعني  ،α=1/11بنابراين هر دو پرسشنامه توزيع
طبيعي دارند .به همين دليل ،براي انجام آزمون فرضيهها از آزمونهاي پارامتريک استفاده شده است.
جدول  :0نتايج آزمون كلمو گروف-اسميرنوف براي بررسي وضعيت طبيعي بودن دادهها دز
پرسشنامه

نتايج جدول  2نشان ميدهد با توجه به مقدار تي و سطح معناداري كه بزرگتر از  1/1است ،بين
ميانگين محاسبه شده مقدار آزمون تفاوت آماري معناداري وجود ندارد؛ بنابراين كارايي دورههاي
ضمن خدمت در حد متوسط قرار دارد.
جدول  :2نتايج آزمون تي تک گروهي براي تعيين سطح كارايي دورههاي آموزش ضمن خدمت
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نتايج جدول  1نشان ميدهد با توجه به مقدار تي و سطح معناداري كه كوچكتر از  1/1است ،بين
ميانگين محاسبه شده و مقدار آزمون تفاوت آماري معناداري وجود ندارد؛ بنابراين رضايت شغلي
معلمين مقطع ابتدايي در حد مطلوب قرار دارد.
جدول  :1نتايج آزمون تي تک گروهي براي تعيين سطح رضايت شغلي دبيران مقطع ابتدايي

نتايج جدول  1نشان ميدهد ،با توجه به ضريب رگرسيون خطي محاسبه شده ،بين كارآيي دورههاي
ضمن خدمت و رضايت شغلي معلمان مقطع ابتدايي ارتباط معناداري وجود دارد؛ بنابراين ،كارآيي
دورههاي ضمن خدمت پيشبيني كننده خوبي براي رضايت شغلي معلمان است.
جدول  :1ضريب رگرسيون براي پيشبيني رضايت شغلي از روي كارايي دورههاي ضمن خدمت

نتايج جدول  1نشان ميدهد ،با توجه به آزمون تي براي گروههاي مستقل محاسبه شده ،بين كارايي
دورههاي ضمن خدمت در بين معلمان زن و مرد اختلاف معناداري وجود ندارد.

جدول  :1آزمون تي مستقل براي كارايي دورههاي ضمن خدمت در بين زنان و مردان
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نتايج جدول  6نشان ميدهد ،با توجه به آزمون تي براي گروه مستقل محاسبه شده ،بين رضايت
شغلي در بين معلمان زن و مرد اختلاف معناداري وجود ندارد.

جدول  :6آزمون تي مستقل براي رضايت شغلي در بين زنان و مردان

 -4بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر بررسي ارتباط كارايي دورههاي آموزش ضمن خدمت با رضايت شغلي
معلمانمقطع ابتدايي بود .نتايج پژوهش نشان داد بين كارايي دورههاي ضمن خدمت و رضايت
شغلي معلمان ارتباط مستقيم و معني داري وجود دارد و با افزايش كارايي دورههاي ضمن خدمت
رضايت شغلي معلمان نيز افزايش مييابد؛ كه يافتههاي پژوهش با نتايج تحقيقات فرهمند (،)0180
معصومي ( )0171ناهمخوان است .فرهمند ( )0180در تحقيقي دريافت كه آموزش ضمن خدمت
در افزايش دانش و مهارت كاركنان تاثير جالب توجهي داشته ،ولي در زمينه بهبود رضايت شغلي
آنها اثربخش نبوده است .معصومي ( )0171نيز در پژوهش خود با موضوع «بررسي رابطه رضايت
شغلي معلمان مدارس راهنمايي منطقه  01آموزش و پرورش تهران با ميزان موفقيت آنها در تدريس»
به اين نتيجه رسيد كه در رابطه با ميزان موفقيت دبيران در امر تدريس و ميزان رضايت آنان از
تدريس ،چه در دبيران مرد و چه در دبيران زن رابطه معناداري وجود ندارد .ولي با نتايج بيشتر
پژوهشهاي انجام گرفته در اين زمينه همخواني دارد ،در اين رابطه جودي اير ( )2117در تحقيقي
به اين نتيجه دست يافت كه بين آموزش ضمن خدمت و رضايت شغلي رابطه مثبت و مستقيم
وجود دارد .ايزدي ( )0170نيز در تحقيقي به اين نتيجه رسيد كه شركت در دورههاي آموزش ضمن
خدمت معلمان موجب پايبندي بيشتر به قوانين سازماني ،افزايش همكاري در مدرسه ،افزايش
توانايي تدوين در معلمان و بهبود عملكرد تحصيلي شاگردان مي شود .شينوهارا و همكاران ()2110
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دلايل عمده شركت معلمان در دورههاي آموزش ضمن خدمت را رضايت روحي پس از تدريس
موفق ،آموختن روشهاي پژوهش در آموزش به ويژه با تاكيد بر فناوري اطلاعات و ارتباطات و
افزايش رشد حرفهاي آنها بيان كردهاند .كرامت ( )0181در تحقيقي با عنوان رابطه دورههاي آموزش
ضمن خدمت مهارتهاي رايانه و رضايت شغلي كاركنان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي
دريافت كه دو متغيير آموزشهاي ضمن خدمت و رضايت شغلي رابطه معنا دار دارند .انديشمند
( )0186نيز در تحقيق خود به اين نتيجه رسيد كه كاركنان آموزش ديده نسبت به كاركنان آموزش
نديده به نظارت و كنترل كمتري نياز دارند و براي انجام كار خود شوق و انگيزه بيشتري دارند و
از انجام آن لذت ميبرند .ماجلان ( )0187در پژوهشي كه با موضوع «تاثير آموزشهاي ضمن خدمت
بر رضايت شغلي و نيازهاي آموزشي معلمان ابتدايي شهرستان پارسآباد» نشان داد كه بين دورههاي
آموزش ضمن خدمت در رفع نيازهاي آموزشي و رضايت شغلي آنها رابطه وجود دارد .محبوبه
( )0131در پژوهشي به مطالعه تطبيقي تاثير آموزشهاي ضمن خدمت بر رضايت شغلي و رفع
نيازهاي آموزشي معلمان آموزش و پرورش ايران و آلمان پرداخت ،نتايج پژوهش وي نشان داد كه
تاثير آموزش ضمن خدمت در رفع نيازهاي آموزشي معلمان كشور آلمان نسبت به معلمان كشور
ايران به طور معني داري موثرتر بوده اما تاثير آموزش ضمن خدمت بر رضايت شغلي دو جامعه
مورد مطالعه در رفع نياز هاي آموزشي معلمان كشور آلمان نسبت به معلمان كشور ايران اختلاف
معني داري نداشت .اشميت ( )2117در تحقيق خود به اين نتايج رسيد كه آموزشهاي شغلي ،از
جمله مدت زمان صرف شده در آموزش ،روش آموزش و محتوا تاثير بيشتري بر اين رضايت
داشتند .صالح زاده ( )0176در تحقيقي با عنوان «بررسي رابطه آموزش ضمن خدمت با رضايت و
موفقيت شغلي كاركنان صدا و سيماي مركز خوزستان» به اين نتيجه دست يافتند كه بين آموزش
ضمن خدمت و رضايت شغلي رابطه مثبت و قوي وجود دارد .يافتههاي آديمي ( )2100نيز بيانگر
اين است بين رضايت شغلي معلمان و عملكرد شغلي آنان در مدارس رابطه معنا داري وجود دارد.
نتايج پژوهش مفيني و پوي ( )2101مويد اين است كه همبستگي مثبت بين عملكرد سازماني و
همه پنج مولفه رضايت شغلي يعني شرايط كار ،استفاده از توانايي ،خلاقيت ،كارگروهي و استقلال
وجود دارد .در ميان پنج عامل كار گروهي بيشترين تاثير را بر عملكرد سازماني دارد .در تحقيق
ديگري هم كه توسط دنيلا و مرييوس ( )2100با عنوان رضايت شغلي و عملكرد ارائه شده در
چارچوب اصلاحات آموزشي روماني صورت گرفت ،نتايج نشان ميدهد سطح پايين رضايت شغلي
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باعث عملكرد ضعيف معلمان و ترک شغل معلمي آنها ميشود .فوكس ( ،)0338ليپين (،)2110
لامپرز ( )2111و لسچينگر و فاينگان ( ،)2111تمام اين پژوهشگران در بررسيهاي خود به اين
نتيجه دست يافتهاند كه آموزشهاي ضمن خدمت نقش موثري در توانمندسازي كاركنان داشته
است .در تحقيق ديگري هم كه جاگرو و همكارانش ( )2102با عنوان ارتباط آموزشهاي ضمن
خدمت و عملكرد كاركنان در شركت پيک در تانزانيا انجام دادند ،به اين نتيجه رسيدند كه آموزش-
هاي ضمن خدمت واقعا تاثير مثبتي بر عملكرد كاركنان دارد و باعث بهبود كارايي آنان ميشود.
شركت در دورههاي آموزش ضمن خدمت معلمان موجب پايبندي بيشتر به قوانين سازماني،
افزايش همكاري در مدرسه ،افزايش توانايي تدوين در معلمان و بهبود عملكرد تحصيلي شاگردان
و به دنبال اين متغيرها احساس كارايي شخصي و در نتيجه رضايت شغلي بالا منجر ميشود .به
عقيده بندورا ( )0331اعتقاد افراد به كارايي شخصي آنها بر جريان عملي كه به دنبال آن انتخاب
ميكنند ،مقدار تلاشي كه به خرج ميدهند ،مدت زماني كه در صورت روبرو شدن با موانع و
تجربيات استقامت ميكنند و بهبودي آنها بعد از بدبياريها تاثير دارد .به عقيده وي هنگامي كه
كارايي بالا و محيط پذيرا است ،پيامدها به احتمال زياد موفقيتآميز هستند .به همين خاطر از آنجا
كه دورههاي ضمن خدمت ميتوانند احساس كارايي شخصي معلمان را بالا برند پس متعاقب آن
ميتوان احتمال افزايش رضايت شغلي را پيشبيني كرد.
همچنين يافتههاي پژوهش نشان داد بين كارايي دورههاي ضمن خدمت در معلمان زن و مرد
تفاوت معنادار وجود دارد ،تاييد نشد؛ بنابراين بين كارايي دورههاي ضمن خدمت در بين معلمان
زن و مرد اختلاف معناداري وجود ندارد .تا جايي كه بررسي شد پژوهشي در اين زمينه محدود بوده
است؛ بنابراين با توجه با نتايج حاصل از اين پژوهش ميتوان چنين تبيين كرد كه دورههاي ضمن
خدمت به يک اندازه براي معلمان زن و مرد اثرگذار بوده است.
همچنين يافتهها حاكي از اين است كه بين رضايت شغلي در معلمان مقطع ابتدايي زن و مرد
تفاوت معنادار وجود ندارد و در نتيجه اين فرضيه رد ميشود؛ بنابراين بين رضايت شغلي معلمان
زن و مرد اختلاف معناداري وجود ندارد .اين فرضيه با نتايج پژوهشهاي فرجي ( )0181و پوزو
( )2110همسو ميباشد .نتايج پژوهش فرجي با عنوان بررسي رضايت شغلي دبيران تربيت بدني
شهر تهران نشان داد كه بين رضايت شغلي دبيران زن و مرد تربيت بدني تفاوت معني داري وجود
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ندارد .همچنين وي بين رضايت شغلي در بين زنان و مردان تفاوت معني دار را مشاهده نكرد .تبييني
كه براي اين فرضيه پزوهش ميتوان انجام داد اين است كه همانند فرضيه دوم ميتوان نتيجه گرفت
كه رضايت شغلي در بين دبيران زن و مرد يكسان است و يا حداقل براي يافتن اختلاف معني داري
بايد پژوهشهاي بيشتري با جوامع اماري مختلف انجام داد .با توجه به نتايج پژوهش حاضر و
بيشتر پژوهشهاي انجام گرفته در رابطه با ارتباط بين كارايي دورههاي ضمن خدمت با رضايت
شغلي ،چنين ميتوان استنباط كرد كه اين دو متغير با يكديگر ارتباط مستقيم و معناداري دارند ،لذا
ميتوان خاطرنشان ساخت آنچه كه در اين پژوهش بيشتر حائز اهميت است اين است كه بين كارايي
دورههاي ضمن خدمت و رضايت شغلي معلمان مقطع ابتدايي ارتباط معني دار وجود دارد .لذا
ميتوان نتيجه گرفت كه دورههاي ضمن خدمت كه باعث افزايش كارايي شخصي ميشوند و از
آنجا كه كارايي شخصي بر ساير جنبههاي عملكردي زندگي معلمان تاثير ميگذارد و اين نكته را به
وضوح ميتوان در نظريه يادگيري بندورا و در بحث مربوط به احساس كارايي شخصي وي مشاهده
كرد (بندورا ،)0331 ،در نتيجه وقتي معلمان پس از برگزاري دورههاي ضمن خدمت بهتر از عهده
انجام و تجزيه و تحليل وظايف شغلي خود برميآيند ،به دنبال آن احساس رضايت شغلي بيشتري
نيز به آنها دست ميدهد؛ بنابراين توصيه ميشود در برگزاري دورههاي ضمن خدمت براي معلمان
و به ويژه معلمان مقطع ابتدايي دقت بيشتري لحاظ شده و محتواي اين دورههاي آموزشي غنيتر
شده و بر موضوع ،مباني و مفهوم رضايت شغلي نيز تاكيد بيشتر شود تا معلمان اين مقطع با شناخت
مباني رضايت شغلي از دورههاي آموزشي ضمن خدمت براي رضايت شغلي و مفيد بودن در
مدارس استفاده بيشتري داشته باشند .با توجه به شيوههاي نوين تدريس و آموزش ،دورههاي مزبور
به نحوي طراحي و برگزار گردد تا بتوانند در روش تدريس معلمان مقطع ابتدايي تغيير مثبت حاصل
نموده و آنها را تشويق نمايد تا با همكاري معلمان ديگر ،والدين و مدير مدرسه بتوانند مشكلات
آموزشي دانش آموزان را حل كنند .همچنين توصيه ميگردد گروههاي مشاوره و پژوهشي به طور
مداوم و در هر مقطع زماني در آموزش و پرورش در رابطه با معلمان مقطع ابتدايي فعاليت علمي و
پژوهشي مستمر داشته و نتايج تحقيقات خود را كه همان مشكل روز معلمان اين مقطع است به
مسئولان اجرايي آموزشهاي ضمن خدمت ارائه دهند تا شناسايي و روش حل مشكلات به روز
باشد .از سويي ديگر توجه حقوق معلمان مقطع ابتدايي آموزش و پرورش ميتواند موقعيتي فراهم
آورد تا بتوان از نيروهاي تخصصي و فوق تخصصي در امر آموزش به دانشآموزان كمک گرفت.
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از طرف ديگر حضور نيروهاي متخصص كه بالطبع از ضريب هوشي بالايي برخوردارند ،خود باعث
ارائه برنامههاي بهتر در حل مشكلات داخلي اين معلمان خواهد بود كه اين مهم علاوه بر رضايت
شغلي معلمان مقطع ابتدايي سبب خواهد شد تا پس از مدتي آموزش و پرورش به يک ارگان كاملا
پويا تبديل شود.
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مقدمه
رويكرد دنياي امروز را ميتوان بازگشت به عقلانيت و اخلاق دانست .اين رويكرد بيشتر ،رشتهها و
حرفههايي را تحت تاثير قرار ميدهد كه در ارائه خدمت به انسانها پيشتاز هستند ( Borhani et

 .)al., 2010: 28سازمانهاي مختلف به دنبال تربيت انسانهايي هستند كه بتوانند در جامعه جهاني
بدور از تعصب و كوتهنگريها زندگي كنند ،معتقد به اخلاقيات و ارزشهاي متعالي باشند و به
حقوق و آزادي ديگران احترام بگذارند .يكي از مهمترين متغيرها در موفقيت هر سازمان رعايت
اخلاق است ( .)Arasteh et al., 2011:33اخلاق حرفهاي مجموعهاي از اصول و استانداردهاي
سلوک بشري است كه رفتار افراد و گروهها را تعيين ميكند .در حقيقت اخلاق حرفهاي فرايند تفكر
عقلاني است كه هدف آن تعيين ارزشهاي سازمان است .بي توجهي سازمانها به اخلاق كار و
ضعف در رعايت اصول اخلاقي در برخورد با نيروي انساني سازمان و ذينفعان بيروني ،ميتواند
مشكلاتي را براي سازمان ايجاد كند و مشروعيت سازمان و اقدامات آن را زير سوال ببرد.
كاركنان سازمانها ترجيح ميدهند در سازمانهاي حرفهاي فعاليت كنند زيرا يک محيط اخلاقي،
ناشي از حرفهاي بودن باعث كاهش عوامل ناخوشايند در كار گروهي و افزايش رضايت شغلي و
روابط مناسب بين همكاران ميشود ( .)Behravan et al., 2010: 102سازمانهاي مختلف به
دنبال تربيت انسانهاي هستند كه بتوانند در جامعه جهاني به دور از تعصب و كوتهنگريها زندگي
كنند ،معتقد به اخلاقيات و ارزشهاي متعالي باشند و به حقوق و آزادي ديگران احترام بگذارند.
موفقيت در سازمان ناشي از ايجاد و بكارگيري مديريت اخلاق در سازمان است .اخلاق سازماني بر
پايه اعتماد آفريني است .اخلاق حرفهاي در حقيقت يک فرايند تفكر عقلاني است كه هدف آن
محقق كردن اين امر است كه در سازمان چه ارزشهايي را ،چه موقع ،بايد حفظ و اشاعه نمود و
نسبت به آن پايبند بود (سرمدي و همكاران .)10 :0186 ،هر مجموعه سازماني داراي كدهاي اخلاقي
متناسب با ساختار و حرفهاي خود است كه اخلاق حرفهاي نام دارد .آموزش و پرورش نيز نظامي
حرفهاي است و دبيران به عنوان افرادي كه مسئوليت تعليم و تربيت دانشآموزان را بر عهده دارند
بايد از اصول اخلاق حرفهاي معلمي آگاهي داشته و به آن پايبند باشند .رعايت اخلاق آموزشي
تضمينكننده سلامت فرآيند ياددهي -يادگيري در مدرسه است و موجب افزايش تعهد پاسخگويي
دبيران نسبت به نيازهاي آموزشي دانشآموزان ميشود .بر اساس مباني اخلاق حرفهاي معلمي ،يک
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معلم در دو بعد بايد خود را ملزم به رعايت اصول اخلاقي بداند ،اول به جهت جايگاه تاثيرگذاري
كه بر رفتار و افكار فراگيران دارد ،بايد خود را آراسته به فضايل اخلاقي نمايد و بداند موثرترين
روش در انتقال ارزشهاي اخلاقي مثبت ،آشكار شدن آنها در رفتار واقعي معلم است .دوم ،به
جهت وظيفههاي كه در قبال برآوردن نيازهاي آموزشي دانشآموزان دارد ،بايد با رعايت حداكثري
اصول اخلاقي در انجام وظايف حرفهاي ،مسئوليتهاي آموزشي خود را به بهترين نحو به انجام
برساند (ايماني پور.)21 :0130 ،
اخلاق حرفهاي هم بستري فراسازماني دارد و هم آثار و نتايج فرا سازماني به ارمغان ميآورد.
ترويج اخلاق در بنگاه و تعالي اخلاقي فرهنگ سازماني نه تنها محيط با نشاط و مساعد براي افزايش
بهرهوري ميآفريند بلكه فرا تر از سازمان ،نقش موثري در جامعه نيز دارد .بهداشت ،سلامتي و فراتر
از آنها تعالي اخلاق جامعه از بنگاهها و سازمانهاي آن سخت متاثر است .اخلاق حرفهاي ،آنگاه
كه حوزه حرفه به بنيانهاي فرهنگي و نهادهاي سياسي مربوط ميشود ،از زير ساختهاي تمدن
بشري است (اردلان و همكاران .)12 :0131 ،گودرزي ( ،)0188در پژوهشي با عنوان بررسي مباني
ديني اخلاق حرفهاي معلمان از ديدگاه انديشمندان مسلمان ،به محبت و احساس مسئوليت ،حفظ
حرمت و شخصيت ،صداقت و گذشت ،عدالت ،واقعگرايي ،اخلاص ،صبر ،جديت ،هدفمندي ،و
ثبات به عنوان اصول مهم اخلاق حرفهاي اشاره كرده است.
با توجه به ارزش و اهميت اخلاق حرفهايدر افزايش اثر بخشي و كارايي سازمانها و ادارت و
كاهش رفتارهايي مخاطره آميز مانند ترجيح منافع فردي به منافع اجتماعي ،عدم توجه به حقوق
فردي دبيران و دانشآموزان و  ...دارد .لذا هدف تحقيق حاضر بر اين است كه به تحليل و بررسي
اخلاق حرفهاي مدارس ابتدايي شهر شاهيندژ از ديدگاه دبيران آن بپردازد.

سوال پژوهش
وضعيت كنوني اخلاق حرفهاي مدارس ابتدايي شهر شاهيندژ از نظر دبيران اين مقطع چگونه است؟

روش پژوهش
روش پژوهش توصيفي حاضر از نوع پيمايشي است .جامعه آماري اين پژوهش كليه دبيران شاغل
در مقطع ابتدايي بودند كه از بين آنها  211نفر جهت آزمودني انتخاب شدند .ابزار جمعآوري

 / 554همايش توسعهي حرفهاي :نگاهي نو به تكريم معلّم

اطلاعات اين تحقيق پرسشنامه اخلاق حرفهاي طراحي شده نعمت الله عزيزي ( )0188ميباشد و
جهت تجزيه و تحليل اطلاعات بدست آمده از روش آمار توصيفي و استنباطي استفاده شده است.

نتایج
با توجه به سوال صورت گرفته در تحقيق حاضر جدول  0نشان دهنده نتايج تجزيه و تحليل
اطلاعات بدست آمده در راستاي سوال پژوهش ميباشد.
با توجه به نتايج بدست آمده در جدول  0ميانگين اخلاق حرفهاي نمونه مورد مطالعه از جامعه
آماري  1/60با انحراف از معيار  1/17به دست آمده است كه از ميانگين آماري بزرگتر است ،و اين
تفاوت در سطح  %0معني دار است .بنابراين با احتمال  %33اين نتيجه بدست ميآيد كه ميزان اخلاق
حرفهاي دبيران مداري ابتدايي شهر شاهيندژ بالاتر از حد متوسط است .همچنين ميانگين و انحراف
معيار هريک از مولفهاي اخلاق حرفهاي به شرح زير است:
ميانگين مولفه توانمندي حرفهاي  1/61با انحراف معيار  1/66به دست آمده است كه از ميانگين
آماري بزرگتر است ،و اين تفاوت در سطح  %0معني دار است بنابراين با  %33اطمينان اين نتيجه
بدست ميآيد كه ميزان اخلاق حرفهاي دبيران در مولفه توانمندي حرفهاي بالاتر از حد متوسط
است.
ميانگين مولفه احترام و تعهد نسبت به دانشآموزان  1/81با انحراف معيار  1/72به دست آمده
است كه از ميانگين آماري بزرگتر است ،و اين تفاوت در سطح  %0معني دار است بنابراين به احتمال
 %33اين نتيجه بدست ميآيد كه ميزان اخلاق حرفهاي دبيران در مولفه احترام و تعهد نسبت به
دانشآموزان بالاتر از حد متوسط است.
ميانگين مولفه احترام به همكاران  1/67با انحراف معيار  1/71به دست آمده است كه از ميانگين
آماري بزرگتر است ،و اين تفاوت در سطح  %0معني دار است بنابراين به احتما  %33اين نتيجه به
دست ميآيد كه ميزان اخلاق حرفهآي دبيران در مولفه احترام به همكاران بالاتر از حد متوسط است.
ميانگين مولفه احترام و تعهد نسبت به سازمان  1/18با انحراف معيار  0/10به دست امده است
كه از ميانگين آماري بزرگتر است ،و ايت تفاوت در سطح  %0معنا دار است بنابراين با  %33اطمينان
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اين نتيجه بدست ميآيد كه ميزان اخلاق حرفهاي دبيران در مولفه احترام وتعهد نسبت به سازمان،
بالاتر از حد متوسط است.
جدول  :1نتایج آزمون آماری وضعیت اخلاق حرفهای مدارس ابتدایی شهر شاهیندژ از نظر دبیران
مقطع ابتدایی
مولفهها

میانگین

انحراف معیار

دامخه

درجه آزادی

سطح معخی داری

اخلاق حرفهای

1/60

1/10

0

033

**1/11

توانمخدی حرفهای

1/61

1/66

0

033

**1/11

تعهد به دانش آموزان

1/81

1/72

0

033

**1/11

احترام به همکاران

1/67

1/71

0

033

**1/11

تعهد به سازمان

1/18

0/10

0

033

**1/11

** در سطح  %0معنا دار است

بحث و نتیجهگیری
اين تحقيق با هدف بررسي وضعيت اخلاق حرفهاي مدارس ابتدايي شهر شاهيندژ از ديدگاه دبيران
مقطع ابتدايي انجام شده است .نتايج اين تحقيق نشان داد كه اخلاق حرفهاي مدارس بالاتر از حد
متوسط است .بر اساس دادههاي بدست امده از پژوهش ،ميانگين اخلاق حرفهاي نومنه مورد مطالعه
 1/60با انحراف معيار  1/17به دست آمده است كه از ميانگين اماري بزرگتر استف و اين تفاوت
در سطح احتمال  %0معنادار است بنابراين با  %33اطمينان ميتوان به اين نتيجه دست يافت كه ميزان
اخلاق حرفهاي دبيران مدارس مقطع ابتدايي بالاتر از حد متوسط است.
ميانگين مولفه توانمندي حرفهاي ،مولفه احترام و تعهد نسبت به دانشآموزان ،مولفه احترام به
همكاران و ميانگين مولفه احترام و تعهد نسبت به سازمان بالاتر از حد متوسط است.
از نظر كارشناسان و متخصصين رعايت همه ابعاد استانداردهاي اخلاق حرفهاي در فعاليت
آموزشي از ضرورت و مطلوبيت بالايي برخوردار است و اين با يافتههاي گرووز و همكاران (،)2111
موراي و همكاران ( ،)0336اله ويسي ( ،)0131ايازي و همكاران ( )0183و گودرزي ()0188
هماهنگ است .اما نتايج اين پژوهش با تحقيقات عزيزي و نخود ساز يكسان نبوده و علت آن در
انتظارات بالاي دبيران در پاسخگويي به پرسشنامهها ميتوان اشاره نمود.
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تشويق معلمان به شركت در دورههاي آموزشي
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تاكيد بر انجام مطالعات داخلي و خارجي در ارتباط با مسائل اخلاق حرفهاي

-
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«جستاری در عوامل موثر بر کمرنگ شدن تکریم معلم در نظام آموزشی ایران»
صدیقه طاهری خوشدونی

1

چکیده
يكي از مهم ترين ويژگي عصر ماا« ،انفجار اطلاعات»است .در چانين دوره اي ،كشوري مي تواند
مقتدرانه و عزت مدارانه به زيست خويش ادامه دهد كه در خلق و توليد فرزندان خود تلاشي وافر
و سهمي بسزا داشته بااشد  .عوامل ماتفاوتي در دسات يابي و وصول به اين مقصد متعالي مي
توانند ماؤثر بااشند .يكي از مهم ترين عوامل ،استادان و معلمان هستند .سير و سلوک بهينه و
مطلوب استادان در اين وادي ،به شرايط و عوامل گوناگوني وابسته است .يكي از اين شرايط آن
اسات كاه حارمت مقام معلم پاس داشته شود .در آموزه هاي اسلامي مان هم احترام به معلم كه
پدر معنوي و روحاني انسان است يک وظيفه انساني-اسلامي است  .سوالي كه در اينجا مطرح است
اين است كه به رغم ارزش و اعتباري كه اسلام براي معلم قايل شده است  ،دلايل كمرنگ شدن
احترام به اساتيد و معلمان و ريشه هاي اين امر را بايد در كجا جستجو كرد ؟
کلید واژهها :معلم –– تكريم –نظام آموزشي – احترام
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مقدمه
سالهاست از آموزش و پرورش درک درستي نداريم  .دنيا به سمت "آموزش و پرورش
داناييمحور" با شتاب بيسابقهاي در حال گذر است  .در آموزش و پرورش داناييمحور ناگزير
همهي مفاهيم و مصاديق آموزشي بازتعريف ميشوند .مفاهيم و مصاديقي مثل" :معلم"" ،كتاب
درسي"" ،دانشآموز"" ،مدرسه"" ،ابزار آموزشي" ،يا "كارافزارهاي آموزشي"" ،يادگيري"،
"نوشتن" و  ...همهي اين عناصر ديگرگون ميشوند .معلم نيزدراين فرآيند ناگزير بايد بازتعريف
شود .بحران مشروعيت و تكريم معلمان چيزي نيست كه بتوانيم به سادگي از كنار آن بگذريم .
بحران مشروعيت و تكريم معلم در نزد دانشآموز زماني آغاز شد كه همهي هدف آموزش و پرورش
القاء كتاب درسي به ذهن دانشآموزان شد  .كتابهاي درسياي كه خود نيازمند بازتعريفاند .هدف
آموزش و پرورش كنكور شد و معلم خوب كسي شد كه تمام نكات كتاب درسي را به دانش آموزان
القا كند  .معلم خوب يعني يک "حلالمسايل" خوب! آموزش مهارتهاي زندگي تعطيل شد .
اردوها به فراموشي سپرده شد  .امور پرورشي به دست مربي پرورشي سپرده شد و نقش معلمان تا
حد يک "حلالمسايل" پايين كشيده شد  .بحران از آن جايي شروع شدكه معلمان در برابر دانش
آموزان سپر انداختند و آموزش و پرورش رسمي در برابر آموزش و پرورش غير رسمي(صدا و
سيما ،روزنامهها ،مجلهها ،مراكز آموزشي غيردولتي ،آموزشگاههاي علمي ،ماهواره ،گوشيهاي همراه
و امروز همين شبكههاي اجتماعي) شكست خورد .بحران از آن جا آغاز مي شود كه هنوز معلم
مهمترين ابزارش براي انتقال دانش و مفاهيم به فراگيران ،سخنراني است .تازه مفاهيمي كه براي
دانشآموزان هم كهنه و هم عقب ماندهاند  .در اين گير و دار ،اين حرمت معلمان است كه بازيچهي
دانشآموزان قرار ميگيرد  .ادامه اين وضعيت ضربه اساسي به مسير توسعه و پيشرفت كشور ميزند
و هر روز اين چالشها بيشتر از ديروز ميشود  .اينک معلم يكي از اقشار آسيب پذيرجامعه است،
اينک معلم نه در نظر دانش آموز و نه در ديدگاه خانواده وي از احترام بالايي برخوردار نيست و ما
بايد بپرسيم كه چگونه شد كه شغل انبيا چنين در گردباد سهمگيني قرار گرفت كه ارزش ها را
وارونه نمود  .در زير به عواملي چند از كمرنگ شدن ارزش و احترام معلمان مي پردازيم .
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 – 1کمرنگ شدن ارزش ها
متاسفانه امروزه ارزش و اعتبار بسياري از فضيلت هاي اخلاقي در ميان جوانان و نوجوانان كمرنگ
شده است و كساني را هم كه مقيد به رعايت ارزشها باشند مورد تمسخر قرار مي دهند  .براي مثال
زماني سلام كردن و احترام گذاشتن به بزرگترها ارزش به شمار مي آمد ولي اكنون نه تنها به عنوان
ارزش پذيرفته نيست بلكه نوعي چاپلوسي به شمار مي آيد  .در نتيجه احترام معلم از ديد آنها امري
بيهوده  ،كم ارزش و كار دانش آموزان چاپلوس است .

 – 2شغل پخداشتن معلمی
امروزه برخي دانش آموزان نگاهي ابزاري به معلم دارند و چون آموزش خود را شغل آموزگاران
مي دانند دليلي براي احترام نهادن به آنان نمي بينند  .به نظر آنان معلمان در برابر آموزش پول مي
گيرند و وظيفه دارند در هر شرايطي اين كار را انجام دهند و نبايد انتظار احترام از ديگران را داشته
باشند  .به عقيده آنها وقتي كسي براي انجام دادن كاري پول مي گيرد  ،احترام گذاشتن به او و
تكريم و تعظيم او كاري بي معنا و بي فايده است  .حال آنكه اگر معلمي را شغل معمولي بينگاريم
باز هم توجيه خوبي براي بي اعتنايي نسبت به مقام او نخواهيم داشت .

 – 3سهل انگاری نظام آموزشی در برخورد با بی احترامی به معلم
از آنجا كه نظام آموزشي كشور براي برخورد با دانش آموزاني كه به معلم خود بي احترامي مي كنند
برنامه خاصي ندارد  ،دانش آموزان گستاخ و بي انضباط به درستي تنبيه نمي شوند و به قدرنشناسي
هاي خود ادامه مي دهند  .به عبارت ديگر نظام تربيتي مدرسه و نظام آموزشي برنامه درستي براي
ارشاد و راهنمايي اين افراد ندارد و نه تنها آنها را متنبه نمي سازد بلكه جري تر نيز مي كند و زمينه
بي احترامي را براي ديگران فراهم مي كند كه اين امر به معناي وجود نقصي آشكار در نظام آموزشي
كشور است .

 – 4کم کاری خانواده ها در آموزش ارزشها
آموزش رعايت ارزش هاي اجتماعي و اخلاقي بايد از خانواده شروع شود و در مدرسه ادامه يابد
ولي متاسفانه بسياري از والدين اين ارزشها را ناديده مي گيرند و آموزش هاي كافي را در اين زمينه
به فرزندانشان نمي دهند  .در برخي خانواده ها نيز فرزندان با آداب اجتماعي و ديني آشنا نمي
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شوند و نه تنها اين اصول را در خانه رعايت نمي كنند بلكه در مدرسه نيز به آن بي توجهند  .افزون
بر اين بسياري از والدين در برخوردهايي كه ميان معلمان و فرزندانشان پيش مي آيد بدون توجه
به حقيقت جانب فرزندشان را مي گيرند  .اين جانبداري به كمرنگ شدن احترام معلم مي انجامد .

 - 5جهانی سازی و تاثیر فرهخگ های بیگانه
پيشرفت سريع و توسعه بي نظير علوم طبيعي در غرب  ،با همه فوايد مادي كه براي انسان ها در
برداشت متضمن پاره اي آثار تلخ معنوي و انحراف هاي فكري نيز بود  .جدا شدن دين از علم
موجب شد كه علم به طور كامل در خدمت ماديات قرار گيرد و اگر در اين جوامع تربيت اخلاقي
نيز مطرح شود هدفش رسيدن به منافع زودگذر دنيوي است  .اين ديدگاه بر فرهنگ ما نيز تاثير
گذاشت و موجب شد كه از ارزش و احترام معلم كاسته شود و احترام و تكريم او كم كم فراموش
شود ( زين العابدين قرباني  ،تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي  ،ص. ) 11

 - 6وجود مخابع متعدد برای کسب دانش
امروزه بسياري از افراد بشر از طريق برنامه هاي راديويي و تلويزيوني و ديگر دستگاههاي ارتباطي
به كسب دانش مي پردازند و تحت تاثير آنها قرار مي گيرند و اين در حالي است كه در گذشته فقط
معلمان  ،منبع كسب دانش بودند  .امروزه دانش آموزان در جهان ارتباطات و در شرايط كنوني و
در پرتو وسايل ارتباطي مانند رايانه  ،اينترنت  ،ماهواره و  ...در اسرع وقت مي توانند از جديدترين
اطلاعات علمي آگاه شوند .به علت وقوع اين انقلاب در ارتباطات و گسترش فن آورى جديد،
نوجوانان به شدت از فرهنگ هاى بيگانه تأثير پذيرفته اند و ارزش هاى بيگانه را كسب مى كنند و
ارزش هاى خود را به مرور از ياد مى برند .همچنين از نظر علمى و آموزشى با وسايلى روبه رو
هستند كه در برخى موارد ،اطلاعات و دانش بيشترى نسبت به معلم در اختيار آنان قرار مى دهد.
اين دگرگونى و زندگى ماشينى سبب شده است كه ارزش و احترام معلمان كه خود را با يافته هاى
جديد هماهنگ نمى سازند ،تا حدودى از بين برود.

 - 7ناهماهخگى میان مراکز تربیتى و آموزشى
مسئوليت آموزش و نهادينه سازى ارزش ها ،وظيفه همه نيروهاى تربيتى جامعه ،يعنى خانواده،
مدرسه و نهادهاى گوناگون اجتماعى ،مانند نهادهاى سياسى ،ادارى و تبليغاتى است .البته بايد
اهداف و فعاليت هاى اين نيروهاى تربيتى با يكديگر هماهنگ باشد تا فعاليت نهادهاى اجتماعى
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در تقابل يا تضاد با فعاليت هاى مدارس قرار نگيرد.تجربه نشان داده است كه واگذارى آموزش
ارزش ها به خانواده يا مساجد به تنهايى ،نتيجه مطلوبى به بار نمى آورد و از آنجا كه اساس رفتار
دانش آموز ،معلم ،همسالان ،پدر و مادر و ديگر افراد خانواده ؛ مدرسه و جامعه است؛ ارزش ها
بايد به وسيله همه اين نهادها آموزش داده شود تا نبودن هماهنگى و هم خوانى ميان آنها ،سبب
ايجاد دوگانگى ،تشكيک ،تعارض و تضاد در دانش آموزان نشود( مجموعه مقالات تعليم و تربيت
اسلامي ) 0173 ،

 – 8بىتوجهى به انتقال ارزش ها در مدارس
فقط والدين نيستند كه تحت تأثير فرهنگ فرزندسالارى ،دانش آموزان را به حال خود رها كرده و
دست از آموزش ارزش ها و اخلاق به آنها كشيده اند ،بلكه برخى از مدارس امروزى نيز بيشتر از
هر چيز به آموزش علوم ،فنون و مفاهيم مى پردازند و در بسيارى از موارد آموزش هاى اخلاقى و
اجتماعى را ناديده مى گيرند و با كم توجهى و بى مهرى از كنار آن مى گذرند .همين امر سبب
شده كه دانش آموزان به ارزش هاى اخلاقى از جمله احترام به معلم بى توجه باشند .اين در حالى
است كه در زمان هاى قديم ،آموزش كتاب هاى اخلاق و آداب اجتماعى از مهم ترين و اصلى ترين
مقولات آموزشى به شمار مى آمد.در حقيقت ،نظام هاى آموزشى در دو سطح جهانى و محلى ،به
ميزان گسترده اى تعليم ارزش ها را ناديده گرفته و تلاش خود را به آموزش هاى شناختى ،ابزارى
و مهارت هاى فنى معطوف كرده اند .مراد از شناخت هاى ابزارى ،دانستنى هايى است كه دانش
آموزان را در راه كسب درآمد يارى مى كند .ولى تربيت ضمير و روح انسان كه ارزش ها هسته
اصلى آن را تشكيل مى دهند ،چنان ناديده انگاشته شده اند كه گويى تعليم ارزش ها در مقايسه با
آموزش مواد درسى ،امرى ثانوى و فرعى است يا به عهده نهادهاى ديگر مانند خانواده يا مساجد
گذاشته شده است .به عبارت ديگر ،امروزه تعليم و تربيت عملاً به آمادگى براى امتحانات و به
تقويت ساده حافظه بدل شده است .بديهى است كه دست پروردگان اين نظام آموزشى كه از فضايل
اخلاقى بى بهره اند ،ارزش و احترام قابل توجهى براى معلم قائل نيستند( يارمحمديان .) 0182 ،
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 - 9آگاه نساختن دانش آموزان از شأن معلم
روشن است كه علت توجه بيش از اندازه اسلام به احترام و تكريم معلم ،ارزش و اعتبارى است كه
براى علم و فوايد آن قائل است.متأسفانه ارزش و جايگاه علم ،عالم و معلم در هيچ نظام آموزشى،
به دانش آموزان تعليم داده نمى شود .روشن است كه اگر دانش آموزان با فلسفه احترام به معلم و
تكريم او آشنايى داشته و از دلايل آن آگاه باشند ،با رغبت و تمايل بيشترى به اين امر مى پردازند،
ولى متأسفانه در هيچ دوره آموزشى ،مقام معلم و اهميت و اعتبار وى به خوبى و از راه علمى،
همراه با فلسفه و بايدها و نبايدهاى آن براى دانش آموزان تشريح نشده است تا آنان با پى بردن به
اهميت و اعتبار معلم در احترام و تكريم او بكوشند .افزون بر اين ،از آنجا كه به علت سياست هاى
اشتباه و نادرست فرهنگى ،سياسى و اقتصادى ،امروزه ارزش پول و ثروت از علم و دانش بيشتر
شده است ،دانش آموزان گرايش چندانى به علم و دانش و صاحبان آن ندارند.

 - 11صلاحیت نداشتن برخى معلمان
روشن است كه هر كسى لياقت تصدى مقام والاى معلمى را ندارد و نمى تواند از عهده اين مسئوليت
سنگين برآيد .هر كس شغل شريف معلمى را پيشه كند ،بايد در اعمال و گفتار خود ،رسول خدا را
سرمشق خويش قرار دهد و سنگينى اين مسئوليت را تحمل كند و چنانچه نتواند از عهده آن برآيد،
بايد از تصدى آن خوددارى كند .چه بسا افرادى كه براى احراز اين شغل شريف آمادگى ندارند،
ولى براى ارتزاق به آن مى پردازند و معلوم است كه در اين صورت ،چنان كه بايد و شايد به وظيفه
خود عمل نمى كنند و آن را به نحو شايسته انجام نمى دهند (مهدى صانعى . ) 0178 ،معلمانى كه
در راه آموختن علم و دانش به دانش آموزان ،به چيزى بيشتر از وظيفه عادى خود اعتقاد ندارند يا
فقط از بد حادثه و از سر اجبار به معلمى روى آورده اند ،با معلم ستوده شده در فرهنگ اسلامى
بسيار فاصله دارند.متأسفانه برخى از معلمان آن طور كه بايد و شايد ،با اصول تربيتى آشنا نيستند و
در واكنش به برخوردها يا سوءتفاهم هايى كه گاهى با كوچک ترين توضيح و تحمل رفع خواهد
شد ،رفتارهايى دور از شأن خود انجام مى دهند كه سبب ايجاد شكاف ميان آنان و دانش آموزان
مى گردد .معلمى كه رفتارهاى صحيح و درست اخلاقى و ارزشى را نياموخته باشد ،در مقابل
رفتارهاى نامناسب و ناهنجارى هاى دانش آموزان نمى تواند واكنش صحيح و اصولى از خود نشان
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دهد .بايد اعتراف كرد كه برخورد بد و ناصحيح اين گونه معلمان تا حدودى از احترام دانش آموزان
به معلمان كاسته است.

 - 11رعایت نکردن شئون معلمى از سوى معلمان
معلمى كه براى تأمين معاش خود و خانواده اش افزون بر خدمت موظف در محيط مدرسه ،مجبور
است ساعت هاى متمادى در مراكز آموزشى ديگر اضافه كار مى كند و صبح روز بعد با خستگى
ذهنى و فكرى وارد كلاس شود ،نمى تواند معلم مقتدر ،مطلع و محبوبى براى دانش آموزان باشد.
بى ترديد ،كار كردن عيب نيست و تلاش شرافتمندانه براى تأمين معاش امرى مقبول و پسنديده
است ،ولى اشتغال به هر كارى در شأن و منزلت معلمان نيست .معلمى كه براى گذراندن امور
زندگى دست به هر كارى مى زند تا پول بيشترى به دست آورد ،وجهه خود را زير سؤال مى
برد.لازم است معلم عظمت مقام خود را حفظ كند و خود را در اجتماع و نزد دانش آموزان معزز و
محترم بدارد .براى نيل به اين موقعيت بايد رفتار معلم متناسب با موازين علمى و مقام والايش باشد.
هنگامى كه معلم مراقب اعمال و رفتار خود باشد و كارهايش را بر اساس موازين عقلانى و انسانى
انجام دهد ،بدون شک در شاگردانش تأثير دارد و آنها ضمن احترام به وى از او پيروى خواهند
كرد.

 - 12فراموشى عمل به علم
امير مؤمنان علي مى فرمايد:

هر كس خود را پيشوا و الگوى مردم كند ،لازم است قبل از ياد دادن و راهنمايى ديگران نخست به
تعليم خود بپردازد و پيش از آنكه ديگران را به زبان تأديب كند بايد به روش و عمل خود آنان را
تأديب كند .كسى كه خود را تعليم مى دهد و تربيت مى كند ،سزاوار تكريم و احترام بيشترى از
تعليم دهنده و تربيت كننده مردم است(.آمدى ،غرر الحكم و درر الكلم ،ص  )131و به قول آلكسيس
كارل :فقط كسانى مربى خوبى هستند كه به آنچه مى گويند ،معتقد باشند و عمل كنند( .قربانى،
 . )0182بر اين اساس ،معلمى موفق است كه خود ،الگوى عملى دانش آموزان باشد .شايسته نيست
كه آموزگار ،دانش آموزان را از خلق و خويى نهى كند ،درحالى كه خود به آن مبادرت مى ورزد يا
از آنها بخواهد عملى را انجام دهند ،ولى خودش به آن اقدام نكند .در اين حالت دانش آموزان به
آموزش هاى او توجه نمى كنند و او را فردى شايسته احترام نمى دانند .بنابر پژوهش هاى برخى
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روان شناسان ،شاگردان در بيشتر موارد از عمل معلم پيروى مى كنند نه از گفته او (على
شريعتمدارى . )0161،از آنجا كه برخى از معلمان تنها به حرف بسنده مى كنند و به علم و دانشى
كه آموزش داده اند عمل نمى كنند ،مورد انتقاد بسيارى از دانش آموزان قرار مى گيرند و از احترام
به ايشان كاسته مى شود.

 -13کم توجهى رسانه هاى جمعى به مخزلت معلم
راديو ،تلويزيون ،مطبوعات و به طور كلى رسانه هاى جمعى ،در افزايش يا كاهش منزلت معلمان
مؤثرند؛ زيرا اين رسانه ها ،قدرت فراوانى در تغيير ذائقه فرهنگى ،علمى ،اقتصادى ،اجتماعى و
اخلاقى هر جامعه دارند .آنها مى توانند با نكوداشت مقام معلم ،اثر فراوانى بر جامعه بگذارند.

متأسفانه ،در سال هاى اخير هيچ يک از قهرمانان محبوب و موفق كارهاى راديويى و تلويزيونى يا
مطبوعاتى نقش معلم را ايفا نكرده اند و دست اندركاران اين رسانه ها ترجيح داده اند كه قهرمانان
آنها ،دكتر ،مهندس ،سرمايه دار ،تاجر،مدير و مانند آن باشد و اگر هم در كارى به معلمان پرداخته
اند ،چنان غيرتخصصى و به دور از واقعيت بوده كه كمكى به پاسداشت مقام معلم نكرده است .به
يقين پرداختن رسانه ها به مقام و منزلت معلمى مى تواند تا حدودى به بازگرداندن احترام به آنان
كمک كند.

نتیجه گیری و راهکارهاى اصلاحى
هرگز ملتي سعادتمند نخواهد شد مگر در احترام حقيقي و بازشناسي جايگاه معلم  .در همه حال
بايد معلمان را محترم شمرد و از ياد آنان به نيكي ،تواضع و فروتني در برابر آنها ،عمل به دستورات
و راهنمايي هايشان در امور ديني و دنيوي ،تكريم و بزرگداشت آنها در شرايط مختلف ،ذكر
خاطرات خوب و كمالات و ارزشهاي علمي و اخلاقي آنها و  ...غافل نشد  .خانواده ها در تربيت
فرزندان نقش بيشترى برعهده دارند و مى توانند در تبيين نقش و جايگاه معلم به فرزندان خود
نقش مؤثرى داشته باشند .به طورى كه دانش آموزان بياموزند احترام ايشان به معلم به سبب زحمت
او براى آموزش علم است و ارزش علم آن قدر زياد است كه بايد به آموزش دهنده احترام
بگذارند .مدرسه نيز مى تواند با آموزش مستقيم ،ارزش هايى مانند :مسئوليت پذيرى ،احترام به
حقوق ديگران ،همكارى ،صداقت ،شجاعت و مهارت هاى ارتباطى را به دانش آموزان منتقل كند.
اين آموزش ها مى تواند در خلال دروس گوناگون يا از راه اردوها و فعاليت هاى فوق برنامه به
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اين هدف مهم جامعه عمل بپوشاند و معلمان نيز خود براى حفظ شأن و منزلت معلمى بكوشند و
عمل به علم را فراموش نكنند تا الگوى قابل احترامى براى دانش آموزان باشند.افزون بر اين ،معلم
بايد سطح دانش خود را به جديدترين و روزآمدترين اطلاعات دنيا مجهز كند و در عين حال ارزش
والاى فرهنگ خود را در برخورد با فرهنگ هاى ديگر از دست ندهد و با شناخت دقيق از فرهنگ
بومى و اسلامى و ساختن يک زيربناى فرهنگى مناسب ،بر خودباختگى خود و دانش آموزان غلبه
كند.بدين ترتيب ،از تحقير و تهديد فرهنگ غنى اسلامى و ايرانى جلوگيرى مى شود و با پاى بندى
به ارزش هاى والاى آن ،احترام و تكريم معلمان به عنوان يكى از مصداق هاى ارزشى اين فرهنگ
مانند گذشته در جامعه افزايش خواهد يافت .البته هماهنگى ميان همه نهادها براى دست يابى به
اين هدف ،بيش از پيش ضرورى است .بى شک ،اگر تمام اين گروه ها در يک جهت بايستند و
توان و نيروى خود را به سوى هدف معينى به كار گيرند ،سريع تر و بهتر مى توانند به اهداف
متعالى و ارزشى خود دست يابند .ناگزير بايد آموزش و پرورش ،محور توسعه قرار بگيرد و تا
روزي كه شغل معلمي سرآمد همهي شغلها نشود ،تا روزي كه معلمان از بهترين نيروهاي جامعه
جذب نشوند ،تا روزي كه دست سياست و سياستبازان از سراين نهاد آموزشي كوتاه
نشود ،متاسفانه بايد شاهد باشيم كه در بر همين پاشنه بچرخد  .به اميد روزي كه متوليان و بزرگان
كشور ،آموزش و پرورش را با نگاهي متفاوتتر از گذشته ببينند و به تعريف جديد مفاهيم و
مصاديق آموزشي باورمند شوند و روز به روز زمينههاي بهبودي دستگاه آموزش و پرورش را فراهم
آورند تا بيش تر از اين شاهد شكستن حرمت معلمان نشويم چرا كه معلم نماد فرهنگ يک جامعه
به حساب ميآيد و فرهنگ زيرساخت تو سعهي متوازن شناسايي شده است .شكستن حرمت معلم
نشانههاي خوبي براي همهي ما نيست  .بايد زمينههايي فراهم كنيم كه عزت و منزلت اجتماعي
معلمان ارتقا يابد ( گودرزيان . ) 0131 ،
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چکیده
هدف از انجام تحقيق حاضر بررسي ميزان تطابق دوره هاي آموزش ضمن خدمت معلمان آموزش
و پرورش استان خراسان شمالي با نيازهاي آنان بود .جامعه آماري آن شامل كليه فرهنگيانآموزش
و پرورش استان خراسان شمالي شامل  06181نفر بودند كه در سال تحصيلي  0131-31مشغول به
خدمت در مدارس ميباشند .نمونه آماري بر مبناي فرمول كوكران تعداد  182به روش خوشهاي
تک مرحلهاي انتخاب شد براي اين پژوهش پرسشنامه محقق ساخته اي شامل  1مولفه اصلي با 18
مولفه اصلي با  18گويه تدوين شد .پرسشنامه تدوين شده از نظر روايي محتوايي مورد نظر سنجش
 1نفر صاحب نظر قرار گرفت و پس از اعمال اصلاحات در  11گويه تدوين شد و پايايي آن پس
از اجراي آزمايشي بين  11نفر از كاركنان از طريق آلفاي كرونباخ عدد  1 /801محاسبه و تاييد
شد.نتايج نشان داد :به نظر فرهنگياناستان خراسان شمالي دورههاي آموزش ضمن خدمت به ميزان
زيادي با نيازهاي آموزشي آنان در زمينه دانش ،نگرش و مهارت آنها انطباق دارد .
واژگان کلیدی :آموزش ،ضمن خدمت ،نيازهاي معلمان ،آموزش و پرورش

 . 0كارشناس ارشد ،گرو مشاوره مدرسه ،دبير آموزش و پرورش شهرستان مانه و سملقان
Fereshte.esmaeilzadeh@gmail.com
 . 2دانشجو كارشناسي ،گروه علوم تربيتي ،دانشگاه فرهنگيان ،بجنورد ،ايران
Sina.tavakoliord@yahoo.com
 .1دكتري ،گروه شيمي آلي ،مدرس دانشگاه فرهنگيان خراسان شمالي
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مقدمه
جامعه امروز جامعهاي سازماني است و كيفيت زندگي انسان امروز در گرو كيفيت سازمانهايي
است كه او را احاطه كرده اند .سازمانها نيز از منابع و نيروهاي متعددي تشكيل شدهاند .مهمترين
و اساسيترين منبع و نيروي هر سازماني نيروي انساني آن است .به سخني دقيقتر،شالوده بهرهوري
سازمانها ،نيروي انساني و برنامهريزي براي آن از نظر كيفي و ممانعت از نا به هنگام شدن و عقب
افتادن افراد در حرفه خود است (انصاري ،به نقل از شفيعي صديق .)0132 ،برنامهريزي براي نيروي
انساني و بههنگامسازي آن نيز به دو صورت ممكن انجام ميگيرد ،اولي آموزشهاي قبل از ورود
به كار است كه به آن آموزشهاي قبل از خدمت يا كار گفته ميشود و دومي آموزشهاي حين كار
يا ضمن خدمت است .اگر چه آموزشهاي قبل از خدمت از اهميت بالايي برخوردارند ،اما موفقيت
و حيات هر سازماني ،وابستگي زيادي به آموزشهاي ضمن خدمت دارد.آموزشهاي ضمن خدمت
عبارت است از آموزشي سازمان يافته درمحيط كار كه به موازات اشتغال كاركنان به كار و با قصد
بهبود نظاممند و مستمر كاركنان از نظر دانش ،مهارتها و رفتارها ،هماهنگ نمودن اهداف ،علاقهها
و نيازهاي آتي مستخدم با نيازهاي آتي سازمان با افزايش كارايي كاركنان ،ايجاد سازش با محيط و
افزايش خدمات آنها به اجرا در ميآيد .اين آموزشها به دو صورت كوتاه مدت و بلند مدت به
اجرا در ميآيند(ميوپي ير وگاتر به نقل از فتحي و اجارگاه .)0180،تاكيد برداشتن كاركنان ماهر،
رمز موفقيت بسياري از سازمان هاست .بدين منظور بسياري از سازمانها برنامههاي آموزش ضمن
خدمت را طراحي و اجرا كرده اند .پيشرفت و توسعهي سازمانها در گرو داشتن منابع انساني
توانمند و نوآور است .از اين رو تمام سازمانها به امر اثر بخشي دورههاي آموزشي و توانمندسازي
منابع انساني خود بيش از پيش توجه ميكنند و همواره بر نقش و جايگاه واقعي آموزش و توسعه
كاركنان در مسير توسعه سازمان تاكيد دارند.
منظور از آموزش ،فعاليتي است كه طي آن استعدادهاي بالقوه يک فرد پرورش مييابد.آموزش
در خدمت پرورش و كار آموزش قرار دارد(براون و اكتينس ،0330 ،به نقل از افضل نيا،
.)0183آموزش عبارت است از مجموعه تصميمات و اقداماتي كه يكي پس از ديگري اتخاذ ميشود
يا انجام ميگيرد و هدف آن دستيابي هر چه بيشتر شاگردان به اهداف مشخص آموزشي است .بدين
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ترتيب ،در هر فرصتي كه فراگير موضوعي را ياد بگيرد ،ممكن است نوعي آموزش صورت پذيرد
(افضل نيا.)0188 ،
به گفته استرانگ( ،)2116به نقل از سيف( ،)0187بهترين ملاک اثر بخشي معلمي  ،هدايت
يادگيري دانشآموزان است .در واقع معلم از راه آموزش ،در تجارب يادگيري دانشآموزان دخل و
تصرف خواهد داشت تا بر يادگيري آنها تاثير بگذارد.
سيدل و شاولسون( ،)2117به نقل از سيف( ،)0187گفته اند:آموزش به عنوان خلق محيطهاي
يادگيري تعريف ميشود كه در آن فعاليتهاي مورد نظر يادگيرندگان براي ساختن دانش و كسب
توانايي تفكر به حداثر ميرسد .براي كارآيي هر چه بيشتر فرايندي ،ضروري است كه يادگيرنده
فعال بوده و دخالت مستقيم در آنچه ميآموزد داشته باشد.
نقش معلم ،فراهم كننده شرايطي براي تسهيل يادگيري ميباشد .يكي از ويژگيهاي آموزش
خوب ،وجود كنش متقابل يا تعامل بين معلم و يادگيرنده و فعال بودن هر چه بيشتر فراگير است.
آموزش موجب پرورش شعور اجتماعي در مسئوليتپذيري و اگاهي ميگردد  .آموزش ،انسانها
را آرمانخواه ،هدفگرا ،مختار و سازنده ميسازد .ابر مردان و دانشپروران تاريخ كه موجب پرورش
و رشد افكار عمومي جامعه شده اند ،ساخته و پرداختهي فرهنگهايي هستند كه دانش را با ابزار
آموزش و به عنوان ميراث يک قوم از نسلي به نسل ديگري انتقال داده اند ،اكسير آموزش باعث
پيوند انديشههايي خلاق و قلبهاي حساس شده و انسانها را به صورت خلقي يکدل و همسو
براي سازندگي مرز و بوم هايشان به پويايي در ميآورد .آموزش ،چهرهي معرفت و جوهر حقيقت
را جلا ميبخشد .جهانشناسي،جهاننگري توحيدي ،خداشناسي بر پايهي آموزش استوار است.
بررسي و مطالعه ادبيات پژوهشي مرتبط با آموزشهاي ضمن خدمت از تناقصي قابل تامل در
اثر بخشي اين آموزشها حكايت دارد ،به نحوي كه گايرولامتو و همكارانش(،)2117
استرونكهورست و آكر ( ،)2116ساوا ،تريميس و زاچاريو ( ،)2111جمشيديان و رضايي (،)0131
ابراهيمي دهشيري ( ،)0183سقايي ( ،)0130بر تاثير معني دار بودن اين آموزشها اذعان دارند .اين
در حالي است كه دقت نظر و تعمق در مفهوم و اهداف آموزشهاي ضمن خدمت ،بينش و نگرش
ديگري را در قبال اين آموزشها القا ميكند .تصريح اهداف آموزشهاي ضمن خدمت در قالب
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افزايش توانايي حرفهاي و پرورش توانايي بالقوه كاركنان براي انجام وظايف و كارهاي
روزمره،ارتقاء دانش و اگاهيها ،مهارتهاي شغلي ،رضايت و قابليت انعطاف كاركنان نسبت به
تغييرات و همچنين استفاده از روشها و وسايل و امكانات مدرن ،ايجاد و ارتقاء روحيه همكاري،
خلاقيت و نوآوري بين كاركنان و همچنين ايجاد زمينه بهرهگيري حداكثري از منابع انساني موجود
در راستاي اهداف سازماني(فتحي و اجارگاه )0182،ايجاب ميكند كه آموزشهاي ضمن خدمت از
اثر بخشي مطلوبي برخوردار باشند .اگر در مورد مفهوم آموزش ضمن خدمت بخواهيم بدانيم بايد
بيان كرد كه :اگر چه در بيشتر موارد افراد در هنگام ورود به سازمانها،آموزشهاي رسمي و نظام-
مندي را از طريق دانشگاهها يا موسسات آموزش عمومي پشتسر گذاشتهاند،به علت كلي بودن
نوع آموزشها و نيز ماهيت مشاغل كه نوعاً نيازمند تخصص و خبرگي ويژهاي است ،در هنگام
اشتغال ،افراد نيازمند گذراندن آموزشهاي خاصي ميباشند؛ به عبارت ديگر ،همگام با استخدام فرد
در سازمان ،ماهيت مشاغل ،وظايفي كه فرد بايد در شغل مورد تصدي انجام دهد ،ابزارها و وسايل
ضروري براي اجراي كار و روشهاي انجام دادن امور مستلزم آن است كه فرد درباره نحوه اجراي
وظايف محوله ،آموزشهاي ويژهاي را دريافت نمايد(فتحي و اجرگاه  .)0181،بنابراين آموزش
ضمن خدمت از لحاظ سازماني به آن نوع آموزشي اطلاق ميشود كه عموماً پس از استخدام فرد
در سازمان صورت مي پذيرد .با توجه به اين واقعيت ،تعاريف مختلفي از آموزش ضمن خدمت
كاركنان ارائه شده است كه در زير برخي از آنها را ذكر ميكنيم.
جان اف مي در تعريف آموزش ضمن خدمت ميگويد :آموزش ضمن خدمت عبارت است از
بهبود نظامدار و مداوم مستخدمين از نظر دانش ،مهارتها و رفتارهايي كه به رفاه آنان و سازمان
محل خدمتشان كم نمايد .به اين ترتيب هدف از آموزش ضمن خدمت ايجاد توانايي بيشتر توليد،
افزايش كارايي در شغل فعلي و كسب شرايط بهتر براي احراز مقامات بالاتر ميباشد(ابطحي)0181 ،
پي ير و گاتر،آموزش ضمن خدمت را نوعي كوشش نظام دار تلقي ميكنند كه هدف اصلي آن
عبارت است از هماهنگ و هم سو كردن آرزوها ،علايق و نيازهاي آتي با نيازها و اهداف سازمان
در قالب كارايي كه از فرد ،گولدستين( )2112آموزش ضمن خدمت را فرايند اكتساب نظامدار
مهارتها ،انتظار ميرود .قوانين ،مفاهيم يا نگرشهايي ميداند كه منجر به بهبود عملكرد افراد در
محيط كار ميرود .برخي ديگر ،آموزش ضمن خدمت را عبارت ميدانند از بهبود بخشيدن فعاليت
و وظايف افراد در رابطه با شغل و حرفه تخصصي آنان كه عمدتاً به منظور افزايش دانش و مهارت
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و تغيير نگرشهاي حرفهاي آنان صورت ميپذيرد تا به وسيله آن ،افراد بتوانند به گونهاي موثر
وظايفشان را به انجام رسانند(گولدستين.)2112 ،
همانطور كه از تعاريف ياد شده ميتوان نتيجه گرفت ،آموزش ضمن خدمت در حقيقت به آن
نوع آموزش اطلاق ميشود كه:
 -0پس از استخدام فرد در موسسه يا سازمان صورت ميپذيرد.
 -2هدف و منظور از اين نوع آموزش آمادهسازي افراد براي اجراي بهينه وظايف و
مسئوليتهاي شغلي است.
 -1اين نوع آموزش ها عمدتاً در سه محور اساسي توسعه دانش ،بهبود مهارتها و ايجاد يا
تغيير نگرشها ارائه ميشود(فورد.)2111،
 -1جهتگيري اصلي اين آموزشها ،مشاغل يا وظايف مورد تصدي است.
دو نكته مهم در اينجا شايان ذكر است :نخست بايد ميان دو مفهوم آموزش ضمن خدمت و
توسعه يا پرورش كاركنان تفاوت قائل شويم .دليل اين امر آن است كه از يک سو ،توسعه كاركنان
مفهومي وسيعتر و فراگيرتر از آموزش ضمن خدمت بوده و عبارت است از هر گونه فعاليت يا
كوشش نظام داري كه هدف آن رشد و شكوفايي پرسنل باشد .در حالي كه آموزش ضمن خدمت
مفهومي محدودتر بوده و در برگيرنده آن نوع آموزشهايي است كه براي بهبود عملكرد پرسنل و
در نتيجه افزايش كارايي سازمان ،بنابراين برنامههاي توسعه يا پرورش كاركنان مشتمل بر برنامههاي
آموزش ،ديده ميشود(پيترز.)2111،آموزش ضمن خدمت ،تنها زير مجموعهاي برنامه توسعه
كاركنان ميباشد(فتحي و اجارگاه )0181،از سوي ديگر تفاوت ديگري نيز بين توسعه يا پرورش و
آموزش ضمنن خدمت كاركنان وجود دارد .هدف توسعه كاركنان بالندگي و رشد نيروي انساني از
طرق مختلف (از جمله آموزش ضمن خدمت) ميباشد؛ بنابراين توسعه كاركنان ،رشد محور است،
اما هدف آموزش ضمن خدمت كاركنان بهبود عملكرد كاركنان و سازمان از طريق رفع كاستيها و
نواقص موجود در عملكرد آنان ميباشد(هس )2118،بنابراين آموزش ضمن خدمت عموماً مسئله
محور يا مشكل محور است؛ بدين معنا كه با شناسايي مسائل و مشكلات موجود در عملكرد افراد
و در راستاي اجراي وظايف محوله،آموزشهاي خاصي به افراد ارائه ميشود تا نواقص موجود بر
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طرف گردد؛ با اين همه بايد خاطر نشان شود كه توسعه كاركنان ،بدون آموزش ضمن خدمت ،فاقد
اثر بخشي لازم است(همان) ،به همينسان آموزش ضمن خدمت با آموزش حين اشتغال يا آموزش
ضمن كار تفاوت دارد .آموزش ضمن خدمت مفهومي وسيعتر از آموزش ضمن كار ميباشد و به
كليه آموزشهايي كه افراد در طول دوران خدمت در سازمان و حتي در برداشت گستردهتر براي
دوران بازنشستگي طي مينمايند ،اطلاق ميگردد(قبادي .)0132،در حاليكه آموزش حين اشتغال يا
آموزش ضمن كار به آن دسته از آموزشهايي اطلاق ميشود كه فرد ضمن كار معين ،با روشها و
فنون اجراي آن كار آشنا ميگردد؛ به عبارت ديگر ،آموزش ضمن كار يكي از روشهايي آموزش
ضمن خدمت است كه ماهيت علمي و كاربردي دارد(همان).
در اين مورد پژوهش و تحقيقاتي صورت گرفته است از جمله:
ظهرابي و همياران( )0130عنوان كردند بينآموزشهاي ضمن خدمت و عملكرد معلمان رابطه
مثبت و معناداري وجود دارد .همچنين،آموزشهاي ضمن خدمت و خردههاي مقياسهاي كارآيي،
آشنايي با وظايف ،همياري گروهي ،بهروز بودن و رضايت شغلي رابطه مثبت و معناداري ديده شد.
و نيز ظهرابي( ، )0130شهرآئيني( )0130در تحقيق خود عنوان كرد مديران مدارس عملكرد دورههاي
آموزش ضمن خدمت برگزار شده را به لحاظ مولفههاي افزايش دانش ،رضايت شغلي ،استفاده
بهينه از امكانات ،مشاركت  ،تغيير رفتار شغلي را نسبتاً مطلوب ارزيابي كرده و معلمان تربيت بدني
با درصدي پايينتر از مديران عملكرد دورههاي آموزشي ضمن خدمت را نسبتاً مطلوب ارزيابي
كرده اند .همچنين نادري و همكاران( )0132تحقيقي با عنوان توانمندسازي كاركنان از طريق
آموزشهاي ضمن خدمت در شركت پالايش نفت اصفهان انجام دادند كه نتايج تحقيق نشان داد از
ديدگاه مديران افزايش توانمنديهاي كاركنان از طريق آموزشهاي ضمن خدمت تنها در مولفههاي
مسئوليتپذيري ،راهبردگزيني ،سازگاري ،رقابت و يادگاري صورت پذيرفته و در ساير مولفههاي
افزايش كمتر از حد متوسط بوده است ،چوي در سال ( )2100تحقيقي را با عنوان تاثير برگزاري
تحقيقات كاربردي مشاركتي بر برنامه آموزش ضمن خدمت معلمان انجام داد ،اجراي دورهها در
برنامه آموزش ضمن خدمت معلمان ،نقش بسزايي در ساختار دانش معلمان دارد و به شيوههاي
مفيد تدريس عملي آنها كمک ميكند و اعتماد به نفس آنها را در تدريس افزايش ميدهد .لسچينگر
و فاي گان( )2100در تحقيقي كاربرد توانمندسازي در ايجاد حس اعتماد و احترام در ميان كارمندان

 / 574همايش توسعهي حرفهاي :نگاهي نو به تكريم معلّم

را بررسي كرد و نتيجه گرفت بين توانمندسازي و رفتار عادلانه رابطه وجود دارد و توانمندسازي
بايد از طريق رفتارهاي عادلانه و منصف بودن در كارها صورت ميپذيرد .همچنين ،فرضيه اصلي
پژوهش كه به بررسي ميزان تطابق دورههاي آموزش ضمن خدمت فرهنگيانآموزش و پرورش
استانخراسان شمالي با نياز هاي آنان است ،پرداخته است.

سوال تحقیق
تا چه اندازه دورههاي آموزش ضمن خدمت معلمان با نيازهاي آموزشي آنها انطباق دارد ؟

روش
تحقيق حاضر توصيفي از نوع پيمايشي است .توصيفي بودن آنها به دليل عدم مداخله پژوهشگر
در نتايج تحقيق است .يعني پژوهشگر درباره متغييرها آنچه را كه در زمان حال اتفاق ميافتد و آنچه
وجود دارد وصف ميكند و پيمايشي بودن آن به دليل نظر سنجي از معلمان درباره تطابق دورههاي
آموزشي با نيازهاي آموزشي آنان ميباشد.

جامعه آماری
جامعه آماري شامل كليه فرهنگيانآموزش و پرورش استانخراسان شمالي شامل  06181نفر هستند
كه در سال تحصيلي  0131-31مشغول به خدمت در مدارس ميباشند.
نمونه آماري در پژوهش حاضر بر مبناي فرمول كوكران تعداد  182نفر از جامعه آماري به روش
تصادفي ساده و خوشهاي تک مرحلهاي انتخاب شد بهطوري كه ابتدا از بين شهرستانهاي استان
خراسان شمالي  1شهرستان (آشخانه ،شيروان و بجنورد) به روش تصادفي ساده انتخاب و از هر
شهرستان سه مدرسه (ابتدايي ،راهنمايي و دبيرستان) و از هر مدرسه  2يا  1معلم به روش تصادفي
ساده انتخاب و پرسشنامه تدوين شده براي پاسخ گويي در اختيار آنها قرار گرفت.

ابزار پژوهش
براي گردآوري اطلاعات در حوزه موضوع حاضر پژوهشگران با مراجعه به روش كتابخانهاي و
ميداني اقدام نمود .در روش كتابخانهاي پژوهشگران با مراجعه به سايتهاي گوناگون و كتابخانهاي
دانشگاههاي معتبر اقدام به جمعآوري اسناد و مدارک و آثار علمي مرتبط با موضوع نمود .در روش
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ميداني با حضور در ميدان واقعي (طبيعي) جامعه آماري(مدارس استان خراسان شمالي) اقدام به
توزيع ابزار اندازهگيري و جمع آوري داده ها نمود.
ابزار گرد آوري پژوهش حاضر بر اساس اهداف آن (ميزان تطابق دوره هاي آموزش ضمن
خدمت با نيازهاي آموزشي فرهنگيان در زمينههاي دانش ،نگرش ،مهارت) ،پرسشنامه محقق
ساختهاي بود كه پس از مطالعه دقيق مباني نظري و پيشينههاي بررسي شده ابتدا تعداد  12گويه
استخراج و پس از نظر سنجش با افراد خبره (1نفر) در  11گويه تدوين شد.

یافتهها
یافتههای حاصل از آمار توصیفی
با توجه به نمونه آماري  112نفر از جامعه آماري كليه فرهنگيانآموزش و پرورش استان خراسان
شمالي شامل  06181نفر و با توجه به داده در بررسي فراواني جنسيت فرهنگيان كه بيشترين
فراواني شامل  200نفر معادل  11/2درصد مربوط به فرهنگيانمردو فراواني  070نفر معادل 11/8
درصد مربوط به فرهنگيان زن است و در بررسي فراواني تحصيلات فرهنگيان كه بيشترين فراواني
ميزان تحصيلات فرهنگيان با  070نفر معادلا  11/8درصد به فرهنگيان داراي مدرک تحصيلي
ليسانس و كمترين فراواني نيز با  011نفر معادل  27/1درصد به فرهنگيان داراي مدرک تحصيلي
فوق ديپلم و كمتر از آن تعلق دارد .همچنين تعداد  016نفر از فرهنگيان معادل  27/7درصد داراي
مدرک تحصيلي فوق ليسانس و بالاتر از آن ميباشند و در بررسي فراواني سابقه خدمت فرهنگيان
كه بيشترين فراواني با  061نفر معادل  12/3درصد به داراي سابقه خدمت بين  01الي 03سال و
كمترين فراواني نيز با  26نفر معادل  6/8درصد به فرهنگيان داراي سابقه خدمت بيش از  11سال
تعلق دارد .همچنين تعداد  77نفر معادل  21/2درصد از فرهنگيان بين  0الي  3سال و تعداد 001
نفر معادل  11/0د صد داراي سابقه خدمت بين  21الي  23سال دارند و همچنين در بررسي فراواني
سن فرهنگيان كه بيشترين فراواني با  011نفر معادل  11/1درصد به فرهنگيان داراي سن بين 11
الي13سال و كمترين فراواني نيز با  11نفر معادل  7/3درصد به فرهنگيان داراي سن بين  21الي
 23سال تعلق دارد .همچنين تعداد  028نفر معادل  11/1درصد از فرهنگيان داراي سن بين  11الي
 13سال و  71نفر معادل  08/1درصد داراي سن بيش از  11سال ميباشند و طبق نيز در بررسي
فراواني گذراندن دورههاي آموزش ضمن خدمت كه بيشترين فراواني ميزان پاسخدهي فرهنگيان با
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 116نفر معادل  88/1درصد به فرهنگياني كه دورههاي آموزشي ضمن خدمت را گذراندهاند و
كمترين فراواني نيز با  16نفر معادل  02/1درصد به فرهنگيان كه دورههاي آموزشي ضمن خدمت
را نگذراندهاند تعلق دارد و مدرک تحصيلي فرهنگيان به تفكيک جنسيت كه بيشترين فراواني
مدرک تحصيلي در بين فرهنگيان زن با  81نفر به فرهنگيان داراي مدرک تحصيلي ليسانس و كمترين
فراواني نيز با  11نفر به معلمان داراي مدرک تحصيلي فوق ديپلم و كمتر از آن تعلق دارد ،همچنين
بيشترين فراواني مدرک تحصيلي در بين فرهنگيان مرد با  30نفر به فرهنگيان داراي مدرک تحصيلي
ليسانس و كمترين فراواني نيز با  13نفر به فرهنگيان داراي مدرک تحصيلي فوق ليسانس و بالاتر از
آن اختصاص دارد و با توجه به داده هاي در بررسي توافققي سابقه خدمت به تفكيک جنسيت كه
بيشترين فراواني سابقه خدمت در بين فرهنگيان زن با  60نفر به فرهنگيان داراي سابقه خدمت
بين  01الي  03سال و كمترين فراواني نيز با  02نفر به فرهنگيان داراي سابقه خدمت بيش از 11
سال تعلق دارد ،همچنين بيشترين فراواني سابقه خدمت در بين فرهنگيان مرد با  011نفر به فرهنگيان
داراي سابقه خدمت بين  01الي  03سال و كمترين فراواني نيز با  01نفر به فرهنگيان داراي سابقه
خدمت بيش از  11سال اختصاص دارد و در بررسي توافقي سن فرهنگيان به تفكيک جنسيت كه
بيشترين فراواني سن در بين فرهنگيان زن با  61نفر به فرهنگيان داراي سن بين  11الي  13سال
و كمترين فراواني نيز با  01نفر به فرهنگيان داراي سن بين  21الي  23سال تعلق دارد ،همچنين
بيشترين فراواني سن در بين فرهنگيان مرد با  31نفر به فرهنگيان داراي سن بين  11الي  13سال و
كمترين فراواني نيز با  06نفر به فرهنگيان داراي سن بين  21الي  23سال اختصاص دارد.
در تحليل دادهها از آمارهاي استنباطي ،ضريب همبستگي ،رگرسيون آزمون  tبهره گرفتيم كه نتايج
حاصل از آنها به قرار زير است.
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جدول  :0بررسي توزيع شاخصهاي مركزي و پراكندگي شاخصهاي آموزش ضمن خدمت و
مولفه هاي آن
شاخص هاي آماري
بيشترين

كمترين

دامنه

فراواني

فراواني

تغييرات

نما

ميانه

ميانگين

واريانس

انحراف

ضريب

ضريب

معيار

كجي

كشيدگي

آموزش
ضمن

017

32

61

016

017

016/23

013/13

02/60

-1/31

1/62

خدمت
استقرار
آموزش
ضمن

11

11

21

16

11

11/18

07/78

1/20

-1/86

1/10

خدمت
كيفيت
محتواي
دوره

11

21

27

11

11

11/11

21/71

1/11

-0/01

0/38

هاي
آموزش
فنون
جديد

11

26

21

12

11

12/11

27/10

1/21

-1/81

-1/11

تدريس
نقش
زمان و
مكان

01

2

8

6

6

6/71

1/71

0/32

-1/03

-1/11

مناسب

با توجه به دادههاي جدول  0ميتوان استدلال كرد كه شاخصهاي مركزي نما ،ميانه ،ميانگين براي
نمره انطباق آموزش ضمن خدمت فرهنگيان با نيازهاي آموزشي آنها به دليل نزديک بودن مقدار
عددي آنها با يكديگر ،حكايت از گرايش به توزيع نرمال دارد .حداقل نمره  32و حداكثر آن 017
ميباشد بنابراين ،دامنه توزيع نمرات برابر با  61نمره ميباشد ،لازم به ذكر است كه چهار مولفههاي
آن نيز هم گرايش به توزيع نرمال دارند .بيشترين ميزان ميانگين در بين مولفهها با ( )11/18به
مولفه انطباق استقرار آموزش ضمن خدمت با دانش فرهنگيان و كمترين ميزان آن نيز با ( )6/71به
مولفه انطباق زمان و مكان مناسب براي اجراي دوره تعلق دارد.
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حال به سوال اصلی پژوهش میپردازیم.
تا چه اندازه دورههاي آموزش ضمن خدمت فرهنگيان با نيازهاي آموزشي آنها انطباق دارد؟
براي بررسي سوال فوق از آزمون  tتک نمونه اي به شرح جدول زير استفاده شد؛
جدول  : 2آزمون  tتک نمونهاي
آزمون
فاصله اطمينان
انطباق
آموزش
ضمن

t

خدمت با

درجه

سطح

تفاوت

آزادي

معناداري

ميانگين ها

حد پائين

حد بالا

ميانگين

نياز آنها
62/112

180

1/111

11/231

13/120

10/113

016/231

با توجه به دادههاي جدول  2و سطح معناداري آزمون ( )<p1/111و كوچکتر بودن آن از
( )<p1/11ميتوان نتيجه گرفت كه آزمون معنادار ميباشد .يعني بين ميزان ميانگين محاسبه شده
و ميانگين جامعه ( )36تفاوت معناداري مشاهده ميشود و چنين استدلال ميشود كه پاسخدهي
فرهنگيان استانخراسان شمالي نسبت به انطباق دورههاي آموزش ضمن خدمت فرهنگيان با نيازهاي
آموزشي آنها با ميزان ميانگين جامعه از لحاظ آماري متفاوت است .با توجه به ميزان ميانگين
محاسبه شده ( )016/231و بزرگتر بودن آن از ميانگين جامعه ( )36ميتوان نتيجه گرفت كه از نظر
فرهنگياناستانخراسان شمالي دورههاي آموزش ضمن خدمت به ميزان زيادي با نياز هاي آنها انطباق
دارد.

بحت و نتیجه گیری
سرعت و شدت رقابت عصر حاضر تا اندازهاي بالاست كه سازمانها براي بقا و حفظ سهم كنوني
خود بيش از پيش درصد ارتقاء راندمان خود ميباشندو ضرورت ايجاب ميكند كه بهرهوري در
سازمانها فراتر از يک هدف مكتوب در عمل تجلي يابد.
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بهرهوري به معناي اثر بخشي و كارايي تعريف ميشود كه منظور از اثر بخشي همان انجام كارهاي
درست و منظور از كارايي انجام درست كارها ميباشد كه به معناي به دست آوردن حداكثر بازدهي
با بهرهگيري و استفاده بهينه از نيروي كار موجود ،توان ،استعداد و مهارت نيروي انساني
است(اسلاميه .)0186 ،
نيروي كار علمي كه اكنون بدنه اصلي سرمايه انساني و سرمايه دانايي سيستمها را تشكيل
ميدهد مهمترين سرمايه جامعه امروزي است( .ايران زاده .)0180 ،با توجه به نقش كليدي سرمايه
انساني در بقا و بهبود عملكرد سازمان ،كارفرمايان بر آن هستند تا براي نيل به اهداف خود
كارمندانشان را تا حد ممكن از نظر اطلاعات و مهارتها غني سازند؛ در تحقق اين هدف مهم نقش
آموزش ضمن خدمت به عنوان يک ضرورت مطرح ميشود .آموزش ضمن خدمت از لحاظ
سازماني به آموزشي گفته ميشود كه پس از استخدام فرد در سازمان صورت ميگيرد و هدف آن
آمادهسازي افراد براي اجراي بهتر مسئوليتهاي آنهاست(ابطحي .)0171 ،اين امر در نهاد آموزش و
پرورش نيز مصداق دارد و حتي بيش از سازمانهاي ديگر داراي اهميت است زيرا فرهنگيان به
عنوان منابع انساني اين سازمان با انسانها سروكار دارند و اين امر ماهيت و فرايند فعاليتهاي آنها
را از منابع انساني سازمانهاي ديگر متمايز ميكند.
نقش استخدامشدگان در يک سازمان بايد به گونهاي باشد كه آنان پيوسته از نظر دانش به
مهارتهايي دست يابند كه به رفاه آنان و سازماني كه در آن فعاليت ميكنند كمک كنند .به اين
ترتيب هدف از آموزش ضمن خدمت ايجاد توانايي بيشتر در آموزش ،كارايي در فرايند ياددهي –
يادگيري كه منجربه يادگيري عميق و موثر گردد ميباشد( ابطحي.)0171 ،
امروزه آنچه كه سازمانها را از هم متغيير ميسازد گذشته از سرمايه ،فناوري ،ماشين آلات و
مواد اوليه در اختيار آنها ،نيروي انساني و آن هم نيروي انساني متخصص و كار آمد است .رقابتي
شدن بازار و سازمانها و به خصوص بازار اشتغال و استخدام ،تغييرات در نيروي انساني را به
مسيري رهنمون ساخته است كه از افراد به عنوان سلاح برتر استراتژيک و مهمترين عامل رسيدن
به مزيت رقابتي به طوري كه يک سازمان حتي برخورداري از پيشرفتهترين فناوري بدون بهرهگيري
از نيروي كار متخصص و تعليم ديده كاملاً موفق نخواهد بود مي شود (بلاوگ .)2111،
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فرض دارا بودن مجهزترين تجهيزات و تسهيلات و تاكيد بر داشتن كاركنان ماهر رمز موفقيت
بسياري از سازمانهاست.
بدين منظور بسياري از سازمانها برنامههاي آموزش ضمن خدمت را طراحي و اجرا كردهاند.
اولين مفهوم آموزش ضمن خدمت عبارت است از روز آمد كردن مهارتهاي پيشين و كسب
اطلاعات جديدتر و بهروزتر براي رسيدن به توانمنديها ،كاراييهاي بيشتر و تغييرات حرفهاي نظر
داشت(چاپچي.)2112 ،
در پاسخ به سوال پژوهش نتايج نشان داد كه آزمون معنادار ميباشد .يعني ميتوان نتيجه گرفت
كه به نظر فرهنگياناستانخراسان شمالي دورههاي آموزش ضمن خدمت به ميزان زيادي با نيازهاي
آنها انطباق دارد و اين نتيجه با تحقيقات بيان شده در اين مورد همخواني دارد.

مخابع
 .0ابراهيمي دهشيري ،احمد( .)0183بررسي ميزان اثر بخشي آموزشهاي عمومي ضمن خدمت كاركنان
اداره كل بنياد شهيد انقلاب اسلامي استان پزد ،اصفهان ،دانشگاه اصفهان ،دانشكده علوم اداري و اقتصاد،
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«پیشبیخی کیفیت تدریس بر اساس مهارتهای ارتباطی دبیران دوره متوسطه»
دکتر نصراله عرفانی (نویسنده مسئول)
2
احمدرضا قدسی سنجانی

1

چکیده
هدف از پژوهش حاضر پيشبيني كيفيت تدريس بر اساس مهارتهاي ارتباطي دبيران دوره متوسطه
شهر اراک بود .جامعه آماري اين پژوهش شامل كليه دبيران و دانشآموزان دوره متوسطه در مدارس
نواحي  0و  2شهر اراک بود .حجم نمونه با استفاده از فرمول كوكران و فرمول تعديل حجم نمونه،
براي دبيران  026نفر و براي دانشآموزان  178برآورد گرديد .نمونهها به روش تصادفي منظم انتخاب
شدند .آن گاه پرسشنامههاي كيفيت تدريس سراج ( )2111و مهارتهاي ارتباطي بارتن ()2111
بين معلمان و دانشآموزان توزيع شد .جهت تحليل دادها از ضريب همبستگي پيرسون و تحليل
رگرسيون چندگانه توسط نرم افزار آماري  SPSSاستفاده گرديد .نتايج نشان داد بين مهارتهاي
ارتباطي بازخورد ،شنود و كلامي با كيفيت تدريس رابطه مستقيم معنيداري وجود دارد .همچنين
نتايج در مدل اول تحليل رگرسيون نشان داد متغير مهارت شنود  01درصد از واريانس كيفيت
تدريس را تبيين نموده و در گام دوم با اضافه شدن متغير مهارت كلامي ،ميزان واريانس تبيين شده
از  01درصد به  06درصد افزايش يافت .بنابراين مجموعاً  06درصد از واريانس كيفيت تدريس
توسط مهارتهاي شنود و مهارت كلامي تبيين گرديد .نتايج ضرايب بتا بيانگر اين بود كه متغير
مهارت شنود با ضريب  1/201بيشترين تاثير را در كيفيت تدريس داشته است .بنابراين پيشنهاد
ميشود با بهبود مهارتهاي ارتباطي ،زمينه ارتقاي كيفيت تدريس دبيران را فراهم آورد.
واژههای کلیدی :كيفيت تدريس ،مهارتهاي ارتباطي ،دبير

 .0استاديار دانشگاه پيام نور
 .2كارشناسي ارشد روانشناسي تربيتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان
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مقدمه
نظامهاي آموزشي به عنوان بارزترين نمود سرمايهگذاري نيروي انساني ،نقش اصلي را در تربيت و
تأمين نيروي انساني كارآمد بر عهده دارند .اين نظامها سهم قابل توجهي از بودجه هر كشور را به
خود اختصاص ميدهند و نقشي تعيين كننده در ابعاد گوناگون اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي و
سياسي جامعه دارند .از اين رو اطمينان از كيفيت مطلوب عملكرد آنها به منظور جلوگيري از هدر
رفتن سرمايههاي انساني و مادي و نيز توانايي رقابت در دنياي آينده كه در آن كيفيت مهمترين
مولفه براي ادامه حيات هر سازمان است ،ضرورتي انكار ناپذير است.
ارتباطات ميان فردي نوعي از ارتباطات انساني است كه بين دو يا چند نفر برقرار ميگردد .اين
نوع ارتباطات در كلاسهاي درس از اهميت زيادي برخوردار است .معلمان براي بهينه كردن شرايط
محيط ،بايد تلاش كنند تا محيط يادگيري مناسبي ايجاد كنند .محيطي كه از طريق روابط ميان فردي
مثبت شناسايي شده باشد كه در آن فرد احساس خوبي داشته باشد .برقراري ارتباط مناسب با
دانشآموزان در موفقيت معلمان بسيار مؤثر است .توان برقراري ارتباط مؤثر با دانشآموزان ،غالب ًا
ميزان شايستگي و احتمال موفقيت معلم را تعيين ميكند .از جمله مهمترين مهارتهاي مورد نياز
معلمان در كلاس درس ،ميتوان به مهارتهاي توجه كردن ،گوش دادن ،تشويق كردن ،محترم
شمردن ،حل و فصل اختلافها و سخنراني اشاره كرد (ون پتگم ،0و دونچ.)2116 ،2
چنانچه معلمان بخواهند در روابط با دانشآموزان موفق باشند ،بايد انواع ارتباط و مهارتهاي
اساسي ارتباط را مد نظر قرار دهند (صالحيان .)0173 ،در حالي كه معلمان ميتوانند از مجموعهاي
از دانش و مهارت در تدريس استفاده كنند ،ايجاد ارتباط خوب با دانشآموزان مربوط به شخصيت
و خصوصيات مؤثري است كه معلم به دانستن آنها نياز دارد (معروفي .)0186 ،در واقع جنبههاي
موثر روابط ميان فردي اساسي در كلاس براي يادگيري دانشآموزان از جنبههاي فهم ذهني كم
اهميتتر نيستند (كازدن .)2110 ،1رهبري معلمان در كلاس درس اثر زيادي در ايجاد محيط آموزشي
مؤثر دارد و كيفيت روابط ميان فردي و ارتباط با دانشآموزان نشانهاي از كيفيت رهبري در كلاس
0. Van Petegem
2. Donche
1. Cazden
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است .تواناييها و مهارتهاي ارتباطي معلم كه توسعه روابط انساني صحيح با دانشآموزان را ممكن
ميكند و نيز ظرفيت او براي ايجاد كلاسي دموكراتيک و موفق ،خصوصيات مهمي براي تدريس
كارآمد هستند (مويجس و ريلندز.)2111 ، 0
در اين راستا بايد گفت كه مهارتهاي ارتباطي به منزله آن دسته از مهارتهايي هستند كه به
واسطه آنها افراد ميتواند درگير تعاملهاي بين فردي و فرايند ارتباط شوند؛ يعني فرايندي كه افراد
در طي آن ،اطلاعات ،افكار و احساسهاي خود را از طريق مبادله پيامهاي كلامي و غير كلامي با
يكديگر در ميان ميگذرند .اين مهارتها از چنان اهميتي برخوردارند كه نارسايي آنها ميتواند با
احساس تنهايي ،اضطراب اجتماعي ،افسردگي ،حرمت خود پايين و عدم موفقيتهاي شغلي و
تحصيلي همراه باشد (سيگرين.)0338 ،2
يكي از مولفههاي اصلي كيفيت در نظام آموزشي ،كيفيت فرايند تدريس -يادگيري است .كيفيت
تدريس به درجه انطباق و سازگاري هر يک از شاخصها و ويژگيهاي اصلي كيفيت تدريس با
استاندارها و خصوصيات مطلوب و متعالي كه در نظريههاي گوناگون به آن اشاره شده است ،تعريف
ميشود (ويدويچ .)2111 ، 1تحول ديدگاههاي روانشناسي يادگيري از رفتارگرايي به شناختگرايي
و سازاگرايي زيربناي نظري لازم را براي آگاهي مدرس نسبت به انتخاب راهبردهاي مناسب در
فرايند ياددهي -يادگيري و دستيابي به سطح مطلوب يادگيري فراهم كرده است .اما در عمل لازم
است معلمان خود نيز با اصول يادگيري و مفاهيم مربوط به روانشناسي يادگيري و راهبردهاي
ياددهي -يادگيري آشنا باشند .علاوه بر آن ،فرصتهاي لازم براي همفكري و تعامل با يكديگر
درباره تجربههاي موفق در تدريس فراهم شده باشد .همچنين شرايط لازم براي همياري دانشآموزان
در يادگيري امكانپذير گردد .از اين راه ميتوان از موفقيت دانشآموزان اطمينان حاصل كرد و
احتمال شكست تحصيلي ،جمع گريزي و گوشهگيري را در بين دانشآموزان كاهش داد.
از طرف ديگر با توجه به پيشرفتهاي گسترده علم يادگيري و كاربرد فناوري اطلاعات و
ارتباطات در آموزش ،استفاده از روشهاي آموزشي فعال و برانگيختن يادگيرنده براي تلاش بيشتر
0. Muijs & Reynolds
2. Spitzebeg
1. Vidovich
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در فرايند ياددهي -يادگيري تسهيل شده است .اما اين امر مستلزم تقويت توانمنديهاي حرفهاي
آموزش دهندگان در اين زمينه است (معروفي.)0131 ،
كاربرد مفهوم كيفيت در نظام آموزشي مستلزم داشتن ديدگاه سيستمي نسبت به فعاليتهاي آموزشي
و تحليل كارآيي آن است .در روند تعليم تربيت ،روشهاي تدريس ابزارهاي كار تلقي ميگردد و
هر اندازه كه معلم با روشهاي متفاوت آشنا شوند ،ابزارهاي متعددي را در اختيار خواهند داشت.
با توجه به مسائل مطرح شده اين تحقيق درصدد پاسخ به اين سوال بود كه آيا بين مهارتهاي
ارتباطي دبيران و كيفيت تدريس آنها رابطه وجود دارد؟

روش
روش پژوهش حاضر از نوع همبستگي بود .جامعه آماري اين پژوهش شامل كليه دبيران و دانش-
آموزان دوره متوسطه شهر اراک در سال تحصيلي  0131-31بود كه شامل  118نفر دبير و 21716
نفر دانشآموز بود .با استفاده از فرمول كوكران و فرول تعديل حجم نمونه ،حجم نمونه دبيران 026
نفر و حجم نمونه دانشآموزان  178نفر تعيين گرديد كه به روش نمونهگيري طبقهاي تصادفي
انتخاب شدند .براي سنجش مهاتهاي ارتباطي دبيران از پرسشنامه مهارتهاي ارتباطي بارتون
( )0331استفاده شد .اين پرسشنامه  08سوال را در برگرفته و داراي سه مولفه است :مهارت بازخورد
(سوالهاي  ،)06-01-00-3-1-0مهارت شنود (سوالهاي  )08-01-01-8-6-2و مهارت كلامي
( .)07-01-02-7-1-1اين پرسشنامه به صورت طيف ليكرت با درجات كاملاً مخالف ،مخالف،
مطمئن نيستم ،موافق و كاملاً موافق به ترتيب  0تا  1نمرهگذاري ميشود .پايايي پرسشنامه در تحقيق
عليزاده سامع ( 1/31 )0187به دست آمد .در تحقيق حاضر نيز ضريب پايايي به روش كرونباخ
 1/32محاسبه شد.
جهت سنجش متغير كيفيت تدريس از پرسشنامه كيفيت تدريس سراج ( )2111استفاده شد.
اين پرسشنامه با  21گويه به منظور ارزيابي كيفيت تدريس طراحي گرديده و در يک طيف 1
درجهاي ليكرت (خيلي زياد= ،1زياد= ،1متوسط= 1و خيلي كم= )0درجه بندي ميشود .اين
پرسشنامه داراي چهار مؤلفه طرح درس ،اجراي تدريس ،ارزشيابي تدريس و روابط بين فردي
است .در مطالعه پاکمهر ( )0131جهت تعيين روايي اين پرسشنامه از تحليل عاملي اكتشافي استفاده
گرديد .جهت اطمينان از كافي بودن حجم نمونه از آزمون كفايت نمونهبرداري  KMOو به منظور
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اطمينان يافتن از اينكه همبستگي بين مواد پرسشنامه در جامعه برابر صفر نيست ،از آزمون كرويت
بارتلت استفاده شد .محاسبات نشان دادند كه دترمينان ماتريس همبستگي صفر نيست و اين به
معناي آن است كه محاسبه عكس ماتريس و در نتيجه استخراج عاملها امكانپذير است .براي
ماتريس همبستگي عوامل پرسشنامه كيفيت تدريس به جهت كفايت نمونه مقدار KMO =1/77

و مقدار مشخصه آزمون كرويت بارتلت معنادار بود (=81/770 ،p=1/110

) .بنابراين ،ميتوان

نتيجه گرفت كه بر اساس ماتريس همبستگي مشاهده شده در نمونه ،اجراي تحليل عاملي قابل
توجيه است .مؤلفههاي اصلي درباره اين پرسشنامه نشان ميدهد كه همه  21عبارت داراي بار
عاملي بيشتر از  1/21است كه ارزشهاي ويژه  1عامل بزرگتر از  0و ميزان مشترک بين متغيرها
براي اين  1عامل بر روي هم برابر با  11/11درصد كل واريانس است .پايايي پرسشنامه در مطالعه
شعباني وركي و حسين قليزاده ( )0181با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ برابر با  1/86محاسبه
شد .همچنين در تحقيق پاکمهر ( )0131نيز جهت سنجش پايايي پرسشنامه از آلفاي كرونباخ
استفاده شد كه براي مؤلفههاي طرح درس  ،1/13اجراي تدريس  ،1/18ارزشيابي تدريس ،1/71
روابط بين فردي  1/76و براي كل پرسشنامه برابر با  1/76بود .در پژوهش حاضر نيز آلفاي كرونباخ
براي كل پرسشنامه برابر با  1/76بود.
دادههاي جمعآوري شده با استفاده از آزمونهاي آماري ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون
چند گانه به روش گام به گام و با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه  03تحليل شد.

یافتهها
يافتههاي جمعيتشناختي نشان ميدهد كه ميانگين سني آزمودنيها  11/11سال با انحراف معيار
 1/77سال بود .نتايج نشان داد كه ميزان تحصيلات  1/0درصد از آزمودنيها فوق ديپلم 72/0 ،درصد
ليسانس و  22/8درصد فوق ليسانس بود .همچنين نتايج نشان داد كه ميانگين سابقه خدمت آزمودنها
 03/2سال و انحراف معيار آن  1/1سال بود .در جدول شماره  0به توصيف نتايج آزمون كيفيت
تدريس و تدريس خلاقانه معلمان پرداخته شده است.
جدول شماره  -1توصیف نمرات مهارتهای ارتباطی و کیفیت تدریس دبیران
میانگین

انحراف استاندارد

متغیر
مهارت بازخورد

22/13

1/86

مهارت شنود

03/28

1/77

پيشبيني كيفيت تدريس براساس مهارتهاي ارتباطي دبيران دوره متوسطه

مهارت كلامي

22/63

1/88

مهارتهاي ارتباطي

61/61

3/80

كيفيت تدريس

22/36

6/01
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همانطور كه در جدول شماره يک مشاهده ميشود ،ميانگين نمرات كيفيت تدريس  22/36و انحراف
استانداد  6/01بود .همچنين ميانگين مهارتهاي ارتباطي  61/61و انحراف استاندارد  3/80بود .در
جدول شماره  2ضرايب همبستگي متغيرهاي پيشبين و ملاک ارائه شده است.
جدول شماره  -2ضرایب همبستگی متغیرهای پیشبین و ملاک
متغیر ملاک :کیفیت تدریس

متغیرهای پیشبین
r

p

مهارت بازخورد

**1/010

1/1110

مهارت شنود

**1/102

1/1110

مهارت كلامي

**1/030

1/1110

** p<1/10
همانطور كه در جدول شماره  2مشاهده ميشود ،بين كيفيت تدريس و تمامي مؤلفههاي مهارتهاي
ارتباطي رابطه مستقيم و معناداري وجود دارد ( .)p>1/10در ادامه براي آزمون فرضيه پژوهش از
آزمون رگرسيون گام به گام استفاده شد .شايان ذكر است كه قبل از استفاده از آزمون رگرسيون
مفروضههاي نرمال بودن و خطي بودن دادهها بررسي گرديد و پس از برقرار بودن مفروضات از
آزمون رگرسيون استفاده شد.
جدول شماره  -3خلاصه تحلیل واریانس متغیرهای پیشبیخی کخخده کیفیت تدریس دبیران بر
اساس مهارتهای ارتباطی آنان
مدل

مخبع

S.S

d.f

M.S

F

P

تغییرات
رگرسيون

0177/103

0

0177/103

11/612

**1/1110
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0

2

باقي مانده

02686/316

171

كل

01161/211

171

رگرسيون

0613/133

2

821/811

باقي مانده

02101/616

171

11/281

كل

01161/211

171

1/01

11/322

21/780

**1/1110

1/06

**p<1/10
نتايج آزمون تحليل واريانس نشان ميدهد كه بر اساس مدل اول مهارت «شنود» (،P>1/10
 171(=11/612و  )F)0و بر اساس مدل دوم مهارتهاي «شنود» و «كلامي» (،P>1/10

171(=21/780

 )F)2به طور معناداري كيفيت تدريس دبيران را پيشبيني ميكنند .ضرايب رگرسيون پيشبيني
كيفيت تدريس بر اساس مهارتهاي ارتباطي دبيران بر پايه مدل دو در جدول شماره  1ارائه شده
است.
جدول شماره  -4ضرایب رگرسیون پیشبیخی کیفیت تدریس بر اساس مهارتهای ارتباطی
دبیران
مدل

2

ضريب

B

SE

Beta

t

P

ثابت

8/121

2/010

-

1/311

**1/1110

مهارت شنود

1/011

1/111

1/201

1/611

**1/1110

مهارت كلامي

1/282

1/133

1/071

2/861

**1/111

**p<1/10
نتايج آزمون رگرسيون گام به گام نشان داد كه مهارتهاي شنود و كلامي به طور مستقيم پيشبيني
كننده كيفيت تدريس در معلمان است ( .)p<1/10همانطور كه در جدول شماره  1مشاهده ميشود،
نتايج آزمون رگرسيون گام به گام نشان ميدهد كه با ملاحظه وزن استاندارد شده بتا بر اساس مدل
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دوم يک انحراف معيار تغيير همزمان در مهارتهاي شنود و كلامي ،به ترتيب باعث  1/20و 1/07
انحراف معيار تغيير در كيفيت تدريس دبيران ميشود.

بحث و نتیجهگیری
نتايج نشان داد بين مهارت بازخورد ،شنود و كلامي با كيفيت تدريس دبيران رابطه مستقيم معنيداري
مشاهده ميشود .يافتههاي اين پژوهش با نتايج پژوهشي كه رحمانزاده و نجفي نياسر ( )0132با
عنوان مطالعه رابطه بين مهارتهاي ارتباطي اساتيد با اثربخشي آموزشي انجام دادند ،همخوان است.
آنان دريافتند هر اندازه مهارتهاي ارتباطي اساتيد بيشتر تقويت شود ،اثربخشي گروههاي علمي،
ايجاد انگيزه يادگيري در دانشجويان و پيشرفت تحصيلي دانشجويان افزايش مييابد .اين نتايج به
اين معناست كه تدريس معلم توانمندي و هنر است و هنر بيشتر جنبه فردي دارد .هر معلمي
داراي هنر مختص خود است و در عرصه تدريس در كلاس درس است كه هنرهاي تدريس خود
را به كمک ميگيرد تا بتواند به اهدافي كه مد نظر دارد برسد (شعارينژاد.)0188 ،
نتايج نشان داد كه در مدل اول ،متغير مهارت شنود وارد تحليل شد و  01درصد از واريانس
كيفيت تدريس را تبيين نمود و در گام دوم با اضافه شدن متغير مهارت كلامي ،ميزان واريانس تبيين
شده از  01درصد به  06درصد افزايش يافت .بنابراين مجموعا  06درصد از واريانس كيفيت تدريس
توسط متغيرهاي مهارتهاي شنود و كلامي تبيين گرديد .همچنين ضرايب استاندارد بتا براي پيش-
بيني كيفيت تدريس بر اساس مهارتهاي ارتباطي نشان داد ضرايب مهارتهاي شنود و كلامي مثبت
بود كه ميتوان گفت با افزايش مهارتهاي شنود و كلامي ،ميزان كيفيت تدريس افزايش مييابد.
ضرايب بتا بيانگر اين بود كه مهارت شنود با ضريب  1/201بيشترين تاثير را در كيفيت تدريس
داشته است .اين نتايج با نتايج پژوهش عسكري و محجوب مودب ( )0183كه مشخص كردند كه
اولويتهاي حيطههاي تدريس اثربخش از ديدگاه مدرسين ،قدرت ارتباط ،روش تدريس ،شخصيت
فردي و دانشپژوهي ميباشد .همخواني دارد .همچنين همسو با نتايج ياسيل )2100( 0است كه در

0 .Yasil
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تحقيق خود نشان داده است همبستگي معنيداري بين مهارتهاي ارتباطي و ديدگاههاي معلمان
براي تدريس وجود دارد.
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مخابع
 .1پاکمهر ،ح .)0131( .ارتباط بين سلامت روان و تفكر انتقادي دانشجويان علوم پزشكي مشهد .پايان نامه
كارشناسي ارشد رشته روانشناسي ،دانشگاه فردوسي مشهد.

 .2رحمانزاده ،سيد علي و نجفي نياسر ،طاهره ( .)0132مطالعه رابطه بين مهارتهاي ارتباطي
اساتيد دانشكده فني دختران تهران ولي عصر با اثربخشي آموزشي .مطالعات رسانهاي:)21(8 .
.081-211

 .3شعارينژاد ،علي اكبر ( .)0188تعليم و تربيت 88 :سخن در باب واقعيتهاي آموزش و
پرورش ( 1و پاياني) .رشد معلم.01-07 :211 ،

 .1شعباني وركي ،بختيار و حسين قليزاده ،رضوان ( .)0181بررسي كيفيت تدريس در دانشگاه .پژوهش و
برنامهريزي در آموزش عالي.0-22 :)13(0 .
 .5صالحيان ،محمود ( .)0173معلم و ارتباط موثر با دانشآموزان .رشد معلم.11-11 :012 ،

 .6عليزاده سامع ،مهناز( .)0187بررسي رابطه بين مهارتهاي ارتباطي مديران و روحيه دبيران دبيرستانهاي
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«بررسی رابطه فرهخگ سازمانی با اثربخشی حرفه ای معلمان در مدارس مقطع
متوسطه اول مخطقه سجاسرود استان زنجان»
1

بهنام کریمی
لیلا رجبی قیداری

2

چکیده
يک تدريس اثر بخش ،يک معلم اثر بخش مي خواهد .هدف اين پژوهش بررسي روابط ساده و
چندگانه فرهنگ سازماني و مولفه هاي آن (خلاقيت و نوآوري ،رقابت جويي ،توجه به گروه ،توجه
به اعضاي سازمان ،توجه به جزئيات ،توجه به نتيجه و بازده ،و ثبات و پايداري) با اثربخشي معلم
در مدارس متوسطه اول منطقه سجاسرود استان زنجان بود .براي اين كار نمونه اي متشكل از 081
نفر از معلمان زن و مرد اين مدارس با استفاده از شيوه نمونه گيري تصادفي طبقه اي انتخاب شدند.
براي گردآوري اطلاعات دو پرسشنامه محقق ساخته فرهنگ سازماني (بااستفاده از الگوي رابينز و
دنيسون) و اثربخشي معلم در اختيار آنها قرار گرفت .نتايج اين مطالعه حاكي از اين بود كه بين
فرهنگ سازماني و اثربخشي معلم به طور كلي رابطه وجود دارد .همچنين بين مولفه هاي فرهنگ
سازماني به غير از «توجه به جزئيات» و «توجه به بازده ونتايج» نيز با اثربخشي معلم رابطه معني دار
وجود داشت .علاوه بر اين ،توجه به گروه و خلاقيت و نوآوري به ترتيب بهترين پيش بيني كنندههاي
اثربخشي معلم به حساب مي آمدند.

واژههای کلید :معلم اثر بخش ،فرهنگ سازماني ،خلاقيت و نوآوري ،رقابت جويي ،مدارس
متوسطه اول ،توجه به جزئيات ،توجه به بازده ونتايج.

 . 0نويسنده مسئول :كارشناس ارشد زيست شناسي ،دبير آموزش و پرورش ا ايميل:
Behnam943@yahoo.com
 . 2ليسانس راهنمايي و مشاوره ،دبير آموزش و پرورش ا ايميلRajabi3071@gmail.com :
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مقدمه
درس معلم اربود زمزمه محبتي

جمعه به مكتب آورد طفل گريز پايي را

تلاش سازمان ها براي دستيابي به اهداف از طريق استخدام و جذب نيروي هاي انساني كارامد
همواره يكي از نگراني هاي اصلي آنها بوده است .سازمان هاي موفق همواره نگران ميزان و نحوه
تحقق اهداف خود هستند .اثربخشي سازمان ها در گرو داشتن نيروي انساني باانگيزه و با مهارت
بالا مي باشد .اثربخشي كاركنان سازمان ها ناشي از عوامل گوناگون درون دادي ،فرايندي و بروندادي
است .سازمان هاي آموزشي به دليل ماهيت وظيفه اي كه بر عهده دارند نيازمند معلماني اثربخش
هستند .يكي از عوامل سازماني فرايندي اثرگذار بر اثربخشي كاركنان ،فرهنگ سازماني مي باشد.
سازمان ها و به ويژه نظام هاي آموزشي از همان ابتداي تاسيس در پي جذب نيروهاي انساني
اثربخش بر مي آيند و تلاش مي كنند درونداد انساني كارامدي براي سازمان فراهم آورند .كنترل
دروندادهاي نيروي انساني در هر سازماني مي تواند تا حدود زيادي متضمن تحقق اهداف سازمان
باشد .از طرفي هميشه دروندادها به خوبي كنترل نمي شوند يا نيروهاي جذب شده هميشه از انگيزه
بالا براي ارائه عملكردي نسبتا خوب برخوردار نيستند .در چنين شرايطي نقش عوامل فرايندي
اثرگذار بر عملكرد كاركنان برجسته مي شود .يكي از مهمترين عوامل فرايندي اثر گذار بر كميت و

كيفيت عملكرد كاركنان فضاي حاكم بر سازمان يا همان فرهنگ سازماني است .فرهنگ سازماني
به عنوان "مجموعه اي از مفروضات ضمني كه به طور مشترک از سويگروه پذيرفته شده و
نحوه ادراكات ،تفكرات و واكنشها را نسبت به شرايط و موقعيتهاي متعدد محيطي مشخص
ميسازد" تعريف ميشود (استرف ،كينيكي و تامكينز.)2111 ،
از آن جايي كه سيستم آموزش وپرورش از سازمان هايي است كه برون داد آن افراد انساني
هستند لذا اين مفهوم ميتواند ارتباط زيادي با اثر بخشي معلمان داشته باشد كه نوک پيكان سيستم
آموزش و پرورش محسوب مي شود .درباره اثربخشي تعاريف متعددي تا كنون ارائه شده است.
در فرهنگ علوم تربيتي آمده است :اثربخشي عبارت است از ميزان تحقق اهداف و انجام موفقيت
آميز ماموريت .به تعبير ديگر اثربخشي عبارت است از عملكرد و كارايي مطلوب در تخصيص منابع.
اندرسون و همكاران ( )0388در تعريف معلم اثربخش مي نويسند« :معلمان اثربخش افرادي هستند
كه دستيابي به اهداف خاص را در نظر ميگيرند؛ خواه اين اهداف توسط خود آنها يا ديگران (مديران
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مدارس ،وزارت آموزش و پرورش )... ،تهيه و تدوين شده باشد .از جمله مشكلات عمده فراروي
سيستم آموزشي كشور ،كيفيت پايين منابع انساني است كه به طور مستقيم بر كيفيت كل آموزش
 به شكل افزايش ميزان افت تحصيلي در ميان دانشآموزان و هدر رفتن هزينه هاي ملي -تاثيرمي گذارد .تلاش براي شناخت عوامل موثر بر اثربخشي معلمان سابقه طولاني دارد .به عنوان نمونه،
هارپر و همكاران ( )0331در پژوهش خود با عنوان عوامل اثرگذار بر اثربخشي معلم در منطقه
غربي نواداي ايالات متحده ،يازده عامل شامل آموزش هاي معلمي حرفه اي ،حمايت مدرسه از
معلمان ،محيط اجتماعي زندگي ،ملاحظات شغلي ،محيط مدرسه ،فضاي حاكم بر تدريس ،توسعه
حرفه اي ،تجربه جوانان ،توسعه پيش از استخدام معلم ،و ثبت نام در برنامه هاي تخصصي رشته
مربوطه را تشخيص دادند .همچنين ،وايزر ( 1 )0388دسته كلي از عوامل (آموزش هاي معلم ،محيط
اجتماعي ،محيط مدرسه ،ويژگي هاي دانش آموزان ،و پيش زمينه معلم) را به عنوان عوامل اثرگذار
بر اثربخشي معلم بر مي شمارد .يكي از عوامل اثرگذار كه مورد بحث و پژوهش هاي فراوان قرار
گرفته است فضاي حاكم بر سازمان يا فرهنگ سازماني است .آنچه در اين پژوهش مورد علاقه قرا
گرفته است متغيرهاي فرهنگ سازماني و پيش زمينه معلم (به طور خاص جنسيت) مي باشد كه
هردوي آنها در دسته بندي وايزر به عنوان متغيرهاي اثرگذار بر اثربخشي معلم فهرست شده اند .در
اين خصوص گيدنز ( )2101معتقد است كه در سال هاي اخير بسياري از خصوصيات و صفات
زنانه رهبري مانند ارتباط ،اجماع و كار دسته جمعي ،اعطاي مسئوليت و اختيار ،سهيم شدن در
اطلاعات و امكانات و منابع ،و تعيين اهداف به صورت جمعي كه عموما به زنان نسبت داده ميشود
پارادايم نويني را در مديريت به وجود آورده است .سازمان هاي تحت رهبري مردان براي نيل به
اثربخشي سازماني تشويق مي شوند كه به جاي اتكا به روش هاي خشک مديريت سلسله مراتبي
(فنون مردانه اداره سازمان) ،خط مشي هايي را بپذيرند كه افزايش تعهد و وجدان كاري و اشتياق
جمعي براي رسيدن به اهداف سازمان ،سهيم شدن در مسئوليت و توجه به مردم را مد نظر قرار
مي دهند .از سوي ديگر ،علاوه بر تفاوت در نوع فرهنگ و مديريت سازمان هاي تحت رهبري زنان
و مردان ،پژوهش ها (به عنوان مثال وانگ و لاي )2116 ،حاكي از نتايجي مبهم در عملكرد مردان
و زنان است .نتايج پژوهش هاي شيرنز ( ،)2111تدلي و رينالد ( ،)2111bمحمودي (،)2111
بحيرايي ( )2113بيانگر اين است كه فرهنگ سازماني و ابعاد آن تاحدود زيادي مي توانند اثربخشي
معلم را درسازمان پيش بيني كنند .از طرف ديگر ،يافته هاي برخي از پژوهش ها مانند عطايي
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( ،)0331صيدي ( )0333حسني و سامري ( )2113نشان دهنده اثر اندک فرهنگ سازماني بر
اثربخشي معلم مي باشد.
وضعيت نگران كننده آموزش و پرورش به عنوان وسيع ترين سازمان اجتماعي كشور و به ويژه
وضعيت نيروي انساني آن ،ضرورت بررسي عواملي را كه موجب كارامد نمودن معلمان مي شود،
به وجود آورده است .در شرايطي كه بدنه اصلي نيروي انساني وزارت آموزش و پرورش از ميانگين
تحصيلات دانشگاهي پاييني برخوردار است شناسايي عواملي كه به بالا بردن بازده معلمان كمک
كند از اهميت فوق العاده زيادي برخوردار است .علاوه بر اين پژوهش هاي بسيار كمي در خصوص
اثر فرهنگ سازماني بر اثربخشي معلم در سازمان هاي آموزشي و به ويژه آموزش و پرورش انجام
شده است .اگرچه كميت پژوهش ها در اين موضوع در سازمان هاي ديگر نسبتاً مناسب است؛ با
اين حال در خصوص اثر فضاي حاكم بر مدرسه و اثربخشي معلم كه در سازمان هاي آموزشي
اهميت به مراتب بيشتري دارد صورت نگرفته است .شناخت شيوه تاثير گذاري فرهنگ سازماني بر
اثربخشي كاركنان مي تواند استفاده بهتر از فرهنگ سازماني به عنوان عاملي براي بهره وري هرچه
بيشتر كاركنان و درنتيجه سازمان به دنبال داشته باشد .لذا سوال اصلي در پژوهش حاضر اين است
كه چه رابطه اي ميان فرهنگ سازماني مدارس و ابعاد آن شامل خلاقيت و نوآوري ،رقابت جويي،
توجه به جزئيات ،توجه به بازده و نتايج ،توجه به اعضاي سازمان ،توجه به گروه ،پايداري و ثبات)
با اثربخشي معلمان وجود دارد؟

فرضیه های پژوهش
 -0بين فرهنگ سازماني مدارس و اثربخشي معلمان رابطه معنادار وجود دارد.
 -2بين «خلاقيت و نوآوري» با اثربخشي معلمان رابطه معنادار وجود دارد.
 -1بين« رقابت جويي» با اثربخشي معلمان رابطه معنادار وجود دارد.
 -1بين «توجه به جزئيات» با اثربخشي معلمان رابطه معنادار وجود دارد.
 -1بين« توجه به بازده و نتايج» با اثربخشي معلمان رابطه معنادار وجود دارد.
 -6بين« توجه به اعضا» با اثربخشي معلمان رابطه معنادار وجود دارد.
 -7بين «توجه به گروه» با اثربخشي معلمان رابطه معنادار وجود دارد.
 -8بين« پايداري و ثبات» با اثربخشي معلمان رابطه معنادار وجود دارد.
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 -3بين مولفه هاي فرهنگ سازماني با اثربخشي معلمان رابطه چندگانه وجود دارد.

مواد و روش
جامعه آماري پژوهش حاضر را كليه مدارس متوسطه اول منطقه سجاسرود (مشتمل بر  27مدرسه
دخترانه و  28پسرانه مدرسه) و معلمان شاغل در آنها (مشتمل بر  082زن و  071مرد) در سال
 0131تشكيل مي دهند .با استفاده از فرمول كوكران تعداد  081معلم متوسطه اول (شامل  31زن و
 31مرد) در  26مدرسه (يعني در هر مدرسه تقريبا  7نفر) به عنوان نمونه از طريق روش نمونه گيري
تصادفي طبقه اي انتخاب شدند.

ابزار پژوهش
در اين پژوهش براي گردآوي دادهها از دو پرسشنامه محقق ساخته فرهنگ سازماني و اثربخشي
معلمان استفاده شده است.
پرسشنامه فرهنگ سازماني :اين پرسشنامه شامل  16سوال است كه پاسخ آنها بر روي مقياس
چهار گزينه اي طيف ليكرت ارائه مي شوند .براي تهيه آن از ويژگي هاي فرهنگ سازماني رابينز
( )0338و همچنين الگوي دنيسون و ميشرا ( )0331از انواع فرهنگ هاي سازماني استفاده شد.
مولفهها و انواع فرهنگ هاي سازماني عبارتند از :نوآوري و ريسک پذيري (فرهنگ انعطاف پذير)،
توجه به فرد ،توجه به گروه (فرهنگ مشاركتي) ،رقابت جويي ،توجه به بازده (فرهنگ ماموريتي)،
توجه به جزئيات ،ثبات و پايداري و حفظ وضع موجود (فرهنگ بوروكراتيک) .مولفه ها ،انواع
فرهنگهاي سازماني و سوالات مربوط به هر مولفه در جدول  0نشان داده شده است:
نوع فرهخگ سازمانی

مولفه ها

تعداد سوال

شماره سوالات

انعطاف پذير

خالقیت و نواوری

7

10-11-23-21-02-01-7-0

توجه به جزئیات

1

08-00-1

ثبات و پایداری
توجه به اعضای
سازمان
توجه به گروه

6

11-11-12-26-28-03

6

16-11-21-21-06-01

1

01-07-22-21-20

رقابت جویی

1

27-3-8-6-1

توجه به نتایج

1

01-1-2

بروكراتيک
مشاركتي

ماموریتي

جدول  .0تعداد و شماره سوالات پرسشنامه با توجه به نوع فرهنگ سازماني ومولفه هاي آن
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جدول  2مقدار آلفاي كرونباخ براي مقياس فرهنگ ساازماني و همبستگي هر كدام از ابعاد مقياس
فرهنگ سازماني را با نمره كل مقياس نشان مي دهد.
نوآوري

خلاقيت و

جزئيات

توجه به

پايداري

ثبات و

تعداد سؤالات

8

1

6

6

1

1

1

16

شاخص آماري

سازمان

توجه به اعضاء

توجه به گروه

رقابت جويي

آلفاي كرنباخ

1/88

1/71

1/81

1/87

1/32

1/83

1/68

1/87

سازماني

كل

توجه به نتايج

ابعاد فرهنگ

جدول  .2ضريب آلفاي كرنباخ براي مولفه هاي مقياس فرهنگ سازماني

پرسشنامه اثربخشي معلم :يک پرسشنامه محقق ساخته و شامل  6مولفه (دانش تخصصي ،قدرت
بيان ،تعامل مطلوب ،تعهد شغلي ،توانايي در ايجاد محيط يادگيري مناسب ،بازخورد به موقع) و 21
سوال بسته پاسخ مي باشد .پاسخ ها بر روي گستره اي  1گزينه اي از خيلي كم تا خيلي زياد

مشخص مي شوند .ضريب آلفاي كرونباخ محاسبه شده براي مقياس اثربخشي مدرسه برابر با 1/32
مي باشد كه حكايت از مطلوب بودن پايايي مقياس مذكور دارد.

یافته ها
در بخش اول ،يافته هاي توصيفي مربوط به افراد نمونه و در بخش دوم يافته هاي مربوط به فرضيات
ارائه مي شود.
جدول  1توزيع فراواني تحصيلات افراد نمونه را نشان مي دهد.
تحصیلات

فراوانی

درصد

ديپلم

13

2092

فوق ديپلم

016

1796

ليسانس

13

2092

كل

081

011

جدول  .1توزيع فراواني تحصيلات افراد نمونه

داده هاي جدول  1نشان مي دهند كه تحصيلات  13نفر از معلمان مورد مطالعه ( 2092درصد تعداد
كل) در سطح ديپلم 016 ،نفر ( 1796درصد تعداد كل) در حد فوق ديپلم و  13نفر (2092درصد
تعداد كل) ليسانس است.
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جدول  1توزيع فراواني سابقه كاري معلمان را نشان مي دهد .بر طبق داده هاي جدول  ،1سابقه
كاري  11نفر از معلمان ( 2191درصد) بين  0تا  01سال 31 ،نفر ( 1191درصد) بين  00تا  21سال،
 11نفر (2193درصد) بين  20تا  11سال و  2نفر ( 090درصد)  11سال به بالا است.
سابقه كاري

فراواني

درصد

 0تا  01سال

11

2191

 00تا  21سال

31

1191

 20تا  11سال

11

2193

 10تا  11سال

2

090

كل

081

011

جدول  .1توزيع فراواني سابقه كاري معلمان مورد مطالعه

جدول  1ماتريس همبستگي فرهنگ سازماني و مولفه هاي آن را با اثربخشي معلمان نشان مي دهد.
ردیف

متغیر

ضریب همبستگی

سطح معخی داری

0

فرهنگ سازماني

19163

19110

2

خلاقيت و نواوري

19123

19110

1

رقابت جويي

19266

19110

1

توجه به جزييات

19118

19121

1

توجه به نتايج

-19117

19323

6

توجه به اعضاي سازمان

19261

19110

7

توجه به گروه

19116

19110

8

ثبات و پايداري

19211

19110

جدول  .1ماتريس همبستگي فرهنگ سازماني و مولفه هاي آن را با اثربخشي معلمان

متغیر ملاک :اثربخشی معلم
همانطور كه در جدول  1مي توان مشاهده كرد ،رابطه ساده بين فرهنگ سازماني و مولفه هاي
خلاقيت و نوآوري ،رقابت جويي ،توجه به اعضاي سازمان ،توجه به گروه ،و ثبات و پايداري با
اثربخشي معلم در سطح  19110معني دار بدست آمد؛ بدين معني كه فرضيه هاي  7 ،6 ،1 ،2 ،0و 8
تاييد شدند .اما در اين بين رابطه توجه به جزييات و توجه به نتايج با اثربخشي معني دار نشد.
بنابراين فرضيه هاي  1و  1مورد تاييد واقع نشدند.
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جدول  6نتايج تحليل همبستگي چندگانه به روش مرحله اي را نشان مي دهد.
شاخص ها
B

انحراف معيار

ضريب

R

تعيينR2

متغير ملاک و پيش بين

اثربخشي
معلم

ثابت

0/30

1/011

توجه به گروه

1/111

1/113

ثابت

0/126

1/037

توجه به گروه

1/217

1/11

خلاقيت و نوآوري

1/281

1/161

1/218

1/116

1/287

1/116

T

t

02/11

1/110

6/30

1/110

6/70

1/110

1/00

1/110

1/16

1/110

جدول  .6تحليل رگرسيون به روش مرحله اي

نتايج جدول فوق نشان مي دهد  20درصد از رگرسيون اثربخشي معلم توسط توجه به گروه تعيين
مي گردد .زماني كه خلاقيت و نواوري اضافه شود ،ضريب تعيين به  23درصد افزايش مي يابد و
قدرت پيش بيني به ميزان  8درصد ارتقاء مي يابد .در مجموع ،يافته-ها نشان مي دهد توجه به گروه
قوي ترين پيش بين اثربخشي معلم محسوب مي شود؛ به طوري كه  20درصد از رگرسيون اثربخشي
معلمان مطوسطه اول منطقه سجاسرود را تبيين مي كند.

بحث و نتیجهگیری
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسي رابطه ساده و چندگانه فرهنگ سازماني و ابعاد آن با اثربخشي
معلمان بود .يافته هاي پژوهش نشان داد كه از ميان  3فرضيه 7 ،فرضيه تاييد شد .در خصوص رابطه
فرهنگ سازماني و اثربخشي معلمان مي توان گفت كه بيشتر

پژوهش هايي كه در اين زمينه

انجام شده است به بررسي رابطه فرهنگ سازماني و اثربخشي نيروي انساني و به ويژه اثربخشي
مديران در مدارس پرداخته اند .به اين ترتيب اين نتيجه با نتايج پژوهش هاي شيرنز ( ،)2111رينالد
و تدلي ( ،)2111bشيرنز و باسكر ( ،)0337دنيسون و ميشرا ( ،)0331و هارپر و همكاران ()0331
همسان است .اثربخشي افراد از مهمترين موضوعات مورد علاقه و بحث متفكران عرصه سازمان و
مديريت است .در اين مباحث ،عوامل بسياري به عنوان تعيين كننده هاي بهبود اثربخشي كاركنان
مورد بحث قرار گرفته اند .در اين ميان فرهنگ يا فضاي حاكم بر سازمان به عنوان يكي از عوامل
اثر گذار كه ديگر عوامل تا حدود زيادي از آن تاثير مي پذيرند ،وزن زيادي دارد .به لحاظ نظري
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هم بنا بر نظريه هرزبرگ شرايط كار و ارزش هاي حاكم بر فضاي كار ميتواند تا حد زيادي بر
رضايت شغلي فرد تاثير بگذارد و رضايت شغلي هم به نوبه خود با عملكرد كاركنان در محيط كار
همبستگي بالايي دارد.
وجود روحيه خلاقيت و نواوري در فضاي حاكم بر مدرسه مي تواند در اثربخشي كار معلم
تاثير مثبت داشته باشد .اين يافته همچنين بيانگر اين است كه معلمان مقطع متوسطه اول از تغيير و
نواوري استقبال مي كنند و اثر اين رضايت خاطر را به صورت بهبود عملكرد خود نشان داده اند.
سازمان هاي امروزي در محيطي با عدم اطمينان بالا به فعاليت

مي پرازند كه ناشي از تغييرات

سريع در نيازها ،فرايندها و مشكلات جديد است .فعاليت توأم با كارايي و اثربخشي نيازمند فرهنگي
است كه بتواند خود را با اين تحولات دنياي جديد سازگار كرده ،بلكه پا از اين فراتر گذاشته و به
ايجاد فرهنگ سازماني همت گمارد كه مروج نواوري و خلاقيت در سازمان باشد ،تا از اين راه
بتواند به چالش هاي محيطي فزاينده و در حال تغيير پاسخ دهد.
تقاضاي روز افزون براي كيفيت آموزشي از سوي والدين و دانش آموزان از يک طرف و تلاش
مدارس براي كسب شهرت و برتري در مقايسه با مدارس ديگر (اين رقابت به طور خاص در بين
مدارس غير انتفاعي و دولتي مشهود است) باعث حاكم شدن فضاي رقابتي بر بيشتر مدارس به ويژه
مدارس متوسطه اول به واسطه نقش تعيين كننده اي كه در هدايت دانش آموزان به سوي رشته
هاي تحصيلي دارند ،شده است .قاعدتاً اولين عناصري كه در درون مدارس از اين فضاي رقابتي
تاثير مي پذيرند منابع انساني سازمان به ويژه معلمان مدارس هستند .اين اثر در بهترين حالت به
صورت اثربخشي تدريس نمايان مي شود .اين يافته پژوهش حاضر بيانگر آن است كه معلمان نسبت
به رقابت جويي نگرش مثبت داشته و انگيزه توفيق طلبي خود را در عملكرد بالاي خود نشان داده
اند .به لحاظ نظري در مدرسه اي كه معلمان راجع به روش هاي مختلف انجام كار فكر مي كنند،
عميقا درگير فعاليت هاي كاري خود مي شوند و به جزئيات انجام امور خود توجه كافي دارند ،بايد
شاهد اثر مثبت آن در اثربخشي كار معلم باشيم .در سازمان هايي كه كاركنان تشويق

مي شوند

تا در انجام كارها رعايت دقت و كيفيت را به جاي آورند و يا مبناي انجام كارها ارزش هاي كيفي
مانند مدل مديريت جامع به عنوان ارزش هاي بينادين انجام كار توصيه و رعايت مي شود اثربخشي
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و عملكرد كاركنان بهبود مي يابد .اگرچه فشار بيش از حد بر معلمان براي درگير شدن در كار و
توجه بيش ازحد به جزئيات مي تواند اثر عكس بر اثربخشي كاركنان داشته باشد.
در پيشينه مديريت و فرهنگ سازماني (و مهمترين عامل تعيين كننده فرهنگ سازماني يعني
رهبران و سبک رهبري) توجه به وظيفه و نقش يا نتيجه در سازمان از يک طرف و توجه به كارمند
و روحيات و احساسات نيروي انساني از طرف ديگر همواره مورد بحث و جدل بوده است .در
فرهنگ هاي آمرانه معمولا تلاش مي شود كه نقش و كار به هر قيمتي به بهترين شكل ممكن انجام
شود و اصولا احساسات نيروهاي انساني خيلي در كار دخالت داده نمي شوند .در فرهنگ هاي
سازماني مشاركتي تلاش مي شود تا كار با انعطاف بيشتر و همنوا با احساسات انساني و در تعادل
با روحيات كاركنان انجام شود .بنابراين تكيه صِرف بر بازده نمي تواند متضمن اثربخشي معلم باشد.
از سوي ديگر ،توجه به گروه و تشكيل گروه هاي كاري همواره در سازمان هاي مختلف از جمله
آموزشي با اهدافي چون ايجاد همدلي بيشتر در ميان كاركنان ،يادگيري از همكاران و در نتيجه
افزايش اثربخشي سازماني ،احساس وحدت و يكپارچگي اعضاي سازمان ،و در نهايت سپردن امور
سازمان به دست خود اعضاي سازمان درسازمان هاي داراي فرهنگ مشاكتي و انعطاف پذير تشويق
مي شود.
مولفه ثبات و پايداري به وضعيتي درسازمان اشاره مي كند كه در آن سازمان سعي مي كند
وضعيت موجود را حفظ كند و در همان حال از طريق توسعه حرفه اي كاركنان و ايجاد ساختارهايي
روشن براي هماهنگي آسانتر در بين كاركنان سعي در انجام بهتر كار دارد .هدف ثبات و پايداري
كارايي و "انجام درست كار" و " انجام كار درست" است.
مدارس ممكن است از بسياري جهات همانند هم باشند اما هر مدرسه اي فرهنگ و فضاي
خاص خودش را داراست .بدون فرهنگي كه يادگيري را از طريق تدريس موثر حمايت و پشتيباني
مي كند نمي توان از توان بالقوه آموزشي تجربه آموزشي بهره برد .بنابراين ،مدارس موفق مدارسي
هستند كه يک فرهنگ فني مشترک شامل اهداف مشترک ،تخصص و روش هايي براي تجزيه
وتحليل و حل مشكلات برنامه درسي و مشكلات آموزشي ايجاد كرده اند .تمركز بر يادگيري،
تحقيق ،و فعاليت هاي فكري و نيز جسارت براي انجام فعاليت هاي ابتكاري برخي از جنبه هاي
فرهنگ مدرسه هستند كه مي تواند بر اثربخشي معلم تاثير بگذارد .به لحاظ نظري فرهنگ سازماني
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مقوله اي وابسته به زمينه اجتماعي است كه از فرهنگ ملي ،فرهنگ منطقهاي و اوضاع اقتصادي و...
تأثير مي پذيرد كه به وجود آورنده پيش فرض هاي سازماني مي باشد .يافته هاي اين پژوهش حاكي
از اين است كه فرهنگ سازماني و بيشتر ابعاد آن (خلاقيت و نواوري ،توجه به گروه ،توجه به
اعضاي سازمان ،رقابت جويي ،و ثبات و پايداري) با اثربخشي معلم رابطه دارد .يافته ها همچنين
نشان داد كه توجه به گروه مهمترين پيش بيني كننده اثربخشي معلم از بين ابعاد سازمان است .دليل
اين نگرش معلمان ممكن است اين امر باشد كه منطقه سجاسرود از يک بافت قبيله اي و طايفه اي
برخوردار است و پيوندهاي گروهي در بافت اجتماعي و در بين افراد بسيار قوي است .از نظر
معلمان اين ويژگي فرهنگ سازماني بيشترين تاثير را بر اثربخشي كار آنان دارد كه خود مي تواند
ناشي از اثري باشد كه فرهنگ ملي بر فرهنگ مدرسه گذاشته است.
بنابراين و با توجه با يافته هاي پژوهش حاضر ،اقدام به تشكيل گروه هاي كاري و انجام كارها
از طريق گروهي و تشكيل گروه هاي كاري در جاي مناسب در سازمان هاي آموزشي امري مثبت
به نظر مي رسد .همچنين بايد ترتيبي اتخاذ شود كه فرصت هاي مشاركت اعضاي سازمان در
تصميمات گروهي و تصميم گيري هاي مربوط به خودشان در اختيار همه افراد قرار گيرد .از ديگر
مواردي كه مي توان مورد تاكيد قرار داد اين است كه بايد روح خلاقيت و نواوري بر جزئي ترين
امور سازمان هاي آموزشي حاكم شود .اين كار را مي توان از طريق استخدام نيروهاي جوان و مبتكر
و علاقه مند به نواوري در سازمان انجام داد .در مجموع اين يافته ها را مي توان اين گونه خلاصه
كرد كه حاكميت روح خلاقيت و نوآوري و توجه به همكاري و مشاركت در امور مربوط به مدرسه
مي تواند بر اثربخشي معلم و در نهايت موفقيت كل سازمان تاثيرگذار باشد.
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An investigation of relationship between organizational culture
with Professional teachers efficiency in secondary schools of
Sojasrood region in Zanjan province
Abstract
An effective teaching, a teacher can be effective. The aim of this study
was to investigate the simple and multiple relationships of organizational
culture and its components (creativity and innovation, competitiveness,
attention to group, attention to organization members, attention to details,
attention to output, stability) with teacher efficiency in guidance schools
of Shoosh. This study was conducted based on correlation design. Hence,
184 teachers (men and women) were chosen by stratified random
sampling method. Two researcher-made questionnaires were used to
gather the data which include organizational culture questionnaire (based
on Robbins and Denison’s Model) and teacher efficiency questionnaire.
The results showed that there was an overall relationship between
organizational culture and teacher efficiency. Furthermore, there were
positive relationships between all components of organizational culture
except attention to details and attention to output components wit teacher
efficiency. In addition, attention to group, creativity and innovation
components were the best predictors of teacher efficiency, respectively.
Key words: teacher efficacy, organizational culture, creativity and
innovation, competitiveness, The first secondary schools, attention to
detail, attention to yield and results.
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درآمدي برتدوين كدهاي اخلاق حرفه اي آموزشگران،
گامي درجهت تكريم نظام مند
غلامرضا خضرلو1
آنا
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چکیده
هرمجموعه ي سازماني داراي كدهاي اخلاقي متناسب باساختار حرفه اي خود است كه
اخلاق حرفه اي نام دارد .نظام هاي آموزشي به عنوان يک نظام حرفه اي وآموزشگران به
عنوان افرادي كه مسؤوليت تعليم وتربيت فراگيران را برعهده دارند بايد از اصول اخلاق
حرفه اي معلمي آگاهي داشته و به آن پايبند باشند .رعايت اخلاق آموزشي تضمين كننده ي
سلامت فرايند ياددهي -يادگيري درمراكز آموزشي است و موجب افزايش تعهد پاسخگويي
مدرسان نسبت به نيازهاي فراگيران مي شود .به لحاظ اهميت و توجه كشورها به اخلاق
حرفه اي درگروه هاي شغلي و حرفه اي مختلف بطور اعم وحرفه آموزشگري بطوراخص،
تلاش هايي درجهت تدوين كدها و استاندارد هاي اخلاقي صورت گرفته است .چنين
استانداردهايي درحوزه آموزش به مفهوم پاسخگويي متقابل و پاسخگويي افرادي كه متولي
نيل به يک آموزش كيفي هستند ،مي باشد .هدف كلي اين استانداردها بهبود تعهد ،تلاش
وكارايي در خدمات افراد درگيردرحرفه معلمي و ارائه راهنمايي هاي حرفه اي به آنان از
طريق تدوين هنجارهاي رفتارحرفه اي مي باشد .اين مقاله مروري برآن است به روش
توصيفي -تحليلي ،پس ازتوصيف متغيرهاي اصلي موضوع ،به تبيين كدهاي اخلاق حرفه
اي آموزشگران بپردازد.
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امیری2

چکیده
هرمجموعه ي سازماني داراي كدهاي اخلاقي متناسب باساختار حرفه اي خود است كه اخلاق حرفه
اي نام دارد .نظام هاي آموزشي به عنوان يک نظام حرفه اي وآموزشگران به عنوان افرادي كه
مسؤوليت تعليم وتربيت فراگيران را برعهده دارند بايد از اصول اخلاق حرفه اي معلمي آگاهي
داشته و به آن پايبند باشند .رعايت اخلاق آموزشي تضمين كننده ي سلامت فرايند ياددهي -يادگيري
درمراكز آموزشي است و موجب افزايش تعهد پاسخگويي مدرسان نسبت به نيازهاي فراگيران مي
شود .به لحاظ اهميت و توجه كشورها به اخلاق حرفه اي درگروه هاي شغلي و حرفه اي مختلف
بطور اعم وحرفه آموزشگري بطوراخص ،تلاش هايي درجهت تدوين كدها و استاندارد هاي اخلاقي
صورت گرفته است .چنين استانداردهايي درحوزه آموزش به مفهوم پاسخگويي متقابل و پاسخگويي
افرادي كه متولي نيل به يک آموزش كيفي هستند ،مي باشد .هدف كلي اين استانداردها بهبود تعهد،
تلاش وكارايي در خدمات افراد درگيردرحرفه معلمي و ارائه راهنمايي هاي حرفه اي به آنان از
طريق تدوين هنجارهاي رفتارحرفه اي مي باشد .اين مقاله مروري برآن است به روش توصيفي-
تحليلي ،پس ازتوصيف متغيرهاي اصلي موضوع ،به تبيين كدهاي اخلاق حرفه اي آموزشگران
بپردازد.
واژههای کلیدی :اخلاق حرفهاي ،آموزشگر ،كدهاي اخلاقي آموزشي
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مقدمه
مراكزآموزشي بطوراعم ازمهم ترين اركان پيشرفت هركشوري هستند كه توجه شاياني را مي طلبد
واين در گر ِو داشتن آموزشگران متخصص در رشته هاي مورد تدريس و نحوة آموزش مناسب با
هزارة سوم است .تعميق و گسترش ارزش هاي حاكم بر رفتار علمي و حرفه اي در همة سطوح
آموزشي ،مي تواند موجب افزايش التزام اجتماعي آموزشگران وفراگيران و اعتماد بيشتر جامعه به
طلايه داران آموزش كشور و سلامت ارتباطات علمي و فعاليت هاي آموزشي شود .اخلاق حرفهاي
يكي از مسائل اساسي همة جوامع بشري است و حوزهاي تخصصي در دانش اخلاق است كه به
تبيين و تحليل مسئوليتها و تكاليف اخلاقي كاركنان و سازمانها ميپردازد و ناظر به اخلاق در
محيط كار است (امين بيدختي.)0131،
يونسكو ،)2118( 0آموزش را كليد توسعه جوامع و مسيري مي داند كه افراد را براي تحقق
توانايي ها و افزايش كنترل بر تصميمات اثرگذار بر آن ها توانمندسازي مي سازد .كميسيون بين
المللي يونسكو آموزش براي قرن 20معتقد است كه يادگيري در سراسر زندگي ومشاركت در جامعه
يادگيري از عوامل كليدي پاسخگويي به چالش هاي جهان به سرعت درحال تغييراست .كميسيون
مذكور بر1ستون يادگيري يعني يادگير ي براي دانستن ،يادگيري براي انجام دادن ،يادگيري براي با
هم زيستن و يادگيري براي شدن تأكيد مي نمايد.
اخلاقي سازي نظام هاي آموزشي در گروتغيير نگرش ،افزايش دانش و مهارت مواجهة روشمند
و اثربخش با معضلات اخلاقي درسازمان آموزشي است)ابدي مهر .)1 :0181،دروني شدن ارزش
هاي فرهنگي يک كشور در معلمان و اساتيد مي تواند راهگشاي ايجاد علاقه در معلم و متعلم شود
و رعايت اصول اخلاق حرفه اي را جزء ارزش هاي پذيرفتني از سوي آنان درآورد)لئوپل
وسولومونو.)2101 ،
با عنايت به اينكه اخلاق حرفه اي ،مجموعه اي از آيين نامه ها و مقرراتي است كه عمل اخلاقي
را براي آن حرفة مشخص و خاص تعريف مي كند و چارچوبي براي عمل و قضاوت اخلاقي يا

)0 - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Unesco

درآمدي بر تدوين كدهاي اخلاق حرفهاي آموزشگران،؛ گامي در جهت تكريم نظاممند

619 /

غيراخلاقي هر حرفه محسوب مي شود (فرامرز قراملكي ،)0186،تدوين كد هاي اخلاقي الگوي رفتار
ارتباطي آموزشگران را ترسيم ،و به فرهنگ سازماني اخلاقي كمک كرده و در هر حرفه ،رفتارهاي
صحيح و ياصحيح را مشخص مي كنند.

مفهوم شخاسی و اهمیت اخلاق حرفه ای
واژه «اخلاق» جمع «خُلْق» استكه در لغت بهمعناي «سرشت و سجيه» آمده است دانشمندان اخلاق
اين واژه را در معاني پرشماري بهكار بردهاند .رايجترين معناي اصطلاحي اخلاق در ميان انديشمندان
اسلام عبارت است از:صفات و ويژگيهاي پايدار در نفس كه موجب ميشوند كارهايي متناسب با
آن صفات ،بهطور خودجوش و بدون نياز به تفكر و تأمل از انسان صادر شود (مجلسي67 :0111 ،
)172 /
واژه حرفه  ،كاربردهاي فراوان دارد و عام ترين كاربرد آن به معناي پيشه ،شغل و كسب و كار
است) دهخدا ( .حرفه اي كسي است كه توانمندي خود را در پاييندي به قانون و نظام مندي حرفه
مي داند ،مي سازد ،تقويت مي كند و حفظ مي كند .او خودشناسي ،خودسازي و خود باوري را
لازمه حرفه اي شدن وحرفه اي ماندن مي داند ( فرامرز قراملكي.(0183،

اخلاق حرفه اي ،مجموعه اي از اصول و استانداردهاي سلوک بشري است كه رفتار افراد و
گروهها را تعيين مي كند در حقيقت ،اخلاق حرفه اي ،يک فرايند تفكر عقلاني است كه هدف آن
محقق كردن اين امر است كه در سازمان چه ارزش هايي را چه موقع بايد حفظ و اشاعه نمود
(فرامرز قراملكي.)0182،
موضوع اخلاق حرفه اي 0مدت زماني است در كشورهاي مختلف و در گروه هاي شغلي و
حرف مختلف مورد توجه قرار گرفته و تلاش هايي در جهت تدوين كدها واستانداردهاي اخلاقي
صورت گرفته است  .مراكز اموزشي نيز ازآن جا كه به مثابه ي پيشتازان حركت هاي فرهنگي،
اجتماعي و سياسي جوامع بوده و اعتقادات و باورهاي حاكم بر آن ها ،دير يا زود به كل جامعه

0 - Professional ethics
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تسري يافته و عرصه هاي تازه اي را به سوي آحاد مردم خواهد گشود ،از توجه به اخلاق حرفه اي
بي نياز نيستند (نعمتي ومحسني.)01 :0183 ،
اخلاق حرفه اي به چگونگي رفتار ،ادب و عمل شخص هنگام انجام كار حرفه اي مي پردازد .اين
كار مي تواند مشاوره ،پژوهش ،تدريس ،نويسندگي ،طبابت يا هر شغل ديگري باشد .در واقع،
اخلاق حرفه اي مجموعه اي از اصول و استانداردهاي سلوک بشري است كه رفتار افراد و گروه ها
در يک ساختار حرفه اي را تعيين مي كند و مفهوم آن از علم اخلاق اتخاذ شده است .به عبارت
ديگر ،مجموعه قوانين اخلاقي كه از ماهيت حرفه يا شغل به دست آمده ،اخلاق حرفه اي نام دارد
(آراسته وجاهد .)0131،بنابراين هدف از اخلاق حرفه اي ،مسؤوليت اخلاقي است كه فرد درشغل
خود دارد.

تئوری اخلاقی
تئوري اخلاقي ،ديدگاه هايي است كه درمورد اخلاق بيان مي شود وآن پاسخي است به پرسش از
معيارهاي ارزش اخلاقي ،به عنوان نمونه تئوري اخلاق اسلامي ،نظريه كانت (وظيفه گرايي) تئوري
اخلاقي برتراند راسل (سودانگاري) و ...را مي توان نام برد (دژاكام .)0183 ،دايرة المعارف بريتانيكا
تئوري اخلاقي را درسه حوزه موضوعي كلي فرااخلاقي(0اخلاق نظري) اخلاق هنجاري( 2اخلاق
دستوري) و اخلاق كاربردي 1دسته بندي كرده است.
فرااخلاق درپي بررسي اين امر است كه منشأ اصول اخلاقي كجاست و آنها به چه معنا مي
باشند؟ آيا صرفاً توسعه اجتماعي هستند؟ و يا به چيزي بيشتر از بيان احساسات افراد جامعه مي
پردازند؟ لذا درصدد پاسخگويي به اين سوالات بر پايه تمركز به موضوعات حقيقت كلي ،اراده
الهي ،ماهيت مفاهيم و نقش برهان در قضاوت هاي اخلاقي و معاني اصطلاحات اخلاقي است.
اخلاق هنجاري :داراي يک رويكرد عملگرا است كه به تدوين استانداردهاي اخلاقي منجر
ميگردد كه رفتارهاي درست و نادرست را نظم مي بخشد .اين نوع اخلاق به روشن ساختن عادات
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خوبي كه ما بايد كسب نماييم ،وظايفي كه بايد انجام دهيم و يا بررسي آثار و تبعات رفتار ما
برديگران ميپردازد.
اخلاق كاربردي كه اخلاق حرفه اي آموزش نيز دراين گروه قرار مي گيرد با تأكيد براخلاق نظري و
هنجاري و با بهره گيري از اصول مطروحه در آنان به بحث و بررسي پيرامون اخلاقيات مهم و
خاص نظير عدالت اجتماعي ،حقوق بشر ،محيط زيست ،جنگ افزارهاي كشتارجمعي و نظايرآن
مي پردازد و به دنبال مطالعه و فهم مباني ارزش ها و الزامات حرفه اي است (عزيزي)0183 ،
شكل گيري معيارهاي اخلاقي در ذهن افراد جامعه متأثر از عوامل گوناگوني نظير فرهنگ،
مذهب ،خانواده ،سن ،جنس و محيط اجتماعي پيرامون است كه قضاوت هاي اخلاقي آنان نيز در
هر لحظه براساس اين معيارها شكل مي گيرد (اعرابي.)0182 ،

ویژگیهای اخلاق حرفهای
امروزه در اخلاق حرفهاي ،تلقي «شما حق داريد و من تكليف» ،مبناي هر گونه اخلاق در حرفه
است .اين مبنا از رفتار ارتباطي فرد ،به صورت اصلي براي ارتباط سازمان با محيط قرار ميگيرد و
سازمان با دغدغة رعايت حقوق ديگران ،از تكاليف خود ميپرسد .ويژگيهاي اخلاق حرفهاي در
مفهوم امروزي آن عبارتاند از :داراي هويت علم و دانش بودن ،داشتن نقشي كاربردي ،ارائة
صبغهاي حرفهاي ،بومي و وابسته بودن به فرهنگ ،وابستگي به يک نظام اخلاقي ،ارائه دانشي انساني
داراي زبانِ روشن انگيزشي ،ارائه رويآوردي ميانرشتهاي (فرامرز قراملكي)011 :0182 ،
«كادوزير» دربارة ويژگيهاي افرادي كه اخلاق حرفهاي دارند موارد زير را بيان ميكند:
مسئولیتپذیری :در اين مورد فرد پاسخگوست و مسئوليت تصميمها و پيامدهاي آن را
ميپذيرد؛ سرمشق ديگران است؛ حساس و اخلاقمند است؛ به درستكاري و خوشنامي در كارش
اهميت ميدهد؛ براي اداي تمام مسئوليتهاي خويش كوشاست و مسئوليتي را كه به عهده ميگيرد،
با تمام توان و خلوص نيت انجام ميدهد.
برتریجویی و رقابتطلبی :در تمام موارد سعي ميكند ممتاز باشد؛ اعتماد به نفس دارد؛ به
مهارت بالايي در حرفه خود دست پيدا ميكند؛ جدي و پركار است؛ به موقعيت فعلي خود راضي
نيست و از طرق شايسته دنبال ارتقاي خود است؛ سعي نميكند به هر طريقي در رقابت برنده باشد.
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صادق بودن :مخالف رياكاري و دورويي است؛ به نداي وجدان خود گوش فرا ميدهد؛ در
همه حال به شرافتمندي توجه ميكند؛ شجاع و با شهامت است.
احترام به دیگران :به حقوق ديگران احترام ميگذارد؛ به نظر ديگران احترام ميگذارد؛
خوشقول و وقتشناس است؛ به ديگران حق تصميمگيري ميدهد؛ تنها منافع خود را مرجح
نميداند.
رعایت و احترام نسبت به ارزشها و هخجارهای اجتماعی :براي ارزشهاي اجتماعي احترام
قائل است؛ در فعاليتهاي اجتماعي مشاركت ميكند؛ به قوانين اجتماعي احترام ميگذارد؛ در
برخورد با فرهنگهاي ديگر متعصبانه عمل نميكند.
عدالت و انصاف :طرفدار حق است؛ در قضاوت تعصب ندارد؛ بين افراد از لحاظ فرهنگي،
طبقه اجتماعي و اقتصادي ،نژاد و قوميت تبعيض قائل نميشود.
همدردی با دیگران :دلسوز و رحيم است؛ در مصائب ديگران شريک ميشود و از آنان حمايت
ميكند؛ به احساسات ديگران توجه ميكند؛ مشكلات ديگران را مشكل خود ميداند.
وفاداری :به وظايف خود متعهد است؛ رازدار ديگران است؛ معتمد ديگران است (خضرلو به
نقل از كادوزير)2112 ،

عوامل رشد و رشد اخلاق حرفه ای
اخلاق حرفه اي در تفكر سنتي ،كم و بيش بر نظام ارسطويي استوار بوده است؛ اما امروزه نظام هاي
ديگري نيز كانون توجه است .در حال حاضر ،بيشتر از پنج نظام عمده اخلاقي در بيان اخلاق حرفه
اي استفاده مي شود  .ملاک مقبوليت اين پنج نظام در ميان ده ها نظريه و نظام اخلاقي ،توانايي آنها
در بيان سيستماتيک فضايل و رذائل اخلاقي ،ارائه نظام سازگار ،فراگير و كاراست .اين پنج نظام
اخلاقي (نظريه هاي عمده) عبارتند از :فايده گرايي ،وظيفه گرايي ،عدالت فراگير ،آزادي فردي و
زيبا و خير مطلق .چهار نظريه نخست در واقع اصول راهبردي اخلاق را ملاک نهايي مي انگارند ،اما
در نظريه چهارم ،خداوند متعال ،برترين زيبايي و مشخص كننده ملاک نهايي اخلاق است .در اين
نظام اخلاقي كه روشني بخش ديگر نظام هاي اخلاقي است ،تقرب به خدا و كسب رضايت و آرمان
اخلاق است و دستيابي به عدالت فراگير اجتماعي ،آزادي ،حرمت انسان و بيشترين سود براي
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بيشترين كسان نيز از اهداف زندگي اجتماعي در چهار ساحت فردي ،شغلي ،سازمان و جامعه است
(فرامرز قراملكي)0181 ،
بهترين راه براي رشد معيارهاي اخلاق حرفه اي ،ايجاد تشكل ها و انجمن ها علمي است .تشكل
هاي تخصصي باعث خواهد شد كه معيارهاي اخلاقي بهتر شكل بگيرند و بهتر بتوان آن را در جامعه
نشر و گسترش داد .اين تشكل ها بايد بادولت همكارى نمايند ،چون اين همكارى باعث مي شود
كه واقعيت ها گفته شوند و آثار آن راحت تر به عرصه وجود برسند.

ميزان گسترش و رشد اخلاق حرفه اي بستگي به ميزان كاركرد موفق اخلاق حرفه اي و همينطور
ميزان تغييرپذيري آن دارد .هر قدر مزاياي به دست آمده از رعايت اخلاق حرف هاي فراگيرتر باشد،
ميزان تعهد به ضوابط آن از درجه بالاتري برخوردار است و هرچه تنگنا هاى اعمال شده ناشي از
معيارهاي اخلاق حرفه اي منطقي تر و در رشد سازمان موثرتر باشد ،پايبندي به آن محكم تر خواهد
بود (فريور.)0186،
اولين و مهمترين وظيفه اخلاق حرفه اي ،رشد و گسترش آئين نامه هاى مبتني بر اخلاق در
شغل مورد نظر است .درهمه سازما نها ،آئين نامه هاى اخلاق حرفه اي از طريق نظام نامه هاي
اخلاقي و حرفه اي به اعضاي آنها ابلاغ مي شود .بنابراين ،اعضاي سازمان ها ملزم به رعايت نظامنامه
هاي اخلاقي و حرفه اي ،حرفه خود مي باشند .نظا منامه اخلاقي عبارت است از مجموعه مدوني
از معيارها يا استانداردهاي اخلاقي براي كارآزموده هايي كه مسئوليتي را بر عهده دارند
(حسينيان.)0181،
نظامنامه ها يا استانداردها و معيارهاي اخلاقي انجمن هاي حرفه اي از منابع مهم شناسايي رفتار
اخلاقي مي باشند .اين نظا منامه ها ،اسامي گوناگوني دارند ،اما هدف كليه آنها ارائه آئين نامه هائى
استكه هدايت اعضاي انجمن هاي علمي را بر عهده دارند (همان) هر حرفه اي بايد داراي
رهنمودهاي اخلاقي و قانوني باشد وآئين نا مه هاى آن حرفه بايد به اين استانداردهاي اخلاقي
وقانوني متعهد باشند تا اطمينان و اعتماد عموم مردم را جلب نمايند .بدون اين اعتماد يک حرفه
نمي تواند يک حرفه باقي بماند .نظا منامه ها يا ضوابط اخلاقي ،در واقع ،ارزش هاي شغلي يک
حرفه را ارائه م يدهند كه به تعبيري استانداردهاي عملكرد براي اعضا مي باشند ،ضوابط اخلاقي
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ساختار يا رهنمودهايي براي اعضا براى تبعيت از آنها در عملكرد شغلي و همچنين براي عموم براى
پيش بيني در همكارى هاى خود با حرفه واعضا فراهم مي كنند.

کدهای اخلاق حرفه ای آموزشگران
رعايت اخلاق آموزشي تضمين كننده ي سلامت فرايند ياددهي -يادگيري است .در حقيقت ،ضوابط
و ارزش هاي اخلاقي مرتبط با آموزش و يادگيري به اين امر كمک مي كند كه حقوق فراگيران در
برخورداري از بهترين آموزش ها و شأن يادگيري از يک طرف و شأن و جايگاه علم و علم آموزي
از طرف ديگر رعايت شود (آراسته وجاهد.)0186،
نظام هاي آموزشي بسياري از كشورها در راستاي فراهم كردن يک مجموعه از ضوابط و
استانداردهاي اخلاقي كه همه ي افراد به آن معتقد باشند و افزايش پايبندي به اصول حرفه اي،
براي بخش آموزش به ويژه شاغلين حرفه ي معلمي يک مجموعه راهنما از كدهاي اخلاقي
تدوين كرده اند (گل محمدي ومطهري پور.)0183،
به عنوان نمونه ،از نظر انجمن معلمان آمريكا ، 0معلمين موظفند محيط آموزشي اي ايجاد كنند
كه زمينه ي تكميل استعداد وتوانايي بالقوه ي همه ي دانش آموزان را فراهم نمايد .اين انجمن معتقد
است معلمان بايد مسائلي مانند تعهد به قوانين و آداب مدني مانند كوشش و پشتكار ،مسؤوليت
پذيري ،همكاري ،وظيفه شناسي ،وفاداري ،صداقت و راستي ،احترام به قانون ،احترام به ديگران و
خود را رعايت نمايند .به طور كلي ،كدهاي اخلاق حرفه اي معلمان توسط اين انجمن در چهار
حيطه ي رفتار با فراگيران ،رفتار با همكاران ،رفتار با والدين و جامعه ،انجام فعاليت ها و عملكرد
مربوط به خود تقسيم بندي شده و هر مورد با ذكرمصاديق به بحث گذاشته شده است(.)2100 ،AEE
كالج معلمان انتاريو 2نيز يک سري استانداردهاي اخلاقي را براي معلمان نام مي برد كه عبارتند از:

)0 - Association of American Educators (AEE
2 - Ontario College of Teachers
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مراقبت :به معني دلسوزي ،پذيرش ،علاقه مندي و بينش داشتن نسبت به تدارک و پرورش
استعداد بالقوه ي فراگيران؛
اعتماد :به معني رعايت بي طرفي و انصاف؛ شفاف بودن؛ صداقت در ارتباط با فراگيران ،افراد
حرفه اي ،والدين ،همكاران و سايرين؛
احترام :به معني رعايت ادب و احترام به كرامت انساني ،خوب بودن عاطفي و تكامل شناختي؛
تماميت :به معني رعايت صداقت ،قابل اعتماد بودن و انجام عمل اخلاقي (همان).
در اخلاق حرفه اي تعريف شده از سوي انجمن استادان دانشگاه هاي ايالات متحده ، 0اصولي
هم چون واقع بيني ،عينيت گرايي و بي طرفي علمي به شدت مورد تأكيد قرار مي گيرند (رحمان
سرشت.)0181،
به طور كلي ،اگر چه اصول اخلاق حرفه اي مربوط به شغل معلمي در موسسات آموزش عالي
كشورهاي مختلف ،خاص و تابع قوانين هر كشور است اما غالب ًا در همه ي آن ها اصولي كه در
زيراشاره خوهد شد ديده مي شود (موراي وهمكاران.)0336،
شهيد ثاني در كتاب معروف و ارزشمند خود به نام "منيه المريد في آداب المفيد و المستفيد"
كه تحت عنوان آداب تعليم و تعلّم در اسلام توسط دكتر سيد محمد باقرحجتي ترجمه شده است
(شهيدثاني ،)0171،با بهره گيري از تعاليم متعالي اسلام كه به امر تعليم و تربيت و مقام والاي معلمي
بسيار ارج نهاده است ،آداب و وظايف حرفه اي و اخلاقي معلمان را در چهار حيطه ي مربوط به
خود ،مربوط به فراگيران ،مربوط به امر تدريس و مربوط به امور علمي برمي شمارد .از آن جا كه
اين كدهاي اخلاقي و وظايف حرفه اي بسيار زياد بوده و شرح تمام آن ها در حوصله ي اين مقاله
نيست ،تنها به گزيده ي مهمي از اصول اخلاق حرفه اي مدرسين اشاره مي شود .كدهاي اخلاق
حرفه اي زيربه اتفاق هم درنظام هاي آموزشي غرب وهم در تعاليم متعالي اسلام مورد تأكيد
قرارگرفته اند:

0 - American Association of University Professors
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 -1شایستگی وصلاحیت تخصصی

1

اين كد ناظر براشراف واثربخشي محتواي درسي بوده و دربرگيرنده موضوعاتي چون استفاده از
مطالب به روز ،دقيق  ،شفاف و مناسب درس مربوط در برنامه درسي فراگيران مي باشد .يک
آموزشگر بايد كاملاً به موضوع تدريس خود احاطه داشته و از دانش كافي در اين زمينه برخوردار
باشد و مطمئن باشد كه محتواي ارائه شده درست و متناسب با دوره ي مورد نظر است.

 -2شایستگی واثربخشی آموزشی

2

آموزشگري از نظر آموزش وتربيتي داراي شايستگي است كه فراگيران رابا اهداف درسي آشنا
ميسازد ،متناسب با نتايج پژوهشها از بهترين روشهاي تدريس استفاده ميكند ،به تفاوتهاي
فردي فراگيران توجه دارد و از روشهاي تدريس خود بازخورد ميگيرد.
آموزشگر بايد كاملاً با اصول آموزش و روش هاي تدريس آشنا بوده و روش تدريسي را انتخاب
كند كه براي رسيدن به اهداف آموزشي مورد نظر مناسب باشد .نكته ي قابل توجه اين كه مواردي
چون تسلط به اصول آموزش و ارزشيابي معتبر فراگيران با اين كه جزو كدهاي اخلاق حرفه اي
استاندارد اغلب كشورهاي جهان هستند ،اما اغلب آموزشگران آزاد بدون آمادگي قبلي در زمينه ي
اصول معلمي وارد اين حرفه مي شوند (گليكن و همكاران.)2117،
در تعاليم اسلامي از اين كد اخلاقي حرفه اي به رعايت اصول علمي آموزش و تدريس ياد شده
است .يعني معلم بايد ترتيب و تسلسل علوم و معارف را به هنگام تدريس با توجه به پايه ي
معلومات فراگيران تنظيم نمايد .ابتدا سطح معلومات آن ها را به خوبي محک بزند و پس از تعيين
سطح و درجه بندي حدود آمادگي فراگيران ،ابتدا مطالب را به گونه اي آغاز نمايد كه سبب جلب
توجه افراد ضعيفترگردد و به تدريج سطح دروس را ارتقاء دهد تا فراگيران مستعد و باهوش ،خسته
و دلزده نشوند .معلم بايد با هر يک از شاگردان بر حسب ميزان فهم و استعداد آن ها سخن گويد.

او نخست بايد مسأله را به طرز واضح و روشني طرح كند ،سپس در صورت نياز با ذكر مثال به
توضيح و تشريح آن بپردازد (شهيدثاني .) 0171،در روش تعليم و تربيت ابن سينا نيز تأكيد شده كه

0 - Content Competence
2 - Pedagogical Competence
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معلم بايد بر مبناي توجه به اختلافات فردي و استعدادهاي گوناگون شاگردان به تعليم آ نها بپردازد.
هم چنين ،لازم است برنامه ريزي آموزشي و تربيتي شاگردان بر مبناي مراحل رشد آن ها صورت
گيرد (زيبا كلام وحيدري .)0187،معلم بايد راه و روشي را براي تدريس خود انتخاب كند كه از
رهگذر آن ،درس وي به آسان ترين وجه قابل فهم گردد .يک آموزشگر بايد نسبت به مباحثي كه
مطرح كرده يا نكات پيچيده و مهم ،سؤالاتي مطرح كند و از فراگيران بخواهد پاسخ آن را بيابند.
اين كار ضمن سنجش قدرت درک و فهم فراگيران ،آنان را با مسائل مهم و غامض آشنا كرده و به
دقت و باريک انديشي وا مي دارد.

شايسته است آموزشگر ،فراگيران راموظف سازددرس را به صورت دسته جمعي برگزار كنند زيرا
انعقاد مجلس درس به صورت دسته جمعي ،متضمن فوايد و نتايج مطلوبي است كه درس هاي
انفرادي فاقد آن هستند (شهيدثاني .)0171،ابن سينا ،حكيم و پزشک بزرگ ايراني نيز در نوشته هاي
خود بر آموزش گروهي تأكيد دارد و آن را داراي فوايد بسيار از جمله يادگيري آداب معاشرت،
ارتباط با ديگران و تسهيل فرايند اجتماعي شدن مي داند (زيبا كلام وحيدري .)0187،

 -3پرداختن به موضوعات حساس

1

آموزشگر با موضوعاتي كه احتمالاً براي فراگيران حساس يا ناراحت كننده است درفضايي باز،
صادقانه و مثبت آن را بررسي ميكند .بحث انسانگرايانه و عدم تحميل ديدگاه در اين مسائل از
ابعاد اين حوزه است.
در تعاليم اسلامي ازاين كد اخلاقي حرفه اي به احترام به شخصيت فراگيران ياد شده است .يعني
يک آموزشگر نبايد نسبت به فراگيران خود رفتاري تكبرآميز در پيش بگيرد و نسبت به آن ها بزرگي
بورزد .لازم است فراگيران را با بهترين القاب ونام ها خطاب كند و به گونه اي از آن ها ياد نكند
كه موجب تحقير و توهين آ نها شود .آموزشگر بايد در بحث و گفت وگو با فراگيران و در حين
تدريس منصف بوده و به شخصيت ايشان احترام بگذارد ،به اين معني كه اگر سخن درست و مفيدي
از فراگيري شنيد به اهميت و ارزش آن اعتراف كند هر چند آن فراگير كم سن و سال باشد .بايد به
سؤالات بجا و به مورد فراگيران منصفانه گوش دهد و از شنيدن سؤال آن ها استنكاف نورزد

0 - Dealing with sensitive topics
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(شهيدثاني .)0171،اعتراف به اهميت افكار فراگير منجر به تحقق خودباوري و اعتماد به نفس در
آن ها مي شود و فراگيران در صورت پذيرفته شدن از جانب اعضاي هيأت علمي ،فرايند تحصيل
خود را با سلامت و موفقيت بيش تري طي مي كنند (نعمتي ومحسني.)0183 ،

 -4اهمیت دادن به فکر و توسعه فراگیران

1

مسئوليت اصلي آموزشگران مشاركت درتوسعه فكري وعقلي فراگير حتيالمقدور در حوزه
تخصصي آموزشگرو اجتناب از انجام رفتارهاي نامناسب و تبعيضآميز است .بر اين اساس طراحي
آموزش بايد در راستاي استقلال فكري ،تفكرانتقادي ،رفتار احترامآميز ،تلاش و دلسوزي براي رشد
عقل وهوش ونهايتاً آمادهسازي فراگيران صورت گيرد (موراي0336،وكمپل .)2118 ،بنابراين
آموزشگر بايد در تكامل شناختي فراگيران مشاركت فعال داشته باشد و از اعمالي كه همراه با تبعيض
يا استثمارفراگيرهستند بپرهيزد.
در تعاليم اسلامي ازاين كد اخلاقي حرفه اي به دلسوزي نسبت به فراگيران و تفقد از ايشان ياد
شده است .يعني معلم بايد هر آن چه خود خواهان آن است براي فراگيران خود نيز بخواهد و هر
گونه شر و بدي كه براي خود نمي پسندد براي شاگردانش نيز نپسندد .چون اين گونه برابرانديشي
نمايانگر ايمان كامل و روح تعاون و همبستگي معلم نسبت به فراگيران است .از سوي ديگر ،تفقد
از احوال فراگيران از حس شفقت و دلسوزي معلم ريشه مي گيرد .مثلاً اگر يكي ازفراگيران در
كلاس حاضر نشد و غيبت او طولاني و غيرعادي گشت ،معلم بايد از احوال او پرس و جو كند و
علت غيبت او را جويا شود (شهيدثاني)0171،

 -5مشورت و نظر خواهی از فراگیران

2

در نظام آموزشي فراگيران خواستار مشاركت در فعاليت هاي مربوط به خود و اظهار نظر در انجام
آن هستند .آموزشگر بايد در حد ممكن در اموري كه به فراگيران ارتباط پيدا مي كند با آنان مشورت
و نظرخواهي كند .سطح مشاركت بسته به توانايي و شخصيت فراگيران و ميزان مهارت و اعتقاد
آموزشگر به اصل مشورت و نظرخواهي متفاوت است .آموزشگران مي توانند در زمينه هايي مانند

0 - Student Development
2 - Consultations and seeking input from students
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شيوه هاي ارزشيابي ،رويه هاي مديريت كلاس ،شيوه ي ارائه ي كلاس ،وظايف فراگيران در جريان
تدريس و مواردي از اين قبيل با آنان مشورت كنند (نصر وهمكاران .)0186،
اين قبيل مشورت ها و مشاركت ها مي تواند در آموزش يادگيري خود هدايتگر كه به بيان "
امين زبير" از ويژگي هاي آموزش بزرگسالان 0است ،كمک كننده باشد (امين .)2116،مشورت
آموزشگر با فراگيران در امور مربوط به آن ها مزاياي مختلفي دارد از جمله :واگذاري مسؤوليت به
فراگيران و پاسخگو كردن آن ها در قبال مسؤوليت واگذار شده؛ تعهد و پايبندي فراگيران به تكاليف
و وظايفي كه با مشاركت ايشان تعيين شده؛ مشاركت فراگيران در اتخاذ تصميم هاي مهم كلاس
ضمن توجه به نيازها و خواسته هاي ايشان (نصروهمكاران .)0186،

 -6نداشتن رابطه دوگانه با فراگیران

2

آموزشگر براي اجتناب از تضاد منافع و جلوگيري ازايجاد دلبستگي كه منجر به كاهش رشد فراگير
يا تبعيض از سوي او ميشود وارد نقش روابط دوگانه با فراگير نميشود واز برقراري روابط
غيراخلاقي عاطفي وارتباط بيش از حد با فراگيران در خارج از كلاس دوري ميكند .اين اصل به
معناي آن است كه مسئوليت آموزشگر براي حفظ روابط با فراگيران بر اهداف آموزشي و شرايط
تحصيلي متمركز است .بنابراين آموزشگر بايد از ورود به يک ارتباط عاطفي دو طرفه با فراگيران
خود كه منجر به مساعدت نسبت به يک نفر يا اصطلاحاً پارتي بازي مي شود اجتناب كند (ايماني
پور.)0130،
در تعاليم اسلامي ازاين كد اخلاقي حرفه اي به رعايت عدالت و مساوات ياد شد ه است .يعني
معلم نبايد در اظهار محبت ،توجه و التفات به شاگردان ،در صورتي كه از لحاظ سن ،فضليت و
دينداري با هم برابر باشند تبعيض و تفاوتي قايل شود .زيرا تبعيض و عدم رعايت مساوات در
محبت و توجه به آن ها موجب ناراحتي رواني و دلزدگي آن ها از يكديگر مي گردد .ولي اگر بعضي
از شاگردان از لحاظ تحصيل ،كوشش و ادب بر ديگران مزيت داشته باشند ،چنان چه معلم از آن
ها احترام خاصي به عمل آورد و آنان را از لحاظ محبت و احترام بر ديگران ترجيح دهد و البته

0 -Andragogy
2 - Dual Relationship with student

611

 /همايش توسعهي حرفهاي :نگاهي نو به تكريم معلّم

علت احترام و تقدير را هم بيان كند ،در اين صورت تبعيض و تفاوت ميان شاگردان مانعي ندارد،
زيرا تقدير و احترام به شاگردان كوشا و با نزاكت عامل موثري در ايجاد تحرک و انگيزه ي مفيدي
است كه آنان و نيز ساير شاگردان را وادار مي سازد تا در اتصاف به چنين  ،صفات مطلوبي سعي و
كوشش نمايند (شهيدثاني.)0171،

 -7رازداری و حفظ اسرار فراگیر و محرمانه نگهداشتن آنها

1

آموزشگر نمرات ،سوابق حضور و اطلاعات خصوصي فراگيران را محرمانه تلقي مينمايد .مگر
آنكه با اجازه فراگير يا براي مقاصد تحصيلي قانوني و يا در شرايطي كه عدم انتشار آنها باعث
صدمه رساندن به ديگران ميشود و نهايتاً در صورت وجود زمينههايي كه نشر آن اطلاعات باعث
رشد فراگير به نفع او باشد انتشارش بلامانع است .بنابراين نمرات ،گزارشات حضور و غياب،
صحبت ها و ارتباطات فردي فراگيران به عنوان مطالب محرمانه تلقي شده و تنها با رضايت فراگير
يا براي امور قانوني تحصيلي قابل ارائه به ديگري هستند (ايماني پور.)0130،

 -8احترام و همکاری با همکاران

2

يک آموزشگر احترام به خود و همكاران و دوري از تخريب يكديگر با هدف پرورش استعدادهاي
فراگيران را رعايت ميكند .زيرا احترام و همكاري ومشورت با همكاران يكي از بهترين روشها
براي بهبود تدريس است .بنابراين يک آموزشگر بايد به مقام و شأن همكاران خود احترام گذاشته
و همراه با آنان در جهت تكامل و توانمند سازي فراگيران همكاري نمايد

 -9ارزشیابی صحیح و عادلانه از فراگیران

3

آموزشگران نسبت به انجام اقدامات لازم براي تضمين آنكه ارزشيابي از فراگيران معتبر ،آگاهانه،
منصفانه و هماهنگ با اهداف آموزشي است مسئوليت دارند .با توجه به اهميت ارزشيابي عملكرد
فراگير در آموزش ونقش آن در حيات فردي و شغلي او ،اين امر بايد درراستاي اهداف درس
ودريافت بازخورد مناسب و به موقع از فراگيران در هنگام تدريس باشد .بنابراين آموزشگر بايد در

0 - Confidentiality
2 - Respect for colleagues
1 - Valid Assessment
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ارزشيابي فراگيران از روش هاي معتبر استفاده كرده و شفاف و بي طرف باشد و متناسب با اهداف
آموزشي دوره ،فراگيران را ارزشيابي نمايد.

 -11احترام به موسسه ونظام آموزشی

1

يک آموزشگر در راستاي رشد وتوسعه واحترام فراگيران از قوانين ،اهداف ،سياستها و
استانداردهاي آموزشي موسسهاي كه در آن به تدريس اشتغال دارد آگاهي داشته و آنها را مراعات
مينمايد (همان).

نتیجه گیری
نظام هاي آموزشي درسالهاي اخير با چالشها و مسائل گوناگوني مواجه بوده است كه باعث بروز
نگراني درباره آينده آموزش شده است .شرايطي از قبيل افزايش جمعيت ،نگرانيهاي زيست
محيطي ،افزايش تقاضاي اجتماعي براي آموزش عالي ،جهانيگرايي ،منطقهاي گرايي ،قطبگرايي و
ايجاد چنددستگي باعث پاسخگويي متفاوت آموزشي شده است.
لذا ضرورت توجه به اخلاق به طور كلي واخلاق حرفهاي درآموزش و بالاخص اخلاق در
تدريس و آموزش امري بسيار با اهميت است .بيشک پذيرفتن نقش ،معلمي و آموزشگري
مسئوليتهايي به دنبال دارد .ايفاي اين مسئوليت ها مستلزم رعايت استانداردهاي حرفهاي است.
برجستهترين عنصر اين استانداردهاي اخلاق حرفهاي ميباشد .از آنجا كه حرفه آموزشگري و
تدريس اصولاً ماهيت اخلاقي داشته و رعايت استانداردهاي اخلاقي به منظور رسيدن به نتايج بهتر
امري حتمي است .لذا در دهههاي اخير اغلب كشورهاي جهان به اين اصل توجه نموده ،و مباني و
بسترهاي اخلاق معلمي و اصول آموزش و تدريس را در قالب كدها و منشور و استانداردهاي
اخلاقي وحرفهاي تدوين نمودهاند .همچنين ازمنظر دين مبين اسلام كه يكي از اهداف خلقت را
رشد و كمال انسان ميداند .تعليم وتربيت صحيح را مقدمهاي براي رسيدن به حد مطلوب آن
ميداند.
آنچه كه دراينجا مورد تأكيد قرارگرفت ،نشان مي دهد پررنگترين و اساسيترين كاركرد
نظامهاي آموزشي ،آموزش است و آموزشگران نقش بيبديلي درآن دارند .لكن براي حصول به
0 - Respect for Institution
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بهترين نتيجه رعايت مؤلفههاي گوناگون كه در توصيف كدهاي اخلاق حرفه اي آموزشگران اشاره
گرديد عبارتند از :صلاحيت وكارآمدي درمحتوا ،كارآمدي آموزشي ،پرداختن به موضوعات حساس
 ،توسعه و رشد فكري و عقلي فراگيران ،مشورت و نظر خواهي از فراگيران ،نداشتن روابط دوگانه
با فراگيران ،رازداري و محرمانه نگه داشتن موضوعات شخصي مربوط به فراگيران ،احترام به
همكاران و همكاري با آنان ،ارزيابي درست و منصفانه ازفراگيران ،احترام به موسسه .اين عوامل
اثربخشي فرايند تدريس را نيز به طور چشمگيري بهبود ميبخشند .توسعه رعايت اين اصول مستلزم
رويكردي سامانمند به منظور ايجاد زمينههاو بسترهاي مساعد ساختاري و سازوكارهاي مناسب
انگيزشي است.
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«بررسی رابطه بین خوش بیخی و امید به زندگی با سلامت روان معلمان مقطع
ابتدایی شهر همدان»
احمدعلی جدیدیان
2
مریم شریفی

1

چکیده
پژوهش حاضر با هدف تعيين رابطه بين خوشبيني و اميد به زندگي با سلامت معلمان مقطع
ابتدايي شهر همدان در سال  31-31انجام گرفته است .اين تحقيق از نوع كاربردي و روش اجراي
آن توصيفي از نوع همبستگي بود و جامعه آماري شامل كليه معلمان دوره ابتدايي مدارس دولتي
شهر همدان بوده است .نمونه آماري  101نفر و به صورت تصادفي خوشهاي چند مرحلهاي انتخاب
شدهاند .ابزارهاي اصلي جهت جمعآوري اطلاعات در اين پژوهش پرسشنامههاي سلامت عمومي
گلدبرگ پرسشنامه اميد به زندگي و پرسشنامه خوشبيني بود .پايايي پرسشنامه خوشبيني با استفاده
از آزمون آلفاي كرونباخ محاسبه گرديده است كه ضريب  1/81به دست آمده ،يعقوبي (،)0181
ضريب اعتبار پرسشنامه سلامت عمومي را  1/88و ضريب اعتبار خرده آزمونها را بين  1/11تا
 1/80گزارش كرده است .ضريب اعتبار پرسشنامه اميد به زندگي براي آزمودنيهاي دختر و
آزمودنيهاي پسر به ترتيب ( )1/32 ،1/31 ،1/83گزارش شده است .براي تجزيه و تحليل دادهها
از آزمونهاي آمار استنباطي نظير ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چندمتغيره استفاده شده
است .نتايج نشان داد كه بين خوشبيني و سلامت رواني معلمان و اميد به زندگي معلمان رابطه
مستقيم معنيدار وجود دارد .بين اميد به زندگي با سلامت رواني معلمان رابطه مستقيم معنادار وجود
دارد و نيز اميد به زندگي و خوشبيني توان تبيين سلامت رواني معلمان را دارد.
کلید واژه :خوش بيني ،اميد به زندگي ،سلامت روان ،معلمان مقطع ابتدايي

 .0استاديار ،دانشگاه آزاد اسلامي كنگاور ا ahjadidi53@gmail.com
 .2مشاور ،مركز روانشناسي هدايت همدان ا maryamsharifi102@yahoo.com
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Abstract:
The main goal of this research is the relation among optimism and
life-expectancy with the mental Health of elementary School
teachers in Hamedan at 1393-1394.This is an descriptive correlative
research.The whole 313 elementary teachers at the State Shools of
Hamedan are the Statistical group of this research whom selected
based on the random clustering multi phased method.The main tools
for data gathering were Public health wuestionaire of Goldberg Life
expectancy and optimism questionnaires.The Alpa –Cofficient of
kronbach
test
for
Optimism
questionnaire
is
0/84.Yaqoubal(1389)reported the validity ratio of Public health
questionnaire exams, 0/88 and coefficient reliability of the other
Sub-exams are between 0/50 - 0/81.The reliability co efficient of life
–expectancey for the male and the female testable in this research
are as follow :(0/89-0/94-0/92).The data analyzed based on the
deductive Statistical exams Such as correlation coefficient of person
and multi variables regression exams.The results Showed that there
are direct and meaningfull relations among optimism and public
health and life expectancy of teachers of course There are
meaningfull and direct relations among life expectancy and public
health in the teachers.It must be noted that the life-expectancy and
optimism can clearly explain the public health ratio in the teachers.
Key word: optimism, life –expectancy, public heath, elementary
school teachers.
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مقدمه
سلامت رواني 0به معناي سلامت فكراست ومنظورآن نشان دادن وضع مثبت وسلامت رواني و
راههاي دستيابي به آن است كه درتكامل فرد و اجتماع  ،نقش موثري را ميتواند به عهده گيرد.
هرانساني كه بتواند بامسائل عميق خود كنار بيايد وبا خود وديگران سازش يابد و خود را به وسيله
جامعه طرد نسازد فردي است كه داراي سلامت روان مي باشد (فرامرزي .)0172 ،شاخصهاي
سلامت روان عبارتند از :اضطراب ،2افسردگي ،1شكايت جسماني 1وعملكرد اجتماعي ،1اعتقادات
ديني ومقيد بودن است .سازمان جهاني بهداشت 6مي گويد بهداشت رواني عبارتست ازتوانايي كامل
برايفاي نقش هاي اجتماعي ،رواني و جسمي .ارتباط مطلوب با ديگران ،داشتن اعتماد به نفس كافي
توانايي مقابله مناسب با مشكلات زندگي ،توانايي تصميم گيري به موقع ،توانايي همدلي و درک
ديگران قدرت نفوذ در ديگران ،هشياري در افكار ،باورها ،گفتار و رفتار خود را مي توان نشانه هاي
سلامت روان ناميد ،ما هر چقدر بتوانيم بهداشت روان در مدرسه را ارتقا بخشيم به طور حتم
مشكلات كاهش خواهد يافت و شاهد پيشرفت تحصيلي دانش آموزان خواهيم بود (سليگمن،
.)0331
يكي از ويژگي هاي بارز شخصيتي وجودي خوش بيني 7و يا بعد متقابل آن بدبيني 8است.
خوش بيني به عنوان جزئي از روانشناسي مثبت نگر ،مفهومي فراگير و گسترده دارد .عموم مردم
خوش بيني را در نظر گرفتن نيمه پر ليوان يا عادت به انتظار پاياني خوش براي هر دردسر واقعي
در نظر مي گيرند (سليگمن ،رايويچ ،كاكس و گيلهام ،3ترجمه داورپناه .)0181 ،افرادخوش بين به
0 . Mental health
2 . Anxiety
1 . Depression
1 . Physical complaints
1 . Mlkrdajtmay
6 . World health organization
7 .optimism
8 .pesimism
3 .Seligman,Rauige,Kacks& Gilham
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طوركلي كارايي بيشتري در زندگي فردي و اجتماعي خود دارند ،افراد شادمان احساس ميكنند كه
بر زندگي تسلط بيشتري دارند .حكيم ابوعلي سينا در كتاب (اشارات وتنبيهات) براي شادماني چهار
مرتبه حسي ،تخيلي توهمي و تعقلي قائل بود و كاملترين اين درجات شادماني عقلاني ميدانست.
افرادي كه از سلامت جسمي و رواني برخوردارند ،شادماني بيشتري احساس مي كنند و نشاط فردي
بر نشاط اجتماعي تأثيردارد و كاستي در هر دو موجب نااميدي و اختلال در نشاط خواهد شد
(سليگمن )0331 ،در توجيه تأثير خوش بيني بر سلامت رواني ،سليگمن بر اين باور است كه افراد
خوش بين با بهرهگيري از راهبردهاي كنار آمدن موثرتر ،مانند ارزيابي مجدد و مسألهگشايي با
فشارهاي رواني بهتركنار ميآيند.
انسان فطرتاً جوياي سعادت خويش است ،انسان با دوشكل آرامش روحي (آرامش خاطر) و
امنيت اجتماعي است كه شاد ميشود.ايمان و اميد ،آثارخوب زيادي در زندگي فردي واجتماعي
افراد به جاي ميگذارد كه از آن جمله ميتوان به آرامش ،انبساط خاطر و شادماني ،افزايش انرژي
رواني و قدرت سازگاري با محيط ،كاهش ترس و اضطراب ،بالابردن قدرت تصميم و مشاركت
اجتماعي و بالابردن ظرفيت انسان درباره مرگ اشاره كرد و راههاي دستيابي به اميد داشتن
تفكرمثبت 0و باور داشتن اميد ،به عنوان يک هديه الهي و واردكردن عشق ،علاقه و هدف در زندگي
است.
عوامل اقتصادي  -اجتماعي از جمله آزادي اقتصادي ميتواند تأثير زيادي برسلامت و به تبع آن
براميد به زندگي بگذارد .اميدداشتن مهّمترين انگيزه در زندگي است و باعث ميشود كه روحيه
شخص از نظر رواني تقويت شود و در برابر سختيها واكنش مثبت ازخود نشان دهد .پژوهشهاي
روان شناسي نشان ميدهد كه اميد به مردم كمک ميكند تا از پس مشاغل دشوار برآيند ،تحمل
بيماريهاي سخت را داشته باشند ،از افسردگي اجتناب كنند واز نظر تحصيلي موفقتر شوند اين
گرايش ذهني مثبت ،زمينه با ارزش براي تلاشهايمان دريافتن راه حل مشكلات به وجود مي آورد
و به ما الهام ميدهد كه هدفمان را بالاتر بگيريم،تلاش بيشتري كنيم و قدرت مقاومت بيشتري داشته
باشيم (بک وآليس.)0383 ،

0 . Positive thinking

بررسي رابطه بين خوش بيني و اميد به زندگي با سلامت روان معلمان مقطع ابتدايي شهر همدان

619 /

بسياري از پژوهشگران (افروز؛  ،0171ملک پور؛  )0163تاكيد كردهاند كه وضع رواني معلمان
به عنوان كساني كه نقش مهمي در تحول هيجاني و اجتماعي دانش آموزان دارند بايد بيش از پيش
مورد توجه قرار گيرد و با اجراي برنامه هاي مداخله گر مناسب به اصطلاح رفع مشكلات آنها
پرداخته شود ،درسال هاي اخير آموزش معلمان مورد توجه و اهميت قرار گرفته است .بنابراين
آموزش و پرورش ،مسئولان و مقامات بهداشتي رواني درجوامع مختلف برنامه هاي مختلفي طراحي
كرده اند .توانمندسازي معلمان در ارتباط با كارشان ميتواند منجر به افزايش رابطه بهتر آنها و بهبود
سلامت روان آنان گردد .يكي از مسائل مهم جوامع انساني سلامت روان مي باشد كه بايدهرچه
بيشتر به شناسايي عوامل موثر در ميزان آن پرداخت (فاضلي .)0188 ،بنابراين موضوع تحقيق از اين
نظر داراي اهميت است كه به برخي از عوامل افزايش سلامت رواني و ايجاد روحيه اميد ،در
نيروهاي انساني آموزش وپرورش پي ببريم وبا شناخت عوامل مذكور وتقويت آنها از پيامدهاي
منفي ناشي از كاهش سلامت رواني واميد به زندگي در بين معلمان جلوگيري كرد ،در نتيجه موجبات
باروري و شكوفايي هرچه بيشتر نظام آموزش وپرورش جامعه و توسعه كشور را فراهم كرد .با
عنايت به موضوعات فوق به دنبال پاسخ به اين سوال هستيم كه آيا بين خوش بيني و اميد به زندگي
با سلامت روان معلمان مقطع ابتدايي رابطه وجود دارد يا خير؟

روش
در پژوهش حاضر روش تحقيق توصيفي و از نوع همبستگي است و جامعه آماري در اين تحقيق
شامل كليه معلمان دوره ابتدايي مدارس دولتي شهر همدان در سالتحصيلي  0131-0131ميباشد كه
تعداد آنان در حدود  0711نفر است .حجم نمونه آماري مطابق با جدول برآورد حجم نمونه كرجسي
و مورگان ( 101 ،)0371نفر ميباشد كه از طريق روش نمونهگيري تصادفي خوشهاي چند مرحلهاي
انتخاب شده است.
ابزارهای اندازه گیری :پرسشخامه خوشبیخی به منظور سنجش ميزان خوشبيني در افراد مي-
باشد ،اين پرسشنامه داراي  01سؤال است و هر سؤال داراي طيف پنج درجهاي ليكرت و شامل
گزينههاي كاملاً موافقم ،موافقم ،نه موافقم نه مخالفم ،مخالفم و كاملاً مخالفم (کخت و همکاران،
)2114؛
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براي هر گزينه كامل ًا موافقم  ،1موافقم  ،1نه موافقم نه مخالفم  ،1مخالفم  2و كامل ًا مخالفم 0
امتياز در نظر گرفته ميشود
مجموع امتيازات را محاسبه كرده و به صورت زير عمل ميكنيم:
 امتياز بين  11تا  11نشاندهنده نگرش خوشبينانه در فرد ميباشد. امتياز بين  21تا  11نشان ميدهد كه نگرش فرد تا حدودي خوشبينانه است. امتياز زير  11نشاندهنده نگرش بدبينانه در فرد ميباشد.براي بررسي روايي محتوايي پرسشنامه از نظر چند تن از صاحبنظران علوم تربيتي كمک
گرفته شده است و براي بررسي پايايي پرسشنامه از طريق كتاب تحليل دادههاي روانشناسي و با
استفاده از برنامه  spssويرايش سوم تأليف نيكلا پريس ،ريچارد كمپ و رزمري سنلگار؛ ترجمه
خديجه علي آبادي و علي صمدي و از طريق آزمون آلفاي كرونباخ محاسبه گرديده است كه ضريب
 1/81به دست آمده است كه در حد مطلوبي است.

) (GHQپرسشخامه سلامت عمومی گلدبرگ؛
اين پرسشنامه شامل  28سؤال چهارگزينهاي است ميباشد و چهار زيرمقياس ،شامل نشانههاي
جسماني ،0اضطراب و بيخوابي ،2نارسا كنشوري اجتماعي 1و افسردگي( 1بيابانگرد .)0170 ،از اين
آزمون براي هر فرد  1نمره به دست ميآيد كه  1نمره آن مربوط به خرده مقياسها و يک نمره هم
از مجموع نمرات خرده مقياسها به دست ميآيد ،كه نمره كلي ميباشد .وجود چهار زيرمقياس بر
اساس تحليل آماري پاسخها (تحليل عاملي) به دست آمده است .روش نمرهگذاري پرسشنامه
سلامت عمومي بدين ترتيب است كه از گزينه الف تا د ،نمره صفر ،يک ،دو ،سه تعلق ميگيرد .در
نتيجه نمره فرد در هر يک از خرده مقياسها از صفر تا  20و در كل پرسشنامه از صفر تا  81خواهد
بود .نمرات هر آزمودني در هر مقياس به طور جداگانه محاسبه شده و پس از آن نمرات  1زير
0 .somatic symptoms
2 . anxiety
1 . social withdrawal
1 . depression
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مقياس را جمع كرده و نمره كلي را به دست ميآوريم .در اين پرسشنامه نمره كمتر بيانگر سلامت
روان بهتر ميباشد براساس نمره به دست آمده و با استفاده از جدول زير ميتوان وضعيت فرد را
در هر يک از زير مقياسها و در كل پرسشنامه تعيين نمود (فتحي آشتيباني.)0183 ،
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جدول ( .)1نمرات برش در هر یك از خرده مقیاسهای پرسشخامه سلامت عمومی
خرده مقياس

نمرات در خرده مقياسها

نمرات در كل پرسشنامه

هيچ يا كمترين حد

1 -6

1-22

خفيف

7-00

21-11

متوسط

02-06

10-61

شديد

07-20

60-81

باتوجه به دادههاي جدول شماره ( ،) 0ميتوان گفت نمره  07به بالا در هر زير مقياس و نمره 10
به بالا در مقياس كلي وخامت وضع آزمودني را نشان ميدهد .مقصود از روايي آزمون پاسخگويي
به اين سؤال اساسي است كه آزمون چه چيزي را اندازهگيري ميكند و تا چه حد كارايي دارد .در
بررسي چن و چن )0381( 0جهت بررسي روايي همزمان از پرسشنامه چند جانبهاي مينه سوتا
استفاده شده و ضريب همبستگي  1/11به دست آمده است .كالمن و ويلسون  )0381( 2دو پرسشنامه
سلامت عمومي و مقياس نااميدي بک 1را اجرا كردند و ضريب روايي همزمان  1/63را گزارش
نمودند .در تحقيقي هوديامونت 1و همكاران ( )0388پرسشنامه سلامت عمومي مقياس موازنه عاطفي
و پرسشنامه شرح حال آمستردام  1را اجرا نمودند و در هر مورد ضريب همبستگي  1/61به دست
آمد .مقصود از اعتبار درجه ثبات نمرههاي آزمون است كه با بازآمايي بر افرادي خاص در موقعيت-
هاي مشابه و يا در شرايط متغير به دست ميآيد .به منظور ارزشيابي اعتبار پرسشنامه سلامت عمومي
به اعتقاد گلدبرگ ،)0373( 6بررسي همساني دروني از طريق ضريب آلفاي كرونباخ اندازهگيري
ميشود .در بررسي گلدبرگ و ويليامز ،)0338( 7اعتبار تنصيفي براي كل پرسشنامه  1/31گزارش

0 . Chan. D. W. & Chan. T.S.C.
2 . Kalman, T. P. & Wilson, P. G.
1 . Beck. A
1 . Hodimont, P.
1 . Amsterdam
6 . Goldberg, D.P.
7 . Goldberg, D.P. & Williams, P.
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شده است .ثبات دروني با روش آلفاي كرونباخ در مطالعه چان ( )0381و كييس1/31 ،)0381( 0
گزارش شده است .يعقوبي ( ،)0181ضريب اعتبار اين پرسشنامه را  1/88و ضريب اعتبار خرده
آزمونها را بين  1/11تا  1/80گزارش كرده است .پرسشخامه امید به زندگی :اين پرسشنامه توسط
زهره حلاجيان ( )0183تهيه شده است ،اميد به زندگي را ميتوان به طور ساده ،ميزان متوسط
سالهايي كه انتظار ميرود يک فرد در يک كشور به آن عمر برسد ،تعريف كرد .پرسشنامه اميد به
زندگي مشتمل بر  11ماده است كه آزمودنيها براساس مقياس ليكرت (كاملاً ،تقريباً ،هرگز) به آن
پاسخ ميگويند .حداكثر نمره در اين آزمون  33است ،هرچه فرد نمره بالاتري كسب كند نشاندهنده
اميد به زندگي بيشتر است( .حلاجيان.)0183 ،
شيوه نمرهگذاري پرسشنامه بدين صورت است كه به گزينه هرگز نمره  ،1گزينه تقريباً نمره ،0
گزينه كاملاً نمره  2تعلق ميگيرد.
 نقطه برش اميد به زندگي13/1 :؛ زير  :13/1اميد به زندگي پايين ؛بالاي نقطه برش  61تا 33اميد به زندگي بالا؛ اميد به زندگي متوسط 13/1 :تا. 61
همسانی درونی :براي سنجش همساني دروني از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شده است.
براساس نتايج حاصله ضرايب آلفا براي كل نمونه ،آزمودنيهاي دختر و آزمودنيهاي پسر به ترتيب
( )1/32 ،1/31 ،1/83است.
روایی بازآزمایی :براي سنجش روايي مقياس اين آزمون مجدد پس از  1تا  6هفته به 31
آزمودني دختر و  30آزمودني پسر كه در مرحله اول شركت داشتند داده شد .ميانگين و انحراف
معيار كل آزمودنيها و آزمودنيهاي دختر و پسر در مرحله بازآمايي عبارتند از:

(SD=19/26) X=35/24 ،(SD=15/8) X=31/39 ،(SD=19/22) X=30/16
ضرايب همبستگي بين نمرههاي آزمودنيها در دو نوبت يعني آزمون و آزمون مجدد براي كل
آزمودنيهاي دختر و پسر به ترتيب عبارتست از:

))r=0/80( ، )r=0/82( ،)r=0/79
0 . Chan, D.W. & keyes, S.
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هنجارهاي نمره هاي آزمودنيهاي نمونه را به صورت رتبه هاي درصدي محاسبه كرده و با
مقايسه نمره هاي آزمودنيهاي دختر و پسر به وسيله آزمون تي نتيجه گيري كردند كه در نتيجه
نمرههاي آزمودنيهاي دختر به طور معنادار بيشتر از نمرههاي آزمودنيهاي پسر بوده است.

)(N=540
روش اجراي طرح به اين صورت بود كه بعد از انتخاب گروه نمونه پرسشنامههاي پژوهشي در
اختيار معلمان قرار داده شد تا در مدت زمان مورد نظر به آنها پاسخ داده شود وسپس اطلاعات
هر يک از آنها وارد (اس پي اس اس) گرديد و براي تجزيه و تحليل دادهها علاوه بر آمار توصيفي
نظير فراواني ،درصد ،نمودار ،ميانگين ،انحراف استاندارد ،از آزمونهاي آمار استنباطي نظير ضريب
همبستگي پيرسون و رگرسيون چند متغيره استفاده شده است.

یافتهها
فرضیه اول .بين خوشبيني و سلامت رواني معلمان مقطع ابتدايي شهر همدان رابطه وجود دارد.
جدول ( .)2میانگین وضعیت خوش بیخی معلمان
تعداد

كمترين

بيشترين

ميانگين

انحراف استاندارد

101

27

11

16/18

1/17

با توجه به داده هاي جدول( ،)2ميانگين وضعيت خوش بيني معلمان  16/18مي باشد كه با
توجه به نمره گذاري پرسشنامه نشانگر نگرش خوش بينانه در آنان مي باشد.
جدول( .)3میانگین وضعیت امید به زندگی معلمان
تعداد

كمترين

بيشترين

ميانگين

انحراف استاندارد

101

16

87

61/61

7/11

با توجه به داده هاي جدول( )1ميانگين وضعيت اميد به زندگي معلمان  61/61مي باشد كه با
توجه به نمره گذاري پرسشنامه حد متوسط را نشان مي دهد.
جدول( .)4میانگین وضعیت سلامت روانی معلمان
ابعاد

كمترين

بيشترين

ميانگين

انحراف استاندارد

سلامت جسماني

1

20

6/12

1/17

اضطراب

1

03

6/88

1/11

بررسي رابطه بين خوش بيني و اميد به زندگي با سلامت روان معلمان مقطع ابتدايي شهر همدان

نارساكنش وري

1

01

6/11

2/3

افسردگي

1

08

0/31

2/83

سلامت عمومي

2

16

20/13

01/18

با توجه به داده هاي جدول ( )1ميانگين وضعيت سلامت جسماني معلمان 6/12
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ميباشد كه با

توجه به نمره گذاري پرسشنامه وجود نشانه هاي بيماري در معلمان كمترين حد خود را نشان
ميدهد ،ميانگين وضعيت اضطراب معلمان  6/88مي باشد كه حد خفيف را نشان ميدهد ،ميانگين
وضعيت نارساكنش وري معلمان  6/11مي باشد كه حد خفيف را نشان ميدهد ،ميانگين وضعيت
افسردگي معلمان  0/31مي باشد كه كمترين حد خود را نشان ميدهد ،ميانگين وضعيت سلامت
عمومي معلمان  20/13مي باشد كه كمترين حد خود را نشان مي دهد.با توجه به روشهاي آماري
به كار گرفته شده براي فرضيه و سوالات اين پژوهش ابتدا مفروضه نرمال بودن سپس پيش فرضهاي
اختصاصي هر روش مورد بررسي قرار گرفت .نتايج نشان داد كه با توجه به قضيه حد مرگزي
توزيع نمرات متغيرهاي خوش بيني و سلامت روان و اميد به زندگي بين افراد جامعه نرمال مي
باشد.
براي بررسي رابطه بين خوش بيني و سلامت رواني معلمان از ضريب همبستگي پيرسون استفاده
شده است ،جدول( )1نتايج تحليل را نشان مي دهد.
جدول ( .) 5ضریب همبستگی پیرسون بین خوش بیخی و سلامت روانی معلمان
متغيرمورد مطالعه

شاخص هاي آماري

سلامت رواني

خوش بيني

ضريب همبستگي()r

**

معناداري()p

1/1110

تعداد

101

1/27

** P < 1/10
در راستاي آزمون فرضيه اول پژوهش ،نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون نشان ميدهد بين
خوش بيني و سلامت رواني معلمان ( p <1/10و  )r= 1/27رابطه مستقيم معني دار وجود دارد.
فرضیه دوم .بين خوشبيني و اميد به زندگي معلمان مقطع ابتدايي شهر همدان رابطه وجود
دارد.
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براي بررسي رابطه بين خوش بيني و اميد به زندگي معلمان از ضريب همبستگي پيرسون استفاده
شده است ،جدول ( )6نتايج تحليل را نشان مي دهد.

جدول ( .)6ضریب همبستگی پیرسون بین خوش بیخی و امید به زندگی معلمان
متغيرمورد مطالعه

شاخص هاي آماري

اميد به زندگي

خوش بيني

ضريب همبستگي()r

**

معناداري()p

1/1110

تعداد

101

1/10

** P < 3/31
در راستاي آزمون فرضيه دوم پژوهش ،نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون نشان ميدهد بين
خوش بيني و اميد به زندگي معلمان ( p <1/10و  )r= 1/10رابطه مستقيم معني دار وجود دارد.
فرضیه سوم .بين اميد به زندگي وسلامت رواني معلمان مقطع ابتدايي شهر همدان رابطه وجود
دارد.
براي بررسي رابطه بين اميد به زندگي و سلامت رواني معلمان از ضريب همبستگي پيرسون
استفاده شده است ،جدول ( )7نتايج تحليل را نشان مي دهد.
جدول ( .)7ضریب همبستگی پیرسون بین امید به زندگی و سلامت روانی معلمان
متغيرمورد مطالعه

شاخص هاي آماري

سلامت رواني

اميد به زندگي

ضريب همبستگي()r

**

معناداري()p

1/1110

تعداد

101

1/27

** P < 3/31
در راستاي آزمون فرضيه سوم پژوهش ،نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون نشان مي دهد بين
اميد به زندگي با سلامت رواني معلمان ( p <1/10و  )r= 1/27رابطه مستقيم معني دار وجود دارد.
سوال پژوهش :آيا مي توان به وسيله خوش بيني واميد به زندگي سلامت روان معلمان مقطع
ابتدايي را پيش بيني كرد؟براي بررسي اين سوال از نتايج تحليل رگرسيون استفاده مي شود.
جدول ( .) 8فهرست متغیرهای وارد شده در تحلیل خوش بیخی و امید به زندگی بر سلامت روانی معلمان
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متغير ملاک

متغيرهاي پيشبين وارد شده
اميد به زندگي

سلامت رواني

خوش بيني
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روش
گام به گام

نتايج جدول شماره ( )8نشان ميدهد كه در گام اول ،اميد به زندگي ،در گام دوم خوش بيني وارد
تحليل رگرسيون گام به گام شده است و پس از آن ورود ساير متغيرها متوقف گرديده است.
جدول ( )9خلاصه مدل رگرسیون خوش بیخی و امید به زندگی بر سلامت روانی معلمان
متغير

R

R2

AR2

SE

اميد به زندگي

1/27

1/171

1/170

01/106

اميد به زندگي ،خوش بيني

1/16

1/20

1/20

3/26

در راستاي پاسخگويي به اين سوال پژوهش نتايج مجذور تعديل شده ضريب همبستگي پيرسون
چندگانه نشان مي دهد كه بر پايه مدل اول اميد به زندگي  1/170و بر پايه مدل دوم اميد به زندگي
و خوش بيني  1/20از واريانس سلامت رواني معلمان را تبيين مي كند ،بنابراين مي توان گفت اميد
به زندگي و خوش بيني توان تبيين سلامت رواني معلمان را دارد.
جدول ( .)9خلاصه تحلیل رگرسیون متغیرهای پیشبیخی کخخده(امید به زندگی و خوشبیخی) سلامت روان معلمان
مدل

0

2

منبع تغييرات

S.S

d.f

M.S

رگرسيون

2178/11

0

2178/11

باقيمانده

10211/11

100

011/12

كل

11678/18

102

رگرسيون

7181/11

2

1112/27

باقيمانده

26131/11

101

81/73

كل

11678/88

102

** P > 3/31

F

21/70

10/23

P
/1110
1

/1110
1
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نتايج آزمون تحليل رگرسيون نشان ميدهد كه بر پايه مدل اول اميد به زندگي( P <1/10و 21/70
= ()F)0,100؛ بر پايه مدل دوم اميد به زندگي و خوش بيني( P <1/10و  )F)2,101( =10/23به طور
معناداري توانايي پيش بيني سلامت روان معلمان را دارند.

جدول( .)11ضرایب رگرسیون پیش بیخی (امید به زندگی و خوش بیخی) سلامت روان معلمان
مدل
0

2

ضريب

B

SE

ثابت

-1/162

1/31

اميد به زندگي

1/18

1/177

ثابت

08/68

1/16

اميد به زندگي

1/16

1/171

1/13

خوش بيني

-1/88

1/02

1/13

Beta

1/27

t

P

1/62

1/11

1/37

1/1110

1/12

1/110

7/13

1/1110

7/11

1/1110

** P > 3/31
نتايج جدول( ) 01با ملاحظه وزن استاندارد شده بتا بر پايه مدل اول نشان مي دهد كه يک انحراف
معيار تغيير اميد به زندگي باعث  1/27انحراف معيار تغيير در سلامت روان معلمان ،بر پايه مدل دوم
يک انحراف معيار تغيير همزمان در اميد به زندگي و خوش بيني به ترتيب باعث  1/13و 1/13
انحراف معيار تغيير در سلامت روان معلمان مي شود.
از اين رو طبق مدل دوم معادله پيش بيني كننده سلامت روان معلمان را مي توان اين گونه نوشت:

y  a  b1 x1  b2 x2

در معادله مذكور:
پيشبيني سلامت روان معلمان

= y

ضريب ثابت كه مقدار آن  08/68است.

=a

ضريب اميد به زندگي كه مقدار آن  1/16است.

= b1

بررسي رابطه بين خوش بيني و اميد به زندگي با سلامت روان معلمان مقطع ابتدايي شهر همدان

نمره اميد به زندگي است.

= x1

ضريب خوش بيني كه مقدار آن  1/88است.

b2

نمره خوش بيني است.

= x2
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بحث و نتیجه گیری
رابطه بين خوشبيني و اميد به زندگي با سلامت روان معلمان مقطع ابتدايي شهر همدان در سال
 ،31-31هدف اصلي اين پژوهش بوده است .نتايج نشان داد كه بين خوش بيني و سلامت رواني
معلمان و اميد به زندگي معلمان رابطه مستقيم ومعني دار وجود دارد و نيز اميد به زندگي و خوش
بيني توان تبيين سلامت رواني معلمان را دارد ،نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون نشان ميدهد
بين خوشبيني و سلامت رواني معلمان رابطه مثبت معنيدار وجود دارد.نتايج حاضر با نتايج
حجازي و اميني پور ( ،)0131كه در پژوهشي نشان دادند راهبردهاي خودمديريتي و خوشبيني
آموزشي معلم با پيشرفت تحصيلي دانشآموزان رابطه مثبت و معنادار داشته و قادر به پيشبيني
ميزان پيشرفت تحصيلي آنان است همخواني دارد .نتايج نشان داد دانشآموزان معلماني كه خوشبين-
تر بوده و از راهبردهاي خود مديريتي بيشتري در حرفه خود استفاده ميكنند از پيشرفت تحصيلي
بالاتري برخوردارند .باقياني مقدم و همكاران ( ،)0132دريافتند ،خوش بيني و سلامت عمومي رابطه
بسيار قوي و نزديكي با يكديگر دارند لذا لازم است كوشش شود خوشبيني دانشجويان به هر طريق
ممكن افزايش يابد تا سلامت عمومي آنها نيز افزايش يابد .پورسردار ( )0132در پژوهشي تأثير
خوشبيني (تفكر مثبت) بر سلامت رواني و رضايت از زندگي را مورد بررسي قرار دادند ،نتايج
بيانگر اين بود كه خوشبيني بر رضايت از زندگي و خوشبيني بر سلامت روان تأثير دارد .خوشبيني
به واسطه افزايش سطح سلامت رواني ،رضايت از زندگي را در پي دارد .طهماسبيان و همكاران
( ،)0131دريافتند خوشبيني با بهزيستي و سلامتي مرتبط بوده و در مجموع افراد خوشبين سالمتر و
شادتر هستند .خوشبيني در بزرگسالي با پيشرفت بهتر در تحصيلات دانشگاهي ،عملكرد ورزشي،
سازگاري شغلي و خانوادگي همراه است .افراد خوشبين انتظارات و برداشتهاي مثبتي از زندگي
دارند .آنها معتقدند كه آينده دربردارنده پيامدهاي دلخواه آنان است .فردريكسون ( )2113در
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پژوهشي نشان داد كه افرادي كه هيجانهاي مثبت و خوشبيني بيشتري را تجربه كرده باشند ،عمر
طولانيتري خواهند داشت و اميد به زندگي در آنها افزايش

مييابد و نيز نتايج نشان داد بين

هيجانهاي مثبت و خوشبيني با اميد به زندگي رابطه مثبت معناداري وجود دارد .مركولا ( )2112در
پژوهشي نشان داد افراد خوشبين ،اجتماعيترند و ورزش ميكنند و سيگار نميكشند و از مهارت-
هاي بين فردي مطلوبتري برخوردارند .بنابراين ميتوان به اين نتيجه رسيد كه خوشبينها
اختلالات اجتماعي كمتري دارند و بين خوشبيني و اختلال در عملكرد اجتماعي رابطه وجود دارد.
ماريوتا و همكاران ( )2112در پژوهشي نشان داد سبک تبيين خوشبينانه -بدبينانه به طور معناداري
در كاركرد رواني افراد در سالهاي بعد تأثير ميگذارد .هامارت و همكاران ( )2110نشان دادند
خوشبيني از عوامل مؤثر بر افزايش سطح سلامت روان و در نتيجه رضايت از زندگي است .لوكاس
و همكاران ( )2110در پژوهشي نشان دادند كه عواطف مثبت و به خصوص خوشبيني ،فعاليتهاي
قلبي و عروقي و سيستم ايمني را بهبود ميبخشد و كاهش سطح افسردگي و اضطرابي را در پي
دارد كه همگي به گونه اي رابطه بين خوش بيني و سلامت رواني را در نمونه هاي مختلف نشان
دادند همسو ميباشد.از يافته هاي حاصل چنين استنباط ميشود كه ريشه بسياري از بيماريها در
تفكرات و باورهاي منفي فرد نسبت به خود و جهان اطراف است .معلمي كه نسبت به شغل و
وضعيت حال و آينده خود خوشبين نيست ،پيوسته دچار فشارهاي رواني و تعارض در ادامه يا
عدم ادامه شغلي خود است و انگيزه لازم پيشرفت و رضايت شغلياش را از دست ميدهد و رفته
رفته گرفتار افسردگي و اضطراب و ناسازگاري با محيط و ديگران ميشود و اين عوامل بيماريهاي
جسماني مرتبط با بيماريهاي رواني را بدنبال خواهد داشت و بالعكس فردي كه نسبت به شرايط
و موقعيتهاي شغلي و فردي و خانوادگي خود ديد مثبتي دارد با انگيزه قوي و تلاش و كوشش
مضاعف بر مشكلات فائق ميآيد و كمتر گرفتار بيماري رواني و به تبع آن بيماريهاي جسماني
ميگردد .امروزه اثر تلفيق و تفكرات مثبت در بهبود شرايط و افزايش سلامتي امري تاييد شده و گاه
بديهي به نظر ميرسد.همچنين نتايج نشان ميدهند كه بين خوشبيني و اميد به زندگي معلمان رابطه
وجود دارد.نتيجه حاضر با نتايج نصيري و جوكار ( ،)0187باقياني مقدم و همكاران (،)0132
طهماسبيان و همكاران ( ،)0131فردريكسون ( ،)2113فولر و كرستيكز ( ،)2118مركولا (،)2112
هامارت و همكاران ( )2110و لوكاس و همكاران ( )2110همخواني دارد.از نتايج حاضر ميتوان
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چنين استنباط كرد كه همانطور كه مطرح شد ،نگرشها و باورهاي افراد نقش بسيار مهم در تصميم-
گيري ها و عملكرد فرد بر عهده دارد و آينده انسان تا حدود بسيار زيادي برگرفته از باورها و
نگرشهاي او نسبت به شرايط فعلي و آينده دارد .معلمي كه از خوشبيني بالايي برخوردار است،
به خود و محيط شغلي و آينده باور مثبتي دارد ،تلاش ميكند آينده شغلي خود را متناسب با افكار
مثبت خود شكل دهد .شغل بخش مهمي از زندگي فرد است و ديد مثبت به آينده شغلي ،اميد به
زندگي فرد را افزايش ميدهد.و نيز نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون نشان ميدهد بين اميد
به زندگي با سلامت رواني معلمان رابطه مثبت معنيدار وجود دارد .اين يافتهها با نتايج نصيري و
جوكار ( ،)0187طهماسبيان و همكاران ( ،)0131فردريكسون ( ،)2113فولر و كرستيكز ( )2118و
لوكاس و همكاران ( )2110همخواني دارد.
اين پژوهشها نشان ميدهند ،كه معناداري زندگي به گونهاي غيرمستقيم و در تعامل با اميد
ميتواند سبب افزايش شادي و رضايت از زندگي و كاهش افسردگي گردد و خوشبيني با بهزيستي
و سلامتي مرتبط بوده و افراد خوشبين سالمتر و شادتر هستند .افراد خوشبين انتظارات و برداشت-
هاي مثبتي از زندگي دارند .آن ها معتقدند كه آينده در بردارنده پيامدهاي دلخواه آنان است و نيز
افرادي كه هيجانهاي مثبت و خوشبيني بيشتري را تجربه كرده باشند ،عمر طولانيتري خواهند
داشت و نشان دادندكه بين هيجانهاي مثبت و خوشبيني با اميد به زندگي رابطه مثبت معناداري
وجود دارد و افراد اميدوار و شادمان روابط اجتماعي قويتري با دوستان ،همسر ،همسايگان و
بستگان خود دارند و اميد به زندگي در اين افراد افزايش مييابد .در واقع بين اميد به زندگي و
روابط اجتماعي قوي رابطه معناداري وجود داردو عواطف مثبت و به خصوص خوشبيني ،فعاليت-
هاي قلبي و عروقي و سيستم ايمني را بهبود ميبخشد و كاهش سطح افسردگي و اضطرابي را در
پي دارد.كه در تبيين اين نتايج ميتوان گفت :بخش مهمي از بيماريهاي رواني ،به ويژه اضطراب
و افسردگي ناشي از عدم اميد به آينده و نگراني از رويارويي با مسائل آينده است .وقتي فرد اميد
به زندگي پاييني داشته باشد ،انگيزه تلاش و كوشش و بهبود شرايط را از دست ميدهد و گاه تسليم
حوادث ميشود و اين تفكرات منفي سلامتي او را با خطر روبرو ميسازد .در صورت ضعف اميد
به زندگي معلمان ،روشهاي مقابلهاي مناسبي در برخورد با تنشهاي شغلي و مسائل زندگي متاثر
از شرايط شغلي بكار گرفته نميشود و رفته رفته سلامت رواني و جسمي فرد در ابعاد مختلف
كاهش مييابد و گرفتار بيماريهاي رواني تني ميگرددو نيز با توجه به خوشبيني و اميد به زندگي
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معلمان مقطع ابتدايي ،سلامت رواني آنان را ميتوان پيشبيني نمود.در راستاي پاسخگويي به اين
سوال پژوهشي نتايج مجذور تعديل شده ضريب همبستگي پيرسون چندگانه نشان ميدهد كه برپايه
مدل اول اميد به زندگي  1/170و برپايه مدل دوم اميد به زندگي و خوشبيني  1/20از واريانس
سلامت رواني معلمان را تبيين ميكند ،ملاحظه وزن استاندارد شده بنا بر پايه مدل اول نشان ميدهد
كه يک انحراف معيار تغيير اميد به زندگي باعث  1/27انحراف معيار تغيير در سلامت روان معلمان،
برپايه مدل دوم يک انحراف معيار تغيير همزمان در اميد به زندگي و خوشبيني به ترتيب باعث
 1/13و  1/13انحراف معيار تغيير در سلامت روان معلمان ميشود .اين يافتهها با نتايج نصيري و
جوكار ( ،)0187باقياني مقدم و همكاران ( ،)0132زندبار ( ،)0132پورسردار ( ،)0132طهماسبيان و
همكاران ( ،)0131عيسيزادگان و شيخي ( ،)0131آقايي ،رييسي دهكردي و آتش پور (،)0186
فردريكسون ( ،)2113مركولا ( ،)2112ماريوتا و همكاران ( ،)2112لوكاس و همكاران ( )2110و
هامارت و همكاران ( )2110همخواني دارد .فردريكسون ( )2113در پژوهشي نشان داد كه افرادي
كه هيجانهاي مثبت و خوشبيني بيشتري را تجربه كرده باشند ،عمر طولانيتري خواهند داشت.
مركولا ()2112بيان مي دارد افراد خوشبين ،اجتماعيترند و ورزش ميكنند و سيگار نميكشند و
از مهارتهاي بين فردي مطلوبتري برخوردارند.
در تبيين اين نتايج ميتوان گفت :سلامت افراد بيش از هر عاملي ريشه در افكار و باورهاي او
دارد ،ارتباط متقابل بين سلامت رواني و جسماني از ابتداي زندگي بشر مورد تاييد قرار گرفته است
و ترديدي در اين زمينه وجود ندارد .فردي كه داراي خوشبيني بالايي است ،با تفكرات مثبت نسبت
به انجام امور زندگي ميپردازد ،با استرسها و مشكلات پيشرو به خوبي مقابله ميكند و با اين
نگاه از حداقل امكانات و شرايط ،بهترين استفاده را خواهد داشت و كمتر دچار نگراني و اضطراب
و افسردگي ميشود ،با ديگران به خوبي به تعامل ميپردازد و از سلامت جسماني لازم برخوردار
خواهد شد .اميد به زندگي نيز مانند خوشبيني اين باورها را در افراد نسبت به تواناييهاي امروز
و فرداي فرد ايجاد ميكند و موجب ميشود تا كمتر از آينده نگراني و دلهره داشته باشد و در نتيجه
كمتر گرفتار بيماري شود .باتوجه به ارتباط مستقيم خوشبيني و اميد به زندگي و ارتباط اين دو
متغير با سلامت عمومي معلمان ،ميتوان بخش قابل توجهي از سلامت رواني معلمان را باتوجه به
خوشبيني و اميد به زندگيشان پيشبيني نمود .با توجه به نتايج حاصل پيشنهاد ميگردد با بهبود
شرايط شغلي و رفع موانع و مشكلات شغلي ،زمينه افزايش خوشبيني معلمان نسبت به شغلشان
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فراهم گرددو همينطور با بازنگري وضعيت شغلي و رفع مشكلات شغلي معلمان و اصلاح نگرش
آنان نسبت به آينده شغلي خود ،ميزان اميد به زندگي آنان افزايش يابد ونسبت به عوامل تأثيرگذار
بر رضايت شغلي معلمان توجه بيشتري توسط مسئولان مربوطه صورت گيرد و درافزايش خوشبيني
و اميد به زندگي آنان تلاش بيشتري صورت گيرد.
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«صلاحیت ها و شایستگی های حرفه ای معلمان بر اساس آموزه های اسلامی»
حسین احمدیمقدم
مقصود احمدیمقدم
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چکیده
هدف از اين مطالعه بررسي صلاحيت ها و شايستگي هاي حرفه اي معلمان بر اساس آموزه هاي
اسلامي بوده است .روش پژوهش توصيفي -تحليلي و از ابزار و شيوه ي جمع آوري اطلاعات منابع
كتابخانه اي ،مقالات استفاده شده است .نتايج به دست آمده در اين مطالعه نشان داد كه تغييرات در
يک نظام اجتماعي به دست نمي آيد مگر با ايجاد تغيير در نظام آموزشي آن جامعه و كارگزاران اين
تغيير همان معلماني هستند كه در كلاس ها حضور دارند و به آموزش و تربيت مخاطبان خود
مشغول اند .و اين كه يک معلم بايد صلاحيت هاي لازم براي اين شغل را داشته باشد تا بتواند
دانش آموزاني توانمند و خلاق تربيت نمايد.

واژههای کلیدی: :معلم ،صلاحيت هاي حرفه اي ،مهارت ،شايستگي ،نظام اجتماعي ،نظام آموزشي،
آموزش و پرورش.

 . 0دانشجوي كارشناسي پيوسته دانشگاه فرهنگيان پرديس شهيد بهشتي زنجان ،ايران ( ،نويسنده مسئول).
 . 2دانشجوي كارشناسي پيوسته دانشگاه فرهنگيان پرديس شهيد بهشتي زنجان ،ايران ( ،نويسنده مسئول).

صلاحيتها و شايستگيهاي حرفهاي معلمان بر اساس آموزههاي اسلامي 647 /

مقدمه:
كادر آموزشي به خصوص معلمان به عنوان عامل اصلي تعليم و تربيت و ياددهي-يادگيري در يک
جامعه محسوب مي شوند .كه با كوشش خردمندانه ي آن هاست كه اهداف نظام آموزشي كشور
محقق مي شود .آموخته هاي دانش آموزان در مدارس تحت تاثير ويژگي هاي شخصيتي ،علمي،
فرهنگي ،اخلاقي و ...معلمان قرار دارد .معلماني كه بتوانند براي يک سال تحصيلي كلاس خود،
برنامه و هدف مشخص نمايند معلمان تاثير گذار ناميده مي شوند .معلمان تاثير گذار بايد فنون و
مهارت هاي حرفه ي خود را به نحو احسن فراگيرند و از آن اصول در تعليم و تربيت مخاطبان
آموزشي خود استفاده كنند( اندرسون ،0333،0ص .)11
شايستگي يک معلم به هنر وي در كسب مهارت ها و توانايي هاي حرفه ي آموزشي به ميزان
كافي و با استفاده از مجموعه اي يكپارچه از دانش ،مهارت ،نگرش گفته مي شود .به طوري كه اين
مهارت ها و علوم كسب شده درمنش و عملكرد وي نمايان شود(كريمي ،0187 ،ص .)061
در قرن حاضر ويژگي هاي حرفه اي يک معلم از دو عامل پيشرفت سريع علوم و تغيير سريع
در ساختار و محتواي برنامه هاي آموزشي تاثير سوء برداشته است .معلماني كه دانش و مهارت
هاي شغلي و حرفه اي خود را كسب نكرده باشند نمي توانند در موقعيت هاي جديد به مسايل
پيش آمده پاسخ دهند بنابراين بايد هويت حرفه اي معلمان دوباره تعريف و بازسازي گردد(مورنو،2
 ،2111ص.)21
مشخص كردن صلاحيت هاي حرفه ي معلمي در يک جامعه بر پايه ي فرهنگ و تمدن و
آداب و رسوم و تفكر غالب در همان جامعه است .هر جامعه اي اهداف و نگاه خاصي به انسان و
امورات مربوط به وي را دارد و بر اساس همين ديدگاه است كه صلاحيت هاي حرفه اي معلم
ترسيم مي شود)ملكي0183،ص.)11
توانيي ها و شايستگي هاي يک معلم در برآورده كردن اهداف نظام آموزشي كشور نقشي حياتي
دارد .به عنوان نمونه نتيجه مطالعات دانش پژوه و فرزاد( ،)0181بيان كننده ي اين موضوع است

0 .Anderson.L.W
2 Morno
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بين پيشرفت تحصيلي و تربيتي مخاطبان آموزشي و مهارت ها و توانايي هاي حرفه اي معلمان يک
رابطه ي مستقيمي وجود دارد .از سويي ديگر ،نتايج مطالعاتي كه معلمان ابتدايي را مورد مخاطب
قرار داده نشان مي دهد كه بسياري از معلمان فاقد صلاحيت هاي لازم در حوزه ي تخصصي خود
هستند .درنتيجه تمركز بر صلاحيت هاي حرفه اي يک معلم و شناسايي اين صلاحيت ها از اهميت
خاصي برخوردار است(عبدالهي ،بيژن-دادجوي توكلي ،عطيه-يوسلياني ،غلامعلي ، 0131 ،ص.)17
با توجه به مطالب بيان شده اين تحقيق با هدف بررسي صلاحيت هاي حرفه اي معلمان به
منظور ارائه روشهاي ارتقاي كيفي اين مهارتها انجام شده است كه طي انجام اين تحقيق به سوالات
زير پاسخ داده شده است:

صلاحيت هاي حرفه اي معلمان كدامند؟
چه راهكار هايي براي بهبود عملكرد معلمان پيشنهاد مي شود؟

تعریف صلاحیت:
صلاحيت در لغت به معناي ويژگي هاي برجسته ،هنر و مهارت يک حرفه ،قابل پذيرش و يا به
معناي توانا و در حالتي به آمادگي فردي براي ورود به حرفه اي خاص براي انجام وظايف آن
حرفه گفته مي شود و ارتباط مستقيمي با داشتن گواهي يا تادييه خاص در آن دارد .و هر فردي كه
مهارت هاي يک شغل را كسب كرده باشد و بتواند آن حرفه را به نحو احسن انجام دهد مي گوييم
چنين فردي صلاحيت لازم مربوط به آن شغل را دارد .منظور از صلاحيت معلمي ،مجموعه شناخت
ها ،باورها ،ديدگاه ها ،گرايشها و مهارت هايي است كه معلم با كسب آنها مي تواند درفرايند تعليم
و تربيت به پرورش همه جانبه ي مخاطب خود بپردازد (ملكي  ،0183،ص.)12
نتيجه آنكه به طور كلي عبارت از شناخت همه جانبه ي رواني ،جسماني و شناخت اجتماع و
نيازهاي آن وهمچنين متجلي كننده ي ارزش هاي الهي و ملكوتي در وجود متعلم انتقال فرهنگ،
دانش وتمدن در طول قرون به هنر معلمي مي گردد و معلم كسي است كه از توقعات مادي بريده
و به ارزشهاي معنوي اتصال يافته است )محمدي ، 0130،ص .)68
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ویژگی معلم از نظر جان دیوئی

1

 .0ويژگي هاو خصوصيات فردي دانش آموزان خود را در نظر داشته باشد؛
 .2توانيي و مهارت هاي لازم براي هدايت مخاطبان آموزشي خود را به اهداف مشخص شده را
داشته باشد؛
 .1حس برتري را در خود تقويت نمايد).جرالدال ، 0181،2ص . )18

ویژگی معلم از نظر ابن سیخا
اين دانشمند مسلمان خوش اخلاقي را براي حرفه ي معلمي ضروري مي داند ،و معتقد است كه
معلم بايد تلاش كند كه در وجود دانش آموز خود نفوذ كند كه اين امر بدون اخلاق و منش خوب
و مناسب امكان پذير نيست .و از طرفي ديگر معلم براي اينكه بتواند مخاطب آموزشي خود را
تربيت كند لازم است با ويژگي هاي روانشناسي ،شناخت و مراحل رشد آشنايي داشته باشد)شعاري
نژاد  ، 0132 ،ص .)16

انواع صلاحیت ها:
الف( صلاحیت های شخاختی یا اعتقادی
به مجموعه اي از توانايي ها ،مهارت ها و ديدگاه هاي ذهني كه معلم را در نظام تعليم و تربيت
ياري ميدهد تا بتواند موضوعات مرتبط با تعليم و تربيت را كنكاش قرار دهد را صلاحيت شناختي
مي گويند به عنوان مثال درک و فهم ،علايق و توانايي هاي ذهني يكي از صلاحيت هاي شناختي
معلم است)ملكي  ، 0183 ،ص .)18

ب( صلاحیت های عاطفی:
منظور از صلاحيت هاي عاطفي ،مجموعه اي از ديدگاه ها ،باورها و علايق يک معلم نسبت به مسايل
نظام آموزشي را صلاحيت عاطفي گويند .به عنوان مثال تشويق و ترغيب يک دانش آموز به منظور
بروز استعدادهايش نمونه اي از صلاحيت عاطفي است)ملكي  ، 0183 ،ص .)18

0- John dewey
2- Geralda
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ج( صلاحیت های مهارتی:
به تواناييها و مهارتهاي كسب شده توسط يک معلم ،كه به فرايند يادگيري مربوط مي شود
را صلاحيت هاي مهارتي گويند .به عنوان مثال توانايي معلم در تهيه درس نمونه از صلاحيت هاست.
صلاحيت هاي مهارتي شامل :اثر بخشي ،مديريت ،تنوع آموزشي ،به كارگيري فناوري هاي نوين،
خلاقيت ،فن آموزي و كار آفريني ،تربيت بومي ،گسترش عدالت همه جانبه آموزشي ،ارزشيابي و
بازنگري ،مشاركت اولياء(ملكي  ، 0183 ،ص .)18
ویژگیهای معلم نمونه در قرآن :تواضع ،اخلاق نيكو ،صبر،گذشت ،صداقت،حفظ شخصيت
دانش آموزان ،تنبيه و تشويق ،خودسازي( محمدي ،0183، ،ص .)23

از سایر ویژگی های معلمان:
داشتن تعادل عاطفی و روانی
همواره معلمان در تعامل و ارتباط كلامي و غيركلامي با ديگرانند ،براي اين كه بتوانند در ارتباطات
خود موفق عمل كنند بايد از يک ثبات و تعادل عاطفي و رواني بهره مند باشد .در غير اين صورت
وي نخواهد توانست به اهدافي آموزشي كه در ذهن دارد برسد )خالقيان  ، 0132،ص .)11

گوش دادن فعال:
شرط اصلي و مهم در يک ارتباط انساني موفق ،توانايي درک و فهم و پي بردن به بطن سخنان
گوينده است .و اين امر حاصل نمي شود مگر با گوش دادن فعال و متمركز شدن بر سخنان
گوينده)خالقيان  ، 0132،ص .)11

اجتخاب از خودمداری و خودبزرگ بیخی:
يک شخص زماني در كارهايش موفق مي شود و عملكردشتراز مثبت خواهد داشت كه بداند اولا:

هر يک انسان ها استعداد ها ،توانايي ها ،و ويژگي هاي گوناگون مخصوص به خود را دارند كه
وي مي تواند از آن ها براي رسيدن به اهداف خود به طرز صحيحي استفاده نمايد وثانيا:براي اين
كه بتواند از انديشه ها و ديدگاه هاي ديگران استفاده نمايد لازم است توسط ديگران پذيرفته شود
واين امر در صورتي تحقق مي يابد كه فرد از خودبزرگ بيني اجتناب كرده واز تواضع و فروتني
برخوردار باشد)خالقيان  ، 0132،ص .)11
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اعتراف به اشتباه و پذیرفتن حق:
متاسفانه در ميان دانش آموزان چنين باب شده است كه معلمان خطا و اشتباهي در امر ياددهي-
يادگيري ندارند و اگر هم رخ دهد كسي جرات بيان كردن آن را به خصوص در دوره هاي پايين را
ندارد .و بسياري از معلمان نيز تصور مي كنند اگر اشتباه آنان از طرف دانش آموز بيان شود
جايگاهشان متزلزل خواهد شد .در حالي كه اين امر نه تنها سبب تخريب و كاهش شأن وجايگاه
معلم نمي شود بلكه موجب جلب اعتماد ديگران و افزايش كرامت وبزرگواري و محبوبيت وي نيز
مي گردد .كاملا روشن است كه وقتي معلم اشتباه خود را مي پذيرد و نسبت به آن اعتراف مي كند،
پيامدهاي مثبت و سازنده به همراه خواهد داشت)خالقيان  ، 0132،ص.)16

ضرورت شخاخت دانش آموز:
براي اين كه معلمي بتواند دانش آموز و مخاطب آموزشي خود را به خوبي بشناسد ،لازم است علوم
مربوطه همچون روانشناسي ،جامعه شناسي ،آداب و هر علمي كه معلم را در شناخت هر چه بهتر
و بيشتر دانش آموز ياري مي دهد را كسب كند )خالقيان  ، 0132،صص .)17

تقویت احساس عزت و کرامت:
با بررسي و تحقيق در آيات ،روايات و يافته هاي علمي مي توان به اين نكته رسيد كه انسان داراي
به طور فطري داراي عزت نفس و كرامت بوده و نيازبه تقويت آن دارد .به بياني ديگر انساني كه
احساس عزت و كرامت كند كمتر دچار خطا و اشتباه خواهد شد و همواره سعي مي كند كه خود
را از مسايلي كه براي وي خطرآفرين است دوري جويد.كه اين امر ،پيامدهاي مثبتي براي وي به
همرا خواهد داشت)خالقيان  ، 0132،ص .)18

امید دادن به دانش آموزان:
از نظر فردريک ماير 0هنگام تربيت كودک نبايد به حال نگريست بلكه ،بايد آينده ي كودک را در
نظر بگيريم .پس نبايد در امر تربيت ،احساس نااميدي نسبت به كودک دست دهد .بلكه معلم موظف
است به دانش آموز و مخاطب آموزشي خود روحيه مربوط به انجام كار مربوطه را بدهد)خالقيان
 ، 0132،ص.)18
0- Frederick Meyer
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ادامه به تحصیل:
معلم توانمند و به روز كسي است كه همواره به دنبال كسب دانش ها ،مهارت ها و فنون تخصصي
خود باشد و خود را محدود به زمان ،مكان و مطلب خاصي نكند .و همواره در پي رشد خود باشد
)خالقيان  ، 0132،ص .)18

حس مهربانی و همدردی با دانش آموزان:
يک معلم بايد طوري رفتار نمايد كه دانش آموزان بتوانند ،مسايل و مشكلات و اشتباهات خود را با
وي در ميان بگذارند .و ترس و دلهره اي از اشتباهي كه مرتكب شده اند نداشته باشند)خالقيان
 ، 0132،ص.)18

روحیه همکاری:
معلمي توانمند است كه بتواند تجربيات خود را در اختيار ديگران قرار دهد و با ساير معلمان و
دانش آموزان همكاري داشته باشد .خصوصا اگر احساس كند وجود و عملكردش براي پيشبرد
اهداف آموزشي لازم و موثر است) خالقيان ، 0132،ص.)13

رعایت انصاف در ارزشیابی ها:
معلمان همواره بايد مراقب كلمات و سخناني كه در كلاس نسبت به دانش آموزان به كار مي برند
مرا قب باشند .زيرا ،دانش آموزان نسبت به سخنان معلم خود حساس هستند چنانچه سخنان معلم
منصفانه نباشد ،موجب احساس نفرت و بدگويي و درنتيجه دوري جوستن دانش آموزان از معلم
خواهد شد كه اين حالات عاطفي،ثمرات بدي در پي خواهد داشت) خالقيان ، 0132،ص.)13

قدرت بیان:
يكي از شروط ارتباط موثر بين انسان ها نحوه ي سخن گفتن طرفين است خوش صحبتي و خوش
يبان بودن معلم ،نقش بسزايي در برقراري ارتباط دارد .متاسفانه عده اي تصور مي كنند كه بالا بودن
سواد براي اين امر كفايت مي كند .اما اين در حالي است كه مشاهده مي شود بسياري از معلمان با
آن كه داراي مدارک علمي بالايي هستند اين مهارت را كسب نكرده اند .و در نتيجه اين نقصان نمي
توانند منظور و هدف آموزشي را به مخاطبان آموزشي خود بفهمانند )خالقيان  ، 0132،ص.)13
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ارزشیابی:
يک معلم توانمند كسي است كه همواره عملكرد آموزشي خود را در معرض ارزشيابي قرار ميدهدبه
عبارت ديگر معلم بايد همواره اين امر را دنبال كند كه تا چه حد به اهداف آموزشي كه در آغاز
كلاس به دنبال آن بود دست يافته و تا چه حد توانسته است دانش آموز را به اهداف مورد نظر
نزديک نمايد )خالقيان  ، 0132،ص .)11

آراستگی ظاهر:
در دين اسلام بر آراستگي ظاهر اهميت بسزايي قايل شده اند در واقع نوع پوشش بيان كننده ديدگاه
ها ،تفكرات و علايق فرد است .آراستگي ظاهر نتايجي همچون برقراري ارتباط خوب و سلامت
روح و روان را در پي خواهد داشت پس معلمي كه در روز ،چندين ساعت در برابر دانش آموزان
كلاس ظاهر مي شود ،بايد از نظر ظاهر كاملا آراسته،پاكيزه و منظم باشد)خالقيان  ، 0132،ص .)13

امور مربوط به روابط با همکاران،اولیای دانش آموزان و جامعه:
براي اين كه معلم بتواند به اهداف آموزشي دست يابد لازم است كه وي مهارت ها و توانايي هاي
لازم براي برقراري هرچه بهتر ارتباط با ديگران را كسب نمايد)خالقيان  ، 0132،ص .)13

مهارت های علمی واطلاعاتی:
لازم است معلم بر مطالبي كه قرار است در كلاس ارايه دهد تسلط كافي و لازم را داشته باشد
ديربازده بودن تعليم و تربيت و رشد سريع علوم مختلف موجب مي شود كه دانسته هاي فعلي
معلم براي آينده مخاطب آموزشي كافي نباشد .بدين منظور معلم بايد چگونه آموختن را به دانش
آموز خود ياد دهد به عبارتي ديگر بر روي فراشناخت دانش آموز و مخاطب آموزشي خود كار
كند .تا بدين ترتيب دانش آموزان همواره بتوانند نياز هاي آموزشي خود را برطرف نمايد )عبد
اللهي  ،؛رادجوي توكلي ،يوسلياني ، 0131 ،ص )18

داشتن تعهد ،تخصص و وجدان کاری:
طبق مطالعات صورت گرفته براي اين كه به اهداف تعيين شده در يک حرفه اي برسيم لازم است
كه فرد متعهد به آن شغل باشد و در آن شغل حرفه تخصص ،مهارت و وجدان كاري داشته باشد.
شغل شريف معلمي نيز مستثني از اين قاعده نيست ،معلم بايد ضمن داشتن ايمان ،مهارت ها و

 / 654همايش توسعهي حرفهاي :نگاهي نو به تكريم معلّم

تخصص هاي لازم در رشته ي خود را كسب كرده باشد .از طرفي ديگر معلم بايد در خود احساس
مسئوليت كند و نسبت به وظايف خويش كوتاهي نكند كه اين نكته همان وجدان كاري
است)شريعتمداري،0132، ،ص .)18

مهارت اقدم پژوهی ،مطالعه و تحقیق:
يكي ديگر از صلاحيت معلمي و يا به عبارت بهتر مهارت معلمي ،توانايي در اقدام پژوهي است.
معلم بايد همواره خود را از لحاظ علمي به روز كند و علوم و فنون تدريس نوين آگاهي داشته
باشد .به عبارت ديگر معلم بايد پژوهشگر باشد معلم بايد همواره سعي كند مطالب جديدي را به
دانش آموزان خود ارايه دهد و صرفا تكرار كننده ي محض نباشد .معلمي كه هدفش آموختن چگونه
ياد گرفتن است بايد خود به مطالعه و تحقيق دست بزند ،تا بدين طريق بسترهاي لازم را براي
شكوفايي استعدا دانش آموزان در كلاس و يا به عبارت بهتر در محيط آموزشي فراهم گردد)شعباني
 ، 0130،ص .( 11

برخورداری از بهداشت و سلامت جسمی و روانی و نداشتن دغدغه هایی دیگر در
راستای تربیت دانش آموزان:
در 20قرن با پيشرفت صنايع ،تكنولوژي و صنعتي شدن زندگي ،انسان مرحله ي جديدي از زندگي
را تجربه كرده است كه اين امر منفعت و زيان هايي نيز براي وي به همراه داشته است از جمله
زيان هاي اين دوره آلودگي محيط زيست ،آلودگي صوتي ،اضطراب ،استرس ،افسردگي و تنش از
جمله دستاوردهاي زندگي صنعتي مي باشد معلم اين دوره بايد به نحوي در زندگي خود برنامه
ريزي كند و به سلامت خود برسد كه از سلامت جسمي و روحي برخوردار باشد و از هرگونه
دغدغه و عملي كه سلامت وي را به خطر مي اندازد دوري نمايد .زماني كه معلم در سر كلاس
درس حاضر مي شود اگر فكر و توجه او به بيرون از كلاس معطوف شده و نگران دغدغه ها و
مشكلات زندگي خويش باشد ،ديگر كارآيي لازم را نخواهد داشت .در نتيجه هنگام گزينش افراد
براي شغل معلمي ،بايد دقت نظر كافي صورت گيرد و مسئولين كشور بايد تا حد امكان دغدغه ي
معيشت معلمان را رفع كنند تا معلم ما از سلامت كامل جسم و روان براي انجام وظايف شغلي خود
برخوردار باشد) شعباني ،0130 ،ص.)16
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آشخایی با تحوّلات جهانی و تلاش در جهت دستیابی به آخرین اطلاعات و اخبار سیاسی،
اجتماعی ،فرهخگی و اقتصادی جهان و ایران:
از ديگر ويژگي معلمان توانمند ،توانايي تحليل مسايل سياسي است به عبارت ديگر يک معلم بايد
از بينش سياسي و فكري لازم برخوردار باشد .تا بتواند در زمان هاي حساس دانش آموزان خود را
هدايت نمايد امروزه كشورهاي سلطه گر درپي تلقين ديدگاه ها ،تفكرات و باورهاي خود به ساير
كشورها هستند تا بدين طريق بر تفكرات جوامع مسلط بشوند و فرهنگ ها وتمدن ساير ملل را
تضعيف و از بين ببرند ،لذا معلمان در اين دوره ي وظطايف سنگيني بر عهده دارند و ضمن آموزش
مطالب درسي ،بايد در عرصه ي فرهنگي(جنگ نرم) ،نيز وارد بشوند و افرادي را تربيت نمايند كه
بتوانند در آينده اداره مملكت خويش را به دست بگيرند )شعباني ،0130ص .)17

بکارگیری روشهای فعال و نوین تدریس:
معلم توانمند فردي است كه تمام فنون ياددهي-يادگيري را كسب كرده باشد به بياني بهتر براي هر
دانش آموز ،روش خاصي را به كارگيرد .بسياري از صاحبنظران حوزه ي آموزش و پرورش نيز بر
اين عقيده اند اتفاق نظر دارند .پيروان اين ملاک ،معتقدند كه يک معلم هر چه فنون ياددهي-يادگيري
تسلط داشته باشد به همان اندازه مي تواند در حرفه اش موفق باشد .طبق مطالعات صورت گرفته
دانش آموزاني در امر ياددهي-يادگيري موفق عمل مي كنند كه معلم فعال ،پويا و خلاق داشته باشند.
به عبارت ديگر ،در دنياي امروز روش هاي قديمي همچون سخنراني كارايي چنداني در كلاس
ندارد و معلم نيز بايد در كلاس نقش يک دانش آموز را بازي كند و در كلاس درس او نيز بر مطالب
و دانش خود بيفزايد .كرد .با درک اين نكته كه روش هاي تدريس ،در جريان طراحي آموزشي
نقش مهّم و بسزايي دارد و پيكره اصلي تدريس را تشكيل مي دهد ،معلم بايد با جديدترين متدها
و روشهاي تدريس آشنايي داشته باشد .در قرن حاضر معلم بايد چگونه آموختن مطالب را به دانش
آموزان ياد ده د و كلاس را به دانش آموزان واگذار نمايد و كلاس از معلم محور به دانش آموز
محور تبديل شود .متاسفانه در اغلب مدارس جوي خشک و خسته كننده حاكم است كه نتيجه آن
هم نفرت دانش آموزان از كلاس است .معلم بايد در كلاس خود ،دانش آموزان را نيز در فرايند
ياددهي –يادگيري درگير كند .البته نكته اي كه نبايد فراموش كرد اين است كه بايد همكاري
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تنگاتنگي بين معلم و اولياء دانش آموزان وجود داشته باشد تا بدين ترتيب فرايند آموزشي كه در
كلاس اتفاق مي افتد تكميل گردد )شعباني ، 0130 ،ص.)18

آشخایی با نظریه های جدید روانشخاسی کودک و نوجوان:
امروزه مرزهاي دانش پيوسته در حال گسترش است .علم روانشناسي نيز ازاين امر مستثني نيست
معلمان بايد ،با روانشناسي كودک آشنايي داشته باشند و از علم روانشناسي در تربيت كودک بهره
گيرند .در عصر حاضر آموزش صرفا گفتن مطالب توسط معلم و حفظ كردن آن توسط دانش آموز
نيست بلكه ،آموزش و تعليم و تربيت صرفا بايد بر اساس روانشناسي مخاطب آموزشي باشد تا
موثر واقع شود) شريعتمداري ، 0130 ،ص.)11

تسلط به زبان انگلیسی و یا یکی از زبانهای زنده دنیا:
در قرن حاضر ،ابزارهاي متنوعي در دسترس معلمان براي دستيابي به اطلاعات به روز شده وجود
دارد .و براي اين كه معلمان بتوانند از اين امكانات استفاده نمايند نيازمند تسلط به يكي از زبان هاي
زنده ي دنيا است .براي اين منظور آموزش و پرورش و نهادهاي مسئول بايد دوره هاي ضمن
خدمت آموزش و مكالمه زبان هر چند مدت يک بار براي معلمان برگزار نمايند است) عسگريان،
 ، 0186ص.)11

آموزش مستمر در حین خدمت در زمیخه رشته شغلی و حرفه ای خود:
وزارت آموزش و پرورش بايد دوره هاي ضمن خدمت را به طور پيوسته براي همه ي معلمان
برگزار كند و معلمان نيز موظف به شركت در اين دوره ها باشند تا علوم و مهارت هاي جديد را
فرا بگيرند ..اين آموزشها در ،به روز شدن دانش و معلومات معلمان كمک شاياني مي كند .البته نكته
اي كه در برگزاري دوره هاي ضمن خدمت در نظر گرفته شود اين است كه بايد قبل از برگزاري
به طور دقيق نياز سنجي صورت گيرد تا ،بتوان از اين طريق به نيازها و كمبودهاي معلمان پاسخ
گفت)عسگريان ، 0186 ،ص .)11
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عوامل مؤثر در کارآیی معلم:
بومی بودن:
يعني اين كه معلم از همان منطقه اي باشد كه قرار است در آنجا به امر تعليم و تربيت بپردازد؛

همزبانی:
يعني معلم از نظر زبان گفتاري با مردم آن منطقه يكي باشد .از نوعي عامل فرهنگي حكايت مي
كند ،زيرا زبان از اركان انسجام فرهنگي است؛

اشتراک رأی:
يعني اين كه معلم و دانش آموزان از لحاظ مذهبي ،فكري ،فرهنگي و ...به هم نزديک باشند .اين
عامل در افزايش كارايي موثر است و شرط لازم براي موفقيت معلم و دانش آموزان نيست؛

نگرش شغلی:
نحوه ي نگرش معلم نسبت به شغل خود ،خود يا خصوصيات ديگري از جمله رضايت يا عدم
رضايت و بي تفاوتي را شامل مي شود؛

برنامه ریزی معلم:
نحوه ي برنامه ريزي و طرح ريزي معلم در آغاز و پايان كلاس بسيار مهم است .اگر معلم توانايي
لازم در برنامه ريزي را داشته باشد مي تواند كلاس خود را مديريت كند و در غير اين صورت هم
خود و هم مخاطبان آموزشي به اهدافي كه قرار است برسند هرگز نخواهند رسيد(سرمد،0183 ،
ص.)28

بحث و نتیجه گیری:
تغيير و تحول اساسي و زيربنايي در يک جامعه زماني حاصل مي شود كه نظام آموزشي آن جامعه
دچار تحولات شگرف شود .و حركت دهنده و به عبارت بهتر نيرو محرک نظام آموزشي ،معلمان
هستند . .معلمان كساني هستند كه ،ارزش ها ،هنجارها ،عقايد و مسئوليت هاي مختلف را به دانش
آموزان ياد مي دهند و به عبارت بهتر معلمان با فعاليت ها و عملكردهاي خود بسترهاي رشد و
شكوفايي يک جامعه را مي سازند  .و مي توان گفت سعادت مندي يا شقاوت يک جامعه به معلمان

 / 658همايش توسعهي حرفهاي :نگاهي نو به تكريم معلّم

ان جامعه بستگي دارد .و معلمان نبايد تصور كنند كه نقش آن ها محدود به كلاس درس است .معلم
وقتي در عمق افكار دانش آموز نفوذ كرد آن وقت هر جا دانش آموز باشد معلم نيز حضور خواهد
داشت .معلمان بايد همواره خود را مجهز به علم روز كنند و مهارت ها و فنون لازم و مرتبط با
شغل خود را فرا گيرند .و خود را محدود به مطالب كتاب نكنند.

بخا به آنچه در این مطالعه صورت گرفت می توان گفت که ،معلم توانمخد کسی است
که:
 .0رابطه اي دوستانه با دانش آموزان برقرار كند.
 .2به عواطف و رفتارهاي دانش آاموزان خود توجه لازم را دارد.
 .1توانايي اداره كلاس را دارا باشد.
 .1به حرفه ي معلمي علاقه ي وافر دارد و دانش آموزان را به مشاركت در فعاليت هاي آموزشي
ترغيب مي كند .
 .1از فنون و روش هاي متنوع و به روز در تدريس خود استفاده مي كند.
 .6خلاق و توانمند است.
 .7اهداف آموزشي خاصي را در كلاس دنبال مي كند.
 .8انعطاف پذير است و به موضوعات درسي تسلط لازم و كافي را دارد.
 .3روحيه ي همكاري و تعاون داشته باشد و بتواند آن را به دانش آموزان خود ياد دهد.
 .01آشنا به روش هاي ارزشيابي و اصول راهنمايي و مشاوره باشد.

پیشخهادات برای بهبود عملکرد معلمان:
 . 0برگزاري كارگاه هاي آموزشي ،همچون ضمن خدمت و رفع نياز هاي آموزشي معلمان در اين
كارگاه هاي آموزشي.
.2بايد هم امكانات اموزشي مورد نياز در مدارس وجود داشته باشد و هم معلمان با نحوه ي كاربرد
اين امكانات اشنا باشند و تدريس خود را بروز كنند و از به كارگيري روش هاي سنتي خودداري
كنند .

صلاحيتها و شايستگيهاي حرفهاي معلمان بر اساس آموزههاي اسلامي 659 /
 .1معلمان را بايد نسبت به وظايفي كه مي خواهند بر عهده بگيرند توجيه كرد و شرح وظايف آنها
را به طور دقيق بيان نمود .و همواره امكانات لازم را براي بالا بردن توانايي ها ،و مهارت هاي
حرفهي معلمي در اختيار داشته باشند)مرعشي ،1390،ص .)18
پيشنهاد مي شود براي افزايش تجربه و يادگيري روش هاي تدريس مناسب هر چند مدت يكبار
مسابقه اي با عنوان روش هاي تدريس مناسب براي هر يک از دروس برگزار گردد و به معلمان
فرصت داد تا تجربيات و روش هاي اموزشي خود را در اختيار ديگر معلمان قرار دهند.
 . 1پيشنهاد مي شود دوره هاي روش تحقيق و اقدام پژوهي براي معلمان برگزار گردد و از ان ها
خواست كه در تدريس خود از تحقيق و اقدام پژوهي استفاده كنند.
 .6بايد ليستي از صلاحيت هاي حرفه اي و مورد نياز كشور تهيه گردد تا معلمان بتوانند خود را بر
اساس معيارهاي تدوين شده منطبق كنند)بوريهي ،0183ص .)81
 .7در وزارت آاموزش و پرورش مركزي به وجود آيد كه معيار هاي صلاحيت حرفه اي معلمان را
تدوين نمايد و به رتبه بندي معلمان دست بزند.
 .8استفاده از فناوري هاي جديد ،همچون آموزش مجازي ،اموزش از طريق نشريات و كتاب هاي
به روز.

مخابع:
 .0اندرسون ،دبليو لورين ،0181 ،افزايش اثربخشي معلمان در فرايند تدريس ،ترجمه ي دكتر محمد اميني،
تهران  :انتشارات مدرسه.
 .2بوريهي،عبدالله« ،0183 ،بررسي ميزان آشنايي معلمان پايه اول ابتدايي استان بوشهر با روش تدريس و
مفاهيم».
 .1جرالدال ،0181 ،مكاتب فلسفي و آراء تربيتي  ،ترجمه دكتر محمد جعفر پاک سرشت تهران ،انتشارت
ظمير كبير ،چاپ بيست و پنجم  ،ص .18
 .1خالقيان ،بلال ،0132 ،روابط انساني در مدرسه ،ص  ،13-11تهران :نشرمهاجر.
 .1سرمد ،غلامعلي ، 0183 ،روش هاي تدريس و هنر معلمي ،ص  ،28قم :اشراق ،چاپ چهارم.
 .6شريعتمداري ،0132 ،اصول و فلسفه تعليم و تربيت ،ص  ،18انتشارات :اميركبير.
 .7شريعتمداري ،0130 ،روانشناسي تربيتي ،ص ،11انتشارت :اميركبير.
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 .8شعباني ،حسن  ، 0130،مهارت هاي آموزشي و پرورشي ،روشها و فنون تدريس  ،صص،18-11
انتشارات :سمت.
 .3شعاري نژاد ،علي اكبر .1392فلسفه آموزش وپرورش ،انتشارات امير كبير،چاپ دهم ،ص.16
 .01عبد اللهي ،بيژن ؛رادجوي توكلي،عطيه؛ يوسلياني،غلامعلي« .0131 ،شناسايي و اعتبار سنجي
شايستگيهاي حرفه اي معلمان اثر بخش»  ،فصلنامه علمي پژوهشي نوآوري هاي آموزشي ،شماره.1
 .00عسگريان ،مصطفي ،0186 ،سازمان و مديريت آموزش و پرورش ،تهران ،انتشارات اميركبير  ،ص.11
 .02كريمي ،فريبا« ،0187 ،مطالعه ي صلاحيت هاي حرفه اي معلمان دوره ي ابتدايي» ،فصلنامه ي مديريت
اموزشي  ،)1(2،ص .061
 .01محمدي ،جهانگير« ،0183 ،صلاحيت هاي معلمي» ،فصلنامه ي تعليم و تربيت ،)0(20،ص.23
 .01محمدي،مسعود، 1391 ،ص ،68معلمي چيست؟ و معلم كيست؟ ،تهران  ،انتشارات طاووس بهشت،
چاپ اول.
 .01مرعشي،علي اكبر ،013 ،بررسي مهارت هاي شغلي معلمان دوره ابتدايي ،مركز تحقيقات آموزشي وزارت
آموزش وپرورش ،ص.18
 .06ملكي ،حسن ، 1389 .صلاحيت هاي حرفه اي معلم ،تهرا ن ،مدرسه ،چاپ اول ،ص.18

مخابع انگلیسی
Moreno، j. (2005). Do the initial and the continuous teacher professional.25.

«نقش پژوهش در توسعه حرفهای معلم»
معصومه کاشانی

0

دکتر فریدون یزدانی

2

چکیده
پژوهش هاي بين المللي اخير در زمينة توسعه حرفه اي معلمان ،روشنگر جهت گيري هاي متفاوتي
از اقدامات معمول در اين حوزه است .اين پژوهش ها بيشتر بر مدرسه و كلاس درس استوار است
و مي كوشد معلمان را بيش از پيش در تصميم گيري هاي مربوط به شيوه هاي بهبود كيفيت آموزشي
مدارس مشاركت دهد.تحول بنيادين در آموزش و پرورش با رويكرد پژوهش محور ايجاد شده
است تا بتوان افرادي متفكر پژوهشگر و متخلق به اخلاق اسلامي تربيت كرد .يكي از عوامل اساسي
پيشرفت در كشورهاي توسعه يافته ،توجه خاص به امر پژوهش است .اصولاً هر نوع پيشرفت و
توسعه ارتباط مستقيمي با تحقيقات علمي دارد و رشد و توسعه كشورهاي پيشرفته ،در نتيجه
سرمايهگذاري در بخش پژوهش است .آموزش اساسي ترين بخش هر جامعه است و معلم ها به
عنوان سازنده ترين فرد اين بخش با پژوهش هايي كه مي توانند انجام دهند موجب توسعه حرفه
اي خود در امر آموزش مي شوند .توسعه ديگر بخش هاي جامعه در گروه توسعه آموزش آن
جامعه است .در اين مقاله نقش پژوهش و روش هاي پژوهشگري ،مراحل،موانع و راهكارهايي كه
موجب دستيابي معلمين به توسعه حرفه اي مي شود ،بررسي شده است.
کلمات کلیدی :پژوهش ،پژوهشگري ،توسعه حرفه اي ،معلم ،كيفيت آموزشي
 0معصومه كاشاني – استاد مدعو دانشگاه پيام نورمركزنهاوند -نهاوند دانشگاه پيام نورا پست
الكترونيکm_kashani164@yahoo.com:
 2فريدون يزداني  -عضو هياًت علمي دانشگاه پيام نورمركزنهاوند -نهاوند دانشگاه پيام نور ا
پست الكترونيکf_yazdani@gmail.com:
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مقدمه
يكي از مهمترين اركاني كه هر نظام آموزش و پرورش بر پايه آن استوار است معلم ميباشد .معلمان
در اين نظام به عنوان هدايت كننده و سازمان دهنده ساير عوامل در جهت پرورش دانش آموزان
براي زندگي و فعاليت ها در جامعه به شمار مي آيند .امروزه تمام ملل متمدن معتقدند كه "وحدت
ملي" و پيشرفت كشور منوط به داشتن معلم لايق است .حفظ تمدن و آثار علمي و ادبي و اميد به
ترقي وابسته به تربيت صحيح است و تربيت صحيح بدون آموزگار لايق صورت نمي گيرد .از اين
رو معلم بايد به كيفيت ها و قابليت هايي مجهز گردد تا از عهده انجام اين مقصود برآيد  .همگامي
و همراهي با تغيير و افزايش روزافزون اطلاعات و دانش ها مستلزم توجه چشمگير و برنامه ريزي
هاي متمركزي براي افزايش كيفيت كار معلمان است .كميسيون بين المللي آموزش و پرورش براي
قرن بيست و يكم تصريح مي كند هيچ اصلاحي نمي تواند بدون همكاري و مشاركت فعال معلمان
موفق شود .در همين راستا پياژه معتقد است كه زيباترين اصلاح و بازسازي آموزش و پرورش در
صورتي كه معلم به تعداد كافي و با كيفيت مطلوب در اختيار نباشد با شكست روبرو خواهد شد
).(www.civilica.com
بهبود كيفيت آموزشي و داشتن معلمان واجد شرايط در سال هاي اخير در سراسر جهان مورد
تاكيد قرار گرفته است به طوري كه در گزارش موسسه بين الملي برنامه ريزي آموزشي بسياري از
كشورها به منظور بهبود كيفيت آموزشي مهمترين اقدام آموزش و پرورش خود را بر تربيت معلمان
حرفه اي قرار داده اند .در واقع هر كشوري كه معلمان حرفه اي تر و شايسته تري داشته باشد
آموزش و پرورش كارآمدتر و با كيفيت تر خواهد داشت (.عصاره و رزي)0131،
بي ترديد تحول در نظام آموزشي درگرو بهبود عملكرد ،توانمندسازي و توسعه حرفه اي معلمان
به عنوان محوري ترين و اساسي ترين اركان نظام آموزشي مي باشد .معلمي ،عشق است و گره كار
عظيم تعليم و تربيت كه هنر خود خداوند است و آن را به رسولان و رهروان آن ها يعني معلمان
تفويض كرده است ،به دست معلمان گشوده مي شود .تكاپوي جهاني در دستيابي به برنامه هاي
راهبردي و اثربخش براي نوسازي و تحول نظام هاي آموزشي ،در جهت ايجاد مدارسي است كه
از طريق ترويج و غني سازي يادگيري و نه صرفاً آموزش ،به آدمي كمک كند تا ياد بگيرد بخشي
از فرايند حيات بخش هستي باشد .براي بهسازي مستمر آموزش ،توجه به توسعه حرفه اي مستمر

نقش پژوهش در توسعه حرفهاي معلم 663 /
معلمان ضرورت دارد و در اين راستا توسعه پژوهش محوري به مثابه هسته تحول در آموزش از
مهمترين ابزارهاي توانمند سازي معلمان به شمار مي رود(.مقيمي)0131،

توسعه حرفهای
توسعة حرفه اي معلمان عبارت است از":فرايندها و فعاليت هاي طرح ريزي شده به منظور افزايش
دانش ،مهارت و نگرش حرفه اي معلمان تا اينكه بتوانند موجب بهبود يادگيري دانش آموزان شوند"(
گاسكي 2000 ، 0؛ به نقل از طاهري و همكاران.)0132،
گاسكي ) (2002اشاره دارد كه توسعه حرفه اي با كيفيت بالا ،تقريباً عنصري اصلي در هر طرح
نوين براي ارتقاي سطح تعليم و تربيت است .نتايج پژوهش باچينسكي و هانسن ( 2010 ) 2نشان
داده كه توسعه حرفه اي معلمان موجب افزايش دانش محتوايي آن ها ،استفاده از روش تدريس
پژوهشي در كلاس درس و بهبود يادگيري دانش آموزان مي شود.
توسعه حرفه اي معلمان در هر عصر متفاوت است و ملاک هاي امروزي توسعه حرفه اي معلمان
نسبت به گذشته تغيير پيدا كرده است .ويلگاس -رايمرز ( 2003) 1معتقد است كه چشم انداز
جديد توسعه حرفه اي بايد بر مبناي نظريه سازنده گرايي باشد؛ به عنوان فرآيندي شمرده شود كه
در فضايي خاص رخ مي دهد؛ رابطه تنگاتنگي با اصلاحات مدرسه داشته باشد؛ به عنوان يک فرآيند
مشاركتي شمرده شود؛ و در محيط هاي گوناگون ،بسيار متفاوت باشد .امروزه سواد پژوهشي يكي
از ضروري ترين سوادها براي توسعه حرفه اي معلمان محسوب ميشود .زهوريک 1معتقد است كه
در جريان ياددهي يادگيري لازم است معلم به عنوان پژوهشگر عمل كرده و با به كارگيري مهارت
هاي فرايند علمي يا مهارت هاي حل مسأله به طور مستمر در پي دستيابي به حقيقت باشد و فعالانه
و با اتكاي به نفس ،مسير رشد و كمال حرفه اي را طي نمايد (زهوريک1987،؛ به نقل از
مهرمحمدي .(33 :1379،معلم براي حرفه اي شدن لازم است درگير در پژوهش شود و معلم

0- Guskey
2- Buczynski & Hansen
1- Willegas Reimers
1- Zahoric
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پژوهنده باشد .ريشه معلم پژوهنده به ديدگاه ارسطو در قرن چهارم پيش از ميلاد برمي گردد  .وي
نقش مشاهده گر را در ساخت واقعيت مطرح مي كند و با تأكيد بر عمل مبتني بر اخلاق ،شكلي از
تفكر عميق را براي پالايش روش ها و عقايد ارائه مي دهد( مک فارلند 0331 ، 0؛ به نقل از
ساكي.)0130،
معلمان براي توسعه حرفه اي خود ناگزيرند ارتباط تنگاتنگي با پژوهش برقرار كنند .گاسكي
( )2113ادعا مي كند كه به منظور بهبود توسعه حرفه اي ،مربيان بايد با پژوهشگران مشاركت فعال
داشته باشند و خودشان هم به انجام پژوهش مبادرت ورزند.معلمان پژوهشگر ،معلمان فكوري
هستند كه همواره در پي حل مسائل هستند.
وست )2100( 2بيان مي كند معلمان فكور1هميشه در جستجوي راه هايي براي بهبود تدريس
خود هستند .هنگامي كه اين بازانديشي 1و تفكر ارادي و نظام مند مي شود ،آنها شروع به انجام
پژوهش هاي معلمي 1مي كنند.
معلمان در حين انجام وظايف و مسئوليت هاي خود) تدريس و آموزش (با مسائل زيادي رو به
رو مي شوند ،مسائلي همچون اداره كردن كلاس ،سبک هاي يادگيري مختلف ،تفاوت هاي فردي،
مشكلات رفتاري و غيره  .صاحب نظران حوزه تعليم و تربيت بر اين باورند كه براي حل اين مسائل
و پيشگيري از بروز مشكلاتي از اين قبيل بايد به اطلاعات بدست آمده از طريق پژوهش متوسل شد،
و در اين زمينه ،پژوهش را از دو بعد مورد توجه و تأكيد قرار مي دهند :بعد اول كاربست يافته هاي
پژوهش هاي آكادميک انجام شده در حوزه آموزش و پرورش و بعد دوم انجام پژوهش هاي
كاربردي و توليد يافته هاي پژوهشي توسط معلمان و سپس كاربرد آن در عمل آموزشي و پرورشي
خود ،كه به اقدام پژوهي 6يا پژوهش در عمل موسوم است .اقدام پژوهي و درس پژوهي مي توانند

0- McFarland
2- West
1- Reflective teachers
1- Reflection
1- Teacher research
6- action research
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به عنوان برنامه هاي راهبردي در توسعه برنامه درسي به معلمان كمک كنند وهمچنين باعث ترفيع
شخصيت حر فه اي معلمان و بهبود عملكردشان براي رشد يادگيري دانش آموزان و پيشرفت آنان
شوند )فرانس.)0331 ، 0

اقدام پژوهی
هر نوع پژوهشي اصول علمي خاص خود را دارد كه پژوهشگر بايد در اجراي آن رعايت كند .در
اقدام پژوهي ،معمول ًا معلم خود پژوهشگر است و نقش اصلي پژوهش به عهده ي او مي باشد .لذا
معلم بايد به مهارت هاي علمي اقدام پژوهي مجهز باشد ،چه به اين وسيله معلم به عنوان مجري
اصلي طرح تحقيق اقدام پژوهي ،مي تواند مسئله ي ملموسي را كه با آن روبه رو است حل كند يا
بهبودي امور را ميسر سازد(قادري و غلامي.)0131،

مراحل اقدام پژوهی
درباره ي مراحل اقدام پژوهي،پژوهشگران طبقه بندي هاي متفاوتي ارائه داده اند و در بررسي آن
ها مشخص مي شود كه اين مراحل خطي نيستند بلكه به صورت چرخشي يا حلزوني مي باشند .به
همين خاطر آن را چرخه ي پژوهش ناميده اند .اقدام پژوهي شامل چهار مرحله اصلي و نه گام
فرعي است كه در ذيل به آن اشاره مي شود(قادري و غلامي.)0131،
 .0مرحله برنامه ريزي
 .2مرحله اقدام يا عمل
 .1مرحله مشاهده و بهبود) اقدام مجدد(
 .1مرحله تأمل يا تفكر

 -1مرحله برنامه ریزی خود شامل  5گام فرعی است:
گام اول :شناسايي و محدود كردن موضوع :در اقدام پژوهي معلمان ،موضوع پژوهش ممكن است
هرچيزي باشد كه كنجكاوي معلم را برانگيزد يا مورد علاقه او باشد) مرتلر.)2112،2

0- Ferrance
2- Mertler
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گام دوم :توصيف وضعيت موجود :در اين مرحله معلم پژوهنده ،تلاش مي كند وضعيت كلاس
يا مدرسه ي خود را كه مسأله يا وضع نامطلوب يا نامعين در آن احساس شده است توصيف
كند(حاتمي.)0187 ،
گام سوم :جمع آوري اطلاعات :پس از شناسايي و محدودكردن موضوع ،مرحله بعدي جمع
آوري اطلاعات اوليه براي پيدا كردن يک راه حل پيشنهادي يا موقت است .اطلاعات را مي توان از
ابزار و منابع گوناگون و به رو شهاي متفاوت ،مثل :مشاهده ،مصاحبه ،يادداشت هاي روزانه ،نوارهاي
صوتي ،عكس ،پرونده ها و اسناد يا پرسشنامه كتبي به دست آورد) مرتلر(2010،

گام چهارم :بررسي ادبيات و پيشينة تحقيق :ادبيات ميتواند شامل هر گونه منبع موجودي از
اطلاعات باشد كه ميتواند موضوع انتخاب شده را تبيين كند .اين منابع اطلاعاتي ممكن است شامل:
كتاب هاي تخصصي ،مجلات پژوهشي ،وب سايت ها ،كتاب هاي راهنماي معلمان ،اسناد مدرسه
و يا منطقه ،و حتي مشورت با همكاران باشد  .هيچ محدويتي براي منابعي كه به عنوان ادبيات
مربوطه استفاده شود وجود ندارد تا بتواند آگاهانه در مورد طرح پژوهشي تصميم گيري كند (حاتمي،
1387؛ مرتلر.) 2011 ،
گام پنجم :طراحي طرح پژوهشي :در اين مرحله معلم پژوهنده با توجه به اطلاعات جمع آوري
شده در مرحله قبل و مذاكره با همكاران و متخصصان يک راه موقت و پيشنهادي ارائه مي كند ،و
به صورت طرحي براي اجرا در عمل تهيه مي كند .لازمه طراحي يک طرح اقدام پژوهي ،تصميم
گيري هاي خاصي است كه بايد در طول اين مرحله از فرآيند اقدام پژوهي انجام شود .هدف از
اجراي اين گام آن است كه اقدام پژوه به تشخيص جنبه هاي اصلي مورد نظر براي بهبود عمل
بپردازد )مرتلر 2011 ،؛ حاتمي 1387 ،؛ فرانس.)2111،

 -2مرحله عمل
اين مرحله خود شامل سه گام فرعي است:

گام اول :اجراي طرح جديد و نظارت بر آن :در اين مرحله ،پژوهشگر پس از طراحي راه حل
جديد يا تغيير مورد نظر،آن را به اجرا در مي آورد و مورد تجربه و آزمايش قرار مي دهد تا ببيند آيا
مسئله موجود را حل مي كند يا خير؟)مرتلر 2011 ،؛ حاتمي.(1387 ،
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گام دوم :جمع آوري اطلاعات :پژوهشگر براي اينكه ثابت كند ادعايي كه دربار ه ي عمل جديد
دارد منطقي و درست است ،بايد شواهدي داشته باشد .اين شواهد بايد مبتني بر اطلاعات منظم و
منطقي باشد .اين روش ها و ابزار مي توانند مثل مرحله پيشين و يا متفاوت باشند .بايد مشخص
شود كه در اين مرحله به چه نوع داد ه هايي نياز است ،اين داده ها و شواهد بايد معيارهايي باشند
بر اين ادعا كه در كار معلم اصلاح به وجود آمده است (مرتلر ( 2011 ،تكنيک هاي مهم براي جمع
آوري داده را اين طور بيان مي كند؛ مشاهده ،مصاحبه  ،چک ليست،آزمون :اعم از معلم ساخته و
استاندارد.
گام سوم:تجزيه و تحليل و تفسير داده ها براي تصميم گيري در مورد نوع تجزيه و تحليل داده
ها ،در ابتدا بايد مشخص شود كه آيا داده ها كمّي يا كيفي است؟ علاوه بر اين ،ضروري است كه
محقق به ياد داشته باشد كه تجزيه و تحليل داده ها بايد با سؤال يا سؤال هاي پژوهش تطابق داشته
باشد ،جوابگوي مطالعه مورد نظر باشد .در اكثر موارد آمار توصيفي براي تجزيه و تحليل داده هاي
كمي اقدا م پژوهي كافي است ،با اين حال ممكن است آمار استنباطي هم براي مقايسه گرو ه ها و
هم براي اندازه گيري روابط بين متغيرها لازم باشد)مرتلر.(2011 ،

 -3مرحله مشاهده و بهبود) اقدام مجدد(
هنگامي كه داده ها تجزيه و تحليل شده و نتايج حاصل از تجزيه و تحليل تفسير شد ،اگر پژوهشگر
دريافت مشكل و مسئله همچنان وجود دارد بايد يک طرح عمل جديد ارائه كند .پيامد مهم طرح
عمل جديد وجود يک رويكرد خاص و ملموس در ارائه ايده هاي جديد براي حل مشكل اصلي
است .طرح عمل اساس ًا يک راهبرد پيشنهادي براي اجراي نتايج حاصل از اقدام پژوهي است) مرتلر،
.(2011اطلاعات حاصل از اجراي طرح مي تواند به برنامه ريزي و اقدام مجدد منجر شود در نتيجه
ماهيت چرخشي اقدام پژوهي تداوم پيدا مي كند(عدالت نژاد.)0188،

-4مرحله تأمل و تفکر
اين مرحله خود شامل دو گام فرعي مي باشد؛
گام اول :تأمل بر روي فرآيند اقدام پژوهي در اين مرحله است كه معلم پژوهنده به بررسي آنچه
انجام داده است مي پردازد ،اثربخشي آن را تعيين مي كند ،و در مورد اصلاحات ممكن براي اجرا
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در پروژه آينده) كه به احتمال زياد چرخه اقدام پژوهي در آينده را تشكيل مي دهد (تصميم مي گيرد.

تأمل پس از هر مرحله در اين فرآيند ،به معلم پژوهنده اجازه ميدهد به طور مداوم بر پيشرفت پروژه
اقدام پژوهي نظارت داشته باشد و تصميم گيري هايش محدود به تصميمات گرفته شده در ابتداي
كار نباشد .او مي تواند روش خود را اگر موقعيت ايجاب مي كند وفق دهد .در اين روش بازتاب
واقع ٌا يک مرحله نهايي نيست بلكه در سراسر طرح اقدام پژوهي يكپارچه است(مرتلر.)2011،
گام دوم :به اشتراک گذاري نتايج :بخش مهمي از هر مطالعه تحقيقي ،گزارش دهي و به اشتراک
گذاشتن نتايج با ديگران در جامعه بزرگ آموزش پرورش است .اقدام پژوهي نبايد از اين قاعده
مستثناء باشد .اينكه اقدام پژوهي به منظور حل مشكلات محلي و بومي انجام مي شود به اين معني
نيست كه كسي علاقه مند به دريافت نتايج به دست آمده نيست .نتايج مي تواند به صورت غير
رسمي به شكل يک سخنراني كوتاه در جلسه معلمان ارائه شود .حتي يک گفتگوي فردي با يكي
از همكاران ممكن است محيط مناسب براي به اشتراک گذاشتن نتايج باشد :پژوهشگر همچنين مي
تواند نتايج را به هيئت مديره مدارس ،دانش آموزان و والدين آن ها گزارش دهد .در سطح حرفه
اي تر ،نتايج حاصل از مطالعات اقدا م پژوهي نيز مي تواند به مخاطبان سطح بالاتر نظام آموزشي
منتشر شود ،به طور معمول در محيط هاي رسمي تر ،نتايج مي تواند به طور رسمي تر ارائه شود
در كنفرانس هاي علمي و ساير جلسات معلمان كه در سطح مدرسه يا منطقه برگزار مي شود.

مجلات علمي و حرفه اي نيز سازوكارهاي مناسبي براي ارائه نتايج در سطح گسترده تر هستند
)مرتلر.(2011 ،

درس پژوهی
يک نمونه از فعاليت هاي مربوط به توسعه حرفه اي معلمان ،روشي است كه ژاپني ها در ابداع و
به كارگيري آن پيشتاز محسوب مي شوند و امروزه با نام" درس پژوهي " 0شناخته مي شود .آنچه
در ژاپن و برخي از كشورهاي ديگر با نام درس پژوهي مورد استفاده قرار گرفته و هم اكنون نيز در
جريان است ،تلاشي در جهت بهبود فعاليت هاي آموزشي از طريق مشاركت با همتايان و همكاران
است .درس پژوهي ،يک حلقه است كه در آن ،معلمان به صورت گروهي درباره موضوعات برنامة

0- lesson study
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درسي به پژوهش مي پردازند .آنها در ابتدا به تبيين مسئله مي پردازند كه فعاليت گروه درس پژوهي
را برانگيخته است و هدايت خواهد كرد(خاكباز ،فدايي و موسي پور.)0187،
درس پژوهي يک فرايند يادگيري حرفه اي به رهبري معلم است كه در آن معلمان به طور نظام مند
تدريس خود را به منظور بهبود آموزش و يادگيري مورد بررسي قرار مي دهند(يوشيدا.)02111
مدارس ايراني نيز درس پژوهي را يک رويكرد مستمر بهبود تدريس در كلاس درس مي دانند .

به نظر مي رسد كه پژوهش مشاركتي معلمان در كلاس درس ،بستر مناسبي براي درس پژوهي فراهم
مي آورد .درس پژوهي فرصتي براي معلمان ايراني فراهم آورد تا با يكديگر گفتگو كنند ،از تجربه
هاي خود و ديگران بياموزند و به بهبود آموزش به طور مشاركتي كمک كنند؛ فضاي رواني بهتري
براي كار در مدرسه فراهم آورند و شوق يادگيري را در خود به وجود آورند .وي معتقد است كه
اين روشي است كه معلمان سراسر دنيا به آن پاسخي مثبت خواهند داد(سركارآراني و ماتوبا

2

2112و.)2116

لوئیس و هرد )2111(3چرخه درس پژوهی را دارای چهار جزء می دانخد:
-0مطالعه برنامه درسي و تدوين اهداف :اهداف يادگيري و انتظارات مربوط به برنامه درسي تنظيم
مي شوند
-2برنامه ريزي :اهداف يادگيري دانش آموزان ،انتظارات از او و طرحي براي جمع آوري داده ها
تنظيم مي شود.
-1اجراي درس پژوهشي :درس توسط يكي از اعضاي گروه ،تدريس مي شود و اعضاء ديگر به
مشاهده و جمع آوري اطلاعات مي پردازند.
 -1تاًمل :بعد از تدريس ،بحث و گفتگو پيرامون تدريس صورت مي گيرد و اصلاحات ضروري
انجام مي شود.

0- Yoshida
2- Matoba
1- Lewis& Hurd
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به عقيده لوئيس ،پري 0و هرد( )2111درس پژوهي قادر به ايجاد حدود هفت مسير اصلي براي
توسعه حرفه اي معلم است":افزايش دانش در موضوع ،افزايش دانش مورد نياز براي آموزش،
افزايش توانايي مشاهده دانش آموزان ،شبكه همكاري قوي تر ،اتصال قوي تر فعاليت هاي روزانه
به اهداف بلند مدت ،انگيزه قوي تر و حس اثربخشي و بهبود كيفيت طرح درس موجود.

درس پژوهي به توسعه مهارت هاي حرفه اي معلم در سه بعد دانش ،مهارت و نگرش كمک
ميكند.
دانش شامل دانش محتوايي -تدريس و درس پژوهشي
مهارت شامل :مهارتهاي تفكر -تدريس و درس پژوهشي
نگرش شامل :تمايل به همكاري-تمايل به مذاكره-كسب رضايت دروني و ايجاد انگيزه و
علاقه(خاكباز و همكاران .)0187،
از نظر معلمان برنامه مناسب توسعه حرفه اي معلمان داراي چند ويژگي است:
كمک به ارتقاي سطح دانش:بايد همه سطوح دانش را مد نظر قرار دهد.

عملي بودن :توسعة حرفه اي بايد در رابطه با حرفة معلم باشد ،پس بايد در كلاس درس -محل
كار معلم -انجام بگيرد.

مشاركتي بودن :براي استفاده از تجارب يكديگر ،بهترين روش ،انجام فعاليت گروهي و مشاركتي
بودن توسعة حرفه اي است.
مستمر بودن:به جاي كار مقطعي ،بايد آهسته و پيوسته حركت كرد.

امكانات و حمايت كافي :اين ويژگي  ،شامل چند موضوع است  :زمان مناسب ؛ مكان مناسب؛
و مزاياي مكفي(خاكبازوهمكاران.)0187،

بحث و نتیجهگیری

0- Perry
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در دنياي امروز ،دانايي يكي از محورها و شاخصهاي اصلي پيشرفت و تعالي هر جامعه به شمار
ميرود و منبع اصلي توليد اطلاعات ودانش جديد در واقع حاصل فعاليت هاي پژوهشي است كه
انجام ميگيرد .پژوهش كوششي است براي يافتن بهترين راهكارهاي ممكن براي حل مشكلات
موجود درعرصههاي زندگي .پژوهش ميبايد با هدف كشف حقيقت صورت پذيرد و در صورتي
كه اين هدف تحقق نيابد ،كار پژوهشي ابتر است .در واقع پژوهش يكي از محورهاي مهمي است
كه ضامن پيشرفت و توسعه پايدار در هر كشور به شمار ميآيد .بدون انجام پژوهش امور آموزشي
نيز از پويايي و نشاط لازم نيز برخوردار نخواهد بود .

نظر به اين كه پژوهش موتور محرک پيشرفت و توسعه هركشورمحسوب ميشود لذا عوامل متعددي
در اين امر دخالت دارند :عوامل سخت افزاري ،عوامل نرم افزاري و نيروي انساني كه همان
پژوهشگران هستند كه دوعامل اول را به خدمت مي گيرند .توسعه آتي پژوهش در هر كشور مبتني
بر گسترش رويكرد پژوهشمدار در آموزش آن كشور است كه از سطح آموزش ابتدايي آغاز شده
و تا پايان تحصيلات دانشگاهي استمرار مييابد .برنامه ريزي بلند مدت اگر فاقد پشتوانه تحقيقاتي
باشد به يقين در اجرا و عملياتي شدن با مشكل روبه رو خواهد شد .بنابراين پژوهش ميتواندجلوي
بسياري از دوباره كاريها ،اتلاف وقت و بودجه را بگيرد .از اين رو ميتوان گفت پژوهش به ويژه
در تصميمگيريهاي كلان نقش عمدهاي دارد(.)www.gahnamemantaghe6.blogfa.com
كيفيت هر نظام آموزشي در نهايت به كيفيت معلمان آن جامعه وابسته است (.رئوف( 0173،

حرفه اي شدن معلمان بر جنبه هاي تكنيكي تدريس و ارتقاي موقعيت اجتماعي حرفه ي معلمي
متمركز است .حرفه اي شدن فرايندي است كه به وسيله ي آن انجام يک حرفه يا شغل مستلزم
داشتن مهار ت هاي ويژه اي مي شود .معلم حرفه اي بايد از دانش محتوايي ،رشد كودک ،سبک
هاي يادگيري ،راهبردهاي تدريس و مجموع هاي جديد از ارزش هاي همراه با احترام به تفاو ت
هاي فردي ،همكاري با همكاران و گرفتن بازخورد مداوم از تدريس و قابليت هدايت و تغيير و
ارتباط مؤثر درک عميق تري داشته باشد .رويكر دهاي جديد در تربيت و آموزش مداوم آموزگاران
براساس توسعه ي مفهوم رويكرد سيستمي به آموزش،در نظر گرفتن تدريس به عنوان فعاليت
حرفهاي و سياست هاي حمايت كننده ي توسعه ي حرفه اي به وجود آمده و آموزش نياز مداوم
زندگي حرفه اي معلمان شده است(وايلانت.)2117،
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صلاحيت هاي معلمي ،مجموعه ي شناخت ها ،گرايش ها و مهار ت هايي است كه آموزگار با
كسب آن ها مي تواند در جريان تعليم وتربيت به پرورش جسمي ،عقلي ،عاطفي ،اجتماعي و معنوي
فراگيرندگان كمک كند .اين صلاحيت ها را ميتوان در سه حيطه ي شناختي ،عاطفي و مهارتي طبقه
بندي كرد .منظور از صلاحيت هاي شناختي مجموعه ي آگاهي ها و مهارت هاي ذهني است كه
معلم را در شناخت و تحليل مسائل و موضوعات مرتبط با تعليم وتربيت توانا مي سازد.صلاحيت
هاي عاطفي مجموعه گرايش ها و علايق معلم به مسائل و موضوعات مرتبط با تعليم وتربيت است
و صلاحيت هاي مهارتي به مهارت ها و توانايي هاي علمي آموزگار در فرايند يادگيري مرتبط مي
شود .از مجموعه ي صلاحيت هاي سه گانه ،صلاحيت تأثيرگذاري بر دانش آموز حاصل
ميشود(ملكي.(1384 ،
(هانتلي )2008 ، 0قابليت هاي آموزگاران را در سه زمينه ي دانش حرفه اي ،عمل حرفه اي و
تعهد حرفه اي دسته بندي كرده است.

اكنون اين سؤال مطرح مي شود كه پژوهش چگونه مي تواند به توسعه حرفه اي معلمان كمک
كند؟ در پاسخ به اين سؤال بايد گفت كه در واقع پژوهش ،واسطه اي مي شود كه معلمان از طريق
درگيرشدن در آن ،دانش و مهار تهاي زيادي را كسب كنند .شون (1987) 2معتقد بود كه تأمل و باز
انديشي در تجربه ،روش مهمي براي بهبود و ايجاد مجموعه اي از دانش حرفه اي مي باشد .معلمان
از طريق انجام پژوهش و مطالعه پژوهش هاي ديگران اطلاعات زيادي در مورد فرايند ياددهي-
يادگيري و يادگيرنده مي آموزند .بابا و كوجيما )2111(1معتقدند مطالعه در مورد مواد آموزشي به
معلمان براي روشن شدن نقاط مبهم و تثبيت و تقويت دانش محتوايي لازم براي آموزش مؤثر مطالب
كمک مي كند .معلمان از طريق انجام پژوهش ،به پژوهش هاي انجام شده توسط ديگر معلمان يا
...رجوع مي كنند كه از اين طريق نيز مي توانند به اطلاعات خوبي در حوزه تدريس و يادگيري
دست يابند .بخشي از دانش و آگاهي هاي مورد نياز حرفه معلمي با مراجعه به نتايج پژوهش هاي

0-Huntly
2- Schon
1- Baba and Kojima
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ديگران به دست مي آيد كه بهره مندي از آن ها به درک اصول مشترک حرفه معلمي و تدريسي
كمک مي كنند.
معلمان با درگير شدن در پژوهش نه تنها دانش كافي در مورد موضوع مورد بررسي به دست مي
آورند بلكه در تدريس و حل مسئله نيز مهارت به دست مي آورند .آن ها در مورد شيوه پژوهشي
دانش و مهارت كافي را كسب مي كنند .به منظور آشنايي بيشتر با نقش پژوهش در عمل در توسعه
حرفه اي معلم ،يافته هاي اين پژوهش مورد بررسي قرار مي گيرند(ساكي.)1391 ،
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موانع پژوهش
معلمان تمايل زيادي به حل مسائل از طريق پژوهش دارند اما به دلايلي همچون :عدم تسلط كافي
بر روند انجام پژوهش ،نبود منابع فارسسي به روز،عدم اشاعه يافته هاي پژوهشي مانع از اين امر
مي شود.
شيكب و رجايي( )0181عمده ترين مشكلات پژوهشي شامل عدم تسلط كافي در تهيه و اجراي
طرح هاي پژوهشي ،مأخذشناسي ،مقاله نويسي ،نداشتن قوانين و ضوابط مناسب براي استفاده از
شبكه اينترنت و دسترسي به كتاب ها،مجلات و منابع پژوهشي دانسته اند.
فرهادي و نيكپي((1385عواملي همچون ضعف فرهنگ تحقيق ،ضعف بنيه علمي محققان،
مشكلات مديريتي ،سياستگذاري ،و نظام تحقيقات ،نقص قوانين و مقررات ،كمبود بودجه تحقيقات
و امكانات تحقيق ،موانع به كارگيري نتايج تحقيق را به عنوان عمده ترين موانع پژوهشي مورد اشاره
قرار داده است .نتايج تحقيقات نشان مي دهد كه بين اطلاعات حاصل از پژوهش و نيازهاي واقعي
آموزش و پرورش شكاف و فاصله زيادي وجود دارد و يكي از مهمترين عوامل اين وضعيت ضعف
ارتباط منطقي بين جهت گير يها و عناوين پژوهشي با نيازهاي تصميم گيري آموزش و پرورش
است) ميكيائيلي 1376 ،؛ مهرمحمدي 1378 ،؛ طائفي 1379 ،؛ شريعتمداري1381؛ مكنون1375 ،

و انصاري .)0178،بنابراين جهت دهي به فعاليت هاي پژوهشي در راستاي نيازهاي واقعي آموزش
و پرورش يک ضرورت اساسي است كه به عوامل مختلفي مرتبط است .يكي از مهمترين عوامل
در اين زمينه ،وجود نيروي انساني متخصص ،مجرب ،ومتعهد است.

پیشخهادها
 .0تربيت نيروي انساني كارآمد با داشتن دانش،مهارت و تخصص لازم
 .2ايجاد فرصت تعامل بين موسسات آموزش عالي با مدارس ،دانشجويان و معلمان
 .1فراهم كردن امكانات و ابزار مورد نياز پژوهشگر
 .1برگزاري كلاس هاي آموزش ضمن خدمت با استفاده از فناوري هاي نوين آموزشي
 .1برگزاري كارگاه هاي آموزشي عملي و مسابقات پژوهشي
 .6تشويق و ترغيب معلمين به پژوهش با استفاده از راهكارهاي متنوع(پاداش ،ارتقاء رتبه
و)...
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 .7در اختيار قرار دادن منابع و كتابخانه ها به معلمين جهت پژوهش
 .8تخصيص بودجه مورد نياز جهت انجام پژوهش

مخابع و مآخذ
 .0انصاري ،عبدالله .)0178(.بررسي نيازها و تع يين اولويت هاي پژوهشي در زمينه اقتصاد آموزش
و پرورش از ديدگاه گروه هاي ذينفع،ذينفوذ و ذيعلاقه ،تهران :پژوهشكده تعليم وتربيت
 .2حاتمي ،ايرج .)0187(.روش تحقيق با رويكرد اقدام پژوهي در آموزش و پرورش ،موسسه
فرهنگي ادب و دانش ،مجتمع فرهنگي آموزشي علامه طباطبايي
 .1خاكباز،عظيمه سادات.فدايي ،محمدرضا.موسي پور ،نعمت الله .)0187(.تأثير درس پژوهي بر
توسعة حرفه اي معلمان رياضي .فصلنامه تعليم و تربيت شماره 31
 .1رئوف ،علي .)0171(.جنبش جهاني براي بهسازي تربيت معلم ،تهران .انتشارات پژوهشكده تعليم
وتربيت
 .1ساكي ،رضا .) 1391).پژوهش معلم محور .پارادايمي نو در پژوه شهاي آموزشي .فصلنامه
راهبردهاي آموزش11-60)1(:1،
 .6ساكي ،رضا .)0130).پژوهش معلم محور .پارادايمي نو در پژوه شهاي آموزشي .فصلنامه
راهبردهاي آموزش030-037)1(:1 ،
 .7سركارآراني ،محمدرضا  .( 1378).پژوهش مشاركتي معلمان در كلاس درس  .فصلنامه تعليم و
تربيت  ،شماره  59.61-سازمان پژوهش و برنامه ريزي ،وزارت آموزش وپرورش .صفحات76
 .8شريعتمداري،

علي(.)0180اولويت

هاي

تحقيقاتي

كميسيون

علوم

انساني.فصلنامه

رهيافت،شماره27
 .3شكيب ،عبدالحميد و رجايي ،عليرضا .)0181).بررسي مسائل و مشكلات پژوهشي اعضاي هيأت
علمي دانشگاه آزاد اسلامي منطقه  9و ارائه راهكارها مجموعه مقالات همايش منطقه اي بررسي
مشكلات پژوهش و ارائه راهكارهاي مناسب و كاربردي جهت بهبود آن .دانشگاه آزاد اسامي
واحد قوچان
 .01طاهري ،مرتضي؛ عارفي ،محبوبه؛ پرداختچي ،محمد حسن؛ و قهرماني ،محمد.)0132( .كاوش
فرايند توسعه حرفه اي معلمان در مراكز تربيت معلم :نظريه داده بنياد .فصلنامه نوآوري هاي
آموزشي013-076:)11( 02 ،
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 .00طائفي ،علي .)0173(.بررسي مباني فرهنگي توسعه تحقيق در ايرا  .ن تهران :وزارت علوم،
تحقيقات و فناوري
 .02عدالت نژاد ،ابراهيم.)0188( .تحليلي بر فرصتها،تهديدها و راهكارها در اقدا مپژوهي ،پژوهشگاه
مطالعات آموزش و پرورش ،تهران :فصلنامه تعليم و تربيت ،پژوهشنامه آموزشي115 : 11 - 7.،
 .01عصاره 9عليرضا و جمال رزي .)0131( .توسعه حرفه اي معلمان :استلزامات  ،زمينه ها ،راهبردها
و عوامل ،نخستين همايش ملي علوم تربيتي و روان شناسي ،مرودشت ،شركت انديشه سازان
مبتكر جوان
 .01فرهادي ،ابوالفضل و نيكپي،فريبا .)0181(.مشكلات و موانع پژوهش در ايرا ن مجموعه مقالات
همايش منطق هاي بررسي مشكلات پژوهش و ارائه راهكارهاي مناسب و كاربردي جهت بهبود
آن دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان
 .01قادري ،مصطفي و غلامي،خليل .)0131(.بررسي ماهيت علمي تحقيقات انجام شده اقدام پژوهش
توسط معلمان دوره ابتدايي.فصلنامه علمي -تخصصي .شماره.0سال اول
 .06مكنون ،رضا .)0171(.بررسي روش هاي تعيين اولويت هاي تحقيقاتي توسط كميسيون هاي
شوراي پژوهش هاي علمي كشور .فصلنامه رهيافت ،شماره12 .
 .07مقيمي 9معصومه .)0131( .بررسي عوامل موثر جهت اجراي اثربخش درس پژوهي درراستاي
توسعه حرفه اي معلمان (با محوريت نقش معلم) ،دومين همايش ملي تربيت بدني ،اصفهان،
دانشگاه فرهنگيان
 .08ملكي ،حسن .)0181(.صلاحيت هاي حرفه ي معلمي،تهران ،انتشارات مدرسه
 .03مهرمحمدي ،محمود .)0178(.شناسايي زمينه ها و اولويت هاي پژوهشي حوزه علوم انساني و
اجتماعي .تهران :سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
 .21مهر محمدي ،محمود .)1379 ( .بازانديشي فرايند ياددهي-يادگيري و تربيت معلم تهران :
انتشارات مدرسه
 .20ميكيائيلي ،فرزانه .)0176(.رو شمار ملي هاي تعيين اولويت هاي پژوهشي .مجموعه مقالات
نخستين سمينار آموزش عالي در ايران
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«معلم پژوهخده ،گامی به سوی حرفه ای شدن»

چکیده
واقعيت آن است كه در كشور ما پژوهش هاي مرسوم و دانشگاهي نتوانسته است تحول چشم گيري
در فرآيند ياددهي – يادگيري دانش آموزان به وجود آورد و علي رغم صرف هزينه هاي هنگفت،
در اين زمينه مشكلات زيادي وجود دارد .به عنوان شاهد مي توان به نتايج ضعيف دانش آموزان
ايراني در پنج دوره مطالعه ي تيمز اشاره نمود .به نظر مي رسد تا وقتي كه خود معلمان وارد ميدان
پژوهش نشوند و فقط مجري صرف تصميمات اتخاذ شده توسط مديران اجرايي و تحقيقات
آكادميک باشند ،تغيير و تحول در خور توجهي در كلاس هاي درس و محيط هاي آموزشي به وجود
نخواهد آمد .به عقيده ي بسياري از كارشناسان و شواهد موجود در كشورهاي پيشرفته ،راه حل
اين مشكل توجه به رويكرد معلم پژوهنده و مبحث پژوهش هاي كلاسي مي باشد .در اين مقاله به
معرفي اجمالي انواع تحقيقات در حوزه ي آموزش و پرورش پرداخته شده و در مورد اقدام پژوهي
و درس پژوهي به عنوان دو نوع پژوهش مربوط به كلاس درس و تأثير آن ها بر توسعه ي حرفه
اي معلمان به صورت مفصل تر بحث گرديده است .اين پژوهش از نوع تحقيقات تحليلي است كه
اطلاعات آن به روش كتابخانه اي جمع آوري شده است.
كليد واژه :معلم پژوهنده ،اقدام پژوهي ،درس پژوهي ،توسعه ي حرفه اي معلمان.
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مقدمله
امروزه توجه و تمركز نظام هاي آموزشي به بهبود يادگيري مدرسه اي افزايش يافته است .رويكرد
هاي اخير در نظام آموزش و پرورش در راستاي بهبود يادگيري ،حاكي از يادگيري مشاركتي در
كلاس درس و تربيت دانش آموزان به عنوان نسل پژوهنده مي باشد و چون معلم ،كار گزار اصلي
آموزش در كلاس درس است ،اگر خود به درستي آموزش نبيند و پژوهشگر نباشد ،چگونه مي
تواند نسلي پژوهنده را تعليم دهد؟
با توجه به تحول بنيادين در آموزش و پرورش ،بسياري چيز ها تغيير مي كنند؛ ساختار نظام
آموزشي ،برنامه ي درسي و كتاب هاي درسي ،شيوه هاي تدريس ،ارزشيابي و فعاليت هاي مختلف
آموزشي و پرورشي .در اين راستا ،پژوهش در آموزش و پرورش بايد بتواند نقش و جايگاه خود
را در اين تغييرات به شيوه اي مناسب احيا نمايد .در فصل ششم از سند تحول بنيادين آموزش و
پرورش با عنوان هدف هاي عملياتي و راهكارها چنين آمده است« :توسعه ي ظرفيت پژوهش و
نو آوري ،نظريه پردازي و مستند سازي تجربيات تربيتي بومي /.استفاده ي بهينه از ظرفيت هاي
موجود براي گسترش فرهنگ تفكر و پژوهش در بين مديران ،مربيان و تأمين پژوهشگر مورد نياز
تعليم و تربيت رسمي عمومي و حمايت از پژوهشگران فعال و مجرب/ .تدوين نظام جامع حمايت
از پژوهشگران حوزه ي آموزش و پرورش و هدايت موضوعات و اهداف پژوهشي در راستاي
اهداف تعليم و تربيت رسمي /.حمايت هاي مادي و معنوي از طرح هاي موفق و نوآوري هاي
تربيتي بومي ،مستند سازي و انتشار يافته هاي پژوهشي در داخل و خارج از كشور و ايجاد بانک
اطلاعاتي فعال و كارآمد /.حمايت هاي مادي و معنوي از كرسي هاي نظريه پردازي در علوم تربيتي
و روش هاي تعليم و تربيت و فراهم آوردن زمينه ي كاربست يافته هاي جديد و نوآوري در مدارس
و نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي با همكاري حوزه هاي علميه ،دانشگاه ها و مراكز علمي و
پژوهشي»( .سند تحول بنبادين،0131،ص.)12
خاكباز ،فدايي و موسي پور(  ،0187ص )021به نقل از سر كار آراني آورده اند« :از جمله مهم
ترين موانع در توسعه ي حرفه اي معلمان ،فاصله ي بين نظريه و عمل و عدم تشريک مساعي با
معلمان در برگزاري دوره هاي آموزشي معلمان است .بررسي هاي بين المللي اخير در حوزه ي
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توسعه ي حرفه اي معلمان ،بيانگر رويكرد هاي نويني مانند پژوهش مشاركتي در كلاس درس
است كه بيش از اقدامات گذشته در تلفيق نظريه و عمل توفيق يافته است».
قاسمي پويا( ،0182ص )12در بيان اهميت پژوهش در عمل و انجام پژوهش توسط خود معلمان
ابراز مي داردكه:
« آموزش و پرورش ،پژوهش ويژه ي خود را مي طلبد كه محور اساسي آن بايد تغيير و تحول
در كلاس درس و جريان ياددهي و يادگيري باشد .معلمان ،نقش اساسي در اين پژوهش ها ايفا
خواهند كرد .بايد تلاش كرد ضمن بهره جستن از ديگر روش هاي تحقيق و يافته هاي پژوهش
هاي مرسوم و دانشگاهي ،به مثابه دانش الهام بخش و انگيزنده ،ساز و كار هاي پژوهش هاي كلاسي
و معلمان پژوهشگر را تدارک ديد .اين كار مستلزم تغيير و تحول در نگاه ها ،نسبت به آدم و عالَم
در حال تغيير و روش هاي دست يابي به دانش هاي كلي و ويژه و كاربردي است».
استيگلر و هيبرت در كتاب شكاف آموزشي(،0333ص )078نيز ابراز داشته اند:
«اين نگرش كه معلمان توانايي بهبود آموزش و حل مسائل آموزش كشور را ندارند ،اغلب در
اين جمله ي كوتاه خلاصه مي شود« :معلمان متخصص نيستند ».بعضي از مدافعان براي مقابله با
اين جمله ،به ضد حمله دست زده اند .آن ها مي گويند كه معلمان به طور نا عادلانه اي به دليل
شكست دانش آموزان سرزنش مي شوند .عملكرد ضعيف دانش آموزان يا يادگيري كم تر از انتظار
آن ها تقصير معلمان نيست .هنوز جامعه به شكل غير عادلانه اي معلمان را هدف قرار مي دهد؛
زيرا معلمي موقعيت ساير مشاغل مانند پزشكي ،وكالت يا تجارت را كسب نكرده است .بنا بر باور
عمومي جامعه چون معلمي مستلزم تجربه ي كمي است ،هر كس مي تواند معلم شود .از آن جا كه
معلمان به دليل كاري كه انجام مي دهند مورد تقدير قرار نمي گيرند ،درمقابل به حمله هاي عمومي
آسيب پذيرند».
آن ها در ادامه مي گويند:
«واضح است كه سرزنش كردن معلمان به دليل عدم بهسازي آموزش نا عادلانه است .در واقع،
اين كار نا عادلانه است؛ زيرا معلمان به دليل اين كه عضوي از مجموعه ي فرهنگ ما هستند ،به
آموزش به روشي كه در حال حاضر اجرا مي شود ،تشويق مي گردند .در عين حال ،آن ها هيچ
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سيستمي د ر اختيار ندارند تا در آن وقت و انرژي خود را صرف مطالعه و بهبود آموزش كنند ولي
حل اين مسائل در گرو بلاغت زياد مدافعان معلمان و اعتراضات آنان كه براي معلمان موقعيت
حرفه اي بالاتري مي خواهند ،نيست .در واقع حل مسئله ي بهبود آموزش مستلزم تغيير كانون توجه
از معلمان به آموزش است .به جاي نگران بودن درباره ي متخصص كردن معلمان ،بايد فكر كنيم
كه براي تخصصي كردن آموزش چه چيزي مورد نياز است( ».استيگلر و هيبرت0333 ،ص.)082
در كشور ما هم مانند بسياري از كشور هاي ديگر ،فعاليت هاي جديدي در برنامه هاي درسي
مورد توجه قرار گرفته است .كتاب هاي درسي مملو از مطالب جديد شده است؛ ولي هم زمان ،در
تدريس تغييرات چشم گيري صورت نگرفته است .هنوز هم ،در اغلب مدارس معلم به جاي آموزش
و ياد دادن مطالب به صورت مفهومي ،از دانش آموزان مي خواهد كه مجموعه هاي تازه لغات و
اعمال و فرمول هاي جديد را ح فظ كنند .كارشناسان تعليم و تربيت ،شيوه هاي آموزشي را به دو
روش فعال و غير فعال تقسيم مي كنند و ابراز مي دارند كه صفت فعال متوجه تلاش يادگيرنده در
يادگيري است .با توجه به اين اصل و دلايل متعدد ديگر بايد به مطالعه و تحقيق پرداخت و در
روش هاي ارائه شده در فرآيند ياددهي – يادگيري ،روش فعال را انتخاب نمود و با توجه به شرايط
فراگيران از آن بهره برد و بهترين شخص براي انجام اين كار خود معلم است.
در ادامه ،ابتدا به توضيح انواع پژوهش در حوزه ي آموزش پرداخته ،سپس دو رويكرد تحقيق
در عمل يعني «اقدام پژوهي» و«درس پژوهي»كه مربوط به معلم پژوهنده است ،به صورت اجمالي
معرفي شده و اهميت آن ها در توسعه ي حرفه اي معلم مورد بررسي قرار مي گيرد.

متن اصلی
سطوح تحقیقات آموزشی
مهرمحمدي ( )0173سه سطح پژوهشي را در حوزة تحقيقات آموزشي ترسيم ميكند:
سطح اول :تحقيقات آموزشي و تربيتي در سطح يادگيرندگان :
اين سطح از پژوهشهاي آموزشي و تربيتي ،بنياديترين و گستردهترين سطح از پژوهشها در اين
عرصه به شمار مي آيد .هدف اساسي اين سطح از تحقيقات تقويت روحية كنجكاوي و كاوشگري
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در دانشآموزان و آموختن مهارتهاي ضروري پژوهشي يا مهارتهاي حل مسئله و كشف مجهول
به آنها است.
سطح دوم :تحقيقات آموزشي و تربيتي در سطح معلم :
در اين سطح از پژوهشهاي آموزشي و تربيتي ،درگير ساختن معلمان در فعاليتهاي پژوهشي
ضرورت دارد .معلم در ايفاي موفقيتآميز رسالتهاي حرفهاي خود مكلف است دست به پژوهش
كند و در كسب دانش جديد و معتبر حرفهاي نقش داشته باشد .با دستيابي به چنين موقعيتي كه
معلمان يا كارگزاران اصلي تعليم و تربيت نيز از توانايي و قابليتهاي پژوهشي برخوردار باشند و
با اتكا به آن بتوانند امر ياددهي – يادگيري را سامان بخشند ،نظام پژوهشهاي آموزشي و تربيتي به
مرتبهاي اميدواركننده ارتقاء مييابد و نقطة عطفي در سير اين نظام به سوي كمال و بالندگي پديد
ميآيد.
سطح سوم :پژوهشهاي آموزشي و تربيتي در سطح دانشگاهي:
سومين سطح از تحقيقات آموزشي و تربيتي ،سطح علمي يا دانشگاهي ناميده ميشود .اين سطح از
پژوهشها از سطوح ديگر شناختهشدهتر است و نوعاً در پاسخ به اين پرسش كه تحقيقات آموزشي
و تربيتي چيست ،به اين سطح از پژوهشها اشاره ميشود .اين دسته از پژوهشها در حيطة
فعاليتهاي پژوهشگران به معناي كلاسيک آن است؛ خواه در محيطهاي دانشگاهي و خواه در غير
آن انجام پذيرد ،هدف آنها كشف روابط موجود بين متغيرها به عنوان قانونمنديهاي عام و كم و
بيش تعميمپذير است.
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مهرمحمدي ( )0173براي نشان دادن رابطه ي سطوح پژوهش و پژوهشگران ،هرم زير را نشان
داده است:
سطح سوم
(دانشگاهی/علمی)

سطح دوم(معلمان)

سطح اول(یادگیرندگان)
نمودار :1سطوح پژوهش آموزشی
«ميزان گستردگي جامعه ي پژوهشگران از قاعده ي هرم تا رأس آن نشان از آن دارد كه در
سطح اول با گستردگي عظيم پژوهندگان مواجه هستيم كه همان دانش آموزان هستند ،در سطح دوم
از گستره ي پژوهشگران نسبت به سطح اول كاسته مي شود و در نهايت در سطح سوم گروه به
نسبت كم پژوهشگران دانشگاهي و حرفه اي قرار دارند .مسلماً پايه ي پژوهشگران دانشگاهي در
دو سطح اول و دوم پي ريزي مي شود و سطح اول به دليل گستردگي اش مي تواند از نظر آموزشي
شايان توجه باشد .ولي زماني اين سطح از پژوهندگي مي تواند تحقق يابد كه سطح دوم ،يعني
معلمان ،مجهز به مهارت و انديشه ي پژوهشگري شده باشند .چرا كه در نهايت ،معلمان هستند كه
بايد در مدرسه تغيير و تحول ايجاد كنند .از اين رو زماني دانش آموزان مي توانند پژوهشگرانه
انديشه بورزند كه معلمان آنان چنين بوده باشند ،وگر نه بدون داشتن هدايت گر و رهبر آموزشي
خردورز و پژوهنده نمي توان به هدف پژوهشگري در سطح اول دست يافت»( .قاسمي پويا،0182،
صص11و.)10
در مباحث مطرحشده و سطوح مذكور ،معلم نقش پژوهشي بارزي دارد .در واقع نقشهاي
متعدد پژوهشي معلم از ميان مباحث مطرحشده ظهور مينمايد .سؤالي كه در اينجا مطرح مي شود

اين است ،پژوهش در آموزش و پرورش چه مأموريتي دارد؟
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پژوهش در آموزش و پرورش در صدد مطالعه و حل مسايل آموزشي است .بنابراين پژوهش در
آموزش و پرورش يک فعاليت كاربردي و مأموريت گراست .از اين رو نتايج آن بايد بطور مشخص
در سطح مدرسه تاثير گذار باشند .به اين ترتيب پژوهش در آموزش و پرورش تنها زماني به اهداف
و مأموريت هاي خود نائل خواهد شد كه نتايج آن در مدرسه و كلاس درس و در مسير بهبود
فعاليتهاي آموزشي – پرورشي و يادگيري بكارگرفته شود .بينش بدون عمل ،رؤيايي بيش نيست و
عمل بدون بينش تنها هدر دادن زمان است .بينش با عمل است كه مي تواند جهان را تغيير دهد.
پژوهش براي تأثير بر آموزش و پرورش ،بايد با عمل تربيتي – آموزشي در مدرسه پيوند بخورد.
اگر هزاران سال هم پژوهش كنيم ،اما از مدرسه و كاربرد پژوهش درسطح مدرسه غافل بمانيم،
مطمئناً كار خود را درست انجام نداده ايم و به وظيفه خود عمل نكرده ايم .تحرک در مدرسه است
كه مي تواند آموزش و پرورش را تكان جدي دهد.
ساكي( )0181به نقل از آيزنر مي گويد « :اگر تغيير و تحولات در آموزش و پرورش ،بدون در
نظرگرفتن نقش معلم باشد.اجراي آنها ممكن است فقط در سطح اقيانوس طنين اندازد و امواجي
را توليد كند اما در عمق اقيانوس همچنان سكوت و ثبات و آرامش حكمفرما خواهد بود».
بايد رابطه پژوهش با آموزش و پرورش باز تعريف شود .اما اكنون وضعيت چگونه است؟
متأسفانه پژوهش آموزشي نه در ايران و نه در جهان تا كنون نتوانسته مسير خود را در اين باره
بيابد و در مدارس بدرستي نفوذ كنند .بنابر اين ماحصل پژوهش هاي آموزشي ،تأثير قابل توجهي
بر كار معلمان و يادگيري دانش آموزان نداشته است .اصول ًا پژوهش آموزشي انگار فراموش كرده
است كه موجوديت و مشروعيتش در گرو كمک به كاركردهاي مدرسه بوده است .بنابر اين در مسير
تأثير گذاري بر مدرسه و مديريت تحولات آموزشي به صورتي برجسته تأثيرگذار نبوده است .يكي
از خطاهاي استراتژيک در عرصه تحقيقات آموزشي ،دوري سازماني ،جغرافيايي ،فكري مراكز
پژوهشي از مدارس است .پژوهش در آموزش و پرورش تا زماني كه از بالا به پايين باشد تأثير
چنداني در كاركردهاي مدرسه نخواهد داشت .مدرسه به چنين پژوهش هايي احساس بي اعتنايي
وبي نيازي مي كند .پژوهش نبايد صرفاً در ساختار اجرايي آموزش و پرورش تعريف و به آن
محدود شود .پژوهش بايد جريان و روش آموزش و پرورش در همه سطوح و بويژه در سطح
مدرسه باشد .به عنوان رويه اي براي عمل توسط مديران ،معلمان و دانش آموزان ،نه اينكه در
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نقش يک فعاليت موردي و حاشيه اي و زينتي ظاهر شود .يعني پژوهش بايد از شكل ساختاري و
سازماني در مسير نهادينه سازي گذر كند .چيزي كه متأسفانه تاكنون اتفاق نيفتاده است .پس چگونه
پژوهش را به سطح مدرسه ببريم؟ ابتدا بايد باوركنيم كه تحول در آموزش و پرورش بدون بردن
پژوهش به سطح مدرسه ممكن نيست .باوري عميق و تعهد آور كه ما را به عمل متناسب با خود
وا مي دارد .بعد از اين باور راستين ،بايد آستين ها را بالا زد ،كار جانانه كرد و نسبت به تمهيد
شرايط اقدام نمود .بايد زيست بوم مناسب پژوهش را در سطح مدرسه بشناسيم و براي ايجاد آن
تمهيدات لازم را فراهم كنيم .براي بردن پژوهش به مدرسه بايد به تحقق مدرسه پژوهنده و يادگيرنده
فكر كنيم.

مدارس پژوهخده
مدارس پژوهنده در واقع نگاه به مدرسه به عنوان موجودي زنده ،و سازماني هوشيار و دائماً در
حال يادگيري و رشد است .در مدارس پژوهنده هيچ عنصري بي نياز از يادگيري و پژوهش تلقي
نمي شود .همه عناصر معلم ،دانش آموز ،مدير ،مشاور و ساير كاركنان پژوهش و يادگيري را وظيفه
خود مي دانند و در اين زمِينه بطور جدي احساس نياز مي كنند .براي بردن پژوهش به مدرسه بايد
به تحقق مدرسه پژوهنده و يادگيرنده فكر كنيم .مدرسه پژوهنده ،فضايي ايجاد مي كند تا در آن
پژوهش ،خلاقيت و نوآوري براي حل مسايل تشويق شود .اين موضوع باعث مي شود كه مدرسه
تبديل به يک«كارخانه فكر» شود .در چنين فضايي اصل «ما مي توانيم» مورد تشويق قرار مي گيرد.
در اين مدرسه ،همواره جريان خروشاني از پژوهش ،نوآوريها و فرايندهاي جديد براي توسعه
يادگيري ،به چشم ميخورد.
به طور خلاصه مي توان گفت كه مدارس پژوهنده محل اتصال و تلاقي انواع اشكال پژوهش
آموزشي براي پيشبرد انديشه پژوهش و يادگيري براي همه است و آن را به صورت نمودار زير
نمايش داد:
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اقدام پژوهی

پژوهشهای
کالسيکو
دانشگاهی

پژوهشهای
مرتبط
بامدرسه

پژوهشهای
دانشآموزی

درسپژوهی

نمودار :2پژوهش های مرتبط با مدرسه

معلم پژوهخده
ساليان درازي است كه پژوهش آموزشي در تسلط شيوههاي كلاسيک و كمي بوده است اما اجراي
اين دسته از پژوهشها به معلم و تدريس وي كمک درخوري نكرده است .بنابراين جنبش معلم
متفكر و پژوهنده رويكرد ديگري را براي تأمين نيازهاي خود برگزيده است .در اين رويكرد انتخابي،
معلم منتظر ديگران نمي ماند و در نقش يک كارگزار فكور و بعنوان يک پژوهشگر ظاهر مي شود.
منطق اين رويكرد اين است كه :نمي توان و ممكن نيست كه بهبود تدريس و تصميم گيري حرفه
اي معلمان را متوقف به گزارش پژوهشگران خارج از كلاس درس نماييم.
معلمان براي تدريس خود روزانه دهها تصميم ميگيرند كه بسياري از آنها تصميماتي كامل ًا
جديد به شمار ميآيند .از اين رو آنها نميتوانند فرايند تصميمگيري در كلاس درس را متوقف به
دريافت دانش از پژوهشگران بيروني نمايند .نياز معلم به دانش مديريت پديدههاي روزانه در كلاس
درس ،بايد از نزديک ترين موقعيت به پديده يعني توسط خود معلم توليد و به كار گرفته شود.
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پژوهشهاي معلم محور مبتني بر موضوعات مرتبط با كلاس درس است و فرايند پژوهش ،مبتني
بر جستوجو و اكتشاف در موضوعات اساسي كلاس درس براي توسعه يادگيري در ميان دانش
آموزان است .رويكرد معلم پژوهنده هم به توسعه حرفهاي معلمان كمک ميكند و هم مشاركت
فعال آنها را در حل مشكلات موجود در كلاس درس فراهم ميسازد.
اصولاً پژوهش هاي مرتبط با مدرسه و كلاس درس را كه معلم محور اصلي آن هاست ،به دو
دسته تقسيم مي شوند :الف ) اقدام

پژوهي0

ب) درس

پژوهي2

اقدام پژوهی:
در ميان روشهاي پژوهشي معلم محور ،اقدام پژوهي بيش از ساير روشها شناخته شده و پيرامون
آن بحث گرديده است .اين مفهوم به طور ساده با دو عبارت پژوهش و عمل تعريف ميشود.
كوششي است كه مي خواهد بين پژوهش به عنوان وسيلهاي براي آگاهي و دانستن و عمل آموزشي
رابطه ي ارگانيک برقرار ميكند .رويكرد معلم پژوهنده بر اين مفهوم كليدي استوار است كه
رويدادهاي درون كلاس موقعيت هايي منحصر بفرد تلقي مي شوند كه با تكيه صرف بر پژوهش
هاي كلاسيک و دانشگاهي قابل تبيين نيستند .اليوت آيزنر 1كه براي تدريس ماهيت هنري قائل است
در يكي از آثار خود ،حقيقت تدريس را مستلزم برخورد ماجراجويانه معلم با موقعيت هاي حادث
شده در كلاس درس مي داند .او يافته هاي پژوهش علمي را از حيث قدرت تعميم و بكارگيري
در موقعيت هاي خاص كلاس درس ،به غايت مسئله دار دانسته آن ها را فاقد كاركرد تجويزي
ارزيابي مي كند.
آيزنر براي ادراک و تفسير معلم از وقايع كلاس درس كه مبتني بر ژرفانگري اوست و همچنين
راه حل هاي بر گرفته از نبوغ ،بصيرت ،خلاقيت ،و تخيل جايگاه ويژه اي بر خورداراست.

0 - Action Research
2 - Lesson Study
1 - Eliot Eisner
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ارنست تي استرينگر 0در كتاب «تحقيق علمي ،راهنماي مجريان تغيير و تحول» مدل زير را
براي اقدام پژوهي ارائه مي دهد:

فکرکنيد

نگاهکنيد

عملکنيد

نمودار :3مدل مفهومی اقدام پژوهی از دیدگاه استریخگر
مفهوم پژوهش در عمل همان طور كه پيش تر گفته شد ،بيش از هر چيز وابسته به دو فعاليت
اساسي پژوهش و عمل است .اقدامپژوهي با انواع نامها شهرت دارد؛ پژوهش مشاركتي ،بررسي
گروهي ،پژوهش رهاييبخش ،يادگيري همراه با عمل و پژوهش موقعيتي از عناوين متعددي است
كه براي معرفي فعاليت اقدامپژوهي استفاده ميشوند .اما همه آنها مضمون مشتركي را در برمي
گيرند .در بيان ساده ،اقدامپژوهي يادگيري از طريق عمل كردن است .گروهي از افراد مسئلهاي را
شناسايي ميكنند ،كوششي را براي حل آن سازمان ميدهند ،چگونگي موفقيت خود را در مسير
حل مسئله ارزيابي ميكنند و اگر اين كوششها نتيجه رضايتبخشي را بهدنبال نداشته باشد،
كوششهاي دوبارهاي طرحريزي ميشود.

اهداف اقدام پژوهی
برخي از اهداف اقدامپژوهي به شرح زير ميباشند:

0 -Ernest T. Stringer
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ايجاد سازگاري ميان عمل و نظريه



توسعة تفكر انتقادي نسبت به رويدادهاي آموزشي



تغيير و بهبود عمل آموزشي



كمک به افراد در افزايش شناخت آنها از موقعيت خود



تقويت احساس خود ارزشمندي و اعتماد به نفس در معلمان



افزايش شناخت از مسائل كلاس درس( .سدر من و نايز به نقل از ساكي .)0182

محور وحدت بخش كلية اهداف ذكرشده ،توسعة تواناييهاي معلمان براي درک و فهم بيشتر
دشواريهاي آموزش و تدريس و راههاي رويارويي با آنهاست .پژوهش در عمل ميكوشد تا با
تكيه بر دانش و تجربه معلمان ،ظرفيتهاي جديدي را در حل مسائل آموزشي بگشايد.

روش اقدام پژوهی
براي انجام اقدام پژوهي با توجه به ماهيت آن روش كاملاً استانداردي وجود ندارد و پژوهشگر مي
تواند با توجه به آمادگي خود يک روش را انتخاب و بر اساس آن كار خود را دنبال سازد .چرخه
ي اقدامپژوهي بطور كلي از چهار حلقه به شرح زير تشكيل ميشود :
 -0برنامهريزي  -2اقدام  -1مشاهده  -1بازتاب ( تحليل و تعديل اقدام )
يكي از رايج ترين اشكال اقدام پژوهي و ارايه گزارش آن در برگيرنده مراحل زير است كه
توسط اقبال قاسمي پويا( )0182بيان شده است:


مشخص كردن موضوع عنوان پژوهش



توصيف وضعيت موجود و تشخيص مسئله



گردآوري اطلاعات ( شواهد )0



تجزيه و تحليل و تفسير داده ها



انتخاب راه حل جديد موقتي
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اجراي طرح جديد و نظارت بر آن



گردآوري اطلاعات ( شواهد ) 2



ارزشيابي تأثير اقدام جديد و تعيين اعتبار آن



تجديد نظر و دادن گزارش نهايي يا اطلاع رساني.

می توان فرآیخد اقدام پژوهی را به صورت نمودار 4خلاصه نمود:
مشخص کردن موضوع و
عنوان پژوهش

توصیف وضع موجود و

تجدید نظر وارائه

بیان مسأله

گزارش نهایی

ارزشیابی تأثیر اقدام

گردآوری اطالعات

جدید و تعیین اعتبارآن

(شواهد)1

گردآوری اطالعات

تجزیه و تحلیل و

(شواهد)2

تفسیر داده ها

انتخاب راه حل جدید

اجرای راه حل ها و

بصورت موقت

نظارت برآن

نمودار :4فرآیخد اقدام پژوهی
«داشتن روحيه ي مشاركت جويي از ديگر شرايط پژوهندگي معلمان است .پژوهش كلاسي و روش
پيشنهاد شده براي آن ،يعني پژوهش در عمل يا اقدام پژوهي بيش از هر رويكرد ديگر مشاركت
همكاران و دانش آموزان و ديگر عناصر مؤثر در آموزش و يادگيري را طلب مي كند .معلمان اگر
بخواهند به صورت فردي و فقط به اتكاي دانش و مهارت شخصي به پژوهش بپردازند ،به هدف
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عمده ي پژوهش كه همانا بهره جستن از خرد جمعي براي حل مسائل و بهسازي آموزش است،
نخواهند رسيد(».قاسمي پويا،0182،ص.)16-11

درس پژوهی
برخلاف اقدام پژوهي ،رويكرد درس پژوهي كمتر شناخته شده است در صورتي كه از ظرفيت
شگفت انگيزي براي كمک به تحول درآموزش و پرورش در آن نهفته است .درس پژوهي رويكرد
ديگري براي توسعه دانش حرفهاي معلمان است كه از درون مدارس ژاپني مطرح و توسعه يافته
است .اين فعاليت تاريخچه اي طولاني مدت در ميان معلمان اين كشور دارد به شكلي كه در آموزش
و پرورش ژاپن كاملاريشه دوانيده است .در اين رويكرد ،معلمان با حضور در گروههاي كوچک با
تشريک مساعي و با شركت در جلسات هم انديشي پيرامون اهداف و محتواي دروس ،به يک برنامه
مقدماتي براي تدريس دست مييابند ،سپس با مشاهده اجراي برنامه و نقد آن ،فرصتي براي رشد
حرفهاي خود مهيا ميسازند.
مطالعات متعدد بويژه مطالعه تطبيقي(تدريس بر بسترفرهنگ) نحوه آموزش معلمان در
فرهنگهاي مختلف (در سه كشور ژاپن ،امريكا و آلمان) زمينه اشاعه ي اين رويكرد را در ساير نظام
هاي آموزشي بيش از پيش مهيا نمود .نتايج اين مطالعات نقطهي عطفي براي شروع تحول آموزشي
در آمريكا و سايركشورها براساس درس پژوهي شد .پس از آمريكا كشورهاي چين ،هنگ كنگ،
آلمان ،انگليس ،سنگاپور ،استراليا و مالزي نيز به انجام پژوهشهايي در اين زمينه پرداختند .زماني
كه معلمان در درس پژوهي شركت ميكنند ،فرصتي جهت تمركز عميق تر بر روي موضوعات
اصلي درسي مي يابند .معلمان در حين تدريس زمان كمي براي چنين تمركزي پيدا مي كنند .در
درس پژوهي ،تغيير و اصلاح تدريس به عنوان يک فعاليت فرهنگي تلقي مي شود .بر اين اساس
باورها و ارزش هاي حرفه اي معلم بارها مورد نقد و اصلاح قرار مي گيرد.
زماني كه درس پژوهي در مدرسه آغاز مي شود ،بهسازي و پيشرفت بدون وقفه در بيشتر كلاس
ها رخ ميدهد .تمام معلمان مدرسه در نتيجه درس پژوهي از ايده ها و دانش يكديگر سود ميبرند.
اولين گام براي توسعه درس پژوهي ،يادگيري آن است .فرايند يا روش آن ،سادهترين عنصرقابل
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درک در درس پژوهي است .زيرا ملموس تر مي باشد .با اين وجود بايد مفروضات ،مباني و اصول
درس پژوهي را بطور يكپارچه دريافت تا بتوان در اين مسير اقدام مناسب را بعمل آورد.
«دكتر ماكاتو يوشيدا 0براي اولين بار ،در پايان نامه ي دكتراي خود( ،)0333واژه ي " Jugyou

 " Kenkyuuرا به " "Lesson Studyترجمه كرد .دكتر محمد رضا سر كار آراني نيز در كتاب
شكاف آموزشي ( )0181اين اصطلاح را با عبارت "مطالعه ي درس" بيان نمودند .دكتر مهدي
رجبعلي پور( )0181آن را به "درس پژوهي" تغيير دادند (».خاكباز ،فدايي و موسي
پور،0187،ص.)021
درس پژوهي به زبان ساده مطالعه و پژوهش جمعي پيرامون عمل تدريس است .به عنوان يک
معلم حرفه اي بيا و در روش تدريس خود تأمل كن ،حتماً روش بهتري براي تدريس وجود دارد.
اما اين بار نه به تنهايي ،بلكه با يک گروه از معلمان هم رشته روش خود را مورد مطالعه و آزمون
قرار دهيد ،با هم با نقد شرايط موجود و در جهت نيل به وضع موجود طرح مسئله نماييد ،در جهت
شناخت بهترين روش ممكن پژوهش كنيد ،نتايج پژوهش را در كلاس درس و به صورت طبيعي
بيازماييد ،نتيجه آزمايش را نقد كنيد ،طرح را اصلاح و دوباره در يک كلاس ديگر آن را اجرا
نماييد ،نتايج پژوهش خود را منتشر و در اختيار ديگران قرار دهيد .به اين ترتيب شما گام در مسير
درس پژوهي نهاده ايد .روشي كه پايه توسعه مستمر حرفه اي شماست و شما را در مسير يک
معلم حرفه اي و فكور به حركت وا مي دارد .منطق درس پژوهي ساده است اگر ميخواهيد آموزش
را بهبود بخشيد ،اثر بخشترين جا براي چنين كاري ،كلاس درس است .اگر شما اين كار را با
درسها شروع كنيد ،مسئلهي چگونگي كاربرد نتايج تحقيق در كلاس درس ناپديد مي شود .در
اينجا بهبود كلاس درس در درجهي اول اهميت است.
به طور خلاصه فرايند درس پژوهي به شرح زير است:


مسأله يابي ،تبيين و تعريف مسأله



برنامه ريزي درس پژوهي

0- Dr.Makota Yoshida
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اجراي تدريس و مشاهده ي آن



ارزشيابي تدريس و انعكاس تأثير آن در برنامه ريزي مجدد تدريس



تجديد نظر در تدريس( برنامه ريزي مجدد)



آموزش درس تجديد نظر شده



ارزشيابي و باز انديشي



سهيم شدن در نتايج و دستاورد ها (حوريزاد.)0130 ،

به طوركلي مي توان فرايند درس پژوهي را به صورت نمودار 1خلاصه نمود:

تشخیص مشکل و
تعیین اهداف
طراحی برنامه درس

بازتاب و مبادله یافته

پژوهی

ها

اجرای تدریس و

اجرای مجدد تدریس

مشاهده آن
گزارش گیری از
تدریس و بازتاب و
اصالح آن

نمودار :5فرایخد درس پژوهی
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محمد رضا سركارآراني يكي از معروف ترين پژوهشگران «درس پژوهي» در جهان و از جمله بنيان
گزاران «انجمن جهاني درس پژوهي» و عضو هيأت تحريريه ي مجله ي بين المللي اين انجمن
مطالب زير را در مورد درس پژوهي بيان نموده است:
«درس پژوهي الگوي عملي بازبيني مداوم الگوهاي ذهني و بازانديشي مشاركتي عمل كارگزاران
آموزشي و الگويي موثر براي بهبود مستمر آموزش در مدرسه محسوب مي شود .درس پژوهي به
مثابه روش نوين پژوهش در عمل و هسته هاي كوچک تحول در آموزش ،به گسترش پژوهش و
توليد دانش حرفه اي در مدرسه كمک مي كند .به علاوه بر فرايند يادگيري گروهي و به سازي
مستمر (تدوين برنامه ،اجرا ،بازبيني و بازانديشي ،يادگيري و ترويج يافته ها) مبتني است و فرصتي
براي سهيم شدن كارگزاران آموزشي در تجربه هاي يكديگر را فراهم مي آورد .اين مدل پژوهش
دركلاس درس عملاً بر چرخه يادگيري گروهي ،كيفي ،مشاركتي و مداوم كارگزاران آموزشي شامل
مراحل پنجگانه (تبين مساله ،طراحي ،عمل ،بازانديشي ،و يادگيري) استوار است .ابتدا معلمان مسايل
آموزشي را بررسي مي كنند و سؤالات پژوهش در كلاس درس را تبين مي كنند .سپس طرحي براي
انجام پژوهش مشاركتي خود پيشنهاد مي كنند .آنگاه آن را به اجرا مي گذارند و در عمل روند اجرا
را به دقت مشاهده مي كنند ،سپس به ارزيابي و بازبيني فرآيندعمل انجام شده مي پردازند .در اين
فرآيند ،يادگيري معلمان از يكديگر به صورت مشاركتي سازماندهي مي شود ودر عمل ،ظرفيت
مدارس براي توليد و به كارگيري دانش حرفه اي در مدرسه و گسترش امكان تغيير خود-پايدار و
مستمر افزايش مي يابد(».سركار آراني،0183،ص.)11-13

بحث و نتیجهگیلری و پیشخهاد
رفيع پور( )0130شباهت هاي اقدام پژوهي و درس پژوهي را چنين بيان كرده است« :هدف هر دو
آن ها كاهش نظريه(تحقيق) و عمل(تدريس) است .در هر دو آن ها اين فرد يا افراد در گير در عمل
هستند كه با پژو هش خود تلاش مي كنند كارآيي عمل را افزايش دهند .هر دو روش اقدام پژوهي
و درس پژوهي خاصيت چرخه اي(حلزوني) مشابهي دارند» (.رفيع پور ،0130،ص.)118 ،
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در درس پژوهي و فرايند پژوهش مشاركتي مثل اقدام پژوهي ،معلمان در طراحي ،اجرا و ارزيابي
فرصت مي يابند تا با يكديگر همكاري ،همياري و مشاركت كنند و مسائل درون مدرسه و كلاس
را بكاوند ،جوابي بيابند و آن را در عمل به كار ببندند و در پايان ارزيابي گروهي از عمل آموزشي
يكديگر داشته باشند .در درس پژوهي و اقدام پژوهي ،معلمان به شيوه ي كار گروهي تمرين مي
كنند ،ديدگاه هاي خود را تبادل و تعامل مي كنند و از يكديگر مي آموزند .در درس پژوهي بيش
از اين كه معلمان مباني نظري آموزش و يادگيري را بياموزند ،مهارت هاي علمي و كاربردي مربوط
به فرايند ياددهي -يادگيري( آموزش) ،ارزيابي روش هاي تدريس ،خود ارزيابي فعاليت هاي
آموزشي را مي آموزند .معلمان مباحث روي موضوع مورد پژوهش را انتخاب كرده و به صورت
مشاركتي در گروه ،طرح پژوهش مربوط به آن را تهيه مي نمايند .درس پژوهي مثل اقدام پژوهي به
شيوه ي مشاركتي به ارزيابي دقيق فعاليت هاي آموزشي انجام شده در ارتباط با موضوع مورد نظر
مي پردازد .در اين شيوه دانش آموزان را در پژوهش خود سهيم و در واقع در حين عمل پژوهش
مي كنند.
با توجه به تحقيقات به عمل آمده و مطالب گفته شده مي توان گفت :درس پژوهي كه در مدرسه
و كلاس درس است ،بيشتر بر مسائل آموزشي درس و كلاس تمركز دارد و بسيار شبيه اقدام پژوهي
است و از برخي جنبه ها ،همان اقدام پژوهي است و هر دو موجب توسعه و رشد حرفه اي معلمان
مي شوند.
در جمهوري اسلامي ايران تصميم گيري براي تمركز بر درس ها كاملاً متناسب است؛ چون
كشور ما سيستم آموزشي متمركز و برنامه ي درسي ملي دارد و در آن تقسيم محتوا به صورت
دروس براي همه ي معلمان يک پايه و رشته ي تحصيلي به روش مشابهي انجام مي شود .مثل ًا
دانشي كه درس خاصي را در رياضي پايه ي هفتم شكل مي دهد يا توالي درس ها را به وجود مي
آورد ،مي تواند در سراسر كشور توسط معلمان به صورت متمركز تدريس شود .اگر درس پژوهي
در سراسر كشور انجام شود و گزارش هاي منتشر شده توسط گرو هاي درس پژوهي كه نتايج كار
هاي آن ها را توصيف مي كند ،در اختيار همه قرار بگيرد ،مي توان ديگران را هم در پژوهش خود
سهيم نمود و در آينده بهترين الگو را با توجه به شرايط انتخاب كرده و اجرا نمود.
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درس پژوهي نوعي همكاري و فعاليت گروهي است؛ معلمان با فعاليت گروهي در زمينه ي
بهبود آموزش ،مي توانند زبان مشتركي را براي توصيف و تحليل آموزش كلاسي و آموختن به
يكديگر درباره ي آموزش ايجاد كنند .يكي ديگر از مزاياي ماهيت مشاركتي پژوهش در كلاس
درس اين است كه شاخص ها و نشان گر هايي براي سنجش فراهم مي كند تا معلمان بتوانند در
ارزيابي مهارت هاي خود از آن ها استفاده كنند .مشاركت معلمان شامل تعاملات مستمر درباره ي
روش هاي آموزشي اثر بخش و مشاهده ي كلاس هاي يكديگر است .اين فعاليت ها به معلمان
كمک مي كنند كه به بررسي كار خود بپردازند و موارد بهبود يافتني را شناسايي كنند .علاوه بر آن،
مشاركتي بود ن پژوهش در كلاس درس موجب توازن انتقاد از خود در تک تک معلمان است .با
اين ايده كه آموزش بهبود يافته يک فرايند گروهي است نه يک مسئوليت انفرادي.
تجربه نشان داده است كه هر گاه معلمان و محققان با برنامه ريزي و آزمايش گروهي ،دانش
فعاليت كلاسي اثر بخش را توسعه داده اند و آن را وارد سيستم آموزشي نموده اند ،مرز ميان معلمان
و محققان از بين رفته و همه ي آن ها در يادگيري درباره ي آموزش و نحوه ي بهبود آن در شرايط
كلاس هاي واقعي مشاركت كرده اند .اما هرگاه روشي كه با هدف همراه آوردن اعتبار و دقت براي
علم در آموزش و پرورش طراحي شده است ،مورد استفاده قرار گرفته ،بين معلمان و محققان تمايز
به وجود آمده است .به عقيده ي طرف داران اين روش دانشمندان و محققان بهترين ايده ها را توليد
مي كنند و معلمان آن ها را به كار مي گيرند .متخصصان زيادي از جمله ادوارد ثورندايک ،تحت
تأثير پيشرفت هاي علم قرار گرفته بودند و آرزو داشتند كه آموزش را بيش از پيش علمي كنند .آن
ها معتقد بودند كه روش انجام دادن اين كار ،تقسيم كار است .محققان بهترين روش ها را كشف
مي كنند و معلمان آن ها را در كلاس هاي درس به اجرا در مي آورند .به مرور اين رويكرد حاكميت
يافت ،تحقيق به فعاليتي اختصاصي تبديل شد و محققان از معلمان كلاس متمايز شدند .آن ها حتي
در موقعيت هاي متفاوتي قرار گرفتند ،محققان به دانشگاه ها رفتند و معلمان در مدارس باقي ماندند.
تمايز بين پژوهش و عمل هنوز هم ادامه دارد و حتي شايد شديد تر شده باشد .هم اكنون فاصله ي
زيادي بين محققان و معلمان در كلاس هاي درس وجود دارد .محققان درباره ي روش هاي بهتر
آموزش كار مي كنند و اميدوارند معلمان يافته هاي آن ها را در كلاس درس به كار ببرند .تجربه
ثابت كرده است كه اين فرايند تأثير قابل توجهي در فرايند هاي آموزشي معمول نداشته است .از
آنجا كه به كسب دانش ارزش بيش تر و به كاربرد آن ارزش كم تري داده مي شود ،اين تفاوت
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موقعيت حرفه اي نازل معلمان را باز هم پايين تر مي برد و اين تفاوتي است كه در جامعه ي
آموزشي ايجاد شده و استمرار پيدا كرده است .فقدان راه حل براي اين مشكل ناراحت كننده است.
معلمان بايد در قلب اين راه حل ها قرار بگيرند .آن ها نه تنها همه ي تلاش هاي بهبود آموزشي را
كنترل و هدايت مي كنند بلكه بهترين موقعيت را براي كسب دانش مورد نياز دارند .بالأخره ،معلمان
تنها كساني هستند كه مي توانند موجب بهبود آموزش شوند .طرح هايي كه اين حقيقت اساسي را
در نظر نگيرند ،نمي توانند موفقيت آميز باشند.
كشور جمهوري اسلامي ايران از سال  0170هجري شمسي برابر با  0330ميلادي رسماً همكاري
خود را با انجمن بين المللي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي  )IEA( 0آغاز كرده است و تا كنون در
شش مطالعه ي تيمز 2در فاصله ي سال هاي  2100 ،2117 ،2111 ،33 ،31و  2101شركت كرده
است .جايگاه عملكرد دانش آموزان ايران در تيمز  31در درس رياضيات پايه ي هشتم(سوم
راهنمايي) از ميان  10كشور(با ميانگين عملكرد بين المللي  )103در رتبه ي ( 17با ميانگين عملكرد
 ،)108در تيمز  ،33از ميان  18كشور (با ميانگين عملكرد بين المللي  )187در رتبه ي ( 11با ميانگين
عملكرد  ،)122در تيمز  ،2111از ميان  16كشور (با ميانگين عملكرد بين المللي  )167در رتبه ي
( 11با ميانگين عملكرد ،)100در تيمز  ،2117از ميان 13كشور (با ميانگين عملكرد بين المللي)111
در رتبه ي ( 11با ميانگين عملكرد  )111و در تيمز  ،2100از ميان  12كشور (با ميانگين عملكرد
بين المللي )111در رتبه ي ( 12با ميانگين عملكرد  )101بوده است و نتايج تيمز  2101نيز به زودي
اعلام مي شود .اما در مقابل كشورهاي آسياي شرقي مانندسنگاپور و ژاپن ،همواره در مطالعات تيمز
جزء ده كشور برتر جهان بوده اند .در تحقيقي كه استيگلر و هيبرت در سال  0333بر روي برخي
داده هاي تيمز انجام داده اند ،به اين نتيجه رسيدند كه عامل اصلي موفقيت ژاپني ها استفاده از روش
درس پژوهي در توسعه ي حرفه اي معلمان است.

0 -International Association for the Evaluation of Education Acheiwement
)2- Trends In International Mathematics and Sciences Study (TIMSS
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در سال هاي اخير ،كتاب هاي درسي در كشور ما چندين بار تغيير كرده اند و هزينه هاي زيادي
صرف اين تغيير و تحولات مي شود تا فرآيند ياد دهي – يادگيري ارتقاء يافته و عملكرد دانش
آموزان بخصوص در آزمون هاي معتبر مانند آزمون هاي تيمز بهبود يابد .اما متأسفانه نتايج ،خلاف
اين خواسته ها را نشان مي دهد .به نظر مي رسد تا زماني كه خود معلمان در قلب اين تغيير و
تحولات قرار نگيرند و به ايشان به عنوان مجري طرح هاي ديكته شده از بالا نگريسته شود ،پيشرفت
قابل توجهي حاصل نگردد.

مخابع
.0

استرينگر ،ارنست تي .)2117(.تحقيق علمي ،راهنماي مجريان تغيير و تحول.

ترجمة سيد

محمد اعرابي و داود ايزدي ،تهران ،دفتر پژوهشهاي فرهنگي.
.2

استيگلر ،جيمز ،و هيبرت،جيمز .)0333(.شكاف

آموزشي .محمد رضا سركارآراني و عليرضا مقدم

(مترجمان) .تهران :انتشارات مدرسه.
.1

حوريزاد ،بهمن .)0130(.درس پژوهي :پژوهش مشاركتي

.1

خاكباز ،عظيمه سادات؛ فدايي ،محمد رضا؛ موسي پور ،نعمت الله .)0187(.تأثير درس پژوهي بر
فعاليت حرفه اي

كاركنان .تهران :سايه ي سخن.

معلمان .فصل نامه ي تعليم تربيت ،شماره ي .31

 .1رفيع پور ،ابو الفضل .)0130(.ارائه ي مدلي براي تحقيق در كلاس درس رياضي .نشريه ي
علمي پژوهشي فناوري آموزش ،شماره  ،6جلد .1
.6

ساكي ،رضا و همكاران .)0181(.اقدام پژوهي :راهبردي براي بهبود آموزش و تدريس (اصول
،نظريه ها و چارچوب عمل).

.7

تهران :پژوهشكده تعليم و تربيت.

سركارآراني ،محمد رضا .)0183(.درس پژوهي الگويي براي بهسازي گفتمان رياضي در
كلاس درس :مطالعه ي موردي درس رياضي دبيرستان فوكي شيما .فصل نامه ي تعليم
تربيت ،سال بيست و هفتم ،شماره ي .011

.8

سركارآراني ،محمد رضا .)0186(.درس پژوهي :الگويي براي توليد دانش حرفه اي در
مدرسه.

رشد مديريت مدرسه ،سازمان پژوهش و برنامه ريزي ،وزارت آموزش و پرورش ،دوره ي

ششم ،شماره ي .10
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.3

قاسمي پويا ،اقبال .)0181(.راهنماي معلمان پژوهنده -معلم پژوهنده كيست ،پژوهش
در عمل

چيست؟ چ ،1تهران :انتشارات پژوهشكده ي تعليم و تربيت.

 .01مهرمحمدي ،محمود .)0173( .جُستارهايي در پژوهش در قلمرو آموزش و پرورش .تهران:
انتشارات پژوهشكدة تعليم و تربيت.

«جایگاه آموزش ضمن خدمت در برخی کشورهای جهان»
1

فاطمه باقری
فاطمه خدابخشی

2

چکیده
در دنياي امروز ،آموزش ضمن خدمت يكي از مؤثرترين ابزارها براي انطباق كاركنان با شرايط متغير
و متحول زمان است .در واقع آموزش ضمن خدمت از يک طرف موجب افزايش آگاهي و دانش
كاركنان ودرنتيجه افزايش رضايت شغلي ،اعتماد و وابستگي سازماني مي گردد و از طرف ديگر ،با
بهبود روش هاي انجام كار ،تحقق اهداف سازماني و كارآيي و اثربخشي آن را مقدور مي سازد.
اهميت اين آموزش ها موجب شده است كه دستگاه هاي آموزشي تقريباً در تمام كشورهاي جهان،
آموزش ضمن خدمت معلمان ،مديران و كاركنان را مورد توجه جدي قرار دهند .از اين رو بررسي
نحوه عملكرد اين كشورها در رابطه با آموزش ضمن خدمت مي تواند رهنمون مناسبي براي سيستم
اموزشي ما باشد.
در اين مقاله به بررسي اهداف  ،چگونگي برگزاري و همچنين طول دوره ضمن خدمت در 06
كشور دنيا كه نگاهي نو به اين آموزش هاداشته اند پرداخته ايم و در پايان بر مبناي اطلاعات کسب
شده از نحوه عملکرد این کشورها ،نتیجه گیری انجام شد.
واژههای کلیدی :آموزش ضمن خدمت ،توسعه ي حرفه اي معلم،ضمن خدمت ساير
كشورها،ضمن خدمت و پيشرفت آموزشي

 . 0كارشناسي دبيري رياضي ،دبير رياضي بخش تحت جلگه شهرستان نيشابور ا
f.bagheri.math@gmail.com
 . 2كارشناسي دبيري رياضي ،دبير رياضي بخش ميان جلگه شهرستان نيشابور ا
f.khodabakhshi123@chmail.ir
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مقدمه
با توجه به روند مستمر و مداوم تغيير و تحول در شئون مختلف حيات اجتماعي و پيشرفت هاي
شگرف و عميق در علوم و فنون گوناگون ،تحصيلات رسمي و دانشگاهي به تنهايي پاسخگوي
تحولات امروز نبوده و نياز به انواع ديگر آموزش از جمله آموزش هاي ضمن خدمت كاملا مشهود
مي باشد .آموزش ضمن خدمت در حقيقت دانش جديدي را در سبد آموزش هاي قبلي دانش
آموختگان قرار داده و آنان را به همراه پيشرفت علوم و فنون پيش مي برد و لذا توسعه اين آموزشها
در بهبود كيفيت نظام آموزشي اثر مطلوب خود را به جا مي گذارد.
بنا به تعريف ،آموزش ضمن خدمت عبارت است از بهبود بخشيدن فعاليتهاي آموزشي و
پرورشي مرتبط با رشته تخصصي ،كه عمدتا يا انحصارا به قصد دانش افزايي  ،كسب مهارت وتغيير
نگرشهاي حرفه اي صورت مي گيرد.
الگوي آموزش ضمن خدمت مي تواند هم در نظام آموزشي متمركز و هم در نظام غير متمركز
عملي شود و اداره آن نيز مي تواند توسط يک يا چند موسسه از انواع موسسه هاي عمومي  ،فني ،
تخصصي و يا زير نظر نمايندگان آموزش عمومي كشور انجام گيرد.

آموزش ضمن خدمت در هر سازمان  ،مزایای زیر را در پی دارد:
ارتقای اطلاعات و دانش و مهارت های کارکخان
معمولا در نظام هاي آموزشي كشورهاي مختلف جهان  ،اگر چه معلمان و كاركنان اداري در هنگام
استخدام داراي اطلاعات عمومي مربوط به شغل خود هستند  ،ولي از اطلاعات همسو و هم جهت
با وظايف خود بي بهره اند.
از اين رو آموزش هاي ضمن خدمت به عنوان ابزار هماهنگ سازي اطلاعات و مهارت نيروي
انساني با مشاغلي كه بر عهده دارند عمل مي كند و همچنين از طريق بهسازي و نوسازي دانش و
توانايي افراد ،نقش مهمي در بههنگامسازي آنان دارد.
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کمك به تغییر و تحولات سازمانی
تغيير و تحولاتي كه در محيط سازمان بهوقوع ميپيوندد ،عمدتاً مستلزم آمادهسازي پرسنل و نيروي
انساني است .نكته اساسي در ارتباط با تغييرات سازماني ،مقاومت كاركنان در مقابل آن است.
كاركنان سازمانها ممكن است به دلايل مختلفي نظير دلمشغولي اطلاعاتي ،نگراني درباره موفقيت،
 ،نگراني درباره ناتواني در انجام وظايف ،و دلايل متعدد ديگر در مقابل تغييرات مقاومت كنند.به
همين دليل با استفاده از اموزش ضمن خدمت علاوه بر كمک در روند تحول سازمان،ميزان فشار
رواني اعضا را مي توان به حداقل رسانيد.

تقویت روحیه همدلی و همکاری در بین کارکخان سازمان
در حقيقت توفيق سازمان در دستيابي به اهداف تعيين شده تا حد زيادي تابع فضاي اعتماد و تفاهم
متقابل در محيط كار ،افزايش ميزان همكاري كاركنان با يكديگر ،با سرپرستان و همچنين با مديران
ميباشد .استفاده از آموزشهاي ضمن خدمت از يک سو زمينه تماس متقابل كاركنان را فراهم
ميسازد و از سوي ديگر با افزايش دانش و اطلاعات شغلي ،برداشتها و علايق حرفهاي تقريب ًا
يكساني را در آنها ايجاد ميكند.
از طرفي با توجه به نقش معلمان در تربيت نسل آينده  ،نياز بروز رساني اطلاعات آن ها با توجه
به تحولات علمي و آموزشي جهان بطور خاص تري مورد توجه مي باشد.
با بررسي سيستم آموزش و پرورش كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه ،تحولات عظيمي
را در نظام آموزشي اين كشور ها مشاهده مي كنيم كه اموزش ضمن خدمت نقش بسيار مهمي را
در اين تحولات ايفا كرده است لذا در اين مقاله بر آن شديم با بررسي نحوه برنامه ريزي و عملكرد
چند كشور جهان در رابطه با اموزش ضمن خدمت،نگاهي دقيق تر به اين مقوله داشته باشيم و
بتوانيم با الگو برداري و هماهنگ ساختن اين الگو ها با شرايط فرهنگي-آموزشي كشورمان ،ما نيز
آموزش و پرورش نيروي انساني را سرلوحه اقدامات زيربنايي خود قرار داده و با نگرشي جامع تر
به اموزش ضمن خدمت توجه كنيم.
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حال به بررسي برنامه هاي چند كشور جهان در رابطه با آموزش ضمن خدمت معلمان مي پردازيم.
هخد :در نظام آموزش و پرورش هند ،آموزش ضمن خدمت معلمان در اصلاح كيفيت آموزش
ابتدايي اهميتي اساسي دارد .تاكيد هاي اصلي در آموزش ضمن خدمت معلمان عبارت است از:
ايجاد حساسيت ،پرورش مهارت هاي ياددهي ،ايجاد نگرش براي يادگيري ،ارزشيابي صلاحيت
محور و برابري جنسيت ها(.شاوردي)0181،
برنامه هاي آموزشي به منظور ايجاد سهولت در تعامل نزديک بين معلمان و مقامات محلي طرح
ريزي مي شوند .در اين آموزش ها بر بازتاب هاي مربوط به موقعيت معلمان ،نحوه تدريس و تهيه
مواد ياددهي -يادگيري نيز تاكيد مي شود .علاوه بر اين ابتكار هاي جديدي نظير توانمند سازي
معلمان و آموزش يوگا در آموزش ضمن خدمت معلمان گنجانده شده است.
از جمله مهمترين اهداف آموزشي دوره هاي ضمن خدمت در هندوستان عبارت است از:
 ترغيب معلمان به توجه به علايق دانش آموزان ،بهره گيري از سياست آموزش فراگير و انجام
دادن تحقيقات كاربردي.
 آموزش و تشويق معلمان به اتخاذ روش هاي آموزشي كودک محور.
ژاپن :مسئولان آموزش و پرورش ژاپن به آموزش هاي ضمن خدمت معلمان و كاركنان آموزشي
تاكيد ويژه دارند .در هر ايالت دوره هاي كارآموزي  01روزه تا يک هفته اي برگزار مي شود تا
معلمان با برنامه هاي آموزشي جديد آشنايي پيدا كنند .هر معلم بعد از  1سال تدريس و بار ديگر
پس از  01سال تدريس در اين دوره ها شركت مي كند تا اطلاعاتش به روز شود .هدف از برگزاري
اين دوره هاي كارآموزي اين است كه معلمان درک درستي از هدف هاي آموزشي داشته باشند.
معمولا در ژاپن هر  01سال برنامه آموزشي جديدي عرضه مي شود و وزارت آموزش و پرورش
د وره هاي خاصي را براي توجيه معلمان برگزار مي كند .اين وزارت خانه در ابتدا معلمان برتر هر
ايالت را براي برگزاري جلسات بحث و گفتگوي دو روزه به مركز دعوت مي كند .اين معلمان نيز
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همين برنامه را به ايالت هاي محل اقامت خود مي برند تا نظير جلسه هاي دو روزه را در مدارس
ممتاز برگزار كنند ،اين جلسه ها در مدارس عادي نيز برگزار مي شود.
علاوه براين وزارت آموزش و پرورش ،علوم و فرهنگ ژاپن ،آموزش ضمن خدمت معلمان مدارس
و دبيرستان ها را نيز مورد توجه خاص خود قرار داده است .همچنين اين وزارت خانه در برخي
موارد براي مديران ،معاونان و معلمان پرسابقه و ديگر معلمان نيز كارگاه هاي آموزشي در موضوعات
مختلف تشكيل مي دهد .در موارد خاصي نيز آموزش ضمن خدمت معلمان از طريق مبادله معلم با
كشورهاي خارجي صورت مي گيرد(.حيدري عبدي)0171 ،

آموزشهای ضمن خدمت معلمان به  5صورت زیر ارائه می شود:
-

آموزش هاي داخل مدارس

-

آموزش هاي غير رسمي ضمن خدمت كه به وسيله خود معلمان در گروه هاي مطالعاتي
ناحيه صورت مي گيرد

-

آموزش هايي كه درمراكز آموزشي محلي انجام مي شود

-

آموزش هايي كه براي مديران ،معاونان و مشاوران برنامه هاي درسي از سوي وزارت آموزش
و پرورش در يک مركز آموزش ملي برگزار مي شود

-

آموزش دوساله اي كه براي صدها معلم در موسسات ملي تربيتي برگزار مي شود
کره جخوبی :هدف آموزش ضمن خدمت در كشوركره جنوبي اعتلاي صلاحيت و شايستگي

حرفه اي معلمان و تقويت عملكرد شغلي آنان است .برنامه آموزش ضمن خدمت در چهار محور
دسته بندي گرديده است:
آموزش كيفيت ،آموزش كليات و دروس عمومي ،آموزش تخصص هاي شغلي ،آموزش
پيشرفته(.فرهمنديان)0173،
 .0آموزش كيفيت :برنامه آموزش كيفيت براي آماده كردن معلمان برگزيده جهت رشد و بالابردن
سطح مهارت ها انجام مي شود .حداقل برنامه  081ساعت كامل است .اين برنامه ها به
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صورت ويژه ،با توجه به نوع موسسات تربيتي و سطوح معلمان ،به تفكيک انجام مي شود.
اين برنامه ها را مراكز آموزش معلمان يا دانشگاه تربيت معلم ملي كره پياده مي كند.
 .2آموزش كليات و دروس عمومي :اين آموزش ها به صورت حضوري و غير حضوري براي
مديران مدارس و كارشناسان ستادي است و در مورد مسائل شغلي مربوط به خودشان ،در
حداقل  61ساعت برگزار مي شود .مراكز آموزش ضمن خدمت استان ها يا مراكز آموزش
ضمن خدمت شهر ها عهده دار اجراي اين برنامه ها هستند.
 .1آموزش حرفه اي و شغلي :اين آموزش براي معلماني است كه در دوره اي طولاني از معلمي
دو ر مانده اند؛ يعني در مرخصي بوده اند .اين برنامه ها تحت نظر مستقيم موسسه ملي
تحقيقات و تربيت آموزشي انجام مي شود ومراكز آموزش ضمن خدمت استان ها يا شهرها
مسئول اجراي اين برنامه ها هستند.
 .1آموزش پيشرفته :اين آموزش ها را وزارت آموزش و پرورش يا انجمن ها و شوراهاي محلي
آموزش و پرورش برگزار مي كنند كه معلمان برگزيده به نهاد هاي آموزشي و تحقيقاتي
داخل و خارج فرستاده مي شوند .مجري اين برنامه دانشگاه ملي كره است.
فرانسه :در كشور فرانسه،آموزگاران شاغل پس از ده سال ،براي گذراندن يک دوره سه ماهه
كارآموزي به دانشسرا برمي گردند .اين زمان بسيار طولاني به نظر مي رسد .اگر چنانچه اين فاصله
كمتر باشد ،ضمن حفظ احساس ارتباط مداوم و تعلق معلمين به مراكز تربيتي ،انگيزه آنان نيز در
بهتر كردن محيط هاي آموزشي قوي تر خواهد شد .بازگشت معلم پس از چند سال تجربه به مراكز
كارآموزي  ،از يک طرف موجب انتقال تجربيات آموزنده او به ديگر همكاران مي شود و از طرف
ديگر با كسب اطلاعات و مهارت هاي جديد،دانش گذشته خويش را تصحيح و تكميل مي نمايد و
با توشه اي جديد به كار بازمي گردد .البته در كشور فرانسه براي جبران فاصله زماني ده سال ،در
مدت اشتغال ،برنامه هاي ديگري نيز براي آموزگاران در نظر گرفته شده است كه معلمان به طور
دائم با منابع آموزشي در ارتباط هستند و اين پيوستگي از راه هاي زير صورت مي گيرد:
 استفادهاز برنامههايآموزشيكهبهوسيله رسانههايگروهي(راديو و تلويزيون) صورت ميگيرد.
 از راه دريافت نشريه هاي آموزشي و شركت در كنفرانس ها و سمينار ها.

716

 /همايش توسعهي حرفهاي :نگاهي نو به تكريم معلّم

 از راه مشاوره با راهنمايان تعليماتي.
 از راه ارتباط پيوسته با مراكز پژوهش هاي آموزشي وزارت آموزش و پرورش.

(وكيليان)0176 ،
بلژیك :مربيان ،معلمان و دبيران بلژيكي ملزم به گذراندن دوره هاي ضمن خدمت هستند .هدف
از گذراندن اين دوره ها ،انطباق آنان با شرايط و تصميم گيري هاي جديد و آشنا شدن با برنامه ها
و روش هاي تازه است .در بلژيک آموزش ضمن خدمت با همكاري سازمان ها و گروه هاي زير
انجام مي شود:
بازرسان ،گروه هاي انگيزشي ،مراكز خودآموزي و آموزش مداوم ،گروه هاي پژوهش
دانشگاهي ،موسسات حرفه اي و آموزش مكاتبه اي.
آن چه در زمينه آموزش از نظر دولت در اولويت قرار دارد ،عبارت است از :وسعت بخشيدن
به شناخت هاي نظري و فني؛ توجه به كاربرد تكنولوژي مدرن؛ ايجاد رابطه ميان آموزش دهنده و
آموزش گيرنده،آموزش دهنده و آموزش دهنده ،آموزش دهنده و مديريت؛ كارگروهي و تصميم
گيري در سطح مدرسه ،تبادل نظر و مشاركت با والدين دانش آموزان ،مشاركت و همكاري با
موسسات خارج از مدرسه و  ...فعاليت هايي كه در اين زمينه صورت مي گيرد بسيار متفاوت
است .بازآموزي براي بهسازي تكنيک تعليم و تربيت و انطباق معلم با نوآوري ها به صورت گروه
هاي كار زير نظر بازرسان مدارس ،گذراندن يک دوره كارآموزي 2تا 1روزه براي آشنايي با برنامه
هاي تازه ،دوره هاي آموزش تكنيک هاي ديداري و شنيداري و استفاده از رسانه هاي گروهي ،دوره
هاي كارآموزي 1تا 8روزه براي ايجاد آمادگي در زمينه تغيير محتواي آموزشي صورت مي گيرد.
دولت بلژيک يک هفته در هر سال براي مربيان مهد كودک ها و كودكستان ها و معلمان دوره ي
ابتدايي دوره بازآموزي در زمينه تعليم و تربيت و بحث راجع به مسائل ناشي از آن ترتيب مي دهد.
علاوه بر اين ،مجله هاي دوره اي مانند مجله سازمان آموزشي و مجله مراكز روانشناسي -اجتماعي،
امكان ايجاد ارتباط ميان معلمان و تبادل اطلاعات و انديشه هاي آنان را فراهم مي
آورد(.وكيليان)0176،
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ایتالیا :در كشور ايتاليا آموزش ضمن خدمت توسط هيات آموزشي انجام مي شود .اين هيات
متشكل از معلمان مدارس است و حداقل سه بار در سال تشكيل جلسه مي دهد .اقدامات مربوط
به ترويج آموزش ضمن خدمت نيز،توسط اين هيات انجام مي شود(.كريمي)0166،
مراکش :در كشور مراكش وزارت آموزش ملي در تعقيب سياست آموزشي خود به منظور عربي
كردن مدارس ،براي برقراري آموزش مداوم معلمان و دبيران ،براي ضمن خدمت اهميت ويژه اي
قائل شده است و لذا دوره هاي بازآموزي ،آموزش تكميلي و مكالمه را در اولويت قرار داده است.
اين دوره ها در سطح مركزي يا منطقه اي زير نظر «مديريت آموزش كار» تشكيل مي شوند .علاوه
بر اين ،وزارت آموزش ملي در چارچوب ارتقاء شغلي براي معلمان و دبيران ،آزمون هاي حرفه اي
داخلي ترتيب مي دهد و از اين طريق كارايي آنان را در زمينه هاي آموزشي ،مشاوره و برنامه ريزي
و مديريت اداري بالا مي برد(.وكيليان)0176،
روسیه :براي مربيان ،معلمان و دبيران مدارس روسيه هر پنج سال يک بار ،يک دوره بازآموزي
وجود دارد .البته كادرآموزشي در اين فاصله از دوره هاي كوتاه مدت بهره مي برند .هدف از اين
بازآموزي ،آماده سازي حرفه اي كادر آموزشي ،جهت دادن آنان به سوي نوآوري هاي مختلف
آموزشي ،برقراري ارتباط ميان مدرسه و زندگي اجتماعي و گسترش دانش آن ها در زمينه هاي
مختلف چون علوم ،حرفه و فن ،فرهنگ و  ...است .مربيان ،معلمان و دبيران شوروي دوره هاي
بازآموزي و آموزش ضمن خدمت را در انستيتو بازآموزي حرفه اي مي گذرانند و براي بهره گيري
بيشتر ،با واحد هاي روش شناسي دانشگاه هاي تعليم و تربيت و مدارس تبادل تجربه و با موسسات
مختلف تعليم و تربيت همكاري مي كنند.
علاوه بر مربيان ،معلمان و دبيران ،مسئولان وزارت آموزش و مديران مدارس هم بايد دوره هاي
بازآموزي حرفه اي را در مراكز خاص بگذرانند(.كريمي)0166،
شیلی :در شيلي براي گسترش نظام بازآموزي و آموزش ضمن خدمت ،يک پروژه چندمليتي با
همكاري سازمان هاي دولتي آمريكا ،كلمبيا و پرو بوجود آمده است .درباره ي اين پروژه گفته مي
شود كه علاوه بر بازآموزي و افزايش مهارت دبيران متوسطه به عنوان الگوي واحدي براي گسترش
آموزش علمي و حرفه اي ،معلمان دوره ابتدايي نيز بازآموزي مي شوند و برنامه هاي آن توسط
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مركز تكميلي -تجربي و پژوهش هاي تعليم و تربيت ،به كمک متخصصان و مديران مدارس به
اجرا در مي آيد( .كريمي)0166،

اسپانیا :در كشور اسپانيا آموزش ضمن خدمت معلمان و گسترش نوآوري هاي آموزشي به
عهده ي مراكز استادان است .معلمان اين مراكز ضمن مبادله تجربيات به دست آمده در محيط كار،
در جلسات پيرامون مسائل تعليم و تربيت و وسايل ديداري و شنيداري ،در گروه هاي مختلف كار
و يا درسمينارهاي علمي در سطوح مختلف آموزشي شركت مي كنند.
مراكز استادان در واقع مركز اطلاعاتي ،پايگاه منابع و اسناد ،محل مبادله تجربيات آموزشي ،مركز
استفاده از مواد فني و جمع آوري اطلاعات در زمينه نوآوري آموزشي و محل ارتباط با والدين دانش
آموزان است(.كريمي)0166،
روماني  :هدف از آموزش ضمن خدمت در كشور روماني ،كمک به حل مشكلات آموزشي و
پرورشي معلمان و دبيران و گسترش آگاهي هاي علمي و سياسي و ايدئولوژيک آن هاست .آموزش
دبيران دوره هاي راهنمايي ودبيرستان  ،مدارس فني و حرفه اي و مدارس تربيت كارگر ماهر ،توسط
وزارت آموزش و پرورش و مشاركت ساير سازمان هاي ذي ربط و همچنين موسسات آموزش
عالي انجام مي پذيرد .مربيان كودكستان و معلمان ابتدايي با مشاركت موسسات آموزش عالي و
خانه هاي معلمان ،در دبيرستان هاي ويژه ت عليم و تربيت آموزش مي بينند اما با اين حال آموزش
مديران و معاونان كودكستان ها ،مدارس ابتدايي و راهنمايي به وسيله بازرسي مدارس صورت مي
گيرد .آموزش ضمن خدمت در اين كشور بر پايه برنامه درسي سالانه و به گونه اي است كه هر
مدرس دست كم 1سال يک بار آموزش مي بيند .اين آموزش به قرار زير است:
 شركت در دوره هاي بازآموزي كه بر اساس مطالعات ضروري و فعاليت هاي دسته جمعي
طرح ريزي شده است.
 شركت در فعاليت هاي روش شناسي در طول سال و يا در تعطيلات تابستان كه در خانه هاي
معلم شكل مي گيرد.
 شركت در كنفرانس هاي تعليم و تربيت كه براي آغاز مدرسه ترتيب داده مي شود.
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 شركت در دوره هايي كه منجر به اخذ گواهينامه و ارتقا به گروه بالاتر مي شود.
 شركت در گردهمايي دوره اي كه براي حل مسائل كاري تعليم و تربيتي ،سياسي و آموزشي
ترتيب مي يابد.
آلمان :در كشور آلمان معلمين بلافاصله بعد از پايان تحصيلات ،در محل كار يعني در مدرسه،
به طور منظم آموزش مي بينند .اين كار يكي از روش هاي خاص تربيت معلم و به عنوان يک
آموزش تكميلي محسوب مي شود .براي اين امر دواير تخصصي وجود دارد كه هريک از اين دواير
در يک موضوع مشخص مسئوليت آموزشي را برعهده دارند و چندين مدرسه همجوار را زير پوشش
قرار مي دهند.
اين آموزش به وسيله معلمين متخصص انجام مي شود ،يعني معلميني كه در طول ساليان
تدريس ،تخصص ها و نظرات و تجربياتي كسب كرده اند .مرحله ديگر در آموزش ضمن خدمت،
مشاوره با مشاور ويژه است .اين عده معلميني هستند كه تجربيات كافي در موضوعات آموزشي و
تربيت معلم دارند و به عنوان ناظر و راهنما ،كار معلمان را زير نظر مي گيرند و در كارهاي علمي
روزانه آن ها را ياري مي دهند .از ديگر مراحل آموزش ،شركت در كلاس هاي آموزش ضمن
خدمت است .نقش معلمين مجرب در آموزش و هدايت ديگر معلمان ،نقش ارزنده اي است.
چنانچه به تجربيات اين معلمان آموزش هاي اختصاصي و تكميلي و مطالب جديد علمي و
تكنولوژي اضافه شود ،مطئنا در سطح كشور با نظارت و مشاورت اين گونه افراد كانون هاي فعال
و سازنده اي در امر آموزش ضمن خدمت معلمان و مربيان بوجود خواهد آمد.
تونس :در كشور تونس نيز بازآموزي و آموزش مداوم بر عهده بازرسان مدارس و مشاوران
تعليم و تربيت است .آموزش ضمن خدمت يا در موسسات آموزشي و يا از طريق برگزاري سمينار
هاي مختلف اطلاعاتي-آموزشي ،صورت مي گيرد .همزمان با اين بازآموزي ،گروه هاي پژوهش كه
در مدارس هستند نتيجه فعاليت هاي خود را در بولتن تعليم و تربيت چاپ مي كنند و در اختيار
معلمان قرار مي دهند تا در جريان آخرين تحولات برنامه هاي آموزشي و رسانه هاي ديداري و
شنيداري قرار گيرند(.وكبلبان)0176،
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بلغارستان :در كشور بلغارستان تربيت معلم تنها به عنوان قدم اول و ضروري آموزش مداوم
معلمان شناخته شده است و با توجه به تاكيد به آموزش ايدئولوژيک در نظام جديد ،به مساله
بازآموزي معلمان و كادر آموزشي اهميت فراوان داده شده است .هدف از بازآموزي ،انطباق با
نوآوري هاي آموزشي و نظام اقتصادي-اجتماعي در كشور است .در اين كشور بازآموزي به عهده
ي يک شوراي خاص است كه كارش تعيين اولويت ها ،جهت يابي و تعيين شكل و محتواي
بازآموزي است .كادر آموزشي بلغارستان در ضمن اشتغال به شكل زير آموزش مي بينند:
آموزش مداوم يا دوره اي با كسب تخصص عمومي در يک حرفه ،دوره ي ضمن خدمت
موضوعي به مدت  11روز ،دوره بازآموزي در بخش هاي مختلف به مدت  6روز ،شركت درسمينار
هاي ملي،منطقه اي و اداري ،مشاوره ،كار مستقل ،مشاركت در كارهاي تجربي و جنبه هاي مختلف
خلاقيت و نوآوري.
کوبا :در كشور كوبا پس از انقلاب ،ابتكارات ،نوآوري ها و موفقيت هايي در زمينه مسائل
آموزشي پديد آمد .بازآموزي در اين كشور ب ر عهده مركز بازآموزي آموزشي است .اين مركز و
شبكه هاي استاني و شهرستاني آن ،مسئول برنامه ريزي ،سازماندهي و گسترش فعاليت هاي آموزش
ضمن خدمت است .از ميان فعاليت هاي انجام شده به وسيله اين سازمان مي توان به موارد زير
اشاره كرد( :وكيليان)0176،
 تشكيل دوره هاي آموزشي براي معلماني كه نتوانسته اند وارد آموزش عالي شوند.
 تشكيل دوره هاي آموزش سالانه و سمينارهاي بازآموزي در سطح ملي -ايالتي.
 تشكيل اردوهاي تعليم و تربيت كه در آن معلمان برگزيده به تبادل اطلاعات و انديشه مي
پردازند.
معلمان و دبيران كوبايي موظفند هر سال پيش از بازگشايي مدارس در دوره هاي آماده سازي ويژه
اي شركت كنند.
پاکستان :سياست تعليم و تربيت در پاكستان اين است كه هر آموزگار حداقل هر  1سال يک
بار يک دوره آموزشي فشرده 2تا 6هفته اي را در مراكز مختلف تربيت معلم و در كالج ها و
دانشگاهها به تناسب نياز بگذراند(.صافي)0171،
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با توجه به اين كه هرساله براي تعداد زيادي معلم بايد امكانات آموزش ضمن خدمت فراهم
شود ،تلاش ها بر اين است كه با ايجاد مراكز گسترش آموزش استاني و استفاده از مراكز تربيت
معلم و بهره گيري از امكانات دانشگاه ،اين امر به خوبي انجام پذيرد .به منظور تامين كمبود تجهيزات
پيچيده ،كارگاه هاي ويژه اي براي معلمان دوره ابتدايي راه اندازي شده تا آنان را با مهارت هاي
برنامه ريزي ،طرح ريزي و تهيه مواد آموزشي ارزان قيمت آشنا سازد.
چین :حكومت چين نتايج قابل توجهي در به كارگيري كمک هاي خارجي ،در تربيت معلم ،به
ويژ ه در مناطق كوچک ،فقير و كوهستاني به دست آورده است .پروژه همكاري با يونيسف كه در
نتيجه آن  011مدرسه تاسيس شد و به دنبال آن در اين دوره معلمان جديدي تربيت شدند و حدود
 611هزار معلم نيز دوره آموزش ضمن خدمت را گذراندند .به دليل فواصل طولاني منطقه اي،
حكومت چين يک شبكه سه لايه اي راديويي ،تلويزيوني و ماهواره اي راه اندازي كرده است كه
يک كميته آموزش معلمان در راس آن است .اهداف اصلي اين شبكه از اين قرار است:
(فرهمنديان)0173،
 .0بهسازي و آموزش ضمن خدمت معلمان مدارس و ارتقاي مدرک تحصيلي آنان.
 .2بهسازي و تقويت بنيه علمي معلمان و روزآمد كردن دانش علمي آنان.
 .1بهسازي و آموزش ضمن خدمت مديران و كاركنان ديگر ،براي بالا رفتن سطح مديريت
مدارس.
سوریه :بخش بازآموزي وزارت آموزش و پرورش سوريه اقدام به ايجاد دوره هاي بازآموزي
در آموزش ضمن خدمت كرده است .هدف از اين دوره ،افزايش دانش و مهارت حرفه اي كادر
آموزشي در زمينه نوآوري هاي آموزشي است .بازرسان مدارس ابتدايي و متوسطه نيز در اين دورهها
شركت مي كنند .علاوه بر آن ،دوره هاي آموزش مداوم هم توسط وزارت آموزش و پرورش سوريه
در دوره هاي تربيت معلم و بازآموزي ضمن خدمت ،در رشته هاي زير آموزش مي بينند:
 آموزش ابتدايي :مديريت مدارس ،مشاوره در زمينه تعليم و تربيت ،معلمي دوره ابتدايي،
هدايت و راهنمايي كودكان كودكستان ،تدريس عربي و رياضيات ،مديريت و تدريس
كودكستان ها ،كتابداري.
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 آموزش متوسطه :رياضيات ،رسم الخط عربي ،برنامه ريزي برنامه هاي تعليم و تربيت از
طريق تلويزيون ،مشاوره در زمينه پخش برنامه هاي تعليم و تربيت از طريق تلويزيون ،زبان
هاي عربي،فرانسه ،انگليسي ،تاريخ و جغرافيا ،فيزيک و شيمي ،علوم طبيعي ،برنامه ريزي و
آمار ،سرپرستي آزمايشگاه ،راهنماي اداري.

نتیجه گیری:
 تغيير در رويكرد آموزش به كودكان مسلماً نياز به تغيير در سياست هاي آموزش ضمن
خدمت معلمان دارد همچنين انتظارات آرماني از توسعه حرفه اي معلمان نيازمند مقدمات
قانوني و سياست هاي همخوان است .
 . ليكن با نگاهي به تجربه كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه در خصوص تمركز
كاهي از برنامه هاي مربوط به توسعه حرفه اي معلمان و اثر بخشي راهبردهايي همچون
آموزش ضمن خدمت و اهميت دادن به اين اموزش ها در بطن نظام اموزشي  ،پيشنهاد
مي شود كه سياستگداران و برنامه ريزان نظام تعليم و تربيت كشور اقدام به اصﻼح
مقررات و بهبود ساختار آموزش ضمن خدمت به سمت كاهش تمركز و تصدي گري
دولت در تمامي ابعاد برنامه بنمايند گر چه در اين مسير آنان بايد اطمينان حاصل كنند كه
 - معلمان تغييرات و اصﻼحات را درک مي كنند
 موضوعات مورد نياز و جديدي را كه بايد تدريس شود مي شناسند


 مشاركت كنندگان مي توانند با يكديگر در سطح حرفه اي و با رعايت اخﻼق حرفهاي كار كنند.

 ليكن بايد توجه داشت كه براي اصلاح و بازسازي بهتر نظام آموزشي اجراي تغييراتي در
ساختار آموزش ضمن خدمت بسيارضروري به نظر مي رسد.و بايد دقت نمود كه مطالعه
راهبردهاي كشورهاي مختلف جهان در رابطه با ضمن خدمت ميتواند بينشي نو به برنامه
ريزان و ساير مسئولان مرتبط با اين اموزش ها دهدو راهكارهاي بكار گرفته شده توسط
اين كشورها با در نظر گرفتن سيستم آموزشي كشورمان به عنوان الگو و راهنما استفاده
شود.
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دهبندی1

چکیده:
مديران مدارس براي به انجام رساندن امور آموزشي خود علاوه بر معيارهاي اداري و قانوني نياز
به مجموعه اي از رهنمودهاي اخلاقي دارند كه آنان را درآموزش ياري دهد و نوعي هماهنگي بين
معلمان و دانش آموزان در حركت به سوي شيوه مطلوب آموزش را برايشان ميسر سازد .اگر فرهنگ
اخلاق حرفه اي در زندگي كاري معلمان وجود و حضور داشته باشد ،آموزش شيرين و توام با
رضايت شغلي و احساس رضايتمندي و خود شكوفايي از يک سو و رضايت دانش آموزان و
پيشرفت امور از ديگر سو است ،و در نتيجه موجب رضايت خداوند و بارش رحمتها و بركتهاي
اودر جامعه مي شود .ما اگر بتوانيم اصول اخلاقي را درمدارس آنگونه كه بايدباشد ،بشناسيم و به
كارگيريم از بسياري از مشكلات اخلاقي و آموزشي درمراكز آموزشي فارغ خواهيم بود .چنين كاري
را مي تو ان با آشنايي به موازين اخلاقي امامان بزرگوار ي همچون علي ابن ابيطالب (ع) به انجام
رساند واز اين طريق جهت گيري هاي نويني را درعرصه ي اخلاقي در مدارس وبه خصوص در
ميان معلمان و دانش آموزان پديد آورد.
تحقيق حاضر از نوع نظري است و با توجه به ماهيت آن رويكرد استنتاجي دارد .جامعه آماري
اين تحقيق نهج البلاغه وديگر كتابها مرتبط و قابل دسترس است و ابزار آن فيش هايي است كه از
مطالعه متون بدست آمده است .همچنين تلاش شده است با نگاهي تحليلي به موضوع پرداخته شود
و در انتها بتوان نتايج كاربري از آن استخراج نمود.
کلید واژهها :اصول اخلاقي ،نهج البلاغه ،معلمان  ،آموزش 9دانش آموزان

 - 1كارشناس ارشد نهج البلاغه و معارف علوي -دبير آموزش و پرورش .مدرس دانشگاه فرهنگيان مازندران پرديس
دكتر شريعتي -يارانامهra_dehbandi@yahoo.com :

همراه13000111813 :
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مقدمه:
منشور اخلاقي در آموزش ،سندي است حاوي معيارهاي فرهنگي ارزشي كه براي ايجاد هماهنگي
و وحدت رويه دربين معلمان در نظام تعليم و تربيت تدوين مي شود و آنان را دررفتار و عملكرد
هايشان به سوي آرمانهاي ارزشي هدايت مي كند  .يكي از اساسي ترين پايه ها و مهم ترين اصول
رسيدن به سعادت  ،آموزش و تربيت و آراستن معلمان به زيور اخلاق است9زيرا در سايه اين امر
مهم باورهاي ديني ،فرهنگي ،فلسفي و  ...معلمان تقويت شده و راههاي رشد و صلاح را كه همان
نيل به معرفت و كمال است را در بين دانش آموزان ارتقاء مي دهد .معلمان متفاوت هستند و با
ديدگاههاي متفاوتي در محيط آموزش گردهم مي آيند .براي اينكه بتوانيم اين تفاوتها را به اشتراک
و يگانگي مبدل سازيم نياز به سرمشق و الگويي داريم كه آن را اصول اخلاقيات آموزشي نام
نهادهايم.
از مهمترين اموري كه بايد به آن پرداخت ،حفظ و رشد كرامت معلمان  ،و ترميم و تقويت
كرامت ايشان است ،كه اگر معلمان مراكز آموزشي خود را كريم ببينند ،كريمانه رفتار مي كنند و
كرامت خود را با هيچ چيز تعويض نمي نمايند.
خداوند در سوره ي حمد نيز خود را (رب العالمين) مي خواند يعني اينكه خداوند تربيت كننده
نظام بخش جهان ظاهر و جهان ماوراء الطبيعه است و عالم قيامت و همه عوالمي كه در اين دو
جهان وجود دارد تحت پرورش الهي قرار دارد( باكويي0180ص.)13
اميرمؤمنان علي عليه السّلام در سفارشي گرانقدر به فرزندش امام حسن عليه السّلام چنين
فرموده است :

«اكرم نفسک عن كل دنيه ،و اين ساقتک الي الرغائب ،فانک لن تعتاض بما تبذل من نفسک
عوضاً»
نفس خود را از هر پستي گرامي دار ،هرچند تو را به آنچه خواهاني برساند ،چه آنچه را از خود
بر سر اين كار مي نهي ،هرگز به تو برنگرداند( .نهج البلاغه ،نامه)10
متفكران و علماي مديريت آموزشي در زمينه اخلاقيات به دو نكته اساسي اشاره كرده اند  .اول
آنكه قوانين و ضوابط حكومتي اگر چه برخي هماهنگيها را در زمينه اخلاق آموزشي ايجاد مي كنند،
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در موارد بي شماري ساكت هستند و هيچگونه راهي را براي معلمان ارائه نمي كنند .نكته دوم اينكه
آرمان اخلاقي ،ارزشي ؛سازمان هاي آموزشي براي همه افراد و اعضاء  ،روشن نيست و منشور
اخلاقيات مي تواند هادي و ياري دهنده مديران و معلمان و كادر آموزشي باشد و آنان را به شناخت
آرماني مشترک از نظر ارزشي نايل سازد ،كه اين خود موجب انسجام  ،وحدت ،و يكپارچگي مراكز
آموزشي و معلمان خواهد شد و همدلي و همسازي را در آموزش ايجاد خواهد كرد.
در كشور ما كه فضاي مراكز آموزشي آكنده از خداجويي و حق گويي است ،نياز به اصول
اخلاقيات آموزشي به خصوص در بخش تعليم و تربيت ،محسوس است.كشوري كه به حق داراي
والاترين و متعالي ترين جهان بيني ها و ارزشهاست ،نمي تواند و نبايد بدون منشور اخلاقيات
آموزشي برگرفته از كتب رفيع و انسان ساز اسلام  -،نهج البلاغه  -روزگار را سپري كند .در اين
مقاله نگارنده مي كوشد تا با استفاده از فرمان ها و خطبه ها ونامه ها و كلمات قصار حضرت علي
عليه السلام در نهج البلاغه كه به راستي برترين الگوي مديريت آموزشي در عرصه گيتي است خطوط
كلي اركان اصول اخلاقيات آموزشي را در كشور ترسيم كند و چارچوبي براي تدوين اصول
اخلاقيات مراكز آموزشي به دست دهد.

نهج البلاغه و اصول اخلاقی درآموزش
امام علي (ع) در آموزشهاي فرهنگي ،معلمان و فراگيران را به رعايت اصول اخلاقي آموزش مي

داد ،امام عليه السلام در خطبه  11نهج البلاغه مي فرمايند «:أیُّّهَا ال ّخَاسُّ! إِنَّ لِی عَلَیْ ُّک ْم حَ ّقاً ،وَ َلکُّ ْم
عَلَیَّ حَقٌّّ :فَأَ ّمَا حَ ُّّقکُّ ْم عَلَیَّ :فَالخَّصِیحَ ُّة َلکُّمَْ ،وتَوْفِیرُّ فَ ْیئِ ُّک ْم عَلَ ْیکُّمَْ ،وتَعْلِیمُّ ُّک ْم َکیْلا َتجْهَلُّوا،
م َکیْما تَعْلَمُّوا» .مرا بر شما و شما را بر من حقي واجبشده است ،حق شما بر من ،آنكه
وَتَأْدِی ُّب ُّک ْ
از خيرخواهي شما دريغ نورزم و بيتالمال را ميان شما عادلانه تقسيم كنم ،و شما را آموزش دهم
تا بيسواد و نادان نباشيد ،و شما را تربيت كنم تا راه و رسم زندگي را بدانيد.
امام ويژگي اصلي معلم را ياد دادن راه و رسم زندگي مي داند ونيكو و زیبا ديدن زندگي و
تلقي مثبت از مسئوليت ،حال و هواي زندگي انسان را نيكو و زيبا مي سازد و اساس ًا ارزش آدمي
به آن چيزي است كه آن را نيكو و زيبا مي بيند .اميرمؤمنان علي(عليه السّلام) در سخني بسيار والا
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فرموده است « :قيمه كل امري ما يحسنه» انسان را آن بهاست كه در ديده اش زيباست (.نهج البلاغه،
حكمت)80
توجه به درستي عمل و دقت در كار خوب ،انجام دادن امور ،حقي است براي نفس كار و
مسئوليت و هر كه در اداي چنين حقي كوتاهي روا دارد ،بايد پذيراي تبعات منفي آن در روح و
روان خويش ،گذشته از جوانب و نتايج ديگر ،باشد .علي(عليه السّلام) چنين درباره كوتاهي در كار
فرموده است« :من قصر في العمل ابتلي بالهم» هر كه دركار كوتاهي ورزد ،دچار اندوه گردد(.نهج
البلاغه ،حكمت )027
در يک نگاه كلي  ،منشور اخلاقيات آموزش براي يک معلم در برگيرنده سه گونه مصلحت مي
باشد :اول)مصلحت فردي و حرفه اي دوم)مصلحت اداري و قانوني سوم)مصلحت عمومي

مصالح سه گانه از نگاه نهج البلاغه
اگر نظام ارزشي اعتقادي در مراكز آموزشي نهاديته شود و به صورت ارزش مس ّلط و غالب در آيد
تمامي مصالح را  ،در يک راستا هم جهت و هماهنگ خواهد كرد و جايي براي تعارض و چندگانگي
به صورت مخرب باقي نخواهد گذاشت ،همه چه معلمان و چه دانش آموزان به سوي يک قبله و
يک آرمان و هدف غايي مي نگرند و اين يگرنگي نگاهها و يگانگي قلب هاست كه هماهنگي و
همدلي پديد مي آورد .سياستگذاران بخش آموزش  ،معلمان و دانش آموزان همه به نوعي هماهنگي
و وفاق كلي مي رسند و با وجود تفاوتها و اختلافات سطحي و روشي درعمق و مباني با هم يكسان
مي انديشند و عمل ميكنند( .قرا ملكي )0186،02،تدوين يک نظام ارزشي و اعتقادي در مراكز
آموزشي نه تنها معلمان را توانمند مي سازد و ظرفيت و مهارتهاي عمومي معلمان را افزايش مي
دهند بلكه راهي براي حصول به ايده ال ها و آرزوهاي مطلوب مي باشد.

الف) مصلحت فردی و حرفه ای
اولين نكته و حقي كه اين امام بزرگوار براي معلم قائل بودند به جا آوردن نهايت تكريم وي و
همچنين بزرگ داشتن و حفظ حرمت مجلس و محضر معلم است .دومين حقي را كه مي توان از
فرمايشات اين امام بزرگوار استخراج نمود ياري رساندن شاگردان به معلم خويش در جريات
تدريس است .به اين صورت كه شاگرد با گوش دادن به گفته هاي معلمش و استقبال از درس و
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صحبتهايش او را در اين امر ياري رساند .مطلبي ديگر كه در ادامه همين مبحث وجود دارد پاک
كردن عقل و دل و چشم مدرس است تا بدين سان او بتواند خود را مهيا و اماده ي تدريس گرداند
(حجتي)01819
نكته ديگر اين كه مدرس بايد امانتي كه جامعه به عنوان فراگير در اختيار او قرار داده خيانت
نورزيده و همانگونه كه بايد تحت اموزش قرار دهد كوتاهي نكند .در مكتب امام علي عليه السلام
هم اين عقيده وجود دارد كه همه ي افراد هم تحصيل كنند و هم تدريس(محمدي)0131،
از نظر نهج البلاغه ،مدرس از موقعيت والاي معنوي و جايگاه رفيعي برخوردار مي باشد .ولي
روشن است كه اين مقام والا ،نصيب كسي مي شود كه شرايط معلم بودن را در خود ايجاد كرده
باشد،وگرنه هر كسي نمي تواند از مقام رفيع معلم برخوردار شود.
بنابراين بر معلمان ،مربيان و مدرسان لازم است كه قبل از هر چيز به اصلاح نفس خود پرداخته
و شرايط اسلامي را براي احراز آن مقام هاي شريف در نفس خود ايجاد نمايند .البته اين نوع خود
سازي كمي مشكل به نظر مي رسد و نياز به جهاد اكبر و مبارزه طولاني با نفس اماره دارد ولي و
ارزشمند و سزاوار تجليل و احترام است .از حضرت علي عليه السلام نقل شده است:
ل
«ََمنْ نَصَبَ نَفْسَهُ لِلنَّاسِ إِمَام ًا -فَ ْليَبْدَأْ بِتَعْلِيمِ نَفْسِهِ قَبْلَ تَعْلِيمِ غَيْرِهِ -وَ لْيَكُنْ تَأْدِيبُهُ بِسِيرَتِهِ قَبْ َ
جلَالِ -مِنْ مُعَلِّمِ النَّاسِ وَ ُمؤَدِّبِهِمْ .كسى كه خود را
حقُّ بِالْإِ ْ
تَأْدِيبِهِ بِلِسَانِ ِه -وَ مُعَلِّمُ نَفْسِهِ َو مُ َؤدِّبُهَا أَ َ
رهبر مردم قرار داد ،بايد پيش از آن كه به تعليم ديگران پردازد ،خود را بسازد ،و پيش از آن كه به
گفتار تربيت كند ،با كردار تعليم دهد ،زيرا آن كس كه خود را تعليم دهد و ادب كند سزاوارتر به
تعظيم است از آن كه ديگرى را تعليم دهد و ادب بياموزد(.نهج البلاغه،حكمت )71
با توجه به اين حديث شريف مي فهميم ،ارزش حقيقي در خود سازي است و از اينجا معلوم
مي شود كه همه ي آن ارزشها و پاداشهاي فراوان كه براي معلم بيان شده است،از آن معلمي است
كه خود سازي كرده و شئون معلم اسلام پسند را تحصيل نمايد و با آن ويژگيهاي نفساني خود به
آموزش ديگران مشغول گردد.
با توجه به اينكه هدايت يک انسان به راه راست مسير او را از ناهنجاريها به راه درس و در
نتيجه از دوزخ به بهشت تغيير مي دهد و او را يک فرد سعادتمند قرار مي دهد از اين رو براي
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شخص واسطه در هدايت نيز كه با تعليم و تربيت خويش او را نجات داده است ،پاداش فراواني از
طرف خداي مهربان تعيين شده است.
از حضرت علي عليه السلام روايت شده است كه فرمود:هنگامي كه رسوا خدا (ص) مرا به
سوي يمن اعزام مي كرد فرمود «:يا عليُّ لا تُقاتل اَحَداً حَتي تَدعوه ُالي الاسلام ،وَاَيمُالله لئن يهدي
الله علي يديک رَجلاً خيرٌ لكممّا طلعت عليه الشمس و لک ولا ُوهُ (».مجلسي،ج،3ص«)067يا علي،
قبل از دعوت با اسلام با كسي جنگ نكن ،به خدا سوگند اگر خداوند يک نفر را به وسيله تو هدايت
كند براي تو از همه چيزهايي كه خورشيد بر ان مي تابد بهتر است و تو مولاي وي خواهي بود».
طبق فرمايشات ا مام در نهج البلاغه يک مدرس به واسطه عنايات الهي كه به وي داده شده
صاحب گنجينه علم و دانش است و به اين دليل حق قيموميت و سرپرستي شاگردان خويش را بر
عهده دارد  .پس اولين گام براي توفيق در عرصه تعليم خاص بودن نيت است و يک معلم شايسته
در آموزش فراگيران خود فقط به خاطر خدا انجام وظيفه مي كند (يار احمدي)0131،و بايد گفت
كه وظيفه معلم در برابر شاگردان تنها ياد دادن و درس دادن نيست بلكه وظيفه خطير او در درجه
اول آموزش راه و روش هاي زندگي اخلاقي و معنوي مي باشد( حيدري0186 ،؛ )216به قول استاد
شهيد مطهري شرافت و مرتبت معلم زماني اهميت پيدا مي كند كه بتواند شأن خداوند وپيامبران را
در وجود خود محقق سازد و پيوند انسان به هدف متعالي خلقت يعني عبادت را برقرار سازد(صالحي
به نقل از مطهري  .)0131وظيفه ي ديگر ي كه مدرس نسبت به فراگيران دارد ،رعايت حسن اخلاق
توام با مهر و محبت و گشاده رويي در هنگام تربيت شاگردانش و ارائه ي هر آنچه را كه از علم و
دانش به همراه دارد ميباشد .همچنين اگر مدرس ميان خود و فراگيران ديواري حائل كند و روابط
خود و آنان را به صورت قرارداغدي و تنها در چهار چوب معلم و شاگرد بپذيرد بايد از تأثير
گذاري خود بر انان و موفقيتش در تعليم و تربيت دست بشويد.
در نهج البلاغه بسيار در اين زمينه توصيه شده است كه به بيان برخي از آنها ميپردازيم :
 " يا بني اجعل نفسک ميزانا فيما بينک وبين غيرک ،فاحبب لغيرک ما تحب لنفسک ،واكره لهما تكره لها ،ولا تظلم كما لا تحب ان ت ظلم ،واحسن كما تحب ان يحسن اليک ،و استقبح من
نفسک ما تستقبحه من غيرک " ،پسركم خود را ميان خويش و ديگري ميزاني بشمار ،پس آنچه را
براي خود دوست مي داري براي جز خود دوست مدار .و آنچه تو را خوش نيايد براي او ناخوش
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شمار و ستم مكن چنانكه دوست مي داري به تو نيكي كنند ....و بدان كه خودپسندي آدمي را از
راه راست بگرداند (نهج البلاغه،نامه.)10
" وعما قليل تنكشف عنک اغطية الامور ،وينتصف منک للمظلوم ،املک حمية انفک ،وسورةحدک ،وسطوة يدک ،وغرب لسانک" بهنگام خشم خويشتندار باش و تندي و سركشي ميار و دست
قهر پيش مدار و تيزي زبان بگذار ( .نهج البلاغه،خطبه)11
 " ا ْعلَمُوا ِعبَادَ اللهِ ،أَنَّ التَّقْوَي دَارُ حِصْنٍ عَزِيزٍ ،وَالْفُجُورَ دَارُ حِصْنٍ ذَلِيلٍ ،لاَ يَمْنَعُ أَهْلَهُ ،وَلاَيُحْرِزُ مَنْ لَ جَأَ إِلَيْهِ .أَلاَ َوبِالتَّقْوَي تُقْطَعُ حُمَةُ الْخَطَايَاَ ،وبِالْيَقِينِ تُدْرَکُ الْغَايَةُ الْقُصُوَي".بندگان خدا
بدانيد كه پرهيزكاري خانهاي است چون دژ استوار ،و ناپارسايي خانهاي بي بنياد و خوار نه ساكنانش
را از آسيب نگاهبان است و نه كسي كه بدان پناه برد در امان است  ....با پرهيزكاري توان ريشه
خطاها را بريد و با يقين به نهايت درجه بلند توان رسيد ( .نهج البلاغه،خطبه.)017
 "واياک والاعجاب بنفسک ،والثقة بما يعجبک منها ،وحب الاطراء ،فان ذلک من اوثق فرصالشيطان في نفسه ،ليمحق ما يكون من احسان المحسنين ".و بپرهيز از خود پسنديدن و به خود
پسندي مطمئن بودن و ستايش را دوست داشتن كه اينها همه از بهترين فرصتهاي شيطان است تا
بتازد ،و كرده نيكوكاران را نابود سازد( .نهج البلاغه،نامه . )11
 " طُوبَى لِمَنْ ذَلَّ فِي نَفْسِهِ وَ طَابَ كَسْبُهُ -وَ صَلَحَتْ سَرِيرَتُهُ وَ حَسُنَتْ خَلِيقَتُهُ" -خوشا بهحال كسي كه خود را كوچک شمارد و كسب كارش پاک و نيتش پسنديده و خلقتش نيكو باشد،
(نهج البلاغه،حكمت.)021
ک
" لْإِيمَانُ أَنْ تُؤْثِرَ الصِّدْقَ حَيْثُ َيضُرُّکَ -عَلَى الْكَذِبِ حَ ْيثُ يَنْفَ ُعکَ -وَ أَلَّا يَكُونَ فِي حَدِي ِث َفَضْلٌ عَنْ عَمَلِکَ -وَ أَنْ تَتَّقِيَ اللَّهَ فِي حَدِيثِ غَيْرِکَ " .نشانه ايمان آن است كه راست گفتن را در
جايي كه به تو زيان ميرساند بر دروغ گفتن در جايي كه سود ميدهد ترجيح دهي (نهج
البلاغه،حكمت )118
 " فليكن احب الذخائر اليک ذخيرة العمل الصالح ،فاملک هواک ،وشح بنفسک عما لا يحللک" نيكوترين اندوخته خود را كردار نيک بدان و هواي خويش رادر اختيار گير و بر نفس خود
بخيل باش و زمام آن را در آنچه برايت روانيست رها مگردان (نهج البلاغه،نامه .)11

تبيين آموزههاي نهجالبلاغه در توسعه اخلاق حرفهاي 710 /
بدينسان  ،مصلحت شخصي در سخنان امير مؤمنان به گونهاي روشن و دقيق ترسيم شده است
كه ميتواند بخش اصلي منشور اخلاقيات آموزشي ما را تشكيل دهد .
 در انجام امور ،خودپسندي پيشه نكنيد(. .نهج البلاغه،خطبه)081 خويشتنداري و شكيبا باشيد( .نهج البلاغه،خطبه)37 پرهيزكاري را در همه كارها از ياد مبريد( .نهج البلاغه،خطبه)82 راستگو و درستكار باشيد و كردارتان را نيكو گردانيد( .نهج البلاغه،خطبه)81رعايت عدل و انصاف در روابط و مناسبات اداري وآموزشي در خدمتگزاري مردم ،اصلي است
كه بدون آن ،نظام اداري از صورت انساني بيرون مي رود و هر فساد و تباهي گريبانگير آن مي شود.
حاكميت عدالت در نظام آموزشي ،و پاس داشتن آن و حفظ حقوق فراگيران همانند حقوق خود،
و در مقام داوري حقوق طرفين را يكسان و برابر رعايت كردن ،و براي ديگران حقوقي برابر خود
قائل شدن مهمترين قاعده اي است كه حافظ سلامت و قوت نظام آموزشي و مايه پيوند دلهاست.
اگر همين قاعده در نظام آموزشي رعايت شود ،رابطه مديران آموزش و مدرسان با فراگيران درست
سامان مي يابد و نيكي و احسان جلوه پيدا مي كند .اميرمؤمنان عليه السّلام درباره فرموده خداي
متعال «ان الله يأمر بالعدل و الاحسان»
همانا خداوند به انصاف و نيكوكاري فرمان مي دهد (.قرآن كريم ،نحل آيه)31گفته است :

«العدل الانصاف ،والاحسان التفضل» عدل انصاف است و احسان نيكويي كردن (.نهج البلاغه،حكمت )210
خداوند به نيكويي كردن و انصاف فرمان داده است و اين فرمان شمول دارد و نظام آموزشي،
نظامي اخلاقي است كه تمام روابط و مناسبات آن بر اساس دادورزي باشد .بر اين مبناست كه امام
علي عليه السّلام ،كارگزاران دستگاه اداري خود را پيوسته به دادورزي فراخوانده است.

ارزشهاي عالي اخلاقي  ،مدرسان و اساتيد مراكز آموزشي را ملزم و متعهد به رعايت ارزشهايي چون
احترام به حقوق انساني و شأن و منزلت او مي كند اگر معلم و دانش آموزان از نظر استانداردهاي
اخلاقي در سطحي پايين باشند محدوديتهاي قانوني نيز كمتر مي تواند در آنها رفتار اخلاقي را توسعه
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دهد.اگر اعتقاد قلبي و راسخ معلم به اصول اخلاقي در آنها بسيار قوي باشند در مقايسه با كاركناني
كه اين اعتقاد در آنها ضعيف است 9انتظار بيشتري در رفتار اخلاقي از آنها داريم  .مديران مراكز
آموزشي بايد به اين امر توجه كنند كه معلم آنها قبل ورود به مراكز آموزشي داراي اعتقادات و
ارزشهايي هستند كه مراكز آموزشي در ايجاد آنان بي تأثير بوده و اين باور ها ممكن است نقش
عمده اي در رفتار اخلاقي معلم  ،ايفا كنند .بنابراين در اينجا نقش نظام گزينش معلم اهميت پيدا
مي كند در نظام گزينش معلمان بايد استانداردهاي عالي اخلاقي اشخاص استخدامي مورد توجه و
عنايت قرار گيرد زيرا چنين معلماني به ميزان زيادي 9خود كنترل هستند به هر ميزان كه معلم بتواند
بر رفتارهاي خود كنترل لازم را داشته باشد مي توان از او انتظار رفتار اخلاقي را نيز داشت.
نوع نگرش معلمان و ميزان اعتقاد و انگزه آن ها در تربيت ديني بسيار موثر است  .چالشي كه
امروزه با آن مواجهه هستيم عدم صلاحيت كافي تعدادي از معلمان و اساتيد از نظر علمي ،اعتقادي
و انگيزشي و نداشتن هنر و مهارت لازم براي مربي گري است .عمل نكردن به گفته ها و تضاد و
تعارض بين گفته با نوع انديشه و عمل ،معلم را به يک مربي مصنوعي تبديل مي كند و حرف او
را بي تأثير ميسازد .اين تعارض وقتي مشكل سازتراست كه در رفتار و گفتار ديگر مسئولان آموزشي
نيز ديده شود .براي برطرف كردن اين معضل بايستي تلاش شود كه نگرش هاي واقعي معلمان
شناسايي شود و در صورتي كه نياز هست با برگزاري دوره هاي مناسب،كاربردي و عملي بتوان
ديدگاه ها و نگرش هاي آنان را به سمت و سوي مناسب جهت داد ،تا بتوانند الگوي مناسبي براي
دانش آموزان شوند.

 -2مصلحت اداری و قانونی
تحول بنيادين در آموزش و پرورش در گرو متحول شدن ساختار اداري و آموزشي نظام تعليم و
تربيت و در مرحله پايين تر ،تحول و توسعه ي آموزش ،بهبود كيفيت كار مدرس ،شناخت و ويژگي
هاي آنها مي باشد .طرفداران و مبلغان تحول و توسعه درآموزش و پرورش 9بايد بيش از هر كس
حاميان واقعي معلمان مراكز آموزشي باشند و سياست گذاران نظام علمي كشور با در نظر گرفتن
رشد و تحولات فناورانه زمينه لازم جهت رشد و توسعه علمي معلمان را فراهم سازند.
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مصالح و منافع اداري و قانوني معلمان در قالب موازين و اصول مصوب 9تبيين ميشوند  .از
تكليفهاي معلمان  ،رعايت قانون به معناي پيروي بيچون و چرا و ماشيني از قوانين نيست بلكه
بايد روح قانون را درک كنند و آن را با مصالح فراگيران تطبيق دهند.
حال از فرمايش علي عليه السلام در مصلحت اداري و قانوني بهره ميگيريم:
 "ََتَمَسَّکْ بِحَ ْبلِ الْقُرآنِ ،وَاسْتَنْصِحْهُ ،وَأَحِلَّ حَلاَلَهُ ،وَحَرِّمْ حَرَامَهَُ ،وصَدِّقْ بِمَا سَلَفَ مِنَ الْحَقِّ"،و آنجا كه كار بر تو گران شود و دشوار حقيقت كارها ناآشكار به خدا و رسولش بازآر ...و باز
گرداندن به خدا گرفتن محكم كتاب او قرآن است و باز گرداندن به رسول گرفتن سنت جامع اوست
كه پذيرفته همگان است ( ،نهج البلاغه،نامه. )63
 "ولا تنقض سنة صالحة عمل بها صدور هذه الامة ،واجتمعت بها الالفة ،وصلحت عليها الرعية.ولا تحدثن سنة تضر بشيء من ماضي تلک السنن ،فيكون الاجر بمن سنها "و آيين پسنديدهاي را بر
هم مريز كه بزرگان اين امت بدان رفتار نمودهاند و مردم بدان و سيلت بهم پيوستهاند ،و رعيت با
يكديگر سازش كردهاند و آييني را منه كه چيزي از سنتهاي نيک گذشته را زيان رساند تا پاداش از
آن نهنده سنت باشد و گناه شكستن آن بر تو ماند( ،نهجالبلاغه ،نامه.)11
ب وَ لَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ -فَقَالَ ع إِنَّمَا قَالَ ص
" وَ سُئِلَ ع عَنْ َقوْلِ الرَّسُولِ صَ -غيِّرُوا الشَّيْ َذَلِکَ وَ الدِّينُ قُلٌّ -فَأَمَّا الْآنَ وَ قَ ِد اتَّسَعَ نِطَاقُهُ وَ ضَرَبَ بِجِرَانِهِ -فَا ْمرُؤٌ وَ مَا اخْتَا َر" و از حضرتش
از فرموده رسول اكرم صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ پرسيدند «پيري را با خضاب بپوشانيد و خود را همانند
يهود مگردانيد» گفت  :او كه درود خدا بر وي باد چنين فرمود  :و شمار مرد دين اندک بود  .اما
اكنون كه ميدان اسلام فراخ گرديده و دعوت آن به همه جا رسيده هر كس آن كند كه خواهد،
(نهجالبلاغه،كلمات قصار.)07،
" لَيْسَ لَکَ أَنْ تَفتَاتَ فِي رَعِيَّةٍ ،وَلاَ تُخَاطِرَ إِلاَّ بِوَثِيقَةٍ "،ترا نرسد كه آنچه خواهي به رعيتفرمايي و بي دستور به كاري دشوار درآيي ( ،نهجالبلاغه ،نامه )1
ن
س َّ
 " فَلَمَّا أَفْضَتْ إِلَيَّ نَظَرْتُ إِلَي كِتَابِ اللهِ وَمَا وَضَ َع لَنَا ،وَأَمَرَنَا بِالْحُكْمِ بِهِ فَاتَّبَعْتُهُ ،وَمَا اسْتَ َالنَّبِيُّ -صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ -فَا ْقتَدَيْ ُتهُ"،چون كار حكومت به من رسيد ،به كتاب خدا و آنچه براي ما
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مقرر نموده و ما را به حكم كردن بدان امر فرموده نگريستم ،و از آن پيروي كردم(.نهج البلاغه
،خطبه.)211
ت
ل عَنِ الْأَعْدَاءِ سَاعَا ِ
 فَقَدْ بَعَثْتُ إِلَيْكُمْ َعبْداً مِنْ عِبَادِاللهِ عَزَّ َوجَلَّ ،لاَ َينَامُ أَيَّامَ الخَوْفِ ،وَلاَ يَنْكُ ُالرَّوْعِ ،أَشَدَّ عَلَي الْفُجَّارِ مِنْ حَرَيقِ النَّارِ ،... ،فَاسْمَعُوا لَهُ أَطِيعُوا أَمْرَهُاما بعد من بندهاي از بندگان خدا
را به سوي شما فرستادم كه در روزهاي بيم نخوابد و در ساعتهاي ترس از دشمن روي برنتابد....
آنچه كه حق بود سخن او را بشنويد و او را فرمان بريد( ،نهج البلاغه،نامه. )18
همچنانكه در كلام مولا علي عليه السلام مشاهده ميشود مصلحت اداري و قانوني در گرو
رعايت قانون و اجراي درست آن است ،با گذشت زمان نيز بايد قانون را بررسي كرد و در آن حک
و اصلاح لازم را به عمل آورد  .مگر در مورد كتاب خدا كه حكم آن ابدي و ازلي است .
در نظام اداري آموزشي آنچه بايد در رأس مناسبات و روابط و رفتارها حاكم باشد ،حرمت
نگهداشتن معلمان و دانش آموزان و پاسداري از حقوق ايشان است .اين دريافت كه هر كس در هر
مرتبه اي از نظام اداري آموزشي در جايگاهي قرار گرفته است كه بتواند پاسدار حقوق معلمان و
دانش آموزان و حافظ حرمت هايشان باشد ،تلقي اشخاص را در رويارويي با نعمت مسئوليت و به
كارگيري آن در جهت خدمت به انسانها تصحيح مي نمايد ،و در اين صورت است كه يک نظام
اداري آموزشي مبتني براخلاق انساني ظهور مي كند و در اين مسير پايدار مي ماند.

امام علی علیه السّلام می فرمایخد:
 «ان الله عبادا يختصهم الله بالنعم لمنافع العباد فيقرها في أيديهم مابَذلوها ،فاذا منعوها نزعهامنهم ثمّ حولها إلي غيرهم ».همانا خدا را بندگاني است كه آنان را به نعمتها مخصوص كند براي
سودهاي بندگان .پس آن نعمتها را در دست آنان وامي نهد چندان كه آن را ببخشد ،و چون از
بخشش بازايستند ،نعمتها را از ايشان بستاند و ديگران را بدان مخصوص گرداند(.نهج
البلاغه،حكمت)121
بخش بعدي تشكيل دهنده ي اخلاق آموزشي معلمان ،رعايت مصالح اداري و حرفهاي است .توجه
همه جانبه ومتعادل به اركان ارزشي منشور فرهنگ اداري در بين معلمان از اهميت فراواني برخوردار
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است .لذا معلمان به مصالح حرفه اي ،قانوني،اداري و سازماني بايد به گونهاي توجه كنند كه هيچ
يک بر ديگري غلبه نكند و توجه به يكي موجب غفلت از ديگري نشود ،بلكه هر كدام مكمل
ديگري شود و مجموعهاي متكامل و متعادل و متعالي را به وجود آورد.
در برخي جوامع ،مراكز آموزشي آنچنان حاكميت و سلطهاي به دست آورند كه انسانها را اسير
و برده خود ميكنند ،معلمان ويژگيها و خصوصيات سازمان را به خود ميگيرد و از خصايل انساني
عاري ميشود  .در منشور فرهنگ اداري مدارس ما  9مصلحت و منفعت اداري و حرفهاي بايد به
گونهاي تدوين شود كه ساير ارزشها ،مخدوش نشوند.
بهره وري  ،تخصص گرايي ،توجه به دانش و علم در رشته كاري و ايجاد وحدت درمراكز
آموزشي از زمره مقولههايي هستند كه معلمان مراكز آموزشي ،بايد به آن توجه كنند.
اينک در كلام مولا علي عليه السلام به دنبال رهنمودهايي ميگرديم كه اصول اخلاقيات اداري و
حرفه اي مراكزآموزشي جامعه ي ما را در اين بخش شكل ميدهند:
" َمَكَانُ الْقَيِّمِ بِالْأَمْرِ مَكَانُ النِّظَامِ مِنَ الْخَرَزِ يَجْمَعُهُ وَيَضُمُّهُ :فَإِنِ انْقَطَعَ النِّظَامُ تَفَرَّقَ وَذَهَبَ ،ثُمَّلَمْ يَجْتَمِعُ بِحَذَافِيرِ ِه أَبَداً".جايگاه زمامدار دراين كار جايگاه رشتهاي است كه مهرهها را به هم فراهم
آرد و برخي را ضميمه برخي ديگر دارد .اگر رشته ببرد ،مهرهها پراكنده شود و از ميان رود و يگر
به تمامي فراهم نيايد (نهج البلاغه،خطبه)17
 "واكثر مدارسة العلماء ،ومناقشة الحكماء ،في تثبيت ما صلح عليه امر بلادک ،واقامة ما استقامبه الناس قبلک " .با دانشمندان فراوان گفتگو كن و با حكيمان فراوان سخن در ميان نه  ،در آنچه
كار شهرهايت را استوار دار و نظمي را كه مردم پيش از تو بر آن بودهاند برقرار( ،نهج البلاغه،نامه
. )11
" وليس يخرج الوالي من حقيقة ما الزمه الله من ذلک الا بالاهتمام والاستعانة بالله "،واليچنانكه بايد از عهده آنچه خدا بر او واجب كرده برنيايد  ،جز با كوشش و از خدا ياري جستن و
خود را براي اجراي حق آماده نمودن(نهج البلاغه،نامه. )11
 "احي قلبک بالموعظة ،وامته بالزهادة ،وقوه باليقين ،ونوره بالحكمة "،دلت را به اندرز زندهدارو به پارسايي بميران ،و به يقين نيرو بخش و به حكمت روشن گردان( ،نهج البلاغه،نامه)10
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 "الولايات مضامير الرجال ".مديريتها ميدانهاي آزمايش مردان است( ،نهج البلاغه،حكمت)112ک بِطُعْمَةٍ ،وَل ِكنَّهُ فِي عُنُقِکَ أَمَانةٌ ،وَأَنْتَ مُسْتَ ْرعًي لِمَنْ فَ ْوقَکَ".كاري كه به
ََإِنَّ عَ َملَکَ لَيْسَ لَ َعهده توست نانخورش تو نيست بلكه بر گردنت امانتي است  .آن كه تو را بدان كار گمارده ،
نگهباني امانت را به عهده گذارده (نهج البلاغه،نامه)1
 "فَانْظُرْ يَا شُرَيْحُ لاَ تَكُونُ ا ْبتَعْتَ هذِهِ الدَّارَ مِنْ غَيْرِ مَالِکَ ،أَوْ نَقَدْتَ الَّثمَنَ مِنْ غَيْرِ حَلاَلِکَ! َفإِذَاأَنْتَ قدْ خَسِرْتَ دَا َر الدُّنْيَا وَدَارَ الْآخِرَةِ!"پس شريح ! مبادا اين خانه را از جز مال خود خريده يا بهاي
آن را از جز حلال به دست آورده باشي  .چه آنگاه خانه دنيا را زيا ک ردهاي و خانه آخرت را از
دست دادهاي (نهج البلاغه،نامه)1
 ثم تفقد اعمالهم ،وابعث العيون من اهل الصدق والوفاء عليهم،پس بر كارهاي آنان مراقبتدارو ناظري راستگو و وفا پشه برايشان بگمار كه مراقبت نهايي تو در كارهاشان ،وادار كننده آنهاست
به رعايت امانت و مهرباني است بر رعيت( ،نهج البلاغه،نامه)11
همان گونه كه از سخنان مولا علي عليه السلام استفاده مي شود  ،مصلحت اداري و حرفهاي در
موارد زير خلاصه ميشود:
بصيرت معلمان و محور بودن آنان در امور و مشورت با علماي دين  ،پرهيز از اسراف ،انجامدادن اموري كه بر عهده آنان است و نظارت بر انجام صحيح آن امور .
 به هر كس در سازمان كاري در خور او محول كنيد (.نهج البلاغه،نامه )63 از اسراف بپرهيزيد(.نهج البلاغه،نامه )20 حافظ بيت المال و اموال سازمان باشيد(.نهج البلاغه،حكمت)270 مراقبت و نظارت را از ياد نبريد(. .نهج البلاغه،حكمت)11 مشورت با علما و دانشمندان را فراموش نكنيد(. .نهج البلاغه،حكمت)11 به خاطر داشته باشيد كه شما امانت دار مردم هستيد(. .نهج البلاغه،نامه)10-اين شغل امانتي است نزد شما ،نه فقط وسيله امرار معاشتان.
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 -3مصلحت عمومی
مجموعهاي از ارزشهاست كه توجه به آن راهنماي معلمان مي باشد .محتواي اين مجموعه فراتر از
خواستها و آمال سياسي است  .مفهوم مصلحت عامه از نگاه نهج البلاغه ،تحقق برابري  ،مساوات و
عدالت ظاهر ميشود .در اينجا به برخي از سخنان امير مومنان (ع) در نهجالبلاغه كه گوياي مصلحت
عامّه است  ،اشاره ميشود كه هريک رهنمودي است روشن براي مدرسان و معلمان.در مراكز
آموزشي.
 "أُصِيكُمَاَ ،وجَمِيعَ وَلَدِي وَأَهْلِي وَمَنْ بَلَغَهُ كِتَابِيِ ،بتَقْوَي اللهِ ،وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ ،وَصَلاَحِ ذَاتِ بَيْنِكُمْ،فَإِنِّي سَمِعْتُ جَدَّكُمَا ا صَلَّي اللهُ َعلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ا يَقُولُ" :صَلاَحُ ذَاتِ الْبَيْنِ أَفْضَلُ مِنْ عَامَّةِ الصَّلاَةِ
الصِّيَامِ .شما را ،و تمام فرزندان و خاندانم را ،و كساني را كه اين وصيت به آنها ميرسد ،به ترس
از خدا ،و نظم در امور زندگي ،و ايجاد صلح و آشتي در ميانتان سفارش ميكنم ،زيرا من از جد
شما پيامبر (ص) شنيدم كه مي گفت( :اصلاح دادن بين مردم از نماز و روزه يكسان برتر است( ).
نهجالبلاغه ،نامه) 17
" ...فَ َتبَارَکَ اللهُ الَّذِي (يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّماوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاً وَ َكرْهاً) ،وَيُعَفِّرُ لَهُ خَدّاً وَوَجْهاً،وَيُلْقِي بِالْطَّاعَةِ إلَيْهِ سِلْماً وَضَعْفاً ،وَيُعْطِي الْقِيَادَ رَهْبَةً وَخَوْفاً!" پس بزرگ است خداوندي كه تمام
موجودات آسمان و زمين ،خواه و ناخواه او را سجده ميكنند ،و در برابر او با خضوع چهره بر
خاک ميسايند ،و رشته اطاعت او را در تندرستي و ناتواني به گردن مينهند ،و از روي ترس و بيم
زمام اختيار خود را به او ميسپارند( .نهجا لبلاغه ،خطبه. )081
 "فَأَنْصِفُوا النَّاسَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ "،پس  ،داد مردم را از خود بدهيد ( .نهجالبلاغه ،نامه .)10ک وَأَلِنْ لَهُمْ جَانِ َبکَ ،وَآسِ بَيْنَهُمْ فِي اللَّحْظَةِ
 " ...وَاخْفِضْ لِلرَّعِيَّةِ جَنَاحَکَ ،وَابْسِطْ لَهُمْ َوجْهَ َحتَّي لاَ يَطْمَعَ الْعُظَمَاءُ فِي حَيْفِکَ ،وَلاَ يَيْ َأسَ الضُّعَفَاءُ مِنْ عَدْلِکَ"،
وَالنَّظْرَةِ ،وَالْإِشَارَةِ وَالتَّحِيَّةَِ ،

پر و

بالت را برابر رعيت بگستران ،با مردم گشادهروي و فروتن باش ،و در نگاه و اشاره چشم ،در سلام
كردن و اشاره نمودن با همگان يكسان باش ،تا زورمندان در ستم تو طمع نكنند ،و ناتوانان از عدالت
تو مايوس نگردند(نهج البلاغه،نامه)16
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 "ولا يكونن المحسن والمسيء عندک بمنزلة سواء "،مبادا نكوكار و بدكار در ديدهات برابرآيد(نهج البلاغه،خطبه. )11
 "بئْسَ الزَّادُ إِلَى الْمَعَادِ الْعُدْوَانُ عَلَى الْعِبَادِ "ستم راندن بربندگان بدترين توشه است براي آنجهان( ،نهج البلاغه،حكمت. )220
– "خيْرُ النَّاسِ فيَّ حَالاً الَّنمَطُ الْأَ ْوسَطُ فَالْزَمُوهُ "،حال آن دسته درباره من نيكوست كه راه ميانه
پويد و از افراط و تفريط دوري جويد ( .نهجا لبلاغه ،خطبه. )027
ک فَل َا
ت مِنْ دُنْيَا َ
خرَتِکَ،ليَكُنْ أَسَفُکَ عَلَي مَا فَاتَکَ ِمنْهَا ،وَمَا نِلْ َ
 فَلْيَكُنْ سُرُورُکَ بِمَا نِ ْلتَ مِنْ آ ِتُكْثِرْ بِهِ فَرَحاً ،خوشحالي تو از چيزي باشد كه در آخرت براي تو مفيد است ،و اندوه تو براي از
دست دادن چيزي از آخرت باشد ،آنچه از دنيا به دست ميآوري تو را خوشنود نسازد ،و آنچه در
دنيا از دست ميدهي زاريكنان تاسف مخور(،نهجا لبلاغه ،نامه . )22
بدين ترتيب مصلحت عامه در كلام مولا عليه السلام با چند ويژگي هماهنگ و منسجم شكل
گرفته است  .مصلحت عامه با تقوي ،خداترسي  ،عدالت  ،انصاف  ،ميانه روي  ،تعادل رهبران و
مديران عالي تعيين ميشود.
فرهنگ عامه مطلوب زماني در مراكزآموزشي استقرار مي يابد كه معلمان ،به فراگيران از منظري
درست بنگرند و خود را مخلصدانش آموزان ببينند .در اين صورت است كه اخلاق حرفه اي مطلوب
ظهور مي نمايد .امير مؤمنان علي(عليه السّلام) در اين باره به كارگزاران خود چنين آموزش داده
است :

 فانصفوا الناس من انفسكم ،واصبروا لحوائجهم ،فانكم خزان الرعيه و وكلاء الامه ،و سفراءالائمه .ولا تحشموا احداً عن حاجته ،و لا تحبسوه عن طلبته ،پس داد مردم را از خود بدهيد و در
برآوردن حاجتهاي آنان شكيبايي ورزيد ،كه شما خزانه دار رعيت هستيد ،و امت را وكلا ،و امامان
را سفيران .حاجت كسي را را ناكرده مگذاريد ،و او را از آنچه مطلوب اوست بازمداريد(.نهج البلاغه
 ،نامه)10
خطرناكترين آفت اخلاق آموزشي و تباه كننده ترين عامل رفتارمعلمان اين است كه دانش آموزان
را از بالا به پايين بنگرند ،و خود را بر آنان مسلط ببينند ،و در اداره امور خود را فرمانروا تصور
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نمايند و اراده فرمانروايي كنند .در نگاه اميرمؤمنان علي(عليه السّلام) حقوق مردم بالاترين و والاترين
حقوق شمرده مي شود تا آنجا كه امام(عليه السّلام) حقوق و حرمت مردم را برخاسته از اصل توحيد
و پيوند يافته با آن مي بيند ،چنانكه مي فرمايد :

 «الفرائض الفرائض ،ادوها الي الله تودكم الي الجنه .ان الله حرم حراما غير مجهول ،واحلحلالا غير مدخول ،و فضل حرمه المسلم علي الحرم كلها ،و شد بالاخلاص و التوحيد حقوق
المسلمين في معاقدها ».واجبها! واجبها! آن را براي خدا به جا آوريد كه شما را به بهشت مي رساند.
خدا حرامي را حرام كرده كه ناشناخته نيست ،ولي حلالي را حلال كرده كه از عيب خالي است ،و
حرمت مسلمانان را از ديگر حرمتها برتر نهاده ،و حقوق مسلمانان را با اخلاص و يگانه پرستي
پيوند داده است(.نهج البلاغه،خطبه )067

بحث و گفتگو
معلمان مراكزآموزشي در زير ذره بين مردم و جامعه و دانش آموزان قرار دارند و حركت و رفتار
آنان ميتواند حساسيتهاي زيادي را در جامعه ايجاد كند  .منشور اخلاقيات آموزشي با جهت گيريهاي
ارزشي

اعتقادي و با الهام از كلام گهر بار امام علي عليه السلام-نهج البلاغه -موجب مي شود تا

رفتارها و اعمال معلمان مراكزآموزشي به گونهاي شكل گيرد كه مايه مباهات و سربلندي نظام و
رضايت و خشنودي اهل جامعه شود  .الگوهاي ارزشي

اخلاقي در منشور اخلاقيات تبلور پيدا

ميكنند و معيارهايي را براي هدايت مديران  ،كارگزاران و سياستگذاران حكومتي به دست ميدهند.
از منظرنهج البلاغه معيارهاي اخلاقي مجموعهاي از ارزشها و قوانيني است كه درست و نادرست
را مشخص ميكند  .اين معيارها رفتار مورد پذيرش و مردود در بين معلمان را تعريف ميكند .به
طور كلي عبارتند از :
 -0تميز بين درست و نادرست
 -2تعريف مباحث (مسائل) در قالب واژههاي معنوي
 -1به كارگيري اصول معنوي براي يک وضعيت عملي است .
از نگاه نهج البلاغه اصول معنوي ،قوانين كلي هستند كه رفتار مورد پذيرش و مقبول را تجويز
ميكنند آنها براي جامعه اهميت زيادي دارند و به وسيله تصميمات افراد قدرتمند نمي توان آنها را
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ايجاد و يا تغيير داد اصول معنوي بر پايه خواست جمعي يا سنتها استقرار مي يابند .اصول معنوي
و ارزشها تشكيل دهندگان اصلي معيارهاي اخلاقي هستند.
شايد تعريف معيارهاي اخلاقي براي مدرسان از نگاه نهج البلاغه به صورت مشخص و صريح
بسيار مشكل باشد،اما برداشت كلي از نهج البلاغه ،اينكه ،ارزشهاي اخلاقي ارزشهايي است كه رفتار
يک فرد يا يک گروه را با توجه به اينكه چه چيزي درست و چه چيزي غلط است ،هدايت ميكند
 .سطوح اخلاقي ،در مسير هدايت و تصميم گيري ،استانداردهايي را براي تشخيص خوب و بد
فراهم ميكند  .ارزشهاي دروني كه قسمتي از فرهنگ جامعه هستند و تصميمات فرد را در ارتباط
با مسئوليت اجتماعي با توجه به محيط بيروني شكل ميدهد مورد خطاب اصول اخلاقي است.
در حال حاضر توجه به روابط و ضوابط اخلاقي در مراكز آموزشي ،از جمله مسائل ضروري
محسوب مي شود،زيرا دانش آموزان مرحله نوجواني و جواني خود را كه اوج دوران يادگيري و
تأثير پذيري است را در مدارس سپري مي كنند و اين دوران طلايي براي تربيت هر انسان است .
حضرت علي عليه السلام در وصيت خود به فرزند بزرگوارشان مي فرمايند «:مانند پدري مهربان به
تو عنايت داشتم و بر تربيت تو همت گماشتم و بهتر آن ديدم كه اين تربيت در اين هنگام باشد كه
تو در عنفوان جواني هستي و روزهاي آغازين زندگي را ميگذراني و تني سالم و نفسي پاک
داري»(نهج البلاغه،نامه )10
كار معلم تعليم و تربيت دانش آموزان است  .تعليم و تربيت دو فرايند درهم تنيده اند و ارتباط
آنها با يكديگر ،ارتباط پيوستاري است بدين معني هر تعليمي كه وجه بارز آن دانش و آگاهي
است،متضمن اثري ازتربيت كه وجه بارز آن اخلاقي و اعتقادي است ،مي باشد .
مراكزآموزشي ميتوانند با توجه به معلمان و مدرسان  ،دستورالعملهاي رفتار اخلاقي را از رفتار
غير اخلاقي را جدا كند  .مراكزآموزشي براي استقرار اصول اخلاقي اداري و قانوني ،از رويكردهاي
مختلفي ميتوانند استفاده كنند .آموزش اصول اخلاقي ،ايجاد كميتههاي اخلاقي درمراكزآموزشي و
تدوين ضوابط اخلاقي ،شايد از مشهورترين رويكردهاي فراروي مراكزآموزشي قلمداد شود .ضوابط
و استانداردهاي روشن اخلاقي ،انتظارات را به طور مناسبي تأمين خواهند كرد  .مراكز آموزشي و
دانشگاهها ياد گرفته اند كه اجراي قدرتمند و شايسته اصول و مباني اخلاقي لازم است  .اجراي
موفق نيازمند توجه به سازو كارهاي زير است :
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 برنامههاي اخلاقي ،همانند بسياري از امور ديگر سازماني بايد پشتوانه مديران ارشد را بههمراه داشته باشد :
 عنايت به اصول اخلاقي و ارزشها به صورت مداوم به خصوص در تصميماتي كه مرتبط بااستخدام و ارتقاي معلمان ميشود.
 تأكيد بر اصول اخلاقي سازماني در برنامههاي بهسازي مراكزآموزشي (ارزيابي و آموزشمعلمان) و توسعه آنها براي همه معلمان در هر سطحي.
 فراهم سازي روش هاي مختلف براي پاسخ به مواد سوال بر انگيزه و داراي ابهام از نظراخلاقي و آگاه سازي معلمان از نتايج اين اقدامات.
انجام حسابرسي اخلاقي براي سنجش موفقيت برنامه هاي توسعه اصول اخلاقي.

نتیجه
معلمان مراكزآموزشي درفعاليتهاي خود به غير از چارچوبهاي قانوني بايد تحت تأثير اصول اخلاقي
نيز باشند واز همه مهمتر اين كه اين اصول را از منبع والاي اعتقادي –قرآن كريم و سخنان ائمه
خصوصاًكتاب پربار نهج البلاغه بگيرند  .زيرا چارچوبهاي اداري و قانوني به طور مناسب پوشش
دهنده تصميمات درست و مطلوب نيستند .رفتاري در مدرسه مناسب و درست تلقي مي شود كه
با شناخت از سطوح اخلاقي صورت گرفته باشد.
والايي دانش آموزان و اعتبار آنان به مكارم فرهنگ و اخلاق است ودانش آموزاني كه آينده در
جايگاه اداره اموركشور قرار مي گيرند ،بيش از هر چيز به مكارم اخلاق و بزرگواريهاي انساني،
نيازمندند كه روابط انسانها بدون ارزشهاي فرهنگي و اخلاقي ،روابطي خشک و نادرست خواهد
شد .از اين رو نقش مدرسان و معلمان در مراكز آموزشي بسيار مهم خواهد بود.
از منظر نهج البلاغه آنچه مايه برتري معلمان و سبب والايي شان است ،كرامتهاي فرهنگي
واخلاقي است و اين كرامتها در تربيت نسل هاي آينده ،نقشي اساسي دارد.لذا معلمان ،با تعمق و
تدبردر اين كتاب بزرگ با اصول اخلاقي آموزش آشنا شوند و از بسياري از مشكلات اخلاقي
وآموزشي در دانشگاهها و مراكز آموزشي بدور باشند و جهت گيري نويني را در عرصه اخلاقي در
بين فراگيران به وجود آورند.با به كار گيري اين اصول و ضوابط است كه مي توانيم به آينده ي
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علمي و اخلاقي در مراكزآموزشي اميدوار باشيم و گام موثري براي تربيت نشل جوان آتي و همچنين
پرورش مدرسان موجه ومنتخب براي نسل هاي بعدي جامعه ومهمتر از همه حفظ قداست و ارزش
علم و دانش و ارتقاء آن برداريم.
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«جهتگیری نظامآموزش و پرورش در تربیتدیخی معلماناز دیدگاه نهج البلاغه»
آمنه
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مهلا

مرادی2

مهلا

فرهادی3

چکیده
مهمترين هدف هر جامعهاي تربيت افراد آن جامعه ميباشد .تربيت به معناي رشد همهجانبه افراد
در ابعاد مختلف شخصيت است .نظامهاي مختلف جامعه براي تحقق اين هدف بسيار تلاش ميكنند
تا افرادي كمال يافته را تربيت كنند .در كشورهاي اسلامي نظام آموزش و پرورش  ،مهمترين ارگاني
است كه مستقيماً وظيفهي تربيت ديني افراد را بر عهده دارد .در اين نظام براي اين كه دانشآموزان
از تربيت درست برخوردار شوند ،ابتدا لازم است كه معلمين از تربيتي مناسب بهره جسته باشند .به
همين دليل محققين در اين مقاله به بررسي تربيت ديني معلمان ميپردازند .با توجه به اين كه تاكنون
دربارهي تربيت ديني تحقيقات فراواني انجام گرفته است ،محققين با استفاده از يافتههاي آن
تحقيقات در پي آنند كه جهت گيري نظام آموزش و پرورش را در تربيت ديني معلمان مشخص
كنند .براي رسيدن به اين منظور ابتدا تربيت ديني را معرفي ميكنند و در ادامه به بررسي عوامل
مؤثر بر تربيت ديني افراد از ديدگاه نهج البلاغه و چالشهاي پيش رو در تربيت ديني معلمان
ميپردازند .محققين در اين مقاله در پي پاسخ گويي به اين سوال هستند كه دين اسلام تا چه اندازه
به تربيت معلمان و مربيان توجه كرده است؟ آنها براي پاسخ گويي به سوال فوق از روش
كتابخانه اي استفاده كردند  .در نهايت اين نتيجه حاصل شد كه هر اندازه معلمان از تربيت ديني
بهتري برخوردار باشند و بتوانند چالشهاي پيش روي تربيت ديني خود را برطرف كنند ،بهتر
ميتوانند زمينه را براي تربيت ديني دانش آموزان فراهم ميكند.

 . 0دانشجوي كارشناسي علوم تربيتي(دانشگاه فرهنگيان _پرديس شهيد باهنر همدان).
m.moradi75@chmail.ir
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کلید واژه :نظام آموزش و پرورش ،تربيت ديني ،معلمان ،نهجالبلاغه

مقدمه
در عصر كنوني هدف ازآموزش وپرورش تنها انتقال ميراث فرهنگي وتجارب بشري به نسل جديد
نيست؛بلكه ايجاد تغييرات مطلوب در نگرش ها،شناخت ها ودر نهايت رفتار انسان هاست .علاوه
برنقش معلم در انتقال عناصر فرهنگي و دست آورد هاي علمي به نسل نو،نقش هاي هدايتي
،حمايتي و تقويتي ،سازمان دادن به فعاليت هاي رشدي ويادگيري دانش آموزان نيز برعهده دارد.پس
تعليم وتربيت امري پرثمر و درعين حال دشوار است ،در اين ميان معلمان ،برترين نقش رابرعهده
دارند و آنها به مثابه نقطه ي آغاز تداوم در آموزش وپرورش به شمار مي آيند.باداشتن معلمان
دلسوز ومتبحر در امر آموزش وپرورش است كه جامعه مي تواند موجبات ايجاد تحول بنيادي را
فراهم سازد.
معلم يكي از عناصر كليدي ومهم نظام آموزش وپرورش وبه خصوص مدرسه است،كه بايد
داراي شايستگي ها وصلاحيت هاي لازم باشد،تا بتواند اين شغل مهم را برعهده بگيرد.پژوهش هاي
انجام شده،مؤيدآن است كه بين آموزش معلمان مراكز تربيت معلم واثربخشي آنان رابطه وجود
داردومعلمان مراكز تربيت معلم از ديگر معلمان،اثر بخش ترند(باقري0181،؛دردمندي.)0181،
ريكنبرج() 2101معتقد است كه بهترين زمان براي آموزش معلمان قبل از شروع خدمت است .كه
اين آموزش معلمان باعث به دست آوردن دانش،مهارت وخلاقيت ميشود.
ا ز آنجا كه پيشرفت هر ملتي وابسته به معلمان و هاديان و تربيت كنندگان آن ملت است لذا
تعليم و تربيت معلمان از مهمترين ترين وظايف دستگاههاي آموزش و پرورش هر مللي به حساب
مي آيد و در اين عرصه آموزش و پرورش كشور عزيز ما نيز از اين قضيه مستثني نيست  .آموزش
معلمان از دهه  11و بعد از انقلاب اسلامي ايران به صورت هاي مختلفي صورت گرفته است نظير
تحصيل دانشجو معلمان در دانشسرا ها و مراكز تربيت معلم و اخيرا نيز با احداث دانشگاه فرهنگيان
اين وظيفه خطير بر عهده اين نهاد مي باشد.
دانشگاه فرهنگيان ،دانشگاهي براي تأمين ،تربيت و توانمندسازي معلمان و نيروي انساني وزارت
آموزش و پرورش است .اين دانشگاه مهمترين و اساسيترين جايگاهي است كه قادر است با كيفيت
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بخشي و تربيت منابع انساني آموزش و پرورش،زيربناي تحولات نظام تربيتي كشور باشد (.زجاجي،
و دراني)0131،
با توجه به اين كه نظام حاكم بر جامعه ما از نوع اسلامي است  ،براي اين كه جامعهاي با
اعتقادات و باورهاي ديني قوي داشته باشيم بايد دانشگاه فرهنگيان معلماني پرورش دهد كه از نظر
تربيت ديني به خودكفايي رسيده باشند .تربيت ديني در كشور ما به عنوان يک كشور اسلامي،داراي
جايگاه و اهميت ويژهاي ميباشد .اما عليرغم اهميت آن ،متأسفانه كمتر به آن پرداخته شدهاست و
ضعف تربيت ديني در كشور ما بيش آنكه نتيجه ماهيت پيچيده و دشوار دين و تربيت ديني باشد
ناشي از عدم پژوهش و فهم دقيق و صحيح از دين و اصول و روشهاي تربيت ديني در دانشگاهها
و مدارس است .نقشها و وظايف ديني ،كه بر اي معلمان در نظر گرفته ميشود از عهده هر يک از
آنها برنميآيد .اين وظايف كار معلماني هستند كه قبل از معلم شدن ،در نهادهاي تربيت معلم و
دانشگاه فرهنگيان آموزش ديده باشند و از لحاظ سواد ،مهارت و تدين به حد قابل قبولي رسيده
باشند .از اين رو ،موفقيت معلمان در امر تربيت ديني ،علاوه بر اين كه نيازمند خودسازي دروني
است ،به وجود نهادهايي مانند دانشگاه فرهنگيان و مراكز تربيت معلم قوي در يک نظام تعليم و
تربيت نيز متكي است(.غلامي هره دشتي ،بي تا)
بسياري از محققان به اين نتيجه رسيده اند كه تنها آگاهي از ارزش ها،انگيزه لازم براي عمل
برطبق آنها را در شخص ايجاد نمي كند.سر آن اين است كه انگيزه ي عمل بر طبق اين ارزش ها
،ريشه در اعتقادات بنيادين درباره ي جهان هستي وزندگي انسان در اين جهان داردواين باور هاي
بنيادين عمدتا باورهاي ديني هستند .از اين رو آموزش هاي ديني بخش جدايي ناپذيرتربيت اخلاقي
است (داوودي،0187،صفحه ي . )80-81بنابراين ميتوان گفت كه پله نخست تربيت ،تربيت اخلاقي
است و هدف غايي تربيت اخلاقي ،تربيت معنوي است و هدف غايي تربيت معنوي تربيت ديني
است .پس ،تربيت اخلاقي جزئي از تربيت ديني است و بالاترين درجه تربيت ،تربيت ديني است
(صالحي و همكاران .)0188،پس با عنايت به مطالب گفته شده نظام آموزش و پرورش و بالأخص
دانشگاه فرهنگيان بايد مراتب تربيت ديني را در تربيت معلمان در نظر داشته باشد.
در همين راستا و باتوجه به پژوهشهاي انجام شده ،محققين در پي آنند كه جهت نظام آموزش
و پرورش در تربيت ديني افراد با تكيه بر تربيت معلمان را تبيين نمايند و به اين سؤال پاسخ دهند
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كه دين اسلام تا چه اندازه به تربيت معلمان و مربيان توجه كرده است؟ براي پاسخ گويي به سؤال
فوق و رسيدن به هدف تحقيق ،محققين در ابتدا به تعريف واژههاي تربيت و تربيت ديني پرداختهاند
و در ادامه به بررسي عوامل مؤثر بر تربيت ديني معلمان از ديدگاه نهج البلاغه و چالشهاي تربيت
ديني معلمان ميپردازند.

تربیت
تعريف مفهومي:صانعي تريبت را مصدر باب تفعيل و از ماده ربو به معني زياد كردن،نمودادن،وسيله
ي رشد را فراهم نمودن و پاک گردانيدن معرفي مي نمايد و چنين اضافه مينمايد كه تربيت علاوه
بر رشد دادن جسم ،نمو و پرورش دادن و زياد كردن استعداد ها در جهت كمال نيز مي
باشد(.علوي،0186،صفحه ي،11به نقل از صانعي)0171،
از طرف ديگر اگر تربيت را از ريشه رب بدانيم دراين حالت كلمات ربيت وربانيت به جاي
تربيت به كار ميرود كه آن هم ربوبي ساختن فرد يعني به كمال رسيدن وبه خدانزيک شدن است
وآنچه در يک تربيت صحيح روي مي دهد همين است،بنابراين مي توان تربيت را عبارت از رفع
موانع وايجاد موانع وايجاد مقتضيات براي شكوفايي استعدادهاي انسان در جهت كمال مطلق
دانست(.دلشاد تهراني،0187،صفحه ي )18
شهيد مطهري ،تربيت را پرورش دادن و به فعليت رساندن استعدادها و ايجاد تعادل و هماهنگي
ميان آنها ميداند ،تا از اين راه متربي به حد بالاي كمال شايسته خود برسد(مطهري ،0170،ص.)31
بنابراين ميتوان تربيت را راه و روشي براي پرورش و شكوفاسازي استعدادهاي مختلف انسان
در ابعادي نظيرجسماني،عقلاني،اجتماعي،عاطفي،اخلاقي وديني در جهت رسيدن به كمال مطلق
دانست.

تعریف تربیت دیخی
تربيت ديني از تربيت اسلامي عامتر است .هر تربيتي ممكن است كه ديني باشد ،ولي اسلامي نباشد.
هر تربيتي كه جنبه ديني ندارد ،ناقص ،ظاهري و بي دوام است(مظلومي.)0186،
دايرهالمعارف بينالمللي تربيت ،تربيت ديني را چنين تعريف ميكند «:تدريس منظم و
برنامهريزي شده كه هدف آن دستيابي فرد به اعتقادهايي درباره وجود خداوند ،حقيقت جهان هستي
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و زندگي و ارتباط انسان با پروردگارش و ديگر انسانهايي كه در جامعه با آنهازندگي ميكند و
بلكه با همه آحاد بشر است»( مشايخي راد ،0181،ص .)71درواقع ،منظور از تربيت ديني مجموعه
اعمال عمدي وهدفدار،به منظور آموزش گزاره هاي معتبر يک دين (اسلام)به افراد ديگر است به
نحوي كه آن افراد در عمل ونظر برآن آموزه ها،متعهد وپايبند گردند(داوودي،0186،صفحه ي .)26
در اين روند ،جنبههاي گوناگوني نقش دارد كه عبارت است از جنبههاي شناختي ،احساسي-
عاطفي ،ارادي و همچنين جنبههايي كه خود عملا درگير هستند» (ميديما ،2116،ص.)002
براساس اين تعريف  ،تربيت ديني به مسجد ،كليسا يا مدرسه علميه منحصر نيست؛ بلكه در هر
جايي ممكن است تلاشي هدفدار به منظور آموزش معارف ديني صورت گيرد ،خواه مسجد يا
خيابان يا منزل و يا هرجايي ديگر باشد .اين تعريف تربيت ديني درمورد همهي اديان صادق است؛
يعني مجموعه اقدامايي كه مسلملنان ،مسيحيان ،يهوديان انجام ميدهند تا آموزههاي دين اسلام،
مسيح يا يهود را به ديگران آموزش دهند و آنان را به آن آموزهها متعهد كنند.
عوامل مؤثر بر تربیت دینی معلمان از دیدگاه نهج البلاغه
تربيت ديني يكي از اساسيترين مسائل جوامع اسلامي است كه بحثهاي فراواني دارد .تبيين دقيق
تربيت ديني و شناسايي عوامل و موانع تأثير گذار در آن از مهمترين مسائل مربوط به حوزه دين و
تربيت است(صالحي،تهامي.)0188،حضرت علي(ع) نكتههاي سودمندي را درباره تربيت بيان كرده
است و در نهجالبلاغه خود عوامل مؤثر در تربيت را به گونهاي شايسته مورد توجه و تأكيد قرار داده
است؛ كه ميتوان به مواد زير اشاره كرد(صالحي و تهامي:)0188،

عامل وراثت
حضرت علي(ع) در خطبهها و نامههايش در نهجالبلاغه به مسئله تربيت توجه ويژه نومده اند .به
اعتقاد ايشان ،وراثت بستري است كه ويژگيها و رفتارهاي آدمي را سامان ميدهد.ايشان نيكو ترين
افراد را از نظر خلق،پاک ترين آنها به لحاظ اصالت خانوادگي مي داند و توجه به اصالت وشرافت
خانوادگي را امري ضروري دانسته ودر اين باره مي فرماي«:اياكم وتزويج الحمقاءفان
صحبتهابلاءواولادها ضياع؛از ازدواج با همسران نافهم پرهيز كنيد؛زيرا كه معاشرت با آنهاگرفتاري
وفرزندانشان ضايع وتباه مي باشند(».حرعاملي،0181،ج،01ص .)16

از اين مورد حاصل ميشود
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كه عامل وراثت و اصالت خانوادگي در نحوه گزينش و جذب نيروي انساني آموزش و
پرورش(معلمان) بايد نقش مهمي را ايفا كند تا نسل آينده جامعه ضايع و تباه نشود.

عوامل محیطی:
دومين عامل موثر در تربيت ديني ،عوامل محيطي است.منظور ما از عوامل محيطي،تمامي عواملي
است كه پس از تولد،كودک را تحت تاثير قرار داده ودر شكلگيري رفتارش موثر است،كه شامل
خانواده،دوستان ومحيط اجتماع ميشود.درسيرهي تربيتي امام علي (ع)وعوامل محيطي تربيت ،توجه
ويژهاي شده است.آن حضرت،ديدگاههايي در اين زمينه ارائه كردهاندوبيش از همه،روي عامل
خانواده ودوستان تاكيد نموده اند.

الف)گروه همسالان ودوستان:
«دوستي كردن نيمي از خردمندي است»(نهجالبلاغه،حكمت،012ص .)613انسان ذاتا در سراسر
زندگي خويش ميل به رفاقت و دوستي دارد .رفقا و دوستان ،نه تنها به هم انس ميگيرند و با
مصاحبت وهمنشيني موجبات شادماني و نشاط يكديگر را فراهم ميآورند؛ بلكه هر رفيقي با توجه
به اندازهي رفاقت و دوستي در امور مادي و معنوي دوست خود نفوذ ميكند وهر يک دانسته يا
ندانسته روي عقايد،اخلاق ،رفتار و گفتار ديگري تاثير ميگذارند(دلشاد تهراني ،0182 ،ص.)021
از امير المؤمنان،علي(ع)چنين نقل شده است«:هر كس پس از خوب آزمودن براي خودش
دوست وبرادري گيرد،رفاقتش پايدار ودوستياش استوار است»(آمدي ،بي تا ،ج ،2ص.)221
با توجه به فرموده هاي حضرت مي توان گفت كه انتخاب دوست وروابط اجتماعي با دوستان
مي تواند يكي از عوامل مهم تربيتي وتداوم تربيت هاي درست معلمان -خصوصا دانشجو معلمان
دانشگاه فرهنگيان در زمان حساس و خطير تحصيلشان -به شمار آيد .بنابراين ميتوان گفت كه
سازمان آموزش و پرورش با جذب و به كارگيري نيروهاي مجرب و كارآمد تربيتي ميتواند زمينه
و شرايط را بدين منظور فراهم كند.

ب)محیط اجتماع:
حضرت علي (ع) درباره ي اقشار گوناگون جامعه كه با هم در ارتباط هستند وبر يكديگر تاثير
ميگذارند،به مالک اشتر ميفرمايد :اي مالک! بدان كه مردم از گروههاي گوناگوني ميباشند كه
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اصلاح وتربيت هر يک جز با ديگري امكان ندارد وهيچ يک از گروه ها از گروه ديگر بي نياز
نيست(نهج البلاغه ،نامه،11ص.)171
از حكمت  72نهج البلاغه برداشت مي شود كه عملكردها و آرزوهاي انسان متأثر از شرايطاجتماعي
است كه اين تاثير پذيري  ،شخصيت انسان را شكل ميدهد؛بنابراين ،هر نظام تربيتي با مراقبت
وكنترل خاص شرايط ميتواند برچگونگي تشكيل شخصيت فردي واجتماعي انسان ها مؤثر باشد.
نظام آموزشي در دانشگاه فرهنگيان نيز بايد به گونهاي ارتباط مؤثر دانشجويان با محيط اجتماع آنها
را فراهم نمايد .تا شرايط براي رسيدن به هدف تربيتي مورد نظر فراهم شود .ازجمله ميتوان به
بكارگيري اساتيد مجرب و كارآزموده تربيتي در اين دانشگاه ،تدوين برنامه درسي مناسب ،فراهم
كردن فضا و امكانات مورد نياز جهت فعاليتهاي تربيتي و علمي-تربيتي و  ...اشاره كرد كه بايد
مورد توجه جدي دستاندركاران اين نهاد قرار بگيرد.

ارادهی فردی:
تربيت فرد تنها وابسته به محيط ووراثت نيست بلكه قدرت ارادهي انسان درتعيين سرنوشت او موثر
است؛ بنابراين،نقش ارادهي فردي را نبايد از نظر دور داشت.
اراده ،يكي از عوامل اساسي در تربيت است .به خاطر اراده،انسان مسئوليت اعمالي را كه انجان
ميدهد برعهده ميگيردواين اراده است كه به فرد حق انتخاب ميدهد واو را مسئول بار ميآورد؛
بنابراين،اراده عبارت است از تمايل وگرايشي كه به دنبال آن ،اعتقاد يا گمان پديد ميآيد  ،اراده به
معناي توانايي انتخاب در امور است(فايضي وآشتياني،0171،ص.)061
با توجه به خطه ي  210نهجالبلاغه مقدرات انسان قبل از هر چيز وهر كس در دست خود
اوست وهر گونه تفسير ودگرگوني در خوشبختي وبدبختي مردمان در درجه ي اول به خود ايشان
برميگردد .پس اراده خود دانشجو معلمان در اين زمينه نقش مهمي دارد .دانشگاه فرهنگيان نيز در
اين مورد با فراهم كردن شرايط محيطي مناسب -همانطور كه در عوامل محيطي اشاره شد -ميتواند
به تحقق اين امر كمک شاياني كند.

موانع(چالشهای) تربیت دیخی در دانشگاه فرهخگیان
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-0به كارگيري اساتيد غير متخصص و كارآزموده در حوضه تعليم دروس تربيت اسلامي(عالمان
بيعمل يا بدعمل) :عملكرد افرادي مانند :علماء ،مبلغان ،مربيان ،اساتيد و معلمان و هر كس ديگري
كه به عنوان متوليان ديني شناخته ميشوند ،در نوع سلوک ديني و دينداري مردمان نقش و تأثيري
اساسي دارند .و متعاقبا اين مطلب در تقويت جايگاه دين يا تضعيف آن در بين دانشجو معلمان
بسيار مهم است.حضرت علي(ع)در اين باره مي فرمايد:چه بسا دانشمندي كه جهلش اورا از پاي
درآورد ودانش او همراهش باشد؛ اما سودي به حال او نداشته باشد(نهج البلاغه حكمت
،017ص.)631
علي(ع)در خطبهي 001اشاره ميكند كه :كساني كه به علم خود عمل نميكنند وبلكه برخلاف
آن عمل ميكنند ،مانند جاهلاني گم گشته وسرگردان هستند،ميداند كه اگر چنين كسي رهبر وراهنما
باشد باعث گمراهي وسرگشتگي ميشود(صالحي و تهامي. )0188،همچنين شحاته ،به حضور مربيان
و معلمان غير متخصص و كارآزموده در حوضه تعليم دروس تربيت اسلامي اشاره ميكند و ميگويد:
اين معلمان در درس تربيت اسلامي به حفظ و تلقين اكتفا ميكنند ،بي آنكه درک صحيح يا فراگيري
كامل را مورد توجه قرار دهند(رهنما و همكاران.)0181،
پس دستاندر كاران آموزشي دانشگاه فرهنگيان بايد براي به كارگيري اساتيد مجرب در زمينه
تربيتي از ملاک و معيارهاي معتبري استفاده كند و نهايت دقت و ريزسنجي را به كار بندد.
-2تماميت خواهي :درنظام آموزشي ما از يک سو اصحاب آموزش و پرورش در تلاش هستند
كه اين دستگاه را به عنوان يگانه نهاد صالح براي تربيت معلم معرفي نمايد و براي متقاعد ساختن
مراجع سياست گذاري نيز از هيچ كوششي فرو گذار نكردند.اقدام براي تاسيس دانشگاه ويژه تربيت
معلم(يادانشگاه فرهنگيان9راه كار  00/0سند تحول بنيادين)با حمايت شوراي عالي انقلاب فرهنگي
مهم ترين مظهر اين سياست تماميت خواهانه و بخشينگرانه است.از سوي ديگر گروهي از صاحب
نظران دانشگاهي از ايده رقيب و بديلي حمايت مي كنند كه تماميت خواهانه به دنبال استقرار همه
جانبه ي تربيت معلم در دانشگاه هاو به ويژه دانشگاه تربيت معلم تهران كه به تازگي به خوارزمي
تغيير نام داده است هستند و نهاد آموزش و پرورش را فاقد صلاحيت جزءي و كلي براي ورود به
اين عرصه معرفي مي نمايند.به عقيده ي مهرمحمدي در اين مقام يعني اهتمام به تربيت معلم
،تماميت خواهي فاقد توجيه و غير موجه است.چرا كه امر تربيت معلم و اجراي برنامه هاي درسي
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آن پيچيده تر از آن است كه بتوان براي آن نسخه هاي اين چنيني پيچيد .چنانچه اين پيچيدگي و
چند وجهي بودن امر تربيت معلم احراز شود ،تقسيم كار ملي و استفاده ي بهينه از كليه ي ظرفيت
هاي ملي به ويژه در حوزه ي آموزش و پرورش و آموزش عالي به عنوان يک راهبرد اجتناب ناپذير
جلوه گر خواهد شد.اگر طرفداران الگوهاي تماميت خواهانه ديد خود نسبت به ابعاد اساسي برنامه
درسي تربيت معلم را توضيح دهند،روشن خواهد شد براي تحقق اين ابعاد نمي توان تنها به ضرفيت
هاي بالفعل يا بالقوه يكي از دونهاد آموزش و پرورش و آموزش عالي متوسل شد ،بلكه بايد بر هم
افزايي و مشاركت آنها در قالب يک الگوي تازه تاكيد و تمركز داشت(مهرمحمدي.)0132،
موضع يكجانبه نگر و تماميت خواهانه طرف آموزش و پرورش از شواهد و مستندات مكتوب
برخوردار است كه مي توان با استناد به آن به شرح و بسط موضوع پرداخت .مستند مورد اشاره
ازجمله در طرح جامع منابع انساني آموزش و پرورش در افق چشم انداز است(همان).
درفصل دوم طرح ياد شده در بخش جذب و تامين اين طرح بيان شده است كه جذب و
استخدام منابع انساني صرفا از ميان فارق التحصيلان تربيت معلم و در صورت نياز مابقي نيرو ها از
ميان فارق التحصيلان دانشگاهها و موسسات آموزش عالي با حداقل مدرک كارشناسي و يا
دانشجويان شاغل به تحصيل دورهي تحصيلات تكميلي از دانشگاه هاي معتبر با ارائه گواهي
صلاحيت هاي حرفه اي و تخصصي(ص)01درمقام تحليل اين سياستها به سادگي مي توان به
همان گرايش تماميت خواهانه و بخشي نگرانه رسيد اما در تايين منابع تامين ثانوي و پشتيبان هم
اين نكته قابل توجه است كه تدوين كنندگان دانشگاه تربيت معلم را يک منبع ويژه و داراي اولويت
به شمار مي آورند 9اين ويژگي بر امكان تربيت تمام و كمال معلم توسط يک نهاد دانشگاهي صحه
ميگذارد و به طور ناخوداگاه مدعاي تماميت خواهانه دانشگاهي را تصديق مي نمايد(همان).
در اين ماده به تصريح بر «تامين» دركنار «تربيت» درآغاز بند ذكر شده از اساس نامه مربوط مي
شود كه مي تواند حكايت از قائل شدن به سهم براي دستگاه آموزش عالي كشور در جريان تربيت
نيروي انساني براي آموزش و پرورش بنمايد.براي روشن شدن موضوع ،خواننده ي اساس نامه بايد
تا واپسين مواد انتظار بكشد و آنگاه در ماده ي بيست و هشت با محتوايي مواجه شود كه مي تواند
با تكيه بر آن تفسير مقوله تامين از ديد تنظيم كنندگان اساس نامه را دريابد.در تحليل اين ماده بايد
گفت كه به نظر مي رسد وزارت آموزش و پرورش مصمم به عمل به گونه ي انقباضي است به اين
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معنا كه كمتر كسي مي تواند با تكيه بر مدرک دانش آموختگي در يكي از رشته هاي مورد نياز از
ساير دانشگاه ها9به جرگه ي معلمان بپيوندد.ان ماده در واپسين فراز هاي اساس نامه و حتي پس از
بحث مربوط به انحلال دانشگاه (ماده ي  )21آورده شده است كه اين خود گوياي تزييني بودن امر
مشاركت توسط آموزش عالي است.شاهد گويا تر بر اين ادعا اظهار نظر شگفت انگيزه وزير آموزش
و پرورش درباره ي اين دانشگاه است كه در پشت جلد اساس نامه به چاپ رسيده است:با راه
اندازي اين دانشگاه ديوار بلندي به دور آموزش و پرورش كشيده مي شود و صرفا افرادي كه داراي
توانمنديهاي مورد نياز باشند وارد عرصهي تعليم و تربيت مي شود(همان).
-1نقص برنامه درسي :برنامه درسي تربيت معلم بايد به گونه اي باشد كه به سهم خود اجازه
جذب بهترين ها به اين حرفه حساس و خطير را بدهد .به گفته مهرمحمدي تربيت معلم نياز مند
بهينه سازي الگوي برنامه درسي سنتي است كه متكي به معرفت شناسي اثباتي در امر تربيت حرفه
اي مي باشد .با تمسک به معرفت شناسي بديل كه نسبت خطي و مكانيكي ميان دانش نظري و
دانش حرفه اي را برقرار نميداند 9برنامه درسي تربيت معلم بايد استعداد تربيت عناصر حرفه اي با
ويژگيهاي يادگيرندگي9پژوهندگي و توان مشاركت در صحنه خلق دانش حرفه اي يا همان تربيت
معلم فكور را داشته باشد(.مهرمحمدي .)0132،مهرمحمدي براي برنامه درسي ،ابعاد چهارگانهاي
در نظرگفته است كه بيان ميكند وزارت آموزش و پرورش و آموزش عالي هر دو در اين امر دخالت
دارند .اين ابعاد شامل(همان):
_تربيت تخصصي/نظري :دانش محتوايي ،دانش تربيتي عام
_تربيت حرفه اي :دانش محتوي/تربيتي توأم با كارورزي ،برنامه آغازين ورود به حرفه معلمي
همچنين بايد توجه داشت كه برنامه درسي تربيت معلم بايد متناسب با پيشرفتهاي روز و
گنجاندن تكنلوژي هاي عصر امروزي باشد .پس دانشگاه فرهنگيان در تدوين برنامه درسي مناسب
بايد به ويژگيهاي ياد شده توجه كافي و وافي را مبذول نمايد تا تربيت معلم فكور و ديني به
درستي صورت پذيرد.
-1ضعف برنامه هاي ضمن خدمت تربيتي :توسعه حرفه اي معلمان عبارت است از فرآيند ها و
فعاليت هاي طرح ريزي شده به منظور افزايش دانش ،مهارت ها و نگرش هاي حرفه اي معلمان تا

 / 744همايش توسعهي حرفهاي :نگاهي نو به تكريم معلّم

اين كه بتوانند موجب بهبود يادگيري دانش آموزان شوند(گاسكي،2111،ص.)06در برخي مطالعات
شرايط و فرآيند توسعه حرفه اي مورد بررسي قرار گرفته است به نظر نير و باگلر()2118برنامه هاي
توسعه حرفه اي ضمن خدمت اگر طولاني مدت و متمركز بر يادگيري دانش آموزان ودر ارتباط با
برنامه درسي باشند ،مفيدتر هستند .دركشور هندوستان در برنامه هاي ضمن خدمت تربيت معلم
بلافاصله پس از هردوره ي آموزشي،مدرس دوره مكلف به راه اندازي يک شبكه اجتماعي اختصاصي
با استفاده از سايتهاي مانند فيس بوک است تا زمينه ي تداوم تعاملات ميان شركت كنندگان در اين
دوره كوتاه مدت فراهم شود و در واقع دوره ي كوتاه مدت به دوره اي بلند مدت تبديل شود.از اين
ظرفيت در اين مولفه تربيت معلم پيش از خدمت نيز بايد به نيكويي بهره برداري كرد و در طول اين
دوره ارتباط ميان دانشجو معلمان يک دوره ي خاص ،مدرسان آكادمي هاي تربيت حرفه اي و معلمان
راهنما در مدارس را غنا و توسعه بخشيد .گواهينامه ي صلاحيت حرفه اي معلمان در پايان اين مرحله
و با استفاده از ابزار آزمون يا ابزار هاي متكي به داده هاي كيفي برگزارمي گردد(مهرمحمدي.)0132،

نتیجهگیری:
محققين در اين مقاله به نقش تربيتي آموزش و پرورش در تعليم و تربيت معلمان پرداختهاند براي
رسيدن به اين نقش ابتدا به تعريف تربيت از ديدگاه شهيد مطهري پرداختند و آنگاه تربيت را در
جملات قصار امام علي(ع) جست و جو كردند و به اين نتيجه رسيدند كه با توجه به اين كه معلمان
از عناصر كليدي جامعه هستند و نظام حاكم بر جامعه ما از نوع اسلامي است  ،براي اين كه جامعهاي
با اعتقادات و باورهاي ديني قوي داشته باشيم بايد دانشگاه فرهنگيان معلماني پرورش دهد كه از نظر
تربيت ديني به خودكفايي رسيده باشند .نقشها و وظايف ديني ،كه بر اي معلمان در نظر گرفته ميشود
از عهده هر يک از آنها برنميآيد .اين وظايف كار معلماني هستند كه قبل از معلم شدن ،در نهادهاي
تربيت معلم و دانشگاه فرهنگيان آموزش ديده باشند و از لحاظ سواد ،مهارت و تدين به حد قابل
قبولي رسيده باشند.از جمله عوامل مؤثر در تربيت ديني افراد كه در نهجالبلاغه اشاره شده؛ وراثت،
محيط و اراده فردي است كه دانشگاه فرهنگيان به عنوان نهاد مسئول بايد به تأثير آنها در تربيت
معلمان توجه داشته باشد .علاوه بر عوامل تآثير گذار در تربيت ديني موانعي نيز وجود دارد ازجمله:
به كارگيري اساتيد غير متخصص و كارآزموده در حوضه تعليم دروس تربيت اسلامي  ،تماميت خواهي
 ،نقص برنامه درسي و ضعف برنامه هاي ضمن خدمت تربيتي كه بايد از سر راه تربيت برداشته
شود.
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با رضايت شغلي و استرس شغلي آنان در ادارات آموزش و پرورش ميباشد .اين پژوهش به شيوه
توصيفي انجام شده است .نومنه آماري اين تحقيق شامل  061نفر از كارمندان ميباشد .جهت
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تحليل رگرسيون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند .نتايج پژوهش نشان داد كه بين ادراكات كارمندان
از اخلاق حرفهاي با رضايت شغلي آنان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد .همچنين بين ادراكات
كارمندان از اخلاق حرفهاي حاكم بر كار با استرس شغلي آنان رابطه منفي معنادار وجود دارد.
بنابراين با استفاده از نتايج اين تحقيق و ايجاد بستر مناسب در ادارات و سازمانها ميتوان با رعايت
اخلاق حرفهاي حاكم بر كار نسبت به اهداف بلند مدت گام برداشت.
کلمات کلیدی :اخلاق حرفهاي ،عوامل سازماني ،رضايت شغلي ،استرس شغلي

 .0دانشجوي كارشناسي ارشد آموزش ابتدايي دانشگاه آزاد اسلامي شاهيندژ ا
Mohammadabdi7271@gmail.com
 .2مدرس دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهيندژ ا Msphd2@gmail.com
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مقدمه
رويكرد دنياي امروز را ميتوان بازگشت به عقلانيت و اخلاق دانست .اين رويكرد بيشتر ،رشتهها و
حرفههايي را تحت تاثير قرار ميدهد كه در ارائه خدمت به انسانها پيشتاز هستند ( Borhani et

 .)al., 2010: 28سازمانها با ايجاد يک برنامه مديريت اخلاق ميتوانند اخلاقيات را در محيط كار
مديريت كنند ،برنامههاي اخلاق محور به سازمان كمک ميكنند تا بتوانند در شرايط آشفته عملكرد
اخلاقي خود را حفظ كند .امروزه مديريت اخلاق يكي از زمينههاي عملي مديريت به شمار ميرود
كه داراي رويكرد برنامهاي و چندين ابزار عملي است .اين ابزارها عبارتند از :كدهاي اخلاق ،كدهاي
رفتار ،خط مشيها و رويهها ،روشهي حل معضلات اخلاقي و آموزشي (سلطاني.)26 :0182 ،
اخلاق حرفهاي مجموعهاي از اصول و استانداردهاي سلوک بشري است كه رفتار افراد و گروهها
را تعيين ميكند .در حقيقت اخلاق حرفهاي فرايند تفكر عقلاني است كه هدف آن تعيين ارزشهاي
سازمان است .بي توجهي سازمانها به اخلاق كار و ضعف در رعايت اصول اخلاقي در برخورد با
نيروي انساني سازمان و ذينفعان بيروني ،ميتواند مشكلاتي را براي سازمان ايجاد كند و مشروعيت
سازمان و اقدامات آن را زير سوال ببرد.
رعايت نشدن برخي معيارهاي اخلاقي ،نگرانيهاي زيادي را در بخشهاي دولتي و غيردولتي
به وجود آورده است .سقوط معيارهاي رفتاري در بخش دولتي ،پژوهشگران را وا داشته تا در
جستجوي مبناهاي نظري در اين رابطه بوده تا بتوانند مسير مناسب اجرايي آن را فراهم آورند
( .)Givarian, 2005: 56كاركنان سازمانها ترجيح ميدهند در سازمانهاي حرفهاي فعاليت كنند
زيرا يک محيط اخلاقي ،ناشي از حرفهاي بودن باعث كاهش عوامل ناخوشايند در كار گروهي و
افزايش رضايت شغلي و روابط مناسب بين همكاران ميشود (.)Behravan et al., 2010: 102
سازمانهاي مختلف به دنبال تربيت انسانهاي هستند كه بتوانند در جامعه جهاني به دور از تعصب
و كوتهنگريها زندگي كنند ،معتقد به اخلاقيات و ارزشهاي متعالي باشند و به حقوق و آزادي
ديگران احترام بگذارند .موفقيت در سازمان ناشي از ايجاد و بكارگيري مديريت اخلاق در سازمان
است .اخلاق سازماني بر پايه اعتماد آفريني است .اخلاق حرفهاي در حقيقت يک فرايند تفكر
عقلاني است كه هدف آن محقق كردن اين امر است كه در سازمان چه ارزشهايي را ،چه موقع،
بايد حفظ و اشاعه نمود و نسبت به آن پايبند بود (سرمدي و همكاران .)10 :0186 ،هر مجموعه

 / 748همايش توسعهي حرفهاي :نگاهي نو به تكريم معلّم

سازماني داراي كدهاي اخلاقي متناسب با ساختار و حرفهاي خود است كه اخلاق حرفهاي نام دارد.
آموزش و پرورش نيز نظامي حرفهاي است و دبيران به عنوان افرادي كه مسئوليت تعليم و تربيت
دانشآموزان را بر عهده دارند بايد از اصول اخلاق حرفهاي معلمي آگاهي داشته و به آن پايبند
باشند .رعايت اخلاق آموزشي تضمينكننده سلامت فرآيند ياددهي -يادگيري در مدرسه است و
موجب افزايش تعهد پاسخگويي دبيران نسبت به نيازهاي آموزشي دانشآموزان ميشود .بر اساس
مباني اخلاق حرفهاي معلمي ،يک معلم در دو بعد بايد خود را ملزم به رعايت اصول اخلاقي بداند،
اول به جهت جايگاه تاثيرگذاري كه بر رفتار و افكار فراگيران دارد ،بايد خود را آراسته به فضايل
اخلاقي نمايد و بداند موثرترين روش در انتقال ارزشهاي اخلاقي مثبت ،آشكار شدن آنها در رفتار
واقعي معلم است .دوم ،به جهت وظيفههاي كه در قبال برآوردن نيازهاي آموزشي دانشآموزان دارد،
بايد با رعايت حداكثري اصول اخلاقي در انجام وظايف حرفهاي ،مسئوليتهاي آموزشي خود را به
بهترين نحو به انجام برساند (ايماني پور.)21 :0130 ،
از آنجايي كه يكي از ابزارهاي توسعه در هر جامعه وابسته به اداره آموزش و پرورش است،
توجه به امر رضايتمندي اعضا در اين سازمان ضروري مينمايد .اصطلاح رضايت شغلي به نگرش
كلي فرد درباره شغلاش اطلاق ميگردد .كسي كه رضايت شغلياش در سطح بالايي باشد به
وظيفهاش نگرش مثبتي خواهد داشت و همچنين اگر كسي از كارش ناراضي باشد نگرش وي نيز
به كارش منفي است (.)Robbins, 1991: 132
رضايت شغلي از عوامل مهم افزايش بهرهوري ،دلسوزي كاركنان نسبت به سازمان ،تعلق و
دلبستگي آنان به محيط كار و افزايش كميت و كيفيت كار بر برقراري روابط خوب و انساني در
محل كار ،ايجاد ارتباطات صحيح ،بالابردن روحيه و ايجاد علاقه به كار و كاهش استرس است
( .)Homan, 2002: 70كاهش رضايت شغلي ،آمار زياد غيبتها ،پايين بودن بازده كار و جابجايي
و انتقال كاركنان را موجب ميشود ( .)Rafiei, 2003: 80چيكو ( ،)2118در پژوهشي با هدف
بررسي تاثير اخلاق كار و اخلاق حرفهاي بر رضايت شغلي و تعهد سازماني در كشور نيجريه نشان
داد كه رابطه معنا داري بين اخلاق كار سازماني ،تعهد سازماني و رضايت شغلي وجود دارد.
بنابراين با توجه به آنچه كه بيان شد در حوزه معرفتي اخلاقگرايي در سازمانها و ادارات هنوز
خلاء نظريهپردازي و فعاليت پژوهشي وجود دارد .از اين رو اين پژوهش بر آن است تا رابطه
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ادراكات دبيران از اخلاق حاكم بر كار (اخلاق حرفهاي) را با رضايت و انگيزش شغلي و استرس
شغلي آنان در اداره آموزش و پرورش شهر شاهيندژ مورد مطالعه قرار دهد.

فرضیههای پژوهش
-

بين ادراكات كارمندان از ابعاد اخلاق حرفهاي (اخلاق حاكم بر كار) و رضايت شغلي آنان
در اداره آموزش و پرورش رابطه مستقيم وجود دارد.

-

بين ادراكات كارمندان از ابعاد اخلاق حرفهاي (اخلاق حاكم بر كار) و استرس شغلي آنان
در اداره آموزش و پرورش رابطه مستقيم وجود دارد.

روش پژوهش
اين تحقيق از لحاظ هدف از نوع كاربردي بوده و از لحاظ روش گردآوري دادهها از نوع تحقيقات
توصيفي و همبستگي است .جامعه آماري اين پژوهش را كليه دبيران و كارمندان اداره آموزش و
پروش شهر شاهيندژ به تعداد  211نفر تشكيل ميدهند .حجم نمونه اين جامعه آماري با استفاده
از جدول مورگان  061نفر تعيين گرديد و به روش نمونهگيري تصادفي طبقهاي انتخاب گرديد.
جهت جمعآوري دادهها از سه پرسشنامه شامل پرسشنامههاي :اخلاق حرفهاي (اخلاق كار) كه به
دليل زيربناي نظري مناسب و تاييد خبرگان با تخصص موضوعي از روايي محتواي لازم برخوردار
ميباشد ،پرسشنامه رضايت شغلي كه به دليل توين توسط يكي از متخصصان مشهور رفتار سازماني
( )Robbins, 1991با توجه به تئوريهاي انگيزش و رضايت شغلي تدوين گرديده از روايي مناسبي
برخوردار است و پرسشنامه استرس شغلي كه در ايران توسط ستوده ( )0180هنجار شده است كه
حداكثر نمره آزمودني  81و حداقل نمره صفر است .ضريب آلفاي كرانباخ به شرح جدول  0محاسبه
شده است:

جدول  :0ضرائب پايايي پرسشنامههاي پژوهش
پرسشخامه

ضریب آلفا

اخلاق حرفهاي (اخلاق كار)

1/321

رضايت شغلي

1/327

استرس شغلي

1/310
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نتایج
جهت تجزيه و تحليل دادهها از ضريب همبستگي و تحليل رگرسيون استفاده شده است.
جدول  2نشان دهنده اين است كه مقدار ضريب همبستگي بين ابعاد دلبستگي و علاقه به كار با
رضايت شغلي به ميزان  1/110محاسبه شده است .همچنين ضريب همبستگي بين بعد پشتكار و
جديت در كار با رضايت شغلي به ميزان  1/283محاسبه شده است كه هر دو مقدار در سطح 1/10
معنادار است .ولي مقدار ضريب همبستگي بين مولفه روابط انساني سالم در محل كار با رضايت
شغلي به ميزان  1/161محاسبه شده است كه به لحاظ آماري معنا دار نيست .همچنين ضريب
همبستگي بين بعد روح جمعي و مشاركت در كار با رضايت شغلي به مقدار  1/028محاسبه شدهاند
كه اين ضريب نيز به لحاظ اماري معنادار نيست .ضريب همبستگي بين ادراكات كارمندان از اخلاق
حرفهاي (اخلاق حاكم بر كار) كه شاخص كلي است به ميزان  1/21محاسبه شده است كه با توجه
به سطح معناداري مربوطه در سطح  %33اطمينان معنادار است.

جدول  :2ضريب همبستگي بين ابعاد اخلاق حرفهاي و رضايت شغلي
مولفهها

تعداد

ضریب همبستگی

Sig.

دلبستگي و علاقه

061

1/110

1/111

پشتكار

061

1/283

1/111

روابط انساني سالم

061

1/161

1/111

مشاركت

061

1/028

1/160

اخلاق حرفهاي(شاخص)

061

1/211

1/111

همانگونه كه جدول  1نشان ميدهد ،ضريب همبستگي چندگانه  1/161 Rبا توجه به سطح معناداري
حاصله در سطح  %33اطمينان معنادار است .در واقع بيش از  02درصد تغييرات مربوط به متغير
رضايت شغلي بر اساس سه بعد اخلاق حاكم بر كار يعني دلبستگي و علاقه ،روابط انساني سالم و
پشتكار و جديت قابل تبيين است .همچنين با توجه به مقدار  tبه دست آمده براي ضرايب رگرسيوني
حداقل در سطح  1/11معنا دار است .بنابراين با توجه به نتايج بدست آمده ميتوان اذعان كرد كه
سه بعد اخلاق حرفهاي ،دلبستگي و علاقه به كار ،روابط سالم و انساني در محل كار و پشتكار
جديت در كار پيشبيني كنندههاي معناداري براي رضايت شغلي هستند.
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جدول  :1خلاصه مدل رگرسيون
مدل

R

R2

ضریب سازگاری

خطای معیار

F

Sig.

1

1/116

1/011

1/020

1/112

01/88

1/111

همانگونه كه جدول  1نشان دهد تمامي ضرايب همبستگي محاسبه شده در سطح  1/10معنادار
است .بنابراين با اطمينان  33درصد فرضيه دوم تاييد ميشود .ميتوان گفت كه بين شاخص كلي
اخلاق كار و تمامي ابعاد آن با استرس شغلي كاركنان رابطه منفي و معنادار وجود دارد.

جدول  :1ماتريس همبستگي بين ابعاد اخلاق حرفهاي با استرس شغلي
مولفهها

تعداد

ضریب همبستگی

Sig.

دلبستگي و علاقه

061

-1/101

1/111

پشتكار

061

-1/108

1/111

روابط انساني سالم

061

-1/232

1/111

مشاركت

061

-1/121

1/111

اخلاق حرفهاي(شاخص)

061

-1/111

1/111

باتوجه به جدول  1و مقادير ضريب همبستگي به دست آمده ميتوان گفت كه مدل رگرسيوني
پيشبيني كننده استرس شغلي است .مقدار ضريب همبستگي در مدل به ميزان  1/111به دست آمده
است .اين بدان معنا است كه بيش از  21درصد از تغييرات استرس شغلي را ميتوان از روي دو
بعد اخلاق كار تبيين كرد .همچنين مقدار  tبدست آمده براي ضريب رگرسيوني در سطح 1/11
معنادار هستند.

جدول  :1خلاصه مدل رگرسيوني
R

R2

ضریب سازگاری

خطای معیار

F

Sig.

1/111

1/211

1/038

1/163

27/12

1/111

بحث و نتیجهگیری
نتايج تحقيق نشان داد كه ادراكات كارمندان از اخلاقيات حاكم بر كار با رضايت شغلي آنان رابطه
مثبت و معنادار دارد .به عبارت ديگر نتايج بيانگر اين است كه هرچه كارمندان احساس نمايند كه
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اخلاقيات بر محيط كاري آنان حاكم است به همان نسبت رضايت و خشنودي بيشتر در محيط كار
تجربه و احساس مينمايند .اين نتيجه با مباني نظري و پژوهشي موضوع همخوان است و مويد
نتايج  (2118( Saks ،)2118( Okparaاست .پژوهشهاي مذكوررابطه اخلاقگرايي در سازمانها
و نگرشهاي شغلي را در جهت مثبت مشخص نمودهاند .نتايج پژوهشهاي داخلي نيز مويد نتايج
اين تحقيق است .حقيري ( ،)0183نشان داده است كه مديريت اخلاقي موجب افزايش تعهد سازماني
و دلبستگي شغلي اعضا سازماني ميشود.
همچنين نتايج تحقيق بيانگر اين است كه بين ادراكات كارمندان از اخلاقيات حاكم بر كار با
ميزان استرس شغلي آنان رابطه منفي و معنادار وجود دارد .به عبارت ديگر هرجه قدر كاركنان
احساس نمايند كه در محيط كاري آنان اخلاقيات حاكم است به همان ميزان سطح استرسهاي
شغلي آنان را رو به كاهش ميگذارد .حاكم شدن مولفههاي اخلاق كار در سازمان زمينه را براي
بروز عوامل آسيبزاي نگرشي و رفتاري كارمندان كمرنگ ميكند.

پیشخهادات
در تبيين و تفسير يافتههاي پژوهش ميتوان كفت كه اخلاق كار بر مباني فلسفي ،اجتماعي ،فرهنگي
و رواني استوار است كه هركدام بر ديدگاه نظري و رفتار فردي ،گروهي و سازماني كارمندان اثر
گذار است .در اين ميان به نظر ميرسد آن بخش از اخلاق كار كه مبتني بر مباني روانشناختي است،
بيشتر بر زمينههاي انگيزشي استوار است .چنانچه در سطوح متعالي در محيط كار متجلي شود
ميتواند موجبات تقويت نگرشهاي شغلي را فراهم نمايد و بر عكس از عوامل زمينه ساز بروز
استرس جلوگيري نمايد و مانع افزايش آن شود.

مخابع
 .0علوي ،س . )0172(.مديريت استراتژيک منابع انساني .مجله علمي مديريت دولتي .شماره .22تهران :
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«بررسی عوامل بازدارندهی گرایش به مطالعه در معلمان مدارس ابتدایی مخاطق
روستایی استان همدان در سال تحصیلی »1394-95
وحید صفری افضل

چکیده:
پژوهش حاضر با هدف بررسي عوامل بازدارندهي گرايش به مطالعه در معلمان مدارس ابتدايي
مناطق روستايي استان همدان در سالتحصيلي  0131-31به روش توصيفي انجام شد .جامعهي آماري
اين پژوهش معلمان ابتدايي مدارس روستايي شهرستانهاي شمالي استان همدان شامل رزن،
كبودراهنگ و بهار شامل  0166نفر معلم ابتدايي ميباشد كه از آنها نمونهاي به تعداد 111نفر به
صورت تصادفي طبقهاي انتخاب شد .ابزار جمعآوري اطلاعات پرسشنامهي محقق ساختهي سنجش
عوامل مؤثر بر مطالعه ميباشد كه روايي محتوايي آن از نظر متخصصين قابل قبول بوده و پايايي آن
نيز به روش آلفاي كرونباخ به ميزان 1/7محاسبه شد .پرسشنامه شامل  11گويه داراي عوامل شش
گانهي خانوادگي-تحصيلات-كتابخانه-اجتماعي-اقتصادي و شرايط دروني افراد ميباشد .براي
تحليل دادهها از تحليل عامل اكتشافي و تأييدي استفاده شد .نتايج اين پژوهش نشان داد كه عوامل
مؤثر در عدم گرايش معلمان مدارس ابتدايي مناطق روستايي به مطالعه به ترتيب اولويت شامل
اقتصاد خانواده  ،مديريت مطالعه ،منابع مطالعاتي و نقش و كاركرد رسانهها جمعاٌ با درصد واريانس
تبيين شدهي  18/11ميباشند و بقيهي عوامل هنوز مكنون هستند.
واژههاي كليدي :مطالعه ،گرايش به مطالعه ،سرانهي مطالعه
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مقدمه
امروزه در جوامع انساني ،مطالعه بعنوان ابزاري مهم در ابقاي موجوديت فرهنگي نقش اساسي دارد
و ميزان گرايش آحاد جامعه به مطالعه از عوامل اساسي رشد و حيات فرهنگي و اجتماعي به شمار
ميرود .امروزه يكي از شاخصهاي رشد علمي و فرهنگي هر ملتي اهميت دادن آن ملت به مطالعه
است و در اين خصوص ساخت اجتماعي ،سيستمهاي آموزشي ،مشكلات زباني و بطور كلي
واقعيتهاي اقتصادي و سياسي را در مورد منابع مطالعاتي كشورها و ملتها نبايد ناديده گرفت
(اماني .)11:0181،واقعيتهاي موجود و همچنين گزارشهاي سازمانهاي معتبر بين المللي نشان ميدهد
كه مردم كشورهاي توسعه يافته از ميزان بالاي مطالعه برخوردارند .تفاوت زياد سرانهي مطالعه در
كشور ايران با كشورهاي پيشرفته ،گوياي جايگاه نامناسب مطالعه در جامعهي ماست كه اين امر
تنها به دليل تعداد بيسوادان در كشور نيست ،بلكه حتي افراد باسوادي كه از تحصيلات بالايي
برخوردارند نيز به مطالعه عادت ندارند .بسيار ديده ميشود كه تعداد كثيري از معلمين آموزش و
پرورش و برخي از استادان دانشگاهها به دليل مشكلات روزمره آنقدر در تدريس غرق شدهاند كه
فرصتي براي مطالعه و تحقيق پيدا نميكنند(.بهپژوه.)11:0131،
براساس تحقيقات انجام شده در شوراي عالي انقلاب فرهنگي و با استفاده از شاخصهايي چون
آمار امانت كتاب از كتابخانهها ،مطالعات تحصيلي و شغلي و نظير اينها ،سرانهي مطالعه در ايران
چيزي نزديک به  01دقيقه در روز ميباشد(اصنافي .)0183،در پژوهشي مشابه كه توسط ادارهي كل
كتابخانههاي عمومي استان همدان صورت گرفته است ،سرانهي مطالعه در بين مردم همدان 01
دقيقه در روز ميباشد(ادارهي كل كتابخانههاي عمومي استان همدان .)0130:طي پژوهشي كه
درهمين راستا انجام گرفته شده است ،ميانگين ميزان مطالعه در معلمان نيز حدود يک ساعت در
روز ميباشد(گودرزي .)0181:اين در حالي است كه معلمين از جمله كساني هستند كه در ترويج
ميزان مطالعه افراد يک جامعه نقش اساسي و كليدي را ايفا ميكنند .معلميني كه بيشتر مطالعه مي
كنند ميتوانند انگيزهي لازم را براي مطالعه و عادت كردن به آن در دانشآموزان ايجاد
كنند(الينگتون .)2112،0حال در جامعهاي كه معلمين آن جامعه ،خود گرايش و رغبتي به مطالعه
ندارند چگونه ميتوان انتظار اين را داشت كه انگيزه لازم به مطالعه را در دانشآموزان ايجاد كنند؟
1- Ellington
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براي اينكه عادت مطالعه در افراد ايجاد شود به حمايت منابع زيادي نيازمند ميباشد .در همين راستا
نظامهاي اقتصادي و آموزشي بايد ارزش مطالعه كردن را تقويت كنند(اسكروچي .)67:0130،جامعه
بايد به اشخاص مطالعهگر احترام بگذارد و وسيله و ابزار مطالعه از قبيل كتاب ،روزنامه ،مجله
ونظاير اينها را در اختيار مطالعهكننده قرار دهد تا حمايت از مطالعه بطور كامل به عمل آيد
(اماني0.)10:0181،
امروزه توجه به امر مطالعه بهقدري اهميت پيدا كرده است كه يكي از مؤلفههاي مهم توسعهي
حرفهاي معلمان مربوط به ميزان و كيفيت مطالعه ميباشد .معلمي كه دانش و مهارت مورد نياز براي
دستيابي به اهداف آموزشي را در خود تقويت نكند ،فاقد صلاحيت لازم براي اشتغال در امر تدريس
و آموزش خواهد بود(شاهمحمدي .)0131،بنابراين با در نظر گرفتن تدريس بعنوان يک فعاليت
حرفهاي ،بايد بسترهاي لازم براي ارتقاي مهارتهاي معلمان ،توسط خود آنها و دستگاههاي ذيربط
فراهم گردد كه اين امر نيز در سايهي توجه به مطالعه امكانپذير است(همان).
با عنايت به اينكه مطالعه امري اكتسابي است ،يعني فرد آن را از ديگران ميآموزد به همين سبب
اگر فردي در دوران كودكي و نوجواني به مطالعه عادت پيدا كند انتظار ميرود اين عادت در
بزرگسالي هم تداوم داشته باشد .اما فردي كه در دوران كودكي و نوجواني با مطالعه مأنوس نشده
باشد ايجاد گرايش به مطالعه در او در دوره بزرگسالي مشكل خواهد بود .بنابراين كشف علل اين
امر كه چرا در كشور ما با افزايش تعدا باسوادان ،ميزان مطالعه هماهنگ با آن افزايش نمييابد امري
ضروري است(شكويي،1:0177،به نقل از فريل .)0بر همين اساس سؤالات پژوهش حاضر عبارتند
از-0 :چه عواملي در عدم گرايش به مطالعه در معلمان مدارس ابتدايي مناطق روستايي استان همدان
مؤثرند-2:عوامل بازدارندهي گرايش به مطالعه در معلمان مدارس ابتدايي مناطق روستايي كدامند؟-1
عوامل شناسايي شده تا چه اندازه از برازش مناسب برخوردارند؟
شكوهيان( )0171در پژوهش خود به اين نتيجه دست يافت كه معلمان دورهي ابتدايي ،از علوم
و فنون جديد و نظريههاي يادگيري اطلاع چنداني ندارند .صافي( )0176در پژوهش خود نشان داد
معلماني كه در دورههاي آموزشي ضمن خدمت شركت مي كنند و اطلاعات خود را از طريق مطالعه
به روز ميكنند از كارايي بيشتري نسبت به معلماني كه در اين دورهها شركت نميكنند دارند.
1-L.Ferrill
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دانشپژوه( )0182در پژوهشي خود به اين نتيجه رسيد كه مهارت عمومي معلمان دورهي ابتدايي
از حداقل ملاک تعيين شده بالاتر است ،اما ميانگين مهارتهاي اختصاصي آنها نزديک به حد متوسط
است .سامانيان( )0181نيز در پژوهشي نشان داد كه عوامل خانوادگي همچون سطح تحصيلات
خانواده،ميزان درآمد خانواده و ...درميزان مطالعه افراد نقش داشته است .گودرزي( )0188در بررسي
نوع و ميزان مطالعه معلمان و راهكارهاي افزايش آن به اين نتيجه رسيد كه بيشترين ميزان مطالعهي
معلمان روزانه  0ساعت ،مقدار متوسط مطالعهي معلمان  2-1ساعت در هفته و كمترين ميزان
مطالعهي آنها بين  1-6ساعت در ماه است .بيشترين ميزان نوع مطالعهي معلمان مربوط به كتابهاي
مذهبي و اخلاقي و بعد از آن كتابهاي كمک آموزشي ميباشد .همچنين بين انواع راهكارهاي افزايش
مطالعه ،بيشترين راهكار مربوط به راهكارهاي اقتصادي و كمترينِ آن مربوط به راهكارهاي فرهنگي
ميباشد .يداللهي و سيف( )0183در پژوهشي مشابه به اين نتيجه رسيدند كه ميزان مطالعهي معلمان،
11دقيقه در روز با  20دقيقه مطالعهي شغلي و تحصيلي و  3دقيقه مطالعهي متفرقه ميباشد ،كه در
مقايسه با آمار و ميانگين جهاني كه مقدار 11دقيقه است ،مقداربسيار كمي ميباشد .محبوب()0130
در تحقيقات خود دريافت كه شاخص امانت كتاب از كتابخانه ،تبيينكنندهي ميزان مطالعه در جامعه
است و ميتوان با ضريب اطمينان خوبي ،با پايش شاخص امانت ،سرانهي مطالعهي آزاد در جامعه
را پيشبيني كرد .بر طبق آمار رسمي نهاد كتابخانههاي عمومي كشو ،تعداد عناوين امانت رفته در
سال 0183برابر با  11181881عنوان كتاب و جمعيت ايران در همين سال طبق اطلاعات مركز آمار
ايران بطور تقريبي  71111111نفر بود .بنابراين شاخص امانت در اين سال در كشور ،برابر با 1/6
عنوان كتاب به ازاي هر نفر ايراني ميباشد .بر اين اساس و با توجه به رابطهي ذيل ،سرانهي مطالعهي
آزاد ايرانيان در سال  0183برابر  01/88دقيقه برآورد ميشود كه نسبت به ميانگين كل در جهان،
مقدار پاييني است.

( ) FR = 1/337 L + 14/078
(  = FRمطالعهي آزاد  = L ،امانت )
آكِند و تِلا )2117( 0دريافتند كه 16درصد از جامعهي آماري در روز فقط 0ساعت مطالعه،
حدود11درصد روزانه 2ساعت مطالعه و مابقي بيشتر از 2ساعت مطالعه ميكردند .همچنين
1- Akande & Tella
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دانشآموزان عواملي مانند ناكافي بودن تعداد كتابهاي كتابخانه و تماشاي تلويزيون را دليل اصلي
پايين بودن ميزان مطالعهي خود بيان كردند .هانتلي )2118(0در پژوهش خود به اين نتيجه رسيد كه
مهارتهاي معلمان شامل سه زمينهي دانش حرفهاي(دانش محتوا-شناخت دانشآموز و آگاهي از
تدريس و يادگيري) ،عمل حرفهاي(طراحي يادگيري-ايجاد محيط يادگيري و سنجش يادگيري) و
تعهد حرفهاي( مشاركت-رهيري-ارزشها و اخلاقيات) ميباشد .هونگ )2118(2در پژوهش خود
به اين نتيجه رسيد كه توسعهي حرفهاي معلم از شش دسته صلاحيت شامل(توانايي فكري ،سيستم
ارزشها ،مهارتهاي بين فردي ،توانايي مديريت ،توانايي هاي حرفه اي و ويژگي هاي شخصيتي)
تشكيل شده است .توماس )2113( 1در پژوهش خود به اين نتيجه رسيدكه عواملي مانند وضعيت
اقتصادي خانواده ،وضعيت كتابخانهها و عوامل فردي از جمله عوامل مؤثر در گرايش يا عدم گرايش
افراد به مطالعه هستند .فوكودا و يوشيدا )2102( 1نيز در بررسي عوامل تشويق كننده در افزايش
ميزان مطالعهي خارج از كلاس در مدارس ژاپن به اين نتيجه رسيدند كه ميزان مطالعات خارج از
كلاسي دانشآموزان ،روزانه حدود0ساعت ميباشد و براي بالا بردن ساعات مطالعهي خارج از
كلاسي مي توان از روشهايي مانند بالا بردن تعامل ميان معلم و شاگرد و انتقال آموزش به محيط
بيرون از مدرسه از طريق دادن تكاليف پژوهشي به دانشآموزان استفاده كرد .ماكري )2102( 1در
تحقيق خود به اين نتيجه رسيد كه حضور بالاي كتاب در خانه مترادف با اينست كه زمينههاي
آموزش كودكان از نظر فرهنگي قدرت مييابد و همچنين كساني كه از سنين پايين ،مطالعه را آغاز
ميكنند ،داراي تواناييهاي شناختي و اجتماعي بيشتري نسبت به ديگران ميشوند و در زندگي
آيندهي خود موفقترند .چيو 6و ديگران( )2101در بررسي اثرات خانواده در مطالعهي دانشآموزان
ابتدايي به اين نتيجه رسيدند كه بخش قابل توجهي از سرمايهي فرهنگي خانواده در دوران كودكي
به درون كودک نفوذ كرده و كودكاني كه در خانوادههايي با ميزان مطالعهي بالا ،رشد كردهاند ،از

0 -H.Huntly
2 -J. Hong
3- Thomas
4-Fukuda & Yoshida
5- Macri
6- Chiu
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نظر انگيزهي مطالعه ،انگيزهاي بيشتر و بالاتر از ساير كودكان دارند .كريستين )2101( 0در پژوهش
خود تحت عنوان ((تشويق به مطالعه در نوجوانان)) كه در بين دانشآموزان استراليايي انجام داد به
اين نتيجه رسيد كه نقش معلمان در ترويج مطالعه ،فراتر از هر فرد ديگري است و معلم ميتواند با
فعاليتهايي همچون خواندن كتاب با صداي بلند در كلاس و بردن دانشآموزان به نمايشگاه كتاب،
نوجوانان را به مطالعه تشويق كند .كريستين همچنين با تجزيه و تحليل اطلاعات بدست آمده از
مصاحبه و پرسشنامه ،به اين نتيجه رسيد كه دانشآموزان ،مطالعه را بعنوان يكي از تفريحات
لذتبخشِ خود ،معرفي ميكنند.

روش پژوهش
براي انجام اين پژوهش از روش تحقيق توصيفي از نوع پيمايشي استفاده شده است .در تحقيقات
توصيفي محقق بدنبال چگونه بودن موضوع است و ميخواهد بداند پديده ،متغير ،شيء يا مطلب
چگونه است(بازرگان و ديگران .)82:0181،جامعهي آماري اين پژوهش تمامي معلمان مقطع ابتدايي
شهرستانهاي شمالي استان همدان در سالتحصيلي 0131-31ميباشند .همچنين روش نمونهگيري
پژوهش حاضر تصادفي ساده ميباشد ،بطوريكه از سه شهرستان رزن ،كبودراهنگ و بهار كه در
مجموع شامل0166نفر معلم ابتدايي ميباشد 111 ،به تصادف انتخاب ميشود .ابزار جمعآوري
اطلاعات در اين پژوهش ،پرسشنامهي11گويهاي محقق ساخته است كه از طريق مصاحبههاي
غيررسمي،استفادهاز نظر متخصصان و...تهيه شده و به سنجش عوامل مؤثر در عدم گرايش معلمان
مدارس ابتدايي به مطالعه ،ميپردازد.

یافتهها
ابتدا امكان انجام تحليل عاملي بر نمونه تحقيق با استفاده از آزمون بارتلت و شاخص كفايت نمونه
برداري ) (KMOبررسي شد .شاخص كفايت نمونه گيري) (KMOبرابر  1/61بوده است .بنابراين
حجم نمونه براي انجام تحليل عاملي كافي ميباشد .همچنين مقدار آزمون بارتلت  2617/087در
سطح  1/10معني دار است كه نشان ميدهد كه از يک طرف بين گويههاي يک عامل با عامل ديگر

7- Kristin
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همبستگي مشاهده نميشود ،بعبارتي ديگر ماتريس همبستگي در جامعه برابر صفر نميباشد .بنابراين
شرايط تحليل عاملي حاصل شده است .در جدول  0-1نتايج مربو به اين دو آزمون آمده است.
جدول  :0-1شاخص كفايت نمونه ( كيسر ،مير و الكين )0و آزمون كرويت بارتلت
آماره

شاخص ها

1/611

شاخص كفايت نمونه (كيسر ،مير و الكين)

2617/087

آزمون مجذور كاي آزمون بارتلت

1/111

سطح معني داري

در مرحله بعد از تحليل عاملي ،ارزش هاي ويژه عامل ها با روش تحليل مؤلفه هاي اصلي و قدرت
تبيين واريانس و درصد تجمعي واريانس آزمون مشخص شد.
جدول  :2-1عوامل بازدارندهي گرايش به مطالعه در معلمان مدارس ابتدايي
درصد واريانس

درصد تراكمي واريانس

رديف

عوامل

مقدار ويژه

تبيين شده

تبيين شده

0

عوامل مرتبط با اقتصاد خانواده

02/010

21/18

21/18

2

عوامل مرتبط با مدیریت مطالعه

3/61

01/21

18/10

1

عوامل مرتبط با منابع مطالعه

8/171

01/11

11/28

1

عوامل مرتبط با نقش و کارکرد رسانهها

8/161

1/12

18/11

از آنجايي كه دادههاي پيش از چرخش ،در ابتداييترين حالت خود قرار دارند و هيچ نظم معيني بر
آن ها حاكم نيست ،براي از بين بردن اين حالت و دستيابي به بهترين تركيب عاملي از چرخش
ضرايب حاصل از چرخش واريماكس پس از چرخش اصلاح مورد استنباط قرار ميگيرد .قبل از
پرداختن به تحليل عاملي تاييدي شاخصهاي توصيفي و ماتريس همبستگي عامل هاي شناسايي
شده ارائه شده است .با توجه بهدادهاي ارائه شده در جدول ،2-1اقتصاد خانواده با درصد واريانس
تبيين شدهي ،21/18مديريت مطالعه با درصد واريانس تبيين شدهي ،01/21منابع مطالعاتي با درصد
1- Caesar،Mir& Alkyn
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واريانس تبيين شدهي01/11و نقش و كاركرد رسانهها با درصد واريانس تبيين شدهي  1/12به عنوان
عوامل اول تا چهارم در عدم گرايش معلمان ابتدايي مدارس روستايي به مطالعه شناسايي شدند.
كلاين )2100( 0پيشنهاد ميكن د كه در مدل يابي علي ،توزيع متغيرها بايد نرمال باشد .قدر مطلق
چولگي و كشيدگي متغيرها به ترتيب نبايد از  1و  01بيشتر باشد .با توجه به جدول شماره 1-1
قدر مطلق چولگي و كشيدگي تمامي متغيرها كمتر از مقادير مطرح شده ميباشد .بنابراين اين
پيشفرض مدليابي علي يعني نرمال بودن تک متغيري برقرار است .در جدول شماره  1-1ماتريس
همبستگي متغيرهاي پژوهش ارائه شده اند.
جدول  :1-1شاخص هاي توصيفي متغيرهاي پژوهش
ميانگين

انحراف استاندارد

چولگي

كشيدگي

متغير
اقتصاد خانواده

2/32

1/67

1/27

1/16

مديريت مطالعه

2/62

1/17

-1/72

1/11

منابع مطالعه

2/17

1/68

1/11

1/11

نقش و كاركرد رسانهها

1/11

1/66

-1/00

1/13

جدول  :1-1ماتريس همبستگي متغيرهاي پژوهش
متغيرها

0

عدم گرايش به مطالعه

0

2

1

اقتصاد خانواده

**1/13

0

مديريت مطالعه

**1/11

-1/16

0

منابع مطالعه

**1/60

**1/20

1/116

نقش و كاركرد رسانهها

**1/17

1/13

1/17

1

1

0
1/17

0

همانطور كه از جدول  1-1مشاهد مي شود بين عدم گرايش به مطالعه با اقتصاد خانواده(،)1/13
مديريت مطالعه ( ،)1/11منابع مطالعه( )1/60و نقش و كاركرد رسانهها ( )1/17همبستگي مثبت و
معني داري در سطح معني داري  1/10وجود دارد .نتايج تحليل عاملي تاييدي عوامل موثر بر عدم
1- Kline
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گرايش به مطالعه در ادامه ارائه شده است .نتايج تحليل عاملي تاييدي عوامل موثر بر گرايش به
مطالعه در ادامه ارائه شده است.
جدول  :1-1شاخص كفايت نمونه ( كيسر ،مير و الكين) و آزمون كرويت بارتلت
آماره

شاخص ها

1/10

شاخص كفايت نمونه (كيسر ،مير و الكين )
آزمون مجذور كاي آزمون بارتلت

27/12

سطح معني داري

1/111

شاخص كفايت نمونه گيري) (KMOبرابر  1/10بوده است .بنابراين حجم نمونه براي انجام تحليل
عاملي كافي مي باشد .همچنين مقدار آزمون بارتلت  27/12در سطح  1/10معني دار است كه نشان
مي دهد كه از يک طرف بين گويه هاي يک عامل با عامل ديگر همبستگي مشاهده نمي شود،
بعبارتي ديگر ماتريس همبستگي در جامعه برابر صفر نمي باشد .بنابراين شرايط تحليل عاملي
حاصل شده است.
جدول  : 6-1مجموع واريانس تبيين شده
عامل

ارزش ويژه

درصد تبيين واريانس

درصد تجمعي واريانس

عوامل موثر بر عدم

0/17

26/86

18/11

گرايش به مطالعه

همانگونه كه در جدول  6-1مشخص است كه  18/11درصد از واريانس كل عدم گرايش به
مطالعه را تبيين مي كند كه قدرت تبيين نسبتاً مناسبي است.
جدول  7-1ماتريس دوران يافته ابعاد بعد چرخش
عامل

بارعاملي

عامل اقتصاد خانواده

1/80

عامل مديريت مطالعه

1/77

عامل منابع مطالعه

1/70

عامل نقش و كاركرد رسانهها

1/61
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نتايج جدول  7-1نشان مي دهد كه  1عامل اصلي كه در مجموع  18/11درصد از واريانس نمرههاي
مقياس را تبيين مي كنند و مورد تاييد قرار گرفت .نتايج تحليل عاملي تاييدي اقتصاد خانواده در
ادامه ارائه شده است.
جدول  : 7-1مجموع واريانس تبيين شده
عامل

ارزش ويژه

درصد تبيين واريانس

درصد تجمعي واريانس

اقتصاد خانواده

02/01

21/18

21/18

همانگونه كه در جدول  7-1مشخص است  21/18درصد از واريانس كل عامل اقتصاد خانواده را
تبيين مي كند كه قدرت تبيين نسبتاً مناسبي است.
جدول  8-1ماتريس دوران يافته ابعاد بعد چرخش
عامل

بارعاملي

مطالعه ،تأثير چنداني در ميزان حقوق و مزاياي دريافتي من ندارد.

1/71

از كودكي ،هزينه كردن براي مطالعه اهميت چنداني برايم نداشته است.

1/71

به نظر من بالا بودن قيمت كتابها ،عاملي براي كاهش ميزان مطالعه است.

1/61

در جامعهي ما ،راههاي كسب ثروت چندان نيازمند مطالعه و كسب علم نيست.

1/62

فكر ميكنم افراد مجرد ،زمان بيشتري براي مطالعه كردن دارند.

1/17

هنگام مطالعه كردن ،مسائل و مشكلات زندگي حواسم را پرت ميكند.

1/11

نتايج جدول  8-1نشان مي دهد كه  6عامل اصلي كه در مجموع  21/18درصد از واريانس نمرههاي
مقياس را تبيين ميكنند و مورد تاييد قرار گرفت .نتايج تحليل عاملي تاييدي مديريت مطالعه در
ادامه ارائه شده است.
جدول  : 3-1مجموع واريانس تبيين شده
عامل

ارزش ويژه

درصد تبيين واريانس

درصد تجمعي واريانس

مديريت مطالعه

3/61

01/21

18/10

همانگونه كه در جدول  3-1مشخص است  18/10درصد از واريانس كل مديريت مطالعه را تبيين
مي كند كه قدرت تبيين نسبتاً مناسبي است.
جدول  01-1ماتريس دوران يافته ابعاد بعد چرخش
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عامل

بارعاملي

با روشهاي صحيحِ مطالعهكردن ،آشنا نيستم.

1/76

اينكه در چه زمينههايي مطالعه كنم ،برايم روشن و مشخص نيست.

1/61

به دليل اجرايِ روشهاي تدريس سنتي در كلاس درس ،نميتوانم ارتباط معنيداري بين

1/18

تدريس و افزايش علم و آگاهي پيدا كنم.

نتايج جدول  01-1نشان مي دهد كه  1عامل اصلي كه در مجموع  18/10درصد از واريانس نمره
هاي مقياس را تبيين مي كنند و مورد تاييد قرار گرفت .نتايج تحليل عاملي تاييدي منابع مطالعه در
ادامه ارائه شده است.
جدول  : 00-1مجموع واريانس تبيين شده
عامل

ارزش ويژه

درصد تبيين واريانس

درصد تجمعي واريانس

منابع مطالعه

8/171

01/11

11/28

همانگونه كه در جدول  00-1مشخص است  11/28درصد از واريانس كل ،منابع مطالعه را تبيين
مي كند كه قدرت تبيين نسبتاً مناسبي است.
جدول 02-1ماتريس دوران يافته ابعاد بعد چرخش
عامل

بارعاملي

ازسوي سازمانها و مراجع مربوطه ،كتب و منابع ارزشمندي جهت مطالعه به معلمان

1/61

معرفي نمي شود.
محدوديت زمانيِ ساعات كار كتابخانهها ،مانع حضور من در كتابخانه است.

1/62

كتابخانههايِ در دسترسِ من ،به حد كافي مجهز نيستند.

1/60

ميزان مطالعه ،در انتخاب معلم نمونه تاثير چنداني ندارد.

1/11

نتايج جدول  02-1نشان مي دهد كه  1عامل اصلي كه در مجموع  11/28درصد از واريانس
نمرههاي مقياس را تبيين مي كنند و مورد تاييد قرار گرفت .نتايج تحليل عاملي تاييدي نقش وكاركرد
رسانهها در ادامه ارائه شده است.
جدول  : 01-1مجموع واريانس تبيين شده
عامل

ارزش ويژه

درصد تبيين واريانس

درصد تجمعي واريانس

نقش و كاركرد رسانهها

8/161

1/12

18/11
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همانگونه كه در جدول  01-1مشخص است  18/11درصد از واريانس كل،نقش و كاركرد رسانهها
را تبيين مي كند كه قدرت تبيين نسبتاً مناسبي است.

جدول  01-1ماتريس دوران يافته ابعاد بعد چرخش
عامل

بارعاملي

ت تشويق و ترغيبِ افراد ،به مطالعه انجام
به نظر من رسانهها هيچ تلاشي در جه ِ

1/71

نميدهند.
بدليل تداخل ساعات شغلي من و ساعات كار كتابخانهها ،نمي توانم از خدمات

1/72

كتابخانهها استفاده كنم.

نتايج جدول  01-1نشان مي دهد كه  2عامل اصلي كه در مجموع  18/11درصد از واريانس نمره
هاي مقياس را تبيين مي كنند و مورد تاييد قرار گرفت.

نمودار :2-1الگوي آزمون شده پژوهش در حالت استاندارد
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نمودار :1-1الگوي آزمون شده پژوهش در حالت معني داري
همانطور كه در نمودارهاي شماره  2-1و  1-1از خروجي هاي نرم افزار ليزرل براي متغيرهاي
مكنون گرايش به مطالعه قابل مشاهده است ،عامل اقتصاد خانواده ( )1911با آمارهي تي ،1967
مديريت مطالعه ( )1913با آمارهي تي  ،1927منابع مطالعه( )1/18با آمارهي تي  1901و عوامل نقش
و كاركرد رسانهها ( )1911با آمارهي تي  1917مورد تاييد قرار گرفتند .بارهاي عاملي (برآوردهاي
استاندارد) متغيرهاي اندازهگيري براي عامل مكنون گرايش به مطالعه بين  1/18تا  ،1/11بدست آمد.
جدول  :01-1مقادير  Tو سطح معني داري آنها
سطح معني داري

1/11

1/10

1/110

آماره T

از  0/36تا2/18

از  2/18تا 1/23

از  1/23به بعد

براي بررسي ميزان برازش مدل آزمون شده از شاخص هاي معرفي شده توسط كلاين ()2100
استفاده شد .اين شاخص ها شامل  X2/d.fكه مقادير كمتر از  1قابل پذيرش هستند ،شاخص
نيكويي برازش ،)GFI( 0شاخص برازش تطبيقي )CFI( 2كه مقادير بيشتر از  1/3نشانگر برازش

1- Goodness of Fit Index
2- Comparative Fit Index
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مناسب الگوي هستند ،شاخص نيكويي برازش تعديل يافته )AGFI( 0كه مقادير بيشتر از  1/8قابل
قبول هستند و مجذور ميانگين مربعات خطاي تقريب )RMSEA( 2كه مقادير كمتر از  1/18نشانگر
برازش مناسب الگوي هستند.
جدول  :06-1شاخص هاي نيكويي برازش الگوي آزمون شده پژوهش
AGFI
1/38

GFI
1/33

CFI
1/37

RMSEA
1/111

X2/df
1/311

بحث ونتیجهگیری
نتايج اين پژوهش نشان ميدهد كه چهار عامل اقتصاد خانواده ،مديريت مطالعه ،منابع مطالعاتي و
نقش و كاركرد رسانهها جمعاٌ با درصد واريانس تبيين شدهي 13/31از عوامل مهم عدم گرايش
معلمان مدارس ابتدايي مناطق روستايي به مطالعه ميباشند .در بحث اقتصاد خانواده ،عدم تأثير
مطالعه در ميزان حقوق و مزاياي دريافتي داراي بيشترين تأثير در عدم گرايش معلمان مدارس
ابتدايي به مطالعه ميباشد .نتايج پژوهشهاي افرادي چون اماني( ،)0173سامانيان( )0181و
توماس( )2113نيز يافتههاي اين پژوهش را تأييد ميكند .با توجه به اين امر شايد بتوان گفت كه
يكي از مهمترين عواملي كه ميتواتند نقش تعيين كنندهاي در بالا بردن ميزان مطالعه در بين معلمان
داشته باشد ،تناسب ميزان مطالعه و سواد تخصصي معلمان با حقوق و مزاياي دريافتي آنان است.
در همين راستا با بهبود وضعيت مالي و معيشتي معلمان ميتوان زمينهاي ايجاد كرد تا معلمان بدون
دغدغهي هاي اقتصادي به مطالعه بپردازند .در زمينهي مديريت مطالعه ،آشنا نبودن معلمان با روشها
و فنون صحيح مطالعه ،داراي بيشترين تأثير در عدم گرايش معلمان به مطالعه است .نتايج پژوهشهاي
افرادي چون گودرزي( ،)0188كرمي( )0130و توماس( )2113نيز يافتههاي اين پژوهش را تأييد
ميكند .اين بدان معني است كه عواملي همچون عدم آشنايي با روشهاي صحيح مطالعه ،مطالعه در
زمانهاي نامناسب ،ناتواني در انتخاب منابع مطالاتي مناسب و  ...باعث شده است تا حتي اگر معلمي
به مطالعه علاقه ي شديد هم داشته باشد ،يا نمتواند مطالعه را شروع كند يا مدت كوتاهي پس از
1- Adjusted Goodness of Fit Index
2- Root Mean Square Error of Approximation
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آغاز مطالعه از مطالعه خسته و آن را رها كند .بنابراين آموزش و پرورش ميتواند با برگزاري
كارگاههاي آموزش فنون مطالعه ،اين مشكل را تا حد زيادي رفع نمايد .در مورد منابع مطالعاتي،
عدم معرفي منابع ارزشمند و معتبر براي مطالعه به معلمان ،داراي بيشترين تأثير در عدم گرايش
معلمان به مطالعه است .نتايج پژوهشهاي افرادي چون كرمي( )0130وآكِند و تِلا( )2117نيز يافتههاي
اين پژوهش را تأييد ميكند .با توجه به اين امر شايد بتوان گفت كه عدم دسترسي به كتابخانههاي
غني و منابع ارزشمند سدي است كه حتي جلوي مطالعهي معلمان علاقهمند به مطالعه را نيز گرفته
است .در نتيجه ميتوان با غني سازي كتابخانهها و ساير منابع مطالعاتي و زمينهسازي شرايطي كه
معلمان بتوانند به اساني به منابع ارزشمند مطالعاتي دست يابند ،ميتوان اين عامل تضعيفكنندهي
مطالعه را تا حد زيادي كاهش داد .و در نهايت در زمينهي نقش و كاركرد رسانهها ،عدم توجه
رسانهها به مسأله ي مطالعه بيشترين تأثير را در عدم گرايش معلمان ابتدايي به مطالعه دارد .نتايج
پژوهشهاي افرادي چون كرمي( )0130وآكِند و تِلا( )2117نيز يافتههاي اين پژوهش را تأييد ميكند.
در اين زميه شايد بتوان گفت كه توجه بسيار سطحي رسانهها به امر مطالعه و شعارهاي نمادين آنها
در بازهاي زماني خاص همچون هفتهي كتاب يا پژوهش به عاملي تبديل شده است كه به جاي
تشويق و ترغيب افراد به مطالعه ،آنها را از مطالعه گريزان كرده است .براي رهايي از اين مشكل
سازمانها و نهادهاي ذيربط بايد با انجام اقداماتي بنيادي و حياتي زمينهي توجه بيشتر و واقعيتر
رسانهها به امر مطالعه را فراهم كنند .در رابطه با هدف ديگر اين پژوهش يعني بررسي برازش آماري
عوامل شناساييشده ،نتايج بدست آمدهي حاصل از شاخصهاي مجذور كاي )-(X2نسبت
) ،(X2/dfنيكويي برازش ( ،)GFIبرازش تطبيقي ( ،)CFIنيكويي برازش تعديل يافته ( )AGFIو
مجذور ميانگين مربعات خطاي تقريب ( )RMSEAنشانگر برازش مناسب الگوي مورد نظر هستند.
نتيجهي اين پژوهش تأييد كنندهي اين است كه عدم گرايش معلمان مدارس ابتدايي به مطالعه معلول
يک علت خاص نيست و عوامل زيادي در اين زمينه دخيلاند ،در نتيجه تمامي سازمانها و مسئولين
ذيربط بايد با همكاري يكديگر زمينه را براي رفع اين موانع فراهم كنند.
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«جایگاه اخلاق در حرفهی معلمی»
صدیقه سورگی

1

چکیده
اخلاق بخش جدايي ناپذير زندگاني انساني است .بشر سالها ،در تلاش بوده است تا اين موضوع
مهم را به حوزة آگاهي كشانده و شناخت خود را دربارة آن افزايش دهد .مفهوم اخلاق ازمفهوم هاي
بنيادي و بسيار چالش برانگيز است .علم اخلاق با پرسشهاي اساسي در مورد ماهيت خوب و بد و
زشتي و زيبايي روبه روست .سازمان هاي آموزشي وبطور ويژه معلمان ،به عنوان يكي از اساسي
ترين و حياتي ترين سازمان هاي هر جامعه نقش مهمي در بحث اخلاق واخلاق حرفه اي دارند .

موفقيت چشم گير سازمان هايي با حداقل امكانات انساني از يک سوي و شكست و فروپاشي
سازمان هايي با بهترين امكانات و توانايي ها از سوي ديگر بيانگر تصميم گيري هاي صحيح يا
غلط مديران و وجود كاركناني متعهد و تلاشگر يا بي تفاوت است.
دراين مقاله به بررسي علم اخلاق وبه طور خاص اخلاق در حرفه ي معلمي پرداخته شده است
وراهكارهايي براي بهبود وضعيت حاضر ارائه كرديده است .
کلمات کلیدی :اخلاق حرفه اي ،آموزش ،اخلاق حرفه اي آموزش

 . 0دانشجوي كارشناسي ارشد حسابداري دانشگاه آزاداسلامي شهرستان بيرجند ا هنرآموز حسابداري ا آموزش
وپرورش شهرستان قاينات
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مقدمه
حرفة معلمي با توجه به ماهيت آن و با توجه به اين موضوع كه سر و كار آن با دانش آموزان است
در زمرة حرفه هاي حساس نسبت به موارد اخلاقي است .تعهد و انتظار والدين ،جامعه و همكاران
از معلمان و نيز تعهدهايي كه معلمان بايد در مورد حرفه خود داشته باشند ،وضعيت اخلاق حرفه
اي آنان را پيچيده تر مي كند و اهميت صورت بندي اخلاق حرفه اي معلمي در همين موارد است .

آنچه مورد نياز است صورت بندي نظري موضوع و سپس تجلي آن در قالب قوانين ومقررات خاص
است .با بررسي اين موارد مي توان اين زمينه را فراهم كرد كه در آينده نزديک معلمان ما از چنين
قواعدي برخوردار باشند و مي توان از آنان انتظار داشت كه گونه اي از اخلاق را در زمينة حرفه
خود در محيط كاري و در محيط اجتماعي رعايت كنند .لازمه چنين كاري اين است كه مباني نظري
اين موضوع مورد بررسي قرار گيرد .

اخلاق بخش جدايي ناپذير زندگاني انساني است .بشر سالها ،در تلاش بوده است تا اين موضوع
مهم را به حوزة آگاهي كشانده و شناخت خود را دربارة آن افزايش دهد .مفهوم اخلاق ازمفهوم هاي
بنيادي و بسيار چالش برانگيز است .علم اخلاق با پرسشهاي اساسي در مورد ماهيت خوب و بد و
زشتي و زيبايي روبه روست .

يكي از شاخه هاي علم اخلاق كه مي توان در آن به بررسي عمل اخلاقي پرداخت ،اخلاق حرفهاي
است .علم اخلاق حتي پيش از ميلاد در شغلها و حرفه هاي گوناگون وارد شده بود.نخستين قانون
تدوين شده در زمينه اخلاق حرفه اي به سوگند نامه پزشكي بقراط در يونان باستان ؛ باز مي گرددكه
درآن وظايف ومسئوليتهاي اخلاقي پزشكان مشخص شده بود .اخلاق حرفه اي عبارت است از
مجموعه قوانين اخلاق حرفه اي كه در وهله اول ازماهيت حرفه يا شغل به دست آمده است) كيچنر،
1031و  1034 (.مهم ترين وظيفه اخلاق حرفه اي رشد و توسعه قوانيني مبتني بر اخلاق در شغل
مورد نظر است .اين موضوع در تعليم و تربيت
بسيار مهم تر است ،اينكه تدريس در ميان ساير مشاغل به صورت يک حرفه مورد توجه قرار
گيرد،موضوع بحث انگيزي است .اما نمي توان انكار كرد كه مؤسسه هاي آموزشي در پي اين هستند
كه يک شرايط حرفه اي واقعي براي تدريس ايجاد كنند .تدريس را يک فعاليت حرفه اي معرفي
مي كنندكه به شدت درگير بحثها و ملاحظه هاي اخلاقي است .در اين صورت معلم در قلب چنين
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حرفه اي قرار مي گيرد و بديهي است كه مقتضييات اين اخلاق،متفاوت از ويژگيهاي اخلاقي
درسايرحرفه هاست .چراكه با توجه به ماهيت مشاغل متفاوت عمل اخلاقي در هر حرفه با توجه به
ماهيت آن حرفه تعريف مي شود.امروز جدالهاي اخلاقي بسياري در تعليم و تربيت مشاهده مي
شود .به عبارت ديگر بسياري ارزشهاي متفاوت وجود دارد كه با هم در تضادند و هيچ استانداردي
وجود ندارد كه معلمان از آنهاپيروي كنند .برخي از مسائل غير اخلاقي نظير تحقير ،توهين ،تهديد
وتنبيه بدني نمونه هاي روشني ازآن چيزي هستند كه امروز در آموزش و پرورش وجود دارد.

سردرگمي معلمان درقبال وظيفه اي كه در برابرخانواده هاي دانش آموزان ،توقع هاي اجتماع و
نيزدر قبال زندگي خوددارند و اينكه چگونه معلمان نسبت به آن موضوعات اخلاقي هوشيار شوند
وچگونه به طور مناسب با آنها روبه رو شوند ،موضوعي فوري و اساسي است .اين موضوع بسياردر
سالهاي اخير محققان انديشمندان در پي شناخت دلايل موفقيت و شكست منسجم ترين اجتماعات
بشري يعني سازمانها هستند( .قائدي & همكاران)0132 9
سازمان هاي آموزشي هم به عنوان يكي از اساسي ترين و حياتي ترين سازمان هاي هر جامعه
جايگاه خاصي دارند  .موفقيت چشم گير سازمان هايي با حداقل امكانات انساني از يک سوي و
شكست و فروپاشي سازمان هايي با بهترين امكانات و توانايي ها از سوي ديگر بيانگر تصميم گيري
هاي صحيح يا غلط مديران و وجود كاركناني متعهد و تلاشگر يا بي تفاوت است (بهرام زاده &
مرآتي. )0181 9
از آنجايي كه نيروي انساني كارآمد شاخص عمده برتري يک سازمان نسبت به سازمان هاي
ديگر نيز به شمار مي رود ،بنابراين كاركنان متخصص  ،وفادار  ،سازگار با اهداف و ارزش هاي
سازمان داراي انگيزه قوي ،تمايل و تعهد به حفظ عضويت سازماني از نيازهاي اصلي و بسيار
ضروري هر سازمان مي باشد .چرا كه سازمان به كاركناني نياز دارد كه به فراتر از شرح وظايف مقرر
و معمول خود به كار و فعاليت بپردازد (بهاگير.)0183 9
واثقي ( )0171معتقد است قدرت فيزيكي و نيروي تحكم آميز وابسته نيست بلكه تا حدود
زيادي به نيروي تفكر ،شناخته و اولويت هاي اخلاق حرفه اي بستگي دارد .رهبري و مديريت تنها
با آگاهي هاي عمومي و تخصصي و نيز مهارت ها و تجربه ها در اجراي آموخته ها به سامان نمي
رسد عنصر ديگر كه در اين مديران نقش آفريني مي كند همانا اخلاق است .مديريت اخلاق در
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محيط كار منافع بسيار زيادي براي رهبران و مديران دارد؛ اعم از منافع عملكردي و منافع اخلاقي،
اين مطلب بخصوص در عصر حاضر كه مديران باارزش هاي بسيار متنوعي در محيط كار سر و كار
دارند ،صادق است .اما تاكنون كساني كه به مباحث اخلاق پرداخته اند بيشتر دانشمندان و فلاسفه
بودند نه مديران .
اخلاق در سازمان ها،نكته كانوني رفتار سازماني محسوب مي شود و اخلاق گرايي همچون اصل
مديريت لازمه مديريت سازمان ها ،به دور مانده از آن هستند  .جبل عاملي )  ( 1381بيان مي كند
مديران و كارگزاران سازمانها براي به انجام رساندن امورسازماني خود علاوه بر معيارهاي سازماني
و قانون نياز به مجموعه اي از رهنمودهاي اخلاقي و ارزشي دارند كه آنها را در اعمال و رفتار اداري
و سازماني ياري مي رساند  .باهمه رفتار هاي حساب گرانه كه در زندگي اجتماعي و شغلي انسانهاي
امروز ايجاد شده
است ،اخلاق همواره جايگاه خود را حفظ كرده و در هر مكان و در هر مناسبت كه رفتاري غير
اصولي و ناپسند مشاهده مي شود ،اين افسوس را به همراه دارد كه چرا اخلاق رعايت نشده و يا
چه خوب بود اخلاق در زندگي و به ويژه اخلاق حرفه اي در كار  ،جايگاه ومنزلت خود را حفظ
مي كرد.

عباس زاده ( )0181نيز در اين باره بيان مي كند اخلاق براي مدير همچون مشاوري آگاه و
معاوني آشناست كه مشكلات را مي گشايد و مديريت با استفاده از روش هاي آميخته به اخلاق
انساني مي تواند بسياري از نابساماني هايي را سامان بخشد و شور و انگيزه را بالا ببرد .چه بسيارند
مديراني كه با داشتن خصوصياتي همانند قاطعيت  ،تخصص  ،قدرت ،اگاهي هاي لازم در سطحي
بالا قرار داشته اند ولي به دليل رعايت نكردن مسائل اخلاقي در حوزه مديريت ،موفقيت مطلوب را
كسب نكرده اند و در نتيجه با ناكامي روبرو شده اند.

و اما اخلاق حرفه اي همچون شاخه اي از دانش اخلاق به بررسي تكاليف اخلاقي در يک حرفه
و مسائل اخلاقي آن مي پردازد .اخلاق حرفه اي در نسبت با محوريت انسان و انگيزه خدمت به
ديگران در طول تاريخ متحول گرديده است .به گونه اي كه امروز انسان در خدمت حرفه به ابزاري
در جهت اهداف صرف مادي تبديل شده است ( .جبل عاملي)0180 9
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مفهوم شخاسی و اهمیت اخلاق حرفه ای
مراد از اخلاق حرفه اي مسئوليت اخلاقي فرد از نظر حرفه است .اخلاق حرفه اي هم برمسئوليت
فرد در حكم شخص حقيقي تأكيد دارد و هم عنوان برخاسته از شغل را در مسئوليتهاي اخلاقي
لحاظ مي كند) قرا ملكي،
از اين رو هر شغل به اقتضاي حرفه ،مسئوليتهاي اخلاقي خاص مي آفريند .افراد در شغل هاي
گوناگون با مسائل اخلاقي گوناگون مواجه هستند وتنوع گرايي و تخصص گرايي يكي از مهم ترين
قضاوتهاي اخلاق فردي و اخلاق شغلي است.اخلاق در اين مفهوم به شغل وابسته است كه بر حسب
تنوع مشاغل نياز به اخلاقيات ويژه هست:اخلاق پزشكان ،اخلاق معلمان ،اخلاق مديران ،اخلاق
سرپرستان ،اخلاق وكلا و  ، ...البته به شغل ).وابسته بودن اخلاق به معناي نسبي بودن اخلاق نيست.
(قائدي & همكاران)0132 9

اخلاق حرفه ای آموزش و تدریس
سه گروه اصلي تأثيرگذار و تأثيرپذير مرتبط با كاركردآموزشي دانشگاه عبارتند از مديران و
سياستگذاران ،اعضاي هيأت علمي و دانشجويان .در اين ميان ،اعضاي هيأت علمي نقش اصلي را
در اداره و هدايت امر آموزش بر عهده دارند .پايبندي اعضاي هيأت علمي به اصول و ارزش هاي
اخلاق حرفه اي ،هم از منظر توسعه ي فرهنگ سازماني مبتني براخلاقيات و هم از منظر انتقال
صفات مميزه و ويژگي هاي برجسته ي انساني به دانشجويان و در نتيجه اشاعه ي آن ها درجامعه،
بسيار حائز اهميت است .اساتيد دانشگاهها
صرفنظر از رشته ي تخصصي خود كه بايد در آن مهارت داشته باشند ،از آن جا كه وظيفه ي
تدريس و آموزش را به عهده دارند بايد در حرفه ي معلمي هم مهارت داشته و بااصول حرفه اي
آن آشنا باشند؛ چرا كه آموزش نخستين كاركرد و مأموريت دانشگاه محسوب مي شود .آموزش هاي
ارائه شده از سوي يک نظام آموزشي ممكن است منجر به بروز رفتارهايي خاص در جامعه شود كه
از نظر اخلاقي قابل نقد و بررسي باشد .براي مثال ،نحوه ي تدريس مي تواند موجبات يادگيري
مطلوب دانش آموزان متناسب با تحولات علمي و تقاضاهاي جامعه را فراهم بياورد يا نياورد؛ منابع
آموزشي ،محتوا و سرفصل هاي دروس ممكن است به گونه اي باشند كه نوع خاصي از تفكر و
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انديشه را تقويت يا تضعيف كنند كه براي جامعه داراي فوايد يا مضرات فراواني باشد ،نوع رفتار
استاد مي تواند بر منش و رفتار دانش آموزان تأثير مثبت يا منفي داشته باشد (فراستخواه. )0181 9
بنياد نظري اخلاق حرفه اي معلمان را همان نظريه هاي اخلاق و نيز ماهيت اخلاق حرفه اي به
طور كلي مي سازد .به عبارت ديگر همان پيش فرضها و مفروضات در اينجا نيز مفروض
هستند.اخلاق حرفه اي معلمان بايد بتواند به ارائه ملاک نهايي ارزشها ،ترسيم جدول خوبيها و بديها،
حل تعارضات اخلاقي ،تحليل مسائل عيني ،موردي و مبتلا به در حوزه اخلاق حرفه اي معلمان،
تبيين معضلات اخلاقي در حوزه فعاليتهاي اخلاقي ...بپردازد .همچنين ابعادي كه براي دانش اخلاق
حرفه اي مورد بررسي قرار گرفت و ويژگيهايي كه براي مسائل اخلاقي بنگاه تعريف شد نيز براي
اخلاق حرفه اي معلمان قابل تعريف است .با اين همه گرچه اخلاق همانند يک دانش كلي
برفرازحرفه ها وجود دارد ،اما ماهيت حرفه اي سبب مي شود كه هر كدام ،حوزه دانشي متفاوت را
ايجادكنند.

از اين رو در اخلاق حرفه اي معلمان به منزلة دانشي ميان رشته اي موارد زير وجود دارد:
 .0دانش اخلاق و اخلاق حرفه اي به طور كلي
 .2دانش تعليم و تربيت
 .1حرفه معلمي وتدريس.

در زمينه دانش اخلاق و اخلاق حرفه اي مهم ترين پرسش چگونگي ارتباط نظريه هاي اخلاقي
بااخلاق حرفه معلمي و نيز چگونگي ارتباط دانش اخلاق حرفه اي به طور كلي با اخلاق حرفه معلمي
است .در زمينه دانش تعليم و تربيت نيز مهم ترين سؤال ارتباط دانش نظري و كاربردي تعليم و
تربيت با معلمي و حرفه تدريس و در نتيجه اخلاق حرفه اي معلمان است ،از آنجا كه تعليم و تربيت
خود دانشي پيچيده ،چند بعدي و ميان رشته اي است ،اين پيچيدگي به اخلاق حرفه اي معلمان نيز
منتقل مي شود .به عبارت ديگر چالشهاي اساسي در تعليم و تربيت مشاهده مي شود وبسياري از
ارزشهاي متفاوت وجود دارد كه با هم در تضاد است .اين روزها جدالهاي اخلاقي بسياري در تعليم
و تربيت مشاهده مي شود و بسياري از ارزشهاي متفاوت وجود دارد كه با هم درتضادند و هيچ
استانداردي وجود ندارد كه معلمان از آنها پيروي كند) مثل ًا دو دهه پيش وقتي كه
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معلمان دانش آموزاني را كه داراي رفتار نامناسب بودند ،تنبيه مي كردند .نه تنها از آنها قدرداني
مي شد ،بلكه به وسيله والدين هم مورد احترام قرار مي گرفتند) نش  ،0330چن.) 2110
در زمينه حرفه معلمي و تدريس در واقع مهم ترين سؤال كه به اخلاق حرفه معلمي نيز مربوط
مي شود اين
است كه آيا معلمي و تدريس يک حرفه است يا خير در صورت حرفه بودن چگونه و چرا با
اخلاق مرتبط مي شود.

عخاصر اساسی اخلاق حرفه ای معلمان
با ملاحظه برخي از آيين نامه هاي اخلاقي حرفه اي معلمان از جمله آيين نامه اخلاقي حرفه اي براي
مربيان )2111(1آيين نامه هاي اخلاقي انجمن دوران اوليه كودكي در اونتاريو ،)2111(2آيين نامه
هاي اخلاقي انجمن انسان شناسي امريكا ،)0338(1آيين نامه اخلاق تربيت حرفه اي مونتانا.)0337( 1
آيين نامه اخلاقي حرفه ايي براي حرفه تدريس در تاسمانيا ( )2116و نيز در نظرآوردن گروههاي
ذينفع و مرتبط با تربيت و حرفه اي معلمي ،مي توان چهار گروه را شناسايي كردكه آيين نامه اخلاقي
معلمان بايد در ارتباط با آنها تنظيم شود كه عبارت اند از دانش آموزان،والدين ،اجتماع ،معلمان
ديگر)حرفه معلمي).

اصول اخلاق حرفه ای آموزش
اصول اخلاق حرفه اي آموزش از دو بعد قابل بحث است:
اول ،استانداردهاي اخلاقي كه بايد در امر آموزش رعايت شوند و مربوط به فرايند ياددهي -
يادگيري هستند.
دوم ،اصول اخلاق فردي كه فرد بايد خود را ملزم به رعايت آن ها در هر زمان و مكاني بداند .

0 . Code of ethics for educators
2 . Association of Early Childhood
1 . American Anthropological Association
1 .Professional education
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در اين مقاله بعد اول تحت عنوان الزامات اخلاق حرفه اي معلمي مورد بحث قرار گرفته و سعي
مي شود هم به كدهاي اخلاقي استاندارد جهاني و هم به دستورات اخلاقي دين مبين اسلام اشاره
شود .بعد دوم در قالب نقش استاد در تربيت اخلاقي دانش آموزان و اهميت الگو بودن استاد تببين
مي شود.

الزامات اخلاق حرفه ای معلمی
به طور كلي ،بايدگفت رعايت اخلاق آموزشي تضمين كننده ي سلامت فرايند ياددهي -يادگيري
است .در حقيقت ،ضوابط و ارزش هاي اخلاقي مرتبط با آموزش و يادگيري به اين امر كمک مي
كندكه حقوق دانش آموزان در برخورداري از بهترين آموزش ها وشأن يادگيري از يک طرف و شأن
و جايگاه علم و علم آموزي از طرف ديگر رعايت شود .
دانشگاه هاي بسياري از كشورها در راستاي فراهم كردن يک مجموعه از ضوابط و استانداردهاي
اخلاقي كه همه ي افراد به آن معتقد باشند و افزايش پايبندي به اصول حرفه اي ،براي بخش آموزش
به ويژه شاغلين حرفه ي معلمي يک مجموعه راهنما از كدهاي اخلاقي تدوين كرده اند ( .آراسته
& جاهد)0131 9
به طور كلي ،اگر چه اصول اخلاق حرفه اي مربوط به شغل معلمي در موسسات آموزش عالي
كشورهاي مختلف ،خاص و تابع قوانين هر كشور است اما غالب ًا در همه ي آن ها اصول زير ديده
ميشود .
 .0توانمخدسازی دانش آموزان  : 1معلم بايد در تكامل شناختي دانش آموزان مشاركت فعال
داشته باشد و از اعمالي كه همراه با تبعيض يا استثمار دانش آموز هستند بپرهيزد.

 .2ارتباط بی طرفانه با دانش آموزان :استاد بايد از ورود به يک ارتباط عاطفي دوطرفه با دانش
آموزان خود كه منجر به مساعدت نسبت به يک نفر يا اصطلاح ًا پارتي بازي مي شود ،اجتناب كند.

0.Student Development
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 .3رازداری : 1نمرات ،گزارشات حضور و غياب ،صحبت ها و ارتباطات فردي دانش آموزان
به عنوان مطالب محرمانه تلقي شده و تنها با رضايت دانش آموز يا براي امور قانوني آموزشگاه قابل
ارائه به ديگري هستند.

. 4احترام به همکاران: 2معلم بايد به مقام و شأن همكاران خود احترام گذاشته و همراه با آنان
در جهت تكامل و توانمندسازي دانش آموزان همكاري نمايد.

. 5احترام به موسسه: 3لازم است معلم نسبت به اهداف آموزشي ،سياستها و استانداردهاي
مؤسسه ي آموزشي آگاه بوده ،به آن ها احترام گذاشته و از آن ها تبعيت نمايد.

. 6تسلط به محتوا : 4يک معلم بايد كامل ًا به موضوع تدريس خود احاطه داشته و از دانش كافي
در اين زمينه برخوردار باشد و مطمئن باشد كه محتواي ارائه شده دقيق ،درست ،به روز و متناسب
با دوره ي مورد نظر است.

 . 7ارزشیابی معتبر دانش آموزان  : 5معلم بايد در ارزشيابي دانش آموزان از روشهاي معتبر
استفاده كرده وشفاف وبي طرف باشد و متناسب با اهداف آموزشي دوره ،دانش آموزان را ارزشيابي
نمايد.

. 8تسلط به اصول آموزش  :معلم بايد كامل ًا با اصول آموزش و روش هاي تدريس آشنا بوده
و روش تدريسي را انتخاب كند كه براي رسيدن به اهداف آموزشي مورد نظر مناسب باشد.

نكته ي قابل توجه اينكه مواردي چون تسلط به اصول آموزش و ارزشيابي معتبر دانش آموزان
با اينكه جزو كدهاي اخلاق حرفه اي استاندارد اغلب كشورهاي جهان هستند ،اما اغلب معلمان
بدون آمادگي قبلي در زمينه ي اصول معلمي وارد اين حرفه مي شوند .دراغلب موارد فرايند آموزش
و تدريس را از راه آزمون و خطا و درحين كار با دانش آموزان ياد مي گيرند .حال آن كه آشنا بودن

0 . confidentiality
2 . respect for colleagues
1 .respect for the institution
1 .content competence
1 .valid assessment of student
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افراد با حرفه ي معلمي و تسلط داشتن به آن ،يكي از راه هاي موثر برآوردن نيازهاي دانش آموزان
و ارتقاء و بهبود كيفيت كلي آموزش است.

بنابراين ،با عنايت به اينكه تسلط به اصول حرفه ي معلمي از الزامات اخلاقي اين حرفه است
لازم است به مسأله ي توانمندسازي اساتيد و معلمان در فرايند تدريس و آموزش بيشتر پرداخته
شود( .ايماني پور)0130 9

تعهدهای معلمان به دانش آموزان
در ارتباط با تعهدهاي معلمان نسبت به دانش آموزان ابهام ها و چالشهاي بسيار وجود دارد،به ويژه
اگر آيين نامه اي درباره آن وجود نداشته باشد .تعهد معلم نسبت به تشويق دانش آموزان امري
ستوده اما بسيار مبهم است ،نه زبان آن مشخص است و نه حدود آن و نه اگر درست انجام نگيردكسي
مسئوليت آن را مي پذيرد" .تشويق يا پاداش در مواردي بكار مي رود كه رفتاري دلخواه از فرد سر
بزند و نخواهيم كه آن رفتار باز هم تكرار شود و به صورت عادت در آيد(غزالي )0161
تعهد معلمان نسبت به تنبيه يا عدم آن نيز براي زندگي فعلي و آينده دانش آموزان بسيار حياتي
است .به زعم ابن سينا " براي نائل شدن به اين مقصود مربي بايد گاهي تهديد و گاهي ترغيب
نمايدو گاهي به ستودن و زماني به مذمت ،وقتي به اقبال و موقعي به اغراض ...
در هر صورت امروز وضعيت معلمان در اين زمينه روشن نيست و حدو مرزآن تعريف نشده
است.وضعيت تا آن اندازه مبهم است كه هنوز بر انجام يا عدم انجام دادن تنبيه بدني مناقشه است .

بنتام مي گويد :درد شر است و اعمال تنبيه نيز ضرورتاً شرارت است ،چرا كه پيامد تنبيه چيزي جز
درد نيست) پاپكين و همكاران )0111موارد بسيار ديگري وجود دارد كه معلمان بايد نسبت خود با
آن را دربارة دانش آموزان بدانند ،مانند ميزان و نحوه تعهد معلم به پيشرفت دانش آموزان،سلامتي
دانش آموزان ،حرمت و كرامت دانش آموزان.

تعهدهای معلمان نسبت به والدین
مسئله راهنمايي و كمک به دانش آموزان در آموزشگاه ،بنابر بند  2ماده  21اعلاميه حقوق بشرشرطي
است كه حوزه عمل آن را محدود مي كند و آن شرط ،تصويب و تأييد اولياي دانش آموزان است،
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تاريخ اجتماع هاي بشري نشان مي دهدكه به تدريج ازحيطه و وسعت حقوق خانواده كاسته مي
شود و به همان نسبت به اختيارات دولتها به تدريج افزوده شده است) پياژه.) 1375 ،
در زمينه تعليم و تربيت نيز اختيار تام ريش سفيد قبيله و سپس پدر خانواده و سرانجام
سايراولياي خانواده طي قرون اخير بيش از پيش براي مقررات مدرسه كه همواره به زبان كودک
نبوده اند محدود شده است ،دروضع موجود مجموعه اي از روشها همزمان به مدرسه و خانواده
ارائه مي شود كه ظهور آن در صحنه عمل تربيتي مطرح مي شود و مورد تحليل قرار مي گيرد.

اولياي بسياري وجود دارند كه پاره اي از آنها عالي هستند و پاره اي ديگر به خوبي گروه اول نيستند
و بايد كودک در برابر آنها محافظت شود و پاره اي از اوليا باهوش و مطلع و گروهي كم استعداد،
مرتجع هستند و مرددند كه به هنگام بيماري به پزشک مراجعه كنند .با آنها نمي شود درباره تربيت
يا روانشناسي صحبت كرد .چگونه بايد با اين نوع والدين رفتار كرد .بسياري از آنها نيت خوبي
دارند ،اما بر اثر جهل يا سنت پرستي با انجام دادن اموري كه واقع ًا براي آنها مفيد است مخالفت مي
ورزند .آنها به دليل اعتماد به روشهايي كه مدت زيادي اعمال مي شده است نمي خواهند روشهاي
ديگر روي بچه هايشان آزمايش شود و به دليل تمايل شديد به اينكه كودكانشان از ساير كودكان
عقب نيفتند ،با هر روش كه احساس كنند وقت كودكانشان را تلف ميكند مخالفت مي ورزند .از
اين رو موارد بسياري هست كه ميان معلمان و والدين اختلاف پديدمي آيد يا بر سر امور تربيتي
دانش آموزان توافق حاصل نمي شود .چگونه بايد اين اختلافات را حل كرد .با همه اين اختلافات،
ماده  21اعلاميه حقوق بشر ،در تفويض حق تقدم به اولياي دانش آموزان نسبت به انتخاب نوع
تربيت براي فرزندان خود ترديد نمي كند .شايد دليل آن اين باشد كه در اكثرجوامع با همه تغييراتي
كه پديد آمده هنوز هم خانواده ستون اصلي زندگي اجتماعي است .از اين رو شايد بايد آموزش
والدين را پيگيري و تكميل نمود.

تعهد معلمان نسبت به اجتماع
تعهد معلمان به اجتماع به گونه هاي متفاوت قابل بررسي و بازكاوي است .اين تعهدها ناشي ازاثري
است كه تربيت بر اجتماع مي گذارد و ارتباطي كه تربيت با اجتماع دارد .تربيت هم از جامعه تأثير
مي گيرد و هم بر آن تأثير مي گذارد .به همين دليل مي توان گفت معلم بايد متعهد به اثرگيري از
اجتماع و اثرگذاري بر آن باشد .آن قسمت كه بايد معلم از جامعه خود تأثير گيرد ،مربوط به آرمانهاي
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اجتماعي است .يعني معلم بر رشد و پيشرفت و تحول جامعه خود مطابق با آرمانهاي آن بايد متعهد
باشد .از اين رو اين تعهد ممكن است از جامعه اي به جامعة ديگر تفاوت كند .در عين اينكه معلم
از جامعه تأثير مي گيرد بايد بر آن تأثير بگذارد و آن مربوط به كژيها و ناراستي هاي اجتماعي است.

جنبة ديگر تعهد اجتماعي معلم مربوط به زمينة سياسي و سهم معلم در مشاركت سياسي
وحكومتي است .دو ديدگاه عمده در اين زمينه دخالت يا عدم دخالت معلمان و سازمانهاي غير
دولتي مربوط به آنها در امور سياسي است .وضعيت دشواري كه از اين شرايط ناشي مي شود ازسويي
مربوط به نقش و اهميت تربيت در پروش دموكراتيک نوجوانان و جوانان است كه معمولاًستايش
شده است .و از سوي ديگر گره خوردن دموكراسي به حوزة سياسي است ،كه مشاركت عملي
معلمان در آن مورد ستايش نيست .زيرا تصور مي رود كه دموكراسي به ويژه آن گونه كه مورد انتقاد
افلاطون و ارسطو بود ،مربوط به فرمانروايي نادانان بود كه مردم را فريب مي دهند .گرچه امروزه
ديگر چنين اعتقادي به اين شدت مورد قبول نيست ،اما هميشه اين مخاطره وجود دارد و تصور مي
رود كه معلم نبايد ساحت خود و تربيت را به آن آلوده سازد .تصور اين نجابت براي معلم از يک
سو و عدم رعايت حرمت ،شأن ،حق و حقوق او از سوي ديگر و عدم اعتراض و يا تلاش معلمان
براي آن به دليل حفظ حرمت خود ،وضعيت پيچيده ديگري است كه معلمان با آن مواجه هستند .
انتظارات اجتماعي از معلمان ،با زمينه هاي مسئوليت و امكانات آن هماهنگ نيست.

اجتماع و والدين هرگاه مشكل حاد اجتماعي پديد مي آيد ،انگشت اتهام را به سوي آموزشگاه
ومعلمان نشانه مي روند .اما هرگاه وفور نعمتي اتفاق بيفتد ،معلمان به علت نجابت و اهميت شغلشان
از قلم مي افتند( .قائدي & همكاران)0132 9

تعهد معلم به حرفه
يكي از جوانب مهم حرفه اي بودن ،تعهد صاحب حرفه به حرفه خود است ،حرفه اي ها تلاش مي
كنند تا براي خود هويت مستقل و متفاوتي از ساير حرفه ها بسازند .پس از آن در پي آن هستند تا
از آن هويت خودساخته محافظت كنند .ماهيت و هويت حرفه ها به طور مداوم از سوي عوامل و
نيروهاي مختلف تحت فشار است و اين شامل انتقاد به دليل ناتوانيها ،عدم هماهنگي با فناوريها،عدم
ارضاي خواسته هاي اجتماعي و ...مي شود .معلمي در حكم يک حرفه نيز به شدت تحت چنين
فشارهايي است ،هر اشكالي در كار تربيت پيش آيد معلمان به طور كلي مورد پرسش قرارمي گيرند .
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در حالي كه خود هيچ دخالتي در رشد و تربيت و پذيرش همكاران خود ندارند و حتي نمي توانند
بگويند كساني كه قرار است همكار آنان شوند بايد چه ويژگيهايي داشته باشند.

تعهدهاي معلمان نسبت به حرفة خود در بدو امر شامل دو جنبه است :تعهد فردي و
تعهداجتماعي .تعهد فردي به اين نكته اشاره دارد كه معلم به طور مداوم از صلاحيت علمي و اخلاقي
خود در زمينة معلمي مراقبت كند و آنها را رشد و ارتقا دهد .تعهد سازماني به طور كلي شامل
همكاران و امور سازماني مي شود ،معلم بايد مواظب ،مراقب و منتقد همكاران خود در زمينة
صلاحيتهاي علمي و اخلاقي باشد و در برابر قوانين مناسب معلمي و مقاومت در برابر قوانين نامناسب
تلاش كند .مثل ًا حفظ سطحي از دشواري در دروس ممكن است يكي از قوانين اخلاقي باشد .معلمان
براي حفاظت از ارزش دروس و نيز ارزش خود بايد قوانيني وضع و از آنها حمايت كنند.

عوامل رشد و رشد اخلاق حرفه ای
بهترين راه براي رشد معيارهاي اخلاق حرف هاي ،ايجادتشكل ها و انجمن ها علمي است .تشكل
هاي تخصصي باعث خواهد شد كه معيارهاي اخلاقي بهتر شكل بگيرند و بهتربتوان آن را در جامعه
نشر و گسترش داد .اين تشكل ها بايد بادولت همكارى نمايند ،چون اين همكارى باعث مي شود
كه واقعيت ها گفته شوند و آثار آن راحت تر به عرصه وجود برسند .ميزان گسترش و رشد اخلاق
حرفه اي بستگي به ميزان كاركرد موفق اخلاق حرفه اي و همين طورميزان تغييرپذيري آن دارد .هر
قدر مزاياي به دست آمده ازرعايت اخلاق حرفه اي فراگيرتر باشد ،ميزان تعهد به ضوابط آن از
درجه بالاتري برخوردار است و هرچه تنگنا هاى اعمال شده ناشي از معيارهاي اخلاق حرفه اي
منطقي تر و در رشد سازمان موثرتر باشد ،پايبندي به آن محكم تر خواهد بود (فريور.)0186 9
اولين و مهمترين وظيفه اخلاق حرفه اي ،رشد و گسترش آئين نامه هاى مبتني بر اخلاق در
شغل مورد نظر است .درهمه سازما نها ،آئين نامه هاى اخلاق حرف هاي از طريق نظامنامه هاي
اخلاقي و حرفه اي به اعضاي آنها ابلاغ مي شود .بنابراين ،اعضاي سازمان ها ملزم به رعايت نظامنامه
هاي اخلاقي و حرفه اي ،حرفه خود مي باشند .نظامنامه اخلاقي عبارت است از مجموعه مدوني از
معيارها يا استانداردهاي اخلاقي براي كارآزموده هايي كه مسئوليتي را بر عهده دارند
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نظا منامه ها يا استانداردها و معيارهاي اخلاقي انجمن هاي حرفه اي از منابع مهم شناسايي رفتار
اخلاقي مي باشند .اين نظامنامه ها ،اسامي گوناگوني دارند ،اما هدف كليه آنها ارائه آئين نامه هائى
است كه هدايت اعضاي انجمن هاي علمي را بر عهده دارند
هر حرفه اي بايد داراي رهنمودهاي اخلاقي و قانوني باشد وآئين نامه هاى آن حرفه بايد به اين
استانداردهاي اخلاقي وقانوني متعهد باشند تا اطمينان و اعتماد عموم مردم را جلب نمايند .بدون
اين اعتماد يک حرفه نمي تواند يک حرفه باقي بماند .نظا منامه ها يا ضوابط اخلاقي ،در واقع،
ارزشهاي شغلي يک حرفه را ارائه مي دهند كه به تعبيري استانداردهاي عملكرد براي اعضا مي
باشند ،ضوابط اخلاقي ساختار يا رهنمودهايي براي اعضا براى تبعيت از آنها در عملكرد شغلي و
همچنين براي عموم براى پيش بيني در همكارى هاى خود با حرفه واعضا فراهم مي كنند( .آراسته
& جاهد)0131 9

نتیجه گیری
پذيرفتن هر نقشي ،مسؤوليت هايي به دنبال دارد و ايفاي اين مسؤوليت ها مستلزم رعايت جنبههاي
اخلاقي بسياري است .تدريس ومعلمي نيزحرفه اي است كه اصولا ماهيت اخلاقي دارد و اخلاق در
همه جاي آن جاري است.پرداختن به اخلاق تدريس در دهه هاي اخيردر اغلب كشورهاي جهان
مورد توجه قرار گرفته و مباني اخلاق معلمي واصول تدريس در قالب كدهاي اخلاق حرفه اي
واستانداردهاي حرفه اي تدوين شده اند .در دستورات اخلاقي اسلام كه ديرينه اي  0111ساله دارند
نيز مباني وكدهاي اخلاق حرفه اي معلمي به تفصيل بيان شده و به رعايت آن ها توسط كسي كه به
امرتعليم وتربيت مي پردازدتوصيه ي اكيد شده است .اين مباني اخلاقي در حرفه ي معلمي در ابعاد
مختلف قابل بحث و تامل هستند .نتايج اين مطالعه نشان داد در حوزه ي آموزش ،اخلاق حرفه اي
درقبال فراگيران جنبه هاي مختلفي دارد .التزام معلمان به رعايت استانداردهاي آموزشي ،آشنايي با
اصول تدريس و كلاسداري ،تقيد به مسؤوليت هاي حرفه اي ،رعايت انصاف و عدالت ،احترام
وادب ،دلسوزي و صداقت در برخورد با دانش آموزان وهمكاران از جمله اصول اخلاق حرفه اي
معلمي در قبال فراگيران هستند .

معلمان به جهت جايگاه علمي خود بر دانش آموزان تأثيرات الگوپذيري دارند لذا لازم است
خود را ملزم به رعايت اصول اخلاقي بنمايند تا آثارآن درعمل و نه درگفتار ،در ايشان متجلي گشته
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و ضمن اينكه وظيفه ي تربيتي خود درقبال فراگيران و جامعه را به انجام مي رسانند ،از آلوده شدن
به رذايلي چون جاه طلبي ،كبر ،غرور و  ...كه آفت مقامات بالاي علمي است به دور بمانند .با
عنايت به دستورات متعالي اسلام در زمينه ي استانداردهاي اخلاقي تدريس پيشنهاد مي شود در يک
مطالعه ي تطبيقي ،ميزان پوشش محتوايي كدهاي اخلاق حرفه اي تدوين شده با دستورات دين
اسلام مقايسه شده و تعاليم و توصيه هاي اخلاقي اسلام در قالب كدهاي استاندارد اخلاق حرفه اي
تدوين و به مجامع بين المللي معرفي گردد .

در مجموع ،شناسايي بهترين ومؤثرترين راهكارهاي عملي براي ارتقاء سطح اخلاق آموزشي از
موضوعاتي است كه نياز به تحقيقات ميداني وكارشناسانه بيشتري دارد .
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«نقش اخلاق حرفهای در تکریم معلم»

علی صالحی

1

مقدمه
هدف اصلي بعثت انبياي الهي آموزش و پرورش انسان بوده است ؛ و وظيفهي آموزش و پرورش
ساختن انسانهايي متعالي و برتر است كه جز با وجود معلماني متخلق به اخلاق حرفه اي امكانپذير
نيست.
همهي ما در طول تحصيلات خود در مقاطع مختلف ،معلمان بسياري داشتهايم كه يک يا
چندسالي از محضرشان بهرهها بردهايم .برايمان زحمتها كشيدهاند و ما را مديون خود ساختهاند.
اما بيشتر آنها شبيه به هم بودند و اكنون از ياد و خاطرهمان محو شدهاند .حتي نامشان را از ياد
بردهايم .در ميان آن همه معلم ،تنها نام و ياد و خاطرهي تعداد محدودي از آنان هرگز از خاطرمان
محو نميشود .قابل مقايسه با ساير معلمان نيستند .هر وقت به يادشان ميافتيم آرزو ميكنيم اي
كاش دوباره به دوران كودكي يا نوجواني برميگشتيم و يک بار ديگر سر كلاس آنان حاضر ميشديم.
ما نه تنها از كتاب درسي آنان بلكه از رفتار و كردار و اخلاقشان درس ميگرفتيم .احترام به
دانش آموزان ،ابراز همدردي و محبت و مهرورزي ،كتاب درسي آنان بود .مصاحبت با آنان نه تنها
براي دانشآموزان بلكه براي همكاران و حتي ساير افراد جامعه لذتبخش و مغتنم بود .مورد احترام
همگان بودند .نواردي بودند كه از خرد و جان خود مايه ميگذاشتند .آنان معلماني بودند موفق،
موثر ،ماندگار و در مجموع ،متخلق به اخلاق حرفه اي.
متخلق به اخلاق حرفه اي بودن ،از يک سو  ،معلم را دلسوز  ،متعهد  ،كوشا ،بانشاط بار ميآورد
و از سوي ديگر در ذهن ها ماندگار تر  ،نزد همگان دوست داشتني تر وقابل تكريم ترمي سازد.

 .0كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي
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اخلاق حرفه ای
اخلاق حرفه اي ،سبک چگونه زيستن و چگونه رفتار كردن معلم را تعيين مي كند به عبارت ديگر
مجموعه اي از بايدها و نبايدهاست كه معلم در جهت تحقق كامل شرايط كمي وكيفي كارش كه
تعهد كرده است بايد رعايت كند .رعايت اين مجموعه قواعد،داوطلبانه و بر اساس نداي وجدان و
فطرت خود شخص است و هيچ الزام خارجي ندارد.
اخلاق حرفه اي در واقع مديريت رفتار و كردار معلم ،هنگام انجام كار است و ريشه در باورها
واعتقادات دارد.
اخلاق حرفه اي در آموزش وپرورش جمهوري اسلامي ،هويت اسلامي دارد و مبتني بر اخلاق
اسلامي است .اخلاق اسلامي بااخلاق حرفه اي در هم آميخته و تفكيک نايذير است .معلمي از جمله
حرف حساس و پر مسئوليت دنيا است لذا رعايت اخلاق حرفه اي در اين حرفه ،امري لازم و
ضروري است.

اساسی ترین اصول اخلاق حرفه ای
)0اعتماد و اتكاي دانش آموز به معلم از اساسي ترين اصول اخلاق حرفه اي معلمي است .حفظ
و ارتقاي سطح اعتماد به معلم ،سنگ بناي موفقيت معلم به حساب مي آيد .اعتماد در رابطه ي بين
معلم و شاگرد نقش كليدي ايفا مي كند.
)2صداقت و اخلاص ودرستكاري.
)1امانت داري.
)1احساس مسئوليت.
)1احسان و نيكو كاري.
)6حلم و خويشتن داري.
)7قاطعيت و جديت.
)8نظم و انظباط در كارها.
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)3ارتباط موثر.
)01وقت شناسي.

آسیب ها و موانع اخلاق حرفه ای معلمی
)0جمود و تحجر علمي.
)2فاصله ي دين و دانش.
)1تخصص گرايي محض و يک جانبه.
)1تک بعدي ديدن انسان.
)1تعارضات اخلاقي يعني رفتاري كه انجام آن از جهتي اخلاقا زشت وترک آن ازجهت ديگر
نارواست؛ معلم كاردان ،هنرمندانه ابعاد تعارض را شناسايي و تحليل مي كند و راه حل سومي _ كه
بهترين راه حل است _ برمي گزيند
نقش اخلاق حرفهاي در تكريم معلم
)6نارضايتي شغلي و عدم رسيدگي به مسائل معيشتي؛ اين يک واقعيت است كه كيفيت وكارآيي
هر فردي ارتباط مستقيمي با مسائل معيشتي او دارد اما بايد بدانيم كه معلمي از جمله حرف حساس
و پر مسئوليت دنياست كه علي القاعده اخلاق حرفه اي آن به هيچ عنوان نمي بايست با ماديات
عجين شود .اخلاق حرفه اي معلمي منحصر به فرد است تخطي از اصول اخلاق حرفه اي معلمي
هرچند كوچک باشد آثار زيانباري را در پي دارد .اخلاق حرفه اي ،توجه معلم را به مسائل
فيزيولوژيكي و معيشتي كم رنگ تر مي كند و اين امر كارآيي و اثر بخشي وانگيزه ي خدمت را
قوي تر مي كند.

نتایج رعایت اصول اخلاق حرفه ای
هر قدر نتايج حاصل از رعايت اخلاق حرفه اي فرگيرتر و ملموس تر باشد ميزان تعهد به اصول آن
از درجه ي بالاتري برخوردار مي شود .مهم ترين نتايج رعايت اصول اخلاق حرفه اي عبارتاند از:
)0ميزان تكريم و احترام به معلم را افزايش مي دهد.
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)2ميزان استقلال معلم را در جهت نوآوري وخلاقيت بيشتر مي كند.
)1وجدان كاري ،حس مسئوليت و تعهد كاري را تحقق مي بخشد و نوعي احساس پايبندي
دروني در فرد ايجاد مي كند و معلم را قانون مند مي نمايد.
)1معلم را خود كنترل و خود بهبودگر مي كند.
)1بهره وري معلم را افزايش مي دهد.
)6ارتباطات را بهبود مي بخشد.
)7معلم را پاسخگو بار مي آورد.
)8باعث مي شود معلم با عزمي جهادي در مسير رشد و پيشرفت دانش آموزانش گام بردارد.
)3رضايت مندي ،اعتماد آفريني و انگيزه را افزايش مي دهد.
) 01مهارت تصميم گيري در مواجه با مشكل را قوي تر مي كند تا معلم با تبديل مشكل به
مساله ،آن را به طور كامل و موثر حل كند.
)00يكي از مهم ترين نتايج رعايت اصول اخلاق حرفه اي ،نزديكي به دانش آموزان است .دانش
آموز احساس مي كند كه معلم چون پدري دلسوز و دوستي مخلص ،شايسته ي رفاقت و قابل
اعتماد است و مي تواند در مشكلات و گرفتاري ها تكيه گاهي استوار باشد؛ چنين رابطه اي علاقه
و محبت و احترام ايجاد مي كند.
)02معلم انتقاد پذير مي شود.
)01معلم در كارها قاطعيت پيدا مي كند.
)01معلم را الگوي دانش آموزان و ديگران قرار مي دهد.
)01معلم در كارها منظم و در نتيجه وقت شناس بار مي آيد.
)06معلم را از بي تفاوتي دور مي كند.
و. ...
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عواقب عدم رعایت اصول اخلاق حرفه ای
در صورت عدم رعايت اصول اخلاق حرفه اي ،نتايج ارزنده اي كه ذكر شد حاصل نمي شود و دير
يا زود معلم از گردونه خارج مي شود زيرا نتيجه ي رفتار ما خيلي زود به ما منعكس مي شود.
عدم پايبندي به اصول اخلاق حرفه اي ،معضلات بسياري به بار مي آورد از جمله مقبوليت ،
مشروعيت  ،محبوبيت واثربخشي معلم را كاهش مي دهد و ميزان اعتماد واتكا به معلم و نظام تعليم
وتربيت را كم رنگ مي كند .پايين آمدن سطح اعتماد دانش آموزان به معلم ،ميزان موفقيت وتاثير
گذاري معلم را به شدت كاهش مي دهد و امر تعليم و تربيت را دچار چالش هايي اساسي مي كند.
"رابطه ي بين معلم وشاگرد،سرد و بي روح و نيز خشک و رسمي مي شود و ارتباطات كاهش
مي يابد" (.صالحي )21 :0187،در چنين صورتي توقع احترام وتكريم از دانش آموزان امري
غيرمعقول است.

مبانی اخلاق حرفه ای معلمی
با عنايت به اينكه اخلاق حرفه اي در ايران هويتي اسلامي دارد مباني اخلاق حرفه اي را بر پايه ي
ارزش هاي اسلامي تدوين نموده و آن را به دو بخش نظري و معنوي ونيز تخصصي و شغلي
تقسيم كرده ايم .اين دو بخش لازم و ملزوم يكديگرند و هر يک بدون ديگري چندان نتيجه بخش
نخواهد بود.

 )1مبانی نظری ومعخوی اخلاق حرفه ای معلمی


معلماان متخلق باه اخلاق حرفه اي همواره به ياد خدايند و او را ناظر بر اعمال و رفتار
خود ميدانند .بنابراين در زندگي و كار خود منافع مادي و دنيوي را كنار گذاشااته فقط
رضاي خدا را در نظر ميگيرند و به او توكل ميكنند.





به ارزشهاي ديني پايبندند و همهي اعمال و كردارشان حول محور دين ميگردد.
راستي ،صداقت و اخلاص در گفتار و كردارشان آشكار و هويداست.
مهربان و با محبتاند« .ايجاد ارتباط عاطفي موجب ميشاااود كه دانشآموز نسااابت به
معلم و حتي به تدريج نسبت به درس علاقهمند شود .از طرف ديگر لازمهي اجراي يک
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تدريس خوب با همراهي و مشااااركت دانشآموزان برقراري رابطهي عاطفي در كلاس
اسااات»( .حاجيان نژاد و همكاران )01: 0181 ،حضااارت علي(ع) ميفرمايند« :دلهاي
مردم گريزان است به كسي روي آورند كه خوشرويي كند( ».حكمت  )11:601بنابراين
معلمي كه از طريق محبت به مقبوليت برسااد رفتارش تربيت كننده اساات .خيلي نياز به
كلام و گفتار نيست.


شااوخ طبع و خوشمشاارب و گشاااده رويند .حضاارت علي(ع) ميفرمايند« :همانا اين
دلها همانند بدنها افسرده ميشوند ،پس براي شادابي دلها ،سخنان زيباي حكمتآميز
بجويياد»( .حكمات  )611 :037اماا بااياد بدانيم چنين معلماني حريم خود را آلودهي
سااخنان بيارزش و شااوخيهاي بيجا نميكنند و با اين كار ،شااأن و منزلت خود را
پايين نميآورند و توصااايهي حضااارت علي(ع) را به گوش جان ميشااانوند و به كار
ميبندند كه «از ساااخنان بيارزش و خندهآور بپرهيز ،گرچه آن را از ديگري نقل كرده




باشي»( .نامهي )120 :10
به شاااغل معلمي افتخار ميكنند و به آن عشاااق ميورزند و قلباً از تدريس كردن و نيز
معاشرت با دانشآموزان و مؤانست با آنان لذت ميبرند.
متعهادناد و احسااااس مسااائوليات ميكنناد .آنان خود را امانتدار و دانشآموزان را
امااناتهاي الهي ميدانند و لحظهاي از راهنمايي ،هدايت ،تعليم و تربيت دانشآموزان
كوتاهي نميكنند .زيرا بر اين عقيدهاند كه معلم در كارش با انسان سروكار دارد كوتاهي
و كمكاري در تعليم و تربيت انسااان ،هرگز قابل جبران نيساات پس تا حد امكان دقت
ميكنناد تاا گاامهاي موثري در جهت رشاااد و كمال دانشآموزان بردارند در اين راه
هيچكاري را كوچک و ناچيز نميشمارند .چون به خوبي ميدانند كه در تعليم و تربيت
گااهي هماان كاار به ظاهر كوچک و ناچيز ميتواند در روح و روان دانشآموزان تأثير
بگذارد و شاخصايت آنان را شاكل دهد .حضرت علي(ع) ميفرمايند« :كار نيک به جا
آوريد ،و آن را هر مقدار كه باشاد كوچک نشماريد ،زيرا كوچک آن بزرگ ،و اندک آن
فراوان است»( .حكمت )708 :122


كمگوي و گزيده گوياند .به جاي توصايههاي مكرر و نصيحتهاي فراوان ،با اعمال و
رفتار خود بر دانشآموزان تأثير ميگذارند .حضرت علي(ع) ميفرمايند« :بيارزشترين
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دانش ،دانشاي اسات كه بر سار زبان اسات و برترين علم ،علمي اسات كه در اعضا و
جوارح آشاكار اسات»( .حكمت  )621 :32آنان كمتر امر و نهي ميكنند بلكه هميشه با
حسن ظن نسبت به دانشآموزان ،همواره شرايط و زمينههاي انجام دادن رفتار خوب را
براي آناان فراهم ميكنند .آنان گاهي با ساااكوتشاااان حرف ميزنند؛ تذكر ميدهند و
بسااايااري از مفااهيم را انتقال ميدهند .حضااارت علي(ع) دربارهي پيامبر ميفرمايند:
َصامْتُهُ لِساانٌ» و سكوت او زباني گويا بود( .خطبهي  )071 :36و نيز نظامي در نعت
«و َ
پيامبر ميگويد:
خاموشي او چو سخن دل فروز


دوستي او چو هنر عيب سوز
«مخزنالاسرار ،بيت »011

انتقادپذيرند و به شاخصايت ،افكار ،انتقادات ،پيشنهادها و نظرهاي دانشآموزان احترام
ميگذارند ،به گونهاي كه اگر از سااوي دانشآموزان پيشاانهادي ارائه شااود ،با دقت به
سخنان و اظهاراتشان گوش ميدهند و در حضورشان از پيشنهادهايشان يادداشتبرداري
ميكنند و در صورت درستي ،به آن عمل ميكنند.



در انجام وظيفهي خطير معلمي ،مصاامم و مسااتحكماند .هيچ چيزي آنان را از تعليم و
تربيت دلساارد نميكند .به راسااتي كه مصااداق آيهي  002سااورهي هود هسااتند كه
ميفرمايد« :فَاسْتَقِمْ كَما اُمِرْتَ »...پس چنانكه ماموري استقامت و پايداري كن .حضرت
علي(ع) هم در اينباره ميفرمايند« :ناسپاسي مردم تو را از كار نيكو باز ندارد»( .حكمت
)617 :21



اهل تغافل و چشامپوشياند و به اتفاقاتي كه در كلاس رخ ميدهد دامن نميزنند و آن
را كش نميدهند« .پس درشااتي و سااخنان ناهموار آنان را برخود هموار كن»( .نامهي
 )161 :11دسااتور خداوند را شاايوهي خود ميسااازند كه «خُذِالْعَفْوَ وَاْمُرْ بِالْمَعروفِ»...
طريق عفو و بخشاااش پيشگير و باه نيكوكاري امركن( .آيهي  033ساااورهي اعراف)
حضارت علي(ع) ميفرمايند« :اگر گناهي از آنان سرميزند يا علتهايي بر آنان عارض
ميشاود ،يا خواساته و ناخواسته ،اشتباهي مرتكب ميگردند ،آنان را ببخشاي و بر آنان
آسان گير»( .نامهي  )110 :11هنگام مواجه شدن با دانشآموزي كه مشكل اخلاقي دارد،
سعي ميكنند با مشكل برخورد كنند نه با شخصيت دانشآموز؛ آنان بر اين عقيدهاند كه
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سااخنهاي ساانجيده ،به جا ،دقيق و مختصاار بسااياري از مواقع اثرات شااگرفي روي
دانشآموزان دارد كه قطعاً از سارزنش و نكوهش و دعوا و قهر موثرتر اساات .حضرت


علي(ع) ميفرمايند« :بسا سخن كه از حمله كارگرتر است»( .حكمت )702 : 131
رعايت كامل عدالت در رفتار و كردارشان ا هميشه و همه جا ا ديده ميشود .حضرت
علي(ع) ميفرمايند« :و در نگاه و اشارهي چشم ،در سلام كردن و اشاره كردن ،با همگان



يكسان باش»( .نامهي )110 :17
تعليم و تربيات را به كلاس و مدرساااه محدود نميكنند .بلكه اغلب اوقات خود را به
دانشآموزان اختصاااص ميدهند .حضاارت علي(ع) ميفرمايند« :پس بخشااي از وقت
خود را باه كسااااني اختصااااص ده كاه باه تو نياز دارند»( .نامهي  )161 :11بنابراين
ارتباطشان با دانشآموزان بعد از كلاس يا اتمام ساعات كاري مدرسه ،به پايان نميرسد.
بلكه رابطه با دانشآموزان را از حوزهي كلاس و مدرساه به خارج از مدرسه ميكشانند
يعني در كتابخانه ،مدرسه ،باشگاه ،نماز جمعه و ...در كنار دانشآموزان هستند« .معلمين
موفق كساني بودهاند كه توانستهاند ارتباطي قوي با دانشآموزان خود برقرار نمايند ،زيرا
تعليم و تربيت بساتگي به كيفيت ارتباط دارد .معلم ميتواند عامل تقويت و يا تضعيف
ارتباط باشد .او براي تعليم و تربيت صحيح بايد داراي مهارتهاي ويژهاي در برقراري



ارتباط سازنده باشد»( .فرهاديان)07: 0177 ،
وظيفهي خطير معلمي را فقط به تدريس و انتقال مطالب درسااي محدود نميكنند بلكه
به شااخصاايت ،نيازها ،باورها و اعتقادات دانشآموزان توجه دارند و نيز به آنان كمک
ميكنند تا بر اسااس علايق و تمايلات و اساتعدادهاي خود رشد كنند و به كمال برسند
آنان معتقدند كه وظيفهي معلم آموزش صاارف مطالب درسااي نيساات بلكه فراهم آوردن
موقعيتها ،زمينهها و ايجاد شرايطي است براي تحول شخصيت دانشآموزان.



توقع به جا و منصفانه ودر حد توان از دانشآموزان دارند .آنان هرگز دانشآموزان را در
موقعيتهاي نامناساب به كارهاي سخت و دشوار مجبور نميكنند و از آنان به اندازهي
توانااييشاااان تكليف ميخواهناد .چنانكه خداوند ميفرمايد« :لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسااااً اِلّا
وُسْعَها»( .آيهي  ،286سورهي آل عمران)
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با همتي والا ،دايماً در حال يادگيري و كار و تلاشاند ،مصاداق سخن حضرت علي(ع)
َشاغُولٌ وَقْتُهُ »...همت او بلند است و وقت او با كار
هساتند كه ميفرمايند« :بَعيدٌ هَمُّهُ ،م ْ
پُر اساات( .حكمت  .)631 : 111از مطالعهي مسااتمر منظم و يادگيري مطالب تازه در
جهت افزايش معلومات خود غافل نميشاوند .آنان ساعي ميكنند علاوه بر تسلط كامل
به موضاوعات درساي ،با اصاول تعليم و تربيت ،روانشاناسي ،مراحل رشد ،شيوههاي
نوين تدريس و ...آشاانايي كامل داشااته باشااند؛ اما در عين حال خود را عالم كامل و
همهچيز دان به دانشآموزان معرفي نميكنند .بلكه مانند دانش آموزي ،هميشه و همهجا
در پي آموختن چيزهاي نو هساتند .حضارت علي(ع) ميفرمايند« :و كسي در آموختن
آنچه نميداند شاارم نكند»( .حكمت  )622 :82آنان ندانسااتن را يک نقطه ضااعف تلقي
نميكنناد .وقتي چيزي را نميدانناد ،باه جااي گمراه كردن دانشآموزان ،بدون آنكه به
شخصيت و منزلت خود لطمهاي بزنند ،با هنرمندي تمام به ندانستن آن اقرار ميكنند و
به دانشآموزان ميگويند :براي توضايح دقيقتر اين موضاوع ،نيازمند مطالعهي بيشتري
هستم كه در جلسهي آينده به آن ميپردازم .با اين كار خود را هنوز نيازمند فراگرفتن و
آموختن نشان ميدهند .حضرت علي(ع) ميفرمايند« :كسي كه از گفتن «نميدانم» روي
گردان اسااات ،به هلاكت و نابودي ميرساااد»( .حكمت  )622 :81ودر جاي ديگري
ميفرمايند« :اگر از يكي سوال كردند و نميداند ،شرم نكند و بگويد نميدانم»( .حكمت



.)822 :82
هميشه با والدين دانشآموزان همراه و همگام ودر ارتباطاند .زيرا ميدانند كه در فرآيند
تعليم و تربيات ،خااناه و مادرساااه مكمال يكاديگرند .در كنار ارتباط مؤثر با اولياي

دانشآموزان ،هشدارهاي آموزشي و تربيتي لازم را به آنان ميدهند.
از ديگر ويژگي هاي اخلاق حرفه اي معلمي ،مي توان به اين موارد اشاره كردكه آنان
وقتشناساند؛ به قول و عهد و پيمان خود وفا ميكنند .عيبها و كارهاي نادرست دانشآموزان را
در خفا بازگو ميكنند .آبرو و حيثيت دانشآموزان را حفظ ميكنند .دانشآموزان را با هم مقايسه
نميكنند؛ بين آنان تبعيض قايل نميشوند .از افراط و تفريط در كارها دوري ميكنند .شكيبا و
بردبارند .از جملات مثبت استفاده ميكنند .صدايشان در كلاس رسا ،دلنشين ،عاطفي با تن صدايي
متغير و جذاب است .در سلام و احوال پرسي پيشي ميگيرند.در مراسمها و برنامههاي دانشآموزان
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حضور فعال دارند و آنان را در برگزاري چنين برنامههايي ،ياري و تشويق ميكنند .اسامي
دانشآموزان كلاس را به سرعت به خاطر ميسپارند زيرا براي دانشآموزان بسيار شگفتانگيز و
مايهي صميميت و نزديكي است كه معلم در همان جلسات اوليهي سال تحصيلي آنان را با اسم
صدا بزند .به دانشآموزان كمک ميكنند تا تصوير درستي از تواناييها ،استعدادها ،نقاط ضعف و
قوت خود داشته باشند تا ضمن برخورداري از اعتماد به نفس ،در كارها و وظايف خود احساس
مسئوليت
داشته باشند و....

 )2مبانی شغلی و تخصصی اخلاق حرفه ای معلمی
 )2-1برنامهریزی
همهي كارها و فعاليتهايشان با برنامهريزي است .در برنامهريزيها واقع نگرند و بر اساس
توانمنديها و شرايطي كه در آن قرار دارند برنامهريزي ميكنند و به مرور زمان به افزايش
توانمنديها و نزديک شدن به ايدهآل گام برميدارند .كارها را اولويتبندي ميكنند؛ به كيفيت توجه
ويژهاي دارند اما كميت را هم ناديده نميگيرند .هركاري را در موعد مقرر خود انجام ميدهند نه
زودتر به آن ميپردازند و نه ديرتر .حضرت علي(ع) ميفرمايند« :كار هر روز را در همان روز انجام
ده ،زيرا هر روزي ،كار مخصوص به خود دارد»( .نامهي  )166 : 11ميكوشند تا از هر لحظهاي به
نحو مطلوب استفاده كنند .فرصتها را مغتنم ميشمارند .زيرا «از دست دادن فرصت ،باعث اندوه
ميشود»( .حكمت  )612 :008آنان بر اساس برنامه ،اصول و طرح درس ويژهاي تدريس ميكنند و
از پراكندهگويي و حاشيهپردازي در تدريس جداً پرهيز ميكنند و ميدانند« :كسي كه به كارهاي
گوناگون پردازد ،خوار شده ،پيروز نميگردد»( .حكمت )701 :111

)2-2ایجاد انگیزه
چنين معلمان چون انگيزهي مثبت و قويتري دارند؛ دانشآموزاني با انگيزهي بالا براي يادگيري و
نيز شركت در فعاليتهاي آموزشي و پرورشي تربيت ميكنند .آنان در تدريس خود ،عامل انگيزه را
هميشه در نظر دارند زيرا انگيزش ،دانشآموزان را به سمت يادگيري سوق ميدهد .عشق و علاقهي
آنان را برميانگيزاند و به فعاليتها و تلاشهاي آنان شكل و جهت ميبخشد .آنان در محيطهاي
آموزشي ،هم به انگيزههاي بيروني و هم دروني توجه ميكنند اما بيشتر توجهشان به انگيزههاي
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دروني است؛ يعني از انگيزههاي اجتماعي ،پيشرفت ،دانستن ،اثربخش بودن ،خودشكوفايي و...
بيشتر بهره ميگيرند .آنان براي ايجاد انگيزه پيش از شروع درس ،اهداف جزئي و كلي درس را به
دانشآموزان ميگويند و انتظارات خود را با آنان در ميان ميگذارند؛ وظايف دانشآموزان را به طور
دقيق بيان مي كنند .با طرح سوالاتي مرتبط با موضوع درس در ابتداي تدريس ذهن دانشآموزان را
با شور و شوق بيشتري آمادهي تدريس ميكنند .از مثالهاي كاربردي و مسائل روز زندگي
دانشآموزان استفاده ميكنند .دانشآموزان را آگاه ميكنند كه يادگرفتن اين مطالب چه تاثير مثبتي
در زندگي آنان دارد .ضمناً مطالب درسي را با ذوق و علاقهي دانشآموزان مطابق ميسازند.

)2-3تدریس
چنين معلمان  ،در ابتداي سال تحصيلي به گفتگو با دانشآموزان ميپردازند تا ويژگيهايي چون
انگيزه و رغبت ،علاقهمندي ،تواناييهاي ذهني ،تفاوتهاي فردي ،پيش دانستهها و ...را شناسايي
كرده و دانشآموزان را براي يادگيري آماده كنند .زيرا «ايجاد ارتباط كلامي و گفتگو با تک تک
دانشآموزان براي شناخت آنان بسيار مهم است سوالي كه در اينجا از دانشآموزان پرسيده ميشود؛
ميتواند سوالهاي معمولي باشد .هدف از اينگونه پرسشها بدست آوردن يک پيشزمينه از وضعيت
فرهنگي ،اقتصادي ،شيوهي يادگيري و غيره باشد»( .فهندژ)076 : 0181 ،
آنان از طريق تدريس هنرمندانه ميكوشند تا رفتارهاي دانشآموزان را اصلاح كنند و در آنها
تغييرات مطلوبي به وجود آورند .براي رسيدن به اين هدف ،در كلاس فضايي آرام و مناسب ايجاد
ميكنند تا دانشآموزان با روحيهاي شاد و فعال در كسب ارزشها و اندوختن تجربيات و فراگيري
مطالب علمي و اخلاقي مشاركت جويند و بتوانند مطالب آموخته شده را در تمام دورههاي زندگي
خود مورد استفاده قرار دهند.
در كلاس آنان ،هيچگاه معلم متكلم وحده نيست بلكه تک تک دانشآموزان در عين آن كه
مشغول يادگيري هستند خود از عناصر آموزش دهنده به شمار ميروند .در چنين فضايي
دانشآموزان به تفكر و استدلال و پژوهش ميپردازند و در اثر تعامل فرد با فرد يا فرد با گروه با
تامل و تفكر و انگيزه ،فرايند يادگيري را دنبال ميكنند .آنان ميكوشند دانشآموزان را به تجربه
وادارند و به دانشآموزان فرصت انديشيدن ميدهند تا در هر مسئوليت و تكليفي ،در جريان كار و
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عمل ،بتوانند هدف و انگيزه و رفتار خود را تحليل منطقي نمايند و به راه درست انديشه و تحليل
و در نهايت ،انتخاب و گزينش معيارهاي صحيح دست يابند.
آنان به جاي انباشته كردن ذهن دانشآموزان از محفوظات ،آنان را در قالب همكاريها و
مشاركتهاي گروهي به تعامل و بحث و مناظرهي فعال واميدارند و در تدريس از شيوههايي
استفاده ميكنند تا دانشآموزان فعال و پرتحرک باشند و در فرآيند آموزش شركت كنند و محور
باشند .شيوهاي كه دانشآموزان تشنه و علاقهمند به يادگيري شوند و به طور خودجوش و دروني
بكوشند تا بياموزند و در بحثها و فعاليتهاي كلاس درگير و شريک شوند .آنان بر اين باورند كه
«معلم بايد در ارائهي درس از زيادهگويي (سخنراني) پرهيز كرده به شاگردان فرصت دهد تا خود
به فعاليت پرداخته و مفاهيم را كشف نمايند .معلم در مرحلهي ارائهي درس صرفاً هدايت كننده و
مدير يادگيري است و چگونه يادگرفتن را به شاگردان ياد ميدهد نه اينكه خود به ارائهي مفاهيم
بپردازد»( .حاجياننژاد و همكاران )06 :0181 ،آنان يادگيري فعال و استفاده از شيوههاي تشريک
مساعي و تشكيل جلسات بحث گروهي را بهترين شيوهي يادگيري ميدانند كه با مشاركت دادن و
فعال كردن همهي اعضاي كلاس ،دانشآموزان خود تجربه ميكنند و از تجربههاي ديگران سود
ميجويند .دربارهي مسائل درسي ،تفكر بيشتري ميكنند؛ خلاقيتها و ابتكاراتشان بروز مييابد،
اعتماد به نفس دانشآموزان به ويژه افراد كمرو و خجالتي بيشتر ميشود؛ كلاس شاد و بانشاط و
يادگيري برايشان لذتبخش ميشود.
آنان باطرح سوالاتي در ابتدا و اثناي تدريس ،ذهن دانشآموزان را با مجهولاتي مواجه ميكنند
و نوعي كنجكاوي در آنان ايجاد ميكنند تا آنان به صورت فردي يا گروهي ا به دنبال جواب بروند
و بعد از مطالعه و بحث و پژوهش؛ نتايج به دست آمده را در كلاس ارائه دهند .اين شيوه زمان
نگهداري مطالب را در حافظه طولانيتر ميكند زيرا دانشآموز براي رسيدن به جواب ،مدتي
جستجو ،تحقيق و مطالعه كرده تا سرانجام به جواب رسيده است .همهي معلمان برتر متفقالقولاند
كه «ما ميخواهيم محيط آموزشي به صورتي باشد كه نه تنها موجب كسب دانش شود بلكه موجب
خلق دانش نيز بشود .زماني اين خواسته به حقيقت ميپيوندد كه دانشآموزان خودشان درگير
يادگيري باشند .آنها بايد قادر باشند كه دانشها را پردازش كنند ،نه اين كه فقط اطلاعات را پيدا و
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يا حفظ كنند آنها بايد بتوانند بر اساس يافتههاي خودشان تصميمگيري كنند .آنها بايد در حل
مسأله استاد شوند»( .فهندژ)68 :0181 ،
آنان در فرآيند آموزش از ساير منابع يادگيري استفاده ميكنند و كمتر دانشآموزان را به معلم و
كتاب درسي متكي بار ميآورند؛ زيرا عقيده دارند كه« :محتواي درسي به خودي خود هدف نيست.
بلكه وسيلهاي است كه توسط آن دانشآموزان ميتوانند دانش خود را گسترش بدهند و آن چه را
در اطرافشان وجود دارد ،درک كنند»( .فهندژ )68 :0181 ،آنان با بهرهمندي از ابتكار ،خلاقيت،
پژوهش و پشتكار ،كمبودها و كاستيهاي احتمالي كتابهاي درسي را اصلاح ميكنند و با درايت
خويش و با تكيه بر تحقيقات و تجربيات خود ،با شيوههاي گوناگون مناسب ،مطالعهي غيردرسي
را مكمل مطالعات درسي دانشآموزان خود ميكنند تا دانشآموزان فعال و جستجوگر بار بيايند؛
يعني براي بهتر يادگرفتن مطالب درسي ،مطالعات تكميلي و مراجعه به كتابهاي جانبي مرتبط با
موضوع درس را بسيار مثمر ثمر ميدانند .آنان مطالعه غيردرسي را بخشي از برنامهي آموزشي
ميدانند نه جداي از آن .بنابراين هيچگاه دانشآموزان را فقط به خواندن مطالب درسي و انجام
صرف تكاليف درسي مقيد نميكنند .آنان بر اين باورند كه آنچه آموزش داده ميشود هماني نيست
كه ياد گرفته ميشود بنابراين تمام تلاش و توان خود را روي چگونه يادگيري دانشآموزان متمركز
ميكنند .به عبارت ديگر ،آنچه در عرصهي يادگيري برايشان مهم است تثبيت يادگيري و كاربرد
آن در زندگي دانشآموزان است كه همهي معلمان برتر به آن ميانديشند و براي رسيدن به اين
خواسته ،هرازگاهي شيوهي تدريس ،نحوهي ادارهي كلاس ،ميزان تسلط خود به موضوع درس و...
را مورد بررسي ،تجزيه و تحليل قرار ميدهند تا نقاط ضعف خود را تقويت و جبران كند.
و سرانجام ميتوان گفت آنان معلماني هستند كه تدريسشان طبق طرح درس و برنامهريزي اجرا
و مديريت ميشود به علايق و نيازهاي دانشآموزان توجه ميكنند .فضاي كلاس را فعال و بانشاط
ميسازند .به شيوههاي مختلف ،توجه دانشآموزان را به درس جلب ميكنند .اطلاعات و تجارت
قبلي (پيش سازمان دهندهها) را از طريق ارزشيابي ورودي ميسنجند تا توانايي و آمادگي آنان براي
ارائهي فعاليتهاي جديد مشخص شود؛ زيرا يادگيري برمبناي آنچه كه فراگيران قبل ًا كسب كردهاند
شكل ميگيرند .درس را به ترتيب منطقي ارائه ميكنند واز ابزار و امكانات آموزشي مورد نياز به
خوبي استفاده مي كنند .حفظ كردن و به خاطر سپردن مطالب درسي را بدون فهم و ادراک،
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نميپذيرند .مطالب درسي را به روشني بيان ميكنند .زيبا و رسا سخن ميگويند براي جذب
دانشآموزان از تغييرات مناسب در بلندكردن و كوتاه كردن صدا ،حركات دست و ...استفاده ميكنند.
دانشآموزان را در فعاليتهاي كلاس مشاركت ميدهند و آنان را به تفكر واميدارند .هرازگاهي،
چند دقيقه به مباحث غيردرسي ميپردازند تا دانشآموزان دچار خستگي نشوند .دانشآموزان را در
فرآيند يادگيري و آموزش درگير ميگنند .فعاليتهاي دانشآموزان را به خوبي مديريت و تكاليفشان
را به دقت بررسي ميكنند تا نتيجهي تكاليف ،فعاليتها و مطالعات آنان ،مفيد و ثمربخش باشد و
در پايان تدريس عملكرد خود را مورد ارزيابي قرار ميدهند كه آيا روش آموزش من به تحقق
هدفهاي موردنظر منجر شده است يا نه؟

)2-4تکالیف دانشآموزان
آنان براي تثبيت آموختهها ،توجه ويژهاي به تكاليف دانشآموزان دارند به همين خاطر تكاليفي براي
دانشآموزان در نظر ميگيرند كه اولاً دانشآموزان توانايي انجام آن را داشته باشند و برايشان رنجآور
و ملالانگيز نباشد بلكه تأثيرگذار و جذاب باشد .حضرت علي(ع) ميفرمايند« :كار اندک كه با
اشتياق تداوم يابد ،بهتر از فراواني است كه رنجآور باشد»( .حكمت  .)721 :111ثانياً به تفاوتهاي
فردي دانشآموزان توجه كافي دارند و تكاليف متفاوتي براي بعضي از دانش آموزان تعيين ميكنند.
ثالثاً سعي ميكنند تكاليف ،مناسب ،مكمل و مرتبط با درس و نيز منطبق با ذوق و سليقهي
دانشآموزان باشد تا روحيهي مشاركتپذيري ،خلاقيت ،مسئوليتپذيري ،همياري و ...را در آنان
پرورش دهد.
در پايان ،تكاليف دانشآموزان را به دقت بررسي ميكنند .نقاط ضعف و قوت كارشان را برايشان
توضيح مي دهند تا بعد از شناسايي نقاط ضعف خود ،به جبران و تقويت آن بپردازند و كار و
فعاليتهايشان موثر و مفيد و ثمربخش واقع شود .آنان بر اين باورند كه «بررسي تكاليف ،آثار ارزنده
و گستردهاي دارد .از جمله :ارزش دادن به فعاليتهاي دانشآموزان ،ايجاد رغبت و انگيزه در
شاگردان براي انجام تكاليف ،افزايش سطح يادگيري شاگردان ،شناخت بيشتر شاگردان و كشف و
رفع اشكالات و نقاط ضعف آنان ،كمک به معلم جهت تصميمگيري و تعيين تكاليف بعدي».
(حاجيان نژاد و همكاران)02: 0181 ،

)2-5ارزشیابی
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آنان ارزشيابي را در كلاس به طور مستمر انجام ميدهند و از ارزشيابي به عنوان جزئي از فرآيند
يادگيري به طور مكرر استفاده ميكنند و بر اين عقيدهاند كه زماني دانشآموزان در ارزشيابي نهايي
به موفقيت دست مييابند كه ابتدا ،در ارزشيابيهاي پايان درسي موفقيت كسب كرده باشند.
آنان عواملي مانند موضوع درس و ميزان علاقهي دانشآموزان به آن ،روش تدريس ،ارزشيابيهاي
پايان درس ،ميزان دقت در طرح سوالات ،فرصت يادگيري دانشآموزان ،شرايط روحي و رواني
دانشآموزان در هنگام تدريس و يا امتحان ،بهرهي هوشي ،آموزش پيشنيازها ،توجه به آموختههاي
قبلي و ...را در يک ارزشيابي دقيق ،موثر و دخيل ميدانند .آنگاه بعد از توجه به همهي اين موارد،
در ارزشيابي ميزان دستيابي هر دانشآموز به هدفهاي يادگيري را ملاک قرار ميدهند نه موفقيت
هر فرد را در كسب نمره .به عبارت ديگر آنان دانشآموزان را بر اساس نمرههاي درسي رتبهبندي
و مقايسه نميكنند بلكه كار و تلاش ،هوش و استعداد و علاقه و تفاوتهاي فردي آنان را در نظر
ميگيرند .آنگاه بعد از ارزشيابي ،دربارهي فعاليتها و تلاشهاي درسي و تحصيلي دانشآموزان
قضاوت و داوري ميكنند نه دربارهي شخصيت آنان .و در نهايت از نتايج آن در اصلاح تجربههاي
آموزشي دانشآموزان بهره ميگيرند.

)2-6ارتباط با اولیا
آنان بر اين عقيدهاند كه زحماتشان هنگامي به نتيجه ميرسد كه ارتباط نزديک و مداوم با اولياي
دانشآموزان داشته باشند زيرا براي آموزش بهتر بايد والدين دانشآموزان هماهنگ ،همراه و همگام
با معلم باشند .نقش والدين در عملكرد دانشآموزان بسيار موثر است .چنانكه گفتهاند« :آيا
ميخواهيد كلاس درس لذتبخش ،غني و موفقيتآميز را تجربه كنيد؟ راه اين تجربهي يادگيري به
خوبي شناخته شده است سعي كنيد مشاركت والدين را به دست آوريد .والدين فعال پيشرفت
فرزندان خود را دنبال كرده ،انتظارات مدرسه را تقويت كرده و رفتار و مشاركت كودک را بازنگري
ميكنند»( .دونالدسي )227 : 0173 ،آنان بر اين باورند كه والدين از كيفيت عملكرد فرزندان خود
در مدرسه بايد باخير باشند و در كنار معلم ،زمينهي برنامهريزي ،نظارت ،كنترل و هدايت رفتار
فرزندانشان را براي رشد و پيشرفت مطلوبتر فراهم كنند.
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نتیجهگیری
اخلاق حرفه اي در عرصه ي تعليم و تربيت  ،معلم را به مقبوليت  ،موفقيت و محبوبيت مي
رساند.دانش آموزان و اولياي آنان و به طور كلي مردم  ،هنگامي جايگاه و مقام و منزلت معلم را به
درستي خواهند شناخت كه معلم را متخلق به اخلاق حرفه اي ببينند .رفتار و گفتار و عملكرد مبتني
بر اخلاق ،معلم را جذاب ،دوست داشتني و شايسته ي احترام و تكريم مي كند.
دانش آموزان نه تنها از كتاب درسي بلكه از رفتار و كردار و اخلاق معلم درس مي گيرند .رفتار
معلم سازنده و آموزنده خواهد شد .تخلق به اخلاق حرفه اي از دو جهت ،نتايج شگرف و ارزندهاي
دارد:
از يک سو نتايجي چون افزايش علاقه و انگيزه در معلمان ،بالا بردن كارآيي در امر تدريس،
پيشرفت تحصيلي،علمي و اخلاقي دانش آموزان ،رابطه ي صحيح بين معلم و شاگرد ،تاليف قلوب
و نزديكي بين دانش آموزان و معلمان ،ايجاد محيطي سالم و با نشاط در كلاس و مدرسه ،آشنايي با
نحوه ي بكارگيري و نيز استفاده ي مطلوب از نرم افزارهاي آموزشي(برنامه ريزي ،ايجاد انگيزه،
شيوه هاي تدريس ،فنون برخورد با دانش آموزان و غيره)و هماهنگي هنرمندانه بين نرم افزارهاي
آموزشي و سخت افزارهاي آموزشي و. ...
از سوي ديگر با اخلاق حرفه اي ،معلم جايگاه حقيقي و منزلت واقعي خود را در كلاس و
مدرسه و جامعه در مي يابد در نتيجه مورد تكريم همگان قرار مي گيرد .معلمي كه متخلق به اخلاق
حرفه اي است نزد هر انساني -با هر مذهب و مليت و ديدگاهي كه باشد -شايسته ي تقدير و
تكريم است.
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چکیده
يكي از رويكردهاي توسعه دانش و ارتقاي مهارتهاي حرفهاي ،بهرهگيري معلمان از درسپژوهي
در فرآيند ياددهي-يادگيري است كه به عنوان يكي از موثرترين راههاي توسعهحرفهاي معلمان نيز
به شمار ميرود .درسپژوهي الگويي از پژوهش مشاركتي در كلاس درس و ايدهژاپني براي
توسعهحرفهاي معلمان است .محمدرضا سركارآراني بنيانگذار درسپژوهي درايران ،پژوهشي در
مدارس ابتدايي تهران در سال  0181انجام داد كه مقدمات ورود درسپژوهي به عرصهي آموزش
وپرورش ايران بود و نگرش جديدي در زمينهي توسعهي حرفهاي معلمان ايجاد كرد .ايده انجام
درسپژوهي درقالب جشنواره براي نخستين بار در كشور توسط بصيري ،رييس وقت اداره آموزش
وپرورش استثنايي استان همدان درسال  0183مطرح و انجام گرديد كه مورد استقبال مسئولين و
معلمان قرار گرفت به گونهاي كه ابتدا توسط سازمان آموزش وپرورش استثنايي و سپس معاونتهاي
آموزش ابتدايي وآموزش متوسطه در سراسر كشور تعميميافت و به يک برنامه مستمر سالانه تبديل
شد .پژوهش و بررسيهاي انجام شده حاكي از آن است كه جشنواره درسپژوهي به ارتقاي دانش
معلمان ،افزايش كيفيت فرآيند ياددهي-يادگيري و درنهايت به توسعهي حرفهاي معلمان ميانجامد.
نگارندگان اين مقاله سعي نمودهاند با روش تحليلي ،ضمن تبيين فرايند توسعه حرفهاي معلم مبتني
برجشنواره درسپژوهي ،به دستاوردها وچالشهاي جشنواره درسپژوهي پرداخته و راهكارهايي
براي بهبود وتوسعهي اين مهم پيشنهاد دهند.
کلیدواژه :توسعه حرفه اي معلم ،درسپژوهي ،جشنواره درسپژوهي.
 .0كارشناس ارشد برنامهريزي آموزشي ،مدرس دانشگاهIrajbasiri@yahoo.com،
 .2دانشجوي علوم تربيتي گرايش استثنائي ،دانشگاه فرهنگيان sh2154@yahoo.com ،
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 .1مقدمه:
جهان به سرعت در حال تغيير و تحول است .قرن  20با چنان پيشرفت گستردهاي رو به رو شد كه
تمام جوانب زندگي انسان را تحت تاثير قرار داده است .يكي از اين ابعاد نيز آموزش و پرورش
است .همان طور كه نامداريپژمان و همكاران ( )0131بيان كردهاند ،ميتوان گفت ،موفقيت هر نظام
آموزشي در حد تعيينكنندهاي به دانش و مهارتهاي حرفهاي معلم بستگي دارد .در نظر ژاپنيها
شايستگي هر نظام به اندازهي شايستگي معلمان آن است .از اين رو ،ميتوان گفت معلم ،مهمترين
عضو نظام آموزشي در فرآيند ياددهي-يادگيري و معمار اصلي نظام آموزشي است .با توجه به اين
كه جهان به سرعت در حال دگرگوني و تحول است معلمان نيز بايد مانند ساير گروههاي حرفهاي
با اين واقعيت روبه رو شوند كه آموزشهاي اوليه آنان در جهان امروز چندان مفيد نخواهد بود و
آنان بايد در سراسر عمر خود دانش خود را روزآمد كنند.
در كتاب هدايت درسپژوهي ( )0183ساكي و مدني آمده است كه معلمان در كلاس درس هر
روز با موقعيت جديد و پيچيدهاي رو به رو ميشوند .در اين مواقع ،تصميمگيري در موارد پيش
آمده بسيار ظريف و دشوار است و بايد براي حل آن ،بهترين راهحل برگزيده شود .معلمان براي
تصميمگيري موثر در كلاس درس ،نيازمند بررسي دقيق مسئله ،استفاده از تجربيات محققين و ساير
همكاران خود هستند .بخشي از دانش مورد نياز خود را ميتوانند از دستاوردهاي پژوهشگران خارج
از كلاس درس و مدرسه بهره گيرند اما اين مطالعات به تنهايي نميتواند پاسخگوي نيازهاي معلم
در حل مسئله باشد پس معلم ميتواند به كمک همكاران خود و با تشكيل گروه درسپژوهي در
مدرسه جهت حل اين مشكل برآيد.
يكي از رويكردهاي بازتابي به تدريس ،بهره گيري معلمان از درسپژوهي در فرآيند ياددهي-
يادگيري است كه به عنوان يكي از موثرترين راههاي توسعهي حرفهاي معلمان نيز به شمار ميرود.
بختياري و مصدقي نيک ( ،)0131تدريسپژوهي (درسپژوهي) را يكي از روشهاي جديد در
توسعهي حرفهاي معلمان و ارتقا روشهاي تدريس و يادگيري تعريف كردهاند .رويكرد
درسپژوهي به شكل و رويه كنوني را عمدتاً منتسب به معلمان ژاپني ميدانند كه بيشتر در خصوص
درس رياضي و توسط معلمان رياضي ژاپن انجام ميشده است .درسپژوهي توسط يوشيدا در
مدارس ژاپن برقرار گرديد و پيشرفت ناشي از آن پس از انتشار نتايج آزمون تيمز مورد توجه
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كشورهاي ديگر به ويژه آمريكا قرار گرفت كه در نهايت منجر به شناخت عامل اصلي موفقيت
ژاپنيها يعني توسعهي حرفهاي معلمان در نتيجهي درسپژوهي شد .در ايران نيز محمدرضا
سركارآراني به عنوان بنيانگذار درسپژوهي درايران شناخته ميشود وي پژوهشي در مدارس ابتدايي
تهران در سال  0181انجام داد كه مقدمات ورود درسپژوهي به عرصهي آموزش وپرورش ايران
بود و نگرش جديدي در زمينهي توسعهي حرفهاي معلمان ايجاد شد در سال  0187موضوع پژوهش
مشاركتي معلمان در كلاس درس را مطرح و مدل  1مرحلهاي كه شامل :تبيين مسئله ،طراحي ،عمل،
بازانديشي و يادگيري است ،را براي اين رويكرد ارائه داد .توجه به معلم فكور با طراحي برنامهي
معلم پژوهنده در سال  0188به صورت فزايندهاي موجب گسترش درسپژوهي شد .افرادي مانند
ريچاردسون ،تاكاهاشي ،حبيب زاده نيز مدلهايي متنوع اما مشابه را طرح كردهاند كه اين امر بيانگر
اين است كه صاحبنظران و پژوهندگان سعي داشتهاند ،در خصوص رويكرد درسپژوهي با ايجاد
تغيير و تحول در مراحل اجرايي ،آن را بهبود و توسعه بخشند كه نشان از اهميت اين روش در
بهبود فرآيند ياددهي-يادگيري دارد.
معلمان با كاربرد اين شيوه ميتوانند به نقاط قوت و ضعف خود در فرآيند تدريس و فعاليتهاي
كلاسي پي ببرند و با روشهاي متنوع و مؤثرتري آشنا شوند .بنابراين بايد فرصتي ايجاد كرد كه اكثر
معلمان بتوانند از اين پديده بهرهمند شوند .در نتيجه لازم است كه نحوهي اجرا و بهرهمندي از
درس پژوهي را مورد بررسي قرار داده و تا آنجايي كه ممكن است آن را بهبود بخشيد تا بتوان
اهداف اين رويكرد را به نحو احسن محقق ساخت .يكي از روشهاي معرفي و توسعهي
درسپژوهي ،جشنوارهي درسپژوهي است .با برگزاري جشنوارههايي در اين خصوص ميتوان
جمع بيشتري از معلمان را به اين نوع از روش تحقيق تشويق كرد و آنان را در جهت تحقق اهداف
درسپژوهي مشاركت داد .از اين رو نبايد از تأثيرات مثبت و سازندهي اين گونه جشنوارهها غافل
ماند؛ بلكه بايد در راستاي برگزاري آن به صورت مطلوب و ايدهآل كوشش نمود .بدين منظور
نگارندگان در مطالعهي حاضر با تأكيد بر اثرات مهم وسازنده جشنوارههاي درسپژوهي و اشاره به
نواقص موجود در اجراي كنوني آنها ،سعي دارند جهت رفع برخي ايرادات موجود و افزايش
كيفيت آن در راستاي تحقق اهداف موردنظر ،مطالبي را بيان كنند؛ باشد كه موردعنايت كارگزاران
و مجريان ،اين امر صورت گيرد .نگارندگان ابتدا به شرح چيستي توسعهي حرفهاي و لزوم آن سپس
فوايد درسپژوهي و نقش جشنواره در توسعهي حرفهاي معلم ،چالشها و راهكارها ميپردازند.
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 .2تعریف توسعهی حرفهای
بروكويل ( )2111توسعهي حرفهاي را چنين تعريف ميكند :فرايند پويايي يادگيري است كه به
سطح جديدي از شناخت و آگاهي نسبت به زمينهاي كه معلمان در آن كار ميكنند منجر ميشود،
به گونهاي كه ممكن است آنها را برانگيزاند تا سياستهاي پذيرفتهشده را مورد بررسي و آزمون
مجدد قرار دهند.
بورلي ( )0331معتقد است كه پژوهش در عمل توسط خود معلمان طراحي ،هدايت و اجرا
ميشود تا تدريس آنها در كلاسهاي خودشان اصلاح شود و بهبود يابد (آهنچيان.)0181 ،
مکنيف و همكاران هم با به كارگيري واژة «خود رشددهندگي» بر تنش مؤثر پژوهش در عمل
در رشد حرفهاي تأكيد كرده و اين نوع پژوهش را به منزله رشد حرفهاي قلمداد كردهاند .حال كه
مفهوم توسعه روشن گرديد ،لازم است با ويژگي هاي آن نيز آشنا شد.

 .3ویژگیهای رشد و توسعهی حرفهای
نياز به رشد و توسعهي حرفهاي مداوم منابع انساني يكي از معدود مواردي است كه سياستگذاران،
پژوهشگران ،اتحاديههاي حرفهاي و كاركنان بر سر آن توافق دارند .در سازمانهاي آموزشي بهبود
يادگيري معلم همچون اصليترين زيرساخت رشد حرفهاي وي ،يكي از عوامل اصلي در بهبود
يادگيري دانشآموزان به شمار ميآيد ،همان طور كه سركارآراني ( )0131نيز بيان كرده است «وقتي
معلم ياد بگيرد ،دانش آموز هم ياد مي گيرد» .رشد حرفهاي به عنوان فرايند تسلط بر كار ،احاطه بر
متغيرهاي مؤثر بر كار  ،تغييرات اساسي و ديرپا در دانش ،مهارت و رفتارهاي مربيان است كه باعث
تقويت يادگيري دانشآموزان ميشود.
از نظر ولي و هاولي ،0رشد حرفهاي معلم بايد داراي ويژگيهاي زير باشد:
 -0معلم را با تشخيص آنچه بايستي بياموزد و توسعه فرصتهاي يادگيري درگير سازد.
 -2بيش از هر چيز مدرسهمحور باشد و كل عمليات مدرسه را در نظر داشته باشد.
 -1فرصتهاي يادگيري مرتبط با نيازهاي شخصي معلم را ايجاد كند .اين فرصتها بيش از همه بايد
بر مدار روش حل مسئله گروهي سازمان يابد.
0- Valli & Hawley

نقش جشنوارههاي درسپژوهي در توسعهي حرفهاي معلم

819 /

 -1مداوم و پيشرونده باشد .يادگيري هر چه بيشتر معلم را پيگيري و از آن پشتيباني ميكند.
 -1از منابع چندگانه اطلاعاتي درباره ارزشيابي از پيشرفت تحصيلي دانشآموزان در فرايندهاي
درسي متأثر از برنامههاي رشد حرفهاي معلم بهره گيرد.
 -6فرصتهايي را فراهم كند كه معلم از طريق آن به درک نظري دانش و مهارتهايي كه بايد
بياموزد نايل آيد (آهنچيان ،0181 ،ص .)028

 .4لزوم حرفهای شدن معلمان
پرداختچي ( )0171معتقد است در دنياي امروز ،حجم ،تنوع و عمق توقعات و انتظارات مرتبط با
نظام آموزش و پرورش ،آن چنان است كه نظام مذكور ،با شرايط ،امكانات ،روشها و نيروي انساني
فعلي به هيچ وجه نميتواند از عهده رسالت خود بر آيد .نظام آموزش و پرورش بايد متحول شود
و تغييراتي بنيادين و اساسي در آن به وجود آيد .اصولاً هيچ سازمان و نهادي نميتواند هدفهايي
معقول اتخاذ كند و كار اثربخشي در جهت تحقق آن هدفها انجام دهد ،مگر آن كه تمامي اعضايش،
از صدر تا زير ،مفروضات خود را درباره آينده ،مورد تجزيه و تحليل و بازنگري جدي قرار دهند
تا بتوانند آن را بر اساس واقعيات اصلاح كنند.
با توجه به مسائل فوق ،اگر آموزش و پرورش ميخواهد تغيير كند ،متحول شود و پيشرفت
نمايد ،دست اندركاران امر تعليم و تربيت ،به خصوص معلماني كه تعامل گستردهاي با فراگيران
دارند ،بايد متحول شوند ،تغيير كنند و پيشرفت نمايد .همچنين دانش و اطلاعات ،شناختها،
نگرشها ،مهارتها و روشهاي كار آنها بايد تغيير كند .لازمه اين كار ،حرفهاي شدن امر تعليم و
تربيت و در سرلوحه آن ،حرفهاي شدن تمام معلمان است.
از نظر رئوف ( ،)0170مهارتهاي حرفهاي معلم ،لازمترين و ضروريترين نياز اوست .هر نوع
بي توجهي در به دست آوردن اين مهارتها ،عدم موجوديت شغلي و حرفهاي او را به اثبات
ميرساند و خط بطلان روي مهارت او ميكشد .بدون هيچ تحقيقي ميتوان فهميد كه مهارتهاي
علمي معلمان كافي نيست .بسياري از معلمان  ،با داشتن دانش و سواد علمي بالا و كافي ،توان به
كار بستن مهارت هاي حرفه اي خود را ندارند و برعكس ،معلماني وجود دارند كه احتمال ًا دانش
آنها ،حتي در رشته هاي تخصصي خودشان ،بسيار اندک بوده است ،ولي به خوبي از عهده كار
معلمي بر آمدهاند.
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امروزه متخصصان بر اين عقيدهاند كه نقش فراگير و ريشهاي معلم ،دگرگون شدن است و معلم
همچون ابزاري به حساب ميآيد كه حامل اطلاعات ذخيره شدهاي است كه بايد به تناسب ظرفيت
گيرندگان ،آن را توزيع كند و اين خطري بزرگ در تحريف و مسخ رسالت معلمي است .احساس
اين خطر ،برنامهريزان و سياستگذاران نظامهاي آموزش و پروش جهاني را به تلاشي نو واداشته
است و در رأس آن ها ،يونسكو با اذعان به اين تحريف و دگرگوني در رسالت معلمي ،هشدارهاي
تكان دهندهاي را به نظامهاي آموزش و پرورش كشورها ميدهد و اظهار ميدارد شرايطي كه معلمان
در آن تربيت ميشوند ،بايد دقيقاً دگرگون شوند؛ به نحوي كه معلمان به صورت مربيان در آيند و
نه مختصصاني كه فقط ناقل محتواي برنامه درسي از پيش تعيين شده باشند (كريمي.)0171 ،
بنابراين ،سعي نظام آموزش و پرورش در جهت بهبود و پيشرفت امر تعليم و تربيت ،بايد بر آن
باشد كه تعليم و تربيت جنبه حرفهاي پيدا كند و ويژگيهاي لازم را به عنوان يک حرفه كسب كند؛
زيرا در اين صورت است كه از حيثيت اجتماعي بيشتري برخوردار خواهد شد .شرط اثربخشي و
كارآيي كاركنان آموزش و پرورش به خصوص معلمان آن است كه در كار خود ضمن كسب
تخصص حرفهاي ،به حرفه معلمي پايبند باشند.
سيد عباس زاده ( )0171معتقد است معلمي به عنوان يک حرفه ،مستلزم اختيار و استقلال عمل
است كه با افزايش تحصيلات و تجارب معلمان و نيز با استفاده هر چه بيشتر از فناوري پيشرفته،
عميقتر نيز ميشود .اين گرايش ،يعني حرفهايگرايي ،موجب ميشود تا معلمان بيشتر به طرف
هنجارهاي حرفهاي ،كنترل حرفهاي ،و در رأس آنها اختيار و استقلال حرفهاي تمايل پيدا كنند .زيرا
مجهز شدن معلمان به تخصص ،مهمترين و اساسيترين راه تضمين كار بهتر و بيشتر نظام آموزشي
است.
با توجه به آنچه بيان گشت؛ اهميت و لزوم توسعه و رشد حرفه اي معلمان به وضوح روشن
شد .بنابراين هر راهكار و تدبيري كه در راستاي اين امر باشد ،حائز اهميت و توجه است .يكي از
راهبردهاي موثر و سازنده در اين جهت ،كاربرد رويكرد درسپژوهي و بهره مند شدن از مزايا و
فوايد آن مي باشد .به همين علت نگارندگان در ادامه به اين موضوع خواهند پرداخت.
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درس پژوهي در واقع روش پژوهشي مشاركتي معلمان در كلاس درس است كه از آن به عنوان
سودمندترين ،كاربرديترين و مؤثرترين برنامه پرورش حرفهاي معلمان در مدارس ژاپن ياد شده
است .معلمان با انجام درسپژوهي و پژوهش مشاركتي در طراحي ،اجرا و ارزيابي فرصت مييابند
تا با يكديگر همكاري ،همياري و مشاركت كنند و مسائل درون مدرسه و كلاس را بكاوند ،جوابي
بيابند و آنرا در عمل بكار ببندند و در پايان ارزيابي گروهي از عمل آموزشي يكديگر داشته باشند.
در درسپژوهي معلمان به شيوه كارگروهي تمرين ميكنند ،ديدگاههاي خود را تبادل و
تعامل ميكنند و از يكديگر مي آموزند ،در درس پژوهي بيش از اينكه معلمان مباني نظري آموزش
و يادگيري را بياموزند ،مهارتهاي علمي و كاربردي مربوط به فرآيند ياددهي–يادگيري( آموزش
) ،ارزيابي روشهاي تدريس ،خود ارزيابي ،فعاليت هاي آموزشي را مي آموزند ( سركار آراني ،
،0178ص .)62
درس پژوهي بيشتر بر مسائل آموزشي درس و كلاس تمركز دارند و به جنبههاي جزئي و
كاربردي در كلاس تمركز دارد .پژوهشهاي بينالمللي اخير در زمينه رشد و توسعه حرفهاي
كارگزاران آموزشي بهويژه معلمان ،بيشتر به پژوهش در مدرسه و كلاس تاكيد دارند ،بهطوري كه
معلمان ميكوشند بيش از پيش در تصميمگيري هاي مربوط به بهبود كيفيت آموزشي در مدرسه و
كلاس درس مشاركت داشته باشند.در شيوه درس پژوهي ،معلمان تلاش ميكنند تا صلاحيتهاي
حرفهاي خود را در حين كار (عمل) بهبود بخشيده و بازسازي فكري و نوسازي خويش و
دانشآموزان در فرآيند ياددهي  -يادگيري توجه جدي كنند .درسپژوهي الگويي ونمونهاي از
پژوهش مشاركتي در كلاس درس است كه ايده ژاپني براي توسعه حرفهاي معلمان ميباشد .از
جملة مهمترين موانع در توسعة حرفهاي معلمان ،فاصلة بين نظريه و عمل و عدم تشريک مساعي
با معلمان در برگزاري دورههاي آموزش معلمان است .بررسيهاي بينالمللي اخير در حوزة توسعة
حرفهاي معلمان ،بيانگر رويكردهاي نويني مانند پژوهش مشاركتي در كلاس درس است كه بيش از
اقدامات گذشته در تلفيق نظريه و عمل توفيق يافته است (سركار آراني.)0178 ،
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يک نمونه از فعاليتهاي مربوط به توسعة حرفهاي معلمان ،روشي است كه ژاپنيها در ابداع و
بهكارگيري آن پيشتاز محسوب ميشوند و امروزه با نام «درس پژوهي» شناخته ميشود .آنچه در
ژاپن و برخي از كشورهاي ديگر با نام درسپژوهي مورد استفاده قرار گرفته و هماكنون نيز در
جريان است ،تلاشي در جهت بهبود فعاليتهاي آموزشي از طريق مشاركت با همتايان و همكاران
است (خاكباز و همكاران ،0187ص .)026
در تحقيقي كه توسط استيگلر و هيبرت با عنوان «شكاف آموزشي» بر روي برخي از داده هاي
TIMSSدر سال  0333انجام شده است ،به اين نتيجه رسيدند كه عامل اصلي موفقيت ژاپني ها،
استفاده از روش درس پژوهي در توسعه ي حرفه اي معلمان است (استيگلر و هيبرت؛ )0333

 .6درسپژوهی،ره آورد ژاپن،ایران یاعقل سلیم معلمی
گويا ( )0183اظهار مي دارد:
" درتاريخ  0183به دعوت آموزش وپرورش پاوه ،در همايشي شركت نمودم كه در آن مستوفي
از معلمان با سابقه ي شهر،صورت جلسه شوراي آموزگاران دبستان سعدي در سال 0113را به عنوان
اولين دبستان شهر به نظر شركت كنندگان همايش رساند .اين صورت جلسه از چندين جنبه قابل
تامل و تعمق و درس آموزي است .دراين جا به دو نكته در اين صورت جلسه اشاره مي كنم :
 -0درسال ، 0113در پايه هاي چهارم وپنجم اولين دبستان شهر پاوه ،كه در پنجاه سال پيش
جمعيتي كمتر از حال داشته  ،مشكلي از نظر رياضي پيش آمده و شوراي آموزگاران
احساس مسئوليت كرده است تا با مشاركت معلمان  ،مشكل را رفع كنند.
-2

آموزگاران با مشورت هم ،پيشنهاد تغيير ترتيب محتواي رياضي ودسته بندي دروس را
داده اند  ،تا پس از موافقت ،به اجرا گذاشته شود وبعد از بررسي نتايج ،تصميمات بيشتري
دراين مورد اتخاذ گردد.اين دو نكته  ،از پيش فرض هاي هر درسپژوهي است  ،كه در
چند سال اخير ،به عنوان ره آورد ژاپن ،به شدت مورد توجه كشور ها ي غربي و ايران
قرار گرفته است  .اما اي كاش تاريخ آموزشي خود را با حوصله ي بيشتري مورد مطالعه
قرار دهيم و بدانيم كه در گذشته ،معلمان بسياري در ايران بوده اند  ،كه با مشورت
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ومشاركت هم  ،تدريس خود را طراحي مي كردند ،از كلاس هاي هم بازديد مي نمودند
وباهم برنامه ريزي مي كردند و با باز تاب آنچه در كلاس هايشان مي گذشت  ،به هم ياد
مي دادند واز هم ياد مي گرفتند و فرزندان برومندي تربيت مي كردند.
متعاقب بررسي هاي گويا درسال  ،0183نگارندگان اين مقاله درسال  0131دربررسي هاي خود
در مدرسه علمي همدان به نتايج مشابه رسيدند.اسناد موجود ازجمله دفترصورتجلسات شوراي
معلمان مدرسه مورد نظر حاكي ازآن است معلمان مدرسه مورد نظراز 61سال پيش  ،مسائل
ومشكلات مختلف درسي دانش آموزان را درجلسات خود مطرح وبا مشورت وهم فكري
راهكارهاي مناسبي براي برطرف كردن مشكلات يادگيري دانش آموزان وآموزش بهتر آنان اتخاذ
مي نمودند.
بنابراين مي توان گفت؛ هرچند خواستگاه درسپژوهي به مفهوم امروزي ،ژاپن است ليكن پيش
فرض ها ومفروضات آن مانند  :يادگيري مشاركتي  ،مشورت وبحث وتبادل نظر ،درآموزش
وپرورش ما ،قدمت بسيار طولاني دارد.اين رونبايدبه اين فرايند به ديده ي يک مدل وارداتي صرف
نگريست.

 .7توسعهی حرفهای معلم و درسپژوهی
روند تحولات در دنياي امروز ،اصلاحات آموزشي را امري اجتنابناپذير و جهاني ساخته است .در
همه جا ،شوق تغيير و آهنگ تحول در آموزش ديده ميشود .پس از انتشار نتايج تيمز در سال
 ،0333توفيق نظام آموزشي ژاپن ،پژوهشگران را به علتيابي اين كاميابي واداشت (چاكشي و
فرناندز .)2111 ،0پس از بررسي جوانب گوناگون اين نظام آموزشي ،نتايج حاكي از روش بديعي
بود كه معلمان ژاپني به كار برده بودند.
درسپژوهي به عنوان روشي تحقيقي-عملياتي ،فوايد متعددي بر اجزاي نظام آموزش دارد .در
حوزة معلم ،يادگيري با هم ،خودكارآمدي ،سينرژي [همافزايي] ،اعتقاد به كاربست نتايج همفكري،
توانمندسازي معلم ،يادگيري از طريق دوستان منتقد؛ و در حوزه دانشآموز ،كاهش كجفهميها،
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بهبود فرايند ياددهي-يادگيري و احساس مهمبودن و خودپنداره مثبت از جمله مزاياي درسپژوهي
است .ساكي(0132؛  )27برخي فوايد درسپژوهي براي معلمان را به صورت زير بيان مي كند:
 افزايش دانش درباره ي موضوع درسي افزايش دانش تربيتي افزايش دانش استفاده از فناوري هاي آموزشي شناسايي موانع تدريس و راه هاي مواجهه با آن ها افزايش انگيزه و خودكارآمدي درک بيشتر از اين كه دانش آموزان چگونه فكر مي كنند و ياد مي گيرند.تا اين بخش از مقاله به درسپژوهي و ارتباط آن با توسعه ي حرفه اي معلم پرداخته شد ،علاوه
بر آن ذكر گرديد كه برگزاري جشنواره ي درسپژوهي پلي به سوي توسعه ي حرفه اي معلمان
است .بدين منظوردر ادامه مطالب به پيشينه جشنواره درسپژوهي و اهداف آن در سه حوزه ي
آموزش ابتدايي ،آموزش استثنايي و آموزش متوسطه سپس نقش آن ها در توسعه ي حرفه اي معلم
مي پردازيم.

 .8پیشیخه ی جشخواره درسپژوهی:
ايده انجام درسپژوهي درقالب جشنواره براي نخستين بار در كشور توسط ايرج بصيري ،رييس
وقت اداره آموزش وپرورش استثنايي استان همدان درسال  0183مطرح گرديد و آموزش معلمان
وفرهنگ سازي به عنوان اولين ومهم ترين گام توسط وي برداشته شد ودر سال  0131نخستين
همايش آن در همدان برگزار و مورد استقبال كم نظير مسئولين ومعلمان قرارگرفت به گونه اي كه
ابتدا توسط سازمان آموزش وپرورش استثنايي در سراسركشور تعميم يافت و به يک برنامه مستمر
سالانه تبديل شد.يک سال بعد جشنواره درسپژوهي در دستوركار معاونت آموزش ابتدايي
قرارگرفت و بعد از آن معاونت آموزش متوسطه نيز جشنواره درسپژوهي را به استان ها ابلاغ كرد.
درحال حاضر اين برنامه درحوزه آموزش وپرورش استثنايي ،معاونت آموزش ابتدايي و معاونت
آموزش متوسطه برگزار مي گردد.
اهداف جشنواره هاي درسپژوهي در سه حوزه ي مورد نظر به استناد شيوه نامه هاي معاونت
مربوط در وزارت آموزش وپرورش عبارتنداز:
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 .9اهداف جشخواره درسپژوهی آموزش وپرورش استثخایی


توسعه كيفي منابع انساني از طريق تقويت مهارت هاي حرفه اي معلمان



فراهم نمودن زمينه هاي مناسب به منظور بروز خلاقيت و نوآوري معلمان



ايجاد انگيزه و رقابت سالم به منظور ايفاي نقش مؤثر معلمي



فراهم نمودن زمينه استفاده از فناوري هاي نوين در تدريس



توجه به اهداف ارزشيابي با رويكرد توصيفي و ملموس شدن ابزارهاي ارزشيابي توصيفي
براي همكاران



به كارگيري يافته هاي پژوهشي در زمينه روش هاي آموزشي  ،پرورشي و توان بخشي



همياري و مشاركت معلمان در انجام فرايند تدريس



تسهيل و بهبود يادگيري دانش آموزان
(شيوه نامه اجرايي جشنواره الگوهاي برتر ياددهي-يادگيري با رويكرد درسپژوهي،
سازمان آموزش و پرورش استثنايي كشور)0131-0131 ،

 .11اهداف جشخواره درسپژوهی آموزش ابتدایی


توسعه توانمنديي ها مهارت ها و صلاحيت هاي علمي و حرفه اي معلمان در حوزه ي
ياددهي -يادگيري با نگاه بر پژوهش مشاركتي معلمان



استفاده ي بهينه ي ظرفيت نوآوري ها و امكانات موجود و ايجاد زمينه ي لازم براي بروز
خلاقيت همكاران



توسعه ي فرهنگ تحقيق و پژوهش در بين معلمان



آشنايي معلمان با نظريه هاي يادگيري و آموزش ،روش هاي كارآمد تدريس و كاربرد آن
ها در كلاس درس



تغيير فرهنگ مدارس به مثابه ي سازمان يادگيرنده



بروز روش هاي بهبود ظرفيت مدارس براي يادگيري سازماني
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(شيوه نامه اجرايي جشنواره الگوهاي برتر ياددهي-يادگيري با رويكرد درسپژوهي ،وزارت آموزش
و پرورش )0131-0131 ،

 .11اهداف جشخواره درسپژوهی آموزش متوسطه
 .11.1اهداف کلی


كيفيت بخشي به فرآيند ياددهي -يادگيري



آشنايي با روش هاي تدريس تلفيقي -مشاركتي مبتني بر رويكردهاي برنامه درسي ملي

 . 11.2اهداف جزئی


تغيير نگرش معلمان و گسترش فرهنگ پژوهش مشاركتي آنان



ارتقاء دانش حرفه اي معلمان



زمينه سازي جهت تحقق ارزشيابي شايسته محور



ايجاد نشاط و پويايي علمي



افزايش بهره مندي هوشمندانه از فناوري هاي نوين در تدريس



ايجاد فرهنگ خود ارزيابي در دبيران



توسعه تجارب مفيد و آموزشي



توسعه فرهنگ استفاده از كار تيمي

(شيوه نامه اجرايي جشنواره الگوهاي برتر ياددهي-يادگيري با رويكرد درسپژوهي در مدارس
دوره اول متوسطه ،وزارت آموزش و پرورش )0131-0131 ،
با توجه به اهداف نام برده شده مي توان نتيجه گرفت با وجود تفاوت هاي جزئي كه در اهداف
وجود دارد ،در مجموع وجه اشتراک اهداف هرسه حوزه اين است كه؛ به ارتقاي دانش معلمان،
افزايش كيفيت فرآيند ياددهي-يادگيري ،بهبود روش تدريس و در يک كلام به توسعه ي حرفه اي
معلم اشاره شده است .بايد توجه داشت ،هرچند هدف اصلي جشنواره درسپژوهي توسعه ي حرفه
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اي معلم است ،اما اگر به درستي اجرا نشود ،دربرخي موارد مي تواند تهديد واشكالاتي به دنبال
داشته باشد.در ادامه فرصت ها و تهديدهاي جشنواره بررسي خواهد شد.

 .12تحلیل جشخواره درسپژوهی
همانطور كه پيش از اين بيان شد جشنواره ي درسپژوهي اهداف ارزشمندي جهت كيفيت بخشي
به فرآيند ياددهي -يادگيري ،توسعه ي دانش ومهارت هاي حرفه اي معلمان دارد؛ بنابراين بايد به
صورتي برگزار شود كه اهداف موردنظر را تحقق يابد.
بررسي هاي انجام شده بيانگر وجود نقاط قوت وضعف دراين برنامه است كه مستلزم توجه
دست اندركاران  ،مسئولين ومعلمان به اين موارد است تا اين كه بتوانند درمسيراهداف تعيين شده
حركت كنند.درادامه با تحليل شيوه برگزاري جشنواره هاي درسپژوهي ،به نقاط قوت وضعف اين
برنامه مي پردازيم.

 .12.1نقاط قوت و دستاوردها
نامداري پژمان ( )0132درپژوهش خود باعنوان « اثربخشي برنامه درسپژوهي بر رشد حرفه اي
معلمان شاغل درآموزش وپرورش استثنايي استان همدان» نتايج زير را گزارش نموده است:
«نتايج حاصل ازتحليل داده ها نشان داد گروه هاي درس پژوهه وغير درس پژوه ازنظر فراهم
آوري فرصت هاي يادگيري ،آگاهي ازنظريه هاي يادگيري،استفاده از وسايل آموزشي وكمک
آموزشي،بهره گيري از روش هاي صحيح ارزشيابي  ،علاقه مندي به افزايش دانش ومهارت هاي
شغلي ،ترغيب دانش آموزان به كار گروهي ،تفاوت معناداري داشتند واين تفاوت به نفع گروه درس
پژوه بود وبطوركلي نتايج حاكي از اثربخشي برنامه درزمينه رشد حرفه اي معلمان بوده است»
-

معرفي و تجليل از معلمان برتر درس پژوه در جشنواره درسپژوهي تأثيرات مثبتي به
دنبال خواهد داشت؛ از يک جهت ميل و رغبت به تلاش بيشتر در اين خصوص را در
معلما ن تقدير شده ،افزايش خواهد داد و از جهت ديگر موجب ترغيب ساير معلمان و
افزايش انگيزه ي آنان جهت ورود به عرصه ي درسپژوهي مي شود .علاوه بر آن براي
معلمان و مربيان حاضر در جشنواره اين امكان را فراهم مي آورد كه معلمان توانمند در
عرصه ي درسپژوهي را بشناسند و از تجارب و راهنمايي هاي آنان بهره مند شوند.
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-

جشنواره درسپژوهي  ،فرصتي براي بازآموزي .در جشنواره هاي درسپژوهي افراد اين
فرصت را خواهند يافت كه با الگوهاي درسپژوهي متفاوت و متنوعي آشنا شوند و از
آن ها به عنوان نمونه مناسب و اثربخش بهره مند شوند .از طرف ديگر اين امكان فراهم
مي شود كه يافته ها و نتايج حاصل از پژوهش افراد در اختيار ساير معلمان قرار گرفته و
با توجه به شرايط و متناسب با وضعيت موجود تعميم خواهند يافت .اين امر عملا در
مسير توسعه حرفه اي معلمان است .چرا كه معلمان با دريافت اين يافته ها دامنه ي دانش
و اطلاعات خود را گسترش خواهند داد و در جهت افزايش و تقويت مهارت هاي خود
گام خواهند برداشت.

-

شناسايي وتجليل ازتيم هاي درسپژوهي بجاي تجليل وتقديراز فرد ،موجب تقويت
روحيه ي همگرايي شده و بستري مناسب براي انجام پژوهش هاي مشاركتي توسط را
فراهم مي سازد.

-

در فرايند برگزاري درسپژوهي درقالب جشنواره،الگوها ويافته هاي درسپژوهي معلمان
شناسايي و معرفي مي گردند بدين ترتيب يكي ازمهمترين چالش هاي پژوهش كه ضعف
در كاربست يافته ها است ،برطرف مي گردد وفرصتي مناسب براي ارائه يافته ها فراهم
مي گردد.

.12.2چالش ها و نقاط ضعف اجرایی
-

جشنواره ي درسپژوهي در برخي موارد ،به جشنواره الگوهاي برتر تدريس تبديل گشته
است كه اين موضوع خود تهديد بزرگي در مقابل اهداف مهم و سازنده ي درسپژوهي
است .بسيار حائز اهميت مي باشد كه اين امر مورد توجه قرار گيرد و تدبيرات لازم جهت
اصلاح و رفع اين مسئله اتخاذ شود.

-

مسئله ي نگران كننده ي ديگري كه در اين خصوص وجود دارد اين است جشنواره
درس پژوهي ماهيت اصلي خود را از وسيله  ،به هدف تغييردهد .در صورتي كه اين
جشنواره وسيله است نه هدف ،وسيله اي جهت توسعه ي حرفه اي معلمان و افزايش
كيفيت فرآيند ياددهي -يادگيري .اگر چنانچه جشنواره درسپژوهي از وسيله به هدف
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تغيير ماهيت دهد درآن صورت نه براي توسعه ي حرفه اي بلكه براي جمع آوري امتياز
 ،ارتقاي رتبه ودر نهايت تدريس هاي نمايشي خواهد بود و از حالت ارگانيكي به مكانيكي
تبديل خواهد شد كه دراين صورت از اهداف و برنامه هاي اصلي خود جدا مي ماند،
تأثيرات لازم و موردنظر را ايجاد نخواهد كرد و از مسير اصلي نيز منحرف خواهد شد.
-

تصنعي ونمايشي برگزار شدن جشنواره ها يكي ديگر از مسائلي است كه به كاهش كيفيت
و عدم تحقق اهداف موردنظر به شكل مطلوب منجر گشته است .درصورتي كه شكل
برگزاري اين جشنواره ها بايد به گونه اي باشد كه معلمان به دنبال تدريس اثربخش
بهسازي آموزش ويادگيري مطلوب دانش آموزان باشند تا مشاركت بسياري از معلمان و
پژوهشگران علاقه مند را به خود جلب كند .چرا كه جشنواره هاي درسپژوهي يكي از
فرصت هاي بسيار مناسب جهت معرفي اين روش تحقيق و توسعه ي آن در ميان معلمان
است.

-

اجراي درسپژوهي قبل ازآموزش وفرهنگ سازي
تجربيات چندين ساله نگارنده اين مقاله در برگزاري جشنواره هاي درسپژوهي حاكي ازآن
است كه آموزش وفرهنگ سازي به منظور انجام درسپژوهي ضرورت تام دارد .اجراي
برنامه درسپژوهي بصورت دستوري  ،تجويزي و بخشنامه اي بدون آموزش معلمان و
فرهنگ سازي يكي از مهمترين چالش هاي امروز درسپژوهي دركشور است.

-

درج مطالب اضافي در گزارشهاي نهايي درسپژوهي

-

دربرخي از مستندات و گزارشهاي نهايي درسپژوهي مشاهده ميشود كه مطالب زيادي
دربخشهاي مختلف نوشته ميشود كه هيچ ضرورتي براي نگارش آن وجود ندارد وصرف ٌا
حجم گزارش نهايي را افزايش ميدهد .بديهي است اين امرمستلزم اختصاص وقت و هزينه
زياد است كه درعمل كارايي چنداني ندارد.

-

اختصاص وقت بيش ازحد متعارف
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هرچند كه نگاه سطحي به درسپژوهي ميتواند به خودي خود يک آسيب تلقي گردد اما بايد
توجه داشت اختصاص وقت و زمان بيش ازحد متعارف به يک موضوع درسپژوهي ميتواند مشكلات
عديدهاي رابه دنبال داشته باشد .يک معلم نه تنها طي سال تحصيلي و در تعامل با دانشآموزان وظايف
متعددي دارد بلكه در زندگي شخصي واجتماعي نيز نقشهاي متعددي برعهده دارد ،بنابراين نبايد به
دليل انجام يک برنامه درسپژوهي ساير وظايف وتكاليف مورد غفلت قرارگيرد.
-

انجام هزينههاي غير ضروري

عمده هزينههاي مربوط به يک برنامه درسپژوهي توسط اعضاي تيم و به صورت شخصي تأمين
و انجام ميگردد ودر خوشبينانهترين وضعيت ممكن است كمک هزينه مختصري ازسوي آموزش
وپرورش اختصاص يابد ،لذا انجام هزينههاي زياد وخريد وسايل وابزارهاي آموزشي وكمک آموزشي
كه ممكن است صرفاٌ يک بار ودر همان موضوع خاص استفاده گردد نه تنها هيچ ضرورتي ندارد ،بلكه
مشكلات متعددي را در پي خواهد داشت.
-

عضويت افرادي كه نقش فعالي درتيم ندارند

درسپژوهي يک كار تيمي محسوب ميشود وهمه اعضاي آن داراي نقش فعال ومؤثر هستند.
نقش اعضاي تيم به دوصورت فردي وگروهي است .به عنوان مثال در طراحي آموزشي همهي اعضاي
گروه نقش دارند و با مشاركت گروهي وبا خرد جمعي طرح درس نوشته ميشود ليكن در انجام
فيلمبرداري يک نفر از اعضاي تيم مسئوليت را برعهده خواهدداشت و نبايد انجام فيلمبرداري مانع
مشاركت آن همكار در طراحي آموزشي و نوشتن طرح درس شود .با توجه به نكات ياد شده نميتوان
انتظارداشت فردي دريک تيم درسپژوهي عضويت داشته باشد ،بدون آن كه نقش ويا مسئوليت ويا
تكليف خاصي برعهده داشته باشد.وجود چنين عضوي ،انگيزه سايراعضاي تيم را نيز تحت تأثير
قرارخواهد داد.
-

اغراق در ارائه نتايج درسپژوهي

معلمان معمولاٌ براي رفع مشكل درسي دانشآموزان و يا بهبود يادگيري آنان ازدرسپژوهي بهره
ميگيرند .هر موضوع درسپژوهي داراي هدف كلي و اهداف جزئي است كه فرايند درسپژوهي براي
رسيدن به آن اهداف انجام ميگردد.هرچند كه نيل به همه اهداف يک وضعيت ايدهآل و آرماني
محسوب ميشود كه تمام سعي وتلاش اعضاي تيم رسيدن به آنهاست ،ليكن بايد توجه داشت ممكن
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است درعمل برخي از اهداف محقق نشود و نيازمند تدابيرخاص و فعاليتهاي تكميلي باشد كه اين
امر نبايد اعضاي تيم را نا اميد كند وچنين تصورشود كه اعضاي تيم موفق نبودهاند ودرنتيجه اعضاي
تيم بخواهند در ارائه نتايج آن را يک ضعف بزرگ تلقي كنند و براي پوشش آن همه نتايج رامثبت
اعلام نمايند و تمام اهداف را محقق جلوه دهند .متأسفانه در برخي از كارهاي مشابه مانند اقدام پژوهي
اين آسيب قابل شناسايي است به گونهاي كه در ارائه نتايج تمام مشكلات يادگيري يک دانشآموز و
يا تمام مشكلات رفتاري دانشآموز ديگر بطور كامل رفع ميشود و چنان گزارش ميشود كه گويي
معجزهاي رخ داده است .البته اين مطلب به معني انكار كاركردهاي اقدام پژوهي نيست بلكه واقعيت
تلخي است كه در برخي از آثار به چشم ميخورد.
-

نگاه سطحي به تدريس اول و نگاه عميق و همه جانبه به تدريس دوم

درفرايند درسپژوهي ابتدا تبيين مسأله وانتخاب موضوع و برنامهريزي درس پژوهي و سپس
«آموزش درس» يا تدريس اول انجام ميگردد و در ادامه پس از انجام ارزشيابي و تجديد نظر «آموزش
درس تجديد نظر شده» يا تدريس دوم صورت ميگيرد .براساس بررسيهاي انجام شده در برخي از
گزارشهاي درسپژوهي به منظور پررنگ نشان دادن و برجسته كردن درسپژوهي ،اعضاي تيم از
يک روش ساده و طرح درس نه چندان كامل استفاده ميكنند ودرادامه همه تلاش ،وقت وانرژي خود
را صرف تدريس دوم يا به عبارت دقيق به «آموزش درس تجديد نظر شده» ميكنند ،درصورتي كه
بايد توجه داشت هميشه ميزان اختلاف زياد بين تدريس اول با تدريس دوم به عنوان يک حسن تلقي
نميگردد .بهتراست اعضاي تيم درسپژوهي ،طراحي آموزشي اوليه را به گونهاي انجام دهند كه در
ارزشيابي و تجديد نظر كمترين اشكال را داشته باشد(.نامداري پژمان و همكاران)0131 ،
-

محدود شدن به يک مدل خاص

درسپژوهي مدل هاي متعددي دارد و به تعبير سركارآراني ( )0131ما فقط يک نوع درسپژوهي
نداريم  .ما به تعداد مدارس مدل درسپژوهي داريم.

 .13نتیجه گیری:
عصر امروز با حضور دنياي فناوري و تكنولوژي به سرعت در حال تغيير و تحول است و اين امر
تمام جوانب و نظام هاي يک جامعه را تحت تأثير قرار داده است .نظام آموزش و پرورش نيز از
اين امر مستثني نيست .از آنجا كه معلم بيش از هر عضو در سيستم آموزشي با فراگيران و تدريس
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سروكار دارد ،ضروري است كه تغيير و تحول را بپذيرد و به منظور ارتقاء دانش و بهبود تدريس
خود كه همان توسعه ي حرفه اي است ،تلاش و كوشش لازم را مبذول نمايد .يكي از روش هايي
كه معلمان در اين راستا مي توانند از آن بهره جويند ،رويكرد درسپژوهي است .اين نوع پژوهش
مشاركتي فرصتي ايجاد مي كند كه معلمان در خلال آن مي توانند حرفه و مهارت هاي خويش را
توسعه دهند .يكي از موقعيت هايي كه معلمان علاقه مند مي توانند با شركت در آن توانايي هاي
خود را در اين خصوص نشان دهند و آموزش هاي لازم را كسب كنند ،جشنواره هاي درسپژوهي
است .ب ا توجه به مزايا و تأثيرات سازنده اي كه اين جشنواره ها مي توانند داشته باشند ،در مطالعه
ي حاضر نگارندگان با تبيين اين مزايا و بيان اشكالات اجرايي كه در برگزاري اين جشنواره ها ،كه
به عدم تحقق اهداف موردنظر منجر گشته ،سعي داشته اند باتبيين مسأله  ،پيشنهاداتي ارائه دهند كه
سبب بهبود آن شود .با توجه به تحقيقات و يافته هاي نگارندگان ،اين نتيجه حاصل شد كه با اجراي
مطلوب جشنواره درسپژوهي و فرآيند مدار كردن آن مي توان به هدف اصلي كه توسعه دانش
وارتقاي مهارت هاي حرفه اي معلم است ،دست يافت.

 .14پیشخهادها:
 .0درسپژوهي از دستورالعمل قالبي و بخشنامه اي خارج شود.
 .2به يک مدل و قالب خاصي به عنوان مثال ،مدل هشت مرحله اي محدود نشود.
 .1الگو و مدل درسپژوهي ،منعطف و در اختيار تيم درس پژوه باشد.
 .1جشنواره هاي درسپژوهي به فرصتي براي براي بازآموزي معلمان تبديل شود.
 .1در جشنواره ازهمه ي اعضاي تيم درسپژوهي اعم از حقيقي يا پشتيبان ،تجليل شود.
 .6معرفي الگوهاي آموزش ويادگيري اثربخش و تعميم آن به عنوان مهم ترين هدف جشنواره
قرار گيرد.
 .7فرهنگ سازي و آموزش معلمان مقدم بر اجرا قرار گيرد.
 .8بانک آرشيو و اطلاعات گزارش هاي درسپژوهي در مدارس ايجاد شود.
 .3مجموعه گزارش هاي معلمان درس پژوه توسط دبيرخانه جشنواره گردآوري ،چاپ و
توزيع شود.
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 .01همايش و فراخوان مقاله با عنوان نقش درسپژوهي در توسعه ي حرفه اي معلمان برگزار
گردد.

 .15مخابع:
 .0آهنچيان ،محمدرضا .)0181( .اقدام پژوهی راهبردی برای بهبود آموزش و تدریس ،اقدام پژوهی راهی به
سوی رشد حرفهای ،چاپ سوم .تهران :پژوهشكده تعليم وتربيت.
 .2استيپانک ،جنيفر و همكاران ( .)0183هدایت درسپژوهی راهخمای عملی برای معلمان و مدیران.
ترجمه رضا ساكي وداريوش مدني .تهران :حكمت علوي.

 .1استيگلر ،ج و هيبرت ،ج ( .)0181شکاف آموزشی :بهترین ایده ها ازمعلمان جهان برای بهبودآموزش
درکلاس ،ترجمه محمدرضا سركارآراني وعليرضا مقدم .تهران :مدرسه.
 .1بختياري ،ابوالفضل و مصدقي نيک ،كبري ( .)0131تدریس پژوهی .تهران :آواي نور.

 .1خاكباز ،عظيمه السادات؛ فدايي ،محمد رضا و موسي پور ،نعمت اله (تابستان  .)0187تأثیر درس پژوهی
بر توسعه حرفهای معلمان ریاضی .فصلنامه تعليم و تربيت .نشريه پژوهشكده تعليم و تربيت:21،31 .
ص .016-021
 .6رؤوف ،علي .)0170( .تربیت معلم و کارورزی .تهران :انتشارات فاطمي.
 .7ساكي ،رضا ( .)0132درسپژوهی .تهران :جهاد دانشگاهي.

 .8سركارآراني ،محمدرضا ( .)0131درسپژوهی :ایده ای جهانی برای بهسازی آموزش وغخی سازی
یادگیری .تهران :انتشارات مرآت.
 .3سركارآراني ،محمدرضا ( .)0131معلمی ،نه معلم .مجله رشد معلم .شماره  .13تهران :دفترانتشارات
وتكنولوژي آموزشي.

 - .01سركارآراني ،محمد رضا (پاييز  .)0178پژوهش مشارکتی معلمان در کلاس درس :تجربه ژاپن در
پرورش حرفهای معلمان در مدرسه .فصلنامه تعليم و تربيت .نشريه پژوهشكده تعليم و تربيت .سال
يازدهم .شماره پياپي 13
 .00سيد عباس زاده ،سيدمحمد .)0171( .وجدان کار .اروميه :انتشارات انزلي.
 .02شيوه نامه اجرايي جشنواره الگوهاي برتر ياددهي-يادگيري با رويكرد درسپژوهي ،وزارت آموزش و
پرورش.0131-0131 ،
 .01كريمي ،عبدالعظيم .)0171( .رسالت معلمی ،انتقال دانش یا مخش .مجله رشد معلم ،سال پانزدهم ،شماره ،6
صص .02-08
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 .01گويا ،زهرا .)0183( .برگی ازتاریخ :درسپژوهی،ره آورد ژاپن ،ایران یا عقل سلیم معلمی .مجله
آموزش رياضي .پاييز ،شماره0
 .01نامداري پژمان ،مهدي و همكاران ( .)0131درسپژوهی :نظریه ،تحقیق و عمل .همدان :فراگير هگمتانه.

 .06نامداري پژمان ،مهدي ( .)0132اثربخشی برنامه درسپژوهی بر رشد حرفه ای معلمان شاغل
درآموزش وپرورش استثخایی استان همدان .اداره كل آموزش وپرورش استان همدان ،شوراي تحقيقات.

17.
Chokshi, S., & Fernandez, C. (2004). Challenges to Importing
Japanese Lesson study: Concerns, Misconceptions, and Nuances. Phi
Delta Kappan, 85(7), 520.

«تحلیل ارتباط فرهخگ سازمانی و هوش سازمانی با رضایت شغلی کارمخدان
اداره آموزش و پرورش»
فاطمه غلامی اقدم
مریم صالحیزاده

1

2

چکیده
هدف تحقيق حاضر مطالعه ارتباط بين فرهنگ سازماني و هوش سازماني با رضايت شغلي بوده
است .روش پژوهش توصيفي از نوع همبستگي بوده است .جامعه آماري اين تحقيق را كارمندان
آموزش و پرورش شهر تكاب تشكيل دادند كه تعداد آنها برابر با  71نفر بوده است و حجم نمونه
بر اساس جدول مورگان  11نفر انتخاب گرديد كه به روش تصادفي ساده انتخلا شدند .جهت جمع
آوري داده ها از سه دسته پرسشنامه شامل پرسشنامه فرهنگ سازماني ،پرسشنامه هوش سازماني و
پرسشنامه رضايت شغلي استفاده شده است و براي تجزيه و تحليل دادهها از روشهاي آماري
ضريب همبستگي پيرسون استفاده شده است .نتايج تحقيق بيانگر اين بود كه بين فرهنگ سازماني
و رضايت شغلي و بين هوش سازماني و رضايت شغلي رابطه مستقيم و بين ابعاد هوش سازماني
و رضايت شغلي رابطه مستقيم و معنادار وجود دارد.
کلمات کلیدی :فرهنگ سازماني ،هوش سازماني ،رضايت شغلي ،آموزش و پرورش

 . 0دانشجوي كارشناسي ارشد آموزش ابتدايي دانشگاه آزاد اسلامي شاهيندژ ا Aref.4borji@gmail.com
 . 2مدرس دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهيندژ ا Msphd2@gmail.com
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مقدمه
با پيچيدهتر شدن روز افزون جوامع امروزي به طور حتم رسالت سازمانها در جهت برآوردن
انتظارات افراد جامعه حساستر و بااهميتتر ميشود ،به طور كلي ميتوان ادعا نمود دنيا ،دنياي
سازمانهاست ،آنچه امروزه در سازمانها از اهميت خاصي برخوردار است نقش اساسي انسان به
عنوان گرداننده اصلي سازمانها ميباشد ( ،)Ghorbani, 2003:42و از آنجايي كه انسان موجودي
اجتماعي است زندگي سالم و موفقيتآميز براي او بدون همكاري و هماهنگي با ديگر انسانها
مشكل و در بعضي مواقع غير ممكن است .فعاليتهاي گروهي افراد در سازمان دربرگيرنده هويت
و كارايي هر سازمان است .كارايي و توسعه هر سازمان تا حد زيادي به كاربرد نيروي انساني بستگي
دارد ،هر قدر كه سازمانها بزرگتر ميشوند ،بالطبع به مشكلات اين نيروي عظيم اضافه ميشود
( .)Namazi, 2007: 24اگر خشنودي يا رضايت از زندگي را به يک رودخانه بزرگ تشبيه كنيم،
آب اين رودخانه از رودهاي كوچک متعددي تامين ميشود به عبارت ديگر خشنودي يا رضايت از
زندگي نيز نتيجه عواملي نظير رضايت از كار ،رضايت از حقوق و دستمزد از ارتقا و پيشرفت در
كار ،رضايت از نحوه سرپرستي ،رضايت از همكاران ،رضايت از پسخوراند (آگاهي از نتايج كار)،
رضايت از اعتماد متقابل بين افراد در سازمان ،رضايت از شغل ،رضايت از زندگي زناشويي ،رضايت
از ايام فراغت ،رضايت از خانواده و  ...حاصل ميآيد ( .)Moghimi, 2006:32
از طرف ديگر فرهنگ سازماني براي كار در محيطهاي چند فرهنگي اهميت چشمگيري دارد.
دوربين معتقد استكه اثربخش بودن فر راز اثربخش بودن سازمان است و فرهنگ سازماني ،نظام
اعتقادات و ارزشهاي مشترک كاركنان يک سازمان است كه بر رفتار آنان تاثير ميگذارد ( Zarei

.)Matin, 1993
هوش سازماني به منزله پنجره پوياي كسب و كار به محيط بيرون است كه عملكرد سازماني را
شناسايي كرده ،كارايي را افزايش ميدهد و فرصتهاي ناشناخته را آشكار خواهد ساخت
( .)Howson, 2008: 39شناخت هوش سازماني به تعيين نقاط قوت و ضعف يک سازمان كمک
ميكند.
به اين ترتيب قوت بخشيدن به دو متغير هوش سازماني و فرهنگ سازماني اثربخشي را ارتقا
داده و پويايي سازمان را تضمين ميكند و اثربخشي سازمان به طور مسلم ميتواند رضايت شغلي
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كاركنان را در پي داشته باشد ،البته چگونگي رابطه بين اين متغيرها در جامعه مورد نظر مشخص
نيست و استنادات تحقيقي هم وجود ندارد.
در سازمانهاي آموزشي ،فرهنگ سازماني همانند فرهنگ ملي موجبات انسجام و بقاياي سازمان
را فراهم ميآورد و به سختي دچار تغيير ميگردد .در ضمن هر كس از هر دسته يا گروه كه باشد
وقتي به فرهنگ سازماني پايبند باشد ديگر جايي براي چند دستگي و تفاوتهاي فرهنگي و اجتماعي
به جا نميگذارد.
فرهنگ دو نقش عمده در سازمانها ايفا ميكند -0 :متعهد يا يكپارچه كردن اعضا به گونهاي
كه آنها شيوهي رفتار و برقرار كردن ارتباط با يكديگر را بدانند و  -2به سازمان كمک ميكندتا خود
را با عوامل محيط خارجي وفق دهد .مقصود از اتحاد يا يكپارچگي داخلي سازمان اين است كه
اعضاء داراي هويت مشترک گردند و شيوه همكاري موثر را ياد بگيرند .مقصود از سازشكاري
خارجي شيوهاي است كه سازمان هدفها را تامين ميكند و با عوامل خارج از سازمان رفتار مينمايد
(.)Daft, 1998
همچنين آموزش و ارتقاي فرهنگ سازماني مناسب بين افراد سازمان از عوامل موثر در توانمند
و منسجمسازي جهت انتخاب فعاليتها و اهداف مشترک سازماني است ،زيرا وجود مفروضات،
ارزشها و تجربيات مشترک بين اعضاء سازمان موجب برتري يک سازمان نسبت به سازمانهاي
ديگر خواهد شد .فرهنگ سازماني داراي نقش و كاركردهاي فوقالعادهاي است ،زيرا هم محصول
است و هم فرآيند ،هم علت است و هم معلول .اگرچه ممكن است هيچ بهترين فرهنگي وجود
نداشته باشد ،اما يک فرهنگ قوي پايداري ،وفاداري و تعهد را افزايش ميدهد كه به نوبهي خود
تمايل اعضاء را براي ترک سازمان كاهش ميدهد .تحقيقات پيرامون فرهنگ سازماني و رضايت
شغلي در مراكز علمي در چند مورد انجام شده است ،براي نمونه  )2000( Jamesonدر نتايح
تحقيق خود عواملي چون امكان ادامه تحصيل ،گذاشتن احترام ،مسئول بودن ،قدرداني و پاداش
مساوي را ازعوامل مهم انگيزشي ذكر كرده است .كرد ( )2102پژوهشي را با عنوان عدالت سازماني
و رضايت شغلي با تعهد سازماني در بين معلمان ابتدايي شهر خاش انجام داده است كه به نتايج
زير دست يافته است :.بين عدالت سازماني و رضايت شغلي با تعهد سازماني رابطه معنادار وجود
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دارد .بين مولفههاي عدالت سازماني و تعهد سازماني رابطه معنادار وجود دارد .همچنين بين مولفهاي
رضايت شغلي و تعهد سازماني نيز رذابطه معنادار وجود دارد.
هاجري ( )2100در تحقيق خود به اين نتايج دست يافت كه بين رضايت شغلي معلمين مدارس
دولتي و غيردولتي تفاوت معناداري وجود ندارد .همپنين بين تعهد سازماني معلمين مدارس دولتي
و غيردولتي تفاوت معناداري وجود دارد .معلمين مدارس غيردولتي از ميانگين بيشتري از تعهد
برخوردار هستند .اما مطالعه اين دو متغيير در كنار هوش سازماني كه متغيري تقريبا نوظهور در
عرصه مطالعه است به ندرت يافته ميشود كه بر اساس اين تحقيق ميتواند يكي از تحقيقات
پيشگام در اين زمينه باشد.

روش پژوهش
نظر به اينكه نتايج اين پژوهش ميتواند به اجراي بهتر تصميمات در اداره آموزش و پرورش مورد
بررسي كمک كند ،از نوع تحقيقات كاربردي بوده است .از طرفي با توجه به اينكه هدف محقق از
انجام اين پژوهش تعيين رابطه بين متغيرهاي مورد بررسي است ،اين تحقيق از نوع همبستگي و
همچنين از آنجا كه به توصيف وضع موجود ميپردازد از نوع تحقيقات توصيفي بوده است .جامعه
آماري اين تحقيق تمامي كارمندان آموزش و پرورش شهرستان تكاب ميباشد كه تعداد آنها شامل
 71نفر ميباشد و تعداد نمونه آماري بر طبق جدول مورگان  11نفر ميباشد كه از طريق روش
نمونهگيري تصادفي ساده انتخاب شدند .در اين پژوهش براي گردآوري اطلاعات از سه مقياس
هوش سازماني ،فرهنگ سازماني و رضايت شغلي استفاده شده است؛ كه هركدام در قالب پرسش-
نامهاي جداگانه طراحي گرديدند .جهت تحليل دادهها در سطح آمار توصيفي از ميانگين و انحراف
معيار و در سطح آمار استنباطي از ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چندگانه استفاده شده
است.

نتایج
جهت آزمودن رابطه بين هوش سازماني و فرهنگ سازماني با رضايت شغلي ،از ضريب همبستگي
پيرسون استفاده شد و نتايج در جدول  0قابل مشاهده است.
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جدول  -0ماتريس همبستگي متغيرهاي هوش سازماني ،فرهنگ سازماني ،رضايت شغلي
متغیرها

هوش سازمانی

هوش سازمانی

0

فرهخگ سازمانی

**1/61

0

رضایت شغلی

**1/18

**1/76

رضایت شغلی

فرهخگ سازمانی

0

با توجه به جدول  0ميتوان استنباط كرد كه بين فرهنگ سازماني و رضايت شغلي ( r=0.76 ,

 )p<0.01و بين هوش سازماني و رضايت شغلي ( )r=0.48 , p<0.01در سطح يک صدم رابطه
مستقيم معني دار وجود دارد .يعني با افزايش نمره هوش و فرهنگ سازماني ،نمره رضايت شغلي
نيز افزايش مييابد.
براي آزمودن رابطه بين ابعاد هوش سازماني با رضايت شغلي نيز از ضريب هبستگي پيرسون
استفاده شد ،و نتايج در جدول  2قابل مشاهده است.
جدول  -2همبستگي ابعاد هوش سازماني و رضايت شغلي
ابعاد

هوش

چشمانداز

رضایت
رضایت

1/61

سرنوشت

میل

مشترک

تغییر

1/11

1/61

به

روحیه
1/13

کاربرد دانش

اتحاد

1/16

1/11

توافق
1/11

نتايج جدول فوق نشان ميدهد كه بين تمامي ابعاد هوش سازماني و رضايت شغلي رابطه مستقيم
معناداري در سطح پنج درصد ( )p<0.05وجود دارد .يعني با افزايش نمره اين ابعاد ،رضايت شغلي
نيز افزايش مييابد .بيشترين همبستگي را مولفه چشمانداز مشترک و كمترين همبستگي را توافق
با رضايت شغلي داشتهاند.
براي آزمودن رابطه بين ابعاد فرهنگ سازماني با رضايت شغلي ،از ضريب همبستگي پيرسون
استفاده شد و نتايج در جدول  1قابل مشاهده است.
جدول  -1همبستگي ابعاد فرهنگ سازماني و رضايت شغلي
ابعاد فرهخگ

ریسكپذیری

خلاقیت

هویت

انسجام

کخترل

رهبری

حمایت

پاداش

رضایت شغلی

1/70

1/82

1/11

1/18

1/13

1/17

1/11

1/23

 / 831همايش توسعهي حرفهاي :نگاهي نو به تكريم معلّم

نتايج جدول فوق نشان ميدهد كه تمامي ابعاد فرهنگ سازماني با رضايت شغلي رابطه مستقيم
معناداري در سطح پنج درصد ( )p<0.05دارند .يعني با افزايش سطح اين ابعاد ،رضايت شغلي نيز
افزايش مييابد .بيشترين همبستگي را مولفه خلاقيت و كمترين همبستگي را پاداش با رضايت
شغلي داشتهاند.
براي تحليل رابطهرضايت شغلي از روي فرهنگ سازماني و هوش سازماني ،از تحليل رگرسيون
چندمتغيره به شيوه گام به گام استفاده شد و نتايج در جدول  1قابل مشاهده است.
جدول  -1نتايج تحليل رگرسيون رضايت شغلي از روي فرهنگ سازماني و هوش سازماني به شيوه گام به گام
متغیر ملاک

متغیرهای پیش تعیین

بتا

t

p

R

R2

F

Df

P

رضایت شغلی

فرهنگ سازمان

1/76

8/63

1/110

1/76

1/18

71/17

11 ،0

1/10

از نتايج آزمون تحليل واريانس ميتوان استنباط كرد كه بين متغيرهاي پيشبيني هوش سازماني و
فرهنگ سازماني و متغير ملاک رضايت شغلي رابطه خطي معنيدار در سطوح  1/10وجود دارد و
فرهنگ سازماني به طور معني دار قادر به پيشبيني رضايت شغلي ميباشتد .مجذور ضريب
همبستگي چندگانه ضريب تعيين برابر با  1/18است ،اين بدان معني است كه فرهنگ سازماني 18
درصد واريانس متغير رضايت شغلي را تبيين ميكنند و  18درصد از تفاوت مشاهده شده در متغير
رضايت شغلي مربوط به تفاوت در فرهنگ سازماني بوده است.
براي آزمودن رابطه رضايت شغلي از روي ابعاد هوش سازماني ،از تحليل رگرسيون چند متغيره
به شيوه گام به گام استفاده شد و نتايج در جدول  1قابل مشاهده است.
جدول  : 1نتايج تحليل رگرسيون رضايت شغلي از روي ابعاد هوش سازماني به شيوه گام به گام
گامها

متغیر

R

R2

F

‹P

β

T

‹p

گام اول

چشمانداز

1/61

1/11

11/17

1/110

1/61

6/11

1/110

گام دوم

چشمانداز

1/72

1/12

28/32

0/11

توافق

0/12

6/83

1/110

-1/17

-1/20

1/112

با توجه به جدول فوق ميتوان متوجه شد كه رگرسيون بين ابعاد هوش سازماني با رضايت
شغلي تا دو گام پيش رفته است و دادههاي جدول فوق نشان ميدهد كه نسبت  Fو سطح معناداري
آن در مرحله اول بيانگر اثر معنادار متغير چشمانداز مشترک در معادله رگرسيون است .در اين مرحله
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اثر رگرسيون به دست آمده كه در سطح  1/110معنادار ميباشد ،و ضريب تعيين محاسبه شده بر
اساس اين متغيرها  1/11است ،يعني متغير چشمانداز مشترک  11درصد واريانس متغير رضايت
شغلي را پيشبيني ميكند.
و همچنين دادههاي فوق نشان داد كه نسبت  Fو سطح معناداري آن در مرحله دوم بيانگر اثر
معنادار متغيرهاي چشمانداز مشترک و توافق در معادله رگرسيون است .در اين مرحله اثر رگرسيون
به دست آمده كه در سطح معنيداري  ، 1/110معنادار ميباشد ،و ضريب تعيين محاسبه شده بر
اساس اين متغيرها ( )1/12است ،يعني متغيرهاي چشمانداز مشترک و توافق ( )12درصد واريانس
متغير رضايت را پيشبيني ميكنند.
و در آخر براي آزمودن رابطه رضايت شغلي از روي ابعاد فرهنگ سازماني ،از تحليل رگرسيون
چند متغيره به شيوه گام به گام استفاده شد و نتايج در جدول  6قابل مشاهده است.
جدول  : 6نتايج تحليل رگرسيون رضايت شغلي از روي ابعاد فرهنگ سازماني به شيوه گام به گام
گامها

متغیر

R

گام اول

خلاقيت
خلاقيت

گام دوم

ريسکپذيري

گام سوم

خلاقيت
ريسکپذيري
كنترل

R2

F

‹P

Β

T

‹p

1/82

1/68

001/03

1/110

1/82

01/61

1/110

1/81

1/70

61/32

1/110

1/61

6/10

1/110

1/21

2/10

1/12

1/17

1/17

1/110

1/10

2/87

1/116

1/21

2/00

1/11

1/81

1/71

16/31

1/110

با توجه به جدول فوق ميتوان متوجه شد كه رگرسيون بين ابعاد فرهنگ سازماني با رضايت
شغلي تا سه گام پيش رفته است و دادههاي جدول فوق نشان ميدهد كه نسبت  Fو سطح معناداري
آن در مرحله اول بيانگر اثر معنادار متغير خلاقيت در معادله رگرسيون است .در اين مرحله اثر
رگرسيون به دست آمده كه در سطح  1/110معنادار ميباشد ،و ضريب تعيين محاسبه شده بر اساس
اين متغير  1/68است ،يعني متغير خلاقيت  68درصد واريانس متغير رضايت شغلي را پيشبيني
ميكند.
و همچنين دادههاي جدول فوق نشان داد كه نسبت  Fو سطح معناداري آن در مرحله دوم
بيانگر اثر معنادار متغيرهاي خلاقيت و ريسکپذيري در معادله رگرسيون است .در اين مرحله اثر
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رگرسيون به دست آمده كه در سطح  1/110معنادار ميباشد ،و ضريب تعيين محاسبه شده بر اساس
اين متغيرها  1/70است ،يعني متغيرهاي خلاقيت و ريسکپذيري  70درصد واريانس متغير رضايت
شغلي را پيشبيني ميكنند.
همچنين دادههاي جدول فوق نشان داد كه نسبت  Fو سطح معناداري آن در مرحله سوم بيانگر
اثر معنادار متغيرهاي خلاقيت ،ريسکپذيري و كنترل در در معادله رگرسيون است .در اين مرحله
اثر رگرسيون به دست آمده كه در سطح  1/110معنادار ميباشد ،و ضريب تعيين محاسبه شده بر
اساس اين متغيرها  1/71است ،يعني متغيرهاي خلاقيت ،ريسکپذيري و كنترل  71درصد واريانس
متغير رضايت شغلي را پيشبيني ميكنند.

بحث و نتیجهگیری
در تحليل نتايج به دست آمده در اين پژوهش ،ميتوان چنين بيان كرد كه جامعه در تعيين نگرشها
و چگونگي برخورد كاركنان در سازمان و در نهايت رضايت شغلي آنان نقش بسزايي دارد .جامعه
مي تواند با فراهم آوردن امكانات آموزشي كافي ،كاهش فشارهاي شغلي ،اتحاد و توافق با كاركنان
باعث به وجود آمدن شرايط مناسب روحي و رواني در كاركنان و در نتيجه افزايش علاقه آنان و
رضايت شغلي گردد .همچنين ارتقاي فرهنگ سازماني از طريق افزايش ريسکپذيري ،ايجاد
خلاقيت ،انسجام ،حمايت از كاركنان ،تشويق كاركنان بر اساس ملاک مشخص ،و اقدامات و ضرايب
پرداخت حقوق و مزايا و  ...در ميزان رضايت شغلي كاركنان تاثيرگدار ميباشند.
هرچند دستيابي به اهداف سازمان صرفا منوط به اسفاده بهينه از منابع انساني ،مالي و تجهيزاتي
استف اما پويايي نظام اداري وابسته به عوامل مختلفي از جمله داشتن كارمنداني خشنود ،برخوردار
از هوش و فرهنگي بالا نسبت به سازمان و دلبسته به كار خود است تا در محيطي پويا و سالم با به
كار بستن تمام توان خويش براي كارآيي بيشتر و بهتر اين سازمان فرهنگي گام بردارند .در نهايت
امروزه سازمانها به كاركنان اثربخش و كارآمد نياز دارند تا بتوانند به اهداف خود در جهت رشد و
توسعه همه جانبه دست يابند و به طور كلي كارايي و اثربخشي سازمانها به كارايي و اثربخشي
نيروي انساني در آن سازمانها بستگي دارد ،از اين رو حركت به سمت افزايش هوش ،فرهنگ و
رضايت در بين نيروي انساني از وظايف اصلي سازمانبوده و ضروري ميباشد.
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«مطالعه تطبیقی جایگاه معلم در سایر کشورها»
حمیدرضا بشیری

1

چکیده
هدف اين پژوهش ،شناسايي جايگاه معلم در كشورهاي استراليا ،چين ،ژاپن ،روسيه  ،آمريكا  ،فنلاند
و ايران است .در اين پژوهش شباهتها و تفاوتهاي جايگاه معلم در كشورهاي مذكور به منظور ارائه
پيشنهاداتي كاربردي براي بهبود بخشيدن به نظام تعليم و تربيت كشور و جايگاه معلمان به عنوان
طلايه داران اين نظام معلم ايران بررسي و مقايسه شده است .اين پژوهش يک پيمايش تطبيقي
است .اطلاعات مورد نياز آن براي پاسخگويي به پرسشها از طريق اسناد و مدارک كتابخانه اي و
گزارشهاي تحقيقي و جستجو در شبكه جهاني اينترنت مرتبط و سايتهاي وزارت آموزش و پرورش
كشورهاي مورد مطالعه گرد آوري شده است .الگوي مورد استفاده در اين زمينه ،الگو برداري است.
مهمترين نتايج بدست آمده نشان داده است كه :اثر گذاري بيشتر و نفوذ اجتماعي معلمان يک
جامعه به شان و جايگاه اجتماعي آنان وابستگي بالايي دارد و پيشرفت و تحقق اهداف نظام تعليم
وتربيت يک كشور به وضعيت علمي ،اجتماعي  ،مالي ،رواني و ...معلمان آن نظام آموزشي ارتباط
معني داري دارد.
کلید واژه  :جايگاه معلم  /مطالعه ي تطبيقي  /پيشرفت اهداف نظام تعليم و تربيت /تحقق اهداف
نظام تعليم وتربيت

 . 0دانشجوي كارشناسي ارشد روانشناسي تربيتي دانشگاه پيام نور همدان Bashiri700@gmai.com
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مقدمه
آموزش و پرورش ،كليد فتح آينده است و از دير باز انتظار از آموزش و پرورش آن بوده كه انسان
هاي فردا را تربيت كند و نسل امروز را براي زندگي در جامعه ي فردا آماده سازد .بنابراين ضرورت
دارد برنامه ريزان و سياست گذاران آموزشي ،معلمان و مسوولان آموزش و پرورش ،الزامات و
مقتضيات زندگي فردا را بشناسند تا بتوانند دانش و بينش لازم را در كودكان و جوانان براي فعاليت
در جامعه فردا پرورش دهند  .در راستاي اين سياست ،شناسايي ويژگي هاي آموزش و پرورش
كارآ و اثر بخش از اهميت خاصي برخوردار است.
مقالهي حاضر درصدد شناخت ابعادي از اين ويژگي هاي مهم و ضروري مي باشد .پس از ذكر
مقدمه ،نگاهي به جايگاه معلم در نظام آموزشي الهي خواهيم داشت و مطالبي پيرامون جايگاه معلم
در بعضي مكاتب و ديدگاه هاي علماي تعليم وتربيت جهان و اسلام و ايران و اهميت آن مطرح
ميگردد و نيز بررسي اجمالي در خصوص جايگاه معلم در ساخت جامعه ايران و جايگاه آن در
فرايند هاي ياددهي –يادگيري صورت ميگيرد وبا طرح اين سوال كه پايگاه اجتماعي چيست ؟ به
مطالعه ي جايگاه معلم در كشور هاي ايران  ،استراليا ،چين  ،ژاپن  ،روسيه ،امريكا وفنلاند پرداخته
مي شود ،سپس گستره ي آموزش و پرورش نوين مورد بررسي قرار مي گيرد و فرآيند جهاني شدن
به عنوان ضرورتي اجتناب ناپذير مطرح مي گردد.

پیشیخه تحقیق
همانطور كه در مقاله ي آقاي اشرف ميرحيدري ( )0186كه با موضوع جايگاه معلم در نظامهاي
آموزشي است در خصوص جايگاه معلمان در نظام هاي آموزشي و تعاليم و مكاتب مختلف كه
جايگاهي به مراتب بالا دارد مطالبي ذكر شده است لذا با توجه به اين مهم كه اهميت اين موضوع
يعني جايگاه معلم در اجتماع و نظام هاي آموزشي بر ميزان تاثير گذاري معلمان مي افزايد ؛در
نتيجه گيري اين مقاله چنين آمده است كه  :گسترش امر آموزش و پرورش قبل از هر چيز به
مجرياني آگاه و آزموده نياز دارد كه با فرهنگ و تمدن ايران و نيز با مقتضيات عصر حاضر و نيازهاي
حال و آيندهي كشور آشنايي كافي داشته باشند .معلمان مهمترين و بزرگترين بازيگران صحنهي
تعليم و تربيت هستند .بازيگراني كه كار آنها تربيت انسانهاي با فضيلت است و اين وظيفه اي
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است كه با هيچ حساب مادي و سنجش مالي قابل مقايسه نيست و هر چه در اين رابطه سرمايه
گذاري شود ،نتايج بهتري به بار خواهد داد.
 امروزه حدود مسؤوليتهاي معلم و مدرسه افزايش يافته و حتي تربيت اجتماعي و تخصصيكودكان و نوجوانان كه بايد متناسب مقتضيات و شرايط زندگي جديد باشد ،به آنها محول گرديده
است و هم چنين لازم است معلم ،محيط اجتماعي ،روابط اجتماعي و فرهنگي جامعهي خود را به
خوبي بشناسد.
 بالا بردن منزلت اجتماعي و بيان ارزش واقعي معلم در جامعه به وسيلهي رسانه هاي گروهيباعث خواهد شد كه او بتواند در امر آموزش و پرورش ،انتقال ارزشها و كمک به رشد فراگير
بطور مؤثرتري عمل كند .احترام به شخصيت معلم باعث مي شود كه او از نفوذ معنوي بيشتري در
ميان فراگيران برخوردار شود و در نتيجه انتقال ارزش ها بهتر و راحتتر صورت گيرد.
آقاي اميد حيدري فر( )0130نيز در مقاله اي با عنوان مقايسه جايگاه معلمان در ايران با ساير
كشور ها با بيان اين موضوع كه جايگاه كشوري هيچ گاه بالاتر از جايگاه معلمان آن كشور نخواهد
رفت جايگاه معلمان را و وضعيت معيشتي و رفاهي و علمي و ...معلمان را مطالعه نموده ودر پايان
با اين نتيجه گيري كه جايگاه معلمان يک نظام بايد بالا باشد تا در آن نظام پيشرفتي حاصل شود .
با توجه به پيشينه هاي مطالعاتي موجود  ،بررسي جايگاه معلم در ديدگاه هاي مختلف و
كشور هاي مختلف ميتواند به شناخت بيشتري در خصوص معلمي و جايگاه آن بيانجامد.

جایگاه معلم در نظام آموزشی الهی
از نظر پروردگار عالم ،كار معلم كار خداست و نقش او در جامعه نقش پيامبر اكرم (ص) است ،
نقش همهي انبياء و اوصياء است .اولين سورهاي كه بر پيغمبر اكرم (ص) نازل شده است ،سورهي
علق است ،آياتي كه در همان وهلهي اول بر پيامبر نازل شد و در اين آيات پروردگارعالم خودرا
يک معلم قلمداد ميكند ،ميفرمااايد ،پروردگاارت اكرم است ،براي اينكه معلم است؛ و در سورهي
جمعه ميفرمايد كه هدف از بعثت رسول اكرم (ص) ،هدف از آمدن قرآن ،همانا « آموزش و پرورش
» است .پيغمبر با معجزه و قرآن براي آموزش و پرورش آمده است.

يعني بعثت .هدف قرآن

يكي تهذيب نفس (تربيت) و ديگري بالا بردن سطح معلومات (تعليم) انسان است.
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از اينها گذشته ،قرآن درجهاي به معلم داده است كه اگر شبانه روز به آن افتخار كند ،باز هم كم
است؛ آنجا كه ميفرمايد:
« من اجل ذلک كتبنا علي بني اسرائيل انه من قتل نفساً بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل
الناس جميعاً و من احياها فكانما احياالناس جميعاً و ( » . . .مائده )12 :
بنا به تفسيري كه امام صادق (ع) از اين آيهي شريفه كردهاند ،اگر كسي بتواند يک نفر را بسازد
و يک باسواد متعهد تحويل جامعه بدهد ،مثل اين است كه جهان را زنده كرده است .ايشان مي-
فرمايند ،قوام دنيا به چهار چيز است :اول به عالمي است كه ناطق و عمل كننده به علمش باشد،
دوم به جاهلي كه تكبر نكند از تحصيل علم و دنبال تحصيل علم برود ،سوم به ثروتمندي است كه
بخل نكند از بذل واجبات مالش در راه خدا به فقرا و صرف در اهداف عام المنفعه ،چهارم به فقيري
است كه نفروشد دين خود را به دنيا ،پس اگر عمل نكند عالم ناطق (معلم) به عملش و تكبر كند
جاهل از طلب علم و بخل بورزد غني و مالدار از بذل زيادي اموال خود در راه خدا و بفروشد
فقير دينش را به دنيا 9بازگشت ميكند دنيا به سوي قهقرا و توحش .در اين گفتار گران بها معلم در
صدر قرار گرفته و جايگاه او در پايداري دنيا بيان شده است( .مظاهري)0170 ،
جايگاه معلم از ديدگاه بعضي از علماي تعليم و تربيت جهان
در بيان جايگاه و پايگاه معلم افلاطون گويد:
« اي گروه معلمين ،وصايا و سفارشهاي مرا درک كنيد .براي شاگردان هم چون آئينهاي روشن
باشيد و آنها را از هر گونه زشتيها و تمايلات نكوهيده و اشتباهات بازداريد ».
فروبل ميگويد:
« رشد و تكامل كودک در هر مرحله بستگي دارد به رشد و تكامل مرحلهي پيش و وظيفه معلم
آن است كه در هر مرحله لوازم و وسايل رشد و تكامل او را فراهم سازد ».
كمينوس عقيده دارد:
« معلم فردي است كه افراد را براي زندگي آماده ميكند و هدف او اين است كه فرد داراي
دانش ،اخلاق و دين باشد ».
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راجرز از صاحب نظران مشاوره ميگويد:
«براي اينكه معلم بتواند در كمک و راهنمايي به شاگردان خود مؤثر و موفق باشد ،بايد افراد را
به عنوان يک انسان قبول داشته باشد و براي آنان ارزش قائل شود و آنها را درک كند و در موقع
مشكلات با آنها همدلي كند» ( .صافي)0176 ،

جایگاه معلم از دیدگاه بعضی از علمای تعلیم و تربیت مسلمان
ابن سينا معتقد است « :زماني كه كودک شش ساله شد ،پدرش بايد او را مكتب فرستد و تا
چهارده سالگي به تحصيل گمارد .آموزگار او بايد با دين و درستكار و خردمند و منصف و پاكيزه
و موقر باشد .راه معاشرت را بداند ،به روش تعليم و تربيت اطفال و تهذيب اخلاق آنها آشنا باشد.
معلم بايد به هنگام آموختن ،روحيهي معتدل داشته باشد و» ...
امام محمد غزالي تأكيد ميكند كه :
« شاگرد بايد استاد را عزيزتر از پدر بداند ،زيرا پدر سبب زندگاني فاني است و استاد سبب
زندگاني باقي »  .خواجه نصيرالدين طوسي معتقد است:
« معلم بايد عاقل و ديندار و شيرين سخن و نظيف و واقف بر تربيت اطفال و با وقار و با هيبت
و با مروت باشد».
سعدي در گلستان تأكيد ميكند كه:
« معلم گاه سختگيري بايد بكند و گاه ارفاق ،و هيچگاه اعتدال را از دست ندهد( .صافي،
)0176
جامي نيز ميگويد:
كسي گفت چوني چنين رنج بر

به تعظيم استاد بيش از پدر؟

بگفتاا زد آن نقش آب و گلام

وزين تربيت يافت جان و دلم

از آن شد تن من پذيراي جان

وزين آمااادم زندهي جاودان
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جایگاه و سهم معلم در ساخت جامعهی ایران
دكتر كاردان در مقالهاي تحت عنوان « مقام و سهم معلم در ساخت جامعه ايران » چنين اظهار داشته
است « :زندگي صنعتي در جايگاه شغل معلمي اثرات سويي به جاي گذاشته است».
زندگي صنعتي سبب شده است كه اولاً خانواده ديگر به معناي قديم وجود نداشته باشد و پدر
و مادر هر دو شاغل و مجبور به بيرون رفتن از خانه باشند .و وقتي كه مادران از خانه بيرون رفتند
و اين حركت ايجاد شد ،آيا ميتوان گفت ثبات كه لازمهي تربيت است وجود دارد ؟! چه كسي بايد
اين وظيفه را به عهده بگيرد؟! معلم! از معلم امروز ميخواهيم كارهايي را كه خانوادهي سابق انجام
ميداد ،انجام بدهد .نقش او پيچيدهتر شده است .معلم بايد مواظب يک رقيب ديگر هم باشد و آن
اين است كه افراد خانواده نه تنها شاغل و مشغولند ،بلكه در آن ساعاتي هم كه با هم زندگي ميكنند
با هم نيستند .چشمها به تلويزيون دوخته شده است و تبليغات تكنولوژي آموزشي! نكته مهم اينكه
تلويزيون و اصولاً تكنيکهاي آموزشي كجا بايد قرار بگيرند تا باعث تنزل مقام معلم نباشد» ( .
كاردان )0116 ،
از جمله عوامل ديگر ،مدارس خصوصي (غير انتفاعي!) است كه معلم را به صورت يک كاسب
در آورده است و ...و عامل ديگر تربيت معلم است .سابقاً آموزگار و معلم خود ساخته بود ،در
جامعه تربيت شده بود ،نه در دو سال در دانشسراي مقدماتي و تربيت معلم سابق ودانشگاه فرهنگيان
.يكي ديگراز عوامل مراتبي است كه بوجود آمده و جامعه هم به آن صحه گذاشته است؛ آموزگار،
دبير ،دبيردوره اول متوسطه ،دبيردوره دوم متوسطه ،استاد دانشگاه ،مربي دانشگاه و  ...و اما آنچه
مربوط است به خود معلمان ،بي اعتنايي خود آنهاست به شغل معلمي ،تحقير كار خود در نتيجهي
تلقينهاوباورهاي غلط.

جایگاه معلم در فرایخد یاددهی ل یادگیری
كارل مانهايم معتقد است كه هر چه ميزان مشاركت شاگرد در فرايند يادگيري زيادتر شود « محرک-
هايي كه يادگيري بر اساس آن صورت ميگيرد ،از محدوديت و پاداش خارجي نظير نمره و جايزه
و رتبهبندي دورتر ميشود و جاي خود را به رغبتهاي انگيزشي و محركه ميدهد» .منطق تمام اين
مطالب به زبان ساده آن است كه راههاي تربيت و آمادهسازي افراد براي حرفهي معلمي و جايگاه
معلم نيز بايد دگرگونشود .روشهاي تعليم به معلمان آينده را نميتوان در سطح « ترفندهاي تجاري
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» نگاه داشت ،بلكه بايد بر محور نوعي تعليمات اجتماعي كه مستلزم بهبود « نگرشي كلي نسبت به
شاگرد » باشد ،استوار شو د .در اين نگرش كلي ،پيشرفت عقلاني شاگرد از گسترش افق ديد و
رغبتهاي او بطور كلي و نيز از افزايش آگاهي او و تفاهمش با ديگران كم اهميتتر است .لازم
است كه تعليم و تربيت در جامعهاي كه به سرعت در حال دگرگوني است ،از دگرگونيها آگاهي
دقيق داشته باشد ،اما نبايد صرفاً پا به پاي آنها حركت كند .دگرگوني بايد ارزشيابي شود و تعليم و
تربيت بايد نوآوري صحيح را ترغيب كند و به آن جهت بدهد.
به عقيده ي وي معلمان بايد چنان تربيت شوند كه بتوانند مفهوم دگرگوني را بفهمند ،به نظر او
در شرايط كنوني هيچ گونه تدريسي سالم نيست ،مگر آنكه به افراد دربارهي شرايط كلي زيستيشان
آگاهي بدهد و آنان بتوانند پس از بررسيهاي دقيق انتخاب كنند و تصميم بگيرند .ما بايد معلمان
را براي حفظ اصالت ،خلاقيت ،قبول مسؤوليت و عمل خود به خودي تربيت كنيم .تعليم و تربيت
بايد براي تحرک ،براي انعطافپذيري انديشه و عمل ،و براي تربيت افرادي برخوردار از فرهنگ
متعالي عرضه شود تا افراد را به صورتي حساب شده براي« انطباق با شرايط متغير اقتصادي و
اجتماعي » آماده كند و نيز تعليم و تربيت بايد در تمام عمر ادامه داشته باشد.

نقش معلم در آموزش و پرورش و جامعه
در نظام آموزشي عواملي همچون افراد تعليم يافته ،تسهيلات و تجهيزات ،آداب و مقررات و
هنجارهاي خاص ،فضاي آموزشي ،و  ...وجود دارد كه شايد بتوان گفت يكي از مهم ترين عوامل
نظام آموزشي و پرورش معلم است .و او مي تواند نقص ديگر حوزه ها را تا حدود زيادي بر طرف
و از فرصت هاي در دسترس بهترين استفاده در جهت كار آمدي خود داشته باشد .مدرسه نهادي
است كه شكل سازماني خاص خود را دارد ،اما در عين حال نوعي جامعه نيز هست .معلم در اين
جامعه در دنياي خاص خود كه بين دنياي كودكان و بزرگسالان واقع شده به سر مي برد .مي گويند
او «بزرگسالي است در ميان كودكان و كودكي است در ميان بزرگسالان» اين سخن مانند اكثر شوخي
ها واظهار نظرها مبالغه آ ميز است ،اما در آن حقيقتي نهفته كه يكي از مشكلات حرفه ي معلمي را
آشكار مي كند».
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صاحب نظري اظهار مي دارد كه « معلم حد واسط دنياي واقع و دنياي آرماني است» و بيشتر
شاگردان معلمان خود را به ارائه تصاويري از شرايط بسيار غير واقعي يا آرماني و دور بودن از
زندگي واقعي متهم مي كنند و نقش تدريس چيزي است اكتسابي و اين نقش بايد ساخته شود.

نقش معلم در نظام تعلیم و تربیت
نقش معلم آن چيزي ست كه او انجام مي دهد و اين كار بر مبناي معلومات خود او و برنامه و
سياست مدارس مختلف قرار دارد .به همين علت وظيفه يا نقش معلم در مركز پيش دبستاني مانند
كار او در دبيرستان نيست.رابطه ي نزديكي بين تصور و خواسته ي شخصي از شغل ،در اثر قضاوت
جامعه خواهد بود و به همين علت اهميت بعضي مشاغل تغيير مي كند و در انتخاب شغل آينده
انسان اثر مي گذارد .اين مسئله درباره ي (شغل) معلمي بسيار مهم است و هر طور معلم به خود
بنگرد و خود را قضاوت كند جامعه هم به همان روال نسبت به او فكر خواهد كرد و چگونگي
قضاوت جامعه درباره ي شغل معلمي ،در انتخاب اين شغل بين جوانان تأثير خواهد گذاشت .در
باره نظر جامعه به معلم مي توان گفت :اغلب اشخاص در ذهن خود براي هر شغلي يک تصوراتي
دارندو يک شغل را مجسم مي كنند «.مطالعه اي كامل درباره ي اين كه اجتماع از معلم چه انتظاري
دارد انجام گرفت و به اين نتيجه رسيد كه از معلم انتظاري مي رود كه تمام حركات و رفتارش بر
مبناي ارزش هاي اجتماعي باشد و سر مشق خوبي از رفتار و اخلاق باشد و هيچ گناهي مرتكب
نشود .معلم بايد يک انسان بي طرف و قاضي درست باشد» .
معلمين را اغلب غريبه ي اجتماعي مي نامند و اين به علت موقعيت كاري آن هاست .اولاً معلم
بيشتر عمر خود را در بين بچه ها مي گذراند و حتي با والدين هم به وسيله ي بچه ها و براي بچه
ها در تماس است .زندگي او هميشه در اطراف مسايل ،مشكلات امتحانات و مدرسه مي چرخد و
روي هم رفته از زندگي معمولي يک انسان در جامعه محروم است در عين حال معمولاً بچه ها او
را از خود نمي دانند زيرا بر آنها حكومت مي كند و بايد به آن ها درس بدهد و آن ها را امتحان
كند و دستور بدهد و تنبيه كند .ثانياً معلم در دو جهت زندگي ميكند و از جامعه ي اصلي خود
جداست وبيشتر دراجتماع زندگي مي كند ولي جزء آن اجتماع نيست نه از لحاظ علمي و نه از
لحاظ اجتماعي،چنان كه گفته مي شود نقش اصلي معلم برقراري پلي بين دنياي امروز و فرداست
يعني او در دو دنياي مختلف زندگي ميكند در حالي كه عضو هيچ كدام از اين دو دنيا نيست.
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مقايسه جايگاه معلمان در ايران با ديگر كشورها
جايگاه يک معلم در هر كشوري را مي توان با ميزان اهميتي كه به علم آموزي ،تعليم و تربيت داده
مي شود سنجيد ومشخص كرد .معلمي در كشور ما فراتر از يک شغل است .در كشور ما روزگاري
معلمان به خصوص در روستاهاي دور افتاده در نقش قاضي،پزشک ،مشاور خانواده ،رابط مردم با
مسئولان و ....ظاهر مي شدند .هنوز هم بسياري ازمعلمان براي خانواده ها اين نقش را دارند .در اين
بين يک شاخص ديگر هم براي شناخت واقعي جايگاه معلمان در جامعه (البته از ديد مسئولان نه
مردم) وجود دارد و آن وضعيت معيشتي آن هاست .اگر به نقش و تأثير معلم در جامعه به نسبت
ديگر مشاغل اشراف داشته باشيم.اگر بدانيم جذب و حفظ نيروي انساني توانمند چه تأثيري در
پيشبرد اهداف يک سازمان داردو دغدغه معاش مانع جدي براي جذب نيروي متخصص است مي
توانيم معيشت اين قشر را شاخصي براي درک بهتر جايگاه آن ها در كشور بدانيم .اين مقايسه مي
تواند از چند منظر باشد؛ به طور مثال نسبت به توليد ناخالص ملي كشور ،معيشت تمام مردم ،درآمد
ديگر اقشار جامعه و. ...
كشورهاي ژاپن ،آلمان ،كره جنوبي و سوئيس جزو كشورهايي هستند كه بيشترين حقوق را
به معلمان خود مي دهند .به طور مثال ميانگين درآمد يک معلم درسوئيس طي يک سال معادل
18121دلار است ،درآمد ساليانه معلمان در آلمان 18811دلار و در ژاپن  11101دلاراست .ايرادي كه
در اين مقايسه وجود دارد اين است كه درآمد كل كشور و معيشت تمامي اقشار در آن لحاظ نشده
براي همين مقايسه درآمد يک معلم با سرانه توليد ناخالص ملي روش بهتري است .به عنوان مثال
درآمد يک معلم در كره جنوبي 212درصد اين سرانه ،درآلمان  081درصد و در ژاپن 061درصد
سرانه توليد ناخالص ملي است.
از قرار اين توجه به معلم در ديگر كشورها صرفا به معناي علاقه حاكميت ديگر كشورها به
اين قشر نيست؛ بلكه ميزان توجه آن ها را به ضرورت آموزش نسلها و كاهش دغدغه هاي معلمان
را نشان مي دهد و صد البته در اين راه بر خلاف نظر حاكم در كشور ما هزينه نمي كنند بلكه سرمايه
گذاري مي كنند .مگر جز اين است كه يک معلم با وجود دو شيفت تدريس (حدود  3ساعت) و
بعد از تدريس در انواع كلاس هاي تقويتي،كنكور ،خصوصي و ...رمقي براي به روز كردن اطلاعات،
توجه بيشتر به دانش آموز و ...ندارد و تنها مي شود ماشيني كه مدام تكرار مي كند .ديگر معلم
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خوبي هم نخواهد بود چه برسد به يک مربي و حق هم دارد؛ چرا كه اين عدول از آرمانها اثر
وضعي بي توجهي به جايگاه اوست نه زياده خواهي خود و هم صنفانش! در تمام كشورهاي پيشرفته
دنيا ،معلمان جزو طبقه ممتاز جامعه محسوب مي شوند .به طور مثال درآمد يک معلم در انگلستان
001درصد درآمد يک فعال صنعتي است .همين مقايسه در هلند رقمي معادل  077درصد ،در
كانادا061درصد و در ژاپن  081درصد است.برخي علت پايين بودن مقام معلمي درايران را مي توان
عواملي نظيركمبود درآمد معلم ،پايين بودن مقام و اعتبار اجتماعي آنان،سنگيني كار حرفه
معلمي،جاذبه و كشش بخشهاي پولساز،بي توجهي به شغل معلمي و ترقي نداشتن آنان،روي
كارآمدن بعضي اشخاص ناآگاه و ناوارد نسبت به اين شغل.
اين واقعيتي است كه سطح درآمد و رفاه معلمان ايران با توجه به هزينه سنگين زندگي در
مقايسه با سطح درآمد و رفاه صاحبان ساير حرفه ها خيلي پايين است به اين دليل است كه اكثر
معلمان به دنبال شغل دومي هستندتا نيازمادي زندگي خودرا برآورند.برخي ديگر از دلايل و
نشانههاي پايين بودن منزلت اجتماعي معلمان را مي توان عوامل زير دانست:
-0جوانان مستعد و علاقهمند از شغل معلمي استقبال نميكنند و اگر هم به اين شغل روي
ميآورند،از روي ناچاري و وجود بيكاري در جامعه است.
-2در تعاملات اجتماعي و روابط بين فردي،رفتار مردم و حتي دانشآموزان با معلمان ترحمآميز
و گاهي تحقيرآميز است.
-1رسانههاي گروهي كه نمايندهء واقعي افكار مردم محسوب ميشوند-به ويژه صدا و سيماي
جمهوري اسلامي ايران-معلمان را افرادي محبوب و در عين حال فقير و محروم نشان ميدهند.
-1شاخصهاي منزلت اجتماعي(سطح تحصيلات،دانش،تخصص و صلاحيتهاي حرفهاي،
طبقهء اجتماعي ،حقوق و مزايا و برخورداري از امكانات زندگي و فرصتهاي مختلف)در ميان
معلمان نسبتا پايين است.
-1خودپنداري مثبت ،اعتماد به نفس و پذيرش خويشتن-كه نوعي ،بازتاب منزلت اجتماعي
تلقي ميشود-در ميان معلمان مرد نسبتا پايين است.
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نقش و جایگاه معلم در دوران معاصر
سخن گفتن از « نقش مشخص معلم » ناممكن است ،زيرا در اين صورت بايد پذيرفت كه چيزي
به روشني تعريف شده كه كليهي معلمان مدارس را در هر شرايطي ميتوان با آن سنجيد .ماسگروو
و تايلور در تحليل « شكل دادن نقش معلمان در دوران معاصر» برخي از دگرگوني هاي حاصل در
مفهوم نقش معلم را با توجه به مفاهيم متغير روش تدريس بررسي كرده اند .در نتيجهي برخي از
دگرگونيهاي اخير ،معلم ممكن است به يک « مدير صحنه » يا « كارمند ارشد » يا احتمالاً نوعي
مددكار اجتماعي تبديل شود .لكن « نخستين نياز معلم جديد آن است كه تدريس نميكند »! زيرا
ناچار است خواست هاي سرپرستانش را در نخستين مراحل آموزشي خود دنبال كند.
احتمال ًا روزگاري معلم با خوشحالي ميتوانست بگويد كه تنها وظيفهي او انتقال مجموعهي
خاصي از دانش به گروه خاصي از شاگردان و آگاهانيدن آنان از مهارت هاي خاص و احتمالاً از
گرايش ها و آراي ويژه است .اما به يمن دگرگوني شرايط اجتماعي و بررسي دقيقتر فرايند تعليم
و تربيت از طريق رشته هاي مختلف آن ،امروز ميتوان جايگاه معلم را به دقت و باريک بيني تمام
مشخص كرد .البته ممكن است معلماني باشند كه هنوز هم نقش خود را به همين صورت تعبير
كنند! اما به سختي مي توان پذيرفت كه اينان نقش خود را با توجه به مجموعهي نقشها ،كيفيت
متغير آن و انتظاراتي كه از هر نقش داريم ،جدي گرفته باشند.
« ماسگروو » اشاره كرده است كه معلمان با بقيهي جامعه ارتباط خاص خود را دارند .اينان
همچون كشيشان يا روانپزشكان نقش واسطهي دو دنيا را دارند و در نتيجه به هيچ يک از اين دو
دنيا تعلق ندارند .معلم با در نظر گرفتن نقش خود متوجه مي شود كه بسياري از مسائل شخصي و
تضادهاي او از موقعيت ويژه اش ناشي مي شود .او ممكن است نوع جامعهاي را كه از او نقش
خاصي انتظار دارد يا مي خواهد كه اين نقش را به شاگردان خود منتقل كند ،دوست نداشته باشد
يا حتي با آن به شدت مخالف باشد .اين خواه ناخواه به تضاد ذهني او ميانجامد .لكن تضادهاي
ديگر از اين واقعيت منبعث ميشود كه معلم در مقام يک فرد در زندگي نقشهاي متعدد ايفا ميكند
( پدر ،صاحب منصب و  ) ...از اينرو هر نوع تحليل نقش معلم نميتواند فرديت معلم را ناديده
بگيرد .با اين حال با توجه به نقش مذكور از فرديت او تنها به صورت كلي ميتوان سخن گفت.
(سرمد)0171 ،
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در هر نوع بررسي نقش و جايگاه معلم ،با آنچه افراد ديگر از شاگردان گرفته تا والدين و مراجع
محلي تعليم و تربيت از او انتظار دارند ،سر و كار نزديک داريم .اين انتظارات ،يا هنجارهاي نقش
ممكن است باري سنگين بر دوش معلم بگذارد كه در مواردي براي قبول آن بيعلاقه باشد يا آمادگي
نداشته باشد .مسلماً والدين و شاگردان از او انتظار دارند كه به مفهوم سادهي كلمه تدريس كند .اما
در واقع ممكن است خود معلم به تدريس به منزلهي كوچكترين و كم اهميتترين و يا احتمال ًا
عمده ترين نقش خود نگاه كند.
در شرايط كنوني تعليم و تربيت اخير كمتر محتمل است ،اما به هر صورت امكان آن وجود
دارد .با اين حال معلم ممكن است در مقايسه با ديگراني كه در همان مجموعه نقش هستند ،به نقش
خود با ديد متفاوتي بنگرد .او ممكن است خود را مشاور يا راهنماي شاگردانش بداند و همواره
براي شنيدن مسائل آنان و اظهار نظر مشورتي در هر جا و هر وقت كه لازم بود ،مشتاق و آماده
باشد .او ممكن است خود را مددكار و دوست آنان ،نوعي مددكار اجتماعي آنها بداند .معلم ممكن
است در مقام عضو جامعه بپذيرد كه نقش او در وهلهي اول آشنا كردن كودكان با جامعه است،
يعني ممكن است احساس كند كه عمدهترين وظيفه او اجتماعي كردن آنان است( .سرمد)0171 ،

جایگاه معلم در نظام آموزشی استرالیا
در استراليا برنامهي كار آموزي معلمان و كاركنان آموزشي ،بسيار سازمان يافته و جدي اجرا ميگردد،
بطوريكه معلمان مجازند مدتي را در كارخانه يا واحدهاي توليدي و خدماتي ديگر كار كنند و
رابطهي استخدامي آنها با آموزش قطع نشود .هم چنين معلمان مي توانند تا سه ماه در سال از
مأموريت تدريس در مؤسسات آموزشي خارج از كشور استفاده كنند .از جمله برنامه هايي كه براي
ارتقاء سطح علمي معلمان بكار برده مي شود ،مبادلهي معلمان با كشورهاي خارجي و يا با ايالتهاي
ديگر استرالياست.
در هر ايالت ،اتحاديهي معلمان وجود دارد كه از به هم پيوستن آنها فدراسيون معلمان استراليا
بوجود آمده است .هدف اتحاديه و فدراسيون ،ارتقاء شرايط كار و وضع معلمان و دفاع از حقوق
آنان است .استخدام معلمان با مديران يا شوراي مدارس است .اين معلمان نيز در اتحاديه هاي ايالتي
يا ملي عضويت دارند .اين اتحاديه نمايندگي دفاع از حقوق معلمان را در مراجع مختلف بر عهده
دارد .كار معلمان تمام وقت است و معلمان بايد نزد وزارت آموزش و پرورش ثبت نام كنند .بدون
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ثبت نام تدريس ميسر نمي باشد .كسب صلاحيت براي ثبت نام با گذراندن دورههاي خاص تربيت
معلم بدست ميآيد .معلمان ميتوانند به مشاغل ستادي و كارشناسي منصوب شوند ولي كارشناسان
ستادي بدون احراز صلاحيت نميتوانند به تدريس اشتغااال داشته بااشند .معلمااان براي ماادارس
موفق و ممتاااز از طريق آگهي در جاارايد باارگزيااده مي شوند .انتخاب مدير و معاون مدارس
نيز از همين طريق صورت مي گيرد.ارزيابي كار معلمان در هر ايالت از نظام خاص پيروي مي كند.
تا سال  ،0371ارزيابي بر اساس عملكرد معمول بوده است ولي پس از آن منسوخ شده است.
(الماسي)0171 ،

جایگاه معلم در نظام آموزشی چین
بالابردن سطح آموزش و اطمينان يافتن از وضعيت عالي فارغالتحصيلان شغل معلمي هم از نظر
سياسي و هم از نظر مهارت شغلي ،از نكات مهم قابل توجه است.بدين صورت كه مهارت آنان
علاوه برآشنايي تئوريهاي تعليم وتربيت و تدريس،با دانش وعلوم وفرهنگ استوارباشد و در تمامي
اين جنبهها سرآمد باشند.معلمااان در هفته ،يک نصف روز بااراي ادامااهي تحصيلات خود وقت
اضااافي دارند .آنها براي فارغ التحصيلان خود ،امتحان خاصي را قرار داده كه معلمان بايستي آن را
بگذرانند .معلمان دوره هاي ابتدايي و راهنمايي با گذراندن دورهي مكاتبه اي ،ديپلمي دريافت
ميكنند كه معادل مدرک فارغالتحصيلي از دانشسراي مقدماتي و كالج تربيت معلم است و تحصيلات
تكميلي آنها با حسن نيت از سوي مقامات مملكت با اهميت دانسته مي شود( .الماسي)0171 ،

جایگاه معلم در نظام آموزشی ژاپن
معلم مهمترين و مؤثرترين عامل اجرايي و انساني نظام آموزش و پرورش محسوب مي شود و به
عنوان عامل انتقال دهندهي ارزشهاي فرهنگي ،علوم و فنون مختلف به دانش آموزان و حتي شكل
دهندهي افكار و ايدهآلهاي آنان تلقي ميگردد .از اين رو آموزش و پرورش ارتباطي مستقيم و
تنگاتنگ با معلم و كارآيي او دارد( .عبدي)0171 ،
به منظور بالا بردن سطح استاندارد آموزش و پرورش و جذب معلمان و استادان متخصص و
مجرب دردوره هاي مختلف تحصيلي ،خصوصاً درمؤسسات آموزش عالي در سال  0371وزارت
آموزش و پرورش بنا به توصيهي شوراي ماركزي آماوزش و پارورش تصميم گارفته شد كاه
ميازان حقوق و مزاياي كادرآموزشي مدارس دولتي در شرايط مساوي از نظر تحصيلات از ساير
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كاركنان اداري بيشتر شود و دورههاي ضمن -خدمت و تخصصي براي بالا بردن صلاحيتهاي
علمي و شغلي آنان داير گردد.
حقوق معلمان مدارس دولتي بر اساس دو عامل تحصيلات و مدت خدمت مشخص ميگردد.
علاوه بر حقوق ماهيانه كليهي معلمان از كمکهاي غير نقدي ،كمک به عائله و ساير كمکها بهره
ميگيرند .از آنجائي كه هيچ تغيير مطلوبي در نهاد آموزش و پرورش صورت نخواهد گرفت ،مگر
آنكه معلماني شايسته و مستعد براي آن تربيت شود ،لذا اخيراً شوراي مركزي آموزش و پرورش
ژاپن با توجه به اين اصل و در جهت بهبود كيفيت تربيت معلمان و شرايط شغلي و رفاهي آنان
پيشنهادهائي را ارائه داده و در راه تحقق عملي آن پيگيريهاي لازم را مبذول داشته است.اهم اين
پيشنهادها عبارتند از :فراهمسازي تسهيلات بيشتر و شرايط بهتر براي آموزش معلمان دورهي ابتدايي
و مؤسسات آموزش عالي ،انتخاب معلمان واجد شرايط از بين داوطلبان يک دورهي يكسالهي
آزمايشي براي معلمان جديد الاستخدام كه توسط مسؤلان  ،به گونه اي خردمندانه سازمان يافته
اند،تأسيس مؤسساتي در رديف مدارس عالي آموزشي جهت آموزش هاي ضمن خدمت معلمان و
مطالعات پيشرفته در زمينهي آموزش و پرورش ،بالا بردن معيارهاي گزينش براي انتخاب دبيران
شايسته تر براي خدمت در مدارس متوسطه،دادن حقوق معلمان با توجه به كاري كه انجام مي
دهند(زيرا توجه به اين اصل باعث ميگردد افراد زبدهتر و صالحتري را جذب حرفهي معلمي
نمود)،كوشا بودن اتحاديه هاي صنفي معلمان در بالا بردن دانش و توانائيهاي علمي معلمان و در
جهت بالا بردن سطح معلومات و مهارت هاي آموزشي آنان .
و اما در ارتباط با جايگاه زنان معلم در ژاپن ،به رغم اينكه اين كشور ،كشوري توسعه يافته
است ،اما هنوز نابرابري هايي ميان زنان و مردان ديده مي شود .البته وضع و موقعيت زنان پس از
جنگ جهاني دوم در اين كشور بهبود بسيار يافت .امروزه زنان ژاپني نقشي عمده در آموزش و
پرورش بويژه آموزش هاي پيش دبستاني و دبستاني ايفا ميكنند .بر طبق آمارهاي موجود 31/3
درصد از مربيان كودكستان ها و 61/1درصد از معلمان مدارس ابتدايي را زنان تشكيل ميدهند18/1.
درصد در دورهي اول و  20/8درصد از آنان در دورهي دوم متوسطه مشغول به كار ميباشند.
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جایگاه معلم در نظام آموزشی روسیه
در نظام آموزشي روسيه (شوروي سابق) قريب به شش ميليون نفر به امر آموزش و پرورش در
سطوح مختلف تحصيلي اشتغال دارند كه در مقام مقايسه با اوايل انقلاب كه رقم  261هزار معلم
بوده است ،رشد قابل ملاحظهاي طي اين مدت كه نتيجهي گسترش روز افزون مراكز آموزشي است،
نشان مي دهد .هر جمهوري ،مراكز تربيت معلم مخصوص خود را دارا مي باشد.
در اوايل انقلاب خدمات معلمان بعنوان روشنفكران جامعه ،كه گروه كثيري از مردم از پير و
جوان در تماس مستمر با آنان بودند ،مورد ترديد قرار داشت و اين ذهنيت كه معلمان در خدمت
مقاصد سياسي و اجتماعي نظام قبلي روسيه بوده و نميتوانند به نظام جديد وفادار باشند ،به نحو
روز افزوني قوت مي گرفت.
از ميان سخنرانيها و شعارها در زمينهي گرامي داشت جايگاه معلم ،مي توان نظر دولت را در
روزنامهي « پراودا » در دسامبر  0311كه نشانگر توجه و تغيير نگرش مقامات دولتي در زمينهي
اعتبار -بخشي به جايگاه معلمان است ،نام برد .لئونيد برژنف ،دبير كل سابق كميتهي مركزي حزب
كمونيست به مناسبت پنجاهمين سالگرد تأسيس روزنامه معلم از معلمان چنين تقدير كرد:
« معلمان ،مفاخر جامعهي شوروي هستند و به خاطر خدمات بي دريغ در راه آموزش عمومي،
به خاطر ايثارگريهاي آنان و استقامت و قناعت اخلاقيشان و علاقه مندي و عشق به كودكان سزاوار
صميمانهترين احترامات اند» .
امروزه معلمان از احساسات احترام آميز بيشتر برخوردار هستند .هزاران معلم به عضويت
شوراهاي محلي در آمده اند.به معلمان بخاطر دستاوردهايشان در زمينهي آموزش و پرورش مدال
هاي افتخار و مدال هايي كه نام پراگوژيست ها و مربيان بزرگ تعليم و تربيت روسيه بر آن نقش
بسته است اعطاء مي شود.
علاوه بر اين ،دولت با اهداء بورسهاي تحصيلي ،افزايش حقوق و مزاياي معلمان و انتصاب
معلمان مجرب در پست هاي مديريت از جمله رؤساي ادارات آموزش و پرورش ،رياست
فرهنگستان علوم و حتي احراز مقام وزارت آموزش و پرورش توانسته است دلجوئي هاي لازم را
از معلمان بعمل آورد .همه ساله نخستين يكشنبهي اكتبر به نام « روز معلم » ناميده مي شود و از
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مقام معلم در اين روز تجليل مي شود .ارتقاء سطح تحصيلي معلمان نيز به نوبهي خود شأن و مقام
علمي آنان را در نزد دانشآموزان و اولياء آنان افزوده است(.آقازاده )0163 ،

جایگاه معلم در نظام آموزشی آمریکا
تمام معلمان آمريكا در همهي مقاطع تحصيلي بايد تحصيلات عاليه داشته باشند .به همين منظور
اغلب دانشگاهها داراي بخش ها ،مؤسسات و كالج هاي تعليم و تربيت هستند .در همهي ايالت ها
پس از پايان دورهي تحصيل ،زماني براي تدريس تمام وقت دانشجو معلمي در مدارس در نظر
گرفته شده است ،كه آنها تحت سرپرستي و نظارت يک معلم مجرب به فعاليت مي پردازند.
طول مدت اين تدريس تمام وقت دانشجو معلمان در ايالت هاي مختلف متفاوت است .پس از
طي اين دورهي علمي ،معلمان به وسيلهي ادارههاي آموزش و پرورش ارزيابي مي شوند و گواهي
كاربردي آنها صادر ميشود .اين گواهي ها از نظر درجهي اعتبار ،ارزش هاي متفاوتي دارند و سه
نوع رايج آنها عبارت هستند از :معلم دائمي ،آزمايشي و موقت .در برخي از ايالت ها ،گواهي
نامههاي گوناگون ديگري نيز صادر مي شوند.

آموزش و پرورش در فخلاند
اغراق نيست اگر بگوييم پس از شهرت و اعتبار جهاني فنلاند در عرصه نظام آموزشي تمام كشورهاي
بزرگ دنيا به دنبال تحليل و يافتن راز موفقيت اين كشور كوچک در اين امر هستند .در اين گزارش
به برخي از ويژگي هاي ممتاز اين نظام آموزشي مي پردازيم .كشور كوچک فنلاند ممكن است بيش
از همه به خاطر برند معروف تلفن همراه نوكيا كه متعلق به اين كشور است شناخته شود .اما اخيرا
فنلاند در سطح جهان توجهات بسياري را به خود معطوف ساختهاست .از آن رو كه داراي سيستم
آموزشي ممتازي نسبت به ديگر كشورهاست .در سال هاي اخير دانش آموزان فنلاندي توانسته اند
در آزمون هاي بين المللي نمرات بسيار خوبي كسب كنند.در تقابل با نظام سنتي آموزشي كه با
ساعات آموزشي زياد و محفوظات و تكاليف بسيار شناخته ميشود ،نظام آموزشي فنلاند از اين
جهت موفق است كه كمتر بر تكاليف تكيه ميكند و بيشتر بر برنامهها و بازيهاي خلاقانه در محيط
مدرسه تاكيد دارد .همين باعث شده تعداد زيادي از پژوهشگران به اين كشور شمالي بروند تا
دريابند چه نكات برجستهاي در اين نظامهاي آموزشي وجوددارد كه در نظامهاي ديگر مغفول واقع
شدهاست .
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نکات برجسته نظام آموزشی فخلاند:
-0فنلاند از كودكان آزمونهاي استاندارد نمي گيرد
 -1هر مدرسهاي برنامه آموزشي خود را دارد و هر معلمي نحوه تدريس خود را دارد .
-1نمره دادن به دانش آموزان تا كلاس هشتم اجباري نيست .
 -1همه معلمها بايد مدرک فوق ليسانس داشته باشند .

 -1فنلاند به مقابله منفي با عملكرد نامناسب معلمان نميپردازد؛ بلكه معلمي كه "ضعيف"
شناخته ميشود نياز به گذراندن دورههاي حرفهاي بيشتري است  ،آنها با تهديد اخراج روبهرو
نميشوند .

 -6در فنلاند فرهنگ همكاري بين مدرسهاي و نه رقابت بين مدرسيهاي وجود دارد .همه
مدرسهها تقريبا در يک سطح قرار دارند بنابراين نيازي به امكانات بيشتر تخصيص دادن براي
يكي نسبت به ديگران وجود ندارد .
 -7در فنلاند مدرسه خصوصي وجود ندارد .

 -8آموزش در فنلاند بر "حق مساوي براي همگان" تاكيد دارد .آنها به برابري و مساوات
بيشاز هعمه چيز تاكيد دارند .

 -3بيشتر بودجه آموزشي در فنلاند مستقيما به خود مدارس سرازير ميشود آنچنانكه مديران
به اندازه معلمان حقوق ميگيرند .

 -01فرهنگ فنلاندي به استقلال كودكان بسيار اهميت ميدهد .كودكان اغلب خود بايد به
مدرسه بروند ،حال پياده يا با دوچرخه .

-00مدارس در فنلاند تكاليف كمي را به كودكان در خانه تحميل ميكنند؛ چرا كه فرض بر
اين است كه كودک در خود مدرسه بايد درس را بياموزد .

 -02مدارس فنلاند ورزش دارند ولي تيم ورزشي ندارند .رقابت براي آنها خيلي پسنديده
نيست .
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- -01تاكيد بر تمام دانشآموزان وجود دارد .براي مثال اگر كودكي در درس از ديگران به هر
دليل عقب بيفتد تمام تلاش معلم آن است كه دانش آموز خود را به سطح كلاس برساند و اگر
براي دانش آموزي درس معمول كلاس ساده و از اين رو كسل كننده باشد معلم مي كوشد
فضاي درسي او را به گونهاي متحول كند كه اشتياق آموختن او از بين نرود.

پیشخهادات
 گسترش امر آموزش و پرورش قبل از هر چيز به مجرياني آگاه و آزموده نياز دارد كه بافرهنگ و تمدن ايران و نيز با مقتضيات عصر حاضر و نيازهاي حال و آيندهي كشور آشنايي كافي
داشته باشند .معلمان مهمترين و بزرگترين بازيگران صحنهي تعليم و تربيت هستند .بازيگراني كه
كار آنها تربيت انسانهاي با فضيلت است و اين وظيفه اي است كه با هيچ حساب مادي و سنجش
مالي قابل مقايسه نيست و هر چه در اين رابطه سرمايه گذاري شود ،نتايج بهتري به بار خواهد داد.
 امروزه حدود مسؤوليتهاي معلم و مدرسه افزايش يافته و حتي تربيت اجتماعي و تخصصيكودكان و ن وجوانان كه بايد متناسب مقتضيات و شرايط زندگي جديد باشد ،به آنها محول گرديده
است و هم چنين لازم است معلم ،محيط اجتماعي ،روابط اجتماعي و فرهنگي جامعهي خود را به
خوبي بشناسد.
 بالا بردن منزلت اجتماعي و بيان ارزش واقعي معلم در جامعه به وسيلهي رسانه هاي گروهيباعث خواهد شد كه او بتواند در امر آموزش و پرورش ،انتقال ارزشها و كمک به رشد فراگير
بطور مؤثرتري عمل كند .احترام به شخصيت معلم باعث مي شود كه او از نفوذ معنوي بيشتري در
ميان فراگيران برخوردار شود و در نتيجه انتقال ارزش ها بهتر و راحتتر صورت گيرد.
 معلمان بايد براي ايفاي نقشي كه بر نوآوري و پيشگامي آنان در توسعهي تحول صحيح تعليمو تربيت دلالت دارد ،تربيت شوند .كسي كه براي معلم شدن آموزش مي بيند بايد چنان تربيت شود
كه نه فقط با دگرگونيها هماهنگ شود ،بلكه براي تحليل و انتقاد از روش و محتوي و آزمايش
تجربي آنها شهامت لازم را داشته باشد.
 علاوه بر اين لازم است كه افراد شايسته و علاقمند به حرفهي معلمي بيشتر جذب شوند .برايرسيدن به اين هدف و اعتلاء جايگاه معلم در جامعه ،ضروري است كه شرايط استخدامي معلم مورد
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تجديد نظر قرار گيرد و مقررات خاصي براي آن وضع شود تا جوانان علاقمند و مسؤوليت پذير
جذب اين حرفه شوند .افزايش حقوق و مزاياي معلمان نيز از جمله عواملي است كه باعث خواهد
شد تا آنها با فراغت خاطر بيشتري به امور آموزشي و تدريس بپردازند و براي تأمين معاش خود
مجبور به انجام كارهاي ديگر نشوند.

نتیجهگیری
از اين مقاله مي توان چنين نتيجه گيري نمود كه نظام آموزشي كارآ و اثربخش  ،نظامي است كه با
اهداف نهايي و نيازهاي واقعي جامعه تناسب داشته و توانايي آماده سازي نسل جوان را براي نيل
به اهداف دارا باشد.
اگر مسؤولين برنامه ريزي در همه ي سازمان ها و مؤسسات كشور ،وظيفه ي خود را به نحو
احسن انجام دهند و بهترين برنامه ها را براي رفع مشكلات و پيشرفت در جهت مطلوب تدوين
كنند و براي آنها بودجه كافي نيز در اختيار داشته باشند اما نيروي انساني لازم براي اجراي برنامه ها
از قبل تأمين و تربيت نشده باشد ،كاري از پيش نخواهد رفت و قدمي برداشته نخواهد شد.
مهم ترين چالش آموزش و پرورش در هزاره ي سوم ،سياست تغيير و تبديل است .تبديل نظام
آموزشي فعلي به آموزش و پرورش كارآ و اثربخش  ،به همان اندازه كه اهميت دارد  ،عملي خطير
است .ترسيم ويژگي هاي چنين نظام آموزشي با رسم يک دياگرام يا تدوين يک مقاله ،ميسر نيست،
بلكه ضرورتاً نياز به مطالعه و پژوهش دقيق در تحولات و تغييرات اجتماعي دامنه دار در يک جامعه
دارد.
پيش از بيان ويژگي هاي آموزش و پرورش كارآ و اثر بخش ،بايد بر لزوم همكاري همه جانبهي
ارگان ها و سازمان هاي كشور در حل مشكلات آموزش و پرورش تأكيد مي شود .در اين راستا،
رعايت اصولي از قبيل هماهنگي نظام آموزش با نيازها و برنامه ريزي هاي توسعه و پيش بيني براي
تربيت معلم مجرب و متبحر ،امري بديهي است .استفاده از برنامه ريزي استراتژيک ،كاربردي كردن
نتايج و مطالعه و تحقيق در جهت استفاده از تجربيات ساير كشورهاي جهان ،و كاربردي كردن
نتايج حاصل از آن ،تمركززدايي در نظام آموزشي ،تغيير و اصلاح محيط هاي آموزشي با توجه به
تحولات جديد ،عنايت به فراگيران و حضور فعال آنان در عرصه ي فعاليت هاي ياددهي -يادگيري
به عنوان يكي از اهداف اصلي سيستم آموزشي ازجمله ويژگي هاي آموزش و پرورش كارآ و

 / 854همايش توسعهي حرفهاي :نگاهي نو به تكريم معلّم

اثربخش محسوب مي شود و در نهايت اين معلمان ما هستند كه در راه بدست آوردن جايگاه واقعي
خود بايستي پاسخ درست و روشني براي درک قوت ها و قابليت ها،پي بردن به ضعف ها ،چگومگي
رسيدن به موفقيت ها و ملاک ارزيابي آن،داشتن طرح و برنامه براي رسيدن به موفقيت داشته باشند.
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چکیده
هدف از اين نوشتار  ،بررسي تطبيقي جايگاه معلم در ايران و ساير كشورهاي مورد مطالعه مي باشد.
روش پژوهشي براي جمع آوري اطلاعات ،استفاده از كليه اسناد  ،مدارک  ،كتب و سايت هاي معتبر
ميباشد و براي مقايسه ،از الگو بردي استفاده شده است .يافته هاي حاصل از اين پژوهش نشان مي
دهد كه در آسيا به خصوص در كشورهاي چين و ژاپن و البته كشورهاي اروپايي معلم از جايگاه
نسبتا بالايي برخوردار است ولي در ايران جايگاه معلمان به نسبت پايينتر و متوسط روبه پايين
دربرابر كشورهاي پيشرفته آسيايي و اروپايي قرار دارد .به طور كلي جايگاه بالا معلم با كيفيت و
نتيجه برونداد مدارس و اجتماع رابطه مستقيم دارد .به وضوح تاثير تعليم و تربيت كه پرچمدار آن
معلمان هستند  ،در كشور هاي پيشرفته ملموس بوده و توجه بالا به معلمان و اين حرفه گواه معتبري
به اين ادعا است .سازمان جهاني يونسكو توصيه نامه اي براي دفاع از حقوق معلمان و همچنان
روزي را تحت عنوان روز معلم نامگذاري كرده است ولي پاسداشتن مقام معلم تنها با بزرگداشت
مقام معلم در يک روز به وقوع نمي پيوندد.
کلمات کلیدی :بررسي تطبيقي ؛ منزلت معلم ؛ الگو بردي

 - 0دانشجو كارشناسي دبيري فيزيک  ،دانشگاه فرهنگيان همدان
 - 2دانشجو كارشناسي دبيري فيزيک  ،دانشگاه فرهنگيان همدان
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مقدمه
ماكس وبر پايگاه را جاي اشخاص در سلسله مراتب حيثيت (يعني به عنوان منزلت) به كار مي برد.
به عبارت ديگر ،ماكس وبر وجه زندگاني  ،شيوه مصرف  ،شيوه سكونت  ،لباس پوشيدن  ،ازدواج
كردن و… .را در بر مي گيرد (مندراس و گورويچ ترجمه پرهام .)0163،لينتن مي گويد پايگاه آن
اعتبار اجتماعي و جايي است كه هر كس در ساخت اجتماعي اشغال مي كند و آن را حفظ يا سعي
در نگاهداري آن در نظر ديگران دارد .جايي كه يک فرد خاص در نظامي مخصوص و در زماني
معين اشغال مي كند ،پايگاه او در قبال اين نظام خوانده مي شود( .بيرو آلن،0388،ترجمه ساروخاني
)0171
پايگاه اجتماعي از نظر رالف لينتن 0عبارت است از موقعيتي خاص در نظام اجتماعي  .به عبارت
ديگر ،در اين تعريف پايگاه به آن چيزي كه فرد است اطلاق مي شود .برخي جامعه شناسان پايگاه
اجتماعي را مساوي با احترام يا منزلت مي دانند .بروس كوئن 2معتقد است كه پايگاه اجتماعي
عبارت است از موقعييت اجتماعي يک فرد در گروه يا رتبه يک گروه در مقايسه با گروههاي
ديگر(كوئن 0332ترجمه محسن ثلاثي.)0181
منزلت اجتماعي هر شغل به سه عامل بستگي دارد (محسني 0180 ،؛ كاظمي پور)0181 ،
 - 0قدرت شغل براي اعمال اراده فردي؛
 - 2ميزان امتيازات شغل براي كسب درآمد و ثروت؛
 - 1اهميت خدماتي كه شغل به جامعه ارائه مي كند.
مشاغل قدرتمند ،پردرآمد و با اهميت ،مانند شغل پزشكي ،به طور معمول احترام بيشتري دارند
و در مقابل منزلت اجتماعي مشاغل كارگري كه قدرت يا امتيازي ندارند ،پايين تر است .منزلت هر
شغل ،چگونگي رفتار متقابل و انتظارات جامعه را از شاغلان تعيين مي كند و آنان را در ساختدهي
به تعامل هاي اجتماعي ياري مي رساند .در كشورهاي گوناگون ،هر شغلي منزلت ويژه خود را دارد
و مردم هر كشور مي توانند مشاغلي با منزلت بالا يا پايين را از هم تشخيص دهند ( كاظمي پور،
0- Ralph Linton
2- Bruce Cohe
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 .) 0181مردم از شاغلان با منزلت بالا ،تمكين مي كنند ،كمک مي طلبند و يا مي خواهند مانند آنان
بشوند؛ براي مثال ،در مقايسه با مشاغل كارگري ،پزشک احترام بيشتري دارد و بيشتر اوقات به
توصيه هاي او عمل مي شود .از نظر وانهيل و كوک ، 0براي بررسي نظام آموزشي يک كشور كافي
است ببينيم معلم در درون نظام آموزشي آن ،چه وضعيتي دارد  ،زيرا اعتبار يک نظام آموزشي به
اعتبار مقام معلم آن نظام وابسته است(.قاسمي نژادو اسماعيلي  . )0181،از نظر بيكر و تريمن)0377(2
تا حدودي مردم سراسر جهان  ،مشاغل را به طور يكسان و مشابه رتبه بندي مي كنند (نايبي
. )11:0180،
در ايران با استناد به تحقيقات انجام گرفته چنانچه به عوامل مؤثر بر پايگاه اجتماعي معلمان
توجه شود و با شناخت اين عوامل براي رفع مشكلات تلاش شود ،بي ترديد درامر آموزش و
پرورش اثرات مثبت بسياري خواهد داشت  .اگر باور عمومي بر اين باشد كه بهترين ها  ،بهترينها
را مي سازند پايگاه اجتماعي معلمان اهميت فوق العاده اي خواهد يافت (برزگر و نويدي.)0181،

سوالات پژوهش
بدون شک نتيجه و ثمره هر پژوهشي ريشه در سوالاتي است كه در ذهن پژوهشگر در مورد آن
پديده جرقه خورده است .توجه به آن ها  ،تحقيق و پژوهش  ،پاسخ صحيح و همه جانبه به اين
سوال هاست كه تبديل به نتايجي مي -شوند كه سبب رشد و پيشرفت كشور و معلمان شود.


حمایت های اجتماعی از معلم در ایران و کشور های دیگر به چه صورتی است؟



دلیل پایین بودن مخزلت اجتماعی معلمان در ایران و کشورهای مورد بررسی چیست؟



وضعیت مالی معلمان در ایران و سایر کشورهای مورد بررسی چگونه است؟



چه کار هایی در ایران و سایر کشور های مورد بررسی برای ارتقای مخزلت اجتماعی
معلمان صورت گرفته است؟

0 - vanhyl and cook
2- Baker & Treiman
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روش تحقیق
اين پژوهش يک مطالعه كيفي است كه در عين حال از داده هاي كمي نيز در آن استفاده شده است
كه با روش تطبيقي به كمک الگوي بردي از يک طرف و نيز روش توصيفي-تحليلي انجام شده
است .الگوي بردي شامل چهار مرحله ؛ توصيف  ،تفسير ،همجواري و مقايسه است.در توصيف ،
پديده هاي تحقيق براساس شواهد و اطلاعات  ،يادداشت برداري و تدارک يافته هاي كافي براي
بررسي و نقادي در مرحله بعد آماده مي شود .در تفسير  ،اطلاعات توصيف شده در مرحله اول ،
وارسي و تحليل مي شود .در مرحله همجواري  ،اطلاعات كه در مرحله قبل آماده شده است براي
ايجاد چارچوبي براي مقايسه شباهت ها و تفاوت ها ،طبقه بندي و كنار هم قرار داده مي شود .در
مرحله مقايسه مسأله تحقيق با توجه به جزئيات در زمينه شباهت ها و تفاوت ها و دادن پاسخ به
سوالات تحقيق بررسي و مقايسه مي شود(.آقازاده )0186،

پیشیخه تحقیق
مسئله منزلت و شان معلم هميشه از موضوعات مورد بحث و مهم در نظام آموزش هر كشور علي
الخصوص ايران بوده است و با يک تحقيق كوتاه ميتوان مطالب پراكنده و نامنظمي به دست آورد ،
مسئله اي كه وجود دارد اين است كه نميتوان مقالات معتبري كه فقط به موضوع بررسي تطبيقي
منزلت معلم پرداخته باشند  ،پيدا كرد  ،در كتب نيز اين مسئله كم و بيش وجود دارد ولي با اين
وجود افراد بسياري هستند كه به بررسي شان معلمي پرداخته اند.
شروع اين مطالعات در غرب در سال هاي  0311افرادي چون نورت و هات 0مطالعه منزلت
مشاغل را پايه ريزي كرده اند و به وسيله جامعه شناسان بزرگي چون سيگل  ،تريمن و راسي ادامه
پيدا كرده است .اين افراد بيشتر به منزلت مشاغل بر اساس بررسي و افكار توجه داشته

اند(.ملكي

)0131

"احمد عبدي" در كتاب "نظام تربيتي معلم در ژاپن و مقايسه آن با نظام تربيت معلم ايران"
دارد كه  :به منظور بالا بردن سطح استاندارد آموزش و پرورش و جذب معلمان و استادان متخصص

1- North and Hot
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و مجرب دردوره هاي مختلف تحصيلي ،خصوص ًا درمؤسسات آموزش عالي در سال  0371وزارت
آموزش و پرورش بنا به توصيهي شوراي ماركزي آماوزش و پارورش تصميم گارفته شد كاه
ميازان حقوق و مزاياي كادر آموزشي مدارس دولتي در شرايط مساوي از نظر تحصيلات از ساير
كاركنان اداري بيشتر شود و دورههاي ضمن خدمت و تخصصي براي بالا بردن صلاحيتهاي علمي
و شغلي آنان داير گردد .حقوق معلمان مدارس دولتي بر اساس دو عامل تحصيلات و مدت خدمت
مشخص ميگردد .علاوه بر حقوق ماهيانه كليهي معلمان از كمکهاي غير نقدي ،كمک به عائله و
ساير كمکها بهره ميگيرند .از آنجائي كه هيچ تغيير مطلوبي در نهاد آموزش و پرورش صورت
نخواهد گرفت ،مگر آنكه معلماني شايسته و مستعد براي آن تربيت شود ،لذا اخيراً شوراي مركزي
آموزش و پرورش ژاپن با توجه به اين اصل و درجهت بهبود كيفيت تربيت معلمان و شرايط شغلي
و رفاهي آنان پيشنهادهائي را ارائه داده و در راه تحقق عملي آن پيگيريهاي لازم را مبذول داشته
است.
"حسين ملكي" در مقاله "سنجش منزلت شغلي معلمان در مقايسه با گروههاي شغلي جامعه"
مي نويسد كه :
بخا به یافتهها ،پاسخگویان گروههای شغلی را به شرح زیر از لحاظ مخزلت شغلی رتبهبخدی
نمودهاند« :گروه مهندسين رتبه  ،0گروه پزشكان متخصص رتبه  ،2گروه اساتيد دانشگاه رتبه ،1
گروه ورزشكاران حرفهاي رتبه  ،1گروه بازيگران و خوانندگان رتبه  ،1گروه پزشكان عمومي و
پيراپزشكان رتبه  ،6گروه هنرمندان و نويسندگان رتبه  ،7گروه مديران عالي رتبه بخش رتبه ،8
گروه تجار رتبه  ،3گروه كارگران فني رتبه  ،01گروه معلمان رتبه  ،00گروه كارمندان عادي رتبه
 ،02گروه كشاورزان و دامپروران رتبه  ،01گروه صاحبان صنايع رتبه  ،01گروه كارگران رتبه ،01
گروه مديران عالي رتبه بخش دولتي رتبه  06منزلت منزلت شغلي را كسب نمودهاند» .و پیشخهاداتی
برای افزایش مخزلت معلمان همچون تقويت احساس احترام به استاد و معلم در جامعه  ،ايجاد
انگيزه در معلمان از طريق ارتقاء سطح آگاهي معلمان و بها بخشيدن به شغل معلمي  ،توجه به
وضعيت معيشتي معلمان و افزايش حقوق و مزاياي معلمان و فرهنگيان و  ...دارد.

بررسی تطبیقی
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مطالعه يا بررسي تطبيقي ،عملي است كه در آن  ،دو يا چند پديده در كنار هم قرار گرفته و وجوه
آنها مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد ،تقريبا در تمام جوامع  ،مسائل و هدف هاي آموزشي به
يكديگر شباهت دارند .ولي روش ها و برنامه ريزي ها در كشور ها متفاوت است ،روش ها و برنامه
ريزي آموزشي و مشكلات به سنت ها و فرهنگ ها در هر يک از جوامع ارتباط پيدا مي نمايد.
بديهي است كه تجربه ساير ملل ما را در رفع مشكلات موجود در زمينه هاي مختلف آموزشي ياري
نموده و از تكرار تجربه هاي تلخ ديگران باز مي دارد،ولي بايد به اين نكته حائز اهميت توجه داشت
كه كسب تجربه  ،تجزيه و تحليل با تقليد كوركورانه متفاوت است.با عنايت به تفاوت فرهنگي ،
اجتماعي ،تاريخي  ،اقتصادي و  ...كه نظام هاي آموزشي متفاوت را به وجود مي آورد  ،اين نظام
ها داراي مسائل و مشكلات كم و بيش مشتركي هستند و بر اين اساس مطالعه تجربه ها و شيوه
هاي توسعه و اصلاحات آموزشي ساير كشور ها توسعه يافته  ،بر توانايي ما در جهت رفع دشواري
هاي موجود در آموزش علوم و فن آوري خواهد افزود( .آقازاده .)0186

یافتههای پژوهش
حمايت هاي اجتماعي از معلم در ايران و كشور هاي ديگر به چه صورتي است؟

ایران:
نتايج تحقيقات در ايران ( كاظمي پور 0171 ،؛ قاسمي نژاد و اسماعيلي 0181 ،؛ افلاكي )0181نشان
مي دهد جامعه ايراني اعتبار بالايي براي حرفه معلمي قائل نيست و حمايت هاي فرد ،اجتماعي
ناكافي از معلمان موجب شده است كه از دهه  61شمسي به بعد ،منزلت اجتماعي ساير مشاغل،
بيشتر از اين حرفه باشد .شواهد موجود حاكي از آن است كه وضعيت منزلت اجتماعي معلمان در
ايران نيز سوال برانگيز شده است تجمع و اعتراض هاي متعدد از جانب معلمان در دهه هشتاد
(هجري شمسي ) نسبت به موقعيت معيشتي  ،اقتصادي  ،اجتماعي و منزلتي خود گوياي اين مسئله
مي باشد.تجمع سه هزار نفري معلمان در يكي از مراكز تربيت معلم تهران و مذاكره كردن رئيس
مجلس و رئيس جمهور وقت با نمايندگان معلمان در دي ماه سال (0181روزنامه شرق  1،بهمن
 )0181و تشديد مجدد اين اعتراضات در سال هاي  0181و ( 0186اثني عشري  ،)0186،نمونه اي
از اين موارد است  .نتايج و يافته هاي پژوهشي در داخل ايران  ،نيز بر خدشه وارد شدن منزلت
اجتماعي معلمان  ،صحه مي گذارد  .به عنوان مثال قاسمي نژاد و اسماعيلي ( )0180در پژوهش
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خود  ،موقعيت اجتماعي معلمان را پايين ارزيابي كردند .رحيمي حسن آباد ( )0173علل كاهش
انگيزه در بين معلمان را ناشي از پايين آمدن منزلت اجتماعي آنان مي دانند .عمادزاده( )0177و قائم
پور ( )0176در مطالعات خود نشان دادند انتخاب رشته دبيري و شغل معلمي حتي براي دانش
جويان مراكز تربيت معلم  ،نسبت به ساير رشته ها يا شغل ها در پايين ترين اولويت قرار دارند.
سحرخيزي ( ،)0171شاهي ( ،)0180مرادي()0171و فردوسي ( ،)0172هر يک به گونه اي عوامل
موثر و مرتبط با كاهش منزلت اجتماعي معلمان يا ارتقاء آن را بررسي كردند با اين توصيف نتايج
پژوهش علي زاده و رضائي ( )0188نشان مي دهد كه حرفه معلمي  ،منزلت اجتماعي متوسط رو
به بالا دارد و اين جايگاه تحت تاثير پايگاه اقتصادي و اجتماعي آنان نيست و مطالعه روند منزلت
اجتماعي حرفه معلمي نشان مي دهد جايگاه اين حرفه در دوره هاي سي ساله رو به كاهش بوده
است .

سایر کشور ها:
بر اساس مطالعات انجام گرفته در كشورهايي كه از لحاظ آموزشي در سطح پيشرفته اي هستند،
معلمان از پايگاه اجتماعي بالايي برخوردارند و شمار داوطلبان اين شغل بيشتر از مشاغل ديگر
است ،چنانچه در ژاپن اعتقاد دارند كه “شايستگي نظام آموزشي به اندازه شايستگي معلمان آن است
(امين ورزلي .)0173،از نظر گيدنز )0171(0و چلبي )0171( 2جايگاه منزلت اجتماعي معلمان در
ساختار سلسله مراتب قشربندي اجتماعي  ،در سطح متوسط است .همچنين يافته ها مربوط به
كشورهاي اروپايي بيانگر اين است كه حرفه معلمي منزلت اجتماعي رو به بالايي دارد(پاپلتون و
رايز بروگ،0331 ،دينهام و اسكات  2111به نقل از علي زاده و رضايي .)0188
تحقيقات نشان مي دهد كه  %16از مردم در آمريكا معتقدند كه دانش آموزان به معلمان احترام
مي گذارند و  %11از مردم معتقدند كه دانش آموزان به معلمان احترام نمي گذارند %81 .از مردم
آمريكا از خدماتي كه براي معلمان انجام مي شود حمايت مي كنند  %12 .از والدين كودكان آمريكايي
 ،كودكانشان را به معلم شدن تشويق مي كنند.اين ميزان از همه كشورهاي اروپايي به جز يونان
بيشتر است .كمتر از  %21از والدين ،در كل كشور هاي شركت كننده در اين نظر سنجي كودكانشان
0- Giddens
2- Chalabi
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را به معلم شدن تشويق مي كنند .در چين  %11از والدين كودكانشان را به معلم شدن تشويق مي
كنند  .به طور كلي در كشورهايي كه مردم بيشتر براي معلمان احترام قائلند مردم كودكانشان را
بيشتر به معلم شدن تشويق مي كنند .تحقيقات نشان داده است كه دانش آموزان اروپايي كمتر از
دانش آموزان آسيايي و خاورميانه به معلمان خود احترام مي گذارند %71 .از پاسخگويان چيني
معتقدند كه دانش آموزان به معلمانشان احترام ميگذارند.اين در حالي است كه بيشتر پاسخگويان
اروپايي معتقدند كه دانش آموزان به معلمان بي احترامي مي كنند .به طور كلي بر اساس اين تحقيقات
معلمان در آمريكا جايگاه بالاتري نسبت به معلمان در اروپا دارند .اما جايگاه معلمان در آمريكا از
جايگاه معلمان در چين و خاورميانه كمتر است.
در همه كشورهاي اروپايي  % 13از مردم از خدماتي كه براي معلمان انجام مي شوند ،حمايت
مي كنند .در دو سوم كشور ها ،وضعيت حرفه اي معلمان بيشتر به مددكاران اجتماعي شبه بود  .در
آمريكا  ،برزيل  ،فرانسه و تركيه مردم معتقدند كه معلمان بيشتر به كتابدار شبيه هستند ،فقط در چين
معلمان را هم مرتبه با پزشكان مي پندارند .كمتر از  %1از مردم آمريكا جايگاه معلم را با جايگاه
پزشكان برابر مي دانند( .واركي جيمز .)2101
براساس تحقيقات صورت گرفته توسط سازمان جهاني همكاري و توسعه  0 OECDبا مطالعه
بر روي  011111معلم در  11نظام آموزش و پرورش در سال  2102تنها  10درصد از معلمان معتقد
بودند كه كارشان در جامعه با ارزش تلقي مي شود.بيشترين ميزان احترام به معلمان در كشورهاي
مالزي  ،كره جنوبي ،سنگاپور  ،و ابوظبي صورت مي گرفت.در اروپا  ،فنلاند تنها كشوري بود كه
اكثريت معلمان داراي اعتماد به نفس در كار خود بودند.هلند و انگلستان پس از فنلاند در رتبه بعدي
در اروپا بودند.در فرانسه  ،اسپانيا و سوئد از هر  01نفر  3نفر معتقد بود كه شغل معلمي در جامعه
مورد احترام نيست .با اين وجود هنوز سطح بالايي از رضايت شغلي در ميان معلمان وجود داشت.
تحقيقاتي كه اخيرا توسط واركي جيمز در سال  2101انجام شد  ،نشان مي دهد كه منزلت
اجتماعي معلم در كشور هاي چين  ،يونان و تركيه از همه كشورهاي ديگر شركت كننده در اين

0- Organisation for Economic Co-operation and Development

بررسي تطبيقي منزلت و جايگاه معلم در ايران و ساير كشورهاي جهان

863 /

نظر سنجي بيشتر و منزلت اجتماعي معلمان در كشور هاي اسرائيل  ،برزيل و جمهوري چک از
همه كمتر است.
در تحقيقاتي كه توسط جن فو و هسيو هواي ونگ 0در سال  2101صورت گرفت مشخص شد
كه معلمان در كشور تايوان از منزلت اجتماعي متوسطي در جامعه برخوردارند و جايگاه آنان از
دندانپزشكان و حسابداران در جامعه بالاتر است(.جن فو  ،هسيو هواي ونگ )2101،
در گزارش سازمان جهاني  OECDدر سال  2102همچنين آمده است كه بيشتر معلمان مورد
بررسي در انزوا مشغول به كار هستند.يعني تقريبا نيمي از معلمان هيچ بازخورد و ارزيابي از طرف
كاركنان ارشد دريافت نمي كنند.
نتايج حاصل از بررسي بين المللي آموزشي ( )TALISنشان مي دهد كه در سال 61 ، 2118
در صد از معلمان مقطع متوسطه معتقدند كه در جامعه با ارزش تلقي مي شوند  ،در حالي كه در
سال  2101تنها  11درصد از آن ها هنوز به نظر خود معتقد بودند)OECD,2014(.
در برخي از كشورها مسائل مربوط به وضعيت معلمان حل شده و حرفه معلمي يكي از
معتبرترين شغل ها به شمار مي آيد.وضعيت معلمان در فنلاند  ،سنگاپور و كره جنوبي خيلي خوب
است.حقوق و دستمزد بالا و شرايط مناسب كار باعث جذابيت اين حرفه نزد جوانان شده است.
)(OECD,2014

دليل پايين بودن منزلت اجتماعي معلمان در ايران و كشورهاي مورد بررسي چيست؟

ایران:
عده اي از صاحب نظران علت پايين بودن مقام معلمي را درايران به دلايل زير مي دانند(:بهمني ،
)0181
 -0كمبود درآمد معلم .
-2پايين بودن مقام و اعتبار اجتماعي آنان.
 -1سنگيني كار حرفه معلمي.

0- Bih-jen Fwu & Hsiou- Huai Wang
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 -1جاذبه و كشش بخشهاي پولساز.
 -1بي توجهي به شغل معلمي و ترقي نداشتن آنان.
 -6روي كارآمدن بعضي اشخاص ناآگاه و ناوارد نسبت به اين شغل.
مشكلات معلمان پيچيده و چند بعدي است؛ از يک سو تأمين مسكن  ،هزينه هاي معيشتي خانواده
 ،تلاش براي كسب شغل دوم و از سوي ديگر كاهش منزلت اجتماعي و عدم قدرداني از خدمات
و زحمات معلم  ،رضايت در حرفه معلمي را كاهش داده است .منتقدان گاهي به سيستم آموزش و
پرورش و بعضي ديگر به عدم درآمدزايي آموزش و پرورش انتقاد مي كنند كه باعث عدم توجه
مناسب به معلمان شده است.

سایر کشور ها:
با اين توصيف از نظر برخي ديگر  ،منزلت مشاغل  ،متناسب با شرايط و تحولات اقتصادي و
اجتماعي تغيير مي كند(.ميچل .)0181،در آغاز سال  0330در دومين گردهمايي سازمان بين المللي
كار ( )I L oدر زمينه شرايط كار معلمان اين نتيجه حاصل شد كه موفقيت معلمان [در برخي از
كشورها] به مرحله فوق العاده اي تنزل كرده است(.ترجمه مهرمحمدي . )3:0177
منزلت مشاغل ،متناسب با شرايط و تحولات اقتصادي و اجتماعي تغيير مي كند .در كشور آمريكا
با آغاز عصر فضا ،به دليل نوع نگاه جامعه آمريكايي به اكتشافات و پيشرفت هاي فضايي ،منزلت
شغلي حرفه هاي وابسته به حكومت و تجارت ( از قبيل ديپلمات ،استاندار و بانكدا ر) قدري تنزل
يافت و حرفه هاي وابسته به تحصيلات و علم (از قبيل دانشمند يا فيزيكدان) اعتبار بيشتري به
دست آورند ( ميچل ،ترجمه شكركن .)0181 ،براي بسياري از كشور ها  ،ضرورت به كار گماري
معلمان تعليم نيافته يک مسئله بوده و در آينده نيز خواهد بود .گسترش سريع همگاني شدن آموزش
در كشورهايي مانند ساحل عاج ،و بعدا بنگلادش  ،سبب بروز كمبود مزمن معلم و استخدام تعداد
عظيمي از معلمان تعليم نيافته گشته است .اين قبيل معلمان  ،پس از استخدام  ،براي هميشه ماندگار
مي شوند و به يكي از موانع عمده بهبود كيفيت تبديل مي شوند و سازش يافتن آن ها با انتظارات
رو به رشد جوامع داراي تحصيلات بهتر ،با دشواري فزاينده اي روبرو مي گردد(.سرمايه گذاري
براي آينده آموزش و پرورش،ژاک هلک،عبدالحسين نفيسي)0170
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حقوق و دستمزد پايين و شرايط كار نامناسب مي تواند مجر به پايين آمدن رضايت شغلي و در
نتيجه نزول مرتبه شغلي در جامعه شود .در انگلستان در سال  2100از هر  01معلم چهار نفر بعد از
سال اول آموزش تدريس را ترک كردند 00111.معلم در انگلستان هرگز به معلم حرفه تبديل نمي
شوند و در بين راه تدريس را ترک مي كنند(.ويل )2101،
حقوق و دستمزد پايين باعث عدم جذب نيروهاي مستعد و توانمندمي شود.در قزاقستان در سال
 2101از ميان  2006نفر دارندگان مدرک آلتين ( )Altyn belgiتنها  7درصد حرفه معلمي را انتخاب
كردند( .پراودا )2101،

وضعیت مالی معلمان در ایران و سایر کشورهای مورد بررسی چگونه است؟
ایران:
اين واقعيتي است كه سطح درآمد و رفاه معلمان ايران با توجه به هزينه سنگين زندگي در مقايسه
با سطح درآمد و رفاه صاحبان ساير حرفه ها خيلي پايين است ،به اين دليل است كه اكثر معلمان
به دنبال شغل دومي هستند تا نيازمادي زندگي خود را برآورند (بهمني.)0181 ،
«توران مير هادي» رئيس مدرسه تجربي فرهاد كه از معلمان شناخته شده تهران بود ،درمصاحبه
اي در سال  ،0166تدريس اضافي ،كار در شركت هاي خصوصي و مسافركشي را از انواع كارهايي
كه معلمان انجام مي دهند بر مي شمارد و با توجه به بدي شرايط زندگي معلمان مي گويد«:بايد در
مورد حقوق و رفاه معلمان خيلي سريع اقدامات قاطع انجام شود» (.همان)0181،

سایر کشورها:
در حالي كه معدودي از كشور ها موفق شده اند كه در مقايسه با محصول ناخالص ملي سرانه ،
حقوقي قابل قبول به معلمان پرداخت كنند ،غالب كشور هايي كه اطلاعاتي از آن ها در دست نيست
به اين مهم نايل نيامده اند.در آمريكاي لاتين و آسيا  ،به جز كشورهايي مانند كلمبيا كه اتحاديه هاي
معلمان نيرومند و سازمان يافته است  ،تنزل حقوق مخصوصا در دهه  0381حاد بوده است .در همه
كشور هايي كه اطلاعاتي از آنها در اختيار داريم  ،به جز كنگو  ،ساحل عاج ،و توگو شرايط احراز
صلاحيت ساده تر شده است تا حقوق حداقلي كه پرداخت مي شود  ،پذيرفتني باشد .نتيجه آن
است كه حقوق معلمان فاقد مهارت و افراد واجد صلاحيت فشرده و به يكديگر نزديک شده است
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 .در كشوري مانند تانزانيا  «،برنامه بهبود وضع اقتصادي به مقدار قابل توجهي بين ساختار رسمي
حقوق در بخش دولتي و ساختار مورد عمل پرداخت به كاركنان دولت تباين ايجاد كرده
است...حقوق مستخدمان دولت بتدريج داراي دو جزء شده است  :يک حقوق رسمي كه توسط
دولت يا بخشنامه هاي دولتي تعيين مي گردد ،يک حقوق غير رسمي مركب از فوق العاده هاي
مختلف و پرداخت هاي اضافي  ،همين فوق العاده ها و پرداخت هاي اضافي درون دستگاه هاي
دولتي عملا قسمت عمده درآمد كاركنان دولت را تشكيل مي دهد ،نه كار هاي درآمدزاي خصوصي
بيرون از بخش دولتي( ».ژاک هلک،ترجمه عبدالحسين لطيفي )0170،
يا به گفته آنتون دي گراد ،در چهارمين گزارش يونسكو درباره آموزش و پرورش  ،به نحو
متقاعد كننده اي استدلال شده است كه در حال حاضر در اكثر كشور ها ،انتظاري كه از معلمان مي
رود با پاداش و حقوقي كه دريافت مي كنند تناسبي ندارد(نويدي به نقل از رحماني .)0181
كشورهاي ژاپن ،آلمان ،كره جنوبي و سوئيس جزو كشورهايي هستند كه بيشترين حقوق را به
معلمان خود مي دهند .به طور مثال ميانگين درآمد يک معلم درسوئيس طي يک سال معادل
18121دلار است ،درآمد ساليانه معلمان در آلمان 18811دلار و در ژاپن  11101دلاراست .ايرادي كه
در اين مقايسه وجود دارد اين است كه درآمد كل كشور و معيشت تمامي اقشار در آن لحاظ نشده
براي همين مقايسه درآمد يک معلم با سرانه توليد ناخالص ملي روش بهتري است .به عنوان مثال
درآمد يک معلم در كره جنوبي 212درصد اين سرانه ،درآلمان  081درصد و در ژاپن 061درصد
سرانه توليد ناخالص ملي است(.اميد حيدري فر)0130،
ميزان حقوق ودستمزد هرشغل تا حدي بيانگر نسبي ارزشي است كه جامعه براي آن نوع شغل
قائل است .فدراسيون معلمان آمريكا با بهره جستن از نسبت توليد ناخالص داخلي ،روش مفيدي
براي رده بندي معلمان ارائه نموده و پيشنهاد وهماهنگ ترشدن جداول حقوقي معلمان دوره هاي
مختلف تحصيلي را مطرح كرده است(.هرندي، 76،صص )001-021
در آمريكا حقوق ساليانه معلمان  21درصد از بودجه عمومي كمتر است(.مركز تحقيقا آموزشي
تگزاس .)2111،بر طبق آمار كشور آمريكا پرداخت حقوق معلمان حدود  2بيليون دلار در سال
است(.فيليپس )2101 ،
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در قزاقستان تنها  0درصد از گردش مالي معلمان حدود نيم ميليارد تنگه است.در قزاقستان
حقوق معلمان نصف ميانگين حقوق در اين كشور است.در سه ماه اول سال  2101حقوق متوسط
در كشور قزاقستان برابر  618008تنگه بود در حالي كه حقوق و دستمزد معلمان كودكستان به طور
متوسط  11362تنگه و متوسط حقوق معلمان مقطع متوسطه  03371تنگه بوده است(.وزارت اقتصاد
ملي كميته  RKدر آمار داده ها)
در سنگاپور يک معلم ممكن است بين  01111دلار تا  16111دلار در هر  1-1سال حقوق دريافت
كند .آن ها همچنين براي عملكرد خوبشان پاداش دريافت مي كنند(.كين،ميلر)2101،
در روسيه در سال  2102پوتين  ،فرمان افزايش حقوق معلمان به متوسط حقوق منطقه را امضا
كرد)RG.ru(.

چه کارهایی در ایران و سایر کشورهای مورد بررسی برای ارتقای مخزلت اجتماعی
معلمان صورت گرفته است؟
ایران:
«صديق اسفندياري» معاون آموزشي وزير وقت در سال  0116درخواست وضع قوانيني را كرده كه
به قول او معلمان مطمئن باشند اگر اين شغل را انتخاب كرده اند دست كم مي توانند از حداقل
ضروريات زندگي استفاده كنند (.برزگر و نويدي.)0181
درمهر ماه سال  0131طرحي با نام رتبه بندي معلمان به مرحله اجرا رسيد كه در آن حقوق
معلمان تا  21درصد افزايش پيدا كند .مهدي نويد ادهم  ،دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش
در اين مورد گفته كه  :سوابق و مدارک تحصيلي ،شركت معلمان در فعاليتهاي مدرسه ،داشتن
مقالات علمي و پژوهشي ،خدمت در مناطق محروم و  ...بخشي از شرايطي است كه براي رتبهبندي
معلمان در نظر گرفته شده كه باعث ارتقاي منزلت اجتماعي و به تبع آن حقوق معلمان خواهد شد.
دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش گفت :در اين درجهبنديها همه معلمان در درجه يک قرار
ميگيرند ،اما ارتقاي آنها به درجات بالاتر منوط به احراز شرايطي خواهد بود كه براي درجات بعدي
رتبهبندي در نظر گرفته شده است.

سایر کشورها:
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بسياري از كشورهاي دنيا ،نقش معلم در توسعه پايدار را به خوبي درک كرده اند و با فراهم آوردن
شرايط مناسب ،منزلت اجتماعي بالايي را براي اين حرفه تدارک ديده اند  ،در كشور هايي مانند
آمريكا (هويل  ،0331 ،تريمن  )0377و تايوان (لين  )0333حرفه معلمي نسبت به حرفه هايي مانند
حسابداري  ،منزلت و احترام بالاتري دارد.
به طور كلي استخدام نيرو هاي خبره و توانا سبب اين مي شود كه افراد تواناتر و مستعدتر وارد
اين كار شوند كه اين خود سبب بالا رفتن منزلت اجتماعي شغل مي شود .براي جذب نيروهاي
تواناتر بايد شرايط جذب نيرو را دشوار تر كرد.براي مثال در كشورهاي فنلاند  ،سنگاپور و كره
جنوبي از هر ده متقاضي يک نفر در برنامه تربيت معلم پذيرفته مي شود.متقاضيان بايد در آزمون و
مصاحبه شركت كنند و پس از كسب نمره مورد نظر پذيرفته مي شوند.در اين كشور ها فقط فارغ
التحصيلان مدارس با عملكرد بالا فقط در اين حرفه پذيرفته مي شوند.در سنگاپور تنها يک-سوم از
متقاضيان به اين حرفه پذيرفته مي شوند.در فنلاند تنها يک-پنجم(.كين،ميلر ،2101،آگست)
در تحقيقاتي كه توسط واركي جيمز 0در سال  2101انجام شد  ،مشخص شد كه در كشورهاي
ژاپن  ،فرانسه  ،سنگاپور  ،كره جنوبي  ،چين و مصر گزينش معمان بر اساس شايستگي مي باشد.
گزينش بر اساس شايستگي اولا باعث مي شود كه معلمان شايسته استخدام شوند كه اين خود سبب
ارتقاي سطح آموزشي مي شود و همين طور باعث ارتقاي سطح اجتماعي معلمان خواهد شد  ،چرا
كه معلمان از سر اجبار يا هر دليل ديگر به دنبال اين شغل نيامدند .يكي از اقداماتي كه سبب بالا
رفتن شأن معلمان و در نهايت بالا رفتن كيفيت آموزشي خواهد شد ،اعتماد به معلمان است .اعتماد
به معلمان يكي از اصول سيستم آموزشي ايالات متحده آمريكا به شمار مي آيد .
اتحاديه هاي معلمان در همه كشور هاي دنيا وجود دارند و يا در حال به وجود آمدن هستند ،
اين اتحاديه ها كمک زيادي به معلمان در پرداخت حقوق و به طور كلي در رسيدگي به مطالبات
معلمان مي كنند .در آمريكا و همه كشورهاي اروپايي مردم از اين اتحاديه ها حمايت مي كنند.در
كشورهايي مانند ژاپن ،فرانسه ،يونان و آمريكا بيشترين حمايت از اين اتحاديه ها مي شود( .واركي
جيمز)2101،
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در كشورهاي اروپايي براي بهبود تصوير معلمان  ،دست به راه اندازي كمپين هاي اطلاع رساني
زدند.براي مثال در سال  ، 2101فرانسه در  21كانال تلويزيوني  ،ويديوي تبليغاتي پخش كرد.در
لتوني كمپين تبليغاتي از فيلم ها ،پوسترها و تبليغات در حمل ونقل عمومي استفاده كرد .در ايالات
متحده آمريكا  ،برنامه هاي مختلفي براي جهت گيري حرفه اي  ،براي فارغ التحصيلان مدارس و
آشنا كردن آن ها با حرفه معلمي صورت گرفته است.علاوه بر اين برنامه هاي مقدماتي براي معلمان
تازه كار وجود دارد كه محبوبيت بيشتري در اروپا و آمريكا دارند.چنين برنامه هايي براي معلمان
مبتدي در  3كشور عضو  OECDالزامي است(.آورديک)2101،
اصلاحاتي نيز در كشور قزاقستان انجام شده است.براي مثال در سال  ، 2101به  18معلمي كه
موفق به كسب مدال «بهترين معلم» شدند ،پاداشي در حدود  2مليون تنگه داده شد .در همين سال
چهار معلم از منطقه پالوادار به خاطر موفقيت در كار  ،به عنوان پاداش  ،ماشين دريافت كردند.
همچنين يک معلم مبتدي به خاطر برنده شدن شاگردش در 18امين المپياد بين المللي شيمي مندليف
مورد تشويق قرار گرفت )Tengrinews.kz(.همين طور توجه زيادي به وضعيت معلمان مناطق
روستايي شده است  ،حقوق و دستمزد معلمان در مناطق روستايي  21درصد بيشتر از معلمان مناطق
شهري است.علاوه بر آن مطابق دستور رئيس جمهور  ،از  0ام ماه ژانويه  ،سال ، 2101حقوق
معلمان ،افزايش  11تا  66درصدي خواهد داشت)Forbos.kz(.

بحث و نتیجه گیری
درجهان امروز،آموزش كليد رشد و توسعه به شمار مي آيد .معلمان ركن اصلي آموزش و پرورش
هستند .همچنين نقش الگويي معلمان براي دانش آموزان را نمي توان ناديده گرفت .رفتار و
كردارشان بر دانش آموزان تاثير مي گذارد .صاحب نظران عقيده دارند كه اگر در به اجرا درآوردن
سيستم صحيح آموزش و پرورش موفق باشند مي توان بر بسياري از مشكلات و معضلات فائق آمد
و جامعه ي خود را به سوي پيشرفت و ترقي سوق خواهد داد .آنچه اهميت دارد چگونگي به اجرا
در آوردن برنامه هاي آموزش و پرورش است و همين طور بر كسي پوشيده نيست كه وظيفهي
اصلي اجراي اين برنامه ها بر دوش معلمان است .حال درميابيم كه اهميت جايگاه معلم در چيست.
اگر معلمان از جايگاه خوبي در جامعه و نزد مردم برخوردار نباشند  ،دانش آموزان نيز نميتوانند
به معلمان اعتماد كنند و اين به برهم خوردگي رابطه دانش آموزان و معلم منجر خواهد شد كه اين
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ام ر سبب كاهش كيفيت آموزشي نيز خواهد شد .نمي توان انتظار داشت كه بدون توجه و حمايت
از پرچمداران تعليم و تربيت به مقاصد آموزشي مورد نظر صاحب نظران اجتماعي رسيد.
مقصود از منزلت اجتماعي معلمان در اين پژوهش احترام مثبتي است كه افراد جامعه در عمل
براي معلمان قائل هستند.يافته هاي پژوهش مبني بر پايين بودن و در بسياري از كشورها پايين آمدن
جايگاه و منزلت اجتماعي معلمان است.همين طور به اين امر تأكيد مي كند كه جايگاه معلم در هر
جامعه اي از قدرت اجتماعي خود معلمان و خصوصيات حرفه اي آن ها وپايگاه اجتماعي معلمان
و همين طور عوامل مادي تأثير مي پذيرد.بررسي جايگاه معلم صرفا در كشور ايران نمي تواند
تحقيقي كامل باشد و اين پرسش را ايجاد مي كند كه جايگاه معلمان در ساير جوامع به چه صورتي
است.از سوي ديگر بررسي جايگاه معلمان در ديگر كشورها به طور قابل توجهي روند مقايسه اي
و انتقادي را از پژوهش صلب مي كند و در كل بدون مقايسه منزلت معلمان در داخل و در خارج
از كشور نمي توان راه حل هايي براي بهبود جايگاه معلم به دست آورد.به طور كلي از مجموعه
بحث ها و مطالب  ،مي توان به اين نتيجه رسيد كه جايگاه معلم در همه جوامع آن گونه كه شايسته
اوست ،نيست  .در ايران جايگاه معلم بيش از پيش بدتر شده است و بايد براي ارتقاي جايگاه و
منزلت اجتماعي معلمان تصميم اساسي گرفته شود .

در ادامه برخی از پیشخهادات ارائه می گردد:
 -0ايجاد نهاد يا تشكل هاي صنفي و رفاهي معلمي كه حقوق معلمان را به صورت پيوسته و
قانوني پيگيري كند .به طور مثال مذاكره با تصميم گيران در حوضه آموزش و پرورش و وظيفه
تغيير نگرش مسئولان مرتبط درباره آموزش و پرورش كه يک سيستم دير بازده اما فوق العاده
تاثيرگذار براي هر كشور است يا ايجاد و يادآوري منزلت معلم براي معلمان  ،كه تا وقتي كه خود
معلمان در اين زمينه تلاش نكنند و به اين مسئله توجه نكنند  ،انجام نمي پذيرد .نمونه هايي از
كارهايي است كه اين تشكل ها مي توانند انجام دهند.
همچنين در فصل هشتم  ،بند  81در توصيه نامه يونسكو در رابطه با منزلت معلمان به كشورهاي
جهان پيشنهاد شده« :بايد نهادي به صورت قانوني و يا به صورت تشكيلات افتخاري تاسيس شود
تا به وسيله آن حقوق معلمان در موارد خصوصي و عمومي تضمين شود .وظيفه اين نهاد مذاكره و
گفت و گو با سازمان معلمان و سازمان استخدام كشوري است(سبزواري .»)0111 ،
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 – 2افزايش رفاه مادي معلم كه حتي عامل مهمي براي تمركز و انگيزه در اين حرفه است بسيار
با اهميت است .همچنين در بند  021فصل دهم گفته شده كه« :جدول دستمزدهاي معلمان بايد
متناوباً تجديد نظر شود .با توجه به افزايش هزينه هاي زندگي ،اهميت افزايش اين دستمزد به خوبي
روشن است .افزايش بهره وري در كشور يا منطقه باعث افزايش استاندارد هاي زندگي مي شود و
افزايش اين استاندارد ها علل مناسبي براي پاداش يا سطح دستمزد است(سبزواري .»)0111 ،
 – 1توجه و قدرداني از زحمات معلمان مخصوصاً از طريق رسانه هاي ملي براي افزايش منزلت
اجتماعي آنان.
 – 1فرهنگسازي براي احيا سنت و فرهنگ هاي شايسته ايراني  ،اسلامي درون خانواده ها كه
براي تقدير و احترام حرفه معلمي و معلم احتياج است.
 – 1تصويب يک قانون صريح و مدون براي حمايت از حقوق معلمان در كلاس  ،مدرسه و
در نظام آموزشي.
 – 6ايجاد تمحيداتي براي به روز كردن اطلاعات معلمان مقابل تغييرات علمي مرتبط با رشته،
روانشناسي و ارتباطي كه به صورت عملي به كار بياييد همچون برگذاري دوره هاي ضمن خدمت
به صورت پيوسته.
 -7اعطاي هدايا و امتيازات ويژه به معلمان به خصوص معلمان صاحب صلاحيت.
 -8افزايش اختيارات معلمان در فرايند تعليم و تربيت دانشآموزان .
 -3تلاش براي ارتقاي سطح علمي و رفاهي مراكز تربيت معلم همانند مراكز آموزش عالي
كشور .
 -01تسهيل ادامه تحصيل معلمان در دانشگاه هاي كشور و مراكز تربيت معلم.
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«بررسی تاثیر کارورزی بر رشد هویت حرفهای دانشجو معلمان»
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سید مصطفی آستانه
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چکیده :
هدف تحقيق ما جمع آوري اطلاعات براي يكي از مهمترين عوامل تاثير گذار ،يعني كارورزي به
عنوان«فرآيند معلم شدن » و تاثيرش بر روي رشد هويت حرفه اي دانشجو معلمان بود .ما از هويت
حرفه اي به عنوان يک ابزار تحليلي براي بررسي تاثير كارورزي بر دانشجو معلمان استفاده كرديم.
روش اين تحقيق بر اساس مصاحبه هاي نيمه ساختار يافته و گروه هاي كانوني است كه از 11
دانشجو معلم پرديس شهيد مقصودي همدان كه به صورت تصادفي انتخاب شده بودند ،انجام شد.
روش نمونه گيري ما در اين تحقيق براساس مدل اشباع نظري است ،كه از طريق توصيف و تكرار
تجربيات دانشجو معلمان صورت مي گيرد .ارتباطات متقابل در شكل گيري و رشد هويت حرفه
اي بسيار مهم هستند  .اين حقيقت كه تجربيات كارورزي(كنش ها و واكنش ها) باعث تغيير رفتار،
دانش يا نگرش مربوط به تدريس و يا رشد هويت حرفه اي دانشجو معلمان مي شود ،چندين بار
مطرح شد .آنها تجربيات شخصي خود را در ضمن برنامه كارورزيشان توصيف كردند و احساسات
مثبت و منفي كه برايشان اتفاق افتاده بود را بيان كردند .اين تحقيق نشان مي دهد كه اگر ارتباط
معلمان كارورزي با دانشجو معلمان ،صميمي و منطقي باشد مي تواند به افزايش اعتماد به نفس و
عزت نفس و خودكارامدي و كاهش اضطراب آنها كه از اصلي ترين مولفه هاي رشد هويت حرفهاي
معلمان است منجر مي شود.
واژههای کلیدی :كارورزي ،هويت حرفه اي ،دانشجو معلمان ،دانشگاه فرهنگيان

 .0دانشجوي دبيري فيزيک دانشگاه فرهنگيان (پرديس شهيد مقصودي همدان) taha.astane@gmail.com
 .2عضو هيات علمي دانشگاه فرهنگيان (پرديس شهيد مقصودي همدان) mohsenzolghadr54@gmail.com
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مقدمه
دانشگاه هاي تربيت معلم بالاخص دانشگاه فرهنگيان را مي توان از جمله حساس ترين و
مهمترين مولفه هاي نظام تعليم و تربيت دانست؛ چرا كه موفقيت و عدم موفقيت در ايجاد تحول
در نظام آموزشي ،منوط به ايجاد توانمندي ها و قابليت هاي حرفه اي لازم در معلمان است كه به
واقع مجريان اصلي برنامه ها در محيط واقعي هستند .صاحب نظران تعليم و تربيت در ژاپن معتقدند؛
شايستگي هر نظام آموزشي ،به اندازه شايستگي معلمان تربيت شده درآن نظام است(سميعي
زفرقندي.)0131،
با همه ي اهميتي كه هر يک از برنامه هاي آموزشي و پرورشي دانشگاه فرهنگيان در پرورش
دانشجو معلمان (به عنوان طلايه داران عرصه تحول در نظام آموزش و پرورش) دارند ،در اين مقاله
تنها يكي از برنامه ها ،يعني كارورزي 1دانشجومعلمان مورد بررسي قرار مي گيرد.

تعاریف کارورزی
كارورزي تدابيري است براي حصول اطمينان از جريان آمادگي ،در دوره انتقال از نظر به عمل اتخاذ
شده است (مشفق آراني .)1376 ،كارورزي تمهيداتي رسمي در جهت ايجاد فرصت هايي براي
دانشجويان براي مطالعه و تجربه علايق شغلي خارج از محيط دانشگاه در قالب يک برنامةعلمي و
تحت نظر يک گروه دانشگاهي است؛ نوعي فرايند تبادل نظريه و عمل يا علم و عمل است كه امكان
كاربرد آموخته هاي نظري را در محيطي واقعي فراهم مي آورد .در اين ارتباط دانشجويان تجربيات
ارزشمندي از محيط كار و موقعيت شغلي آينده خود به دست مي آورند و استعدادها و توانايي خود
را مورد سنجش قرار مي دهند .كارورزي داراي تكاليف برنامه ريزي شده براي كارورزان است كه
تحت نظارت اساتيد راهنما صورت مي گيرد و بايد مورد تأييد گروه علمي مربوط قرار بگيرد .به
طور خلاصه ،كارورزي فرصتي براي توسعة فردي و حرفه اي دانشجويان از طريق تعامل با فعاليت
هاي شغلي است .كارورزي يک اصطلاح رايج در حوزة آموزش و پرورش تجربي يا يادگيري تجربي
است كه ممكن است در فصل هاي مختلف سال اتفاق بيفتد و شامل انواع آموزش مشاركتي ،مستقل،
با حمايت دانشكده ،با پرداخت و بدون پرداخت باشد (بوكاليا .)2102 ،2كارورزي دانشگاهي نيز
0- Practicum
2- Bukaliya
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نوعي يادگيري تجربي است كه دانش و نظرية دانشگاهي با كاربرد و مهارت در محيط كار تلفيق مي
گردد و به نظر كولين 1و رهلينگ 2پلي ميان محيط دانشگاهي و محيط شغلي است(روهانن و
همكاران ،2101 1به نقل از تلخايي و فقيري .)0131 ،اسچوان (1987) 1كارورزي را محيطي مي
داند كه در آن يادگيري عملي اتفاق مي افتد و دانشجويان چيزي را از طريق انجام دادن ياد مي
گيرند .در واقع ،كارورزي الگوي تفكر در كنش است كه كارورز متفكر در آن تربيت مي شود
(سالرني .)2101 ،5لوبرز (2008)2دريافت كه كاروزي از طريق تدريس و كار گروهي در محل كار
براي اجتماعي شدن دانشجويان مفيد بوده است همچنين كنن 7و آرنولد (1998) 8به اين نتيجه
رسيدند كه كارورزي درک عميقي از ماهيت شغل به كارورز داده و راه را براي استخدام دائمي وي
هموار مي كند(تلخايي و فقيري .)0131،يافته هاي نچل 9و استوال (1987) 14مي گويند كه كارورزي
دانش محتوايي كار را افزايش مي دهد ،نووت (1985) 11نيز بر اين باور است كه كارورزي پل ميان
نظريه و عمل است (بوكاليا.) 2102،

پیشیخة کارورزی در جهان و ایران
كارورزي به معناي عام و به ويژه شكل اوليه آن «كارآموزي» در تمدن ها و جوامع مختلف سابقهاي
ديرينه دارد از از قديم الايام رسم بر آن بوده كه پدر حرفه خود را به پسر آموخته و او نيز به نوبه
ي خود خردهايش را در اختيار پسر قرار مي داده است يا اين كه «جوانان و نوجوانان زير دست

0- Choline
2- Rehling
1-Ruhanen et al.
1- Szechuan
1- Salerni
6- lubbers
7- Cannon
8- Arnold
3- Nechel
01 -Stuan
00- Novit
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صنعتگران كار مي كردند و كار مي آموختند تا خود استاد كار شوند (دايره المعارف فارسي ،ذيل
واژه).
در اوايل قرون وسطي نظام كارآموزي از رسميت بالايي برخوردار بود و نام برخي پيشه ها كه به
عنوان نام اشخاص باقي مانده ،ماند زرگر ،نجار ،كفاش و  ...از اين نوع است .در همين دوران،
والدين يا كفيل فرزند مبلغي را براي متون تربيت او به استادكار مي دادند ولي كارآموز هيچ پولي
به عنوان دستمزد دريافت نمي كرد) بروز انقلاب صنعتي در اروپا در آموزش هايي كه از اين نوع
تأثير گذاشت .و تحول قابل توجهي در آموزش اغلب حرفه ها به وجود آورد ،به اين معني كه در
پس از انقلاب صنعتي در اروپا و استفاده از ماشين در امر توليد ،كارورزي [كارآموزي] تقليل يافت.
و جاي خود را به مدارس حرفه اي داد ،اما هنوز هم كارورزي [كارآموزي] در بعضي از حرفه هاي
دستي ادامه دارد (دايره المعارف فارسي ،ذيل واژه ،0110 ،ص .)20-12
تاريخ كارورزي با تاريخ يادگيري تجربي و آموزش و پرورش تجربي و مشاركتي گره خورده
است و به اوايل  1900ميلادي بر مي گردد كه در آمريكا شروع شد و شامل تجربيات آموزشي مبتني
بر كار مي گرديد؛ برنامه هايي مانند از مدرسه تا كار ،در جستجوي كار ،آكادمي مشاغل و ساير
برنامه هاي يادگيري ضمن خدمت .در اروپا نيز كارآموزي داوطلبانه براي جوانان در اوايل قرن
نوزدهم آغاز گرديد و از عناصر اصلي سيستم هاي آموزش در اروپا گرديد(مريت .)2118 ،1در ايران
باستان ،تلفيق علم و عمل در مرحله آموزش هاي تخصصي كه پس از مراحل آموزش خانوادگي و
عمومي صورت مي گرفت ،از اهميت بيشتري برخوردار بود .محمد جواد مشكور درباره اين مطب
مي گويد « آموزش و پرورش شكل پيچيده تر و جدي تري به خود مي گرفت زيرا علم را با عمل
توأم مي ساختند  .نوجوانان ده ساله پس از كارآموزي در طبقه مردان كامل پذيرفته مي شوند»
(مشكور ،0117 ،ص .)160
در كشور ما قبل از تأسيس دارالفنون و حكومت هاي قبل از آن نشانه هايي از تعليم رسمي
ديده نمي شد و آموزش و پرورش به شيوه هاي امروزي آن كه در قرن  21رايج گرديد وجود
نداشته است(مشفق آراني،0131،ص  .)28اولين نشانه توجه رسمي به تقويت توانمندي هاي علمي

0- Merrit
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و حرفه اي معلمان از طريق انجام تمرين هاي ويژه «كارآموزي يا كارورزي» را مي توان در برنامه
هاي دارالمعلمين مركزي يافت .به بيان مشفق آراني( )0178پس از پيروزي انقلاب اسلامي ،تحولات
جديدي در همه زمينه ها به ويژه آموزش و پرورش آغاز گرديد .با توجه به اين تحولات كارورزي
در تربيت معلم نيز جايگاه ويژه اي پيدا كرد كه اين تحولات را به دو مرحله مي توان تقسيم كرد:

 .0از آغاز انقلاب اسلامي تا سال  0131ها  .ش
 .2از زمان تأسيس دانشگاه فرهنگيان
پيروزي انقلاب اسلامي زمينه تحول در كليه امور فرهنگي و آموزشي فراهم شد.و در زمينه تغيير
نظام آموزشي و تربيت معلم هم تصميمات مهمي اتخاذ گرديد .برنامه كارورزي هم از اين مقوله
جا نماند و به عنوان دو واحد درسي در نيم سال آخر تحصيل بيشتر به صورت مشاهده و تقليد
ارائه شده به همين علت پژوهش ها و مطالعات فراواني براي تجديد نظرهاي محتوايي در خصوص
اجراي برنامه كارورزي صورت گرفت .با تأسيس دانشگاه فرهنگيان ( )0131مدل تربيت معلم فكور
و كارورزي فكورانه ارائه شد كه با رهنمودهاي مندرج در سند تحول آموزش و پرورش جمهوري
اسلامي ايران(آ.پ.ج.ا.ا) و همچنين مباني نظري آن مطابقت دارد .بر اساس مدل تربيت معلم فكور
و كارورزي فكورانه ،برنامه كارورزي به ميزان چهار نيم سال تحصيلي پيوسته تنظيم شده است.
براي هر دوره يا نيم سال كارورزي دو واحد درس اختصاص يافته به طوري كه دانشجويان در دوره
كارشناسي تحصيل خود هشت واحد كارورزي در هفته خواهند داشت .عنوان هر يک از مراحل
كارورزي به شرح زير نام گرفته است.

كارورزي ( :)0دوره مشاهده تأملي و معلم ياري
كارورزي ( :)2مشاركت در تدريس و فعاليت هاي يادگيري
كارورزي ( :)1تدريس آزمايشي و كنش پژوهش فردي
كارورزي ( :)1درس پژوهشي و تدريس مستقل

تعاریف هویت و اهمیت آن
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در دهه هاي اخير مفهوم «خود» در كانون توجه بسياري از انديشمندان و پژوهشگران دانش
روانشناسي قرار گرفته و مطالعه و پژوهش دربارة اين موضوع مهم و اساسي همچنان در حال افزايش
است (محسني« .)0171 ،هويت» و انواع آن كه ازجمله مصداق هاي بارز مفهوم «خود» هستند در
علوم انساني به ويژه روانشناسي از مفاهيم اساسي به شمار مي روند و دربارة بسياري از جنبه هاي
مربوط به برداشت و شناخت از خويشتن (مفهوم خود) در قالب هويت هاي گوناگون بحث مي
شود (بورک.)2004 ،1
موضوع هويت در دهه هاي اخير در شاخه هاي مختلف علوم اجتماعي مورد توجه بسياري قرار
گرفته است (كالهون0331 ،2؛ كانلي 1و كلندينين0333 ،1؛ اسفارد 5و پروساک .)2111 ،2اين گرايش
ناشي از تغييرات جهاني در ابعاد سياسي ،اقتصادي و اجتماعي و جنبش هاي دانشگاهي و سياسي
مرتبط با ساخت اجتماعي ،اقتصادي و جنسيتي هويت است .تعليم و تربيت نيز از دگرگوني مستثنا
نبوده و در پانزده سال اخير در زمينه آموزشي بسياري از كشورها اصلاحاتي صورت گرفته است
)دي2112 ،7؛ فيش من2112 ،8؛ هامرسلي2112 ،9؛ ليند بليد 14و پوپ كوئيتز 2111 ،11به نقل از
سرايد ) 2117 ،12كه موجب پيدايش چالش هايي در زمينه هويت حرفه اي معلمان شده است (دي،
 :2112ص  .)678هويت به معناي چيستي و كيستي است و از نياز طبيعي انسان به شناخته شدن به
چيزي يا جايي به وجود مي آيد .برآورده شدن اين نياز سبب خودآگاهي فردي در انسان مي شود
0- Burke
2- Calhoun
1- Connelly
1- Clandinin
1- Sfard
6- Prusak
7- Day
8- Fishman
3- Humreslley
01- Lindblade
00- Poop quoits
02- Thride
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و ارضاي آن در ميان يک گروه انساني خودآگاهي جمعي يا هويت قومي ،تيره اي يا ملي آن گروه
را تعيين مي كند (مجتهدزاده ،0178 ،ص .)61
هويت برآيند مجموعه اي از بينش ها ،باورها ،گرايش ها ،اعمال و صفات آدمي است .از اين
رو ،نه تنها امري ثابت و از پيش تعيين شده نيست ،بلكه حاصل تلاش و توفيق شخص و تا حدودي
متأثر از شرايط اجتماعي است .انسان ،موجودي است كه مي تواند با تكيه بر فطرت و استعدادهاي
طبيعي خود و با استفاده از نيروي عقل و اختيار و ارادة خويش ،به معرفت دست يابد .معرفت ايجاد
شده مي تواند زمينه ميل و گرايش را در او فراهم سازد .بينش و گرايش دروني ،زمينه باور (ايمان)
و تكوين اراده (تصميم معطوف به عمل) را در وي فراهم مي آورد و با عمل و تكرار آن ،به تدريج
هويتش شكل مي گيرد .همين امور نيز ،در هرگونه تحول هويت ،پس از تكوين اوليه آن نقش آفرين
است (سند تحول بنيادين آموزش و پرورش ،0131 ،ص  .)7ريک من )0337( 1عنوان مي كند كه
افرادي كه هويت آشفته دارند تعهد و تصميم راسخ ندارند و فقدان يک معني شفاف از هويت در
چنين اشخاصي ممكن است دامنه اي از حالت هاي عاطفي منفي (مانند بدبيني ،ندامت ،خشم،
احساس بي پناهي ،احساس عدم خودكارامدي ،نا اميدي و بي مسئوليتي) را آشكار كند.
در مرور تحقيقات قبلي ،تعاريف مختلفي از هويت حرفه اي در آموزش عالي ارائه شده است
مانند «مدلهاي ذهني بازنمايي»« ،خود معرفت شناسي هاي شخصي» « ،نگرش هاي شخصي»،
«احساس عامليت حرفه اي»« ،تركيب شيوه هاي شخصي و بيروني توسعه خود ارزيابي»« ،فهم
مشترک از ارتباطات ،مكان ها ،ذهن و فعاليت»« ،يادگيري جايگاه و نقش خودآگاهي و بحث هاي
گروهي» (تردي 2و مكلين 1و بريج . ) 2110 ،1باكستر ماگولدا )0333( 5بيان مي كند كه «يكي از
اهداف اصلي آموزش عالي براي آماده كردن شهروندان براي مشاركت مؤثر در جامعه معاصر است
» .وي در مطالعه اي طولي ،توسعه هويت حرفه اي دانشجويان را بررسي نمود و مشاهده كرد تعداد
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كمي از فارغ التحصيلان دانشگاه قادر به انجام انتظارات جامعه هستند و دانشجويان عملكرد هاي
مورد انتظار را ندارد .او متوجه شد كه دانشجويان بيشتر در وضعيت تعليق قرار دارند .پس از آن با
درگير شدن در فعاليت هاي مرتبط با حرفه خود ،توانستند هويت خويش را توسعه بخشند .در عين
حال ،آموزش عالي با توسعه هويت حرفه اي دانشجويان ،اهداف فردي را متعادل مي كند .نتايج
پژوهش كيگان (1994) 1بر اساس مدل مارسيا بيانگر آن است كه هويت حرفه اي به توسعه ديگر
ابعاد هويت كمک مي كند .بر اين اساس ،توسعه هويت حرفه اي دانشجويان ،خود ارزيابي آنها را
بهبود مي بخشد و دانشجويان تصور بهتري از خود ،كسب مي كنند .مطالعات ليزو و همكاران

2

)(1996گوياي آن است كه درک و نگرشي كه دانشجويان از محيط دانشگاه ،كلاس درس و رشته
خود دارند ،در شكل گيري هويت حرفه اي آنان اثر مستقيم دارد .آنان دريافتند كه افزايش
خودكارآمدي در نتيجة زندگي حرفه اي افزايش يافته و منجر به گسترش هويت حرفه اي شده
است .و همچنين ،فعاليت و مشاركت افراد در امور مربوط به حرفه و شغل شان ،در شكل گيري
هويت حرفه اي آنان بسيار مؤثر است .بر اين اساس ،افرادي كه تلاش هاي بيشتري براي كسب
شايستگي هاي حرفه اي انجام مي دهند ،به ميزان بيشتري موفقيت در حرفه خود را تجربه مي كنند.
پژوهش هاي پيشين) ويلسون2011 ،1؛ لويكس و همكاران2008 ،1؛ برزونسكي (2008 ،5ضمن
بررسي سبک هاي هويت و عواملي كه بر توسعه هويت حرفه اي مؤثرند بر تعهد به حرفه ،علاقه،
اهداف ،انگيزه ها و گرايش به حرفه تأكيد داشته اند .با توجه به ديدگاه كچرمن )0331(2جنبه هاي
هويت حرفه اي معلمان شامل مواردي از قبيل خودشناسي ،خودباوري ،انگيزه شغلي ،وظيفه شناسي
و ديدگاه نسبت به آينده است .هويت دانشجو معلمان ،يک فاكتور تعيين كننده در انگيزه ،رضايت
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و تعهد كاري دانشجو معلمان مي باشد(دي،1كينگتون ،2استوبارت ،1سامونز .) 2117 ،1و همچنين به
تثبيت انگيزه آنها براي ادامه كار معلمي در آموزش پرورش كمک مي كند و همچنين فقدان آن منجر
به استرس و فرسودگي رواني در اثر فشار كار و نهايت از پاي درآمدن دانشجو معلمان مي شود
(هلمن ،5شيب .)2117 ،2ونگر )0338( 7معتقد است هويت حرفه اي دانشجو معلمان خودآگاهي فرد
در شرايط مربوط به تدريس و روابطي است كه خود را در فعاليت هاي حرفه اي عملي نشان مي
دهد و احساس تعلق خاطر و تجربيات يادگيري را به وجود مي آورد .ون هيزن و همكارانش( 8
 ) 2111به اين موضوع اشاره مي كنند كه « :از چشم انداز ويگات اسكين 9هدف كلي برنامه تربيت
معلم رشد هويت حرفه اي دانشجو معلمان است» .

چهارچوب نظری و کاربردی :
آموزش نظري صرف و بدون آموزش عملي(كارورزي) موجب ناقص ماندن فرايند آموزش ميشود
و فارغ التحصيلان اموزش هايي كه در آن به آموزش عملي نپرداخته باشند صلاحيت كافي براي
ورود به جرگه ي متخصصان را نخواهد داشت .رابرت براندين مي افزايد« :مربياني كه دانشجويان
را براي استخدام در زمينه هاي حرفه اي گوناگون مثل معلمي ،حقوق ،پزشكي ،و مهندسي اماده مي
سازند از دير باز قبول داشته اند كه اموزش ذهني كه نتواند مثال هايي از كار عملي را در برگيرد
اين خطر را در پي دارد كه فارغ التحصيلاني توليد كند كه داراي صلاحيت كافي براي به كار گرفتن
دانش ذهني خود در حين كار عملي نباشند .آموزش نظري بدون كار عملي ،دانشجويي فاقد
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صلاحيت براي اجراي موفقيت آميز كار مي سازد»(براندين،0172 ،1ص .)163يادگيري مشاهده اي
بر نظرية "يادگيري اجتماعي " 2باندورا )0386( 1استوار است كه يادگيري را ارتباط ميان تأثيرات
محيطي ،رفتاري و شناختي مي داند .يادگيري مشاهده اي رابطه نزديكي با يادگيري شناختي دارد.
به باور والاس )0326( 1مشاهده چهار مرحله فرايند خلاق را براي مشاهده گر فراهم مي آورد:
آمادگي ،پختگي ،روشن شدگي و اثبات( .جروننديک)2100 ،5
اگر دانش نظري را مجموعه اي از اطلاعات سازمان يافته بدانيم بايد فرصتي فراهم شود تا اين
اطلاعات به مرحله عمل درآيند و نمود واقعي پيدا كنند .ميدان عمل و تجربه فرصتي است كه
دانشجو آموخته هاي نظري خود را به مرحله اجرا در مي آورد و آنها را در ذهن تحكيم مي بخشد؛
ميدان عمل و تجربه فرصتي است براي آشتي ميان نظر و عمل و از اين ديدگاه ،بنابر اعتقاد لوييز
شربي « دوره هاي كارورزي براي دانشجويان حكم تجربه ي عملي فوق العاده ارزشمند را دارد»
(شربي  ،0170ص  .)1از طرفي هويت معلمي بايد به گونه اي شكل گيرد كه در نهايت به توسعه و
تحول در صفات (ويژگي ها) ،دانش و مهارت هاي حرفه اي منجر گردد صفات (ويژگي هاي)
حرفه اي اشاره به ابعادي از رفتار حرفه اي دارد كه با ارزش ها و نگرش ها تداعي ميشود[رفتارهايي
مانند :تعهد و انتظارات بالا از خود ،همكاران و يادگيرندگان ،تعهد به بهبود عمل از طريق ارزشيابي
فكورانه ،نوآوري و همكاري با ديگران ،گشاده رو بودن نسبت به ارزش هاي مربيگري](فاطمه زهرا
احمدي و آمنه احمدي،0131،ص .)017و همچنين تشكيل هويت دانشجو معلم فرآيندي از ايجاد
دانش است كه با تركيبي از آن چيزي در نظر گرفته مي شود كه به صورت فردي يا گروهي مربوط
به آموزش مي شود (بيجارد و همكارانش .)2111 ، 2حسين زاده يوسفي ( )0131فرايند كسب هويت
حرفه اي با مشاهده تاملي آغاز و به كنش پژوهي گروهي در سطح مدرسه ختم مي شود ماهيت
تراكمي و توسعه يابنده اين فرايند به كمک روايت نگاري و واكاوي روايت ها امكان تامل بر روي
0- Brundin
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تجربيات كسب شده از سوي دانشجو معلمان را فراهم مي كند در پايان دوره انتظار مي رود دانشجو
معلمان يافته هاي خود را در قالب پروژه پاياني براي دريافت گواهي صلاحيت حرفه اي ارايه
نمايند(.شكل شماره )0

شکل شماره ( )1فرآیند تربیت حرفه ای با رویکرد معلم فکور

بیان مسئله
با توجه به تعاريف و مطالبي كه در بالا در مورد كارورزي و هويت حرفه اي بيان شد و بر اساس
سند تحول بنيادين نظام آموزش و پرورش جمهوري اسلامي ايران كه عنوان مي دارد « باز مهندسي
سياست ها و باز تنظيم اصول حاكم بر برنامه درسي تربيت معلم با تأكيد بر كارورزي و انطباق
سطح شايستگي هاي حرفه اي معلمان در سطح ملي و جهاني با مقتضيات الگوي برنامه درسي در
نظام تعليم و تربيت و طراحي سياست هاي مناسب براي ارتقاي شيوه هاي جذب ،تربيت و
نگهداشت معلمان در آموزش و پرورش» تشريح مي كند كه « توسعه زمينه پژوهشگري و افزايش
توانمندي هاي حرفه اي به شكل فردي و گروهي ميان معلمان و تبادل تجارب و دستاوردها در
سطح محلي و ملي و ايجاد فرصت هاي بازآموزي مستمر علمي و تحقيقاتي و مطالعاتي و برگزاري
جشنوارههاي الگوي تدريس برتر و اختصاص اعتبارات خاص براي فعاليت هاي پژوهشي معلمان»
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(سند تحول آموزش و پرورش .)0131 ،از طرفي هم ون هوييزن 1بيان كرد كه طبق مدل وي گات
اسكين هدف كلي تربيت معلم رشد هويت حرفه اي دانشجو معلمان است .بر اين اساس و به نقل
از كتاب راهنماي عملي برنامه كارورزي دانشگاه فرهنگيان با رويكرد معلم فكور( ،)0تربيت معلم
بر اساس اسناد تحولي نظام آموزش و پرورش جمهوري اسلامي ايران« فرآيند تعاملي زمينه ساز
تكوين و تعالي پيوسته هويت حرفه اي (=اخلاق و تعهد حرفه اي ،دانش تخصصي ،دانش و نگرش
تربيتي ،مهارت تربيتي) معلمان بر اساس نظام معيار اسلامي (ضمن تاكيد بر ارتقاي هويت انساني،
اسلامي و ايراني ايشان) است» .مسئوليت اين فرايند به دانشگاه فرهنگيان سپرده شده است (موسي
پور.)0131 ،
دانشگاه فرهنگيان به عنوان اصلي ترين مرجع تحقق اهداف و برنامه هاي سند تحول نظام
آموزش و پرورش در بين دانشجو معلمان ،كه ماموريت بسيار خطير تعليم و تربيت معلمان آينده
اين مرز و بوم را دارد نگاهي بسيار ويژه به كارورزي به عنوان يكي از معيارهاي مهم پرورش
دانشجو معلمان دارد .حال سوالي كه در اينجا مطرح مي شود چه رابطه ي معناداري با يكي از مهم
ترين اهداف دانشگاه فرهنگيان ،يعني رشد هويت حرفه اي دانشجو معلمان ،دارد؟ و اينكه تاثير
كارورزي بر مولفه هاي رشد هويت حرفه اي معلمان از قبيل احساس اعتماد به نفس ،كاهش
اضطراب ،خودكارامدي و ايجاد انگيزه نسبت به حرفه معلمي چيست؟

روش تحقیق :
در يک پژوهش كيفي هدف ،كشف معانيِ ذهني كنش گران است و قصد پژوهشگر شناسايي فراواني
ها در جامعه آماري نيست (فليک )0188 ،2چارچوب روش شناسي مطالعه ما بر اساس طرح كيفي
مذكور براي دستيابي به هدف اين پژوهش يعني اينكه دانشجو معلمان كاروزري و تاثيراتش را بر
رشد هويت حرفه ايشان را چگونه توصيف مي كنند .ما در اين پژوهش از روش مصاحبه ي نيمه
ساختار يافته و گروههاي كانوني استفاده مي كنيم .اين تحقيق در سال  0131انجام شد و تعداد 11
نفر از دانشجو معلمان پرديس شهيد مقصودي همدان در آن شركت كردند .همه دانشجويان در
دانشگاه فرهنگيان پرديس شهيد مقصودي همدان مشغول به تحصيل بودند .و آنها در اين تحقيق،
0- Van Huizen
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مورد مصاحبه حضوري به صورت فردي و گروهي قرار گرفتند .كه روش نمونه گيري ما بر اساس
مدل اشباع نظري صورت گرفت .پاسخ ها در يک گروه مي توانند نشان دهنده تجربه و احساسات
مشترک باشند .در مصاحبه ما سؤالاتي در مورد تجارب كارورزي ،رابطه ي با معلم كارورزيشان،
فهم و دركشان نسبت به رشد هويت حرفه اي ،به شرح زير مطرح شدند :
 -1شما خود را به عنوان دانشجوی دانشگاه فرهنگیان چگونه توصیف می کنید؟ نظر افراد دیگر
در مورد شما چیست؟
 -2لطفاً دوره کارورزی خود را توصیف کنید .و نظر خود را راجع به آن توضیح دهید؟
 -1آیا تغییری بر روی هویت حرفه ای خود (از قبیل حس اعتماد به نفس،کاهش اضطراب،افزایش
انگیزه و  )...به عنوان دانشجو معلم احساس کردید؟
-1آیا معلم کارورزیتان بر روی شکل گیری هویت حرفه ای شما موثر بوده است؟
-5غیر از دانشجو معلم بودن چه فعالیت های اجتماعی دیگری دارید؟
 -2به نظر شما چه تأثیری به عنوان یک معلم تازه کار بر روی محیط اطرافتان دارید ؟
 -7مصاحبه با این سؤال تمام شد.آیا دوست دارید که در ارتباط با محتوای این مصاحبه مطلبی را
بیفزایید ؟
از همه مصاحبه شوندگان سؤالات يكساني پرسيده شد.بعضا سؤالات در صورت لزوم به عناوين
مختلف پرسيده مي شدند تا مصاحبه كننده از پرسش ها متقاعد شود .با اين فرض كه مصاحبه
شوندگان ممكن است مفهوم سؤالات را متوجه نشوند و يا منظور خود را به درستي منتقل نكرده
باشند .سؤال نهايي فرصتي را براي مصاحبه شوند براي تأكيد بر نظريات مهم ايجاد مي كرد .براي
اجتناب از دستپاچگي  ،مصاحبه ها در يک فضاي دوستانه و صميمي انجام شدند .ميانگين زمان
صرف شده براي مصاحبه ها بين  11تا  001دقيقه بود .مصاحبه ها همزمان با صحبت دانشجو
معلمان بر روي برگه ثبت مي شد.ما پس از بررسي دقيق مصاحبه ها بخش هايي را يافتيم كه در آن
نظرات مشابهي براي تجزيه و تحليل داده ها وجود داشت .در عين حال ما به دنبال نقاط مشترک و
نقاط تمايز از طريق بررسي مصاحبه ها با هم بوديم.

یافته ها:
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دانشجومعلمان عمدتاً فعاليت هاي خود ،دانش آموزان و معلمان شان را توصيف مي كردند كه با
توصيفاتي احساسي و عاطفي همراه بود .بخش قابل توجهي از مشاهدات دانشجويان به تجربه اي
كه در كلاس درس به دست آوردند معطوف است .درعين حال ،آنان مواردي را در مصاحبه ها
عنوان كردند كه بيانگر تاثيرگذاري ساير مولفه هاي كارورزي مانند رفتار دانش آموزان ،كاركنان
مدرسه ،محيط و ...بود .دانشجومعلمان تجربه هاي مثبت و منفي اي نسبت به تدريس داشتند .اثر
اين مصاحب ه گروهي ،كه از آن بهره برديم آنجايي خودش را نشان داد كه فرصتي براي بحث درباره
يک موضوع مورد نظر بين دانشجو معلمان فراهم كرد كه به نظر مي رسيد براي آنها مفيد بود .برخي
از دانشجويان به احساسات منفي بسيار شديدي اعتراف مي كردند اما نمي توانستند دليل مشخصي
براي اين احساس خود بياورند .ما به توصيف موفقيت يا شكست هايي كه توسط دانشجومعلمان
تجربه شده بود،مي پردازيم .آنها به ندرت از خود تحليلي استفاده مي كردند و يا علاقه به كشف
علت رويدادها داشتند .مهم ترين موضوع اين است كه آنان مي توانند روابط دوستانه تري با همكاران
با تجربه تر خود (از قبيل معلم كارورزي خود يا ساير معلمين مدرسه) داشته باشند .در صحبت
هاي آنان تأثير افراد (مانند :خانواده و دوستان و آشنايان ديگر) بر روي روابط كارورزيشان در
مدرسه خيلي كمتر به چشم مي آمد .فرايند اثر گذاري كارورزي بر مسائل علمي مربوط به تدريس
مرتبط با شرايطي است كه مفهوم عميق تري براي شخص معلم دارد (مثل باورها ،ترس و انگيزه
براي تبديل شدن به يک معلم).درک فعاليت ها ،محيط و احساسات به عنوان موارد معنادار مطرح
در رشد هويت حرفه اي ،اثرگذار است(كوک شاتر .)2113 ،1آن چيزي كه در مصاحبه هاي آنان
بارز بود احساس دل نگراني نسبت به آينده حرفه اي خود بود« .حسين گفت :من نمي دانم كه
شرايط چه طور خواهد بود و نمي دانم كه آيا مي توانم معلم موفق و كارامدي در آينده بشوم يا
خير ».ترس از شكست در آينده بسيار مشهود بود تاثير بيشتري نسبت به ساير موارد بر روي
اضطراب آنان داشت .ترس آنان از شكست پيش از شروع كارورزي خيلي زود زماني كه احساس
كردند كه از سوي كارمندان و معلمان و دانش آموزان مورد احترام واقع مي شوند برطرف شد و
آنها خود را به عنوان معلمان واقعي پنداشتند«.ميدان دادن به من در همكاري با مسئولين در اجراي
امور مدرسه ،حس كارآمدي وخود ارزشمندي و اعتماد بنفس من را چندين برابر كرد(».مصاحبه

0- Cook-Sather
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گروهي با دانشجومعلمان رشته دبيري فيزيک و رياضي) اگر ترس مربوط به كارورزي و اتفاقاتي
كه ممكن بود در آن بيفتد ،ادامه مي يافت دانشجومعلمان در مورد انتخاب حرفه خود دچار ترديد
مي شدند «.من بايد دانش و مهارت هاي خود را به دانش آموزان منتقل كنم .اما جنبه رواني اين
فرآيند تدريس باعث مي شود كه كمي احساس ترس كنم .احساسات مثبت (مثل لذت و غرور)
عمدتاً از انگيزه دانشجو معلمان نسبت به كار معلمي و تدريس سخن مي گفت .كارلسون 1و هلستي

2

( )0337معتقدند كه معلمان و دانش آموزان نيازمند حمايت از يكديگر ،در محيط يادگيري مثبت
خواهند بود .بسياري از دانشجومعلمان از اين موضوع خشنود بودند كه دانش آموزان آن ها را به
عنوان يک معلم ،تلقي مي كنند «.دانش آموزان از تنوع در كلاس درس و از تلاش هاي من براي
انجام كار جديد لذت مي بردند  ،من را تحقير نمي كردند و به من احترام مي گذاشتند .و اين خيلي
لذت بخش بود كه آن ها من را به عنوان يک معلم پذيرفتند نه يک دانشجومعلم ».مطالعات زندي
( )0182نمايان ساخت كه كيفيت رابطه معلم و دانش آموز تا حد زيادي بر روي انگيزه يادگيري و
تدريس آنان تاثير ميگذارد .به عنوان مثال ،هنگامي كه دانش آموز معلم خود را دوست مي دارد يا
به او عشق مي ورزد ،در خواندن درس هاي وي سعي و تلاش بيشتري ميكند و معلم نيز با اشتياق
بهتري به تدريس مي پردازد .يكي از علت هاي اين نوع رفتار را اختلاف سني كمشان با دانش
آموزان مي دانستند « .اختلاف سني كم من با دانش آموزان سبب ايجاد رابطه صميمانه و پيوند
عاطفي عميقي بين ما شده بود ».من احساس مي كنم كه انرژي زيادي را صرف تأثير گذاري بر
دانش آموزان مي كنم و اين بر روي خود من هم بسيار اثر گذار است .من مطمئن نيستم كه مي
توانم دانش و مهارت هاي خود را به نحو احسنت منتقل كنم (مصاحبه گروهي با دانشجومعلمان
رياضي و علوم تربيتي) .تعداد كمي از آنان در مورد انتخاب حرفه معلمي ترديد داشتند اما برخي
مصاحبه شوندگان به اين نكته اشاره كردند كه در طول كارورزي ،نسبت به اين حرفه دچار ترديد
شده اند .كه كاملا مشهود بود اين صحبت آنان ،به دليل تجربه ناموفقي بوده كه در دوران كارورزي
خود داشته اند .دانشجويان معتقد بودند كه براي غلبه بر ترديدها در مورد حرفه شان اين موضوع
اهميت زيادي دارد كه از سوي كارمندان و معلمان و دانش آموزان حمايت شوند .برخي متأسفانه
بسياري از احساسات منفي مثل نااميدي و اضطراب و كاهش انگيزه را به دليل شرايطي كه تجربه
0- Carlson
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كرده بودند ،در مصاحبه ها بيان كردند« .آريا گفت :در حال ارائه درس فيزيک بودم و شرايط كلاس
طوري شده بود كه من احساس كردم همانند دانش آموزان در حال فراگيري درس هستم نه به عنوان
يک معلم كه در حال تدريس است ،زيرا معلم در جلوي كلاس ايستاده بود و دائم به عناوين مختلف
مانع از تدريس من مي شد ».در اينجا لازم به ذكر است كه با توجه به تجربيات متفاوت آنها بيان
اين نقاط منفي از سوي برخي از دانشجومعلمان توسط سايرين افراد گروه مورد اقبال ديگران واقع
نشد و بالعكس .بعنوان مثال «:تعدادي از دانشجو معلمان رشته زبان انگليسي و رياضي گفتند :معلم
كارورزي من به صورت هدفمند و از پيش تعيين شده اقدام به ترک كلاس مي كرد» ،برداشت هاي
مختلفي از اين اقدام معلم براي دانشجو معلمان وجود داشت.برخي اين عمل را اعطاي آزادي عمل
و فراهم آوردن فضاي مديريت مستقل كلاس ميدانستند و برخي ديگر اين اقدام را بي توجهي به
امور كلاس و به نوعي رفع مسئوليت معلم از خود تلقي مي كردند» .بديهي است كه در مورد اول
سبب شكوفايي استعداد هاي معلمي آنان مي شود و در مورد دوم به علت وجود احساسات منفي
كه از اين اقدام معلم دريافته اند باعث ايجاد حس بي انگيزگي و بي علاقگي مي شود .ونگر ()0338
تأكيد مي كند كه ارتباط متقابل در شكل گيري و رشد هويت حرفه اي بسيار مهم هستند .اين
حقيقت كه تجربيات كارورزي(كنش ها و واكنش ها) باعث تغيير رفتار ،دانش يا نگرش مربوط به
تدريس و يا رشد هويت حرفه اي دانشجو معلمان مي شود چندين بار مطرح شد« .حسين دانشجوي
دبيري زبان انگليسي گفت :نحوه معرفي شدنم به دانش آموزان توسط معلم در اولين جلسه كارورزي
در نوع برخورد آنان با من بسيار تاثير گذار بود»( .بِيِن 1و آنگلين 2و سانچز 1و بالو )2112 1وقتيكه
معلمان كارورزي به دانشجو معلمان ،اجازه ابراز نظر ميدهند آنها ميتوانند اعتماد به نفسشان را
توسعه دهند و توانايي هاي خودشان را نشان دهند (ليليان 5و كولِت .)2113 2اين يافتهها با تجارب
مصطفي از احساس مسئول بودن و رشد اعتماد به نفسش در كارورزي هنگاميكه معلم كارورزياش

0- Beyene
2- Anglin
1- Sanchez
1- Ballou
1- Liliane
6- Colette
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اجازه داد تا آزادانه نظرات خودش را بيان كند ،مطابق است« .مصطفي دانشجوي دبيري فيزيک
گفت :وقتي معلم كارورزي ام در حال تدريس مبحث نور بود ،نظرات من را هم در زمينه ي بهتر
فهماندن موضوع به دانش آموزان جويا مي شد« .».برخورد منطقي و بردبارانه كارمندان و معلمان
كارورزي با اشتباهات من ،مانع از تخريب عزت نفس من مي شد؛ زماني كه من مشغول تدريس
يكي از مباحث فيزيک بودم و به اشتباه آن را براي دانش آموزان بيان كردم معلم كارورزي من نه
تنها ،من را در مقابل دانش آموزان مورد انتقاد قرار نداد ،بلكه زماني كه كلاس تمام شد گفت پسرم
ايرادي ندارد همه ما در اوايل دوران تدريس اشتباه مي كرديم» دِريو )2118( 1بر اين باور است كه
رابطه صميمي بين معلم كارورزي و كارورزان تعيين كننده موفقيت كلي يک دوره كارورزي است.
همانطور كه مورد تأييد ساير محققان هم قرار گرفت (فِريِر-كِرز )2113 ،2و اين بيشترين اهميت
را براي كارورزان دارد كه رابطه فردي با معلمان كارورزيشان داشته باشند .بهعلاوه وجود يک
ارتباط عاطفي قوي منجر به نتايج بهتري مانند درک تواناييهاي آكادميک احساس ارزشمندي و
عزتنفس (واتس 1و اسپنسر .)2113 ،1برعكس روابطي كه صميمي نيستند تأثير كمي دارند
(دوبيوس 5و نويل .)2112 ،2بنابراين معلمان كارورزي بايد محيطي حمايت كننده فراهم آورند كه
از طريق آن روابط غير سازماني ( بدون در نظر گرفتن سلسله مراتب ) و عاطفي بوجود آيد« .دانشجو
معلمان رشته زبان انگليسي ،فيزيک ،رياضي ،علوم تربيتي گفتند :كارورزي به طور قطع ،بر روي
ماتأثير گذار بود .ما متعادل تر ،آرام تر ،صبورتر و پخته تر شده ايم و اكنون مي توانيم ارتباط بهتري
با ديگر افراد برقرار كنيم».

بحث و نتیجه گیری:
هدف تحقيق ما جمع آوري اطلاعات براي يكي از مهمترين عوامل تاثير گذار ،يعني كارورزي به
عنوان«فرآيند معلم شدن » و تاثيرش بر روي رشد هويت حرفه اي دانشجو معلمان بود .ما از هويت
0- Draves
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1- watts
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بررسي تأثير كارورزي بر رشد هويت حرفهاي دانشجو معلمان

890 /

حرفه اي به عنوان يک ابزار تحليلي براي بررسي تاثير كارورزي بر دانشجو معلمان استفاده كرديم.
ما در اين تحقيق بر روي مفهوم رشد هويت حرفه اي در قالب كارورزي تكيه داشتيم كه در آن يک
هويت از طريق يادگيري ،تجربه و تعلق خاطر تعريف مي شود .اهميت تجربيات كارورزي و اثراتش
بر رشد هويت حرفه اي دانشجو معلمان در مطالعه مشهود است .ونگر )0338( 1به توصيف يک
ارتباط دو جانبه بين تجربه ،عملكرد ،يادگيري و تعلق در رشد هويت در دانشجو معلمان پرداخت.
اين روابط تنوعي از احساسات را ايجاد مي كردند كه توسط تعدادي از محققين بر آنها تأكيده شده
است( .اسكات ،2118 2پائولو ،2117 1دي و فلورس ،2116 1براون ) 2116 5داده هاي به دست آمده
 ،ما را به سمت نظريه مالدرز و همكارانش )2117( 2هدايت مي كنند كه بر اساس آن تبديل شدن
به يک دانشجو معلم با هويت حرفه اي يک تجربه بسيار عاطفي و احساسي است كه شامل ميزان
نسبتاً برابري از احساسات مثبت و منفي مي شود .وجود تجربيات منفي عموماً اجتناب ناپذير است.
و همانطور كه در اين مطالعه مشاهده شد كارورزاني كه كمبود قدرت واقعي در كلاس دارند (
پاتريک ) 2101 7و ممكن است از ابراز عقايد و احساساتشان خجالت بكشند وقتي كه تنش ها و
تضادها را تجربه مي كنند .به موجب آن دركشان از هويت حرفه اي خود به عنوان معلم به طور
منفي تحت تأثير قرار مي گيرد آكسفورد .) 2111 (8يافته هاي ما بر روي اين موضوع تأكيد دارند
كه دانشجو معلمان انتظار دارند كه معلمان هايشان الگويي خوب براي آن ها باشند .نتايج تحقيق ما
مؤيد نظريه يادگيري اجتماعي باندورا ( )0386استوار است كه يادگيري را ارتباط ميان تأثيرات
محيطي ،رفتاري و شناختي مي داند .يادگيري مشاهده اي رابطه ي نزديكي با يادگيري شناختي
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دارد .كارينگتون 1و كوين 2و فري ) 2100 ( 1تأييد و تقويت اعتماد به نفس تا حدودي كمک كرد به
پيشرفت هويت حرفه اي معلمان و در بخش حمايت كننده تجربيات در طول آموزش كارورزان
بسيار مهم است نتايج اين مطالعه با اين يافته ها برابر بود و همخواني داشت .همانطور كه آريا اشاره
كرد دريافت نكردن حمايت كافي از استاد كارورزي باعث شد او احساس كند كه او معلم كارورزي
اي دلسوز ندارد و اثر فوري چنين احساسي كاهش اعتماد به نفسش در ادامه كارورزي بود.همانطور
كه آلسوپ )2111( 1مطرح مي كند .توسعه هويت شامل توجه به اين كه ما فكر مي كنيم چه كسي
يا چه چيزي هستيم مي شود .د اشتن درک مثبت مانند احساس اعتماد به نفس در توانايي ها به
عنوان يک معلم با انگيزه بودن براي پذيرفتن نقش معلمي مي تواند به مقدار زيادي روي كارامدي
و ساختن حس قوي تري از هويت در كارورزان تأثير بگذارد .با توجه به اينكه يافته هاي ما از
دانشجو معلمان با نظريات دانشمندان و انديشمندان مطابقت داشت ،درنتيجه اثبات شد كه بين
كارورزي و رشد هويت حرفه اي(از قبيل :حس اعتماد به نفس و خودكارامدي و كاهش اضطراب
و )...دانشجومعلمان رابطه ي معناداري وجود دارد .بر اين اساس مطالعات بيشتري بايد بر روي
رابطه ي اين دو مولفه ي مهم دانشگاه فرهنگيان صورت گيرد .پيشنهاد مي گردد كه كارورزان به
جاي اينكه ابزار اجراي اهداف از پيش تعيين شده دانشگاه فرهنگيان براي كارورزي باشند خودشان
در سياست گذاري و هدف گذاري دوره هاي كارورزي دخالت داده شوند.
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«بررسی نقش آموزش ضمن خدمت در عملکرد حرفهای معلم»
حسین امینی

1

چکیده
در عصرحاضرهرچند كه به امر آموزشهاي ضمن خدمت به سبب تحولات سريع جوامع و نياز
سازمانها به انطباق فرد بر آنها بهاء ميدهند ولي تحقيقات كمي مبتني بر تأثيرآموزشهاي ضمن
خدمت مخصوص ًا در ميزان عملكرد حرفهاي معلمان صورت گرفته است .هدف پژوهش حاضر
بررسي تأثير دورههاي آموزشي برگزارشده ضمن خدمت بر عملكرد معلمان بود .روش مورداستفاده
در اين پژوهش توصيفي از نوع علي–مقايسهاي بود .براي اين منظور معلمان به دو گروه مطالعه و
مقايسه (گواه) تقسيم شدند .براي گردآوري دادههايموردنياز از چکليست مشاهده و فرميبراي
استخراج نمرات دانشآموزان استفاده شد .ضمن تأمين اعتبار محتوايي چکليست ،پايايي آن نيز از
طريق ضريب آلفاي كرنباخ به ميزان  88191برآورد گرديد .دادههاي حاصل با استفاده از شاخصهاي
ميانگين و آزمون طي مورد تجزيهوتحليل قرار گرفتند .يافتههاي حاصل از اين مطالعه نشان داد
دورههاي آموزش ضمن خدمت تأثيري بر عملكرد حرفهاي معلمان ندارد.
کلیدواژهها :آموزشهاي ضمن خدمت ،عملكرد حرفهاي ،توسعه

 . 0آدرس محل سکونت:استان خراسان جخوبی،شهرستان زیرکوه،روستای شاهرختwww.kingsport111@yahoo.com
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مقدمه
بقا دوام و پيشرفت هر جامعهاي به كارايي و كيفيت تعليم و تربيت آن جامعه بستگي دارد.و هر
كشوري به استادان و معلمان باانگيزهو توانمند بهعنوان يكي از اركان تعليم و تربيت نياز دارد تا
بتواند جوانان خود را در قالب نظام تعليم و تربيت پرورش داده و براي آينده بهتر آماده كند( .عماد
زاده  )0163بر اين اساس بايد گفت كه در عصر تغييرات و تحولات كنوني ،سازمانهايي قادر به
ماندگاري و ادامه حيات هستند كه منابع انساني آنهابهطورمستمرآموزشديده ،تواناييهاي خود را
افزون ساخته ،الگوهاي جديد تفكر در آنها رشد يابد انديشههاي جمعي و گروهي در بين آنها
ترويج شوند و افراد چگونگي آموختن را با مشاركت يكديگر بياموزند اين امر يكي از مؤثرترين
عوامل در توسعه همهجانبه در هر كشور بشمار ميرود .تأكيد ميشود كه رسيدن به اهداف سازمان،
بستگي به توانايي كاركنان در انجام وظايف محوله و انطباق با محيط در حال تغيير دارد دراينبين
اجراي آموزش و بهسازي نيروي انساني سبب ميشود تا افراد بتوانند متناسب با تغييرات سازماني
و محيطي ،بهطور مؤثر فعاليتهايشان را ادامه داده و كارايي خود را افزايش دهند .بنابراين ،فرآيند
آموزش و بهسازي از فعاليتهاي ضروري و پيگير براي تطبيق نيروي انساني با شرايط تغيير سازمان
و محيط است و درعينحالبهعنوان كوشش مداوم و برنامهريزيشده مديريت براي بهبود سطوح
شايستگي كاركنان و عملكرد سازماني نيز محسوب ميشود .انديشمندان حوزههاي مختلف علوم
بهراين باورند كه ايجاد نگرش مثبت و صحيح در كاركنان از طريق آموزشهاي لازم حاصل ميشود
و اين آموزشها ابزاري هستند كه مديران را در اداره سازمانها ياري ميرسانندبنابراين وجودشان
براي تحقق مطلوب اهداف سازماني مفيد و ضروري است (استين باخ  )2111آموزشهاي ضمن
خدمت بايد در جهت شكل دادن به نگرش مثبت كاركنان تنظيم و اجرا شود تا از اين طريق حمايت
نسبت به فعاليتهاي سازماني ،حس همكاري ،اشتراک مساعي و وفاداري آنان نسبت به سازمان
بيشتر گردد اين امر باعث ميشود تا كاركنان به شغل خود اهميت بيشتري بدهند و به آن علاقهمندتر
شوند .در حال حاضر آموزش ضمن خدمت كاركنان در سازمانهاي مختلف از جايگاه خاصي
برخوردار است زيرا در چند دهه اخير بيش از هر دوران ديگر در طول .تاريخ بشري ،علوم و
فنّاوري پيشرفت نموده است ،اين تحول و دگرگوني به حدي است كه عصر حاضر را عصر نيمهعمر
اطلاعات ناميدهاند ،يعني دوراني كه در هر  1سال ،نيمي از اطلاعات بشري منسوخ گرديده و اطلاعات
و دانش جديد جايگزين آن ميگردد .در اين رابطه با توجه به مفاد آييننامهياجرايي ماده  011قانون

بررسي نقش آموزش ضمن خدمت در عملكرد حرفهاي معلم

899 /

برنامهي سوم توسعهي اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلاميايران ،مبني بر تخصيص يک
درصد از اعتبارات جاري و عمراني هريک از دستگاههاي دولتي براي اجراي دورههاي آموزش
ضمن خدمت كاركنان ،بيانگر اهميت اين موضوع در جامعهي ايران است .بهتبع اين تصميم
آموزشوپرورشباهدف افزايش كارايي و اثربخشي معلمان ،روزآمد كردن معلومات و توانمنديهاي
معلمان متناسب با توسعهي دانش و فناوري و همچنين رشد فضايل اخلاقي ،فرهنگسازماني و
بهبود روابط انساني ،همهسالههزينههايقابلتوجهي را براي آموزش نيروي انساني تحت پوشش خود
تخصيص ميدهد .ولي مديركل دفتر معاونت برنامهريزي وزارت ،در پاسخ به اين سؤال كه تا چه
حد آموزش ضمن خدمت توانسته است به اين اهداف جامعهي عمل بپوشاند؛ اظهار داشته است
كه ازآنجاكهوسيلهي سنجش خاصي براي اين منظور وجود ندارد نميتوانيم مشخص نماييم در كدام
موارد موفق بوده و در كدام موارد با مشكل مواجه شدهايم (,Habibghaani (2113اين وضعيتي
است كه سازمان آموزشوپرورش نيز از آن مستثني نيست .بر اين اساس پژوهش حاضر درصدد
است تا تأثير دورههاي آموزش ضمن خدمت در آموزشوپرورش را بر عملكرد حرفهاي معلمان را
موردمطالعه قرار دهد.

روششخاسی پژوهش
جامعهي آماري موردمطالعه از نوع علي – مقايسهاي در اين پژوهش تعدادي از معلمان بودند كه
در طول سالهايتحصيلي 31 - 32دريكي از دورههاي آموزش ضمن خدمت روشها و فنون تدريس،
سنجش و اندازهگيري و مديريت كلاس.شركت كرده بودنداطلاعات مربوط به اين جامعه در جدول
شماره( )0نشاندادهشده است
جدول شماره ( )0اطلاعات توصيفي افراد شركتكننده در دورههاي آموزشي ضمن خدمت (جامعه آماري)
نواحی

دورههای آموزش ضمن خدمت

جخسیت

روش و فنون تدريس

زن

سال شرکت در دورههای ضمن خدمت
01320131

1

سنجش و اندازهگيري
مديريت كلاس
2

روشها و فنون تدريس

171018

مرد

01071

مرد

231

زن
زن
مرد

201

زن

287

مرد

71

911
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زن

سنجش و اندازهگيري

82

مرد
زن

روشها و فنون تدريس

3

032011

مرد

2111

زن

سنجش و اندازهگيري

811

مرد

شیوهی نمونهگیری
در اين مطالعه از شيوهي نمونهگي يک طبقهاي استفاده شد .براي اين منظور ابتدا بر اساس ليست
آموزشهاي ضمن خدمت ،معلمان مطابق جدول شمارهي ( )0ذيل سه دورهي آموزشي موردنظر
در اين پژوهش (روشها و فنون تدريس ،مديريت كلاس وسنجش و اندازهگيري) طبقهبندي شدند.
سپس از هر طبقه بهصورت كاملاً تصادفي 60نفر جهت مطالعه انتخاب گرديدند
ابعاد موردمطالعه

شاخص

جخسیت
زن

مجموع
مرد

01

01

11

فراواني

7093

0793

1197

فراواني

27

1

27

درصد

1290

1

1290

فراواني

1

27

27

درصد

1

1290

1290

روش و فخون تدریس
درصد
مدیریت کلاس
سخجش و اندازهگیری
مجموع

فراواني

12

12

81

درصد

1191

1191

01191

جدول شماره ( )2اطلاعات توصيفي افراد موردمطالعه بر اساس دورههاي آموزشي جنسيت

با توجه به اطلاعات ارائهشده در جدول فوق در روشها و فنون تدريس تعداد  01نفر زن و 01
نفرمرددرمجموع  11نفر انتخاب شدند .در دورهي آموزشي مديريت كلاس 27 ،نفر از گروه زنان
انتخاب شدند زيرا اين دوره براي گروه مردان برگزار نشده بود .همچنين در دورهي آموزشي سنجش
و اندازهگيري نيز تعداد  27نفر مرد انتخاب شدند .دليل اين مورد هم عدم برگزاري اين دورهها براي
گروه زنان بود .درمجموع  81نفر بهعنوان گروه مطالعه در اين پژوهش شركت داده
شدند.ابزاراندازهگيري الف – چکليست مشاهده :اين چکليست با  08گزينه ذيل سه شاخص
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مربوط به فنون و روش تدريس ،مديريت كلاس و سنجش و اندازهگيري هركدام با  6سؤال تهيه
شد .اطلاعات مربوط به فرم مشاهده همراه با تحليلهاي مربوط به برآورد پايايي آن در جدول ذيل
نشان دادهشده است
جدول شماره ( )1ساختار و ضريب پايايي فرم مشاهده
گروهها

ابعاد مورد مشاهده

گروه مطالعه

تعداد
افراد

مجموع

سؤال

تدريس كلاسي

82

6

.772

كلاسداري

81

6

.681

شيوههاي ارزشيابي از دانشآموزان

80

تدريس كلاسي

6
73

مجموع
گروه گواه

ضریب آلفای کرونباخ

.717
08

.881

81

6

.810

كلاسداري

81

6

.781

شيوههاي ارزشيابي از دانشآموزان

81

6

.817

81

08

.321

ب – فرم ثبت نمرات دانشآموزان :يكي ديگر از دادههايمورداستفاده در اين پژوهش نمرات
كلاسي دانشآموزان بود .اين نمرات (بهعنوان وضعيت تحصيلي دانشآموزان) جزء يكي از
عملكردهاي حرفهاي معلمان محسوب شده و از طريق ميانگين نمرات درسي دانشآموزان در دو
فاصلهي زماني در طول يكسال در دروس مرتبط با رشتهي تحصيلي معلمان موردمطالعه (بهجزدوره
ابتدايي) محاسبه شدند.

روش اجرا
براي اين منظور ابتدا بر اساس فهرستي كه آموزش ضمن خدمت استان در اختيار نگارنده قرارداد،
معلمان بر اساس دورههاي آموزشي موردنظر در اين پژوهش به سه گروه طبقهبندي شدند .سپس
از بين هر يک از گروههايطبقهبنديشده در دورههاي آموزشي روشها و فنون تدريس ،مديريت
كلاس و سنجش و اندازهگيري ،بهصورت كامل ًا تصادفي تعداد  61نفر انتخاب شدند .سپس معادل
همين تعداد متناسب با هرگروه از بين معلماني كه در اين دورهها شركت ننموده بودند ،انتخاب
شدند مجموع براي هر گروه آموزشي  021نفر مشاركتكننده در نظر گرفته شد .دو گروه افراد
منتخب در دو گروهالف  -مطالعه (شركتكنندگان در دورههاي آموزشي) و ب  -مقايسه (كساني
كه در دورههاي آموزشي شركت نكردهاند) طبقهبندي شدند .اين افراد ازنظرجنسيت (زن و مرد)،
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درجه تحصيلي (فوقديپلم و ليسانس) ،و در رشتههاي آموزشي ابتدايي ،علوم اجتماعي ،علوم تجربي
و علوم تربيتي با يكديگر همتاسازي شدند .پس از همتاسازي ،اين افراد به كمتر از نصف تقليل
يافتند .در ادامه ردههاي درس هر يک از آنان (گروههايمعادلسازي شده) طي دو مرحله بافاصله
زماني بين يک هفته تا ده روز مورد مشاهده قرار گرفتند .بعدازآن ميانگين اين دو مرحله مشاهده
محاسبه شد .همچنين از طريق پرسشنامهها نيز از معلمان نظرخواهي شد .شيوه تجزيهوتحليلدادهها
براي تحليل دادههاي حاصل از اين مطالعه از شاخصهاي ميانگين ،انحراف استاندارد ،آزمون  tبراي
گروههاي مستقل جهت مقايسه عملكرد دو گروه مطالعه و مقايسه و آلفاي كرنباخ استفاده شد.

یافتههای تحقیق
در اين بخش بهجز تأثير هريک از دورههاي آموزشي بر عملكرد حرفهاي معلمان در حوزهي ناظر
بر آن دوره ،ساير عملكردهاي معلمان نيز ذيل هر يک از دورههاموردتوجهقرارگرفتهاند .بهطور مثال
معلماني كه در دورهي آموزش روشها و فنون تدريس شركت كردهاندميبايست تأثير اين دوره بر
تدريس كلاسي آنان موردتوجه قرار گيرد .يا معلميكه در دورهي سنجش و اندازهگيري شركت كرده
است بايد تأثير اين دوره بر فرايند ارزشيابي كلاسي موردتوجه قرار گيرد .ولي در اين مطالعه ضمن
توجه به اين نكته ،تأثير هر يک از دورههاي آموزشي گذارندِ شده بر روي ساير عملكردهاي حرفهاي
معلم نيز موردتوجهقرارگرفته است . -1آيا آموزش روشها و فنون تدريس در دورههاي ضمن
خدمت تأثيري بر عملكرد معلمان در تدريس كلاسي و وضعيت تحصيلي دانشآموزان داشته است؟
جدول شماره ( )1مقايسه عملكرد گروهها در دوره آموزشي روشها و فنون تدريس
ابعاد مقایسه

گروهها

میانگین

انحراف استاندارد

مطالعه

0191111

2911112

مقايسه

0197111

2910371

مطالعه

0692117

2961081

مقايسه

0191267

211011

تدریس کلاسی

وضعیت تحصیلی
دانش آموزان

مقدارt

سطح معخاداری

تفاوت میانگینها

-.238

.767

-.06667

09168

.076

.30111

N=30df=58

0-0آيا آموزش روشها و فنون تدريس در دورههاي ضمن خدمت تأثيري بر عملكرد معلمان در كلاسداري
و ارزشيابي كلاسي داشته است؟
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جدول شماره ( )1مقايسه عملكرد گروهها در دوره آموزشي روشها و فنون تدريس
ابعاد مقایسه

گروهها

میانگین

انحراف استاندارد

مطالعه

0691111

291308

مقايسه

0193111

2911100

مطالعه

0191111

2970110

کلاسداری

مقدارt

سطح معخاداری

تفاوت میانگینها

.212

.812

.01111

-.113

ارزشیابی کلاسی
مقايسه

0198111

.618

-.11111

2911116

با توجه به اطلاعات ارائهشده در جداول فوق بين دو گروه موردمطالعه و مقايسه در هيچيک از
موارد مطرحشده تفاوت معناداري وجود ندارد .اگرچهاختلافها معنادار نيستند ولي مشاهده ميشود
كه عملكرد گروه مقايسه در مقولهي تدريس كلاسي با ميانگين  0197و انحراف استاندارد ،2910از
وضعيت نسبي بهتري برخوردارند .در مبحث وضعيت تحصيلي دانشآموزان گروه مطالعه با ميانگين
 06921نسبتاً از همكرد بهتري برخوردارند .در مقوله كلاسداري گروه مطالعه با ميانگين 06911
عملكرد بهتري را نشان ميدهد.2آيا آموزش مديريت كلاس در دورههاي ضمن خدمت تأثيري بر
عملكرد معلمان درزمينه كلاسداري و وضعيت تحصيلي دانشآموزان داشته است؟
جدول شماره ( )6مقايسه عملكرد گروهها در دوره آموزشي مديريت كلاس
ابعاد مقایسه

گروهها

میانگین

انحراف استاندارد

مطالعه

0691711

2921171

مقايسه

0691111

2921011

مطالعه

0198112

2931137

مقايسه

0193817

2971111

کلاس داری

وضعیت تحصیلی
دانش آموزان

مقدارt

سطح معخاداری

تفاوت میانگینها

.160

.312

.11711

09003

.268

.86210

N=27 df=52

2-0آيا آموزش مديريت كلاس در دورههاي ضمن خدمت تأثيري بر عملكرد معلمان درزمينهتدريس
كلاسي و شيوههاي ارزشيابي داشته است؟
جدول شماره ( )7مقايسه عملكرد گروهها در دوره آموزشي مديريت كلاس
ابعاد مقایسه

گروهها

میانگین

انحراف استاندارد

مقدارt

سطح معخاداری

تفاوت میانگینها

تدریس کلاسی

مطالعه

1606917

0986187

.182

.321

.10361
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مقايسه

1106971

2901238

مطالعه

0698103

2981011

مقايسه

0697117

2911128

1017

ارزشیابی کلاسی

.00000

.876

N=27 df=52

با توجه به اطلاعات ارائهشده در جداول فوق بين دو گروه موردمطالعه و مقايسه در هيچيک از
موارد مطرحشده تفاوت معناداري وجود ندارد .اگرچهاختلافها معنادار نيستند ولي مشاهده ميشود
كه عملكرد گروه مطالعه در مقولهي وضعيت تحصيلي دانشآموزان با ميانگين  01981از وضعيت
نسبي بهتري برخوردارند . -3آيا آموزش سنجش و اندازهگيري در دورههاي ضمن خدمت تأثيري
بر عملكرد معلمان درزمينهيروشهايمورداستفاده در ارزشيابي كلاسي و وضعيت تحصيلي
دانشآموزان داشته است؟
جدول شماره ( )8مقايسه عملكرد دو گروهها در دوره آموزشي سنجش و اندازهگيري
ابعاد مقایسه

گروهها

میانگین

انحراف استاندارد

مطالعه

0690108

2910113

مقايسه

061111

2921617

مطالعه

0191011

2978180

مقايسه

011120

2961188

ارزشیابی کلاسی

وضعیت تحصیلی
دانش آموزان

مقدارt

سطح معخاداری

تفاوت میانگینها

.216

.733

.01801

09011

.271

.81812

N=27 df=52

 1-0آيا آموزش سنجش و اندازهگيري در دورههاي ضمن خدمت تأثيري بر عملكرد معلمان در
تدريس كلاسي و كلاسداري داشته است؟
با توجه به اطلاعات ارائهشده در جداول فوق بين دو گروه موردمطالعه و مقايسه در هيچيک از
موارد مطرحشده تفاوت معناداري وجود ندارد .اگرچهاختلافها معنادار نيستند ولي مشاهده ميشود
كه عملكرد گروه مطالعه در مقولهي وضعيت تحصيلي دانشآموزان با ميانگين  10901از وضعيت
نسبي بهتري برخوردارند.
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بحث ونتیجهگیری
براساس اطلاعات بددست آمده از اين پژوهش ،هيچيک از دورههاي آموزش ضمن خدمت
درزمينهروشها و فنون تدريس ،مديريت كلاس و سنجش و اندازهگيري بر عملكرد حرفهاي معلمان
شاملتدريس كلاسي ،كلاسداري ،فرايند ارزشيابي كلاسي و وضعيت تحصيلي دانشآموزان تأثيري
نداشتهاند .اگرچه نتايج تلويحي ناشي از برگزاري دورههاي آموزشي ضمن خدمت مانند
دانشافزايي ،تغيير در نگرش ،آشنايي با تجارب ساير همكاران و  ...را نيز هرچند بسيار اندک نبايد
نديده گرفت .بااينحالبرگزاركنندهي چنين دورههايي انتظار دارد در مقابل هزينههاي مادي و معنوي
ايجادشده نتايجي را هرچند ناچيز ولي بهطور ملموس ذيل موارد موردبررسي در اين پژوهش شاهد
باشد .بنابراين اگر ملاک عمل را شاخصهايمطرحشده قرار دهيم بايد اذعان داشت كه ضمن خدمت
در عملكرد خود با مشكلات جدي روبهروست .اگرچه نتايج بددست آمده از اين مطالعه با
پژوهشهاي((White & Paris0386مبني بر عدم اثربخشيآموزشهاي ضمن خدمت همخواني دارد.
بر اساس اين پژوهش ،چنانچه دورههاي آموزش ضمن خدمت متناسب با زمينهي كاري كاركنان
نباشد ،باعث مواردي از قبيل افزايش خطاهاي كاري ،كاهش بهرهوري و كاهش اثربخشيميشود
( )Walter2111درمطالعهايديگر ((Mulholland2110نشان داد كه  31درصد آموزشهاي ضمن
خدمت در امريكا اثربخش بودند ولي ازآنجاكهبهصورت مناسبي به كاركنان انتقال داده نشدند،
موجب گرديدند تا  31ميليون دلار در سال در آمريكا به هدر رود .مهمترين دلايل ذكرشده براي
عدم اثربخشي اين آموزشها عبارت بودند از : -عدم تناسب محتواي دورههايآموزشهاي ضمن
خدمت با زمينههاي كاري كاركنان و درنتيجه عدم انتقال به كاركنان . -ايجاد اضطراب و فشار بر
كاركنان شركت به دليل تسريع در انتقال كوتاهمدتمهارتها به كاركنان.بااينحالپژوهشهايي نيز
وجود دارند كه خلاف نتايج پژوهشهاي فوق را نشان ميدهند .بهعنوانمثال
( (mellander&Kazmaki0333در پژوهشي در خصوص دورههاي آموزشي ضمن خدمت بر
روي شركتهاي سوئدي ،نشان دادند كه اين دورههاهزينههاي توليد و حوادث كاري را
بهطورقابلتوجهي كاهش دادهاند .البته اين نتايج بيشتر در شركتها و مؤسسات صنعتي بددست
آمده است .درتبيين نظري نتايج حاصل شايد بتوان اينگونهاظهارنظر كرد كه فرايند حاكم بر آموزش
ضمن خدمت استان تا حدود زيادي با سطح رويكرد غير منسجم الگوهاي رايج انطباق دارد .زيرا
روند برگزاري اين دورههاي آموزشي مبتني بر ارائهي مستقيم آموزش ،دروس نظري و عدم
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برخورداري از تداوم و استمرار استوارشدهاست ( ),Owrangi2101بهجز اين ،دلايل ديگري را نيز
ميتوان براي توضيح اين نتايج مطرح نمود .بهعنوانمثال به استناد پژوهشهايانجامشده ،يادگيري
اثربخش و پايدار زماني رخ ميدهد كه نقش اصلي يادگيري با كارآموز باشد (, 2110

(Corneliusبهراين اساس نبايد فراگيران را مانند ظرفي نگريست كه بايد پر شوند بلكه خود بايد
دانش خويش را شكل دهند .درصورتيكهآموزشها به نحوي طراحي شوند كه مستلزم درگيري
كارآموز با محتواي آموزش و يادگيري از طريق تجربه و عمل باشد ،دستيابي به اهداف آموزش
ضمن خدمت آسانتر بد نظر ميرسد .فعال بودن يادگيرنده به عوامل متعددي نظير ارتباط محتوا با
مسائل شغلي و شخصي ،جالب بودن موضوع ،ارتباط با تجربيات قبلي ،انگيزه و  ...را نبايد ازنظر
دور داشت .همچنين آموزش ضمن خدمت بايد به نحوي طراحي و اجرا شود كه اطلاعات و
مهارتها از طر يق خود كاركنان و با پژوهش و كنكاش فردي و گروهي حاصل گردد .براي اين
منظور ميتوان در فرايند برگزاري دورههاي آموزشي :تأكيد بر مشاركت فعال يادگيرندگان بهجاي
پذيرش منفعلانهي مطالب؛ تشويق يادگيرندگان به شكلدهي عقايد و نظرياتشان و آزمون آنان از
طريق فعاليتهاي مختلف جسمي و ذهني؛ فراهم كردن فرصتهاي مختلف براي يادگيرندگان
بهمنظور بيان آزادانه و خلاق عقايد ،مهارتها و نگرشهاي خويش ،تأكيد بر انديشيدن ،استدلال
كردن و تصميمگيري ( )Hess0383رامدنظرقرارداد .اگرچه در اين خصوص مشكلات معلمان
ازجمله نامناسب بودن زمان برگزاري دوره ها ،فشرده بودن دوره ها ،نامناسب بودن محل برگزاري
كلاسها ،منطبق نبودن با نيازهاي معلمان ،كوتاه بودن زمان آموزش،تكراري بودن مطالب ،عدم
استفادهي مناسب از امكانات ،مشكلات ناشي از حضور در ردههاي آموزشي گوناگون و اجبار در
ترک محل خدمت و مشكلات حاصل از اجراي امور وظايف سازماني و محدوديت امكانات آموزشي
موجود را نيز نبايد ازنظر دور داشت ((,Owrangi2101
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چکیده
معلمي شغل انبياست؛ در هيچ مكتبي به اندازه مكتب مترقي اسلام به علم و عالم و تعليم و تربيت
توجه نشده است .در آموزه هاي ديني ما از علم به نور تعبير شده و اساس رشد يک جامعه بر پايه
علم استوار است و امروز نيز دنيا به اين نقطه رسيده است كه علم را قدرت هر كشوري ميداند
يعني هر جامعهاي عالمتر باشد قدرتمندتر است .البته منظور از علم در نگاه اسلام علمي است كه
براي بشيرت مفيد و در ارتقاء دين و دنيا بشر اثرگذار و مايه آرامش باشد .در اسلام به همان نسبت
كه علم داراي ارزش است عالم و معلم نيز داراي منزلت است و به همين علت اسلام براي معلم
جايگاه ويژهاي باز كرده است لذا يكي از زيباترين واژهها در مكتب نوراني اهل بيت ،واژه معلم
است چرا كه اول معلم عالم هستي خداي متعال است .در نوشتار حاضر ،بر آنيم تكريم معلم را در
اسلام بررسي كنيم تا به سؤال اصلي و اساسي تحقيق كه اسلام براي تكريم معلم از چه آموزههايي
استفاده كرده است؟ پاسخ دهيم.
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مقدمه
قرآن كريم كتاب انسان سازي است كه به طور زيبا به اهميت يادگيري و آموزش مستمر انسان به
طور كلي اشاره نموده است .اولين صفت قرآن براي انسان ،صفت آموزش گيرنده است .اگر آموزش
و پرورش مي خواهد تغيير كند ،متحول شود و پيشرفت نمايد ،دست اندركاران امر تعليم و تربيت،
به خصوص معلماني كه تعامل گسترده اي با فراگيران دارند ،بايد متحول شوند ،تغيير كنند و پيشرفت
نمايد ،دست اندركاران امر تعليم و تربيت ،به خصوص معلماني كه تعامل گسترده با فراگيران دارند،
بايد متحول شوند ،تغيير كنند و پيشرفت نمايند .همچنين دانش و اطلاعات ،شناخت ها ،نگرش ها،
مهارت ها و روش هاي كار آن ها بايد تغيير كند .از اينروست كه ضرورت ارتقاي صلاحيت هاي
حرفه اي معلمان اهميت ويژ هاي پيدا مي كند.

مفهوم علم و معلم
كلمه علم در دو مفهوم عام و خاص معني ميشود.
معناي نخستين علم دانستن در برابر نداستن است و قران كريم به اين معنا نيز اشاره دارد كه «آنهايي
كه ميدانند با آنهايي كه نميدانند يكسان نيستند»( زمر )3/از اين ديدگاه به همهي دانستنيها ،صرف
نظر از نوع آن علم اطلاق ميشود .اما در نگاه خاصتر به علم ،صرفاً به دانستنيهايي اطلاق ميشود
كه مبتني بر تجربه حسي بوده و در اين معنا علم در برابر همه دانشهايي قرار ميگيرد كه آزمون
پذير نيستند .علم به معناي اول با تولد و ظهور بشريت همراه بوده است و هميشه نيز وجود خواهد
داشت .اما در معناي دوم در طي مراحل مختلف تاريخي در حال شكلگيري است .معلم نيز از كلمه
علم بدست ميآيد و در فرهنگ لغت به معناي تعليم دهنده ،آموزنده ،مدرس ،آموزگار و استاد و
شيخ آمده است .بنابراين در ديدگاه اول و معناي نخست با علم تركيبي از شناخت است و در اين
نگاه ،خداوند متعال اول معلم بشريت است .بنابراين خداوند متعال هم معلم عمومي افراد بشر است
و هم شاگردان ممتاز و برجسته خصوصي دارد كه شاگردان اين تدريس خصوصي همان انبياء و
برگزيدگان درگاهش هستند .نمونه عيني ارزش و مقام معلم را در سيماي انبياء و امامان معصوم و
بزرگان ديني به وضوح ميتوان يافت.
معلمان بزرگ و راستين سعي دارند تا انسان را بيدار نمايند و زواياي روح درخواب عميق فرو
رفته را آگاه سازند .معلم علاوه بر آن كه مطالبي را كه تاكنون در ذهن افراد نيامده است ،ياد ميدهد،
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به كمک نور تذكر ،تنبيه و يادآوري ،اشخاص را از ظلمت گناه و عصيان و تاريكيها و آلودگيها
بيرون ميآورند و به فضاي نوراني تقوا و پارسايي و پاكيزگي سوق ميدهند(.مطهري)0130:
نكته مهم اينكه در تعاليم معلمان بزرگ بشري و انبياء ،تعليم كتاب با آموزش حكمت و معرفت
همراه است و اين واژه يعني اينكه حكمت به معناي مفاهيم خشک و بي روح و صرفاً علمي يا
فلسفي نميباشد .بلكه منظور ادراک و شناخت حقيقي امور با نور باطن و روشني درون و بصيرت
است.آري ،ارزش و مقام معلم در اين است كه موجب رستگاري دنيوي و اخروي افراد و جامعه
گردد ،اين حكمت و علم از راه تهذيب اخلاق و صفاي باطن و اتصال به عالم قدس و ملكوت
براي مشتاقان حق و حقيقت دست يافتني است و اعتقاد راقم سطور بر اين است كه معلم اگر
بخواهد به اين مقام خيلي نزديک است .فرمولهاي خشک و تخيلات متزلزل بدون صفاي باطن و
درک معرفت و بصيرت ،نتيجهاي جز ترديد نگري و آشفتگي در جامعه نخواهد داشت.تعليم و تعلم
كه در نگاه حضرت امام (ره) هر دو عبادتند ،وقتي كه با حكمت و تدبر و تعقل و فهم حقيقت و
لطايف و دقايق و بصيرت همراه باشند به اين معنا تعبير و تفسير مي شود  .تعليم و تعلم صرف ياد
دادن ،ياد گرفتن و كسب علم و فنون و صرفاً خواندن ،نوشتن و به حافظه سپردن مضامين بي روح
نيست ،بلكه درست فهميدن و درک كردن روح مطالب نيز شرط اساسي است.
« آنچه در فرايند تعليم و تربيت به متعلم انتقال مي يابد ،تنها معلومات و مهارت هاي معلم
نيست ،بلكه تمام صفات ،خلقيات ،حالات نفساني ورفتار ظاهري او نيز به شاگردان منتقل مي شود».
(شرفي )31:0186،رابطه معلم با مخاطب قبل از اينكه يک رابطة فرمولي و كلاسيک باشد ،يک
رابطه باطني و معنوي است و معلم قبل از آنكه با درس و بحث و مشق دانش آموز سر و كار داشته
باشد ،با روح و جان و انديشه و خرد و روان او سر و كار دارد .مفهوم و محتواي معلم صرفاً يک
آقا بالاي سر و يک آموزگار نيست .بلكه مهم تر از آن يک الگوي با نفوذ و مربي است كه دانش
آموز از اخلاق و رفتار ،از طرز اداره كلاس،از رعايت عدل و انصاف ،از وقت شناسي و نظم ،از
دلسوزي و مهرباني ،از خوشرويي و فروتني ،از دينداري و التزام به ضوابط شرعي و حيا ،از اخلاق
و خوشرويي وادب ؛ درسها مي آموزد و در زندگي بكار مي گيرد .از اين روست كه وظيفه معلمي
بسيار حساس و سنگين و مسئوليت آورد است«.استاد و معلم بايد به اين مسئوليت سنگين و
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ارزشمند و ميزان و مقدار نفوذش دردانش آموزان خوب بينديشند و با اصلاح و اخلاق و رفتار
خويش بهترين الگوها را در اختيار دانش آموزان يا دانشجويان قراردهند(».اميني)31:0132،
علاوه بر آن در بررسيهاي علمي نشان ميدهد كه« 11درصد كودكان درهفت سال دوم زندگي
دوست دارند مانند معلم خود باشند» (حجتي )228:0130،با توجه به آنچه گفته شد .مي توان دريافت
كه مفهوم علم و معلمي بسيار فراتر از آن چيزي است كه امروزه در محاورات از آن ياد مي كنند و
مع الاسف دستخوش تعبيرات و تغييرات بي روح شده است.
مقام معلم از ديدگاه قرآن معلمي در قرآن به عنوان جلوهاي از قدرت لا يزال الهي ،نخست ويژه
ذات مقدس خداوند تبارک و تعالي دانسته شده است و در نخستين آيات قرآن كه بر قلب مبارک
ق
ق  ،خَلَ َ
پيغمبر اكرم(ص) نازل شد ،به اين هنر خداوند اشاره شده است «:ا ْقرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ الَّذِي خَلَ َ
ق  ،اقْرَأْ وَرَ ُّبکَ الْأَ ْكرَمُ  ،الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ َ ،علَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ؛ بخوان به نام
الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَ ٍ
پروردگارت كه جهانيان را آفريد .انسان را از خون بسته سرشت بخوان! و پروردگارت كريمترين
است همان كه آموخت با قلم ،آموخت به انسان آنچه را كه نمي دانست(».علق0 /ا )1
در اين آيات خداوند ،خود را «معلم» مي خواند و جالب اين كه معلم بودن خود را بعد از
آفرينش پيچيده ترين و بهترين شاهكار خلقت ،يعني انسان آورده است .مقام معلم بودن را خدا،
بعد از آفرينش قرارداد .نوعي انساني را كه هيچ نمي دانست ،به وسيله قلم آموزش داد كه اين از
اوج خلاقيت و هنر شگفت خداوند در امر آفرينش حكايت دارد.از اين رو ،مي توان گفت كه هنر
شگفت معلمي از آن خداوند عالم است.
پروردگار عالم ،دانش و معرفت را از لحاظ شرافت و ارزش در اوج همه مراتب و مقامات قرار
داده و بر آدم ابوالبشر عليه السلام منت نهاد « :وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ
أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ»(بقره )10/در برخي ديگر از آيات كتاب متين خود نيز به
صراحت ،برتري معلمان را بر ساير خلق برمي شمارد و آنان را بر تارک تمامي طبقات مردم قرار
مي دهد ...« :قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ( ».زمر )3/در
زمينه اهميت كار معلمي همين بس كه او فرمودَ ... « :ومَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا...؛ هر
كس نفسي را زنده كند به واقع ،تمام جهانيان را زنده گردانيده است( ».مائده  :)12 /با توجه به
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اينكه زنده كردن روح و دل آدمي به علم و دانش برتر از زندگي بخشيدن به بدن مادي است و
همين افتخار براي معلم بس كه اگر تا قيامت بدان مباهات كند برازنده اوست.
و باز مي فرمايد « :خَلَقَ ال ْاءِنسَانَ ،عَلَّمَهُ الْبَيانَ ؛ انسان را بيافريد و به او گفتن آموخت( ».الرحمن
 )1 – 1 /بنا بر اين آيات مذكور خداوند امين را معلم انسانها و جهان هستي مي داند و اين خود
نشانگر عظمت و شكوه مقام معلم در قاموس هستي است.
در جاي ديگر ميفرمايد« :وَ َعلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء ُكلَّهَا؛ به آدم نامهاي اشيا و خواص و اسرار چيزهايي
را كه نوع انسان از لحاظ پيشرفت مادي و معنوي آمادگي فراگيري آنها را داشت ،به دل او الهام كرد
و بدو) همه را آموخت( » ».بقره)10/

دومین معلم ،پیغمبرانخد:
دومين معلم ،پيامبر اكرم(ص) است كه خود فرمود :من معلم برانگيخته شده ام و ائمه اطهار و
بزرگان دين نيز هر يک معلماني برجسته و راهنماياني بس شايسته بوده اند .در ميان احاديث پيامبر
اكرم (ص) و ائمه اطهار(ع) روايات مربوط به ارزش و اعتبار علم و عالم و متعلم به قدري فراوان
است كه احصاي تمامي آنها نزديک به محال مي نمايد.
پيامبر گرامي اسلام صلي الله عليه و آله مي فرمايند« :تمامي جنبندگان روي زمين و ماهيان دريا
و هر موجود زنده اي در فضا و همه اهل آسمان و زمين براي معلمي كه نيكي به مردم بياموزد طلب
آمرزش مي كند .دانشمند و دانشجو در پاداش با يكديگر برابرند و در روز قيامت بدين سبب ،بسان
دو اسب مسابقه با يكديگر به رقابت مي پردازند.
«وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِکَ ُرسُلًا إِلَى َقوْمِهِمْ فَجَاؤُوهُم بِالْبَ ِّينَاتِ؛ ما پيش از تو ،پيغمبران بزرگواري به
سوي اقوام خود روانه كرده ايم و ايشان براي آنان دليل ها و برهان ها ذكر كرده اند و بديشان
معجزات روشني نموده اند( ».روم)17/

سومین معلم ،علما و فرزانگانخد:
شوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ َوكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا؛ كساني هستند
«الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْ َ
كه رسالتهاي خدا را مي رسانند و از او مي ترسند و از كسي جز خدا نمي ترسند ،و كافي است كه
خدا حسابرس باشد( ».احزاب)13/
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احترام معلم در روایات
در روايات اسلامي ،مقام معلم آنقدر والاست كه خدا و فرشتگان و همة موجودات ا حتي مورچه
در لانة خود و ماهيان در درياها ا بر كسي كه به مردم تعليم خير كند درود ميفرستند ،چنانكه در
حتّي الْحُوتِ فِي
حتَّي النَّمْلَ ِة في حُجْرِها وَ َ
حديثي از رسول خدا(ص) آمده است«:اِنَّ اللهَ َو مَلائِ َكتَهُ َ
البَحْرِ يُصَلُّونَ عَلي مُعَلِّمِ النّاس الْخَيْرَ»؛( المتقي الهندي )287:0111،و در حديث ديگري ميخوانيم:
«آيا به شما خبر دهم كه بخشندهترين بخشندههاكيست؟ بخشندهترين بخشندهها خداست و من
بخشندهترين فرزندان آدم هستم و بعد از من از همة شما بخشندهتر ،كسي است كه علم و دانشي
را فراگيرد و آنرا نشر دهد و به ديگران بياموزد ،چنين كسي ،روز قيامت ،خود به صورت امتي
برانگيخته خواهد شد!» (محمدي ري شهري )171:0177،تعبير به «امت» به خوبي نشان ميدهد كه
گسترش وجودي معلمان ،به موازات گسترش تعليمات آنها در ميان جامعة بشري صورت ميگيرد
و هر قدر شاگردان بيشتري را تعليم و تربيت كنند ،به همان نسبت شخصيّت معنوي و اجتماعي
آنها گستردهتر ميشود و گاه به اندازة يک امت ميگردد .اهميت نشر علم و دانش و فرهنگ در
اسلام تا آن حدّ است كه در حديثي معروف ،مجلس علم ،باغي از باغهاي بهشت شمرده شده است.
جالب اينكه در اسلام هر كاري كه مقدمة فراگيري علم ،يا مناسبتي با آن داشته باشند ،عبادت
شمرده شده است ،در حديثي از پيامبر اكرم(ص) ميخوانيم«:مُجالَسَةُ الْعُلَماءِ عِبادَة؛ همنشيني با
دانشمندان عبادت است» (.مجلسي )211:0111،

امام صادق(ع) در تکریم معلم میفرماید:
« مَن تَعَلَّمَ العِلمَ و َعَمِلَ بِهِ و َعَلَّمَ لِلّهِ دُعِىَ فى مَلَكُوتِ السَّماواتِ عَظيما فَقيلَ :تَعَلَّمَ لِلّهِ و َعَمِلَ لِلّهِ
و َعَلَّمَ لِلّهِ؛
هر كس براى خدا دانش بياموزد و به آن عمل كند و به ديگران آموزش دهد ،در ملكوت آسمانها
به بزرگى ياد شود و گويند :براى خدا آموخت و براى خدا عمل كرد و براى خدا آموزش داد».
(كليني)16:0161،

پیامبر صلى الله علیه وآله میفرماید:
ب
«أ نَّهُ إذا قالَ الْمُعَلِّمُ لِلصَّبىِّ قُل بِس ِم اللّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ فَقالَ الصَّبىُّ بِسمِ اللّهِ الرَّحمنِ ال ّرَحيمِ كَا َت َ
اللّه بَراءَةً لِلصَّبِىِّ و بَراءَةً لأِباَوَيهِ و بَراءَةً لِلمُعَلِّمِ؛
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وقتى معلم به كودک بگويد :بگو بسم اللّه الرحمن الرحيم و كودک آن را تكرار كند خداوند براى
كودک و پدر و مادرش و معلم ،برائت از آتش در نظر خواهد گرفت( » .مجلسي )217:0111،

حدیث از امام على علیه السلام:
«مَنْ نَصَبَ نَفْسَهُ لِلنّاسِ اِماما فَليَ ْبدَأ بِتَعْليمِ نَفْسِهِ قَبْلَ تَعْليمِ غَيْرِهِ و َلْيَكُنْ تَاْديبُهُ بِسيرَتِهِ قَبْلَ تَأْديبِ ِه
بِلِسانِهِ َو مُعَلِّمُ نَفْسِهِ وَ مُؤَدِّبُها َاحَقُّ بِالاِجْلالِ مِنْ مُعَلِّمِ النّاسِ و مُؤَدِّ ِبهِمْ؛ كسى كه خود را پيشواى مردم
قرار داده ،بايد پيش از آموزش ديگران ،خود را آموزش دهد و پيش از آنكه ديگران را با زبان ،ادب
بياموزد ،با كردارش ادب آموزد و البته آموزش دهنده و ادبآموز خود بيش از آموزگار و ادبآموز
مردم ،شايسته تجليل است (».ابن نما)11:0116،
در حديث ديگري از امام موسيبنجعفر(ع) ميخوانيم«:اَلنَّظَرُ اِلي َوجْهِ الْعالِمِ حُبّ ًا لَهُ عِبادَة؛ نگاه
به صورت عالم از روي محبت ،عبادت است( ».حرعاملي)118:0113،و نيز در حديث ديگري
س ساعَةً عِنْدَ مُذاكَ َرةِ الْعِلْمِ خَيْر لَکَ مِنْ عِبادَةِ سَنَةٍ،
ميخوانيم كه پيامبر(ص) به ابوذر فرمود«:اَلْجُلُو ُ
ک مِنْ عِ ْتقِ اَ ْلفِ رَقَبَةٍ؛ يک ساعت در جلسة
صِيام نَهارِها ،وَ قِيامِ لَ ْيلِها و النَّظَرُ اِلي وَجْ ِه الْعالِمِ خَيْر لَ َ
مذاكره علم شركت كردن ،براي تو بهتر از عبادت يک سال است كه روزها روزه باشي و شبها
مشغول عبادت شوي و نگاه به صورت عالم ،براي تو بهتر است از آزاد كردن يک هزار برده!»(.مكارم
شيرازي و همكاران)161:0181،
حضرت امير مؤمنان علي عليه السلام احترام معلم را بر هر قشري از جامعه لازم مي دانست و
به مسلمانان سفارش مي كرد كه به پاس خدمات اين گروه ارزشمند در هر مقامي كه باشند ،آنان را
ت
همانند پدر خود گرامي بدارند و در اين زمينه فرمود« :قُمْ عَنْ مَجْلِسِکَ لاِبيکَ وَمُعَلِّمِکَ وَلَوْ كُ ْن َ
اَميرا؛ به پاس گرامي داشت پدر و معلم خود به پا خيز! گرچه پادشاه باشي( ».مبلغان)21:0186،
حضرت زين العابدين عليه السلام نيز در ضمن شمارش حقوق اقشار مختلف جامعه ،معلمان
را از طبقات برتر جامعه قلمداد كرده ،به دوستان و شيفتگانش سفارش مي كرد كه حقوق معلمان و
حقُّ سائِسِکَ بِالْعِلْمِ
اساتيد خود را به نحو شايسته اي مراعات كنند و در رساله حقوق خود فرمودَ « :
سنُ الاْسْتِماعِ اِلَيْهِ؛ حق آموزگار تو اين است كه او را تعظيم كني و
فَالتَعْظيمُ لَهُ وَالتَّوْقي ُر لِمَجْلِسِهِ وَحُ ْ
در مجلس محترم بداري و به نيكويي سخنانش را گوش كني( ».همان)

تبيين آموزههاي اسلامي در تكريم معلم

905 /

در تفسير امام عسكري عليه السلام آمده است« :هنگامي كه به حضرت هادي عليه السلام خبر رسيد
يكي از فقهاي شيعه ا كه در مقام استادي بود ا با برخي از ناصبيان مناظره كرده و با برهانِ محكم
و متقن ،باطل بودن ناصبي را اثبات نموده و او را رسوا كرده است[،خيلي خوشحال شد و] هنگامي
كه آن استاد فرزانه به حضور امام هادي عليه السلام رسيد ،امام او را در صدر مجلس به تخت بزرگي
كه در آنجا قبلاً نهاده بودند ،راهنمايي كرد .اين درحالي بود كه گروهي از علويان و بني هاشم حضور
داشتند و خو د امام بر آن تخت ننشست .حضرت آن استاد فقيه را بالا برد و تعظيم كرد تا اينكه بر
روي آن تخت نشانيد( ».همان)

جایگاه معلم در مکتب تعلیم و تربیت اسلامی
در نظام تعليم و تربيت اسلام معلم مسؤل تمام مقدراتي است كه براي يک كشور يا جامعه پيش مي
آيد و مسول تمام انسان هايي است كه زير دست او بايد تربيت بشوند .معلم اگر خودسازي كند و
تهذيب نفس نمايد و حاكم برخود باشد افراد يک جامعه صالح و صالحه خواهند بود و اگر خداي
ناخواسته معلم تربيت ديني نداشته باشد سبب انحراف نسل ها و عصرها مي گردد و جامعه اي را
به خرابي مي كشاند و همه سعادت ها و همه شقاوت ها از مدرسه هاست و كليدش به دست معلم
است و اين موضوع حكايت گر جايگاه خطير و بسيار مهم معلم و مربي است.
مكتب تعليم و تربيت اسلامي رسالت هاي مهمي را براي معلمي و مربي گري ترسيم نموده
است كه به ترتيب به طرح آنها مي پردازيم.
 .0دعوت به سوي خدا و تربيت الهي
يكي از اهداف عاليه در دعوت انبيا دعوت به خدا و تربيت مردم براي حركت در مسير كمال است.
«أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ اللّهَ إِنَّنِي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ»(هود)2/
«پس مي توان نتيجه گرفت مهم ترين رسالت معلم و مربي پرورش و تربيت روح توحيد در بندگان
است( ».علي بابايي)221:0181،
«يک مربي بايد آموزشش براي خدا ،تربيتش براي خدا و با توجه به خداست كه مي توان تربيت
الهي نمود .و مهم ترين رسالت معلم و مربي نيز پرورش روح توحيد در بندگان ميباشد».
(قرائتي)278:0181،
 .2دعوت به سوي نور و تربيت نوراني
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هدف نهايي از ارسال رسل خارج كردن مردم از ظلمات ،كفر ،جهل و گناه به سوي نور توحيد و
ايمان و تقوا مي باشد پس رسالت معلم كه رسالت انبيا مي باشد اخراج مردم از ظلمات به سوي
نور مي باشد.
 .1دعوت به سوي اصلاح جامعه و تربيت صالح
«اِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ َومَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ» (هود)88/
و منظور از اصلاح ،اصلاح عقيده ،اصلاح اخلاق ،اصلاح عمل و اصلاح روابط و نظامات اجتماعي
است(.علي بابايي)0181،
 .1دعوت به پاكسازي و تربيت اخلاقي
«فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى»(طه)11/
اين آيه اشارهي لطيفي است به اين كه در رسالت انبيا نخستين دستور قرآن براي پاكسازي انسانها
برخورد ملايم و توام با مهر و عطوفت انساني است.
و هدف آن است كه مردم جذب بشوند ،متذكر شوند و راه پيدا كنند.
 .1دعوت به سوي علم و دانش و تربيت قرآني
مهمترين دعوت انبيا به سوي علم و دانش بوده است .البته منظور از علم آن معرفت و آگاهي خاصي
است كه انسان را به اطاعت پروردگار و خوف و رجا وا مي دارد.
در روايات بسياري جايگاه و رسالت معلم و مربي را تحت عناوين زير بررسي كرده اند:
آموختن ،ثواب آموختن ،آثار انفاق علم ،پيمان گرفتن براي آموزش ،ارزش معلم و نكوهش از كسي
كه از راه علم ارتزاق مي كند.

نتایج بحث
دعوت الهي و تربيت معنوي از ديدگاه اسلام مهمترين رسالت يک معلم و مربي است .معلم و مربي
شايسته از منظر دين بايد واجد خصوصيات و ويژگيهايي باشد تا بتواند ضمن آموزش به پرورش
انسانها هم نايل شود .همچنين طبق آيات و روايات متعدد هم جايگاه بسيار رفيعي براي معلم و
مربي ذكر شده و هم مسئوليتي خطير براي او در نظر گرفته شده ،تا بتواند همانند انبيا به تربيت
صحيح اسلامي بپردازد.
البته اين شرافتها و فضايل براي معلم ،زماني ارزشمند است كه بتواند اين موهبت الهي را در وجود
خود محقق سازد و با تمام وجود در جهت كمال جامعه به تعليم و تربيت بپردازد .شرافت و مرتبت
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معلم زماني اهميت دارد كه بتواند شان خداوند و پيامبران را در وجود خود محقق سازد و پيوند
انسان به هدف متعالي خلقت يعني عبادت را برقرار سازد.

پیشخهادها
رمز موفقيت انبيا در جهت نفوذ در ديگران ،همانا توانايي در برقراري ارتباط موثر و متناسب با افراد
بوده است .پس لازم است معلمان و مربيان بتوانند با افراد خصوص ًا نوجوانان و جوانان به راحتي
ارتباط برقرار كنند و متخصصان امر تعليم و تربيت برنامهاي منسجم تدوين كنند كه همه ي ابعاد
رشد و كمال متربي را دربرداشته باشد.
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«بررسیارتباط فرهخگسازمانیو توانمخدیو انگیزششغلیبا رضایتشغلیدبیران»
(مطالعه موردی :اداره آموزش و پرورش شهرستان شاهیندژ)
اکبر معمارباشی
مهدی قنبری
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چکیده
هدف تحقيق حاضر بررسي رابطه و فرهنگ سازماني ،توانمندي و انگيزش شغلي با رضايت شغلي
دبيران شهرستان شاهيندژ در سال  0131ميباشد .از جامعه آماري اين تحقيق  211نفر از دبيران
اداره آموزش و پرئرش به روش نمونهگيري چند مرحلهاي انتخاب گرديد .جهت جمع آوري داده
ها از سه نوع پرسشنامه فرهنگ سازماني ،توانمندي و انگيزش شغلي و رضايت شغلي و براي تجزيه
و تحليل اطلاعات بدست آمده از ضريب همبستگي پيرسون و ضريب رگرسيون چندگانه استفاده
شده است .نتايج اين پژوهش بيانگر اين بود كه بين فرهنگ سازماني و توانمندي و انگيزش شغلي
با رضايت شغلي رابطه ممعنا داراي وجود دارد .همچنين متغيرهاي توانمندي و انگيزش شغلي،
فرهنگ سازماني و سن جامعه آماري پيش بيني كننده معني داري براي رضايت شغلي ميباشد.
همچنين مولفههاي توانمندي و انگيزش شغلي در مقايسه با مولفه فرهنگ سازماني متغير پيشبيني
كننده معني داري براي پيشبيني رضايت شغلي بودند.
کلمات کلیدی :آموزش و پرورش ،فرهنگ سازماني ،انگيزش شغلي ،رضايت شغلي

 . 0مدرس دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهيندژ ا Memarbashi5@gmail.com
 . 2دانشجوي كارشناسيارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهيندژ ا Mahdighanbarikeshavarz@gmail.com
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 -1مقدمه:
فرهنگ راه تازهاي براي پي بردن به زندگي سازماني به شمار ميرود .از اين رو مدير خردمند ناگزير
از توجه به فرهنگ است .هم اكنون كه بهبود نظامهاي سازماني كانون توجه گرديده است ،فرهنگ
سازماني نيز به عنوان سرچشمه همه تواناييها و ناتوانيهاي سازماني درآمده است .اگر قرار باشد
در يک سازمان معين دگرگونيهاي دلپسند و پايدار پديد آيد ،فرهنگ آن سازمان بايد دستخوش
دگرگوني شود و با دگرگونيهاي سراسر سازمان سازگار آيد .به عبارت ديگر كاميابي يا شكست
سازمانها را بايد در فرهنگ آنها جستجو كرد .با آنكه فرهنگ سازماني مجموعهاي از باورها و
ارزشهاي همگاني و مشترک است كه بر انديشه و رفتار اعضاي يک سازمان اثر ميگذارد ،ولي
بايد همواره توجه داشت كه ميان باورهاي بنيادي و آرزوهاي مديريت بلندپايه و باورها و هنجارهاي
روزانه كاركنان يک جدايي آشكار وجود دارد .تنها زماني كه درباره باورها و ارزشهاي مديريت
بالاي سازمان از سوي كاركنان رده پايين سازمان نيز پيوند استوار و همگرايي گسترده پديد آيد،
آنگاه ميتوان به وجود فرهنگ سازماني توانمندي باور داشت .دستيابي به توانمندي فرهنگ سازماني
به پديد آوردن و پايدار ماندن پيوند رواني و تعهد افراد به ارزشهاي سازمان وابسته است (طوسي،
.)11 :0172
در هر سازمان يک فرهنگ غالب وجود دارد و بر حسب ماهيت كار نيز زير مجموعهها و خرده
فرهنگهاي متفاوت شكل ميگيرد كه مبناي تفاوت آنها ،تخصص ،تكنولوژي ،منطقه جغرافيايي و
نظير اينهاست .با اينكه فرهنگ فرامحيطي بر فرهنگ سازماني مسلط است ،اما به استناد تحقيقات
موجود حتي در يک محيط اجتماعي ،سازمانهاي مختلف داراي فرهنگهاي متفاوت ميباشند.
فرهنگ غالب سازمانها رفتار سازمان و رفتار افراد را شكل ميدهد در سازمانهايي با فرهنگ بومي
اين فرهنگ ميتواند جايگزين ضوابط رسمي سازمان باشد .بنابراين در اين كه هر سازماني داراي
فرهنگي است و آن فرهنگ رفتار كاري سازمان را شكل ميدهد ترديدي نيست.
فرهنگ سازماني عبارت است از الگوي منحصر به فرد از مفروضات ،ارزشها و هنجارهاي
مشترک كه فعاليتهاي جامعهپذيري ،زبان ،سمبلها و عمليات سازمانها را شكل ميدهد (مقيمي،
 .)10 :0188فرهنگ هر سازمان خاص بر سه گروه كلي از عوامل استوار است .نخست نفوذهاي
بيروني با پايگاههاي گسترده هساتند كه سازمان بر آنها هيچ گونه نظارتي ندارد يا اگر هم دارد بسيار
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اندک است  ،مانند محيط طبيعي ،رويدادهاي تاريخي كه جامعه را شكل بخشيده است و ديگر
نيروهاي فرهنگي اجتماعي .دومين دسته عاملها عبارتند از ارزش هاي اجتماعي ،يعني باورهاي
غالب دربااره نياک سرشتي نوع انسان ،جهت گيري به سوي كنش ،هنجارهاي بقا و قدرت تبيينهاي
زماني و چيزهايي از اين شمار .سومين دسته عاملها كه بر فرهنگ اثر مي گذارند ،عاملهاي ويژه
سازماني هستند .مثلاً مردم و رويدادهاي مهم گذشته خود سازمان داراي اهميت هستند (فيضي پور
و همكاران .)21 :0183 ،يكي از عمدهترين و شايد جنجال برانگيزترين مفاهيمي كه از يكسو تلاش-
هاي نظري و بنيادي را به خود معطوف ساخته ،و از ديگر سو تمامي سطوح مديريت و منابع نيروي
انساني سازمان ها اهميت زيادي پيدا كرده ،رضايت شغلي است .اين اهميت از يک سو به دليل
نقشي است كه اين سازه در پيشرفت و بهبود سازمان و نيز بهداشت و سلامت نيروي كار دارد و از
ديگر سو ،بهعلت آن است كه رضايت شغلي علاوه بر تعاريف و مفهوم پردازيهاي متعدد و گاه
پيچيده ،محل تلاقي و نيز سازه مشترک بسياري از حوزههاي علمي مانند آموزش و پرورش،
روانشناسي ،مديريت ،جامعهشناسي ،اقتصاد و حتي سياست بوده است (هومن.)18 :0180 ،
ماركوليدز ( )2118در مطالعات خود در زمينه فرهنگ سازماني و عملكرد ،فرهنگ سازماني را
مجموعه نظامهاي ارزشي سازمان و باورها و اعتقادات مشترک اعضاي سازمان بيان كرده و ميگويند
فرهنگ سازمان بهوسيله ساختار و اهداف ،ارزشها و وظايف سازمان ،جو ،ارزشها و باورهاي
شخصي شكل ميگيرد با اين فرض كه عوامل مذكور بر عملكرد سازمان موثر است .از مباحث
اساسي ديگر سازمان و مديريت و به ويژه مديريت در آموزش و پرورش علاوه بر رضايت شغلي
و فرهنگ سازماني مي توان به انگيزش شغلي اشاره كرد .مطالعه انگيزش شغلي كوششي براي
شناخت و پاسخ به چراهاي رفتار است .اينكه چرا انسانها رفتارهاي متفاوتي دارند و چرا بعضي
از كارمندان با ميل و رغبت كار خود را انجام ميدهند و كارمند ديگري براي انجام دادن حداقل كار
بايد تحت فشار قرار گيرد ،از مباحث انگيزش است .چرايي رفتار آدمي همواره از موضوعات مورد
علاقه حوزه روانشناسي بوده است .درک چرايي رفتار افراد در محيط كار ،نيازمند بررسي و مطالعه
انگيزش شغلي است .در شرايط اقتصادي كنوني و با وجود رقابتهاي جهاني ،نيروهاي كار
برانگيخته بهعنوان نشاني از برتري تلقي ميشوند .داشتن كاركناني برانگيخته از جمله اجزاي كليدي
جهت افزايش عملكرد لازم براي سازماني است كه خواهان بقا در دنياي رقابتي كنوني ميباشد.
بررسي انگيزش كاركنان و پي بردن به علل و پيامدهاي آن حائز اهميت بسياري است .اين كار
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باعث ميشود تا گامهاي مناسبي در جهت ايجاد تغييرات و پيشگيري از شكستها برداشته شود (
داوودي و همكاران .)023 :0130 ،پژوهش حاضر يک رويكرد مديريتي داشته و به بررسي وضعيت
فرهنگ سازماني پرداخته و به بررسي ارتباط فرهنگ سازماني و توانمندي انگيزش شغلي با رضايت
شغلي دبيران اداره آموزش و پرورش شهرستان شاهيندز پرداخته است.

 -2روش پژوهش
روش پژوهش حاضر از نوع طرح همبستگي است .جامعه آماري پژوهش حاضر شامل كليه دبيران
رسمي و برخوردار از پست سازماني مصوب و شمارهدار آموزش و پرورش شهرستان شاهيندژ در
سال  0131ميباشد .از جامعه آماري پژوهش تعداد  211دبير ( 011نفر مرد و  011نفر زن) به روش
نمونهگيري چند مرحلهاي انتخاب گرديد .ميانگين سني آزمونيها  17/61با ميانه و نماي  18/1و
 11و انحراف استاندارد  6/80و دامنه سني آنها  21تا  11بود %11 .آزمودنيها مونث %31 ،متاهل،
 %06/1با مدرک تحصيلي فوق ديپلم %72/1 ،ليسانس و  %00فوق ليسانس بودند.
در اين تحقيق از سه مرحله پرسشنامه جهت اندازهگيري دادهها استفاده شده است .به منظور
سنجش و ارزيابي فرهنگ سازماني از پرسشنامه محمدي سعيدي در  1گزينه و در برگيرنده چهار
بعد فرهنگ سازماني به شرح زير استفاده گرديد .اعتبار پرسشنامه فرهنگ سازماني با استفاده از
روش آلفاي كرونباخ به ترتيب  1/31و  1/36گزارش شده است .در مرحله دوم از پرسشنامه انگيزش
شغلي به منظور سنجش ميزان انگيزش و توانمندي شغلي كارمندان در تمامي مشاغل كه تهيه شده
است ،استفاده گرديد .اعتبار آزمون اين پرسشنامه با استفاده از روش آلفا كرونباخ  1/73گزارش شده
است (پاشا شريفي .)01 :0187 ،جهت سنجش رضايت شغلي پرسشنامهاي در سال  0301طراحي
گرديد كه اعتبار اين پرسشنامه با استفاده از روش دو نيم كردن معادل  1/78گزارش شده است (پاشا
شريفي .)07 :0187 ،براي تجزيه و تحليل دادهها از ضريب همبستگي پيرسون و ضريب رگرسيون
چندگانه استفاده شده است.

 -3نتایج
همانگونه كه در جدول  0نشان داده شده استدر شاخصهاي فرهنگ سازماني بيشترين ميانگين و
انحراف معيار به ترتيب به شاخصهاي بوروكراتيک و ماموريتي و در شاخصهاي انگيزش شغلي
پيشرفت ميانگي و انحراف استاندارد به تربيت و شاخصهاي اهميت وظيفه تعلق دارد.
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متغیرها

جدول  :0شاخصها آمار توصيفي متغيرهاي پژوهشي

سن

سابقه خدمت

کارآفریخی

ماموریتی

مشارکتی

بروکراتیك

فرهخگ سازمانی

تخوع و ظیفه

هویت وظیفه

استقلال

بازخورد

انگیزش شغلی

ميانگين

18/61

07/21

01/11

08/17

06/21

20/31

20/21

07/10

07/32

08/11

07/67

02/11

انحراف معيار

6/80

8/18

1/18

1/81

1/16

1/02

00/13

1/66

1/27

1/67

2/71

27/11

جدول  2نشان ميدهد كه تمام متغيرهاي پژوهش از پيش فرض نرمال بودن برخوردار است .هرگاه
مقدار  k-sو Runsبين  +0/36و  -0/36باشد يعني از  +0/36بزرگتر و از  -0/36كوچکتر نباشد
بيانگر نرمال و تصادفي بودن است.

متغیرها

جدول  :2آزمون نرمال و تصادفي بودن دادهها

سن

سابقه خدمت

کارآفریخی

ماموریتی

مشارکتی

بروکراتیك

فرهخگ سازمانی

تخوع و ظیفه

هویت وظیفه

استقلال

بازخورد

انگیزش شغلی

رضایت شغلی

k-s

0/26

0/80

0/17

0/11

0/20

0/71

0/88

0/11

0/06

0/11

0/17

1/82

1/31

Rums

0/80

0/76

1/12

0/60

1/17

1/81

1/28

1/38

1/17

0/ 1

01

1/30

0/81

جدول  1نشان دهنده اين است كه بيشترين ضريب همبستگي بين رضايت شغلي و فرهنگ سازماني
و كمترين ضريب همبستگي بين رضايت شغلي و شاخص بوروكزاتيک وجود دارد.
جدول  :3ضریب همبستگی پیرسون بین مولفههای سازمانی و رضایت شغلی دبیران
متغیرها

1

کارآفریخی

-

2

3

ماموریتی

1/61

-

بوروکراتیك

1/63

1/54

-

4

5

مشارکتی

1/31

1/42

1/34

-

فرهخگ سازمانی

1/84

1/81

1/53

1/67

-

رضایت شغلی

1/21

1/24

1/22

1/16

1/27

6

-

همانطور كه جدول  1نشان ميدهد بيشترين ضريب همبستگي بين توانمندي و انگيزش شغلي و
رضايت شغلي 1/17و كمترين ضريب همبستگي بين بازخورد و رضايت شغلي  1/082ميباشد.
كليه ضرائب در سطح احتمال  %1معنادار ميباشند.
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جدول  :4ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرها
1

متغیرها

3

2

سن

-

سابقه خدمت

1/45

-

رضایت شغلی

1/21

1/25

-

جدول  1نشان دهنده اين است كه بيشترين ضريب همبستگي بين توانمندي و انگيزش شغلي و
رضايت شغلي  1/17و كمترين بين بازخورد و رضايت شغلي  1/082ميباشد.
جدول  :5ضریب همبستگی پیرسون بین شاخصها
متغيرها

1

تنوع وظيفه

-

هويت وظيفه

1/56

-

2

3

4

6

5

اهميت وظيفه

1/63

1/58

-

استقلال

1/43

1/42

1/56

-

بازخورد

1/59

1/63

1/56

1/47

-

انگيزش شغلي

1/81

1/79

1/85

1/74

1/79

-

رضايت شغلي

1/31

1/33

1/36

1/25

1/181

1/37

7

-

جدول  6بيانگر اين است كه با استفاده از ركرسيون چندگانه  07/1درصد از رضايت شغلي توسط
متغيرهاي پيش بين تبيين ميشود.
جدول  :6تحلیل رگرسیون نمرات متغیر ملاک بر نمرات متغیرهای پیشین
مدل

R

R2

R2تعدیل شده

خطای استاندارد

1

1/416

1/173

1/156

8/187

همانطور كه جدول  7نشان ميدهد  Fبدست آمده معني دار ايت .اين مطلب بيانگر اين است كه
حداقل يكي از متغيرهاي پيش بين (سن ،سابقه خدمت ،فرهنگ سازماني و انگيزش شغلي) در
پيشبيني متغير ملاک (رضايت شغلي) معني دار است .بنابراين باتوجه به ضرايب  βبدست آمده
مشخص ميشود كه از بين متغيرهاي پيش بين ،متغير انگيزش شغلي ( ،)1/111فرهنگ سازماني
( )1/013و سن ( )1/218به شكل معني دار رضايت شغلي را تبيين ميكنند.
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جدول  :7تحلیل واریانس برای معخادار بودن متغیرها
مدل

مجموع مجذورات

df

میانگین مجذورات

رگرسیون

2665/96

4

665/26

باقيمانده

02711/21

031

61/116

كل

01103/03

033

-

F

11/18

sig

1/1111

همچنين با استفاده از رگرسيون چندگانه مشخص شد كه  7/1درصد از رضايت شغلي توسط
متغيرهاي پيشبيني تبيين ميشود.
جدول  8نشان دهنده اين است كه  Fبه دست آمده معني دار است .اين مطلب بيانگر آن است
كه حداقل يكي از متغيرهاي پيش بين در پيشبيني متغير ملاک (رضايت شغلي) معنا دار است .با
توجه به ضرايب  βبدست آمده معلوم ميشود كه بين متغيرهاي پيش بين ،متغير ماموريتي به شكل
معني داري رضايت شغلي را تبيين ميكند.
جدول  :8آزمون تحليل واريانس براي معناداري متغيرها
مدل

مجموع مجذورات

df

میانگین مجذورات

رگرسیون

1146/39

4

286/59

باقیمانده

14272/79

195

73/194

کل

15419/19

199

-

F

3/916

sig

1/114

بحث و نتیجهگیری
امروزه دنيا را دنياي سازمانها مينامند و متوليان آنها را انسانها ميدانند و اين موضوع برخلاف آن
چيزي است كه تا قبل از دو دهه گذشته تصور ميشد كه سازمانها را ابزارهاي عقلايي براي ايجاد
هماهنگي و كنترل افراد در جهت تحقق اهداف سازماني ميپنداشتند .بنابراين امروزه بر اين باورند
كه منابع انساني باارزشترين منبع براي سازمانها به حساب مي آيند .لذا طبيعي است كه توجه به
آنها از اهميت وافري برخوردار باشد ،زيرا هر فردي در سازمان براي ارائه رفتار مناسب و مطلوب
در راستاي تحقق اهداف سازماني بايد هم انگيزه داشته باشد و هم درست برانگيخته شده باشد.
صاحبنظران علوم رفتاري و رفتار سازماني ريشه موفقيتها و شكستهاي هر سازماني را در فرهنگ
آن سازمان كه تأثيرگذار بر انگيزش شغلي كاركنان آن سازمان خواهد بود جستجو ميكنند .همچنين
انگيزه و رضايت شغلي دو عامل بسيار مهم براي تداوم حيات سازماني بحثهاي گوناگوني را به
خود اختصاص دادهاند  .نتايج پژوهش نشان داد كه بين فرهنگ سازمان و رضايت شغلي رابطه
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معنيداري وجود دارد و اين يافته با نتايج پژوهشهاي دنيسون و مشيرا ( ،)2117اسمارت و هام
( ،)2118و پتي و همكاران (  ( 2113همخواني دارد  .بين انگيزش شغلي و رضايت شغلي رابطه
معنيداري بهدست آمد .اين نتيجه با نتايج پژوهشهاي مونته سينوسو و نلسون ( ،)2118كاتزل و
تامپسون ( ،)2117يانگ ( ( ،2113ويمن ( ،)2113هويي مينگ ( )2112و ويلسون و توماس ()2117
همخواني دارد  .بين سن و سابقه خدمت با رضايت شغلي رابطه معنيداري بهدست آمد كه اين
يافته با نتايج ترنر ( )2116و جنينگز ( )2111همخواني دارد .نتايج پژوهش نشان داد كه متغيرهاي
انگيزش شغلي ،فرهنگ سازماني و سن پيشبينيكننده معناداري براي رضايت شغلي ميباشد .مولفه-
هاي انگيزش شغلي در مقايسه با مولفههاي فرهنگ سازماني متغيرهاي پيشبينيكننده معنيداري
براي پيشبيني رضايت شغلي بودند.

مخابع
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«بررسی رابطة شخصیت و توسعة حرفهای معلمان»
الهه معادیخواه

0

چکیده
انسان ،محور بهرهوري است .ازاينرو ،كلية سازمانها با هر مأموريتي كه دارند؛ بايد بيشترين وقت
و سرماية خويش را به آموزش منابع انساني اختصاص دهند؛ به گونهاي كه تمامي كاركنان در ابعاد
مختلف ،آمادگي ايجاد و پرورش بهرهوري فردي ،گروهي و سازماني را دارا باشند( .حجازي،
پرداختچي و شاهپسند.) 0188 ،توسعه حرفه اي كليد اصلي پيشرفت معلمان و رشد حرفهاي آنها،
ل فعاليتهاي طراحي شده جهت افزايش دانش ،مهارتها و نگرشهاي حرفه
است .اين مفهوم شام ِ
اي معلمان به منظور بهبود يادگيري دانشآموزان است .راهبردهاي توسعة حرفهاي به شدت تحت
تأثير شرايط زمينهاي ،مهارتهاي ارتباطي معلم ،ارزشها و اخلاق حرفهاي ،مهارتهاي تدريس،
مديريت و ويژگيهاي شخصيتي اوست .روانشناسان جديد صفات ،معتقدند كه جوهرة شخصيت
را چگونگي تركيب رفتار و تجربه ،شكل ميدهد .با اين وجود ،تحقيقات در زمينة صفات ،اين مورد
را از قلم انداخته است( .پِروين و لارنس .)0183 ،2اما طرفداران الگوي پنجعاملي بر آنند كه اين
الگو ،كاربرد بالقوهاي براي راهنمايي حرفهاي ،سلامت ،طول عمر ،تشخيص شخصيت و رواندرماني
دار د .پژوهش حاضر ،به بررسي و شناخت رابطة شخصيت معلم و مفاهيم مرتبط با آن با توسعة
حرفهاي معلمان ،ميپردازد .بيشک ،در نظر داشتن عوامل مختلف مؤثر بر توسعة حرفهاي ،ميتواند
در راستاي بهگزيني معلمان ،مؤثر باشد.
کلید واژهها :توسعة حرفه اي ،شخصيت ،معلم

 . 0كارشناس ارشد روانشناسي عمومي ا دانشگاه فرهنگيان – پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه ا پست الكترونيک:
el.maadikhah@chmail.ir
1- Pervin & Lawrence
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مقدمه
دنياي امروز ،نيازمند افرادي است كه بتوانند خود را با شرايط جديد كه هر لحظه در حال تغيير
است ،وفق دهند .از اين رو ،توسعة حرفهاي معلمان ،بايد يكي از ضروريترين برنامههاي آموزش
و پرورش باشد( .معروفي و كرمي)0131 ،
يكي از موارد ارتقاي كيفيت آموزش ،توجه ويژه به مجموعه عملكردها و ويژگيهاي معلمان
است .مهارتهاي ارتباطي معلم ،ويژگيهاي شخصيتي او ،مهارتهاي تدريس ،ارزشها و اخلاق
حرفهاي در آموزش و نگرش مثبت ،از عوامل مؤثر در انتخاب الگوهاي حرفهاي مناسب و مطلوب
و توسعة حرفهاي معلم به شمار ميرود( .اسماعيلي ،حقدوست ،بيگزاده ،بهمن بيجاري و
بذرافشان .)0132 ،همچنين ،ويژگيهاي فردي معلمان ،زمينهاي را كه تغيير و نوآوري در آن رخ مي
دهد ،تعيين ميكند( .حجازي وهمكاران.)0188 ،
معلمان ،نه تنها يكي از متغيرهاي نيازمند تغيير به منظور بهبود نظام آموزش هستند؛ بلكه مهم
ترين عاملِ ايجادكنندة تغيير نياز محسوب ميشوند .اين وضعيت دوگانة معلمان (عامل تغيير و
نيازمند تغيير) ،در اصلاحات آموزشي ،توسعة حرفهاي معلمان را به حوزهاي در حال رشد و چالش
برانگيز ،تبديل نموده است؛ اما ،آنچه در كانون اين تلاشها به منظور شناختِ توسعة حرفهاي،
مشترک است؛ يادگيري معلمان ،يادگيري چگونه ياد گرفتن و انتقال دانش به عمل براي كمک به
پيشرفت دانشآموزان است( .آوالوس)2100 ،0
سند راهبردي تحول آموزش و پرورش ( )0131نيز در قالب بيانيه ،بر ارزشها و راهبردهاي
كلان ،ارتقاي كيفيت آموزشِ مراكز دانشگاه فرهنگيان به منظور توسعة مستمر شايستگيهاي تربيتي،
علمي و حرفهاي فرهنگيان و طراحي و ارتقاي نظام تربيت حرفهاي در آموزش و پرورش ،تأكيد
نموده است .يازده مقولة كلي در قالب مدل پارادايمي ،شامل شرايط علّي (انگيزههاي بيروني و
دروني) ،مقولة كانوني (مشاركت در يادگيري حرفهاي) ،راهبردهاي توسعة حرفهاي (فردي،
مشاركتي و آموزشي) ،زمينه (مدتزمان و تمركز بر محتوا) ،شرايط مداخلهگر (عوامل سازماني و
روانشناختي) و پيامدها (براورده نشدن انتظارات ،تغيير دانش و نگرش و انتقال يادگيري) ،فرايند
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توسعة حرفهاي معلمان در مراكز تربيت معلم و روابط بين ابعاد مختلف آن را منعكس ميكند.
(طاهري ،عارفي ،پرداختچي و قهرماني.)0132 ،
راهبردهاي توسعة حرفهاي ،به شدت تحت تأثير شرايط زمينهاي و مداخلهگر قرار ميگيرد.
طاهري و همكاران ( ،)0132در مدل پارادايمي توسعة حرفهاي معلمان ،در مراكز تربيت معلم ،بر
اساس طرحِ نظامدار نظرية دادهبنياد به شرايط مداخلهگر اشاره كرده و ويژگيهاي فردي و روان
شناختيِ معلم را يكي از اين شرايط ،برشمرده است.

بیان مسئله
توسعة حرفهاي معلمان ،عبارت است از فرايندها و فعاليتهاي طرحريزي شده به منظور افزايش
دانش ،مهارتها و نگرشهاي حرفهاي معلمان براي اين كه بتوانند موجب بهبود يادگيري دانش
آموزان گردند( .طاهري و همكاران)0132 ،
كسب شايستگيهاي حرفهاي و بههنگامسازي آن نيازمند توسعة حرفهاي در سه حوزة توسعة
دانش فني ،توسعة مهارتهاي تخصصي و ويژگيهاي فردي ،حل مسئله و توسعة مهارتهاي
مديريت عمومي است .روسكو .)2101( 0پژوهش باچينسكي و هانسن ،)2101( 2نشان داده است
كه توسعة حرفهاي موجب بهبود نمرات دانشآموزان در آزمونهاي استاندارد ميشود .عوامل
مختلف ،ازجمله ،شرايط زمينهاي ،بر توسعة حرفهاي مؤثر است .تأثيرات الزامآور شرايط زمينهاي،
اظهار نظر كلي و تعميم در مورد بهترين شيوة توسعة حرفهاي را دشوار ميسازد .بنابراين ،رويكرد
مؤثر اين است كه عناصر مركزي توسعة حرفهاي را به طور روشن مشخص كنيم .سپس بهترين
شيوة انطباق عناصر را تشريح نماييم( .گاسكي)2113 ،1
باريک و ماونت )0330( 1و سالگادو ،)2112( 1فراتحليلي از رابطة ابعاد شخصيت و توسعة حرفه
حرفهاي انجام داده و دريافتند كه سنجههاي شخصيتي ،پيشبينهاي معتبري در توسعة حرفهاي در
بسياري از مشاغل و محيطهاست .طاهري و همكاران ( )0132نيزدر نتيجه پژوهش خود آورده اند
1. Roscoe
2. Buczynski & Hansen
3. Guskey
4. Barrick & Mount
5. Salgado
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كه فرايند توسعة حرفهاي معلمان ،در دانشگاه فرهنگيان ،تحت تأثر ايان دو عامل است :الف .ويژگي
هاي فردي و روانشناختي ب .عوامل سازماني.
در پژوهش ديگري دربارة نيازهاي توسعة حرفهاي ،اين نيازها در سه سطح كلي مهارتها ،بين
فردي و سيستماتيک ،طبقهبندي شده است كه هر طبقه ،تعدادي از شايستگيها را در بر ميگيرد.
(دياز ،گرت ،كينيلي ،مور ،شوارتز و كورمان .)2113 ،0در توسعة حرفهاي ،بيشترين نياز ،تقويت
مهارتهاي ارتباطي است( .زاهدي و بازرگان)0132 ،
سبحانيتژاد و زمانيمنش ( ،)0130در پژوهشي تحت عنوان «شناسايي ابعاد معلم اثربخش و
اعتبارسنجي مؤلفههاي آن» ،به اين نتيجه رسيدند كه اولويتبندي ابعاد معلم اثربخش به ترتيب،
شامل ابعاد شخصيتي ،ارزشيابي ،تدريس و مديريت كلاس درس ،ميشود.
شواهد بسياري نشان ميدهد شخصيت ،يک عامل اصلي مؤثر بر عملكرد معلم است .بر طبق
نظرية صفات ،افكار ،احساسات و رفتار ،از شخصيت نشأت ميگيرند( .باتنر ،پيجل و بيجسترا،2
)2101
يافتههاي باتنر و همكاران ( ،)2101همچنين نشان ميدهد توانايي معلم در آموزش دانشآموزا ِن
داراي مشكلات رفتاري ،با افزايش سطحِ چهار ويژگي از مدل پنجعاملي ،شامل برونگرايي ،توافق
پذيري ،وجداني بودن و گشودگي به تجربه ،افزايش مييابد .اكبري منجرمويي و كشتيآراي (،)0131
در پژوهشي با عنوان «رابطة بينِ ابعاد استادِ اثربخش از ديدگاه دانشجويان با سبک يادگيري آنها»،
عنوان كردهاند كه دانشجويان استاداني را اثربخش ميدانند كه آمادهاند به آنان گوش فرادهند؛ تعامل
را تشويق كنند؛ در موضوع تخصصي خود ،دانشمند هستند؛ احساساتي هستند؛ ياريدهنده اند؛ مي
فهمند و ميفهمانند .تحقيق ديگري نيز نشان داده است ويژگي وجداني بودن به صورت مثبت ،با
توسعة حرفهاي رابطه دارد( .هلمز ،جرال ،بووا و بلچر .)2101 ،1لي و كمپل)2101( 1نيز ،در پژوهشي
دريافتند دانشجومعلماني كه نمرات بالاتري در ويژگي شخصيتي گشودگي به تجربه دارند؛ در
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تجارب وابسته به خلاقيت ،بيشتر وارد ميشوند و بيشتر احتمال دارد ،سبکهاي تدريسِ پرورش
دهندة خلاقيت را ،بپذيرند.
يكي ديگر از ويژگيهاي مهم در افراد ،هوش هيجاني است .هوش هيجاني بالا در معلمان ،با
پيشرفت تحصيلي دانشآموزان ،همبستگي معناداري دارد .شناخت اين كه «در كلاس درس ،احساس
دانشآموزان چيست» و استفاده از آن ،براي اتخاذ تصميم بهينة آموزشي ،مستلزم داشتنِ مهارتهاي
هيجاني معلم است .دو ديدگاه متفاوت ،نسبت به هوش هيجاني ،وجود دارد :ديدگاه توانايي و
ديدگاه صفت شخصيتي .در حقيقت ،هوش هيجاني ،دانش و آگاهي دربارة هيجانها و چگونگي
تأثيرِ اين دانش و اگاهي بر روابط بين فردي را نشان ميدهد .معلماني كه هوش هيجاني بالا دارند؛
ادراک همدردي بالا و مهارتهاي اجتماعي اثربخش از خود نشان ميدهند( .قنبرلو ،غلامعلي لواساني
و اژهاي)0131 ،
لاونزبري و گيبسون ،)2101( 0بيان ميكنند كه صفات شخصيتي محدود (از لحاظ مفهومي در
حوزه) ،از صفات گستردة پنجعاملي ،محدودتر و گاهي ،اجزاي سازندة اين پنج عامل بزرگ ،هستند
ش كار.
و گاهي نيز ،ممكن است در هيچ يک از طبقهبنديهاي پنج صفت بزرگ ،نباشند .مثلِ انگيز ِ
مطالعات تجربي زيادي ،از اين ايده حمايت ميكنند كه صفات شخصيتي محدود ،ميتوانند همچون
ل
صفاتِ پنج عاملي بزرگ ،در برخي موقعيتها و جمعيتها ،براي پيشبيني معيارهاي جهاني ،شام ِ
رضايت از زندگي ،علايق شغلي و توسعة حرفهاي به كار روند( .رودريگز و ربلو .)2101 ،2نتايج
هلمز و همكاران ( ،)2101نشان ميدهد هشت صفت شخصيتي كه به طور معنادار با توسعة حرفهاي
معلم رابطه دارند؛ عبارتند از انعطافپذيري ،وجداني بودن ،ثبات هيجاني ،برونگرايي ،باز بودن به
تجربه ،خودبسندگي و انگيزة كار .پژوهش لاونزبري و گيبسون ( )2101نيز ارتباط مثبت بين دو
صفت سازگاري و ثبات هيجاني با توسعة حرفهاي را نشان ميدهد.
مک كرا و كاستا( )2118( 1به نقل از طباييان ،اميري و مولوي ،)0131 ،معتقدند بر مبناي نظرية
ت
پنجعاملي شخصيت ،ارزشها ،ويژگيهاي سازگاري ناميده ميشوند كه از طريق فعل و انفعالا ِ
ويژگيهاي شاخصيتي با محيط شكل ميگيرند .با آن كه ويژگيهاي شخصيتي و ارزشها ،سازه
1. Lounsbury & Gibson
2. Rodrigues & Rebelo
3. McCrae & Costa
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هاي مجزايي دارند؛ بسيار به يكديگر شبيه هستند( .طبائيان و همكاران .)0131 ،ساروگلو و
مونزوگارسيا( )2118( 0به نقل از طباييان و همكاران ،)0131 ،تأكيد كردهاند هم ارزشها و هم
ويژگيهاي شخصيتي ،مقولات گستردة تفاوتهاي فردي هستند كه براي مطالعة افراد ،با در نظر
گرفتن موقعيت و زمان ثابت ،مهم هستند .از آنجا كه صفات شخصيت ،وضعيتهاي پايدار و ارزش
ها ،اهداف پايدارند؛ پس ارزشها ممكن است روي ويژگيها ،اثر بگذارند .زيرا ،افراد ميكوشند به
شيوهاي رفتار كنند كه با ارزشهايشان ،هماهنگ باشد .و از سوي ديگر ،ويژگيهاي شخصيت نيز،
ممكن است روي ارزشها اثر بگذارد .زيرا ،افرادي كه به طور ثابت ،يک ويژگي رفتاري را نشان
ميدهند ،احتمال دارد ميزان ارزشگذاري به اهدافي را كه در خدمت اين ويژگيها هستند؛ افزايش
دهند.
حجازي و همكاران ( ،)0188عوامل مؤثر بر توسعة حرفهاي را در دو گروه عوامل شخصي و
زمينهاي ،سازماندهي كردهاند كه يكي از موارد عوامل شخصي ،توسعة شناختي و از مؤلفههاي آن،
كار معنادار است .به عنوان مثال ،معلمان آمريكايي ،بيشتر توسط پاداشهاي دروني ،مانند پيشرفت
تحصيلي دانشآموزان ،برانگيخته ميشوند تا نسبت به پاداشهاي بيروني مانند پرداختهاي
ارزشمند .در حالي كه در كشورهاي سنتي ،در مقايسه با فرانسه و انگلستان ،كه تدريس به عنوا ِن
تجربة معنادار زندگي محسوب ميشود؛ تدريس را به عنوان روش زندگي براي امرار معاش ،فرض
مي كنند .البته ،بايد توجه داشت كه عوامل اجتماعي نيز بر معناي كار كه مي تواند از مؤلفه هاي
ويژگي انگيزش كار باشد ،بسيار مؤثر است.

بحث و نتیجهگیری
بر اساس آن چه از مطالعة ادبيات توسعة حرفه اي و رابطة آن با شخصيت ،مشاهده مي شود؛ چهار
صفت اصلي ،از صفات بزرگ پنج عاملي و چندين صفت ديگرخارج از محدودة نظرية پنج عاملي
در توسعة حرفه اي مؤثرند .همچنين ،با توجه به زمينه ها و راهبردهاي توسعة حرفه اي كه نيازمند
تعهد ،تجربه و خلاقيت و ارتباط مؤثر با همكاران ،والدين و دانش آموزان است (حجازي و همكاران،
)0188؛ اين نتيجه مستفاد مي گردد كه مؤلفة تعهد ،با ويژگي وجداني بودن ،مؤلفة تجربه و خلاقيت،
با ويژگي گشودگي به تجربه و مؤلفة ارتباط مؤثر با ديگران ،با ويژگي برون گرايي ،مرتبط است كه
1. Saroglou & Munzo-Garsia
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پژوهش هاي گذشته نيز ،آن را تأييد مي كنند .بررسي پژوهش ها نشان مي دهد كه بيشتر آن ها از
منظر نظرية صفات ،به شخصيت و بررسي ارتباط آن با توسعة حارفه اي پرداخاته اناد .لذا پيشناهاد
مي گردد نظريه هاي ديگر شخصيت نيز در اين رابطه ،مورد توجه قرار گيرد .آن چه ميتواند در
مورد رابطة شخصيت و توسعة حرفه اي در آينده مورد بحث قرار گيرد؛ توجه به مفهوم صفات
شخصيتي ،بر اساس نظرية شناختي  -اجتماعي است .بر اين اساس ،بر خلاف نظرية صفات كه
ويژگي شخصيتي را نوعي آمادگي براي پاسخ گويي مشابه در موقعيت هاي مختلف مي داند(پِروين
و لارنس)0183 ،؛ بر اساس نظرية شناختي– اجتماعي ،رفتار ،وابسته به موقعيت است و افراد،
الگوهاي رفتاري مشخصي در موقعيت هاي مختلف دارند .اين الگوهاي مربوط به موقعيت – رفتار،
بيشتر در تبيين شخصيت ،استفاده مي شوند تا در تبيين تفاوت هاي كلي و فراموقعيتي كه روان
شناسان صفات مطرح مي كنند .به عنوان مثال ،از نظر روان شناسان شناختي – اجتماعي ،مهم تر
اين است كه به موقعيت هايي كه فرد در آن ها درون گرا يا برون گراست؛ توجه كنيم تا اين كه در
پي برون گرايي و درون گرايي به طور كلي باشيم .بنابراين ،بايد در نظر داشت ،علاوه بر توجه به
صفات شخصيتي مؤثر بر توسعة حرفه اي ،بايد به عوامل موقعيتي كه سياست گذاران و مسئولان
ستادي آموزش و پرورش ،براي معلمان ،فراهم مي آورند نيز ،توجه گردد.
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چکیده
امروزه آموزش و پرورش زيربناي عوامل موثر در توسعه هر كشور و جامعه اي است كه اين توسعه
در قبال توسعه منابع انساني فراهم مي آيد؛ فلذا تربيت معلم و منابع انساني دانش آموخته از عناصر
كليدي و استراتژيكي در توسعه آموزش و پرورش به لحاظ ساختار اداري و آموزشي محسوب مي
شود.هدف از اين مطالعه بررسي نقش دانشگاه فرهنگيان (تربيت معلم) در توسعه و بهسازي منابع
انساني آموزش و پرورش بوده است .روش مطالعه توصيفي -تحليلي و از ابزار و شيوه ي جمع
آوري اطلاعات منابع كتابخانه اي ،مقالات استفاده شده است .از جمله نتايج به دست آمده در اين
مطالعه نشان داد كه دانشگاه فرهنگيان نقش بسيارمهمي در توسعه و بهبود بخشي به كيفيت آموزشي
تربيت معلم دارد ،در واقع دانشگاه فرهنگيان عامل ارتقاي سطوح علمي -آموزشي تربيت معلم در
راستاي پيروي از سياستهاي آموزشي ساير دانشگاه ها مي باشد .دانشگاه فرهنگيان مي تواند با
برقراري رابطه با ساير دانشگاه ها و جذب و تبادل اساتيد مجرب زمينه و بسترهاي لازمه را براي
هر چه بيشتر توانمند شدن دانش آموختگان خود را كه همان معلمان جامعه هستند را فراهم آورد.
کلید واژهها :آموزش و پروش ،دانشگاه فرهنگيان ،كيفيت آموزشي ،معلمان ،منابع انساني.

 . 0دانشجوي كارشناسي علوم تربيتي ،دانشگاه فرهنگيان ،پرديس شهيد بهشتي زنجان ،ايران ا
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مقدمه:
امروزه همه كشورها بهبود بخشيدن به كيفيت تربيت معلم را به عنوان هدف كلي تربيت معلم ذكر
كرده و بر برنامه هاي آموزش و پرورش معلمان متمركز شده اند  .موضوع كيفيت بخشي به معلمان
تركيبي است از :ارتقاء دانش تعليم و تربيت ،دانش محتوايي موضوعي ،مهارتها و نگرشهاي لازم
براي تدريس مؤثر ،درک و فهم قوي از رشد و تحول دانش آموزان ،مهارتهاي مؤثر ارتباطي ،داشتن
تعهد اخلاقي و توانايي يادگيري مادام العمر و روزآمد شدن .در كشورهاي توسعه يافته اهداف
تربيت معلم در سطح ملي تدوين شده اند و همه كشورهاي مورد مطالعه در تلاش اند كه از طريق
افزايش برنامه هاي عملي و برقراري ارتباط و توازن ميان آموزش هاي نظري و عملي ،برقراري
ارتباط ميان دانشگاه ها و مؤسسات دانشگاهي تربيت معلم و اطمينان يافتن از قوه گزينش دانشجويان
براي جذب بهترين داوطلبان براي ادامه تحصيل در تربيت معلم به افزايش كيفيت برنامه درسي
دانشجو معلمان بيافزايند( ذكاوتي ،0181 ،ص .)12
جايگاه تربيت نيروي انساني در نظام آموزش و پرورش از اهميت خاصي برخوردار مي باشد .

به سخن ديگر سرمايه گذاري به منظور تربيت نيروي انساني به خصوص تربيت معلم بسيار ضروري
و الزامي است .در اين سرمايه گذاري ،قابليت مهارتهاي حرفه اي مدرسان به عنوان افرادي كه مسئول
هماهنگي و كنترل فرآيندهاي ياددهي -يادگيري دانشجو معلمان مي باشند؛ راه را براي تداوم كيفيت
بخشي و اثربخشي آموزشي در مراكز تربيت معلم به سوي مدارس هموار مي كنند .مهارتهاي حرفه
اي مدرسان تا جايي پيش مي رود كه بتواند در تربيت معلمان موفق و اثر بخش پيروز گردد(حسينيان
حيدري ،0132 ،ص .)12
بررسي سير تحولات در قلمرو تربيت معلم در ايران از آغاز تأسيس دارالفنون به عنوان نخستين
مركز تربيت معلم تا كنون نشانگر اين واقعيت است كه گرچه اين نهاد تربيتي دستخوش تغييرات و
مورد بازنگري مستمر به ويژه در جهت توسعه كمي قرار گرفته است ليكن نتوانسته است با ايجاد
تحول در راهبردها و رويكردهاي سنتي جايگاه پراهميتي در فرآيند اصلاحات و توسعه كيفي و
محتوايي آموزش و پرورش پيدا كند ،لذا بي سبب نيست كه امروزه نظام تربيت معلم در كشورمان
به علت ضعف فرهنگي ،برنامه ريزي علمي و نبود فرآيند ارزيابي از نتايج و پيشرفت مراحل اجرايي
طرحهاي اصلاحي ،با تنگناها و نارسائي هاي بسياري چون كمبود اعتبارات مالي ،نبود اهداف روشن
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در زمينه گزينش و آماده سازي معلمان و استخدام آنان ،فقدان تشكيلات تازه اي به منظور تحقق
بخشيدن به آرمان ها و ارزش هاي جديد كه در راستاي تأمين كادر شايسته آموزشي كه بتوانند با
بهره گيري از شايستگيهاي حرفه اي خود نقش كليدي را در فرآيند اصلاحات آموزش ايفا نمايند،
مواجه است .قانون تأسيس دارالمعلمين در سال 0237شمسي تصويب شد و بدين ترتيب از اين
تاريخ ايجاد مراكز تربيت معلمان زن ومرد صورت قانوني به خود گرفت كه اين مراكز متشكل از دو
شعبه ابتدايي و عالي بود ،دوره تحصيل در شعبه ابتدايي سه سال و شرط ورود به آن داشتن گواهينامه
شش ساله ابتدايي معين شده بود .به موجب قانوني كه در  11اسفند  1312به تصويب رسيد ،دولت
مكلف شد از سال  1313شمسي به مدت  5سال 25 ،باب دانشسراي مقدماتي و يک باب دانشسراي
عالي دختران در تهران و در ولايات تأسيس كند و دانشسراي عالي پسران را تكميل كند ،شرط ورود
به دانشسراي مقدماتي ،داشتن تحصيلات 3ساله متوسطه و شرط ورود به دانشسراي عالي داشتن
گواهينامه كامل متوسطه بود( فلاحي،0188 ،ص .)86

هدف پژوهش:
بررسي نقش دانشگاه فرهنگيان( تربيت معلم) در توسعه و بهسازي منابع انساني آموزش و پرورش
بوده است.

سوال پژوهش:
 -0دانشگاه فرهنگيان (تربيت معلم) در توسعه و بهسازي منابع انساني بالقوه آموزش و پرورش
با عنوان دانشجو معلماني كه در اين دانشگاه مشغول تحصيل هستند چه تأثيري دارند؟
 -2با اتخاذ چه تدابيري مي توان توسعه و ارتقاي سطوح موازين فرهنگي -اجتماعي و علمي -

آموزشي دانشجو معلمان را افزايش داد؟

روش پژوهش:
در اين پژوهش روش پژوهش توصيفي -تحليلي( اسنادي) بوده است.

ابزار و شیوه جمع آوری اطلاعات:
در اين پژوهش از ابزار و منابع كتابخانه اي ،مجلات و سايت هاي معتبر علمي براي جمع آوري
اطلاعات استفاده شده است.
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تربیت معلم و ارتقای سطوح علمی -آموزشی دانشجو معلمان
افزايش دانشگاهاي تربيت معلم و بالا بردن كيفيتآنها مي تواند از ضرورت هاي مهم آموزش و
پرورش ايران به شمار آيد .بايستي با ترتيب دادن آموزش هاي ضمن خدمت فرهنگيان ،به درسهاي
روش تدريس و توليد و كاربردمواد آموزشي بهاي بيشتري داده شود و در تدريس اين گونه درسها،
تنها به بخش نظري و عنوان ها اكتفا نگردد .آماده كردن معلمان كنوني نظام آموزشي براي استفاده
از روش هاي فعال تدريس در فرآيند ياددهي -يادگيري به صورت دوره هاي بلند مدت و كوتاه
مدت نيز از ضرورت هاست .مراكز تربيت معلم را بايستي به صورت سازمانهاي آموزشي مجهز
درآوريم كه از خدمات كار آزموده ترين استادان ومدرسان مراكز آموزشي به عنوان كادر ثابت استفاده
نمايند ،زيرا تربيت معلم شايسته ،از موثرترين وسايل اعتلاي كيفي كار آموزش وپرورش است و
معلم شايسته را فقط مدرس شايسته مي تواند تربيت كند(فلاحي ،0188 ،ص .)21
روزا ماريا تورس 0مشاور ارشد آموزش و پرورش يونيسف ،2در كتاب خود اصلاح كيفيت
آموزش را در گرو صلاحيتهاي حرفه اي معلمان دانسته و معتقد است تغيير در نظام دتعليم و تربيت
معلمان آينده ضروري است وي برنامه يادگيري معلمان پيش از خدمت و ضمن خدمت را به منزله
يک پيوستار نظام مند تلقي و نوسازي برنامه هاي درسي تربيت معلم از نظر هدف ،محتوا ،رويكردها،
روشها ،منابع و وسايل را پيشنهاد كرده است معلمان بايد دانش و تواناييهاي تخصصي و حرفه اي
خود را با تحولات آينده هماهنگ سازد .بر اين اساس كشورهاي توسعه يافته و برخي از كشورهاي
در حال توسعه برنامه ها و فعاليتهايي را براي رويارويي با اين تحولات تدارک ديده و در برنامه هاي
تربيت معلم كشورشان تغيير و تحولاتي ايجاد كرده اند .مطالعه تطبيقي كه در سال  0333ميلادي،
انجمن آسيا پاسيفيک در كشورهاي فرانسه ،آلمان ،نيوزلند ،هنگ كنگ ،چين ،ژاپن و كانادا از نظر
آموزش و به ويژه آموزش معلمان با توجه به اهداف ،نحوه گزينش ،محتواي برنامه تربيت معلم و
آماده سازي معلمان انجام داده حاكي از آن است كه آموزش معلمان از عناصر ضروري توسعه
آموزش و پرورش است .بر همين اساس در اين كشورها طول دوره آموزش معلمان و طول دوره
تمرين عملي) كارورزي (رو به افزايش است(همان منبع ،ص .)11
0- Rosa Maria Torres
2- UNICEF
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با افزايش مشاركت نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي و معلمان در رشد و تعالي كشور در عرصه
هاي ديني ،فرهنگي ،اجتماعي در سطح ملي و محلي به عنوان نهاد مولد سرمايه انساني ،فرهنگي و
اجتماعي موجب اصلاح ،ارتقا و نگرش به آموزش و پرورش به عنوان سازمان فراگير ونيروي
اثرگذار اجتماعي در خدمت اهداف رشد و تعالي كشور به ويژه اهداف فرهنگي و اجتماعي مي
شود و ايجاد سازوكار لازم براي تقويت جايگاه و منزلت فرهنگي و اجتماعي معلمان را فراهم مي
نمايد) سند تحول بنيادين آموزش و پرورش.)0131 ،
دكتر مهر محمدي به ويژگي هاي معلم موفق و اثربخش چنين اشاره مي كند كه معلم موفق و
اثر بخش معلمي است كه بتواند اهداف يادگيري را در كلاس درس سامان دهد و از نتايج پژوهش
هاي علمي در كلاس خود بهره جويد ،در ارائه تكاليف يادگيري ،ميزان آن در نوع بازخورد و ...از
تكنيكهاي برتر و نوين استفاده كند .معلمي كه فقط محتواي برنامه هاي درسي را ارائه مي كند ديگر
به عنوان يک معلم حرفه اي و شايسته شناخته نمي شود ،از معلمان انتظار بيشتري مي رود و اين
انتظارات بايد در برنامه هاي آموزشي پيش از خدمت و در حين خدمت از طريق تربيت كنندگان
معلم برآورده شود) حسينيان حيدري ،0132 ،ص .)18

تأثیر دانشگاه فرهخگیان در روند آموزشی تربیت معلم و بازخورد آن در عملکرد دانشجو
معلمان
مطالعه تطبيقي كه در زمينه رشد حرفه اي معلمان در دوره هاي تربيت معلم ميان دو كشور ژاپن و
ايالات متحده آمريكا در سال  2110صورت گرفت ،نشان داد كه ارائه روش هايي براي ايجاد كردن
تغيير و اصلاحات و تجديد حيات در زمينه رشد حرفه اي آموزش معلمان هر دو كشور ضرورت
دارد .در كتاب " تفكر درباره تحولات آينده آموزش و پرورش "كه محصول گردهمائي هاي سالهاي
0381و  0380ميلادي در يونسكو است به تحول نقش معلم در برنامه هاي تربيت معلم اشاره شده
است ،بر اساس اعلاميه ي جهاني " آموزش براي همه "كه در سال  ، 0331كنفرانس جهاني آموزش
و پرورش در يونسكو آن را صادر كرده كه يكي از زير ساخت هاي مهم و كارساز در اين زمينه
بهسازي تربيت معلم قلمداد شده است .در واقع دانشگاه فرهنگيان با استفاده تلفيقي از سطح دانش
و معلومات اساتيد بومي و غيربومي كه هر يک با توجه به نوع تخصصي كه دارند به انتقال معلومات
و آموزش به دانشجو معلمان مي پردازند .بر اساس يافته هاي برخي از تحقيقات ،فارغ التحصيلان
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اين مراكز)تربيت معلم سابق (اذعان داشته اند كه آموخته هايشان در تربيت معلم چندان كارساز
نبوده و در مواجهه با واقعيات ،بهره مندي اندكي نسبت به هزينه صرف شده در آن مراكز صورت
گرفته است) استيري ، 0171 ،ص.)11
دروس اصلي تخصصي تا حدودي نيازهاي فني و مهارتي دانشجو معلمان را تأمين مي كند و
كمبود امكانات و ساعات دروس عملي ،فقدان كتاب هاي درسي مناسب از مشكلات اصلي مراكز
تربيت معلم بوده است مطالعه تطبيقي ديگري در منطقه آسيا پاسيفيک در سال  0338انجام شد .در
اين بررسي مسائل و مشكلات حياتي در زمينه نظام آموزش معلمان در پنج كشور آسياي غربي
تايوان ،ژاپن ،هنگ كنگ ،سنگاپور ،چين ،استراليا و ايالات متحده آمريكا مقايسه شد ،نتايج اين
مطالعات نشان داد كه عليرغم وجود تفاوتها در كشورهاي مورد مطالعه شباهتهاي بسياري در ماهيت
مشكلات در زمينه تربيت معلم وجود دارد و بيشتر اين مشكلات در خصوص برقراري ارتباط و
توازن ميان تئوري و عمل در برنامه تربيت معلم و نيز تلاش براي برقراري توازن ميان تأمين و
درخواستها و مطالبات معلمان ،ميزان كنترل مركزي تربيت معلم ،شرايط استخدام ،مكان برگزاري
كلاسها و ويژگيهاي مدرسان بود (كاشف ،0187 ،صص .) 71-68
در مباحث قبلي كه تشريح داده شد و از تأسيس دانشگاه فرهنگيان سخن به ميان آمد در واقع
هدف از تأسيس دانشگاه فرهنگيان را عامل برطرف كننده اين نوع مشكلات نام برديم .در سند تحول
بنيادين آموزش و پرورش در مورد استقرار نظام ملي تربيت معلم و راه اندازي دانشگاه ويژه فرهنگيان
با رويكرد آموزش تخصصي و حرفه اي تربيت محور توسط وزارت آموزش و پرورش با همكاري
دستگاه هاي ذي ربط و همچنين رصد كردن تحولات نظام آموزش و پرورش و تربيت معلم و
تحولات علمي در حوزه علوم تربيتي در سطح منطقه ،جهان اسلام و بين الملل وبومي سازي تجربيات
و يافته هاي مفيد آنها و بهره مندي آگاهانه از آنها در چارچوب نظام معيار اسلامي و جلب مشاركت
دانشگاههاي برتر و حوزه هاي علميه در امر تربيت تخصصي حرفه اي و ديني معلمان ،كارشناسان
و مديران با همكاري دانشگاه فرهنگيان و به اصلاح و به روزآوري روشهاي تعليم و تربيت با تأكيد
بر روشهاي گروهي ،فعال و خلاق با توجه به نقش الگويي معلمان اشاره شده است) سند تحول
بنيادين آموزش و پرورش.)0131 ،
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هدف ديگر از تأسيس دانشگاه فرهنگيان تربيت منابع انساني مي باشد كه براي تغيير و تحول در
آموزش و پرورش و عامل توسعه و بهسازي ساختار و موازين اداري و آموزشي در آموزش و
پرورش گردند .تغيير و تحول در يک نظام آموزشي زماني امكان پذير است كه مجموعه عناصر
سازنده فعاليتها ،نظام مند و پژوهش مدار ،بررسي و متحول شوند .در اين راستا نقش نيروي انساني
بسيار مهم است و معلم از مهمترين عوامل رشد مؤثر در توسعه كيفي و محتواي تربيت معلم به
شمار مي رود .از سوي ديگر متناسب بودن نظام آموزشي تربيت معلم با عصر اطلاعات و ارتباطات
براي مقابله با نيازهاي متنوع و پيچيده مي تواند نقش اساسي داشته باشد ،از آنجايي كه مباني فلسفي
و مباني اجتماعي از نظام آموزشي و برنامه درسي جدايي ناپذير نيست .لذا با وجود گسترش اطلاعات
و تغيير روز افزون ساختار سازمانها ،روشها ،اطلاعات ،ابزار و انتظارات اين مباني بايد متناسب با
عصر حاضر تغيير يابد تا بتواند نياز جامعه را برآورده سازد(سليمانپور ،0131 ،ص .)61
ضرورتهاي متعدد جهان امروز ،ايجاب مي كند كه مراكز تربيت معلم به كادر ثابت وتمام وقت
آموزشي مجهز شوند تا فعاليت سالانه ي آنها با نقل و انتقالات و تغيير و تبديلهاي اداري گاه و بيگاه
متوقف نشود و فعاليتهاي آموزشي در اين مراكز ثبات واستمرارداشته باشد .بدون ترديد ،براي تحقق
اين نظر لازم است مراكز تربيت معلم درسازماندهي كار خود ،استقلال و اختيار عمل داشته باشند و
براي جذب بهترين مدرسان و مربيان و استفاده بهينه از خدمت تمام وقت آنان مختار باشند(فلاحي،
 ،0188ص .)12

نقش اساتید و دانشجو معلمان در ارتقای سطح علمی -آموزشی تربیت معلم
ارزشيابي و ارزيابي به منظور پي بردن به ميزان موفقيت فراگير) فراگيران (در رسيدن به هدفهاي
آموزشي مورد نظر ،بايد توانايي هر فرد فراگير در جريان آموزش و همچنين پايان آموزش مورد
اندازه گيري قرار گرفته و سطح موفقيت وي در رسيدن به هدفهاي تعيين شده مشخص گردد(
كيامنش ،0173 ،ص .)12
بديهي است از عناصر مهمي كه در كسب هر چه بيشتر مهارت دانشجويان در امر ارزشيابي مؤثر
خواهد بود ،نحوه ارزشيابي مدرسان است .در حالي كه نتايج تحقيق حاكي از آن است كه بيش از
41درصد سؤالات مدرسان در سطح دانش و فهميدن قرار داشته است نگاهي به تجارب چند كشور
پيشرفته جهان ما را در امر تربيت و قابليتهاي حرفه اي معلمان و از جمله مدرسان آن مراكز روشن
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تر مي سازد .در چند كشور جهان تمرين مهارتهاي عملي به شكل خودآموزي ،اقدام پژوهشي و
تحقق و تقويت صلاحيت حرفه معلمي در طول خدمت دنبال شده است .برنامه درسي كسب
صلاحيت معلمي در ژاپن و انگلستان متناسب با ساختار نظام آموزشي برنامه ريزي شده و مهارتهاي
مورد نياز تربيت معلم بر اساس دوره هاي گوناگون تحصيلي سازماندهي شده است ،در بعضي از
كشورها رويكرد تدريس عملي در برنامه تربيت معلم فعاليت مدار است و بر شركت در سمينارهاي
آموزشي و تحقيقاتي تأكيد مي كند .معمولاً آموزش عملي به صورت هاي مختلف از جمله مشاهده
مهارتها و كسب آنها ،ارزيابي با حضور معلمان مجرب ،مديران مدارس و استادان دانشگاه و مراكز
تربيت معلم آلمان ،انگلستان ،ژاپن انجام مي شود .در چين دانشجو معلمان را به عنوان آسان كنندگان
يادگيري دانش آموزان ،مطالعه كنندگان هميشگي دانش ،تهيه گنندگان برنامه هاي درسي نو و
مبتكران روش هاي جديد تدريس گزينش مي كنند .توانايي تدريس ،مهارتهاي برنامه ريزي ،نظارت،
ارزيابي ،روش تدريس ،كنترل و مديريت كلاس ،فناوري اطلاعات و ارتباطات كه نقش اساسي در
دريافت گواهينامه هاي معلمي دارد .معلم فكور معلمي اثرگذار است از اين روي برنامه هاي آموزشي
تربيت معلم بايد طوري طراحي شوند كه عملكردهاي فكورانه را تشويق كنند ،توانايي هاي حرفه
اي معلمان را بالا ببرند ،نظريه و عمل را توأم سازند ،زمان قابل توجهي را به كارورزي اختصاص
دهند و به مدرسان مراكز تربيت معلم اجازه دهند عملكردهاي فكورانه را تشويق كنند ،مشاركت
بين دانشگاهها ،مدارس و معلمان را آسان و ممكن سازند .معلم امروز با نيازي خواستگاه ،شرايط و
وضعيتي نوين نسبت به فرآيندهاي ياددهي -يادگيري روبرو است كه مي بايست با نقشي متفاوت
با كلاس سنتي عمل نموده و خود را به دانشها و مهارتهاي نوين مجهز ساخته تا بتواند پاسخگوي
نيازها و چالشهاي آموزشي امروز گردد(معتمدي ،0183 ،ص.)12

بحث و نتیجه گیری
تربيت معلم و هدف از آموزش دانشجو معلمان در اين دانشگاه در واقع رشد و توسعه دانشجو
معلمان در حيطه علمي -آموزشي و ارتقاي سطوح فرهنگي -اجتماعي و اينكه عامل توسعه و بهسازي
منابع انساني كه در تربيت معلم آموزش مي بينند براي آموزش و پرورش با اهداف بلند مدت باشند .

هدف از تأسيس دانشگاه فرهنگيان توسعه و بهبود بخشي به كيفيت آموزشي تربيت معلم مي باشد،
در واقع دانشگاه فرهنگيان عامل ارتقاي سطوح علمي -آموزشي تربيت معلم در راستاي پيروي از
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سياستهاي آموزشي ساير دانشگاه ها مي باشد ،و طبعاً موجب ايجاد فضاي گسترده علمي -آموزشي
در جهت توسعه دانشگاه و دانشجو معلمان مي باشد چرا كه با نظام آموزشي جديد ارتباط دانشگاه
فرهنگيان با دانشگاههاي ديگر متحول شده و مي تواند در واقع از تجارب و منابع انساني ساير
دانشگاه ها هم بهره ببرد ،دانشگاه فرهنگيان با جذب هيئت علمي در تربيت معلم ،در واقع موجب
زمينه آغاز توسعه ي منابع انساني در تربيت معلم و خروجي آن در آموزش و پرورش را فراهم
نموده و همچنين اساتيدي كه به عنوان هيئت علمي در اين دانشگاه پذيرفته شده اند ،طبق ساختار
و برنامه ريزي هاي آموزشي شوراي عالي انقلاب فرهنگي ،موظفند كه خود را در راستاي توسعه و
پيشبرد اهداف ساير دانشگاه ها و همچنين آموزش و پرورش روز به روز بر سطح علمي خود
بيافزايند و انديشه ها و نظريه هاي جديد و نو را در عرصه علم ودانش به دانشجو معلمان ارائه كنند
كه در اين بين دانشجو معلمان هم با نگرش مسئولانه خود نسبت به وظايف و عملكردهايي كه بايد
در راستاي توسعه دانشگاه و آموزش و پرورش داشته باشند ،اقدام به نوآوري و خلاقيت در تربيت
معلم به جهت نيروهاي بالقوه آموزش و پرورش كنند.

پیشخهادات
 -0بازنگري در مسائل علمي -آموزشي و ارتقاي سطوح فرهنگي -اجتماعي و علمي -آموزشي
دانشجو معلمان با توجه به تدوين و برنامه ريزي هاي آموزشي دانشگاه در جهت توسعه و بهسازي
منابع انساني با اهداف بلند مدت براي آموزش و پرورش.

 -2ايجاد تعامل با ساير دانشگاهها و استفاده از تجارب آنان در زمينه سياست هاي آموزشي و
اداري مربوط به دانشگاه و استفاده از اساتيد بومي و غيربومي با سطوح بالاي علمي -آموزشي در
جهت برقراري توازن بين آموزش نظري و عملي) مهارتي ( با هدف توسعه و بهسازي منابع انساني
تربيت معلم.

 -1ملزم نمودن اساتيد و دانشجو معلمان به نوآوري و خلاقيت و انديشه هاي جديد در راستاي
توسعه منابع انساني آموزش و پرورش .فعال و پويا نمودن دانشجو معلمان با انتشار نشريات علمي -
آموزشي هفتگي يا ماهانه دانشگاه در حيطه تعليم و تربيت و همچنين ايجاد انجمن هاي علمي-

دانشجويي در دانشگاه به جهت تبادل اطلاعات و به روز بودن دانشجويان در مباحث مطرح شده
علمي روز دنيا.
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 -1ايجاد تفاهم نامه هاي همكاري با ارگان ها ،دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي در حيطه
علمي -آموزشي و همچنين حمايت از طرح هاي پژوهشي اساتيد و دانشجو معلمان چه به لحاظ
مالي و يا امكانات آموزشي.

 -1ايجاد فرصتهاي مطالعاتي براي اساتيد و هئيت علمي دانشگاه فرهنگيان براي فرستادن آنان
به خارج از كشور توسط وزارت علوم ،تحقيقات و فن آوري و سازمان مركزي دانشگاه فرهنگيان
جهت كسب تجربيات علمي -آموزشي كشورهاي توسعه يافته.

 -6ايجاد چرخه توليد علم و تأليف كتاب هاي متعدد در زمينه هاي علمي مختلف توسط
اساتيد و هيئت علمي دانشگاه فرهنگيان و همچنين حمايت دانشگاه از تأليفات و توليدات علمي
آنان در جهت منتشر نمودن تأليفات آنان به نام خود دانشگاه فرهنگيان.

مخابع:
.0

استيري ،داوود ،0171 ،برنامه ريزي درسي ،اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران ،ص.11

.2

حسينيان حيدري ،فرزانه سادات ،0132 ،بررسي مهارتهاي حرفه اي و عملي مدرسان مراكز تربيت
معلم از ديدگاه

.1

مديران ،مدرسان و دانشجويان ،تهران :فصلنامه مشاوره شغلي و سازماني ،دوره پنجم ،شماره،01
ص .12

.1

همان منبع ،ص .18

.1

ذكاوتي ،علي ،0181 ،دانشگاه و آموزش و پرورش ،انتشارات :ناشر قلم ،ص ،12

.6

سليمانپور ،جواد و همكاران ،0131 ،مقايسه ديدگاه معلمان و دانشجو معلمان در ارزيابي برنامه
درسي تربيت معلم عصر فاوا براساس مباني فلسفي و اجتماعي ،تهران :فصلنامه فن آوري اطلاعات
و ارتباطات در علوم تربيتي ،سال دوم ،شماره اول ،ص.61

.7

فلاحي ،كيومرث ،0188 ،بررسي جايگاه انتخاب و تربيت معلم در ساختار تشكيلاتي وزارت
آموزش و پرورش ،تهران :پژوهشكده تعليم و تربيت ،ص .21

.8

همان منبع ،ص .12
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 -01 .00كاشف ،مجد ،0187 ،ارزشيابي برنامه درسي جديد تربيت بدني مراكز تربيت معلم از نظر
پاسخگويي به نيازهاي حرفه اي دانشجو معلمان از ديدگاه مدرسان ،مديران و دانشجويان ،پايان
نامه كارشناسي ارشد دانشگاه تربيت مدرس ،صص.71-68
 -00 .02كيامنش ،عليرضا ،0173 ،ارزشيابي آموزشي ،تهران :انتشارات پيام نور ،ص.12
 -02 .01معتمدي ،عبدالله ،0183 ،بررسي نحوه ارزشيابي مدرسين درس شيوه هاي ارزشيابي مراكز
تربيت معلم ،پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه تربيت مدرس ،ص.12
 -01 .01وزارت آموزش و پرورش ،) 0131 ) ،سند تحول بنيادين آموزش و پرورش ،تهران :دبيرخانه
شوراي عالي آموزش و پرورش.

«نقش دانشگاه فرهخگیان در تربیت معلم حرفهای»
دکتر داریوش امینی
احسان دولتی

0

2

چکیده
در سند تحول راهبردي نظام تعليم و تربيت رسمي جمهوري اسلامي به درستي ضرورت باز تعريف
سياست هاي تربيت و نگهداشت معلمان با تأكيد بر نقش آموزش و پرورش مطرح شده است.
استقرار نظام ملي تربيت معلم با رويكرد آموزش تخصصي تربيت محور با همكاري دستگاههاي
ذيربط نقش اساسي دانشگاه ويژه فرهنگيان در تحول بنيادني را روشن ميكند؛ تشكيل گروههاي
آموزشي و پژوهشي در زمينه روشها و فنون آموزشي ،برنامهريزي درسي ،روشهاي تخصصي
تدريس در حوزههاي موضوعي مر بوطه ،روشهاي ارزشيابي و تحقيق،كارورزي و تمرين معلمي،
پژوهش در رويكردهاي تربيت معلم و برنامههاي درسي و ...به قصد تحول در برنامهها و روشهاي
موجود تشكيل شده و با ايدههاي تحول گرايانه و با نيروهاي متخصص و اهل پژوهش در اين
دانشگاه ميتواند زمينههاي اين رويكرد تحوّلي و نوآورانه را به طور موثر در آموزش و پرورش
نهادينه نمايد.بنابراين مقايسه وضع موجود نظام ساختاري مراكز تربيت معلم با معيارهاي از قبل
تعيين شده و مقايسه وضع موجود نظام با رسالت و اهداف و انتظارات از دانشگاه ،فرهنگيان تضمين
كننده كيفيت آموزشي در اين دانشگاه خواهد بود؛ به اين ترتيب كيفيت نظام آموزشي در دانشگاه با
سطح انتظارات مسئولان پرديس هاي آموزش عالي ،مدرسان و دانشجويان و ديگر افراد ذيربط در
جامعه رابطه داشته و هزينه خاص خود را دارد توجه به اين مولفهها يكي از نكات مهم در تحول
بنيادين در نظام آموزشي كشور خواهد بود اجرايي كردن چنين سازمان كيفي در دانشگاه فرهنگيان
به برنامهريزي نياز دارد.
کلید واژه ها :مديريت كيفيت،تربيت معلم ،برنامه درسي ،مدرس،دانشجو،ساختار
 . 0دكتري تخصصي روانشناسي ،استاديار دانشگاه فرهنگيان
 . 2دانشجوي كارشناسي علوم تربيتي،دانشگاه فرهنگيان
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مقدمه
ضرورت ايجاد تغيير در كيفيتها براي استفاده از منابع سرشار و ارزشمند قشر جوان كشور در
دانشگاه فرهنگيان به منظور افزايش توان ملي براي پاسخگويي به نيازهاي آموزشي و پرورشي در
شرايط رقابتي امروز امري اجتنابناپذير است .اين دانشگاه با داشتن امتيازات بالقوه و خاصي كه
براي آن بر اساس اساسنامه در يک استراتژي راهبردي قائل شدهاند ميتواند با در نظر گرفتن رسالت
خود بهترين متقاضيان و داوطلبان تحصيل در آموزش عالي كشور را جذب و تربيت نمايد (كالاار،0
 .)2101از آنجايي كه در آموزش و پرورش نقش نيروي انساني بسيار مهم است و معلم از مهمترين
اركان موثر در رشد و توسعه كيفي و محتوايي تعليم و تربيت به شمار ميآيد اين دانشگاه چه از
جهت تربيت محققان طراز اول و چه در ارتباط با احتياجات نيروي انساني در هر حال بايد به
عاليترين سطح تخصص در هر رشته تحصيلي منتهي شود اين ويژگي تحصيلات عالي در اين
دانشگاه تا حدي خطمشي برنامهريزي دانشگاهي را مشخص ميكند به اين معني كه در هر رشته از
تحصيلات اين دوره ها در رابطه با هر نوع تخصص محتواي كار مشخص است و نحوه عرضه هر
م بحث نيز بر حسب آنكه جنبه نظري يا كاربردي موضوع مورد تأكيد باشد به تخصص و توان و
علاقه استاد مربوطه بستگي دارد .تخصص و علاقه استاد ميتواند منتهي به ارائه دانش موثر به دانشجو
معلمان اين پرديسهاي آموزشي گردد .دانشي كه منبع گرانقدر ملي است و برخلاف منابع كمياب
ديگر قابل جانشيني نيست اين دانش در صورتي كه در هر رشته دانشگاهي با نظام آموزشي كيفي
عرصه شود ،قابليت بيشتري خواهد داشت(ماير.)2101 ،2

ضرورت و اهمیت کیفی سازی برنامه ها
كيفيّت مصدر جعلي عربي است و به پارسي چوني و چگونگي را گويند.در اصطلاح يعني چگونگي
و حالت و وصفي كه در چيزي حاصل شود(دهخدا،لغت نامه،ذيل كيفيت)
لازمه كيفيت،تغيير و نوآوري است.كيفيت در نظام آموزشي،تربيت معلم،معلم با نوآوري در
ارتباط تنگاتنگ است ،بايد با آن مأنوس وهمگرا شد.جايگاه آن در انديشه بارور است نه انديشه
شناور.محصول انديشه نو و ناب است.خط عزيمت به هدف نوآوري و تغيير است .بلوغ كاري
0-Klauer
2- Mayer
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است.طرح ايده هاي هدفمند با شواهدو دلايل،با ذهن بالغ است.نوخواهي نيست بلكه نوجويي
است.با جُستن وجستجو به مقصد مي رسد.بكاربستن مفاهيم جديد است.تغيير و تحول در كيفيت
به معني قالب ساري نيست بلكه قالب شكني است.در حكم تعمير نيست بلكه تغييري است براي
جلو رفتن.خود باوري است نه ديگر باوري .خلاف آمد عادت حركت كردن است.محصول ذهن
شاداب است.قضاوت شهودي است.بلاخره نگرش سيستمي و همه جانبه به اجزاي يک نظام هدفمند
و زير نظام ها در حوزه هاي مختلف چون:نظام مديريتي ورهبري،نظام كاركنان،نظام ارتباطات
موثر،نظام اداري وتقنيني،نظام ارزشيابي،نظام فرهنگي،نظام فناوري هاي نوين و نظام برنامه ريزي
كوتاه مدت وميان مدت وبلند مدت(سيف.)0131 ،
البته درنوآوري و تغيير كيفيت متعالي شوق زدودن غبار كهنگي اصل است.از صرف وقت افراد
براي كار هاي تكراري،موازي،نسنجيده،غير مكمل و غير ضروربايد اجتناب كرد.در كيفيت بخشي
استفاده از داشته ها و تجارب،انسجام دروني،سنجش و ارزيابي پيشرفت ها با نگاه واقع بينانه به
اسناد فرا دستي نيز اصل اساسي است(شايمنسكي.)2102 ،0
دانشگاه فرهنگيان ركن ركين تحول وتعالي تربيت معلم كشوركه با توجه به اساسنامه خود در
اشاعه و واردن كردن تازهترين پديدههاي علمي و فني و تكنيكي به نظام آموزش و پرورش كشور
ميتواند موجب بهبود كيفيت فعاليتهاي تخصصي و فني از طريق نوآوريها و روشهاي جديد
باشد ،در چنين شرايطي است كه نوآوري و يافتههاي جديد علمي در حوزه تعليم و تربيت و
روانشناسي به محيط كار نظامهاي آموزشي نفوذ ميكند و بهبود شرايط و كيفيت فني و تكنيكي
فعاليتها را موجب ميشود .اين نوآوريها بر اساس آموزشهاي نوين به عنوان ارائه دهنده خدمات
كيفي آموزشي و پژوهشي و ديگر خدمات به دانشجو معلمان و گروههايي كه از آنها استفاده
ميكنند،نيازمند شناخت ،درک و نظر به انتظارات ،نيازها و خواستههاي گوناگون نظام آموزشي
كشور است .دريافت درست از اين مولفهها ميتواند به آموزش كيفي در دانشگاه منجر شود(نرمند،2
 .)2101بر حسب تعريف كيفيت آموزشي در پرديسهاي تربيت معلم حالت ويژهاي از يک كيفيت
است كه پاسخگوي نيازهاي ويژه در يک گستره زماني و مكاني خاص باشد ،اين كيفيت در آموزش
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عالي فرهنگيان چند بعد اساسي را ميتواند شامل شود كه هر كدام وابستگي زيادي به وضعيت
محيطي نظام دانشگاهي ،مأموريت يا شرايط و استانداردهاي رشتههاي موجود دبيري دارد .بنابراين
مقايسه وضع موجود نظام ساختاري مراكز تربيت معلم با معيارهاي از قبل تعيين شده و مقايسه
وضع موجود نظام با رسالت و اهداف و انتظارات از دانشگاه ،فرهنگيان تضمين كننده كيفيت
آموزشي در اين دانشگاه خواهد بود؛ به اين ترتيب كيفيت نظام آموزشي در دانشگاه با سطح انتظارات
مسئولان پرديس هاي آموزش عالي ،مدرسان و دانشجويان و ديگر افراد ذيربط در جامعه رابطه
داشته و هزينه خاص خود را دارد .توجه به اين مولفهها يكي از نكات مهم در تحول بنيادين در
نظام آموزشي كشور خواهد بود ،اجرايي كردن چنين سازمان كيفي در دانشگاه فرهنگيان به
برنامه ريزي نياز دارد بايد توجه كرد كه علت وجودي و مأموريت اين دانشگاه چيست؟ به كجا
(چشمانداز) ميخواهد برسد؟ براي چنين راهبردي چه بايد كرد؟(تريتر)2101 ،0
بر اين اساس به منظور ايجاد ساختار متناسب كه فلسفه و تفكر سازماندهي كيفي در آن به اجرا
درآيد .بايد ساختارهاي سنتي موجود ارزيابي و تجديد بنا شوند .در سيستمهاي سازماني جديد
خطوط مديريت،اختيارات ،مسئوليتها و تصميمگيريها بر مبناي انجام امور كيفي بايد شكلي تازه
بگيرد .در پرديسهاي دانشگاهي تربيت معلم ساختاري لازم است كه انعطافپذيري بيشتري براي
كسب نظريات و آمادگي و كارآيي بالاتر براي ايجاد بهبود سازماني وجود داشته باشد.عدم توجه به
رويكردها ،روش ها و ابزارهاي جديد مانع جدي پذيرش و حمايت براي اجراي سازماندهي كيفي
در دانشگاه فرهنگيان است.در صورت واقع نشدن اين سازمان در نقش راهبردي ،كيفيت فعاليت در
دانشگاه كاهش خواهد يافت.از طرف ديگر توجه به ارتباط منسجم و موثر بين دانشگاههاي كشور،
جامعه دانشگاهي و دستگاههاي اجرايي و ستادي در جهت حمايت از دانشگاه فرهنگيان و تخصيص
بودجه واعتبار دانشگاهي به توسعه كمي و كيفي دانشگاه كمک خواهد نمود(سوران.)0131 ،
شايد وجود ساختار قدرت چند بعدي حاكم بر دانشگاهها (وزارت علوم ،وزارت بهداشت و
دانشگاه آزاد و موسسات آموزش عالي غير انتفاعي و )...نقطه ضعفي براي مديريت يگانه راهبردي
و كيفي در آموزش عالي كشور و متعاقب آن دانشگاه فرهنگيان باشد.اما به هر حال توجه و عنايات
بالاترين مقامات و مسئولان اجرايي كشور از تأسيس و فعاليت دانشگاه و فرهنگيان از نقاط قوت
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اين دانشگاه براي بكارگيري تمامي توان خود در جهت بهبود ساختار مراكز تربيت معلم كشور به
حساب ميآيد .به هر حال تحصيلات عالي مبتني بر تربيت دبير مورد نياز آموزش و پرورش خط
مشي برنامهريزي دانشگاه فرهنگيان رامشخص ميكند ،به اين معني كه مدل و الگوي جذب داوطلبان
تحصيل در اين دانشگاه،جذب و ارتقا جايگاه اعضاي هيأت علمي ،تجهيزات و امكانات مورد نياز
و مديريت سازماني اين دانشگاه را با اين الگو راهبردي ميتوان مشخص نمود(شعباني.)0131 ،
در مدل پذيرش دانشجو مي توان به مدل استخدام فارغ التحصيلان از دانشگاه ها،مدل سفارش
تربيت معلم به دانشگاه هاي ديگر،مدل پذيرش دانشجوي متعهد خدمت و يا از ايده هايي چون:
ايده نخبه پروري با شناساي از دوران تحصيل،ايجاد نگرش معلمي از دوره دبيرستان،مشاركت
مشورتي هدفمنداوليا،الگوي تلفيقي با استفاده از دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه هاي تخصصي
كشوركه نتيجه آن تربيت معلماني خلاق،نوآور،برنامه ريز ،متعهد،صاحب بصيرت،داراي مهارت
حرفه اي و تلاشگر باشد.سرفصلهاي آموزشي و درسي اين دانشگاه بايد فرصت خودآموزي و
خودكفايي را در امر تحصيل و تحقيق و رسيدن به توان علمي و كاركردي بالا را از همه جهت براي
دانشجوان فراهم آورد در وضع فعلي دانشآموختگان دانشگاهها و به اصطلاح متخصصان ساخته و
پرداخته روشهاي آكادميک با آنچه خارج از بيان استاد و كتاب است،بيگانهاند و ناچار بايد در
محيط كار و ضمن عمل و تجربه به مهارتهاي لازم و تخصص نسبي پس از پايان تحصيلات راه
پيدا كنند و چه بسا در مرحله اشتغال به روشهاي سنتي كشيده شوند و اغلب بين آنچه در جريان
تحصيلات رسمي و كلاسيک آموختهاند با آنچه در عمل مبناي كار آنها قرار ميگيرد شكاف عميق
وجود داشته باشد .آنچه اين شكاف به عنوان لطمات آموزشي به نظامآموزش و پرورش ممكن است
وارد كند در بسياري از مواقع جبرانناپذير است(پلانكو.)2101 ،0خوشبختانه دانشگاه فرهنگيان از
اين امر مستثني است .زيرا دانشآموختگان ضمن تحصيل با گذراندن دروس كارورزي در بطن
محيطهاي كار آموزش و پرورشي قرار ميگيرند و با علم روز و توأم با فنآوريهاي نوين آموزشي
و پرورشي ميتواند موجب رشد و تعالي نظام آموزشي كشور باشند .در سود بخشي اين روش به
عنوان نمونه زنده به وضع آموزشي پزشكي در كشور اشاره ميكنيم در اكثر دانشگاهها در رشتههاي
پزشكي با اجراي برنامههاي مربوط به دوره دستياري و اشتغال در بيمارستانها از سال سوم يا چهارم
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تحصيل دانشجويان را عملاً در مسير مسائل تشخيص و درمان قرار ميدهند و آموزش به صورت
كوششي موازي كارآموزي در بيمارستان و عاملي كه پاسخگوي مسائل ناشي از ابهامات روزمره در
جريان عمل و تجربههاي روزانه است عملي ميشود سودبخشي اين روش در حدي است كه اصول ًا
در برداشتهاي امروزي هيچ فردي را بدون گذراندن اين مرحله پزشک نميشناسند و دوره
دستياري از پيش نيازهاي اصلي فارغ از تحصيل و اشتغال در حرفه پزشكي است(نيلسن.)2101،0
ديگر رشتههاي تخصصي شغل معلمي را نيز نميتوان از اين كوشش بينياز دانست.در رشتههاي
آموزشي كارورزي جز لاينفک برنامههاي درسي بايد قلمداد شود متأسفانه در رشتههاي دانشگاهي
اين مقصود حاصل نميشود و حتي كارورزي تقريبا جنبه صوري و ساختگي به خود ميگيرد شايد
هم عدم توانايي و بيعلاقگي داوطلبان كارورزي تماس دانشجويان را با مسائل عيني ،آموزشي ،
تربيتي و اشتغال را محدود ميسازد و به كسب توانايي و مهارت نميانجامد .آموزش و پرورش و
گسترههاي وسيع آن اين امكان را به دانشگاه فرهنگيان ميدهد تا از تمامي پتانسيلهاي موجود كمال
استفاده را براي تربيت دانشجويان معلمان به عمل آورد(داچي.)2101 ،2

دانشگاه فرهخگیان و رسالت تربیت معلم
روشن است در مجموعه فعاليتهاي مربوط به تأمين احتياجات نيروي انساني انتخاب افراد شايسته
اولين قدم و شايد مهمترين قدمهاست .انتخاب بهتر به وجود داوطلبان بيشتر و مستعدتر وابسته
است بهترين انتخاب مستلزم بيشترين استقبال است.اصولاً انتخاب فقط آنگاه پيش ميآيد كه تقاضا
بر عرضه فزوني داشته باشد خوشبختانه در حال حاضر شرايط اجتماعي و اقتصادي و استخدامي
معلمان در جامعه به خصوص در چند سال اخير باعث شده است خيلي از جوانان مستعد پرتلاش
و توانمند به مشاغل آموزشي و تحصيل در مراكز تربيت معلم علاقه نشان دهند ،كارشناسان
برنامهريزي و مسئولان آموزشي به حق و با استدلالي كاملاًمنطقي ويژگيها و شرايط سنگين و
گوناگوني براي داوطلبان تدريس و تحصيل در پرديسههاي تربيت معلم قائلند(تن.)2101 ،1

0-Nielsen
2- Dochy
1- Tan

نقش دانشگاه فرهنگيان در تربيت معلم حرفهاي

953 /

اين شرايط ،باعث مي شود كه جواناني كه آمادگي و صلاحيت بيشتري دارند و از استعداد بهتر
بهرهمند هستند به رشتهها و مشاغل آموزشي جذب شوند .استقبال كم نظير داوطلبان آزمونهاي
سراسري در سالهاي اخير از مراكز تربيت معلم نويدبخش جذب نخبگان علمي در دانشگاه
فرهنگيان است .چنين گروهي هم از حيث استعداد و توانايي و هم از جهت علاقه و رغبت براي
تربيت و كسب تخصص آمادگي بيشتري دارند و خواه ناخواه گروهي از نظر تركيب متجانس و از
لحاظ ثبات كار نافذ و عميق و ضايعهناپذير خواهد بود .در اين خصوص به مهمترين مسأله يعني
روش انتخاب اين داوطلبان بايد اشاره شود .روش انتخاب معلم به خط مشي واحد و منحصر به
فردي مانند آزمون ورودي و مصاحبه چند دقيقهاي نميتواند محدود باشد ،در انتخاب داوطلبان
تحصيل در اين دانشگاه مدل و الگويي بايد بكار گرفته شود كه تمامي ابعاد وجود متقاضي را در
ارتباط با همه ضرورت هاي اشتغال در اين حرفه ارزشيابي كند و سرانجام از تلفيق نمرات حاصل
از آزمون ورودي ،مصاحبه ،ويژگيهاي فردي ،سوابق تحصيلي ،مطالعه شناسنامه علمي ،تحولي از
گروه داوطلبان ردهبندي معتبري فراهم آورد و بر مبناي آن ردهبندي ،بهترين متقاضيان را جهت
تحصيل در دانشگاه انتخاب نمايد .چنين فرآيندي مستلزم پروسه زماني طولاني مدت براي انتخاب
داوطلباني است كه نمره لازم را جهت قبولي كسب نمودهاند(هنت.)2102 ،0
از طرف ديگر از جمله مسائل مربوط به دانشگاه فرهنگيان مسأله استخدام فارغ التحصيلان اين
دانشگاه در آموزش و پرورش است بازنگري بر قوانين مربوط به استخدام اين قبيل دانشجويان كه
از اين دانشگاه فارغالتحصيل ميشوند از موارد بسيار مهم تصميمگيري در سطح ملي است.عدم
توجه به معيارها و ضوابط استخدامي اين بخش اجتماعي انتخاب احسن را دشوار ميكند .نتيجه
ضعف و كمبود در فرآيند انتخاب قبول داوطلباني كه از نظر استعداد و شايستگي از ردههاي دوم و
سوم به حساب مي آيند .ناتواني انتخاب شدگان براي تحصيل در اين رشته با پيشبيني و اجراي
برنامههاي اصيل تحول بنيادين در آموزش و پرورش مغايراست .به همين دليل مسئولان آموزشي و
پرورشي و ساير متوليان اجرايي و قانونگذاري كشور بايد در صدد استخدام دانشجويان اين دانشگاه
پس از فارغالتحصيلي باشند در اثر نايده انگاشتن اين مسأله مولفه انتخاب معلم از داوطلبان ورود
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به دانشگاه به تصادف محول ميشود و شرايط به وجود آمد همه معيارها و ضوابط مطلوب را
تحتالشعاع قرار ميدهد(يرک.)2100 ،0
از طرف ديگر در مديريت كيفيت دانشگاه فرهنگيان نقش مدرس به عرضه محتواي برنامه
نميتواند محدود باشد .زيرا براي تدريس تنها به علم و اطلاع نميتوان تكيه كرد .مدرساني كه در
پرديس هاي تربيت معلم به خدمت گمارده ميشوند قاعدهً بايد معلم خوب و در امر تربيت نمونه
كامل مهارت باشند و در عمل علاوه بر ارائه اطلاعات ودانش لازم به صورت سرمشق ايدهآل در
ارتباط با ويژگيهاي لازم براي كار آموزشي در سازندگي نظام تربيتي نيز نقش موثري داشته باشند.
نيل به اين مقصود در گرو آن است كه مدرسان شاغل در اين مراكز به ويژگيهاي يک معلم خوب
مجهز باشند و خود در جهت اشاعه ارزشها و ايجاد آن خصوصيات مطلوبي كه مورد نظر است
تلاش كنند.ضعف كادر آموزشي و گاهي سهلانگاري برخي از مدرسان در اجراي برنامهها به صورت
تنگناها و نارساييهاي قابل ملاحظه در اين بخش ظاهر ميشود .تلاش براي ارتقا سطح علمي
مدرسان ،تبديل وضعيت آنان به عنوان اعضاي هيأت علمي ،تقويت گروههاي آموزشي پرديسها،
جذب اعضاي هيأت علمي توانمندو علاقهمند با مدرک تحصيلي بالا موجب ميشود دانشگاه
فرهنگيان به سازمانهاي آموزشي آگاه ،علاقمند و معتقد مجهز گردند .كار آزمودهترين استادان و
مدرسان هر حوزه آموزشي به عنوان كادر ثابت پرديسهاي دانشگاهي بايد به خدمت گمارده شوند،
زيرا تربيت معلم شايسته از موثرترين وسايل اعتلاي كيفي كار مراكز آموزشي است و معلم شايسته
را فقط مدرس شايسته ميتواند تربيت كند .عدم توجه به اين مسائل اغلب به عنوان كمبود ديگري
در كار آيي موثر استخدام پس از فارغالتحصيلي داوطلبان ورود به دانشگاه فرهنگيان است(فيلدر،2
.)2101
اعطاي بورس تحصيلي و جذب دانشجويان دبيري يک امتياز ويژه براي داوطلبان تحصيل در
اين دانشگاه محسوب شده و ميتواند بهترينو زبده ترين و مستعدترين افراد را جذب اين دانشگاه
و به تناسب نظام آموزشي كشور نمايد .سردرگمي دانشجويان تربيت معلم در خصوص استخدام يا
عدم استخدام خود موجب دلسردي عده كثيري از جوانان علاقهمند براي تحصيل در اين دانشگاه را
0- york
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فراهم ميآورد .متأسفانه با وجود تلاش مسئولان مربوط هنوز اولويتهاي مربوط به اين بخش در
حد مطلوب رعايت نميشود و آرمانهاي كيفي به سبب محدوديتهاي مالي و اقتصادي دستخوش
غفلت و فراموشي ميشود ،در راه توسعه كمي و كيفي آموزش و پرورش وضع مالي و اقتصادي و
استخدامي دانشجو معلمان در استقبال يا عدم استقبال جوانان به اين رشتهها نقش موثري را بازي
ميكند كه بايد مورد توجه قرار گيرد(هسلس.)2102 ،0
در هر صورت ارتقاء و اعتلاي موقعيت اداري ،اجتماعي و اقتصادي موجود و تطبيق آن با
ضرورتها و نيازهاي جديد بسيار بجا و ضروري است و ميدان فعاليتهاي دانشگاه فرهنگيان را
افزايش ميدهد و موجبات دسترسي سازمانهاي آموزشي به خدمات تعداد بيشتري از افراد
صلاحيتدار و متخصص در فعاليتهاي آموزشي را فراهم ميآورد .براي نيل به اين مقصود صورت
مطلوب آن است كه براي اينگونه داوطلبان موقعيت استخدامي ،اجتماعي و اقتصادي به صورتي كه
با رشتهها و تخصص آنان تناسب داشته باشد منظور گردد .در اثر ناديده گرفتن اين مسأله مولفه
انتخاب معلم از داوطلبان ورود به دانشگاه به احتمال انتخاب رشته هاي مزبور محول گر ديده و
شرايط بو جود آمده مشكلات فراواني را براي آموزش و پرورش بوجود مي آورد(آقازاده.)0188 ،
ضرورتهاي متعدد ايجاد ميكنند كه پرديسهاي تربيت معلم به كادر هيأت علمي ثابت و تمام
وقت آموزشي مجهز باشند تا فعاليت سالانه آنها با نقل و انتقالها و تغيير و تبديلهاي گاه و بيگاه
متوقف نشود و صورتي نظامدار و با ثبات بخود بگيرد؛ لازمه تأمين اين نظر آن است كه مسئولان
مراكز تربيت معلم براي سازمان دادن كار خود از استقلال و اختيار كافي برخوردار و بهرهمند باشند
و براي جذب بهترين مدرسان و مربيان و استفاده از خدمت تمام وقت آنها زمينه مساعدي براي
فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي در حيطه و گستره اهداف دانشگاه فراهم آورند .در كنار كار آموزشي
قوي مجهز كردن واحدهاي دانشگاهي تربيت معلم در استانها به پرديسهاي آبرومند در اداره بهتر
موسسات مذكور نيز در بالا بردن موقعيت آموزشي و اجتماعي اين مراكز نقش موثري دارد .محيط
مجهز و كامل آموزشي بر امكان اجراي برنامههاي وسيع تربيت معلم ميافزايد و توجه جوانان را به
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خود جلب ميكند و با لمآل براي انتخاب افراد بيشتر و شايستهتر تسهيلات نسبي بيشتري فراهم
ميآورد(بيمن.)2113 ،0
دانشگاه فرهنگيان در اين ميسر از توانمنديهاي بالقوه فعلي خود استفاده جسته و امكان پويايي و
انعطافپذيري در برنامههاي آتي را با توجه به مأموريتهاي منطقهاي و ملي و بينالمللي و تحولات
سريع روز بايد مدنظر قرار دهد .به منظور تحقق هدف مزبور دانشگاه فرهنگيان مأموريتهاي زير
را بايد دنبال كند:
الف -توانايي پاسخگويي به نيازهاي آتي آموزش و پرورش و حتي آموزش عالي كشور و تأمين
امكانات و تجهيزات لازم جهت تحقق اين منظور:
به بيان ديگر دانشگاه فرهنگيان با گروههاي آموزشي مر بو طه و رشتههاي تحصيلي متناسب با
نيازهاي آتي منطبق بر فناوريهاي نو  ،بارويكردهاي عميقدر حوزه علوم انساني و تجربي ،رياضي
و فني بايد فعاليت نمايد.
با چنين خواستهاي لازم است كه دانشگاه از اعضاي هيأت علمي توانمند و كافي ،فضاي كالبدي
و امكانات و تجهيزات مناسب و منابع مالي كافي و تشكيلات كارآمد برخوردار باشد.
ب -مجري مصوبات و دستورالعملهاي وزارتخانه هاي آموزش و پرورش و علوم تحقيقات و
فناوري:
اين دانشگاه ضوابط و دستورالعملهاي وزارتخانههاي مزبوررا به مورد اجرا گذاشته و اهداف
و سياستهاي مصوبات آموزش عالي كشور را در حيطه و گستره آموزش و پرورش دنبال خواهد
نمود .اين موضوع هم ارتباط دانشگاه را با ساير دانشگاهها و موسسات آموزش عالي فراهم ميآورد
و هم دستورالعملهاو ضابطههاي اجرايي وزارت متبوع يعني آموزش و پرورش را در حيطه آموزشي
و پرورشي دانشجو معلمان دنبال خواهد كرد.
ج -ارائه كمک فكري به موسسات آموزشي جهت حفظ توازن آموزشي و فناوري در منطقه و استان:
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دانشگاه فرهنگيان مي تواند به عنوان گستره فعاليتي آموزش عالي نظام آموزش و پرورش كشور
همچون يک دانشگاه مادر و حامي به ديگر دانشگاهها يا موسسات آموزش عالي كوچكتر و
تخصصيتر كمکهاي فكري در زمينه آموزشي و فناوري ارائه نمايد.
د -قرارگيري در سطح دانشگاههاي جامع و معتبر كشور:

جهت نیل به این هدف راهبردهای کلان دانشگاه را به شرح زیر میتوان ارائه داد:
 -0توسعه و تكميل دانشكدهها و پژوهشكدههاي دانشگاهي متناسب با شرايط لازم براي يک
دانشگاه جامع ويژه فرهنگيان.
 -2گسترش كمي و كيفي دورههاي آموزشي به ويژه دورههاي تحصيلات تكميلي و اصلاح
موقعيت دانشگاه از نظر شرايط فعلي گروههاي تخصصي موجود.
 -1توجه به اعضاي خانواده دانشگاه شامل دانشجويان ،اعضا ،هيأت علمي و كارمندان به عنوان
اركان اصلي ايجاد تحول و پيشرفت در دانشگاه درمحورهاي مختلف چون جذب بهترينها ،ارتقا
مستمركمي و كيفي ،تمهيد امكانات و محيط مناسب همچون:
 ايجاد تحول در كميت و كيفيت دانشجويان ورودي ،شاغل و دانشآموخته در اين دانشگاه اصلاح ساختار اداري ،پژوهشي و آموزشي در راستاي تقويت حوزههاي تصميمگيري مربوطه ارتقا راندمان كاري از طريق بكارگيرينيرو هاي توانمند و جذب كادر اداري مناسب و موثر– ارتقاء جايگاه و سطح معيشتي مدرسان شاغل در اين دانشگاه
 ايجاد محيط جذاب در حوزههاي آموزشي ،فناوري و پژوهشي -1توسعه ارتباطات دانشگاهي ،ملي و منطقهاي و پايهريزي كانالهاي ارتباط علمي بينالمللي.
 -1ساخت و تجهيزات فضا و محيط آموزشي مناسب (اعم از بستر و فضاي كالبدي) و نيز
خدمات متناسب با يک دانشگاه جامع براي همه خانواده دانشگاه به ويژه دانشجو معلمان.
 -6ايجاد تحول در نظام اداري و مالي دانشگاه از طريق تمركز زدايي و حمايت مالي پژوهشگران
ومحققين دانشگاهي در اين پرديس ها.
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 -7پايهريزي نظام برنامهريزي و ارزيابي در دانشگاه كه نيازمند ايجاد نظام اطلاعاتي به روز از
شرايط دروني و بيروني دانشگاه ميباشد.
 -8تأكيد بر نقش سازنده گروههاي آموزشي و ارجاع حوزه برنامهريزي به گروههاي مربوطه و
تقويت جايگاه آنها در نظام تصميمگيري دانشگاه.
 -3ايجاد ارتباط و ارائه خدمات فرهنگي مناسب با شهر و استان مربوطه به عنوان يک دانشگاه
جامع فرهنگي.
 -01اهميت دادن به نقش اعضاء هيأت علمي در برنامههاي مديريتي دانشگاهي.
-00تغيير و تحول در برنامه درسي تربيت معلم در ابعاد چهارگانه:دانش محتوايي-دانش تربيتي-
تربيت حرفه اي -دانش حرفه اي.دو مورد اول به عهده آموزش عالي،ودو مورد بعدي به عهده
آموزش عالي است كه دراين زمينه تدوين برنامه درسي تربيت معلم پيشنهاد شايسته اي است.
-02تعليم و تربيت را يک رسالت الهي بدانيم و تفهيم كنيم نه شغل اقتصادي.معلمي فراتر از
يک صنعت و هنر است و پيوسته در صيرورت مستمر.
-01معلم به عنوان مربي مدرسه زندگي واجد صلاحيت هاي چون:
الگو در اخلاق و عمل،در علم و معنويت ،رهبري در يادگيري،برنامه ريز تربيتي،يادگيرندگي
مستمر،در پژوهشگري،در پرسشگري،رغبت دهي نه رغبت كُشي و در خلق فرصت هاي پيش بَرنده
و....باشد.
 -01تغيير و تحول در برنامه هايي كه كهنه و قديمي هستند و حذف موازي كاري همراه با
مطالعات تطبيقي ونظرورزي.
-01مواظبت از قطع رابطه برنامه درسي جديد مراكز تربيت معلم با افكار و انديشه هاي شهيدان
رجايي و با هنر(ره)و بنيانگذار جمهوري اسلام(ره)و منويات مقام معظم رهبري.
 -06دقت در خلط مباحث مربوط در حوزه هاي چشم انداز،مأموريت،بيانيه كه حوزه بحث
هركدام جداي از هم است و با محتواي جداگانه.
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-07ترسيم افق مطلوب با درخشندگي تمام و معيار گذاري جايگاه فعلي نام مراكز تربيت معلم
با تمركز در داشته ها.
-08نهادينه سازي نطام تضمين و ارزيابي كيفيت در سطوح تربيتي،آموزشي  ،پژوهشي ،اجرايي
ومديريتي متناسب با پيشرفت و امكانات و تجهيزات(اميني و همكاران.)0131 ،
عمدتاً دانشگاهها از يک راهبرد مشابه در اين خصوص استفاده ميكنند .بدين ترتيب كه اجراي
مديريت كيفي را در بخش اداري شروع ميكنند ،و پس از به دست آوردن موفقيت اصول و عملكرد
آن را به بخش علمي گسترشميدهند .در اين خصوص انتظارات مدرسان بسيار حايز اهميت است.
به نظر ميرسد كه اساس ًا انتظارات مدرسان بر اين مقوله قرار دارد ،كه دانشگاهها استقلال و آزادي
عمل دارند .حقوق و مزاياي كافي براي اعضاي هيأت علمي قائلند و گروههاي علمي قوي و تمام
وقت در دانشگاهها ،گستره فعاليتي آنان را موثرتر و موفقتر كرده است .اين عوامل باعث ميشود
تا امر پژوهش و تحقيق و ارائه مقالات و كتب علمي -تخصصي و متعاقب آن آموزشي كيفي و موثر
ارائه گردند .در چنين حالتي تأمين نيازهاي دانشجويان در رشتههاي مختلف دبيري كه مشتريان
درجه اول دانشگاه فرهنگيان هستند ،با شيوههاي متنوع و مناسب با راهبردهايي كه تمايزات را لحاظ
كند و انحصارها را بشكند و در واقع كيفيت يا دگيري رامورد توجه قرار دهد.
به هر حال با توجه به اساسنامه اين دانشگاه آنجا كه برنامههاي تربيت معلم در دانشگاهها به
صورت ضميمه و زاييده ديگر سازمانهاي آموزشي اجرا ميشود مسائل اين بخش اغلب به عنوان
مسائل بعد دوم جلوه ميكند و در حد قابل ملاحظه مورد توجه قرار نميگيرد .همين برداشت ممكن
است تربيت معلم را به صورت يک رشته دانشگاهي رده دوم و سوم نشان دهد و متاسفانه در اكثر
موارد همين وضع به اجراي برنامههاي مطلوب لطمه مي زند .به همين دليل در اساسنامه ارتقا كمي
و كيفي مراكز تربيت معلم  ،جذب بهترين دانشجويان  ،تبديل وضعيت مدرسان و ايجاد رشتهها و
تخصصها و مقاطع تحصيلي بالاترمورد تاكيد واقع شده واز هم اكنون به كيفيسازي وجلب توجه
جوانان و داوطلبان اين رشته هاي تحصيلي و شغلي براي ورود به اين دانشگاهتاثير گذار بوده
است(دكنينگ.)2102 ،0
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نتیجهگیری
دانشگاه فرهنگيان كه بر مبناي اساسنامه تبييني و مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي به عنوان
نهادي رسمي وظيفه تربيت معلم براي نظام آموزشي كشور را عهدهدار خواهد بود ،بايد خود را با
سازمانهاي آموزشي عالي و پيشرفته دركشور هماهنگ نمايد و همراه با پيشرفت جامعه همواره
تحول آموزشي خود را كه معلول تحولات اجتماعي و علوم و تكنولوژي است متناسب سازد .ايجاد
تحول در نظام سنتي مراكز تربيت معلم ،نحوه جذب و گزينش دانشجويان برتر و استخدام آنان
،ايجادوارتقاء سطوح و دورههاي تحصيلي بالاتر در دانشگاه ،ارتقا سطح و جايگاه مدرسان مراكز
تربيت معلم به سطح اعضاي هيأت علمي ساير دانشگاه ها ،تغيير بنيادي دربرنامههاي درسي،
كارورزي وتوجه به روشهاي نوين و موثرتدريس و يادگيري ،اهميت دادن بهامرپژوهش دردانشگاه،
ايجاد معاونتهاي دانشجويي و پژوهشي و هماهنگي در پرديسهاي استاني از اولويتهاي راهبردي
وسازماني در دانشگاه فرهنگيان خواهد بود كه نقش كليدي در تربيت معلم حرفه اي دارد.

مخابع
 .0آقازاده ،محرم ( .)0188راهنمايي روشهاي نوين تدريس ،تهران :آييژ
 .2بختيار نصرآبادي ،حسين ( .)0183بررسي ميزان تحقق اهداف شناختي درس علوم تجربي با روشهاي
سنتي و كاوشگري ،تهران :پژوهشكده تعليم و تربيت ،شماره .1
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«تاثیر عوامل سازمانی بر رشد اخلاق حرفهای دبیران»
مریم صالحیزاده

1

نسیبه خانی محمودجق

2

چکیده
يكي از عمدهترين مسائل مهم سازمانهاي اداري در سطوح مختلف ،چگونگي ايجاد بستر مناسب
براي عوامل انساني است تا اصول اخلاقي حاكم بر شغل و حرفه خود را رعايت كنند .اخلاق
حرفهاي در دهه اخير مورد توجه بسياري از سازمانها و ادارات قرار گرفته است .در پژوهش حاضر،
موضوع رشد اخلاق حرفهاي در اداره آموزش و پرورش شهرستان شاهيندژ و عوامل سازماني موثر
بر آن با مطالعه نظريههاي پيشين و دانش كارشناسان متخصص امر و با استفاده از نمونه گيري
تصادفي از جامعه آماري شامل  013نفر از دبيران مورد بررسي و مطالعه قرار گرفت .اين تحقيق از
نظر هدف كاربردي و از نوع پيمايشي است .جهت جمع آوري دادهها از ابزار پرسشنامه استفاده
گرديد و جهت تجزيه و تحليل اطلاعات بدست آمده از آزمون رگرسيون چند متغيره استفاده ،و
عوامل سازماني موثر بر رشد اخلاق حرفهاي دبيران مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است.
کلمات کلیدی :آموزش و پرورش ،اخلاق حرفهاي ،عوامل سازماني ،فرهنگ سازماني

 . 0مدرس دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهيندژ ا Msphd2@gmail.com
 . 2دانشجوي كارشناسيارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهيندژ ا Khani66n@gmail.com
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مقدمه:
اخلاق حرفهاي كه رويكرد راهبردي به مسئوليتهاي اخلاقي سازمان و بنگاه در قبال محيط مستقيم
و غير مستقيم معنا شده است كه در دهه اخير مورد توجه بسياري از سازمانها و ادارات همچون
ادارات آموزش و پرورش قرار گرفته است .حاكميت اخلاق حرفهاي ،منافع زيادي براي سازمان از
بعد داخلي از جنبه هاي بهبود روابط ،ارتقاي تفاهم و كاهش تعارضات ،افزايش تعهد و مسئوليت-
پذيري بيشتر كاركنان و كاهش هزينههاي ناشي از كنترل دارد و از ديدگاه مسئوليت اجتماعي نيز از
راه افزايش مشروعيت سازمان و اقدامات آن ،التزام اخلاقي در توجه به اهميت ذينفعات ،افزايش
درآمد ،سودآوري و بهبود مزيت رقابتي و  ...توفيق سازماني را تحت تاثير قرار ميدهد (بيگزاده و
همكاران .)1 :0130 ،اخلاق حرفهاي مجموعهاي از اصول و استانداردهاي سلوک بشري است كه
رفتار افراد و گروهها را تعيين ميكند .در حقيقت اخلاق حرفهاي ،فرآيند تفكر عقلاني است كه
هدف آن تعيين ارزشهاي سازمان است و بيتوجهي سازمانها به اين مسئله ميتواند مشروعيت
سازمان و اقدامات آن را زير سوال ببرد ( .)Arasteh et al., 2011: 48ميزان توسعه و رشد اخلاق
حرفهاي بستگي به ميزان كاركرد موفق و قابليت تغيير پذيري آن دارد .هر قدر رعايت اخلاق حرفهاي
فراگير تر باشد ،هرقادر محدوديتهاي اعماال شاده ناشاي از اصاول اخالاق حرفاهاي منطقيتار
و در رشاد ساازمان ماؤثرتر باشاد ،پايبنادي باه آن محكمتر خواهد بود ( Comunalc et al,.

.)2006
موضوع مديريت خلاقي در سازمانهاي آموزشي داراي اهميت بيشتر است .يكي از عمدهترين
دغدغههاي مديران كارآمد در سطوح مختلف ،چگونگي ايجاد بسترهاي مناسب براي عوامل انساني
شاغل در تمام حرفههاست تا با حس مسئوليت و تعهد كامل به مسائل در جامعه و حرفه خود به
كار بپردازند و اصول اخلاقي حاكم بر شغل و حرفه خود را رعايت كنند .اخلاق حرفهاي ،مانند
شمشير دولبهاي است كه يک لبه آن تهديد است .ضعف در نظم اخلاقيات ،منجر به كاهش ارتباطات
و افزايش خسارت در سازمان ميگردد و مديريت بيشتر بر روي كنترل گذشته نگر تكيه خواهد
كرد ،زيرا افراد اطلاعات را به مديريت نرسانده و در اين صورت انرژي سازمان به انرژي منفي
تبديل ميشود و به عبارت ديگر توان سازمان به جاي ان كه صرف اهداف سازماني شود ،صرف
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شايعه ،كمكاري و  ...خواهد شد .لبه ديگر اين شمشير فرصت است .اخلاق حرفهاي  ،تاثير چشم-
گيري بر روي فعاليتها و نتايج سازمان دارد .اخلاق حرفهاي ،بهرهوري را افزايش ميدهد  ،ارتباطات
را بهبود ميبخشد و درجه خطر را كاهش ميدهد زيرا هنگامي كه اخلاق حرفهاي در سازمان حاكم
است ،جريان گردش اطلاعات به راحتي تسهيل گرديده و مدير قبل از وقوع حوادث از آن مطلع
ميشود .بنابراين حاكميت اخلاق حرفهاي در سازمان قادر است به ميزان بسيار چشمگيري سازمان
را در جهت كاهش تنشها و موفقيت در تحقق اثر بخش اهداف ياري نمايد و سازمان را پاسخگو
سازد (يقيقلو .)81 :0182 ،معيارهاي اخلاقي همجون نقشههاي راهنمايي هستند كه به اعضا يک
سازمان كمک ميكنند تا نقشهاي خود را به روشني و وضوح كامل ايفا نمايند .اين معيارها برگرفته
از فرهنگ بومي ،فرهنگ مدني ،و به خصوص در كشور ما متاثر از دين مبين اسلام است .صرف
نظر از اينكه اخلاف هم به جنبه مثبت و هم به جنبه منفي آن اطلاق ميشود ،كلمه اخلاق به آن دسته
از صفات مثبت كه با هنجارهاي جامعه همخواني دارند اطلاق ميشود .اصولا اخلاق شغلي منفصل
از موضوعات مادي بوده و بعد معنوي طبقات مشاغل را كه داراي اهداف و منافع مشترک هستند
دربر ميگيرد و امروز به اين نوع اخلاق ،اخلاق حرفهاي ميگويند .هر حرفهاي نيز رفتار و تعهدات
مربوط به خود را دارد كه برگرفته از اساسنامه آن حرفه است .حرفههاي مختلف بر حسب ميزان
حساسيت و وظيفهاي كه در خدمت به جامعه دارند داراي معيارهاي اخلاقي متفاوت ميباشند.
اخلاق حرفهاي اين قدرت را براي فرد و يا يک سازمان فراهم مينمايد كه خود كنترل و خود
بهبودگر باشند (بيگ زاده و همكاران .)01 :0130 ،بنابراين در اين تحقيق سعي گرديده است عوامل
سازماني موثر بر رشد اخلاق حرفهاي دبيران شهرستان شاهيندژ مورد تحليل و بررسي قرار گيرد.

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر روش ،پيمايشي و از حيث هدف كاربردي است .جامعه آماري اين تحقيق
دبيران آموزش و پرورش شهرستان شاهيندژ مي باشند كه تعداد  013نفر از آنان به عنوان نمونه
آماري انتخاب شده اند .جهت جمع آوري داده ها در اين پژوهش پرسشنامهاي با  31سوال استفاده
شد كه با توجه به تعريف عملياتي متغيرهاي تحقيق ،ساختار سازماني ،فرهنگ سازماني آموزش و
نظام اطلاع رساني (محقق) و اخلاق حرفهاي (منشور اخلاقي) طراحي گرديده است.
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روائي پرسشنامهها با استفاده از روش نمادي و با استفاده از نظرات و پيشنهادهاي اساتيد و
كارشناسان متخصص امر مورد تائيد قرار گرفته است .جهت برآورد پايايي سوالات پرسشنامه از
ضريب آلفاي كرونباخ استفاده گرديده كه مقدار آن براي سوالات ساختار سازماني ،فرهنگ سازماني،
آموزش كارمندان و كاركنان ،سيستم اطلاع رساني و اخلاق حرفهآي به ترتيب ،1/30 ،1/31 ،1/88
 1/81و  1/31به دست آمده و پايايي پرسشنامه ها مورد تائيد قرار داده است.
براي تجزيه و تحليل اطلاعات جمعآوري شده از روشهاي آمار توصيفي و استنباطي استفاده
شده است .بدين ترتيب كه براي طبقهبندي و توصيف اطلاعات جمعآوري شده از آمار توصيفي و
در سطح آمار استنباطي،فرضيه هاي تحقيق با آزمون رگرسيون چند متغيره با استفاده از نرم افزار
 SPSS.18مورد تحليل آماري قرار گرفتهاند.

فرضیههای تحقیق
 -0ساختار سازماني بر رشد اخلاق حرفهاي دبيران آموزش و پرورش تاثير دارد.
 -2فرهنگ سازماني بر رشد اخلاق حرفهاي دبيران آموزش و پرورش تاثير دارد.
 -1آموزش دبيران بر رشد و اخلاق حرفهاي دبيران آموزش و پرورش تاثير دارد.
 -1نظام اطلاع رساني بر رشد و اخلاق حرفهاي دبيران آموزش و پرورش تاثير دارد.

نتایج
باتوجه به نتايج جدول  0ملاحظه ميگردد كه در همه فرضيههي تحقيق در سطح معناداري يک
دامنهاي ،سطح معني داري آزمون پيرسون از حداقل سطح معناداراي ( )1/11كوچكتر بوده و رابطه
آماري معني دار بين هريک از متغيرهاي ساختار سازماني ،فرهنگ سازماني ،آموزش دبيران و نظام
اطلاع رساني با متغير اخلاق حرفهاي مورد تائيد قرار ميگيرد .براي آزمون تاثير هريک از متغيرهاي
مستقل بر متغير وابسته از ازمون رگرسيون چند متغيره استفاذه شده است.
جدول  :0آمارههاي توصيفي متغير اخلاق حرفهاي و مولفههاي موثر بر آن
متغیر

میانگین

انحراف معیار

مقدار همبستگی r

اخلاق حرفهاي

13/10

01/803

-

ساختار سازماني

10/13

01/721

1/ 1

فرهنگ سازماني

012/3

21/170

1/66

آموزش دبيران

17/61

00/01

1/621

نظام اطلاع رساني

22/67

1/10

1/122
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براساس نتايج جدول  2و مقدار ضريب تبيين آزمون رگرسيون ،حدود  11درصد تغييرات متغير
رشد اخلاق حرفهاي در ميان دبيران شاغل در اداره آموزش و پرورش شهرستان شاهيندژ ،به وسيله
چهار متغير ساختار سازماني ،فرهنگ سازماني ،آموزش دبيران و نظانم اطلاع رساني تبيين گرديده
و  16درصد تغييرات در متغير مذكور به ساير عواملي كه در تحقيق حاضر مدنظر نبودهاند ،مربوط
ميباشد.
جدول  :2ضرايب رگرسيون متغيرهاي مستقل فرضيههاي تحقيق
متغیرها

مقدارT

سطح معخی داری

1/162

1/111

0/717

1/112

1/177

1/111

1/111

1/206

0/331

1/116

1/118

1/110

1/162

بتا

بتا

انحراف معیارین

مقدار ثابت

01/301

1/031

-

ساختار سازماني

1/237

1/012

1/278

فرهنگ سازماني

1/213

1/111

آموزش دبيران

1/211

1/011

نظام اطلاع رساني

1/136

1/082

با توجه به جدول  2و مقادير بتاهاي مربوط به هر متغير در رابطه با متغير رشد اخلاق حرفهاي،
ميزان تغيير در متغير رشد اخلاق حرفهاي به ازاي تغيير در هريک از عوامل سازماني تعيين ميشود.
بدين ترتيب كه يک واحد تغيير مثبت در متغيرهاي سازماني ،فرهنگ سازماني ،آموزش دبيران و
نظام اطلاع رساني به ترتيب موجب  1/206 ، 1/177 ، 1/278و  1/118واحد رشد در اخلاق حرفهاي
دبيران اداره آموزش و پرورش شهرستان شاهيندژ ميشود.

بحث و نتیجهگیری
به منظور تجزيه و تحليل دادههاي بدست آمده حاصل از توزيع پرسشنامهها از روشهاي آماري
توصيفي و استنباطي استفاده شده است .باتوجه با اينكه سطح معني داري آزمون همبستگي پيرسون
براي رابطه بين متغيرهاي چهارگانه ساختار سازماني ،فرهنگ سازماني ،آموزش كاركنان و نظام
اطلاع رساني با نتغير رشد اخلاق حرفهاي دبيران كوچکتر از  1/11است و نيز مقدار همبستگي
پيرسون هريک از اين متغيرها با رشد اخلاق حرفهاي كاركنان از مقدار بحراني آن با درجه آزادي
 018كه  1/1061ميباشد ،بزرگتر است ،ميتوان نتيجه گرفت كه همه متغيرهاي چهارگانه مورد
بررسي رابطه معني داري با اخلاق حرفهاي دبيران دارد .از آنجا كه مقدار  Fدر آزمون رگرسيون
فرضيههاي تحقيق  17/860بوده و سطح معني داري آن  1/111ميباشد ،ميتوان نتيجه گرفت كه
آزمون رگرسيون اين فرضيهها با خطاي  1/10معنا داري ميباشد.
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با توجه به اين كه مقدار ضريب همبستگي چندگانه  1/662بوده و ضريب تبيين الگوي رگرسيون
 1/118ميباشد ،ميتوان به اين نتيجه دست يافت كه متغيرهاي مستقل (پيش بين) چهارگانه ساختار
سازماني ،فرهنگ سازماني ،آموزش دبيران و نظام اطلاع رساني در اداره آموزش و پرورش حدود
 11درصد از تغييزات مربوط به رشد اخلاق حرفهاي دبيران را تبيين ميكند .بنابراين با ارتقاي
شاخصهاي مرتبط با اين متغيرها و بهبود مولفههاي مطرح در اين حوزهها ميتوان تا حدود زيادي
اخلاق حرفهاي را نزد كاركنان تقويت كرد.
نتيجه تحقيق بيانگر اين بود كه عوامل سازماني نظير ساختار سازماني ،فرهنگ سازماني ،آموزش
و نظام اطلاع رساني در رشد اخلاق حرفهاي موثر بوده و دبيران با داشتن اخلاق حرفهاي و ارزشها
و باورهاي صحيح اخلاقي به اين باور خواهند رسيد كهرشد فكري و شغلي مستلزم داشتن اخلاق
حرفهاي است.
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«بررسی ارتباط آموزشهای ضمن خدمت بر میزان عملکرد و توانمخدسازی
مدیران مدارس شهرستان شاهیندژ»
فریبا عباسی
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مریم صالحیزاده

2

چکیده
هدف از اين پژوهش بررسي تأثير آموزشهاي ضمن خدمت بر ميزان توانمندسازي مديران مدارس
شهرستان شاهيندژ مي باشد .بدين منظور از بين  071نفر از مديران مدارس شهرستان شاهيندژ،
 011نفر ازآنها با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي متناسب با حجم انتخاب شدند .پژوهش
حاضر ازنظر هدف ،كاربردي بوده و ازنظر نحوه اجر ا ،روش
توصيفي -پيمايشي بوده است .ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر
12سئوال بسته پاسخ مي باشد  .هر دسته از سؤالات به بررسي بعدي از ابعاد توانمندسازي كاركنان
كه متغير هر يک از فرضيات تحقيق مي باشد ،پرداخته است .پايايي پرسشنامه با استفاده از آلفاي
كرونباخ  1/32برآورد شد .روايي پرسشنامه نيز از نوع روايي محتوا با استفاده از نظرات اساتيد و
پنج نفر ازمتخصصين دانشگاهي مورد تأييد قرار گرفت  .تحليل دادهها در دو سطح آمار توصيفي و
استنباطي و از طريق نرم افزار spssانجام پذيرفت .بر اين اساس ،شش سوال مورد بررسي قرار
گرفت .نتايج نشان داد ،از نظر مديران ،آموزش هاي ضمن خدمت در توسعه ابعاد توانمندسازي
آنها نقش دارد.

کلمات کلیدی :آموزش و پرورش ،آموزش ضمن خدمت ،توانمند سازي ،مديريت

 . 0دانشجوي كارشناسي ارشد آموزش ابتدايي دانشگاه آزاد اسلامي شاهيندژ ا 4475abbasy@gmail.com
 .2مدرس دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهيندژ ا Msphd2@gmail.com
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مقدمه
آموزش سرآغاز بلوغ فكري ،تعميق قدرت تفكر ،تحليل هاي ذهني در افراد و ابزار استراتژيک
تحول و توسعه اجتماعي در جوامع مختلف محسوب مي شود .تجارب جهاني بيانگر اين است كه
آموزش يكي از مؤثرترين عوامل در تغيير رفتار ،روز آمد كردن مهارت ،توسعه تخصص ،بينش و
نگرش منابع انساني و تحول سازماني است .بر اين اساس بايد گفت كه در عصر تغييرات و تحولات
كنوني ،سازما نهايي قادر به ماندگاري و ادامه حيات هستند كه منابع انساني آنها به طور مستمر
آموزش ديده ،توانايي هاي خود را افزون ساخته ،الگوهاي جديد تفكر در آنها رشد يابد انديشه
هاي جمعي و گروهي در بين آنها ترويج شوند و افراد چگونگي آموختن را با مشاركت يكديگر
بياموزند اين امر يكي از مؤثرترين عوامل در توسعه همه جانبه در هر كشور بشمار مي رود .تأكيد
مي شود كه رسيدن به اهداف سازمان ،بستگي به توانايي كاركنان در انجام وظايف محوله و انطباق
با محيط در حال تغيير دارد در اين بين اجرا ي آموزش و بهسازي نيروي انساني سبب مي شود تا
افراد بتوانند متناسب با تغييرات سازماني و محيطي ،بطور مؤثر فعاليت هايشان را ادامه داده و كارايي
خود را افزايش دهند .بنابراين ،فرآيند آموزش و بهسازي از فعاليت هاي ضروري و پيگير براي
تطبيق نيروي انساني با شرايط متغيير سازمان و محيط است و در عين حال به عنوان كوشش مداوم
و برنامه ريزي شده مديريت براي بهبود سطوح شايستگي كاركنان و عملكرد سازماني نيز محسوب
مي شود .انديشمندان حوزه هاي مختلف علوم بر اين باورند كه ايجاد نگرش مثبت و صحيح در
كاركنان از طريق آموز شهاي لازم حاصل مي شود و اين آموزش ها ابزاري هستند كه مديران را در
اداره سازمان ها ياري مي رسانند بنابراين وجودشان براي تحقق مطلوب اهداف سازماني مفيد و
ضروري است (استين باخ .)26 :2111 ،آموزش هاي ضمن خدمت بايد در جهت شكل دادن به
نگرش مثبت كاركنان تنظيم و اجرا شود تا از اين طريق حمايت نسبت به فعاليت هاي سازماني،
حس همكاري ،اشتراک مساعي و وفاداري آنان نسبت به سازمان بيشتر گردد اين امر باعث مي شود
تا كاركنان به شغل خود اهميت بيشتري بدهند و به آن علاقه مندتر شوند .در حال حاضر آموزش
ضمن خدمت كاركنان در سازمان هاي مختلف از جايگاه خاصي برخوردار است زيرا در چند دهه
اخير بيش از هر دوران ديگر در طول تاريخ بشري ،علوم و تكنولوژي پيشرفت نموده است ،اين
تحول و دگرگوني به حدي است كه عصر حاضر را عصر نيمه عمر اطلاعات ناميده اند ،يعني دوراني
كه در هر  1سال ،نيمي از اطلاعات بشري منسوخ گرديده و اطلاعات و دانش جديد جايگرين آن
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مي گردد .با عنايت به اهداف ياد شده در خصوص آموزش كاركنان بايد به اين نكته توجه داشت
كه اين آموزش ها علاوه بر اينكه شرايط مناسب برا ي جايگزيني ،ارتقاء ،ترفيعات و چرخ شهاي
شغلي را فراهم م يآورد ،تحولات و دگرگونيهاي ديگري را نيز در تمام ابعاد(فني ،اداري ،سازماني
و )...نظام اداري كشور به دنبال دارد.

دفتر آموزش نيروي انساني وزارت آموزش و پرورش در سطح بسيار گسترده اقدام به برگزاري
دور ه هاي آموزش ضمن خدمت نموده است (شاهمحمدي .)06 :0183 ،در اين پژوهش كوشش
گرديده تا اثر بخشي دوره هاي آموزش ضمن خدمت بر توانمندسازي مديران مدارس شهرستان
جاسک مورد مطالعه قرار گيرد به همين منظور  6سوال زير مطرح شده است:

سوال اول :آيا برنامه هاي آموزش ضمن خدمت در توسعه خلاقيت و نوآوري مديران نقش
داشته است؟
سوال دوم :آيا برنامه هاي آموزش ضمن خدمت در تقويت روحيه تعاون در مديران نقش داشته
است؟
سوال سوم :آيا برنامه هاي آموزش ضمن خدمت در تقويت نظم و انضباط در مديران نقش
داشته است؟
سوال چهارم :آيا برنامه هاي آموزش ضمن خدمت در تقويت قدرت تصميم گيري مديران نقش
داشته است؟
سوال پنجم :آيا برنامه هاي آموزش ضمن خدمت در تقويت رضايت شغلي مديران نقش داشته
است؟
سوال ششم :آيا برنامه هاي آموزش ضمن خدمت در توسعه مهارت مديران نقش داشته است؟

روش پژوهش
نظر به اينكه نتايج اين پژوهش ميتواند به اجراي بهتر تصميمات در اداره آموزش و پرورش مورد
بررسي كمک كند ،پژوهش حاضر از نوع كاربردي مي باشد ،با توجه به ماهيت موضوع و هدف
هاي پژوهش از روش تحقيق پيمايشي -توصيفي ،استفاده شده است .جامعه آماري پژوهش شامل
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كليه مديران مدارس شهرستان جاسک مشتمل بر  071نفر مي باشد .براي برآورد واريانس جامعه و
تعيين حجم نمونه ابتدا يک گروه  21نفري به صورت تصادفي انتخاب شده و از طريق توزيع
پرسشنامه در بين آنها واريانس محاسبه شد .بر اساس واريانس و فرمول حجم نمونه كوكران ،حجم
نمونه  011نفر برآورد گرديد .كه از روش نمونه گيري تصادفي انتخاب شدند.

با توجه به اهداف پژوهش ،ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بوده است كه بر
اسا س مطالعة ادبيات تحقيق و باتوجه به اهداف پژوهش تدوين شده است .سؤالات پژوهش مشتمل
بر  12سؤال بسته پاسخ مي باشد .هر دسته از سؤالات به بررسي بعدي از ابعاد توانمندسازي كاركنان
كه متغير هر يک از فرضيات تحقيق مي باشد پرداخته اند .روايي پرسشنامه از نوع روايي محتوايي
با استفاده از نظرات اساتيد راهنما ،مشاور و پنج نفر از متخصصين دانشگاهي مورد تأييد قرار گرفت
.ضريب پايايي پرسشنامه نيز از طريق آلفاي كرونباخ 1/31برآورد شد .تحليل دادههانجام شد .آمار
توصيفي با استفاده از پژوهش در دو سطح آمار توصيفي و استنباطي ،با استفاده از نرم افزار SPSS

مشخصه هاي آماري ميانگين ،انحراف معيار ،فراواني و درصد به توصيف داده هاي پژوهش پرداخته
شده و در سطح آمار استنباطي نيز از آزمون  tتک نمونه اي و آزمون دوجمله اي استفاده شده است.
جدول  .0جدول تناظر سوالات پرسشنامه به تفكيک ابعاد توانمندسازي
ابعاد توانمخدسازی

تعداد سوالات

شماره سوالات

خلاقیت و نوآوری

6

0 -6

روحیه تعاون

01

7-06

نظم و انضباط

1

07-21

قدرت تصمیمگیری

1

20-21

رضایت شغلی

3

26-11

مهارت کارکخان

8

11-12
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نتایج
به منظور بررسي سوال اول ،ابتدا ميانگين ارزش عددي شاخصهاي مربوط به ابعاد توانمندسازي تک
نمونه هاي جهت آزمودن فرضيه هاي  tبراي هر يک از پاسخگويان محاسبه و سپس از آزمون
پژوهش استفاده گرديد نتايج در جدول( )2ارايه شده است.

سوال اول پژوهش:آيا برنامه هاي آموزش ضمن خدمت درتوسعه خلاقيت و نوآوري مديران نقش
داشته است؟
جدول  .2مقايسه ميانگين نمرات پاسخگويان به شاخصهاي بعد خلاقيت و نوآوري مديران
T

P

N

شاخصها

میانگین

انحراف معیار

اول

2/80

1/12

011

دوم

2/78

1/12

011

سوم

2/71

1/10

011

چهارم

2/31

1/11

پخجم

2/60

1/16

011

ششم

2/61

1/18

011

جمع

2/71

1/1

011

1

1/111

011

براساس يافته هاي جدول  t ،2مشاهده شده در سطح خطاي 1درصد معني دار بود .بنابراين از نظر
مديران ،آموزشهاي ضمن خدمت ميتواند توانمندي خلاقيت و نوآوري را در آنها ايجاد كند.
سوال دوم پژوهش :آيا برنامه هاي آموزش ضمن خدمت در تقويت روحيه تعاون درمديران نقش
داشته است؟
به منظور بررسي سوال دوم ،ابتدا ميانگين ارزش عددي شاخصهاي مربوط به ابعاد توانمندسازي
تک نمونه هاي جهت آزمودن فرضيه هاي  tبراي هر يک از پاسخگويان محاسبه و سپس از آزمون
پژوهش استفاده گرديد ،نتايج در جدول  1ارائه شده است.
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جدول  .1مقايسه ميانگين نمرات پاسخگويان به شاخصهاي بعد روحيه تعاون مديران
شاخصها

میانگین

انحراف معیار

هفتم

2/31

1/10

011

هشتم

1/12

1/13

011

نهم

2/17

1/18

011

دهم

2/13

1/12

011

یازدهم

2/81

1/13

011

دوازدهم

2/77

1/12

سیزدهم

2/71

1/17

011

چهاردهم

2/63

1/11

011

پانزدهم

2/36

1/61

011

شانزدهم

2/61

1/11

011

جمع

2/78

1/18

011

T

1/8

P

1/110

N

011

بر اساس يافتههاي جدول  t ،1مشاهده شده در سطح خطاي  1درصد معني دار بوده ،بنابراين از
نظر مديران آموزش ضمن خدمت ميتواند روحيه تعاون و همكاري را در آنها ايجاد كند.
سوال سوم پژوهش :آيا برنامه هاي آموزش ضمن خدمت در تقويت نظم و انضباط در مديران نقش
داشته است؟
به منظور بررسي سوال سوم  ،ابتدا ميانگين ارزش عددي شاخصهاي مربوط به ابعاد توانمندسازي
تک نمونه هاي جهت آزمودن فرضيه هاي  tبراي هر يک از پاسخگويان محاسبه و سپس از آزمون
پژوهش استفاده گرديد نتايج در جدول  1ارائه شده است.
جدول  .1مقايسه ميانگين نمرات پاسخگويان به شاخصهاي بعد نظم و انضباط مديران
شاخصها

میانگین

انحراف معیار

هفدهم

2/61

1/10

011

هجدهم

2/36

1/71

011

نوزدهم

2/71

1/11

بیستم

2/73

1/12

T

1/1

P

1/112

N

011
011
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براساس يافتههاي جدول  t ،1مشاهده شده در سطح  1درصد معني دار بوده ،بنابراين از نظر
مديران ،آموزش ضمن خدمت ميتواند نظم و انظباط را در آنها ايجاد كند.
سوال چهارم پژوهش :آيا برنامه هاي آموزش ضمن خدمت در تقويت قدرت تصميم گيري مديران
نقش داشته است؟
به منظور بررسي سوال چهارم ،ابتدا ميانگين ارزش عددي شاخصهاي مربوط به ابعاد
توانمندسازي تک نمونه هاي جهت آزمودن فرضيه هاي  tبراي هر يک از پاسخگويان محاسبه و
سپس از آزمون پژوهش استفاده گرديد نتايج در جدول  1ارائه شده است.
جدول  .1مقايسه ميانگين نمرات پاسخگويان به شاخصهاي بعد قدرت تصميمگيران كاركنان
P

T

N

شاخصها

میانگین

انحراف معیار

بیست و یکم

2/81

1/11

011

بیست و دوم

2/60

1/18

011

بیست و سه

2/82

1/11

011

بیست و چهار

2/13

1/17

بیست و پخج

2/11

1/12

011

جمع

2/61

1/10

011

1/1

1/111

011

بر اساس يافتههاي جدول  t ،1مشاهده شده در سطح خطاي  1درصد معني دار بوده ،بنابراين از
نظر مديران ،آموزشهاي ضمن خدمت ميتواند توانمندي قدرت تصميمگيري را در آنها ايجاد
كند.
سوال پنجم پژوهش :آيا برنامه هاي آموزش ضمن خدمت در تقويت رضايت شغلي مديران نقش
داشته است؟
به منظور بررسي سوال پنجم ،ابتدا ميانگين ارزش عددي شاخصهاي مربوط به ابعاد
توانمندسازي تک نمونه هاي جهت آزمودن فرضيه هاي  tبراي هر يک از پاسخگويان محاسبه و
سپس از آزمون پژوهش استفاده گرديد نتايج در جدول  6ارايه شده است.
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جدول  .6مقايسه ميانگين نمرات پاسخگويان به شاخصهاي بعد رضايت شغلي مديران
شاخصها

میانگین

انحراف معیار

بیست و شش

2/31

1/76

011

بیست و هفت

2/61

1/17

011

بیست و هشت

1/10

1/17

011

بیست و نه

2/68

1/13

011

سی

2/70

1/11

سی و یك

2/11

1/11

011

سی و دو

2/70

1/12

011

سی و سه

2/61

1/12

011

سی و چهار

2/11

1/13

011

جمع

2/71

1/11

011

T

1/1

P

1/111

N

011

بر اساس يافتههاي جدول  t ،6مشاهده شده در سطح خطاي  1درصد معني دار يوده ،بنابراين از
نظر مديران ،آموزش ضمن خدمت ميتواند منجر به رضايت شغلي در آنها شود.
سوال ششم پژوهش:آيا برنامه هاي آموزش ضمن خدمت در توسعه مهارت مديران نقش داشته
است؟
به منظور بررسي سوال ششم ،ابتدا ميانگين ارزش عددي شاخصهاي مربوط به ابعاد
توانمندسازي تک نمونه هاي جهت آزمودن فرضيه هاي  tبراي هر يک از پاسخگويان محاسبه و
سپس از آزمون پژوهش استفاده گرديد .نتايج در جدول  7ارايه شده است.
جدول  .7مقايسه ميانگين نمرات پاسخگويان به شاخصهاي بعد مهارت مديران
T

P

N

شاخصها

میانگین

انحراف معیار

سی و پخج

2/88

1/61

011

سی و شش

2/81

1/13

011

سی و هفت

2/81

1/62

011

سی و هشت

2/31

1/11

011
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سی و نه

2/12

1/10

چهل

2/80

1/18

011

چهل و یك

2/10

1/17

011

چهل و دو

2/67

1/11

011

جمع

2/71

1/13

011

بر اساس يافتههاي جدول  t ،7مشاهده شده در سطح خطاي  1درصد معني دار بوده ،بنابراين از
نظر مديران ،آموزشهاي ضمن خدمت ميتواتد توانمندي مهارت را در كاركنان ايجاد كند.

بحث و نتیجهگیری
اين پژوهش در شش سوال به بررسي نقش آموزش هاي ضمن خدمت بر توانمندسازي مديران
مدارس شهرستان شاهيندژ در شش بعد (خلاقيت و نوآوري ،همكاري و روحيه تعاون ،نظم و
انضباط ،قدرت تصميم گيري ،رضايت شغلي ،بهبود روحيه مديران و مهارت هاي مورد نياز مديران)
پرداخت.نتايج حاصل از بررسي هاي آماري نشان داد از نظر پاسخگويان آموز شهاي ضمن خدمت
مي تواند منجر به كليه ابعاد توانمندسازي مديران شود .به عبارتي كليه فرضيه هاي پژوهش در سطح
خطاي 1درصد مورد تاييد قرار گرفت.

نتايج تحقيق حاضر با تحقيقات بسياري همچون سيري ( ،)0181ناطقيان ( ،)0181صبركش
( )0181و اسمعيلي( )0181همسو مي باشد .چنانچه سيري در بررسي تاثير آموزش هاي ضمن
خدمت در افزايش كارايي كاركنان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و ناطقيان نيز در بررسي اثربخشي
دوره هاي كوتاه مدت ضمن خدمت بر توانايي ،دانايي و نگرش معلمان شهرستان سبزواردريافتند
كاركناني كه آموزش هاي ضمن خدمت را گذرانيدهاند در افزايش كارايي ،داشتن رضايت شغلي،
برقراري ارتباطات انساني و توانمندي شغلي ،توانايي در ايجاد و تفسير خلاقيت و نوآوري موفقيت
بيشتري داشتهاند .همچنين بين كارآيي ،رضايت شغلي و مهارت هاي معلمان و دوره هاي آموزش
ضمن خدمت رابطه معني داري وجود دارد .همانگونه كه نتايج بررسي فرضيات اول ،پنجم و ششم
اين تحقيق نيز مؤيد اين نتايج مي باشد .صبركش نيز در پژوهشي تحت عنوان بررسي اثر آموزش
هاي ضمن خدمت برافزايش بهر هوري و ذهنيت  ،مديريت كيفيت فراگير در كاركنان شركت
مهندسي صنعتي توان صنعت به اين نتيجه دست يافته كه تفاوت آماري معني داري در مورد ميزان
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بهره وري در دو گروه آموزش ديده و آموزش نديده وجود داشته است) . (TQMبه اين ترتيب
يكي از مسائل مهمي كه مي بايست در هر سازمان پيوسته مورد توجه مديران قرار گيرد ،تقويت
نيروي انساني موجود مي باشد .منظور از تقويت نيروي انساني ،افزايش ميزان مهارت ها ،توانايي
ها ،انگيزه ها و گرايشهاي ذهني كاركنان است كه در مجموع به توانمندسازي تعبير مي شود و
زمينه افزايش بازدهي و بهره برداري از توانايي هاي مديران مدارس در برنامه ريزي هاي پيش بيني
شده را فراهم مي نمايد .در واقع همانگونه كه شافيک و پارسلي مطرح نموده اند ،آموزش علاوه بر
اين كه استعدادهاي افراد را پرورش مي دهد ،روش ها و فنون انجام كار را بهبود مي بخشد و موجب
كسب دانش و افزايش مهارت هاي شغلي شده و از اتلاف هزينه و بودجه جلوگير ي مي نمايد.

آموزش با اين ويژگي موجب ايجاد تغيير در طرز فكر مديران و كاركنان نسبت به سازمان و آشنا
ساختن آنها با اصول مديريت سازماني و آمادگي آنها براي پذيرش مسئوليت بيشتر يا توانمندسازي
مي گردد .اين توانمندسازي به معني اشتياق فرد براي پذيرش مسئوليت ،واژه اي بود كه اولين بار
به طور رسمي به معني پاسخگويي تفسير شد.
بنابراين با توجه به نتايج تحقيق حاضر و تحقيقات و نظرات عديده اي كه در اين خصوص ارائه
گرديده ،يكي از عمده عوامل مؤثر بر افزايش توانمندسازي و بالطبع تحقق اهداف بهره وري
سازماني ،آموزش نيروي انساني است .آموزش ضمن خدمت نيز بخشي مهم از اين اهم بوده و مي
طلبد كه به صورت جدي و با برنامه ريزي هاي كوتاه مدت و بلند مدت با مديريتي منظم و هدفمن
د بدان توجه نمود چرا كه اين منابع انساني هستند كه سرمايه ها را متراكم مي سازند ،از منابع طبيعي
بهره برداري مي كنند ،سازمان هاي اجتماعي ،اقتصادي و سياسي را به وجود مي آورند و توسعه
ملي را پيش مي برند (نادري و همكاران .)10 ،0186 ،سازمان هايي كه نتوانند مهارت ها و دانش
كاركنانشان را توسعه دهند و از آن در جهت پيشبرد اهداف  ،سازماني به نحو مؤثري بهره برداري
كنند ،قادر نخواهند بود روند توسعه را بدرستي طي نمايند.
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«بررسی تاثیر برگزاری دورههای آموزش ضمن خدمت بر رضایت و انگیزش
حرفه معلمی»
سمیه علیپور

1

اکبر معمارباشی

2

چکیده
هدف از پژوهش حاضر تحليل و بررسي تاثير برگزاري دورههاي آموزش ضمن خدمت بر رضايت
و انگيزش شغلي معلمان شهرستان شاهيندژ بود .جامعه آماري پژوهش  061نفر از دبيران مقطع
ابتدايي شهر مياندوآب بود كه بر اساس جدول مورگان  021نفر به طور تصادفي-طبقهاي براي
نمونه تحقيق انتخاب شدند .جهت جمعآوري اطلاعات در اين تحقيق از پرسشنامههاي طراحي شده
توسط محقق و تجربيات كارشناسان متخصص امر و پرسشنامههاي رضايت شغلي استفاده گرديد.
براي تجزيه و تحليل دادهها از روشهاي آمار توصيفي و استنباطي در نرم افزار  SPSS.20استفاده
شد .نتايج بدست آمده در اين تحقيق بيانگر اين بود كه كيفيت دورههاي آموزشي ضمن خدمت در
سطح متوسط و رضايت شغلي معلمان مقطع ابتدايي در سطح مطلوب قرار دارد .بين كارايي دوره-
هاي آموزش ضمن خدمت با رضايت شغلي معلمان ارتباط معني دار وجود دارد و كيفيت دورههاي
آموزش ضمن خدمت قابليت پيشبيني رضايت شغلي معلمان مربوطه را دارد .بنابراين باتوجه به
نتايج پژوهش حاضر انتخاب صحيح دورههاي ضمن خدمت براي دبيران ميتواند مزايايي از قبيل
رضايت شغلي و انگيزه دو چندان را به همراه داشته باشد.
کلمات کلیدی :آموزش و پرورش ،دورههاي ضمن خدمت  ،انگيزش شغلي ،حرفه معلمي

 . 0دانشجوي كارشناسي ارشد آموزش ابتدايي دانشگاه آزاد اسلامي شاهين دژ ا Tase1367@gmail.com
 .2مدرس دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهيندژ ا Memarbashi5@gmail.com
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مقدمه:
بقا ،دوام و پيشرفت هر جامعهاي به كارايي و كيفيت تعليم و تربيت آن جامعه بستگي دارد .به
طوري كه هر كشور از اساتيد و معلمان با انگيزهاي كه از حرفه خود رضايت داشته باشند برخوردار
باشد ،ميتواند نسل جوان خود را در قالب نظام تعليم و تربيت خود پرورش داده و براي آيندهاي
بهتر آماده كند (عمادزاده .)11-27 :0163 ،هدف آموزش و پرورش ،تعليم و تربيت افراد بيشتر است
و با توجه به ابزاري كه در اختيار دارد ،سعي ميكند دگرگونيهاي مطلوبي را در افراد ايجاد كرده،
استعدادهاي آنها را شكوفا و افراد را به سر حد كمال برساند (شيار.)12 ،0170 ،
مطالعات انجام شده در خصوص آموزش ضمن خدمت به طور كلي و آموزش ضمن خدمت
معلمان به طور ويژه ،عمدتا در جهت مشخص كردن تاثير اين آموزشها در افزايش تواناييها و
رضايت شغلي انجام گرفته است .در اين رابطه يافتههاي فرهمند ( )0130نشان ميدهد كه آموزش
ضمن خدمت در افزايش دانش و مهارت كاركنان تاثير جالب توجهي داشته ،ولي در زمينه بهبود
رضايت شغلي آنها اثربخش نبوده است .نتايج پژوهش ايزدي ( )0170نيز نشان ميدهد ،شركت در
دورههاي آموزش ضمن خدمت معلمان موجب پايبندي بيشتر به قوانين سازماني ،افزايش همكاري
در مدرسه ،افزايش توانايي تدوين در معلمان و بهبود عملكرد تحصيلي شاگردان ميشود .نتايج
مطالعات شينوهارا  )2110(0و پارادهان و همكاران )2111( 2و ميرزامحمدي ( )0181در مطالعات
مختلف نيز نشان داد ،دلايل عمده شركت معلمان در دورههاي آموزش ضمن خدمت ،رضايت
روحي پس از تدريس موفق ،آموختن روشهاي پژوهش در آموزش به ويژه با تاكيد بر فناوري
اطلاعات و ارتباطات و افزايش رشد حرفهاي آنها ميباشد .در تحقيقي كه كرامت ( )0181با عنوان
رابطه دورههاي آموزش ضمن خدمت مهارتهاي رايانه و رضايت شغلي كاركنان وزارت بهداشت
درمان و آموزش پزشكي انجام داد ،دريافت كه آموزشهاي ضمن خدمت مهارتهاي رايانهاي،
موجب افزايش رضايت شغلي كاركنان ميشود و ساير يافتهها حاكي از معنادار بودن و تاييد افزايش
مولفههاي تنوع شغلي ،ارتباطات سازماني و تعهد سازماني در بين گروه آموزش ديده بود .در تحقيقي
كه انديشمند ( )0186به منظور بررسي رابطه بين دورههاي آموزش ضمن خدمت و كارآيي كاركنان
در اداره بهزيستي شهرستان كرمان انجام داد ،به اين نتيجه رسيد كه كاركنان آموزش ديده نسبت به
1- Shionohara
2- Parajan
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كاركنان آموزش نديده به نظارت و كنترل كمتري نياز دارند و براي انجام كار خود شوق و انگيزه
بيشتري دارند و از انجام آن لذت ميبرند.
نتيجه پژوهش جودي )2117( 0مويد آن است كه آموزش ضمن خدمت بر حل مسئله،
خودكارآمدي ،رضايت شغلي بالاتر و انگيزش بالاتر موثر بود ،اما بر سازگاري شغلي تاثيري نداشت.
در تحقيقي كه اشميت  )2117(2با عنوان رابطه بين آموزش ضمن خدمت و رضايت شغلي انجام
داد به اين نتايج رسيد كه ارتباط بين رضايت شغلي و آموزش ضمن خدمت به صورت كلي بود.
آموزشهاي شغلي ،از جمله مدت زمان صرف شده در آموزش ،روش آموزش و محتوا تاثير بيشتري
بر اين رضايت داشتند .نتايج پژوهش ماجلان ( )0187نيز نشان داد ،بين نقش دورههاي آموزش
ضمن خدمت در رفع نيازهاي آموزشي و رضايت شغلي آنها رابطه مثبت وجود دارد .محبوبه
( )0131نيز با مطالعه تطبيقي تاثير آموزشهاي ضمن خدمت بر رضايت شغلي و رفع نيازهاي
آموزشي معلمان آموزش و پرورش ايران و آلمان دريافت كه تاثير آموزش ضمن خدمت بر رضايت
شغلي دو جامعه مورد مطالعه در رفع نيازهاي آموزشي معلمان كشور آلمان نسبت به معلمان كشور
ايران اختلاف معني داري ندارد .نتايج پژوهش صالح زاده ( )0176نيز مويد است كه بين آموزش
ضمن خدمت و رضايت شغلي كاركنان صدا و سيماي مركز خوزستان رابطه معنا داري وجود دارد.
در تحقيقي كه آديمي )2100( 1با عنوان عملكرد شغلي در مدارس متوسطه استان ايكيتي نيجريه
انجام داد ،دريافت كه بين رضايت شغلي معلمان و عملكرد شغلي آنان در مدارس رابطه معنا داري
وجود دارد .در تحقيقي ديگري مفيني و پوي )2101( 1با عنوان بررسي رابطه بين رضايت كاركنان
و عملكرد سازماني در سازمانها دريافتند كه همبستگي مثبت بين عملكرد سازماني و پنج مولفه
رضايت شغلي يعني شرايط كار ،استفاده از توانايي ،خلاقيت ،كارگروهي و استقلال وجود دارد.
لذا ،با استناد به موارد مزبور ،چنين ميتوان بيان كرد كه آموزش ضمن خدمت بايد متناسب با
ويژگيهاي آموزش يادگيرندگان باشد .در آموزش ضمن خدمت بايد ملاک آموزش عملي باشد،

1- Jody
2- Steven W Schmidt
3 - Adeyemi
4- Mafini & Pooe
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براي آموزش بايد انگيزه كافي در يادگيرندگان موجود باشد و آموزش ضمن خدمت بايد انعطاف-
پذير باشد .هدف نهايي آموزش كاركنان كارايي و اثربخشي بيشتر و بهتر است؛ بنابراين بررسي و
آگاهي از نتايج و بازده دورههاي آموزشي ضمن خدمت كاركنان ،لازمه فرآيند آموزش است و با
اين كار است كه حلقه آموزشي تكميل ميشود .همچنين اكثر مطالعات و بررسيهاي انجام شده به
ضرورت و اجراي دورههاي آموزشي ضمن خدمت اعتراف دارند و نتايج مثبت آن ،تقويت كننده
و رشد دهنده منابع انساني هر سازماني ميباشد .مطالعات موجود در سازمانهاي آموزشي نيز
حكايت از اثر دورههاي آموزشي بر عملكرد كاركنان دارد .برگزاري دورههاي آموزشي و به طور
كلي ،سرمايهگذاري بر روي نيروي انساني در سازمان آموزشي ،توجيه مناسب دارد و مطابق با
يافتههاي اكثر پژوهشهاي صورت گرفته در اين قلمرو ،آموزش ضمن خدمت موجب بهبود
عملكرد كاركنان سازمان خواهد شد .همچنين اكثر مطالعات و بررسيهاي صورت گرفته در
كشورهاي خارجي و داخلي ،تاثير آموزشهاي ضمن خدمت را بر رضايت شغلي كاركنان مثبت
ارزيابي كردهاند.
اما مطالعات محدودي در خصوص ارتباط دورههاي آموزش ضمن خدمت معلمين مقطع ابتدايي
با رضايت شغلي آنها انجام شده است .از اينرو پژوهش حاضر در صدد است به اين سئوال پاسخ
دهد كه آيا بين كارايي دورههاي آموزش ضمن خدمت با رضايت شغلي معلمان مقطع ابتدايي ارتباط
معناداري وجود دارد؟

روش پژوهش
روش پژوهش حاضر از نوع توصيفي -همبستگي بود كه به صورت پيمايشي انجام شد .جامعه
آماري تحقيق همه معلمان مقطع ابتدايي شهر مياندوآب ( 071نفر) بودند .براي نمونه تحقيق بر
اساس جدول مورگان 001 ،نفر ( 71نفر مرد و  11نفر زن) به طور تصادفي -طبقهاي انتخاب شدند.
به منظور دستيابي به اهداف تحقيق از دو پرسشنامه آموزشهاي ضمن خدمت و پرسشنامه رضايت
شغلي اسميت ،كندال  ،استفاده شد .عليرغم استاندارد بودن پرسشنامهها ،هر دو پرسشنامه بومي-
سازي شده و روايي صوري و محتوايي آنها پس از اعمال نظرات اصلاحي توسط  02نفر از
متخصصين تاييد شد .پايايي پرسشنامهها نيز در يک مطالعه مقدماتي با  11آزمودني و با آلفاي
كرونباخ ( )1/70براي پرسشنامه آموزشهاي ضمن خدمت و ( )1/86براي پرسشنامه رضايت
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شغلي محاسبه شد .براي تحليل دادهها از روشهاي آماري توصيفي شامل جدول توزيع فراواني،
ميانگين و انحراف استاندارد و روشهاي آمار استنباطي مانند كلمو گروف -اسميرنوف ،تي تک
گروهي ،رگرسيون خطي و تي استودنت مستقل با نرم افزار  SPSS.20استفاده شد.

نتایج
با توجه به نتايج جدول  ،0از آزمون  K-Sچنين نتيجه گرفته ميشود كه چون مقادير سطح معناداري
هر دو پرسشنامه بزرگتر از سطح آزمون است ،يعني  ،α=1/11بنابراين هر دو پرسشنامه توزيع
طبيعي دارند .به همين دليل ،براي انجام آزمون فرضيهها از آزمونهاي پارامتريک استفاده شده است.
جدول  :0نتايج آزمون كلمو گروف-اسميرنوف براي بررسي وضعيت طبيعي بودن دادهها دز
پرسشنامه

نتايج جدول  2نشان ميدهد با توجه به مقدار تي و سطح معناداري كه بزرگتر از  1/1است ،بين
ميانگين محاسبه شده مقدار آزمون تفاوت آماري معناداري وجود ندارد؛ بنابراين كارايي دورههاي
ضمن خدمت در حد متوسط قرار دارد.
جدول  :2نتايج آزمون تي تک گروهي براي تعيين سطح كارايي دورههاي آموزش ضمن خدمت

نتايج جدول  1نشان ميدهد با توجه به مقدار تي و سطح معناداري كه كوچكتر از  1/1است،
بين ميانگين محاسبه شده و مقدار آزمون تفاوت آماري معناداري وجود ندارد؛ بنابراين رضايت
شغلي معلمين مقطع ابتدايي در حد مطلوب قرار دارد.
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جدول  :1نتايج آزمون تي تک گروهي براي تعيين سطح رضايت شغلي دبيران مقطع ابتدايي

نتايج جدول  1نشان ميدهد ،با توجه به ضريب رگرسيون خطي محاسبه شده ،بين كارآيي
دورههاي ضمن خدمت و رضايت شغلي معلمان مقطع ابتدايي ارتباط معناداري وجود دارد؛ بنابراين،
كارآيي دورههاي ضمن خدمت پيشبيني كننده خوبي براي رضايت شغلي معلمان است.
جدول  :1ضريب رگرسيون براي پيشبيني رضايت شغلي از روي كارايي دورههاي ضمن خدمت

نتايج جدول  1نشان ميدهد ،با توجه به آزمون تي براي گروههاي مستقل محاسبه شده ،بين
كارايي دورههاي ضمن خدمت در بين معلمان زن و مرد اختلاف معناداري وجود ندارد.
جدول  :1آزمون تي مستقل براي كارايي دورههاي ضمن خدمت در بين زنان و مردان

نتايج جدول  6نشان ميدهد ،با توجه به آزمون تي براي گروه مستقل محاسبه شده ،بين رضايت
شغلي در بين معلمان زن و مرد اختلاف معناداري وجود ندارد.
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جدول  :6آزمون تي مستقل براي رضايت شغلي در بين زنان و مردان

بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر بررسي ارتباط كارايي دورههاي آموزش ضمن خدمت با رضايت شغلي
معلمانمقطع ابتدايي بود .نتايج پژوهش نشان داد بين كارايي دورههاي ضمن خدمت و رضايت
شغلي معلمان ارتباط مستقيم و معني داري وجود دارد و با افزايش كارايي دورههاي ضمن خدمت
رضايت شغلي معلمان نيز افزايش مييابد؛ كه يافتههاي پژوهش با نتايج تحقيقات فرهمند (،)0180
معصومي ( )0171ناهمخوان است .فرهمند ( )0180در تحقيقي دريافت كه آموزش ضمن خدمت
در افزايش دانش و مهارت كاركنان تاثير جالب توجهي داشته ،ولي در زمينه بهبود رضايت شغلي
آنها اثربخش نبوده است .معصومي ( )0171نيز در پژوهش خود با موضوع «بررسي رابطه رضايت
شغلي معلمان مدارس راهنمايي منطقه  01آموزش و پرورش تهران با ميزان موفقيت آنها در تدريس»
به اين نتيجه رسيد كه در رابطه با ميزان موفقيت دبيران در امر تدريس و ميزان رضايت آنان از
تدريس ،چه در دبيران مرد و چه در دبيران زن رابطه معناداري وجود ندارد .ولي با نتايج بيشتر
پژوهشهاي انجام گرفته در اين زمينه همخواني دارد ،در اين رابطه جودي اير ( )2117در تحقيقي
به اين نتيجه دست يافت كه بين آموزش ضمن خدمت و رضايت شغلي رابطه مثبت و مستقيم
وجود دارد .ايزدي ( )0170نيز در تحقيقي به اين نتيجه رسيد كه شركت در دورههاي آموزش ضمن
خدمت معلمان موجب پايبندي بيشتر به قوانين سازماني ،افزايش همكاري در مدرسه ،افزايش
توانايي تدوين در معلمان و بهبود عملكرد تحصيلي شاگردان مي شود .شينوهارا و همكاران ()2110
دلايل عمده شركت معلمان در دورههاي آموزش ضمن خدمت را رضايت روحي پس از تدريس
موفق ،آموختن روشهاي پژوهش در آموزش به ويژه با تاكيد بر فناوري اطلاعات و ارتباطات و
افزايش رشد حرفهاي آنها بيان كردهاند .كرامت ( )0181در تحقيقي با عنوان رابطه دورههاي آموزش
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ضمن خدمت مهارتهاي رايانه و رضايت شغلي كاركنان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي
دريافت كه دو متغيير آموزشهاي ضمن خدمت و رضايت شغلي رابطه معنا دار دارند .انديشمند
( )0186نيز در تحقيق خود به اين نتيجه رسيد كه كاركنان آموزش ديده نسبت به كاركنان آموزش
نديده به نظارت و كنترل كمتري نياز دارند و براي انجام كار خود شوق و انگيزه بيشتري دارند و
از انجام آن لذت ميبرند .ماجلان ( )0187در پژوهشي كه با موضوع «تاثير آموزشهاي ضمن خدمت
بر رضايت شغلي و نيازهاي آموزشي معلمان ابتدايي شهرستان پارسآباد» نشان داد كه بين دورههاي
آموزش ضمن خدمت در رفع نيازهاي آموزشي و رضايت شغلي آنها رابطه وجود دارد .محبوبه
( )0131در پژوهشي به مطالعه تطبيقي تاثير آموزشهاي ضمن خدمت بر رضايت شغلي و رفع
نيازهاي آموزشي معلمان آموزش و پرورش ايران و آلمان پرداخت ،نتايج پژوهش وي نشان داد كه
تاثير آموزش ضمن خدمت در رفع نيازهاي آموزشي معلمان كشور آلمان نسبت به معلمان كشور
ايران به طور معني داري موثرتر بوده اما تاثير آموزش ضمن خدمت بر رضايت شغلي دو جامعه
مورد مطالعه در رفع نياز هاي آموزشي معلمان كشور آلمان نسبت به معلمان كشور ايران اختلاف
معني داري نداشت .اشميت ( )2117در تحقيق خود به اين نتايج رسيد كه آموزشهاي شغلي ،از
جمله مدت زمان صرف شده در آموزش ،روش آموزش و محتوا تاثير بيشتري بر اين رضايت
داشتند .صالح زاده ( )0176در تحقيقي با عنوان «بررسي رابطه آموزش ضمن خدمت با رضايت و
موفقيت شغلي كاركنان صدا و سيماي مركز خوزستان» به اين نتيجه دست يافتند كه بين آموزش
ضمن خدمت و رضايت شغلي رابطه مثبت و قوي وجود دارد .يافتههاي آديمي ( )2100نيز بيانگر
اين است بين رضايت شغلي معلمان و عملكرد شغلي آنان در مدارس رابطه معنا داري وجود دارد.
نتايج پژوهش مفيني و پوي ( )2101مويد اين است كه همبستگي مثبت بين عملكرد سازماني و
همه پنج مولفه رضايت شغلي يعني شرايط كار ،استفاده از توانايي ،خلاقيت ،كارگروهي و استقلال
وجود دارد .در ميان پنج عامل كار گروهي بيشترين تاثير را بر عملكرد سازماني دارد .در تحقيق
ديگري هم كه توسط دنيلا و مرييوس ( )2100با عنوان رضايت شغلي و عملكرد ارائه شده در
چارچوب اصلاحات آموزشي روماني صورت گرفت ،نتايج نشان ميدهد سطح پايين رضايت شغلي
باعث عملكرد ضعيف معلمان و ترک شغل معلمي آنها ميشود .فوكس ( ،)0338ليپين (،)2110
لامپرز ( )2111و لسچينگر و فاينگان ( ،)2111تمام اين پژوهشگران در بررسيهاي خود به اين
نتيجه دست يافتهاند كه آموزشهاي ضمن خدمت نقش موثري در توانمندسازي كاركنان داشته
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است .در تحقيق ديگري هم كه جاگرو و همكارانش ( )2102با عنوان ارتباط آموزشهاي ضمن
خدمت و عملكرد كاركنان در شركت پيک در تانزانيا انجام دادند ،به اين نتيجه رسيدند كه آموزش-
هاي ضمن خدمت واقعا تاثير مثبتي بر عملكرد كاركنان دارد و باعث بهبود كارايي آنان ميشود.
شركت در دورههاي آموزش ضمن خدمت معلمان موجب پايبندي بيشتر به قوانين سازماني،
افزايش همكاري در مدرسه ،افزايش توانايي تدوين در معلمان و بهبود عملكرد تحصيلي شاگردان
و به دنبال اين متغيرها احساس كارايي شخصي و در نتيجه رضايت شغلي بالا منجر ميشود .به
عقيده بندورا ( )0331اعتقاد افراد به كارايي شخصي آنها بر جريان عملي كه به دنبال آن انتخاب
ميكنند ،مقدار تلاشي كه به خرج ميدهند ،مدت زماني كه در صورت روبرو شدن با موانع و
تجربيات استقامت ميكنند و بهبودي آنها بعد از بدبياريها تاثير دارد .به عقيده وي هنگامي كه
كارايي بالا و محيط پذيرا است ،پيامدها به احتمال زياد موفقيتآميز هستند .به همين خاطر از آنجا
كه دورههاي ضمن خدمت ميتوانند احساس كارايي شخصي معلمان را بالا برند پس متعاقب آن
ميتوان احتمال افزايش رضايت شغلي را پيشبيني كرد.
همچنين يافتههاي پژوهش نشان داد بين كارايي دورههاي ضمن خدمت در معلمان زن و مرد
تفاوت معنادار وجود دارد ،تاييد نشد؛ بنابراين بين كارايي دورههاي ضمن خدمت در بين معلمان
زن و مرد اختلاف معناداري وجود ندارد .تا جايي كه بررسي شد پژوهشي در اين زمينه محدود بوده
است؛ بنابراين با توجه با نتايج حاصل از اين پژوهش ميتوان چنين تبيين كرد كه دورههاي ضمن
خدمت به يک اندازه براي معلمان زن و مرد اثرگذار بوده است.
همچنين يافتهها حاكي از اين است كه بين رضايت شغلي در معلمان مقطع ابتدايي زن و مرد
تفاوت معنادار وجود ندارد و در نتيجه اين فرضيه رد ميشود؛ بنابراين بين رضايت شغلي معلمان
زن و مرد اختلاف معناداري وجود ندارد .اين فرضيه با نتايج پژوهشهاي فرجي ( )0181و پوزو
( )2110همسو ميباشد .نتايج پژوهش فرجي با عنوان بررسي رضايت شغلي دبيران تربيت بدني
شهر تهران نشان داد كه بين رضايت شغلي دبيران زن و مرد تربيت بدني تفاوت معني داري وجود
ندارد .همچنين وي بين رضايت شغلي در بين زنان و مردان تفاوت معني دار را مشاهده نكرد .تبييني
كه براي اين فرضيه پزوهش ميتوان انجام داد اين است كه همانند فرضيه دوم ميتوان نتيجه گرفت
كه رضايت شغلي در بين دبيران زن و مرد يكسان است و يا حداقل براي يافتن اختلاف معني داري
بايد پژوهشهاي بيشتري با جوامع اماري مختلف انجام داد .با توجه به نتايج پژوهش حاضر و
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بيشتر پژوهشهاي انجام گرفته در رابطه با ارتباط بين كارايي دورههاي ضمن خدمت با رضايت
شغلي ،چنين ميتوان استنباط كرد كه اين دو متغير با يكديگر ارتباط مستقيم و معناداري دارند ،لذا
ميتوان خاطرنشان ساخت آنچه كه در اين پژوهش بيشتر حائز اهميت است اين است كه بين كارايي
دورههاي ضمن خدمت و رضايت شغلي معلمان مقطع ابتدايي ارتباط معني دار وجود دارد .لذا
ميتوان نتيجه گرفت كه دورههاي ضمن خدمت كه باعث افزايش كارايي شخصي ميشوند و از
آنجا كه كارايي شخصي بر ساير جنبههاي عملكردي زندگي معلمان تاثير ميگذارد و اين نكته را به
وضوح ميتوان در نظريه يادگيري بندورا و در بحث مربوط به احساس كارايي شخصي وي مشاهده
كرد (بندورا ،)0331 ،در نتيجه وقتي معلمان پس از برگزاري دورههاي ضمن خدمت بهتر از عهده
انجام و تجزيه و تحليل وظايف شغلي خود برميآيند ،به دنبال آن احساس رضايت شغلي بيشتري
نيز به آنها دست ميدهد؛ بنابراين توصيه ميشود در برگزاري دورههاي ضمن خدمت براي معلمان
و به ويژه معلمان مقطع ابتدايي دقت بيشتري لحاظ شده و محتواي اين دورههاي آموزشي غنيتر
شده و بر موضوع ،مباني و مفهوم رضايت شغلي نيز تاكيد بيشتر شود تا معلمان اين مقطع با شناخت
مباني رضايت شغلي از دورههاي آموزشي ضمن خدمت براي رضايت شغلي و مفيد بودن در
مدارس استفاده بيشتري داشته باشند .با توجه به شيوههاي نوين تدريس و آموزش ،دورههاي مزبور
به نحوي طراحي و برگزار گردد تا بتوانند در روش تدريس معلمان مقطع ابتدايي تغيير مثبت حاصل
نموده و آنها را تشويق نمايد تا با همكاري معلمان ديگر ،والدين و مدير مدرسه بتوانند مشكلات
آموزشي دانش آموزان را حل كنند .همچنين توصيه ميگردد گروههاي مشاوره و پژوهشي به طور
مداوم و در هر مقطع زماني در آموزش و پرورش در رابطه با معلمان مقطع ابتدايي فعاليت علمي و
پژوهشي مستمر داشته و نتايج تحقيقات خود را كه همان مشكل روز معلمان اين مقطع است به
مسئولان اجرايي آموزشهاي ضمن خدمت ارائه دهند تا شناسايي و روش حل مشكلات به روز
باشد .از سويي ديگر توجه حقوق معلمان مقطع ابتدايي آموزش و پرورش ميتواند موقعيتي فراهم
آورد تا بتوان از نيروهاي تخصصي و فوق تخصصي در امر آموزش به دانشآموزان كمک گرفت.
از طرف ديگر حضور نيروهاي متخصص كه بالطبع از ضريب هوشي بالايي برخوردارند ،خود باعث
ارائه برنامههاي بهتر در حل مشكلات داخلي اين معلمان خواهد بود كه اين مهم علاوه بر رضايت
شغلي معلمان مقطع ابتدايي سبب خواهد شد تا پس از مدتي آموزش و پرورش به يک ارگان كاملا
پويا تبديل شود.
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«بررسیمیزان نقش مدیر در شادابسازیمدارساز دیدگاهدانشآموزانشهر سقز»
اصغر سلگی

چکیده
اين پژوهش با هدف بررسي ميزان نقش مدير در شادابسازي مدارس مقاطع ابتدايي ،متوسطه اول
و دوم شهر سقز از ديدگاه دانشآموزان اجرا شد .روش پژوهش توصيفي از نوع پيمايشي و جامعه
آماري آن را كليه دانشآموزان شهر سقز در سال تحصيلي  0132-31و نمونه آن  178نفر كه به
روش نمونهگيري تصادفي خوشهاي انتخاب شده بودند تشكيل مي داد .ابزار پژوهش پرسشنامه
خود ساخته بود كه روايي آن از طريق افراد صاحبنظر تعيين گرديده و پايايي آن از طريق آلفاي
كرونباخ  1/31بدست آمد .در تجزيه و تحليل دادهها از آزمون  tمستقل و آناليز واريانس يک راهه
استفاده شد .يافته ها نشان داد كه مؤلفههاي مؤثر از ديدگاه دانشآموزان به ترتيب مؤلفه اجتماعي ا
عاطفي ،مؤلفه سازماني ،مؤلفه فيزيكي و مؤلفه آموزشي بود .از ميان اين مؤلفهها ،مؤلفه اجتماعي ا
عاطفي داراي بيشترين ميانگين و مؤلفه آموزشي داراي كمترين ميانگين بود .همچنين بين ديدگاه
دانشآموزان دختر و پسر تفاوت معناداري وجود نداشت.
کلید واژهها :شادابسازي ،فيزيكي ،سازماني ،آموزشي ،اجتماعي ا عاطفي

چكيدهي مقالات

997 /

«نقش فرهخگ جامعه در تکریم معلم»
نجمه رفیع

0

زهرا حدادی ششده

2

چکیده
فرهنگ ،حاصل تلاش انساني براي چيرگي برطبيعت پيرامون است ،كه از شناخت خود آغاز مي
شود زماني كه انسانها به اين باور رسيدند ،بين آنها و محيط پيرامون ،اعم از طبيعت جاندار و طبيعت
بي جان تفاوت وجود دارد .فرهنگ به شيوه زندگي اعضاي يک جامعه معين مربوط مي شود و
جامعه به نظام روابط متقابلي اطلاق مي گردد كه افرادي كه داراي فرهنگ مشتركي هستند ،به
همديگرمربوط مي كند.براين اساس  ،هيچ فرهنگي نمي تواند بدون جامعه وجود داشته باشد و
درمقابل  ،هيچ جامعه اي بدون فرهنگ نيز وجود ندارد.چون نقش معلم در جامعه نقش انبياء است
و اين نقش بسيار حساس و مهم است بنابراين تكريم شخصيت معلم از لازمه پيشرفت آن جامعه
مي باشد ،از اين رو اين مقاله بر آن است تا با مطالعه آثار انجام شده نقش فرهنگ جامعه در تكريم
هر چه بيشتر معلم را مورد توجه قرار دهد.
کلید واژه ها :فرهنگ ،جامعه ،فرهنگ جامعه ،تكريم معلم

 .0كارشناس ارشد رشته علم اطلاعات و دانش شناسي ،كارمند دانشگاه پيام نور فسا ،فارس-فسا
پست الكترونيكيnajmerafie@gmail.com :
 .2كارشناس ارشد رشته مهندسي كشاورزي -اصلاح و نباتات ،كارمند دانشگاه پيام نور فسا ،فارس-فسا
پست الكترونيكيZahra.hadaddi58@yahoo.com :

 / 998همايش توسعهي حرفهاي :نگاهي نو به تكريم معلّم

«بررسی عوامل تأثیر گذار در توسعه حرفهایمعلماندر نظام آموزش و پرورش»
دکتر مریم صالحی زاده

1

چکیده
آموزش و پرورش از اركان مهم پيشرفت كشورهاست چرا كه پايه ها و ريشه هاي تعليم و تربيت
نيروي انساني خلاق  ،آموزش ديده و مسئوليت پذير كه سكاندار توسعه و ترقي جامعه هستند از
ابتدا در اين دستگاه شالوده ريزي ميشود  .بي شک بار آوردن نسلي توانمند و تربيت يافته از كانال
آموزش و پرورش مستلزم بهره گيري اين سازمان از وجود نيروي انساني متخصص و متبحري است
كه بتواند در چنين امر خطيري نقش افرين باشد .نيروي انساني خود يكي از مهمترين فاكتورهاي
موثر در بهره وري سازمان و افزايش كيفيت در نظام تعليم و تربيتي است .چرخه هاي بهره وري
سازماني چون آموزش و پرورش به دست منابع انساني آن يعني معلمان و مربيان و متوليان امر
آموزش خواهد چرخيد .لذا در اين مقاله به بررسي بهره وري نيروي انساني به عنوان عاملي مهم
در بالا بردن كيفيت نظام آموزش و پرورش و چگونگي توانمند سازي اين نيروي با ارزش از طريق
مديريت دانش پرداخته ايم.
کلمات کلیدی :آموزش و پرورش ،بهره وري ،نيروي انساني ،مديريت دانش ،ارتقاي كيفيت

 .0نقش اخلاق حرفهاي در تكريم معلم

چكيدهي مقالات

999 /

«بررسی ویژگیها و کرامت معلمی در آموزه های علوی با محوریت نهج البلاغه»
سیدمحمدفاطمی

1

چکیده
معلمي مسئوليتي است كه ريشه دراعماق وجودانسانهاي فرهيخته ودلسوزدارديعني رسالتي
پيامبرگونه است كه انسانهارابه سرچشمه زلال حكمت وهدايت مي كشاندوفطرتشان را شكوفامي
سازد.تربيت كننده ومربي درنظرامام علي (ع)كسي است كه خودرادر مقام پيشوايي وامامت امت
قرار مي دهد،وبايدپيش ازآنكه به تعليم ديگران بپردازد،به تعليم خويش مي پردازد و بايد تاديب
اوبه عملش،پيش ازتاديب او به زبانش باشد.اين مقاله به صورت توصيفي-تحليلي ميخواهد فضيلت
واهميت علم وعالم ومعلم و ويژگيهاي آن رابا استناد به اقيانوس بيكران نهج البلاغه از زبان
مولاعلي(ع)توضيح دهدوبه بيان ويژگيهاي تعليم و تربيت اسلامي ازمنظراين امام همام ازجمله تزكيه
واصلاح خويشتن،هدايت وحفاظت ازديگران،نظارت خداوند براعمال وگفتار ،اولويت حياط اخروي
بردنيوي ،قابليت اجرا و تكيه برعقل و تجربه بپردازد.اهداف والاي تعليم وتربيت اسلامي از نظر امام
علي(ع)مانند حكمت ،اخلاص ،تقوا ،ايمان و عدالت را بيان مي كند و ويژگيهايي از معلمان را مانند
تشويق به فراگيري دانش ،خودسازي ،احترام ،صبرهمراه علم ،فروتني وگذشت ،جاذبه و دافعه ،علم
همراه با عمل ،محبت و مهرباني ،رازداري ،اخلاق نيكو ،مشورت و پرهيز از خود محوري ،پرهيز از
ادعاي علمي ،اعتدال ،وقت شناسي ،مسئوليت پذيري ،امربه معروف و نهي از منكردرجهت حفظ
كرامت وشان معلم توضيح مي دهد.
واژگان کلیدی :امام علي (ع)،تعليم و تربيت اسلامي،نهج البلاغه،معلم.

 .0دانشجوی کارشخاسی ارشد رشته تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش پیام نورتهران fatemi26469236@gmail.com

 / 0111همايش توسعهي حرفهاي :نگاهي نو به تكريم معلّم

«جایگاه تکریم مقام معلم در میان آموزه های اسلامی»
علیرضا ناصری مود

1

چکیده
بي شک شالوده و پايه آموزشي و تربيتي يک دانش آموز را معلم پي ريزي مي كند و از اين جهت
پايگاه اجتماعي و فرهنگي معلم در ميان ساير اقشار جامعه بايد شامخ و رفيع باشد .با توجه به
جايگاه خاص مقام معلم در اسلام در اين مقاله سعي شده به تشريح اين مهم پرداخته شود .حفظ
كرامت و تكريم مقام معلم در قرآن كريم ،سخنان پيامبر اكرم(ص) و ائمه اطهار(ع) بطور مبسوط
بيان گرديده است .بنابراين با توجه بر آيات و رواياتي كه در مقام معلم بوده مي توان گفت ،احترام
معلمان واجب است ،چراكه معلم انسان را از جهالت به طرف دانايي هدايت ميكند.

 .0دبير شيمي دبيرستانهاي اداره آموزش و پرورش ناحيه 2كرمان anaserimood@hotmail.com

چكيدهي مقالات

0110 /

«مطاله تطبیقی جگایگاه معلم در سایر کشورها»

اسماعیل عباس نژاد

1

2

مریم صالحی زاده

چکیده
در سالهاي اخير برنامهء درسي تربيت معلم،به عنوان عامل مؤثر در بازدهء آموزشي،مورد توجه بوده
است و آموزش قبل از خدمت و ضمن خدمت مرتبط و هماهنگ شده و به صورت مداوم دنبال
شده است.به رغم تصور سنتي دربارهء معلم و اينكه معلم را همواره با گچ و تخته يادآوري ميكنند،
نقشهاي پيچيده و انتظارات حرفهاي فراوان براي معلمين در نظر گرفته شده است.در فرآيند تربيت
معلم ايران،معلمان پس از استخدام روانهء كلاس درس شدهاند و كمتر به صلاحيتهاي حرفهاي
مورد نياز معلمين توجه شده است و همچنين آموزشهاي كوتاهمدت،براساس تغيير بعضي از
برنامههاي درسي،اجرا شده است.بسياري از معلمان سالهاست كه به شيوههاي سنتي به تدريس
مشغولاند و از آموزشهاي حين خدمت بيبهره ماندهاند.از آنجا كه تربيت معلم كشور همواره با
فرازونشيبهاي پيدرپي روبهرو بوده و گاهي دچار پسرويها و پيشرويهاي موضعي *عضو
هيئت علمي پژوهشكدهء تعليم و تربيت شده،در اين مقاله با مقايسه عناصر برنامههاي تربيت معلم
ايران و چند كشور جهان به دنبال چشماندازهايي براي تربيت معلم ايران،به صورت الگويي منسجم
و يكپارچه در آموزش پيش از خدمت و حين خدمت،ترسيم ميكنيم.
کلید واژه :جايگاه معلم ،نارسايي آموزشي ،مراكز تربيت معلم

 -0دانشجوي كارشناسي ارشد آموزش ابتدايي دانشگاه آزاد اسلامي شاهين دژ همراه13013817871 :
 -2مدرس دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهين دژ msphd2@gmail.com

همراه 13011821183 :

 / 0111همايش توسعهي حرفهاي :نگاهي نو به تكريم معلّم

«مقایسه تطبیقی کارورزی در نظام تربیت حرفهای معلمان ایران با سایر کشورها»

رضا خداشناس عبدل آبادی
سمانه خداشناس عبدل آبادی
ناهید خداشناس عبدل آبادی

چکیده
همه كشور ها واحد هايي را تحت عنوان تمرين معلمي( كارورزي ) ،براي حضور دانشجو-معلمان
در كلاس درس و مدرسه در نظر گرفته و به عنوان يكي از ضروري ترين برنامه هاي تربيت معلم
در برنامه هاي خود گنجانده اند .اين كشور ها با توجه به اين كه افزايش طول دوره هاي عملي را
به عنوان يكي از هدف ها مد نظر دارند ،درصدد افزايش طول اين دوره ها و كيفيت بخشي به آن
ها هستند .علاوه بر اين؛ معلمان راهنما در كشور ها از مجرب ترين معلمان مدارس انتخاب شده و
به وظايف خود آگاهي دارند .اما در كشور ما تا كنون مهم اين بوده است كه دانشجو-معلمان فقط
به مدارس روند و اينكه چه معلم راهنمايي خواهند داشت از اهميت چنداني برخوردار نبوده است.
به طور كلي؛ اهميت دادن به نقش مدارس در برنامه دانشگاه فرهنگيان و مشاركت اين دانشگاه با
مدارس كشور به منظور تعيين و تدوين معيار هاي اساسي آموزش معلمان ،تأكيد بر صلاحيت هاي
آموزشي( توانايي تدريس ،مديريت كلاس و  ) ...و همپوشاني دروس نظري و عملي در اين دانشگاه
از اهميت ويژه اي برخوردار است.
واژگان کلیدی :كارورزي ،ارتباط دانشگاه و مدرسه ،نظام تربيت معلم ايران و جهان

چكيدهي مقالات

0113 /

«تبیین آموزه های اسلامی در تکریم معلم»
سعید غلامی

چکیده
در دين مبين اسلام تربيت بر تعليم ارجحيت دارد و بنابراين ،مبحث اخلاق در آموزش بسيار حائز
اهميت است .قرآن كريم به عنوان چراغ پر فروغ و سراج وهاج كه كاملترين برنامه و قوانين را براي
سعادت بشر دارد در آيات نورانيش مكتب تعليم و تربيت اسلامي را به زيبائي هرچه تمام ترسيم
نموده است و خداوند را به عنوان اولين معلم بشر معرفي نموده كه به پيامبرش در آغاز بعثت فرمود:
( اقراء باسم ربک الذي خلق ،خلق الانسان من علق ،اقراء و ربک الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان
مالم يعلم) (سوره علق) و اينچنين مكتب تعليم و تربيت اسلامي به عنوان مكتبي ممتاز ،مستقل و با
مباني و اصول مشخص پديدار گرديد كه در اين مكتب علم و دانش ،معلم و متعلم (شاگرد و مربي)
و مدرسه و مكتب خانه از جايگاه بسيار ارزشمند و رفيعي برخوردارند .ما در اين مقاله علاوه بر
نگرشي كلي به مكتب تعليم و تربيت اسلامي به جايگاه معلم و رسالت معلم و ويژگيهاي يک
معلم از منظر آيات وحياني قرآن كريم و روايات نوراني حضرات معصومين (عليهم السلام)
پرداختهايم و رسالت يک معلم قرآني را همان رسالت خداوند و رسالت رسولان الهي در هدايت،
سرپرستي و خروج از ظلمات به سوي نور و رشد و كمال بخشي انسان به قرب حضرت حق
دانستهايم.

کلمات کلیدی :آموزههاي اسلام،تكريم معلم،رسالت معلم،آيات واحاديث.

 /0114همايش توسعهي حرفهاي :نگاهي نو به تكريم معلّم

«ابوسعید ابوالخیر :معلمی الهام بخش»

چکیده:
نام ابوسعيد ابوالخير ،در ايرانِ معاصر همواره تداعي كننده دو چيز بوده :اول شخصيت عرفاني و
كرامات اين عارف قرن پنجمي ،و ديگر كتاب ارزشمند و اديبانه اسرارالتوحيد كه در احوالات اين
شيخ بزرگ توسط نوادهاش به رشته تحرير درآمده؛ اما آنچه در اين بين هيچگاه مورد توجه و
پرداخت قرار نگرفته ،بعد و جنبهي معلمي و شاگردپروري ابوسعيد بوده است.
به يادگارگذاري شاگرداني بزرگ ،و الهام بخش گشتن براي بسياري از مردمان در سبک زندگي
و طريقهي علم آموزي ،بهترين و البته قانعكنندهترين دليل براي بزرگنمايي و بزرگ ديدن ابوسعيد
در كسوت معلمي الهام بخش ميباشد؛ معلمي كه بواسطه برخورداري از ويژگيهايي چند ،توان
يكهتازي در ذهن و قلب ،و تاثيرگذاري عميق بر شاگردان و البته بسياري از همعصران خويش را
يافته است .استخراج و تبيين اين ويژگيهاي ابوسعيد با تكيه بر روش توصيفي -استنباطي ،هدفي
بوده كه پژوهش حاضر ،با نظر به ضرورت الگوپردازي از شخصيت اينچنين معلمانِ موفقي ،دنبال
كرده است.
استحصال بيست و يک ويژگي ابوسعيد ،كه در قالب دو دستهبندي مجزاي ،سبک رفتاري-
ارتباطي و سبک آموزشي ،مورد پرداخت و تبيين قرار گرفته ،از نتايج اين تحقيق ميباشد.

واژگان کلیدی :ابوسعيد ابوالخير ،الهام بخش ،معلم ،ويژگي

چكيدهي مقالات

0115 /

«نقش معلمان در ارتقای روحیه پژوهشی دانشآموزان»
(مطالعه موردی :دانشآموزان متوسطه دوره دوم شهرستانشیروان)
سینا توکلی

0

علی عدالتجو

2

فرشته اسماعیلزاده

1

چکیده
هدف اصلي اين تحقيق بررسي نقش معلمان در ارتقاي روحيه پژوهشي دانش آموزان متوسطه دوره
دومشهرستانشيروان ميباشد كه با توجه به ماهيت اين پژوهش روش تحقيق حاضر روش توصيفي
است .در اين تحقيق با توجه به موضوع ،ماهيت و هدف آن ،شيوه گردآوري دادههاي تحقيق ،شيوه
پيمايشي است كه طي آن نظر پاسخ گويان (دانشآموزان و معلمان) شهرستانشيروان سنجيده شده
است .جامعه آماري تحقيق حاضر عبارت است از كليه دانشآموزان دختر و پسر سالهاي اول و
دوم و سوم رشتههاي داير در دبيرستانها و هنرستانهاي فني و حرفهاي ،كاردانش و مراكز پيش
دانشگاهي و معلمان آنها در سطح شهرستانشيروان ميباشد كه با توجه به نتايج اين تحقيق
مؤلفههاي تبيين جايگاه و ضرورت پژوهش ،روشهاي مختلف پژوهش ،روشهاي تدريس
پژوهشگرا ،مولفه مزاياي مادي از مهمترين مؤلفههاي پژوهش دانشآموزان قلمداد گرديد.
واژگان کلیدی :پژوهش ،معلم ،دانش آموز ،روحيه ي پژوهشي ،پژوهشگري

 .0دان شجو كارشناسي ،گروه علوم تربيتي ،دانشگاه فرهنگيان ،بجنورد ،ايران
.2

Sina.tavakoliord@yahoo.com

دانشجو دكتري  ،گروه روانشناسي تربيتي ،مدرس دانشگاه فرهنگيان خراسان شمالي a.edalatjoo1351@yahoo.com

.1كارشناسارشد ،گرو مشاوره مدرسه ،دبير آموزش و پرورش شهرستانمانه و سملقان

Fereshte.esmaeilzadeh@gmail.com

 / 0116همايش توسعهي حرفهاي :نگاهي نو به تكريم معلّم

«تاثیر آموزش ضمن خدمت بر توسعه حرفه ای معلمان»
سوزان نیک سیر

چکیده
هدف از اين پژوهش تاثير آموزش ضمن خدمت بر توسعه حرفه اي معلمان مي باشد با نگاهي به
نظام تربيتي و مطالعه عناصر و مؤلفه هاي گوناگون آن ،خواهيم ديد كه شاخص ترين و ممتازترين
مؤلفه آن« ،معلم» است كه بنياني براي رويارويي با چالش ها و بحران هاي حال و آينده نظام
آموزشي محسوب مي شود .البته نگرش نظام مند ايجاب مي كند كه همه مؤلفه ها را مورد توجه
قرار دهيم؛ ليكن با توجه به موضوع بحث ،مي توان نقش برخي عناصر از جمله معلم را برجسته
تر دانست .لذا با چنين تأكيدي ،آنچه فوريت دارد ،تغيير نگاه نسبت به «نقش معلم» است اا نقشي
كه به مراتب از نقش منتقل كننده مفاهيم و مطالب علمي به فراگيران ،فراتر مي رود .در عصر
پرشتاب تحولات امروزي ،معلم بايد در فرايند آموزش و تدريس به عنوان عامل يا «كارگزار فكور»
ظاهر شود .بر اين مبنا ،وي بايد از توان و شايستگي ايجاد ،تقويت عزم ،اهتمام ،رغبت و انگيزه
يادگيري در دانش آموزان برخوردار باشد .اين مقاله ،ضمن توجه به اهميت آموزش و پرورش و
جايگاه ممتاز معلم ،به عواملي كه به ايفاي نقش هرچه مطلوب تر حرفه و تفكر معلمي كمک مي
كند ،پرداخته است.

کلید واژه :آموزش ضمن خدمت ،توسعه حرفه اي ،معلم فكور

چكيدهي مقالات

0117 /

«کاربرد تحقیق اقدام پژوهشی به عخوان نوآوری در پژوهش تربیت معلم»
دکتر احمدرضا نصر
ستاره موسوی

1

چکیده:
از جمله راهكارهاي عملي براي تحقق نوآوري در عرصه تربيت معلم نوآوري كاربست نوآوري در
رويكردهاي پژوهشي است .در اين راستا،اقدام پژوهي ،نوعي از تحقيق خودبازتابياست كه افراد
درگير در موقعيتهاي اجتماعي براي بهبود وضعيت حرفهاي خود از آن استفاده ميكنند.اين نوع
پژوهش معمولا به صورت همكارانه صورت ميگيرد .اقدام پژوهي يكي از روشهاي تحقيق كيفي
است كه هدف اصلي آن ايجاد تغيير در يک موقعيت است.روش تحقيق حاضر توصيفي تحليلي
است و نتايج نشان داده است كه يكي از حوزههاي مهم كه اقدام پژوهي ميتواند در تسهيل نوآوري
پژوهشي در حيطه علوم تربيتي است كه در آن معلمين از رويكردهاي عمل محور و مورد محور و
زمينه يابياقدام پژوهي براي بهبود برنامه هاي درسي ،تدريس و چگونگي يادگيري دانش آموزان
بهره ميبرند .در اين روش مربيان و اساتيد به منزله محقق عمل گرا و موثر ميتوانند با استفاده از
رويكردهاي نوين پژوهشي چون اقدام پژوهي مولفه هاي نظام آموزشي و آموزش عالي به صورت
چندگانه و تدريجي به طور عميق و موردي مورد تامل و كاوش قرار مي گيرد و آنگاه با توجه به
دانش تجربي حاصل از پيمايش اقدام پژوهشي ،تغييرات و نوآوري هاي آموزشي و اداري در سيستم
حاصل مي شود.

کلید واژه :تحقيق اقدامي،تربيت معلم ،دانش كاربردي ،بهبود كيفيت آموزش ،پژوهشگر ،نوآوري

 .0نويسنده مسئول ،شماره همراهEmail: setarehmousavi@gmail.com13166113682 :
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«سخد تحول بخیادین و تربیت معلم»
زهرا سرداری

0

حسین کیانی

2

محمد اشترانی

1

چکیده
تغييرات و تحولات گسترده در عصر جديد نيازهاي گستردهاي را مطرح نموده است ،به تبع اين
تحولات ،توقعات از نظام آموزشي نيز بالا رفته است ،اهميت تعليم و تربيت در اين عصر كه با حجم
وسيع اطلاعات روبه رو هستيم به وضوح قابل مشاهده است ،يكي از مهم ترين نهادها براي تعليم
و تربيت در هر كشوري آموزش و پرورش است .و لذا تربيت معلمان به عنوان هستهي اصلي اين
نهاد اهميت به سزايي دارد .سند تحول بنيادين كه چشم انداز بيست سالهي نظام آموزشي ما را
تدوين نموده است از اين مسأله غافل نبوده و در آن به تشكيل دانشگاهي ويژهي فرهنگيان اشاره
كرده است .پژوهش حاضر به جايگاه تربيت معلم يا همان دانشگاه فرهنگيان فعلي در سند تحول
بنيادين آموزش و پرورش پرداخته است .اين مقاله به روش كتابخانهاي گردآوري شده ،و در آن
اهميت شكل گيري دانشگاه ويژهي فرهنگيان ،وضعيت فعلي اين دانشگاه و آيندهي آن بيان شده
است.

کلمات کلیدی :سند تحول بنيادين آموزش و پرورش ،تربيت معلم ،دانشگاه فرهنگيان ،پژوهش

 .0دانشجوي كارشناسي پيوسته دبيري ادبيات فارسي ،پرديس شهيد باهنر همدان
 . 2دانشجوي كارشناسي پيوسته دبيري ادبيات فارسي ،پرديس شهيد باهنر همدان
 .1كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي شهري

چكيدهي مقالات

0119 /

«نقش و جایگاه دانشگاه فرهخگیان در تربیت معلمانی فکور»
ماهان عطشان

1

چکیده
امروزه كمال و غايت انسان در نظام تعليم و تربيت اسلامي  ،رسيدن به قرب الهي و حيات طيبه
استو يكي از نهاد هاي مهم در اين امر آموزش و پرورش مي باشد و مهمتر از آن سكان دار اين
نهاد كه معلم باشد ،بسيار قابل توجه است .معلم ميتواند اين نهال را به هر گونه كه اراده كند تربيت
و رشد و نمو دهد  .سيستم آموزش و پرورش در هر كشوري از اهميت ويژه اي برخوردار است.
همه كشور هاي موفق در دنيا وامدار تلاش سيستم آموزش و پرورش خود مي باشند ،چرا كه اين
نهاد است كه مهمترين ركن توسعه يعني نيروي انساني متخصص و كارآمد را براي كشور تربيت
مي كند و تحويل جامعه مي دهد.در اين سيستم يكي از اركان مهم و كارآمد در پرورش معلماني
متعهد ،دانشگاهي است كه مسئول تربيت معلمان را برعهده دارد دانشگاه فرهنگيان(تربيت معلم)به
گفته بزرگان و انديشمندان جهان به حق يكي از بنيادي ترين مكانها و شالوده اصلي نظام تعليم
وتربيت يک كشور به حساب مي -آيد .اين دانشگاه در جهت بهبود تعليم وتربيت و تربيت معلماني
شايسته بايد اقداماتي از قبيل  :آشناسازي دانشجو معلمان با مفهوم خلاقيت و پرورش آن ،ايجاد
باورهاي مثبت در دانشجو معلمان درباره ديگران ،فراهم آوردن آزادي براي كسب تجربه و گزينش
دانشجو معلمان با معيارهاي لازم ،گزينش مديران و مدرسان شايسته و كارآمد و مسئول براي دانشگاه
فرهنگيان ،پرورش مهارت هاي معلمي از طريق برنامه درسي كارورزي و توجه جدي به وسايل
آموزشي در مراكز تربيت معلم را انجام دهد ،تا بتواندرسالت عظيم خود را كه تربيت معلمان شايسته
است به سرانجام رساند.
کلید واژهها :دانشگاه فرهنگيان ،تعليم وتربيت ،آموزش و پرورش  ،معلمان فكور

 .0دانشجوی کارشخاسی دانشگاه فرهخگیان (پردیس شهید مقصودی

همدان)Gmail : mahanatshan@gmail.com

 / 0101همايش توسعهي حرفهاي :نگاهي نو به تكريم معلّم

«نقش درس آموزش ریاضی در توسعهی حرفهای دانشجو معلمان رشتهی
علومتربیتی پردیس شهید باهخر همدان»
(با استفاده از راهبرد نظریهی داده بنیاد)
1

مهلا فرهادی
نرگس بهلولی
3
کوثر شاولی کوهشوری
2

چکیده
آموزش رياضي يكي از عناصر تأثيرگذار در توسعهي حرفهاي دانشجو معلمان ميباشد .محققين
براي شناسايي ميزان تاثير آموزش رياضي بر توسعهي حرفهاي ،به جمعآوري اطلاعات از طريق
مصاحبه با دانشجويان پرداختند .اطلاعات از طريق مصاحبه فردي با 01نفر و مصاحبه گروههاي
كانوني با  22نفر از دانشجويان رشته علوم تربيتي به دست آمد .نوع تحقيق ،پژوهش كيفي است و
از روش راهبرد نظريهپردازي داده بنياد براي جمع آوري و تحليل دادهها استفاده شده است .پس از
پياده كردن مصاحبهها ،به جمعآوري دادهها و انجام نمونهبرداري نظري اقدام شد .در جهت دستيابي
به مدل تحقيق ،بر روي دادهها كدگذاريهايي انجام گرفت .در كدگذاري محوري ارتباط مقوله ها
با يكديگر مشخص شد .در نهايت محققين توانستند با استفاده از مدل به دست آمده به سوالات
تحقيق پاسخ دهند و به اهداف پژوهش دست يابند .در اين راستا ،محققين شرايط علي را در دو
بعد نقش استادان دانشگاه و نقش خود دانشجو معلمان در نظر گرفتند .اين شرايط در بهبود تاثير
آموزش رياضي بر توسعهي حرفهاي نقش تعيين كنندهاي را دارند .از طرفي محققين با ارائه
راهكارهايي در هشت بخش ،به بررسي پيامدهاي به وجود آمده از مقولهي محوري «توسعهي
حرفهاي و آموزش رياضي» پرداختند .يافتههاي تحقيق آشكار ساختند هنگامي كه در كلاس آموزش
رياضي ديد حمايتي وجود داشته باشد ،از روشهاي جديد و ابتكاري استفاده شود ،تعامل كافي
وجود داشته باشد و  ...اين امر باعث توسعهي حرفهاي در دانشجويان ميشود و آنها نسبت به
شغل معلمي علاقه مند شده و تعهد حرفه اي شان افزايش مييابد.
کلید واژه :آموزش رياضي ،توسعهي حرفهاي ،دانشجو معلمان ،نظريهي داده بنياد
 .0دانشجوي رشته علوم تربيتي (پرديس شهيد باهنر همدان) mahlafarhadi72@gmail.com
 .2دانشجوي رشته دبيري رياضي ( پرديس شهيد باهنر همدان) nargesbohlouli1374@gmail.com
 .1دانشجوي رشته دبيري رياضي ( پرديس شهيد باهنر همدان) kowsarshahvali@gmail.com

چكيدهي مقالات

0100 /

«نقش فرهخگ جامعه در تکریم معلم »
شهلا مهرپویا

0

عباد بختیاری

1

چکیده
آينده روشن و تأثيرگذار نسل جوان و نوجوان در جامعه با هدايت معلم فراهم ميشود .وتكريم
معلم و بالا رفتن شان و منزلت معلمان به پيشرفت جامعه منتهي خواهد شد .در اين جستار از نقش
معلمان كه يكي از محورهاي توسعه در جوامع محسوب ميشوند سخن به ميان مي رود ودر اين
ميان از هم آميزي و ارتباط دوسويه فرهنگ جامعه و تكريم معلمان و تاثير متقابل كار و حرفه
معلمي بر بالا رفتن فرهنگ جامعه چنين استنباط مي شود كه براي زمينه سازي ابتدا بايد جايگاه و
شأن و منزلت معلم به خوبي حفظ گردد .زيرا اين قشر زحمتكش و وظيفهشناس نقش مهم و
بسزايي در رشد و تعالي جامعه بر عهده داشته و با بررسي نقش معلمان در كشور هاي توسعه يافته
در مي يابيم كه همه پيشرفت هاي علمي و فناوري در جامعه را مديون و مرهون وجود معلمان
است .پس با توجه به مطالب ذكر شده ب ايد قدرشناسي از جايگاه و منزلت معلمان به يک فرهنگ
خاص تبديل شود ،زيرا تكريم جايگاه معلم از ضروريات جامعه اسلامي بوده و بايد شرايطي در
جامعه و فرهنگ آن فراهم نمود كه اين رويكرد در جامعه نهادينه شده ونتيجه آن رشد و توسعه
متقابل فرهنگ را باعث شده و به توليد علم منتهي گردد.
واژههای کلیدی :فرهنگ ،تكريم معلم ،محور توسعه ،جامعه اسلامي

 .0دبير آموزش و پرورش ناحيه  0همدان s_meh2003@yahoo.com
 .2كارمند اداره كل آموزش و پرورش استان همدان ebadbakhtiary@chmail.ir

 / 0101همايش توسعهي حرفهاي :نگاهي نو به تكريم معلّم

«تأثیر درس پژوهی بر توسعه حرفه ای معلمان»
بهنوش یوسفی
2
سمانه کرمی

1

چکیده:
پژوهشهاي بين المللي اخير در زمينهي توسعهي حرفهاي معلمان ،روشنگر جهتگيريهاي متفاوتي
از اقدامات معمول در اين حوزه است .اين پژوهش ميكوشد معلمان را بيش از پيش در
تصميمگيريهاي مربوط به شيوههاي بهبود كيفيت آموزشي مدارس مشاركت دهد .اين آموزش به
معلمان كمک ميكند تا به هنگام كسب صلاحيتهاي حرفهاي در حين كار به بازسازي فكري
خويش و دانشآموزان در فرايند ياددهي-يادگيري توجه جدي كنند .براي ترويج اثر درس پژوهي
مقاله حاضر ،به بررسي روش هاي بهبود ظرفيت مدارس براي گسترش فرهنگ پژوهش مشاركتي
معلمان كه همان درس پژوهي است براي توليد دانشحرفهاي و توسعهي تواناييهاي آنها
ميپردازد.

کلید واژهها :درس پژوهي ،پژوهش مشاركتي در كلاس درس ،توسعه حرفهاي

 .0دانشجوي كارشناسي علوم تربيتي-آموزش ابتدايي ،دانشگاه فرهنگيانشهيد باهنرهمدان،
 .2دانشجوي كارشناسي علوم تربيتي-آموزش ابتدايي ،دانشگاه فرهنگيان شهيد باهنرهمدان

چكيدهي مقالات

0103 /

«تاثیرآموزش مهارتتوضیح دادنبه معلمانبر خلاقیتدانشآموزان دورهمتوسطه»
مصطفی مطلق حسینی
مهسا رویان فر

چکیده
هدف اين پژوهش بررسي تاييد آموزش مهارت هاي توضيح دادن به معلمان بر خلاقيت دانش
آموزان دوره متوسطه بود.طرح پژوهش حاضر شبه آزمايشي و از نوع پيش آزمون پس آزمون با
گروه كنترل بود .جامعه آماري شامل كليه دانش آموزان پسر و دختر دوره ي متوسطه شهرستان
نهاوند ودبيران آنها بود.از اين جامعه  031دانش آموزسال سوم رشته ي تجربي در قالب  8كلاس
بصورت تصادفي خوشه اي به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند و در دو گروه (كنترل  32نفرو
آزمايش 101نفر)مورد بررسي قرار گرفته اند.دبيران  1كلاس (درس هاي عربي 9معارف ,شيمي
وزبان) به عنوان گروه آزمايش دوره ي مهارت هاي توضيح دادن را دريافت كردند و دبيران  1كلاس
ديگر به عنوان گروه كنترل در اين دوره شركت نكردند براي گردآوري اطلاعات پژوهش از آزمون
هاي خلاقيت عابدي استفاده ميشود .داده با آزمون هاي  tو تحليل كوواريانس تجزيه و تحليل
شدند.يافته ها نشان دادكه دانش آموزان هر دو گروه با توجه به نمره هاي پيش آزمون از نظر معدل
وخلاقيت و زير مقياس هاي آنها همگن بوده اند .تحليل كوواريانس نشان داد كه آموزش مهارت
هاي توضيح دادن به معلمان باعث افزايش  87درصدي خلاقيت دانش آموزان شده است.چهار زير
مقياس خلاقيت ; سيالي  13درصد 9بسط  67درصد ,ابتكار  61درصد و انعطاف پذيري  17درصد
افزايش يافته بود.
واژههای کلیدی :مهارت هاي توضيح دادن 9خلاقيت 9آموزش معلمان.
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«تاثیر آموزشهای ضمن خدمت بر توسعهای حرفهای معلمان»
فرزاد رستمی
اسماعیل تاتاری
دکتر بهناز مهاجران

چکیده
هدف اين پژوهش بررسي تاثير آموزشهاي ضمن خدمت بر توسعه حرفه اي معلمان مي باشد.امروزه
در اغلب جوامع آموزش و بهسازي مداوم كاركنان و به ويژه معلمان جزء اولويت هاي اساسي
آموزش و پرورش مي باشد.اين تحقيق به روش توصيفي  -كتابخانه اي مي باشد و براي جمع
آوري اطلاعات و داده ها از پايان نامه ها ،كتاب ها ،مقالات و مجلات علمي استفاده شده است.
نتايج تحقيق نشان داد كه بين آموزشهاي ضمن خدمت و توسعه حرفه اي معلمان رابطه وجود
دارد.به طوري كه آموزشهاي ضمن خدمت سبب توسعه حرفه اي و ارتقاي شغلي معلمان ،بهبود
جريان تدريس ،افزايش رضايت شغلي و  ...مي شود.همچنين تحقيقات انجام گرفته در زمينه ي
آموزشهاي ضمن خدمت مبين اين حقيقت مي باشد كه براي اثربخش بودن آموزشهاي ضمن خدمت
بايد برنامه هاي توسعه حرفه اي مدون ،هدف مند و متناسب با نيازهاي آموزشي ،سازماني و شخصي
معلمان باشد.
واژگان کلیدی :آموزشهاي ضمن خدمت ،توسعه حرفه اي و معلمان

چكيدهي مقالات
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«بررسی استفاده از آموزش چخدرسانهایها بر میزان یادگیری درس ریاضی
دانشآموزان پایه چهارم ابتدایی شهر دهدشت»

دکترطباطبایی
محمود ارغند

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسي استفاده از چندرسانه اي ها بر يادگيري درس رياضي دانش آموزان
پسر پايه چهارم ابتدايي شهر دهدشت انجام گرفت .روش پژوهش آزمايشي بود .در اين پژوهش
 11نفر از دانش آموزان پايه چهارم ابتدايي  ،با روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي انتخاب
شدند و به روش تصادفي در دو گروه كنترل و آزمايش قرار گرفتند .نتايج نشان داد كه در سطح
 p<0.05رابطه معناداري بين استفاده از آموزش چند رسانه اي با ميزان يادگيري و ياد داري وجود
دارد و اين امر در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان موثر بوده است.
کلمات کلیدی :آموزش چند رسانه اي  ،يادگيري  ،يادداري و پيشرفت تحصيلي
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«بررسی تأثیر آموزشهای ضمن خدمت بر توسعه حرفهای معلمان مقطع ابتدایی
مدارس استثخایی شرق استان گلستان سال تحصیلی »94-95
نرگس سادات سجادی

چکیده
يكي از عوامل توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي ،گسترش همه جانبه آموزش و تربيت نيروي
انساني متخصصميباشد .تحولات فزاينده در زمينه دانش و تكنولوژي ،نيازهاي جديدي را براي
مشاغل مختلف بوجود ميآورد كه تحصيلات رسمي ودانشگاهي به تنهايي پاسخگو نبوده و به انواع
ديگر آموزش از جمله آموزش ضمنخدمت پرداخته ميشود .به دليل اهمّيّت تعليموتربيت در
پيشرفت كشور ،آموزش معلمان از اهمّيّت بيشتري برخوردار است .ازاينرو در اين مقاله سعي شده
است تا به بررسي تأثير آموزش ضمنخدمت بر توسعه حرفه اي معلمان مقطع ابتدايي مدارس
استثنايي شرق استان گلستان بر روي  21نفر از معلمان مقطع ابتدايي مدارس اسثنايي شرق استان
گلستان پرداخته شود .پژوهش حاضر از نوع ميداني است كه با استفاده از آمار توصيفي و از طريق
پرسشنامه به بررسي تأثير آموزش ضمنخدمت بر توسعه حرفه اي معلمان مقطع ابتدايي مدارس
استثنايي شرق استان گلستان در سال تحصيلي  31-31پرداخته است .نتايج تحقيقنشان داد
بينآموزشضمنخدمتو توسعه حرفه اي معلمان رابطه معني داريوجوددارد و بين آموزش ضمنخدمت
و مؤلفه هاي توسعه حرفه اي :توانمندي تدريس ،افزايش مهارتهاي شغلي ،بهبود كيفيت يادگيري
دانش آموزان ،ارتقاء همكاري بين معلمان و دانش آموزان و انگيزش و پويايي معلمان رابطه
همبستگي وجود دارد.

واژههای کلیدی :آموزش ،ضمن خدمت ،توسعه حرفه ای.

چكيدهي مقالات
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«نقش معلمان در ارتقاء جایگاه و مخزلت اجتماعی و احترام شغلی شان»
فضه عدلی
احمد خیرآبادی

چکیده
بر اساس پاره اي شواهد و قراين مي توان گفت كه در سالهاي اخير جايگاه اجتماعي و شغلي
معلمان در جامعه هم از ديد خود معلم ها و هم از ديد دانش آموزان و اوليا آنان تنزل يافته است،
اين امر ناشي از هر عاملي باشد صدمات جبران ناپذيري براي سيستم آموزشي ،قشر معلمان و در
نتيجه دانش آموزان خواهد داشت .هر چند دولت بايد اقداماتي اساسي در اين زمينه انجام دهد ،اما
بي ترديد نقش خود معلمان در جهت ارتقا جايگاه و منزلت شغلي و اجتماعي شان غير قابل انكار
است .معلمان جزء معتمدترين افراد جامعه مي باشند و با حضور خود در ميان دانش آموزان و اوليا
آنان قادرند با اتخاذ سياستهاي مدبرانه و تدابيري حكيمانه موقعيت عالي گذشته خود را بازگردانند.
در اين مقاله سعي شده با گردآوري مطالب از كتابها و مقالاتي كه در اين زمينه ارائه شده اند نقش
خود معلمان در بازگرداندن جايگاه رفيع گذشته و افزايش منزلت اجتماعي شان مورد بررسي قرار
گيرد تا معلمان زحمت كش و فرهيخته ما بتوانند به اين حق خود دست يابند .يافته هاي اين پژوهش
حاكي از آن است كه عواملي مانند آراستگي ظاهري و متانت و وقارمعلمان ،دوري از مشاغلي كه
در شان معلم نيست ،كسب فضيلتهاي اخلاقي ،عامل بودن به گفتار خود  ،توسعه حرفه اي و...
ميتوانند در ارتقا جايگاه معلمان نقش مهمي داشته باشند.
کلید واژه  :منزلت اجتماعي ،نقش معلم ،تعليم و تربيت ،توسعه حرفه اي
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«نقش آموزش ضمن خدمت در توسعه حرفهای معلم»
فاطمه امینیان
مریم امینیان

چکیده
مدارس بهتر از معلماني كه در آنها تدريس مي كنند نيستند و توسعه حرفه اي كليد اصلي و پيشرفت
معلمان و رشد حرفه اي آنها است .توسعه حرفه اي معلم ،يک چرخه ي بي پايان در برنامه آموزش
معلمان است كه با تربيت معلم پيش از خدمت آغاز شده و تا زماني كه فرد به عنوان يک معلم در
اين حرفه باقي است ادامه مي يابد .مهمترين راهبرد توسعه ي حرفه اي مستمر معلمان آموزش
ضمن خدمت است .
بر اساس اين مقاله در مي يابيم كه ضمن خدمت سبب گسترش دامنه فعاليت معلمان مي شود
و مهارت و ورزيدگي لازم در كار را براي تحقق هدف هاي تربيتي آموزش و پرورش در آنان به
وجود مي آورد و همچنين با تأثير بر درک بهتر اهداف راهبردي سازمان ،آموزش و پرورش  ،موجب
به روز شدن توانايي ،افزايش تفكر خلاق ،تقويت احساس تعلق سازمان و تقويت مثبت در موقعيت
كاري پرسنل خواهد شد.
کلمات کلیدی :ضمن خدمت  ،دوره هاي آموزشي  ،عملكرد حرفه اي  ،نياز آموزشي

چكيدهي مقالات
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«ارزشیابی از عملکرد معلم ،رویکردها و چالشها»
علیرضا ناصری مود

چکیده
ارزشيابي از معلم را مي توان تعيين ميزان موفقيت معلمان در رسيدن به اهداف هاي آموزشي خود
دانست .مهمترين اهداف ارزشيابي معلمان،كمک براي بهبود بخشيدن به عملكرد خودشان و تعيين
ميزان موفقيت آنان در ارتباط با وظيفة معلمي مي باشد .روشهاي ارزشيابي معلمان را مي توان در
مراحلي از قبيل مصاحبه ،مشاهده از كلاس درس ،نظر دانش آموزان ،نظر والدين ،ميزان پيشرفت
دانش آموزان ،ارزشيابي از خود ،نظر همكاران معلم ،كارپوشه و نيز آثار علمي جستجو نمود .هر
يک از روش هاي ارزشيابي معلم تنها بخشي از فعاليتهاي علمي و آموزشي معلم را مي سنجد لذا
براي بدست آوردن تصوير كاملتري از آموزش و فعاليت هاي علمي معلم لازم است روش هاي
مختلف ارزشيابي مورد استفاده قرار گيرند.

واژگان کلیدی :ارزشيابي ،معلم ،يادگيري ،عملكرد
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«بررسی تطبیقی صلاحیتهای مهارتی معلمان مدرسه ابتدایی فرهخگیان  1با
تاکید بر سخد تحول بخیادین»
(بررسی موردی شهر زنجان)
رضا مطلّبی حسین آبادی

0

چکیده
معلم به عنوان اساسي ترين ركن آموزش و پرورش وظيفه تربيت نيروي انساني براي به حركت
درآمدن چرخ هاي توسعه كشور و همچنين سير به سوي حيات طيبه را دارد .در اين راستا سند
تحول بنيادين بهترين نقشه راهرا به معلمان و جامعه آموزشي نشان مي دهد .هدف از اين پژوهش
بررسي تطبيقي صلاحيت هاي مهارتي معلمان مدرسه ابتدايي فرهنگيان با تكيه بر سند تحول بنيادين
بود .روش پژوهش توصيفي – مبتني بر تجربه مي باشد .جامعه نمونه معلمان مدرسه فرهنگيان  0و
جامعه نمونه  1كلاسي كه كارورز در آن حضور داشت .ابزار گرداوري گذاره ها يادداشت برداري
بود و از شيوه گرداوري به روش مشاهده مستقيم و نيمه مستقيم استفاده شده بود .نتايج حاصل
حاكي از آن بود كه برخي از صلاحيت هاي مهارتي همچون آموزش قومي ،فن آموزي و كارآفريني
و خلاقيت در معلمان نمونه وجود نداشت .برخي به طور متوسط وجود داشت همانند اثر بخشي،
تنوع آموزشي ،فناوري هاي نوين و ارزشيابي و بازنگري و مواردي كه در سطح بالايي قرار دارند:
مديريت ،گسترش عدالت و مشاركت با اوليا.

 .1دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان ،پردیس شهید بهشتی زنجانmotallebireza2@gmail.com

چكيدهي مقالات
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«رو نمایی از چهرهی حرفهای گرایان جدید بومی در توسعه آموزش و پرورش
ایلی و روستایی و مخاطق محروم»
(گام اول تکریم یك ایلیاتی الفبایی استاد محمد بهمن بیگی)
میکائیل رسولزاده
رقیه شیخ الاسلامی

چکیده
ضرورت بوجود آمدن حرفه گرايي جديدي -كه آموزش و بخصوص پرورش فقراي روستايي را
در اولويت قرار دهد -در نظريات نظريه پردازان معاصر توسعه روستايي به تفصيل مورد بحث قرار
داده شده است .مقصود حرفه گرايان جديدي كه از خود گذشته و به ديگران فكر مي كنند .آيا قبل
از مط رح شدن اين نظريات ما شواهدي از اين حرفه اي ها داشته ايم ؟حرفه اي هايي كه در تمام
طول مدت خدمت صادقانة خود شرايطي مهيا مي كنند كه دقيقا در راستاي اهداف و برنامه هاي
توسعه روستا يي است؟حرفه اي هايي كه ماندن و تمديد خدمت و شور شوق را در تمام مدت
خدمت خود حفظ كرده اند.حرفه گراياني كه به علت توقف طولاني تر و دورتر رفتن در مناطق
محروم روستايي و نفوذ در متن روستاها آگاهيهاي بيشتري در ساختار روستاهاي محل خدمت خود
پيدا كرده وخود را ملزم به خدمت كرده اند .مي توان از حرفه اي هايي سراغ داد كه يكي از موثرترين
و قابل اعت ماد ترين منابع درک زندگي و مشكلات فقراي روستايي هستند .كه تنها به يک ستاره
درخشان اين منظومه يعني استاد محمد بهمن بيگي اشاره مي كنيم كه هم اداي ديني به آنها كرده
باشيم و هم نشان دهيم شوق به حرفه و توسعه در كنار هم زمينه ساز تحولات بزرگي مي گردد.
محمد بهمنبيگي(  )0183- 0238تحصاايل كرده حقوق دانشااگاه تهران ،كوشااش خود را جهت
برپاايي مدرساااههاي سااايار براي بچههاي ايل آغاز كرد و با پيگيريهاي خود توانسااات برنامه
ساوادآموزي عشاايررا به تصاويب برساند .او توانست دختران عشايري را نيز به مدرسههاي سيار
جلب كند و نخساتين مركز تربيت معلم عشاايري را بنيان نهد .بهمنبيگي به سبب كوشش پيگير
خود در راه ساااوادآموزي باه هزاران نفر كودکِ تُرک ،لُر ،كُرد ،بلوچ ،عرب و تركمن ،برنده جايزه
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ساوادآموزي ساازمانيونساكو شاد .او تجربههاي آموزشايِ خود را در چند كتاب در قالب داستان
نوشااتهاساات .از آثار او ميتوان عرف و عادت در عشاااير فارس ،بخاراي من ايل من ،اگر قرهقاچ
نبود ،به اجاقت قسم و طلاي شهامت را نام برد.
کلمات کلیدی :حرفه گرايي جديد-آموزش و پرورش -تكريم -توسعه -روستا -مناطق محروم
– محمد بهمن بيگي

چكيدهي مقالات

0113 /

«رابطه توانمخدسازی و تعهد سازمانی کارکخان آموزش و پرورش شهر همدان»
علی حبیبی فکور
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چکیده
در جهان رقابتي امروز ،مهمترين و حياتي ترين دارايي هر سازمان ،منابع انساني مي باشد و از اين
رو مهمترين ابزار براي ايجاد تحول درهر سازمان ،توانمند سازي نيروي انساني است .توانمندسازي
كاركنان محوري ترين تلاش مديران در نوآفريني ،تمركز زدايي و حذف ديوان سالاري در سازمان
هاست .كاركنان زماني مي توانند به خوبي از عهده وظايف محوله برآيند كه از مهارت ،دانش و
توانايي لازم برخوردار باشند .ابزاري كه در اين زمينه به كمک مديران مي شتابد فرايند توانمندسازي
است .هدف اين پژوهش بررسي رابطه توانمند سازي كاركنان آموزش و پرورش شهر همدان با
تعهد سازماني آنان مي باشد .تحقيق حاضر يک تحقيق توصيفي پيمايشي مبتني بر روش همبستگي
با استفاده از انتخاب نمونه است .حجم نمونه براساس روش نمونه گيري تصادفي ساده و براساس
جامعه آماري كه تعداد  111نفر بوده اند طبق جدول كرجسي و مورگان تعداد  221نفر انتخاب
گرديد .يافته هاي تحقيق نشان داد بين توانمندسازي و تعهد سازماني كاركنان در كل رابطه معناداري
وجود دارد .اما در بررسي فرضيه هاي مولفه هاي توانمندسازي تنها مولفه موثر بودن مورد تأييد
قرار نگ رفته و تمام مولفه هاي خوداختياري ،معنادار بودن ،اعتماد به ديگران و احساس شايستگي
در ارتباط با تعهد سازماني داراي ارتباط معناداري بوده اند .ميزان توانمندسازي كاركنان و ميزان
تعهد سازماني كاركنان نيز از سطح متوسط بالاتر مي باشد .همچنين نتايج حاصل از رگرسيون چند
متغيره حاكي از آن است كه از ميان  1مولفه توانمندسازي فقط معني دار بودن( )%08درصد از
واريانس تعهد سازماني را توجيه مي كند ( )P < 1/10 ،F = 01/180به عبارت ديگر مولفه هاي
خوداختياري ،احساس شايستگي و اعتماد تأثير قدرت پيش بيني كنندگي بر تعهد سازماني را ندارند.
واژههای کلیدی :توانمندسازي كاركنان ،تعهدسازماني كاركنان ،كاركنان آموزش و پرورش
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«ویژگیهای معلم به عخوان اصلیترین متغیر برنامه درسی»
زهرا نجار

چکیده
معلم به عنوان يكي از اصلي ترين و تدثير گذارترين مولفه هاي تعليم و تربيت ،اكسير ناب و اصيلي
است كه مي تواند هر عنصر خام و ناخالصي را به طلاي ناب تبديل كند .نقش الگويي و هدايت
گري معلم كه او را تا جايگاه رفيع انبيا ارتقا داده و به او تقدسي خاص بخشيده است ،همه دست
اندركاران و سياستگذاران عرصه تعليم و تربيت را به تلاش مضاعف و اهتمام ويژه معطوف ميدارد
تا گام هايي متناسب با شأن و منزلت آنان برداشته و همت بلند را چاره ساز رفع مشكلات و موانع
موجودي و ارتقاي آن به جايگاه اصلي خود بدانند .بنابر اين با توجه به شرايط كاري و همچنين
اهميت و نقش معلمان در عرصه تعليم و تربيت شناسايي ويژگيهاي معلمان از اهميت بسياري
برخوردار است .معلمان بايد داراي ويژگيهاي متعددي باشند كه در در اين مقاله به آنها اشاره
ميشود.
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