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 چکیده

 به  مدرن   پست  رویکرد   منظر   از  معلمان  ایحرفه  صالحیت های  واکاوی   هدف  با  حاضر  پژوهش
های  برای   الگویی   ارائة  منظور   رویکرد   با   پژوهش   این .  است  شده   انجام  معلمی   ایحرفه   صالحیت 
.  گرفت  انجام   الزم  شروط   تبیین  و  توصیف  گام  دو   در   فرارونده   تحلیل   روش   از   گیریبهره   با  و   کیفی
  و   محدود   چارچوب   در   معلمان   دادن   قرار  جای   به  پست مدرنیست   که  دهد می   نشان   پژوهش   های یافته

  در   آفرین  دگرگون   اندیشمندانی  عنوان   به  را   معلمان   تخصصی،  و  فنی   صالحیت های   انعطاف   غیرقابل 
های  پژوهش  این  در .  گیردمی   نظر های    معلمی   حرفة  برای  الزم  صالحیت  در سه حیطه صالحیت 

  بررسی  مورد  معطوف به آگاهی، صالحیت های معطوف به توانایی و صالحیت های معطوف به نگرش
  صور   خلق   موجود،   دانش   نقد   های صالحیت های حرفه ای شامل  مولفه   ژیرو   آراء   مبتنی بر .  گرفت قرار
  روابط  داشتن   اقتدارگرایی،  عدم  تدریس،  سیاسی  ابعاد   به   توجه  متون،  ساختارشکنی   دانش،   جدید

  پژوهش   دوم  سوال  برای   هاها است. یافته   تفاوت  تکریم   و  همکاران  با  همکاری  و  تعامل   دموکراتیک،
  تحول   اندیشمند  ای،حرفه   روشنفکر :  چون   هایینقش   مرزنورد  معلمان  برای  ژیرو   که  دهد می   نشان
 . است فرهنگی قائل  گزارکار و  یادگرفتن چگونه آموزش  یادگیری، فرایند گر   تسهیل آفرین،

 صالحیت های حرفه ای معلمی، پست مدرنیسم، هنری ژیروهای کلیدی: واژه 
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 مقدمه
  ترین  اصلی   به  را   معلم   دیگر   سوی  از   امروز   جهان   پیچیدگی   و   سو   یک   از   تربیت   و   تعلیم  حساسیت

  معلم   که   هستند  باور   این   بر   تربیت  و  تعلیم  نظران   صاحب .  است  کرده  تبدیل   آموزشی   نظام   هر  رکن
  توانمندی  افزایش  یا  و   معلم  تربیت  برای  گذاری  سرمایه   و  است  آموزشی   نظام  در  تحول  هرگونه  محور
  نیز   جامعه  جانبه  همه  پیشرفت  و   توسعه  بلکه در  آموزشی،   نظام  پیشرفت  موجب  فقط  نه   معلمان،  های 
  در   تغییر  موجب  تربیت  و  تعلیم  فرایند  در  تحول  و  تغییر  فزاینده  شتاب  طرفی  از .  بود  خواهد  موثر
  انتقال   از   معلم  نقش   فضایی  چنین   در .  است  شده   تدریس   راهبردهای   و   یادگیری  –  یاددهی   های شیوه

  معلمان   نقش   که  نحوی   به  است   شده  تبدیل   1آفرین   دگرگونی   و   عامل   روشنفکران  به   دهندة اطالعات 
  از   تربیت  و   تعلیم   که   این   به   توجه  با .  است  خورده گره   اقتصادی   و   سیاسی  اجتماعی،   وسیعتر  مسائل   با

  دارای   آموزان   دانش  تا  آیدمی   پدید  فرهنگی  و  اقتصادی  اجتماعی،  سیاسی،  مختلف   بعدهای   ترکیب
  سایر  از   مجزا  و  خنثی   امری   تربیت   تعلیم  لذا   دهد؛   یکدیگر   به   را  واجتماعی   فرهنگی   سیاسی،   اختالفات 
  و   اجتماعی   فرهنگی،   هایدگرگونی  تاثیر  تحت  مستقیم  طور  به   بلکه  گردد؛نمی   تلقی   اجتمادی  نهادهای
دهه.  باشدمی   جامعه  در  سیاسی در  مدرنسیم  پست  تاثیرات  رویکرد  است  توانسته  گذشته  های 
ای بر روند تعلیم و تربیت داشته باشد و به طور روشنی تعریف متفاوتی از صالحیت های الزم  گسترده 

بر همین اساس، این پژوهش در نظر دارد  (. 1996،برنشتاین، 1974بوردیو،)ه کرده استبرای معلمان ارائ
های متخصصان این رویکرد، صالحیت های الزم برای معلمان را استخراج  با کنکاش و بررسی اندیشه 

نماید و با واکاوی نقش معلمان الگویی جامع از این صالحیت ها ارائه نماید. اما از آن جایی که پست  
درنیسم طیف گستره ای از نظریه پردازان را در خود جای داده است که پرداختن به تمامی آن ها کار  م

است.   تاکید شده  ژیرو  نظرات هنری  بر  لذا  رسد؛  نظر می  به  و کراور دشواری  ژیرو    2اوزمن  معتقدند 
برجسته  از  نمایندگان یکی  و    انتقادی  نظریه   ترین  تعلیم  فلسفه  در  مدرن  تربیت  پست 

( که از طریق تحلیل انتقادی تضادهای اجتماعی، بی عدالتی اجتماعی، نظام  430:  1386است)بهشتی،
 کند. سلطه و سرکوب، از کثرت گرایی و تفکر انتقادی حمایت می 

در  به   یا  و  کننده  کفایت  سزاوار،  و  درخور  مقصود،  برای  مناسب  عنوان  به  معموال   لغت  صالحیت 
  وارد   برای  کافی   آمادگی  به  نیز   حالتی   در   و   توانا   معنای   به   یا  و   پذیرش  قابل   ، یافته کیفیت  درست معنای
  حرفه  آن  در   خاص   تاییدیه   یا  گواهی   داشتن  با   مستقیم   ارتباط  و  گردد می   بر   خاص   ایحرفه  به  شدن 
 همجموع را یمعلم  های حرفه ای  صالحیتبر این اساس بسیاری از متخصصان    (.1988دانکین، ) دارد

 
1 .Transformative 
2 . Ozman & Craver 
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می تواند وظایف خود را بر    ها   آن کسب با معلم که می دانند هایی  مهارت و ها گرایش ها، شناخت
دهد) انجام  انتظار  مورد  استانداردهای  الرمـن،  اساس  و  هـو،  2016کونیـگ  مونیـکا  نیج    (. 2010؛ 

و خواسته  به توانایی معلـم در بـرآوردن نیازها    ،صالحیت معلم( نیز معتقدند  2005)و همکاران    ولـدت
نگرش    ای یکپارچـه از دانش، مهارت و   با اسـتفاده از مجموعـه و حرفة تدریس به میزان کافی  های

(  2004) کورتاجن  همین طور   د. طوری که این مجموعـه در عملکـرد معلم تجلی یاب  شود به   گفته می 
  و  داند   مهارتی می و  عاطفی  ،  شناختی  های   شایستگی  شامل   را   معلمان برای    ضروری   های   شایستگی 
عمل حرفه ای و تعهد حرفه ای  ،شایستگی های معلمان را در زمینه دانش حرفه ای    (2008هانتلی )

است کرده  بندی  صالحیت   لذا  .دسته  توان  حرفهمی  کلی  های  محـور  سـه  در  را  معلمان  ای 
(. هم  2004ه بندی کرد)لورنس و همکاران، ای«، »دانش و درك« و »تدریس« دستهای حرفه»ارزش 
همکاران)چنین   و  دانش  2005کاستر  اصلی  دسته  پنج  به  را  معلمان  ای  حرفه  های  صالحیت   )

 تخصصی، ارتباطات، سازماندهی، پداگوژی و صالحیت رفتاری تقسیم کرده اند. 

ش های  به منظور دست یابی به مجموعه ای از صالحیت های الزم برای حرفه ی معلمی پژوه
رویکردهای   نظر  از  را  ها  این صالحیت  که  پژوهشی  اما  گرفت؛  قرار  بررسی  مورد  خارجی  و  داخلی 
بنابراین   نشد  یافت  باشد؛  داده  قرار  مورد مطالعه  مدرنیسم  پست  مانند  تربیت  و  تعلیم  فلسفه  مختلف 
ا گیری  بهره  با  یک  هر  موجود  های  پژوهش  اغلب  شود.  می  احساس  پژوهشی  چنین  خالی  ز  جای 

تکنیکی صالحیت های حرفه ای معلمان   به مطالعه جنبه های فنی و  روش های مختلف پژوهشی 
پرداخته اند و یا به بررسی و ارزیابی وضعیت معلمان در مقاطع مختلف تحصیلی تاکید داشته اند. هم  

  الگوی   طراحی  و  تدوین  ضرورت  و  اهمیت  دهنده  نشان  تحلیل پژوهش های موجود   و  چنین بررسی
  توجه  با  آموشی، هاینظام  کنونی وضعیت اصالح و معلمی 1ایحرفه صالحیت های  از منسجی و جامع
 انجام  پژوهش های   نتایج   حال  این   با.  است  موجود   فرهنگ های   خرده   و   سیاسی  اجتماعی،   شرایط  به

  حرفه   برای   الزم  ای   صالحیت  از  مربیان  از   بسیاری  که  دهد می   نشان  تحقیق  موضوع   با   مرتبط  شده
  دادند   نشان  خود  پژوهش  در(  1388)نیکنامی  و(  1387)کریمی  مثال  طور   به.  نیستند   برخوردار   معلمی 

  معناداری   تفاوت  اصلی   هایمولفه   کلیه  در  معلمان  صالحیت های  مطلوب  و  موجود  وضعیت  بین  که
  رفتاری،   آموزشی،   بعد   در   معلمان   که  دادند   نشان   موجود   وضعیت  بررسی   با   چنین   هم .  دارد   وجود 

  در   تدریس  و  فکری  ای،حرفه  توسعه  فناوری،   های   مولفه   در  و   متوسط  سطح  در   مدیریتی  و   شناختی
  که  داد   نشان (  1385)فرزاد  و   پژوه   دانش   پژوهش   نتایج   چنین   هم .  برند می   سر   به  ضعیفی   وضعیت

 
1 . Professional Competences of a teacher 
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  پایبند   بیشتر   و   کنند   می   توجه   نگرشی  و   دانشی   مهارتهای   از   کمتر   مهارتی   های هدف   به   ابتدایی   معلمان
  نظام  که  است  متعددی   های کاستی   و  ضعف ها   وجود   بیانگر   نتایج   این.  هستند  تدریس  سنتی   الگوهای 
صالحیت    و   الزم  هایآگاهی   از   ما   معلمان   که  دهد می   نشان  چنین   هم   است   شده  گرفتار  آن   به   آموزشی

  ایحرفه  صالحیت های   بهبود   جهت  الگوی خاصی  و   نبوده  برخوردار  خود   حرفه  برای  نیاز  مورد   های
ندارد. به منظور دست یابی به مجموعه ای از صالحیت های الزم برای حرفه ی معلمی    وجود   معلمان

اما پژوهشی که این صالحیت ها را از نظر   پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار گرفت؛ 
طالعه قرار داده باشد؛ یافت نشد  رویکردهای مختلف فلسفه تعلیم و تربیت مانند پست مدرنیسم مورد م

بنابراین جای خالی چنین پژوهشی احساس می شود. اغلب پژوهش های موجود هر یک با بهره گیری  
از روش های مختلف پژوهشی به مطالعه جنبه های فنی و تکنیکی صالحیت های حرفه ای معلمان  

 ختلف تحصیلی تاکید داشته اند. پرداخته اند و یا به بررسی و ارزیابی وضعیت معلمان در مقاطع م 

  از  معلمان   ایحرفه   صالحیت های   های مولفه   و  ها حیطه  بندیطبقه  و   شناسایی  پژوهش   این  هدف 
  خالهای   تواندمی   پژوهش  این  نتایج .  است   ژیرو  هایاندیشه   بر  تاکید  با   مدرن   پست  اندیشمندان   منظر

  ارتقاء   برای   مناسبی  الگوی  تا  نماید  کمک  کشور  آموزشی  ریزان  برنامه  به   و  کرده  پر  را موجود  پژوهشی
لذا  ترسم   معلمان   برای  الزم  صالحیت های   بهبود   و   سواالت   این  به  دارد   قصد   پژوهش  این  نمایند؛ 

  هایاندیشه  بر  تاکید  با  مدرنیسم  پست  رویکرد   منظر  از  معلمی  ایحرفه  صالحیت های   -1دهد.    پاسخ
براساس مقوالت به    -3چیست؟    تربیت  و  تعلیم  فرایند   در   معلّمان  نقش  ژیرو  نظر   از  -2  چیست؟  ژیرو

 ای معلم چیست؟ دست آمده از رویکرد پست مدرن، الگوی مناسب برای صالحیت های حرفه 

 پیشینة پژوهش 

دست  منظور  مجموعهبه  به  های  یابی  پژوهش  معلمی  حرفه ی  برای  از صالحیت های الزم  ای 
با عنوان »1391نژاد)  مالییرفت.  داخلی و خارجی مورد بررسی قرار گ صالحیت های  ( در پژوهشی 

ابتدایی حرفه شناسایی وضعیت مطلوب صالحیت های    ه ب«  ای مطلوب دانشجو معلمان دورة آموزش 
ایران    ای دانشجو معلمانهحرف ابتدایی    در   را  هاى معلمان   صالحیت  پرداخته است. ویدوره آموزش 

بخش مهارتی  ،سه  و  شناختی  های  رفتاری صالحیت  ؛صالحیت  و  نگرشی  های    های  صالحیت  و 
  مراکز  عملکرد   آموزان با دانش   که عملکرد  حاکی از آن است  هاافته کرده است. ی  طبقه بندی  مدیریتی 

رابطه معلم  لذا  تربیت  دارد.  معنادارى  و  به  مثبت  را  معلم  تدریس  کیفیت  کلی    افزایش  عنوان هدف 
( نیز در زمینه ارزشیابی  1385نتایج پژوهش دانش پژوه و فرزاد).  ستا   مراکز تربیت معلم مطرح کرده
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حرفه  های  با  مهارت  تدریس  مهم  اجزای  در  ابتدایی  معلمان  که  داد  نشان  ابتدایی  دوره  معلمان  ای 
صالحیت   میزان »بررسی عنوان با پژوهشی  در(  1391)برخی نارسایی های جدی مواجه هستند. ایزدی

  کمی  بخش  در   گرایی«  سازنده   دیدگاه   اساس   بر  مازندران  استان  وسطهمت   دوره  معلمان  ایحرفه  های
هستند؛   برخوردار   گرایی  سازنده   رویکرد  بر   مبتنی   ای   حرفه   صالحیت های   از   معلمان   که   هد می د   نشان 

بین مولفه  نیز همبستگی مثبت وجود دارد.هم چنین    ( 2008)1هونگ و همکاران   های سازنده گرایی 
معلمان    دریسهای مورد نیاز ت   صالحیت های تربیت معلم پیش از خدمت و صالحیت بین  ناهماهنگی 

با استفاده از تحلیل عامل صالحیت های معلمان در شش    و  بررسی قرار دادند  موردضمن خدمت را  
فکری  شامل:   اصلی ة  دست ارزش   ، توانایی  فردی  مهارت  ، ها  سیستم  بین  مدیریت   ، های  ،  توانایی 
حرفه انایی تو ویژگی   ایهای  ش و  بندی  دسته  شخصیتی  است.های  قابل    ده  تفاوت  پژوهش  نتایج 

های  مندیدر مورد صالحیت های تربیت پیش از خدمت معلمان و نیاز  ،نظر معلمان  ین ب  ای  مالحظه
 .  شغلی معلمان در حال خدمت نشان داده نشد

 روش پژوهش 

منطقی فرارونده استفاده شده است.  ها کیفی است و از روش تحلیل  این پژوهش از لحاظ نوع داده 
»فرارونده یا استعالیی بودن این روش حاکی از آن است که در جریان تحلیل یا برهان، مسئله از حد  

  گردد«) رود و به صورت امری کلی و ضروری مشخص می امری شخصی، موردی و خاص فراتر می 
تعی137:  1394باقری، و  توصیف  مرحله  فرارونده طی دو  تحلیل  انجام می (.    در   شود.ین شروط الزم 
  الزم،   شروط   تعیین  مرحله   در   گردد ومی   بیان  توصیفی   گزاره   صورت   به  پدیده،   ابتدا   توصیف،  مرحله
در این پژوهش مبانی    .شودمی   بیان  هستند؛  پدیده  یک  تحقق  برای  شروع  نقطه ی  که  منطقی  شروط

یشه های ژیرو به عنوان شروط پدیرفته  با تاکید بر اند   معرفت شناسی و انسان شناسی پست مدرنیسم 
شده در نظر گرفته شده است. حوزه پژوهش شامل منابع موجود پیرامون موضوع پژوهش، شامل آثار و  
تالیفات، مقاالت و پایان نامه های نوشته شده است و نمونه گیری به روش هدفمند و تا سر حد اشباع  

 علمی، معتبر اسناد بررسی و مطالعه با بود که صورت این به داده هاآوری  گرد روشصورت گرفت.  

استخراج  آنان  وظایف  و  معلمان  ای  حرفه  های  با صالحیت  مرتبط  مرحله   گردید؛ سپس مطالب  در 
و کدگذاری   3، کدگذاری محوری 2از روش کدگذاری نظری شامل کدگذاری باز  ها،تحلیل داده  تجزیه و

 
1 . Hong 
2 . Open Coding 
3 . Axial Codhng 
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در مرحله اول از میان داده های انتخاب شده مفاهیم پایه و    استفاده گردید. طی این فرایند   1گزینشی 
کلیدی استخراج شد و داده های غیر مرتبط کنار گذاشته شدند. در مرحله دوم مفاهیم به دست آمده  
مقوالت    ، آمده  دست  به  مفاهیم  تلخیص  و  ترکیب  با  سپس  شدند.  بندی  دسته  و  تفیک  پاالیش، 

رفتند. در مرحله آخر مقوالت در سطح انتزاعی تری طبقه بندی  مشترك انتخاب و در یک دسته قرار گ 
بدهند.   را شکل  الگوی مفهومی صالحیت های حرفه معلمی  به نحوی که ساختار کلی  جهت  شدند 

های پژوهش در اختیار افراد متخصص و صاحب نظر در حوزه تعلیم و تربیت، خارج از  باورپذیری، یافته 
 مورد تایید قرار گرفت.   محدوده پژوهش قرار داده شد؛ که

 یافته های پژوهش 

  صالحیت های   تربیت،  حوزه   متخصصان  نظر   از   دهدمی   نشان   پژوهش  اول  سوال   برای   های یافته
صالحیت های معطوف به آگاهی، صالحیت های معطوف به توانایی    حیطه   سه  دارای   معلمی  ایحرفه

  هم   بر  و   داشته  متقابل   ارتباط  دیگربا یک    ها حیطه  این   که  است  و صالحیت های معطوف به نگرش
ابتدا  گذارند.  می   تاثیر  دیگر  تحقیق  موضوع  به  مربوط  مفاهیم  نمودن  توصیف  راستای  های  دادهدر 

مربوط به صالحیت های حرفه ی معلمی در رویکرد پست مدرنیسم با تاکید بر آراء ژیرو جمع آوری  
و سپس  کلیدیمفاهیم    شد  و  ا  پایه  ها  پاراگراف  میان  ازاز  که  مفاهیمی  و    معانی   نظر   ستخراج شد 

های به دست آمده با  سپس ارتباط هر یک از مقوله   بندی شده اند.   طبقه   دسته   یک   در   هستند   مشترك
مقوله  تا  سایر  یافت  ادامه  تر  انتزاعی  تا سطح  و کدگذاری  گرفت  قرار  بررسی  مورد  این  ها  نهایت  در 

مولفه های صالحیت ه به کشف  منجر  رویکرد پست  مفاهیم محوری  منظر  از  معلمی  ای  ای حرفه 
 مدرنیسم شده است. جدول شماره یک به این مقوله ها اشاره دارد.  

 

 

 

 

 
1 . Selective Coding 
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 .  کدگذاری محوری مریوط به صالحیت های حرفه معلمی از منظر پست مدرنیسم 1جدول 

 مقوله های محوری  کد مفاهیم هم دسته 

 معلم، فراهم آورنده شرایط باز اندیشی تجارب 
 معلم ، هماهنگ کننده تجارب یادگیری 

 نقش معلم به عنوان رابط و کمک کننده یادگیری
 نقش معلم به عنوان یک کارورز 

معلم به عنوان هماهنگ کننده و 
 تسهیل گر یادگیری 

 لزوم ایجاد تغییر در ارتباطات و تعامالت در کالس درس
 تدریس تعامل کالسی بین معلم و دانش آموز عاملی حیاتی در 

 دانش آموز -گفتگوی انتقادی شرط اساسی تناسب روابط معلم
 رد اقتدارگرایی معلمان 

 داشتن روابط دموکراتیک 

 نقش معلم در تدوین برنامه درسی 
 وارد کردن منابع فرهنگی دانش آموزان در برنامه درسی 

 استفاده از زبان، داستان و تجربیات دانش آموزان در برنامه درسی 
 برنامه درسی با زندگی روزمره دانش آموزان تلفیق 

 تدوین برنامه درسی توسط معلم 
 

 ابداع گفتمان های انتقادی 
 به عنوان یک فنرد کردن تدریس 

 مدرس به عنوان یک ذوفن رد کردن
 پرسیدن سئواالت اساسی درباره چگونگی تدریس و اهداف آن نقش معلم 

 گفت و گو به عنوان روش تدریس

 محوری به دانش آموز محوری  رس از معلمتغییر کالس د
 کالس دانش آموز محور فرصتی برای تعامالت اجتماعی 

 امکان تجربه با سبک های مختلف یادگیری  برای فرصتی محور آموز دانش کالس
 دانش آموز محوری 

 مرتبط ساختن تحصیالت مدرسه ای به حیطه های عمومی فرهنگ، تاریخ،سیاست 
 عمل سیاسی و اخالقی تعلیم و تربیت یک 

 پرورش فاعل سیاسی در تعلیم و تربیت 
 تدریس و زبان دارای ابعاد سیاسی 

 پرورش فاعالن سیاسی 

 آگاه به کاربرد زبان در شکل دهی به تفکر 
 آگاه به کاربرد زبان در تکوین مفهوم

 دانش آموز و معلم هر دو سازنده دانش ، ایده و زبان
 و عینیت بخشی به دانش  نقش معلمان متضمن یکپارچه سازی

 معلم سازنده دانش و زبان

 آگاهی دانش آموز از عنصر دیگری )فرد یا فرهنگ ( 
 ایجاد فرصت برای خرده فرهنگ ها 

 تربیت مطلوب معطوف به شناخت مرزها و دیدن تفاوت ها
 شایستگی معلم احترام به فراگیران از همه گروه ها و نژادها 

 تکریم تفاوت ها 

 عنوان کارگزار فرهنگی معلم به 
 معلم دارای نقش سیاسی و اجتماعی 

 معلم تولید کننده ایدئولوژی و عملکردهای اجتماعی 
 کسب نقش سیاسی تر وانتقادی تر توسط معلمان

هویت سیاسی، فرهنگی، اجتماعی کار 
 معلم

 ساخت شکنی فرهنگی توسط معلم 
 لزوم عبور معلمان از مرزهای فرهنگی 

 نقش معلم ساختار شکنی 
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 مقوله های محوری  کد مفاهیم هم دسته 

 کامل و بی تفکر در مقابل متنعدم تسلیم 
 دانش آموز خواننده ای آگاه و انتقادی 

 متون به طور انتقادی به معنای درك معنای چندگانه متون  خواندن

 باشند: در این پژوهش چهارده مقوله محوری در سه حیطه شناسایی شد که به شرح ذیل می 

های کاربردی تاکید دارد و هدف آن تسلط و  ه به جنبه حیط  این معطوف به آگاهی:  حیطه    الف(

های گوناگون  شناخت عمیق معلم نسبت به اهداف درسی است. لذا در این حیطه دانش معلم در زمینه 
های استخراج  . مولفه شودفعال در روند شناخت می   یتبدیل به عنصرگیرد و معلم  مورد توجه قرار می 

 شده شامل: 

 ستم  شویم  آزاد  آن  از   باید   که  چیزهایی  از   یکی   معتقد است  1ورز با  ی. سی.انقد دانش موجود:  

مربیان باید فرصت هایی را    (. 437:1386 بهشتی، )شودمی   داده  تعلیم  مدارس  در  که  است   نمادین   دانش 
شرایط   تغییر  برای  تالش  و  مبارزه  به  موجود  دانش  پذیرفتن  جای  به  آموزان  دانش  تا  کنند  فراهم 

 کنند از درون مورد نقد قرار دهند. بر این اساس باموجود بپردازند و نظام تربیتی را که در آن کار می 

 به انواع پایان، بی اشتفال یک از بخشی ندموجود، مان نظم محدودیت های از گذشتن و ساختارشکنی

 شوند و صورتبندی نو مختلف سیاسی از شرایط در و بازخوانی توانندمی  که و سنت هایی روایت ها

آموزان تشویق می شوند تا    (. بدین معنی که دانش 2004شود )ژیرو،یابد؛ با متون برخورد می  گسترش
نقد بپردازند و تناقض ها و گسست های موجود در متن را بررسی  دارند به   اختیار در که متنی به نسبت
 کنند. 

پست مدرنیست ها نسبت به دانش عینی با دیدة تردید نگاه می کنند    خلق صور جدید دانش:

تواند از عالیق، ارز  گیرند. »دانش نمی های انسانی در نظر می های تاریخی و تجربهو دانش را در زمینه 
از راه به هم آمیختن  298:  1978جدا شود)ژیرو،  ها و هنجارهای بشری باید  (. ژیرو معتقد است »ما 

(. لذا مربیان  440:  1386) بهشتی،   زبان نقد و احتمال، مفهومی نو از راه حلها را دوباره به دست آوریم«
د  با ایجاد موقعیت های جدید منجر به ایجاد دانش جدی   باید توجه داشته باشند که دانش انتقادی باید

 شود. 

م  زدایی ساخت  »متون:    2ساخت شکنی   م  تن از  که  موضوع  این  تشخیص  چگونه   تن یعنی 

جنسیت لحاظ  را)به  ما  متفاوت  آن(    ،عقاید  مانند  و  منژاد  بخش یشکل  و  به  دهد  را  جامعه  از  هایی 

 
1 . c.A.Bowers 
2 . deconstruction 
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 .(427: 1386بهشتی، «)کاهد رساند و بخش های دیگر را به جایگاه پیروان فرو می قدرت و ثروت می 
واجد صالحیت های حرفه تنها خودمربیان  نه    بر   »بلکه  شوندنمی   متن  تفکر  بی  و  کامل   تسلیم  ای 

  باشند چرا که   انتقادی  و   آگاه  ایخواننده  که  کنندمی   تشویق   شکنی، دانش آموزان خود را   ساخت   اساس
   . (157: 1383فراهانی،  فرمهینی  ) چندگانه است« معنی،  امکانات

باید دانش آموز    هویت و فرهنگ دیگر   معلم توانمند ضمن پذیرفتن  :1ری توجه به عنصر دیگ

)فرد دیگر ، فرهنگ دیگر( آگاه کند. معلم به جای تاکید بر فرهنگ مسلط باید  "دیگری"را از عنصر  
اجازه بدهد تا صدای خرده فرهنگها هم شنیده شود. »ژیرو اعتقاد دارد که دانش آموزان به فهم نقاط  

دارند.آنها باید یاد بگیرند که    قوت و غنای فرهنگی سنتهای فرهنگی متفاوت و صداهای گوناگون نیاز
(.  1991چطور عمل کنند و در مباحث سیاسی و انتقادی و اخالقی فعاالنه شرکت کنند«)آرنویتز و ژیرو، 

سازد و یادگیری را  عنصر دیگر و فرهنگ دیگر مطلع می  از را آموزان دانش معلم همواره بر این اساس
 کند.لیتی معنادار تبدیل می با تجارب واقعی دانش آموزان گره زده و به فعا

دراین حیطه دو بعد مهارت های تدریس و مهارت های فردی  :  معطوف به تواناییب(حیطه   

 های بعد مهارت های تدریس شامل:  مورد توجه هستند. مولفه 

تدریس:   ابعاد سیاسی  به  این   ژیرو توجه  را    تنها   نه   تربیت  تعلیم  که  است   باور   بر  دانش 

بلکه  سازدمی می فاعل  ،  پرورش  هم  دموکراسی  سیاسی  ضروریات  با  را  عمومی  تربیت  یعنی  دهد 
  گیرد؛ در نظر می   درسی  از برنامه  قسمتی  عنوان  به  تدریس را  ژیرو  (.1990رادیکال مرتبط می سازد)

افرادی شایسته    تاکمک به دانش آموزان    :به این قرار است  دریسهای اصلی ت کرد کاراین اساس    »بر
را که به لحاظ    یعقاید و اعمال   ، قرار دهند  پرس و جو دانش دریافتی را مورد  ،  د ندر برقراری ارتباط بشو

عصر    آفرین   حران و در مورد مسائل اجتماعی و فرهنگی ب  سازند  کارش آ  زیان بارندفردی و اجتماعی  
 (.  444: 1386) بهشتی، «بیندیشند حاضر

  کندتاکید می یادگیری    این رویکرد بر آن نوع  یادگیری:  -ددهی  آشنایی با فرایندهای یا  

تکه گوناگونی فرهنگی دانش  را  نماید   اییدآموزان  ترغیب  آموزش و پرورش  »  .و  از حامیان  اینان که 
شخصی دانش آموزان    حسب حال که یادگیری باید از    ورزند، تاکید می به شمار می آیند  2چند فرهنگی 

به  پست مدرن    یادگیری در  (. فرایند 480:  1997«)گوتک،های خانوادگی و اجتماعی آغاز شودو تجربه 
ارتباط   اجتماعی  مسائل  با  مستقیم  وطور  مسئله    دارد  یک  تحلیل  و  تجزیه  طریق  از  آموز  دانش 

 
1 . Othere ness 
2. Multicultural pedagogy 
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توان به روش  آن ها می   از جمله روش های تدریس مورد نظر کند.  فرآیند آموختن را طی می  ،اجتماعی 
 گفت و گو ، روش فراتحلیل  و روش ساخت شکنی اشاره کرد. 

بر اساس این رویکرد کالس درس    توانایی کنترل کالس بر اساس دانش آموز محوری: 

رابطه معلم با دانش    های جدید توسط خود دانش آموزان است؛ در چنین محیطی مکانی برای تجربه
با دانش آموزان می   ه رابطه عمومی و طولی ی است نعرض  ایرابطه  ، آموز آموزند و  و معلمان همگام 

 کنند.  این خود دانش اموزان هستند که دانش را خلق می 

به عقیدة ژیرو، »مربیان  توانایی طراحی و اجرای برنامه درسی متناسب با کالس خود: 

گردد و برنامه درسی  عرضه می هایی  های درسی چه گروهو فراگیران باید دریابند که در مدرسه برنامه
(.  523:  1393شوند«) پالمر، ها به سود چه کسانی اعمال می شود و این برنامه کدام گروه ها عرضه نمی 
های فراگیران را مورد توجه قرار دهد و گوناگونی فرهنگی دانش  ویژگی   باید بدین معنی که معلمان

بر این اساس    ار با شرایط بومی را تدوین نمایند.آموزان را تأیید و ترغیب نماید و برنامه درسی سازگ
و   بگیرند  نظر  در  درسی  برنامه  مهم  بخش  عنوان  به  را  آموزان  دانش  شخصی  تجارب  باید  مربیان 

و  تجربه مطالعه  مورد  جدی  صورت  به  را  آموزان  دانش  اجتماعی  و  خانوادگی  روزمره  و  عادی  های 
 بررسی قرار دهند.  

 ردی شامل:  مولفه های بعد مهارت های ف

چرا    هد دی م قرار توجه را مورد گفت و گو ژیرو  توانایی برقراری ارتباط از طریق گفتو گو: 

که  داندمناظره می  برای فرصتی و اجتماعی هایتعامل  و گسترش تقویت  برای ایهوسیل که آن را
تولید و یادگیری فرایند آن طی ایجاد فضای    (. 2003گردد)می  ممکن نیز دانش حتی  با  گفت و گو 

 کند.  مشترك و ارتباط دوسویه بین معلم و فراگیر، زمینه داد و ستدهای اجتماعی را فراهم می 

پست مدرنیسم به طور روشن با تخصص گرایی، اقتدار و  عدم اقتدارگرایی در کالس درس: 

مواره نسبت به معلمان به واسطه تجربة بیشتر ه  خودمختاری معلمان در کالس درس مخالف است.
اندازد. بر  دانش آموزان از اقتدار بیشتری برخوردارند و این مسئله تعامل در کالس درس را به خطر می 

به   با  درس  کالس  در  معلمان  و  آموزان  دانش  آن  طریق  از  که  است  روشی  »گفتگو  اساس  این 
اثر  دیگر  یک  بر  و  کنند  می  برقرار  تعامل  هم  با  تصویر  و  نماد  زبان،  گذارند«)  می   کارگیری 

   (.443: 1386بهشتی،

آراء مختلف و تمرین مهارت    داشتن روابط دموکراتیک:  مدارس در واقع محلی برای تعامل 

که مربیان   ژیرو مدارس را محیطهای عمومی دموکراتیک می داند  (.2004ژیرو،تفکر انتقادی هستند)
و داده  پروش  را  انتقادی  سواد  فراگیران،  با  تعامل  ضمن   مهارتهای و عادتها   دانش، آن، در باید 
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انتقادی را آموزش دهند و در ارتباط بین  2006بکوشد )ژیرو،  شهروندانی تربیت شهروندی  بنابراین   .)
باشند که   تمام شاگردان اطمینان خاطر داشته  به  باید  و  باشد  پایین  به  باال  از  نباید  معلم و فراگیران 

 بود. عقاید و سواالت آن ها مورد احترام خواهد 

با همکاران: در  تعامل و همکاری  با سایر همکاران خود  باید  اعتالی کیفیت   معلمان  جهت 

نیست و به جای انجام وظایف مشخص   جدا دیگران از  هرگزمعلم  مشارکت فعال داشته باشند.  تدریس
از قبل مشخص نشده است  پیدا کند؛ نقشی که  با سایر معلمان  باید نقش خود را در همکاری  شده 

 که باید خود آن را مشخص کند و در واقع تکمیل کننده کار همکارانش است. بل

برخورد    ج(حیطه معطوف به نگرش: برای معلمان جهت  این حیطه بر صالحیت های الزم 

احترام آمیز، لحن خوشایند، ایجاد روایط صمیمانه، احساس عالقه، اعتماد و صمیمیت با دانش آموزان  
 حیطه شامل:   های اینمولفه  تمرکز دارد.

: شایستگی بارز یک مربی، دوری از تعصب و احترام به فراگیران  احترام به برابری فراگیران

 کال در صدا و تربیت تعلیم عامالن معلمان را   ها، نژادها و طبقات اجتماعی است. ژیرواز همه گروه 

 کنندمی  آن ها آماده به احترام و فرهنگ ها با گفتگو برای را آموزان داند که دانشمی  درس های

(. از آن جایی که دیدگاه پست مدرنیستی با دیدی پویا و کثرت گرا با فرهنگ  1997آرنویتز و ژیرو، )
می  می برخورد  متفاوت  های  فرهنگ  از  بیشتری  درك  و  بهتر  شناخت  باعث  موجب  کند؛  که  شود 

  .شودافرایش حس تعامل، احترام به فرهنگ ها و انعطاف پذیری می 

ها:    تفاوت  شکل تکریم  چگونگی  به  نسبت  تا  کنند  تالش  باید  و  مربیان  ها  هویت  گیری 

مربیان باید دانش آموزان    ذهنیات دانش آموزان به روشهای متفاوت و متضاد، درك بهتری پیدا کنند. 
را تشویق کنند تا بهتر خودشان را بشناسند و نسبت به هویت خود آگاهی کسب کنند و روابط شخصی  

 قوت نقاط فهم به آموزان دانش که دارد  اعتقاد ژیرو  و اجتماعی خود را بر اساس تفاوت شکل بدهند. 

 چطور که  بگیرند  یاد  باید ها  آن  .دارند نیاز   گوناگون  صداهای  و متفاوت فرهنگی  سنتهای غنای و

مربیان   (.1991ژیرو،  و   کنند)آرنویتز   شرکت فعاالنه اخالقی و انتقادی سیاسی،  مباحث در  و  کنند عمل
، باید تفاوتها را بشناسند، تشخیص دهند و به این تفاوت ها احترام  به جای تلقین یک فرهنگ واحد

آموزان   و عقیده آزادی و نظر اختالف ترویج تفاوت، احترام به الزمه بگذارند. عمل در میان دانش 
بهانه نباید و است میان و تضادها بر همگانی، توافق و انسجام حفظ به  آموزان اختالف   دانش 

 سرپوش گذاشت.  
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 مرحله دوم: تعیین شروط الزم 

  نظر   در  اجتماعی  تولید  و   اخالقی  امر سیاسی،   از  هم چون شکلی  را  پداگوژی  ژیرو -1
عرصه   گیردمی سیاسی  آموزان   دانش  نمودن  تبدیل  برای  حیاتی  ایکه  فاعالن    قالب  در  به 

 (. 1992ژیرو، آورد)می  را فراهم فعال  و منتقد  شهروندانی

عرصه   نه  را  آموزشی  مؤسسات  سایر  و  مدارس  ژیرو -2   بلکه   آموزشی،  هایفقط 
کنش   و روایت ها  خلق هویت ها، راستای  در  ،  دانش و قدرت  فرهنگ،  می داند که هاییمکان 
 (. 2006ژیرو، آیند)هم می   خاصی، گرد اجتماعی های

  به.  نهد  بنا  دموکراتیک  عمومی   های حوزه   عنوان  به  را  مدارس  باید   تربیت  و   تعلیم -3
  مهارتهای   و   عادتها  دانش،   آن  در   و  دهند   پرورش   را   انتقادی   تربیت  باید   مربیان   معنا که  این

  2004ژیرو، بندند)  کار   به   داده و   آموزش   خوب،   صرفا    شهروندی   جای   به   را   انتقادی   شهروندی 
،725 .) 

و   -4 تعلیم  تلقی  در  قطعی  و  مسلم  امری  معرفت  و  دانش  مدرنیستی  پست  تربیت 
شود و دانش آموزان و معلمان نبایستی هیچ گزاره معرفتی را به عنوان یک معرفت قطعی و نمی 

 (. 725:  1384کهون،یقینی تصور کنند، بلکه معرفت و دانش امری اجتماعی و موقتی است)

طلبد که به طور جدی فناوری،  عمومی، میرسانی و تعلیم و تربیت  تحول در اطالع -5
آن شکل در  آموزشی جدیدی که  و فضاهای  دانش  تولید  مهارت فعالیتهای  و  یادگیری    های 

بگیرند   قرار  توجه  مورد  باشد،  فراهم  بزرگساالن  برای  هم  و  جوانان  برای  هم  انتقادی  های 
 (  2000ژیرو،)

از این  .  است  آن مستقل در هخوانند  که  است  هاییزمینه  از  ژیرو معتقد است خواندن -6
  دانش آموز   سوی   از   آن   بازنمایی   و   شودمی   تعیین  نویسنده   به وسیله  اغلب  متن  یک  معنی  رو،

می  یا پوشیده  با   معنی   مورد،   دو   هر   در .  شودمی   گم  متن،   معنی   ماند    سلسله   از  خروج  متن 
 (. 98: 1991آرنویتز،ژیرو و یابد)می  ظهور متن،  مخالف  خواندن و اشکال

سوال دوم پژوهش: از نظر ژیرو نقش معلّمان در فرایند تعلیم و تربیت چیست؟  
در نظام تربیتی متاثر از  ها حاکی از آن است که  های حاصل از تجزیه و تحلیل و کدگذاری داده یافته

ای نقش  شود؛ معلمان دارپست مدرن، نقش و جایگاه معلمان به لحاظ فنی و تخصصی تعریف نمی 
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های خاص سیاسی و اجتماعی هستند و به عنوان انتقادگر اجتماعی، کارگزان فرهنگی و اندیشمندانی  
تولید قدرت قرار دارند. باز  آفرین در صف اول مبارزه علیه  ژیرو نقش معلمان را در دو بعد    دگرگون 

هداف، روش های  سیاسی و اخالقی مورد مالحظه قرار داده است. در بعد سیاسی معلم موظف است ا 
کند مورد نقد بررسی قرار دهد و ارتباط آن را با منابع قدرت کشف تدریس و حتی آن چرا تدریس می

فرهنگ  به  دادن  ارزش  های  معیار  مورد  در  تفکر  به  باید  معلم  اخالقی  بعد  در  و  کند.  گوناگون  های 
 برشمرد. توان (. بر این اساس نقش های زیر را می 1985دانش های موجود بپردازد)

نویسد ما معتقدیم ژیرو می   بعد اخالقی شامل:  الف(معلم به مثابه روشنفکر حرفه ای:  

که معلمان نیاز دارند که خودشان را به عنوان روشنفکران عمومی در نظر بگیرند که مفهوم پردازی و  
آزا به  رسیدن  برای  تالش  در  سیاسی  طرح  یک  و  نموده  ترکیب  هم  با  را  عمل  و  تفکر  و  اجرا،  دی 

ای نباید وظایف حرفه  لذا معلم در نقش یک روشنفکر حرفه (.  1991عدالت را بنا نهند)ژیرو و آرونویتز،
از فرهنگ سیاسی و اجتماعی حاکم مطلع باشد؛ هم   باید  او  اندیشه جدا بداند.  از تفکر و  ای خود را 

هنگی را در فراگیران  چنین وظیفه دارد قدرت درك و شناخت نیروهای اقتصادی، سیاسی، تاریخی و فر 
 (. 1994باال ببرد؛ به طوری که تسلیم این نیروها نشوند )ژیرو،

ر این نکتة گ بیان  ،تحول آفرینی  از نظر ژیرو  :1ب( معلم به مثابه اندیشمند تحول آفرین  

به جای   مهم است که نقش معلم فراتر از کاربرد دانش برای انسجام بخشی دانش آموزان است؛ آن ها
و  پرداخته  آن  مورد  در  اندیشی  باز  به  باید  فرهنگی،  میراث  سازی    انتقال  آزاد  جهت  دانش،  از 

آموزان استفاده کند تا آنها بتوانند خود را، با توجه به عواملی چون نژاد پرستی، جنسیت گرایی و  دانش 
بشناسند)بهشتی، طبقاتی  آفرین،    (.1386استثمار  تحول  و معلمان  درسی  ذهن    برنامه  در  را  مدرسه 
نحوی مسئله به  در  فراگیران خویش  و عالیق جاری  ها  ارزش   ، ها  ایدئولوژی  و  دهند  دار جلوه می 

 تعلیم و تربیت را در بوته نقد و سوال قرار می دهند. 

یادگیری: فرایند  گر  تسهیل  معلم  الف(  شامل:   سیاسی  پست   بعد  در  معلم  نقش 

تسهیل  نقش  کنن مدرنیسم  رابط، کمک  استگر،  کارورز  و  یادگیری    پست  تربیت  و تعلیم در زیرا  ده 
 تا  کنندمی  تسهیل  را  آن بلکه  نیستند فراگیران به  اطالعات  دهنده انتقال عامل معلمان مدرن،

 (. 1999)گری،شوند دانش کسب به موفق خود فراگیران 

یادگرفتن:  چگونه  آموزش  برای    ب(  را  چه  آن  تا  دارند  نیاز  آموزان  دانش  که  آنجایی  از 

زندگی در جهان امروز نیاز دارند؛ بیاموزند و با توجه به عدم ثبات دانش و تغییرات دائمی آن ، نقش  
معلمان بیشتر باید »آموزش چطور یاد گرفتن« به دانش آموزان باشد؛ هم چنین دانش آموزان و معلم  

 
1 . teachers as aTransformative Intellectuals 
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می  یاد  هم  که  1383فراهانی،   رمهینی گیرند)فبا  است  شرایطی  ایجاد  و  دهی  انگیزه  معلم  نقش  لذا   .)
 خالقیت و تفکر دانش آموزان رشد کرده و روش های آموختن را به آن ها بیاموزد. 

( نقش معلمان را به 1988ژیرو در کتاب معلمان در حکم افراد خردمند) ج( کارگزار فرهنگی:  

تولید   به  که  فرهنگی  کارگزار  نظر  عنوان  در  مشغولند  اجتماعی  عملکردهای  و  ایدئولوژی 
اطالعات  1386بهشتی،)گیردمی انتقال  و  تدریس  جای  به  خواهد  می  معلمان  از  که  معنی  این  به   .)

تاریخ و سیاست مرتبط   به حیطه هایی چون فرهنگ،  را  آموزان، آموزش  دانش  به  بندی شده  دسته 
آموزشی و برنامه درسی که در صدد باز تولید سلطه    سازند و به جنبه های ایدئولوژیک و سیاسی مواد 

 هستند، توجه داشته باشند. 

 
 ژیرو  . نقش معلمان از منظر1شکل شماره  

معلمی:   ای  برای  الگوی صالحیت های حرفه  ساختاری  ای  حرفه  های  الگوی صالحیت 

امکان   تربیتی  متخصصان  به  الگو  این  است.  عملکرد  ارزیابی  برای  مقیاسی  و  با  می شرح شغل  دهد 
تربیت   برای  جامع،  ای  برنامه  طراحی  و  تدوین  برای  معیاری  تربیتی،  نوین  های  رویکرد  به  توجه 
معلمان و یا توسعه و ارتقاء صالحیت های حرفه ای داشته باشند. از سوی دیگر، با مقایسه صالحیت  

های معلمان را  تهای مورد نیاز برای این شغل، به سهولت می توان سطح صالحیمعلمان با شایستگی 
ویژگی های  بارزترین  از  یکی  است که    تعیین کرد.  آن  بودن  فرد  به  و منحصر  جامعیت  الگوی،  این 

موجب می شود این الگو برای معلمان تمام مقاطع تحصیلی مناسب و کاربردی باشد. بر اساس یافته  
 ی ارائه می گردد. های به دست آمده از این پژوهش ،الگوی زیر جهت صالحیت های حرفه ای معلم 

 

بعد اخالقی

ند تسهیل گر فرای
یادگیری

آموزش چگونه 
یادگرفتن 

کارگزار قرهنگی

بعد سیاسی

روشن فکر حرفه ای

ناندیشمند تحول آفری
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 معلمی  یصالحیت ها

ی  صالحیت ها

 اجتماعی 
 ی حرفه ایصالحیت ها

صالحیت های  

 ردیف

حیطه  

 معطوف به توانایی 

حیطه  

 معطوف به آگاهی 

حیطه  

 معطوف به نگرش 

 بررره احتررررا -

 فراگیران  برابری

 تفراو  تکریم-

 ها

  های  مهار 

 فردی

  های مهار 

 تدریس 

 برقررراری توانررایی-

گفرت و   طریق  از  ارتباط

 گو

 اقترردارگری عررد -

 کالس در

 روابررر  داشرررت -

 دموکراتیک

 همکراری  و  تعامل-

 همکاران  با

 ابعرراد برره توجرره-

 تدریس  سیاسی

 برررررا آشررررر ایی-

 یرررراددهی فرای رررردهای

 یادگیری

 ک ترررر  توانرررایی-

 دانرر  براسرراس کررالس

 آموز محوری

توانررایی طراحرری و -

برنامرره درسرری اجرررای 

 مت اسب با کالس خود

پیامدهای مجهز شدن معلمان به صالحیت های حرفه  

 ای

 تغییر در ساختار مدیریتی مدرسه و کالس درس -توسعه حرفه ای معلمان                      -

 سایر نهادهای اجتماعی ایجاد پیوند نزدیک میان تعلیم و تربیت و -تغییرا  اساسی در نق  معلمان            -

 سیاسی و اجتماعی پیرامون خود   حساسیت معلمان نسبت به مسایل-تغییر در بازده یادگیری دان  آموزان      -

 دانرر  نقررد-

 موجود

 صرررور خلرررق-

 دان   جدید

 شک ی  ساخت-

 متون

 برررره توجرررره-

 دیگری ع صر

  از معلمی  ایحرفه  های صالحیت الگوی. 2 شماره شکل

 مدرنیست  پست م ظر
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 نتیجه گیری
از نظر  واکاوی صالحیت های حرفه ای معلمی از منظر رویکرد پست مدرنیسم بیانگر آن است که 

ها  مدرنیست  و    پست  نیستند  تربیت  و  تعلیم  از  جدا  اقتصادی،  و  سیاسی  فرهنگی،  اجتماعی،  مسایل 
آموزان   و  معلمان   به  ابزارگونه  نگاه   و هم چنین  خود  سنتی   روش های  در  باید  تربیت  و  تعلیم   دانش 

  انتقال   مهارتش،  که   بدانیم  تکنسینی  عنوان   به  را   معلم  نباید  این رویکرد   اساس  بر  . نماید  تجدید نظر 
  عنوان   به  معلم  بلکه.  شوندمی   تبدیل  دیدگاه   بدون  رهبران  به  معلمان  که  چرا  است؛  شاگردان   به  دانش

  را   اشفردی   و   اجتماعی  موقعیت  بتواند  باید   و   کندمی   رهبری  را  تربیت  جریان   که   است  روشنفکری 
خود   معلمان  بنابراین .  کند   تحلیل  های   به  را   باید  تمرکز،   تفکر   مهارت    استدالل،   ارزشیابی،   انتقادی، 
  .باشد   تأمل  و  تعامل  از  سرشار  آموزشی  فضای  و  کنند  مجهز  فراشناختی  مهارت های  و  سازیشفاف 

به شناسایی   منجر  ژیرو  به خصوص  اندیشمندان پست مدرن  نظریات  و  ها  اندیشه  بررسی  و  تحلیل 
  جدید   صور   موجود، خلق  دانش   چهارده مولفه در زمینه صالحیت های حرفه ای، به شرح ذیل شد. نقد 

  گفت و گو، عدم   طریق  از  ارتباط  برقراری  دیگری، توانایی  عنصر  به  متون، توجه  شکنی  دانش، ساخت
  سیاسی   ابعاد   به  همکاران، توجه  با  همکاری  و  دموکراتیک، تعامل  روابط  کالس، داشتن  در  اقتدارگری

آموز محوری،    دانش  بر اساس  کالس  کنترل  یادگیری، توانایی  یاددهی   فرایندهای   با  تدریس، آشنایی 
 تفاوت  فراگیران، تکریم  برابری  به  توانایی طراحی و اجرای برنامه درسی متناسب با کالس خود، احترام

تربیت به شمار می آورد و   مهم هایجنبه از یکی را سیاسی تربیت ها. یافته نشان می دهند که ژیرو
 مطالعات ،سیاسی  تربیت و  تعلیم  معتقد است تعلیم و تربیت ذاتا روندی سیاسی دارد. به همین جهت

 خلق و  توانمندی موجب  تربیت و تعلیم  و  قرارگیرد   تربیت و تعلیم اصلی محورو اخالق، باید    فرهنگی

سازی، ستم و  خاموش    ، قدرت  ،برابریمرزنورد باید مسایل نا  معلمان   .بشود شاگردان در جدید دانش
در ساخت  رنج نهادموجود  و    و به چالش کشیده  را  های مختلف  ار  فرهنگ ها  بیشتر  با شناخت هرچه 

دانش    -برخورداری از روحیه انعطاف پذیری و تعامل با فرهنگ های موجود در مدرسه با روابط قدرت
  از   هایبرنامه   و  طرح ها   مجری   نه  هستند  آموزشی  جریان  رهبران   معلمان   مقابله کنند. از آن جایی که

  و   تعلیم  حوزه  متخصصان   با  که  کنیم  فراهم   آنان   یبرا  را  امکان   این  باید   بنابراین  شده؛   تعیین   پیش 
  بایست می   پرورش،  و  آموزش  زمینة  در  موجود  های   سیاست  نقد  ضمن  لذا.  باشند   داشته  تعامل  تربیت
این اساس   .داد   افرایش   را   آموزشی   هایسیاست   در   معلمان   انتقادی   مشارکت   های زمینه   برای   باید   بر 
  و   خالقیت ها   بروز   مستقل،   مطالعات   و  تحقیقات   اجتماعی،  تعامالت   برای  فرصت هایی   آموزان   دانش 
   . شود  فراهم یادگیری مختلف سبک های با  تجربه امکان
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  ای،حرفه   ارتقای   و  است. هر دو پژوهش بر رشد   (1390) نتایج این پژوهش همسو با پژوهشحبیبی
  هماهنگ   و   روزآوریبه  و   معلمان  نیاز   مورد  ایحرفه   هایمهارت   و   نگرش  دانش،   بهبود  و   توانمندسازی

ارتباطی تاکید دارند. هم چنین با پژوهش    و   اطالعاتی  های فناوری   و  علمی   تغییرات  با   معلمان  نمودن
  و   هم خوانی دارد. هر دو پژوهش مدرسه  ( 1393)محمدی  میرزا   و   لو  و صحبت(  1394)های صالحی

  تعلیم   اساسی   اهداف   دانسته و   آکادمیک  حیطه  از   فراتر   را   معلم   و   درسی   برنامه   خصوص   به   آن،   عناصر 
  گروه   همه   سیاسی  مسائل   ویژه   به   اجتماعی  مسائل  به  توجه   منتقد،   شهروند  پرورش  را   انتقادی   تربیت  و
  برنامه   محتوای   بازسازی   و   تغییر   خواه،  مساوات   دموکراتیک   جامعه   ایجاد   طبقه،   و   نژاد   قوم،   هر   از   ها 

  نظرات   و  آراء   زمینه   در  تطبیقی   شود مطالعههای پژوهش پیشنهاد می یافتهدرسی می دانند. با توجه به  
  تربیت   و  تعلیم   روند   بر   متفکر   دو   این   تاثیرات  از   روشنتری   اندازهای   چشم  تا   گیرد   صورت   فریره   با   ژیرو
 . گیرد  قرار کشورمان  تربیت و  تعلیم اندرکاران دست اختیار  در
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