1

همايش ملی بزرگداشت يكصدمين سال تربيت معلم در ايران
تربيت معلم ايران  :ديروز ،امروز ،فردا
مقدمه
كليد تو سعه و تحول هر جامعه اي در د ست معلمان آن ،و ر سيدن به تعالي ،شكوفايي وگ شودن
درهاي پي شرفت ،مت ضمن توجه ويژه به جايگاه و نقش حياتي آنان ا ست .سال جاري مقارن با
يكصدمين سال تاسيس نخستين موسسه تربيت معلم مدارس ابتدايي كشور با عنوان دارالمعلمين
مركزي استت .گراميداشتت يكصتدمين ستال تربيت معلم به ستيد جديد در ايران ،نكوداشتت
تالشها و مجاهدتهاي مردان و زنان سترگ انديشي است كه دل در گرو اعتالي فرهنگ و ادب
ايران زمين نهاده و سر به آسمان علم و دانش سائيده اند .دانشگاه فرهنگيان با همراهي پژوهشگاه
مطالعات آموزش و پرورشتتو مراكزپژوهشتتي و آموزش عالي كشتتوردر ن ر دارد به مناستتيت
بزرگدا شت صد سال تالش و پ شتكار فرهنگ دو ستان اين آب و خاك و با الهام از رهنمودهاي
رهير مع م انقالب ا سالمي در پرديس ن سييه دان شگاه فرهنگيان در طليعه سال  ،1397ن سيت به
برگزاري همايش ملي با عنوان تربيت معلم ايران :ديروز ،امروز  ،فردا در اردييهشتتت ماه ستتال
 1398و در چارچوب برنامه هاي ستاد گراميدا شت يك صدمين سال تربيت معلم در ايران ،اقدام
نمايد .دستتتاوردهاي اين همايش مي تواند فراروي برنامه ريزان ن ام تربيت معلم قرار گيرد تا با
توجه به شرايط خاص كشور ،زمينه هاي ايجاد تحول در ن ام آموزش و پرورش را فراهم نمايند.
تاریخ برگزاری همایش 13 :و  14ارديبهشت 1398
محل همایش :تهران ،سالن همايش هاي صدا و سيما
دبیر علمی همایش :دکتر فرهاد کريمی ،استاديار روانشناسی تربيتی ،عضو هيات علمی پژوهشگاه
مطالعات آموزش و پرورش
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مشارکت کننده :دانشگاه عالمه طباطبايی -دانشگاه بيرجند -دانشگاه فرهنگيان -دانشگاه تربيت
دبير شهيد رجايی-شوراي عالی آموزش و پرورش -سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشی -انجمن
ايرانی تاريخ

اعضای شورای سیاست گذاری :
 -1دکتر حسين خنيفر ،رئيس دانشگاه فرهنگيان
 -2دکتر فرهاد کريمی ،رئيس پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش و پرورش
 -3دکتر علی اکبر طاهر نيا ،معاون پژوهشی دانشگاه فرهنگيان
 -4استاد احمد صافی ،مشاور محترم وزير آموزش و پرورش
 -5دکتر موسوي ،مديرکل پژوهشی دانشگاه فرهنگيان
 -6دکتر مرتضی نظري ،مشاور محترم وزير آموزش و پرورش
 -7دکتر اکبر فرجی ارمکی ،جمعيت توسعه علمی ايران
*پس از برگزاری همایش ،انتشار فایل تمام متن مقاالت در وب سایت پایگاه استنادی جهان اسالم بالمانع است.

هدف غایی همایش :واکاوي ،شناخت و مستند سازي تجارب صد سال تربيت معلم در ايران و ارائه
راهکارهايی به منظور اصالح و بهبود وضعيت آن
اهداف جزيی:


گفتمان سازي درباره تربيت معلم و چالشهاي آن



واکاوي و شناخت الگوهاي تحول و سير تکوينی تربيت معلم ايران



شناسايی رسالت ها و ماموريت هاي نهاد تربيت معلم درايران در چارچوب سند تحول ،اسناد
فرادستی و مبنايی



واکاوي سير تحولی ساختار ،منابع انسانی ،منابع مادي و مالی ،قوانين ،مقررات و برنامه هاي
تربيت معلم

3



شناسايی عوامل اثرگذار(سياسی ،اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادي )...،بر تربيت معلم در طول
يکصد سال گذشته

محور ها و موضوعات همایش:

 -1سير تحولی فلسفه تربيت معلم در ايران
 -2سير تاريخی ساختار تربيت معلم
 -3سطح صالحيت هاي منابع انسانی(مدرسان ،اعضاي هيات علمی و مديران مراکز تربيت معلم)
 -4چگونگی تامين و مديريت منابع مالی مراکز تربيت معلم
 -5وضعيت فضا و تجهيزات مراکز تربيت معلم
 -6قوانين و مقررات،آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مراکز تربيت معلم
 -7راهبري و مديريت در مراکز تربيت معلم
 -8سير تاريخی برنامه هاي درسی ،تربيتی و آموزشی مراکز تربيت معلم
 -9چگونگی جذب ،تامين ،نگهداشت و ارتقاي معلمان
 -10نظارت و ارزشيابی دانشجو معلمان در دوران تحصيل
 -11آينده پژوهی در نظام تربيت معلم(نگاهی به فرداي تربيت معلم – تربيت معلم در جهان
امروز)
 -12عوامل محيطی موثر در تربيت معلم ايران(با نگاهی به شرايط سياسی ،اجتماعی ،فرهنگی،
اقتصادي)

اعضای کمیته علمی همایش:
 حجت االسالم و المسلمين دکتر علی ذوعلم رئيس سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشی
 دکتر حيدر تورانی،پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
 دکتر شهرام يوسفی فر ،دانشگاه تهران و رئيس انجمن ايرانی تاريخ
 دکتر اقبال قاسمی پويا ،پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش و پرورش
 خانم دکتر پروين کديور ،دانشگاه خورازمی
 دکتر هادي کرامتی ،دانشگاه خوارزمی
 دکتر شهره حسين پور ،پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش و پرورش
 دکتر معصومه بيات ،دانشگاه فرهنگيان
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 دکتر سيد محسن موسوي ،مديرکل پژوهشی دانشگاه فرهنگيان
 دکتر فاطمه رمضانی ،سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشی
 دکتر ابوالفضل بختياري ،دانشگاه فرهنگيان
 دکتر محمدرضا آهنچيان ،دانشگاه فردوسی مشهد
 دکتر محمدرضا امام جمعه ،دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايی
 دکتر بهرام صالح صدق پور دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايی
 دکتر عليرضا عصاره دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايی
 دکتر احمد عابدينی ،شوراي عالی آموزش و پرورش
 دکتر بابک شمشيري ،دانشگاه شيراز
 دکتر اکبر رضايی ،دانشگاه پيام نور ،تبريز
 دکتر رضا داغانی ،نشريه تحليل مالی
 دکتر جليل باباپور ،دانشگاه تبريز
 دکتر نيلی احمد آبادي دانشگاه عالمه طباطبايی
 دکتر مرتضی طاهري دانشگاه عالمه طباطبايی
 دکتر حسين سليمی بجستانی دانشگاه عالمه طباطبايی
 دکتر اکبر فرجی ارمکی،جمعيت توسعه علمی ايران
 دکتر مهدي نامداري پژهان ،دانشگاه فرهنگيان
 دکتر حسين کارشکی ،دانشگاه فردوسی مشهد
 دکتر نوشاد قاسمی ،دانشگاه آزاد اسالمی مرودشت
 دکتر هادي پورشافعی دانشگاه بيرجند
 دکتر محمد اکبري بورنگ دانشگاه بيرجند
 دکتر حسين شکوهی فرد دانشگاه بيرجند
 دکتر علی عسگري دانشگاه بيرجند
 دکتر محمد علی رستمی نژاد دانشگاه بيرجند
 دکتر يحيی معروفی؛ دانشگاه کردستان
 دکتر کرمی ،دانشگاه رازي کرمانشاه
 دکتر صمد ايزدي ،دانشگاه مازندران
 دکتر مصطفی عرب،دانشگاه فرهنگيان
 دکتر يداهلل آزادي،دانشگاه فرهنگيان
 دکتر اسد حجازي،دانشگاه فرهنگيان
 دکترزهير صياميان ،عضو انجمن ايرانی تاريخ
 دکتر طوبی فاضلی پور ،عضو انجمن ايرانی تاريخ
 دکتر منيره رضايی ،پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
 دکتر عبداهلل انصاري ،پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
 دکتر مسلم عين الدين پرتو ،پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
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مقاالت برگزیده
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مدل معادالت ساختاری عوامل مؤثر بر بهسازی برنامه های
آموزش دانشجو معلمان با تأکید بر تجربه سازی
نویسندگان:
محبوبه ابراهيمی،کارشناسی ارشد مديريت آموزشی،دانشگاه آزاداسالمی واحد ساوه،ايران
مهديه توکلی،کارشناسی بهداشت عمومی،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،ايران
پريسا عزيزي،کارشناسی ارشد مديريت دولتی،دانشگاه آزاد اسالمی واحد نراق،ايران
کيوان لولوئی،دکتراي تاريخ،عضو هيئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد محالت ،ايران
چکیده
هدف تحقيق حاضر ،ارائه مدل عوامل مؤثر بر بهسازي برنامه هاي آموزش دانشجو معلمان با تأکيد بر
تجربه سازي بوده است .روش تحقيق ،توصيفی-همبستگی بوده است .جامعه آماري اين تحقيق شامل
کليه معلمان دوره متوسطه شهرستان دليجان در سال تحصيلی  1397-98بوده است .شيوه نمونه گيري
تصادفی ساده به تعداد  80نفر يوده است .ابزار تحقيق سه دسته پرسشنامه بوده که عبارتنداز :پرسشنامه
محقق ساخته عوامل مؤثر بر بهسازي برنامه هاي آموزشی دانشجو معلمان با تأکيد بر تجربه سازي ،
پرسشنامه بهسازي برنامه هاي آموزشی ادراک شده و پرسشنامه بهبود نگرش بوده است .براي تجزيه و
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تحليل اطالعات از دو سطح آمار توصيفی( فراوانی ،درصد و ميانگين) و آمار استنباطی(آزمونهاي
همبستگی پيرسون ،رگرسيون چندگانه گام به گام و معادالت ساختاري) استفاده شده است .بطور کلی
نتايج تحقيق نشان داد ،بين عوامل بهسازي برنامه هاي آموزشی دانشجو معلمان(برنامه هاي درسی مورد
انتظار ،نهفته ،تعاملی ،يادگرفته شده ،نهادينه شده) و بهسازي برنامه هاي آموزشی ادراک شده در سطح
P>0/05رابطه معناداري وجود دارد .نيز نتايج نشان داد ،بهبود نگرش ،رابطه عوامل مؤثر بر بهسازي برنامه
هاي آموزشی دانشجو معلمان را با بهسازي برنامه هاي آموزشی ادراک شده در سطح  P>0/05واسطه گري
می کند.
کلیدواژه ها
بهسازي برنامه هاي آموزشی ،دانشجو معلمان ،تجربه سازي

مقدمه
کارآيی دانشجو معلمان پس از ورود به آموزش و پرورش و فرايندهاي ياددهی-يادگيري وابسته به
تجاربی بوده که در دوران آموزشی خود طی کرده اند .در صورتی که برنامه هاي آموزشی دانشجو معلمان
بر اساس آموزش نظري و تئوريکی طراحی شده شوند و صرفاً مبتنی بر يک سري محفوظات کتابی
استوار باشد ،آمادگی آنها را براي ورود به کالس براي تدريس به دانش آموزان تضعيف می
کند(عبدالملکی ،يوسف و بدري گرگري .)1389،اين در حالی است که رشته معلمی به مانند رشته
پزشکی است که هر اندازه در دوره آموزشی بيشتر واحد عملی و بالينی بگذارنند ،ميزان تجربه آنها براي
تدريس به دانش آموزان بيشتر می شود و راندمان و کارآيی تدريس آنها را در فرايندهاي ياددهی-
يادگيري افزايش می دهد .پس کسب تجربه براي دانشجويان دوره تربيت معلم امري ضروري و الزم به
نظر می رسد .تجربه عبارت است از تعامل فرد با محيط(شريعتمداري .)1377،يعنی هر اندازه فرد با
محيطی که در آن زندگی می کند بيشتر در ارتباط و تعامل باشد تجربه بيشتري کسب کرده که او را
در رويارويی با مسائل و مشکالت مختلف در جامعه اي که زندگی می کند ،بيشتر ياري می کند .تجربه
در واقع دانش عملی است که افراد در دنياي واقعی و خارج از کالس بدست می آورند .تجربه دانش
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نانوشته اي است که در کتاب و کالس بطور مستقيم قابل دستيابی نبوده و در طی فرايندها و گذشت
زمان براي فرد فراهم می شود .ابنسينا «حس» و «تجربه» را بسيار حايز اهميت میداند تا جايی که
برخی حتی او را حسگرا و تجربهگرا مینامند .وي بر اين باور است که بيشتر معرفتهاي بشري بر حس
مبتنی است و معارف و تجربههاي حسی زمينة رشد و شکوفايی توانايی عقالنی انسان را فراهم
میآورد(کارآمد .)1395،برنامه درسی بايد بستري براي کسب تجربه باشد .در چنين حالتی فراگيران
فرصت می يابند تا با دنياي واقعی بطور عملی برخورد کرده و بر اساس عالئق و نيازهاي خود به يادگيري
بپردازند .ابنسينا «حس» و «تجربه» را بسيار حايز اهميت میداند تا جايی که برخی حتی او را حسگرا
و تجربهگرا مینامند .وي بر اين باور است که بيشتر معرفتهاي بشري بر حس مبتنی است و معارف و
تجربههاي حسی زمينة رشد و شکوفايی توانايی عقالنی انسان را فراهم میآورد(کارآمد .)1395،برنامه
درسی بايد بستري براي کسب تجربه باشد .در چنين حالتی دانش آموزان فرصت می يابند تا با دنياي
واقعی بطور عملی برخورد کرده و بر اساس عالئق و نيازهاي خود به يادگيري بپردازند .ابنسينا «حس»
و «تجربه» را بسيار حايز اهميت میداند تا جايی که برخی حتی او را حسگرا و تجربهگرا مینامند .وي
بر اين باور است که بيشتر معرفتهاي بشري بر حس مبتنی است و معارف و تجربههاي حسی زمينة
رشد و شکوفايی توانايی عقالنی انسان را فراهم میآورد(کارآمد .)1395،برنامه درسی بايد بستري براي
کسب تجربه باشد .در چنين حالتی دانش آموزان فرصت می يابند تا با دنياي واقعی بطور عملی برخورد
کرده و بر اساس عالئق و نيازهاي خود به يادگيري بپردازند .روش آموزش بايد عملی باشد تا يادگيري
را تعميق بخشد(ترجمه شکوهی .)1380،به نقل از داودي و همکاران( ،)1394شون )1993(1معتقد
است که دوره هاي کارورزي بهترين راه براي داشتن يک تحصيل حرفه اي و پيشرفته است .نتايج تحقيق
عبدالملکی و بدري ( )1389نشان داد ،از ديدگاه مدرسان ،برنامه هاي درسی مراکز با صالحيت هاي
دانشی تناسب دارد ولی با صالحيت هاي مهارتی و نگرشی و کل صالحيت ها تناسب ندارند .مسئله
اصلی تحقيق حاضر عبارت است از اينکه مدل عوامل مؤثر بر بهسازي برنامه هاي آموزش دانشجو معلمان
با تأکيد بر تجربه سازي کدامند و برازش آن چگونه است؟
چارچوب نظری تحقیق
برنامه آموزشی مبتنی بر تجربه منجر به خالقيت شده و کيفيت تحصيلی دانش آموخته گان را تحت
تأثير قرار می دهد(حجازي و حسينی مقدم.)1392،اين تحقيق بر اساس نظريه ذيل استوار است:
نظريه برنامه درسی تجربه شده
. Schon
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کالين معتقد است که فراگيران بر مبناي عالئق و ارزشها ،تواناييها و همچنين تجارب قبلی خود ،در
قبال آنچه که به ايشان ارائه می شود ،انتخاب می کنند و از خود واکنش نشان می دهند .اين فرايند
انتخابی و واکنشی منجر به پيدايش برنامه اي منحصر به فرد و تا حدودي شخصی براي هر يک از
دانشجويان می شود که برنامه درسی تجربی ناميده می شود .برنامه درسی به عنوان تجربه زيست شده
عبارت است از دنياي واقعی در برنامه درسی به عنوان آنچه زيست شده و دانش آموزان و معلمان آن را
تجربه کرده اند .يعنی ،زندگی کردن و تماس رو در رو با تک تک دانش آموزان ،که داراي عالئق،
توانمندي ها و ويژگی هاي منحصر به فرد و ويژه اي هستند .در واقع ،اين همان چيزي است که در
برنامه درسی مورد غفلت قرار گرفته است(کشتی آراي و همکاران .)1388،به نقل از کشتی آراي و
همکاران( ،)1388الگوي برنامه درسی تجربه شده ارائه شده توسط فتحی واجارگاه و زيميتات داراي اين
سطوح است :برنامه درسی مورد انتظار ،1برنامه درسی نهفته ، 2برنامه درسی تعاملی ، 3برنامه درسی ياد
گرفته شده ، 4برنامه درسی نهادينه شده .5تجربه مفهومی اساسی در برنامه درسی کارورزي است و
دانشجو معلمان سفر خود را با يادگيري از تجربه آغاز می کنند وشرط برنامه درسی کارورزي اين است
که فرصت هاي براي تجربه ورزي در محيط هاي واقعی کالس و مدرسه براي آنها فراهم نمايد( آل
حسينی.)1395،بنا به نظرديويی( )1382برنامه هاي آموزشی بايد براي فراگيران تجربه ساز باشد و از
اينرو پل ارتباطی بين محيطه آموزشی و جامعه بايد توسط مربيان و مسؤالن آموزشی برقرار شود .با
استفاده از الگوي برنامه درسی تجربه شده می توان رفتار دانش آموزان را براي کارآين شده برنامه ريزي
کرد .تجربه به تعبير آيزنر از طريق ديدن و شنيدن براي افراد ميسر می شود تا به خوبی نبييند و نشوند و
تفسير و تأويل نکنند ،تجربه ميسر نمی شود .حتی آيزنر معتقد است که تجربه با شرکت همدالنه در روايت
ها قابل دسترس می شود(آيزنر .)1988،به بيان وي مدرسه با تجربه قابل ديدن می شود .جنا نکه شوآب به
متخصصان برنامه ريزي درسی توصيه می کند که به جاي صرف تمام انرژي خود در نظري ،بخش اعظم
انرژي خود را به سوي عملی گسيل کنيد زيرا بايد بفهميد در مدرسه چه می گذرد تا بتوانيد در آن بهبود
ايجاد کنيد( آل حسينی .)1395،برنامه آموزشی تجربی ،فراگيران را درگير فرايندهاي ياددهی-يادگيري
کرده و نگرش آنها بهبود بخشيده و توسعه می دهد(مردانشاهی و آقاجانی .)1393،نتايج تحقيق کريمی و
همکاران( )2015نشان داد ،برنامه هاي آموزشی بر شخصيت و نگرش فراگيران اثرگذار است .بر اساس
مطالعات ياد شده ،شکل مدل مفهومی تحقيق به صورت ذيل است:

1

. Expected curriculum
. Concealed curriculum
3
. Interactive curriculum
4
. Learned curriculum
5
. Institutionalized curriculum
2
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بهسازی برنامه های

بهبود نگرش

آموزشی ادراک شده

عوامل مؤثر بر بهسازی
برنامه های آموزشی

شکل  .1مدل مفهومی تحقيق در رابطه عوامل مؤثر بر بهسازي برنامه هاي آموزشی دانشجو معلمان با
بهسازي برنامه هاي آموزشی ادراک شده با واسطه گري بهبود نگرش به تدريس
فرضیه های تحقیق
بين عوامل بهسازي برنامه هاي آموزشی دانشجو معلمان(برنامه هاي درسی مورد انتظار ،نهفته ،تعاملی،
يادگرفته شده ،نهادينه شده) و بهسازي برنامه هاي آموزشی ادراک شده رابطه معناداري وجود دارد.
بهبود نگرش ،رابطه عوامل مؤثر بر بهسازي برنامه هاي آموزشی دانشجو معلمان را با بهسازي برنامه هاي
آموزشی ادراک شده واسطه گري می کند.
روش تحقیق
روش تحقيق ،توصيفی-همبستگی بوده است .جامعه آماري اين تحقيق شامل کليه معلمان دوره
متوسطه شهرستان دليجان در سال تحصيلی  1397-98بوده است .شيوه نمونه گيري تصادفی ساده به
تعداد  80نفر يوده است .ويژگی هاي جمعيت شناختی نمونه مورد مطالعه بدين قرار بوده است%48 :
زن و  %52مرد بوده اند %56 .در رشته هاي علوم انسانی و  %44در ساير رشته ها تحصيل کرده اند.
 %16مجرد ،و  %84متأهل بوده اند %31 .داراي مدرک تحصيلی باالتر از کارشناسی و  %69داراي
مدرک تحصيلی تاکارشناسی بوده اند ابزار تحقيق بر سه دسته بوده که عبارتنداز:
.1پرسشنامه بهره گيري از برنامه درسی مبتنی بر تجربه :براي سنجش ابعاد برنامه درسی تجربی براساس
ابعاد الگوي برنامه درسی تجربه شده ارائه شده توسط فتحی واجارگاه و زيميتات(برنامه درسی مورد انتظار،
برنامه درسی نهفته  ،برنامه درسی تعاملی،برنامه درسی ياد گرفته شده،برنامه درسی نهادينه شده)(به نقل
ازکشتی آراي و همکاران )1388،پرسشنامه محقق ساخته فراهم شده است .اين پرسشنامه داراي  5بُعد و
 30گويه بوده است.مقياس آن براساس طيف  5درجه اي ليکرت(خيلی زياد ،زياد ،متوسط،کم و خيلی کم)
تنظيم شده است .روايی محتوايی اين پرسشنامه بر اساس نظرات خبرگان و اساتيد فراهم شده و ضريب
اعتبار آن درتحقيق شفيع پور مطلق و مالاحمدي( )1397به روش آلفاي کرونباخ برابر  0/92بدست آمده
و در اين تحقيق ضريب اعتباري برابر  0/93بدست داده است.
.2پرسشنامه محقق ساخته بهسازي برنامه هاي آموزشی ادراک شده  :اين پرسشنامه شامل  12گويه
بوده است .مقياس آن براساس طيف  5درجه اي ليکرت(خيلی زياد ،زياد ،متوسط،کم و خيلی کم) تنظيم
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شده است .روايی محتوايی اين پرسشنامه بر اساس نظرات خبرگان و اساتيد فراهم شده و ضريب اعتبار آن
به روش آلفاي کرونباخ برابر  0/90بدست آمده است.
.3پرسشنامه محقق ساخته بهبود نگرش :اين پرسشنامه شامل  8گويه بوده است .مقياس آن براساس طيف
 5درجه اي ليکرت(خيلی زياد ،زياد ،متوسط،کم و خيلی کم) تنظيم شده است .روايی محتوايی اين
پرسشنامه بر اساس نظرات خبرگان و اساتيد فراهم شده و ضريب اعتبار آن به روش آلفاي کرونباخ برابر
 0/94بدست آمده است.
براي تجزيه و تحليل اطالعات از دو سطح آمار توصيفی( فراوانی ،درصد و ميانگين) و آمار
استنباطی(آزمونهاي همبستگی پيرسون ،رگرسيون چندگانه گام به گام و معادالت ساختاري) استفاده
شده است.
جدول  .1نتايج آزمون کولموگوروف -اسميرنوف براي تعيين نرمال بودن توزيع برنامه درسی مبتنی بر
تجربه و ابعاد آن و بهبود توان کارآفرينی دانش آموزان
ابعاد بهسازي برنامه هاي آموزشی
دانشجومعلمان
برنامه درسی مورد انتظار
برنامه درسی نهفته
برنامه درسی تعاملی
برنامه درسی يادگرفته شده
برنامه درسی نهادينه شده
بهسازي برنامه هاي آموزشی ادراک

معنی-
داري

مقدار خطا

نتيجه-
گيري

0/167

0/05

نرمال
است

0/130

0/05

نرمال
است

0/0951

0/05

نرمال
است

0/152

0/05

نرمال
است

0/184

0/05

نرمال
است

0/125

شده

0/05

نرمال
است

نتايج آزمون کولموگروف -اسميرنوف براي بررسی نرمال يا غيرنرمال بودن توزيع دادهها ،نشان داد که
مقدار سطح معنیداري همه متغيرها بزرگتر از مقدار خطا( )0/05است ،لذا نتيجه گرفته می شود که
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ابعاد بهسازي برنامه هاي آموزشی دانشجومعلمان و نيز بهسازي برنامه هاي آموزشی ادراک شده از توزيع
نرمال پيروي میکنند.
یافته های تحقیق
فرضيه اول تحقيق
بين بهره گيري از برنامه درسی مبتنی بر تجربه و بهسازي برنامه هاي آموزشی دانشجو معلمان رابطه مثبت
و معناداري وجود دارد.
جدول.2ضريب همبستگی و مجذور ضريب همبستگی چندگانه پيش بينی بهسازي برنامه هاي آموزشی
دانشجو معلمان بر اساس بهره گيري از برنامه درسی مبتنی بر تجربه


 eta Sted.

t

Sig

R

R2

R 2

F

sig

مرحله اول
برنامه درسی مورد
انتظار

/129
0
/247
0

error
9/251 /374 /102
1/256 0
0
4
262
0/

/001
0
/001
0

/562
0

/315
0

8/201 /542
/001
0
0

مرحله دوم
برنامه درسی نهفته

7/372 /238 /125 /263
1/181 0
0
0
3
0/176 /285
0

/001
0
/001
0

/487
0

/237
0

/001 2/273 /536
0
1
0

مرحله سوم
برنامه درسی تعاملی

6/278 /225 /182
1/670 0
0
9
/188
0

/001
0
/001
0

/670
0

/448
0

1/486 /471
/001 2
0
0

مرحله چهارم
برنامه درسی يادگرفته
شده

1/458 /672 /110 /214
0
0
0
0
9/226
0/169 /497
0

/001
0
/001
0

/784
0

/614
0

1/192 /535
/001 5
0
0

مرحله پنجم
برنامه درسی نهادينه
شده

7/612 /456 0/261 /276
1/038 0
/342 0
5
0
/287
0

/001
0
/001
0

/592
0

/350
0

/001 2/204 /422
0
3
0

/302
0
/348
0
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براساس يافته هاي جدول  .2بين بهره گيري از برنامه درسی مبتنی بر تجربه و بهسازي برنامه هاي آموزشی
دانشجو معلمان در سطح  P>0/05رابطه مثبت و معناداري وجود دارد .در گام اول در رگرسيون گام به
گام برنامه درسی مورد انتظار  ،در گام دوم برنامه درسی نهفته  ،در گام سوم ،برنامه درسی تعاملی ،در
گام چهارم برنامه درسی يادگرفته شده و در گام پنجم برنامه درسی نهادينه شده ،توان پيش بينی
معنادار براي بهسازي برنامه هاي آموزشی دانشجو معلمان را داشته اند.
بر اساس ضريب بتا به ازاي يک واحد افزايش برنامه درسی مورد انتظار ،بهسازي برنامه هاي آموزشی
دانشجو معلمان  38درصد افزايش ،به ازاي يک واحد افزايش برنامه درسی نهفته  ،بهسازي برنامه هاي
آموزشی دانشجو معلمان  24درصد افزايش ،به ازاي يک واحد افزايش برنامه درسی تعاملی ،بهسازي
برنامه هاي آموزشی دانشجو معلمان  23درصد ،به ازاي يک واحد افزايش برنامه درسی يادگرفته شده،
بهسازي برنامه هاي آموزشی دانشجو معلمان  68درصد و به ازاي يک واحد افزايش برنامه درسی نهادينه
شده ،بهسازي برنامه هاي آموزشی دانشجو معلمان  46درصد افزايش يافته است .بر اساس جدول فوق،
برنامه درسی مورد انتظار به تنهايی  32درصد واريانس ،برنامه درسی نهفته به تنهايی  24درصد واريانس،
برنامه درسی تعاملی به تنهايی  45درصد ،برنامه درسی يادگرفته شده به تنهايی  62درصد و برنامه
درسی نهادينه شده به تنهايی  35درصد واريانس بهسازي برنامه هاي آموزشی دانشجو معلمان را تبيين
می کند.
فرضيه دوم تحقيق
بهبود نگرش ،رابطه عوامل مؤثر بر بهسازي برنامه هاي آموزشی دانشجو معلمان را با بهسازي برنامه هاي
آموزشی ادراک شده واسطه گري می کند.
جدول  .5مسيرهاي آزمون شده در الگوي معادله ساختاري
بهسازي برنامه هاي آموزشی
ادراک شده

بهبود نگرش
رديف

1
2
3

متغيرهاي پژوهش

بهبود نگرش
برنامه درسی مورد
انتظار
برنامه درسی نهفته

اثر

اثر غير

مستقيم

مستقيم

0

0

0/239

0

0/218

0
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اثر غير
اثر
اثر کل
اثر کل
مستقيم مستقيم
0
0/239

0/282

0

0/282

0/278

0/345 0/067

0/216 0/218

0/277 0/061

4
5
6

برنامه درسی تعاملی
برنامه درسی يادگرفته
شده
برنامه درسی نهادينه
شده

0/253

0

0/249

0

0/263

0

0/292 0/253

0/374 0/082

0/259

0/332 0/073

0/211

0/27

0/249
0/263

0/059

بر اساس يافته هاي جدول فوق ،اثر مستقيم بهبود نگرش بر بهسازي برنامه هاي آموزشی دانشجو
معلمان برابر  ،0/282اثر مستقيم برنامه درسی مورد انتظار بر بهسازي برنامه هاي آموزشی دانشجو
معلمان برابر  ،0/278اثر مستقيم برنامه درسی نهفته بر بهسازي برنامه هاي آموزشی دانشجو معلمان
برابر  ،0/216اثر مستقيم برنامه درسی تعاملی بر بهسازي برنامه هاي آموزشی دانشجو معلمان برابر
 ،0/292اثر مستقيم برنامه درسی يادگرفته شده بر بهسازي برنامه هاي آموزشی دانشجو معلمان برابر
 0/259و اثر مستقيم برنامه درسی نهادينه شده بر بهسازي برنامه هاي آموزشی دانشجو معلمان برابر
 0/211بوده است.
اثر غيرمستقيم برنامه درسی مورد انتظار بر بهسازي برنامه هاي آموزشی دانشجو معلمان برابر ،0/067
اثر غيرمستقيم برنامه درسی نهفته بر بهسازي برنامه هاي آموزشی دانشجو معلمان برابر  ،0/061اثر
غيرمستقيم برنامه درسی تعاملی بر بهسازي برنامه هاي آموزشی دانشجو معلمان برابر  ،0/082اثر غير
مستقيم برنامه درسی يادگرفته شده بر بهسازي برنامه هاي آموزشی دانشجو معلمان برابر  0/073و اثر
غيرمستقيم برنامه درسی نهادينه شده بر بهسازي برنامه هاي آموزشی دانشجو معلمان برابر  0/059بوده
است.

/278
بهسازی برنامه های
آموزشی ادراک
شده

/216
/282

بهبود نگرش

/292

برنامه درسی
مورد انتظار

/239
/218

برنامه درسی نهفته

0/253

برنامه درسی

/249

تعاملی
برنامه درسی

/259
/211

/263

یادگرفته شده
برنامه درسی
نهادینه شده
15

عوامل مؤثر بر
بهسازی برنامه های
آموزشی دانشجو

معلمان

شکل  .2مدل تجربی تحقيق در رابطه عوامل مؤثر بر بهسازي برنامه هاي آموزشی دانشجو معلمان با بهسازي
برنامه هاي آموزشی ادراک شده با واسطه گري بهبود نگرش به تدريس
بحث و نتیجه گیری
ورود معلمان تازه کار به کالس و تدريس ،منوط به برنامه هاي آموزشی کارآمدي است که در دوران
دانشجويی خود در تربيت معلم طی می کنند .در صورتی که دوره هاي آموزشی آنها از کيفيت الزم
برخوردار نباشد ،شايستگی هاي آنها را براي تدريس به دانش آموزان تحت تأثير قرار می دهد تا حدي
که به نارضايتی دانش آموزان و والدين آنها منجر می شود و از سويی مهمتر ،منابع نظامهاي آموزشی را
دچار اتالف می کند .در صورتی که دانشجو معلمان از سطح تجربه قابل قبولی در بدو ورود به کالس و
تدريس برخوردار باشند ،کيفيت نظامهاي آموزشی را ارتقاء می دهد .از اينرو به نظر می رسد که براي
بهبود برنامه هاي آ موزشی دانشجو معلمان برايد تالش شود که برنامه هاي آنها بيشتر بر اساس توسعه
تجارب استوار شود .يافته هاي تحقيق حاضر نشان داد ،فرضيه اول دال بر اينکه بين بهره گيري از برنامه
درسی مبتنی بر تجربه و بهسازي برنامه هاي آموزشی دانشجو معلمان رابطه مثبت و معناداري وجود دارد،
تأييد شده است .نتايج تحقيق با مطالعات(شون1993،؛ عبدالملکی و بدري1389،؛ داودي ،کشتی آراي و
يوسفی )1394،منطبق است .مطالعات آنها نشان داد که دوره هاي کارورزي بهترين راه براي داشتن
يک تحصيل حرفه اي و پيشرفته است.
نتايج تحقيق نشان داد،فرضيه دوم دال بر اينکه بهبود نگرش ،رابطه عوامل مؤثر بر بهسازي برنامه هاي
آموزشی دانشجو معلمان را با بهسازي برنامه هاي آموزشی ادراک شده واسطه گري می کند ،تأييد شده
است .آنچه که براي کيفيت تدريس معلمان الزم است ،بهبود نگرش آنها به تدريس و فرايندهاي ياددهی-
يادگيري است .معلمانی که به نگرش درونی سازي يادگيري معتقدند و به نتايج يادگيري دانش آموزان
درجامعه و بازار کار می انديشند ،سعی می کنند که مبتنی بر تجربه سازي به تدريس براي دانش آموزان
اقدام نمايند و از محفوظات صرف کتابی و امتحانات مداد-کاغذي که هيچ نتيجه پايداري براي دانش آموزان
ندارد ،دوري جويند .چنانکه بيشتر معرفتهاي بشري بر حس مبتنی است و معارف و تجربههاي حسی
زمينة رشد و شکوفايی توانايی عقالنی انسان را فراهم میآورد.
از اينرو مادامی که برنامه هاي آموزشی دانشجو معلمان به گونه اي طراحی شود که نگرش آنها را از نظام
محفوظات به سمت کاربرد و تجربه تغيير دهد ،مهارت آموزي و کارآفرينی را محور تدريس قرار دهد ،توانايی
معلمان تازه کار را در فرايندهاي ياددهی-يادگيري را افزايش می دهد و اين امر موجبات تحوالت مثمر
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ثمري در آموزش و پرورش می شود که نه تنها باعث می شود که از منابع موجود به بهترين نحو ممکن
استفاده شود بلکه بهره وري نظامهاي آموزشی را در گستره جامعه توسعه می دهد ،زيرا در چنين صورتی
قدرت درک و فهم معلمان تازه کار را در سطوح باالي يادگيري مثل تجزيه و تحليل ،کاربرد ،ترکيب و قضاوت
در رابطه با موقعيتی که در آن مشغول به تدريس و فعاليت هاي آموزشی هستند ،تقويت می کند .بنابراين
پيشنهاد می شود که در برنامه هاي آموزشی دا نشجو معلمان بايد دوره هاي کارآموزي و کارورزي بيشتر
شده و ارزشيابی هاي آنها با تأکيد بر دوره هاي کارورزي گذرانيده شده صورت پذيرد.
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بررسییی مقايسییه اي تاثير آموزش حضییوري و غير حضییوري بر ميزان يادگيري شییناختی و مهارتی
دانشجويان دانشگاه فرهنگيان
ابراهيم اصابت طبري()1
محمد نوريان()2
زهرا مباشر امينی()3
چکيده:
پژوهش ،نتيجه تجربه زي سته پژوه شگر در تدريس درس ارز شيابی آموز شی در يکی از مراکز آموز شی
دانشگاه فرهنگيان است که در آن مدرس به دو شيوه حضوري با تعداد  76دانشجو و شيوه تحت نظر
که بصییورت غير حضییوري تشییکيل شیید با تعداد  31دانشییجو در رشییته هاي علوم پايه يک نيمسییال
تحصییيلی را به آموزش پرداخت .در پايان نيمسییال دانشییجويان دو گروه در معرن آزمون پايانی در دو
بعد شناختی و مهارتی قرار گرفتند و پس از استخراج نتايج ،عملکرد دانشجويان دو گروه مقايسه شد.
تحليل نتايج به دنبال پاسخگويی به سه سوال تحقيق انجام پذيرفت .در سوال نخست که عملکرد کلی
دان شجويان را مورد بررسی قرار می داد دان شجويان ح ضوري به ميزان  16درصد عملکرد منا سب تري
از خود نشییان دادند  .و سییوال دوم و سییوم تحقيق که هر کدام به حوزه شییناختی و مهارتی پرداختند
نتايج به ترتيب  8و  24درصد به نفع دانشجويانی به دست آمد که در کالس درس حضور يافتند.نتايج
سه گانه به دست آمده در تحليل استنباطی با  99درصد اطمينان مورد تاييد قرار گرفت.

کليد واژه ها:آموزش حضوري،آموزش غيرحضوري.تربيت معلم،
()1عضیییو ه يات علمی دانشییی گاه فرهنگ يان(نويسییی نده مسیییئول)esabat95@gmail.com
09126163112
()2دانشياردانشگاه آزاد اسالمی واحد جنوب تهران
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()3دانشجوي دکتري تاريخ تمدن ملل اسالمی واحد تهران مرکز09120195822
-1مقدمه و طرح مساله :
باتشکيل دانشگاه فرهنگيان در سال 1393برنامه درسی تربيت معلم با نظر کارشناسان مورد بازنگري
قرار گرفته و سعی شده ا ست همگام با نيازهاي ا سا سی تربيت معلم و نگاه به ا سناد باالد ستی اين
تغييرات به روز به هنگام باشیید.تغيرات روز افزون تکنولوژيکی ضییرورت بازنگري در روش هاي سیینتی
(اباذزي و نعمتی)1387،و ح ضوري را در برنامه در سی دان شجويان تربيت معلم ايجاب می کند .انتظار
از نقش متفاوت تر معلمان (مهدوي هزاوه و همکاران)1396،امروزه يک انتظار بجا از سوي متخ ص صان
تعليم و تربيت است .با توجه دوره گذار نظام تربيت معلم کشورو کمبود هاي مختلفی که در اين زمينه
از جمله اع ضاي هيات علمی اح ساس مي شود ،و نيز برنامه در سی جديد دان شگاه فرهنگيان که بخش
مهمی از واحد هاي آن به واحد هاي عملی تخصيص يافته است.کسب شايستگی هاي علمی موضوعی
فنی (نادلسییون و همکاران،2014،به نقل از مهدوي هزاوه و همکاران)1396،تصییور غير حرفه اي بودن
شغل معلمی را از اذهان دور می سازد .امروزه دان شجويان تربيت معلم بجاي ح ضور در کالس درس
جهت کسییب اطالعات شییناختی(ملکی)1384،می توانند با جسییتجو در فضییاي مجازي انبوهی از اين
اطالعات را به راحتی دريافت کنند بنابرموضوع آموزش از راه دور(حسن زاده)1381،در بسياري ازبرنامه
هاي آموزشیییی مورد توجه قرار گرفت .نقش بی بديل معلم در جريان تعليم و تربيت ،ضیییرورت وجود
صییالحيت ها و شییايسییتگی هاي متنوع و متعددي را براي معلم به ارمغان می آورد(طاهري و همکاران
،به نقل از دهقان و همکاران)1395،از اين رو ديگر نمی توان انتظار داشیییت که آموزش دانشیییجويان
تربيت معلم صرفا به روش سنتی و انتقال مفاهيم انجام گيرد و اهداف سند تحول با اين روش ها بطور
کامل تحقق يابد.متکی بودن به رسییانه اي محدود مانند کتاب درسییی در انتقال دانش از نشییانه هاي
محوريت دانش در نظام آموزشیییی تربيت معلم فعلی ماسیییت .بطوري که لوريچ،کورنلسیییون ،لوئيس و
توخوف)1970(،اذعان دا شتند که تدريس در کالس درس ب ستگی زيادي به کتاب هاي در سی دارد و
در موقعيت هايی که معلم از لحاظ کيفی در سییطح بااليی قرار ندارد کتاب درسییی می تواند به عنوان
راهنما و حمايت کننده از تدريس تلقی شییود و تا حدي ضییعف معلم را جبران کند.اگربرنامه درسییی
دان شگاه فرهنگيان بر محوريت واحد هاي عملی ا ستوار با شد ،طبيعی ا ست که بايد انتظار دا شت اغلب
کالس ها در آزماي شگاه ها يا کارگاه ها و با تعداد محدود دان شجو ت شکيل شود که به نظر می ر سد در
حال حاضییر اينگونه نيسییت .در عين حال برخی با بی اعتمادي نسییبت به توانمندي هاي دانشییجويان
امروزي نگاه ديگري دارند متخصصانی مانند مري الن لپيونکا()1391به مخاطب توجه نشان می دهند
و به صییراحت بيان می دارند که ممکن اسییت دانشییجو چشییم و گوش بسییته باشیید به اين معنی که با
موضوع آشنايی چندانی ندارد و در باره آن تجربه اندکی دارد و ممکن است پندارهاي نادرستی داشته
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باشد.در عين حال بايد توجه داشت هر نوع روش آموزشی در تربيت معلم به نوعی آموزش آن روش به
دان شجو معلمان مح سوب می شود ومدرس عليرغم آموزش هاي مدر سه اي با نگاه کنجکاو و ريزبين
دانشجو روبروست و ازاين رو موضوع اهميت روش تدريس در تربيت معلم از اهميت بسياري يرخوردار
اسییت .تقسییيم بندي روش هاي تدريس بسییيار متعددند .احديان()1380روش هاي تدريس را به دو
دسیییته آموزش انفرادي و آموزش دسیییته جمعی و صیییفوي()1382روش هاي تدريس را به دو روش
تاريخی و نوين و شعبانی()1382نيز روش هاي تدريس را به دو دسته کلی سنتی و نوين تقسيم کرده
اند.سییال هاي زيادي اسییت که در مجامع علمی صییحبت از تغيير روش ها و در بسییياري موارد تغيير
رويکرد در آموزش و تربيت نيروي ان سانی خصو صا مراکز تربيت معلم می رود و با نياز مندي شديدي
که در حال حاضر آموزش و پرورش کشور به معلمان متبحر براي تحقق اهداف متناسب با سند تحول
دارد،روش هاي متفاوت آموز شی از سوي کار شنا سان اين حوزه مطرح شده و در برخی موارد مانند
اسییتخدام معلم در قالب ماده  28نيز اجرايی شییده اسییت ".در بيشییتر کشییورهاي جهان در چند دهه
گذشیییته ،نگرانی هاي فزاينده اي در باره اين که نظام آموزش و پرورش آمادگی کافی براي پرورش
مهارت ها و دانش الزم براي کار و زندگی توام با موفقيت را درجامعه پيچيده امروزي به شیییهروندان
خود ارائه نمی دهد ،وجود دارد .در واکنش به اين دغدغه ها،تالش براي بهبود مدارس و دانشیییگاه ها
افزايش يافته و تمام ابعاد سي ستم آموز شی اعم از ساختار  ،سازمان،اداره و رهبري مدارس،م شارکت
جامعه و اوليا و جامعه ،محتواي برنامه در سی،روش هاي آموز شی و ارز شيابی کل سي ستم مورد هدف
قرار گرفته اسییت ".نوحی و همکاران)1394(،در اين ميان طبيعی اسییت که در نظام دانشییگاهی نظام
ترب يت معلم از جاي گاه و اهم يت مويژه اي برخوردار اسیییت بطوري که (تورس،1377،به ن قل از کاظم
پور)1395،ا صالح کيفيت آموزش را در گرو صالحيت هاي حرفه اي معلم دان شته و معتقد ا ست تغيير
در نظام تعليم و تربيت معلمان آينده ضروري ا ست" .همراه با ر شد سريع تکنولوژي و آموزش مبتنی
بر اينترنت ،روشهاي يادگيري ترکيبی گسترش يافته و کالسهاي سنتی به سوي محيطهاي يادگيري
مجازي سییوق پيدا کرده اسییت .با توجه به مزاياي عمومی آموزش الکترونيک و قابليتهاي ويژه آن در
آموزش پز شکی از جمله آموزش همي شگی براي همه در هر جا ،صرفه جويی در هزينه ها ،تعامل بين
ا ستاد و فراگيران) همچون آموزش سنتی( ،يادگيري بدون واهمه و آموزش به روز ،به نظر می ر سد
ادغام آن در برنامه هاي جاري آموز شی دان شگاه ها ،به طوري که آموزش متداول به شکل تلفيقی از
آموزش سنتی والکترونيک ارايه شود ،اجتناب ناپذير می باشد"(زندي،2004،به نقل از نوحی)1394،لذا
با توجه به نياز شديد آموزش و پرورش به آموزش زودبازده و ورود هرچه سريع تر نيروي ماهر به عرصه
تعليم و تربيت ضروري می نمايد پرداختن به روش هاي ديگر آموز شی و خ صو صا" ا ستفاده از ف ضاي
مجازي درتربيت معلم از جمله فرصیییت هايی اسیییت که در اين تغييرات بنيادين می توان از آن بهره
جست.با توجه به همه موارد مطرح شده به عنوان ضرورت بازنگري در روش هايآموزشی تربيت معلم و
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مناسییب سییازي آن با برنامه درسییی تدوين شییده الزم اسییت اين موضییوع مورد واکاوي قرار گيرد که
يادگيري و تاثير پذيري دانشجويان در دانشگاه فرهنگيان تا چه اندازه تحت تاثير برنامه هاي آموزشی
فعلی قرار دارند و آيا می توان بخشییی از اهداف آموزشییی را که در سییطح انتقال اطالعات و معلومات
دان شی قرار دارند به شيوه غير ح ضوري آموزش داد؟بخش هاي مهارتی حرفه معلمی چه جايگاهی را
در روش هاي تدريس اسیییاتيد دارندو اسیییاسیییا تا چه اندازه اين مهارت ها با روش هاي فعلی تدريس
قابليت تحقق دارند؟نگارنده در اين پژوهش با قرار دادن دانشجويان در معرن دو روش حضوري و غير
حضوري آموزشی ،در صدد برآمده تا به سواالت فوق پاسخ گويد.
 -2-1مروري برپيشينه پژوهش:
 -1-2-1منصوره مهدوي هزاوه،حسن ملکی،محمود مهر محمدي و عباس عباس پور()1396درپژوهشی
با عنوان "برنامه درسیییی تربيت معلم دوره ابتدايی :ارائه الگويی همسیییو با سیییند تحول بنيادين نظام
آموزش و پرورش "به  5اصیییل دسیییت يافتند که عبارتند از:اصیییل آزادي خردمندانه ،تدريج و تعالی
مرتبتی،سنديت و مرجعيت مربيان،کسب شايستگی ها و رويا رويی تجربه .
-2-2-1شییادمان رضییا ماسییوله ،مينوميترا چهرزادو ياسییمن يعقوبی()1386در مطالعه اي تحت عنوان
"مقايسییه تاثير دو الگوي آموزشییی معلم مدار و فرد مدار بر ميزان يادگيري مهارت هاي دانشییجويان
پرسییتاري "به اين نتيجه رسییيدند که تاثير آموزشییی دو روش يکسییان بوده اما با توجه به اختصییا
اکثريت زمان کالس به فعاليت دانشییجو در روش شییبيه سییازي رايانه اي ،کاهش مدت زمان آموزش و
کاهش هزينه در ا ستفاده از اين روش و ر ضايت بي شتر فراگيران ،می توان گفت ا ستفاده از اين روش
می تواند در آموزش و يادگيري مهارت هاي پر ستاري موثر با شد و سبب ارتقاءکيفيت آموزش در اين
رشته گردد.
-3-2-1عبدالمجيد دهقان،بهروز مهرام و مرتضیییی کرمی()1395در مطالعه اي با عنوان "ارزشیییيابی
برنامه در سی دان شگاه فرهنگيان از حيث تربيت معلم پژوه شگر"ن شان دادند که سهم دروس پژوه شی
در محتواي برنامه درسی حاکی از آن است که اگر چه دانشگاه فرهنگيان در چند سال اخير به سمت
پژوهش محور بودن حرکت کرده ا ست اما هنوز داراي کا ستی هايی می با شد که از جمله می توان به
کمبود فضا ،امکانات ،زير ساخت هاي فيزيکی و تجهيزاتی و نيروي متخصص با انگيزه اشاره کرد.
-4-2-1حميد ر ضا مقامی،ا سماعيل زارعی زوارکی ،علی دالور و داريوش نوروزي ()1393در پژوه شی
تحت عنوان "مقايسییه تاثير سییه روش آموزش حضییوري،الکترونيکی و تلفيقی بر يادگيري و يادداري
دانشجويان رشته علوم تربيتی دانشگاه عالمه طباطبايی "به اين نتيجه رسيدند که در پيش آزمون بين
ميزان يادگيري سه گروه تلفيقی ،مجازي و حضوري تفاوت معنی داري مشاهده نمی شود ولی در پس
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آزمون بين ميزان يادگيري گروه مجازي و حضوري تفاوت معنی دار مشاهده می شود به همين ترتيب
بين ميزان يادداري گروه مجازي و حضوري تفاوت معنا داري مشاهده می شود .بر اساس يافته ها می
توان نتيجه گرفت که يادگيري تاثير مثبتی بگذارد.
-5-2-1زهرا اباذري وليال نعمتی انارکی()1387در تحقيقی با عنوان "آموزش ح ضوري و غير ح ضوري
کتابداري و اطالع ر سانی در ايران:مطالعه تطبيقی"ن شان دادند که ميزان ر ضايت دان شجويان ح ضوري
از شيوه آموزش خود بي شتر از دان شجويان غير ح ضوري(پيام نور)می با شد .بکارگيري بي شتر فن آوري
هاي آموزشی کمک درسی و نيز تجهيزات و امکانات در افزايش ميزان رضايت دانشجويان پيام نور نی
تواند تاثير گذار باشد.
-6-2-1عصییمت نوحی،الهام علی پور و کامبيز بهاء الدين بيگی ()1394در تحقيقی با عنوان"مقايسییه
تاثير آموزش حضییوري و غير حضییوري مهارت هاي مطالعه برراهبردهاي و رضییايتمندي دانشییجويان
مقطع کارشییناسییی دانشییگاه علوم پژشییکی کرمان "اين نتيجه را اعالم کردند که اگر چه هر دو نوع
آموزش موجب ارتقاء مهارت هاي يادگيري فراگيران می شود اما نتايج مطالعه بيان کننده تاثير بي شتر
و معنی دار آموزش الکترونيک در ارتقاء راهبردهاي مطالعه دانشیییجويان بود .همچنين نشیییان داد که
شرکت در دوره آموزش مهارت هاي مطالعه و يادگيري بر رضايتمندي دانشجويان تاثير مثبتی دارد.
-2-3مدل مفهومی تحقيق:

سطح دانش
حضوري
سطح مهارت
نوع آموزش
سطح دانش
غير حضوري
سطح مهارت
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-2سواالت تحقيق:پژوهش حاضر در جهت پاسخگويی به سواالت زير ،اجرا شده است:
سوال ا صلی تحقيق :کداميک از روش هاي ح ضوري و غيرح ضوري دان شجويان دان شگاه فرهنگيان می
تواند در يادگيري درس ارزشيابی آموزشی موثرتر باشد؟
سوال فرعی اول:آيا بين روش هاي آموزش ح ضوري و غير ح ضوري دان شجويان در افزايش معلومات
نظري درس ارزشيابی آموزشی  ،تفاوت معنی داري وجود دارد؟
سوال فرعی دوم:آيا بين روش هاي آموزش ح ضوري و غير ح ضوري دان شجويان در ايجاد مهارت درس
ارزشيابی آموزشی تفاوت معنی داري وجود دارد؟
-3روش شناسی تحقيق:
3-1جامعه آماري ،نمونه و روش نمونه گيري:جامعه آماري در اين پژوهش شیییامل کليه دانشیییجويان
ر شته علوم پايه شاغل به تح صيل در سال تح صيلی 98-97مرکز آموز شی شهيد به شتی دان شگاه
فرهنگيان به تعداد  2000نفر ا ست و نمونه آماري شامل 76دان شجوي ح ضوري و 31دان شجوي غير
حضوري(تحت نظر) است .روش نمونه گيري غير تصادفی از نوع در دسترس استفاده شده است.
-3-2روش تحقيق و توصيف مراحل اجرايی آن:
روش پژوهش از نوع علی مقاي سه اي (علی پس از وقوع) ا ست.در اين مطالعه دان شجويان در دو گروه
حضوري و غير حضوري درس ارزشيابی و سنجش را اخذ نموده و منابع امتحانی پايانی در اختيار هردو
گروه قرار گرفت .گروه ح ضوري در طول ترم و به تعداد  14جل سه تدريس ح ضوري شدند وگروه غير
ح ضوري در کالس ح ضور نيافتند و در پايان ترم به سواالت هماهنگ معلم ساخته در دو بعد دانش
نظري و آزمون عملکردي کتبی پاسخ دادند ونتايج آزمون دو گروه مورد مقايسه قرار گرفت.
-3-3روش هاي جمع آوري اطالعات:
اطالعات مورد نياز اين پژوهش در دو بعد ا سنادي و ميدانی تهيه شد .در بعد ا سنادي ،اطالعات مورد
نياز اين پژوهش با مطالعه پژوهش هاي مرتبط با موضیییوع تحقيق و منابع و متون علمی در اين زمينه
به دسییت آمد .و در بخش ميدانی ابزار پژوهش سییواالت پايان ترم کتبی اسییت که در دو بخش بسییته
پا سخ براي اندازه گيري اطالعات نظري و دان شی و ديگر سواالت کتبی عملکردي بودا ست که ميزان
مهارت درطراحی سوال را دانشجويان مورد ارزيابی قرار داد.
-3-4روش تجزيه و تحليل اطالعات :
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داده هاي بدسییت آمده در اين مطالعه عالوه بر تحليل توصییيفی با توجه به فاصییله اي بودن مقياس
اندازه گيري از آزمون  tگروههاي مستقل در هر سه سوال پژوهش مورد تحليل قرار گرفت.

-4نتايج بدست آمده از تحقيق:
-4-1در سوال نخ ست پژوهش به برر سی معنی داري تفاوت بين نتايج آزمون پايانی دو گروه با روش
هاي آموزش حضوري و غير حضوري در جدول زير است:
جدول شماره  1-1نتايج توصيفی آزمون پايانی دو گروه آموزشی حضوري و غير حضوري
شاخص

تعداد

جمع نمره ميانگين از 10

واريانس تفاوت ميانگين
دو گروه از10

گروه
حضوري

76

501.50

6.59

غير حضوري

31

153.25

4.94

0.64
1.65
%16
=10.31مt
=2.58بt
0.54
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براساس اطالعات جدول فوق ،دانشجويانی که در کالس درس حضور يافتند ،در آزمون پايانی به ميزان
1.65نمره و به عبارتی در حد  16در صد موفقيت بي شتري از خود ن شان دادند  .درتحليل ا ستنباطی
برر سی معنی داري اختالف بين دو ميانگين بر ا ساس آزمون  tدر سطح 0.01معنی داري مورد تاييد
قرار گرفت.

-4-2در سوال دوم پژوهش به بررسی معنی داري تفاوت بين نتايج آزمون پايانی گروه هاي حضوري و
غير حضوري در بخش دانش نظري پرداخته شده است:
جدول شماره  2-1نتايج تو صيفی آزمون پايانی دو گروه آموز شی ح ضوري و غير ح ضوري در بخش
دانش نظري
شاخص

تعداد

ميانگين از 5

جمع نمره

واريانس تفاوت ميانگين
دو گروه از5

گروه
حضوري

76

238.25

3.13

0.27

غير حضوري

31

84.75

2.73

0.42

0.40
%8
=3.33.مt
=2.58بt

براساس اطالعات جدول فوق ،دانشجويانی که در کالس درس حضور يافتند ،در آزمون پايانی به ميزان
0.40يعنی کمتر از نيم نمره از  5نمره و به عبارتی در حد 8درصیید موفقيت بيشییتري از خود نشییان
دادند  .درتحليل ا ستنباطی برر سی معنی داري اختالف بين دو ميانگين بر ا ساس آزمون  tدر سطح
0.01معنی داري مورد تاييد قرار گرفت.
-4-3در سوال سوم پژوهش به بررسی معنی داري تفاوت بين نتايج آزمون پايانی گروه هاي حضوري و
غير حضوري در بخش عملکردي پرداخته شده است:
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جدول شماره  3-1نتايج تو صيفی آزمون پايانی دو گروه آموز شی ح ضوري و غير ح ضوري در بخش
عملکردي
شاخص

تعداد

ميانگين از 5

جمع نمره

واريانس تفاوت ميانگين
دو گروه

گروه
حضوري

76

263.25

3.46

0.96

غير حضوري

31

68.50

2.21

0.52

1.25
%25
=6.57مt
=2.58بt

براساس اطالعات جدول فوق ،دانشجويانی که در کالس درس حضور يافتند ،در آزمون پايانی به ميزان
1.25از 5يعنی در حد 8درصد موفقيت بيشتري از خود نشان دادند  .درتحليل استنباطی بررسی معنی
داري اختالف بين دو ميانگين بر اساس آزمون  tدر سطح 0.01معنی داري مورد تاييد قرار گرفت.

-5جمع بندي و نتيجه گيري:
:5-1بحث پيرامون نتايج بدست آمده از تحقيق:
-5-1-1نتايج به دست آمده از سوال نخست (سوال اصلی تحقيق)حاکی از موفقيت بيشتر دانشجويانی
که در کالس درس طول ترم ح ضور دا شتند ن سبت به دان شجويان غير ح ضوري ا ست و با معنی داري
اختالف بين ميانگين ها اين فرن به اثبات رسيد که حضور دانشجو در کالس درس در ميزان دستيابی
وي به ا هداف آموزشیییی موثر اسییییت اين نتي جه با ن تايج بدسییییت آ مده از پژوهش م قامی و
همکاران()1393همخوانی دارد و نيز با تحقيق زهرا اباذري وليال نعمتی انارکی()1387که نگرش مثبت
دانشجويان را به سمت آموزش حضوري در مقايسه با شيوه غير حضوري(پيام نور)اثبات نمود ،همخوانی
دارد هرچند ن گارنده در اين پژوهش حوزه عاطفی را مورد سییینجش قرار نداد و اندازه گيري نگرش
داتشیییجويان در دسیییتور کار وي قرار نداشیییته،اما از آنجايی که ميزان موفقيت می تواند برآيندي از
رضیییايتمندي قراگير باشییید،می توان چنين اسیییتنباط نمود که دانشیییجويان شیییيوه حضیییوري نيز
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ازر ضايتمندي باالتري ن سبت به دان شجويان ديگر برخوردار بودند .نتيجه اين پژوهش روش هاي ديگر
آموزشی مطرح شده توسط کارشناسان حوزه تربيت معلم از جمله آموزش غير حضوري و کوتاه نمودن
دوره آموزشی دوره هاي کارشناسی را نقض می کند.
-5-1-2نتايج به دست آمده از سوال دوم (سوال فرعی اول تحقيق)بيانگر موفقيت دانشی بيشتر درس
ارزشییيابی آموزشییی براي دانشییجويان حاضییر در کالس درس اسییت .هرجند تفاوت بين دو ميانگين از
فا صله زيادي برخوردار ني ست اما معنی داري ميزان اختالف مويد تحقيقات ذکر شده در سوال قبلی
ا ست .عليرغم همه روش هاي جديد انتقال دانش از جمله آنچه ع صمت نوحی،الهام علی پور و کامبيز
بهاء الدين بيگی ()1394در پژوهش خود در مورد اهميت آموزش الکترونيک اعالم نموده اند،حضیییور
دانشجويان در کالس درس موجب انتقال بهترمفاهيم به آنان خواهد شد.
 :5-1-3سوال سوم (سوال فرعی دوم تحقيق)که مقايسه ميزان مهارت دانشجويان را مورد بررسی قرار
می داد نتيجه مانند دو سوال ديگر به نفع دانشجويان به شيوه حضوري است که اختالف  25درصدي
آن ار نظر آماري مورد تاييد قرار گرفت.مقايسه نتيجه به درست آمده از اين سوال تحقيق با سوال قبلی
که سطح دانش را مورد ارزيابی قرار می داد ن شان دهنده موفقيت بي شتردان شجويان به شيوه ح ضوري
در کسب مهارت نسبت به افزايش معلومات است .بديهی است حضور دانشجو در کالس درس و تعامل
وي با دانشجويان ديگر و اساتيد در کسب مهارت هاي عملی موثر است.
-5-2پيشنهادات اجرايی براساس يافته هاي پژوهش:
از آنجايی که نتايج به دسییت آمده در هر سییه سییوال تحقيق بيانگر تاثير مثبت حضییور دانشییجويان در
کالس درس است انتظار می رود پيشنهادات زير توسط کارشناسان ذيربط مورد توجه قرار گيرد:
-5-2-1به دليل اسییتفاده از نونه هاي در دسییترس و عدم قابليت تعميم پذيري نتايج ،به پژوهشییگران
ديگر توصيه می شود با بسط موضوع تحقيق به رشته ها و موضوعات ديگر درسی و اجراي تحقيق در
نمونه ها و جامعه آماري وسيع تر نسبت به واکاوي دقيق تر مساله اقدام نمايند.
-5-2-2بر اسییاس يافته هاي پژوهش به سییياسییتگذاران حوزه تعليم و تربيت و خصییوصییا تربيت معلم
پيشیینهاد ميشییود با سییرمايه گذاري بيشییتر در اين حوزه و تمهيد مقدمات زير سییاخت ها ،زمينه هاي
جذب بيشتر دانشجويان حضوري را فراهم نمايند.
-5-2-3به برنامه ريزان دانشگاه فرهنگيان پيشنهاد ميشود در برنامه درسی فراگيران ماده (28استخدام
دانش آموختگان سییاير دانشییگاه ها ) تجديد نظر نموده و زمينه هاي تعامل بيشییتر اين فراگيران را با
برنامه حضوري آموزشی دانشگاه فرهنگيان فراهم نمايند.
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: دانشگاه فرهنگیان مشهد28 دالیل انتخاب شغل معلمی در مهارت آموزان ماده
نقش جنسیت و رشته تحصیلی
1اقتصادي

احمدرضا
چکیده

گرچه انگيره ورود به شغل معلمی از عوامل تأثيرگذار بر موفقيت معلمان است و بخشی از معلمان مورد
28نياز آموزشوپرورش از طريق جذب فارغالتحصيالن ساير دانشگاهها تحت عنوان مهارتآموزان ماده
 تا کنون بررسی انگيزههاي انتخاب شغل معلمی توسط اين افراد،در دانشگاه فرهنگيان صورت میگيرد
 مهارتآموز با استفاده از251  اين مطالعه به بررسی اين انگيزهها در ميان.مورد توجه قرار نگرفته است
a.r.eghtesadi@gmail.com  دانشگاه فرهنگیان،استادیار آموزش زبان انگلیسی
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1

مقياس  FIT-Choiceپرداخته است .نتايج نشان میدهد انگيزههاي خيرخواهانه و کارکردي اجتماعی
مهمترين انگيزههاي اظهارشده توسط اين افراد میباشد .انگيزهي کمک به بهبود اجتماع قويترين انگيزه
و بعد از آن انگيزههاي شکلدهی آينده کودکان ،انگيزه درونی ،تقدس شغل معلمی ،توانايی تدريس،
تجربيات قبلی يادگيري و امنيت شغلی هستند .انگيزههاي کارکردي فردي مانند وقت آزاد براي خانواده،
امکان انتقال شغلی و انتخاب شغل جايگزين ضعيفترين انگيزهها هستند .انگيزه امنيت شغلی تنها انگيزه
کارکردي فردي است که باالتر از ميانه طيف قرار دارد .بررسی نقش جنسيت و رشته تحصيلی بر انگيزه-
هاي مهارتآموزان نشان داد تفاوت معناداري ميان زنان و مردان در انگيزه وقت آزاد براي خانواده و
امکان انتقال شغلی وجود دارد و مهارتآموزان رشتههاي علومانسانی و علومپايه در انگيزههاي تمايل به
کار با بچهها و بهبود عدالت اجتماعی با هم تفاوت معناداري دارند.

کلمات کلیدی :انگيزه معلمی ،مهارت آموزان ماده  ،28مقياس FIT-Choice

مقدمه
معلمی و تدريس در همه کشورها از اهميت خاصی برخوردار است چرا که معلمان با تربيت نسل آينده هر کشور در واقع
شهروندان آينده آن ملت را که آينده سازان آن جامعه هستند را آماده می سازند و بدين ترتيب معلمان می توانند با
تربيت نسلی آگاه و هوشمند در واقع زمينه رشد اقتصادي ،سياسی و اجتماعی يک جامعه را فراهم سازند (ريچاردسون و
وات .)2010 ،اما يکی از معضالت و گرفتاريهايی که کشورهاي مختلف درگير آن هستند جذب و تربيت افراد عالقه مند
و با انگيزه براي تصدي اين نقش مهم است .گرچه توجه به انگيزه هاي انتخاب شغل معلمی همواره مورد توجه بوده و در
طول ساليان متمادي افراد با روشهاي گوناگون و از منظرها و رويکردهاي مختلف به بررسی اين انگيزه ها پرداخته اند اما
در سالهاي اخير با توجه به کمبود معلمان و نياز به جذب معلمان جديد انگيزه هاي انتخاب شغل معلمی اهميت بيشتري
يافته است چرا که عالوه بر اينکه پژوهش هاي متعدد حاکی از آن است که کسانی که با انگيزه باالتري وارد حرفه معلمی
می شوند عملکرد بهتري داشته و زودتر و بهتر به درجات باالتري از رشد حرفهاي دست میيابند و دانشآموزان موفقتر
و با انگيزهتري را نيز تربيت میکنند (خسروي و عامريان  ، )1395،عده اي از کسانی که وارد دورههاي تربيت معلم می
شوند پس از مدت کوتاهی از ادامه شغل معلمی انصراف داده و به کارهاي ديگري مشغول میشوند (کونيگ و راثلند
.)2012،
با توجه به اهميت انگيزههاي انتخاب شغل معلمی و بر اساس نظريه انتظار-ارزش ،وات و ريچاردسون ()2007 ،2006
مقياسی تحت عنوان "عوامل موثر بر انتخاب شغل معلمی " تدوين نمودند که به اختصار مدل  FIT-Choiceناميده
میشود .با توجه به اينکه اين نظريه و مدل امکان مطالعه و مقايسهي انگيزههاي انتخاب معلمی در سطح ملی و بين
المللی را فراهم میکند ،مدل و مقياس  FIT-choiceدر کشورهاي مختلف مورد استفاده قرار گرفته و به زبانهاي مختلف
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ترجمه شده است .در ايران نيز اقتصادي ( )1396با استفاده از روش ترجمه معکوس مقياس  FIT-Choiceرا به انگليسی
ترجمه نموده و آن را در ميان دانشجويان مقطع کارشناسی دانشگاه فرهنگيان اعتبارسنجی نموده است .اما علی رغم
اينکه امروزه مسير ورود به حرفه معلمی در ايران از طريق دانشگاه فرهنگيان می باشد و اين دانشگاه نيز از دو مسير
دانشجويان کارشناسی و مهارت آموزان ماده  28اقدام به تربيت دانشجومعلمان و مهارت آموزان مینمايد ،تاکنون پژوهشی
در مورد انگيزه هاي مهارت آموزان ماده  28از انتخاب شغل معلمی به عمل نيامده است ،حال آنکه اين مهارت آموزان
افراد داراي کارشناسی و کارشناسی ارشد و بعضا دانشجويان مقطع دکتري می باشند که بسياري از آنها نيز قبل از ورود
به دانشگاه فرهنگيان به حرفههاي ديگري مشغول بوده اند .لذا آگاهی از انگيزه انتخاب شغل معلمی توسط آنان میتواند
در برنامه ريزي هاي آينده جهت حفظ و ارتقاي انگيزه و جذب افراد باانگيزه تر موثر باشد و بدين ترتيب به افزايش
کيفيت آموزشی و ارتقاي انگيزه دانش آموزان نيز کمک نمايد.
چهارچوب نظری
بنا به گفتهي ريچاردسون و وات ( ،)2006نظريهي انتظار -ارزش قويترين مدل انگيزشی براي توضيح انتخابهاي شغلی
و علمی است .در نظريهي انتظار-ارزش باورها 1و ارزشها مهمترين مؤلفههايی هستند که رفتارها و انتخابها را پيشبينی
میکنند (وات و ريچاردسون )2010 ،و افراد هنگامی به انجام کاري میپردازند که انتظار موفقيت در آن کار را داشته
باشند.
در نظريهي انتظار-ارزش ،ارزشها به چهار دستهي ارزشهاي درونی ،ارزشهاي کارکردي ،2ارزشهاي دستاوردي 3و
هزينه ها 4تقسيم میشوند .ارزش درونی به معنی لذتی است که فرد از انجام فعاليتی به دست میآورد .ارزش کارکردي
نيز به سود و نفعی که انجام عمل براي فرد دارد اشاره میکند .ارزش دستاوردي نيز به اهميت ذهنی و درونی انجام خوب
آن کار اطالق میشود .هزينه نيز به چيزهايی اشاره میکند که فرد براي انجام آن کار بايد از آنها صرف نظر کند يا به
تالشی که فرد براي انجام کار بايد صرف کند .انتظار نيز به باورهاي فرد دربارهي چگونگی عملکرد وي در فعاليتهاي
آينده داللت میکند .انتظارات و ارزشها تحت تأثير باورهاي فرد در مورد توانايی خود ،دشواري فعاليت ،5اهداف وي و
تجربيات گذشتهي وي قرار دارند .اين باورها ،اهداف و تجربيات تحت تأثير عوامل اجتماعی چون نظر پدر و مادر و معلمان
و اطرافيان و بافت فرهنگی جامعه است (ويگفيلد ،تانکز و اکلز.)2004 ،
در تحقيقاتی که معموالً درگذشته دربارهي انگيزهي معلمی صورت گرفته است ،انگيزههاي انتخاب شغل معلمی به
انگيزههاي درونی ،بيرونی و خيرخواهانه تقسيم میشوند (لين و همکاران .)2012 ،انگيزههاي درونی به تمايل درونی فرد
براي معلمی مانند تمايل براي کار با کودکان و نوجوانان يا تمايل به کمک به نظام تعليموتربيت اشاره دارد .انگيزههاي
بيرونی به عواملی چون حقوق و شرايط کاري اشاره دارد و انگيزههاي خيرخواهانه نيز مواردي چون کمک به بهبود شرايط
اجتماعی و ارتقاي سطح فرهنگ و علم جامعه را میتواند در برگيرد.
در مدل  FIT-Choiceانگيزههاي انتخاب شغل معلمی ،با توجه به نظريهي انتظار-ارزش عالوه بر اين سه نوع انگيزه،
انگيزههاي ديگري نيز در نظر گرفته میشود .به عبارت ديگر ،در اين مدل انگيزههاي انتخاب شغل معلمی دوازده سازه
را شامل میشوند که عبارتند از :توانايی ،6ارزش درونی ،انتخاب معلمی به عنوان شغلی جايگزين( 7وقتی فرد موفق نمی
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3

شود شغل دلخواه خود را به دست آورد به معلمی روي می آورد) ،امنيت شغلی ،1زمان براي خانواده ،2امکان انتقال شغلی
(که ارزشهاي کارکردي فردي 4به شمار میآيند) ،شکلدهی آينده کودکانونوجوانان ،5ارتقاي عدالت اجتماعی ،6کمک
به بهبود جامعه ،7تمايل به کار با کودکان و نوجوانان( 8که ارزشهاي کارکردي اجتماعی 9محسوب میشوند) ،تجربيات
مثبت قبلی يادگيري و آموزش 10و تأثيرات اجتماعی.11
عالوه براين ،مدل  FIT-Choiceنظر افراد دربارهي شغل معلمی را نيز مورد توجه قرار میدهد و شامل شش سازهي
شغل تخصصی 12که نيازمند دانش خا و حرفه اي است ،شغل دشوار 13که فشار کاري و عاطفی بااليی دارد ،حقوق و
دستمزد 14و موقعيت و منزلت اجتماعی ،15عوامل دلسردکننده اجتماعی 16و رضايت از انتخاب 17شغل معلمی میشود.
دو مورد اول تحت عنوان الزامات شغل معلمی 18و دو مورد دوم نيز تحت عنوان مزاياي شغل 19معلمی نيز قرار میگيرند
(لين و همکاران.)2012 ،

شکل  :1مدل اعتبارسازي شده  ، FIT-Choiceوات و ريچاردسون2012 ،
1
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بر اساس مدل نظري  ،FIT-Choiceوات و ريچاردسون مقياس  FIT-Choiceرا ساختهاند که در مطالعات مختلف
روايی و پايايی آن به عنوان ابزاري براي سنجش انگيزههاي انتخاب شغل معلمی نشان داده شده است .مقياس FIT-
 Choiceبه زبانهاي مختلفی ترجمه شده و در کشورهايی مانند استراليا ،آمريکا ،کانادا ،آلمان ،نروژ ،هلند ،سويس،
کرواسی ،ترکيه ،عمان و چين مورد استفاده قرار گرفته است.
یافتههای تجربی از پژوهشهای FIT-Choice
ريچاردسون و وات ( )2006در مطالعهاي به بررسی انگيزههاي معلمی  1653دانشجوي دورههاي کارشناسی و کارشناسی
ارشد سه دانشگاه در استراليا با استفاده از مقياس  FIT-choiceپرداختند .نتايج مطالعهي آنان نشان داد اکثر کسانی
که در دروهي کارشناسی تربيتمعلم شرکت کرده بودند جزء خانوادههاي کمدرآمد بودند و توانايی  ،ارزشهاي درونی،
تمايل براي کمک به جامعه ،شکلدهی آيندهي کودکان و نوجوانان ،و تمايل به کار با بچهها مهمترين انگيزههاي افراد
براي انتخاب شغل معلمی بوده است .ضعيفترين انگيزهها هم عبارت بودند از انتخاب شغل معلمی به عنوان شغل
جايگزين و تاثير اجتماعی (تشويق فرد توسط ديگران به شغل معلمی) .شرکتکنندگان معلمی را شغل دشواري قلمداد
کرده که نياز به دانش تخصصی داشته و فشارکاري زيادي دارد اما مزيتهاي شغلی (حقوق و موقعيت) چندانی ندارد.
بااينوجود ميزان رضايت شرکتکنندگان از انتخاب شغل معلمی باال بود .ريچاردشون و وات( )2006معتقدند اين يافته
نشان میدهد شغل معلمی مزايايی دارد که شايد در شغلهايی که حقوق و موقعيت اجتماعی باالتري دارند موجود نباشد.
اين نتيجهگيري آنان با گزارش آنها از گرايش مهندسان ،پزشکان ،وکال ،و مديران به شغل معلمی (وات و ريچاردسون،
 )2012همخوانی دارد.
ريچاردسون و وات ( )2005نيز در مطالعهاي انگيزههاي انتخاب شغل معلمی را در  74نفر از دانشجويان دورهي يکساله
تربيت معلم در دانشگاه ملبورن بررسی نمودند .نتايج نشان داد موقعيت اجتماعی ،تناسب شغل معلمی با ويژگی هاي
فرد ،تفکر فردي و حمايت خانواده ،وقت آزاد براي خانواده و حقوق و دستمزد از مهمترين انگيزه هاي افراد براي انتخاب
شغل معلمی بودند .اين مطالعه قبل از تدوين مدل  FIT-choiceانجام شده است.
وات و همکاران ( )2012نيز با استفاده از مقياس  FIT-Choiceانگيزهي انتخاب شغل معلمی در دانشجويان دورههاي
تربيت معلم ابتدايی و متوسطه را در چهار کشور استراليا ،آلمان ،نروژ و آمريکا بررسی کردند .انگيزههاي معلمی در چهار
کشور تا حدي شبيه به هم بود اما دانشجويان کشورهاي مختلف نظرات متفاوتی دربارهي الزامات شغل معلمی و مزاياي
آن داشتند.
کلينچ ،وات و ريچاردسون ( )2012نيز با استفاده از نسخهي ترکی مقياس  FIT-Choiceبه بررسی انگيزههاي انتخاب
شغل معلمی در ميان  1577دانشجوي دورههاي تربيتمعلم در ترکيه پرداختند .يافتههاي آنان نشان میدهد که ارزش-
هاي کارکردي اجتماعی مهمترين انگيزهي اين افراد بوده و بعد از آن امنيت شغلی ،ارزشهاي درونی و توانايی قرار داشته
است .دانشجويان علوم پايه نمرات باالتري در سازهي شغل جايگزين و نمرات پايينتري در ساير انگيزههاي معلمی کسب
کردند.
فاکنز-بروما و کانرينوس ( )2012نيز با استفاده از نسخهي هلندي مقياس  FIT-choiceبه بررسی داليل انتخاب شغل
معلمی توسط دو گروه از دانشجويان در هلند پرداختند .يافتههاي اين تحقيق نشان میدهد توانايی فردي در تدريس
مهمترين انگيزه اين افراد براي شغل معلمی بوده و بعد از آن ،تمايل به کار با بچهها ،تجربيات قبلی در يادگيري و آموزش،
وقت براي خانواده و رضايت از انتخاب شغل معلمی قرار دارد.
برگر و داسکولی ( )2012نيز با استفاده از نسخه ي آلمانی و فرانسه مقياس  FIT-Choiceانگيزههاي انتخاب شغل
معلمی در  438معلم فنیوحرفهاي را در سويس بررسی کردند .يافتههاي اين مطالعه نشان میدهد توانايی ،ارزش درونی
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و ارزش کارکردي اجتماعی از مهمترين انگيزههاي اين افراد براي شغل معلمی بوده و انگيزهي کارکردي شخصی کم-
اهميتترين دليل انتخاب شغل معلمی بوده است.
کونيگ و راثلند هم با استفاده از نسخهي آلمانی مقياس  FIT-choiceبه بررسی انگيزه هاي معلمی در بين 1287
دانشجوي دورهي تربيتمعلم در آلمان پرداختند .يافتههاي آنان نشان داد که تمايل به کار با کودکان و نوجوانان ،ارزش
درونی ،شکل دادن به آينده کودکان و نوجوانان ،و توانايی فردي درک شده براي تدريس مهمترين داليل و انتخاب معلمی
به عنوان شغل جايگزين ،عوامل اجتماعی و وقت آزاد براي خانواده کماهميتترين داليل براي انتخاب شغل معلمی بودند.
يوگويچ و همکاران نيز در مطالعهاي با استفاده از نسخهي کرواتی مقياس  FIT-Choiceانگيزههاي انتخاب شغل معلمی
را در  374دانشجوي سال اول تربيتمعلم را بررسی کردند .يافتههاي آنها حاکی از آن است که رضايت از انتخاب شغل،
ارزشهاي کارکردي اجتماعی ،و ارزشهاي درونی قويترين انگيزههاي معلمی بودهاند و بعد از آنها توانايی فردي ،تجربيات
مثبت قبلی از يادگيري و آموزش ،تأثيرات اجتماعی و ارزش هاي کارکردي شخصی قرار داشتند.
لين و همکاران ( )2012نيز با استفاده از نسخه انگليسی و نسخهي چينی مقياس FIT-Choiceانگيزههاي انتخاب شغل
معلمی را در  257دانشجوي تربيتمعلم در آمريکا و  542دانشجوي تربيتمعلم در چين بررسی کردند .در هر دو
کشور ارزشهاي کارکردي اجتماعی (کمک به بهبود جامعه و شکل دهی آينده کودکان و نوجوانان) مهمترين انگيزهي
انتخاب شغل معلمی بود.
کالسن و همکاران ( )2010نيز در مطالعهي ديگري با استفاده از مدل نظري FIT-choiceانگيزههاي انتخاب شغل
معلمی را در  107دانشجوي سال آخر تربيتمعلم عمانی و  93دانشجوي سال آخر تربيت معلم در کانادا بررسی کردند.
به گفتهي محققان يافته هاي آنان نيز مدل نظري وات و ريچاردسون ( )2007را دربارهي انگيزههاي انتخاب شغل معلمی
تأييد میکند.
در ايران مطالعه اي که از مدل نظري و مقياس  FIT-choiceبراي سنجش انگيزههاي انتخاب شغل معلمی استفاده کرده
باشد انجام نشده و مطالعهي حاضر اولين مطالعه از اين نوع است .آخرين مطالعه در مورد انگيزههاي دانشجويان تربيت
معلم توسط خسروي و عامري ( )1395انجام شده است .اين مطالعه با استفاده از روش پديدارشناسانه و انتخاب هدفمند
 19دانشجوي پسر و  20دانشجوي دختر سال دوم دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايی و با استفاده از مصاحبههاي عميق
نيمه ساختارمند و پرسشنامه هاي باز-پاسخ انجام شده است .يافتههاي اين مطالعه حاکی است دانشجويان پسر امنيت
شغلی ،فرار از خدمت سربازي ،وجود حقوق و مزاياي دوران تحصيل و اصرار والدين به شغل معلمی و تعطيالت تابستان
را انگيزههاي انتخاب شغل معلمی بيان کرده اند .دانشجويان دختر نيز وجود شأن و منزلت اجتماعی ،اصرار والدين و
داشتن تعطيالت تابستانی را دليل انتخاب اين حرفه بيان کرده اند.
سؤاالت پژوهش
اين مطالعه در پی يافتن پاسخ پرسشهاي زير است:
 .1بر اساس مقياس  ،FIT-Choiceمهارتآموزان ماده  28با چه انگيزههايی شغل معلمی را انتخاب کرده اند؟
 .2بر اساس مقياس  ،FIT-Choiceمهارتآموزان ماده  28چه برداشت و نظري دربارهي شغل معلمی دارند؟
 .3آيا تفاوتی بين انگيزههاي مهارت آموزان رشتههاي علوم پايه و علوم انسانی در انتخاب شغل معلمی وجود دارد؟
 .4آيا تفاوتی بين برداشت و نظر مهارت آموزان رشتههاي علوم پايه و علوم انسانی دربارهي شغل معلمی وجود دارد؟
 .5آيا تفاوتی بين انگيزههاي مهارت آموزان خانم و آقا در انتخاب شغل معلمی وجود دارد؟
 .6آيا تفاوتی بين برداشت و نظر مهارت آموزان خانم و آقا دربارهي شغل معلمی وجود دارد؟
روششناسی پژوهش
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اين مطالعه پيمايشی با استفاده از نسخهي فارسی اعتبارسازي شده مقياس  FIT-Choiceو با شرکت مهارت آموزان
ماده  28در دانشگاه فرهنگيان خراسان رضوي در مشهد انجام شده است.
جامعه پژوهشی شامل  644مهارت آموز ماده  28می باشد که بر اساس جدول تخمين حجم نمونه (کرجسی و مورگان،
 ) 1970و با احتساب سطح خطاي  5درصد ،حجم نمونه  240نفر برآورد شد .و بر اين اساس نسخه فارسی مقياس FIT-
 Choiceبين  255نفر از مهارت آموزان ماده  28در رشته هاي مختلف توزيع شد .ضمن توضيح اهداف پژوهش ،به
شرکت کنندگان اطمينان داده شد که شرکت در پژوهش و تکميل پرسشنامه داوطلبانه بوده و اطالعات جمع آوري شده
صرفا براي اهداف پژوهشی به کار خواهد رفت .عالوه بر اين به منظور اطمينان دادن به شرکتکنندگان هويت و نام آنان
مورد پرسش قرار نگرفت .پس از جمعآوري پرسشنامهها ،چهار پرسشنامه که بخشی زيادي از آيتمهاي آنها بدون پاسخ
گذاشته شده بود حذف و در مجموع  251پرسشنامه جهت تجزيه و تحليل باقی ماند.
یافتهها و نتایج
پس از جمعآوري دادهها ،نرم افزار  SPSS 21جهت تحليل دادهها مورد استفاده قرار گرفت .جدول  1توزيع شرکت
کنندگان باقی مانده در پژوهش را بر اساس رشتهي تحصيلی نشان میدهد.
جدول  :1تعداد مهارت آموزان ماده  28شرکت کننده در پژوهش به تفکيک رشته ي تحصيلی

رشته تحصيلی

رياضی

فيزيک

مهندسی

ادبيات فارسی

علوم تربيتی

راهنمايی و مشاوره

جامعه شناسی

عربی

27

کل

تعداد

36

18

7

49

51

41

251

22

پايايی آلفاي کرانباخ کل نسخه ي فارسی مقياس  FIT-Choiceدر اين مطالعه برابر  0.88و پايايی قسمتهاي مختلف
مقياس طبق جدول  2میباشد.

جدول  :2پايايی بخش هاي مختلف نسخه ي فارسی مقياس FIT-Choice
بخش

پایایی

بخش

پایایی

توانايی تدريس
ارزش درونی
تجربيات قبلی
شکل دهی آينده
کمک به بهبود اجتماع
ارتقاي عدالت اجتماعی
تمايل به کار با بچه ها
امنيت شغلی
وقت براي خانواده
تقدس

0.81
0.80
0.82
0.83
0.86
0.79
0.89
0.85
0.87
0.78

انتقال شغلی
اثرات اجتماعی
شغل جايگزين
شغل تخصصی
شغل پر استلزام
منزلت اجتماعی
حقوق و دستمزد
عوامل دلسردکننده
رضايت از انتخاب معلمی

0.55
0.79
0.66
0.82
0.60
0.88
0.92
0.72
0.86
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ميانگين سنی شرکتکنندگان  29.63±3.15سال بود .به لحاظ اشتغال  %30از شرکت کنندگان قبل از ورود به دانشگاه
فرهنگيان به کاري مشغول نبوده اند و از ميان  %70که داراي شغل پاره وقت يا تمام وقت بوده اند  %44درآمد ماهيانه
کمتر از  1ميليون تومان ،و  %16درآمدي بين يک تا يکونيم ميليون تومان ،و  %10درآمدي بين يکونيم تا دو ميليون
تومان داشتند.
جدول  3ميانگين انگيزههاي مختلف انتخاب شغل معلمی و نظرات شرکتکنندگان از شغل معلمی را نشان میدهد.
جدول  :3انگيزه هاي انتخاب شغل معلمی و نظر مهارت آموزان ماده 28
انگیزه

میانگین

کمک به بهبود اجتماع
شکل دهی آينده کودکان
ارزش درونی
تقدس
توانايی تدريس
تمايل به کار با بچه ها
تجربيات قبلی
امنيت شغلی
ارتقاي عدالت اجتماعی
وقت براي خانواده
اثرات اجتماعی
انتقال
شغل جايگزين

6.09
6.05
6.04
5.99
5.85
5.63
5.17
5.10
5.04
4.43
4.31
3.81
2.69

انحراف

نظر و برداشت

میانگین

معیار
0.97
0.93
1.45
1.26
1.37
1.24
1.37
1.27
1.34
1.31
1.53
1.40
1.78

انحراف
معیار

شغل تخصصی
رضايت از انتخاب معلمی
منزلت اجتماعی
شغل پر استلزام
عوامل دلسردکننده اجتماعی
حقوق و دستمزد

6.17
6.22
5.36
5.19
3.60
3.52

0.91
0.88
1.12
1.25
1.57
1.54

پرسش ديگر اين پژوهش اين بوده است که آيا انگيزهي مهارت آموزان رشتههاي علوم پايه براي انتخاب شغل معلمی با
انگيزههاي مهارت آموزان رشتههاي علوم انسانی متفاوت است؟
جدول  4ميانگين انگيزههاي دانشجومعلمان رشتههاي علوم انسانی و علوم پايه و نظر آنان دربارهي شغل معلمی را نشان
میدهد .در کل دانشجومعلمان رشتههاي علوم پايه در همهي انگيزهها ميانگين پايينتري را نشان دادهاند و در نظرات
هم فقط در رضايت از انتخاب معلمی،عوامل دلسرد کننده و حقوق و دستمزد ميانگين نظر مهارت آموزان رشته هاي
علوم پايه باالتر از ميانگين نظر مهارت آموزان علوم انسانی می باشد .اما براي بررسی معناداري اين تفاوتها از آزمون
تحليل واريانس چندمتغييره ) (MANOVAاستفاده گرديد.
جدول  :4انگيزه هاي انتخاب شغل معلمی و نظر مهارت آموران به تفکيک رشته هاي علوم پايه و انسانی
میانگین

میانگین
انگیزه

علوم انسانی
N =190

علوم پايه
N =61

نظر و برداشت

علوم انسانی
N =190

علوم پايه
N =61

تقدس

6.10

5.63

شغل تخصصی

6.17

5.16
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کمک به بهبود اجتماع
شکل دهی آينده کودکان
ارزش درونی
توانايی تدريس
تجربيات قبلی
امنيت شغلی
ارتقاي عدالت اجتماعی
تمايل به کار با بچه ها
اثرات اجتماعی
وقت براي خانواده
شغل جايگزين

6.16
6.12
6.39
5.87
5.16
5.18
5.18
5.78
4.87
4.53
3.71

5.87
5.80
6.07
5.85
5.18
4.83
4.58
5.17
4.22
4.83
2.63

رضايت از انتخاب معلمی
منزلت اجتماعی
شغل پر استلزام
عوامل دلسردکننده
حقوق و دستمزد

6.32
5.23
5.14
4.12
3.72

6.18
5.41
5.20
3.46
3.46

پس از بررسی و اطمينان از وجود پيش فرنهاي الزم براي انجام تحليل واريانس چند متغيره ،دو آزمون براي انگيزهها
و نظرات انجام شد و جدول  5نتايج آن را نشان می دهد.
جدول  :5نتايج آزمونهاي تحليل واريانس چند متغيره براي تفاوت انگيزه ها و نظرات دانشجويان علوم پايه و انسانی
Effect
size
0.13

0.001

Error
df
237

0.32

244

Sig.

df

Value

F

2.76 13

0.86

1.17

0.97

6

’Wilks
Lambda

انگیزه
نظرات

با توجه به جدول شماره  ، 5تفاوت بين انگيزههاي مهارتآموزان رشتههاي علوم پايه و انسانی تفاوت معناداري است
) . (P<0.05اندازهي تأثير (ضريب تأثير) نيز مقدار بااليی به شمار می آيد (دورنيه )2007 ،که بر اساس آن  %13از
تفاوت بين انگيزههاي دو گروه با رشته ي تحصيلی آنان قابل توضيح است .اما تفاوت بين نظريات مهارت آموزان دو گروه
علوم پايه و انسانی به لحاظ آماري معنا دار نبود.
به منظور فهم بهتر انگيزههايی که بين دو گروه تفاوت معنادار دارند ،تک تک انگيزهها مورد بررسی قرار گرفت که نتايج
آن در جدول  6آمده است .با در نظر گرفتن اثر بانفرونی ،سطح معناداري در جدول  6مقدار  0.004در نظر گرفته شد.
جدول  :6آزمون معنا داري تفاوت بين هر يک از انگيزه ها در دانشجويان علوم پايه و انسانی

تقدس
کمک به بهبود اجتماع
شکل دهی آينده کودکان
ارزش درونی
توانايی تدريس
تجربيات مثبت قبلی

Mean
Square
10.20
3.93
4.73
0.06.
0.02
0.01

6.55
4.18
5.45
0.04
0.02
0.01

امنيت شغلی

5.93

3.01
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F

sig
0.01
0.04
0.02
0.82
0.87
0.92
0.08

Effect
size

ارتقای عدالت اجتماعی*

16.98

9.76

0.002

0.02

تمایل به کار با بچه ها*

17.31

11.64

0.001

0.03

اثرات اجتماعی
وقت براي خانواده
شغل جايگزين
انتقال

19.44
7.84
0.25
14.02

7.61
3.48
0.13
7.29

0.006
0.06
0.71
0.007

نتايج جدول  6با در نظر گرفتن سطح معناداري اصالحشده حاکی از آن است که مهارت آموزان ماده  28رشته هاي علوم
انسانی و علوم پايه در انگيزه تمايل به کار با بچه ها و بهبود عدالت اجتماعی با هم تفاوت معناداري دارند به طوريکه
انگيزه مهارت آموزان رشته هاي علوم انسانی دردومورد بيشتر از مهارت آموزان رشته هاي علوم پايه می باشد.
جدول  7و جدول هاي بعد ازآن پاسخ به ديگر پرسش اين مطالعه در مورد معناداري تفاوت بين انگيزه ها و نظرات
مهارت آموزان خانم و آقا را نشان می دهد.
جدول  :7انگيزه هاي انتخاب شغل معلمی و نظر مهارت آموران به تفکيک جنسيت
میانگین
انگیزه
تقدس
کمک به بهبود اجتماع
شکل دهی آينده کودکان
ارزش درونی
توانايی تدريس
تجربيات قبلی
امنيت شغلی
ارتقاي عدالت اجتماعی
تمايل به کار با بچه ها
اثرات اجتماعی
وقت براي خانواده
شغل جايگزين
انتقال

میانگین

مذکر
N =159

مونث
N =92

5.99
6.13
6.04
6.13
5.87
5.18
5.01
5.08
5.55
4.68
4.05
2.73
4.07

6.00
6.03
6.06
5.90
5.85
5.13
5.24
4.96
5.77
4.76
5.05
2.63
3.36

نظر و برداشت
شغل تخصصی
رضايت از انتخاب معلمی
منزلت اجتماعی
شغل پر استلزام
عوامل دلسردکننده
حقوق و دستمزد

مذکر
N =159
6.16
6.22
5.41
5.33
3.81
3.39

مونث
N =92
6.18
6.22
5.29
4.94
3.21
3.75

براي آزمون معنی داري تفاوت انگيزه ها و نظرات مهارت آموزان خانم و آقا نيز از آزمون  MANOVAاستفاده گرديد.
جدول  :8نتايج آزمونهاي تحليل واريانس چند متغيره براي تفاوت انگيزه ها و نظرات دانشجويان مذکر و مونث
Error
Effect
Value
F
df
Sig.
df
size
’Wilks
0.70
7.77 13
237
0.000
0.30
انگیزه
Lambda
0.93
3.03 6
244
0.007
0.07.
نظرات
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همانگونه که جدول  8نشان می دهد تفاوت معنا داري بين انگيزه ها و نظرات دو گروه خانمها و آقايان وجود دارد.
جدول  9معناداري دقيق بين تفاوتهاي انگيزه هاي اين دو گروه را نشان می دهد.
جدول  :9آزمون معنا داري تفاوت بين هر يک از انگيزه ها در مهارت آموزان خانم و آقا
Effect
sig
F
Mean
size
Square
0.01
6.55
10.20
تقدس
0.39
0.71
0.68
کمک به بهبود اجتماع
0.86
0.02
0.25
شکل دهی آينده کودکان
0.82
2.52
3.22
ارزش درونی
0.86
0.28
0.02
توانايی تدريس
0.78
0.07
0.14
تجربيات مثبت قبلی
0.22
1.50
2.98
امنيت شغلی
0.46
5.29
0.95
ارتقاي عدالت اجتماعی
0.18
1.79
2.77
تمايل به کار با بچه ها
0.40
0.152
0.40
اثرات اجتماعی
0.07
0.00
29.93
60.95
وقت برای خانواده
شغل جايگزين
انتقال

0.29
15.72

0.55
29.28

0.58
0.000

0.02

با در نظر گرفتن اثر بانفرونی ,سطح معناداري  0.004تنها تفاوت بين دو انگيزه وقت براي خانواده و انتقال بين مهارت
آموزان خانم و آقا معنی دار است به طوري که مردان انگيزه امکان انتقال شغلی قويتر و زنان انگيزه وقت آزاد براي خانواده
قوي تري دارند.
جدول  10نيز تفاوت تک تک نظرات خانمها و آقايان را نشان می دهد.با در نظر گرفتن اثر بانفرونی ،سطح معناداري در
جدول  11مقدار  0.008در نظر گرفته شد.
جدول  :10آزمون معنا داري تفاوت بين هر يک از نظرات در مهارت آموزان خانم و آقا
Mean
نظرات
Square
0.03
شغل تخصصی
رضايت از انتخاب معلمی 0.00
0.69
منزلت اجتماعی
8.6
شغل پر استلزام
*عوامل دلسردکننده 19.08
*حقوق و دستمزد

7.84
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F

sig

0.03
0.00
0.54
5.6
9.06

0.87
0.98
0.46
0.01
0.003

3.33

0.004

Effect
size

نتايج جدول  10نشان می دهد مهارت آموزان خانم و آقا در مورد عوامل دلسردکننده و حقوق و دستمرد نظرات متفاوت
معناداري دارند .به طوريکه آقايان عوامل دلسرد کننده بيشتري نشان داده و نظر پايين تري در مورد حقوق و دستمزد
دارند.
بحث و نتیجهگیری
نتايج اين مطالعه نشان میدهد اکثر مهارت آموزان قبل از ورود به دانشگاه فرهنگيان يا فاقد درآمد بوده و يا درآمد کمی
داشته اند .بنابراين اگرچه در بخش نظرات ،معلمی را شغل پردرآمدي ندانستهاند آن را انتخاب کردهاند  .اين يافته با
يافتهي ريچاردسون و وات ( )2006در استراليا و کلينچ ،وات و ريچاردسون در ترکيه و اقتصادي ( )1396با دانشجويان
کارشناسی دانشگاه فرهنگيان که اکثر دانشجومعلمان از خانواده هاي کمدرآمد يا با درآمد متوسط بودند همخوانی دارد.
نتايج نشان می دهد انگيزه هاي خير خواهانه و کارکردي اجتماعی مهمترين انگيزه هاي اظهار شده توسط اين افراد می
باشد .انگيزه ي کمک به بهبود اجتماع قوي ترين انگيزه و بعد از آن انگيزه هاي شکل دهی آينده کودکان ،انگيزه درونی،
تقدس شغل معلمی ،توانايی تدريس ،تجربيات قبلی يادگيري و امنيت شغلی هستند که همگی باالتر از ميانه طيف هفت
نقطه اي قرار دارند .انگيزه هاي کارکردي فردي مانند وقت آزاد براي خانواده  ،امکان انتقال شغلی و انتخاب شغل جايگزين
ضعيف ترين انگيزه ها هستند که در پايين تر از ميانه طيف قرار دارند .انگيزه امنيت شغلی تنها انگيزه کارکردي فردي
است که باالتر از ميانه طيف قرار دارد .انگيزه تقدس شغل معلمی که در مقياس استاندارد بين المللی وجود ندارد و
مهمترين انگيزه دانشجومعلمان پسر پرديس شهيد بهشتی بيان شده براي مهارت اموزان ماده  28انگيزه چهارم می باشد.
اما در ميان دانشجومعلمان نيز پس از انگيزه تقدس شغل معلمی کمک به بهبود اجتماع  ،شکل دهی آينده و انگيزه
درونی مهمترين داليل انتخاب شغل معلمی بوده اند .براي بررسی نقش جنسيت و رشته تحصيلی بر انگيزه هاي مهارت
آموزان از آزمون تحليل واريانس چند متغيره استفاده شد .قايسه انگيزههاي مهارت آموزان با دانشجومعلمان ساير کشورها
حاکی از شباهت نسبی انگيزههاي دانشجومعلمان ايرانی با انگيزههاي دانشجومعلمان ساير کشورهاست .در تقريباً همهي
کشورهاي بررسیشده با مقياس  ، FIT-Choiceانگيزههاي توانايی ،ارزش درونی و انگيزههاي کارکردي اجتماعی ،انگيزه
هاي مهمتري نسبت به انگيزههاي کارکردي فردي هستند .در اغلب کشورها (به جز سويس و هلند) انگيزهي امنيت
شغلی جزء انگيزههاي کارکردي فردي مهم در انتخاب شغل معلمی است و در همهي کشورها انگيزهي انتخاب شغل
معلمی به عنوان شغل جايگزينی که فرد پس از عدم موفقيت در دستيابی به شغل مورد ترجيح خود به آن روي میآورد
پايينترين انگيزه براي انتخاب شغل معلمی است.
ديگر يافته اين مطالعه آن است که دانشجومعلمان رشتههاي علوم پايه در مجموع نسبت به دانشجومعلمان رشتههاي
علوم انسانی انگيزههاي پايينتري براي شغل معلمی دارند و ميانگين نظرات و برداشت هاي آنان نيز از ميانگين
دانشجومعلمان علوم انسانی پايينتر است گرچه پس از اصالح سطح معناداري فقط تفاوت انگيزه هاي ارتقاي عدالت
اجتماعی و تمايل به کار با بچه ها به لحاظ آماري معنادار شده است .اين يافته با يافتهي کلينچ ،وات و ريچاردسون در
ترکيه همخوان است که در آن دانشجويان علوم پايه انگيزههاي پايينتري نسبت به دانشجويان رشتههاي غير علوم پايه
داشتهاند .تفاوت ميان دانشجومعلمان رشته هاي علوم پايه و انسانی در دوره کارشناسی نيز مشهود بود (اقتصادي.)1396 ،
مهارت آموزان آقا انگيزه امکان انتقال باالتر و مهارت آموزان خانم انگيزه وقت براي خانواده باالتري را نشان داده بودند
که با توجه به نوع مسئوليت هاي خانم ها و آقايان در خانواده طبيعی و قابل قبول به نظر می رسد .آقايان همچنين
عوامل دلسردکننده باالتر و نظر منفی تري نسبت به شغل معلمی داشتند  .يعنی اينکه افراد بيشتري سعی درمنصرف
کردن آقايان از انتخاب شغل معلمی نموده اند و خود مهارت آموزان آقا نسبت به خانمها معتقدند که حقوق معلمی
حقوق پايين تري است که با توجه به نقش اقتصادي مردان در خانواده قابل توجيه به نظر می رسد.
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 اما بايد تالش کرد نه تنها،در مجموع نتايج اين مطالعه انگيزهها و نظرات نسبتاً مطلوب مهارت آموزان را نشان میدهد
.اين سطح از انگيزه را حفظ کرد بلکه آن را ارتقاء داد
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Reasons for Becoming Teachers among Graduate Teacher Education
Candidates at Farhangian University of Mashhad
Ahmadreza Eghtesadi
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Abstract
Although the motivation to become a teacher is one of the influential factors on the
success of teachers, and part of the teachers required for the Ministry of Education are
supplied through the recruitment of graduates from other universities at Farhangian
University, no study up to no has been carried out on the motivations of teaching
choice by this group. Therefore, this study examined the motivations of 251 candidates
using the FIT-Choice Scale. The results show that altruistic and social utility
motivations are the most important motivations of these individuals. The motivation
make social contribution is the strongest followed by shape the future of children,
intrinsic motivation, the holiness of the teacher's job, ability, previous learning and
teaching experiences, and job security. Personal utility motivations, such as time for
the family, job transfer, and fallback career were the weakest motivations. Job security
was the only personal utility motivation above the middle of the scale. The study of
the role of gender and field of study on the candidates' motivations showed a
significant difference between men and women in the motivation of time for the family
and the possibility of job transfer; Candidates majoring in science and humanities
showed significant differences in working with children enhancing social equity.
Keywords: Teaching motivation, Graduate candidates, FIT-Choice
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تبیین و اولویت بندی نیازهای آموزشی اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان
« در زمینة مهارت های تدریس و پژوهش »
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چکیده:
با توجه به اينکه شناسايی نيازهاي آموزشی اعضاي هيأت علمی ،برنامه ريزي براي رشد و تعالی آنان را ميسر می
سازد ،از اين رو هدف اصلی اين پژوهش تبيين و اولويت بندي نيازهاي آموزشی اعضاي هيأت علمی دانشگاه فرهنگيان
در زمينه " تدريس و پژوهش" است .اين پژوهش از نوع کاربردي و روش آن توصيفی -تحليلی است و در انجام آن از
دو روش کيفی و کمی استفاده شده است .جامعة آماري بخش کيفی تمامی صاحب نظران تعليم و تربيت در سطح کشور
و جامعة آماري بخش کمَی تمامی  181نفر از مدرسين موظف و اعضاي هيأت علمی دانشگاه فرهنگيان در شش استان
واقع در قطب چهار کشور بود .داده هاي پژوهش از طريق مصاحبة نيمه ساختار يافته و پرسشنامه محقق ساخته
گردآوري گرديد .براي تعيين روايی مصاحبه و پرسشنامه از روايی محتوا ،جهت بررسی روايی سازه از تحليل عامل و
براي برآورد پايايی پرسشنامه از ضريب آلفاي کرانباخ استفاده شد .يافته هاي کيفی بر اساس مارپيچ تحليل يافته هاي
کيفی و يافته هاي کمی با آمار توصيفی و استنباطی تحليل شد .طبق نتايج پژوهش در بخش کيفی مهمترين نيازهاي
آموزشی اعضاي هيأت علمی در زمينة مهارت هاي تدريس عبارتند از  )1 :توانايی انتقال دانش و مفاهيم درسی به
دانشجومعلمان )2 ،آشنايی با تجارب عملی استادان داراي کيفيت تدريس باال.
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 اين مقاله مستخرج از رسالة دکتري است که با حمايت مادي و معنوي دانشگاه فرهنگيان انجام شده است.2
 نويسنده مسئول ،دکتري برنامه ريزي درسی از دانشگاه اصفهان ،مدرس دانشگاه فرهنگيان ،پيام نور و دانشگاه آزاداسالمی
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مهمترين نيازهاي آموزشی اعضاي هيأت علمی در زمينة پژوهشی نيز عبارت است از )1 :آشنايی با اصول و
مبانی روش هاي پژوهش کيفی و ترکيبی )2 ،تسلط بر مهارت هاي پژوهشگري.
در ضمن يافته هاي پژوهش در بخش کمی نيز نشان داد که ميزان نياز اعضاي هيأت علمی به آموزش در هر دو
زمينة "مهارت هاي تدريس" و " مهارت هاي پژوهشی" بيشتر از سطح متوسط است.

واژه های کلیدی :نيازآموزشی ،مهارت هاي تدريس ،مهارت هاي پژوهشی ،اعضاي هيأت علمی ،دانشگاه
فرهنگيان

مقدمه:
گفته شده "معلمی" هنر است ،ولی هنر برتر از آن "تربيت معلم" است .وليکن هنر معلمی خلق الساعه نيست .چرا
که معلم اين هنر را از طريق برنامه ريزي دقيق و تجربه کسب می کند که خود ،نشانی از درک وي از فنون گوناگون
آموزش است (دونالدسی ،1ترجمه مهجور .)1379 ،شون )1987( 2معتقد است کار معلم و تدريس ،داراي خصوصيات
خاصی است که آن را از مشاغل ديگر متمايز می سازد .همانند جنبة هنري تدريس (زاهوريک ،1987 ،3آيزنر)1994 ،4؛
جنبةاخالقی تدريس ( کار)1995 ،5؛ و بسياري از پيچيدگی هاي ديگر حرفة معلمی ،اين خصوصيات ويژه بسياري از
صاحب نظران را به اين باور رسانده است که الگوهاي رايج در تربيت معلم نمی تواند پاسخ گوي نياز معلمان براي مواجهه
با پيچيدگی هاي موقعيت هاي واقعی تدريس باشد (به نقل از امام جمعه .)32 ،1389 ،با توجه به اينکه شايستگی
هر نظام آموزشی به اندازه شايستگی معلمان نظام آموزشی آن وابسته است و هيچ کشوري نمی تواند از سطح معلمان
خود باالتر رود ،بر اين اساس تربيت معلم سزاوار قوي ترين توجهات دقيق و مستمر است (يونسکو .).80 ،1990،به
گفتة مقام معظم رهبري ( )1391دانشگاه فرهنگيان يا به تعبير قديمی (دانشگاه تربيت معلم) با دانشگاه هاي معمولی
متفاوت است .چرا که عالوه بر امتيازاتی که دانشگاه هاي ديگر دارند ،امتياز توليد معلم ،مخصو اين دانشگاه است ،پس
بايد به اين دانشگاه اهميت بسيار داد (ديدار با کارکنان دانشگاه فرهنگيان به مناسبت هفته معلم .)1391 ،مهرمحمدي
( )1371معتقد است انديشيدن در بارة چگونگی اصالح تربيت معلم ،به مثابه پرداختن به مهم ترين رکن نظام تعليم و
تربيت است که بايد در ميان متفکران جامعه دامن زده شود .بنابراين ضرورت توجه به دانشگاه فرهنگيان ،لزوم اصالح
نظام تربيت معلم و اتخاذ تدابير منطقی براي بهبود تربيت حرفه اي اساتيد آن را الزام آور ساخته است ( .)39
بدون ترديد سه رسالت و کارکرد عمده؛ يعنی کارکرد آموزشی ،پژوهشی و خدماتی را می توان براي دانشگاه ها
ترسيم کرد و تالش براي محقق ساختن کارکردهاي ياد شده از مهمترين دغدغه هاي کنونی دانشگاه ها و مراکز آموزش
عالی است .به نظر می رسد که کارکرد آموزشی مقدمه وزيربناي ساير کارکردها باشد (امين خندقی و سيفی،1392 ،
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گر چه در متون علوم تربيتی اصطالح "تدريس" مفهومی آشنا به نظر می رسد ،ولی اکثر مدرسان و مجريان برنامه
هاي آموزشی به ندرت با معنی و ماهيت درست آن آشنايی دارند .برداشت هاي مختلف مدرسان از مفهوم تدريس می
تواند در نگرش آنان نسبت به يادگيرندگان و نحوة کارکردن با آنها تأثير مثبت يا منفی بر جاي گذارد .در اين زمينه
مهرمحمدي ( )1392معتقد است :اگر دانشگاه فرهنگيان بخواهد به وظيفة محوري خود عمل کند ،يقيناً اعضاي هيأت
علمی آن بايد توانمندي شغلی خود را حوزه هاي مختلف از جمله در زمينة "آموزش و تدريس" بهبود بخشند .به گفتة
وي تدريس اثربخش يک هدف ويژه و ابزار اصلی آموزش براي مدرسين و اعضاي هيأت علمی دانشگاه فرهنگيان است.
بنابراين اگر انتظار است برنامه هاي آموزشی ،براي اين هدف ،زمينه سازي کند و به تبع آن دانشجو -معلمان نيز در
اين حوزه ،شايستگی هاي الزم را کسب کنند ،پس يکی از مهمترين زمينه هاي آن ،توانمندي اعضاي هيأت علمی آن
است که الزم است آنان هم به حدي از تسلط ،انتظام فکري و شايستگی در اين حوزه برسند (مهرمحمدي ،مصاحبة
حضوري.)1392 ،
از طرف ديگر ،رشد و شکوفايی مادي و معنوي تمدن ها و جوامع بشري در گرو انجام "پژوهش" است و بين ترقی
علمی هر جامعه و ميزان پژوهش و تحقيق در آن جامعه رابطة مستقيمی وجود دارد (تابعی و محموديان .)1386،در اين
ميان دانشگاه ها ،نهادهاي اصلی در تحقيق و توسعة کشورها به حساب می آيند؛ زيرا از سه رکن مديريت تحقيقات،
محقق و ابزار تحقيق برخوردارند نقش برجسته اي در پژوهش و توسعه علمی کشور دارند (احمدي دستجردي و
انوري .)1383،بدون ترديد شناخت و تفسير پديدههاي آموزشی نياز به فراهم کردن اطالعات دارد و اين مهم از طريق
پژوهش ميسر می شود .تحقيق در آموزش تنها ابزاري است که براي بهسازي و ايجاد تغييرات مفيد در کيفيت 1برنامه
ها و عملکرد هاي آموزشی به کار برده می شود (تصديقی .)1391 ،بعالوه جهانی شدن ،امپراتوري تکنولوژي ، 2سير
شتابان فناوري اطالعات 3و کمرنگ شدن مرزهاي جوامع در عرصه هاي مختلف ،آنان را در موقعيتی دشوار ،چالش انگيز
و در عين حال اجتناب ناپذير قرار داده است .از طرفی آموزش عالی به عنوان رکن اصلی و مبناي توسعه ،بدون پژوهش
نمی تواند به اهداف خود دست يابد (مسعودي فر.)8 :1383 ،
متأسفانه شواهد موجود نشان می دهد که يکی از مهمترين ضعفهاي نظام تحقيقاتی کشور ،در اين واقعيت رخ
مینمايد که آموزش عالی بيشتر به نقش آموزشی خود بسنده کرده است و متأسفانه وضعيت تحقيقات در زمينة آموزشی
با ضعف و نقصان همراه است .شايان ذکر است که امروزه ،پژوهش کليد توسعة هر کشور و معيار رشد يافتگی آن محسوب
می شود .بنابراين به منظور نيل به توسعة همه جانبه و پايدار ،ناگزيز بايد از داالن پژوهش عبور کرد .براين اساس بايستی
آموزش مبتنی بر پژوهش به عنوان يک فرهنگ اشاعه يابد تا استادان پژوهشگر و در نتيجه دانشجويان پژوهنده داشته
باشيم .چراکه تنها از طريق پژوهش است که می توان اساتيدي آگاه به مسائل آموزشی و پرورشی ،محقق ،پويا ،خالق،
نقاد و دانشجويانی جستجوگر با ذهنی پرسشگر و آفريننده تربيت کرد و دانشگاه هايی برتر ،متناسب با استانداردهاي
آموزشی بين المللی ايجاد نمود .با توجه به اين ادعا که اثربخشی دانشگاه ها به ميزان توانمندي اعضاي هيأت علمی آن
است ،حال اين سؤال مطرح است که آیا با روش و دانش دیروز می توان دانشجو معلمان امروز را برای آینده
آموزش داد؟ بعالوه براي همگام شدن با تحوالت کنونی جامعه ،دانشگاه فرهنگيان چه گام هايی را بايد طی کند؟ شواهد
حاکی از آن است که دوره هاي تربيت معلم در ايران از لحاظ آموزشی و پژوهشی از کارآيی و اثربخشی الزم برخوردار
نبوده است و نياز به بررسی ،پژوهش ،بازنگري و برنامه ريزي مجدد دارد .به همين دليل در راستاي تحقق اهداف مذکور،
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جستجو در دو محور مرتبط با مهارت هاي تدريس و پژوهشگري ،صورت گرفت که در ادامه به نتايج برخی از آنها اشاره
می گردد:
در زمينه کارآمدي آموزشی يا همان مهارت هاي تدريس ،محمدزاده شريف ( )1377اولين اولويت نيازهاي آموزشی
اعضاي هيأت علمی را ،روش تدريس با تأکيد بر آموزش دانشگاهی اعالم کرد .نتايج مرتضوي ( )1383نشان داد که
کاربرد روش تدريس مناسب ،سبب شور و نشاط درکالس ،افزايش باور و توقع دانشجو ،مشارکت دانشجو در ادارة کالس،
مراجعه بيشتر به ساير متون درسی ،افزايش ماندگاري و کاهش غيبت از کالس درس می شود (به نقل از فالح.)1388 ،
يافته هاي سبزواري و تيم همکار ( )1385حاکی از آن است که بيشترين نياز آموزشی اعضاي هيأت علمی در حيطة
آموزش و يادگيري مربوط به شيوه هاي تدريس و سبک هاي يادگيري است .اسدي ،عطااله و همکاران ( )1390نيز
اولويت انتخابی نيازهاي آموزشی اعضاي هيأت علمی را طراحی تدريس و کاربرد مناسب روش هاي تدريس اعالم نمودند.
نتايج امين خندقی و سيفی ( )1392نيز نشان داد بين نظر دانشجويان و اعضاي هيئت علمی در خصو اختالف ميان
وضعيت موجود و وضعيت مطلوب ،ميزان به کارگيري مهارت هاي تدريس و ميزان اهميت مهارت ها تفاوت معناداري
وجود دارد .محققان ديگري همچون ترک زاده و همکاران ( )1392هم نشان دادند که بين نيازهاي آموزشی اعضاي
هيأت علمی در زمينة مهارت هاي تدريس با توجه به مرتبة علمی و سابقه خدمت ،تفاوت معنادار وجود دارد.
در همين رابطه نگاهی به پژوهش هاي مرتبط خارجی نيز الهام بخش خواهد بود .به عنوان مثال ،شواهد جمع آوري
شده توسط کنن و نيوبل )1995( 1نشان داد که بين رويکرد استاد به تدريس و کيفيت نتايج يادگيري دانشجويان ارتباط
وجود دارد (به نقل از نصر و همکاران،1385 ،

 .)28 ،از نظر پاتريک و اسمارت )1998( 2برخورداري از مهارت هاي سخنرانی

و تفهيم مطالب و ارائه مطالب به نحو مناسب و قابل درک در کالس درس اثربخشی تدريس اعضاي هيئت علمی را ارتقاء بخشد.
در همين راستا ويشان )1999( 3نيز در مطالعة خود شش مهارت اثربخش را براي تدريس مؤثر معرفی کرده است که عبارت است
از )1 :دانش تخصصی يا دانش حرفه اي )2 ،4برنامه ريزي براي آموزش )3 ،5اجراي راهبردهاي آموزشی )4 ،6مديريت منابع و
نيروي انسانی )5 ،7ارزشيابی از ميزان يادگيري دانشجويان 8و  )6مسئوليت حرفه اي .9از نظر وي برنامه ريزي براي آموزش به
معناي توانايی مدرس در آماده ساختن تجارب يادگيري و ايجاد فرصت براي کسب دانش و مهارت هاي قصد 10شده می باشد.

کالرک 11و همکاران ( )2004در مطالعة خود ارتقاي مهارت هاي تدريس را به عنوان مهمترين موضوع و مهم ترين نياز
آموزشی از سوي اساتيد دانشگاه مطرح نمودند .گادفري 12و همکاران ( )2004نيز به اين نتيجه اذعان نمودند که گذراندن
دوره هاي آموزشی در رابطه با تدريس ،موجب افزايش و ارتقاء توانايی اساتيد در زمينة مهارت هاي تدريس شده است.
در اين رابطه استيسکال )2008( 13نشان داد که بين وضع موجود و مطلوب اساتيد موسسة آموزشی نوال در زمينة مهارت
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هاي تدريس تفاوت وجود داشته و پاسخگويان بر اين باور بودند که بسياري از نيازهاي آموزشی و علمی آنها تامين نشده
است .بعالوه يافته هاي پژوهشی کاتايام )2010(1بر اين نکته تأکيد دارد که آموزش مؤثر جهت کاهش نيازهاي آموزشی
استادان بايد شامل مواردي همچون استفاده از نوارهاي ويديويی در زمينة مهارت هاي تدريس و سبک هاي يادگيري هم
باشد .جاستين )2012( 2در رسالة دکتري خود تأکيد می کند که «آموزش» بايد خود به عنوان عامل تغيير دهنده مد
نظر باشد ،تا عاملی که تغيير بر آن واقع می شود .وي بر اين عقيده است که تغيير جهتی در برنامه هاي آموزش عالی
وجود دارد .تغييرجهتی که از تمرکز بر تدريس به سوي تمرکز بر يادگيري در حرکت است .نتايج الگودور ،3و
دوتونگ )2014(4نيز نشان داد که تسلط و آشنايی با رويکردهاي مختلف تدريس و طراحی برنامه هاي درسی ،تسلط
نظري اعضاي هيات علمی را نشان می دهد و باالخره تاندتر و همکاران )2014( 5زمينه هاي مختلف نيازهاي آموزشی
اعضاي هيات علمی دانشگاه را با اين شرح ارائه نمودند )1 :زمينة تدريس و يادگيري شامل مؤلفه هايی چون :روش هاي
تدريس ،نظريه ها و مفاهيم يادگيري و تدوين منابع آموزشی )2 ،زمينة مهارت هاي پژوهشی شامل مؤلفه هايی هم چون:
روش هاي پژوهش کمی و کيفی ،بررسی هاي پيمايشی ،توانايی در نوشتن پيشنهاده هاي پژوهشی ،تدوين و ارسال مقاله
هاي پژوهشی براي مجالت.
در زمينة "کارآمدي پژوهشی" نيز ،با توجه به اين مهم که مراکز دانشگاهی بيشترين تعداد محققان و پژوهشگران
را در خود جاي داده اند ،بنابراين انتظار برخورداري اعضاي هيأت علمی آن از توان و عملکرد پژوهشی قابل دفاع ،امري
الزم و ضروري است .بر اين اساس جستجوي راه هاي بهبود کارايی پژوهشی اساتيد دانشگاهی ،يک رويکرد راهبردي
ا ست که می بايد مورد اهتمام م سئولين آموزش عالی قرار گيرد .وليکن نتايج مطالعات ن شان دهنده ضعف عمومی
فعاليت هاي پژوهشی علوم انسانی مراکز دانشگاهی کشور در مقايسه با جوامع پيشرفته است )عزيزي و پارسا:1390 ،
237؛ صبوري 1387 ،و عزيزي .)1391 ،لذا شايسته است به مسأله پژوهش به عنوان يک عنصر نهادي نگريسته شود تا
جايگاه خا خود را بيابد که البته الزمة آن توجه بيشیییتر به امر پژوهش ،رفع آثار منفی فرهنگی موجود در جامعه و
گسیترش فرهنگ پژوهش اسیت .سیزاوار اسیت شیرايطی فراهم شیود که با واگذاري اختيارات خا و بيشیتر به مراکز
آموزشی از جمله دانشگاه فرهنگيان ،موجبات فعال تر شدن امر تحقيقات آموزشی فراهم آيد .بدون ترديد مدرسی که از
ذهنيت دقيق و پژوهشییگرانه برخوردار باشیید ،ضییمن درک ماهيت تحقيق ،مولود آن که همان نوآوري هاي آموزشییی و
تربيتی است را با مقاومت کمتري پذيرفته و به کار خواهد بست .وصول به چنين نتيجة مثبت و سازنده اي بخصو در
مواردي که استاد نقش مجري پروژه اي که خود بر اساس تشخيص نياز حرفه اي ،ضرورت اجراي آن را احساس نموده
اسییت ،به مراتب سییهل تر و امکان پذيرتر خواهد بود .به طور کلی توجه و ارزش گذاري به امر پژوهش ،بخصییو اقدام
پژوهشی ،می تواند در اولويت هدف هاي آموزش مبتنی بر پژوهش در دانشگاه فرهنگيان باشد.
به اين ترتيب در راسییتاي تحقق اين هدف نيز ،جسییتجو در دو محور تحقيقات مرتبط داخلی و خارجی صییورت
گرفت .به عنوان مثال برخی از محققان معتقدند که درصیید قابل توجهی از پايان نامه ها ،به طور کامل داراي معيارهاي
يک پژوهش علمی ني ستند و لذا براي باال بردن کيفيت پايان نامه ها و افزايش دانش و توان پژوه شی دان شجويان ،بايد
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تدابيري انديشيده شود (اکرمی1371،؛ الحسينی1376،؛ معين پور1378 ،؛ پيمان .)1379 ،نتايج دهقان و پرتو ()1381
مؤيد اين نکته است که ترسيم برنامه هاي درسی و آموزش هاي دانشگاه فرهنگيان ( مراکز تربيت معلم سابق) حکايت
از بی توجهی به آموزش پژوهش محور دارد .سل سبيلی ( )1382در آ سيب شنا سی برنامة در سی مراکز تربيت معلم،
متناسب نبودن برنامه ها و فعاليت آموزشی را با رويکرد پژوهش محوري مطرح کرده است .نتايج کفاشی ( )1389نشان
داد بين ارزش و منزلت پژوهشگر ،عملکرد مديريت پژوهشی ،نوع فعاليت تحقيقاتی ،امکانات تحقيقاتی دانشگاه و ميزان
گرايش آنها به انجام فعاليت هاي علمی و پژوهشی رابطة معنی داري وجود دارد.
برخی از محققان نيز معتقدند که عوامل فردي و سییازمانی هر دو بر کاهش انگيزه هاي پژوهشییی مؤثرند  ،کمبود
امکانات ،ضعف مديريت ها ،ضوابط دست و پاگير اداري ،موانع شخصی ،مسائل اجتماعی و مشکالت اقتصادي از جمله
عوامل بازدارنده انجام پژوهش ه ستند (مکی آل آقا1386 ،؛ ح سين پور  .)1390،از ديدگاه اع ضاي هيأت علمی عوامل
اجتماعی فرهنگی ،اقت صادي ،سازمانی ،آموز شی و فردي ،پنج مانع ا صلی بازدارنده پژوهش در بين اع ضاي هيأت علمی
می باشیید که موانع اقتصییادي مهمترين مانع و موانع فردي کمترين مانع ذکر شییده اسییت (حسییينی شییاوون و جاهد،
 .)1391نتايج مرادي و همکاران ( )1392نيز نشیییان داد که چهار گروه مختلف مانع ،فرا روي پژوهش هاي زيرمجموعة
وزارت علوم قرار دارد .اين موانع عبارتند از موانع محيطی ،فردي ،سیییازمانی و فنی .از بين کليه عوامل مورد بررسیییی،
فقدان «فرهنگ تحقيق» بيشترين تأثير را بر انجام پژوهش ها داشته است.
در اين راسیییتا نگاهی به نتايج پژوهش هاي مرتبط خارجی نيز ،الهام بخش می باشییید ،به عنوان مثال نتايج هال و
همکاران ( )1988ن شان داد که فقط  20در صد از مقاالت براي انت شار در ن شريات آمريکايی قابل قبول بوده 38 ،در صد
آنها نياز به اصالحات کم 27 ،درصد آنها نياز به اصالحات اساسی و  15درصد نيز صالحيت انتشار در نشريات را نداشته
اند .نتايج پژوهش وتى ،بالمى و مورلى ،)2008( 1در ک شورهاى ا ستراليا ،انگل ستان و زالند نو ،ن شان داد که عملکرد
پژوهشی اعضاي هيأت علمی با عملکرد آنان در تدريس رابطة مثبت دارد ولى با پست اجرايى رابطة معکوس دارد .نتايج
آرتينو و براون )2009(2نشان داد که وجود رقابت شديد بين دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی در مواقعی زمينه را براي
بروز رفتارهاي پژوهشی غير اخالقی مهيا می کند ،زيرا تعداد مقاالت و تحقيقات اعضاى هيأت علمى ،در اغلب موارد به
عنوان امتياز براي آنان تلقی می شود .مدل نوآورانه جيندال ا سنپ و همکاران )2009(3توانايی ر شد حرفه اي اع ضاي
هيأت علمی در زمينة مهارت هاي پژوهشی را شامل اين موارد می دانند:
 )1ارزيابی نيازهاي آموزشی و پژوهشی )2 ،تنظيم هدف هاي آموزشی و مهارت هاي پژوهشی (گرين .)2006،4در
واقع ،اعضییاي هيأت علمی بايد به طور مسییتمر آموزش ببينند و به موازات آن آموزه هاي پژوهشییی فکورانه را به طور
مستقل پياده سازند (بتس .)2004،5راش و ويلر )2011( 6هم معتقدند که اع ضاي هيأت علمی عالوه بر م سئوليت هاي
آموز شی ،نيازمند اين می با شند که محققانی کارآمد و مولد با شند .اين مطالعه ن شان داده ا ست که ا ساتيد اغلب در
زمينة فعاليت هاي پژوهشیی ،همکاري و حمايت الزم را دريافت نمی کنند .ويتورد و همکاران )2012( 7معتقدند که در
ارتباط با فعاليت تحقيقی و پژوهشییی اعضییاي هيأت علمی چند حالت وجود دارد )1 :حالت عدم مشییارکت که در آن
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اسیییاتيد زمان و وقت کافی براي انجام تحقيق يا حتی کاربرد اين تحقيقات را ندارند )2 ،حالتی که اسیییاتيد فقط در
جمعآوري داده ها يا ارزشییيابی تحقيقات ديگران شییرکت دارند )3 ،حالتی که اسییاتيد در مديريت پروژه هاي تحقيقاتی
شرکت دارند )4 ،حالتی که اساتيد به عنوان شرکتکنندگان آکادميکی فقط تيم هاي نظارتی و مالی را رهبري میکنند،
 )5ناآشیینايی اسییاتيد با موازين و اخالق پژوهشییگري )6 ،تمرکز بر برگزاري کارگاه هاي آموزشییی در زمينه روش هاي
تدريس و توجه ناکافی به آموزش مهارت هاي پژوهشی ( ويتورد 1و همکاران.)2 :2012،
از نظرآل قامدي و همکاران )2012( 2کمبود آگاهی و نگرش اعضیاي هيأت علمی ،عدم اختصیا بودجه  ،نبود
ارتباط مؤثر بين توليدکنندگان و استفاده کنندگان دانش و عدم تعهد و اولويت دهی بسياري از دانشگاهيان به انتقال
دانش ،از موانع انتقال دانش حا صل از فعاليت هاي پژوه شی می با شد .بر ا ساس نتايج سال سبرگ و همکاران)2012(3
اع ضاي هيأت علمی نيازمندند که بر مجموعه اي از مهارت هاي اجتماعی و پژوه شی م سلط با شند .اين محققان مقوله
هاي زير را در راستاي نيازهاي پژوهشی اعضاي هيأت علمی استخراج نمودند )1 :زمينه ،چارچوب و پيش بايست هاي
پژوهشییگري به صییورت گروهی )2 ،مشییارکت و همياري علمی و پژوهشییی اسییاتيد  )3 ،تأمين بودجه و تسییهيالت)4 ،
ارزيابی مهارت هاي پژوهشیییی به طور مسیییتمر  )5توجه به مهارت هاي علمی و حر فه اي )6 ،اخالق پژوهشیییگري.
اسميت )2012(4نيز مهارت پژوهشگري و مهارت تدريس و آموزش را از مهارت هاي اساسی و پايه اي مورد نياز اعضاي
هيأت علمی دان سته و معتقد ا ست که ا ساتيد ،اولين مهارت مورد نياز خود را مهارت هاي پژوه شگري دان سته و همگی
باالتفاق بر آموزش اين مهارت ها از بدو اسیییتخدام و به طور مسیییتمر تأکيد داشیییته اند .کلم )2013(5نيز نشیییان داد؛
متخ ص صان صنعتی و اع ضاي هيأت علمی دان شگاه هر دو گروه ت سلط بر مهارت هاي پژوه شگري (آ شنايی با روش ها،
نرم افزارها ،دانش و مهارت هاي کليدي و به روز پژوه شگري) را در يک سطح مورد توجه قرار داده اند .و باالخره روهور
و اسوک )2014(6نيز نشان دادند که بيشتر اعضاي هيأت علمی بر اين باورند که وضعيت موجود منابع پژوهشی در حد
متو سط ني ست .آنان اعتقاد دارند که ر شد مهارت هاي پژوه شی ،شاخ صی براي برتري و پي شرفت علمی مح سوب می
شییود .در يک جمع بندي کلی می توان نتيجه گرفت که در دانشییگاه ها ،اعضییاي هيأت علمی به عنوان عناصییر کليدي
پي شرفت مح سوب می گردند و در حقيقت يکی از با ارزش ترين منابعی ه ستند که جامعه براي پي شرفت و تو سعه در
اختيار دارد ،بنابراين کيفيت کار علمی دانشیییگاه ها اعم از تدريس و پژوهش بيش از هر چيز به پويايی و توانمندي
اعضاي هيأت علمی آن بستگی دارد.
به اين ترتيب لزوم توجه به آنچه بيان شد ،پژوهشگر را بر آن داشت تا در راستاي تحقق اهداف فوق به شناسايی نيازهاي
اعضاي هيأت علمی دانشگاه فرهنگيان در دو زمينة تدريس و پژوهش ،بپردازد .قابل توجه است که آئين نامة ارتقاء مرتبة اعضاي
هيأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور ،چهار فعاليت اصلی شامل )1 :فعاليت هاي فرهنگی ،تربيتی ،اجتماعی؛
 )2فعاليت هاي آموزشی؛  )3فعاليت هاي پژوهشی و فناورانه؛  )4فعاليت هاي علمی و اجرايی را براي ارتقاء مرتبة اساتيد دانشگاه
ها مالک قرار داده است ( آيين نامة ارتقاء اعضاي هيأت علمی دانشگاه ها .)1390 ،بر اين اساس در اين مقاله به طور ويژه فعاليت
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بخش « »2و « »3يعنی فعاليت هاي آموزشی و پژوهشی اساتيد مد نظر قرار گرفته است .به اين ترتيب هدف کلی اين پژوهش
"تبيين و اولويت بندي نيازهاي آموزشی اعضاي هيأت علمی دانشگاه فرهنگيان" در دو زمينه مذکور می باشد که در قالب هشت
سؤال پژوهشی به شرح زير مورد بررسی قرار گرفته است:
 -1نيازهاي آموزشی اعضاي هيأت علمی در زمينة «مهارت هاي تدريس» کدامند؟

 -2نيازهاي آموزشی اعضاي هيأت علمی در زمينة «مهارت هاي پژوهشی» کدامند؟
 -3تا چه اندازه اعضاي هيأت علمی در زمينة «مهارت هاي تدريس » نياز به آموزش دارند؟

 -4تا چه اندازه اعضاي هيأت علمی در زمينة «مهارت هاي پژوهشی» نياز به آموزش دارند؟
 -5مهمترين نيازهاي آموزشی اعضاي هيأت علمی در زمينة « مهارت هاي تدريس » کدامند؟
 -6مهمترين نيازهاي آموزشی اعضاي هيأت علمی در زمينة «مهارت هاي پژوهشی» کدامند؟
 -7آيا بين نيازهاي اعضاي هيأت علمی در زمينة «مهارت هاي تدريس» با توجه به متغيرهاي جمعيت شناختی (جنس،
مدرک تحصيلی ،سنوات خدمت و استان محل خدمت) تفاوت وجود دارد؟

 -8آيا بين نيازهاي اعضاي هيأت علمی در زمينة «مهارت هاي پژوهشی » با توجه به متغيرهاي جمعيت شناختی
(جنس ،مدرک تحصيلی ،سنوات خدمت و استان محل خدمت) تفاوت وجود دارد؟

روش پژوهش
الف) نوع پژوهش :پژوهش حاضر ،توصيفی -تحليلی پيمايشی است .در انجام بخش هاي مختلف اين پژوهش به
تناسب موضوع ،دو رويکرد کيفی 1و کمی 2به کار رفته است .از روش کيفی ،براي جمع آوري اطالعات از صاحب نظران تعليم
و تربيت در مورد نيازهاي آموزشی اعضاي هيأت علمی و از روش کمی براي جمع آوري نظرات از مدرسان موظف و اعضاي
هيأت علمی دانشگاه فرهنگيان استفاده شده است .از يافته هاي بخش کيفی يعنی متن مصاحبه ها ،عالوه بر پاسخگويی به
سؤال هاي پژوهش ،براي ساخت ابزار بخش کمَی نيز استفاده گرديده است .براي ساخت ابزار ،پس از پياده سازي متن
مصاحبه ها ،با محور قرار دادن نيازهاي آموزشی مورد نظر در سؤاالت پژوهش ،گويه هاي اساسی مربوط به زمينة «مهارت
هاي تدريس» و «مهارت هاي پژوهشی » استخراج و در متن پرسشنامه قرار گرفت .با اين توضيح ،در اين پژوهش روش
ترکيبی اکتشافی 3نيز به کار رفته است (پالنوکالرک 4و همکاران،2008 ،

372؛ کرسول 5و پالنوکالرک،2007 ،

-62

.)72
ب) جامعة آماری و نمونه :جامعة آماري اين پژوهش شامل دو بخش است :الف) صاحب نظران و متخصصان
تعليم و تربيت در سطح کشور ،بخش کيفی جامعة آماري اين پژوهش را تشکيل می دهند .در اين پژوهش با  19نفر از
صاحب نظران تعليم و تربيت کشور مصاحبة نيمه ساختار يافته انجام گرفته است که نمونه اين پژوهش بوده اند ( 5نفر از
مسئولين يا سرپرستان 4 ،نفر از معاونان آموزشی و پژوهشی 1 ،نفر سرگروه آموزشی و  5نفر از مدرسين موظف و اعضاي
هيأت علمی با تجربة دانشگاه فرهنگيان در سطح کشور و همچنين  4نفر از اساتيد صاحب نظر دانشگاه اصفهان) .ب) مدرسين
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موظف و اعضاي هيأت علمی دانشگاه فرهنگيان در قطب چهار کشور شامل استان هاي اصفهان ،چهار محال بختياري،
لرستان ،يزد ،خوزستان و ايالم ،1جامعة آماري بخش کمی اين پژوهش را تشکيل می دهند .توزيع فراوانی مدرسين موظف
و اعضاي هيأت علمی جامعة مورد نظر به تفکيک جنسيت و مدرک تحصيلی در جدول ( )2آمده است.
جدول :1توزیع فراوانی مدرسین و اعضای هیأت علمی جامعة پژوهشی
جنسیت

زن

مرد

جمع

جامعه
اعضاي هيأت علمی فوق ليسانس

45

66

111

اعضاي هيأت علمی دکتري

27

43

70

109

181

72

جمع

ج) روش نمونه گیری و حجم نمونه :روش نمونه گيري اوليه براي انتخاب صاحب نظران و متخصصان تعليم و
تربيت در اين پژوهش ،هدفمند بوده است (کرسول .)2007 ،در واقع افرادي انتخاب شده اند که در رابطه با موضوع اين
پژوهش« ،نمونه هاي بارز» به شمار آمده و از اطالعات ارزشمندي برخوردار بوده اند (ويليامز .)79 ،2006 ،2عالوه بر روش
نمونه گيري هدفمند ،در جريان مصاحبه ها از روش نمونه گيري شبکه اي نيز استفاده شده است ( نوي.)330 ،2008 ،3
در اين شيوه ،از اولين مصاحبه شوندگان خواسته شده است تا افراد ديگري را که براي انجام مصاحبه پيرامون موضوع پژوهش
مناسب می دانند ،معرفی نمايند .در مورد صاحب نظران تعليم و تربيت ،حجم نمونه به صورت کمی محاسبه نشده است .چون
5
براي پژوهش کيفی نمونة بسيار بزرگ يا کوچک توصيه نشده ،بلکه حصول معيارهايی مانند اشباع داده ها 4و تکرار اطالعات
کفايت حجم نمونه را نشان می دهد (آنياگ بازي 6و ليچ242 ،2007 ،7؛ گست 8و همکاران ،59 ،2006 ،شريفيان و
همکاران .)54 ،1392 ،براي انتخاب مدرسين موظف و اعضاي هيات علمی دانشگاه فرهنگيان در استان هاي مورد نظر نيز
از روش نمونه گيري تصادفی طبقه اي يا اليه اي 9استفاده شد .به اين گونه که همگی مدرسان موظف و اعضاي هيأت علمی
دانشگاه فرهنگيان در استان هاي اصفهان ،چهار محال بختياري ،لرستان ،يزد ،خوزستان و کرمانشاه ،در گروه هاي مختلف
آموزشی انتخاب شدند .نمونة بخش کمی اين پژوهش در مجموع  150نفر مدرس موظف و عضو هيأت علمی شامل  45نفر
( 30/6درصد) با مدرک دکتري و  102نفر ( 69/4درصد) با مدرک کارشناسی ارشد و سه نفر بدون پاسخ بوده است (از نظر
جنسيت  89نفر مرد و  56نفر زن و  5نفر بدون پاسخ) .حجم مدرسان و اعضاي هيأت علمی به چند صورت محاسبه شده
است .در روش اول با استفاده از فرمول حجم نمونة کوکران ،تعداد مورد نياز مدرسان و اعضاي هيأت علمی دانشگاه فرهنگيان

1

اين دليل که استان ايالم فاقد مدرس موظف و عضو هيأت علمی بود ،لذا پس از مشورت با اهل فن - ،الزم به ذکر است که به
استان همجوار آن يعنی کرمانشاه که از نظر متغير هاي مربوط به اين پژوهش تا حدي مشابه هستند ،از قطب سه کشور انتخاب و
جايگزين ايالم گرديد.
2
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3
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براي نمونة پژوهش مشخص گرديد (طبق فرمول کوکران تعداد  123پرسشنامه کفايت می کند) .عالوه بر اين ،پس از انجام
پژوهش ،توان آماري آزمون ،محاسبه و با توجه به اينکه توان آماري برابر با  1بود ،کفايت حجم نمونه تاييد شد.
د) ابزارگردآوری اطالعات :در اين پژوهش از دو ابزار مصاحبة نيمه ساختار يافته و پرسشنامة محقق ساخته
استفاده شده است .پژوهشگر براي کسب ديدگاه هاي صاحب نظران تعليم و تربيت در مورد موضوع مورد نظر ،با آنان مصاحبه
انجام داده است .روايی فرم مصاحبه از سوي افرادي که روايی پرسشنامه را مطالعه نموده اند ،بررسی و تأييد گرديد .پايايی فرم
مصاحبه با قرار دادن خالصة مطالب و مقوله هاي تعيين شده در اختيار سه نفر آگاه به روش هاي پژوهش کيفی و اعمال نظرهاي
آنان و نيز با استفاده از روش سه سوسازي(1مقايسه يافته هاي حاصل از مصاحبه و پرسشنامه) بررسی شده است .از آنجا که
پيرامون موضوع اين پژوهش پرسشنامة استاندارد شده اي وجود نداشت ،براي جمع آوري اطالعات از نمونة مورد نظر ،پرسشنامة
محقق ساخته به کار رفته است.
به منظور تعيين روايی محتوايی 2دو ابزار مصاحبه و پرسشنامه ،از نظرهاي  12نفر از اعضاي هيأت علمی دانشکده علوم
تربيتی و روان شناسی دانشگاه اصفهان که در اين زمينه از تخصص الزم برخوردار بوده اند ،استفاده گرديد .براي برآورد پايايی و
همبستگی درونی سواالت پرسشنامه از آلفاي کرانباخ استفاده شد .پس از انجام مطالعه مقدماتی بر روي  36نفر از افراد جامعه

و تجزيه و تحليل پرسشنامه ها ،پايايی زمينة مهارت هاي تدريس  0/910و پايايي زمينة مهارت هاي پژوهشي 0/916
برآورد گرديد .جهت بررسی روايی سازه پاسخ هاي به دست آمده با استفاده از تحليل عامل و با روش چرخشی واريماکس مورد
تحليل قرار گرفتند .بر اين اساس تعداد گويه ها و مؤلفه ها بدون تغيير باقی ماند. .معيار باقی ماندن گويه ها در پرسشنامه داشتن
حداقل بار عاملی  0/4بود .نتايج آزمون KMO = /900و آزمون بارتلت براى بررسى کرويت داده ها Bartlett = 742/144
 p>0/01معنى دار و رضايت بخش بوده است .مقدار ارزش هاي ويژه و درصد واريانس قابل توجيه براى عامل مهارت هاي تدريس
 62/936و  5/035مى باشد که نشان دهنده اعتبار مناسب ابزار هستند.
در زمينة مهارت هاي پژوهشی نيز ،نتايج آزمون  KMO =0/860و آزمون بارتلت براى بررسى کرويت داده ها =1000/943
 p>0/01 Bartlettمعنى دار و رضايت بخش بوده است .مقدار ارزش هاي ويژه و درصد واريانس قابل توجيه به ترتيب براى
عامل مهارت هاي پژوهش  58/888و  5/889مى باشد که نشان دهنده اعتبار مناسب ابزار هستند.

است شده ارائه هايی ها روش مصاحبه از حاصل اطالعات تحليل اطالعات :براي
کرد (کرسول -144 ،2007 ،تحليل را مصاحبه شوندگان هاي ديدگاه و ها گزاره آنها ،از استفاده با می توان که
هاي داده تحليل براي ماسون .)96 -91 ،2002 ،4به طور معمول 147-125؛  ،2004همکاران177 ،؛کمبل 3و
ها ،6داده سازماندهی ها ،5داده سازي از :فراهم عبارتند که استفاده می شود چند مرحله يا گام از مصاحبه از حاصل
داده ارائه نهايت ،در و کدها  8کردن ترکيب و متمرکز و کدگذاري طريق از ها مقوله قالب ها 7در تلخيص داده و تقليل
 ،148 ،2007به نقل از شريفيان و همکاران .)54 ،1392 ،به اين بحث (کرسول ،يا جدول تصوير ،صورت به ها
ها پژوهش حاضر نيز مراحل تجزيه و تحليل داده ها به صورت فوق انجام گرديد .به اين صورت که مصاحبه در طريق
آنها با بندي مقوله افراد ،هاي گفته نويسی و ماشين سازي پياده با و سپس انجام صوت ضبط با و حضوري صورت به
تحليل و تجزيه ه) روش هاي گردآوري و
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هاي شده و گزاره ها در مقوله مطرح موارد مقوله بندي و پايايی ،تعيين و پس از کمک نرم افزار مکسی 1انجام شده
و در نهايت يافته ها به صورت جدول و بحث ارائه گرديده است .براي گرد آوري داده ها به وسيلة گرفت قرار مربوطه
پرسشنامه بين الکترونيکی ،و عادي پست طريق از ارسال و حضوري اعضاي هيأت علمی به روش پرسشنامة مربوط به
هاي داده تحليل و تجزيه براي.گرديد گردآوري  150عدد پرسشنامه تعداد متعدد ،پيگيرهاي از پس توزيع و آنان
سطح در گرديد .محاسبه فراوانی و ميانگين توصيفی ،شد .در سطح استفاده استنباطی و توصيفی آمار کمی ،از
اين ها از داده که مواردي در شد .بررسی ها واريانس همگنی و بودن نرمال ويژگی دو از نظر ها داده ابتدا استنباطی،
آزمون استفاده گرديد .ناپارامتريک هاي از آزمون صورت اين غير در و پارامتريک آزمون از بود ،برخوردار ويژگی دو
تک متغيره با ميانگين  tپژوهش شامل آزمون تحليل واريانس چند راهه ،تحليل عوامل و اين در استفاده مورد هاي
فرضی سه بوده است (با توجه به اينکه ابزار پژوهش داراي طيف ليکرت پنج تايی( از  1تا  ) 5بود ،ميانگين سه ( )3حد
متوسط داده ها در نظر گرفته شد).

یافته های پژوهش
از آنجا که روش اين پژوهش ترکيبی (کيفی -کمی) است ،لذا يافته هاي کيفی و کمی به تفکيک و بر اساس سواالت
پژوهش ارائه شده است .در بخش کيفی با استفاده از روش مقوله بندي بر اساس گام هاي تحليل داده هاي کيفی ،اقدام به
تحليل داده ها شده است .بدين منظور پس از پياده سازي متن  19مصاحبه ،به منظور شناسايی ،نيازهاي آموزشی اعضاي
هيأت علمی دانشگاه فرهنگيان ،موارد چندين بار موردکند و کاو قرار گرفت و جمالت معنی دار در تک تک مصاحبه ها مشخص
گرديد و  168گزاره (کد) استخراج شد .پس از انجام تحليل محتوا بر روي گزاره هاي به دست آمده ،در مرحله دوم  107و در
مرحلة سوم  77گزاره حاصل شد و بر اين اساس نيازهاي آموزشی اصلی تعيين گرديد .در ادامه نيازهاي آموزشی و مؤلفه هاي
اظهار شده توسط مصاحبه شوندگان ،استخراج و در جداول (2و  )3ارائه شده است .در ادامه پاسخ به سؤاالت پژوهش ،ارائه می
گردد:

 -1نیازهای آموزشی اعضای هیأت علمی در زمینة «مهارت های تدریس» کدامند؟
از نظر صاحب نظران مصاحبه شونده  12نياز آموزشی مختلف مندرج در جدول  2مهمترين نيازهاي اعضاي هيأت علمی
را در زمينة مهارت هاي تدريس تشکيل می دهد که در ادامه مطرح و همراه با مختصري از گزيدة مصاحبه ها ارائه می گردد.

جدول  :2مهم ترین توانمندی های شغلی اظهار شده توسط مصاحبه شوندگان در زمینة
"مهارت های تدریس"
فراوانی

درصد

ردیف

1

 -1توانايی انتقال دانش و مفاهيم درسی به دانشجو معلمان

14

74

2

 -2آشنايی با تجارب عملی استادان داراي کيفيت تدريس باال از طريق روايت مستقيم آنان و يا مشاهده

13

69

3

 -3توانايی انتخاب روش تدريس متناسب با موضوع درس و نوع کالس

12

63

4

 -4آشنايی با مبانی روان شناختی تدريس (روش هاي ياددهی – يادگيري)

11

58

5

 -5آشنايی با رويکردهاي متنوع در تدريس (رويکرد دانشجو محوري يا استاد محوري)

10

53

6

 -6آشنايی با روش هاي پرکاربرد تدريس (روش هاي تدريس فعال ،درس پژوهی)

10

53

مؤلفه ها در زمینه مهارت های تدریس

1

. MAX. QDA
53

7

 -7آشنايی با استانداردها و شاخص هاي عمومی تدريس (فن بيان و سخنوري ،توان پاسخگويی به سؤاالت)

9

47/5

8

 -8توانايی کاربرد روش تدريس ترکيبی

9

47/5

9

 -9آشنايی با مبانی فلسفی تدريس و فلسفة وجودي آموزش

8

42

10

 -10آشنايی با شاخص ها و استاندارهاي آموزشی از طريق نظارت کلينيکی

7

37

11

 -11مهارت در کاربرد شيوة تدريس مشارکتی يا گروهی

7

37

12

 -12آشنايی با اهداف برنامة درسی دانشجو– معلمان در زمينة مهارت هاي تدريس

6

32

 -1توانایی انتقال دانش و مفاهیم درسی به دانشجو معلمان :مهارت در انتقال دانش و مفاهيم توسط  14نفر ( 74درصد)
از مصاحبه شوندگان مورد تأکيد قرار گرفت به عنوان مثال از نظر اولين مصاحبه شونده " هنر انتقال دانش و مفاهيم يکی از
مهمترين نيازهاي آموزشی اساتيد است که از طريق آموزش ،شرکت در جشنواره هاي تدريس برتر ،کارورزي و آموزش هاي پيش
از خدمت قابل تقويت است".از نظر چهاردهمين فرد مشارکت کننده ،در واقع وجود سه نوع علم مختلف ،الزمة يک مدرس خوب
و موفق در دانشگاه فرهنگيان است که عبارتند از:
الف -علم اول :داشتن "دانش تخصصی" (علم بيانی معلم) است ،يعنی موضوع رشته اي را که تدريس می کند ،بايد به خوبی
بداند و بر آن مسلط باشد.
ب -علم دوم :دانستن "روش تدريس" (علم رويه اي) است ،يعنی آگاهی از روش هاي تدريس و متناسب با دانش و محتواي
مورد نظر.
ج -علم سوم :دانستن "روانشناسی تربيتی" (علم زمينه اي) است ،يعنی توانايی ايجاد انگيزه در فراگير براي يادگيري دانش و يا
همان ضرورت و نياز به درس خواندن و ادامة تحصيالت.
 -2آشنایی با تجارب عملی استادان دارای کیفیت تدریس باال از طریق روایت مستقیم آنان یا مشاهده :اين نياز آموزشی
توسط  13نفر ( 69درصد) از مصاحبه شوندگان مورد تأکيد قرار گرفت .از نظر دوازدهمين مشارکت کننده " :مشاهدة مستقيم
تدريس اساتيد موفق در دانشگاه فرهنگيان و ساير دانشگاه ها ،شرکت در کالس هاي آموزشی داير در سطح دانشکده هاي علوم
تربيتی و يا مشاهده فرايند تدريس اساتيد مراکز تربيت معلم کشورهاي موفقی که در اين زمينه شاخص هستند( ،از طريق حضور
مستقيم ،ايجاد فرصت مطالعاتی ،ويدئو کنفرانس و يا حتی تهية فيلم مستند) می تواند در اين زمينه بسيار راهگشا باشد".
 -3توانایی انتخاب روش تدریس متناسب با موضوع درس و نوع کالس 12 :نفر ( 63درصد) از مصاحبه شوندگان توجه به
اين مهارت را توصيه نموده اند .به عنوان مثال از نظر ششمين مصاحبه شونده " :مهارت تدريس ،يک چشمه از درياي بی کران
علم و هنر معلمی است .به عنوان مثال ،هنر تدريس اين است که معلم بداند متناسب با شرايط کالس و موضوع مورد تدريس از
چه روشی استفاده کند؟ بنابراين هنر و مهارت تدريس ،کاربرد به جا و مناسب روش هاي تدريس است ،که از طريق آموزش و
تمرين ميسر می گردد"..
 -4آشنایی با مبانی روان شناختی تدریس (روش های یاددهی– یادگیری) 11 :نفر ( 58درصد) از مصاحبه شوندگان بر
لزوم توجه به اين نياز تأکيد نمودند .مثالً از نظر نٌهمين مشارکت کننده " :مهارت تدريس نيازمند شناخت مبانی روانشناختی است.
کسی نمی تواند در تدريس ماهر باشد مگر اينکه مبانی روانشناسی را خوب بداند و از نظريه هايی روانشناسی يادگيري که در حوزه
روانشناسی تربيتی قرار دارد ،آگاه باشد ".از نظر مصاحبه شوندگان شماره ( )6و ( )8روانشناسی تربيتی ابزار بسيار کاربردي و مهمی
براي مخاطب شناسی استاد در فرآيند آموزش است .بعالوه درکاربست نظريه هاي يادگيري ،تنظيم اهداف آموزشی و تربيتی،
نوشتن طرح درس و فرآيند ارزشيابی نيز کاربرد فراوانی دارد.
 -5آشنایی با رویکردهای متنوع در تدریس (رویکرد دانشجو محوری یا استاد محوری) :اين نياز آموزشی توسط 10نفر
( 53درصد) از مصاحبه شوندگان مورد تأکيد قرار گرفت .به زعم نٌهمين مصاحبه شونده " :يک مدرس دانشگاه می بايست تمامی
رويکردهاي آموزشی و سبک هاي شناختی را بداند و بتواند در کالس درس از آنها استفاده کند ،مثالً آگاه باشد که در کالس نمی
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توان رويکرد رفتارگرايی را حذف کرد ،اما اگر صرفاً فقط رفتار مورد توجه قرار گيرد و يک نگاه شناخت گرايانه هم نباشد ،باز
دسترسی به هدف حاصل نمی شود .نکته مهم اين است که با کاربرد روش ،مبانی فلسفی شخص نيز شکل می گيرد".
 -6آشنایی با روش های پرکاربرد تدریس (روش های تدریس فعال ،درس پژوهی) :نياز ديگري است که تعداد  10نفر (53
درصد) از مصاحبه شوندگان توجه به آن را ضروري دانسته اند .به نظر هشتمين مشارکت کننده " :قطعاً کسی که قرار است معلم
بشود بايد با مهارت هاي الزم تدريس از جمله استفاده از فناوري هاي نوين تدريس ،روش تلفيقی ،درس پژوهی و آموزش الکترونيکی
آشنا باشد و به صورت عملی مورد آزمون و سنجش قرار بگيرد".
 -7کسب استانداردها و شاخص های عمومی تدریس (قدرت بیان و سخنوری ،توان پاسخگویی به سؤاالت) :مهارت در
حوزة آموزش و آگاهی از استانداردها و شاخص هاي عمومی تدريس وظيفة اصلی يک استاد در دانشگاه فرهنگيان است که  9نفر
( 47/5درصد) از مصاحبه شوندگان بر لزوم توجه به اين نياز تأکيد نمودند .از نظر يازدهمين مصاحبه شونده" :ضرورت دارد که
دانشگاه فرهنگيان ،براي اساتيد و دانشجو معلمان خود استانداردهاي شغل معلمی ،تدريس و آموزش را باز تعريف کند و به طور
تخصصی وارد اين مقوله ها شود .در غير اين صورت صرفاً دانشگاهی مثل ساير دانشگاه ها خواهد بود .قرار نيست دانشگاه فرهنگيان
مثل ساير دانشگاه ها باشد ،بلکه قرار است يک وظيفة خطيرتر يعنی تربيت معلم و توليد معلم را انجام دهد .پس بايد خالء هاي
موجود را در زمينه هاي مذکور پر کند".
 -8توانایی کاربرد روش تدریس ترکیبی :اين نياز آموزشی توسط  9نفر ( 47/5درصد) از مصاحبه شوندگان مورد توجه و تأکيد
قرار گرفت .از ديدگاه ششمين مصاحبه شونده " :هنر تدريس اين است که استاد متناسب با شرايط کالس و موضوع مورد تدريس
از روش هاي ترکيبی استفاده کند و توانايی ترکيب درست روش ها و کاربرد به جا و مناسب آنها را داشته باشد" .
 -9آشنایی با مبانی فلسفی تدریس و فلسفة وجودی آموزش :آگاهی استاد با مبانی فلسفی تدريس ،نيازي است که توسط
 8نفر ( 42درصد) از مصاحبه شوندگان مورد توجه قرار گرفت .به عنوان مثال از نظر نٌهمين مصاحبه شونده " :يک استاد دانشگاه
فرهنگيان می بايست سه مقولة ارزش شناسی ،معرفت شناسی ،هستی شناسی ،مخصوصاً مقولة معرفت شناسی در فلسفه را بداند.
يعنی بداند که آيا نوع آموزشی که می دهد و انتظار دارد دانشجويان در آينده نزديک آن را به عنوان يک نگاه روش شناسی در
تدريس خود بکار ببرند ،چه نوع نگاهی است .او بايد بداند که مبناي فلسفی اش بر اساس کدام مکتب فلسفی است .آيا رويکرد
فلسفی او در حوزة معرفت شناسی صرفاً انتقال دانش است؟ آيا می خواهد دانشجو در آينده معرفت بسازد و خود آفرينشگر باشد؟
اين دو نگاه رويکرد هاي فلسفی متفاوتی را هم می طلبد".
 -10آشنایی با شاخص ها و استاندارهای آموزشی از طریق نظارت کلینیکی :اين نياز توسط  7نفر ( 37درصد) از مصاحبه
شوندگان مورد تأکيد قرار گرفت .از نظر دوازدهمين مصاحبه شونده " :بايد فرصتی باشدکه اساتيد صاحب نظر در امر تدريس،
مشاهده گر تدريس ديگر اساتيد باشند و نقاط قوت و ضعف آنان را تشخيص دهند و به راهنمايی و ارشاد بپردازند .پيشنهاد می
شود که يک گروه استاد توانمند در زمينة مهارت هاي تدريس ،يک کلينيک نظارتی تشکيل دهند تا اساتيد بتوانند به آن کلينيک
مراجعه و نقاط ضعف و مشکالت تدريس خود را در آن مطرح کرده و راهنمايی هاي الزم را دريافت کنند" .
 -11مهارت در کاربرد شیوة تدریس مشارکتی یا گروهی :1تعداد  7نفر ( 37درصد) از مصاحبه شوندگان معتقدند که در حال
حاضر شيوه هاي تدريس پست مدرنيسم در دنيا رو به گسترش است .از نظر چهارمين مصاحبه شونده" :با نگاهی به تغييرات کنونی
در زمينه هاي مختلف روانشناسی و تغيير زواياي روانشناسی تربيتی از جمله در زمينة روانشناسی کودک و بروز نيازهاي آموزشی
جديد ،بدون ترديد تغييرات مذکور ،بر روي روش هاي تدريس تأثير گذار هستند ،ولی متأسفانه اساتيد با اين تغييرات هماهنگ
نمی باشند .بعالوه شيوة تدريس مشارکتی يا شيوة تدريس گروهی در دانشگاه فرهنگيان کم رنگ است .مثالً در کشور ژاپن در
کالس درس فقط يک معلم تدريس نمی کند ،بلکه هميار معلم ،مشاورتربيتی ،معلم سنجش و معلم فناوري با همديگر در آموزش
مشارکت دارند و پس از تدريس به طور گروهی ،به بررسی مشکالت تدريس می پردازند".

- team working

55

1

 -12آشنایی با اهداف برنامة درسی دانشجو -معلمان در زمینة مهارت های تدریس :اين نياز توسط  6نفر (32درصد) از
مصاحبه شوندگان مورد توجه و تأکيد قرار گرفت .از نظر شانزدهمين مصاحبه شونده " :اگر انتظار اين است که دانشجو -معلمان،
در حوزة آموزش و تدريس شايستگی هايی را کسب کنند ،به نظر می رسد که اين هدف خود يک داللتی براي همة مدرسان داشته
باشد .در واقع مدرسان بايد در جهت تحقق اين هدف يا نيل به اين شايستگی ،به نوعی وارد صحنه شوند و در رفتار و منش خود
اين هدف را متجلی کنند .بدون شک يکی از اولويت ها ،آموزش خود مدرسان است و در حقيقت در اين زمينه ،يک نياز آموزشی
جديد براي خود آنان ،بروز و ظهور می کند .مثالً اگر قرار است به دانشجو -معلمان ،مهارت آموزش و روش تدريس ياد داده شود،
يکی از مهمترين زمينه هاي آن ،آموزش خود مدرسان است که الزم است آنان هم به حدي از تسلط ،انتظام فکري و شايستگی در
اين حوزه رسيده باشند (مهر محمدي 18 ،بهمن  ،1392تهران :مصاحبة حضوري).

 -2نیازهای آموزشی اعضای هیأت علمی در زمینة «مهارت های پژوهشی» کدامند؟
از نظر صاحب نظران مصاحبه شونده  12نياز آموزشی مندرج در جدول  3مهمترين نيازهاي آموزشی اعضاي هيأت علمی
دانشگاه فرهنگيان را در زمينه مهارت هاي پژوهشی تشکيل می دهد که در ادامه مطرح و همراه با مختصري از گزيدة
مصاحبه ها ارائه می گردد.
جدول  :3مهم ترین نیازهای پژوهشی اظهار شده توسط مصاحبه شوندگان

یف

فراوانی

درصد

1

آشنايی با اصول و مبانی روش هاي پژوهش کيفی و ترکيبی

14

74

2

تسلط بر مهارت هاي پژوهشگري (روش ها ،نرم افزارها ،دانش و مهارت هاي کليدي و به روز پژوهشگري)

14

74

3

آشنايی با روش هاي پژوهشی پرکاربرد در آموزش و پرورش (اقدام پژوهی ،متن پژوهی ،درس پژوهی روايت پژوهی و
کاوشگري)

13

69

4

آشنايی با روش هاي پژوهشی مختلف و عدم تأکيد صرف بر علوم تربيتی (پژوهش در علوم پايه ،علوم تربيتی

11

58

5

مهارت در يک زبان علمی و بين المللی از جمله انگليسی

11

58

6

آشنايی با آخرين يافته هاي پژوهشی همايش ها و کنفرانس هاي علمی داخلی و خارجی مرتبط

10

53

7

آگاهی از استانداردهاي پژوهشی داخلی و فراملی

10

53

8

مهارت انجام و کاربرد پژوهش هاي مرتبط با تدريس در کالس درس (تدريس پژوهش محور)

10

53

9

توان استفاده از نرم افزارهاي آماري براي تحليل داده ها

9

47/5

1

مهارت در انجام الويت هاي پژوهشی دانشگاه فرهنگيان

8

42

1

توانايی راهنمايی تحقيقات دانشجو -معلمان

8

42

1

نياز به آموزش با توجه به سطح تحصيالت و نوع رشتة اساتيد

7

37

مؤلفه ها در زمینه مهارت های پژوهشی

 -1آشنایی با اصول و مبانی روش های پژوهش کیفی و ترکیبی :اين نياز آموزشی توسط  14نفر از افراد شرکت
کننده ( 74درصد) در پژوهش مورد تأکيد قرار گرفت .به زعم آنان الزم است که در رشته هاي علوم انسانی بخصو علوم
تربيتی از روش هاي پژوهش کمَی به سمت آشنايی با روش هاي کيفی و ترکيبی ،تغيير جهت دهند ،چون معموالً اساتيد
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در علوم انسانی با تفکر ،انگيزه ،احساس ،عقالنيت و مؤلفه هاي گوناگون ديگر سر و کار دارند که شناخت آنها ،از طريق
مطالعات عميق کيفی و روش هاي ترکيبی ميسر خواهد شد ( مصاحبه شونده  6و.)11
 -2تسلط بر مهارت های پژوهشگری (روش ها ،نرم افزارها ،دانش و مهارت های کلیدی) :اين نياز آموزشی
توسط  14نفر از افراد شرکت کننده ( 74درصد) مورد تأکيد قرار گرفت .در زمينة فرآيند تحقيق ،توانايی و تسلط بر مهارت
هاي پژوهشگري قطعاً اولين گام اصلی است و جاي اين مسأله در دانشگاه فرهنگيان خالی است .آشنايی با عناصر مختلف
پژوهشی و کاربرد اين عناصر در فرآيند پژوهش ،از مؤلفه هاي مهمی است که نياز به توجه و آموزش دارد (مصاحبه شونده
 14 ،12 ،10 ،8و .)18
 -3آشنایی با روش های پژوهشی پرکاربرد در آموزش و پرورش (اقدام پژوهی ،1متن پژوهی ،درس پژوهی،
روایت پژوهی و کاوشگری) :اين نياز آموزشی نيز توسط  13نفر از مصاحبه شوندگان ( 69درصد) مورد تأکيد و توجه قرار
گرفت .به نظر آنان در سيستم آموزشی دانشگاه فرهنگيان ،معلم و استاد خود بايد راهنما و مبناي پژوهش ها باشند .شايسته
است اساتيد اين دانشگاه همواره روي منحنی يادگيري قرار داشته باشند .يعنی يک استاد  ،بايد حديث اطلبو العلم من المهد

الی الحد را آويزة گوش خود قرار داده و عامل به آن باشد )مصاحبه شوندگان  14، 19 ،12 ،11 ،8و  .)18از نظر يازدهمين
مصاحبه شونده " :آشنايی با شيوه هاي تحقيق به خصو شيوه هاي تحقيق کيفی ،متن پژوهی ،درس پژوهی ،روايت
پژوهی و کاوشگري 2نيازي است که بايد مورد توجه قرار بگيرد .به نظر مصاحبه شونده  ،18در اين رابطه ،بهتر است مدرسين
و اساتيد در کالس هاي آموزشی خود ،از الگوي ساخت گرايی يا ( 35Eفايو  )Eبهرة بيشتري بگيرند ،چرا که اين الگو دقيقاً
رويکردي پژوهشی دارد.
-4آشنایی با روش های پژوهشی در رشته های مختلف و عدم تأکید صرف بر علوم تربیتی :اين نيازي است که
توسط  11نفر از مصاحبه شوندگان ( 58درصد) مورد تأکيد و توجه قرار گرفت .به عنوان مثال به نظر هفتمين مصاحبه
شونده " :بايد روش پژوهش از جنس خود رشته و همچنين مرتبط با تمام رشته هاي داير در دانشگاه فرهنگيان باشد يعنی
به همة رشته ها توجه شود .لزومی ندارد که در حوزة روش پژوهش ،فقط با عينک علوم تربيتی به مسأله نگريسته شود" .
 -5تسلط بر یك زبان علمی و بین المللی از جمله زبان انگلیسی :تعداد  11نفر از مصاحبه شوندگان ( 58درصد)
صريحاً به اين نياز اشاره نموده اند .آنان معتقدند که آشنايی با يک زبان علمی به خصو زبان انگليسی ،يک نياز ضروري
اساتيد در دانشگاه فرهنگيان است .ندانستن زبان در بسياري از موارد اساتيد را از دسترسی به منابع علمی مختلفی که دانستن
آن براي آنان يک ضرورت است ،محدود می کند .همچنين براي ارتباط بيشتر با سايت هاي معتبر علمی ضروري است (نظر
مصاحبه شونده.)15 ،11 ،10

- action research
- enquiry Language

1
2

 -3الگوي تدريس ( E5بر اساس ساخت گرايی) :از نظر طبقه بندي ،روش ساخت گرايی جزو روش هاي
فعال و اکتشافی است که بر توليد،کنترل و تعميم دانش تأکيد می کند .مراحل اجراي الگوي تدريس حاضر
در  5مرحله برنامه ريزي واجرا می شود؛ مراحل مورد نظر عبارتند از:
 -1درگیر کردن  -2 Engagingکاوش  -3 Explorationتوصیف  -4 Explanationشرح و بسط و
گسترش Elaboration

 -5ارزشیابی  .Evaluationدلیل نام گذاری الگوی تدریس ساخت گرایی به الگوی ،5Eآغاز شدن
هر مرحله با حرف  Eاست.
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 -6آشنایی با آخرین یافته های پژوهشی همایش ها و کنفرانس های علمی داخلی و خارجی مرتبط :تعداد
 10نفر ( 53درصد) از مصاحبه شوندگان صريحاً به اين نياز اشاره نموده اند .به عنوان نمونه يازدهمين مصاحبه شونده معتقد
است " :ايجاد سمينارهاي علمی دائمی با حضور اساتيد مختلف در دانشگاه فرهنگيان به منظور بررسی نتايج و دست يابی به
آخرين يافته هاي پژوهشی همايش ها و کنفرانس هاي علمی مرتبط داخلی و خارجی ،قطعاً کمک مؤثري در جهت ارتقاي
مهارت هاي پژوهشی مدرسان اين دانشگاه خواهد بود".
 -7آگاهی از استانداردهای پژوهشی داخلی و فراملی :تعداد  10نفر ( 53درصد) از مصاحبه شوندگان صريحاً به
اين نياز اشاره نموده اند .به عنوان مثال سيزدهمين مصاحبه شونده معتقد است " :اگر هدف آن است که با دانشگاه هاي
موفق دنيا رقابت شود ،بايد تابع استانداردهاي پژوهشی مناسب موجود در دنيا بود .در حوزة دانشگاه فرهنگيان ،پژوهش ها
بايد در مورد نيازها و مشکالت مبتالبه آموزش و پرورش ،آموزش پژوهی و ترجيحاً در راستاي اولويت هاي پژوهشی اين
دانشگاه باشد".
 -8مهارت در کاربرد پژوهش های مرتبط با تدریس در کالس درس (تدریس پژوهش محور) .به نظر  10نفر
( 53درصد) از مصاحبه شوندگان ،بايد به تدريس مبتنی بر پژوهش يا " تدريس پژوهش محور" توجه بيشري شود .البته
توجه به اين روش و کاربرد آن به آموزش نياز دارد (مصاحبه شونده 3و .)11ششمين مصاحبه شونده نيز معتقد است" :
پژوهش زمانی به رشد ،توانمندي و غناي استاد کمک می کند که مرتبط با رشته و تخصص او باشد و بتوان در کالس درس
به عنوان يافته هاي معتبر علمی جديد به آن ها استناد نمود .بر اين اساس يافته هاي پژوهشی مرتبط با موضوع ،هم دانش
تخصصی استاد را افزايش می دهد و هم منتهی به توليد دانش می گردد و هم به رشد دانشجو کمک می کند".
 -9توان استفاده از نرم افزارهای آماری به منظور تحلیل داده ها :تعداد  9نفر (47/5درصد) از مصاحبه شوندگان
توجه به اين نياز را توصيه نموده اند .در اين رابطه توان استفاده از کامپيوتر ،نرم افزارهاي آماري و مهارت تحليل داده هاي
آماري ،يکی از اولويت هاي مهمی است که بايد به آن توجه خاصی شود ،چرا که توان استفاده از اين موارد ،عامل مثبتی
جهت تشويق اساتيد براي انجام پژوهش است (مصاحبه شونده  12و .)15
 -10مهارت در انجام اولویت های پژوهشی دانشگاه فرهنگیان :اين نياز توسط  8نفر از مصاحبه شوندگان (42
درصد) مورد تأکيد و توجه قرار گرفت .از نظر آنان در حوزة دانشگاه فرهنگيان ،پژوهش ها بايد در رابطه با نيازها و مشکالت
مبتالبه آموزش و پرورش و ارتقاء و رشد و بالندگی تربيت معلم و سيستم تعليم وتربيت کشور و در حقيقت در راستاي اولويت
هاي پژوهشی دانشگاه باشد (مصاحبه شوندگان 13 ،2و .)15
 -11توانایی راهنمایی تحقیقات دانشجو -معلمان :يکی از وظايف اصلی اعضاي هيأت علمی دانشگاه ها توانايی در
راهنمايی تحقيقات دانشجويی است که توسط  8نفر از مصاحبه شوندگان ( 42درصد) مورد تأکيد قرار گرفت .از نظر دهمين
مشارکت کننده:
" بايد مقولة پژوهش و تحقيق در اين دانشگاه بعد از مقولة آموزش و در اولويت دوم قرار بگيرد و در حقيقت به آموزش
پژوهش محور توجه بيشتري شود .الزم است که مدرس دانشگاه فرهنگيان ،اين توانايی را داشته باشد که بتواند روش انجام
پژوهش را نيز به دانشجويان خود منتقل کند".
 -12آموزش پژوهشگری با توجه به سطح تحصیالت و نوع رشتة اساتید :تعداد  7نفر ( 37درصد) از مصاحبه
شوندگان صريحاً به اين نياز اشاره نموده اند .به اعتقاد اولين مصاحبه شونده" :الزم است که مدرس دانشگاه فرهنگيان ،اين
توانايی را داشته باشد که بتواند روش انجام پژوهش را نيز به دانشجويان خود منتقل کند .اساتيد با مدرک دکتري معموالً در
اين زمينه مشکل کمتري دارند ،به نظر می رسد که افراد فوق ليسانس به آموزش بيشتري در اين حوزه نيازمند باشند".
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سؤال سوم :تا چه اندازه اعضای هیأت علمی در زمینة «مهارت های تدریس» به آموزش نیاز
دارند؟
بر اساس يافته هاي پژوهش در بخش کمی ،مدرک تحصيلی 69/4درصدَ از پاسخ دهندگان فوق ليسانس و 30/6
درصد دکتري 61/4 ،درصد شرکت کنندگان مرد و  38/6درصد آنها زن و سابقه خدمت  50/7درصد از آنان بين  21تا
 30سال بوده است.

جدول : 4مقایسه میانگین میزان نیاز اعضای هیات علمی به آموزش در زمینة «مهارت های
تدریس» با میانگین فرضی3
مؤلفه

ميانگين

نیاز به آموزش در زمینه

3/42

انحراف

انحراف از

معيار

ميانگين

t

0/89

0/075

5/647

درجة

سطح

آزادي

معناداري

138

0/001

مهارت های آموزشی (تدریس)
بر اساس يافته هاي جدول ( ،)4ميانگين ميزان نياز اعضاي هيأت علمی به آموزش در زمينة «مهارت هاي تدريس»
 3/42می باشد .از آنجايی که  tمحاسبه شده از  tجدول بزرگتر است .بنابراين ميزان نياز اعضاي هيأت علمی به آموزش
در زمينة مهارت هاي تدريس "بيشتر از سطح متوسط" می باشد.

سؤال چهارم) تا چه اندازه اعضای هیأت علمی در زمینة «مهارت های پژوهشی» به آموزش
نیاز دارند؟
جدول  :5مقایسة میانگین میزان نیاز اعضای هیات علمی به آموزش در زمینة «مهارت
های پژوهشی»با میانگین فرضی 3
مؤلفه

ميانگين

انحراف
معيار

انحراف از
ميانگين

t

درجه
آزادي

سطح
معناداري

نیاز به آموزش در زمینة

3/68

0/77

0/065

10/322

138

0/001

مهارت های پژوهشی
بر اساس يافته هاي جدول  5ميانگين ميزان نياز اعضاي هيات علمی به آموزش  3/68می باشد .از آنجايی که  tمحاسبه
شده از  tجدول بزرگتر است .بنابراين ميزان نياز اعضاي هيات علمی به آموزش در زمينه مهارت هاي پژوهشی" ،بيشتر از
حد متوسط "می باشد.
در ضمن با مقايسه دو ميانگين می توان دريافت که نياز اعضاي هيأت علمی به آموزش در زمينه مهارت هاي پژوهشی
بيشتر از مهارت هاي تدريس اعالم گرديده است.

سؤال پنجم :مهمترین نیازهای آموزشی اعضای هیأت علمی در زمینة «مهارت های تدریس»
کدامند؟
نيازهاي آموزشی اعضاي هيأت علمی در اين زمينه ،به ترتيب اولويت استخراج و در جدول زیر ارائه شده است:
جدول  :6مهمترین نیازهای آموزشی اعضای هیات علمی در زمینة «مهارت های تدریس»
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جمع دو
مؤلفه های تدریس

ردیف

ستون خيلی
زياد
و زياد
ميانگين انحراف فراوانی درصد
معيار

1

آشنايی باتجارب عملی استادان داراي کيفيت تدريس باال از طريق روايت

3/65

0/93

89

59/3

مستقيم آنان و مشاهده آن
2

آشنايی با روش هاي نوين پرکاربرد در تدريس

3/54

1/05

71

47/3

3

آشنايی با مبانی روانشناختی تدريس

3/46

1/00

76

50/7

4

آشنايی با رويکردهاي متنوع در تدريس مانند رويکرد دانشجو -محوري يا

3/42

1/13

76

50/7

استاد -محوري
5

توانايی انتقال دانش و مفاهيم درسی به دانشجو– معلمان

3/34

1/31

72

48

6

توان انتخاب روش تدريس مناسب با موضوع درس و نوع کالس

3/33

1/24

76

50/7

7

آشنايی با مبانی فلسفی تدريس

3/32

0/02

66

44

8

توانايی تهية انواع طرح درس (روزانه ،ترمی ،ساالنه)

3/23

1/17

78

52

بر اساس يافته هاي جدول ( )6از  8گوية مرتبط با زمينة مهارت هاي تدريس ،همة گويه ها ميانگينى باالتر از
ميانگين فرضی  3دارند و نشان می دهد که اعضاي هيأت علمی در اين زمينه نياز به آموزش دارند.
همچنين نتايج جدول حاکی از آن است که "بيشترين ميانگين" ( )3/65مربوط به گويه شماره  1يعنی "آشنايی با
تجارب عملی استادان داراي کيفيت تدريس باال از طريق روايت مستقيم آنان" با  59/3درصد پاسخ بوده است که
مهمترين نياز آموزشی اعضاي هيات علمی را در زمينة مهارت هاي تدريس ،نشان می دهد.
کمترين نياز مربوط به گوية  8يعنی " توانايی تهية انواع طرح درس (روزانه ،ترمی ،ساالنه)" با  52درصد پاسخ و
ميانگين ( )3/23بوده است.

سؤال ششم) مهمترین نیازهای آموزشی اعضای هیأت علمی در زمینة «مهارت های
پژوهشی» کدامند؟
نيازهاي آموزشی اعضاي هيأت علمی در اين زمينه ،به ترتيب اولويت استخراج و در جدول زیر ارائه شده است:
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جدول :7مهمترین نیازهای آموزشی اعضای هیات علمی در زمینة «مهارت های پژوهشی »
ردیف

جمع دو ستون
خيلی زياد و زياد

سؤاالت

1

توانايی تحليل پژوهش هاي علمی از نوع کيفی -کمی

2

توانايی ارسال مقاله هاي پژوهشی به سامانة مجالت

3

توانايی نگارش مقاالت علمی -پژوهشی

ميانگين انحراف فراوانی
معيار
88
0/97
3/78
82
1/03
3/77
85
1/05
3/76

درصد
58/6
54/6
56/7

4

آشنايی با اصول و مبانی روش هاي پژوهش کيفی

3/71

0/89

88

58/6

5

آشنايی با اصول و مبانی روش هاي پژوهش ترکيبی

3/68

0/96

83

55/3

6

توانايی تشخيص نيازهاي پژوهشی دانشجويان و راهنمايی آنان

3/67

0/95

83

55/3

7

توانايی ساخت ابزارهاي مناسب براي انواع پژوهش ها

3/65

1/02

85

56/7

8

مهارت کاربرد پژوهش هاي مرتبط با تدريس در کالس درس (تدريس
پژوهش محور

3/63

1/08

86

57/3

9

آشنايی با روش هاي پژوهشی پرکاربرد در آموزش و پرورش مانند اقدام پژوهی،
متن پژوهی و روايت پژوهی و.....

3/63

1/08

83

55/3

10

استفاده از نرم افزارهاي آماري براي تحليل داده ها

3/59

1/18

77

21/3

بر اساس يافته هاي جدول( ،)7از  10گوية مرتبط با مهارت هاي پژوهشی ،همة گويه ها ميانگينى باالتر از ميانگين
فرضی  3دارند و نشان می دهد که اعضاي هيأت علمی در زمينة مهارت هاي پژوهشی نيز نياز به آموزش دارند.
همچنين نتايج حاکی از آن است که "بيشترين ميانگين" ( )3/78مربوط به گويه هاي " توانايی تحليل پژوهش هاي
علمی از نوع کيفی -کمی " و سپس " توانايی ارسال مقاله هاي پژوهشی به سامانة مجالت " با ميانگين  3/77و 58/6درصد
پاسخ بوده است.کمترين نياز آموزشی اعضاي هيأت علمی مربوط به گوية  10يعنی " استفاده از نرم افزارهاي آماري براي
تحليل داده ها " با  21/3درصد پاسخ و ميانگين  3/59بوده است.

سؤال هفتم) آیا بین نیازهای اعضای هیأت علمی در زمینة مهارت های تدریس با توجه به
متغیرهای جمعیت شناختی (جنس ،مدرك تحصیلی ،سنوات خدمت و استان محل خدمت) تفاوت
وجود دارد؟
جدول  : 8تحلیل واریانس چند راهه نمرات نیازهای اعضای هیات علمی در زمینة مهارت های
تدریس با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی
مجموع
مجذورات

درجه
آزادي

ميانگين
مجذورات

F

سطح
معنی داري

جنس

1/661

1

1/661

2/077

0/152

میزان تحصیالت

0/019

1

0/019

0/023

0/879

منبع
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سابقه کار

3/995

3

1/332

1/666

0/178

استان محل خدمت

3/590

3

1/197

1/497

0/219

نتايج مندرج در جدول  8نشان می دهد که بين نمرات نيازهاي اعضاي هيات علمی در زمينة مهارت
هاي تدريس بر حسب جنس ،ميزان تحصيالت ،سابقه کار و استان محل خدمت تفاوت معنی داري وجود
ندارد.

سؤال هشتم) آیا بین نیازهای پژوهشی اعضای هیأت علمی با توجه به متغیرهای جمعیت
شناختی تفاوت وجود دارد؟
جدول  : 9تحلیل واریانس چند راهه نمرات نیازهای آموزشی اعضای هیات علمی در زمینه
مهارت های پژوهشی
با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی
منبع

مجموع

درجه

میانگین

آزادی

مجذورات

جنس

F

سطح معنی
داری

مجذورات
0/003

1

0/003

0/006

0/937

میزان تحصیالت

1/349

1

1/349

2/492

0/118

سابقه کار

0/632

3

0/211

0/389

0/761

استان محل خدمت

2/641

3

2/641

1/627

0/188

نتايج مندرج در جدول  5نشان می دهد که بين نمرات نياز آموزشی اعضاي هيأت علمی در زمينة «مهارت هاي
پژوهشی» بر حسب متغير هاي جمعيت شناختی تفاوت معنی داري وجود ندارد.

بحث و نتیجه گیری
درآغاز ربع پايانی قرن بيستم ،جهانيان دريافتندکه يکی از زير ساخت هاي مهم و کارساز در زمينة توسعه و پيشرفت کشورها،
بهسازي تربيت معلم است .ولی متأسفانه شواهد موجود حاکی از آن است که دوره هاي تربيت معلم در ايران از لحاظ آموزشی از
کارآيی و اثربخشی الزم برخوردار نبوده است .برخی پژوهش هاي به عمل آمده پيرامون موضوع نشان می دهد که ميزان موفقيت
اين دوره ها در مجهز نمودن معلمان به توانايی هاي ضروري "تدريس"  ،ترديدهايی را برانگيخته و نشان داده اند که بر خالف
انتظار ،آن چنان که بايد و شايد نتيجه مطلوب عايد نگرديده است .از طرف ديگر توسعة زمينة "پژوهشگري" و افزايش توانمندي
هاي حرفه اي اعضاي هيأت علمی دانشگاه فرهنگيان و دانشجو معلمان ،تبادل تجارب و دستاوردها در سطح محلی و ملی و
ايجاد فرصت هاي باز آموزي مستمر ،اختصا اعتبارات خا براي فعاليت هاي پژوهشی معلمان ،به روز رسانی توانمندي هاي
آنان ،رصد کردن تحوالت نظام تربيت معلم و تحوالت علمی در حوزة علوم تربيتی در سطح منطقه ،جهان اسالم و بين الملل،
بومی سازي تجربيات و يافته هاي مفيد آنها از اهداف راهبردي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش است (سند تحول آموزش
و پرورش .)26 ،1390 ،با اين توصيف به نظر می رسد که وضعيت فعلى فعاليت هاي پژوهشی نيز در دانشگاه فرهنگيان
نشان از فاصلة وضع موجود با انتظارات متناسب با رويکرد پژوهش محورى دارد که به عنوان يک مسئله نيازمند رسيدگی ،تحقيق
و بررسی است .با توجه به اينکه در دانشگاه ها ،کيفيت کار علمی اعم از تدريس و پژوهش بيش از هر چيز به پويايی و توانمندي
اعضاي هيأت علمی آن بستگی دارد و در واقع اساتيد از با ارزش ترين منابعی هستند که جامعه براي پيشرفت و توسعه در اختيار
دارد ،بنابراين توجه به نيازهاي آموزشی آنان در اولويت هدف هاي برنامة توسعة کشور قرار دارد .در اين ميان دانشگاه فرهنگيان
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از جايگاه ويژه و خاصی برخوردار است ،چرا که مسئوليت خطير تربيت معلم را بر عهده دارد ،از اين رو هدف اصلی پژوهش حاضر،
تبيين و اولويت بندي نيازهاي آموزشی اعضاي هيأت علمی دانشگاه فرهنگيان در دو زمينه مهم "تدريس" و "پژوهش" بوده
است.
بر اين اساس نگاهی به نتايج پژوهش نشان می دهد که در پاسخ به سؤال اول در بخش کيفی ،دوازده نياز آموزشی اصلی
توسط اکثريت مصاحبه شوندگان اظهار گرديده است که در جدول ( )2قابل مشاهده است .به عنوان مثال «توانايی انتقال دانش
و مفاهيم درسی به دانشجو معلمان» اولين و مهمترين نيازي است که توسط  14نفر از مصاحبه شوندگان ( 73/68درصد)
پيشنهاد و مورد تأکيد قرار گرفته است .در همين راستا در بخش کمی نيز نتايج جدول ( )6نشان داد که همين گويه با 48
درصد پاسخ ،نيازي است که اعضاي هيأت علمی آن را نيازآموزشی خود اعالم نموده اند .قابل ذکر است که اين يافته با نتايج
پاتريک و اسمارت ( )1998و ويشان ( )1999همخوانی دارد .اين محققين نيز يکی از عوامل مهم و اصلی اثربخشی اعضاي هيأت
علمی در کالس درس را برخورداري از مهارت سخنرانی ،قدرت تفهيم مطالب و توانايی ارائه مطالب به نحو مناسب و قابل درک
در کالس درس عنوان نموده اند و توان ارائه و بيان روشن مفاهيم و دانش جديد به دانشجويان را يکی از مهارت هاي اساسی
تدريس مؤثر دانسته اند.
همچنين آشنايی با رويکردهاي متنوع در تدريس (ذرويکرد دانشجو محوري يا استاد محوري ) مندرج در جداول ( )2و ()6
نياز آموزشی ديگري است که توسط 10نفر ( 52/63درصد) از مصاحبه شوندگان توصيه شد و مورد تأکيد قرار گرفت .بعالوه اين
گويه با  50/7درصد پاسخ ،چهارمين نياز آموزشی اعضاي هيأت علمی را به خود اختصا داد که با نتايج کنن ،رابرت؛ نيوبل،
ديويد ()1995؛ الگودور ،و دوتونگ ( )2014سازگار و همسو است .اين محققين نيز اجراي برنامة درسی با رويکرد فراگير محور
را از نيازهاي اساسی اعضاي هيأت علمی دانسته و بر آن تأکيد نموده اند.
در پاسخ به سؤال دوم تحقيق در بخش کيفی 12 ،نياز آموزشی اصلی توسط اکثريت مصاحبه شوندگان اظهار شد که در
جدول ( )3قابل مشاهده است .به عنوان مثال «آشنايی با اصول و مبانی روش هاي پژوهش کيفی و ترکيبی» نيازي است که
توسط ( )73/68درصد از مصاحبه شوندگان (14نفر) در پژوهش توصيه و بر آموزش آن تأکيد گرديد .در همين راستا در بخش
کمی نيز «توانايی تحليل پژوهش هاي علمی از نوع کيفی -کمی» نيازي است که باالترين درصد پاسخ هاي اعضاي هيأت علمی
را در حد زياد و خيلی زياد به خود اختصا داده و مهمترين نيازآموزشی آنان در اين زمينه می باشد .بعالوه «تسلط بر مهارت
هاي پژوهشگري» نياز ديگري است که توسط  14نفر از افراد شرکت کننده ( 73/68درصد) در پژوهش مورد تأکيد قرار گرفت
که با نتايج بخش کمی همخوانی دارد .چرا که نتايج مندرج در جدول ( )5نيز نشان می دهد ميزان نياز اعضاي هيأت علمی به
آموزش در زمينة مهارت هاي پژوهشی ،بيشتر از حد متوسط ( )3/68می باشد که با نتايج پژوهش اسميت ( )2012همسويی
دارد .اين محقق نيز اولين نياز آموزشی اعضاي هيأت علمی را مهارت هاي پژوهشگري دانسته و بر آموزش اين مهارت ها از بدو
استخدام و به طور مستمر تأکيد دارد .وي بر اين باور است که مهارت هاي پژوهشی يکی از مهارت ها و زير پايه هاي اصلی است
که معموالً در وضع مطلوبی قرار ندارد و نياز به توجه و آموزش مادام العمر دارد.
بعالوه «آشنايی با آخرين يافته هاي پژوهشی همايش ها و کنفرانس هاي علمی داخلی و خارجی مرتبط» نياز ديگري است
که  52/63درصد ( 10نفر) از مصاحبه شوندگان صريحاً بر آن تأکيد نموده اند و با نتايج پژوهش سالسبرگ و همکاران ()2012
همخوانی دارد .اين پژوهشگران نيز معتقدند که محققان دانشگاهی و اعضاي هيأت علمی نيازمندند که بر مجموعه اي از مهارت
هاي پژوهشی و اجتماعی مسلط باشند تا بتوانند در عين ارتباط مثبت و سازنده با همکاران و شرکت در گروه ها ،انجمن ها و
کنفرانس ها به انجام پژوهش هاي معتبر و پويا بپردازند.
گفتنی است که پژوهشگر در بررسی ادبيات پژوهش ،مصاحبه با شرکت کنندگان و نتايج حاصل از پرسشنامه به اين نتيجه
کلی رسيد که اعضاي هيأت علمی عالوه بر مسئوليت هاي آموزشی ،نيازمند اين می باشند که محققانی کارآمد و مولد نيز باشند،
ولی شواهد نشان می دهد که اغلب اساتيد در زمينة فعاليت هاي پژوهشی ،همکاري و حمايت الزم را دريافت نمی کنند و بخش
اعظم ضعف آنان در زمينة مهارت هاي پژوهشی ناشی از سرمايه گذاري نامناسب ،محدود و حمايت ناکافی است .توجه شود که

63

يکی از مؤلفه هاي اساسی در زمينة تسهيل کارآمدي پژوهشی ،حمايت گروه ،دانشکده و دانشگاه مربوطه می باشد .عالوه بر آن
نظارت هم يک رکن اساسی در سوق دادن اعضاي هيأت علمی براي رشد مهارت هاي پژوهشی است .بنابراين الزم است دانشگاه
فرهنگيان با توجه به موارد مذکور جهت رفع مشکالت موجود در اين زمينه گام هاي مثبت و مؤثرتري را طی نمايد .پيش از اين
گفته شد عوامل فردي و سازمانی هر دو بر انگيزه هاي پژوهشی اعضاي هيأت علمی مؤثرند و بهبود اين عوامل ،می تواند تأثير
مثبتی در جهت تسهيل کارآمدي پژوهشی در دانشگاه ها داشته باشد .لذا توجه به عوامل فردي در هنگام فرآيند جذب ،تربيت
و نگهداشت اعضاي هيأت علمی ،نکتة بسيار مهمی است که بايد از طرف مسئولين محترم دانشگاه مورد توجه بيشتري قرار گيرد،
بخصو ميزان گرايش اعضاي هيأت علمی به انجام فعاليت هاي علمی و پژوهشی ،ميزان و نوع فعاليت تحقيقاتی آنان در گذشته،
استعداد شخصی آنان در اين زمينه و موارد مشابه ديگر .عوامل سازمانی نيز از عواملی است که پس از جذب استاد بايد مورد
توجه دانشگاه قرار بگيرد مثل حفظ ارزش و منزلت پژوهشگر ،عملکرد مديريت پژوهشی ،امکانات تحقيقاتی دانشگاه ،اعمال
ساليق و ارزش هاي مديران ،تأمين امکانات مالی ،سياست گذاري هاي مناسب و رفع ضوابط دست و پا گير اداري.
در پاسخ به سوال سوم تحقيق نتايج مندرج در جدول ( )4نشان می دهد که ميانگين ميزان نياز اعضاي هيات علمی به
آموزش در زمينة «مهارت هاي تدريس»  3/42می باشد که بيشتر از سطح متوسط است و بيانگر اين حقيقت است که مدرسين
و اعضاي هيأت علمی در اين زمينه نياز به آموزش دارند .قابل ذکر است که اين يافته با نتايج محمدزاده شريف ()1377؛ سبزواري
و تيم همکار ()1385؛ ؛ اسدي ،عطا اله و همکاران ( )1390؛ امين خندقی و سيفی ( ،)1392ترک زاده و همکاران (،)1392
کالرک و همکاران ( ،)2004گادفري و همکاران ( ، )2004استيسکال ( ،)2008کاتايام ( ،)2010الگودور و دوتونگ ( )2014و
باالخره تاندتر و همکاران ( )2014هم راستا و سازگار است .چرا که نتايج بررسی اين محققان نيز نشان داد که ارتقاي مهارت
هاي تدريس از طريق آموزش" ،بيشترين نياز آموزشی" اعضاي هيأت علمی در حيطة آموزش بوده است و گذراندن دوره هاي
آموزشی در رابطه با مهارت هاي تدريس ،موجب افزايش توانايی اساتيد در زمينة مهارت هاي تدريس می گردد .در واقع بين
وضع موجود و مطلوب در زمينة مهارت هاي تدريس تفاوت وجود داشته و پاسخگويان بر اين باورند که بسياري از نيازهاي
آموزشی و علمی آنها تامين نشده است .در حقيقت آموزش مؤثر جهت کاهش نيازهاي آموزشی اعضاي هيأت علمی شامل
استفاده از نوارهاي ويديويی در زمينة مهارت هاي تدريس ،روش هاي تدريس و سبک هاي يادگيري می گردد .تعدادي از اين
محققان تسلط بر روش تدريس را براي اعضاي هيأت علمی امري الزم و ضروري دانسته و بر آن تأکيد نموده اند .چرا که برخی
نتايج حاکی از اين است که مؤلفة آموزش و تدريس اعضاي هيات علمی معموالً در سطح پايين و متوسطی بوده و اکثريت اساتيد
در اين زمينه ،آموزش هاي رسمی الزم را دريافت نکرده و از دانش کافی برخوردار نبوده اند.
در پاسخ به سؤال چهارم پژوهش ،مقايسة نتايج تحقيق نشان می دهد که ميانگين ميزان نياز اعضاي هيات علمی به آموزش
در زمينه مهارت هاي پژوهشی( 3/68 ،جدول )5بوده است که بيشتر از حد متوسط است .بر اساس يافته هاي جدول( ،)7از ده
گوية مرتبط با زمينة پژوهشی ،همة گويه ها ميانگينى باالتر از ميانگين جامعه دارند که بدون شک بيانگر وجود نياز آموزشی
اعضاي هيأت علمی در هر ده مؤلفة مورد نظر است .اين نتيجه با نتايج سالسبرگ و همکاران  2012سازگاري دارد ،چرا که در
پژوهش مذکور اعضاي هيأت علمی اولين نياز آموزشی خود را مهارت هاي "پژوهشگري" دانسته اند .در ضمن با مقايسه دو
ميانگين می توان دريافت که نياز اعضاي هيأت علمی به آموزش در زمينه مهارت هاي پژوهشی بيشتر از مهارت هاي تدريس
اعالم گرديده است که در برنامه ريزي هاي دانش افزايی بايد مد نظر مسئولين قرار بگيرد.
در پاسخ به سؤال پنجم تحقيق نتايج جدول ( )6نشان داد که گوية «آشنايی با تجارب عملی استادان داراي کيفيت تدريس
باال از طريق روايت مستقيم آنان » با  59/3درصد پاسخ ،نيازي است که باالترين درصد پاسخ هاي اعضاي هيأت علمی را به خود
اختصا داده و مهمترين نيازآموزشی آنان در اين زمينه می باشد .گفتنی است که اين نتيجه با يافته هاي پژوهشی کاتايام
( )2010همسو و سازگار است .وي نيز يکی از عوامل مؤثر جهت کاهش نيازهاي آموزشی استادان را به اشتراک گذاري منظم
تجارب و ايده هاي اعضاي هيأت علمی به صورت رسمی و غيررسمی ،شرکت در سخنرانی ها ،کارگاه هاي آموزشی و کنفرانس ها
و همچنين استفاده از نوارهاي ويديويی در زمينة مهارت هاي تدريس می داند .الزم به ذکر است که اين نياز آموزشی توسط 13

64

نفر ( 68/42درصد) از مصاحبه شوندگان در بخش کيفی نيز مورد توجه و تأکيد قرار گرفت .به زعم اين مشارکت کنندگان اگر
اساتيد موفق در امر کالسداري و تدريس ،تجارب شخصی خود را با موضوعات مختلف آموزشی ،در يک کارگاه آموزشی براي
مدرسين ديگر بيان کنند ،بسيار مفيد و مؤثر خواهد بود .به همين دليل پيشنهاد می شود که دانشگاه فرهنگيان همان گونه که
دانشجو -معلمان خود را براي کسب تجربه و تمرينات عملی شغل معلمی ،به دوره هاي کاروزي در مدارس روانه می کند ،به
همين منظور مدرسان و اعضاي هيأت علمی خود را نيز به کالس هاي آموزشی اساتيد موفق در ساير دانشگاه ها روانه کند ،تا
مدرسين با مشاهده مستقيم تدريس اساتيد موفق و با کيفيت باال ،تجربه کسب کرده و بدينوسيله تجارب مستقيم آموزشی آنان
با مباحث نظري و تئوري تدريس تلفيق شود.
در پاسخ به سؤال ششم نتايج حاکی از آن است که"بيشترين ميانگين" ( )3/78مربوط به گويه هاي " توانايی تحليل پژوهش
هاي علمی از نوع کيفی -کمی " و سپس " توانايی ارسال مقاله هاي پژوهشی به سامانة مجالت " با ميانگين  3/77و 58/6درصد
پاسخ بوده است (جدول  )7و با نتايج اکرمی ()1371؛ الحسينی ()1376؛ معين پور ،صبورى ()1387؛ پيمان ()1379؛ دهقان و
پرتو ()1381؛ سلسبيلی ()1382؛ مکی آل آقا ( )1386و حسين پور ( )1390هم راستا می باشد .نتايج اين محققان نيز نشان
داد در عين حالی که در دو دهة اخير در زمينة پژوهش و توليد علم در ايران گام هاي مؤثري طی گرديده و انتشارات علمی
افزايش قابل توجهی داشته است ،ولی متأسفانه هنوز فاصلة زيادى بين توليد علمى کشورمان با ديگر کشورهاى جهان وجود
دارد .بنابراين با توجه به نتايج پژوهش هاي فوق که همگی نشان دهندة ضعف مهارت هاي پژوهشی و کم توجهی به رويکرد
پژوهش محوري در برنامه هاي درسی مراکز آموزش عالی است ،به نظر می رسد که نيازهاي آموزشی شناسايی شده ،به شدت
مورد نياز اعضاي هيأت علمی دانشگاه فرهنگيان باشد .در يک نتيجه گيري کلی با توجه به آنچه گفته شد ،اين سؤال مطرح می
شود که آموزش عالی در زمينة تسهيل کارآمدي پژوهشی و توليد علم بومی چه وظيفه اي دارد؟ و در اين رابطه چگونه بايد عمل
کند؟ پاسخ اين گونه مطرح می شود که آموزش عالی بايد به طور مداوم بر آموزش و ارتقاء مهارت هاي پژوهشی اعضاي هيأت
علمی خود از بدو استخدام و به طور مستمر تاکيد داشته باشد و براي آن برنامه ريزي کند .در اين رابطه با شناسايی نيازهاي
آموزشی و پژوهشی (نياز سنجی) ،تنظيم هدف هاي آموزشی و مهارت هاي پژوهشی و برقراري ارتباط معنادار بين تجربة کاري،
آيندة حرفه اي و انجام پژوهش ها ،می تواند رشد حرفه اي اعضاي هيأت علمی خود را در اين زمينه افزايش دهد تا زمينة
کارآمدي ،رشد و توسعة همه جانبه کشور را فراهم سازد .چرا که برنامه هاي درسی دانشگاه ها ،عنصر اساسی در توليد علم می
باشند و اين رشد مگر با برنامه ريزي صحيح و پرورش متعادل و هماهنگ مربيان ،دانش پروران ،اساتيد و اعضاي هيأت علمی آن
محقق و ميسر نخواهد شد.
سؤال ديگر نيز اينگونه مطرح می شود که وظيفه و رسالت دانشگاه ها بخصو دانشگاه فرهنگيان در اين زمينه چگونه
است؟ دغدغة اصلی مربيان ،مدرسان و اعضاي هيأت علمی اين دانشگاه در برابر وظيفه خطير توليد علوم انسانی بومی چه بايد
باشد؟ پاسخ اين است که مراکز آموزش عالی کشور به عنوان اجتماع انديشمندان و نخبگان می توانند در ايفاي رسالت توليد علم
بومی از طريق پژوهش ،منطبق با هويت اسالمی -ايرانی ،نقش مؤثرتري ايفا کند .به عنوان مثال نتايج تحقيقات نشان می دهد
که چهار گروه مختلف مانع شامل :موانع محيطی ،فردي ،سازمانی و فنی معموالً فراروي پژوهش ها در ايران قرار دارد که از بين
کلية عوامل مورد بررسی ،فقدان «فرهنگ تحقيق» بيشترين تأثير را در دانشگاه ها بر انجام پژوهش ها داشته است .بنابراين الزم
و ضروري است که در اين زمينه دانشگاه ها در برنامه هاي درسی خود فرهنگ سازي الزم را انجام داده و بستر سازي کنند.
بعالوه با توجه به اينکه کارآمدي پژوهشی ،شاخصی براي برتري دانشگاه ها و پيشرفت علمی اعضاي هيأت علمی آن محسوب
می شود ،الزم است مسئولين پژوهشی دانشگاه ها توجه قابل مالحظه اي به برنامه هاي درسی خود در زمينة آموزش مهارت
هاي پژوهشی معطوف بدارندکه البته يکی از مؤلفه هاي اساسی در اين زمينه ،حمايت گروه ،دانشکده و دانشگاه مربوطه می باشد.
قابل ذکر است که پژوهشگر در بررسی ادبيات پژوهش ،مصاحبه با صاحب نظران و نتايج حاصل از پرسشنامه ها به اين
نتيجه کلی رسيد که تاکنون عوامل ذيل در بی توجهی به "فرهنگ پژوهش" و بروندادهاي آن در دانشگاه ها مؤثر بوده است:
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 )1سطحی نگري به امر تحقيق و پژوهش )2 ،پر بها دادن به آموزش و کم توجهی به امر پژوهش )3 ،نا هماهنگی پژوهش
ها با نيازهاي نظري و کاربردي کشور )4 ،تقليد نسنجيده از مبانی ،ساختار و روش هاي پژوهشی مختلفی که در مجالت علمی
پژوهشی غربی به چاپ می رسد )5 ،ضعف انگيزة بسياري از اعضاي هيأت علمی براي طراحی و اجراي پژوهش هاي اصيل و
بومی )6 ،کم توجهی مسئوالن پژوهشی کشور به ضرورت گسترش پژوهش در علوم انسانی )7 ،کم توجهی مسئوالن و مجريان
مراکز آموزش عالی به کار بست يافته هاي پژوهشی در مراکز آموزش عالی و عدم توجه به نهادينه سازي پژوهش ها )8 ،کم
توجهی مسئوالن به اقدام پژوهی )8 ،عدم گرايش به مديريت مشارکتی و پژوهش مشارکتی در نظام آموزشی )9 ،عدم توجه به
مديريت کيفيت )10 ،عدم وجود شيوه اي منسجم در مورد استفاده از يافته ها و نتايج ارائه شده در مجامع مختلف ،سمينارها و
در کتاب هاي گوناگون )11 ،فقر توليد علم در کشور که يک مشکل تاريخی و فرهنگی و روان شناختی است )12 ،مصرف دانش
هاي بنيادي و نظري توليد شده در ساير کشورهاي جهان و عدم توجه به نيازهاي آموزشی بومی )13 ،کاربردي نبودن آموزش
هاي دانشگاهی و کالسی )14 ،فقدان رابطة مناسب بين دانشگاه ها و ساير بخش هاي اجتماعی )15 ،بی توجهی به کارکردهاي
پژوهش )16 ،کمبود منابع مالی )17 ،قابل اعتماد نبودن نتايج تحقيقات و پژوهش هاي انجام شده در حوزه تعليم و تربيت)18 ،
عدم پاسخگويی برنامه هاي درسی و آموزش هاي دوره هاي تربيت معلم با مسائل و چالش هاي موجود )19 ،متناسب نبودن
برنامه هاي درسی و آموزش هاي دوره هاي تربيت معلم با رويکرد پژوهش مدار )20 ،بی توجهی به آموزش مهارت هاي پژوهشی
و پژوهش محوري در دانشگاه ها.
در پاسخ به سؤال هفتم و هشتم پژوهش ،نتايج نشان داد که بين نمرات نيازهاي آموزشی اعضاي هيأت علمی در زمينة
مهارت هاي "تدريس" و مهارت هاي "پژوهشی" بر حسب جنس ،ميزان تحصيالت ،سابقة خدمت و استان محل خدمت تفاوت
معنی دار وجود ندارد که البته اين يافته با نتيجه پژوهش ترک زاده و همکاران ( )1392همخوانی ندارد .چراکه نتيجة اين محققان
نشان داد که بين نيازهاي آموزشی هنجاري اعضاي هيأت علمی با توجه به مرتبة علمی و سابقه خدمت ،تفاوت معنادار وجود
داشته است .اينک با عنايت به آنچه گفته شد ،می توان گفت که نتايج اين پژوهش ،يافته هاي پيشين مرتبط را تأييد می کند.
بدين سان به نظر می رسد که نيازهاي آموزشی اظهار شده وشناسايی شده به شدت مورد نياز اعضاي هيأت علمی دانشگاه
فرهنگيان باشد.

در خاتمه بحث اين سؤال مطرح می شود که آيا با روش و دانش ديروز می توان دانشجو -معلمان امروز را براي
آينده آموزش داد؟ وظیفة دانشگاه فرهنگيان در رابطه با ارتقاء و بهبود کارآمدي آموزشی و پژوهشی خود چيست و در اين
رابطه چگونه بايد عمل کند؟
در مجموع پژوهشگر در بررسی ادبيات پژوهش ،مصاحبه با صاحب نظران و نتايج حاصل از پرسشنامه ها به اين نتيجه کلی
رسيد که «آموزش» بايد خود به عنوان عامل تغيير دهنده مد نظر باشد نه فاکتوري که تغيير بر آن واقع می شود .در حقيقت
تغيير جهتی در طرح کلی برنامه هاي آموزش عالی وجود دارد .تغييرجهتی که از تمرکز صرف بر تدريس به سوي تمرکز بر
يادگيري در حرکت است .بنابراين دانشگاه فرهنگيان نيز بايد منابعی را براي رشد برنامه هاي توسعة حرفه اي و توانمند سازي
اعضاي هيأت علمی خود اختصا دهد .به طور کلی پژوهش هاي ذکر شده ،ضرورت گذر از وضعيت موجود به وضعيت مطلوب
را به نحو روشنی نشان می دهند .بدون ترديد روند کنونی اجراي کارگاه هاي آموزشی در زمينة ارتقاء مهارت هاي تدريس و
مهارت هاي پژوهشی نياز به اصالح و بازنگري دارد .ضرورت ايجاب می کند که مباحث و مطالب آموزشی که در اين کارگاه ها
ارائه می شود ،متناسب با نياز هاي آموزشی اظهار شده طراحی ،برنامه ريزي و اجرا شود و از روش هاي نوين آموزشی نيز در آنها
استفاده گردد .بر اين اساس به نظر می رسد برگزاري کارگاه ها و دوره هاي آموزشی متناسب با نيازهاي آموزشی اظهار شده،
گامی مناسب و مؤثر در جهت توانمندي حرفه اي اعضاي هيأت علمی و کيفيت آموزشی دانشگاه فرهنگيان باشد.
و باالخره با توجه به آنچه گفته شد ،می توان به اين نتيجة کلی رسيد که برنامه ريزان سيستم آموزشی دانشگاه ها
ناگزيرند براي تدوين برنامه ها و طرح هاي آموزشی و پژوهشی خود داليل قانع کننده اي داشته باشند .بنابراين ،تشخيص،
شناسايی ،تبيين و اولويت بندي نيازهاي آموزشی ،قبل از انتخاب هر نوع راه حل ،می تواند بر ميزان کارآيی و اثربخشی برنامه
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هاي آموزشی و پژوهشی در دانشگاه ها بيفزايد که البته دسترسی به اين هدف با نيازسنجی علمی قابل حصول است و از اين
طريق می توان اثربخشی وکارآمد بودن آموزش ها را تضمين نمود .براين اساس دانشگاه فرهنگيان براي بهبود کارآمدي آموزشی
و پژوهشی اعضاي هيأت علمی خود بايستی با ارزش گذاري و توجه بيشتر به رويکرد آموزش محوري و پژوهش محوري و تنظيم
اهداف آموزشی مناسب ،به تربيت معلمان بپردازد و اين مهم از طريق توجه به نيازهاي آموزشی شناسايی شده و برنامه ريزي
صحيح قابل دسترسی خواهد بود .در اين راستا پيشنهادات زير نيز ارائه می گردد:
 -1تخصيص منابعی براي رشد برنامه هاي توسعة حرفه اي غير متمرکز و متمرکز اعضاي هيأت علمی
 -2مبنا قرار گرفتن نيازهاي آموزشی شناسايی شده در دوره هاي آموزشی اعضاي هيأت علمی
 -3تشکيل يک کلينيک نظارتی متشکل از استادان توانمند و با کيفيت تدريس باال
 -4اصالح و بازنگري کارگاه هاي روش تدريس متناسب با نياز هاي آموزشی شناسايی شده
 -5ارائه بعضی دروس به صورت مشارکتی به منظور بهبود تدريس اساتيد
 -6حضور اعضاي هيأت علمی دانشگاه فرهنگيان به کالس هاي آموزشی اساتيد موفق در ساير دانشگاه ها همانند دوره هاي
کاروزي دانشجو معلمان تا بدين وسيله مطالعات نظري و تئوري تدريس با تجارب مستقيم آموزشی تلفيق گردد
 -7ايجاد زمينه ،چارچوب و پيش بايست هاي پژوهشگري اعضاي هيأت علمی به صورت فردي و گروهی
 -8توجه بيشتر به محصوالت و نتايج پژوهشی و کاربردي نمودن پژوهش ها از طريق اتصال دانش و عمل
 -9ايجاد ارتباط مؤثر بين توليدکنندگان و استفاده کنندگان دانش از طرق مختلف نظير برگزاري جلسات و همايش ها ،شبکه
ها و مراکز اطالع رسانی
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چکیده
ارزشيابی از عناصر مهم يک برنامة درسی است و براي مؤسسات آموزش عالی ،که هدف خود را عدالت و تعالی قرار داده اند،
توجه به آن ضرورتی اجتناب ناپذير است .از اين رو هدف اصلی پژوهش حاضر تعيين و الويت بندي نيازهاي آموزشی اعضاي
هيأت علمی دانشگاه فرهنگيان زمينه ارزشيابی است .اين پژوهش از نوع کاربردي و روش آن توصيفی -تحليلی و پيمايشی است
و در انجام آن از دو روش کيفی و کمی استفاده شده است .جامعة آماري بخش کيفی تمامی صاحب نظران تعليم و تربيت در
سطح کشور بود که به روش نمونه گيري هدفمند تعداد  19نفر از آنان انتخاب گرديد .جامعة آماري قسمت کمَی شامل  181نفر
از مدرسين موظف و اعضاي هيأت علمی دانشگاه فرهنگيان واقع در شش استان قطب چهار کشور بود که به روش نمونه گيري
تصادفی تعداد  150نفر از آنان به عنوان نمونه انتخاب گرديد .داده هاي پژوهش از طريق مصاحبة نيمه ساختار يافته و پرسشنامه
محقق ساخته گردآوري شد .براي تعيين روايی مصاحبه و پرسشنامه ها از روايی محتوا ،جهت بررسی روايی سازه از تحليل عامل
و براي برآورد پايايی پرسشنامه ها از ضريب آلفاي کرانباخ استفاده گرديد .يافته هاي کيفی بر اساس مارپيچ تحليل يافته هاي
کيفی و يافته هاي کمی با آمار توصيفی و استنباطی تحليل شد .يافته ها نشان داد که نتايج حاصل از بخش کيفی با نتايج بخش
کمی سازگار و همسو است .طبق نتايج پژوهش ،مهمترين نيازهاي آموزشی اعضاي هيأت علمی در زمينة ارزشيابی عبارت است
از:
 )1توانايی در انجام ارزشيابی کيفی )2 ،توانايی انجام ارزشيابی ترکيبی )3 ،توانايی ارزشيابی «مهارت محور» به جاي ارزشيابی
«حافظه محور» .بعالوه يافته هاي پژوهش در بخش کمی نشان داد که ميزان نياز اعضاي هيأت علمی دانشگاه فرهنگيان به
آموزش در زمينة ارزشيابی بيشتر از سطح متوسط بوده است .لذا پيشنهاد می شود که دانشگاه فرهنگيان .نيازهاي آموزشی
شناسايی شده را مبناي دوره هاي آموزشی اعضاي هيأت علمی قرار دهد و با اصالح و بازنگري اين کارگاه ها ،کارآمدي آموزشی
خود را ارتقاء بخشد.
واژه های کلیدی :نیازآموزشی ،نیازسنجی ،ارزشیابی آموزشی ،اعضای هیأت علمی ،دانشگاه فرهنگیان
 -1اين مقاله مستخرج از رسالة دكتري است كه با حمايت مادي و معنوي دانشگاه فرهنگيان انجام شده است.
 -2نويسنده مسئول ،دكتري برنامه ريزي درسی دانشگاه اصفهان ،مدرس دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه آزاد و پيام نور اصفهان.
آدرس پست الكترونيک  . b_basiry@yahoo.com :تلفن همراه09133040484 :
 -3استاد گروه علوم تربيتی دانشگاه اصفهان ،پست الكترونيکarnasr@edu.ui.ac.ir :
 -4استاد گروه علوم تربيتی دانشگاه اصفهان ،پست الكترونيکjafari@edu.ui.ac.ir :
 - 5استادگروه علوم تربيتی دانشگاه تربيت مدرس تهران ،پست الكترونيکmehrmohammadi_tmu@hotmail.com :
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مقدمه
ارزشيابی ،فرايندي فراگير و ضروري براي تمامی سازمان هاست و براي مؤسسات آموزش عالی ،که عدالت و تعالی
را هدف خود قرار داده اند ،ضرورتی فزون تر دارد (شينگفيلد و استافل بيم .)1995 ،1طبق ديدگاه هاي صاحب نظران
عناصر برنامة درسی از يک تا نه عنصر متغير است .ولی اکثر صاحب نظران ،در مورد چهار عنصر هدف ،محتوا ،روش(اجرا)
و ارزشيابی اتفاق نظر دارند .بدون ترديد ارزشيابی يکی از عناصر مهم يک برنامه درسی است ،چون تنها از طريق
ارزشيابی می توان کارايی و اثر بخشی برنامه هاي درسی را افزايش داد (مؤمنی مهموئی .)14 ،1388 ،با توجه به
اينکه محوري ترين ارزش نهادهاي دانشگاهی در درجه نخست ،بهبود کيفيت ياددهی و يادگيري است ،از اين رو،
برنامه هاي ارزشيابی ،ضرورتاً بخش با اهميتی از فعاليت هاي آنان را تشکيل می دهد .بدون شک تضمين کيفيت
ياددهی -يادگيري در نظام هاي دانشگاهی مستلزم نگاه جدي به تمامی عوامل درگير با فرايند ياددهی -يادگيري
است .بطور مسلم ،در اين فرايند اعضاي هيأت علمی دانشگاه ها از عوامل مؤثر محسوب می شوند و توسعه مداوم آنان
از شاخصه هاي يک دانشگاه موفق می باشد (يمانی و همکاران .)1385 ،با اين توصيف ،با توجه به اينکه استادان،
گرانترين بخش نظام آموزش عالی را تشکيل می دهند ،بررسی نيازهاي آموزشی آنان نيز از اهميت ويژه برخوردار است.
از اين رو ،با توجه به تغييرات ،تحوالت و نوآوري ها درسطح جامعة کنونی از جمله تبديل مراکز تربيت معلم به دانشگاه
فرهنگيان ،لزوم توجه به فرآيند برنامه ريزي براي روز آمد کردن مهارت هاي مورد نياز اعضاي هيأت علمی اين دانشگاه،
متناسب با نيازهاي فعلی کشور ،مسأله ي جدي و مهمی جلوه می کند که از طريق نيازسنجی علمی قابل دسترسی
است .متأسفانه تاکنون اين امر مهم کمتر مورد توجه پژوهشگران و محققان قرار گرفته است .به همين دليل هدف
اصلی پژوهش حاضر اين است که از طريق نيازسنجی آموزشی به شناسايی و تبيين نيازهاي آموزشی اعضاي هيأت
علمی دانشگاه فرهنگيان در زمينة ارزشيابی آموزشی بپردازد .چرا که گسترش توانمندي هاي شغلی آنان ،عاملی
محوري در بهبود عملکرد حرفه اي ،ارتقاء بازده هاي آموزشی و اصلی اساسی در تداوم بخشيدن به شرايط بهينة
آموزشی به شمار می رود (تيمپرلی ،ويلسون ،بارار و فونگ .)2007، 2با توجه به اين ادعا که اثربخشی دانشگاه ها به
ميزان توانمندي اعضاي هيأت علمی آن است ،حال اين سؤال مطرح است که آیا با روش و دانش دیروز می توان
دانشجو معلمان امروز را برای آینده آموزش داد؟ شواهد حاکی از آن است که دوره هاي تربيت معلم در ايران از
لحاظ آموزشی از کارآيی و اثربخشی الزم برخوردار نبوده است و نياز به پژوهش ،بازنگري و برنامه ريزي مجدد دارد .به
همين دليل در راستاي تحقق اهداف مذکور ،جستجو در دو محور تحقيقات داخلی و خارجی مرتبط با موضوع ،توسط
پژوهشگر صورت گرفت .بررسی تحقيقات پيشين بيانگر آن است که تاکنون پژوهشی در اين خصو انجام نشده،
وليکن در اين زمينه تحقيقاتی مرتبط صورت گرفته است که در ادامه به نتايج برخی از آنها اشاره می گردد.
از پژوهش شريفی( )1374اين نتيجه حاصل شد که امتحانات نهايی و هماهنگ از نظر اصول آزمون سازي نسبت
به امتحانات داخلی برترند يعنی امتحانات داخلی معموالً از نظر رعايت اصول آزمون سازي در سطح ضعيفی قرار دارند.
نتايج برخی پژوهش ها از جمله عابدي ( )1375 ،1374و سبحانی نژاد ( )1375نيز نشان داد که سؤال هاي آزمون
1
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هاي هماهنگ از نظر صحت اجرا و شيوه تصحيح سؤال ها ،داراي مشکالت جدي و غير قابل اغمان می باشند که
کاربرد نتايج را مورد ترديد قرار می دهند .همچنين عابدي ( )1375سؤال هاي هماهنگ امتحان را در خصو سطوح
شناختی نامناسب ارزيابی کرد و نشان داد که در تمام امتحانات به سطح دانش ،بسيار توجه شده است ،وليکن سطوح
باالتر يادگيري مورد بی مهري قرار گرفته اند .با اين حال سؤال هاي امتحانات هماهنگ نهايی ازاين نظر نسبت به
امتحان داخلی وضع بهتري دارند .از نظر حسنی و کيامنش ( )1388شواهد نشان می دهد نتايج امتحانات ابزاري
منحصر به فرد در حوزة ارزشيابی آموزشی به شمار می رود و امتحان به ويژه از نوع کتبی آن ابزاري براي تصميم گيري
در مورد عملکرد تحصيلی فراگيران محسوب می شود .وليکن تغيير در ساختار و برنامه هاي نظام آموزشی ،توجه به
ارزشيابی آموزشی را کم رنگ تر و نقش ارزشيابی پيشرفت تحصيلی را برجسته ترکرده است (  )75و باالخره نتايج
پژوهش اسدي و همکاران( )1390نيز نشان داد که برگزاري کارگاه ها و دوره هاي آموزشی در حيطة روش هاي
استاندارد ارزشيابی ،گامی مناسب در جهت ارتقاء توان آموزشی و کيفيت خدمات آموزشی اعضاي هيأت علمی دانشگاه
می باشد.
در همين راستا نگاهی به پژوهش هاي مرتبط خارجی نيز الهام بخش خواهند بود .به عنوان مثال ويشان)1999( 1
در مطالعة خود مهارت ارزشيابی از ميزان يادگيري دانشجويان 2را براي تدريس اعضاي هيأت علمی اثربخش دانست.
به نظر وي ارزشيابی از ميزان يادگيري دانشجويان به معناي سنجش ادراک و عملکرد دانشجويان از تجارب يادگيري
است .مؤلفه هايی مانند سنجش استاد از يادگيري هاي قبلی دانشجويان ،ميزان يادگيري دانشجويان در خصو
مطالب جديد درسی ،به کارگيري فنون متعدد ارزشيابی و استفاده از نتايج ارزشيابی به منظور اصالح جريان آموزش
و بهبود عملکرد استاد در فرآيند تدريس از مؤلفه هايی است که در مقولة ارزشيابی قرار می گيرد.
«فوک» و «سيدا» )2010( 3به اين نتايج دست يافتند که بين محتواي ارائه شده و ارزشيابی هاي انجام گرفته در
آموزش عالی ،عدم تطابق وجود دارد و معموالً ارزشيابی هاي جديد ،قابل اعتماد و جايگزين با روش هاي معمول و
سنتی ،از سوي دانشجويان با پذيرش بهتري مواجه بوده است .يافته هاي «سبازا» )2010( 4نيز حاکی از اين است که
اکثر دانشجويان فرآيند ارزشيابی را به عنوان روش استاد براي جمع آوري داده ها ،نمره دادن و رتبه بندي دانشجويان
در نظر می گيرند و ارزشيابی ها يا به صورت درس -محور و متمرکز بر منابع و يا به صورت استاد -محور و بر اساس
جزوات استاد اجرا می شود .بعالوه دانشجويان به صحبت هاي دانشجويان سال باالتري در مورد سبک استاد براي
ارزشيابی توجه زيادي می کنند .در همين راستا «تاوا» )2011( 5معتقد است که در دانشگاه ها «ارزشيابی از دانش
قبلی فرد» 6براي تشخيص دانش و مهارت نهايی فرد امري ضروري است و اين مدل ارزشيابی عمدتاً براي تعيين جايگاه
دانش فرد ،بيش از ورود به سيستم دانشگاهی است .اين نوع ارزشيابی در دانشگاه ها اثرات زيادي بر نتايج طرح هاي
آموزشی دارد و در واقع باعث بازنگري و اصالح طرح هاي آموزشی می شود .در اين راستا «جاس تين» ) 2012( 7نيز
در رسالة دکتري خود بيان می کند که تمرکز تنها بر «ارزشيابی از نتايج يادگيري» می تواند باعث شود که ارزشيابی
از فرآيند يادگيري فاصله گرفته و منجر به اين شود که دانشجويان تنها به حداقل هاي لحاظ شده در نتايج يادگيري
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دست يابند .بنابراين ايجاد رويکردهاي جديد ،براي فرآيند ارزشيابی ضرورت می يابد .بعالوه با توجه به اين که دانشجو
فردي است که هم در فرآيند يادگيري و هم در فرآيند ارزشيابی مشارکت دارد ،لذا بايد فرآيند آموزش و ارزشيابی ،هر
دو با هم مطابقت داشته باشند.
از نظر «رکس وينکل» )2012( 1پژوهش هاي انجام گرفته در انگلستان و امريکا ،همگی نشان دهندة فقدان ابزار
مناسب براي ارزشيابی از سطوح برنامه ،اعتبار و قابل اعتماد بودن برنامه ها هستند .پرسش کلی اين است که با چه
ابزاري می توان سطح برنامه ها را در آموزش عالی از لحاظ اعتبار و قابليت اعتماد بودن ارزشيابی نمود؟ در پاسخ می
توان اذعان نمود که:
اوالً :شواهد تجربی معيار خوبی براي ارزشيابی از سطح برنامه هاي آموزشی است.
ثانياً :چهار فاکتور مهم را می توان براي ارزشيابی از سطح برنامه هاي آموزشی در آموزش عالی به کار گرفت که عبارتند
از:
الف) مفهوم سطح 2که بايد واضح و شفاف باشد ،ب) ابزارها که بايد دقيق و درست باشند ،ج) تجربی بودن يعنی
ارزشيابی بايد به صورت تجربی قابل انجام باشد ،ه) کاربردي بودن يعنی ارزشيابی بايد قابل اجرا و کاربردي باشد.
الگودور 3و دوتونگ )2014( 4نيز در پژوهشی نشان دادند که تسلط نظري اعضاي هيات علمی در زمينة ارزشيابی
يعنی)1 :آشنايی با شيوه هاي ارزشيابی و توانمندي در انتخاب شيوه هاي مناسب ارزشيابی .تسلط عملی اعضاي هيأت
علمی در اين زمينه يعنی )1 :کاربست رويکرد پيامد محور در اجراي امور دانشگاهی)2 ،کاربست تکنيک هاي مستقيم
و غير مستقيم ارزشيابی براي سنجش برنامه هاي درسی و سنجش فراگيران .خان ،لی ،گلنيک و پارانيلم)2013( 5
معتقدند اساتيد و دانشجويان در انجام مهارت هاي ارزشيابی ممکن است که تحت تأثير پيشامدها و عوامل خارجی قرار
بگيرند نظير زمان ،فشارهاي کاري ،گرسنگی ،عصبانيت ،استرس هاي روانی اجتماعی ،بيماري و يا ديگر فاکتورهاي
محيطی فضاي دانشکده.
6
همچنين کاسی ،ساندرز ،هارا ( )2010نشان دادند پاداش مبتنی بر عملکرد بر احساس افراد از شايستگی خود
تأثيرگذاشته و باعث خواهد شد افراد در حوزة تدوين و طراحی روش هاي مناسب ارزشيابی خود مؤثر باشند .در اين
ديدگاه ،توانمندي اساتيد در زمينة روش هاي ارزشيابی مفهومی چند بعدي است شامل احساس هاي خودمختاري،7
خوداثربخشی ،8تأثيرگذاري ،9اعتماد 10و معنادار 11بودن استاد در تدوين و انتخاب روش هاي ارزشيابی مبتنی بر
رويکردهاي دانش محور و نوآوري محور .در کنار مسائل انگيزشی ،فراهم بودن منابع و امکانات نيز می تواند نقش
مهمی در اين راستا ايفا نمايد .مثالً بايد در دانشگاه شرايط و بسترهاي الزم در زمينة انتخاب شيوه هاي نوين ارزشيابی
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فراهم گردد .با اين توصيف عنصر ارزشيابی يکی از مالک هاي بيرونی مهم در ارزشيابی گروه آموزشی و اعضاي هيأت
علمی می باشد.
هوگس ،اربوگاسییت ،کافر و چن )2014( 1ارزشییيابی را يک فعاليت گروهی تلقی نموده و اجراي موفقيت آميز اين
عنصر را وابسته به مشارکت اعضاي هيأت علمی دانشکده و به طور خا گروه آموزشی می دانند .از نظر اين محققان
فرايند مشارکت به حدي تعيين کننده و مهم می باشد که توصيه می کنند که در تدوين ،طراحی و اجراي روش هاي
ارز شيابی بايد از متخ ص صان ر شته ،دانش آموختگان ،متخ ص صان ارز شيابی و برنامه هاي در سی نيز بهره برد .نتايج
نشیییان داد که ماهيت و کيفيت رويکردهاي طراحی و اجراي فعاليت هاي ياددهی  -يادگيري و محتواي برنامه هاي
درسی ،عموماً تعيين کنندة تناسب و کارآمدي روش هاي ارزشيابی اساتيد می باشد.
داويس و همکاران )2014( 2نيز نشان دادند که )1 :اکثريت اعضاي هيأت علمی بر اين ايده توافق دارند که مديريت
و رهبري دانشکده ها و گروه هاي آموزشی يک مؤلفة ضروري در موفقيت اعضاي هيأت علمی در تدوين و اجراي روش
هاي ارزشيابی می باشد )2 .حضور در دورهاي آموزشی براي يادگيري ،بسط و ارتقاء مهارت هاي آنان در زمينة روش
ها و فرايند ارزشيابی بسيار مفيد می باشد .زيرا فرديت خود استاد ،محور تشخيص فرايند نياز سنجی است ،ولی تداوم
يادگيري در طی مسير و کاراهة شغلی به حمايت ها و مشوق هاي گروه ،دانشکده و دانشگاه بستگی دارد و باالخره
تاندتر و همکاران )2014( 3نيز نيازهاي آموزشی اعضاي هيات علمی دانشگاه را شامل مؤلفه هايی همچون ارزشيابی
از يادگيري دانشجويان ،تدوين ،طراحی و ارزشيابی از برنامه هاي درسی دانسته اند.
در يک جمع بندي از مجموع پژوهش هاي ذکر شده اينگونه استنباط می شود که مهارت در تدوين و اجراي عنصر
ارزشيابی يک ويژگی پوياست که در برنامة درسی هراستادي به شکلی رخ می دهد بنابراين الزم است اعضاي هيات
علمی دانشگاه ها در اين زمينة داراي تسلط نظري و عملی باشند .يعنی با شيوه هاي ارزشيابی آشنا باشند و در انتخاب
شيوه هاي مناسب وکاربست تکنيک هاي ارزشيابی براي سنجش برنامه هاي درسی و سنجش فراگيران توانمند عمل
کنند .بدون ترديد برگزاري کارگاه ها و دوره هاي آموزشی در حيطة روش هاي استاندارد ارزشيابی ،گامی مناسب در
جهت ارتقاء توان آموزشی و کيفيت خدمات آموزشی اعضاي هيأت علمی دانشگاه می باشد.

 )1مفهوم شناسی
ارزشیابی :عبارت است از فرايند کنترل و بررسی طراحی شده به منظور مشخص نمودن اثربخشی ،اهميت و ميزان
کارآيی فعاليت هاي خا انجام شده (چيناپا و ميرون .)36 ،1990 ،4از نظر «گی» )1991( 5ارزشيابی يک فرآيند
نظامدار براي جمع آوري ،تحليل و تفسير اطالعات است به منظور تعيين اينکه آيا هدف هاي مورد نظر تحقق يافته اند
يا در حال تحقق يافتن هستند و به چه ميزانی (سيف .)31 ،1375 ،خلود ( )1370به نقل از هومن ارزشيابی را
روشی می داند که بوسيلة آن ميزان نزديکی به هدف مورد نظر سنجيده می شود و درک اين مسأله از طريق مقايسة
وضع فعلی با هدف نهايی روشن می گردد (  4و .)3از نظر موسی پور ( )1376ارزشيابی فعاليت نظام داري است که
طی آن مالک هايی براي ارزش گذاري تعيين می شود ،اطالعاتی در مورد وضعيت موضوع يا پديدة مورد نظر فراهم
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می آيد و با مقايسه اين دو ( وضع موجود و مالک ها)  ،از ارزش و سودمندي موضوع يا پديده خبر داده می شود
(موسی پور.)120 ، 1376 ،
ارزشیابی آموزشی :فرآيندي است که از طريق آن داده هاي مرتبط جمع آوري و در جهت اتخاذ تصميم ،تبديل
به اطالعات مفيد می شود (کولی .)1976 ،1به بيان ديگر فرآيند قضاوت در بارة شايستگی ارزش يا فايدة برنامه هاي
 .)631ولف ( )1371به نقل از کرونباخ ارزشيابی آموزشی را «جمع آوري و
آموزشی است (شعاري نژاد،1368 ،
کاربرد اطالعات به منظور تصميم گيري در بارة يک برنامه آموزشی» تعريف کرده است (  .)53-54از نظر تايلر
منظور از ارزشيابی آموزشی ،تعيين نمودن ميزان دستيابی به هدف هاي آموزشی برنامه می باشد (سيف،1375 ،
.)73
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی :عبارت است از عملکرد يادگيرندگان و مقايسة نتايج حاصل با هدف هاي آموزشی
از پيش تعيين شده به منظور تصميم گيري در اين باره که آيا فعاليت هاي آموزشی معلم و کوشش هاي يادگيري
دانشجويان به نتايج مطلوب انجاميده است يا خير (سيف.)606 ،1368 ،
ارزشیابی برنامة درسی :عبارتست از فرآيند بررسی ارزش و شايستگی برنامة درسی .در واقع بررسی و مطالعة
ارزش و شايستگی برنامه درسی هم شامل عناصر و جنبه هاي خا برنامة درسی و هم کل برنامه درسی می شود و
در دو حوزه متمايز و پيچيدة ارزشيابی آموزشی و برنامه ريزي درسی ريشه دارد .ظهور آن به عنوان حوزة مطالعاتی
مستقل مربوط به دهة  1960می باشد (مؤمنی مهمويی.)14 ،1388 ،
امتحان :وسيلة اندازه گيري پيشرفت شاگرد به طرف هدف هاي تربيتی می باشد چنانچه در جريان امتحان معلم
بايد هدف هاي تربيتی را در نظر بگيرد و پيشرفت شاگرد را نسبت به آن هدف ها ارزيابی کند (شريعتمداري،1364 ،
 .)451در واقع امتحان وسيله يا روشی است که در آن آزمودنی ها با تعدادي سؤال هاي همخوان و هماهنگ با
يکديگر مواجه می گردند ،يا به انجام فعاليت هاي علمی وادار می شوند که در نتيجه اين شرايط و در خاتمه موقعيت
می توان از توانائی هاي افراد شرکت کنندة در امتحان مقايسه اي کمی بدست آورد (نادري و سيف فراقی،1374 ،
)31-30
هدف های ارزشیابی :عبارتند از )1 :سنجش و تشخيص ميزان پيشرفت فراگيران )2 ،جلوگيري از تکرار انحرافات،
رفع نواقص و ارائه راه حل هاي مناسب )3 ،سنجش سودمند بودن روش هاي آموزشی ،طريق تعليم و رفع نواقص آنها،
 )4کسب اطالعات بيشتر که به نوبة خود بتواند در اخذ تصميم هاي اداري و همچنين پيشرفت برنامه کلی دستگاه
مؤثر باشد (خلود.)3-4 ،1370،
تاریخچه ارزشیابی آموزشی :ارزشيابی آموزشی به آن زمان بر می گردد که انسان ها براي اولين بار به آموزش
يکديگر پرداختند .تا اوايل قرن بيستم ارزشيابی به صورت تصادفی و نامنظم صورت می گرفت و هيچ نوع شيوة خاصی
براي انجام آن به کار نمی رفت .در واقع حوزة نوپاي ارزشيابی آموزشی سه دورة مشخص را پشت سر گذاشته است.
الف) دورة  1930-1965دورة رشدي کُند و سنگينی بود ،ب) دورة  1965تا اواسط دهة  1970شاهد انفجار فعاليت
می شود که و در اصل شامل الزامات قانونی مربوط به قانون آموزش ابتدايی و متوسطه و قوانين بعدي بود ،ج) از اواسط
دهة  1970به بعد ارزشيابی آموزشی به عنوان رشته اي مجزا به رسميت شناخته شد (ولف .)53-54 ،1371 ،در
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حقيقت حوزة ارزشيابی آموزشی حوزه اي نسبتاً جديد در آموزش است که از سال  1965کارهاي بسيار کمی در اين
زمينه صورت گرفته بود و به همين ترتيب تفکر چندانی هم در اين زمينه وجود نداشت.
اولین الگوی ارزشیابی :لزوم انجام ارزشيابی آموزشی ايجاب می کند که الگوهايی جهت اجراي صحيح ارزشيابی
مطرح شوند .اولين الگوي ارزشيابی ،توسط تايلر در سال  1930مطرح شد و مراحل انجام آن عبارتند از )1 :تعيين
هدف هاي کلی 1و هدف هاي دقيق )2 ،2طبقه بندي غايت ها و هدف ها ) 3،بيان هدف ها به صورت رفتاري )4 ،يافتن
موقعيت هايی که در آنها بتوان دستيابی به هدف ها را نشان داد )5 ،تهيه روش ها و فنون اندازه گيري )6 ،گردآوري
داده هاي مربوط به عملکرد يادگيرندگان )7 ،مقايسة داده هاي مربوط به عملکرد با هدف هاي رفتاري (سيف،1375 ،
.)73
به طور کلی ارزشيابی به عنوان وسيلة سنجش موفقيت فراگيران هميشه مورد توجه معلمان و کلية کسانی بوده
است که به نحوي با تدريس و آموزش سرکار داشته اند .در روش هاي سنتی ،ارزشيابی آخرين حلقة آموزش يا حتی
جدا از آموزش به حساب آمده و در پايان يک دورة آموزشی انجام می گرفته است ،ولی طبق نظريه هاي جديد آموزشی،
ارزشيابی بايد به صورت مستمر در سراسر جريان آموزش ميزان يادگيري فراگيران را ارزيابی کند .با توجه به اين شيوه،
ارزشيابی تنها به نمره دادن و صدور مدرک تحصيلی خالصه نمی شود ،بلکه هدف مهم تر و جامع تر آن کمک به معلم
در شناخت نارسائی هاي شيوه تدريس و همچنين نواقص و اشکاالت آموزشی فراگيران ،و تالش جهت رفع آنها می
باشد .آنچه مسلم است نظام آموزشی آميزه اي از کالس ،درس ،معلم ،امتحان و نمره است و براي ارتقاء هر فراگير به
 .)451بدون شک يکی از مهمترين
مراتب باالتر ،ملزم به گذر از مسير ارزشيابی می باشد (شعاري نژاد،1364 ،
عوامل مؤثر در پيشرفت بشر در قرن اخير توجه به فرايند ارزشيابی است .در يک مؤسسه آموزشی ،تعيين ميزان موفقيت
و دستيابی به اهداف ،اصالح سيستم ،پی بردن به نقاط ضعف و قوت ،مقايسه سود و زيان ،جمع آوري اطالعات،
جلوگيري از تکرار اشتباهات ،حرکت از «به» به «بهتر» و اصالح برنامه ريزي ،تنها از طريق ارزشيابی امکان پذير می
باشد (اسدالهی .)15 ،1377 ،نتيجه اينکه وجود يک سيستم ارزشيابی در ايجاد تحول ،ارتقاء و بهبود آموزش بسيار
مؤثراست ،زيرا رشد و تکامل يک نظام آموزشی مستلزم آگاهی از کارآيی آن و برنامه ريزي براي بهبود اقدامات در جهت
تحقق يافتن هدف هاي آموزشی است و در دست داشتن ابزاري توانا به نام ارزشيابی ،مشخص می کند که آيا برنامه
هاي آموزشی و نحوة اجراي آنها تا چه حد موجب دستيابی به هدف هاي مورد نظر بوده اند .واقعيت امر آن است که
ارزشيابی يکی از اساسی ترين بخش هاي هر يک از برنامه هاي آموزشی است چون ارزشيابی می تواند در تعيين آثار
و نتايج برنامه ها ،نقاط ضعف و قوت آنها و بررسی فرآيند مورد استفاده در جهت تغييرات مورد نظر ،کمک دهنده باشد.
داليلی که اغلب در ضرورت انجام ارزشيابی مطرح می شوند ،فراوان می باشند ،وليکن شايد عامل اصلی و عمده ،ميل
به پيشرفت و بهبود جريان کار باشد ،چرا که ارزشيابی علت عدم دستيابی به اهداف از قبل تعيين شده را مشخص می
کند و مسلماً با بر طرف نمودن آن نواقص ،به اهداف نزديک شده و بهبودي هر چه بيشتر حاصل می شود .به اين ترتيب
لزوم توجه به آنچه گفته شد ،پژوهشگر را برآن داشت تا در راستاي تحقق اهداف فوق به شناسايی نيازهاي اعضاي
هيأت علمی دانشگاه فرهنگيان در زمينة ارزشيابی آموزشی ،بپردازد .به اين ترتيب هدف کلی اين پژوهش تبيين و
الويت بندي مهارت هاي مورد نياز ارزشيابی آموزشی در دانشگاه فرهنگيان می باشد که در قالب شش سؤال پژوهشی
به شرح زير مورد بررسی قرار گرفته است.
- Goal
- Objectives
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 )1نيازهاي آموزشی اعضاي هيأت علمی دانشگاه فرهنگيان در زمينة «ارزشيابی آموزشی» کدامند؟
 )2تا چه اندازه اعضاي هيأت علمی در زمينة ارزشيابی نياز به آموزش دارند؟
 )3مهمترين نيازهاي اعضاي هيأت علمی در زمينة ارزشيابی کدامند؟
 )4آيا بين نيازهاي آموزشی اعضاي هيأت علمی در زمينة ارزشيابی با توجه به متغيرهاي جمعيت شناختی (جنس،
مدرک تحصيلی ،سنوات خدمت و استان محل خدمت) تفاوت وجود دارد؟

 )2روش پژوهش
 )2-1نوع پژوهش :پژوهش حاضر ،توصيفی -تحليلی پيمايشی است .در انجام بخش هاي مختلف اين پژوهش
به تناسب موضوع ،دو رويکرد کيفی 1و کمی 2به کار رفته است .از روش کيفی ،براي جمع آوري اطالعات از صاحب
نظران تعليم و تربيت در مورد نيازهاي آموزشی اعضاي هيأت علمی دانشگاه فرهنگيان و از روش کمی براي جمع آوري
نظرات از مدرسان موظف و اعضاي هيأت علمی استفاده شده است .از يافته هاي بخش کيفی ،عالوه بر پاسخگويی به
سؤال هاي پژوهش ،براي ساخت ابزار بخش کمَی نيز استفاده گرديده است .براي ساخت ابزار ها ،پس از پياده سازي
متن مصاحبه ها ،گويه هاي اساسی مربوط به زمينة «ارزشيابی آموزشی» استخراج و در متن پرسشنامه ها قرار گرفت.
با اين توضيح ،در اين پژوهش روش ترکيبی اکتشافی 3نيز به کار رفته است (پالنوکالرک 4و همکاران372 ،2008 ،؛
کرسول 5و پالنوکالرک.)72-62 ،2007 ،
)2-2جامعة آماری و نمونه :جامعة آماري اين پژوهش شامل سه بخش است :الف) صاحب نظران و متخصصان
تعليم و تربيت در سطح کشورکه بخش کيفی جامعة آماري اين پژوهش را تشکيل می دهند .در اين پژوهش با 19
نفر از صاحب نظران مصاحبة نيمه ساختار يافته انجام گرفته است که نمونه اين پژوهش بوده اند .ب) مدرسين موظف
و اعضاي هيأت علمی دانشگاه فرهنگيان در شش استان واقع در قطب چهار کشور ،جامعة آماري بخش کمی اين
پژوهش را تشکيل می دهند .توزيع فراوانی مدرسين موظف و اعضاي هيأت علمی جامعة مورد نظر به تفکيک جنسيت
و مدرک تحصيلی در جدول ( )2آمده است.
جدول :1توزیع فراوانی مدرسین و اعضای هیأت علمی جامعة پژوهشی 2

زن

جنسیت

مرد

جمع

جامعة 2
اعضاي هيأت علمی فوق ليسانس

45

66

111

اعضاي هيأت علمی دکتري

27

43

70

جمع

72

109

181

1

.- qualitative
.- quantitative
3
.- exploratory
2

Clark Plano.-4

.- Creswell
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 )2-3روش نمونه گیری و حجم نمونه :روش نمونه گيري اوليه براي انتخاب صاحب نظران تعليم و تربيت
 ،هدفمند بوده است (کرسول .)2007 ،در واقع افرادي انتخاب شده اند که در رابطه با موضوع اين پژوهش« ،نمونه
هاي بارز» به شمار آمده و از اطالعات ارزشمندي برخوردار بوده اند (ويليامز .)79 ،2006 ،1عالوه بر روش نمونه
گيري هدفمند ،در جريان مصاحبه ها از روش نمونه گيري شبکه اي نيز استفاده شده است ( نوي.)330 ،2008 ،2
در اين شيوه ،از اولين مصاحبه شوندگان خواسته شده است تا افراد ديگري را که براي انجام مصاحبه پيرامون موضوع
پژوهش مناسب می دانند ،معرفی نمايند .در مورد صاحب نظران تعليم و تربيت ،حجم نمونه به صورت کمی محاسبه
نشده است .چون براي پژوهش کيفی نمونة بسيار بزرگ يا کوچک توصيه نشده ،بلکه حصول معيارهايی مانند اشباع
242؛ گست 7و
داده ها 3و تکرار اطالعات 4کفايت حجم نمونه را نشان می دهد (آنياگ بازي 5و ليچ،2007 ،6
همکاران ،59 ،2006 ،به نقل از شريفيان و همکاران .)54 ،1392 ،براي انتخاب مدرسين موظف و اعضاي هيات
علمی دانشگاه فرهنگيان در استان هاي مورد نظر از روش نمونه گيري تصادفی طبقه اي يا اليه اي 8استفاده شد .به
اين گونه که همگی مدرسان موظف و اعضاي هيأت علمی دانشگاه فرهنگيان در شش استان مورد نظر ،در گروه هاي
مختلف آموزشی انتخاب شدند .نمونة بخش کمی اين پژوهش شامل  150نفر مدرس موظف و عضو هيأت علمی
دانشگاه فرهنگيان(شامل  45نفر ( 30/6درصد) با مدرک دکتري و  102نفر ( 69/4درصد) با مدرک کارشناسی ارشد
و سه نفر بدون پاسخ بوده است (از نظر جنسيت  89نفر مرد و  56نفر زن و  5نفر بدون پاسخ) .حجم مدرسان و اعضاي
هيأت علمی به چند صورت محاسبه شده است .در روش اول با استفاده از فرمول حجم نمونة کوکران ،تعداد مورد نياز
مدرسان و دانشجويان دانشگاه فرهنگيان براي نمونة پژوهش مشخص گرديد (طبق فرمول کوکران تعداد  123پرسشنامه
دانشجو کفايت می کند) .عالوه بر اين ،پس از انجام پژوهش ،توان آماري آزمون ،محاسبه و با توجه به اينکه توان
آماري برابر با  1بود ،کفايت حجم نمونه تاييد شد.
 )2-4ابزارگردآوری اطالعات :در اين پژوهش از دو ابزار مصاحبة نيمه ساختاريافته پرسشنامة محقق ساخته
استفاده شده است .پژوهشگر براي کسب ديدگاه هاي صاحب نظران تعليم و تربيت ،با آنان مصاحبه انجام داده است.
روايی فرم مصاحبه از سوي افرادي که روايی پرسشنامه را مطالعه نموده اند ،بررسی و تأييد گرديد .پايايی فرم مصاحبه
با قرار دادن خالصة مطالب و مقوله هاي تعيين شده در اختيار سه نفر آگاه به روش هاي پژوهش کيفی و اعمال
نظرهاي آنان و نيز با استفاده از روش سه سوسازي 9بررسی شد .از آنجا که پيرامون موضوع اين پژوهش پرسشنامة
استاندارد شده اي وجود نداشت ،براي جمع آوري اطالعات از نمونة مورد نظر ،پرسشنامة محقق ساخته به کار رفته
است .به منظور تعيين روايی محتوايی 10دو ابزار مصاحبه و پرسشنامه ،از نظرهاي  14نفر از اعضاي هيأت علمی
دانشکده علوم تربيتی و روان شناسی دانشگاه اصفهان که در اين زمينه از تخصص الزم برخوردار بوده اند ،استفاده
1

.- Williams
.- Noy

2

saturation data -.3
redundancy Informational-.4

5

.- Onwuegbuzie
.- Leech
7
.- Guest
6

random sampling Stratified-.8

9

.- triangulation
.- Content validity

10
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گرديد .براي برآورد پايايی و همبستگی درونی سواالت پرسشنامه از آلفاي کرانباخ استفاده شد .پس از انجام مطالعه
مقدماتی بر روي  36نفر از افراد جامعه و تجزيه و تحليل پرسشنامه ها ،پايايی زمينة «ارزشيابی آموزشی» 0/891
برآورد گرديد .جهت بررسی روايی سازه پاسخ هاي به دست آمده با استفاده از تحليل عامل و با روش چرخشی واريماکس
مورد تحليل قرار گرفتند .بر اين اساس تعداد گويه ها و مؤلفه ها بدون تغيير باقی ماند. .معيار باقی ماندن گويه ها در
پرسشنامه ها داشتن حداقل بار عاملی  0/4بود .در پرسشنامه نتايج آزمون  KMO =0/848و آزمون بارتلت براى بررسى
کرويت داده ها  p>0/01 Bartlett = 632/817معنى دار و رضايت بخش بوده است .مقدار ارزش هاي ويژه و درصد
واريانس قابل توجيه براى عامل مهارت ارزشيابی  62/594و  4/384مى باشد که نشان دهنده اعتبار مناسب ابزار است.
 )2-5روش های گردآوری و تجزیه و تحلیل اطالعات :براي تحليل اطالعات حاصل از مصاحبه ها روش
هايی ارائه شده است که می توان با استفاده از آنها ،گزاره ها و ديدگاه هاي مصاحبه شوندگان را تحليل کرد (کرسول،
177-144 ،2007؛کمبل 1و همکاران147-125 ،2004 ،؛ ماسون .)96 -91 ،2002 ،2به طور معمول براي
تحليل داده هاي حاصل از مصاحبه از چند مرحله يا گام استفاده می شود که عبارتند از :فراهم سازي داده ها،3
سازماندهی داده ها ،4تقليل و تلخيص داده ها 5در قالب مقوله ها از طريق کدگذاري و متمرکز و ترکيب کردن  6کدها
و در نهايت ،ارائه داده ها به صورت تصوير ،جدول يا بحث (کرسول ،148 ،2007 ،شريفيان و همکاران،1392 ،
 .)54به اين طريق در پژوهش حاضر نيز مراحل تجزيه و تحليل داده ها به صورت فوق انجام گرديد .به اين صورت که
مصاحبه ها به صورت حضوري و با ضبط صوت انجام و سپس با پياده سازي و مقوله بندي آنها با کمک نرم افزار
مکسی 7انجام شده و در نهايت يافته ها به صورت جدول و بحث ارائه گرديده است .براي گرد آوري داده ها به وسيلة
پرسشنامة اعضاي هيأت علمی به روش حضوري ،ارسال از طريق پست سفارشی و الکترونيکی ،بين آنان توزيع و پس
از پيگيرهاي متعدد ،تعداد  150عدد پرسشنامه مربوط به نظرسنجی از اساتيد گردآوري گرديد .براي تجزيه و تحليل
داده هاي کمی ،از آمار توصيفی و استنباطی استفاده شد .در سطح توصيفی ،ميانگين و فراوانی محاسبه گرديد .در
سطح استنباطی ،ابتدا داده ها از نظر دو ويژگی نرمال بودن و همگنی واريانس ها بررسی شد .در مواردي که داده ها
از اين دو ويژگی برخوردار بود ،از آزمون پارامتريک و در غير اين صورت از آزمون هاي ناپارامتريک استفاده گرديد.
آزمون هاي مورد استفاده در اين پژوهش شامل آزمون تحليل واريانس چند راهه ،تحليل عوامل و  tتک متغيره با
ميانگين فرضی سه بوده است (با توجه به اينکه ابزار پژوهش داراي طيف ليکرت پنج تايی( از  1تا  ) 5بود ،ميانگين
سه ( )3حد متوسط داده ها در نظر گرفته شد).

 )3یافته های پژوهش
از آنجا که روش اين پژوهش ترکيبی (کيفی -کمی) است ،لذا يافته هاي کيفی و کمی به تفکيک و بر اساس سواالت
پژوهش ارائه شده است .در بخش کيفی با استفاده از روش مقوله بندي بر اساس گام هاي تحليل داده هاي کيفی،
اقدام به تحليل داده ها شده است .بدين منظور پس از پياده سازي متن  19مصاحبه ،موارد چندين بار موردکند و کاو
1

.- Campbell
.- Mason
3
.- preparing
4
.- organizing
5
. -reducing
6
.- condensing
7
. -MAX. QDA
2
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قرار گرفت و جمالت معنی دار در تک تک مصاحبه ها مشخص و  168گزاره (کد) استخراج شد .پس ازانجام تحليل
محتوا بر روي گزاره ها ،در مرحله دوم  107و در مرحلة سوم  77گزاره حاصل شد و بر اين اساس مقوله هاي اصلی
تعيين گرديد و در هر مقوله موضوعات مهم تر به تفکيک مشخص و به عنوان نيازهاي آموزشی در نظر گرفته شد که
در اين مقاله با توجه به اهميت موضوع زمينة «ارزشيابی» مورد بررسی قرار گرفته است.

 )1-3سوال اول :نیازهای آموزشی اعضای هیأت علمی در زمینة ارزشیابی آموزشی کدامند؟
از نظر مصاحبه شوندگان نٌه نياز آموزشی مختلف مندرج در جدول  2مهمترين نيازهاي اعضاي هيأت علمی را در
زمينة ارزشيابی آموزشی تشکيل می دهد که در ادامه مطرح و همراه با مختصري از گزيدة مصاحبه ها ارائه می گردد.
جدول : 2مهم ترین نیازهای آموزشی اظهار شده توسط مصاحبه شوندگان در زمینة ارزشیابی
فراوانی

درصد

ردیف

مؤلفه های ارزشیابی

1

توانايی در انجام ارزشيابی کيفی يا ارزشيابی توصيفی

13

69

2

توانايی انجام ارزشيابی ترکيبی (کتبی ،شفاهی ،کنفرانس(

12

63

3

توانايی ارزشيابی "مهارت محور" به جاي ارزشيابی "حافظه محور"

11

58

4

شناخت شاخص ها و استانداردهاي ارزشيابی آموزشی

11

58

5

توانايی طراحی انواع سؤاالت با ضرايب دشواري مختلف

10

53

6

شناخت آزمون هاي استاندارد شدة پيشرفت تحصيلی و کاربرد مناسب آن

10

53

7

آشنايی با اهداف ارزشيابی در برنامة درسی دانشجو  -معلمان

10

53

8

آشنايی با اصول و مبانی فلسفی ارزشيابی آموزشی

9

47/5

9

مهارت در شيوة خود ارزيابی

9

47/5

 .1توانایی در انجام ارزشیابی کیفی یا ارزشیابی توصیفی :اين نياز آموزشی توسط  13نفر از افراد شرکت
کننده ( 68/42درصد) در پژوهش مورد تأکيد قرار گرفت .به نظر مصاحبه شوندگان ،الزم است مدرسين به ارزشيابی
توصيفی هم توجه کنند و تمام نمرة دانشجو فقط به ارزشيابی کمی پايان ترم محدود نگردد و کارنامه توصيفی هم
براي دانشجويان در نظر گرفته شود .بهتر است که خود دانشگاه توسط يک گروه ارزشياب وظيفة سنجش را انجام دهد
تا به اين وسيله شيوة آموزش استاد هم مورد ارزشيابی قرار بگيرد و به آنان بازخورد داده شود و اساتيد هم موظف به
پاسخگويی باشند .در واقع استاد فقط آموزش دهد و وظيفة برگزاري ارزشيابی يا امتحان کتبی با ادارة سنجش و
ارزشيابی دانشگاه باشد( 1مصاحبه شونده  .)4از نظر مصاحبه شونده  12اساتيد بايد حتماً بر درس سنجش و اندازه
گيري تسلط داشته و با روش ارزشيابی توصيفی يا کيفی نيز آشنا باشند .هم اکنون اساتيد فقط روش هاي ارزشيابی
کمی را به دانشجويان آموزش می دهند و بعضاً نمی دانند که در مدارس ارزشيابی توصيفی اجرا می شود (مصاحبه
کننده .)12
.2توانایی انجام ارزشیابی ترکیبی (کتبی ،شفاهی،کنفرانس) :اين نياز آموزشی توسط  12نفر از افراد شرکت
کننده ( 63/15درصد) در پژوهش توصيه گرديد .از نظر شرکت کنندگان يکی از مهارت هاي مهم شغل معلمی
- Teacher-Tester
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توانايی«ارزشيابی» است که معموالً در دو سطح (کيفيت آموزش استاد و پيشرفت تحصيلی دانشجويان) مطرح می شود.
ممکن است استاد تشخيص دهد که از يک دانشجو نگارش مقاله بخواهد ،از دانشجوي ديگر ارائة شفاهی و در مورد
دانشجوي ديگر پاسخگويی کتبی به سؤاالت را مالک ارزشيابی خود قرار دهد .بنابراين استاد بايد مهارت اجراي انواع
ارزشيابی را دارا باشد .ولی متأسفانه معموالً اساتيد به يک روش معمول يعنی فقط به آزمون کتبی بسنده می کنند و
از روش ارزشيابی ترکيبی کمتر استفاده می گردد .چرا؟ چون مهارت اساتيد در روش ارزشيابی ترکيبی کم است
(مصاحبه شونده  6و )12
 .3توانایی ارزشیابی «مهارت محور» به جای ارزشیابی «حافظه محور» :اين نياز آموزشی توسط  11نفر از
افراد شرکت کننده ( 57/89درصد) در پژوهش مورد تأکيد قرار گرفت .به نظر اکثريث مصاحبه شوندگان ،روند کنونی
فعلی ارزشيابی آموزشی در دنيا ،در حال تغيير است يعنی از ارزشيابی حافظه محور به سمت ارزشيابی «مهارت محور»
در حرکت است و بر محور ارزشيابی از مهارت ها 1تکيه دارد ،نه بر دانش و آگاهی 2و حافظه دانشجويان .اين اتفاق
مثبت و تغيير روند ،نياز کنونی کشور ماست .در اين راستا اول بايد «مهارت ها» تعريف شوند و پس از آن آموزش ارائه
شود و به دنبال آن ارزشيابی انجام پذيرد .هم اکنون با طرح مسألة اقتصاد مقاومتی از طرف رهبر فرزانة انقالب ،توجه
به اين نياز دو چندان می شود .فعالً در دنيا قدرت دانش بر ايجاد مهارت ها پايه ريزي شده است و ارزشيابی ها نيز از
توانايی در انجام مهارت ها صورت می گيرد .متأسفانه در حوزة علوم انسانی هم وضعيت به همين صورت است و تاکنون
اين اتفاق شايسته شکل گيري نشده و به جرأت می توان گفت که %70فارغ التحصيالن فاقد مهارت هاي الزمه می
باشند .بنابراين در دانشگاه فرهنگيان بايد دانشجويان به گونه اي آموزش ببينند که مهارت تدريس را کسب کنند نه
دانش تدريس را و اين امر از چگونگی آموزش استاد شروع می شود يعنی استاد بايد خود بر اين مهارت ها مسلط باشد
(مصاحبه شونده  .)5از نظر ديگر مصاحبه شوندگان اگر آموزش ها با توجه به جنبه هاي عملی و کاربردي ارائه شود،
ارزشيابی هم صحيح تر خواهد بود .بر اين اساس آموزش به صورت کاربردي به همراه ارزشيابی عملی و مهارتی ،يک
ضرورت براي دانشگاه فرهنگيان است .يعنی ارزشيابی از آنچه که يک معلم بعداً بايد بتواندآن را در عمل اجرا کند و
ابزار کار او باشد (مصاحبه شونده  10و .).8
 .4شناخت شاخص ها و استانداردهای ارزشیابی آموزشی :اين نياز آموزشی نيز توسط  11نفر از افراد شرکت
کننده ( 57/89درصد) در پژوهش توصيه و مورد تأکيد قرار گرديد .از نظر آنان معموالً در امتحانات استاندارد هاي
امتحان و ارزشيابی رعايت نمی شود و يا از طرف مسئوالن مربوطه مورد بررسی و رسيدگی قرار نمی گيرد .الزم است
در اين زمينه کميتة ارزشيابی سؤاالت تشکيل شود که از وظايف اصلی سر گروه هاي آموزشی است .در واقع الزم است
درصد استانداردي سؤاالت امتحانی مشخص شود (مصاحبه کننده  .)1در غير اين صورت دانشگاه فرهنگيان صرفاً يک
دانشگاهی مثل بقية دانشگاه ها خواهد بود .انتظار است که اين دانشگاه حداقل در اين دو زمينه از ديگر دانشگاه ها
جلوتر باشد (مصاحبه شونده  .)11از نظر فرد شماره  ،14معموالً از نوع ارزشيابی معلم می شود ،به نوع آموزش او پی
برد .مثالً اگر سوال هاي او غالباً در حوزة دانش باشد ،قطعاً روش تدريس او هم دانشی است ،و به همين قياس می تواند
روش او تحليلی ،استداللی ،قضاوتی ،تجسسی ،تخيلی ،تجسمی ،تحولی و يا در حوزه هاي فراتر باشد .چرا که يک استاد
قطعاً وقتی می تواند در حوزة ارزشيابی ميدان داري کند که در حوزة آموزش توانايی هايش را بروز داده باشد .اين سوال
مطرح است که آيا معلم آنچه می خواهد ارزشيابی کند را آموزش دهد يا بالعکس؟ شايسته است معلم ،آنچه را که می
- Skills
- Knowledge
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خواهد ارزشيابی کند ،آموزش دهد .در واقع ارزشيابی وسيله اي است در خدمت آموزش ،نه آموزش در خدمت ارزشيابی
(مصاحبه شونده  .)14در اين زمينه فرد شماره  13معتقد است که امتحان و ارزشيابی استاد بايد واقعاً بر مبناي سر
فصل ها و کتب منبع و مرجع ذکر شده در برنامة درسی دانشجو معلمان صورت بگيرد و معاون آموزشی حتماً بايد روي
سواالت طرح شده اساتيد نظارت کند و سؤاالت را با سرفصل ها تطبيق دهد .اگر سرفصل مورد نظر در برنامه درسی
تدريس نشود ،موجب خواهد شد که ما نتوانيم به يک هدف مشترک در طول چهار سال برسيم (مصاحبه شونده .)13
 .5توانایی طراحی انواع سواالت با ضرایب دشواری مختلف :نيازي است که  10نفر ( 52/63درصد) از
مصاحبه شوندگان آموزش آن را ضروري می دانند .از نظر آنان معموالً دانشجويان از ارزشيابی اساتيد خود گاليه دارند
(مصاحبه کننده  .)1چراکه ارزشيابی يکی از مهارت هاي مهم شغل معلمی است ،وليکن متأسفانه معموالً مدرسان و
اساتيد در اين زمينه در حد مطلوبی قرار ندارند .اکثراً در طراحی سؤاالت امتحانی مطابق با استاندارهاي ارزشيابی،
حوصله کمی از خود نشان می دهند و در صدد استفاده از سؤاالت تکراري آزمون هاي ترم هاي قبل يا همکاران خود
هستند .هيچ گاه بررسی نمی شود که سؤاالت کدام استاد با استانداردهاي ارزشيابی مطابقت دارد و بهترين سؤاالت از
نظر ارزشمندي کدامند (مصاحبه شونده  2و  .)12در واقع مهارت طراحی انواع سوال مهارتی است که شديداً اساتيد به
آن نياز دارند .بسياري از سواالت تستی و حتی سواالت تشريحی که فعالً طراحی می شوند ،داراي مشکل است .اگر
بانکی از سواالت کشور تهيه شود و يک گروه متخصص آنها را بررسی کنند ،معلوم می شود که چه اشتباهات بزرگی
در طراحی سواالت وجود دارد .بسياري از مواقع ارزشيابی ها حيطه هاي مختلف آموزشی و حتی سرفصل ها را نيز
پوشش نمی دهند .بسياري ازاوقات اصالً سوال غلط است و آنچه را که بايد بسنجد ،نمی سنجد و مشکالت مشابه ديگر.
به نظرمی رسد ابتدا بايد با يک فراخوان ،همة مدرسين موظف شوند که يک نمونه از بهترين سواالت خود را روي سايت
دانشگاه قرار دهند يا حتی در قالب يک مسابقه که به بهترين طراح سواالت امتيازاتی اختصا داده شود ،در آن صورت
می شود معايب و نواقص را کشف نمود و بر اساس معايب شناخته شده ،دوره هايی را تعريف و اجرا نمود (مصاحبه
کننده  .)7از نظر مصاحبه شونده  18در واقع هر جلسة امتحان خود يک جلسة آموزش و يادگيري است که بايد به آن
توجه بيشتري شود .متأسفانه اغلب سؤاالت اساتيد ،چند گزينه اي است .در صورتی که بهترين نوع امتحان ،استفاده
از سواالت متنوع است .هر چند بستگی به موضوع و اهداف درس هم دارد .کمتر استادي يافت می شود که سواالت
چند گزينه اي و انشايی را هم زمان داشته باشد ،انتظار نيست که از همة انوع سؤال (صحيح و غلط ،وضع کردنی و جا
خالی) در يک جلسه امتحان استفاده شود ،ولی حداقل انتظار است که سواالت چند گزينه اي و انشايی ،هر دو را داشته
باشيم تا در واقع همة سطوح تفکر مورد سنجش واقع شود.
 .6شناخت آزمون های استاندارد شدة پیشرفت تحصیلی و کاربرد مناسب آن :اين نياز ،نياز ديگري
است که توسط  10نفر ( 52/63درصد) از مصاحبه شوندگان توصيه و بر آموزش آن تأکيد شده است .از منظر آنان
ارزشيابی آموزشی ابزار مهمی براي شغل اساتيد محسوب می گردد و از مهارت هاي اصلی شغل معلمی است ،در اين
رابطه ،شناخت و کاربرد مناسب آزمون هاي استاندارد شده ،يکی از نياز هاي آموزشی اصلی اساتيد در زمينةارزشيابی
است (مصاحبه شونده .)1
 .7آشنایی با اهداف ارزشیابی در برنامة درسی دانشجو معلمان :اين نياز توسط 10نفر ( 52/63درصد) از
مشارکت کنندگان توصيه گرديد .به نظر مهر محمدي ( )1392اگر انتظار اين است که دانشجو معلمان ،در حوزة
ارزشيابی ،شايستگی هايی را کسب کنند و برنامه هاي آموزشی در دانشگاه فرهنگيان نيز ،قرار است اين هدف را زمينه
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سازي کند ،يکی از مهمترين زمينه هاي آن ،آموزش خود مدرسان است .يعنی اگر قرار است مهارت ارزشيابی به
فراگيران آموزش داده شود ،به نظر می رسد که مدرسان خودشان بايد مسلط به اين مهارت باشند و در اين زمينه
آگاهی هاي الزم را دارا باشند .در واقع خود مدرسان هم بايستی به حدي از تسلط و انتظام فکري در اين حوزه رسيده
باشند .بعالوه اين هدف خود يک داللتی براي همة مدرسان دارد و آن داللت اين است که مدرسان بايد در واقع در
جهت تحقق اين هدف يا نيل به اين شايستگی ،به نوعی وارد صحنه بشوند و در کالس هاي خودشان بتوانند به نوعی
اين هدف را تعقيب کنند .در واقع گوئی يک نياز آموزشی براي خود اساتيد ،بروز و ظهور می کند که همان تسلط به
مهارت ارزشيابی است (مصاحبه شونده .)16
 .8آشنایی با اصول و مبانی فلسفی ارزشیابی آموزشی :تعداد  9نفر ( 47/36درصد) از مصاحبه شوندگان
لزوم توجه به اين نياز را توصيه نموده اند .به زعم آنان روند ارزشيابی اساتيد  ،بر اساس رويکردها و مبانی اعتقادي و
فلسفی آنان شکل می گيرد ،يعنی اگر رويکرد او به تدريس رفتارگرايی است ،بالطبع ارزشيابی وي نيز از نوع تستی،
چهار جوابی و کوتاه پاسخ خواهد بود .اگر رويکرد وي سازنده گرايی باشد ،به دنبال اين مسأله است که دانشجو در
ارزشيابی خالقيت داشته باشد و تفکر خود و ساخت ذهنی خود را بروز دهد ،پس ابزار آموزشی و ارزشيابی او متفاوت
می شود .در واقع کل فرايند آموزش را ارزشيابی می داند و ارزشيابی او هم يک ارزشيابی فرايند مدار می شود .پس
ابزار آموزشی و ارزشيابی او متفاوت می شود .در حقيقت روش تدريس و ارزشيابی کامالً به فلسفة مربی در ارتباط است.
اگر نگاه استاد رويکرد «آرمان گرايی» باشد ارزشيابی وي ،فقط انتقال دانش است .يعنی ارزشيابی بر مبناي حفظ دانش
و بخاطر سپردن دانش .اما اگر فلسفه او بر مبناي هستی شناسی يا معرفت شناسی «وجودگرايی» باشد ،ارزشيابی او بر
مبناي نظر دانشجو شکل می گيرد ،يعنی اينکه در رويکرد وجود گرايی دانشجو خود ،خودش را ارزشيابی می کند ،در
واقع باور به توان دانشجو داشتن در رفتار مربی مشهود می شود .اگر نگاه معلم يک نگاه مکتب فلسفی «پراگماتيسم»
باشد ،به تفکر و حل مسأله توجه می کند .نتيجه اين که نوع ارزشيابی ،در حقيقت در خدمت نوع نگاه استاد و مربی
است که اين نوع نگاه می تواند باعث پرورش خالقيت و يا باعث طرح پرسش هاي جديد در دانشجويان شود (مصاحبه
کننده .)9
 .9مهارت در شیوة «خود ارزیابی» :توانمندسازي اساتيد به منظور ايجاد مهارت در شيوة «خودارزيابی» نياز
ديگري است که توسط  9نفر ( 47/36درصد) از مصاحبه شوندگان توصيه گرديد .به نظر آنان ،بحث ارزشيابی شامل
چند بخش است -1 :ارزشيابی از کيفيت آموزش و برنامة درسی ارائه شده توسط خود استاد يا «خود ارزيابی»-2 ،
ارزشيابی از آموخته ها و پيشرفت تحصيلی دانشجويان .يک عضو هيأت علمی بايد به هر دو سطح ارزشيابی اشراف
کامل داشته و در هر دو زمينه توانايی تشخيص کاستی ها را داشته باشد تا بتواند نقص ها را تعديل کند (مصاحبه
شونده  6و  .)12در اين زمينه مشارکت شونده  18معتقد است که «خود ارزيابی» نيازي که اساتيد به آموزش آن ،نياز
مبرم دارند .به اين صورت که پرسشنامه هاي مخصو در اين زمينه تهيه و در اختيار اساتيد قرار داده شود تا خودآنان
از روند کار خود در طی ترم ارزيابی کنند .اين روند باعث می شود که گزينه ها و مؤلفه هاي استاندارد موجود در
پرسشنامه ،به نوعی به آنان جهت دهد و هم اينکه در واقع خود استاد کار خود را ارزيابی می کند ،دور از اعمال نظر
مجموعة مديريت و يا قبل از آن (مصاحبه شونده .)18
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 )2-3سؤال دوم :تا چه اندازه اعضای هیات علمی در زمینة ارزشیابی آموزشی نیاز به آموزش
دارند؟
جدول : 3مقایسه میانگین میزان نیاز اعضای هیات علمی به آموزش در زمینة ارزشیابی با میانگین فرضی3
مؤلفه

میانگین

نیاز به آموزش

3/54

t

انحراف

انحراف

معیار

ازمیانگین

0/77

0/063

8/547

درجة

سطح

آزادی

معناداری

147

0/001

بر اساس يافته هاي جدول ( )3ميانگين ميزان نياز اعضاي هيات علمی به آموزش در زمينة «ارزشيابی» 3/54
می باشد .از آنجايی که  tمحاسبه شده از  tجدول بزرگتر است .بنابراين ميزان نياز اعضاي هيأت علمی به آموزش
در زمينة ارزشيابی ،بيشتر از سطح متوسط می باشد.

 )3-3سؤال سوم :مهمترین نیاز آموزشی اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان در زمینة
ارزشیابی کدامند؟
جدول  :4مهمترین نیاز آموزشی اعضای هیات علمی در زمینة ارزشیابی آموزشی
جمع دو ستون زیاد و
ردیف

خیلی زیاد

مؤلفه های ارزشیابی آموزشی

فراوانی

درصد

میانگین انحراف معیار

1

مهارت در انجام ارزشيابی کيفی يا ارزشيابی توصيفی

3/60

0/97

90

60

2

توانايی ارزشيابی مهارت محور به جاي حافظه محور

3/60

0/97

82

54/7

3

مهارت کاربرد ارزشيابی ترکيبی (کتبی ،شفاهی،کنفرانس)

3/59

1/11

87

58

4

آشنايی با اصول حاکم بر ارزشيابی با توجه به اقتضائات هر رشته

3/59

0/90

78

52

5

توانايی استاندارد سازي آزمون ها

3/47

0/96

73

48/7

6

توانايی ارزشيابی در حيطه هاي مختلف (شناختی ،عاطفی)

3/46

0/99

73

48/7

7

شناخت آزمون هاي استاندارد شدة پيشرفت تحصيلی

3/45

0/92

76

50/7

بر اساس يافته هاي جدول  4از هفت گوية مرتبط با زمينة مهارت ارزشيابی ،همة گويه ها ميانگينى باالتر از
ميانگين فرضی  3دارند و نشان می دهد که اعضاي هيأت علمی در اين زمينه نياز به آموزش دارند .همچنين نتايج
جدول حاکی از آن است که بيشترين ميانگين ( )3/60مربوط به گوية  " 1مهارت در انجام ارزشيابی کيفی يا ارزشيابی
توصيفی " با  60درصد پاسخ و همچنين گوية  2يعنی " توانايی ارزشيابی مهارت محور به جاي حافظه محور " با 54/7
درصد پاسخ بوده است که مهمترين نياز آموزشی اعضاي هيات علمی را در زمينة ارزشيابی نشان می دهد .بعالوه
کمترين نياز مربوط به گوية  7يعنی " شناخت آزمون هاي استاندارد شدة پيشرفت تحصيلی " با ميانگين ( )3/45و
 50/7درصد پاسخ بوده است.
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 )4-3سؤال چهارم :آیا بین نیازهای آموزشی اعضای هیأت علمی در زمینة ارزشیابی با توجه
به متغیرهای جمعیت شناختی تفاوت وجود دارد؟
جدول  : 5تحلیل واریانس چند راهه نمرات نیازهای آموزشی اعضای هیات علمی در زمینة ارزشیابی
با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی
منبع

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

F

سطح
معنا داری

جنس

0/115

1

0/115

0/185

0/668

میزان تحصیالت

0/506

1

0/506

0/814

0/369

سابقه کار

3/015

3

1/005

1/618

0/188

استان محل خدمت

0/644

3

0/215

0/346

0/792

نتايج مندرج در جدول  5نشان می دهد که بين نمرات نيازهاي آموزشی اعضاي هيات علمی دانشگاه فرهنگيان
در زمينة «ارزشيابی آموزشی» بر حسب جنس ،ميزان تحصيالت ،سابقه کار و استان محل خدمت تفاوت معنی داري
وجود ندارد.

بحث و نتیجه گیری
وجود يک سيستم ارزشيابی توانمند در تحول ،ارتقاء و بهبود آموزش بسيار مؤثراست ،زيرا رشد و تکامل يک نظام
آموزشی مستلزم آگاهی از کارآيی آن و برنامه ريزي براي بهبود اقدامات در جهت تحقق يافتن هدف هاي آموزشی
است .با اين توصيف می توان اذعان نمود که دانشگاه هاي توانمند نيز سازمان هايی هستند که براي پيشرفت ،به ظهور
رساندن و ارتقاء شايستگی هاي اعضاي هيأت علمی خود برنامه ريزي و تالش می کنند .بدون ترديد در اين راستا
عنصر ارزشيابی يکی از مالک هاي مهم در کارآمدي آموزشی اعضاي هيأت علمی است و دانشگاه فرهنگيان از اين امر
مستثنی نيست ،بلکه در اين زمينه رسالت خطيري را بر عهده دارد .به همين دليل هدف اصلی پژوهش حاضر تعيين
والويت بندي نيازهاي آموزشی اعضاي هيأت علمی دانشگاه فرهنگيان در زمينة ارزشيابی آموزشی است که در ادامه به
نتايج آن اشاره می گردد.
نگاهی به يافته هاي اين پژوهش نشان می دهد که در بخش کيفی در پاسخ به سؤال اول تحقيق نُه نياز آموزشی
اصلی توسط اکثريت مصاحبه شوندگان اظهار گرديده است که در جدول ( )2قابل مشاهده است .به عنوان مثال توانايی
در انجام ارزشيابی کيفی نيازي است که توسط  13نفر از افراد شرکت کننده ( 68/42درصد) در پژوهش مورد تأکيد
قرار گرفت .در همين راستا در بخش کمی نيز« مهارت در انجام ارزشيابی کيفی » نيازي است که باالترين درصد پاسخ
هاي اعضاي هيأت علمی دانشگاه فرهنگيان در حد زياد و خيلی زياد ( 60درصد) را به خود اختصا داده و مهمترين
نيازآموزشی اساتيد را در اين زمينه نشان می دهد(جدول.) 6
در پاسخ به سؤال دوم پژوهش نتايج جدول ( )3نشان داد که ميانگين ميزان نياز اعضاي هيات علمی به آموزش در
زمينة «ارزشيابی»  3/54می باشد .همچنين بر اساس يافته هاي جدول( ،)6از هفت گوية مرتبط با زمينة ارزشيابی،
همة گويه ها ميانگينى باالتر از ميانگين جامعه دارند که بدون شک بيانگر وجود نياز آموزشی اعضاي هيأت علمی
دانشگاه فرهنگيان در هر  7مؤلفه مورد نظر است .در حقيقت نتايج اين پژوهش نشان می دهد ميزان نياز اعضاي هيأت
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علمی دانشگاه فرهنگيان به آموزش در زمينة ارزشيابی ،بيشتر از حد متوسط است که با نتايج پژوهش شريفی()1374؛
عابدي ( )1375 ،1374؛ سبحانی نژاد ()1375؛ حسنی و کيامنش ()1388؛ اسدي ،عطا اله و همکاران ()1390
همخوانی دارد .چرا که نتايج اين محققان همگی ضعف عملکرد مربيان آموزشی در فرايند اجراي ارزشيابی را نشان می
دهد .بدون ترديد برگزاري کارگاه ها و دوره هاي آموزشی در حيطة روش هاي استاندارد ارزشيابی ،گامی مناسب در
جهت ارتقاء توان آموزشی و کيفيت خدمات آموزشی اعضاي هيأت علمی دانشگاه خواهد بود .بعالوه «شناخت شاخص
ها و استانداردهاي ارزشيابی آموزشی» نيازي است که در بخش کيفی توسط  11نفر از افراد شرکت کننده (57/89
درصد) در پژوهش توصيه و مورد تأکيد قرار گرفت که نشان از فاصلة وضع موجود با وضع مطلوب می باشد.
همچنين در پاسخ به سؤال سوم پژوهش «آشنايی با اصول حاکم بر ارزشيابی» با  52درصد و «توانايی استاندارد
سازي آزمون ها» با  48/7درصد ،پاسخ هاي اعضاي هيأت علمی دانشگاه فرهنگيان در حد خيلی زياد و زياد را به خود
اختصا داده اند (جدول  .)4قابل ذکر است که اين يافته ها با نتايج پژوهش عابدي ( )1375 ،1374و سبحانی نژاد
()1375؛ «ويشان» ()1999؛ «فوک» و «سيدا» ( )2010سازگار است .چراکه نتايج پژوهش اين محققان نيز نشان
داد که سؤال هاي آزمون هاي هماهنگ از نظر صحت اجرا و شيوة تصحيح سؤال ها ،داراي مشکالت جدي و غير قابل
اغمان می باشد که بالطبع کاربرد نتايج را مورد ترديد قرار می دهد .در واقع يافته هاي پژوهش حاضر نيز نشان داد
که از نظر اکثريت مصاحبه شوندگان ،معموالً در امتحانات بخصو امتحانات داخلی استاندارد هاي امتحان و ارزشيابی
رعايت نمی شود و متأسفانه اين ضعف مشهود ،از طرف مسئوالن مربوطه نيز مورد بررسی و رسيدگی قرار نمی گيرد.
پس الزم است ارزشيابی هاي واقعی ،قابل اعتماد ،صحيح و نوين جايگزين ارزشيابی هاي سنتی گردد زيرا شواهد نشان
می دهد که ارزشيابی هاي واقعی و جايگزين با روش هاي سنتی ،از سوي فراگيران نيز با پذيرش بهتري مواجه است.
بدين سان «توانايی ارزشيابی در حيطه هاي مختلف» نياز ديگري است که  48/7درصد پاسخ هاي اعضاي هيأت
علمی دانشگاه فرهنگيان در حد زياد و خيلی زياد را به خود اختصا داده است (جدول  )4و با نتايج پژوهش عابدي
( )1375همسوست .قابل ذکر است که اين محقق نيز سؤال هاي هماهنگ امتحان را در خصو سطوح شناختی
نامناسب ارزيابی کرد و نشان داد که در تمام امتحانات به سطح دانش ،بسيار توجه شده است ،وليکن سطوح باالتر
يادگيري مورد بی مهري قرار گرفته اند .با اين حال سؤال هاي امتحانات هماهنگ نهايی ازاين نظر نسبت به امتحان
داخلی وضع بهتري دارند.
همچنين مهارت کاربرد ارزشيابی ترکيبی (کتبی ،شفاهی،کنفرانس) و توانايی ارزشيابی«مهارت محور» به جاي
«حافظه محور» نيازهاي ديگري است که با نتايج الگودور و دوتونگ ( )2014سازگار می باشد (جدول  .)4اين محققان
نيز نشان دادند که آشنايی با شيوه هاي ارزشيابی و توانمندي در انتخاب شيوه هاي مناسب ارزشيابی مؤيد تسلط نظري
اعضاي هيات علمی است و کاربست تکنيک هاي مستقيم و غير مستقيم ارزشيابی براي سنجش برنامه هاي درسی و
سنجش فراگيران تأييد کننده تسلط عملی اعضاي هيأت علمی در اين زمينه می باشد.
توجه شود که در اين زمينه ،نتايج حاصل از نظر متخصصان با نظر دانشجويان همسو می باشد .به اين صورت که
گوية  1يعنی " توانايی تدوين سؤاالت امتحانی متناسب با محتواي آموزشی تدريس شده " باالترين توانمندي مورد
انتظار را از نظر متخصصان نشان می دهد و از نظر دانشجويان نيز همين گويه باالترين توانمندي فعلی اعضاي هيأت
علمی برآورد گرديده است .پس می توان نتيجه گرفت که وضعيت فعلی به وضعيت مطلوب نزديک است.
بعالوه پژوهشگر در بررسی ادبيات پژوهش ،مصاحبه با شرکت کنندگان و نتايج حاصل از پرسشنامه به اين نتيجه
کلی رسيد که روش هاي ارزشيابی موجود حاکی از فقدان ابزار مناسب معتبر و قابل اعتماد براي ارزشيابی از برنامه ها
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ه ستند .بنابر اين شاي سته ا ست که روش هاي ارز شيابی به موازات رويکردهاي مختلف دانش و تخ صص محور بودن
محتوا ،تدوين شوند و اساتيد رشد حرفه اي خود در اين زمينه را با نگرش پيوستگی عناصر برنامه درسی ( فعاليتهاي
ياددهی يادگيري ،محتوا و روش ارزشییيابی) مورد سیینجش قرار دهند .بر پاية يافته ها پياده سییازي و سییاختن چنين
تجارب معناداري براي دانشجويان ،دانش آموختگان و اساتيد ابزاري براي رشد مهارت هاي ارزشيابی و درک پيوستگی
و هماهنگی عنصیییرهاي برنامه هاي درسیییی(همخوانی درونی) می باشییید .بعالوه تمرکز تنها بر «ارزشیییيابی از نتايج
يادگيري» می تواند باعث شود که ارز شيابی از فرآيند يادگيري فا صله گرفته و منجر به اين شود که دان شجويان تنها
به حداقل هاي لحاظ شییده در نتايج يادگيري دسییت يابند .بنابراين ايجاد رويکردهاي جديد ،براي فرآيند ارزشییيابی
ضرورت دارد.
با اين توصيف با توجه به اينکه عنصر ارزشيابی يکی از مالک هاي بيرونی مهم در ارزيابی گروه آموزشی و اعضاي
هيأت علمی می باشد ،پس دانشگاه ها بايد منابع و امکانات ،شرايط و بسترهاي الزم در زمينة تدوين ،انتخاب و آموزش
شيوه هاي نوين ارزشيابی را براي اعضاي هيأت علمی خود فراهم سازند .در اين ميان مشارکت و نظارت مديريت
دانشکده ها و گروه هاي آموزشی يک مؤلفة ضروري در موفقيت اعضاي هيأت علمی در تدوين و اجراي روش هاي
نوين ارزشيابی می باشد .حال اين سؤال مطرح است که وظيفه و رسالت دانشگاه ها بخصو دانشگاه فرهنگيان در اين
زمينه چيست؟ در حال حاضر ضرورت ايجاب می کند که دانشگاه فرهنگيان به طور مداوم بر آموزش و ارتقاء مهارت
هاي ارزشيابی اعضاي هيأت علمی خود از بدو استخدام و به طور مستمر تاکيد داشته باشد و براي آن برنامه ريزي کند.
در اين رابطه توصيه می شود که در فرآيند تدوين ،طراحی و اجراي روش هاي ارزشيابی از متخصصان رشته ،دانش
آموختگان ،متخصصان ارزشيابی و برنامه هاي درسی بهره بيشتري بگيرد ،چرا که شواهد نشان می دهد که ماهيت و
کيفيت رويکردهاي طراحی و اجراي فعاليت هاي ياددهی  -يادگيري و محتواي برنامه هاي درسی ،عموماً تعيين کنندة
تناسب و کارآمدي روش هاي ارزشيابی اساتيد می باشد .در اين ميان با توجه به اينکه دانشجو فردي است که هم در
فرآيند يادگيري و هم در فرآيند ارزشيابی مشارکت دارد ،لذا الزم است که فرآيند آموزش و ارزشيابی ،هر دو با هم
مطابقت داشته باشند.
بعالوه با شناسايی نيازها و تنظيم هدف هاي آموزشی می تواند رشد حرفه اي اعضاي هيأت علمی خود را در اين
زمينه افزايش دهد تا زمينة کارآمدي ،رشیید و توسییعة همه جانبه کشییور را فراهم سییازد .با توجه به اينکه مهارت در
تدوين و اجراي عن صر ارز شيابی برنامة در سی يک ويژگی پويا ست که در برنامه در سی هرا ستادي به شکلی رخ می
دهد ،بنابر اين الزم است دانشگاه فرهنگيان از طريق آموزش و نظارت ،تسلط نظري و عملی اعضاي هيات علمی را در
اين مقوله ارتقاء بخشد ،به عنوان مثال می توان در کارگاه هاي آموزشی مدرسان را با شيوه هاي نوين ارزشيابی آشنا
نمود و توانمندي در انتخاب شییيوه هاي مناسییب ارزشییيابی را در آنان ارتقاء بخشییيد .از اين طريق می توان موجبات
تسلط عملی اعضاي هيأت علمی و مهارت در کاربست تکنيک هاي مستقيم و غير مستقيم ارزشيابی را براي سنجش
فراگيران ميسر نمود .
اينک با عنايت به آنچه گفته شد ،می توان نتيجه گرفت که برنامه ريزان سيستم آموزشی دانشگاه ها ،ناگزيرند
براي تدوين برنامه ها و طرح هاي آموزشی خود داليل قانع کننده اي داشته باشند .بنابراين شناسايی ،تبيين و الويت
بندي نيازها ،قبل از انتخاب هر نوع راه حل ،می تواند بر ميزان کارآيی و اثربخشی برنامه هاي آموزشی در دانشگاه ها
بيفزايد که البته دسترسی به اين هدف با نيازسنجی علمی قابل حصول است و از اين طريق می توان اثربخشی وکارآمد
بودن آموزش ها را تضمين نمود .بر اين اساس دانشگاه فرهنگيان براي تسهيل کارآمدي آموزشی خود و براي تقويت
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مهار ت هاي ارزشيابی در اعضاي هيأت علمی خود ،بايستی با ارزشگذاري به عنصر ارزشيابی در برنامه درسی خود ،از
طريق تنظيم اهداف آموزشی مناسب به ايجاد مهارت هاي الزم در اين زمينه بپردازد و اين مهم از طريق توجه به
نيازهاي پژوهشی شناسايی شده و برنامه ريزي صحيح قابل دسترسی خواهد بود .در همين راستا ،پيشنهادات زير هم
ارائه می گردد:
 -1ايجاد يک سيستم يا اداره سنجش و ارزشيابی مستقل در دانشگاه فرهنگيان
 -2تشکيل يک کميته تخصصی براي ارزشيابی سؤاالت امتحانی
 -3تعيين و تعريف استاندارهاي ارزشيابی در دانشگاه فرهنگيان و کنترل سؤاالت امتحانی بر مبناي آنها
 -5برگزاري امتحانات کتبی دانشجويان توسط ادارة سنجش
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سیر تحول تربیت معلم ومفاهیم آن در گذر تاریخ
علی توانگر

1

مریم عامری

2

چکیده:
مقدمهوهدف:پژوهشحا ضر با عنوان سيرتاريخی نظام تربيت معلم در ايران میبا شد.در اين پژوهش
اهميت و ضرورت،روش و ساختار تربيت معلم دردورههاي مختلف مورد بررسی قرارگرفته است.
روش:در اين پژوهش از روش تحقيق تاريخی و تحليل اسناد استفاده شدهاست که شيوه جمعآوريآن
اطالعات کتابخانهاي ،پايان نامه ها و مقاالت میباشد.
نتيجه:يافتههاي پژوهش نشییان میدهدآموزش افراد با توجه به نيازها وحوائج جامعه صییورت گرفته
ا ست.و نظام سامان يافتهاي براي ا ستخدام يا برقراري حقوق و مقرري براي معلمان ک شورمان وجود
ندا شت با تا سيس دارالمعلمين مرکزي که سبب افزايش چند مدر سه در مرکز و بع ضی از شهرهاي
بزرگ شد ،معلمين تا اندازهاي با روشهاي جديد آ شنا شدند،همچنين با تا سيس دان ش سراي عالی
مدارس گ سترش يافته و به دو دورهي ابتدايی و متو سطه تفکيک شدند.درادامه با تا سيس دان شگاه
تربيتمعلم،معلمانمتخصییص وآشیینا به دروستربيتی پرورش يافته و به موازات آن دانشییکده علوم
تربيتی براي افزايش معلمان ساخته شد .بعداز پيروزيانقالباسالمی اعتقاد به تحول بنيادين در نظام
تعليم و تربيت کشور افزايش يافته تا معلمان ماهر و متخصص و متعهد و از هر نظر داراي عالی ترين
جايگاه و منزلت براي اين مهم تربيت شوند.
واژگان کلیدی :تربيت معلم ، ،دارالمعلمين مرکزي ،دانشسراي عالی،دانشگاه فرهنگيان،چشم انداز

-1کارشناسی ارشد مديريت آموزشی a.tavan22@yahoo.com،)09126314217(،
-2کارشناسی ارشد جغرافيا گرايش مديريت روستايیa.tavan22@yahoo.com،
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مقدمه:
تعليم و تربيت يکی از ا صول مهم و ا سا سی هر جامعهاي مح سوب می شود و يکی از ارکان ا صلی
اجرائی تعليم و تربيت ،معلمان و ا ستادان آگاه و با تجربهاي ا ست که در راه ا صالح و تو سعه تعليم و
تربيت فراگيران کشورتالش میکنند .از آنجائی که تأمين و تربيت اين معلمان بيشتر توسط مؤسسات
وابسییته به آموزش و پرورش و مراکز تربيت معلم انجام میشییود ،لذا افزايش توان علمی و تخصییصییی
معلمان و ا ستادان بايد سرلوحه کار برنامه ريزان تو سعه و بهبود نظام آموزش و پرورش قرار گيرد .اگر
چه چشییم انداز آموزش و پرورش در آينده ،دورنماي بسییيار پيچيدهاي اسییت ولی با توجه به اينکه هر
آيندهاي مبتنی بر گذشییته اسییت ،آينده آموزش و پرورش بر اسییاس عملکرد گذشییته آن پيش بينی
میشود ،به عبارت ديگر موقعيتهاي جديد حاصل پويايی و تحرک در موقعيتهاي گذشته است.
سوابق تعليم و تربيت آدمی نشان میدهد که به علت ناچيز بودن مجموعه ميراث اجتماعی و ساده
بودن ارتباطات انسییانی آموزش وپرورش بهوسییيله خانوادهها و بيشییتر به صییورت غيرعمدي صییورت
میگرفت .با گ سترده شدن دامنه دانشها و مهارتهاي ب شري و تو سعه فرهنگ وتمدنهاي مختلف
افزايش جمعيت تراکم نفوس در شییهرها و روسییتاها رفته رفته نوعی دخالت آگاهانه در جريان انتقال
فرهنگ و تمدن به کودک و نوجوانان ضییروري شییمرده شییده و توجه به تربيت غيرعمدي پديد آمد و
سالمندان با توجه به مقا صد معين به پرورش خرد ساالن پرداختند و براي انجام دادن وظايف تعليم و
تربيت به صورت رسمی و عمدي طبق ضوابطی به تدريج سازمانهاي متعددي را ايجاد کردند.
بیان مساله:
عصیییرکنونی را عصیییري میدانند که هدف آموزش و پرورش تنها انتقال ميراث فرهنگی و تجارب
بشیییري به نسیییل جديد نيسیییت ،بلکه رسیییالت آموزشوپرورش ايجاد تغييرات مطلوب در نگرشها،
شییناختها و در نهايت رفتار انسییانهاسییت .درانجام اين رسییالت در آموزش و پرورش همه کشییورها از
جمله ايران ،معلمان نق شی ا سا سی و ب سيار مهم به عهده دارند ،زيرا عالوه بر دا شتن نقش هدايتی و
حمايتی ،مسیییئوليت انتقال فرهنگ ايرانی ،اسیییالمی و جهانی ،ايجاد تغييرات مطلوب در کودکان،
نوجوانان و جوانان را بر عهده دارند( .شعبانی.)1374 ،
از آنجائی که يکی از متوليان مهم در امر تعليم و تربيت آموزش و پرورش میباشد ،لذا اين نهاد بايد
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تمامی تالش خود را در جهت ر شد و شکوفايی ا ستعدادها و همچنين هدايت اين ا ستعدادها به سوي
اهداف تعليم و تربيت به کار بندد .برهمين ا ساس مراکز تربيت معلم که هم اکنون در ک شورمان به نام
دانشییگاه فرهنگيان تغيير نام داده اسییت ،وظيفه تأمين نيروي انسییانی مورد نياز آموزش و پرورش به
عنوان معلم را بر عهده دارند .دانشییگاه فرهنگيان متشییکل از مراکزي اسییت که براي تأمين ،تربيت و
توانمند سازي منابع ان سانی وزارت آموزش و پرورش شکل گرفته و پي شرو در آموزش پژوه.ش ،توليد و
ترويج علم نافع مورد نياز آموزش و پرورش ا ست .اين دان شگاه واب سته به وزارت آموزش و پرورش بوده
و مطابق با اساسنامه آن دانشگاه ،تابع مصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگی ،ضوابط و مقررات وزارتين
آموزش و پرورش و علوم ،تحقيقات و فناوري اداره میشود (اساسنامه دانشگاه فرهنگيان.)1390 ،
اهمیت و ضرورت تربیت معلم:
اسالم معلم را به عنوان پدر روحانی معرفی میکند و میگويد( :اب معلمک) يعنی يکی از پدران
ثالثه تو ،معلم است که به تو دانش میآموزد و بنابراين تمام حقوقی که درباره پدر و مادر رعايت میشود
بايد در حق معلم به صورت کاملتري رعايت گردد .نام معلم چنان با عظمت است که در جاي جاي
متون اسالمی از او تجليل به عمل آمده تا به آن حد که خداوند عليم خود را معلم خوانده و رسول-
اهلل( )فرموده اند( :انما بعثت معلما).
جايگاه و شأن معلم و استاد تا بدان جاست که رسولاهلل( ) در کالمی به امام علی(ع) فرموده اند(:يا
علی اگر يک فرد بوسيله تو و (بمدد الهی) طريق هدايت را باز يابد و به حق رهنمون گردد پر ارزش تر
و بهتر از آن است که مالک شتران سرخ موي فراوان باشی).معلمين مايهي حرکت و برکت جامعه هستند
و امام اميرالمومنين علی(ع) فرموده است(:العلماباقونمابقیالدهر اعيانهم مفقوده وامثالکم فیالقلوب
موجوده) دانشمندان تا پايان جهان زندهاند،شخص آنها در ميان نيست اما آثارشان در قلبها موجوداست
و چنين است که علما به مقام شفاعيت میرسند.و اينچنين است که اولين معلم خداوند است و پيغمبران
و امامان ،معلمان بشريت هستند.
معلم در فرهنگ معين ،تعليم دهنده و آموزنده معنی شدهاست ودر فرهنگ عميد ،تعليم دهنده
آموزاننده و آموزگار و در لغت نامه دهخدا نيز آموزنده ،آموزاننده ،تعليم کننده ،آموزگار ،استاد و شيخ
معنی شده است .در ناظم االطباء معلم و متعلم را استاد و شاگرد معنی کردهاند .به دانشمند و فيلسوفی
که جامع علوم عصر خود و واضع بخشی از دانشها باشد ،معلم گفتهاند از اين رو به ارسطو که علم
حکمت را به قيد کتابت در آورده و واضع علم منطق بوده ،معلم اول گفتهاند.
توجه به آداب معلمی و متعلمی و تکريم شیییخصیییيت معلمان در تاريخچه تعليم و تربيت در ايران
ب سيارمورد توجه بوده ا ست .نو شتههاي معلم ثانی «ابون صر فارابی»  ،تهذيب االخالق«ابن م سکويه» ،
ديدگاههاي ابن سينا در کتابهاي « شفا و قانون» ،کيکاووس بن ا سکندردر«قابو سنامه» ،غزالی در«
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ايها الولده» و «کيماي سعادت»  ،نظريات خواجه نصيرالدين طوسی در« اخالق ناصري»  ،شيخ طبري
«مکارم االخالق»  ،سعدي در «گلستان» ،و ...مؤيد اين امر است( .صافی)1372،
در
سیر تاریخی تربیت معلم در ایران:
بررسییی سییير تحوالت نظام تربيت معلم درگذشییته و حال در ايران حکايت از آن دارد که مربيان و
آموزگاران در ادوار مختلف تاريخی از جايگاه رفيع اجتماعی برخوردار بودهاند و از آنان با عناوينی چون:
مدرس ،اديب ،مؤدب ،پدر روحانی ،معيد ،عالم ،فقيه ،موال ،داعی ،شییيخ ،مرشیید ،دبير ،مربی اسییتاد و
آموزگار نام میبردند .و از آن جهت که آنان رسییالتی مقدس در امر تعليم و تربيت نوباوگان و نوجوانان
بر عهده داشییتند ،جامعه براي صییاحبان اين حرفهها ارج و منزلت اجتماعی خاصییی قائل بود .اما بايد
اذعان کرد که در جهت تربيت افرادي که به کسوت معلمی در میآمدند ،مکان و مؤسسهاي رسمی که
اين گروه به تحصییيل در آن اشییتغال ورزند تا بتوانند براي ورود به اين شییغل از آمادگی و خبرگی الزم
برخوردار شییوند ،وجود نداشییت .معلمان معموالً از بين طالب سییاعی و دانش آموختگان مدارس علميه
که صاحب استعدادهاي خاصی بودند و ضمناً در مباحث و جلسات درس از خود لياقت نشان میدادند،
انتخاب می شدند و چنين معمول بود که ا ستادان و مدر سان که از عملکرد شاگردان خويش ،به ويژه
افراد سییاعی اطمينان حاصییل میکردند ،به آنان اجازه نامههايی اعطا میکردند که در واقع دانشیینامه
معلمی تلقی می شد.اين اجازه نامه را معموالً استاد هر حوزه درسی به خط خود و در پشت صفحه اول
يا آخر يکی از کتابهاي مورد تدريس خويش مینوشییت و اين نگارش ،سییند معتبري براي گيرنده آن
محسوب میشد(..صديق اعلم)1355،
شواهد تاريخی نشان میدهد که در گذشته نظام سامان يافتهاي براي استخدام با برقراري حقوق و
مقرري براي معلمان کشیییورمان وجود نداشیییت و از نظر چگونگی امرار معاش ،معلمان از وضیییعيت
رضايتبخشی برخوردار نبودند .اصوالً زندگی معلم از ماهيانه مختصري که از هر يک از شاگردان خود
دريافت میکرد ،تأمين میشد و رسم چنين بود که شاگردان هرگاه بخشی از قرائت قرآن مجيد را تمام
میکردند ،يا به مناسبت اعياد يا عيد نوروز به معلمان خود هدايايی میدادند.
ليکن از نيمه دوم قرن سییيزدهم ه .ق با تأسییيس دارالفنون و ضییرورت اسییتخدام معلمان به منظور
اداره امور آموز شی ،به اين نهاد تربيتی توجه شد و از آن زمان ،براي نخ ستين بار معلمان همانند ساير
کارکنان دولت سیییمت ديوانی پيدا کردند .به تدريج موقعيت اجتماعی آنان به داليل پيدايش سیییبک
جديد تعليمات که متأثر از ممالک اروپا و گسییترش روزافزون تعليمات عمومی و سییواد آموزي بود ،از
ابهام بيرون آمد و نقش واقعی معلمان در عرصه تعليم و تربيت کشور ،بارزتر گرديد.
ناگفته نماند ،تا قبل از نه ضت م شروطيت و با وجود رواج فعاليتهاي آزاديخواهانه و تجددطلبی در
ميان مردم ،تا پايان قرن سيزدهم ،هيچگونه کوششی براي استقرار نظام فراگير تربيت معلم نه از جانب
دولتمردان و نه از سیییوي آزاديخواهان و فرهنگ دوسیییتان به عمل نيامد ،به طوري که طی اين مدت
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مديران و معلمان مراکز آموزشی براي تصدي شغل خويش دوره تحصيلی خاصی را نمیگذراندند و هر
کدام از آنان با ذوق و سليقه شخ صی خود برنامههاي تح صيلی را براي مدارس و اتاق درس تنظيم و
تدوين میکردند.
مکتب داري نيز يک حرفه خصیییوصیییی بود و افرادي که حوصیییله و آمادگی براي آموزش کودکان
دا شتند ،به شغل معلمی و مکتب داري میپرداختند براي اين امر تا ت صويب قانون ا سا سی معارف و
مصوبات شوراي عالی معارف ،اجازه نامهاي الزم نبود .بعضی از مکتب دارا ن در بعضی از مناطق کشور،
دوره مقدمات و در مواردي دوره سطح را نيز در حوزههاي علميه گذرانده بودند.
در سال  1290هجري شمسی ،به منظور باال بردن سطح سواد معلمان تهران ،کالسهاي مخصو
(آموزش ضییمن خدمت) در مدرسییه دارالفنون تشییکيل شیید که عالوه بر تدريس علوم و ادبيات ،درس
ديگري با عنوان ا صول تعليم براي آ شنايی معلمان با ا صول اوليه تربيت اطفال مطرح شد.همچنين در
اين سال  ،به موجب قانون ،اولين بار با اعزام سی نفر براي تح صيل در خارج از ک شور موافقت شد که
پانزده نفر از آنها ،براي تحصییيل در رشییته تعليم و تربيت و اشییتغال در سییمت معلمی در نظر گرفته
شدند(.صافی)1387،
قانون تأسیس دارالمعلمین و دارالمعلمات (دارالمعلمین مرکزی):
قانون تأسيس دارالمعليمن و دارالمعلمات در سال  1297خورشيدي تصويب شد و بدين ترتيب از
اين تاريخ ايجاد مراکز تربيت معلمان زن و مرد صییورت قانونی به خود گرفت اين مرکز متشییکل از دو
شییعبه ابتدايی و عالی بود .د وره تحصییيل در شییعبه ابتدايی سییه سییال و شییرط ورود به آن داشییتن
گواهينامه شش ساله ابتدايی معين شده بود.
در نظامنامه ا سا سی دارالمعليمن مرکزي به برنامههاي اين دو شعبه ،هيأت اداري ،وظايف رئيس،
ناظم ،دفتردار ،نظم داخلی ،روابط معلمان با متعلمان و بودجه و مقررات امتحانی ا شاه شده ا ست .د ر
ماده اول اين نظامنامه آمده اسیییت:دارالمعليمن مرکزي مدرسیییهاي دولتی و مجانی تحت اداره وزارت
معارف که براي تعليمات ابتدائيه و حد معينی از تعليمات متوسیییطه تربيت معلم میکند و با اين نظر
منقسم به دو شعبه میباشد؛ يکی شعبه ابتدايی ،ديگر شعبه عالی ،مدت تحصيل در شعبه عالی چهار
سیییال تعيين شیییده بود.در اين نظامنامه هيأت اداري دارالمعليمن مرکزي عبارت بود از :رئيس ،ناظم،
دفتردار ،کتابدار ،يک طبيب مخصو و چند نفر خدمتگزار.
دارالمعلمين عالی :در سال  1307خور شيدي ،براي تربيت دبير مورد نياز دبير ستانها ،دارالمعلمين
مرکزي به دارالمعلمين عالی تبديل شد و برنامه تربيت معلم متو سطه پايه گذاري گرديد و ا سا سنامه
آن به ت صويب شوراي عالی معارف ر سيد .ا ين مرکز در سالهاي بعد به دان ش سراي عالی و دان شگاه
تربيت معلم تغيير نام داد .بنا براين اساسنامه ،دارلمعلمين عالی به دو قسمت علمی و ادبی تقسيم شد.
قسمت علمی شامل رياضيات ،طبيعيات ،فيزيک و شيمی و شعبه ادبی ،شامل فلسفه ،ادبيات ،تاريخ و
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جفرافيا بود .دارندگان گواهينامه کامل متو سطه شعبه ادبی و شعبه علمی میتوان ستند در شعبه ادبی
يا علمی اين مؤسسه براي تحصيل ثبت نام کنند .طبق اساسنامهاي که از طرف وزارت معارف در سال
 1308ت صويب و ابالغ شد ،تدريس علوم تربيتی در دارالمعلمين عالی معمول گرديد و دان شجويان هر
يک از شعب اين مرکز چنانچه داوطلب شغل معلمی بودند ،بايد عالوه بر تحصيل شعبه خود ،مواد علوم
تربيتی را نيز فرا میگرفتند و امتحان میدادند.
قانون استخدام فارغ التحصیالن دارالمعلیمن عالی:
به موجب اين قانون که در آذر  1308خورشییيدي ،به تصییويب رسییيد دارندگان درجه ليسییانس
دارالمعليمن عالی از امتيازات ا ستخدامی خا صی برخوردار شدند .فارغ التح صيالن در بدو ا ستخدام با
رتبه چهار استخدام میشدند و رتبههاي بعد را سريعتر از ديگر مستخدمان دولت طی میکردند.
وزارت معارف مکلف بود ،فارغ التح صيالن دارالمعلمين عالی را در مدارس دولتی به خدمت بگمارد.
د ولت نمیتوان ست تا زمانی که وزارت معارف به فارغ التح صيالن اين مرکز نياز دارد ،آنان را در ادرات
ديگر به خدمت بپردازد.
قانون تربیت معلم و تأسیس دانشسراهای مقدماتی:
به موجب اين قانون که در  11ا سفند  1312به ت صويب ر سيد – دولت مکلف شده ا ست از اول
فروردين  1313خورشيدي ،به مدت پنج سال 25 ،باب دانشسراي مقدماتی و يک باب دانشسراي عالی
دختران در تهران و در واليات تأ سيس کند و دان ش سراي عالی پ سران را تکميل نمايد ).در اين قانون
عنوان هاي " آموز گار" براي معلم دوره اب تدايی "،دبير" براي معلم متوسییی طه و هنرآموز براي معلم
هنر ستان و ا ستاد براي معلم مدر سه عالی و دان شگاه و ضع شد .بر ا ساس اين قانون ،شرط ورود به
دانشسراهاي مقدماتی ،داشتن تحصيالت سه ساله متوسطه و شرط ورود به دانشسراهاي عالی داشتن
گواهينامه کامل متو سطه بود .در اين قانون مقرر شدها ستکه(دان ش سراها بايد جملگی شبانه روزي و
مجانی باشیییند و دانشیییسیییراهاي مقدماتی ،براي مدارس ابتدايی آموزگار و دانشیییسیییراي عالی براي
دان ش سراهاي مقدماتی و دبير ستانها معلم ،تربيت کنند .رؤ سا و ا ستادان دان ش سراي عالی بايد درجه
دکتري و رؤساي دانشسراهاي مقدماتی بايد ليسانس دانشسراي عالی داشته باشند).
گواهينامه دانشسراهاي مقدماتی از لحاظ استخدامی ،معادل ديپلم کامل متوسطه و دانشنامه پايان
تحصيالت دانشسراي عالی معادل با ليسانس و داراي مزاياي اختصاصی از لحاظ استخدام بوده است .به
موجب اين قانون هر يک از دانشسراها يک دبستان يا يک دبيرستان ضميمه خواهند داشت و شاگردان
سال دوم بايد در آنجا تمرين معلمی را انجام دهند.
طبق آيين نامه اجرايی اين قانون"،نخسییتين دانشییسییراهاي مقدماتی در شییهرهاي تهران ،تبريز،
اصفهان ،شيراز ،کرمان ،مشهد ،رشت ،بيرجند ،رضاييه ،بروجرد ،کرمانشاه ،اهواز و يزد تأسيس شد .پ
حقوق ماهانه دبيران و دانشياران ،باالترين حقوق شروع خدمات دولتی تعيين گرديد".
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توسییعه دانشییسییراهاي مقدماتی و تشییکيل کالسییهاي کمک آموزگاري .به موجب قانون تعليمات
اجباري م صوب  1322خور شيدي که پب شتر مورد بحث قرار گرفت ،دان ش سراهاي مقدماتی در مناطق
مختلف کشییور بتدريج توسییعه يافت و عالوه بر تأمين معلمان ،مدارس ابتدايی از طريق دانشییسییراهاي
مقدماتی کالسهاي کمک آموزگاري نيز برابر اساسنامه مربوط تشکيل شد .گر چه براي مدت محدودي
تربيت معلم از طريق دان ش سراهاي مقدماتی متوقف شد ،ولی اين مراکز تا سال خور شيدي 1358 ،با
تغييراتی از نظر مدت تحصيل مهمترين مراکز تربيت و تأمين معلمان ابتدايی شهر و روستا بوده است.
دانشسرای کشاورزی و سایر مراکز تربیت معلم:
به منظور تربيت آموزگاران فنی براي دبسییتانهاي کشییاورزي روسییتايی در  23ارديبه.شییت 1328
خور شيدي ،ا سا سنامه و برنامه دان ش سراي ک شاورزي به ت صويب شوراي عالی فرهنگ ر سيد .فارغ
التحصيالن اين داشسرا موظف بودند اصول کلی کشاورزي جديد را به طور علمی و عملی در قصبات و
روستاها تعليم دهند.
دان ش سراي تربيت بدنی :براي تربيت آموزگاران مرد و زن مخ صو دب ستانهاي ک شور ،ا سا سنامه و
برنامه دانشییسییراي تربيت بدنی د ردوم مرداد  1327به تصییويب شییوراي عالی فرهنگ رسییيد .فارغ
التحصيالن اين دانشسراها موظف بودند در مدارس ابتدايی امور ورزش و تربيت بدنی را به عهده گيرند.
دان ش سراي ع شايري :هدف از تأ سيس مراکز ،تربيت آموزگار براي تدريس در دب ستانهاي ع شايري
بوده ا ست .و برنامه اين مراکز در دي ماه  1334خور شيدي به ت صويب شوراي عالی فرهنگ ر سيد و
نخ ستين مرکز آن در سال  1335در شيراز تأ سيس شد .ا ز شرايط ورود به دان ش سراي ع شايري ايلی
بودن ،داشیییتن گواهينامه شیییشیییم ابتدايی و قبولی در امتحان ورودي بوده اسیییت .مدت آموزش در
دانشسراهاي عشايري يک سال تمام (دوازده ماه) تعيين شده بود.
دوره يکساله تربيت معلم .به منظور تأمين معلمان مورد نياز دوره ابتدايی ،دوره يکساله تربيت معلم
در  1338تأسییيس شیید .م اسییاسیینامه مصییوب ،دارا بودن ديپلم کامل متوسییطه در يکی از رشییتههاي
متو سطه از شرايط ورود به آن بوده ا ست .فارغ التح صيالن اين مراکز ،فوق ديپلم داده می شد .محل
خدمت آنان نيز در مدارس راهنمايی تحصيلی شهر و روستا بود.
مراکز تربيت مربی کودک :به منظور تأمين مربيان مورد نياز کودکسیییتانها و دوره آمادگی ،مراکز
متعددي د رتهران و شهرستانها تأسيس شد و از سال  1351به بعد گسترش يافت .شرط ورود به اين
مراکز دارا بودن گواهينامه ديپلم کامل متوسییطه و مدت تحصییيل ابتدا شییش ماه و سییپس يک سییال
تحصيلی بوده است .فقط بانوان میتوانستند در اين مراکز تحصيل کنند.
تربيت معلم کودکان ا ستثنايی :به منظور تربيت و تأمين معلمان کودکان استثنايی ،ا ساسنامه اين
مراکز در سال  1347از تصويب شوراي عالی آموزش و پرورش گذشت .دارا بودن ديپلم کامل متوسطه
و توفيق در امتحانات ورودي از شییرايط اصییلی ثبت نام در مراکز تربيت معلم اسییتثنايی بوده اسییت.
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دارندگان ديپلم کامل متو سطه با گذراندن يک سال تح صيلی و به صورت روزانه در مدارس ابتدايی به
تحصيل میپرداختند.
تأمین معلم از طریق سپاه دانش:
با شیییروع کارسیییپاهياندانش ،مراکز تربيت معلم يکسیییاله بتدريج منحل و تدريس در مدارس
سپاهدانش روستاها به عهده کسانی بود که به جاي خدمت سربازي(با ديپلم کامل متوسطه و گذراندن
دوره چهار ماهه آموزشی)به اين امر مبادرت میورزيدند.
دانشسراهای راهنمایی تحصیلی:
با تغيير سییاختار آموزش و پرورش در سییال  1345و پيش بينی دوره راهنمايی تحصییيلی در نظام
آموزش و پرورش ايران ،دانشییسییراهاي راهنمايی تحصییيلی از سییال تحصییيلی  1349 -50در تهران و
شهر ستانها تأ سيس شد .طبق ا سا سنامه م صوب شوراي عالی آموزش و پرورش در اين مراکز ،ابتدا
رشییتههاي تحصییيلی علوم تجربی ،رياضییی ،علوم انسییانی ،حرفه و فن و زبان خارجی داير شیید .مدت
تحصيل در اين مراکز دو سال معين شد.
مؤسسه تربیت معلم و تحقیقات تربیتی:
در سال  1343دانشسراي عالی منحل شد و به جاي آن سازمان تربيت معلم و تحقيقات تربيتی به
وجود آمد .اين سییازمان داراي سییه مؤسییسییه تربيت دبير ،تربيت مدير ،راهنماي تعليماتی و مؤسییسییه
تحقيقات و مطالعات تربيتی شد.
دان شگاه تربيت معلم:در مرداد  1346دوباره دان ش سراي عالی داير شد ،اين دان ش سرا داراي چهار
مؤسسه به شرح زير بود:
 .1مؤسسهتربيت دبير براي تربيت دبيران رشتههاي مختلف مورد نياز وزارت آموزش و پرورش؛
 .2مؤسسهتربيت مدير و راهنمايتعليماتی؛
 .3مؤسسهتدريس رياضيات؛
 .4مؤسسهتحقيقات و مطالعات تربيتی.
در شهريور  1353دان ش سرايعالی به دان شگاهتربيت معلم تغيير يافت .و داراي شعبههايی به نام
دانشییسییرايعالی در يزد ،زاهدان و سیینندج بود .براي تربيت دبيران مورد نياز کشییور در بعضییی از
دانشییگاهها ،دانشییکدهاي به نام دانشییکدهعلوم تربيتی ايجاد شیید که وظيفه اصییلی آنها تربيت دبير در
شعبههاي مختلف بوده است.
قوانین و مقررات تربیت معلم پس از انقالب اسالمی:
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پس از انقالب اسییالمی در اسییاسیینامه و آيين نامهها و برنامههاي مراکز تربيت معلم و تربيت دبير
دانشگاهها تغييراتی به وجود آمد و در مورد کارآموزان اين مراکز اموزشی و استخدام آنان قوانينی وضع
شد و براي تربيت و تأمين معلمان مدارس ابتدايی ،ا ستثنايی ،راهنمايیتح صيلی ،متو سطه عمومی و
فنی و حرفهاي رشییتههاي جديدي به رشییتههاي قبلی افزوده گشییت .مراکز مهم تربيت معلم و تربيت
دبير تا سال  1370خورشيدي عبارت است از:
دانشسراهاي تربيت معلم :براي تربيت و تأمين معلمان دوره ابتدايی بخشها و روستاها مراکزي به
نام دانشسراهاي تربيتمعلم .براي تربيت و تأمين معلمان دوره ابتدايی بخشها و روستاها مراکزي به نام
دان ش سراهاي تربيت معلم در شهرهاي کوچک و بخشها تأ سيس شده ا ست .طبق ا سا سنامه م صوب
اسفند  1362در شوراي عالی آموزش و پرورش،دوره تحصيل در اين مراکز چهار سال و دو سال است.
فارغ التحصییيالن دورهراهنمايی تحصییيلی به مدت چهار سییال تحصییيل میکنند و پس از گذراندن
امتحانات نهايی موفق به اخذ ديپلم کامل متوسطه نيز میتوانند به مدت دوسال در اين مراکز تحصيل
کنند و ديپلم مزبور را دريافت دارند .دانشییسییراهاي تربيتمعلم معموالً به صییورت شییبانهروزي اداره
میشییود و به هر دانش آموز معلم در مدت تحصییيل ماهانه مبلغی به عنوان کمک هزينهتحصییيلی و
حقوق کارآموزان پردا خت میشیییود .فارغ التحصیییيالن اين دوره موظف هسیییت ند دو برابر مدت
سنواتتح صيلی در وزارت آموزش و پرورش خدمت کنند .و عزل رؤ ساي دان ش سراهاي تربيت معلم با
نظر رئيس آموزش و پرورش منطقه و با تأييد مدير کل استان صورت میگيرد ،يکی از شرايط ثبت نام
و ارائه تحصيل در اين مراکز ،بومی بودن داوطلبان است.
مراکز تربيت معلم (دوسییاله):در اسییاسیینامه اين مراکز که مورد تجديد نظر قرار گرفته و در سییال
 1362به ت صويب شوراي عالی آموزش و پرورش ر سيده ا ست ،مهمترين اهداف آن را تربيت معلمان
صیییالح ،ذي فن ،آگاه به واليت فقيه ،براي تأمين نيروي انسیییانی مورد نياز آموزش و پرورش دورههاي
قبل از دبستان ،دبستان و راهنمايی تحصيلی سراسر کشور بيان کرده است .
 رشتههاي تحصيلی اين مراکز عبارت است از: .1آموزش ابتدايی .2 ،ادبيات فارسییی .3 ،زبان خارجی .4 ،هنر .5،علوم رياضییی .6 ،علوم اجتماعی،
 .7ترب يت معلم .8 ،علوم تجربی .9 ،علوم دينی و عربی .10 ،حر فه و فن .11 ،امور پرورشیییی.12 ،
کودکان اسیییتثنايی (نابينا ،ناشییینوا و عقب مانده ذهنی) -.به فارغ التحصیییيالن گواهينامه فوق ديپلم
تخصصی در رشته مربوطه اعطا میشود.
گروه هماهنگی تربيت معلم :به منظور بررسی و تصويب برنامهها ومقررات آموزشی مربوط به مراکز
تربيت معلم دو ساله و فراهم کردن زمينه اوليه تحصيل فارغ التحصيالن اين مراکز در سطح کارشناسی
در دان شگاههاي ک شور ت شکيل گروه خا صی به نام گروه هماهنگی تربيت معلم در تاريخ  64/12/13به
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تصويب شوراي عالی انقالب فرهنگی رسيد که رياست اين گروه بر عهده وزير آموزش و پرورش گذارده
شد و اعضاي آن با موافقت وزراي فرهنگ و آموزش و پرورش انتخاب میشوند.
به موجب اين مصیییوبه ،گروه هماهنگی تربيت معلم يکی از گروههاي هفتگانه شیییوراي عالی برنامه
ريزي وزارت فرهنگ و آموزش عالی تعيين شد.بر ا ساس م صوبات گروه هماهنگی تربيت معلم و تأييد
مفاد آنها در شوراي عالی برنامهريزي وزارت فرهنگ و آموزشعالی مقرر شد:
 گزينش دانشجو براي مراکزتربيت معلم دو ساله از طريق کنکورسراسري دانشگاهها انجام گيرد. دوره دو ساله مراکز تربيت معلم دوره کاردانی تلقی شود ومقرراتآموز شی دان شگاهها ازنظرترمیبودن و واحديکردن دروس و ...در اين مراکز نيز اجرا شود.
 دروس مراکز دو ساله مانند دروسکاردانی شامل دروس عمومی ،تربيتی و اختصاصی باشد. به فارغ التحصيالن مدرک فوق ديپلم داده شود و داراي ارزش علمی و استخدامی باشد. جدول ساعات دروس وبرنامه تفصيلی هردرس درتمام رشتههاي تحصيلی مورد بررسی و تجديدنظر قرار گيرد .براي اين امر گروههاي مطالعاتی متعدد درسیییازمان پژوه.ش و برنامه ريزي آموزشیییی
وزارت آموزش و پرورش با حضور استادان و کارشناسان ذي ربط تشکيل شود.
 رشییتههاي تحصییيلی مورد نياز وزارت آموزش وپرورش درسییطح کاردانی مربوط به تربيت معلمعمومی و فنی وحرفه اي مشخص شود.
 سياستهاي کلی به منظور ايجاد و گسترش دورههاي کارشناسی پيوسته و ناپيوسته براي فارغالتحصيالن مراکز تربيت معلم دو ساله مشخص شود.
عالوه بر موارد فوق کليه رشتههاي دبيري دانشگاهها و برنامه درسی آنها با توجه به نيازهاي وزارت
آموزش و پرورش مورد تجديد نظر قرار گيرد.
مراکز تربیت معلم فنی و حرفهای:
اين مراکز به منظور تربيت و تأمين دبيران مورد نياز در ر شتههاي فنی و حرفهاي وطبق ا سا سنامه
م صوب ايجاد شدهاند .در اين مراکز عالوه بر تح صيل در دورههاي کاردانی ،تعدادي از فاغ التح صيالن
آموز شکدههاي فنی وحرفه اي در سطح کار شنا سی تح صيل میکنند و پس از اتمام دوره تح صيل در
هنرستانهاي فنی و حرفهاي به تدريس میپردازند.
دان شگاههاي تربيت معلم و دان شکدههاي علوم تربيتی و تربيت دبير دان شگاهها :يکی از سازمانهاي
مهم کشور که مجاز است دست کم در هر سال شصت هزار نفر از فارغ التحصيالن مراکز تربيت معلم و
دانشگاهها را به عنوان کادر آموزشی و ادراي خود استخدام کند ،وزارت آموزش و پرورش است .تربيت
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و تأمين درصیید بسییياري از اين نيروي انسییانی مورد نياز بر عهده دانشییگاههاي تربيت معلم و ديگر
دانشگاهها و مؤسسات عالی کشور گذارده شده است.
پس از انقالب اسالمی عالوه بر دانشگاه تربيت معلم تهران به تدريج در تبريز ،زاهدان ،يزد و سنندج
دان شگاه تربيت معلم به صورت شعبه يا م ستقل تأ سيس شده و ر شتههاي دبيري درتعداد زيادي از
دانشگاههاي تهران و استانها و شهرستانها توسعه يافته است .دانشجويان رشتههاي دبيري برابر قانون
مربوط ،حقوق کارآموزي دريافت میدارند .درصدي از دانشجويان دانشگاههاي مختلف نيز که شاغل در
وزارت آموزش و پرورش هستند ،از مأموريت تحصيلی استفاده میکنند(.فالحی)1388،
جدول شماره 1 :خالصه تحوالت تاريخی تربيت معلم در ايران
تغییر و تحوالت

مهمترین وقایع این دوره

بازه زمانی

تربیت معلم
1297-1312
قبل از پيروزي
انقالب اسالمی

بعد از پيروزي انقالب
اسالمی

تأسيس دارالمعلمين و دارالمعلمات و ديگر مراکز تربيت معلم

1313-1357

تأسيس دانشسراهاي مقدماتی و عالی و ديگر مراکز و تصويب قانون
تربيت معلم

1358-1381

بازنگري در برنامههاي تربيت معلم و گسترش مراکز

1381-1387

رويکردهاي مختلف به تربيت معلم ،محدود شدن تدريجی مراکز
تربيت معلم

1387-1391

توقف موقت پذيرش دانشجو در مقطع کاردانی ،لغو موقت قانون
متعهدين خدمت در آموزش وپرورش (مصوب )1369

 1391تا کنون

تصويب اساسنامه و تأسيس دانشگاه فرهنگيان

اهداف تربیت معلم در دوره های پنج گانه:
هر گونه تحول و انقالبی در نظام هاي آموز شی بدون ايجاد تغيير در تفکر و عملکرد معلم تال شی
بینتيجه ا ست.تربيت معلم از جمله عنا صر کليدي اين نظام ها به شمار می رود .با توجه به افزايش
جمعيت دانشآموزي در دوره هاي مختلف تحصییيلی بر اسییاس افزايش جمعيت کشییور در شییهرها و
رو ستاها و ضرورت عمومی و اجباري شدن تعليمات عمومی و نيمه تخ ص صی ک شور تا پايان دورهي
متوسطه و با توجه به پيشرفت سريع علوم و تجارب بشري ،به ويژه علوم تربيتی و روان شناسی و روش
هاي ياددهی-يادگيري و توسییعه فناوري و ابزار آموزش و تحوالت مربوط به نظام آموزش و پرورش
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ايران در افق چشم انداز  20ساله کشور چشم انداز نظام تربيت معلم ايران بايد به گونه اي باشد تا به
چالش هاي علمی  ،صنعتی  ،فرهنگی  ،اقت صادي  ،اجتماعی و اخالقی و امکان د ستيابی به تو سعه
پايدار پا سخگو با شيم  ،اين تحول م ستلزم تحول در نظام تربيت معلم ک شور ا ست .که اين تحول در
دوره هاي پنج گانه به شرح ذيل می باشد.
جدول شماره 2 :اهداف تربيت معلم در دوره هاي پنج گانه
دوره

دارالفنون

اهداف/ماهیت

تربيت افراد کاردان و متخصییص در شییاخههاي فنی و نظامی -رفع حوائج و نيازهاي
جامعه با استفاده از معارف جديد-آشنا ساختن مردم به صنايع و حرف و فنون جديد اروپا و
انت شار آن در ايران-تاليف ،ترجمه ،چاپ و ن شر کتاب در زمينههاي مختلف هنري ،علمی و
عمرانی.

دارالمعلمين مرکزي

تعليم و تربيت معلمان به منظور کسییب مهارتهاي معلمی -افزايش کارائی و شییغل
معلمی درمدارس -تدريس مواد اخت صا صی آموزش و پرورش يعنی روان شنا سی ،منطق و
اصول آموزش وپرورش

دارالمعلمين عالی

تربيت دبيران متخصص ،کارآمد و آگاه به فنون تربيتی و شيوه هاي ارزشيابی و الگوهاي
تدريس – تربيت نسلی که موجب بقا و دوام اجتماعی و علمی جامعه باشد.

دانشگاه تربيت معلم

تربيت معلمان و دبيران در رشته هاي تحصيلی جداگانه همراه با تعهد و تخصص علمی
و تربيتی -فراهم آوردن اهداف آموزشی از نظر شناختی ،مهارتی و انگيزشی -تربيت مديران
و کارشناسان آموزشی و متخصصين راهنمايی و مشاوره و سنجش و اندازه گيري به منظور
تربيت نيروي انسانی و تامين نيازهاي آموزش و پرورش( .به لحاظ فلسفی می توان دريافت
که چارچوب فکري راه اندازي دانشییگاه تربيت معلم به طور اسییتراتژيک می تواند از هم
افزايی تامين مدرس براي بخش آکادميک در کنار تامين اسییتادکار براي بخش صیینعتی
حا صل شود) -محتواي برنامه شامل دروس عمومی ،تربيتی و تخ ص صی ا ست مجموع اين
واحدها اعم از عمومی  ،تربيتی و تمرين معلمی 25واحد است دروس اختصاصی با توجه به
رشته هاي متفاوت و مربوط به موضوعات تخصصی رشته تدوين می شود.

انقالب اسالمی

تربيت معلمان توانمند ،صالح ،متعهد و م سئول ن سبت به مذهب و ايدئولوژي ا سالمی و
فرهنگ ملی جامعه  ،تقويت روحيهي آزادگی و مسییئوليت در معلمان -ايجاد و گسییترش
دوره هاي کارشناسی پيوسته و ناپيوسته براي فارغ التحصيالن مراکز تربيت معلم دوساله -
سرمايه گذاري مادي و معنوي در تربيت معلم براي افزايش توان حرفه اي معلمان  -تربيت
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و تامين دبيران فنی وحرفه اي بعد از اتمام دوره هاي کاردانی و کارشناسی براي تدريس در
هنر ستان فنی و حرفه اي  -تامين نيروي ان سانی مدارس متو سطه از طريق دان شگاه هاي
تربيت معلم  ،شهيد رجايی و سايردانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و جديدا هم دانشگاه
فرهنگيان
منبع:عبادي نژادحسينی1390،
وضعیت آموزشی حاضر تربیت معلم در ایران
از آغاز سال  91دانشگاه تربيت معلم به دانشگاه فرهنگيان تغيير نام داده و اساسنامه جديدي براي
آن تدوين شده و فعاليت جديد خود را آغاز نمود .دوره دو ساله تربيت معلم به چهار سال افزايش يافت
و تغييراتی در ساختار آن ايجاد شد؛ اما تغيير کلی در ساختار آموزشی و برنامه درسی آن ايجاد نشده
اسیییت .انتخاب دانشیییجو معلمان هنوز از طريق کنکور ورودي و نمره آزمون و با تائيد گزينش اخالقی
جذب مراکز دانشگاه فرهنگيان میشوند .دانشجو معلمان در انتخاب درسهاي مرتبط با تعليم و تربيت
قدرت انتخاب ندارند 75 .در صد از آموزشهاي تربيت معلم به اطالعات عمومی و نظري مربوط ا ست و
تنها  25درصد به چگونگی ياددادن اختصا يافته و زمان کمتري براي آموزش مهارتها و توانايیهاي
حرفهاي در نظر گرفته شده است (ماليی نژاد،ذکاوتی.)1387 ،
بعضییی مطالعات نشییان میدهد تحقق صییالحيتهاي معلم در برنامه درسییی تربيت معلم در کليه
مؤلفهها در سطح ن سبتاً مطلوبی قرار دارد؛ اما نار سايیهايی در بخش محتوا و روشهاي تدريس برنامه
درسیییی وجود دارد از جم له آن ها میتوان :غير کاربردي بودن درس روش ها و فنون تدريس ،وجود
سرفصلهاي غيرضروري ،عدم توجه به مباحث روانشناسی ،به روز نبودن منابع درسی ،شيوه ارزشيابی
نامنا سب ،مو ضوع محور بودن منابع در سی ،حجم زياد کتب در سی ،عدم توجه به تحقيق و پژوهش و
زمان کم برخی دروس ،عدم آشیینايی مدرسییان با تکنولوژي آموزشییی ،پايين بودن سییطح علمی برخی
مدرسان ،استفاده از روشهاي سنتی تدريس ،تدريس برخی مدرسان در دروس غير تخصصی و انگيزه
پايين برخی از مدرسان در دروس غير تخصصی و انگيزه پايين بسياري از مدرسان نسبت به کار خود
نام برد (همان.)1387 ،
اهم قوت ها وچالش های برنامه ها و فعالیتهای تربیت معلم در ایران
بررسی سير تحوالت تربيت معلم در صد سال گذشته ،نشانگر اين واقعيت است که نظام جذب،
تربيت و تأمين معلم در آموزش و پرورش ايران دسیییتخوش تغييرات و بازنگريهاي مسیییتمر قرار
گرفته و نقاط قوت و ضعف قابل توجهی داشته است که در زير به اهم آنها اشاره میشود.
نقاط قوت
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 تصییويب قوانينی مهم مانند قانون تربيت معلم در سییال  1312ه ش و قانون
متعهدين خدمت مصوب  1369ه.ش
 ايجاد و گسییترش سییاختارهاي متعدد براي تربيت و تأمين معلمان شییهري و
روستايی و عشايري مدارس شهري ،روستايی و استثنايی از  1297تا  1381ه.ش
 پيش بينی پزشک در اساسنامه دار المعلمين و دار المعلمات در سازمان مراکز
تربيت معلم
 تأکيد بر تأسییيس مدارس ضییمميه دانشییسییراهاي مقدماتی و عالی در قانون
تربيت معلم مصوب  1312ه .ش
 ت صويب قانون اعزام مح صل به خارج و تأکيد بر اخت صا دادن  35در صد از
دانشجويان اعزامی در رشته معلمی
 انتشیییار مجله اصیییول تعليمات در  1298ه .ش براي ارتقا و افزايش اطالعات
معلمان کشور که اکنون به نام فصلنامه تعليم و تربيت منتشر می شود
 اختصا دادن درصد قابل توجهی از ساعات درس مراکز تربيت معلم به علوم
تربيتی و روانشناسی
 تشیییکيل دادن گروه هماهنگی تربيت معلم با تصیییويب شیییوراي عالی انقالب
فرهنگی و وزارت علوم تحقيقات و فناوري در وزارت آموزش و پرورش
 مطالعه همه جانبه و ضعيت تربيت معلم و تأمين نيروي ان سانی وزارت آموزش
و پرورش در سند ملی آموزش و پرورش و ذکر قلمرو ،وظايف ،رويکردها و ا صول حاکم
بر نظام تربيت معلم و تأمين نيروي انسانی در سال  1387ه.ش
 ايجاد دانشگاه شهيد رجايی به منظور تربيت و تأمين معلمان فنی و حرفه
اي
 تأکيد رياسییت جمهوري در اجالس رؤسییاي آموزش و پرورش کشییور در
تابسییتان  1387مبنی بر ضییرورت وجود دانشییگاه مسییتقل تربيت معلم در وزارت
آموزش و پرورش
 وجود دانشییی کده هاي علوم تربيتی و روانشییی ناسیییی و ترب يت معلم در
دانشیییگاههاي متفاوت کشیییور و بهره مندي معلمان شیییاغل آموزش و پرورش در
سالهاي گذشته
 تصويب کردن اساسنامه مراکز تربيت معلم و مراکز عالی فنی و حرفه اي در شوراي
گ سترش وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري در را ستاي تأ سيس مجتمع آموزش عالی پيامبر
اعظم در سال  1389ه ش (صافی.)1387،
چالشها :
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برر سی م سائل تربيت معلم ن شان می دهد که وزارت آموزش و پرورش هم اکنون در مورد تربيت و
تأمين و ارتقاي علمی معلمان و کارکنان خود با مشکالت و چالشهاي متعدد روبه روست که مهمترين
آنها عبارتند از :
 -1تصیییويب قانون مديريت خدمات کشیییوري و تأکيد بر اسیییتخدام دارندگان مدرک
تحصییيلی ليسییانس و باالتر در وزارت آموزش و پرورش و در نتيجه عدم پذيرش دانشییجو در
مراکز تربيت معلم در سال  1387ه ش
 -2عدم نگرش سرمايه اي به آموزش منابع ان سانی آموزش و پرورش از طرف سازمانها
و مراجع سياستگذاري و برنامهريزي کشور و مبادي توزيع و تخصيص منابع
 -3تهيه طرحهاي متعدد ،مطالعات مکرر ،پژوهشیییهاي زياد و عدم تصیییويب در مراجع
ذيربط يا عدم ايجاد زمينه منا سب براي اجراي آنها ،يا عدم ا ستفاده از داده هاي پژوهشها در
سياستگذاريها و در نتيجه نبود سياستی جامع ،مدون ،قابل اجرا و مورد توافق مراجع ذيربط
در مورد تربيت معلم و تأمين نيروي انسانی وزارت آموزش و پرورش مانند:
 تصییويب اصییول  35تا  44مربوط به معلم ،انتخاب ،جايگاه ،تربيت و گسییترش مراکز
تربيت معلم و عدم اجراي اصییل  37مربوط به تمام وقت بودن معلمان در طرح نظام جمهوري
اسالمی ايران مصوب  1367ه .ش
 تصیییويب کردن طرح نظام جامع تربيت معلم در گروه هماهنگی برنامه ريزي تربيت
معلم و تأکيد کردن بر پذيرش معلم در وزارت آموزش و پرورش از طريق نظام تربيت معلم در
سال  1386ه ش و ا ستخدام و به کار گيري معلمان مورد نياز از طرق ديگر در سال  1386و
 1387ه.ش
 ت صويب ا سا سنامه دان شگاه پيامبر اعظم و مجتمع آموزش عالی فنی و حرفه اي در
شوراي گسترش وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري در سال  1387ه ش
 روز آمد نبودن برنامه هاي مراکز تربيت معلم
 عدم تناسب مهارتهاي حرفه اي و سطح تحصيالت معلمان با نيازهاي شغلی آنان
 وجود پارهاي قوانين و مقررات ناهماهنگ درباره مراجع سياستگذاري در زمينه تربيت
و تأمين معلم در آموزش و پرورش(همان)1387،
چشم انداز آینده تربیت معلم ایران
با توجه به افزايش جمعيت دانش آموزي در دوره هاي مختلف تح صيلی بر ا ساس افزايش جمعيت
کشور در شهرها و روستاها و ضرورت عمومی و اجباري شدن تعليمات عمومی و نيمه تخصصی کشور
تا پايان دوره متوسییطه و با توجه به پيشییرفت سییريع علوم و تجارب بشییري ،به ويژه علوم تربيتی و
روان شنا سی و رو شهاي ياد دهی  -يادگيري و تو سعه فناوري و ابزار آموزش و تحوالت مربوط به نظام
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آموزش و پرورش ايران در افق چشم انداز  20ساله کشور چشم انداز نظام تربيت معلم ايران بايد گونه
اي باشد
 -1يییک مرجع بییه عنوان وزارت آموزش و پرورش عمومی و عییالی ،برنییامییهريزي،
سياستگذاري و نظارت بر اجراي امور تربيت و تأمين معلم را بر عهده داشته باشد .
 -2معلم به صیییورت تمام وقت در مدارس اشیییتغال ورزد و فرصیییت کافی براي برقراري
ارتباط فردي و جمعی با دانش آموزان و خانوادهها داشییته باشیید و بتواند عالوه بر تدريس در
کالس و دانشافزايی به امر پژوهش نيز بپردازد.
 -3گزينش و جذب نيروي انسانی تا حد امکان از ميان متقاضيان بومی و محلی صورت
گيرد .
 -4با توجه به حرفه اي و تخصییصییی بودن کار معلم ،اشییتغال به شییغل معلمی فقط از
طريق نظامتربيت معلم و داشتن گواهينامه با پروانه معلمی انجام شود .
 -5تأسيس مدارس تجربی با مدارس همجوار مراکز تربيت معلم مورد تأکيد قرار گيرد .
 -6انتخاب معلمان براساس صالحيت علمی و اخالقی و اعتقادي ،عالقه به کار معلمی و
سالمت کامل جسمی و روانی صورت گيرد
 -7قوانينی مناسب ،به منظور استخدام ،رفاه و ارتقا معلمان وضع گردد .
 -8در سیییاختار اداري و تشیییکيالتی مراکز تربيت معلم ،تغييرات الزم صیییورت گيرد و
ازدارندگان مدارک تحصيلی دکترا در روش آموزش ،بيشتر استفاده شود .
 -9با گ سترش مراکز تربيت معلم ،سطح تح صيالت معلمان به فوق لي سانس و دکتري
ارتقايابد .
 -10در برنامه هاي درسیییی مراکز تربيت معلم عالوه بر دروس عمومی ،پايه و عمومی و
تخصیصیی ،کار آموزي و کارورزي ،مجموعه اي از دروس تربيتی نيز ارائه شیود تا دانشیجويان
عالوه بر کسییب دانش مورد نياز با فنون معلمی ،شییيوه هاي تدريس ،روانشییناسییی تربيتی،
طراحی آموز شی ،مديريت کالس و برنامه ريزي در سی آ شنا شوند «طرح نظام جامع تربيت
معلم .)1386،
نتیجه گیری :
بررسییی سییيرتحوالت در قلمرو تربيت معلم در ايران نشییانگر اين واقعيت اسییت که ،گرچه اين نهاد
تربيتی دسییتخوش تغييرات و مورد بازنگري مسییتمر به ويژه در جهت توسییعه کمی قرار گرفته اسییت
ليکن به لحاظ فقدان ضمانت هاي قانونی ،مالی واجرايی نتوان سته ا ست با ايجاد تحول در راهبردها و
رويکردهاي سیینتی،جايگاه پراهميتی در فرايند اصییالحات وتوسییعه کيفی ومحتوايی آموزش وپرورش
پيداکند لذا بی سییبب نيسییت که امروزه نظام تربيت معلم در کشییورمان به علت ضییعف فرهنگ برنامه
ريزي علمی و نبود فرايند ارزيابی از نتايج و پيشیییرفت مراحل اجرايی طرحهاي اصیییالحی ،با تنگناها
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ونارسايیهاي چون کمبود اعتبارات مالی ،نبود اهداف روشن در زمينه گزينش و آماده سازي معلمان و
استخدام آنان و...مواجه است.
با توجه به موارد فوق چ شم انداز دان شگاه فرهنگيان در آينده ،دورنماي ب سيار پيچيده اي ا ست که
در ن گاه اول برو نداد هاي ن هايی غير قا بل پيش بينی و غير قا بل تصیییور دارد ب نابراين آموزش
وپرورش نيازمند ساماندهی مراکز آموزش عالی وابسته و ايجادرشته هاي مربوط به معلمان واختصا
ظرفيت هاي ويژه دردانشگاهها خصوصا دانشگاههايی مثل تربيت معلم يا تربت مدرس و ...می باشد که
نياز به معلم خود را تامين يا معلمان را ارتقاء دهد .
از سییوي ديگراز آنجايی که قرن بيسییت و يکم ،قرن اطالعات ،ابتکار ،مهارت و سییرعت می باشیید،
بنابراين ويژگی هاي معلم نيز در اين قرن بايد افزونتر از قبل بر اساس اين اصول باشد و به آنها توجه
بيشیییتري مبذول گرددو اينمهم محقق نمیشیییود مگر اينکه دررقابت با سیییاير نخبگان کشیییور و در
معتبرترين دان شگاههاي مختلف سطح ک شور اتفاق بيفتد .معلم قرن بي ست و يکم بايد در همه زمينه
ها اطالعات خود را باال ببرد نه فقط در زمينه رشته تدريسش ،چرا که بسياري از علوم به هم وابستهاند.
و هدف از تعليم و تربيت تنها در زمينه علم نيسییت بلکه تربيت و پرورش دينی و رشیید خصییوصییيات
اخالقی نيز بسيار مهم است و میتوانند دردانشگاهها وساير دانشجويان نيز تاثير گذارباشند .
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منابع:
اساسنامه دانشگاه فرهنگيان ،1390 ،جلسه  704مورخ  90/10/6شوراي عالی انقالب فرهنگی
يوسیییف االصیییبَهانی ،أنبأ أبو سیییعيد بن األعرابیّ ،ثنا أبو بکر محم ّد بن عُبَيد
أَخْبَرَنا أبو محم ّد بن ُ
المَرْوَرّوذيّ ،ثنا سییعيد بن منصییور ،ثنا عبد العزيز بن محمّد ،أخبرنی محمّد بن عَجْالن ،عن القَعْقاع بن
حکيم ،عن أبی صیییالح ،عن أبی هُرَيْرَة ،قال :قال رسیییول اهلل( ) :إِنَّما بُعِث ْتُ ل ِأُتَمِّمَ مَکارِمَ ال ْأَخْالقِ»؛
بيهقی ،احمد بن حسیییين ،السییینن الکبري ،ج  ،323 ،10بيروت ،دار الکتب العلمية ،چاپ سیییوم،
1424ق
جامع االحاديث -الغارات ،ج ( -147 ،1ترجمه حديث) الجزء األول کالم من کالمه
دبيرخانه شوراي عالی قانون مديريت خدمات کشوري(1389( ،
شعبانی ،حسنف)1374(،مهارت های آموزش وپرورش،انتشارات سازمان مطالعه وتدوين کتب علوم
انسانی
صافی ،احمد )1387(،سیمای معلم،تهران :انتشارات انجمن اوليا ومربيان
صافی ،احمد )1372(،سیر تحول تربیت معلم در آموزش وپرورش معاصر ایران ،فصلنامه تعليم و
تربيت شماره 96
صديق ،عيسی )1355( ،تاریخ فرهنگ ایران ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران
طرح نظام جامع تربیت معلم ،دفتر آموزش و ارتقا مهارتهای حرفه ای و تربیت معلم ((1386
عبادي نژادحسينی  ،سيد لطيف (  ) 1390بررسی فلسفه تربیت معلم از دارالفنون تا کنون،پايان
نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربيت معلم
فالحی،کيومرث )1388(،بررسیییی جايگاه انتخاب وتربيتمعلم در سیییاختارتشیییکيالتی وزارت آموزش
وپرورش ،پژوهشگاه تعليم و تربيت،گروه مديريت ونيروي انسانی
قانون برنامه چهارم توسعه ،سازمان مدیریت و برنامه ریزی) ( 1386 - 88قانون تشکيل شوراي
عالی آموزش و پرورش(1383( ،
ماليی نژاد و ذکاوتی (،)1387بررسییی تطبیقی نظام برنامه درسییی تربیت معلم در کشییورهای
ایران ،انگلستان ،ژاپن ،فرانسه و مالزی،فصلنامه نوآوري هاي آموزشی ،شماره ،26سال هفتم

بررسی و تحلیل عوامل بازدارندهی فعالیتهای پژوهشی معلمان مدارس ابتدایی ،راهنمایی و
متوسطه شهرستان زنجان
*رسول جان نثار کهنه شهری
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چکيده:

**حسین احمدی مقدم

در اين پژوهش متغيرها و عوامل بازدارندهي فعاليتهاي پژوهشی معلمان مدارس شهرستان زنجان در
قالب دو سوال پژوهشی -1 :متغيرهاي بازدارنده فعاليتهاي پژوهشی معلمان کدامند؟  -2آيا متغيرهاي
بازدارنده فعاليتهاي پژوهشی معلمان را میتوان دستهبندي کرد؟ مورد بررسی قرار گرفت .جامعه آماري
شامل کليه معلمان زن و مرد شاغل در مدارس ابتدايی ،راهنمايی متوسطه و پيش دانشگاهی شهر زنجان
(  1880نفر ) در سال تحصيلی  1396-1397بود .در اين پژوهش بيش از ده درصد کل جامعه ( 200
نفر ) به تفکيک دوره تحصيلی و جنسيت و با استفاده از روش نمونه گيري خوشهاي به عنوان نمونه
انتخاب شدند .براي شناسايی و تحليل متغيرها و عوامل بازدارندهي فعاليتهاي پژوهشی معلمان از
پرسشنامه محقق ساخته شد .براي تجزيه و تحليل يافتههاي از روش تحليل عوامل ،آزمون Kasiser
 ،– Meyer Olkinآزمون  Bartletts Testو بار عاملی چرخشی واريمکس ،استفاده شد .براساس
تجزيه و تحليل پاسخ آزمودنیها باروش واريماکس پس از چرخش ،يازده متغير به عنوان مهمترين
متغيرهاي بازدارندهي فعاليتهاي پژوهشی معلمان به شرح ذيل مشخص شدند .1 :سطح تحصيالت
معلمان .2 ،ضعف دانش پايه و عدم تسلط به موضوعات درسی .3 ،عدم آشنايی معلمان با روشهاي
تحقيق .4 ،عدم آشنايی معلمان از بودجههاي تحقيقاتی .5 ،ضعف اطالع رسانی در زمينه تحقيق و
پژوهش .6 ،عدم استفاده از نتايج تحقيقات در آموزش و پرورش .7 ،مقررات دست و پا گير پژوهش.8 ،
بی تفاوتی و عدم توجه مديران مدارس نسبت به پژوهش .8 ،بی عدالتی و تبعيض بين معلمان و ساير
کارکنان هم سطح.

کلیدواژهها :معلمان ،زنجان ،دانش ،آزادي ،بی عدالتی.
* دآنش آموخته روانشناسی تربيتی،مدرس دانشگاه فرهنگيان
* *کارشناسی علوم تربيتی ،اداره آموزش و پرورش شهرستان ماهنشان ،زنجان ،ايران ( ،نويسنده مسئول).
) ( )hosseinahmadi817@gmail.comشماره تماس.)09195249845 :

مقدمه:
توسعه يا انديشه پيشرفت و تحول در جهت بهسازي فردي و اجتماعی ،قدمتی به طول تاريخ بشر دارد.
دانشمندان معاصر معتقدند که توسعه و پيشرفت علوم در نيمهي دوم قرن بيستم ،به مراتب بيشتر و
جامعتر از پيشرفتی است که کليه علوم از بدو پيدايش تا پايان نيمه اول قرن بيستم داشتهاند .تصور
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اينکه در چنين مدت زمان کوتاهی ،علوم بشري تا اين حد پيشرفته کرده باشند ،کمی تعجبآور و
مشکل می نمايد ،ولی اگر توجه شود که استفاده از روش صحيح پذيرش علمی نيز ،قدمتش زياد نيست،
اين حقيقت را میتوان به سادگی قبول کرد که توسعه و پيشرفت سريع علمی ،صرفا مرهون و مديون
به کارگيري روشهاي دقيق علمی بوده است( رنجبريان،1391 ،

.)40

از آنجا که نظام تعليم و تربيت پيشرفته به دنبال آماده نمودن دانش آموزان امروزه براي رويارويی با
چالشهاي بزرگ و کوچک آيندهي جهان است .معلمان و مربيان اين نظام به خوبی میدانند که ديگر
نقش سنتی آنان ،به عنوان توضيح دهندگان کتابهاي درسی و پژوهشگران دروس به پايان رسيده است
و نسل آينده از آنان انتظار دارد تا تدوين کنندگان مهارتهاي زندگی همانند :تفکر و خالق ،قدرت حل
مسأله ،تفکر و انتقادي ،افزايش توان جامعه پذيري و نظاير آن باشند و دانشآموزان را آنگونه به کارهاي
خالق و مولد سوق دهند که خود بتوانند راه خويش را در محيط پر فراز و نشيب آينده پيدا کنند.
گستردگی و ناکارآمدي نظام آموزش و پرورش در تربيت افراد مولد در علوم و تکنولوژي ،مويد و دشواري
فراوان و جوامع در فرايند علمی شدن آموزش و پرورش بوده و به کار بستن روشهاي قديمی و ناکارآمدي
نظام آموزش و پرورش در تربيت افراد مولد در علوم و تکنولوژي ،مويد دشواري فراوان جوامع در فرايند
علمی شدن آموزش و پرورش بوده و به کار بستن روشهاي قديمی و نا کارآمد سبب تشديد کاهش
بروز قابليتها ،توانايیها و انطباق کودکان و نوجوانان با محيط هاي به شدت متغير آينده میشود .براي
رفع موانع موجود و راهکارهاي و دست يابی به توسعه پايدار ،استفاده و بکارگيري نتايج پژوهشهاي
مفيد ،سازنده ،و مربوط به حوزه تعليم و تربيت را ضروري و اجتناب ناپذير میسازد .زيرا دانشآموزي
قادر خواهد بود با چالشهاي موجود سربلند بيرون بيايد ،که معلم او با استفاده از فنون و تکنيکهاي
جديد تدريس ،پژوهش و مهارتهاي زندگی در جامعه امروزي آشنا باشد (آقازاده،1386 ،

.)6

براي يک معلم اين کافی نخواهد بود که فقط با قلمرو مسايل تربيتی و شيوههاي تدريس آشنايی داشته
باشد ،خصوصا در موقعی که در فرايند آموزش معلم به قلمرو ديگري از دانش مرتبط با تدريس به نام
پژوهش آموزشی آشنايی داشته باشد و بتواند نياز خود را با بهرهمندي از امتيازات استفاده از دستاوردهاي
پژوهشی مرتفع سازد .بنابراين در مسير آموزش و رويارويی با دشواريهاي مربوط به تدريس ،استفاده
از فرايند پژوهش توسط معلمان اجتناب ناپذير میگردد.
بنابر آنچه گذشت ،معلم با توجه به نقش و وظيفهاي که بر عهده دارد از سه محور با پژوهش ارتباط
دارد -1 :معلم در حوزة وظايف خود در نقش تدريس روش پژوهش و مطالعة علمی به دانش آموزان
ظاهر می شود .در اين نقش وظيفه دارد به بهره گيري از روشهاي ياد دهی – يادگيري فعال و مسأله
محور ( همانند راهبردهاي شناختی و فرا شناختی) ،بينش پژوهشی – علمی را در دانشآموزان ايجاد و
تقويت کند و از اين طريق باعث رشد و تقويت بينش و فرهنگ پژوهش در جامعه گردد – 2 .در محور
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دوم ،معلم از محور سوم ارتباط معلم با پژوهش ،ايفاي نقش پژوهشگري توسط وي است .يعنی ،معلم
در مواجهه با مسايل آموزشی که فراروي تدريس هستند ،از فعاليت پژوهشی کمک میگيرد و تدريس
خود را متناسب با اهداف و انتظارات به پيش میبرد .در اين محور معلم قادر است در يک زمان نسبتا
محدود ،بهرة الزم را براي حل مسأله مورد نظر خود ببرد(کاظمی ،1390 ،صص.)65-48
طرح مسأله
مهمترين عامل پيشرفت و توفيق فزآينده بشر در آغاز هزارة سوم ،اهميت دادن به فرآيند پژوهش و
استفاده از يافتهها و نتايج پژوهشها در عرصههاي مختلف دانش و تکنولوژي است .با اين همه در
بسياري از کشورها ،از جمله ايران ،نگرانی هاي قابل توجهی در زمينه عدم ارتباط مناسب ميان پژوهش
و تصميمات در حوزههاي مختلف به ويژه تعليم و تربيت وجود دارد .از يک سو محققان از عدم توجه به
نتايج پژوهشها در فرآيند تصميم سازي دارند و از سوي ديگر تصميم گيرندگان و برنامهريزان به نارسا
بودن و يا در دسترس نبودن پژوهشها در هنگام تصميم گيري تأکيد میکنند .اين واقعيتی غير قابل
ان کار است که ،گسترش امر آموزش و پرورش قبل از هر چيز به مجريانی آگاه و آزموده نياز دارد که با
فرهنگ و تمدن ايران و نيز و با مقتضيات عصر حاضر و با نيازهاي حال و آينده کشور آشنايی کافی
داشته باشند .معلمان مهمترين و بزرگترين بازيگران صحنه تعليم و تربيت هستند .اگر تربيت را فراهم
کردن زمينه بالندگی ،بر کشيدن و متعادل آدمی بدانيم و هدف از آن را فعليت بخشيدن به استعدادهاي
بالقوه انسانها در جهت کمال و قرب الهی در نظر داشته باشيم ،اگر از جمله ويژگیهاي آدمی را خود
آگاهی را خود آگاهی ،کمال گرايی ،آفرينندگی ،صنعتگري و باالخره انتخابگري بدانند ،اين معلمان
بوده و هستند که در تحقق مشخصههاي اساسی آدمی نقش موثري دارند .معلمان میتوانند با بهرهگيري
از هنر ،علم ،تجربه ،ايمان به کار و عشق به معلم ،انگشتان و مغزهاي کودکان و نوجوانان را در فرايند
دهی – يادگيري قيمتی سازند و انسانهاي خام به انسانهاي تربيت شده ،عالم و محقق ،متخصص،
مؤمن و هنرمند تبديل کنند .اين امر ميسر نمیشود جز با گسترش فعاليتهاي پژوهشی .يکی از
مشکالت اساسی که امروز نظام آموزشی به آن مبتال است کمرنگ بودن فعاليتهاي پژوهشی معلمان
است .به راستی علت اين ضعف موجود در آموزشوپرورش چيست؟ معلمان چرا به دنبال کشف حقايق
و واقعيتهاي جديد در جامعهاي که امروز با سرعتی فراتر از نور به سمت تکنولوژي و پيشرفته و توسعه
پيش میرود نيستند؟ علت اين پژوهش گريزي چيست؟ از آنجا که ،عدم عالقهي معلمان به پژوهش
مساوي با رکود در جامعه است .لذا بايد به دنبال کشف مواردي باشيم که اين ضعف عميق در جامعهي
آموزش و پرورش ايجاد کرده و مانع گرايش معلمان به پژوهش میشود ،مواردي که الزم است مورد
ارزيابی و بازنگري ،قرار گيرد تا راهکارهاي جذب معلمان به پژوهش شناخته شود .اين مسئله يعنی عدم
استقبال معلمان از پژوهش در شهرستان زنجان که پتانسيل بسيار قوي از نظر نيروي انسانی توانمند
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براي اين مهم دارد ،کامال مشهود است ،لذا يکی از دغدغههاي محقق و يکی از مسائل بسيار مهم و مورد
توجه مسئوالن
و دستاندرکاران تعليم و تربيت در اين شهرستان ،بررسی و تحليل ،عوامل و موانع بازدارندهي فعاليت-
هاي پژوهشی معلمان است.
اهداف پژوهش
بررسی حاضر ناظر بر شناسايی و تحليل متغيرها و عوامل بازدارندهي فعاليتهاي پژوهشی معلمان
مدارس شهرستان زنجان ،جهت دستيابی به راهکارهاي مناسب در راستاي اصالح و بهبود پژوهش در
جامعه معلمان میباشد .اهداف ديگر پژوهش عبارتنداز :شناسايی متغيرهاي بازدارنده فعاليتهاي
پژوهشی معلمان ،تعيينروايی و پايايی عوامل بازدارنده فعاليتهاي پژوهشی معلمان.
سؤاالت پژوهشی
سؤاالت مورد مطالعه در اين پژوهش عبارتنداز :
 – 1متغيرهاي بازدارنده فعاليتهاي پژوهشی معلمان کدامند؟
 – 2آيا متغيرهاي بازدارنده فعاليتهاي پژوهشی معلمان را میتوان دستهبندي کرد؟
متغیرهای پژوهشی:
عوامل بازدارندهي فعاليتهاي پژوهشی معلمان ،جنسيت ،مقطع آموزشی ،تحصيالت.
بازنگری تحقیقات پیشین
گرچه تحقيقات قابل توجهی در ارتباط با عوامل بازدارنده فعاليت-هاي پژوهشی معلمان در ايران صورت
نگرفت هو يا حداقل براي محقق قابل دسترسی نبودهاند ،اما محققين و صاحب نظران به طور کلی ،
مسئله تحقيق در ايران را مورد توجه قراردادند که در ادامه به نتايج برخی از آنها اشاره میشود .دکتر
سيد حسين نصر در مقالهاي ( اين مقاله در سال  1347چاپ شده است و به لحاظ ارزش تاريخی آن،
قابل توجه است .با عنوان عوامل مؤثر در علم و پژوهش در ايران به شرح ذيل بيان کردند :
 – 1توجه نکردن به وضع حقوقی محققان  :در قوانين استخدامی کشور جايگاه و حقوق مشخصی براي
محققان معين نشده است؛
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 – 2توجه نکردن به وضع محققان از لحاظ اجتماعی :افراد جامعه  ...براي محققانی که به علوم جديد
میپردازند ارزش اجتماعی قائل نيستند زيرا اکثر مردم از غرب و تمدن آن فقط ظواهر و جنبه مادي و
رفاهی آن را گرفتهاند و به علوم جديد آن توجه نکردهاند؛
 – 3نبود محرک براي پژوهش در علوم جديد :بعد از رنسانس نيز شعار علم براي علم ،متحرک دانشمندان
غربی بوده است .ولی در فرهنگ ايرانیها هيچگاه امري براي نفس خودش دنبال نشده است؛
 – 4نبود معياري براي سنجش پژوهشهاي علمی  :هنوز معيار مشخصی براي سنجش دقيق پژوهش
ها علمی وجود ندارد و هنوز ،بين يک پژوهش خوب و يک ترجمه يا اقتباس فرقی گذاشته نمیشود؛
 – 5نبود يک برنامه جامع علمی پژوهشی؛
 – 6فقدان آمار دقيق و آمارشناسان متخصص در امر پژوهشها؛
 – 7توجه نکردن موسسات خصوصی به امر پژوهش؛
 – 8مهاجرت نخبگان به خارج؛
 – 9مشکالت مربوط به کتابخانه :در ايران کتابخانه هاي مجهزي براي پژوهشها علمی وجود ندارد،
عالوه بر آن کتابخانه هاي موجود هم با مشکالت مختلفی روبرو هستند .کم بودن بودجه کتابخانهها،
کمبود افراد کتابشناس و متخصص ،و وجود قوانين نادرست در کتابخانه ها که مانع استفاده محققين
از کتابها میشود؛
 – 10تدوين نشدن اصطالحات علمی :با وجود اينکه زبان غنی فارسی استعداد توسعه و بسط دارد،
هنوز توجه به تدوين اصطالحات علمی در اين زبان نشده است و لغات به همان شکل خارجی خود 1
مورد استفاده قرار میگيرند .امروزه ،احتياج به تدوين اصطالحات صحيح طبق اصول زبان فارسی و
ارزيابی اصطالحات موجود و تدوين فرهنگ هاي علمی احساس میشود؛
 – 11بی توجهی به علم و پژوهش در سيستمهاي آموزشی؛
 – 12کمبود بودجه و عدم برنامهريزي صحيح دربارهي آن :در ايران اگرچه گاهی مبالغ زيادي براي
مخارج پژوهش-هاي اختصا

میيابد ،ولی اوال مقداري از آن به علت نبود برنامه صحيح و افراد با

صالحيت ،بهبود مصرف میشود و ثانيا ،اين بودجه به رشتههاي متعدد و مختلفی اختصا

میيابد و

اين تعدد رشتهها باعث میشود که از عمق پژوهش کاسته شود و ما نتوانيم در رشته خاصی به عمق
مطلب و نتيجه مورد نظر و مطلوب دست پيدا کنيم(ربانی خوراسگانی،1380 ،

116

.)42

حسنزاده (  ) 1385در مقالهاي با عنوان چالشها و انگيزشهاي کليدي در توليد علم و توسعة
پژوهشگري و کار بست توليدات علمی را به پنچ مقوله تقسيم بندي کردند :
 – 1چالشها و موانع سازمانی :مانند شک و ترديد در صالحيتهاي علمی پژوهشگران ،عدم وجود
مديريت پژوهشی مناسب ،کمبود نيروهاي تخصصی در مراکز دانشگاهی و علمی ،و ...
 – 2چالشها و موانع روش شناختی :مانند پايين بودن کيفيت روش شناختی پژوهش ،سطحی نگري
در پژوهشها ،بها دادن به آموزش و کم توجهی به پژوهش ،و تقليد نسنجيده از مبانی و ساختار و روش
پژوهشهايی که در مجالت غربی به چاپ میرسد و ...
 – 4چالشها و موانع ارتباطی  :مانند وجود شکاف نگرشی و ارتباطی بين مراکز پژوهشی و پژوهشگران،
فقدان نظام اطالع رسانی مناسب ،ارتباط ضعيف بين مراکز علمی و دانشگاهی ،و...
 – 5چالشها و موانع اجتماعی :مانند عدم رسوخ فرهنگ پژوهشهاي در جامعه ،عدم همخوانی يافتهها
و توليدات علمی و پژوهشی با ارزشهاي فرهنگی – اجتماعی ،بی توجهی يا کم توجهی به نيازها و
اولويتهاي ملی و منطقهاي و ( ...شمسايی گل سفيدي،1389،

.) 5

عوامل بازدارنده و تنگناهاي علمی – پژوهشی امضاي هيئت علمی دانشکدههاي کشاورزي کشور را،
وجود موانع براي شرکت در سمينارهاي خارج ،مشکل بهرهمند شدن از فرصت مطالعاتی ،کمبود مواد
مصرفی مورد لزوم در پژوهش بيان کردند.
 – 1در بررسی نگرش اعضاي هيئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان در خصو

موانع پيشرفت فعاليت

هاي پژوهشی آورده شده است که  :فراهم نبودن امکانات مالی و اداري و تسهيالت کافی و عدم دانش
کافی در مورد روشهاي پژوهشی علمی و به طور کلی عدم برنامهريزي صحيح باعث کم توجهی اساتيد
نسبت به امر پژوهش می گردد(بکرانی،1390 ،

.)74

– 2در بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر فعاليتهاي پژوهشی ،اساتيد رشتههاي جامعهشناسی
دانشگاههاي تهران نشان داده شده که :بين فعاليتهاي پژوهشی و متغيرهاي مستقل مورد مطالعه يعنی
رتبه علمی ،پاداش ،احساس آزادي ،وضعيت اقتصادي ،سابقه علمی ،ميزان اشتغال به کار اجرايی ،مقطع
تدريس ،ميزان ساعات تدريس ،نگرش معلمان نسبت به نابرابري درون جامعه علمی و بيرون جامعه
علمی ،همبستگی وجود دارد( رازقی،1380 ،

.)10

 – 3در بررسی علل عدم گرايش استادان رشتههاي علوم انسانی آموزشی به پژوهش دانشگاه تربيت
معلم نشان داده شده که ميان گرايش به فعاليتهاي پژوهشی و سطح تحصيالت استادان رابطه مثبت
وجود دارد .علل عدم گرايش استادان به پژوهش ،نابرابري حقوق مادي و اجتماعی هيأت علمی آموزشی
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با گرايش استادان به پژوهش ،نابرابري حقوق مادي و اجتماعی هيأت علمی آموزشی با پژوهشی ،موظف
نبودن در انجام کارهاي پژوهشی ،بی اعتنايی جامعه به انجام کارهاي پژوهشی ،عدم آشنايی آنها با
روش ها و ابزار پژوهش ،تفاوت فاحش ميان حق التدريس و حق پژوهش ،عدم تأمين بودجه و نبود
فضاي مناسب و آزادي عمل در اجراي پژوهشها ،بی تفاوتی مديران نسبت به اين امر ،اشتغال بيش ار
حد اساتيد ،نگرش دانشگاه به پژوهش به عنوان امر جانبی ،و دشواري پژوهش در موضوعات انسانی
است(نوروزيان،1385 ،

.)17

 – 4نتايج بررسی مشکالت موجود در انجام پژوهش از نظر اعضاء هيئت علمی دانشکدههاي دانشگاه
علوم پزشکی ايران ،سال  1369حاکی از آن بود که :مشکالت آزمايشگاهی و کارگاهی و کتابخانهاي و
مشکالت فردي پژوهشگر و نبودن يک نظام متمرکز پژوهش هاي و شناخت ناکافی مديران از مشکالت
پژوهش را در اولويت قرار داده بودند( بهرامی،1389 ،

.)10

 – 5بررسی مشکالت پژوهش در رشته هاي علوم انسانی از ديدگاه اساتيد دانشکده هاي علوم انسانی
دانشگاه اصفهان در سالهاي  1369و  ،1370فراهم نبودن امنيت شغلی و رفاه اقتصاد کافی ،کمبود
بودجه پژوهش و نارسايی در تخصيص آن در پژوهشها انسانی ،فقدان مراکز پژوهش هاي فعال
آزمايشگاهی و کارگاهی و کتابخانهاي و مشکالت فردي پژوهشگر و نبودن يک نظام متمرکز پژوهشهاي
و شناخت ناکافی مديران از مشکالت پژوهش را در اولويت قرار داده بودند(همان منبع).
 - 6بررسی مشکالت پژوهش در رشتههاي علوم انسانی از ديدگاه اساتيد دانشکدههاي علوم انسانی
دانشگاه اصفهان در سالهاي  1369و  ،1370فراهم نبودن امنيت شغلی و رفاه فقدان مراکز پژوهشهاي
به عنوان مشکالت اساسی پژوهشها انسانی مورد تأييد اساتيد قرار گرفت(همان منبع).
– 7در بررسیهاي صورت گرفتهدر مورد راهبردهاي ايجاد روحيه پژوهشی در مديران و معلمان استان
لرستان نتيجه گرفته شده که  69/9 :درصد ،توسعه و ترويج فرهنگ پژوهش 7/75 ،درصد فراهم نموده
امکانات پژوهشی 75 ،درصد ،آموزش فنون پژوهش 9/76 ،درصد ،تشويق و ترغيب پژوهشگران و ارج
نهادن به تالش هاي آنان 6/70 ،درصد رفع موانع پژوهشی و  74/6درصد پاسخ گويان معتقدند بين راه
اندازي بانکهاي اطالعاتی در استان و ايجاد روحيه پژوهشی در مديران و معلمان رابطه وجود دارد(همان
منبع).
در پژوهشی به بررسی علل عدم عالقه معلمان منطقه زرين شهر به فعاليتهاي پژوهشی پرداخته شده
است .يافتههاي پژوهشی حاکی از اين است که :
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 – 1معلمانی که داراي تحصيالت بااليی هستند ،نسبت به ديگر معلمان داراي قدرت و توانايی علمی
بيشتري بوده و در نتيجه تمايل بيشتري به انجام پژوهشها دارند؛
 – 2هيچگونه رابطهاي بين دوره تحصيلی که معلمان در آن مشغول به خدمت هستند با ميزان تمايل
آنها به فعاليت هاي پژوهشی شده است؛
 – 3عدم آشنايی معلمان با روش پژوهش باعث تمايل آنها به فعاليتهاي پژوهشی شده است؛
 –4شرکت معلمان در دورههاي باز آموزي و ضمن خدمت در افزايش تمايل آنان به فعاليت هاي
پژوهشی تأثير دارد؛
 - 5فراهم نبودن بودجه کافی براي پژوهشها و کمبود امکانات مالی باعث کاهش تمايل معلمان به
فعاليت هاي پژوهشی شده و آنها را به فعاليت هاي غير درسی سوق میدهد؛
 – 6وجود شبکه اطالع رسانی در آموزشوپرورش باعث افزايش عالقه معلمان به فعاليتهاي پژوهشی
میشود؛
 – 7فراهم نبودن جو علمی – پژوهشهاي ،کمبود سازمانها و مراکز پژوهشی منطقهاي ،عدم تبليغات
الزم ،کمبود کتابخانهها و مجالت پژوهشی باعث افزايش عالقه معلمان به فعاليتهاي پژوهشی میشود؛
 – 8فراهم نبودن جو علمی – پژوهشهاي ،کمبود سازمانها و مراکز پژوهش منطقهاي عدم تبليغات
الزم ،کمبود کتابخانه ها و مجالت پژوهشی باعث کاهش تمايل به فعاليتهاي پژوهشی شده است؛
 – 8هيچگونه رابطه معناداري بين جنسيت و عالقه معلمان به فعاليتهاي پژوهشی وجود ندارد؛
 – 9شرکت فعال صاحبنظران و خبرگان واقعی در آموزشوپرورش تمايل معلمان را به فعاليتهاي
پژوهشی افزايش میدهد .همچنين کمبود کادر کمکی ،عدم همکاري دانشگاهها و اعضاي هيئت علمی
آنها با محققان آموزش و پرورش باعث کاهش تمايل معلمان به فعاليتهاي پژوهشی شده است؛
 – 10عدم ارضاء نيازهاي معلمان ،عدم تشويق الزم و کافی آنها از سوي آموزش و پرورش ،عدم وجود
مقررات الزم براي دادن امتيازات شغلی به محققان و عدم قدردانی از پژوهشگران و به طور کلی ،عدم
رضايت شغلی باعث کاهش تمايل معلمان به فعاليتهاي پژوهشی شده است؛
 – 11تک شغلی بودن معلمان و در نتيجه داشتن فرصت بيشتر باعث تمايل و روحيه پژوهشی بيشتر
نسبت به معلمانی که داراي تعدد مشاغل هستند ،میشود (شمس مورکانی،1385 ،
روش تحقیق
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در اين تحقيق جهت شناسايی متغيرها و دسته بندي عوامل بازدارنده فعاليتهاي پژوهشی معلمان از
روش تحليل عوامل استفاده شده است .در اين روش ،عاملها از طريق همبستگی بين هر يک از متغيرها
که وزن عاملی ناميده میشود ،تعريف میشود.
( کالين ) 1991 ،1در روش تحليل مؤلفههاي اصلی (  ، (pcهر متغيري میتواند به  nمؤلفه تجزيه شود
و پيش بينی دقيقی از اين مؤلفه به عمل آورد .قبل از اجراي دستور تحليل عاملی بايد از طريق
آزمون ) KMO) kaiser – Meyer – Olkinمشخص کرد که آيا تحليل عاملی روي پاسخ هاي
جمع آوري شده از صفت مورد اندازه گيري قابل اجرا می باشد؟ اگر ضريب  KMOپايين تر از حد
مشخص باشد ،اجراي تحليلی عاملی نورد تاييد قرار نمیگيرد KMO .نشانگر کفايت نمونه گيري به
منظور بررسی وضعيت همبستگی بين زوج متغيرها می باشد .دومين آزمون تاييدي که میبايست قبل
از اجراي دستور تحليل عاملی به کار گرفته شود ،آزمون کرويت بارتلت(BTS) Bartletts Test 2
است .يکی از مفروضه هاي اساسی در تحليل عاملی اين است که متغيرها با هم همبسته باشند .به
عبارت ديگر بين متغيرها بايد همبستگی وجود داشته باشد .اگر متغيرها مستقل از يکديگر باشند
بکارگيري مدل تحليلی عاملی مناسب نيست .با استفاده از آزمون  BtoSدر صورتی که فرضيه صفر
مورد آزمايش قرارگرفت و رد شد ،بکارگيري مدل تحليلی قابل توجيه است .پس از تأييد اجراي مدل
تحليلی عاملی ،از طريق اجراي بار عاملی چرخشی واريمکس ،3مجموعه آيتمهاي تهيه شده در چند
عامل دسته بندي می گردد .عمدهترين هدف در چرخش عاملها را از لحاظ تفسيرهاي روان شناختی
به سادگی بتوان مورد تفسير قرار داد .يکی از مهمترين مراحل تحليل عوامل  ،نامگذاري عاملهاي
استخراجی است .نامگذاري عوامل استخراجی تحت تأثير دو عامل بررسی فنی مادههاي يک عامل و
اصول روانشناختی حاکم بر مادههاي عامل میباشد .در مدل تحليل عاملی هر ماده به عنوان يک متغير
است که ميزان رابطه بين آن متغير با عاملی که در آن قرار گرفتهاند از طريق وزن عاملی نشان داده
میشود( عبادي،1385 ،

.) 16

جامعه آماری
جامعه آماري مورد مطالعه در اين تحقيق شامل کليه معلمان زن و مرد که در مدارس ابتدايی ،راهنمايی
متوسطه و پيش دانشگاهی شهر زنجان در سال تحصيلی  1395 – 96مشغول به خدمت بودند که تعداد
آنها  1880نفر می باشند.

1

Kline
Bartlett's sphericity
3
Varimax
2
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جامعه آماري مورد تحقيق بر اساس جنسيت و مقطع آموزش
جنسیت

زن

جمع

مرد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

ابتدايی

283

15%

289

% 15/4

572

% 30/ 4

راهنمايی

273

% 14/5

278

% 14/8

551

% 29/3

متوسطه نظري

393

% 21

364

% 19/3

757

% 40/ 3

جمع

949

% 50/5

931

% 49/5

1880

% 100

مقطع آموزشی

نمونه و روش نمونه گیری
در اين پژوهش با توجه به استفاده از روش تحليل عوامل بر اساس قاعده ( ثرندايک ) 1928 ( 1تعداد
مؤلفههاي مقياس اندازهگيري در  ) N = 10بيش از ده درصد کل جامعه (  200نفر ) به تفکيک دوره
تحصيلی و جنسيت و با استفاده از روش نمونهگيري خوشهاي به عنوان نمونه انتخاب شدهاند.

Srndayk
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1

نمونه مورد تحقيق بر اساس جنسيت و مقطع آموزشی
جنسیت
مقطع
آموزشی

زن

جمع

مرد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

28

% 14

27

% 13/5

55

% 27/5

ابتدايی
راهنمايی

26

% 13

24

% 13

50

% 25

متوسطه نظري

48

% 24

47

% 22/5

95

% 47/5

جمع

102

% 51

98

% 49

200

% 100

ابزار تحقیق
در اين تحقيق براي شناسايی و تحليل متغيرها و عوامل بازدارندهي فعاليتهاي پژوهشی معلمان از
پرسشنامهي محقق ساخته استفاده شد .براي تهيه پرسشنامه ابتدا يک سوال باز با عنوان چه عواملی
مانع فعاليت پژوهشی معلمان میشود؟ به تعداد  80نفر از معلمان داده شده سپس عباراتی که بيشترين
فراوانی را داشتند انتخاب و در اختيار  12نفر از اساتيد دانشگاه گذاشته شد تا گويههاي مناسب را
انتخاب کنند .سپس مقياس  20عبارتی که بر اساس روش مقياس ليکرت در درجه ( خيلی کم ،کم،
متوسط ،زياد ،خيلی زياد ) با ارزش هر درجه به ترتيب 1و2و3و4و 5تنظيم شده بود به تعداد  30نفر از
معلمان داده شد و بعد از سه هفته مجددا پرسشنامه جهت پاسخگويی در اختيار همان  30نفر قرار
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گرفت و نتايج با استفاده از بسته آمار  SPSSمورد تجزيه و تحليل قرار گرفت .ضريب آلفاي کرانباخ کل
آزمون  / 868است که در سطح  p /...معنیدار است.
ضريب آلفاي کرانباخ در مرحله باز آزمايی

ضريب آلفاي کرانباخ در مرحله اجراي نهايی

مقياس

مقياس

/ 868

/ 563

ضريب آلفاي مرانباخ مرحله باز آزمايی و ضريب آلفاي کرانباخ در مرحله اجراي نهايی
متغيرها
مشغول بودن معلمان در رشته تحصيلی

ضريب آلفاي کرانباخ در آلفاي کرانباخ مرحله
مرحله باز آزمايی

اجرا

/867

/539

غير تخصصی خود
سطح تحصيالت ( مدرک تحصيلی) /864

/539

معلمان
/ 854

/543

عدم آشنايی معلمان با روشهاي تحقيق

ابتال به روزمرهگی و فقدان نگرش آينده/863 -

564

نگري معلمان
عدم آگاهی معلمان از بودجه هاي / 858

/548

تحقيقاتی
/861

/543

چند شغله بودن معلمان

ضعف ارتباط معلمان با دنياي پويايی علم / 860

/ 542

و فناوري
عدم دسترسی به منابع و امکانات پژوهشی / 866

/ 561

( تجهيزات و )...
فشردگی برنامهدرسی در طول هفته

/868
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/561

ضعف اطالع رسانی در زمينه تحقيق و /861

/ 540

پژوهش
عدم استفاده از نتايج تحقيقات در آموزش /858

545

و پرورش
مقررات دست و پاگير پژوهش
عدم اختصا

/862

542

امتيازات ويژه به معلمان /865

591

پژوهنده
بی تفاوتی و عدم توجه مديران مدارس /859

544

نسبت به پژوهش
بی عدالتی و تبعيض بين معلمان و ساير /867

/533

کارکنان هم سطح
عدم احساس آزادي عمل در تحقيقات و /860

/540

ترس از پيامدها
بی اعتنايی جامعه به کار پژوهش و نبود /862

/564

فرهنگ پژوهش
روش اجرا
براي جمعآوري اطالعات ابتدا مجوز الزم جهت اجراي مقياس از معاونت آموزشی و حراست اداره
آموزشوپرورش شهر زنجان دريافت شد .سپس محقق شخصا به مدارس مراجعه و با هماهنگی مديريت
مدرسه و انتخاب معلمان مورد پژوهش ،هدف از تحقيق و چگونگی پاسخگويی به سؤاالت را براي معلمان
توضيح داده شده ،سپس پرسشنامه تحقيق توزيع و بعد از تکميل جهت تنظيم ،طبقه بندي و استخراج
اطالعات جمعآوري گرديد.
نتایج تحقیق
در اين بررسی سؤال پژوهشی (  « :) 1متغيرهاي بازدارندهي فعاليتهاي پژوهشی معلمان کدامند؟ بر
اساس تجزيه و تحليل پاسخ آزمودنی-ها مقدار آزمون  KMOبرابر با (  ) / 717به دست آمد .بنابراين
دادههاي پژوهشی براي تحليل عوامل بسندگی الزم برخوردار بوده است .از طريق (  ) BTOSبه بررسی
زيربناي تحليل عاملی پرداخته شد و چون مقدار اين آزمون برابر (  ) 776است که در سطح 0/ 000 1
>  pمعنادار است .پس فرن ماتريس همبستگی بين آيتم-هاي پرسشنامه در جامعه برابر صفر است،
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رد میشود و نتيجه گرفته میشود که ماتريس همبستگی مشاهده شده متعلق به جامعهاي با متغيرهاي
همبسته است بنابراين به کارگيري تحليل عامل در اين پژوهش مورد تاييد است .با روش واريماکس
پس از چرخش ،نه متغير از بيست متغير مورد بررسی بار عاملی حد نصاب را کسب نکرده بنابراين حذف
شدند و در نهايت ،يازده متغير به عنوان مهمترين متغيرهاي بازدارنده فعاليتهاي پژوهشی معلمان به
شرح جدول ذيل مشخص شدند .
بار عاملی

متغير ها
 -سطح تحصيالت ( مدرک تحصيلی) معلمان

0/599

 -ضعف دانش پايه ( عدم تسلط معلمان به موضوعات درسی )

0/755

 -عدم آشنايی معلمان از بودجه-هاي تحقيقاتی

0/516

 -ضعف اطالع رسانی در زمينه تحقيق و پژوهش

0/677

 -عدم استفاده از نتايج تحقيقات در آموزش و پرورش

0/809

 -مقررات دست و پاگير پژوهش

0/668

 -بی تفاوتی و عدم توجه مديران مدارس نسبت به پژوهش

0/524

 -بی عدالتی و تبعيض بين معلمان و ساير کارکنان هم سطح

0/ 759

 -پايين بودن منزلت اجتماعی معلمان

0/804

 -عدم آزادي عمل در اجراي تحقيقات و ترس از پيامدها

0/637

در بررسی سؤال پژوهشی (  ) 2آيا متغيرهاي بازدارنده فعاليتهاي پژوهشی معلمان را میتوان دسته
بندي کرد؟ تحليل عوامل دادهها با روش تحليل عناصر اصلی و روش چرخش متعامد محورها از نوع
واريماکس منجر به استخراج سه عامل اساسی گرديد .که به ترتيب عامل اول ،اجتماعی – فرهنگی با
ارزش ويژه (  ،) 1/902842عامل دوم سازمانی با ارزش ويژه (  ) 1/844345و عامل سوم فردي با ارزش
ويژه (  ) 1/395315نام گذاري شدند .
تحليل عوامل بازدارنده فعاليتهاي پژوهشی کل معلمان زن و مرد مورد تحقيق
 Kaiser – Meyerolkin

Bartletts

0/717

776
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درجه

سطح معنی-

آزادي

داري

210

0/000

بار عاملی چرخشی واريمکس جهت تعيين عوامل بازدارندهي فعاليتهاي پژوهشی معلمان
ارزش ويژه

عامل ها

ماده ها

بارعاملی

عامل

 -بی تفاوتی و عدم توجه مديران مدارس نسبت به

/524

اول

پژوهش

/759

902842

 -بی عدالتی و تبعيض بين معلمان و ساير کارکنان

/804

1/

هم سطح

/637

نامگذاري

اجتماعی
و
فرهنگی

 پايين بودن منزلت اجتماعی معلمان عدم احساس آزادي عمل در اجراي تحقيقات و ترساز پيامدها
عامل

 -عدم آگاهی معلمان از بودجه هاي تحقيقاتی

/516

844345

دوم

 -ضعف اطالع رسانی در زمينه تحقيق و پژوهش

/677

1/

– عدم استفاده از نتايج تحقيقات در آموزش و پرورش

/809

– مقررات دست و پا گير پژوهش

/668
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سازمانی

عامل

 – 3سطح تحصيالت ( مدرک تحصيلی ) معلمان

/599

395315

سوم

 – 4ضعف دانش پايه ( عدم تسلط معلمان به

/755

1/

موضوعات درسی )

/683

فردي

 – 5عدم آشنايی معلمان با روش هاي تحقيق

محدودیتها
 – 1کمبود منابع و تحقيقات مورد نياز براي مطالعه ،يکی از محدوديت هاي تحقيق حاضر بوده است.
 – 2اطالعات جمع آوري شده به وسيله مقياسهاي درجه بندي ممکن است از طرف خطاهاي گرايش
به مرکز و يا خطاهاي سهل گيري و سخت گيري تهديد شود که اين میتواند يکی از محدوديتهاي
اين تحقيق باشد.
 – 3نظر به اينکه تحقيق تنها در سطح شهر زنجان انجام گرفت ،بنابراين نسبت به تعميم آن به ساير
معلمان در جاهاي ديگر بايستی احتياط کرد.
توصیههای کاربردی
 – 1با توجه به اينکه سطح تحصيالت ( مدرک تحصيلی ) معلمان يکی از موانع فعاليت پژوهشی
معلمان اعالم شد توسعه دورههاي آموزشی عالی در سطح کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتري براي
معلمان ضروري است.
 – 2نظر به اذغان معلمان به ،ضعف دانش پايه ( عدم تسلط به موضوعات درسی ) به عنوان ،عوامل
بازدارنده فعاليتهاي پژوهشی معلمان ،الزم است .در دورههاي آموزشی بلند مدت و کوتاه مدت معلمان
جهت افزايش توان تخصصی معلمان تجديد نظر شود.
 – 3برگزاري دورههاي کوتاه مدت آشنايی با روشهاي تحقيق مقدماتی ،پيشرفته و اقدام پژوهشی و
روش مقاله نويسی و افزودن درس به واحدهاي درسی الزامی در تمام دورهاي بلند مدت تربيت معلم.
 – 4ضمن افزايش بودجه تحقيقاتی و تخصيص بخشی از سرانه مدارس به اين امر مهم از طريق ارسال
بروشورهاي تبليغاتی معلمان از وجود بودجههاي تحقيقاتی و نحوه استفاده از آن آگاه شوند.
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 – 5به منظور توسعه کار بست نتايج تحقيقات در آموزش و پرورش نتايج تحقيقات به صورت کاربردي
تدوين و در اختيار معلمان قرار گيرد تا در موقع لزوم بتوانند از آنها در امر تدريس استفاده کنند.
 – 6مقررات دست و پا گير پژوهشی حذف و انجام تحقيق فارغ از بوروکراسی اداري تسهيل و ممکن
گردد.
 – 7با توجه به اينکه مديران به ويژه مديران مدارس نقش مهمی در توسعه امر پژوهش و ترغيب
معلمان به اين امر مهم دارند الزم است که ضمن آگاهی سازي مديران ،به مديرانی که در حوزه مديريت
آنها فعاليتهاي پژوهشی صورت می گيرد امتياز ويژه داده شود و به طور کلی بخش ارزشيابی مديران
به ميزان توسعه فعاليتهاي پژوهشی اختصا

داده شود.

 – 8نظر به اينکه احساس بی عدالتی و تبعيض بين معلمان و ساير کارکنان هم سطح و احساس پايين
بودن منزلت اجتماعی معلمان به عنوان عوامل بازدارنده فعاليتهاي پژوهشی مطرح شدند ،در سطح
کالن از طريق ارتقاء وضعيت معيشتی معلمان و استفاده از رسانهها ،به خصو

راديو و تلويزيون جت

ارج نهادن به مقام معلم و در نظر گرفتن سهم ويژه براي فرهنگيان فرزندان و خانوادهها درمواردي چون
کنکور ،امکانات تفريحی و ساير مزاياي اجتماعی احساس مثبت در معلمان ايجاد شود.
 – 9از آنجا که الزمه تحقيق و پژوهش سؤال کردن و شک و ترديد و کنجکاوي در امور مختلف است،
الزم است احساس امنيت و احساس آزادي عمل نهادينه شود و اين اصل که هيچ محققی مسئول
پاسخگويی به نتايج تحقيقات خود نيست ،به عنوان يک اصل مسلم پذيرفته شود تا جسارت تحقيق
ايجاد شود و براي هر فرد هزينهاي نداشته باشد.
 – 10جهت ترغيب و الزام معلمان به فعاليت پژوهشی دو تا چهار ساعت از ساعات موظف است و بخشی
از نمره ارزشيابی دانشآموزان به انجام فعاليتهاي پژوهشی اختصا

داده شود.

 – 11با توجه به اينکه هر کاري ابزاري نياز دارد ابزار پژوهش معلم ،کتابخانه ،آزمايشگاه ،اطالعات،
اينترنت و ارتباط با دنياي فناوري و  ...است ،بنابراين الزم است در يک اقدام انقالبی مدارس به اين ابزار
مهم تجهيز گردند .در اين زمينه می توان بخشی از کمک خيرين را به اين سمت هدايت کرد.
پیشنهادات برای تحقیق
نظر به اهميت شناسی دقيقتر عوامل بازدارنده فعاليتهاي پژوهشی و از آنجا که متأسفانه تحقيقات
انجام گرفته در اين زمينه محدود است و با توجه به نتايج حاصل از اين تحقيق و تحقيقات پيشين جهت
شناسايی هر چه بيشتر اين عوامل و کشف راههاي ترغيب معلمان به اين مهم ،پيشنهادات ذيل ارائه
میگردد:
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 – 1با توجه به محدود بودن جامعه اين تحقيق به معلمان شهر زنجان بهتر است که اين بررسی در
سطح وسيعتر جهت دستيابی به يافته هاي با قدرت بيشتر تکرار شود – 2.نظر به اهميت تفاوت شرايط
اجتماعی و اقتصادي و فرهنگی ،اين تحقيق به روش مقايسهاي جهت مقايسه عوامل بازدارنده فعاليتهاي
پژوهشی معلمان شهر و روستا ،شهرستانهاي مختلف و استان هاي کشور با يکديگر انجام گيرد.
 – 3با توجه به عوامل و متغير هاي مطرح شده ،تحقيقاتی با محوريت راههاي ايجاد انگيزه پژوهش در
معلمان صورت گيرد.
منابع
 آقازاده ،محرم ،1386 ،راهنماي روشهاي نوين تدريس ،نشر آييژ ،چاپ سوم ،تهران، -بکرانی ،فريدون ،) 1390 ( ،بررسی نگرش اعضاي هيئت علمی دانشگاه در خصو

.6
موانع پيشرفت

فعاليتهاي پژوهشی در دانشگاه صنعتی اصفهان ،پايان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه عالمه طباطبايی،
.74
 بهرامی ،عبدالرضا ،)1389( ،بررسی راهبردهاي ايجاد روحيه پژوهشی در مديران و معلمان استانلرستان ،اداره کل آموزش و پرورش لرستان،

.10

 رازقی ،نادر ،)1380( ،بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر بر فعاليت هاي پژوهشی ،پايان نامهکارشناسی ارشد دانشگاه تربيت مدرس،

.18

 ربانی خوراسگانی ،علی ،)1380( ،صالحيتهاي الزم روحانيت براي ايفاي نقش اجتماعی ،نشرية انقالباسالمی ،سال سوم ،شمارة هفتم و هشتم،

.42

 رنجبريان ،رسول ،) 1391 ( ،تحقيق و توسعه راهی به سوي پيشرفت جامعه ،تبريز ،انتشارات :قلم،.4
 شمسايی گل سفيدي ،ابراهيم ،) 1389 ( ،بررسی عوامل بازدارنده و تنگناهاي مربوط به فعاليتهايپژوهشی اعضاي هيئت علمی دانشکده هاي کشاورزي کشور ،دانشگاه تربيت مدرس،

.5

 شمس موروکانی ،غالمرضا ،) 1385( ،بررسی علل عدم عالقه معلمان منطقه زرين شهر به فعاليتهايپژوهشی ،آموزش و پرورش اصفهان،

.70

 -عبادي ،غالمحسين ،) 1385 ( ،جزوه درسی ،پژوهشکده تعليم و تربيت استان خوزستان،
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.16

 کاظمی ،مليحه سادات و همکاران ،)1390(،رابطه ارزش ها و شخصيت مديران با شا يسته ساالري،مشار کت شهروندي وبيگانگی سازمانی در سازمانهاي ديوان ساالر و سنتی ،روانشناسی کاربردي ،18،
صص.65-48
 نوروزيان ،ايران ،) 1385 ( ،بررسی علل عدم گرايش استادان رشتههاي علوم انسانی به تحقيق و تتبعدر ايران ،دانشگاه تربيت معلم،

.17

سیر تاریخی تأسیس دانشسراها و مراکز تربیت معلم در استان لرستان
دکتر حسن جعفري

*1

دکتر علی آقايی جودکی 2علی قباديکيا 3حامد واشانی

4

چکیده
مسأله تربيت و تأمين معلم يکی از مسائل بنيادين در حوزة آموزش و پرورش به شمار میآيد که پرداختن
به آن ،از ديرباز نسبت به ساير مسائل اين حوزه ارجحيت داشته است .پس از سال 1297شمسی ،که
اولين مراکز تربيت و تعليم معلمان وآموزگاران در ايران تأسيس گرديد ،تا به امروز ،اين مراکز به انحا و
عناوين مختلف تأسيس و به فعاليتهاي خود در ساير نقاط کشور ،از جمله استان لرستان ،ادامه دادهاند.
هدف از انجام اين پژوهش ،که بر اساس روش تلفيقی(مطالعة کتابخانهاي ،مصاحبه و جستجو در اسناد
و مدارک) ،صورت گرفته ،اين است که روند تاريخیِ تأسيس دانشسراها و مرا کز تربيت معلم را در استان
لرستان بررسی نمايد .بررسیها نشان داد ،با آنکه نظامنامة تأسيس اين مراکز در سال  1312شمسی به
تصويب رسيده بود ،اما شکلگيري آنها در استان لرستان با تأخيري چند ساله و در سال  1323آغاز و
فعاليت آنها تا سالهاي اخير ،که دانشگاه فرهنگيان تأسيس گرديد ،همراه با فراز و فرودهايی ادامه داشته
است.
واژگان کلیدی :سير تاريخی ،دانشسرا ،تربيت معلم ،استان لرستان
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 .دکتراي زبان و ادبيات فارسی ،سرپرست مديريت امور پرديسهاي دانشگاه فرهنگيان استان لرستان
3
 .کارشناسی ارشد زبان و ادبيات فارسی ،آموزش و پرورش ناحيه 1خرم آباد
4
 .کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی  ،مسئول روابط عمومی دانشگاه فرهنگيان استان لرستان
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مقدمه
مسأله تربيت و تأمين معلم يکی از مسائل بنيادين در حوزة آموزش و پرورش به شمار میآيد و
پرداختن به آن نسبت به ساير مسائل اين حوزه ارجحيت دارد.
با توجه به رسالت و نقش معلمان در ابعاد وجود کودکان ،نوجوانان و جوانان و تربيت نيروي انسانی
مورد نياز جامعه ،غلوّ نخواهد بود اگر بگوييم «معلمان رکن مهم آموزش و پرورش و عامل اصلی انتخاب
و انتقال عناصر فرهنگی و دستاوردهاي علمی و فنی و تجارب بشري به نسل نوخواستهاند( ».فصلنامه
مديريت آموزش و پرورش.)20 :1371،
در سال  1270شمسی ،به منظور نيروي انسانی در رشتههاي علمی ،فنی و علوم تربيتی ،قانون اعزام
محصل به خارج از کشور ،تصويب گرديد( .صافی )15 :1373 ،با اينکه اين قانون در سال  1270به
تصو يب رسيد ،اما تاريخ اعزام اولين گروه دانشجويان به خارج و به عبارتی ،زمان به بار نشستن ثمرات
آن با تأخيري حدوداً بيست ساله روي داد و در عمل آنچه انتظار میرفت به زودي اتفاق نيفتاد.
در گزارش مدير کل وزارت معارف و فوائد عامه در سال 1290شمسی ،آمده است« :تربيت اطفال
مبتدي از اعمال مشکله است که بايد به عهدة اشخا متخصص تفويض شود و مسلماً اگر شخصی از
اصول تعليم و تربيت بهرهمند نشده باشد ،نمیتواند علم خود را به اطفال بيشتري بياموزد ،هر قدر هم
که در آن عل ِم به خصو  ،متبحر باشد(».سالنامه معارف ،اوقاف و صنايع مستظرفه 1328-29 ،هجري
قمري) ،لذا استفاده از معلمانی که با فنون تدريس و نحوة آموزش و تربيت صحيح دانش آموزان ،تسلط
و تبحر الزم را داشته باشند ،کامالً ضروري به نظر میرسيد.
از اقدامات مهمی که در راه تربيت و تأمين معلمان مدارس ابتدايی و متوسطه در سال  1297شمسی
صورت گرفت ،تأسيس دارالمعلمين مرکزي بود .اين مرکز اصلی ،داراي دو مرکز فرعی بود :مرکز
دارالمعلمين ،براي تربيت معلمان مرد و مرکز دارالمعلمات براي تربيت معلمان زن.
با توجه به آمار رسمی(احصائيه) سال  1304شمسی ،که تعداد دانش آموزان دارالمعلمين را  265نفر
اعالم نمود و  25معلم آنها را تدريس میکردند (نگرشی بر تربيت معلم در ايران ،)6 :1364 ،میتوان
گفت که وزارت معارف در همان اوان مصمم بود ،با استخدام و به کارگيري نيروهاي آموزش ديده و
متبحر در امر تعليم و تربيت ،گسترش اين مراکز را در دستور کار خود قرار دهد.
پس از تصويب قانون آموزش و پرورش عمومی و اجباري و مجانی در مردادماه 1312شمسی ،تأسيس
دانشسراهاي تربيت معلم مورد توجه قرار گرفت .تأسيس قانون اجازه تأسيس دانشسراهاي مقدماتی و
عالی ،که در  19اسفند ماه  1312شمسی به نصويب رسيد ،پس از تصويب در کميسيون معارف مجلس
ملی ،در تاريخ هفتم مردادماه  ،1313به «نظامنامة تأسيس دانشسراهاي مقدماتی و عالی» تبديل شد.
(ر.ک :مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمی ،ذيل قانون تأسيس دانشسراهاي مقدماتی و عالی )
پس از تصويب اين نظامنامه به تدريج تعداد  29باب دانشسراي مقدماتی تأسيس گرديد .بعد از آن،
چون مطالعات عميقتري در اين مورد به عمل آمد ،دانشسراي کشاورزي ،دانشسراي تربيت بدنی،
دانشسراي عشايري و دورة يک سالة تربيت معلم پیريزي شد.
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به منظور تبيين اهداف مراکز تربيت معلم در دانشسراهاي مقدماتی و عالی ،شوراي عالی معارف در
جلسة  282مورخة  1313/6/6اعالم میدارد که هدف از تأسيس دانشسراهاي مقدماتی در سراسر کشور
اکمال معلومات عمومی شاگردان و تربيت و آماده ساختن آنها براي آموزگاري است (نگرشی بر تربيت
معلم در ايران ،دفتر هماهنگیهاي طرح ها و برنامه ريزيهاي توسعه.)19 :1364 ،
از سال  1313سال  ،1359دانشسراها و مراکز تربيت معلم از نظر تعداد واحد سازمانی ،تعداد دانشجو
و کارکنان آموزشی و اداري به تدريج توسعه يافته و طی اين مدت بعضی از آنها منحل گرديده ،اما دوباره
داير شدند.
پس از پيروزي انقالب اسالمی ،با توجه به تحول نگرش بر زواياي مختلف اجتماعی ،فرهنگی ،سياسی،
اقتصادي و اخالقی جامعه ،طبعاً تربيت معلم نيز مورد باز نگري قرار گرفت .از جمله مراکز تربيت معلم،
متأثر از اين اوضاع ،متحول شدند .مراکز تربيت معلم ،پس تغييرات اساسی ،در هفتم ديماه  1360با
پيام امام خمينی (ره) بازگشايی شد (صحيفة نور ،جلد يازده )446 :و اين مراکز با شکلگيري انقالب
فرهنگی در اوايل دهة شصت يکی پس از ديگري ،فعاليت خود را آغاز نمودند.
از جمله مواردي که در تحوالت جديد مد نظر قرار گرفته بود ،اينکه حداقل پذيرش در دورة راهنمايی
و ابتدايی بايد مدرک فوق ديپلم باشد .لذا اساسنامة مراکز تربيت معلم براي رشتة آموزش ابتدايی و
راهنمايی تحصيلی با تصويب شهيد رجايی به مرحلة اجرا در آمد (توکل و رجبی.)15 :1374 ،
در جلسة  311مورخة  1362/6/2اساسنامة مراکز تربيت معلم در  13ماده و  5تبصره به تصويب
شوراي عالی آموزش و پرورش رسيد و با تصويب اين اساسنامه کلية اساسنامه ها و مقررات قبلی مغاير
با آن لغو گرديد (شرکايی اردکانی.)18 :1388 ،
در اواخر دهة  1380با تصیییويب سیییند تحول بنيادي وزارت آموزش و پرورش ،مراکز تربيت معلم
مجدداً مورد اهتمام قرار گرفتند .بدين ترتيب در سییال 1386پس از آنکه مراکز تربيت معلم به مجتمع
پيامبر اعظم( ) تغيير نام داد ،در اواخر اين دهه با تصییويب سییند تحول بنيادين آموزش و پرورش ،
مراکز تربيت معلم پس از مدتها کم توجهی دوباره مورد اهتمام قرار گرفت.
سرانجام در دي ماه سال  1390با تجميع کليه مراکز تربيت معلم سرا سر ايران ،متن ا سا سنامة
«دان شگاه فرهنگيان» به ت صويب ر سيد (ا سا سنامه دان شگاه فرهنگيان .)6 :1391 ،دراوايل دهه 1390
پس از ت شکيل دان شگاه فرهنگيان ،اين مراکز نيز به پرديس تغيير نام دادند و از سال  1391شروع به
فعاليت کردند و اکنون داراي حدود  98واحد دانشییگاهی (در قالب  64پرديس و  34مرکز وابسییته به
پرديس) میباشد .دانشگاه فرهنگيان از بزرگ ترين و گستردهترين دانشگاههاي ايران است و طبق سند
تحول بنيادين آموزش و پرورش مسییتند به راهکارهاي  11/1و  11/2و  11/10گرديده اسییت (سییند
تحول بنيادين آموزش و پرورش )46-48 :1390،اين دانشییگاه هر چند نوپاسییت اما متکی به پيشییينه
صد ساله مراکز تربيت معلم در ايران است.
با اين توصيف ،پس از سال 1297شمسی ،که اولين مراکز تربيت و تعليم معلمان وآموزگاران در ايران
تأسيس گرديد ،تا به امروز ،اين مراکز هرچند در تأسيس و انحالل با فراز و فرودهايی همراه بودهاند،
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(براي توضيح بيشتر ،ر.ک :اسدي گرمارودي و شريف زاده .)105 -111 :1392 ،اما به انحا و عناوين
مختلف به فعاليتهاي خود در ساير نقاط کشور ،از جمله استان لرستان ،ادامه دادهاند .لذا در اين پژوهش
ي مراکز تربيت و تأمين معلمان ،در استان لرستان ،به طور
سعی میشود که ،سير تاريخیِ شکلگير ِ
خا  ،در دو برهة زمانی قبل و بعد از پيروزي انقالب اسالمی ،مورد بررسی و واکاوي قرار گيرد.
روش انجام تحقیق:
اين پژوهش بر اساس روش تلفيقی(مطالعة کتابخانهاي ،مصاحبه و جستجو در اسناد و مدارک) ،صورت
گرفته است.
هدف تحقیق:
بررسی سير تاريخیِ تأسيس دانشسراها و مرا کز تربيت معلم را در استان لرستان.
پرسشهای تحقیق:
 .1تأسيس دانشسراها و مراکز تربيت معلم در استان لرستان از چه تاريخی آغاز گرديد؟
 .2تأسيس اين مراکز در کدام شهرها و مناطق استان لرستان و در چه زمانهايی شکل گرفت؟
پیشینة تحقیق:
با توجه به جستجوهاي به عمل آمده ،در مورد تاريخ راه اندازي دانشسراها و مراکز تربيت معلم در استان
لرستان ،تاکنون پژوهش جامعی صورت نگرفته است .البته در برخی منابع ،اطالعاتی پراکنده اما مرتبط
با تاريخ تأسيس اين مراکز ارائه شده است که میتوان به مهم ترين آنها اشاره نمود:
صافی( )1373در کتاب «تربيت معلم در ايران ،هند و پاکستان» و نيز وي( )1382در مقالة «تربيت
و تأمين معلم در ايران (گذشته ،حال و آينده)» ،از مرکز تربيت معلم روستايی معموالن به عنوان اولين
مرکز تربيت معلم روستايی با دوره تخصصی يکساله در ايران نام برده است .در هفته نامه راز شهرستان
بروجرد( )1323و در شمارة نخست سالنامة دانشسراي مقدماتی پسران بروجرد( ،)1324روند تأسيس
دانشسراهاي مقدماتی پسران و دختران بروجرد بيان شده است .همچنين گودرزي( )1395در
مقالة«بروجرد و چالش تقسيمات کشوري» ،به تاسيس اين دانشسراها اشاره نموده است .در سالنامه
دانشسراي مقدماتی دختران خرمآباد( )1350و کتابهاي قاسمی( )1394تحت عناوين«دانشنامک خرم
آباد» و «سرگذشت خرم آباد» و نيز پژوهش مرادي( )1378با عنوان« تاريخچة آموزش و پرورش استان
لرستان» ،تاريخ تأسيس دانشسراهاي مقدماتی پسران و دختران خرم آباد ذکر گرديده است .يگانه
( )1393در کتاب « تاريخچه آموزش و پرورش خرم آباد» ،در مورد تأسيس دانشسراها و مراکز تربيت
معلم خرم آباد مطالبی بيان نموده است .در شناسنامه مرکز تربيت معلم شهيد ميرشاکی
اليگودرز( ،)1397در مورد تأسيس دانشسراها و مراکز تربيت معلم اين شهرستان مطالبی بيان گرديده
است و سرانجام در شناسنامه دانشسراها و مراکز تربيت معلم شهرستان بروجرد( ،)1397آماري تفصيلی
در مورد رؤسا و تعداد دانشجويان مرکز تربيت معلم شهيد مطهري پسران و دانشسراي حضرت زينب
کبري(س) دختران اين شهرستان ،بعد از پيروزي انقالب اسالمی ارائه شده است.
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روند تأسیس دانشسراها و مراکز تربیت معلم در استان لرستان قبل از پیروزی انقالب اسالمی
 دهة 1320
دانشسراهای مقدماتی پسرانه و دخترانه بروجرد
پس از اجراي قانون تعليمات اجباري ،که در سال  1322شمسی به تصويب رسيده بود ،مدارس متعددي
در نقاط مختلف کشور تأسيس گرديد .از آنجا که نياز به معلم جهت تدريس در اين مدارس به شدت
احساس میشد ،مطابق با اساسنامه شوراي عالی فرهنگ ،که در تاريخ  11مردادماه  1322به تصويب
رسيد ،کالس هاي تربيت آموزگار و کمک آموزگاري تشکيل و داير شد.
در نخستين شمارة سالنامة دانشسراي مقدماتی پسران بروجرد در زمينة تأسيس اين دانشسرا آمده
است :قانون تربيت آموزگار تصويب شد و در بيشتر شهرستان هاي ايران دانشسراهاي مقدماتی پسران
و دختران براي تربيت آموزگار برپا گرديد و ليکن بروجرد از داشتن اين قبيل مؤسسات و در نتيجه از
آموزگاران کافی و کاردان محروم بود تا اينکه سال  1323اين موهبت بزرگ نصيب تودة بروجرد گرديد.
در نيمة شهريورماه اين سال آگهی هايی که در جعبة اعالنات ادارة فرهنگ و دبيرستان پهلوي نصب
بود ،و نظر دانش آموزانی که تازه از ايام تحصيل فارغ شده و به دبيرستان روي میآورند ،جلب مینمود
اغلب از تأسيس دانشسرا و چگونگی ورود به آن حکايت میکردند .در همين روزها رياست محترم فرهنگ
سخنرانی جالبی در خصو دانشسرا و مقام اجتماعی آموزگار ايراد نمودند و دانش آموزان را آگاه
ساخت .طولی نکشيد که داوطلبان به  21نفر رسيدند و  15نفر الزم از بين آنها انتخاب و روز پنجم
مهرماه  1323اين بنگاه مهم و مفيد تربيتی به رياست آقاي فتحعلی مرادي[پورپرويز] ،ليسانسة
داتشسراي عالی ،تشکيل و شروع به کار نمود (سالنامة دانشسراي مقدماتی پسران بروجرد ،شمارة
نخست.)25-26 :1324،
بر اين اساس در بروجرد «،در سال  1323دو دانشسراي مقدماتی؛ يکی پسرانه و ديگري دخترانه
تشکيل ،لکن به فاصلة دوسال ،يکی بعد از ديگري منحل گرديدند( ».سالنامه دبيرستان پهلوي بروجرد،
 7 :1328-1329و روستايی .)68 :1379 ،در اولين شماره هفته نامه راز شهرستان بروجرد به تاريخ
دوشنبه  17مهرماه  ،1323آمده است« :اداره فرهنگ به تأسيس يک باب دانشسراي پسران و يک باب
دانشسراي دختران و يک باب آموزشگاه کمک آموزگاري در بروجرد پرداخته و اين اقدام وزارت که از
لحاظ مرکزيت موقعيت بروجرد به عمل آمده ،موجب سپاسگزاري اهالی است( ».هفته نامه راز:1323 ،
شماره اول) .بر اساس مطالبی که در سالنامة دانشسراي مقدماتی پسران بروجرد آمده است ،دانشسراهاي
مقدماتی پسران و دختران بروجرد در سال 1323توسط دکتر رازانی و براي تربيت معلم بنيان گذاشته
شد (سالنامة دانشسراي مقدماتی پسران بروجرد 3 :1324 ،و گودرزي .)155 :1395،بررسیها نشان
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میدهد که طول عمر اين دانشسراها حتی به دوسال هم نمیرسد؛ زيرا با توجه به آنکه مديريت و
سرپرستی دانشسراي مقدماتی پسران بروجرد در اولين سال تأسيس بر عهدة فتحعلی پورپرويز بود ،وي
پس از انحالل دانشسرا ،در سال تحصيلی 1324-1325به مديريت دبيرستان پهلوي بروجرد منصوب
میگردد .بايد گفت در همان دورة دو سالهاي که اين دانشسراها فعال بودند ،آموزگارانی تربيت يافتند،
که پس از فراغت از تحصيل در مدارس توابع بروجرد و روستاهاي دور و نزديک به تدريس مشغول شدند.
 دهة 1330
دانشسرای مقدماتی پسران خرمآباد
با آنکه قانون تأسيس دانشسراي مقدماتی در  19اسفندماه  1312شمسی به تصويب رسيد و بر
اساس آن ،دانشسراي عالی در تهران و دانشسراهاي مقدماتی در مرکز و اکثر نقاط مملکت در دستور
کار قرار گرفت ،اما تأسيس دانشسراهاي مقدماتی و مراکز تربيت معلم در استان لرستان ،با تأخيري چند
ساله آغاز شد .در آن زمان و حتی تا سالها پس از آن ،معلمان مورد نياز شهر خرمآباد از فارغ التحصيالن
دانشسراهاي ساير نقاط کشور -به ويژه دانشسراي همدان -تأمين میشد .لذا به علت کسري معلم ،در
مهرماه و آبان ماه سال 1333با پيگيريهاي محمد مهدي ستوده ،رييس وقت فرهنگ ،دانشسراي
مقدماتی پسران خرمآباد ،تأسيس و مديريت آن به محمد پارسا ،با حفظ سمت مديريت دبيرستان
پهلوي ،واگذار شد ( سالنامه دانشسراي مقدماتی دختران خرم آباد16 :1350 ،و قاسمی،1394 ،
سرگذشت خرم آباد 1207 :و 1215و سراجی.)385 :1388 ،
در مردادماه  ،1335رمضانی ،کفيل فرهنگ خرم آباد ،در نامهاي به ادارة تعليمات اجباري وزارت
فرهنگ ،آمار محصلين دانشسراهاي ابتدايی را در سال تحصيلی  ،1334-35سی و هشت نفر اعالم
میکند ( قاسمی ،1394 ،سرگذشت خرم آباد.)1208 :
 دهة 1340
مرکز تربیت معلم یك ساله خرمآباد
عالوه بر دانشسراهاي مقدماتی در خرم آباد ،دوره هاي تربيت معلم يک ساله نيز به تناوب در خرمآباد
داير گرديد .بر اساس سالنامة آماري وزارت فرهنگ ،در سال تحصيلی  ،1341 -42يک باب تربيت معلم
در خرمآباد داير بوده است که پس از مدتی تعطيل و مجددا در سال هاي بعد راه اندازي میشود
(يگانه.)140 :1393،
دانشسرای مقدماتی دختران خرمآباد
به منظور تأمين معلمان مدارس ابتدايی و استفاده دارندگان ديپلم کامل متوسطه ،شوراي عالی
فرهنگ در اجالس  ،974اساسنامه کالس هاي تربيت معلم يک ساله را در تاريخ  1338/7/18تصويب
کرد و با تأسيس و گسترش اين مراکز ،در سال ،1340دانشسراهاي مقدماتی منحل شد .کاهش زمان
تحصيل در مراکز تربيت معلم و کاستن از هزينه هاي مصرفی آن ،کوتاه شدن دورة تحصيل ،مشکالت
تأمين خوابگاه و ساير تجهيزات شبانه روزي و نياز به معلمان بيشتر ،از جمله داليل انحالل دانشسراهاي
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مقدماتی و ايجاد مراکز تربيت معلم يک ساله شمرده میشود (صافی .)27 :1373،انحالل دانشسراي
مقدماتی پسران خرم آباد نيز از تبعات اين مصوبه بود.
از طرفی ،مدتی پس از آن مصوبه ،به منظور تأمين معلمان مورد نياز آموزشگاه هاي حرفهاي،
اساسنامه دورة تربيت معلم حرفهاي پسران و دختران در دو اجالس  1046و  1047در تاريخ
 1341/7/15و  1341/8/6به تصويب شوراي عالی فرهنگ رسيد( .صافی )27 :1373،با اين وصف ،در
همان اوضاع و احوال ،دانشسراهاي مقدماتی ،هرچند با شتابی کندتر از گذشته ،مجدداً در سال 1343
فعال شدند و اين امر نشان میدهد که علی رغم داليل فوق ،تصميم به انحالل داتشسراها ،بدون
بررسیهاي کارشناسی دقيق ،صورت گرفته بود .اين وضعيت دوگانه سبب شد که مسئولين اداره فرهنگ
استان لرستان ،به تأسيس و راه اندازي مجدد دانشسرا بينديشند.
يکی از داليلی که سرعت راه اندازي و تأسيس داتشسراها و مراکز تربيت معلم در اقصی نقاط کشور
را با کندي مواجه میساخت ،تأمين بودجة مالی و اعتباراتِ الزم بود که میبايست از ناحية پايتخت براي
آن نقاط در نظر گرفته شود .از آنجا که روند تأمين اين اعتبارت مستلزم طی نمودن مراحل اداري بود.
لذا مسئولين و متوليان فرهنگی و خيّران فرهنگ دوست خرم آباد بر آن شدند تا بخش اعظمی از بودجه
مورد نياز را تأمين نمايند.
اين کار سبب شد که « مقامات مرکزي وزارت آموزش و پرورش طی تلگراف ()1343/6/11-3204
موافقت نمودند ،در صورتی که مردم هزينههاي مربوطه را بپردازند ،دانشسراي مقدماتی در خرم آباد
تأسيس گردد که اين شرايط را مردم عالقه مند با طيب خاطر پذيرفتند و مقدمات تأسيس دانشسرا با
لوازم و احتياجات کامالً مدرن و زيبايی ،فراهم گرديد و بين تعدادي قريب به نود و پنج نفر داوطلبان
مشتاق تحصيل در دانشسراي مقدماتی ،چهل و پنج نفر که از نظر معلومات و شايستگی ارجح بودند،
انتخاب و تمام هزينههاي يکسالة دانشسرا را تقبل کردند و آمادة تحصيل گرديدند ( سالنامه دانشسراي
مقدماتی دختران خرم آباد ، 23-24 :1350 ،قاسمی ،1394 ،سرگذشت خرم آباد 1210 ،و مرادي،
.)56-57 :1378
پس از آن ،مقدمات تأسيس و راه اندازي دانشسرا فراهم شد و با تالش مجدانة محمد تقی رائی،
رياست وقت آموزش و پرورش منطقه ،با همت و مشارکت مادي و معنوي عده اي از اهالی شهر خرم
آباد ،بالفاصله در اوايل مهرماه  1343با اجاره نمودن يک ساختمان مناسب توسط متوليان امر ،دانشسراي
مقدماتی دختران خرمآباد به سرپرستی محمد حسين توسلی رسماً افتتاح گرديد .اعتبارات مالی اين
دانشسرا ابتدا توسط اشخا خيّر و نهادهاي مردمی و اهالی فرهنگ دوست خرمآباد تأمين میشد اما
پس از يک سال از طريق فرمانداري کل و آموزش و پرورش لرستان اقدامات الزم معمول گرديد تا
دانشسرا از صورت ملی خارج و با استفاده از اعتبارات دولتی اداره شود (سالنامه دانشسراي مقدماتی
دختران خرمآباد.)16 -24: 1350 ،
بناي دانشسرا ابتدا در سال  1312در زمينی به مساحت ده هزار متر مربع به نيت تربيت کودکان
عشاير لرستان در شهر خرم آباد ،در محلة منوچهرآباد ساخته شد و در ابتدا دارالتربيه عشايري ناميده
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شد و تا سال  1316مورد استفادة جوانان عشاير بود .پس از اينکه دارالتربيه منحل گرديد ،به محل
دبيرستان پهلوي تبديل شد و چون عمارت آن مختصر و ناقص بود ،در سال  1344آن بنا را تخريب و
ساختمانی از نو براي دانشسراي مقدماتی آن شهر نوسازي و تجديد بنا گرديد (خاطرات وحيد:1353 ،
16؛ نقل از قاسمی.)1333 :1394 ،
مدتی بعد ،با باسازي و نوسازي دبيرستان سابق پهلوي(امام خمينی فعلی) ،دانشسراي مقدماتی
دختران خرمآباد به آنجا نقل مکان نمود و تا سال هاي قبل از انقالب (دهة پنجاه ) به فعاليت خود ادامه
داد و مرکز مربی کودک به آن انضمام گرديد .پس از محمدحسين توسلی ،به ترتيب پريدخت مبصري
و عفت الزمان دارابی تا سال  1348رياست اين دانشسرا را برعهده داشتند .سپس از سال  1349مسئوليت
آن به بهجت جنابی که اهل کرمانشاه بود ،تا سال  1354واگذار گرديد .پس از جنابی ،فاطمه صيادي
به مديريت دانشسرا برگزيده میشود.
مرکز تربیت معلم دو ساله روستایی دختران نورآباد
در سال 1332جهت تأمين نيازهاي مناطق روستايی به آموزگاران زن ،مراکز تربيت معلم دوساله
روستايی دخترانه ايجاد شد .طبق اساسنامه مصوب ،داوطلبان اين مرکز از ميان دارندگان گواهينامة
ششم ابتدايی و از اهالی روستا برگزيده میشدند .طول مدت دورة تحصيل در اين مراکز دو سال تمام
بود و مواد درسی آن شامل اطالعات عمومی مربوط به مواد درسی دبستانها ،روشهاي تدريس دروس
دبستانی ،اصول آموزش و پرورش و کارهاي کشاورزي می شد .اين مرکز در شهرهايی غير از مراکز
استان فعاليت داشتند (صافی 26 :1373 ،و صافی.)20 :1381/82 ،
پس از آنکه دانشسراهاي مقدماتی پسران و دختران در لرستان با تأخيري چند ساله تشکيل شد .با
توجه به تعدد و پراکندگی بخش ها و روستاها در استان و بُعد مسافت با مرکز استان ،ضروري بود که
پيگيريهايی جهت تأسيس مراکز تربيت معلم در خارج از مرکز استان صورت گيرد .نتايج اين پيگيري
ها موکول شد به بعد از تأسيس دانشسراهاي مقدماتی در خرم آباد .لذا سالها بعد از مصوبة تأسيس
مراکز تربيت معلم دو ساله روستايی ،در اواسط دهه چهل تأسيس چنين مراکزي در برخی از بخش هاي
استان در دستور کار قرار گرفت .در سال  ،1348مينو ،رييس وقت اداره کل آموزش و پرورش لرستان،
محمد علی نعمت اللهی ،فرهنگی و ليسانس الهيات و معارف اسالمی ،را به عنوان رييس و مسئول مرکز
تربيت معلم دوساله روستايی دختران و نيز نماينده آموزش و پرورش در بخش نورآباد منصوب کرد.
يک ماه پس از انتصاب نعمت اللهی به سمت رياست مرکز تربيت معلم روستايی دخترانه ،طی نامهاي
از جانب مدير کل تربيت معلم کشور ،با توجه به محيط زنانة مرکز ،از مديرکل آموزش و پرورش خواسته
میشود که از ميان زنان فرهنگی ،با توجه به احراز شرايط ،يک نفر براي تصدي اين پست منصوب شود.
اداره کل آموزش و پرورش لرستان طی جوابيهاي به مديرکل تربيت معلم کشور ،چون فرد مناسبی براي
جايگزينی نعمت اللهی نمیيابد از مرکز میخواهد که در صورت امکان فرد شايستهاي را به استان معرفی
نمايند .تأخير در معرفی فرد جايگزين سبب میشود که نعمت اللهی تا اواخر سال  1349در سمت
رياست مرکز تربيت معلم باقی بماند و حقوق و مزاياي مديريت در حکم وي منظور گردد .در دي ماه
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سال  1349محسن ،مدير کل وقت استان لرستان ،خانم حشمت رفيعی را به عنوان دومين مدير مرکز
تربيت معلم دوساله روستايی بخش نورآباد منصوب و نعمعت اللهی را نيز در پست نماينده آموزش و
پرورش بخش نورآباد تا شهريورماه  1350ابقا میکند .وي در مهرماه  1350به تدريس در دبيرستان
هاي خرم آباد مشغول میگردد( اسناد و مدارک موجود در پرونده نعمت الهی ،بايگانی اداره آموزش و
پرورش ناحيه 1خرم آباد).
تأسیس مرکز تربیت معلم یك ساله دخترانه بروجرد
در اواسط دهه چهل تربيت معلم يک ساله دخترانه بروجرد تأسيس و از بين دانش آموزان دختر دورة
دبيرستان تعدادي دانش آموز معلم پذيرفته شد .اين مرکز در اوايل دهة پنجاه منحل گرديد.
دانشسرای مقدماتی پسران الیگودرز
پس از تجربه تأسيس دانشسراي مقدماتی دختران خرم آباد و با پيگيري مسئولين امر ،در سال 1347
اولين دانشسراي مقدماتی پسران شهرستان اليگودرز در مکان مدرسه نوبخت واقع در ميدان شير و
خورشيد(امام حسين(ع) کنونی) اليگودرز ،مجوز تأسيس يافت که فعاليت آن از سال  1348به مديريت
عظيم وارسته آغاز شد اما دوسال بعد و در سال  1350منحل گرديد .از سرپرستان اين مرکز میتوان به
کريم فاطمی نژاد ،خسروي و رضا سرلک اشاره کرد.
 دهة 1350
دانشسرای مقدماتی پسران الیگودرز
پس از آنکه دانشسراي مقدماتی پسران اليگودرز در سال  1350منحل شد ،در اين شهرستان از سال
 1353به بعد دانشسراي مقدماتی پسران و دانشسراي روستايی تأسيس میشود و اين روند تا سالهاي
پيروزي انقالب ادامه میيابد (شناسنامه مرکز تربيت معلم شهيد ميرشاکی اليگودرز.)2 :1397 ،
در سال  1355دانشسراي مقدماتی پسران اليگودرز ،به رياست امير عظيمی ،در محل مدرسه شاپور
سابق (محل کنونی دبيرستان شهيد کاظمی) تأسيس میگردد .سپس به خيابان بسيج اليگودرز(مکان
فعلی هنرستان شهيد باهنر) منتقل میشود .دوره آموزشی دانشسرا در آن موقع از طريق برگزاري
آزمون در سال سوم راهنمايی شروع شده و دوره مذکور دوساله بوده است .مدرسين دانشسرا غالباً داراي
مدرک تحصيلی کارشناسی بودهاند که میتوان به مرحوم سيد مجتبی مشکوه  ،مرحوم حسين احمدي
نژاد ،و سيدکمال رضوي نژاد اشاره نمود .پس از عظيمی ،مديريت اين دانشسرا به محمود اسالمی واگذار
گرديد.
دانشسراي مقدماتی پسران اليگودرز مجدداً در سال  1355با مديريت امير عظيمی شروع به کار
میکند .عظيمی در سال  1338به استخدام آموزش و پرورش در آمده و پس از سالها خدمت در آبادان
و نجف آباد و اليگودرز به اين سمت مشغول شدند .تعداد دانشجويان دانشسراي مقدماتی پسران اليگودرز
در طول سه سال فعاليت  108نفر بودند که در هر سال به طور ميانگين 36نفر مشغول به تحصيل بودند.
دانشسراي مقدماتی پسران اليگودرز ابتدا در مکان مدرسه شاپور سابق (محل کنونی دبيرستان شهيد
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کاظمی) افتتاح سپس در مکان فعلی هنرستان شهيد باهنر واقع در خيابان بسيج شهر اليگودرز به
فعاليت خود ادامه داد .اين دانشسرا در سال  1358و در شرايط خا آن سالها منحل گرديد.
مرکز تربیت معلم روستایی معموالن
به منظور تأمين معلمان مدارس ابتدايی روستايی ،در سال  1355مجدداً تأسيس مراکز تربيت معلم
روستايی مورد توجه قرار گرفت و مرکز تربيت معلم روستايی در معموالن لرستان ،به رياست رحيم
سپهوند با هشتاد کار آموز آغاز به کار کرد .در سال  1357حسين بهاروند احمدي به عنوان دومين
رييس اين مرکز جايگزين سپهوند گرديد .در سال  1358احمد کوشکی درسمت سومين رييس مرکز
تربيت معلم مشغول به کار شد .اين مرکز در سال  ،1358پس از پيروزي اتقالب اسالمی ،تحت عنوان
مرکز تربيت معلم امام خمينی معموالن به فعاليت خود ادامه داد .تعداد دانش آموز معلمان اين مرکز
در سال تحصيلی  1358-59هفتاد و هفت نفر بودند.
از شرايط اساسی ورود به اين مرکز ،بومی بودن روستاهاي محل و داشتن گواهينامة پايان دوران
راهنمايی تحصيلی بود .مدت زمان آموزش در اين مرکز دوازده ماه تعيين شده بود (صافی.)30 :1373 ،
رحيم سپهوند ،اولين مدير مرکز تربيت معلم روستايی اين منطقه ،در کتاب «زمزمة حيات» ،چگونگی
ايجاد اولين مرکز تربيت معلم روستايی ايران را که سهم معموالن شده بود ،به شيوهاي خاطره وار شرح
میدهد.
مرکزتربیت معلم روستایی الیگودرز
يک سال پس از فعاليت دانشسراي مقدماتی پسران اليگودرز و نيز مرکز تربيت معلم روستايی
معموالن ،اين مرکز در سال  1356به مديريت حجت اهلل گودرزي در مکان مدرسة مفتح کنونی ،افتتاح
میشود اما به سبب جديدالتأسيس بودن آن و عدم وجود امکانات کافی ،در سال 1357به محل هنرستان
کنونی اليگودرز منتقل و پشتيبانی امور اداري و خدماتی و نيز تأمين تغذيه دانش آموزان آن توسط
دانشسراي مقدماتی پسران اليگودرز تأمين میگردد .اين مرکز جهت استفاده از فضاي مناسب روستا،
به ويژه نياز به زمين کشاورزي جهت آموزش دانشآموزان ،پس از مدتی در سال  1358به روستاي
چمن سلطان نقل مکان میکند اما در همان سال ،همزمان با دانشسراي مقدماتی پسران اليگودرز منحل
میشود.
روند تاسیس دانشسراها و مراکز تربیت معلم در استان لرستان بعد از پیروزی انقالب
اسالمی
در اهميت بازگشايی مراکز تربيت معلم پس از پيروزي انقالب اسالمی ،همين بس که شهيد رجايی
بيان کردند «:اگر لباس تنم را فروختهام نمیگذارم تربيت معلم تعطيل گردد( ».شناسنامه مرکز تربيت
معلم شهيد ميرشاکی اليگودرز )10 :1379 ،بر اين اساس آنچه مورد توجه قرار گرفت ،خودسازي و
درک مفاهيم دينی و معنوي و شناخت انسان و جامعه بر پاية منويات قرآنی بود .به گونهاي که تأليف و
تدوين کتب درسی بر محور نظام اعتقادي و ايجاد تعهد و تخصص شکل گرفت .لذا با توجه به پيشينة
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تاريخی و ضرورت تربيت نيروي ماهر و کارآزموده و معتقد و آگاه به مسائل جامعه و تعليم و تربيت،
اقتضا میکند که سرمايه گذاري خاصی جهت تأمين نيروي انسانی در اين زمينه انجام گيرد.
با اين توصيف ،بعد از پيروزي انقالب اسالمی و تقويت مراکز تربيت معلم ،بنابر ضرورياتی آموزش
معلمان ،مورد اهتمام مسئوالن کشور قرار گرفت و در استان لرستان نيز مراکزي در شهرهاي مختلف
داير گرديد که در مطالب پيشِ روي ،به آنها خواهيم پرداخت.
 اواخر دهة 1350
مر کز تربیت معلم پسران خرمآباد
ابتدا در مهرماه سال  1358دانشسراي مقدماتی پسران خرمآباد ،با سرپرستی حسين بهاروند احمدي،
تاسيس شد که فعاليت آن ادامه پيدا نکرد .در همان سال مرکز تربيت معلم پسران لرستان با مديريت
حسين بهاروند احمدي تاسيس شد ،ابتدا مرکز درساختمانی اجارهاي واقع در پشت بيمارستان شهداي
عشاير شروع به فعاليت نمود ،سپس به محل دارالتربيه عشاير(محل کنونی پرديس خواهران آيتاهلل
کمالوند) واقع در خيابان جانبازان ،جنب اداره کل مخابرات استان لرستان ،منتقل گرديد.
 دهة 1360
دانشسرای تربیت معلم(طرح شهید رجایی) عالمه طباطبایی الیگودرز
اين دانشسرا در سال 1362در اليگودرز ،ابتدا به عنوان دانشسراي مقدماتی (تربيت معلم روستايی)
اليگودرز و به رياست علی لونی ،در شهرک امام خمينی (ره) اليگودرز تأسيس شد .سپس در سال 1363
به دانشسراي تربيت معلم(طرح شهيد رجايی) عالمه طباطبايی اليگودرز تغيير نام يافت .لونی تا آذر ماه
 1363رياست اين دانشسرا را بر عهده داشت ،سپس محمدجعفر قاسمی فر روي کار آمدقاسمی فر تا
دي ماه  1368متصدي مديريت دانشسرا بود .در پاييز  1369رضا علی غالمی ،پس از الحاق دانشسراي
شهيد دستغيب ازنا ،به مدت پنج سال به رياست دانشسرا منصوب شد .پس از او و در سال 1374حجت
اهلل لونی جايگزين وي گرديد.
در سال  1364اين دانشسرا براي مدت کوتاهی به نام دانشسراي تربيت معلم عالمه امينی تغيير
عنوان پيدا کرد اما بر اساس اسناد موجود ،مجدداً به مرکز تربيت معلم عالمه طبا طبا يی اليگودرز تغيير
نام میيابد.
شروع کار اين واحد در ابتدا در سال 1362در انتهاي خيابان شهيد ارسالن گودرزي(پژمان سابق)
ساختمان روبروي غسالخانه اکبرعلی و سپس در سال  1368پس از انحالل دانشسراي روستايی اليگودرز،
که در سال  1356تا  1358در روستاي چمن سلطان با ساختمانی مجهز فعاليت داشت ،اين مکان مورد
استفاده دانشسراي تربيت معلم اليگودرز قرار گرفت .در سال  1374پس از انتقال مجدد به ساختمان
واقع در خيابان شهيد گودرزي ،منحل و از سال  1375تا سال 1378به صورت مهمان در مرکز تربيت
معلم شهيد ميرشاکی مستقر میشود و در اين بازة زمانی تمام دانش آموز معلمان آن فارغ التحصيل
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میگردند .در تاريخ  26آذرماه سال  1373در اثر سانحه دلخراش تصادف خودروي حامل دانش
آموزمعلمان دانشسراي روستايی عالمه امينی اليگودرز تعداد  31نفر از آنان جان باختند.
مرکز تربیت معلم عالمه طباطبایی خرمآباد
مرکز تربيت معلم عالمه طباطبايی خرم آباد در اوسط سال  1362در خرمآباد تأسيس شد .اين مرکز
ابتدا با عنوان «مرکز تربيت معلم برادران» و با مديريت محمد ابدالی راه اندازي میشود و پس از چندي،
به « مرکز تربيت معلم عالمه طباطبايی » تغيير عنوان میدهد .اين مرکز از سال  1362تا سال1364
در محل کنونی پرديس آيت اهلل کمالوند پذيرش دانشجو داشته است .سپس با چند جا به جايی مکانی؛
از جمله ساختمانهايی در محلة اسدآبادي(که بعداً مدارس نمونه در آنجا داير گرديد) و نيز ساختمان
هنرستان کشاورزي ويسيان( به لحاظ جنگ ايران و عراق و خطر حمالت موشکی و هوايی) ،سرانجام
در حدود سال  1368به محل فعلی (پرديس عالمه طباطبايی) ،واقع در خيابان جالل آل احمد ،منتقل
گرديد( .يگانه)141 :1393 ،
پس از ابدالی ،که حدود  8سال رييس مرکز بود(از  1362تا  ،)1370به ترتيب نصير بهاروند(از 1370
تا  ،)1378علی محمد محمدي (از  1378تا  ،)1382غالم زريان(از  1382تا  )1384و بهروز آرمين
فر(بازگير) (از  1384تا  ،)1385به عنوان رييس مرکز منصوب شدند .در سال  1385پرويز وفايی پور
ابتدا به عنوان سرپرست جايگزين آرمين فر شد ،سپس درتابستان سال  1386تا تابستان سال 1392
به عنوان رييس مرکز در اين سمت باقی ماند .الزم به ذکر است که در سال  1386سازمان مرکزي مراکز
تربيت معلم به «مجتمع پيامبر اعظم( )» تغيير نام داد .با توجه به تأسيس دانشگاه فرهنگيان در اوايل
دهة ،1390اين مرکز تحت عنوان پرديس عالمه طباطبايی لرستان(براداران) فعاليت دارد .در سال 1392
احمد احمدي خلج به سرپرستی مرکز منصوب شد .پس از او به مدت يک سال دو ماه شجاع عربان
سرپرستی مرکز را بعهده گرفت .علی آقايی جودکی از سال  1393به عنوان سرپرست پرديس عالمه
طباطبايی لرستان(برادران) منصوب و از سال  ،1396سرپرستی مديريت امور پرديسهاي دانشگاه
فرهنگيان استان لرستان را نيز بر عهده دارد.
مرکز تربیت معلم شهید مطهری بروجرد
مرکز تربيت معلم شهيد مطهري بروجرد در سال  1362با مديريت علی احمد امير سرداري و با 17
پرسنل تأسيس گرديد .پس از کمتر يک سال محمد لهراسبی در تاريخ  1363/5/30جايگزين وي شد.
سپس محمود اشتري در مورخ  1364/2/25به رياست مرکز منصوب گرديد .امراله موسيوند در تاريخ
 1365/6/21به جاي اشتري روي کار آمد .دوران رياست وي تا سال  1372طول کشيد .پس از موسيوند،
در سال 1373رياست مرکز به محمد گودرزي رسيد و وي تا سال  1374در پست رياست مرکز مشغول
به فعاليت گرديد.
دانشسرای تربیت معلم روستایی فیروز آباد (شهید باهنر الشتر)
اين دانشسرا در سال  1363در روستاي فيروز آباد از توابع بخش الشتر ،در زمان تصدي ايزدي نجف
آبادي ،مدير کل وقت آموزش و پرورش لرستان و رياست محسن حجازي ،رييس اداره آموزش و پرورش
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الشتر ،تأسيس گرديد و پس از گذشت چند ماه به الشتر منتقل شد .رستم نورمحمدي به عنوان اولين
رييس دانشسرا ،با هفتاد و پنج دانش آموز معلم و ده نفر پرسنل و کارمند آغاز به کار نمود .پذيرفته
شدگان به تحصيل در اين واحد آموزشی از بخش ها و مناطق نورآباد ،چگنی  ،کوهدشت،
چغلوندي(بيرانشهر) و خرمآباد بوده اند.
برابر اسناد و مکاتبات اداري موجود ،طی درخواست و مکاتبة اداري رييس دانشسراي تربيت معلم
روستايی فيروز آباد به شمارة  ، 1363/10/19 -28اين دانشسرا از اوايل بهمن ماه  1363به بعد ،به نام
دانشسراي تربيت معلم شهيد باهنر الشتر ،تغيير نام میدهد .در اين راستا ،مطابق با مکاتبة دانشسرا با
شماره  18083/17مورخة  1363/11/10از ادارة آموزش و پرورش منطقة الشتر ،ساخت مُهر مخصو
دانشسرا درخواست میشود .اين دانشسرا طی هفت دورة تحصيلی بيش از  500دانشجو پذيرش داشته
است و سرانجام در سال  1373منحل میگردد.
مرکز تربیت معلم خواهران فاطمه الزهرا(س) خرمآباد
پس از جابجايی مکانی مرکز تربيت معلم عالمه طباطبايی خرمآباد در سال  ،1364که در خيابان
جانبازان ،جنب اداره کل مخابرات مرکزي استان لرستان (محل کنونی پرديس تربيت معلم خواهران
آيت اهلل کمالوند) واقع شده بود ،مرکز تربيت معلم خواهران فاطمه الزهرا(س) خرم آباد در سال 1365
تأسيس و در آنجا مستقر گرديد .در آبانماه  1365ثريا سالحورزي به عنوان سرپرست موقت اين مرکز
منصوب شد و تا اواخر سال  1365فعاليت نمود .از اواخر سال  1365تا مهرماه سال  1366محمد ابدالی،
عالوه حفظ سمت مديريت مرکز تربيت معلم عالمه طباطبايی خرم آباد ،مسئوليت انجام امور مرکز
تربيت معلم خواهران حضرت فاطمه زهرا(س) را نيز بر عهده گرفت .در سال تحصيلی  1365-66به
سبب بمباران ناشی از جنگ تحميلی ،دانشجويان اين مرکز به استان سمنان منتقل شدند و مرکز در
ترم اول آن سال ،عمالً دانشجويی نداشت .در مهرماه  1366خانم صفيه عالفچی به رياست مرکز منصوب
گرديد و دانشجويانی که به استان سمنان منتقل شده و در حال گذراندن ترم سوم بودند ،به مرکز باز
گردانده شدند .مديريت عالفچی تا سال  1368ادامه يافت و پس از وي خانم هاجر سوري از سال 1368
تا سال  1370به رياست اين مرکز برگزيده شد .پس از وي خانم فيروزه مهران از سال  1370تا سال
 1373مديريت مرکز را برعهده گرفت و سرانجام خانم سالحورزي از سال  1373تا سال  1375يعنی
زمان انحالل مرکز رياست مرکز را بر عهده داشت.
مرکز تربیت معلم شهید رجایی نورآباد دلفان
اين مرکز در سال  1365با سرپرستی محمدحسن حسنوند تأسيس شد .سپس با حکم ملکی،
مديرکل وقت استان لرستان ،محمد کريم اميدي در سال  1366به رياست آن برگزيده شد .در اين مرکز
در هر دوره به طور ميانگين بين  35تا  40دانشجو مشغول به تحصيل بود و طی ده دورة تحصيلی حدود
 400دانشجو فارغ التحصيل و به کسوت معلمی نايل آمدند .سر انجام در سال  1375مرکز تربيت معلم
شهيد رجايی نورآباد دلفان به فعاليت خود پايان داد.
دانشسرای تربیت معلم شهدای رحیمی معموالن
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اين واحد آموزشی در آبان ماه سال  1365با مديريت علی پناه حسين نژاد و با پذيرش هفتاد و سه
نفر دانش آموز معلم ،به نام دو تن از چهره هاي مبارز انقالب اسالمی ،اخوان شهيد سيد نورالدين رحيمی
و سيد فخرالدين رحيمی ،نامگذاري و تأسيس شد .در سال  1366نادر ساکی به عنوان دومين رييس
اين دانشسرا منصوب گرديد .محمدرضا جودکی سومين رييس دانشسراي تربيت معلم شهداي رحيمی
معموالن بود که در سال  1368روي کار آمد .همچنين در سال  1371فضل اهلل رشنو به مديريت
دانشسرا منصوب شد .دانشآموز معلمان اين واحد آموزشی از بخشها و مناطق ويسيان  ،چگنی ،
کوهدشت  ،پلدختر و چغلوندي پذيرفته شده بوده اند .اين مرکز در رشته تحصيلی آموزش ابتدايی طی
هشت دوره بيش از  500نفر دانشجو پذيرش نمود و سرانجام در سال  1374تعطيل گرديد.
دانشسرای مقدماتی شهید دستغیب ازنا
اين دانشسرا در سال 1365با عنوان دانشسراي تربيت معلم جديدالتأسيس منطقه ازنا ،شروع به
فعاليت نمود و با حکم ملکی ،مدير کل وقت استان لرستان ،حشمت اله رحيمی به رياست آن منصوب
گرديد .در شهريور ماه  ،1366حجت اهلل لونی ،با حکم محمد عاليی ،رييس آموزش و پرورش منطقه
ازنا و چاپلق ،به عنوان دومين رييس اين دانشسرا روي کار آمد .پس از او شمس اهلل دهقان از سال
 1370تا سال  1374به رياست دانشسرا منصوب شد .مکان و محل اين دانشسرا ،ابتدا در انتهاي بلوار
شهيد صادقی مدرسه نوبنياد ازنا قرار داشت .سپس به مدرسه شهيد رضيعی ،در بلوار جهاد کشاورزي،
پشت درمانگاه شهيد فوالدوند ،منتقل گرديد.
دانشسراي تربيت معلم ازنا پس از سال  ،1366به دانشسراي تربيت معلم شهيد دستغيب ازنا تغيير
عنوان يافت و تا پايان سال تحصيلی  1368 -69به فعاليت خود ادامه داد .سپس در مهرماه سال 1369
به دانشسراي تربيت معلم اليگودرز واقع در روستاي چمن سلطان ملحق شد و در آنجا تحت رياست
حجتاهلل لونی به مدت چهار سال به فعاليت خود ادامه داد تا همة دانش آموز معلمانی که از اين دانشسرا
به مرکز تربيت معلم اليگودرز منتقل شده بودند ،فارغ التحصيل شوند .سرانجام دانشسراي تربيت معلم
شهيد دستغيب ازنا در سال  1374پس از فارغ التحصيلی همة دانش آموز معلمانش منحل گرديد.
دانشسرای تربیت معلم دخترانه حضرت معصومه (س) خرمآباد
در سال  1367با مديريت زهرا حاتمی نژاد در ساختمانی واقع در جنب فرمانداري کنونی تأسيس
شد .وي تا اواخر سال  1371رياست اين دانشسرا را برعهده داشت .سپس در تاريخ  1372/1/29برابر
با ابالغ شمارة  1298/25بهشته جليلی به عنوان مسئول دانشسرا منصوب و تا سال 1374مشغول
فعاليت میشود .اين دانشسرا در سال 1374منحل میگردد.
مرکز تربیت معلم شهید میرشاکی الیگودرز
در سال  1367اين مرکز ابتدا با عنوان مرکز تربيت معلم پسران باقرالعلوم (ع) اليگودرز ،با حکم
متألهی ،مديرکل وقت تربيت معلم کشور ،در مکان يک مدرسة راهنمايی تأسيس گرديد و سيد محمد
رفيعی پور به عنوان اولين سرپرست آن ،منصوب شد.
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در سال  1369با تشکيل مرکز تربيت معلم خواهران در اليگودرز ،مکان مرکز تربيت معلم پسران
باقرالعلوم (ع) ،به مرکز تربيت معلم خواهران واگذار گرديد .اندکی بعد ،اين مرکز به تربيت معلم شهيد
ميرشاکی اليگودرز تغيير نام می يابد .در سال  1373پروژة ملی و فعلی تربيت معلم شهيد ميرشاکی،
توسط سازمان نوسازي و تجهيز مدارس ،تکميل و تحويل گرديد .همزمان با انتقال اين مرکز به مکان و
ساختمان جديد ،دانشسرا هاي مقدماتی اين شهرستان رو به انحالل نهادند .دانشسراي عالمه طبا طبايی
اليگودرز با  125دانش آموز معلم تا زمان فارغ التحصيلی آنها ،ضميمة اين مرکز گرديد و تا پايان
تحصيالت آخرين دانش آموز به مدت سه سال جريان داشت.
رفيعی پور در سال  1375به رياست مرکز تربيت معلم عالمه امينی اليگودرز اقع در شهرک امام
خمينی(ره) منصوب و عبداهلل محرابی به عنوان سرپرست جايگزين وي میشود .سپس در سال ،1377
محرابی ،با حکم اسفنديار پور ،مديرکل وقت آموزش و پرورش لرستان ،به عنوان دومين رييس مرکز به
فعاليت خود ادامه میدهد .پس از تشکيل دانشگاه فرهنگيان ،اين مرکز به عنوان مرکز آموزش عالی
شهيد ميرشاکی اليگودرز معرفی میشود.
رؤساي بعدي اين مرکز به ترتيب عبارتند از :منوچهر انصاري ،که در سال  ،1385با حکم ملکشاهی
راد ،مديرکل وقت آموزش و پرورش لرستان ،منصوب میشود و عبدالرضا گودرزي ،که در سال ،1394با
حکم فروزان اديب فر ،سرپرست مديريت امور پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان استان لرستان ،منصوب
و تاکنون مشغول فعاليت است.
از سال  ،1373که فضاي آموزشی اين مرکز روي به گسترش نهاد ،دانش آموز معلمان دانشسراي
عالمه طباطبايی ،بعد از انحالل دانشسراها به اين مرکز منتقل گرديدند و تا پايان تحصيالت خود به
صورت ضميمه به تحصيل اشتغال داشتند.
در سال  ،1377که استان لرستان پذيرش دانشجو در مراکز تربيت معلم نداشت ،اين مرکز به عنوان
تربيت معلم معين استان خوزستان ،با  38نفر دانشجوي آموزش ابتدايی سال دوم سهمية لرستان تعيين
گرديد و با پذيرش  197نفر از دانشجويان رشتة آموزش ابتدايی سهمية استان خوزستان ،به کار خود
ادامه داد.
مرکز تربیت معلم بحرالعلوم دورود
مرکز تربيت معلم بحرالعلوم دورود در سال  1367به رياست ابراهيم کردي تأسيس شد و در سال
 1372منحل گرديد و دانشجويان ورودي سالهاي  1371و  1372براي ادامه تحصيل به تربيت معلم
اليگودرز منتقل شدند.
مرکز تربیت معلم دخترانه شیخ احمد کروبی الیگودرز
در مهرماه  1368اين مرکز در خيابان زاگرس ،محل ساختمان فعلی دبيرستان دوره اول نمونه شهيد
توکلی ،تأسيس شد و خانم اعظم السادات سيدنا ،ابتدا  ،طی حکمی از جانب محمدخانی رييس وقت
اداره آموزش و پرورش ،به عنوان معاونت و سرپرست موقت عهده دار اداره آن میگردد .از سال 1369
خانم ناهيد سميعی با حکم داوودي ،مديرکل وقت آموزش و پرورش استان لرستان ،تا سال  1373به
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عنوان رئيس آن واحد مشغول به خدمت میشود و خانم سيدنا در پست معاونت مرکز به فعاليت خود
ادامه میدهد .مرکز تربيت معلم دخترانه شيخ احمد کروبی اليگودرز ،در سال  ،1369به مرکز تربيت
معلم دخترانه الزهرا(س) اليگودرز تغييرنام داد .در سال پنجم فعاليت ( ،)1373اين مرکز منحل میشود
و دانشجويان آن ،جهت ادامه تحصيل به خرم آباد منتقل میشوند.
مرکز تربیت معلم پسران امام خمینی (ره)کوهدشت
در سال 1369با مديريت محمد آزادبخت تأسيس شد .حاجی عليمرادي در سال  1372عهده دار
مديريت اين مرکز شد .مکان و ساختمان مرکز تربيت معلم امام خمينی(ره) کوهدشت امروزه به
دبيرستان هوشمند پسرانه شاهد کوهدشت تبديل وضعيت پيدا کرده است .اين مرکز سرانجام در سال
 1374تعطيل گرديد.
 دهة 1370
دانشسرای دخترانة حضرت زینب(س) بروجرد
اين دانشسرا در سال  1365تأسيس شد .خانم شکوه مکی طی ابالغ شمارة  37695/25در مورخة
 1365/8/5به رياست دانشسرا برگزيده شد و تا سال  1374به فعاليت خود ادامه داد .در سال 1374
خانم نجيمه باجالن طی ابالغ شمارة  19341/11مورخة  1374/6/7جايگزين مکی شد و تا سال 1376
مديريت دانشسرا را بر عهده داشت .سپس فريده مهرابی طی ابالغ شمارة  49813/25مورخة 76/10/9
از سال  1376تا سال  1385رياست دانشسرا را بر عهده گرفت .پس از او مهري شعاعی با ابالغ شمارة
 56229/71مورخة  1385/9/28جايگزين مهرابی شد و تا سال  1393به فعاليت مشغول بود .سپس
آذر شيرويه در سال هاي  1394و  1395و ندا سلطانی گوهري در سال هاي 1396و  1397رياست اين
دانشسرا را برعهده گرفتند(شناسنامه دانشسرا ها و مراکز تربيت معلم شهرستان بروجرد.)1397 ،
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دانشسرای دخترانه حضرت خدیجه کبری (س) نور آباد
در سال  1370با مديريت طيبه صادقی تأسيس گرديد ،سپس در سال  1371مرضيه زمانيان به رياست
اين مرکز برگزيده شد .در سال  1372اين دانشسرا منحل و تمام پرونده هاي آن به دانشسراي دخترانة
حضرت معصومه خرمآباد(س) منتقل گرديد.
دانشسرای دخترانه حضرت رقیه(س) ازنا
در سال  1370با مديريت طاهره امامی آغاز به کار کرد .اين دانشسرا نيز در سال  1374منحل گرديد.
تأسیس مرکز تربیت معلم دخترانه کوثر کوهدشت
در سال  1370در شهرستان کوهدشت ،به مديريت زهرا سلگی ،تأسيس شد .سلگی تا زمان انحالل
مرکز ،يعنی سال  ،1374رياست اين مرکز را برعهده داشت .اين مرکز امروزه به دبيرستان و مرکز پيش
دانشگاهی نمونه دولتی دخترانه پرديس تبديل شده است.
دانشسرای تربیت معلم عالمه امینی الیگودرز
اين دانشسرا در سال  1371به رياست سيد محمد رفيعی پور ،در شهرک امام خمينی(ره) اليگودرز
تأسيس گرديد و از بين دانش آموزان دورة راهنمايی تحصيلی استان ،تعدادي را به عنوان دانش آموز
معلم پذيرش نمود .اين دانشسرا در همان دهه منحل گرديد.
 دهة 1380
از اوايل دهه  1380دامنة فعاليت مراکز تربيت معلم دختران و پسران خرمآباد کم کم کاهش يافت و
هر سال از عدة دانشجويان کاسته شد .در اواسط همين دهه يعنی از سال  1385که مراکز تربيت معلم
کشور زير مجموعة مجتمع پيامبر اعظم( ) وزارت آموزش و پرورش قرار گرفتند ،مراکز تربيت معلم
عالمه طباطبايی و آيتاهلل کمالوند با جذب دانشجو معلمان دوره هاي کاردانی و کارشناسی ناپيوسته از
ميان معلمان شاغل و برگزاري يک دورة کاردانی در رشتة آموزش ابتدايی براي دانشجويان جديدالورود
در مرکز عالمه طباطبايی فعاليت خود را ادامه دادند( .يگانه)142 :1393 ،
مرکز تربیت معلم دختران آیتاهلل کمالوند خرم آباد
پس از تعطيلی مرکز تربيت معلم خواهران حضرت فاطمه زهرا(س) خرم آباد در سال  ،1375در سال
 1382مرکز تربيت معلم دختران آيتاهلل کمالوند خرمآباد به رياست خانم فيروزه مهران تاسيس گرديد.
مهران تا سال  1386به فعاليت خود در سمت رياست مرکز ادامه داد .در سال  1386سيده علويه طاهره
موسوي جايگزين وي شد .در تابستان سال  1392پس از موسوي ،فروزان اديب فر به عنوان سرپرست
پرديس آيتاهلل کمالوند منصوب گرديد .دانشجويان زيادي از اين مرکز در رشته هاي کاردانی آموزش
ابتدايی ،دينی عربی ،امور پرورشی و کارشناسی آموزش ابتدايی ،رياضيات ،تربيت بدنی ،ادبيات فارسی،
زبان انگليسی ،دينی و عربی و  ...فارغ التحصيل و به کسوت معلمی نائل آمدهاند (شناسنامه مرکز تربيت
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معلم آيتاهلل کمالوند استان لرستان ،1383-84 ،ابالغها و احکام صادر شده براي روساي مرکز تربيت
معلم).
 دهة 1390
دانشگاه فرهنگیان لرستان:
در اوايل دهة  1390مجتمع پيامبر اعظم( )(مرکز تربيت معلم عالمه طباطبايی سیییابق خرمآباد) به
دانشگاه فرهنگيان تغيير نام داد .در سال  1391دانشگاه فرهنگيان لرستان ،داراي دو پرديس برادران و
خواهران در خرمآباد ،با نام هاي پرديس پسیییرانه عالمه طباطبايی و پرديس دخترانه آيتاهلل کمالوند
گرديد .همچنين دو مرکز تابعه برادران در شهرستان اليگودرز با نام شهيد مير شاکی و مرکز خواهران
در شهرستان بروجرد با نام مرکز زينب کبري(س) تأسيس شدند که همچنان مشغول فعاليتند.
از مردادماه 1395حسين پيريايی به مدت پانزده ماه تا مهرماه  1396به عنوان سرپرست مديريت امور
پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان استان لرستان منصوب گرديد .پس از وي ،از سال  1396تاکنون علی
آقايی جودکی ،به عنوان سرپرست مديريت امور پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان استان لرستان  ،مشغول
فعاليت است.
نتیجه:
نتايج اين پژوهش نشان داد ،با آنکه نظامنامة تأسيس دانشسراها و مراکز تربيت معلم در سال 1312
شمسی به تصويب رسيده بود ،اما شکلگيري آنها در استان لرستان با تأخيري چند ساله و در سال
1323شمسی آغاز گرديد .در برهة قبل از پيروزي نقالب اسالمی و در دهههاي اولية قرن حاضر ،به سبب
تجارب اندک و نوپايی دانشسراها و مراکز تربيت معلم در نقاط مختلف کشور ،خاصه استان لرستان ،تواتر
تأسيس و انحالل اين مراکز باال و عمر آنها کوتاه بود و گاه به کمتر از دو سال میرسيد .پس از پيروزي
انقالب اسالمی ،با توجه به سياستهايی که در سطح شوراي عالی آموزش و پرورش و نيز وزارت متبوع
اتخاذ گرديد ،نحوة تأسيس و کيفت علمی و فعاليت اين مراکز در سطح کشور و به تبع آن در استان
لرستان ،ثبات و بهبود نسبی يافت و مدت ماندگاري آنها بيشتر شد .لذا فعاليت آنها تا سالهاي اخير ،که
دانشگاه فرهنگيان تأسيس گرديد ،با فراز و فرودهايی همراه بوده است.
پیشنهادها:
امروزه با توجه به افزايش جمعيت دانش آموزي کشور و نيز افزايش شمار معلمانی که به مرز باز نشستگی
رسيدهاند ،يقيناً سياستهاي تأمين معلم در سالهاي آتی با مشکالت و چالشهاي عمدهاي مواجه
خواهد شد .بر اين اساس نياز به معلمان متبحر و کارآزموده بيش از پيش احساس میشود .لذا پيشنهاد
میگردد:
 .1تعداد پرديسهاي دانشگاه فرهنگيان در سطح کشور افزايش يابد؛
 .2مدت تحصيل دانشجو معلمان در پرديسها ،با توجه به رشتههاي مربوطه تا رفع نياز ،به دو
الی سه سال کاهش يابد؛
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 .3در صورت لزوم مراکز تربيت معلم شش ماهه الی يک ساله ،تحت مديريت دانشگاه فرهنگيان،
جهت آموزش «روشها و فنون تدريس» به فارغ التحصيالن ديگر رشتههاي دانشگاهی ،که
مرتبط با آموزش و پرورش است ،احيا گردد؛
 .4در صورت لزوم ،به کارگيري دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگيان(کارورزان) در سطح مدارسی
که با کمبود نيرو مواجهاند ،گسترش يابد؛
 .5با توجه به نياز مبرم پرديسها در بکارگيري اساتيد مجرب و آشنا با آموزش و پرورش در
شيوه جذب هيات علمی ،تجديد نظر صورت گيرد؛
 .6شاخص هاي تعيين صالحيت اعضاي هيات علمی ،مدرسين موظف ،مامورين آموزشی و
اساتيد حق التدريس ،با توجه به رسالت دانشگاه فرهنگيان مورد بازبينی قرار گيرد.
 .7براي تعيين معيارهاي ترفيع و ارتقاء اساتيد دانشگاه ،رويکرد تربيت محوري مورد توجه قرار
گيرد.
منابع
اساسنامه دانشگاه فرهنگيان .)1391( .معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه فرهنگيان .طرح جلد
و صفحه آرا :مجتبی مرادي نژاد 20 .صفحه.
ا سدي گرمارودي ،ا سداهلل و شريف زاده ،سيدعلی .)1392( .دان شگاه فرهنگيان ،قلة سند تحول
بنيادين آموزش و پرورش(واقع نگاري تأسیییيس) .زير نظر حميد رضیییا حاجی بابايی .تهران:
مؤسسه فرهنگی برهان(انتشارات مدرسه).
اسناد بايگانی دانشسراي تربيت معلم روستايی فيروز آباد (شهيد باهنر الشتر).)1363-1364( .
پياژه ،ژان .)1370( .روان شناسی و دانش آموزش و پرورش .ترجمه علی محمد کاردان .انتشارات
دانشگاه تهران.
خاطرات وحيد .)1353( .شمارة  ،39ديماه .1353
توکل ،علی و رجبی ،کرم خدا .)1374( .بررسی مسائل آموزشی مراکز تربيت معلم استان لرستان
از ديدگاه دانشیییجويان .ناظر طرح :فرهمند حکيم پور .خرمآباد :شیییوراي تحقيقات آموزش و
پرورش استان لرستان.
خمينی ،روح اهلل .)1360( .صحيفه نور(صحيفه امام) .دوره 22جلدي .جلد يازدهم .تهران :مؤسسه
تنظيم و نشر آثار امام خمينی(ره).
رو ستايی ،مح سن .)1379( .اعت ضاد فرهنگ(نگاهی به زندگی اعت ضاد ال شريعه ميرزا محمد خان
رازانی بنيان گذار فرهنگ و معارف لرستان) .انتشارات :علوم و فنون.
سالنامه معارف ،اوقاف و صنايع مستظرفه 1328-29( ،هجري قمري).
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سییالنامه بهار .انجمن سییالنامه دبيرسییتان ملک الشییعراء بهار-خرم آباد لرسییتان( .سییال تحصییيلی
 .)1342-1343خرمآباد :چاپخانه دانش.
سالنامه بهار .انجمن سالنامه دبيرستان ملک الشعراء بهار -خرمآباد لرستان( .سال تحصيلی-1347
 .)1346خرمآباد :چاپخانه دانش.
سالنامه دان ش سراي مقدماتی پ سران بروجرد .شمارة نخ ست .)1324( .بروجرد :چاپخانه الويان.
خرداد.1324
سالنامه دان ش سراي مقدماتی دختران خرمآباد ( .سال تح صيلی .)1350 -1351خرمآباد :چاپخانه
خودکار دانش.
سالنامه دبيرستان پهلوي بروجرد( .سال تحصيلی  .)1328-1329بروجرد :چاپخانه سعادت.
سالنامه دبيرستان پهلوي بروجرد( .سال تحصيلی  .)1330-1331بروجرد :چاپخانه الويان.
سالنامه دبيرستان پهلوي بروجرد( .سال تحصيلی  .)1334-1335بروجرد :چاپخانه سعادت.
سییپهوند ،رحيم .)1394( .زمزمة حيات .خاطرات سییی و شییش سییال خدمت يک معلم .خرمآباد:
انتشارات شاپور خواست.
سراجی ،روح اهلل .)1388( .نيم قرن خاطرات يک معلم .خرمآباد :انتشارات شاپور خواست.
سیییند تحول بنيادين آموزش و پرورش( .)1390دبير خانة شیییوراي عالی انقالب فرهنگی ،وزارت
آموزش و پرورش ،شوراي عالی آموزش و پرورش.
شناسنامه دانشسرا ها و مراکز تربيت معلم شهرستان بروجرد .)1397(.بروجرد :مرکز تربيت معلم
شهيد مطهري.
شییناسیینامه مرکز تربيت معلم شییهيد ميرشییاکی اليگودرز .)1379( .اليگودرز :مرکز تربيت معلم
شهيد ميرشاکی.
شیییرکايی اردکانی ،جواد .)1388(.تربيت معلم در آئينة اسیییناد شیییوراي عالی آموزش و پرورش.
تهران :مؤسسة فرهنگی منادي تربيت.
صافی ،احمد« .)1382( .تربيت و تأمين معلم در ايران (گذشته ،حال و آينده)» .فصلنامه تعليم و
تربيت .سال هجدهم و نوزدهم .شماره ( 1-4پياپی  .)73زم ستان  1381و بهار 192 .1382
صفحه .صص .11-43
صافی ،احمد .)1373( .تربيت معلم در ايران ،هند و پاکستان .تهران :انتشارات مدرسه.
فصیییلنامة مديريت در آموزش و پرورش ،معاونت تأمين و تربيت نيروي انسیییانی وزارت آموزش و
پرورش ،شمارة  .1بهار .1371
قاسمی ،سيد فريد .)1394 (.دانشنامک خرمآباد .تهران :بوستان کتاب.
قاسمی ،سيد فريد .)1394 (.سرگذشت خرمآباد .تهران :بوستان کتاب.
گودرزي ،محمد« .)1395( .بروجرد و چالش تق سيمات ک شوري» .ف صلنامه تخ ص صی-پژوه شی
پيام راستان .سال اول ،شماره اول ،بهار  .1395صص.143-177
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مرادي ،محمود .)1378( .تاريخچة آموزش و پرورش اسیییتان لرسیییتان .طرح تحقيقاتی شیییوراي
تحقيقات اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان 142 .صفحه.
مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمی :ذيل قانون تأسيس دانشسراهاي مقدماتی و عالی.
نگرشیییی بر تربيت معلم در ايران ،دفتر هماهنگی طرح ها و برنامه ريزي هاي توسیییعه .مردادماه
.1364
هفته نامه راز .)1323( .شماره اول .دوشنبه17 ،مهرماه .1323
يگانه ،اسیید .)1393( .تاريخچه آموزش و پرورش خرمآباد (با نگاهی به تاريخچة آموزش و پرورش
ايران و لرستان) .قم :انتشارات آيين احمد( ).

عنوان مقاله :سير تاريخی تأسيس دانشسراها و مراکز تربيت معلم در استان لرستان
مشخصات نويسندگان:
 .1دکتر حسن جعفری (نویسنده مسئول)
 دکتراي مديريت آموزشی
 مسئول پژوهش دانشگاه فرهنگيان استان لرستان
Email: h.jafari2021@gmail.com 
 شماره همراه09163691510 :
 .2دکتر علی آقایی جودکی
 دکتراي زبان و ادبيات فارسی
 سرپرست مديريت امور پرديسهاي دانشگاه فرهنگيان استان لرستان
 .3علی قبادی کیا
 کارشناسی ارشد زبان و ادبيات فارسی ،فارغ التحصيل دانشگاه بيرجند.
 دبير دبيرستان هاي آموزش و پرورش خرم آباد
 .4حامد واشانی
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 کارشناس ارشد زبان شناسی عمومی
 مسئول روابط عمومی دانشگاه فرهنگيان استان لرستان

بررسی تطبیقی جایگاه فناوری اطالعات و ارتباطات در نظام برنامهی درسی مراکز تربیت
معلم
(مطالعه موردي :کشورهاي انگلستان ،ژاپن ،فرانسه و ايران)
حسن جعفری ،1امین یوسفوند

2

چکیده
پژوهش کنونی باهدف بررسییی جايگاه فناوري اطالعات و ارتباطات(فاوا) در نظام برنامه درسییی مراکز
تربيت معلم انجام گرفته است ،به منظور کيفيتبخشی ،اصالح و بهروزرسانی هرچه بهتر برنامه درسی
نظام تربيت معلم کشور در خالل پژوهش به بررسی تطبيقی جايگاه فاوا در نظام برنامهي درسی مراکز
تربيت معلم در کشییورهاي انگلسییتان ،ژاپن ،فرانسییه پرداخته شییده اسییت .اين پژوهش يک پيمايش
تطبيقی -تحليلی ا ست .اطالعات موردنياز آن براي پا سخگويی به پر سشها از طريق ا سناد و مدارک
کتابخانهاي و گزارشهاي تحقيقی و با ج ستجو در سايتهاي ک شورهاي مورد مقاي سه گردآوري شده
ا ست .بهکارگيري فناوري اطالعات و ارتباطات در برنامهريزي در سی در حکم ابزار شناختی و فکري
به منظور طب قهب ندي کردن داده ها سییی بب پو يايی و اي جاد انگيزه در فراگيران میگردد ،بهمنظور
دستيابی به اين هدف راهبردهاي تلفيق و رعايت توازن در تئوري و عمل ،تلفيق فاوا در برنامه درسی
تربيت معلم و تأکيد بر آن ،برقراري ارتباط مسیییتحکم ميان مراکز تربيت معلم و مدارس بهعنوان
مهم ترين اهداف در نظر گرفته شده است.
واژگان کلیدی :مطالعه تطبيقی ،فناوري اطالعات و ارتباطات ،برنامه درسی ،تربيت معلم

 1دکتراي مديريت آموزشی ،دانشگاه فرهنگيان .ش09163691510 :

Email:

h.jafari2021@gmail.com
2

Email: y.amin4322@yahoo.comدانشگاه فرهنگيان لرستان ش 09166381731:دانشجوي کارشناسی رشته علوم تربيتی،
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مقدمه
در نيمقرن اخير بروز تحوالت گسیییترده درزمينهي کامپيوتر و ارتباطات ،تغييرات عمدهاي را در
عر صههاي متفاوت حيات ب شري به دنبال دا شته ا ست .ان سان همواره از فناوري ا ستفاده نموده و
کارنامه حيات بشییريت وي مملو از ابداع فناوريهاي اطالعات و ارتباطات اسییت که بيشییترين تأثير
رادرحيات ب شري دا شتهاند بهگونهايیکهع صرحا ضرراع صرفناورينويناطالعاتیيا جامعه اطالعاتی نام
نهاده اند(محمدحسين نادي.)1372 ،
برنامهريزي براي آموزش و تربيتمعلمان از مهمترين مسائل يک نظام آموزشی پويا و کارا محسوب
میگردد .در قرن بيسییت ويکم از معلم بهعنوان مدير يادگيري نامبرده میشییود و او با بهکارگيري
مجموعهاي از امکانات مادي و معنوي و توانايی که در خود سراغ دارد میکوشد تا با ايجاد فرصتهاي
مناسییب به سییازماندهی و جهتدهی فعاليتهاي يادگيري دانش آموزان پرداخته و از اين طريق
تغييرات مطلوب و مطابق با اهداف تعليم و تربيت را در آنها ايجاد نمايد .بشر امروزه بهخوبی دريافته
اسییت که تحول در نظام آموزشوپرورش بهمنزله پيشنيازي براي پاسییخگويی به چالشهاي علمی،
صنعتی ،فرهنگی ،اقتصادي ،اجتماعی و اخالقی و درنهايت دستيابی به توسعه پايدار محسوب میگردد
(ملکی .)1391 ،در ربع آخر قرن بيسیییتم ،تالش هايی جدي درزمينهی توجه به افزايش کيفيت
نظامهاي آموزشی به عمل آمد .در همين راستا ،توصيهنامه اجالس بينالمللی تعليم و تربيت ،در سال
 ،1996آموزشوپرورش را بهعنوان بهترين انتخاب و کليد طاليی براي رويارويی با چالش هاي موجود
اجتماعی معرفی کرد)به نقل از امراله و حکيم زاده .)1393 ،با در نظر گرفتن چنين اولويتی براي نظام
آموزشوپرورش بهتر میتوان به نقش و اهميت تربيتمعلمان که پرچمدار ا صلی اين حرکت مح سوب
میگردند ،پی برد .تحقق اهداف متعالی تعليم و تربيت به د ست تواناي معلمان متخ صص ،شاي سته و
صاحب صالحيت صورت میگيرد و ازاينرو ا ست که در نظامهاي آموز شی پي شرو ،و سواس و دقت
نظري زيادي براي گزينش ،آموزش و بهروزر سانی معلمان از منظر دانش تخ ص صی و حرفهاي صورت
میگيرد (ملکی.)1391 ،
ازآنجاکه تحقق هر آرمانی در آموزشوپرورش در گروي معلم بهعنوان نيروي انسییانی اسییت ،در
توصيهنامه اجالس بينالمللی تعليم و تربيت ،بر تقويت نقش معلم ،صالحيتهاي حرفهاي وي ،افزايش
مهارتهاي حرفهاي اي شان بر ا ساس تغيير بنيادي در شيوههاي آموزش ،ايجاد عالقه به يادگيري در
طول عمر ،پيوند مهارت در دانش بامهارت در شییيوههاي ياددهی يادگيري ،تسییلط بر راهبردهاي
آموزشییی در شییرايط متفاوت ،سییبکهاي يادگيري در دانش آموزان و حوزههايی در اين باب ،تأکيد
گرديد .همچنين با اعالم اين اصل که هيچ اصالحی در امور تعليم و تربيت ،نمیتواند بدون همکاري و
م شارکت معلمان موفق گردد ،بر توجه به م شارکت معلمان در تغييرات بنيادي تأکيد م ضاعف گرديد.
همچنين ،در کتاب «تفکر درباره تحوالت آينده آموزشوپرورش» ،نيز که محصیییول گردهمايیهاي
سالهاي  1980و  1981يونسکو است ،آمده است « :تحول در نقش معلم ،موجب شد در برنامههاي
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تربيتمعلم تغييراتی پديد آيد .ازجمله اينکه اغلب کشورهاي پيشرفته دورههاي تربيتمعلم را طوالنی
ساختند و براي معلمان کارآموزيها و بازآموزيهايی پيشبينی کردند .همگام با اين تحوالت ،منابع
دانش و اطالعات نيز رو به فزونی گذاشیییت و از اين طريق به محتواي برنامه هاي تربيتمعلم و
کتابهاي در سی و برنامههاي آموز شی ،مطالب و مو ضوعات جديدي افزوده شد؛ اما اين تحوالت و
تغييرات ،مشییکالت غيرقابلانتظاري را به وجود آوردند و موجب شییدند اين تفکر شییکل بگيرد که
برنامههاي خرد و ا صالحی آموزشوپرورش و در صدر آنها ا صالح و به سازي تربيتمعلمان و مربيان
ورزيده و کارآمد بايد بهصییورت گسییترده و فراگير صییورت گيرد .در اين راسییتا تربيتمعلم بهعنوان
فرايندي پيو ستار ،آموزش پيش از خدمت و تربيت حين خدمت را موردتوجه جدي قرارداد)به نقل از
امراله و حکيم زاده.)1393 ،
امروزه توجه به برنامههاي تربيتمعلم همگام با تحوالت جهانی در عصري که عصر دانايی و فناوري
اطالعات ناميده شده ،از مهمترين بحثهايی هست که توجه صاحبنظران را به خود جلب کرده است.
واضح است که ورود به اين عصر نيازهاي جديدي را براي معلمان به ارمغان آورده است .نيازهايی که
مستلزم آماده سازي و افزايش آموزش است .معلمان بايد دانش و توانايیهاي تخصصی و حرفهاي خود
را با تحوالت آينده هماهنگ سییازند .بر اين اسییاس کشییورهاي توسییعهيافته و برخی از کشییورهاي
درحالتوسییعه برنامهها و فعاليتهايی را براي رويارويی با اين تحوالت تدارک ديده و در برنامههاي
تربيتمعلم کشییورشییان ،تغيير و تحوالتی ايجاد کردهاند .مطالعه تطبيقی که در سییال  1990ميالدي
انجمن آ سيا «پا سيفيک» ( )APECدر ک شورهاي فران سه ،آلمان ،نيوزلند ،هنگ کنک ،چين ،ژاپن و
کانادا از نظر آموزش و بهويژه آموزش معل مان با توجه به اهداف ،نحوه گزينش ،محتواي برنامه
تربيتمعلم و آماده سازي معلمان انجام داده حاکی از آن ا ست که آموزش معلمان از عنا صر ضروري
توسعه آموزشوپرورش است و هدف اولين پروژه بين کشوري خود را بهبود کيفيت آموزشوپرورش از
طريق نوآوري قرار داده و يکی از موارد برج ستهاي که در اين را ستا بر آن ا صرار دارد ،تربيتمعلم و
تربيتکنندگان معلم اسییت (پاسییيفيک .)2014،1بر همين اسییاس در اين کشییورها طول دوره آموزش
معلمان و طول دوره تمرين عملی (کارورزي) رو به افزايش است (کوب.)1999 ،2
بهاينترتيب همگام با تغييراتی که در دهههاي اخير در جنبههاي گوناگون زندگی ب شري رخداده
نياز به ايجاد دگرگونی اساسی در حيطهي آموزش دانشگاهی احساس میشود .در اين ميان روشهاي
ياددهی و يادگيري بهعنوان يکی از مهمترين ابعاد آموزش و پژوهش نيازمند بازنگري است .روشهاي
ياددهی و يادگيري مبتنی بر فاوا و شییيوههاي آموزش الکترونيکی بسییيار انعطافپذير بوده و قابليت
سازگاري بااليی با شرايط گوناگون دارد .در اين نوع روشها با توجه به انعطافپذيري به وجود آمده
هم براي يادگيرنده و هم براي ياد دهنده ،ب سياري از دان شگاهها ،مؤ س سات و سازمانهاي آموز شی
بهسرعت درحالتوسعه اين شيوه آموزش هستند (چن و همکاران.)2005 ،3
1

Pacific
Coob
3 Chen et all
2
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اما در اين ميان بايد توجه دشییت که باالترين ميزان موفقيت در امر اسییتفاده از فناوري اطالعات و
ارتباطات در يادگيري زمانی حا صل می شود که از سردرگمی و بهتزدگی در مورد فناوري اطالعات و
ارتباطات خارج شیییويم و ذهن و احسیییاسیییات خود را با شیییگفتیهاي يادگيري متمرکز کنيم .تبيين
سيا ستگذاري آموز شی صحيح ،شفافيت و جامعيت در سيا ستها و هدفمندي سيا ستگذاريهاي
اجرايی ا ست که ف ضاي منا سب براي ا ستفاده قابليتهاي فناوري را فراهم میکند .قانونها و الزاماتی
که اسیییتفاده از فناوريها را براي مقاصییید مفرون ،تسیییهيل يا سیییخت مینمايد ،اهميت دارد .با اين
تفا صيل ،مقاله حا ضر باهدف برر سی تطبيقی جايگاه فناوري اطالعات و ارتباطات (فاوا) در نظام برنامه
درسییی مراکز تربيتمعلم (دانشییجو معلمان) در کشییورهاي انگلسییتان ،ژاپن ،فرانسییه و ايران بهمنظور
اصالح و بهروزرسانی هرچه بهتر برنامه درسی نظام تربيتمعلم کشور نگاشته شده است.
سؤاالت پژوهش
 .1اهداف و محتواي برنامه درسیییی مراکز تربيت معلم در کشیییورهاي انگلسیییتان ،ژاپن و فرانسیییه
چيست؟
 .2تأثير فناوري اطالعات و ارتباطات در نظام برنامه درسیییی ،بويژه در فرايند يادگيري مراکز تربيت
معلم چيست؟
 .3چه شیییباهت ها و تفاوت هايی ميان جايگاه فناوري فاوا در برنامه درسیییی مراکز ترب يتمعلم
کشورهاي اشارهشده وجود دارد؟
 4راهکارهاي بهسازي برنامه درسی مراکز تربيت معلم با توجه به تجربه کشورهاي موفق در زمينة
برنامهريزي درسی کدامند؟
پیشینه پژوهش
ذاکري ( )1382در پژوهشی تحت عنوان " مقايسه تأثير آموزش به کمک نرمافزار آموزشی و شيوه
سنتی بر پيشرفت تحصيلی درس رياضی پايه اول راهنمايی منطقه  8تهران" ،به اين نتيجه رسيد که
عملکرد دانشآموزانی که بهوسيله نرمافزار آموزشی آموزشديدهاند در مقايسه بادانش آموزانی که شيوه
سنتی آموزشديدهاند در آزمون پيشرفت تحصيلی بهطور قابلمالحظه اي بهتر بوده است.
امينی فر و همکاران ( )1391در پژوهشی تحت عنوان " تأثير بازي رايانهاي بر انگيزه و پيشرفت
تحصيلی دانش آموزان" ،به تأثير معنادار فناوري اطالعات در ايجاد عالقه به يادگيري در مدارس تأکيد
کردهاند .سيفی( )1391در پژوهشی تحت عنوان " بررسی رابطه ميزان استفاده از فناوري اطالعات و
ارتباطات بر پيشرفت تحصيلی و آموزشی دانشجويان تحصيالت تکميلی" ،تأثير فناوري در پيشرفت
تحصيلی در دانشگاهها و تأثير معنادار استفاده از فناوري اطالعات همزمان با تدريس سازنده گرا را در
عملکرد تحصيلی نشان داده است.
پژوهش ديگري را نيز سان 1در ژاپن با عنوان " ادراک معلمان تازهکار ژاپنی از آمادگی و توسعه
حرفهاي خود" در سال  1999انجام داده است .اين پژوهش به بررسی ادراک معلمان تازهکار در سالهاي
San
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اول ،دوم و سوم خدمت ،درباره آموزش دورههاي تربيتمعلم و توسعه حرفهاي آنها و ميزان دانش،
مهارت و نگرش آنها ،پرداخته است .نتايج نشان داده که ازنظر معلمان ،اين دورهها به ميزان کمی دانش
و مهارت آنان را توسعه داده است .آنها معتقد بودند که مهارت خود را هنگام کار معلمی کسب کردهاند
و لذا بر اصالح اين دورهها تأکيد داشتهاند.
همچنين يوشيما 1پژوهش ديگري را با عنوان" سبک مورد انتظار در برنامه آموزش معلمان (قبل از
خدمت) ،اهداف ،محتوا ،روش و نوآوري آموزشی" در ژاپن در سال  1986انجام داده است .در اين بررسی
وضعيت موجود آموزش معلمان در دوره تربيتمعلم ،اهداف ،محتوا و روشها و گواهينامه معلمی و
حداقل کيفيت موردنياز معلمی موردبررسی قرارگرفته است .نتايج اين بررسی نشان داده که فقدان دوره
درزمينه ي ماهيت فرايند ياددهی-يادگيري و بهرهگيري بيشازحد از روش سخنرانی از مشکالت اين
دوره بوده است و بر اساس مشکالت موجود درزمينهی محتوا و روشهاي ياددهی-يادگيري ،پانزده
نوآوري را درزمينه ي برنامه تربيتمعلم پيشنهاد میکند.
ويليج و ريمرز 2در سال  2000در پژوهش خود با عنوان "رشد حرفهاي معلمان بهعنوان يادگيرندگان
در طول عمر :الگوها ،تمرينها و عوامل مؤثر در آن" نظام آموزش معلمان و نحوه توسعه حرفهاي آنان
را در  15کشور انگلستان ،آلمان ،هلند ،اسپانيا ،سوئد ،پرتغال ،اوکراين ،ژاپن ،چين ،مالزي ،سنگاپور،
استراليا ،اسراييل ،آمريکاي شمالی و کانادا مقايسه کردند .نتايج اين مطالعه نشان داد که توسعه حرفهاي
معلمان بايد بهعنوان فرايندي تلقی شود که از دوره پيش از خدمت شروعشده و تمام طول زندگی فرد
را دربرمی گيرد و توسعه حرفهاي آنان بايد بهطور نظاممند طراحی ،حمايت ،بودجهبندي و بررسی شود.
اين نظام بايد موجب ارتقاء و اثربخشی معلمان شود .محور برنامههاي پيش از خدمت بايد دانش تعليم
و تربيت ،همراه با تمرينات عملی باشد .اين برنامهها بايد معلمان را آماده سازند که در موارد گوناگون و
پيچيده به گروههاي متفاوت دانش آموزان تدريس کنند .همچنين هدف برنامههاي توسعه حرفهاي
معلمان بايد با اهداف برنامه درسی منطبق باشد.
مبانی نظری
کالجهاي تربيتمعلم در جهان را میتوان ازجمله حسییاسترين و مهمترين مؤلفههاي نظام تعليم و
تربيت دانست؛ چراکه موفقيت و عدم موفقيت در ايجاد تحول و شايستگی هر نظام آموزشی ،منوط به
توانمنديها و قابليتها و شايستگیهاي حرفهاي معلمانی است که مجريان اصلی برنامههاي درسی در
محيطهاي واقعی میباشند .صاحبنظران تعليم و تربيت معتقدند شايستگی هر نظام آموزشی بهاندازه
شاي ستگی معلمان تربيت شده در آن نظام ا ست .بر ا ساس اعالميه جهانی "آموزش براي همه" که در
سال  ،1990اجالس جهانی آموزشوپرورش در يونسکو آن را صادر کرده ،يکی از زيرساختهاي مهم و
کارساز در اين زمينه بهسازي تربيتمعلم قلمداد شده است (رؤوف.)1379 ،
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روزا ماريا تورس ، )2001(1در کتاب خود اصییالح کيفيت آموزش را درگرو صییالحيتهاي حرفهاي
معلمان دانسییته و معتقد اسییت تغيير در نظام تعليم و تربيتمعلمان آينده ضییروري اسییت .وي برنامه
يادگيري معلمان پيش از خدمت و ضییمن خدمت را بهمنزله يک پيوسییتار نظاممند تلقی و نوسییازي
برنامههاي در سی تربيتمعلم ازنظر هدف ،محتوا ،رويکردها ،روشها ،منابع و و سايل را پي شنهاد کرده
ا ست .رؤوف نيز در تحقيق خود پيرامون برر سی جنبش جهانی براي به سازي تربيت معلم منتخبی از
عمدهترين طرحهايی را که ک شورهاي صنعتی و غير صنعتی بر ا ساس نيازها و شرايط و امکانات خود
درزمينهی تربيتمعلم به اجرا گذاشتهاند ميان سالهاي  1980-1994ارائه داده و معتقد است که همه
کشییورها بهضییرورت توجه به تغيير و بازسییازي برنامههاي تربيتمعلم پی بردهاند و برنامههاي تغيير را
دنبال میکنند (مواليی نژاد و ذکاوتی .)86
بیترديد آموزشییياران توانمند میتوانند فراهم سییازنده پيشییرفت و بالندگی جامعه باشییند چراکه
پرورش نسیییل آينده بر عهده آنان و وابسیییته به مهارت هاي حرفهاي آنان اسیییت و ازآنجاکه
دانشآموختگان دانشییگاه تربيتمعلم به پيکرهي آموزشوپرورش باز میپيوندند بنابراين برنامههاي
درسی اين دانشگاهها بايد بسترساز رشد حرفهاي آنان باشد.
در آموزشوپرورش به هيچ تحول علمی يا نوآوري مطلوب نمیتوان دسیییت يا فت مگر اين که
پي شاپيش در شيوههاي کاري معلمان ،بهعنوان کارگزاران واقعی ،تغييرات متنا سب به وجود آيد .رمز
سالمتی و بالندگی نظامهاي تعليم و تربيت را بايد در سالمت ،ر شد و بالندگی معلم ج ستجو کرد.
نخ ستين تغييرات در حوزه برنامه در سی تربيتمعلم ،در سال  1359صورت گرفت که بر ا ساس آن
ضمن پيشنهاد سرفصلهاي جديد براي دروس تربيتمعلم کتابهاي درسی جديدي نيز در اين زمينه
از سوي دفتر برنامهريزي و تأليف کتب در سی تهيه شده و براي تدريس به مراکز تربيتمعلم ابالغ
گرديد (ملکی .)1391 ،در سییال  1368بهمنظور اصییالح و بازنگري دروس و برنامه درسییی دورههاي
تربيتمعلم کميته تخ ص صی برنامهريزي دروس در سازمان پژوهش و برنامهريزي آموز شی ت شکيل
گرديد .اين کميته پس از دو سال مطالعه و برر سی در سال  1370صالحيتهاي حرفهاي معلمان را
تعيين نمود تا در مراکز تربيتمعلم به اجرا درآيد .گرچه در فا صله دهه  1370تاکنون تغييرات جزئی
در اين سرفصلها صورت گرفته است ،اما کميته مذکور بر اين باور است که محتوا ،سرفصل و روش
اجراي دروس موجود در تربيتمعلم با توجه به تحوالت جهانی و نيازهاي کنونی آموزشوپرورش ايران،
نمیتواند آنطور که بايد معلمانی توانا ،شاي سته و کارآمد را براي نظام آموز شی ايران  1400تربيت
نمايد (امراله و حکيم زاده.)1393 ،
تکنولوژيها از آغاز تمدن بشییري بر نحوه زيسییت آدمی تأثير گذاشییتهاند ،درحالیکه درگذشییته
نوآوريهاي نوين اموري ا ستثنايی و گاهگاه بوده و از دو سده پيش تاکنون به صورتی شتابنده رو به
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رشد بوده است .ابعاد تحوالت تکنولوژيک در زمانه کنونی چنان گسترده و پيچيده شده که بسياري از
افراد از اسرار و گوناگونی آن سردر نمیآورند (پايا.)1386 ،
سرعت ظهور اين ابداعات بهقدري ا ست که هنوز مراحل تو سعه و همگانی شدن ا ستفاده از يک
نوآوري به پايان نرسيده ،محصولی جديدتر با امکاناتی فراتر ،راحتی بيشتر و هزينههاي کمتر ارائهشده
و ابداعات قبلی را از صحنه خارج نمايد .ازجمله عر صههايی که در چند سال اخير د ستخوش هجوم
فناوري اطالعات باهدف تحوالت بنيادين شده ا ست ،عر صه آموزش و يادگيري ا ست .ان سان براي
همگام شدن با محيط در حال تغيير اطراف خود بايد به دنبال شيوهها و رويههاي جديدي براي انتقال
دانش و افزايش يادگيري با شد .تمدن موج سوم جهت افزايش دانش افراد جامعه ،به ابزار قدرتمندي
نياز داشت که بهموقع ،کمهزينه ،سريع و معتبر باشد (فيضی و همکاران.)1383 ،
پلگروم )2001( 1معتقد اسییت که عصییر اطالعات موجب به وجود آمدن مجموعه کلی از تفکراتی
درباره لزوم اصییالحات آموزشییی در جوامع ،جهت هماهنگی و سییازگاري با ابزارهاي جديد اطالعاتی
مدنظر هسیییت .بطوريکه (يانگ )1991 ،2خاطرنشیییان میکند بکار بردن رايانهها در آموزش نهتنها
بهعنوان ابزار و و سيله مدنظر قرار میگيرند بلکه بهعنوان هدف در آموزش مبناي سيا ستهاي کلی
نظامهاي آموزشییی هسییت .از سییوي ديگر ،نظامهاي آموزشییی مبتنی بر فناوري اطالعات در فرايند
آموزش بشییر جايگاه مهمی يافته اسییت .روشهاي آموزش سیینتی کمتر بوسییيله مطالب ديجيتال و
شيوههاي ارائه چندرسانهاي پشتيبانی میشوند و به دنبال آن ،فرايند آموزش و تدريس ،انعطافپذيرتر
از قبل شده ا ست .امروزه نظامهاي آموز شی ب سياري وجود دارد که از فناوري اطالعات و ارتباطات
جهت آموزش و تدريس اسیییتفاده میکنند .بااينوجود ،رايانهها هيچگونه ابزار محکمی جهت ايجاد
توانمندي به ايجاد نگرش مثبت در اسییتفاده از ابزارهاي جديد و بکار بردن آنها در آموزش ايجاد
ننموده است ،از اين رويکرد ،کاربرد فناوري در آموزش امري بسيار مشکل به نظر میرسد.
بايلور و ريچی )2002( 3خاطرن شان میکنند صرفنظر از ميزان فناوري و پيچيدگی آن ،فناوري
اطالعات بدون در نظر گرفتن مهارتها ،دانش ،نگرش دان شجويان به فناوري براي کاربرد مفيد آن در
برنامههاي درسی ،امري محال و غيرممکن هست.
واتسییون )1998( 4مطالعات نشییان می دهدکه اجراي موفق فناوري و تکنولوژي آموزش بسییتگی
ب سيار زيادي دارد که تعيينکننده چگونگی ا ستفاده از اين فناوري در کالس درس ه ستند .تو سعه
نگرش مثبت به فناوري عامل اصییلی ارتقاء کاربرد فناوري در فرايند ياددهی-يادگيري اسییت و از
مقاومت مربيان در برابر کاربرد فناوري خواهد کاست.
برندنبورگ )1998( 5امروزه در نظام هاي آموزشیییی بهموجب ظهور پديده فناوري ارتباطات و
اطالعات و توجه به دانش مربوط به آن ،کليه عوامل حياتی اين نظامها را تحتالشییعاع قرار داده،
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بطوريکه ا ستفاده از فناوري به برنامه هاي در سی موجود ا ضافه گرديده و کارکرد نظامها را در انتقال
دانش و معلومات ،متحول ساخته و مفهوم يادگيري متحول گ شته و حتی ک سانی در اين نظامها بکار
گرفته می شوند که با چگونگی کاربرد آنها آشنايی کافی داشته باشند تا بتوانند موجبات بهکارگيري
ابزار هاي يادگيري نظير ف ناوري اطال عاتی و اينتر نت را در ن ظام هاي خود فراهم ن ماي ند .ف ناوري
اطالعات در آموزش بهعنوان ابزار مهارتی و دان شی براي آمادگی فراگيران جهت تحقق اهداف تو سعه
اقتصادي بکار میرود.
هاروي )1983( 1نيز اثربخشییی کاربرد کامپيوتر در آموزش را عامل اسییاسییی تعيينکننده جهت
توفيق کشورها در دستيابی به اهداف بلندمدت خود میداند.
در را ستاي تحوالت در سالهاي اخير ،آموزش و يادگيري الکترونيکی خ صو صاً يادگيري مبتنی بر
وب از اهميت بسزايی برخوردار گرديده است .امکانات ابر رسانهاي اينترنت يادگيري غيرخطی را براي
يادگيرندگان تسییهيل و کنترل آنان را بر فرايند يادگيري افزايش میدهند قابليتهاي چندرسییانهاي
امکان جمعآوري و ک سب اطالعات را ت سريع میکند) ضرابيان و زرگر .)1390 ،شبکه جهانی وب و
اينترنت ،روشهاي نوآورانه و انقالبی را در آموزش ايجاد کردهاند (کارسییول و ونکاتش .)2002 ،2از
سويی ديگر مهمترين و مؤثرترين عامل در ايجاد هرگونه تحول در آموزشوپرورش و بهبود چگونگی
تعليم و تربيت درگرو تربيتمعلمانی بامهارت هاي حرفه اي تدريس ا ست .با توجه به اينکه دان شگاه
ترب يتمعلم وظي فهي خطير ترب يت چنين آموزشییی يارانی را بر ع هده دارد و دانشآموخت گان اين
دانشگاهها به پيکرهي آموزش باز میپيوندند ،برنامههاي درسی اين دانشگاهها بايد دانشجو معلمان را
به مهارتهاي تدريس تجهيز کند .بهکارگيري فنّاوري آموز شی ازجمله کامپيوتر براي تکميل آموزش
سیینتی و يادگيري منجر به افزايش يادگيري مؤثر میشییود (دامنز .)2003 ،3از جمله ،دي يانگ و
همکاران )2005( 4و ولت و لوند )2004( 5همه به تاثير فناوري اطالعات و ارتباطات در سیییطح
يادگيري اذعان نمودند.
ازآنجاکه بهطورمعمول ،آشیینايی دانشییجويان دانشییگاه تربيتمعلم با نحوهي تدريس موضییوعات
مختلف ضروري است ،اگر دانشجو معلمان به شيوه سنتی با روشهاي تدريس آشنا شوند ،يادگيري
آنها چندان دوامی نخواهد دا شت (ابراهيمزاده .)1382 ،در حيطه آموزش ،به دليل ر سالت دان شگاه
تربيتمعلم ،مقولههايی چون ميزان پذيرش فناوري اطالعات و نوع نگرش دانشجويان به اين مقوله در
بهکارگيري فناوريهاي جديد و بخصو رايانه در فرايند يادگيري نظام آموزش ،امري بسيار ضروري
و حياتی به نظر میرسیید که با برنامهريزي دقيق در اين امر میتوان موجبات بهبود انواع آموزش
مبتنی بر فناوري اطالعات و نيز بهبود کيفيت آموزش و نيز کاهش مقاومت دانشجويان در بهکارگيري
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فناوري در امر آموزش را ايجاد نمود و با شناخت نقاط قوت و ضعف به ارتقاء و ضعيت نظام آموزش
کمک نمايد.
روششناسی مطالعه
اين پژوهش يک پيمايش تطبيقی (مقايسییهاي) اسییت .اطالعات موردنياز آن براي پاسییخگويی به
پرسییشها از طريق اسییناد و مدارک کتابخانهاي و جسییتجو در شییبکه جهانی اينترنت مرتبط مانند
يونسییکو ،ديزرتيشیین و پروکوسییت و سییايتهاي وزارت آموزش وپرورش کشییورهاي مورد مطالعه،
گردآوري شده ا ست .در مقاله حا ضر ابتدا به شرح اهداف و وظايف دان شگاههاي تربيت معلم پرداخته
شده و سپس با توجه به اينکه نظامهاي آموز شی مبتنی بر فاوا در فرايند آموزش ب شر جايگاه مهمی
يافته است ،جايگاه فناوري اطالعات و ارتباطات (فاوا) در نظام برنامه درسی مراکز تربيت معلم و فرايند
ياددهی-يادگيري دانشجو معلمان در کشورهاي انگلستان ،ژاپن ،فرانسه با ايران مورد مقايسه قرارگرفته
شده است .در اين مطالعه ،برنامه درسی تربيت معلم سه کشور ژاپن ،فرانسه و انگلستان برگزيده شده
ا ست چراکه اين سه ک شور درزمينه ي فعاليتهاي مربوط به به سازي تربيتمعلم ازجمله ک شورهاي
پيشرو بودهاند.
یافتهها
با توجه به سؤاالت مطرح شده در پژوهش بايد ا شاره دا شت که کار شنا سان مربوطه بهمنظور همگام
شدن با تحوالت و پيشرفتهاي جديد براي ايجاد تغييرات ابتدا بايد به شناسايی نوآوريها و روشهاي
تازه جسییتوجو مجهز شییوند .يکی از شییيوههاي پژوهش در اين زمينه ،انجام دادن مطالعات تطبيقی
ا ست .از اهداف ا سا سی مطالعات تطبيقی ارائه نمونههاي نوآوري و تأمين مأخذ و منابع براي سهولت
بخ شيدن به مطالعات گ ستردهاي ا ست که هر ک شور به سبب ک شف نوآوريهاي موردنياز و گزينش
نوآوري مناسب بدان دست میزند (آقازاده.)1387،
اينک در پاسییخ به سییؤاالت مذکور ،اطالعاتی که از طريق اسییناد و مدارک کتابخانهاي و جسییتجو در
شییبکه جهانی اينترنت مرتبط مانند يونسییکو ،1پروکوسییت ،2اريک 3وسییاير سییايتهاي وزارت آموزش
وپرورش کشورهاي مورد مطالعه ،گردآوريشده است ،مطرح میگردد:
 .1اهداف برنامه درسی کشورهاي موردمطالعه:
انگلستان:

بهبود بخشيدن به کيفيت تربيتمعلم هدف اصلی است .بر اساس هدف استانداردهاي کيفيت معلم در
برنامه درسی با توجه به آنچه معلمان بايد بدانند ،درک کنند و بتوانند انجام دهند ،بنانهاده شده و درسه
بخش به هم مرتبط ،تدوينشده است که عبارتاند از :ارزشهاي شغلی و حرفهاي که بر اساس آنها
نگرشها و تعهدات ،روشها و رفتارهاي مورد انتظار از معلمان مورد تأکيد است ،دانش و درک آنکه
1
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بر اعتمادبهنفس ،اقتدار و توانايی معلمان بر موضوعاتی که بايد تدريس کنند ،تأکيددارند؛ و معلمان بايد
درک روشنی از چگونگی پيشرفت دانش آموزان خود ،تدريس ،مهارتهاي برنامهريزي ،هدايت ،ارزيابی،
روشهاي تدريس و مديريت کالس داشته باشند (.محسن پور)1374،
فرانسه:

کيفيتبخ شی به تربيتمعلم هدف ا صلی ا ست .بهمنظور د ستيابی به اين هدف صالحيتها و
استانداردهاي موردنياز براي معلمان در کتاب مربوط به منابع مهارتها بهطور مفصل بحث شده است.
بر اين ا ساس معلمان دورههاي پيشدب ستان و دب ستان بهطور عمومی تربيت می شوند ،يعنی قادر
میشییوند که همه موضییوعات اين دورهها را تدريس کنند .اين صییالحيتها دربرگيرنده مهارتهاي
ا صلی حرفهاي ا ست که شامل تدريس مو ضوعات کال سی در پيشدب ستان و دب ستان ،موقعيتهاي
يادگيري ،نظم کالسی ،روشهاي ايجاد انگيزه در کالس و اخالق حرفهاي است .از معلمان دبيرستان
انتظار میرود عالوه بر موارد فوق به مطالعه عميقتر مو ضوعات آموز شی بپردازند و حرفه مندي خود
را در اين زمينه افزايش دهند ( عصاره.)1394،
ژاپن:
اهداف برنامه پيش از خدمت معلمان در قالب صالحيتها وتواناييهاي الزم براي معلمان مطرح شده
است .که عبارتاند از :داشتن حس وظيفه شناسی بهعنوان يک معلم ،شناخت عميق از رشد و توسعه
انسان ،داشتن عالقه به دانش آموزان ،کسب دانش کارشناسی نسبت به موضوعات درسی ،دارا بودن
دانش عمومی گسییترده ،کسییب مهارتهاي کاربردي آموزشییی .افزون بر اين ويژگیها و قابليتها،
معلمان بايد از ويژگیها و قابليتهايی برخوردار باشند که بهويژه براي آينده ضروري به نظر میرسند
و به ايفاي نقش در گسییتره جهانی وزندگی در حکم يک عضییو فعال جامعه در عصییر تغييرات
بپردازند(آقا زاده.)1387 ،
بررسی برنامه درسی در نظام اموزشی کشور ايران:
تجزيه و تحليل برنامه درسیی مهمترين و معتبرترين شیيوه براي شیناسیايی اليه هاي پنهان و آشیکار
رويکردهايی اسییت که در عمل سییاختار و وضییعيت برنامه درسییی يک نظام آموزشییی از خود بروز می
دهد(پوزنر،2004ارن شتاين وهانکينز .)1373در واقع مبتنی ساختن جنبه هاي عملی برنامه در سی بر
وجوه نظري و الگوسازي برنامه درسی ،مؤثرترين گام براي متمايزسازي برنامه درسی(ماهشواري.)2003
در نظام آموزش و پرورش دوره ابتدايی ايران ،تلقی برنامه درسیییی ،محصیییول گرايش غالب اسیییت.
همچنين ،در اين نظام ،محتوا به منزلة عن صر ا صلی و کتاب در سی در حکم مح صول ا صلی شناخته
شییده اسییت .همچنين مبانی دينی به منزلة مبناي اصییلی در همه ارکان برنامه ريزي درسییی در نظام
آموزش و پرورش ايران مورد تاکيد ا ست .البته اين امر پديدهاي نوظهور ني ست ،زيرا مطالعات تاريخی
ن شان می دهند که از زمان شکل گيري نهادهاي آموز شی در ايران ،هم در دوره هاي با ستان ،هم در
دوره هاي گ سترش ا سالم و نيز در دوره معا صر ،هيچ گاه برنامه آموزش ابتدايی ايران خالی از هدفهاي
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آموزش دينی نبوده ا ست .البته هدفهاي آموزش دينی در طول عمر آموز شهاي نوين ،گ سترده تر شده
اند و صراحت بيشتري يافته اند و روش آموزش دستخوش تحوالتی شده است .در مجموع ،برنامه هاي
در سی مبتنی بر آموزش دينی دوره ابتدايی ،گرچه روندي رو به بهبود دا شته اند ،اما با شکل مطلوب
فا صله دارند و نيازمند بازنگري و ا صالح ه ستند(مو سی پور ،1382شعبانی .)1385درنظام برنامه ريزي
درسییی دوره ابتدايی ايران الگوي مبتنی بر سییياسییت عمومی و حکومتمدارانه به منزلة الگوي اصییلی
سياست گذاري و نهادها و مراجع رسمی در حکم ذينفعان اصلی اين برنامه ها تلقی می شوند .اين دو
مفهوم مؤيد غلبه ساختار متمرکز و از باال به پايين ا ست .البته ميزان نفوذ ت صميمات اين سي ستم در
اليه هاي زيرين جاي ترديد دارد (يزدانی و ح سنی .)1390از سوي ديگر دي سيپلين -محوري به منزلة
الگوي ا صلی طراحی در نظام برنامه ريزي در سی دوره ابتدايی ايران شناخته شده ا ست .اما در زمينة
کارآمدي اين الگو ،ترديدهاي جدي وجود دارد .منتقدان رويکرد ديسیییيپلين -محوري معتقدند که
گ سترش سريع دانش و اطالعات ،گ سيختگی و پراکندگی بخ شهاي گوناگون برنامه هاي در سی ،عدم
ارتباط آن با واقعيتهاي زندگی شخصی و اجتماعی يادگيرندگان و عدم انطباق با گسترش سريع دانش
و اطالعات ،شاخصهاي اصلی ناکارآمدي اين رويکرد محسوب می شوند .به ويژه در دوره ابتدايی برنامه
درسی تلفيقی در حکم رويکردجايگزين ،ترجيح بيشتري دارد.
هرچندکه ارز شيابی هدف -محور به منزلة الگوي ا صلی ارز شيابی در نظام برنامه ريزي در سی ايران
بيشترين رواج را داشته است)داوودي وشکرالهی 1390؛ ماهر و همکاران 1386؛ خوشخلق و شريفی
 1385؛ فرج اللهی و حقيقی )1386البته بخشییی از مطالعات تطبيقی در اين زمينه گوياي تفاوت
اساسی در ماهيت ارزشيابی کشورهاي پيشرو در زمينه آموزش علوم و فناوري با ماهيت ارزشيابی در
ايران بوده است)جعفري هرندي و همکاران  )1388اما از آنجايی که ايران در سالهاي اخير استراتژي
تو سعه در علم و فناوري را پيش گرفته ا ست ،به نظر مير سد بايد در اين زمينه تجديد نظر ا سا سی
انجام دهد و الگوهاي ارز شيابی متنوع تري را تجربه نمايد .به ويژه که طی تقريباً ده سال گذ شته
تغييرات اساسی در نظام آموزش متوسطه ايران روي داده است .از برجسته ترين اين تغييرات که آثار
مثبت آنها به تدريج نمايان می شود ،می توان به بازبينی کتابهاي درسی مربوط به خواندن و نوشتن،
علوم ،و نيز استقرار نظام ارزشيابی توصيفی اشاره نمود .همچنين افزودن پايه ششم به دوره ابتدايی از
سییال تحصییيلی  1391از جمله آخرين تغييرات موثر براي کارآمدي نظام آموزش و پرورش ايران
محسوب می شود.
 .2جایگاه فناوری فاوا در برنامه درسی کشورهای تحت بررسی:
کشور

جایگاه فناوری فاوا در نظام برنامه درسی
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درفهرست دروس Cumputingبعد از بازنگري در برنامه درسی اين کشور درسال  2014حوزه علوم رايانه باعنوان
ماهيت آن ونياز به توجه ازجمله داليلی که براي اجباري شیییدن اين درس عنوان گرديده :اجباري متجلی شییید،
درمطالعات بنيادي شيوه هاي محاسبه وتفکر محاسباتی در طراحی وتوسعه سامانه هاي کامپيوتري که درحقيقت به
.عنوان يک رشته درسی هم تراز با دروس رياضی وفيزيک درنظرگرفته شده است
اي رايانه کنفرانس مانند روشهايی  .1بهکارگيري
انگلستان
دانشگاهها و مدارس ميان ارتباط برقراري بهمنظور فناوري از گيري  .2بهره
معلمان براي دانشجو ارزشيابی الکترونيکی پروندههاي  .3تشکيل
دانشجو معلمان سوي از مدرسه آموزان مجازي) دانش دور (ارتباط راه از  .4راهنمايی
)(Mcphee , Alastair D. & Walter M. Humess 1998

ژاپن

میشود .ارائه درسی واحد نوع سه زمينه ،اين در ژاپن در
سییاير و اينترنت پوينت ،سییواد پاور پردازنده ،شییامل و میشییوند برگزار بهصییورت کارگاهی که پايه  .1مهارتهاي
است .پايهاي الزم مهارتهاي
تفکر و شامل تدريس می شود آموز شی فناوري عنوان با که فناوري پايه مفاهيم در سی درقالب  30ساعت  .2واحد
و ارزشییيابی خلق ،انتخاب ،طراحی آموزشییی ،کالس ،الگوهاي در آموزشییی فناوري از بهرهگيري تأثير و يادگيري
پروژهاي فعاليتهاي از طريق تفکر و خالقيت يکديگر ،ارتقاي با درسییی منابع و مواد و فناوري آموزشییی تلفيق
است .درس کالس در اطالعات فناوري مناسب منابع با فعاليتهاي آموزشی مديريت و سازماندهی و فناوري
ا ست .محور  -رايانه آموزشهاي توليد و طراحی شامل و ا ست انتخابی واحد که يک ساعته  26در سی  .3واحد
ا ست الزم دانشجويان همچنين .ا ست پي شنهاد شده نيز در سی واحد هر در فناوري تلفيق  12ساعت تا  6بهعالوه
در دروس فوق عملی به تمرين دوم سییال طول در هفته ده و خدمت از پيش دوره اول سییال طول در هفته پنج
)Yoshima ,Atsushi 1986).بپردازند مدرسه

فرانسه

دوره براي معلمان و شییده زمينه سییازماندهی اين در ماژول سییاعت  15ابتدايی دوره معلمان براي فرانسییه در
صالحيتهاي کسب بر اين دورهها است .تأکيد گرفته شده نظر در خا رشتههاي در فاوا آموزش بيشتر دبيرستان
متفاوت دروس تدريس در فناوري روش تلفيق همچنين.اسییت درس کالس در فاوا کاربرد در معلمان موردنياز
آنها تلفيق شيوه و درس آن مخ صو بهرهگيري از نرمافزارهاي در سی مو ضوع هر براي و می شود داده آموزش
فعاليت اين زمينه در يکديگر با پروژه مشترک يک در کشورها اين همچنين.است ارائه شده معلمان  -دانشجو براي
) (Khvilon Evgueni ,Patru Mariana 2002دارند

ایران

پيشنياز عنوان انفورماتيک ( 3واحد) به و کامپيوتر مبانی درس گذراندن کاردانی دورههاي از برخی در ايران در
ابتدايی دوره جديد در سی برنامه در .نگذرانده با شند را درس اين دبير ستان دوره در که ا ست الزامی ک سانی براي
ارتباطات و اطالعات فناوري کاربرد باعنوان درسی ذي صالح ارسال شده مراجع تصويب براي اخيراً که مصوب) (غير
کشورها در فناوري از بهرهگيري موضوع است .هرچند پيشبينی شده کارگاهی به صورت ( 2واحد) ابتدايی دوره در
ن شده ک شورمان ارائه تربيتمعلم برنامه در من سجم به صورت هنوز مو ضوع اين اما ا ست ،برخوردار اهميتی ويژه از
.است
 .3تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات (فاوا) در نظام برنامه درسی:

يکی از اثرات مهم فناوري اطالعات در برنامه درسی ،فراهم آوردن؛ امکان بهرهگيري از يک برنامه
درسی تلفيقی است .منظور از برنامه درسی تلفيقی ،برنامههاي است که بهگونهاي فرصت الزم براي
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يادگيري تلفيقی يا مطالعه تلفيقی توسط آنها فراهم میشود .در برنامه درسی تلفيقی ديوارهاي بلند
و مستحکم ميان موضوعات و مواد درسی در رشتههاي مختلف کوتاهتر و منعطفتر میگردد .اين نوع
برنامه بيش از آنکه بخواهد دانش معينی را به دانش آموزان القا کند ،به دنبال فراهم کردن زمينههاي
الزم براي شکوفايی قابليتهاي فردي دانش آموزان و گسترش تجربههاي فردي و مستقل آنها هست.
به همين خاطر اگر بخواهيم ويژگیهاي برنامه درسی که با فناوري اطالعات و ارتباطات آميختهشده
است را بيان نماييم میتوان گفت که اين برنامه درسی از اهميتدهی است ،سرعتيادگيري-
وفراينديادهی-يادگيريدر آن باالست از سوي ديگر ميزانعالقمنديفراگيران نسبت بهيادگيري-
بيشتراستودانشباساختاريکهامکان بهرهوريازبرنامه ايی تلفيقی را ارائه می دهدوبه گونه ايی کلی
میتوان گفت که ناظر برنامهايی انعطافپذير خواهيم بود (محمودي.)1389 ،
 .4پیشنهادات و راهکارها با هدف بهسازی برنامه درسی مراکز تربیتمعلم

آموزش عالی براي رسيدن به کيفيت مطلوب آموزشی و پژوهشی نيازمند ايجاد تحوالت اساسی در
زمينههاي گوناگون است؛ تحوالتی که براي وقوع نيازمند نگاه سيستمی و نيازمند اقداماتی جدي،
اساسی و عملی بسيار فراتر از آموزش رسمی کالس میباشد .در اين زمينه تدوين و اجراي برنامههاي
استراتژيک در جهت کاربرد روشهاي ياددهی و يادگيري فاوا از طريق تشکيل کارگروههاي تخصصی
با مشارکت متخصصانی از حوزههاي گوناگون علوم تربيتی بهمنظور تدوين و تعيين اهداف ،راهبردها،
خطمشیها و اولويتها در جهت کاربرد اين روشها پيشنهاد میگردد :تبيين سياستگذاري آموزشی
صحيح ،شفافيت و جامعيت در سياستها و هدفمندي سياستگذاريهاي اجرايی باعث ايجاد فضايی
مناسب براي استفاده قابليتهاي فناوري را فراهم میکند .قانونها و الزاماتی که استفاده از فناوريها را
براي مقاصد مفرون ،تسهيل يا سخت مینمايد ،اهميت دارد .چگونگی و گستردگی بهرهگيري از
فناوري اطالعات و ارتباطات در کشورها تا حدودي با يکديگر متفاوت است اما همانطور که ديده شد
در ميان همه آنها بر ارائه دورههاي آشنايی و کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات در برنامه درسی
دانشجو-معلمان ضروري دانسته شده است ،در اين زمينه بايد در ايران نيز ابتدا صالحيتهاي الزم
بهرهگيري از فناوري اطالعات و ارتباطات در برنامه درسی تربيتمعلم تعريف شود .بر اين اساس مراکز
تربيتمعلم بايد ازنظر ساختاري با اين فناوري تجهيز شوند و امکان بهرهگيري از اينترنت فراهم شودو
چه بهتر است بهمنظور اثرگذاري بيشتر دانش و مهارت بهرهگيري از فناوري در دو بخش عمومی و
اختصاصی به دانشجو-معلمان ارائه شود .در بخش دانش و مهارت تخصصی ارائه واحدهاي يادگيري
الکترونيکی ،يادگيري مکاشفهاي (پژوهش با بهرهگيري از فاوا و اجراي پروژههاي فردي و گروهی)،
يادگيري تعاملی (دستيابی به مهارتهاي ارتباطی ميان معلم و دانشآموز و بحثهاي گروهی از طريق
فاوا و استفاده از تجارب يکديگر) پيشنهاد میشود؛ و از همه مهمتر دانشجو -معلمان از طريق ارائه
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درسهاي تلفيقی با فاوا بايد بتوانند مهارتهاي الزم درزمينهی کاربرد فاوا در کالس درس با درسهاي
دانش آموزان را به دست آورند.
بحث و نتیجهگیری
برنامه درسی نقشه اي است که در آن فرصت هاي مناسب يادگيري براي رسيدن به هدفهاي کلی و
جزئی براي گروهی از فراگيران فراهم میشیییود .براي آنکه برنامه درسیییی از قابليت اثربخشیییی الزم
برخوردار باشیید ،عوامل مختلفی میبارگی ،پديده فناوري اطالعات و ارتباطات اين توانايی را دارد که
نه بهعنوان يک ابزار بلکه بهعنوان يک زمينه سییاز تحول و نوآوري در کار آموزش مطرح شییود چراکه
در جهانی که بهسیییوي دهکده جهانی حرکت میکند ،ديگر رويه هاي سییینتی انتقال دانش هم چون
متن ،ورقه ،تمرين و مانند آنها نمی توانند توجه جوانانی را که در جهان اشباع شده از رسانهها به سر
می برند را به خود معطوف کنند .چراکه رشییید روزافزون دانش همراه با رشییید فناوري بهخصیییو
درزمينهي اطالعات و ارتباطات بهطور دائم فرآيندهاي تدريس و يادگيري را در برون و درون مدرسه
و کالس هاي درس ت حت تأثير قرار مید هد .به گو نه ايی که میتوان گ فت امروزه در ن ظام هاي
آموزشی بهموجب ظهور پديده فناوري ارتباطات و اطالعات و توجه به دانش مربوط به آن ،کليه عوامل
حياتی اين نظامها را تحتال شعاع قرارگرفته ،بطوريکه ا ستفاده از فناوري به برنامههاي در سی موجود
اضافه گرديده و کارکرد نظامها را در انتقال دانش و معلومات و مفهوم يادگيري متحول ساخته و حتی
کسانی در اين نظامها بکار گرفته می شوند بايد با چگونگی کاربرد آنها آشنايی کافی داشته باشند تا
بتوانند موجبات بهکارگيري ابزارهاي يادگيري نظير فناوري اطالعاتی و اينترنت را در نظامهاي خود
فراهم نمايند .در آموزشوپرورش کشور ايران نيز ازجمله مهمترين تحوالتی که در دهه اخير همسو با
تحوالت جهانی رخداده رو آوري کم سابقه به مباحث فناوري ارتباطات و اطالعات)فاوا (ا ست .برنامه
درسییی نيز بهعنوان عنصییر مهم آموزشوپرورش از اين قائده جدا نبوده و میبايسییت همگام با اين
تحوالت حرکت نمايد .فناوري اطالعات اغلب مسییئوالن نظامهاي آموزشییی را بران داشییته تا خود را با
اين تحول عظيم هم گام کن ند .آ مادگی معل مان عا مل مهمی براي ورود ف ناوري اطال عات به مدارس
اسیییت .تجربهي کشیییورهاي ج هان نشیییان میدهد که نوآوري آموزشیییی و اي جاد تحول در ن ظام
آموزشوپرورش بدون همراهی و پذيرش معلمان ميسییر نيسییت .درواقع کانون هر تحول و اصییالحی را
بايد در جامعهي معلمان جستجو کرد .بايد در نظام تربيتمعلم از آغاز بر همراه کردن معلمان با فرآيند
کاربرد فناوري اطالعات در کالس و مدرسه تأکيد نهاد .با توجه با اشارات قبل ،اصول مهم در توسعهي
فناوري اطالعات در تربيتمعلمان بر  3ا صل ا ستوار ا ست -1:معلمان بايد دربارهي گ سترهي و سيعی از
کاربرد رايانه در کالس و فضییاي آموزشییی مطالبی بياموزند -2.فناوري اطالعات را بايد در موقعيتهاي
آموزشی و درسی ارائه کرد و معلمان عمالً نحوهي استفاده از فناوري اطالعات را در کالس درس ببينند
و بياموزند -3.فناوري اطالعات نبايد در فضاي سنتی آموزش محدود شود (فناوري را میتوان هم براي
پشتيبانی از اشکال سنتی فراگيري و هم بهمنظور تحول آن به کاربرد) .اين درحالیکه است که برخی
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دبيران بعد از آموزش بازهم رغبتی به ا ستفاده از فناوري و تغيير روش تدريس خود ن شان نمیدهند و
روش هاي رايج را کارآمدتر و آسیییانتر میدانند .دال يل اين بیرغبتی عبارتاند از-1 :کمبود امکانات
کمکآموز شی مثل رايانه-2 ،ناآ شنايی دانش آموزان با رايانه -3 ،کم بودن ساعات کال سی-4 ،بیدقتی
دانش آموزان در کارگاهها و  -5ناهماهنگی شيوههاي ارزشيابی از کتابها با اين روش تدريس
در اين خ صو براي ورود صحيح فناوري به آموزش ،راهکارهاي روبرو پي شنهاد میگردد -1:ايجاد
ف ضاهاي برابر آموز شی :الزمهي ورود فناوري به کالسهاي درس فراهم کردن امکانات الزم در مدارس
هسییت -2 .آموزش معلمان :ارائهي واحدهاي درسییی به معلمان درزمينه ي سییختافزار و نرمافزار در
آموزش ضمن خدمت يا مراکز تربيتمعلم بايد بهگونهاي طراحی شود که به ا ستفاده از اين آموختهها
در کالس درس منتهی شیییود .در اين دورهي آموزشیییی ،معلمان بايد در مقام فراگيرنده ،نوعی الگوي
پيشیییرفتهي آموزش و يادگيري و تلفيق فناوري اطالعات در فرايند تدريس را تجربه کنند -3 .کاربرد
صیییحيح ف ناوري اطال عات براي ارت قاي سیییطح آموزشیییی و درک دانش آموزان :امروزه بر نا مه هاي
کمکآموزشی بسيار زيادي در بازار به شکلهاي مختلف وجود دارد بهگونهاي که ما بهعنوان يک معلم
نمیتوانيم از بين اينهمه تنوع ،بهترين را انتخاب کنيم .بااينوجود مشیییاهده میکنيم که هيچکدام از
اين برنامهها نتوانسته در بيشتر مواقع بر کيفيت يادگيري دانش آموزان تأثير به سزايی بگذارد همچنين
وقتی صحبت ا ستفاده از فناوري در آموزش به ميان میآيد همه تنها به ا ستفاده از رايانه براي ارائهي
مطالب توسییط نرمافزار پاورپوينت بسیینده میکنند درحالیکه اين روش تاکنون فقط توانسییته اسییت
ش یيوهي سیینتی سییخنرانی معلمان را جذابتر کند و هيچ تغييري در کيفيت يادگيري و ارتقاء سییطح
علمی و نمرات دانش آموزان و حتی آموزش آنان ايجاد نکرده ا ست .ا ستفاده از اينترنت يکی از بهترين
شیییيوه ها براي عالقهمند کردن دانش آموزان و بهروز کردن اطالعات آنان درزمي نه ي دروس مختلف
است .همچنين معلمان میتوانند براي باال بردن سطح آموزشی خود اقدام به ايجاد وبالگهايی در مورد
دروس تدريسی خود و حتی قرار دادن نمونه سؤاالت امتحانی در آن نمايند و از دانش آموزان بخواهند
با مراجعه به اين وبالگها نظرات و پيشیینهادها و مطالب جديدي را که به دسییت میآورند براي اطالع
سییاير دوسییتان خود در وبالگ قرار دهند .اين روش عالوه برايجادتعامل مؤثر بين معلم و دانش آموزان
باعث انگيزهاي براي رقابت بين دانش آموزان ايجاد میگردد.
منابع
آقازاده ،احمد( .)1387آموزشوپرورش تطبيقی ،انتشارات سمت.
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سوم ،شماره .2
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عصاره،عليرضا ( .)1394نظام اموزش وپرورش وبرنامه درسی فرانسه  .دانشنامه ايرانی برنامه درسی
في ضی ،کامران؛ رحمانی ،محمد و صدري ارحامی ،مهدي ( .)1383يادگيري الکترونيک در ايران ،م سائل و راهکارها بر
آموزش عالی ،دومين کنفرانس بين المللی مديريت ،تهران :گروه پژوهشی آريانا ،دانشکده مديريت و اقتصاد ،دانشگاه
صنعتی شريف.
فرج اللهی ،مهران و حقيقی ،فهميه ال سادات( )1386نقش ارز شيابی م ستمر در تعميق يادگيري دانش آموزان پايه دوم
مقطع ابتدايی شهر تهران .فصلنامه تعليم و تربی  ،ت سال بيست و سوم ،شماره4
ماهر ،فرهاد؛ آقايی ،اصغر؛ برجعلی ،احمد و روحانی ،عباس()1386ارزشيابی توصيفی با نظام سنتی بر اساس جوکالس،
ويژگيهاي عاطفی و ميزان خالقيت دانش آموزان دوره ابتدايی .مجله دانش و پژوهش در علوم تربيتی
ملکی ،فريده ( .)1391مقايسه نظام تربيت معلم در ايران با ساير کشورهاي جهان
محسن پور،بهرام( .)1374آموزش وپرورش وبرنامه ريزي درسی در بريتانيا  .دانشنامه ايرانی برنامه درسی
محمودي ،محمود ( )1389تاثيرفناوري اطالعات و ارتباطات در برنامه درس .تهران ،دانشگاه عالمه طباطبايی.
مو سی پور ،نعمت اهلل( .)1382تحوالت برنامه در سی آموزش دينی دوره ابتدايی ايران .دوماهنامه دان شور رفتار شماره.
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چکیده
از حدود صد سال پيش با تاسيس مراکز تربيت معلم ،تحوالت زيادي در جامعه به وجود آمد .چند سالی
است که اين نظام براي تربيت معلمان شايسته و حرفه اي دست به اقدامات زيادي زده است .کشور
ايران يکی از بحرانی ترين شرايط زيست محيطی در جهان را می گذراند و نياز است با روش هاي مختلف
سطح آگاهی عموم جامعه از مشکالت زيست محيطی و راهکار هاي حفاظت از محيط زيست را باال ببرد.
يکی از بهترين روش ها ،روش آموزش است .امروزه در مدارس تا حدودي به آموزش دانش آموزان در
زمينه ي محيط زيست پرداخته می شود .حتی در برخی از دانشگاه ها توجه به اين مسئله بسيار مهم
شده است .اما متاسفانه توجه به مسائل محيط زيست و تالش براي تثبيت رفتار هاي زيست محيطی در
دانشگاه فرهنگيان مغفول مانده است .در اين مقاله تالش شده با توضيح نقش آموزش و معلمان در
حفاظت از محيط زيست و نقش دانشگاه فرهنگيان در تربيت معلمان آگاه و مسئوليت پذير در اين
حوزه ،ضرورت توجه بيشتر دانشگاه فرهنگيان به مسائل زيست محيطی بيان شود .در پايان نيز با ارائه
ي راهکارها و پيشنهاداتی آرزومنديم روزي دانشگاه فرهنگيان به عنوان برترين دانشگاه سبز ايران معرفی
شود.

کلمات کلیدی :محيط زيست ،دانش زيست محيطی ،دانشگاه فرهنگيان ،تربيت معلم ،معلمان
شايسته
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 .1مقدمه
بحرانی بودن تمامی شاخصهاي محيط زيست در کشور ،سياستهاي کالن ناظر بر محيط زيست را به
دغدغهاي عمومی ،گسترده و دراز دامنه تبديل کرده است .سياستهاي کالنی که اولين طراحی آن ها
در برنامه ي پنج سالهي توسعه ،يعنی مهمترين سند باالدستی کشور پس از قانون اساسی صورت
میپذيرد.
استفاد از ظرفيت هاي سازمانی ،تشکل هاي مردمی ،همگامی مراکز آموزشی و استفاده از پتانسيل بالقوه
مدارس و دانشگاه ها ،به ويژه دانشگاه فرهنگيان می تواند احساس وظيفه در قبال محيط زيست و
پاسخگويی به نيازهاي جامعه را به همراه داشته باشد .همچنين آشنايی با اسناد باالدستی در حوزه
محيط زيست ،همراهی و پيگيري خاستگاه هاي آنها توسط آحاد ملت ،مسيري است که جز با آموزش،
تکرار و تمرين در بين اقشار مختلف مردم ميسر نخواهد بود .پا نهادن در اين مسير و آشنا نمودن قشر
وسيعی از جامعه به عنوان دانش آموزان و آينده سازان ايران اسالمی از اهميت ويژه اي برخوردار بوده
و نقش معلمان را در نهادينه سازي فرهنگ و اخالق زيست محيطی بيش از پيش برجسته می نمايد.

 .2سیر تاریخی نظام تربیت معلم
تعليم و تربيت امري وقت گير ،پر ثمر و در عين حال دشوار است که در آن معلمان نقطه ي آغاز هر
تحول آموزشی و پرورشی هستند .موضوع تربيت معلم و سير تاريخی و تکوينی آن در آموزش و پرورش
معاصر ايران از موضوعات مهمی است که می تواند حال و آينده را به گذشته پيوند دهد .تاريخچه ي
تعليم و تربيت در ايران نشان می دهد که توجه به آداب معلمی و متعلمی و تکريم شخصيت معلمان
مورد توجه بسيار بوده است .تا زمان دارالمعلمين و دارالمعلمات در سال ،1297معلمان مکتب خانه ها
و مدارس در مراکزي که اختصا به تربيت معلم داشته باشند تربيت نمی شدند بلکه معموال از ميان
طالب ساعی و با استعداد انتخاب می شدند .با تاسيس دارالفنون در سال 1228و شکل گيري وزارت
علوم در سال 1232و ايجاد مدارس جديد و افزايش تعداد دانش آموزان ،نياز به معلمان به خوبی احساس
شد .بنابراين از سال  1297تا کنون استفاده از معلمان کارآمد و شايسته مورد توجه و تاکيد صاحب
نطران تعليم و تربيت ايران قرار گرفته است .در طی اين صد سال مراکز تربيت معلم به شرح زير تاسيس
و توسعه يافتند ]5[ :
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 2.1تاسیس دارالمعلمین و دارالمعلمات و دیگر مراکز تربیت معلم ( : )1312_1297دارالمعلمين
مرکزي ،مدرسه اي دولتی و رايگان بود و تحت نظر وزارت معارف اداره می شد .وظيفه ي آن تامين
معلم براي مدارس ابتدايی و دوره ي اول متوسطه بود.
 2.2تاسیس دانشسرا های مقدماتی و عالی و دیگر مراکز و تصویب قانون تربیت معلم
( : )1357_1312به موجب قانون تربيت معلم دولت مکلف شد از فروردين  1313تا مدت  5سال25 ،
باب دانشسراي مقدماتی و يک باب دانشسراي عالی دختران درتهران و واليات ديگر تاسيس کند و
دانشسراي عالی پسران را نيز تکميل کند .با تاسيس دانشسرا هاي مقدماتی دارالمعلمين و دارالمعلمات
تعطيل شد .گرچه دانشسراها از مهمترين مراکز تربيت معلم بودند ولی بنا به ضرورت مراکزي ديگر براي
تربيت و تامين معلمان نيز به وجود آمدند .اين مراکز عبارت بودند از :دانشسراهاي تربيت بدنی،
کشاورزي ،عشايري ،هنري ،راهنمايی ،دوره ي تربيت معلم حرفه اي ،سپاه دانش و ....
 2.3بازنگری در برنامه های تربیت معلم و گسترش مراکز ( : )1381_1357پس از انقالب اسالمی
در اساسنامه ها ،برنامه هاي درسی و آيين نامه هاي آموزشی و امتحانی مراکز تربيت معلم تغييراتی به
وجود آمد .بنابراين در فاصله ي سال هاي  58تا  81مراکز متعددي براي تامين معلمان دوره ي ابتدايی
و راهنمايی و همچنين مراکز تربيت دبير داير گرديده و از نظر کمی و کيفی توسعه ي قابل توجهی
داشته است.
 2.4دوره ی رویکرد های مختلف به تربیت و تامین معلم ،تعطیل یا محدود شدن تدریجی
مراکز تربیت معلم ( :)1390_1381از سال  81مراکز تربيت معلم دو و چهار ساله تعطيل شدند و
فضاهاي گسترده ي مراکز تربيت معلم بدون استفاده ماندند .علی رغم تاکيدها و تذکرات مکرر رهبر
انقالب مبنی بر احيا و تقويت تربيت معلم و اهميت جذب ،تعليم و تربيت معلم از طريق مراکز شبانه
روزي ،روند تضعيف مراکز و سپردن امر تربيت معلم به دانشکده ها يا جذب به شيوه هاي ديگر ادامه
يافت .معلمان طی اين سال ها از طريق سرباز معلم يا استخدام حق التدريسی تامين می شد.
 2.5تجمیع مراکز تربیت معلم و تاسیس دانشگاه فرهنگیان ( 1390تا کنون) :پس از تصويب
طرح تحول بنيادين در آموزش و پرورش ،اساسنامه دانشگاه فرهنگيان در سال  90به تصويب شوراي
عالی انقالب فرهنگی رسيد و توسط رئيس جمهور وقت ابالغ شد .در اين سال با تجميع مراکز تربيت
معلم ،دانشگاه فرهنگيان تشکيل شد .در پی آن براي به روز رسانی ساختار و برنامه ها تغييرات گسترده
اي آغاز شد .بررسی ها نشان می دهد که در تمامی رشته هاي دانشگاه فرهنگيان در مقايسه با مراکز
تربيت معلم ،تعداد کل واحد ها و همچنين دروس مرتبط با مهارت هاي معلمی افزايش يافته و با ارائه
ي دروس ميان رشته اي موضوعی_تربيتی ،طرحی نو و خالقانه ارائه شده است که می تواند به تربيت
معلمان حرفه اي تر بينجامد]14[.
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 .3اسناد باال دستی در حوزه ی آموزش و محیط زیست
 3.1قانون اساسی کشور []16
با وجود اينکه مهمترين اصل قانون اساسی مرتبط با آموزش محيط زيست اصل  50است اما اصول ،3
 147 ،100 ،51 ،45 ،43 ،8نيز از اين بعد قابل تفسير است.
 3.1.1اصل  50قانون اساسی :در جمهوري اسالمی ايران ،حفاظت محيط زيست که نسل امروز و نسل
هاي بعد بايد در آن حيات اجتماعی روبه رشدي داشته باشند ،وظيفه عمومی تلقی می گردد .از اين رو
فعاليت هاي اقتصادي و غير آن که با آلودگی محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران آن مالزمه پيدا
کند ممنوع است.
 3.2سند چشم انداز  20ساله کشور در افق ]12[ 1404
 3.2.1بند  4ويژگی هاي جامعه ي ايرانی  :برخوردار از سالمت ،رفاه و امنيت غذايی ،تامين اجتماعی،
فرصت هاي برابر ،توزيع مناسب درآمد ،نهاد مستحکم خانواده ،به دور از فقر ،فساد ،تبعيض و بهره مند
از محيط زيست مطلوب.
 3.2.2سياست هاي کلی برنامه چهارم توسعه_ فرهنگی_ قسمت  9بند  : 2کسب فناوري به ويژه
فناوري هاي نو شامل ريزفناوري و فناوري هاي زيستی ،اطالعات و ارتباطات زيست محيطی ،هوا فضا و
هسته اي.
 3.2.3سياست هاي کلی برنامه چهارم توسعه_ فرهنگی_ قسمت  : 10اصالح نظام آموزشی کشور شامل
آموزش و پرورش ،آموزش فنی حرفه اي و آموزش عالی و کارآمد کردن آن براي تامين منابع انسانی
مورد نياز در جهت تحقق اهداف چشم انداز.
 3.2.4آمايش سرزمينی_ اجتماعی_ قسمت  19بند  : 5حفاظت محيط زيست و احياء منابع طبيعی.
 3.3سند تحول بنیادین آموزش و پرورش []11
اين سند که توسط شوراي عالی انقالب فرهنگی و آموزش و پرورش در هشت بخش تنظيم شده است،
تحقق آرمان هاي انقالب اسالمی را مستلزم تالش همه جانبه و از جمله عرصه تعليم و تربيت به عنوان
مهمترين زيرساخت تعالی جامعه معرفی می کند.
آنچه که در هدف هاي کالن  1و  2و راهبردهاي  7 ،6 ،5 ،3و 8از اهداف اين سند آمده است به
صراحت موضوع حفاظت از محيط زيست را به عنوان يکی از اهداف اين سند به ميان می آورد .همچنين
استفاده از ظرفيت آموزش و پرورش به عنوان سازمان فراگير و نيروي اثرگذار اجتماعی در خدمت اهداف
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رشد و تعالی کشور به ويژه اهداف فرهنگی و اجتماعی موضوع قابل تاکيد در اين سند می باشد .موارد
زير از اين سند نيز قابل تامل هستند :
 3.3.1پيوستگی  1بند  : 6پرورش تربيت يافتگانی که با درک مفاهيم بهداشت فردي و اجتماعی و
مسائل زيست بوم طبيعی و شهري به منزله ي امانات الهی ،شايستگی حفظ و ارتقاي سالمت فردي و
بهداشت محيطی را کسب می کنند و با ورزش و تفريحات سالم فردي و گروهی به نياز هاي جسمی و
روانی خود و جامعه بر اساس اصول برگرفته در نظام معيار اسالمی پاسخ می دهند.
 3.3.2پيوستگی  8راهکار  : 1_8اصالح ،ارتقا و تغيير نگرش به آموزش و پرورش به عنوان سازمان
فراگير و نيروي اثر گذار اجتماعی در خدمت اهداف رشد و تعالی کشور به ويژه اهداف فرهنگی و
اجتماعی.
 3.3.3پيوستگی  8راهکار  : 6_8تقويت شايستگی هاي حرفه اي و اقتصادي مديران و معلمان و فراهم
آوردن ساز و کارهاي اجرايی براي مشارکت فعال و موثر ايشان در برنامه هاي تربيتی و فعاليت هاي
پرورشی مدارس.
 3.3.4پيوستگی  8راهکار  : 8_8مشارکت فعال آموزش و پرورش در مواجهه با نياز هاي فوري و عمومی
جامعه از قبيل شيوع بيماري هاي فراگير ،زلزله ،رفع بی سوادي ،حاکميت قوانين و مقررات ،حفظ و
پاکيزگی محيط زيست ،خدمت به محرومين ،حرکت هاي خير خواهانه ي مردمی و انقالبی از طريق
برگزاري دوره ها ،اردو هاي آموزشی و توجيهی براي آماده سازي مربيان و دانش آموزان.
 3.3.5بيانيه ارزش ها بند  : 7نقش معلم به عنوان هدايت کننده و اسوه اي امين و بصير در فرآيند
تعليم و تربيت و موثرترين عنصر در تحقق ماموريت هاي نظام تعليم و تربيت رسمی و عمومی.
 3.4سیاست های کلی محیط زیست (ابالغی مقام معظم رهبری) []13
مقام معظم انقالب اسالمی در اجراي بند يک اصل  110قانون اساسی ،در نامهاي به رؤساي قوا،
سياستهاي کلی محيط زيست را ابالغ کردند .ايجاد نظام يکپارچهي ملی محيط زيست ،مديريت
هماهنگ و نظاممند منابع حياتی ،جرمانگاري تخريب محيط زيست ،تهيهي اطلس زيستبوم کشور،
تقويت ديپلماسی محيط زيست ،گسترش اقتصاد سبز و نهادينهسازي فرهنگ و اخالق زيستمحيطی
از جمله محورهاي اين ابالغيه است.
برخی از بندهاي سياستهاي کلی محيط زيست که پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام
تعيين شده ،بدين شرح است:
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بند .1مديريت جامع ،هماهنگ و نظاممند منابع حياتی (از قبيل هوا ،آب ،خاک و تنوع زيستی) مبتنی
بر توان و پايداري زيستبوم بهويژه با افزايش ظرفيتها و توانمنديهاي حقوقی و ساختاري مناسب
همراه با رويکرد مشارکت مردمی
بند .12تدوين منشور اخالق محيط زيست و ترويج و نهادينهسازي فرهنگ و اخالق زيستمحيطی
مبتنی بر ارزشها و الگوهاي سازندهي ايرانی ی اسالمی.
بند .13ارتقاء مطالعات و تحقيقات علمی و بهرهمندي از فناوريهاي نوآورانهي زيستمحيطی و تجارب
سازندهي بومی در زمينهي حفظ تعادل زيستبومها و پيشگيري از آلودگی و تخريب محيط زيست.
بند .14گسترش سطح آگاهی ،دانش و بينش زيست محيطی جامعه و تقويت فرهنگ و معارف دينی
مشارکت و مسئوليتپذيري اجتماعی به ويژه امر به معروف و نهی از منکر براي حفظ محيط زيست در
تمام سطوح و اقشار جامعه.
 3.5منشور حقوق شهروندی  ،ریاست جمهوری []18
اين منشور با هدف استيفا و ارتقاي حقوق شهروندي و بهمنظور تدوين «برنامه و خطمشی دولت »،
موضوع اصل  134قانون اساسی ،تنظيم شده و شامل مجموعهاي از حقوق شهروندي است که يا در
منابع نظام حقوقی ايران شناسايی شدهاند و يا دولت براي شناسايی ،ايجاد ،تحقق و اجراي آنها از طريق
اصالح و توسعه نظام حقوقی و تدوين و پيگيري تصويب لوايح قانونی يا هرگونه تدبير يا اقدام قانونی
الزم تالش جدي و فراگير خود را معمول خواهد داشت .از مواد مهم اين منشور می توان به موارد زير
اشاره نمود :
 3.5.1ماده  : 108حق دانشآموزان است که از آموزشوپرورشی برخوردار باشند که منجر به شکوفايی
شخصيت ،استعدادها و توانائیهاي ذهنی و جسمی و احترام به والدين و حقوق ديگران ،هويت فرهنگی،
ارزشهاي دينی و ملی شود و آنها را براي داشتن زندگی اخالقی و مسئوالنه توأم با تفاهم ،مسالمت،
مدارا و مروت ،انصاف ،نظم و انضباط ،برابري و دوستی بين مردم و احترام به محيطزيست و ميراث
فرهنگی آماده کند.
 3.5.2ماده  : 113هر شهروند حق بهرهمندي از محيطزيست سالم ،پاک و عاري از انواع آلودگی ،ازجمله
آلودگی هوا ،آب و آلودگیهاي ناشی از امواج و تشعشعات مضر و آگاهی از ميزان و تبعات آاليندههاي
محيطزيست را دارد.
 3.6سند برنامه درسی کشور[]10
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در سند برنامه درسی زير عنوان هدف آموزش محيط زيست در کشور ايران به مواردي مانند رعايت
موازين اخالقی و معنوي در ارتباط با طبيعت و محيط زيست ،حفظ و تعالی محيط زيست و سرمايه
هاي طبيعی و ارزشمند دانستن مخلوقات هستی در محيط زيست اشاره شده است]19[.

 .4آموزش محیط زیست
 4.1نیاز جامعه به ارتقا دانش زیست محیطی
مجموعه فعاليت هاي بشر براي دستيابی به رفاه ،محيط زيست را تخريب کرده است .بر اساس تحقيقات
انجام شده علت دگرگونی و تخريب محيط زيست ناشی از ناآگاهی يا عدم توجه به محيط اطراف ،کمبود
آموزش هاي علمی و کارشناسانه و خودخواهی انسان و پشت کردن به ارزش ها و آداب و رسوم گذشته
در جهت حمايت از آن بوده است]15[ .
امروزه بحران هاي محيط زيست به حدي است که حتی انسان و ساير موجودات زمين را با خطر جدي
روبرو کرده است .به همين دليل مبانی نظري و نحوه ي نگرش مکاتب و بالطبع انسان ها به محيط
زيست و جهان طبيعت به عنوان عاملی مهم و تعيين کننده در تعامل انسان ها با طبيعت مورد توجه
مديران و مسئوالن جهانی و ملی محيط زيست قرار گرفته است .ايران يکی از بزرگترين بحران هاي
زيست محيطی امروز جهان که بخش عمده اي از آن مرتبط با کمبود آگاهی و ضعف دانش در زمينه
ي ارتباط انسان با محيط زيست و منابع طبيعی است را طی می کند.
قابل ذکر است موضوع محيط زيست يکی از پيش زمينه هاي اصلی در تمامی حوزه هاي ديگر اعم از
توليد ،آموزش ،اشتغال ،کشاورزي و سياست می باشد که در صورت بی توجهی به آن به طور قطع در
تمامی حوزه هاي ديگر نيز متضرر گرديده و زيان خواهيم کرد .از ديدگاه متخصصان محيط زيست ارتقاء
کيفيت زندگی بشر در چارچوب موازين توسعه پايدار ،محور اصلی آموزش هاي زيست محيطی است که
به اين منظور بايد آموزش هاي علمی و عملی الزم در جامعه توسعه يابد]8[.
 4.2نقش آموزش در حفاظت از محیط زیست
رسيدن به هدف حفاظت از محيط زيست و منابع طبيعی تنها وظيفه ي ارگان هاي درگير مانند سازمان
محيط زيست و اداره ي منابع طبيعی نيست؛ چرا که وسعت اين حوزه به حدي است که مسئوليت
بزرگ و آگاهی تک تک افراد جامعه را می طلبد .بخش مهمی از تهديدات زيست محيطی از عدم و يا
ناکافی بودن دانش و آگاهی افراد جامعه ناشی می شود و لذا آموزش می تواند نقشی مهم و بی بديل در
اين حوزه داشته باشد.
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هيچ شکی نيست که عرصه ي تعليم و تربيت يا همان آموزش و پرورش يکی از زيرساخت هاي اصلی و
بسيار مهم هر جامعه اي براي دست يافتن به توسعه اي مبتنی بر عقل ،خرد و دانايی جهت ساختن
جامعه اي قدرتمند و متعالی می باشد .از اين رو می باست نظام آموزش و پرورش با پی ريزي نظامی
کارآمد و با بهره گيري از تمام ظرفيت هاي داخلی و همچنين دانش روز دنيا ،رسيدن به پويايی و
کارآمدي نسل حاضر را راهبري و رهبري نموده و در واقع بتواند نقش معمار فرهنگی ،علمی و آموزشی
را به عنوان زيرساخت اصلی تمامی حوزه هاي ديگر به درستی ايفا نمايد.

آموزش محيط زيست يکی از راه حل هاي اساسی براي مقابله با بحران هاي محيط زيستی ناشی از
فعاليت انسان است .آموزش محيط زيست از طريق افزايش آگاهی ،بينش ،نگرش ،دانش ،مهارت و تعهد،
جلب مشارکت و ارائه ي الگو هاي عملی می تواند زمينه ساز اجراي اصول و ابعاد مندرج در اسناد
باالدستی شود .آموزش محيط زيست بنيادي ترين شيوه در حفاظت از محيط زيست بوده که هدف از
آن يافتن بهترين نظام و شيوه ي ارائه ي مطالب ،نحوه ي فعاليت ها و اجراي ساختاري است که زمينه
ساز ارتقاي آگاهی هاي محيط زيستی در سطوح جامعه می شود تا هر فرد از طريق احترام گذاشتن به
طبيعت ،خود را مسئول حفظ و حمايت محيط زيست بداند .ترديدي نيست که آموزش محيط زيست
به طور مستمر و هدف دار براي اقشار مختلف جامعه می تواند به داشتن جامعه اي با رهبران محيط
زيستی منجر شود]15[ .
آموزش و پرورش يکی از مهمترين نهاد هاي موثر در خصو اشاعه ي فرهنگ اخالق زيست محيطی
در جوامع است .آموزش مقدمه ي فرهنگ سازي است و بدون فرهنگ سازي اهداف مورد نظر محقق
نمی شوند .آموزش محيط زيست بايد در جهتی حرکت کند که دانش آموزان را به افرادي واجد رفتار
تثبيت شده در زمينه ي حفاظت ،حمايت و بهسازي محيط زيست و شهروندانی مسئول تبديل نمايد.
نظام رسمی آموزش و پرورش ايران در زمينه ي محيط زيست نسبت به سال هاي قبل گام هايی به جلو
برداشته است اما اين گام ها براي رسيدن به کمال مطلوب بسيار کوچک می نمايانند.
توجه به بحث آموزش محيط زيست و به ويژه روش هاي نوين آموزش و انتقال اطالعات در مراکز
آموزشی از يکسو و آشنايی با روش هاي ترويج اين دانش در سطح محلی و ملی براي آگاهی مردم ،از
سوي ديگر اهميت اساسی دارد .در اين راستا توجه به آموزش و ترويج محيط زيست در سطوح دانشگاهی
به عنوان يک نقطه ي شروع ضمن اينکه می تواند در پر کردن اين خالء مفيد واقع شود ،قادر است
افرادي را با تخصص ها و مهارت هاي الزم براي اشاعه ي دانش و اطالعات مربوط به محيط زيست و
بحران هاي پيش رو تربيت نمايد .آموزش محيط زيست بايد در دو سطح آموزش رسمی و غير رسمی
صورت گيرد .در آموزش رسمی تالش ها در جهت گنجاندن موضوعات زيست محيطی در دوره هاي
رسمی و قبل و بعد از دانشگاه و تربيت معلمين و افراد ماهر در به کارگيري ،توليد و انتقال دانش زيست
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محيطی مطرح است .در بعد غير رسمی آموزش بايد به نحوي باشد که تمامی عمر و به ويژه سنين بعد
از دانشگاه را براي تمام افراد دانشگاهی و غير دانشگاهی به منظور تحقق آموزش براي همه ،پوشش
دهد]17[.
يکی از موارد مهم در راستاي آموزش محيط زيست داشتن برنامه هاي جامع و منسجم است .در نظام
آموزشی ايران توجه چندانی به اين مهم نمی شود .در جهت نهادينه کردن تفکر حفاظت از محيط
زيست بايد به تمامی رده هاي مختلف آموزشی از دبستان تا دانشگاه ،آموزش عموم مردم و آموزش
متخصصان و مديران توجه وافري داشت .بخشی که در زمينه ي محيط زيست نيازمند توجه فوري دولت
است ،دوره هاي تربيت معلم می باشند]9[.
 4.3اقدامات جهانی و کاستی های درونی
 4.3.1در بخش فعاليت هاي مرتبط با آموزش محيط زيست فاصله ي بسيار زيادي بين کشور هاي
منتخب با ايران است که ناشی از وجود فاصله ي زياد بين اهداف مد نظر با برنامه ي ايجاد شده در
کشورمان است.
برجسته ترين فعاليت هاي آموزش محيط زيست در کشور هاي منتخب به شرح زير است]2[ :
آمريکا  .1 :اجراي برنامه هاي آموزشی براي معلمان  .2تدوين دستورالعمل آموزش محيط زيست براي
معلمان  .3اختصا مجموعه جوايزي براي معلمان برتر در زمينه ي آموزش محيط زيست
استراليا  .1 :تاسيس مرکز تحقيقات محيط زيست در آموزش و پرورش با جهت گيري توسعه پايدار .2
توسعه ي حرفه اي معلمان  .3تاسيس شبکه ي ملی آموزش محيط زيست با همکاري مديران آموزش
و پرورش.
ترکيه  .1 :ايجاد مديريت زيست محيطی و انجام فعاليت هاي مناسب براي توسعه ي دانش معلمان از
مسائل زيست محيطی  .2آموزش محيط زيست از پيش دبستان تا پايان دانشگاه  .3آموزش ضمن
خدمت کارکنان ،مديران ،مقامات دولتی و دانشگاهيان
چين  .1 :تصويب " برنامه ي اقدام ملی براي تبليغات و آموزش و پرورش" و پيشنهاد اينکه آموزش
محيط زيستی صرفا در دروس زيست شناسی و جغرافيا اعمال نشود بلکه در ساير دروس نيز بايد
گنجانده شود  .2فراهم کردن زمينه ي آموزش معلمان مدارس و مديران  .3تاسيس سه مرکز تربيت
معلم آموزش محيط زيست در پکن ،شانگهاي و جوکيونگ]21[ .
سوئد  .1 :اجراي آموزش محيط زيست به صورت يکپارچه  .2اجراي سمينار هاي گوناگون درباره ي
محيط زيست  .3تشکيل آژانس حفاظت از محيط زيست با هدف چاپ و نشر برنامه هاي درسی جديد،
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ارائه ي روش هاي آموزشی مناسب ،تهيه ي راهنماي معلمان ،فراهم کردن مواد درسی براي آموزش
ضمن خدمت معلمان و اجراي سمينار ها.
مالزي  :دانشکده ي دانشگاه مااليا دروس تخصصی براي آموزش مربيان ايجاد کرده است .هدف کلی در
اين دوره ها بحث درباره ي موضوعات و مشکالت زيست محيطی است .مربيان تحت تعليم با هر پيش
زمينه اي نسبت به مسائل زيست محيطی حساس می شوند با اين هدف که تجربه اي که به آن ها
انتقال می يابد در آينده به دانش آموزان منتقل می شود]8[ .
 4.3.2کمبود هاي ايران  .1 :تاسيس مرکز تحقيقات در آموزش و پرورش با هدف ارائه ي توصيه هاي
مشورتی براي تصميم گيري در زمينه ي آموزش محيط زيست به مقامات باال  .2تشکيل آژانس حفاظت
از محيط زيست با هدف چاپ و نشر برنامه هاي درسی جديد ،روش هاي آموزشی ،تهيه ي راهنماي
معلمان و فراهم آوردن مواد درسی براي آموزش ضمن خدمت معلمان در تابستان  .3تربيت معلمان
متخصص در زمينه ي محيط زيست  .4در سياست گذاري هاي آموزشی بيشتر مراکز ،موسسات و
دانشگاه ها چشم انداز روشنی در زمينه ي راهبرد هاي مورد نياز براي آگاه ساختن جامعه و مخاطبان
خود در خصو محيط زيست و نياز هاي آموزشی حال و آينده ندارند]1[.

 .5نقش معلمان در تربیت نسل دوستدار محیط زیست
شکل گيري هويت از جمله مهمترين اهداف تعليم و تربيت به حساب می آيد .از سوي ديگر معلم از
جمله مهمترين و موثرترين عناصر در فرايند تعليم و تربيت است .بنابراين معلم در فرايند فرهنگ
پذيري ،جامعه پذيري و شکل گيري هويتی ،به ويژه هويت فرهنگی دانش آموزان نقش کليدي دارد.
ترويج و آموزش در زمينه ي محيط زيست نقش اساسی در حاظت از محيط زيست دارد و امروزه معلمان
به عنوان مهمترين رکن در نظام تعليم و تربيت جامعه به حساب می آيند؛ تا جايی که با آگاهی از
تحوالت زيست محيطی و شناخت انواع دانش ها و مهارت ها قادر خواهند بود وظيفه ي خطير خود را
در آموزش حفظ محيط زيست به انجام رسانند .مسئوليت معلمان در انتقال مطالب درسی به شاگردان
خالصه نمی شود؛ بلکه بايد به گونه اي باشد که در طرز تفکر و عقايد شاگردان در زمينه ي حفظ محيط
زيست نيز تغييراتی به وجود آورد تا سبب تحول در نگرش ،افکار و رفتار فراگيران گردد]4[.
براي اطمينان از ميزان آگاهی هاي زيست محيطی و فعاليت هاي مربوط به آموزش محيط زيست ،کافی
است بازديدي از يکی از مدارس انجام گيرد تا مشاهده شود چند درصد از معلمان به آموزش مسائل
زيست محيطی به صورت جدي می نگرند و خود را درگير مسائل آموزش محيط زيست می نمايند.
تعهد معلمان نسبت به محيط زيست از عوامل موفقيت آموزش محيط زيست است و اين در حالی است
که معلمان در دوره ي تربيت معلم آموزش به خصوصی در اين زمينه دريافت نمی کنند]9[.
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در جزوه ي آموزشی معلمين و حفظ محيط زيست آمده است که مربی بايد :
 .1در مقابل موضوعات مربوط به محيط زيست احساس مسئوليت نمايد  .2براي کمک به روند آموزشی،
منابع طبيعی را بشناسد  .3چالش ها و معضالت محيط زيست را بداند  .4دوستدار طبيعت و محيط
زيست باشد  .5آگاهی افراد نسبت به مسائل زيست محيطی و يادآوري مسئوليت هاي سنگين در حفظ
و حراست از آن را به دانش آموزان القا نمايد  .6مهارت هاي الزم را در تشخيص و برطرف کردن
مشکالت زيست محيطی در دانش آموزان به وجود آورد]8[.
غايت سخن اينکه زمانی در آموزش مفاهيم محيط زيست به دانش آموزان موفق خواهيم بود که اوال
آموزشگران و معلمان ،خود به درستی تحت آموزش قرار گرفته و از نظر سطح دانش ،آگاهی و مسئوليت
پذيري در اين حوزه به درجات باال رسيده باشند و در گام بعدي دانش آموزان نيز با مفاهيم زيست
محيطی در محتواي آموزشی تحت تعليم و تربيت قرار گيرند.

 .6نقش دانشگاه فرهنگیان در تربیت معلمان آگاه به مسائل زیست محیطی
همه می دانيم که براي هر نسل دانشگاهی رسالت هاي مختلفی تعيين شده است .به زبان ساده دانشگاه
هاي نسل اول دانشگاه هايی بر مبناي آموزش بودند و فعاليت هاي آنان نيز از طريق تعليم به شيوه ي
هميشگی صورت گرفت .دانشگاه هاي نسل دوم فعاليت هاي پژوهشی و تحقيقاتی را مبناي کار خود
قرار دارند و بر همين اساس مشغول به فعاليت شدند .دانشگاه نسل سوم دانشگاهی مبتنی بر مواردي
مانند کارآفرينی و توليد ثروت بود .حال مسئوليت نسل چهارم دانشگاه هاي کشور چيست؟
چندي است که مسئولين وزارت علوم و روساي دانشگاه ها از مسئوليت پذيري اجتماعی دانشگاه ها
صحبت می کنند .اگر بخواهيم به زبان ساده مسئوليت پذيري اجتماعی را معنی کنيم ،می توان گفت
دانشگاه ها بر اساس اين رسالت ،بيشتر در جامعه حضور دارند ،با مسائل و مشکالت آن آشنا می شوند
و تالش می کنند بر اساس تخصص خود نسبت به رفع آن گام بردارند.
حل مسائل زيستی از جمله مواردي است که در راستاي رفع آن به کمک دانشگاه هاي سطح يک کشور
نياز است .در حال حاضر به عنوان مثال دانشگاه شيراز در زمينه ي رفع مشکالت زيست محيطی تاالب
بختگان مشغول فعاليت است .همچنين برخی دانشگاه ها مانند دانشگاه شهيد چمران اهواز و دانشگاه
تهران در راستاي رفع مشکالت ريزگرد ها همکاري می کنند.
با توجه به رسالت دانشگاه فرهنگيان ،يعنی پرورش معلمان شايسته و با توجه به ظرفيت ها و موقعيت
هاي بسيار مناسب آن ميتوان آموزش مسائل زيست محيطی و آشنايی کامل دانشجو معلمان و به تبع
آن دانش آموزان ،خانواده و جامعه ،را در دستور کار اين دانشگاه قرار داد .برنامه ي درسی تربيت معلم
را می توان از جمله حساس ترين و مهمترين مولفه هاي تعليم و تربيت دانست ،زيرا موفقيت يا عدم
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موفقيت در ايجاد تحول در نظام هاي آموزشی منوط به قابليت ها و توانمندي هاي حرفه اي معلمانی
است که مجريان اصلی برنامه هاي آموزشی در محيط واقعی هستند .به عبارت ديگر دانش ،توانش و
نگرش معلمان بستگی زيادي به قابليت هايی دارد که در مراکز تربيت معلم در قالب برنامه هاي درسی
به آن نائل شده اند.
در حال حاضر در چارت درسی تمامی رشته هاي دانشگاه فرهنگيان تنها يک درس عمومی دو واحدي
تحت عنوان سالمت ،بهداشت و صيانت از محيط زيست وجود دارد .با توجه به نقش بسيار مهم اين
دانشگاه در تربيت نسل هاي آينده ،نياز به وجود واحد هاي درسی بيشتر براي آگاه سازي و عالقه مندي
دانشجو معلمان نسبت به مسائل زيست محيطی احساس می شود .امروزه ديگر نقش معلمان تنها انتقال
مطالب نيست ،چرا که ايشان فراتر از آن می بايست در راستاي تحقق اهداف جامعه قدم بردارند و به
آموزش مطالب بپردازند .از آن جا که انجام اين نقش با درگير شدن معلمان با مسائل اجتماعی حاصل
می شود ،تربيت دانشجو معلمان بايد به شيوه اي باشد که موضوعات مربوط به اجتماع در ايشان نهادينه
شود تا در آموزش هاي خود اين موارد را در نظر داشته باشند]20[.
دانشجو معلمان به عنوان کسانی که قرار است در خط مقدم تربيت نسل هاي جديد جامعه قرار گيرند،
به نوبه ي خود بايد احترام قائل شدن ،احساس تعلق خاطر داشتن و به طور کلی حفاظت از محيط
زيست را به خوبی فرا گيرند .دانشگاه تربيت معلم (فرهنگيان) به عنوان قوه ي تفکر و موتور جست و
جوي آموزش و پرورش می تواند در نهادينه کردن و ايجاد زيرساخت فکري و درونی در اجراي تفکر و
عملياتی شدن تحول و توسعه ي پايدارنقش کليدي را ايفا کند.
در حال حاضر تربيت افراد ماهر در زمينه ي آموزش محيط زيست براي توسعه ي کشور امري است که
اهميت و فوريت آن اثبات شده و در کشور هاي توسعه يافته سال هاست که اجرايی شده است]15[.
بنابراين آموزش محيط زيست بايد به بخش الينفک برنامه هاي تربيت معلم تبديل شود تا کادري تعليم
ديده از معلمان با توانايی آفرينش گرايش ها و رفتار هاي صحيح نسبت به محيط زيست به وجود
آيد]9[.

 .7دانشگاه های سبز در ایران و جهان
مواد  60و  64در قانون برنامه ي چهارم توسعه ،دولت و سازمان حفاظت از محيط زيست را مکلف به
پرداختن جدي به امر آموزش محيط زيست در کليه ي واحد هاي آموزشی ،مراکز عالی و با تاکيد بر
گروه هاي اثرگذار و اولويت دار کرده است .آموزش عالی که بيانگر نوعی سرمايه گذاري در منابع انسانی
است ،در راستاي تحقق بخشيدن به اهداف توسعه ي پايدار ،ساخت يک جامعه ي سالم و پرداختن به
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اين مسائل نقش اساسی دارد .يکی از اين زمينه ها در بخش آموزش رسمی کشور در برنامه ي جامع
آموزش همگانی محيط زيست ،طرح دانشگاه هاي سبز است]7[.
تعريف دانشگاه سبز :دانشگاه سبز دانشگاهی است که در تمام فعاليت هاي آن اعم از آموزشی و پژوهشی
و تمامی خدمات موجود مثل امور اداري ،مالی ،آزمايشگاه ها ،کارگاه ها و  ...ديدگاه بهداشتی ،ايمنی
حفاظت از ميط زيست و استفاده ي کارآمد و بهينه از منابع و مواد مصرفی بتواند در تحقق اهداف
توسعه ي پايدار جامعه مورد تاکيد و عمل قرار گيرد]6[.
در طرح دانشگاه سبز ،ذهن ابتدا به سمت فضاي سبز دانشگاهی می رود اما به صورت جدي تر منظور
اداره کردن همه ي فعاليت هاي بشري و محيط زيستی در قرن  21با کمترين زيان براي محيط زيست
است که در اين طرح دانشگاه هاي سراسر جهان به عنوان يک نماد در جهت حفظ و نگهداري ،سبز
سازي و ترويج آموزش هاي اساسی در مديريت منابع محيط زيستی موثر خواهند بود.
در تمامی دانشگاه هاي جهان سيستمی به نام سيستم پايداري وجود دارد که اين امکان را می دهد تا
تمامی دا نشگاه ها ميزان پيشرفت خود را در زمينه ي توسعه ي پايدار و حفظ منابع طبيعی ارزيابی
کرده و بر اساس نوع فعاليتش در چهار رده ي پالتين ،طال ،نقره و برنز قرار گيرند .در جهان  19دانشگاه
در رده ي برترين دانشگاه هاي جهان قرار دارند .اين دانشگاه ها با ارائه ي طرح هايی براي کاهش زباله،
مصرف درست انرژي ،ارائه ي کمک هاي مالی به دانشجويان در پروژه هاي محيط زيستی ،ترويج حمل
و نقل جايگزين و ساير اقداماتی که به نفع محيط زيست خواهد بود به اين برتري دست يافته اند.
نخستين دانشگاه در جهان ،دانشگاه ايالتی کلرادو فورت کالينز ،سبزترين نهاد آموزشی در اياالت متحده
ي آمريکا است که در رده بندي پالتين در جهان قرار دارد .فضاي اين دانشگاه مجهز به اولين خانه ي
سبز خورشيدي است که از اين طريق هواي مطبوع کل مجموعه ،ارتباط مستقيمی با فضاي خارجی
سرسبز بيرونی آن دارد.
دانشگاه دوم ،کالج سبز کوه واقع در کنار درياچه اي در جنوب ورمونت است .اين دانشگاه در برنامه هاي
درسی خود آموزش هايی با عنوان پايداري محيط زيست قرار داده که براي دانشجويان مفيد بوده و به
همين دليل از نظر سطح علمی در موضوع محيط زيست به خود می بالد .اين کالج در دامنه ي يک کوه
سبز واقع شده است و به عنوان دومين دانشگاه سبز در اياالت متحده آمريکا شناخنه می شود.
دانشگاه سوم دانشگاه کالبی است که يکی از قديمی ترين دانشگاه هاي ايالت متحده ي آمريکا است.
اين کالج در سال  2013به عنوان چهارمين دانشگاه سبز در آمريکا انتخاب شد .همچنين کالبی سال
هاي زيادي است که در زمينه ي محيط زيست مطالعات گسترده اي انجام داده و به همين دليل تا
کنون جايزه هاي بسياري را دريافت کرده است .اتفاقی که در اين دانشگاه همواره جريان دارد اين است
که دانشجويان اين دانشگاه موظفند با انجام پژوهش هاي علمی و البته با همکاري اعضاي هيئت علمی،
چالش هاي پيچيده ي زيست محيطی را حل کنند.
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ايران نيز به عنوان يک کشور در حال توسعه چنان چه به محيط زيست خود ارج ننهد بدون شک با
مشکالت اساسی رو در رو خواهد بود و نخواهد توانست به اهداف توسعه اي و چشم انداز  20ساله ي
کشور دست يابد .در اين زمينه دانشگاه هاي کشور با توجه به اقليم متفاوت هر استانی فعاليت هاي
بسياري را در خصو سبز سازي دانشگاه ها انجام داده اند .دانشگاه هاي بسياري در ايران مانند دانشگاه
صنعتی اصفهان به عنوان دانشگاه پايلوت و اولين دانشگاه سبز کشور ،دانشگاه صنعتی امير کبير با تغيير
در فضاي سبز دانشگاهی خود ،دانشگاه زنجان که بر اساس رتبه بندي " گرين متريک" ،در ميان 301
دانشگاه جهان به عنوان يکی از سبزترين دانشگاه هاي جهان شناخته شد ،دانشگاه صنعتی شريف که
همواره پيش قدم در سبز سازي فضا ها و فناوري هاي نوين بوده و همچنين دانشگاه آزاد اسالمی که با
ايجاد کميته ي توسعه ي فناوري محيط زيست ،توسعه ي فناوري انرژي هاي پاک و تجديدپذير و
کميته ي توسعه ي فناوري آب ،خشکسالی ،کشاورزي و منابع طبيعی همواره در اين امور پيش قدم
بوده است]6[.

 .8نتیجه گیری
امروزه مشکالت زيست محيطی در ايران به معضل بزرگی تبديل شده است .با توجه به نقش دانشگاه
فرهنگيان به عنوان مرکز اصلی تربيت معلم در ايران و با توجه به رسالت اين دانشگاه يعنی تربيت
معلمان شايسته ،ضروري است موضوع محيط زيست را به عنوان مهمترين موضوع در مراکز تربيت معلم
مطرح کنيم؛ چرا که با تربيت معلمان آگاه و مسئوليت پذير در اين حوزه می توان آگاهی ها و مهارت
هاي زيست محيطی را به دانش آموزان ،خانواده ي آن ها و جامعه منتقل کرد.
آموزش فقط شامل انتقال مطالب نيست بلکه بخشی از آن با انجام فعاليت هاي مشارکتی در ذهن
نهادينه می شود .در نتيجه براي داشتن جامعه اي آگاه ،توانا و ماهر در حوزه ي محيط زيست ،بهتر از
تربيت معلمان کشور آغاز کنيم و با ارتقاء جايگاه دانشگاه فرهنگيان در اين حوزه و معرفی آن به عنوان
دانشگاه مادر به سبب اثربخشی آن بر قشر عظيمی از جامعه و نسل هاي آينده ،گام بلندي در کاهش
مشکالت زيست محيطی برداريم.

 .9پیشنهادات
_ افزايش فضاي سبز دانشگاه ها
_ استفاده از آبياري نوين در سطح دانشگاه ( قطره اي يا بارانی)
_ استفاده از منابع انرژي تجديد پذير
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_استفاده از شرايط اقليمی دانشگاه ها مثال جمع آوري آب باران در مناطق پر بارش يا استفاده از انرژي
خورشيدي در مناطق کويري و ....
_ افزايش ميزان عالقه ي دانشجو معلمان نسبت به محيط زيست
_ استفاده از وسايل و سيستم هاي کم مصرف در بخش اداري و خوابگاه ها
_ دو جداره سازي شيشه ها و استفاده از شيشه هاي بازتابنده جهت کاهش مصرف انرژي
_ گنجاندن واحد هاي درسی بيشتر مربوط به مسائل زيست محيطی در چارت درسی دانشجويان و
تقويت بنيه ي علمی آن ها در اين زمينه
_ برگزاري برخی از آزمون هاي درسی به صورت ديجيتال
_ ارتقاء سطح دانش اعضا در زمينه ي محيط زيست از طريق برگزاري کارگاه هاي آموزشی ،سمينار
هاي علمی و واحد هاي تفريحی و آموزشی
_ آموزش الگوي بهينه ي مصرف و الگوي پايدار توليد در جامعه
_ تدريس و آموزش اخالق زيست محيطی
_ انتشار نشريه ،جزوه و فيلم هاي آموزشی مربوط به حفاظت از محيط زيست
_ تهيه ي بروشوري جامع از مواد بازيافتی و تشويق دانشجويان و کارکنان به تفکيک زباله
_ تجهيز کتابخانه ها در زمينه ي محيط زيست
_ تشويق دانشجويان و اساتيد به انجام پروژه هاي تحقيقاتی و اجرايی در زمينه ي حفاظت محيط
زيست
_ تعامل دانشگاه فرهنگيان با ساير دانشگاه هاي به روز ايران و جهان در رابطه با آموزش محيط زيست
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امکان سنجی کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات ) (ICTدرفراینده یاددهی و یادگیری

سمیه حسینی*

چکیده

حسین احمدی مقدم**

هدف اين پژوهش امکان سنجی کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات در فرايند ياددهی و يادگيري بوده
و ،جامعه آماري آن شامل ،11000دانش آموزان و 364نفر عوامل آموزشی دوره پيشدانشگاهی شهر
زنجان که ازميان آنها بر اساس جدول تعيين حجم نمونه کوکران تعداد 371نفر دانشآموز و از عوامل
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آموزشی 187نفر با روش تصادفی ساده چند مرحلهاي ،به عنوان نمونه انتخاب شدهاند .روش پژوهش
به کار رفته توصيفی پيمايشی و از نظر زمانی يک مطالعه مقطعی و ابزار اندازهگيري پرسشنامه می-
باشد،که روايی آن توسط متخصصان تائيد شده و پايايی نيز از طريق ضريب آلفاي کرانباخ محاسبه شد،
که مقدار 30/86بدست آمد و چون باالتر از  6/.بوده ،میتوان نتيجه گرفت که ابزار از پايايی مناسبی بر
خوردار میباشد .روش آماري نيز با استفاده از نرم افزار  spssو آزمون tانجام شده است .در اين مطالعه،
امکان سنجی در پنج محور (سواد کامپيوتري ،قوانين و مقررات ،توليد محتواي آموزشی و نرم افزاري،
زير ساختهاي سختافزاري و تجهيزاتی ،نگرش عوامل آموزشی ) مورد بررسی قرار گرفت و يافتههاي
نشان داد که کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات درجامعه مورد مطالعه از نظر (سواد کامپيوتري ،قوانين
و مقررات ،توليد محتواي آموزشی ،زير ساختهاي سختافزاري و نرمافزاري ،نگرش عوامل آموزشی)
براي اجراي فناوري اطالعات وارتباطات در فرايند ياددهی و يادگيري ،معنی دار بوده و زمينه اجراي آن
فراهم می باشد.
کلید واژهها :فناوري اطالعات و ارتباطات (  ،) İCTياددهی و يادگيري ،عوامل آموزشی ،امکان سنجی،
دروه پيش دانشگاهی.
* دانشجوي مديريت فناوري اطالعات ،واحد تهران مرکز،دانشگاه آزاد اسالمی،تهران،ايران.
* *کارشناسی علوم تربيتی ،اداره آموزش و پرورش شهرستان ماهنشان ،زنجان ،ايران ( ،نويسنده
مسئول).
) ( )hosseinahmadi817@gmail.comشماره تماس.)09195249845 :

مقدمه
ورود فنآوري به عرصه حيات بشر ساختار زندگی انسانها را تحت تاثير قرار داده ودگرگونیهايی در
ساختار نظام حيات بشر(صنعت ،بهداشت ،اقتصاد ،تجارت ،پزشکی ،آموزش) ايجاد کرده است وامروزه
هرگونه فعاليت زندگی انسانها بدون کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات تقريبا غير ممکن است که بر
اين اساس میتوان قرن حاضر را عصر اطالعات و دانش عنوان کرد(فتورهچی .)50 ،1387 ،اکنون که
در حال گذر از جامعه کشاورزي و صنعت محور به دنياي دانش و اطالعات محور و يا به عبارت ديگر از
عصر فيزيکی به عصر مجازي هستيم .و الزمه زيستن درا ين عصر ،شناخت عوامل ،ويژگیها ،انحرافات
و  ....آن جامعه ،حياتی میباشد يکی از نهادهاي اجتماعی موثر اين عصر که به سبب اين تکنولوژي
دستخوش تغيير ،دگرگونی شده و زمينه رشد و پيشرفت انسان را محقق ساخته ،نهاد آموزش و
يادگيري است ،در واقع آموزش و پرورش موتور محرکه توسعه است و مسئوليت خطير تربيت نيروي
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انسانی و الزامات تکامل انسان را بعهده دارد .بنابراين تسلط بر تکنولوژي ارتباطات و اطالعات و بهرهگيري
از آن درامر استراتژيک و مهم آموزش و پرورش يکی از مولفههاي مهم قدرت در عصر حاضر محسوب
می شود .فنا وري اطالعات و ارتباطات با سرعت چشمگيري در حال گسترش است و پديده آموزش با
تکيه بر فناوري اطالعات و ارتباطات اکنون مورد توجه و رقابت فزاينده جوامع و موسسات آموزشی دنيا
قرار گرفته است .که براساس اعالم سازمان جهانی دادهها در سال  2009آموزش سنتی نسبت به آموزش
نوين مبتنی بر فن آوري اطالعات و ارتباطات درصدي معادل 25به 75می باشد(زارع.)20 ،1387 ،
کارشناسان تعليم و تربيت معتقدند که روش سنتی و قديمی آموزش که بر پايه معلم محوري و موضوع
مداري بنا شده و هدف آن يادسپاري و پر شدن ذهن و تکيه بر محفوظات میباشد ،ديگر نمیتواند
مهارتهاي فراگيران را توسعه داده و نياز آموزشی عصرحاضر را بر آورده سازد .از طرفی نيز پائين بودن
کيفيت آموزش همواره نگرانی والدين و عوامل آموزشی را به دنبال داشته است ،از اين جهت است که
آموزش و پرورش تاکنون نتوانسته در اصالح و بازسازي اجتماعی موفق شود و محدوديتها وتنگناهاي
موجود را در رويا روي با تحوالت امروزي برطرف سازد .مطالعاتی انجام شده نشان میدهد که در شيوه
سنتی آموزش50 ،درصد آموختههاي فراگيران پس از اتمام درس از بين می رود80 ،درصد آن پس از
يکسال و پس از دو سال تقريباً فراموش می شود( شکاري ،1387 ،صص.)85-92
همچنين ،افزايش تقاضا براي آموزش متناسب نياز ،افزايش هزينه آموزش و پرورش ،محدوديتهاي
مکانی ،زمانی ،عدم مطابقت با نيازهاي روز ،پيشرفتهاي علم و فن آوري و تاثير آن زندگی عوامل چالش
بر انگيزي است که پيش روي کارشناسان و متخصصان اموزشی خود نمايی کرده ،تا به فکر چاره
باشند(.بابايی.)167-184 ،1387 ،
ترديدي نيست که روش سنتی آموزش ديگر پاسخگويی اين حجم عظيم تقاضا براي آموزش نيست به
همين جهت نهضت سوادآموزي الکترونيکی به جاي سوادآموزي متعارف به عنوان يک راهکار براي ورود
به جامعه اطالعاتی مطرح شده است .در قرن بيستويکم در حوزه آموزشوپرورش با توجه به سطح
انتظارات عمومی نسبت به برون دادهاي نظام آموزشی و کاستیها و محدوديتها موجود اصالحات را
در فرآيند مدرسه ضروري ساخته است ،از اين نظر اولويت و بهسازي و سرمايهگذاري در آموزشوپرورش
روش مطمئن و برطرف کننده بحرانهاي اقتصادي ،اجتماعی و برنامهريزي کالن میباشد که بسياري
از سازمانهاي جهانی و بينالمللی بر اين امر تأکيد دارند ،براي نمونه اجالس جهانی ژنو 2003 ،تونس
2005اصول و برنامه عملی و راهکارهاي تحقق سياستها و برنامهها در سطح بين المللی ،منطقهاي،
ملی براي تحقق جامعه مبتنی بر دانشوفناوري اطالعات و ارتباطات تحت عنوان« اصالح و نوسازي در
نظام هاي آموزشی و تحول الگوهاي آموزشی يادگيري» در دستور کار خود قرار داده است ،را میتوان
نام برد( ابراهيم آبادي.)213 ،1388 ،
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سازمان بين المللی يونسکو با تغيير رويکرد جديد آموزشی با شعار آموختن براي زيستن ،آموزش مدام
العمر ،آموزش براي همه ،لزوم بهرهگيري از فناوري اطالعات و ارتباطات را در فرايند يادگيري بيش از
پيش نمايان میسازد( سليمی.)26 ،1383 ،
بر اساس گزارش محققان در سال 1999بيش از  %99بنگاههاي تربيت معلم چين ،آموزش رايانهاي را
درسی
واحد
يک
اجباري اعالم کردند و در سال2000بيش از هيجده هزار معلم از اين طريق آموزش ديدهاند و همچنين
در سال  %1997،76مدارس از فناوري اطالعات و ارتباطات در يادگيري استفاده میکند و 93درصد
مدارس متوسطه در اروپا و در ژاپن  100درصد مدارس به اينترنت متصل هستند و از اين فناوري در
يادگيري استفاده مینمايند .غالب متخصصان براين باورند که آموزش در قرن بيست و يکم بايد بر توانايی
برقراري ارتباط ،مهارت کار در گروها ،تفکر انتقادي ،سازگاري يا نو آوري ،خالقيت و آشنايی با فناوري-
هاي نوين تمرکز کند براين اساس در اجالس جهانی علم و تعهد اجتماعی ( بوداپست 1998و آموزش
عالی در قرن  21پاريس( )1998بر رويکردهاي نوين آموزشی ،پيوند هر چه بيشتر ميان آموزش با
نيازهاي جامعه ،ايفاي نقش در توليد دانش جهانی و حرکت به سوي فراگيري الکترونيکی را مورد تأکيد
قرار داده است(ابراهيم آبادي.)102 ،1388 ،
امروزه پيشرفت در فناوريهاي همچون ،رايانه ،اينترنت ،وب ،راههاي جديد را براي ايجاد و افزايش
نوين
روشهاي
تدريس و توفيق در آن پيش روي آموزگاران گشوده است (فتحی ،1384 ،صص .)40-61واژه آموزش
مبتنی بر فناوريهاي آموزشی يا آموزش الکترونيکی اولين بار توسط کراس 1وضع شد و از نظر او به
انواع آموزشهاي اشاره دارد که از فناوري اينترنت و اينترانت براي يادگيري استفاده میکنند (کوپر،2
2004به نقل از آتشک.) ،
(مايو 2005 ،به نقل از آتشک ) يادکيري الکترونيکی را يادگيري فعال و هوشمندي می داند که ضمن
فرايند
در
تحول
ياددهی –يادگيري در گسترش و تعميق و پايدار ساختن يادگيري به کمک فناوري اطالعات و ارتباطات
نقش اساسی و محوري خواهد داشت .روبرت مرداک 3معتقد است که در آينده بخش عظيمی از اينترنت
در خدمت آموزش خواهد بود .و يک موسسه تحقيقاتی اعالم نموده است که رشد اقتصاد جهان در زمينه
آموزش الکترونيکی در سال 2004به 1/23بيليون دالر که يک رشد  68درصدي را نشان می دهد،
رسيده است (آتشک ،1386 ،صص.)24-41
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کرزويل 1در مقالهاي با عنوان«ماشينهاي روانی» انقالبی را تا پايان قرن بيست و يکم پيش بينی کرده
است  .انقالبی که به تعليم و تربيت محدود نمی شود بلکه تمام روابط انسانی را دچار تحول می کند .به
نظر او در سالهاي اخير استفاده از رايانه فراگير شده و مردم همراه خود رايانه خواهند داشت .در آن
سال آموزش با رايانه صورت میگيرد و يادگيري خود راه ياب میشود .دانش آموزان با خود رايانه و لوازم
جانبی آن را حمل میکنند و يادگيري از طريق ارتباطات بی سيم مانند ،اينترنت محقق میشود .بر
اساس پيشبينی کرزويل در سال 2019در مدارس و دانشگاهها با معلمان شبيهسازي شده روبرو می
شويم .نرم افزارهاي هوشمند جايگزين معلم و استاد میشوند و همينطور وي اضافه می نمايد که در
سال ( )2039جامعهاي مبتنی بر يادگيري پديدار میشود که در آن ماشينها بدون کمک انسان آموزش
میدهند و دانش جديد را بدون مداخله انسان خلق میکنند و دخالت انسان در توليد دانش تقليل
خواهد يافت و ماشينها برخالف انسانها ساختهاي دانش را از شخصی به شخص ديگر منتقل میکند.
بنابراين متخصصان حوزه علوم رايانهاي به کمک روانشناسان و متخصصان تعليم و تربيت در پی ايجاد
نظامهاي معلم هوشمند بر میآيند  .نظامهاي معلم هوشمند به آن گونه از نظامهاي آموزش دهنده
رايانهاي گفته میشود که قادرند ميزان دانش هر دانش آموز را تشخيص دهد(.عطاران .)50 ،1387،
پژوهشها نشان داده است که در صورتی که از فناورها براي عرضه آموزش استفاده شود .دسترسی کار
آمد و به موقع را به محتواي يادگيري فراهم میسازد(کريمی.)40 ،1387،
)(Cozma,2001استدالل میکند که برنامههاي رايانهاي به ويژگیهاي خاصی نياز دارد تا الگوهاي
زندگی واقعی را براي يادگيرنده شبيهسازي کند ،وي اضافه مینمايد که رايانه و رسانههاي آموزسی
يادگيري را تحت تأثير قرار نمیدهد و به خود خود باعث يادگيري دانشجويان نمیشود ،بلکه طراحی
الگوهاي شبيه سازي شده و تعامل دانشجويان با آن الگو است که منجر به يادگيري بيشتر میشود .
زيرا رايانه صرفاً وسيلهاي است که قابليت پردازش اطالعات را فراهم ساخته و آموزش را به يادگيرندگان
عرضه می کند .کارشناسان آموزش الکترونيکی را به منزله ي رويکردي نوآورانه تلقی میکنند ،که از
امکانات وب براي دادن آموزش به مخاطب از راه دور استفاده میشود(عطاران .)80 ،1387،
اندرسون 2يادگيري الکترونيکی را چيزي بيش از ارائه محتواي آموزشی با وب میداند ،يادگيرنده و فرايند
يادگيري را نقطهي تمرکز يادگيرنده الکترونيکی میداند و يادگيري الکترونيکی را چنين تعريف میکند:
"يادگيرنده به منظور کسب دانش و ساخت معناي فردي ،رشد تجارب يادگيري دستيابی به محتواي
يادگيري ،برقرار کردن تعامل با محتوا ،مربی و يادگيرنده و براي کسب حمايت و پشتيبانی در خالل
فرايند يادگيري از اينترنت بهره میگيرد(زمانی.)23 ،1385،
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کارول 1در پروژه مدارس آينده اظهار می دارد«ما از تکنولوژي اطالعات بعنوان وسيلهاي براي طراحی
مدرسهاي که بچهها و نوههايمان در آن درس خواهند خواند استفاده خواهيم کرد .در مدرسه آينده به
ازاي هر نفر يک کامپيوتروجود خواهد داشت .تمام اين کامپيوترها به هم متصل است تا بچه ها بتوانند
در کالس با دوستانشان حرف بزنند و همينطور با ساير نقاط دنيا ارتباط برقرار نمايند» .آوردن جهان
واقعی به کالس درس پروژهاي ديگري است که از طريق تکنولوژي ،قلمرويادگيري را گسترش خواهدداد
تا دانشآموز و معلمان بتوانند با هر کس و هر منبعی ارتباط تعاملی برقرار کند و يادگيري را به زندگی،
عاليق ،و توجهات خود نزديکتر سازند(کارلوس2 ،به نقل از انصاري  ،1997،ص.)47
هنگ کنگ در سال  2004با اعالم راهبرد "قدرتمند کردن يادگيري و تدريس از طريق فناورياطالعات و ارتباطات( )ICTدر برنامهدرسی "مدارس خود اقدام کرده است ،فنالند نيز با تدوين راهبرد
 2004 -2006را هدف تبديل شدن اين کشور به يک جامعه شبکهاي و با دانش اطالعاتی قوي را دنبال
میکند .نياز سنجی و امکان سنجی و پيوند فناوري اطالعات و ارتباطات با اهداف آموزش از جمله
مواردي پيشنهادي در اين زمينه بود؛
 بررسی طرحهاي ابتکاري آموزشی در حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات نشان داد که نياز سنجی وامکان سنجی ،حمايت مالی دولتها از مشارکتهاي گروهی و وجود رويکرد پائين –باال پشتيبان اجرايی
استفاده از فناوري اطالعاتو ارتباطات در آموزش می باشد؛
 راهبرد توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات در مدارس نيوزلند طی سالهاي ( )1998-2004که باهمفکري و رايزنی عوامل آموزشی مدارس با محققان و بخشهاي اقتصادي جامعه ،مويد ضرورت اين
امر است(کيان.)45 ،1385 ،
(ويل هلم 20033به نقل از نصيري ) پژوهشی با عنوان« يادگيري مجازي از ديدگاه دانشجويان اياالت
لوا » انجام داده است اين رساله موضوع را در سه بند بررسی کرده است که نتايج بدست آمده نشان
میدهد که اکثر دانشجويان از کالسهاي مجازي تجربه مثبت داشته و بيان کردهاند که در کالسهاي
مجازي بيشتر از کالسهاي چهره به چهره مطلب ياد گرفتهاند در سال 1997مارتينز 4پژوهشی با عنوان
امکان سنجی استفاده از دورههاي ارتباط از راه دور در دانشگاههاي امريکاي التين انجام داده است .
يافتههاي پژوهش نشان میدهد که دانشجويان کارشناسی ارشد ،دکترا و مسئولين اداري ،اعضاي هيئت
علمی و مديران به برنامههاي آموزشی از راه دور نگرش مثبت دارند از نظر اقتصادي با صرفه میدانند.
مطالعات موسسه تحقيقاتی امريکا که با ارزيابی فناوري اطالعات و ارتباطات در حوزه آموزش کشورهاي
درحال توسعه پرداخته ،نشان می دهد که فناوري اطالعات و ارتباطات موجب اصالحات آموزشی و از
1
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ابزارهاي مهم توسعه آموزش وپرورش هزاره سوم می باشد .و نتايج اين مطالعات اثرات فناوري اطالعات
و ارتباطات رابر روي فراگيران مثبت ارزيابی کرده است)نصيري.)20 ،1382 ،
نتايج تحقيقات ( (Jry,2008در استراليا و( (Sanches,2008در شيلی که در زمينه امکان سنجی
و
اطالعات
فناوري
ارتباطات براي اجرايی فاوا درآموزشوپرورش انجام شده ،نشان میدهد که فناوري موجب بهبود کيفيت
آموزش و رفع بی عدالتی آموزشی می گردد .امکان سنجی اجراي نظام آموزشی مبتنی بر فناوري
اطالعاتو ارتباطات در ايران همواره مورد توجه بوده است .پژوهش کماليان و همکاران در بررسی پيش
نيازها و امکان سنجی نظام آموزشی الکترونيکی درسال 1387نشان میدهد که دانشجويان دانشگاه
سيستان و بلوچستان براي شرکت دريادگيري الکترونيکی آمادگی دارند .امکان سنجی استقرار نظام
آموزش ضمن خدمت مجازي درآموزش و پرورش که توسط فتحی در سال 1384همينطور امکان
سنجی کاربرد فناوري اطالعات وارتباطات در برنامه ريزي درسی آموزش عالی درسال 1385از همين
پژهشگر مبيين اهميت همين مساله است .اين پژوهش با تبيين هدف امکان سنجی کاربرد فناوري
اطالعات و ارتباطات در فرايند ياددهی و يادگيري در نظر دارد.
سئواالت پژوهشی
 -1وضعيت سوادکامپيوتري در بين دانش آموزان و عوامل آموزشی چگونه است ؟
 -2وضعيت قوانين و مقررات موجوددر مدارس براي کاربرد) (ICTچگونه است ؟
 -3وضعيت محتواي آموزشی توليد شده الکترونيکی در بين دانش آموزان چگونه است ؟
 -4وضيعت زير ساختهاي سخت افزاري و ابزارهاي وابستهبراي کاربرد آموزش مبتنی بر) (ICTمناسب
است ؟
 -5نگرشی دانش آموزان و عوامل آموزشی نسبت به کاربرد)(ICTدر مدارس چگونه است ؟ را مورد
بررسی قرار دهد
روش پژوهش
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تحقيق حاضراز نوع کاربردي و يک مطالعه پيمايشی و از نظر زمانی مقطعی می باشد ،و جامعه آماري
شامل دانش آموزان دوره پيش دانشگاهی به تعداد 15000نفر ،و عوامل آموزشی  364نفرکه در
سالتحصيلی  1396-1397شهرستان زنجان مشغول به تحصيل وخدمت بودهاند .که از ميان آنها با
استفاده از جدول تعيين حجم نمونه کوکران تعداد  375نفر دانش آموزو 186نفر عوامل آموزشی با روش
تصادفی ساده چند مرحلهاي به عنوان نمونه انتخاب شده است .ابزار اندازه گيري اين پژوهش پرسشنامه
محقق ساخته که روايی آن توسط متخصصين امر مورد تاييد قرار گرفته و پايايی ابزار نيز از طريق
ضريب آلفاي کرانباخ به ترتيب در دانشآموزان  0/87 ،0/78 ،0/83 ،0/85 ،0/94در عوامل اجرايی
 0/90 ،0/81 ،0/85 ،0/95بدست آمد و با ميانگين 86 /3بدست آمد چون مقدار بدست آمده بيش از
0/6بوده بنابرين میتوان نتيجه گرفت که ابزار از پاياي مناسبی برخوردار میباشد.
روش تجزیه تحلیل آماری :در اين بررسی به منظور اولويت بندي امکان سنجی الزم در شاخصهاي
مورد ارزيابی براي کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات) ( ICTاز روشهاي آماري ضريب گذاري وزنی
استفاده شده و براي توصيف صفات کيفی به محاسبه درصد ،صفات کمی به محاسبه شاخصهاي مرکزي،
و تحليل دادهها نيز ،از نرم افزار  sppsو آزمون  tبهره گرفته است.
مقایسه ،تجزیه و تحلیل توصیفی سئواالت پژوهش
مقایسه تعیین وضعیت سواد کامپیوتری منابع انسانی برای کاربرد ICTدر فرایند یاددهی و
یادگیری بر اساس دو گروه معلمان و دانش آموزان:
بر اساس اطالعات جدول شماره ( ) 1مالحظه میشود ميانگين تعيين وضعيت سواد کامپيوتري در
معلمان برابر  46/11با انحراف استاندارد  27/21و در دانش آموزان برابر 45/48با انحراف استاندارد
27/12بدست آمده است که طبق معيار 395= tو  P= /679نتيجه میشود تعيين وضعيت سواد
کامپيوتري منابع انسانی براي کاربرد ICTدر فرايند ياددهی و يادگيري بر اساس دو گروه معلمان و
دانش آموزان متفاوت است
جدول شماره( :)1مقايسه تعيين وضعيت سواد کامپيوتري دانشآموزان و معلمان براي راهاندازي ICT
درجه t
سطح
معناداري آزدي
0/693

انحراف
ميانگين

2/19 0/395 559
1/40

از انحراف
استاندارد
27/21
27/12

ميانگين

معلمان

46/51
45/48

186
375
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گروه

معلمان 1.00 M1
دانش آموزان2.00

مقایسه تعیین وضعیت (مقررات موجود) جهت راهاندازی ICTدر فرایند یاددهی و یادگیری
بر اساس دو گروه معلمان و دانشآموزان
بر اساس اطالعات جدول شماره ( )2مالحظه میشود ميانگين تعيين وضعيت مقررات موجود در معلمان
37/77با
برابر
انحراف استاندارد 21/21و در دانش آموزان برابر 27/06با انحراف استاندارد 17/21بدست آمده است که
طبق معيار  t= 6/037و  p= /000نتيجه میشود تعيين وضعيت (مقررات موجود) جهت راهاندازي
ICTدر فرايند يادهی و يادگيري بر اساس دو گروه معلمان و دانشآموزان متفاوت بوده و در معلمان
بيشتر است

جدول شماره ( :)2مقايسه ديدگاه معلمان و دانشآموزان براي تعيين وضعيت مقررات موجود جهت
راهاندازيICT
درجه t
سطح
معناداري آزدي
0/000

انحراف از ميانگين انحراف
استاندارد

1/71 6/03 559
0/89

21/21
17/21

ميانگين

معلمان

گروه

37/77
27/06

186
375

معلمان
دانش آموزان

مقایسه تعیین میزان تولید محتوا ،آموزشی ،نرمافزاری جهت راهاندازی  ICTدر فرایند
یاددهی و یادگیری بر اساس دو گروه معلمان و دانش آموزان
بر اساس اطالعات جدول شماره ( ) 3مالحظه میشود ميانگين تعيين ميزان توليد توليد محتوا ،آموزشی،
نرمافزاري جهت راه اندازي  ICTدر فرايند ياددهی و يادگيري در معلمان برابر 33/21با انحراف استاندارد
 20/13و در دانش آموزان برابر  20/71با انحراف استاندارد 19/33بدست آمده است که طبق
معيار t= 6/649و  P=0.000نتيجه میشود تعيين ميزان توليد محتوا ،آموزشی ،نرمافزاري جهت
راهاندازي  ICTدر فرايند ياددهی و يادگيري بر اساس دو گروه معلمان و دانش آموزان متفاوت بوده و
در معلمان بيشتر است.
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جدول شماره (  )3مقايسه ديدگاه معلمان و دانشآموزان براي تعيين ميزان توليد محتواي آموزشی
ICT
اندازي
راه
جهت
درجه t
سطح
معناداري آزدي
0/000

انحراف از ميانگين انحراف
استاندارد

1/62 6/469 559
1/00

20/13
19/33

ميانگين

معلمان

گروه

33/25
20/75

186
375

معلمان
دانشآموزان

مقایسه تعیین وضعیت وجود زیر ساختهای مخابراتی ،تجهیزات سخت افزاری برای راه-
اندازی  ICTدر فرایند یاددهی و یادگیری بر اساس دو گروه معلمان و دانش آموزان
بر اساس اطالعات جدول شماره ( ) 4مالحظه میشود ميانگين تعيين وضعيت وجود زير ساختهاي
مخابراتی تجهيزات سختافزاري براي راهاندازي  ICTدر فرايند ياددهی و يادگيري در معلمان برابر
 38/27با انحراف استاندارد 20/43و در دانش آموزان برابر  27/93با انحراف استاندارد 17/54بدست
آمده است که طبق معيار t= 5/84و P= 0.000نتيجه میشود تعيين وضعيت وجود زير ساختهاي
مخابراتی ،تجهيزات سخت افزاري براي راهاندازي  ICTدر فرايند ياددهی و يادگيري بر اساس دو گروه
معلمان و دانش آموزان متفاوت بوده و در معلمان بيشتر است.

جدول شماره ( ) 4مقايسه ديدگاه معلمان و دانشآموزان براي تعيين وضعيت وجود زير ساختهاي
سختافزاري جهت راهاندازيICT
درجه t
سطح
معناداري آزدي
0/000

انحراف از ميانگين انحراف
استاندارد

1/65 5/84 559
0/90

20/43
17/54

ميانگين

معلمان

گروه

38/27
27/93

186
375

معلمان
دانش آموزان

مقایسه تعیین چگونگی نگرش عوامل آموزشی (دانش آموزان ،معلمان ،عوامل اجرایی) برای
راه اندازی ICTدر فرایند یاددهی و یادگیری بر اساس دو گروه معلمان و دانش آموزان
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بر اساس اطالعات جدول شماره ( ) 5مالحظه میشود ميانگين تعيين ميزان نگرش عوامل آموزشی
(دانشآموزان ،معلمان ،عوامل اجرايی) براي راهاندازي  ICTدر فرايند ياددهی و يادگيري در گروه
معلمان برابر  51/96با انحراف استاندارد 23/02و در گروه دانشآموزان برابر 45/51با انحراف
استاندارد 28/15بدست آمده است که طبق معيار  t=2/50و P= 0.012نتيجه میشود تعيين چگونگی
نگرش عوامل آموزشی ( دانشآموزان ،معلمان ،عوامل اجرايی ) براي راهاندازي  ICTدر فرايند ياددهی
و يادگيري بر اساس دو گروه معلمان و دانش آموزان متفاوت بوده و در معلمان بيشتر است
جدول شماره  : 5مقايسه نحوه نگرش معلمان و دانش آموزان جهت راه اندازي ICT
درجه t
سطح
معناداري آزدي
0/012

انحراف از ميانگين انحراف
استاندارد

1/86 2/50 559
1/45

23/02
28/15

ميانگين

معلمان

گروه

815/96
545/51

186
375

معلمان
دانش
آموزان

وضعیت سواد کامپیوتری منابع انسانی برای کاربرد ICTدر فرایند یادهی و یادگیری چگونه
است؟
بر اساس اطالعات بدست آمده در جدول زير که با  tانجام شده مالحظه میشود که متوسط وضعيت
سواد کامپيوتري عوامل انسانی  41/78و انحراف استاندارد 27/12میباشد که طبق معيار t = 3/56و
سطح معنیداري  p= 000/0حاصل گرديد که در مقايسه با حدوسط  10درصد پائين تر بوده و تفاوت
معنیدار می باشد .نتايج بدست آمده نشانگر اين است که وضعيت سواد کامپيوتر عوامل انسانی( دانش
آموزان ،معلمان ) ...،براي اجراي آموزش به کمک  ICTمناسب است.

جدول شماره  :6آزمون تعين وضعيت سواد کامپيوتري عوامل انسانی براي کاربرد ICT
درجه t
سطح
معناداري آزدي

انحراف
ميانگين

از انحراف
استاندارد
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ميانگين

معلمان

گروه

0/000

560

27/12

1/18 3/56

وضعيت مقررات موجود در خصو
يادگيري چگونه است؟

561

45/78

عوامل انسانی

راه اندازي فناوري اطالعات و ارتباطات ICTدر فرايند ياددهی و

بر اساس اطالعات بدست آمده از  tدر جدول زير مشاهده میشود که متوسط وضعيت مقررات موجود
در مدارس 30/18با انحراف استاندارد  19/07میباشد و طبق معيار 23/7و سطح معنیداري0/000
=  Pبوده و تفاوت معنیدار می باشد اين نتايج نشان میدهد که وضعيت مقررات براي راه اندازي ICT
فرايند ياددهی و يادگيري مناسب میباشد

جدول شماره  :7آزمون تعين وضعيت مقررات موجود براي کاربرد ICTدر فرايند يادهی و يادگيري
درجه t
سطح
معناداري آزدي

انحراف از ميانگين انحراف
استاندارد

ميانگين

معلمان

گروه

نمونه
561
30/18
19/07
0/83 23/6 560 0/000
S.M
وضعیت تولید محتوای آموزشی جهت راهاندازی فناوري اطالعات و ارتباطات) ( ICTدر فرایند
و

یاددهی
یادگیری چگونه است ؟

اطالعات حاصل شده از  tدر جدول زير مبين اين است که متوسط توليد محتواي آموزشی براي راه
اندازي (24/39 (ICTو انحراف استاندارد 20/36بوده و طبق معيار  28/81و سطح معنی داري0/000
= Pمیباشد .در مقايسه با حد وسط 50درصد پائين و تفاوت معنیدار می باشد .اين نتايج میدهد که
توليد محتواي آموزشی براي راه اندازي  ICTدر فرايند ياددهی و يادگيري مناسب می باشد.

درجه t
سطح
معناداري آزدي

انحراف از ميانگين انحراف
استاندارد

197

ميانگين

معلمان

گروه

0/000

560

0/88 28/81

20/36

24/39

561

نمونه

جدول شماره  :8آزمون تعيين وضعيت توليد محتواي آموزش جهت راه اندازي ICT
وضعیت زیر ساختهای سخت افزاری برای راهاندازی فناوری اطالعات و ارتباطات)  (ICTدر
فرایند یاددهی و یادگیری چگونه است ؟
اطالعات بدست آمده از  tدر جدول زير نشان میدهد که متوسط وضعيت زير ساختهاي سختافزاري
براي راهاندازي و اجراي فناوري اطالعات و ارتباطات )  (ICTدر فرايند ياددهی و يادگيري 30/95و
انحراف استاندارد 19میباشد و طبق معيار  22/96و سطح معنی داري P= 0/000بوده که در مقايسه
با حدوسط 50درصدي پائين و تفاوت معنیدار می باشد و يعنی وضعيت زير ساختهاي سختافزاري
در مدارس براي راهاندازي و اجراي فناوري اطالعات و ارتباطات ((ICTدر فرايند ياددهی و يادگيري
مناسب میباشد

جدول شماره  :9آزمون تعيين وضعيت وجود زير ساختهاي سخت افزاري براي راه اندازيICT
درجه t
سطح
معناداري آزدي
0/000

560

انحراف از ميانگين انحراف
استاندارد
19/00

0/82 22/96

ميانگين

معلمان

گروه

30/95

561

نمونه

نگرش عوامل آموزشی برای راه اندازی فناوری اطالعات و ارتباطات)  (ICTدر فرایند یاددهی
و یادگیری چگونه است ؟
بر اساس اطالعات بدست آمده از  tدر جدول زير مالحظه میشود که متوسط چگونگی نگرش عوامل
آموزشی براي راهاندازي فناوري اطالعات و ارتباطات (47/39 ( ICTو انحراف استاندارد 26/89میباشد
و طبق معيار 1/17و سطح معنیداري  0/27بوده است و با مقايسه حدوسط  50درصدي پائين و تفاوت
معنیدار می باشد و به اين معنی که نحوه نگرش عوامل آموزشی براي راه اندازي  ICTدر فرايند ياددهی
و يادگيري مناسب بوده و در مقايسه با ساير عوامل ارزيابی شده به حدوسط نزديک می باشد.
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جدول شماره  :10آزمون تعيين وضيعت نگرش عوامل آموزشی براي راهاندازي ICTدرفرايند ياددهی و
يادگيري

درجه t
سطح
معناداري آزدي
0/027

560

انحراف از ميانگين انحراف
استاندارد
26/98

7/17 2/21

ميانگين

معلمان

گروه

47/39

561

نمونه

بحث و نتیجه گیری:
نتايج تحقيق نشان میدهد که وضيعت سواد کامپيوتري ومهارتهاي پايه اي الزم دربين دانش آموزان
و معلمان و عوامل اجرائی براي کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات درفرايند ياددهی و يادگيري معنیدار
بوده و عوامل انسانی و اجرائی آمادگی الزم را براي کاربرد فناوري در امريادگيري دارند .اين نتايج با
پژوهشهاي داخلی :باقرزاده ( ،) 1385جعفري (  ،)1386فتحی و همکاران( ) 1386و کماليان و
همکاران ( )1386مرتبط و همخوانی داشته و به اهداف مشابهی دست يافتهاند .از طرفی نيز امکان
سنجی سواد ديجيتالی يکی از مولفههاي مطالعه )(Sanches,2008درکشور شيلی بوده که با هدف
اجراي طرح فاوا براي کمک به افزايش کيفيت آموزش عمومی و رفع بی عدالتیهاي آموزشی انجام
يافته ،با اهداف اين پژوهش همسو می باشد.
طرح آموزش کارکنان معلمان به مهارتهاي هفتگانه کامپيوتر )  (ICDLدر قالب طرح فاوا از سال
82در آموزش و پرورش شروع شده و در حال اجرا است .مرحله اول اين طرح 30درصد معلمان
متوسطه 10درصد معلمان دوره راهنمايی را شامل می شده است ،پژوهشهاي انجام شده نشان میدهد
که اين روند توانسته سواد عمومی تکنولوژيکی و کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات را در فرايند ياددهی
و يادگيري معلمان ارتقاء داده و مهارت آنها را در فناوري اطالعات و ارتباطات توسعه دهد)طاليی،
.)40 ،1387
اطالعات بدست آمده از آزمون آماري سؤال پژوهشی  2نشان میدهد که وضعيت مقررات و سياستها
وراهبردهاي موجود در خصو راهاندازي فناوري اطالعات و ارتباطات در فرايند ياددهی و يادگيري
معنی دار بوده است بنابرين میتوان نتيجه گرفت که اجراي کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات در
مدارس و مؤسسات آموزشی با توجه به وضعيت موجود امکان پذير می باشد .در تاييد اين يافته پژهشی،
آتشک( )1386در مقاله خود ضمن توجه به قوانين و مقررات مرتبط با  ictدر ادارات و نهادهاي آموزشی
خاطر نشان میسازد که سياستها و مقررات ملی يکپارچه و هماهنگ در خصو استفاده از فناوري
اطالعات و ارتباطات ( فناوري اطالعات و ارتباطات ) در آموزش يکی از چالشهاي پيش روي اجراي
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يادگيري الکترونيکی در ايران میباشد و بر اين اساس بايد راهبردهاي ملی مشخص براي به کارگيري
فناوري اطالعات و ارتباطات در امر آموزش اتخاذ گردد .همچنين منتظر(  )1386خاطرنشان میسازد
که بايد در ايران برنامه مدونی که مبتنی برفناوري باشد ،تدوين شده باشد يعنی مشخص شود که نظام
اطالعاتی کشور درچهارچوپ کدام مدل توسعه فناوري شکل گرفته است و نيز سرمايهگذاري مناسب،
مرکز تصميم گيري واحد ،جز راهبردهاي توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات در فرايند ياددهی و
يادگيري به کار گرفته شود .گزارش خبرگزاري ايسنا (  )1387حاکی از اين است که کشور ايران نيز
همگام با ساير کشورهاي دنيا به تدوين طرحها ،مقررات ،سياستها و راهبردهاي در زمينه بکارگيري
فناوري اطالعات و ارتباطات در حوزه آموزشی پرداخته است .از جمله اينها ،برنامه راهبردي فاوا ( برنامه
راهبردي توسعه به کارگيري فناوري اطالعات و ارتباطات در آموزش و پرورش ) ،طرح ايجاد و توسعه
سرويسهاي شبکه ملی مدارس ،تجهيز مدارس به آزمايشگاه رايانه از ديگر سياستهاست .اجراي طرح
مدرسه هوشمند در واقع مرحله باالتري از کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات در نظام آموزشی کشور
که مبتنی بر مديريت و کنترل از طريق شبکه و رايانه بوده از ديگر سياستهاي  ictمیباشد .همينطور
طرح تکفا يا طرح توسعه کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات در سياستهاي کالن کشور در راه رسيدن
به توسعه پايدار و همه جانبه در زمينه فناوري اطالعات و ارتباطات و پروژه اتصال مدارس کشور به
اينترنت در سال 81نمونههاي از اين برنامهها و سياستهاست)محبعلی.)14 ،1386 ،
افزون بر آنها ايران در افق چشم انداز 20ساله(  )1404جامعهاي برخوردار از دانش پيشرفته ،توانا در
توليد علم و فناوري ترسيم شده است و فناوري اطالعات و ارتباطات در فرايند آموزشی ،اداري و بهره-
گيري از آموزش الکترونيکی و تهيه برنامه درسی متناسب با اين رويکرد توصيه شده است .سازمان
علمی و فرهنگی بين المللی يونسکو مجموع مطالعاتی را در زمينه طراحی و تدوين سياستها
وراهبردهاي توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات درنظام آموزشی دنيا به ويژه در کشورهاي آافريقايی و
در حال توسعه که با هدف ارتقاي کيفيت در برنامههاي درسی ،فرايند تدريس تمام مقاطع تحصيلی
بوده ،ارايه کرده است( يونسکو .) 2002 ،و همچنين براي تحقق اين سياستها به اجراي پژوهشهاي
در زمينه امکان سنجی و نياز سنجی فناوري اطالعات و ارتباطات در 14کشور افريقايی اقدام کرده
است(يونسکو.)2006 ،
تدوين راهبرد ،يادگيري براي جامعه اطالعاتی ،با هدف توسعه نيروي انسانی ،زير ساختها سختافزاري
جهت بهرهگيري از فناوري اطالعات و ارتباطات درامر يادگيري کشور استراليا و يا اقدام هنگ کنگ در
سال 2004با اعالم راهبرد "قدرتمند کردن يادگيري تدريس از طريق فناوري اطالعات و ارتباطات "
به تلفيق فناوري اطالعات و ارتباطات در برنامهدرسی مدارس خود و همچنين طراحی سياست راهبردي
سال()2004-2006فنالند با هدف تبديل شدن اين کشور به جامعه شبکهاي و با دانش اطالعاتی قوي
با اهداف آموزشی از جمله استراتژيهايی آموزش مبتنی بر فناوري اطالعات و ارتباطات ،که همسو با
اين پژهش است ،می باشد.
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توليد محتواي آموزشی و نرم افزاري جهت راهاندازي فناوري اطالعات و ارتباطات در فرايند ياددهی و
از
ديگر
يادگيري
شاخصهاي ارزيابی و سؤال پژوهشی اين پژوهش می باشد.که نتايج حاصل شده نشانگر اين يافته است
که وضعيت محتواي آموزشی و نرم افزاري توليد شدهاي که مبتنی بر فناوري اطالعات و ارتباطات باشد
تفاوت معنیداري دارد ،محتواي آموزشی مبتنی بر فناوري اطالعات و ارتباطات در دسترس فراگيران
موجود می باشد  .در تأييد اين مطلب بايد گفت که يکی از برنامههاي اصلی وزارت آموزش در سال1382
ايجاد نهضتی براي توليد و ارايه محتواي آموزشی در محيط شبکه است تا بتوانند نيازهاي مخاطبان
مختلف ( دانش آموزان ،معلمان ،مديران ) را از نظر اطالع رسانی ،خدمات رسانی ،تهيه منابع درسی و
کمک درسی برآورده سازد.و به طوريکه قبال طراحی توليد کتاب الکترونيکی در سال 1381نيز در
دستور کار قرار گرفته بود.
کزرويل خاطر نشان میسازد که در سال 2009توليد محتواي آموزشی مبتنی بر فناوري اطالعات و
ارتباطات فراگير میشود و يادگيري بصورت خود راه ياب از طريق فناوري اطالعات و ارتباطات محقق
خواهد شد .و براساس پيشبينی وي فرايند آموزش به سوي استفاده از نرم افزارهاي هوشمند به جاي
معلم واستاد پيش میرود از اين رواگر توليد محتواي درسی و فرآورده هاي آموزشی کارا و مفيد باشد
و روز به روز افزايش يابد ،گرايش دانشآموزان براي استفاده از معلمان سرخانه) خودکار ) بيشتر خواهد
شد.
پژوهش اندرسون نشان میدهد در صورتی که از فناوري اطالعات و ارتباطات براي عرضه محتواي
آموزشی استفاده شود .دسترسی کارآمدتر و به موقع توسعه يافته و يادگيري آسانتر خواهد شد
.)21
،1995
زمانی
از
نقل
به
(اندرسون،
حاصل اين پژوهشها نشانگر اين نکته است که توليد محتواي آموزشی و نرم افزاري در کاربرد فناوري
اطالعات و ارتباطات در آموزش نقش حساس و کليدي دارد .نتايج حاصل شده از پژوهش در سئوال
پژوهشی ( ) 4در زمينهي زير ساختهاي سختافزاري مدارس ،مبين اين نکته است که وضعيت زير
ساختهاي سخت افزاري و تجهيزاتی براي راه اندازي فناوري اطالعات و ارتباطات در فرايند ياددهی و
يادگيري معنیدار است بنابراين وضعيت زيرساختهاي سخت افزاري و مخابراتی همچون ساير شاخص-
هاي اين پژوهش مناسب اجراي فناوري اطالعات و ارتباطات در جريان آموزش می باشد .آنچه که
فقدان امکانات سخت افزاري و تجهيزاتی در راه اندازي فناوري اطالعات و ارتباطات در فرايند ياددهی
و يادگيري مطرح است ،چند عنصر را در بر میگيرد اولين آن واحد مرکز محاسباتی رايانه است که بايد
سرعت آنها باال باشد تا بتواند صد هزار ميليارد محاسبه را به صورت لحظهاي انجام دهد .عنصر دوم
حافظه با حجم فوق العاده زياد سه بعدي که قدرت ذخيره باالرا داشته باشد ،که به حافظهاي ليرزي و
حافظه ملکولی که دارايی امکانات سخت افزاري جهت ذخيره اطالعات وابسته معروف است ،نياز دارد.
سومين عنصر ابزار انتقال دادهها با سرعت فوقالعاده زياد از نقطهاي به نقطهاي ديگر از يک کامپيوتر به
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کامپيوتر ديگر به صورت باسيم و بی سم می باشد .فيبرنوري بهترين ابزار موجود براي انتقال دادهها با
پهناي باند بی نهايت میباشد .تحقيق نشان داده است که سخت افزار مناسب فناوري اطالعات و ارتباطات
میتواند تغيير مکان را در مضمون و در فنآموزشی که در قرن 21در قلب اصالحات آموزشی جاي دارد
تسريع بخشد .آموزش پشتبانی شده فناوري اطالعات و ارتباطات اگر با سخت افزاري مناسب و خوب
طراحی شود میتواند کسب دانش و مهارتهاي مورد نياز را براي يادگيري مادامالعمر دانشآموزان ارتقاء
دهد ،براين اساس باتالش شود تا زير ساختهاي فنی و مخابراتی براي اجراي فناوري اطالعات و
ارتباطات در فرايند يادگيري در حال حاضر تسعه يابد بطوريکه اکنون ميانگين سرانه پهناي باند
اختصا يافته به هر دانشجو در کشور  300b/sاست در حالی که اين امر در کشورهاي توسعه يافته
2 mb/sمیباشد(عطاران  ،1387 ،صص )70-63
مطالعات سبحانینژاد(  )1385نشان میدهد که تجهيزات سختافزاري و سرمايهگذاري در توسعه
فناوري اطالعات و ارتباطات)  (ICTموثرترين راه بهرهگيري از فناوري اطالعات و ارتباطات در امر
آموزشی میباشد .حاصل پژوهشهاي شيرزادي ( ،)1381اسالمی ( )1383و جوکار ( ) 1388در زمينه
زيرساختهاي سختافزاري با يافتههاي اين پژهش همخوانی دارد .مطالعات) (Roger,2007در ميان
 30کشور اروپايی در دوره ابتدايی پيرامون امکان سنجی سختافزاري ،تجهيزاتی نشان میدهد که100
درصد مدراس ابتدايی در  6کشوراول90 ،درصد همان مدارس در 15کشور وتنها سه کشور از اين
کشورها به شبکه اينترنت ،تجهيزات سختافزاري مناسب مجهز می باشد .از آن در امر آموزش بهره
میبرند .با اين حال اميد میرود با پيگيري چشم انداز  20ساله در سند توسعه  1404و همينطور
طرح راهبردي گسترش کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات در آموزشوپرورش افقهاي روشنی در
افزايش امکانات سختافزاري و تجهيزات و مهارت ديجيتالی نيروي انسانی در خصو کاربرد فناوري
اطالعات و ارتباطات در امر آموزش و ساير زمينهها برداشته شود .اطالعات بدست آمده از آزمون آماري
سئوال پژوهشی (  )5در زمينه نگرش عوامل آموزشی در باره کاربرد فناوري در فرايند يادهی و يادگيري
حاکی از اين است وضعيت نگرش عوامل آموزشی و اجراي ( دانش آموزان ،معلمان ،عوامل اجرايی )
براي اجراي فناوري اطالعات و ارتباطات در فرايند ياددهی و يادگيري تفاوت معنی داري داشته ومناسب
راه اندازي فناوري اطالعات و ارتباطات می باشد ولی در مقايسه با ساير عوامل ارزيابی شده نزديک به
حد وسط بوده است .همسو با اين پژوهش حسينی درسال 1387نشان داده که مديران و دبيران شيمی
در مورد استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات در تدريس نظر مثبت دارند .مطالعات ثابت کرده که
فناوري اطالعات و ارتباطات درمالزي يک ابزاز قرتمند بالقوه براي توسعه فرصتهاي آموزشی محسوب
میشود .و همينطور فناوري اطالعات و ارتباطات امکان يادگيري غيرهمزمان رافراهم آورده و نسل
حاضر را براي محيط کاري و شغلی آينده بهتر آماده میسازد (.) Lie .2008
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نتايج پژوهش ديگر که روي دانش آموزان 462مدرسه در امريکا انجام شده نشان میدهد که بيشتر
معلمان مدارس براي فراهم آوردن محيطهاي يادگيري مبتنی بر از فناوري اطالعات و ارتباطات اقدام
نمودهاند). (Means,1995
مطالعات انجام شده از سال1992-1998روي معلمان و دانشآموزان دوره ابتدايی 16کشور جهان نشان
میدهد از وقتی که دانشآموزان از فناوري اطالعات و ارتباطات در امر آموزش استفاده میکنند ،در
انجام اعمال پيچيده مانند مشکالت ارزشيابی ،تدوين سئواالت مناسب و همکاري با همساالن و دوستان
توفيق داشتند و يادگيري آنان توأم با انگيزه و اعتماد به نفس گشته است(.)Robertr,2007
محققان در کشور تايوان به اين نتيجه رسيدهاندکه نگرش دانش آموزان و معلمان براي به کارگيري
و
اطالعات
فناوري
ارتباطات روز به روز در حال افزايش است دانش آموزان و معلمان خود را ملزم می دانند تا از وب به
عنوان ابزار آموزشی استفاده نمايند).) Tisas,2001
نتيجه تحقيق آموزش مبتنی بر موبايل از طريق پيامک در کشور مالزي ،نشان می دهد که اين تکنولوژي
موجب انتقال سريع يادگيري و ارتقاي انگيزه فراگيران به سمت استفاده از)  (ICTدر امر يادگيري می
باشد (. )Aziant,2009
آنچه مسلم است ،اين است که کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات درتمام زمينههاي زندگی به ويژه
در فرايند آموزشی ضرورت حياتی است ،برهمين اساس و به استناد نتايج بدست آمده از اين پژوهش،
پشنهادهاي میتواند به بهبود روند آموزشی و ارتقاي اين امر کمک کند.
-

-

-

-

آموزش عوامل آموزشی و دانشآموزان به مهارتهاي هفتگانه)  (IDCLدر تمام مقاطع
تحصيلی که منجر به ارتقاي کيفيت سواد کامپيوتري خواهد بود ،استمرار يابد و بر روند آن
نظارت کافی شود ،از اين نظر الزام همکاران به داشتن صندوق پستی الکترونيکی( (Emailبراي
ارسال و انتقال اطالعات ،اداري و آموزشی و ...میتواند به ارتقاي اين امر کمک کند.
تاکيد بر طراحی و توليد محتواي الکترونيکی ،هدايت دانشآموزان به سمت استفاده آزمون
ارايه
و
کاغذ
بدون
دروس به صورت الکترونيکی مثل ( (,…,power pointانگيزه دانش آموزان را به کاربرد
)  (ICTدر فراين آموزشی ارتقا می دهد.
تجهيز و توسعه مدارس و مراکز آموزشی به تکنولوژي سخت افزاري روز ،و ارتقاي آن بر اساس
استاندارهاي الزم و به کارگيري آن در کالس درس ،زمينه اجراي طرح هوشمند سازي را فراگير
می سازد.
تقويت سازوکار انگيزشی دانش آموزان براي کاربر د ()ICTدر فرايند آموزشی با ارايه تکاليف
درسی و پروژه تحقيقی مبتنی آموزش الکترونيکی و  ....ميسر خواهد ساخت .
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 اجراي اين پژوهش در ساير مقاطع ،مناطق آموزشی میتواند به شناسايی نقاط قوت و ضعفاين امر در فرايند آموزشی کمک کند.
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The feasibility of using ICT in the teaching and learning process
Abstract:
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The purpose of this study was to determine the feasibility of the use of
information and communication technology in the teaching and learning
process. The statistical population includes 11,000 students and 364
educational agents of Zanjan pre-primary school, among which 371 students
Educational and educational factors of 187 people were selected by simple
multi-stage random sampling method. The research method used was
descriptive survey and in terms of the time of a study A questionnaire is a
cross sectional and measuring tool whose validity has been confirmed by
experts and reliability has been calculated through the Cronbach Alpha
coefficient, which is a value of 30/86 and, since it is higher than 6/6, it can
be concluded that The tool has a good durability. The statistical methods
were also performed using SPSS software and t test. In this study, five-point
feasibility study (computer literacy, rules and regulations, production of
educational content and software, hardware and equipment infrastructure,
attitudes of educational factors) were studied and the findings showed that
application Technology Information and communication in the studied
society were significant (computer literacy, rules and regulations, production
of educational content, hardware and software infrastructure, attitude of
educational factors) for implementation of information and communication
technology in the process of teaching and learning. And its implementation
is provided.
Keywords: Information and communication technology (İCT), teaching and
learning, educational factors, feasibility, pre-university education.
* Bachelor of Science, Educator, Mahan Shan, Zanjan, Iran, Personnel
Number: 12952188, (Authorized Author).
hossein ahmadi817@gmail.com))
09195471908).

(contact

us:

09129287236

and

**Bachelor of Elementary Education, Education, Zanjan, District 1, Zanjan,
Iran. (09127727405).
***Faculty of zanjan university geography group

207

صالحيتها وشايستگیهاي (مهارتهاي) الزم معلم حرفهاي
* دكتر اكبر حيدري
**حسين احمدي مقدم
***اعظم خليل پور
چكيده
هدف از این مطالعه صالحيتها وشایستگیهای (مهارتهای) الزم معلم حرفهای بوده است .روش پژوهش
توصيفی -تحليلی و از ابزار و شيوهی جمع آوری اطالعات منابع كتابخانهای ،مقاالت استفاده شده است .نتایج به
دست آمده در این مطالعه نشان داد كه فرایند آموزش در طول تاریخ بشر از دورهای به دوره دیگر پيچيدهتر و
كاملتر شده است تا آنجا كه امروزه به كمک تکنولوژیهای جدید ،ازرسانههای آموزشی نو مدد گرفته میشود.
معلم نقش اساسی را در فرایند آموزش رسمی در مدارس داشته و دارد ،به طوری كه میتوان گفت اساسیترین
عامل برای ایجاد موقعيت مطلوب در تحقق اهداف آموزشی معلم است .معلم یکی از اركان اساسی و از مهمترین
عوامل رشد در توسعه نظام آموزش و پرورش است .چون یادگيری و تربيت انسان ،فرآیندی پویا و تعاملی
ميان معلم و شاگرد است و تنها یک معلم خود ساخته و نوآور میتواند آن را بر آورده نماید .بنابراین در هر
كجا و در هر نقشی كه باشد معلم است .به هر حال آگاهی از نقشها سبب میشود كه معلم كارهای خود را
ارزیابی كند و بيشتر در رفتار و گفتار خود دقت نماید.
كليدواژهها :معلم ،صالحيت ،شایستگی ،نقش.

* دکتراي مديريت ورزشی دانشگاه تربيت مدرس تهران و مدرس دانشگاه ،مدير گروه تحقيق و پژوهش،
آموزش و پرورش استان زنجان.
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مسئول).
) ( )hosseinahmadi817@gmail.comشماره تماس)09195249845 :
***هيات علمی دانشگاه فنی حرفه ای،داتشکده فنی دختران وليعصر(عج) تهران،تهران،ایران
مقدمه
«تربيت معلم شریان حياتی هر جامعه است »  .آیت اهلل مطهری
رشد و توسعه كشورهای پيشرفته صنعتی بخصوص بعد از انقالب صنعتی اروپا ،صاحب نظران علوم اجتماعی و
اقتصادی را بر آن داشت تا عواملی را كه موجب چنين پيشرفتی گردید ،مورد بررسی قرار دهند و اهميت آنها را
در این باره معلوم دارند تا بوسيله آنها بتوانند علل عقب افتادگی كشورهای جهان سوم را مشخص سازند؛ صرف
نظر از عواملی كه این محققان و صاحب نظران بر میشمارند و اختالف نظرهای موجود ،همگی در این نکته اتفاق
نظر دارند كه مهمترین سرمایه هر كشوری ،نيروهای متخصص و كاردان آن كشور میباشند(فرخ مهر،1388 ،
ص.)44
كنکاش و جستجو در تاریخچه فرایند آموزش ،نشان میدهد كه قدمت این اصطالح به دوران آدم ابوالبشر بر
میگردد و نيز تا زمانی كه بشر به عنوان موجود زنده بر روی این كره خاكی زندگی میكند ادامه خواهد یافت.
آموزشهای بشر به طرق مختلف در طول تاریخ صورت گرفته است و این چنين ،دانستههای بشری از نسلی به نسلی
به دیگر و از دورهای به دوره دیگر انتقال یافته است؛ اما آنچه كه در این رهگذر حایز اهميت است ،آنكه فرایند
آموزش از دورهای به دوره دیگر پيچيدهتر و كاملتر شده است تا آنجا كه امروزه به كمک تکنولوژی جدید ،از
رسانههای آموزشی نو مدد گرفته می شود (شریعتمداری ،1385 ،ص .)69
تدریس به عنوان «فرایند تعامل یا رفتار متقابل معلم و شاگرد ،بر اساس طرحی منظم و هدفمند به منظور ایجاد
یادگيری در فراگيران» زیر مجموعهای از آموزش محسوب میشود كه معلم از اركان اساسی و الینفک آن قرار
می گيرد .در كشور ما نيز از دیرباز معلم نقش اساسی را در فرایند آموزش رسمی در مدارس داشته و دارد ،به طوری
كه می توان گفت اساسی ترین عامل برای ایجاد موقعيت مطلوب در تحقق اهداف آموزشی معلم است ( شعبانی،
 ،1389ص .) 130
در زیر مجموعه آموزش ،فرایند تدریس چنان طرح ریزی می شود كه یاد دهنده میداند نقطه آغاز كجاست و چه
زمانی باید به نقطه پایان برسد ،همچنين در فرایند تدریس است كه همه عوامل فيزیکی ،فردی و گروهی موثر بر
یادگيری ،از سوی معلم باید لحاظ شور تا او بتواند به هدف مورد نظر دست یابد .با آگاهی از پيچيدگی فرآیند
تدریس این سوال مطرح می شود كه چه كسی با چه خصوصياتی میتواند این فرایند مهم را رهبری كرده و به
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مقصود برسد؟ متخصصان معتقدند ،یاددهنده باید فردی متخصص در مسائل روانشناسی آموزشگاهی و همچنين
مسلط بر محتوای علمی درس مورد نظر باشد ،در این مقاله بر آنيم تا ویژگیها ،خصوصيات و مهارتهایی را كه
یک معلم كا را و حرفهای باید داشته به بحث بنشينيم .اميد برای داشتن یک نظام آموزشی با معلمانی كارا و واجد
شرایط  .بحث نيروی انسانی از مباحث داغ اواسط قرن بيستم بوده و هست كه به حق نمیتوان آن را نادیده گرفت.
هر نظام آموزشی با توجه به اهداف غایی خود به سمت و سویی كشانده میشود در این ميان معلمان نقش تعيين
كنندهای دارند تا آن جا كه آنها را به عنوان یکی از نيروهای استراتژیک هر جامعه مینامند (قرائی مقدم،1392 ،
ص ) 10
در اینجاست كه نقش تربيت معلم به خوبی نمایان می شود از آن به عنوان شاهراهی برای تربيت نسلی نوین در هر
سيستم آموزشی یاد می شود ،ولی سوالی كه در اینجا میتوان مطرح كرد این است كه چگونه معلمی را خواهيم
تربيت كنيم؟ این سوال را میتوان بر اساس اهداف غایی نظام تعليم و تربيت اسالمی پاسخ گفت .به عبارتی دیگر
معلمی را می خواهيم تربيت كنيم كه بتواند به خوبی به اهداف غایی آموزش و پرورش دست یابد و دانش آموزان
را به اهداف مورد نظر برساند .یکی از معروفترین طبقه بندی عناصر برنامه درسی به فرانسيس كالین 1نسبت داده
شده كه این عناصر این طبقه بندی عبارتنداز :اهداف ،مواد آموزشی ،محتوا ،فعاليتهای یادگيری ،راهبردهای
یادگيری ،ارزشيابی ،گروه بندی ،زمان و مکان .واحدی به طبقه بندی فرانسيس كالین عنصر فلسفه را اضافه كرده
و به  10عنصر اساسی برنامه درسی به قرار زیر اشاره نموده كه هر كدام پاسخ گوی سواالت خاصی میباشند :
فلسفه :چرا فراگيران باید بگيرند ؟
مقاصد و اهداف :یاد گيرندگان برای تحقق چه اهدافی به یادگيری بپردازند ؟
محتوا :یاد گيرندگان چه چيزهایی را باید بياموزند ؟
نقش معلم :معلم فرایند یادگيری را چگونه مدیریت كند ؟
فعاليتهای یادگيری :فعاليت های یادگيری دانش آموزان چه میباشند ؟
مواد و منابع :برای یادگيری از چه منابع یا رسانههایی باید استفاده شود؟
گروه بندی :ساختار گروههای یادگيری چگونه باید باشد؟
مکان :محل و مکان یادگيری كجا باید باشد؟
زمان :كی و چه زمانی باید یادگيری انجام شود؟

Francis Klein
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ارزشيابی :چگونه در مورد ميزان تحقق اهداف و یا تغييرات رفتاری دانش آموزان داوری شود؟(واحدی،1385 ،
ص.) 21
بر نامۀ درسی مراكز تربيت معلم نيز در قالب عناصر فوق قابل بررسی و تحليل و آسيب شناسی هستند .با تعاملی
اندک در عناصر اساسی برنامهی درسی ،سهم قابل توجهی از عناصر به محتوای برنامه ،توانایی و مهارت مدرسين
مراكز تربيت معلم مرتبط می گردد باید اذعان نمود ،برای تحول در مراكز تربيت معلم به یک عنصر پایه .مبنایی
یعنی مبانی فلسفی برای آموزش و پرورش نياز داریم .به هر حال تدوین چارچوب فلسفی و نظری بر سایر عناصر
تاثيرگذار است .عناصری مانند اهداف و چشم انداز تربيت معلم به یک عنصر پایه و مبنایی یعنی مبانی فلسفی برای
آموزش و پرورش نياز داریم .به هر حال تدوین چارچوب فلسفی و نظری بر سایر عناصر تاثير گذار است .عناصری
مانند اهداف و چشم انداز تربيت معلم ،محتوا ،منابع و مواد ،ساختار ،فعاليتها و نقش معلم ( مدرس ،دانشجو معلم
) كامال متاثر از فلسفه و مبانی نظری تعليم و تربيت و ماموریت مراكز میباشند .به عبارت دیگر ،اگر مبنای فلسفی
و نظری تعليم و تربيت و مامورین مراكز میباشند .به عبارت دیگر ،اگر مبنای فلسفه و نظری مشخصی برای تربيت
معلم وجود نداشته باشد و چشم انداز مناسبی برای آن تعریف نشود عناصر دیگر از جمله محتوا ،روابط مدرس و
دانشجو ،فرایند جذب و پذیرش ،منابع آموزشی و نحوهی ارزشيابی دچار بالتکليفی و فعاليتهای سليقهای خواهند
شد .لذا تدوین مبانی نظری فلسفی معين برای مراكز تربيت معلم با توجه به عناصر برنامهی درسی در فرایند تحول
ضرورتی اجتناب ناپذیر است و این كار با تالش و همت متخصصين تعليم و تربيت و سایر ذیربطان این موضوع
امکان پذیر است ( همان منبع ،ص .) 25بر همين اساس در این مجال به دنبال معيارهای بنيادین برای ساختن یک
معلم حرفهای هستيم ،چرا كه اگر این معيارها در برنامه درسی مراكز تربيت معلم دیده شور می توان اميدوار بود در
آیندهای نزدیک معلمانی كارایی و كفایت فراوان برای نظام آموزش و پرورش ایران اسالمی تربيت شوند .كار،
شغل و حرفه سه اصطالحی میباشد كا گاهی اوقات بطور مترادف در نظر گرفته میشود .در همين راستا موضوع
صالحيتها و شایستگیهای حرفهای معلمان ،به شکل های مختلف و به طور مکرر در سند تحول بنيادین مورد
توجه قرار گرفته است .آگاهی از ابعاد مختلف صالحيتها و شایستگیهای معلمی هم برایر شد و هم برای ارزشيابی
از عملکرد آنان عامل اساسی به شمار می رود .به منظور جلوگيری از به هدر رفتن نيرو و منابع وسرمایههای مادی
و انسانی و پيشرفت روز افزون علمی كشور الزم است شایستگیها ،مهارتها و نقشهای مورد نياز مرور و ضوابط
و مالکهایی برای انتخاب معلمان شایسته لحاظ گردد كه در نظام آموزشی هم قابل سنجش باشند .مطالعهی حاضر
به منظور تدوین چارچوب مفهومی شایستگیهای معلمان از دید صاحب نظران برنامه درسی تربيت معلم برآمده
است.
در این مطالعه ما به دنبال
كار ،شغل ،حرفه:
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سه اصطالح كار ،شغل و حرفه از نظر علمی با هم متفاوتند .كار ،از نظر مشاوره شغلی عبارتست از «:فعاليتی نسبتا
دائمی كه به توليد كاال یا خدمات میانجامد و برای آن دست مزدی در نظر گرفته میشود ( شفيع آبادی،1387،
ص.)1
شغل عبارتست از موقعيتی در یک موسسه یا اداره یا كارگاه كه افراد واجد شرایط خاص ،میتوانند این موقعيت را
احراز كنند مثال « ماشين نویسی » در یک اداره یک موقعيت شغلی محسوب میشود كه افرادی كه خصوصيات و
شرایط آن را دارا باشند میتوانند این شغل را بدست آورند ،در حقيقت آنچه در اصطالح « شغل » مهم است
تناسب معقول و منطقی بين ویژگیهای فردی و خصوصيات شغلی است( همان منبع ،ص.)3
حرفه :حرفه معموال به مشاغلی اطالق می گردد كه فرد با رضایت خاطر در سرتاسر عمر بدان اشتغال می ورزد و
مایل به تعویض و یا ترک آن نيست در این حالت شغل فرد با عالیق او كامال هماهنگ است (همان منبع ،ص .) 4
گرچه این سه واژه در مواقع مختلف به صورت مترادف با هم بکار میروند ولی از نظر راهنمایی شغلی بين آنها
تفاوت وجود دارد .كار یک فعاليت و حركت است ،شغل موقعيتی است كه فرد احراز می كند و حرفه زمانی معنا
پيدا می كند كه شاغل در شغلش به نهایت عالقه و رضایت و مهارت رسيده باشد .امروزه با پيچيدهترین فرایند
تدریس ،معلمی به عنوان یک موقعيت شغلی در جامعه محسوب میشود اما چه كسانی می توانند این موقعيت شغلی
را احراز كنند؟ آنچه در پاسخ به این سوال مهم است این است كه آیا تناسبی بين ویژگیهای افراد داوطلب برای
احراز این شغل و شرایط شغل معلمی وجود دارد؟ شغل معلمی كه در نهایت باید به حرفه معلمی ( یعنی همان عالقه
وافر به شغل معلمی داشتن ) تبدیل شود افراد خاصی را میپذیرد كه خصوصيات جسمانی ،عاطفی ،علمی اخالقی
متناسب با شغل معلمی را داشته باشند در غير این صورت فرآیند تدریس ناكام خواهد ماند و زایيده تعامل یاد دهنده
و یاد گيرنده كه همان تفکر است به بار نخواهد نشست.
معيارهاي يک معلم حرفهاي
وقتی سخن از یک موقعيت شغلی میشود شرایط كسانی كه میتوانند این موقعيت شغلی را احراز كنند نيز قابل
طرح است اگر قرار باشد معلمی ،به عنوان یک شغل مطرح شود آنگاه افرادی كه این شغل را می خواهند انتخاب
كنند ،باید یک سری شرایط و معيارها احراز كنند تا بتوانند صالحيت خود را برای شغل معلمی نشان دهند اما یک
معلم باید چه شرایط یا مهارتی داشته باشد؟ این همان سوالی است كه می خواهيم به آن بپردازیم.
صالحيتهاي حرفهي معلمی
صالحيتهای معلمی ،مجموعهی شناختها ،گرایشها و مهارتهایی است كه آموزگار با كسب آنها میتواند
در جریان تعليم وتربيت به پرورش جسمی ،عقلی ،عاطفی ،اجتماعی و معنوی فراگيرندگان كمک كند .این
صالحيتها را میتوان در سه بخش عاطفی ،شناختی و مهارتی طبقه بندی كرد .منظور از صالحيتهای شناختی
مجموعهی آگاهیها و مهارتهای ذهنی است كه معلم را در شناخت و تحليل مسائل و موضوعات مرتبط با
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تعليم وتربيت توانا میسازد .به عبارت دیگر همان یادگيریهای قبلی معلم را شامل میشود .صالحيتهای عاطفی
مجموعه گرایشها وعالیق معلم به مسائل و موضوعات مرتبط با تعليم وتربيت است و صالحيتهای مهارتی
به مهارتها و تواناییهای علمی آموزگار در فرایند یادگيری مرتبط میشود .از مجموعهی صالحيتهای سه
گانه ،صالحيت تأثيرگذاری بر دانش آموز حاصل می شود(ملکی ،1384 ،ص .)75
مفهوم صالحيت و مهارت حرفهاي آموزگاران
صاحب نظران امر تعليم و تربيت درمورد تعریف صالحيت و مهارتهای حرفهای معلمان ،كه از اواسط قرن بيستم
در نظامهای آموزشی پدیدار شده است ،نظریات مختلفی را ارایه كردهاند .از جمله این صاحب نظران میتواند
به افرادی همچون هایبرمن 1و بومهان )2005( 2كه به مولفه های روشهای تدریس پرداختهاند اشاره كرد .و
ویلگاس 3و ریمرس )2007(4نيز تاثير مهارتهای حرفهای معلم در دگرگونی نظام آموزشی را مهم دانسته و در این
رابطه به به مؤلفههای« روشهای جدید تدریس ،تکنولوژی آموزشی وارزشيابی» پرداختهاند .مهرمحمدی به استفاده
معلم توانمند از تکنولوژی های آموزشی در فرایند آموزش و ارزشيابی اشاره كرده است و معتقد است معلم توانمند
باید بتواند بين این دو امر یک رابطه ی دوسویه برقرار نماید .منظور مرعشی( )1374از این مهارتها آگاهی
روشهای تدریس »،معلمان از سازماندهی و ادارهی كالس ،مشاوره و راهنمایی دانش آموزان و ارزشيابی»
است .همچنين و شعبانی ،نوروزی و آقازاده نيز به آشنایی معلمان با «روشهای تدریس ،طراحی آموزشی و
ارزشيابی»به عنوان مؤلفههای مهارتهای حرفهای معلمان اعتقاد دارند .بنابراین ،با بررسی نظرات مختلف میتوان
به این نکته پی برد كه همگی بر یک مفهوم حائز اهميت تاكيد دارند و آن هم همان عبارت معلم اثر بخش خواهد
بود( مهر محمدی ،1379 ،ص .)56
ملکی( )1384صالحيت معلم را مجموعه شناختها ،گرایشها و مهارتهایی میداند كه معلم با كسب آنها
به پرورش جسمی ،عقلی ،عاطفی ،اجتماعی و معنوی فراگيران كمک كند و این صالحيتها را در سه حيطه
شناختی ،عاطفی و مهارتی طبقه بندی مینماید .هانتلی )2008(5قابليتهای معلمان را در سه زمينه دانش حرفهای،
عمل حرفهای و تعهد حرفهای دسته بندی كرده است .دانش حرفهای شامل دانش محتوا ،شناخت دانش آموز
و آگاهی از تدریس و یادگيری است .عمل حرفهای از طراحی یادگيری ،ایجاد محيط یادگيری و ارزشيابی
یادگيری تشکيل شده است و تعهد حرفهای ،یادگيری حرفهای ،مشاركت ،رهبری ،ارزشها ،ارتباطات و
اخالقيات را شامل م شود .كاستر 6و همکارانش( )2005صالحيت های معلمان را به پنج دسته اصلی دانش
1
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تخصصی ،ارتباطات ،سازماندهی ،تعليم و تربيت) پداگوژی (و صالحيت رفتاری تقسيم می كنند .با توجه به
اهميت قابل مالحظه تدریس مؤثر در جامعه معاصر ،نياز افراد به مهارت و دانش بيشتر برای بقا و موفقيت و
معيارهای یادگيری نسبت به گذشته افزایش یافته است .آموزش و پرورش نقش اصلی را در موفقيت افراد و
ملتها داشته و در بين منابع آموزشی توانایی معلم در یادگيری فراگيران نقش حياتی دارد(نيکنامی ،و كریمی،
 ،1388صص.)5-4
كریمی )  ( 1387در مقاله «مطالعه صالحيت های حرفه ای معلمان دوره ابتدایی» به  13مولفه صالحيتهای
آموزشی ،تدریس ،علمی ،رفتاری ،شخصيتی ،اجتماعی ،فکری ،صالحيت های مدیریتی ،عملکردی ،اخالقی،
حرفهای ،یادگيری مادام العمر و فناوری اشاره نموده است .هر یک از این مولفهها ،زیر مولفههایی دارند كه در
مقاله به ميانگين باالترین و پایين ترین این زیر مولفه ها اشاره شده است .در شکل  1نمای مولفههای متصوردر
این مقاله را می بينيم.
آموزشی
یادگیری
مادام العمر

تدریس

علمی

حرفه ای

رفتاری

اخالقی

شخصیتی

عملکردی

اجتماعی

مدیرتی
فکری

تصویر شماره  :1صالحیت و شایستگیهای معلمی از دیدگاه کریمی()1387
نیکنامی و کریمی (  ) 1388با عنوان «صالحیت های حرفه ای معلمان آموزش عمومی و
ارائه چارچوب ادراکی مناسب» این صالحیتها را به هشت دسته تقسیم نموده است .شکل 2
محورهای کلی این صالحیتها را نشان می دهد.
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آموزشی
شناختی-
رفتاری

اخالقی

فکری

مدیریتی

اجتماعی

شخصیتی
توسعه
حرفه ای

شکل شماره  2صالحیت های معلمی از دیدگاه نیکنامی و کریمی
دانش پژوه و فرزاد )  ( 1385در مقاله ای با عنوان «ارزشیابی مهارتهای معلمان دوره ابتدایی ‹‹

مهارتهای معلمان ابتدایی را به دو گروه کلی مهارت های عمومی و مهارت های تخصصی تقسیم
نموده اند .مهارتهای عمومی شامل ،آن دسته از مهارتهایی است که معلمان صرف نظر از نوع
باشند مانند داشتن طرح درس ،توانایی هدایت بحث
برخوردار
درسی که تدریس می کنند باید از آن
معلمان
مهارت های
های گروهی و مانند این ها.
دوره ابتدایی

مهارت

مهارت

عمومی

اختصاصی

مهارتی

نگرشی

شکل  :3صالحیت های معلمی از دیدگاه دانش پژوه و فرزاد
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دانشی

در پژوهش مالیی نژاد )  ( 1391تحت عنوان «صالحيت های حرفهای مطلوب دانشجو معلمان دوره آموزش ابتدایی» ابعاد
زیر برای تربيت دانشجو معلمان مطرح شده است:
شایستگی
های
مهارتی

شایستگی
های معلمی
از دیدگاه
مالیی نژاد
شایستگی
های
نگرشی-
رفتاری

شایستگی
های
مدیریتی

شکل  :4صالحیت های معلمی از دیدگاه مالیی نژاد ()1391
عبدالهى ،دادجوى توکلى و یوسلیانى(  ) 1393نیز به «شناسایى و اعتبارسنجى شایستگىهاى
حرفهاى معلمان اثربخش» پرداخته اند.
پیش نیازهای معلم

مدیریت و
سازماندهی کالس
درس

پیش نیازهای معلم

مسئولیت های
حرفه ای

ویژگی های
شخصی معلم

نظارت بر پیشرفت
درسی

برنامه ریزی و
آمادگی

تدریس و آموزش

تصویر :5صالحیت های معلمی از دیدگاه عبدالهی و همکاران()1393
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صالحيت ها و شايستگی هاي معلمان در سند تحول بنيادين آموزش و پرورش:
سند تحول ،یکی از اسناد ملی است كه در آن به صالحيت ها و شایستگی های حرفه ی معلمی اشاره شده است.
كه به برخی از آن ها به طور خالصه اشاره می كنيم:
راهکار  :2/3تقویت شایستگی های اعتقادی ،اخالقی و حرفه ای مدیرانو معلمان و تحکيم نقش الگویی آنان و
فراهم آوردن سازوكارهای اجرایی برای مشاركت فعال و موثر ایشان در برنامههای تربيتی و فعاليتهای پرورشی
مدارس و واگذاری مسئوليت كالن تربيتی مدرسه به مدیران مدارس(سند تحول بنيادین آموزش و پرورش1390 ،
 ،ص.)9
راهکار  : 17/3اصالح و مدرن كردن روش های تعليم و تربيت با تاكيد بر روش های فعال و گروهی با توجه و
تاكيد بر نقش الگویی معلمان)سند تحول بنيادین آموزش و پرورش  ،ص .)30
با كمی تامل در سند تحول آموزش و پرورش می توان به این نکته ی مهم رسيد كه باید نقش حرفه ای معلم از
جایگاه معلمی به مربی و پرورش دهنده تغيير كند بدین ترتيب همه ابعاد آموزشی و پرورشی دانش آموز به معلم
ارتباط می یابد .روشهای تدریس معلمان نيز فعال ،نوین ،متناسب با موضوع یادگيری و توانایی دانش آموزان
انتخاب شده و توسط معلمان مجرب ،ماهر ،عالقه مند و آگاه ارائه می گردد .بنابراین مدیریت كالس درس و
تدریس محتوا به صورتی اثر بخش توسط معلمانی كه تربيت شدهاند اجرا می گردد و همه دانش آموزان از حضور
در چنين كالس های درسی لذت وافر خواهند برد(حاجی بابایی ، 1391 ،ص .)65
برخی ديگر از مهارتها و صالحيتهاي معلمی:
مهارتهاي دانش شغلی:
اولين شرایط برای معلم شدن ،داشتن مهارتهای حرفه معلمی است ،این مهارتها عبارتند از :داشتن علم تخصصی
در موضوع مورد تدریس و مهارت در پژوهش .كسی كه می خواهد موضوع را تدریس كند باید از نظر علمی،
خود مسلط به آن موضوع باشد؛ هرچه فردی كه می خواهد تدریس كند بر موضوع مورد تدریس مسلط تر باشد
در انتقال آن به فراگيران موفقتر عمل میكند .ابهام در بيان معلم در یک رشته پژوهش آموزشی مورد بررسی قرار
گرفته است و نتایج حاصل متفاوت نشان دادهاند كه روشنی بيان باال بودن سطح دانش او رابطه معکوس دارد،
همچنين پژوهشهای باال نشان میدهد كه ابهام در كالم معلم منجر به یادگيری كمتر دانش آموزان میشود .هم
چنين یک معلم باید دارای روحيه علمی و پژوهشگر در رشته تخصصی خود باشد .دارا بودن مهارت پژوهشی برای
یک معلم به او در انتقال این روحيه به دانش آموزان كمک می كند .نوشتن مقاالت علمی ،شركت در همایشهای
علمی و دسترسی به منابع علمی میتواند روحيه علمی معلم را در سطح باالیی نگه دارد ،و به او در استفاده از نتایج
تحقيقات در رشته تخصصی خود نيز كمک كند(سيف ،1393 ،ص .)40
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داشتن راهبردهاي آموزشی :
داشتن راهبردهای آموزشی یکی دیگر از شرایط شغل معلمی است .یک معلم باید با انواع روشهای تدریس،
الگوها و فنون تدریس و همچنين موضوعات مربوط به روانشناسی تربيتی از قبيل نظریهها و راهکارهای مربوط به
مسائل آموزشی آشنا باشد .در حقيقت آگاهی از فنون و روشهای تدریس و همچنين دانش فرد در مورد نظریه-
های رشد شناختی و یادگيری ،همچون ابزاری است كه به فرد كمک می كند تا بتواند بهتر تدریس كند .در یک
مثال منفی فرض كنيد فردی دارای علم تخصصی در موضوع مورد تدریس است ولی هيچ یک از روشها و فنون
تدریس آگاه نيست ،او چگونه می تواند آنچه را كه میداند به دانش آموزان انتقال دهد؟ در چه قالبی و با كدامين
روش؟ آیا مباحث مربوط به رشد شناختی دانش آموزان را در انتقال مفاهيم رعایت می كند؟ آیا چگونگی ایجاد
یادگيری در دانش آموزان را میداند؟ پس معلمی می تواند در كار تدریس موفق باشد كه از راهبردهای آموزشی
و مهارتهای مربوط به آن در امر تدریس آگاه باشد كه از راهبردهای آموزشی و مهارتهای مربوط به آن در امر
تدریس آگاه باشد و از این فنون استفاده كند .چند نوع مهارت در این زمينه عبارتنداز :
 -1مهارتهای فرا شناختی؛  -2مهارتهای یادگيری و دوام آموزشی آن؛  -3مهارت استفاده بهينه از انواع روش-
های تدریس؛  -4مهارت ارزشيابی علمی و موثر با روشهای نوین؛  -5مهارت مدیریت استعدادها و تواناییها و
توجه به تفاوتهای فردی دانش آموزان؛  -6مهارت در طراحی آموزشی نيز از دیگر شرایط است همچنان كه
میدانيم قبل از شروع هر امری باید آن كار را طراحی كرد و برای آن نقشه كشيد ،معلم باید بتواند هر ساعت
تدریس را به خوبی برنامهریزی كند همچنين طراحی ساالنه تدریس كالسی را نيز باید داشته باشد (وثوقی و نيک
خلق ،1387،ص.)62
مهارت در مديريت كالسی:
یک جنبه مهم از ویژگیهای معلمان اثر بخش ،توانایی آنها در حفظ كالس به عنوان یک مجموعه كاری ،به
منظور بهتر عمل كردن بر تکاليف كالس درس است .معلمان اثر بخش محيطی ایجاد میكنند كه یادگيری در آن
به وجود آید و این محيط را همواره حفظ میكنند .به منظور ایجاد این محيط یادگيری مناسب ،معلمان به مجموعهای
از راهبردها نياز دارند تا قوانين و روشها را به كار برند ،گروهها را سازماندهی كرده ،مراقب فعاليتهای كالسی و
تحوالت آن بوده و از رفتارهای نامناسب ممانعت كنند( سنتراک ،2004،ص .)16
مهارتهاي انگيزشی:
معلمان اثر بخش راهبردهایی را به كار میبرند تا انگيزه را در قبل و حين بعد از تدریس در دانش آموزان ایجاد و
حفظ كند یکی از عوامل مهم ایجاد انگيزه در دانش آموزان ،عامل عالقه میباشد كه رابطه مستقيمی با انگيزه دانش
آموز دارد .عالقه به درس ،دقت ،كوشش و تالش یاد گيرنده را افزایش میدهد و در نتيجه بر یادگيری او تاثير
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مثبت می گذارد بنابراین در باال بردن سطح ميزان عالقه و یاد گيرندگان یکی ار تدابير مهم آموزشی معلم به حساب
میآید(همان منبع ،ص.)23
مهارتهاي ارتباطی:
عالوه بر مهارتهای ذكر شده مهارتهای ارتباطی مانند :سخن گفتن ،گوش دادن ،تسلط بر ارتباط كالمی ،توانایی
حل تعارضات به صورت سازماندهی شده درک ارتباط غير كالمی دانش آموزان برای یک معلم ضروری است.
مهارتهای ارتباطی نه تنها در آموزش دانش آموزان بلکه در تعامل موثر با والدین نيز مطرح میشوند؛ معلمان موثر
از مهارت ارتباطی خوبی هنگام صحبت با دانش آموزان ،والدین و مدیران برخوردارند و در هنگام ارتباط حساسيت
را در حداقل نگه میدارند و بيشتر ابرازگر هستند تا پرخاشگر ،یا سبک ارتباط منفعالنه ( همان منبع ،ص.)24
مهارتهاي تكنولوژي:
از دیگر ویژگیهای یک معلم اثر بخش داشتن توانایی استفاده بهينه از وسایل و رسانههای آموزشی در فرایند
تدریس می باشد ،در دنيای امروز با گسترش فناوری اطالعات ضرورت توانایی استفاده معلمان از این فناوری را در
فرایند تدریس نمایان میكند مهارت توليد و كاربرد رسانههای آموزشی ،میتواند معلم را به عنوان یک ذهن خالق
و منعطف در عرصه تدریس نگه دارد تا بر اساس موقعيت و صالح دید ،از ساخت و كاربرد این رسانهها در امر
تدریس سور جوید .معلمی كه امروزه با كامپيوتر و قابليتهای نرم افزاری و سخت افزاری آن بيگانه باشد ،نمی
تواند با دانش آموزان در فرایند تدریس ارتباط مطلوبی برقرار نماید .پس آشنایی با نرم افزارهای آموزشی ،اینترنت
و  ...میتواند روند كاری معلم را به طرز مطلوبی رشد دهد.
ب – تعهد
گفتيم كه اولين شرط برای احراز شغل معلمی ،داشتن مهارتهای دانش معلمی است كه انواع آن عبارت بود از :
 - 1علم تخصصی؛  - 2راهبردهای آموزشی؛  - 3مدیریت كالسی؛  - 4مهارت انگيزشی؛  - 5مهارت ارتباطی؛ 6
– مهارتهای تکنولوژیکی(شعبانی ،1389،ص.)56
اما عالوه بر مهارتهای دانش معلمی ،تعهد نيز دومين شرط برای احراز شغل معلمی است .عنصر تعهد شامل :
 - 1انگيزش داشتن و همچنين؛  - 2نگرش خوب داشتن است كه در ذیل به هر كدام پرداخته می شود .
انگيزش داشتن:
انگيزش عامل حركت دهنده رفتار آدمی است این انگيزه است كه افراد را به سعی و تالش وا میدارد .اگر انگيزش،
از درون مکانيسم آدمی حذف شود فعاليت انسان تا حد صفر تنزل پيدا میكند؛ انگيزش از درون آدمی شکل
میگيرد و عوامل متفاوتی این انگيزش را میسازد ،عواملی كه بخشی از آن در اختيار فرد است و بخش دیگر در
اختيار فرد نيست .در هر نظام آموزشی ،معلم از اركان اصلی آن نظام به شمار میآید بطوری كه میتوان گفت
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اساسی-ترین عامل برای ایجاد یک موقعيت مطلوب در تحقق اهداف آموزشی ،معلم است ( همان منبع ،ص.) 60
اوست كه میتواند حتی نقص كتابهای درسی و كمبود امکانات آموزشی را جبران كند و هم اوست كه میتواند
بهترین موقعيت تدریس را به واسطه عدم انگيزش كافی به محيطی غير فعال و غير جذاب تبدیل كند؛ بر این اساس
معلم هر چه قدر هم از توان علمی باالیی برخوردار باشد ولی از انگيزه كافی در فرآیند تدریس برخوردار نباشد
نمیتواند به اهداف آموزشی از قبيل تعيين شده برسد .روانشناسان مفهوم انگيزش را به عواملی محدود میسازند
كه به رفتار نيرو می-بخشد و به آن جهت میدهد یک جاندار انگيخته در مقایسه با یک جاندار نا انگيخته ،با نيرو
و كارایی بيشتری در یک فعاليت درگير میشود پس انگيزش عالوه بر نيرو بخشيدن به جاندار ،معموال به رفتار
جهت میدهد ( براهنی ،1390،ص .) 509
همانطور كه گفتيم انگيزه معلم یکی از عوامل اساسی برای ایجاد یک فرآیند مناسب تدریس است گاها با معلمانی
در مدارس برخورد می كنيم كه از نظم كاری مناسبی برخوردار نيستند و برای كار خود اهميت چندانی قائل نيستند.
شاید یکی از عمدهترین علل این مسائل عدم داشتن انگيزه كاری باشد .
سيف یادگيری را در چهار مرحله توضيح میدهد و معتقد است كه ممکن است فردی كاری را به خوبی یاد گرفته
باشد ولی هرگز آن را به عملکردی مناسب كه داللت بر یادگيری خوب او باشد تبدیل نکند؛ بر این اساس او عنوان
میكند كه ممکن است كسی چيزی را به خوبی یاد گرفته باشد ولی انگيزش كافی برای تبدیل آن را به عملکرد
را نداشته باشد؛ پس بين یادگيری و عملکرد تفاوت وجود دارد زیرا افراد تمام آنچه را كه یاد میگيرند به عمل
در نمیآورند ،بنابراین :عملکرد = توانایی  +انگيزه .ممکن است با سطح تحصيالت و توانایی عملی باال وجود
داشته باشد ولی انگيزه كافی برای بالفعل كردن تواناییهای خود را نداشته باشد؛ همانطور كه دانش آموز بی
انگيزه ،یاد نمیگيرد ،معلم بی انگيزه نيز نمیتواند آنگونه كه باید بدهد پس توجه به نقش انگيزه در فرایند یاددهی،
یادگيری میتواند این روند را تسهيل كند .بنابراین كسی از بدو استخدام انگيزه كافی برای شغل معلمی و معلم
بودن ندارد صالحيت ورود به این موقعيت شغلی را نخواهد داشت؛ هر چند معتقدیم كه عواملی چند ،باعث كاهش
انگيزه معلمان ،بعد از استخدام و در مواجه با محيطهای كاری میشوند ،ولی جوهره اصلی بحث انگيزه در یک
معلم كم رنگ نخواهد بود( سيف ،1393 ،ص.)285
داشتن نگرش صحيح:
یکی دیگر از شرایطی كه برای افراد ورود به شغل معلمی مطرح است و در قالب عنصر تعهد بروز پيدا میكند،
داشتن نگرش صحيح در مورد ارزش علم و معلم بودن است ،نوع نگرش آدمی نسبت به هر رفتاری ،بر انگيزش او
نيز تاثير بسزایی دارد بنابراین ازاینجاست كه رابطه بين نگرش د انگيزش نمایان میشود در فرهنگ اسالمی ما نوع
نگرش به علم و شغل معلمی بسيار واال و ارجمند است ،اسالم با متعالی انسان جایگاه معلم به افراد جامعه دستور
میدهد كه احترام و بزرگی مقام را به مصداق حدیث «من علمی حرفا قد صيرنی عبدا – هر كس چيزی به من
بياموزد مرا بنده خودش گردانيده است» ارج بگذارند؛ تا آنجا كه ابوبصير میگوید از امام صادق ( ع ) شنيدم كه

220

فرمود« :كسی كه به دیگری چيزی بياموزد برای اوست پاداش برای او است؟ فرمود « :اگر به همه مردم بياموزد
همان ثواب درباره او جاریست » گفتم :اگر چه آن معلم بميرد؟ فرمود « :اگر چه بميرد » ( كلينی ،1348،ص .) 42
داشتن یک دیدگاه مناسب نسبت به علم و دانش و گسترش آن باعث ایجاد عالقه ،انگيزه و در نتيجه كارایی و
تالش بيشتر فردی خواهد شد كه به دنبال علم و شغل معلمی است .داشتن یک نگرش انتفاعی و منفعت طلبانه یا نا
مناسب ( مثل كسی كه علم را برای جاه طلبی و كسب شهرت بخواهد ) ،نمیتواند از ویژگیهای فردی باشد كه
میخواهد در آینده یک معلم حرفهای شود؛ بنا براین داشتن یک نگرش صحيح میتواند معلم را در حل مشکالت
پيش رو و رسيدن به هدف اصلی خود یاری كند تا آنجا كه امام صادق ( ع ) فرمود« :هر كه برای خدا علم بياموزد
و بدان عمل كند و به دیگران بياموزد در مقامهای بلند آسمانها عظيمش خوانند و گویند :آموخت برای خدا؛
عمل كرد برای خدا؛ تعليم داد برای خدا ( همان منبع ،ص .) 43
ديگر اختصاصات:
در قرن حاضر و هزاره ی سوم نقشهای مختلفی را میتواند ایفا كند بنابر این مهارتهای او نيز گسترش یافته است.
برخی از مهارتهای اساسی مورد نياز معلمان در عصر حاضر كه برای مدرسان و اساتيد دانشگاه نيز ضروری هستند
و باید در مراكز تربيت معلم مورد آموزش و توجه خاص قرار گيرند عالوه بر موارد ذكر شده در این مقاله به قرار
زیر می باشند :
مهارت مدیریت زمان ،مهارت مدیریت تغيير ،مهارت تيز بينی و تيز شنوی ،مهارت مدیریت بحران ،مهارت مدیریت
محيط زیست ،مهارت مدیریت بهداشت در مدرسه  ،مهارت مدیریت خدمات اجتماعی ،مهارت دستيابی به علوم و
دانستنی های روز ،ایجاد و تقویت چنين مهارتهایی مستلزم طراحی برنامه هایی راهبردی ،تعيين چشم انداز مناسب
و تغيير بنيادی در برنامه-های درسی مراكز تربيت معلم و نيز پذیرش دانشجو به صورت كارشناسی پيوسته در مراكز
تربيت معلم است  .از دیگر ویژگیهایی كه ميتوان برای یک معلم حرفهای ذكر كرد این است كه این نوع معلمان
از یک تعادل شخصيتی برخوردار هستند؛ شخصيتهای روان رنجور ،روان پریش ،پرخاشگر ،دارای عزت نفش
پایين و خود كارآمدی پایين ،نمیتوانند معلمان خوبی برای جامعه آموزشی دانش آموزان باشند ،چرا كه در فرایند
تربيت آموزش نوعا مشکالت فراوانی پيش روی معلمان قرار دارد كه نوع عکس العمل معلمان در پاسخ به این
مشکالت ،میتواند تاثير بسزایی به عنوان شخصيتهای الگو بر دانش آموزان و مخاطبان داشته باشد .فراموش نکنيم
نقش الگو دهی معلمان از نقشهایی است كه بصورت مستقيم و غير مستقيم بر رفتار و شخصيت دانش آموزان و
نوع نگاه آنها به جامعه و نظام ارزشی حاكم بر علم تاثير گذار باشد .همچنين داشتن سالمت داشتن سالمت جسمانی
و آراستگی ظاهر ،تن و لحن صدای مناسب و همچنين برخورداری از دست خط نوشتاری خوانا و زیبا از
خصوصياتی است كه داشتن آن برای یک معلم از امتيازات بزرگی به شمار میآید( شعاری نژاد ،1389 ،ص 54؛
واحدی ،1385 ،ص.)10
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یکی از عواملی كه به افزایش كارایی معلمان و تربيت حرفهای آنها كمک میكند ،تلفيق نظریه و عمل است كه در
موضوع كيفيت بخشی به دانشجومعلمان در پژوهشهای مختلف مورد تأكيد قرار گرفته است .امروزه گرایش ها
از سمت الگویی كه بر اساس آن ،دانش آموزان باید ابتدا علوم را به صورت نظری یاد میگرفتند و سپس به صورت
عملی از آنها استفاده میكردند ،به سمت الگویی كشيده شده است كه در آن یادگيری نظری و عملی به صورت
متناوب انجام میشود عينا به این معنا كه بخش دوره های نظری باید بر تجربيات عملی متمركز باشد تا بتوان شاخه
های دیگر آن را مشخص كرد و آنها را در طول آموزش تلفيق نمود .درحالی كه كارهای عملی بر عکس ،فرصتی
برای ارائه تمام یادگيری های نظری شخص و آزمودن آنها در مقابل واقعيات كارهای روزمره محسوب میشوند.
در نهایت این طور به نظرمیرسد كه آنچه مربيان دانشگاهی و معلمان در طول آموزش عملی از آن به عنوان
كيفيت آماده سازی یاد كردهاند ،تداوم تجربی زیادی ندارد .در چنين شرایطی نياز به تعریف و تطبيق بهتری از
نقش مربيان و شاغالن دارند .بنابراین آنها باید در مراحل آموزش و كار با دانشجو معلمان مشاركت صحيحی داشته
باشند و صميمانه آنها را در مراحل كار و توسعهی الگوهایشان حمایت كنند ،نه اینكه صرفا الگوها ومعلومات از
پيش تعيين شدهای را به آنها منتقل سازند(تردیف)2001 ،1
نتيجه گيري:
معلم یکی از اركان اساسی و از مهمترین عوامل رشد در توسعه نظام آموزش و پرورش است .چون یادگيری
و تربيت انسان ،فرآیندی پویا و تعاملی ميان معلم و شاگرد است و تنها یک معلم خود ساخته و نوآور میتواند
آن را بر آورده نماید .اگر تربيت از دیدگاه روانشناسان ،مراقبت و سرپرستی از فرآیند رشد آدمی تأليف شود،
این معلمان هستند كه در این فرآیند تاثير داشته و دارند .دانش و باورهای افراد بر عمل و رفتارشان تاثير می
گذارد .معلمان نيز در تصميماتشان در ارتباط با آموزش و برخورد با دانش آموزان خود از دانش و باورهایشان
پيروی می كنند .باورهای معلمان درباره ماهيت یادگيری دانش آموزان بسيار تاثيرگذار است .بنابراین نظریههای
برگرفته از پژوهشهای علمی مربوط به آموزش و یادگيری می تواند به عنوان ابزارهای ارزشمندی معلمان را
در سازمان دادن و روشن ساختن افکارشان یاری دهند و كيفيت تصميم های آنان را درباره فعاليتهای
آموزشی شان بهبود بخشند .امروزه معلمان با توجه به تفاوتهای فردی در ظرفيت وجودی و روحيات فراگيران،
با كار سخت و پيچيده ای رو برو هستند .تغيير نقشی كه یک معلم در محيط آموزشی دارد ،با نقش یک
هنرپيشه متفاوت است؛ زیرا معلم افزون بر تدریس ،می خواهد درس زندگی بدهد .بنابراین در هر كجا و در
هر نقشی كه باشد معلم است .به هر حال آگاهی از نقشها سبب می شود كه معلم كارهای خود را ارزیابی
كند و بيشتر در رفتار و گفتار خود دقت نماید .در سال های اخير لزوم توجه به شایستگیها به منظور بهبود
كارایی در بيشتر شغلها ،اهميت دو چندانی پيدا كرده است .اصوالً شایستگی ،همانند چتری است كه به هر
شکل ممکن بر عملکرد شغلی تأثير می گذارد .این مطالعه نشان داد كه صالحيت و شایستگی های معلم به توانایی
وی دربرآوردن نيازها و مطالبات حرفه تدریس به ميزان كافی و با استفاده از مجموعههای یکپارچه از دانش ،مهارت
Tardif,
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و نگرش نسبت داده میشود .به شکلی كه این صالحيتها و شایستگیها در عملکرد شغلی وی كه همان تعليم و
تربيت است تجلی پيدا می كند .صالحيتها و شایستگیهای حرفهی معلمی مجموعهای از شناخت ها ،گرایش ها
و مهارت هایی است كه از طریق كسب آنها میتواند در فرایند تعليم و تربيت به پرورش جسمی ،ذهنی ،عاطفی،
اجتماعی و معنوی مخاطبان آموزشی خود كمک كند .به طور كلی می توان بيان كرد كه تنها راه برای موفقيت
نظام آموزشی و پيشرفت علمی كشور آگاهی و به كاربردن معلمان از صالحيتها و شایستگیهای حرفهای تعليم
و تربيت است .از دیگر یافتههای این مطالعه می توان به مفهوم تلفيق نظریه و عمل اشاره كرد .به این معنا كه بخش
دوره های نظری باید بر تجربيات عملی متمركز باشد تا بتوان شاخه های دیگر آن را مشخش كرد و آنها را در
طول آموزش تلفيق نمود .درحالی كه كارهای عملی به عکس ،فرصتی برای ارائه تمام یادگيریهای نظری شخص

و آزمودن آنها در مقابل واقعيات كارهای روزمره محسوب میشوند .به طور خالصه می توان صالحیت
های معلمی را در جدول زیر خالصه کرد.

شکل  :6مدل نهایی از شایستگی های حرفه ای معلمان

اسناد ملی ،خواست ها و نیاز های جامعه ،والدین و دانش
آموزان

صالحیت ها و شایستگی های معلمی

دانش

عمومی

تخصصی

نگرش

رفتار

پارادایم

عملکرد

ویژگی های
شخصی

مهارت
ها
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روانشناس
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ی

درسی،

رشد
توانایی ها،

ارزشیابی،
روشها و فنون

ارزش ها و

تدریس،

عالئق

پرورش

دانش
آموزان...

خالقیت و
حل
مساله

نقش مربی

ایمان ،تقوا،

اهمیت
تعلیم و
تربیت
تفاوت های

تعهد،
احترام ،عالقه،

اجرا ،ارزیابی،
اصالح،

عدالت طلبی،
بردباری،

فردی

صداقت،

روحیه

زیبایی ،شوخ

یادگیری

برنامه ریزی،

طبعی ،نشاط

مستمر و

و

همکاری

انعطاف

مدیریت
برقراری
ارتباط
فنون تدریس

پذیری
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آینده پژوهی در نظام تربیت معلم (نگاهی به فردای تربیت معلم – تربیت معلم در جهان
امروز)
پوران

خروشی1

چکیده
برنامه درسی تربيت معلم به عنوان قلب مراکز دانشگاهی در تحقق اهداف نظام آموزشی تربيت معلم از جايگاه
برجسته اي برخوردار است ،از اين رو ،بايد همگام با تحوالت مختلف تکنولوژيک ،اقتصادي و علمی همانند کشورهاي
پيشرفته متحول گردد .بدين منظور پژوهش حاضر با هدف آينده پژوهی در تربيت معلم انجام شد .روش تحقيق با توجه
به ماهيت آن روش توصيفی -تحليلی ،استنتاجی بوده است و با مراجعه به پايگاه هاي اطالعاتی داخل و خارج ،کتب،
اسناد ،مدارک و تحقيقات ،اطالعات آن جمع آوري و تجزيه و تحليل گرديد.
نتايج به دست آمده حاکی از آن بود که به جهت رشد سريع تحوالت علمی جهان و نيازهاي روز جامعه ،آينده
نگري در برنامه هاي آموزشی ،ضرورتی انکار ناپذير است .يکی از استلزامات تربيت آينده سازانی که بتوانند با بحرانهايی
که با آنها مواجه خواهند شد ،کنار بيايند و از فرصتهايی که در يک دنياي متغير به وجود خواهد آمد به نحو بهينه بهره
برداري نمايند ،برنامه ريزي آينده نگرانه در تربيت معلم است .برنامه ريزي در اين زمينه ،نه تنها بايد نسخه اي براي
درمان آسيبها و مشکالت موجود نوشته شده باشد ،بلکه بايد بتواند با رويکردي پيشگيرانه ،تهديدها و نگرانی هاي تربيتی
آينده را مهار نموده و براي تربيت معلمانی در شأن جوامع آينده نقش هايی را ترسيم نمايد.
واژگان کلیدی :آينده پژوهی ،تربيت معلم ،برنامه درسی تربيت معلم

مقدمه
آينده پژوهی 2مشتمل بر مجموعه تالشهايی است که با استفاده از تجزيه و تحليل منابع ،الگوها
و عوامل تغيير و يا ثبات ،به تجسم آينده هاي بالقوه و برنامه ريزي براي آنها می پردازند .آينده پژوهی
منعکس می کند که چگونه از دل تغييرات يا تغييرنکردن (واقعيت "امروز" ،و"فردا") تولد می يابد.
آينده به اين دليل استفاده شده است که با بهره گيري از طيف وسيعی از متدولوژيها و به جاي تصور"فقط
يک آينده" ،گمانه زنی هاي سامان مند و خردورزانه ،در مورد نه فقط "يک آينده" ،بلکه "چندين آينده
متصور" ،مبادرت می شود .آينده پژوهی  ،اصول و روشهاي مطالعه و سپس تصميم گيري ،طرح ريزي
و اقدام در خصو علوم و فناوري مرتبط با آينده است (مقيمی .)1394 ،آينده انديشی را می توان
فعاليت هايی با دوره کوتاه مدت ،اما مستمر و يک سو ،در جهت فرايند اصلی آينده نگاري تعريف کرد
که با کنار هم قرار دادن اين خرده فعاليت ها ،روند کلی آينده نگاري حاصل می شود .از جمله ويژگيهاي
بارزي که آينده نگاري از اين طريق بدست می آورد؛ اعتبار علمی ،ساختارمند بودن ،ديدگاه کالن،
گسترده و بلند مدت نسبت به مسئله ،فعاليتی مستمر ،داشتن چارچوب علت و معلول ،ابزاري براي
 . 1مدرس گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان اصفهان ،اصفهان ،ایرانpoorankhorushi@cfu.ac.ir :
. Future Studies

227

2

انتقال دانش ،توجه کمتر بر خروجی فرايند ،تمرکز بر روي نيروهاي انسانی و محرک ها و تالش براي
بهبود شکل گيري هر چه بهتر اجماع در بين اعضاء می باشد (مقيمی.)1394 ،
آموزش و پرورش به عنوان مؤلفه اي تأثيرگذار در آينده کشورها داراي پيچيدگی روابط و
تعامالت و تغيير عوامل محيطی است و توجه به آن مستلزم مالحظات زيادي است .نظام آموزش و
پرورش به عنوان يک نهاد اجتماعی تعريف شده است .نياز اساسی سياست گذاران ،مديران عالی و
آموزگاران و استادان فعال در اين نهاد به شناخت آينده براي تصميم سازي و برنامه ريزي و انديشه
دانش آموزان و دانشجويان به عنوان مخاطبين و جامعه هدف اين نهاد ،به آينده هاي بلند مدت از يک
سو و حرکت شتابان جهان به سوي دانش محوري از سوي ديگر الزام به شناخت آينده را در اين نظام
ضروري نموده و بر آن تأکيد دارد .ظهور مفاهيم جديد آموزش اجتماعی ،ارزش هاي فرهنگی در حال
تغيير ،سرعت تغييرات ناشی از رشد فناوري هاي ارتباطی ،افزايش ضريب نفوذ رسانه هاي نو پديد در
سطوح داخلی و خارجی ،باعث شده است آينده پژوهی در اين نظام اجتماعی اجتناب ناپذير و البته
پيچيده بنمايد.
در اين راستا ،حفظ ،اشاعه و توسییعه علم و فرهنگ به وسییيله نظام آموزشی با محوريت نقش
معلم صورت می گيرد و تخصص کافی و همراهی با علوم رو به رشد و توسعه فضاهاي ارتباطی داخلی و
خارجی ،فراهم آورنده تحرک و پويايی براي نظام آموزشی و نقش آفرينی معلم و فضاهاي آموزشی می
باشند .معلم ،واسییط ميان گذشییته و آينده و نقشییی مابين بافت کالن و سلولهاي جوان جامعه است.
تاريخ آموزش و پرورش نشان می دهد هر چه از گذشته به سمت حال حرکت می کنيم ،حدود
مسییئوليت و وظايف و فرآيندهاي تحول آفرين و فضاي نقش آموزشی و تربيتی معلمان افزايش يافته
و هر روزه بر ابعاد و شاخصها و نقشهاي اجتماعی به اتکاي تربيت هاي تخصصی و آموزشهاي مناسب و
آموخته هاي به روز و آينده نگرانه ،بيشتر شده است (حميدي شريف.)90 :1382 ،
معلم از آن جهت کارگزار و عامل اصلی آموزش و پرورش به شییمار می آيد که اهداف اجرايی
و نيز متعالی نظام آموزشی ،در نهايت توسط وي محقق می شود و به منصه ظهور می رسیید .مهم
شمردن معلم به عنوان کارگزار اصلی جريان ياددهی ی يادگيري ،توجه صاحبنظران را به برنامه هاي
تربيت معلم ،همگام با تحیوالت جهیانی در عصري که عصر دانايی و فناوري اطالعات ناميده شده ،به
خیود جلب کرده است.
پر واضح است که ورود به اين عصر نيازهیاي جديدي را براي معلمان به ارمغان آورده است.
نيازهايی کیه مستلزم آماده سازي و افزايش آمیوزش اسیت .معلمیا ن بايید دانش و توانايی هاي تخصصی
و حرفه اي خود را بیا تحیوالت آينده هماهنگ سازند .بر اين اساس کشورهاي توسعه يافته و برخی از
کشورهاي درحال توسعه ،برنامه ها و فعاليتهايی را بییراي رويییارويی بییا ايیین تحییوالت تییدارک
ديییده و در برنامه هاي تربيت معلم کشورشان تغييیر و تحیوالتی ايجیاد کرده اند (فراهانی و همکاران،
.)1389
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انتظار جامعه ،نيز براي تربيت دانش آموزان و در نهايت ،نيروي انسانی کارآمد ،دانا و توانا ،با
نشاط و متعهد به ارزش هاي ملی و مذهبی براي ساختن آينده هاي مطلوب ،نظام تربيت معلم را بر اين
می دارد که با طرح اين سوال که" :آينده پژوهی چه نقشی در افزايش توسعه و کارآمدي نظام تربيت
معلم دارد؟" ،به تحليل ابعاد موضوع بپردازد .اين سؤال بر اين پايه استوار است که مطالعات آينده از
آنجا که فرصتی ساختار يافته براي نگاه به آينده و بررسی نقش عوامل مؤثر در شکل گيري آينده را
فراهم می نمايد ،امکان ايجاد چشم انداز مطلوب را براي تصميم گيران و سياست گذاران نظام تربيت
معلم به وجود می آورد .افق هاي نوين از طريق شناسايی و ايجاد ظرفيت ها و توانمندي هاي جديد،
امکان بهره گيري از فرصت ها در زمان آينده را ميسر می سازد .ضمن آن که با اين رويکرد ،مشکالت و
نارسايی هاي ناشی از شرايط آينده در سيستم هاي تربيت معلم قابل احصاء و رفع آنها امکان پذيرتر
خواهد بود.
به منظور دستيابی به هدف اصلی اين پژوهش ،يعنی آينده پژوهی در تربيت معلم ،تالش شده
است که براي سؤاالت زير پاسخهاي مناسبی يافت شود:
 -1ماهيت تربيت معلم ايران و رويکردهاي مطرح شده در اين حوزه تاکنون چه بوده است؟
 -2نظام تربيت معلم ايران در راستاي تربيت معلم امروز و فردا با چه مسائلی مواجه بوده است؟
 -3تربيت معلم براي تربيت معلمين آينده چه رسالتی دارد؟
روش
براي پاسخ به سؤال پژوهش با توجه به ماهيت موضوع از روش توصيفی -تحليلی ،استنتاجی
استفاده شده است .در ابتدا براي شناخت ماهيت تربيت معلم ايران و رويکردهاي مطرح شده در اين
حوزه ،و مسائل اين نظام در زمينه تربيت معلم امروز و فردا ،با مراجعه به پايگاه هاي اطالعاتی داخل و
خارج ،کتب ،اسناد ،مدارک و تحقيقات انجام شده ،با استفاده از روش نظري تحليلی استنادي ،ابعاد
گوناگون تربيت معلم توصيف شده و رويکردهاي مطرح در اين زمينه مورد بررسی و تحليل قرار گرفته
است .سپس با استفاده از روش استنتاجی ،رويکرد برنامه درسی تربيت معلم آينده و ويژگی هاي آن
(چارچوب نظري برنامه) تبيين شده است.
یافته ها
سؤال اول پژوهش :ماهیت تربیت معلم ایران و رویکردهای مطرح شده در این حوزه تاکنون چه بوده است؟

ابناء بشر براي کسب تجربه و مهارت در امور زيستی خود و تسريع در يادگيري و کسب مهارت
ها نيازمند معلمان و مربيان ماهر و ويژه بوده اند .تربيت و نحوه گسترش آن در تاريخ جوامع در اعصار
مختلف با سازمان هاي نامنظم به شيوه هاي گوناگونی انجام می شده و مسئوليت اين وظيفه مهم همواره
بر دوش آموزشگران توانمند در امر آموزش بوده است .زمانی معلم نقش انتقال دهنده اطالعات و دانش
را عهده دار بوده ،در دوران تسهيل کننده يادگيري و در شرايط کنونی يا در دوره پسامدرن ،انتظارات و
توقعات پيچيده تري چون راهنمايی فکور ،شايسته و داراي صالحيت هاي حرفه اي در پرورش ديگران
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از وظايف آن ها به شمار می رود .بدين منظور براي پاسخگويی به سؤال اول پژوهش ،ماهيت و
رويکردهاي تربيت معلم در دو مقوله زير دسته بندي شده است:

الف -تربیت معلم در ادوار تاریخی (غیررسمی)
توجه به امر تربيت به معناي واقعی آن بيش از هر موردي در صدر وظايف و رسالت پيامبران و
اولياي الهی که شايسته ترين معلمان روي زمين شمرده می شدند ،از حضرت آدم تا خاتم االنبيا ( )،
قرار داشته است .رسالت و روش هاي تربيتی انبياء عمدت ًا از طريق تبليغ و آگاهی رسانی مورد نياز ،مؤثر،
جذاب مانند :بحث ،اندرز ،موعظه ،ترغيب ،ارائه الگو و اسوه در انجام قدرتمندانه امور مورد رسالت و
مأموريت هاي ويژه ،همراه با توانايی هاي اعحاب برانگيز در تحمل سختی ها و مرارت هاي زمانی عصر
خود بوده است .اين شيوه هاي اشاعه نيازمند اقتدار ،عمق آگاهی ،يقين و ايمان ،عشق و شور و مهارت
فوق العاده و اعجاز ايشان بوده که از عهده ديگر انسان هاي عالم و مقتدر خارج است.
بعد از پيامبران و اولياي الهی ،ساير اوليا و رهبران دينی اديان مختلف ،مربيان بزرگ ،دست
اندرکار تعليم و تربيت به صورت هاي مختلف در تربيت نظري و عملی افراد جامعه خود دست داشته
اند و شهرت و محبوبيت آنان در گرو پيروي آن ها از ارزش هاي دينی و انسانی آنان متمرکز بوده است.
فيلسوفان ،مربيان ،بزرگان علم ،فرهنگ و هنر و معلمان بزرگ نيز دست اندرکار تعليم و تربيت در زمينه
آماده سازي انسان هاي توانمند و معلمان ديگري بوده اند که قدرت علمی -عملی بسزائی داشته اند.
روش تربيتی اين گروه متناسب با شرايط روزگار خود ،متأثر از تجربيات پيامبران و بزرگان دين و
پيشينيان بشريت ،عالوه بر تبليغ ،پند و اندرز ،بر روش استاد -شاگردي از راه مشاهده سطحی ،نقد،
تکرار و تمرين ،بحث ،داستان و الگوسازي مبتنی بوده است.
حکومت ها و دولت ها نيز ،در طول دوران حاکميت خود به پيروي از تجارب گذشتگان و بزرگان
و به منظور آماده سازي افراد جامعه براي خدمات عمومی و حکومتی ،توسعه زيست بهتر و سالم تر و
صيانت از استقالل ،شرف و حيثيت انسانی خود و سرزمين خود نيز شيوه ها و راه هاي مختلف کم و
بيش متناسبی را اجرا کرده اند .رويکردهاي تربيتی آماده سازي منابع انسانی و توانمندسازي در اين
نهادهاي تربيتی و از جمله معلمان همواره از راه مشاهده ،تقليد و تمرين هاي مهارتی ،الگوسازي به
شيوه هاي تجربی و متداول «استاد -شاگردي» رواج داشته است.
در کشور ايران ،قبل از تأسيس دارالفنون و حکومت هاي قبل از آن نشانه هايی از تعليم و
تربيت رسمی ديده نمی شد و رويکردهاي تربيت را مراکز تربيت دينی و يا مکتب خانه ها و مراکزي
خصوصی و موردي عهده دار بوده اند و تأمين معلم و تربيت آن در اين نهادها نيز هر کدام شکل خا
خود را داشته است .شيوه يادگيري و توانمندسازي عمدتاً همان روش هاي ابتدائی از طريق شاگردي،
مشاهده ،تقليد ،تمرين و تکرار تا حد خوگرفتن به عمل و ارائه و اعطاي تصديق از استادکاران به دانش
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پژوهان تعليم و تربيت طی مراسم و آيين هاي مرتبط با هر دوره ،فرهنگ بومی و جغرافياي خا
صورت می گرفته است (حجتی کرمانی.)1359 ،
ب -تربیت معلم در دوره های معاصر (رسمی)
با تأسيس مدرسه دارالفنون در سال  1229ه.ش و ايجاد و گسترش مدارس جديد نياز به معلم
براي تدريس در مدارس به ويژه معلمانی که با اصول تعليم و تربيت جديد آشنا باشند ،به خوبی احساس
می شد .اولين اقدام رسمی در زمينه تربيت معلم ،تصويب قانونی در سال  1290ه.ش توسط مجلس
شوراي ملی آن زمان بود .در همين سال براي افزايش سطح سواد معلمان موجود در تهران کالسهاي
ويژه اي در مدرسه دارالفنون تشکيل گرديد که در برنامه درسی آن عالوه بر دروس علوم و ادبيات ،براي
اولين بار دروس ديگري تحت عنوان «اصول تعليم» افزوده شد تا معلمان از اصول اوليه تعليم براي
تربيت کودکان مطلع گردند .تشکيل اين گونه کالسها و دروس ،نشانه توجه صاحبنظران و برنامه ريزان
به معلم و ارتقاي مهارت هاي حرفه اي آنان بوده است.
اولين نشانه توجه رسمی به تقويت توانمندي هاي عملی و حرفه اي معلمان را در برنامه هاي
دارالمعلمين مرکزي در سال  1297ه.ش می توان يافت و از اين تاريخ ايجاد مراکز تربيت معلم زن و
مرد صورت قانونی به خود گرفت .در برنامه اين مراکز براي تربيت معلمين ابتدائی و متوسطه به طور
مشخص ارتباط ميان مدرسه و دانشگاه در راه توانمندسازي دانشجويان رشته هاي معلمی برنامه ريزي
شده است .اين برنامه در طول يک سال کارآموزي به شيوه هاي سنتی و مناسب بازه زمانی خود ،شامل
مشاهده مستقيم و تمرين هاي عملی و تدريس هاي آزمايشی مراقبت شده زير نظر معلم راهنما در
کالس هاي درس مدارس بود.
به منظور گسترش دبيرستان ها و تربيت و تأمين دبيران موردنياز آن در سال  1307ه.ش
دارالمعلمين مرکز به دارالمعلمين عالی تبديل گرديد که نظام کارآموزي يک ساله به همان شيوه هاي
مشاهده ،تقليد و تمرين و تکرار استمرار داشته است (صديق.)1355 ،
تا سال  1390وزارت آموزش و پرورش دوره هاي تربيت معلم مختلفی را برحسب نياز به طور
متناوب برنامه ريزي و اجرا کرده است .شيوه هاي توسعه مهارت هاي معلمی در اين نهاد بيشتر متکی
بر کارآموزي در مدارس بوده است .در سال  1358اساسنامه جديد مراکز تربيت معلم تهيه شد و درسی
با عنوان «فن معلمی» تعريف و در برنامه دروس تربيتی قرار گرفت .هدف از اين درس تقويت و توسعه
مهارت هاي حرفه معلمی و هماهنگی علم و عمل در کار تدريس و معلمی بود .در سال ،1360در دوره
سه ساله تربيت معلم ،سال اول تحصيل در مراکز تربيت معلم به آموزش هاي نظري اختصا يافته بود.
دانشجومعلمان در سال دوم به مدت يک سال در مدارس مناطق خود به تدريس آزمايشی به صورت
عملی مشغول می شدند و پس از تجربه عملی در محيط واقعی آموزش ،سال سوم مجدداً در مراکز
تربيت معلم به تحصيل درس هاي باقی مانده مشغول می شدند و ضمن ارزيابی تجربه هاي کسب شده
در مدارس به بازانديشی آن ها پرداخته و تجارب تازه اي را با همکاري و راهنمايی استادان براي مواجهه
با مسايل تربيتی و پذيرش مسئوليت معلمی کسب می کردند (جمعی از نويسندگان.)1394 ،
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از سال  1390و با تأسيس دانشگاه فرهنگيان ،تربيت معلمان فکور و تأثيرگذار و داراي صالحيت
هاي موردنظر اين حرفه دشوار با در نظر داشتن رويکردهاي جديد روان شناسی يادگيري ،بهره گيري
از فناوريهاي نوين آموزش و يادگيري ،در نظام تربيت تربيت معلم مدنظر قرار گرفت .تربيت معلم
براساس اسناد تحولی نظام آموزش و پرورش کشور« ،فرآيند تعاملی زمينه ساز تکوين و تعالی پيوسته
هويت حرفه اي (اخالق و تعهد حرفه اي ،دانش تخصصی ،دانش و نگرش تربيتی ،مهارت تربيتی) معلمان
براساس نظام معيار اسالمی ،ضمن تأکيد بر ارتقاي هويت انسانی ،اسالمی و ايرانی ايشان است» (سند
مبانی نظري تحول بنيادين.)1390 ،
در حال حاضر هم ،مهرمحمدي ( )1392در باب جايگاه تربيت معلم درکشور ايران ،الگويی
مشارکتی را به نام «چهارضلعی تربيت معلم» ارائه کرده است .وي مسئوليت اجراي دو ضلع اول و دوم
(دانش محتوايی ،1دانش تربيتی عام )2را متوجه آموزش عالی و دو ضلع سوم و چهارم (دانش محتوايی
تربيتی 3همراه با کارورزي ،4برنامه آغازين ورود به حرفه معلمی )5را متوجه آموزش و پرورش دانسته
ضمن آنکه ضلع سوم اين الگو را حساسترين و اثرگذارترين بعد اين الگو قرارداده و آنگاه طرح برنامه
درسی تربيت معلم خود را که داراي ويژگی "وارونگی " 6است مطرح نموده و آن را همسو با انديشه
"تأمل بر عمل" 7دونالد شون 8و سازگار با انديشه عملی يا "عمل فکورانه "9ژوزف شوآب 10به شمار
آورده است .وي وارونگی را در معناي نخستين آن ،تقدم تجربه کلينيکی يا ميدانی بر تجربه نظري اعالم
کرده است ،يعنی وارونه ساختن تقدم و تأخر متعارف در برنامه هاي درسی تربيت حرفه اي معلمان که
دانش نظري ،برتري نسبت به دانش عملی ندارد.
سؤال دوم پژوهش :نظام تربیت معلم ایران در راستای تربیت معلم امروز و فردا با چه مسائلی مواجه بوده
است؟

با بررسی در پژوهش هاي انجام شده در حوزه تربيت معلم کشور ،مسائل متنوع و متعددي
توسط پژوهشگران در اين زمينه شناسائی شده اند که در ادامه تعدادي از آنها ارائه شده است:
بررسی تاريخچه تربيت معلم ايران ،از آغاز تأسيس دارالفنون به عنوان نخستين مرکز تربيت
معلم تاکنون نشان می دهد که گرچه اين نهاد تربيتی دستخوش تغييرات و بازنگري مستمر به ويژه در
جهت توسعه ي کمی قرار گرفته است ،به علت ضعف فرهنگی برنامه ريزي علمی و جامع ،امروزه به
اعتقاد کارشناسان وزارت آموزش و پرورش با تنگناها و نارسايی هاي بسياري مواجه است .از جمله:
1

. Content knowledge
. Pedagogical knowledge
3
. Pedagogical content knowledge
4
. Practicum/Internship
5
. Induction
6
. Upside-downness
7
. Reflection on action
8
. Schön
9
. Deliberation
10
. Schwab
2
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کمبود اعتبارات مالی ،نبود اهداف مشخص در زمينه ي گزينش و مهياسازي معلمان و استخدام آنان،
فقدان تشکيالت تازه به منظور تحقق بخشيدن به آرمان ها و ارزش هاي جديد و در راستاي تأمين
کارکنان شايسته آموزشی که بتوانند با بهره گيري از شايستگی هاي حرفه اي خود نقش اساسی در
فرآيند اصالحات آموزش ايفا نمايند (آقازاده.)1383 ،
شعبانی ( )1383هم ،معتقد است  75درصد آموزش هاي تربيت معلم به اطالعات عمومی و
نظري مربوط است و تنها  25درصد به چگونه ياد دادن اختصا يافته و زمان کمتري براي آموزش
مهارت ها و توانايی هاي حرفه اي در نظر گرفته شده است.
يافته هاي تحقيق طاهرپور ،رجايی پور و شهبازي ( )1386با هدف بررسی ساختار سازمانی
مراکز تربيت معلم و دانشگاه هاي دولتی استان اصفهان ،نشان داد که ساختار دانشگاه هاي دولتی بيشتر
ارگانيکی است ،اما در مقابل چون در مراکز تربيت معلم تفکيک افقی بيشتري صورت می گيرد و کنترل
و رسميت در سطح باالتري قرار دارد ،می توان استنباط کرد که ساختار مراکز تربيت معلم ،بيشتر
مکانيکی است .با توجه به پويايی که دانشگاهها و مراکز تربيت معلم در آن فعاليت می کنند به نظر می
رسد ساختارهاي منعطف و ارگانيک مؤثرترند.
امين خندقی و وفائی ( )1390به مطالعه اي تطبيقی با هدف تحليل و مقايسه کنونی نظام
برنامه درسی ايران و آلمان از نظر سه عنصر برنامه درسی (محتوا ،شيوه هاي ياددهی-يادگيري و روش
هاي ارزشيابی ،و نيز شيوه انتخاب داوطلبان معلمی و شناسايی مشکالت و چالش هاي فراروي نظام
برنامه درسی تربيت ايران پرداخته اند .يافته ها حاکی از آن است که در برنامه درسی تربيت معلم آلمان
دانشجو -معلمان چگونگی يادگيري و طرز سازماندهی به يادگيري را فرا می گيرند؛ ولی در برنامه درسی
نظام تربيت معلم ايران ،بيشتر بر حجيم تر کردن منابع اطالعاتی برنامه ها تأکيد شده است .برنامه
تربيت معلم آلمان «يادگيرنده محور» يا مبتنی بر دانشجو -معلم است و آموختن بيش از يک تخصص
براي دانشجويان امکان پذير است و آنان با ارائه دروس اختياري حق انتخاب دارند ،ولی در نظام تربيت
معلم ايران به عالقه يادگيرنده و قدرت انتخاب وي در برنامه درسی تربيت معلم چندان توجهی نشده
است .بنابراين می توان نتيجه گرفت که از جمله مسائل پيش روي تربيت معلم ايران در شرايط کنونی،
توجه به دانش افزائی معلمان و عدم توجه به تقويت مهارتهاي معلمی به لحاظ عدم توجه به عاليق و
نيازهاي آنان در زمينه کسب شايستگی هاي مورد نيازشان می باشد.
زارع و همکاران ( )1395با هدف بررسی مقايسه اي صالحيت آموزش عالی و آموزش و پرورش
در کار تربيت معلم ،چهار ديدگاه موافق با آموزش عالی ،موافق با آموزش و پرورش ،موافق مشروط با هر
دو نهاد ،و مشروط با ساختار جديد را شناسايی کردند و با اقتباس از مهرمحمدي ( ،)1392با توجه به
مؤلفه برنامه درسی تربيت معلم چهار بعدي؛ دانش محتوايی ،دانش تربيتی عام ،دانش تربيتی توأم با
کارورزي و برنامه آغازين ورود به حرفه معلمی را ارائه کردند که از تقسيم کار بين نهاد آموزش و پرورش
و آموزش عالی در اجراي تربيت معلم حمايت می کند .آنان کم توجهی به تمرين هاي عملی ،فقدان
مدارس وابسته به آموزش عالی براي کارورزي؛ و ارزشيابی نامناسب عملکرد دانشجويان در طول دوره
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کارورزي ،را از مهم ترين نقاط ضعف آموزش عالی برشمرده اند .همچنين توانمندي علمی پايين تر
اعضاي هيأت علمی دانشگاه فرهنگيان ،انعطاف پذيري اندک و آزادي هاي بسيار محدود انديشه براي
تحول و تغيير ،مهارت ضعيف در پژوهش ،و تمرکزگرايی شديد آموزش و پرورش را نيز از ضعف هاي
مهم آموزش و پرورش و به ويژه دانشگاه فرهنگيان می دانند .برخی هم ضعف در پژوهش و تحليل
مسائل تربيتی ،ضعف در نظريه پردازي و عمل و ارائه راهکارهايی براي بهبود تربيت معلم ،ضعف در
تدوين محتواي مناسب براي برنامه هاي درسی تربيت معلم را به هر دو نهاد نسبت می دهند.
طاليی و گندمی ( ،)1395يکی از چالشهاي اصلی نظام تربيت معلم در جهان و همچنين در
ايران را ايجاد ارتباطی منسجم و اثربخش ميان اردوگاه نظر – دانشگاهها يا مراکز آموزش عالی – و
اردوگاه عمل يعنی مدرسه دانسته اند (ايوانز 1و همکاران1998 ،؛ النير و ليتل1986 ،2؛ تاملينسون،3
1968؛ مهرمحمدي .)1392 ،از آنجايی که ساختار برنامه هاي تربيت معلم و اجراي آن ،نقشی تعيين
کننده در کيفيت اين ارتباط دارد ،لذا به عنوان يک مقوله چالش برانگيز ،کانون توجه بسياري از کشورها
قرار گرفته است .در قياس با نظام تربيت پزشک ،می توان گفت که نقشها ،برنامه ها ،ارزشيابی و برنامه
ريزي ميان سازمانهاي دخيل (دانشکده پزشکی و بيمارستان) و افراد ذينفع طی ساليان متمادي به
سطحی از شفافيت ،روانی ،پختگی و سهولت براي اجرايی شدن نائل شده است ،اما چنين رشد سيستمی
در زمينة نظام تربيت معلم اتفاق نيفتاده يا به سطحی از اثربخشی الزم نرسيده است .در ايران چالش
اساسی ،اجراي سياست تماميت خواهانه يعنی استقرار همه جانبه تربيت معلم در دانشگاهها است
(مهرمحمدي .)1392 ،همچنين ،در زمينة محتواي تربيت معلم يا آنچه بايد دانشجو -معلمان يادبگيرند،
اختالف نظر اساسی وجود ندارد ،بلکه چالش اصلی به ويژه براي ايران در حال حاضر ،طراحی و اجرايی
نمودن ساختاري مطلوب و اثربخش در تربيت معلم است تا در نهايت سودمندترين تجربيات را براي
دانشجو -معلمان رقم بزند .دارلينگ هاموند ،)2006( 4بر اساس پژوهشهاي گسترده و ژرف خود در
زمينه تربيت معلم ،اظهار می دارد که سه عنصر ساختاري بنيادين ،زيربناي مدلهاي اثربخش تربيت
معلم را تشکيل می دهند .انسجام و يکپارچگی در ميان موضوعات ارائه شده در دوره آموزشی و همچنين
تلفيق آموزشهاي نظري دانشگاه و فعاليت بالينی در مدرسه  -فعاليت بالينی گسترده و کامالً نظارت
شده و بهره گيري از روشهاي آموزشی و نظريه هاي يادگيري که منجر به پيوند ميان نظريه و عمل می
شود و در نهايت موجبات تلفيق تجربيات بالينی مدرسه و آموزشهاي ارائه شده در دوره تربيت معلم را
فراهم می آورد؛ و عنصر ساختاري سوم ،ارتباط فعال با مدارسی که در خدمت دانش آموزان متنوع
هستند که منجر به طراحی روشهاي تدريس اثربخش و متنوع خواهد شد .تربيت معلم همواره با مسئله
شکاف ميان نظريه و عمل دسته و پنجه نرم کرده است .منتقدان برنامه هاي تربيت معلم دانشگاه-
محور ،مدعی وجود ناهماهنگی ميان آنچه در دانشگاه تدريس ميشود و آنچه در کالس درس اتفاق
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ميافتد ،هستند (گوپيناتان .)2008 ،1لذا چگونگی تلفيق دانش نظري توليد شده در دانشگاه با دانش
مدرسه -بنيانی که منشأ آن فعاليت تجربی در مدرسه است يکی از مسائل مهمی است که بايد براي
حل آن تدبيري انديشيده شود.
به طور کلی ،متخصصان برنامه درسی در رشته هاي مختلف ،نظام آموزشی تربيت معلم ايران
را با چالش هاي جدي مواجه می دانند .لذا امروزه برنامه ريزان درسی و به طور کلی مسؤالن نظام
آموزشی با سه دسته از چالش ها رو به رو هستند -1 :چالش جهانی که از بيرون از نظام آموزشی بر آن
اثر می گذارد -2 .چالش هاي درونی خود نظام آموزشی -3 .چالش هايی که خا منطقه خاورميانه
می باشد  .در ارتباط با چالش هاي جهانی می توان به  8مورد اشاره نمود که برنامه ريزان درسی بايد
به دقت به آنان اشاره نمايند (جونز -1 :)143 -156 :2005 ،2فرايند جهانی شدن و وابستگی متقابل
ملت ها به همديگر؛ اين مورد می تواند در برگيرنده مواردي چون ،آلودگی -محيط زيست ،فقر و
محروميت ،قاچاق و مصرف مواد مخدر باشد  -2سرعت تغييرات و پيشرفتهاي تکنولوژيکی مخصوصاً در
زمينه هاي ارتباطات و اطالعات  -3تغييرات بنيادي در عرصه کار و استخدام  -4باالگرفتن نابرابري هاي
اجتماعی  -5پيشرفت در عرصه دموکراسی و حقوق بشر و تالش جهت اينکه جوامع مدنی در تصميم
گيري هاي سياسی ايفاي نقش نمايند  -6جهان چند فرهنگی و تعامالت بين فرهنگ هاي مختلف -7
رواج تغييرات سريع و ظهور پديده عدم اطمينان در زندگی انسان ها ،احساس ناامنی و افسردگی ها و
خشونت هاي همه گير  -8کاهش اخالقيات و احساس نياز به بازسازي نظام هاي ارزشی و اخالقی
(هانگ .)67 -76 :2005 ،3اين نکته را بايد به ياد داشت که چالش هاي پيش روي نظام آموزشی تنها
ناشی از عوامل بيرونی نيست ،بلکه در بعضی از شرايط از عوامل درونی سيستم ناشی می شوند.
موضوعات چندگانه اي که در چند دهه اخير به شدت از طرف برنامه ريزان آموزشی مد نظر بوده است
از اين قرار هستند (کالرک )2004 ،4حرکت به سمت تنوع اهداف در برنامه هاي درسی؛ اهدافی چون
يادگيري چگونگی يادگيري و يادگيري چگونه بودن ،چگونه انجا م دادن و يادگيري چگونه با هم زيستن
(فيلد ،)2004 ،5توجه و تمرکز بر تضمين فرصت هاي برابر براي همه (هم در دسترسی و هم در کسب
موفقيت در اين دسته از آموزش ها) ،توجه به کيفيت به عنوان يک موضوع اولويت دار ،کارايی آموزش
(توجه کافی به اقتصاد آموزش) ،ارتباط نظام آموزشی با بخش هاي مختلف مخصوصاً توجه به نيازهاي
بازار کار (کاظم پور و شاه بهرامی.)1395 ،
سؤال سوم پژوهش :تربیت معلم برای تربیت معلمین آینده چه رسالتی دارد؟
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با توجه به مبانی نظري و ديدگاههاي صاحبنظران در کتب ،اسناد و مدارک ،و همچنين يافته
هاي مقاالت داخلی و خارجی رسالت تربيت معلم در راستاي تربيت معلمين آينده نظير موارد زير
شناسائی شد:
برخی از صاحبنظران سال  2020م را دوران گذر کامل به آينده متحول می دانند (دي)2001 ،1
و در حال حاضر برخی کشورها به مقوله آينده پژوهی و مطالعات آينده و کارآفرينی آينده در نظام هاي
آموزشی مشغول شده و رشد کرده ا ند .برخی نيازهاي آموزشی و پرورشی در آينده نيز عبارت ا ند از:
 نياز به در اختيار داشتن منابع کافی نياز به اطالعات به موقع ،موثق ،مرتبط نياز به سرعت عمل (عدم بوروکراسی) نياز به کالس هاي مفرح و متنوع نياز به اقتباس از تغيير و انتخاب دقيق نياز به اقتباس هاي مفيد و نه تقليد نياز به تقويت آموزش رسانه ا ي نياز به تفکر پس فردايی که هما ن آينده پژوهی است (براون.)1972 ،2با چنين گستره اي نظام هاي آموزشی امروزي به نحوي سعی در بهره گيري از آينده نگري در
برنامه ريزي هاي خود دارند ،زيرا تغييرات 3و تحوالت فزاينده و سريع محيطی موجب شده است به اين
مهم توجه شود .در چنين شرايطی ،اين نظام ها ترجيح می دهند به رغم امکان نادرست بودن نتايج
حاصل از آينده نگري ،به حدس هاي عالمانه درباره آينده سازمان خويش متوسل شوندکه طبعاً از حدس
هاي غيرعلمی به مراتب با ارزش تر است (هانکه .)1989 ،4بنا به نظر شفيان و همکاران (2008؛ نقل
از شفيع پور و همکاران ،)1395 ،نظام آموزشی بايد به دور از سنت و عادات و با توجه به پويايی برنامه
درسی و اقتضائات زمانی ،مکانی ،اجتماعی ،برنامه درسی را به طور مداوم احياء کرد که اين ها همه
الزمه ژرف انديشی ،تفکر انتقادي و تحول گرايی است.
با توجه به تغيير و تحوالت تکنولوژيکی و الزامات زندگی در دوران انفجار اطالعات و رويارويی
با نيازمندي هاي روز افزون و متنوع ،بايد به جاي باالبردن سطح محفوظات افراد ،آموزش و پرورش را
متحول نمود و آن را بر پايه تحقيق و تفکر بنا کرد تا دانش آموزان به يادگيرندگانی مستقل و مادام
العمر تبديل شوند و بتوانند از پس چالش هاي جهان در حال تغيير برآيند .براي دستيابی به اهداف فوق
و اصالح تعليم و تربيت ،از ميان عناصر و مؤلفه هاي گوناگون تشکيل دهنده نظام تعليم و تربيت اولويت
قطعی را بايد براي معلم قايل شد .معلم از آن جهت مورد تأکيد و توجه و داراي نقش محوري است که
کارگزار اصلی تعليم و تربيت به شمار می رود و اهداف و منويات متعالی نظام هاي تعليم و تربيت در
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ابعاد مختلف ،در نهايت بايد به واسطه او محقق شود (مهرمحمدي .)1379 ،توجه به برنامه هاي تربيت
معلم 1همگام با تحوالت جهانی در عصري که عصر دانايی 2و فناوري اطالعات 3ناميده شده ،از مهم ترين
بحث هايی است که توجه صاحبنظران را به خود جلب کرده است .واضح است که ورود به اين عصر
نيازهاي جديدي را براي معلمان به ارمغان آورده است .نيازهايی که مستلزم آماده سازي و افزايش
آموزش است .معلمان بايد دانش و توانايی هاي تخصصی و حرفه اي خود را با تحوالت آينده هماهنگ
سازند .بر اين اساس کشورهاي توسعه يافته و برخی از کشورهاي در حال توسعه برنامه ها و فعاليت
هايی را براي رويارويی با اين تحوالت تدارک ديده و در برنامه هاي تربيت معلم کشورشان تغيير و
تحوالتی ايجاد کرده اند (فراهانی و همکاران.)1389 ،
به طور مثال ،بر اساس نظريه سرمايه انسانی ،تحصيالت بيشتر و هر نوع مهارت و آموزشی که
معلمان می بينند ،در ايشان ظرفيت و قابليتی ايجاد می کند که می تواند جريان درآمد بيشتري را در
آينده نسبت به زمانی که اين مهارت را کسب نکرده است ،ايجاد کند .از آن جا که قابليت ايجاد شده با
سرمايه هاي مادي و فيزيکی ثابت می تواند به توليد و درآمد بيشتر منجر شود ،آموزشی که فرد کسب
کرده و توانايی هاي وي را افزايش داده است به منزله سرمايه هايی است که مانند هرنوع سرمايه فيزيکی
ديگري بازدهی دارد (قارون.)1383 ،
نظريه سرمايه انسانی بر اين باور است که آموزش ،عاملی ضروري براي بهبود بهره وري است و
بايد با عوامل سنتی مانند سرمايه ،نيروي کار و تجيهزات در نظر گرفته شود (فاگرليند و ساها1989 ،4؛
جانگبلد2004 ،5؛ مولن 6و همکاران2003 ،؛ ريسنک 2006 ،7نقل در لين2011 ،8؛ مقدم.)1392 ،
آموزش به بهره وري بيشتر از طريق تحريک تغييرات در دانش افراد ،توليد ،اثربخشی فعاليت ها و نوآوري
کمک می کند (لين .)2011 ،بلکه و پينه (2008؛ نقل در مقدم )1392 ،هم معتقدند نگاهی به تجارب
کشورهاي مختلف نشان می دهد که مهم ترين عامل اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی به ويژه در دهه
هاي اخير ،توجه و سرمايه گذاري وسيع آن ها در آموزش و پرورش بوده است.
مجيدي (1377؛ به نقل از تورس) اظهار می کند که اصالح کيفيت آموزش در گرو صالحيت
هاي حرفه اي معلمان است و تغيير در نظام تعليم و تربيت ضروري است .او نوسازي برنامه هاي درسی
تربيت معلم از نظر هدف ،محتوا ،رويکردها ،روش ها ،منابع و وسايل را پيشنهاد می کند .نکته اي که
گذر از آن جايز نيست اين است که سياست ها ،ساز و کارها و روش هاي مربوط به تربيت معلم ،تابع
شرايط و امکانات زمانی است و هر زمانی نياز به بازنگري مطابق وضعيت موجود و آينده دارد .نمی توان
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آن چه را که در گذشته انجام شده است امروز هم بدون مطالعه ،کارساز و مؤثر دانست (امجديان،
.)1388
از اين رو ،رويکردهاي جديد در تربيت معلم برنامه هاي آموزشی را ابزارهاي مهم و اساسی می
دانند که اهداف آموزش آينده را به دانشجومعلمان منتقل می کند و به آنها می شناساند .در اين جاست
که مفهوم نوسازي برنامه آموزشی شکل می گيرد و به خوبی نشانگر اهداف آموزش دهندگان آينده
است .اين گونه برنامه هاي آموزشی بر افق هاي برنامه و پيوند جنبه هاي مختلف آن تأکيد ورزيده و
سلسله روابط پيچيده ،عواملی را که بر هر يک از مؤلفه هاي برنامه اثر می گذارد را معرفی می کند .به
عنوان مثال ،برخی صاحبنظران معتقدند انسجام محتوايی در برنامه تربيت معلم و تلفيق تجربيات بالينی
گسترده دانشجو -معلمان و يادگيريهاي حاصل از نشستها در دانشگاه ،بهترين تجربيات يادگيري را براي
معلمان رقم خواهد زد .يافته هاي علوم شناختی نيز ،تصريح کرده اند که يادگيري اثربخش هنگامی رخ
می دهد که ايده ها و انديشه ها هم در نظريه و هم در عمل يکديگر را تقويت کنند و با هم پيوند
بخورند .لذا براي اثربخش تر نمودن برنامه هاي تربيت معلم ،تمرکز بر نظريه هاي يادگيري مفيد در
زمينة تدريس الزامی است (دارلينگ هاموند .)2006 ،از اين رو در برنامه هاي اثربخش تربيت معلم،
معلمان بايد از طريق مطالعات ميدانی ،اقدام پژوهی ها ،و ايجاد پورت فوليوهاي ساختار يافته ،در يک
فرآيند پژوهشگري درگير شوند .اين رويکرد متأثر از ديدگاهی است که ديويی در جستجوي آن بود،
يعنی توانمندسازي معلمان از طريق افزايش فهم آنها از موقعيت هاي پيچيده اي که جايگزينی است
براي رويکرد متداول که باور اصلی در آن اين است که معلمان با استفاده از فرمولهاي ساده سازي شده
يا راه حلهاي غير مبتکرانه براي تدريس قابل کنترل هستند .به زعم ديويی ،دانش از طريق پژوهش در
مسائل مرتبط با عمل حاصل می شود (دارلينگ هاموند .)2000 ،بنا به اعتقاد شولمن ( ،)1996اصول و
نظريه ها سودمند هستند ،اما مطالعات موردي و تجربيات بالينی همواره در ذهن دانشجو -معلمان
ماندگار است.
حتی در برنامه هاي اثربخش تربيت معلم ،دانشجو -معلمان زمان بسياري را در مدرسه سپري
می کنند و مفاهيم و راهبردهايی را که در دانشگاه آموخته اند همزمان در مدرسه و در کنار معلم در
عمل پياده کرده و مورد بررسی قرار می دهند .چنين برنامه هايی ايجاب می کند که حداقل يک سال
کامل دانشجو -معلمان تحت نظارت معلمان به امر تدريس مشغول باشند .به طور کلی کار بالينی
گسترده ،نظارت شديد ،الگوبرداري از فعاليت افراد کارآزموده و خبره در مدرسه و همچنين وجود دانش
آموزان متنوع در يک مدرسه الزمه تربيت حرفه اي اثربخش هستند .نکته جالبی که دارلينگ هاموند
براساس پژوهشها (کوکران -اسميت و زايکنر )2005 ،1خاطر نشان می کند ،حضور دانشجو -معلمان در
مدارسی با دانش آموزان متنوع است .استدالل وي اين است که در غير اين صورت ممکن است تجربيات
دانشجو -معلمان در کالس درس به جاي تحريک حس کنجکاوي و کاوشگري در آنها ،تقويت کننده
تصورات قالبی آنها در مورد دانش آموزان باشد .ايجاد چنين مکانهايی بسيار مهم و يکی از دشوارترين
. Cochran-Smith & Zeichner
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تکاليف است (دارلينگ هاموند .)2006 ،بنابراين بازسازي ارتباطات ميان مدرسه و دانشگاه ،به منظور
پرکردن شکاف بين نظريه و عمل ،امري ضروري است.
پشتوانه مفهومی الگوهاي اثربخش تربيت معلم و ديدگاه جديد در مورد تربيت حرفه اي ،نظريه
هايی مانند ديدگاه ديويی ( ،)1916ديدگاه هاوس ( ،)1975نظريه شون ( ،)1987نظريه هاي يادگيري
تجربی کلب )1984( 1و ديدگاه سازنده گرايی ويگوتسکی است .اصل بنيادينی که در همه اين نظريه ها
مشترک است ،اين است که يک محيط تربيتی حمايت گر و چالش برانگيز ،تسهيل کننده فرآيند
يادگيري است .دغدغه بسياري از پژوهش ها در سراسر قرن بيستم ،جستجوي راهکاري براي پيوند ميان
نظريه و عمل بوده است .استدالل شون و استن هاوس مبتنی بر بينشی سازنده گرايانه در قبال تربيت
معلم است .داللت بينش فوق اين است که آنچه بايد در دوره تربيت معلم مورد تأکيد قرار گيرد ،نائل
شدن به فهمی است که به عنوان تلفيق ميان نظريه و عمل تعريف می شود و زمانی اين فهم حاصل می
شود که موقعيت هاي عمل ،تبديل به نظريه برآمده از آن موقعيت ها شود .بنابراين به زعم شون ()1990
در نتيجه گفتگوي فکورانه با موقعيت ،ايده هاي ضمنی معلم ،در شکل نظريه هاي آشکار براي تدريس
بازسازي می شود (کينی.)1994 ،2
و اما در رخداد هاي جديد ،تربيت حرفه اي ،حاصل برنامه درسی تجويزي و برنامه درسی
روييدنی است .به عبارت ديگر برنامه کامالً تجويزي نيست ،بلکه بخشی از آن روييدنی و برآمده از نيازها
و دغدغه هاي دانشجو -معلمان است (سوان 3و همکاران .)2010 ،کارآموزان خود تعيين کننده مسير و
محتواي يادگيريشان هستند .اگر چه تکاليف برنامه درسی و معيارهاي ارزشيابی آشکارا تعيين می شوند،
اما تجارب پيشين و احساس تعهد دانشجو -معلمان هنگام ورود به دوره ،نيازهاي احساس شدة آنها در
ارتباط با حرفه معلمی ،و انگيزه هاي درونی و ادراک آنها از حرفة معلمی است که تعيين کننده آن
چيزي است که آنها در جستجوي يادگيري آن و مسائلی است که در جستجوي حل آنها هستند .بنابراين
در اين برنامه درسی تربيت حرفه اي ،به منظور هموار نمودن مسيرهاي يادگيري متنوع و در حال
گسترش براي کارآموزان ،گستره اي وسيع از منابع ،انديشه ها ،بينشها و فعاليتهاي مورد نياز تدارک
ديده شده است .در اين برنامه ،با پذيرش اين اصل که "توافق ميان عالمان عرصه نظر و عالمان عرصه
عمل ،راه حل نهايی نيست" ،پلی را ميان دو عرصه دانشگاه و مدرسه ايجاد می کند .رخداد تربيت حرفه
اي ،در قالب مشارکت ميان دانشگاه و مدرسه اتفاق می افتد که هر کدام دانشی متفاوت را براي کارآموزان
به ارمغان می آورند ،دانش حاصل از هنر معلمی که قضاوتهاي پيچيده اي است که در فعاليت روزمره
معلمان گنجانده شده است ،دانش در مورد سياستها و فعاليتهاي ويژه مدرسه ،و دانش قابل تعميم
استادان دانشگاه که بنيان آن تجربيات انباشته آنها ،پژوهش و ارتباط با معلمان در بسياري از مدارس
گوناگون است .مکان توليد انواع گوناگون دانش با هم متفاوت است ،اما مدرسه محيطی است که اجتماع
آنها در آن رخ می دهد .دانشی که معلم براي انجام دادن فعاليت روزمره خود نيازمند آن است ،متفاوت
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از دانش مورد نياز استاد دانشگاه است .بحث صالحيت و شايستگی مطرح نيست ،بلکه مواضعی که هر
کدام متصدي آن شده اند اهميت می يابد (مک اينتاير.)1990 ،1
با توجه به مطالب فوق ،نگاه به برنامه آموزشی آينده محور در تربيت معلم ،به جاي آموختن
واقعيات به دانشجومعلمان ،بر فرآيند يادگيري يعنی چگونه ياد بگيريم تأکيد می کند و توسعه مهارت
ها و تلقی هاي متغير در باره آينده را مهم تر از کسب دانش مطلق می داند .اين برنامه انعطاف پذير
است و به دانشجو معلم می فهماند که يادگيري چيزي فراتر از همکاري صرف بين او و آموزش دهنده
در دانشگاه و حتی در مدرسه است و به اين ترتيب او تشويق می شود که خود ابتکار عمل را در دست
گرفته و در تنظيم دستور کار برنامه آموزشی اش اقدام کند و حتی از برنامه ريزان آموزشی اش پيشی
بگيرد .با اين اوصاف چنين به نظر می رسد که قرن بيست و يکم و حتی سالهاي آتی پس از آن ،نيازمند
آموزش نو و نقش تازه ي معلم است .نظام هاي آموزشی به تنها بايد با تغييرات سريع هم گام شوند،
بلکه بايد «جهت دهنده و تسهيل کننده» آن نيز باشند .به عبارت ديگر« ،زمان نو» و «انسان نو»،
«تربيت نو» و «تربيت معلم نو» می خواهد.
بحث و نتیجه گیری
پژوهش حاضر با هدف آينده پژوهی در تربيت معلم ،سعی نمود که از طريق سه سؤال به اهميت
و ضرورت اين امر بپردازد .در پاسخ به سؤال «ماهيت تربيت معلم ايران و رويکردهاي مطرح شده در
اين حوزه تاکنون» ،به اين جمع بندي دست يافت که تربيت معلم در ايران سابقه بلندي دارد .ايرانيان
ضمن آن که در طول تاريخ تمدن خود همواره «معلمی کردن» را آموخته اند ،از روزي که با نظام جديد
تربيتی در دنياي جديد آشنا شدند ،بالفاصله به ايجاد مراکزي براي تربيت معلم اقدام کردند .با تأسيس
دارالمعلمين مقدماتی در سال  ،1297اولين گام ها براي توسعه نهادهاي تربيت معلم برداشته شد .خيلی
از کشورهايی که در جهان امروز داراي وضعيت الگويی در موضوع تربيت معلم هستند ،در آن موقع حتی
گام هاي اوليه را برنداشته بودند.
برنامه ريزي تربيت معلم همواره به عنوان يک مقوله تخصصی در ايران مطرح بوده است .اين
اقدام منجر به آن شده که ده ها برنامه درسی ويژه تربيت معلم تدوين و تصويب شود .البته اين برنامه
ها به علت هاي قابل شناسايی طی سالهاي گذشته مورد بازنگري قرار نگرفته بودند و به طور متوسط
بيست سال برنامه درسی ثابت مانده بود .طی اين سالها ،بزرگترين دارايی برنامه درسی تربيت معلم،
عمر زياد آن بود .واقعاً اين عمر براي برنامه درسی تربيت معلم ،عمر زيادي بود .زيرا براي برنامه درسی،
آن هم در حوزه تربيت معلم که هر روز در حال دگرگونی است ،بازنگري برنامه هاي درسی يک اضطرار
می نمود .خوشبختانه طی سالهاي 1395و  1396برنامه درسی تربيت معلم توسط دانشگاه فرهنگيان
زير نظر وزارت علوم مورد بازنگري قرار گرفت.
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در رويکرد جديد دانشگاه فرهنگيان ،برنامه درسی در پی آن است تا شرايط براي تربيت حرفه
اي معلم را فراهم کند و زمينه بسنده براي تحقق شايستگی به عنوان مجموعه اي از صفات ،توانمنديها
و مهارت هاي ناظر به همه جنبه هاي هويت را فراهم کند که دانشجو معلمان براي درک موقعيت خود
و ديگران و عمل فردي و جمعی براي بهبود مستمر آن براساس نظام معيار اسالمی در جهت دستيابی
به مراتب حيات طيبه نيازمند کسب آن هستند .در مجموع ،فرصت هاي تربيتی بتواند به تربيت معلم
حرفه اي کمک کند و براي طراحان اين برنامه درسی در حال حاضر ،معلم حرفه اي ،معلمی فکور است
که چهار شايستگی :موضوعی ،تربتی ،تربيتی -موضوع و عمومی را کسب کرده است .همه اين شايستگی
ها نيز به طريقی به هم پيوند می خورند که در نهايت يک شخصيت وحدت يافته و پويا را در هويت
معلمی او آشکار می سازند .آن چه مطرح است ايجاد فرصت هايی براي يادگيري و کسب تجربه است
که معلمی با چنين خصايصی تحقق يابد (جمعی از نويسندگان.)1394 ،
در پاسخ به سؤال «نظام تربيت معلم ايران در راستاي تربيت معلم امروز و فردا با چه مسائلی
مواجه بوده است؟» ،يافته ها مسائل و مشکالتی از جمله موارد زير را نشان داد:
در حوزه برنامه درسی دغدغه هايی همچون پايين بودن سطح مشارکت معلمان و ديگر
متخصصان مرتبط درتدوين برنامه هاي درسی و انعطاف ناپذيري نظام برنامه ريزي درسی ايران ،موضوع
محوري/ديسيپلين محوري نظام برنامه ريزي درسی ،گسترش روزافزون برنامه درسی پنهان و به روز
نبودن راهبردهاي ياددهی -يادگيري ،فاصله زياد بين برنامه درسی قصد شده و برنامه درسی اجرا شده،
محوريت يادگيري حافظه محوري و موقتی و مسائلی از اين قبيل ،وجود داشته است.
از آن جايی که تمرکز بر تربيت معلم فکور در برنامه درسی جديد تربيت معلم وجود دارد،
بنابراين به نظر می رسد تربيت معلم مساوي با کسب قابليتهاي الزم براي تصميم گيري صحيح در
موقعيت هاي متحول و متنوع تربيتی است .معلم بايد به مثابه فقيه تربيتی عمل کند که با ارجاع به
اصول ،احکام خا مسأله هاي مطرح در موقعيت هاي گوناگون را استنتاج می کند .او به مثابه تکنسين
و بر اساس راهنماي از پيش طراحی شده ،عمل نمی کند .تربيت چنين معلمی نيازمند آن است که از
سطح فنون معلمی گذر شود و چشم به فهم معلمی دوخته شود.
محور کليدي ديگر در عرصه تربيت معلم ،يادگيرنده اي است که توسط معلم در مدارس تربيت
می شوند و در اهميت آن فقط در يک جمله بايد گفت« :يادگيرندة فردا و حتی يادگيرنده امروز ،از هر
نظر بسيار متفاوت از يادگيرنده ديروز است» ،چرا که همه عوامل فعال در تعليم و تربيت نقطه هدفشان
يادگيرنده است .از طرفی «يادگيري براي دانستن»« ،يادگيري براي انجام دادن»« ،يادگيري براي بودن»
و «يادگيري براي با هم زيستن» در دنياي امروز بسيار مهم است .بنابراين تربيت و آماده سازي فراگيرانی
که به دست معلمان سپرده می شوند و اکثر آنها بايستی براي ورود به زندگی آينده و يا کار و شغل مهيا
شوند ،بسيار مهم است.
در حوزه پژوهش و ارزشيابی ،رويکرد پژوهشگران می بايست روشنگري در تعيين مسير درست
آينده تعليم و تربيت باشد و ضمن ارائه راهکارهاي درمانی براي آسيبهاي موجود ،با شناسايی مسئله ها
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و چالش هاي پيش رو و ارائه راه حل هاي پيشگيرانه ،آينده تربيتی دانش آموزان را تضمين کرده و
معلمان ،تصميم گيران و برنامه ريزان را در اين خصو ياري نمايند .همچنين طراحی ،تدوين و پياده
سازي نظام ارزشيابی مشخص ،تأثيرگذار و دقيق براي سنجش آموخته ها مبتنی بر اسناد باالدستی
نظام تعليم و تربيت و رويکردهاي جهانی حوزه تربيت معلم ضروري است.
در مجموع؛ مقصد تربيت معلم ،تربيت معلمانی آگاه از دانش هاي الزم براي معلمی کردن است
که با اين باور آميخته اند که همواره به دانش هاي تازه اي نياز دارند که با به کارگيري روش هاي
مناسب از موقعيت هاي عملی حاصل می آيند .معلمی که بزرگترين عرصه کسب دانايی را کالس درس،
عملی ترين گروه پژوهشگران را همکاران و مؤثرترين آزمون اعتبار را به اشتراک گذاري با معلمان ديگر
می داند.
در پاسخ به سؤال «تربيت معلم براي تربيت معلمين آينده چه رسالتی دارد؟»  ،می توان اذعان
داشت در عصري که از آن با عنوان «عصر انفجار اطالعات» و «عصر توسعة دانايی محور» ياد می کنند
و در آن تغيير و تحوالت به صورت لحظه اي اتفاق می افتد ،بی اعتمادي به آينده و تا حدودي ترس و
نگرانی از معضالت فرهنگی ،اجتماعی و اخالقی آينده ،تصميمات و برنامه هاي جوامع را تحت الشعاع
خود قرار داده است .بر همين اساس است که گفته اند :آينده نگري در عرصه هاي مختلف اجتماعی،
«ضرورتی انکارناپذير است» (اورنشتاين و هانکينز2004،1؛ به نقل از آزادمنش .)6:1386 ،بنابراين برنامه
ريزي از نوع نگاه به آينده است ،شرايط امروزي جوامع ،سبب شده است که هرگونه برنامه ريزي در ابعاد
مختلف رويکردي آينده نگرانه داشته باشد .تنها در اين صورت است که می توان از برنامه به عنوان نقشه
راه آينده ياد نمود.
تربيت معلم ،يکی از حوزه هاي کليدي در همة جوامع است که از گذشته تا امروز در سرنوشت
بشر تأثير بسزايی داشته و از جايگاه خطيري برخوردار بوده است .اين امر بر اهميت و پيچيدگی مسئوليت
ها و مأموريت هاي تربيت معلم افزون شده است ،زيرا اگر هدف آرمانی و غائی آن را تربيت معلم شايسته
و به تعبيري «شهروندي ايده آل» بدانيم ،جوامع امروزي انسانهايی با قابليتها و توانمنديهاي گسترده تر
و پرمسئوليت تر می طلبد .لذا سياستگذاري و برنامه ريزيهاي آينده نگرانه در تربيت معلم با در نظر
گرفتن ابعاد مختلف تربيت و همچنين پيش بينی هوشمندانه مسائل و چالشها و تهديدهاي پيش رو
امري الزم و ضروري است .همانطور که تافلر می گويد« :آينده بر ما می تازد» ،پس بايد براي رويارويی
با آن آماده بود و تربيت معلم بايد اين آمادگی را تدارک ببيند.
نکته ديگر اينکه تربيت معلم که يکی از حوزه هاي اثرگذار و بنيادين فرهنگی در هر کشور
است ماهيتی «آينده نگرانه» دارد؛ زيرا برونداد و خروجی آن تربيت نسلی براي زندگی در جهان فرداست.
لذا هرگونه برنامه ريزي و طراحی در اين نهاد ،بايد رويکردي آينده نگرانه داشته باشد .توضيح بيشتر
اينکه در بحث وظايف هميشه اين گونه سؤاالت مطرح است که :تا چه حد می توان با امکانات و شرايط
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موجود امروز و اطالعات ديروز ،دانش آموزان و فراگيران فردا را تربيت کرد؟ آيا پيش بينی ها ،پيشداوريها،
قضاوتها و قواعد طراحی شدهِ امروز ،موفقيت تعليم وتربيت فردا را تضمين خواهد کرد؟ آيا ...
آموزش و پرورش آينده نگر ،نظامی است که بر مبناي آينده نگري و تحليل شرايط پيش رو،
افقهاي آينده را ترسيم کند ،فرصتها را عميق تر ارزيابی کند ،موانع را بهتر درک کند و در نتيجه در
تدوين راهبردها و خط مشی هاي الزم سنجيده تر عمل کند .براي تشريح بهتر اهميت آينده نگري می
توان به مقولة «تربيت معلم» اشاره نمود و اينکه وظيفة تربيت معلم ،تربيت معلمانی است که بتوانند
دانش آموزانی را براي زندگی مطلوب در جامعه آينده تربيت نمايد .اين شهروند مطلوب بايستی توانايی
زندگی در اجتماع و بازار کار آينده را داشته باشد و نه تنها از پَس مسائل و مشکالت دوره زمانی پيش
روي خود برآيد ،بلکه بايد بتواند به بهترين وجه از امکانات و ظرفيتهاي زمان خود بهره گيرد و زندگی
مطلوبی را براي خود رقم بزند.
از آن جا که هدف تربيت معلم« ،تربيت معلم شايسته براي آينده» است ،آينده نگري در ذات
آن است و آينده شناسی براي پيشبرد اهداف و رسالتهايش ضرورتی انکارناپذير است .مؤلفه هايی همچون
برنامه هاي درسی و به تبع آن کتاب درسی ،معلم ،ارزشيابی ،فضا ،تجهيزات و فناوري (محيط يادگيري)،
جريان فرهنگی حاکم بر مدرسه و جامعه ،يادگيرنده و مديريت و رهبري که هم مورد تأکيد اسناد تحول
بنيادين نظام تعليم و تربيت بوده و هم در اسناد بين المللی تعليم وتربيت مورد توجه قرار گرفته اند،
در اين خصو نقش کليدي دارند .در بحث جايگاه و نقش معلم ،تربيت معلم آينده نگر با تسلط بر
انواع سوادهاي مورد نياز جامعة امروزي از جمله سواد اطالعاتی ،سواد رسانه اي ،سواد تربيتی و غيره،
اهميت نقش الگويی معلم براي دانش آموزان ،عنايت الزم به برنامه ريزي جهت باالبردن روزافزون کارآيی
حرفه اي معلمان در فرايند ياددهی يادگيري ،مشارکت آنان در تدوين برنامه هاي درسی و آموزشی و
برنامه هاي تحولی ،هماهنگی آموزشهاي معلمان با نيازهاي دانش آموزان و واقعيت هاي محيط اجرا و
کالس درس در حوزه تربيت معلم ،از مسئله هاي اصلی پيش روي اين محور تربيتی است .به بيان ديگر
تربيت معلمی فکور ،پژوهشگر و خالق از استلزامات موفقيت تربيت معلم آينده است .در اين راستا ،به
نظر کورتاگن2004( 1؛ به نقل از زارع )1390 ،می توان استناد کرد که کارآمدي و موفقيت حرفه معلم
به شدت وابسته به شرايط زمينه اي است و لذا ارائه يک مجموعه واحد و مطلق از ويژگی هاي يک معلم
موفق کاري دشوار است .اما می توان برخی از اصول و معيارهاي اساسی را برشمرد که مبتنی بر آن ها
بتوان ارزشيابی نسبتاً معتبرتري از اين حرفه و کارکرد آن به عمل آورد و چارچوبی براي انديشيدن
دوباره اين موضوع فراهم ساخت .تغييرات گسترده جهانی در امر تربيت معلم ،تأکيد فوق العاده بر پرورش
تفکر تأملی 2در معلمان و توسعه گسترده در علوم تربيتی ،همگی بر ضرورت فراهم آوردن چنين
چارچوبی تأکيد دارند.

. Korthagen
. reflective thinking
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در مجموع ،استنباط پژوهشگر پژوهش حاضر با استناد به برخی مراجع و صاحبنظران از جمله:
(يونسکو 1972 ،1و ( ،)2004سازمان ملل متحد( ،)2004 ،2پارلمان اروپا )2008 ،و (امين بيدختی و
همکاران )1394 ،آن است که ساختار زير می تواند به مثابه مقدماتی براي ظهور يک نظريه مشخص در
زمينه آينده پژوهی در تربيت معلم مورد توجه قرار گيرد و جوهره اصلی چنين نظريه اي را شکل دهد:
اگر معلمين آينده به گونه اي تربيت و تجهيز بشوند که:
« .1بتوانند در هر زمان درک صحيحی از موقعيت و شرايط حرفه معلمی داشته باشند (توانايی
تشخيصی)،
 .2بر مبناي درک صحيح خود از موقعيت و شرايط بتوانند تصميم درست و راه درست را اتخاذ کنند
(توانايی تصميمی)،
 .3قادر باشند الزامات ضروري براي پيمودن اين راه را شناسايی کنند (توانايی تشخيصی)،
 .4آنقدر ورزيده باشند که بتوانند الزاماتی را که شناسايی کرده اند ،تأمين کنند (توانايی تأمينی)؛
و در نهايت ،اگر آرمان خواهی ،عزت طلبی ،خودباوري و اشتياق به پيشرفت همراه با پشتکار و اميد در
آنها نهادينه شده باشد (محرکهاي فرهنگی) ،بنابراين؛ می توان تا حد نزديک به تضمين ،به بقا ،موفقيت
و پيروزي آنها اميدوار بود».
اگر کليت اين چهارچوب نظري پذيرفته شود ،قاعدتاً اين سؤال اساسی مطرح می شود که
چگونه می توان معلمين آينده را به چنين توانمنديهايی تجهيز کرد؟ به زعم محقق پژوهش حاضر،
تالش براي پاسخگويی به اين سؤال زمينه ساز و انگيزه بخش اجراي بسياري از پژوهشهاي آتی در
«مطالعات نظامهاي آموزشی» خواهد بود .با اين اوصاف ،به نظر می رسد يکی از استلزامات تربيت آينده
سازانی با اين ويژگی ها ،برنامه ريزي آينده نگرانه در تربيت معلم است .از مشخصه هاي محوري اين
برنامه ريزي آنکه در اين برنامه نه تنها بايد نسخه اي براي درمان آسيبها و مشکالت موجود نوشته شده
باشد ،بلکه بايستی با رويکردي پيشگيرانه ،تهديدها و نگرانی هاي تربيتی آينده را مهار نموده و براي
تربيت معلمانی در شأن جوامع آينده نقش هايی را ترسيم نمايد.
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دانشگاه فرهنگيان به عنوان اصلی عامل تربيت کننده يک معلم ،نقش بسزايی در پيشرفت و تعالی دانش
آموزان و در نتيجه پيشرفت يک جامعه دارد .دانشگاه فرهنگيان همانند ساير نهادهاي موجود ،داراي
نقاط ضعف و قوتی است .شناسايی نقاط ضعف و تالش در راستاي بهبود آن ،می توان عملکرد دانشگاه
فرهنگيان را بهبود بخشيد .هدف از ارائه اين مقاله بررسی چالش هاي پيش رو دانشگاه فرهنگيان و ارائه
راهکارهايی براي عبور از اين چالش ها و حرکت به سمت ايده آل هاي جامعه می باشد .الزم به ذکر
است روش اين مقاله روش کتابخانه اي و مبتنی بر مطالعات فردي است.
کلمات کلیدی:
دانشگاه فرهنگيان ،معلم ،تعليم و تربيت ،چالش و راهکار
مقدمه:
هريک از نظام هاي تربيتی ،اهداف خاصی را مد نظر دارند و همه سعی و تالش خود را براي تحقق آن
ها به کار می گيرند .از آنجا که آموزش و پرورش ،در زمره نظام هاي تربيتی است ،پس می توان به اين
نکته اذعان کرد ،ياددهی و يادگيري تنها به معناي انتقال علم و دانش از يکی به ديگري نيست .آموزش
و تدريس کار بسيار ظريف و حساسی است و هرکسی که سواد يا معلوماتی در زمينه خاصی کسب کرده
است ،نمی تواند معلم باشد]1[.
پس بايد به اين نکته اشاره کرد که مهم ترين و اساسی ترين عامل براي دستيابی به اهداف آموزشی،
معلم است و دانشگاه فرهنگيان به عنوان عامل تربيت کننده اين مهم ،از اساسی ترين نهادهاي رسمی
در کشور می باشد .من باب اهميت شغل شريف معلمی به اين سخن از ارسطو که می گويد«:افتخار
کسانی که به کودکان تعليم می دهند ،بيش از کسانی است که آن ها را به وجود می آورند» اشاره می
کنيم]2[.
ايجاد تحول در نظام تربيت معلم را بايد پيش نياز تحقق هر نوع تحول در نظام آموزشی ،دانست .لذا به
نظر می رسد که دانشگاه فرهنگيان ،نخست با انجام اصالحاتی در تربيت معلم ،می تواند گام هاي اساسی
را در ايجاد تحوالت در نظام آموزش بردارد .در سند تحول بنيادين آموزش و پرورش ايران راهکار استقرار
نظام ملی تربيت معلم و راه اندازي دانشگاه فرهنگيان با رويکرد آموزش تخصصی و حرفه اي تربيت
محور توسط وزارت آموزش و پرورش با همکاري دستگاه هاي ذي ربط به منظور باز مهندسی سياست
ها و بازتنظيم اصول حاکم بر برنامه درسی تربيت معلم با تاکيد برکارورزي و انطباق سطح شايستگی
هاي حرفه اي معلمان در سطح ملی و جهانی با مقتضيات الگو برنامه درسی در نظام تعليم و تربيت و
طراحی سياست هاي مناسب براي ارتقا شيوه هاي جذب ،تربيت و نگهداشت معلمان در آموزش و
پرورش پيشنهاد شده است]3[.
چالش های پیش رو دانشگاه فرهنگیان:
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-1عدم و یا کمبود اعطای تسهیالت برای جذب نفرات برتر کنکور اساسی:
در ايران و برخی از کشورها به علت تعداد متقاضيان ،محدود بودن ظرفيت دانشگاه ها و زياد بودن هزينه
هاي آموزش ،سيستم آموزشی می تواند از بين داوطلبان مستعد به گزينش بپردازد و بر اين اساس از
آزمون ورودي جهت گزينش دانشجو براي موسسات آموزش عالی استفاده می کنند . ]4[.بر هيچ کس
پوشيده نيست که شغل معلمی ،شغل بسيار حساس و پيچيده اي است و از طرفی از دستمزد کمی هم
برخوردار است.بديهی است به داليل مذکور ،جوانان و نوجوان ما به سمت آموزشکده هاي عالی ديگري
برده شوند .متاسفانه به تازگی اين دانشگاه و نهاد هاي مرتبط با آن نه تنها ايجاد به تشويق دانش آموزان
و گزاردن تسهيالت براي نخبگان علمی و کشوري نمی کنند ،بلکه با تبديل حکم رسمی آزمايشی به
پيمانی دانشجومعلمان  97باعث دلسردي دانشجومعلمان گرديده اند.
-2عدم تحقق بودجه به بخش تحقیقات و پژوهش های علمی:
در تمامی دانشگاه ها ديده ايم که وقتی استادي ،به نام آن دانشگاه ،کتابی به چاپ می رساند ،آن دانشگاه
هر کمکی در توان داشته باشد ،براي او انجام خواهد داد ،از گرفتن حق تاليف تا تسهيل در چاپ و
فروش ،وليکن در دانشگاه فرهنگيان برعکس است .استاد به نام دانشگاه فرهنگيان و با هزينه شخصی
خود کتاب به چاپ می رساند.
-3عدم وجود کیفیت از لحاظ آموزشی:
رشادت جو و همکاران ( )1397درباره کيفيت و عوامل مؤثر بر ارتقاي کيفيت آموزش ،نه عامل اصلی
شامل اهداف و رسالتهاي دانشکده ،کيفيت برنامه درسی ،فضا و امکانات آموزشی ،فرايند تدريس و
يادگيري ،انجام ارزشيابی ،مهارتهاي رفتاري استادان ،مهارتهاي حرفهاي استادان ،دانشجويان ،کاربرد
استاندارهاي آموزشی ،تأثيرگذاري روشهاي تدريس موجود بيشترين ارتباط و تأثير بر ارتقاي کيفيت
آموزش داشته اند که باتوجه به وضع موجود دانشگاه فرهنگيان فضا وامکانات آموزشی دانشگاه سطح
مطلوب وقابل قبولی ندارند وهمچنين در زمينه استادان ميتوان اشاره کرد که در دانشگاههاي کشور از
جمله دانشگاه فرهنگيان همانند اغلب کشورهاي جهان توصيه ميشود در ارزيابی عملکرد اعضاي هيئت
علمی دانشگاهها ،کارکرد تدريس و تحقيق ،باهم مورد توجه قرار گيرند و بدين منظور تأکيد ميشود
فعاليتهاي دانشگاهی به گونه اي سازمان يابند که ارتباط نزديکی بين تدريس و تحقيق برقرار شود واعضاي
هيئت علمی ،هم معلم و هم محقق باشند و هر دو فعاليت را بطور همزمان و در راستاي تکميل همديگر
پيش ببرند؛ با اين حال ،در عمل اهميتی که به تدريس داده ميشود،بسيار کمتر از پژوهش بوده است .براي
مثال ،بر اساس آيين نامه استخدام و ارتقاي اعضاي هيئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی،
حداقل وحداکثر امتياز براي ارتقاي مرتبه اعضاي هيئت علمی در زمينة آموزش  40امتياز از  100امتياز
در نظر گرفته شده است .از اين مقدار  ،تنها  20امتياز آن مربوط به کيفيت تدريس و بقية مربوط به کميت
تدريس است .اعضاي هيئت علمی ،مربی ،استاديار و دانشيار ،به ترتيب تنها با کسب حداقل  14تا 16
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امتياز در زمينه کيفيت تدريس ،ميتوانند به مراتب باال ارتقا يابند که ميتواند نقص بزرگی را در کيفيت
آموزشی در دانشگاه ها بخصو دانشگاه فرهگيان ايجاد کند]26[.
عوامل تاثیرگذار برکیفیت آموزش در دانشگاه فرهنگیان:
.1عامل ويژگيهاي فردي و حرف هاي استادان (احساس تعهد و مسئوليت در استادان نسبت به اهداف
دانشگاه و باور به کيفيت ،تجربه تدريس در مدارس ،برخورداري استاد از انضباط علمی و آکادميک،
داشتن انگيزه الزم و تالش علمی -پژوهشی در رشته علمی و تدريس ،برخورداري از وجدان حرف هاي
استادان در تدريس ،داشتن روحيه ودغدغه تربيتی فرهنگی استاد ،بروزبودن استادان در زمينه فناوريهاي
آموزشی و داراي توانمندي باال در بکارگيري آن در کال سهاي درس ،ميزان رضايت مندي استادان از
خدمات دانشگاهی از چگونگی جذب و نگهداري دانشگاه).
.2عامل برنامه درسی (شفافسازي انتظارات استاد از دانشجومعلمان بر مبناي سرفصل دروس ،اجراي
برنامه درسی نيازمحور با نيازسنجی گروههاي آموزشی دانشگاه ،طراحی فعاليتهاي يادگيري گروهی (تيم
محور) در کالس درس ،بهره مندي گروه درسی ازتنوع منابع درسی با تأکيد به برنامه درسی پروژه محور،
انسجام برنامه درسی مختص به دانشجومعلمان خوابگاهی).
.3عامل ارزشيابی آموزشی (وحدت رويه بين مدرسان در ارزشيابی دروس (رعايت سرفصلها ،رعايت اصول
آزمون و  ، )...استفاده از ارزشيابی فرايندي و نتيجه مدار (ميان ترم و پايان ترم) ،سختگيري علمی و
انضباطی در کال سهاي درس بر مبناي ارزشيابی سخت گيرانه استاد ،توافق بر سر ارزشيابی نظام مند بر
اساس گروههاي آموزشی).
.4عامل مديريت کالس (تعداد دانشجومعلمان در کالس درس به نسبت وضعيت دروس ،ايجاد محيط
آموزشی و يادگيري مناسب در کالس درس ،حضور و غياب دقيق از دانشجومعلمان و اعمال قانونی آن).
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.5عامل فضاي فيزيکی (برخورداري از سراهاي دانشجويی استاندارد (سالن مطالعه و  ،)...امکانات کتابخانه
اي و کتاب هاي بروز در دانشگاه ،برخورداري از آزمايشگاه هاي مناسب و کارگاه ها با تجهيزات آن،
برخورداري از فضاي سبز و محيط شاداب دانشگاهی ،استانداردسازي فضاي فيزيکی کالس درس
(چيدمان صندلی ،اندازه کالس و.))...
.6عامل دانشگاهی يا محيطی و سازمانی (باور و اعتقاد مديريت ورهبري دانشگاهی نسبت به کيفيت،
رعايت آراستگی ظاهر در محيط علمی و دانشگاهی،ايجاد فضاي مطلوب و آزاد علمی در دانشگاه ،افزودن
امنيت روانی دانشجويان واستادان ،شفافيت نيازها و انتظارات دانشگاه در زمينه کيفيت آموزش /تدريس،
توجه به تشويق و انگيزاننده هاي علمی،پژوهشی و فرهنگی -اجتماعی ،افزايش روحيه خودباوري در
استادان و دانشجومعلمان با تأکيد بر هويت معلمی و همکاري و هماهنگی مديريت دانشگاه با استادان در
باالبردن کيفيت آموزش).
-4وجود درس های مشابه
برخی از دروس ارائه شده در دانشگاه فرهنگيان موازي هم هستند و هم پوشانی دارند و يا برخی در
آينده شغلی افراد هيچ نقشی ندارند.
-5عدم تربیت معلم پژوهنده:
عدم آشنايی با پژوهش و عدم اطالع از اهميت آن ،يکی از مشکالت اساسی در دانشگاه فرهنگيان است.
-6عدم آشنایی برخی از مسئولین دانشگاه فرهنگیان با فرهنگ گفتگو:
برخی از مسئولين به جاي گفتگو و تعامل با دانشجو ،به گزينش رويارويی و تقابل با وي می پردازند.
بجاي شناختن آگاهی و منطق گرايی به نفرت و کينه ورزي می پردازند و بجاي طرح انديشه ها ،طرد
انديشه ها را بر می گزينند.
-7عدم جدیت در درس کارورزی و اقدام پژوهی
نقد بدون ارائه راهکار و پيشنهاد مطلوب و جايگزين ،کاري عبث و بيهوده است .پس از ارائه برخی از
چالش هاي پيش رو دانشگاه فرهنگيان ،حال به ارائه راهکارهايی در جهت رفع آن ها و همچنين تقويت
نقاط مثبت دانشگاه فرهنگيان می پردازيم .برخی از اين راهکارها عبارتند از:
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.1ارائه دروس مرتبط با روانشناسی و جدیت در تدریس و ارزیابی آن:
اگر معلم عالوه بر مهارت در روش هاي تدريس از فنون راهنمايی تدريس نيز مطلع باشد ،اوال می تواند
محيطی فراهم آورد که در آن دانش آموزان بدون آن که از تنبيه و نمره کم بترسند درس را ياد بگيرند
و به دروغ و تقلب نيز متوسل نشوند ،ثانيا نقاط قوت دانش آموز را می شناسد و درصدد اصالح موارد
ضعف او بر می آيد ،ثالثا به محض مشاهده عاليم ناسازگاري و اشکال در يادگيري دانش آموز ،به نفع
آن مبادرت می ورزد تا از پيدايش رفتار هاي نامطلوب پيشگيري شود و رابعا با اطالع و آگاهی از تفاوت
هاي فردي و اعمال روش هاي مناسب ،يادگيري و رشد ،جنبه هاي گوناگون شخصيت دانش آموز ،را
تسريع و تقويت می کند[ . ]5يک معلم بايد يک مشاور نيز باشد .دانش آموز بر اساس نياز هاي مختلفی
که دارد به معلم مراجعه می نمايد .در نتيجه معلم الزم است که به اصول رواشناسی مسلط باشد .از
جمله اصول کاربردي می توان به آشنايی با ويژگی هاي دانش آموزان در سنين مختلف اشاره کرد]6[.
.2جدیت و بازاندیشی در کارورزی:
آموزش و تدريس کار بسيار ظريف و حساسی است و هرکسی که سواد يا معلوماتی در زمينه خاصی
کسب کرده است ،نمی تواند معلم باشد .]1[.تدريس داراي  4ويژگی می باشد :وجود تعامل بين معلم و
دانش آموزان ،طراحی منظم با توجه به موقعيت و امکانات ،فعاليت بر اساس اهداف معين از پيش تعيين
شده و ايجاد فرصت و تسهيل در يادگيري[.]7
برنامه کارورزي دانشگاه فرهنگيان ،برنامه اي موثر و کارآمد در راستاي تربيت معلمان خالق و توانمند
است .از آنجا که شغل معلمی ،از حساس ترين و مسئوليت دارترين شغل هاي اجتماع است اهميت
کارورزي دوچندان می شود .کارورزي فرصت هايی را همراه با نظارت و کمک به دانشجومعلمان براي
فهم گسترده از نقش کارگزاران فکور ،توسط مربيان و اعضاي مدرسه را فراهم می سازد[. ]27
دانشجومعلمان در دوره هاي کارورزي ،به مشاهده ،تامل و عمل در مدارس می پردازند .جان ديويی می
گويد«:ما به اندازه اي که از تامل در تجاربمان يادميگيريم ،از افزايش و ارتقا تجارب خود ياد نمی
گيريم[ .]27آنچه که بديهی است ،ناديده گرفتن اهميت کارورزي است .برخی از موانع موجود در اجراي
بهتر درس کارورزي عبارتند از :عدم تعيين دقيق اهداف در دروس کارورزي توسط اساتيد کارورزي،
عدم هماهنگی ميان استاد راهنما و معلم راهنما و کارورز  ،ناديده گرفته شدن استعداد هاي کارورزان،
بی توجهی به حوزه هاي افزايش مهارت هاي مديريتی در کارورزان ،بی توجهی کارورزان به پوشش
ظاهر ،عدم نظارت بر حضور دانشجويان کارورزي در مدارس ،کمرنگی تعامل ميان کارورزان و مشاوران
مدرسه ،فاصله گرفتن کالس هاي گزارش کارورزي از اساس و واقعيت و درک نکردن وظايفی که اساس
آموزش هستند]8[.
کارورزي ،تدبيري است که براي حصول اطمينان از جريان آمادگی ،در دوره انتقال از نظر به عمل اتخاذ
شده است .دانشجومعلمان ضمن گذر فعال و مراقبت شده از اين مراحل ،می توانند دانش هاي نظري و
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اندوخته هاي آموزش خود را با اطمينان و شيوه ماهرانه در ميدان کالس درس و آزمايشگاه ،مورد
استفاده قرار دهند .هدف نهايی کارورزي ،تقويت حس اعتماد به نفس  ،صالحيت ها و توانايی هاي حرفه
اي در دانشجومعلمان به منظور قبول وظايف و مسئوليت آموزش و پرورش دانش آموزان در کالس درس
است]9[.

.3جدیت و بازاندیشی در گزینش آموزش و پرورش:
ويژگی هاي يک معلم خوب و موفق در موقعيت ها و محيط هاي مختلف متفاوت است .با اين وجود
معلمان به طور کلی ،خصوصيات مشترکی دارند که بايد در هنگام گزينش افراد مورد توجه قرار گيرد.
از جمله اين ويژگی ها می توان به موارد زير اشاره کرد:
الف)عالقه به تدريس :معلم بايد به خود تدريس و موضوع مورد تدريس ،عالقه داشته باشد .]10[.بنابراين
اولين ويژگی مورد پرسش بايد علت آمدن به آموزش و پرورش و ميزان عالقه دانش آموز به تدريس
باشد.
ب)حس مهربانی و همدردي با دانش آموزان :اگر معلم بتواند غير از آن که مسائل آموزشی را می آموزد،
مشفقانه و مشتاقانه در اصالح رفتار و تربيت فراگيران بکوشد ،با آنان نه از روي مقررات خشک آموزشی،
بلکه از روي احساس و عاطفه متعادل رفتار کند ،موقعيت آنان را درک کند .خشک و عبوس و با اخم و
ترشرويی برخورد نکند ،حرمت و جايگاه آن ها را پاس بدارد و با آنان در تعامل و تفاهم باشد ،آنگاه
کالس درس ،کالس خوشايند و پرجاذبه خواهد شد و فراگيران براي حضور در چنين کالسی اشتياق
نشان خواهند داد[ .]11بر همين اساس کسی که شغل معلمی را انتخاب می کنند بايد از قابليت انعطاف
بااليی برخوردار باشد و يکی از مواردي که بايد در گزينش ها مورد توجه قرار گيرد ،ميزان کنترل خشم
و عصبانيت متقاضی است.
ج)داشتن روحيه همکاري :معلمان با بهره گيري از خرد جمعی ،موانع پيشرو تدريس و يادگيري را مورد
تحليل قرار داده ،راه هايی را براي مواجه با آن ها شناسايی و مورد استفاده قرار می دهند[ .]12بنابراين
يکی از موارد بسيار مهم در گزينش ها بايد ميزان خودرايی و ميزان همکاري وي با دوستان مشخص
گردد.
.4جدیت در انتخاب دانش آموز توانمند:
براساس کتاب استاندارد و استاندارد سازي آموزش و پرورش در حوزه ي شناختی ،يک معلم بايد داراي
ويژگی هاي زير باشد:

253

الف)دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی علوم تربيتی يا پايه با معدل باالي 17
ب)برخورداري از بهره هوشی باالتر از متوسط( 115به باال) و بهره مندي از قدرت تفکر واگرا و خالقيت
ذهنی بر اساس آزمون هاي معين
ج)گذراندن موفقيت دوره هاي آموزشی[]13
بنابراين دانش آموزي که در گزينش مورد بررسی قرار ميگيرد بايد زير ساخت هاي الزم براي داشتن
ويژگی هاي مذکور را داشته باشد.
.5ارائه درس ریاضی برای تمامی گروه ها
رياضيات ريشه در قوه تعقل انسانی و در درک قانونمندي طبيعت نقش موثر دارد .رياضيات به عنوان
علم مطالعه الگوها و ارتباطات ،هنري داراي نظم و برخوردار از سازگار درونی ،زبانی دقيق براي تعريف
دقيق اصطالحات و نماد ها و ابزار کار در بسياري از علوم و حرفه هاي تربيت معلم شده است .قلمرو
آموزش رياضی از يک سو درک مفاهيم رياضی و از سوي ديگر آشنايی و مهارت يافتن با فرآيندهاي
رياضی است که حل مساله را می توان از مهم ترين فرايند هاي آن به شمار آورد[]16
رياضی يک زبان علمی جهانی است .آنان که راه استفاده از آن را بدانند می توانند با يک ديگر ارتباط
برقرار کنند .حتی اگر زبان و فرهنگ آن ها متفاوت باشد .يک ايرانی ،يک روسی ،يک آمريکايی اگر به
اندازه ي کافی رياضيات بدانند می توانند روزهاي متمادي ،با يک ديگر به تبادل نظر بپردازند .پس
تمرين اين نوع گفتگو ،يعنی گفتگو به زبان رياضی ،می تواند مقدمه اي بر گفتگو ميان انسان ها درباره
موضوعات ديگر باشد]14[.
.6کم کردن اضطراب دانشجو معلمان در هنگام فارغ التحصیلی:
يکی از مهم ترين عوامل فردي ،اضطراب می باشد .اضطراب يک پديده ي عالم گير بشري است که با
انتظار دردناک وقوع يک اتفاق ناگوار همراه است .در تئوري روانکاوي ،اضطراب با ترس فرق دارد،
اضطراب واکنش در مقابل خطري است که از درون شخص به صورت يک انگيزه ممنوع غريزي ،که
نزديک است از کنترل خارج شود وي را تهديد می نمايد[ .]15همواره اين نگرانی همراه دانشجو معلمان
است که پس از ورود به دانشگاه فرهنگيان ،آيا فارغ التحصيل خواهند شد؟ آيا آزمون برگزار خواهد شد؟
آيا افراد ماده  ،28جايگاه بهتري نسبت به او دارند يا خير ؟
.7ایجاد یادگیری مشارکتی در بین دانشجومعلمان
در دنياي معاصر ،آموزش و يادگيري از جمله مساول پيچيده اي هستند که اداه آن به شيوه سنتی،
ديگر موثر نخواهد بود .بدين سبب ،تحول معنادار در طراحی برنامه ها و مواد آموزشی ،همچون تدريس
و يادگيري در راستاي اصالح بهبود عملکرد تحصيلی فراگيران ،به عنوان پشتيبانی براي رسيدن به
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اهداف آموزشی و پيشرفت تحصيلی ارزيابی شده است .لذا براي ايجاد اصالحات الزم ،در نظام آموزش و
پرورش بايد به اين امر مهم توجه کرد که معلمان بايد از روش هاي آموزشی موثري در هنگام تدريس
استفاده کنند تا عملکرد تحصيلی و ميزان يادگيري فراگيران را افزايش دهند]17[.
يکی از محاسنی که همواره براي کار گروهی ذکر شده است ،ايجاد هم افزايی و افزايش بهره وري بوده،
به ويژه امروزه که کارگروهی و تيمی با توجه به اهميت در همه سطوح ،پيچيدگی امور و پر هزينه بودن
علم مدرن ،بيش از پيش ،ضرورت يافته است که توانايی در انجام کارگروهی به يکی از شايستگی هاي
اساسی مورد نياز جامع تبديل شده است]18[.
.8تقویت سالمت روانی دانشجو معلمان از طریق نماز و مذهب و به طور کلی تقویت ایمان آنها
مشکالت بهداشت روانی ،يکی از گرفتاري هاي مهم رو به افزايش خانواده ها ،سازمان ها و جوامع است
و از سوي ديگر همه روزه به شمار افرادي که باور دارند معنويت و مذهب ،درمان روان رنجوري ها و
درماندگی روحی آن ها می باشد و همچنين متخصص هايی که براي درمان بيماري هاي روانی و سالمت
روان بر باورها و رفتارهاي مذهبی ،متمرکز می شوند ،افزوده می شود و انسان امروز با آگاهی و بينش
به اين يقين رسيده اند که انسان بدون معنويت تنها می ماند و به پوچی و درماندگی می رسد]19[.
پس بايد به اين نکته اشاره کرد که افراد مذهبی به هر نسبت که ايمان محکمی داشته باشند از بيماري
روانی دورترند .از اين رو يکی از پيامد هاي زندگی در عصر حاضر که برآمده از ضعف ايمان است ،افزايش
بيماري هاي روانی است]20[.
در پژوهشی تحت عنوان «رابطه بين به کارگيري مذهب و سالمت روان» که توسط واعظی ،انجام شد،
نتايج نشان داد که بين به کارگيري مذهبی و سالمت روان رابطه منفی وجود دارد و افرادي که بيشتر
از مقابله مذهبی استفاده ميکنند ،از سالمت روان بهتري برخوردارند21[.و]22
.9استفاده صحیح از خوابگاه های دانشجویی و برطرف کردن مشکالت آن:
خوابگاه محيطی است که بيشتر دانشجويان آن را تجربه می کنند .بودن در خوابگاه عالوه بر اين که به
معنی دوري از خانواده و شبکه روابط قبلی فرد است ،ممکن است شرايطی را بر فرد تحميل کند .از
سوي ديگر ،اين امکان وجود دارد که محيط خوابگاه به دليل حضور افراد همسن و جو علمی حاکم بر
آن ،براي فرد يک منبع حمايتی باشد .عواملی چون ارتباطات افقی بين دانشجويان ،مشارکت آن ها در
اتحاديه ها و انجمن هاي دانشگاهی ،حمايت هاي اجتماعی ،روانی و مالی می تواند زمينه هاي قابليت
هاي روانی دانشجويان خوابگاهی را به عنوان سرمايه هاي اجتماعی ،ارتقا دهد]23[.
براي حل مشکالت و موانعی که بر سر راه خوابگاه ها وجود دارد می توان راهکار هايی ارائه داد  .از جمله
:توجه به جنبه هاي عاطفی و احساس تعلق به مکان ،آموزش معناي حريم شخصی ،توجه به خوابگاه به
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عنوان يک محيط آموزشی و افزايش اطالعات عمومی و دينی دانشجويان از طريق نصب پوستر و برگزاري
مراسم.]24[.
.10اولویت قرار دادن تربیت معلم و دانشجو معلم فکور:
تربيت معلم در گذر زمان به ترتيب با سه رويکرد مهارتی ،علمی-کاربردي و معلم فکور همراه بوده است.
در رويکرد نخست ،معلم آن گونه آموزش می دهد ،که آموزش ديده است ،يعنی يادگيري تقليدي ،البته
از گنجينه هاي گرانبها مهارت هاي گذشتگان  .معلم خوب در رويکرد علمی-کاربردي ،دانا به نظريات
صاحب نظران و توانا در به کاربردن نظرات آن هاست .يعنی همچنان معلم مغلوب تقليد است .در تربيت
معلم فکور ،توليد بر تقليد غلبه پيدا می کند ،يعنی يادگيري اکتشافی .بديهی است که معلم فکور در
حال ،به گذشته و آينده می انديشد .او با تامل ياد می گيرد که چگونه بهتر ياد می گيرد .معلم فکور
جوينده می آفريند تا جوينده ،خود يابنده شود .معلم فکور رودي است خروشان که در منزلگاه رفتار،
ساکن نمی ماند و از گذرگاه شناخت می گذرد تا در جريان فراشناخت جاري شود تا در مقصد مقصود
و ساحل محبوب آرام گيرد .دانشجو معلم فکور هم کار آموز است و هم کارورز و هم کارآفرين]25[.
نتیجه گیری:
دانشگاه فرهنگيان يکی از مهم ترين ارکان جامعه است که اگر اصالح گردد ،می توان به اصالح فرهنگ
و جامعه اميد داشت .اولين گام براي تغيير ،شناخت وضعيت کنونی و نقاط قوت و ضعف و همچنين
فاصله وضعيت کنونی تا وضعيت مطلوب است .دومين گام شناسايی ابزاري است که در دست داريم و
سومين گام برنامه ريزي و چگونگی اسفاده کردن از آن در جهت بهبود وضعيت کنونی است .آنچه که
دانشگاه فرهنگيان با آن روبرو است ،به عوامل انسانی و غير انسانی تقسيم می شود .عوامل انسانی
همچون:استاد ،دانشجو ،کادر با کمی دقت در رفتار خويش می توان اصالح کرد .اما موانع اساسی تر،
حاالت فيزيکی ساختمان هاي فرسوده دانشگاه ها ،وضعيت تاسف بار تغذيه در دانشگاه فرهنگيان،
استرس ناشی از فارغ التحصيل شدن يا نشدن؟ عدم تخصيص بودجه به کارهاي پژوهشی در دانشگاه
فرهنگيان ،عدم اهميت دادن به دانشگاه فرهنگيان به عنوان يک دانشگاه نه يک مدرسه می باشد .ما
می توانيم عوامل فيزيکی مذکور را رفع کنيم و يا حتی ظاهر آدم ها را آن طور که می خواهيم تغيير
دهيم وليکن باطن آن ها را نمی شود تغيير کرد .بنابراين بايد بر روي فکر و روح دانشجومعلمان کار
کرد .ايمانشان را نسبت به مسائل دينی و کاري که قرار است در آينده انجام دهند راسخ تر کنيم و از
همه ابزاري که داريم حتی خوابگاه ،اينترنت و فضاي مجازي ،نشريات دانشجويی می توان بهره جست.
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چکیده
هدف مطالعه حاضر ،ارائه مدل جديد نحوه ارزشيابی معلمان با عنوان نظارت همتاي چرخشی 1است
که در آن نظارت بر عهده خود معلمان واگذار می گردد .در اين مدل معلمان باتجربه از کالس هاي
همديگر و ه مچنين کالس هاي معلمان کم تجربه مشاهداتی انجام می دهند و بازخوردهاي سازنده را
براي همديگر فراهم می سازند .در اين پژوهش ،امکان به کارگيري معلمان به عنوان ناظر معلمان همکار،
نحوه نظارت آنها ،انواع بازخوردهايی که آنها ارائه می دهند و نگرش معلمان ناظر و نظارت شده مورد
بررسی قرار گرفته است .به همين منظور 4 ،معلم باتجربه در  16جلسه به صورت چرخشی ،عملکرد
همکاران خود را طبق چک ليست مشاهده کالسی مورد ارزشيابی قرار دادند .روش نمونه گيري به
صورت هدفمند و در دسترس بودن انتخاب گرديد .پس از اتمام مشاهدات کالسی ،هر دو گروه معلمان
ناظر و نظارت شده در يک مصاحبه نيمه ساختار يافته شرکت کردند و نگرش خود را در مورد نظارت
همتاي چرخشی بيان داشتند .نتايج تحليل مشاهدات کالسی و مصاحبه ها نشان داد ،همه معلمان
شرکت کننده نگرش مثبتی به اين مدل ارزشيابی؛ نظارت همتاي چرخشی داشتند .همچنين نتايج
تحقيق نشان داد ،معلمان ناظر از سه روش بازخورد تعريف و تمجيد ،نقد سازنده و ارائه پيشنهاد استفاده
کردند که ميزان استفاده از روش اول بيشتر از دو مورد بعدي بود .کاربست اين تحقيق می تواند به
عنوان جايگزينی براي نحوه ارزيابی و نظارت معلمان که در حال فعلی توسط يک نفر به عنوان سرگروه
منطقه نظارت می شوند ،مورد استفاده قرار گيرد و در توسعه حرفه اي معلمان موثر باشد.
کلید واژگان :نظارت همتاي چرخشی ،بازخورد ،تعريف و تمجيد ،نقد سازنده ،ارائه پيشنهاد ،توسعه
حرفه اي

. Rotatory peer-supervision
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1

مقدمه
با توجه به تغيير و تحواالت کنونی در حوزه آموزش و پرورش ،امروزه نيروي انسانی به عنوان حياطی
ترين عنصر استراتژيک و اساسی ترين راه افزايش اثربخشی و کارايی سازمان ها محسوب می شود
(مرادي و طالع پسند .)1395 ،موفقيت بلند مدت معلمان به طور معناداري به اين بستگی دارد که آيا
آنان ،به صورت اثربخش و مناسب در طول تدريس ،دانش ،مهارت و توانايی خود را ارتقاء می دهند و
اطالعات جديد را به انجام کار اثربخش انتقال می دهند (خراسانی و همکاران .)1396 ،نظارت و ارزيابی
معلمان همواره از موضوعاتی بوده که مورد چالش نظام هاي تعليم و تربيت بوده است .آموزش و ارزيابی
نيروي انسانی در سازمان ها کارسازترين ابزار جهت دستيابی به اهداف از پيش تعيين شده می باشد.
امروزه ،تغييرات زيادي در حوزه نظارت و ارزيابی معلمان اتفاق افتاده است .يکی از اين تغييرات نحوه
نظارت و ارزيابی معلمان می باشد که در آن ارتباط بين افراد از نظارت يک نفر بر گروهی از معلمان به
نظارت متقابل تغيير يافته است .در اين مدل از نظارت ،اين امکان براي معلمان وجود دارد که بجاي
اينکه عملکرد معلمان منطقه آموزشی توسط يک نفر به عنوان سرگروه نظارت و ارزشيابی شوند ،خود
معلمان يک آموزشگاه بر عملکرد همديگر نظارت داشته باشند .به عبارتی ديگر نظارت و ارزيابی معلمان
به نوعی ارزشيابی تکوينی است که توسط همکاران يک موسسه و در فواصل مختلف صورت می پذيرد.
اين نوع نظارت می تواند بر توسعه حرفه اي معلمان و در بهبود عملکرد وظايف سازمانی معلمان موثر
باشد ( گليکمن ،گوردان & روس-گوردان2008 ،1؛ نوالن & هوور2005 ،2؛ پوالس و اوليوا.)2007 ،3
بنابراين ،هدف از انجام اين تحقيق اجراي مدل نظارت همتاي چرخشی بين معلمان زبان انگليسی بوده
است تا بر اساس آن ،نگرش معلمان نسبت به مدل نظارت همتاي چرخشی بين معلمان سنجش گردد
و اينکه تعيين نماييم معلمان در اين مدل از چه استراتژي هاي بازخورد استفاده می کنند.

روش شناسی
جامعه آماری و بافت مطالعه
اين مطالعه در مدارس شهر اروميه انجام گرفت .با استفاده از روش انتخاب جامعه آماري به روش هدفمند
و دسترس بودن ،در اين پژوهش  12نفر از معلمان زبان انگليسی که داراي مدرک ليسانس ،فوق ليسانس
و دکتري بودند ،انتخاب شدند .سن معلمان بين  24تا  40سال و سابقه تدريس آنها بين  3تا  12سال
1 . Glickman & Gordan & Ross-Gordan
2 . Nolan & Hoover
3. Pawlas & Oliva
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بود .از بين  12نفر  4نفر از معلمان با حداقل  5سال سابقه تدريس به عنوان ناظر انتخاب شدند .با توجه
به شواهد موجود و دريافت اطالعات الزم در خصو

نحوه نظارت معلمان با استفاده از دو مصاحبه کوتاه

مشخص شد که نحوه نظارت بر عهده سرگروه هاي آموزشی منطقه بوده که معلمان از نحوه عملکرد
آنان رضايت مناسبی نداشتند .بنابراين معلمان عالقه مند بودند ،نحوه نظارت در داخل مدرسه و توسط
همکاران خودشان انجام پذيرد.
روش اجرا
اين مطالعه موردي از نوع کيفی بوده که هدف از آن سنجش توسعه حرفه اي معلمان از طريق نظارت
همتاي چرخشی با استفاده از مشاهده کالس هاي يکديگر بوده است 12 .نفر از معلمان زبان انگليسی
يک مدرسه با استفاده از روش نمونه گيري هدفمند و دسترس بودن انتخاب شدند .از بين اين  12نفر
 4نفر به عنوان معلم ناظر انتخاب گرديدند و از آنان خواسته شد تا از کالس هاي همکاران خود طبق
برنامه و چک ليست مشاهداتی انجام دهند و نظارت داشته باشند .معلمان ناظر قبل از نظارت ،يک دوره
نحوه نظارت بر اساس مدل بازخورد ساندويچی (دانيلز )2009 ،1دريافت کردند .در جدول  1يک نمونه
از نحوه بازخورد ساندويچی نشان داده شده است .به همين منظور معلمان ناظر با استفاده از فيلم هاي
آموزشی نحوه بازديد و مشاهده کالسی و نحوه بازخورد دادن را آموزش ديدند .در اين نوع بازخورد
بازخورد با ارائه نقاط قوت و تعريف و تمجيد شروع می شود ،سپس انتقادات سازنده و پيشنهادات الزم
ارائه می گردد و در نهايت با تعريف و تمجيد خاتمه می يابد و اين روند به صورت چرخشی ادامه پيدا
می کند (دانيلز.)2009 ،
جدول 1

طبقه بندي داده ها با استفاده از بازخورد سازنده
نحوه بازخورد سازنده

متن 1

تعریف و تمجید

نحوه تلفظ معلم خوب بود .معلم در نحوه مديريت
کارگروهی به نحو احسن
عمل کرد
با اينکه معلم تالش کرد
نياز هست معلم در
خود را با سطح دانش
صحبت کردن بر روايی
آموزان انطباق دهد ،اما باز
خود بيافزايد.
الزم است در اين زمينه
بيشتر تمرين کند.

نقد سازنده

متن 2

متن 3

معلم در مديريت کالسی
به نحو شايسته اي عمل
کرد.
معلم در برخی موارد در
کنترل کالسی ناتوان بود و
در بيشتر مواقع بحث ها با
سر و صداي دانش آموزان
قطع می شد.
1 . Daniels
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پیشنهاد

اگر معلم بتواند حالت
معلم بهتر است زمان
مشخصی براي هر تمرين سرگرمی و شوخی به
تدريس خود بدهد ،کالس
بگذارد و الزم است طرح
درسی قبل از تدريس براي جذابی خواهد داشت.
خودش آماده کند.

بهتر است معلم از روش
تدريس گروهی استفاده
نمايد تا بتواند ميزان
يادگيري را باال ببرد.

نتایج
هدف از انجام اين پژوهش اجراي مدل نظارت همتاي چرخشی بر اساس ارائه بازخورد تعريف و تمجيد،
نقد سازنده و پيشنهاد توسط معلمان باتجربه براي همکاران خود از طريق مشاهده کالسی و چک ليست
ارزيابی بوده است .جدول  2نمونه اي از سه نوع بازخورد تعريف و تمجيد ،نقد سازنده و ارائه پيشنهاد
که از طريق نظارت همتاي چرخشی و بر اساس گزارش هاي چک ليست و معيارهاي مشاهده کالسی
بدست آمده است ،را نشان می دهد .قابل ذکر است برخی از نمونه ها به نظر از نوع بازخورد پيشنهاد
هستند ،اما با توجه به اظهار خود ناظران ،اين بازخوردها در مقوله نقد سازنده قرار گرفتند.
جدول 2
طبقه بندي داده ها با استفاده از بازخورد تعريف و تمجيد ،نقد سازنده و پيشنهادات در نظارت همتاي چرخشی
معیارهای مشاهده
مهارت معلم (تلفظ،
درستی ،روانی و رسایی

نقدهای سازنده

تعریف و تمجید

نحوه تلفظ معلم خوب بود .الزم است معلم روانتر
صحبت کند.

صدا)
مدیریت کالسی

معلم در نحوه مديريت
کارگروهی به نحو احسن
عمل کرد

میزان انطباق گفتار

گفتار معلم به ميزان کافی
با سطح فراگيران مناسب
بود.

معلم با فراگیران

پیشنهادات

نياز هست معلم در
صحبت کردن بر روايی
خود بيافزايد.

اگر معلم بتواند از بعضی از
معلم در برخی موارد در
کنترل کالسی ناتوان بود و دانش آموزان به عنوان
در بيشتر مواقع بحث ها با همکار معلم استفاده کند،
سر و صداي دانش آموزان جو کالس بهتر خواهد بود.
قطع می شد.
معلم بايد سطح دانش
با اينکه معلم تالش کرد
آموزان را در نظر بگيرد و
خود را با سطح دانش
آموزان انطباق دهد ،اما باز سطح گفتار خود را با
سطح فراگيران انطباق
الزم است در اين زمينه
دهد.
بيشتر تمرين کند.
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ترتیب تدریس
موضوعات درسی و
فعالیت ها

کار گروهی

همه زمان کالس به انجام
معلم يک طرح درس با
فعاليت هاي کتاب
ساختار خوب تهيه کرده
اختصا يافت و بدون
بود.
اينکه به دانش آموزان
فرصت گفتگو و مشارکت
داده شود.
به اندازه کافی فعاليت ها
معلم حقيقتا در گروه
بندي فراگيران خيلی عالی به صورت گروهی انجام
نگرفت.
عمل کرد.

بازخورد اصالح

معلم نسبتا از بازخورد
اصالحی مناسبی استفاده
می کرد.

بازخوردهاي معلم غير
واقعی بود و بيشتر سازنده
نبود.

استفاده از زبان اول

معلم تا جايی که می
توانست از معادل هاي
فارسی در کالس استفاده
نکرد و بيشتر به زبان
انگليسی کلمات را به طور
مناسب توضيح می داد.
معلم بر اساس طرح درس
ترتيب تدريس را رعايت
می کرد.

متاسفانه معلم بيشتر از
معادل هاي فارسی
استفاده می کرد.

مدیریت کالسی

مديريت کالسی در دست
معلم بود و فراگيران
قوانينی که توسط معلم
اجرا می شد را رعايت می
کردند.
معلم بيشتر وقت کالس را
به مشارکت دانش آموزان
اختصا می داد.

طرح درس

میزان زمان اختصاص
یافته به معلم و دانش
آموزان

معلم بهتر است زمان
مشخصی براي هر تمرين
بگذارد و الزم است طرح
درسی قبل از تدريس
براي خودش آماده کند.
معلم بهتر است از برنامه
درسی مناسب که در آن
نحوه گروه بندي و
يادگيري مشارکتی
گنجانده شده باشد،
استفاده نمايد.
بهتر بود معلم از
بازخوردهاي کتبی استفاده
می کرد چون نحوه
تدريس بر اساس انجام
فعاليت هاي کتبی بود نه
شفاهی
-

معلم ترتيب انجام فعاليت
ها را رعايت نمی کرد و
بدون دليل فعاليتی به
فعاليتی ديگر رجوع می
کرد.
جو کالسی عليرغم اينکه
برخی از دانش آموزان
ساکت بودند ،زياد مناسب
نبود.

اگر معلم سرگرمی و بازي
به تدريس خود اضافه می
کرد ،جو کالسی بهبود می
می يابد.

ميزان زمان اختصا
يافته به معلم و دانش
آموزان مناسب نبود.

پيشنهاد می شود معلم
زمان بيشتري به دانش
آموزان اختصا می داد
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-

جو و فضای کالس

مشارکت دانش آموزان
در انجام فعالیت ها

استفاده از وسایل کمك
آموزشی

استفاده از تکنیك های
سئوال پرسیدن

معلم رفتار و قيافه زمختی
به خود گرفته بود

جو کالسی مناسب بود و
معلم از شوخی و سرگرمی
به اندازه کافی استفاده می
کرد.
برخی از دانش آموزان
دانش آموزان مشارکت
ساکت بودند و در انجام
خوبی در انجام فعاليت
فعاليت هاي کالسی
هاي کالسی داشتند
مشارکت نداشتند.
تنها وسيله کمک آموزشی
معلم از تصاوير ،فلش
در کالس ،کتاب بود
کارت و وسايل کمک
آموزشی زيادي استفاده
می کرد و از تجربه
شخصی دانش آموزان در
تدريس استفاده می کرد.
معلم پس از سئوال دانش
معلم معموال از روش
آموزان سريع پاسخ را
سئوال هاي مفهومی
خودش ارائه می داد.
استفاده می کرد و بجاي
دريافت بله يا خير از دانش
آموزان جواب هاي مداوم
دريافت می کرد.

تا آنان در کار کالسی
مشارکت بيشتري داشته
باشند.
اگر معلم شوخی به
تدريس خود اضافه می
کرد ،جو کالسی بهبود می
يافت
-

معلم می توانست از
تصاوير ،ويدئو و سايت
هاي مرتبط با زبان
استفاده نمايد.

معلم می توانست با تقسيم
بندي سئواالت جواب هاي
بيشتري از دانش آموزان
دريافت نمايد.

جهت طبقه بندي داده ها ،مقوله ها بر اساس سه نوع بازخورد و معيارهاي مشاهده شده رتبه
بندي شدند که در جدول  3نتايج آن ارائه شده است.
جدول 3
نتايج داده ها؛ ميزان استفاده از بازخورد تعريف و تمجيد ،نقد سازنده و پيشنهادات در نظارت همتاي چرخشی
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رتبه

تعریف و

فراوانی

نقدهای سازنده

فراوانی

پیشنهادات

فراوانی

تمجید

1

مهارت معلم

10

استفاده بهينه از امکانات سمعی و
بصري

8

2

مديريت
کالسی و
حرکت معلم
در کالس
ميزان
انطباق گفتار
معلم با
فراگيران

9

ميزان انطباق گفتار معلم ،جو
کالسی

6

8

استفاده از زبان اول و بازخورد از
همتا

4

4

جو کالسی و
ميزان
مشارکت
فراگيران
مديريت
زمان،
بازخورد
اصالحی،
استفاده از
زبان اول،
برنامه ريزي
ارائه و
آموزش
کارگروهی

7

کارگروهی ،برنامه ريزي ،مشارکت
معلمان ،استفاده از وسايل کمک
آموزشی ،ارائه ،استفاده از حرکات
دست و صورت
مهات معلم ،مديريت کالسی،
مديريت زمان ،بازخورد اصالحی،
ميزان استفاده از اصول و راهنماي
تدريس ،خالقيت

3

مديريت زمان ،ميزان
زمان اختصا يافته
به معلم و دانش
آموز ،ارزشيابی
تکوينی ،کار گروهی،
مهارت معلم ،ميزان
انطباق گفتار معلم با
فراگيران ،بازخورد
اصالحی ،کار گروهی
استفاده از وسايل
کمک آموزشی،
استفاده از وسايل
سمعی و بصري،
ارائه ،خالقيت،
مديريت کالسی جو
کالسی
-

-

1

-

-

3

-

-

-

-

2

-

-

-

-

3

5

6
7

6

6

5

1

جدول  3اطالعاتی بيشتري از فراوانی هر يک از معيارهاي مشاهده را بر اساس چک ليست کالسی ارائه
داده است .همانطور که مشخص است ،در مقوله تعريف و تمجيد ،مهارت معلم ،مديريت کالسی و حرکت

266

معلم در کالس ،ميزان انطباق گفتار معلم با فراگيران ،جو کالسی و ميزان مشارکت فراگيران به ترتيب
 7-8-9-10نقطه نظر از طرف معلمان ناظر بوده است .بيشترين انتقاد مربوط به ميزان استفاده بهينه
معلمان از وسايل سمعی و بصري بوده است با  8نقطه نظر .همچنين ميزان انطباق گفتار معلم ،جو
کالسی با  6نقطه نظر ،استفاده از زبان اول و بازخورد از همتا با  4نقطه نظر ،مهات معلم ،مديريت
کالسی ،مديريت زمان ،بازخورد اصالحی ،ميزان استفاده از اصول و راهنماي تدريس ،خالقيت،
کارگروهی ،برنامه ريزي ،مشارکت معلمان ،استفاده از وسايل کمک آموزشی ،ارائه ،استفاده از حرکات
دست و صورت با  3نقطه نظر و مهات معلم ،مديريت کالسی ،مديريت زمان ،بازخورد اصالحی ،ميزان
استفاده از اصول و راهنماي تدريس ،خالقيت با دو نقطه نظر به ترتيب بيشترين و کمترين فراوانی را
داشتند .در خصو

ميزان ارائه پيشنهاد؛ مديريت زمان ،ميزان زمان اختصا

يافته به معلم و دانش

آموز ،ارزشيابی تکوينی ،کار گروهی با  6پيشنهاد؛ استفاده از وسايل کمک آموزشی ،مهارت معلم ،ميزان
انطباق گفتار معلم با فراگيران ،بازخورد اصالحی ،کار گروهی با  5پيشنهاد و استفاده از وسايل سمعی
و بصري ،ارائه ،خالقيت ،مديريت کالسی جو کالسی با  1پيشنهاد به ترتيب بيشترين و کمترين فراوانی
را داشتند .در نمودار زير ميزان استفاده از بازخورد تعريف و تمجيد ،نقد سازنده و پيشنهادات در نظارت
همتاي چرخشی نشان داده شده است.
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تعریف و تمجید

19/94

نقد سازنده

پیشنهاد

نمودار  1توزيع ميزان استفاده از بازخورد تعريف و تمجيد ،نقد سازنده و پيشنهادات در نظارت همتاي چرخشی

همانطور که نمودار نشان می دهد ،کامنت هاي مربوط به تعريف و تمجيد توسط معلمان ناظر با %60
بيشترين فراوانی را داشته است .همچنين مقوله ارائه نقدسازنده با تقريبا  %22و پيشنهاد با تقريبا %20
در رديف هاي بعدي ارائه نقطه نظرات توسط معلمان ناظر بوده است.
بحث و نتیجه گیری
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مطالعات مربوط به نظارت در تربيت معلم نشان می دهد ،در بيشتر مناطق آموزشی ،نظارت فقط از
منظر يک نفر سرگروه انجام می گيرد (آالرکو .)2009 ،1در اين مطالعه تالش گرديد تا نحوه نظارت
معلمان توسط همکاران خودشان در يک موسسه آموزشی با استفاده از فراهم نمودن بازخوردهاي سازنده
و از طريق مدل بازخورد ساندويچی (دانيالز )2009 ،2مورد ارزيابی قرار گيرند .به همين منظور نظارت
با ارائه نقاط قوت و تعريف و تمجيد شروع می شد ،سپس انتقادات سازنده و پيشنهاد الزم ارائه می شد
و در نهايت با تعريف و تمجيد خاتمه می يافت و اين روند به صورت چرخشی ادامه می يافت .نتايج
نشان داد معلمان در مقوله تعريف و تمجيد نسبت به دو مقوله ديگر؛ نقدهاي سازنده و پيشنهادات نقطه
نظرات بيشتري ارائه نمودند .يکی از داليل تفسير اين نتيجه يعنی ميزان استفاده بيشتر از نقطه نظرات
تعريف و تمجيد اين بود که ناظران مجبور بودند بيش از اندازه در خصو

عملکرد همکاران خود مودبانه

برخورد نمايند .اين نتيجه به نظر می رسد با نتايج تحقيق ايزدي ( ،)2016که در آن معلمان ايرانی در
ارزيابی همکاران به علت ارزش هاي فرهنگی از گفتمان بيش از اندازه مودبانه استفاده می کنند ،همسو
می باشد .همچنين اين تحقيق همسو با نتايج پژوهش هاي است که در آن بر نظارت معلمان توسط
همتاهاي خود ارزيابی شده اند (به عنوان نمونه ،خليلی2016 ،؛ گلن2006 ،3؛ اندرسون و رادنسيچ،4
 .)2001تعريف و تمجيد بيش از اندازه ،می تواند راهکاري را در برابر معلمان ناظر قرار دهد تا در البالي
آن به ارائه نقدهاي سازنده بپردازند و همچنين بتوانند پيشنهادهاي الزم را ارائه نمايند .البته تعريف و
تمجيد بيش از حد هم می تواند مانع قضاوت صحيح و درست باشد .بعالوه ،ميزان استفاده از استراتژي
تعريف و تمجيد زياد ،احتماال به علت رابطه صميمانه و دوستانه ناظران با همکاران خود بوده است .به
همين منظور حتی نقد هاي سازنده و پيشنهادات معلمان ناظر به همراه استفاده از جمالت و کلمات
ظريف بوده است .به عنوان مثال در يکی از نقدهاي سازنده ،يکی از ناظران معلم به همکار خود اين

چنين می گويد؛ با وجود اينکه معلم تالش می کرد تا سطح تدريس خود را با فراگيران انطباق بدهد،
اما او به تمرين بيشتري در اين زمينه نياز دارد .يا اينکه معلم خيلی تالش کرد تا همه فراگيران در کار
کالسی و گفتگو مشارکت داشته باشند ،اما باز دانش آموزانی بودند که کامال ساکت بودند.
نتايج مصاحبه با معلمان نشان داد استفاده از سه نقطه نظر تعريف و تمجيد ،نقدهاي سازنده و ارائه
پيشنهاد توسط خود معلمان بسيار مفيد و موثر بوده است .با توجه به جمع بندي مصاحبه هاي معلمان
ناظر و نظارت شده ،استفاده از مدل بازخورد ساندويجی بهتر و موثرتر از روش نظارت توسط يک نفر
سرگروه بوده است .اين مطالعه می تواند بر نحوه توسعه حرفه اي و ارزيابی معلمان که از طريق چک

1 . Alarcao
2 . Daniels
3 . Glenn
4. Anderson & Radencich
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 نقدسازنده و،ليست مشاهده کالسی و بر اساس مدل ارائه نقطه نظرات به صورت تعريف و تمجيد
 همچنين می تواند مديران و، نتايج اين پژوهش. کمک شايانی بنمايد،پيشنهاد انجام می گيرد
نظارت و ارزيابی معلمان از طريق ارائه بازخورد توسط همکاران

سياستگذاران آموزشی را در خصو

 اميد است نتايج اين مطالعه در سطح وسيع تري توسط معلمان در مدارس اجرا.يک موسسه آگاه نمايد
.گردد
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نه کنفرانس در اصول تعلیمات عملی از عیسی صدیق (در سالهای  1297و 1298ش).
مهرداد فردیار1

چکیده:
با افزايش تعداد مدارس جديد در دوره قاجار ،موضوعاتی نظير تاليف کتابهاي درسی ،آموزش معلمان
و  ...از اهميت بيشتري برخوردار شد ،و با توجه به کمبود معلم داشتن سواد ،اخالق و سطحی از معلومات
براي معلم شدن کافی بود و بيشتر معلمان اين مدارس بر اساس ذوق و تجربه شخصی خود تدريس
میکردند .هرچند تالشهاي پراکنده ،موقت و غير منسجم توسط افراد و بعضی از انجمنها در زمينه
آموزش معلمان صورت پذيرفت.
در اواخر سال  1297ش .و مدت زمان کمی بعد از تاسيس «دارالمعلمين مرکزي» ميرزا احمد
نصيرالدوله(احمد بدر) وزير معارف با درک ضرورت آمادهسازي اوليه معلمان براي تدريس و بازرسان
مدارس (مفتشان) ،مجموعه سخنرانیهايی توسط آقاي عيسی صديق برگزار کرد .مجموعه مطالب ارايه
شده در اين نه سخنرانی با تالش شخصی به نام جواد فارغالتحصيل مدرسه علوم سياسی و ناظم و معلم،
مدرسه متوسطه دولتی کماليه ،مکتوب و با تاييد سخنران ،به شيوه چاپ سربی منتشر و از طريق
کتابفروشی سعادت در شهر تهران توزيعشده است.
با توجه به کمبود مدارک و اسناد در زمينه تاريخ آموزش و پرورش مدارس جديد در ايران و آموزش
مدارس ابتدايی و نيز بيان شيوه آموزش زبان فارسی اين کتابچه از اهميت زيادي برخوردار است .زيرا از
جمله مستندات باقيمانده از آن دوره است که به زبان ساده و محاورهاي ما را با جزييات بسياري از اصول
تعليمات عملی ،مشکالت و موانع پيشروي معلمان و نحوه غلبه بر آنها و مفاهيمی نظير :مدرسه
ابتدايی ،تفاوت مدارس شهري و مدارس دهاتی ،مواد تدريسی کتاب درسی خوب ،درس خوب ،آموزش
معلمان و  ...آشنا میسازد که تاکنون مورد توجه محققين و پژوهشگران قرار نگرفته بود.
کلمات کلیدی :عیسی صدیق ،مدارس جدید ،قاجار ،دارالمعلمین و آموزش معلم.
مقدمه:
هنگامی که براي نخستين بار با نسخهاي از «کتاب نه کنفرانس در اصول تعليمات عملی يا پداگوژي
پراتيک(به صورت اوراق برش نخورده  16صفحهاي و غلط نامه  4صفحهاي)» تاليف آقاي عيسی صديق
را مشاهده و مطالعه کردم ،بسيار متعجب شدم که چرا نسخه(يا نسخههايی) از اين کتاب در مدت يک
قرن حتی به مرحله برش و جلدسازي نرسيده است؟ اين مجموعه سخنرانیها با چه داليل و اهدافی و
 - fardyar@gmail.comدانشآموخته کارشناسی ارشد مهندسی صنايع ،دانشگاه تربيت مدرس ،پست الکترونيک:
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1

براي چه کسانی صورت گرفته و منتشر شده است؟ و چرا اين کتاب با توجه به مطالب آن مورد توجه
جدي قرار نگرفته است؟ و اين موضوع انگيزه مطالعه و بررسی اين کتاب شد.
بررسی تاريخ تعليم و تربيت يا تاريخنگاري تعليم و تربيت 1يکی از فعاليتهاي پژوهشی عمدهاي است که در حوزهي

علوم تربيتی به عناوين مختلفی صورت میگيرد .بهطورکلی ،متخصصين تاريخنگاري در رشتهي فلسفه تعليم
و تربيت ،تاريخ فلسفه آموزش و پرورش کشورها را جدا از تحوالت و جنبشهاي روشنفکري ،سياسی و
اجتماعی ندانسته و بنابراين ،اين تاريخ را در چنين زمينههايی مینگارند(.شعبانی ورکی و محمدي
چابکی،1387 ،

)21از آنجا که شناخت تاريخ میتواند راهگشاي مناسبی براي وضعيت کنونی و

آينده باشد ،سير تحوالت اين حوزه در کشورمان میتواند براي رسيدن به وضعيت مطلوب قابل استفاده
باشد.
بر اساس نتايج جستجوهاي به عمل آمده در منابع و مراجع نظير«:نظام آموزشی و ساختن ايران مدرن
(مناشري« ،»)1396 ،کتاب مدارس جديد در دوره قاجاريه ،بانيان و پيشروان (قلسمی پويا،»)1377 ،
«نگاهی تحليلی بر سير تحوالت نظام تربيت معلم در ايران(آقازاده« ،»)1387 ،تاريخ فلسفه تعليم و
تربيت در ايران(شعبانی ورکی و محمدي چابکی »)1387 ،و  ...به مطالب ارزشمند اين کتاب در مورد
بايدهاي نظام آموزشی در اواخر دوره قاجار اشاره نشده است ،ضمناً بيان سوابق تحصيلی آقاي عيسی
صديق قبل از برگزاري اين کنفرانس و و نيز وضيعت آموزش و پرورش کشور ايران در حدود سال
 1297ه.ش در اين خصو

به بازنويسی متن کتاب میپردازم ،تا تصوير بهتري از وضيعت آموزش و

پرورش در سال  1297ه.ش و مقارن با سال تاسيس دارالمعلمين مرکزي تهران براي خوانندگان ترسيم
شود.
بنابر اطالعات مندرج بر روي جلد اين کتاب ،سخنران آقاي پروفسور عيسی صديق ديپلمه از دارالمعلمين
فرانسه ،ناظم و معلم سابق برتراند فرانسه ،فارغالتحصيل از دارالفنون عالی پاريس ،معلم سابق دارالفنون
کمبريج(انگلستان) است و مقصود اصلی ايشان در اين مجموعه سخنرانیها بنا به گفته خودشان بيان
نکاتی است که ندانستنش براي معلمين جايز نيست و در واقع اين اثر از نخستين آثار شناخته شده
ايشان براي آماده سازي معلمان براي تدريس محسوب میشود.
عیسی صدیق()1273-1357ه.ش :

1
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آقاي عيسی صديق يکی از مشاهير و رجال فرهنگی تاثيرگذار تاريخ فرهنگ معاصر (تصاوير  1و  )2در
مدارس علوم دينی سيد نصرالدين ،ادب ،کماليه( 1تصوير  )3و دارالفنون در شهر تهران تحصيل کرده
است و در شهريور سال  1290ه.ش از طرف دولت براي تحصيل به اروپا اعزام شد و در ژانويه سال
 1914م 1292/10/7(.ه.ش) موفق به دريافت گواهينامه عالی آموزگاري شد.
در گيرودار جنگ جهانی[اول] با توجه به وضعيت مالی نامناسب ايران ،دولت وسايل بازگشت محصالن
به کشور فراهم آورد .اما صديق به راهنمايی و در حمايت صمد خان ممتازالسلطنه وزير مختار ايران در
پاريس ماند و در دانشکده علوم پاريس در رشته رياضی به تحصيل پرداخت و مخارج خويش را از راه
تدريس خصوصی تامين میکرد .در ماه ژوئن سال  1916م 1295( .ه.ش) به اخذ گواهينامه رياضيات
عالی از دانشگاه پاريس نايل آمد و در اوايل ژوئيه سال  1916م .از پاريس به لندن سفر کرد .و ضمن
تحصيل در مدرسه پمبرگ به تدريس زبان فارسی پرداخت .در اواخر ماه اکتبر سال 1917ميالدي
( 1296ه.ش) ،به فرانسه بازگشت و براي تحصيل رياضيات عالی در دانشگاه پاريس نامنويسی کرد .و
روز بيست و ششم ژوئن سال  1918م 1297/4/5( .ه.ش) ،پس از موفقيت در امتحانات درجه ليسانس
گرفت .و در هفته اول آذر سال  1297ه.ش ،وارد تهران شد .در آن زمان وثوقالدوله رئيسالوزراي ايران
بود .وي به ميرزا احمد خان نصيرالدوله بدر ،وزير معارف اوقاف و صنايع مستظرفه ،دستور داد تا کار
مناسبی به عيسی صديق واگذار کند .بدر وي را به حضور پذيرفت ،و پس از اينکه تحصيالت عميق و
سزاواريش را دريافت ،او را با حقوق ماهانه هشتاد تومان به سمت منشی مخصو

مدارس متوسطه و

عالی) مدرسه سياسی ،علميه ،ثروت ،سيروس ،کماليه و شريعت)به خدمت گرفت(.بيستم قوس سال
 1297ه.ش) (يغمايی  ،1353 ،صص  )48-50يعنی با توجه به اعالن دارالمعلمين مرکزي ،مبنی بر
پذيرش متقاضيان از طريق آزمون در روز هشتم قوس سال  1297ه.ش( 1297/9/8ه.ش)(تصوير )4
ايشان احتماالً  12روز پس از برگزاري آزمون بکارگيري شدهاند

1

 مدرسه کماليه در جمادياالول  1317ه.ق در محله سيدنصرالدين ،به شرکت حاج ميرزا يحی دولت آبادي و مرتضیخان کماليه از پيشخدمتهاي دربار تاسيس و مديريت آن به مرتضی خان سپرده شد( .محبوبی اردکانی1370 ،ج،1
391؛1قاسمی پويا306 ،1377 ،؛ شهيدي مازندرانی)536 ،1383 ،
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تصوير -1تاگور در بين تعدادي از رجال فرهنگی ايران از جمله آقاي عيسی صديق( .موسسه مطالعات تاريخ معاصر
ايران ،شماره آرشيو172 1050 :ع)

تصوير-2ديدار آقاي دکتر عيسی صديق با استاد شهريار در تبريز ( از آرشيو :آقاي سيدجواد حسينی)

تصوير -3جمعی از معلمان و محصالن مدرسه کماليه تهران در سال 1320ق( .موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران،
شماره آرشيو1 3433 :ع)
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تصوير -4اعالميه دارالمعلمين مرکزي مبنی بر پذيرش متقاضيان از طريق آزمون(موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران،
شماره آرشيو عکس256 -10 :الف)

مفهوم تعلیمات ابتدایی و اهمیت آن:
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بهترين راهی که دنياي متمدن پيدا کرده از راه تعليم و تربيت است .تعليم و تربيت هم مطابق تقسيمات
امروزي چند درجه دارد که مهمترين آنها تعليم ابتدايی است زيرا که اين مساله به تحقيق پيوسته
است که طفل را در دوازده سال اول عمر هر طور که بخواهيد می توانيد تربيت کنيد .ولی از اين سن
که گذشت ولو اينکه بدست عالم ترين آموزگاران بسپاريد ،مساعی شما در تغيير او بيهوده خواهد بود.
ولی [معناي] تعليمات ابتدايی براي اقوام و ازمنه مختلف مصداق مختلفی داشته است .در قرن نوزدهم
ميالدي که فکر تعليمات ابتدايی اجباري در ميان عدهاي از ممالک غرب ايجاد شد ،غرن از تعليمات
ابتدايی را سواد میدانستند .يعنی خواندن و نوشتن و حساب کردن ،ولی امروز در ممالک مترقی منظور
از تعليمات ابتدايی چيز ديگري است .تعليمات ابتدايی براي اينست که طريق زندگانی کردن را به اطفال
بياموزند .ملکات فاضله را در نهاد آنها مخمر سازند و آنها را اعضاي مفيد جامعه بار آورند .در اين
صورت بديهی است که خواندن و نوشتن و حساب کردن فقط جزيی کوچکی است از تعليمات
ابتدايی(.صديق ،1312 ،صص )561-563
متاسفانه در ايران و ممالک قديمی از روزگاران پيش عقيدهاي به ارث رسيده که باعث عدم توجه کافی
عامه به تربيت معلم شده است .به موجب آن عقيده هرکس با هر قدر معلومات و هرگونه خصيصه روحی
 )314پس از تشکيل حکومت مشروطه بهر امري

میتواند معلم ابناي وطن شود(.صديق،1352 ،

بيش از معارف معطوف شده و در وزارت معارف نيز بهر رشتهاي بيش از تعليمات ابتدايی اهميت
دادهاند(.صديق،1312 ،

)562و هيچ نهادي براي تربيت معلمان مدارس ابتدايی وجود نداشت .اين

واقعيت که در گذشته هرکس که میتوانست بخواند و بنويسد قادر به تدريس است باعث شد تا ضرورت
يک نظام آموزشی معنادار مورد غفلت قرار بگيرد(.صديق ،1397 ،صص  )152-153دولت و مجلس بايد
به اين باور برسند که آموزش خوب جوانان تنها از عهده معلمان خوب بر میآيد و هنگامی که کشور
حقيقت اين جمالت را تشخيص دهد؛ باالترين شان و افتخار را به تخصص آموزش خواهد داد( .صديق،
،1397

)155

افزايش تعداد روزافزون مدارس ابتدايی دخترانه و پسرانه ،ضرورت تامين معلمين در کشور و ايجاد
مرکزي در داخل کشور را براي تربيت معلم بيش از پيش پديدار نمود( .يزدانی،1378 ،

)48

دارالمعلمین و وضیعت آموزش و پرورش در سال  1297ه.ش:
سال 1268ه.ق [ 1230ه.ش]را مبدا تحول و دوره جديد در فرهنگ بايد شمرد؛ اولين بار است که دولت
براي خود مسوليتی در زمينه تعليم و تربيت قايل شده است .البته اقدام عباس ميرزا و ميرزا عيسی قايم
مقام و محمدشاه به اروپا نشانه احساس مسوليت دولت در امر تعليم و تربيت بود ولی دامنه و دوام
نداشت و بالتعقيب ماند(.صديق،1332 ،

)587
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در پروگرام کابينه آقاي مشيرالدوله مصوب  12جمادياالول  1333ه.ق( 1294/01/07ه.ش) در بخش
معارف ،ماده اول به تاسيس دارالمعلمين و دارالمعلمات اشاره شده است (.مرکز پژوهشهاي مجلس
شوراي اسالمی ايران" ،پروگرام کابينه آقاي مشيرالدوله") اما اين ايدهها عملی نمیشوند.
در سال  1297ه.ش در دولت وثوقالدوله؛ وزارت فرهنگ به نصيرالدوله(احمد بدر)سپرده شد و پس از
برقراري امنيت در تاريخ  13محرم  1337ه.ق(مطابق با )1297/7/27شوراي معارف رسماً تشکيل گرديد
و تا فروردين سال  1298ش .تصميمات مهمی در حوزه فرهنگ اتخاذ کردند(.قاسمی پويا ،1377 ،صص
 )257-258همچنين دولت نسبت به تاسيس دارالمعلمين مرکزي اقدام کرد .سال  1297ه.ش بيشتر
از اين حيث مهم است که دولت براي نخستين بار رسماً به تربيت آموزگار در داخل مملکت اقدام
کرد(.صديق ،1332 ،صص  )597-598در تاريخ  27دي  1297دارالمعلمين مرکزي 1به رياست آقاي
ابوالحسن فروغی با دو شعبه تاسيس شد .شعبه ابتدايی و شعبه عالی(.صديق،1337 ،

)5

دارالمعلمين مرکزي در خيابان نادري اول کوچه نوبهار تاسيس شد که فقط دو کالس داشت :يکی
کالس ابتدايی و ديگري کالس عالی .مقصود از کالسهاي ابتدايی و عالی کالسهايی بود که در آن
دروسی براي تربيت معلمين مدارس ابتدايی و دبيرستانها تدريس میشد و بعدها دارالمعلمين به
ساختمان شرکت فرهنگ واقع در تخت زمرد کوچه سهمالملک منتقل شد.دارالمعلمين دبستانی ضميمه
داشت که محصلين تحت نظر معلمين خود در آنجا به تدريس میپرداختند و خود را براي معلمی آماده
میساختند(.محبوبی اردکانی ،1370 ،ج ،1صص )416-417
يکی از کارهاي تازه وزارت فرهنگ در  1297ه.ش تاسيس اداره بازرسی به رياست [کاسپار] ايپکيان
بود که من هم به همکاري با وي انتخاب شده بودم .البته قبالً اداره تفتيش وجود داشت ،منتها وظيفه
اصلیاش حل و فصل مشاجرات مدارس ملی (و بيشتر درخصو

آمار معلمين و دانش آموزان و رسيدگی

به حضور و غياب و  )...اما اداره تفتيش جديد به کلی جديد بود .بازرسان جوان و فرنگ ديده موظف
بودند طرز تعليم معلمين را طبق اصول جديد آموزش و پروش اصالح کنند .بازرسی مدارس متوسطه و
عاليه به عهده من واگذار شده بود .يکی از آنهامدرسه متوسطه علميه بود .هفتهاي يک روز به آنجا
میرفتم و به کالس ها داخل میشدم و بر نيمکت آخر مینشستم و به درس گوش میدادم و نقايص و
معايبی که به نظم می رسيد يادداشت میکردم و پس از پايان درس و خروج شاگردان از کالس آن ها
را خاطر نشان میکردم و راه اصالح آنها را پيشنهاد مینمودم .هفته بعد سر همان درس میرفتم و
چنانچه تذکرات من عملی نشده بود از معلم خواهش میکردم اجازه دهد درس را به جاي او بدهم .البته

 -در منابع اختالف اندکی در خصو

1

تاريخ تاسيس دارالمعلمين در منابع مختلف يعنی سال  1298يا اواخر سال
 1297ه.ش مشاهده میشود.
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اين طرزکار به نظر بعضی از معلمين سالخورده گران میآمد و حسودان و فتنهجويان سعی میکردند از
اين موضوع استفاده کنند و معلمين ارشد را تحريک میکردند.
بعضی اوقات دسايس آنها موثر واقع میشد و مشاجره و جنجال برپا میگشت و فقط خونسردي و
بردباري و فداکاري مانع فتنه و فساد عمده میگرديد .در نتيجه اين نوع بازرسی معلوم شد که اکثر
آموزگاران تهران سواد کافی ندارند و در موقع استخدام آنها بيشتر به سن و لباس و عمامه و صالحيت
اخالقی آن ها توجه شده تا به معلومات .به پيشنهاد اداره تفتيش امتحانی از آموزگاران از زبان فارسی و
حساب(چهار عمل اصلی) انجام گرفت و نتيجه وحشتناک بود .لذا قرار شد کالسهاي شبانه براي آنها
تاسيس شود که فارسی و حساب و اصول ساده و عملی آموزش را به آنها ياد دهد و پس از اتمام
کالس ها مجدداً از معلمين امتحان شود .کسانی که در اين امتحان دوم از عهده برنيامدند از خدمت
معلمی معاف شدند .مقارن با کالسهاي مذکور وزارت فرهنگ مصم شد عدهاي بازرس به معناي جديد
اين کلمه براي مدارس تربيت کند و دوازده نفر از فارغالتحصيلهاي دارالفنون استخدام کرد که در
کالسهاي تعليم و تربيت حضور يافتند و تحت نظر بازرسان رسمی به کار پرداختند .سخنرانیهايی که
من براي معلمين و بازرسان کردم وزرات فرهنگ طبع و تحت عنوان (نه کنفرانس در اصول تعليم عملی)
منتشر و توزيع کرد .اين بود مختصر وضع فرهنگ تهران در اواخر سال  1297ش(.صديق ،1337 ،صص
)6-8
مطالب فوق ضرورت اقدام فوري و عملی در خصو

آموزش معلمين از طريق برگزاري نه سخنرانی

توسط آقاي عيسی صديق و سپس توزيع اين کتابچه را بيش از پيش آشکار میسازد .زيرا با توجه به
اعالن دارالمعلمين مرکزي ،مبنی بر پذيرش متقاضيان آموزگاري حداقل مدت دوره تحصيل براي دوره
ابتدايی سه سال است .بنابراين وزارت معارف با استفاده از برگزاري کنفرانس به دنبال انتقال مطالب
اوليه به شرکت کنندگان بوده است.
کتاب« نه کنفرانس در اصول تعلیمات عملی»:
نام اين کتاب با ابعاد جيبی در صفحه عنوان آن «نه کنفرانس در اصول تعليمات عملی يا پداگوژي
پراتيک» ذکر شده است .و به شيوه چاپ سربی و در  161صفحه منتشر و از عالمت [] براي اصالح
لغات و تصحيح افتادگیها و از عالمت{}براي نشان دادن شماره صفحه در متن اصلی کتاب استفاده
شده است و تصحيح نامه چاپی همراه نسخه اصلی کتاب نيز در متن بازنويسی اعمال شده است .الزم
به ذکر است که رسمالخط اين کتاب حتیالمقدور به رسمالخط امروزي تبديل و فهرست آن نيز حذف
شده است.
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مجموعه مطالب ارايه شده در اين نه سخنرانی با تالش شخصی به نام جواد فارغالتحصيل مدرسه علوم
سياسی و ناظم و معلم ،مدرسه متوسطه دولتی کماليه مکتوب شدهاست ،که موفق به شناسايی ايشان
نشدهام.1
برخی از مطالب جالب این کتاب:
 مدارس ابتدايی {}3
 لزوم مطالعه معلم{}26
 يکی از ويژگیهاي کتاب خوب :بايد قشنگ و ظريف چاپی شده باشد{ }32و زياد بودن
تصاوير ،متناسب بودن تصاوير با متن {.}33
 چطور بايد معلم و شاگرد کتاب را در کالس بکار برند؟{}34
 جاي تختهسياه در کالس درس{.}56


پيشنهاد کتابهاي مناسب براي کتابخانه مدارس{.}63



مفهوم سواد در اصل حاضر ،تدريس آن مقدار چيزي است که انسان محتاج است بداند و در
اين قرن نمیتواند نداند{.}69



معايب تنبيه جسمانی{.}82

 رابطه بين مدرسه و خانواده{.}86
 وسايل رابطه بين خانه و مدرسه{.}88


فوايد دفتر مکاتبات{ }90و ...
[متن کتاب]
مقدمه

اين رساله صورت نه جلسه کنفرانسی است که حسباالمر حضرت اشرف آقاي نصيرالدوله وزير علوم و
معارف بهتوسط آقاي پرفسور عيسی خان راجع به مهمترين فصول اصول تعليمات عملی در سالون[سالن]
دارالفنون براي روسا و معلمين مدارس و مفتشين افتخاري طهران دادهشده و بهواسطه آقاي ميرزا جواد
خان فارغالتحصيل مدرسه علوم سياسی و ناظم و معلم مدرسه متوسطه دولتی نمره  5که يکی از
مستمعين بوده بهطور يادداشت ضبط گرديده[است] .چون الزم بود مفاد آنها از طرف وزارت معارف به
1

ممکن است اين شخص آقاي جواد عامري فارغالتحصيل مدرسه علوم سياسی باشد.اما فعالً داليل و يا مستنداتیبراي قبول يا رد اين احتمال ندارم.
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روسا و معلمين مدارس ساير اياالت نيز ابالغ شود بهطور ضميمه در سه نمره از مجله اصول تعليمات
طبع و منتشر گرديد.
بسماهلل الرحمن الرحيم
کنفرانس اول
 11حوت ]1297/12/11[1297
قبل از اينکه آقاي پرفسور عيسی خان شروع به کنفرانس نمايند ،بندگان حضرت اشرف آقاي نصيرالدوله
وزير معارف پرور دامت شوکتهالعالی نطق بليغی راجع به اهميت اصول تعليمات و لزوم فوري آن ايراد
لرمودند[فرمودند] سپس آقاي پرفسور را خدمت آقايان حضار محترم معرفی فرموده ،اجازه دادند که
شروع نمايند:
پس از اظهار تشکر از بندگان حضرت اشرف آقاي نصيرالدوله دامت عظمتهالعالی خاطر مبارک آقايان
محترم را مستحضر میدارد که اصول تعليمات علمی مبنی بر دو اساس است
-1تجربه
-2علم به احوال روح
چون تدريس علم به احوال روح اقالً يک سال وقت الزم دارد و عجالتاً وجود يک عده معلمينی که اصول
تعليمات عملی را دارا باشند بهفوريت براي مدارس ابتدايی الزم است از علم به احوال روح صرفنظر
مینماييم}2{.قبل از شروع به بيان اصول تعليمات عملی بايد بدانيم مقصود ما از مدرسه ابتدایی
چیست و چه باید تدریس نماییم و برای چه مقاصدی؟
مقصود ما از مدارس ابتدايی ممکن است سه چيز باشد:
-1ترقی دادن قواي عاقله و متفکره و روحيه اطفال بهطوريکه طفل به اجسام محيط خود با نظر
عالیتري نگاه کند .مثالً يک نفر عالم و يک نفر جاهل هر دو اين جرلغ [جرقه] الکتريک را میبينند .اما
اولی کامالً از ترتيب روشنايی و توليد آن اطالع دارد ،درصورتیکه دومی فقط نوري مشاهده مینمايد.
-2آموختن کسب معاش و حرفه که در زندگانی بدان محتاج است.
-3تزيين دماغ و گاه و تجمل و تفنن ممکن است دماغ و کله را مانند طاالري تصور کرد و تحصيالت
ابتدايی را مانند اشيا خارجی که آن را زينت دهند.
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متاسفانه در مملکت ايران فقط به مقصود سيم پرداخته و از ترقی دادن قواي روحيه و آموختن حرفههاي
مختلفه به اطفال صرف نمودهايم.براي نيل به مقصود اول بايد:
-1کم تدريس نمود :زيرا که سن شاگرد(در مدرسه ابتدايی مابين  7و [12سال] است) و مدت توقف او
در مدرسه و قوه و استعدادش کم است .اگر زياد تدريس شود طفل از تحصيل بيزار شده و قواي عامله
اش خفه و خسته میشوند{}3
 -2تدریس باید عملی باشد.
زيرا ولی طفل که او را به مدرسه میآورد منتظر است که او در آتيه داراي يک نوع زندگانی فعال و
باسعادتی بوده باشد.
 -3تدریس باید موافق زندگانی آتیه محتملی اطفان[اطفال] باشد.
مثالً تدريس در مدرسه شهري با مدرسه دهاتی بايد فرق داشته باشد ،به اين معنی که اولياي شاگردان
مدارس ابتدايی اغلب بقال يا عطار يا نجار و يا آهنگر و غيره هستند پس بايد به اوالد آنها مقدمات اين
نوع مشاغل را تعليم کرد که در موقع عمل عاري بناشندم[نباشند].و در مدارس متوسطه چون محتمل
است که شاگردان بعدها طبيب يا مهندس يا معلم شوند ،بايد مقدمات راجع به آن فنون را آموخت.
باالخره چون شاگردان مدارس دهات محتمل است که فالح يا زارع يا شبان شوند بايد به آنها مقدمات
فالحت و زراعت و گلهچرانی تعليم نمود.
 -4مواد تدریسیه باید خوب انتخابشده باشند
زيرا که در آن صورت تعليم میتوانند سبب تاديب و تهذيب طفل شود .به عبارت اخري بايد مواد
تدريسيه کم ولی فهميده شده باشد .بهطوريکه طفل پس از خروج از مدرسه در تمام عمرش بتواند به
خود تعليم دهد.
خالصه تدريس بايد طوري باشد که قواي جسمانی و روحانی اطفال را خفه ننموده و آنها را به تحصيل
علم{}4راغب نمايد که براي آتيه مملکت تشکيل آدم  hommeو ايرانی بدهد .مقصود عمده از اين
کنفرانس آن است که خدمت آقايان حضار متدهاي مختلفه راجع به تعليم مواد تدريسيه مدارس ابتدايی
را عرن کنم ،پس قبالً بايد بدانيم متد چيست؟
متد
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متد عبارت است از نظم و ترتيب که انسان در افکار و اعمال خود میدهد که بدان وسيله نائل به حقيقتی
گردد و يا کاري را انجام دهد.اولين شرط دارا بودن معلومات کافيه و دربرداشتن آنها داشتن متد
است.
متد مراحلی که بايد در شاهراه علم پيمود ،نشان میدهد .اين لغت خيلی معمول به علماي علم پداگژي
است و داراي دو معنی عمده است :معناي حقيقی و معناي مجازي.
 -1اما معنای حقیقی آن ،و آن عبارت است از قواعدي که بهموجب آن يک نفر عالم از روي تفحص و
تجسس حقيقتی را کشف مینمايند.
-2معنای مجازی آن ،آنهم بدو قسمت منقسم میشود.
-1طرز عمومی که به تدريس میدهند.
-2طرز تدريس يک ماده مخصوصی[مخصو ] .موضوع بحث ما معناي مجازي متد است}5{.
قبالً دو کلمه در باب معناي حقيقی آن عرن کنم:
دکارت که يکی از فيلسوفان بزرگ قرن هفدهم فرانسه است در کتاب خود موسوم به نطق راجع به متد
تفحصی را شرح داده و شرايط چهارگانه آن را بدين طريق بيان مینمايد:
 -1شک
-2قواعد تجزيه
-3قواعد ترکيب
-4قوانين تفحص و کشف ،آنهم يا از جزيی بهکلی است .مانند اينکه میبينيم که در طهران آب در
فشار  76سانتيمطر[سانتی متر] رييق و  100درجه حرارت به جوش میآيد .همين را نيز در [شهرهاي]
پکن و پاريس و غيره مشاهده مینماييم .از اينجا قاعده کلی به دست میآوريم که آب در فشار 76
سانتيمطر[سانتی متر جيوه] و در درجه  100درجه حرارت به جوش میآيد .و يا از کلی به جزئی
مثلاينکه میگوييم اقصر فاصله مابين دو نقطه ،خط مستقيم است .از اينجا استنباط مینماييم که در
هر مثلث هر ضلع اقصر است از مجموع دو ضلع ديگر .نوع اول در فيزيک و طبيعيات و نوع دوم در
رياضيات و دستور استعمال میشود.
معنای مجازی متد
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چنانکه عرن کردم معناي مجازي متد عبارت است از اشکال و صور عمومی تدريس و يا بهطور
خصوصی طرز تدريس يک ماده{}6باالخره روشی که معلم براي تدريس اطفال بکار میبرد متد
تدریسی نامند.
اقسام متد تدريسی بسيار و آنها را ممکن است در تحت سه قسم عمده درآورد متد تشريحی و متد
سقراط و متد مختلط.
 -1متد تشریحی
و آن عبارت از اين است که در موقع تدريس معلم بدون معاونت شاگردان مطلب را بيان مینمايد اعم
از اينکه در روي تخته مطالب خود را ثابت بکند يا نکند .در اين قسم از تدريس شاگرد در کمال سکوت
و آرامی به بيانات معلم گوش میدهد اين متد داراي دو فايده است:
-1آنکه اين ترتيب سبب سهولت کار معلم است.
-2آنکه در صورت استعمال اين متد تدريسيه خيلی بهسرعت پيش رفته و مواد پروگرام زود
تمام میشود.
و اما معایب آن
-1آنکه اين متد درباره شاگردانی که سن آنها نسبتاً بيشتر است بايد استعمال شود .مانند شاگردان
پنجم و ششم مدارس متوسطه يا دارالفنون.
درصورتیکه اگر در بازه اطفال خردسال بکار برده شود عالوه بر آنکه بعضی از شاگردان در موقع بيان
معلم خوابرفته ،بعضیها چرت زده و اظهار کسالت مینمايند ،بعضی ديگر اتصاالً به ساعت نگاه کرده،
منتظر زنگ تفريحاند و بعضی ديگر با چاقو کنار تخته را میتراشند  ...جهت عمده آن چيست؟{}7جهت
عمده آن اين است که اين متد قواي اطفال را بکار نمیاندازد و شاگردان را غير عامل میگذارد.
پس بايد وضع تدريس معلم طوري بوده باشد که قواي شاگردان در آن ضمن بکار افتاده و مجذوب
معلم شده و از خردي عادت به کنجکاوي نمايند .بنابراين معلم بايد قواي طفل را در موقع درس تحريک
کرده يک نوع هيجانی در او توليد نمايد.
 -2آنگه چوي[چون] معلم فقط حرف میزند ،اطفال دقت در فهم مطالب نکرده کالس بیصدا و آنها
مغموم و مرده میباشند.
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 -3آنگ ه با اين ترتيب قواي طفل ترقی نکرده و بعد از خروج از مدرسه قواي روحانی او چون بخودي
خود کار نکرده ،عادت به تنبلی مینمايند.
 -4آنگه حافظهاش مملو میشود از معلومات مبهمه غير مفهومه.
 -5آنگه طفل داراي قوه حاکمه و قوه اختراعيه و بديهت نخواهد بود :براي فهم قواي حاکمه و غيره علم
به احوال روح الزم است .چنان که در مقدمه قبالً عرن کردهام .با وجود معايب مزبوره در بعضی از
دروس مانند تاريخ ناچاريم که اين متد را پيروي نماييم .ولی براي رفع معايب آن حتیاالمکان بايد با
متدهاي ديگر مخلوط نمود .االن عرن کردم متد بر سه قسم است اول متد تشريحی که بيان کردم دوم
متد سقراط}8{.
 -2متد سقراط
چون اول دفعه اين متد را سقراط استعمال نمود به اين سبب متد سقراط ناميدند .در اين نوع متد معلم
بهواسطه سواالت معينه میتواند شاگردان را به مقصود خود هدايت نموده و نتيجه را به کمک آنها
معلوم نمايد.پيروي اين متد اشکال زياد دارد براي آنکه سواالت بايد طوري باشد که شاگرد به نتيجه
رسيده و به مقصود معلم پی ببرد .مثلاينکه بخواهيم طفلی را نشان بدهيم که از مدرسه کماليه برود
مدرسه ثروت و میگوييم(پاي قايق -دروازه نو -عباس آباد-چهار سوق کوچک-خيابان جباخانه-خيابان
ناصريه-خيابان توپخانه-الله زار -کوچه حاجی باقر) سواالت هم بعينه بايد مانند نشانی فوق طوري باشد
که شاگرد به نتيجه برسد.این متد لوازم متعدده دارد که عمده آنها از این قرار است:
-1درس و سواالت بايد قبالً با دقت تهيهشده باشد.
-2آنکه مابين سواالت رابطه باشد.
-3آنکه جوابها پيشبينیشده باشد و اال چطور ممکن است تمام سواالت را حاضر کرد.
-4در ضمن سواالت مطلب اصلی فراموش نشده و از بين نرود{}9
 -5معلم بايد اقتدار داشته باشد که نظم اوطاق[اتاق] (ديسيپلين) بهم نخورد ،ولی اگر استعمال
اين متد اشکال زياد دارد در عون نيز فوايد بیشمار دارد.
فواید این متد
 -1در صورت استعمال اين متد درس براي طفل مانند تفريحی خواهد بود.
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 -2آنگه چون شاگرد مقصود معلم را نمیداند ،مايل است که نتيجه را بفهمد چنانکه در نشانی قبل
طفل در حين رفتن به کوچههاي تازهرسيده و چيزهاي تازه میبيند و خوشحال میشود.
 -3سبب فعاليت طفل میشود.
 -4دقت طفل را زياد میکند ،براي آنکه میخواهند جواب خوب بدهند.
 -5سبب تحريک قواي ظاهري و باطنی اطفال میشود.
 -6طفل را داراي ذوق و شوق مفرطی مینمايد.
 -7چون شاگرد بهواسطه جوابهاي خود معلم را معاونت میکند داراي يک نوع شخصيتی میشود.
يعنی طفل ملتفت میشود که خود او هم شخصی است و نبايد عبد ديگران باشد.
پرفسور جورج رولينسن 1برادر سر هنري رولينسن(کاشف حروف ميخی) در مقدمه ترجمه کتاب
هردت[2هردوت] پس از آنکه محسنات بسياري از ايرانیها بيان میکند ،در آخر میگويد که ايرانیها
نسبت به سالطين و اشراف خود فوقالعاده بنده هستند .جهت عمده که اين بندهگی[بندگی] وضع
تدريس و تربيت ما است .در مکاتب{}10و مدارس ابتدايی اين متد با وجود محسنات فوق داراي دو
عيب عمده است
معایب این متد
 -1اين متد برخالف متد سابقالذکر بطی است به اين معنی که براي فهم شاگرد بايد آهستهآهسته
پيش رفت و هرگاه طفلی سوالی را نفهمد .بايد مدام تکرار نمايد .آنوقت آن درس زياد طول میکشد و
نيز ممکن است در موقع آنهمه جواب حواس شاگردان زياد از درس دور شود .در آن صورت باز معلم
مجبور است مطلب را تکرار کند .از همه مهمتر اينکه وقت مدرسه ابتدايی محدود است ،آنوقت مواد
پرگرام ناقص خواهد ماند.
-2استعمال اين متد در نقاشی و تاريخ و جغرافيا و موزيک ممکن نيست.
چنانکه قبالً عرن کردم قسم سوم از متد ،تدريسی متد مختلط است.
 -3متد مختلط

1

- George Rawlinson.
- Herodotus.

2
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از اختالط دو متد سابقالذکر متد مختلط به دست میآيد .اين متد خالی از عيب و داراي دو فايده بسيار
عمده میباشد .فوايد آن:
 -1آنکه چون داراي متد سقراط است ،مفرح است}11{ .
 -2آنکه چون شامل متد تشريحی هم هست ،بطی نيست.
استعمال اين متد بدين طريق است که معلم در موقع درس دادن بقدر مقدور بهواسطه سواالت مربوطه
و متناسبه با موضوع درس شاگردان را وادار میکند به کشف آن چيزي که میخواهد تدريس کند .چون
شاگردان از جواب عاجز ماندند .معلم مطلب را شخصاً براي آنها بيان مینمايد .نه آنکه آن سوال را
غيرمفهوم گذارد که سبب دماغسوختگی طفل شود .معلم در قسمت اولی مدد سقراط و در قسمت دوم
متد تشريحی را بکار برده است.اين متد کامالً میتواند موافق با قوه و سن شاگردان باشد و بايد در
مدارس ابتدايی معمول شود .پس از اين که اقسام متد تدريسی را فهميديم حاال بايد ببينيم که يک
درس خوب چطور بايد باشد .قبالً بايد عرن کنم که درس چگونه بايد باشد.
اوصاف درس خوب
 -1مطالب درس بايد توسط معلم شفاهاً بيان شود .
 -2براي فهم شاگرد اشکال و صور اشيا را بايد بکار برد.
 - 3چون شاگرد مطالب کتاب را بدون بيان و توضيح معلم نخواهد فهميد .پس از اتمام مطالب شفاهی
بايد کتاب را يکی از شاگردان خوانده و معلم مطالب و لغات مشکله را بيان نمايد}12{.و نيز قسمت
مهم را به شاگرد بنماياند تا اينکه بهتر مرکوز ذهن او گردد .چون طرز تدريس و معلمی خود نيز فن
مخصوصی است که همهکس نمیتواند بدان اقدام نمايد .بنابراين عالوه بر معلومات الزم براي تدريس
معلم بايد داراي اوصافی ذيل نيز بوده باشد.
اوصاف معلم خوب
 -1بتواند مواد تدريسيه را انتخاب نموده ،قسمت مهم را از غير مهم تشخيص دهد.
 -2داراي سهولت بيان بوده مطالب را بسيار ساده براي اطفال بيان نمايد .اما از طرف ديگر هم نبايد
کلمات زشت استعمال کند.
 -3بتواند شاگردان را به ترتيبات مخصوصه تا مدت معينی دقيق نگاه بدارد.
 -4در حين تدريس جذب معاونت شاگردان را بنمايد.
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-5دماثت 1داشته باشد تا فصيح و بالغ باشد براي آنکه بتواند يک درس را در هر کالسی موافق قوه و
سن شاگرد به بيان مخصوصی تدريس نمايد.
 -6معلم بايد داراي تجربه بوده باشد.
 -7جوانان و جوانی را دوست بدارد و از حوايج آنها اطالع داشته باشد و با اطفال در کمال محبت و
خوشخلقی مانند پدر رفتار نمايد ،چنانکه در اروپا معلمينی را ديدهام}13{.که اطفال را اوالد حقيقی
خود میدانند و از هرگونه تلطف در حق آنها خودداري نمیکنند.در حقيقت آنها بهتر از ما مفاد اين
شعر سعدي را فهميده و بهموقع اجرا گذاشتهاند.
جمعه بمکتب آورد طفل گريزپاي را

درس معلم ار بود زمزمه محبتی

 -8از اوصاف عمده معلم دارا بودن فن نقالی است و بايد تاريخ سالطين و رجال بزرگ عالم و قصههاي
ديگر اخالقی را خوب بداند و در ضمن اداي آن در حرف و آهنگ و حرکات دست و صورت تغييري دهد
تا بيشتر اثر بخشد .پس از اين مقدمه بايد اوصاف يک درس خوب را خدمت حضار محترم عرضه بدارم.
هر درسی که خوب باشد میتواند سبب تعلیم و تادیب شود .درس در چه وقت خوب است ؟
در وقتیکه
 -1موضوع درس موافق با سن و فهم و حوايج شاگردان باشد.اگر خارج از قوه شاگرد باشد سبب خستگی
و کسالت شده و او را از تحصيل بيزار مینمايد.
 - 2مواد تدريسيه کم باشد .در صورت زياد بودن جد و جهد زياد براي يادگرفتن آن الزم است .در اين
صورت قواي طفل خسته شده و قسمت مهم درس غير مهم تميز داده نمیشود.
 - 3براي اينکه درس خوب فهميده و ياد گرفته{}14شود مواد آن بايد با نظم و ترتيب باشد و هر چه
که انسان میگويد و يا میکند بايد نظم و ترتيب داشته باشد .مثالً براي اينکه اين کنفرانسها موثر و
منتج باشند .بنده براي آنها نظم و ترتيبی معين کردهام .چنانکه ابتدا از متد سخن راندم و حال در باب
درس خوب صحبت میکنم.
 -4براي فهميدن طفل الزم است که بيانات معلم ساده و بیاغراق و مبالغه باشد .حتیاالمکان بايد به
زبان کودکی اداي مطلب نمايد .همه آقايان البته اين شعر را شنيدهاند

1
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هم زبان کودکی بايد

چونکه با کودک سر و کارت فتاد

گشاد1

 -5براي آنکه معلم بتواند شاگردان را دقيق نگاه دارد ،بايد مدت تدريس کم باشد(.در کالس ابتدايی 15
دقيقه در کالس اول و دوم  20الی  25دقيقه ،در کالس سيم و چهارم نيم ساعت ،در کالس پنجم و
ششم  40الی  45دقيقه) و بعد از تمام شدن درس شاگرد بايد آزاد باشد تا بتواند مطالعه نموده و تکاليف
کتبی خود را انجام دهد.
 -6براي اتصال دروس به يکديگر الزم است که معلم پيش از شروع به درس دادن سواالت چندي نموده،
درس آينده را به درس گذشته وصل نمايد.
 -7باالخره بعد از اتمام درس خالصه ان را مختصراً تکرار نموده ،يا در روي تخته سياه نوشته و در دفعه
آينده همان خالصه را از شاگردان سوال نمايد}15{.
کنفرانس دوم
 14حوت ]1297/12/14[1297
در کنفرانس گذشته از وضع تدريس در مدارس ابتدايی و اقسام متد و فوايد و مضار و هر يک گفتگو
کرديم و اوصاف درس خوب و شرايط معلم را بيان نموديم .در اين کنفرانس میخواهم ابتدا از ترتيبات
سوال کردن که آنهم يکی از لوازم تدريس است ،قدري بحث نمايم.
سوال کردن
عرن کردم که يکی از لوازم تدريس سوال کردن است و بايد آقايان معلمين محترم به اين مطلب خيلی
اهميت بدهند .سواالت در دو قسم است ،سواالت تحقيقی و سواالت سقراطی.
سواالت تحقیقی
سواالتی است که معلم میکند براي تحقيق اينکه شاگردانش درس را فهميدهاند يا نه و دو فايده بزرگ
دارد.
فواید سواالت تحقیقی

1

 -مثنوي معنوي موالنا ،دفتر چهارم(با اندکی اختالف) .ر.ک :سايت گنجور به آدرس:

https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar2/sh/15
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 -1بهواسطه سوال کردن معلم ملتفت میشود که شاگردان از درس او استفاده نمودهاند يا خير .اگر
خوب جواب بدهند معلوم میشود که فهميدهاند در{}16اين صورت معلم تشويق میشود و درس را
دنبال میکند ،ولی اگر نتوانستند جواب بدهند معلم مطلب را تکرار میکند.
 -2به توسط اين سواالت معلم میفهمد که شاگردان چطور کارکردهاند.اگر تنبلی نموده باشند آنها را
تنبيه میکند و اگر ساعی بودهاند تشويق کرده ،اجر خوب به آنها خواهد داد و اگر هم ملتفت شود که
شاگردي ضعيف است و نمیتواند آنطور که بايد و شايد درس را حاضر کند ،او را مراقبت نموده و کمک
مینمايد.
حاال که فوايد سواالت تحقيقی را دانستيم خوب است محل استعمال آنها را هم بدانيم.
چه وقت و کجا باید سؤاالت تحقیقی کرد؟
 -1وقتیکه همه درس را قسمتی از آن تمام شود ،بايد سواالت[سوال] کرد .مثالً وقتیکه معلم حالت
اول تفريق را گفت آنوقت سوال مینمايد .اگر فهميده بودند حالت دوم را میگويد و اال همان حالت را
بايد تکرار نمايد.
 -2در دفعه آتيه پيش از اينکه شروع به درس دادن بنمايد ،معلم چند سوال از درسهاي دفعه قبل
نموده تا مطالب گذشته را دوباره به خاطر آنها بياورد.
 -3بعضی اوقات در ضمن درس براي اينکه حواس شاگردان را به خود جلب نموده آنها را دقيق نگاه
بدارد{}17که بهخوبی به بيانات او گوش بدهند ،سوال مینمايد .براي اينکه اين سواالت براي شاگرد
فايده ببخشد ،بايد به ترتيب سوال کرد.
به چه ترتیب باید این سواالت را کرد؟
بعضی گمان میکنند که بیترتيب و برخالف آن قسمی که تدريس شده است بايد سوال کرد ،ولی اين
گمان بیاساس است .چرا؟
براي آنکه معلم با يک نظم و ترتيبی درس داده ،به قسمی که تمام مواد تدريسيه مثل حلقههاي زنجير
بهم وصل بودهاند .حاال اگر بیترتيب سوال کند متد را تغيير داده و حافظه طفل را خراب میکند.
چنانکه به تجربه براي همه آقايان ثابتشده است که قوه حافظه مطالب بانظم را زودتر فرامیگيرد .اگر
بیترتيب سوال شود ،قوه حافظه خيلی بهزحمت مطلب حفظشده را جواب خواهد داد.چون مطالب درس
بهم وصل میباشند ،اگر با ترتيب سوال شود هر مطلبی به ياد میآورد ،ساير مطالب عمده را بهطوريکه
شاگرد گفتههاي معلم را به خاطر آورده مرتباً و بدون مشقت جواب میدهد.
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مثلاينکه میخواهيم رودهاي ايران را به شاگرد درس بدهيم .اگر آنها را به مصب شمالی و جنوبی و
مرکزي تقسيم نموده و به اين ترتيب هم تدريس نموده باشيم در موقع سوال هم به همان ترتيب از
شاگرد بايد سوال نماييم .اينها سواالت شفاهی بود که عرن کردم بعضی اوقات معلم میتواند سواالت
کتبی نمايد}18{.
و اما سواالت کتبی
سواالت کتبی وقتی بکار برده میشوند که عده شاگردان زياد باشد ،بدين ترتيب که معلم سواالت خود
را در روي تختهسياه نوشته و جواب کتبی از آنها میخواهد .در ايران فقط براي حساب سواالت کتبی
را مجري میدارند ،ولی ممکن است که در تمام مواد تدريسيه به کاربرد.
فایده عمده سواالت کتبی
تمام شاگردان در درس ذينفع خواهند بود چون میدانند که از همه آنها سوال میشود.
طریقة المارتینیر

1

يکی از مدارس [شهر] ليون 2موسوم به المارتينير اين طريقه را مخصوصاً در حساب مجري داشت و آن
اينطور است که معلم به شاگردان مساله داده ،آنها شروع میکنند به حل کردن آن .بعد از حل مساله
جواب آن را با خط درشت مینويسند و معلم در اطاق گردش میکند و ورقه يکبهيک را میبيند .اگر
صحيح بود تشويق میکند و اگر غلط بود به شاگرد اظهار مینمايد که ثانياً مراجعه کند .در سواالت
کتبی برعکس سواالت شفاهی غلطهاي جز[يی] شاگردان را در حين جواب نمیتوان تصحيح نمود.
چون سواالت کتبی داراي مزاياي سواالت شفاهی نيست بايد کمتر استعمال نمود .االن عرن کردم که
سواالت در کالس بر دو قسم است ،سواالت تحقيقی که عرن کردم{}19
 -2سواالت سقراطی
سواالت سقراطی عبارت از سواالتی است که در متد سقراط استعمال میشود.
معلم بهوسيله سواالت مربوطه شاگردان را وادار میکند به کشف آن چيزي که میخواهد تعليم کند.
چون فوايد و مضار اين سواالت را در کنفرانس گذشته ،عرن کردم در اينجا تکرار نمیکنم .فقط ترتیب
آنها باید منطقی باشد.يعنی بهطوري باشد که تمام سواالت به يکديگر وصل شود و باید از تمام
کالس سوال کرد.
1

- La Martiniere.
-Lyon.

2
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آنوقت پس از جزيی وقت و فکر معلم اشاره میکند که يک نفر از شاگردان جواب گويد .اگر شاگردي
مطابق پيشبينی معلم جواب نگفت او بايد طوري شاگرد را هدايت کند که بتواند جواب پيشبينیشده
ال معلم میخواهد اين مطلب را به شاگردان درس دهد :آهن حرارت را خوب هدايت
را بدهد .مث ً
میکند.اوالً از همه شاگردان میپرسيد:
س  -1کی از میانه شما در خانهاش بخاری دارد؟
ج  -يک نفر از شاگردان در جواب میگويد :من
س  -2بخاری و لوازمش چند قطعه میشود؟
ج -همان شاگرد يا يک نفر ديگر از شاگردان جواب میدهد :بخاري دو قسمت میشود يکی تنه و ديگري
لولههاي آن .و لوازم بخاري عبارتند از :انبر ،تخته زير بخاري ،خاکانداز}20{.
س -3خاكانداز بین چند جز تقدیم میشود ؟
ج -همان شاگرد يا يکی ديگر از شاگردان در جواب میگويد :خاکانداز به سه جز تقسيم میشود کفه
و دسته آهنی بزرگ و دسته چوبی کوچک.
س -4چرا دسته کوچه از چوب است؟
ج  -براي آنکه دست ما را نسوزاند.
س  -5چرا دست ما را میسوزاند ؟
ج  -براي آنکه داغ است.
س - 6داغی را از کجا پیدا میکند؟
ج -داغی را بهواسطه آتش پيدا میکند.
پس گرمی و داغ يا حرارت آتش را زود مياورد در دست ما .اينطور نيست؟ چرا.
آنوقت معلم میگويد آهن حرارت را خوب هدايت میکند و دسته چوبی خودش میسوزد .اما دست ما
را نمیسوزاند ،معلم در قسمتهاي اول متد سقراط و در قسمت آخر متد تشريحی را بکار برده است.
اين سواالت بايد قبالً حاضرشده و جوابها هم پيشبينیشده باشد چنانکه مالحظه فرموديد.پس از اين
مقدمه و مثال میتوانيم اوصافی را که سوال و جواب بايد دارا باشند ،ذکر کنيم:
اوصاف سوال و جواب
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و اما سوال ،سوال کردن سختتر از شرح دادن و نقل کردن است }21{.براي اينکه سوال خوب فهميده
شود بايد:
-1واضح باشد.
 -2ساده باشد ،يعنی خالی از کلمات مغلق تا اينکه شاگرد بهخوبی بفهمد.
-3محدود و صریح باشد ،تا اينکه جواب صريح و محدود هم داشته باشد.
 -4در میان سواالت دیگر جای منطقی داشته باشد ،چنانکه در مثال قبل س  5منطقاً بايد بين 4
و  6باشد.
پس بايد سواالت مهم را بلکه عبارت آنها را هم قبالً حاضر کرد تا اينکه اوصاف مزبوره در آنها محتوى
باشد.
جواب
معلم بايد شاگردان را عادت دهد که بهاينترتيب جواب دهند:
 -1معلم طفل را مجبور کند قبل از جواب دادن قدري فکر کند تا صحيح حرف بزند و براي آنکه در
زندگانی (وقتیکه از مدرسه خارج شد) عادت کند که با فکر صحبت کند.
 -2معلم طفل را مجبور کند که مستقیما به سوال او جواب دهد.
 -3معلم طفل را وادار کند که به زبان ساده فارسی حرف بزند .و ضمناً ملتفت باشد که کلمات زشت
استعمال نکند.
بنابراين معلم نبايد فقط متوجه معناي جواب باشد بلکه{}22بايد شکل عبارات را هم در نظر گيرد که
خوب باشد و بر طبق قواعد دستورى.
 -4در موقعی که شاگرد جواب صحيح بدهد معلم باو اظهار محبت نماید .اگر طفل نتوانست جواب
صحيح بیغلط بدهد معلم نبايد متغير و منزجر شود ،بلکه بايد با کمال محبت غلطهاي او را تصحيح
کند و اين متغير نشدن و بردباري يکی از خصلتهاي عمده معلمی است .معلم خوب کسی است که
قسمتی از جواب متعلم را که صحيح است تعريف کند و قبول نمايد و قسمت ديگر را که بد است باو
ياد دهد که چه کند تا صحيح شود .از تکاليف واجبی مهم است که تکاليف و درسهاي هر روز را قبالً
بايد حاضر کند ،يعنی بهاصطالح بايد مطالعه نمايد  .قبالً بايد بدانيم که مطالعه چيست ؟
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مطالعه
 -1مطالعه عبارت از اين است که معلم موضوع درس شفاهی را شب يکمرتبه برای خودش نگاه کند
و یكمرتبه هم برای شاگردان بهطوريکه مطابق حوايج آنها باشد.
 - 2نقشه و نظم و ترتيب درس را هم بايد قبالً حاضر کند.
 - 2طريقه بيان کرد و ثابت نمودن آن را هم بايد قبالً تهيه نمايد.
 -4سئواالت مهمه و حتى عبارات و جمل[جمالت] بعضی از آنها را بايد قبالً تهيه نمايد}23{.
 - 5قبالً معلم بايد بداند چه تدريس خواهد کرد و با چه متدي .مطالعه کردن براي معلم مستحب نيست
بلکه واجب و ضروري و الزم است:
لزوم مطالعه
 -1هرقدر معلم داراي معلومات کامله باشد .يا اينکه در تدريس مهارت تام داشته باشد .معلومات و
مهارتش هيچوقت جاي مطالعه را نمیگيرند.
-2اگر معلم مطالعه نکند و منتظر الهام باشد ،ممکن است چيزهاي بیفايده بگويد .مطالب و نکات مهمه
را فراموش کند ،در اثبات مطالب ترديد داشته باشد .مطالب را تکرار کند ،و يا اينکه در موقع بيان کردن
خبط نمايد.
 -3اگر مطالعه کند و بخواهد غفلتاً از خود درس بگويد ممکن است :بیربط حرف بزند؛ بياناتش مبهم
باشد طرز ثبوتش دقيق نباشد ،تکاليفی که از روي فوريت انتخاب میکند ،بد باشد .در وقتیکه معلم
فکر میکند که چه تکليفی بدهد يا چطور مطالب را بيان کند ،کالس بینظم میشود .
 -4وقتیکه معلم مطالعه نکرد کمکم ذوق معلمی را از دست خواهد داد}24{.
البته همه اين عبارت فالسفه و حکما را شنيدهايد که میگويند :هرکدام از اعضا کار نکردند .کمکم
برطرف میشوند .وقتیکه معلم ذوق تعليم را از دست داد يک نوع بيزاري از تدريس براي او توليد خواهد
شد .بيزاري از تدريس کمکم مبدل به بيزاري از زندگانی میشود .آقايان محترم مالحظه میفرمايند
چگونه يک غفلت جزيی ،عواقب وخيمه توليد میکند .بهعکس هرگاه معلم مطالعه کند:
 -1اقتدار و مهارت پيدا میکند .چون خود آقايان اين نکته را حس میفرمايند الزم به توضيح نيست.
 -2با تسکين قلب وارد کالس میشود ،زيرا که میداند يک درس خوبی خواهد داد .
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 - 3با يک مسرت قلبی وارد مدرسه میشود ،زيرا که يک روز خوشی براي خودش فراهم نموده است.
 -4از تدريس خودش حظ مخصوصی خواهد برد که شايد بعضی از آقايان شخصاً حس نموده باشند.
چنانکه قبالً عرن کردم مطالعه درس يعنی فراهم نمودن موضوع و وضع تدريس آن موافق با قوا و
حوايج شاگردان .مطالعه با تعريفی که براي آن ذکر کردم لوازمی دارد:
لوازم مطالعه
 -1براي مطالعه ،معلم بايد کتابخانه شخصی داشته باشد که اقالً دو برابر کتابهايی که در مدرسه از
روي آن{}25تدريس مینمايد در آن موجود باشد.از طرف ديگر چون کتاب رفتهرفته کهنه میشود و
علوم هم ترقی مینمايد ،پس معلم هم بايد کتابهاي خود را تجديد ،بلکه وضع تدريس و تعليم خود را
هم تازه نمايد.
-2در اروپا غير از کتابی که براي اطفال نوشته میشود براي معلمين هم کتاب موجود است که در آن
تمرينات را عمل نموده و مسائل حساب را حل کردهاند تا سبب سهولت کار معلم شود.
 -3عالوه بر کتاب معلم بايد مجله تعليمات هفتگی را هم داشته باشد و بخواند.
در اين نوع مجلهها دروس و ديکته و کمپزيسيون و مسايل حساب است که کار معلم را آسان مینمايد.
پس کار حاليه معلمين ايرانی با نداشتن وسايل فوق بسيار سخت است و کسانی که بعد میآيند قدر
معلمين امروز را يقيناً خواهند دانست.همانطوري که معلم بايد درس هر روز را قبالً حاضر کند،
همانطور هم بايد تکاليف کتبی را قبالً تهيه نمايد .تکالیف کتبی روز را هم باید حاضر کرد.تکاليف
کتبی منحصر بهحساب نيست در تمام مواد از قبيل جغرافيا و تاريخ و دستور و غيره بايد تکليف داد.
البته تهيه اين تکاليف در کالس غفلتاً و بدون فکر ممکن است ،ولی در اين صورت معايب بسيار خواهد
داشت.
 -1تکاليف کتبی بايد مدرج باشد يعنی ابتدا آسان و بعد رفتهرفته مشکل شود .اگر آن تکليف کتبی
غفلتاً تهيه شود ،مقصود فوق از ميان خواهد رفت}26{.
 - 2تکليف کتبی بايد عملی باشد يعنی راجع به مطالبی باشد که در زندگانی آتيه طفل مفيد خواهد
بود.
 -3اگر تکليف کتبی بدون غور تهيه شود ،ممکن است با مواد تدريسيه موافقت ننمايد.
 -4در موقعی که معلم در کالس براي تهيه تکليف فکر میکند ممکن است شاگردان اغتشاش کنند و
سبب بینظمی کالس شوند.
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 -5چون تکليف کتبی بدون تفکر و تامل تهيه شود ممکن است سخت باشد بهطوريکه شاگردان از
عهده آن برنيايند ،آنوقت ذوق کار از آنها سلب و باالخره از تحصيل بيزار میشوند.
هر معلمی مخصوصاً ،معلمين جديد براي سهولت کار خود کتابچه براي موضوع تکاليف هرکدام از مواد
ال
جغرافيا و تاريخ و حساب و غيره داشته باشند .االن عرن کردم که معلم بايد دروس و تکاليف را قب ً
حاضر کند .اگر آنها را به طور مختصر در کتابچه يادداشت کند آن کتابچه را کتابچه مطالعه نامند.
مطالعه اين کتابچه دو فايده بزرگ دارد.
فواید کتابچه مطالعه
 -1معلم از خودش اطمينان پيدا میکند.اگر مطلبی از نظرش فراموش شود به آن کتابچه نگاه میکند
و يادش میآيد و همچنين هرگاه ترتيب درسی را که قبالً تهيه نموده از خاطرش برود يک لمحه در
کتابچه مطالعه او را مسبوق میکند}27{.
 -2ترتيبات تدريس در عرن سال اول اسباب سهولت کار سال آينده او خواهد شد.
 -3چون اين کتابچه کار ساليانه شخص را نشان میدهد معلم در هنگام مراجعه به آن محظوظ میشود.
پس از ذکر فوايد آن الزم است بدانيم که کتابچه مطالعه چگونه بايد باشد؟
چگونگی کتابچه مطالعه
اگر معلم در چند کالس درس میدهد براي هرکدام يک کتابچه علیحده بايد داشته باشد.
درسها را به ترتيب جدول ساعات در آن درج نمايد .در آن کتابچهها براي هر درسی اين نکات را بايد
مالحظه نمايد.
 -1عنوان به خط درشت و جزئيات درس به خط ريز.
 - 2نوشتن موضوع درس.
 -3ترتيبی که براي تدريس خود اختيار کرده است ،بايد بنويسد.
 - 4نوشتی نکات مهم درس.
 - 5درصورتیکه الزم باشد خالصه درس.
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 -6تجربيات و امتحانات عملی که بايد بکند ،قيد مینمايد و همچنين در آن کتابچه ثبت میکند که
کدام صفحه از کتاب قرائت را بايد درس داد  .همانطور که معلم بايد درس را در کتابچه مطالعه بنويسد
همانطور تکاليف را بايد در آن ثبت نمايد.
مثالً در آن کتابچه متن ديکته را درصورتیکه کم باشد{}28عيناً مینويسد .اگر طويل باشد ،کتابی که
از آنرو میخواهد ،ديکته بگويد از روي صفحه معين مینمايد .معلم میتواند در آن کتابچه مطلب را
بهطور اختصار براي خود بنويسد .ولی بايد طوري باشد که خودش به آسانی خط خود را بخواند.اگر
معلم نتواند خط خود را بخواند شاگردان او را تمسخر میکنند .پس هر معلمی از ابتداي کار بايد عادت
کند به داشتن اين کتابچه .فايده آنچنانکه عرن کردم اين است ،پس از يک سال کار معلم سبک و
آسان میشود و از کار ساليانه خود اطالع پيدا میکند .يکی از متخصصين اصول تعليمات اين کتابچه را
روزنامه عقلی معلم ناميده است.پس از بيان مطالب فوق چند کلمه در باب کتاب که بهمنزله معاون
معلم است گفتگو مینمايم.
کتاب
بقول فرانسويها بهترين کتاب کالس در مدارس ابتدايی حرف معلم است .بدون حرف معلم کالس
ذيحيات نيست ،و کالس بیحيات اغلب ( انترسان ) 1جالب و مؤثر و محرک و مهيج نيست.حرفهاي
معلم است که شاگردان را به هيجان درمیآورد و آنها را راغب به تحصيل میکند .پس هرقدر کتاب
خوب باشد ،جاي معلم را نخواهد{}29گرفت بهطوريکه در پيش اشاره کردم .کتاب خوب فوايد بسيار
دارد ،متاسفانه در ايران کتاب خوب نداريم .براي ثبوت عرن خود اوصاف کتاب خوب را شرح میدهم.
و آقايان مالحظه خواهند فرمود که تقريباً هيچيک از کتب حاليه صالحيت مدارس ابتدايی را ندارد.
اوصاف کتاب خوب
اوصاف کتاب خوب تقريباً مانند اوصاف درس خوب بايد:
 -1موافق قوه و سن شاگردان و پروگرام وزارت معارف باشد و نیز باید مختصر و کوچك و کم ضخامت
باشد .اگر مفصل و بزرگ باشد طفل خود را گم میکند و نکات مهمه را از غير مهمه تشخيص
نمیدهد.هرقدر کوشش نمايد نکات مبهمی در برمیگيرد و تحصيلش عقيم مانده و نتيجه آن بيزاري و
خسته شدن طفل از تحصيل خواهد بود.
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 -2مقدار موادي که در آن بسط دادهشده زياد نباشد و آن موادي که انتخابشده صحيح باشد .فرضی
نباشد بلکه علمیباشد .داراي اغراق و مبالغه نباشد .هر چيز را که نمیتوان ثابت کرد در کتاب مدارس
ابتدايی نبايد نوشت.
عون آنکه مواد آن زياد باشد خوب است امثال و بیانات زياد در آن درج شود بهطوريکه مطابق
فهم{}30شاگردان باشد ،ولی نه آنقدر که کتاب خيلی ضخيم شود.
-3مواد محتويه با نظم و ترتيب باشد .براي آنکه طفل بهآسانی بتواند ياد بگيرد .بديهی است که قوه
حافظه مطلب با نظم را زودتر فرامیگيرد .تقسيمات بزرگ و کوچک صريحاً(با ارقام رومی و اعداد معمولی
و حروف ابجد) نمايان باشد.ارقام رومی اينها هستند:
L
C
D
M
پنجاه
صد
پانصد
هزار
عددنويسی با اين ارقام داراي پنج قاعده میباشد.

X
ده

V
پنج

I
يک

ا -هرگاه اعداد همجنس پهلوي يکديگر باشند  ،بايد آنها را جمع نمود .مثالً XX =20
ب  -هرگاه عدد کوچکتر در سمت يسار عدد بزرگتر باشد ،از آن تفريق میشود .مثالً IX = 9
ج -هرگاه عدد کوچکتر در سمت يمين عدد بزرگتر باشد ،به آن اضافه میشود مثالً XV=15
د -هرگاه عدد کوچکتر مابين دو عدد بزرگتر باشد قاعده دوم مجري میشود مثالً XIV = 14
ال
ه -باالخره هرگاه در باالي هر يک از ارقام هفتگانه يک خط بکشيم ،هزار میشود .مث ً
=𝐶̅ 100000
و -هرگاه دو خط بکشيم مليون میشود و قسعلیهذا مثالً ̿ = 5000000
V
فهرست کتاب باید مفصل و در اول آن باشد تا شاگرد بهآسانی بتواند مطلبی را پيدا کند}31{.و
همچنين لغات مهمه را با معنی آنها در آخر کتاب با تعيين صفحه[اي] که آن لغت در آنجا استعمال
شده [است] .معلم بايد قبل از انتخاب کتاب دیباچه را بخواند تا نظريات مولف را بفهمد.
 -4از حيث عبارت بايد ساده باشد.براي اينکه در کتاب نويسی اظهار معرفت و کمال بیموقع است.
متاسفانه هميشه مؤلفين ايرانی برعکس کماالت خود را در تاليفات ابتدايی خود نماياندهاند و بايد عبارات
کتاب فارسی واضح و ساده و ذيحيات باشد ،مانند :شاهکارهاي سعدي و فردوسی و ناصرخسرو و قاآنی
. ...
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 -5بايد قشنگ و ظريف چاپی شده باشد ،براي اينکه طفل کتاب قشنگ و ظريف را دوست دارد .حروف
کتاب بهاندازه کفايت بزرگ و کلمات از هم فاصله داشته باشد .اگر غيرازاين باشد براي قرائت آن جد و
جهد الزم دارد و اين مخالف با حفظالصحه است.
 -6فصول آن طویل نباشد .براي آنکه طفل بتواند مطالب مهمه را از غير مهمه تشخيص دهد و خود
را گم نکند و بچه هميشه مايل است چيز تازه و به تغييرات همانطور که دوست دارد هر دو سه ه ه
[ماه؟] يک کاله به طرز مخصوصی داشته باشد .همانطور هم مايل است که مطالب و فصول کتابش
بهزودي عون شود .عنوانات کل و جزو[جزیی] ،زیاد باشد}32{.اسامی و خياالت همه با حروف
بزرگ و برجسته باشد .در آن صورت در کله شاگرد مجسم خواهند شد.
 -7تصاویر آن زیاد و باسلیقه و از روي حقيقت و راجع به متن کتاب باشد.
پس از بيانات فوق بايد بدانيم که هرقدر کتاب خوب و داراي اوصاف مزبوره باشد باز جاي معلم را
نخواهد گرفت.
کتاب خوب باوجود اوصافش نمیتواند جای معلم را بگیرد چرا؟
 -1براي آنکه تدريس در نقاط مختلفه چنانکه سابقاً عرن کردهام ،بايد تفاوت داشته باشد .هيچوقت
يک کتاب را مخصو

شاگردان يک کالس يا براي مدارس يک ناحيه نمینويسند بلکه براي عموم

مدارس مینويسند.پس الزم است که معلم نظر به اقتضاي مکان بعضی از مواد کتاب را کم و بعضی از
مواد ديگر را کامل نمايد.
 -2زبان فارسی کتابی هرقدر هم ساده باشد ،بعضی اصطالحات و عبارات دارد که شاگرد بهتنهايی بدون
معلم نمیتواند بفهمد.
 -3براي کم بودن ضخامت کتاب ،امثال بايد کم باشد .در آن صورت معلم بايد از خارج مثالهاي زياد
بزند تا شاگرد درس را خوب فهمد.
 -4کتاب بيشتر با حافظه کار دارد تا با قوه حاکمه ،بهعکس معلم بهواسطه مکالمات تمام قواي طفل را
بکار میاندازد .از آن جمله قوه حاکمه}33{.
 -5باالخره نسبت کتاب به معلم مثل ابزار است نسبت به عمله.پس هرقدر هم ابزار خوب باشد جاي
عمله را نمیگيرد.
بعد از آنکه اوصاف کتاب خوب را بيان کردم براي تکميل مطالب راجع به آن الزم است که طريقه
استعمال کتاب را هم در کالس عرن کنم.
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چطور باید معلم و شاگرد کتاب را در کالس بکار برند؟
 -1بايد در موقع درس دادن کتاب روي ميز بسته باشد.معلم مطالب درس را که در کتاب است .براي
شاگردان بيان مینمايد و در مواقع الزمه روي تخته هم ثابت میکند و تجربه عملی مینمايد.
-2پس از اتمام مطالب شفاهی معلم يک نفر از شاگردان را وامیدارد که متن کتاب را بخواند .معلم
اصطالحات و لغات مشکله متن را بيان میکند.در آن ضمن نکات مهم درس شفاهی را در متن کتاب
نشان داده و خاطرنشان میکند تا در حافظه طفل مجسم شود.
 -3در موقع درس شفاهی معلم بايد متد و ترتيب کتاب را استعمال کند .و براي آنکه در موقع خواندن
متن کتاب حواس شاگرد پرت نشود و نداند که کدام ترتيب را پيروي کند ،ترتيب کتاب را با ترتيب
معلم را}34{.پس بايد معلم براي منفعت عمومی بچهها از متد کتاب خارج نشود.
 -4اگر نکات فوقالذکر مجري شود چنين در سی در کله شاگرد مجسم و منور و واضح خواهد بود.
آنوقت طفل میتواند از روي کتاب درسش را ياد بگيرد .هر يک از مواد مهمه درس را با يک کلمه در
حافظه خود جا دهد .چنانکه در وقت پس دادن آن کلمه را که به خاطر آورد آن مواد را به ياد خواهد
آورد.
بعالوه کتاب در خارج کالس برای طفل:
 -1دوست باوفا2 ،۔ مذاکرهکننده با او -3 ،هادي او -4 ،محرم او -5 ،حافظ متن درس با نقشه و تصوير
-6
حافظ موضوع تکاليف و امثله که معلم از آن کتاب انتخاب نموده است ،خواهد بود.
باالخره چنين کتابی را اوصاف مزبوره بهترين دوست حقيقی او خواهد بود ،چه در مدرسه و چه در
خارج از مدرسه}35{.
کنفرانس سوم
 18حوت ]1297/12/18[1297
در کنفرانس گذشته از سوال و فوايد و اقسام و اوصاف سوال و جواب و همچنين در باب مطالعه و لوازم
آن و نيز در خصو

اوصاف کتاب خوب و طرز استعمال آن صحبت کردم .اکنون میخواهم از تکاليف

کتبی که اهميت زيادي دارند مختصر عرن کنم .اوالً بايد بدانيم که تکاليف کتبی چيست؟
تکالیف کتبی
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تکاليف کتبی عبارتند از تمريناتی که معلم به طفل میدهد براي اينکه او را مجبور کند:
-1به عمل کردن و بهمرور نمودن مواد تدريسيه که سابقاً خوانده است.
 -2تفکر و تعمق شخصی .در ايران تکاليف کتبی فقط مخصو

به ديکته و حسابست ،اما ممکن است

که در ساير مواد تدریسیه هم بهکاربرده شود از قبيل:
قرائت فارسی ،تمرينات دستوري ،کمپزيسيون يا انشا فارسی ،مساله يا اعمال حساب{}36کمپزيسيون
تاريخ و جغرافيا و نقشهکشی .اين تکاليف متمم درس شفاهی و کتابند و بدون آنها درس ناقص میماند.
براي ترغيب آقايان دادن تکاليف کتبی بد نيست ،چندي از فوايد آن را معرون دارم.
فواید تکلیف کتبی
 -1تکليف کتبی شاگردان را دقيق میکند .زيرا در تکليف کتبی شاگرد آنچه را که خوانده ،بهموقع عمل
میگذارد .پس حتیاالمکان طفل دقت میکند که درس خود را خوب گوش بدهد .تا اينکه تکليف کتبی
خود را خوب انجام دهد.
 -2تکليف کتبی کمک به حافظه طفل میکند .زيرا بهواسطه تکليف کتبی مواد تدريسيه در حافظه
طفل ثابت و محکم و متقن میشوند.
اين مطلب بر هيچيک از آقايان حضار پوشيده نيست که شاگرد هيچ درسی را خوب را ياد نمیگيرد.
مگر بعد از اينکه تمرينی در آن درس کرده باشد.
 -3تکليف کتبی به شاگرد حس شخصيت میدهد.چون بعد از اينکه معلم تکليفی به طفل داد و او را
هدايت کرد ،طفل را به حال خود را میگذارد و او شخصاً در مطالب آن فکر میکند.
بديهی است هرقدر هم تکاليف ساده باشد باز طفل فکر میکند و قوه خود را در باب درس میسنجد.
 - 4تکليف کتبی وسيله سهولت تحقق و امتحان میشود{ }37زيرا بهوسيله تکليف کتبی معلم میفهمد:
ا -جد و جهد و ترقی براي هر شاگرد را.
ب -مقدار بديهت و قوه اختراعيه و تقدم هر شاگرد را.
ج -فهم و استمداد و قابليتهاي طبيعی شاگرد و بسط آنها را بهواسطه کار.
ه -در موقعی که کالس داراي چندين طبقه باشد مانند مدارس دهات معلم میتواند پس از
رسيدگی به يک طبقه به آنها تمام کتبی بدهد و در آن حيثی که آن طبقه مشغول نوشتن
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هستند ،به طبقه ديگر بپردازد .تکليف کتبی فوايد فوقالذکر را وقتی دارا میشود که خوب
انتخابشده باشد.
پس تکليف خوب کدام است؟
چگونگی تکلیف خوب
تکليف کتبی وقتی خوب است:
 -1مختص شاگردان باشد .يعنی موافق سن و استعداد و فهم آنها .اگر زياد آسان باشد وقت شاگردان
تلف میشود و اگر زياد مشکل باشد چون طفل از عهده آن برنمیآيد سبب دماغسوختگی و بيزاري او
میشود .موضوع آن تکاليف بايد مدرج و مطابق با درس باشد .يعنی ابتدا آسان و بعد رفتهرفته مشکل
شود که به همان نسبت جد و جهد شاگرد هم زياد شود.
 -2بايد عملی يعنی راجع باشد:
ا -به مهمترين مواد تدريسيه مثالً اگر در حساب قواي{}38اعداد تدريس شده الزم نيست مسئله در
آن باب داد ،زيرا که ماده مهمی نيست و چنان مورد استعمال ندارد.
ب – به موادي که در زندگانی آتيه طفل مفيد و نافع باشد.
 -3طويل نباشد ،نسبت به وقتی که معلم به طفل میدهد بايد تکليف معين نمايد .اگر وقت کم باشد و
تکليف زياد ،آنوقت طفل نمیتواند بهخوبی از عهده برآيد و اين تکليف را بهطور کامل و خوبی انجام
دهد .اگر طويل باشد ناقص و بیسليقه خواهد بود .در آن صورت طفل عادت به بیسليقگی میکند .از
طرف ديگر چون بهخوبی از عهده برنيامده مجبور بهدروغ گفتن شده کمکم به آن عادت میکند.
 -4معلم با خود شاگرد بايد تکليف را حاضر کند ،براي اينکه مقصود ما اين نيست که شاگرد دچار اشکال
شود ،بلکه میخواهيم شاگرد چيز صحيح بنويسد و دليل اقامه نمايد .بنابراين معاونت و کمک معلم الزم
است و بايد دقت داشت که :
ا -موضوع خيلی واضح باشد.
ب .اگر طفلی براي ثبوت نکته ترديد داشته باشد معلم او را هدايت کند .خياالت مهم موضوع
را به طفل نشان بدهد .اگر قاعده يا متد را فراموش کرده به او خاطرنشان نمايد.
ج  -در تکليف کتبی معلم قسمت اولش را شفاهاً به شاگرد بگويد .پس از اينکه او را به راه
انداخت آنوقت رها کند.
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د -وضع و شکل مادي تکليف را براي طفل معين نمايد}39{.مثالً جاي اسم و تاريخ و موضوع
و حاشيه و غيره را به شاگرد بگويد.
حاال تکليف کتبی را بيان کردم الزم است که طريقه تصحيح آن را هم عرن کنم.
تصحیح تکالیف
غرن از تصحيح اين است که به طفل ياد بدهم که آن کاري را که کرده بهتر بکند و آن ممکن است يا
عمومی و جمعی میباشد يعنی به همه شاگردان بگوييم که چه بايستی کرده باشند .و يا فردي و شخصی
باشد .يعنی به هر شاگردي غلطهاي شخصیاش را نشان بدهيم.
بنابراين تصحيح بر دو قسم است )1( :تصحيح شخصی )2( .تصحيح جمعی.
اما تصحیح شخصی
 -1معلم بايد مراقبت تام داشته باشد در صورت ظاهري تکليف.
ا-در وضع نوشتن تکليف که آيا داراي حاشيه و فاصله و غيره هست يا نه.
ب  -از حيث خط خوب نوشتهشده است يا خير؟
ج  -نظيف و پاکيزه است يا نه؟ باسليقه نوشتهشده است يا خير؟
اگر اين نکات در موقع تصحيح تکليف رعايت نشود ،معلم شاگرد را به بیتميزي و بیسليقگی ،و
بدخطی{}40عادت میدهد و اين گناه بزرگی است.
-2در موقع تصحيح هم قسمتی را که خوب نوشته بايد خاطرنشان کرده و تشويق نمايد و هم قسمتی
را که بد نوشته است .وقتیکه معلم غلطی را تصحيح کرد در حاشيه بهطور واضح و خوانا و باسليقه و با
مرکب رنگی مثل قرمز بنويسد .اگر معلم بهطور بیسليقگی تصحيح کند ،شاگردان به بیسليقگی عادت
میکنند .معلم پس از تصحيح با مرکب رنگی دو سه کلمه در فوق تکاليف مینويسد که از حيث خط و
انشا چطور است .بعد از آنکه تصحيح کرد ارزش و قيمت آن تکليف را بهواسطه نمره معين کند .اغلب
تکاليف را بايد معلم در کالس تصحيح کند ،ولی انشا فارسی يا کمپزسيون را در خانه و اما در باب
تصحيح جمعی.
تصحیح جمعی
و آن در صورتی است که غلطها عمومی باشند و الزم شد که هر يک از متعلمين فرداً فرد گوشزد نماييم.
در آن صورت معلم در روي تختهسياه غلطها را تصحيح کرده و تمام شاگردان با دقت گوش میدهند.
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در خصو

تصحيح هر يک از مواد تدريسيه متد خصوصی است که بعدها بيان خواهم کرد.محسناتی

که براي تکليف کتبی بيان کردم در صورتی است که زياد نباشد{}41
اگر تکليف کتبی زياده از اندازه و بدون مراعات و ترتيبات فوق باشد ،خطرات زياد دارد که الزم است
براي شما بيان کنم.
مخاطرات تکلیف زیاد
-1تکليفی را که در کالس داده میشود بايد در وسط درسهاي شفاهی قرارداد.اگر اين تکاليف پشت
سر هم واقع شوند قواى طفل خسته شده و بهخوبی از عهده برنمیآيد و در ايران تاکنون تکليف کلی
در کالس داده نمیشد ،پس خطري هم متوجه نمیشد .ولی پس از آنکه فوايد آن را بيان کردم و همه
آقايان مطلع شدند بايد بعد از اين با رعايت ميانهروي معمول شود.
 -2در ايران عون تکاليف کالس مقدار زيادي به شاگرد تکليف میدهند که در خانه انجام دهد .مثلاينکه
شبی چهار يا پنج مشق بايد بنويسند .اين نوع تکاليف خطرات زياد دارد و کمکم بايد متروک شود.اوليا
اطفال به مالحظه خالصی از «شر» اوالد خود در شب خوشحال هستند که بچههاي آنها شب مشغول
نوشتن مشق شوند ،ولی معلم نبايد اعتنايی به اين مطلب کند بلکه در مقابل اوليا نادان و جاهل بايد
استقامت ورزد.
علم به احوال روح و حفظالصحه تکليف شب اطفال را قدغن[غدغن] مینمايد}42{.
خطراتی که از تکلیف شب اطفال تولید میشود متعدد است :
ا -مخالف بودن با اصول حفظالصحه:زيرا که چون طفل پنج ساعت در موقع درس خواندن بیحرکت
نشسته پس از اتمام درس بايد آزاد باشد ،و بازي کند و اال سبب انحطاط قواي جسمانی و طبيعی طفل
میشود.
ب -چون در مدارس ابتدايی اغلب شاگردان پسر بقال يا عطار يا فالح و غيره هستند بعد از اينکه طفل
از مدرسه برمیگردد ،کار خانوادگی به او رجوع میکنند ،مثل خريد کردن ،بيل زدن .آوردن گله از دره
به خانه .پس اگر عالوه بر اين کارها تکاليف مدرسه هم به او داده شود از عهده او خارج و توليد
خستهگی[خستگی] و رنج میکند.
ج -چون اغلب شاگردان مدارس ابتدايی از طبقه سوم هستند ،داراي محظورات چندي میباشند.
مثلاينکه تمام خانواده طفل داراي يک چراغ هستند و همه دور آن چراغ میباشند .در آن ضمن يک
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بچه گريه میکند ،يکی داد میزند ،يکی خنده میکند ،يکی حرف میزند ،بنابراين طفل نمیتواند
تکاليف خود را چنانکه بايد و شايد با دقت و سعی انجام دهد.
د -با اين ترتيب قواي روحيه ،طفل فايده نمیبرند ،چون تکاليف زياد است و بد بجا میآورد .طفل عون
اينکه با آزادي بزرگ شود مانند ماشينی خواهند بود}43{.
پس تهيه دروس براي طفل در شب کفايت میکند و دادن تکليف الزم نيست .اگر معلم مجبور بدادن
تکليف به طفل باشد ،خوب است هفته[اي] يکمرتبه در شبهاي جمعه باشد و اين تکاليف که در شب
جمعه به اطفال داده میشود ،تکرار تکاليف مدرسه طفل باشد که کمک به تهيه دروس او نمايد.اما معلم
بايد به شاگردانی تکليف دهد که بداند میتوانند در خانه انجام دهند .مانند اطفال اغنيا که محتاج به
انجام کارهاي خانوادگی نيستند .براي اين کار الزم است که معلم از ترتیب خانواده اطفال بهخوبی
ال در اين
مطلع باشد .اين نکته تاکنون در ايران مراعات نشده است .انشا اهلل در کنفرانسهاي بعد مفص ً
باب صحبت خواهم کرد.
عالوه بر تکاليف کتبی سابقالذکر يک نوع تکليف ديگري هم هست که فوقالعاده اهميت دارد و آن
تکليف انشائيه يا کمپزيسيون است که بايد در تمام مواد تدريسيه بکار برد.
انشائیه
و آن تکاليف کتبی مخصوصی است که در مدتهاي منظمه و اوقات معينه و در يک موضوع شاگردان
در تحت نظر معلم انجام میدهند}44{.معلم پسازاينکه آنها را از روي دقت در خانه تصحيح کرد نمره
میدهد و از روي آن نمره طبقهبندي شاگردان را مینمايد .اين تکاليف يک نوع مسابقهايست مابين
شاگردان که درآنواحد داراي سه فایدهاند -1وسيله پيشرفت کار -2وسيله تحقيق و امتحان  -3مولد
رقابت بين شاگردان.
و اما فایده اول که وسیله پیشرفت کار باشد:
شاگردان براي اينکه خود را حاضر کنند ،براي نوشتن کمپزيسيون مجبورند که دروس خود را مذاکره و
در فهم مطالب دقت نمايند .فايده مذاکره اينست که مواد تدريسيه در مغز طفل ثابت میشود.شرط
عمده آن ،اين است که بايد در مدت معينی اين تکليف را شاگرد انجام دهد.مثالً در يک ساعت .در اين
صورت طفل عادت میکند که بعدها در زندگانی هر کاري را در مدت معينی انجام دهد.
عالوه بر این به طفل اراده هم میدهد:
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اغلب ايرانیها تا حال معتاد نشدهاند که در مدت معينی کاري را انجام دهند .از اين جهت ساعات کار
غيرمنظم و آنها بیاراده و مردد هستند.
باوجود محسنات فوق انشائیه بیخطر نیست:
براي آنکه شاگردان چون میخواهند از همديگر بيش{}45بيفتند و داراي نمره خوب شوند .بعضیها
شب نمیخوابند و کار زياد میکند .در آن صورت گرفتار صداع 1میشوند .پس براي رفع مخاطرات بايد:
ا -مواد انشائيه کم باشد  -بنابراين نوبت انشائيه يک ماده تدريسيه بايد[نبايد؟] زود به زود برسد .مثالً
هر هشت يا نه هفته.
 -2مابين دو انشائيه متوالی وقت زياد باشد تا شاگرد بتواند مراجعه کند.
االن عرن کردم که انشائيه داراي سه فايده است .فايده اول را بيان کردم ،حاال فايده دوم که وسيله
تحقيق و امتحان باشد[را] بيان میکنيم.
 -2وسیله تحقیق و امتحان
مقصود از اين است که معلم بهوسيله انشائيه معلومات طفل را در هر ماده تحقيق نموده و به معرن
امتحان درمیآورد.
فايده سوم انشائيه چنانکه عرن کردم وسيله توليد رقابت است مابين شاگردان.
 -3وسیله تولید رقابت
چون هر شاگردي خود را دوست دارد و نمیخواهد که در انظار ديگران خجل شود ،سعی میکند که
تکليف خود را بهخوبی انجام دهد .به عبارت اخرى انشائيه توليد انائیه و حبالذات مینماید.
بهوسيله انشائيه شاگردان میتواند خودشان را با يکديگر مقايسه نمايند}46{.تصحيح نمودن اين تکاليف
باید از روی عدالت باشد .بنابراين بايد اين تکاليف در خانه معلم تصحيح شود .اين نوع تصحيح ،تصحيح
شخصی است چنانکه سابقاً عرن کردهام .عالوه بر تصحيح شخصی يکمرتبه ديگر هم معلم در کالس
تصحيح جمعی مینمايد تا هر يک از شاگردان بفهمد که فالن نمره از روي حق گذاشتهشده است .اين
نوع تکليف بايد در کتابچه باشد .پس الزم است که مختصري هم در باب کتابچه بيان نمايم.
کتابچه
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در کالسهاي مدارس ابتدايی براي نوشتن تکاليف چند کتابچه الزم است .ولی عدد اين کتابچهها نبايد
زياد باشد .اگر زياد باشد کار طفل درهم و برهم میشود و کتابچه زود پاره میگردد در دست بچه.در
مدارس ابتدايی اقالً سه نوع کتابچه الزم است :کتابچه روزانه ،کتابچه کالس ،کتابچه انشائيه.
 -1کتابچه روزانه
و آن کتابچهاي است که تمام تکاليف روز برحسب تقدم و تأخر در آن ثبت میشود و خيلی داراي
اهميت است.در کالسهای اول و دوم طفل او ًال تکليف خود را در روي صفحه کاغذ مسوده مینمايد
و پس از آن در آن دفتر ثبت مینمايد .ولی در کالسهاي سيم و{ }47چهارم و پنجم و ششم مسوده
الزم نيست و بايد شاگرد عادت کند که بدون مسوده چيز بنويسد.چون تمام تکالیف در آن کتابچه
ثبت میشود زود تمامشده و کثيف نمیشود .و طفل عادت به پاکيزگی و سليقه مینمايد.چون اين
کتابچه به طفل نظم و پاکيزگی و سابقه را عادت میدهد بايد :
ا -معلم منتهاي مراقبت را از آن حيثيات در کتابچه روزانه بنمايد.
 -1براي اينکه چنين کتابچه مناسب و مفيد به حال طفل باشد بايد بهتوسط معلم انتخابشده
باشد .بدين ترتيب :
 -2تمام کتابچهها شبيه يکديگر باشند .
ب  -جلد آنها مصور به تصاوير خوب و باسليقه باشد .مثل عکس نادرشاه و شاهعباس کبير در حين
پذيرفتن سفراي خارجه که طفل از نگاه کردن به آنها ابهت و اهميت آنها را تصور نموده ،قهراً حب
وطن در او توليد میگردد.
ج  -کاغذ و شيرازهاش محکم باشد تا بهزودي ازهمگسسته نشوند.
د -کاغذهاي آن ابري نباشد که مرکب در آن پهن شود.
ه -کاغذهاي آن خطدار باشد تا اينکه طفل در سال اول و دوم عادت به راست نويسی نمايد.
اگر خطوط آن عمودي و افقی باشد بهتر است زيرا{}48که ترسيم اشکال هندسی در اطاق چهارم و
پنجم و ششم آسان میشود.
 -3اين کتابچه بايد عادات متشابه به شاگردان دهد .به عبارت اخري اين کتابچه عالوه بر شباهت
ال
ظاهري بايد ترتيبات محتويه در آنهم به يکديگر شبيه بوده باشد .مث ً
ا -در وسط صفحه تاريخ روز ذکر شود.
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ب -عنوان و موضوع تکليف به خط درشت نوشته شود.
ج -تکليف يک روز را بهواسطه خط افقی چند سانتيمتري از يکديگر جدا کنند.
د -تکاليف روز بعد را از روز پيش با يک خط افقی که تمام صفحه را بگيرد جدا نمايند.
ه -براي اينکه معلم جا داشته باشد که يادداشتهاي خود را ثبت نمايد ،بايد آن کتابچه داراي
سه يا چهار سانتيمتر حاشيه بوده باشد.
 -4چون بعضی از تکاليف بايد در خانه تصحيح شود ،الزم است که کتابچه روزانه دو تا باشد يکی براي
روزهاي فرد يعنی يکشنبه ،سهشنبه ،پنجشنبه و ديگري براي روزهاي زوج يعنی شنبه ،دوشنبه،
چهارشنبه.
 - 5چون کار معلم سرمشق کار اطفال میشود .بنابراين بايد معلم در تصحيح آن تکاليف منتهاي نظافت
و سليقه را بکار برد تا اينکه شاگردان هم بهمان ترتيب عادت به پاکيزگی و سليقه نمايند .االن عرن
کردم که در مدارس ابتداييه اقالً سه کتابچه{}49الزم است يکی کتابچه روزانه بود که از آن صحبت
کردم ،ديگر کتابچه کالس است .
-2کتابچه کالس
چون اين کتابچه تعلق به همه کالس دارد به اين اسم خوانده میشود.معلم به ترتيب حروف الفبا هر
روز يکی از شاگردان را وامیدارد که تکاليف روزانه را عون اينکه در کتابچه روزانه خود بنويسد در آن
ثبت نمايد .از اين کتابچه به يک لمحه میتوان فهميد که شاگردان ترقی کردهاند .يا تنزل.
پس از آنکه شاگردي تکاليف روزانه خود را در آن کتابچه نوشت معلم آن را هم مثل ساير کتابچهها با
کمال دقت تصحيح نمايد .مفتشين از روي همين کتابچه میتوانند از ترتيبات درسی و متد تدريسی هر
يک از معلمين آگاه شوند.اين کتابچه داراي فوايد بسيار میباشد:
فواید آن
 -1سبب رقابت شاگردان میشود.زيرا بچه مايل است که مقايسه تکاليفش با تکاليف ديگران اسباب
افتخار او باشد .بنابراين حتیاالمکان سعی میکند که تکليف خود را خوب بنويسد و چون اين کتابچه
متعلق به تمام کالس است شاگرد منتهاي مواظبت را در حفظ نظافت میکند}50{.
 -2به اولياي مدرسه بهمحض نگاه کردن به آن کتابچه قدر و مقام کالس و متدهاي تدريسيه معلم و
نتايج آنها را نشان میدهد .قسم سيم از کتابچه که در مدارس ابتدايی بايد باشد،کتابچه انشائيه است
چنانکه عرن کردم.
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کتابچه انشائیه
 -1چون تمام انشائيهها در آن کتابچه نوشته میشود به اين اسم خواندهشده است وقت آن انشائيهها را
معلم از پيش تعين کرده در کالس اعالن میکند .ممکن است معلم سال مدرسه را به سه قسمت تقسيم
کند بدين طور :
-1ميزان و عقرب و قوس.
 -2جدي و دلو و حوت.
 -3حمل و ثور.1
در هر قسمت يک انشائيه داده خواهد شد در هر هفته در فارسی ،حساب ،جغرافيا ،تاريخ ،علماالشيا
حفظی از روي نمراتی که در هر سه برج از اين مواد به دست میآيد معلم طبقهبندي خواهد کرد .اين
انشائيه ها هفته[اي] يک مرتبه و موافق جدول ساعات بايد در روز تدريس همان ماده باشد.
 -2تصحيح آن مانند خود انشائيه بهتوسط معلم در خانه شود.
 -3اين کتابچه تا زمانی که طفل به مدرسه میرود در نزد معلم است و او بعضی اوقات براي اولياي
اطفال میفرستد که آنها از منازل و مدارجی که طفل در مدرسه میپيمايد مطلع باشند .اين کتابچه
داراي سه فايده عمده است{}51
فواید این کتابچه
 -1اين کتابچه بهمنزله تاريخ تحصيالت شخصی هر شاگرد است .روزهايی که مطابق با کمپزيسيون بوده
و شاگرد در آن روز غيبت نموده ،بايد در آن کتابچه ذکر گردد.
 -2شاگرد بهوسيله اين کتابچه از ترقی و تنزل خود مطلع و از مدارج تعالی که پيموده است ،آگاه
میشود .فايده اين اطالع ازدياد رغبت طفل است به تحصيل.
 -3توليد رقابت شخصی مینمايد (يعنی طفل رقيب خودش میشود در کار گذشته) مثالً حسن خان
امروز کار خود را با کار ديروز خود مقايسه نموده در او يک نوع رقابتی نسبت به شخص خودش پيدا
میشود.
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ژان ژاك روسو 1که يکی از فيلسوفان بزرگ قرن هيجدهم فرانسه است در کتاب خود «امیل» مخصوصاً
اين نوع رقابت را محل توجه قرارداده ،از آن تمجيد میکند و دليلی که اقامه میکند آن است که میگويد
اين رقابت شخصی خالی از حسادت است}52{.
کنفرانس چهارم
 21حوت ]1297/12/21[1297
در دفعه گذشته تکاليف کتبی و فوايد هر يک را بيان کرديم .حاال از لوازم کالس صحبت مینماييم.
لوازم کالس
هرقدر معلم صريح حرف بزند ،بعضی چيزها را که وجود خارجی ندارند ،نمیتواند تفهيم کند .مانند
قواعد حساب که هرقدر معلم واضح گويد تا در روي تخته عمل ننمايد ،طفل نمیفهمد .پس بايد به مواد
تدريسيه صورت خارجی داد تا مفهوم طفل شود .براي دادن صورت خارجی به مواد تدريسيه اقالً ،سه
چيز الزم است )1( :تختهسياه و لوازم آن ( )2مقياسهاي ايران که عبارت از مقياس طول و وزن باشند.
( )3نقشههاي ديواري ايران عالوه بر اينها مدرسه بايد:
 - 4يک موزه
 -5و يک کتابخانه داشته باشد.
اما تختهسیاه
در ايران تختهسياه را فقط براي حساب استعمال میکنند .ولی ممکن است براي ساير مواد تدريسيه
هم بکار برد}53{.تختهسياه ممکن است اشکال مختلفه داشته باشد که عبارت است از:
يک قطعه تخته سياه فقط.
يا دو قطعه تخته با لوال.
يا تخته سياهی که در روي سهپايه قرارداده که بهآسانی باال و پائين میرود.
يا ديوار گچی که روي آن را روغن سياه ماليده باشند .ولی هر سه ماه بايد روغن زد تا هميشه
سياه! ماند.اين نوع اخير تختهسياه را در ايران فقط در مدرسه آمريکايی ديدهام .
تختهسياه داراي دو قسم و فايده عمده است )1( :فوايد عمومی ( )2فوايد خصوصی.
و اما فواید عمومی آن

- Jean-Jacques Rousseau.
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 -1بهواسطه نمايش دادن اشکال در روي تخته درس واضحتر و بينتر وصريح تر میگردد.
 -2چون اشکال و ارقام را در روي تختهسياه بهآسانی میتوان پاک کرد همه نوع تغيير ممکن است به
آنها داد.
 -3تختهسياه وقت شاگردان را زياد میکند .مثالً هرگاه غلطهاي تکاليف را در روي تخته تصحيح کنند
وقت کمتر الزم خواهد داشت.
درصورتیکه اگر معلم بخواهد تکليف هرکدام را فرداً فرد تصحيح نمايد ،بديهی است که وقت زيادتر الزم
دارد .بعالوه در موقعی که معلم روي تخته غلطها را تصحيح میکند يا اعمال حساب را بجا میآورد همه
شاگردان{}54به خوبی میبينند.
و اما فواید خصوصی تختهسیاه
فوايد خصوصی تخته سياه بیحد است .بعضی از آنها را ذکر مینماييم تا آقايان معلمين محترم آن را
استعمال کنند .اين فوايد خصوصی يا راجع به درس است يا راجع به تکليف.
فواید خصوصی تختهسیاه راجع به درس:
 -1در حينی که معلم در روي تخته مینويسد شاگرد بهدقت میبيند که او دست خود را چگونه به
حرکت میدهد .از اين جهت قوه باصره و قوه حافظه حرکتی طفل در آن واحد کار میکنند و بهواسطه
استعمال اين دو قوه مطلب بهتر ياد گرفته میشود.
 -2معلمين مشق سرمشق را روي تختهسياه مینويسند و در اين حال همه شاگردان به دقت نکات
تعليم را فرامیگيرند.
عالوه بر اين بر روي تختهسياه ممکن است:
در حساب و هندسه ارقام و اشکال ،در دستور امثال آن ،در انشائيه نظم و ترتيب آن ،در ديکته لغات
مشکله و امالي آنها ،در تاريخ جدولهاي تاريخی ،در اخالق مختصر مطالب نوشته شود و همچنين در
موقع تدريس جغرافيا معلم ممکن است در[بر] روي تخته نقشه بکشد و از روي آن اصطالحات
جغرافيا{}55را به شاگردان نشان بدهد تا آنها بهخوبی درک کنند.
و اما فواید خصوصی تختهسیاه راجع به تکلیف
-1موضوع تکليف را معلم روي تخته براي شاگردان مینويسد.
 -2تصحيح تکليف نيز بهواسطه معلم ممکن است در روي تخته سياه بشود.
309

جای تختهسیاه در کالس
تختهسياه بايد جلو شاگردان باشد تا همه آن را بهخوبی به بينند ،جايی باشد که معلم هم دسترسی
داشته تا در موقع بتواند بنويسد و يا اگر شاگردي به خطا رفت فوراً بتواند تصحيح کند.
تخته سياه زياد بلند نبايد باشد بلکه بايد مناسب با قد متوسط شاگردان بوده باشد ،طوري واقعشده
باشد که روشنايی آفتاب در روي آن مانع ديدن اطفال نباشد .تختهسياه را بايد زياد استعمال نمود براي
اينکه دقت شاگردان را مرکزيت میدهد .يعنی همه اطفال مجموعاً متوجه آن درسی میشوند که در
روي تخته داده میشود .االن عرن کردم که لوازم کالس اقالً ممکن است سه چيز باشد :اول تختهسياه
بود که عرن کردم [و] دوم مقياسهاي معمولی ايران.
 – 2مقیاسهای معمولی ایران
معلم بايد براي نشان دادن به اطفال :ذرع ،نيمذرع ،چارک ،گره داشته باشد{}56و همچنين اقسام نيم
ذرعهاي آهنی يا چوبی يا نيم ذرعهايی که تا میشوند و به شاگردان بفهماند که اينها با همديگر فرقی
ندارند و نيز گره مربع و يک ذرع[زرع] از تخته يا پارچه الزم هست ولی بايد آن ذرع مربع به  256گره
مربع شده باشد ،تا اينکه شاگردان بتوانند نسبت بين گره طول و ذرع مربع را حس کنند و باالخره بايد
يک گره مکعب و در صورت امکان شصتوچهار گره مکعب از تخته داشته باشد .براي آنکه نسبت بين
گرهء طول و چارک مکعب را به شاگردان بنماياند .و نيز براي وزن کردن اجسام معلم بايد :يک من ،نيم
من ،چارک ،سير 8 ،مثقال ،يک مثقال ،چهار مثقال داشته باشد.
بعالوه يک ترازوي متوسط معلم بايد داشته باشد که شاگردان را وادارد خودشان وزن وزن کنند و اندازه
بگيرند تا بدانها عادت کنند .زيرا وزن کردن يا اندازه گرفتن به طور تحقيق يا تقريب در زندگانی طفل
هميشه نافع ،بلکه الزم است .در موقعی که شاگرد خودش اندازه میگيرد يا وزن میکند مطلب را بهتر
میفهمد و محظوظ میشود ،زيرا که خود و به خودش درس میدهد.
سوم از لوازم کالس نقشه ايران است.
-3نقشه ایران
نقشه ايران در تمام کالسها حتی کالس اول و دوم هم الزم است}57{.در کالسهاي ابتدايی اگرچه
شاگردان بهطور کامل از نقشه ايران چيزي نمیفهمند ،با وجود اين چون چشمشان هميشه به اين نقشه
میافتد در مغزشان ثابت میشود .عالوه بر اين ممکن است که معلم کالس از روي ذوق خود نقشه
کشيده و به ديوار کالس نصب نمايد .تنها نقشه ايران کفايت نمیکند .بلکه الزم است که در مدرسه:
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نقشه پنج قطعه عالم ،يک جهان نماي مسطح بهطوريکه اگر برگردانيم .تقريباً استوانه شود ،يک کره و
بعضی ،يعنی تصاوير جغرافيايی موجود باشد.
مثالً تصوير دريا با کشتی ،رودخانه و شهرهاي بزرگ ايران ،عکس ايالت و دهات ،عکس کارخانه رنگرزي
اصفهان ،عکس کارخانه قالیبافی عراق ،تابلو تاريخی بنماياند .اشخا مهم تاريخی مانند تصوير شاپور
کورس[کوروش] ،نادرشاه ،حضرت رسول (صم) .به عالوه تدريس به علماالشيا بدون بعضی لوازم سخت
بلکه به دست آن لوازم عبارت است مثالً از نمونه خود حيوانات ،نمونه نباتات ،يا تابلو آنها ،تابلوهاي
بعضی از اعضاي مهم انسان مانند قلب و ريه و غيره .و در فيزيک بعضی از آالت معمولی ايرانی براي
تجربيات .اين تصاوير فوقالذکر بايد در تمام کالسهاي مدرسه باشد}58{.ديگر از لوازم کالس چنانکه
عرن کردم ،موزه مدرسه است.
 -4موزه مدرسه
موزه مدرسه الزم نيست که يک عمارت باشکوهی با اسبابهاي مفصل بوده باشد ،بلکه ممکن است
عبارت از يک قفسه و چند جعبه مقوايی بوده و اشيايی که در موزه گذاشته میشود بايد چيزهايی باشد
که بهآسانی و به مبلغ جزئی به توان تهيه نمود و اشيائی باشد که در تدريس علماالشيا به کار میرود.
هرقدر معلم بيشتر شکل به شاگرد نشان بدهد ،کمتر حرف میزند و کالس ذيحيات بوده و شاگردان
بهتر کار میکنند ،اين بود موزه مدرسه.
ترکیب موزه مدرسه
موزه بايد اختصا

به محلی داشته باشد که در آنجا واقعشده است و در موزه هر ناحيه بايد محصوالت

برزگري و صنعتی و تجارتی را که در آنجا بيشتر معمول است ،جمع نمود .بنابراين موزهها بايد با همديگر
فرق داشته باشند .مثالً موزههاي مدارس طهران بايد با موزههاي مدارس اصفهان فرق داشته باشند  .در
موزه اصفهان بايد از محصوالت برزگري و صنعتی و فالحتی از قبيل قلمکار يا منسوجات وطنی يا
رنگهاي نباتی که در آنجا معمول است ،قرارداد.تشکيل موزه مدرسه ممکن است به کمک اولياي
ال اگر پدر شاگرهی[شاگردي] آهنگر باشد معلم میتواند از او يک نيمذرع آهنی
اطفال{}59باشد .مث ً
بخواهد و قس علیهذا .اشيايی که در موزه مدرسه جمعآوري میشود بايد مرتب و منظم باشند که در
موقع لزوم بهآسانی به دست آيد.
براي اين کار الزم است که اشيا را طبقهبندي نمايند نه بهطوريکه شاگردان نفهمند ،يعنی نه طبقهبندي
علمی بلکه طبقهبندي اشيا برحسب استعمال آنها .مثالً اغذيه در يکجا ،البسه در يک جا ،مصالح بنايی
از قبيل آهک و گچ و آجر و خشت که در علماالشيا بکار میروند در جاي ديگر.
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گفتگوي ما در خصو

موزه تمام شد ،حاال میخواهيم از کتابخانه مدرسه که آنهم يکی از لوازم

مدرسه است قدري صحبت نماييم.
 -5کتابخانه مدرسه
يکی از علماي اصول تعليمات میگويد ،که ممکن نيست مدرسه را بدون کتابخانه تصور کنم .در هيچيک
از مدارس ايران جز بعضی از مدارس که توسط اروپائيان تاسيس شده کتابخانه وجود ندارد.کتابخاانه
مدرسه هم براي معلم الزم است هم براي شاگرد.
لزوم کتابخانه برای معلم
معلم نبايد اکتفا به معلومات اوليه خود نمايد .بلکه بايد اطالعات و معلومات خود را نسبت به وضع
تدريس و کتب تجديد نمايد{}60پس براي اينکه معلم بتواند مواد تدريسيه را مطالعه و آنها را بهطور
عميق حاضر کند ،کتابخانه مدرسه الزم است.
لزوم کتابخانه مدرسه برای شاگرد
براي اينکه به شاگرد ذوق خواندن و تحصيل شخصی بدهيم الزم است که عالوه بر کتب کالسيکی که
حاوي مطالب مهمه اند بعضی کتابهايی که خواندن و فهميدن آنها آسانست به شاگرد بدهيم بخواند.
به اين ترتيب شاگرد ذوق قرائت پيداکرده و پس از خروج از مدرسه میتواند شخصاً تحصيل نمايد.کتب
اين کتابخانه بايد مناسب با قوه و سن و استعداد شاگردان باشد.
کتبی که براي کتابخانه مدارس ابتدايی الزم است هنوز در ايران نيست ،مگر عده بسيار معدودي که
آنها هم اتفاقاً مناسب واقعشدهاند .ولی در اروپا مصنفين مخصوصی هستند که براي اطفال کتاب تاليف
مینمايند .براي شاگردان کالس اول و دوم قصه و سرگذشتهاي عجيب و غريب بسيار نافع است زيرا
که قوه مخيله آنها زياد و از خواندن اين قبيل کتب حظ میبرند .به اين جهت اين نوع کتابها را
دوست دارند.
براي شاگردان کالس سوم و چهارم که (سن آنها مابين نه و يازده [سال] است) قصه و شرح سفرنامههاي
خارقالعاده ،شرح کشف قطعات عالم مثل آمريکا ،آفريقا و جزاير اقيانوسيه بسيار جالب و مفيد
است}61{.اين نوع کتابها شوق و قوه اختراعيه و بديهت به شاگردان میدهد.
ديگر از کتبی که براي اين دو کالس دلچسب است بعضی از قسمتهاي تاريخ ايران مثل تاريخ نادرشاه
و شاهعباس کبير و شرح حال اشخا

مشهور عالم بهخصو
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ايران .خواندن اين نوع کتابها توليد

خياالت عالی و ايده ال در اطفال مینمايد .براي کالسهاي پنجم و ششم بعضی رمانهاي خوب ،نقل
مسافرت در افغانستان دو[در] ترکستان ،در قفقازيه ،در بينالنهرين ،در هندوستان.
قسمتی از تاريخ معاصر مثل تاريخ فتحعلی شاه ،جنگهاي ايران با روس .قسمتی از ادبيات ايران که
شاهکار هستند مثل غزليات و قصايد قاآنی ،سعدي ،حافظ ،سفرنامه ناصرخسرو ،بعضی از منتخبات
فردوسی که مهيج است .شرححال مردمان بزرگ تاريخی عالم مثل اسکندر ،نادر و ناپلئون بسيار جاذب
و نافع است.
در کالس چهارم بايد مخصوصاً به تاريخ ايران پرداخت و از آن کالس به باال به تاريخ عالم که اطفال او ًال
حب پدر و مادر ،ثانياً وطن ،ثالثاً انسانيت را پيدا نمايند.
ديگر از کتبی که براي شاگردان از سن يازده به باال مناسب است شرححال بعضی از علماي ايران مثل
شيخ بهايی ،شيخ ابوعلی سينا ،صاحب ابن عباد ،خواجه نصير طوسی و يا عدهاي خارجه مثل دکارت،
گاليله ،نيوتن ،الپالس ،پاستر و يا شرححال صنعتگران{}62تاريخ اختراعات بزرگ مثل لکميتو(چرخ
محرک) ،تلگراف ،تلفون ،تلگراف بیسيم و غيره .تاريخ کشفيات راجع به علوم عالی و استعمال آنها در
زندگانی مانند تاريخ کشف اشعه مجهول (ريون ايکس) بهواسطه مسيو کوري.
باوجود نداشتن کتاب مناسب براي کتابخانه مدارس ابتدايی گمان میکنم میتوان صورت ذيل را توصيه
نمود :
آثار طالباوف :مسائل الحيات ،مسالک المحسنين ،سه جلد سياحتنامه ابراهيم بيک ،صد حکايت
اعلمالدوله ،کليد ادبيات ميرزا حبيباهلل ،کتاب حماريه ،روياي يک نفر سياح ،منتخب کتاب مالنصرالدين،
سه جلد کتاب حاجیبابا که براي سال ششم مناسب است ،آثار تلستونی ،رابين سن کروسه  ،تلماک،
خاور نامه ،در خوشاب.
کتابخانه مدرسه بايد مختص به ناحيه باشد که در آنجا واقع است .مثلاينکه کتابخانه اصفهان کتاب در
باب صفويه بايد بيشتر داشته باشد چون شاگردان مدارس اصفهان به خود میبالند و میگويند که در
اين شهر بوده است که سالطين بزرگ صفويه حکمرانی کردهاند و در اين شهر بوده است که سفراي
ممالک معظمه از شاهعباس کبير استدعاي اتحاد مینمودند.
کتابخانه مدرسه که در کنار بحر خزر واقعشده بايد مثالً کتاب ماهی گيري يا برنجکاري زياد داشته
باشد.باالخره کتابخانه مدرسه که در مازندران است ،بايد بيشتر راجع به قطع اشجار گردش در جنگل،
حيوانات جنگلی بوده باشد.
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هرگاه کتاب سياسی داخل کتابخانه شود بهواسطه{}63اختالف آرا توليد نفاق مابين شاگردان مینمايد
و اين برخالف مقصود ما است که میخواهيم توليد ايرانيان با احساسات واحده کنيم ،نه آنکه از همان
ابتدا ميان آنها نفاق بيندازيم.
انتخاب کتاب باید توسط معلم باشد
چون وجود کتابخانه مدرسه پس از اين بيانات بسيار الزم و تاکنون در ايران موجود نبوده ،وزارت جيله
معارف براي تشکيل دادن کتابخانه در مدارس ماهی مبلغی کمک مینمايد .مثلاينکه حضرت اشرف
آقاي نصيرالدوله وزير علوم و اوقاف و صنايع مستظرفه براي تشکيل کتابخانه در مدارس متوسطه ماهی
پانزده تومان به هر مدرسه مساعدت میفرمايند .براي اينکه اولياي اطفال هم ذينفع باشند معلم میتواند
از کتابهاي کتابخانه به آنها امانت بدهد که پس از خواندن دوباره به خود او مسترد دارند .در اين
حال اولياي اطفال حاضر میشوند که جزيی براي زياد کردن عده کتب کمک مالی بنمايند.
تشکيل کتابخانه مدرسه ممکن است به توسط خود شاگردان باشد به اين طريق که هر شاگردي هفته
يک شاهی بدهد که پس از جمع شدن مقدار معتنابهی کتاب براي کتابخانه بخرند .يا اينکه معلم
تشکيل نمايش داده وجوه عايدي آن را صرف خريد کتابهاي کتابخانه مدرسه مینمايد.
گفتگوي ما راجع به لوازم مدرسه تمام شد .حاال میخواهيم از ترتيبات مدارس بر حسب اصول تعليمات
صحبت کنيم}64{.
ترتیبات مدارس برحسب اصول تعلیمات
اول شرط تحصيالت منظم و ترقيات و حاضر کردن شاگردان براي داخل شدن در زندگانی اجتماعی،
وجود مدرسه اي است که برحسب اصول تعليمات بايد داراي ترتيبات مخصوصه بوده باشد .اين ترتيبات
عبارت است از:
-1تشکيل کالسها.
 -2تقسيم شاگردان هم قوه در اين کالسها.
 -3وضع پروگرام براي هر يک از اين کالسها.
 -4وضع جدول ساعات براي هرکدام از کالسها.
 -5وضع انتظامات مدرسه.
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در اين کنفرانس چهار ترتيب اول را شرح داده و ترتيب پنجم را که وضع انتظامات مدرسه باشد به
کنفرانس آينده محول مینماييم.
-1تشکیل کالسها
کالس چيست؟
کالس عبارت است از مجموع دروس و تمرينات نصف روزه ،مثلاينکه میگويم کالس صبح يعنی مجموع
دروس و تمريناتی که قبل از ظهر داده میشود .بهمعناي ديگر اطاق درس است .اما معناي حقيقی
کالس مجموع شاگردان است که به يک معلم سپرده میشوند .ممکن است يک مدرسه فقط يک معلم
براي{}65چند کالس داشته باشد .مثلاينکه در دهات اغلب اتفاق میافتد که به واسطه کمی عده
شاگردان چند کالس به يک معلم فقط سپرده میشود .در اين قسم از مدارس همانطور که سابقاً عرن
کردهام معلم به يک طبقه تکليف کتبی داده و در آن حين که شاگردان مشغول نوشتن هستند ،به طبقه
ديگر میپردازد .بنابراين معاون چنين معلمی تکاليف کتبی است .
تقسیم شاگردان به کالسها
اگر تقسيم شاگردان به کالسها از روي صحت و دقت بوده باشند ،بودن شاگردان هم قوه در يک کالس
اين فوايد را دارد :
-1وسيله رقابت
-2سبب ترقی شاگردان
 -3تمام شما گردان از درس معلم استفاده میکنند.
-4سبب آسانی کار میشود.
اگر شاگردي قوهاش از ديگران زياد باشد بدون کار کردن نمره خوب گرفته و هميشه اول میشود .بدين
سبب عادت به تنبلی مینمايد .اگر شاگردي قوه کالس را نداشته باشد سبب دماغ سوختگی و تنبلی او
میشود .چون تهيه دروس و تکاليف از قوه او خارج است از ديگران عقب میافتد و از تحصيل بيزار
میگردد.حاال میخواهم عرن کنم که به چه وسيله میتوان شاگردان را به کالسها تقسيم کرد}66{.
وسایل تقسیم شاگردان به کالسها:
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در شهرها وسيله تقسيم شاگردان به کالسها امتحان است .هرگاه در اول سال شاگرد جديدي وارد
مدرسه شود و بخواهد مثالً کالس سوم رود بايد تمام مواد کالس پايينتر را امتحان بدهد .در موقع
امتحان شاگردان قديم مدرسه بايد نمرات انشائيه آنها ملحوظ شود.
در مدارس دهات براي تقسيم شاگردان به کالسها امتحان الزم نيست زيرا که معلم بخوبی شاگردانش
را میشناسد .بعالوه اغلب شاگردان مدارس دهات از اهل همان ده هستند .استثنا شاگرد جديدي از
دهات اطراف وارد میشود .پس امتحان در مدارس دهات لزومی ندارد .بعضی از اولياي اطفال مايلند که
اوالدشان امتحانداده زود دوره مدرسه را طی کنند .ولی معلم نبايد اعتنا کند .بلکه بايد در مقابل اولياي
مقاومت ورزد .براي اينکه اولياي اطفال از روي جهل و غرور طالبند که اوالد آنها بهزودي امتحانداده
مدرسه تمام کرده فراغت از تحصيل پيدا کنند.
اگر معلم حرف اوليا را پيروي کند هم صدمه به طفل زده و هم سبب بیاساسی کالس میشود.اگر معلم
درباره شاگردي ترديد داشته باشد او را کالس پايينتر میبرد و بعد از دو هفته مراقبت استحقاق طفل
را مالحظه میکند .اگر قابل است او را باال میبرد واال در همان کالس باقی میگذارد.
شاگرداينکه[شاگردانی که] از ابتداي سال وارد يک کالس میشوند{}67بايد تا سال در آن کالس
باقیمانده به کالس باالتر نروند .باالتر ارود  .استثنا اگر شاگردي قوهاش زياده از اندازه باشد و ماندن او
در همان کالس باعث اتالف وقت او شود معلم میتواند به مدير مدرسه پيشنهاد کرده او را به کالس
باالتر ببرد [يا] بهعکس.اگر شاگردي خيلی تنبل باشد معلم در وسط سال هم میتواند او را به کالس
پائينتر ببرد.
 -3وضع پروگرام
مدرسه در هيئت اجتماعيه خيلی اهميت دارد ،زيرا که عقل و روح ايرانيان نسل آينده [را] درست خواهد
کرد.
مدرسه است که ابدي و دايمی میکند حس ايرانيت را ،پس بايد نماينده هيئت اجتماعيه يعنی دولت
در قدر و مقدار مواد تدريسيه ذينفع باشد (مخصوصاً از وقتیکه مدارس کمکم دولتی شدهاند).پروگرام
وزارت معارف مورخه ششم سنبله [1335ه.ق] را همه ديدهايم .اگر اين پروگرام درست مجري شود
سبب تربيت جسمانی و روحانی و اخالقی اطفال خواهد شد.مقصود از تربيت جسمانی تقويت اعضاي
طفل است ،به سبب ورزش و ژيمناستيک و نصايح حفظالصحه.غرن از تربيت روحانی تربيت قواي طفل
است بهواسطه تدريس و تعليم مواد مختلفه مانند فارسی و حساب و علماالشيا و غيره .تعليم اين مواد
طفل را از معلوم به مجهول از خصو

بعموم ،از مقيد به مطلق هدايت میکند و قواي بچه را{}68تربيت
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میدهد .منظور از تربيت اخالقی آن است که مدرسه میتواند شاگردان را وادارد که کار خوب را دوست
داشته باشند ،بخواهند و باالخره بجا بياورند.چگونه پروگرام را بايد اجرا کرد؟
اجرای پروگرام
بعضی از معلمين گمان میکنند که پروگرام حداکثر مواد تدريسيه را معين میکند و بايد معلم سعی
کند که به آن رسد .بعضی ديگر يا از ترس اولياي مدرسه يا از ترس نتايج امتحانات به پروگرام زياد بسط
میدهند .ولی بايد به همه گفت :مقصود وزارت معارف ،از هر ماده که ذکر شده ،تدريس آن مقدار چيزي
است که انسان محتاج است بداند و در اين قرن نمیتواند نداند.
پروگرام هر چه باشد بايد مخصو

به حوائج محلى اطفال باشد .براي اينکه پروگرام برای شاگرد

تهیهشده است نه شاگرد برای پروگرام .پس بايد پروگرام مطابق حوايج شاگردان باشد .بنابراين معلم
میتواند رقصی[بخشی] از مواد پروگرام را مطابق استعداد و حوايج شاگردان و احتياجات اقتصادي محل
زياد بپروراند.
مثالً مدارسی که در کنار خليجفارس تاسيس شده بايد در ماده علماالشيا بيشتر در خصو

مرجان و

ماهیگيري ،مدارس مازندران بيشتر در باب ذغال ،مدارس سلطانآباد بيشتر در باب قالیبافی گفتگو
کند}69{ .
-4جدول ساعات
ترتيب و تهيه جدول ساعات خيلی اهميت دارد .آقايان مفتشين بايد در مدارس ايران کمال اهميت را
به آن داده و در آن خصو

خيلی مراقبت داشته باشند .جدول ساعات به غلط به اسم پروگرام مشهور

است و حالآنکه پروگرام مواد تدريسيه را معين مینمايد نه ساعات تدريس آنها را .در صورتی که
جدول ساعات تقسيم مواد تدريسيه را بروز و هفتهمان مینمايد.
براي تقسيم اوقات در جدول ساعات هفته را واحد وقت قرار میدهند.
لزوم جدول ساعات
در هر مدرسه کارها بايد از روي متد و نظم و ترتيب باشد .هر يک از مواد تدريسيه برحسب اهميت خود
مقدار محدودي از وقت را تصرف میکند.پس لزوم جدول ساعات براي متوالی بودن هر يک از مواد
تدريسيه يا تکاليف است در اوقات معينه و محدوده .جدول ساعات فوايد بسيار دارد:
فواید جدول ساعات
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 -1معلم اطمينان دارد که تمام مواد پروگرام را مرتباً و منظماً تدريس خواهد کرد.
 -2شاگرد با تسکين خاطر کارهايی که معينشده انجام میدهد.
 -3اگر جدول ساعات خوب باشد يعنی داراي اوصافی که االن عرن خواهم کرد ،اين فوايد را خواهد
داشت}70{:
ا -خستگی بچه را کم میکند،
ب -هميشه شاگردان را مشغول نگاه میدارد .به اين واسطه هميشه ديسپلين کالس محفوظ
ال بینظمی کالس از عدم
است .يعنی چون شاگردان مشغول کار هستند کالس بانظم است .اص ً
اشتغال شاگردان احداث میشود.
ج -تربيت اخالقی بچه را محکم میکند ،زيرا که طفل از ابتدا عادت به کار و تنفس و تکاليف
و دروس منظم خواهد کرد.
تعیین جدول ساعات
تعيين جدول ساعات بسيار اهميت دارد و در مدارس ابتدايی تا موقعی که مفتشين آن را تصويب نکنند،
نبايد مجري شود .آقايان مفتشين بايد کمال اهميت را به آن بدهند .قواعدي که حاال بيان مینمايم
براي تعيين جدول ساعات الزم است .اين قواعد را حفظالصحه و علم به احوال روح به ما تعليم میکنند:
 -1اوقات هر يک از مواد بايد مطابق پروگرام رسمی معارف باشد.
 -2مواد مشکله را از قبيل حساب ،اخالق ،دستور کمپزيسيون ،فارسی بايد در صبح قرارداد يا در زنگ
اول بعد از ظهر.
 -3دروس شفاهی و تکليف کتبی متناوب باشند يعنی مثالً تکليف کتبی بعد از درس شفاهی واقع شود
نه اينکه دروس شفاهی يا تکاليف کتبی پشت سر هم واقع شوند}71{.و همچنين تمرينات دشوار و
آسان و نيز دروسی که موقع آنها شاگرد بايد بنشيند يا بايستد (مانند تجربه علمی و ژيمناستيک)
متناوب باشد.
-4دروس متشابه مثل تاريخ و فارسی بواسطه دروسی که ظاهراً و باطناً فرق داشته باشند از يکديگر جدا
شوند به قسمی که خستهگی شاگردان را برطرف نمايد.
- 5متناسب بودن مدت دروس در هر کالس به مالحظه حال و سن شاگردان چنانکه در کنفرانس اول
بدان اشاره نمودم.
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-6شاگردان را هميشه بهطور نافع مشغول دارد .اوقات معلم تعلق به همه شاگردان دارد و معلم بايد به
همه رسيدگی کند .اين بود گفتگوي ما راجع به تعيين جدول ساعات و در باب.
اجرای جدول ساعات
معلم بايد قبل از تصميم قطعی دو سه هفته جدول ساعات را اجرا کند و پيشرفت کار را مالحظه نمايد.
اگر خوب بود آن جدول را اختيار میکند و تا سال به آخر نرسد نبايد تغييري در آن داده شود مگر از
روي ناچاري .براي اينکه شاگردان از اول سال به آن جدول عادت کردهاند .اگر ما در ضمن سال تغييري
در آن بدهيم نظم و عادت از دست بچه بيرون میرود}72{.
کنفرانس پنجم ( 9حمل )]1298/1/9[1298
در قسمتی از کنفرانس گذشته از تشکيل کالس و تقسيم شاگردان به کالس و پروگرام و جدول ساعات
گفتگو نموديم .حاال از ترتيب پنجم که وضع انتظامات مدرسه است صحبت میکنيم و آقايان مفتشين
بايد خيلی به آن اهميت دهند.
 -5دیسیپلین مدرسه
در تهيه کردن انتظامات مدرسه بايد دو اصل مهم را در مدنظر داشت :
ا -ديسيپلين مدرسه بايد ليبرال باشد .میتوانيم اينطور تفسير کنيم که نويسنده ديسيپلين آزادي طلب
باشد و مالحظه آزادي ديگران در ترتيب دادن انتظامات مدرسه بنمايد و منتهاي سخاوت و بزرگ منشی
را بخرج دهد.
ب -نويسنده ديسيپلين بايد شخصيت طفل را محترم بشمارد يعنی طفل را انسان بداند نه چبر .بنابراين
بايد مواد آن از روي اراده و دلخواه نباشد.
مقصود از دیسیپلین
مقصود از ديسيپلين تربيت بچه است .در ايران اطفال را ماند اشيا تصور میکنيم .مثالً هنگامیکه شاگرد
در صف بد ايستاده است ،عون اينکه به زبان ماليم او را آگاه کنيم او را گرفته تکان میدهيم و حالآنکه
طفل هم انسان است و بايد مانند انسان او را به حرف و زبان تربيت کنيم نه مانند بهايم به حرکت دادن
و تشدد و تغير .ضرر اين ترتيب اين است که طفل از ابتدا عادت به عبوديت مینمايد.در موقع اجراي
ديسيپلين تکليف معلم اين است که از يک طرف نسبت به طفل عطوف و مهربان و از طرف
ديگر{}73مقتدر باشد.
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اگر چه عطوفت و اقتدار به نظر دو شی متضاد میآيند ،ولی اينطور نيست و معلم میتواند در آن واحد،
نسبت به طفل هم مهربان باشد و هم مقتدر .ولی اجراي آن بسيار مشکل است و قابليت فوقالعاده
میخواهد .عالوه بر اين معلم از طرفی بايد عدالت نشان دهد.يعنی در موقع اجر و تنبيه سيرت و خلق
و نيت طفل را ملحوظ دارد .مثالً اگر بخواهد شاگرد را از مرتبه خود پايينتر بنشاند و میداند که او به
واسطه حس شخصيتی که از خود دارد به آن تن درنخواهد داد ،نبايد حتماً او را اين قسم مجازات کند
بلکه بايد مثالً به او نمره بد بدهد .از طرف ديگر هم بايد مساوات نشان دهد :يعنی شاگردان را يک نوع
تنبيه کند و يکسان اجر دهد .ظاهراً عدالت و مساوات معلم متباين به نظر میآيد ولی چنين نيست
معلم میتواند در آن واحد هم عدالت و هم مساوات به خرج دهد ولی خيلی صعوبت دارد .اگر شاگردي
تقصير کلی نموده باشد و معلم بداند که مالمت کردن باو اثري نخواهد بخشيد ،میتواند او را تنبيه
جسمانی کند اما بهشرط آنکه تقصير شاگرد جزئی نباشد.براي آنکه از ديسيپلين مدرسه کامالً اطالع
پيدا کنيم ،ناچار بايد ترتيبات آن را مفصالً يک به يک شرح دهيم .پس اوالً در باب نظامنامه
يکی از انتظامات مدرسه نظامنامه است .يک نظامنامه وزارتی است که در زمان وزارت آقاي مشيرالدوله
چاپشده و عمومی است ولی بعضی اصالحات{ }74و تغييرات الزم دارد.
ديگر نظامنامه خصوصی است که متعلق به هر مدرسه است و بايد در اول افتتاح مدرسه (در برج ميزان)
براي شاگردان خواند و توضيح و تفسير کرد و حتی براي اولياي اطفال هم فرستاد.
نظامنامه خصوصی مدرسه را مجموع معلمين در تحت رياست رئيس مدرسه می نويسند و مواد آن بايد
راجع به زندگانی مدرسه باشد .و نيز بايد صريح و ساده باشد بهطوريکه شاگردان و اولياي آنها خوبی
بفهمند .اين نظامنامه بايد داراي نکاتی چند بوده باشد:
نکات مهمه آن
 -1تکاليف عمومی شاگردان را نسبت معلم از قبيل احترام و اطاعت او بيان مینمايد.
 -2ساعات دخول و خروج از مدرسه و فرجه ناهار را براي شاگردان متذکر میشود.
 -3ترتيبی براي غيبت شاگردان میدهد.مثالً اگر شاگردي غائب بوده و عذر موجه داشته است مثلاينکه
ناخوش بوده بايد تصديقی از طرف طبيب خود به مدرسه بياورد و يا اگر بعضی اتفاقات غيرمترقبه
رويداده مدرسه را از وقوع آن حوادث مطلع نمايد.
 -4در خصو

پاکيزگی اطفال .لباس آنها پاکيزه ناخن آنها گرفته ،دست و صورت آنها تميز ،کتب

آنها نظيف و ...

320

 - 5وضع نشستن در کالس ،بهاينترتيب که قد{}75راست ،دست روي ميز ،بازوها به بغل چسبيده،
کتاب روي ميز و همچنين وضع ايستادن در صف را معين مینمايد.
 - 6تنفس و تفريح و حالت و وضع شاگردان را در آدم موقع از قبيل اذيت کردن ديگران ،بازي کردن و
غيره بيان مینمايد .اگرچه دويدن بسيار مفيد است ولی بهواسطه عدم تربيت اوليه اطفال در مدارس
ايران نمیتوان معمول داشت.
 - 7تکاليف و دروس شاگردان را توضيح میدهد.
 -8در باب انشائيه و مدت آن و تفصيل انشائيه هر يک از دروس صحبت میکند.
 -9در باب کتابخانه و امانت دادن کتاب به اطفال و اولياي آنها .اگر اولياي اطفال اعتباردارند از آنها
قبض میگيرند و اگر اعتبار ندارند قبالً مبلغی بايد در عون کتاب امانتی بدهند.
 -10شرايط تغيير کالس شاگردان را بيان مینمايد.
 -11باالخره اجر و تنبيه و اقسام آنها را در نظامنامه ذکر مینمايند.
فايده اين نظامنامه اين است که کار معلم آسان میشود و مثل حاليه معلم مجبور نيست که به خود
اطفال يا اولياي آنها تکاليف آنها را شفاهاً يک به يک بيان نمايد.چون اجر و تنبيه خيلی اهميت دارد
بايد خيلی دقت کرد .چند کلمه هم در اين باب صحبت میکنيم}76{.
اجر و تنبیه
براي هر کار خوب يا بدي تنبيه يا اجر بايد پيشبينی شده باشد و نبايد از روي دلخواه و هوا و هوس و
الهام شود .مثالً در نظامنامه بايد قيد شود اگر شاگرد درس خود را حاضر نکرد بايد فالن قسم تنبيه
شود .براي اجر و تنبيه دو سلسله مرج[مدرج] بايد ،معين کرد:
هر چه کار بهتر اجر بهتر .هر چه کار بدتر تنبيه بدتر .اجر و تنبيه ممکن است مادي باشد يا اخالقی.
حاال بطور مفصل هرکدام را بيان میکنيم.
اجر
برحسب خوبی کار و اخالق شاگرد اجر ممکن است عبارت باشد:
 -1از تحسين و تمجيد اطفال در حضور شاگردان ديگر يا به تنهايی .اندازه آن هميشه بايد محدود و
مربوط باشد به کار شاگرد .اگر کار شاگرد خيلی خوب است زيادتر و اال بايد کمتر تمجيد نمود.
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 -2از دادن نمره خوب براي دروس يا تکاليف روزانه يا اخالق شاگردان .چون اخالق خوب داشتن وظيفه
هر يک از شاگردان است پس بايد در باب اخالق کمتر نمره داد .بالعکس اگر اخالق طفل بد باشد بايد
او را تنبيه نمود.
براي دروس و تکاليف نبايد نمره زياد داد ،تا نمره قدر و قيمت داشته باشد .بايد نمره هرکدام را به صداي
بلند گفت تا همه بدانند}77{.
شاگرد منتهاي کنجکاوي را براي فهميدن نمره خود دارد .پس اگر معلم به صداي بلند نمره هرکدام را
نگويد سبب دماغسوختگی اطفال میشود .براي شاگردان ابتدايی مخصوصاً اجر مادي موثر است زيرا که
معناي نمره را نمیفهمد .پس در اين صورت نمره مبدل به اجر مادي شود .شايد بعضی از آقايان تصور
کنند که مقصودم از اجر مادي فقط مداد ،قلم ،کتاب و غيره است .خير !
ممکن است وقتیکه بچه کار خوب میکند تصاوير کوچک و بزرگ با الوان مختفه[مختلفه] درست کرد
که هر رنگی از آن براي يک درجه خوبی باشد .مثالً تصوير احمدشاه ،نادرشاه ،سعدي يا تصوير قلعه
باميش و گاو و مرغ ،يا عکس باغهاي قشنگ مثل فرحآباد ،اميريه [و]  . ...بعد از آنکه طفل ده تصوير
کوچک دارا شد معلم آنها را گرفته يک تصوير بزرگ به او میدهد.
 -3از دادن رضايتنامه به طفل از قبيل بليطهاي آفرين که سابقاً در بعضی از مدارس ايران ديده بودم
ولی حاال نيست و خوب است که دوباره معمول شود .وقتی طفل داراي ده آفرين شد آنها را گرفته يک
بليط ده آفرين به او میدهند .و وقتیکه ده تا ده آفرين داشت يکصد آفرين با يک تصوير به او میدهند.
يا اينکه وقتی طفل ( از کالس دوم تا ششم ) داراي ده نمره خوب شده معلم به او يک رضايتنامه
میدهد که در آن اوالً اسم طفل را مینويسد و بعد اظهار میدارد که از حيث درس و اطالق{}78کمال
رضايت را از اين طفل داريم .اين رضايتنامه سبب خوشحالی طفل میشود.
 -4نوشتن اسم شاگرد در جدول مفتخرين کالس .در فرانسه و انگليس وقتیکه يک نفر شاگرد اخالق
و تکليفش خوب باشد .چنين معمول است که اسم او را در جدول مفتخرين کالس نوشته ،به ديوار
آويزان میکنند.
نوشتن اسم شاگرد در جدول مزبور تا اطاق سيم اهميت و اثري ندارد و بايد از اطاق چهارم به بعد شود.
اين جدول ممکن است يک صفحه ،کاغذ يا مقوا باشد که بعد از پر شدن تجديد گردد.
 -5تعيين جاي شاگرد در طبقهبندي کالس ،يعنی هرقدر شاگرد بهتر باشد جاي او در کالس باالتر
خواهد بود .و اينيک اجر بسيار بزرگ و محرکی است.
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 -6تقريظ شاگرد در دفتر مکاتبات اين نوع دفتر تاکنون در ايران معمول نشده ،فقط در يکی از مدارس
متوسطه ورقه[اي] ديدم که هر شش ماه از طرف مدرسه به اولياي اطفال فرستاده میشد .ولی نواقص
عمده دارد که بايد رفع کرد.تقريظ در دفتر مکاتبات سبب افتخار و سرافرازي طفل در خانه میشود.
دفتر مکاتبات اهميت فوقالعاده دارد و مفصلتر عرن خواهم کرد تا مفهوم آقايان شود.
 -7از دادن جايزه در آخر يا در وسط سال .توزيع جايزه محرک و مشوق بزرگی است براي همه
اطفال}79{.در موقع توزيع جايزه نکته[اي] که بايد خيلی مراعات شود اين است که نه فقط به اشخا
ساعی که موفق شدهاند[ ،جايزه]داده شود بلکه به شاگردانی هم که معلم میداند کارکردهاند اگرچه
کامالً موفق به اخذ نمره خوب نشده باشند و همچنين به شاگردانی که اخالقشان خوب و رفتارشان
موافق گفته معلم بوده است ،بايد جايزه داد .کتابی که بهعنوان جايزه به شاگرد داده میشود بايد قشنگ
و ظریف باشد ،تا طفل محظوظ شود .اين کتاب را چون ممکن است که اولياي اطفال هم به خوانند
بايد خوب انتخاب نمود .توزيع جايزه مواقع معينه دارد.
موقع توزیع جوایز
يکی از عمدهترين مواقع توزيع جايزه جشن بزرگ مدرسه است که اولياي امور و معارف پروران در آن
موقع جمع شده و در حضور آنها جايزهها توزيع میشوند .اين کارها سبب تشويق معلم و اولياي اطفال
خواهد بود پس بدين وسيله میتوان اولياي اطفال را در معارف ذي نفع کرد.
 - 8از بردن اطفال به گردشگاههاي مفيد و علمی.مثالً بردن آنها به اکبرآباد .ضمناً معلم اطفال را متوجه
نکات جغرافيايی میکند .مثالً منافع رودخانه و قنات را براي آنها بيان مینمايد که در موقع تدريس
سبب سهولت کارش گردد .و اين يک افتخار بزرگی است که شاگردان با معلم به گردش بروند.
اينها که عرن کردم اقسام اجر بود .حاال میخواهيم ،بدانيم که اجر چگونه بايد باشد}80{.
چگونگی اجر
 -1اجر بايد کار و اخالق شاگردان را تشويق کند ،بدون اينکه توليد کبر و غرور در آنها بنمايد.
-2اجر اجرت نيست که شاگرد براي اخذ آن کار کند .مثلاينکه مسلمانان نادان نماز میخوانند براي
آنکه به بهشت بروند.پس نبايد شاگرد کار کند که اجرت بگيرد ،بلکه کار کردن وظيفه شخصی او است.
 -3در صورتی که شاگردي کارکرده ولی موفق نشده بايد به او هم اجر داد اگرچه شاگرد آخر کالس
باشد -4 .در دادن اجر معلم بايد عادل محض باشد .پس اگر شاگردي را که معلم بيشتر به او توجه دارد
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دارد در موقع اجر دادن به ديگران ترجيح دهد هم از اقتدارش کاسته میشود و هم مقام اجر برطرف
میگردد.
 -5نبايد زياد اجر داد  :زيرا که قدر امر از ميان میرود .در هفته يک و يا دو مرتبه کفايت میکند.
 -6در دادن اجر زياد هم نبايد خست نشان داد :زيرا که اجر سبب میشود که شاگرد معلم را دوست
بدارد و نيز سبب تشويق شاگرد میشود.اين بود مطالب راجعه ،به اجر .حاال از تنبيه گفتگو کنيم.
تنبیه
تنبيه ممکن است عبارت باشد از :
-1نمره بد{}81
-2مالمت در حضور شاگردان يا در حضور مدير يا مفتش يا تنها ،ولی مالمت بايد راجع به تقصيرات
معمولی باشد.
-3محروم کردن شاگرد از قسمتی از تنفس و تفريح ،مخصوصاً میگوييم قسمتی از تفريح زيرا هر تقصير
شاگرد زياد باشد ،احتياج به حرکت و تفريح از ميان نرفته است.
-4نگاهداشتن شاگرد بعد از رفتن شاگردان ديگر در تحت نظارت معلم يا مستخدم و غيره.
-5اخراج موقتی شاگرد از مدرسه ،اين قسم از تنبيه خيلی اهميت دارد ولی بايد در مواقع مهمه استعمال
کرد و بيش از دو يا سه روز نبايد طول بکشد.
تنبيه جسمانی از قبل کتک ،چوب ،شالق ،فلکه[فلک] معايب بسيار دارد.
معایب تنبیه جسمانی
-1به سالمتی بچه ممکن است ضرر برسد .در حين تنبيه کردن ممکن است شالق به اعضاي طفل
خورده و ناقص شود.
 -2تنبيه جسمانی ممکن است سبب تحقير فوق العاده شاگرد شود.گاهی از اوقات به اندازه سبب دماغ
سوختگی طفل میشود که از مدرسه خارج میشود و ديگر دنبال تحصيل نمیرود و اين نتيجه تنبيه
جسمانی را خودم بکرات ديدهام.
-3شان معلم نيست که بچه را تنبيه کند.
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 -4شان طفل نيست که تنبيه جسمانی شود}82{.تنبيه براي چهار پايان است بلکه آنها را هم نبايد
تنبيه کرد.
 -5ممکن است سبب ياغی شدن و فحش دادن طفل شود.
-6ممکن است توليد عبوديت ظاهري و موذي گري نمايد.
طفل در ظاهر مطيع و منقاد است ولی در باطن دشمن معلم است.در فرانسه تنبيه جسمانی اکيداً قدغن
میباشد .در ايران نمیتوانيم يک مرتبه ترک کنيم ولی بايد کمکم آقایان معلم عادت کنند به اين
که اطفال را جز در مواقع ضروري کتک نزنند که آن هم به تدريج از ميانه بر افتد.
اين بود اقسام تنبيه مقصود از تنبيه چيست؟
مقصود از تنبیه
از لفظ تنبيه میتوان پی به معناي آن برد و آن اين است که طفل را آگاه کنيم که اخالق يا کار خود را
بهتر کند .بنابراين مقصود به بينيم[ببينيم] تنبيه چگونه بايد باشد.
چگونگی تنبیه
ا -بنابر تعريفی که االن کردم تنبيه بايد به طفل اطمينان يا اقالً اميد بدهد که میتواند کار بد خود را
جبران نمايد .پس بعضی اوقات ممکن است در صورتی که طفل تکليف ننوشته يا مسئله حل نکرده باشد
او را واداريم همينقدر{}83و تکليف خوب بنويسد يا مسئله حل کند.باين ترتيب طفل غفلت يا گيجی
خود را جبران مینمايد.
( -1الف)زياد نبايد تنبيه کرد .اگر زياد تنبيه کند اين معايب را دارا خواهد بود :
[2الف] -اثر تنبيه از ميان میرود چنانکه همه آقايان به تجربه اين عيب را مالحظه فرمودهاند.
ب -طفل را به غيظ در میآورد و او را براي مقاومت حاضر میکند.
ج -طفل را از مدرسه متنفر میکند.
د -بغض معلم را در دل طفل جا میدهد .در اين صورت است که پس از خارج شدن از مدرسه هر وقت
طفل معلم را در کوچه ببيند سنگ میاندازد يا فحش میدهد.
 -3تنبيه غفلتاً نبايد باشد يعنی بايد:
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ا-قبالً يک يا دو مرتبه يا سه مرتبه خبر کرد .چنانکه خودم در موقعی که در مدرسه برتراند فرانسه
تدريس میکردم اگر شاگردي بد اخالقی مینمود مبصر را وا میداشتم که اسم او را بنويسد .اگر اخالقش
تغيير میکرد که هيچ و اال دفعه دوم و سيم باز اسم او را نوشته و باالخره تنبيه میکردم.به اين ترتيب
اغلب طفل محتاج به تنبيه نيست و در همان دفعه اول و دوم اخالقش خوب میشود.
ب  -ولی نبايد هميشه تهديد کرد و تنبيه ننمود .در اين صورت معلم را تمسخر میکنند و حرف
او{}84بیمقدار میشود.
ج  -بايد به شاگرد فهماند که مقصر است ،تا اينکه از روي ميل جبران کند.
 - 4تنبيه بايد متناسب با تقصير باشد و از حد تجاوز نکند .يعنی زياد نباشد که شاگرد نتواند جبران
نمايد .مثالً اگر طفل درس خود را ياد نگرفته معلم او را وادار کند که درسش را ياد بگيرد .و اگر تکليف
خود را بد نوشته است معلم او را وادار کند که دوباره تکليف خود را بخوبی بنويسد .اگر به مدرسه دير
آمده است او را بعد از رفتن شاگردان ديگر نگاه دارد.
 - 5معلم به آرامی خاطر و بدون غضب تنبيه کند .در اين صورت:
ا-اثر تنبيه زيادتر و محکمتر است.
ب -خشم مسلم سبب ،تمسخر و خوشحالی شاگردان بد اخالق و بد طينت میشود.
ج -فقط در يک موقع معلم میتواند غضبه کند و آن وقتی است که تقصير مهم باشد .ولی در
حين غضب معلم طفل را تنبيه نکند و بگذارد تا کالس ختم شود تا بالنسبه از خشم معلم
کاسته شده باشد.
 -6وقتی شاگرد تنبيه شد ،بايد حتماً او را وادار کرد که آن کار را بکند ،ولی معلم نبايد کينه آن شاگرد
را در دل خود نگاه دارد بلکه اگر صبح او را تنبيه نموده ،عصر او را نصيحت دهد و به کار خوب وادارد.
اينها که گفتيم اجر و تنبيه فردي بود عالوه بر اين{}85اجر يا تنبيه عمومی هم است.
اجر یا تنبیه عمومی
ممکن است بعضی اوقات مثالً هنگامی که معلم در کالس مشغول نوشتن در روي تخته است يک نفر از
شاگردان کاغذ را گلوله کرده و به سمت معلم و تخته پرتاب کند .در صورتی که مقصر معلوم نشود بايد
عموم شاگردان کالس را تنبيه کرد .چون اين نوع تنبيه از روي عدالت و استحقاق نيست و سبب دماغ
سوختگی شاگردان بیگناه میشود بايد ندرتاً و در وقت لزوم در مواقع مهمة استعمال شود.نکته ديگر
که تا کنون در ايران مراعات نشده رابطه بین مدرسه و خانواده است:
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براي تعليم و ترتيب اطفال الزم است که بين مدرسه و خانواده اطفال که هر دو مربیاند رابطه باشد و
 -1خانواده از بزرگترين عوامل تربيت طفل است.
ا -زيرا که طفل تا سن هفت سالگی در خانه خود میباشد و نفوذ خواهر و برادر و غير آنها در
او اثرات زياد دارد.
ب  -پس از اين که طفل از سن هفت سالگی به مدرسه میآيد تربيت خانواده و مدرسه مخلوط
میشود يعنی طفل بيش از چهار [و] پنج ساعت در مدرسه نيست و بعد از خروج از مدرسه
دوباره به خانه خود میرود .بعالوه روزهاي جمعه و تعطيل هم در خانه خواهد بود .بنابراين
تربيت خانواده در طفل بيشتر موثر است تا مدرسه}86{.
 -2مدرسه بدون معاونت خانواده نمیتواند موفق به تربيت طفل شود.زيرا که بدون معاونت خانواده معلم
نمیتواند ترقی شاگرد و ديسيپلين مدرسه را کامالً و بدون زحمت برقرار نمايد.بنابراين تربيت اخالقی
طفل بسته به سازش مدرسه و خانواده است .اگر خانواده هم مانند معلم مراعات حفظالصحه و نظافت را
درباره طفل نمايد ،آن وقت اين دو چيز پيشرفت میکند .ولی در صورتی که خانواده طفل مراعات نظافت
را در خانه ننمايد ،هرقدر معلم تاکيد در پاکيزگی طفل آنها بنمايد بیثمر است.
- 3بعضی از اوليا همين که اطفال خود را به مدرسه سپردند ديگر بهواسطه غفلت يا جهالت يا مشغله
زياد توجه در باره آنها ندارند .در اين صورت اطفال عادتهاي بد میگيرند و جد و جهد معلم بیفايده
است ،ولی اگر ما بين خانواده و معلم رابطه باشد ،اين عيب بر طرف میشود.
 -4بعضی اوقات از اوليا بهواسطه تنبيه ،تغيير کالس ،ندادن جايزه به اطفال آنها از مدرسه متغير و
سوتفاهم در بين پيدا میشود .در صورت رابطه اين عيب مرتفع خواهد شد.
حاال که معلوم شد رابطه بين معلم و خانواده الزم است خوب است وسايل ارتباط را بدانيم}87{ .
وسایل رابطه بین مدرسه و خانواده:
 -1ديدن اولياي اطفال در خانه آنها.البته در صورتی که عده شاگردان زياد باشد ،معلم منظماً نمیتواند
اين کار را بکند .از طرف ديگر معلم کار زياد دارد و نمیتواند اتصاالً به خانه اوليا اطفال برود.پس بايد در
ال وقتیکه طفل ناخوش سخت باشد .يا غيبت او از مدرسه
مواقع مهمه ،معلم به خانه اوليا برود .مث ً
طوالنی باشد يا اين که معلم اوليا اطفال را بهمدرسه دعوت کند ،ولی چون اوليا اغلب داراي شغل زياد
و يا اين که بیقيد هستند اين ترتيب هم بال اثر میماند .اين دعوت اوليا بايد در مواقع مهمه باشد مثل
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اينکه سو اخالق بزرگی از طفل سر زده باشد .موقع دعوت قبل از کالس يا بعد از کالس يا در موقع
تفريح بايد باشد.
 -2بعضی اوقات براي رفع سو تفاهم اوليا يا براي رفع عادت عمومی و بدي که گاه شاگردان دارند ،يا
براي فهمانيدن مضرات تکليف زياد ،يا براي پرسيدن عقايد اوليا اطفال درباره پيشرفت کار مدرسه ممکن
است آنها را مجموعاً در عصر جمعه بهمدرسه دعوت نمود.
ال
ال اشاره کردم دفتر مکاتبات است .حاال مفص ً
وسيله عمده ديگر رابطه بين خانواده و معلم چنانچه قب ً
عرن میکنم تا همه آقايان کامالً بعدها معمول دارند}88{.اوالً بايد بدانيم که دفتر مکاتبات چيست؟
 -3دفتر مکاتبات
دفتر مکاتبات دفتر منظمی است که طفل از مدرسه به خانه میبرد براي آنکه ولی او ببيند و از ترتيبات
مدرسه او اطالع پيدا کرده و آن را امضا نمايد .اين نوع دفتر هفته به هفته و يا ماه به ماه فرستاده می
شود براي مدرس[مدارس] ابتدايی ماه به ماه بايد باشد .ممکن است اين دفتر داراي دوازده صفحه و هر
صفحه متعلق به يک ماه بوده باشد .در هر صفحه اسم مواد تدريسيه در يک ستون و مالحظات در ستون
ديگر نوشته میشود .در ستونی که اسم مواد تدريسيه نوشته شده تعيين نمره متوسط شاگرد در عرن
ماه ضروري نيست ،بلکه معلم میتواند عقيده خود را بواسطه يک کلمه در خصو

هريک از مواد

تدريسيه بيان نمايد .مثالً مقابل فارسی مینويسد :رضايت بخش ،مقابل حساب :ضعيف.
در ستون مالحظات معلم متذکر میشود تمايالتی که در طفل است و بايد تشوق نمود يا مرتفع ساخت.
ولی طفل ،پس از ديدن دفتر مکاتبات عقيده خود را براي هدايت معلم در ذيل ستون مالحظات مینگارد
و بهواسطه خود طفل به مدرسه پس میفرستد .اگر خاطر مبارک باشد االن عرن کردم که مدرسه بايد
حتیالمقدور مفاد نظامنامه مدرسه را براي اولياي طفل بفرستد .جلد دفتر مکالمات و صفحه اول آن
براي اين کار از هر وسيله ديگري بهتر است .نکات مهمه نظامنامه داخلی مدرسه با بعضی نصايح {}89و
مخصوصاً تذکار اسباب و ادواتی که هر روز طفل در مدرسه الزم دارد ،در پشت جلد دفتر مکاتبات و
صفحه اول و آخر آن طبع کنيد و در دست اطفال دهيد و خود را از تکرار هر روزي مواد نظامنامه و
لوازم شاگرد يعنی کاغذ ،قلم دوات ،کتاب ،آب خشک کن و غيره راحت و آسوده نمايد .دفتر مکاتبات با
ترتيبی که برايش گفتم فوايد بسيار دارد.
فواید دفتر مکاتبات
-1پدر طفل حق دارد بداند پسرش در مدرسه چه میکند و بهتر[بهترين] وسيله که براي استطالع
دارد دفتر مکاتباتست.
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-2اين مطلب از روي تجربه بر همه شماها ثابت گشته که پدر طفل به معاونت معلم و معلم به
معاونت پدر طفل اقتدار خود را در تربيت او زياد میکند .اين معاونت به وسيله دفتر مکاتبات
میشود.
-3بديهی است وقتی به طريق مذکور بين خانواده طفل و معلم رابطه پيدا شد .يک نوع اعتماد قابل
مالحظه ميان آنها توليد خواهد شد که بايد هميشه حفظ نمود.
-4وقتی طفل دفتر مکاتبات را که در حقيقت کاغذي است که از طرف اولياي مدرسه براي پدر خود
ببرد و جواب آن را میگيرد .هر ماه با هر هفته به پدرش ارايه داد ،طبعاً حس میکند که هم در
مدرسه و هم در خانه مراقب و مواظب تحصيالت و اخالق او هستند و بدين جهت بهتر و بيشتر کار
میکند و جد و جهد در پيشرفت خود مینمايد.
-5باالخره از روي مالحظات معلم پدر می داند چه سفارشاتی به طفل خود کند و چگونه او را
تشويق در کار و تحصيل نمايد يا مانع از اخذ عادت بد شود}90{.
کنفرانس ششم زبان فارسی و طریقة تعلیم آن
 12حمل ]1298/1/12[1298
در چند کنفرانسی که تا بحال دادهام سعی نمودم حتىاالمکان بهطور کلی اصول تعليمات عملی را بيان
کنم .موضوعاتی که مطرح مذاکره قرار دادم ،مطالبی بود که آقايان مفتشين و روسا و معلمين محترم
مدارس که مرا مفتخر مینمايند از دانستن آن ناگزيراند .در حقيقت کليات اصول تعليمات عملی بيش
از آن است که بتوان در پنج يا شش ساعت محل بحث قرارداد و منظور من هم اين نبود که تمام کليات
را براي آقايان ذکر کنم بلکه مقصود اصلیام بيان آن نکاتی بود که ندانستناش جايز نيست.
ولی اصول تعليمات عملی منحصر به اين کليات نيست .طريقه و اسلوبی که براي تدريس هر يک از مواد
پرگرام بايد اتخاذ نمود جزو مهم اين علم و يا فن است و بايد در اين کنفرانسها بعرن آقايان محترم
رساند .بنابراين شروع میکنم به بيان طريقه که در تعليم زبان فارسی بايد بکار برد .ولی نظر به بیاعتنايی
و عدم توجهی که در ايران نسبت به زبان فارسی داريم ،نمیتوانم از خاطر نشان کردن اهميت و مقام
آن خودداري کنم.
پس مقدمتاً زبان فارسی چه اهميت و مقامی را داراست ؟
زبان فارسی زبانی است که مادر ما به ما ياد داده ،اولين کلمات خود را ادا کنيم}91{.زبان فارسی
آلتی است که بهواسطه آن مادر ما احساسات و خياالت خودرا در دماغ و قلب جوان ما جاي داده ،ما را
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داخل در حيات عقلی و اخالقی نموده است ،زبان فارسی زبانی است که در کوچکی استعمال نمودهايم
براي بيان اولين خياالت و احساسات خود اولين خوشحالی و غمگينی خود ،اولين خوشی و درد خود.
زبان فارسی زبانی است که براي ما اشياي محيطی که در آن زندگی میکنيم از يکديگر تميز و تشخيص
میدهد.
زبان فارسی امروزي زبانی است که شعراي ما  -فردوسی و سعدي ،حافظ و قاآنی  -حکما و فالسفه
مولوي و شيخ عطار ،شمس تبريزي و ناصر خسرو  -ابدي کردهاند.
زبان فارسی زبانی است که تمدن ايرانيان را به هندوستان و افغانستان ،ترکستان و قفقاز و ارمنستان
و بينالنهرين و عربستان و مصر برده .نفود زبان فارسی در ممالک مجاوره ايران بسيار است .ميان هنديان
تربيت شده ،نادر است شخصی که يک يا دو نفر از شعراي ما را نشناسد و اقالً بعضی از اشعار حافظ را
از حفظ نخواند.
زبان فارسی زبان اجداد ما و زبان وطن ما است که تاريخ شده مشعشع کورش و شاپور و شاه عباس
بزرگ و نادر را در آن میخوانيم.
زبان فارسی بزرگترين وسيله حفظ مليت ما است و اگر عوامل حافظ مليت شش باشد اول زبان فارسی
است دوم هم زبان فارسی ،سوم نيز زبان فارسی و چهارم{}92نگاهداري و طبع نسخ خطی فارسی.
پنجم حفظ ماثر و مفاخر ملی ،ششم حفظ آداب ورسو[رسوم] ملی .عمد ًا سه مرتبه زبان فارسی را تکرار
کردم تا اينکه اهميت آن به خوبی خاطرنشان شود« .مالحظه کنيد تاريخ هر ملتی را که وطنش به
دست اجنبی افتاده .همه شماها تاريخ ايران را میدانيد و مستحضريد که پس از جهانگشايی اسکندر و
فتح عرب و استيالي مغول چگونه ايرانيان وطن پرست ،از شاه گرفته تا شاعر ،اول وظيفه خود را احياي
زبان فارسی دانستند .اگر مايليد نظري به تاريخ بيگانگان افکند[افکنيد] .به داستان لهستان توجه کند.
پس از آنکه روسها قسمت اعظم آن را در تحت تصرف خود در آوردند ،تدريس زبان لهستانی را اکيد ًا
غدغن نمودند .لکن لهستانیهاي وطن پرست و متفرس زبان مادري خود را در خلوت خانهها به اطفال
خويش آموختند و الحال پس از يک قرن و نيم تبعيت و عبوديت مليت خود را محفوظ داشته و محتمل
است به استقالل خود برسند.
زبان فارسی يکی از مليحترين و شيرينترين السنه دنيا است و گمان نکنيد که چون زبان فارسی زبان
مادري خود بنده است ،اين عقيده را اظهار میکنم بلکه میتوانم شهادت هاي مختلفه از مستشرقين
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مشهور انگلستان و فرانسه و آلمان مانند پروفسور برون ،1موسیو هوآرت و نولدکه 2ذکر کنم .ليکن
براي اينکه از موضوع خارج نشوم به ذکر عقيده که سنت کلر تيسدال در مقدمه دستور زبان فارسی
نگاشته قناعت میکنم .مشاراليه می نويسد که زبان فارسی از حيث مالحت و شيرينی در آسيا مانند
زبان ايتاليايی است نسبت به ساير السنه اروپا}93{.زبان فارسی يکی از زبانهاي رسمی و حيه است
در اروپا .تا سال گذشته اينطور نبود ولی حال بهواسطه مقاالتی که در اين باب نگاشته شد و اقداماتی
که از طرف سفارت ايران در پاريس به عمل آمد زبان فارسی مانند فرانسه و انگليسی و آلمانی يکی از
السنه حيه است.
این زبان با آن اوصاف قویترین و بزرگترین و مهمترین عامل تربیت و تعلیم روحانی و
اخالقی طفل است .براي درک اين مساله بايد قواي روحی ،حافظه ،متخيله و اهمه و غيره را شناخت،
اهميت و مقام آنها را دانست ،پرورش و وسايل تربيت آنها را از روي بصيرت و تعمق معين کرد .ليکن
مالحظه میفرماييد که اين کار در يک يا دو کنفرانس انجام نمیگردد و عالوه بر اين انجام آن ما را
داخل در مباحث فلسه[فلسفه] خواهد کرد و چنانکه در کنفرانس اول وعده دادم حتیالمقدور از بحث
در قضاياي فلسفی و تئوري  Theorieاهتراز خواهم جست و بيشتر به چيزهاي عملی خواهم پرداخت.
معذالک نمیتوانم از بيان يک نکته خودداري کنم و آن نکته نسبت نطق با تکلم است به قوه فکريه .بدواً
عرن کنم تکلم چیست.
نوع بشر به[با] يکديگر ارتباط داخلی دارند مانند اشتراک در اصول عقلی و يک ارتباط خارجی مانند
تکلم و نطق .تکلم يک معناي عمومی دارد که عبارت باشد از حرکات چهره و دست و نوشتن و تلفظ
کردن که در حقيقت وسايلی هستند که بهواسطه آنها ما احساسات و خياالت خود را مینمايانيم.
معناي خصوصی تکلم حرف زدن است يعنی{ }94وسيله[اي] که بهتوسط آن انسان خياالت خود را
بيان میکند .منتشر میسازد و با خياالت ديگران مبادله مینمايد.
نسبت تکلم و فکر به یکدیگر:
-1تکلم است که به فکر صورت خارجی میدهد؛ تکلم مانند لباسی است که ما به افکار خود میپوشانيم.
تا فکر بهصورت تکلم در نيايد مبهم است زيرا که تکلم است که فکر را صريح و واضح میکند و آن را از
عالم خيال به عالم مادي و محسوس میآورد.

-E. G. Browne.
- Nöldeke.
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-2افکار ما نيز بهواسطه تکلم تجزيه گشته و منبسط میشود وقتیکه میخواهيد حرف بزنيد مجبوريد
خياالت خود را از يکديگر تفکيک کنيد و براي هر يک از آنها لغتی استعمال کنيد و براي تقرير آنها
را بسط دهيد.
 -3باالخره تکلم کار مغز انسان را بینهايت آسان میکند زيرا که تکلم براي هر يک از افکار ما کلمه
پيدا میکند که عالمت و نشانه و سمبل  symboleآن فکر است ،به طوري که میتوان گفت مغز انسان
از کلمات و لغات همان نوع استفاده میکند که علم حساب از ارقام.
پس از اين مقدمه عرن میکنم که ترقی و تعالی و بسط قوه فکریه و تکلم توام یکدیگرند يعنی
ترقی و تعالی تکلم بسته است به ترقی و تعالی قوه فکريه و بالعکس .قسمت اول اين مدعی بديهی است.
معموالً وقتی میخواهيم اندازه معلومات کسی را بفهميم بايد قدري با او صحبت کنيم .هنگامی که
میخواهيم اشخا

را از حيث قوه فکريه از يکديگر تميز دهيم میگوييم بايد آنها را امتحان

کرد}95{.در قرن سيزدهم مسيحی سعدي نيز همين عقيده را در گلستان گفته:
عيب و هنرش نهفته باشد

تا مرد سخن نگفته باشد

چهار قرن بعد بوالو 1شاعر معروف فرانسوي به عبارت ديگر میگويد:
"هر چه عقل خوب تصور نمود و ديد انسان خوب و واضح تقرير و بيان خواهد نمود"
مقصود سعدي و بوالو را میتوان مجمالً اينطور بيان نمود که تکلم آینه عقل و فکر است.
و اما در باب قسمت دوم مدعی چون کلمات يگانه عالماتی هستند که به واسطه آنها مغز انسان کار
میکند  -يعنی مثالً حکم مینمايد ،دليل اقامه میکند ،تعميم مینمايد ... ،صحت و صراحت فکر بسته
به صحت و صراحت تکلم است .پس معلوم شد که ترقی و تعالی تکلم و قوه فکريه تواماند .بنابراين اگر
به زبان رياضيون صحبت کنيم ،خواهيم گفت شرط الزم و کافی براي ترقی دادن قوه فکريه ،ترقی دادن
دادن تکلم است .مقصود بنده هم از تمام عرايضی که کردم ثبوت اين مسئله بود .حاال به خوبی حس
مینماييد اهميت تحصيالت فارسی چقدر است .گمان نفرماييد که تحصيل فارسی تجمل و زينت باشد.
خير! تحصيل فارسی به اندازهاي واجب و الزم است که تربيت روحانی طفل بدون آن تقريباً غير ممکن
است.
خالصه زبان فارسی را برای فواید عملی و قدر و مقامی که در تربیت طفل دارد باید مهمترین
مواد تدریسیه و مرکز و کانون تمام دروس دیگر{}96بدانید .متاسفانه حاضرم اذعان کنم که زبان
- Boileau.
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فارسی و تحصيل آن تا چند ماه قبل ابداً محل توجه نبود و در بعضی از مدارس بيشتر اهميت به زبان
خارجی میدادند تا به زبان مادري ،ولی من بعد اين طور نخواهد بود و از سال آتيه تدريس السنة خارجی
در مدارس ابتدايی ممنوع خواهد گشت .اکيداً عرن میکنم که بنده ترجيح میدهم مدرسهاي که فقط
زبان فارسی در آن خوب تدريس شود بر مدرسهاي که تمام مواد پرگرام را خوب تعليم کند و فارسی
را بد .گمان نفرماييد که اين ترجيح بنده يک نوع تصديق بالتصور يا يک حکميت قبل از رسيدگی
باشد.خير!
تدریس زبان فارسی از تدریس مواد دیگر به درجات سختتر است و اال چرا آن عده ساعات از
هفته را مختص به تعليم زبان فارسی مینمودند؟ براي چه آنقدر تمرينات مختلفه و متشکله براي تدريس
زبان فارسی بکار میبردند؟ مقصود از تمام آنها چيست؟
مقصود از تمام آنها دانستن زبان فارسی است بهطور صحيح و بکار بردن آن بهطور صحيح .براي اين
مقصود تمرينات و تحصيالت مختلفه و متشکله ترتيب دادهاند که عبارت باشد از دستور و تمرينات
دستوري امال و ديکته ،حفظی و مشاعره}97{.انشائيه ،مشق خط و مشق تکلم؛ و ما هر يک از اينها را
ال مطرح مذاکره قرار خواهيم داد ،ولی قبالً بايد بچه را به خوانا کنيم و باو قرائت فارسی را
کامالً و مفص ً
تعليم کنيم.
قرائت
قرائت وسيله بسيار عالی است براي درک و اخذ معلومات انسانی آن هم بهطور سريع و مستقل .بچه که
میتواند بخواند و خوب بخواند عاشق کتاب میشود زيرا که براي او افق تازه و غير مظنونی باز میکند
تا طفل قادر بر خواندن نيست کتاب براي او مانند يک جسم بیحيات میباشد و نمیتوان از او متوقع
ترقی بود.بنابراين اين معلم بايد متدي انتخاب کند که هر چه زودتر طفل را خوانا نمايد.
در اين کنفرانس خيال ندارم متدي که بايد در تعليم قرائت اتخاذ نمود تشريح کنم .چون اين مسئله
اهميتی به کمال دارد کميسيونی در وزارت معارف تشکيل خواهد شد و کتابهايی تدوين خواهد نمود.
بنده فقط چند نکته بر سبيل کريتيک 1و توصيه متذکر خواهم شد .متدهايی که در ايران براي تعليم
قرائت مرسوم است يک عيب بزرگ دارد و آن اين است که اسم حروف{}98برده میشود .مثالً اگر
بخواهيم به طفل ياد دهيم کلمه قالی را بخواند میگوييم قاف الف و الم ي لی يا قاف به صداي الفی قا
الم به صداي يايی لی .خودتان انصاف دهيد آيا قاف الف يا قاف به صداي الفی هيچ شباهتی و قرابتی به
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قا دارد؟ البته اذعان خواهيد کرد که اين نوع هجا کردن با کلمه ملفوظ خيلی تفاوت و مباينت دارد .در
اين صورت چگونه متوقعيد که طفل مطلب شما را ،وضع هجا کردن شما را در يابد و بفهمد.
وليکن اعتراف میکنم که در مقابل اين عيب بزرگ يک فايده بزرگ هست:
طفل در ضمن خواندن امال کلمات را از همان ابتدا فرا میگيرد و هيچ وقت فراموشش نخواهد شد .اما
چون مقصود ما در آغاز کار صحيح خواندن شاگرد است بايد متدي اتخاذ کرد که طفل به طور سريع
بخواند و خسته نشود.
متد صوتی
بهترين متد به عقيده بنده براي تعليم قرائت متد صوتی 1است .در ابتدا نبايد اسامی حروف را به طفل
آموخت بلکه بايد اصوات آنها را ياد داد .يعنی مثالً گفت ا ب  . .ج  . . .د ذ . .

ن  . . .ع غ ( تمام

حروف را به صداي پايين تلفظ کنيد(در مطبعه حروف اعراب دار نيست)) الخ وقتی اطفال خواندن را ياد
گرفتند ممکن است اسامی حروف را به آنها آموخت.الزم نيست حروف الفبا را به ترتيب الفبا به
ال حروف دايرهدار را
بچه{}99ياد دهيم بلکه ممکن است ،حروف را برحسب شکل از هم جدا کرد .مث ً
يک جا به طفل درس داد يا اينکه حروف منفصله را عليحده و حروف متصله را عليحده و قس عليهذا.
اشکالی که يک حرف ممکن است پيدا کند بايد حتیالمقدور کم کرد .در باب حرکات عون صدا باال
صدا ،پايين صدا وسط با زير و زبر پيش ممکن است گفت الف مفتوح و مکسور و مضموم و همچنين آ،
اي ،او.
در باب اقسام خط عقيده بنده اين است که در ابتدا خط نسخ تعليم شود ،بهتر است زيرا که اين خط
درشت و خشن بهطور کلی مرکب از خطوط مستقيمه است و به همين جهت يادگرفتنشان براي طفل
آسانتر و عملیتر است.
بنابراين توصيهها کلمه قالی را اين طور تهجی خواهيم نمود .ق ا :قا :ل اي:لی .مالحظه میفرمائيد چقدر
ق(مکسور) آ با قا و ل(مکسور) اي با لی قريبالتلفظ و شبيهاند و به همين جهت به فهم اطفال نزديک.
تصور نفرماييد که قبل از سن شش نتوان به طفل قرائت را آموخت .متدهاي مخصوصی براي تعليم
قرائت به اطفال بين دو سال و شش سال وضع کردهاند که عمدهترين آنها عبارتست از:

1

 پيشتر ميرزا حسن رشديه(بنيانگذار مدارس جديد در ايران) از اين شيوه استفاده کرده است .ر.ک :رشديه ،حسن. 1321ق ،.هداية التعليم فی اصول تدريس بداية التعليم؛تعليم نامة بداييّة رشديه ،تهران[:بی نا].
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ال
 -1متد صوتی و حرکتی اگر معلم میخواهد صوت ش را به طفل بياموزد بايد براي او{}100مث ً
نقل کند که االغدار وقتی خر خود را نگاه میدارد میگويد ش ش ش  ...و در ضمن بايد ش را روي
تخته بنويسد و هر دفعه که میخواهد بچه «ش» را بنويسد يا وقتی شکلش را ديد صوتش را به خاطر
آورد بايد خود را مثل االغدار حرکت داده و بگويد ش ش ش  . ...و براي تعليم صوت و شکل ق بايد
مانند کالغ بگويد قار قار و قس عليهذا.
 -2متد حروف متحرك :هر حرفی در روي قطعه مقوا درشت نوشته شد[شود] و دور آن منقش يا
مصور گشته و اطفال آنها را مانند حروف چينهاي مطبعه با هم ترکيب میکنند و میخوانند.
 -3متد تصویری :براي هر حرفی يک تصويري در دست داريم و وقتیکه میخواهيم طفل به ياد يکی
از آنها بيفتد تصوير معهود را باو نشان میدهيم .مثالً در صورتی که حروف ط را به بچه آموخته باشيم
تصوير طوطی را که باو ارايه داديم به ياد ط میافتد .اين متد ثالث چنانکه مالحظه میفرمايد فقط
کمکی به حافظه طفل میکند و طفل بايد قبالً حروف را ديده باشد .اين سه متد اخير را فقط براي مزيد
اطالعتان عرن کردم بديهی است که ما بايد اول مدارس ابتدايی حاليه را به صورتی که شايد درآوريم
و بعد بپردازيم به مدارس اطفال خورد{}101سال يا مدارس مادري که در آن بچههاي بين دو سال و
شش سال تربيت و تعليم می شوند.
قبل از ختم اين کنفرانس میخواستم شمه[اي] از محسنات متدي که قرائت و کتابت را در آن واحد
میآموزد .عرن کنم اين متد در ايران در اغلب مدارس جديد مستعمل است و ما اميدواريم در مکاتب
و دبستانهاي نيز معمول گردد ،زيرا که:
-1چون طفل گاهی می خواند و زمانی مینويسد کارش دائم در تغيير است .به همين جهت يک نوع
تفريحی دارد.
-2تجربه نشان میدهد که ترقی طفل زودتر حاصل میشود.
 -3بچه يک نوع غرور و خوشنودي مخصوصی دارد و وقتی میتواند (بعضی کلمات را از قبيل اسم
خودش بنويسد.
 -14استعمال اين متد موافق با علم به احوال روح است .علم به احوال روح به ما می گويد طفل محتاج
به حرکت کردن و جنبش است .در اين متد هم بهواسطه خواندن و مخصوصاً نوشتن اين نکته مهم
منظور شده است .بعد از آن که طفل الفبا را آموخت اول کتابی که باو میدهند بايد داراي اوصاف ذيل
بوده باشد:
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اوصاف کتاب اول قرائت:
 -1بايد داراي اوصاف عمومی کتاب خوب که در کنفرانسهاي سابق عرن کردم باشد .عالوه بر آن بايد
قصههاي شيرين و کوچک و مضحک داشته باشد}102{.
 -2بايد محتوي افسانههاي کوچک شيرين باشد.
 – 3ضربالمثلهاي معمولی و شيرين و ساده داشته باشد.
 -4حروف طبع آن بسيار درشت باشد و رفته رفته ريزتر شود.
 -5کلمات از يکديگر فاصله داشته باشد.
-6اشکال و تصاوير متعدد با سليقه و قشنگ داشته باشد}103{ .
کنفرانس هفتم  19حمل ]1298/1/19[ 1298
در کنفرانس گذاشته مختصراً از اهميت زبان فارسی صحبت نمودم و نصايحی چند راجع به تدريس
الفبا عرن کردم .حال فرن میکنيم که طفل میتواند فارسی را بخواند و بايد باو ياد بدهيم که روان
بخواند .ما روان خواندن را قرائت اعتيادي میناميم.
قرائت اعتیادی
در موقع خواندن شاگرد بايد روان و به صداي بلند بخواند .بنابر اهميت قرائت اعتيادي عده ساعات
تدريس آن تقريباً بايد از اين قرار باشد.
در سال دوم روزي دو مرتبه و در هفته دوازده مرتبه ،در سال سيم و چهارم هفته[اي] سه مرتبه ،در
سال پنجم و ششم هفته[اي] دو مرتبه.
اين نوع قرائت بايد داراي سه وصف باشد:
-1با اطمينان خوانده شود.
-2صريح و واضح باشد.
 -3بليغ باشد.
چه وقت قرائت داراي اين سه وصف خواهد بود؟ گفتيم بايد
 -1با اطمینان خوانده شود .چه وقت به چه با اطمينان{}104میخواند؟ وقتیکه
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ا -ترديد نداشته باشد.
ب -تکرار نکند.
در اين موقع معلم بايد مراقب باشد که بچه:
 -1بعد از هر جمله نفس بکشد .بدبختانه در فارسی عالمتی که نشان دهد در حين قرائت کجا
بايد نفس کشيد يا کجا بايد تامل کرد ،نيست .چنانکه مشاهده میکنيم کمکم عالمات زبان
فرانسه مانند نقطه ،ويرگول ،دو نقطه در زبان فارسی متداول میشود.
نفس کشيدن در موقع خواندن از سه نقطه نظر مفيد است :از نقطه نظر حفظالصحه ،تربيت
روحانی و تربيت اخالقی.
 -2در موقع خواندن طفل بايد تنه را راست نگاه دارد و تکان ندهد .اغلب از شماها از درب
مکتب خانهها گذشتهايد و مالحظه نمودهايد که چگونه اطفال تنه را مانند يک مکانيسم بیاراده
حرکت میدهد ،و وقتی که بزرگ میشوند اين عادت زشت در آنها باقی میماند.
 -3دهاش باز باشد .اگر در موقع خواندن دهانش باز نشود ،درست نمیتواند تلفظ کند.
 -4دندانهايش را از يکديگر جدا کند .زيرا بسياري از اصوات به واسطه دندانها تشکيل
میشوند .اگر دندانها بهم چسبيده باشند تلفظ ناقص خواهد بود.
 - 5شمرده بخواند}105{.
وصف ثانوي قرائت آنست که
 - 2قرائت صریح و واضح باشد
براي آنکه طفل بهطور واضح بخواند بايد وقت براي ديدن کلمه داشته باشد .پس از آنکه کلمه را ديد آن
ال بدون جويدن تلفظ کند يا اينکه به
وقت میتواند بخواند و تلفظ کند .هر کلمه را که میخواند کام ً
اصطالح نصف کلمه را نخورد .براي صريح بودن معلم بايد غلطهاي شخصی مثل بدى لهجه ،لکنت زبان
را تصحيح کند و تغيير دهد .بايد معلم مجبور کند شاگردان را در حينی که گوش می دهند ،نگاه هم
بکنند .زيرا در اين صورت هم قوه سامعه و هم قوه باصره کار میکنند و طفل درس را بهتر فرا میگيرد.
-3قرائت بلیغ باشد
يعنی بهواسطه تغييرات آهنگ ،آهستگی و بلندي صدا به ما احساسات و خياالت مولف را بفهماند .براي
اينکه قرائت بليغ باشد معلم بايد:
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ا-سعی کند که بچه ها دو وصف مزبور را (اطمينان و صراحت) در قرائت کامالً مجري دارند
ب -سعی کند که آهنگ اطفال را تغيير دهد بهواسطه تغير آهنگ است که درس موثر خواهد
شد.
ولی البته معلم آهنگ بچه را نمیتواند تغيير دهد مگر در صورتیکه طفل معناي عبارت را بفهمد .پس
بايد درس را براي اطفال بيان و تشريح کرد .از آنجا است لزوم تفسير قرائت{}106
قرائت مفسر
هر قرائتی بايد مفسر و مشرح باشد .مرام و مقصد ما صحت و بالغت است .وسيله نيل به اين مقصد
چنانکه عرن کردم تفسير و تشريح و بيانات معلم است.پس بايد بدانيم که معلم چگونه بايد درس بدهد:
ا -معلم يک مرتبه متن را با صداي بلند و با رعايت آهنگ میخواند.
ب  -مطلب و معناي آن را بهطور خالصه براي شاگردان میگويد.
ج -بعد يکی از شاگردان را وا میدارد ،که همان درس را بخواند.
د-در آخر هر مطلب (نه در وسط جمله) معلم شاگرد را نگاه میدارد و براي او يا خودش
اصطالحات و جمل مشکل و لغات سخت را بيان میکند ،يا اينکه به واسطه سوال يک نفر از
شاگردان را وا میدارد که اين کار را بکند.
ولی البته بيان اصطالحات را معلم بايد از پيش حاضر کرده باشد .چون متن کتاب موافق قوه شاگردان
بايد باشد عده لغات بيان کردنی زياد متعدد نيست(منتها از  5تا ده لغت در هر دفعه) .معلم میتواند به
وسايل ذيل لغات را براي شاگردان بيان کند:
 -1نشان دادن مدلول لغت .مثالً اگر کلمه ساعت{}107را طفل نفهمد ممکن است يک ساعت جيبی
آورد و باو نشان داد.
 -2اگر خود مدلول لغت نادر است و يا آوردنش بهمدرسه مشکل آن وقت معلم تصويري از آن خواهد
کشيد -3 .اگر دو وسيله فوق براي معلم ممکن نيست معلم مدلول لغت را شرح میدهد.
 -4براي بعضی لغات میتوان لغت متضاد و يا قرينه را گفت.بعضی از آقايان معلمين میگويند لغات بيان
کردنی درس زياد است .اين تقصير مولف است زيرا کتاب قرائتی اطفال در هر دفعه بايد پنج تا ده لغت
بيشتر نداشته باشد .مؤلفين ايرانی براي نشان دادن کماالت خود لغات صعب و مغلق در کتب ابتدابی
استعمال میکنند.اين بيانات حتی االمکان مختصر باشد تا دروس قرائت از موضوع خارج نشود.اين نکاتی
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به يک يا چند کالس ندارد ،بلکه شامل همه کالسها

که براي قرائت زبان فارسی عرن کردم اختصا
است.

 - 5براي سال پنجم و ششم بعضی نکات ديکر هم بايد ملحوظ شود .از آن جمله معلم میتواند بعضی
سواالت و بيانات تاريخی و جعرافيايی و دستوري از طفل بنمايد .مثالً وقتی در ضمن قرائت به اسم
مامون رسيد معلم از طفل میپرسد مامون که بوده است}108{.همينقدر که شاگرد بگويد يکی از
خلفاي بنی عباس است ،کفايت میکند .در جغرافيا وقتی به شهري رسيديم اول از طفل محل آن را
میپرسيم .ولی البته اين سواالت بايد از چيزهاي مهم باشد که معلم بداند شاگرد نمیداند.مثل اينکه از
شاگرد بپرسد مداين چيست و کجا است.
در دستور مثالً مشتقات يک کلمه را از شاگرد بپرسد .اگر در متن به کلمه (ديده) برخورد مشتقات آن
را که عبارت باشد[باشند] از ديدن ،بينند ،بينا ،بينش و بينايی و غيره از شاگرد بخواهد .عالوه بر سواالت
تاريخی و جغرافيايی و دستوري معلم میتواند در سال ششم از طفل سواالت ادبی هم بنمايد .مثل اين
که
 -1معلم نشان میدهد که چرا مولف لغت را استعمال کرده و قرينه آن را مثالً استعمال نکرده .معلم
میگويد براي اينکه اگر مولف فالن لغت را استعمال مینمود معنی تغيير میکرد يا اين که قشنگ
نمیشد ،يا اينکه مقصود او را نمیرساند و . ....
 -2چرا مولف فالن کلمه را در فالن جا قرارداده[است ،.آن وقت معلم بيان میکند که اگر فالن کلمه را
تغيير مکان دهد قافيه بهم میخورد يا زيبايی جمل[جملهها] بر طرف میشود و . ...
 -3خياالت متن را از هم تفکيک کند .مثل اينکه بهطور کلی در يک حکايت ابتدا مقدمه و محل وقوع
آن را شرح میدهد و بعد حقيقت واقعه و باالخره نتيجه را}109{.
 -4باالخره در اطاق پنجم و ششم بعد از اتمام قرائت معلم وادارد شاگردان را که مختصر درس را بنويسند
تا از طفوليت عادت کنند.
و[ -]5براي اينکه قرائت بليغ باشد بايد شاگردان از معلم تقليد کنند.
در وقتی که شاگرد میخواند اگر معلم ببيند که آهنگ طفل بد است میتواند بعضی جملی[جمالتی]
که خوب نمیخوانند يک يا چند مرتبه تکرار کند.
قرائت دسته جمعی
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در بعضی اوقات که عده شاگردان زياد باشد و نوبت خواندن هر يک دير برسد ممکن است معلم آنها
را سه سه يا پنج پنج وادارد با هم بخوانند .اين نوع قرائت را قرائت دسته جمعی میناميم.
در اين نوع قرائت معلم بايد زياده مراقبت در صراحت و صحت کلمات داشته باشد.
 -1وادارد شاگردان را که کلمات را از هم جدا کنند و شمرده شمرده بخوانند.
 -2مراقب باشد که با آواز نخوانند .اين نوع قرائت را بايد کمتر استعمال نمود .البته قرائت را بايد از روي
کتاب نمود و کتاب قرائت ممکن است دو نوع باشد:
 -1منتخب از شعرا و نويسندگان بزرگ.
 - 2مختص به شاگردان يعنی براي آنها نوشته شده باشد}110{.
براي کالسهاي اول و دوم و سوم و حتی چهارم نوع اول که منتخب از شعرا و نويسندگان باشد ،زياد
سخت است .بايد کتابهايی که مخصو

آنها نوشته شده است به آنها درس داد .ولی در کالس پنجم

و ششم کتابهايی که منتخب از شعرا و نويسندگان باشد درس داد .يک نوع ديگر از قرائت هست که
خيلی اهميت دارد و آن قرائت عمومی به واسطه معلم است.
قرائت عمومی بهواسطه معلم
مدرسه بايد کاري کند که اطفال قرائت و کتاب را دوست دارند و اين ممکن است به دو وسيله باشد:
 -1معلم خودش با قرائت و بالغت بخواند ،که آن وسيله حب قرائت و کتاب را در اطفال توليد نمايد،
موقعی که خودم در پاريس درس میخواندم معلم ما مثل يک نفر اکتور قطعات راسين 1وگرنی و ساير
شوراي فرانسه را براي ما میخواند و اين شعرا و کتب آنها در نزد من بی اندازه عزيز و گرانبها اند.
 -2بهوسيله قرائت عمومی ،چون طفل از چيزي که به آن کلمه درس اطالق شود ،خوشش نمیآيد بايد
نوعی کرد که بداند درس نيست و محظوظ شود.براي اين مساله معلم بايد هفته[اي] يک مرتبه مثالً
شبهاي جمعه با صداي بلند حکايتی را براي شاگردان بخوانند و آنها همگی گوش دهند}111{.
 -3متن قرائت بايد طوري خوب انتخاب شده باشد که حساسيت و قوه متخيله بچه را ترقی و بسط دهد
و مهيج باشد .در خاطرم میآيد روزي که معلم حمايت حکايت آتاال (از کتاب شاتو برياله[بريان]) را
براي ما خواند تمام ما گريه کرديم .بعضی از حکايات مال نصرالديل[نصرالدين] که خوب و مضحک و
قشنگ است ،براي اين نوع قرائت مناسبت تام دارد.
1

- Racine.
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 -4اين نوع قرائت بايد اجري باشد براي شاگردان ،مثالً معلم به آنها میگويد اگر در هفته خوب کار
کنيد شب جمعه نيم ساعت براي شما کتاب خواهم خواند.
تا بحال ما فقط از قرائت صحبت کرديم .بديهی است که بايد به طفل نوشتن را هم ياد دهيم .پس جاي
آن است که قدري کتابت و مشق را موضوع بحث قرار دهيم.
 -2کتابت و مشق
کتابت وسيله بزرگی به بچه میدهد براي تاديب شخصی او و معاشرت با هيئت اجتماعيه در يکی از
کنفراسهاي پيش بطور خيلی مختصر از نطق و تکلم صحبتی ميان آمد .حاال عرن میکنم که عبارت
مکتوب تمام محاسن نطق و تکلم را داراست .عبارت مکتوب مانند نطق و تکلم خياالت را واضح و صريح
میکند .همه شماها مرا براي نوشتن ،مجبوريد اول افکار خود را جمع کرده ،صريح نموده و بعد آنها را
به رشته تحرير درآوريد}112{.باالتر عرن کنم[کردم] :عبارت مکتوب قادرتر و باالتر از نطق و تکلم
است.
زيرا که بر خالف نطق و تکلم عبارت مکتوب در فضا و زمان منتشر میشود .عبارت مکتوب را میتوان
در اقصی بالد عالم برد و اگر حادثه[اي] مانند استيالي مغول و يا فتح عرب روي ندهد ،عبارت مکتوب
هزاران سال عمر خواهد کرد .پس بايد به بچه هرچه زودتر نوشتن را ياد بدهيم .ولی نوشتن آنها کافی
نيست بلکه بايد خوب هم بنويسد.خط خوب آنست که قشنگ ،واضح ،خوانا و به اندازه کفايت درشت
باشد.
تميز دادن خط خوب غريزي است به اين معنی که هرکس داراي حس زيبايی و قشنگی است .سابقاً به
مشق و خط خوب خيلی اهميت میدادند .متاسفانه در اين چند سال اخير غفلت شده و خط خوب از
ميان رفته و حاال کم کم اهميت پيدا میکند .خط خوب يکی از بزرگترين و بهترين و مفتخرترين
صنايع و ماثر ايرانیها است و نبايد برطرف شود و بايد آقايان مفتشين در مدارس خيلی اهميت به آن
بدهند و شاگردان خوشنويس را تشويق کنند و به اين وسيله ديگران را هم تحريک نمايند}113{.خوش
نويسی نشان میدهد :زرنگی ،لياقت ،قابليت ،سليقه و ادب طفل را.
زيرا کسی که خوب مینويسد در خيال دارد که به خواننده زحمت و صدمه نرسد .ولی خط خوب ،سريع
هم بايد باشد .بعضی از منشیها هستند که در تمام روز بيشتر از سه چهار عريضه نمیتوانند بنويسند.
به آسانی ممکن است اطفال را داراي خط سريع و خوانا نمود .براي اين کار دو وسيله است :
-1يکی وضع اسلوب و متدي که در مشق بايد اتخاذ کرد.
 -2ديگر مراقبت تامه.
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کالس چهارم مدرسه متوسطه ثروت و کماليه را ديدهام که تقريباً همه شاگردان بواسطه مراقبت
فوقالعاده معلم خيلی خوب مینوشتند .مراقبت نبايد فقط در مشق بخصو

باشد بلکه در هر چيزي

که طفل ،مینويسد.
مشق خط
بنابر پرگرام رسمی وزارت جليه[جليله] معارف از سال اول تا ششم مشق خط هست .و مقصود ما از
مشق داشتن{}114خط خوب و سريع است و مهمترين وسيله آن سعی درمشق خط است .نبايد در
تمام عمر سعی کرد و وقت را تلف نمود مثل بعضی از منشیها.
مشق خط از حيث آسانی و دشواري بايد مدرج و تصاعدي باشد يعنی ابتدا بايد ساده و آسان و بعد
رفتهرفته مشکلتر شود و در ايران اغلب شروع می افتد به نوشتن يک سطر ولی بايد:
 -1شروع کرد به تعليم حروف متحدالشکل و عناصر ساده که بر حسب نظم منطقی مرتب شده باشند.
مانند:
ب ،ك ،ف
ل ،ن ،ق
ح ،ع ،غ
شاگردان بايد تا مدتی اين حروف را مشق کنند.
 -2فقط خط درشت بايد تعليم داد ،مقصود از مشق اين است که دست بچه قوت پيدا کند .براي اينکه
خط ريز را خوب بنويسد ،وقتی خط درشت شد:
ا -شکل هر حروف بهتر تفصيل داده میشود .
ب  -بهتر بيان میشود.
ج -بچه آسانتر میتواند از سر مشق تقليد کند.
 -3درشتی بايد مناسب با دستی باشد که مینويسد.
-4معلم بايد مراقبت تام داشته باشد در اينکه شاگردان همه تکاليف خود را خوب بنويسند .تکاليف آنها
عالوه بر اينکه بايد بخط خوب باشد اين نکات هم بايد منظور شود}115{:
ا -جاي عنوان خوب و مناسب باشد.
ب -مابين عنوان و تکليف فاصله باشد.
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ج  -نصف کلمه در يک سطر و نصف ديگر در سطر ديگر خيلی بد است.
د -وقتی خيال عون شد سر سطر بايد نوشته شود .بدون اين ترتيبات يک صفحه هر قدر خوب
نوشته شده باشد ،باز بد است}116{.
کنفرانس هشتم
 23حمل ]1298/1/23[1298
در دفعه گذشته صحبت ما راجع به مشق خط ناتمام ماند و چيزهايی که در آن باب عرن کردم از
کليات بود .حال بايد بطور مفصل جزييات آن را ببينيم .پس اوالً در خصو

سر مشق گفتگو کنيم.

سر مشق
بايد هم سر مشق عمومی داد و هم سر مشق خصوصی.
سرمشق عمومی
سر مشق عمومی عبارت از سرمشقی است که معلم روي تخته سياه ،با خط درشت بطوري که همه
کامالً ببينند ،مینويسد .در ضمن نوشتن نکات هر حرفی را بيان میکند؛ اگر حرفی يا کلمه صعب است
چند مرتبه مکرراً بنويسد و همه نگاه کنند .ولی آيا سر مشق عمومی کافی است ؟ خير!
ا -چون در روي تخته زياد درشت نوشته میشود ،براي بچه مشکل است متناسباً آن را کوچک
کند.
ب  -چون نزديک تمام شاگردان نيست به اين جهت بعضیها که چشمشان ضعيف است ،بخوبی
نمیبينند.
ج-آنهايی که از پهلو می بينند شکل حروف را کج و معوج میبينند}117{.
د -هر حرفی را که بچه مینويسد بايد سرش را بلند کند و به تخته نگاه کند .اصالً اين نکته را
نبايد فراموش کرد که سر مشق عمومی فقط براي بيانات وتوضيحات است.
سر مشق خصوصی
سر مشق خصوصی بواسطه معلم در روي دفتر يا کاغذ نوشته میشود .اين نوع سر مشقها بايد در دفاتر
مشق چاپ شده باشند .متاسفانه در ايران دفتر مشق چاپ شده نداريم .در صورتیکه شاگردان کالس
زياد باشد و معلم نتواند براي هر يک سر مشق عليحده بنويسد در آن موقع دفاتر سر مشق چاپی را بکار
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میبرد.سر مشق خصوصی عيبی که دارد اين است که ممکن است معلم خوش خط نباشد.در اين صورت
شاگردان هم عادت به بد خطی میکنند يا اينکه مدرسه مجبور خواهد شد معلم خوشنويس عليحده
داشته باشد .ولی از طرف ديگر چون سرمشق خصوصی نزديک به شاگردان است داراي يک وصف عمده
است :
سر مشق خصوصی در واقع هادي حقيقی است که شاگردان را به خوشنويسی رهنمايی میکند .ولی
بايد معلم مواظب باشد که شاگردان کامالً از سر مشق تقليد کنند نه اينکه هر چه پايين میروند از خط
باالتر تقليد کنند .براي تعليم مشق خط دو طريق است}118{.
طرق تعلیم مشق خط
 -1طريقه تمثل :و آن به اين طريق است که حروف بطور نقطه چينی چاپ شده و شاگرد توي آن
نقطهها را پر میکند .اين طريقه تعليم تاکنون در ايران معمول نبوده مگر شايد رسمالخط کاتب الخاقان
که بنده نديدهام .اين ترتيب فقط براي سال اول و دوم خوب است .زيرا اگر اين ترتيب در ساير کالسها
هم مداومت داده شود بچه عادت میکند که هميشه يک چيز متدي او را هدايت کند و حال آنکه بايد
از خود بديهت داشته باشد.
-2طريقه تقليد :از سال سيم به بعد که از سر مشق تقليد میکند .اين تقليد هم سبب بديهت است و
هم چشم و دست او را تربيت میکند و عقل و هوش بچه را زياد میکند.
درس مشق خط
بنابر نصايح و دستوراتی که تا بحال دادم چطور بايد معلم مشق وقت خود را در اطاق بگذراند؟ معلم
مشق میتواند وقت خود را به سه قسمت منقسم کند.
قسمت اول
بديهی است که ابتدا بايد قلم شاگردان را تراشيده ولی بايد هميشه در نظر داشت که در کالسهاي باال
مثالً در کالس ششم شاگردان بايد بتوانند قلم خودشان را بتراشند}119{.پس از تراشيدن قلم نوشتن
سرمشق عمومی است .روي تخته سياه و بيانات الزمه شفاهی بواسطه معلم.
اگر معلم دفتر مشق يا سرمشق چايی دارد به شاگردان میدهد و اگر ندارد هر سه هفته يا يک ماه يک
دفعه سرمشق روي قطعه به آنها میدهد.
قسمت دوم
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معلم به شاگردان میگويد هر يک سطري بنويسيد .در ضمن اينکه شاگردان مشغول نوشتن سطر هستند
خود معلم دور میزند و مواظب میشود که شاگردان :راست بنشينند ،خم نشوند ،قوز نکنند ،سر خود
را خيلی نزديک کاغذ نبرند(هميشه مابين ورقه و چشم شاگرد يک چارک فاصله باشد) ،سر را زياد پايين
نيندازند ،قلم را در دست درست بگيرند و فشار ندهند و کاغذ به اندازه دست درست آنها باشد و طول
قلم مناسب با دست آنها باشد.
اگر معلم مشاهده کند که اغلب قسمتی از سر مشق را بد تقليد میکند همان قست را مجدداً روي تخته
شرح میدهد.
قسمت سوم
معلم مینشيند و هر يک از شاگردان سطري که نوشتهاند نزد او آورده که آن را حک و اصالح و تصحيح
کند}120{.
اگر عده شاگردان کالس زياد باشد هر دفعه عده[اي] را تعليم خواهد داد .تا بحال ديديم چگونه میتوان
به شاگرد خواندن و نوشتن را با اسلوبی مطلوب که موافق با علم با احوال روح و حفظالصحه باشد
آموخت .ولی خواندن و نوشتن کافی نيست:
بايد به طفل ياد بدهيم که چيزي که ديگران میگويند يا مینويسند ،بفمهد و بتواند در عين حال
خياالت و احساسات خود را به ديگران تفهيم کند .براي نيل به اين دو مقصود يک عده تحصيالت و
تمرينات بايد بکار برد .چنانکه سابقاً هم عرن کردم .يکی از آن تحصيالت دستور است.
 -3دستور
دستور در حقيقت فلسفه زبان است ،نبايد تصور کرد که دستور عبارت از يک عده قوانين و قواعد مطلقی
است که بايد جبراً در حافظه اطفال جاي داد .بلکه بايد هميشه معلم اين نکته را در خاطر داشته باشد
که دستور عبارت از قواعدي است که از خود زبان فارسی استخراج شده است .همانطور که اين قوانين
و قواعد را پيدا کردهاند ،همانطور هم بايد آن را تدريس نمود .ممکن است يک نفر بدون تحصيل دستور
زبان فارسی را بداند .بطور کلی هرکس میتواند زبان مادري خود را بدون دانستن دستور آن صحيح
استعمال کند .بنابراين تدريس دستور به عقيده بنده از سال چهارم به بعد{ }121کفايت میکند ولی
اين تدريس بايد استداللی و عقلی باشد بطوري که بچه فرا گيرد.
براي تدريس دستور بايد هميشه در نظر داشت که فارسی را نبايد بر حسب دستور تکلم نمود بلکه بايد
دستور را از زبان فارسی استخراج نمود.
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بواسطه راهنمايی و کمک معلم شاگرد از خودش مثالهاي چندي میزند و قانون و قاعده دستوري را
کشف میکند بدين طريق:
ا -خود معلم يک مثال میزند.
ب  -بعد وا میدارد شاگردان چند مثال شبيه به آن بزنند.
ج -همه آن مثالها را معلم روي تخته مینويسد يا میگويد يکی از شاگردان بنويسد.
د -اطفال را وا میدارد که به دقت قاعده را که در آن مثالها هست و منظور او میباشد مشاهده
کنند.
ه -وا میدارد شاگردان را براي آن قاعده دستور و فرمول پيدا کنند.
به آقايان محترم توصيه میکنم امثالی که در دستور میزنند ذيروح و راجع به زندگانی يوميه باشد.
براي توضيح و تفهيم عرايض خود يک مثال میزنم.
مثال برای دستور
فرن کنيم معلمی میخواهد قاعده (را) را که عالمت مفعول صريح است به شاگردان درس دهد و بدو ًا
خود معلم يک مثال میزند:
حاال درس را میگويم(فشار را روي را آوريد){}122
و بعد اغلب شاگردان را وامیدارد که ازخود امثال ديگري شبيه به آن بزنند از اين قبيل :ما درس را
میشنويم ،تکليف را فردا پس خواهيم داد ،تمرين را مینوسيم ،تخته را میبينيم... ،
آن وقت معلم از شاگردان میپرسد کلمات درس ،تکليف ،تمرين ،تخته ،در اين عبارات چه مقامی دارند
؟
شاگردان در جواب میگويند اين کلمات مقام مفعولی را دارا میباشند (البته در دروس قبل حاالت
مختلفه اسم را خواندهاند)معلم میپرسد که بعد از اين مفعولها چه در آمده .
شاگردان جواب میگويند که بعد از اين مفعولها (را) در آمده ،آن وقت معلم از شاگردان میپرسد :آيا
پس از مفعول بايد عالمت (را) در آورد؟ اغلب شاگردان جواب میدهند  :بلی
سپس معلم میگويد  :اگر میگفتم حاال درسی می گويم(فشار را روي ياي درسی آوريد) و يا اينکه اگر
شما بگوييد:
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تکليفی فردا پس میدهيم ،تمرينی مینويسيم ،تخته[اي]میبينيم و پس از کلمات درس ،تکليف
"تمرين" «را » الزم بود؟
شاگردان در جواب میگويند خير! معلم میپرسد چون بعد از اين کلمات (ي) در آورديم}123{.
چه شد؟ شاگردان در جواب میگويند اين اسامی يعنى مفعولها غير معين شدهاند.
معلم میپرسد :پس بايد مفعول چطور باشد که عالمت را بگيرد ؟شاگردان میگويند :مفعول بايد صريح
و معين باشد تا «را» بگيرد.
آن وقت معلم يکی از شاگردان را و امیدارد که اين قاعده را به شکل فورمول روي تخته بنويسند:
قاعده -در آخر مفعول صريح و معين بايد عالمت را در آورد .در تدريس دستور يک نکته ديگه را هم
متذکر میشوم و آن اين است که از پروگرام نبايد تجاوز نمود .و بايد بيشتر قواعد مهمه را خاطر نشان
اطفال نمود و ضمناً بعضی از استثناها را هم به شا گرد حالی کرد.
پداگوگهاي 1قرن هفدهم فرانسه را عقيده چنين است که در تدريس دستور حتیاالمکان قواعد کم باشد
ولی تمرينات زياد به شاگردان داده شود تا آن قواعد مرکور ذهن اطفال گردد.
تمرینات دستوری
بعد از فهماندن قواعد دستوري و اتمام درس ،بايد تمرين داد .چون قواعدي را که طفل در هنگام درس
آموخته تازه است و هنوز از خاطرش محو نشده است بايد غنيمت{}124شمرده و تمرينات داد تا آن
قواعد بطور صحيح مرکوز ذهن او گردد.
اين تمرينات بايد داراي معانی مفيده و موثره باشد .چنانکه قبالً هم اشاره کردم چون دستور در حقيقت
فلسفه زبان است بايد از سال سيم و بلکه چهارم شروع شود .در اطاق سيم و چهارم و پنجم و ششم
کتاب دستور اجباري است .در اين اطاقها تمرينات کتاب را هم بايد به کار برد .کتاب دستور هم بايد
تمرينات لغتی و هم تمرينات انشايی دارا باشد.
صرف کردن افعال و تجزیه
صرف افعال و تجزيه بايد:
 -1زياد نباشد.
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 -2اغلب شفاهی و گاهی از اوقات هم کتبی باشد ،براي اينکه امال و اشکال فعل از حيث زمان و وجه در
دماغ اطفال ثابت شود .صرف افعال مفيد بلکه الزم است.
ابتدا صرف کردن افعال را شرح میدهيم و بعد میپردازيم به تجزيه.
صرف کردن افعال
 -1طويل نباشد تا آنکه طفل خسته نشود.
 -2فعلی که میدهيم بچه صرف کند بايد ازمنه و وجوه آن محدود و معين باشد.
 -3مختلف و متشکل باشد ،به اين معنی که در يک مرتبه{}125چند فعل يک يا دو وجه آن را صرف
نمايد نه تمام وجوه يک فعل را.
 -4فعل در جمله باشد که معنی داشته باشد مانند :کتاب خريدن ،مشق نوشتن ،شيرينی خوردن و . ...
 -5در جمله کلمه استعمال کنند که لزوم آن فعل را بنماياند .مثالً دیشب خوب خوابيدم.
امروز شير و چاي میخورم.
فردا به حضرت عبدالعظيم خواهم رفت.
در کالس اول باید بشوم.
در اين صورت صرف کردن افعال يک نوع کمپزيسيون هم هست.
تجزیه
بنابر پرگرام رسمی وزارت جليله معارف تجزيه از سال سوم ،به بعد بايد معمول شود .مقصود ما از تجزيه
تشخيص و تميز دادن اقسام عمده کلمات است.
تجزيه اغلب بايد شفاهی و در روي تخته سياه باشد .عباراتی که براي تجزيه کردن میدهند بايد مختصر
و ساده باشد .اينها در صورتی است که تجزيه در عبارات منثوره باشد .عالوه بر اين ممکن است که در
اشعار حفظی هم تجزيه بعمل آورد .در اين صورت گذشته از سواالتی که معلم در مورد عبارت منثور
میکند بايد}126{ :مطلب و خالصه يک قطعه منظومه را بپرسد ،خياالت آن قطعه را بطور تفصيل وا
دارد ،تفکيک کنند و قدر و مقام عبارات را تشخيص دهند.
ديگر از تحصيالت و تمرينات مختلفه ومتشکله که در تدريس زبان فارسی بايد بکار برد امال و ديکته
است که حال بايد مطرح مذاکره قرار دهيم.
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 -4امال و دیکته
سختی زبان فارسی از حيث قواعد دستوري نيست در زبان فارسی نه افعال بیقاعده داريم ،نه تطابق
صفت با موصوف و نه تصريف و اعراب [و] نه ...
خالصه هيچ يک از اشکاالت مهمه يک زبان را نداريم و همانطور که تلفظ میکنيم همانطور هم فارسی
را مینويسيم.
تنها صعوبت زبان فارسی از حيث امال در لغات عرب واختالط لغات عرب و عجم و کثرت حروف هم
صوت است از قبيل ث ،س،

 ،ذ ،ز ،ظ ،ن و غيره .اعراب هر يک از اين حروف را با مخرج تلفظ

میکنند و به همين جهت نوشتن آنها براي اعراب سهل است ولی ما همه آنها را يکنوع تلفظ میکنيم
و تا کلمه را که حاوي يکی از حروف هم صوت است قبالً نشناسيم ندرت ًا آن را صحيح مینويسيم.
ديکته گفتن در مدرسه فوايد چندي دارد}127{:
 -1وسيله تحقيق و امتحان است.
 -2امالي لغات معمولی را در ذهن بچه ها ثابت میکند.
 -3در زندگانی اغلب اتفاق میافتد که به انسان ديکته میگويند و البته اگر در طفوليت ديکته نوشته
براي او بسيار نافع است .و اين يک فايده بزرگ عملی است.
 -4اگر متن ديکته مفيد و علمی موافق فهم شاگردان و از نويسندگان بزرگ باشد .از يک طرف قواي
روحانی از طرف ديگر ،سليقه او را تربيت میکند.
فوايدي را که براي ديکته ذکر کرديم در صورتی است که متن آن از روي دقت و خوبی انتخابشده
باشد .انتخاب دیکته
متن ديکته نسبت به کالسها و سن اطفال تفاوت میکند.مثالً در سال اول بايد:
ا-لغات جداگانه و معمولی.
ب -جمله هاي ساده و مختصر و مستقل گفته شود .در سال دویم بايد
ا -چند جمله ساده و مختصر و مربوط به يکديگر گفته شود.
ب از وسط سال به بعد از روي کتاب قرائت باشد.
از سال سوم به بعد باید:
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ا -متن ديکته ادبی و از حيث معنی کامل باشد{}128مثالً از روي نوشتجات ادبا و نويسندگان بزرگ
باشد ،زيرا که نويسندگان بزرگ وقت خود را صرف جمع آوري لغات مشکل نکرده بلکه حقايق و
اصطالحات و نکات دقيقه ادبی را پروراندهاند.
ب -متن ديکته مختلف و متشکل و راجع به مواد تدريسيه باشد .از قبيل علماالشيا ،فالحت ،تاريخ،
جغرافيا ،اخالق و غيره .
هرقدر متن ديکته خوب و مناسب اطفال باشد تا به وضع و اسلوب معين گفته نشود فوايد مذکوره را
دارا نخواهد بود .پس چطور بايد ديکته گفت؟
وضع گفتن دیکته
مقصود از گفتن ديکته ياد دادن امال و هدايت طفل است به درست نوشتن کلمات.
مقصود اين نيست که به شاگرد کلمات مشکله بگوييم که از درست نوشتن آن عاجز باشد و نداند که
حقيقتاً با چه اماليی نوشته میشود و اگر هم صحيح بنويسد از روي اتفاق و حدس باشد .و باز غرن ما
اين نيست که بگذاريم شاگرد غلط کند و بعد تصحيح کنيم .بلکه مقصود ما اين است که شاگرد امالي
صحيح کلمات را ياد بگيرد و از همان دفعه اول نگذاريم که بچه غلط بنويسد و دست و چشمش به غلط
نوشتن و ياد گرفتن کلمات غلط مانوس شود.
بايد طوري کرد که امالي صحيح در حافظه اطفال جا گيرد که اگر روزي عقل آنها از درست نوشتن
کلمه{}129قاصر ماند .حافظه آن ها با[به] مدد و معاونت آيد.
وضع گفتن ديکته نسبت به کالسها تغير[تغيير] میکند و در هر کالسی به طرز و سبک مخصوصی
بايد ديکته گفت تا مفيد واقع شود.
و برای سال اول ترتيب گفتن ديکته آنست که معلم هر لغتی را که میگويد ابتدا با مختصر بيانی آن
را معنی کند و بعد شاگرد را وا دارد که آن کلمه را بنويسد .و هم چنين بعضی از جمله هاي معمولی
که شاگرد بفهمد .يک دفعه تمام جمله را کامالً میگويد و بعد کلمه به کلمه تکرار میکند تا شا گرد
بنوسيد.
بعضی اوقات هم ممکن است که خود معلم يک لغت يا يک جمله را در روي تخته بنويسد و فوراً پاک
کند و وا دارد که شاگردان آن را بنويسند.
برای سال دوم ترتيب آن اين است که معلم متنی را از روي کتاب قرائت انتخاب میکند و آن را سريعاً
و مختصر ًا بيان میکند تا همه شاگردان آن را بفهمند و اگر هم بعضی لغات مشکله داشته باشد قبل از
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متن ديکته روي تخته مینويسد و فوري پاک میکند و بعد شاگردان را وا میدارد که آن لغات را در
ضمن ديکته خود بنويسند.
ال انتخاب مینمايد و آن را يک مرتبه آهسته و کامالً براي شاگردان
از سال سوم به بعد معلم متنی را قب ً
میخواند و بعد جمله به جمله ديکته میگويد .بعد از تمام شدن دو مرتبه متن را میخواند تا اگر
شاگردي به خطا رفته باشد{}130تصحيح کند.
موافق ترتيبات فوق آقايان معلمين مالحظه میفرمايند که در مدت کم با زحمات اندک میتوانند به
مقصود خود که صحيح نوشتن اطفال باشد ،نايل گردند .همانطور که ديکته گفتن وضع مخصوصی دارد
تصحيح کردن آن طريقه خاصی دارا میباشد.
تصحیح دیکته
وقتی ديکته بهطور مذکور گفته شد تصحيح آن هم سريع و آسان است .معلم يک نفر از شاگردان را
میفرستد که در روي تخته عين متن را بنويسد و خود معلم دور میزند و ضمناً ديکته هر يک از
شاگردان را که روي ميز گذاشته شده يکی يکی سريعاً میبيند و حسن خط و سبک نوشتن ديکته و
فاصله خطوط و غيره را هم ملحوظ میدارد.
اگر عده شاگردان زياد باشد هر دفعه ،ديکته چند نفر را مالحظه میکند به اين ترتيب تصحيح ديکته
هم جمعی خواهد بود و هم فردي .عالوه بر تصحيح متن اگر معلم وقت داشته باشد لغات مشکله ديکته
را هم براي شاگردان بيان نمايد .اين بود عرايض بنده راجع به ديکته .چيز ديگري که دخالت تامه در
خوب نوشتن و خوب حرف زدن دارد حفظی است}131{ .
-5حفظی
بنابر پرگرام وزارت معارف از سال اول تا ششم حفظی هست .حفظی داراي فوايد بسيار است:
 -1سرمايه خوبی از حيث لغات و اصطالحات به حافظه شاگر[شاگرد] میدهد.
 -2شاگرد محل حقيقی استعمال لغات و اصطالحات سخت را ياد میگيرد.
 – 3به واسطه حفظی سليقه شاگرد در انشا و نگارش زياد میشود.
 4قوه متخيله و حساسيهاش تربيت میشود.
 -5حافظه شاگرد تربيت شده و ترقی میکند.
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يکی از مستشرقين بزرگ امروز اروپا موسوم به پروفسور برون 1انگليسی که يک سال عمر خود را در
ايران صرف کرده و بزرگترين دوست حقيقی ايران است سال قبل در نطق مهم خود در آکادمی
بريتانياي کبير گفت:
در ايران بسيار اشخا

بیسواد پيدا میشوند ،مانند چار وادارها که باوجود بیسوادي و حقارت

به طور ادبی مکالمه میکنند .علت آن اين است که غالب ايرانيان اشعار حافظ ،سعدي و غيره
را محفوظ بوده و در موقع مکالمه لغات و جمل و اصطالحاتی که در آن اشعار هست استعمال
میکنند .در صورتی که در اروپا اين طور نيست .در اروپا تمام طبقات مردم از حيث لباس
يکساناند (مخصوصاً در موقع {}132گردش روزهاي يکشنبه و عيد) ولی در وقت محاوره
معلوم میشود که از کدام طبقه هستند.
بنابر مشروحات فوق بديهی است که بايد به حفظی کمال اهميت را داد .فوايدي را که براي آن ذکر
کرديم در صورتی است که مواد آن خوب انتخابشده باشد.
انتخاب قطعات حفظی
قطعات حفظی از حيث معنی و انشا بايد خيلی عالی باشند تا سزاوار حفظ کردن باشند .اين نوع قطعات
بايد از مصنفين خوب و با بهطور خصو

از شعرا و ادباي بزرگ ايران اخذ شود.اگر در متن قطعه يک

شعر يا يک جمله از فهم شاگردان زياد دور است نبايد از دادن آن قطعه به اطفال و حفظ کردن آن
صرف نظر کرد .وقتی طفل بزرگ شد .آن شعر يا جمله صعب را درک خواهد کرد .قطعات حفظی بايد
مختلف و متشکل باشند ،هم نظم و نثر .عموماً براي اطفال خردسال شعر بهتر از نثر است زيرا که شعر
موزون است و طفل دوست دارد و زود فرا میگيرد .ولی البته حفظ قطعات منثوره هم مانند قطعات
گلستان کمال اهميت را دارد .قطعات منتخب حفظی زياد طويل نباشند بلکه طوري باشد که در دو يا
سه درس تمام شوند .مثالً اگر هر دفعه طفل پنج شعر میتواند حفظ کند قطعه که باو میدهند حفظ
کند بايد منتها پانزده شعر داشته باشد که در{}133سه مرتبه بتواند از بر کند.
اگر قطعات حفظی طويل باشند سبب کسالت و مالمت اطفال شده و توليد خستگی و بيزاري مینمايند.
معلم مجبور نيست که از روي کتاب درسی وا دارد حفظ کنند .بلکه اگر قطعه بهتر در کتب ديگر پيدا
کند روي تخته مینويسد و شاگردان سواد برداشته حفظ میکنند .انتخاب قطعات حفظی بايد در اول
سال به توسط معلم بشود .يعنی معلم در اول سال بايد مقدار قطعات حفظی تمام سال را تعيين و
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حاضرکند.قطعات حفظی هرقدر هم مختصر و ماده باشند تا شاگردان معانی آنها را نفهمند نمیتوانند
حفظ کنند .پس الزمست که معلم آنها را بيان و تفسير نمايد .از اين جا است لزوم
بیان و تفسیر حفظی:
برخالف متدي که در ايران اتخاذ شده است هيچ قطعهاي را نبايد به شاگرد داد حفظ کند قبل از اينکه
معلم آن را بهطور مفصل براي آنها بيان و تفسير نموده باشد .بديهی است در چنين مورد اطفال زودتر
حفظ میکنند .چگونه حفظی را براي اطفال بايد تفسير و بيان نمود؟
ا -خود معلم ابتدا آن قطعه را با صداي بلند و با کمال بالغت و فصاحت میخواند.
ب  -خيال و مطالب مهم قطعه را خاطر نشان میکند}134{.
ج  -نظم و ترتيب خياالت مولف را براي اطفال تشريح میکند.
د -کلمات و اصطالحات مشکله و مخصو

را براي آن ها با زبان ساده بيان مینمايد.

ه -خود معلم دو مرتبه آن قطعه را از روي کتاب يا از حفظ میخواند و اگر چنانچه مصلحت بداند ،چند
مرتبه ديگر هم میتواند بخواند.
به اين ترتيب شاگردان تقريباً نيمه حفظ میشوند .چون در سال اول شاگردان به خوبی نمیتوانند
بخوانند معلم آنها را جمعاً وا میدارد .مثالً دو شعر را به درجه تکرار کنند تا حفظ شوند.
از بيانات فوق معلوم شد که حفظی يا ترتيباتی که براي آن ذکر کردم فوقالعاده جالب اهميت است .اين
نظر است که به آقايان محترم توصيه میکنم که کمکم اين ترتيب را در مدارس معمول و برقرار نمايند.
پس گرفتن حفظی
پس از آنکه شاگردان با ترتيباتی که ذکر کردم حفظی را آموختند دفعه بعد معلم از آنها پس می
گيرد .در موقع پس گرفتن معلم بايد مواظب باشد که اطفال طوري جواب دهند که اگر شخص بيگانه
وارد شود ،به خوبی بفهمد.يعنی معلم بايد وادارد شاگردان را که با صراحت و وضوح ،با بالغت ،شمرده (
بچهها خيلی مايلند که تند و جويده بخوانند)}135{ ،با تلفظ خوب ،با باز کردن دهان بخوانند.
ديگر از چيزهايی که تاکنون در هيچ يک از مدارس ايران برقرار نشده و فوقالعاده جالب توجه میباشد،
مشاعره است.
 -6مشاعره
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چون شاگردان کالس اول تا سيم هنوز چندان خواندن و نوشتن را درست نمی دانند .بعالوه مقدار
معتنابهی از قطعات منظومه از حفظ ندارند ،مشاعره از براي آنها بی فايده است.پس خوب است که
مشاعره را توصيفاتی که االن عرن میکنم از کالس سيم به باال معمول شود .در صورتی که شاگردان
خيلی ساعی بوده باشند ،معلم میتواند در هر هفته يک مرتبه به آنها وعده دهد که در کالس با هم
مشاعره کنند ،در موقع مشاعره کردن اطفال با همديگر معلم قاضی میشود و شاگردان دو بدو با هم
مشاعره میکنند .هر کدام که غالب شدند معلم اسم آنها را در روي تخته اعالن میکند.
اطفال زياده از حد مايل به مشاعره میباشند .مخصوصاً براي اظهار معرفت در جلو معلم خود .در حين
مشاعره معلم بايد مواظب باشد که اطفال اشعار را درست و بیغلط و صريح و با تلفظ خوب و شمرده
بخوانند}136{.در حقيقت مشاعره به منزله اجري است که معلم به شاگردان میدهد و از اين رو میتواند
به آنها بگويد در صورتی که در ضمن هفته ساعی و خوش اخالق باشيد در آخر هفته اجازه مشاعره
میدهم .مشاعره فوايد چندي دارد که تذکار آن به عقيده بنده مفيد بلکه الزم است:
 -1توليد رقابت از حيث مسابقت در بين اطفال.
 -2به واسطه مشاعره دروس حفظی گذشته مذاکره شده بهتر و بيشتر در حافظه ثابت می
گردد.
 -3خوش آيند اطفال است .شايد خود شماها مالحظه نموده باشيد که وقتی دو بچه با هم
مشاعره میکنند چه لذتی می برند.
 -4سبب زرنگی و چابکی و تفرس اطفال می شود زيرا که آنها را وامیدارد جواب خود را فور ًا
تهيه کنند و بعضی اوقات حرف آخر شعر را قبل از خواندنش حدس بزنند.
 -7مشق تکلم
در صورتی که نکات سابقالذکر در باره اطفال معمول شود پس از مدت قليلی میتوانند بخوانند و بفهمند.
ولی فهميدن و خواندن کافی نيست بلکه بايد طوري کنيم که شاگرد بدون معاونت غير بتواند صحيح
تقرير کند و صحيح بنويسد .بعبارت اخرى شاگردان را به مشق تکلم و انشا وا داريم.براي اينکه طفل
بتواند صحيح حرف بزند و صحيح{}137بنويسد بايد يک عده لغات با معانی صحيحه باو بياموزيم .موافق
پرگرام رسمی وزارت معارف مشق تکلم از سال اول تا سال چهارم است و در هر سال بر طبق طريقه
مخصوصی بايد اعمال شود.
در سال اول
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در قسمت اول سال لغات تازه به شاگرد ياد ندهيد بلکه معانی لغات معولی را که میدانند براي آنها
تصريح کنيد .مثالً اسباب کالس ،لباس ،چيزهائی که در بازار و خيابان ديده میشود براي آنها مختصر ًا
ال از شاگرد نپرسيد
شرح دهيد .وا داريد که از آن لغات معمولی بعضی از جملههاي خيلی ساده بسازند مث ً
که در حياط چه میبينی؟ همين قدر که بگويد در حياط حون میبينم کفايت میکند.
در قسمت آخر سال بعضی قصههاي کوچک براي آنها شرح دهيد و بعد از اتمام وا داريد که خودشان
از خود نقل کنند .ولی بايد معلم ملتفت باشد که هر گاه شاگرد به خطا رفت و غلط حرف زد فوراً تصحيح
کند.
در سال دوم مشق تکلم به اين طريق است که معلم دو سه کلمه مختلف مانند آجر ،قلم ،کتاب میدهد
و شاگردان را وا میدارد که با آنها جملههاي خيلی ساده درست کنند .يا آنکه حکايتی را که در کتاب
خود خواندهاند از خارج شرح دهند.
در سال سوم و چهارم چند کلمه معلم می دهد و شاگردان را وا می دارد که با آنها جملههاي صحيح
که داراي معناي تمام باشد درست کنند و يا اينکه معلم وا دارد شاگردان {}138را که تابلوهاي ديواري
را شرح دهند .مقصودم از تابلوهاي ديواري نقاشیهاي گراور شده است که بعضی صحنههاي زندگانی
معمولی را مینماياند .مانند :قلعه دهقانان ،ميدان شهر ،ميدان خريد و فروش و غيره .اين قسم تابلوها تا
به حال ساخته نشده ،ليکن وزارت جليله معارف در خيال تهيه آنها است.
مطالبی را که تاکنون مطرح داديم از قبيل دستور ،ديکته و امال ،مشق تکلم و غيره براي اين بود که
شاگردان را واداريم بهطور صحيح بخواند و تقرير کنند و غلط اماليی ننمايند .ليکن اينها کامالً فارسی
را به طفل تعليم نمیکنند .يک چيز ديگري هم که از حيث اهميت کمتر از مطالب مزبوره نيست انشائيه
است چنانکه در يکی از کنفرانسهاي قبل در اين خصو

مختصري عرن کردم حاال بیمناسبت نيست

که اطالعات خود را راجع به آن تکميل کنيم.
- 8انشائیه
همه آقايان محترم به خوبی اطالع دارند که انشائيه تاکنون در ايران معمول نبوده فقط از سه ماه قبل
به اين طرف کمکم در بعضی از مدارس متوسطه معمول شده و منصفين نتايج ماخوذه آن را تصديق
دارند .بلی چيزي که در ايران مرسوم بوده همان رقعه نويسی بهطور ناقص بود که آن هم در کالس هاي
باال مثل پنجم و ششم تعليم میشد .غرن ما از انشائيه اين است که به اطفال خود ياد دهيم هر چه
بخواهند به فارسی صحيح بتوانند بنويسند}139{.چون تعريف و فوايد انشائيه را ديدهايم اينجا ديگر
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الزم به تکرار نيست .فقط در اين کنفرانس در خصو

موضوع انشائيه ،تهيه انشائيه و تصحيح آن گفتگو

کرده ،کنفرانس امروز را خاتمه میدهيم.
 -1موضوع انشائیه
موافق پرگرام رسمی وزارت جليله معارف انشائيه از سال سيم به باال بايد معمول و متداول شود .منتها
اينکه موضوع انشائيه در هر کالس موافق قوه و فهم شاگردان خواهد بود.
در سال سیم و چهارم شرح اشيايی که در مدسه و يا در خانه ما را احاطه کردهاند مثالً شرح اطاق،
حون ،چراغ ،گلدان ،صندلی . ...
شرح يا تعريف مناظري که مشاهده میشود مثالً مناظري که در خيابان يا در خانه يا در بازار مشاهده
میشود مانند دکان نانوايی ،خريد نان ،شرح رفت و آمد و ازدحام در ميدان بزرگ شهر ،شرح نزاعی که
ما بين دو نفر در بازار برخاسته و پليس مداخله نموده. ... ،
در سال پنجم و ششم شرح مسافرت و گردشهايی که طفل نموده و بيان ضربالمثلهاي مشهور
مانند اينها  :اول بايد چاه کند بعد مناره دزديد ،انسان بايد لقمه به اندازه دهانش بردارد ،نابرده رنج
گنج ميسر نمیشود. ... ،
کتاب کليد زندگانی آقاي اعلمالدوله موضوعهاي بسيار مناسب براي سال پنجم و ششم دارد}140{.
 -2تهیه انشا شده با معاونت شاگردان
ا -جستجو و پيدا کردن خيال موضوع :پس از آنکه موضوع انشائيه معين شد .آن وقت معلم به واسطه
سواالت شفاهی شاگردان را هدايت به کشف مطلب میکند و به تدريج میگويد يکی از شاگردان روي
تخته بهطور خيلی مختصر می نويسد و يا اين که خود معلم روي تخته شخصاً مینويسد ،و شاگردان
نگاه میکنند و فکر مینمايند .باز عرن میکنم که در روي تخته فقط بهطور موجز هر يک از خياالتی
را که اطفال پيدا کردهاند با دو سه کلمه بايد نوشت نه شرح آن را.
ب -نظم و ترتيب خياالت ،معلم شباهت و رابطه بعضی خياالت را نشان میدهد آنوقت خياالت متمايل
و متشابه را با يک عالمت يا يک رقم مینماياند به طوري که هر کس بفهمد آنها در يک رديفاند.
سپس خياالت متمايل را بر حسب ترتيبی که با رقم براي آنها معين کرده وا میدارد بنويسند.
ج -تهيه عبارات و جمل :اگر معلم شاگردان خود را قابل به نوشتن و وقت پروراندن خياالت میداند
آنها را به حال خود را میگذارد که خودشان آنچه میدانند به ترتيبی که در روي تخته نوشته شده
است بنويسند .اگر چنانچه معلم آنها را قابل نمیداند آن وقت وامیدارد شاگردان را که بر حسب ترتيب
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و نظمی که در روي تخته معين شده موضوع را شفاهاً شرح و بسط دهند .بعد همان{}141بيانات يا
شبيه آنها را در کالس يا در خانه کتباً بنويسند .اينها براي شاگردان کالس سيم و چهارم است .در
سال پنجم و مخصوصاً در سال ششم بديهی است که تهيه ترتيب انشائيه و ترتيب و نظم و تهيه عبارات
و جمل بايد مختصرتر از سال هاي قبل باشد و اال سبب میشود که شاگردان هيچ وقت نتواند موضوعی
را مستقالً و بدون معاونت غير شرح و بسط دهند.
-3تصحیح انشائیه
سابقاً در خصو

و اقسام تصحيح و فوايد هر يک صحبت کرديم .حاال گمان نمیکنم تکرار آنها الزم

باشد فقط اين مطلب را متذکر میشوم که تصحيح انشائيهها هم بايد در خانه به توسط معلم بشود
(تصحيح شخصی) و هم در کالس (تصحيح جمعی) .البته براي تصحيح انشائيه بايد نکات ذيل منظور
شود:
ا-معلم مالحظات عمومی خود را راجع به تمام تکاليف در ابتداي آن ساعتی که انشائيه دارد به شاگردان
میگويد.
ب-مالحظات خصوصی و مختصر راجع به هر شاگرد که در فوق تکليف او نوشته در صورت لزوم بيان
میکند و همچنين در صورتی که شاگرد انشائيه خودرا به خوبی انجام داده باشد معلم او را در انظار
ديگران تمجيد میکند.
ج-معلم روي تخته غلطهاي عمومی را که در عبارات شده است ،تصحيح میکند.
د -باالخره معلم بهترين انشائيهها را با صداي بلند در حضور همه شاگردان قرائت مینمايد}142{.
کنفرانس نهم  26حمل ]1298/1/26[1298
در دفعه گذشته طرز ملی مشق ،دستور ،امال و ديکته ،حفظی ،مشاعره و انشائيه را مطرح مذاکره
قرارداديم .اينک وضع تدريس جغرافيا را که به نظر بنده خيلی اهميت دارد و تاکنون در ايران بر وفق
آن رفتار نشده مطرح قرار میدهيم .جغرافيا به صورت ظاهر چندان چيز مهمی نيست ولی در حقيقت
بسيار مفيد ،بلکه الزم است.
وضع تدریس جغرافیا
موافق پرگرام رسمی وزارت جليله معارف جغرافيا از سال اول تا سال ششم بايد در مدارس ابتدايی
تدريس شود .ولی پس از اين که از وضع تدريس آن کامالً اطالع حاصل شد يقين دارم تصديق خواهيد
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فرمود که به هيچ وجه مطابق پرگرام رسمی رفتار نشده و مواد راجعه به جغرافيا در پرگرام به موقع اجرا
گذاشته نشده است و آقايان معلمين از خود نپرسيدهاند که اين ماده را چگونه تدريس فرمايند.
به رايالعين ديدهام که در سال دوم بعضی از بهترين مدارس تهران ممالک اروپا و شهرهاي آن را
شاگردان از حفظ میدانند و بعضی اوقات از روي نقشه هم میتوانند نشان دهند بدون اين که هيچ
فهميده باشند}143{.
وجود اين عيب در حقيقت بهواسطه کتب جغرافيايی است ،که در ايران معمول است زيرا که کتب
جغرافيايی که در ايران به طبع رسيده تمام ناقص و هيچ يک حقيقتاً موافق پرگرام وزارتی نيست  .اين
ال
نقص مختص به کتب سالهاي دوم و سيم نيست بلکه کتب سال پنجم و ششم نيز ناقص است .مث ً
کتاب جغرافياي ديدهام که گذشته از فاقد بودن جغرافياي اقتصادي و بسياري از نکات خيلی مهم
جغرافياي داراي  52صفحه است که فقط نه صفحه آن متعلق به ايران و بقيه ديگر که  43صفحه باشد،
متعلق به ساير ممالک است .در صورتی که اقالً بايد به عکس باشد يعنی مثالً  43آن متعلق به ايران و
نه صفحه تعلق به ساير ممالک داشته باشد .ما گمان میکنيم که تدريس جغرافيا يک نوع تجمل و
لوکس است .در صورتی که پس از ذکر فوايد آن مالحظه خواهيد فرمود که يکی از لوازم است.
شايد جغرافيا سابقاً آن قدر مهم نبوده ولی هر چه روابط بينالمللی در تزايد است روز بروز هم اهيمت
جغرافيا در حال تکاثر میباشد .تدريس و تحصيل جغرافيا داراي دو نوع فوايد است يکی فوايد عملی و
ديگري فوايد تربيتی.
 -1و اما فواید عملی آن
از طرفی تحصيل جغرافيا مطالب ذيل را راجع به ايران به ما ياد میدهد:حاصلخيزي ايران }144{،صنايع
ايرانيان ،آتيه ايران را از نقطه نظر اقتصادي ،مقامی را که در روي کره داراست ،اهميت ايران را در دنيا.
از طرف ديگر اين مطالب را نسبت به ساير ممالک به ما ياد میدهد؛ چگونگی خاک آنها را ،منابع ثروتی
آنها را ،وسايل ايجاد و توليد آنها را از قبيل فالحت ،زراعت ،صنعت ،وسايل حمل و نقل آنها را،
تجارت آنها را .
 -2و اما فواید تربیتی جغرافیا
ا -قوه باصره و بصيرت را تربيت میکند براي اينکه تحصيل جغرافيا ابتدا از تحصيل اشيا و آثار محيط
شروع میشود.
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ب -قوه متخيله را تربيت میکند ،زيرا بهواسطه تشريحات ممالک بعيده ،اطفال آنها را مانند تصوير در
دماغ 1خود تصور میکنند.
ج  -قوه حاکمه و استدالليه را تربيت میکند.زيرا بهواسطه ربطی که بين خاک و منابع ثروتی هست و
هم چنين بهواسطه ربطی که بين زمين و آب و هوا و مخلوق است انسان حکم میدهد که فالن مملکت
بايد مثالً از حيث فالحت فالن طور باشد.
د -معرفت باري تعالی را زياد میکند}145{.زيرا انسان میبيند چه چيزهايی خداوند متعال خلق فرموده
و چه آثار عجيبه و غريبه از قدرت خود در زمين باقی گذارده[است] .بنابراين عبوديت و ستايش ما در
مقام حضرت احديت زيادتر میشود.
ه -حس وطن پرستی را زياد میکند .زيرا ثروت و قشنگی وطن ما را نشان میدهد و از اين حيث
میتوان جغرافيا را معاون تاريخ قرارداد.
و -خضوع و خشوع را زياد میکند .زيرا قبل از تحصيل جغرافيا شايد خود را از همه حيث برتر و باالتر
و از حيث تمدن و عظمت و وسعت خاک در درجه اول تصور کنيم .ولی پس از تحصيل و پيدا کردن
اطالعات میفهميم که ايران فقط يک نقطه است در فضا و ممالکی هم هست که از حيث وسعت و
عظمت و ثروت و غيره بر ما برتري دارند .به اين سبب خضوع و فروتنی ما زيادتر میشود.
ر -باعت ترقی ما میگردد ،زيرا پس از اينکه ساير ممالک عالم را شناختيم و از چگونگی حال آنها
اطالع حاصل نموديم و آنها را از همه حيث از خود باالتر ديديم غبطه میخوريم و کار میکنيم که
خود را به درجه آنها بر سانيم.
اين بود فوايد جغرافيا .چگونه بايد آن را تدريس کر د و چه متدي بايد اتخاذ نمود؟
-3متد عمومی
براي اينکه جغرافيا فوايد فوق را دارا باشد بايد طريقه[اي] اتخاذ نمود که طفل را وادارد به }146{:
ا -تبصر و تطلع
 -2تشريح
 -3استدالل
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 -1تبصر و تطلع :يعنی نگاه نمودن با بصيرت و دقت به اشياي محيط.عقيده قسمتی از فالسفه
(حساسيون) اين است که تا چيزي و محسوس انسان نشود ،مفهوم نخواهد شد .موافق اين عقيده براي
تدريس جغرافيا الزم است که مواد آن را به طفل محسوس نمود تا به خوبی بفهمد.اين کار مخصوصاً در
سال اول و دوم الزم است زيرا قوه فهم اطفال خردسال کم میباشد و قادر بر درک اشياي مجرد نيست.
براي مجسم نمودن اصطالحات جغرافيايی کافی است که معلم طفل را در حياط مدرسه برده در گوشه
باغچه قدري آب ريخته اصطالحات جغرافيايی را از قبيل خشکی ،دريا و جزيره ،و دماغه و غيره براي
آنها بيان نمايد .و يا آن که اگر هوا مساعد باشد طفل را به گردشگاه برده ،در ضمن گردش مطالب
الزمه جغرافيايی را باو بنماياند .در ايران هيچ وقت شاگرد را به گردش نمی برند .در صورتی که اين کار
خيلی الزم است و شاگرد خيلى محظوظ میشود .صحيح است که با فقدان وسايل حمل ونقل گردش
طفل دشوار است ولی نظر به فوايد عملی و علمی و اخالقی آن به عقيده ما به زحمتش میارزد او را
گاهگاهی از مدرسه خارج نموده ،نصف روزي او را به باغات يا دهات وآباديهاي مناسب از قبل شهر نو
و دوالب ،جوانمرد قصاب ،يافت آباد ،علی{}147آباد ،بهجت آباد ،برد و در اين نقاط جويها و جادهها
و راه آهن و قنات و کوه و ساير آثار جغرافيايی را باو نشان داد.
-2تشریح
براي مجسم نمودن و فهماندن اصطالحات جغرافيايی تبصر تنها کفايت نمیکند .زيرا تبصر منحصر
است به آثار طبيعی که به توان نظير آنها را يا خود آنها را محسوس نمود از قبيل کوه ،رود ،دره. ،... ،
بديهی است که بسياري از آثار طبيعی را نمیتوان براي طفل محسوس نمود .چگونه میتوانيد به يک
بچه الهيجانی مثالً به وسيله تبصر بفهمانيد صحرا چيست؟ بنابراين از همان ابتدا بايد بعضی مطالب
جغرافيايی را شرح داد.
ولی اين نکته را هم ناگفته نگذاريم بعد از آنکه شاگرد آثار جغرافيايی را به چشم خود ديد تصور نواحی
بعيده را قياس میکند .مثالً وقتیکه جوي را ديد تصور رودخانه را میکند و اگر برکه ديد تصور دريا
مینمايد و اگر تپه ديد تصور کوه میکند.
معلم بايد از روي سفرهايی که خود او کرده و مسافرتهايی که بچهها نمودهاند و سفرنامههايی که
خوانده ،گراورهايی که به طفال نشان میدهد و نقشههايی که براي آنها میکشد يا به آنها ارائه میدهد
اصطالحات و مطالب جغرافيايی را مانند قصه شرح دهد.
مقصودم از گراور اشکالی است که در کتاب اطفال{}148ممکن است يافت شود (ولی نه کتب حاليه).
عالوه بر آن بايد عکس ،تصوير ،کارت پستال و تابلوهاي مخصو
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راجع به مناظر مهمه به آن اشکال

کتاب افزوده مالحظه کنيد .چه اندازه طفل چيز ياد میگيرد و چقدر محظوظ میشود از ديدن کارت
پستالی که مثالً بندر انزلی يا بندر سوث همپتن( 1انگلستان) را نمايش می دهد! پس از آنکه شاگرد بدو ًا
بهواسطه تبصر چشم خود عوارن محيط خود را ديد شرحی که معلم در آن باب بدهد فرا میگيرد و به
خوبی تصور میکند.
-3استدالل:
وقتی شاگرد روابط اوضاع جغرافيايی و اقتصادي مملکتی را فهميد از روي آن میتواند قياس کند که
فالن مملکت چطور میتواند باشد .مثالً وقتیکه در نقشه میبيند مملکت يونان در کنار درياي مديترانه
واقع شده ،سواحلش داراي بريدگیهاي زياد و ايجاد پناهگاههاي طبيعی براي کشتی میکند .استدالل
مینمايد که بايد اهالی آن کشتيران باشند .يا اينکه وقتی جغرافياي انگليس را میخواند و میبيند که
انگليس يک موقع تجارتی بسيار مساعد و استثنايی نسبت به اروپا و امريکا دارد و عالوه بر اين منابع
ثروتی و کارخانجات زياده از حد دارد قياس میکند که بايد تجارت انگليس خيلی اهميت داشته باشد.
و يا اينکه وقتی جغرافياي اقتصادي آلمان را میخواند و میبيند که در سواحل رود رن 2معادن آهن و
ذغال سنگ و غيره بسيار يافت میشود .حدس میزند که بايد آلمان از حيث صنعت مقام خيلی بزرگی
را دارا باشد }149{.پس از ذکر فوايد و متد عمومی جغرافيا و ساير مطالب راجعه به آنها ببينيم چگونه
جغرافيا را بايد تدريس نمود.
-4تدریس جغرافیا
تدريس جغرافيا در سال اول موافق پروگرام رسمی وزارت معارف عبارت است از مکالمات جغرافيايی
بسيار ساده که توجه طفل را به آثار متعارفی و اصطالحات جغرافيايی جلب نمايد .براي شناساندن اين
آثار و عوارن اگر وقت گردش يعنی فصل بهار يا پاييز است بهتر آنست که معلم شاگردان را به گردش
برد .و اگر وقت گردش نيست معلم بايد در يک گوشه حياط مدرسه با گِل و آب اشکال جغرافيايی را
درست نموده و به اطفال بنماياند .مثالً با آب به شکل جزيره ،خليج ،درياچه و غيره را درست نمايد .پس
از آن ،آنها را به کالس برده در روي تخته سياه شکلهاي بزرگ بکشد و مطالبی که در حياط گفته در
روي تختهسياه بيان کند و توضيح دهد.
در سال دوم

- Southampton.
- Rhein.
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شاگردان تا سال دوم به درستی نمیتوانند مطالبی که راجع به فضا و زمان است درک کنند و تصور
نمايند .مثالً اگر بگوييد .فالن شهر تا فالن شهر هشتاد فرسخ است طفل نمیفهد و همچنين اگر بگوييد
عمر خيام در سنه  517فوت کرده [به] بچه هشت ساله منتقل نمیشود.اينست که بايد مطالب راجع
به زمان را در درس {}150تاريخ و مطالب راجع به فضا را در درس جغرافيا در سال دوم باو فهماند.
براي فهماندن فواصل بايد از چيزهايی شروع کرد که خود طفل کرده[است] .مثالً بايد باو گفت از اينجا
تا شهر نو ده برابر راهی است که بين مدرسه و خانه اوست.
وقتی طفل آن را فهميد میتوانيد به فواصل بزرگتر بپردازيد ولی فراموش نفرماييد که هميشه مبدا و
ماخذ را شهري بگيريد که طفل در آنجا سکنی دارد ،مثالً اگر طفل طهرانی حضرت عبدالعظم رفته می
توانيد باو بگوييد فاصله طهران تبريز نود برابر فاصله طهران و حضرت عبدالعظيم است بديهی است که
نبايد به اين جزيی بيان قناعت کنيد و بايد براي بچه مجسم کنيد که نود برابر فاصله بين طهران و
حضرت عبدالعظيم يعنی چه.
در اين سال بايد شروع کرد به فهماندن نقشه به شاگرد.اگر يک مرتبه نقشه آسيا را جلو شاگرد نياوريد
هيچ ملتفت نمیشود ولو اينکه باکمال قشنگی مواضع و امکنه را نشان دهد .او ًال معلم تختهسياه را
بهطور افقی در روي ميزي قرار میدهد .بدين طور هر يک از ديوارهاي کالس موازي میشود با يکی از
اضالع تخته سياه .آن وقت با معاونت شاگردان نقشه کالس و ميزها را میکشد .در درس ديگر در دفعه
بعد وقتیکه معلم مطمئن شد درس اول را فهميدهاند نقشه يکی از کالسهاي مجاور را میکشد و در
آن ضمن حالی میکند که مثالً از اين کالس چگونه بايد رفت به اطاق مجاور و از کجا بايد عبور کرد و
در همان وقت {}151در روي تخته سياه راهروها را میکشد .بدين ترتيب معلم در دروسهاي بعد
نقشه :
تمام مدرسه ،کوچه و خيابانهاي مجاور ،محله (اگر ده باشد ،نقشه ده) يا مسجد و ميدان شهر ،اطراف
شهر را می کشد.
با اين وضع شاگرد معنی نقشه را خواهد فهميد و معلم میتواند مقياس نقشه را هم براي شاگردان بيان
نمايد .در اواخر سال دوم وقتی طفل به خوبی فهميد نقشه چيست بايد کره باو نشان داد و فهماند که
اين همان نقشهجات معمولی است که براي نماياندن روابط قطعات عالم با يکديگر به شکل خود زمين
در آوردهاند.فهماندن کره براي تدريس جغرافياي عمومی عالم الزم خواهد بود.
در سال سیم و چهارم
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در پرگرام رسمی وزارت معارف تدريس جغرافياي ايران بهطور مختصر براي سال پنجم و ششم ذکر
شده حاال که مدارس چهار کالسهاي تاسيس يافته ،الزم است جغرافياي خصوصی ايران در سال سوم
و چهارم تدريس شود.
 -1معلم بايد ناحيهاي که در آنجا مدرسه واقع شده است با تفصيل و دقت براي اطفالی تدريس کند.
زيرا اغلب اطفال در آن ناحيه زندگی خواهند کرد .پس وضع جغرافيايی آنجا را بخوبی بدانند.
 -2هر طفل ايرانی پس از اتمام درس کالس چهارم{ }152يعنی وقتیکه سن او به يازده رسيد بايد
بداند :
خاک ايران چطور خاکی است؟ منابع زراعتی و صنعتيش در کجا است؟ شهرهاي بزرگش کدام است؟
کدام يک از رودخانههايش قابل کشتيرانی است؟ در بنادرش چه تجارتی میشود؟ يا سرحداتش چه
تجارتی میشود؟
و اال بدون اين اطالعات مقدماتی چطور ممکن است یك نفر ایرانی با کمال بصيرت شغل را سرحداتش
چه تجارتی میشود و محل زندگانی خود را انتخاب کند .غير از جغرافياي ايران در سال سوم و چهارم
يابد.
 -3ذکر اجمالی از ممالک معتبره عالم نمود:براي اينکه شاگرد پس از خارج شدن از مدرسه چهار کالسه
بايد بهطور خيلی مجمل بداند که غير از ايران ممالک ديگر با اوضاع مختلفه هم در روي زمين هست.
ولی البته بايد که اين اطالعات از روي فهم و نقشه باشد نه اينکه طوطیوار چيزي حفظ کرده باشند،
بدون اينکه بفهمند .بدون مبالغه و اغراق عرن میکنم که وا داشتن اطفال به حفظ متن کتب جغرافياي
خشک و ناقص به نظر بنده گناهی است غير قابل عفو.
در سال پنجم و ششم
مراجعه به جغرافياي ايران بهطور مفصل و جغرافياي دول مهمه عالم .در کالس پنجم و ششم به طريق
اولی نبايد معلم گمان کند که يک عده اسم بیمعنی و بیفايده به شاگرد ياد دادن{}153کفايت میکند،
مثالً اگر در جغرافياي اقيانوسيه قريب صد اسم بدون شرح به شاگرد ياد دهيم عالوه بر اين که مفيد
فايده نخواهد بود بعد از خارج شدن از مدرسه به کلی فراموشش خواهد شد .بعالوه به واسطه حفظ
کردن و نفهميدن ذهن طفل مشوب و خراب میشود.
-5نقشه و نقشه کشی:
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پيش گفتيم که يکی از وسايل تدريس جغرافيا تشريح از روي نقشه است .حاال هم همين مطلب را
موضوع بحث قرار میدهيم تا به خوبی مفهوم شود .اساس عمده جغرافيا ،جغرافياي فيزيکی و طبيعی
است .اگر جغرافياي طبيعی يک قطعه را بخوبی بدانيم میتوانيم پی به جغرافياي سياسی آن قطعه
ببريم .در ابتداي اين کنفرانس اين نکته را متذکر شدم و گمان میکنم با اندازه کفايت واضح باشد و
الزم به ثبوت و مثل آوردن نباشد .خالصه از اطاق سيم به باال دائما در تدريس جغرافيا نقشه استعمال
نمود به طوريکه:
مکان و موقع هر مملکتی ،آثار و عوارن طبيعی هر يک از آنها ،مجامع انسانی در هر يک از آنها ،در
دماغ و حافظه شاگردان متمکن و ثابت گردد .براي تدريس جغرافيا بهطور دسته جمعی البديم از اينکه
نقشههاي ديواري بکار بريم .ولی هر نقشه صالحيت استعمال در کالس را ندارد .نقشههاي ديواري خوب
کالسيک بايد :صحيح{}154ساده ،واضح با رنگهاي قشنگ و با سليقه باشد.
به عالوه بايد فقط اسامی مختصراً نوشته شده باشد (تا نقشه را سياه و پر کند) .آن اسامی به خط بزرگ
و درشت باشد تا همه کالس ببينند.
آن اسامی بايد فقط اسامی مهمه و مفيده باشد.عالوه بر نقشههاي ديواري چاپی ،معلمی که به کالس
خود عالقه دارد میتواند با مداد رنگی نقشه مخصوصی براي اطاق خود درست کند.
در موقع پس گرفتن اگر ممکن است از روي نقشههاي گنگ يعنی نقشههايی که اسامی در آن طبع
نشده باشد درس جغرافيايی را پس بگيريد.
کره:
عالوه بر نقشهجات ديواري براي نماياندن وضيعت ممالک نسبت به يکديگر ،وضعيت آبها و درياها،
وضيعت خاک ،سلسلههاي کوهها و جريانهاي هوا ،کورانهاي اقيانوسها کره الزم است و بايد در موقع
تدريس آن را بکار برد.
اطلس:
هر يک از شاگردان کالس چهارم و پنجم و ششم بايد يک کتاب نقشه يا اطلس داشته باشند که در
مواقع الزمه بتوانند به آن رجوع نمايند}155{.در اين نوع اطلسها که براي شاگردان ترتيب داده شده
است فقط بايد اسامی الزمه و مهمه ذکر شود  -ذکر اسامی غير الزمه سبب خستگی و مالمت طفل
میشود  -ما فعالً اطلس نداريم و وسايل گراوور[گراور] کردن هم به قيمت مناسب نداريم .ولی اميدوارم
پس از استقرار صلح و سکونت در اروپا مصنفينی پيدا شوند که اطلس خودرا در ممالک فرنگ گراور
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کنند و به دست اطفال ما بدهند.وزارت جليله معارف البته کمال مساعدت را با چنين مصنفينی خواهد
نمود.
نقشهکشی
پس از آنکه معلم درس جغرافيا را داد و از روي نقشهجات مختلف به شاگردان فهماند آن وقت تکليفی
که به آنها میدهد ،نقشه کشی است ،بدين وسيله تحقيق میکند و میبيند آيا شاگردان درس خود را
فهميدهاند يا خير.
نقشهکشی براي شاگردان سبب میشود که درس خودرا بهتر ياد میگيرند و آن را کامل میکنند .مقصود
از نقشهکشی تعين و تصريح نمودن و زياد کردن معلومات جغرافيايی طفل است .بنابراين بايد معلم
مواظب باشد که شاگردان:
به وسيله کاغذ کوپيه يا کاغذ نازک کپيه نکنند ،بوسيله تربیع نقشه که به آنها داده شده کوچک و
بزرگ ننمايند .با الوان مختلف رنگ نزنند .بلکه بايد شاگردان با هدايت نصفالنهار و مدار از روي
{}156نقشه ديواري يا نقشه[اي] که معلم روي تخته کشيده ،يا نقشه اطلس ،نقشه خود را کشيده و
تکليف خود را انجام دهند .در اين نقشهها که شاگردان می کشند الزم است که با مداد رنگی سرحدات
را از سواحل و راهها را از رودخانهها تميز و تشخيص دهند.
اسامی که در آنها نوشته میشود بايد خيلی محدود ،باشد بلکه نوشتن حرف اول آنها هم کافی است.
قبل از ختم اين کنفرانس میخواهم مجمالً عرن کنم يک درسی[درش] جغرافيا از سال سيم به باال
چگونه بايد باشد.
 -6درس جغرافیا
نقشههاي ديواري چاپی زياد عمومی است و به اين جهت نواحی که در آنها رسم شده زياد کوچک
نمايان است و چنانکه بايد شاگردان ملتفت نمیشوند .بنابراين در حين تدريس جغرافياي ايران معلم در
روي تخته نقشه بکشد .مثالً اگر میخواهد حوضه سفيد رود را تدريس کند ،نقشه بزرگی از آن رود خانه
میکشد .کوههاي مجاور را با عرن قلم گچی بهطور واضح نمايش میدهد و مواضع شهرها را در اطراف
آن معين میکند .ولی اگر اطمينان کامل به کشيدن نقشه در حين درس نداشته باشد ،میتواند قبل از
درس با کمال فراغت نقشه بکشد .شب در وقت تهيه درس خود را به چند قسمت{}157منطقی تقسيم
نموده و به همان ترتيب در کالس تدريس میکند .پس از درس دادن هر قسمت سواالت تحقيقی از
شاگردان مینمايد وقتی مطمئن شد که خوب فهميدهاند ،شروع به تدريس قسمت ديگر مینمايد.
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وقتی درس به کلی تمام شد شاگردان کتاب را باز کنند .يک نفر از شاگردان میخواند و معلم اصطالحات
و لغات مشکله را بيان میکند.در حين درس بايد شاگردان را عادت داد به کشيدن نقشه در توي کتاب
روزانه خود .ولی در ابتدا (اطاق سيم) شاگردان بهطور تکاليف بعد از تمام شدن درس نقشه را که معلم
روي تختهسياه کشيده در کتابچه خود نقل میکنند.
در موقع پس گرفتن آن درس شاگرد از حفظ نقشه را روي تخته میکشد و از روي آن نشان میدهد و
بيان میکند :يا آنکه معلم يکی دو نفر را از شاگردان پاي نقشه ديواري میفرستد و سواالتی چند از او
مینمايد و شاگرد همان سواالت را با چوب در روي نقشه ديواري نشان میدهد و بيان میکند}158{.
خاتمه
بر ارباب خرد و اصحاب فضل و هنر پوشيده نيست که تربيت و تعليم اطفال و نوباوگان ابتدا بعهده پدر
و مادر و بعد به عهده معلمينی است که در پيشگاه خدا و هيات جامعه مسئول میباشند .ترقی و تنزل
و سعادت و شقاوت زندگانی اطفال بسته به تربيت پدر و مادر و تربيت و تعليم معلمين است .پس بايد
معلمين داراي معلومات کافيه و اخالق و حرکات پسنديده و مرغوب بوده باشند تا بتوانند از عهده انجام
چنين وظيفه بزرگی بر آيند .ولی از طرف ديگر براي يک نفر معلم به داشتن اخالق و معلومات کافی
نيست بلکه بايد طرز تعليم و تربيت را هم بداند تا بتواند با سهل طرق به نتيجه مقصود خود که تعليم
و تربيت اطفال است نائل شود.تحصيل اصول تعليمات عملی سر رشته اين مقصود را به دست میدهد
يعنی به معلم راههاي مختلفه تعليم و تربيت را می نماياند.
اصول تعليمات عملی تاکنون در ايران تدريس نشده و آقايان معلمين حاليه با کمال زحمت و مشقت از
روي تجربه و ذوق شخصی اقدام به تربيت و تعليم مینمودند تا اينکه در اين عصر و اوان حضرت اشرف
آقاي نصيرالدوله وزير معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه دامت شوکته العالی که پيوسته در بسط علم و
نشر معارف فعاليت و جديت غير قابل تقليدي نشان دادهاند ،به خيال اصالح{}159مدارس و آموختن
معلمين و مفتشين افتادند و نظر به مراتب تحصيالت عميقه آقاي پروفسور عيسی خان در فرانسه و
انگلستان داشتن يک عده کنفرانس در اصول تعليمات عملی را به عهده ايشان واگذار فرمودند و براي
آنکه عموم مردم بتوانند از آن استفاده نمايند اين بنده در صدد بر آمدم کنفراسهايی که به توسط
ايشان داده میشود به طور نت و يادداشت با عباراتی ساده و خالی از آرايش که قريب به فهم باشد با
مختصر شرح و بسطی به رشته تحرير در آورده به نظر معزياليه برساند که اگر مقتضی بدانند و مطبوع
طبعشان باشد ،به زيور طبع آراسته گردد؛ شايد بدين وسيله خدمتی به ابناي وطن عزيز شده باشد.
خوشبختانه اين خدمت ناقابل در نظر ايشان مطلوب واقع شده و براي انجام اين مرام منتهاي موافقت و
مساعدت را به اين بنده فرمودند.اميد است که در نزد ارباب خرد هم شرف قبول يابد و بکرم عميم در
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تصحيح اغالط و لغزشهاي آن بکوشند و هر جا خطايی ببينند غمض عين فرمايند .با اهلل التوفيق و
عليه التکالن .طهران رجبالمرجب [1337ه.ق]
جواد
فارغالتحصيل مدرسه علوم سياسی و ناظم و معلم مدرسه متوسطه دولتی نمره ( 5کماليه){}160
اخطار
نه کنفرانس فوق مجموعاً در يک جلد در کتابخانه سعادت واقعه [واقع] در خيابان
ناصريه جنب شمسالعماره به فروش میرسد}161{.

پايان اين نوشته را با شعري که بر ديوار کتابخانه دکتر عيسی صديق منقش بوده و بعدها با کتيبهاي
که توسط عمادالکتاب بر سر در منزل ايشان در خيابان هدايت نقش بسته بود به پايان میبريم(يغمايی،
،1351

:)628
کاشانههاي سر بفلک برفراشتن

مقصد زکاخ و صفه و ايوان نگاشتن
گلهاي رنگ رنگ و درختان ميوهدار

در باغ و بوستان ز سر شوق کاشتن

دانی که چيست؟تا به مراد دل اندر آن

يک لحظه دوستی بتوان شاد داشتن
از خاک خانهاي که ببايد گذاشتن

ورنه چگونه مردم عاقل بنا کنند
پيشنهاد تحقيقات آتی:

خوانندگان ممکن پس از مطالعه متن بازنويسی شده اين کتاب با سواالت و موضوعات ذيل مواجه شوند:
 چرا تعداد قابل مالحظهاي از مسايل و مشکالت مطرح شده و راهکارهاي پيشنهادي در اين
کتاب با گذشت يک قرن هنوز کهنه به نظر نمیرسند؟
 از نتايج تجربيات قبلی در حوزه آموزش و پرورش چگونه در سياستگذاريها استفاده می شود؟
 جايگاه نظام مديريت دانش در نظام آموزش و پرورش ايران
مواجه شوند ،که به عنوان موضوعات تحقيقات آتی پيشنهاد میشوند.
منابع:
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فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري.



قاسمی پويا ،اقبال .مدارس جديد در دوره قاجاريه ،بانيان و پيشروان ،تهران :مرکز نشر دانشگاهی.



محبوبی اردکانی ،حسين .1370 .تاريخ موسسات تمدنی جديد در ايران ،ج ،1تهران :موسسه انتشارات و چاپ
دانشگاه تهران.



مناشري ،ديويد .1396 .نظام آموزشی و ساختن ايران مدرن ،تهران:حکمت سينا.



يزدانی ،مرضيه " .1378 .تأسيس دار المعلمات (دانشسراي دختران) و تحصيالت بانوان" ،گنجينه اسناد ،دوره
 3 ،9و  ،4صص .47-81



يغمايی ،اقبال" .1350 .ميرزا احمد خان نصيرالدوله بدر هجدهمين وزير معارف ايران" ،تعليم و تربيت،124 ،
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يغمايی ،اقبال " .1353 .عيسی صديق سی و ششمين وزير فرهنگ" ،تعليم و تربيت ،77 ،صص .47-60



پايگاه اينترنتی مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمی ايران ،پروگرام کابينه آقاي مشيرالدوله(مصوب 12
جمادي االول  1333قمري) ،تاريخ مشاهده  ،1397/8/8قابل دسترس در آدرس:
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/97740
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پايگاه اينترنتی موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران ،اعالميه دارالمعلمين مرکزي مبنی بر پذيرش متقاضيان از
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بررسی و مقایسه ی سبك های مدیریت کالس فارغ التحصیالن دانشگاه
فرهنگیان با فارغ التحصیالن سایر دانشگاه ها
علی قنبری 1و مریم نادری لردجانی

2

.دکتری علوم تربیتی،فلسفه تعلیم و تربیت،فرهنگی ،مدرس دانشگاه و پژوهشگر،ایران(نویسنده مسئول)

 .2کارشناس مشاوره و راهنمایی ،آموزگار آموزش و پرورش شهرستان لردگان

Mail:ghanbariali1230@yahoo.com

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی و مقايسه ي سبک هاي مديريت کالس معلمان فارغ التحصيل دانشگاه
فرهنگيان با فارغ التحصيالن ساير دانشگاه ها بود  .روش پژوهش توصيفی و از نوع علّی -مقايسه اي
بود .جامعه آماري شامل کليه معلمان شاغل به کار در سال تحصيلی  96-97بودند که از بين آن تعداد
 180نفر فارغ التحصيل تربيت معلم و180نفر فارغ التحصيل ساير دانشگاه ها به شيوه تصادفی به
عنوان نمونه آماري انتخاب شدند و به پرسشنامه سبک هاي مديريت کالس( ) ABCCپاسخ دادند .اعتبار
 - 1دکتری علوم تربیتی –فرهنگی و مدرس دانشگاه و پژوهشگر،ایران E
Mail:ghanbariali1230@yahoo.com
 - 2کارشناس مشاوره و راهنمایی  -آموزش و پرورش شهرستا ن لردگان
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 تجزيه و تحليل داده ها در محدوده آمار توصيفی از. بدست آمد0/78 پرسشنامه از طريق ضريب آلفاي کرونباخ
 کليه داده هاي حاصل با. مستقل استفاده گرديدt ميانگين و انحراف معيار و در محدوده آمار استنباطی از

يافته ها نشان دادکه بين سبک هاي مديريت کالس. تجزيه و تحليل شدspss 21استفاده از نرم افزار
معلمان فارغ التحصيل دانشگاه فرهنگيان با فارغ التحصيالن ساير دانشگاه ها تفاوت معناداري
 فارغ التحصيالن دانشگاه فرهنگيان بيشتر از سبک مديريت کالسی تعاملی استفاده. وجود دارد
فارغ التحصيالن ساير دانشگاه ها از سبک مديريت کالسی مداخله گرا استفاده می.می کنند
با برگزاري دوره هاي آموزشی براي معلمان فارغ التحصيل از ساير دانشگاه ها: بحث و نتيجه گيري.کنند
.سبک مديريت کالسی آموزش داده شود
. فار غ التحصيالن،  دانشگاه فرهنگيان،  سبک هاي مديريت کالسی: کليد وا ژه ها

The study and compare to classroom management styles
graduates educators with graduates of other universities
Ghanbari.A1 &Nadri lordjani .M 2
1.Ph.D Philosophy of Education, Cultural, University lecturer and researcher, Iran (responsible author)
2. Expert counseling and counseling, Lordean County Education Tutors

Abstract
The purpose of the present study was to investigate and compare classroom management
styles of graduate teachers at Farhangian University with graduates from other
universities. The research method was descriptive and was causal-comparative. The
statistical population consisted of all teachers working in the academic year of 96-95.
Among them, 180 teachers graduated and 180 graduated from other universities were
selected randomly as a statistical sample and assigned to the ABCC ) Responded. The
reliability of the questionnaire was obtained through Cronbach's alpha coefficient of 0/68.
Data analysis was done using descriptive statistics of mean and standard deviation, and
inferential statistics, independent variance and independent t-test were used. All data was
analyzed using SPSS software. Results showed that there is a significant difference
between the management styles of the teachers who graduated from the Farhangian
University with the graduates of other universities. Graduates of the University of
Cultural Sciences use more than an interactive classroom management style. Graduates
from other universities use intermediate classroom management style. Conclusion: By
providing training courses for teachers graduating from other universities, to teach classroom
management.
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مقدمه
يکی از اهداف اساسی در پژوهش هاي تربيتی شناخت عوامل موثر بر ميزان يادگيري و پيشرفت تحصيلی دانش آموزان
است .همچنين خط مقدم فعاليت هاي آموزشی و تربيتی و جايگاه آماده نمودن افراد براي زندگی در جهان در حال
تغيير کالس درس است (کنتی  .)2011،نتايج مطالعاتی که به بررسی عوامل مؤثربر پيشرفت تحصيلی دانش آموزان
پرداخت ،نشان داد که از بين  113متغير مورد بررسی ،مديريت کالس ،تأثير مستقيم بيشتري بر دستاوردهاي تحصيلی
دانش آموزان داشت( .ديجيک و همکاران  .) .)2011،سرعت يادگيري و ميزان پيشرفت تحصيلی در دانش آموزان،
متفاوت است وتحت تاثير عوامل متعددي است (دمکران و ديمر با ، )2010 1يکی از اين عوامل سبک هاي مديريت
کالسی است که تاثير مهمی بر جريان يادگيري دانش آموزان دارد .بر اساس تعريف ،سبک مديريت همان ترجيحات
معلم است ومی توان آن راشيوه اي دانست که معلمان در کالس درس به ساير شيوه ها ترجيح می دهند ( .يازيک،2005
اديتا  .) 2010سبک هاي مديريت کالس شامل رفتارهاي شخصی معلم و مواد آموزشی مورد استفاده ايشان در انتقال
اطالعات به فراگيران است ( شعبانی . )1387،عده اي از معلمان از سبک کاربردي خود تا حدودي آگاه هستند و بر
حسب مزيت آن را به کار می برندواما عده اي ديگر نا اگاه هانه سبک خاصی براي مديريت کالس خود بکار می برند .با
توجه به اينکه معلمان براي کسب موفقيت در مديريت کالسی خود به مهارت علمی و فنی خا

نياز دارند  ،الزم است

راه هاي کوتاه تر وهموارتري را براي ارتقاء اين امر درمورد استفاده قرار دهند (عزيزي .)1386،مهار ت ها يی را که معلم
براي نيل به حفظ نظم و هدايت يادگيري فراگيران در کالس درس انجام می دهد مديريت کالس ناميده می شود
(.راسل. )2007الزم به ذکر است که رهبري و مديريت کالس يکی از کارکرد هاي ضروري معلم است .معلم به عنوان
رهبر کالسی بايد با استفاده از امکانات موجود زمينه تحقق اهداف آموزشی را فراهم آورد (صفوي .)1388،مديريت کالس
،کليه تال ش هاي معلم براي سرپرستی فعاليت هاي کالسی است که شامل آموزش،تعامالت اجتماعی و رفتار دانش
آموزان است .مارتين و ين مديريت کالس را بوجود آورنده جو اجتماعی و روانشناختی کالس می دانند و بيان می دارند
که مديريت کالس 2از سه جنبه مديريت آموزش، 3مديريت افراد

4

و مديريت رفتار 5تشکيل يافته است (کازو

.)2009،دانش مديريت و سبک هاي مبتنی بر آن از عوامل تاثير گذار بر پيشرفت تحصيلی دانش آموزان می باشند
(مرزونو .)2003،6مديريت کالس ،هنر به کار بردن دانش تخصصی و بهره گيري از مهارت هاي کالس داري در مديريت
دانش آموزان به سوي اهداف مطلوب و مد نظر آن ها و جامعه می باشد .منظور از سبک مديريت کالس شيوه اي است
که معلم براي کنترل دانش آموزان و برقراري نظم و انضباط به کار می برد  ،اما بايد گفت که کنترل کالس ،اصطالحی
براي توصيف تالش هاي معلم براي سرپرستی تمام فعاليت هاي کالس است که شامل فعاليت هاي يادگيري ،تعامالت
اجتماعی و رفتار دانش آموزان می شود .بنابراين ،کنترل کالس شامل .انضباط است ،اما محدود به آن نيست .مديريت
1

- Demirkan &Demirbas
- Classroom management
3
- Instruction Management
2

- People Management4

- Behavior Management
. Marzano
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کالس به ايجاد محيط امن و محرک براي يادگيري اشاره دارد .اين مفهوم ،ترکيبی از شخصيت معلم ،توانايی ها ورهبري
حرفه اي او می باشد .در حوزه مديريت کالس،ديدگاه هاي متعددي وجود دارد که هر يک از آن ها به جنبه اي از مسأله
پرداخته است.از بين نظريات ،نظريه Levinو Nolanشهرت بيشتري دارد که مديريت کالس را طيفی از عدم
مداخله ، 1تعامل گرا 2و مداخله گرا 3می داند  .نظريه عدم مداخله در مديريت کالس ،مبتنی بر نظام اعتقادي ،فلسفی
و روانی خاصی است که به مشترکات انسانی و دانش آموز محوري اشاره دارد .اين که دانش آموز بايد مسؤوليت اصلی
کنترل رفتار خويش را به عهده بگيرد ،ايده اساسی در اين ديدگاه است .حاميان اين ديدگاه باور دارند که دانش آموز در
مورد کنترل رفتار خود توانمند می باشد و اگر براي اين امر فرصتی به او داده شود ،از عهده اين کار بر می آيد .نقش
معلم به عنوان مدير کالس ،آن است که ساختار کالس را به گونه اي هماهنگ و سازماندهی کند که کنترل رفتار دانش
آموزان تسهيل شود .معلمان در اين نوع از مديريت کمتر احتمال دارد که دستور دهند يا از توبيخ و تنبيه استفاده
نمايند .دانش آموزان آزادي بيشتري براي حرکت کردن درکالس دارند و نکته مهم تر اين است که مسؤوليت پذيري
دانش آموزان در قبال رفتارهاي خود ،بيشتر مورد تأکيد قرار می گيرد .در اين صورت دانش آموزان رفتار معقوالنه تري
از خود نشان می دهند؛ چرا که دخالت هاي بی مورد معلم ،آزادي دانش آموزان را که عامل اساسی براي رشد خودرهبري
آن ها می باشد ،کاهش خواهد داد. .سيستم مداخله اي کالس نيز مبتنی بر نظريه رفتارگرايی می باشد و بر اين مبنا
استوار است که نخستين مسؤوليت معلم ،کنترل رفتار دانش آموز است .همچنين ،اعتقاد دارد که دانش آموزان می
خواهند معلم متصدي کالس باشد و انتظار دارند که معلم مراقب رفتار فراگيران باشد؛ چرا که مبناي انضباط مثبت
کالسی ،ايجاد محيطی است که توسط معلم فراهم می شود و دانش آموزان را بر می انگيزد تا رفتار مناسب را در اين
ديدگاه از خود نشان دهند .باور بر اين است که يادگيري زمانی بهبود می يابد که رفتار مثبت به وسيله پاداش يا تأييد
کردن تقويت شود .نقش معلم نيز کمک رسانی به کودکان براي يادگيري رفتار اجتماعی مطلوب می باشد .معلم و قوانين
مدرسه نقطه اتکاي اين ديدگاه است که در حوزه مديريت کالس ،به آن مديريت معلم محور يا مدرسه محور می
گويند.در اين سبک ،مديريت کالس مرکز توجه قوانين و مقررات تعيين شده از طرف مدرسه می باشد و دانش آموز با
توجه به اين عوامل ،هدايت می شود .همچنين ،هدف معلم نيز در اين زمينه برقراري هرچه بيشتر نظم و انضباط در
کالس درس است تا دانش آموزان از اين قوانين تخطی نکنند(.خدري و همکاران  .)1393،الگوي تعاملی در مديريت
کالس ،بر پايه اين ايده اساسی استوار است که کنترل رفتار دانش آموز ،مسؤوليت مشترک معلمان و فراگيران است و
نمی توان مسؤوليت آن را فقط به معلمان واگذار کرد .طرفداران اين نظريه ،بسياري از يافته هاي روان شناختی مديريت
دانش آموز محور را قبول دارند ،اما معتقد هستند که ماهيت گروهی کالس ،مستلزم اين است که معلم نيازهاي گروه
را به عنوان يک کل بر نيازهاي فردي دانش آموزان ترجيح دهد و از راهبردهاي گروهی آموزش بجاي راهبردهاي فردي
استفاده کند ( سرمدي .)1395،دانش آموزان بهرمند از سبک هاي نوين و تعاملی مديريت کالس،عملکرد تحصيلی بهتري
دارند .معلمان به عنوان محور اصلی تعليم و تربيت همواره تالش می کنند تا مطالب مورد نياز دانش آموزان را به نحو
احسن و قابل فهم به آنها منتقل کنند .بديهی است که در اين مسير توانايی مديريت واداره کالس و ايجاد رفتار مطلوب
با دانشآموز از اهميت خاصی برخور دار است.يادگيري فرايند مهم تطابق و سازش فرد است و بدون شک همه پيشرفت
1

.Non-interventionist
-Interactionist
3
. Interventionist
2
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هاي شگفت انگيز در دنياي کنونی زاده يادگيري انسان است (وت زيک .)2004 ،1با توجه به اين مهم بررسی سبک هاي
مديريت کالسی از اهميت ويژه اي برخوردار است .در راستاي بررسی سبک هاي مديريت کالسی پژوهش هايی انجام
شده است از جمله مک کاسيلن()1992به اين نتيجه دست يافت که معلمان اثر بخش بيشتر از شيو هاي مشارکتی
استفاده می کنند و سعی در تعامل اثربخش و مشارکتی با دانش آموزان دارند  .راينز در تحقيقات خود بيان می دارد که
وقتی معلمان رفتار دوستانه با دانش آموزان دارند زمينه بروز خالقيت را آنها ايجاد می کند (ساعتچی .)1387 ،مک لود
()2005در پژوهش نشان داد که توجه به زمان و تعامل در کالس به پيشرفت تحصيلی دانش آموزان منجر می شود .به
عقيده ولفگانگ ()2004در بين سبک هاي مديريت کالسی ،سبک تعاملی که با تکيه بر اصول مکتب روانشناسی يادگيري
است بانی پيشرفت خوب دانش آموزان می باشد .نظريه هاي مديريت کالس از جمله آلبرت ( )1989و واقعيت درمانی
ويليام گلسر ( )1992بر اين عقيده اند که سبک مديريت کالسی تعاملی محيط مناسبی براي رشد شناختی دانش آموزان
فراهم می کند .رودهاوس ( )2007نيز در تحقيق خود به اين نتيجه دست يافت که معلمان نقش بسيار مهمی در هدايت
دانش آموزان دارند .همچنين معلمان در نقش مديران کالس بايد تالش کنندتا تعاملی سازنده را در کالس درس بوجود
آورند .يزدي و عالی ()1387نيز در تحقيقات خود به اين نتايج دست يافتند که دانش آموزان داراي معلم تعامل گرا در
مقايسه با مداخله گرا مهارت هاي شناختی باالتري دارند و مهارت هاي شناختی حاصل از اين سبک مديريتی کالس در
پسران باالتر از دختران می باشد  .چنين استنباط می شود که معلمان بر حسب سبک مديريت کالسی خود بهتر می
تواننددر تعامل با يادگيري قرار گيرند و اگر فرايند يادگيري دانش آموزان با سبک مديريت معلم مطابقت داشته باشد
به عملکرد تحصيلی بهتري منجرخواهد شد .سبک هاي مديريت کالس يکی از عوامل تأثيرگذار بر موفقيت تحصيلی
دانش آموزان هستند فلذا به دليل اهميت موضوع و نقش سبک هاي مديريت کالسی در موفقيت تحصيلی دانش آموزان
 ،مسئله اين است که آيا بين سبک هاي مديريت کالسی فارغ التحصيالن دانشگاه فرهنگيان با فارغ التحصيالن ساير
دانشگاه ها تفاوت معناداري وجود دارد؟
روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردي و با توجه به نحوه گرد آوري اطالعات توصيفی و از نوع علی –مقايسه اي بود .
جامعه آماري شامل کليه معلمان شاغل به کار در سال تحصيلی  96-97بودند که از بين آن تعداد  180نفر فارغ
التحصيل تربيت معلم و180نفر فارغ التحصيل ساير دانشگاه ها به شيوه تصادفی به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند و
به پرسشنامه سبک هاي مديريت کالس( ) ABCCپاسخ دادند.به منظور تجزيه و تحليل داده ها در محدوده آمار توصيفی
از ميانگين و انحراف معيار و در محدوده آمار استنباطی از تحليل واريانس و  tمستقل استفاده گرديد .کليه داده هاي
حاصل با استفاده از نرم افزار spss 21تجزيه و تحليل شدند.
ابزار پژوهش
پرسشنامه سبک هاي مديريت کالس() ABCC
در اين پژوهش جهت گرد آوري داده ها از پرسشنامه محقق ساخته سبک هاي مديريت کالسی استفاده شد .که بر اساس
چارچوب نظري ولفانگ و گليگمن 2و با الگو گيري از پرسشنامه باور هاي معلمان در خصو

کنترل کالس ( ) ABCC

. Wow zik
-Wolfgang & Geligman
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از مارتين و همکاران 1طراحی شده است .اين پرسشنامه به سنجش باورهاي معلمان در خصو

نحوه کنترل کالس بر

مبناي سه رويکرد (مداخله گرا ،تعاملی و غير مداخله گرا ) می پردازد.پرسشنامه از  25گويه تشکيل گرديد که براي هر
يک ازاين سؤال ها  4پاسخ پيشنهاد شده و بر اساس مقياس درجه بندي ليکرت تنظيم شده است.اين پرسشنامه سبک
مديريت کالسی معلمان را می سنجد  .پاسخهاي پيشنهادي از نمرهي  1تا  4رتبه بندي شدند .اگرگزينه پيشنهادي با
شيوه مديريت کالسی نمونه مورد پژوهش کامالً،تا حدي ،اندکی وياخيلیکم مطابقت داشته باشد به ترتيب نمره چهار
تا يک منظور می شود  .نمره باال در اين طيف نشان دهنده سبک مديريت مداخله گرا متوسط تعاملی و نمره پايين غير
مداخله گرا می باشد  .روايی پرسشنامه که توسط متخصصان درباره صحت و سقم گويه ها و هماهنگی با ابعاد متغير
بررسی شد مورد تاييد قرار گرفت .همچنين جهت تعيين پايايی از ضريب آلفاي کرانباخ استفاده گرديد طبق برونداد نرم
افزار  SPSSضريب آلفا براي  25گويه  0/78گزارش شده است.که نشان دهنده پايايی معنا دار اين پرسشنامه است

یافته ها

جدول  1فراوانی و درصد معلمان به تفکيک دانشگاه محل تحصيل و سبک مديريت کالسی
n

درصد

فرهنگيان

180

50

غير فرهنگيان

180

50

50

28

100

60

30

22

متغير
دانشگاه

سبک مديريت عدم مداخله
کالسی
فارغ تعاملی
التحصيالن
مداخله گرا
دانشگاه
فرهنگيان

-Martin et al ,1998
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سبک مديريت عدم مداخله
کالسی
فارغ تعاملی
التحصيالن ساير مداخله گرا
دانشگاه ها

40

22

45

25

95

53

جدول  2آزمون tبراي فارغ التحصيالن دانشگاه فرهنگيان و غير فر هنگيان در مقوله سبک مديريت کالسی عدم
مداخله
مقوله

گروه

تعداد

ميانگين

انحراف معيار

t

فرهنگيان

180

78/84

9/56

./89

180

74/93

9/68

سبک
مديريت
غير فرهنگيان
کالسی عدم
مداخله

درجه سطح
آزادي داري
398

معنا

/37

جدول  2نشان داد  :با توجه به اينکه  tمشاهده شده ( )/89با درجه آزادي 398در سطح معناداري( )0/37از0/05
= Pبزرگتر می باشد می توان نتيجه گرفت که تفاوت معناداري بين دو گروه از نظر ميزان استفاده از سبک عدم مداخله
وجود ندارد .
جدول  3آزمون tبراي فارغ التحصيالن دانشگاه فرهنگيان و غير فر هنگيان در مقوله سبک مديريت کالسی تعاملی
مقوله

گروه

تعداد

ميانگين

انحراف معيار

t

سبک
مديريت
کالسی
تعاملی

فرهنگيان

180

7/90

3/63

2/09

غير فرهنگيان

180

6/87

3/36

درجه سطح
آزادي داري
398

معنا

0/03

جدول  3نشان داد  :با توجه به اينکه tمشاهده شده ()2/09با درجه آزادي 398در سطح معناداري()0/03از 0/05
= Pکوچکتر است ،می توان نتيجه گرفت که تفاوت معناداري بين دو گروه از نظر ميزان استفاده از سبک تعاملی وجود
داردو فارغ التحصيالن دانشگاه فرهنگيان نسبت به فارغ التحصيالن ساير دانشگاه ها به ميزان بيشتري از سبک مديريت
کالسی تعاملی استفاده می کنند .
جدول 4آزمون tبراي فارغ التحصيالن دانشگاه فرهنگيان و غير فر هنگيان در مقوله سبک مديريت کالسی مداخله گرا
مقوله

گروه

تعداد

ميانگين
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انحراف معيار

t

درجه سطح
آزادي داري

معنا

سبک
مديريت
کالسی
مداخله گرا

فرهنگيان

180

68/74

8/94

غير فرهنگيان

180

71/64

9/62

2/29

398

0/02

جدول  4نشان داد  :با توجه به اينکه tمشاهده شده ()2/29با درجه آزادي 398در سطح معناداري()0/02از 0/05
=Pکوچکتر است ،می توان نتيجه گرفت که تفاوت معناداري بين دو گروه از نظر ميزان استفاده از سبک تعاملی وجود
داردو فارغ التحصيالن دانشگاه فرهنگيان نسبت به فارغ التحصيالن ساير دانشگاه ها به ميزان کمتري از سبک مديريت
کالسی مداخله گرا استفاده می کنند .
بحث و نتیجه گیری
نتايج پژوهش حاضر نشان داد که بين سبک هاي مديريت کالسی فارغ التحصيالن دانشگاه فرهنگيان و فارغ التحصيالن
ساير دانشگاه ها تفاوت معناداري وجود دارد .اين نتايج با نتيجه پژوهش هاي نورتون (  ، )2008راف ( ،)2007و شعبانی
))1387که بيانگر وجود تفاوت معنا داري بين سبک هاي مديريت کالسی و عملکرد تحصيلی دانش آموزان هستند
 ،همسو می باشد  .همانطور که نتايج پژوهش نشان داد فارغ التحصيالن دانشگاه فرهنگيان بيشتر از سبک تعاملی براي
مديريت کالس هاي خود استفاده می کنند و اين در حالی است که اکثر پژوهش ها بر عملکرد موفقيت آميز بودن اين
شيوه مديريت کالسی صحه گذاشته اند.از جمله کازو(،)2009رود هوس (،)2007مک لود (،)2005ولفگانگ ()2004
،اديتا ()2010ويزدي و عالی ()1387که همگی بر عملکرد تحصيلی موفق دانش آموزان داراي معلم سبک تعاملی تاکيد
دارند .از آنجايی که در اين پژوهش معلمان فارغ التحصيل ازساير دانشگاه ها بيشتر به سبک مداخله گرا توجه دارند الزم
است که اين معلمان در دوره هاي ضمن خدمت و کارگاه هاي آموزشی با عناوين مديريت تعاملی شرکت نمايند تا ضمن
يادگيري اين روش ها بتوانند تاثير بيشتري بر يادگيري دانش آموزان داشته باشند .از آنجايی که پژوهش حاضر در
جامعه اي با حجم ثابت انجام گرديد در تعميم نتايج بايد جانب احتياط را رعايت نمود.به پژوهشگران پيشنهاد می شود
تا به بررسی تاثير سبک هاي مديريت کالسی در جوامع وسيع تر ،با مداخله جنسيت وسطوح مختلف تحصيلی بپردازند.
تشکر و قدردانی
از همه کسانی که ما را در انجام اين پژوهش ياري نمودند کمال تقدير و تشکر را داريم .
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سیر تاریخی برنامه درسی کارورزی در تربیت معلم ایران
سمیه کاظمی1
چکیده
 برنامه يادگيري فکورانه و تجربی بر مبناي صیییالحيتهاي علمی و حرفهاي،برنامه درسیییی کارورزي
 در اين. کارورزي يکی از مهمترين دروس تربيت معلم اسییت.دانشییجو معلمان در صییحنه عمل اسییت
 م هارت و نگرش معلمی را در پرتو تلفيق دانش نظري و عملی و بر،ره گذر دانشیییجو معل مان دانش
 در اين مقاله ازروش کتابخانه اي و با ا ستفاده از.مبناي محيطهاي واقعی آموز شی به د ست میآورند

1

مدرس دانشگاه فرهنگیان استان مرکزی،دکتری فلسفه تعلیم وتربیتphd_kazemi 20@yahoo.com
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ابییزار فییيییش بییرداري بییه بییررسیییییی سیییییيییر تییاريییخییی بییرنییامییه درسیییییی

تاریخی برنامه درسی کارورزی در تربیت معلم ایران
سمیه کاظمی چکیده

برنامه درسی کارورزي ،برنامه يادگيري فکورانه و تجربی بر مبناي صالحيتهاي علمی و حرفهاي دانشجو معلمان
در صحنه عمل است .کارورزي يکی از مهمترين دروس تربيت معلم است .در اين رهگذر دانشجو معلمان دانش،
مهارت و نگرش معلمی را در پرتو تلفيق دانش نظري و عملی و بر مبناي محيطهاي واقعی آموزشی به دست
ميآورند .در اين مقاله ازروش کتابخانه اي و با استفاده از ابزار فيش برداري به بررسی سير تاريخی برنامه درسی
کارورزي واهميت آن در تربيت معلم پرداخته شده است.

کليدواژگان:برنامه درسی،کارورزي،تربيت معلم

مقدمه و بیان مسئله:
معلمی هنر است ولی هنرِ برتر از آن تربيت معلم است .چنانچه تعليم و آموزش مهارتهاي تدريس در مراکز تربيت
معلم بر پايهاي گذاشته شود که معلمان جوان همواره درگير عمل و تجربه شوند و با حرفهاي که پيشه کردهاند،
انس و الفت بيشتر بگيرند ،به لياقتهاي فردي خود پی ميبرند و آنها را بارور ميسازند( .روؤف )1386 ،کارآموزي
را ميتوان يک روش و راهبرد آموزشی معرفی کرد که بر مبناي الگوي استاد -شاگردي استوار است و از زمانهاي
پيدايش پيشهها و حِرَفها به دست انسان ،جهت توليد ابزار ،صنعتگري و غيره رواج داشته است( .فيوضات1372 ،؛
ويگاند

phd_kazemi 20@yahoo.com
Weigand
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 -استادیار گروه علوم تربیتی ،دانشگاه فرهنگیان ،تهران.

همراه09122715282 :

کارورزي واهميت آن در تربيت معلم پرداخته شده است.

کليدواژگان:برنامه درسی،کارورزي،تربيت معلم

مقدمه و بیان مسئله:
معلمی هنر است ولی هنرِ برتر از آن تربيت معلم است .چنانچه تعليم و آموزش مهارتهاي تدريس در
مراکز تربيت معلم بر پايهاي گذاشییته شییود که معلمان جوان همواره درگير عمل و تجربه شییوند و با
حرفهاي که پيشییه کردهاند ،انس و الفت بيشتر بگيرند ،به لياقتهاي فردي خود پی میبرند و آنها را
بارور میسییازند( .روؤف )1386 ،کارآموزي را میتوان يک روش و راهبرد آموزشییی معرفی کرد که بر
مبناي الگوي ا ستاد -شاگردي ا ستوار ا ست و از زمانهاي پيدايش پي شهها و حِرَفها به د ست ان سان،
جهت توليد ابزار ،صنعتگري و غيره رواج دا شته ا ست( .فيو ضات1372 ،؛ ويگاند )2004 ،1کارورزي را
باي ستی نوعی يادگيري تجربی دان شگاهی دان ست که دانش و نظريهي دان شگاهی با کاربرد و مهارت در
محيط کار تلفيق میگردد و سبب فراگيري مهارتهاي معلمی میگردد و طبق نظر کولين )2003( 2و
رهلينگ ( )2006پلی ميان محيط دانشییگاهی و محيط شییغلی اسییت (رانين و همکاران)2013 ،3؛ تا
جابی که نورت ( )1985نيز بر اين باور اسیییت که کارورزي پلی ميان نظريه و عمل اسیییت (بوکاليا،4
 .)2012به زعم فيپس و همکاران ،)2008( 5کارآموزي يک تجربه آموز شی ا ست که به موجب آن يک
دانشجو به صورت موقت يا در يک دوره زمانی معين در يک موقعيت کاري به سر میبرد .از منظر آنان
کارآموزي بيشتر بر حرفهآموزي ضمن شغل متکی ا ست تا اينکه از ديد کلی جنبه ا شتغال دا شته
با شد .کارورزي محملی براي ک سب تجربه شغلی نظارت شده به شمار میآيد که براي ک سب آمادگی
1
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براي احراز يک شغل تخ ص صی ضروري ا ست .چنين تجربهاي میباي ست تا حدودي طوالنی با شد و با
نظارت ،هدايت ،آ سانگري ،آماده سازي و برنامهريزي همراه با شد تا به د ستاوردهاي مورد انتظار منجر
شود .از اين رو تفاوت ا صلی کارورزي با برنامههاي مذکور در عنا صر نظارت و ا ستفاده از دانش قبلی
ا ست؛ به عبارت ديگر نظريه و عمل با نظارت ا ستاد راهنما گره خورده ا ست(تلخابی و فقيري.)1393،
همچنين برخی از محق قان (مککرو1998 ،1؛ فلمن و بارتون1990 ،2؛ باق ،2003 ،3دارش)2001 ،4
عوامل و سازههاي تأثيرگذار بر دوره کارورزي را "زمان صرف شده تو سط کارآموز طی دوره ،مکان و
موقعيت برگزاري دوره ،سیییطح کيفی اجراي دوره ،ميزان هدايت و نظارت در طول دوره کارورزي ،نوع
فعاليتها و ساختار طراحی شده ،همخوانی فعاليتها بر مبناي ا ستانداردها و ت شريک م ساعی گروه
دان شگاهی براي برطرف نمودن نيازهاي کارآموزان" بيان نمودهاند و ا سکرن سن )2005( 5معتقد ا ست
که ،دانشییجويانی که در دوره کارآموزي خود همياري میکنند در مقايسییه با دانشییجويانی که همياري
ندارند ،بهتر ياد میگيرند.
در ميان مراحل پيوسییته آموزش معلم ،دوره کارورزي را میتوان مهمترين مرحله ناميد که دانشییجو از
مرحله نظري وارد مرحله عملی شیییده و خود را در نقش يک معلم آينده احسیییاس میکند؛ همچنين
هرچه دانشیییجويان تربيت معلم با آمادگی بهتري چه از نظر علمی و چه از نظر عملی وارد اين مرحله
شییوند ،به نحو بهتري خواهند توانسییت وظايف محوله خود را در مسییير تربيت دانشآموزان به انجام
ر سانند .در اين ارتباط دان شجويان تجربيات ارز شمندي از محيط کار و موقعيت شغلی آينده خود به
دسییییت میآور ند و اسیییت عداد ها و توا نايی هاي خود را مورد سییینجش قرار میده ند (جو کار و
همکاران .)1395،کالس درس خط مقدم فعاليتهاي آموزشیییی ،تربيتی و جايگاهی براي آماده نمودن
افراد براي زندگی در جهان در حال تغيير اسیییت .کالس درس محلی اسیییت که خدماتی مسیییتقيم به
دانشآموزان ارائه میشیییود تا آنان از جهت فردي و اجتماعی رشییید يافته و زمينه توسیییعه سیییالم و
همهجانبه جامعه فراهم گردد .م سئوليت ت صميمگيري درباره نحوه مديريت کالس درس بر عهده معلم
اسییت .معلمان موفق به شییيوههاي گوناگونی عمل میکنند اما در يک رويکرد با هم مشییترکند و آن
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توانايی اداره کالس خود به طور مؤثر و کارآمد اسییت.بر اسییاس باور بسییياري از انديشییمندان ،معلم
ا سا سیترين عن صر نظام آموز شی ا ست .موفقيت هر نظام آموزش در حد تعيينکنندهاي به دانش و
مهارتهاي حرفهاي معلم ب ستگی دارد (دانشپژوه و فرزاد .)1385 ،با توجه به ر شد سريع و ت صاعدي
دانش و فناوري در ع صر کنونی بر ک سی پو شيده ني ست که نقش سنتی معلم من سوخ و نقش جديدي
جايگزين آن شده است .براي رشد و تربيت فراگيران در دنياي امروز به معلمانی احتياج است که مجهز
به دانش و معلومات حرفهاي باشییند.برخی از مسییائل در کالس درس وجود دارد که شییيوه برخورد با
آن ها را نمیتوان به خوبی از طريق دروس تئوري آموزش داد و بهترين راه آموزش آن ها از طريق
کارورزي است .يکی از نگرانیهاي معلمان تازهکار اين است که چگونه در عين برقراري روابط صميمانه
با دانشآموز ،کالس درس را هم کنترل کرد (مرتضیزاده.)1387 ،
اهمیت و ضرورت برنامه درسی کارورزی:
نظر به اينکه سالها ست که برنامهي تمرين معلمی با عنوانهاي م شابه و مترادف آن در مراکز تربيت
معلم براي آمادهسییازي داوطلبان حرفهاي معلمی با شییرايط ،امکانات و سییاير عوامل مؤثر بر آن اجرا
میشییود ،مطالعهي تاريخچهي تربيت معلم و آثار باقيمانده بيانگر توجه انديشییمندان ،صییاحبنظران،
برنامهريزان و کليه د ستاندرکاران تربيت معلم به ضرورت کارايی برنامه تمرين معلمی ا ست (م شفق
آرانی .)1379 ،با توجه به فل سفهي تأ سيس مراکز تربيت معلم که معلمان کارآمد و صاحب سبک در
روشهاي تدريس میباشد و در اين ارتباط طرح کارورزي در اين مراکز طراحی و پيشبينی شده است،
اجراي آن از اهميت و ضییرورت بسییيار زيادي برخوردار میباشیید که بخش عمدهاي از اهداف مراکز را
ت شکيل میدهد.کارورزي میتواند ب ستر منا سب علوم و کاربردي براي فعاليتهاي آموز شی و تربيتی
مطلوب و ارتقاي حرفهاي معلمان را فراهم نمايد.
اهميت و ضرورت اجراي برنامهي کارورزي براي ک سب صالحيت حرفهاي در معلمان تا آن حد ا ست
که بدون گذرا ندن وا حد هاي مربوط در اين زمي نه ن با يد به دانشآموخت گان مراکز ترب يت معلم
گواهینامهي صیییالحيت تدريس بدهند و ادارهي کالسهاي درس و تدريس دروس گوناگون را به آنان
محول کنند .به سبب اهميت اثربخشی برنامهي کارورزي در موفقيت کار معلمی است که در برنامههاي
تربيت معلم کشییورهاي جهان پس از آموزشهاي نظري دانشییجو معلمان زير نظر اسییتادان راهنما و با
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تجربه در مدارس به تمرين معلمی میپردازند و در محيط واقعی آموزشیییگاه مهارت هاي حرفهاي را
تمرين میکنند( .رووف)1389،
تقريبا همه صییاحب نظران و متخصییصییان تعليم وتربيت بر نقش و اهميت برنامه درسییی تربيت معلم
تاکيد دارند و اصالح و تحول آن را از اولويت هاي هر نظام آموزشی می دانند(.داودي و همکاران)1394،
آيزنر،1994 1بر اين باور است که اصوال برنامه درسی پديده اي نيست که بتوان ضرورتها و ويژگی هاي
برج سته آن را يک باره ک شف نمود و دائما نياز به پااليش دارد( .ديويی)1933،2معتقد ا ست که چرخة
عمل و عکس العمل در فرايند يادگيري از اهميت زيادي برخوردار است و گذراندن دوره هاي کارورزي
و استفاده از اين تجربه هاي عملی بسيار با ارزش است
فواید کارورزی برای معلمان:
 .1اطال عات نظري دانشیییجو معلمان به عمل درآيد و دو عامل مؤثر در تدريس دانايی و توانايی با هم
توأم شود.
 .2دان شجو معلمان با محيط واقعی و فرآيند حقيقی ياددهی و يادگيري آ شنا شوند .محا سن و معايب
کار معلمی را در عمل درک کنند.
 .3به م شکالت تدريس و تربيت دانشآموزان واقف می شوند و از راهنمايیهاي عملی و علمی مدر سان
و استادان بهرهمند میشوند.
 .4اعتماد به نفس الزم را کسب میکنند.
 .5طبق برنامه منظم در مدرسه و کالس درس حضور میيابند ،با برنامهريزي ،سازماندهی ،رهبري،
نظارت و ارزشيابی در مدرسه و کالس آشنا میشوند و در دو مرحلهي مشاهده و تدريس مستقل
توانمندي الزم را به دست میآورند.
 .6با قوانين و مقررات آموزشی در مدرسه و کالس و نيز با حدود و وظايف هر يک از کارکنان مدرسه
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آشنا میشوند (صافی)1384 ،
تعریف کارورزی و کارآموزی:
کارورزي در تربيت معلم يعنی به عمل کشيدن مطالب تئوري همراه با تمرينات متعدد و مکرر براي
رسيدن به مهارتهاي عملی تدريس .يادگيري مهارتهاي حرفهاي تدريس ،با عناوين مختلفی چون
«تدريس عملی»« ،تمرين دبيري»« ،کارآموزي» يا «کارورزي» شناخته شده است .دانشجو معلمان براي
کسب مهارتهاي حرفهاي خود بايد واحدهاي درسی متعددي از قبيل هدفهاي تدريس  -تکنيکهاي
تدريس -ابزار و لوازم کار در تدريس و طريقههاي ارزشيابی هر يک از آنها را بگذرانند  .فعاليت کارورزي
از اين جهت حائز اهميت است که وسيلهاي براي تلفيق تئوري و عمل میباشد و کارآيی دانشجويان را
در کاربرد اطالعات و دانش کسب شده در محيطی واقعی افزايش میدهد .در طی اين فعاليتها دانشجو
معلم فرصت میيابد تا با بهرهگيري از راهنمايی معلمان باتجربه ،از وطايف و مسئوليتهاي متعدد يک
معلم آگاهی يابد؛ نقاط ضعف و قوت تدريس خود را بشناسد و مهارتهاي حرفهاي خود را در زمينهي
تدريس ،رابطه با دانشآموزان و استفاده از مفاهيم آموزشی و غيره تقويت نمايد (روؤف.) 1386 ،
کارورزي و کارآموزي ،فرآيندي از آموزشاند که در آنها دانستههاي فرد تمرين میشود و مطلب جديد
در عمل آموخته میشود .به طور کلی ،هر تجربه آموزشی و هر آنچه که تحت عنوان واحد درسی
دانشگاهی به منظور کسب تسلط بر معلومات و مهارتهاي آموخته شده و کاربرد آموختهها و يافتههاي
نظري کالسهاي درس در محيطهاي واقعی کار ،نظير سازمانها و دستگاههاي اجرايی ،ارائه میشود را
میتوان کارورزي يا کارآموزي ناميد (حسينی.)1392 ،
در فرهنگ فارسی عميد ،کارآموز کسی است که در اداره يا بنگاهی مشغول آموختن کار باشد تا پس از
قرار گرفتن کار ،حقوق براي او معين شود و کارورز ،کسی که مشغول آموختن يا تمرين کردن کاري
است که تعريف شدهاند (عميد.)1369 ،
کارورزي يا تدريس عملی عبارت است از کاربرد عملی اصول و تئوريهاي تعليم و تربيت در جريان
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آموزش به منظور کسب مهارتهاي عملی تدريس و اخذ کفايت و شايستگی معلمی .کارورزي نوعی
يادگيري تجربی نظارت شده است که در آن دانشجويان از دانش قبلی خود براي ارتقاي مهارتهايشان
در يک محيط حرفهاي استفاده میکنند (تلخابی.)1393،
اهداف کارورزی
کارورزي دانشجو معلمان بايد به گونهاي برگزار شود که وقتی به مرحلهي فارغالتحصيلی میرسند؛
خطمشیهاي حرفهاي و مهارتهاي کاري خودشان را به خوبی ياد گرفته باشند.
 -1شناخت توانمنديهاي حرفهاي فردي
 -2تشخيص ضعفها و قوتهاي تدريس
 -3آشنايی با اصول يادگيري و مهارت در دانشافزايی
 -4آشنايی با متدهاي مختلف تدريس و نقش «خود» در عمل
 -5تشخيص هدفهاي آموزش و نقش «خود» در دستيابی به آنها
 -6تقويت و گسترش مهارتها و شايستگیهاي حرفهاي
 -7مهارتها در استفاده از منابع و ابزار آموزشی
 -8مهارت در اجراي وظايف و مسئوليتهاي اداري(.رووف)1386،
مهارتهای معلمان در تدریس و تربیت دانشآموزان:
فرآِيند تدريس عبارت است از مجموعهي اعمال منظقی ،پيوسته و سنجيده که معلم به منظور عرضهي
درس ارائه میدهد .اين عمل مستلزم صالحيت حرفهاي و مهارتهايی است که بايد در معلمان ايجاد
شود .الزم است معلمان با استفاده از هنر معلمی و علم و تجربه طی  3مرحلهي زير در فرآيند تدريس
به مهارت دست يابند.
الف -مهارتهاي قبل از تدريس
ب -مهارتهاي ضمن تدريس
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ج -مهارتهاي بعد از تدريس.
صاحبنظران تعليم و تربيت و مديريت آموزشی بر ايجاد مهارتهاي ذکر شده در فرآيند تدريس تأکيد
کردهاند .برنامه کارورزي تمرين معلمی  1و  2فرصتی مناسب است تا دانشجو معلمان زير نظر استادان
راهنما و کارکنان مدارس مهارتهاي ياد شده را کسب کنند و براي ايفاي نقشهاي معلمی در آينده
آماده شوند.
به منظور توفيق در برنامهي کارورزي الزم است که دانشجو معلمان زير نظر استادان راهنما طرح درس
مرحلهاي تهيه کنند .در اين طرح موارد متعددي بايد در نظر گرفته شود .از آن جمله است:
 -1تعيين اهداف
 -2تعيين فعاليتهاي هر نيم سال
 -3زمانبندي براي هر فعاليت
 -4پيشبينی ابزار و وسايل براي هر فعاليت
 -5پيشبينی روش انجام دادن فعاليتها
 -6پيشبينی چگونگی ارزشيابیهاي ورودي ،ضمنی ،پايانی(.صافی)1384،
سیر تاریخی تحول کارورزی در تربیت معلم:
تعليم و تربيت قرون متمادي رسمی نبوده و توانمندي و مهارت در اين حرفه نيز دستخوش ذوق و
ابتکارات متفاوت بوده است .بدينسان تمرين ،دستورزي تا کسب مهارت در اين مقوله شکلهاي
متفاوتی داشته است .علم پداگوژي در قرن بيستم بيشترين توسعه را دربر داشته و سه رويکرد مهم
خود از علوم رفتاري تا شناخت ،فراشناخت و ساخت و سازگرايی را پشت سر گذاشته است .سرنوشت
اين برنامه ،درسی که اکنون کارورزي در تربيت معلم ناميده میشود نيز چنين رقم خورده است«.تاريخ
کارورزي با تاريخ يادگيري تجربی ،آموزشی و پرورش تجربی و مشارکتی گره خورده است و به اوايل
سالهاي  1900ميالدي برمیگردد .اين علم از آمريکا شروع شد و شامل تجربيات آموزش مبتنی بر
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کاربرد بود .در اروپا نيز کارآموزي داوطلبانه براي جوانان در اوايل قرن نوزدهم آغاز و از عناصر اصلی
سيستمهاي آموزش در اروپا گرديد»( .مريت.)2008 ،1
الف)تربیت و کاروزی معلمان قبل از تأسیس دارالفنون:
در کشور ايران قبل از تأسيس دارالفنون و حکومتهاي قبل از آن نشانههايی از تعليم و تربيت رسمی
ديده نمیشد و رويکردهاي تربيت فرزندان را نهادهاي ديگري مانند مراکز تربيت دينی و يا مکتبخانهها
و مراکزي خصوصی و موردي عهدهدار بودهاند .عالوه بر آن تأمين و تربيت معلم در اين نهادها نيز هر
کدام شکل خا

خود را داشته است.

در کتاب مُنية المريدِ فی آدابِ المفيدِ و المستفيه ،نوشته شهيد ثانی در قرن دهم در مورد تربيت طالب
و معلمان زير عنوان آداب و وظايف معلم اشاراتی وجود دارد که بر اساس آن «طالب و دانشجويان بايد
اين وظايف و دستورات را از آغاز کار تحصيل تا آنگاه که به مقام روايت ،تأليف ،تدريس و  ...میرسند
به کار ببندند» ( مشفق آرانی)1394،
تا زمان تأسيس دارالمعلمين و دارالمعلمات در سال  1397شمسی ،معلمان مکتبخانهها و مدارس در
مراکزي که اختصا

به تربيت معلم داشته باشد ،تربيت نمیشدند .معلمان مدارس معمو ًال از ميان

طالب ساعی و با استعدادي انتخاب میشدند که در جلسات استادان يا با سؤال و جواب ،لياقت خود را
نشان میدادند و يا با تعليقاتی که بر کتابهاي موجود میافزودند و رسالههاي علمی می-
نوشتند(.صافی)1384،
ب) تربیت و کارورزی معلمان در سازمانهای رسمی
-1ب -آمادهسازی معلمان در دوره معاصر:
با گسترش دامنه تعليم و تربيت رسمی در دوره معاصر سه رويکرد و حرکت علمی بر تربيت معلم حاکم
بوده است که شامل:
1

Merrit
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. دوره توسعه مهارتهاي عملی از تأسيس دارالفنون تا دهه  1360هی  .ش
. دوره توسعه مهارتهاي عملی معلمان از دهه  1370تا  1390هی  .ش
. دوره کارورزي فکورانه از سال  1391هی  .ش
 -1-1ب -تربیت و کارآموزی معلمان در مدرسه دارالفنون:
با تأسيس مدرسه دارالفنون در سال  1329هی  .ش و ايجاد و گسترش مدارس جديد نياز به معلم براي
تدريس در مدارس به ويژه معلمانی که با اصول تعليم و تربيت جديد آشنا باشند به خوبی احساس
میشد .اولين اقدام رسمی در زمينه تربيت معلم ،تصويب قانونی در ارديبهشت ماه سال  1290هی  .ش
توسط مجلس شوراي ملی بود .در همين سال براي افزايش سطح سواد معلمان موجود در تهران کالس-
هاي ويژهاي در مدرسه دارالفنون تشکيل گرديد که در برنامه درسی آن عالوه بر دروس علوم و ادبيات،
براي اولين بار دروس ديگري تحت عنوان اصول تعليم افزوده شده بود تا معلمان از فنون اوليه تعليم
براي تربيت کودکان مطلع گردند و اين امر را میتوان نشانه توجه شايسته صاحبنظران و برنامهريزان
آن زمان به معلم و ضرورت ارتقاي مهارتهاي حرفهاي آنان تلقی کرد(.مشفق آرانی)1394،
 -2-1ب -کارآموزی در دارالمعلمین مرکزی:
اولين نشانه توجه رسمی به تقويت توانمنديهاي عملی و حرفهاي معلمان از طريق انجام تمرينهاي
ويژه کارآموزي يا کارورزي را میتوان در برنامههاي دارالمعلمين مرکزي يافت.
«با تصويب قانون تأسيس دارالمعلمين مرکزي (دارالمعليمن و دارالمعلمات) در سال  1297هی  .ش
توسط مجلس شوراي ملی از اين تاريخ ايجاد مراکز تربيت معلم زن و مرد صورت قانونی به خود گرفت.
وظيفه اين مرکز تأمين معلم براي مدارس ابتدايی و دوره اول متوسطه بود .دوره تحصيل در قسمت
ابتدايی سه سال (دو سال نظري و يک سال عملی) و در قسمت عالی چهار سال (سه سال نظري و يک
سال عملی) به طول میانجاميد».
برنامه درسی دارالمعلمين مرکزي:
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در برنامه مذکور براي تربيت معلمين ابتدايی و متوسطه در دارالمعلمين مرکزي به طور مشخصی ارتباط
ميان مدرسه و دانشگاه در راه توانمندسازي دانشجويان رشتههاي معلمی برنامهريزي شده است .اين
برنامه در طول يک سال کارآموزي به شيوههاي سنتی و مناسب بازه زمانی خود ،شامل مشاهده مستقيم
و تمرينهاي عملی و تدريسهاي آزمايشی مراقبت شده زير نظر معلم راهنما در کالسهاي درس مداري
بود(.همان)
 -3-1ب -کارآموزی در دارالمعلمین عالی:
«به منظور گسترش دبيرستانها و تربيت و تأمين دبيران مورد نياز آن در سال  1307هی  .ش
دارالمعلمين مرکزي به دارالمعلمين عالی تبديل گرديد و برنامه تربيت معلم متوسطه بنيانگذاري شد.
اساسنامه و برنامه دارالمعلمين عالی در سال  1308هی  .ش به تصويب شوراي عالی معارف رسيد» (به
نقل از صديق (.)1255 ،مشفق آرانی)1394،
برنامه درسی دارالمعلمین عالی:
در برنامه درسی دارالمعلمين عالی به تأسی از برنامههاي دارالمعلمين مرکزي نظام کارآموزي يک ساله
در مدارس و کالسهاي درس زير نظر استاد راهنما و با همکاري معلمان مدارس به همان شيوههاي
مشاهده ،تقليد ،تمرين و تکرار استمرار داشته است.
 -4-1ب -کارآموزی در دانشسرای عالی و دانشسراهای مقدماتی:
در سال  1313هی  .ش عنوان دارالمعلمين عالی به دانشسراي عالی تغيير يافت .برنامه کارآموزي در
دانشسراها داراي  4مرحله زير بوده است:
 -1از ابتدا در دبستانهايی ضميمه دانشسرا به مشاهده فعاليت آموزگاران نحوه تدريس آنها میپردازد.
 -2پس از مدتی دستيار يکی از آموزگاران مذکور میشود به انجام وظايفی مانند :تصحيح تکاليف
شاگردان و فراهم کردن مقدمات درس میپردازد.
 -3با گذراندن اين مراحل میتواند در حضور آموزگار ،بعضی از درسها را تدريس کند.
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 -4در نهايت به تنهايی به امر تدريس بدون حضور معلم مشغول شود.
با توجه به مطالب فوق محصالن ،تقويت توانمنديهاي حرفه معلمی را به همراه درس اصول تعليم با
حضور در مدارس و کالسهاي درس میآموختهاند و کارورزي ،درس مستقلی نبوده است.
سطوح تربیت معلم تا اوایل انقالب اسالمی ( 1357هی  .ش)
 -1دانشسراي عالی براي تأمين معلمان دوره متوسطه به مسئوليت وزارت فرهنگ و آموزش عالی
 -2دانشسراهاي مقدماتی ،انستيتوها و مراکز مختلف در دورههاي سه ساله ،دو و يک ساله.
تربيت معلم براي آموزش ابتدايی و راهنمايی تحصيلی با مسئوليت وزارت آموزش و پرورش وزارت
آموزش و پرورش دورههاي تربيت معلم مختلفی را بر حسب نياز به طور متناوب برنامهريزي و اجرا کرده
است .شيوههاي توسعه مهارتهاي معلمی در اين نهاد بيشتر متکی بر کارآموزي در مدارس بوده است.
اين شيوههاي کارآموزي نيز به داليل مختلف از نظارت و سرپرستی الزم آزمون مراکز تربيتی مربوط
برخوردار نبوده و کوششها در اين زمينه تابع شرايط ،امکانات ،محدوديتهاي انسانی و تدارکاتی موجود
و نظريههاي ترتيبی زمان خود صورت گرفته است
-2ب  -برنامه درس کارورزی برای تربیت معلم از آغاز تا پیروزی انقالب اسالمی:
رويکرد توسعه مهارتهاي علمی ،با پيروزي انقالب اسالمی ايران تحوالت جديدي در همه زمينهها به
ويژه در آموزش و پرورش آغاز گرديد و با توجه به اين تحوالت کارورزي در تربيت معلم پس از انقالب
اسالمی جايگاهی ويژه يافت که اين تحوالت در دو مرحله مورد بررسی است.
-1-2ب-از آغاز انقالب اسالمی تا سال  1390هی  .ش
-2-2ب-از زمان تأسیس دانشگاه فرهنگیان
-1-2ب-تربیت معلم و کارورزی از آغاز انقالب اسالمی تا سال  1390هی  .ش:
با پيروزي انقالب اسالمی زمينه تحول در کليه امور فرهنگی و آموزشی فراهم آمد و در زمينه تغيير
نظام آموزشی و تربيت معلم هم تصميمات مهمی اتخاذ گرديد.
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در برنامههاي تربيت معلم دانشسراهاي راهنمايی و مقدماتی زير نظر وزارت آموزش و پرورش تحوالت
کيفی چشمگيري ايجاد شد.
تعداد درسهاي مربوط به تعليم و تربيت محدودتر بود و ماهيت درسها نيز غالباً بر ابعاد نظري آنها
متکی بود .برنامه کارورزي هم در حد دو واحد درس در نيم سال آخر تخصيل و بيشتر به صورت
مشاهده و تقليد ارائه میشد .بدين منظور تالشهاي شايانی براي دگرگونیهاي کمی و کيفی اين مراکز
به وجود آمد و تحديدنظرهاي محتوايی بسياري صورت گرفت.
-2-2ب-تأسیس مراکز تربیت معلم جدید از آغاز انقالب اسالمی:
در سال  1358هی  .ش همگام با تحوالت انقالب اسالمی اساسنامه جديد مراکز تربيت معلم نيز تهيه
شد .در اولين دوره تربيت معلم بعد از انقالب اسالمی با توجه به اهميت ويژه صاحبنظران و برنامهريزان
تربيت معلم در اين برهه زمانی درسی با عنوان «فن معلمی» تعريف و در برنامه دروس تربيتی قرار
گرفت .هدف از اين درس تقويت و توسعه مهارتهاي حرفه معلمی و هماهنگی علم و عمل در کار
تدريس معلمی بود .استقرار اين درس را میتوان تغييري قابل توجه در برنامه کارورزي تربيت معلم در
آغاز انقالب تلقی کرد .برنامه فن معلمی به ميزان  6ساعت در هفته و در طول سال دوم تحصيل منظور
شده بود که داراي دو بخش نظري و عملی بود.
-3-2ب-ایجاد دورههای کاردانی سه ساله در مراکز تربیت معلم
در سال  1359هی  .ش با انجام تغييرات مجدد ،وسيع و همه جانبه در روند برنامهريزي و اجراي دورههاي
تربيت معلم ،تغييرات تازهاي ايجاد شد و مرکز تربيت با شيوهاي تازه ايجاد شد.
طرح جديد از سال  1365هی  .ش براي تربيت معلم آماده شد و با عنوان دوره سه ساله تربيت معلم به
منظور تأمين معلم براي دورههاي ابتدايی و راهنمايی تحصيلی تدوين و تصويب شد.
برنامه درسی تربيت معلم جديد بدين ترتيب بود که سال اول تحصيل در مراکز تربيت معلم به آموزش-
هاي نظري اختصا

يافته و دانشجو معلمان در سال دوم تحصيل بايد به مدت يک سال در مدارس
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مناطق سهميه خود به تدريس آزمايشی به عنوان تدريس عملی (تمام وقت حقالتدريس) به کار مشغول
شوند و بدين ترتيب دانشجو معلمان پس از گذراندن يک سال تجربه عملی در محيط واقعی آموزش،
سال سوم را مجدد ًا در مراکز تربيت معلم به تحصيل درسهاي باقيمانده مشغول شوند و ضمن ارزيابی
تجربههاي کسب شده در مدارس به بازانديشی آنها پرداخته و تجارب تازهاي را با همکاري و راهنمايی
استادان براي مواجهه با مسائل تربيتی و پذيرش مسئوليت معلمی در آموزش و پرورش کسب کنند.
-4-2ب-بازنگری دورههای سه ساله و بازگشت مجدد به دورههای دو ساله کاردانی
برنامه سه ساله تربيت معلم پس از يک دوره اجرا و کشف مشکالت اجرايی آن متوقف شد .در برنامه
دوره دو ساله مراکز تربيت معلم (از سال  )1361در کنار ساير دروس تربيتی مانند :روانشناسی ،اصول
تعليم و تربيت اسالمی و  ...درس کارورزي به منظور تقويت و توسعه مهارتهاي عملی و کاربرد اصول
و مفاهيم نظري در عرصه عمل تدوين شد .براي درس کارورزي چهار واحد کارگاهی در نظر گرفته شده
است .بر اساس آن دانشجويان سال دوم دورههاي تربيت معلم موظفاند هر نيم سال دو واحد درسی
کارگاهی را به ميزان  6ساعت در هفته در تعامل با مدرسه بگذرانند.
برنامه کارورزي به دو بخش تقسيم شده است:
بخش اول شامل دو ساعت آموزش نظري کارگاهی در مراکز جهت آموزش ،راهنمايی؛ بحث و تحليل و
نقد اختصا

داشت.

بخش دوم به ميزان  4ساعت حضور در مدارس براي انجام تکاليف و فعاليتهاي برنامهريزي شده زير
نظر استاد راهنما به تمرين معلمی يا کارورزي در مدرسه ختم شده است( .مشفق آرانی.)1394 ،
ج-تأسیس دانشگاه فرهنگیان:
رویکرد تربیت معلم فکور و کارورزی فکورانه:
با تأسيس دانشگاه فرهنگيان ( )1390و با تأسی از اصول و رهنمودهاي مندرج در سند تحول آموزش
و پرورش و همچنين مبانی نظري تحول بنيادين در آموزش و پرورش جمهوري اسالمی ايران ،حرکت
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و فعاليتهاي جديتري در جهت بهرهبرداري از موازين و اصول مطروحه در استاد باالدستی مربوط آغاز
شد.
در اين راستا کميتهها و کارگروههاي سياستگذاري و برنامهريزيهاي نوين درسی در دانشگاه فرهنگيان
براي تربيت معلم مبذول گرديد که تربيت معلمان توانمند ،فکور و تأثيرگذار و داراي صالحيتهاي
موردنظر اين حرفهي دشوار با در نظر داشتن رويکردهاي جديد روانشناسی يادگيري ،بهرهگيري از
فناوريهاي نوين آموزشی و يادگيري ،شرايط و برنامههايی که بتواند پاسخگوي تربيت نسل امروز باشد.
در اين بازانديشی و بازطراحی درس کارورزي که در ايجاد توانمنديها و صالحيتهاي موردنظر نقشی
برجسته و شاخصی را به عهده دارد ،بيش از پيش بايد در هم پيوندسازي مبانی نظري و با توانمنديهاي
عملی سهم خود را در تعامل مثبت و مؤثر دانشگاه و مدرسه ايفا نمايد.
برنامه کارورزي فکورانه به ميزان چهار نيم سال تحصيلی پيوسته تنظيم شده است .براي هر دوره يا نيم
سال کارورزي دو واحد درس اختصا

يافته به طوري که دانشجويان در دوره کارشناسی تحصيل خود

هشت واحد کارورزي در هفته خواهند داشت که عنوان هر يک از مراحل کارورزي به شرح زير است:
کارورزي  :1دوره مشاهده تأملی و معلمياري
کارورزي  :2مشارکت در تدريس و فعاليتهاي يادگيري
کارورزي  :3تدريس آزمايشی و کنشپژوهی فردي
کارورزي  :4درسپژوهی و تدريس مستقل(.مشفق آرانی)1394،
محتواهای آموزشی برنامه کارورزی در تربیت معلم:
 -1منابع و متون مذهبی( :شامل قرآن کريم -انجيل -تورات -زبور و اوستا)
 -2کتابهاي تربيتی قديمی و تاريخی شامل:
 آدابالمتعلمين :منسوب به خواجه نصيرالدين طوسی
 آدابالمريدين :سهروردي
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 تهذيباالخالق :ابن مسکويه رازي
 منية المريد فی آداب المفيد و المستفيد ،تأليف شهيد ثانی و ...
 -3منابع تربيتی معاصر در تربيت عملی و کارورزي
 اصول تعليم از آقاي عيسی صديق اعلم در سال  1314هی .ش مقاله تمرين آموزگاري از آقاي حبيبا ...صميمی در سال  1318هی .ش اصول اساسی فن تربيت -آقاي حسين کاظمزاده ايرانشهر در سال 1330 کتابچه تمرين آموزگاري -خانم توران احتشامی و همران در سال 1342 تمرين آموزگاري -در سال  1340آقاي مجمد مهدي خديويزند فن آموختن -آقاي مارسل پرو و تأليف آقاي ابوالقاسم بيدار در سال  1344ترجمه نموده. اصول تمرين دبيري و کليات روش تدريس -براي دانشجويان رشتههاي دبيري در دانشسرايعالی و ساير مراکز تربيت معلم در سال  -1344آقاي سليم يسواي تأليف گرديده است.
 آموزش عملی تدريس -توسط سازمان مرکزي تعاون کشور ترجمه و در سال  1348انتشاريافته است.
 تدريس عملی و مشکالت آن -توسط اليزابت هلترو ادموند آميدن تأليف و آقاي منوچهر حبشیدر سال  1355ترجمه و منتشر شده است.
 شاهراه تدريس -آقاي عالءالدين پاسارگاردي در سال  1356تأليف شده است. طرح آموزش عملی تدريس (کارورزي) -فعاليتهاي عملی کارورزي در جزوه آموزش عملیتدريس ( )1362در مدرسه شامل مراحل و مباحث زير است:
 -1مرحله توجيه و آشنايبی دانشجويان با کارورزي
 -2آشنايی با مدرسه
 -3شرکت در فعاليتهاي آموزشی و پرورشی

393

 -4تدريس مستقل
 طرح اجراي تمرين عملی -براي استفاده در دانشکدههاي تربيت دبير توسط آقاي عبدالرحيمجواهر فروشزاده تنظيم و در سال  1364توزيع گرديده است.
 برنامه کارورزي يا تندريس عملی -در سال  1366به وسيله آقاي جليل بهارستان تأليف شدهاست.
 تربيت معلم و کارورزي -در سال  1371توسط آقاي علی روؤف ترجمه و تأليف شده است.کتاب داراي رهنمودهاي عملی مفيدي است که مشتمل بر يازده فصل است که در فصلهاي هفتم تا
دهم آن به چهار مرحله از کارورزي به شرح زير پرداخته است.
مرحله اول :يادگيري تئوريهاي تدريس و تمرين کردن مهارتها
مرحله دوم :کارورزي نمايشی يا وانمودسازي
مرحله سوم :کارورزي آزمايشی
مرحله چهارم :کارورزي نمونه يا نمونه کاري
 تدريس خرد -نوشته جرج براون در سال  1372توسط علی روؤف ترجمه و به چاپ رسيدهاست.
 راهنماي عملی تدريس -نوشته لوئيز کوهن و الرنس مانيون توسط فاطمه شاکري و هماافروخته در سال  1373ترجمه و انتشار يافته است.
راهنماي تمرين معلمی -براي استفاده در دورههاي کاردانی و کارشناسی توسط مشفق آرانی در سال
 1378منشتر شده است .برنامه اجرايی کارورزي بر کتاب راهنماي تمرين معلمی براي دو نيم سال به
شرح زير تدوين شده است:
الف -تمرين معلمی يک:
 -1فعاليتهاي مقدماتی آموزش و آمادگی نظري
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 -2فعاليتهاي ميدانی در تمرين معلمی
 آشنايی با مدرسه -مشاهده -معلم ياري -مشارکت در تدريس -تدوين آزمايشیب -تمرين معلمی دو:
 اجراي مستقل هفتگی
 فعاليتهاي پايانی و ارزشيابی
 تمرين معلمی در دورههاي مديريت و مشاوره -براي دورههاي کاردانی رشتههاي مديريت وبرنامهريزي توسط آقاي احمد صافی در سال  1384تحرير شده است.
 راهنماي توسعه تجارت معلمی -توسط آقاي صادق رلفی زمهرير در سال  1384تأليف شدهاست.
 کارورزي و مديريت کالس -توسط آقايان رضا علی نوروزي و حميد مقامی در سال  1384تأليفشده است.
 بازانديشی فرآيند ياددهی -يادگيري و تربيت معلم ،در سال  1386توسط آقاي محمودمهرمحمدي نگاشته شده است که نقطه عطف اين کتاب متمرکز بر اصل کارورزي فکورانه و
مالحظات مربوط به آن به عنوان هسته اصلی برنامه کارورزي در تربيت معلم است.
 کارورزي در کارگاه تربيت معلم -توسط علی روؤف در سال  1389نگاشته شده است. درسپژوهی و مهارتهاي هفتگانه معلمی و کارورزي -در سال  1393توسط علی سادهايتأليف شده است(.مشفق آرانی)1394،
نتیجه گیری:
تربيت حرفهاي معلمان از شناخت خود ،شناخت حرفه و شناخت مخاطبان آغاز میشود و به شيوههاي
برقراري ارتباط با دانشآموزان راه میيابد و تا خودآموزي ،خودناظري ،خودابزاري ،جستجوگري ،پيش-
خواهی ،پيشنگري ،جرأت تغيير در خود و دهها موضوع اساسی ديگر کشانده میشود .براي دست يافتن
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به چنين آمادگیهايی ،جز با غوطهور کردن دانشجو معلمان در کار و عمل و قرار دادن آنان در کوران
تجربه و درگير کردنشان با مراحل مختلف آزمايش و خطا ،هنوز راه بهتري پيدا نشده است .نفس
کارورزي نه تنها به تمرين گذاشتن شيوهها و شگردها است ،بلکه کشف مشکالت و مجهوالت و تالشی
براي رفع آنها از اصول عمدهي «عمل و اجرا» است که درگيريهاي فعال و طوالنی و دراز مدت
میطلبد .لذا مراکز تربيت معلم بايد همچون کارگاههاي داير و پر تالش و بیتوقف ،دانشجو معلمان را
از همان اولين مراحل ورود ،تا انتها مستقماً درگير کار و عمل کتتد.با توجه به انچه بيان شد در برنامه
تربيت معلم که از دارالفنون و دارالمعلمين و....آغاز و مراحل اجرايی اولين برنامه مکتوب کارآموزي يا
کار آموزي در دانشسراهاي مقدماتی سال1318رويکرد مهارتی در کارورزي ها مشهود است مهارتهايی
از قبيل مشاهده و الگو برداري از معلمان کالس به شيوه استاد شاگردي بسنده شده است .اين شيوه تا
سالهاي دهه 1360ه.ش ادامه داشت.و از آن پس تا تاسيس دانشگاه فرهنگيان توجه به رويکرد علمی يا
کاربرد علم در عمل در کارورزي ديده می شود.
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پژوهش روايی :الگويی نو در توسعه حرفه اي معلمان ،دومين همايش ملی تربيت معلم ،اصفهان ،دانشگاه
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رویکردهای نوین در مدیریت استراتژیك منابع انسانی جهت بهبود عملکرد سازمان های
آموزشی
زهرا کتابدار ،11رضا ساکی

2

 1دانشجوی کارشناسی ارشد ،رشته مدیریت آموزشی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه
تربیت دبیرشهید رجایی تهران.
 2دانشیار ،دکتری مدیریت آموزشی ،گروه علوم تربیتی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه
تربیت دبیرشهید رجایی تهران.

چکیده
در عصر حاضر ،سيستم آموزشی يکی از مهمترين سيستمها جهت تحقق يافتن اهداف مربوط به
توسعه ،تلقی میگردد .در نظام آموزش و پرورش ،تطابق ماموريت نظام آموزشی با استراتژيهاي سازمان
آموزشی يک ضرورت انکارناپذير است .بر اين اساس ،توسعه نيروي انسانی در بهبود عملکرد سازمانی
يک سازمان آموزشی بسيار مهم و حياتی به شمار میآيد .مديريت صحيح منابع انسانی ،به عنوان
رويکردي منسجم ،میتواند رهيافتی کارآمد و مناسب براي اين هدف عظيم باشد .در سالهاي اخير
مديريت منابع انسانی به عنوان ابزاري که میتواند اهداف و استراتژيهاي سازمانی را با اهداف و برنامه-
هاي منابع انسانی متصل کند ،تحول چشمگيري داشته است .کارکرد منابع انسانی از عرصههاي
تاثيرگذاري اندک و مستقل از يکديگر ،به سمت تسهيل تحقق اهداف استراتژيک سازمانی حرکت کرده
است .مديريت استراتژيک منابع انسانی در دنياي امروز میکوشد تا آموزش نيروي انسانی ،بهبود سازمانی
و مسير پيشرفت را در هم آميزد تا سازمانها به شيوهاي اثربخش رشد کرده و به اهداف کوتاه مدت و
بلند مدت خود برسند .لذا در اين مقاله ،بر اساس روش توصيفی-تحليلی و با استفاده از مطالعه کتابخانه-
اي ،ضمن تبيين مديريت استراتژيک منابع انسانی ،به ارايه رويکردهاي نوين در اين نوع مديريت در
سازمانهاي آموزشی پرداخته شده و جوانب مختلف اين رويکردها مورد بررسی قرار گرفته است ،و در
نهايت با يافتن نقاط ضعف و قوت اين رويکردها و مقايسه آنها با هم ،رهيافتی نوين و کارآمد در مديريت
استراتژيک منابع انسانی در سازمانهاي آموزشی ارايه شده است.
کلمات کلیدی :مدیریت استراتژیك منابع انسانی ،سازمان آموزشی ،رویکردهای نوین ،بهبود
سازمانی.

Zahra_athar_ketabdar@yahoo.com
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 .1مقدمه:
سيستم آموزشی به عنوان سرمايه ضروري در تالش براي تحقق يافتن اهداف مربوط به توسعه
تلقی می گردد  .مهم ترين چالش آموزش و پرورش در هزارهي سوم  ،سياست تغيير و تبديل است و
لزوم همخوانی و تطبيق کامل مأموريت نظام آموزشی با استراتژي را به صورت يک ضرورت انکارناپذير
در آورده است  .در اين راستا فعاليت مديريت منابع انسانی بايد مهمترين استفاده از منابع انسانی را
براي نيل به اهداف سازمان در کانون توجه قرار می دهد  .هر سازمان اثربخش تالش میکند کارکردهاي
سنتی مديريت کارکنان را در يک چهارچوب نظام مند و جامع بازآفرينی نمايد و به وظايف اساسی که
بايد در حوزه مديريت منابع انسانی انجام شود به گونه اي منسجم و استراتژيک توجه نمايد .
اين تأثير گذاري با پی ريزي مديريت کنش گرايی صورت میگيرد که کانون توجه آن از لحاظ
استراتژيک تعيين شده است  .در واقع موفقيت و اثربخشی هر سازمانی به ميزان زيادي به اثربخشی
استراتژيک آن سازمان بستگی دارد  .اثربخشی استراتژيک نيز در صورتی به دست خواهد آمد که نظام
مديريت منابع انسانی به مثابه يکی از مهمترين مولفه هاي سازمان از لحاظ ترکيب همگون و منسجم
قابليت سازمانی  ،عامل هاي اساسی موفقيت و کارکردهاي مديريت منابع انسانی در نظر گرفته شود و
از شرايط مناسبی برخوردار باشد ( عباسپور .) 280 : 1384
در ابتدا به تعريف سازمان آموزشی  ،مديريت منابع انسانی و استراتژي میپردازيم  .تا بتوانيم با
در ذهن داشتن تعريفهاي درست از اين مفاهيم کارکردهاي نوين جهت بهره برداري درست و موثر
جهت پيشرفت و بهبود وضعيت سازمان هاي آموزشی ارائه کنيم.
سازمان آموزشی  :تالکوت پارسونز در کتاب ساختار و فرآيند در جوامع مدرن  ،می گويد  :سازمان
 ،واحد اجتماعی است که عامدانه ساخته و بازسازي شود تا حصول به اهدافی مشخص  ،ممکن شود
حاال سازمان آموزشی هدف نهايی آن آموزش و تعليم و تربيت است در نگاه فلسفی ( نگاه به تصوير
کالن ) سازمان آموزشی همانند وزارت آموزش و پرورش و در نگاه جزئی سازمان آموزشی همانند مدارس
می باشد.
مديريت منابع انسانی  1:رويکردي جامع به مديريت منابع کليدي سازمان (منابع انسانی) است (
همتی و همکاران  . ) 1393 ،با نقش روز افزون منابع انسانی  ،اهميت راهبردي مديريت منابع انسانی
مشخص گرديده است ( همتی و همکاران .) 1393 ،
استراتژي  :واژه استراتژي از لغت يونانی استراتريا گرفته شده است که حدود  400ساله پس از
ميالد به کار گرفته شده است و به هنر و علم هدايت نيروهاي نظامی گفته می شده است  .در تعريف
استراتژي آمده است  :استراتژي عبارت است از طرحها و برنامههاي مديريت براي کسب نتايج منطبق
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با رسالت و هدف هاي سازمان در جاي ديگر آمده است  .استراتژي طرحی است جامع  ،واحد و کامل
که براي رسيدن به هدف از برتري هاي ويژه موسسه براي رويارويی با تغييرات عمده محيطی استفاده
میکند  .بررسی هندرسون صاحبنظر برجسته و موسس گروه مشاوران بوستون استراتژي را اين گونه
تعريف میکند  :ايجاد يک مزيت منحصر به فرد براي تمايز سازمان از رقبا  . .اساس کار مديريت را اين
تمايز میداند ( گروه مترجمان توسعه مديريت  ،آبان .) 1382
لذا در اين مطالعه بر آنيم که ضمن تبيين مديريت منابع انسانی  ،به بررسی جايگاه مديريت
استراتژيک منابع انسانی در سازمانها و به ويژه سازمانهاي آموزشی بپردازيم  .نتايج اين پژوهش میتواند
منجر به شناخت مديريت استراتژيک منابع انسانی به منظور بهبود بخشيدن به عملکرد سازمان ها به
ويژه سازمانهاي آموزشی گردد.
 .2مروری بر پژوهشهای پیشین:
اغلب بررسی هاي اوليه از ادبيات نظري منابع انسانی ريشه در مطالعات روانشناسان صنعتی داشته
و عمده تأکيد آنان بر روي موضوعات کاربردي در سطح فردي منتهی میگرديد.
آن گونه که رايت و مک ماهان (  ) 1992و هوسه ليد (  ) 1995نيز متذکر می گردند مبانی
نظري پژوهش هاي مربوط به مديريت استراتژيک منابع انسانی را بنا نهادند.
به زعم بارون و کرپس (  ، ) 1999منابع انسانی کليد موفقيت يا شکست سازمان به شمار میآيد
 .از اين لحاظ  ،خط مشی ها و شيوه ها و کارکردهاي منابع انسانی بايد در مجموع مقيد به استراتژي
سازمانی باشد و مديران و رهبران سازمان ها نسبت به مسائل آن درک درستی داشته و در مورد
پيامدهاي آن حساس باشند.
آنچه بيشتر حائز اهميت به نظر می رسد اين است که رشته مديريت منابع انسانی رويکرد ميان
وظيفهاي 1اتخاذ نموده و گستره تحليلی آن فراسوي وظايف کارکردي  ،گزينش  ،آموزش  ،جبران
خدمات و ارزيابی عملکرد توسعه يافته است  .آنگونه که سسيون ( ) 1990نيز مدعی است تأکيد مديريت
منابع انسانی بر رويکردي استراتژيک  ،تعهد سطح باال و مسئوليت مديران صف در قبال مديريت افراد
بوده است  .به جاي اينکه هر يک از کارکردهاي منابع انسانی به منزله وظايف جداگانه و بدون انسجام
تلقی گردد  .بايد مديريت استراتژيک همسو و متحد می گردد ( ول بورن و آندريوز  ، ) 1996ديدگاه
استراتژيک مديريت منابع انسانی 2تالش میکند فعاليت ها و کارکردهاي مديريت منابع انسانی را با
اهداف استراتژيک و فراگير پيوند دهد ( باتلر  ،فريس و ناپير .) 1991 ،

- Cross fanctional Approach
- Strategic perspective on Human Resorce management

401

1
2

طی چندين سال گذشته نظريهپردازان متعددي استدالل نموده اند که منابع انسانی سازمان به
طور بالقوه تنها مزيت رقابتی سازمان ها می باشد که می توان آن را حفظ و نگهداري نمود ( داير 1993
؛ ففر  1994؛ اسنل و ديگران  1996 ،؛ رايت و مک ماهان .) 1992 ،
عصر حاضر را عصر دانش ، 1اطالعات ، 2پويايی 3و تغييرات فزاينده 4ناميده اند  .تغييرات مداوم
سازمانها را وادار به استفاده از رويکردها و مدل هايی میکند که بتوانند در مواجهه با تغييرات  ،آنها را
پويا و قدرتمند کند ( ستاري و همکاران  1390 ،به نقل از يعقوبی  . ) 1386 ،شايد يکی از مهمترين
مشخصات مديريت منابع انسانی  ،تاکيد استراتژيک آن است ( ارمسترانگ .) 1386 ،
تعريف هاي متعددي براي مديريت استراتژيک منابع انسانی بيان شده است که به چند مورد از
آنها اشاره میشود:
)1

)2

)3

)4

مديريت استراتژيک منابع انسانی عبارت است از  :مرتبط ساختن مديريت منابع انسانی با هدف
هاي کوتاه مدت و بلند مدت استراتژيک براي بهبود عملکرد سازمان به ايجاد فرهنگ سازمانی
که بتوان انعطاف پذيري و خالقيت را تقويت کرد  ( .تروس و همکاران .) 1994
مديريت استراتژيک منابع انسانی عبارت است از  :استفاده از منابع انسانی به صورتی برنامه
ريزي شده و انجام کارهايی با هدف قادر ساختن سازمان براي تامين هدف هاي مورد نظر (
وراتيا و .) 1992
مديريت استراتژيک منابع انسانی عبارت است از  :دور انديشی فراگير  ،نوآوري و تحول گرايی
سازمان يافته در تامين منابع انسانی سازمان  ،پرورش و بهسازي آن  ،تامين کيفيت زندگی
کاري براي آن و باالخره به کارگيري به جا و موثر اين منبع استراتژيک با شناخت و اعمال
جنبههاي تأثيرپذيري و تأثيرگذاري محيط درون سازمانی و برون سازمانی در راستاي تبيين
استراتژي ها به منظور تحقق رسالت و هدف هاي سازمان ( ميرسپاسی .) 1381
مديريت استراتژيک منابع انسانی و مسائل فراگير و کالن سازمان می پردازد که به اين موارد
مربوط میشود  :تغييرات در ساختار سازمانی و فرهنگ  ،اثربخشی سازمانی و عملکرد  ،سازگار
و هم اندازه کردن منابع با نيازهاي آتی توسعه فعاليتهاي متمايز و مديريت تغيير  .مديريت
استراتژيک منابع انسانی هم به نيازهاي سرمايه انسانی توجه دارد و هم به توسعه قابليتهاي
فرآيند  ،يعنی توان انجام امور به طرز کارا  .مديريت استراتژيک منابع انسانی به هر مسئله
انسانی عمده میپردازد که يا بر طرح استراتژيک سازمان تاثير می گذارد و يا از آن تأثير می
پذيرد ( ارمسترانگ .) 1386
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انطباق ديدگاه استراتژيک منابع انسانی شامل مالحظه کارکنان به عنوان دارايی هاي انسانی و
توسعه خط مشی ها و برنامه هاي مناسب به عنوان سرمايه گذاري ها در اين دارايیها براي ارزش آنان
در سازمان و عرصه اصلی فعاليت است در واقع کارکنان مهمترين منبع استراتژيک سازمان اند .
برنامهريزي منابع انسانی  ،نيازهاي منابع انسانی را از دو حيث کمی و کيفی مورد توجه قرار می دهد .
بنابراين می توان نقش مهم در مديريت استراتژيک منابع انسانی را ايفا کند ( ارمسترانگ .) 1386
ملو (  ) 2002با اين طرز تفکر منابع ارزش کارکنان را به صورت نمودار شماره  1نشان میدهد.
 .3روششناسی:
در اين پژوهش از روش توصيفی-تحليلی براي بررسی رويکردهاي مختلف در مواجهه با مديريت
استراتژيک منابع انسانی در سازمانهاي آموزشی استفاده شده است .در اين پژوهش ،اطالعات جامعی
از ميان چندين کتاب ،مقاله ،نشريه و  ...از طريق گردآوري کتابخانهاي به عنوان منبع مطالعاتی در
دسترس میباشد .با توجه به حجم کافی اين منابع ،اطالعات خوبی در زمينه مديريت استرتژيک منابع
انسانی به دست آمده است .در ادامه با بررسی دقيقتر فرآيند مديريت استرتژيک منابع انسانی ،به
ويژگیها ،نحوه تدوين و اجرايی کردن اين نوع مديريت پرداخته میشود و در نهايت با ارايه يکی از
مدلهاي ارايه شده در اين زمينه (مدل جکسون شولر) ،و معرفی نقاط ضعف و قوت رويکردهاي مختلف،
پيشنهاداتی جهت بهبود عملکرد سازمانهاي آموزشی از طريق مديريت استراتژيک منابع انسانی داده
خواهد شد.
ویژگی های فرآیند برنامه ریزی استراتژیك منابع انسانی
اعمال مديريت منابع انسانی در چارچوب تعريف هاي ياد شده  ،که نگرش سيستمی  ،اقتضايی و
استراتژيک در آن ملحوظ شده است  ،ايجاب میکند که وظايف و اقدام ها در چارچوب فرآيند هاي
معقول و منظم چنان با يکديگر در آميزند که منافع کارکنان با منافع سازمان و منافع جامعه فصل
مشترک بيشتري پيدا کند.
عناصر يا اجزاي اصلی سيستم مديريت منابع انسانی با نگرشی استراتژيک در پنج عنصر زير می توان
خالصه کرد:
-1
-2
-3
-4
-5

هدف هاي خروجی مديريت استراتژيک منابع انسانی .
فرآيندهاي مديريت منابع انسانی .
درون داد سيستم مديريت منابع انسانی .
محيط بيرون سازمانی .
محيط درون سازمانی .
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تدوین برنامه ریزی استراتژیك
در مرحله تدوين برنامه ريزي استراتژيک سازمان بايستی ابتدا اهداف  ،ماموريت ها و رسالت هاي
جاري و استراتژيک سازمان را با توجه به نقاط ضعف و قوت درونی سازمان مورد بررسی قرار دهد و با
يک شناخت دقيق از وضعيت موجود سازمان را تبيين کند.
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نمودار  .1منابع ارزش کارکنان  ،اقتباس از ملو ( ، 2002
دانش فنی
 بازار ها

 مشتریان

 فرآیند ها

 محيط

توانايی براي آموختن و رشد
 باز بودن برای ایده های نو
 مالکيت دانش و مهارت ها

قابليت هاي تصميم گيري

انگيزش

تعهد

كار گروهی

 مهارت های بين فردی
 توانایی رهبری
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)4

اجرایی کردن نقش استراتژیك منابع انسانی
مدل هفت مرحله اي براي اجرايی کردن نقش استراتژيک منابع انسانی اين مدل به ما کمک
میکند تا بتوانيم منابع انسانی سازمان را ( که دارايی هاي استراتژيک سازمان هستند ) به شيوه اي
اثربخش مديريت کنيم ( :بکر و همکاران .) 2003
سپس در مرحله اجراي استراتژيها  ،نيروي انسانی و مادي الزم را تخصيص داده و فهرست تمام
فعاليت هايی را که بايد صورت گيرند.
گام ( : )1استراتژي سازمان را به طور واضح مشخص کنيم.
در توسعه استراتژي  ،رهبر ارشد منابع انسانی  ،ديدگاه هاي اصلی را جمع آوري می کند و با
تمرکز بر چگونگی اجرايی کردن استراتژي و تفکيک استراتژي به اجزاي آن ( يعنی در قالب
هدف هاي عملياتی و اجرايی ) میتوانند مشخص کنند که چگونه می توان هدف هاي سازمانی
را به کل سازمان ارتباط داد.
گام ( : )2ايجاد يک جايگاه شغلی براي منابع انسانی
زمانی که يک سازمان  ،استراتژي خود را مشخص می کند  ،نيروهاي ماهري نياز است که يک
جايگاه شغلی ايجاد کنند تا مشخص شود منابع انسانی چگونه میتوانند از آن استراتژي حمايت
و پشتيبانی کنند پس از تعيين وظايف بخش هاي مختلف هر بخش براي انجام وظايف خود به
منابع انسانی متخصص در آن زمينه نيازمند است که در صورت عدم وجود چنين نيروي انسانی
يا جايگاه شغلی  ،می بايستی در اين جايگاه شغلی يا نيروي انسانی تامين شود.
گام ( : )3رسم يک نقشه استراتژي
براي طراحی يک نقشه استراتژي براي سازمان بايد نگاهی دقيق به فرآيندها  ،وظايف و هدف
هاي استراتژيک سازمان داشته باشيم و به پرسش هاي زير پاسخ گوييم  .حال که وظايف بخش
هاي مختلف منابع انسانی جايگاه هاي شغلی مورد نياز مشخص و تامين شد و می توانيم يک
نقشه استراتژيک رسم کنيم تا به وسيله آن بتوانيم به پرسش هاي زير پاسخ دهيد.
 -1کدام يک از هدف هاي استراتژيک نسبت به ديگري برتري دارد ؟
 -2عملکرد و وظيفه هر کارمند در رسيدن به هر يک از اين هدف ها چيست ؟
 -3موانع رسيدن به هر يک از اين هدفها چيست ؟
گام ( : )4تعيين نيازهاي منابع انسانی در نقشه استراتژي
در اين گام با پاسخگويی به پرسشهاي گام  ( 3به وسيله نقشه استراتژيک ) می توانيم
نيازمنديهاي منابع انسانی را براي اجراي استراتژي مشخص کنيم.
گام ( : )5همراستايی معماري منابع انسانی با استراتژي شرکت
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توجه داشته باشيم که ويژگی هاي منابع انسانی از نظر سن  ،تجربه کاري  ،دانش و غيره )
بايستی با استراتژي اصلی شرکت هماهنگ و همراستا باشد .
گام ( : )6طراحی يک سيستم اندازه گيري و ارزيابی ويژگی هاي منابع انسانی
بايد مکانيزمی را براي اندازه گيري توانايی ها و ويژگی هاي منابع انسانی در راه رسيدن به
استراتژي اصلی سازمان طراحی کنيم تا بدين وسيله سهم هر يک از منابع انسانی در دستيابی
به استراتژي اصلی مشخص شود و نيروهاي ممتاز  ،از نيروهاي ضعيف و زائد متمايز شوند.
گام ( : )7گام نهايی
در اين مرحله با توجه به نتايج گام  6و تعيين امتياز هاي هر يک از منابع انسانی در راه رسيدن
به استراتژي است که می توانيم با يک مديريت درست  ،نيروهاي زائد را حذف  ،نيروهاي ممتاز
را تشويق و توانايی نيروهاي ضعيف را ارتقا دهيم.
مدل جکسون و شولر برای فرآیند مدیریت استراتژیك منابع انسانی
صرف نظر از اينکه حوزه تحقيقاتی مديريت استراتژيک منابع انسانی چه می باشد آنگونه که شولر
و جکسون ( )1999می گويند  :محور مديريت استراتژيک منابع انسانی عمدتاً يکپارچگی 1و انطباق
پذيري 2است به زعم شولر ( )2000مديريت استراتژيک منابع انسانی با حصول اطمينان از موارد ذيل
سر و کار دارد:
 .1مديريت منابع انسانی به طور کامل با سازمان همچون مفصلی از طريق استراتژي و نيازهاي
استراتژيک سازمان يکپارچه و هماهنگ شده است.
 .2کارکردهاي منابع انسانی هم با حوزه هاي خط مشی به هم با سلسله مراتب سازمانی سازگار
هستند.
 .3کارکردهاي منابع انسانی از سوي مديران و کارکنان به عنوان بخشی از کار هر روزشان به گونه
اي هماهنگی مورد قبول واقع شده و به کار می رود.
از آنجا که نقطه نظرهاي نسبت به مديريت استراتژيک منابع انسانی مولفه هاي بسيار متفاوت
شامل فعاليتها  ،خط مشیها و کارکردهاي منابع انسانی را در برمیگيرد اظهارات مختلفی نسبت به
اينکه مديريت استراتژيک منابع انسانی چه کاري انجام می دهد  ،مطرح می شود  .جکسون و شولر
( ) 2000با ارائه مدل جامع تالش نمودهاند فرايند مديريت استراتژيک و استنباطی را که اين حوزه براي
مديريت منابع انسانی به همراه دارد با ايجاد پيوند  ،انسجام و ارتباط ميان سطوح سازمان مطابق نمودار
شماره  2نشان دهند  .به طور تلويحی يا مشهود  ،هدف اين مدل اين است که به گونه اثربخش تري
منابع انسانی را همراه و هم پيوند با نيازهاي استراتژيک سازمان به کار ببرد.

- Integration
- Adaptiue
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تالطم1

نوعاً  ،سازمان ها نياز هاي استراتژيک عرصه اصلی فعاليت خود در هنگام آشفتگی و
تعريف میکنند ( يا تعريف مجدد میکنند )  .همين طور  ،اين نيازها منعکس کننده برنامه کلی مديريت
براي بقا  ،رشد و انطباق پذيري و سودآوري است  .ويژگی هاي درونی ( نظير فرهنگ و ماهيت کسب و
کار ) و نيز ويژگی هاي بيرونی ( نظير وضعيت اقتصادي و عامل هاي حياتی موفقيت در عرصه فعاليت
سازمان ) ممکن است به خوبی تعريف نياز ها را تحت تاثير قرار دهند.

- Turbulance
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محيط بيرونی و محيط درونی

تدوين استراتژي
بنا نهادن آرمان  ،رسالت  ،ارزش ها و استراتژی كلی

ایجاد سهولت و مشاركت در توسعۀ آرمان
رسالت  ،ارزشها و استراتژی كلی
شناسایی موضوعات استراتژیک كسب و كار و
اهداف استراتژیک در عرصه فعاليت

توجيه مفهوم منابع انسانی نسبت به موضوعات
استراتژیک و اهداف استراتژیک عرصۀ فعاليت
و مجموعۀ اهداف منابع انسانی
پيوند برنامه های استراتژیک


در سطح سازمان



در سطح كسب و كار

شناسایی استنباطات كلی منابع انسانی نسبت به برنامه
های واحد كسب و كار و سازمان

پياده سازي
توسعه و اجرای برنامه ها

استراتژي
توسعه و اجرای برنامه های منابع انسانی



واحد های وظيفه ای  :روابط واحدها



ساختار  :رهبری  ،فرهنگ

 توسعه برنامه ها
 اجرای خط مشی ها و كاركردهای منابع انسانی

پیامد های برای
 مالکان

 كاركنان

 مشتریان

 شركای استراتژیک

 جامعه

بررسی  ،تجدیدنظر و بررسی مجدد
 برنامه ها و استراتژی های كسب و كار
 برنامه ها و استراتژی های منابع انسانی

نمودار  .2فرآيند مديريت استراتژيک و پيامد هايی براي مديريت منابع انسانی
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( برگرفته از جکسون و شولر ) 2000 ،

 .4بحث و نتیجهگیری
با توجه به سرعت تحوالت علمی و رشد فناوري ،انطباق با استراتژيهاي راهبردي سازمان ،اين
امکان را به سازمانهاي آموزشی میدهد که به شيوه پاسخگويی به موج تغييرات براي شکلدادن به
آينده علمی سازمان به صورت انفعالی عمل نکنند .و آنها را قادر میسازد که موقعيت واکنشی خود را
به وضعيت کنشی و آيندهساز تبديل کنند.
پژوهش نبويپور افروزي و همکاران ( )1392سير تفکر استراتژيک را در بهبود نيروي انسانی
سازمانی مورد بررسی قرار داده است که همسو با پژوهش حاضر است .اهميت عامل انسانی و نقش
منحصر به فرد او به منزله يک منبع استراتژيک و طراح و مجري نظامها و فرآگردهاي سازمانی ،جايگاهی
به مراتب باالتر از گذشته يافته است تا جايی که در تفکر سازمانی پيشرفته از انسان به مثابه مهمترين
منبع و دارايی براي سازمان و به ويژه سازمان آموزشی ياد میشود.
پس مديران بايستی آگاه باشند که در مديريت و توسعه استراتژيک منابع انسانی خود موارد زير
را در نظر بگيرند:
 تعيين مقاصد توسعه منابع انسانی
 ارزيابی قوتها و ضعفهاي مهارتی در سازمان
 تخصيص و شناسايی محيط خارجی از نظر تهديدها و فرصتهاي موثر بر عملکرد کارکنان
 مقايسه قوتها و ضعفها با تهديدها و فرصتهاي آتی
 انتخاب استراتژي سازمانی مناسب براي توسعه منابع انسانی به گونهاي که بتواند افراد و سازمان
را براي آينده آماده سازد
 اجراي استراتژي برگزيده با توجه به موارد روبرو :الف) بهبود سازمان .ب) آموزش و پرورش
کارکنان .ج) آموزش شغلی کارکنان.
 ارزيابی توسعه منابع انسانی
تا اينجا بيان کرديم که منابع انسانی يکی از شاخصهاي نيرومند و مهم در بقا و اعتالي سازمان
به ويژه سازمان آموزشی است .همچنين میدانيم که آموزش نيروي انسانی يکی از راهبردهاي استراتژيک
براي مديريت منابع انسانی و استفاده حداکثري از آن میباشد .حال که وزارت آموزش و پرورش به اين
اهم پی برده است و بر اساس سند تحول بنيادين ،دانشگاه فرهنگيان را به عنوان مرکزي براي آموزش
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کارکنان بنا نهاده و قدم مهمی در راستاي ارايه آموزش اثربخش به کارکنان برداشته است .ولی متاسفانه
بعد از حدود  3الی  4سال آن آموزشهاي باکيفيت باال به پايان میرسد و نيروي انسانی در سازمانهاي
آموزشی کوچک رها میشوند و تنها بعد از آن از آموزشهايی از قبيل ضمن خدمت ،بازآموزي و  ...در
طول خدمت خود به سازمان استفاده میکنند .پيشنهاد اين مقاله آن است که بعد از اتمام دوره دانشگاه
فرهنگيان دانشجو معلمان با شرکت در آزمونهاي تخصصی ،توانايی هر يک از آنها در حوزههايی مانند
تدريس ،مديريت ،امور پرورشی ،امور اجرايی ،کار با فناوري و  ...تشخيص داده شود به خصو

در بين

دانشجومعلمان رشته علوم تربيتی که مجموعی از اين مهارتها را آموزش ديدهاند .با توجه به نتايج
ارزشيابی اين ازمونها در بخشهاي مختلف استفاده شود و در آينده نيز در همين زمينه امکان ادامه
تحصيل و باال بردن توانايی را به آنها بدهيم .به اين ترتيب توانايی آنها به موقع شناسايی شده و
استفاده حداکثري از آن خواهد شد .در نتيجه میتوان نيروي انسانی کارامد ،باانگيزه و پرانرژي از طريق
اين نحوه آموزش و توانمندسازي داشته باشيم که اين موضوع خود سبب بهبود چشمگير عملکرد
سازمانهاي آموزشی در تحقق اهداف و اجراي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش خواهد شد.
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صالحیت و ارزیابی معلمان در نظام تربیتمعلم و دانشگاه فرهنگیان
چکیده:
امروزه معلمان بهعنوان مهمترين رکن سازمان آموزشوپرورش در بهبود کيفيت فرايند تدريس و يادگيري نيازمند يک
سري صالحيتها میباشند .اهميت مسائل آموزشوپرورش بر هيچکسی پوشيده نيست از اينرو در اين پژوهش سعی
شده تا به يکی از مسائل حائز اهميت در اين حوزه پرداخته شود .روش اين پژوهش توصيفی – پيمايشی است و جامعه
آماري بخشی از معلمان خروجی نظام تعليم و تربيت از طريق تربيتمعلم و دانشگاه فرهنگيان بوده است که به شيوه
نمونهگيري در دسترس انتخاب شدند .معلمان ،يکی از ارکان اصلی در نظام آموزشوپرورش محسوب میشوند که بايد بر
ويژگیهاي شغلی ،مهارتها و توانمندي آنان و مسائلی از اين قبيل توجه ويژهاي داشت .تحقيق حاضر ابتدا در رابطه با
اهميت شايستگیها و صالحيتهاي حرفهاي معلمان و همچنين تأثير آن بر يادگيري دانشآموزان بحث کرده و سپس
به شناسايی صالحيتهاي حرفهاي معلمان پرداخته و پس از ارائه تعريفی از آن ،سعی داشته تا راهحلهايی را در جهت
ارتقا مهارتها ،توانايی معلمان و درنهايت رشد حرفهاي آنان ارائه دهد .هدف از انجام اين پژوهش ،شناسايی و اعتبارسنجی
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شايستگیهاي حرفهاي معلمان اثربخش میباشد .صالحيت معلم به توانايی معلم در برآوردن نيازها و مطالبات حرفه
تدريس به ميزان کافی و با استفاده از مجموعهاي يکپارچه از دانش ،مهارت و نگرش گفته میشود بهطوري که اين
مجموعه در عملکرد و بازتاب معلم تجلی يابد

واژههاي کليدي :صالحيت ،معلمان ،تربيتمعلم ،آموزشوپرورش

مقدمه:
اگر نظام آموزشی را بهصورت سيستم در نظر بگيريم معلم را میتوان برون داد اين نظام در نظر گرفت
به اين معنی که تمامی ساختارها و نهادهاي آموزشی در کنار هم و با ايجاد شرايط خا باعث به وجود
آوردن شخصيت معلم میگردند حال اگر در اين نظام کاستیهايی وجود داشته باشد اين کاستیها در
معلم و نحوه آموزش وي تأثير میگذارد مهمترين بحث در نظام آموزشی کارآمد دارا بودن معلمين
باکيفيت است .صالحيت معلم به توانايی معلم در برآوردن نيازها و مطالبات حرفه تدريس به ميزانی
کافی و با استفاده از مجموعهاي يکپارچه از دانش ،مهارت و نگرش گفته میشود بهطوري که اين
مجموعه در عملکرد و بازتاب معلم تجلی میيابد .صالحيتهاي حرفهاي معلمان ،نظامی از دانش،
مهارت و توانايی و خواست انگيزشی است که تحقق مؤثر فعاليتهاي آموزش حرفهاي را فراهم
میکند.
صالحيت در لغت بهعنوان مناسب براي مقصود ،درخور و سزاوار ،کفايتکننده ،و يا به معناي درست
کيفيت يافته ،قابلپذيرش و يا به معناي «توانا» و در حالتی نيز به آمادگی کافی براي وارد شدن به
حرفهاي خا را میگردد و ارتباط مستقيمی با داشتن گواهی يا تأييديه خا در آن حرفه دارد (ملکی،
)1384
فرهنگ آکسفورد ،صالحيت را بهعنوان قدرت ،توانايی و ظرفيت انجام دادن وظيفه تعريف میکند .کيو
 ،2صالحيت را نتيجه بکار بردن دانش و مهارت بهطور مناسب (صالحيت = مهارت  +دانش) میداند.
(کرمی )1389 ،کند .کريمی و همکاران ( )1388با جمعبندي صالحيتهاي حرفهاي ،آنها را در نه
مؤلفه چنين بيان میکنند:
صالحيتهاي رفتاري شناختی شامل :استفاده مناسب از تشويق و تنبيه ،همدلی ،انعطافپذيري ،برقراري
ارتباط مؤثر با والدين ،همکاران و  ...ارزشگذاري و عالقهمندي به فراگيران ،رفتاري توأم با احترام و ادب
با ديگران ،هم يار يادگيرنده بودن .صالحيتهاي آموزشی شامل :پرسش و پاسخ ،اطالع از ساختار اهداف
و ويژگیهاي نظام آموزشی ،مهارت ارائه و قابلفهم نمودن محتوا ،داشتن دانشپايه و درک موضوع
موردنظر.
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بنابراين مسئله آمادهسازي معلمان براي کاري که بر عهدهدارند در همه کشورها بهويژه کشورهاي در
حال رشد از اهميت ويژهاي برخوردار است( .سانتراک .)4 ،1387 ،سند تحول بنيادين صالحيتهاي
معلم را مجموعهاي از صالحيتهاي حرفهاي ،اخالقی ،اعتقادي و انقالبی میداند (سند تحول بنيادين،
.)1390
در گذشته معلمی را بهتر میشمردند که به اصطالح همان روزها با سوادتر بود يعنی محتوا را بيشتر
میدانست ،اما امروزه گذشته از تسلط بر محتوا ،شرايط متعدد ديگري را هم براي معلم خوب بودن در
نظر میگيرند که آشنا بودن با فنون تدريس تنها يکی از آنها است (سانتراک .)21 ،1387 ،با توجه
به سند تحول بنيادين که مدرسه در افق چشمانداز  1404را ترسيم مینمايد ،بر پايه اين چشمانداز
مدرسه جلوهاي از تحقق مراتب حيات طيبه ،کانون عرضه خدمات و فرصتهاي تعليم و تربيتی،
زمينهساز درک و اصالح موقعيت توسط دانشآموزان و تکوين و تعالی پيوسته هويت آنان بر اساس نظام
معيار اسالمی ،در چارچوب فلسفه و رهنامه نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی جمهوري اسالمی ايران
میباشد (سند تحول بنيادين آموزشوپرورش )1390 ،که معلمان نقش کليدي را در تحقق اين اهداف
ايفا مینمايند.

مبانی نظری و پیشینه
امروز جهان متوجه شده است که کارآمدترين عامل توليد ،انسانی است که داراي دانش ،شايستگی،
خالقيت و ظرفيتهاي اخالقی باشد و چنين انسانی تا حد زيادي در نظام آموزشی پرورش میيابد و
براي رسيدن به چنين منظوري ،کل نظام آموزشی بايد سطح بسيار بااليی از کيفيت را ارائه کند .بدون
شک ،توفيق و کاميابی هر نظام آموزشی و نيز دستيابی به نتايج حاصل از تغيير نظام آموزشی ،بدون
آموزش نيروي انسانی امکان  -پذير نيست و در اين ميان يکی از عوامل اصلی که آموزش عالی را به
پويايی میرساند کارايی استادان است .اثربخشی استادان در کالس درس ابعاد مختلفی دارد که از آن
جمله میتوان به احترام به دانشجو ،توانايی به چالش کشيدن دانشجويان ،مهارتهاي سخنرانی و ارائه
مطالب به نحو مناسب اشاره کرد .در مورد اهميت استادان در تعيين کيفيت آموزش عالی ،نتايج پژوهشی
نشان داد که دانشجويان کيفيت را قبل از هر چيز در زمينه ويژگیهاي استادان ،جستوجو میکنند.
دانشجويان ،انتظار دارند استادان ،آگاه و بادانش ،عالقهمند به تدريس ،صميمی و داراي رفتار دوستانه
باشند .بنابراين ،لزوم بررسی مستمر صالحيتهاي حرفهاي استادان بهمثابه معماران اصلی يادگيري و
تدريس و شناخت نيازها ،انتظارات ،نقاط قوت و نقاط بهبود يافتنی آنها در راستاي ترسيم و دستيابی
به وضعيت مطلوبتر آموزش ضرورتی بديهی به نظر میرسد.
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هر نظام آموزشی ،زيرساختهاي اساسیاي دارد که ارکان نظام را تشکيل میدهند .يکی از ارکان و
مؤلفههاي اساسی آن« ،معلمان» هستند که وظيفه انتقال دانش ،ايجاد بينش و افزايش مهارت
دانشآموزان را در چارچوب نظام آموزشی به عهدهدارند .ما در زمان تغييرات در سيستمهاي آموزشی
در سراسر جهان به سر میبريم .با آغاز هزاره جديد ،بسياري از اجتماعات درگير اصالحات آموزشی
جدي و نويدبخشی شدهاند (حجازي و همکاران .)1388 ،اجتماعات متوجه شدهاند که مدرسين ،نهتنها
«متغيري» هستند که بايد تغيير نمايند تا بتوان سيستمهاي آموزشی را بهبود بخشيد ،بلکه همچنين
آنها قابلتوجهترين موارد تغيير در اين اصالحات هستند .نقش دوگانه مدرسين در اصالحات آموزشی
 هم فاعل و هم مفعول تغيير به سبب شده است تا زمينه توسعه حرفهاي معلم به يک زمينه در حالرشد و چالشبرانگيز و زمينهاي تبديل شود که بيشترين توجه را در طی چند سال گذشته به خود
اختصا داده است .در پيوند بين جامعه و دانش ،يادگيري عامل اصلی است .باوجود اهميت توليد و
توزيع دانش ،دانش در جريان انتقال ،تاريخ انقضايی دارد که بر توسعه حرفهاي و تمرين معلمی تأثيرگذار
است .تغييرات اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی جامعه نهتنها بر دنياي اطراف معلم تأثير میگذارد ،بلکه
باعث تغيير دانشآموزان ،معلم و ابزارها و وسايل مورد استفاده براي تدريس میشود .در زمان حاضر،
معلمان بايد دانش خود را در مورد تغييرات مداوم در فرايند ياددهی يادگيري دوباره خلق کنند
(کريمی)1387،

صالحیت و شایستگی:
صالحيت و شايستگی چيست؟ صالحيت بهترين تعريف و توصيف براي ترکيب پيچيدهاي از دانش،
مهارتها ،شناخت ،ارزشها و عاليق است که در سرتاسر دنيا دربردارنده رفتار انسانهاست.
شايستگی بامهارت متفاوت است .چراکه مهارت توانايی انجام اعمال پيچيده به سهولت ،دقت و به نحو
احسن است ( .)European commission.2013هانتلی قابليتهاي معلمان را در سه زمينه دانش
حرفهاي ،عمل حرفهاي و تعهد حرفهاي دستهبندي کرده است .دانش حرفهاي شامل دانش محتوا،
شناخت دانشآموز و آگاهی از تدريس و يادگيري است .عمل حرفهاي شامل طراحی يادگيري ،ايجاد
محيط يادگيري و سنجش و ارزيابی يادگيري میباشد .تعهد حرفهاي شامل يادگيري حرفهاي ،مشارکت،
رهبري ،ارزشها ،ارتباطات و اخالقيات میباشد)Hantly.2000( .
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طبق نتايج پژوهش (هانوشکا ،2004 ،به نقل از واماالک) ويژگیها و صالحيتهاي حرفهاي معلم بر
پيشرفت تحصيلی دانشآموزان تأثير دارد ،يعنی هر چه صالحيتهاي حرفهاي معلم از رتبه باالتري
برخوردار باشد ،پيشرفت تحصيلی دانشآموزان نيز افزايش میيابد .همچنين يافتههاي پژوهش
(واماال )2013،تأثير صالحيت حرفهاي معلم بر پيشرفت تحصيلی دانشآموزان پايه ششم ابتدايی در
مدارس کشور اوگاندا را اثبات کرد)wamala.2013( .
مادامالعمر ،مشارکت در توسعه حرفهاي و فردي و گروهی ،به روز بودن دانش .صالحيتهاي اخالق
حرفهاي شامل :صداقت و درستی ،رعايت جنبههاي محرمانه حرفه ،پايبندي به اخالقيات و ارزشها،
داشتن تعهد حرفهاي ،منصف بودن و برقراري عدالت اجتماعی ،خودارزيابی.
صالحيتهاي حرفهاي يکی از مهمترين شاخصهاي معلمان کارآمد میباشد .اما در ديگر کشورها و
ازجمله ايران ،هنوز ابزاري جهت سنجش آن وجود ندارد .اگرچه بسياري از صاحبنظران به مؤلفههاي
آن اشاره داشتهاند ولی ابزاري معتبر براي ارزيابی اين مهارتها هنوز يافت نشده است لذا مسئله اصلی
پژوهش حاضر اعتبار يابی ابزاري براي سنجش صالحيتهاي حرفهاي معلمان دوره ابتدايی میباشد.
بيل ساندرز از پژوهشگرانی است که سالها بر روي اين موضوع تحقيقات ميدانی و طولی انجام داده است.
خالصه نتايج تحقيقات وي اثبات میکند که مهارت حرفهاي معلمان بر پيشرفت تحصيلی دانشآموزان
تأثير مثبت حتی در طول سالهاي تحصيل دارد ،به اين معنی که اينگونه دانشآموزان از پيشرفت
تحصيلی قابلتوجهی در طول سالهاي تحصيل خود برخوردار بوده که اين پيشرفت تحصيلی بر رشد
اعتمادبهنفس ،مهارتها و کسب شخصيت اجتماعی قويتر دانشآموزان مؤثر بوده است .به عقيده
ساندرس ،مهمترين ،اساسیترين و تأثيرگذارترين عامل بر يادگيري دانشآموزان" ،معلم" است.
بهعبارتديگر معلم اثربخش و با صالحيتهاي حرفهاي باال ،بر تمامی جنبهها و سطوح پيشرفت تحصيلی
دانشآموزان ،حتی در کالسهايی بادانشآموزان ناهمگن تأثير مستقيم دارد .ساير نتايج پژوهش ،نشان
میدهد آنچه که دانشآموزان در طول يک سال تحصيلی از يک معلم با صالحيتهاي حرفهاي باال
میآموزند ،برابر است با آنچه که دانشآموزان از يک معلم باصالحيت حرفهاي متوسط و ضعيف در طول
 3سال میآموزند)Tucker &Stronge .2005( .
مؤلفههای موردنیاز برای صالحیتهای حرفهای معلمان
نتايج تحقيق دانشپژوه ( )1382نشان داد از  8مؤلفه اصلی که براي صالحيت حرفهاي معلمان وجود
دارد و عبارتاند از .1 :فکري .2 ،عملی .3 ،آموزشی .4 ،مديريتی .5 ،اخالق حرفهاي .6 ،رفتاري  .7توسعه
حرفهاي  .8اجتماعی.
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تنها مهارت عمومی معلمان دوره ابتدايی از ديد معلمان (خود سنجی) و مشاهده گران از حداقل مالک
تعيينشده ( 60درصد مهارتهاي عمومی) باالتر است .اما ميانگين مهارتهاي اختصاصی آنان با حد
متوسط مالک ،تفاوت چندانی ندارد .سابقه تدريس و شرايط و امکانات فيزيکی کالس درس از عوامل
تأثيرگذار موفقيت معلمان است ،بهطورکلی روش تدريس معلمان دوره راهنمايی بيشتر معلم محور و
آنان بيشتر از فنون سخنرانی و آموزش يکطرفه استفاده میکنند و نارسايیهاي زيادي درروش
تدريسشان وجود دارد .بهطورکلی نتايج اين تحقيق نشاندهنده اين است که بيشتر معلمان دوره ابتدايی
از مهارتهاي حرفهاي الزم برخوردار نيستند .در اين زمينه کاستیها و نارسايیهايی وجود دارد که در
ناکارآمدي آنان و عملکرد تحصيلی دانشآموزان نقش تعيينکنندهاي را ايفا میکند بر اين اساس بر آنيم
تا مؤلفههاي بيانشده در اين تحقيق راکمی بسط دهيم ولی چيزي که بايد بدان توجه داشت اين است
که هر يک از اين مؤلفهها داراي چند زير مؤلفه هستند ولی در اينجا فقط به توضيح مؤلفههاي اصلی
بسنده کردهايم.
صالحيتهاي حرفهاي معلم در کاربرد روشهاي نوين آموزشی فرايند ياددهی -يادگيري يکی از
مهمترين مؤلفههاي نظام آموزشی است (فنستر ماخر .)1986 ،عناصر اساسی اين مؤلفه معلم و فراگير
است .معلم ازاينجهت میتواند در فرايند آموزشوپرورش محور باشد که کارگزار اصلی اين فرايند است.
دانشآموز از اينرو که محور اصلی همه فعاليتهاست و همه فعاليتهاي معلم براي انتقال محتواي
آموزشی براي او تدارک میيابد (ابراهيمزاده .)1388 ،يک مسئله بسيار مهم و اساسی مسئله
صالحيتهاي حرفهاي يک معلم است که بتواند فرايند ياددهی – يادگيري را هدايت کند .صالحيت در
لغت بهعنوان مناسب براي مقصود ،درخور و سزاوار ،کفايتکننده و يا به معناي درست کيفيت يافته،
قابلپذيرش و در حالتی نيز به آمادگی کافی براي وارد شدن به حرفهاي خا برمیگردد ،و ارتباط
مستقيمی با داشتن گواهی با تأييديه خا در آن حرفه دارد ملکی .)10 ،1384 ،انجمن بينالمللی
استانداردهاي کارآموزي ،عملکرد و آموزش ،صالحيت را مجموعهاي يکپارچه از مهارت ،دانش و
نگرشهايی میداند که فرد را قادر به انجام مؤثر فعاليتهاي يک حرفه معين يا عمل به استانداردهاي
مورد انتظار آن حرفه مینمايد (اسپکتور و همکاران .)3 ،2006 ،معلم کارگزار عالی تعليم و تربيت
و روح نظام آموزشی هر کشوري است و با کوشش خردمندانه اوست که اهداف متعالی نظام آموزشی
کشور محقق میشود .آنچه کودکان و جوانان در مدرسه کسب میکنند متأثر از خصوصيات ،کيفيات و
شايستگیهاي علمی ،فرهنگی ،دينی ،اجتماعی و اخالقی معلمان است .معلمان اثربخش و داراي
صالحيت حرفهاي معلمانی هستند که به دنبال دستيابی به اهدافی خا هستند ،خواه اين اهداف
توسط خود آنان يا ديگران تعيينشده باشد .معلمان اثربخش بايد دانش و مهارتهاي موردنظر جهت
دستيابی به اهداف موردنظر را داشته باشند و اين مهارتها را در زمان مناسب و به شيوه مطلوب و مورد
انتظار بکار بگيرند .طبق نظر ميدل ( )1982برخورداري معلمان از دانش و مهارتهاي مختلف
نشاندهنده شايستگی باصالحيت معلمان است (آندرسونه .)2004 ،شايستگی معلم به توانايی معلم در

419

برآوردن نيازها و مطالبات حرفه تدريس به ميزان کافی و با استفاده از مجموعهاي يکپارچه از دانش،
مهارت و نگرش گفته میشود .بهطوري که اين مجموعه در عملکرد و با تاب معلم تجلی يابد (نيج ولت
و همکاران .)2005 ،شايستگی و مهارتهاي معلمان در کارآمد بودن معلمان و درنتيجه تحقق اهداف
مدرسه و نظام آموزشوپرورش نقش اساسی دارد .بنابر يافتههاي پژوهش دانشپژوه و فرزاد ()1385
همبستگی بين پيشرفت تحصيلی دانشآموزان و مهارتهاي عمومی و اختصاصی معلمان مثبت است،
يعنی با افزايش مهارتهاي عمومی و اختصاصی معلمان ،پيشرفت تحصيلی دانشآموزان نيز افزايش
میيابد .حرفهاي شدن در هر کاري روش خاصی دارد .حرفه معلمی هم مانند آن میباشد .اکثر ًا فکر
میکنيم که معلمان باتجربه و برخوردار از دانش و اطالعات سطح باال ،معلمان حرفهاي میباشند .درست
است که اين موارد براي هر معلم حرفهاي شرط الزم میباشد ،ولی کافی نيست .ممکن است معلمانی را
ببينيم که در رشتهاي که تدريس مینمايند سوابقی بسيار طوالنی داشته باشند ،ولی نتوانستهاند مانند
معلمی حرفهاي عمل نمايند؛ میتوان گفت در جلبتوجه عالقه دانشآموزان چه به لحاظ روش تدريس
و چه به لحاظ مديريت کالس موفق نبودهاند و همچنين با معلمانی مواجه بودهايم که ازلحاظ روش
تدريس و مديريت در وضعيت مطلوبی قرار داشتهاند ،اما بههيچوجه نتوانستند کالس جذابی را براي
دانشآموزان به وجود آورند .معلم حرفهاي ،کسی است که دانش و تجربه زيادي دارد و روش تدريس را
خوب وارد است؛ يعنی اينکه میداند چه روشها و فنونی را در کجا و چگونه استفاده کند تا کالس فعال
و اثربخشی داشته باشد .معلمانی که هر سه ويژگی دانش ،تجربه و روش را باهم دارند ،به آنان معلم
حرفهاي ميگويند ولی هر يک از ويژگیها بهتنهايی نمیتواند فردي را به معلمی حرفهاي نمايد .درواقع،
آنچه که معلم حرفهاي را از ساير معلمان قابلتشخيص میکند ،استفاده مناسب و بجا از روشهاي
مطلوب تدريس میباشد (رئوف.)1385 ،

ضرایب پایایی پرسشنامه
در تحقيق حاضر براي تعيين پايايی پرسشنامه از روش آلفاي کرونباخ استفاده شد که براي پرسشنامه
صالحيتهاي حرفهاي معلمان  0/957میباشد.

مقیاس

شاخص آماری

ضریب پایایی
تعداد سؤاالت
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آلفای کرونباخ

تصنیف

47

0/957

0/799

صالحیتهای حرفهای معلمان
صالحیتهای فکری

7

0/932

0/877

صالحیتهای عملی

12

0/931

0/895

صالحیتهای مدیریتی

7

0/890

0/807

مؤلفههای

صالحیتهای آموزشی

3

0/881

0/853

صالحیتهای

صالحیتهای اخالق

حرفهای

حرفهای

4

0/895

0/877

معلمان

صالحیتهای رفتاری

5

0/872

0/746

4

0/874

0/916

4

0/850

0/836

صالحیتهای توسعه
حرفهای
صالحیتهای اجتماعی

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر باهدف شناسايی ابعاد سياسی ،اجتماعی و اخالقی توسعه حرفهاي معلمان انجام شد.
نتايج حاصل از بررسی نشان داد :معلمان براي صعود معنوي ،فرهنگی ،اقتصادي و تمدنی خود بايد
مجهز به صالحيتها و توانمنديهايی باشند که در اين پژوهش از آنها با عنوان توسعه حرفهاي ياد
شد .توسعه حرفهاي معلمان داراي ابعاد مختلف اعتقادي ،اخالقی ،شخصيتی ،اجتماعی ،سياسی،
روانشناختی ،تخصصی و حقوقی است که در اين پژوهش صرفاً ابعاد سياسی ،اجتماعی و اخالقی آن
بررسی گرديدند .در بُعد اول که سياسی نام دارد ،مديريت و توجيه و تنظيم فعاليتها ،در مسير حيات
معقول و منطقی مدنظر میباشد .بهعبارتديگر رسالت اين بُعد زمينهسازي پرورش قدرت تحليل سياسی
و ارتقاي توان همگرايی معلمان در امور اجتماعی سياسی در يکروند تدريجی ،مستمر و  -نظاممند
میباشد .بُعد اجتماعی حاکی از آن است که معلم موجودي اجتماعی است وزندگی اجتماعی ،منشأ
حقوق و تکاليف معينی است که وي در زندگی اجتماعی با توجه به کرامت و مسئوليت خويش بايد
آنها را رعايت کند تا زمينهساز تحقق عدالت اجتماعی باشد .در بُعد سوم ،پيرامون اخالق بحث شد؛
اخالق صفات نفسانی و افعال ارزشی است که آدمی را در نيل به کمال نهايی ،يعنی قرب الهی و عبوديت
و بندگی کمک میکند (مصباح يزدي .)1387 ،ابعاد فرعی اين بعد حکايت از آن داشتند که معلم
معرفت ويژهاي نسبت به وجود متعالی) خدا(دارد و تالش میکند از طريق هويتيابی اخالقی ،زندگی
خود را به مسير متعالی هدايت نمايد .با توجه به اين نتايج میتوان گفت که يک معلم مطلوب کسی
است که خود را مجهز به ابعاد مختلف توسعه حرفهاي نموده و در قبال برآوردن نيازهاي آموزشی
دانشآموزان و جامعه مسئوليتهاي حرفهاي خود را به بهترين نحو به انجام رساند.
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جريان بالندگی خود باشند .اين مهارتها نيازمند تمرين است و با برنامههاي درسی تجويزي امکان رشد
قابليت ،خالقيت و شکوفايی استعدادها وجود ندارد .لذا اين امر مستلزم تغيير در برنامههاي تربيتمعلم
و برنامههاي درسی مدارس و روشهاي تدريس است .بررسی نتايج حاصل از اين پژوهش بيانگر اين
واقعيت است که دانشگاه فرهنگيان نقش مؤثري در ايجاد صالحيتهاي سهگانه ذکرشده دارد ،به اين
نحو که در ايجاد دو صالحيت نگرشی و مديريتی مطلوب عمل کرده است ولی در مورد صالحيتهاي
شناختی ،سطح ديدگاه دانشجو معلمان در حد متوسط به دست آمد .نتايج پژوهش حاصل ازنظر وجود
نارسايی در مهارتهاي تدريس معلمان ،استفاده از فنّاوري آموزشی و بهطورکلی صالحيتهاي شناختی
با نتايج پژوهشهاي عابدي ( )1382و دانشپژوه ( 1382و  )1385همسو است .اين پژوهش همچنين
ازنظر آشنا نبودن و تسلط نداشتن معلمان در اجراي روشهاي مختلف تدريس با نتايج پژوهش اديب
نيا ( )1383مطابقت دارد .يافتههاي ابراهيمی ( )1373نشان داد که ميزان آگاهی معلمان دوره راهنمايی
از روشهاي تدريس کمتر از سطح مطلوب است.
در تبيين اين نتايج میتوان گفت که انسان بهطور ذاتی انتظار دارد که باادب و احترام و باصداقت و
عدالت با وي رفتار شود .در چنين شرايطی اگر مدرسی حتی از بهترين سطح دانش و تخصص برخوردار
باشد اما فاقد مهارتهاي ارتباطات بين فردي و اخالق حرفهاي باشد ،احتماالً نمیتواند در فراگيران نفوذ
کرده موجبات تسهيل و تعميق يادگيري را فراهم آورد .از اين ديدگاه است که نتايج پژوهش مبنی بر
اهميت باالي صالحيتهاي عاطفی و بهطور ويژه اهميت باالي برخورداري مدرسان از اخالق حرفهاي،
منطقی و قابلانتظار به نظر میرسد .نهايتاً اين نکته نيز میتواند درخور توجه باشد که نتايج مقايسه
زوجی معيارها مؤيد نتايج حاصل از تحليل عاملی تأييدي است .درواقع ،همانطور که بر اساس نتايج
تحليل عاملی ،صالحيتهاي عاطفی ،شناختی و روانی  -حرکتی ،به ترتيب بيشترين نقش را در توصيف
صالحيتهاي حرفهاي مدرسان دارند ،به همين ترتيب ،مقايسههاي زوجی نيز نشان داد که صالحيتهاي
عاطفی ،شناختی و روانی  -حرکتی به ترتيب بيشترين اهميت را دارند.

منابع:
 .1ملکی ،حسن )1384( ،صالحيتهاي حرفه معلمی .تهران :انتشارات مدرسه .چاپ سوم.
 .2کرمی ،مرتضی ( ،)1389آموزش مديران با الگوي شايستگی ،ماهنامه تدبير ،شماره 5
 .3حجازي ،يوسف؛ پرداختچی ،محمدحسن و شاهپسند ،محمدرضا ( ،)1388رويکردهاي توسعه حرفهاي معلمان،
تهران :دانشگاه تهران.
 .4کريمی ،فريبا ( ،)1387مطالعه صالحيتهاي حرفهاي معلمان دوره ابتدايی ،فصلنامه رهبري و مديريت
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الگوی آمادگی شناختی رؤسای دانشگاه
1

علی لطفی
دانشجوي دکتري مديريت آموزش عالی دانشگاه تهران
2
سيدکمال خرازي
استاد دانشگاه تهران

چکيده
مقدمه :آمادگی شناختی يکی از مباحث نوظهور در علوم شناختی است که از يک دهه بيش در وزارت
دفاع آمريکا در پاسخ به شرايط پيچيده ،در حال تغيير و غيرقابلپيشبينی مطرحشده است .در اين پژوهش با
توجه به پيچيدگی محيط دانشگاه و غيرقابلپيشبينی بودن رويدادها و تحوالت آن  ،آمادگی شناختی
رؤساي دانشگاه مورد مطالعه قرارگرفته است .روش :براي انجام اين پژوهش از روش کيفی فراترکيب
(الگوي هفت مرحلهاي ساندوسکی و باروسو ( )2007و مصاحبه با خبرگان استفاده شد .یافتهها:
(نویسنده مسئول)  ) lotfi6527@gmail.comدانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی دانشگاه تهران  ،شماره تلفن  09113006527ایمیل1
)استاد دانشگاه تهران ،دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی ،گروه مدیریت و برنامه ر یزی آموزشی2
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يافتههاي پژوهش شامل عوامل مؤثر بر آمادگی شناختی رؤساي دانشگاه (شامل عوامل محيطی و عوامل
سازمانی) و مؤلفههاي تشکيلدهنده آمادگی شناختی رؤساي دانشگاه (شامل آمادگی شناختی فردي،
آمادگی شناختی گروه-کاري ،آمادگی يادگيري و آمادگی اجتماعی -عاطفی) بود که در قالب يک الگوي
مفهومی ارائه و اعتباريابی گرديد .نتیجهگیری :آمادگی شناختی يک سازه پيچيده و چندبعدي است
که در نتيجه تعامل عوامل محيطی و سازمانی و مؤلفههاي تشکيل دهنده آن حاصل میشود و میتواند
در موفقيت رؤساي دانشگاه نقش کليدي داشته باشد.
کلیدواژهها:
آمادگی شناختی ،محيط دانشگاه ،رؤساي دانشگاه

A Model for Cognitive Readiness of University Presidents
Ali lotfi
Ph.D. candidate in higher education at the University of Tehran
Sayed Kamal Kharazi
Professor at the University of Tehran

Abstract
Introduction: Cognitive readiness is one of the emerging issues in the field of cognitive science that has

424

been studied in the United States’ Department of Defense for more than a decade. Due to the complex and
unpredictable environment of academic environments, cognitive readiness of university presidents has been
studied in this research. Method: To do the research, meta-synthesis qualitative research method (based on
seven stages of Sandozky and Baroso (2007), and interview with experts were utilized. Results: The results
of the research consisted of effective factors (including environmental and organizational factors) on
cognitive readiness of university presidents, and the components of their cognitive readiness (including
individual cognitive readiness, team cognitive readiness, learning readiness, and socio-emotional
readiness), that was presented in a conceptual model, and its relialibility measured. Conclusion: Cognitive
readiness is a complex and multidimensional structure acquired as the result of interaction between
environmental, organizational factors and its components, which would have major impacts on the success
of university presidents.
Keywords: Cognitive readiness,Academic environment,University presidents
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مقدمه
مديريت و رهبري در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی به دليل تغيير و تحوالتی که در عصر حاضر در حال وقوع
است ،اهميت ويژهاي يافته است .عواملی چون ورود فناوريهاي نوين اطالعاتی و ارتباطی ،مديريت و توليد دانش،
جهانیشدن و بين المللی شدن آموزش عالی ،رقابت مؤسسات آموزش عالی و تحوالت اجتماعی موجب شده است که
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی درصدد بهبود مستمر عملکرد رؤساي خود باشند .اگر رؤساي دانشگاهها و مؤسسات
آموزش عالی از توانايی الزم در محيط در حال تغيير و پوياي دانشگاه برخوردار باشند ،میتوان گفت که دانشگاهها
دررسيدن به اهداف و مأموريتهاي خود موفق خواهند بود.
از سوي ديگر شرايط اجتماعی ،فرهنگی ،سياسی و اقتصادي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ايجاب میکند
بهگونهاي برنامهريزي کنند که بتوانند در شرايط در حال تغيير ،به فعاليت خود ادامه دهند و براي اين منظور افرادي را
به عنوان رياست دانشگاه انتخاب کنند که توانايی عکسالعمل مناسب در مقابل تغيير و تحوالت محيطی را داشته باشند.
تحقق اين امر درگرو بازانديشی در زمينه مديريت و رهبري در دانشگاهها بهمنظور سازگاري بهتر با محيطهاي پيچيده،
نامطمئن ،پيوند گرا 1و دانشبنيان 2است (.)10
يکی از محورهاي مهم بازانديشی در حوزه مديريت و رهبري سازمانها توجه به آموزههاي علوم شناختی است که در
حال حاضر بهعنوان يک رويکرد نوين در سازمانها مورد توجه قرارگرفته است .رويکرد شناختی به مديريت با تمرکز بر
فرايندهاي فکري و مدلهاي ذهنی در پايان قرن  20و در اوايل قرن  21گسترش يافته است ( .)12اين رويکرد منجر
به شکلگيري رويکرد نوينی تحت عنوان ابعاد شناختی سازمان و مديريتشده 3که نقش ديدگاهها و تجربيات مديران را
در شکلگيري شناخت آنها معرفی میکند ()14؛
در رويکرد شناختی به مديريت تجارب و باورهاي ذهنی ،نحوه پردازش اطالعات و استنتاج ،تفکر و تصميمگيري
مديران مورد بررسی قرار میگيرد .بديهی است که فعاليت مديران در محيط دانشگاهی نيز از اين قاعده مستثنا نيست و
میتوان گفت دانشگاه ميدانی شناختی است که در آن تجربيات و باورهاي ذهنی مديران در تفسير و پردازش اطالعات،
تصميمگيري ،مديريت دانش ،توسعه سرمايه انسانی و پذيرش نوآوري مورد توجه قرار میگيرد .اين موارد نشان میدهد
که مديريت در محيط دانشگاهها که فرّار ،نامطمئن ،پيچيده و مبهم است به مهارتهاي شناختی و سازمانی عميق نياز
دارد ( .)22توجه به شناخت به توسعه قابليتهاي اساسی کمک میکند و پايهاي را براي مزيت رقابتی پايدار در سازمان
فراهم میسازد (.)15
رويکرد شناختی به دنبال درک بهتر و عميقتر کارکردهاي مغز و همچنين درک و فهم بهتر فعاليتهاي انسانی در
عرصه مديريت و رهبري است .متخصصان علوم سازمانی با بهرهگيري از کارکرد مغز سعی میکنند که سازمان را (بهمثابه
مغز) بهگونهاي طراحی کنند که انعطافپذير باشد ،توانايی نشان دادن عکسالعملهاي مناسب در شرايط محيطی متغير
را داشته باشد و خود را با ضرورتهاي محيطی تطبيق دهد ( .)3بهويژه اينکه سازمان بهواسطه تغيير و تحوالت محيطی
دائماً با چالشهاي جديدي روبرو است.
در چنين شرايطی يکی از مهمترين فعاليتهاي رؤساي دانشگاه توجه به تغييرات محيطی ،اکتساب قابليتها و
توانمنديهاي الزم براي درک و شناخت تغييرات ،مواجهه با آنها  ،انعطافپذيري در پاسخگويی به نيازهاي گوناگون و
متغير محيطی است .توجه به آمادگی شناختی مديران با توجه به چالشهاي محيطی ،مانند افزايش رقابت جهانی ،ظهور
فناوريهاي جديد ،جهانیشدن ،بازارهاي نوظهور و ظهور اقتصاد دانشبنيان امري ضروري است ،زيرا آمادگی شناختی
میتواند منجر به تفکر سريع و عمل هوشمندانه مديران در محيط در حال تغيير شود ( .)17آمادگی شناختی ناظر به
1

) connectivity
2) connectivity and knowledge-societies
3
) managerial and organizational cognition perspective

426

مهارتها ،دانش ،توانايیها ،انگيزهها و تمايالت شخصی براي عملکرد مناسب در محيط پيچيده و غيرقابلپيشبينی و
نوظهور و همچنين توانايی به انجام رساندن مأموريتها از طريق تصميمگيري و اجراي تصميم به شيوه مؤثر ،کارآمد و
بهروز در محيط در حال تغيير ،پيچيده و خطرناک است (.)4
آمادگی شناختی براي اولين بار در وزارت دفاع آمريکا مورد مطالعه قرار گرفت .توجه به آمادگی شناختی در دانشگاهها
نيز به دليل شرايط پيچيده ،مبهم و غيرقابلپيشبينی (7و )8ازيکطرف و پويايی و پذيرش حالتهاي متفاوت در شرايط
متغير ( ،)30امري ضروري است .آمادگی شناختی يک پديده چند سطحی است و آن را میتوان در چهار سطح توانايی
فردي ،محيطی و سازمانی که فرد در آن کار میکند ،و تعامالتی که بين اعضاي گروه اتفاق میافتد ،مورد بررسی قرارداد
( 5و .)10
توجه به آمادگی شناختی رؤساي دانشگاه بيش از مديران ديگر ضروري است ،زيرا  -1 :رؤساي دانشگاه بايد داراي
دانش ،نگرش و مهارتهاي الزم براي عملکرد مؤثر در محيط دانشگاهی باشند و بتوانند در کارکنان خود انگيزه ايجاد
کنند و زمينه توسعه خالقيت فردي در کارکنان را فراهم سازند (آمادگی شناختی فردي -2 )1با توجه به نظريه سازنده-
گرايی اجتماعی و نظريه وابستگی متقابل اجتماعی ،)10( 2رهبري يک فعاليت تعاملی و مشارکتی است و رهبر بايد با
دانش و نگرش گروه-کاري ،3زمينه را براي فعاليتهاي گروهی در سازمان فراهم کند (آمادگی شناختی گروه-کاري .)4با
بهرهگيري از يافتههاي مغز زمينه را براي تعامالت و فعاليتهاي مشارکتی در محيط دانشگاه فراهم آورد ( -3 .)5با توجه
به اينکه فعاليتهاي دانشگاهی در بستر ارتباطات محيطی شکل میگيرد ( .)22ارتباط متقابل دانشگاه و محيط و
سازگاري بين اين دو و نقشآفرينی رؤساي دانشگاه در تحوالت محيطی امري حياتی است (آمادگی شناختی محيطی.)5
تحقيقات نشان میدهد که مديرانی که از آمادگی شناختی باالتري برخوردار هستند ،در اجراي وظايف و مأموريتهاي
محوله و همچنين تصميمگيري در شرايط پويا داراي عملکرد موفقی هستند (.)24
مروري بر پيشينه پژوهش نشان میدهد که آمادگی شناختی رؤساي دانشگاهها چندان مورد توجه قرار نگرفته است
و بيشتر در محيطهاي نظامی بررسی شده است .تحقيق درباره آمادگی شناختی رؤساي دانشگاهها به اين داليل ضرورت
دارد که )1 :الگويی براي آمادگی شناختی رؤساي دانشگاه وجود ندارد .)2 .الزم است توسعه رويکرد شناختی به مديريت
دانشگاهها مورد توجه قرار گيرد ،زيرا دانشگاه نقش مهمی در توسعه و توانمندسازي سرمايه انسانی ايفا میکند )3 .با
توجه به عالقه موجود به توسعه علوم ميانرشتهاي در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ،انجام تحقيقات ميانرشتهاي
در باب مديريت شناختی میتواند به گسترش علوم بينرشتهاي بهعنوان يکی از مهمترين مأموريتهاي دانشگاهها که
يکی از اهداف سند راهبردي علوم و فناوريهاي شناختی است ،کمک کند (.)20
بررسییی آمادگی شییناختی رؤسییاي دانشییگاهها هدف اين پژوهش بود که در ادبيات پژوهش تاکنون مورد توجه قرار
نگرفته بوده است .اين پژوهش درصدد آن بود که به اين سؤال پاسخ دهد که « الگوي آمادگی شناختی رؤساي دانشگاه
چيسیت؟» .براي رسیيدن به اين هدف  4سیؤال زير مطرح شید -1 :عوامل مؤثر بر آمادگی شیناختی رؤسیاي دانشیگاه
کدامند؟  -2مؤلفههاي ت شکيلدهنده آمادگی شناختی رؤ ساي دان شگاه کدامند؟ -3چه الگويی براي آمادگی شناختی
رؤساي دانشگاه میتوان ارائه داد؟ -4الگوي طراحیشده تا چه اندازه از اعتبار برخوردار میباشد؟
روش پژوهش
اين پژوهش در دو مرحله انجام شد )1 :بررسی ادبيات پژوهش :از آنجاکه مطالعات مربوط به آمادگی شناختی بيشتر
بهصورت کيفی و بدون دادههاي کمی بوده است ،از روش فراترکيب براي به دست آوردن ترکيب جامعی از مؤلفههاي
1) individual cognitive readiness
)2) social interdependence theory (SIT
3
از گروه-کاری استفاده شده است team-working.از گروه-کار و به جای واژه  teamدر این پژوهش برای پاسداشت زبان فارسی به جای واژه
4
( team cognitive readiness
5) environmental cognitive readiness
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آمادگی شناختی استفاده شد و از طريق مراجعه به ادبيات نظري و استفاده از چارچوب هفت مرحلهاي ساندوسکی و
باروسو ( )2007شامل مشخص کردن هدف تحقيق ،مطالعه نظاممند ادبيات پژوهش ،جستوجو و انتخاب مقالههاي
مناسب ،استخراج اطالعات از مقاالت ،تحليل و ترکيب يافتههاي حاصل از مطالعات کيفی ،کنترل کيفيت پژوهش (،)18
عوامل مؤثر بر آمادگی شناختی و همچنين مؤلفههاي تشکيلدهنده آن احصا شد.
براي جمعآوري ادبيات آمادگی شناختی با مراجعه به پايگاه داده  Science Direct, ISC,Scopus,Irandocو همچنين
پايگاه تخصصی  Googlescholarو استفاده از کليد واژههايی مانند آمادگی شناختی ،آمادگی شناختی فردي ،آمادگی
شناختی گروه-کاري ،آمادگی شناختی محيطی ،توانايی شناخت گروه-کاري ،1توانايی شناخت محيطی ،2شناخت و
ادراک محيطی ،3مؤلفههاي شناخت سازمانی 4و فرايندهاي شناخت فردي 5مقاالتی که در بازه زمانی سال  2000تا سال
 2017منتشر شده بود ،جمعآوري شد که نتيجه آن انتخاب  100مقاله بود .در گام بعد براي ارزيابی کيفيت روششناختی
مقاالت از برنامه مهارت ارزيابی حياتی )CASP( 6استفاده شد .بر اساس اين ارزيابی 40 ،مقاله براي بررسی انتخاب شد.
براي اطمينان از ارزيابی مقاالت از روش وارسی توسط مشارکتکنندگان استفاده شد و دو نفر از همکاران حوزه مديريت
آموزش عالی 7بر اساس سياهه  CASPمقاالت منتخب را مورد ارزيابی قرار دادند .سپس نتايج حاصل از طريق ضريب
توافق کدگذاران با استفاده از شاخص کاپا و با کمک نرمافزار  SPSSمورد تحليل قرار گرفت .از آنجا که نتايج ضريب کاپا
باالتر از  ،0/6بود ،ضريب توافق در سطح مناسب و مقاالت استخراجشده قابلقبول تلقی شد.
بعد از انتخاب مقاالت ،براي کدگذاري آنها از  3مرحله کدگذاري استفاده شد )1 :کدگذاري دادهها با خواندن مکرر
متن در داخل خطوط و پاراگراف و يافتن يک درک کلی .محقق پس از مطالعه هر مقاله ،شروع به استخراج کدها از متن
مقاله کرد .در اين مرحله کدگذاري بدون هيچگونه محدوديتی ازلحاظ تعداد کدها صورت گرفت  )2بهمحض اينکه کدها
مشخص شدند ،پژوهشگر کدهاي مشابه را در قالب مفاهيم دستهبندي و درنتيجه مفاهيم پژوهش مشخص شد )3.در
گام بعدي کدگذاري بر روي مفاهيم صورت گرفت .در اين مرحله سعی شد مفاهيم با يکديگر مقايسه شوند تا شباهتها
و تفاوتهايشان مشخص گردد و زمينه براي شکلگيري مقولهها فراهم شود .در نتيجه کدگذاري تعداد  50کد 16 ،مؤلفه،
 6مفهوم و دو مقوله شناسايی شدند .بدين ترتيب ،کار زمينه براي طراحی الگوي اوليه آماده شد.
پس از طراحی الگوي اوليه آمادگی شناختی رؤساي دانشگاهها در ادامه ،بهعنوان مرحله دوم تحقيق کيفی از روش
مصاحبه ساختاريافته با خبرگان حوزه علوم شناختی و مديريت آموزش عالی ،براي شناسايی و احصاي عوامل مؤثر و
مؤلفههاي تشکيلدهنده آمادگی شناختی رؤساي دانشگاهها استفاده شد .بهمنظور نمونهگيري و انتخاب خبرگان از روش
نمونهگيري غير احتمالی (روش گلوله برفی) استفاده شد ،بدينصورت که از ميان متخصصان و صاحبنظران موضوع
آمادگی شناختی ،افرادي که داراي بيشترين تأليف و تجربه در اين زمينه بودند و نيز مديرانی که با موضوع مورد مطالعه
آشنايی نزديکی داشتند ،بهعنوان مصاحبهشونده انتخاب شدند.
هدف اين بخش از تحقيق کيفی پرسش از صاحب نظران درباره عوامل موثر بر آمادگی شناختی و مولفههاي تشکيل-
دهنده آمادگی شناختی رؤساي دانشگاه از نظر خبرگان بود ،البته بدون اين که الگوي اوليه طراحیشده در اختيار آنها
قرار داده شود .فرايند مصاحبه در يک بازه زمانی چهارماهه از  28خردادماه  1397تا  20مهرماه  1397به مدت 690
دقيقه انجام شد و کالً از 30نفر از متخصصان و خبرگان شامل  21نفر از متخصصان حوزه مديريت آموزش عالی و 9
نفر از متخصصان حوزه علوم شناختی مصاحبه بهعملآمد .البته تعداد مصاحبهها از قبل مشخص نبود ،بلکه فرايند انجام
1

) teamwork cognition ability
2 ) environmental cognition ability
3 ) environmental perception and cognition
4 ) components of organizational cognition
5 ) individual cognition processes
6
)) Critical Appraisal Skills Program (CASP
7
)دو نفر از دانشجویان دکتری مدیریت آموزش عالی دانشگاه تهران و دانشگاه عالمه طباطبایی تهران
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مصاحبه تا رسيدن به حالت اشباع نظري ادامه پيدا کرد .منظور از اشباع حالتی است که پژوهشگر در آن بهطور ذهنی
به اين نتيجه میرسد که دادههاي جديد ،اطالعات جديد يا شناخت بيشتري به دست نمیدهند (.)2
با جمعآوري دادههاي ناشی از مصاحبه با خبرگان ،الگوي اوليه تکميل و الگوي نهايی آماده گرديد و توسط گروهی از
اساتيد و خبرگان که به صورت نمونهگيري گلوله برفی انتخاب شدند اعتباريابی شد .خبرگان ضمن تأييد الگوي نهايی،
نقطه نظرات اصالحی جزيی خود را مطرح نمودند که در الگوي نهايی مورد توجه قرار گرفت .الگوي نهايی آمادگی
شناختی رؤساي دانشگاه در سه اليه عوامل محيطی ،عوامل سازمانی و مولفههاي تشکيلدهنده طراحی شد (شکل )1
یافتههای پژوهش
يافته هاي پژوهش در دو بخش عوامل موثر بر آمادگی شناختی رؤساي دانشگاه و همچنين مولفه هاي تشکيلدهنده آن
توضيح داده میشود.
-1عوامل موثر بر آمادگی شناختی رؤسای دانشگاه
يافتههاي پژوهش نشان داد که دو عامل محيط و سازمان بر آمادگی شناختی رؤساي دانشگاه تأثير دارند .محيط دانشگاه
تحت تأثير ابهام و عدم قطعيت محيطی (کامل نبودن اطالعات بهدليل پويايی محيط و سروکار داشتن با اطالعات جديد
و ناتوانی در پيشبينی حوادث آينده) ،بیثباتی محيطی (سرعت و پويايی تغييرات محيطی و تأثير آن بر فعاليتهاي
دانشگاه) و پيچيدگی محيطی (غيرقابلپيشبينی بودن فعاليتها ،تعدد و ارتباط متقابل متغيرهاي محيطی و تأثير آنها
بر عملکرد دانشگاه) است .بر اين اساس رؤساي دانشگاه بايد تحوالت محيطی را رصد کرده ،بر اساس دريافتهاي خود
نسبت به طراحی ساختارها و فرايندهاي دانشگاه اقدام کنند .بر همين اساس يکی از مالکهاي کيفيت دانشگاه درک
موقعيتهاي واقعی محيطی و بازنگري فعاليتهاي دانشگاه در جهت پاسخگويی نظري و عملی به مسائل و نيازهاي درونی
و بيرونی از طريق ايجاد تغيير در ساختار و کارکردهاي آن میباشد.)22( .
شرايط امروز دان شگاهها که با پديدههايی چون نوخا ستگی ،آ شوبناکی ،ارتباطات شبکهاي و کمبود منابع مالی روبرو
ه ستند ايجاب میکند که رئيس دان شگاه از آمادگی شناختی الزم براي پا سخگويی به تحوالت محيطی برخوردار با شد.
لذا در راستاي پاسخگويی به سؤال دوم پژوهش ،مؤلفههاي تشکيلدهنده آمادگی شناختی رؤساي دانشگاه به شرح زير
احصا و دستهبندي شدند.
-2مؤلفههای تشکیلدهنده آمادگی شناختی رؤسای دانشگاه
در اين پژوهش مؤلفههاي تشکيلدهنده آمادگی شناختی رؤساي دانشگاه احصا و در چهار مؤلفه آمادگی شناختی فردي،
آمادگی شناختی گروه-کاري  ،آمادگی يادگيري و آمادگی اجتماعی-عاطفی دستهبندي شدند.
آمادگی شناختی فردی:
آمادگی شناختی فردي ناظر بر توانايی فردي رؤساي دانشگاه است .آمادگی شناختی فردي بهمعناي آمادگی ذهنی افراد
براي پاسخگويی به موقعيتها و فرصتهاي پيش رو و نوظهور است .اين نوع آمادگی متأثر از ساختارهاي ذهنی رؤساي
دانشگاه است که عملکرد آنها را تحت تأثير قرار میدهد .در اين پژوهش آمادگی شناختی فردي در  7مفهوم آگاهی
موقعيتی ،فراشناخت ،خالقيت و تفکر خالق ،سازگاري ،تفکر سيستمی ،تفکر انتقادي-تحليلی و معنابخشی مورد بررسی
قرار گرفت .بين اين مهارتها ارتباط متقابلی وجود دارد .مهارت فراشناخت مديران ارتباط نزديکی با تصميمگيري آنها
دارد .نظارت بر تصميمگيري ،فعاليت تصميمگيري و آگاهی از عناصر تصميمگيري ذاتاً يک فعاليت فراشناختی است
(.)16
ب)آمادگی شناختی گروه-کاری
يکی ديگر از ابعاد آمادگی شناختی ،آمادگی شناختی گروه-کاري است .آمادگی شناختی گروه-کاري به ميزان آمادگی
رؤساي دانشگاه براي فعاليتهاي گروهی و عملکرد آنها در اين موقعيتها اشاره دارد .الزمه اين نوع آمادگی آن است
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که رؤساي دانشگاه براي کارهاي گروهی ارزش قائل شوند ،بستر و شرايط مناسبی را براي فعاليتهاي گروهی فراهم
کنند و به الگوهاي ذهنی اعضاي گروه ،نحوه تفکر و کنشهاي اعضاي گروه توجه داشته باشند.
اهميت آمادگی شناختی گروه –کاري تا آن اندازه است که در حال حاضر در مدلهاي نوين رهبري دانشگاهی
تالشهاي زيادي براي بهرهگيري از ويژگیهاي گروه-کار و مشارکت جمعی بهعملآمده است .در تحقيقی که درباره
رهبري مؤسسات آموزش عالی در هزاره سوم انجامشده است ،ادعا شده است که مديران مؤسسات آموزش عالی و
دانشگاهها در هزاره جديد با واقعيات نوينی مواجهاند و براي باال بردن اثربخشی دانشگاهها بايد مشارکت جمعی و همگانی
را بهکارگيرند (.)13
ج)آمادگی یادگیری
يکی از مهمترين مؤلفهها براي همسويی دانشگاه با تغيير و تحوالت محيطی ،آمادگی يادگيري رؤساي دانشگاه است.
سرعت کنونی تحوالت نيازمند انقالب در شيوه تفکر ،عمل و يادگيري چه بهصورت فردي و چه بهصورت سازمانی میباشد.
رهبران سازمان و نظريهپردازان سازمانی ،يادگيري را کليديترين عامل بقا و ماندگاري ،توسعه و ايجاد مزيت رقابتی و
نهايتاً سازگاري سازمان با محيط میدانند (.)13آمادگی يادگيري درواقع زمينه را براي سازگاري فردي و سازمانی با
تغيير و تحوالت محيطی فراهم میکند .آمادگی يادگيري رؤساي دانشگاه به معناي توانايی روبرو شدن و سازگاري انها با
تغيير و تحوالت محيطی است .آمادگی يادگيري به رؤساي دانشگاه کمک میکند در مواجهه با تغيير و تحوالت پيش رو
هوشمندانه عمل کنند ،واکنش آگاهانه و جامع به نيازهاي در حال تغيير داشته باشند و از فرصت هاي پيش رو به درستی
استفاده کنند .پژوهشها نشان میدهند کسانی که از آمادگی شناختی باالتري برخوردارند ،در يادگيري چابک هستند،
تجربيات جديد را جستوجو میکنند ،از سروکار داشتن با مسائل پيچيده و يادگيري نحوه حل آن مسايل لذت میبرند
( .)22آمادگی يادگيري را می توان بهعنوان يکی از مهمترين مهارتهاي مديران در محيط همراه با بیثباتی ،پيچيدگی،
عدم قطعيت و ابهام محيطی قلمداد کرد (.)11
د) آمادگی اجتماعی-عاطفی
موفقيت در محيطهاي کاري بهشدت رقابتی و متالطم ،مستلزم وجود مديرانی است که از توانايی اجتماعی-عاطفی
الزم برخوردار باشند .آمادگی اجتماعی-عاطفی را میتوان بهعنوان يکی از ابعاد آمادگی شناختی تلقی کرد که به بهبود
عملکرد افراد در شرايط پيچيده کمک میکند ( .)16در اين پژوهش آمادگی اجتماعی -عاطفی بهعنوان يکی از مؤلفههاي
آمادگی شناختی رؤساي دانشگاه مورد توجه قرارگرفت که شامل هوش اجتماعی-عاطفی و مديريت استرس میباشد.
هوش اجتماعی ناظر بر اين است که عملکرد افراد در محيط اجتماعی نيازمند درک و فهم محيط اجتماعی پيچيده،
بهکارگيري مهارتهاي بين فردي و فرايند معنابخشی اجتماعی است (.)16
هوش عاطفی ناظر برشناخت درست هيجانات و عواطف،کاربرد درست هيجانات در حل مسائل اجتماعی و مديريت
و کنترل هيجانات در شرايط حل مسئله است .بين آمادگی شناختی و هوش عاطفی رابطه وجود دارد .اين نوع آمادگی
بر مهارتهاي درون فردي (برنامهريزي ،خود نظارتی ،کنترل عاطفی ،خودکنترلی ،ريسکپذيري ،تالش ذهنی ،اِسناد
موفقيت و شکست ،تابآوري) تکيه دارد ( )1هرچه يک شغل پيچيدهتر باشد ،هوش عاطفی اهميت بيشتري پيدا میکند
( .)19با عنايت به اينکه مديريت در دانشگاه يک فعاليت پيچيده است ،توجه به هوش عاطفی بيشازپيش اهميت پيدا
میکند.
مديريت استرس يکی ديگر از مؤلفههايی است که در الگوي آمادگی شناختی رؤساي دانشگاه مورد توجه قرار گرفته
است .آمادگی شناختی در شرايط همراه با استرس به رؤساي دانشگاه کمک میکند عملکرد مناسبی را از خود نشان
دهند .مديريت استرس را میتوان يکی از مهارتهاي آمادگی شناختی معرفی کرد که به مديران کمک میکند تا شرايط
پرفشار را مديريت کنند و مسائل دشوار پيش رو را حل کنند ( .)4هر چه رؤساي دانشگاه از آمادگی شناختی باالتري
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برخوردار باشند ،بهتر خواهند توانست در محيط پويا و پيچيده دانشگاه استرس خود و ديگران را مديريت و کنترل کنند
و اين امر منجر به بهبود عملکرد آنها خواهد شد.
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ابهام محیطی

ساختار سازمانی

فرهنگ سازمانی

فرایند سازمانی

آمادگی شناختی گروه-
کاری

آمادگی یادگیری

آمادگی
شناختی
آمادگی شناختی فردی

آمادگی اجتماعی-
عاطفی

•آگاهی موقعیتی -فراشناخت
تفکر تفکر خالق -
تفکرسیستمی -معنابخشی-
سازگاری-تفکر انتقادی -
تحلیلی -سازگاری

•هوش اجتماعی  -عاطفی
•مدیریت استرس

پیچیدگی محیطی

شکل  :1الگوی نهایی آمادگی شناختی رؤسای دانشگاه
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بی ثباتی محیطی

عدم قطعیت محیطی

•توانایی شناختی و تعامالت
گروه -کاری

•چابکی یادگیری -ذهنی

نتیجهگیری
آمادگی شناختی يکی از مباحث نوظهور در علوم شناختی است که از يک دهه بيش در وزارت دفاع آمريکا در پاسخ به شرايط
پيچيده ،در حال تغيير و غيرقابلپيشبينی مطرح شده است .در اين پژوهش با توجه به پيچيدگی محيط دانشگاه و
غيرقابلپيشبينی بودن رويدادها و تحوالت آن ،آمادگی شناختی رؤساي دانشگاه مورد مطالعه قرارگرفته است .يافتههاي اين
پژوهش نشان داد که آمادگی شناختی يک سازه پيچيده و چندبعدي است که در نتيجه تعامل عوامل محيطی و سازمانی با
مؤلفههاي تشکيلدهنده آمادگی شناختی حاصل میشود .هدف اين پژوهش طراحی الگوي آمادگی شناختی رؤساي دانشگاه
بهمنظور شناسايی مهارتها و توانايیهاي الزم براي عملکرد موفق آنها در محيط پيچيده و غيرقابل پيشبينی دانشگاه بود .با
توجه به اين که دانشگاه تحت تأثير چهار عامل بیثباتی ،عدم قطعيت ،پيچيدگی و ابهام محيطی است ،آمادگی شناختی رؤساي
دانشگاه اين اطمينان را فراهم خواهد کرد که آنها ازنظر ذهنی براي انجام مأموريتهاي خود آمادهاند ،چرا که تحقيقات نشان
میدهد که مديرانی که از آمادگی شناختی باالتري برخوردارند ،در اجراي وظايف و مأموريتهاي محوله و همچنين تصميمگيري
در شرايط پويا داراي عملکرد موفقی هستند (.)24
در اين پژوهش مؤلفههاي تشکيلدهنده آمادگی شناختی رؤساي دانشگاه در چهار مؤلفه آمادگی شناختی فردي ،آمادگی
شناختی گروه-کاري ،آمادگی يادگيري و آمادگی اجتماعی-عاطفی مورد بررسی قرار گرفت .بين هرکدام از چهار مؤلفه مزبور
ارتباط متقابل وجود دارد ،بهطوريکه بر همديگر اثر میگذارند و از يکديگر اثر میپذيرند .ارتباط متقابل آمادگی شناختی فردي
و آمادگی شناختی گروه-کاري در ادبيات پژوهش مورد توجه قرارگرفته است ( .)24همچنين بين آمادگی يادگيري و آمادگی
اجتماعی-عاطفی ارتباط متقابل وجود دارد ( .)11بر اساس نظريه انسجام شناخت ،يادگيري يک فرايند وابسته به هيجان است و
مهارتهاي سطح باالي يادگيري مانند استدالل و تصميمگيري تحت تأثير شناخت فرد قرار دارند .از آنجاکه حاالت هيجانی در
يادگيري نقش اساسی دارند ،در فرايند يادگيري ،توجه به هيجانها و ايجاد فضاي هيجانی مثبت ،امري ضروري است ( .)21بر
اساس نظريه يادگيري اجتماعی ،يادگيري يک فرايند اجتماعی است و تحت تأثير تعامالت اجتماعی اتفاق میافتد ( .)12بين
آمادگی گروه-کاري و آمادگی اجتماعی-عاطفی ارتباط متقابل وجود دارد .عملکرد گروه-کاري نيز تحت تأثير هوش اجتماعی-
عاطفی است ( .)6بنابراين در الگوي طراحی شده بر ارتباط متقابل و همزمان هر چهار مؤلفه آمادگی شناختی تأکيد شده است.
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چکیده
در دنياي به شیییدت پيچيده و سیییخت رقابت کنونی آگاهی از عملکرد تمامی جنبه هاي يک سیییازمان براي
تصميم گيري مديران حياتی ميباشد.با آگاه نمودن کارکنان از عملکرد آنان زمينه پرورش آن ها فراهم شده و
آن ها آگاهانه در جهت جايگزين سیییاختن رفتارهاي مناسیییب و حذف رفتارهاي منفی و غيراثربخش،تالش
خواهند کردو اين امر نه تنها کارائی کارکنان را موجب خواهد شیید ،بلکه موجب اثربخشییی سییازمان نيز می
گردد.ازم يان روشییی هاي مختلف و متنوع ارز يابی کارک نان،روش  BSCيا روش امت يازي متوازن،در واقع
چارچوبی براي تبديل بينش شرکت يا سازمان به مجموعهاي از شاخصهاي عملکرد در چهار منظرا ست و
چهار منظر را براي تدوين اسیییتراتژي و ارزيابی عملکرد معرفی میکند .دراين مقاله که به روش مطالعات
کتابخانه اي،مطالعه ا سناد و مدارک و م ستندات مرتبط سازمان،تنظيم پر س شنامه و درخول ست تکميل آن
توسط کارکنان و دانشجويان تهيه وتدوين شده،تالش گرديده عملکردکارکنان مورد ارزيابی قرار گيرد تا بتوان
با ارائه پيشیینهادات گامی درجهت بهبود عملکرد برداشییته شییود.و نتايج بدين شییرح حاص یل شیید:دانشییگاه
فرهنگيان اسییتان مرکزي درزمينه فرآيند هاي داخلی و عملکرد مالی و رشیید ويادگيري در سییطح خوب و در
زمينه رضايت ارباب رجوع درسطح نسبتا خوب قرار دارد.

کلمات کليدي :کارت امتيازي متوازن ،ارزيابی عملکرد ،بهبود عملکرد

مقدمه
شییناخت کارکنان شییاخص و اعطاي پاداش به آنها و از اين طريق ،ايجاد انگيزه براي بهبود عملکرد کارکنان،
ازجمله علل ا صلی ارزيابی عملکرد ا ست عملکرد عبارت ست از ميزان ر سيدن به اهداف سازمانی که بهو سيله
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معيارهاي گوناگون سنجيده می شود .عملکرد نتيجه واقعی و قابل اندازه گيري تالش است وقتی يک مجموعه
يا يک سازمان در را ستاي ر سيدن به اهداف با هماهنگی و برنامه ريزي صحيح فعاليت ميکند نتيجه مطلوب
اقدامات و فعاليتهاي سازمانی را ميتواند مشاهده ،ارزيابی و با معيارهاي مختلفی ارزشيابی نمايد .لذا به منظور
آگاهی ازنتايج عملکرد نيروي ان سانی در رابطه با بازده و کارايی مورد انتظار ،شاغالن در سازمان مورد ارزيابی
قرار ميگيرند.بدين گونه با شییناخت نقطه ضییعفهاي مسییتخدم ،کمبود هاي سییازمان و نيروهاي صییديق و
باکيفيت،اقدامات الزم جهت بهسازي به عمل می آيد(علوي)96:87،
دانشیییگاه فرهنگيان اسیییتان مرکزي به منظور ارائه خدمات بهتر و دسیییتيابی به عملکرد مطلوب در طی
سالهاي گذشته با اجراي نظام ارزشيابی ،بازرسی ونظارت و نيز برنامههاي انگيزشی همراه با تشويق و ترغيب
و نيز آموزش پر سنل سعی در ر سيدن به اهداف مورد نظر را دا شته ا ست .از جمله اقدامات مؤثر دان شگاه
فرهنگيان عبارت ا ست از :برگزاري دورههاي آموزش ضمن خدمت عمومی و تخ ص صی ،برگزاري همايشهاي
مختلف ،برگزاري جلسیییات متعدد توجيهی و ...لذا برآن شیییديم تا براي يافتن اثرات برنامه هاي مختلف بر
دانشگاه فرهنگيان اقدام نموده و از آنجا که تا کنون ارزيابی عملکرد دانشگاه فرهنگيان بر اساس شاخصهاي
ارزيابی مورد نظر در اين تحقيق صورت نگرفته ا ست با ا ستفاده از روش کارت امتيازي متوازن ( )BSCاين
تحقيق صورت میگيرد.

چهارچوب نظری تحقیق
در زمينه ارزيابی عملکرد مدلهاي مختلفی وجود دارد که در اين پژوهش از بين مدلهاي گوناگون مدل
کارت امتيازي متوازن انتخاب شده است .اين مدل سيستم عملکردي است که در همه سازمانها و در همه
اندازهها جهت يکپارچه نمودن بينش و مأموريت سییازمان با خواسییتههاي ارباب رجوع ،جريان امور روزمره
مديريت و ارزيابی اسییتراتژيهاي سییازمان کنترل و بهبود عمليات اجرايی ،طراحی فرآيندها براي سییازمان
فرآيند ارتباطی تمام کارکنان به کار گرفته میشود( .رودهام به نقل از لطفيانی.)53 ،1385 ،
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مدل کارت امتيازي متوازن ) (BSCشامل مجموعهاي از معيارهاي مالی و غيرمالی ا ست که ديدگاهی جامع
در مورد کسییب و کار براي راهنمايی توسییعه اسییتراتژي ،اجرا و ارتباطات ايجاد میکند و میتواند بازخوري
درست براي کنترل مديريت و عملکرد فراهم نمايد (کاپالن و نورتون.)24 ،1386 ،
 BSCر سالت و ا ستراتژي را به اهداف و معيارهايی ترجمه میکند و از چهار جنبه به اين مهم میپردازد:
مالی ،مشتري ،فرايندهاي داخلی و آموزش و رشد.
بايد بر اين نکته تأکيد نمود که  BSCفقط در نقش يک سي ستم کنترلی مورد ا ستفاده ني ست معيارهاي آن
نيز فقط براي توصيف عملکرد گذشته به کار نمیروند ،بلکه اين معيارها ،ابزاري براي تبيين و انتقال استراتژي
سییازمان خواهند بود .همچنين اين معيارها براي کمک به تنظيم و همراسییتا نمودن ابتکارات در سییطح فرد،
واحدهاي مختلف و کل سازمان طراحی می شوند تا د ستيابی به اهداف م شترک را ممکن سازند (غ ضنفري،
.)11 ،1381
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مدل تحليلی تحقيق

جنبه مالی:
جنبه فرایندهایداخلی:

بهمنظورشناخت نیازمندی ها و عملکردمالی سازمان مورد

در جهت ارزیابیفرایندهای مورد نیاز در سازمان بهکارگرفته میشوود.

استفاده قرار میگیرد .معیارهای مالی از مهمترین اجزای نظام

در این منظر سازمانها باید فرایندهایی را مشخص نمایندکه با برتوری

ارزیابی متوازن هستند.

یافتن در آنها ،بتوانند به ارزشآفرینی خود ادامهدهند.

در این تحقیق این شاخص ها عبارت است از :

در این تحقیق این شاخص ها عبارت است از :

 پیش بینی بودجه و عقد توافقنامه بودجه ای جهت تامین نیازهایمالی وهزینه های پرسنلی ،جاری و..

برنامه ریزی و تالش در مسیررسیدن به اهداف آموزشیتوسعععه فععن آوری اطالعععات ،ارتباطععات ،تآنولععووی آموزشععی و اتوماسععیوناداری
 -برنامه ریزی فعالیت های فرهنگی ،تربیتی ،پرورشی و ورزشی

خرید وانعقاد قراردادهای ضروریتوزیع به موقع اعتبارات در فصول از پیش تعیین شده ونظارت برنحوه هزینه كرد آن

-پژوهش

-هزینه مربوط به نگهداری بهینه تجهیزات

-ارزشیابی ساالنه كاركنان

-افزایش سطح مشاركت های مردمی

کارت امتیازی متوازن
)(BSC

جنبه رضایت ارباب رجوع :

جنبه دانش ،رشد و یادگیری:
این وجه بر نحوهی آموزش کارکنان  ،کسب دانش و چگونگی اسوتفاده

وق
وتریان(از طریو
وایت مشو
ویت رضو
واهی از سو
وهمنظور آگو
بو

از آن ،بهمنظورحضور و بقاء  ،تمرکز مینماید .ا

سنجشهای کمی و کیفی در مورد کاال و یوا خودمات ارا وه

در این تحقیق این شاخص ها عبارت است از :

شده) مورد استفاده قرار می گیرد.ا

-رتقای آموزش نیروی انسانی

در این تحقیق این شاخص ها عبارت است از :

-تعداد دوره های آموزش پرسنل

-ارتباط با مراجعین

-میزان رضایت پرسنل از محیط كاری

-بهبود در سیستم مآاتبات اداری وپاسخگویی

میزان انطباق مهارت با شغل-میزان افزایش آگاهی مهارتهای شغلی

-تالش در باال بردن كیفیت خدمات وانجام آن

-میزان مشاركت و ارائه پیشنهادات پرسنل در تصمیم گیری

توجه به نظرخواهی-نظم وانضباط

اهميت و ضرورت موضوع تحقيق
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مو ضوع عملکرد و بهبود و ضعيت يک سازمان به دليل تغيير و تحوالت م ستمر و با شتاب محيطی و حرکت
سازمان ها به سمت تعالی و برتري با تو سعه وبالندگی سازمانی از مباحث جاري می با شد که علی رغم اين
ضرورت ،متغيرها و عوامل اثرگذار بر عملکرد سازمان ها روز به روز بيشتر و پيچيده می شوند تا نه تنها توسعه
و تکامل سیییازمانها سیییخت تر شیییود بلکه به دليل تنوع و تعداد عوامل محيطی و پيچيدگی روزافزون درون
سازمانها جزء شناخت و حل مشکالت ،عبور از موانع براي بقاء و رشد چاره اي نباشد .البته در چنين شرايطی،
هدايت و اداره سازمانها براي تحقق اهداف از پيش تعيين شده و حضور اثر بخش با عملکرد مطلوب در جامعه
نيازمند درک درسییت موقعيت هاي محيطی براي اسییتفاده درسییت از فرصییت ها اسییت که آن نيازمند مدلی
مناسب جهت ارزيابی عملکرد و کنترل استراتژيک هر سازمانی است .علمی نمودن فرايند کنترل و استفاده از
فنون ،روش ها و سي ستم هاي مختلف کيفی جهت بهبود عملکرد و ايجاد ر ضايت مندي کارکنان و مراجعين
از نشانه هاي اهميت نقش کيفيت در موقعيت سازمان ها می باشد.
روش تحقیق
اين پژوهش مبتنی بر روش علمی تحقيق بوده روش علمی شیییکل خا

و نظام داري اسیییت که همواره به

دنبال حقيقت اسییت ،حقيقتی که از طريق مالحظات منطقی معين میشییود و از طريق آزمايش ،مشییاهده ،و
ترکيبی از روشهاي قابل قبول روابط بين پديدهها را کشف میکند (خورشيدي.)22 ،1381 ،
همچنين تحقيقی کاربردي اسییت زيرا به صییورت عملی در جهت بهتر کردن کيفيت روش انجام فعاليتهاي
دانشگاه فرهنگيان تالش خواهد شد و نتايج آن قابل کاربرد می باشد.
ابزارها و روش گردآوری اطالعات
مطالعات کتابخانهاي ،مطالعه ا سناد و مدارک و م ستندات مرتبط سازمان ،تنظيم پر س شنامه و درخوا ست
تکميل آن توسط کارشناسان سازمان و تعدادي از مراجعين ،انجام مصاحبه حضوري در صورت نياز با تعدادي
ازکار شنا سان سازمان ،منابع جمع آوري اطالعات در اين پژوهش ه ستند و از آمار ا ستنباطی و تو صيفی در
تحليل دادههاي جمعآوري شده ،توسط پرسشنامه و انجام آزمونهاي مختلف فرن آماري عالوه بر ارائه نتايج
فراوانیهاي مربوطه ،اسییتفاده خواهد شیید و براي تجزيه و تحليل دادهها از نرم افزار  ،SPSSاسییتفاده خواهد
شد.
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جامعه آماری
جامعه آماري اين تحقيق م شتمل بر پر سنل دان شگاه فرهنگيان ا ستان مرکزي میبا شد .با توجه به اينکه
تعداد آنها حدود  150نفر است ،بنابراين جامعه آماري اين تحقيق از نوع جامعه محدود است.
عملکرد و ارزیابی عملکرد و شرح مدل کارت امتیازی متوازن
پژوهشییگر ،در بخش دوّم ادبيات تحقيق ،به موضییوع عملکرد و ارزيابی عملکرد خواهد پرداخت .پژوهشییگر
براي ارزيابی عملکرد ،مدلهاي سنتی را به کناري نهاده و روش کارت اميتازي متوازن را به کار میبرد.
بناربراين در ادامه  ،مروري بر تعاريف عملکرد و ارزيابی آن خواهد داشییت و سییپس در مورد مدل کارت
امتيازي متوازن و مراحل مسير تکوينی آن توضيح میدهد
تعريفی از عملکرد و ارزيابی عملکرد
•

عملکرد نتيجه واقعی و قابل اندازهگيري تالش است.

•

عملکرد عبارتسییت از ميزان رسییيدن به اهداف سییازمانی که بهوسییيله معيارهاي گوناگون سیینجيده

میشود.
•

به طور کلی نظام ارزيابی عملکرد را ميتوان فرآيند سیینجش و اندازه گيري ومقايسییه ميزان و نحوه

د ستيابی به و ضعيت مطلوب با معيارها و نگرش معين در دامنه و حوزه تحت پو شش معين با شاخص هاي
معين و دوره زمانی معين با هدف بازنگري اصالح و بهبود مستمر دانست(فيضی)15:96،
سطوح تجزيه و تحليل عملکرد
منظور از سطوح تجزيهوتحليل عملکرد ،اين است که معيار تجزيهوتحليل عملکرد در کدام سطح (فرد ،گروه،
واحد و جامعه) بهکار میرود :سطح فردي در ارزيابی مربوط به کارکنان در داخل سازمان میباشد ،و نتايج
حاصله در موارد مختلفی همچون ترفيعات  ،پاداشها ،آموزش و… مورد استفاده قرار میگيرد .سطح گروهی،
مربوط به عمکلرد سيستمها و گروههاي کاري داخل سازمان میباشد .و سطح سازمان که «در اين تحقيق مورد
توجه پژوهشگر قرار میگيرد» مربوط به ارزيابی عملکرد سازمان به عنوان خرده سيستمی از سيستم کل بهنام
جامعه میباشد.
معیارهای ارزشیابی عملکرد
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 )1اثر بخ شی :درجهاي که سي ستم توان سته ا ست به اهداف خود بر سد يا درجهاي که سي ستم عمالً به
اهدافش رسییيده اسییت .اثر بخشییی حداقل با 2معياري مشییخص میشییود :کيفيت :آيا کارها طبق
م شخ صات از پيش تعيين شده ،انجام گرفته ا ست؟ کميت :آيا تمامی کارهايی که بايد انجام شود ،به
موقع انجام گرفته است؟
 )2کارآیی :مقايسییه خروجيهايی که انتظار آن میرفته با خروجيهايی که واقعأ توليد شییده و يا مقايسییه
وروديهاي صییرف شییده با وروديهايی که انتظار آن میرفت براي خروجيهاي مصییرف شییود ،حداکثر
وروديها بايد به اندازه وروديهاي مصرف شده و مورد انتظار باشد.
 )3کيفيت :درجه همگرايی سي ستم به پيش نيازها ،م شخ صات و انتظارات يا م شخ صهاي کيفی ا ست که
براساس آن ،يک محصول يا خدمت يا طرحی ساخته شده ،ارائه و آزمايش شود.
 )4سود آمدی :اين معيار در قالب استانداردهاي درآمد و هزينه به صورت زير مطرح میشود:
الف) استانداردهاي و آمد :در آمد مالی است که در نتيجه يک فعاليت خا  ،عايد میشود.
ب) استانداردهاي هزينه :اين استانداردها ،هزينه يک واحد فعاليت را نشان میدهد.
 )5بهرهوری :عبارتست از رابطه بين مطلوبيت حاصل از ستادهها و منابع مصروفه در يک دوره زمانی.
البته بهرهوري میتواند هم در سیییطح محدود و هم در حد يک پارامتر ارزيابی عملکرد و يا به صیییورت
وسيعتر به عنوان يک تفر و اين و فرايند بهبود عمکرد مدنظر باشد.
 )6بازده و سرمایهگذاری :يک هدف جامع و مفيد ا ست و تمام جو اين را از قبيل فروش کاال ،سرمايه
در گردش ،سیییرمايهگذاري و موجودي کاال در زمان معين ،هزينههاي بازاريابی ،هزينههاي حملونقل و… را
در برمیگيرد
 )7.کیفیت زندگی کاری :بديهی اسییت که عکسالعملهاي روانی افراد نسییبت به کار در يک سییازمان،
عاملی مؤثر در عملکرد میباشیید و کيفيت زندگی عبارتسییت از عکسالعملهايی که شییرکت کنندگان در يک
سيستم به جبنههاي اجتماعی ،فنی سيستم نشان میدهند.
 )8نوآوری :عبارتست از خالقيت کاربردي و خالقيت يعنی ايجاد ايده و يا يک طرح جديد.
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 )9زمان :براي ا ستفاده از اين ا ستانداردها ،هدف برا ساس زمان م شخ صی که براي انجام وظيفه خا صی
ضروري است ،تعيين میشود.
ولی معيار ما در اين تحقيق مدلی نسیییبتاً جديدتر با عنوان «مدل کارت امتيازي متوازن» میباشییید .اين
معيارها شاخص را براي ارزشيابی عملکرد در نظر میگيرد که عبارتست از:
جنبه مالی
جنبه فرايندهاي داخلی
جنبه مشتري

جنبه رشد و يادگيري
سیر تکامل مدل امتیازات متوازن
در دهه  ،1950دراکر اصیییولی را مطرح کرد که تحولی در مبانی مديريت ايجاد کرد .براي تجزيه و تحليل
سییازمان ،عناصییر اسییتراتژيک را محور قرار داد و اين رويکرد را“ :مديريت برمنباي هدف” نامگذاري کرد .اين
سي ستم ،ا ستراتژي سازمان را به شاخ صهاي کمی و کيفی به خ صو

در حوزههاي ان سانی ،مالی ،توليد و

خالقيت تقسیییيم میکرد .مديريت برمنباي هدف ،جريانی را پايه گذاري کرد که منجر به ابداع شیییيوه هاي
مهندسیییی مجدد فرايندهاي تجاري و مديريت عملکرد مانند الگوبرداري ،مديريت کيفيت جامع ،هزي نه
برمنباي هدف ،مديريت عملکرد و سییرانجام امتيازات متوازن براي بهرهوري شیید.در واقع ،عناصییر اصییلی مدل
امتيازات متوازن همان مفروضیییات مديريت برمنباي هدف بوده ،ولی تأکيد بيشیییتري بر باز خور نتايج دارند
پيتردراکر ( )1945در کتاب معروف خود تحت عنوان «اجراي مديريت» ياد آوري می شود که مديريت عملی
است که با تصميمگيري و اقدام روزانه با در اولويت قرار دادن مسائل اقتصادي انجام می شود.همچنين ،دراکر
اشییاره میکند که تنها منبع براي توسییعه سییازمان ،منابع انسییانی هسییتند به اعتقاد وي هر بنگاه تجاري ،دو
وظيفه عمده دارد :بازايابی (توجه به مشییتري) و خالقيت :با اين همه ،دراکر مدعی اسییت که دانش اندکی در
زمينه بهرهوري و شيوه اندازهگيري آن وجود دارد( الوانی.)8 ،1380 ،
میتوان گفت که مدل اميتازات متوازن ،در برگيرنده مديريت برمنباي هدف بوده و برکسیییب اهداف مالی،
تمرکز بازاريابی و مشتري و ارباب رجوع و همينطور خالقيت متمرکز است.
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در تبيين جايگاه مدل امتيازات متوازن ،میتوان گفت که مدل براسییاس عقالنيت محدود در مديريت عمومی
بنا شده است ،چرا که از ويژگی رضا يتبخشی به جاي حداکثر سازي ،تجزيهوتحليل از باال به پايين ،و استفاده
از تغييرات جزئی -تدريجی براي اندازهگيري بهرهوري کمک میگيرد.
سنجش متوازن عملکرد سازمان
« کاپالن» و «نورتون» انديشیییه  BSCرا اولين بار در شیییماره ژانويه -فوريه سیییال 1992ميالدي مج له
 Harvard Baseness Reviewمطرح کردند.عدم کفايت معيارهاي مالی براي سنجش عملکرد ،شرکتها
را برآن داشته بود که ساير فعاليتهاي خود ،مانند ارتباط با مشتري ،نوآوري فرايندهاي ،آموزش کارکنان را نيز
ارزيابی نمايند و براي سییینجش عملکرد آنها ،معيارهاي ديگري را به معيارهاي مالی بيفزايند.گرچه مجموعه
فعاليتهاي فوق ،زيربناي موفقيت هرسازمان را شکل میدهد ،اما افراد اندکی قادرند با مديريت کارآ ،معيارهاي
مناسییب مربوط به اين فعاليتها را آنچنان برگزينند که اين معيارها به شییکلی متوازن ،سییازمانها را به سییوي
ديدگاه و ر سالت خويش راهبري نمايند.ديدگاه آينده سازمان ،ه سته ا صلی فعاليتهاي  BSCا ستBSC .
رسالت و استراتژي را به اهداف و معيارها ترجمه میکند و از چهار جنبه به اين مهم میپردازد :مالی ،مشتري،
فرايندهاي داخلی و آموزش و رشد.بايد براين نکته ،تأکيد نمود که  BSCصرفاً در نقش يک سيستم کنترلی
نيسییت .معيارهاي آن نيز فقط براي توصییيف عملکرد گذشییته به کار نمیروند ،بلکه اين معيارها ،ابزاري براي
تبيين و انتقال ا ستراتژي سازمان خواهند بود .همچنين اين معيارها براي کمک به تنظيم و همرا ستا نمودن
ابتکارات در سطح فرد ،واحدهاي مختلف و کل سازمان طراحی می شوند تا د ستيابی به اهداف م شترک را
ممکن سازند.بنابراين مديران با به کارگيري  BSCنه تنها به روشنی از عملکرد گذشته شرکت آگاه میشوند،
بلکه در میيابند که اکنون در کجاي مسییير قرار دارند و چگونه میتوانند با چالشییهاي آينده روبهرو شییوند(
غضنفري.)11 ،1381 ،
ضرورت وجود ارزیابی متوازن
در اکثرک شورهاي اروپائی سال ها ست که مو ضوع ارزيابی به عنوان جزء مهمی از عمليات ا ستخدامی مورد
ا ستفاده قرار گرفته ا ست.در ايران نيز ارزيابی ب صورت کال سيک تو سط خواجه ر شيد الدين ف ضل اله در اواخر
قرن هفتم هجري قمري مطرح گرديده ا ست .وي که بيش از بي ست سال مقام وزارت مغول ها را در ايران بر
443

عهده داشییت ،ارزيابی عملکرد نيروي انسییانی را در نظام مديريت مطرح نموده اسییت.هنري فايول هم ارزيابی
عملکرد مديران را موجب افزايش ضرورت توليد و ارائه خدمت صحيح در سازمان ها می داند و می گويد:الزم
اسییت در فواصییل زمانی معيين،مميزي مديريت صییورت گيرد تا معلوم شییود که مديران چگونه پيشییرفت می
کنند ،قضاوتشان را اعمال می کنند و تا چه حد ابداع و نوآوري دارند(0بيات ترک)1:
چارچوب BSC
 BSCشییامل مجموعهاي از معيارهاي مالی و غيرمالی اسییت که ديدگاهی جامع در مورد کسییبوکار براي
راهنمايی تو سعه ا ستراتژي ،اجرا و ارتباطات ايجاد میکند و میتواند باز خور در ستی براي کنترلی مديريت و
عملکرد فراهم نمايد (کاپالن و نورتون BSC.)1996 ،توسیییط «کاپالن» و «نورتون» (در سیییالهاي -2001
 )1992-1993-1996مورد توجه قرار گرفت و بهطور گسیییتردهاي در جهان مورد اسیییتفاده قرار گرفت .اين
مدل به رسالت سازمان و استراتژريها با معيارهاي عملکرد و اهداف ترجمه میشود.

چهار منظر ارزیابی متوازن
ارزيابی متوازن شامل د سته تقريباً و سيعی از معيارها و سنجه¬ها ست که در قالب گروه¬هاي عملکردي
گسترده اي طبقه بندي شده اند .دسته بندي زير مجموعه هاي سنجه هاي ارزيابی متوازن به عنوان قسمتی
از اين گروههاي عملکردي متفاوت ،جنبه ب سيار مهمی از طراحی سي ستم ارزيابی متوازن براي اجرا ست به
بيان ديگر ،ارزيابی متوازن براي برقراري ارتباط بين اهداف مرتبط و چندگانه که دسیییت يابی به آنها براي
رقابت بر پايه توانايی ها و نوآوري ها مهم ه ستند ،تو سعه پيدا کرد .ارزيابی متوازن ،هدف ا صلی و ا ستراتژي
شرکت را به اهداف و معيارهاي سازما ن يافته در چهار منظر مالی ،مشتري  ،فرآيند درون سازمانی و فراگيري
و رشد تبديل می کند.
منظر مالی
معيارهاي مالی ،نتايج اقتصیییادي قابل اندازه گيري عمليات از قبل انجام شیییده را ارزيابی می کند .
معيارهاي عملکرد مالی م شخص می کند که آيا ا ستراتژي سازمان اجرا می شود و آيا باعث بهبود سود
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شرکت می شود يا نه؟ اهداف مالی معموالً با قابليت سوددهی شرکت مرتبط است و اندازه گيري می شود .
براي مثال سود عملياتی ،بازده سرمايه ،ر شد سريع فروش ،ايجاد جريان هاي نقدي و اخيراً ارزش افزوده
اقتصادي از معيارهاي مالی هستند
منظرمراجعین
منظر مراجعين عموماً شامل چندين معيار اصلی يا کلی از نتايج موفق استراتژي است که خوب فرموله و
اجرا شییده اسییت .در اين منظر از ارزيابی متوازن ،مديران بخشهايی از فعاليتها و مراجعين ،که سییازمان
دربخشها رقابت خواهد کرد را شییناسییايی کرده و معيارهاي عملکرد مربوط به آنها را مشییخص میکنند.
معيارهاي عملکرد اصلی شامل رضايت ارباب رجوع و...است
منظر فرآیندهای درون سازمانی
سازمانها به ندرت به دليل ا ستراتژي نادر ست شک ست میخورند ،بلکه دليل شک ست آنها عدم دا شتن
روشهايی براي د ستيابی به تدابير و فنونی ا ست که يک ا ستراتژي را احاطه مینمايد .منظر داخلی به ما
پيش زمينههاي کار را که به و سيلهي اهداف نهايی و مورد نظر هدايت می شوند ،و براي ر سيدن به اهداف
مالی و رضايت ارباب رجوع الزم میباشند يادآور میشوند
منظر فراگیری و رشد
چهارمين منظر ارزيابی متوازن ،فراگيري و ر شد ا ست که زير ساختاري را براي ر شد و بهبود بلندمدت
ايجاد میکند .منظرهاي فرآيندهاي درون سازمانی و م شتري ،عوامل ب سيار مهم را براي موفقيت جاري و
آتی سازمان شنا سايی میکنند .سازمانها بعيد ا ست که بتوانند با ا ستفاده از تکنولوژيها و ظرفيتهاي
امروز به اهداف بلندمدت در رابطه با مشتريان و فرآيندهاي درون سازمانی دست يابند
 BSCبيش از يک مجموعه مرتبط از شاخصهاست .استراتژي يک سازمان معموالً در حول يک مجموعه
 BSCکه به خوبی طراحی شدهاند دور میزند BSC .بايد بازتاب پيوندهاي ذاتی بين هر جنبه از ا ستراتژي
و معيارهاي که آنرا ارزيابی میکند ،باشد (غضنفري.)11 ،1381 ،
مزایای مدل کارت امتیازی متوازن
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 BSC داراي ايیین مزيییت اسییت کییه شاخصییهاي پيشییرو و بییا تییأخير را دربییاره شییرکت بییراي مییديران
فییراهم میکنیید .واژة  Balancedنيییز ب یه دليییل در  BSCبییه کییار رفتییه اسییت ،زيییرا وظيفییه ايیین روش
ايجییاد تییوازن بییين شاخصییهاي مییالی و غيرمییالی ،معيارهییاي قابییل انییدازهگيري وغيرقابییل انییدازهگيري،
جبنههاي داخلی و خارجی ،محرکهاي عملکرد و نتايج میباشد ( غضنفري.)13 ،1381 ،
بازخور استراتژيک و يادگيري در سازمان را گسترش و افزايش میدهد.
مديران را قادر به نظارت و تنظيم اجراي استراتژي مینمايد.
سازمان را متوازن و متمرکز بر اجراي استراتژي بلند مدت مینمايد.
در بخش دولتی ،مهمترين عامل را رضايت مشتري قرار میدهد.
گزارش جامع و مختصر از عناصر اساسی و کلی سازمان ،ارائه میدهد.
با هر گونه سازمانی سازگار میباشد و بسيار منعطف است.
بر تعداد محدودي معيار مهم متمرکز است و اطالعات غيرمرتبط را کنار میگذارد.
تمرکز زيادي بر بازار و مشتري دارد.
ياديگري و به کارگيري اين مدل ،آسان میباشد (الوانی.)15 ،1382 ،
معایب مدل کارت امتیازی متوازن
 مدل امتيازات متوازن تنها يک مدل مفهومی اسیییت و براحتی قابل تبديل به يک مدل اندازهگيري
نمیباشد.
ارتباط متقابل ميان حوزهها به وضوح قابل مشاهده نيست.
يک رويکرد جامع به سازمان ندارد ،بلکه در چهار حوزه کالن به کار میآيد.
تنها برنتايج متمرکز است.
اساسا براندازهگيري عملکرد باال به پايين متمرکز است.
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نقیییش جامعیییه را در تعريیییف محيطیییی کیییه سیییازمان در آن کیییار میکنییید ،در نظیییر نمیگيیییرد)
همان منبع.)15 ،
جدول
متغیرها

تعداد سواالت

ترکیب سواالت

فرايندهاي داخلی

 5سوال

سواالت 1الی 5

جنبه مالی

 5سوال

سواالت  6الی 10

رشد و يادگيري

 5سوال

سواالت  11الی 15

رضايت ارباب رجوع

 10سوال

سواالت  16الی 25

روایی و پایایی ابزار اندازه گیری داده ها
روایی
روايی از واژه روا به معنی جايز و در ست گرفته شده ا ست و روا به معنی صحيح و در ست بودن ا ست.
مقصود از روايی آن است که وسيله اندازه گيري ،بتواند خصيصه و ويژگی مورد نظر را اندازه بگيرد
در اين تحقيق به منظور سنجش روايی پرسشنامه از روش روايی محتوا (بررسی کميت و کيفيت سواالت
از نظر اساتيد راهنما ،مشاور و خبرگان) استفاده شده است .روش منطقی خود شامل دو روش است:
 -1ظاهري :نشان دهنده روايی ظاهري پرسشنامه می باشد .پرسشنامه بايد حداقل داراي روايی ظاهري
باشد
 -2محتوايی :در اين حالت کميت و کيفيت سواالت از نظر خبرگان مورد بررسی قرار می گيرد.
در روش محتوايی ابتدا پر س شنامه اوليه طراحی شده و پس از نظر ا صالحی ا ساتيد مربوطه پر س شنامه
مذکور در بين  20نفر از جامعه آماري مورد بررسی توزيع شده است و در پايان پس از اعمال نظرات خبرگان
پرسشنامه نهايی تدوين شده است.
پایایی
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براي بدسییت آوردن ضییريب پايايی روش¬هاي مختلفی وجود دارد که مهمترين آنها عبارتسییت از :تکرار
آزمون ،معادل سیییازي ،دونيم سیییازي ،روش کودز -ريچاردسیییون ،روش مقياس آلفاي کرونباخ[ .]11يکی از
شرايط مهم براي اينکه آزمون ،وسيله اي مطمئن براي پيش بينی و سنجش متغير مورد نظر باشد اين است
که قابل اعتماد و اطمينان و داراي ثبات با شد؛ يعنی با انجام آن آزمون ،همي شه نتايج يک سانی به د ست آيد.
پس پايايی آزمون ،مقيا سی ا ست که بو سيلة آن ،درجة اعتماد به نتايج حا صل از آن آزمون تعيين میگردد.
پايايی ،کيفيت ثبات و اعتباري اسیییت که ابزار يا روش جمعآوري دادهها در طول زمان نشیییان میدهد .براي
بدست آوردن ضريب پايايی روشهاي مختلفی وجود دارد که مهمترين آنها عبارتست از:
تکرار آزمون معادل سازي ،دونيم سازي ،روش کودز -ريچارد سون ،روش مقياس آلفاي کرونباخ (مومنی و
قيومی.)208 ،1389 ،
در تحقيق حاضر براي سنجش پايايی پرسشنامه از روش مقياس آلفاي کرونباخ استفاده شده است.
فرمول مقياس آلفاي کرونباخ بصورت زير می باشد:
2
N   Si 
ra 
1 2 
N  1 
Si 

( فرمول )3-1

 : raضريب پايايی پرسشنامه
 : Nتعداد سؤاالت پرسشنامه
 : S i2واريانس پاسخهاي داده شده به سؤال iام
 : S i2واريانس کل پاسخهاي پرسشنامه
با نظر ا ساتيد راهنما و م شاور تعداد  30پر س شنامه براي سنجش ميزان پايايی توزيع گرديد سپس براي
تعيين اعتبار از نرم افزار  SPSSاسییتفاده شیید و مقدار ضییريب آلفاي کرونباخ به دسییت آمده براي هر يک از
متغيرهاي تحقيق و مولفه هاي مربوط به آنها در جدول 3-2آمده است.

جدول :ضرایب آلفای کرونباخ برای هر یك از متغیرهای تحقیق
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ضریب آلفای

متغیرها

تعداد سواالت

ترکیب سواالت

فرايندهاي داخلی

 5سوال

سواالت 1الی 5

0/839

جنبه مالی

 5سوال

سواالت  6الی 10

0/740

رشد و يادگيري

 5سوال

سواالت  11الی 15

0/758

رضايت ارباب رجوع

 5سوال

سواالت  16الی 20

0/707

کرونباخ

0/722

کل پرسشنامه

با توجه به اينکه ضريب آلفاي کرونباخ براي تمامی سواالت متغيرها و همچنين کل سواالت پر س شنامه
باالي  0/7میباشد بنابراين میتوان نتيجه گرفت که پايايی پرسشنامه مورد تأييد میباشد.
از آمار توصيفی در اين مقاله صرف نظر ميکنيم وبه تحليل اطالعات با آمارا ستنباطی و تجزيه و تحليل آن
به شرح ذيل ميپردازيم.

نتيجه بررسی جنبه هاي مختلف مدل تحقيقی :

نتایج آمار استنباطی مربوط به فرایند های داخلی
ارزش آزمون = 3
متغیر

ضریب
t

درجه
آزادی

سطح
معنی داری
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اختالف
میانگین

سطح اطمینان = %95
حد
پایین

حد باال

فرايندهاي
داخلی

3/013

155

0/003

0/13088

0/0451

0/2167

در جدول باال با توجه به اينکه سیییطح معناداري ( )Sigکمتر از  0/05میباشییید بنابراين فرن برابر بودن
ميانگين رد می شود .از اين رو به برر سی و ضعيت فرايندهاي داخلی با توجه به حد باال و پايين میپردازيم .با
توجه با اينکه حد پايين ( )0/0451و حد باال ( )0/2167مثبت میباشد در اين فرضيه ميانگين از مقدار مورد
آزمون(عدد  )3بزرگتر خواهد بود .بنابراين میتوان نتيجه گرفت که ميانگين متغير فرايندهاي داخلی بزرگتر
از  3بوده و وضعيت فرايندهاي داخلياز نظر پاسخ دهندگان در سطح خوبی قرار دارد.

نتايج آمار استنباطی مربوط به عملکرد مالی
ارزش آزمون = 3
متغیر

عملکرد مالی

ضریب

درجه

سطح

اختالف

سطح اطمینان = %95

t

آزادی

معنی داری

میانگین

حد پایین

5/556

155

0/000

0/28750

0/1853

حد باال
0/3897

در جدول باال با توجه به اينکه سییطح معناداري ( )Sigکمتر از  0/05میباشیید بنابراين فرن برابر بودن
م يانگين رد میشیییود .از اين رو به بررسیییی وضیییع يت عملکرد مالی با تو جه به حد باال و پايين
میپردازيم .با توجه با اينکه حد پايين ( )0/1853و حد باال ( )0/3897مثبت میباشد در اين فرضيه ميانگين
از م قدار مورد آزمون(عدد  )3بزرگتر خوا هد بود .ب نابراين میتوان نتي جه گر فت که م يانگين متغير عملکرد
مالی بزرگتر از  3بوده و وضعيت عملکرد مالی پاسخ دهندگان در سطح خوبی قرار دارد.
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نتایج آمار استنباطی مربوط به جنبه رشد و یادگیری
ارزش آزمون = 3
متغیر

رشد و يادگيري
کارکنان

ضریب

درجه

سطح

اختالف

t

آزادی

معنی داری

میانگین

2/264

155

0/025

0/12842

سطح اطمینان = %95
حد
پایین
0/0164

حد باال

0/2404

در جدول با توجه به اينکه سیییطح معناداري ( )Sigکمتر از  0/05می باشییید بنابراين فرن برابر بودن
ميانگين رد میشیییود .از اين رو به بررسیییی وضیییعيت رشییید و يادگيري کارکنان با توجه به حد باال و پايين
میپردازيم .با توجه با اينکه حد پايين ( )0/0164و حد باال ( )0/2404مثبت میباشد در اين فر ضيه ميانگين
از مقدار مورد آزمون(عدد  )3بزرگتر خواهد بود .بنابراين میتوان نتيجه گرفت که ميانگين متغير رشییید و
يادگيري کارکنان بزرگتر از  3بوده و وضعيت رشد و يادگيري کارکنان از نظر پاسخ دهندگان در سطح خوبی
قرار دارد .

نتایج آمار استنباطی مربوط به رضایت ارباب رجوع و مخاطبین
ارزش آزمون = 3

متغیر

سطح اطمینان = %95
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ضریب
جلب رضايت
ارباب رجوع

درجه

سطح

اختالف

حد

t

آزادی

معنی داری

میانگین

پایین

15/351

155

0/000

0/66827

0/5823

حد باال

0/7543

با توجه به اينکه سیییطح معناداري ( )Sigکمتر از  0/05میباشییید بنابراين فرن برابر بودن ميانگين رد
میشود .از اين رو به بررسی وضعيت جلب رضايت ارباب رجوع با توجه به حد باال و پايين میپردازيم .با توجه
بیییا ايییینیییکیییه حییید پیییايیییيییین ( )0/5823و حییید بیییاال ( )0/7543میییثیییبیییت
می باشییید در اين فرضیییيه ميانگين از مقدار مورد آزمون(عدد  )3بزرگتر خواهد بود .بنابراين میتوان نتيجه
گرفت که ميانگين متغير جلب رضییايت ارباب رجوع بزرگتر از  3بوده و وضییعيت جلب رضییايت ارباب رجوع
نسبتا خوب است .

پیشنهادات
برا ساس نتايج بد ست آمده در اين تحقيق و برر سیهاي بعمل آمده ،پي شنهاداتی به شرح ذيل به دان شگاه
فرهنگيان ارائه میگردد:
پيشنهاد اول :با اعمال بازخورد مناسب و انجام ارزيابی توسط کارشناسان حوزه ادراي میتوان در بهبود
فرايند داخلی تالش کرد.
پيشنهاد دوم :پيگيري مالی و پرداخت مطالبات می تواند عامل موفقيت آن سازمان باشد .
پيشنهاد سوم:نيروي انسانی ،عاملی استراتژيک میباشد و بسيار کليدي و مهم است ،دانشگاه فرهنگيان
بايد سیییعی در افزايش انگيزش کارکنان نموده و مشیییارکت آنها را جلب نمايد ،تا کارکنان با ميل و رغبت
بيشتري به خدمت بپردازند.
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دراين راسییتا توسییعه کمی وکيفی دورههاي آموزشییی و با اسییتفاده از روشهاي نوين آموزشییی به

صورت حضوري و غيرحضوري پيشنهاد میگردد.


احياي کميته برر سی پي شنهادات و ارائه امتياز منا سب به منظور م شارکت کارکنان میتواند اين

بعد را تقويت نمايد.


ارائه امتياز ويژه به طرحها و تاليفات کارکنان فعال به منظور افزايش انگيزه.



پيشنهاد چهارم:تيم ارزيابی از ميزان رضايت ارباب رجوع را از خارج از مجموعه کارکنان دانشگاه

فرهنگيان انتخاب نماييد و بازخورد نتيجه ارزيابی از تکريم مراجعين را چند نوبت از سییال در جلسییات ارائه
نماييد.
 چنانچه فرد يا افرادي از کارکنان آن دان شگاه فرهنگيان در انجام کار مراجعين توانايی و اهتمام الزم
را ندارند با اقدامات اصالحی با ارشاد و تذکر و  ...صورت گيرد.
فهرست منابع فارسی
 -1الوانی ،م ،و نقوي ،م« ،1380 ،مدل امتيازات متوازن :الگويی براي سنجش عملکرد در بخش دولتی»،
مطالعات مديريت ،شماره 37و .38
 -2بيات ترک وهمکاران ،امير،ارزيابی عملکرد مديران و کارکنان با استفاده از کارت امتيازي
متوازن،تهران،ايران1،
. -3خورشيدي ،ع.)1381( ،راهنماي تدوين رساله.تهران.يسطرون.
 -4علوي وهمکاران 1387،سيد علی.،بررسی ارزيابی عملکردکارکنان بر بهبود عملکرد دردانشگاه مورد
مطالعه دانشگاه امام صادق،تهران ،ايران96،
 -5غضنفري ،م« ،1381 ،ارزيابی عملکرد و سنجش متوازن آن» ،مجله مديريت ،شماره ،63-64
 -6فيضی و همکاران،عمار.1396،مدل تصميم گيري چند شاخصه فازي جهت ارزيابی عملکرد کارکنان
ادارات محيط زيست،فصلنامه انسان و محيط

زيست،42،تهران،ايران.15،
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 -7کاپالن ،نورتون .)1386( ،تبديل استراتژي از حرف به عمل :کارت امتيازي متوازن .مترجم رامين
ملماسی ،جميله سيفی ،تهران :شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
 . -8لطفيانی ،ا)1385(.کارت امتيازي متوازن .فصل نامه مديريت کيفيت برتر ،سال سوم ،شماره  8و ،9
صفحه.56
 -9مومنی ،م ،و علی فعال قيومی " ،1389 ،تحليل هاي آماري با استفاده از  ،" spssتهران :انتشارات
کتاب نو ،چاپ دوم.

از سپاه دانش تا سرباز معلم
محمود محمدی
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چکیده
هدف اين مقاله مقايسه طرح سپاه دانش با طرح سرباز معلم بعنوان شيوه هايی از تامين و
تدارک معلم در آموزش و پرورش رسمی است.طرح سپاه دانش حاصل برنامه توسعه سياسی
اجتماعی پهلوي دوم در کشور بود.اين طرح به منظور تامين معلم براي آموزش در مناطق دور
افتاده و روستاها به کار گرفته شد.امروزه نيز وزارتخانه آموزش و پرورش براي تامين بخشی از
معلمان خود در مناطق کمتر توسعه يافته از سرباز معلم استفاده می کند.به نظر می رسد طرح
سرباز معلم ادامه تاريخی همان سپاه دانش دوره پهلوي دوم باشد.اين مقاله تالش ميکند با
بررسی تجربه تاريخی سپاه دانش به مقايسه آن با طرح سرباز معلم دوره کنونی بپردازد.
کلمات کليدي:تربيت معلم،سپاه دانش،سرباز معلم،

بیان مساله
وزارت خانه آموزش و پرورش هر ساله بخشی از نيروي مورد نياز خود را از طريق سرباز معلم تامين
ميکند.هر ساله بر اساس بخشنامه اي که از سوي وزارتخانه آموزش و پرورش صادر می شود عده اي داوطلب
خدمت وظيفه در اين فراخوان شرکت کرده و تمايل دارند که خدمت وظيفه خود را بعنوان سرباز معلم در
آموزش و پرورش بگذرانند.طبق اخرين بخشنامه وزارت خانه آموزش و پرورش درباره سرباز معلم ،داوطلبان
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حداقل بايستی ليسانس داشته باشند و طبق تعهد نامه اي ملزم می شوند شئونات معلمی و ضوابط عمومی
گزينش را طی مدت خدمت رعايت کنند.داوطلبان بايستی از سالمت جسمی و روحی روانی متناسب با شغل
معلمی برخوردار باشند .نداشتن غيبت عضويت در بسيج و عدم سوء پيشينه از ديگر شرايطی است که داوطلبان
سرباز معلمی بايستی دارا باشند .مدت خدمت  2سال تمام است و پس از پايان خدمت ،آموزش و پرورش هچ
الزامی براي استخدام و به کار گيري اين افراد ندارد .اعزام اين افراد از اول تير ماه بوده و پس از طی دو ماه
آموزشهاي نظامی در مراکز نظامی سپاه پاسداران يک ماه نيز آموزشهاي ضمن خدمت در آموزش و پرورش
می گذرانند و از اول مهر ماه بعنوان سرباز معلم در مناطقی که آموزش و پرورش نيازمند است به خدمت
مشغول می شوند(. .بخشنامه وزارتخانه آموزش و پرورش به تاريخ  97/2/2به شمار )7104/4بر اساس اين
بخشنامه در سال تحصيلی  1398-1397حدود  5000هزار نفر از کادر آموزشی وزارتخانه آموزش و پرورش از
طريق سرباز معلم تامين شده است.
مساله اصلی اين مقاله طرح سرباز معلم به عنوان يکی از روشهاي وزارتخانه آموزش و پرورش براي تامين
و تدارک معلم مورد نياز خود در مناطق کمتر توسعه يافته است .اما پرسش اساسی اين مقاله اين است که
طرح سرباز معلم بر اساس کدام ضرورتهاي اجتماعی و تربيتی در آموزش و پرورش مطرح شده است و اين
طرح چه فلسفه و هدفی را دنبال ميکند ؟ ادعاي اين مقاله اين است که ريشه تاريخی طرح سرباز معلم از
طرح سپاه دانش دوران پهلوي برگرفته شده است.اين مقاله تالش می کند بر اساس اسناد و مدارک تاريخی به
تجربه تاريخی سپاه دانش به عنوان يکی از روشهاي تامين و تدارک معلم بپردازد و در ادامه به مقايسه طرح
سپاه دانش و طرح سرباز معلم دوران کنونی پرداخته می شود.در پايان مقاله نيز به نقد و بررسی طرح سرباز
معلم به عنوان يکی از روشهاي تامين و تدارک معلم در وازرتخانه آموزش و پرورش می پردازيم.
شکل گیری سپاه دانش
با تثبيت دولت پهلوي دوم و موفقيت دولت در سرکوب مخالفان حکومت و بازگشت ثبات سياسی نسبی به
کشور و نيز گشايشهاي مالی و افزايش توان اقتصادي دولت و حمايتهاي سياسی اقتصادي دولت امريکا از
اقدامات حکومت پهلوي دوم ،امکانی را فراهم ساخت تا دولت پهلوي دوم به اقدامات گسترده اي در حوزه هاي
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اجتماعی اقتصادي و آموزشی بپردازد .اين سياستها با عنوان انقالب شاه و ملت( )1342يا انقالب سفيد(اصول
شش گانه) شهرت يافت (.آبراهاميان)1377،
اصل ششم انقالب سفيد به بخش آموزش اختصا

داشت .در بخش آموزشی و تربيتی انچه با عنوان انقالب

آموزشی نام گرفت توسعه سواد و گسترش ان به مناطق روستايی در دستور کار دولت و وزارت فرهنگ قرار
گرفت.با وجود انکه مدارس دولتی در سرتاسر کشور گسترش يافته بودند و شمار با سوادان کودکان شهري در
حال افزايش بود اما اغلب کودکان ساکن روستا از داشتن سواد بی بهره بودند و مدارس اندکی در روستاها برپا
شده بود " مطالعه امار مربوط به نو اموزان شهرها و روستاها در سالهاي قبل از  1341نشان می دهد که نسبت
اطفالی که در ان سالها به دبستان راه يافته بودند به کليه اطفال الزم التحصيل در شهرهاي مراکز استانها به
طور متوسط  75در صد و در روستاها  25درصد بوده است به عبارت ديگر با وجودي که در ان تاريخ جمعيت
دهات ايران سه برابر جمعيت شهرها بوده مع ذالک عده نو اموزان روستاها همواره بين  35تا  40درصد کمتر
از عده نو اموزان شهرها بوده است.در چنين شرايطی بود که بنا به اراده شاهنشاه طرح انقالبی سپاه دانش مبنی
بر فرستادن گروهی از جوانان تحصيل کرده در روستاها براي تعليم بی سوادان به جاي خدمت وظيفه به عنوان
اصل ششم منشور انقالب شاه و ملت در  1341مورد تصويب قاطع ملت قرار گرفت( .مشايخی )1355،61،بر
اساس ضرورتی که بيان شد سپاه دانش بعنوان يکی از طرحهاي مبارزه با بی سوادي در مناطق روستايی و دور
افتاده در دستور کار دولت قرار گرفت.به اعتقاد سياستگزاران تربيتی دوران پهلوي سپاه دانش وسيله اي است
موثر کم خرج و تاحدودي آسان براي رفع کمبود معلم و براي مبارزه با بی سوادي(خانلري )1342،سپاه دانش
از ديدگاه طراحانش اين اينگونه تعريف می شد :سپاه دانش از فارغ التحصيالن دبيرستانها تشکيل شده است
که به جاي نظام وظيفه ماموريت دارند در دهات اموزگاري کنند و بدين ترتيب هزاران کودک و سالمند را از
تعليمات ابتدايی عمومی و مجانی بهره مند سازند.اين افراد پس از انکه چهار ماه در کالسهاي مخصوصی
تعليمات الزم را می بينند به دورترين و محرورم ترين دهات فرستاده می شوند تا در انجا مدارسی باز کنند و
معلمی کنند وظيفه انان نه فقط آموزش خواندن و نوشتن و حساب کردن بلکه اصول اوليه تمدن جديد و
مخصوصا مفاهيم عمرانی بهداشتی و کشاورزي نوين را نيز باطفال و پدرانشان بياموزانند( خانلري)47:1342،
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از ديدگاه مجريان اين طرح ،سپاه دانش داراي مزايايی است:قسمت قابل مالحظه اي ازمعلمان مورد نياز( وزارت
فرهنگ) به توسط همين سپاهيان دانش تامين می شود زيرا کوشش می شود که هر سال شش هزار معلم
سپاه دانش تربيت شود .اين سپاه عالوه بر انکه احتياجات تعليمات عمومی را مرتفع می سازد مزايايی ديگري
نيز دارد  -1:جمع کثيري از فارغ التحصيالن دبيرستان که بيکار هستند از طريق سپاه دانش کار و ماموريتی
ميهن پرستانه و بشر دوستانه پيدا خواهند کرد  -2در پايان خدمت  18ماهه دوره خدمت وظيفه اميد ميرود
بخش اعظم اين افراد با درک ارزش و عظمت خدمتی که بر عهده داشته اند شغل شريف معلمی را پيشه
هميشگی خود سازند  -3سپاه دانش بعنوان يک طرح تربيتی کم خرج از هر طرح و برنامه ديگري در اين
زمينه است( .خانلري)47:1342،بر اساس اين داليل بود که طرح سپاه دانش در دستور کار دولت و وزارتخانه
فرهنگ قرار گرفت.
شیوه پذیرش و برنامه درسی سپاه دانش
قانون تشکيل سپاه دانش با هشت ماده و چهار تبصره در اذر ماه سال  1341به تصويب هيات دولت رسيد
و از سال  1342در زمان وزارت پرويز خانلري به مرحله اجرا گذاشته شد  .بر اساس اين قانون مشموالن
ديپلمه اي که به خدمت نظام وظيفه فراخوانده می شوند در صورت داوطلب بودن می توانند خدمت خود را
در وزارت

فرهنگ348

بگذرانند.تعداد اين افراد بر اساس نيازي بود که وزارت فرهنگ به وزارت جنگ اعالم می

کرد .مشمولين ديپلمه اي که جهت خدمت در سپاه دانش انتخاب می شدند براي طی دوره آموزش به پادگانهاي
ارتش اعزام می شدند .اين افراد در طی آموزش نظامی ،تعليمات معلمی را نيز فرا می گرفتند .برنامه و مدت
آموزش اين دوره از طرف وزارت جنگ و فرهنگ تنظيم و تعيين می شد .هزينه هاي مربوط باجراي اين قانون
بر عهده وزارت جنگ و وزارت فرهنگ بود.بطوري که هزينه دوره آموزش سپاه دانش در پادگانها در بودجه
وزارت فرهنگ منظور و قبل از شروع به آموزش در اختيار وزارت جنگ گذاشته می شد.پس از پايان مدت
آموزش کليه حقوق و مزاياي اموزگاران سپاه دانش و هر نوع هزينه ديگر مربوط به ان از طرف وزارت فرهنگ
پرداخت می شد (. .قانون تشکيل سپاه دانش)1341،دوره آموزش افراد مشمول اين طرح چهار ماه بود که به
 348در آن زمان وزارت آموزش و پرورش ،وزارت آموزش عالی و وزارت فرهنگ و ارشاد تحت عنوان وزارت فرهنگ نامیده می شد.
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آموزش نظامی و فرهنگی تقسيم می شد .آموزشها زير نظر شوراي مرکزي آموزش در پادگانها نظامی انجام
می شد .شوراي آموزشی متشکل از پنج نفر شامل فرمانده مرکز آموزش و دو نفر نظامی از مربيان نظامی و دو
نفر از مربيان و راهنمايان فرهنگی تشکيل می شد .برنامه آموزش فرهنگی سپاه دانش مشتمل بر  7ماده اصلی
و  4ماده متمم بود .مواد درسی اصلی عبارت بود از  -1:فارسی  42ساعت -2رياضی  28ساعت -3علوم تجربی
 28ساعت -4علوم اجتماعی  28ساعت -5علوم دينی  14ساعت -6علوم تربيتی  23ساعت -7روان شناسی
 33ساعت و مواد فرعی شامل -1:آموزش حرفه اي و کشاورزي  28ساعت -2بهداشت روستايی  28ساعت-3
اقتصاد روستايی و عمرانی  28ساعت -4تربيت بدنی و پيشاهنگی ورزش و سرود و موسيقی  56ساعت  (.وزارت
فرهنگ)52:1342،
در پايان دوران آموزش از داوطلبان امتحان نهايی گرفته می شد .داوطلبانی در امتحان نهايی پذيرفته می
شدند که معدل انها در هر گروه نظامی و فرهنگی ده از بيست يا پنجاه از صد شود.و مجموع معدلهاي دو گره
از  12بر مبناي بيست و  60بر مبناي  100است.مردودين در امتحان بالفاصله از خدمت مرخص و به حوزه
مربوطه معرفی می شد وکسانی که امتحان نهايی را با موفقيت می گذراندند به ترتيب ارجحيت به درجات
گروهبان يکمی گروهبان دومی و گروهبان سومی مفتخر می شدند.روزخاتمه آموزش نماينده فرهنگ هر استان
در مرکز آموزش حاضر و فارغ التحصيالن را تحويل می گرفت .افراد مامور در وزارت فرهنگ در تمام مدت
خدمت حقوق و مزاياي خود را به ميزان حقوق و مزاياي مشمولين ديپلمه که خدمت زير پرچم خود را در
ارتش انجام دهند دريافت می داشتند .خدمت اشخا

مذکور در اين قانون در تمام مدت  18ماه به منزله

خدمت در ارتش و جز خدمت زير پرچم محسوب می شد  .نامبردگان از لحاظ انضباطی و کيفري تابع قوانين
و مقررات ارتش راجع به سربازان و درجه داران وظيفه و از لحاظ انجام خدمات فرهنگی تابع مقررات وزارت
فرهنگ بودند( .وزارت فرهنگ)1342،سپاهيان دانش پس از اعزام به مناطق خدمت خود شبانه روز در محل
خدمت خود بسر می برند و در حقيقت عضو خانواده روستا شده و در انجام کليه امور زندگی روستاييان همکاري
و هماهنگی می کنند  .انها موظف بودند عالوه بر آموزش اطفال در مواقع لزوم به روستاييان در امور عمرانی
کشاورزي و اجتماعی نيز کمک کنند .سپاهيان دانش هر هفته گزارش جامعی از طرز کار خود و پيشرفتهايی
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که نصيب انان شده و مشکالتی که با ان روبه رو بودند را در نامه هاي مخصو

تنظيم کرده و به وزارت فرهنگ

ارسال می داشتند .گزارشهايی رسيده  ،بررسی و دستورهاي الزم به دستگاههاي مختلف فرهنگ براي رفع
مشکالت و انجام تقاضاهاي حقه سپاهيان داده می شد(وزارت فرهنگ )68،براي اينکه در کار سپاهيان دانش
نظارت مداوم شود  250نفر از ليسانسيه هاي دانشسراي عالی که هر کدام پنج سال سابقه خدمت داشته و
رشته تعليمات ابتدايی را طی کرده اند انتخاب شده تا وظيفه راهنمايی سپاهيان دانش را بعهده بگيرند (.وزارت
فرهنگ)18،به همين منظور دانشسراي عالی سپاه دانش در سال  1344-1343زير نظر سازمان تربيت معلم
و تحقيقات تربيتی شکل گرفت.هدف اصلی اين دانشسرا تامين راهنمايان تعليماتی سپاهيان دانش بود .هر
راهنماي تعليماتی مامور به رسيدگی بکار  10الی  30نفر سپاهی دانش بود .کار راهنمايان تعليماتی جنبه
همکاري و مشورت داشته و در انجام هر يک از امور فرهنگی و اجتماعی که نقصی مشاهده کنند مراتب را به
سپاهی دانش گوشزد ميکردند.راهنمايان تعليماتی هر ماه دو يا سه بار با هر يک از سپاهيان دانش تماس می
گرفتند و انان را در پيشرفت کارهاي فرهنگی و اجتماعی ياري و همراهی می کردند و مشکالت موجود را از
ميان برمی داشتند و در صورتی که رفع مشکل از عهده راهنماي تعليماتی و سپاهی دانش خارج بود با مقامات
دولتی تماس گرفته و از انها کمک می خواستند(وزارت فرهنگ)67،
افرادي که خدمت خود را در سپاه دانش بپايان رسانند و حسن خدمت انان مورد گواهی وزارت فرهنگ قرار
می گرفت چنانچه داوطلب اموزگاري بودند همچون فارغ التحصيالن دوره تربيت معلم به حساب آمده و می
توانستند به استخدام وزارتخانه فرهنگ در ايند  .اين افراد در صورت استخدام در وزارتخانه فرهنگ عالوه بر
دوره چهار ماهه تعليماتی که در پادگانهاي ارتش به منظور تعليم افراد سپاه دانش تشکيل می شد ،بايد دوره
تکميلی ديگري نيز به همين مدت در مراکز استان از طرف اداره کل تربيت معلم ترتيب داده می شد شرکت
کنند تا بتوانند به استخدام وزارت فرهنگ در ايند.البته افرادي می توانستند بعد از طی دوره  18ماهه خدمت
باستخدام وزارت فرهنگ در ايند که ادارات فرهنگ شهرستانها از طرز کار و اخالق انان در  14ماه دوره
اموزگاري کمال رضايت را داشته باشند  .به همين منظور از کار سپاهيان دانش در طول خدمت ارزشيابی می
شد و کسانيکه ارزش کاري انان قابل توجه نبود نمی توانستند به استخدام وزارت فرهنگ در ايند .اين افراد
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پس از گذراندن اين دوره به استخدام وزارت فرهنگ در امده و محل خدمت اين عده در قرا و قصبات کشور
تعيين می شد( .وزارت فرهنگ)179،
نقد و بررسی طرح سپاه دانش
اولين سال طرح سپاهيان دانش از دهم ارديبهشت  1341اغاز گرديد دو هزار و چهارصد و نود و
هفت( ) 2497نفر سپاهی دانش در قرا و قصبات کشور که تا ان روز از داشتن اموزگار و دبستان محروم بودند
شروع به جمع اوري نوباوگان روستايی و تاسيس دبستان اقدام و در بسياري از دهات در تکايا حسينيه ها و
مساجد و در پاره اي نقاط در هواي ازاد و فضاي باز در بعضی از قرا در اطاقهاي واگذاري شده کالسهاي درس
را تشکيل و کار تدريس روستا زادگان و روستاييان را اغاز نمودند در بدو امر نو اموزان روي پيت حلبی نمد يا
زيلو می نشستند ولی کم کم با کمک اهالی ميز و نيمکت تهيه و اطاقهايی براي کالس درس ساخته شد(وزارت
فرهنگ )110،فارغ از اهداف سياسی و فرهنگی که سياستگذاران عصر پهلوي از پروژه سپاه دانش دنبال می
کردند اين طرح يکی از شيوه هاي تامين و تدارک معلمان در مناطق روستايی و مناطق دور افتاده قبل از
انقالب بود .سياستگزاران تربيتی و آموزشی دولت پهلوي دوم ،طرح سپاه دانش را شيوه اي ارزان و از لحاظ
اقتصادي به صرفه براي گسترش سواد در مناطق روستايی و دور افتاده می دانستند..مجريان تربيتی از طريق
اين طرح ميتوانستند نيروهاي داوطلب را به مناطق دور افتاده و روستايی براي آموزش به فرزندان روستايی
اعزام کنند و از اين طريق موجب افزايش با سوادي و گسترش مدارس در مناطق روستايی و دور افتاده
شوند.البته اين طرح که با اهداف سياسی طراحی و اجرا شده بود با مشکالت ،محدوديتها و کاستی هاي فراوانی
مواجه بود.اما با وجود همه کاستی ها و محدوديتهايی که اين طرح به همراه داشت تا حدودي توانست موجب
افزايش مدارس و معلمان در مناطق روستايی شده و گسترش سواد عمومی را در ميان روستاييان گسترش
دهد .در گزارشی که از دهمين سالگرد سپاهيان دانش ارائه می شود بيان شده است که پس از اجراي طرح
سپاه دانش تعداد کل اموزگاران روستايی از  16953نفر به  30889نفر اموزگار عادي و  202444نفر سپاهی
دانش دختر و پسر افزايش يافته است.طی امار ده سال گذشته  1071092نفر دانش اموز و  554771بزرگسال
کالسهاي سپاه دانش را گذرانيده اند.و در نهايت اذعان می دارد که طرح سپاه دانش به عنوان يکی از مواد
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انقالب سفيد در گسترش سواد آموزي و آموزش و پرورش در روستاها بيش از هر طرح ديگري مقرون به صرفه
بوده و ارزانتر است (.ابراهيمی312،و)320
طرح معلم وظیفه(سرباز معلم)
پس از پيروزي انقالب اسالمی( )1357طرح مبارزه با بی سوادي در قالب نهضت سواد آموزي و سرباز معلم
دنبال شد .به منظور تامين معلمان مورد نياز روستاهاي دور افتاده کشور و تامين آموزشياران نهضت سواد
اموزي به ويژه در مناطق محروم استفاده از مشموالن وظيفه که داراي مدرک تحصيلی ديپلم و باالتر بودند
مورد توجه قرار گرفت(صافی )160:1373 ،بر اين اساس در سال  1369قانونی در مجلس شوراي اسالمی با
عنوان قانون معلمان ،پزشکان و پيراپزشکان وظيفه به تصويب رسيد .طبق اين قانون وزارت آموزش و پرورش،
وزارت بهداشت و درمان و نهضت سواد اموزي می توانستند برخی از نيروهاي مورد نياز خود را از طريق
مشموالن نظام وظيفه تامين نمايند.بر مبناي همين قانون وزارت آموزش و پرورش با هماهنگی وزارت دفاع و
پشتيبانی توانست ده هزار نفر از مشوالن وظيفه را به عنوان سرباز معلم در سال تحصيلی  1374-1373به
خدمت بگيرد (آيين نامه اجرايی قانون معلم وظيفه مصوب  1373مجلس شوراي اسالمی)برخی از نکات مهم
اين قانون معلمان( )1369وظيفه عبارت بود از اينکه وزارت دفاع و پشتيابنی نيروهاي مسلح جمهوري اسالمی
همه ساله تعدادي از مشمولين وظيفه را که داراي مدرک ديپلم و باالتر از ان می باشند پس از انجام دوره
آموزش نظامی براي انجام بقيه خدمت دوره ضرورت به منظور خدمت در وزارتخانه هاي آموزش و پرورش
،بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و نهضت سواد آموزي براي انجام فعاليتهاي اصلی اين وزارتخانه ها در
بخشهاي محروم کشور و مناطق محروم آموزشی به صورت مامور در اختيار وزارتخانه هاي مذکور قرار می
دهد..مشموالن وظبفه عالوه بر طی دوره آموزش نظامی موظف به گذراندن دوره آموزش مهارتهاي حرفه اي
طبق برنامه اي که هر يک از وزارتخانه ها و نهضت سواد اموزي تدوين و اعالم می کنند هستند.پس از پايان
آموزش نظامی و مهارتهاي حرفه اي مشموالن ديپلمه اي که در ازمايشهاي نهايی موفقيت به دست اورند با
درجه گروهبان سومی نائل خواهند شد  .در مدت خدمت  24ماهه ،افراد مذکور از نظر انضباطی و کيفري تابع
قوانين و مقررات نيروهاي مسلح بوده و از لحاظ آموزشی و بهداشتی و درمانی تابع مقررات وزارتخانه آموزش
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و پرورش و بهداشت و درمان و نهضت سواد آموزي هستند.به مشموالن اين قانون در خدمت ضروري حقوق و
مزايايی معادل درجه استحقاقی و هزينه خوراک و پوشاک و مسکن طبق ضوابط مورد عمل نيروهاي مسلح
پرداخت خواهد شد.کليه هزينه هاي دوره آموزش نظامی مشمولين اعم از حقوق لباس غذا درمان و غيره بر
عهده وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهاي مسلح است(مجلس شوراي اسالمی)1369،
اگر چه وزارتخانه آموزش و پرورش در بخشنامه هاي خود در خصو

سازماندهی سرباز معلمان تغييراتی

اعمال داشته است اما بر اساس همين قانون اين وزارتخانه هر ساله متناسب با نيازهاي استانی و منطقه اي
خود بخشی از نيروهاي آموزشی خود را از طريق طرح سرباز معلم تامين ميکند.معاونت توسعه مديريت و
پشتيبانی وزارت خانه آموزش و پرورش در اخرين بخشنامه طرح سرباز معلم( )1397اعالم داشته است
مشمولين نظام وظيفه اي که تمايل دارند  24ماه نظام وظيفه خود را در قالب طرح سرباز معلم در آموزش و
پرورش بگذارنند ميتواند درخواست خود را به مناطق ارائه دهند .در بخشنامه اخير شرايط سرباز معلمی به طور
خالصه اين چنين بيان شده است -1حداقل ليسانس (مرتبط با علوم تربيتی،مشاوره و روان شناسی)-2،نداشتن
سو پيشينه -3عضويت در بسيج .افراد مشمول بخشنامه پس از مراحل گزينش ،مصاحبه حضوري و تحقيقات
محلی بر اساس امتيازات دسته بندي می شوند .مراحل گزينش توسط اداره آموزش و پرورش هر شهرستان
انجام می شود .برخی نکات همچون بومی بودن و مدرک تحصيلی مرتبط،داشتن والدين فرهنگی ،تاهل و ميزان
و نوع فعاليت در بسيج در کسب امتيازات الزم جهت خدمت در آموزش و پرورش موثر هستند .افرادي که
بيشترين امتيازات الزمه را به دست اوردند براي گذراندن آموزشهاي عمومی نظامی به نيروهاي نظامی سپاه
پاسداران معرفی می شوند .اين افراد پس از پايان يافتن دو ماه آموزشهاي نظامی تحت نظر نيروهاي نظامی
سپاه به آموزش و پرورش معرفی می شوند و حدود يک ماه ديگر نيز به فراگيري شيوه هاي تدريس ،مديريت
کالس ،سنجش و ارزشيابی و...در کالسهاي ضمن خدمتی که آموزش و پرورش شهرستان معين ميکند می
پردازند .پس از پايان اين کالسها،مشمولين از سوي آموزش و پرورش شهرستانها در قالب سرباز معلم به مناطق
محروم و کمتر توسعه يافته اعزام می شوند ..در اين مدت از حقوق سرباز معلمی نيز برخوردار خواهند بود که
توسط نيروهاي نظامی پرداخت می شود.به منظور نظارت بر کار سرباز معلمان از سوي آموزش و پرورش
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شهرستانها راهبران آموزشی که از معلمان رسمی و با سابقه آموزش و پرورش هستند انتخاب شده تا هر دو
ماه يکبار بر نحوه عملکرد سرباز معلمان نظارت داشته باشند .وزارتخانه آموزش و پرورش پس از پايان خدمت
اين نيروها هيچگونه تعهدي نسبت به استخدام اين افراد ندارد.
نقد و بررسی طرح معلم وظیفه(سرباز معلم)
همانطور که بيان شد طرح سرباز معلم يکی از شيوه هايی است که وزارتخانه آموزش و پرورش هر ساله
براي تامين بخشی از نيروهاي خود در مناطق محروم و دور افتاده روستايی به کار می گيرد.مهمترين مزيت
اين طرح کاهش هزينه اقتصادي در تامين نيروهاي مورد نياز آموزش و پرورش در مناطق روستايی و دور
افتاده است.آموزش و پرورش برخی از شهرستانها ميتوانند با بکار گيري اين نيروها مانع تعطيلی برخی از
مدارس در مناطقی شوند که از دانش اموزان کمی برخوردارند و نيروي موظف آموزشی براي اداره انها ندارند.از
ديگر مزيتهاي اين طرح اين است که آموزش و پرورش هر شهرستان می تواند براي تامين کادر آموزشی مورد
نياز خود از نيروهاي داوطلب بومی و متخصصان تربيتی که مشمول نظام وظيفه هستند بهره برده و از تخصص
و مهارتهاي انها استفاده نمايد .اما طرح معلمان وظيفه داراي معايبی نيز هست که بايستی مورد توجه
سياستگذاران تربيتی قرار گيرد .معلمان وظيفه از مشکالتی چون کمی دستمزد ،دوري و سختی راه و در برخی
موارد عدم سنخيت فرهنگی آنان در مناطق خدمت خود مواجه هستند .اما مهمترين مسئله تربيتی اين نيروها
انگيزه کم سرباز معلمان براي فعاليتهاي تربيتی و کيفيت آموزشی است .عدم تعهد آموزش و پرورش به
استخدام سرباز معلمان باعث شده که انگيزه و تعهد انها به آموزش و پرورش نيز بسيار کاهش يابد اين نيروها
چون اميدي به استخدام در آموزش و پرورش ندارند مسلما انگيزه و عالقه و تعهد الزم براي آموزش و تربيت
نخواهند داشت .مهمترين نقد ديگري که بر اين طرح وارد است عدم آموزش کافی و تخصصی اين نيروها براي
تدريس و آموزش است.اگر چه آموزش و پرورش تالش کرده است در سالهاي اخير مشمولينی را به خدمت
بگيريد که از داراي تخصصها و شايستگی هاي مرتبط به امر تعليم و تربيت باشند ولی با اين وجود الزم است
دوره هاي آموزش تخصصی و مهارتی همچون مديريت کالس درس ،روشهاي تدريس و سنجش ارزشيابی را
زير نظر متخصصان تربيتی و آموزشی بگذرانند و بر اساس يک ارزشيابی پايانی انها را در تدريس و آموزش بکار
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گيرند.عالوه بر اين در طول خدمت اين نيروها نيز بايد نظارت مستمر از سوي راهبران آموزشی منطقه و مديران
مدارس بر عملکرد انان در کالس درس وجود داشته باشد  .و در نهايت نبايستی فراموش کرد که اين طرح
تنها براي دوره هاي ضرورت و زمانهايی است که آموزش و پرورش با کمبود نيروي متخصص و موظف مواجه
است و نميتواند هميشگی و دايمی باشد

نتیجه گیری
طرح سرباز معلم يا معلم وظيفه با طرح سپاهيان دانش که در دوران پهلوي طراحی و اجرا شد دارد
شباهتهاي فراوانی دارد.اگر چه طرح سپاه دانش بر اساس يک اهداف سياسی طراحی و اجرا شد ،اما طرح سرباز
معلم بر اساس ضرورتهاي تربيتی و کمبودهايی که آموزش و پرورش در بخش تامين نيروهاي خود در برخی
از مناطق دور افتاده و محروم داشت به کار گرفته شد.در هر دو الگو ،وزارتخانه آموزش و پرورش با همکاري و
هماهنگی سازمانهاي نظامی از مشموالن نظام وظيفه دعوت ميکرد که خدمت وظيفه خود را به عنوان معلم
در مناطقی که آموزش و پرورش معين ميکند بگذرانند.هزينه هاي آموزش نظامی و تربيتی در هر دو الگو
توسط نيروهاهی نظامی پرداخت می شد و در هر دو مدل مشمولين در بخش نظامی و انضباطی تحت قوانين
نظامی بودند ولی در امور تربيتی و آموزشی تحت قواعد و قوانين وزارتخانه آموزش و پرروش قرار داشتند.در
سپاه دانش مشمولين موظف به  18ماه خدمت بودند که  4ماه ان در پادگان بود و  14ماه ان در محلی بود که
وزارتخانه آموزش و پرورش تعيين ميکرد.اما در طرح سرباز معلم مشمولين موظف به  24ماه خدمت هستند
که سه ماه ان آموزشی و  21ماه ان خدمت در مناطقی بود که آموزش و پرورش تعيين ميکرد.در الگوي سپاه
دانش آموزش مشمولين هم آموزش نظامی و هم آموزشهاي فرهنگی را در پادگانها می گذراندند.اما در طرح
معلم وظيفه آموزش نظامی دو ماه است که تحت نظر نيروهاي سپاه انجام می گيرد و يکماه آموزش تربيتی
دارند که در مراکز ضمن خدمت آموزش و پرورش انجام می شود.در طرح سپاه دانش مشمولين بعد از خدمتشان
در صو رتی که آموزش و پرورش محل خدمت از او رضايت داشت ميتوانستند با گذراندن کالسهاي تکميلی به
استخدام وزارت آموزش و پرروش در ايند ولی در طرح سرباز معلم با وجود عملکرد مناسب ،آموزش و پرورش
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هيچگونه تعهدي به استخدام اين نيروها ندارد و اين امر موجب کاهش انگيزه عالقه و تعهد انها در امر آموزش
و خدمت به نظام آموزش و پرورش می شود.
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دارالمعلمين( :)1297شيوه پذيرش دانشجو ،برنامه درسی و ساختار اداري
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محمود محمدي
چکيده

اين مقاله توصيقی روايی از نحوه تشکيل و فعاليت دارالمعلمين در ايران
است.دارالمعلمين در سال  1297در ايران برپا شد اما پژوهشهاي اندکی به فعاليت
اين نهاد آموزشی –تربيتی پرداخته اند.اين مقاله با بررسی اسناد تاريخی ،روايتی
توصيفی-تحليلی از نحوه فعاليت دارالمعلمين ارائه می دهد.در اين مقاله چگونگی
تشکيل دارالمعلمين،شيوه پذيرش دانشجو،ساختار اداري،و برنامه درسی اين مرکز
توصيف و روايت می شود.اين توصيف تاريخی از نحوه تشکيل و فعاليت دارالمعلمين
ميتواند درکی تاريخی از اولين مدل رسمی تربيت معلم در اختيار کارگزاران تربيتی
قرار دهد.
کلمات کليدي:دارالمعلمين،برنامه درسی،شيوه پذيرش،ساختار اداري-آموزشی
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بیان مساله
مساله اصلی اين مقاله بررسی نحوه تشکيل و فعاليت "دارالمعلمين" به عنوان اولين مرکز رسمی تربيت
معلم در ايران است.دارالمعلمين( )1297بعد از دارالفنون)1230(350و مدرسه سياسی )1278(351سومين نهاد
اموزشی مهم در تاريخ معاصر ايران به شمار می ايد .اما متاسفانه اين نهاد تربيتی کمتر مورد توجه پژوهشگران
تربيتی قرار گرفته است.پژوهشها کتابها و مقاالت متعددي درباره دراالفنون و مدرسه سياسی به نگارش در امده
اند اما پژوهشهايی که درباره دارالمعلمين نگاشته شده اند به تعداد انگشتان دست نيز نمی رسند.بيش از صد
سال از تاسيس دارالمعلمين در ايران ميگذرد و با وجود تاثيرات تربيتی اجتماعی مهمی که در نظام تربيتی
و اموزشی ايرانيان داشته است "اجتماع علمی" و بخصو

پژوهشگران تربيتی کمتر از اين نهاد تربيتی سخن

گفته و مطلبی نوشته اند.دارالمعلمين اولين مرکزي بود که به اشاعه دانشهايی چون روان شناسی و علوم تربيتی
پرداخت و نيروهايی بر اساس اين دانشها تربيت کرد .موسسان،معلمان و فارغ التحصيالن اين مدرسه نقش مهم
و اساسی در تحوالت آموزشی و تربيتی و حتی سياسی ايفا کرده اند.بر اين اساس  ،مقاله حاضر به اين پرسش
پاسخ می دهد که دارالمعلمين چگونه در ايران تاسيس شد و فعاليتهاي آموزشی،تربيتی و اداري اين مرکز
چگونه بود ؟ اين مقاله تالش می کند با يک "رويکرد پديدارشناسانه" به اسناد تاريخی ،چگونگی تشکيل و
فعاليت دارالمعلمين به عنوان اولين نهاد تخصصی تربيت معلم در ايران را توصيف و روايت کند.اين روايت و
توصيف تاريخی ازنحوه تشکيل و فعاليت دارالمعلمين می تواند درک و فهمی تاريخی از فرايند شکل گيري و
نحوه فعاليت اولين مرکز رسمی تربيت معلم در ايران را در اختيار متخصصان تربيتی و کارگزاران سياسی قرار
دهد.
تشکیل دارالمعلمین
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دارالفنون توسط امير کبير براي تربيت نوکرانی قابل براي امور ديوانی دستگاه قجري تاسيس شد(.آدميت)1378،
مدرسه سياسی توسط ميرزا حسن خان مشير الملک براي تربيت کارگزارانی عالم براي وزارت امور خارجی سلطنت قاجار برپا
شد(.پهلوان)1383،
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تا پيش از مشروطيت نهاد مشخصی براي تربيت معلم در ايران وجود نداشت .تهيه و تامين معلم در اين
دوران(1275تا 1285ش) به سه شيوه انجام می شد  -1مديران و موسسان مدارس از فارغ التحصيالن دارالفنون
و مدرسه سياسی و ديگر مدارس عاليه دولتی ان زمان و نيز دانشجويان اعزامی به اروپا و نيز افراد آشنا به علوم
و فنون جديد دعوت می کردند تا در مدارس به تدريس بپردازند  -2مکتبدارانی که با تکميل معلومات و
فراگيري دانشهاي جديد می توانستند به عنوان معلم در مدارس به تدريس بپردازند  -3فارغ التحصيالن مدارس
که پس از فراغت از تحصيل و گرفتن تصديق نامه ششم ابتدايی يا متوسطه کامل می توانستند در همان
مدارس به معلمی بپردازند(.درانی،1383،دولت ابادي )1361با وقوع مشروطيت()1285و تصويب قانون اساسی
فرهنگ( )1290تربيت معلم تحت نظارت دولت قرار گرفت و بر اساس ماده  10قانون اساسی فرهنگ کسانی
ميتوانستند به عنوان معلم در مدارس به آموزش بپردازند که تصديق نامه معلمی از وزارت معارف دريافت می
داشتند(قانون اساسی فرهنگ)1290،
اگر چه در "قانون اساسی فرهنگ( ")1290تهيه و تربيت معلم به دولت واگذار شد اما با وقوع برخی حوادث
در سالهاي 1290تا 1297اين اقدام ممکن نشد.شورشهاي داخلی و پراکندگی نيروهاي اجتماعی سياسی  ،نبود
يک دولت مرکزي مقتدر و عمر کوتاه دولتها و تغييرات سريع دولتمردان و نيز محدوديتهاي مالی و در نهايت
وقوع جنگ جهانی اول مانع از ان شد تا وزارت معارف بر اساس يک قانون و برنامه معين به سرو سامان دادن
مدارس و تربيت و معلم بپردازد".سالهاي 1290تا 1297سالهاي هرج و مرج اجتماعی و سياسی در ايران بود
و متاثر از اين شرايط"وضعيت معارف" نيز آشفته و بی ثبات بود(".يغمايی )178:1375،با سرکوب شورشهاي
داخلی و اتمام جنگ جهانی اول و بر قراري ثبات نسبی کوتاه مدت ،دولت وثوق الدوله( )1297اداره مملکت
را بر عهده گرفت«.در دولت وثوق الدوله ،نصيرالدوله بدر به وزارت معارف انتخاب شد.در اين دوره به دليل ثبات
نسبی سياسی و توجه دولت به وضعيت معارف ،تعداد سی باب دبستان مجانی دو تا چهار کالسه  ،ده باب
مدرسه دخترانه و نه باب دبيرستان يک يا دو کالسه در تهران 352و چندين مدرسه ابتدايی در شهرستانها داير
شد»(يغمايی .)180:1375 ،اما يکی از مسائل مهمی که "وزارت نصيرالدوله بدر" در گسترش کمی مدارس با
ان مواجه بود "کمبود معلم "براي مدارس بود.شيوه هاي تامين و تدارک معلم در دوره هاي گذشته مورد انتقاد
عده اي از اصالح گران تربيتی قرار گرفته بود .مهمترين نقدي که بر تربيت معلم در دوره هاي پيشين وارد می
شود اين بود که « مدارس جديده همه از اصول تعليم و تربيت علمی بی بهره بودند و معلمين انها حتی آنان
که در دارالفنون درس خوانده بودند از "اصول تعليم و تربيت" بر طبق موازين علمی چندان چيزي نمی
دانستند»(محبوبی اردکانی« )397:1354،معلمان مدارس يا از فارغ التحصيالن دارالفنون و ديگر مدارس جديد
بودند يا از ميان طالب مدارس قديم يا از ميان کسانی که تازه تحصيالت خود را در رشته اي از علوم و فنون

مدارس دبستان پسرانه امیر اتابک،اشراف،ترغیب،فاریابی،ابن سینا،خاقانی،بصیرت،هدایت،عنصری،عسجدی،حکیم نظامی،مولوی،ایمان،
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سعادت ،رودکی،سنایی،منوچهری،صفوی،ناصر خسرو،دانش،ثریا،حسینیه،فرخی،اقبال،دقیقی،انتصاریه،توفیق،فرهنگ،ترقی،و عالمه و بعالوه
 10مدرسه دبستان دخترانه که با اعداد مشخص شده اند.و نه باب دبیرستان پسرانه که انها نیز با عدد مشخص شده اند(یغمایی )59،
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در فرنگ به اتمام رسانيده و به ايران برگشته بودند و داوطلب شغل معلمی بودند انتخاب می شدند نه معلمان
و نه مديران مدارس هيچ يک براي شغل معلمی تربيت نشده بودند و هرکدام با ذوق و سليقه خود برنامه هايی
براي مدرسه و اتاق درس خود تنظيم و اجرا ميکردند»(مشايخی )6:1355،شايد براي اولين بار به طور رسمی
مفتش وزارت معارف منصورالسلطنه در سال  1329قمري گزارشی از وضعيت معارف و تعليمات عمومی ارائه
می کند و در اين گزارش براي اولين بار بر کمبود "معلم ماهر و متخصص" در مدارس اشاره می کند او در
اين گزارش اعالم می دارد که "مدارس معلم عالم دارد ولی انچه که مورد نياز است معلم ماهر است"بنابراين
تاکيد ميکند که يکی از وظايف اساسی وزارت معارف بايد آموزش "مهارت معلمی" و تربيت معلمانی متخصص
باشد(.راپورت منصورالسلطنه1329 ،ق)
در پی اين گزارش و به منظور "تربيت معلمانی ماهر و متخصص" مجلس شوراي ملی در سال 1290ش
همزمان با تصويب قانون اساسی فرهنگ(،)1290قانونی را براي اعزام  30نفر از فارغ التحصيالن دارالفنون به
منظور فرا گيري علوم و فنون جديد به اروپا تصويب می کند.در اين قانون مقرر می شود که  15نفر از 30
دانشجويی که براي تحصيالت علوم جديده به اروپا اعزام می شوند بايستی در "رشته معلمی" به تحصيل
بپردازند.بدين منظور  15نفر از افراد عالقه مند به شغل معلمی از طريق امتحان برگزيده شده و براي فراگيري
"فن معلمی" به فرانسه اعزام می شوند«.اعزام اين  15نفر به فرانسه پيامد مهمی را در نظام تربيتی کشور
داشت.اين  15نفر از اولين متخصصان علوم تربيتی در ايران به شمار می آيند .بعد از بازگشت از فرانسه اين
افراد نقش مهمی در سيستم آموزشی ايران ايفا کردند»(محبوبی اردکانی )365:1354،تجربه تحصيل در
فرانسه و آشنايی با نظريه پردازان تربيتی اروپا و نيز شيوه و سبک تربيتی دانشسراهاي تربيت معلم ،دانشجويان
ايرانی را سخت تحت تاثير خود قرار داد بطوري که نظام آموزشی و تربيتی فرانسه الگو و نقشه راهی براي
جوانانی می شود که براي فن معلمی به ان کشور سفر کرده بودند(.سياسی )1366،از جمله افرادي که به منظور
اموزش فن معلم و فراگيري علوم تربيتی به فرانسه اعزام شدند عبارت بودند از :عيسی صديق،علی اکبر
سياسی،حبيب اهلل صحيحی،غالمرضا رشيد ياسمی،اسماعيل مرات،رضا فهيمی،،عبداهلل پيرزاده از نوادگان
مشيرالدوله،محمود مرشد زاده، ،محمد علی رهنما ،غالمعلی شيبانی.اغلب انها پس از بازگشت به ايران در
دارالمعلمين به آموزش "فن معلمی" و در مجله تعليم و تربيت به انتشار "علوم تربيتی جديد" پرداختند.
«دانشجويانی که در سال  1290براي تحصيل در رشته معلمی به فرانسه اعزام شده بودند در سال 1294
به دليل وقوع جنگ جهانی اول به ايران بازگشتند اين عده به دولت هاي وقت پيشنهاد کردند که دارالمعلمينی
براي تربيت معلم ماهر و آزموده داير سازد .اما به سبب بی ثباتی سياسی اين کار ممکن نشد(.يغمايی)1375،
سرانجام در سال 1297ش در دوره وزارت نصيرالدوله بدر پيشنهاد تاسيس دارالمعلمين به اجرا در آمد« .ثبات
نسبی سياسی و توسعه کمی مدارس و نيز افزايش شمار دانش اموزان در دوره وزارت نصيرالدوله بدر ،وزارت
معارف را ناچار به برپايی مرکزي براي تربيت معلمان ساخته بود .دارالمعلمين در سال 1297ش تاسيس شد و
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براي اولين بار تربيت معلم به طور رسمی در يک مرکز آموزشی در دستور کار دولت قرار
گرفت(».صديق)369:1354،
پذیرش دانشجو
پيش از تاسيس دارالمعلمين ،در شوراي عالی معارف اساسنامه اي براي ان نوشته شد.در اين اساسنامه
هدف از تاسيس دارالمعلمين،شيوه پذيرش دانشجو ،برنامه درسی و ساختار اداري آموزشی به خوبی شرح داده
شده است.در اين اساسنامه هدف از تاسيس دارالمعلمين تربيت معلمانی براي مدارس ابتدايی و متوسطه کل
کشور ذکر شده است.در ماده اول اين اساسنامه امده است که «مقصود از تاسيس دارالمعلمين تهيه دو قسم
معلم براي مدارس تهران و واليات است ».اين مدرسه مجانی و دولتی بوده و شاگردان از پرداخت شهريه معاف
بودند.شرايط داوطلبان براي شرکت در اين مدرسه عبارت بود از:
 -1داوطلبان نبايد از  15سال کمتر و از بيست سال بيشتر داشته باشند.
 -2محصلين نبايد داراي امران مسريه نبوده و جديدا تلقيح شده باشد.
-3داوطلبان دخول در دارالمعلمين بايد تصديق بر حسن اخالق از مدرسه که در انجا تحصيل کرده اند باشند.
 -4تصديقنامه رسمی دوره ابتدايی براي داوطلبان معلمی ابتدايی و داشتن معلومات دوره اول متوسطه براي
داوطلبان معلمی مدارس متوسطه شرط خواهد بود.
 -5داوطلبان بايد در امتحان مسابقه دخوليه(کنکور)قبول بشوند.
 -6هر محصلی بايد تعهد نامه به امضاي خود و ولی خود يا معرفی به وزارت معارف بشناسد بسپارد که پس از
اتمام تحصيل تا پنج سال موظفا در مدارسی که وزارت معارف معين ميکند تدريس نمايد و چنانچه بخواهد
خدمت خارجی در ظرف اين مدت قبول نمايد بايد با اجازه کتبی وزارت معارف باشد در صورت تخلف بايد
محصل مخارج مدت تحصيل خود را از قرار سالی بيست و پنج تومان به وزارت معارف بپردازد(.اساسنامه
دارالمعلمين)1297،
نکته اي که در مورد پذيرش دانشجو در دارالمعلمين قابل توجه است اين است که برخالف مدرسه دارالفنون
و مدرسه سياسی و ساير مدارس دولتی ديگر که تنها فرزندان کارگزاران سياسی و رجال شناخته شده می
توانستند در اين مدارس به تحصيل بپردازند در دارالمعلمين اين محدوديت پذيرش دانشجو وجود نداشت  .هر
شاگردي که از مدارس جديده فارغ التحصيل شده بود ميتوانست در امتحان ورودي اين مدرسه شرکت کرده
و در صورت قبولی به تحصيل اشتغال ورزد و در اينده اي نزديک در يکی از مدارس دولتی به عنوان معلم
مشغول به کار شود .اين براي اولين بار بود که يک موسسه اموزشی دولتی فارغ از تبعيضات سياسی و اجتماعی
به گزينش دانشجو براي مشاغل دولتی اقدام می کرد.
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برنامه درسی و آموزشی
مدت تحصيل براي معلمی در دوره ابتدايی  2سال و معلمی در دوره متوسطه  3سال بود.برنامه درسی
محصلين به طور اجمال عبارت بود از«:براي معلمين دوره ابتدايی تکميل تحصيالت ابتدايی خاصه زبان فارسی
و حسن خط و بعالوه اصول تدريس علمی و عملی و براي معلمين متوسطه فارسی ،عربی ،سياق ،اصول
تدريس(پداگوژي)علمی و عملی-فقه-منطق-فلسفه -حسن خط-رياضيات-دفترداري-فيزيک-شيمی-
طبيعيات-تاريخ-جغرافی-حقوق و ثروت –فالحت -نقاشی -حفظ الصحه – فرانسه-رسم.و عالوه بر مواد مزبوره
هر دو طبقه از داوطلبان بايد عمال مسايل ذيل را بياموزند.تجربيات عملی فيزيک و شيمی و طبيعی-کارهاي
يدي-ساختن اشکال هندسی با کاغذ و مقوا و غيره-نجاري-اهنگري-گج بري ،باغبانی-ژيميناستيک-
کنفرانسهاي هفتگی گردشهاي اجتماعی در کارخانجات و مدارس و باغها و مزارع و براي جمع اوري
کلکسيونهاي نباتات و حشرات-تدريس(.اساسنامه دارالمعلمين  )1297،داوطلبان عالوه بر دروس نظري بايستی
دوره هاي عملی -تربيتی را نيز در مدارس بگذرانند بدين منظور دو کالس ابتدايی چهل نفره ضميمه
دارالمعلمين شده بود تا محصلين بتوانند اموخته هاي تربيتی خود را در اين مدرسه زير نظر مدرسين به صورت
عملی به اجرا گذارند.
اما انچه در برنامه درسی دارالمعلمين قابل توجه و تاکيد است اين است که دانشجويان در کنار دانشهاي
دينی و ادبی چون فقه و عربی و زبان فارسی و دستور خط علوم جديده اي چون طبيعيات و شيمی و فيزيک
و تاريخ و جغرافيا را نيز فرا ميگرفتند  .عالوه بر دانشهاي نظري دانشجويان بايد مهارتهايی چون باغبانی ،نجاري
و اهنگري و گچ بري نيز می آموختند و در بازديدهاي علمی نيز براي درک بهتر مفاهيم و اموخته هاي نظري
شرکت ميکردند.
اما تفاوت اساسی که مدرسه دارالمعلمين را از ديگر مدارس دولتی آن زمان مجزا می ساخت اين بود که در
اين مدرسه براي اولين بار اموزشهاي تخصصی چون علوم تربيتی را به شاگردان اموزش می دادند.دانشجويان
اين مدرسه موظف بودند براي نخستين بار دانشهايی چون علوم تربيتی و روان شناسی و فن تدريس و تعليم
را از مدرسان خود فرا بگيرند و در فعاليتهاي عملی خود در مدارس به کار بندند.در واقع فرا گيري همين دانشها
و مهارتها بود که دارالمعلمين را بعنوان اولين نهاد تخصصی تربيت معلم از ديگر مدارس و اموزشکده هاي
دولتی متمايز می ساخت.
در اخر هر سال تحصيلی نيز ارزشيابی کتبی و شفاهی از مواد تدريس شده به عمل می آمد و شروع سال
بعد منوط به قبول شدن در امتحانات سال قبل بود .براي فارغ التحصيل شدن از دارالمعلمين و گرفتن "تصديق
نامه معلمی" نيز دانشجويان بايد در امتحان نظري و عملی نهايی قبول می شدند .امتحان نهايی بقرار ذيل بود
«نوشتن يک رساله علمی يا ادبی يا اخالقی مشتمل بر اصول تدريس –موضوع رساله يکماه قبل از امتحان
اعالم ميشود.يک ساعت تدريس با حضور ممتحنين در يکی از کالسهاي ششگانه ابتدايی يا يکی از کالسهاي
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اول متوسطه.موضوع درس يک ساعت قبل در مدرسه معين همه خواهد شد .معلمينی که دو سال تحصيل
کرده اند بعد از گرفتن تصديقنامه حق تدريس معلمی در دوره اول ابتدايی خواهند داشت و معلمينی که سه
سال تحصيل نموده اند حق معلمی دوره دوم ابتدايی و يا دوره اول متوسطه را خواهند
داشت(».همان)1297،شرط گرفتن صالحيت معلمی از دارالمعلمين موفقيت در امتحان نهايی بود.
عالوه بر کالسهاي درس نظري و عملی ،مدرسان دارالمعلمين به منظور آشنا ساختن شاگردان با "فن
معلمی" سمينارهايی با عنوان آشنايی با اصول تعليم و تربيت در دارالمعلمين تشکيل می دادند و شاگردان
اين مرکز موظف بودند در اين سمينارها شرکت کنند .از معلمان مدارس ابتدايی و متوسط نيز دعوت می شد
در اين سمينارها شرکت کنند و بر معلومات خود بيافزايند .يکی از سخنرانان اصلی اين سمينارها عيسی صديق
از تحصيلکردگان "رشته معلمی" در فرانسه و امريکا بود .سخنرانی هاي عيسی صديق در قالب کتابی با عنوان
"نه کنفرانس در اصول تعليمات عملی" در سال 1336ق به چاپ رسيده و در اختيار شاگردان و معلمان
دارالمعلمين قرار داده شد.353سخنران براياولين بار در اين سمينارها به موضوعاتی چون کميت و کيفت تدريس
در مدارس ابتدايی و روشهاي تدريس،انواع سوال پرسيدن ،چگونگی مطالعه و لوازم ان ،اوصاف کتاب خوب و
استعمال ان در کالس،چگونگی ارائه تکاليف ،لوازم کالس چون تخته سياه ،نقشه،کتاب و ميز و نيمکت ،چگونگی
نظامات مدرسه ،چگونگی تنبيه و تشويق،اهميت قرائت و تکلم به زبان فارسی و انوع قرائت و چگونگی حل
تمرينات درسی و ديکته گفتن و انشا نوشتن و تصحيح تکاليف و نيز شيوه تدريس جغرافيا پرداخته است .گرد
اورنده اين کتاب در اخر اين کتاب بيان می دارد که«:اصول تعليمات عملی تا کنون در ايران تدريس نشده و
اقايان معلم ين حاليه با کمال زحمت و مشقت از روي تجربه و ذوق شخصی اقدام به تربيت و تعليم مينمودند
تا اينکه در اين عصر و اوان حضرت اشرف اقاي نصيرالدوله وزير معارف که پيوسته در بسط علم و نشر معارف
فعاليت و جديت غير قابل تقليدي نشان داده اند به خيال اصالح مدارس و اموختن معلمين و مفتشين افتادند
و نظر به مراتب تحصيالت عميقه پروفسور عيسی خان در فرانسه و انگلستان داشتن يکعهده کنفرانس در اصول
تعليمات عملی را بعهده ايشان واگذار فرمودند(».صديق159:1336،ق)
به نظر می رسد اين کتاب از اولين کتابهايی باشد که به آموزش "رموز معلمی" به عنوان يک حرفه پرداخته
است.سخنران اين سمينارها بيان می دارد که «صرفا داشتن معلومات و اخالق حسنه براي معلمی کافی نيست
بلکه يک معلم بايد به دانش روانشناسی و اصول تعليم و تربيت نيز مجهز باشد ».صديق در اين سخنرانی ها
الزمه حرفه معلمی را اينگونه بيان می دارد«:وجود يک عده معلمينی که اصول تعليمات عملی را دارا باشند
بفوريت براي مدارس ابتدايی الزم است....ترقی و تنزل و سعادت و شقاوت زندگانی اطفال بسته به تربيت پدر
و مادر و تربيت و تعليم معلمين است پس بايد معلمين داراي معلومات کافيه و اخالق و حرکات پسنديده و
مرغوب بوده باشند تا بتوانند از عهده انجام چنين وظيفه بزرگی بر ايند...ولی از طرف ديگر براي يکنفر معلم
داشتن اخالق و معلومات کافيه نيست بلکه بايد طرز تعليم و تربيت را هم بداند تا بتواند با سهل طرق به نتيجه
به نظر می رسد این کتاب از اولین کتابهای تخصصی تعلیم و تربیت در ایران باشد.
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مقصود خود که تعليم و تربيت اطفال است نايل شود.تحصيل اصول تعليمات عملی سر رشته اين مقصود را
بدست می دهند يعنی بمعلم راههاي مختلفه تعليم و تربيت را مينماياند(» .صديق،ق)160:1336
از ديگر فعاليتهاي دارالمعلمين انتشار مجالت تربيتی چون اصول تعليمات(1298ش)و مجله تعليم و تربيت
( 1304ش) بود .در ابتدا مجله اصول تعليمات در سال  1298توسط عده اي از مدرسان دارالمعلمين منتشر
شد .در شماره اصلی اين مجله امده است ":نظر باينکه ترقی امر تعليمات و مخصوصا توسعه فن شريف تعليم
و تربيت همواره منظور نظر وزارت معارف بوده است براي انجام اين مقصود مجله اصول تعليم را تاسيس نموده
است که هادي افکار معلمين کل مملکت بوده حاصل تجربيات علما و متخصصين را بايشان بياموزد بديهی
است نگارش يک چنين مجله حقا از وظايف دارالمعلمين است و اولياي ان مدرسه بايد مقاالت مفيده و مطالب
جامعه براي ان تهيه نمايند"(شماره اول سال  )1298محتواي اين مجله بيشتر دستوالعملهاي وزارت معارف
براي مدارس و گزارشاتی بود که از وضعيت معارف و مدارس ارايه می شد .در کنار اين مطالب مقاالتی نيز از
معلمان قديمی و جديد در حوزه تعليم و تربيت و چگونگی تدريس در دروس مختلف به چاپ می رسيد.اين
مجله دوام زيادي نياورد و پس از دو سال تعطيل شد.
در ادامه فارغ التحصيالن رشته معلمی در فرانسه نيز مجله تعليم و تربيت را در سال 1304ش منتشر
ساختند .در شماره سوم اين مجله امده است که:مجله تعليم و تربيت که اينک از نظر خوانندگان عظام ميگذرد
مجموعه ايست که بماحث تربيت و تعليم اموري که باين رشته مربوط است اختصا

دارد.تاسيس مدارس

جديده افزايش دائمی عده معلمين و لزوم نشر اطالعات مفيده و توجه بمسائل فنی همه اسباب و عللی بودند
که وجود چنين نشريه اي را الزام ميکرد بنابراين وزارت معارف از اغاز سال  1304شمسی مجله تعليم و تربيت
را در تحت نظر و سرپرستی اداره تفتيش تاسيس می نمايد ( مجله تعليم و تربيت ،شماره،3سال )1304در اين
مجله مقاالت متنوعی در خصو

چگونگی تکاليف معلمان در کالس،طريقه استفاده از کتب درسی ،اهميت

وسايل کمک اموزشی چون تخته سياه ميز و نيمکت کالسهاي درس و کتابهاي درسی ،چگونگی تدريس
امال،جغرافيا،تاريخ،رياضی و غيره و

نيز مقاالتی از نظريه پردازان تربيتی چون اروپايی چون کانت،

پستالوزي،روسو ،و نظريه پردازان ايرانی و اسالمی چون محمد غزالی ،خواجه نصير طوسی ،ابن خلدون از سوي
متخصصان فن تربيت به تاليف در امدند تا معلمان را با نظريات تربيتی و رموز فن معلمی اشنا سازند .وزارت
معارف ان زمان مديران مدارس را موظف ساخته بود که اين مجالت را خريداري و در اختيار معلمان قرار
دهند.انتشار اين مجله تا سال  1317شمسی ادامه داشت و نقش مهمی را در انتشار علوم تربيتی جديد و دانش
روان شناسی در ميان معلمان و کارگزاران تربيتی داشت.
ساختار اداری-آموزشی
از نظر ساختار اداري دارالمعلمين داراي يک مدير يک ناظم و يک دفتر دار بود.شرط مديريت داشتن حداقل
 35سال سن و تصديق نامه عاليه يا متوسطه يا تاليفات مهمه است.شرط ناظم داشتن حداقل  30سال سن و
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معلومات دوره اول متوسطه و يا حداقل چهار سال تدريس در مدارس ابتدايی است .حسن اخالق مدير و ناظم
اولين شرط مديريت و ناظم است.شرايط دفترداري نيز حداقل  25سال و داشتن معلومات دفتر داري است
.معلمين مدرسه بايد حداقل  25سال سن و تصديق نامه عاليه يا متوسطه باشند يا حداقل  5سال در مدارس
عاليه يا متوسطه تدريس کرده باشند.در سال اول تشکيل دارالمعلمين حداکثر معلمين اين مدرسه  12نفر
بود.جمع کل هزينه هاي اين مدرسه شامل حقوق معلمين و مدير و ناظم و دفتر دار و مستخدمين و هزينه
هاي اداري و خدماتی،در سال اول 1000تومان است که بر عهده وزارت معارف است(.اساسنامه
دارالمعلمين)1297،
رياست دارالمعلمين توسط وزارت معارف انتخاب می شد و ناظم مدرسه نيز از سوي رييس دارالمعلمين
منصوب می شد .در سال اول تاسيس ،رييس دارالمعلمين ،ابوالحسن فروغی پسر ذکا،الملک فروغی مدير
مسئول روزنامه تربيت و از فارغ التحصيالن مدرسه سياسی بود و ناظم مدرسه اسماعيل مرات بود مرات جزو
 15نفري بود که در سال  1290براي فراگيري فن معلمی به فرانسه اعزام شده بود  .مدرسان دارالمعلمين
ترکيبی از معلمان قديمی دارالفنون و مدرسه سياسی و فارغ التحصيالن رشته معلمی از فرانسه بودند «در
دارالمعلمين بزرگانی چون ابوالحسن فروغی ،،عباس اقبال اشتيانی ،عبدالعظيم قريب ،غالمحسين رهنما ،
ابوالقاسم بهرامی ،ذالفنون و عباسقلی قريب ،محمد وحيد ، ،سرتيپ عبدالرزاق بغايري ،اسمايل مرات  ،به
تدريس و تربيت معلم مشغول بودند(».محبوبی اردکانی)417:1354،
در سال  1302شوراي عالی معارف تغييراتی را در اساسنامه دارالمعلمين اعمال کرد .در اين اساسنامه
دارالمعلمين به دو بخش دوره عالی و دوره تهيه تقسيم می شود  .دوره عالی به سه شعبه ادبی ،رياضی و
طبيعی تفکيک می شود که در هر شعبه درسهاي تخصصی مربوط به رشته خود را آموزش می بينند  .عالوه
بر فرا گيري دورس دوره متوسطه "،دروس تخصصی اصول تعليم و تربيت براي حرفه معلمی" نيز آموزش داده
می شود.دوره تخصصی تعليم و تربيت در دارالمعلمين عبارت بود از "منطق و فلسفه قديم و جديد و عرفه
النفس(يا روانشناسی)و علم اخالق و اصول تعليم و تربيت"  .فارغ التحصيالن دوره عالی می توانستند به عنوان
معلم در مدارس متوسطه يا دارالمعلمين ابتدايی به تدريس بپردازند.دوره تهيه يک دوره چهار ساله بود و
شاگردان اين دوره از ميان فارغ التحصيالن دوره شش ساله ابتدايی انتخاب می شدند .در اين دوره شاگردان
دروس دوره متوسطه را آموزش می ديدند.فارغ التحصيالن اين دوره در صورتی که مايل به تحصيل در دوره
عالی نبودند می توانستند بعد از گذراندن دوره علمی و عملی اصول تعليم و تربيت به عنوان معلم مدارس
ابتدايی مشغول به تدريس شوند(.اساسنامه دارالمعلمين)1302،
در اساسنامه  1302دارالمعلمين تغييراتی نيز در ساختار اداري و نحوه مديريت دارالمعلمين اعمال می شود.
براي نحوه اداره و مديريت دارالمعلمين،شورايی متشکل از اعضاي هيات علمی و اداري معين می شود که
مسئول کليه امور دارالمعلمين و "حافظ منافع و مصالح مدرسه" است .حدود اختيارات اعضاي دارالمعلمين و
بخصو

رييس دارالمعلمين از سوي اين شوراي تعيين می شود .رياست اين شورا با رييس دارالمعلمين است.
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اعضاي دارالمعلمين شامل  -1هيات اداري -2معلمين(مدرسان) دوره عالی  -3معلمين(مدرسان) دوره تهيه
است.براي هر يک از اعضا شرايط سنی و اجرايی و آموزشی نيز معين می شود.عالوه بر اين عموم اعضا بايد
معروف به حسن خلق بوده سابقه تقصير اداري و محکوميت جنايی و جزايی نداشته باشند .در اين اساسنامه
اختياراتی چون  :پيشنهاد معلمين و اعضاي جديد به شوراي مدرسه،رسيدگی به طرز تدريس و اوضاع اخالقی
مدرسه،تعيين امور مالی و اداري به مدير مدرسه داده می شود .وظايف نظم داخلی مدرسه نيز به ناظم سپرده
می شود و وظايف دفتر دار نيز به طور رسمی معين می شود و نيز يک طبيب و يک کتابدار نيز به کادر اداري
مدرسه اضافه می شود.براي نظارت بر فعاليتهاي دارالمعلمين بازرسی(مفتشی) از سوي وزارت معارف و به
نمايندگی از شوراي عالی معارف انتخاب می شود اين بازرس وظيفه دارد هر ساله گزارشی از امتحانات ساليانه
و رسمی ،اوضاع مدرسه و امور مالی مدرسه به وزارت معارف ارائه دهد( .اساسنامه دارالمعلمين)1302،
در اساسنامه(1302ش) دارالمعلمين بر تربيت معلمانی "واجد شرايط" براي مدارس تاکيد می شود .اغلب
اين شرايط بر ويژگی هاي اخالقی معلم تاکيد دارند .در ماده هجدهم اساسنامه در باره نظم داخلی دارالملعمين
و روابط معلمين و متعلمين اين مرکز آمده است که «:نظم داخلی و روابط معلمين و اعضاي مدرسه با متعلمين
بايد به نحوي باشد که متعلمين را به جرات در درستی و امانت و ديانت و وقار و متانت و عزت نفس و شرافت
و حيا و مهر و رافت و حسن تکلم و ادب و مقيد به انجام تکليف و وارستگی از عموم االيشهاي زشت و مذموم
و ساير شرايط الزمه در اخالق معلمين و مربيان اطفال و جوانان عادت دهد و طريق رفتار متعلم عمال بايشان
بياموزد و تنبيهات بدنی بکلی ممنوع و اولين درجه تنبيه نصيحت خصوصی و اخرين درجه اخراجی قطعی
است در عون هيچگونه فشار و اخالق معفو نخواهد بود و هيچ مالحظه جز شرايط حسن تربيت از اجراي اين
درجات از تنبيه اخالقی مانع نخواهد شد(».اساسنامه دارالمعلمين)1302،
در سال 1307ش به دليل افزايش فارغ التحصيالن مقاطع ابتدايی و رشد شاگردان مدارس متوسطه  ،لزوم
تربيت معلم براي مقاطع متوسطه بيشتر احساس شد.بدين منظور دارالمعلمين مرکزي به دو شعبه دارالمعلمين
مقدماتی و دارالمعلمين عالی تقسيم شد.وظيفه دارالمعلمين مقدماتی تربيت معلمان مقاطع ابتدايی و
دارالمعلمين عالی نيز موظف شد معلمان مقاطع متوسطه را تامين نمايد .اساسنامه مجزايی نيز براي
دارالمعلمين عالی به تصويب شوراي عالی معارف رسيد .به موجب اين اساسنامه ،دارالمعلمين عالی به دو بخش
علمی و ادبی تقسيم شد.قسمت علمی ان شامل سه شعبه طبيعی رياضی و فيزيک و شيمی و قسمت ادبی ان
شامل دو شعبه ادبيات فارسی و فلسفه و تاريخ و جغرافيا بود شرط ورود به دارالمعلمين عالی داشتن ديپلم
متوسطه و دوره تحصيل در ان سه سال بود.در هنگام ورود به اين مرکز گواهی سالمت مزاج و حسن اخالق از
داوطلبان مطالبه می شد .دوره تحصيالت در دارالمعلمين عالی سه سال است که در دو سال اول به اموزش
دروس اختصا

داشت و در سال اخر هر يک از محصلين بايد الاقل يک و نيم ماه در مدارس متوسطه مطابق

دستورات مدرسين دارالمعلمين تدريس نمايند .جزييات دروس در سنوات مختلف و تعيين جزييات و ساعات
تدريس و دوره عمليات(عملی) با نظر شوراي معلمين(مدرسين) و تصويب وزارت معارف بود .دروس حکمت
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تعليم و تربيت ،متدولوژي و فلسفه اخالق(معرفه النفس) دروس مشترک همه رشته ها محسوب می شود .به
محصلينی که از عهده امتحانات بر می امدند ليسانس ان رشته اعطا می شد صاحبان اين مدارک از حق
تدريس در دوره دوم متوسطه برخوردار می شدند .چون در دارالمعلمين عالی براي همه رشته ها مدرسان کافی
نبود تصميمی اتخاذ شد که مدرسانی از فرانسه براي تدريس در دارالمعلمين عالی به استخدام وزارت معارف
در ايند همچنين براي تامين مدرسان درالمعلمين مقدماتی و عالی در همين سال( )1307مقرر شد  35درصد
از دانشجويانی که براي تحصيل به اروپا اعزام می شوند در "رشته معلمی" به تحصيل بپردازند.تا اينکه در سال
 1312با تصويب قانون تربيت معلم دارالمعلمين مقدماتی و عالی در قالب دانشسراهاي مقدماتی و عالی به
فعاليتهاي خود ادامه دادند و در اساسنامه و برنامه هاي درسی تربيت معلم تغييراتی اتفاق افتاد.
نتیجه گیری
اين مقاله تالشی براي معرفی دارالمعلمين( )1297به عنوان اولين نهاد رسمی تربيت معلم در ايران
بود.همانطور که اشاره شد دارالمعلمين سومين مرکز آموزشی مهم بعد از دارالفنون و مدرسه سياسی در ايران
است ولی بسيار کمتر از اين دو نهاد آموزشی مورد توجه پژوهشگران تربيتی قرار گرفته است.با تاسيس و
گسترش مدارس جديد و لزوم تربيت معلمانی براي اين مدارس ،دارالمعلمين توسط وزارت معارف برپا شد.اين
مقاله به فرايند تشکيل دارالمعلمين،شيوه پذيرش دانشجو ،برنامه درسی و ساختار اداري دارالمعلمين پرداخته
است .دارالمعلمين اولين مرکز اموزشی بود که به طور رسمی و تخصصی به تربيت معلمانی ماهر و متخصص
پرداخت.همه فارغ التحصيالن مدارس ابتدايی و متوسطه ميتوانستند در امتحان ورودي اين مدرسه شرکت
کنند و بعد از گذراندن دروس عمومی تخصصی و مهارتی به عنوان معلم در مدارس ابتدايی يا متوسطه مشغول
به تدريس شوند .برنامه درسی اين مرکز اموزشی ترکيبی از دروس عمومی تخصصی و مهارتی بود که همه
شاگردان موظف بودند اين دروس نظري و عملی را تحصيل کنند و در امتحانات اخر سال شرکت کرده و در
صورت قبولی به پايه هاي باالتر بروند .شرط فارغ التحصيلی از دارالمعلمين شرکت در امتحان نهايی و قبولی
در اين امتحان بود.از ويژگی هاي برجسته دارالمعلمين اين بود که علوم تربيتی ،دانش روان شناسی و فن
تدريس براي اولين بار در اين مرکز تربيتی به شاگردان اموزش داده می شود و همه شاگردان مدرسه موظف
به فراگيري اين علوم بودند.دانشجويان دارالمعلمين پس از طی دوره ها و قبولی در امتحان نهايی از اين مدرسه
فارغ التحصيل می شدند و پس از فارغ التحصيلی به انان تصديق نامه معلمی اعطا می شد که ميتوانستند در
مدارس دولتی به تدريس و آموزش اشتغال ورزند.معلمان دارالمعلمين ترکيبی از معلمان دارالفنون ،مدرسه
سياسی و فارغ التحصيالن دانشسراهاي تربيت معلم در فرانسه بودند.دارالمعلمين تحت نظر وزارت معارف و
شوراي عالی معارف قرار داشت و از نظر اداري-اموزشی شامل دو بخش تهيه که به تربيت معلمان ابتدايی می
پرداخت و بخش عالی که وظيفه تربيت معلمان متوسطه را برعهده داشت.امور اداري و آموزشی تحت مديريت
رياست مدرسه بود که از سوي وزارت معارف انتخاب می شد براي ايجاد نظم و انضباط نيز ناظمی براي مدرسه
گمارده شده بود.دفتر دار نيز مسئول امور اداري مدرسه محسوب می شد.معلمان مدرسه نيز ترکيبی از معلمان
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قديمی دارالفنون و مدرسه سياسی و معلمان فارغ التحصيل از فرانسه بودند.دارالمعلمين عالوه بر فعاليتهاي
تربيتی و اموزشی به انتشار مجالت تربيتی چون اصول تعليمات()1298و مجله تعليم و تربيت()1304پرداخت
که نقش بسيار مهمی در توليد و انتشار علوم تربيتی و دانش روان شناسی در ايران داشت .فعاليت دارالمعلمين
با اندکی تغييرات تا سال  1312ادامه داشت تا اينکه با تصويب قانون تربيت معلم در سال  1312تربيت معلم
به شيوه هاي ديگري در دانشسراهاي مقدماتی و عالی تربيت معلم به حيات خود ادامه داد.
منابع
اساسنامه دارالمعلمين()1297
اساسنامه دارالمعلمين()1302
اساسنامه درالمعلمين عالی()1307
آدميت،فريدون()1378امیر کبیر و ایران،تهران انتشارات خوارزمی
پهلوان چنگيز()1382ریشه های تجدد،تهران:قطره

درانی کمال()1383تاريخ آموزش و پرورش ايران قبل و بعد از اسالم تهران انتشارات سمت
دولت ابادي يحيی (،)1361حيات يحيی،تهران فردوسی،جلد اول
راپورت منصورالسلطنه(1329ق)در باب وضعيت معارف و مدارس جديده.
سياسی علی اکبر()1366گزارش يک زندگی،لندن:پاکا پرينت.
صديق عيسی(1337ق)نه کنفرانس در اصول تعليمات عملی،؟؟
صديق عيسی()1354تاريخ فرهنگ ايران،تهران:چاپ زيبا.
صديق عيسی()1340يادگار عمر ،تهران :سازمان سمعی و بصري.
قانون تربيت معلم( )1312
قانون اساسی فرهنگ)1290(،
مجله اصول تعليمات()1298
مجله تعليم و تربيت()1317-1305
محبوبی اردکانی ،حسين ()1354تاريخ موسسات تمدنی جديد در ايران،تهران :انجمن دانشجويان دانشگاه تهران.
مشايخی محمد()1355تاريخ تربيت معلم ،تهران:امير کبير.
يغمايی اقبال()1375وزيران علوم ومعارف و فرهنگ ايران،مرکز نشر دانشگاهی:تهران.
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-1دکترای تخصصی برنامه ریزی درسی  ،مدرس دانشگاه فرهنگیان کردستان
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-2دکترای تخصصی روان شناسی  ،مدرس دانشگاه فرهنگیان کردستان
 -3دکترای فلسفه تعلیم وتربیت  ،مدرس دانشگاه فرهنگیان کردستان
چکیده
هدف از پژوهش حاضییر بررسییی و مطالعه تطبيقی نظام تربيت معلم با تاکيد بر شییيوه هاي گزينش ،آموزش
وتربيت معلم درکشیییورهاي ايران ،ژاپن و آمريکا می باشییید .پژوهش با توجه به هدف کاربردي بوده و از نظر
ماهيت  ،توصییيفی -زمينه اي می باشیید .در اين پژوهش شییيوه هاي انتخاب وگزينش معلمان در ابعاد دانش،
نگرش و مهارت با  14گويه و شيوه هاي آموزش و تربيت معلمان براساس صالحيت هاي عمومی و تخصصی
با  15گويه مورد مطالعه قرار گرفته اند .براي گردآوري اطالعات ازروش هاي سیییند کاوي  ،مطالعات کتابخانه
اي وتحليل محتواي ا سناد و مدارک  ،گزار شهاي تحقيقی و ج ستجو در پايگاه هاي اطالع ر سانی مرتبط در
شبکه جهانی اينترنت مانند يونسکو وسايتهاي وزارت آموزش و پرورش کشورهاي مورد مطالعه استفاده شده
اسییت  .يافته هاي حاصییل از مطالعات تطبيقی نشییان داد که درکشییورهاي مورد مطالعه (آمريکا و ژاپن) در
478

فرآيند انتخاب داوطلبان به سییه بعد دانش ،نگرش و مهارت توجه ويژه اي شییده؛ در حالی که درايران به بعد
دانش و مهارت داوطلبان در فرآيند انتخاب تا حدودي توجه شده و به بعد نگر شی آنان ا صالً توجهی ن شده
اسیییت  .همچنين درکشیییورهاي مورد مطالعه (آمريکا و ژاپن) در فرايند آموزش و تربيت دانشیییجومعلمان به
صالحيت هاي عمومی و تخصصی کامالً توجه شده است؛ در حاليکه در ايران نسبت به اين کشورها ،صالحيت
هاي عمومی و تخصصی کمتر مورد توجه واقع شده است .
کلید واژه ها  :نظام تربيت معلم  ،شيوه هاي گزينش وآموزش ونگهداشت معلم  ،ايران ،ژاپن ،آمريکا

مقدمه
رشد و توسعه نظام هاي آموزش و پرورش يکی از وجوه مشخص و بارز عصر ماست ،به طوري که تقاضا براي
ک سب دانش ومهارت هاي گوناگون افزايش چ شمگيريافته و اين د ستگاه را به يک نهاد گ سترده تبديل نموده
اسییت  .يکی از بخش هاي مهم آموزش و پرورش هر جامعه سییازمانی اسییت که در آن معلمان مورد نياز دوره
هاي تح صيلی ،تربيت می شوند که قادرند با دانش و مهارتی که ک سب کرده اند چهره سازمان هاي آموز شی
را دگرگون سازند و فضاي مدارس را به فضاي محبت ،رشد و بالندگی روح افزا و لذت بخش مبدل کنند (ژان
پياژه به نقل از مهرمحمدي.)71 :1379 ،
به زعم بسياري از صاحب نظران ،هيچ جامعه اي در اصالح مشکالت مردم توفيق نخواهد يافت مگر از مجراي
تعليم و تربيت ،که در رأس آن تربيت معلم قرار دارد .بدون وجود معلمان ماهر و شايسته حتی بهترين و غنی
ترين مواد آموزشییی بال اسییتفاده خواهند ماند .نکته قابل توجه اين مطلب اسییت که ،کيفيت تربيت در مراکز
تربيت معلم کيفيت تربيت در مدارس را تبيين می کند  .اگرمراکز يا مؤسیییسیییه هاي تربيت معلم اوضیییاع
م ساعدي براي انتخاب و تربيت معلم مطلوب فراهم کنند و شخص داوطلب واجدخ صايص الزم با شد و خوب
ياد بگيرد؛ يعنی مهارت هاي ضییروري براي آموزش و و پرورش موفق را کسییب کند ،در اين صییورت خواهد
توانست معلمی موفق باشد که طبعاً افراد موفقی را به بار می آورد .هر چند پيچيدگی شخصيت انسان از يک
طرف و وجودنيازهاي مختلف اجتماعی -اقتصیییادي و فرهنگی در دنياي امروز ،امر تربيت را در ابعاد گوناگون
ذهنی ،مهارتی ،معنوي و هنري بسيار دشوار ساخته است ،با وجود اين ،معلمين از عناصر اصلی و مهم تعليم
و تربيت هر کشوري می باشند که می توانند سبب افزايش يا کاهش کميت و کيفيت آموزش و پرورش گردند
و با پرورش اسیییتعدادهاي فرزندان اين ملت و تعليم آنان به علوم وفنون مختلف ،جامعه را به سیییمت اهداف
عاليه خود سوق دهند .لذا با توجه به نقش حساسی که سازمان آموزش و پرورش بر عهده
دارد ،انتخاب و آموزش معلمان از ضروريات محسوب می گردد.
يکی از اقداماتی که موجب بهبود کيفيت ،کارآيی و اثربخشییی نظام آموزشییی می شییود ،انتخاب درسییت و
شییايسییته معلمان می باشیید؛ چرا که يکی از اولين و در عين حال مهمترين اقدام ها در مجموعه فعاليتهاي
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مربوط به تأمين احتياجات نيروي انسانی هر سازمان ،انتخاب افراد اليق می باشد(نديمی و بروج، 1385 ،
 . )202کار شنا سان برنامه ريزي و م سئوالن آموز شی با ا ستدالل کامالً منطقی ويژگی ها و شرايط داوطلبان
تدريس را پيش بينی می کنند ،اما در عمل ،اکثر جوانانی که آمادگی و صییالحيت بيشییتر دارند و از اسییتعداد
بهتري بهره مند ه ستند به ر شته ها و م شاغل ديگري جذب می شوند و اغلب گروهی با ويژگی هاي فردي
ال
احتماال در سطح پايين تر براي تح صيل در مراکز تربيت معلم داوطلب می شوند .در نتيجه اين عوامل ،عم ً
فاقد آن مجموعه شرايط ايده آلی هستند که براي اشتغال در کار آموزش در نظر گرفته می شود .بديهی است
که در اين صورت در امر انتخاب و تربيت معلم از پايه و آغاز کار نوعی س ستی پديد می آيد (معيري:1385 ،
. ) 10
رو شن ا ست که تال شهاي مربوط به تأمين کادر آموز شی با مرحله انتخاب به پايان نمی ر سد .بی گمان افراد
منتخب هرچند که بهترين عنا صر گروه متقا ضی با شند ،هنوز معلم شاي سته و کار آزموده ني ستند و بايد از
طريق گذراندن دوره تربيتی و تخصییصییی سییودبخش براي قبول مسییؤوليت در مدرسییه آماده شییوند .بنابراين
دومين مرحله تأمين نيروي انسییانی تحت عنوان « تربيت و آماده سییازي » مطرح می شییود .آماده شییدن
داوطلبان خدمت آموزشی از يک سو به وجود برنامه هاي درسی معتبر و مفيد بستگی داردواز سويی ديگر به
اجراي برنامه هايی در جهت مطلوب می باشییید تا از اين طريق ويژگی هاي الزم در اشیییتغال به کار انتخاب
شییدگان را فراهم آورد ( معيري  . ) 112 : 1385 ،بنابراين ،دورانی که شییاهد سییتيز خالقيت هاي ذهنی و
فناوري هاي برتر اسییت و قدرت هاي جهانی همه عزم و همت خود را در جهت شییناسییايی ،جذب و تربيت
کودکان و نوجوانان خالق صرف می کنند و براي اين منظور از برجسته ترين شخصيت هاي فهيم ،هوشمند و
خالق در امر معلمی و مربيگري بهره می گيرند ،بايد به انتخاب و تربيت معلمان توجه بيشیییتري داشیییت و
بهترين شيوه رابراي انتخاب معلمان به کار برد.
جامعه ايرانی شییاهد تحولی عميق و همه جانبه اسییت .مردم ايران خصییوصیاً نسییل جوان که مخاطبان اصییلی
وزارت آموزش وپرورش می باشد ،خواهان اصالحات اساسی و مؤثرند و براي تحقق اصالحات وجود آموزش و
پرورش قوي با معلمان کارآمدضییروري اسییت که بتوانند بينش ها و دانش ها را براي جامعه تضییمين کنند و
رسالت نشر علم را ادا نمايند .اما آماده سازي معلمان وبهسازي آنها مستلزم کوششی درازمدت و پی گير است
تا خواست هاي پيچيده اي که امروز در مورد معلمان مطرح می شود برآورده سازد .اين امر کوشش وسيعی را
در زمينه آموزش معلم ايجاب می کند .ايجاد مجموعه ظرفيت ها در معلمان (دانش ،مهارت ونگرش) لزوماً
يک بعد پرورشیییی جهت کسیییب مهارتهاي الزم براي انجام وظايف خا را در بر دارد  .در حال حاضیییر
وجودکاسیتی هايی در نظام تربيت معلم و عدم توجه دقيق و همه جانبه به اين امر مهم باالخص در انتخاب و
تربيت معلمان ابتدايی کشورمان در مقايسه با نظام تربيت معلم ممالک پيشرفته ،انديشمندان و صاحب نظران
اين حيطه را نگران کرده و الزم ا ست ت صميم گيرندگان ا صلی نهاد تعليم و تربيت شاخص ها و مالک هاي
معتبري را براي انتخاب ،تربيت ،نگهداري و استخدام معلمين مدنظر قرار دهند .لذا پژوهش حاضر سعی برآن
دارد با برر سی تطبيقی شيوه هاي گزينش ،آموزش و تربيت آنان در ک شورهاي ژاپن و امريکا با ايران ،زمينه
هايی را فراهم سازد تا ازطريق استقرار نظام ملّی تربيت معلم و توسعه دانشگاه فرهنگيان ،ايجاد سازوکارهاي
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الزم براي جذب و حفظ ا ستعدادهاي بر تر،ايجاد انعطاف در برنامه در سی تربيت معلم و برنامه ريزي در مورد
کارآموزي و کارورزي دانشیییجومعلمان ،موجب تحول در حوزه تربيت معلم گرديده و از اين طريق گامی مؤثر
در پيشبرد اهداف آموزش و پرورش کشور برداشته شود.
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
تو سعه و باز سازي تحول زا و ا صالحات ري شه اي در هر نهادي نيازمند ا ستفاده از تجارب آنانی ا ست که با
صرف
زمان و سییرمايه گذاري هاي فراوان اين تجارب را به دسییت آورده اند .در اين ميان بی شییک چون « تربيت
معلم » با تمام جنبه هاي حيات يک جامعه سر و کار دارد؛ بي شتر از هر نهادي نيازمند بهره گيري از تجارب
ديگران است ،تا دريابد ممالک ديگر براي رفع معضالت خويش در گذشته چه تدابير و اقداماتی را اتخاذ کرده
اند .باالخص به تجارب کشییورهايی چون ژاپن و آمريکا که شییغل معلمی در آن ممالک به صییورت يک حرفه
قابل احترام و جاذب از نظر شییأن و موقعيت اجتماعی باقی مانده اسییت و کارايی معلمان آن از جمله عوامل
مؤثريست که اين ممالک را به عنوان جوامع پيشرو در بسياري زمينه ها در دنيا معرفی کرده است .لذا ويژگی
هاي نظام تربيت معلم ژاپن و آمريکا در دو بعد گزينش و تربيت معلم به عنوان ممالکی که ر شد و ترقی خود
را درتمامی جنبه هاي اقتصادي ،اجتماعی ،سياسی و فرهنگی و نظايرآن مديون معلمان کارآمد و پرصالحيت
خود می دانند ،ارائه می گردد؛ با اين هدف که از تجارب و اندوخته هاي اين ک شورها در جهت ساختن نظام
نوين « تربيت معلم » بهره گرفته شود .اين ويژگی ها نه به منظور تقليد بدون تفکر ،بلکه به جهت شناخت
راههايی که ديگران طی کرده اند و به موفقيت هاي چشیییمگيري نيز نائل آمده اند ارائه می گردد تا با مدنظر
قرار دادن اين تجارب و تطبيق آن با ويژگيهاي تربيت معلم کشیییورمان به عنوان تدابير موفقيت آميز و رفع
کاستی ها و تنگناها ،در آينده مورد استفاده قرار گيرد.
 -2-1نگاهی گذرا بر آموزش و پرورش ژاپن
در سییال  1896ميالدي « ميجی » ،حکومت فئودالها را که در حدود  250سییال اداره امور ژاپن را در دسییت
داشییتند ،برانداخت و حکومتی مرکزي و مقتدر پديد آورد .او به آموزش و پرورش ملت ژاپن همت گماشییت و
موضییوع تعليمات عمومی و آموزش حرفه اي را مورد توجه قرارداد .از آن جا که جنگ هاي جهانی خسییارت
ب سيار سنگينی را بر ژاپن وارد ساخته بود ،ا ستقالل آن ازميان رفت و تحت الحمايه ک شورهاي پيروز جنگ
جهانی دوم قرارگرفت  .سرانجام پس از ا ستقالل ژاپن در سال  ، 1952مردم ساالري در ک شور جان گرفت،
فرآيند مدرن سازي در ژاپن آغاز شد و آموزش همگانی از شش به نه سال افزايش يافت(الما سی) 1382 ،
پس از تصیییويب قانون شیییوراهاي آموزش و پرورش به ترتيب در سیییالهاي  1948و  1949الگوي جديدي از
مديريت آموزش در ژاپن معمول گرديد .بر طبق اين قوانين مردم نواحی می توانستند اعضاي شوراهاي محلی
آموزش و پرورش را رأس یاً انتخاب کنند و اعضییاي اين شییوراها در اداره امور آموزش و پرورش منطقه ي خود
نقش مهمی را ايفا می کردند  .تعيين بودجه مدارس ،برنامه هاي آموزشی ،انتصاب معلمان و کارکنان آموزشی
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و نظارت بر تعليمات در مدارس دوره ي ابتدا يی به عهده شیییوراهاي محلی آموزش و پرورش بود .اين الگوي
مديريت که بعد از جنگ دوم جهانی و با تو صيه و اعمال نظر آمريکايی ها درژاپن معمول شد ،پس از گذشت
چندين سال دستخوش تغييراتی چند قرار گرفت  .امروزه اداره امور آموزش و پرورش ژاپن در سه سطح ملی،
ايالتی و شییهري متمرکز اسییت و وزارت آموزش ،علوم و فرهنگ در حکم دسییتگاه مرکزي ،مسییؤليت اداره
امورآموزش و پرورش را بر عهده دارد .اکنون ژاپن در حال گذر از يک کشیییور توسیییعه يافته به يک کشیییور
پيشییگام در زمينه آموزشییی می باشیید  .ژاپن  47ايالت دارد که اداره آموزش و پرورش هر يک از ايالت ها به
عهده ي هيأتی مت شکل از پنج ع ضو ا ست که فرماندارآنها را براي مدت چهار سال انتخاب می کند و مجلس
ايالتی نيز بايد آن را تأييد کند( .آقازاده .) 33 : 1381 ،پس از اسییتقرار نظام نوين آموزش و پرورش در سییال
 1873ميالدي در ژاپن ،اين کشیییور همواره با جديت تمام برنامه هايی را براي پيشیییرفت نظام خويش دنبال
کرده اسیییت .يکی از اين برنامه ها که طبق اذعان برنامه ريزان پيوسیییته از اولويت برخوردار بوده؛ اتخاذ
معيارهايی سنجيده و به اجرا گذاشتن سياست هايی براي ارتقاي کيفيت کاري معلمان
بوده است  ،بدين سبب تربيت معلم به صورت سازمان يافته و منظم از همان سال با تأسيس دانشسراي توکيو
آغاز شد و واحدهايی ازآن نيز در هر يک از اياالت ،منح صراً به تربيت معلم ابتدايی پرداختند .دان ش سراهاي
عالی هم که در برخی مناطق ايجاد شده بودم سئوليت تربيت دبير دوره اول دبير ستان را پذيرفتند .اين و ضع
ادامه داشییت تا اينکه بعد از جنگ دوم جهانی همگام با دگرگونی هاي اسییاسییی در سییاير زمينه ها ،تحوالتی
عظيم نيز در آموزش و پرورش ايجاد گرديد ،باالخص که آرمان « برابري فرصییت هاي آموزشییی » نيز به نوبه
خود مطرح شییده بود .از جمله اين دگرگونی ها آن بود که تربيت معلم در مدارس عالی و دانشییگاهها متمرکز
شد و طول دوره آموزش نيز به چهار سال افزايش يافت ،پشتوانه قانونی اين کار نيز در سال  1949ميالدي با
تصويب قانون « اعطاي گواهينامه کارکنان آموزشی » فراهم آمد و مدارس عالی و دانشگاهها موظف به اجراي
برنامه هاي چهارسییاله تربيت معلم شییدند ( درکی  . ) 127 : 1384 ،می توان گفت نظام تربيت معلم ژاپن از
سه خصيصه برخوردار است .1 :بر اساس اعطاي گواهينامه معلمی پايه گذاري شده است؛  .2تربيت معلمين
فقط در دانشییگاهها و مدارس عالی صییورت می گيرد؛  .3نظام تربيت معلم باز و آزاد اسییت(نفيسییی ،به نقل
ازدرکی.) 1384 ،آنچه م سلم ا ست ک شور ژاپن نيک دريافته ا ست که موفقيت يا شک ست آموزش در مدارس
قبل از هر چيز به کارآيی و توانمندي معلمان آن کشییور بسییتگی دارد و اين کيفيت کاري معلمان اسییت که
بيش از هر عامل ديگري از قدرت سازندگی يا تخريب برخوردار است .
 -2-1-1چگونگی انتخاب معلمان ابتدایی در ژاپن
از دهه  1970به علت ر شد کمی مدارس و شمار فراوان دانش آموزان ،نهاد آموزش و پرورش نتوان ست افراد
واجد شییرايط رابراي معلمی جذب نمايد .اما به تدريج از سییوي وزارت آموزش و پرورش ضییوابطی در زمينه
گزينش و ا ستخدام معلمان شاي سته به ويژه براي مدارس ابتدايی م شخص شد .از آن پس اقداماتی در جهت
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ارتقاي سییطح معلومات و دانش حرفه اي معلمان کشییور به عمل آمد و اسییتخدام معلمان با درجه تحصییيلی
دان شگاهی (لي سانس و باالتر از آن ) در اولويت قرار گرفت (آقازاده .)181 : 1381 ،در ک شور ژاپن نخ ستين
شرط گزينش معلم دارا بودن «گواهينامه صالحيت » می باشد و آن گواهينامه اي است که شوراي آموزش
و پرورش صادر می کند و بر دو نوع دائمی و موقتی و به دو درجه يک و دو تقسيم می شود گواهينامه موقت
مخصو

کسانی است که يک دوره سه ساله را طی کرده باشند .براي اشتغال معلمان (کودکستان ،ابتدايی و

دوره اول متو سطه ) دارا بودن درجه لي سانس و براي ا شتغال معلمان دوره دوم متو سطه دارا بودن درجه فوق
ليسانس الزامی است( .تسوکادا  .. )2008 ،آنچه که بايد به خاطر داشت اين است که متقاضيان حرفه معلمی
قبالً دوره کسب مدارک دانشگاهی و دوره آموزش عملی(کارآموزي) را گذرانده و دانش کافی براي تدريس را
کسب کرده باشند ( شينبوري  . )2006 ،دانشجويان واحدهاي الزامی براي دريافت انواع گواهينامه صالحيت
معلمی در مورد مواد مرتبط با تعليم و تربيت را می توانند به صورت زيراخذ نمايند :الف) از دان شگاههايی که
با مجوز وزارت آموزش و پرورش مجاز به صییدورگواهينامه معلمی می باشییند  .ب) ازمؤسییسییاتی بدون مجوز
وزارت آموزش و پرورش ،اما به عنوان واحد انتقالی دانشیییگاههايی که داراي مجوز هسیییتند  .در هر صیییورت
اعطاي گواهينامه معلمی تو سط هرگروه يا دان شکده يا دان شگاهی منوط به اين ا ست که آن مؤ س سه قبالً از
وزارت آموزش وپرورش « مجوز صالحيت اعطاي گواهينامه » را اخذ کرده باشد .در وضعيت فعلی حدود 84
درصد از دانشگاهها و دانشکده هاي مقدماتی در ژاپن داراي دوره هايی هستند که چنانچه دانشجويان آنها را
بگذرانند قادر به دريافت گواهينامه معلمی خواهند بود (سرکارآرانی. )189 ، 1382 ،
م سئوليت انت صاب معلم براي مدارس ايالتی ،با شوراي آموزش و پرورش ايالت ا ست و معموالً آنها سالی يک
بار کنکور استخدام برگزار می کنند  .عالوه بر موارد آزمون کتبی که موضوعات عمومی وتخصصی را در بر می
گيرد ،از داوطلبان م صاحبه نيز به عمل می آورند (ماکی و ساتو  ) 2005 ،در مورد ر شته هاي تربيت بدنی ،
هنر و کارهاي عملی فنی « آزمون عملی کارگاهی » هم گرف ته می شیییود  .ن تايج اين امتحانات و نمرات
دانشییگاهی داوطلب دراسییتخدام وي مؤثر خواهد بود .از نکات عمده اسییتخدام معلمين در ژاپن شییيوه هاي
متنوع گزينش و بررسی سوابق کاري آنان است که منجر به پذيرش کسانی می گردد که توانايی ها و قابليت
هاي الزم را براي حرفه معلمی دارا هسیییتند .از جمله در اين زمينه می توان به آزمون اسیییتعداد و قابليت
تخمين ميزان فعاليت هاي فوق برنامه يا خدمات داوطلبانه آنان ا شاره کرد ( شاوردي  . ) 1385 ،هنگامی که
برگزيدگان کار خود را شروع می کنند از ا شتغال مادام العمر اطمينان دارند؛ زيرا م سئولين شهري و اداري
آموزش و پرورش در مورد انتخاب معلمان دقت بسیییيار کرده اند و براي نگهداري آنان مزاياي فراوان درنظر
گرفته اند .به همين دليل انفصال خدمت بسيار نادر است و معموالً فقط در صورت مشاهده رفتارهايی مغاير با
اصول اخالقی ،رخ می دهد ( .شيميزو .) 2003 ،
 -2-1-2چگونگی آموزش و تربیت معلمان ابتدایی در ژاپن
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در ژاپن دانشگاههاي تربيت معلم بسياري ايجاد شده اند که به تربيت معلم و پژوهش در زمينه هاي گوناگون
آموزش وپرورش می پردازند و با ارائه دوره هاي فوق ليسانس و باالتر شرايط الزم براي ادامه تحصيل معلمان
شاغل فراهم می آورند  .از شروط الزم براي ورود به حرفه معلمی دا شتن گواهينامه معلمی ا ست که به دوره
م شخ صی اخت صا

ندارد .فارغ التح صيالن دوره لي سانس گواهينامه اي دريافت می کنندکه اعتبار آن مادام

العمر است (آکائو و آرائی.)1993 ،
در صورتی که متقا ضيان ،در دان شگاهها يا مدارس عالی مجاز و معتبر تح صيل نکرده با شند ،وزارت آموزش و
پرورش از طريق برگزاري آزمون به دادن گواهينامه معلمی به آنان اقدام می کند .معلمان مدارس ابتدايی با
گذراندن دوره دو سیییاله آموزشیییی در يکی از مؤسیییسیییات آموزش عالی گواهی درجه دو دريافت می کنند
(سرکارآرانی.) 189 :1382 ،
معلمان مدارس ابتدايی در مؤ س سات آموزش عالی و دان شگاهها تربيت می شوند .برح سب مدت تح صيل که
براي معلمان دوره ابتدايی دو تا چهار سال می با شد ،دو نوع گواهينامه معلمی صادر می شود .گواهی درجه
دو ويژه کسانی است که مدت تحصيل آنان دوسال بوده است و گواهی درجه يک مخصو

معلمانی است که

دوره چهار ساله دانشگاهی را تمام کرده باشند.
دارندگان گواهينامه درجه دو معلمی می توانند در مدارس ابتدايی و دارندگان گواهينامه درجه يک نيز در
دوره اول متوسیییطه به کار معلمی اشیییتغال ورزند .طی کردن دوره هاي کليه موادي که در مدارس ابتدايی
تدريس می شوند براي معلمان مذکور الزامی است .دانشگاههاي فراوانی وجود دارند که « سيستم حداکثر »
را به کار می برند  .در اين روش دانشیییجويان موظف به انتخاب و مطالعه عميق تر و موثرتر تعدادي از دروس
می باشییند .به عبارت ديگر هر دانشییگاه بر اسییاس مقررات مربوط به اخذ درجات تحصییيالت دانشییگاهی،
دانشجويان تربيت معلم راوادار می کند واحدهاي بيشتري  ،از آنچه که به عنوان حداقل استاندارد تعيين شده
بگذرانند (شوراي انقالب فرهنگی . ) 1387 ،دروس و واحدهايی که براي تربيت و آماده سازي آنان در زمينه
آموزش و پرورش ارائه می گردد عبارتند از :ا صول آموزش و پرروش (  3تا  4واحد) ،روان شنا سی آموز شی و
کودک (  2تا  4واحد) ،روان شنا سی آموز شی نوجوان (  2تا  3واحد ) ،کاربردمواد آموز شی (  12تا  16واحد)،
روش تدريس (  2تا  3واحد) ،آموزش کودکسیییتانی (  8تا  12واحد) ،آموزش اخالق (  1تا  2واحد) و تمرين
دبيري (  2تا  4واحد ) .نکته قابل توجه آن اسیییت که هر واحد تمرين معلمی معادل يک هفته تدريس در
مدارس می باشیید  .ضییمن آن که براي اخذگواهينامه معلمی در مقطع ابتدايی گذراندن چهار هفته تدريس و
آموزش ،به عنوان کارورزي اجباري و الزامی است  .مدت اين دوره براي اخذ گواهينامه معلمی دوره اول و دوم
دبير ستان کوتاه تر می با شد و به دو هفته تدريس آموز شی محدود می گردد (ماليی نژاد و ذکاوتی: 1387 ،
 .) 45در کنار آموزش هاي قبل از خدمت ،آموزش ضیییمن خدمت و کارآموزي نيز جزء الينفک وظايف يک
معلم ژاپنی مح سوب می شود .به عبارتی تربيت و آماده سازي آنان صرفاً محدود به آموزش قبل از خدمت
نمی شیییود و وزارت آموزش و پرورش ،علوم و فرهنگ و همچنين هيأت هاي محلی آموزش و پرورش موظف
اند به طرق مختلف کارکنان آموزشی و کارکنان و کارمندان را ياري نمايند تا در زمينه آموزش ضمن خدمت
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کارآموزي فر صت هاي منا سبی در اختيارآنان قرار گيرد .مؤ س سات تحقيقات ا ستانی نيز عالوه بر بهره گرفتن
از کادر پژوهشییگران مؤسییسییه ،موقعيت هايی را فراهم می سییازند تا معلمان اسییتان به نوبه خود بتوانند در
فعاليتهاي پژوه شی م شارکت کنند .به طور مثال مؤ س سه تحقيقات آموز شی « توکيو » و مرکز شهرداري «
هيروشییيما » در قالب دوره هاي کوتاه مدت زير يک سییال معلمين را به همکاري دعوت می نمايند و آنان با
اسییتفاده از مأموريت و در قالب نوعی فرصییت مطالعاتی در مؤسییسییه اشییتغال می يابند و برروي پروژه هاي
تحقيقاتی جاري مؤسییسییه و يا پروژه ها ي جديدي که به آن عالقه مندند مشییغول به کار می شییوند .به اين
طريق با درگير سییاختن معلمين با فعاليت هاي تحقيقاتی  ،زمينه اي را براي بکارگيري يافته هاي پژوهشییی
در ميدان هاي عملی ياددهی -يادگيري فراهم می سییازد .بدين سییان آنان از ذهنيت دقيق و ماهيت تحقيق
برخودار خواهند (اگاوا و تاکاهاشی  .) 2004 ،به منظور تکميل برنامه هاي تربيت معلم در مؤسسات آموزشی
عالی معلمين آينده بايد متعهد به تدريس عملی در مدارس شییوند .براي اين منظور صییاحب نظران آموزشییی
يک دوره ي کارورزي در مدارس توسط معلمين راهنما برگزار می کنند .معلمان راهنما افرادي هستند که به
معلمين جديد کمک می کنند که خودشیییان را با موقعيت جديد انطباق دهند .عالوه بر معلمان راهنما ،براي
معلمان جديد دروس اختصاصی در جهت آمادگی آنها براي ورود به کالس در نظر گرفته شده است (منبوشو
 . ) 2006 ،معلمين باتجربه(راهنما) معلمان جديد را در روش تدريس ،انتخاب مواد آموزشیییی ،محدوديت
برنامه هاي آموزشی ،رفتار متقابل با دانش آموزان ،مديريت کالس درس ،استراتژي حل مشکالت ،راهنمايی و
م شاوره با دانش آموزان و همچنين در انجام چگونگی کارهاي مدر سه حمايت می کنند .اين راهنمايی ممکن
است رسماً توسط حضور يافتن در کالس يا از طريق بحث هاي غيررسمی يا از طريق سخنرانی ،يا ترکيبی از
اين موارد ،آموزش داده شود (اينگاکی و کادومی ) 2004 ،
 -2-2نگاهی گذرا بر آموزش وپرورش آمریکا
معلمان در آمريکا موقعيت اجتماعی و اقتصییادي شییايسییته اي دارند و انتظارات حرفه اي از آنان زياد اسییت .
توجه به شأن اجتماعی باالي معلم در اين کشور ،حرفه ي معلمی را در رديف نخستين اولويت هاي حرفه اي
قرار داده و جذب نخبگان جامعه رابراي اين حرفه امکان پذيرساخته است .شرايط آموزش و کسب گواهينامه
معلمين ابتدايی (دبستان ) از طريق دولتهاي ايالتی تعيين می گردد و نياز به امتحانات ورودي قبل از ورود به
تربيت معلم ارجحيت دارد .اولين گواهينامه آموزشی ،مدرک ليسانس همراه با کسب گواهينامه دانش ومهارت
معلمی می باشیید  .بيشییتر ايالت هاکسییب گواهينامه تکميلی که مبنی بر تجربه و آموزش اضییافی باشیید را
پيشنهاد می نمايند و بسياري از معلمين در اين سطح
مدرک فوق ليسییانس را دريافت می نمايند .تکميل و تداوم آموزش حرفه اي به منظورحفظ گواهينامه در 42
ايالت ضروري و الزم می باشد( شوراي انقالب فرهنگی  . ) 1378 ،دوره تربيت معلم براي تدريس در مدارس
ابتدايی  4سال ا ست .دو سال اول دوره تح صيالت عمومی و دو سال دوم در خالل کارورزي انجام می شود.
برنامه تدريس در کالج هاي تربيت معلم بيشییتر عملی و تجربی اسییت و از ايالتی به ايالت ديگر فرق می کند.
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در سییال  1987انجمن ملی اعتبارسیینجی آموزش معلمان در اياالت متحده مالک هاي معتبر و دقيق تري را
جهت آموزش معلمان ابتدايی تعيين کرد .اين انجمن در جريان مشیییخص کردن مالک ها در جهت تعيين
بهترين شيوه هاي آموزش و تربيت معلمان ا ستفاده می کند (گودالد  .) 2007 ،دان شجويان مدارس ابتدايی
از ميانگين  125ساعت برابر با  50ساعت به آموزش م شغول ه ستند .برنامه در سی دان شجويان دوره ابتدايی
شییامل روش هاي تدريس ،که طی آن تکنيک هاي عملی تدريس را آموزش می بينند ودروس اختصییاصییی و
پايه مانند تاريخ ،جامعه شنا سی ،فل سفه و حکمت و روان شنا سی تربيتی ا ست .دان شجويان دوره ابتدايی می
بايستی روش ها و فنون تدريس دروسی مانند ادبيات ،حساب ،تعليمات اجتماعی ،علوم ،هنر و موزيک را نيز
آموزش ببينند (هونيگ  ،به نقل از فراهانی. ) 1388 ،
طبق برنامه هاي آموزشییی اين مراکز ،دانشییجويان موظفند در چهار سییال تحصییيل ،براي تمرين تدريس به
مدارس بروند .اين کارورزي نه ماه به طول می انجامد و در پايان ،ازکار دانشیییجويان ارزيابی به عمل می آيد.
نمره ي کار آموزي عملی دانشجويان با نمرات آخر سال آنها جمع می شود و در صورت شايستگی ،به دانشجو
اجازه داده می شییودکه تنها براي سییه سییال تحصییيلی در دوره ابتدايی به تدريس بپردازند .پس از پايان اين
دوره ،او وظيفه دارد ،براي کسیییب اطالعات بيشیییتر و تکميل آموزش هاي خود ،مجدداً به مراکز تربيت معلم
مراجعه کند .معموالً اين کال سها که عنوان باز آموزي دارند درتاب ستان يا روزهاي تعطيل ت شکيل می شوند و
شرکت در آنها اجباري ا ست  .دان شگاه ک سانی را که در اين دوره ها به امتيازات مطلوب نائل می شوند براي
گذراندن دوره هاي فوق ليسانس و باالتر انتخاب می کند (انجمن پژوهش ملی . ) 2008 ،
 -2-3نگاهی گذرا به آموزرش و پرورش ایران
ايران ک شوري ا ست با هزاران سال سابقه تمدن و برخوردار از ان سان هاي ر شد يافته و متعالی که در طول
تاريخ پرفراز و ن شيب اين تمدن را شکل داده ،حفاظت نموده و تو سعه داده اند .بی شک ايجاد و تو سعه اين
تمدن عظيم مستلزم برخورداري از انسان هاي رشديافته ،آموزش ديده و انديشمند است که پرورش آنها جز
از طريق آموزش و پرور شی کارآ و مؤثر ممکن ني ست .اگر با اين نگاه آموزش و پرورش ايران را تحليل کنيم،
قدمتی به درازاي تاريخ تمدن ايران خواهيم يافت  .با برر سی تاريخ آموزش وپرورش ايران در می يابيم که در
ايران باستان سه عامل اوليه و اثرگذار در تعليم و تربيت عبارت بوده انداز :
 . 1طبيعت و و ضعيت جغرافيايی :طبيعت ايران (کوه ستانی ،د شت و کوير ،جنگل و )...مردمانش را در طول
تاريخ به سخت کو شی و نيرومندي ،قناعت و سازگاري ،تربيت تن و بهره گيري از عقل وادار ساخته و نظام
تعليم و تربيت اين کشییوردر طول تاريخ ،پرورش چنين خصییايصییی را مدنظر داشییته اسییت(صییديق.)1336 ،
همچنين نزديکی ايران به تمدن هاي چين ،هند و يونان و قراردا شتن اين ک شور بر شاهراه ارتباطی شرق و
غرب ،زمينه بهره گيري از دانش ،تمدن و هنر خاور و باختر را براي ايرانيان فراهم نموده اسیییت ( مرادپور ،
. ) 1390
 . 2آرا و عقايدي که آريايی ها با خود آورده بودند و زرد شت آنها را پيرا سته و من سجم کرده بود( نقش دين
در روندآموزش ) ،در مورد دين به عنوان عامل مهم و مؤثر در روند آموزش و پرورش بايد اذعان نمود که
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عليرغم حضور ديگراديان ،دين زردشت فراگيرتر بوده و نقش پررنگ تري ايفا نموده است .تعليم انديشه نيک،
گفتار نيک وکردار نيک در آتشکده ها و ديرها بعنوان مراکز تعليم و تربيت و ارائه آموزش هاي اخالقی ،جنگ
آوري و وطن دوستی به کودکان و سالخوردگان در اين مراکز از يک سو و تأکيد دين زردشت به اهميت تعليم
و تربيت،ازسوي ديگر نقش مهم دين درتدوين اهداف ،روش ها و محتواي آموزشی رابه خوبی نمايان می سازد
(کشاورزي به نقل از مرادپور. )1390 ،
 . 3دولت و نقش ويژه آن در آموزش و پرورش :از زمان تشییکيل حکومت مادها و شییکل گيري دولت متمرکز
براي اداره اين ک شور پهناور ،احتياج به افرادي اح ساس شد که آموزش ديده و قابل اعتماد با شند به گونه اي
که با و ظايف و ت کاليف خود آ گاه بوده و بتوان ند به آن ها ع مل کن ند ،از اين رو دو لت به ترب يت و آموزش
کارگزاران که غالباً فرزندان طبقات اشیییراف و ثروتمندان بودند ،همت گماشیییت .اين روند تعليم و تربيت در
دورهاي بعد متناسییب با شییرايط و مقتضییيات زمان اسییتمرار يافت و تکامل پيداکرد به گونه اي که در دوره
هخامنشيان تعليم و تربيت به صورتی منسجم تر در خانواده ،آتشکده وآموزشگاه هاي درباري انجام می شد و
در زمان سامانيان دب ستان و دان شگاه را براي تربيت خدمتگزاران صديق و اليق تأ سيس کردند تا از اين افراد
به نفع استمرار حاکميت خود نيز استفاده کنند .از زمان ظهور اسالم و استيالي عرب در آفريقا ،اروپا ،آسيا و
ايران به مدت  250سییال ايرانيان به يادگيري زبان و ادبيات عرب پرداختند و از نيمه قرن سییوم تا نيمه قرن
هفتم ،در زمان سلسله هاي بزرگ صفاريان،طاهريان ،آل زيار و آل بويه با بدست آوردن قدرت کافی و رهايی
از تسلط اعراب به زنده کردن فرهنگ و تمدن ايران و ترويج زبان پارسی پرداختند ( مرادپور . )1379 ،
پس از تأسییيس حکومت مشییروطه ،اهميت آموزش و پرورش بيش از پيش مورد توجه قرار گرفت و در سییال
 1328ه ق
مجلس وقت ،قانون اداري وزارت فرهنگ را تصییويب و سییازمان و رئوس وظايف اين وزارتخانه را به شییرح زير
معين کرد:
وزیر

اداره تعلیمات

اداره معارف

مدیر کل

هیات شورایی

اداره اوقاف

د ایره تحقیقات

دایره تفتیش

دایره محاسبات

شکل  : 1نمودار سازمانی وزارت فرهنگ در سال  1327ه ق
از اسفند  1299هی ی ش  ،نظام آموزش و پرورش نيز به تبع ساير تحوالت سياسی ،اجتماعی و فرهنگی جامعه
دچار دگرگونی اساسی شد و تصويب قانون شوراي عالی معارف در اسفند  1300هیییی ش اساسی ترين تحول
آموزش و پرورش در اين دوره به شمار می رود؛ چراکه  .1آموزش و پرورش نظام مند و سازمان يافته شد .2
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کليه امور فنی مدارس در يک شورا متمرکز شد  .3مدارس دولتی از حيث سازمان ،برنامه و امتحانات يکسان
شدند ( صديق . )1332 ،
 -2-3-1آموزش ابتدایی ایران
دوره ابتدايی به لحاظ رشیید ،تربيت و تکوين شییخصییيت کودکان دوره بسییيار مهمی اسییت .اين دوره را دوره
اطاعت ،تأديب  ،خالقيت و بروز اسیییتعدادهاي عمومی معرفی کرده اند ونام هايی همچون تعليمات ابتدايی ،
تعليمات اجباري ،آموزش همگانی و آموزش عمومی را به آن اختصیییا

داده اند (سیییازمان برنامه و بودجه ،

 ) 1375در ايران دوره ابتدايی هم از لحاظ کمی ( شییش پايه تحصییيلی ،تعداد معلمان ودانش آموزان ) وهم
کيفی (تأثيراتی که اين دوره در موفقيت تحصيلی دانش آموزان دردوره هاي بعدي تحصيلی و سراسر زندگی
) خواهد داشت  .از دوره هاي مهم تحصيلی به شمار می آيد .به دليل اهميت اين دوره است که در همه نظام
هاي آموزش و پرورش امروز دن يا (از جم له ايران) تأمين حق بهره م ندي افراد از آموزش اب تدايی و اي جاد
تسهيالت الزم براي تمامی کودکان از ضرورت ها و هدف هاي اساسی آموزش و پرورش به شمار آمده و مورد
تأکيد قرار گرفته است .تا قبل از سال  1300هییی ش آموزش عمومی غالباً در مکتب خانه ها انجام می گرفت
که هدف عمده آنها پرورش دين و اخالق و سوادآموزي ودانش اندوزي در قالب برنامه هاي در سی متفاوت و
متنوع از جمله خواندن قرآن ،تعليم الفبا ،کتب ادبی (گلستان ،بوستان ،ديوان
حافظ و ) ....و آموختن حديث بود .بعد از سال  1300هییییی ش بالفا صله پس ازت شکيل شوراي عالی معارف
قوانين مربوط به تشییکيل دوره ابتدايی تصییويب و ابالغ گرديد .به گونه اي که در سییال  1301طول مدت
تحصيالت ابتدايی  4سال تعيين شد ،اما در سال  1303مدت اين دوره به  6سال ارتقا يافت (مرادپور)1379 ،
.
دوره هاي تحصيلی در آموزش و پرورش ايران نيز با تحوالتی همراه بوده که جدول زير روند اين تحوالت را از
زمان تأسيس آموزش و پرورش به شيوه جديد (  1300ه ش) تاکنون نشان می دهد :
جدول  -1روند تحوالت دورههاي تحصيلی در آموزش و پرورش ايران
سال 1302

هی ش

دوره

دوره

ابتدایی

متوسطه

 6سال

 6سال

سال 1350

ابتدایی
 5سال

سال  1396هی ش

هی ش

راهنمایی متوسطه
 3سال

 4سال

متوسطه

ابتدایی
اول

دوم

اول

دوم

 3سال

 3سال

 3سال

 3سال

 -2-3-2چگونگی انتخاب معلمان ابتدایی در ایران
معلم يکی از عنا صر مهم و کليدي در برنامه درسی دوره ابتدايی مح سوب می شود .انتخاب ،جذب ،پرورش و
نگهداري معلم به عنوان ارزنده ترين منبع ا ستراتژيک در آموزش و پرورش نياز به تدابير آگاهانه ،برنامه ريزي
دقيق و اقدامات عالمانه دارد .پايگاه اجتماعی معلم در جامعه متأثر از اين فرايند چهارگانه (انتخاب ،جذب،
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پرورش ،نگهداري) و مؤثر بر کيفيت فعاليت هاي او درايفاي م سئوليت مهم و ح ساس معلمی ا ست .تحقيقات
متعدد ن شان می دهد در جوامعی که از معيارهاي سنجيده و متنا سب براي انتخاب و جذب معلمان ا ستفاده
می شود کارآيی و اثربخ شی معلمان آن جامعه بطور معنی داري ارتقا پيدا کرده ا ست ( شعبانی . )1383 ،
مسلماً در کشور ايران نيز متناسب با شرايط تاريخی ،فرهنگی ،اجتماعی و سياسی مالک ها و معيارهايی براي
انتخاب و جذب معلمان مدنظر قرار گرفته و براساس اين معيارها ،گزينش معلمان صورت پذيرفته است .يافته
هاي تحقيقی نشان می دهد که تا زمان تأسيس دارالمعلمين در سال  1297هییی ش  ،معلمان مکتب خانه ها
از ميان طالب کو شا و م ستعد به شرط اخذ گواهينامه کتبی ازطرف ا ساتيد شان انتخاب و اجازه تدريس در
مکتب خانه پيدا می کردند .از سال  1297ه ش با تأ سيس دارالمعلمين ودار المعلمات ،شرايط جديدي براي
انتخاب و استخدام معلمان تعيين و مصوب شد که از جمله آنها داشتن مدرک تحصيلی سالمت جسمانی و
روانی و عالقمندي به تدريس بود ( صییديق  .) 1336 ،اگرچه در دوره هاي مختلف شییاخص ها و مالک هاي
مختلفی براي گزينش و استخدام معلمان تعيين و ابالغ گرديد ،اما در همه اين مالک گذاري ها چند شاخص
ثابت را می توان شناسايی و به شرح زير معرفی نمود :الف .داشتن مدرک تحصيلی معين ب .عدم محکوميت
به قيام و اقدام عليه حکومت ج .وطن دوستی د .عدم اعتياد يا معروفيت به فساد ه .عالقه به شغل معلمی
اسیییترانگ (  ) 2004در مورد «چگونگی انتخاب معلم » به اين نتيجه رسیییيد که معلم را می توان به عنوان
عامل ا صلی و ب سيار مهم آموز شی در پي شرفت هاي دانش آموزان به ح ساب آورد و تاثير معلم برروي دانش
آموزان می تواند تا پايان عمر آنها ادامه داشته باشد .کالسن (  ) 2006در تحقيقی با عنوان « بررسی نظرات
مديران مدارس ابتدايی در مورد انتخاب معلم » انجام داد و به اين نتيجه رسیییيد که معلمان می بايسیییت از
صالحيت و شاي ستگی الزم ،تعهد ،شخ صيت جاذب ،تح صيالت عاليه و د ستاوردهاي علمی برخوردار با شند.
پس از م شخص شدن صالحيت هاي معلمی ،الزم ا ست نيازها م شخص شود  .در اين خ صو

الزم ا ست

تعدادافراد الزم التعليم معلوم گردد .تحقق اين امر به تعيين ر شد جمعيت ،دريافت آمار جمعيت زير  6سال و
توجه به گسترش سازمان در ابعاد مختلف نياز دارد .بدين گونه تعداد معلم مورد نياز از نظر کمی مشخص می
شود (عسگري. ) 1385 ،
در آموزش و پرورش ايران ،راه هاي مختلفی براي انتخاب و استخدام معلمان بکار گرفته می شود که می توان
به موارد زيرا شاره کرد .1 :دان ش سراها و مراکز تربيت معلم و دان شگاههاي تربيت دبيري؛  .2فارغ التح صيالن
دان شگاه ها از طريق آزمون هاي ادواري يا جذب نيروهاي حق التدريس و قراردادي و پيمانی؛  .3آموز شياران
نه ضت سوادآموزي پس از طی دوره مربوطه؛ .4دان شگاه فرهنگيان؛  .5سرباز -معلمان و سرباز -دبيران  .در
همه اين موارد انتخاب ،جذب و استخدام معلمان منوط به تأييد صالحيت افراد توسط نهاد گزينش آموزش و
پرورش و پس از طی مراحلی همچون مصاحبه ،آزمون و ...می باشد .
انتخاب دان شجو براي دان شگاه فرهنگيان از بين داوطلبانی که در آزمون سرا سري در کارنامه مجاز به انتخاب
ر شته هاي تح صيلی در اين دان شگاه می با شند ،برا ساس نمره کل باالتر و با توجه به نتايج صالحيت هاي
عمومی آنان و از طريق م صاحبه صورت می گيرد .بدين صورت که انتخاب بر ا ساس نمره کل حا صل از نمره
489

آزمون عمومی به عال وه  3برابر نمره آزمون اختصییاصییی (با توجه به ضییرايب دروس) تقسییيم بر مجموع کل
ضییرايب و بر اسییاس نتيجه مصییاحبه و بررسییی صییالحيت هاي عمومی وسییهميه اختصییاصییی صییورت می
گيرد.انتخاب رشته تنها در محدوده منطقه بومی امکان پذير است و داوطلبان به هيچ وجه حق انتخاب رشته
هاي منطقه غيربومی و استان غيربومی را نخواهند داشت و در صورت انتخاب و يا رشته هاي خارج از منطقه
بومی اولويت انتخابی آنان حذف خواهد شد (دفترچه کنکور آزمون سراسري . ) 1394 ،
به لحاظ تحقق هدف هاي سییازمان هاي آموزشییی به وسییيله معلم ،اهميت انتخاب داوطلب واجد شییرايط از
اهميتی خا

برخوردار است .در اين خصو

الزم است توجه برانگيزش هاي شغلی داوطلبان در صدر مالک

هاي شییرايط احراز آنها قرارگيرد .براي اين منظور مالک سیینجش ،انگيزه ها و اسییتعداد خا

فرد باشیید که

عالقه به شییغل را تصییوير می کند و موجب می شییود فرد به نحو احسیین ايفاي نقش کند .در عامل انگيزش
ارزشیییهاي معنوي کار وجود دارد که قبل از عوامل مربوط به موقعيت هاي کار تصیییوير می شیییود .به علل
گوناگون ،شغلی که نتواند ت سهيالت زندگی را فراهم نمايد ،پايگاه اجتماعی پايين تري دارا ا ست؛ بدين جهت
داوطلبان ضییعيف تر در اين گونه مشییاغل وارد می شییوند .پس ايجاب می کند که براي جذب داوطلبان واجد
شرايط ،پايگاه شغلی معلمی به لحاظ امنيت شغلی که در آن تامين زندگی بيشتر ،مورد توجه است ،در کانون
توجه قرار گيرد تا بي شترين واجدان شرايط ،داوطلب خدمت شوند .سپس از ميان بي شترين ،بهترين انتخاب
گردد .
جامة عمل پوشيدن اين نظر ايجاب می کند که :اولويت آموزش رسمی نسبت به ساير شئون اجتماعی ،جدي
تلقی شود .دراين صورت آموزش ر سمی سرمايه گذاري تلقی می شود و معلم از حقوق و د ستمزد متعادل با
وظيفه اي که انجام می دهد ،برخوردار می شیییود .اين توجه موجبات جذب برانگيخته ها را فراهم می نمايد.
پس از سیینجش انگيزش هاي شییغلی معلم ،سیینجش سییالمت روانی و جسییمی معلم اهميت دارد که اين
صالحيت ،مکمل انگيزش ،عالقه وگرايش معلم به اين شغل قرار می گيرد.تعيين ويژگی هاي داوطلبان اصلح
با آگاه ساختن آنها ،از خ صو صيات سازمانی که وارد می شوند ،تکميل می گردد؛ بدين معنی که داوطلبان
راهنمايی شغلی می شوند تا بدانند کجا وارد می شوند ،چه وظيفه اي دارند و آن را چگونه بايد انجام بدهند(
مرعشی .) 1374 ،
در حال حا ضر شرايط ورود به دان شگاه فرهنگيان موارد زير می با شد  - :دارا بودن سالمت کامل تن و روان
براي شغل
معلمی(برخوداري از قدرت تکلم کامل ،بينايی ،شنوايی ،قد متعارف و ندا شتن هيچ نوع ضايعه ي ع ضوي به
تأييد اداره کل بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی استان)؛ -داشتن حداقل  17سال و حداکثر  22سال تمام؛-
تابعيت کشییور جمهوري اسییالمی ايران؛ -متدين به دين مبين اسییالم يا يکی از اديان پذيرفته شییده در قانون
ا سا سی جمهوري ا سالمی ايران ؛ -دا شتن ديپلم کامل متو سطه عمومی و فنی و حرفه اي و دان ش سراهاي
مقدماتی نظام جديد يا اشتغال به تحصيل در سال چهارم متوسطه و فنی و حرفه اي؛  -نداشتن تعهد خدمت
در سازمان هاي دولتی وابسته و غيردولتی(غير از معلمان) (دفترچه کنکور آزمون سراسري . ) 1394 ،
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 -2-3-3چگونگی آموزش و تربیت معلمان ابتدایی در ایران
پس از جذب داوطلبان داراي ويژگی هاي الزم ،طبق صییالحيت هاي شییغلی که بيان شیید ،براي تربيت معلم
برنامه ريزي می شییود .به منظور ايجاد صییالحيت هاي شییغلی در معلم آينده ،شییکل پذيري امر تربيت در
فراگيرندگان ،الزم است که برحسب محورهايی که بيان می شود ،دوره هاي آموزشی تربيت معلم برنامه ريزي
شود :
 ايجاد شیییناخت در معلم آينده،در راسیییتاي چرابايد بياموزد (يعنی آگاهی از هدف هاي تربيتی به منظورتقويت درست
انديشيدن ،درست گفتن و درست به کار بردن ).
 ايجاد مهارت در معلم آينده به منظور شناسايی دانش آموزان که می آموزد و ياد می گيرد ايجاد توانايی در معلم آينده در راسیییتاي چه بايد بياموزد ،آن را چگونه تنظيم کند(تهيه مواد و تدوينبرنامه هاي درسی ،تدوين محتوا و سازماندهی آنها) براساس نيازهاي دانش آموز و در راستاي رشد تواناييهاي
فردي .
 ايجاد نگرش در معلم آينده جهت اجتماعی کردن دانش آموزان ايجاد مهارت در معلم آينده به منظور دسییتيابی به اين که چگونه می تواند بياموزد (دسییتيابی به مهارتتدريس ،ايجاد زمينه و هدايت دانش آموز براي خودآموزي .
 ايجاد شناخت در معلم آينده جهت رسيدن به بلوغ شغلی ،يعنی اينکه در مواجه شدن با مسائل آموزشی-تربيتی خود چاره جويی کند .
 ايجاد توانايی در معلم آينده براي سنجش و اندازه گيري آموخته هاي فراگيرندگانتوجه به محورهاي بر شمرده بر آن نوع از تربيت معلم که صرفاً معلم را براي تدريس محض در قالب مدرس
به کار می گيرد،خط بطالن می کشد و ايفاي نقش معلم را معطوف به تربيت ،جهت گسترش شخصيت دانش
آموز در ابعاد مختلف ترسییيم می کندکه نحوة آموختن يا مهارت در تدريس جزو ابزار آن اسییت(مهرمحمدي،
) 52: 1371
همزمان با تشیییکيل نظام آموزش و پرورش به شیییيوه نوين و ضیییرورت آموزش و تربيت معلمان براي ايفاي
م سئوليت در اين نظام جديد از سال  1297ه.ش ،مراکز تربيت معلم (دارالمعلمين و دارالمعلمات) تأ سيس و
تربيت معلم متخصیییص و آموزش ديده آغازگرديد و از سیییال  1312ه.ش با تصیییويب قانون تربيت معلم،
دانشسراي مقدماتی براي آموزش معلمان دوره ابتدايی در استان هاي مختلف کشور ايجاد و در طول زمان بنا
به مقتضيات ،مراکز ديگري همچون دانشسراي مقدماتی دختران ،مرکز تربيت مربی کودک ،دانشسراي عالی،
دانشییسییراي عشییايري ،مراکز تربيت معلم ،دانشییگاه تربيت دبيري و دانشییگاه فرهنگيان راه اندازي گرديد
وم سئوليت آموزش و تربيت معلم براي دوره هاي مختلف تح صيلی را بعهده گرفتند .تأ سيس دان ش سراهاي
تربيت معلم دو ساله وچهار ساله ،بعد از پيروزي انقالب اسالمی کمک
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شايانی به تأمين نيروي ان سانی مورد نياز دوره ابتدايی در ک شور نمود ،ضمن آنکه با تأ سيس مراکز تربيت
معلم و ورود اکثر فارغ التحصيالن دانشسراها به اين مراکز ،معلمان و دبيران توانمند و آموزش ديده بيشتري
وارد نظام آموزشی کشور شدند و هم اکنون نيز بيشتر معلمان دوره ابتدايی و ساير دوره هاي تحصيلی را اين
افراد آموزش ديده (در دانشسراها و مراکز تربيت معلم) تشکيل می دهند .
تأسيس دانشگاه فرهنگيان با تصويب شوراي عالی انقالب فرهنگی از سال  1390ه ش نقطه عطفی در تاريخ
تربيت معلم کشییور محسییوب می شییود؛ زيرا اين دانشییگاه با جذب دانشییجو از طريق کنکور سییراسییري ،ارائه
واحدهاي درسی و شيوه آموزش براساس سرفصل ها و دستورالعمل هاي وزارت علوم و بهره گيري از اساتيد
واجد شرايط تالش می کند که نارسايی ها و ضعف هاي گذشته در مورد تربيت معلم را به حداقل برساند .
 - 3روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر با توجه به هدف کاربردي بوده و از نظر ماهيت ،توصيفی -زمينه اي می باشد؛ زيرا در پژوهش
زمينه اي توجه محقق بي شتر به آن نکات و عوامل مهم و يا بامعنی ا ست که به صورتی در شناخت گذ شته و
مؤثر اسییت .به عبارت ديگر ،در اين نوع پژوهش شییناسییايی و

حال يا مطالعه ميزان تغييرات يک مورد خا

درک جامعی از يک دوره کامل يا ق سمتی مهم از يک واحد ،هدف ا ست (نادري و سيف نراقی . ) 1392 ،در
اين پژوهش شیییيوه هاي انتخاب معلمان ابتدايی در ابعاد دانش ،نگرش ومهارت با  14گويه و شیییيوه هاي
آموزش و تربيت معلمان ابتدايی براساس صالحيت هاي عمومی و تخصصی با  15گويه موردمطالعه و مقايسه
تطبيقی قرار گرفته اند .براي گردآوري اطالعات مورد نياز جهت پاسیییخگويی به سیییئوال ها از سیییند کاوي ،
مطالعات کتابخانه اي ،برر سی گزارش هاي تحقيقی و ج ستجو در پايگاه هاي اطالع ر سانی مرتبط در شبکه
جهانی اينترنت مانند يون سکو ، 1پروکو ست  2و سايت هاي وزارت آموزش و پرورش ک شورهاي مورد مطالعه
(آمريکا ،ژاپن و ايران) استفاده شده است .
 - 4تجزیه وتحلیل دا ه ها
سئوال اول :شيوه هاي انتخاب معلم ابتدايی در کشورهاي آمريکا و ژاپن در مقايسه با ايران چگونه است؟
مالکهاي انتخاب معلم ابتدايی برا ساس ابعاد دانش ،نگرش و مهارت در ک شورهاي مورد مطالعه (آمريکا ،ژاپن
و ايران ) دراين پژوهش در جدول شماره(  )2نشان داده شده است.
جدول  -2مالکهاي انتخاب معلم ابتدايی در کشورهاي مورد مطالعه
کشورها
آمریکا

ژاپن

ایران

 - 1سالمت جسمانی مناسب براي معلمی

*

*

*

 - 2سالمت روانی

*

*

تاحدودی

– 3عالقه مندي به حرفه معلمی

*

*

-

 – 4توانايی مهارت هاي کالمی وارتباطی

*

*

-

مالك های انتخاب معلم
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 – 5دارا بودن صالحيت هاي اخالقی و عقيدتی الزم

*

*

*

 - 6دارا بودن نظم وانضباط فردي

*

*

-

 – 7داشتن ظاهري آراسته و متناسب با منزلت معلمی

*

*

-

 – 8دارا بودن توانايی هاي علمی الزم

*

*

تاحدودی

 – 9داشتن اطالعات عمومی واجتماعی الزم

*

*

تاحدودی

 – 10داشتن روحيه ابتکار وخالقيت

*

*

-

 – 11داشتن روحيه انعطاف پذيري

*

*

-

 – 12داشتن روحيه تعهد ووجدان کاري

*

*

-

 – 13توانايی انجام کار گروهی ومسئوليت پذيري

*

*

-

 – 14توانايی درک وقدرت حل مسايل آموزشی

*

*

تاحدودی

بر اساس يافته هاي جدول شماره(  )2در کشورهاي مورد مطالعه (آمريکا و ژاپن ) در فرآيند انتخاب داوطلبان
به سییه بعددانش(دارا بودن تواناييهاي علمی ،داشییتن اطالعات عمومی و اجتماعی ،توانايی درک و قدرت حل
مسايل آموزشی)،
نگرش( سالمت روانی ،عالقمندي به حرفه معلمی ،دارا بودن صالحيت هاي اخالقی و عقيدتی ،دا شتن روحيه
ي ابتکار و خالقيت،داشتن روحيه انعطاف پذيري ،داشتن روحيه تعهد و وجدان کاري) و بعد مهارتی( سالمت
جسییمانی ،توانايی مهارت هاي کالمی وارتباطی ،دارابودن نظم و انضییباط فردي ،داشییتن ظاهري آراسییته و
متناسییب با منزلت معلمی ،توانايی انجام کار گروهی و مسییئوليت پذيري) توجه ويژه اي شییده؛ در حاليکه در
ايران به بعد دانش و مهارت داوطلبان در فرآيند انتخاب تا حدودي توجه شده و به بعد نگرشی داوطلبان اصالً
توجهی نشده است .
سوال دوم :شيوه هاي آموزش و تربيت معلم ابتدايی در ک شورهاي آمريکا و ژاپن در مقاي سه با ايران چگونه
است؟
شییيوه هاي آموزش و تربيت معلم ابتدايی براسییاس صییالحيت هاي عمومی و تخصییصییی در کشییورهاي مورد
مطالعه (آمريکا ،ژاپن و ايران) در اين پژوهش در جدول شماره(  )3نشان داده شده است .
جدول  -3شيوه هاي آموزش و تربيت معلم ابتدايی در کشورهاي مورد مطالعه
کشورها
شیوه های آموزش وتربیت معلم

آمریکا

ژاپن

ایران

 – 1پرورش مهارت هاي ارتباطی

*

*

تا حدودی

 – 2آموزش موضوعات مربوط به روان شناسی تربیتی

*
*
*

*
*
*

*
*
*

 – 3آموزش روش ها وفنون تدریس
 – 4آموزش سنجش وارزشیابی پیشرفت تحصیلی
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 – 5پرورش مهارت های مدیریت کالس ومدرسه

*

*

تا حدودی

 - 6ایجاد روحیه تحقیق و پرورش مهارتهای تفکر انتقادی

*

*

-

 - 7ارائه درسهای خاص معلمان ابتدایی مانند آموزش علوم و ریاضی
 - 8شرکت دادن دانشجویان در کارورزی های مورد نیاز معلمان ابتدایی

*
*

*
*

*
تا حدودی

 - 9برگزاری برنامه های آموزشی زیر نظر اساتید توانمند

*

*

-

 - 10ارائه خدمات مشاورهای مرتبط با آموزش ابتدایی

*

*

-

 – 11افزایش ایمان واعتقاد مذهبی

بیییییی بیییییی *
اطالع

اطالع

 - 12توجه به فوق برنامه ها در ابعاد علمی ،فرهنگی ،هنری و ورزشی

*

*

تا حدودی

 - 13ایجاد زمینه برای انجام کارگروهی

*

*

تا حدودی

 - 14ایجاد فضای مناسب برای پرورش منزلت های انسانی

بیییییی بیییییی *

 - 15ارائه امکانات و تجهیزات آموزشی ،رایانه ای وآزمایشگاهی

اطالع

اطالع

*

*

تا حدودی

بر ا ساس يافته هاي جدول شماره(  )3در ک شورهاي مورد مطالعه(آمريکا و ژاپن) در فرايند آموزش و تربيت
دانشجو معلمان به صالحيت هاي عمومی(پرورش مهارتهاي ارتباطی ،ايجاد روحيه تحقيق و پرورش مهارتهاي
تفکر انتقادي ،برگزاري برنامه هاي آموزشییی زير نظر اسییاتيد توانمند ،توجه به فوق برنامه ها در ابعاد علمی،
فرهنگی ،هنري و ورزشیی ،ايجاد زمينه براي انجام کارگروهی) و صیالحيتهاي تخصیصیی(آموزش موضیوعات
مربوط به روان شییناسییی تربيتی ،آموزش روش ها و فنون تدريس ،آموزش سیینجش و ارزشییيابی پيشییرفت
تحصییيلی ،پرورش مهارتهاي مديريت کالس و مدرسییه ،ارائه درس هاي خا

معلمان ابتدايی مانند آموزش

علوم و رياضی ،شرکت دادن دانشجويان در کارورزي هاي مورد نياز معلمان ابتدايی ،ارائه خدمات مشاوره اي
مرتبط با آموزش ابتدايی) کامالً توجه شده است ؛ در حالی که در ايران نسبت به اين کشورها ،صالحيت هاي
عمومی وتخصصی کمتر مورد توجه واقع شده است .
 – 5بحث ونتیجه گیری
بر اسیییاس يافته هاي جدول شیییماره(  )2می توان چنين نتيجه گرفت که -1 :در جذب داوطلبان حرفه ي
معلمی در کشییورهاي مورد مطالعه (آمريکا و ژاپن) ويژگی هاي شییخصییيتی داوطلبان از قبيل ارتباط ميان
فردي ،سییرعت عمل ،انگيزش ،اشییتياق ،خودشییکوفايی و ويژگی هاي عاطفی داوطلبان در زمينه ي حرفه ي
معلمی ،به عنوان شاخص فعاليت هاي حرفه ي معلمی در پذيرش داوطلبان مورد توجه قرار می گيرد .در اين
زمينه شییاخص هاي عالقه مندي به کار معلمی ،تفکر دانش آموز محوري ،حس همکاري و روابط مناسییب با
همکاران و شيوه ي کار متفکرانه همراه با خود راهبري و خود ارزيابی ،م صاحبه و م شاهده ي تالش و فعاليت
هاي علمی در سییمينارها مالک قرار می گيرد .اين ويژگی ها باعث ارتباط موثر با يادگيرندگان و اجراي روش
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هاي فعال تدريس به نحوشايسته می شود .براي شناسايی ويژگی هاي حرفه ي معلمی از مصاحبه ،مشاهده و
خود ارزيابی استفاده شده است .
 - 2در کشییورهاي مورد مطالعه (آمريکا و ژاپن) براي سیینجش صییالحيت حرفه اي داوطلبان از آزمون هاي
عملکردي ،کارگاهی و موقعيت هاي شبيه سازي شده ا ستفاده شده و تجارب خدمات اجتماعی و خدمات
مربوط به انجمن ها هم در حکم امتيازي براي داوطلبان در نظر گرفته شده است .
 - 3در دوره ي آزمايشیییی حرفه ي معلمی در کشیییورهاي مورد مطالعه (آمريکا و ژاپن) ،قابليت مورد انتظار
داوطلبان را گروه حرفه اي ارزيابی می کنند و پس از تأييد آنان ،فرد به ا ستخدام دائمی آموزش و پرورش در
می آيد .
 - 4در کشیییورهاي مورد مطالعه (آمريکا و ژاپن) براي جذب داوطلبان حرفه ي معلمی ،امتيازات اجتماعی،
اقتصادي و حرفه اي بسياري ،در نظر گرفته شده تا افراد شايسته و نخبه جذب حرفه ي معلمی شوند .
 - 5در کشییورهاي مورد مطالعه و ايران به احراز صییالحيت اخالقی توجه شییده اسییت .در اين کشییورها محور
توجه ،اخالق حرفه اي و شییاخص آمادگی براي حرفه ي معلمی اسییت که با ابزار مشییاهده ،مصییاحبه و خود
ارزيابی سنجيده می شود  .در ايران مبناي صالحيت اخالقی بيشتر ارزشهاي اسالمی و رفتارهاي دينی است .
يافته هاي اين سیییئوال با يافته هاي فرجاد (  ،) 1380آقازاده (  ،) 1381سیییرکارآرانی (  ،) 1382حبيبی (
 ،) 1383درکی (  ،) 1384شیییاوردي (  ،) 1385ماليی نژاد و ذکاوتی (  ،) 1387شیییوراي انقالب فرهنگی (
 ،) 1387همخوان می باشد ،بدين صورت که پژوهش حاضر نشان داد بررسی شيوه هاي انتخاب معلم در اين
کشورها نسبت به ايران بسيار دقيق تر بوده و می توان از تجارب اين کشورها براي بهبود شيوه هاي موجود به
منظور جذب افراد مستعد استفاده کرد .
براساس يافته هاي جدول شماره(  )3می توان چنين نتيجه گرفت که -1 :برنامه ي درسی تربيت معلم ايران
به صورت خطی تنظيم شده و تقدم و تأخر در سها اهميت ويژه اي دارد .عمدتاً ا صالت با مو ضوع يا ر شته
تخ ص صی در برنامه تربيت معلم بوده ا ست و به انتخاب ر شته ها يا تخ صص هاي گوناگون در حرفه معلمی
تو سط دان شجويان توجه ن شده ا ست  .به طو ر کلی در نظام تربيت معلم ايران رويکرد مو ضوع محوري حاکم
است و عناصر به صورت منفک در
کنار هم قرار گرفته اند  .در حالی که در کشیییورهاي ديگر از قبيل آمريکا و ژاپن محور در برنامه ي تريبيت
معلم « يادگيرنده » يا دانشجومعلم است و آموختن بيش از يک تخصص براي دانشجويان امکان پذير است و
قدرت انتخاب آنها در حوزه ي تربيت معلم با ارائه دروس اختياري مطالعات فرهنگی ،زبان دوم و هنر (ادبيات،
موسيقی) در نظر گرفته شده است .از ميان دروس اختياري  36واحد متنوع را دانشجو -معلمان اين کشورها
می توانند انتخاب کنند ،ولی در نظام تربيت معلم ايران به عالقه ي يادگيرنده و قدرت انتخاب در برنامه ي
درسی تربيت معلم خيلی کم توجه شده است .
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 - 2در کشییورهاي پيشییرفته تمرين مهارت هاي عملی به شییکل خودآموزي ،اقدام پژوهی و تحقيق و تقويت
صییالحيت حرفه ي معلمی در طول خدمت دنبال شییده اسییت .در تربيت معلم ايران فقط به خود راهبري از
طريق ارائه ي درس روش هاي مطالعه درتربيت معلم قبل از خدمت توجه شده است .
 – 3برنامه ريزان تربيت معلم ايران بيشتر مقيد به حجيم تر کردن کتاب هاي درسی تربيت معلم بوده اند ،بر
همين اساس موجب شده بر مفاهيم به طور سطحی تأکيد شود و از مفهومی کردن مسائل تربيتی دور شوند.
در حالی که در کشییورهايی از قبيل ژاپن وآمريکا رويکرد فعاليت محور در برنامه هاي تربيت معلم حاکم بوده
و به همين دليل شرکت در جلسات رسمی و سمينارها ،حضورفعال در رويارويی با انديشه ي صاحب نظران،
تهيه ي پروژه ي تحقيق ،بحث وگفتگو ،نقادي فعاليت هاي عملی معلمان و ارزيابی تدريس آنان به صیییورت
گروهی و فردي در نظر گرفته شده است .
 - 4کارورزي در اين کشورها در مدارس تجربی وابسته به دانشگاه ها انجام می شود و به صورت هاي گوناگون
از قبيل کارورزي در مدرسه ،مراکز آموزشی دانشگاه ها و مدارس ويژه وجود دارد و در ايران فقط کارورزي در
مدرسه انجام می شود و بيشتر بر مشاهده تأکيد شده است .
 - 5آموزش عملی در ک شورهاي صنعتی در حدود دو ترم ،با اخت صا

 12تا  15هفته منح صراً به تدريس

عملی ،طول می کشد و در دوره ي کارشناسی ارشد بايد دانشجو به طور پيوسته يک سال در مدرسه حضور
دا شته باشد و بر ا ساس رويکرد مدر سه محوري تو سعه ي تخ صصی ويژه اي حا صل گردد .در دوره آزمايشی
تمرين معلمی ،راهنمايان تعليماتی ،مديران مدارس و معلمان با تجربه به طور منظم براين کار نظارت می
کنند و کادر آموز شی مدارس در آموزش و ارز شيابی دان شجو -معلمان نقش ويژه اي به عهده دارد .در حالی
که آموزش عملی در نظام تربيت معلم ايران در دوره ي کاردانی و کارشییناسییی در چهار ترم انجام می شییود
وبيشتر شامل فعاليت هاي ميدانی ،مانند مشاهده ي کالس درس و مدرسه است و تدريس مستقل به  2الی
 3بار محدود شده و نظارت و راهنمايی دانشجومعلمان به ندرت به صورت حرفه اي انجام می شود  .در تربيت
معلم ايران ،مديران و معلمان مدارس کارورزي  ،در آموزش و ارز شيابی دان شجو معلمان نقش ويژه اي ندارند
ونظارت و راهنمايی بر عهده ي مدر سان ناظر ا ست و تعداد زياد دان شجو معلمان ن سبت به مدر سان ناظر و
عوامل ديگر سبب شده که راهنمايی و هدايت عملی به خوبی انجام نشود .
 - 6در تربيت معلم ژاپن و آمريکا ،توسیییعه ي مهارت ها و کاربرد فناوري از طريق فعاليت هاي گروهی و
مهارت در مديريت و توليد دانش ،به صورت خودکارآموزي در مراتب گوناگون آموزش و پرورش و دان شگاه ها
دنبال شده است .
براي مثال ،دروس اختياري و سمينار آموزش معلمان در برنامه ي تربيت معلم آمريکا ،ح ضور در گردهمايی
و سیییخنرانی به صیییورت خودکارآموزي در ژاپن ،يعنی اين که برنامه هاي آموزش حرفه ا ي معلمان در اين
ک شورها به صورت خودگردان سازماندهی شده؛ در حالی که دربرنامه هاي تربيت معلم ايران بي شتر حجيم
کردن منابع اطالعاتی مدنظر بوده است .
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يافته هاي اين سئوال با يافته هاي فرجاد( ،) 1380آقازاده(  ،) 1381سرکارآرانی(  ،) 1382شعبانی( 1383
)،درکی(  ) 1384شیییاوردي(  ،) 1385عصیییاره(  ،) 1386ماليی نژاد و ذکاوتی(  ،) 1387شیییوراي انقالب
فرهنگی(  ) 1387همخوان می با شد ،بدين صورت که پژوهش حا ضر ن شان داد برر سی شيوه هاي آموزش و
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شيوه هاي موجود در امر آموزش مناسب دانشجومعلمان استفاده کرد .
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شعبانی ،زهرا .) 1383 ( .بررسی تطبيقی برنامه تربيت معلم در چند کشور جهان ،فصلنامه تعليم و تربيت79،
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پژوه
فراهانی ،محمد  .) 1388 ( .بررسییی شییيوه هاي موجود و مطلوب انتخاب و تربيت معلمان ابتدايی از ديدگاه
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چکیده
با توجه به اينکه نيروي انسانی به عنوان اصلی ترين سرمايه سازمان به حساب می آيد و يکی از مباحث مهم
در مديريت منابع انسانی موضوع نگهداري نيروي انسانی آن سازمان می باشد  .تحقيق حاضر با هدف ارزيابی
نظام نگهداري سي ستم موجود سازمان آموزش و پرورش ا ستان گل ستان به آ سيب شنا سی سي ستم فعلی
نگهداري سیییازمان و ارائه راهکارهايی براي بهبود آن پرداخته اسیییت  .براي نيل به هدف مذکور محقق تعداد
 2000نفر از کارکنان آموزش پرورش شییهرسییتانهاي مختلف اسییتان گلسییتان را مورد بررسییی قرار داده و با
ا ستفاده از پر س شنامه نظرات آنان را در مورد و ضعيت موجود سي ستم نگهداري آموزش و پرورش و همچنين
وضییعيت مطلوب در نظر آنان يا به عبارتی انتظارات کارکنان آموزش و پرورش از سییيسییتم نگهداري کارکنان
مورد بررسییی و تجزيه و تحليل قرار داده اسییت  .محقق از اين پژوهش به منظور بررسییی وضییعيت سییيسییتم
نگهداري نيروي انسانی از طريق سنجش  13مؤلفه 1 :ی پرداخت 2 ،ی طرح شغل3 ،ی عملکرد4 ،ی آموزش5 ،ی
توسعه شغلی 6 ،ی تعهد 7 ،ی انسجام 8 ،ی رضايت کارکنان 9 ،ی جذب نيرو ،گزينش و ارتقاء 10 ،ی ايمنی11 ،ی
بهداشت و درمان12 ،ییی بيمه و بازنشستگی13 ،ییی رفاه  ،مزايا وخدمات کارکنان را روي يک طيف پنج درجه
اي از خيلی کم تا خيلی زياد مورد ارزيابی قرار داده است .
بدين منظور داده هاي مورد پژوهش به وسيله تحليل عامل اکتشافی بر پايه ماتريس همبستگی مورد تجزيه و
تحليل و مطالعه قرار گرفت و با توجه به نتايج حا صله بجز عامل طرح شغل و عامل تعهد که از نظر کارکنان
آموزش و پرورش در حد متوسط می باشند براي ساير عوامل وضعيت موجود آموزش و پرورش از حد متوسط
پايين تر و در سطح ضعيفی می باشد  .همچنين نتايج حاصله نشان داد که کارکنان آموزش و پرورش انتظار
دارند که ميزان منا سب بودن و ضعيت سي ستم نگهداري اين سازمان از حد متو سط باالتر و در حد زياد تا
خيلی زياد قرار گيرد  .بعد از مقايسه وضع موجود و مطلوب ،نتايج حاصله نشانگر شکاف بين وضعيت موجود
و مورد انتظار در هر يک از عوامل سییيسییتم نگهداري کارکنان آموزش و پرورش بوده ،به نحوي که بيشییترين
شکاف را در عامل بيمه و بازنشستگی و پس از آن رفاه و مزايا و خدمات پرسنلی شاهد بوديم .

کلید واژه ها
حفظ و نگهداشت  ،سيستم نگهداري  ،منابع انسانی  ،بهسازي  ،آموزش و پرورش.
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مقدمه وبیان مساله
يکی از مباحث مهم در مديريت منابع ان سانی که به عنوان ا صلی ترين سرمايه سازمان به ح ساب می آيند،
مو ضوع نگهداري نيروي ان سانی ا ست که بايد براي حفظ و نگهداري آن توجه جدي نمود و به منظور اجتناب
از نقل و انتقال بی رويه و نيز ترک سییازمان از سییوي کارکنان ضییروري اسییت که برنامه هايی براي حفظ و
نگهداري نيروها تنظيم و اجرا شود .
لذا پژوهش حا ضر به برر سی سي ستم موجود نگهداري نيروي ان سانی در آموزش و پرورش پرداخته و در انتها
به ارائه راهکارهاي اصالحی آن پرداخته که می تواند سازمان را در نيل به اهداف خود ياري نمايد .
هدف اصلی از اين پژوهش آسيب شناسی سيستم فعلی نگهداري سازمان آموزش و پرورش و ارائه راهکارهايی
براي بهبود آن می با شد که در پی پا سخ به اين سئوال بوده که آيا سي ستم فعلی نگهداري نيروي ان سانی
آموزش و پرورش می تواند در اين زمينه کارآمد باشد؟ آيا از ديدگاه کارکنان اين سيستم کارايی الزم را دارد
و توقع کارکنان از سي ستم نگهداري آموزش و پرورش چي ست ؟ و در انتها سي ستم مذکور چگونه می تواند
بهسازي گردد؟ با توجه به اهداف مورد نظر در اين پژوهش محقق از دو روش همبستگی و زمينه يابی استفاده
کرده است .

مفاهیم و تعاریف
منابع انسانی
منظور ازمنابع انسییانی يک سییازمان تمام افرادي هسییتند که در سییطوح مختلف سییازمان مشییغول به کار
میباشند(سعادت)1 : 1375،
يا به عبارتی ديگر " :منابع ان سانی شامل کليه تجارب ،دان شها ،ق ضاوتها ،ري سک پذيري ها ،خرد فردي می
شود که در يک سازمان وجود دارد" (آرامسترانگ)85 : 1381 ،

مدیریت منابع انسانی
عبارت است مديريت و اداره راهبردي (بلندنظرانه) و پايدار با ارزش ترين دارايی هاي سازمان ،يعنی کارکنانی
که در آنجا کار می کنند و در کنار هم به سازمان در وصول به اهدافش کمک می کنند (آرمسترانگ: 1381 ،
)3
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نگهداری
در متون مديريت منابع انسانی ،نگهداري در دو مفهوم مطرح است (ميرسپاسی)172 : 1376 ،
1ییی به مفهوم جلوگيري از ترک خدمت و حفظ افراد در سازمان به ويژه منابع انسانی که استراتژيک و حياتی
براي سازمان تلقی می شوند  .طبعا در اين زمينه مديريت سازمانها بايد تدابير راهبري الزم را بکار برند .
2ی به مفهوم تأمين سالمت جسم و روان کارکنان (دسنزو و رابينز)619 :1989 ،

استراتژی حفظ و نگهداشت
هدف از راهبرد حفظ ،ت ضمين اين ا ست که کارکنان کليدي در سازمان و در کنار آن باقی بمانند و گردش و
ريزش کارکنان که بسیییيار بيهوده و پرهزينه اسیییت کاهش يابد  .اين راهبردها بر تجزيه و تحليل انگيزه هاي
ماندن يا رفتن کارکنان استوار می باشد (آرمسترانگ. )1381 ،
تحقيقات و پايان نامه هايی در اين زمينه در برخی دانشییگاه ها و سییازمان ها انجام شییده اسییت که با علل و
عوامل مؤثر بر ترک خدمت کارکنان ،تعهد سازمانی و ر ضايت شغلی آنان پرداخته ا ست ولی تحقيقات انجام
شده در زمينه چگونگی حفظ منابع انسانی  ،بسيار اندک می باشد .
در طرح حفظ بايد به هر يک از حوزه هايی که در آنها نارضیییايتی و بی تعهدي کارکنان می تواند بروز کند،
توجه شود (آرمسترانگ250 : 1381 ،یییی )246که در اين پژوهش تحت سرفصل هاي زير اين اقدامات مورد
بررسی قرار گرفته است :

پرداخت
م شکالت به دليل وجود سي ستمهاي پرداخت ناعادالنه  ،نابرابر ،يا نارقابتی بروز می کنند .اقدامات ممکن ،در
اين خصو  ،عبارت هستند از :
ی بررسی سطوح پرداخت بر اساس نتايج حاصل از بررسی ها و پيمايشهاي بازار
ی معرفی و ارايه يک طرح جديد براي ارزشيابی مشاغل يا بهبود طرح موجود براي تصميم گيري درباره درجه
بندي عادالنه کارها و پرداخت متعادل
ی اطمينان خاطر کسب کردن از اينکه کارکنان ارتباط بين عملکرد و پاداش را درک می کنند .
ی بررسی و مرور طرح هاي پرداخت مبتنی بر عملکرد براي مطمئن شده از منصفانه بودن آنها .
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ی تعديل سيستمهاي پرداخت بر اساس نتايج براي اطمينان خاطر کسب کردن از اينکه کارکنان تنها به خاطر
نتايج نامطلوب مجازات نمی شوند .
ی پرداخت مزايا بر اساس اولويتها و نيازهاي فردي
ی مشارکت دادن کارکنان در طراحی و اجراي سيستمهاي پرداخت بر اساس عملکرد و ارزيابی مشاغل

طرح شغل
شايد نارضايتی کارکنان از جذاب نبودن کاري که انجام می دهند ،باشد  .شغلها بايد طوري طراحی شوند که
تنوع مهارتها  ،اهميت وظايف ،خودمختاري(ا ستقالل) و بازخور را حداکثر کنند و بايد فر صتی براي آموزش و
رشد کارکنان فراهم آورند .

عملکرد
اگر کارکنان از مسئوليتهاي خود يا استانداردهاي عملکردي خود آگاه نباشند ،دل زده و مأيوس خواهند شد،
يا احساس کنند که کارشان و موفقيتهايشان منصفانه ارزيابی و تقدير نمی شود ،مأيوس و دلسرد خواهند شد
 .در اين زمينه می توان اقدامات زير را انجام داد :
ی بيان الزامات عملکردي در قالب اهداف قابل حصول وصعب الوصول
یییی ترغيب کارکنان و مديران بر توافق بر سر آن اهداف و بر سر اقدامات الزمی که بايد براي تحقق آنها انجام
بدهند .
یییی ترغيب مديران به تقدير از کارکنانی که خوب کار می کنند و دادن بازخور مرتب  ،آگاه کننده و به آسانی
قابل درک به آنها درباره عملکردشان .
ی آموزش تکنيکهاي بررسی عملکرد به مديران  ،تکنيکهايی چون مشاوره  ،توضيح دادن روش کار سيستمهاي
عملکرد به کارکنان و دريافت نظر کارکنان .

آموزش
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اگر کارکنان به شکل منا سب آموزش نبينند  ،ممکن ا ست جابجايی يا ا ستعفاي کارکنان افزايش يابد  ،يا اگر
به کارکنان جديد آموز شهاي کافی داده ن شود ،ممکن ا ست دچار "بحران آ شنايی با محيط جديد" شوند .
طرحهاي آموزش و برنامه هاي يادگيري که طراحی و ارائه می شوند بايد ويژگيهاي زير را دارا باشند :
ی به کارکنان شايستگی و اعتماد به نفس الزم را براي تأمين استانداردهاي عملکرد مورد انتظار ،بدهند .
ی تقويت مهارتها و شايستگی هاي موجود .
ییی به کارکنان کمک کنند تا شايستگی ها و مهارتهاي جديد را بدست آورند يا مسئوليتهاي بزرگتري را قبول
کنند و بر اساس طرحهاي پرداخت بر اساس شايستگی و مهارت ،درآمدي بيشتري به دست آورند .
یییی تضمين کنند که کارکنان جديد به سرعت دانش و مهارت اساسی الزم در زمينه کاري شان را فرا خواهند
گرفت .
ی بهره وري کارکنان را در داخل و خارج سازمان افزايش دهند .

توسعه شغلی
نار ضايتی از فر صتهاي آتی شغل  ،يکی از داليل ا صلی جابجايی کارکنان ا ست  .در بازار پويا و قابل تغيير از
بازار کار امروزي  ،ديگر ايده ايجاد فرصتهاي شغلی دايمی  ،معنا و مفهوم ندارد و اين فرايند خود برنامه دار و
چند مهارتی باعث افزايش تعداد کارکنان شايسته شده است  .اما براي حفظ يک نيروي کار کليدي ،سازمانها
بايد چيزهاي بيشییتري بدانند  ،در اين موقعيت کارفرمايان بايد به طريق زير به دنبال ارائه فرصییتهاي شییغلی
باشند :
ی جذب کارکنان با تجربه تر
ی معرفی رويه هاي منظم تر براي شناسايی پتانسيلها  ،رويه هايی چون ارزشيابی يا مراکز توسعه
ی ترغيب ارتقاي کارکنان خود سازمان
ی طراحی و توسعه روشهاي ارتقاي عادالنه تر
ی توصيه و راهنمايی در خصو

مسيرهاي شغلی

تعهد
تعهد به معنی تعيين هويت خود با سازمان و تمايل به ماندن در آن می باشد (آرمسترانگ)106 : 1383 ،
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تعهد را می توان به طريق زير افزايش داد :
ی توضيح دادن مأموريت  ،ارزشها و راهبردهاي سازمان به کارکنان و ترغيب آنها به بررسی و اظهار نظر درباره
آنها
یییی برقراري ارتباط دوستانه و مرتب با کارکنان با تأکيد بر اراتباطات رودررو  ،از طريق روشهايی چون تشکيل
گروه هاي ارائه گزارش .
ی سنجش و توجه مستمر به نقطه نظرات کارکنان .
یییی فراهم آوردن فرصتهايی براي کارکنان تا بتوانند نقطه نظرات خود را درباره بهبود سيستمهاي کاري ارائه
کنند .
ی معرفی تغييرت مورد نظر در سازمان و مشاغل تنها پس از رايزنی و بررسی

فقدان انسجام گروهی
کارکنان ممکن ا ست که در صورت کنار گذا شته شدن از تيم هاي کاري يا پس از اعمال سي ستمهاي غلط
احساس کنند که منزوي شده اند و دچار يأس و نااميدي گردند  .براي حل چنين مشکلی  ،می توان اقدامات
زير را انجام داد :
ی کار گروهی  :ايجاد گروه هاي کاري خودمختار يا خود مدير يا تشکيل تيمهاي پروژه .
ییی تشکيل گروه  :تأکيد بر اهميت کار گروهی به عنوان يک ارزش کليدي ،پاداش به آن دسته از کارکنان که
به عنوان عضو موثر گروه ها شناخته می شوند و توسعه مهارتهاي کار گروهی .
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نارضایتی کارکنان و تعارض آنها با مدیران و سرپرستان
يکی از داليل اصییلی اسییتعفاي کارکنان اين اسییت که آنها فکر می کنند تمام مديران سییازمان يا مديران و
رهبران گروه هاي خود آنها خوب مديريت و رهبري نمی کنند  ،يا با آنها منصیییفانه رفتار نمی کنند  .اين
مشکل را به طريق زير می توان حل کرد :
ی انتخاب مديران ورهبران گروهکه از تواناييها و ويژگيهاي الزم براي مديريت و رهبري برخوردار باشند .
ی آموزش مهارتهاي رهبري و روشهاي حل تعارن و رسيدگی به شکايتها  ،به مديران و رهبران گروه ها
ی معرفی روشهاي بهتر رسيدگی به شکايتها و حل مشکالت و آموزش نحوه استفاده از آن روشها .

جذب نیرو  ،گزینش و ارتقا
جابجايی يا ريزش سییريع کارکنان می تواند معلول انتخاب بد يا تصییميم گيري غلط راجع به ارتقاي کارکنان
باشد  .بايد مطمئن شد که روشهاي گزينش و ارتقاي کارکنان يا تواناييها و ظرفيتهاي کارکنان براي انجام کار
محوله به ايشان  ،تناسب دارد .

ایمنی  ،بهداشت  ،درمان وسالمت
سازمان بهداشت جهانی سالمت را اينگونه تعريف کرده است  « :وضع مطلوب و خوب جسمی ،روحی و روانی
و اجتماعی يک فرد» (عباس پور )252 : 1383 ،
سالمت سازمانی نيز عبارت ا ست از توانايی سازمان در حفظ بقاء و سازش با محيط و بهبود اين توانايیها
(همان منبع. )253 :
برخی  ،سالمت سازمانی را با بهدا شت روانی در محيط کار مترادف دان سته و سازمان سالم را سازمانی می
دانند که ميزان افسردگی  ،نااميدي  ،نارضايتی  ،کم تحرکی و فشار روانی کارکنان را به حداقل ممکن برساند
.
ايمنی به معناي محافظت کردن کارکنان از آسیییيب هاي مربوط به حوادث کاري اسیییت در نتيجه شیییناخت
عوامل حادثه آفرين در محيط کار به منظور کاهش حوادث ،کاري الزم اسیییت به طور کلی می توان گفت که
سوانح محيط هاي کاري و ريشه هاي وقوع آن به عوامل زير بستگی دارد (ابطحی)314 : 1377 ،
الف ی رفتار کارکنان
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ب ی شرايط فيزيکی نامطلوب
ج ی ابزارهاي غير استاندارد و يا فرسوده
بهدا شت به معناي م صون دا شتن کارکنان از بيماري و سالم نگهدا شتن و ضعيت ج سمانی و روانی آنها ست
(جزنی)29 : 1375،
بهداشییت و ايمنی حائز اهميت اسییت  .زيرا کارکنانی که از سییالمتی برخوردارند و در محيطی ايمن کار می
کنند ،اثر بخش تر هستند .

بیمه وبازنشستگی
بازنشستگی عبارت از "حالتی است که کارمند رسمی دولت با داشتن شرط معينی از سن و دارا شدن سنوات
معينی از خدمت  ،طبق قانون و به موجب حکم مقام صالحيتدار  ،احراز می کند و ضمن خاتمه يافتن حالت
اشتغال وي  ،مادام العمر مستحق دريافت حقوق بازنشستگی می گردد" (اساتيد مديريت )3 : 1378 ،
بيمه نيز نوعی امنيت خاطر براي ان سان ا ست  .بيمه عملی ا ست که به موجب آن با پرداخت مبلغی قراردادي
را با بيمه گر منعقد می کند تا در صیییورتی وقوع مفاد قرارداد  ،بتواند خسیییارت خود را از بيمه گر طلب کند
(فرهنگ فارسی معين) ؛ بيمه ها نيز انواع مختلفی دارند .

رفاه ،مزایا و خدمات پرسنلی
هدف برنامه هاي رفاهی کارکنان اقداماتی ا ست به منظور تأمين سالمت ج سم و روان کارکنان  .در حقيقت
می توان گفت که اين برنامه ها  ،مکمل برنامه اي سالمت و ايمنی هستند  ،زيرا سالمت و ايمنی بدون برنامه
هاي رفاهی و تفريحی به دست نمی آيند ( .ابطحی ) 323 : 1377 ،
خدمات پرسیینلی از عوامل عمده حفظ و نگهداري نيروي انسییانی به حسییاب می آيد  ،فراهم آوردن خدمات
رفاهی ،ت سهيالت ورز شی و بهبود کيفيت و شرايط محل کار ،کمک به تهيه م سکن و غيره از وظايف خا
مديريت کارکنان وبوده و الزم است در جهت بهبود اينگونه خدمات تالش مستمر انجام گيرد .
مزايا عبارت اسییت از هرگونه خدمات مصییوب قانونی و يا داوطلبانه  ،که عالوه بر دسییتمزد مسییتقيم  ،کارفرما
تماماً يا تا اندازه اي به کارکنان می دهد (سينجر)498 : 1378 ،

کلیات مباحث
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با توجه به اهميت و جايگاه منابع ان سانی در سازمانها  ،می توان نتيجه گرفت که  :اگر سازمانی ق صد دارد در
آينده موفق شود بايد کانون توجهات خود را مجدداً برا استعدادهاي منحصر به فرد يکايک کارکنان خود و راه
درسیییت تبديل اين اسیییتعدادها به عملکرد پاينده معطوف سیییازد ،بايد تمامی ابزارها  ،فرايندها و طرح هاي
ابتکاري خود رابراي کشف پاسخ صحيح اين سوال اساسی به کاربرد  .سوالی که پاسخ آن مفهوم "انسان" را
به "منبع و سرمايه انسانی" تبديل می کند (عباس پور )280 : 1382 ،
از آنجايی که اقدامات نگهداري ،مکمل ساير اقدامات و فرآيندهاي نظام مديريت منابع انسانی است  ،حتی اگر
عمليات کارمنديابی  ،انتخاب  ،انت صاب  ،آموزش و ساير اقدامات پر سنلی به نحو شاي سته انجام شود بدون
توجه کافی به امر نگهداري نتايج حاصل از اعمال مديريت چندان چشم گير نخواهد بود (ميرسپاسی 1371 ،
. )330 :
بايد توجه داشیییت که ايجاد و توسیییعه فعاليتهايی که موجب تأمين سیییالمت ،ايمنی ،رفاه و امنيت اجتماعی
کارکنان می گردد با آموزش و توسعه بهسازي مديران سطوح باالي سازمان و به ويژه مديران پرسنلی ارتباط
مستقيم دارد  .بنابراين می توان با برنامه ريزيهاي آموزشی و تعالی مديران ،آنان را نسبت به اجراي اين برنامه
ها متعهد ساخت (ابطحی . ) 293 : 1377 ،

مدل تحقیق
با توجه به عوامل مذکور مدل نگهداري منابع انسانی به شکل زير ترسيم می گردد ( مدل تحقيق) .

عوامل پزمینه اي

عوامل محتوایي

نگهداری
منابع
انسانی

شکل  : 1عوامل نگهداری منابع انسانی
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هدف پژوهش
هدف ا صلی  :آ سيب شنا سی سي ستم فعلی نگهداري سازمان و ارائه راهکارهايی براي بهبود آن و از جمله
اهداف فرعی نيز شامل :
1ی ارزيابی نظام نگهداري موجود سازمان
 2ی تعيين کاستی هاي موجود در سيستم نگهداري از نظر کارکنان و مديران حوزه پرورشی و تربيت بدنی در
هر يک از زمينه هاي مورد بررسی
3ی تعيين توقعات کارکنان و مديران از سيستم نگهداري
4ی تعيين (شناسايی و اولويت بندي) زمينه هاي بهبود سيستم معطوف به رفع نواقص
5ی ارائه راهکارهاي مناسب براي بهبود سيستم

سئواالت پژوهش
در اين تحقيق به جاي فرضيه  ،سئواالت تحقيق مبناي بررسی قرار می گيرد .
1ی نظام نگهداري نيروي انسانی کارآمد داراي چه اجزايی است ؟
2یییی از نظر کارکنان و مديران حوزه پرورشی و تربيت بدنی  ،سيستم نگهداري فعلی آموزش و پرورش داراي
چه کاستی ها و نواقصی است ؟
3ی توزيع کاستی ها بر حسب ابعاد مورد بررسی  ،چگونه است ؟
 4ی کارکنان و مديران حوزه پرورشی و تربيت بدنی در هر يک از اين مقوله ها (ابعاد) چه انتظاراتی از سيستم
دارند ؟
5ییییی با توجه به نواقص و انتظارات بيان شده ،سي ستم در چه زمينه هايی نياز به ا صالح و بهبود دارد و چه
اصالحاتی الزم است؟ چگونه ؟
6ی راهکارهاي بهبود سيستم در زمينه هاي مورد بررسی چيست ؟

روش تحقیق
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در اين پژوهش با توجه به اهداف تحقيق از دو روش تحقيق ا ستفاده شده ا ست  .روش تحقيق همب ستگی و
روش تحقيق زمينه يابی .
الف) تحقیق همبستگی
شییامل کليه تحقيقاتی اسییت که در آنها سییعی می شییود رابطه بين متغيرهاي مختلف با اسییتفاده از ضییريب
همبستگی  ،کشف يا تعيين شود  .روش همبستگی براي دو هدف عمده به کار می رود 1 :ی کشف همبستگی
بين متغيرها و 2ی پيش بينی يک متغير از روي يک يا چند متغير ديگر (دالور . )1374 ،
در اين تحقيق از روش همبستگی به داليل زير استفاده شد :
1یی پايايی مقياسهاي پرسشنامه سيستم نگهداري آموزش و پرورشرا از طريق همسانی درونی مشخص نماييم
.
 2ی ساختار عاملی پرسشنامه را از طريق تحليل عاملی که مبناي آن محاسبه همبستگی بين متغيرها (سوالها)
است  ،مشخص نمايم .
3ییی با استفاده رگرسيون چند متغيره خطی ( روش قدم به قدم ) سهم هر يک از مولفه هاي 13گانه سيستم
نگهداري آموزش و پرورش را در پيش بينی و تبيين تغييرات اين مشخص نماييم .
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ب) تحقیق زمینه یابی
زمينه يابی يک روش پژوه شی ا ست که به منظور جمع آوري اطالعات درباره اين م سائل که گروهی از مردم
درباره يک موضوع خا

چه می دانند  ،چه فکر می کنند يا چه کاري انجام می دهند ،اجرا می شود (دالور ،

 . )138 : 1374قابل ذکر ا ست که اين روش به داليل زير انتخاب شد 1 :ییییی به و سيله آن بتوانيم و ضعيت
موجود و مورد انتظار سيستم نگهداري آموزش و پرورش را توصيف نماييم ؛ 2ییی اطالعات وسيعی را از جامعه
به دست آوريم ؛ 3ی اجزا نمونه را با يکديگر مقايسه کنيم .

جامعه آماری
کليه کارکنان حوزه پرورشیی و تربيت بدنی آموزش و پرورش در اسیتان گلسیتان اعم از اداري و دبير و مربی
که داراي عضويت رسمی در سال  86ی 1385هستند  ،جامعه آماري اين تحقيق را تشکيل می دهند .

حجم نمونه و روش نمونه گیری
نظر به اينکه جامعه مورد مطالعه در سطح ا ستان گل ستان و از نظر سطح درجه از کارکنان ستادي تا صف را
شامل می شدند و متشکل از گروه هاي مختلف بودند  ،از روش نمونه گيري تصادفی طبقه اي و جهت تعيين
qp2 z
تعداد نمونه مورد نياز از فرمول
d2

 n اسییتفاده شیید که  p ، qو  dبه ترتيب  0/5 ، 0/5و  0/02در نظ

گرفته شد و با توجه به اين مقادير و سطح اطمينان  95درصد  .تعداد نمونه مورد نياز  350نفر به دست آمد
 ،در مرحله بعد نمونه محا سبه شده به ن سبت حجم کارکنان هر شهر ستان بين آنها توزيع شد که نمونه هر
شهرستان نيز به نسبت سطوح درجاتی کارکنان آن شهرستان توزيع گرديد .

ابزار پژوهش
به منظور بررسی وضعيت موجود و مورد انتظار سيستم نگهداري آموزش و پرورش در سطح استان گلستان ،
طی مراحل زير ابزار الزم (پرسشنامه) طراحی گرديد .
1ی استخراج مدل مفهومی تحقیق
بو سيله مطالعه مبانی نظري مو ضوع مورد پژوهش و همچنين م صاحبه با صاحب نظران ابعاد مهم و کليدي
سيستم نگهداري آموزش و پرورش (شکل  ، 1مدل تحقيق) مشخص گرديد .
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2ی استخراج ویژگیها و شاخص های اساسی مولفه های مدل مفهومی تحقیق و ساخت پرسشنامه
3ی تعیین اعتبار پرسشنامه
به اين ترتيب که ويژگی هاي اسییتخراج شییده دسییته بندي و پس از بررسییی و دو مرحله ويرايش در قالب
پر س شنامه اوليه براي برر سی اعتبار محتوي  .در اختيار صاحب نظران قرار گرفت  .پس از برر سی نظرات و
پيشیینهادات صییاحب نظران  ،تغييرات الزم در فرم اوليه ايجاد و فرم ثانويه آزمون تهيه گرديد  .سییرانجام فرم
ثانويه آزمون در بين يک نمونه  50نفري اجرا و پس از جمع آوري پر س شنامه و تجزيه و تحليل سوالها و رفع
اشکالهاي مشخص شده  ،پرسشنامه نهايی تهيه و در بين نمونه آماري مورد مطالعه اجراء گرديد .

4ی پایایی پرسشنامه
براي برر سی پايايی پر س شنامه به روش هم سانی درونی از ضريب آلفاي کرانباخ ( ، )1971 ، 1945ا ستفاده
گرديد  .نتايج حاصله به شرح جدول شماره  1می باشد :
نتايج جدول شماره  1ن شان می دهد که همه ضرايب آلفا مطلوب و ر ضايت بخش می با شند به نحوي که
ضرايب الفا براي مولفه بهداشت و درمان  0/76و براي ساير مولفه ها بزرگتر از ( 0/76بين  0/76تا  )0/90می
باشد .

جدول  : 1همسانی درونی پرسشنامه بررسی وضعیت سیستم نگهداری نیروی انسانی آموزش و
پرورش
ضريب آلفا

مولفه
1ی پرداخت

0/84

2ی طرح شغل

0/8

3ی عملکرد

0/84

4ی آموزش

0/82

5ی توسعه شغلی

0/82

6ی تعهد

0/87
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7ی انسجام گروهی

0/78

 8ی رضايت کارکنان

0/89

9ی جذب نيرو  ،گزينش و ارتقاء

0/85

10ی ايمنی

0/90

11ی بهداشت و درمان

0/76

12ی بيمه و بازنشستگی

0/90

13ی عامل رفاه  ،مزايا و خدمات پرسنلی

0/89

روش تجزیه و تحلیل داده ها
در اين پژوهش جهت تجزيه و تحليل داده هاي به دسییت آمده که با اسییتفاده از نرم افزار  SPSS 11.5مورد
تجزيه و تحليل قرار گرفت  ،از روشهاي آماري متعددي بهره گرفته شد که عبارتند از :
جداول توزيع فراوانی جهت سییازماندهی داده ها و توصییيف نمره هاي خام  ،نمودار سییتونی جهت توصییيف
تصییويري داده ها  ،شییاخص هاي آمار توصییيفی  ،ضییريب آلفاي کرانباخ جهت همسییانی درونيم قياس هاي
پر س شنامه  ،تحليل عاملی اکت شافی براي برر سی ساختار عاملی پر س شنامه  ،آزمون يک نمونه اي رتبه هاي
عالمت دار ويلکاک سون براي برر سی و ضعيت موجود و مورد انتظار سي ستم نگهداري نيروي ان سانی آموزش و
پرورش آزمون دو نمونه اي رتبه اي عالمت دار ويلکاک سيون براي برر سی شکاف بين و ضعيت موجود و مورد
انتظار  ،آزمون  Uمن ويتنی و کروسییکال واليس براي مقايسییه نظرات پاس یخگويان  ،تحليل رگرسییيون چند
متغيري خطري براي تعيين ميزان تاثير و سهم هر يک از مولفه هاي سيستم نگهداري در پيش بينی و تبيين
تغييرات اين سيستم .

یافته های پژوهش
ويژگی هاي توصيفی پاسخگويان که يافته هاي به دست آمده از جداول يک بعدي هستند نشانه می دهد که
بي شترين پا سخگويان در رده سنی 30یییی 26ساله متأهل و افراد تحت تکفل شان  3نفر می با شد  .بي شترين
پا سخگويان که  78/6در صد از کل را ت شکيل داده اند مرد و اکثراً مقطع تح صيلی شان ديپلم و لي سانس می
باشد و از کارمندان رسمی آموزش و پرورش می باشند که در مرکز استان مشغول انجام وظيفه هستند .
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در بررسی وضعيت موجود سيستم نگهداري آموزش و پرورش مشاهده می شود که فقط در عامل طرح شغل
و ضعيت موجود سي ستم نگهداري از حد متو سط بهتر بوده ا ست و در پرداخت و عملکرد  ،آموزش و تو سعه
شغلی وضعيت موجود از حد متوسط ضعيف تر می باشد (نمودار شماره )1

نمودار شماره  1ی توزیع درصدی پاسخهای کارکنان آموزش و پرورش به عاملهای پرداخت  ،طرح
شغل  ،عملکرد  ،آموزش و توسعه شغلی (وضع مورد انتظار)

همچنين عامل تعهد نيز نسبت به عامل هاي انسجام گروهی  ،رضايت کارکنان و جذب نيرو  ،گزينش و ارتقاء
از حد متوسط بهتر و باالتر می باشد (نمودار شماره )2
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نموار  2ی توزیع درصدی پاسخهای کارکنان آموزش و پرورش به عاملهای تعهد ،انسجام گروهی،
رضایت کارکنان  ،جذب نیرو  ،گزینش و ارتقاء (وضع موجود)

و اين در حالتی است که ميانه محاسبه شده براي عامل هاي ايمنی  ،بهداشت و درمان  ،بيمه و بازنشستگی ،
رفاه  ،مزايا و خدمات پر سنلی و نمره کل سي ستم نگهداري کارکنان آموزش و پرورش حا صل از نتايج آزمون
رتبه هاي عالمت دار ويلکاک سون در سطح  < p 0/001کوچکتر از  3می با شد  .به اين معنا ست که عوامل
مذکور از حد متوسط ضعيف تر می باشند (نمودار شماره  3و جدول شماره. )1

نمودار شماره  3ی توزیع درصدی پاسخهای کارکنان آموزش و پرورش به عاملهای ایمنی ،
بهداشت و درمان  ،بیمه و بازنشستگی  ،رفاه  ،مزایا و خدمات پرسنلی و نمره کل سیستم
نگهداری کارکنان آموزش و پرورش (وضع موجود )
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جدول  2ی آماره های آزمون رتبه های عالمت دار ویلکاکسون برای عاملهای ایمنی  ،بهداشت و
درمان  ،بیمه و بازنشستگی  ،رفاه  ،مزایا و خدمات پرسنلی و نمره کل سیستم نگهداری کارکنان
آموزش و پرورش

ایمنی

Z
سطح معنی داری
دو طرفه

بهداشت و

بیمه و

درمان

بازنشستگی

رفاه  ،مزایا و
خدمات
پرسنلی

نمره کل
سیستم
نگهداری
کارکنان ناجا

11،926-

15،666-

37،491-

38،158-

32،424-

000.

000.

000.

000.

000.

در بررسی انتظارات کارکنان آموزش و پرورش از سيستم نگهداري سازمان نتايج به دست آمده نشان می دهد
که انتظارات کارکنان نسییبت به عامل هاي پرداخت  ،طرح شییغل  ،عملکرد  ،آموزش و توسییعه شییغلی از حد
متوسط باالتر و در حد زياد تا خيلی زياد می باشد  .همچنين براي عامل هاي تعهد  ،انسجام گروهی  ،رضايت
کارکنان و جذب نيرو  ،گزينش و ارتقاء و عامل هاي ايمنی  ،بهدا شت و درمان  ،بيمه و بازن ش ستگی  ،رفاه و
مزايا و خدمات پرسنلی وضع مورد انتظار و انتظارات کارکنان فراتر از حد متوسط و در حد زياد تا خيلی زياد
می باشد .
در بررسییی مقايسییه نظرات کارکنان مذکر و مؤنث سییازمان آموزش و پرورش در خصییو

وضییعيت موجود

سي ستم نگهداري سازمان نتايج حا صله ن شان می دهد که مردان ن سبت به زنان و ضعيت موجود سي ستم
نگهداري سازمان را در عامل طرح شغل بهتر ارزيابی کرده اند  .در حالی که در عامل هاي پرداخت  ،عملکرد
 ،آموزش و توسعه شغلی بين نظرات مردان و زنان تفاوتی وجود ندارد  .همچنين مشخص شد که زنان نسبت
به مردان و ضعيت موجود سي ستم نگهداري سازمان را در عامل ايمنی بهتر ارزيابی کرده اند  .در حالی که در
عامل هاي ديگر تفاوتی وجود ندارد  .همچنين در برر سی و ضعيت مورد انتظار اين دو گروه م شاهده شد که
زنان نسبت به مردان در خصو

عامل توسعه شغلی و ايمنی انتظارات بيشتري دارند .

در بررسی مقايسه نظرات کارکنان آموزش و پرورش در خصو

وضعيت موجود سيستم نگهداري سازمان با

توجه به سطح تح صيالت نتايج حا صل از آزمون کرو سکال واليس ن شان داد که در عامل ايمنی  ،بهدا شت و
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درمان و رفاه  ،مزايا و خدمات کارکنان اختالف ها در سطح معناداري است به گونه اي که مثبت ترين ارزيابی
ها براي کارکنان فوق ليسانس و باالتر و وضعيف ترين ارزيابی خا

کارکنان زير ديپلم و ليسانس می باشد .

به اين معنا که افراد با تح صيالت باال انتظار بي شتري براي بهبود سي ستم و ا صالح آن دارند و در مورد کل
سيستم نيز افراد زير ديپلم کمترين انتظار و افراد فوق ليسانس (بجز عامل پرداخت) بيشترين انتظار را دارند
.
به اين ترتيب که براي عامل پرداخت  ،بيشیییترين انتظارات خا

کارکنان ليسیییانس و کمترين انتظارات به

کارکنان زير ديپلم و فوق ليسانس بوده است  .همچنين در عوالم طرح شغل عملکرد ،آموزش ،توسعه شغلی و
نيز بهداشت و درمان و بازنشستگی بيشترين انتظارات از کارکنان ليسانس و فوق ليسانس و کمترين انتظارات
مخصو

کارکنان ديپلم و زير ديپلم بوده است و در بقيه عوامل اختالف و تفاوتی معنی دار را شاهد نيستيم

.
در برر سی مقاي سه نظرات کارکنان سازمان آموزش و پرورش در خ صو

و ضعيت موجود سي ستم نگهداري

سییازمان با توجه به سییطح درجات کارکنان که از آزمون کروسییکال واليس اسییتفاده شیید مشییاهده کرديم که
اختالف معناداري در عامل هاي ذکر شده با توجه به درجات کارکنان را شاهديم به گونه اي که در عامل هاي
پرداخت  ،بهداشییت و درمان و رفاه  ،مزايا و خدمات پرسیینلی مثبت ترين ارزيابی مخصییو

کارکنان با فوق

ليسییانس و دکتري و ضییعيف ترين ارزيابی ليسییانس و فوق ديپلم و پايين تر می باشیید  .همچنين در عامل
عملکرد مثبت ترين ارزيابی هديه فوق ليسییانس ضییعيف ترين ارزيابی مخصییو

فوق ديپلم و پايين تر بوده

اسییت  .در حالی که اين تفاوت ها را در عامل هاي طرح شییغل ،آموزش ،توسییعه شییغلی و همچنين بيمه و
بازنشستگی نيز شاهديم و در بقيه عوامل تفاوت معناداري را مشاهده نمی کنيم .
همچنين در برر سی انتظارات کارکنان از سي ستم نگهداري به تفکيک سطح درجه در عامل پرداخت  ،تعهد ،
ر ضايت کارکنان و ايمنی بي شترين انتظارات کارکنان فوق لي سانس و دکتري و کمترين انتظارات از کارکنان
لي سانس و پايين تر بوده ا ست  .همچنين در عامل طرح شغل و عملکرد و جذب و گزينش و ارتقاء نيرو بين
فوق لي سانس و لي سانس انتظاراتی را شاهديم در صورتی که در بقيه عوامل نگهداري نيروي ان سانی تفاوت
معناداري را با توجه به نوع مدرک کارکنان شاهد نيستيم .
در برر سی و ضعيت موجود انتظارات کارکنان صف و ستاد از سي ستم نگهداري کارکنان آموزش و پرورش
متوجه شییديم که در عامل پرداخت و ايمنی انتظارات کارکنان سییتاد مثبت تر از کارکنان صییف بود و اين در
حالتی ا ست که در عامل هاي آموزش و ان سجام گروهی کارکنان صف انتظارات شان مثبت تر از کارکنان ستاد
بوده است .
در نهايت در بررسی مقايسه نظرات کارکنان آموزش و پرورش در خصو

سيستم نگهداري سازمان با توجه

به محل سازمان خدمت پا سخگويان شاهد آن بوديم که در عامل هاي پرداخت طرح شغل ،عملکرد ،تو سعه
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شییغلی ،تعهد ،رضییايت کارکنان و ايمنی و رفاه و مزايا و خدمات پرسیینلی  ،مثبت ترين ارزيابی هاي خا
کارکنانی است که در مرکز و پايگاه مشغول به خدمت می باشند و ضعيف ترين ارزيابی و نارضايتی از سيستم
نگهداري خا

کارکنانی ا ست که در مناطق و شهر ستان ها م شغول به خدمت ه ستند  .لذا پي شنهاد محقق

اين بود که توجه بيشتري به شهرستان ها معطوف شود .

نتیجه گیری
پژوهش حاضر به بررسی وضعيت موجود و مورد انتظار سيستم نگهداري کارکنان آموزش و پرورش در استان
گلستان از طريق سنجش  13مولفه  :پرداخت ،طرح شغل ،عملکرد  ،آموزش  ،توسعه شغلی  ،تعهد  ،انسجام
گروهی  ،رضايت کارکنان  ،جذب نيرو  ،گزينش و ارتقاء  ،ايمنی  ،بهداشت ودرمان  ،بيمه و بازنشستگی  ،رفاه
 ،مزايا و خدمات پر سنلی پرداخته ا ست و با توجه به نتايج حا صله از آزمون هاي مختلف که پس از تجزيه و
تحليل پا سخگويان به پر س شنامه محقق ساخته به د ست آمده شواهد آن بوديم که بجز عامل طرح شغل و
عامل تعهد که از نظر کارکنان آموزش و پرورش در حد متوسط می باشند  ،براي ساير عوامل وضعيت موجود
آموزش و پرورش از حد متو سط پايين تر و در سطح ضعيفی می با شد  .و همچنين نتايج به د ست آمده از
بررسییی انتظارات کارکنان آموزش و پرورش نشییان می دهد کارکنان آموزش و پرورش انتظار دارند که ميزان
منا سب بودن و ضعيت سي ستم نگهداري اين سازمان از حد متو سط باالتر و در حد زياد تا خيلی زياد با شد .
همچنين نتايج حا صله ن شان دهنده شکاف بين و ضعيت موجود و مورد انتظار در هر يک از عوامل سي ستم
نگهداري کارکنان آموزش و پرورش بوده به اين معنا که وضییعيت کلی سییيسییتم نگهداري کارکنان آموزش و
پرورش منطبق با و ضع موجود نمی با شد و کارکنان انتظار بي شتري ن سبت به و ضعيت موجود دارند  .به طور
نمونه ميانه هاي محا سبه شده براي و ضع موجود و مورد انتظار حاکی از آن ا ست که کارکنان ميزان منا سب
بودن و ضعيت کنونی سي ستم خدمات رفاهی را در حد کمتر از متو سط و تقريباً ضعيف ارزيابی کرده اند در
حالی که انتظار دارند  ،ميزان مناسب بودن وضعيت سيستم نگهداري اين سازمان براي رفع نيازهاي کارکنان
در حد متو سط باالتر و در حد زياد تا خيلی زياد منا سب با شد  .با توجه به شکاف موجود و مطرح شده بين
وضعيت موجود و مورد انتظار بيشترين شکاف را در عامل بيمه و بازنشستگی و پس از آن در عامل رفاه ،مزايا
و خدمات پرسنلی و پرداخت شاهد هستيم .

پیشنهادات
1ییییی با توجه به اينکه  81/5درصیید کارکنان آموزش و پرورش ميزان مناسییب بودن وضییعيت پرداخت را در
آموزش و پرورش در حد کم و خيلی کم ارزيابی کرده اند و همچنين  88/9درصییید کارکنان انتظار دارند که
ميزان منا سب بودن و ضعيت پرداخت در آموزش و پرورش در حد زياد تا خيلی زياد با شد  ،لذا پي شنهاد می
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شود که سي ستم پرداخت در مورد پژوهش قرار گيرد و طرح هايی جهت ا صالح آن تهيه و اجرا گردد  .ضمناً
موارد زير در امور پرداخت پيشنهاد می شود :
الف ی در جهت ارزشيابی مشاغل يا بهبود طرح موجود براي تصميم گيري درباره درجه بندي عادالنه کارها و
پرداخت متعادل  ،طرح هاي جديد تهيه و اجراي شود .
ب ی توجيه و تفهيم کارکنان راجع به اين موضوع که بين عملکرد و پاداش ارتباط وجود دارد  ،صورت گيرد .
ج یییی انجام بازنگري و برر سی طرح هاي پرداخت جهت ح صول اطمينان از اينکه پرداختها بطور من صفانه بر
مبناي عملکرد صورت می گيرد .
د ی مزايا بر اساس اولويتها و نيازهاي فردي پرداخت شود .
هییی ییی کارکنان در طراحی و اجراي سيستمهاي پرداخت بر اساس عملکرد و ارزيابی مشاغل  ،مشارکت داده
شوند .
 2ی با توجه به اينکه  03/1درصد کارکنان انتظار دارند که ميزان مناسب بودن وضعيت طرح شغل در حد زياد
تا خيلی زياد باشد لذا پيشنهاد می شود که :
الف ی شغلها به گونه اي طراحی شوند که تنوع مهارتها  ،اهميت وظايف  ،اختيارات و استقالل بيشتر در کارها
و بازخورد را حداکثر نمايد .
ب ی براي آموزش و رشد کارکنان فرصت و زمينه الزم فراهم شود .
 3ی در حدود نيمی از کارکنان ( 49/6درصد) وضعيت عملکرد را در حد کم و خيلی کم ارزيابی کرده اند  .لذا
توصییيه می شییود که مديريت عملکرد در مورد پژوهش قرار گيرد  ،همچنين با توجه به يافته هاي تحقيق در
خصو

بهبود وضعيت عملکرد در موارد زير پيشنهاد می گردد .

الف ی الزامات عملکردي در قالب اهداف قابل حصول بيان شود .
ب ی کارکنان و مديران را تشويق نمود تا بر اهداف و اقداماتی که براي تحقق اهداف الزم است  ،توافق داشته
باشند .
ج یییی مديران و مسئوالن ترغيب شوند تا از کارکنانی که خوب کار می کنند تقدير نمايند و اطالعات بازخورد
مرتب  ،آگاه کننده و قابل درک درباره عملکرد کارکنان به آنها ارائه نمايند .
د ییییی مديران و م سئوالن در زمينه عملکرد  ،برر سی عملکرد و نيز مديريت عملکرد بايد آموز شهاي الزم را
فراگيرند .
4ی با توجه به فاصله وضعيت موجود و وضعيت مورد انتظار در زمينه آموزش پيشنهادات زير توصيه می شود :
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الف ی آموزش کافی و مناسب براي سطوح و رده هاي مختلف طراحی و ارائه شود .
ب ی طرح هاي آموزشی و برنامه هاي يادگيري به گونه اي طراحی شوند که داراي ويژگيهاي زير باشند :
الف) شاي ستگی و اعتماد به نفس الزم را براي تأمين استانداردهاي عملکرد مورد انتظار در کارکنان ايجاد کند
 ،و مهارتها و شايستگی هاي موجود آنان را تقويت نموده در کسب شايستگی و مهارتهاي جديد ياري گر آنان
باشد .
ب) اين طرح ها بتوانند بهره وري کارکنان در داخل و خارج سازمان را افزايش دهند .
ج ) اين طرح ها کارکنان جديد را به سییرعت به دانش و مهارت اسییاسییی الزم مجهز نمايند تا اين کارکنان
آغازي خوب در کار خود داشته باشند .
5ییی با توجه به فاصله بين وضعيت موجود و وضعيت مورد انتظار کارکنان ناجا در زمينه توسعه شغلی و نيز با
اذعان به اينکه نارضايتی از فرصتهاي آتی شغل  ،يکی از داليل اصلی جابجايی کارکنان است  ،لذا براي حفظ
نيروي کار مفيد و کليدي پيشنهاد می شود که :
الف یییی سازمان در جذب و گزينش نيرو تالش کند تا نيروهاي شايسته تر و تجربه تر را جذب نمايد و برنامه
هايی جهت شناسايی پتانسيل ها و رشد افراد در جهت استعدادهاي آنان داشته باشد .
ب ی روشهاي ارتقاي عادالنه تري براي سازمان طراحی شود و کارکنان در خصو

مسيرهاي شغلی راهنمايی

وارشاد گردند .
6یییی با توجه به اينکه نتايج نشان دهنده تعهد نسبتاً باالي کارکنان ( 56/1درصد) می باشد  ،لذا در خصو
افزايش بيش از پيش تعهد کارکنان پيشنهاد می شود که :
الف یییی رسالت ،ارزشها و راهبردهاي سازمان براي کارکنان تشريح شود و از ايشان خواسته شود تا درباره آن
اظهار نظر نمايند .
ب ی ارتباطات دوستانه و مرتب با کارکنان ترويج شود و ارتباطات چهره به چهره و ارائه گزارش توسعه يابد .
ج یییی به نظرات و پي شنهادهاي کارکنان اهميت داده شود و زمينه هاي ارائه نظرات براي بهبود سي ستمهاي
کاري فراهم گردد به گونه اي که ارائه نظرات و پيشیینهادها از سییوي کارکنان بصییورت فرهنگ نهادينه شییده
درآيد .
7یییی در زمينه عامل انسجام گروهی و بيشتر کردن اين انسجام در بين کارکنان و در جهت بهبود هرچه بهتر
وضع موجود پيشنهاد می شود که :
الف ی در مواردي که الزم است  ،گروه هاي کاري خود مختار يا خودمدير و يا تيمهاي پروژه تشکيل شود .
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ب یی بر اهميت کار گروهی بعنوان يک ارزش کليدي تاکيد شود  .همچنين مهارتهاي کار گروهی در کارکنان
توسعه يابد .
 8ی با توجه به اينکه  92/4درصد کارکنان انتظار دارند که ميزان مناسب بودن وضعيت رضايت در حد زياد تا
خيلی زياد باشیید  .توصییيه می شییود که در تحقيق جداگانه اي رضییايت کارکنان مورد بررسییی قرار گيرد .
همچنين با توجه به يافته هاي تحقيق جهت افزايش رضايت کارکنان پيشنهاد می شود که :
الف یییی مديران و م سئوالن (بخ صو

براي کارهاي گروهی) انتخاب شوند که از توانايی ها و ويژگيهاي الزم

براي مديريت و رهبري برخوردار باشند .
ب ییی به مديران  ،مسئوالن گروه ها  ،مهارتهاي رهبري و روشهاي حل تعارن و رسيدگی به شکايات آموزش
داده شود .
9ییی توصيه اي که در خصو

سيستم جذب  ،گزينش و ارتقاء در آموزش و پرورش با توجه نتايج حاصله می

شود  ،اينکه تحقيق جامعی در اين زمينه صورت گيرد وليکن با توجه به يافته هاي اين پژوهش پي شنهاد می
شود که :
الف یییی روش هاي جذب  ،گزينش و نيز شيوه هاي ارتقاي کارکنان  ،بررسی و بازنگري شده  ،بهبود مستمر
داشته باشد و متناسب با نيازهاي سازمان متحول شود .
ج یییی در هنگام جذب نيرو  ،درباره مزاياي شغل پي شنهادي  ،اغراق و مبالغه ن شود زيرا اين امر در کارکنان ،
انتظارات غير واقعی ايجاد نموده  ،سازمان را در آينده با مشکالت عديده اي مواجه می سازد .
 10ی سازمان آموزش و پرورش به اين دليل که داراي مأموريتهاي متنوعی می باشد لذا برخی پرسنل با توجه
به نوع کار خود  ،و ضعيت موجود ايمنی را منا سب و کافی می دانند در حاليکه برخی ديگر که در ساير حوزه
هاي فعاليتی مشییغول خدمت هسییتند توجه به نوع کار و خطرات و مسییائل مربوط  ،خواهان افزايش ميزان
مناسییب بودن ايمنی در حد زياد و خيلی زياد می باشییند  .لذا توصییيه می شییود که طی پژوهشییی جداگانه
مو ضوع ايمنی و ميزان نياز به آن در م شاغل و حوزه هاي فعاليتی مختلف برر سی شده و در مواردي که می
طلبد ميزان ايمنی در حد زيادي باشیید  ،مشیخص گردد  .ضییمناً به اين نکته بايد توجه داشییت که هر يک از
مشاغل ( يا دسته هاي مشاغل ) تدابير ايمنی خا

انديشيده شود .

11یییی در زمينه بهداشت و درمان با توجه به شکاف زياد بين وضعيت موجود و وضعيت مورد انتظار و مطلوب
کارکنان توصيه می شود که در اين خصو

سازمان تدابير و اقدامات مقتضی را بعمل آورد  .لذا پيشنهاد می

شود با توسعة بيمه هاي درمانی و نيز افزايش مراکز درمانی در اين وضعيت را بهبود بخشد .ضمناً می توان از
طريق جلب همکاري ساير سازمانهاي دولتی نظير دان شگاه علوم پز شکی ا ستان و  ...از امکانات آنان در جهت
ارتقاء وضعيت بهداشت و درمان در آموزش و پرورش استفاده نمود .
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12یییی با توجه به نتايج به دست آمده از بررسی عامل بيمه و بازنشستگی کارکنان و وضع موجود و انتظارات
کارکنان  ،اين عامل می تواند به عنوان زنگ خطري براي سازمان محسوب بشود لذا پيشنهاد می شود که :
الف ی سازمان وضعيت بيمه و بازنشستگی کارکنان را طی تحقيق جداگانه اي بررسی نمايد .
ب ی بيمه هاي مختلف را براي افراد توسعه دهد و تدابير حمايتی بيشتري را براي بازنشستگی کارکنان اتخاذ
کند .
ج ییی با توجه به اينکه بازنشستگان فعلی آئينة آينده شاغلين کنونی هستند لذا پيشنهاد می شود که وضعيت
معي شتی و نيز منزلت بازن ش ستگان و خانواده آنها بهبود يابد و ارتباط آنان با سازمان به انحاي مختلف بي شتر
شود تا بتوان از تجارب آنها به نفع سازمان استفاده نمود  .نه اينکه بازنشستگان احساس کنند که آنان قوم از
ياد رفته می باشند .
13ییییی با توجه به نتايج حاصییله و شییکاف بين وضییع موجود و انتظارات کارکنان عامل رفاه  ،مزايا و خدمات
پرسنلی نيز به نوبه خود می تواند زنگ خطري براي سازمان محسوب شود  .پيشنهاداتی که می توان در اين
زمينه ارائه داد شامل موارد زير است :
الف ی تحقيق جداگانه اي در خصو

رفاه  ،مزايا و خدمات پرسنلی با در نظر گرفتن ابعاد مختلف آن صورت

گيرد .
ب یییی رفاه  ،مزايا و خدمات پرسنلی بصورت عادالنه در سطح استان در اختيار کارکنان قرار گيرد و امکانات
موجود  ،توزيع جغرافيايی عادالنه اي داشته باشند .
ج یییی چنانچه در برخی نقاط استان امکانات رفاهی وجود ندارد  ،سازمان با ارائه ساير خدمات به کارکنان در
آنجا اين کمبود را جبران نمايد .
د ییییی امکانات متناسییب با نيازهاي کارکنان در سیینوات مختلف خدمتی و سییطوح گوناگون ارائه شییود  .مثال
کارکنان جديد نيازهايی دارند و کارکنانی قديمی در شرف بازنشستگی نيازهايی ديگر دارند .
ه ی تا حد امکان  ،رفاه  ،مزايا و خدمات به گونه اي باشد که خانواده نيز بهره مندي از اين امکانات را احساس
کند؛ مثالً تأمين مسکن در اولويت قرار گيرد .
وی حمايتهاي قانونی در مورد کارکنان به صورت فراگير انجام شود تا کارکنان بتوانند با دلگرمی بيشتري انجام
وظيفه نمايند .
ز ی سازمان به مشکالت روحی و گرفتاري هاي خانوادگی کارکنان توجه ويژه داشته باشد .
ح یییی امکانات رفاهی در بلند مدت تو سعه يابد و در مواردي که ساير سازمانها امکانات منا سب تري دارند با
ايجاد ارتباط با آن زمينة استفاده پرسنل از آن امکانات فراهم شود .
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ط یییی سعی سازمان اين باشد که عدالت در همه زمينه ها رعايت شود و امکانات موجود بصورت عادالنه مورد
بهره برداري قرار گيرد .
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تهران :سمت .
9یییی ميرسپاسی ،ناصر ( ،)1371مديريت منابع انسانی و روابط کار (نگرشی نظامدار) ،چاپ دهم ،تهران :ناشر
مؤلف .
10ییییی مير سپا سی ،نا صر ( ،)1376مديريت منابع ان سانی و روابط کار  ،تمرين و مقاالت ،چاپ اول ،تهران:
انتشارات شروين .

منابع التین
11- Decenzo, David A. & Robbins, Stephen P. (1989). Personnel / Human Resource
Management 3rd Ed., Prentice-Hall of India, New Dehle .
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مقاالت سفارشی
تربیت معلم در ایران از مشروطه تا پهلوی دوم
بررسی موردی علل،چگونگی و فرایند تغییر مصوبات مجلس شورای ملی:
( 1320-1285ه.ش )
احمد ابوحمزه

355

چکیده
تاسيس نهاد تربيت معلم در حوزة آموزش يکی از مهمترين اقداماتی بود که در چهارچوب سياستهاي
دولتهاي مشروطه و پهلوي اول در ايران به اجرا گذاشته شد .مجلس شوراي ملی در تدوين قوانين آموزشی،
و همچنين مصوبات مربوط به تربيت معلم نقشی تأثيرگذار ايفا نمود .موضوع پژوهش حاضر ،توصيف و تبيين
رابطة ميان برنامة تربيت معلم و قوانين مصوب آن در مجلس شوراي ملی در دو دورة تاريخی ايران ،يعنی
مشروطه و پهلوي اول است .متفکران و نوانديشان در اين دوران زمينههاي الزم را براي تاسيس نهادي بنام
تربيت معلم فراهم ساختند .پرسش مقاله حاضر اين است که تاسيس تربيت معلم در ايران بر اساس مشروح
مذاکرات و قوانين مصوب مجلس شوراي ملی ،در دورة مشروطه و پهلوي اول چه روندي را طی کرده است؟
همچنين اين سوال بررسی می شود که :علل ،زمينه ها و پيامدهاي تصويب قوانين مربوط به تربيت معلم از
دوره مشروطه به چه سمتی پيش رفته و در دوره پهلوي اول چگونه بود؟ يافتههاي پژوهش حاکی از آن است
که با گذشت زمان مصوبات مجلس شوراي ملی ،هر دوره تقريبا˝ نسبت به دورة قبل کامل تر شده و تا حدودي
دامنه تاثير نوانديشان و روشنفکران در حمايت از تربيت معلم بيشتر گرديده است .اين موضوع باعث گرديده
که تربيت معلم در نهاد تازه تاسيسی مانند دانشگاه تهران تحليل رود و به شکل کالن آن به صورت نهادي
دانشگاهی همسان گردد .روش پژوهش در نوشتار حاضر ،روش اسنادي و کتابخانهاي است و تجزيه و تحليل
اطالعات بر اساس دادههاي تاريخی و با اتکاء به اسناد و مدارک حقوقی يعنی قوانين مصوب مجلس شوراي
ملی صورت پذيرفته است.
کلیدواژه :تربيت معلم ،مجلس ،قوانين ،مشروطه ،پهلوي اول.
مقدمه
 ) 355مربی ،گروه علوم اجتماعی ،دانشگاه فرهنگيان .ايميل ( )abuhamzeh@cfu.ac.ir
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بر اساس اسناد و شواهد تاريخی در گذشته آموزش و پرورش ايران ،نظام سامان يافته اي جهت تربيت معلم،
استخدام يا برقراري حقوق و مقرري براي معلمان به صورت رسمی وجود نداشته است .بررسی سير نظام
آموزشی ايران در دورة معاصر بيانگر اين مسئله است که دو دورة مهم تاريخی در شکلگيري نهادهاي آموزشی،
تاثير گذار بوده است .دورة اول از اواسط حکومت قاجاريه و سپس در نهضت مشروطهخواهی پيگيري شد و
بنيانگذاري نظام آموزشی امروز ايران با ايجاد نهاد مدرسة مدرن آغاز گرديد .نقطه عطف اين دوره تاسيس
«تربيت معلم در ايران» محسوب میشود .دورة دوم با روي کار آمدن رضاشاه آغاز می گردد و با زمينه هاي از
تحوالت عميق اجتماعی ،سياسی ،اقتصادي ادامه پيدا می نمايد .اين تغييرات مهم و گسترده بر روند نوسازي
آموزشی تاثير گذار بوده و باعث اقدام براي همگانی کردن و حاکميت عمومی دولت بر آموزش گرديد .به نظر
بيشتر پژوهشگران در اين دوره ،نگرش اصالحات از باال در ميان دولتمردان ،به يک نظام آموزشی متمرکز منجر
شد .در اين ميان مجلس به عنوان يک نهاد تعيين کننده در جريان نوسازي کشور از اين تحوالت برکنار نماند
و به صورت يک نهاد دگرگونساز و تجددخواه بر اين فرايند تأثير گذاشت .از دورة مشروطه تا پايان دورة پهلوي
اول مجلس به عنوان نهادي برخاسته از دورة مشروطهخواهی و مشروعيت دهنده به اقدامات و اعمال دولت در
جهت گسترش مدارس و تربيت معلم مورد توجه بيشتري قرار گرفت و از جانب ديگر وجود قدرت الزم امکان
تحقق مصوبات آن را بيش از پيش فراهم ساخت.
اين پژوهش سعی دارد تا نقش مجالس شوراي ملی را در انجام تربيت و استخدام معلم ،به ويژه در نوسازي
نظام آموزشی آشکار نمايد و تحليلی تاريخی از آن ارائه دهد ،زيرا بر اين باور است که بخش مهمی از تحوالت
اساسی پيرامون نوسازي در نظام آموزشی و سياست گذاريهاي آن ،در درون مجلس که پايگاه طبقات و
گروههاي خواستار اصالحات بوده صورت پذيرفته و طی اين مدت تثبيت گرديده است .ضرورت ايجاد و
شکلگيري تربيت معلم در ايران تأثيرات مهمی بر تربيت نسل آينده ايفا کرد .اين تاثيرات از مصوبات و قوانين
مجلس شوراي ملی شروع گرديد و مبناي تحول و دگرگونیهاي نظام آموزشی شده است .بررسی اين موضوع
براي فهم اليههاي پنهان تاريخ معاصر ايران نيز بسيار حائز اهميت است .ابعاد و زواياي ناشناخته زيادي در اين
زمينه باقی مانده است که ضرورت تحقيق را بيشتر می نمايد و تحقيق در اين موضوع می تواند پيامدهاي
مداخله مجلسيان را در امر تربيت معلم روشن وتبيين کند.
 .1ادبیات پژوهش
تاکنون هيچ تحقيق جامع و مستقلی در زمينة توصيف و تبيين مصوبات و قوانين مجلس شوراي ملی در حوزة
تربيت معلم در دورة مشروطه و پهلوي اول به نگارش درنيامده است .در برخی کتابها و مقاالتی که دربارة
تاريخ و تحوالت اين دوران نوشته شدهاند ،تنها اشارات کوتاه و گذرايی به اين موضوع صورت گرفته است .بيشتر
مطالعات و پژوهشهاي انجام شده توسط پژوهشگران داخلی و خارجی تاکنون معطوف به برخی از عملکردهاي
دولت ،وزيران و مجلس در روند تاسيس و چگونگی شکل گيري تربيت معلم بوده و از نقش مجلس به عنوان
مشروعيت دهندة اقدامات و عملکرد اين نهاد آموزشی بازماندهاند .لذا در اين پژوهش متناسب با موضوع مورد
نظر ،تصميمات قانونی مجلس شوراي ملی در امر تربيت معلم از دورة مشروطه تا پايان دورة پهلوي اول را در
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رابطه با برنامة هاي استخدام و ارتقاء معلمان بررسی خواهيم کرد .برخی از منابع مهم در مورد مصوبات مجلس
با موضوع آموزش که در اين جا به آنها اشاره خواهيم کرد عبارتند از:
کتاب نظام آموزشی و ساختن ايران مدرن نوشتة ديويد مناشري( ،)1397نويسنده تحوالت آموزشی جديد
ايران را از سال ( 1190ه.ش)  ،يعنی تاريخ اولين اعزام دانشجويان به اروپا تا پايان دوران پهلوي و در ادامه
دهة اول جمهوري اسالمی ايران را بررسی می کند .نويسنده در اين کتاب کوشيده است بسط و نقش ويژة
نظام آموزشی را در تغيير تدريجی نظام ايران قديم و ظهور ايران مدرن را به واسطة تربيت نخبگان جديد تبيين
کند.
کتاب سرگذشت و سوانح دانشگاه در ايران نوشته مقصود فراستخواه(،)1388نويسنده بررسی تاريخی آموزش
عالی و تحوالت اقتصادي ،اجتماعی ،سياسی و فرهنگی موثر بر دانشگاه را در ايران از گذشته هاي باستانی تا
دهه دوم انقالب اسالمی به صورت کامل بررسی می نمايد .روند دانشگاه ايرانی در قبل از انقالب و بعد از آن،
چالش هاي نظام آموزش عالی از بعد تاريخی و سياسی ،و همچنين ساختار و نهاد دانشگاه در اين کتاب بررسی
و مطالعه می گردد.
کتاب دولت و فرهنگ درايران( )1304-1357نوشتة محمدعلی اکبري( ،)1382نويسنده در اين کتاب اوضاع
فرهنگی ايران در عصر پهلوي اول و دوم را پس از نگاهی گذرا به دورة قاجار مورد کاوش قرار داده است .ويژگی
عمدة اين کتاب نگاه به تاسيس نهادهاي جديد با توصيف قوانين و مقررات فرهنگی توسط مؤلف است که با
تکيه بر دادههاي آماري به تحليل مسايل فرهنگی برهة تاريخی مورد نظر میپردازد.
کتاب مدارس جديد در دورة قاجاريه نوشتة اقبال قاسمی پويا( ،)1377مؤلف اين کتاب ،عالوه بر جمعآوري و
ارائة اطالعات جامعی از مدارس و مراکز دورة قاجار سه فصل اثر خود را به مباحثی تحليلی در مورد سابقه و
پيش زمينة پيدايش و ورود معارف جديد در ايران اختصا

داده است.

کتاب تاريخ مؤسسات تمدنی در ايران( )1376نوشتة حسين محبوبی اردکانی ،نويسنده در اين کتاب کوشيده
است تاريخچة ورود تأسيسات و نهادهاي جديد در ايران را که در ساية پيشرفتها و تحوالت مدرن غرب به
وجود آمده توضيح دهد.
همچنين دو تحقيق « بررسی جايگاه انتخاب و تربيت معلم درساختار تشکيالتی وزارت آموزش وپرورش »
توسط کيومرث فالحی ( )1388و « بررسی سير تاريخی و تکوينی تربيت معلم در ايران از آغاز تاکنون1290 .
تا  1390ه .ش » توسط احمد صافی ( )1390براي پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ،پژوهشکده تعليم و
تربيت انجام گرديده است .هر دو اين تحقيقات به صورت خيلی مختصر به موضوع مجلس و تربيت معلم
پرداخته اند.
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به طور کلی ،اين آثار بيشتر به ويژگیها و عملکرد دولتها در دورة مشروطه و پهلوي اول میپردازند 356،و از
برنامة هاي تربيت معلم و آموزش معلمان و رابطة آن با مصوبات مجلس شوراي ملی کمتر سخنی گفتهاند .به
رغم اهميت موضوع ،نقش مجلس شوراي ملی در پويشهاي سياسی و اجتماعی ايران ناديده گرفته شده است.
در اين مقاله تالش خواهيم کرد به نقش و رابطة مصوبات و قوانين مجلس شوراي ملی بر تغييرات نهاد تربيت
معلم در ايران

بپردازيم357.

 .2سیر تاریخی تاسیس نهاد تربیت معلم مدرن در ایران
برخورد و ارتباط با غرب ،به ويژه تماس فکري و ايدئولوژيکی از طريق نهادهاي نوين آموزشی ،زمينة رواج
مفاهيم ،انديشههاي جديد و گرايشهاي نو را فراهم ساخت .تا قبل از نهضت مشروطيت و عليرغم رواج فعاليت
هاي آزاديخواهانه و تجدد طلبی در ميان مردم تا پايان قرن سيزدهم قمري ،هيچ گونه کوششی براي استقرار
يک نظام فراگير تربيت معلم نه از جانب دولتمردان و نه از سوي آزادي خواهان و فرهنگ دوستان به عمل
 ) 356براي اطالعات بيشتر و جديد تر در اين زمينه نگاه کنيد به :رينگر ،مونيکا .ام .آموزش ،دين و گفتمان اصالح فرهنگی در دوره قاجاريه.
ترجمه مهدي حقيقتخواه .تهران :انتشارات ققنوس1381 ،؛ سجادي ،جمال  .تاريخ تحول و جريانهاي فکري آموزش و پرورش ايران در روزگار قاجار
(همراه با بررسی انديشههاي مهدي قلی هدايت (مخبرالسلطنه) ) .تهران :انتشارات رسانش نوين 1391 .؛ نجاتی حسينی ،سيد محمود .تبارشناسی کالس
درس در ايران ،تجربههاي تاريخی و تجربههاي زيسته .تهران :پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري.1396 .محمدي،
حسين؛تاريخ دانشگاه خوارزمی .تهران:انتشارات دانشگاه خوارزمی1392 .؛ رساله دکتري سير تحول فلسفه تربيت معلم در ايران معاصر ،نوشته ابوسعيد
داورپناه ،دانشگاه فردوسی مشهد ،دانشکده علوم تربيتی و روانشناسی 1394 .؛ همچنين رساله دکتري نگارنده مقاله با موضوع :بررسی تحليلی قوانين
آموزش و پرورش ايران بر اساس اسناد در يکصد ساله اخير (  1385-1285ش ) با نگاهی به نوسازي آموزشی در ايران .در حال نگارش و دفاع در
سال. 1398
 ) 357کتاب ها و مقاالت ذيل نيز می تواند براي شناخت نهاد تربيت معلم در ايران کمک نمايد :تربيت معلم در ايران ،هند و پاکستان /احمد صافی-.
تهران :انتشارات مدرسه .1372 ،گزارش نهايی پژوهش مطالعه تطبيقی نظام برنامه درسی تربيت معلم کشورهاي انگلستان ،فرانسه ،ژاپن ،مالزي و ايران/
مجري دانشگاه تربيت معلم؛ پژوهشگران اعظم مالئی نژاد ،علی ذکاوتی؛ ناظر علی رووف -.تهران :پژوهشکده برنامه ريزي درسی و نوآوريهاي آموزشی،
 .1384جنبش جهانی براي بهسازي تربيت معلم /علی رووف -.تهران :پژوهشکده تعليم و تربيت .1379 ،تربيت معلم و آموزش ضمن خدمت در چند
کشور جهان /تهيه کنندگان فاطمه فقيهی قزوينی ،ترانه امير ابراهيمی و کاظم ستاري بحري -.تهران :سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشی ،دفتر پژوهش
و نظامهاي آموزشی جهانی .1364 ،مطالعه تطبيقی نظام تربيت معلم ايران وژاپن -.مجله روان شناسی وعلوم تربيتی ،73 .دي؛ شماره1یزمستان1373ی:
 .187-206بررسی تطبيقی برنامه هاي تربيت معلم ايران و سايرکشورهاي جهان-.نشريه دانشکده ادبيات وعلوم انسانی دانشگاه تبريز ،74.مهر؛
شماره3ی4یپاييزیزمستان1374ی.173-215 :صافی ،احمد؛ سير تحول تربيت معلم در آموزش و پرورش معاصر ايران :گذشته ،حال و آينده ؛مجله :تعليم و
تربيت »دوره جديد ،زمستان  - 1387شماره (96علمی-پژوهشی  173 ( )28تا .)200آقازاده ،احمد؛ نگاهی تحليلی بر سير تحوالت نظام تربيت معلم
در ايران مجله :روانشناسی تربيتی » پاييز  - 1384شماره  123 ( ) 1تا .)144مهرمحمدي ،محمود؛ نگاهی به شيوه اصالح و نوع اصالحات ضروري در
تربيت معلم  .مجله :تعليم و تربيت »پاييز  - 1371شماره  37 ( 31تا .)56
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نيامد؛ به طوري که طی اين مدت مديران و معلمان مراکز آموزشی براي تصدي شغل خويش دوره تحصيلی
خاصی را نمیگذراندند و هر کدام با ذوق و سليقه شخصی برنامههاي تحصيلی را براي مدارس و محل تدريس
تنظيم و تدوين میکردند .معلمان مدارس جديدالتأسيس نيز از ميان طالب مدارس قديم يا از بين متقاضيانی
که در رشته هايی از علوم و فنون در خارج از کشور تحصيل کرده بودند بدون گذراندن دوره مربی گري ،انتخاب
میشدند .جالب اينکه معلمان مدرسه دارالفنون در سال هاي آغازين نيز عمدتاً اروپايی بودند و از اتريش،
فرانسه ،آلمان و ايتاليا اعزام می شدند و فقط چند تن از آنان که به تدريس دروسی چون ادبيات فارسی ،عربی،
تاريخ و جغرافيا اشتغال داشتند ،ايرانی بودند (آقازاده ،1393،

.)142

انديشة اصالح و نوسازي جامعه با شروع نهضت مشروطهخواهی در ميان دولتمردان و روشنفکران آن دوره
شکل جديتري به خود گرفت و يکی از اولويتهاي اساسی طبقة روشنفکر جهت تغيير و تحول در جامعه
محسوب میشد .نهضت تحول خواهی و به دنبال آن مشروطه در ايران ،تأثير به سزايی در نگرش نخبگان و
روشنفکران در توسعة مدارس داشت .از همين رو ،توجه به نوسازي و نظام تعليم و تربيت در فهرست مطالبات
و اهداف مشروطهخواهان قرار گرفت .تأسيس مجلس شوراي ملی در مهر  1285ه.ش زمينهاي براي پيدايش
گروه جديدي از نخبگان سياسی شد که با توجه به درکی هر چند سطحی از مبانی ترقی و ماهيت تمدن غرب
داشتند در تالش بودند برنامههاي خود را جهت نوسازي جامعه ،به ويژه در زمينة تحول در نظام آموزشی به
پيش ببرند(ازغندي.)102-101 :1376 ،همچنين تاسيس مجلس و تصويب قوانين آموزشی منجر به تسريع
روند نهادسازي در کشور گرديد .اين ديدگاه هاي جديد را در نگرش و برنامههاي اصالحی جناح بنديهاي
سياسی و قوانين مصوب مجلس شوراي ملی اول و دوم شاهد هستيم .اما آن چه مسلم است با انقالب مشروطه
و تأسيس مجلس شوراي ملی تحولی عظيم در نظام آموزشی کشور پديد آمد .نخستين تالش روشنفکران و
آزاديخواهان جهت اصالح نظام آموزشی در راستاي برنامة نوسازي جامعه با تصويب دو اصل هيجدهم و نوزدهم
متمم قانون اساسی صورت گرفت.با تصويب اين مواد قانونی جريان توجه به آموزش ،حالت رسمیتري به خود
گرفت.در اصل هيجدهم متمم قانون اساسی اعالم میدارد« :تحصيل و تعليم علوم و معارف و صنايع آزاد است
مگر آنچه شرعا ممنوع باشد» (.مجموعه مصوبات دوره اول و دوم قانونگذاري ،متمم قانون اساسی مجلس
شوراي ملی،

.)18

همچنين طبق اصل نوزدهم متمم قانون اساسی « ،تأسيس مدارس به مخارج دولتی و ملی و تحصيل اجباري
بايد مطابق قانون وزارت علوم و معارف مقرر شود و تمام مدارس و مکاتب بايد در تحت رياست عاليه و مراقبت
وزارت علوم و معارف باشد»(همانجا) .با تصويب اين دو اصل ،براي اولين بار آموزش همگانی به صورت اجباري
و زير نظر دولت درآمد.
 .2-1نخستین شرح مذاکرات مجلس شورای ملی در مورد تربیت معلم
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در مشروح مذاکرات دوره اول مجلس شوراي ملی جلسه  280در روز شنبه (  6جمادي االولی  1326ه.ق
برابر با  16خرداد 1287ه .ش) که دو ساعت و بيست دقيقه قبل از غروب مجلس منعقد شده آمده است« :
دکتر ولیاهلل خان نماينده مجلس در جواب معاون وزارت معارف در بحث نداشتن ديپلم معلمی و کنترات معلم
از خارج کشور میگويد:
« .....اين ديپلمى که آنها ( دانش آموزان ايرانی ) دارند فقط از بابت تمام کردن دوره تحصيل آن مدرسهاي
است که در آن تحصيل کردهاند ،يعنى ديپلم آنها ديپلم شاگردى است ولى ديپلم اينها ( معلمان خارجی
دارالفنون ) ديپلم معلمى است و ما در مدرسه اين طور اشخا را الزم داريم اگر ما از خودمان معلم داشته
باشيم البته بايد آنها را بياوريم مصدر کار قراردهيم و اگر نداشته باشيم ،چنانچه نداريم بدبختانه بايد از خارج
بياوريم .......و (وزارت معارف ) در واقع «کارخانه معلم سازي» را داير نمايد» .
در همان روز آقا حاج امام جمعه نماينده مجلس میگويد:
« ....و در صورتی که معلم ايرانى باشد خيلى بهتر است و شاگرد زودتر ترقى مینمايد لهذا عرن میکنم براى
اين که يک مدتى عمر متعلمين تلف نشود اگر معلم ايرانى داشته باشيم الزم است که وزارت معارف آنها را
بياورد و به تدريس و تعليم وادار نمايد(»...مشروح مذاکرات مجلس شوراي ملی)
مجلس شوراي ملی در در تاريخ  28شعبان  1328ه .ق( 12شهريور ماه  1289ه .ش ) نخستين قانون
تشکيالت اداري وزارت معارف ،اوقاف و صنايع مستظرفه را تصويب کرد .در اين قانون در بند  5ماده چهارم که
به وظايف اداره تعليم عمومی می پردازد به « تدارک معلمين از براي فنون و علوم و تدريس در مدارس» تاکيد
گرديده است .اين بند نخستين تاکيد مقدمات تاسيس مراکز تربيت معلم در متون قانونی مجلس شوراي ملی
می باشد (.مجموعه مصوبات دوره اول و دوم قانونگذاري مجلس شوراي ملی،

.)249

معاون وزارت معارف در آن تاريخ در مجلس شوراي ملی می گويد ....:و عمده نظر وزارت معارف مىدانيد در
اين پيشنهادى که کرده است اين بود که يک قسمت بيشتر اين عده را براى معلمى بفرستند که مىدانيد
مدارس ما امروزه معلمى ندارد به اين واسطه خواسته اند که از اين راه يک عده معلمينى براى آتيه تهيه کرده
باشند و اگر بخواهيم براى اين کار معلمين از خارجه بياوريم طورى است که درست نمىتوانند در اينجا تدريس
بکنند وانگهى قيمتش براى ما خيلى گران تمام مىشود و همين طور معايب ديگر دارد در صورتى که اگر از
جوان هاى خودمان بروند آنجا و تحصيالتى را که الزم است بنمايند و بعد خود آنها در مدرسه دارالمعلمين که
تأسيس مىشود ممکن است معلمينى تکميل کند و آنها در همه جاى مملکت پراکنده شوند پس نظر عمده
اين است که يک قسمت بيشتر از اين معلمين بروند در آنجا و فقط رويه معلمى را ياد بگيرند و ( »......مشروح
مذاکرات جلسه  200دوره دوم مجلس شوراي ملی).
 .2-2نخستین دانشجو معلمان تربیت معلم ایران
پس از اين گفتگوها و نياز کشور به معلم پس از سه سال وقفه در جلسه  223مجلس شوراي ملی(دوره دوم)
کميسيون معارف ،اوقاف و صنايع مستظرفه در روز سه شنبه  12ربيع االولى 1329ه .ق مطابق با  21اسفند
 1289ه.ش ماده اليحه اعزام شاگردان به خارجه را به مجلس تقديم میکند .در ماده يک اين اليحه آمده
بود 30 « :نفر شاگرد ايرانى از طرف دولت عليّه براى تحصيالت ذيل به خارجه فرستاده مىشود:
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15نفر براى تحصيل اصول ضروريه معلمى؛ هشت نفر براى تحصيل نظام(  2نفر پياده نظام دو نفر سواره نظام)؛
 2نفر توپچى ؛يک نفر مهندس؛ يک نفر صاحب منصب اداره؛  2نفر براى مهندسى فالحت که فن يکى از
آنها مخصو

ابريشم و فن يکى فالحت عمومى باشد يک نفر شيميست .شاگردان مزبور از اشخاصى انتخاب

مىشود که بضاعت تحصيل در خارجه را ندارند انتخاب آنها به موجب امتحان مخصو

خواهد بود و هيئت

ممتحنين و ترتيبات آن در تحت نظارت شوراى معارف صورت داده خواهد شد ».اين اليحه به اکثريت 59
راي از  71نفر تصويب شد (.مشروح مذاکرات مجلس شوراي ملی) در اين قانون  15نفر از اين تعداد يعنی
نصف افراد براي تحصيل اصول ضروريه معلمی اعزام گرديدند .به نظر می رسد اين شاگردان نخستين دانشجو
معلمان تربيت معلم مدرن در ايران بودند .اين قانون در  20اردي بهشت ماه  1290ه .ش (  17جمادي االول
 1329ه .ق ) راجع به اعزام سی نفر شاگرد به اروپا براي تحصيل در چهار ماده و مسايل مالی وغيره تصويب
شد (.مجموعه مصوبات دوره اول و دوم قانون گذاري مجلس شوراي ملی،

.)603

تنها گروه ساماندهی شده بورسيه دولتی که به اروپا فرستاده شد همين گروه سی نفره در سال  1290ه .ش
بودند .نيم قرن از آخرين باري که دانشجويان به اروپا اعزام می شدند می گذشت .اطالعات در دسترس بر
اهميتی که اين مصوبه در آن زمان براي مجلس ،حکومت و خود دانشجويان و خانوادهايشان داشت گواهی می
دهد .بر خالف ترجيح علوم نظامی در قرن نوزدهم ميالدي ،آموزش و علوم توسط بسياري از نمايندگان گزينه
بورسيه تحصيلی بود .برخی نمايندگان مجلس ( همچون معززالملک و حاج سيد ابراهيم ) همچنان يادگيري
نظامی را رجحان می دادند( با اين استدالل که « حيات ملت وابسته به ارتش است») .ولی بيشتر نمايندگان
در مذاکرات مجلس ( که شامل اعضاي کميته هاي آموزش و دارايی هم می شد) از اولويت تعليم و تربيت دفاع
کردند .در آن ويرايش از قانون که در نهايت تصويب شد ،پانزده دانشجو براي تحصيل در رشته معلمی ( تربيت
معلم) تعيين شدند .مشخصا تحصيل در خارج که پيش از اين ابزاري براي پيشرفت نظامی محسوب می شد،
اکنون به مثابه ابزاري براي اصالح آموزش نگريسته می شد .ولی مناشري معتقد است با وجود اينکه روي هم
رفته توزيع رشته ها به سمت تربيت معلم بود ،اما اکثر دانشجويان تربيت معلم به جاي علوم انسانی ،علوم
طبيعی را دنبال کردند( مناشري .) 131 :1397 ،بنابر اين اگر چه قانون ،رشته هاي دانشجويان را تعيين کرده
بود همچنان همبستگی اي ميان رشته هاي تحصيلی و شغل آتی دانشجويان وجود نداشت .هر چند تا حدي
برخی نزديکی ها ديده می شد .مثال از ميان آنان که در رشته معلمی تحصيل کرده بودند هيج يک معلم مدرسه
نشدند ،اما بيشترشان سرانجام مدرس دانشگاه تهران شدند يا در وزارت معارف مشغول به کار شدند( همانجا:
)133
 .2-3تاسیس دارالمعلمین و دارالمعلمات
به نظر می رسد براي نخستين بار در پروگرام ( برنامه) کابينه محمد ولی خان سپهدار اعظم به مجلس شوراي
ملی دوره دوم (که در تاريخ چهارشنبه  23اسفندماه  1289ه.ش (  14ربيع االول  1329ه.ق) تصويب شد)،
در ماده ده مفاد آن« ،تاسيس مدرسه دارالمعلمين در تهران مطابق پيشنهادي که خواهد شد» آورده شده
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است .در آن کابينه عالء السلطنه وزير وزارتخانه فوايد عامه و معارف بود(مجموعه مصوبات دوره اول و دوم
قانون گذاري مجلس شوراي ملی .)628 ،در مشروح مذاکرات مجلس در آن روز آمده است:
« رئيس -مخالف ديگرى نيست بروند به ماده نهم.
مواد نهم و دهم به ترتيب ذيل قرائت شد (و اظهار مخالفتى نشد) .ماده دهم -اصالح مدارس ابتدائى و متوسطه
موجوده حتى المقدور اجراى پروگرام متحد در کليه مدارس و تأسيس مدرسه دارالمعلمين در تهران مطابق
پيشنهادى که خواهد شد(358.مشروح مذاکرات مجلس شوراي ملی 14ربيع االول  1329ه.ق).
پس از آن در دوره سوم مجلس شوراي ملی در پروگرام( برنامه) کابينه مستوفی الممالک (که باز عالء السلطنه
وزير وزارتخانه معارف است) در ماده « 17پيشنهاد اليحه قانونی تاسيس دارالمعلمين »مطرح می گردد .اين
برنامه در تاريخ پنجم اسفندماه  1393ه .ش ( ده ربيع الثانی  1333ه.ق ) تقديم مجلس شد .متاسفانه تنها
سه ماده اول اين برنامه بررسی و تصويب شد و بعدا کابينه مستعفی شد(.مجموعه مصوبات دوره سوم قانون
گذاري مجلس شوراي ملی،

.)59

اما درخواست و پيشنهاد براي تاسيس نهاد تربيت معلم در ايران توسط نوانديشان و متفکران ادامه داشت.
دوباره در پروگرام ( برنامه)کابينه مشيرالدوله به مجلس دوره سوم پيشنهاد تغيير و اصالحاتی در وزارتخانه
معارف صورت گرفت .اين برنامه در تاريخ هفتم فروردين ماه  1294ه.ش( 12جمادي االولی 1333ه.ق) به
تصويب مجلس رسيد .در اين برنامه حکيم الملک وزير معارف معرفی گرديد .در قسمت پيشنهادات برنامه هاي
وزارت معارف ،موضوع اصالحات اساسی در مدارس ابتدائی موجود بند يک( « :تاسيس دارالمعلمين و
دارالمعلمات) موافق نقشه اي که وزير معارف به مجلس شوراي ملی پيشنهاد خواهد نمود» درج شده
است(.مجموعه مصوبات دوره سوم قانون گذاري مجلس شوراي ملی،

.)64

در جلسه بيستم بررسی اين برنامه نماينده مجلس «حاج شيخ اسداهلل» ضمن مخالفت با تاسيس دارالمعلمين
و دارالمعلمات می گويد ...« :و دولت بايد نظارتش را کامل تر بکند بنده هر زمانى که ديدم دولت در مدارس
نسوان آن نظارت عاليه را که دارد به موقع اجرا بگذارد و کامالً مدارس ابتدايى را اداره کرد آن وقت اجازه
ميدهم که دولت قدرى پا را باالتر بگذارد دارالمعلمات تأسيس بکند و معار ف را ترقى بدهد و آن وقت مدارس
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) اسامی نمايندگانی که برنامه را تاييد کرده اند به شرح ذيل می باشد :اسامى اشخاصى که تصويب کردهاند :دکتر حاج رضاخان -دکتر على خان-

حاجى شيخ على خراسانى -رکنالممالک -حيدرميرزا -معاضدالملک -آقاميرزا ابراهيم خان -فهيمالملک -معاضدالسلطنه -حاجى سيدابراهيم -حاجى ميرزا
رضاخان -معينالرعايا -آقاعبدالحسين بروجردى -حاجى عزالممالک -مرتضى قليخان بختيارى -حاج آقا -انتظامالحکماء -حاجى سيد نصراهلل -حاجى امام
جمعه -شيبانى -آقاميرزا ابراهيم قمى -دکتر اسماعيل خان -سردار اسعد -معززالملک -آقاميرزا رضاى مستوفى -مشير حضور -آدينه محمدخان-
اديبالتجار -حاجى مصدقالممالک -حاجى شيخالرئيس -آقاى طباطبائى -آقاميرزا اسداهلل خان -افتخارالواعظين -آقامحمد بروجردى -حاجى شيخ اسداهلل
هشترودى -دهخدا -آقا ميرزا مرتضى قلى خان -دکتر امير خان -آقاشيخ على شيرازى -متينالسلطنه -حاجى محمد کريم خان -آقا سيد حسن مدرس-
لواءالدوله -آقا شيخ حسين يزدى -کاشف -معتمدالتجار( ».مشروح مذاکرات مجلس شوراي ملی 14ربيع االول  1329ه.ق).
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ال کافى است و
ديگرى براي تحصيالت عالى تاسيس کند .بنده تصور میکنم اين مدارس که موجود است فع ً
تأسيس دارالمعلمات امروز براي دولت الزم نيست .وزير داخله در پاسخ به نماينده مجلس می گويد....:وليکن
باز عرن میکنم که ببينيم تأسيس دارالمعلمات در کدام مرتبه اصالحات واقع است به عقيده بنده که گمان
مىکنم جمعى از آقايان هم با بنده همراه باشند ،تأسيس دارالمعلمات مقدمه هم ترقيات است زيرا وقتى در
دوره زندگانى يک شخص عطف نظر بکنيم اول میرسيم به زمان طفوليت آيا در زمان طفوليت چه الزم دارد
مادر الزم است که آن طفل را در عهد صباوت با اخالق حسنه عادت دهد و او را در دايره صفات حسنه ترتيب
بکند تا آن که آن طفل به آن حدى برسد که بتواند قابليت درس خواندن و تحصيالت را پيدا کند آن زمان آن
طفل هرچه ياد میگيرد میتوان گفت بنيان اخالق او است و اين کار را مادر بايد بکند پس براي آن که ما
بتوانيم مادرهاى خوب در اين مملکت تربيت بکنيم تربيت بکنيم چه الزم است مدارس نسوان اما اين که
فرمودند مدارس نسوان را قبول دارم و به همين اندازه امروزه است کافى است و هنوز دولت در باب مدارس
ابتدائى نسوان مثل ساير مدارس دولتى عطف توجهى نکرده است اول در اين باب ترتيبى بدهد تا برسيم به
دارالمعلمات بنده عرن میکنم براي اين که دولت بتواند ترتيبى به مدارس نسوان بدهد و به اجرأي اصالحات
در مدارس نسوان موفق شود آيا اول چه الزم است؟ بديهى است اول معلمه الزم است براي اين که در مدارس
نسوان مستقيماً معلمات تدريس بکنند اگر معلمه نداشته باشيم از ابتداء که اين اطفال يعنى دخترها شروع به
تحصيالت می کنند تحصيالتشان در يک مدار صحيحى پيش نخواهد رفت پس به اين مناسبت اگر در همان
ترتيب تدريجى که فرمودند درست دقت نمائيد ترتيب پيدا کردن معلمه مقدمه تمام اصالحات است پس به
ين جهت موافقت پيدا میشود بين عرايض بنده و فرمايشات ايشان در اين که بايد ترتيب تدريجى را رعايت
کرد (».صورت مشروح مذاکرات مجلس روز دوشنبه  12شهر جمادياالولی 1333جلسه  20دوره سوم مجلس
شوراي ملی).
پس از صحبت هاي اين افراد ،بسياري از نمايندگان مجلس اين بند (تاسيس دارالمعلمين و دارالمعلمات)را
تاييد می نمايند «:رئيس -بسيار خوب رأي میگيريم به تأسيس دارالمعلمين و دارالمعلمات آقايانى که تصويب
مىکنند قيام فرمايند (عده کثيرى قيام نمودند)» ( همانجا)
 .2-4نخستین سال تاسیس تربیت معلم رسمی در ایران
متاسفانه در اثر مشکالت داخلی و همچنين جنگ جهانی اول و استيالء دول مخاصم بر قسمتی از مملکت،
اوضاع ايران تا مقارن پايان جنگ در  1337ه.ق آشفته بود و قهرا اقدامی نسبت به فرهنگ بعمل نيامد (.صديق،
 .)351 ،1338به نظر می رسد طرح تشکيل دارالمعلمين و نظامنامه آن در اوايل سال  1297ه.ش يعنی مقارن
آخر جنگ جهانی اول تهيه شده است  ،اما مشکالت مالی و بی نظمی هاي اجتماعی مانع از تأسيس دارالمعلمين
شد تا آنکه نوبت وزارت معارف به ميرزا احمد خان بدر (نصيرالدوله) درکابينه دولت وثوق الدوله رسيد .پس از
برقراري امنيت نخستين اقدام دولت نسبت به وزارت معارف تاسيس دارلمعلمين مرکزي به رياست آقاي
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ابوالحسن فروغی و دارالمعلمات بود .صديق می نويسد «:سال  1297ه .ش بيشتر از اين حيث مهم است که
دولت براي اولين بار رسما به تربيت آموزگار در داخله مملکت اقدام کرد( همانجا359.)352،
نظامنامه اساسی دارلمعلمين مرکزي در  32ماده با بخش هاي ( موضوع و پرگرام ،اداره دارالمعلمين ،هيئت
تعليمی و شوراي ،روابط با وزارتخانه ،شرايط اعضا و انتخاب پرسنل ،شرايط قبول متعلمين ،امتحان و تصديق
نامه ،نظم داخلی و تنبيه متعلمين ،بودجه و توضيح ) تهيه گرديد.
در بيستم اسفند ماه  1300ه .ش مجلس شوراي ملی دوره چهارم « ،قانون شوراي عالی معارف» را در  15ماده
تصويب نمود .در اين قانون در ماده  12بند پنج در شرح وظايف شوراي آمده است « :تهيه دستور تحصيالت
مدارس معلمين و معلمات و نظامنامه هاي راجعه به آنها »(مجموعه مصوبات دوره چهارم قانون گذاري مجلس
شوراي ملی،

 .)78با توجه به تعداد مدارس تخصصی مختلف در آن دوره ،360اين بند که مختص مدارس

تربيت معلم نوشته شده است ،نشان از اهميت اين مدارس براي قانون گذار دارد و تهيه دستور تحصيالت آنها
را مشخصا در وظايف شوراي عاي معارف نام برده است .با توجه به نقش و عملکرد وزارت معارف و مجلس
شوراي ملی در فرايند نوسازي اجتماعی ،به ويژه تحول در تربيت معلم در اين دوره ،میتوان چنين تحليل کرد
که با دقت در مفاد اين قانون تهيه نظامنامه هاي تربيت معلم در ايران خيلی مهم و اساسی بوده است .بر اساس
اسناد اين شورا ،در تاريخ دوم دي ماه  1302نظام نامه دارالمعلمين جديد بررسی و مجددا با  18ماده تصويب
گرديد (.اسناد شوراي عالی معارف سال 1302ه .ش )
در جلسه  45شوراي عالی معارف که تحت رياست وزير معارف تشکيل می گردد ،ذکاء الملک تاکيد بسياري
بر اين موضوع دارد که فارغ التحصيل هاي دارالمعلمين در بدو معلمی در کالس هاي عالی تر تدريس نخواهند

 ) 359صدري افشار آورده است :درسال  1298ه .ش موسسه ايی به نام دارالمعلمين براي تربيت معلم تاسيس
شد ( صدري افشار )143 ،1350 ،و البته اشتباهی نيز در بعضی از کتاب ها و مقاالت درباره نحوه تاسيس
دارالمعلمين و دارالمعلمات توسط مصوبه مجلس شوراي ملی صورت گرفته که در اينجا ذکر می گردد :بيشتر
اين کتاب ها اليحه تصويب دارالمعلمين را به مجلس نسبت می دهند ،اين موضوع بخاطر فترت بين مجلس
دوره سوم و چهارم صحيح نمی باشد .مجلس چهارم پس از پنج سال و هفت ماه و هشت روز تعطيلی در تير
ماه  1300ه.ش گشايش يافت( شجيعی .)1344:145،لذا در سال  1297ه .ش مجلس شوراي ملی جلسه
نداشته است و اليحه اي را تصويب نکرده است .متاسفانه اين اشتباه تاريخی در کتاب ها و مقاالت ذيل به
صورت اشتباه مرتب تکرار گرديده است ( :آقازاده ،احمد؛ نگاهی تحليلی بر سير تحوالت نظام تربيت معلم در
ايران مجله :روانشناسی تربيتی » پاييز  - 1384شماره  .126 ) 1آقازاده ،احمد؛ مسائل آموزش و پرورش
143؛ محمدي ،حسين؛ تاريخ دانشگاه خوارزمی.
ايران  ،تهران  :انتشارات سمت  1393 ،چاپ نهم
تهران:انتشارات دانشگاه خوارزمی35 1392 .؛ صافی ،احمد( )1387سير تحول تربيت معلم در آموزش و
180؛ و ......
پرورش معاصر ايران :گذشته ،حال و آينده ،فصلنامه تعليم و تربيت:)28(96 ،
) 360از جمله می توانيم به مدارس تخصصی طب و داروسازي ،فالحت ،صنايع مستظرفه ،موسيقی و ...اشاره کرد.
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کرد و چهار سال را براي دوره آموزش هاي تربيت معلم کافی می داند (.همانجا) البته بعد از سال  1312ه.ش
با تصويب قوانين جديد اهداف و نگاه هاي جديدي بر اين سياست حاکم گشت.
در دوره پنجم مجلس شوراي ملی قانون اجازه کنترات( استخدام) مادام آندره هس فرانسوي براي معلمی و
مديري مدرسه درالمعلمات( تربيت معلم دختران) تصويب شد 17(.اسفند ماه 1303ه .ش) .اين قانون در سه
ماده دولت را مجاز می نمايد از اول سال  1304ه .ش از قراري سالی  1500تومان حقوق ،اين معلمه را استخدام
نمايد(.مجموعه مصوبات دوره پنجم قانون گذاري مجلس شوراي ملی .)314 ،تاييد نياز دارلمعلمات به مدير
و معلمی خارجی توسط مجلس بار ديگر ضرورت تربيت معلم را در آن زمان مشخص می نمايد.الزم به توضيح
است اين معلمه در سالهاي بعد دو بارتجديد استخدام می گردد(مجموعه مصوبات دوره ششم قانون گذاري
مجلس شوراي ملی .)366 ،همچنين در مشروح مذاکرات مجلس شوراي ملی ،جلسه137 :صورت مشروح
مجلس يوم شنبه هفدهم برج حوت  1303ه .ش مطابق يازدهم شعبان  1343ه .ق که مجلس دو ساعت و
نيم قبل از ظهر به رياست آقاي مؤتمنالملک تشکيل گرديد به طور کامل در ارتباط با دارالمعلمات و تربيت
معلم دختران گفتگو و بحث شده است.
 .3پهلوی اول و حوزه آموزش( نوسازی آمرانه)
پس از روي کار آمدن رضا شاه در فضاي سياسی و اجتماعی جديد و همچنين در هشت سال دوم حکومت
پهلوي اول ،سيطره بر جريان آموزش بيشترگرديد .دراين دوره عرصه آموزش و همچنين نهاد تربيت معلم
تاثيرات زيادي پذيرفت و تغييراتی در محتوا و قوانين آن به وجود آمد.
سالهاي سلطنت رضاشاه ،دوران پیريزي يک نظام جديد بود .او پس از تحکيم قدرت خود ،برنامة بلند پروازانة
اصالحات اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی را آغاز نمود .هدف بلندمدت او ،نوسازي ايران طبق الگوي غربی و بر
پاية مبانی هويت ايرانی بود(هدايت .)403 :1361 ،در عصر جديد و پيدايش دولتهاي مدرن ،ملتسازي و
هويتسازي اجتماعی توسط سازوکارهاي نهادينه شدة دولت مدرن و ابزارهاي آن ساخته و پرداخته میشود و
يا به تعبير دقيقتر ،دولتهاي مدرن ،نظر به کارويژهشان ،هويت اجتماعی را خلق میکنند و میآفرينند .بدين
لحاظ پيدايش هويت اجتماعی را بايد فرآوردة دستگاههاي مختلف دولت مدرن دانست(اکبري.)225 :1384 ،
در اين راستا دولت مطلقة رضاشاه عالوه بر تالش براي ساختن دولت مدرن ،در پی تأسيس ملت جديد ايران
بر پاية نوعی ايدئولوژي ناسيوناليسم سياسی و فرهنگی بود و يکی از راههاي گسترش دولت در جامعه و ساخت
هويت جديد ايرانی دخالت و مراقبت بر حوزههاي آموزش و پرورش بود(ظهيري .)226 :1390 ،حکومت پهلوي
اول در کنار ساير اقدامات خود براي ايجاد حکومت مرکزي مقتدر ،از مدارس به منظور اشاعة فرهنگ و ايجاد
وحدت ملی استفاده کرد .در اين راستا حاکميت ،سالها بر فرهنگی باستانی و ميراث فرهنگی پيش از اسالم
تأکيد نمود و نهاد آموزش در راستاي تربيت مستخدمين کشوري و بوروکراتها مدنظر قرار گرفت .رضاشاه در
سفرنامة مازندران بر اين امر پافشاري میکند که « تکيه گاه آمال خود را فقط پروگرام مدارس قرار داده است
»(پهلوي .)84 :1305 ،اين سخنان به روشنی نشان میدهد که ساخت دولت مطلقه به سازمان متمرکز آموزشی
در سطح ملی نيازمند بود تا از آن طريق بتواند زمينة ذهنی کارايی دولت مطلقه را اثبات کند .موفقيت در اين
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کار مستلزم ايجاد سازمان اجرايی متمرکز و نظام برنامهريزي يکپارچه ،سراسري و مرکزي بود .بيشتر جناح
بنديهاي سياسی در درون مجلس نيز ،به ويژه حزب تجدد راهبرد اساسی براي تحقق اصالحات در ايران را
نخبه گرايی و دولت گرايی تشخيص داده بودند .دست کم از نظر حزب تجدد در درون مجلس شوراي ملی،
ايرانيان براي رسيدن به سرمنزل مقصود ،نيازمند مردانی نو و دولتی نو بودند و پيش شرط چنين چيزي جز
دولت مقتدر و صاحب ارادة الزم براي اجراي پروژة اصالحات نبود(اکبري.)132 -131 :1384 ،
 .3-1مهمترین قوانین تربیت معلم در دوره اول حکومت پهلوی اول
دوره  16ساله به سلطنت رسيدن رضا شاه تا تبعيد او از قدرت را می توان به دو دوره هشت ساله تقسيم بندي
نمود .دوره اول را بيشتر محققان دوره قدرت مطلقه و دوره دوم را قدرت مطلقه توام با خودکامگی لقب می
دهند .به نظر مصوبات آموزشی را نيز می توان در حکومت رضا شاه به دو دوره تقسيم کرد .يکی از راهکارهاي
اساسی حکومت در دوره اول يکپارچه سازي تربيت نيروي انسانی در سطح متمرکز در کشور بود .بر همين
اساس قانون«اعزام محصل به خارجه» در تاريخ اول خردادماه  1307ه .ش به تصويب مجلس رسيد .اين قانون
در شش ماده به مانند قانون سال  1290و اعزام سی نفر به خارج داراي امتيازات خاصی براي تربيت معلم بود.
به موجب اين قانون دولت مکلف شد چه در مرکز و يا در واليات جهت تکميل تحصيالت در علوم و فنونی که
از طرف دولت معين خواهد شد ،هر ساله مبلغی را (که در سال  1307يکصد هزار تومان بود و هر ساله يکصد
هزار تومان به آن اضافه می شد)در بودجه سنواتی مشخص و پرداخت نمايد .مزيت اساسی اين قانون براي
تربيت معلم اين بود که در ماده يک آمده بود...«:از عده محصلين اعزامی بايستی همه ساله الاقل صدي سی و
پنج براي تحصيل فن تعليم و تربيت اعزام شوند( ».مجموعه مصوبات دوره ششم قانون گذاري مجلس شوراي
ملی،

 .) 120در اين قانون مشخص شده است که به ازاي هر صد نفر که براي تحصيل اعزام می شوند 35

نفر براي رشته معلمی اعزام شوند .البته اين قانون نسبت به قانون اعزام سی نفر در سال  1290ه.ش داري
مزايا و معايبی بود .در قانون سال  1290ه .ش  15نفر از سی نفر يعنی  50درصد براي معلمی در نظر گرفته
شده بود ،اما در اين قانون  35درصد به دولت تکليف شده بود .از طرفی در اين قانون مسئله اعتبار و بودجه،
شرايط محصلين اعزامی بصورت دقيق ،نحوه استخدام پس از بازگشت و نحوه رتبه اداري ،تعيين سرپرست
براي دانشجويان و تعيين حقوق براي آنها ،همچنين تهيه نظام نامه مخصو

توسط وزارت معارف براي اين

قانون در نظر گرفته شده بود .در مقايسه اين قانون نسبت به قانون قبلی با توجه به مفاد و حساسيت ها و دقت
هاي که در تدوين اين قانون در نظر گرفته شده است ،می توان نتيجه گرفت قانون گذار نگاهی رو به جلو را
براي تربيت معلم مد نظر قرار داده است.
در سال قبل جهت تاسيس دارالمعلمين و دارالمعلمات در در مراکز اياالت و واليات مذاکراتی در مجلس صورت
گرفت و ماده هشتم تعليم عمومی تصويب شد .مشروح مذاکرات مجلس شوراي ملى ،دورهششم جلسه79 :يوم
شنبه  12فروردين ماه  1306ه .ش (مطابق  29رمضان  1345ه.ق ) مذاکرات نسبت به خبر کميسيون معارف
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راجع به تعليمات عمومی (ماده هشتم) که مجلس سه ساعت از شب گذشته به رياست آقاى پير نيا تشکيل
گرديد « :ماده هشتم را به شرح ذيل اصالح و پيشنهاد مینمايد :
ماده  -8در مراکز اياالت واليات مهمه و هر نقطه ديگرى که وزارت معارف صالح بداند در سنه  1306و سنه
 1307از محل وجوه صدينيم دارالمعلمين و دارالمعلمات (براى تهيه معلم مدرسه ابتدايی که دراين قانون
معين شده) تأسيس خواهد نمود
رئيس( -خطاب به آقاى وزير معارف) مقصود همين قسمت است؟
وزيرمعارف -بلى .کلمه ابتدائی هم بايد بعد از ذکر دارالمعلمات اضافه شود اينجا مطلق نوشته شده است اين
يکى .يکى ديگر هم اين که در بينالهاللين کلمه معلمه .هم بعد از معلم اضافه شود بهتر است و معلم و معلمه
(مجدداً به شرح ذيل خوانده شد)
ماده  -8در مراکز اياالت واليات مهمه و هر نقطه ديگرى که وزارت معارف صالح بداند در سنه  1306و سنه
 1307از محل وجوه صدينيم دارالمعلمين و دارالمعلمات ابتدايی (براى تهيه معلم و معلمه مدرسه ابتدايی که
در اين قانون معين شده) تأسيس خواهد نمود.
رئيس -آقاى بيات به اين ترتيب قبول داريد؟
بيات -بلى
رئيس -رأى قطعى گرفته میشود به ماده هشت .آقايان موافقين قيام فرمايند (اکثر نمايندگان قيام نمودند)»
( مشروح مذاکرات مجلس شوراي ملی ).
مجلس شوراي ملی قانون ديگري را در سال بعد براي ايجاد کمک به شغل معلمی تصويب کرد .در اين قانون
که با عنوان « طرز اعطاي کمک خرج به محصلين دارالمعلمين عالی و ترتيب استخدام آنها پس از فراغت از
تحصيل » نام داشت در شش ماده ترتيبات مشخص و مفيدي را براي شغل معلمی در نظر گرفته است در ماده
يک اين قانون نمايندگان مجلس ،وزارت معارف را مکلف کرده اند که « از سال  1309ه .ش به بعد جهت
تکميل فن تعليم و تربيت اعتبار کمک خرج تحصيل الاقل  15نفر محصل در دارالمعلمين عالی در بودجه خود
منظور دارد و در هذه السنه هم مطابق اين قانون رفتار نمايد»(مجموعه مصوبات دوره هفتم قانون گذاري
مجلس شوراي ملی،

 .)231در اين قانون ضمن کمک به افراد محصل در دارالمعلمين و همچنين افرادب

بی بضا عت ،مواردي از قيبل استخدام ،رتبه باالتراداري ،جابجايی ،در نظرگرفتن مدت تحصيل جز خدمت و...
آورده شده است .اين قانون به شغل دبيري مقام و منزلت شايسته اي عطا می کرد و باعث جذب افراد نخبه و
کوشا به شغل معلمی می شد .نظام نامه اين قانون در 17اسفند ماه  1308ه .ش و با نه ماده ويژه و مشخص
به تصويب کميسيون معارف مجلس شوراي ملی رسيد ،اما مجددا در تاريخ سوم مهرماه  1317ه .ش اصالح
گرديد( همانجا .)234
درمشروح مذاکرات مجلس شوراي ملی ،دوره هفتم جلسه 60 :روز پنجشنبه  31مردادماه  1308ه .ش (مطابق
 16شهر ربيعاالول  1348ه.ق) آمده است:
« تقديم اليحه براي بقاي دارالمعلمين و تکميل آن به وسيله کمک مالی دولت و امتياز فارغالتحصيلهاي
مدرسه مزبوره و تصويب فوريت آن.
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معاون وزارت معارف -بر خاطر محترم آقايان نمايندگان پوشيده نيست که اولين قدم براي اصالح معارف تربيت
معلمين اليق است (صحيح است) و بايد عرن کنم با کمال تأسف اگرچه معلمينی که کامالً لياقت اين مقام را
داشته باشند کم هستند ولی متأسفانه آن قدري هم که داريم از معلمين اليق قدردانی نشده است با اين که
اين شغل يکی از مهمترين مشاغل و محترمترين مشاغل است .در ممالک دنيا و ممالک حيّه اما متأسفانه در
مملکت ما آن طوري که بايد رعايت اين مقام نشده به همين دليل اشخا داوطلب کم است وزارت معارف
براي تشويق اين موضوع يک اليحه در تحت چند ماده تنظيم کرده است که به مقام منيع رياست مجلس
مقدس شوراي ملی تقديم میکنم و با قيد يک فوريت تقاضاي تصويب از حضور محترم آقايان دارم براي اين
که قبل از پانزدهم شهريور که افتتاح مدرسه دارالمعلمين است از تصويب مجلس گذشته باشد.
 .3-2قانون تاسیس دانشسرای مقدماتی و عالی (تحول نهاد تربیت معلم)
مهمترين و موثرترين قانون براي ادامه روند نهاد سازي ،گسترش و تشکيالتی نمودن تربيت معلم در دوره
پهلوي اول ،در دوره نهم مجلس شوراي ملی به تصويب رسيد .اين قانون با عنوان« اجازه تاسيس دانشسراي
مقدماتی و عالی » در  19اسفند ماه  1312ه .ش با هفده ماده و يک نظام نامه که بعدا نگارش پيدا کرد،
تصويب شد .قانون مذبور مسايل نو و بديعی را در سازمان دهی تربيت معلم ايجاد کرد و يکی از مترقی ترين
قوانين تربيت معلم در ايران است .دولت در اين قانون مکلف شد از اول سال  1313ه .ش به مدت پنج سال
عالوه بر تکميل دانشسراي عالی پسران25 ،باب دانشسراي مقدماتی و همچنين يک باب دانشسراي دختران
در تهران و ساير شهرها تاسيس و بهر برداري نمايد .يکی از مهمترين موضوعات مهم در اين قانون تقسيم
بندي اداري ،شغلی و پرسنلی معلمان به اين شرح است « :از اين به بعد مدرسه ابتدايی دبستان و معلم آن
آموزگار ،مدرسه متوسطه دبيرستان و معلم آن دبير ،مدرسه صنعتی هنرستان و معلم آن هنر آموز ،هر شعبه
از مدارس عاليه دانشکده و مجموع شعب عاليه دانشگاه ،و معلم مدارس عاليه استاد ناميده خواهد شد»(مجموعه
مصوبات دوره نهم قانون گذاري مجلس شوراي ملی،

.)268

همچنين در ماده دوم اين قانون به شبانه روزي و رايگان بودن دانشسراها تاکيد شده است .در تبصره يک ماده
پنجم براي کارورزي معلمان آورده شده است «:هر يک از دانشسراها يک دبستان يا يک دبيرستان ضميمه
خواهد داشت که شاگردان سال دوم درآنجا تمرين و ممارست نمايند .تعهد خدمت به مدت پنج سال  ،ميزان
مقرري ،امور استخدامی ،نحوه بازنشستگی ،تشويقات ،و تهيه نظام نامه معصو

از ديگر مواردي است که در

ماده هاي بعدي به آنها پرداخته شده است.
صديق معتقد است « :از اقدامات مهم ديگري که در اين دوره بعمل آمد تاسيس دانش سراهاي مقدماتی براي
تهيه آموزگار و وضع قوانين مخصو

براي تثبيت مقام معلم و تامين آينده او بود .در قانون مذکور براي فارغ

التحصيل هاي دانش سراهاي مقدماتی و دانش سراي عالی و در قانون تاسيس دانشگاه تهران براي دانشياران
طرز استخدام و ده درجه خدمت و ترتيب ارتقاء و بازنشستگی پيش بينی گرديد و براي اولين بار معلم خدمتگزار
رسمی مملکت محسوب و آتيه وي تامين و مستحکم شد (» .صديق)355_356 :1338 ،
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درمشروح مذاکرات مجلس شوراي ملى ،دوره نهم درجلسه 64 :روز يکشنبه  29بهمن ماه  1312ه .ش (3
ذيقعده  1352ه .ق ) شور اول اليحه پرگرام ايجاد  25باب دارالمعلمين و دارالمعلمات مذاکرات مفصلی صورت
گرفت .در آن جلسه صحبت هاي نمايندگان درباره اسم دانشسرا و ديگر موارد مربوط به تربيت معلم به بحث
گذاشته شد .دشتی نماينده مجلس درباره تربيت معلم در آن جلسه می گويد ...« :و اين که بنده عرن کردم
آقايان وکالء از آقاى حکمت حقيقتاً متشکرند که اين اليحه را آوردهاند براى اين است که مدارس ابتدايى ما
اساس نداشته زيرا وقتى که مدرسه معلم نداشته باشد به درد نمىخورد فقط چيزى که هست و تذکرى که
مىخواستم بدهم اين است که در دارالمعلمين اين نکته را متوجه باشند که بيشتر وظيفه اين دارالمعلمينها
پر کردن دماغ بچهها از معلومات نباشد بلکه بيشتر وظيفهشان اين باشد که بچهها را درست تربيت کنند يعنى
تربيت اخالقى کنند و در درجه اول شرطش اين است که خود معلمين داراى اين تربيت باشند و اصالح شده
باشند و بفهمند وظيفهشان چه چيز است ( ».مشروح مذاکرات مجلس شوراي ملی ).
تصويب اين قانون در روند تغييرات تربيت معلم مدرن در ايران بسيارتاثير گذار بوده است.
 .3-1مهمترین قوانین تربیت معلم در دوره دوم حکومت پهلوی اول
يکی از وظايف شوراي عالی معارف بررسی ،تعيين و تصويب برنامه هاي مختلف مربوط به حوزه تربيت معلم
بود .اين شورا در سال  1313ه.ش اساسنامه و دستور تحصيالت دانش سراهاي مقدماتی و همچنين اعزام
اجباري ليسانسيه هاي دانش سراهاي عالی به مدت سه سال به هر نقطه که وزارت معارف تعيين نماييد و در
سال  1315ه .ش برنامه دانش سراهاي مقدماتی دختران را در مذاکرات خود بحث و بررسی می نمايد( صورت
مذاکرات شوراي عالی معارف).
در  8خردادماه  1313ه .ش قانون اجازه تاسيس دانشگاه تهران به تصويب مجلس دوره نهم رسيد .اين مجلس
در حدود سه ماه قبل قانون مترقی اجازه تاسيس دانشسراي مقدماتی و عالی را تصويب کرده بود .اما متاسفانه
در ماده دو اين قانون دانشسراي عالی را به تقريب يکی از موسسات دانشگاه تهران محسوب می نمايد 361.اين
موضوع باعث می گرددکه در ساليان بعد دانشسراي عالی به دانشگاه تهران وصل و سپس جدا گردد.
در  17مرداد ماه  1313ه.ش مجلس« قانون اجازه تمديد کنترات سه نفر معلمين فرانسوي دانشسراي عالی»
را به مدت سه سال به وزارت معارف تجديد می نمايد .بر اساس اين قانون که در پنج ماده تصويب شده بود
حقوق هر يک از اين استادان مبلغ ماهی دو هزار و هفتصد و پنجاه ريال بعالوه چهل و پنج پهلوي تعيين می
گردد(.مجموعه مصوبات دوره نهم قانون گذاري مجلس شوراي ملی،

 .)371همچنين مجلس در  6آذر ماه

 1314ه .ش استخدام يک نفراستاد خارجی درس رياضيات عالی را براي مدت سه سال با يک قانون اجازه

 ) 361متن دقيق قانون به اين شکل است  :دانشسراي عالی و مدارس صنايع مستظرفه ممکن است از موسسات
دانشگاه محسوب شوند( .مجموعه مصوبات دوره نهم قانون گذاري مجلس شوراي ملی،
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.)274

کنترات براي دانشسراي عالی تمديد می نمايد(.مجموعه مصوبات دوره دهم قانون گذاري مجلس شوراي ملی،
)508
در  26اسفند ماه  1314ه .ش « متمم قانون دانشسراها و دانشگاه» در دو ماده و دو تبصره به تصويب مجلس
شوراي ملی رسيد .در اين متمم قانون «دانشسراي مقدماتی و عالی» با عنوان « قانون تربيت معلم» نام برده
شده است .طبق مفاد اين متمم فارغ التحصيل هاي دوره متوسطه هنرستان موسيقی در زمره فارغ التحصيل
هاي دانشسراهاي مقدماتی محسوب و مشمول مقررات آنها می گردنند .موضوع آموزگاران موسيقی و سرود،
درجه استادان ،حقوق استادان و ....از ديگر مواردي است که در اين متمم به آن پرداخته شده است (همانجا،
.)283
در سال  1316ش ،نام وزارت معارف به وزارت فرهنگ تغيير يافت و شوراي عالی معارف به شوراي عالی فرهنگ
تبديل شد(تکميل همايون.)71 :1385 ،
مجلس در قانونی با عنوان « تعيين پايه استخدامی فارغ التحصيل هاي دانشسراهاي مقدماتی و عالی» که در
 5آبان ماه  1317ه.ش به تصويب رسيد ،وزارت فرهنگ را موظف می نمايد از نظر استخدامی کمک هايی را
به آنان به اين شرح ارائه دهد «:به فارغ التحصيل هاي دانشسراي مقدماتی پايه دو آموزگاري و به فارغ
التحصيل هاي دانشسراي عالی و مشمولين تبصره ماده چهارم قانون تربيت معلم پايه دو دبيري اعطاء
نمايند»(مجموعه مصوبات دوره 11قانون گذاري مجلس شوراي ملی،

 .)356بر اساس اين قانون با توجه به

کمبود معلم و همچنين درخواست بيشتر فارغ التحصيل ها براي جدايی از شغل معلمی تشويق ها خوبی در
نظر گرفته می شود.
در دورة رضاشاه با يک بررسی گذرا پيرامون مجموعه مصوبات مجلس به ترتيب تاريخ تصويب و مباحثات
پيرامون آنها ،مشخص کنندة عرصههاي مورد عالقة مجلس در جهت نوسازي و نهاد سازي تربيت معلم در
ايران است .مجلس شوراي ملی در راستاي ضرورت اصالحات گسترده اجتماعی ،به ويژه در حوزة آموزشی،
قانون استخدام کشوري را در تاريخ  1301ش تصويب کرد .نظام اداري موجود که بر اساس ساختار سياسی
نيمه متمرکز حکومت قاجار بسط و توسعه يافته بود ،نمیتوانست پاسخگوي نيازهاي سياسی ،با ساختار
تمرکزگرايانة مورد نظر رضاشاه باشد .به همين دليل ايجاد نظام اداري جديد ضروري به نظر میرسيد .گام
ابتدايی مجلس شوراي ملی در اين زمينه با تصويب نخستين قانون استخدامی کشور در آذر سال  1301ش
برداشته شد(يکتايی .)28 /2 :1340 ،بر اساس اين قانون ،استخدام کارمندان براي ادارات قاعدهمند گرديد.
تصويب قانون استخدام کشوري اگرچه گام مهمی در ايجاد نظام اداري جديد بود ،ولی نمیتوانست مشکل
موجود را حل کند .زيرا رضاشاه نياز داشت در ساخت نظام اداري خود به طبقة جديدي تکيه کند و اين طبقه،
طبقة متوسط شهري بود .اين طبقة شهري نياز داشت تا دانش و تجربة چنين امري را براي ساخت نظام جديد
اداري را کسب نمايد .به همين دليل الزم بود تا اعضاي اين طبقه براي چنين کاري تربيت شوند و آموزش الزم
را ببينند .تحقق اين امر ،منوط به توسعة نظام آموزشی به صورت آمرانه و دستوري و به روش تمرکزگرايانه
بود .تمرکز چنين روشی را در قوانين حوزه آموزش و خصوصا تربيت معلم شاهد هستيم.
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به طور خالصه ،بر اثر اقدامات مجلس شوراي ملی و تصوب قوانين آموزشی ،روند آموزش و معارف رو به
پيشرفت نهاد .پيشرفتی که در راستاي تحقق و تمرکز نهادهاي آموزشی متمرکز و کارآمد براي ايجاد دولتی
مقتدر و مؤثر بود .بدون شک يکی از هدفهاي اساسی دولت مطلقة رضاشاه ،ايجاد تمرکز در برنامهريزي و
مديريت امر آموزش کشور بود .در برنامهريزيهاي جديد ،آموزش رسمی زير نظارت دولت و به صورت يک
نظام هماهنگ درآمد و برنامههاي آموزشی تحت نظر وزارت معارف قرار گرفتند .به تدريج مدارس دولتی ،از
حيث سازمان ،مواد برنامة درسی و امتحانات يکسان شد .دولت در امور مدارس ملی مداخله میکرد و براي
مدارس خارجی نيز مقرراتی وضع کرد و رفته رفته آنها را محدود میساخت(صديق.)350 :1338 ،
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2
4
6
8
10

 0 1شوراها
 0وزارتخانه
 0 1ت ش ك ی ال ت آ م و ز ش و پ ر و ر ش
0 1

 0دانشسراها و مراكز تربیت معلم
 0 1 2کنترات ها (اجازه استخدام…

 0مدارس
 0 2قوانین و مقررات عمومي آموزش
 0 1 3سازمان ها و شركت هاي وابسته

 0ت ش ك ی ال ت و ا م و ر ا د ا ر ي م د ا ر س
 0 1قوانین و مقررات ناظر بر…

 0 1س ال م ت  ،ب ه د ا ش ت و ا ی م ن ي د ر م د ا ر س
 0 1مدیران مدارس

 0 1 3ت س ه ی ال ت
 0 1قوانین و مقررات ناظر بر دانش…
 0 1 2كتب و مفاد درسي

 0 1قوانین و مقررات خاص مدارس…
 0قوانین و مقررات خاص مدارس…
 0 1 2احداث ،نوسازي ،تعمیر ،توسعه و…

 0آموزش عالي
 0ح ق و ق و م ز ا ی ا و ت س ه ی ال ت
 0 1 2 3امور استخدامي

 0ر و ح ا ن ی و ن و ط ال ب ع ل و م د ی ن ي
 0 1دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي
 0 1س ا ز م ا ن و ت ش ك ی ال ت آ م و ز ش ع ا ل ي …

 0 1 2 3برقراری مستمری
 0 1 2مصوبات مالی و بودجه
 0 2امور مالي

 0قوانین مربوط به یونسکو
 0اجازه تاسیس آموزشگاه اختصاصی
 0اعزام و تحصیل به خارج از کشور

 0 1سپاه دانش
 0تربیت پزشک برای شهرستانها
 0فنی و حرفه ای

تصمیمات ومطالب متفرقه

قوانین

نمودار مفاد مصوب آموزشی دوره يک تا ده مجلس شوراي ملی ( تهيه و تنظيم نگارنده)

نتیجه
اين مقاله در تالش بود تا رابطة ميان برنامة تربيت معلمان دولتهاي مشروطه و پهلوي اول را با توجه به ماهيت
و کارکرد مصوبات و قوانين آموزشی مجلس شوراي ملی مورد کنکاش و تبيين قرار دهد .بررسی نقش مجلس
شوراي ملی در برنامة تربيت معلم در سالهاي ياد شده داللت بر آن دارد که مجالس دورة مشروطه تا پايان
دورة رضاشاه با توجه به مقتضيات خا

جامعة ايران به شکل جديدي در مسير افزايش تعداد مصوبات آموزشی
541

قرار گرفتند و مصوبات و قوانينی که براي چند دهه در ذهن روشنفکران تجددخواه بود را در ساية قدرت
سياسی تحقق بخشيدند .اين نبود مگر ضرورت تحوالت در ساختار قدرت سياسی جامعة ايران و تأثيرات آن
در ترکيب نمايندگان مجلس ،دولت ،نگرشها و گرايشهاي دگرگونه پيرامون نوگرايی و نوسازي اقتصادي و
اجتماعی در ميان روشنفکران ايرانی که خواستار اصالحات و نوسازي توسط معلمانی با تربيت جديد و در
مدارس جديد بودند.
همانطور که در نمودار آماري نشان داده شده است بيشترين تعداد قوانين آموزشی در بخش تربيت معلم (
دانشسراها و )....به همراه کنترات معلمان براي دارالمعلمين عالی و مدارس تخصصی توسط نمايندگان مجلس
در دوره اول تا دوره دهم تصويب شده است .بخش آموزش در فاصله سالهاي  1285تا  1320ه .ش رشد بسيار
بااليی را در هر دوره براي تصويب قوانين آموزشی داشته است .بررسی روند تصويب قوانين مجلس شوراي
ملی در اين سال ها ،نشان می دهد که نخست ،اين مصوبات براي ايجاد نهادهاي جديد يک فرصت بسيار خوب
بعمل آورده است .دوم ،کمک شايانی به تصميمات راهبردي دولت مطلقه براي پی ريزي اهداف کالن و خط
مشی هاي اجرايی آن صورت داد.
تشويق و فرستادن تعدادي از دانشجويان براي تحصيل و تربيت معلمی به غرب نخستين تالش ها براي رفع
نياز محدوديت هاي آموزشی کشور بود ،ولی اين شيوه با توجه به قوانين و نيازهاي کشور در دراز مدت نتايج
چندانی در بر نداشت.
در مجالس دورة اول و دوم مشروطه ،آرمان تجددخواهی در مجلس و تفکرات و نگرشهاي نوگرايانه نمايندگان
آن متجلی بود که اهم آن درتحول نظام آموزشی خود را نشان داد .مجلس در اين دوره ها با تصويب قانون
اساسی و خصوصا˝ متمم آن در به رسميت شناختن و همچنين قوانينی مانند قانون اداري معارف و قانون
اساسی معارف ،گامی مؤثر در حوزه آموزش و تربيت معلم برداشت .به طور کلی ،مجالس دورة پهلوي اول در
چند زمينه دچار تحول گسترده شدند .مهمترين اين تحوالت در تغيير نگرش مجلس نسبت به دولت و دستگاه
اجرايی بود که با توجه به شرايط پديد آمده هماهنگی داشت .گسترش نفوذ قدرت دولت در زمينههاي مختلف
اقتصادي و اجتماعی پيامد چنين تحول مهمی بود .قوانين تربيت معلم به ويژه در قانون تاسيس دانشسراي
مقدماتی و عالی به سمت دولتی کردن و يکپارچگی سيستمی سوق پيدا نمود .به طوري که تمرکز در تربيت
معلم در سراسر کشور هدفی بود که دولت در برنامة نوسازي و اصالحات گستردة اجتماعی براي تحت تأثير
قرار دادن افکار عمومی بر پاية يک ايدئولوژي رسمی به آن نياز داشت .همچنين سير توسعة کمی حوزههاي
مختلف آموزشی در عصر پهلوي اول در مقاطع ابتدايی ،متوسطه ،مدارس عالی ،مراکز تربيت معلم ،دانشسراها
و سپس تأسيس دانشگاه و طراحی ساختار جديد نظام آموزشی نظارت بر تدوين کتب درسی ،با هدف ساخت
دولت مطلقة مدرن و ايجاد هويت جديد ايرانی (همچون باستان گرايی ،هويت ايرانی ،سکوالريسم ،ناسيوناليسم
و تمرکزگرايی) مورد نظر حاکميت با توجه به نقش مجلس شوراي ملی بيانگر همين موضوع است.
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آقازاده ،احمد( .)1393مسائل آموزش و پرورش ايران ،تهران ،انتشارات سمت ،چ نهم
اکبري ،محمدعلی( .)1384تبارشناسی هويت جديد در ايران عصر قاجاريه و پهلوي اول ،تهران ،انتشارات علمی
و فرهنگی.
اکبري ،محمدعلی( .)1397دولت و فرهنگ در ايران ،تهران ،مؤسسة انتشارات ايران .چ دوم
ازغندي ،عليرضا( .)1376نخبگان سياسی ايران بين دو انقالب ،تهران ،قومس ،چ .1
پهلوي ،رضا( .)1305سفرنامة مازندران ،تهران ،مرکز پژوهش و نشر فرهنگ سياسی.
تکميل همايون ،ناصر( .)1385آموزش و پرورش در ايران ،تهران :دفتر پژوهشهاي فرهنگی.
شجيعی ،زهرا( .)1344نمايندگان مجلس شوراي ملی در بيست و يک دورة قانونگذاري ،تهران ،نشر
صديق ،عيسی( .)1338تاريخ فرهنگ ايران ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران.
543

ظهيري ،نرگس( « .)1390سير تحول قوانين مجلس شوراي ملی از دارالفنون تا تأسيس دانشگاه تهران »،
فصلنامة اسناد بهارستان ،س ،2ش .4
محبوبی اردکانی ،حسين( .)1376تاريخ مؤسسات تمدنی جديد در ايران ،ج  ،2تهران ،انتشارات دانشگاه تهران.
مجموعه مصوبات قانون گذاري مجلس شوراي ملی( دوره اول تا دوازدهم) .مجلس شوراياسالمی.
مناشري ،ديويد( .)1397نظام آموزشی و ساختن ايران مدرن .ترجمه محمد حسين بادامچی و عرفان مصلح،
تهران ،نشر سينا
يکتايی ،مجيد( .)1340تاريخ دارايی در ايران ،ج  ،2تهران ،نشر پيروز.
هدايت ،مهديقلی(مخبرالسلطنه)( .)1361خاطرات و خطرات ،تهران ،زوار.
صورت جلسات شوراي عالی معارف ،وزارت آموزش و پرورش(دبيرخانة شوراي عالی آموزش و پرورش) ،دفاتر،
 1تا (8از سال  1300تا .)1317
صورت مذاکرات مجلس شوراي ملی ،لوح فشرده(بررسی مشروح مذاکرات از دورة يکم تا دورة نهم).
لوح قوانين ،مجموعه قوانين و مقررات( .)1375تهران ،مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمی.

تجربه زيسته دانشجويان رشته آموزش ابتدايی دانشگاه فرهنگيان تهران
محمود تلخابی

362

چکيده
هدف پژوهش مطالعه تجربه زیسته دانشجویان دانشگاه فرهنگیان تهران بود .در این پژوهش از روش پدیدارشناسی استفاده
شد .در این روش معنای تجارب زندگی چند فرد در مورد یک مفهوم یا پدیده توصیف میشود .در این مطالعه تجارب
دانشجویان از برنامه درسی جدید رشته آموزش ابتدایی بررسی گردید بر اساس ساختار مصاحبه فهم و تصورات پدیداری
دانشجویان از تجربه برنامه درسی رشته آموزش ابتدایی در شش موضوع تصویر ذهنی از دانشگاه ،ارزیابی از برنامههای
درسی ،همخوانی برنامه تدریس استادان با سرفصلهای رشته ،تحول تلقی از برنامههای ضروری برای ورود به حرفه معلمی،
نقاط ضعف و قوت برنامه جدید ،و توصیف تجربه یادگیری هیجانانگیز اثربخش تحلیل گردید .نتایج پژوهش نشان میدهد
که تصورات دانشجویان از دانشگاه با شرایط واقعی که تجربه کردند کامالً متفاوت است .در ارتباط با مقوله ارزیابی مهمترین
واکنش دانشجویان به تکراری بودن واحدهای درسی و غیرعملی بودن آنها بود .دانشجویان عدم توجه به سرفصل را بیبرنامه
بودن و عدم تعهد به اجرای برنامه نسبت میدادند .آنها مهمترین نقطهضعف برنامه درسی را محتوای تکراری و غیرکاربردی
آن میدانند و نهایتاً در توصیف تجربه هیجانانگیز خود به موقعیتهای اشاره کردند که در آن مدیریت یادگیری و فعالیت به
خود آنها واگذارشده بود.

كلمات كليدي :تجربه زیسته ،برنامه درسی تجربهشده ،رشته آموزش ابتدایی ،تربیتمعلم
362

استاديار گروه مديريت آموزشی دانشگاه فرهنگيان تهران ()m.talkhabi@cfu.ac.ir
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مقدمه
برنامه درسی بهمنزله طرحی برای عمل ،سندی نوشتهشده برای کسب اهداف یا غایات مطلوب ،طرحی برای
تدارك مجموعهای از فرصتهای یادگیری برای افراد ،همه تجاربی که فراگیران تحت راهنمایی معلمین
خود کسب میکنند ،نظامی برای ارتباط با مردم و فرا گردها یا سازماندهی کارکنان و روشها برای اجرای
آن نظام و باالخره مجموعهای از حقایق ،مفاهیم و تعلیمات در یک موضوع خاص ،تعریفشده است (باتلر،
 .)2004برنامه درسی از مهمترین ورودیهای نظام آموزشی است که در فرایند نظام دانشگاهی نیز حائز
اهمیت است .برنامههای درسی از مهمترین ابزارهای تحقق اهداف و رسالتهای آموزش عالی هستند .برای برنامه
درسی سطوح و ابعاد متعددی را برشمردهاند که عبارتاند از برنامه درسی آرمانی یا توصیهشده ،برنامه درسی
مکتوب ،برنامه درسی حمایتشده (تهیهشده) ،برنامه درسی تدریس شده ،برنامه درسی آزمون شده ،برنامه درسی یاد
گرفته شده ،برنامه درسی کلینیکی برنامه ،درسی ملموس و عینی (قورچیان و تن ساز )1374 ،همچنین ،گودولد و
همکاران سطوح زیر را برای تصمیمگیری درباره برنامه درسی مطرح میسازند :برنامه درسی ایدهآل یا آکادمیک،
برنامه درسی اجتماعی ،برنامه درسی رسمی ،برنامه درسی نهادی ،برنامه درسی آموزشی ،برنامه درسی تجربهشده (به
نقل از مهرمحمدی.)1396 ،

با توجه به اینکه برنامههای درسی در توفیق یا شکست نظامهای آموزشی نقش کلیدی دارند و آینه تمام
نمای میزان پیشرفت و انعکاسی پاسخگو بودن دانشگاهها به نیازهای در حال تغییر جامعه هستند (استارك،
به نقل از واجارگاه و شفیعی ،)1386 ،الزم است سطوح آن ازجمله برنامه درسی تجربهشده مورد ارزیابی
قرار گیرد .مک کرنان )2007( 363حداقل سه جنبه برای برنامه درسی قائل شده است .اولین جنبه برنامه
درسی شامل مقاصد میشود که اهداف ،ارزشها و جهاتی که نظامهای آموزشی باور دارند باید به آن دست
یابند .جنبه دوم تعامالت و برخوردهایی که در حین اجرای برنامه درسی رخ میدهد .این جنبه از برنامه
درسی برنامه درسی واقعی یا «زیست شده »364مینامند و جنبه دیگر آن اثرات برنامه درسی که همان نتایجی
است براثر آموزش و یادگیری حاصل میشود .بهبیاندیگر ،چهار سطح اصلی را برای برنامه درسی میتوان
قائل شد :اولین و پایینترین سطح مجموعهای است که توسط نظام آموزشی تدوین میشود و این همان
چیزی است که انتظار میرود دانشجویان یاد بگیرند (روبیتال و ماکسول .)1996 ،365این سطح برنامه درسی
را تحت عناوین برنامه درسی تصریحشده ،366رسمی 367آشکار یا نوشتهشده

368

طرحریزیشده

369

قصد

363

McKernan
lived
365
Robitaille, & Maxwell
366
Specified Curriculum
367
Official
368
Overt Or Written
369
Designed
364
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شده

370

و طراحیشده 371توصیف میکنند .ما دومین سطح برنامه درسی محتوایی است که هیئتعلمی در

عمل آموزش میدهند و ممکن است با طراحی اولیه واصلی متفاوت باشد (سیسل .)2003 ،این سطح تحت
عناوینی چون برنامه درسی منتقلشده ،372آموزش دادهشده ،373اجراشده ، 374مورداستفاده ،375عملی
آموزشی  ،عمل شده

377

376

طبقهبندیشده است .در سطح سوم ،برنامه درسی متعلق به فراگیران و تجربه آنها

از برنامه درسی قرار دارد (مک کورمیک و مورفی .)1999 ،این سطح را با عناوینی همچون برنامه درسی
تجربهشده- 378تجربه بهعنوان برنامه درسی -مشخص نمودهاند .سطح چهارم برنامه درسی است که
دانشجویان واقعاً از کالس درس اخذ میکنند و مفاهیم و محتواهایی که حقیقتاً یاد میگیرند و به خاطر
میسپارند (ویلسون )1997 ،این سطح تحت عناوین برنامه درسی کسبشده ،379آموختهشده 380و یا دریافت
شده 381مطرح میشود .به اعتقاد وین و بروس ( )2003برنامه درسی تجربهشده توسط فراگیران ،باالترین
سطح برنامه درسی است .یعنی نمیتوانیم فرض کنیم که فقط به این دلیل که دانشکدهها یک برنامه درسی
تدوینشده عالی دارند ،یادگیری رشد یافته بهسادگی رخ میدهد ،بلکه بایستی ملزوماتی را در اختیار آنان
قرارداد تا برخی فرصتهای رشد را که در دانشکده در اختیار آنها قرار دارد ،کشف کنند و این نیازمند
توجه و دقت در تجارب ،نگرشها ،مهارتها و احساسات مثبت و منفی دانشجو نسبت به عملکرد خود و
محیط دانشکده میباشد که در برنامه درسی تجربهشده منعکس میگردد.

از سوی دیگر ،ون منن 382بهضرورت پدیدارشناسی مفاهیم تعلیم و تربیت ازجمله مفهوم برنامهریزی درسی
اشاره نموده است .او بر این نکته تأکید دارد که زیست جهان شخصی فرد میتواند در معرفت عمومی
تجربههای روزمره شناخته شود (برقی .)138 :1389 ،بنابراین ،مطالعه تجربه زیسته دانشجویان از این جهت
اهمیت دارد که بازخوردهای اساسی جهت اصالح و بهسازی در اختیار طراحان قرار میدهد .همچنین،
توجه به سطوح برنامه درسی تجربهشده ،مبنایی را برای مطالعه و پژوهش درباره انواع برنامه درسی
تجربهشده فراهم میکند .برنامه درسی بهعنوان تجربه زیسته ،دنیای واقعی است که در برنامه درسی بهعنوان
آنچه زیست شده توصیف میشود .در دیدگاه آئوکی ( ،)2004اساس برنامه درسی فرد و تجربه اوست-
یعنی فاعل شناسا و تجربهای که وی از امور دارد ،محور فعالیتها است .ازاینرو ،مسئله اصلی این پژوهش
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آن است دانشجویان دانشگاه فرهنگیان چه توصیفی از تجربه زیسته خود از برنامه درسی رشته آموزش
ابتدایی ارائه میدهند؟

چارچوب نظری :برنامهدرسی تجربهشده
ماهیت برنامهدرسی بهگونهای است که در آن نمیتوان انتظار پاسخهای دقیق و قطعی را از مطالعه مباحث و
ابعاد مختلف برنامهدرسی داشت ،بلکه هدف اصلی از مطالعه برنامهدرسی ،افزایش درك و فهم ما از
پیچیدگیها و تغییراتی است که در پارادایمهای موجود در این قلمرو اتفاق میافتد .ازاینرو ،فهم
برنامهدرسی در کانون این مطالعات قرار گرفته است .بخش مهمی از ادبیات برنامهدرسی مرهون اندیشههای
پیشرفتگرایان ،بهویژه مفهوم "تجربه" دیویی است (آیزنر ،)1985 ،اما سرآغاز و ریشه تمام تحوالت عرصه
برنامهدرسی مفهوم تجربه است که ریشه در پیشرفتگرایی و نیز انسانگرایی ،بهویژه آثار کارل راجرز ،دارد.
به عبارت روشنتر بازاندیشی در خصوص مفهوم تجربه و طرحهای آنها در عرصههای مختلف نظیر تجربه
شخصی ،سیاسی ،هنری و فرهنگی مبنای تحول رشته برنامهدرسی بوده است.
تجربه عامل تحول حوزه برنامهدرسی :خاستگاهها و پيامدها

اگرچه تعریف برنامهدرسی بهعنوان یک طرح یا عناصری از آن (نظیر هدف ،محتوا و روش) برداشتی فراگیر
در دوران برنامهریزی درسی بوده است؛ اما بسیار دورتر از زمانی که رشته برنامهریزی درسی در سال 1918
متولد شود ،برخی صاحبنظران برداشتی بسیار گسترده از برنامهدرسی را رواج دادند .که بعد از آنها کمتر
فهم شد .بیتردید جان دیویی اولین صاحبنظری است که به گواه بسیاری از اندیشمندان ،برداشت
برنامهدرسی بهعنوان تجربه را رواج داد (دیویی)1923 ،1902 ،؛ بهزعم دیویی ،برنامهدرسی نباید بهعنوان
امری بیرونی زندگی یادگیرنده را اشغال کند ،بلکه باید از طریق آزادی بیان و هدایت این فرایند بهوسیله
معلم و ترویج غیررسمی بودن ،زمینههای رشد را فراهم کند (اولسون.)1991 ،
کارل راجرز نیز در نظریه خود با تمایز بین یادگیری شناختی (بیمعنی) و یادگیری تجربی (معنیدار) ،اولی
را یادگیری علمی و آکادمیک نظیر یادگیری ساختار یک موتور بهمنظور تعمیر ماشین میداند .بهزعم وی
یادگیری تجربی مبتنی بر نیازها و خواستههای یادگیرنده است و مبتنی بر مؤلفههایی چون مشارکت
شخصی ،خودانگیختگی و الهامبخشی و اثرگذاری است (راجرز .)1969 ،ازنظر تجربه یعنی رشد و تغییر
شخصی .نوع بشر تمایل به یادگیری از طریق تجربه دارد و وظیفه معلم تسهیل این فرایند از طریق ایجاد
فضا و جو مناسب ،روشنسازی هدفها ،تدارك منابع و ایجاد زمینه برای تبادل افکار و احساسات است
(راجرز .)1969 ،متأثر از اندیشههای این متفکران ،دستکم چند طیف از صاحبنظران با بازاندیشی در
خصوص مفهوم تجربه در عرصههای خاص ،نو مفهومپردازی در عرصه برنامهدرسی را دامن زدهاند ازجمله:
الف) اندیشمندانی که برنامهدرسی را در عرصه تجربه انسانی مدنظر قرار دادهاند و متأثر از افکار دیویی در
بعد تجربه شخصی و نیز افکار راجرز ،ابعاد عاطفی و پنهان زندگی مدنظر آنهاست.
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ب) اندیشمندانی که برنامهدرسی را در عرصه تجربه سیاسی و اجتماعی مدنظر قرار دادهاند؛ صاحبنظرانی
که بابیان نابرابریها و تبعیضها در حوزه جنسیت ،نژاد ،مذهب ،رنگ پوست ،طبقات ،گروهها و غیره
برنامهدرسی را کانونی برای تجربه و تمرین مبارزه سیاسی -فرهنگی تلقی کردهاند.
ج) اندیشمندانی که در عرصه تجربه هنری ،این روند نو مفهومسازی را ادامه دادهاند و در این میان آیزنر
قرار دارد که تجربه هنری و زیباشناختی را در عرصه برنامهدرسی مطرح کرده و مفهوم نقادی آموزشی و
خبرگی تربیتی وی سرشار از توجه عمیق به تجربه در بعد خبرگی و تخصص است.
مبنای این تحول ،حرکت از تعریف برنامهدرسی بهعنوان یک طرح بهسوی برنامهدرسی بهعنوان یک تجربه
بوده است .اگرچه این امر یک حقیقت تمامعیار بوده و تعریف برنامهدرسی از یک نگاه فنی به معنای طرح
بسیار محدودکننده و مخرب است؛ اما در عین حال نمیتوان در حوزه برنامهدرسی تنها آن را بهعنوان تجربه
تعریف کرد ،بلکه برنامهدرسی را میتوان ترکیب طرحها و تجربیاتی دانست که دانشآموز با هدایت مدرسه
دنبال میکند (مارش .)2009 ،بنابراین ،در برنامهدرسی تجربهشده ،اصالت اصلی و عمده با تجربهکننده است.
ال تجربه میکند برنامهدرسی تجربهشده تعریف
به عبارت روشنتر آنچه دانشآموز ،دانشجو یا مخاطب عم ً
شده است (کالین1991 ،؛ پوزنر1992 ،؛ مارش.)2009 ،
سطوح برنامهدرسی تجربهشده
383

 .1برنامهریزی درسی مورد انتظار  :اولین سطح از برنامهدرسی تجربی ،برنامهدرسی مورد انتظار است؛
منظور آنچه از دید مخاطبان برنامهدرسی مورد انتظار است و نه از دید طراحان که به آن برنامهدرسی
قصدشده 384نیز میگویند.
 .2برنامهدرسی نهفته :385اساساً یادگیری آدمی در محیط مدرسه تابعی است از آنچه در محیط مدرسه
میآموزد و نیز داشتهها و آموختههای قبلی او .بنابراین منظور از برنامهدرسی نهفته عبارت است از آنچه هر
فرد با خود به مدرسه یا کالس درس میآورد.
 .3برنامهدرسی تعاملی :386فرایند اجرای برنامهدرسی و تعامالتی که بهواسطه آن در کالس درس صورت
میپذیرد ،برنامهدرسی اجرایی 387نام دارد .تعیین موضوع از نگاه تجربهکننده (یعنی دانشآموزان ،دانشجویان
یا سایر مخاطبان) و واکنشهای آنان میتواند بعد دیگری از برنامهدرسی تجربهشده را به تصویر کشد.

383

expected curriculum
intended curriculum
385
concealed curriculum
386
interactive curriculum
387
operational/functional curriculum
384

548

 .4برنامهدرسی یادگرفتهشده :388تعامالت ایجادشده در سطح برنامهدرسی تعاملی به یادگیریهای متعدد
قصدشده و قصد نشدهای منجر میشود که سطح متفاوتی را در برنامهدرسی تجربهشده ،یعنی برنامهدرسی
یادگرفتهشده ،شکل میدهد.
 .5برنامهدرسی نهادینهشده /انتقالی :389برنامهدرسی در این سطح بیانگر تعبیرات رفتاری پایدار و بلندمدت یا
آنچه با انتقال یادگیری از موقعیت کالس درس و مدرسه به موقعیتهای پیرامونی زندگی یا انتقال آموخته از
یک سطح و مقطع یادگیری به سطح یا مقطع یادگیری باالتر سروکار دارد ،مدنظر است.

شکل  1سطوح برنامهدرسی تجربهشده (مهرمحمدی)1384 ،

ارتباطات ميان سطوح برنامهدرسی تجربهشده

سطوح مورد اشاره در برنامهدرسی تجربهشده ارتباطات ویژهای دارد .در وهله نخست ،اساساً طرح کردن
برنامهدرسی قصدشده برای گروه معینی از مخاطبان (دانشآموزان یا دانشجویان) و قصد برای اجرای آن را
میتوان درست بهمثابه انداختن سنگ در حوض آب دانست؛ بهطورکلی این امر را میتوان در قالب تصویر

learned curriculum
transformative institutionalized curriculum
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فوق نشان داد .همانطور که انداختن یک سنگ موجی را در اطراف ایجاد میکند ،طرح و مقصد برای
اجرای یک برنامهدرسی میتواند موجی را در اطراف ایجاد کند که از برنامهدرسی مورد انتظار شروع و به
برنامهدرسی نهادینهشده ختم میشود  .در چنین وضعیتی ،طبیعی است که در محل نزدیک به انداختن سنگ،
امواج بزرگتر و ملموستر و قابلرؤیت است درحالیکه در محلهای دورتر ،امواج کوچکتر و توضیح
ارتباط آن با مرکز یا کانون دشوارتر است .یعنی ،تبیین سطوحی چون برنامهدرسی مورد انتظار ،برنامهدرسی
نهفته و برنامهدرسی واکنشی بسیار آسانتر از سطوحی چون برنامهدرسی یادگرفتهشده و بهویژه برنامهدرسی
نهادینه /انتقالی است.
برنامهدرسی تجربهشده نمیتواند و نباید به تجربیات نهایی یادگیرندگان در نظام آموزش مدرسهای محدود
شود .شاید بتوان با الهام از ماهیت گروههای تجربه کننده برنامهدرسی به غیر از گروه یادگیرندگان ،این
تأثیرات و تجربیات را برنامهدرسی جانبی نامید .حقیقت امر آن است که اگرچه برنامههای درسی در وهله
نخست برای یادگیرندگان بهعنوان گروه اصلی و هدف ،طراحی و اجرا میشود ،اما نمیتواند توجیهی برای
چشمپوشی از این واقعیت باشد که برنامهدرسی ،تجربیات گروههای دیگری به غیر از یادگیرندگان را تحت
تأثیر قرار میدهد.

روش و مواد
در پژوهش حاضر از روش پدیدارشناسی استفاده میشود .زیرا پدیدارشناسی معنای تجارب زندگی چند فرد
در مورد یک مفهوم یا پدیده را توصیف میکند .با توجه به اینکه این پژوهش درصدد شناخت تجارب
دانشجویان از برنامه درسی جدید رشته آموزش ابتدایی است از روش پژوهش پدیدارشناسی استفاده شد تا
به عمق تجارب شرکتکنندگان و چگونگی تأثیرگذاری عوامل مختلف را در این زمینه را شناسایی شود.
مشارکتکنندگان پژوهش را دانشجویان پردیسهای تهران دانشگاه فرهنگیان که برنامه درسی جدید را
تجربه کردهاند تشکیل میدهد .روش نمونهگیری مبتنی بر هدف و واحد پژوهش فرد است .نمونهگیری در
این پژوهش ،بهصورت هدفمند بود .چراکه مصاحبهها درصدد جمعآوری اطالعات از یک سری افراد مطلع
و خاص در خصوص برنامهدرسی تجربهشده است .در روش نمونهگیری هدفمند ،افراد شرکتکننده بر
اساس قضاوت پژوهشگر انتخاب میشوند و این قضاوت مبتنی بر مربوط بودن گروه نمونه به اهداف
پژوهش است .لذا انتخاب نمونهها تا جایی تداوم یافت که کفایت و اشباع دادهها صورت گرفت .نهایتاً،
فرایند مصاحبه با تعداد  13دانشجو و تعداد  6استاد ،مصاحبه ،به اشباع نظری رسید .برای گردآوری دادهها
از طریق مصاحبه عمیق نیمهساختارمند استفاده شد .هر مصاحبه بین  15تا  25دقیقه به طول انجامید و
مکالمات با استفاده از دستگاه ضبطصوت دیجیتالی ،390ضبط و سپس روی کاغذ پیاده شد .برای تجزیه و
تحلیل دادههای حاصل از مصاحبههای انجامشده از روش تجزیه و تحلیل کالیزی استفاده شد که در آن
Mp4 Recorder
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پژوهشگر میکوشد تا یک توصیف واقعی از پدیده مورد نظر را از منظر مشارکتکنندگان در پژوهش ارائه
دهد.

يافتههای پژوهش
بر اساس ساختار مصاحبه تحلیل تصورات مشارکت کندگان در پژوهش در شش موضوع تصویر ذهنی از
دانشگاه ،ارزیابی از برنامههای درسی ،همخوانی برنامه تدریس استادان با سرفصلهای رشته ،تحول تلقی از
برنامههای ضروری برای ورود به حرفه معلمی ،نقاط ضعف و قوت برنامه جدید ،و توصیف تجربه یادگیری
هیجانانگیز اثربخش انجام گردید.
 -1توصيف تصوير ذهنی از دانشگاه

بهمنظور بررسی و شناسایی موارد مربوط به توصیف تصویر ذهنی از دانشگاه ،مصاحبههای انجام گرفته با
دانشجویان تجزیه و تحلیل شد .نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد تصویری که دانشجویان از دانشگاه داشتند با
آنچه تجربه کردند بسیار متفاوت بود .توصیف تصویر ذهنی از دانشگاه از نگاه دانشجویان در  5مقوله شامل
فضای مدیریتی ،فضای فیزیکی ،فضای علمی -فرهنگی ،سطح کنشها ،و تلقی نسبت به حرفهی معلمی
ارائهشده است.
جدول  .1تصویری ذهنی دانشجویان از دانشگاه

مقوله

اظهارات
تمایل به انصراف به دلیل سطح پایین دانشگاه
تصور وجود بسترهای الزم برای تربیتمعلم حرفهای

فضای مدیریتی

انتظار آشنا کردن دانشجویان با تمام ابعاد حرفهی معلمی
تصور وجود دیسیپلین خاص
دور از انتظار بودن فضای فیزیکی دانشگاه (پردیس پسران)

فضای فیزیکی

گول زننده بودن فضای فیزیکی دانشگاه (پردیس دختران)
انتظار فضای فرهنگی -علمی بهتر

فضای علمی-فرهنگی

انتظار رویدادهای خالقانه در دانشگاه
ناتوانی در برقراری ارتباط میان نظریه و عمل
ناتوانی در انتقال تمامی مهارتهای اساسی

سطح کنشها

کمبود درسهای کاربردی
ناکافی بودن بعد مهارتی تجربههای یادگیری
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تلقی نسبت به حرفه

تغییر طرز فکر نسبت به حرفه معلمی

معلمی

فقدان تصویر واضح از دانشگاه و رویدادهای آن
تصور از حرفه معلمی بهعنوان یک تجربه تعاملی

همانگونه که جدول  1نشان میدهند فاصله میان تصویر ذهنی دانشجویان از دانشگاه و ادراك واقعی آنها
موضوع تأثیرگذاری است که باید به آن توجه نمود .برخی از دانشجویان ساختار فضای فرهنگی -اجرایی
حاکم بر پردیسها را شبیه دبیرستان تلقی کردهاند .آنها تصوری از امکانات و زیرساختهای دانشگاه در
ذهن داشتند اما به نظر میرسد تجربه واقعی آنها از دانشگاه با تصویر ذهنیشان مطابقت ندارد اگرچه این
تصویر بین دانشجویان پردیس دختران و پسران متفاوت است .391تصویر ذهنی دانشجویان از دانشگاه را ذیل
مقولههای مختلفی میتوان تحلیل کرد .برای مثال ،فضا و زیرساخت فیزیکی مقولهای است که توجه
دانشجویان را به خود جلب کرده است .با توجه به تنوع امکانات فضای فیزیکی پردیسها دانشگاهی تهران،
در تجربه دانشجویان ،گزارشهای متفاوتی وجود دارد.
 -2ارزيابی از برنامههای درسی

برنامههای درسی از ارکان اساسی و حیاتی نظام آموزش عالی به شمار میآیند .برنامهها ،بایستی اهداف
گستردهای اعم از اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی ،علمی اخالقی و فکری را تحت پوشش قرار دهند .بنابراین،
ارزیابی نتایج حاصل از تحقق این اهداف همواره از مسائل اساسی آموزشی است .ارزیابی دانشجویان از
برنامه درسی ذیل  4مقوله شامل ماهیت تجارب یادگیری ،روشهای تدریس ،سرفصل دروس ،و منابع
درسی دستهبندی و گزارششده است.
جدول  .2ارزیابی برنامه درسی (دانشجویان)

مقوله

اظهارات
تکمیل تجربههای آموختهشده در بیرون دانشگاه
افزایش زمان کارورزی و تجربههای عملی

ماهیت تجارب یادگیری

ایجاد انگیزه با افزایش درسهای عملی
عدم هدایت واحدهای دانشگاهی به سمت حرفه معلمی
عدم آگاهی استادان از رویههای جدید آموزشی
عدم توجه به خالقیتهای دانشجویان
پذیرش رویکردهای جاری توسط استادان

روشهای تدریس

تأکید بر محتوای مکتوب
عدم واگذاری تدریس به دانشجویان
عدم ایجاد مهارتهای ضروری تدریس

 391امکانات کالبدی دانشگاه در پردیس دختران و پسران به شکل نابرابری توزیع شده است .پردیس دختران ،نسبت به پردیس پسران ،از
امکانات فیزیکی بسیار بهتر و متفاوت تری برخوردار است.
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عجیب و قدیمی بودن سرفصلهای دانشگاه
حجم باالی واحدهای نظری

سرفصل دروس

بیتوجهی بهپیشنیازها در سرفصلها
تکراری بودن واحدهای درسی
اهمیت درس کارورزی در برانگیختگی دانشجویان
ابتنای منابع علمی بر ترجمه تا تجربه

منابع درسی

همانگونه جدول شماره  2نشان میدهد ارزیابی دانشجویان از برنامه درسی رشته آموزش ابتدایی به چهار
مقوله کلی اشاره دارد که در قالب دو بعد محتوایی و روشی قابل توصیف است .بر اساس نظر دانشجویان،
برنامه درسی از جنبه محتوایی دارای مشکالت اساسی است که از مهمترین آنها میتوان به تکراری بودن
محتوای دروس متفاوت و جنبه نظری داشتن محتواها اشاره کرد .جنبه دوم به روش اجرای برنامه درسی
ناظر است .در این بعد نیز دانشجویان بر این باورند که شیوههای اجرای برنامه درسی غالباً بسیار قدیمی
است و بر اساس روشهای رایج آموزش استوار است .همچنین ،آنها خاطرنشان کردهاند که تجربه برنامه
درسی عمدت ًا جنبه نظری داشته و نیازهای آنها برای ایفای نقش معلم حرفهای را برآورده نساخته است.
یکی از دانشجوها ابراز کرده بود که واحدهای نظری خیلی برایشان کاربرد ندارد و لزومی ندارد اینهمه
واحد نظری پاس کنند.
 -3همخوانی برنامه تدريس استادان با سرفصلهای رشته

معموالً برای هر واحد درسی از قبل یک سری سرفصلها طراحی و بهمنظور تدریس استادان به مراکز و
پردیسهای دانشگاهی ارسال میشود .تطابق بین واحدهای طراحیشده با برنامه تدریس استادان از
ویژگیهای یک برنامه درسی مطلوب تلقی میشود -البته در صورتی که واحدها بر اساس نیاز
طراحیشده باشد .در این بخش نظر دانشجویان درباره تطابق برنامه تدریس با سرفصل مصوب برنامه
درسی رشته بررسی میشود
جدول  .3همخوانی برنامه درسی با سرفصل (دانشجویان)

مقوله

متن
ارائه طرح درس از طرف استاد به دلیل نبود سرفصل

عدم وجود سرفصل

علیرغم وجود سرفصل ،ارائه برنامه متفاوت از سوی استادان

عدم تطابق درسها با
سرفصلها
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همانگونه که جدول  3نشان میدهد علیرغم اینکه دانشگاه در معماری کالن برنامه درسی ،برنامه
درسی جدیدی را برای رشته آموزش ابتدایی طراحی کرده است ،و این تغییرات بهمنظور بهسازی
فرصتهای یادگیری انجامشده است ،اما در قلمرو واقعی یاددهی -یادگیری با مقاومت استادان در اجرا
مواجه بوده است .در نظامهای تربیتی مدرن ،برای غلبه بر این مانع از شیوههای دموکراتیک تولید
برنامههای جدید استفاده میشود که در آن مجریان نقش محوری در تولید برنامه دارند .بهزعم برخی
صاحبنظران این نوع برنامه مقاوم در برابر معلم 392خواهند بود.
 -4برنامههای ضروری برای ورود به حرفه معلمی

پرورش نیروی انسانی هر جامعه از ضروریات مهم و حیاتی آن جامعه است .در این راستا ،تربیتمعلمان
نقش اساسی دارد .بهویژه تربیتمعلم در پیش از خدمت حائز اهمیت اساسی است تا دانشجو معلمان قبل از
ورود به حرفه معلمی به یک سری الزامات متعهد شوند و به مجموعهای از توانمندیها دست پیدا کنند.
ازاینرو در این پژوهش قسمتی از مصاحبه به این سؤال اختصاص داده شد که چه برنامههای ضروری در
دانشگاه فرهنگیان باید اجرا شود تا مهارت معلمی کاملتر گردد:
جدول  .4ضرورت تغییر برنامه درسی (دانشجویان)

مقوله

اظهارات

ضرورتهای کلی

ارائه الگوی موفق
ایجاد نیاز به یادگیری
ایجاد نگرش نسبت به حرفه معلمی
تقویت روحیه جسارت کارهای بزرگ
تقویت روحیه پژوهشگری
تسلط نسبت به دانش محتوایی

ضرورتهای موردی

ارائه درس فلسفه برای کودکان
مهارت مدیریت کالس
یادگیری مفاهیم پایه روانشناسی
یادگیری تعامالت و ارتباطات در محیط مدرسه
پرورش مهارتهای اجتماعی
پرورش مهارتهای سخنوری

همانگونه که در جدول  4آمده است .نیازهای واقعی دانشجویان برای ایفای نقش معلمی در دو گروه
نیازهای کلی و نیازهای موردی طبقهبندی شده است .به تعبیر برنامه ریزان درسی این تعابیر را میتوان در
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قالب برنامه درسی مغفول تحلیل کرد .در این زمینه از دانشجویان خواسته شد تا خالء برنامه درسی رشته را
بازگو کنند .ویژگی جالبی که در بازنمایی دانشجویان وجود دارد آن است که آنها علیرغم داشتن انتظارات
برآورده نشده ،به توفیق دانشگاه در ارائه یکچشم انداز روشن نسبت به حرفه معلمی اشاره کردهاند.
همچنین ،دانشجویان از برنامه مغفول دانشگاه بهمنزله فرصتی برای شناسایی نیازها و عالیق واقعیشان بهره
بردهاند و تصویری از راه آینده برای توسعه حرفهای نشان دادهاند که میتواند خود راهبری دانشجو معلمان
را بهمنزله مایه اصلی معلم شدن نوید دهد.
 -5نقاط ضعف و قوت برنامه جديد

با توجه به اینکه برنامه درسی رشته آموزش ابتدایی اخیراً بازنگری شده است ،نقاط ضعف احتمالی دور از
انتظار نیست .در این بخش به تلقیهای دانشجویان و استادان در این باره خواهیم پرداخت .تحلیل دادههای
حاصل از مصاحبه نشان میدهد
جدول  .5نقاط قوت و ضعف برنامه (دانشجویان)

مقوله

متن
آموزش مهارت مدیریت کالس

نقاط قوت

ارائه دروس هم نیاز
مناسب بودن برخی از برنامهها
همپوشانی واحدهای درسی
وجود حشو در برخی واحدها
عدم ارائه برخی مفاهیم و مهارتهای اساسی

نقاط ضعف

عدم توجه بهپیشنیازها
وجود فاصله بین درسهای پیشنیاز
آموزش روشها و فنون تعامل با دانشآموزان
کمبود دروس عملی و مهارتی

دانشجویان در تحلیل نقاط ضعف برنامه به تکراری بودن محتوای برنامهها ،عدم رعایت پیشنیازها ،توجه
بیشازاندازه به دروس نظری و  ..اشاره کردهاند .بنابراین ،مهمترین پیشنهاد آنها برای بازنگری برنامه
افزایش دروس عملی و مهارتی است تا آنها را برای حرفهای شدن آماده سازد .مهمترین مسئلهای که
دانشجویان از آن رنج میبرند تکراری بودن واحدهای درسی است.
 -6توصيف تجربه يادگيری هيجانانگيز و اثربخش

دانشجویان همواره در طول دوره تحصیل خود هیجاناتی را تجربه میکنند .ازآنجاکه رویدادهایی هیجانی در
نظام شناختی افراد آثار ماندگاری دارند ،میتوانند تأثیر بسزایی در آینده حرفه معلمی دانشجویان داشته باشد.
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ازاینرو در این پژوهش موضوع تجربه یادگیری هیجانانگیز و اثربخش مورد پرسش قرار گرفت که در اینجا
به تحلیل تجربه دانشجویان میپردازیم:
جدول  .6تجربه هیجانی و اثربخش (دانشجویان)

متن

مقوله

ارائه برخی از دروس توسط دانشجو

واگذاری مسئولیت

مدیریت برگزاری نمایشگاه

رویداد به دانشجویان

عرضه کارهای کالسی بهصورت نمایشگاه
تدریس در کالس واقعی (دانش آموزان)

تجربه رویداد متفاوت

استفاده از بازی برای تفهیم مفاهیم
همانگونه جدول  6نشان میدهد گزارش دانشجویان از تجارب هیجانانگیز در دو گروه قابل دستهبندی
است مهمترین تجربه توصیفشده توسط دانشجویان از رویدادهای هیجانانگیز به مواردی اشاره دارد که در
آن دانشجویان فعاالنه به یادگیری پرداختهاند و عامل اصلی رویداد یادگیری بودند .برای مثال ،زمانی
دانشجویان خود مسئولیت یاددهی را بر عهده میگیرند یا برای بازنمایی دستاوردهای یادگیری خود
نمایشگاهی را ترتیب میدهند تا به ارائه محصوالت یادگیری خود بپردازند .در ادامه نمونههایی از اظهارات
دانشجویان آمده است:

بحث و نتيجهگيری
نتایج حاصل از مصاحبههای دانشجویان در شش مقوله دستهبندی و گزارششده است که عبارتاند از
تصویر ذهنی از دانشگاه ،ارزیابی از برنامههای درسی ،همخوانی برنامه تدریس استادان با سرفصلهای رشته،
تحول تلقی از برنامههای ضروری برای ورود به حرفه معلمی ،نقاط ضعف و قوت برنامه جدید ،و توصیف
تجربه یادگیری هیجانانگیز اثربخش که دانشجویان تجربه کردهاند.


افزایش توجه به کارکردهاي دانشگاه و نقش آنها براي حصول اطمینان از اینکه تصویر بازتاب هویتسازمانی فعلی است،
اهمیت دارد (بلنگر ،مونت ،ویلسون و ترکال .)2002 ،393کندی )1977( 394در مطالعات خود دریافت که تصویر ذهنی
متشکل از دو جزء اصلی کارکردي و احساسی است .جزء کارکردي شامل محرکهاي ملموس مانند داراییهاي فیزیکی است
که بهسادگی سنجیده میشود ،درحالیکه جزء احساسی مرتبط با شرایط روانشناختی است که از طریق احساسات و نگرشها
درك میشود .ایجاد تصویر ذهنی از برند براي دانشگاه مفهومی است که از اوایل دهه  1970بیان شده است ،اما توجه عمده
به این موضوع طی  10تا 20سال اخیر مطرح شده است .با توجه مصاحبه دانشجویان میتوان اذعان داشت که آنها قبل از
ورود به دانشگاه تصور داشتند که دانشگاه فرهنگیان بیشتر بر بعد مهارتی آنها میافزاید .انتظار دانشجویان این بود که
دانشگاه بیشتر بر کارهاي عملی تأکید کند تا صرف توجه به نظریات علمی و راهکارهایی را ارائه بدهد که کاربردي باشد و
افرادي را تربیت کند که پتانسیل این را داشته باشند که بهراحتی توانایی خود را نشان دهند و دانش خود را به محیط کار انتقال
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بدهند .بهطورکلی میتوان چنین اذعان داشت که دانشجویان معتقد بودند که تصورات آنها با شرایط واقعی که تجربه کردند
کامالً متفاوت است -موضوعی که با نتایج پژوهش دهقان ( )1394نیز هم راستاست.
در بررسی مقوله ارزیابی از برنامه درسی از نگاه دانشجویان ،تکراری بودن واحدهای درسی در قالب عنوان درسهای
مختلف ،دانشجویان را به واکنش وا داشت ،همچنین بهروز نبودن سرفصلهای برنامههای درسی از مواردی بود که دانشجویان
به آن اشاره داشتند مؤمنی مهموئی و همکاران ( )1389نیز در پژوهش خود به این نکته اشاره کردهاند که روشهای تدریس
استادان بهعنوان عامل تأثیرگذار در ارزیابی از برنامه درسی است .خاكباز و موسي پور ( )1388نیز در پژوهش خود اشاره
داشتند که در بسیاري از موارد دانشگاهها از سرفصل دروس پیروي نمیکنند.
همانگونه كه عناوین و سرفصل درسهای پیشنهادي نشان میدهند ،موقعیت این برنامه به دو عامل اساسي متكي است :استفاده
از منابع درسي مناسب ،و خود روزآمدسازی مدرسان و استادان این رشته با دانشهای نظري و مهارتهای علمي مندرج در
برنامه مورد اخیر بر این نكته تأكید دارد كه براي در اختیار داشتن دانشآموختگانی باقابلیتهای موردنظر ،درواقع به مدرساني
باقابلیتهای برتر نیاز است .اظهارات دانشجویان نشان داد که علیرغم وجود سرفصل مصوب برای واحدهای درسی استادان
اغلب برنامه طراحیشده خود را اجرا میکردند.
اگرچه دستیابي به برنامهی درسي تجربهشده ،هدف و منظور اصلي نظام آموزشي را تشكیل میدهد .اما طبق پژوهش انجامشده
(فتحی واجارگاه )1384 ،بسیاري از برنامههای درسي اجراشده در نظام آموزشي كشور در سطح اولیه متوقف شدهاند .به این
معنا که در سطح برنامه درسی اجرا انقطاع از اهداف برنامه آغاز میشود و بدیهی است که برنامه درسی تجربهشده از برنامه
قصد شده فاصله خواهد داشت .مطالعه مؤمنی مهموئی ،کرمی و مشهدی ( )1389نیز عوامل کاهشدهندهی فاصله بین
برنامهدرسی قصد شده ،اجراشده و تجربهشده را شامل نوع نظام برنامه درسی ،روشهای تدریس استادان ،سبکهای یادگیری
و راهبردهای مطالعه انگیزهی پیشرفت دانشجویان گزارش کرده است .اینها عواملی هستند که در اثربخشی و هماهنگی بین
برنامههای درسی مؤثر هستند و بهکارگیری صحیح آنها اثربخشی برنامههای درسی را به ارمغان میآورد و فاصله بین این
برنامهها را کاهش میدهد .تلقی دانشجویان از برنامههای ضروری برای ورود به حرفه معلمی را در دو گروه قابل دستهبندی
است :گروه اول ناظر به نیازهای کلی است که ازجمله آنها میتوان به کسب نگرش و بینش معلمی و روحیه پژوهشگری
اشاره کرد .گروه دوم برنامههای ضروری از دید دانشجویان عمدتا ً به مهارتهای خاصی معطوف هستند که ازجمله آنها
میتوان مهارت مدیریت کالس درس ،مهارتهای ارتباطی و اجتماعی و مهارت سخنوری را نام برد.
علیرغم اینکه مطالعه حاذقی راد و سامری ( )1394نشان میدهد میزان انطباق برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان با نیازهای
آموزشی معلمان دورههای تحصیلی در مؤلفههای  9گانه برنامهدرسی (هدف ،محتوا ،فعالیتهای یادگیري ،روشهای تدریس،
مواد و منابع آموزشی ،گروهبندی ،مکان ،زمان و ارزشیابی) از سطح متوسط باالتر برخوردار است اما به نظر میرسد
نیازهای یادگیری محقق نشدهای وجود دارد که در بازنگری برنامههای و بهسازی اجرای آنها میبایست مورد توجه قرار
گیرد .همانگونه که فتحی واجارگاه ( )1384یادآوری میکند همه آنچه در برنامهدرسی قصد شده مدنظر است و در کالس
درس و در دستان معلم جای میگیرد ،الزاما ً به بار نمینشیند و به یادگیری واقعی و عمیق مخاطبان منجر نمیشود  .بنابراین،
وجود نقاط ضعف از منظر تجربه کنندگان برنامه درسی امری طبیعی است .اغلب مشارکتکنندگان در پژوهش (گروه
دانشجویان) اذعان داشتند که بین سرفصل واحدهای درسی همپوشانی بسیار باالیی وجود دارد که موجب ارائه مفاهیم تکراری
ذیل عناوین درسی متفاوت شده است .همچنین ،این گروه از ماهیت نظری دروس شکایت داشتند و اظهار میکردند این میزان
از دروس نظری ضرورتی ندارد .واقعیت آشکار شده در این مطالعه احساس بیزاری از میزان زیاد مباحث نظری است که
برای توفیق برنامه درسی قابلبررسی است .بنابراین ،به نظر میرسد رویکرد تأملی برنامه درسی دانشگاه که معتقد است
کنشگران تربیت برای تصمیمگیری در عمل بهجای مجهز شدن به مجموعهای از روشها و فنون میبایست با تکیه بر پایههای
نظری و با حفظ عاملیت خود در صحنه عمل کنشگری کنند ،بهدرستی برای دانشجویان تبیین نشده است.
هیجان یادگیری را هدایت میکند .در همه حوزههای یادگیری که در آن یادگیرنده باید بهتدریج از تجربیات خود اطالعاتی را
بیندوزد تا در شرایطی که در آینده در آن قرار میگیرد از این اطالعات بهدرستی استفاده کند ،هیجان نقش زیادی دارد .هیجان
نیرویی را ایجاد میکند که به یادگیرنده کمک میکند تشخیص دهد از چه دانشی در چه شرایطی میتوان استفاده کرد(ایموردینو-
یانگ .)2011 ،بنابراین ،خلق تجربههای هیجانی برای دانشجویان میتواند به آنها کمک کند تا در شرایط واقعی کالس درس
بتوانند از اطالعات و دانش خود بهره درستی ببرند .در این مطالعه وقتی دانشجویان از تجارب هیجانی خود میگفتند دو
ویژگی بسیار برجسته بود :نخست موقعیتهایی که انجام فعالیت به خود دانشجویان واگذار میشد (خود گردانی) و دوم زمانی
که تجربههای یادگیری از حالت یکنواختی و تکراری خارج میشد و آنها را با فرصتهای جدیدی روبرو میساخت(تنوع
تجارب).
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"ضرورت انجام روشهاي پزوهشی تاريخ شفاهی در نظام آموزشی تعليم و تربيت ايران"
مسيح جواهردهی

395

چکیده:
ضرورت آشنايی عناصر سياستگزاري نظام آموزشی (نهاد مقدس آموزش و پرورش) با مرا کز آرشيوي تحقيقی
و پزوهشی امري است اجتناب ناپذير چرا که مخاطبان يعنی دانش آموزان و معلمان قرابتی باروشهاي موجود
نظام آموزشی نشان نمیدهند.روي اين حساب از منابع مرتبط با کتب درسی براي بهينه سازي شيوه تدريس
کمتر استفاده می نمايند .از اين رو به منظور ترويج و عالقمندي رشد پزوهش محوري مخاطب و پربار نمودن
محتواي کتب درسی در نظام آموزشی نيازمند بومی سازي روش تدريس ،آن هم از طريق به کارگيري روشهاي
پزوهشی و ميان رشتهايی علوم آرشيوي(سند و تاريخ شفاهی) جهت رغبت دانشآموزان و معلمان در امر
تدريس می باشيم.
نگارنده با استناد از مصاديق تدوين شده در کتب درسی علی الخصو

علوم انسانی  ،روشهاي پزوهشی علوم

آرشيوي را مورد تاکيد قرار میدهد.
مطالعات آرشيوي (منابع سندي و تاريخ شفاهی) از جمله روشهاي پژوهشی برنامه ريزي شده جهت جمع
آوري و نگهداري اطالعات مستند دست اول تاريخی به منظور عينيت بخشيدن به درک محتواي تاريخی کتب
درسی وکشف استعدادها و تفکرات پزوهش محوري بدور از ذهنی گرايی ،اقدام پزوهشی را سرلوحه روش
تدريس در نظر دارد .از اين رو مولفين و مدرسان کتب درسی در کنار تدريس از ديگر روشهاي علمی موجود
میتوانند راههاي جاذبه مطالعات منابع درسی را در بين دانش آموزان و دبيران بکارگيرند.

واژگان کليدي :آرشيو ،سند،تاريخ شفاهی،خودارزشيابی ،روش تدريس،فرآگيري
مقدمه:
بشر از دوره اي که به اهميت نوشتن پی برد سعی برآن داشت که آنچه در ذهن خود میانديشد و آنچه
دراطراف خود میبيند بنگارد غافل از آنچه که نوشته هاي او شايد روزي به درد کسی بخورد و يا بدست کسی
بيافتد .وقتی با اين دست نوشتهها مواجه میشويم آنچه که در نگاه اول توجه ما را به خود چلب می کند نحوه
نگارش ،گويش ،گفتمان و ادراک فرد نويسنده و صاحب يادداشت است که ذهن ،فیالفور او را ترسيم میکند
کارشناس ارشد روابط بين الملل ،کارشناس برنامه ريزي اسناد و تاريخ شفاهی پزوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ج.ا.ا ،از سال -1369395
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که درچه شرايطی و يا ضرورتی آن را نگاشته است .بسياري از اين يادداشت ها بعدها به عنوان منابع غيرکتابی
جهت استفاده در منابع کتابی مورد استفاده پزوهشگران قرار گرفت که اين منابع توليد شده خود سرآغاز
تحقيق و پزوهش و راستايی آزمايی عالقمندان به علوم ساير رشتهها گرديد که به مرور زمان در مراکز آموزشی
از آنها درسطرهاي کتب درسی براي دانش آموزان و دانش آموختگان مورد استفاده قرار گرفت .وقتی مطلبی،
يادداشتی يا حتی خاطره ،عکس ،فيلم يا صدايی توسط فرد حقيقی و حقوقی نوشته و ضبط میشود در ابتداء
شايد به نظر نيايد روزي به کار آيد يا جذاب باشد اما با مرور زمان اطالعات مزبور براي آيندگانی که آنها را
بدست میآورنند و میخوانند و میشنوند مورد توجه قرار میگيرد 396از اين آثار به جا مانده متوجه رويکردهاي
تاريخ محلی ،سياسی ،اقتصادي ،اجتماعی ،فرهنگی و هنري به همراه زمينه هاي چگونگی رشد و توسعه جوامع
میگردند .اينجاست که سند يا هراثر بدست رسيده از گذشته درجهات معنا شناختی 397آن ،واژهي آرشيو برآن
متصور میگردد .نگارش تاريخ از هرنظر که باشد ناگزير بر بنياد مدارک و آثاري بايد استوار گردد ،امروزه ديگر
هيچ تاريخ نگاري اگر بر بنياد اسناد و مدارک معتبر و اصيل استوار نباشد مورد قبول اهل فن و محققان و
مورخان نمیتواند باشد .در زبان فارسی واژه سند ،تنها داللت بر يک مفهوم دارد .نوشتهايی که قابل استناد
باشد ،مهر و امضاي قاضی و حکم و فرمان پادشاهی ...که بدان اختيار شغل و ملکی را به کسی دهند.398.
مدارک ،نوارها ،فيلم ،عکس ،نقشه و منابع چاپی چه بوسيله افراد و چه به صورت سازمانی توليد می شوند در
ابتداء ارزش نگهداري دائمی به عنوان سند را ندارند بخشی امحاء می شوند و باقی آنها اسناد آرشيوي محسوب
میگردند .براين اساس میتوان گفت تمام اسناد آرشيوي ،سند هستند اما تمام مکتوبات ،اسناد آرشيوي
نيستند .سند نوشته اي است که قابل اعتناست و در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد میباشد 399يکی از مشخصه
اعتبار يک سند ،زمان و مکان خود سند می باشد.در کنار سند نوشته شده ،اسنادضبط شده به طرق مصاحبه
تحت عنوان تاريخ شفاهی 400هم جزو اسناد باالدستی محسوب میگردد که در اينجا موضوع بحث می باشد.
اينکه چرا اسناد را نگه میداريم؛ اساسیترين دليل آن به منزله حفظ شناسنامه و هويت ملی يک جامعه
است که بدون چنين پيشينهايی ،آرشيو بصيرت الزم را براي انجام برنامهريزي نخواهد داشت .اسناد رسمی و
معتبر ،پيشرفت کشور را در آينده تضمين میکند ،اگر دولتمردان و صاحب نظران بدانها استنادکنند
درامرسياست گذاري موفق خواهند بود .از جمله جاهايی که میبايست سياستگذاران ما به آن توجه داشته
باشند درکنار نظام آموزش و پرورش سازمان اسناد و کتابخانه ملی يا آرشيو ملی ايران میباشد .دراين مقاله
نگارنده سعی برآن دارد که با روشهاي پژوهشی علمی آرشيوي(سند و تاريخ شفاهی) ،که علم ميان رشتهايی
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محسوب میگردد ،پايههاي نوينی را در روند يادگيري کيفی دانش آموزان و به روز رسانی مربيان و دبيران
نظام آموزشی در جهت تقابل و بهينهسازي آموزش اشاره نمايد.
هدف پزوهش :بررسی روند يادگيري و پزوهش فراگيران مخاطب نظام آموزشی در اثر فرآيند بکارگيري
روش پزوهشی تاريخ شفاهی به عنوان يک سرفصل درسی
با طرح اين فرضيه " روش پزوهشی تاریخ شفاهی امروزه به عنوان یکی از کارآمدترین و به روزترین
روشهای پزوهشی کیفی آموزشی یك ضرورت زمانی است".
سواالت پزوهش:
تاثيرات روان شناختی معلم درارائه تدريس چگونه است؟نقش تاريخ شفاهی در جمع آوري دادههاي اطالعات چگونه است؟آيا تاريخ شفاهی درامر پزوهش يک رويکرد علمی محسوب میگردد؟رويکردهاي تاريخ شفاهی(جامعه شناسی،محلی ،روان شناسی ،فرهنگی ،سياسی و اقتصادي و )..چگونه نقشمحتوايی کيفی کتب درسی را برعهده دارد؟

ميزان اثرگذاري منابع آرشيوي در محتوايکتابهاي درسی چگونه است؟آيا میتوان از منابع آرشيوي در فرصتهاي محدود تدريس علوم انسانی استفاده نمود؟آيا میتوان با اتکاء به منابع آرشيوي از انباشت ذهنی صرف ،جلوگيري نمود؟آگاهی دبيران از اين روش چه کاريردهايی میتواند به همراه داشته باشد؟روش پزوهش :در اين مقاله با استفاده از روش کتابخانهايی،تبيينی و تحليلی لستفاده شده است
* تغییرات ساختاری وزارت آموزش و پرورش از سالهای 1268قمری تا سال  1391شمسی و
تاثیرات آن
نظام آموزش و پرورش به نظامی گفته میشود که الگوي کلی نهادها ،موسسات و سازمانهاي رسمی جامعه
است که وظايف انتقال فرهنگ و شکوفاسازي نيروي انسانی ماهر و متخصص را برعهده دارد(.صافی)3 ،91،
ساختارآموزش و پرورش در ايران با تاسيس مدرسه دارالفنون در سال  1268قمري رويکرد تازهايی به خود
گرفت که در سال  1272قمري با تشکيل وزارت علوم و درطی سالهاي متمادي تا قبل از انقالب اسالمی به
قالب وزارت معارف ،اوقاف و صنايع مستظرفه ،وزارت فرهنگ و درنهايت وزارت آموزش و پرورش تغييرات
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ساختار مديرتی و تشکيالتی صورت پذيرفت(.صافی ) 6 ،91 ،درکناراين تغييرات ساختاري به نقل صاحب
نظرانی همچون اسفنديار

معتمدي401

و دکتر غالمحسين

شکوهی402

تاليف کتابهاي درسی دوره متوسطه

چند سال پس از تاسيس دبيرستانها شروع شد که از سالهاي  1320تا  1342تاليف و چاپ کتابهاي اين
دوره به صورت آزاد ،خارج از چارچوب نظارتی دولت صورت میگرفت که به داليل نقص درمحتواي اين کتابها
و همينطور بی نظمی در چاپ آنها موجبات سرگردانی دانش آموزان و نارضايتی عمومی گرديد .دکتر پرويز
ناتل خانلري 403وزيرفرهنگ وقت سال  1342با ذکر موارد فوق تصميم گرفتند با استفاده از تشکيل گروههايی
براي هردرس با نظارت دولت فقط يک کتاب را انتخاب و چاپ و توزيع نمودند که به دنبال آن شوراي اصالح
نظام شکل گرفت( .معتمدي )120 ،91 ،اما به مرور زمان به داليل مختلف مانع از رسيدن به هدفهاي نظام
جديد گرديد و به تدريج جريان نظام آموزشی يکباره از مسير اصلی خود منحرف شد و سازمان کتابهاي
درسی ايران شکل گرفت که آن هم در سالهاي پيش از انقالب با بروز مشکالت فراوانی از بعد آموزشی و
اجتماعی ،اين سازمان هم تعطيل شد و به جاي آن سازمان پژوهش و نوسازي آموزشی در سال  ،1355تشکيل
شد( .معتمدي )122 ،91،هدف اين سازمان اين بود که برنامهريزي آموزشی درسی را براساس پژوهش نه
براساس نظر افراد حتی افراد مجرب و صاحب نظر سازمان يابد .که اين سازمان هم پس از انقالب اسالمی به
تاريخ  ،1358/12/25طی مصوبهايی ضمن اصالح قسمتی از آن قانون به سازمان پژوهش و برنامه ريزي
آموزشی تغييرنام داد (معتمدي )123 ،91 ،همين طور از سال  58به بعد در بدنه وزارتخانه چارت تشکيالتی
معاون پزوهش برنامه ريزي به معاونت برنامهريزي و منابع انسانی و بدنبال آن معاونت توسعه مديريت و منابع
انسانی تغيير نام داده شد(.صافی 10 ،91 ،و  )14مسئوليت شوراي تغيير بنيادي نظام آموزش و پرورش کشوردر
سال  1365با تصويب شوراي انقالب فرهنگی به گروهی انگشت شمارکه از نهادهاي مختلف شناسايی شده
بودند و يا با متوليان انقالب از لحاظ طرز فکر سنخيتی داشتند سپرده شد .اين گروه تحت فشار افکارعمومی
ناگزير شدند قبل از حل مسئله دشواري راهنمايی تحصيلی به تاسيس نظام آموزش متوسطه مطلوب بپردازند
که در تيرماه  1368کليات آن را تهيه کردند و پس از تائيد شوراي عالی انقالب فرهنگی در تابستان  69طرح
انتقال به آموزش متوسطه تدوين شد و از مهر  ،71براي  10درصد ازدانش آموزان پايه اول متوسطه نظام جديد
به طور آزمايشی به اجراء درآمد .اما با اين حال در عمل به علت مسائل و مشکالت کتابهاي درسی متوسطه
دو ،سه بار تغيير کرد( معتمددي  )91،124 ،در ابتداي دهه  ،70گروهی عالقمند و دلسوز شورايی را به نام
شوراي آموزش علوم در دوره عمومی را تشکيل دادند و با مطالعه فراوان و آنچه که درجهان آموزش جريان

اسفنديار معتمدي متولد 1317/11/28شمسی از روستاي سدهي دلنجان اصفهان ،پژوهشگر وکارشناس تهيه و تاليف کتابهاي آموزشی در سازمان401
پژوهش و برنامه ريزي،تاليفات بسياري در زمينه هاي مختلف آموزشی در رزومه علمی خود دارد.
دکتر غالمحسين شکوهی(متولد 4تيرماه -1305وفات  17ارديبهشت )1395به عنوان پدر تعليم و تربيت ايران شناخته می شود .وي از از مدرسين402
قديمی تعليم و تربيت و اولين وزير آموزش و پرورش نظام جمهوري اسالمی ايران بود.
دکتر پرويز ناتل خانلري(متولد اسفند 1291تهران-وفات اشهريور  )1369اديب ،سياستمدار ،زبان شناس ،نويسنده و شاعر معاصر ايران ،وي جزو اولينگروه دريافت کنندگان دکتري زبان و ادبيات فارسی از دانشگاه تهران ،طراح ايجاد سپاه دانش و موسس بنياد فرهنگ ايران که بيش از سصد تاليف را در
403
کارنامه خود دارد.
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دارد به اين نتيجه رسيدند که در شرايط فعلی عاملی که بيش از هرچيز میتواند درتقويت روحيه علمی دانش
آموزان موثر باشد و آنان را جستجوگر بارآورد معلمان هستند( .معتمدي)125 ،91،
در مطالعه پزوهش بررسی سير تاريخی و تکوينی ساختار آموزش و پرورش ايران نشان میدهد که ساختار
آموزشی معرف طول دوره ها و مراحل مختلف تحصيلی است و درآن تقسيمات عمودي و افقی ديده میشود.
منظور از تقسيمات عمودي نظام آموزشی ،دورهها و مراحل مختلف تحصيلی است .و منظور از تقسيمات افقی،
تقسيماتی است که امکان انتخاب در هر مرحله را از نظر انواع شاخهها و رشتههاي تحصيلی را مشخص
میکند...آنچه پايه و اساس ساختار عمودي و افقی نظام آموزش و پرورش را به لحاظ مدت هردوره تحصيلی،
شاخهها و رشتهها و گرايشها را تشکيل میدهد ناشی از مبانی و فلسفه رشد آدمی،مراحل تربيت،فرآيند
يادگيري ،نيازهاي فردي و اجتماعی ،تنوع استعدادها و رغبتهاي کودکان ،نوجوانان و جوانان همراه با امکانات
تحصيلی و تربيتی هرکشور است(.صافی17 ،91 ،و )18
با اين ترتيب در طول تاريخ نظام آموزشی کشور ،هميشه شاهد تحوالت روبنايی بوديم و اين داستان کماکان
ادامه دارد .به نظر میرسد همه اين موارد که گاهی از روي دلسوزي و گاهی از روي نبود برنامهريزي منسجم
شکل میگرفت براين مبنا است که ما هيچ وقت به اين امر معتقد نبوديم که سلسله مباحث آموزشی چه در
قالب يک طرح و يا يک چشم انداز چند ساله بايد مستمرا و سيستماتيک اجراء گردد نه اينکه سليقهايی و يا
تابع نظرگروهی خا

انديشه ادغام

باشيم .براي مصداق اين مطلب در جايی استاد احمد صافی در خصو

پيش دانشگاهی مینويسد ":درسالهاي  ،1388انديشه ادغام دوره يکساله پيش دانشگاهی دردوره دوم متوسطه
مطرح گرديد که در مورد اين تصميم و محاسن آن ،مستندات پزوهشی ديده نمیشود ".اين در حالی است که
در سالهاي  1342تا 1357شاهد اجراي سپاهيان دانش در کنار سپاهيان بهداشت و ترويج بوديم ،حال اينکه
نقاط ضعف يا مثبتی داشته اند يا نه در اينجا محل بحث نيست بلکه منظور سيستماتيک بودن طرحهاي
آموزشی مد نظرنگارنده میباشد که با تغيير دولت ها اجراء اين طرح ها به تعويق نيافتاده بود.
*رويکرد سازمان اسناد و کتابخانه ملی(آرشيو ملی) ايران
آرشيو ايران را با توجه به موجوديت اسناد ،اگر بخواهيم از ذکرپيشينه تاريخی آن به جهت ذيق وقت عبور
کنيم پس از انقالب مشروطه در طی سالهاي  1280تا  1309ه.ش،اقدامهايی براي به کاربردن روشهاي نوين
بايگانی با استفاده از دانش و تجارب هياتهاي فرانسوي و بلژيکی انجام گرفت .بعد از روي کارآمدن رضاخان
زمزمه مرکزيت اسناد 404شکل گرفت و در ارديبهشت  1309تاسيس مرکزي براي حفظ اسناد دولتی درجلسه
هيات وزيران به تصويب رسيد ودر سال  1345اليحه تاسيس سازمان اسناد ملی به هيات دولت ارائه شد و
پس از تائيد مجلس شوراي ملی نهايتا درروز  17ارديبهشت سال  1349هجري شمسی سازمان اسناد ملی
شکل گرفت(.جواهردهی )70 ،94،از بعد از انقالب اسالمی ايران ساختار و تشکيالت مديريت اسناد ملی در
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سال  1381با کتابخانه ملی و مرکز اسناد و مدارفرهنگی ادغام گرديد و در زير مجموعه نهاد رياست جمهوري
تحت عنوان سازمان اسناد و کتابخانه ملی نامگذاري شد.
اساسی ترين رويکرد اين سازمان نگهداري اسناد و منابع کتابی است .بدان منظورکه اين منابع به منزله يک
شناسنامه ملی .همانند نقشه و راهی است که ما را درجهت بهبود بخشيدن به معرفی هويت اجتماعی ،سياسی
و اقتصادي ،نظامی و مهمتر از همه تحکيم و تقويت ديوان ساالري سرزمين و اقليم میباشد .اسناد آرشيوي
شامل اسنادي است که براي نگهداري دائمی برگزيده میشوند از اينرودر شبکه آرشيوي کشور سهم مهمی
دارند.اسناد آرشيوي به واسطه ماهيت شان حتی پس از اتمام عمرتوليدکنندگان و اهداء کنندگان ،خود نيز
ارزش و اعتبار خواهند داشت  .به محض دريافت اسناد آرشيوي ،آرشيويست در قبال پزوهشگران ،مسئوليت و
تعهدات قانونی – اخالقی سنگينی را میپذيرد .اسناد آرشيوي دارايی عمومی يک کشور است و نبايد بدون
طی مراحل قانونی از حيطه آن کشور خارج شود .آرشيو تعريف سازمان يونسکو آمده است :آرشيو عبارت از
تمام اسناد غيرجاري يک نهاد يا موسسه که به دليل ارزش دايمی آنها نگهداري میشوند يا بايد نگهداري شوند.
(جواهردهی94،70،و )71
يکی از مراحلی که آرشيويست بايد در نظر بگيردجنبه هاي اجتماعی برنامه هاي ثبت اطالعات است405اگر
آرشيويستی بخواهد منابع در خورتحقيق توليدکند بايد بداند که مردم به کمک و حمايت وي احتياج دارند.
هدف اصلی آرشيو ،ايجاد عالقه دربين جامعه و ترغيب آنها به اشتراک درفعاليتهاي آرشيو است .براين اساس
از طريق تاريخ شفاهی ،پروزههاي ميراث مدرن برنامههاي تاريخ محلی ،تمام برنامههاي اطالعات آن را جهت
استفادههاي تحقيقاتی ثبت و ضبط میکند و دراختيارآرشيويست قرار میدهد(.پدرسون 376 ،81،و )377
دراولين آرشيو تاريخ شفاهی را آلن نوينز در سال  ،1948دردانشگاه کلمبيا دراياالت متحده تاسيس کرد.در
سال 1954دانشگاه کاليفرنيا ،دفتر پزوهش تاريخ شفاهی را دربرکلی و چهار سال بعد در لسانجلس تاسيس
کرد.در سال  ،1960کتابخانه هري ترومن ،اولين برنامه تاريخ شفاهی رياست جمهوري را آغاز کرد .درسال
 1967انجمن تاريخ شفاهی تاسيس شد و در سال 1987در آکسفورد انجمن بين المللی تاريخ شفاهی تاسيس
گرديد(.نيک نفس13 ،80،و)14
در ايران تاريخ شفاهی محصول انقالب اسالمی است ،پس از وقوع انقالب فعاليتهاي وسيعی ابتدا درآمريکا
و سپس در ايران و اروپا براي جمع آوري خاطرات افرادي که موقعيت آنها به نحوي تحت تاثير انقالب اسالمی
دچار تغيير شده بودند صورت گرفت( .نيک نفس )22 ،80 ،در سال  1371اداره آرشيو شفاهی در مديريت
خدمات آرشيوي سازمان اسناد ملی تاسيس شد که وظيفه آن انجام مصاحبه با شخصيتهاي فرهنگی ،علمی،
هنري ،سياسی وپياده سازي فايلهاي اين مصاحبهها بود .درسال  1385اين اداره در طرح تشکياللت جديد به
گروه اطالع رسانی منابع ديداري و شنيداري تغييرنام داد .با وجود اين تغيير وظيفه مصاحبهها دراينگروه ادامه
پيدا کرد .در حال حاضر به غيراز مرکز سازمان در تهران ،مديريتهاي استانی کشور هم مشغول انجام توليد
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منابع تاريخ شفاهی میباشند.اين واحد هم اکنون ثبت و ضبط بسياري از شخصيت ها و پروژههاي علمی،
فرهنگی ،سياسی و اقتصادي و هنري از جمله با بسياري ازدستاندرکاران ،به توليد منابع شفاهی مشغول
میباشد(.نيک نفس23 ،80،و )24و در حال حاضريکی از گروههاي پزوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه
ملی میباشد .تاريخ شفاهی در ايران توسط مراکز ديگري همچون مرکز اسناد انقالب اسالمی ،مرکز تاريخ
شفاهی استان قدس رضوي و ديگرمراکز خصوصی و انجمنهاي ديگرمشغول جمعآوري اطالعات میباشند.
* تاريخ شفاهی به عنوان يک روش مدرن ثبت دادهها
تاریخ شفاهی شیوهای از نگارش تاریخ است که اتفاقها ،وقایع و حوادث تاریخی را براساس
مصاحبه ،گفتوگو و از سوی شاهدان و کسانی که در بطن حوادث و اتفاقات قرار داشتهاند با ثبت و
ضبط مصاحبه صوتی و تصویری روایتکننده تاریخ در موضوع و مبحثی خاص میباشد .مارتا
معتقد است" :تاريخ شفاهی بيانگريک روش تحقيق کيفی است که برمبناي مصاحبه با اشخا

راس406

استوار است

که سند اصلی( يا دست اول) تاريخی و منبع اصلی پژوهشهاي تاريخی است ".و جوديت مير 407معتقداست:
"تاريخ شفاهی را جمعآوري سازمانيافته مجموعه خاطرات افراد زنده در مورد تجربههايشان است و تاکيد
داشته که تاريخ شفاهی فرهنگ عامه ،شايعه ويا شنيده نيست" .تاريخ شفاهی قادر است با بازنمايی ملموس
اتفاقها بدور از الفاظ تهوعآور و تکراري سياسيون و بدوراز فريب ،انکار و سياهنمايی و غلوکردن راوي ،واقعيت
اتفاق افتاده باشد وهمين امر پذيرش آن را بيشترمیکند ومیتوانيم منتظر باشيم خالء ايجاد شده بين اقشار
مختلف در آداب ،فرهنگ ،منش اجتماعی ،دينی و ريشههاي تاريخی پرشود وارتباط بين نسلی استحکام
بيشتري میيابد(.هوشمند،98،بیتا ،سايت پيشخوان مشق شب) دقيقا کاري که يک آرشيويست بر اساس
تعهدات خود انجام میدهد .تاريخ شفاهی در کنار سند يک علم ميان الرشتهايی محسوب میشود که با اجماع
گزارههاي آن رويکرد علمی به خود میگيرد .هر چند بعضی ازصاحب نظران علوم انسانی به اين رويکرد اعتقادي
ندارند اما از آن جايی که يک پروزه علمی با طرح سواالت از پيش تعيين شده و دارا بودن طرح مسئله شکل
میگيرد ،تاريخ شفاهی هم قبل از انجام مصاحبه میبايست تحقيقات ميدانی زيادي را به عنوان يک مورخ
درخصو موضوع بحث گردآوري نمايد تا به هنگام مصاحبه به عنوان يک فرد مطلع وارد مباحث تحقيقی
گردد .روي اين حساب نگارنده معتقد است که رويکرد تاريخ شفاهی در صورت اجماع مصاحبهها و گزارههاي
پايه به هنگام تدوين وانتشاريک رويکرد علمی تحقيقاتی به شمارمیآيد وکليه طرحهاي تاريخ شفاهی يک
پروسه علمی را طی مینمايد.
برايتاريخشفاهیمیتوان دو موضوع را درنظرگرفت :يکی تغييروتحول تاريخ شفاهی ازيک منبع
اطالعاتی(داده) به يک ابزار براي توليد و تفسير متون و ديگري تغييرنگرش نسبت به مورخان شفاهی( مصاحبه
کنندگان) از يک ناظرصرف که داراي هدف خاصی است به کسیکه خود درجريان وفرآيندتاريخشفاهی مشارکت
دارد....پايهگذاران تاريخ شفاهی در امريکا اين مسئله را مورد بحث قرار داده اند مصاحبههايی که به خوبی انجام
از يشکسوتان تاريخ شفاهی در اياالت - Ross, Martha: what is oral History. Hhhp://www.bylor.edu/oral_history
متحده
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- Mayer, Judith: step-by-step guild to oral History. www.Historymatterers.gmu.edu
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شدهاند و تحقيقات زيادي در باره آن صورت گرفته و درميان اسناد درآرشيوها نگهداري میشوند بايد پايه و
اساس پزوهشهاي تاريخی و نشريات و کتابهاي افراد ديگردرآينده باشد(.جی گريل13 ،96،و )14فليپ سی
بروک از کتابخانه ترومن معتقد است ":شخصی که انبوهی از شواهد را براي پزوهشگران ديگرجمعآوري میکند
تا آن را در پزوهشهاي خود به کارببرند از کسی که کتابی براي خود مینويسد ،مخصوصا کسی که در صدد
اثبات يک مورد خا است ،کار هدفمندتري را انجام میدهد(".جی گريل )19 ،96 ،امروزه تاريخ شفاهی سبب
تجديد حيات تاريخ محلی شده است و کاربرد و استفاده از آن به عنوان ابزاري براي آموزش در سطح مدارس،
معلمان تشويق میشوند که دانش آموزان را به داخل جامعه بفرستند تا مصاحبههايی را تهيه کنند و انجمنهاي
محلی و ملی را بيابند که از کارهاي آنها استقبال کنند(.جی گريل)96،20،
*فرآيند تدريس در امر يادگيري مخاطب:
روش تدريس صرفا انتقال اطالعات نيست و جنبه تسهيل در شرايط يادگيري و تعامل درآن بسيار پررنگ
است .متاسفانه بسياري از مدرسان فعاليت هاي پراکنده و يک جانبه درآموزش و پرورش در پيش گرفتهاند(بهرام
پور ،93،سخنرانی) آنچه نگارنده در طول خدمت نظام آموزش و پرورش تا دهه  80با آن مواجه بودم بسياري
از دبيران خصوصا رشته علوم انسانی از روش سنتی تدريس استفاده مینمودند و دانش آموز محکوم به گوش
کردن بدون هيچگونه مشارکتی به جزء در مواقعی که معلم میخواست ،بودند .از لحاظ روانشناختی يک معلم
میبايست يک ديزاين مشخص و استانداردي از جهت چهره ،فن بيان،تن صدا ،نحوه ارتباط را به هنگام تدريس
دارا باشد تا جاذبه مناسبی را براي مخاطب خود داشته باشد يک معلم به هنگام تدريس می بايست با مخاطب
خود ارتباط چشمی برقرار نمايد و به هنگام تدريس با توجه به فضاي آموزشی فن بيان و تن صداي خود را در
جهات مختلف زير و بم را رعايت نمايد.در بعد از انقالب اسالمی سيستم نظام آموزش و پرورش کم کم تا به
امروز بسياري از کسانی که جذب آموزش و پرورش نمود عاري از اين ويزگیها بودند .بنابراين رفته رفته در
کنار کاهش محتواي درسی نقش معلم در تدريس کم رنگ و کم رنگ تر شد و براي مخاطب که دانشآموز
باشد جذابيتی ايجاد نمیکرد .نگارنده در مصاحبه با بسياري از پيشکسوتان در خصو

روش تدريس معلمان

خود بيشترين تاکيد را روي معلمی داشتند که با آنها مهربان بود حتی اگر کيفيت تدريس آن پائين میبود.
بسياري از معلمان به هنگام تدريس جزء گچ و يا بعضی مواقع نقشه جغرافيايی ،ابزار ديگري براي آموزش
نداشتند مخصوصا در نقاط محروم ،امروزه هم با توجه ورود تکنولوزي و ايجاد دستگاههاي صوتی و تصويري،
بسياري از مدارس خارج از مرکز از اين تکنولوزي آموزشی بی بهره هستند.." ..بر اساس روش يادگيري سنتی
ارائه اطالعات شفاهی از طرف معلم و يادگيري آن از طريق گوش کردن و يادداشت برداشتن از طرف شاگرد
است-.که متاسفانه اين روش هنوز توسط بعضی از اساتيد دانشگاه هم کاربرد دارد-در اين روش معلم فعال و
يادگيرنده غيرفعال است("...کسايی)19 ،97 ،روش تدرس راه منظم با قاعده و منطقی براي ارائه درس میباشد.
برداشتهاي مختلف معلمان (اساتيد) از مفهوم تدريس میتواند در نگرش آنان نسبت به دانش آموزان
(دانشجويان) و نحوه کارکرد با آنها تاثيرمثبت يا منفی برجاي بگذارد(.ترکمنی،بی تا ،سايت زيبا وب) اين مسئله
567

يک واقعيتی است که می تواند با ادراک يک ياددهنده ارتباط و سنخيت پيدا کند.و اين مسئله ارتباط تنگاتنگی
با نبود يک تعريف منظم و اجماع شده در نظام آموزشی قرار دارد .در گذشته دبيران پيشکسوت ما در يک
قاعده منظم و منطقی در يک شرايط روحی و جسمانی مناسب با اساتيد منحصر به فرد و صاحب جايگاه علمی
در يک مکان کامال آموزشی همچون دانشسراهاي مقدماتی و عالی ،دارالفنون و يا تربيت معلم از روشهاي
آموزشی به روز آن زمان استفاده میکردند و آنرا در مدارس خا

تعيين شده به طورکارآموز ،کارورزي نظارت

شده داشتند مسلما چنين تعريف يکسانی از روش تدريس و نوع برخورد با مخاطب يعنی دانشآموز و يادگيرنده
ملکه ذهن آنان میگردد که به مدت 30سال عاشقانه به تعليم و تربيت میپرداختند .امروزه ما اين اماکن
آموزشی مطابق تعريف مرحوم عيسی صديق و يا روشهاي مرحوم علی اکبر سياسی را متاسفانه در محتواي
واقعی آن از دست داديم .امروزه کشورهايی مثل زاپن می بايست از وسعت خانه خود بزنند تا به گسترش فضاي
آموزشی جامعه خود تالش نمايند .در حالی که ما اين نوع فضا را در گذشته داشتيم و پدران ما در آن درس
میخواندند.
ايجاد تفکر انتقادي در دانش آموزان يکی از اهداف اساسی نظام و تعليم و تربيت که جزء جدايی ناپذير هر
نظام آموزشی محسوب می شود زيرا در فرآيند آموزش ،ضمن تقويت روحيه انتقادپذيري در بين معلمان،
روحيه انتقاد کردن و زمينه بررسی و تحقيق را در شاگردان می بايست شکل گيرد.که اين امر يک رابطه
مستقيمی به عنوان يک مولفه در تسهيل يادگيري دارد .معلم نقش نقش قبلی خود را از دست میدهد و به
عنوان يک دوست و رفيق در کنار دانش آموزان قرار میگيرد .معلم در اينجا سعی میکند خود دانش آموزان
حقيقت را کشف کنند تا اينکه ملکه ذهن آنان شود .مسئوليت معلم اين است که شاگردان را از مرحله يادسپاري
مطلب به مرحله تفکرحل مشکالت سوق دهد .روي اين حساب نامناسب بودن محتواي برنامههاي درسی و
روشهاي تدريس در رشد دهی فضاي فکري مناسب از جمله موانع در رشد تفکر انتقادي می
باشد(.کريميان76 ،96،و )77تفکر انتقادي از جمله مباحث مهم و تصميم ساز در امر پرورش نسلی شکوفا و
خالق می باشد .در اين زمينه به جزء در مباحث تئوري و نظريه پردازي در نظام آموزش و پرورش در محتواي
شکل گيري اين امر در بين دانش آموزان و خصوصا معلمان دچار چالش از سوي تصميم گيرندگان ،برنامه
سازان و مولفين کتب میباشيم چرا که ما دچار يک پارادکس مفهومی و بيانی اين مسئله در امر آموزش
هستيم به طوري که در کتاب هاي درسی اشاره به پژوهش محوري بدور از محفوظات داريم اما هيچگونه
امکانات آموزشی و فراگيري در محيط آموزشگاه(مدرسه) و خارج از آن را براي مخاطب خود مهيا نمیکنيم.
روي اين حساب در روش تدريس علیالخصو

در علوم انسانی دبيران ما دچار چالش جدي می باشند.

درکشورهاي پيشرفته در سطح آموزش و پرورش فضاي تحقيق و پژوهش و گسترش تفکرات انتقادي در امر
يادگيري منحصر به کالس نمیباشد به طوري که فراگيري در آنجا سهل و آسان است بر خالف دانش آموزان
ما که بايد هفت خوانی از مسيري را طی نمايند و محفوظات خود را افزايش دهند .در کشورهاي پيشرفته در
سطوح دانشگاه و مراکز عالی دانشجو با پيش زمينه فراگيري در نظام آموزش و پرورش خود معلومات کسب
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کرده خود را کاربردي مینمايد و اينجا است که تحقيق وپزوهش محوري معنی میيابد.و دانش آموز بعد از
فرآيند دشوار کنکور وقتی پا به عرصه دانشگاه می گذارد می بيند واقعا دانشگاه براي او فقط يک مدينه فاضله
ايی بيش نبود و کاربردي در جامعه احساس نمیکند .بنا به گفتهپروفسور ليپمن":408تفکر محور تعليم و
تربيت است و تفکرانتقادي پيچيدهتر و بر پايه هاي مالکهاي عينی است .او از معلمان میخواهد تا تغييرات
را در دانشآموزان خود پديد آورند("...کريميان)79 ،96 ،
*خود ارزشيابی در فرآيند يادگيري
کالس درس بايد فرصت تکرار عمل براي يادگيرنده باشد .زيرا يادگيرندگان به دنبال کشف ندانستههاي خود
هستند(.زارعی )131 ،91 ،در ايران ارزشيابی آموزشی به عنوان يک حوزه تخصصی مستقل براي اولين بار در
دانشگاه بوعلی همدان درسالهاي دهه  1350شمسی رواج پيدا کرد(.ملکی )91،132 ،اگر معلمان براي
فعاليتهاي کالسی و همکاري متقابل با يادگيرنده آماده باشند و از طريق ارزشيابی رفتار و يادگيري
يادگيرندگان را هدايت نمايند در آن صورت میتوانند تنوعی از نتايج را که براي جهان امروز مهم است ببينند.
نقش اصلی معلم فرآهم کردن موقعيت براي يادگيري است .هنر تدريس معلم از به زور وارد کردن دانش به
ذهن به بيرون کشيدن دانش از ذهن يادگيرندگان است(.زارعی )133 ،91،فرآيند ارزشيابی جزپی از فرآيند
آموزشی است و محدود کردن ارزشيابی فرآگيران به کالس ،کتاب ،امتحان و ..اجحافی بزرگ در حق آنها است
چرا که کفايت و قابليت ،عمدتا از طريق تجربه و تخصص کسب می شود(.سبزي پور )91،135،در اين راستا
نظام آموزش و پرورش میبايست فضايی تحقيقی مناسب و مستندي براي ياددهنده و يادگيرنده فرآهم آورد.
در اينجاست که آشنايی مخاطبان ما با آرشيو ملی می تواند فضاي تحقيقی مناسبی را در خارج از کالس درس
ايجاد نمايد و دانش آموزان ضمن آشنايی با فضاي کار آرشيويست ها از منابع اطالعاتی آن جا استفاده کنند.
متوليان آموزشی ما میتوانند مخاطبان خود را درگير استفاده از منابع موجود و متعدد در آرشيو ملی به عنوان
يک سرفصل درسی نمايند عالوه بر ترغيب پزوهش ،ذهن خود ارزشيابی را فعال نموده و اقدام پزوهی را در
محتواي کتابهاي درسی گسترش دهند و مخاطب را از انباشت صرف ذهنی کتابهاي درسی پرهيز بدارند..
چرا که بسياري از مشکالت افت تحصيلی دانش آموزان ريشه درعدم شکل گيري يک فرآيندصحيح ياددهی-
يادگيري در سطح مدرسه و کالس درس میباشد .همان طوري که احياء اين فرآيند در سه سند تحول مهم
نظام آموزشی ايران در سالهاي اخير هم توليد شده است يعنی کتاب "مبانی نظري تحول بنيادين در نظام
تعليم و تربيت رسمی عمومی ج.ا.ا"" ،سند تحول بنيادين آموزش و پرورش ج.ا.ا" ،و" برنامه درسی ملی ج.ا.ا"
هم مورد توجه قرار گرفته است (.امانی طهرانی،بی تا)31 ،
*نقش تاريخ شفاهی به عنوان دادههاي اطالعاتی

متيو ايپمن استاد دانشگاه کلمبيا و نظريه پرداز فلسفه آموزش به کودکان می باشد که معتقد است کودکان بالذات داراي تفکر منطقی می باشند .او408
چندين داستان براي کودکان به رشته تحرير درآورد .وي در  26دسامبر  2011در وست اورنج نيوجرسی در سن  87سالگی درگذشت.
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تاريخ شفاهی گفت و گوي بين دو نفر است و تبديل ان به متن در واقع ضلع سوم به اين جمع است .پورتلی
معتقد است:تبديل صوت به متن نوعی فاشسازي اطالعات است .شامل ظرافت صدا ،صداقت،آهنگ صدا ،شتاب
و کندي ،صداقت سنجی(راستی آزمايی) ،حاالت مصاحبهها ،گريهها و گاليه مندي و ارتباطات اجتماعی
میشود(.حسن آبادي )13 ،96 ،باز وي در جايی مینويسد ":آن عنصر و منحصر به فرد و ارزشمندي که منابع
شفاهی براي مورخان دارند و آن چيزي که هيچ منبع ديگري از آن بهرهمند نيست ،ذهنيت مصاحبه شونده
است .بنابراين اگر پزوهش به اندازه کافی بسط داده شود و به روشنی بيان شده است نشاندهنده منحصر به
فرد بودن آن براي گروه يا طبقه اجتماعی خا است("...جی گريل )26 ،96،در اينجا نقش تاريخ شفاهی به
وضوح جهت جمع آوري اطالعات از سوي مخاطب ما کاربردي و تاثيرگذار در فرايند توليد دانش میباشد.
مخاطبين ما با شنيدن و يا خواندن مصاحبههاي جمع آوري شده به جواب بسياري پرسشهاي خود میرسند.
داده هاي تاريخ ،زمانی به ماهيت علمی تاريخ کمک میکند که مورخ را در پاسخگويی به پرسشهايی که
پاسخ آنها را نمیداند ياري کنند .از اين نظردادههاي حاصل از مصاحبهها و شرح و بسطهاي پيرامون وقايع به
لحاظ زنده بودن و برخورداري از پويايی بيشتر و توانايی انتقال گفتمان ،بهره بيشتري نصيب محقق تاريخ
میکنند .تاريخ شفاهی میتواند با ورود به حوزههاي گوناگون نهادهاي اجتماعی ،مسائل و مشکالت مختلف را
بازشناسی کند و پيش از انکه چراغ راه آيندگان باشد ،چراغ راه حال بوده و بتواند در تصحيح و اصالح فرآيندها
و کنشها سهيم باشد(.توکلی 56 ،96 ،و  )57منابع تاريخ شفاهی همان منابع روايی هستند که بر اين عنوان
پورتلی بر اساس استدالل روايت متقابل خود مینويسد :تاريخ شفاهی يک تجربه کردن برابري است ،برابري
که براساس شناخت تفاوتها است .بنابراين بينا ذهنيت در مصاحبه بر دو ستون تفاوت و برابري استوار
است(.جی گريل)40 ،96 ،
*نتیجه:
بخشهايی از محتواي کتب درسی ما با رويکردهاي اجتماعی ،شخصيتها ،اقتصادي ،سياسی ،نظامی و
فرهنگی و هنري میباشد ،مخاطبين ما با کمک اسنادي آرشيوي میتوانيم بر يادگيري پزوهشی محتواي
کتابهاي درسی نقش موثري داشته باشيم و دانش آموزان و مربيان آموزشی را براي کاربردي نمودن تحقيقات
ميدانی و کتابخانهايی و آرشيوي چه به صورت حضوري و يا به صورت کارگاهی تشويق نمائيم.اين نوع مطالعه
خصوصا براي دبيران آموزش و پرورش بسيار مفيد و خودآگاهانه ايجاد توليد دانش مینمايد .چرا که اقدامات
آرشيويست ها در جهت آماده سازي اسناد آرشيوي براي محققين و پزوهشگران ،خود يک نوع پل ارتباطی
ارزشمندي است که راههاي مطالعه و تحقيق را براي آنان باز مینمايد و آنان را در مقابل ذهن پرسشگر دانش
آموزان آماده پاسخگويی شفاف میکند و در حقيقت يک نوع خود ارزشيابی در اينجا صورت میگيرد که به آن
اشاره شد.
اما درکنار منابع سندي ،منابع تاريخ شفاهی از جمله اسنادي به شمار میآيند که فرد مخاطب در راستاي
مطالعات ميدانی می تواند با يک فرد زنده و پويا که سرشار از خاطرات روايی و شفاهی است برخورد نمايد تا
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آنچه را که در منابع کتابی و غير کتابی مطالعه نموده بالواقع صحت و سقم آن را به هنگام طرح سواالت به
جواب تقريبا قانع کنندهايی برسد .اين سوال پيش میآيدکه به لحاظ معرفت شناختی چه تضمينی است که
اين گزارههاي پايه مورد قبول قرار گيرند؟ در اين مقوله دکتر سعيدي 409اينگونه جواب میدهد:پاسخ معرفت
شناختی به اين سوال در وهله اول اين است که حتی اگر خطايی در مقام گردآوري صورت نگرفته باشد و تمام
آنچه در مرحله نخست به دقت صورت گرفته باشد تضمينی بر اين نيست تا محققان نيز آنها را حقايق جاودانی
بدانند .اهميت اين مسئله از آن جهت است که اين گزارههاي پايه در تاريخ شفاهی که حاصل تجربيات و روايت
افراد از وقايع است نه تنها به خلق نظريه بيانجامد بلکه به ابطال و تائيد نظريهها نيز کمک شايانی نمايد.
بنابراين از لحاظ معرفت شناختی گزاره هاي پايه در تاريخ شفاهی امر مهمی است (.سعيدي )7 ،96،در اينجا
مخاطب ما در کاوشهاي مطالعاتی خود فرا میگيرنند که حتی اگر يک موضوعی میتواند در راستاي انجام
مصاحبه تاريخ شفاهی ،صحت و سقم آن رويداد تعيين گردد خود خلق يک اثر است که می تواند مسير تازه
ايی را در نوشتار تاريخ بيابد .از آن جايی که تاريخ شفاهی با ريشهيابی باورها ،ايده ها ،بازتوليد تفکرات ،هويت
سازي و مشروعيت سازي ،ارزش گذاري و اشتراک گذاري و ارائه تفکرات انقالبی و تبيين جايگاه افراد در
انقالب ،نقش مهمی در انديشه ايی کردن و ژرف انديشی در تاريخ انقالب داشته است(حسن آبادي)96،10 ،
میتوانند با دادههاي بدست آمده توسط مورخين ،انقالب اسالمی و حوادث آن را در رويکردهاي متعدد (تاريخی،
ادبيات ،جامعه شناسی ،فرهنگی،جغرافيا و رجال شناسی معاصر )درک نمايند و با بازبينی خاطرات آنان بيشتر
پی به حوادث و رخدادها ببرند .میبايست اين را بپذيريم که نسل امروز مخاطب ما فقط متکی به دادههاي
پيش روي خود نيستند بلکه آنان راههاي متفاوتی را از طريق منابع اطالعاتی موجود هم عصرخودجهت رسيدن
به جواب میيابند .بر اين اساس هرمحتوايی که در منابع درسی علی الخصو

علوم انسانی درج میشود از

ديدآنان شفاف و روشن نيست و به آن اعتماد نمینمايند .لذا مسئولين عرصه آموزشی ،مسئوليتهاي سنگينی
را بردوش دارند و میبايست خود را با ابزارآالت آموزشی و به اصطالح تکنولوژي آموزشی به روز نمايند و دادهها
و اطالعات خود را با اسناد باالدستی و منابع دست اول همخوانی و مطابقت دهند تا اطالعات مناسب در اختيار
مخاطبين قرار گيرد و پاسخگوي سواالت آنان به معناي دقيق برآيند .روي اين حساب تاريخ شفاهی در مقايسه
با تاريخنگاري کالسيک از ويزگیهاي روان شناختی براساس تجربيات مستقيم و غير مستقيم افراد ،مدارک
متکثري را پيش روي مورخ قرار میدهد و او را در پلسخ به پرسشهايی که براي آنها مجهول ياري کند .با
توجه به رويکرد محلی اين روش پزوهشی در مناطق قوميتی خصوصا شناخت زندگی اجتماعی همراه با
رويکردهاي ديگر مناطق که درتاريخ ذکر آن بسيار رفته است میتواند بازخورد مثبتی را در تصميم سازي و
چشم اندازهاي آتی به همراه داشته باشد .درتاريخ شفاهی شما آرشيو زندهايی از فعاليتهاي به ثمر رسيده در
مباحث اقتصادي ،فرهنگی ،هنري ،عمرانی و حتی مطالعات شهري بدست خواهند آورد که خود اين مسئله راه
هاي توسعه و نوسازي را دتسهيل مینمايد .بسياري از حوادث روزي که ما با آنها روبرو میشويم که خود آنها
چالشهاي موجود پيش روي نظام میباشد ناشی از بی توجهايی به دستاوردهاي علمی و تجربی پيشينيان
-دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
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است .طرح و نظر و اجراي هر پروزه ايی توسط نهادهاي تصميم گيرنده می بايست از يک پشتوانه آرشيوي
همراه با مستندات برخوردار باشد .تصميم گيرندگان هوشيار باشند که در اينده نزديک اين مخاطبين ما
مهمترين چالشها را شکل خواهند بخشيد چرا که در فرآيند آموزش نتوانستيم اعتمادسازي خوبی به همراه
داشته باشيم .بنابراين از اين بعد فرهنگ ما دچار آسيب جدي خواهد شد.
در روش پزوهش

تاريخی410

هدف اين است که وقايع گذشته ارزيابی و وضع موجود شناسايی گردد .به نحوي

که با مرور موارد تاريخی به حقايقی در مورد حال دست پيدا میکنيم .براي مثال بررسی وضع آموزش در
دوران قاجار نمونهاي از تحقيق سندي تاريخی است يا حتی وضع آموزش در دوران پهلوي دوم تحت عنوان
پروزه مصاحبه تاريخ شفاهی سپاه دانش ،نتايج آن میتواند تاثيرات اجتماعی و اقتصادي بر آموزش را نشان
دهد .و استفاده از نتايج آن مالکهاي موثر بر آموزش فعلی را بدست آورد ..." .ازآن جايی که جامعه ما يک
جامعه تاريخی استکه حل و فصل آن مستلزم فهم اليههاي پنهان است وبراي اينکه توفيق بيابيم تا شناخت،
برنامهريزي و راه حل منطقی و معقول پيدا کنيم چارهايی جز مطالعه تاريخی نداريم.در دوره معاصر ما به دليل
فقر اطالعاتی نتوانستيم نگاشتههاي متقنی داشته باشيم که بخش زياد آن ناشی از ورود حوزه سياسی است.ما
از طريق مطالعه تاريخ شفاهی ،اطالعات و مستنداتی را میتوانيم براي غنی بخشی مطالعات اجتماعی فرآهم
کنيم(".يوسفی فر)109 ،94 ،
بحث در خصو

روش پزوهشی تاريخ شفاهی بسيار گسترده است که درج همه موارد در اين مقاله نمیگنجد.

نگارنده سعی برآن داشته است با توجه به نيازمخاطبين گوشه هايی از ضرورت ايجاد اين روش پزوهشی را
مورد بحث و بررسی از منظر صاحب نظران و بخشی از تجربيات در زمينه آموزش و مصاحبه هاي تاريخ شفاهی
اشاره نمايم و به سواالت مطرح شده پاسخ گويم .جهت کاربرد بهينه و بومی سازي اين روش پيشنهاداتی را به
شرح ذيل خواهم آورد باشد مورد عنايت تصميم گيرندگان و متوليان آموزش و پرورش قرار گيرد.
*پیشنهادات
الزم است در بين مخاطبين در سطوح مختلف تحصيلی کارگاه آشنايی با روش تاريخ شفاهی و کاربردهايآن برگزار گردد .در اين زمينه گروه تاريخ شفاهی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ج.ا.ا ايران طی مصوبه هيئت
محترم وزيران به تاريخ  ،1395/5/12در خصو

تدوين تاريخ شفاهی دستگاه هاي اجرايی ،کارگاه هاي

آموزشی برگزار نمود که البته افرادي که در اين کارگاه ها معرفی شدند نشان داده شد که فعاليت بخش اعظم
آنان در رابطه با حوزه اسنادي نمی باشد.که اين امر می بايست در کارگاه هاي تاريخ شفاهی مورد نظر لحاظ
گردد.

- Historical research method
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 نکته ديگر جهت آگاهی بخشی آکادميک اين حوزه در دانشگاه ها و مراکز آموزش تربيت معلم ،سرفصلی رابه آموزش تاريخ شفاهی و روش هاي آن ايجاد گردد .تا در اين زمينه دبيران و مربيان آموزش و پرورش با
اشراف بر روش پزوهشی تاريخ شفاهی ،آن را در مراکز آموزشی کاربردي نمايند.
 برگزاري نشستهاي تاريخ شفاهی با نمايش فيلم ها و فايل صوتی مصاحبه شوندگان ،يا استفاده از کارشناسانسند و سندپزوه در خصو

موضوعات متعدد براي مخاطبين و تجزيه و تحليل و نقد و بررسی آن داده ها با

حضورکارشناسان تاريخ شفاهی خود میتواند نگرشها را به سوي جذابيت اين روش هدايت نمايد.
فهرست منابع:
الف) کتاب:
-1پدرسون ،آن ،1381،مترجم؛ رضا مهاجر"،نگهداری اسناد" ،تهران ،انتشارات پزوهشکده سازمان اسناد ملی
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اول

ب) مقاالت:
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دوفصلنامه تاريخ شفاهی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ج.ا.ا ،شماره
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-9جی ،گريل ،رونالد ،پائيز و زم ستان  ،1396مترجم؛ فرحناز ا سماعيل بيگی "،تاریخ شفاهی شاهدی در تاریخ" ،تهران ،ن شريه علمی تخ ص صی دو
فصلنامه تاريخ شفاهی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ج.ا.ا ،شماره 6
-10جواهردهی ،مسيح،ارديبهشت "،1394اهمیت اسناد و جایگاه آرشیو ملی در ایران" ،تهران ،ماهنامه شيرازه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ج.ا.ا،
چاپ اول
-11کريميان،ح سن ،پائيز و زم ستان "،1396برر سی و تبیین میزان توجه به مهارت های تفکر انتقادی در کتاب های هدیه های آ سمانی دوره
ابتدائی از دیدگاه معلمان" ،تهران ،دوفصلنامه علمی پزوهشی مطالعات آموزشی و آموزشگاه ،سال ششم  ،شماره 7
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-13يوسفی فر ،شهرام ،پائيز و زمستان " ،1396آیا تاریخ شفاهی و علو اجتماعی می توانند همگرایانه عمل کنند"،تهران ،نشريه علمی تخصصی
دوفصلنامه تاريخ شفاهی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ج.ا.ا ،سال اول ،شماره دوم
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مقاله سفارشی جهت همايش ملی بزرگداشت يکصدمين سال تربيت معلم در ايران
عنوان مقاله:
نقش سالنامه های دانشسرای عالی در تدوین تاریخ تربیت معلم در ایران
نگارش :رحيم روح بخش
شغل و محل کار :کارشناس مسئول اسناد شوراي عالی آموزش و پرورش ،مسئول واحد اسناد شوراي عالی
آموزش و پرورش roohbakhsh1965@yahoo.com ،09125019616-82284086
چکیده:
يکی از ضرورت هاي پژوهش در هر حوزه اي ،شناخت و دسترسی به منابع و اسناد آن حوزه است .اين نياز
در عرصه تدوين تاريخ فعاليت سازمان ها و نهادها ،اهميتی مضاعف دارد .کما اينکه تدوين تاريخ گذشته
نهادهاي مدرن در ايران براي فهم وضعيت فعلی آنها از يک سو و برنامه ريزي براي آينده از سوي ديگر الزم
می نمايد .مراکز تربيت معلم از جمله نهادهاي آموزشی است که تحقيق و تدوين تاريخ آن به داليل چندي
مورد غفلت قرار گرفته است .يکی از اين داليل ،عدم شناخت و توجه کافی به اسناد و مدارک تاريخی اين نهاد
می باشد .به طوري که امروزه نه تنها دسترسی راحت به اسناد تاريخی آن ممکن نيست ،بلکه حتی کتب درسی
اين مراکز در دوران قاجار و پهلوي نيز به سهولت يافت نمی شود .در اين ميان يکی از منابع اسنادي مهمی که
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کم و بيش در مراکز اسنادي موجود می باشد ،سالنامه هاي دانشسراي عالی می باشند .در دوره پهلوي اول
دانشسراهاي کشور به خصو

دانشسراي عالی -تهران -هر ساله با انتشار سالنامه اي ،اطالعات و داده هاي

ذيقمتی از تاريخچه ،قوانين ،فعاليت ،برنامه ها ،مديران ،مدرسان ،کارکنان ،محصالن و ...دانشسراي مربوطه را
ارائه می دادند.
اين مقاله به شيوه توصيفی -تحليلی و با روش کتابخانه اي -اسنادي حاکی است که براي تدوين تاريخ
مراکز تربيت معلم کشور ،با بررسی سالنامه هاي منتشره توسط دانشسراها ،می توان بخشی از قطعات پازل
تاريخ دانشسرا را ترسيم و تکميل کرده و در تدوين تاريخ فرهنگ کشور از آن بهره جست.
کليدواژه ها :سالنامه دانشسراي عالی ،تاريخ تربيت معلم ،عصر پهلوي اول ،پژوهش ،قوانين.
مقدمه:
به نظر می رسد يکی از حوزه هاي بسيار مغفول منبع شناسی تاريخ نگاري معاصر ايران ،بررسی و بهره
برداري از سالنامه هاي کشور است .به ندرت پژوهشی يافت می شود که به سالنامه هاي ايران اعم از عصر قاجار
و دوره پهلوي ارجاع داده باشند .بررسی نگارنده حاکی است که به جز دو کتاب از استاد فريد قاسمی با عناوين:
«سالنامه نگاري در ايران» و «چکيده و متن کامل سالنامه هاي ايران( 1312 -1290ق)» که البته کتاب اخير
نيز حاوي متن نخستين سالنامه هاي کشور در سال هاي مذکور است ،کتاب ديگري در اين باره نوشته نشده
است .استاد در معرفی اين کتاب در مقدمه آن نوشته است « :مجموعه دو جلدي پيش رو تحت عنوان " چکيده
و متن کامل سالنامه هاي ايران 1290-1312ق " به ارائه متن کامل و نمايه ي  20سالنامه از
نخستين سالنامه هاي تاريخ مطبوعات دولتی کشور در طول دوره اي  22ساله از حاکميت ناصرالدين
شاه قاجار پرداخته است .قابل ذکر است که از سال  1292يعنی از شماره سوم به بعد ،اين سالنامه ها به
ضميمه کتابهاي منتشر شده توسط دارالطباعه انتشار يافته اند و مانند دو شماره نخستين بصورت مستقل به
چاپ نرسيده اند و همچنين در بعضی از سالها (  1293و  )1302سالنامه منتشر نشده است  .بنا بر اين
مجموعه اي از  20سالنامه در اين دو مجلد به چاپ رسيده است( ».قاسمی ،1389 ،مقدمه)
واقعيت امر اينکه تهيه فهرستهاي جامع و مناسب از سالنامه ها که دسترسی به آنها براي محققان کمتر امکان
دارد ،گامی است مهم که زمينه بهره برداري از آنها را در پژوهشهاي تاريخی فراهم می سازد .به نظر می رسد
که در همين راستا نيز استاد قاسمی مجموعه دو جلدي " چکيده ومتن کامل سالنامه هاي ايران 1290-
1312ق " را در  1237صفحه به ارائه متن کامل و نمايه ي 20سالنامه از نخستين سالنامه هاي تاريخ
مطبوعات دولتی کشور اختصا

داده است.

در اين راستا نبايد از مدخل سالنامه «دايرة المعارف کتابداري و اطالع رسانی» نيز غفلت کرد .در جلد دوم اين
دايرة المعارف که با حرف س(سين) شروع می شود ،مدخل «سالنامه و کتاب سال» به اهتمام خانم ميترا
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صميعی و استاد فريد قاسمی به اختصار به سرگذشت سالنامه نويسی پرداخته است(.صميعی و قاسمی،
،1389مدخل سالنامه و کتاب سال)
الف)نگاهی به سالنامه نویسی در جهان و ایران:
-1تعریف و محتوای سالنامه:
سالنامه نشريه ادواريِ ساالنه اي است که عمده محتواي آن اطالعات و تحوالت سالی است که به پايان رسيده
است .گاهی نيز به نشريه ساالنهاي گفته میشود که شامل تقويم و اطالعات نجومی است .مترجمان و
نويسندگان ادبيات کتابداري فارسی براي سالنامه معادلهاي "تقويم راهنما"" ،تقويم نجومی"" ،سالنما"،
"کتاب سال" ،و "گاهنامه" را بهکار بردهاند .سرعنوانهاي موضوعی فارسی نيز براي هر دو اصطالح معادل
"سالنامه" را برگزيدهاند ،اما در «سرعنوانهاي موضوعی کتابخانه کنگره» ويرايش پانزدهم ،اصطالحهاي
 Yearbookو " Almanacمرتبط" ،و بنابراين ،مستقل تلقی شدهاند .تعدد معادلهاي فارسی اين دو
اصطالح تا حدي به سبب همپوشانی معانی در زبان انگليسی بوده است.
آنچه که در سالنامه میآيد رويدادها و تحوالت مهم سياسی ،اجتماعی ،اقتصادي ،علمی ،فرهنگی ،هنري ،و
ورزشی سال پيشين است که بهصورت روزشمار وقايع ،مقالهها و تفسيرهاي گوناگون درباره مسائل داخلی و
خارجی ،اطالعات عمومی ،و دانستنیهاي مفيد و ضروري ،اطالعات آماري ،اخبار مصور سال ،معرفی
گنجينههاي علمی ،ادبی و هنري ،زندگينامه مشاهير زنده و درگذشتگان سال گذشته ارائه میشود .بهطور کلی
مجموعهاي از دانش روز حاوي اخبار و گزارشها و مقالهها و تفسيرهاي معتبر و مستند را تشکيل میدهند.
همچنين تقويم و اطالعات نجومی ،هواشناسی روزها و هفتهها و ماههاي سال ،اطالعاتی درباره موقعيت ماه و
سيارهها ،رطوبت و دماي هوا در روزها و ساعات مختلف ،پيشبينی وقايع ،و اتفاقات نجومی موضوعات ديگري
هستند که در سالنامهها میآيند.
-2تاریخچه سالنامه در دنیا:
سالنامهها در آغاز نوعی تقويم نجومی بهشمار میآمدند و براي آگاه کردن مردم از سعد و نحس ايام ،پيشبينی
وقايع ،اتفاقات نجومی ،و نظاير آنها در سال بعد ،تهيه میشدند . .از دوران کهن نيز سالنامههايی برجا مانده
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است؛ يکی از آنها متعلق به زمان رامسس دوم (1225 -1392ق.م ).است که در موزه بريتانيا نگهداري میشود.
يوهان مولر ،منجم و رياضيدان آلمانی ،نخستين سالنامه را با عنوان  Ephenmer ides ab Annoبراي
سالهاي  1506-1475فراهم آورد و در  1473آن را چاپ کرد .اين سالنامه در مورد تأثير ستارگان بر روي
وقايع و پيشبينیهاي عمومی وقايع است .انتشار اين سالنامه تا سه قرن بعد از اختراع چاپ نيز ادامه داشت.
در امريکا نخستين سالنامه چاپی را ويليام پيرس مارينر در  1639گردآوري و در کمبريج منتشر کرد .سالنامه
مهم ديگر «سالنماي دنيا و کتاب واقعيات» بود .اين سالنامه اطالعات تمام موضوعهاي دانش و آمارهاي
اجتماعی ،صنعتی ،سياسی ،مالی ،مذهبی ،و آموزشی را دربرداشت .اين سالنامه تا به امروز در هر سال بهطور
منظم انتشار يافته است و نزد بسياري از مردم در امريکا يافت میشود« .سالنامه اروپا» هم از  1926در لندن
بهصورت ساالنه منتشر میشود و از معتبرترين سالنامهها به زبان انگليسی است.
«سالنامه آماري يونسکو» نيز از سالنامههاي مهم در سطح جهان است که عمدتآ به مسائل فرهنگی اختصا
دارد .اين سالنامه حاوي آمار و ارقام در زمينههاي آموزش و پرورش ،کتابخانهها ،توليد کتاب ،فيلم و سينما،
رسانههاي همگانی ،علوم و فناوري ،و تجارت بينالمللی منابع نوشتاري است .در ساير کشورها از جمله ايتاليا،
کانادا ،استراليا ،و فرانسه نيز سالهاست سالنامه منتشر میشود .ادارات رسمی انگلستان ،فرانسه ،و امريکا
سالنماهاي ستارهشناسی را براي استفاده در امور دريايی و هواشناسی به چاپ میرسانند(.مدخل سالنامه-به
اختصار)-
-3تاریخچه سالنامه در ایران:
سالنامهنگاري در ايران نيز پيشينهاي ديرينه دارد .وقايعنگاريهاي ساالنه و ديگر شواهد و قرائن در کتابهاي
تاريخی نشان میدهد که نگارش سالنامه قبل از ورود کاغذ و چاپ در ايران (حدود سالهاي 88ق710/.م).
معمول بوده است .بهعنوان مثال کتزياس ،پزشک نامی دوره هخامنشيان و از خويشان بقراط ،در يکی از آثار
يونانی به نام «پرسيکا» از سالنامههاي رسمی ايرانی بهعنوان يکی از منابع خود ياد کرده است.
در جهان اسالم نيز نخستين سالنامهها نوعی تقويم نجومی بودند .تقويمهايی که براي پادشاهان وقت به سبک
تقويمنگاري قديم نوشته میشد و معموال جداولی داشتند که در آن وضع و حرکات کواکب ،سعد و نحس ايام،
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پيشبينی وقايع ،و نظاير آن میآمد؛ همچنين در قسمتهاي ديگري از جداول پارهاي اصطالحات و محاسبات
نجومی ضبط میشده است .از آن جمله میتوان به رساله تقويم از محمدرضا بن محمد صالح بن حسنعلی
عاملی رشتی در قرن سيزدهم ق .و رساله تقويم المحسنين و احسنالتقويم در قرن دوازدهم و تقويم که در
1214ق .در دارالسلطنه عثمانيه تحرير يافته است ،اشاره کرد(.مدخل سالنامه)
اما سالنامه در ايران به مفهوم امروزي آن پس از ورود صنعت چاپ و  37سال پس از انتشار نخستين نشريه
ادواري چاپی ايران يعنی در سال  1290ق منتشر شد .عنوان آن «سالنامه ايران» نام داشت .اين سالنامه در
سال 1291ق .به نام «سالنامه دولت علّيه ايران» تغيير نام داد .سالنامه مذکور پس از نشر دو شماره ،از
شماره سوم بهضميمه کتابهايی که دارالطباعه و سپس اداره انطباعات منتشر میکرد ،عرضه میشد .اين
ترتيب تا سال 1313ق .يعنی پايان سلطنت ناصرالدينشاه ،ادامه يافت و  22شماره از آن منتشر شد .شماره
 22سالنامه دولت علّيه ايران بهدستور ناصرالدينشاه به علت مشابهت سرگذشت مادموازل مونت پانسيه با
بعضی از زنان دربار آن روزگار ايران توقيف و معدوم شد (.قاسمی ،1389 ،مقدمه) .محمد حسن خان صنيع
الدوله ( ملقب به اعتماد السلطنه ) براي تنظيم سالنامه ها همه ساله از دواير دولتی می خواست که اسامی
افراد خود را با ذکر منصب هر يک بنويسند و بفرستند  .اطالعات راجع به کشورهاي ديگر را نيز خود
اعتماد السلطنه با دستياري فروغی تهيه می کرد .اهم فهرست شماره نخست اين سالنامه ( به تاريخ )1290
عبارتند از :تقويم سال  /تواريخ مهم جهان(سال به سال )/اختراعات مهم سال به سال  /اسامی سالطين
قاجار /اداره سلطنت عظمی  /اداره ي وزارت داخله  /دارالطباعه و دارالترجمه ي خاصه ي همايونی /اسامی
اعيان و اشراف و طبقات نوکر  /اسامی علما و اعيان و اداره ي حکومتی واليات ممالک محروسه ي ايران ،
اروپا  ،آسيا  ،آفريقا و  / ...مسکوکات طالي ملل مختلفه  /وزارت علوم و عدليه ي اعظم  /اداره ي خاصه
صدارت عظمی  /جمعيت شهرهاي معتبر ايران  /اداره ي دفتر محاسبات و ( ...فريد قاسمی،1389 ،
مقدمه)پس از اعتمادالسلطنه ،برادرزادهاش ،محمدباقرخان ،سالنامهنگاري وي را دنبال کرد و آن را تا
1324ق .انتشار داد .دومين سالنامه در ايران با عنوان «سالنامه اِحصائيه گمرکی ايران» به دو زبان فارسی و
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فرانسوي به قطع رحلی در 1320ق 1903 /.منتشر شد .بعد از آن اداره پست و باالخره وزارت معارف نيز به
انتشار سالنامه روي آوردند( .مدخل سالنامه)
از معروف ترين سالنامههايی که در سال هاي نخست به قدرت رسيدن پهلوي اول در ايران منتشر شد ،می
توان به سالنامه هاي :ايران شمال ،پارس ،تقويم معارف ،و تقويم نظامی پهلوي اشاره کرد .از ديگر سالنامههاي
مشهور ايران «سالنامه کشور ايران» و «سالنامه دنيا» بودند« .سالنامه کشور ايران» را محمدرضا ميرزا زمانی
به قطع جيبی و با صفحه شمار گوناگون منتشر کرد .نخستين شماره اين سالنامه تاريخ 1325ش .را داشت.
اين سالنامه با  33سال سابقه بهلحاظ تداوم و استمرار در انتشار ،با سابقهترين سالنامه عمومی ايران محسوب
میشود .استقبال عالقهمندان از اين سالنامه و سالنامه دنيا باعث شد که اين دو سالنامه بارها تجديد چاپ
شوند .نخستين شماره سالنامه دنيا به همت عبدالکريم طباطبايی در قطع وزيري و در  288صفحه مصور در
فروردين  1324منتشر شد .پژوهش هاي استاد فريد قاسمی حاکی است ،بدون احتساب سالنامههاي تبليغاتی،
از آغاز صنعت چاپ ،بيش از  450عنوان نشريه ادواري با عنوان سالنامه و کتاب سال ،در ايران منتشر شده
است.
-4انواع سالنامه ها:
سالنامهها انواع مختلف دارند :عمومی ،تخصصی ،آماري ،تبليغاتی ،اطالعرسانی ،و جز اينها .برخی از سالنامهها
توصيفی و چند منظورهاند .برخی ،اطالعات را بهگونه فشرده و غالبآ به شکل جدول و نمودارهاي اطالعاتی و يا
در قالب اعداد و ارقام منعکس میکنند ،از اينرو به آنها سالنامههاي آماري گفته میشود ،نظير «سالنامه آماري
يونسکو» .سالنامههاي تبليغاتی را غالبآ شرکتها و مؤسسات و کانونهاي تبليغاتی منتشر میکنند و حاوي
آگهیهاي بازرگانی و نام و نشانی مؤسسات اقتصادي ،اجتماعی ،و جز آن هستند .سالنامههاي تخصصی يا
موضوعی حاوي اطالعات مربوط به رشتهاي خا

از دانش و فعاليت انسانی هستند ،نظير «سالنامه توليد» و

«سالنامه آماري ماهيگيري» وابسته به فائو.
اما سالنامههاي عمومی پوشش موضوعی گستردهاي دارند .نظير «سالنماي دنيا» و کتاب سال کيهان .برخی
سالنامهها بهعنوان پيوست دايرهالمعارفها منتشر میشوند و محتواي اطالعاتی آنها مشابه مطالبی است که در
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دايرهالمعارفهاي عمومی میآيد .اين سالنامهها تحوالت سال را گزارش میکنند و دايرهالمعارف مربوط را
روزآمد میکنند .نظير سالنامههاي دايرهالمعارف بريتانيکا و امريکانا .انتشار منظم و مطلوب ،شيوه تنظيم،
ارجاعات جامع و کافی و نمايه از جمله ويژگیهاي الزم براي يک سالنامه عمومی خوب بهعنوان شبه
دايرهالمعارف است.
ب) سالنامه های آموزشی:
به نظر می رسد در تقسيم بندي سالنامه ها در ايران ،بايسته است که به سالنامه هاي آموزشی به عنوان
يکی از مهمترين و گسترده ترين سالنامه ها ،توجه ويژه اي داشت .از آنجا که کم و بيش با شکل گيري نظام
ن وين آموزشی و به خصو

با تاسيس وزارت معارف ،لزوم ارائه گزارشات ساليانه از فعاليت ها و اقدامات اين

وزارتخانه و بعضا مدارس ،به عنوان بخشی از وظايف سازمانی اين وزارتخانه تعريف شد ،تدوين سالنامه از سوي
وزارت معارف و همچنين دوائر معارفی اياالت و واليات در دستور کار قرار گرفت .به طوري که در دوره پهلوي
اول با انبوهی از سالنامه هاي وابسته به اين وزارتخانه مواجه هستيم .در حال حاضر تعداد بيشماري از اين
سالنامه ها در آرشيو کتابخانه ها و مراکز اسنادي کشور به خصو

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ،مرکز اسناد

و کتابخانه مجلس شورا ،موسسه مطالعات تاريخ معاصر ،کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران و  ...نگهداري می شوند.
با عنايت به سالنامه هاي موجود در دسترس ،سالنامه هاي آموزشی را می توان به شرح ذيل تقسيم بندي
کرد:
 -1سالنامه های وزارت معارف و فرهنگ :اين دسته از سالنامه ها ،سالنامه هايی است که توسط ستاد
وزارت معارف ،اوقاف و صنايع مستظرفه و سپس وزارت فرهنگ – از  1317به بعد -و باالخره وزارت آموزش و
پرورش– از سال  1343به بعد -چاپ و منتشر شده و معموال سرشار از داده هاي آماري وزارتخانه در حوزه
هاي مختلف اعم از نيروي انسانی ،مالی ،تجيهزات ،ساختمان ها و مواردي از اين قبيل می باشد .برخی از اهم
اين نوع سالنامه ها را می توان به ترتيب تاريخی به شرح ذيل نام برد:
وزارت معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه دولت عليه ايران( )1290-1307شامل :قوانين و نظامنامه ها،احصائيه مدارس و مکاتب ،احصائيه اعضاء و مستخدمين،...
سالنامه احصائيه وزارت معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه دولت عليه ايران( ،)1304تقويم معارف(،)1306احصائيه وزارت معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه دولت شاهنشاهی ايران(،)1308-1309سالنامه و احصائيه وزارت معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه دولت شاهنشاهی ايران(،)1312-1314580

 سالنامه و آمار وزارت فرهنگ دولت شاهنشاهی ايران(،)1319-1322سالنامه آمار آموزش و پرورش()1347-1348البته برخی از اين سالنامه ها ،هر چند عنوان سالنامه ندارد ،نظير نمونه نخست که شامل داده هاي آماري 17
سال وزارت معارف است و همچنين تقويم معارف و به خصو

احصائيه ها ،ولی بررسی محتواي آنها حاکی از

ماهيت سالنامه اي آنهاست.
-2سالنامه های دانشسراهای کشور :از سال  1297اولين مرکز براي آموزش معلمان با عنوان دارالمعلمين
تاسيس شد .اين روند در دوره رضاشاه به خصو

در اواسط سلطنت وي گسترش يافت ،به طوري که در سال

1312طی تصميم متوليان امر در بيش از ده ايالت دانشسراهايی براي تربيت معلمين تاسيس گرديد .اين روند
بعدها در دوره پهلوي دوم با فراز و نشيب هايی تداوم يافت .خوشبختانه دهها سالنامه توسط اين دانشسراها در
طول فعاليت آنها در اياالت و واليات چاپ و منتشر شده است .از آن جمله :سالنامه دانشسراي عالی(-1313
 ،)1320-1319 ،1317-1315 ،1314-1313 ،1312سالنامه دانشسراي پسران کرمان(،)1317-1318
سالنامه دانشسراي پسران تبريز( )1319-1320و دهها سالنامه دانشسراي ديگر.
 -3سالنامه های دانشگاه های کشور :چنانکه معروف است تاسيس اولين دانشگاه در ايران ،دانشگاه تهران
در سال  1313بود .هر چند بايد خاطر نشان کرد که چندين موسسه آموزش عالی نظير مدرسه عالی سياسی
قبل از آن در ايران فعاليت می کرد که به نوعی از تجميع آنها دانشگاه تهران شکل گرفت .به هر حال اين مراکز
چه قبل از سال  1313و چه بعد از آن ،سالنامه هايی جهت گزارش فعاليت هاي خويش چاپ و منتشر کردند.
از آن جمله می توان به :سالنامه دانشگاه تهران( ،)1335-1336 ،1334-1335سالنامه دانشکده حقوق و علوم
سياسی و اقتصادي( ،)1326-1328سالنامه دانشگاه تبريز(،)1341-1342 ،1338-1339 ،1337-1338
سالنامه دانشکده پزشکی و آموزشگاه عالی بهداري شيراز( ،)1329-1330سالنامه دانشکده ادبيات و دانشسراي
عالی( )1322-1323و دهها سالنامه ديگر اشاره کرد.
 -4سالنامه های مدارس تهران :چنانکه گذشت نظام نوين آموزشی در ايران سابقه اي طوالنی دارد ،قريب
دو دهه قبل از مشروطه به طور موردي مدارسی در تهران توسط برخی رجال معارف پرور تاسيس شد .اين
رويکرد در دوره صدارت امين الدوله و به خصو
اينکه بعد از مشروطه به خصو

با تشکيل انجمن معارف در سال 1314ق رونق گرفت .کما

در عصر پهلوي تاسيس مدارس در اقصی نقاط کشور گسترش زيادي يافت.

به نظر می رسد از اواخر قاجار به خصو

دوره پهلوي اول ،تدوين و انتشار سالنامه توسط اولياي امور مدارس

مورد توجه جدي قرار گرفته و حتی برخی مدارس با سابقه تهران هر سال يک شماره سالنامه براي معرفی
فعاليت هاي ساليانه مدرسه خويش منتشر می کردند .از آن جمله می توان به سالنامه هاي دبيرستان هاي:
ايرانشهر ،بهرام فيروز ،البرز ،دارالفنون ،رضاشاه کبير ،رهنما ،شرف ،هدف ،پهلوي ،تجارت ،خاقانی ،خرد،
عبرت(دخترانه)،شاهپور ،ولی اهلل نصر ،طباطبايی 15 ،بهمن ،قريب ،مروي ،مهيار ،علميه و ...اشاره کرد .در
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بررسی سالنامه هاي مدارس تهران ،دو نکته قابل تامل است ،اول اينکه قريب به اتفاق مدارس داراي سالنامه،
دوره تحصيلی دبيرستان هستند ،دوم اينکه معموال به ندرت مدارس دخترانه از جمله دبيرستان ها داراي
سالنامه می باشند.
 -5سالنامه های ادارات فرهنگ و مدارس استان ها و شهرستان ها :هر چند اين سالنامه ها در زمره
سالنامه هاي مدارس قرار می گيرند ،ولی بايد به اين نکته توجه کرد که سالنامه هاي ادارات فرهنگ و مدارس
اياالت و واليات کشور ،ضمن اينکه سابقه تاريخی کمتري دارند ،معموال داراي محتوايی بومی و محلی اند و از
غناي تاريخی و داده هاي سالنامه هاي مرکز برخوردار نيستند .با اين حال در بسياري از شهرهاي کشور،
مدارسی تاريخی و ماندگار بودند -و بعضا هستند -که غالبا به آن شهر هويت فرهنگی بخشيده و بعضا هسته
هاي علمی و آموزشی آن شهرها از فارغ التحصيالن آن مدارس اند .خوشبختانه بسياري از اين مدارس داراي
سالنامه هايی هستند که در معرفی فرهنگ و تاريخ آموزش آن شهرها به عنوان منبعی مهم تلقی می شوند.
برخی از اين سالنامه هاي موجود عبارتند از :آذربايجان(به ترتيب سابقه تاريخی سالنامه ها :دبيرستان شاهدخت
پهلوي رضاييه ،دبيرستان فردوسی تبريز ،ساختمان هاي فرهنگی تبريز ،هنرستان صنعتی تبريز ،سالنامه
فرهنگ آذربايجان شرقی) ،اراک=عراق عجم(سالنامه معارف عراق عجم ،سالنامه فرهنگ اراک ،سالنامه فرهنگ
استان مرکز) ،اصفهان( سالنامه معارف اصفهان ،دبيرستان ادب ،دبيرستان سعدي ،دبيرستان فرهنگ ،سالنامه
فرهنگ شهرضا) ،شيراز (سالنامه دبيرستان ملی ابن سينا ،سالنامه هنرستان و دبيرستان محمدرضاشاه ،سالنامه
فرهنگ اصطهبانات ،سالنامه مصور موسسه فرهنگی فردا) ،قم(دبيرستان صدوق-ششم بهمن بعدي ،-دبيرستان
حکمت) ،کاشان( دبيرستان پهلوي و دبيرستان محموديه) ،کردستان( شامل سالنامه معارف کردستان ،فرهنگ
مهاباد ،فرهنگ سقز) ،کرمان(شامل سالنامه فرهنگ کرمان ،فرهنگ سيرجان) ،کرج شامل بنگاه هاي علمی
فالحتی کرج(دبيرستان فالحت) ،قزوين( سالنامه فرهنگ) ،سالنامه اداره کل بنادر و جزاير خليج فارس(بندر
بوشهر) ،خوزستان(سالنامه فرهنگ خوزستان ،دبيرستان رازي آبادان ،فرهنگ خرمشهر ،فرهنگ دشت ميشان)،
رشت( سالنامه دبيرستان شاهپور ،سالنامه تربيت رشت) ،سبزوار ،دبيرستان اسرار ،سمنان ،دبيرستان پهلوي،
شاهرود ،سالنامه فرهنگ شاهرود ،کرمانشاه( شامل اداره معارف کرمانشاه ،فرهنگ استان پنجم ،دبيرستان
شاهپور) ،گلپايگان( شامل فرهنگ کلپايگان ،فرهنگ گلپايگان و خوانسار) ،لرستان( شامل دبيرستان پهلوي
خرم آباد ،فرهنگ اليگودرز) ،يزد(سالنامه فرهنگ يزد) ،همدان(دبيرستان پهلوي).
-6سایر سالنامه های آموزشی :به جز سالنامه هاي مذکور ،برخی سالنامه هاي آموزشی در دسترس هستند
که در زمره هيچ يک از سالنامه هاي فوق قرار نمی گيرند .اما از آنجا که ماهيت و محتواي آنها آموزش است،
می توان آنها را در ذيل سالنامه هاي آموزشی قرار داد .از جمله اين سالنامه ها می توان به :سالنامه اداره کل
تعليمات اکابر وزارت فرهنگ( )1339که توسط سازمان نهضت مبارزه با بيسوادي در ايران تهيه و منتشر شده
و همچنين سالنامه بنياد حسينعلی البرز(دانشگاه آريامهر) )1344-1345( ،اشاره کرد .اين بنياد خيريه بوده و
در حوزه بورسيه دانشجويان ،تاسيس کتابخانه ،ساخت بناهاي فرهنگی و آموزشی و  ...فعاليت داشت .در موردي
مشابه نيز می توان ،از سالنامه آموزشگاه انديشه( 1342-1343 ،شعبه بين المللی مدرسه دن بسکو در تهران)
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نام برد که ظاهرا تحت حمايت يک بنياد نيکوکاري در ايتاليا به نام سالزين ها؟ قرار داشت .باالخره بايد از
سالنامه آموزشگاه هاي زرتشتيان تهران(شامل کودکستان رستم آباديان ،دبستانهاي گيو و جمشيدجم،
دبيرستانهاي دخترانه انوشيروان دادگر و پسرانه فيروز بهرام)( )1330سخن گفت که اين سالنامه با حمايت
انجمن زرتشتيان ايران و از سوي انجمن سالنامه دبيرستان فيروز بهرام تهيه می شد.
ج)بررسی داده های تاریخی سالنامه های دانشسرای عالی:
چنانکه گذشت در حال حاضر تعداد بيشماري از سالنامه ها در حوزه هاي مختلف به خصو

سالنامه هاي

آموزشی در آرشيو کتابخانه ها و مراکز اسنادي کشور نگهداري می شوند .در اين بحث ضمن اشاره به کلياتی
درباره سالنامه هاي دانشسراي عالی ،اهميت داده هاي تاريخی تعدادي از اين سالنامه جهت تدوين تاريخ تربيت
معلم به طور عام و تاريخ دانشسراي عالی به طور خا

مورد بازکاوي قرار می گيرد .براي اين منظور تعدادي

از سالنامه هاي دانشسراي عالی با توجه به قدمت و جايگاه و محتواي آن به شرح ذيل انتخاب شده ،ضمن
اينکه سعی گرديده سير تاريخی سرگذشت و تداوم فعاليت دانشسرا مورد توجه قرار گيرد .براي اين منظور سه
سالنامه دانشسرا به شرح ذيل بررسی گرديد:
-1سالنامه دانش سراي عالی ،سال تحصيلی  ،1312-1313تهران ،مطبعه مجلس ،تيرماه  ،1313تهيه :انجمن
سالنامه دانشسراي عالی ،شامل  72صفحه متن فارسی و  10صفحه تلخيص آن به زبان انگليسی ،دومين
سالنامه دانشسراي عالی.
-2سالنامه دانش سراي عالی ،سال تحصيلی  ،1313-1314تهران ،مطبعه روشنايی ،شهريور  ،1314تهيه:
انجمن سالنامه دانشسراي عالی ،شامل  133صفحه متن فارسی و  15صفحه تلخيص آن به زبان آلمانی .سومين
سالنامه دانشسراي عالی.
-3سالنامه[دو سالنامه] دانش سراي عالی ،سال تحصيلی  1315-1316و (1316-1317در يک مجلد) ،تهران،
چاپخانه روشنايی ،بهمن  ،1317تهيه :انجمن سالنامه دانشسراي عالی ،شامل  5صفحه فهرست مطالب248 ،
صفحه متن فارسی با  18صفحه تلخيص آن به زبان انگليسی .پنجمين سالنامه دانشسراي عالی.
توضيح اينکه سالنامه اخير در پی تحوالت گسترده ساختاري در دانشسرا ،از آن جمله ادغام آن در
دانشگاه تهران به نگارش درآمده که گزارشات حقوقی و قانونی اين تحوالت منجر به افزايش حجم اين شماره
سالنامه شده است .به طوري که بخش عمده اطالعات آن در سه بخش تفصيلی جداگانه مربوط به دانشکده
ادبيات ،دانشکده علوم و باالخره دانشسراي عالی ارائه شده است .دو دانشکده مذکور پيش از آن زير مجموعه
دانشسراي عالی بودند که در پی ادغام در دانشگاه تهران ،از دانشسرا جدا شدند .بر همين اساس نيز،
بيشترين مطالب اين سالنامه در خصو

مقررات جديد اين ادغام اعم از :اساسنامه ها ،آيين نامه ها ،رشته

هاي تحصيلی جديد ،مقررات پذيرش دانشجو و مواردي از اين قبيل می باشد که به نوعی در تعريف و تبيين
ساختار نوين آموزش عالی قرار می گيرد (.سالنامه دانش سراي عالی 1315-1316 ،و ،1316-1317صص
583

 )28-1نکته ديگر تمايز اين شماره سالنامه ،اينکه در پی اجراي قانون کشف حجاب در  17دي  ،1314در
اين شماره نه تنها نخستين بار از تصاوير دانشجويان خانم استفاده شده ،بلکه در همه تصاوير مذکور ،خانم ها
بدون حجاب ظاهر شده اند(.سالنامه دانش سراي عالی  1315-1316و  ،1316-1317صص  .)178-190اين
نکته نيز ناگفته نماند ،در مواردي که در توصيف وقايع دارالمعلمين تا دانشسرا ،داده هاي سالنامه ها جوابگو
نمی باشد ،يعنی در تبيين تحوالت سير تاريخی آن موسسات آموزشی ،خالء داده هاي تاريخی وجود دارد ،به
مجموعه مصوبات و صورت مذاکرات شوراي عالی معارف-از  1301الی  -1317و شوراي عالی فرهنگ – از
 1317الی  -1343موجود در آرشيو مرکز اسناد دبيرخانه شوراي آموزش و پرورش مراجعه گرديد ،که اين
موارد با ارجاعات مربوطه مشخص شده است.
به هر حال در اين راستا ،براي تبيين محتواي سالنامه هاي فوق ،متن کامل هر يک از اين سالنامه ها مورد
مطالعه و فيش برداري قرار گرفت ،سپس از بررسی مجموع داده هاي سالنامه هاي مذکور ،پنج محور داده هاي
تاريخی به شرح ذيل استخراج گرديد:
-1داده هاي صفحه شناسنامه ،تصاوير صفحات نخست و داده هاي متن سخن آغازين سالنامه ها اعم از سرآغاز،
مقدمه و ديباچه.
-2اطالعات تفصيلی با عنوان تاريخچه دانشسراي عالی و تحوالت آن(اين بخش بيشترين داده هاي تاريخی را
دربر دارد)
-3قوانين و مقرات آموزشی اعم از اساسنامه ها ،برنامه درسی(پروگرام) ،آيين نامه ها ،نظام نامه ها ،شرايط
پذيرش محصّل و بعدا دانشجو ،مقررات تحصيل ،رشته هاي تحصيلی و  ...دارالمعلّمين ،دارالمعلّمات ،دانشسراي
مقدّماتی ،دانشسراي عالی و دانشکده هاي علوم و ادبيات.
 -4داده هاي آماري اعم از اسامی و تعداد اساتيد و تخصص آنها ،کارکنان ،محصّالن ،فارغ التّحصيالن و برخی
امکانات مدرسه اعم از کتابخانه ،آزمايشگاه و...
-5معرفی انجمن ها و فعاليت هاي آنها ،فوق برنامه هاي دانشسرا اعم از :فعاليت هاي اجتماعی ،امور علمی،
جشن ها ،کنفرانس ها ،نشريات و  ...باالخره معرفی تشکل «جامعه ليسانسه هاي دانشسراي عالی» .فهرست
برخی از اين انجمن ها عبارتند از :انجمن نمايش و موسيقی ،انجمن کتابخانه ،انجمن سالنامه ،انجمن نطق و
مناظره ،انجمن اصطالحات علمی(بعدا به انجمن وضع لغات علمی و سپس به انجمن واژه هاي دانش تغيير نام
داد) ،انجمن ورزش ،انجمن دوستاران ابوعلی سينا ،انجمن ادب و سخنرانی ،انجمن روابط بی الملل ،انجمن
کارهاي ذوقی(فعاليت در حوزه برنامه هاي ذوقی نظير نقاشی ،مجسمه سازي ،صحافی ،قاب سازي ،آهنگري و
 ،)...انجمن کارهاي ذوقی [به زبان] انگليسی و فرانسوي .همه اين انجمن ها با عضويّت داوطلبانه دانشجويان
تشکيل می شد و به طور هفتگی جلسه و برنامه هاي مربوطه خود را اجزاء می کردند.
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بر حسب اين موضوع يابی ،داده هاي هر يک از محورهاي فوق استخراج و در ذيل آن محور به شرح ذيل
منظور گرديد .ناگفته پيداست که هر يک از داده هاي مجموعه پنج گانه محورهاي مذکور به يک اندازه داراي
اهميت نيست ،از آن جمله اطالعات تاريخچه و قوانين دانشسرا از اهميت بيشتري براي تدوين تاريخ تربيت
معلم برخوردار است .ولی از ديد يک پژوهشگر تاريخ ،هر تصوير ،جمله ،تيتر و حتی کلمه می تواند نشانه اي
براي توصيف و تحليل تاريخی باشد .به هر حال برخی داده هاي تاريخی محورهاي مذکور به شرح ذيل ارائه
می گردد:
-1اهداف تهیّه سالنامه :در آغاز با طرح اين سوال که هدف از تهيّه و تدوين اين سالنامه ها چی بود؟ انجمن
سالنامه دانشسرا در مقدمه سالنامه دانش سراي عالی ،1312-1313 ،به سه دستاورد ناشی از انتشار اوّلين
شماره سالنامه دانشسراي عالی در سال قبل( )1311-1312اشاره کرده و آنرا مفيد براي راهنماي عموم مردم
ايران و همچنين موثر براي محصلين جديد الورود ذکر کرده و مهمتر اينکه با ارسال آن سالنامه براي موسسات
فرهنگی و دانشگاهی مهم جهان ،زمينه ارتباط متقابل با آن نهادها را با دريافت نشريات آنان فراهم کرده است.
(سالنامه دانش سراي عالی1312-1313 ،صص الف و ب) .کما اينکه اين انجمن در دو شماره بعدي ،اهداف
خود از تداوم انتشار آنرا ،شناساندن دانشسراي عالی به جامعه ايران و دانشگاه هاي خارجی و ضبط خاطره هاي
ايام تحصيل محصلّين ذکر کرده است( .سالنامه دانش سراي عالی ،1313-1314 ،فاقد شماره صفحه) باالخره
انجمن سالنامه در شماره بعدي خود اعالم کرده از سال آينده با انتشار نشرياتی ،آنها را جايگزين سالنامه
دانشسرا خواهد کرد(.سالنامه دانش سراي عالی  1315-1316و  ،1316-1317فاقد شماره صفحه).
يک نکته جالب توجّه در اين مقدمه ،اينکه انجمن سالنامه دانشسرا خواستار تبديل دانشسرا به دانشگاه -طی
تصويب قانون اساسی دانشگاه به همت علی اصغر حکمت ،کفيل وقت وزارت معارف -به عنوان يک آرزوي
ديرينه شده است (.سالنامه دانش سراي عالی1312-1313 ،صص الف و ب) .کما اينکه انجمن سالنامه
بعدي( ،)1313-1314از تحقق تبديل دانشسرا به دانشگاه با ايجاد دانشکده ادبيات و دانشکده علوم در درون
دانشسراي عالی -شهريور  -1314استقبال کرده است(.سالنامه دانش سراي عالی ،1313-1314 ،مقدمه) .اين
امر نشان می دهد که از همان بدو تاسيس دانشسرا در ايران ،اين موسسه آموزشی در سوداي تبديل به دانشگاه
به سر برده است.
 -2تاریخچه و قوانین دانشسرای عالی و تحوالت آن :بررسی محورهاي موضوعی سه سالنامه مذکور
دانشسراي عالی حاکی است که دو محور اصلی مرتبط با تاريخ و تحوالت دانشسرا ،يعنی محور تاريخچه و
تحوالت دانشسرا و همچنين محور قوانين و مقرات آموزشی آن اعم از اساسنامه ها و  ، ...بيشترين نسبت را در
راستاي هدف اين نوشتار دارد .لذا با تلفيق اين دو محور ،سعی خواهد شد ،ضمن استخراج داده هاي اصلی
آنها ،تبيينی از دو رويکرد عمودي(نگاه تاريخی) و افقی(نگاه قانونی) دانشسراي عالی مورد بازکاوي قرار گيرد.
به طوري که می توان اين نوشتار را ،به گونه اي در راستاي تبيين تاريخی تربيت معلم در دوره پهلوي اول در
بستر قوانين و مقررات مربوطه تلقی کرد.
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الف) از دارالمعلّمین مقدماتی تا دارالمعلّمین عالی:
بررسی تشکيل و سير تحوالت دانشسرا ،طبق تاريخچه هاي ارائه شده در شماره دوم سالنامه دانشسرا،
حاکی است که در سال  1297ش در دوره وزارت معارف نصيرالدوله بدر ،تعداد زيادي مدرسه در تهران و
اياالت تاسيس شد .چون معلمان مورد نياز براي اين مدارس وجود نداشت ،تصميم گرفته شد ،مدرسه اي خا
آموزش معلّمين تاسيس شود .لذا در اين سال ،مجلس سوم به حکم ضرورت ،اليحه تأسيس دارالمعلمين و
دارالمعلمات را تصويب کرد (مجموعه مصوبات و قوانين موضوعه مجلس سوم قانونگذاري1319 ،
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مراکز تربيت معلم براي پسران و دختران صورت قانونی به خود گرفت .اين سال از آن جهت مهم بود که دولت
رسماً براي اولين بار به تربيت معلم در داخل کشور پرداخت .لذا در بدو امر مدرسه اي بنام دارالمعلّمين مرکزي
به رياست ابوالحسن فروغی و نظارت اسماعيل مرآت تاسيس شد که پروگرام(برنامه درسی) آن با تعليمات
متوسطه مطابقت داشت ،ولی برنامه مذکور مختص موادّي بود که به تعليم و تربيت و تهيّه معلم ارتباط داشت.
براي آموزش عملی محصلّين دارالمعلمين هم ،يکی از مدارس ابتدايی ضميمه آن شد(.سالنامه دانش سراي
عالی ،1313-1314 ،صص)1-2
در سالنامه نخست در تکميل اين گزارش تاريخی آمده است ،به منظور تربيت معلم براي مدارس ابتدايی ،در
سال ،1298يک باب دارالمعلّمين مقدماتی موسوم به دارالمعلّمين مرکزي در عمارت فرهنگ تحت رياست
ميرزا ابوالحسن خان فروغی در تهران افتتاح شد .همچنين يک باب مدرسه ابتدايی ضميمه آن گرديد تا
محصّلين با نظر معلمين خود در آن به تدريس پرداخته و براي شغل آينده خود تجربه بيندوزند(.سالنامه دانش
سراي عالی )1 ،1312-1313 ،فارغ التّحصيالن دارالمعلّمين مقدماتی ،به سرعت در مدارس ابتدايی تهران
و اياالت مختلف به خدمت آموزگاري مشغول شدند .تا اينکه به تدريج با ارتقاء دانش آموزان ابتدايی به دوره
متوسطه ،مجددا نياز به تاسيس موسسه اي براي تربيت معلم دبير جهت تدريس در دوره تحصيلی متوسّطه
افزايش يافت ،براي اين منظور تاسيس دارالمعلمين عالی از همان سال هاي نخست قرن جديد شمسی مورد
توجه متوليان وزارت معارف قرار گرفت .ويژگی هاي عمده دارالمعلْمين عالی اين بود که اوالً چندين استاد
فرانسوي براي تدريس در آن استخدام کردند ،دوم اينکه دوره متوسطه تحصيلی را به دو دوره متوسطه اول و
متوسطه دوم تقسيم نمودند .مهمتر آنکه ،طبق مصوبه اي به محصّلين دارالمعلمين عالی ،شهريه ماهانه
پرداختند(.سالنامه دانش سراي عالی ، 1313-1314 ،صص )1-26
در تاييد اين گزارشات ،نخستين مصوبه شوراي عالی معارف در خصو تربيت معلم نيز حاکی است ،مدتی
بعد اين دو مرکز-مقدماتی و عالی -تحت مديريت واحد يک ساختار آموزشی جديد با عنوان «دارالمعلمين
مرکزي» قرار گرفته و حوزه فعاليت آن توسعه يافته است .چنانکه در ماده نخست «نظامنامه دارالمعلمين
مرکزي»-مصوبه 1302/10/2شوراي عالی معارف-تاکيد شده « :دارالمعلّمين مرکزي مدرسهاي است دولتی و
مجّانی]که[ براي]دوره هاي[ تعليمات متوسّطه]اول و دوم[ ،دارالمعلّمينهاي ابتدايی ،تربيت معلّم و [دوره]
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تهيّه ]دوره تحصيلی شش ساله ابتدايی ،[411معلم و اعضاي ادارهکننده تربيت مینمايد و در عداد مدارس عاليه
محسوب میشود ».سپس در ماده دوم دوره هاي تحصيلی آن شامل دو دوره تعيين گرديده« :اين مدرسه دو
دوره شامل:
1ی دورة عالی يا دورة اصلی دارالمعلّمين که اقلّ مدت آن سه سال و مشتمل است بر تکميل موادي که موضوع
تعليمات متوسّطه میباشد با لوازم اين تکميل ،که براي تعليم دورة متوسّطه ضروري است به اضافه تحصيالت
و عمليات خاصّه دارالمعلّمين.
2ی يک دورة چهارساله به عنوان دورة تهيّه که تحصيالت آن مجموعاً برابر چهار سال اقلّ از تعليمات متوسّطه
رسمی میباشد ،در صورتی که دورة ابتدايی شش سال محسوب شود .کالسهاي اين دوره هنگام ضرورت ،مثل
ارائه طرز تعليم به متعلّمين دورة عالی و يک قسمت از مشق عملی ايشان تحت نظر معلّمين است و ضمناً با
رعايت تناسب تحصيالت ،تهيّه شاگرد براي دوره عالی مینمايد.».
باالخره در ماده سوم ،رشته هاي تحصيلی دارالمعلمين در دوره عالی شامل سه شعبه تخصصی شامل1« :ی
شعبه ادبی مشتمل بر ادبيات فارسی و عربی و فرانسه و تاريخ و جغرافيا و فقه و منطق و تعليمات مدنی و
کليات ثروت ملل و غيرها2 ،ی شعبه رياضی مشتمل بر علوم رياضی و متعلّقات آن3 ،ی شعبه طبيعی متضمّن
فيزيک و شيمی و تاريخ طبيعی ».منظور گرديده است .در پايان همين مصوبه خاطر نشان گرديده« :تحصيالت
خاصّه دارالمعلّمين براي متعلّمين هر سه شعبه يکسان خواهد بود .علوم دينيّه و زبان فارسی و حسن خط در
موّاد متوسّطه مورد توجه خا خواهد بود(».پروگرام نظامنامه دارالمعلّمين مرکزي :موضوع ،مصوب جلسه ،45
مورخ دوم جدي]دي[ .)1302
بررسی اجمالی نظامنامه مذکور حاکی است که اعضاي شورا به دنبال برخی فراز و نشيب هاي حاصله از بدو
تاسيس دارالمعلّمين مقدماتی ،تجربه الزم را کسب کرده و تمام حوزه هاي مختلف يک ساختار آموزشی و
علمی نوين را در اين نظامنامه مورد توجه قرار داده اند .به طوري که در اين نظامنامه  18ماده اي :برنامه هاي
درسی ،رشته هاي تحصيلی سه گانه مذکور ،هيئت اداري ،هيئت تعليميّه و شورويّه ،روابط دارالمعلمين با
وزارت معارف ،شرايط اعضاء و انتخاب ايشان ،نظم داخلی و تنبيه متعلّمين و  ...با وضوح و کامل منظور شده
است .نظامنامه مذکور چنان از انسجام ،ساختار اداري ،ماهيت علمی -آموزشی و  ...برخوردار است که تا دو
دهه بعد در تمام نظامنامه ها ،اساسنامه ها ،برنامه هاي درسی و  ...که براي تربيت معلم تصويب گرديده،
همين ساختار با کمی اصالحات مورد نظر ،حفظ شده است .به طوري که تمام مصوبات مربوطه بعدي را می
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الزم به تذکر است که دوره شش ساله ابتدايی يا همان دوره تهيّه به :يک دوره چهار ساله(کالس هاي اول ،دوم ،سوم وچهارم) و يک دوره دو ساله (کالس هاي پنجم و ششم) تقسيم می شد .رک به مصوبه جلسه  80مورخ  .1306/3/17در اين
مصوبه با عنوان« نظامنامه شهريه و کمک خرج محصلين بیبضاعت مدارس ابتدايی غير مجّانی» مبلغ شهريه هاي پرداختی
نقل است که محصّلين دولت به محصّلين دوره اول چهار ساله تهيّه 8 ،قران و دوره دوم دو ساله تهيّه 12 ،قران تصويب شده است.
مدارس ابتدايی روستايی فقط دوره اول تهيّه را طی می کردند ،ولی محصّلين ابتدايی شهري بايد دوره دوم تهيّه را هم می
خواندند .البته بعدها عنوان دوره تهيّه براي دوره ابتدايی حذف شد و قريب سه دهه بعد اين عنوان به دوره پيش دبستانی اطالق
گرديد .اين دوره ها مخصو کودکان مناطقی از کشور بود که زبان مادري آنها فارسی نبود و با شرکت در کالس هاي تهيّه،
مقدمات آشنايی آنها با زبان فارسی جهت ثبت نام و حضور در کالس اول ابتدايی فراهم می شد.
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توان در ذيل آن به عنوان پاورقی بر نظامنامه مذکور تلقی کرد .به عنوان مثال ،دو مصوبه از اين مصاديق،
عبارتند از:
الف« -اساسنامه دارالمعلّمين شبانه اکابر» که براي «رفع نقايص تعليمی و تحصيلی معلمين مدارس ابتدايی»
تصويب شد ،از اين جمله است(.مصوب جلسه  ،73مورخ )1306/1/16
ب« -پروگرام دوره تحصيالت کالس فنّ تعليم و تربيت دارالمعلّمين ابتدايی واليات و اياالت» که بر اساس آن
«وزارت معارف مجاز است در مراکز عمده اياالت و واليات براي تهيّه معلم جهت مدارس ابتدائی مبادرت
بتاسيس دارالمعلّمين کند ».در ادامه هم تاکيد شده« :عملی ترين راه براي نيل باين مقصود آن است که در
مراکزي که دوره اوّل متوسطه فعالً وجود دارد ،يک کالس براي آموختن فنّ تعليم و تربيت ايجاد شود و
اشخاصیکه شهادت نامه دوره اوّل متوسطه را اخذ کردند در صورتیکه الاقل هفده سال داشته باشند و نقصی
در خلقت آنها موجود نباشد که آنها را از اشتغال بمعلّمی محروم کند ،در آن کالس بپذيرند و بموجب طرح
ذيل ،آنها را براي معلّمی تربيت کنند (.مصوب جلسه  ، 93مورخ )1306/7/19
ب) از دارالمعلّمین مرکزی تا دانشسرای عالی:
فعاليت دارالمعلمين مرکزي تا سال  1307تداوم يافت ،تا اينکه در سال مذکور مجددا به دنبال گسترش مدارس
متوسطه(دبيرستان) ،نياز به دبير براي اين مدارس افزايش يافت .لذا وزير وقت معارف ،اعتمادالدوله قراگوزلو
در صدد گسترش دارالمعلمين مرکزي برآمد .وي در آغاز ،امکانات و برنامه هاي تربيت معلم را در همان
ساختمان اوليه - ،عمارت فرهنگ واقع در خيابان تخت زمرد-متمرکز کرد .اما مدتی نگذشت که اين مکان،
تکافوي کالس هاي روي به افزون اين مرکز را نداد .زيرا با تشکيل پنج رشته جديد-از سال  -1309تعداد
کالس هاي درس که محدود به  15کالس بود ،براي ورودي هاي جديد از سال سوم جوابگو نبود .لذا به ناچار
قراگوزلو ،دارالمعلّمين را موقتا به عمارت قوام الدوله در انتهاي خيابان شاهپور منتقل کرد .سپس در راستاي
گسترش رشته هاي جديد ،اقدام به استخدام اساتيد ديگري با مليّت فرانسوي نمود(.سالنامه دانش سراي عالی،
 )2 ،1313-1312بر اساس تحوالت جديد ،در شوراي عالی معارف ،اساسنامه جديدي نيز براي دارالمعلّمين
تصويب شد که ساختار و رشته هاي جديدي را براي آن نويد می داد .چنانکه طبق مفاد نخست اين اساسنامه:
« ماده اول ی دارالمعلّمين عالی مرکزي مشتمل بر دو قسمت خواهد بود :قسمت ادبيات و قسمت علوم.
قسمت ادبيات شامل شعبة فلسفه و ادبيات و شعبة تاريخ و جغرافيا میباشد .قسمت علوم شامل سه شعبه
فيزيک و شيمی ،علوم طبيعی و رياضيات خواهد بود و براي تمرين و آزمايش محصّلين دارالمعلّمين عالی ،يک
دوره دوم متوسطه ،ضميمه مدرسه مزبوره میگردد ».برخی ديگر از مفاد عمده اين اساسنامه حاکی است« :
ماده ششم ی شرط ورود بدارالمعلّمين عالی ،داشتن تصديقنامة دوره کامل متوسطه میباشد .داوطلبان قسمت
ادبيات بايد تصديقنامه دوره ادبی و داوطلبان قسمت علوم ،تصديقنامه قسمت علمی را دارا باشند .ماده چهارم
ی دوره تحصيالت دارالمعلمين دو سال است و در سال آخر هر يک از محصلين بايد الاقل يکماه و نيم در
مدارس متوسطه مطابق تعليمات معلّمين دارالمعلّمين تدريس نمايند .ماده هفتم ی به محصلّينی که از عهدة
امتحان موّاد يکی از شعب فوقالذکر برآيند ،ديپلم ليسانس در همان شعبه اعطاء میگردد و صاحبان ديپلم
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هاي مذکور حقّ تدريس در دورة دوم متوسّطه را خواهند داشت .ترتيب امتحانات مطابق نظامنامه عليحدّه
میباشد ،که به تصويب شورايعالی معارف خواهد رسيد( ».اساسنامه و دستور تحصيالت دارالمعلّمين عالی،
مصوب جلسه  ، 118مورخ )1307/5/30
در پی اين تحوالت و گسترش برنامه هاي درسی و پذيرش محصّالن جديد ،به خصو با عنايت به رشته هاي
پنجگانه مذکور ،بار ديگر ساختمان دارالمعلمين جابجا شد .اين بار به همت رياست جديد دارالمعلّمين يعنی
دکتر عيسی صدّيق که به تازگی از دانشگاه کلمبيا آمريکا ،دکتري گرفته و به ايران برگشته بود ،412عمارت
معروف باغ نگارستان که از کاخ هاي مشهور قاجاريه در مرکز شهر -محدوده ميدان بهارستان -بود ،به مرکز
آموزش معلمان اختصا يافت .وسعت ،ساختمان هاي متعدد ،باغچه هاي وسيع ،ميدان ورزشی و درختان
انبوه و ساير امکانات آن ،باعث شد ،ساختمان تربيت معلمان براي چندين دهه در يک مکان تثبيت شود .به
علت همين امکانات کسترده ،به تدريج برخی مراکز آموزشی ديگر نظير :مدرسه فالحت ،مدرسه صنايع
مستظرفه و باالخره مدرسه علميه نيز به اين کاخ-باغ منتقل شدند(.سالنامه دانش سراي عالی،1312-1313 ،
صص  )2-3صدّيق که از فروردين  1311به رياست دارالمعلمين انتخاب شد ،413با عزمی جزم در صدد ايجاد
تحوالتی گسترده در اين موسسه آموزشی برآمد ،در گام نخست در تاريخ  19اسفند  1312نام آنرا به دانشسراي
عالی تغيير داد .سپس امکانات جديدي نظير :کتابخانه ،آزمايشگاه هاي خا شيمی ،فيزيک ،گياه شناسیو ....
و همچنين سالن مطالعه براي آن ايجاد کرد(.سالنامه دانش سراي عالی ،1313-1314 ،صص 414)1-26
با تکاپوهاي دکتر صدّيق و به همّت نمايندگان مجلس شوراي ملی و اعضاي شوراي عالی معارف ،در اين دوره
جديد ،چندين مصوبه در راستاي گسترش کيفی و کمّی دانشسرا اعم از مقدماتی ،عالی ،پسران ،دختران و
شبانه به تصويب رسيده و اجرايی گرديد .برخی از اين مصوبات عبارتند از:
-1قانون اجازه تاسیس دانشسراهای مقدماتی و عالی :اين قانون که به قانون تربيت معلم در ايران معروف
شده ،ابتدا در کميسيون معارف مجلس شوراي ملی مورد بررسی و تصويب قرار گرفت و سپس در  19اسفند
 1312در قالب  17ماده در مجلس شوراي ملی به تصويب رسيد .اين قانون را می توان مهمترين مرحله توسعه
کمّی ،کيفی ،ساختاري ،حقوقی و اداري تربيت معلم تا آن زمان تلقی کرد .ماده نخست آن حاکی است :دولت
مکلّف است از اول فروردين ماه  1313تا مدت پنج سال ،بيست و پنج باب دانشسراي مقدماتی و يک باب
دانشسراي دخترانه در تهران و در واليات به شرح ذيل تأسيس نمايد و دانشسراي عالی پسرانه را که بر طبق
نمايد:
تکميل
است،
شده
تأسيس
1308
مصوب
قانون
 در سال  1313تکميل دانشسراي عالی پسرانه در تهران و تأسيس پنج باب دانشسراي مقدماتی در تهران و- 412رساله دکتري ايشان اخيرا به فارسی ترجمه و منتشر شده است :ايران مدرن و نظام آموزشی آن :تز دکتري عيسی صديق
از دانشگاه کلمبيا در سال  1310ش .ترجمه علی نجات غالمی ،انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و احتماعی(وزارت
علوم،تحقيقات و فناوري)1397 ،
413

دکتر عيسی صديق تا سال  1319رياست دانشسراي عالی را به عهده داشت که پس از ايشان ،دکتر ولی اهلل نصر به اينسمت نصب شد.
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واليات.
در
 در سال  1314تأسيس يک دانشسراي عالی دخترانه در تهران و پنج دانشسراي مقدماتی در تهران و درواليات.
 از سال  1315تا  1318سالی پنج باب دانشسراي مقدماتی در واليات.به اجمال ساير مفاد اين قانون شامل :مجّانی و شبانه روزي بودن آموزش دو ساله –براي دانشسراي مقدماتی
جهت تربيت آموزگار -و سه ساله -براي تربيت دبير در دانشسراي عالی ،-اختصا اعتبار ساليانه به مبلغ
پانصد هزار ريال در بودجه کشور براي گسترش دانشسراها ،تعّهد وزارت معارف به استخدام فارغ التحصيالن
دانشسراها ،پذيرش بازنشستگی معلّمان با  50سال سن و  20سال سابقه تدريس و  ....بود( .سالنامه دانش
سراي عالی ،1312-1313 ،صص ،18-23سالنامه دانش سراي عالی 1315-1316 ،و  ،1316-1317صص-15
)10
 -2اساسنامه ودستور تحصیالت دانشسراهای مقدّماتی :دو مفاد اول اين اساسنامه حاکی است « :ماده
اول :دانشسراهاي مقدماتی که به موجب قانون تربيت معلّم مصوب  19اسفندماه  1312از سال  1313به تدريج
در تمام مملکت تاسيس میشوند دو منظور اصلی را تعقيب مینمايند:
الف) اکمال معلومات عمومی شاگردان
ب) تربيت نمودن و آماده ساختن آنها براي فنّ آموزگاري
ماده دوم :دوره دانشسراهاي دو سال است و داوطلبان ورود به آنها بايد داراي شرايط ذيل باشند:
الف :تصديقنامه رسمی سه سال اول متوسطه
ب :حداقل سن  16و حداکثر  21سال(سالنامه دانش سراي عالی ،1313-1314 ،صص ،28-30همچنين:مصوب
جلسه  282مورخ )1313/6/6
 -3اساسنامه و دستورتحصیالت دانشسرای عالی :مفاد نخست اين اساسنامه حاکی است« :ماده اول ی
دانشسراي عالی براي دبيرستانها و دانشسراهاي مقدماتی ،معلم و مدير و مفتّش و براي وزارت معارف ،اعضاي
فنّی تربيت و تهيه مینمايد.
ماده دوم ی دوره تحصيالت دانشسراي عالی سه سال است و داوطلبان ورود به آن بايد داراي شرايط ذيل باشند:
الف ی تصديقنامه متوسّطه کامل يا تصديق فراغ تحصيل از دانشسراي مقدماتی و (»....سالنامه دانش سراي
عالی ،1313-1314 ،صص  .30-35همچنين :مصوب جلسه  284مورخ .)1313/6/20
 -4نظامنامة شرایط پذیرش فارغالتّحصیلهای دانشسراهای مقدّماتی در دانشسرای عالی :ماده
نخست اين نظامنامه حاکی است« :از بين کسانی که دورة دانشسراي مقدماتی و فالحتی را به پايان رسانيدهاند
دو نفر از پنج نفر اول با رعايت تقدم ممکن است به دانشسراي عالی پذيرفته شده و از انجام تعهدي که براي
خدمت آموزگاري سپردهاند معاف شوند .در صورتی که با اخذ درجه ليسانس دانشسراي عالی نائل شدند فقط
به خدمت دبيري اکتفا خواهد شد و اال موظف به انجام خدمت آموزگاري خواهند بود( ».مصوبه جلسه 331
مورخ .)1315/4/2
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ج-از دارالمعلّمات تا دانشسرای دختران:
بدون ترديد سخن گفتن از شکل گيري تربيت معلم در ايران ،بدون بررسی و تبيين نقش مدارس دختران و
دارالمعلّمات ناقص خواهد بود .کما اينکه اين رويکرد ،پيوند ناگسستنی با تکاپوهاي زنان در عرصه نوگرايی و
تالش براي مطالباتشان در عرصه هاي اجتماعی ،سياسی و فرهنگی دارد .به نظر می رسد تاسيس مدارس
دخترانه در عصر قاجاريه ،در بستر جنبش و فعاليت هاي زنان نوانديش در عرصه هاي جديد نظير :مطبوعات،
آموزش ،مشارکت هاي اجتماعی ،حق راي و  ...شکل گرفت .کما اينکه مسئله زنان از اين دوره مورد توجه
روشنفکران نيز قرار داشت و بعد از مشروطه ،نيز شدّت يافت .از اين سالها به تدريج ،علی رغم موانع و
محدوديتهاي سياسی ،مذهبی ،فرهنگی و ساختار سنتی جامعه ،زنان به ويژه از ميان اقشار مرفه به عرصههاي
مختلف اجتماعی و فرهنگی ازجمله آموزش راه يافتند .به طوري که در نتيجه جنبش مدرسهسازي و گسترش
نظام آموزشی در مقاطع مختلف و فراهم شدن زمينه تحصيل دختران ،وجود آموزگارِ زن و مرکزي براي آموزش
صصی زنان جهت شغل آموزگاري به يک ضرورت تبدل شد.
تخ ّ
لذا به همت نصيرالدوله بدر وزير وقت معارف ،تصميم گرفته شد در کنار دارالمعلمين ،مرکز تربيت معلم خا
دختران به نام دارالمعلّمات نيز تاسيس شود .چنانکه گذشت در سال  1297ش و در مجلس سوم شوراي ملی،
اليحه تأسيس دارالمعلمين و دارالمعلمات تصويب شد (مجموعه مصوبات و قوانين موضوعه مجلس سوم
قانونگذاري )64 1319 ،و به اين ترتيب براي نخستين بار ،به اهتمام دولت يعنی وزارت معارف ،مرکز تربيت
معلم براي پسران و دختران صورت قانونی به خود گرفت .در واقع دارالمعلّمات براي آموزش آموزگاري آن دسته
از دخترانی بود که دوره ابتدايی را طی کرده و مايل بودند به شغل معلمی در مدارس ابتدائی بپردازند .به نظر
می رسد ،دارالمعلّمات علی رغم فراز و نشيب هايی به صورت کم رونق به فعاليت خود ادامه داد ،به طوري که
هرگز نتوانست پا به پاي دارالمعلّمين حرکت کند.
بررسی صورت مذاکرات شوراي عالی معارف حاکی است که نخستين بار در سال  1306در بحث شهريه
دارالمعلّمين ،اشاراتی به دارالمعلّمات نيز شده است .از آن جمله در«راي صادره در خصو تکليف شهريه
محصّلين دارالمعلّمين و دارالمعلّمات :کمک خرج محصّلين اعزام به خارج» خاطر نشان گرديده « :محصلّين
دارالمعلّمين و دارالمعلّمات ابتدايی و عالی در صورتی که کتباً متعّهد و ملتزم شوند که پس از خاتمه تحصيالت
بقدر مدتیکه در مدرسه بودهاند ،در مدارس دولتی موظفاً به ترتيبی که مقررات اداري وزارت معيّن نموده،
عهدهدار تعليم و تدريس شوند ،از پرداخت شهريه معاف خواهند بود و کسانی که مايل به معلّمی نبوده و تعّهد
کتبی ننمايند ،میتوانند در مدارس مزبوره پذيرفته شوند ،مشروط بر اين که شهرية مقرره در مادة اول را مرتب ًا
بپردازند(».مصوبه جلسه  82مورخ .)1306/3/31
اما به نظر می رسد که مهمترين اقدام در اين خصو  ،در سال  1307به عمل آمد .در گام نخست ،براي
تربيت معلمان آموزگار دختر ،برنامه درسی دارالمعلّمات در اين شورا با عنوان« :پروگرام دارالمعلّمات
ابتدايی(برابر با دوره اول متوسطه نسوان) به تصويب رسيد .بر اساس اين برنامه ،محصّالت دختر موظف بودند،
عالوه بر دروس اصلی و مشترک با دارالمعلّمين شامل :فارسی ،اخالق ،شرعيات ،عربی ،تاريخ و جغرافيا ،حساب،
هندسه ،علم االشياء ،حفظ الصّحه ،السنه خارجی ،مشق خط ،نقاشی و ورزش ،دروس خا دختران نظير:
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اصول مقدماتی بچه داري ،تدبير منزل ،طبخ ،خياطی ،خانه داري (رخت شوئی ،اطو کشی ،تنظيف ،کارهاي
سوزنی ،برش البسه زير) ،را نيز در طی سه سال تحصيلی دارالمعلّمات آموزش ببينند .در اين پروگرام به تفصيل
برنامه درسی هر يک از دروس مذکور آمده است .مثال درس تدبير منزل شامل محورهاي زير بود :صفات زنان
خوب و خانهدار(هفت صفت ذکر شده است ،).محاسبه خانه داري(هشت تدبير مالی براي امور منزل بيان
گرديده) ،مسکن(ده ويژگی مسکن آمده) ،اسباب خانه(سه مورد بيان شده) سوخت و روشنايی(پنج تدبير ذکر
شده) مطبخ(چهار نکته در باره آشپزخانه نظير لوازم آن ،چگونکی نگهداري ،اجاق ،تنظيف و  ...بيان شده است).
(مصوبه جلسه  118مورخ )1307/5/30
مشابه همين مصوبه ،شوراي عالی معارف مصوبه اي نيز براي دبيري نسوان تصويب کرد .مصوبه مذکور با عنوان:
«دستورتحصيالت دوره دوم نسوان و دارالمعلّمات» شامل برنامه هاي درسی دارالمعلّمات براي آموزش معلّمی
مقطع متوسّطه بود .با اين تفاوت که عناوين و محتواي دروس در سطحی باالتر از دارالمعلّمات مقدماتی قرار
داشت .در اين برنامه ،دروسی نظير :علم تربيت ،اصول معرفه النّفس (روانشناسی) ،آموزش فن تدريس و ...
اضافه شده بود .البته به اقتضاي رشته تحصيلی اعم از ادبی(شامل ادبيّات و تاريخ و جغرافی) يا علمی(شامل
رشته رياضيات ،علوم طبيعی و فيزيک و شيمی) ،محتواي دروس نيز فرق داشت( .مصوبه جلسه  118مورخ
)1307/5/30
البته به تدريج در راستاي تحوالت جديدي که براي دارالمعلمين حاصل شد ،و از آغاز دهه بعد به دانشسرا
تبديل گرديد ،دارالمعلْمات نيز به دانشسراي دختران تغيير نام داد .کما اينکه وزارت معارف براي جبران کمبود
معلم و تأمين آموزگاران مدارس دخترانه ،گسترش تربيت معلم دختران و تأسيس دانشسراهاي مقدماتی
دخترانه را بيش از پيش مورد توجّه قرار داد .حتّی از سال تحصيلی  1314-1315نيز دختران به دانشسراي
عالی راه يافتند و آنان در کالسی با عنوان «کالس مخصو » شرکت می کردند .از اين روي به نظر می رسد،
اصوالً تحوالت و قوانين مراکز تربيت معلم دختران در سايه و ذيل مراکز آموزشی پسران قرار داشت .به طوري
که شوراي عالی معارف نيز طی مصوبه اي با تاکيد بر اينکه« :اصوالً دانش سراي مقدّماتی دختران مشمول
اساسنامه و برنامه تحصيالت دانش سراي هاي مقدّماتی پسران مصوّب شهريور  1313و شهريور  1315می
باشد ».خاطر نشان نموده« :فقط براي موّادي که ساعات تدريس آن تغيير ]يافته[ و با برنامه دانشسراي پسران
به ش رح ذيل اختالف حاصل کرده است :زبان خارجه ،فيزيک و شيمی ،حفظ الصّحه و تربيت بدنی ...ضمن ًا
متذکّر باشند که به جاي کارهاي دستی و فالحتی ،کارهاي دستی و خياطی تعليم خواهد شد و به جاي قرائت
شخصی ،تمرين آموزگاري از قرار هفتهاي  6ساعت در سال دوّم خواهد بود (».مصوبه جلسه  338مورخ
)1315/7/7
به اين ترتيب در گام چهارم ،دانشسراهاي مقدماتی دختران در نتيجه قانون تربيت معلم و آئيننامه تأسيس
دانشسراهاي دختران مصوب  16شهريور 1315و اساسنامه اختصاصی دانشسراهاي دخترانه مصوب  12آبان
ماه  1315شوراي عالی معارف به وجود آمد .در ماده اول «اساسنامه و برنامة دانشسراهاي مقدّماتی دختران»
آمده است « :دانشسراي مقدماتی دختران بر طبق اساسنامة دانشسراهاي مقدماتی مصوب شهريورماه 1313
براي اکمال معلومات عمومی دختران و آماده ساختن آنان جهت فنّ آموزگاري تاسيس می شود (».مصوبه
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جلسه  339مورخ  ..)1315/8/12لذا تأسيس دانشسراي اختصاصی دختران ،فرزند بالفصل قانون تربيت معلم
بود و طبق اين قانون ،دولت مؤظف شد که دانشسراهاي دخترانه را نيز تأسيس نمايد .هدف از اين قانون در
مورد زنان ،تحصيل مرد و زن و ورود آنان به دانشسراي عالی و دانشگاه بود .طبق پيشبينیهاي به عمل آمده،
در ماده اول قانون تأسيس دانشسرا ،در سال 1314ش بايد يک دانشسراي عالی دخترانه در تهران و پنج
دانشسراي مقدماتی دخترانه در واليات ساخته میشد (سالنامه دانش سراي عالی ،1312-1313 ،صص-23
 ،18سالنامه دانش سراي عالی 1315-1316 ،و  ،1316-1317صص )10-15با اين احوال براي ترغيب دختران
براي ورود به دانشسرا ،مشکالتی وجود داشت ،اين معضالت مخصوصا در اياالت و واليات بيشتر نمود داشت.
چنانکه وزير معارف وقت -علی اصغر حکمت -در آغاز جلسه تصويب اساسنامه دانشسراي دختران ،به بخشی
از اين مشکالت اشاره کرده ،خاطر نشان نمود ...« :آقاي وزير معارف] علی اصغر حکمت[ اظهار داشتند که در
هذه السّنه -1315-پنج باب دانشسراي مقدّماتی دختران در شهر اصفهان ،شيراز ،تبريز ،مشهد و رشت تاسيس
شده و برنامه اي که آقايان تصويب فرموده اند ،در دانشسراهاي مذکور تدريس خواهد شد .لکن چون قوّه اغلب
محصّالت اين مدارس کم است و مخصوصاً در رياضيات و زبان خارجه ضعيف می باشند ،براي جلوگيري از اين
نقيصه دستور داده شده است که در برنامه دوره اوّل متوسّطه دختران تجديد نظر به عمل آورده ،برنامه جديدي
تهيّه و براي تصويب به شوري ارسال دارند ،تا محصّالت بتوانند براي فرا گرفتن موّادي که در دانشسراها تدريس
می شود ،مهيّا شوند .از طرف ديگر اکثر محصّالت در سپردن تعهدنامه اکراه داشتند .براي آنکه می ترسيدند
مبادا وزارت معارف آنها را در خارج از محلّ اقامت خودشان مامور نمايد .لذا دستور داده شد که در تعهدنامه
آنها قيد شود که فارغ التّحصيل هاي دانشسراهاي دختران در محّل اقامت خود به خدمت گماشته خواهند شد
و نيز اظهار داشتند نظر به اينکه امتيازات و حقوقی که براي آموزگاران پيش بينی گرديده ،امروز ديگر کافی
براي جلب آنها نمی باشد ،در هذه السّنه ،عدّه قليلی داوطلب ورود به دانشسراي مقدّماتی پسران شده اند و
بعالوه محصّلين سنوات قبل هم غالباً درصدد بر می آيند مخارجی که براي آنها شده است ،پرداخته و از وظيفه
آموزگاري شانه خالی کنند .عليهذا بايد وسائل تشويق محصّلين دانشسراها را فراهم ساخت .اينک در همين
زمينه پيشنهادي است که به صورت ماده واحده ذيل تقديم می شود ».سپس ماده واحده به اين شرح مطرح
و مورد تصويب قرار گرفت « :ماده واحده :فارغ التّحصيل هاي دانشسراهاي مقدّماتی بعد از سه سال خدمت
آموزگاري در صورت ابراز لياقت می توانند به کالس مقدّماتی دانشسراي عالی وارد شده ،بعد از تحصيالت عاليه
به رتبه دبيري نائل شوند (.صورت مذاکرات و مصوبه جلسه  339مورخ )1315/8/12
اتخاذ تدابيري از اين نوع به خصو تصويب آئيننامه اجرايی دانشسراي دختران در همان سال ،نقش
عمدهاي در بهبود وضعيت آموزشی دختران در دانشسرهاي کشور داشت .کما اينکه اختصا دروس پرورشی
و تربيتی خا دختران ازجمله روانشناسی و اخالق ،دروس علمی بويژه در زمينه بهداشت و دروس عملی
همچون نقاشی و تربيت بدنی و کشاورزي و فنون تربيت فرزند و بچهداري نيز در استقبال دختران از اين کالس
ها و در نتيجه افزايش آگاهی آنان در امور مختلف فردي و اجتماعی کمک میکرد .تا قبل از تأسيس دانشسراها
و آموزش دختران زير نظر معلمان زنِ آموزش ديده در دانشسرا ،اين مواد درسی و روش آموزش براي آنان
ناشناخته بود .لذا دانشسرا از يک منظر درس زندگی و شيوه مديريت خانهداري را به آنان میآموخت و با ارسال
صورت اين مواد درسی به واليات مختلف ،سعی در آموزش مهارتهاي باال به دختران داشت .کما اينکه ديگر
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پيامد و نتيجه مهم تأسيس دانشسرا ،افزايش تعداد زنان آموزگارِ آموزش ديده بود .تأسيس دانشسراي دخترانه،
روشی بود که به وسيله آن آموزگاران زن در مراکز مخصو به خود آموزش میديدند .از اين منظر ،قانون
دانشسرا انقالبی در فرهنگ ايران ايجاد نمود و معلّم شدن شرايط خاصی پيدا کرد .در اين قانون گفته شد ،تا
چند سال آينده بايد چندين دانشسراي دخترانه در کشور ساخته شود و دستور آن به وزارت معارف داده شد .
در ادامه ،در هر يک از شهرهاي شهرستانهاي اروميه ،تبريز ،رشت ،گرگان ،مشهد ،کرمان ،شيراز ،بيرجند،
اهواز ،همدان ،اصفهان و کرج نيز هر کدام يک يا دو دانشسرا ساخته شد .به اين ترتيب ،بعد از دو دهه از
تاسيس نخستين مرکز براي تربيت معلّمان در تهران ،اينک دهها دانشسرا در اقصی نقاط کشور به خصو
شهرهاي بزرگ ،ماموريت تعليم و تربيت معلّمان را به عهده گرفتند و جايگاه معلّمی به عنوان يک شغل مطلوب،
مورد توجّه جامعه قرار گرفت.
نتیجهگیری و یك پیشنهاد:
بررسی داده هاي سه سالنامه دانشسراي عالی مربوط به سال هاي  1312الی  1317نشان می دهد که محتواي
آنها می تواند به عنوان ماده خام و اسناد معتبر براي تدوين تاريخ تربيت معلم در ايران تلقی شود .کما اينکه
اين اطالعات در کنار ساير اسناد و مدارک از جمله قوانين و مصوبات مربوطه مجلس شوراي ملی و شوراي
عالی معارف و به خصو اسناد باقيمانده از دانشسرا در بايگانیهاي شعبات دانشگاه فرهنگيان در کشور و
همچنين مراکز آرشيو اسنادي به ويژه آرشيو ملی ايران(سازمان اسناد ملی) می تواند ،قطعات پازل تاريخ تربيت
معلم را تکميل کند .نکته ديگر اينکه ،برخی فعاليت هاي آن دوره دانشسرا مندرج در سالنامه ،می تواند به
عنوان الگوي مورد استفاده در اين زمان باشد .فعاليت بيش از ده انجمن علمی ،فرهنگی ،هنري و ورزشی به
خصو برنامه هاي انجمن نطق و مناظره ،انجمن وضع واژه هاي علمی ،انجمن کارهاي ذوقی و  ...از اين دسته
اند .کما اينکه تاسيس و فعاليت تشکّلی شبيه «جامعه ليسانسههاي دانشسراي عالی» می تواند به انبوه معلمان
فارغ التّحصيل هر مرکز تربيت معلم در قالب يک تشکّل صنفی ،هويّت بخشيده و همچون حلقه واسّطه اي،
پيوند و ارتباط آنها را با دانشگاه خويش حفظ کنند.
در خاتمه به عنوان يک مطالبه به منظور تسهيل بهره برداري از انبوه سالنامه هاي شعبات مختلف دانشسراهاي
کشور ،پيشنهاد می گردد ،طی بخشنامهاي از همه مراکز دانشگاه فرهنگيان در اقصی نقاط کشور ،در خواست
شود ،ضمن تشکيل انجمن سالنامه با عضويّت دانشجويان داوطلب ،راه اين سنّت حسنه را جهت تهيّه سالنامه
ساليانه شعبه خويش تداوم بخشند .مهمتر اينکه اقدام به چاپ و انتشار مجدد سالنامه هاي گذشته مرکز
خويش و يا حداقلّ اسکن آنها نمايند .از آنجا که اين سالنامه ها در مراکز آرشيو اسنادي مختلف تهران پراکنده
هستند ،بدين ترتيب امکان دسترسی پژوهشگران عرصه تاريخ آموزش و پرورش به خصو تاريخچه تربيت
معلم به اين منبع اساسی فراهم خواهد شد.
منابع:
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-1سالنامه دانش سراي عالی ،سال تحصيلی  ،1312-1313تهران ،مطبعه مجلس ،تيرماه  ،1313تهيه :انجمن
سالنامه دانشسراي عالی ،شامل  72صفحه متن فارسی و  10صفحه تلخيص آن به زبان انگليسی ،دومين
سالنامه دانشسراي عالی.
-2سالنامه دانش سراي عالی ،سال تحصيلی  ،1313-1314تهران ،مطبعه روشنايی ،شهريور  ،1314تهيه:
انجمن سالنامه دانشسراي عالی ،شامل  133صفحه متن فارسی و  15صفحه تلخيص آن به زبان آلمانی .سومين
سالنامه دانشسراي عالی.
-3سالنامه[دو سالنامه] دانش سراي عالی ،سال تحصيلی  1315-1316و (1316-1317در يک مجلد) ،تهران،
چاپخانه روشنايی ،بهمن  ،1317تهيه :انجمن سالنامه دانشسراي عالی ،شامل  5صفحه فهرست مطالب248 ،
صفحه متن فارسی با  18صفحه تلخيص آن به زبان انگليسی .پنجمين سالنامه دانشسراي عالی.
 -4آرشيو مرکز اسناد شوراي عالی آموزش و پرورش ،صورت مذاکرات و مصوبات شوراي عالی معارف(از سال
 1301الی )1317
-5مجموعه مصوبات و قوانين موضوعه مجلس سوم قانونگذاري ،1319 ،چاپخانه مجلس( فاقد ساير مشخصات
).
 -6قاسمی ،فريد ،چکيده و متن کامل سالنامه هاي ايران ( 1312-1290ق) ،تهران ،ناشر :کتابخانه ،موزه و
مرکز اسناد مجلس شوراي اسالمی و موسسه مطالعات تاريخ معاصر،1389 ،
 -7قاسمی ،فريد،سالنامه نگاري در ايران ،تهران،پروين1379،
 -8صميعی ،ميترا و فريد قاسمی ،مدخل سالنامه و کتاب سال در دايرةالمعارف کتابداري و اطالعرسانی،
جلد دوّم(س ی ي) ،زيرنظر فريبرز خسروي ،سرويراستار ابراهيم افشار ،تهران ،کتابخانه ملی جمهوري اسالمی
ايران1385 ،

بررسی کارکردهاي مديريت منابعانسانی ،با تاکيد بر

عوامل تاثیرگذار بر نگهداشت و ارتقای کارکنان آموزشوپرورش
*احمد عابدینی
کارشناس ارشد
شورايعالی آموزشوپرورش
98/1/19

چکیده:
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جايگاه واال و نقش محوري منابعانسیییانیِ باانگيزه ،فکور ،خالق ،توانمند و مسیییئوليتپذير ،بهعنوان
مهمترين رکن و ارز شمندترين سرمايه سازمانی؛ بهويژه در آموزشوپرورش ،همواره مورد توجه و تأکيد
قرار گرفته است .بیترديد ،مديريت اين عنصر بنيادين و تأثيرگذار که در ارتقا ،کارايی ،اثربخشی و تحقق
اهداف ا صلی نظام تعليموتربيت ،نقش ا سا سی و بیبديل دارد ،م ستلزم تدابير الزم ،سازوکارهاي ويژه و
اجراي راهکارهاي بايستهاي است .در اين ميان ،تربيت حرفهاي و تالشهاي هدفمند براي نگاه تخصصی
به فعاليتهاي منابعانسانی ،به ويژه معلمان ،سبب افزايش انگيزههاي خدمت و در نتيجه زمينه کارآمدي
و اثربخشییی بيشییتر آنان را فراهم خواهد آورد که صیید البته ،اين امر حياتی و بسییيار مهم ،جز از مسییير
در ست و با سازوکارهاي منا سب ،يعنی نظام تربيتمعلم تو سعهيافته ،ممکن و مي سر نخواهد بود .هدف
اين پژوهش برر سی کارکردهاي مديريت منابعان سانی ،با تأکيد بر عوامل تاثيرگذار بر نگهدا شت و ارتقاي
کارکنان آموزشوپرورش ،به روش تحليلی توصییيفی و مبتنی بر مطالعه کتابخانهاي اسییت که براي اين
منظور حدود يک صد اثر علمی ،پژوه شی ،ا سناد باالد ستی و مبانی نظري مربوط مطالعه و برر سی شده
ا ست .سوال ا صلی پژوهش حا ضر اين ا ست که چه عواملی در نگهدا شت بهينه منابعان سانی تاثيرگذار
اسییت؟ یافتههای اين پژوهش نشییان میدهد که از ميان عوامل گوناگون ،انتخاب افراد واجد صییالحيت،
برا ساس انگيزه ،ا ستعداد ،شاي ستگیها و توانمنديهاي الزم ،با فعال سازي و ارتقاي نظام تربيتمعلم ،به
عنوان بهترين ،امنترين و مطمئنترين مسییير براي مديريت بهينه آن و باور مديران به ارزشییمندي آن،
بسییيار حائز اهميت و تأثيرگذار اسییت و در مديريت منابعانسییانی ،به ويژه نظاممند شییدن نگهداشییت و
افزايش انگيزش آنان نيز تاثير مسییتقيم و مؤثري دارد .البته در اين ميان «نظامسییازي» از همه مهمتر و
ا سا سیتر ا ست که قوانين و مقررات کارآمد و الزام متوليان براي اجراي دقيق آن ،شنا سايی و انتخاب
در ست و منطقی افراد ،پا سدا شت کرامت و شأن ان سانی آنان ،ا ستقرار سازمان مؤثر و کارآمد ،اعتالي
فرهنگ سازمانی و روابط انسانی ،ساختار سازمانی منسجم ،ويژگیهاي شخصيتی کارکنان ،صالحيتها و
شییايسییتگیهاي آنان و درنهايت ،نظارت دقيق بر فرآيند امور ،از جمله مؤلفههاي اسییاسییی اسییت که در
افزايش انگيزه و نگهداشییت صییحيح منابعانسییانی مؤثرند .در نهايت ،عالوه بر پيشیینهادهاي عملياتی و
اجرايی ،مدل مفهومی مربوط به پژوهش حاضر نيز ارائه گرديد.
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مقدمه:
مديريت منابعانسییانی تخصییص ويژه و ضییرورت غيرقابل انکاري اسییت که هر روز بيش از گذشییته
اهميت آن مشخص و بر نقش ،جايگاه و تاثيرگذاري آن در سازمانها افزوده می شود .اين امر میتواند در
جلب رضییايت يا ايجاد نارضییايتی کارکنان و دسییتيابی به هدفهاي سییازمانی نقش بسییزايی ايفا کند .در
حقيقت بدون مديريت کارآمد منابعانسییانی ،امکان رسییيدن به هدفهاي سییازمانی تقريباً غيرممکن يا
ب سيار م شکل ا ست .عالوه بر اين ،تحقيقات موجود بيانگر اين واقعيت ا ست که رابطهاي ب سيار قوي بين
انجام وظايف و م سئوليتهاي اجتماعی يک سازمان ،از يک سو و عملکرد واحد مديريت منابعان سانی آن،
از سییوي ديگر ،وجود دارد و از همه مهمتر ،رقابتیشییدن امور ،تغييرات منابعانسییانی را در مسییيري قرار
دادهاسییت که از آن بهعنوان «سییالح برتر راهبردي و عامل اسییاسییی در رسییيدن به مزيت رقابتی» ياد
میشود.
اگر کارکنان را مهمترين دارايی سیییازمان به حسیییاب آوريم ،بیترديد موفقيت آنان درگروِ اِعمال
مديريت کارآمد و اثربخش ،به ويژه نگهدا شت بهينه آنان ا ست .اين مو ضوع يکی از چهار ا صل بنيادين و
مؤلفه ا صلی ا ست که مديريت منابعان سانی برآن ا ستوار ا ست .منابعان سانی در هر سازمان ،نهتنها جزء
منابع ارزشمند آن که از سرمايههاي اصلی هر کشوري محسوب می شوند؛ اولين و اساسیترين موضوعی
که در مديريت آن مطرح می شود ،اهميت ان سان در بين ساير عنا صر و عوامل سازمان ا ست .درحقيقت
دليل اصیییلی توجه به کارکردهاي مديريت منابعانسیییانی و اهميت آن در يک سیییازمان ،تمرکز بر جنبه
انسانی مديريت است.
به باور کشییاورز و همکاران ( )1393در هزاره سییوم ،منابعانسییانی ماهر و کارآمد ،يکی از مهمترين
عنا صر براي ر سيدن به اهداف سازمانی به شمار میروند؛ زيرا نقش مهمی در افزايش يا کاهش بهرهوري
سازمان دارند ،يعنی اگر سازمان از بيشترين سرمايه و بهترين فناوري و امکانات برخوردار باشد ،اما فاقد
نيروي انسانی مولد و با انگيزه و همچنين مهارت و دانش الزم براي ايجاد تعامل در درون و برون سازمان
باشد ،به هدف خود نخواهد رسيد.
يکی از مؤلفههاي اسییاسییی مديريت منابعانسییانی ،نگهداشییت بهينه کارکنان اسییت که شییامل،
حمايتهاي مادي و معنوي ،ارائه تسهيالت و خدمات مناسب ،ايجاد امنيت روانی و شغلی آنان میشود و
در نهايت منجر به رشیید و تعالی ،افزايش انگيزه ،کسییب تجربه ،حفظ موقعيت و رضییايتشییغلی شییده و
فعاليت بيشتر و تعلق خاطر فزونتر آنان را در پی دارد (عابدينی.)1394،
تأمين نيازهاي اسییاسییی زندگی در حال حاضییر و دوره بازنشییسییتگی يا از کار افتادگی ،مانند ارائه
خدمات بيمه بازن ش ستگی ،خدمات پر سنلی و موارد م شابه ديگر ،در صورت اتخاذ روشهاي منا سب در
بکارگيري منابعانسییانی ،منجر به امنيت شییغلی ،اميد به آينده و در نهايت رضییايت شییغلی آنها میشییود.
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توجه به تفاوتهاي فردي و ويژگیهاي شخصيتی ،در مديريت منابعانسانی از سرفصلهاي مهم و عوامل
اصلی در نگهداشت مؤثر منابعانسانی است؛ امري که مديران برجسته و مجرب برتأثيرگذاري آن واقفند و
خوب میدانند که هر يک از کارکنان در هواي ويژهاي تنفس و در جو سازمانی خا صی زندگی میکنند.
به عبارت ديگر ،آنچه براي يکی از کارکنان سازمان میتواند جانبخش و روحافزا باشد ،ممکن است براي
ديگري غيرقابل تحمل و حتی کشنده تلقی شود.
نقش رهبري و مديريت سازمان ،ثبات مديريت ،برنامههاي توانمند سازي ،توجه به شاي ستگیها و
مهمتر از آن ،به هويت سازمان وکرامت ان سانی افراد از نکات مهم مديريت منابعان سانی در نگهدا شت و
افزايش انگيزه آنان است که در اين مقاله به برخی از مهمترين آن اشاره شدهاست.
منابعان سانی ،بهويژه معلمان و نيروهاي پيرامون آنان (پيرامعلم) ،در فرآيند تعليموتربيت رکن ا صلی
و عامل بنيادين محسییوب میشییوند ،لذا بدون وجود معلمانی برخوردار از توانمنديها و صییالحيتهاي
حرفهاي ،د ستيابی بهاهداف نظام آموزشوپرورش غيرممکن خواهد بود .براي آنکه چنين معلمانی در
اختيار نظام تعلیموتربیت ک شور قرار گيرند ،فرآيند جذب ،تربیت ،توانمند سازي ،بکارگيري و از همه
مهمتر و اساسیتر ،نگهداشت منابعانسانی آموزشوپرورش بايد نظاممند و مبتنی بر اهداف معين و
از پيش تعريف شده باشد.
به اعتقاد علوي و مقدم ( )1385امروزه حرفهاي شییدن مديريت منابعانسییانی از موضییوعات کليدي
مجامع علمی و حرفهاي اين حوزه در بسییياري از کشییورهاي جهان اسییت .از جمله راهبردهايی که براي
تقويت اين امر مورد مطالعه قرار گرفته ا ست ،تو سعه ا ستانداردهاي شاي ستگیهاي مديران منابعان سانی
ا ست .ا ستاندارد شاي ستگی میتواند در قالب چهار گروه شاي ستگیهاي فردي ،فنی ،راهبردي سازمانی و
دانش ک سب و کار ،تو سعه داده شود .در کنار اين ديدگاه ،سعاد( )1386مديريت منابعان سانی را داراي
سه وظيفه اصلی «جذب و استخدام»« ،توانمندسازي» و «نگهداشت» میداند.
ا ستوری( )1993معتقد ا ست براي شناخت مفهوم مديريت منابعان سانی بايد ميان جنبههاي
سخت و نرم آن تفاوت قائل شد .جنبههاي سخت به شيوهاي عقاليی بر وجوه کمی و محا سبات،
تأکيد دارد .اين جنبهها با فلسییفه مبتنی برکسییبوکار که براسییاس آن بايد در جهت ايجاد ارزش
افزوده سییرمايهگذاري کرد ،سیینخيت دارد .در مقابل ،جنبههاي نرم بر مفاهيم فلسییفه روابط انسییانی
مبتنی بر ارتباطات ،انگيزش ،رهبري ،اعتماد و تفاهم دوجانبه تأکيد دارد .موفقيت و شک ست سازمان
به چگونگی جذب و نگهداري منابعانسیییانی آن سیییازمان بسیییتگی دارد (منوريان و تهامی )1390 ،که
پيامدهاي آن را میتوان در موارد زير خالصه کرد:
 تاکيد بر يکپارچگی فعاليتهاي مديريت منابعان سانی و ح صول اطمينان از اينکه اين فعاليتها
موجب بهرهوري ،ايجاد ارزش افزوده و در نتيجه بهبود عملکرد سازمانی میشوند؛
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 توجه به منابعانسیییانی ،بهمنزله شیییريکی راهبردي در فرآيند تغيير سیییازمانی ،بهوجود آورنده
فرهنگسازمانی و تسهيلگر تعهدسازمانی و نيز به کار برنده ابتکار عمل؛
 واگذاري مديريت منابعانسانی به متخصصان آن ،از طريق تمرکززدايی و تفويض اختيار؛
 جلب م شارکت مؤثر کارکنان در امور سازمان ،به منزله مهمترين و منح صر به فردترين
سرمايه آن؛
 مداخله در کل فرآيند برنامهريزي و تحول سازمانی و نگاه به مديريت ،به عنوان تسهيلگر
و پديدآورنده سازمان يادگيرنده.
یکی از ديدگاههايی که میتوان بر ا ساس آن ،با ردهبندي کارکردهاي منابعان سانی ،مدلی نيز براي
ارتقاي آن مطرح کرد ،نظريه مربوط به «نو و همکاران» اسیییت .مطابق اين نظريه ،هر يک از گزينههاي
ش شگانه که شامل تحليل و طراحی شغل ،کارمنديابی و انتخاب ،آموزش و به سازي ،مديريت عملکرد،
سییاختار پرداختها ،مشییوقها و مزايا و در نهايت روابط کارکنان میشییود ،يک حوزه کارکردي خا

از

مديريت منابعان سانی ا ست که ن شان میدهد چگونه سازمانها مجموعهاي از کارکردهاي منابعان سانی را
بهمنظور بيشينه سازي عملکرد و بهرهوري توسعه میدهند (نو و همکاران.)2000 ،
خالء الگوی مناسب براي نگهداشت بهینه معلمان ،موجب بروز آشفتگی و سردرگمی در شيوه
تربیت و تأمین منابعان سانی در دسییتگاه تعليموتربيت شییدهاسییت که کاهش چشییمگير کارآمدي و
اثربخشی فعاليت آنان از پيامدهاي ناخوشايند و عواقب ناگوار آن است و بيم آن میرود که اين خالء طی
سییالهاي آتی ،موجب افت شییديد و ناگهانی کیفیت معلمان و منابعان سانی آموزشوپرورش شییده و
مشکالت آن را تشديد کند؛ بنابراين ضروري است با چشماندازي روشن و با طراحی سازوکارهاي اصولی
و فراگير به اين موضوع پرداخته شود.
نظام مديريت منابعانسانی ،ابعاد متعددي را شامل میشود که میتوان آنها را در حالت کلی در چهار
مؤلفه اصییلی «جذب و تأمين»« ،نگهداشییت و ارتقا»« ،تربيت و توانمندسییازي» و «نظارت و ارزشییيابی»
خال صه کرد .البته با توجه به اجزاي ا صلی نظام مديريت منابعان سانی ،بهرهوري نيز در چارچوب مديريت
بهينه منابعان سانی معنا و مفهوم پيدا میکند و اموري از قبيل پرداختها و ت سهيالت ،آموزش و تو سعه،
فرهنگسازمانی ،ارزيابی عملکرد و بازخورد را نيز میتوان به صورت مستقل بررسی کرد.
در ميان مؤلفههاي ا صلی ،عوامل مؤثر بر نگهدا شت منابعان سانی نيز به سه گروه قابل تق سيم ا ست.
دسته اول ،شامل مسائلی از قبيل ايمنی در محيط کار ،برنامههاي ورزشی ،بهداشت و سالمت و خدمات
م شابه ديگر ا ست که بي شتر با حفظ سالمت و تقويت قواي ج سمانی کارکنان سروکار دارد؛ د سته دوم،
بيشیییتر به عوامل انگيزشیییی ،تقويت روحيه وعالقمندي آنان در محيط کار توجه دارد و دسیییته سیییوم،
صالحيتها ،توانمنديها ،تجربيات و ويژگیهاي شخصيتی آنان را در بر میگيرد.
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سؤال ا سا سی پژوهش حا ضر اين ا ست که چگونه میتوان پس از جذب و ا ستخدام کارکنان واجد
صالحيت ،ماندگاري آنان را افزايش داده و از خدمات ،توانمنديها و مهارتهاي شان ،براي تحقق اهداف
سییازمان ،بيشییتر بهرهمند شیید و از افراد فاقد صییالحيت و بیانگيزه خالصییی يافت .امروزه پاسییخ به اين
پرسش بسيار اساسی ،توجه بسياري از صاحبنظران ،مسئوالن و کارشناسان نظام آموزشوپرورش را به
خود معطوف کردهاسییت؛ به ويژه مسییائل تاثيرگذار و موضییوعات تعيينکنندهاي مانند تنوع سییبکهاي
زندگی ،جهانی شدن ،م سائل معي شتی و اقت صادي ،تغيير نگرشها ،عامل تغييرات انگيز شی و در نهايت،
خروج احتمالی کارکنان آموز شی از حوزه تعليموتربيت .اين م سئله به نوبه خود ،مو ضوعی چالش برانگيز
و زنگ خطري در نظام تعليموتربيت اسییت که به تالش مضییاعف و تفکر مديريتی قابلتوجهی نياز دارد.
فقدان الگوهاي نظاممند ،من سجم و عملی و کاهش انگيزههاي خدمتر سانی در حوزههاي مختلف اداري
وآموز شی ،به تدريج سازمانها را ناگزير از جذب نيروهاي نهچندانکارآمد و فاقد انگيزههاي الزم میکند
که بیترديد ،سییرانجام آن ،اختالل جدي در اليههاي اصییلی نظام خدمترسییانی و ناکارآمدي سییازمان
خواهد بود.
هر چند تأ سيس دان شگاه فرهنگيان میتوان ست و انتظار میرفت بخ شی از اين نگرانیها و دغدغهها
را ،برطرف کند ،ولی فقدان برنامهريزي نظاممند و اهداف مشییخص و آيندهنگرانه ،نبود سییازمان کارآمد،
ضعف شديد محتواي آموز شی ،بالتکليفی در و ضعيت اع ضاي هيئت علمی و فقدان معيارهاي علمی و
قابل دفاع براي گزينش آنان و سییايرکارکنان ،براي تربيت معلمان واجد صییالحيت ،افق چندان روشیین و
اميدبخ شی را فراروي ديدگان ما قرار نمیدهد و هر روز نگرانی از دچار شدن اين دان شگاه به سرنو شت
دانشگاههاي وابسته بهآموزشوپرورش ،مانند دانشگاه تربيتمعلم سابق را تشديد میکند.
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مبانی نظری پژوهش
مديريت منابعانسانی 415اصطالح نسبتاً جديدي است که از دهه  70ميالدي مورد توجه صاحبنظران
اين ر شته قرار گرفته و متداول شدها ست .در حقيقت اين مفهوم براي اولين بار در اوا سط دهه ه شتاد
ميالدي مصییطلح شیید و بسییياري از دانشییگاهيان و دسییتاندرکاران را شییيفته و مجذوب خود سییاخت
(آرمسترانگ .)1381 ،مديريت منابعانسانی را مجموعه برنامهها ،سياستها و اقدامات موردنياز براي انجام
بخشیییی از وظايف مديريت تعريف کردهاند که به جنبههايی از فعاليتهاي کارکنان ،بهويژه کارمنديابی،
تربيت و توانمندسییازي ،ارتقا ،ارزيابی عملکرد و نظاير آن توجه دارد يا مجموعهاي از فعاليتها و اقدامات
يک سازمان ا ست براي جذب متقا ضيان شغل و ارتقاي آنان که با هدف کمک به تحقق اهداف سازمان
انجام میگيرد (عابدينی .)1393 ،اين کار در هر سازمان ابتدا به دنبال بهکارگيري بهينه سرمايه انسانی و
د ستيابی به هدفهاي سازمانی ا ست(جزنی )1380 ،به عبارت ديگر ،هدف ا صلی مديريت منابعان سانی
ت ضمين اين امر ا ست که سازمان بتواند به کمک کارکنانش موفق شود(آرم سترانگ )1381 ،و با بهبود
عملکرد آنان به اهداف سیییازمانی خود برسییید .کمک به افزايش توليد و بهرهوري ،مؤثرترين راه کمک به
سازمان است .مديريت منابعانسانی با طراحی برنامهها و نظامهايی براي بکارگيري شايسته منابع سازمان،
نقش مهمی در بقا و کارائی سازمان ايفا میکند (سعادت.)1386 ،
اصییوالً محدوديتهاي سییازمان ،توجه به بهرهوري را اجتنابناپذير میسییازد .احسییاس کمبودها و
نارسییايیها ،همواره با تسییلط آزمندانه بر منابع و تشییديد تنازعات ،رقابتها و جنگهاي اقتصییادي توأم
بودهاست .منابع موردنياز هر روز مشکلتر و گرانتر از پيش بدست میآيد؛ لذا استفاده حداکثري از منابع
و عوامل اقتصادي ،خصوصاً منابعانسانی ،میتواند بهترين پاسخ به محدوديتهاي موجود باشد .بهرهوري
نه تنها به عنوان معياري براي سنجش عملکردها مطرح ا ست؛ بلکه ارتقاي آن ،شرط الزم براي تو سعه
اقتصیادي و اجتماعی کشیورهاسیت .پژوهشها نشیان میدهد ،بين عملکرد اقتصیادي مؤسیسیات ،واحد
مديريت امور کارکنان و منابعان سانی آن ارتباط پايدار و تنگاتنگی وجود دارد .اهميت فزاينده فعاليتهاي
مديريت امور کارکنان و منابعان سانی ،موجب گ ستردگی نقش و تأثير آن در م سير ا صلی سازمان شده
است (دوالن ،شيمون ال.)1375 .
آرم سترانگ( )1380کارکنان را مهمترين دارايی سازمان به ح ساب میآورد و موفقيت آن را درگروِ
اِعمال مديريتی اثربخش بر آنان میداند(ابيلی .)1387 ،اين مو ضوع يکی از چهار ا صل ا سا سی ا ست که
مديريت منابعانسییانی برآن اسییتوار اسییت .منابعانسییانی در هر سییازمانی جزو منابع ارزشییمند آن و از
سییرمايههاي اصییلی هر کشییوري محسییوب میشییوند« .اولين و اسییاسیییترين موضییوعی که در مديريت
منابعانسییانی مطرح میشییود ،اهميت انسییان در بين سییاير عناصییر و عوامل سییازمان اسییت»(ميرکمالی،
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« .)1383کارکرد مديريت منابعان سانی در يک سازمان بر جنبه ان سانی مديريت متمرکز ا ست(کليمن،
 )1997و انسان يکی از ارکان اساسی توسعه و ايفاگر نقش مهم و پراهميتی است.
امروزه رشد و توسعه سازمانها در گروِ تأمين و بکارگماري صحيح منابعانسانی و افزايش توانمندي
آنان براي ايفاي بهينه وظايف محوله ا ست که در اين ميان ،نگاهی نو به منابع تأمين و روشهاي مطلوب
نگهداشییت ،ضییرورتی انکار ناپذير اسییت .تيلور ويژگیهاي مديريت تمامعيار را در قدرت مغزي ،آموزش،
دانش تخ ص صی ،مهارت يدي ،تدبير ،انرژي ،عزم و جرأت ،در ستکاري ،ق ضاوت ،عقل سليم و تندر ستی
میداند و معتقد ا ست زمانی که دانش ،محور کار ا ست ،د ستورات صادره بايد بر مبناي دانش تخ ص صی
باشیید ،نه پسییت سییازمانی .در چنين شییرايطی ،تضییاد بهوجود نخواهد آمد ،چرا که هر کارمند در حوزه
تخ ص صی شغلی خود تنها يک رئيس دارد ،ضمن آنکه هماهنگی در اهداف و روحيه همکاري حاکم بر
مديريت علمی ،مانع از بروز ت ضاد خواهد شد(مقيمی )1395 ،البته الزم ا ست ديدگاه سازمانی را ن سبت
به منابع مورد نظر تغيير داد که اين نقطه نظرها ممکن ا ست شامل خطم شیها يا مطلوبترين منبع و
روش براي بکارگيري و نگهداشت منابعانسانی باشد .اينکه آيا انتظار بهرهوري در سازمان ،بدون توجه به
شرايط و وضعيت موجود منابعانسانی و رفع نيازهاي اساسی آنان و در يککالم ،بدون داشتن نظامی براي
نگهداشت مطلوب منابعانسانی ،قابل تصور و امکانپذير خواهد بود ،پرسش اساسی ديگري است که پاسخ
به آن افق روشنی را فراروي ما ترسيم خواهد کرد.
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جایگاه و اهمیت کارکنان آموزشی در اسناد و قوانین
مرور اجمالی برخی از مهمترين اسناد و قوانين مربوط و بررسی نقش ،جايگاه و اهميت منابعانسانی،
بهويژه تربيت معلم ،از اين جهت مهم و اسییاسییی اسییت که درک شییود آيا مشییکالت و مسییائل مربوط به
منابعانسییانی ،بهدليل نبود قانون يا جايگاه نازل آن در اسییناد و مصییوبات اسییت يا داليل ديگري ،از قبيل
بیتوجهی يا بیتدبيري مديران و ضییعف کارکردي نظامها و سییازمانهاي ذيربط دارد تا بدين ترتيب ،با
برر سی عالمانه آ سيبها و شناخت دقيقتر دردها ،به درمان آن مبادرت شود .در برر سیهاي اوليه موارد
زير در اسناد بيش از موضوعات ديگر به چشم میخورد:
 .1بررسیییی خطمشییییها و راهبردهاي جذب ،تأمين ،بکارگيري ،اسیییتخدام و ارتقاي شیییاخصها،
استانداردها و صالحيتهاي منابعانسانی و اصول حاکم بر آنها و همچنين ،بررسی شاخصهاي بهرهوري
منابعانسانی درآموزشوپرورش؛
 .2انتخاب معلم براسییاس صییالحيتهاي اعتقادي و اخالقی ،تعهد به انقالب اسییالمی و واليت فقيه،
آمادگی جسمی و روانی ،توانايی علمی و عالقه الزم براي پذيرش اين وظيفه؛
 .3تأکيد و توجه بر تعليموتربيت م ستمر کارکنان ،بهويژه معلمان و فراهم کردن ت سهيالت الزم براي
آنان؛
 .4ارتقاي معلمان و تعيين مدارج شغلی آنان ،صرفنظر از پايه و دورهآموزشی و نوع درسی که تدريس
میکنند ،صرفاً برا ساس تقوا ،سطح تح صيالت ،ابتکار ،لياقت و کارآيی ،سابقه کار ،کو شش ،م شارکت و
مسئوليتپذيري آنان؛
 .5توجه و اهتمام به اعتالي شخصيت معنوي و منزلت اجتماعی معلمان و تأمين رفاه آنان ،متناسب
با شئون آنها (کليات نظام آموزشوپرورش)1369 ،؛
 .6گزينش و تربيت بهترين و کارآمدترين معلمان براي دوره ابتدايی(قانون اهداف و وظایف ،ماده
) 8؛
 .7تو سعه کيفی منابعان سانی و همچنين ،ف ضاها و امکانات آموز شی مراکز تربيتمعلم و تمهيد ادامه
تحصيل و ارتقای سطح علمی منابعانسانی (عابدینی)1394 ،؛
 .8همانگونه که در اسییاسیینامه مراکز تربيتمعلم نيز تأکيد شییدهاسییت ،تأمين و تربيت بخشییی از
منابعانسانی مورد نياز آموزشوپرورش ،جزء اهداف مراکز تربیتمعلم محسوب میشود؛
 .9برگزاري دورههای کاردانی و دورههاي آموزشیکوتاه مدت و پودمانی ،بررسی و شناسايی مستمر
نیازهای آموزشی و پژوهشی مرتبط با مهارتهاي حرفهاي منابعانسانی وزارت آموزشوپرورش ،توسعه
فناوری اطالعات و ارتباطات منابعانسانی آموزشوپرورش نقش اساسی ايفا کند.
 .10سند تحول راهبردي تعليموتربيت ر سمیعمومی نيز از جمله ا سناد تحولی ب سيار مهمی ا ست که
در سالهاي اخير به تأييد شورايعالی انقالب فرهنگی رسيده است .اين سند بر نقش نظام تعليموتربيت
رسییمیعمومی ،بهعنوان عامل اثرگذار اجتماعی و مولد منابعانسییانی و سییرمايه فرهنگی و معنوي ،جهت
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رشیید و تعالی همهجانبه و پايدار و اعتالي فرهنگ عمومی مبتنی بر نظام معيار اسییالمیتأکيد میکند و
تربيت مربيان داراي ف ضائل اخالقی و شاي ستگیهاي حرفهاي با هويت يکپارچه توحيدي ،برا ساس نظام
معيار اسالمی را از مأموريتهاي اين سازمان میداند.
 .11با مروري بر مباحث مربوط به فل سفه تعليموتربيت و مطالعات ساير زيرنظامها ،بهخ صو زيرنظام
منابعان سانی ،برنامه در سی ،پژوهش و مديريت ،میتوان مهمترين نقشهايی که از معلمان انتظار میرود،
در موارد زير خالصیییه کرد -1:تسیییهيلکننده فرآيند تعليموتربيت؛  -2يار و همراه؛  -3هدايت کننده و
الگوي دانشآموزان؛  -4اسوهاي امين و بصير و مؤثرترين عنصر در تحقق مأموريتهاي نظام تعليموتربيت
رسمیعمومی(سند تحول بنیادین ،بند.)7
 .12منابعان سانی آموزشوپرورش ،افرادي معتقد به ارزشهاي نظام ،متخلق به اخالق ا سالمی و ف ضائل
الهی و انسانی ،داراي منزلت اجتماعی وکرامت واالي انسانی ،پيشتاز در ايجاد محيط مطلوب تربيتی براي
متربيان و الگويی شايسته در جامعه ،سرآمد در صالحيتهاي حرفهاي و تخصصی و توانمند در بهرهگيري
از فناوريهاي نوين آموز شی در انجام مأموريتها و وظايف خويش خواهند بود (طرح جامع منابعان سانی
در آموزشوپرورش)1393 ،
نگاهی گذرا به اين ا سناد از جهات گوناگون حائز اهميت و ن شان دهنده آن ا ست که منابعان سانی
آموزشوپرورش ،در بعد نظري و از منظر قانونگذاري ،جايگاه رفيع و بس شییايسییتهاي در قوانين موجود
دارد؛ لذا بهدليل تأثيرگذاري معلمان بر ذهن و رفتار خيل عظيمی از کودکان و نوجوانان کشیییور ،نه تنها
بايد مهم قلمداد شیوند ،بلکه جذب ،تربيت و نگهداشیت آنان نيز بسیيار ضیروري و از ابعاد گوناگون حائز
اهميت و قابل توجه است.
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عوامل مؤثر بر نگهداشت و ارتقای کارکنان منابعانسانی
منابعان سانی ،يکی از مهمترين و با ارزشترين سرمايههاي در اختيار و جزء آن د سته از دارايیهاي
در اختيار سازمانهاست که هيج بديل و جايگزين اصيلی نمیتوان براي آن متصور شد .مديريت کارآمد
اين عنصر ارزشمند ،پس از تأمين و توانمندسازي آنان ،يکی از اصلیترين وظايف مديرانعالی سازمانها
و مسیییتلزم تدابير ويژهاي براي اي جاد و افزايش انگيزه آنان در جهت ارائه خدمات مطلوب و باال بردن
کيفيتکار آنهاسیییت؛ به نحوي که هر فرد در کنار تالش براي تحقق اهداف سیییازمان ،بتواند بخشیییی از
نيازهاي مادي ،روانی و اجتماعی خود را نيز تأمين و آمال و آرزوهايش را برآورده کند؛ امر بسییيار مهمی
که معموالً بنا به داليل گوناگون ،به ويژه مشکالت اقتصادي ،سوداگري ،نبود اهداف روشن يا سوءمديريت
و ناتوانی در برنامهريزي صحيح ،موضوع مغفول مانده و موجب شدن است و روزبهروز احساس نارضايتی
شغلی در بين کارکنان تشديد و تمديد شود.
بررسی و شناخت علل و عوامل نارضايتی شغلی براي کسانی که مديريت يا سرپرستی کارکنان را بر
عهدهدارند ،بسيار ضروري و حياتی است؛ زيرا آنان قبل از هر اقدامی ،بايد در انجام وظايف مديريتی خود
از اين عوامل و نيازمنديها آگاه باشند تا بتوانند با تأمين آنها ،رضايت حداکثري افراد تحت مديريت خود
را فراهم آورند.
بررس یی آس یيبش یناسییانهاي که پيرامون آموزشوپرورش انجام و بر اسییاس آن برخی از مشییکالت،
کمبودها و نارسییايیهاي مزمن آن فهرسییت شییده اسییت ،بهخوبی خالءهاي بزرگ و ضییعفوقوتهاي
سياستگذاري آن را آشکار میکند؛ مسائلی که همچنان پس از سپريشدن دورهها و سالهاي متمادي،
سايه سنگين آن برسر نظام آموزشی کشورمان احساس میشود .مسائلی از قبيل ديوانساالري ،ايستايی،
تحولناپذيري ،انتقادناپذيري ،ابهام در اصول ،مبانی و اهداف ،حضور کمرنگ انديشمندان ،صاحبنظران و
نظريهپردازان ،سیییطح نازل تربيتمعلم و جايگاه و منزلت نازل معلم ،حافظهمحوري و مدرکگرايی ،نگاه
غيرعلمیبه جايگاه آموزشوپرورش ،توسییعه نامتوازن منابعانسییانی ،نبود هماهنگی و تعامل سییازنده ميان
آموزشوپرورش و نهادهاي ديگر ،مثل نهاد خانواده ،صداو سيما ،دانشگاه ،حوزه و غيره ،سياستزدگی در
سطوح مختلف مديريتی ،چالشهاي سنت و مدرنيته ،جهانی شدن و کمبود ف ضا ،امکانات و تجهيزات
آموزشیییتربيتی ،از جمله مهمترين اين چالشها و آسیيبهاسییت (جهاددانشییگاهی )1384 ،که بیترديد
بسییياري از آنها به سییوء مديريت ،بهويژه چگونگی تربيت و نگهداشییت منابعانسییانی و ناتوانی در جلب
رضیییايت حداکثري آنان بر میگردد .اين امر سیییبب شیییدهاسیییت تا آموزشوپرورش نتواند از پويايی،
تحولخواهی و تحولآفرينی الزم برخوردار با شد و خدمات خود را ،متنا سب با ساير تحوالت اجتماعی و
فرهنگی ،به جامعه و مخاطبان اصلی خود ارائه کند.
اگر يکی از اهداف اصلی هر سازمان را تالش براي ارتقاي کيفيت محصوالت و ارائه خدمات بهينه به
مخاطبان و مشییتريان بدانيم ،که بیترديد آموزشوپرورش هم از اين قاعده مسییتثنی نخواهد بود؛ تالش
605

براي افزايش رضیییايتشیییغلی ،در اولويت و صیییدر امور سیییازمان قرار خواهد گرفت .اين کار باعث
برانگيختهشییدن بيشییترکارکنان و در نتيجه افزايش فعاليتها و تالش بيشییتر براي ارائه خدمات بهتر و
تحقق اهداف سازمان می شود .همه اين موارد با برنامهريزي دقيق و توجه حداقلی به منافع هر دو طرف
سازمان و کارکنان ،با «طراحی نظام نگهداشت بهينه منابعانسانی» ،قابل پيشبينی و انجام است .با توجه
به اينکه محصوالت آموزشوپرورش ،تربيت انسانها ،بهعنوان باالترين و ارزشمندترين سرمايه اجتماعی
است ،وظايف و مأموريتهاي سازمانی آن را ،در مقايسه با ساير سازمانها ،بيشتر و سنگينتر میکند.
بیترد يد آموزشوپرورش براي رسییی يدن به چنين هدف بزرگی ،در در جه اول ن يازم ند معل مانی
واجدصییالحيت ،ماهر ،توانمند ،باانگيزه و سییرشییار از اميد و انرژي اسییت .براي اينکه او بتواند از حداکثر
ظرفيت و توانمندي خود در مدرسییه و کالسدرس اسییتفاده کند ،اسییاسیییترين اقدام ،برآورده سییاختن
نيازهاي اوليه و حداقلی وي در زندگی است تا ،بدون دغدغه و با حداکثر توان و رضايتمندي باالتر ،بتواند
وظايف و مأموريتهاي خود را به خوبی و با موفقيت انجام دهد.
هرچند عوامل و زمينههاي درون و برون سییازمانی فراوانی ،بهعنوان «عوامل تأثيرگذار بر نگهداشییت
بهينه منابعان سانی» وجود دارد ،ولی بهبود روابط سازمانی ،به سازي محيطکار و نگهدا شت مطلوب آن،
داراي سهم و اثرگذاري بي شتر و به نوعی تبيينکننده مراحل و کارکردهاي مديريت بهينه منابعان سانی
آموزشوپرورش اسیییت ،ولی در اين پژوهش ما ناگزيريم به برخی از مهمترين و تأثيرگذارترين آنها ،به
شرح زير ،اشارهاي گذرا داشته باشيم:
 .1تأثیر معیارها ،چگونگی انتخاب و بهکارگماری
«گزينش» را عمل يا فرآيند نظاممند بررسی صالحيتها و توانمنديهاي داوطلبان استخدام يا ورود
به سییازمان و برگزيدن آنان بر اسییاس مالکها و معيارهاي مشییخص و «بهکارگماري» را مجموعهاي از
فعاليتهاي يک سازمان پس از «گزينش» افراد شايسته ،توانمند و واجد شرايط علمی ،اخالقی و حرفهاي
تعريف کردهاند که پس از ا ستخدام در منا سبترين جايگاه سازمانی ،براي کمک به سازمان در د ستيابی
به اهداف آن ،انجام میشود( .عابدينی)1393 ،
البته ،دا شتن شاخصها ،مالکها و معيارهاي عينی و دقيق ،براي بکارگيري منابعان سانی مورد نياز
در سازمانها ،جزء الزامات و ضرورتها ست که اعمال آن ،شرط ا صلی جذب و بکارگيري آنان قلمداد
میشود و افراد فاقد اين صالحيتها ،نبايد تحت هيچ شرايطی استخدام شوند.
در کشیییور ما ،از آغاز انقالب اسیییالمی تاکنون ،اين فرآيند از طريق واحدهاي گزينش سیییازمانها
طراحی و اجییییییییرا می شود؛ ليکن عملکرد واحدهاي گزينش ،به ويژه در سازمانهاي آموزشیتربيتی و
پاسخ به اين پرسش که آيا اين هدف در عملکرد واحدهاي آن دنبال شدهاست يا نه ،416نياز به ارزيابی و
 - 416آسیب شناسی عملکرد تربیتی واحدهای گزینش بدواستخدام سازمانهای دولتی پس از انقالب اسالمی
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بازنگري علمی دارد .بیترديد از عوامل ديگري که تأثير مستقيمی بر نگهداشت بهينه منابعانسانی دارد و
بدون توجه به سيا ستها ،اهداف و فرآيند جذب ،ا ستخدام و بهکارگيري بهينه آن و در يک کالم ،بدون
توجه متوازن به همه مؤلفههاي مديريت منابعان سانی ،ا صوالً نگهدا شت منابعان سانی به سرانجام مطلوب
نخواهد رسيد.
يکی از سازوکارهاي تيلور ،انتخاب دقيق و بکارگماري کارکنان ،با هدف قرار دادن کارکنان شايسته
در جاهاي مناسب بود .به اعتقاد وي در گذشته انسان مقدم بود ،ولی در آينده سيستم بايد تقدم داشته
باشیید( .مقيمی )1395 ،بر اين اسییاس براي بهبود عملکرد کارکنان ،بايد افراد بر اسییاس معيارهاي علمی
انتخاب شیییوند و زمينه آموزش آنان در محيط کار فراهم شیییود .او پيشییینهاد میکند کارکنان بر مبناي
ويژگیها و قواعد علمی به کارگمارده شییوند که شییامل تحصییيالت ،تجربهکاري ،اسییتعداد ،ويژگیهاي
فيزيکی و غيره است.
جستجوي افراد کارآمد و واجد صالحيت در سازمانهاي رشد يافته يا در حال رشد ،از وظايف بسيار
با اهميت و ا سا سی مديران ا ست .سازمانها براي يافتن چنين افرادي بايد تور بزرگتري بگ سترانند تا
اطمينان حاصییل کنند که براي يافتن عالقهمندان ،جسییتجوي کامل و عادالنه و عاقالنهاي انجام دادهاند؛
زيرا هرچه شمار داوطلبان بيشتر و منابع تأمين متعدد باشد ،سازمانها میتوانند کارکنان موردنظر خود
را بهتر و دقيقتر برگزينند .دستيییابی به چنين امر مهم ،نيیازمند برنامیییهريزي راهبردي دقيق و توجه
عميق به تغييرات داخلی و محيطی ا ست .در اين ميان بخش سيا ستگذار جامعه؛ يعنی دولت ،بايد براي
تحقق شاي سته ساالري ،آن را طی فرآيندهاي فرعی شاي ستهخواهی در سطح جامعه و سازمانها و در
عمل شنا سايی و تربيت شاي ستگان ،شاي ستهگماري و نگهدا شت شاي ستهترينها را بهعهده مديران و
متوليان منابع انسانی ،بگذارد.
.2

تاثیر عوامل شخصی و شخصیت کارکنان

ويژگیها و خصوصيات فردي کارکنان از قبيل سن ،جنسيت ،تفاوتهاي فردي ،انگيزشهاي درونی،
توانمنديها و تجارب شیییخصیییی يا به عبارت ديگر؛ شیییخصیییيت افراد از عوامل تأثيرگذار در مديريت و
نگهداشییت منابعانسییانی اسییت که ممکن اسییت در اثر ناتوانی در شییناخت اين ويژگیها ،هر يک از افراد
ت صورات و نگرشهايی متفاوت وگاهی غير واقعبينانه ن سبت به يکديگر دا شته با شند و م شکالتی را براي
خود و سايرکارکنان ايجاد کنند .بسياري از عوامل شخصی ،منابع بالقوه استرس در محيطکار هستند ،هر
چند بهطور ذاتی ،ب سياري از مردم در مقابل ف شارهاي فيزيولوژيکی و روانی آ سيبپذير ه ستند .به طور
کلی شخصيت افراد را میتوان به دو دسته تقسيم کرد؛ گروه «اول» افراد رقابتی ،پر انرژي و هميشه در
فشار زمانی که به همين دليل مستعد استرس زياد ،بيماريهاي قلبی ،فشارخون باال و ساير بيماريهاي
مرتبط با ا سترس و گروه «دوم» در ست بر خالف گروه «اول» ب سيار آرام و کمالگرا ه ستند( .ا ستون،
.)2004
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انگيزش را میتوان بر حسب رفتارهاي بيرونی تعريف کرد .افرادي که داراي انگيزش درونی هستند،
هنگام کارکردن ،نسییبت به کسییانی که انگيزه کافی ندارند ،تحرک بيشییتري از خود نشییان میدهند و
فعاليت بيشتري دارند.
کارکنان برانگيخته ،حالت تنشی دارند و براي از ميان بردن اين تنش به فعاليت زياد و اقدام مناسب
دسییت میزنند .بالطبع هر چه اين تنش بيشییتر باشیید ،براي رفع آن به فعاليتهاي بيشییتري نياز اسییت؛
بنابراين فعاليتهاي شییديد کارکنان ،محرک آنان در کار و رفتار سییازمانی ،ميل به هدفی اسییت که در
نظرشان ارزش و اهميت بيشتري دارد ( .به نقل از استيفن ،رابينز)1378 ،
.3

تأثیر توانمندسازی و ارتقای شایستگیها

کارآمدي و بقاي هر نظام آموزشی تا حدود زيادي به دانش ،توانمندي ،مهارت و تخصصهاي متنوع
منابعان سانی ،به ويژه معلمان آن ب ستگی دارد؛ بنابراين ،هرچه معلمان ،مديران و کارکنان آن از آمادگی،
صالحيت و توانمندي بي شتري برخوردار با شند ،سهم بي شتري در ارتقاي سطح کارآيی سازمان خواهند
داشییت .تيلور معتقد اسییت آموزش کارکنان بايد بهگونهاي باشیید که فرد را بهطور کامل با الزامات جديد
شغلی و روشهاي کار نوين آشنا سازد و نوعی تناسب بين شغل ايجاد کند (مقيمی.)1395 ،
امروزه تمام سازمانهايی که به نحوي از پيشرفتهاي روزافزون و سريع فناوري متأثرند ،براي حفظ
و ادامه حيات خود به انجام تحوالتی ،هم سو با اين پي شرفتها ،در همه ابعاد سازمان خود ،ناگزيرند .در
اين ميان نقطه آغاز همه اين تغيير و تحوالت ،توانمندسازي منابعانسانی است.
در حقيقت توانمندسییازي به معناي اعطاي مسییئوليت و اختيار بيشییتر براي تصییميمگيري ،افزايش
مشارکت ،کنترل فرآيندها و سهيمکردن کارکنان در قدرت ،از عناصر اصلی توسعه راهبردي منابعانسانی
و بخش مهمی از اثربخشییی سییازمانی و مديريت کيفيت ،از جمله يادگيري سییازمانی ،نوآوري ،توسییعه
کارکنان و رضیییايتمندي مخاطبان اسیییت .توانمندسیییازي نقش مهمی در ايجاد و بقاي گروه ،ارتقاي
بهرهوري سازمان ،افزايش سطح انگيزش ،رشد و شکوفايی استعدادها و مهارتها و از همه مهمتر ،افزايش
کارايی منابعانسانی در دستيابی به مزيت رقابتی دارد.
امروزه استانداردهاي يادگيري در سطح جهانی ارتقا يافته است و جوامع براي دستيابی به موفقيت،
نيازمند کسییب دانش و مهارتهاي اسییاسییی در عرصییههاي مختلف زندگی هسییتند .در چنين شییرايطی
ضرورت دارد منابعانسانی سازمانها نيز همسو با تحوالت علمی و متناسب با نيازهاي جامعه ،شايستگیها
و صالحيتهاي حرفهاي و تخصصی خود را ارتقا دهند و زمينه الزم را براي يادگيريهاي مستمر خود و
مخاطبانشیییان فراهم کنند .مطالعات نشیییان میدهد در بسیییياري از کشیییورهاي جهان ،ارتقاي سیییطح
مهارتهاي حرفهاي معلمان و تخ صصگرايی ،به م شارکت بي شتر آنان در فرآيند ت صميمگيري نيز منجر
شده است.
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اگر توانمندسیییازي را فرآيند نظاممندي بدانيم که در آن مجموعهاي از روش ها و اقدامات براي
فراگيري دانش و مهارت ،افزايش انگيزه و تو سعه قابليتها و صالحيتهاي افراد بهکار گرفته و زمينهها و
شرايط مناسب فراهم میشود تا با افزايش شناخت محيطی ،قدرت قانونی ،اختيارات رسمی تصميمگيري،
تعه ّد سیییازمانی و ايفاي نقش مفيد آنان افزايش يابد و ضیییمن مشیییارکت فعال در انجام فعاليت ها،
صیییالحيت هاي الزم را براي حل مشیییکالت ،بهبود فرآيند ،افزايش بهرهوري و در نهايت تحقق اهداف
سازمان ،ک سب کنند(عابدينی ،)1393 ،سوال ا صلی اين ا ست که آيا آموزشوپرورش سازوکارهاي الزم
براي شیییناسیییايی و پرورش افرادي با اين ويژگیها و توانمنديها را فراهم آورده و اراده الزم براي انجام
چنين رسالت خطيري را دارد؟
آموزشوپرورش ،از جمله سازمانهايی است که ،در اين راستا رسالت سنگينی بر عهده دارد؛ اما در
حال حا ضر ،این سازمان فاقد چارچوب ،ساختار و راهنمای عمل براي توانمند سازي منابعان سانی
اسییت .البته در سییالهاي اخير اندک تالشها و اقداماتی درحوزه سییياسییتگذاري ،براي توانمند سازی
منابعان سانی ،به ویژه معلمان مدارس ،انجام شییده اسییت که در صییورت اهتمام بدنه آموزشوپرورش
بهاجرا و نهادينه کردن آن ،میتواند بخش عمدهاي از م شکالت و م سائل مبتال به اين سازمان را مرتفع و
نويدبخش تعالیسازمانی و تحقق اهداف قصد شده باشد.
ارائه دانش و اطالعات مفيد ،و برنامهريزي براي تربيت معلمانی واجد صیییالحيت حرفهاي ،امکان
اتخاذ تصیییميمات مؤثر و مبتنی بر دانايی و امکان برقراري ارتباط مؤثر ميان جامعه و مدرسیییه ،پرورش
سیییطوح پيچيده يادگيري ،به ويژه تفکر خالق ،اسیییتدالل و عمل اخالقی را در دانشآموزان براي تربيت
منییابعانسییییانی مورد نيییاز درآينییده فراهم میآورد .براي تحقق اين امر ،معلمییان نيییازمنیید دانش
آموزشوپرورش(پداگوژی) ،دانش مو ضوعی ،مهارتها و تغییر یا ا صالح نگرشها ،درك عمیقتر
از انسان و کیفیت تحول کودك در جريان رشد ،مهارتهای ارتباطی مؤثر ،اخالق حرفهاي و توانايی
بهروز کردن دانش و یادگیری خود هستند.
برخورداري از دانش وتجربه الزم ،همسیییو با تحوالت حوزه علمی ذيربط و اسیییتفاده از روشهاي
متنوع ،توانايی ايجاد انگيزه در مخاطبان براي يادگيري مداوم ،درک عميق از مسییئوليت و چگونگی ورود
آنان به سییازمان ،توانايی مشییارکت با ديگران و بهرهگيري از تجارب مفيد براي مهارتهاي حرفهاي خود،
شاي ستگیهايی ه ستند که کارکنان براي پا سخگويی به نيازهاي ع صر جديد ،بايد به آن مجهز و ممهز
باشییند .فرآيند معيوب و ناکارآمد گزینش معلمان ،به ویژه محدود بودن دامنه انتخابها ،نبود شییرايط
عادالنه و فر صتهاي برابر براي داوطلبان و بیتوجهی به تکنولوژی آموز شی و فناوري نوين اطالعات و
ارتباطات در دروس تربيت معلم ،تأکيد بيش از حد بر انتقال معلومات و محفوظات ،آنهم صییرفاً از طريق
کتاب درسییی ،به جاي بهرهگيري از محيطهاي متنوع يادگيري ،اسییتفاده بيش از حد از روشهاي صییرفاً
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گفتاري براي انتقال دانش( سند ملی آموزشوپرورش )1387 ،از چالشهاي ا سا سی نظام تعليموتربيت
است که به استمرار و تعميق مشکالت اين حوزه دامن زده است .با ملحوظ داشتن اين مسائل و با توجه
به چالشهاي توانمندسازي ،میتوان آن را در سازههاي زير مشخص و تعريف کرد :يلوان وان آ
توانمند سازي منابعان سانی و تربيتمعلم ،به عنوان « سازه ارتباطی»؛ در اين رويکرد توانمند سازي
فرآيندي اسییت که یك مدیر از طريق آن سییعی دارد قدرت خود را ميان زيردسییتانش تقسییيم کند؛
بنابراين توانمندسییازي را میتوان به معناي تفویض اختیار تلقی کرد .با اين حال «کانگر

وکاننگو»417

معتقدند چون تق سيم قدرت تنها راه توانمند سازي کارکنان ني ست؛ لذا الزاماً نمیتواند به توانمند سازی
کارکنان منجر شود؛ از اينرو ،بايد به توانمندسازي از زاويه مفهوم «انگیزشی قدرت» 418نيز توجه کرد
(محمدي .)1380 ،توانمند سازي منابعان سانی و تربيت معلم ،به عنوان « سازهانگیز شی»؛ «مک کللند»
مدعی اسییت افراد به طور طبيعی ميل به قدرت و تحت کنترل درآوردن سییايرين دارند .انگيزه قدرت در
افراد ،زمانی ار ضا می شود که آنها فکر میکنند دارای قدرت بوده و میتوانند به هنگام رویارویی
با حوادث ،موقع یت ها یا افراد مختلف ،از خود واکنش نشییان ده ند .از این منظر ،ف عل
توانمند سازی به معنای «توانافزایی» 419ا ست؛ لذا توانافزایی را عبارت از ایجاد شرایط الزم
برای ارتقای انگیزش افراد در انجام وظایفشییان از طریق پرورش «خودکارآمدی»420یا کاهش
«احساس بیقدرتی» در آنها تعریف میکند( .کانگر و کاننگو)1998 ،
توانمندسییازي منابعانسییانی و تربيت معلم ،به عنوان « سازه شناختی»؛ «توماس و ولتهووس»
توانمندسییازی را در سییطح تجزیه و تحلیل وظایف بهکارگرفتهاند .آنها با عاريت گرفتن از اصییطالح
«انگیزش درونی کار» 421ا بداعی «بریف و آ لداگ» 422توانم ندسیییازي را به عنوان فرآي ند افزایش
انگیزش درونی در انجام وظيفه تعريف کردهاند(توماس و ولتهوس )1990 ،تيلور ويژگی هاي مديريت
ت مامع يار را در قدرت مغزي ،آموزش ،دانشتخصیییصیییی ،م هارت يدي ،تدبير ،انرژي ،عزم و جرأت،
در ستکاري ،ق ضاوت ،عقل سليم و تندر ستی میداند و معتقد ا ست زمانی که «دانش» محور کار ا ست،
دستورات صادره بايد بر مبناي دانش تخصصی باشد ،نه پست سازمانی .در چنين شرايطی ،تضاد بهوجود
نخواهد آمد ،چرا که هر کارمند در حوزه تخصیییصیییی شیییغلی خود تنها يک رئيس دارد؛ ضیییمن آنکه
هماهنگی در اهداف و روحيههمکاري حاکم بر مديريت علمی ،مانع از بروز تضیییاد خواهد شییید(مقيمی،
.)1395
.4

عامل روابط انسانی و تفاوتهای آن در سازمانها
417 - Conger & Kanugo
418- Mc Clelland

419 Enabling
420 Self – Efficacy
421-work Intrinsic Motivation
422- Brief & Aldag

610

امروزه سازمانهاي آموزشی ،به واسطه تعدد ،تنوع و گستره نيازهاي بشري و فرصتهاي يادگيري،
مفهوم و سيعتري ن سبت به گذ شته پيدا کردها ست و هر سازمانی را شامل می شود که ر سالت ا صلی آن
آموزش ،انتقال دانش ،تغيير نگرش يا افزايش مهارت اسییت .اين سییازمانها با توجه به ماهيت و سییطح
آموز شی که ارائه میکنند ،از يکديگر متمايز می شوند ،اما ويژگی م شترک همه آنها سروکار دا شتن با
عامل ان سانی ا ست .روابطان سانی و ايجاد هماهنگی بين منابعان سانی در سازمانهايآموز شی ،بهويژه در
مدارس ،تنها بخ شی از کاربرد اين علم در سازمانهاي مذکور و براي تحقق اهداف آن ،از اهميت خا صی
برخوردار است .در حقيقت رهبري مؤثر ،بهويژه رهبري سازمانهايآموزشی عمدتاً در روابط مثبت انسانی
تجلی پيدا میکند.
از ديدگاه سيستمی ،سازمانهايآموزشی جزء نظامهاي باز و پويا محسوب میشوند؛ بهگونهاي که بر
سیییاير نظامهاي اقتصیییادي ،اجتماعی و فرهنگی تاثيرگذار بوده و متقابالً از آنها تاثير میپذيرند .يکی از
بارزترين تفاوتهاي نظامهايآموز شی با سازمانهاي ديگر ،اين ا ست که برونداد نظامآموز شی ،درونداد
منابعان سانی ساير بخشها را ت شکيل میدهد؛ لذا ارزيابی عملکرد اين نظامها ،بهويژه ارزيابی بيرونی آن،
میتواند نشانگر ميزان موفقيت يا شکست سازمانهاي آموزشی در تحقق اهداف خود باشد.
عبدالهی و همکاران ( )1389براي برقراري روابط انسییانی در سییازمانهاي آموزشییی بهاصییولی چون
رعايت شأن وکرامت انسانی ،عدالت در رفتار و برخورد با ديگران ،ارتباط سازنده ،هدفدار بودن و استمرار
در برقراري ارتباطها ،توجه به زمان و موقعيت ،شییفاف بودن ،سییازگاري مثبت ،واقعبينی ،فرهنگمدار و
زمينهمدار بودن ،توجه به تفاوتهاي فردي و پرهيز از پيشداوري ،تأکيد دارند.
.5

عامل شایستگیها 423و ثبات مدیریت

طبق تعريف ارائه شییده از سییوي جامعه بينالمللی عملکرد( )ISPIشییايسییتگی ،به مجموعه دانش،
نگرش و مهارتهايی گفته میشود که کارکنان را قادر میسازد طبق استانداردهاي موردانتظار ،بهصورتی
اثربخش ،فعاليتهاي مربوط به شغل خود را ،انجام دهند.
در تعريفی ديگر؛ به مجموعهاي از ارزشها ،اخالق ،عالئق ،نگرشها ،تجربهها ،خ صو صيات زيربنايی،
هيجانات ،قابليتها و توانمنديهاي فردي و جمعی مرتبط با شغل ،دانش ،مهارتهاي شناختی و عملی،
رفتارهاي قابل مشییاهده و به اثبات رسییيدهاي گفته می شییود که منجر به عملکرد مؤثر فرد و ارائه نتايج
موفقيتآميز می شود و افراد را قادر می سازد فعاليتهاي مربوط به شغل خود را به صورتی اثربخش و با
موفقيت ،طبق استانداردهاي تعيين شده ،انجام دهند (عابدينی .)1393 ،در واقع شايستگیها ،الگويی را
ارائه میکنند که نشاندهنده عملکرد برتر در شغل مربوط و وظايف محوله است.

. Competency
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مزايا و فوايد بسییياري درگسییترش سییريع رويکرد شییايسییتگیمحور و بهکارگيري آن در برنامههاي
تو سعه کارکنان ،نهفته ا ست .شاي ستگیها ،مزاياي متفاوتی براي سازمانها و مديران در سطوح مختلف
دارند و سازمانها نيز به داليل گوناگونی ،نظير انتقال رفتارهاي ارزشمند و فرهنگسازمانی ،عملکرد مؤثر
براي همهکارکنان ،تأکيد بر ظرفيتهاي افراد(به جاي شییغل آنها) به عنوان شییيوه کسییب مزيت رقابتی،
تقويت رفتار هاي تيمی و متقابل ،از آنها اسیییتفاده میکنند .در حقيقت بعد از مقاله مهم الولر()1994
« شايستگی» در سازمانها بسيار اهميت يافتهاست .وي سير تحولی سازمانها را براساس تحليل شغل و
شییايسییتگی بررسییی کرد؛ به گونهاي که امروزه بسییياري از سییازمانها« ،روشهاي مديريت منابعانسییانی
مبتنی بر شییايسییتگی »424را بهکار میبرند .البته با وجود کاربرد وسییيع و روشهاي گوناگون بهکارگيري
آن ،به نظر میرسیید ،هنوز شییايسییتگیها از لحاظ مفهومی ،نياز به تفسییير و توضییيح بيشییتري دارد .در
راهبردهاي شغلی ،مفهوم شايستگیهاي محوري ،به عنوان شيوههاي راهبردي و مزيتهاي رقابتی برخی
از سازمانها بيان می شود ،در حالی که منابعانسانی ،برتعاريف استخدام ،انتخاب و توسعه شايستگیهاي
فردي تمرکز دارد .در ديدگاه نخسیییت ،شیییايسیییتگیهاي کليدي که توسیییط پرالد وهامل( ) 1990ارائه
شدها ست ،بر مقولههاي راهبردي تمرکز دارند که سازمان را به صورت يک کل درنظر میگيرند؛ اما در
ديدگاه دوم ،تمرکز بر افراد و منابعانسانی است که در حال رقابت براي ابراز ارزشهاي خويش هستند .با
تأمل بيشتر در تعاريف مربوط چنين به نظر میرسد که شايستگی همانند چتري است که هرآنچه را که
به صورت م ستقيم يا غيرم ستقيم بر عملکرد شغلی افراد تاثير دا شته با شد ،در بر میگيرد و بيانگر آن
ا ست که افراد چگونه بايد وظايف خود را انجام دهند يا در شرايط خا

در برابر پديدهها واکنش ن شان

دهند يا رفتار کنند.
به عبارت ديگر ،شايستگی تصويري از انسان رشد يافته را نشان میدهد که براي انجام يک شغل ،از
هر جهت ،آمادگی و تبحّر کامل دا شته با شد .زمانیکه از شاي ستگی سخن به ميان میآيد ،منظور همه
منابعانسانی ،اعم از مدير ،معلم و ساير کارکنان سازمان است که بدون توجه به شايستگیهاي مديريت،
امکان توجه بايسییته به اين موضییوع ميسییور و ممکن نخواهد بود .از نظر رابرت کرننز ،حداقل سییه عامل
عمده براي موفقيت مدير وجود دارد که وي آن را در قالب فرمول «فرصییت *425انگيزه* 426

توانايی»427

ارائه میکند که به نظر «مک کللند» اگر اين سه عامل در هم ضرب شوند ،يک فرمول اصولی براي توفيق
مديريت فراهم میآورند و موفقيت مدير ،به ترکيب متناسب اين سه عامل بستگی دارد (مقيمی.)1395 ،
براساس بررسیها و مطالعات صاحبنظران ،مجموعه مهارتها و شايستگیهاي مديران در خوشههاي
اصلی ،هوش شناختی ،هوشعاطفی ،خودمديريتی ،هوشاجتماعی ،آگاهیهاي اجتماعی و مديريت روابط،
424

. Competency-Based HRM Practices
-Opportunity
426
-Motivation
427
-Ability
425
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قابل تقسییيمبندي اسییت که هر يک از آنها زيرخوشییههاي متعدد و متنوع ديگري هم دارد .در حقيقت
شايستگی نوعی نگرش نظاممند به کارکنان دارد که همه آن ويژگیها ،مهارتها و نگرشها ،اثربخشی در
انجام وظايف و م سئوليتها را شامل می شود .بهاين ترتيب ،شاي ستگیها را میتوان ابعاد رفتاري تلقی
کرد که کامالً بر عملکرد شغلی تاثير دارد.
.6

نقش توجه به شأن و کرامت انسانی

اگر کرامت ان سانی را ارزشهاي فطري يا شاي ستگیهاي ذاتی يک ان سان بدانيم که بهعنوان مبناي
فل سفی و قانونی حقوقب شر به ر سميت شناخته شده ،با ماهيت و هويت او به وجود آمده و با آن عجين
شدهاست ،ارزش و احترامی که يک انسان ،از آن جهت که انسان است ،دارا بوده و به هيچ وجه از او سلب
شدنی نيست و در برخورداري از اين ويژگی ،رنگ ،نژاد ،جنسيت ،مذهب ،عقيده و . . .نيز تأثيري ندارند،
لذا به خودي خود اهميت و ارزش داشتن صفات پسنديدهاي چون شرافت ،سخاوت ،صداقت ،جوانمردي
و کرامت ،نمود عينی بيشتري پيدا میکند( .عابدينی)1394 ،
در واقع کارکنان توانمند ،فهيم ،هوشمند و واجد صالحيت رگهاي حياتی ارزشمند سازمان هستند
که خون سرخ و مواد حيات بخش را در جان و روح آن جاري و ساري کرده و بقاي سازمان را ت ضمين
میکنند که در صورت شنا سايی و توجه به کرامت ذاتی آنها ،قلب سازمان همواره با ن شاط و سرزنده
خواهد تپيد و احياناً اگر بيشتر در اداي حق افراد کوتاهی يا کرامت آنان خدشهدار شود ،مسلماً سازمان،
توان ،پويايی و اثربخشی خود را روزبهروز بيشتر از دست خواهد داد.
.7

عامل ایمنی و سالمت محیطکار

انسییان حتی در دوران غارنشییينی و زمانی که از ابزارهاي سیینگی يا شییاخههاي درخت براي تهيه
مايحتاج خود ا ستفاده میکرده ،کموبيش به فکر حفظ جان و مراقبت از سالمت خود بودها ست؛ يعنی به
نوعی ايمنی و سیییالمت در اولويت و کانون توجه فردي و جمعی آن زمان نيز قرار داشیییت و مردم به آن
اهميت میدادند .در ابتداي تأسییيس سییازمانها ،از اين اصییل بديهی و مهم غفلت شییده بود و مديران
سازمانها چندان به آن اهميت نمیدادند و گاهی اوقات به صورت يک وظيفه تکميلی از م سئوليتهاي
عمومی آنان فرن می شد .با تمام پي شرفتهايی که در اين زمينه انجام گرفته ا ست ،امروزه نيز بهاعتقاد
بع ضی از مديران بکارگيري يک متخ صص يا م سئول ايمنی و سالمت ،براي پا سخ به اين نياز ا سا سی و
رفع مسئوليت و عمل به هرتعهدي در اينخصو

کافی است.

تحقيقات در استراليا نشان دادهاست ،بيش از  80درصد مديران ،در زمينه ايمنی و سالمت کارکنان
آموزش نديدهاند .اين عامل و تأمين ن شدن منابع کافی از جانب کارفرمايان براي پو شش قوانين ايمنی و
سالمت ،از مهمترين مشکالت در اين کشور ا ست .اين امر نشان میدهد که تفکر اغلب کارفرمايان بدون
تغيير مانده و اکثر بهبودها به علت فشیییارهاي خارجی بوده اسیییت .البته بايد توجه داشیییت که در اکثر
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کشیییورها ،از جمله ايران ،گروهها و سیییازمانهايی براي نظارت بر ايمنی و سیییالمت وجود دارند که به
کارفرمايان براي ارتقاي سطح ايمنی و سالمت فشار میآورند.
ايمنی و سالمت در محيط کار يکی از عوامل اصلی ايجاد رضايتمندي و از ارکان تأمين امنيتشغلی
است که از دو جنبه فيزيکی و روانی قابل بررسی و ارزيابی است.
محيطکار بايد از نظر فيزيکی مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به نوع کار ،تعداد کارکنان ،اهداف و
محدويتهاي سازمان و با ا ستفاده از شيوهنامهها ،فنون و ا ستانداردهاي م شخص ،ايمنترين محيط را
براي آنان بهوجود آورد.
از جن به روانی معموالً خود کارک نان مورد تو جه قرار میگير ند و ع مده تمرکز در اين روش بر
چگونگی کاسییتن فشییار روانی و اسییترس نامطلوب از کارکنان اسییت که در اين زمينه ،شییيوهنامهها و
رويههايی ارائه شییدهاسییت تا بهوسییيله آنها بتوان کارکنان را از نظر روحی و روانی براي کار آماده کرده و
موجبات رضايتشغلی آنها را فراهم کرد.
ف شارهاي ع صبی نا شی از رفتارهاي نادر ست مدير يا کارکنان ،حقوق و د ستمزد پايين ،نبود امنيت
شغلی ،ناپايداري و دگرگونیهاي سازمان ،ميزان و سرعتکار و محيط فيزيکی نامنا سب .از عوامل ا صلی
تهديد بهداشیییت روانی و تأثيرگذار در کيفيت زندگی شیییغلی اسیییت که مديران ،بدون توجه به آنها،
نمیتوانند محيطشغلی امن ايجاد کنند.
آسيبها و بيماريهاي مرتبط با کار ،موجب ت ضعيف منابعانسانی سازمان و ايجاد اختالل در سطوح
پايين سییازمان میشییود که اين عوامل ،عالوه بر زيان مالی ،سییبب ناتوانی سییازمان در نگهداري کارکنان
توانمند میشییود .ايمنی و سییالمتشییغلی تنها براي رعايت حال و به نفع ديگران نيسییت؛ بلکه يکی از
جنبهها و عوامل ضییروري و اسییاسییی بهرهوري هر سییازمان اسییت و اگر سییازمانها بتوانند نرخ حوادث،
بي ماري ها و اسیییترس هاي نامطلوب شییی غل را کاهش ده ند ،کيف يت زندگی کاري بهبود پ يدا کرده و
اثربخشتر خواهد شد.
وظايف و فعاليتهاي مديران منابعان سانی با ايمنی و بهدا شت کار پيوند ا سا سی دارد و هر غفلتی
ممکن اسییت خسییارتهاي جدي براي سییازمان بهبار آورد .اگر مديران سییازمان تدابير الزم براي افزايش
ايمنی و شرايط بهداشتی کارکنان اتخاذ کنند ،افراد کمتري دچار صدمات جسمی يا روحی خواهند شد.
در حقيقت خسارتهاي مالی و معنوي گزافی که از نارسايی ايمنی و بهدا شت کار سرچشمه میگيرد ،به
تنهايی دليل ب سندهاي براي توجيه برنامههاي به سازي محيطکار ا ست .هدفهاي به سازي و ضع ايمنی
کار در درجه نخست متوجه حفظ و ارتقاي سالمت کارکنان و به تبع آن ،کاهش هزينههاست.
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امروزه ،با توجه به اهميت موضیییوع سیییالمت کارکنان ،نياز به مديريت در دسیییتيابی به روشهاي
من سجم براي بهبود شرايطکار بيش از پيش اح ساس می شود و بيماريها و حوادث نا شی از کار به يکی
از دغدغهها و نگرانیهاي اجتماعی جامعه کارکنان و د ستاندرکاران م سائل بهدا شت و ايمنی محيطکار
تبديل شدهاست .عالوهبر عوامل مربوط به فرهنگ عمومی در حوزه ايمنی و بهداشت ،میتوان اجرا نشدن
قوانين و مقررات مربوط و کمبود آموزش ،فقدان برنامهريزي و توجه ناکافی به بهدا شت حرفهاي و ايمنی
کارکنان ،بهويژه در اغلب واحدهاي صنعتی ،را از جمله داليل باال بودن ميزان حوادث و بيماريهاي ناشی
از کار برشمرد.
.8

تأثیر فرهنگ سازمانی و محیط فیزیکی
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فره نگسییییاز مانی را ن ظامی از ارزش هاي م تداول ،عوا مل ملموس و غير ملموس ،ادرا کات و
اسییتنباطهاي مشییترک يا مجموعهاي از کنشها و فرض یيات اسییاس یی و سییودمند کارکنان يا الگويی از
مفروضات بنيادي تعريف کردهاند که معتبر شناخته شده و موجب تفکيک دو سازمان از يکديگر می شود
و اعضییاي آن براي روبهرو شییدن منطقی با مسییائل سییازمان و حل درسییت آن ،سییازگاري با محيطهاي
بيرونی ،د ستيابی به وحدت ،تکامل و ان سجام داخلی ،آن را ايجاد کرده ،بهعنوان روش صحيح آموخته و
به اع ضاي جديد انتقال میدهند .به عبارت ديگر ،همان طور که براي افراد ،شخ صيّت (بهمعنی سل سله
ويژگیهاي ثابت و پايدار) تعريف می شود ،براي سازمانها نيز میتوان شخ صيّت تعريف کرد(.عابدينی،
)1393
فرهنگ سازمانی به منزله شخ صيّت هر سازمان و مجموعهاي از جهتگيريهاي م شترک ا ست که
سازمان را يکپارچه نگه دا شته و هويت ممتازي به آن میدهد؛ يعنی همان بخش نانو شته ولی مح سوس
سازمان يا آن چيزي که بهعنوان يک پديده در ست و موردنياز ،به اع ضاي تازهوارد آموزش داده می شود.
به عبارت ديگر ،سازمانها هم مانند ان سانها میتوانند محافظهکار ،خلّاق يا تر سو با شند .بی .اچ .گيلمر
( )1966نيز «جوسازمانی را ويژگیهايی میداند که يک سازمان را از ساير سازمانها متمايز میسازد و بر
رفتار و نگرشهاي کارکنان در سییازمانها تاثير میگذارد» .در حقيقت با مرور اجمالی تعريف مربوط ،می
توان گفت تقريباً تمامی پژوهشییگران از فرهنگسییازمانی بهعنوان مجموعهاي از ارزشها ،باورها ،عقايد و
هنجارهاي مشترک حاکم بر سازمان ياد میکنند؛
«استيفن رابينز» نقش سه عامل را در حفظ و نگهداري منابعانسانی و ارتقاي فرهنگ سازمانی مؤثر
میداند :گزینش (شیییناسیییايی و جذب افرادي که براي انجام موفقيتآميز کار موردنظر ،دانش ،اطالعات،
مهارت و توانايیهاي الزم را داشته باشند) ،مدیریتعالی سازمان (گفتار ،کردار ،هنجار و معيارهاي مديران
ارشد که دستبهدست میشود و پس از طی سلسله مراتب ،به همهجاي سازمان میرسد) و جامعهپذیری
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(سییازگاري افراد با فرهنگ سییازمان يا جامعه و پذيرش و پايبندي به آن) .در اين ميان مسییئله مهم اين
است که افراد با فرهنگسازمانی خو بگيرند و آن را رعايت کنند.
شییرايط و ويژگیهاي سییازمان ،نظير نظافت و پاکيزگی ،چشییمانداز خوب و دلپذير ،فضییاي کافی،
تجهيزات متنا سب و کافی براي انجام وظيفه و تدابير اتخاذ شده براي آ سايش و آرامش کارکنان و انجام
بهينه کار ،در ايجاد روحيه مثبت در آنان تأثير غيرقابل انکاري دارد .اين شرايط در محيطهاي آموزشیی
که با پرورش ا ستعدادهاي کودکان و نوجوانان سر وکار دارد ،از اهميت م ضاعفی برخوردار ا ست ( صافی،
.)1386

.9

رضایتشغلی و نارضایتی ازکار

موفقيت هر سازمانی ،تا حدود زيادي ،به روحيات ،مهارتها ،تالش و از همه مهمتر و ا سا سیتر ،به
انگيزه و رضايتشغلی منابعانسانی آن بستگی دارد .به عبارت ديگر ،کارآيی سازمانها با منافع و کارآمدي
منابعانسیییانی عجين شیییده و سیییخت گره خورده اسیییت ،ارائه خدمات و بروز رفتار و عملکرد مطلوب
منابعان سانی ،در را ستاي اهداف سازمان ،هم م ستلزم انگيزه و هم انگيزانندههاي در ست و بهموقع ا ست؛
اين امر جز از طريق شناسايی علل بیانگيز بودن و نارضايتی کارکنان و تالش براي ايجاد محيطیمطلوب،
جلب رضايت و هدايت رفتار کارکنان بهسوي تحقق اهداف سازمانی،حاصل نمیشود.
در حقيقت رضايت شغلی ،يعنی نگرش کلی فرد نسبت به شغل ،وظايف و سازمانش .بنابراين بديهی
ا ست کارائی و کارآمدي سازمان در گرو وجود کارکنان واجد صالحيت ،باانگيزه ،توانمند و کارآمد ا ست،
چون به تعبير محبی( )1378کارمند خوشیییحال يک کارمند کاراسیییت و يک کارمند خوشیییحال بايد با
شغلش ارضا شود.
از ديدگاه مديريت ،يکی از مهمترين چالش هاي موجود سیییازمان ها ،ايجاد احسیییاس و افزايش
ر ضايتمندي در ميان کارکنان ا ست؛ اين اح ساس عامل مهمی در موفقيت يک سازمان ا ست و بر ميزان
کارائی و اثربخشی فعاليتهاي آنان تأثير مستقيمی دارد .از اينرو ،شناخت عوامل تشکيل دهنده احساس
ر ضايتمندي از شغل ،نقش ب سيار مهم و تأثيرگذاري در روند موفقيت فعاليتهاي سازمان دارد (مقدم،
)1390
براي رضايت شغلی ديدگاههاي مختلفی وجود دارد که با توجه به اهميت آنها ،به شرح بعضی از آنها
میپردازيم .به عنوان مثال نظريه «الک» رضايت شغلی را احساسی تعريف میکند ،که از ارزيابی شغل به
عنوان عامل ت سهيل کننده در ر سيدن به ارزشهاي شغلی وي حا صل می شود و ر ضايت شغلی را در
برگيرنده چهار عامل تو صيف میکند .اين عوامل عبارتند از .1 :پاداش ،به معنی حقوق و شرايط ارتقا .2
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زمينه شیغلی به معنی شیرايط و مزاياي شیغلی .3عوامل و روابط انسیانی با همکاران و سیرپرسیتان و .4
ويژگیهاي شغل.
توجه به پيامدهاي نار ضايتی از شغل؛ نظير غيبت ،جابجايی ،ترک محلکار و تأثير آنها بر سازمان و
افزايش هزينههاي سییازمانی از يک سییو و اثرات بد روحی و جسییمی ناشییی از آن بر سییالمت کارکنان و
احتمال کاهش بهرهوري آنان ،از سییوي ديگر ،ما را به شییناخت اهميت موضییوع و اهتمام بايسییته براي
برطرف کردن آن رهنمون می سازد .نارضايتی شغلی میتواند زمينه ساز کمکاريها ،پيدايش دشواريهاي
انضباطی ،کارکردهاي حداقلی و ديگر مشکالت متعدد سازمان باشد .يکی از راهکارهاي اساسی براي حل
اين مسیاله هميشیگی ،عالوه بر جذب ،تأمين ،تربيت و توانمندسیازي و برنامهريزي دقيق و اصیولی براي
اعتالي فرهنگسیییازمانی ،از طريق مديريت علمی و نظاممند ،نگاه به منابعانسیییانی به مثابه مهمترين
سرمايه سازمانهاست.
ايجاد رضیییايتمندي و تالش براي افزايش آن در کارکنان يا حداقل جلوگيري از نارضیییايتی آنان ،از
جمله تدابير بايسیییته و تالش هاي حداقلی و اقدامات مفيد مديريت براي حفظ و نگهداشیییت مطلوب
منابعانسانی است .هر چند ديدگاهها و پرسشهاي گوناگونی در اين زمينه مطرح است؛ ولی ناگريزيم در
اين پژوهش تنها به نظرها و يافتههايی اشاره کنيم که در نگهداري بهينه منابعانسانی تاثيرگذار است.
براساس نظريه بهداشت سازمانی 429،اقدامات مديريت براي اداره امورکارکنان را میتوان به دو گروه
اصلی تقسيم کرد :اقداماتی که باعث کاهش نارضايتی و اموري که باعث افزايش رضايت کارکنان میشود.
براسییاس اين نظريه ،رفتارهايی که باعث کاهش نارضییايتی میشییود ،عامل ايجاد بهداشییت سییازمانی و
اقداماتی که ايجاد ر ضايت میکنند ،عامل انگيزهکار بي شتر و بهتر ا ست .نتيجه حا صل از ارائه اين نظريه
آن ا ست که بين عامل ر ضايت و تداوم خدمت کارکنان در سازمان همب ستگی م ستقيم و مثبتی وجود
دارد .بهعبارت ديگر ،هرچه درجه رضايت کارکنان از شرايط کارشان بيشتر باشد ،امکان اينکه محل کار
خود را ترک کنند ،کمتر و هرچه نارضايتی بيشتر باشد ،احتمال بروز رفتارهاي نامتعارفی ،از قبيل غيبت،
استعفا و فرار از محل کار بيشتر خواهد بود.
براساس اين نوع تحقيقات ،کارکنان سازمان را میتوان در چهار گروه مشخص ،تقسيمبندي کرد.1 :
اگر شییرايط محيط مسییاعد باشیید ،در سییازمان باقی میمانند و با عالقه و رضییايت کار میکنند؛  .2اگر
رضايتشغلی نداشته باشند ،در سازمان میمانند ،چون مجبورند که بمانند؛  .3اگر شرايط محيط نامساعد
باشد ،در سازمان میمانند و توقع مساعدترشدن محيط را دارند؛  .4سازمان را ترک میکنند.
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هرچند نبايد ت صور کرد که همهافرادي که سازمان را ترک میکنند ،وجود شان براي سازمان مفيد
اسییت؛ ولی براسییاس پژوهشهاي انجامشییده ،میتوان گفت ،افرادي که رضییايت شییغلی ندارند و باالجبار
شرايط آن سازمان را تحمل میکنند ،بدترين عنصر آن سازمان هستند.
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.10

عامل توجه به نیازهای اساسی

پژوهشییی که براي تعيين آثار رضییايت و نارضییايتی ازکار ،با تدوين اهداف ،سییياسییتها ،راهبردها و
خطمشیهاي سازمان درباره جذب و نگهداشت منابعانسانی ،در سازمان تأمين اجتماعی ،انجام شدهاست.
توجه به سییالمت ،طراوت و شییادابی در نگهداشییت بهينه کارکنان از طريق بسییط و توسییعه مشییارکتها،
همدلیها ،ارتباطات و امکانات رفاهی و ورزشییی را نشییان میدهد که در زير به برخی از امور مورد تأکيد
در اين زمينه اشاره میشود:
یییی تدوين ،تصويب و عملياتی کردن نظام نوين و کارآمد پرداختها ،مبتنی بر شايستهساالري براي
جذب ،نگهداشت و ارتقاي بهرهوري سرمايه انسانی؛
ییییی سامانبخ شی به نظام کمکهاي غيرنقدي و امور رفاهی کارکنان و تعيين چگونگی ا ستفاده از
امکانات رفاهی در سازمان؛
یییی توجه به حفظ و ارتقاي سالمت کارکنان ،از طريق بسط فعاليتهاي جسمانی ،امکانات رفاهی و
ورزشی؛
یییی تدوين نظام حفظ و نگهداري منابعانسانی ،ارتقاي سطح معيشت و تقويت اموررفاهی کارکنان و
بازنشستگان و اعطاي کمکهاي غيرنقدي در راستاي اثربخشی و کارآمدي امور.
با تحليل محتوا و راهبردهاي ساالنه سازمان در باره حفظ و نگهداشت منابعانسانی ،میتوان نتيجه
گرفت که در اين سییالها نيازهاي انسییانی ،نظير رفاهنسییبی ،حفظ سییالمت کارکنان و اعطاي کمکهاي
غيرنقدي ،بهعنوان دغدغه اصلی متوليان سازمان ،همواره مدنظر بوده و هرساله تکرار شدهاست.
منظور از رفاه نسیییبی ،توجه به حداقل هايی اسیییت که به امور کارکنان آرامش معنوي و مادي
میبخشد .نکته مهم اين است که در اکثر کشورها ،مديران شخصاً قادر نيستند براي رفاهنسبی کارکنان
خود تصییميم بگيرند و به رفع نيازهاي ضییروري آنان بپردازند؛ ولی در هر سیطح و ردهاي که باشییند ،اگر
قادر به انجام رفاهنسیییبی براي کارکنان خود نباشیییند ،میتوانند حداقل با اظهار همدردي و حمايتهاي
به موقع از حقوق آنان ،شیییرايطی را فراهم کنند تا همه کارکنان از بيشیییترين حقوق و مزاياي ممکن
برخوردار شوند( .صافی)1386 ،
پس از آنکه کارکنان به کار گمارده شدند ،الزم ا ست چگونگی کار آنان تعيين شود و بر ا ساس آن
حقوق يا دستمزدشان پرداخت شود .اگر خدمت کارکنان رضايتبخش نباشد ،بايد علت آن روشن شود.
اينکار ممکن است به جاي تغيير کارکنان به دگرگون کردن ساختار نظام حقوق و مزايا ،ضرورت آموزش
آنان و لزوم ايجاد انگيزانندهها را موجب شود (دوالن ،شيمول ال .)1375 ،پيشبينی و پرداخت حقوق و
دسییتمزد بر پايه ارزشییيابی شییغلی ،عملکرد و پرداخت مزاياي جانبی غيرمسییتقيم بهکارکنان سییازمان،
میتواند شکل عادالنه خدمات را ترسيم کند.
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اگرچه در سییالهاي اخير تالشهاي فراوان و اقدامات مأجوري در آموزشوپرورش صییورت گرفته و
توجه و دقت قابل مالحظهاي براي تأمين امکانات رفاهی حداقلی و تسیییهيالت الزم براي کارکنان انجام
شده است؛ ولی عمالً روشهاي اجرايی مؤثر و رضايتبخشی ديده نمیشود و هنوز بين نيازها ،خواستهها
و وضعيت مطلوب زندگی کارکنان ،فاصله زيادي مشاهده میشود.
.11

تأثیر منابع مالی و ساختار اداری

براي رسییيدن به جايگاه قابل پذيرش ،مانند بسییياري از موقعيتهاي ديگر ،عالوه بر روشهاي معمول و
مرسییوم ،بهرهگيري از تجارب و راهکارهاي کشییورهاي توسییعهيافته جهان که در اين زمينه داراي تجربههاي
گرانبها و موقعيت ممتازي هسییتند ،میتواند راهگشییا باشیید .تيلور بر اين باور بود که «محرکهاي

مالی»430

کارکنان را بر میانگيزد تا تالشهاي کاري حداکثري دا شته با شند؛ بنابراين ،بايد محرکهاي پولی و غيرپولی
(ارتقاي رتبه يا مرتبهعلمی) براي آنان فراهم شییود (مقيمی .)1395 ،در بسییياري از کشییورها ،از جمله ژاپن،
دا شتن «گواهينامه معلمی» نخ ستين شرط انت صاب معلمان مدارس ا ست؛ لذا داوطلبان شغل معلمی بايد در
امتحان تعيين صییالحيت حرفهاي که هيئت آموزش وپرورش ايالت يا شییهرداريها بهعمل میآورند ،شییرکت
کنند .پس از توفيق در اين آزمونها ،زمينه براي اسییتخدام آنان در دوره تحصییيلی مورد درخواسییت ،فراهم
می شود .آزمون تعيين صالحيت حرفهاي معلمان شامل م صاحبه ،آزمون کتبی و شفاهی ،اطالعات عمومی
داوطل بان ،م هارت ها و توانم ندي هاي حر فهاي آ نان در زمي نه روش هاي تدريس و توا نايی ها و قابل يت هاي
تخ ص صی آنها ست .عالوه برآن ،از معلمان ورزش و هنر ،آزمون عملی وکارگاهی نيز به عمل میآيد .انت صاب
معلمان در مدارس غيردولتی هم توسییط مديريت يا شییوراي مدرسییه صییورت میپذيرد و همه معلمان پس از
استخدام ،بهعنوان کارکنان ارشد دولت محلی محسوب می شوند .لذا ميزان حقوق معلمان مدارس دولتی اين
کشور ،براساس دو عامل «تحصيالت» و « سابقه خدمت» تعيين می شود .اگرچه ميزان حقوق معلمان مدارس
ابتدايی و دوره اول و دوم متوسطه باهم متفاوت است ،ولی حقوق همه معلمان داراي تحصيالت يکسان ،برابر
است .هر سال ميزان افزايش حقوق ،براساس قانون افزايش حقوق معلمان مدارس دولتی ،تجديدنظر می شود
تا قدرت خريد و سیییطح رفاه مادي معلمان تقويت شیییود .عالوهبراين ،هر دو سیییال يکبار از ارتقاي پايه نيز
برخوردار می شوند .در اين ارتباط به معلمان شايسته ارتقاي اضافی داده می شود .همه معلمان ،عالوه برحقوق
ماهانه ،ازکمکهاي غيرنقدي ،کمک به خانواده ،کمک هزينه تطبيق با هزينه زندگی ،کمک هزينه مسیییکن،
کمک هزينه رفت و آمد و پاداش برخوردارند .پادا شی که هر سال سه بار به معلمان داده می شود ،معادل 5
برابر حقوق ماهانه هر معلم اسییت .افزون برتسییهيالت مالی ياد شییده ،تمام معلمان از مزاياي ديگري اسییتفاده
میکنندکه «انجمن کمک متقابل به مدارس» دراختيار آنان قرار میدهد ،که اين کمکها عبارتاند از مزايا
وکمکهاي کوتاهمدت ،شییامل هزينههاي بهداشییتی ،زايمان ،وامهاي اضییطراري و غيره و مزاياي بلند مدت،
مانند مقرري ساالنه ،بازنشستگی ،مقرري از کارافتادگی و نظاير آن .درسالهاي اخير ،شوراي مرکزي آموزش
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وپرورش ژاپن ،باتوجه بهاين ا صل که هيچ تغيير و تحولی در نظام آموزشوپرورش صورت نمیگيرد ،مگرآنکه
از همکاري و همراهی معلمان توانمند ،شاي سته و با سطح ر ضايتمندي باالتري برخوردار با شد ،د ست به
اجراي طرحی در جهت ارتقاي کيفيت برنامههاي مراکز تربيتمعلم و فراهم سازي امکانات رفاهی بي شتر براي
معلمان زدهاست.
در طرح جامع منابعانسانی آموزشوپرورش(عابدينی ، )1394 ،فصل نگهداشت و ارتقا ،که به منظور
تحول در نظام مديريت منابعانسییانی تدوين و در کميسییيون منابعانسییانی آموزشوپرورش نيز بررس یی و
تأييد شیییده اسیییت ،درخصیییو

خدمات رفاهی و درمانی ،به راهبردها و راهکارهاي اجرايی زير اشیییاره

شدهاست:
 .1تأمين امنيت ،پايداري شغلی و افزايش حمايتهاي حقوقی و قضايی از کارکنان؛
 .2گ سترش ارتباط و تعامل سازنده و ب سيج امکاناتعمومی و ا ستفاده از ظرفيتهاي ساير د ستگاهها
براي رفع نيازها و مشکالت آموزش وپرورش در نگهداشت و ارتقاي منابعانسانی؛
 .3ايجاد هماهنگی و وحدت رويه بين نهادهاي اداري ،دفاتر ستادي ،د ستگاههاي اجرايی و واحدهاي
آموزشی براي نگهداشت مطلوب منابعانسانی؛
 .4گسیییترش حمايت هاي هدفمند مادي و معنوي ،توسیییعه منابع درآمدي نيروها ،از طريق ارتقاي
توانمنديها ،مهارتها و تخصصها و شأن و منزلت اجتماعی کارکنان ،به نحوي که درآمد آنان از متوسط
درآمد سايرکارکنان دولت بيشتر باشد (متناسب سازي حقوق و دستمزد منابعانسانی آموزش وپرورش با
دستگاههاي فرهنگی مشابه)؛
 .5متناسییبسییازي وظايف و مسییئوليتهاي منابعانسییانی با اختيارات آنان در بهرهمندي از پاداش و
تنبيه؛
 .6رتبهبندي منابعان سانی با سنجش دورهاي صالحيتهاي حرفهاي و تخ ص صی و تاثير نتايج آن در
ارتقا ،افزايش حقوق و مزايا و ادامه فعاليت رسمیکارکنان.
.12

نقش هویت 431سازمانی

سازمانها بهخودي خود ،چيزي جز سازهها ،ساختارها و چند تکه آهن ،آجر ،م صالح و مجموعه قواعد بیروح
نيسییتند و اين منابعانسییانی اسییت که موقعيت و جايگاه آنرا در جامعه تعيين و اهميتاش را تبيين میکند.
بدون شییک ،هويت ،اعتبار و جايگاه هر سییازمان ،مسییتقيماً بهکيفيت ،توان علمی و اجرايی منابعانسییانی آن
وابسته است .نگاهی گذرا به جغرافياي منابعانسانی در سازمانها ،نشان میدهد که همواره سازمانهاي پويا،
کارآمد و اثربخش از کارکنان و مديران شايسته ،توانمند و خالق بهرهمند بردهاند.
اشکال بزرگی که معموالً در بسياري از سازمانها مشاهده میشود ،ضعف يا سوء مديريت در زمينه نگهداشت
منابعان سانی ا ست که بیتوجهی به اح ساس تعلق و هويت سازمانی ،بخش مهمی از آن به شمار میرود؛ امري
. Identity
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که بهدليل غلبه جنبههاي ان سانی آن در آموزشوپرورش ،ن سبت به مديريت ساير سازمانها ،نمود بي شتر و
اهميت مضیییاعفی يافتهاسیییت ،لذا مسیییأله هويتسیییازمانی و احسیییاس تعلق بهآن ،بخش مهمی از مديريت
منابعانسانی و ابزار راهبردي براي رسيدن به اهداف و چشمانداز محسوب می شود؛ لذا توجه و تمرکز دقيق بر
اين امر میتواند به ارتقاي کيفيت سازمان کمک و حيات آن را تضمين کند.
هويت را برآيند مجموعهاي از ارزشها ،باورها ،گرايشها ،صییفات ،اعمال و خصییوصییيات اسییاسییی يا کيفيات
همسییانی میدانند که به وضییوح بر ماهيت و «يگانگی» فرد يا گروه داللت و او را در يک ظرفزمانی و مکانی
معين ،بهطور م شخص از ساير افراد يا گروهها قابل شنا سايی و متمايز می سازد(عابدينی )1393 ،اين ويژگی،
بينش يا گرايش درونی ،زمينه باور پذيري (ايمان) و تکوين اراده (تصیییميم معطوف بهعمل) را در وي فراهم
میآورد و با عمل و تکرار آن ،به تدريج هويتش را شیییکل میدهد .در حقيقت ،همانطور که هويت فردي
موجب شنا سايی و تمايز فردي از ديگري می شود ،هويت سازمانی نيز و سيله شنا سايی و سبب «تمايز» يک
سازمان از سازمانهاي ديگر ا ست .با اين و صف ،هرچه نظر و ارزشهاي فرد در باره شغل ،وظايف شغلی و
جايگاه سازمانیاش با نظر و ارزشهاي ديگران تفاوت کمتري داشته باشد ،همگرايی بيشتر و در صورت وجود
تفاوتهاي م شهود ،احتمال ايجاد ابهام نقش و در نتيجه اختالل در ايجاد هويت سازمانی بي شتر خواهد بود(.
نيلیپور و ديگران) 1393 ،
اگرچه تعيين اهداف و تدوين چ شمانداز رو شن براي سازمانها و تبيين آن براي کارکنان ،يک چالش قديمی
و همي شگی ا ست ،ولی اگر سازمانها اين شجاعت و ج سارت را در تدوين و بيان ارزشها دا شته با شند و
مخاطب آن را نيز توجيه و ذهناش را روشییین کنند ،میتوان اميدوار شییید که تالشهاي سیییازمان در جهت
دسیییت يابی به در جات عالی ،ثمربخش و مف يد خوا هد بود .الب ته اين راهبرد ،عالوهبر اي جاد و افزايش انگيزه
کارکنان ،تا حدود ز يادي موجب بهبود نتايجمالی و معيشیییتی نيز میشیییود ،زيرا اگر کارکنان بدانند که در
راستاي هدف بزرگتري حرکت میکنند ،بهترين عملکرد و نتايج را ارائه خواهند کرد.
به طور خالصییه هويتسییازمانی سییازههاي زيربنايی در رويدادهاي سییازمان ايجاد میکند و بهعنوان راهکاري
مطلوب و انگيزشی درونسازمانی ،چهارچوبی براي اداره سازمان ارائه و از همه مهمتر ،نقش محوري در تنظيم
هنجارهاي رفتاري اع ضاي آن ايفا میکند و موجب می شود که ا ستخدام ا ستعدادهاي برتر آ سانتر شود و به
عامل نهفته بسياري از رفتارهاي سازمانی تبديل میشود.
هرچند برر سیهاي زيادي انجام ن شده و نظريههاي معتنابهی در مورد هويت سازمانی وجود ندارد ،ليکن اغلب
پژوهشهاي انجام شده مؤيد تأثير هويتسازمانی بر نگهداشت منابعانسانی آنان است که رايجترين آنها نظريه
«چنی» است که به سه بعد عضويت ،وفاداري و شباهت اشاره دارد؛ بدين معنی که هويت سازمانی بر افزايش
عزتنفس ،رضییايتمندي شییغلی و وفاداري کارکنان اثر مثبت میگذارد ( شییاهرودي )1390،و يکی از عوامل
اساسی در ايجاد تعلق و دلبستگی کارکنان براي هويت بخشی سازمانی آنان است که نقش سازنده مديران در
622

ارتباط با کارکنان سییازمان تعيين کننده و ميان انتخاب نوع سییبکهاي رهبري ،از الويت خاصییی برخوردار
اسییت(سییپهوند و ديگران )12394 ،البته عزتنفس نيز متقابالً باعث افزايش رضییايتشییغلی می شییود(گاطع
زاده .)1391،در حقيقت میتوان گفت که هويتسیییازمانی از سیییازوکارهاي نمادين براي ترويج و تثبيت يک
هويت ممتاز و برجسته است و سبب به وجود آمدن خودتنظيمی کارکنان و عامل تاثيرگذاري براي دستيابی
به اهداف عملکردي ،جذب و نگهداري اسییتعدادهاي برتر ،کسییب شییهرت و ايجاد امنيت ذهنی در سییازمان

میشود و به افراد براي مواجهه با موقعيتهاي ابهام آميز کمک میکند.
 .13نقش ارزیابی عملکرد(کنترل و نظارت)
اگر چه يکی از وظايف مهم و اصیییلی مديران ،ارزيابی عملکرد کارکنان اسیییت؛ ليکن نبود معيارها،
استانداردهییییییییییییا و شيوههاي آن نظاممند و عملی براي ارزيابی عملکرد و همچنين ذهنی ،شخصی و
سییليقهاي بودن برخی از روشهاي ارزيابی و ارزشییيابی يا باورهاي غلط مديران ،باعث پيچيدگی اجراي
صحيح آن و بییروز مشکالت مختلف براي سازمان میشود.
بهمنظور کسب اطمينان از اثربخشی ارزيابیعملکرد ،مديران منابعانسانی بايد با آگاهی از مالحظات
قانونی به اجرا و هدايت تمام جنبههاي نظام ارزيابیعملکرد بپردازند .اهميت و نقش روشهاي مشییخص
در نظام ارزيابی عملکرد اين امکان را فراهم آوردهاست که از رابطه فرادست و زيردست ،ويژگیهاي شغل
و اطالعات الزم را براي ارزشيابی فراهم آورند و بر پايه آن تصميمهاي مربوط به ارزشيابی گرفته شود .با
اسییتفاده از روش تجزيه و تحليل سییلسییله مراتبی  AHPکه روش خاصییی در ارزيابی عملکرد ،محسییوب
میشیییود ،عالوه بر جلوگيري از خطاهاي احتمالی در نظام هاي قضیییاوتی و ارزيابی عملکرد ،میتوان از
مزاياي برخورداري از مدل خا  ،با تأکيد بر منطق تعريف شییده ،اسییتفاده کرد .بنابر مطالب ياد شییده،
ارز يابیعملکرد م نابعانسیییانی از اهم يت ويژهاي برخوردار اسیییت .سییینجش عملکرد ،بهعنوان يکی از
کارکردهاي مديريت منابعانسانی ،مستلزم مالکها و معيارهاي دقيق ،معتبر و متناسب است« .مهمترين
هدف هرسازمان ،دستيابی به باالترين سطح بهرهوري ممکن يا بهرهوري بهينه است»(ساعتچی.)1382 ،
درحقيقت ارزيابی عملکرد ،فرآيند برر سی ،سنجش و مقاي سه مهارتها ،م سئوليتها ،کو ششها و
شییرايط محيطکار و فعاليت هر يک از کارکنان سییازمان توسییط يک مدير ،در فواصییل يا دورههاي زمانی
معين است ،تا نقاط قوت و ضعف آنان شناسايی و ارزش و اهميت نسبی و درجه کفايت و لياقت آنان ،از
لحاظ انجام وظايف محوله و قبول مسیییئول يت ها ،تعيين شیییود و پس از اطمينان از کسیییب حداقل
استانداردهاي عملکرد ،با استفاده از معيارها و ضوابط مورد سنجش ،به آنان پاداش داده شود .در ارزيابی
عملکرد ،هم مدير و هم زيرد ست م شارکت دارند ،حال آنکه نظام ارزيابی عملکرد شامل خطم شیهاي
سازمانی ،مقرّرات و منابع پشتيبانی کننده فعاليت است( .عابدينی))))1393 ،
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در طرح جامع منابعانسییانی(عابدينی )1394 ،خطمشیییها و راهکارهايی براي ارزشییيابی پيشیینهاد
شدهاست که اشاره به برخی از آنها؛ از قبيل طراحی و استقرار « نظام نظارت و ارزيابی خا

و مستقل»

با رويکرد «کيفيتگرايی»« ،برانگيزانندگی»« ،بهبود و ارتقاي سطح شايستگیها» و «افزايش بهرهوري»،
متناسب با وظايف و ويژگیهاي شغلی منابعانسانی در آموزشوپرورش ،خالی از فايده نخواهد بود.

پيشينه پژوهش
ر سام ( )1393مقالهاي با عنوان «برر سی نقش برنامهريزي و چالشهاي مديريت منابعان سانی در
يادگيري و توسییعه راهبرد سییازمانها در بخش دولتی» دارد که در آن تأکيد شییده اسییت ،افزايش
پيچيدگی و تغيير در محيطکاري ،تغيير ترکيب نيرويکار ،جهانی شدن ،تحوالت سياسی و غيره سبب
خواهند شد تا برنامهريزي منابعان سانی در آينده به وظيفه خطيري تبديل گردد .روندها و تغييرات در
بافت جمعيتی ،ابعاد اجتماعی و شيوههاي مديريتی منابعانسانی ،سازمانها را با دشواري و چالش روبرو
کرده است ،بهگونهاي که واحدهاي مربوط نمیتوانند با نگرشهاي پيشين ،مأموريت خود را انجام دهند.
سییاختارهاي بروکراتيک ،تخصییصگرايی ،تمرکزگرايی ،تأکيد بيش از حد بر نيروي جسییمی کارکنان،
ساعاتکار انعطافپذير و نظاير آن در دنياي پر شتاب امروز کمرنگ و موجب چالشهاي ا سا سی شده
اسییت که مديران منابعانسییانی در سییازمانهاي کشییورمان نيز از آنها بینصییيب نماندهاند .البته فقدان
يکپارچگی در پرداختها ،نارسییايی يا عدم شییفافيت شییرح وظايف و شییرايط احراز ،هدر رفتن منابع،
کمانگيزگی يا بیانگيزگی کارکنان ،سازمان را رفتهرفته از رسيدن به هدف خود دور میکند.
مرادي( )1393مقالهاي با عنوان « ضرورت و اهميت نيازسنجی در توسعه مديريت منابعانسانی» را
در کنفرانس مديريت تحول و نوآوري در توانمندسازي مديران ارائه کرد .او در اين مقاله تأکيد کرده است
که اهميت دادن به منابعانسییانی ،به عنوان اسییاس و محور کار ،فعاليت سییازمانهاسییت .رشیید دانش،
مهارت و ايجاد تغيير و تحول در انجام وظايف کارکنان ،از جمله اموري ا ست که سازمانها را از دو
بعد اقت صادي و اجتماعی ياري میر ساند و از بعد اقت صادي ،آن را کارآمدتر و اثربخشتر میکنند و از
بعد اجتماعی نيز ،باعث باالرفتن رضايت مراجعان و استفادهکنندگان از خدمات سازمان میشود که اين
امر نهايتاً منجر به بهبود و افزايش عملکرد منابعانسییانی و کارآمدي سییازمان میشییود .از طريق
نيازسنجی ،خواستهها مشخص می شود و برحسب اولويت براي حذف يا کاهش آنها اقدام می شود .اين
امر از طريق تحليل هزينه فايده صورت میگيرد؛ بدينمعنا که تمام فوايد و هزينههاي مادي ،معنوي،
اجتماعی و اقتصادي حاصل از برآوردهشدن يک نياز در آينده محاسبه می شود ،در اين حالت اگر معلوم
شییود برآوردهشییدن نيازي ،بيش از همه فايده و در عين حال ،هزينه کمتري دارد ،به عنوان اولويت
اصلی انتخاب میشود .در انتخاب نيازهاي اساسی تأکيد میشود تمام افراد ذينفع مشارکت داده شود و
خواستههاي آنها نيز حتیاالمکان مدنظر قرار گيرد.
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رضیییايی اقدم( )1393مقالهاي با عنوان «ميزان تاثيرپذيري ارتباطات سیییازمانی از منابع قدرت
مديران» با هدف ،برر سی ارتباط بين منابع قدرت مديران و اثربخ شی ارتباطات سازمانی در ادارات
ورزش و جوانان ا ستان آذربايجانغربی به چاپ ر ساند .جامعه آماري آن شامل تمام مديران و کارکنان
ادارهکل و ادارات تابعه ورزش و جوانان ا ستان آذربايجان غربی بوده ا ست .نتايج تحقيق ن شان داد که
بين منابعقدرت ،تخ صص ،مرجعيت ،پاداش و قانون با اثربخ شی ارتباطات سازمانی رابطه م ستقيم و
معنادار و بين منبعقدرت اجبار با اثربخشی ارتباطات سازمانی ،رابطه معکوس و معنادار وجود دارد.
زارع ( )1393در پژوه شی با عنوان «برر سی چالشهاي مديريت منابعان سانی در ايران» به تو سعه
منابعانسییانی و چالشهاي پيش رو پرداخته اسییت .او در مقالهاش که به شییيوه کتابخانهاي و بررسییی
تحليلهاي نظري صورت گرفته ا ست ،چالشهاي فراروي مديريت منابعان سانی در ايران بهطور کلی در
دو بخش چالشهاي محيطی ،شییامل جهانیشییدن ،فناوري ،مهاجرت ،تحريم ،فشییارهاي سییياسییی،
تح صيالت ،اقت صاد ،حذف سازمان مديريت و برنامهريزي و چالشهاي درون سي ستمی ،شامل سرمايه
فکري ،تغيير انتظارات کارکنان ،فقدان نگاه اسیییتراتژيک ،نقص نظام عملکردي منابعانسیییانی ،بیثباتی
مديريت ،هدفگذاري رقابتی ،به جاي هدفگذاري راهبردي برر سی کردها ست .در ادامه ،براي واکنش
سريع مديريت به اين م سائل ،راهکارهايی نظير تربيت کارکنان ،آموزش ،ارتقاي سطح تفکر مديريتی،
تقويت ، MISمهندسی مجدد ،بازبينی روشهاي پرداخت حقوق و راهکار  SHRMارائه کرده است.
پناهی و همکاران( ،)1391در مقالهاي با عنوان «شیییايسیییتگی هاي منابعانسیییانی و رابطه آنها با
اسییتراتژيهاي منابعانسییانی» به شییايسییتگیها و چگونگی ارتقاي آن پرداخته اسییت .اين تحقيق که
اسیییتراتژيهاي کسیییبوکار بر راهبردهاي منابعانسیییانی تأثير مثبت و مسیییتقيم دارند .در نتيجه
ا ستراتژيهاي ک سبوکار و منابعان سانی ،شاي ستگیهاي منابعان سانی را به صورت م ستقيم تحت تأثير
قرار میدهند .همچنين نشیییان داد که راهبرد تمايز در مقايسیییه با اسیییتراتژي رهبري هزينه ،با
شاي ستگیهاي منابعان سانی رابطه قويتر و من سجمتري دارد .بنابراين بر ا ساس اين يافتهها پي شنهاد
می شود که سازمان مربوط ا ستراتژيهاي ک سبوکار و منابعان سانی خود را هم سو سازد ،در جذب و
مديريت ا ستعدادها دقت کند و به منابعان سانی خود ،براي ک سب شاي ستگیها ،کمک کرده و از آنها
حمايت کند.
رمضانيان و همکاران( )1393پژوهشی با عنوان « بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازي منابعانسانی
در شرکت نفت و گاز غرب» انجام دادهاند .نتايج آن ن شان داد عواملی که بر توانمند سازي منابعان سانی
در سیییازمانها اثرگذارند( ،مانند سیییبک رهبري ،ارتباط ،شیییايسیییتگی ،ارزشهايسیییازمانی ،نيازها،
اخالق سازمانی) از اين شش عامل ،چهار عامل آن موجب توانمند سازي منابعان سانی می شوند و عامل
اساسی و مهمی در توسعه و بقاي سازمانها به خصو
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در بازارهاي رقابتی بهشمار میآيند.

پيدايی و همکاران( ،)1389مقالهاي با عنوان «طراحی مدل تعالی منابعانسییانی در سییازمانهاي
دولتی ايران با ا ستفاده از تکنيک دلفی فازي» در مجله پژوهشهاي مديريت به چاپ ر ساندهاند .هدف
اين مقاله ارائه مدلی مناسییب براي ارزيابی ميزان تعالی منابعانسییانی ،با توجه به ويژگیهاي خا
سازمانهاي دولتی در ايران ا ست تا بدينو سيله زمينه را براي تو سعه سرمايههاي ان سانی و اجتماعی
سازمانها فراهم آورند .براي انجام اين پژوهش ،عالوه بر مطالعه ا سنادي از تکنيک دلفی فازي براي
پااليش مؤلفهها ،معيارها و زير معيارها استفاده شده است .اين نظرسنجی در سه مرحله انجام گرفته و
نتايج هر مرحله با استفاده از فرمولهاي مدل «چنگ لين» پااليش شده است .مدل تعالی منابعانسانی
در چهار بعد 15 ،مؤلفه و  57معيار طراحی شده و بهعنوان مدل پي شنهادي جهت آ سيب شنا سی
منابعانسانی و جايزه ملی تعالی منابعانسانی در سازمانهاي دولتی ايران ارائه شده است تا بدينوسيله
سازمانها بتوانند ضمن تحليل وضعيت موجود و بهينهکاوي ،از تجارب موفق ساير سازمانها ،در ارائه
طرحها و اقدامات استفاده بهينه کند.

بحث ونتيجهگيري
مهمترين هدف هرسییازمان ،دسییتيابی به باالترين سییطح بهرهوري ممکن يا بهرهوري بهينه اسییت.
امروزه ارتقاي جايگاه ،توسییعه نقش و تالشهاي هدفمند براي تاثيرگذاري کارکنان سییازمانها ،بهويژه از
منظر ارزشییی ،به يک جنبش فرهنگی تبديل شییدهاسییت و اين سییرمايه مهم که در تربيت کودکان و
نوجوانان تاثير شگرفی دارد ،به مديريت باثبات و رهبري خردمندانهاي نياز دارد که پس از توانمند سازي
افراد و اسییتقرار کارکردهاي مهم مديريت منابعانسییانی ،به حفظ و نگهداشییت و افزايش انگيزه کارکنان
اهتمام ويژهاي داشته باشد.
مديريت منابعانسانی امري چند ساحتی و داراي ابعاد گوناگونی ،از قبيل توجه به معيارهاي گزينش،
بکارگماري صیییحيح ،تربيت و توانمندسیییازي ،شیییايسیییتگیها و توانمنديها ،روابطانسیییانی ،فرهنگ
وهويتسییازمانی ،رض یايت شییغلی ،تأمين نيازهاي اسییاس یی ،محيط فيزيکی اسییتاندارد ،منابعمالی کافی،
سییاختار اداري مناسییب ،ايمنی و سییالمت محيط کار ،عوامل شییخصییی ،ويژگیهاي فردي و انگيزش یی و
ارزيابی عملکرد (کنترل و نظارت) است که بیتوجهی به هر يک از آنها میتواند آثار عوامل ديگر را از بين
برده يا کمرنگ و بیاثر کند و پيامدهاي ناگواري براي آن سازمان دا شته با شد .بهعنوان مثال اگر در بين
همه عوامل و مؤلفههاي ا صلی مديريت منابعان سانی ،توجه ويژهاي به شأن وکرامت ان سانی افرادي که در
فرآيند نظام تعليموتربيت ،نقش الگويی را ايفا میکنند ،صورت نگيرد در نهايت همين امر به ظاهر ساده،
نه تنها در نگهداشت مطلوب ،بلکه میتواند حتی ثبات اجتماعی و توسعه همه جانبه کشور را تحت تأثير
قرار دهد؛ بهعبارت ديگر ،به توسیییعه همهجانبه و پايدار يا به بیثباتی و توسیییعه نيافتگی منجر شیییود.
مهمترين م سئله در ايجاد اين تفکر ،در درجه نخ ست ،ارتقاي دانش ،تفکر و باور مديران منابعان سانی در
آموزشوپرورش و انتخاب مديران واجد شايستگیهاي الزم ،به دور از همه ساليق و خواستههاي حزبی و
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گروهی ،ا ست وگام بعدي ،رهبري خردمندانه اين جامعه عظيم منابعان سانی ،برا ساس اين صالحيتها،
قوانين و ايجاد ب سترهاي قانونی جديد و حمايتی بي شتر و از همه مهمتر ،نظام سازي و حرکت م ستمر در
چارچوب اين نظام استاندارد است.

پيشنهادها و راهکارها
با مطالعه و مقايسییه نظريههاي مختلف و مرتبط با مديريت منابعانسییانی و پژوهشهاي ميدانی ،ضییمن ارائه
راهکارهاي پيشییینهادي زير ،بر اسیییاس مؤلفههايی که بيشیییترين تأثير را بر مديريت منابعانسیییانی ،به ويژه
نگهداشت کارکنان آموزشوپرورش دارند ،مدل مفهومی موضوع نيز ارائه میشود:
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7

طراحی و اسییتقرار نظام جامع مشییارکت منابعانسییانی ،با تأکيد بر شییفافسییازي وظايف ،مأموريتها و
مسئوليتها ،توسعه اختيارات مدرسه و مشارکت معلمان و مديران در فعاليتهاي آموزشیتربيتی مدرسه
تدوين ،تصويب و نهادينه سازي منشوراخالق سازمانی منابعانسانی و برگزاري مراسم تحليف براي حسن
انجام وظايف آنان در بدو ورود ،با تأکيد بر تقويت اخالق حرفهاي
طراحی و اسییتقرار نظام پاداش ،جبران خدمات و تسییهيالت رفاهی ويژه معلمان شییاغل در مناطق کمتر
توسعهيافته ،مرزي و مدارس استثنايی
طراحی و ا ستقرار پايگاه جامع اطالعاتی و سامانه يکپارچه و کارآمد مديريت منابعان سانی و ات صال آن به
ساير سامانههاي مديريتی و مکانمحور کشور
تدوين و ا ستقرار نظامهاي يکپارچه مديريت و بهرهوري منابعان سانی در آموزشوپرورش ،با رويکرد توزيع
متوازن ،عادالنه و ثباتبخشی به منابعانسانی
برونسیییپاري هدفمند و عدالت محور خدمات آموزشیییی ،تربيتی و اداري و سیییاماندهی معلمان براي
دورهزمانی حداقل سهساله
ساماندهی منابعانسانی ،با رويکرد ثباتبخشی و تقليل نسبت نيروهاي اداري به کارکنان آموزشی

 )8سییاماندهی کالسها و مدارس کمجمعيت و پرجمعيت ،با رويکرد توسییعه و تقويت مدارس شییبانهروزي و
طرح روستامرکزي ،به ويژه در مناطق کمتر توسعهيافته ،براساس شاخصهاي مصوب
 )9طراحی سازوکارهاي قانونی ارتقاي امنيت شغلی و توسعه حمايتهاي حقوقی ،قضايی و صنفی از معلمان
 )10تدوين ،تصییويب و راهاندازي سییازمان نظام معلمی ،با تأکيد بر واگذاري بخشییی از وظايف غيرحاکميتی
بهمعلمان
 )11ايجاد سازوکارهاي قانونی م شارکت فعال و ح ضور مؤثر معلمان در سازمانها و مجامع سيا ستگذاري و
تصميمگيري
 )12بازنگري و بهروزآوري وظايف ،نقشها و تدوين سازوکارهاي ارتقاي صالحيتهاي حرفهاي معلمان ،تقويت
عوامل انگيزشی و مرجعيت آنان
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 )13حمايت از حقوق معلمان ،با تأکيد بر رعايت قواعد و ارزشهاي اخالقی ،حفظ ارزشها ،کرامت انسیییانی و
احترام به شأن و منزلت آنان
 )14ا ستقرار سامانه و بانک جامع اطالعات بازن ش ستگان ،با تأکيد بر م ستند سازي و بهرهگيري حداکثري از
تجارب آنان
 )15اصالح نظام پرداخت حقوق و مزايا و اعمال مشوقهاي شغلی و استخدامی ،با رويکرد حمايت از نگهداشت
هدفمند استعدادهاي برتر
 )16طراحی و اسیییتقرار نظام پرداخت ويژه معلمان ،براسیییاس شیییايسیییتگی ها و عملکرد آنان ،با تأکيد بر
هم سان سازي با حقوق و د ستمزد اع ضاي هيئت علمی دان شگاهها و مؤ س سات آموز شی ک شور و م شاغل
سخت و تخصصی
 )17تغيير نگرش مديران و سییياسییتگذاران کشییور ،نسییبت به جايگاه و نقش آموزشوپرورش ،بهويژه دوره
ابتدايی ،با تأکيد بر توسعه بهرهگيري از منابع و مشارکت ساير دستگاهها و سازمانها در امر تعليموتربيت
کشور
 )18ارائه ت سهيالت منا سب براي جذب ،نگهدا شت و ماندگاري فزونتر منابعان سانیکارآمد و برقراري الگوي
جبران خدمات و تأمين رفاه منابعان سانی ،متنا سب با شأن و منزلت فرهنگيان ،با توجه به لزوم تماموقت
شدن آنان ،به ويژه در دوره ابتدايی
 )19طراحی و اسییتقرار نظام پاداش و جبران خدمات ويژه معلمان ،با تأکيد بر معلمان شییاغل در مناطق کمتر
توسعهيافته
 )20طراحی و اسیییتقرار نظام خا
(مرحلهاي) آنان از خدمت

بازنشیییسیییتگی آموزشوپرورش ،با رويکرد خروج نرم ،منعطف و تدريجی

 )21اسییتقرار «نظام بيمه درمانی يکپارچه ،کامل ،ويژه و کارآمد» به نحويکه نياز به سییاير بيمههاي تکميلی
وجود نداشته باشد
 )22طراحی سازوکارها و ارائه تسهيالت و خدمات مناسب ،از قبيل تأمين مسکن ،سنوات ارفاقی براي خدمت
داوطلبانه و ماندگاري بيشتر منابعانسانی در مناطقکمتر توسعهيافته ،براساس مالکها و ضوابط مشخص
 )23تمهيد مقدمات و ارائه ت سهيالت ويژه براي دانشافزايی ،ادامه تح صيل و ارتقاي شأن و منزلت فرهنگی و
اجتماعی معلمان
 )24برقراري پيوند نظاممند بين آموزشهاي ضمنخدمت کارکنان با نظام پرداخت حقوق و دستمزد و ارتقاي
آنان
 )25تدوين طرح ساماندهی ساعات کار معلمان و مربيان ،با تأکيد برح ضور تماموقت آنان در مدر سه و انجام
فعاليتهاي تربيتی ،مشییاورهاي و پژوهشییی ،با بازنگري و اصییالح شییرح شییغل ،وظايف و نظام حقوق و
دستمزد و فراهم کردن امکانات و تسهيالت متناسب با حضور تمام وقت آنان
 )26طراحی سازوکارهاي ارتقاي جايگاه مديران مدارس به سطح «مديريت حرفهاي» و اعطاي فوقالعاده شغل
ويژه مديريت مدرسه و ساير انگيزانندههاي شغلی با مشارکت و هماهنگی مراجع ذيربط
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 )27ا ستقرار نظام جامع شاي ستگی و تو سعه حرفهاي منابعان سانی و انتخاب افراد شاي سته به پ ستهاي
مديريت حرفهاي و ارتقاي شغلی و رتبهبندي معلمان براساس آن.

مدل مفهومی نظام مديريت منابعانسانی
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امنیت مدار با عملکرد شغلی کارکنان ،ف صلنامه پژوهشهاي مديريت منابع ان سانی دان شگاه جامع امام ح سين(ع)-222
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" تربيت معلم و پارادايم هاي نوپديد"

خداداد عزيزي :فوق ليسانس فلسفه
چکيده  :روند تحوالت جهانی تربيت معلم در دو دهه  50-60ميالدي تابعی از تحوالت اجتماعی است  .تحولی
که پارادايم هاي نو پديد آن در پرتو تئوري آشوب ،اولين ضربه را بر پيکر پاراديم هاي سنتی مديريت وارد
ساخت  .همچنانکه پديده جهانی سازي و جهانی شدن مبتنی بر سمبل هزاره سوم يعنی الکترونيک و بيولوژيک
موج سوم تحوالت اجتماعی را در آستانه موج چهارم با سمبل نانو تکنولوژي و نانوبيولوژيک قرار داد انچنان پر
شتاب و فزاينده که تمام معارف و معرفت هاي يقينی را به معرفت غير يقينی تبديل ساخت.
در اين عرصه و عصر،حقايق و معارف پلورالستيک (همواره متحول و متکثر) شدند و موجبات تغييرات محيطی
وارزش هاي کليدي سازمانها ) 432(Covening valaesرا فراهم آوردند.
برهمين اساس تاريخ و تاريخ مندي رخدادها و پديدارها  ،مبناي نگاه و نگرش به تربيت معلم و پارادايم هاي
نوپديد شد و اين پيشنهاد به مورد تحقيق در آمد.از آنجاييکه تحوالت معرفتی در بيرون ريختن و بيرون
درآمدن تغييرات محيطی مهم و موثر شمرده شد آن را مقدم فرن کرده و در اين مجال و مقال تربيت معلم
به عنوان يک سازمان ،مورد بررسی تغييرات محيطی قرار گرفت.
ازاين رو در تغييرات محيطی،ارزش هاي کليدي بر استراتژي عملی  ،اهداف فراسازمانی بر اهداف
سازمانی،سرمايه هاي فکري بر سرمايه اقتصادي،فرهنگ گرايی بر ساختار گرايی مقدم و مبين سازمانی فرانوگرا
با ساختاري فراساختارگرا (مجازي،پارندي،بدون مرز) دراين تحقيق بشمارآمدند.
باري محقق حيات ،بالندگی وجاودانگی تربيت معلم را در توليد مثل پارادايم هاي نوپديد که زاده تحوالت
معرفتی اين هزاره است بعنوان مزيت فرارقابتی در پهنه فرهنگ ايرانی اسالمی به پيشنهاد درآورده است .
واژگان  :پارادايم  ،مديريت دانش  ،مديريت اجتماعی  ،اعجاز گران مديريت  ،تاريخمندي  ،فرهنگ ،
مقدمه:

نگاه به تاريخ صد ساله تربيت معلم  .نگاه و نگرش به يک رودخانه جاري و درجريان است نگاه به بازيگران
(عوامل و عناصردرون سازمانی) و تماشاگرانی (عوامل و عناصر برون سازمانی) است که به آن نهال نوپاي تربيتی
مجال بسط و شکوفاشدن را دادند تا تاريخ آن را نه از گذشته ي آن بل از روي ثمرات اجتماعی امروزين (سرمايه
اجتماعی) آن بازشناسند ثمره اي که در پهنه فرهنگ بحسب اعتبار و اصالتش( سرمايه فرهنگی) به رشد و
نمو خود استمرار بخشيد و با اتکا به سرمايه فکري ،زمينه ي تولدو تکثر (توليد مثل) آن نهاد تربيتی را فراهم
اورد.
- 432يادگيري دو حلقه اي و تغيير نرم و پارادايم
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باري در مسير بی انتهاي رشد و توسعه علوم  ،نقطه عطف معدودي ايجاد شد که چرخش و دگرگونی هاي
شگرفی را پديد آورد  .جهانی نيوتونی با نقطه عطف نظريه نسبيت و نظر نسبيت با چرخشی به سوي نظريه
آشوب و بی نظمی طرح هاي تازه را در دنياي علم ايجاد کرد اين تغييرات اساسی  ،دگرگونی هاي بنيادي که
يک حوزه انديشه را با تمام تئوريها  ،مدل و چارچوب هاي ذهنی آن به کنار می گذارد و حوزه ديگري را بنا می
نهد  .تغيير در پارادايم نام نهادند ( الوانی ) 1388 ،439،
حقانيت و درستی بی چون و چراي اين پارادايم ها از سويی رکود و سکون را در نوآوري و خالقيت هاي علمی
بوجود آورده و پويايی دانش را دچار نقص ساخت به همين جهت در ذهن نظريه پردازان و اربابان انديشه اين
وسوسه بوجود آمد که ممکن است پاراديم ها و مجموعه قواعد و علوم متعارف مورد قبول  ،دچار خطاهاي
اساسی است اين ترديد سنت برانداز و تحول آفرين زمينه ي بسياري از تغييرات محيطی و تحوالت اجتماعی
را فراهم اورد وسبب پديدآمدن جامعه اطالعاتی يا جامعه دانايی محور گرديد (( ميسون )) 433دانايی را به شکل
شبکه آب زيرزمينی تشبيه می کند که سبب ايجاد و بقاي آن چيزي می شود که ما بر روي زمين از آن بعنوان
حيات ياد می کنيم.
ايجاد تغييرات بنيادي در جامعه و براي جامعه ايجاب می کرد که" بازانديشی درباره آنچه آموزش و پرورش
بايد عرضه کند و بازسازي نهادهاي آموزشی براي عرضه آنچه از آنها انتظار می رود و باز آفرينی نظام هاي
آموزشی پرداخته شود ( .فريده مشايخ و عباس بازرگان) 23،1385 ،
از اين رودر اين هزاره حيات ،بالندگی وجاودانگی ،سازمان ها رابا پاراديم شيفت و تغيير ارزش ها ي کليدي
روبرو کردکه معلول تحوالت معرفتی و تغييرات محيطی در پهنه فرهنگ بحساب می ايند .اهميت اين مقال
دربازانديشی  ،بازسازي و باز آفرينی غير خطی اهداف فراسازمانی و استراتژي هاي کالن (بوم) و راهبردهاي
توسعه اي ملی و فراملی است که بارويکردي فرهنگ گرايانه به تمامی ره يافت هاي مديريتی و الگوهابی
سازمانی بعنوان مزيت فرا رقابتی مورد توجه قرار داده است.

مبانی نظری پارادایم های نوپدید:

معرفت شناسی ،هستی شناسی  ،انسان شناسی  ،ارزش شناسی
از آنجاييکه دانش طی فرايندي محصول دستاوردهاي نظام هاي فکري و معرفتی است شايسته است در يک
تحليل معرفت شناسی و جامعه شناختی مبانی نظري آن مورد تبيين قرار گيرد تا از مسير وافق چنين نظام
هايی آگاه و مديريت آن براي همگان فراهم گردد در غير اينصورت جهانی خواهيم داشت که تمام اراده ها را
در خود خواهد بلعيد و آدميان محکوم به سر نوشتی خواهند شد که کمترين دخل و تصرف در آن معنا می
يابد از طرفی لوازم آن ،تمام ساختارهاي اجتماعی  ،اقتصادي  ،فرهنگی و غيره را تحت تاثير خود قرار خواهد
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داد.آلن تافلر 434درکتاب" شک آينده "مستقيما به سازمانهايی با ساختار مديريت شبکه اي اشاره نموده و
نتيجه می گيرد که ما هم اکنون سوار بر موج تکنولوژي در حال پيشروي به سوي آينده هستيم اگر خود در
اين مسير حرکت نکنيم در سالهاي آينده بازار هدف و مصرف کشورهاي توسعه يافته قرار خواهيم گرفت
بنابراين اهميت تحقيق  ،آموزش و يادگيري براي سوار بودن بر اين موج بسيار حياتی می باشد
.

اميد می رود مبانی نظري موج سوم و پارادايم هاي نوپديد معرفتی آن  ،مخاطبين را در گستره وسيع از داده
ها و عقايد و مسايل تازه قرار دهد چرا که اين موج ،بنيادي ترين فرضيات ما را متحول می کند.
دوران پست مدرن دوران پست کرشکال هم ناميده اند دورانی که بايد از نقادي عبور کرد به ماوراء نقادي رسيد
دورانی که خدا هيچ جانشينی ندارد و صحنه از هرگونه اصل مستقل و تقدسی خالی شده است ( سروش
)355،1384،
در اين دوران قطعيت و جذميت نظام هاي سنتی ،ضرورت  ،بداهت و کليت ،جاي خود را به ابطال پذيري داد
پوپر 435بيان می کندابطال پذيري صرف نيست که تکليف بقا و زوال نظريه را روش می کند  .بلکه بحث و
مناقشه عرف اهل علم و باالخره پذيرفتن يک مورد بالفعل يک نظريه است که آن را از صحنه علم ( با فراهم
آمدن شرايط ديگر) می راند  (.حبيبی) 187،1386،
درهمين راستا شما با انديشه اي انارشيستی روبرو می شويد که با بهرگيري از همه ظرفيت هاي موجود و
تامالت و انتقادات متفکران فلسفه علم به نقادي بنيان بر افکن درباره اعتبار داده هاي تجربی ميپردازد وي بيان
ميکند که علم ذاتا امري انارشيستی است فايرابند 436در کتاب خود می اورد انارشيسم هرچند شايد فلسفه
جالبی نباشد ولی قطعا درمان بسيار خوبی براي معرفت شناسی و فلسفه علم خواهد بود ( حبيبی)247،1352،
بنظر ميرسد تاريخ علم گوياي دو حقيقت است يکی تالش انديشمندان بيش از انکه به اثبات يک پارادايم
بينجامد به ابطال ان پرداخته شده است  .دوم آنکه ناممکن بودن دستيابی به معرفت يقينی است از اين جهت
راي کوهن 437قابل تامل است وي با رويکردجامعه شناختی ،تحول علمی را در ساختاري پنج مرحله اي تبيين
ميکند  .از فهم واقعيت وارايه ديدگاه ونظرات باعنوان پيشا علم ياد ميکند و علم هنجاري و عادي را داراي الگو
و پارادايم ميداند وبحران و انقالب را در ناتوانی از حل معضالت موجود و ناتوانی از پاسخ گويی به نياز هاي روز
می داند مضافاً ظهور پارادايم رقيب را هم مزيد آن می گيرد (حبيبی ) 220،1352،
آري در ديدگاه کلی ميتوان مختصاتی از معرفت شناسی پست مدرن را برشمرد که به نحوي به ساير ابعاد
معرفتی اين هزاره توجه و اهتمام دارد از آن جمله:

434

Alvin Toffler
Karl popper
436
Paul feyerabend
437
Leonard cohen
435

638

تعقل گرایی:پست مدر نيست تعقل گرايی ابزارانگارانه مدرنيسم را مورد نقد قرار داده و تعقل جوهري و خرد
خود بنيان را به رسميت ميشناسند و هرگونه اعتبار و حجيت گزاره ها را بر اساس ان می سنجند.

زبان :عنصر زبان را که در مدرنيست ابزار تعقل مفاهيم به شمار می رفت را با ترديد همراه ساخت و به گونه
اي که ويت گنشتاين 438اشاره دارد زبان ،معنی خود را از ذهنيات فرد نمی گيرد بلکه مراودات اجتماعی و
فرهنگی معنی زبانی را مشخص می سازند ( الوانی)407،1388،
نسبیت:نسبيت گرايی نشان می دهد از به رسميت شناختن بی اعتمادي به عقل است گويی خاري است که
در چشم فرورفته اما اين دوران خار را به رسميت شناخته است وکوشيده می شود تا به خرد گفته شود که
سرنوشت تو اين است که با اين خار بسازي و زندگی کنی فوکو 439در تاريخ ديوانگی بيان می کند در پست
مدرن دو چيز پرده اش دريده شده است غفلت و يقين ( سروش)362،1384،
خرد و خود باوری :اکثر متفکران پست مدرن بر اين باورند که عقل ذاتا مدعی جهانگستري و فراگيري است
و در نتيجه گرايش به مطلق باوري از دل خود می پروراند به همين گمان خود باوري مدرن و ادعا ي فراگير و
جهان گستري آن ايدئولوژي  ،مناسب براي نظام توتا ليتري است ( شاهرخ حقيقی)1381 ،21 ،
تك منبعی :ليوتار 440می نويسد اکنون تک گويی اين راوي به پايان رسيده است و پسامدرن در واقع به معناي
خال

شدن از زير بار راوي و روايت تک گويی ( تک صدايی و تک منبعی ) می باشد ( لطفی ) 378،1348،

سوژه  :مقصود اين است که گفته ها بر مبناي تجربه شخصی بنا نهاده شده است و به اشياء از ديدگاه خود می
نگريم و شايد ايده ال هاي ما در بردارنده ميزان معينی از عاليق شخصی مبتنی بر داوري است اين مطلب به
يکی از تعاريف سوژه به عنوان خود آگاه و داراي تفکر و احساس نزديک است (گلن )234،1384به عبارتی
واقعيت رنگ باور هايمان و حقيقت رنگ نگاه و نگرشمان به واقعيت می شود.
گفتمان :گفتمان مانند سوژه بسته به اين است که چه کسی آن را به کاري می برد معناي بسيار متفاوتی در
بر خواهد داشت در حالی که گفتمان گاه توانايی تعيين چيزي بيش از قلمرو کلی باز نمودها را ندارند (گلن،441
)263،1386
حقیقت عینی  :پست مدرنيست ها هيچ معيار حقيقی و عينی را باور ندارند و معتقدند جهان از طريق زبان
ظهور می کند و هيچ دانشی نمی تواند دانش واقعی را توصيف کند چرا که معانی ساده وجود ندارد ( احمد
رهنمايی)191،1370،
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در جستجو اصالت  :پست مدرن جستجوي اصالت را کنار می گذارد و از بی اصالتی استقبال می کند بدليل
آنکه پافشاري بر معناي حقيقی پديده ها تصوري خيالی است تنها صورتهاي خا از واقعيت می تواند داشته
باشد زيرا بيرون از مخليه انسانهاي مشتاق وضعيت اصيلی وجود ندارد ( فرانک و بستر)359،1383 ،442
در بحث ارزشها درپسا مدرنيسم بايد گفت بی اعتقادي به هرگونه ارزش به نوعی به عنوان يک ارزش هاي
پذيرفته شده به حساب می آيد نسبيت گرايی به معنی اينکه ارزش امري مطلق و از پيش تعيين شده نيست و
هيچ چيز فی نفسه نمی تواند واجد ارزش باشد چرا که جهان را هدفی نيست که حرکت به سوي آن ارزش
باشد  .از اين رو افراد هستند که ارزش ها را در نظام فکري می آفريند به اين معنا" پست مدرنيسم" را بيشتر
بايد نظام الگو سازي به شمار آوريم که يگانه قوانين اساسی اش اين است که هر شخصی بايستی خود به ارزش
ها  ،ترجيحات ارزشی و رويکرد هايش نظم بخشد (جان آرگيبنز)132،1381 ،443
بنابراين پست مدرن تمام ادعا هاي واقعی بودن را انکار می کند و بيان می دارد که هيچ چيزي نمی تواند
حقيقی باشد چرا که همه چيز ساختگی است نه تاريخ واقعی و نه سنت واقعی وجود دارد اصالت بيش از ساختن
و اختراع کردن نيست لذا تاکيد پست مدرنيسم بر گوناگونی در تفسير شيوه هاي زندگی و در نظام ارزشی،
دقيقا منطبق بر رها کردن اعتقادات به اصالت است.
در روش شناسی ومتد لوژي حاکم بر پست مدرنيسم طبيعی ترين روش مشاهده است اما بيش از مشاهده بر
روش هرمنوتيک تاکيد است  .از اين رو در اين متد که پژوهشگر همواره خود را در برابر يک کل قرار و پيش
فهش را در داوري وارد می کند و با درک واقعيت از درون و بيرون امکان فهم بهتر را براي خود فراهم می سازد
در مکتب پديدار شناسی که هايدگر 444در مقام نزديک شدن به خود اشياء است  ،و معتقد است در امر پژوهش
می کوشيم که پديده ها با پديدار شدن شان به توصيف در آيند تا مرز معينی با ساير پديده ها پيدا کنند و بر
اساس روابط تاريخی و روان شناختی پديدار را دريابند و در پايان متدولوژي ديالکتيک مبتنی بر تز  ،آنتی تز و
سنتز تاکيد است ولی ديالکتيک گاه رنگ خطابی  ،گاه جدلی و گاه رنگ برهانی بخود می گيرد  ( .فرزين بانکی
 ،فريدريش کارل)1378 ، 17-19 ،
انسان شناسی پست مدرن متاثر از معرفت شناسی و هستی شناسی آن دوران است به گونه اي که انسان درمباحث علوم تجربی و انسانی يکه و يکتا تعريف شده و می شود و لذا از تعاريف کلی مبتنی بر ذات گراي فاصله
گرفته و براساس مختصات فردي به ارائه تعريف می پردازد از اين رو پست مدرن به تعداد انسانها تعريف ارائه
می دهد  .در نتيجه "انسان شناسی در اين هزاره همواره در کانون توجه فالسفه تعليم و تربيت قرار داشته
است زيرا از يک سو چگونگی معنا و هدف زندگی تعيين کننده مسير تربيتی اوست و از سوي ديگر کشف اصول
تعليم و تربيت که مستلزم بررسی دقيق جنبه هاي مختلف حيات انسان است ( شريعتمداري) 22،1376،
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آرا انديشمندان پست مدرن خود گوياي است بر اين حقيقت که انسان از منظر هريک از آنان تعريف خاصی وجنبه هاي خاصی مد نظر قرار گرفته است .
فوکو و دريدا 445که نمايندگان اصلی فلسفه پست مدرن هستند بر اين اعتقادند که سخن از" حقيقت انسان وويژگيهاي ذاتی موجودي است که پيچيدگی فراوانی دارد بنابراين تعريفشان بر اساس اوصاف ماهوي اش اگر
ممکن باشد مفيد نيست ( منوچهري )17،1376،
هايدگر 446بر اين نکته تاکيد دارد که "انسان يگانه باشنده است روي زمين که درباره هستی به پرسشگري میپردازند و تفاوت انسان با ساير موجودات ناشی از آن می داند که انسان نه فقط هست بلکه فهمی از آنکه کيست
دارد ( احمدي)250،1382،
همين طور نيچه 447در خصو انسان بيان می دارد که "روح  ،خود ،تفکر جان  ،اراده .........هيچ کدام وجود
ندارند همگی خياالتی هستند و به هيچ کار نمی آيند از اين رو انسان به جاي کشف معناي زندگی به خلق معنا
پرداخته و می پردازد  .وي پس از طرد معناي ما بعد الطبيعی به معناي زمينی و انسانی متوسل شده است (
آشوري)213،1382،
بايد ادغان داشت که انسان پست مدرن بيشتر بر شرايط فرهنگی توجه و تاکيد دارد تا به جنبه هاي روان
شناختی لذا انسان و معنويت و حتی دين رنگ و بوي فرهنگی بخود گرفته است به تعبيري انسان محصول
گفتگو و گفتمان عصر خويش و بازيها و نيروهاي اجتماعی سياسی است از اين ديدگاه هدف زندگی انسان
شکستن ارزش هاي گذشته و ارزش آفرينی دوباره است ( صفدري)44،1378،
تحوالت اجتماعی وآموزشی هزاره سوم
امروزه ما با جامعه اي سرکار داريم که مشخصه بارز آن اين است که دانش  ،آفريننده اصلی هر تحولی به شمار
می رود بگونه اي که هويت آدمی را در گرو خود گرفته و دارد به تعبيري ما آنيم که ميدانيم همينطور بيانگر
تاثير عميق جامعه دانش بنيان و اطالعاتی در فرهنگ و اليه هاي زيرين آن می باشد.
واقعيت آن است که انقالب اطالعاتی يک خصلت جهانی دارد نظام هاي پيچيده و تصميم گيري در جهان
پيشرفته امروز به نظام هاي پيچيده تکنولوژي اطالعاتی و نرم افزارهاي توانمند وابسته است (
منوچهري)41،1380،
از اين رو مقبول ترين جامعه اطالعاتی بر نوآوري فوق العاده تکنولوژي بنا شده است و مفهوم کليدي که پيشرفت
هاي خيره کننده در پردازش  ،نگهداري  ،انتقال اطالعات در واقع به کاربرد تکنولوژي اطالعاتی در تمام زواياي
حيات اجتماعی انجاميده است.
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"سازمان دانش بنيان بعنوان يک نهاد اجتماعی برآمده از رهيافتی از تئوري سازمانها در دوره پسامدرن به شمار
می رود که زير ساخت هاي آن را تکنولوژي وفن آوري هاي نوين عصر اطالعات تشکيل می دهد از ويژگيهاي
اين دوره افزايش قدرت مغز  ،تفکر و تصميم گيري و دگرگونی در ماهيت کار است انتقال کار به خانه  ،تسريع
در امر تصميم گيرندگان براي رقابت و انتقال اطالعات  ،عدم تمرکز سياست و مديريت  ،کوچک و سبک کردن
سازمانها  ،عدم تخصص گرايی  ،تعريف دوباره مقياس ها  ،روابط  ،مفاهيم  ،تکامل فرضيات بنيادي فضا زمان ،
ماده و عليت .................است ( قديمی)21،1383،
دراين تحوالت مراکزآموزشی ودانشگاه مدرن به معناي اخص کلمه از قرن نوزدهم موضوعيت پيدا کرد از کسانی
که در باب دانشگاه مدرن نظريه پردازي کرده است می توان به کانت 1799 448اشاره کرد
از نظر وي دانشگاه روي مفهوم خرد خودبنيان ايستاده است منظور از خردخود بنيان ،عقلی است که انسان با
استقالل کامل عقالنيت بورزد و تعهد ذهنی اش فقط به نتايج غير قابل پيش بينی عقالنيت باشد نه تعهد به
چيز ديگر .لذا کانت دانشگاه را نشانه بشريت جديد ميداندکه از اين طريق ،انسان خردورز و منتقد ابراز وجود
می کند.
هومبولت  1809449نيز در اوايل قرن نوزدهم همين پروژه رادنبال می کند و دانشگاه را به مثابه نهاد تفکر
مفهوم سازي می کند از نظر ايشان علم جديد يک فرهنگ تمام است فرهنگی است براي خود  .لذا دانشگاه
وقتی دانشگاه است که حيات منزه علمی در آن جريان داشته باشد.
ريدينگر 1996 450در کتاب دانشگاه در معرن ويرانی آورده که دانشگاه در دنياي پست مدرن اگر ناگزير شود
به کارايی و بنگاه داري تقليل پيدا کند در معرن انهدام قرار می گيرد زيرا از رسالت هاي اصيل علمی  ،فکري
 ،نقد وروشنگري  ،اکتشاف و خالقيت باز می ماند از اين رو بيان ميدارد دانشگاهی که تمام فکر و ذکرش تدارک
در آمد اختصاصی باشد دانشگاه نيست.
بودريو 451هم در کتاب انسان دانشگاه ( )2001خود به نقد از آموزش عالی فرانسه دست می زند او بحث می
کند که نظام اموزش دانشگاهی ميدان نيروهاست می تواند در خدمت بازتوليد نابرابري هاي سرمايه فرهنگی
باشد و از طريق نظام معانی مسلط نوعی خشونت نمادين بوجود بياورد نظام سلطه بر حوزه درس  ،آموزش و
پژوهش سبب می شود که خشونتی بر افکار و اذهان اعمال شود خشونتی که پليس در خيابان نشان می دهد
يا در زندان ،يک خشونت فيزيکی است اما خشونتی بدتر هست که بر فضاي يادگيري و انديشيدن و فهميدن
می شود  .ليوتار کتابی با عنوان شرايط ما بعد مدرن ( )1979دارد و با عنوان گزارشی درباره دانش نوشته است
که ترجمه فارسی آن با عنوان وضعيت پست مدرن به قلم حسينعلی نوذري است که فردريک جيمسون بر آن
مقدمه زده است در اين کتاب از دانشگاه شالوده زدايی می کند تو ضيح می دهد که هدف دانش در جامعه
ماشينی مبادله کااليی است ارزشهاي مبادله اي بازاربر دانش غلبه يافته است ،درس ميدهيم تا حقوق بگيريم.
448

Immanauel kant
humboldt
450
riddinger
451
bourdieu
449

642

مقاله می نويسيم تا ما را ارتقا بدهد  ،کتاب توليد می کنيم تا بفروشيم و حق تاليف بگيريم  .پژوهش می کنيم
تا گزارشی به کارفرما تحويل دهيم و حق الزحمه اي دريافت کنيم و  ....لذا دانش را با وضعيت بحرانی دچار
کرده است که نقش تدارکاتچی براي نهاد هاي قدرت و ثروت پيدا کرده است و از تفکر انتقادي  ،خالقيت ،
روشنگري و شور زندگی دانشگاهی خبري نيست.
و بستر 2001 452هم از گم گشتگی اهداف دانشگاهی بريتانيا در دنياي پست مدرن سخن می گويد همينطور
اسالوتر و لسالي  1997از سرمايه داري دانشگاهی تحت عنوان کارآفرينی سخن به ميان می اورد.
دلنتی 453در کتاب دانش چالش آميز دانشگاه در جامعه دانش ( )2001چشم اندازي از اميد را جستجو می
کند و با تاسی به آراي هابرمارس )1971( 454دانشگاه را از پشتوانه هاي اصلی دموکراسی و خرد ارتباطی ميداند
اين دو  ،دو عنصري هستند که هابرمارس آنها را از کار مانده هاي طرح ناتمام مدرنيته ميداند و واجد اين ارزش
ميداند که هم چنان طلب و تمنا شوند لذا دانشگاه ها قابليت هايی دارند که می توانند با مواجهه متامالنه از
بحران هاي عصر پسا مدرن عبور کنند و به نقد خودشان بپردازند.
از اين رو دانشگاه ها می توانند از طريق کنش ارتباطی ارتقا يابند و به متن شهر  ،حوزه هاي عمومی  ،فرهنگ
 ،اجتماعات محلی  ،نهادهاي مدنی  ،فضاهاي گفتمانی  ،ارزشهاي مشترک بشري  ،مسايل جهانی  ،منطقه اي
 ،محلی و فضاهاي مجازي چشم بدوزند و وارد شوند( .سيد علی ناظم زاده) 50،1386-53،
اينجاست که باز شدن در هاي دانشگاه به جامعه بميان می آيد و ضرورت دارد مراکز تربيتی و دانشگاهی در
ارزش هاي کليدي  ،اهداف  ،راهبردها و  ...باز انديشی  ،بازسازي و باز آفرينی کنند تا به موزه آموزشی تبديل
نشوند
مفاهیم اساسی:

مفهوم تئوري آشوب
شاخه اي از رياضيات است که به مطالعه سيستم هاي ديناميکی آشفته می پردازد سيستم هاي آشفته سيستم
هاي ديناميکی غير خطی هستند که نسبت به شرايط اوليه خود ) (t=0بسيار حساس بوده اند تغييري اندک
در شرايط اوليه چنين سيستم هايی باعث دگرگونی هاي بسيار در مرحله بعد خواهد شد رفتار سيستم هاي
آشفته بظاهر تصادفی می نمايد بااين حال هيچ لزومی به وجود عنصر تصادف در ايجاد رفتار آشوبی نيست و
سيستم هاي ديناميکی معينی نيز می توانند رفتاري آشفته از خود نشان دهند.
آشوبناک بودن به منزله تصادفی بودن نيست بلکه نظمی در درون بی نظمی و قاعده اي در درون بی قاعدگی
هاست  .هنر مدير يافتن اين نظم از بطن بی نظمی ها براي تحقق اهداف سازمان است بعبارتی آشفتگی با
ظاهري بی نظمی در همه جنبه هاي حيات انسانی جلوه می کند مهم اين است که اين آشفتگی ساختار مند
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است  .از اين ساختار يافتگی پنهان و نهفته است که جاذبه هاي غريب حاصل می شوند و به کمک اين جاذبه
هاست که نظريه بی نظمی خبر از نظم غايی می دهد( الوانی،)1388،451،بازتاب تئوري آشوب در مديريت با
توصيف چهار ويژگی عمده آن تئوري  ،بيشتر پديدار خواهد شد  .اثر پروانه اي  ،سازگار ي پويا  ،خود مانايی
و جاذبه هاي غريب براي اطالع بيشتر به منبع آن مراجعه شود.
یادگیری سازمانی
سازمان هاي يادگيرنده و يادگيري سازمانی به مثابه يک سيستم باز ،صاحب انديشه و زنده در نظر گرفته شده
است که درگير فراگردهاي ذهنی پيچيده مانند پيش بينی  ،شناسايی  ،فعاليت هاي بهبود وتوسعه منابع انسانی
 ،فعاليت برنامه ريزي راهبري و به کار گيري و تسلط بر فن آوريهاي جديد در سازمان  ،طراحی حل مساله می
شوند (مهرمن  ،مهرمن) 89،1993 ،455
کريس 2013 456علت شکست سازمانها را در حکم فرما شدن فرهنگی که مانع يادگيري فردي و سازمانی می
شود ميداند ودر ادامه بيان می دارد که زمانی که مساله اي در سازمان به وجود می آيد اولين گام حل
مساله در سازمان  ،جستجو استراتژي ديگري است که با ارزش هاي کليدي هماهنگ بوده و درراستاي
تحقق آن ها باشد گام دوم بصورت دقيق و نقادانه حاکم بر مساله بررسی می شود و اين روش ممکن
است به دگرگونی و تغيير ارزشهاي کليدي بيانجامد و در نتيجه چارچوب شکل گيري استراتژي ها
تغيير کند.

عواقب

استراتژی

ارزشهای کلیدی

عمل
گام اول

گام دوم

ازاين رو در سطح سازمان ،سازمان ها ياد می گيرند که چگونه يادبگيرند در واقع اين نوع يادگيري در ارتباط با
توسعه ظرفيت سازمان براي حل مشکالت  ،طراحی مجدد سياستها  ،ساختارها  ،سيستم ها  ،تکنيک ها در
مواجهه با تغيير مداوم در مورد خود و محيط که در آن قرار دارند است ( حيدري تفرشی و همکاران )228،1381،

مدیریت دانش
امروزه سازمانهاي دانش بنيان  ،بنيادهاي توسعه پايدار جوامع محسوب می شوند ومديريت آن  ،طيف وسيعی
از فعاليت هايی است که براي مبادله يا ارتقاء سرمايه هاي فکري در سطح کالن بکار می رود در بر می گيرد .
به همين علت مديريت دانش  ،راز موفقيت سازمان ها در قرن  21و مزيت فرا رقابتی براي آن سازمانها محسوب
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می شود از اين رو تيلور 2002 457مديريت دانش را حرکتی وجنبشی می داند که عصر آينده را مسخر خود
خواهد ساخت .
درهمين راستا مهمترين دستاورد مکتب فرانوگرايی و مديريت دانش قراردادن شبکه به جاي ساختار سلسه
مراتبی است اصول تفکر شبکه اي مبتنی بر قبول دانايی همگان و رد انديشه سلسله مراتبی در سازمان هاي
دانش بنيان است.
اساسا رشد مديريت دانش در سازمانهايی فراهم خواهد شدکه ذهنيت سازمان معطوف به توسعه وکارو کاربرو
مديريتبربنياد دانش باشد .يادگيري خصلت ذاتی  ،دائمی و مستمر همه اندام واره هاي سازمان باشد  ،فرهنگ
سازمانی غالب  ،نوآوري وابداع باشد و انسان به عنوان خالقان ايده ارج نهاده شود و شايستگی اساس تصميم
گيري در سازمان باشد .
باري خلق دانش که مهمترين رکن مديريت دانش محسوب می شود در يک الگوي چهار مرحله اي با نظربه
الگوي ) (nonaka &konno 1998قابل ارايه است.
فضای زایش  /جامعه

فضای تعامل  /ظهور عینی
فضای مجازی  /ترکیب

پذیری
فضای عمل  /درونی شدن

در اين الگو ،اگر دانش بشري را به کوه يخی تشبيه کنيم بخش کوچک آن دانش مدون است و بخش اعظم و
بزرگتر آن دانش نهفته است .پوالنی اهميت دانش نهفته را در جمله ما خيلی بيش تر از آن چه می توانم بيان
کنيم می دانيم به خوبی متذکر شده است ( .پوالنی)2،1988،458
مدیر یت اجتماعی:

جدايی سازمانها از محيط اجتماعی و مشغول شدن مديران به اهداف سازمان و بی التفاوتی آنان به مسايل
اجتماعی موجب گشوده شدن بابی جديد در مديريت شد که آن را مديريت مسايل اجتماعی يا مسووليت
اجتماعی نام نهادند.
توجه به محيط بيرونی سازمان  ،از زمانی که نگرش سيستمی در مديريت مطرح شد مورد مالحظه مديران بوده
است ولی توجه به محيط خارجی به منظور بهره برداري از آن براي اهداف درون سازمانی است اين امر به تحقق
مسوليت اجتماعی منجر نخواهد شد  .لذا توجه به مصالح جامعه به دليل منافع عامه و مستقل از منافع سازمانی،
مسئوليت اجتماعی معنا پيدا می کند.
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به همين جهت مديران امروزه عالوه بر مهارتهاي فنی  ،ادراکی  ،انسانی و تکنولوژيکی به مهارتهاي اجتماعی
بايد مجهز شوند (الوانی)323،1388 ،
باري مديريت اجتماعی به مثابه اين است که سازمان و جامعه سرنشينان يک کشتی محسوب می شوند گزاف
نيست اگر بگوييم سازمانهاي موفق آينده سازمانهايی هستند که بيش از سرمايه هاي فيزيکی  ،اقتصادي و
انسانی به سرمايه اجتماعی اتکا دارند.
اعجاز گران مدیریت
براي تحول و دگرگونی هاي بنيادي و اساسی نيازمند الگويی از رهيافت هاي مديريتی در دوران کالسيک و نئو
کالسيک و معاصرهستيم که بر بنياد فرهنگ و الگو ها و سرمايه هاي فرهنگی بتوانند مديريت خود را به
سازمان و جامعه منتقل کنند.
واژه Curuدر انگليسی به معناي کاهن بودايی و مرشدي روحانی است اين واژه حامل توصيفی جديد از مديريت
است در آن ،مديريت صرفا عملی ماشينی و برنامه ريزي نيست بلکه عملی روحانی است که الهام و اشراق و
اعجاز را با فن و حرفه و دانش می آميزد و ملغمه اي می سازد که پاسخ نياز مديريت سازمانهاي امروزين است
.

جفت کات )1994( 459نظريه اعجازگرو تحول آفرينی مديريت را به اکسيرکيمياگران تشبيه می کندکه
ويژگيهاي مديريت آن ،سهولت ارتباطی در شناخت دنياي کاري  ،انسان کانون توجه  ،سرشت سازگار شونده
و رشد يابنده،مشارکت افراد در تصميم گيري  ،کاربردي بودن  .نو انديش و نوآور  ،روح دهنده به سازمان ،
حماسه ساز و قهرمان و با نفوذ  .........به شمار می رود (الوانی)395،1388،
فرهنگ
فرهنگ هر سازمانی ميناتوري از فرهنگ جامعه به حساب می آيد  .تبيين سازمان ها بر حسب تئوري فرهنگ
گرا بيانگر اين نکته می باشد که تمام ره يافت مديريتی به نوعی بيان نگرانی هاي عصر خود و هم چنين زمينه
هاي فرهنگی جوامع خود بشمار می آيند بعبارتی فرهنگ هر جامعه در ساختار،قوانين شرح شغل و نحوه انجام
ماموريت يک سازمان متبلور می گردد در يک گزاره اجمالی فرهنگ ها  ،ساختار  ،سازمان را مشخص و معين
می کنند نه ساختار ها فرهنگ سازمانی سازمانها را (سوزان سی  ،شنادير ،زان لوئی بارسو )128،1382،
بديهی است که يک فرهنگ پايدار و کارا ،اگر به گونه اي باشد که سازمان نتواند در برابر محيط واکنش نشان
دهد به عنوان يک بدهی به حساب خواهد آمد.
باري تفاوت هاي فرهنگی جوامع است که بهترين روش مديريت و شيوه انتقال آن را تعيين ومشخص می کند
.بر همين اساس ،ادگار شاين به نقل ازگري همل 460بيان می دارد که تغيير يک سازمان بزرگ بدون شناخت
فرهنگ آن غير ممکن است از اين رو انجام تغيير فرهنگی  ،چالش مهيب و دشواري است که معموال از عهده
jeffcutt
Cary hamel
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مديران کامال جا افتاده در فرهنگ هاي قدرتمند خارج است ان دسته از مديرانی که از درون فرهنگ ها جوش
خورده و هم هويت با آنهايند به تغيير آن فرهنگ موفق می شوند.
دراين راستاهافستد461تحقيقی باعنوان اثبات نقش و تاثير تفاوت هاي فرهنگی برمديريت در  40کشور دنيا و
با جامعه اي بالغ بر  116000انجام داده که نتايج ان گوياي همين حقيقت است که فرهنگ ها مبين تفاوت
مديريت واستراتژي و ساختارها ...است.
پارادایم
نخستين بار در زبان انگليسی ،در قرن پانزدهم ،به معناي يک مثال يا الگو بکار رفت از دهه  1960اين واژه در
فلسفه علوم طبيعی کاربرد يافت و به يک چارچوب نظري و فکري ناظرشد (علی پور)13،1388،
امروز پارادايم در سه زمينه کاربرد دارد کاربرد زبان شناسی به معنی دسته اي از ديسه ها با تبار و ريشه
مشترکند که از ميان آنها يک ديسه بايد در شرايط دستور زبانی خاصی بکار گرفته شود  .پارادايم در حوزه
کسب کار به مجموعه اي از قواعد اطالق می شود که مرزبندي را مشخص می کند و نشان می دهد که براي
چگونگی حل مسايل و کاميابی در درون آن ،چگونه بايد رفتار کرد  .پارادايم فلسفه و تاريخ علم که کوهن به
دو نوع تاريخ نگاري اشاره دارد تاريخ نگاري زمينه زا  ،که براساس نقش آفرينی قهرمانانی هم چون گاليله و
نيوتن روايت می کند و تاريخ عملی که با پيش چشم داشتن زمينه هاي اجتماعی علم ،بررسی می کنندکه
کوهن شيوه دوم را دنبال می کرد و معناي پارادايم ها را هم بايستی در چنين بستري بررسيد ( مقدم حيدري،
)15،1385
بطور کلی کوهن پارادايم را به مجموعه از مفاهيم  ،باورها  ،پيش پندارها  ،نظريه ها  ،قوانين  ،ابزار اندازه گيري
و شيوه کاربرد آنها  ،قواعد  ،موازين  ،روش شناختی و هم چنين مجموعه اي از تعهدات متا فيزيکی و هنجار
هاي شبه اخالقی جامعه اطالق می کند (حبيبی)215،1387،
دیدگاه های تربیتی پست مدرن
تعليم وتربيت در جهان کنونی از مرز تعريف و تبيين واژِگان عبور کرده و در نظام هاي اجتماعی و فرهنگی
جوامع از معانی متکثري برخوردار شده است.به تعبير تودژ تيلين 1989 462آنچه که پست مدرن می بيند بحران
فرهنگ است و آنچه که می ستايد نگرش بت شکنانه است و آنچه که رد می کند يقين است.
الزم به ذکر است که منشاء تفاوت نظام تعليم و تربيت پست مدرن را بايد در رويکرد هاي تاريخی  ،فرهنگی ،
جامعه شناسی و فلسفی و اقتصادي مدرنيته دنبال کرد (دالوري )10،1382،از آن جمله تفاوت ها و رويکرد
هادر پست مدرنيسم کثرت گرايی حقايق چند گانه  ،عدم اعتماد به داستانهاي بزرگ  ،کلی و مطلق  ،عدم
اعتماد به کليت و فرا روايت  ،پايان نظريه هاي کالن  ،شکا کيت اخالقی و معيارهاي مختلف وهم چنين،گرايش
به جهانی کردن فرهنگ ها و جريان فکري و استيالي فرهنگی است (باقري، )1375،نقش انتقادي بعنوان
Geert hofstede
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شهروند منتقد به جاي شهروند خوب (ژيرو ،)6،1999،463عنصر ديگر و ديگران به معنی شنيدن صداي ديگران
(نجاريان ،)1382،اهميت زبان بعنوان معنا بخش( بشريه ، )1377،لزوم احترام به تفاوت ها و آزادي عقيده
(دريابندري )1374،لزوم سوال و پرسش و تفسير متکثر( فرمهينی فراهانی )1389،همه محصول دوره تاريخی
–جامعه شناسی پسا نو گرايی است اين دوران پرسش و نگرش هاي جديدي را با خود بهمراه آورده است به
گونه اي که با ظهور فرانوگرايی اغلب پيش فرن هايی را که افکار و انديشه هاي علمی مدرن را شکل داده به
چالش فرا خوانده شده و دستخوش ترديدهاي اساسی اند.
درباره هدف و اهداف تربيتی مدرن اتفاق نظر واحدي نداريم برخی خود فرمانی و آزادي و برخی عقالنيت و
پرورش قواي عقالنی را هدف می گيرند البته اين رويکرد در پسا فرانو گرايی به سمت هدف هاي اجتماعی ميل
پيدا کرده است.هدف هايی هم چون ،تربيت شهروندان انتقادي،.فراهم کردن شرايطی براي برقراري دمکراسی
راديکال،تاکيد و توجه بر گفتمان سازنده دانش،بررسی تفاوت و نظام هاي متفاوت به عنوان يک هدف تربيتی،بها
دادن به عملی بودن دانش ( دانش آموزان توليد و مصرف کننده به شمار آيند نه داننده آن )توجه به فرهنگ
عمومی و مطالعات فرهنگی،خود آفرينندگی وتمرکز بر اموزش مهارت هاي پايه اي جهت انتقال ارزش هاي
جامعه...
از اين رو در تدوين و تبيين اهداف تربيتی مکاتب تربيتی اگزيستا نسياليسم ،طبيعيت گرايان  ،پراگما تيسم و
ايدئولوژي هاي ليبراليسم  ،آرمان شهر  ،ملی گرايی و محافظه کار و نظريه هاي نقادي  ،بازسازي اجتماعی و
پيشرفت گريان بيش از ساير مکاتب در نظام تعليم و تربيت پست مدرنيته موثر و مطمح نظر قرار گرفتند.
الزم بذکر است ساختارزدايی در پست مدرنيست کلمه کليدي است که ان را به شالوده شکنی يا واسازي هم
تعبير کرده اند براين اساس اين مفهوم براي اينکه بتوانيم در فرهنگ خود ،بحران يابی کنيم وريشه بحران را
بشناسيم بايد ساختار و قالب آن را باتيشه نقادي در بريزيم وبافت آن را با ديده نقد و تحليل بازنگري کنيم
.ازاين رونقد ونقادي نسبت به متن در ساختار زدايی از فرهنگی که در آن زندگی ميکند ايفا خواهد کرد
اسکال 464در اين مورد که با متن چگونه ميشود روبرو شد از سه گونه مواجهه سخن می گويد فعاليت اول
خواندن متن و فعاليت دوم خواندن از فرامتن (تفسير ما) و فعاليت سوم خواندن از موضع مخالف به صورت
نقادانه است ( مقاله خسرو باقري)1379،
نظریه های یاد دهی و یادگیری پست مدرن
آبراهام مازلو 465يکی از چهره هاي برجسته روانشناسی  1968اعالم کرد من موج سوم روانشناسی (روانشناسی
انسانگريانه) را يک حرکت انتقالی ميدانم به منظور کسب آمادگی براي روانشناسی برتر موج چهارم يعنی روان
شناسی ماوراي فردي يا ماوراي انسانی که تمرکز آن فراتر از نياز و عاليق انسانی و هويت  ،خودشکوفايی و
مفهومهايی از اين قبيل است بر جهان هستی توجه می کند (مهرمحمدي)231،1392،
463
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برهمين اساس ديدگاه ماوراي فردي تاکيد بر شهود دارد و از طريق آن به يک وحدت نايل می آيدکه تغيير در
رفتار محصول وحدت و يگانگی بين علم و عالم و معلوم است از اين رو آرمان هاي تربيتی چنين رويکردي بر
پرورش مهارتهاي شهودي و تفکر خالق تعلق می گيرد.
فرايند يادگيري در ماوراي فردي ،نگرش به جهان هستی است بگونه اي که فرد همواره خود را در يک کل
مالحظه می کند ومعتقداست محيط آموزشی به رشد شهودي کمک می کند.همچنانکه نقش معلم ،ايجاد
همدلی و توجه به ظرفيت هاي درونی فراگيراست .اين تفکر برگرفته شده از انديشه هاي يونگ روان شناس
سوييسی است و به يک تفکر جديد مذهبی که داراي صبغه متافيزيک و عرفانی است و با انديشه هاي روانشناسی
انسانگرايانه نيز همسويی دارد اشاره می کند.
باري ديدگاه هاي تربيتی مبناي مفهومی مورد نياز را براي تدوين و توليد برنامه ها فراهم می سازند از آنجا که
ديدگاه ها در تلقی خا از انسان ريشه دارند .ا ز حوزه هاي معرفتی بنيادي مانند روان شناسی  ،و فلسفه
مشتق شده اند.
امروزه سعی ميشود در برنامه درسی و تربيتی از چند ديدگاه تربيتی استفاده شود ازاين رو ديد گاه فراديدگاه
مورد بحث امکان ترکيب مجموعه ديدگاه هاي تربيتی را فراهم آورده است بگونه اي که ديدگاه سنت گرايی
که مشتمل بر ديدگاه موضوعی  ،ديدگاه انتقال فرهنگی و ديدگاه مبتنی بر قابليت هاست .که دل مشغولی اين
موضع فراگير  ،حصول اطمينان از اکتساب ارزشهاي پايه و هم چنين مهارتهاي مورد نياز براي ايفاي نقش
درجامعه است.
ديدگاه فراديدگاه پژوهش  /تصميم گيري ،شامل ديدگاه هاي شناختی ،شهروندي دموکراتيک و رشد گرا است
ديدگاه موضوعی و ديسيپلينی را می توان به اين مجموعه از ديدگاه ها افزود توجه اين فراديدگاه بر فرايند و
بويژه پرورش مهارتهاي پژوهش و تصميم گيري است.
ديدگاه فراديدگاه دگرگونی و بحرانی بر تغييرات فردي و اجتماعی تمرکز دارد که شامل ديد گاه هاي تغيير
اجتماعی انسانگرايانه و ماوراي فردي است (عابدي ،مهر محمدي)53،1388،
در ديدگاه تربيتی اين هزاره،نظريه هاي برنامه درسی در نظام تعليم و تربيت بيشتر به ابعاد درونی شامل افکار
،احساسات وانگاره هادر پهنه فرهنگ و اجتماع نظر و تاکيد ورزيده ميشود هم چنان که در نظام مدرن به ابعاد
بيرونی تاکيد ميورزيدند .ازاين رو مکاتب موضوعی،اجتماعی،رشدگرا،شناختی،انسانگرايانه وماوراي فردي به
نحوي سير و جهت محورمختصات اين تغيير نگرش را در نظام تعليم و تربيت مدرن و پسامدرن نشان ميدهد
ضمن انکه بايد مبنا تغيير نگرش در ديدگاه هاي تربيتی را در مکاتب روان شناختی و معرفت شناسی جستجو
کرد.
بايد يادآور شد که برنامه درسی پست مدرن برمباحثی تاکيد دارد که بطور خالصه ميتوان به رويکرد هاي
پست مدرن نسبت به برنامه درسی اشارتی اينگونه داشت که:
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تغيير در فرضيات اساسی برخی رشته هاي علمی،شنيدن صداهاي مختلف و غالباً فراموش شده،ترک قصه هاي
بزرگ و طرفداري از قصه هاي کوچک در قالب بصيرت هاي فردي و شخصی و تجربه محلی،توجه بيشتر به
روانشناسی  ،ادبيات  ،زيست شناسی  ،زيبا شناسی  ،تاريخ ،برنامه درسی راديکال غيرالتقاطی که در آن هر
دانش آمو شخصی منحصر به فرد به شمار آيد،تعليم و تربيت بزرگترين محافظ نظام فرهنگی است ،پرکردن
گسست دانش و تربيت بين تئوري و عمل،به عنوان تفکر سيال  ،متنوع و در حرکت،امکان تفاسير چندگانه ،
بازگشت به خودمان بعنوان سازندگان معنا  ،ارتباطات درون سازمانی و فرهنگی ،دقت و توجه به ارتباطات ،
ارتباط بين احساس و منطق ،توجه به مکان وزمينه  ،فهم تعامل عام و خا  ،تعالی بخشيدن به ديدگاه هاي
علت معلولی براي يک کل گرايی غير خطی ،نگريستن به جهان ،متن مقدس نپنداشتن بلکه آن را بخشی از
يک کوشش بی پايان در جهت انواع روايت ها و سنت هايی ديدن که می توانند باز خوانی شده،ارتباط بين
دانش و تجارب يادگيري با جهان طبيعی و جامعه بين المللی ،تاکيد بر ابعاد هنري  ،ناعقالنی  ،شهودي و
نمايشی فرد در فرايند يادگيري،دانشی است که ساخته شودوبه احتمال زياد هنر زيبا شناسی آن بيشتر آشکار
خواهد شد (محسن فر ميهنی فراهانی() 136-1389،146
ساختارسازمانی در هزاره سوم
از دهه  1990سازمان ها در انديشه موفقيت در سطح بين المللی و جهانی شدند .اين انديشه پس از انقالب
تکنولوژيکی و اطالعاتی شدت بيشتري پيدا کرد از اين رو بسياري از جوامع و سازمانها براي انطباق با پديده
جهانی شدن به سازمانی مجازي روي آوردند.
البته مفهوم سازمان مجازي دائما در حال تغيير و تحول است برخی توسعه فناوري اطالعات و افزايش ظرفيت
هاي ارتباطی هم چون شبکه هاي جهانی و هوش مصنوعی را در تکامل آن ذي مدخل قلمداد کرده اند و برخی
سازمان مجازي را سازمانی می دانند که بسياري از فعاليت هاي خود را از منابع خارجی تامين می کند و بزعم
گروهی ديگر شبکه اي از سازمانها ست که اگر چه خود موجوديتی مستقل ندارد کارايی و اثر بخشی آن افزوده
تر از سازمان هاي بزرگ و مستقل است (الوانی،)383،1388،
بدين ترتيب عامل مهم در مجازي بودن چنين سازمانهايی واگذاري فعاليت ها به سازمانهاي ديگر است هر چه
قدر اين واگذاري گسترده تر باشد سازمان پيش تر بسوي مجازي شدن حرکت کرده است سازمانهاي پارندي ،
سازمانهاي شبکه اي و سازمانها ي بدون مرز همه روايت هاي متفاوت از مقوله اي واحد به نام سازمان مجازي
هستند.
(گلک )5،1990،466معتقد است که در مطالعات سازمانی پست مدرن به جاي بورکراسی هاي ساختار يافته که
در آن ها تقسيم کار و تخصص گرايی دقيق انجام شده است و همه عوامل استاندارد بوده و از قبل تعيين شده
اند سازمانهاي بدون ساختار و بدون تقسيم کار قرار دارند چرا که تاکيد بر بی ثباتی در سازمان انعکاسی شرايط
اقتصادي و اجتماعی پست مدرن است به اين ترتيب هيچ گاه نمی توانيم به يک ساختار کامل و قطعی برسيم
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که پاسخگوي نياز ها در تمام شرايط باشد بعبارتی ساختار سازمانی در يک رابطه گفتمانی با محيط ،خود را
تغيير می دهند.
الزمه دستيابی به چنين ساختار کارآمدي  ،شناخت دقيق ويژگيهاي هر سيستم اجتماعی در روابط با مسايل
ساختاري و عملياتی  ........می باشد تا سازمان را در رابطه با همسازي و پاسخگويی مداوم به محيط بيرونی
مربوط کارامد تر کنند ( ناصر فقهی)128،1381،
باري ساختار فراساختارگرا در برگيرنده تمام ويژگيهاي برشمرده شده فوق ميباشد به نحوي که باافزايش
ظرفيت هاي ارتباطاتی وبی ثباتی محيطی امکان هرگونه تغييردر اندام واره هاي سازمانی را فراهم می آورد.
الگو و مدل مفهومی پیشنهادی
الگوي ارايه شده مبين گسست دانشی مبتنی بر تحوالت معرفتی و تغييرات محيطی در پهنه فرهنگی است که
تاريخ مندي نهاد تربيتی را  ،با پاراديم شيفت و ارزش هاي کليدي روبرو کرده است.بطوريکه همه اندام واره
هاي سازمانی را بصورت خطی و غير خطی تحت تاثير قراداده و ميدهد.لذا بطور اختصاربه برخی از مهمترين
اختصاصات اين مدل اشاره ميگردد.
سرمايه فکري مبناي تحول محسوب شده ودرپرتو مديريت دانش  ،مديريت اجتماعی و اعجاز گران مديريت،سرمايه اجتماعی را هدف قرار داده است.
براساس چنين الگو و رويکردمديريتی ،اهداف سازمانی ،فراتر از مرزهاي سازمان خواهد رفت.و استراتژيسازمانی سازمان ،بوم وراهبردهاي توسعه اي ملی و فراملی را در بروشامل ميشود..
-پاراديم هاي نوپديددرذيل تئوري آشوب بصورت غير خطی در سازمان شکل می گيرد.

در اين رويکرد و مدل  ،فرهنگ و عناصر فرهنگی جامعه  ،اهداف  ،استراتژي  ،نرم ها و سياست هاي سازمانیو ساختار را معين می کند.
 سازمان درمرزهاي سازمانی ،همواره دررصد تحوالت معرفتی و محيطی براي توليد مثل (توليد اطالعات) است.دراين مدل سازمان با تمام اندام واره هايش مستمرا در مقام و موقعيت فرايادگيري است.-تمام مختصات اين هزاره براي سازمان يک فرصت به شمار می رود.

سازمان همواره در مقام نظريه پردازي  ،رويکرد چند پارادايمی و ميان رشته اي دارد و در مقام طراحی ،نگرش سيستمی بر بنياد دانش را مبنا قرار می دهد و در اجرا  ،با نگاه پارندي  ،شبکه اي  ،مجازي  ،بدون مرز
و فراساختارگرا عمل می کند.
تحوالت معرفتی همواره علم هنجاري رادرمسيربحران و انقالب و پيشاعلم قرارداده و می دهد .وموجباتتغييرات محيطی را در پهنه فرهنگ و اجتماع ايجاد ميکند.
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تغييرات محيطی موجبات تغييرات استراتژي عملی ودر شرايط نامطمئن تغييرات بنيادي در ارزشهاي کليديسازمان ايجاد خواهد کرد.
در اين مدل تغييرات محيطی متاثراز تحوالت معرفتی و مبتنی بر مکاتب،ايدئولوژِي،وتئوريهاي معرفتشناسی،هستی شناسی،انسان شناسی و ارزش شناسی به تبيين در امده و می ايند.
تذکار:طريقه محاسبه الگو و مدل ارايه شده در مجال اين مقال نمی گنجد.
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 +سرمایه

 +سرمایه فکری و اجتماعی

اجتماعی

سرمایه

قوت

ضع

فرهنگی

ف

 -سرمایه فکری و

 +سرمایه فکری

اجتماعی

تهدید
 -1معرفتی  :مکاتب  ،ایدئولوژی  ،تئوریها ( هستی شناسی ،معرفت شناسی ،انسان شناسی ،ارزش شناسی )
 -2محیط  :اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی ،تکنولوژیکی ،رقابتی و ...
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سازمان  :مدیریت  ،استراتژی  ،منابع انسانی ،منابع مالی  ،فرهنگ سازمانی ،ساختار ،تحقیق و ...

فرصت

یافته ها و نتایج:

مقاله با بيانی توصيفی مبتنی بر تاريخ و تاريخمندي پديدارها وتحوالت معرفتی و تاثير آن بر مبانی هستی
شناسی ،انسان شناسی  ،ارزش شناسی وتغييرات محيطی به نگارش در آمده است به نحوي که پارادايم هاي
نو پديد و ارزش هاي کليدي دراين هزاره مهم بشمارآمدند .هم چنين مقوله ي فرهنگ،هم درمقام نگاه و
نگرش به موضوع پژوهش(کجاايستاده ايم) و هم به عنوان پهنه ي تحقق و به اجرا در اوردن تغييرات محيطی
منظور شده است .
رصد مبانی نظري تحوالت معرفتی مبناي الگو و رويکرد قرارگرفت و تغييرات محيطی مبناي تجويز و پيشنهاد
به شمار آمد.بنابراين ،مدل مفهومی و الگوي ارائه شده منبعث ازتاريخ مندي مبانی نظري تحوالت معرفتی اين
هزاره و تغييرات محيطی است که منتج به بهره گيري از رهيافت هاي مديريت دانش  ،مديريت اجتماعی
واعجازگران مديريت ،در نظام تعليم و تربيت (تربيت معلم) شد.
وجهی که بدين نگاه و رويکرد اهميت مضاعف بخشيده و می بخشد تبيين تاريخ تربيت معلم براساس نتيجه و
ثمرات امروزين آن ازعمرسازمانی ديروزينش (صدسال تاريخ تربيت معلم)است که تربيت معلم را در مقام يک
پاراديم شيفت مهم قرار داده است وآن جايگزينی ارزش هاي کليدي بر استراتژي عملی است که از گسست
سوابق و لواحق دانشی تربيت معلم در مسيرشدن خبرميدهد .
مزيد يادآوري اينکه ،يافته ها و نتايج ساير تحقيقات و مقاالت غالبا براساس تغييرات محيطی و پيشنهادات
نظري بدون توجه به تاريخ مندي آن به پژوهش درآمده و نوعا نگاه به تاريخ به منزله بررسی سوابق گذشته
است تا به لواحق و ثمره وانچه که به فعليت درامده و امروزه ميتوان بر اساس آن بقضاوت نشست بوده .هم
چنين کمتربه تحوالت معرفتی و تبديل آن به تغييرات محيطی اهتمام شده است..مضافا براينکه کمتربه يک
مدل مفهومی و رهيافت مديريتی بخصو بيک ماموريت ،اهداف واستراتژي فراسازمانی عنايت شده است.
اعم و اهم محدوديت ها  ،همانا تاريخمندي مبانی و تحوالت معرفتی وتبديل آن به تغييرات محيطی براي ارائه
يک الگو و مدل بود بخصو آنکه اين مدل و الگو ميبايست مبتنی بر ارزش هاي کليدي باشد که از مختصات
تحوالت معرفتی و تغييرات محيطی اين هزاره منتج شده و بصورت غير خطی امکان هرگونه تغيير در سيستم
و عناصر آن را فراهم آورد.
مهم آنکه اين فراگرد و فرايند در پهنه فرهنگ ايران اسالمی تعريف شده است از همين رو مفاهيم کليدي ارائه
شده مبتنی بر تحوالت معرفتی و تغييرات محيطی است که مجال بسط يافتگی مراکز عالی و علمی تربيت معلم
را در اين پهنه فرهنگی به بار مينشاند .ازاين رو بنظر رسيدعليرغم ساير مراکز علمی به روايت برخی صاحب
نطران جامعه اطالعاتی ،اصالت تربيت معلم در پهنه فرهنگ ايرانی و اسالمی است که حيات  ،بالندگی و
ماندگاري انرا تامين و تضمين کرده و ميکند.
تاريخ تربيت معلم ( با تبيين نوين از علم تاريخ ) وتاريخمندي تحوالت معرفتی بحران جديدي را (به تعبير
کوهن) در پيش روي ما می گذارد که اين بحران در فرايند ساختاري کوهن بعنوان يک تحول بزرگ شمرده
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ميشود که نياز است همواره و مستمرا رصد شود تابتعبير نانوکا در مقام ترکيب ،زمينه ي توليد اطالعات و توليد
مثل را براي سيستم در جهت علم هنجاري (کوهن) فراهم آورد .لذا با به الگو دراوردن ساختارعلمی (کوهن) و
با بهره مندي از نظرو نظريه اسکال مبنی برديدي فرامتن و مغاير با متن ،تبديل علم هنجاري به تغييرات
محيطی ايجاد شود تا ارزش هاي کليدي در ماموريت ،اهداف فراسازمانی (بوم  ،محلی و فرامحلی) واستراتژي
هاي کالن و راهبردهاي توسعه ملی و فراملی متبلورگردند.
بهره گيري و بهره مندي از سرمايه هاي فکري درون و برون سازمانی و تبديل آن به ثروت ( سرمايه هاي
فرهنگی و اجتماعی ) يک ضرورت اجتناب ناپذير در اين مقاله و الگو بشمار می رود.
تحقق کار دانش  ،کاربران دانش  ،مديريت دانش  ،سازمان و جامعه دانش بنيان در پهنه فرهنگ براي رصد و
به نظاره در آوردن تحوالت معرفتی و اهتمام به توليد  ،گردش و مصرف آن  ،گام بسيار بنيادي است که همواره
و مستمرا تاثير آن را در روند ها (عوامل و عناصر درون و برون سازمانی) شاهديم لذا امکان به اجرا در آوردن
آن تحوالت در يک فرايند و چرخه  ( Pdcaچرخه دمينگ ) ضرورت مضاعفی براي تغيير استراتژي عمل و
ارزش هاي کليدي به شمار می رود.
نظر به اينکه غالب مقاالت ارائه شده و کتاب هاي ساختار سازمانی بر اساس رويکرد ساختارگرايان تدوين شدن،
مدعی اند که اين ساختار است که فرهنگ را می سازد و به تجربه و در عمل شاهديم که کثيري از سازمان ها
هم بدين رويکرد اهتمام داشتند و دارند ولی در اين مقاله سعی شده بر رويکرد فرهنگ گرايانه اصرار و اثبات
نمايد که اين فرهنگ است که ساختار ها را خلق می کند به عبارتی منشا تفاوت در تمام ره يافت هاي مديريتی
 ،راهبردي  ،برنامه اي ،فرايند ها  ،رسميت  ،پيچيدگی  ،تمرکز  ،کنترل و تمام ابعاد ساختاري و زمينه اي
ساختار سازمانی بخصو ارزش هاي کليدي سازمان و جوامع  ،معلول تکثر فرهنگی و فرهنگ متکثراست.
از اين رو سعی شد رويکرد باز انديشی  ،بازسازي و بازآفرينی پارادايم هاي نو پديد را در تاريخمندي تحوالت
معرفتی فارغ از رنسانس غرب و رنسانس شرق (تئوري چهارم) درپهنه فرهنگ تبيين شود و با ارائه الگو مندرج
در مدل مفهومی  ،زمينه را براي ساير پژوهشگران فراهم آورد تا نسبت به موضوع مقاله پيرامون ارزش هاي
کليدي و فراسازمانی باهدف تامين سرمايه هاي اجتماعی در پهنه فرهنگ ،پژوهش  ،طرح وسند راهبردي
اهتمام ورزند و مجال شکوفايی نظام تعليم و تربيت و به تبع آن جامعه را فراهم آورند.مهم در اين پژوهش،تامل
بر خاک اين هزاره است که آياچنان بذري(تربيت معلم) در پهنه فرهنگ هزاره سوم امکان رشد دارد؟
درمقاله ،يادگيري سازمانی و هوش سازمانی مبتنی بر تحوالت معرفتی و تغييرات محيطی اساس شمرده شد
ولی يادگيري فردي،يايه اي براي هرگونه يادگيري گروهی و سازمانی است ازاين رو از آنجاييکه هيچ نظامی
امکان اموزش و تربيت همه مهارت ها را براي تامين نيازها ندارد در صدد برآمديم به مهارت هاي پايه اي و نرم
اشاره کنيم تا بربنياد آن همه نيازها در جهت مطلوبيت قرار گيرند .
درانتها يادآوري ميشود فرصت هايی که از ماهيت تاريخمندي پديده و پديدارها در اين هزاره و لوازم مترتب بر
ان درپهنه اين فرهنگ ايجاد شده بعنوان حلقه مفقوده در اين تحقيق از ان ياد شودزيرا عنصر تغيير با تغيير
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فرهنگ و فرهنگ تغيير همواره همراه بوده است به همين جهت مسووليت نهاد و نظام تعليم و تربيت بيش از
ساير نهادها است.
( منابع فارسی ) :
• اعرابی محمد ،مديريت در پهنه فرهنگ،دفتر پژوهشهاي فرهنگی،تهران،چاپ سوم 1382
• الوانی  ،مديريت عمومی  ،نشرنی  ،تهران ،چاپ سوم 1388 ،
• آشوري داريوش  ،چنين گفت زرشت  ،آگه  ،تهران  ،چاپ1384 ،
• بازرگان عباسی،برنامه ريزي استراتزيک در نطام اموزشی سازمان پزوهش تهران سوم 1385
• بانکی فرز ين،مقدمه اي برروش تحقيق ،پژوهشکده تعليم و تربيت تهران دوم 1378
• حقيقی شاهرخ  ،عقل تاريخ مدرنيته  ، ،اگه  ،تهران  ،اول1379 ،
• حبيبی رضا  ،درامدي بر فلسفه علم  ،موسسه اموزشی و پزوهشی  ،قم  ،دوم1387 ،
• سروش عبدالکريم  ،تفرج صنع  ،صراط  ،تهران  ،اول1379 ،
• شريعتمداري  ،اصول تعليم تربيت  ،دانشگاه تهران ،تهران ،اول1378 ،
• فرمهينی فراهانی محسن ،پست مدرنيته و تعليم و تربيت  ،آيژ  ،تهران ،دوم 1389 ،
• قديمی اسماعيل وبسترر فرانک ،قصيده سرا ،تهران  ،دوم 1383 ،
• منوچهري محسنی ،جامعه شناسی جامعه اطالعاتی نی  ،تهران  ،اول1382 ،
• مهرمحمدي محمد ،نظريه هاي برنامه ريزي ،سمت ،تهران  ،دهم1392 ،
• باقري خسرو ،تعليم و تربيت در منظر پست مدرنيته  ،پژوهشکده علوم انسانی1379 ،

( منابع انگلیسی ) :
-mohrman,susan,alberts and allanm.mohrman,jr.1993,organiziton change and learning in
)jay r.galbriath,edward e.lawler III,and associates(eds
orgaization for the futhur:the new logic for manging complex organization san francisco
jossey-bass
-polany.m.1969.khowing and being essay london: rout lede& peaull
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-schein edgar h .organization culture and leadership.
-hofstede.g.(1980) motivtion,leadership and organization ,do american theories apply
abroad organization dynamics.
-clegg.s.modern organization, organization studies in the postmodern world,london sage
1990.
-ciroux,h

(1988).pinar,w.and

others(1996).understanding
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currieulum. pelerland
publishing,inc.new york.

دانش سرای عالی سپاه دانش ( ابو ریحان بعدی) و تربیت معلم
نوشته  :اقبال قاسمی پویا
چکیده
اين مقاله درباره معرفی دانش سراي عالی سپاه دانش ( ابو ريحان بعدي ) به عنوان يک مرکز تربيت معلم و
عملکردهاي آن است  .می خواهيم بدانيم اين دانش سرا چه موقع و با چه هدفی تاسيس شد ؟ چه کسانی
در اين دانش سرا و در چه رشته هايی و به چه منظور هايی تربيت شدند ؟ برنامه ها و استادان و مديران ان
چه ويژگی هايی داشتند ؟دانش آموختگان در چه مشاغلی به کار گمارده شدند و يا در چه مسير هايی به کار
خود ادامه دادند و سرانجام اين که براي توسعه تربيت معلم در ايران چه خدماتی کردند.؟
براي پاسخ دهی به اين پرسش ها از روش تحقيق کيفی بهره گرفته ام  .با استفاده ازاسناد ومدارک موجود نيز
بر مبناي تجربه زيسته نگارنده و داد ه هاي حاصل از مصاحبه با برخی از دانشجويان آن دوره که هم کالسی
يا هم دوره اي نگارنده بودند ،اطالعات الزم را گرد آورده ام  .پس از معرفی اين مرکز آموزشی به ن صورت
توصي فی تالش کرده ام بر مبناي داده هاي حاصل و تجربه زيسته نگارنده به تحليل برنامه ها و رخداد هاي
اين دانشگاه بپردازم  .در اين تحليل تالش نگارنده اين بوده است به اين پرسش اساسی پاسخ دهم که چه
عواملی سبب شد که اين مرکز تربيت معلم به نهادي موثر در تربيت نيروي انسانی مبدل گردد؟ در پايان چند
پيشنهاد به عنوان آموزه هاي اين تحقيق مطرح کرده ام .
سپاسگزاری و پوزش
در اين پويش بسياري از ياران مامازن همان دانش آموختگا ن پرتالش آن روزو امروز مرا ياري کردند از يکايک
شان تشکر و سپاس گزاري می کنم  .در اين نوشته به ضرورت از برخی دانش آموختگان و استادان نام برده
ام  .اگر قرار بود از همه کسانی که الزم است نام شان را اينجا ببرم ،نام می بردم بی گمان تعداد آنها به بيش
از صدها تن می رسيد  ،از همه اين ياران پوزش می طلبم  .اميد وارم اگر عمري باقی بود در نوشته اي کامل
به جبران اين کاستی ها بپردازم  .گويا از ياران ما تاکنون 150تن در گذشته اند اين نوشته را تقديم می کنم
به آنا ن  .به ويژه به يارانی که همره و همراي بودند ،اما اکنون در ميان مانيستند  .روحشان شاد وياد و راه
شان پايدار!

سیرتحولی فعالیت های آموزشی دانش سرای عالی سپاه دانش  .دانش سراي عالی سپاه دانش (
1343ش) که به دانشگاه سپاهيان انقالب وپس از آن به دانشگاه ابو ريحان تغيير نام داد ،يکی از مراکز تربيت
معلم آموزش و پرورش ايران بود  .ا ين مرکز ،ک به سازمان تربيت معلم و تحقيقات تربيتی وابسته بود ،
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نخست درمرکز آموزش کشاورزي کرج تاسيس شد سپس در نوزدهم خرداد ماه سال 1346ش بنا به تصويب
شوراي مرکزي دانشگاه ها از سازمان مذکور جدا و به صورت مستقل اداره شد  .هدف از تاسيس اين مرکز
تربيتی در آغاز تربيت راهنمايان تعليماتی سپاه دانش بود که پس از طی يک سال دوره آموزشی با سمت
راهنمايان تعليماتی به مناطق آموزش و پرورش اعزام می شدند  .براي تشويق سپاهيان دانش به فعاليت هاي
آموزشی و تامين برخی نيروي انسانی الزم در وزارت آموزش و پرورش شمار ي از اين افراد براي ادامه تحصيل
در دوره ليسانس آموزش ابتدايی انتخاب می شدند  .از شهريور ماه 1345ش محل اين مرکز به روستاي مامازن
ورامين سی کيلو متري تهران منتقل شد ودر کنار دبيرستان حرفه اي روستايی ( مرکز کشاورزي ) تا سال
 1357ش به فعاليت خود ادامه داد  .در مامازن عالوه بر دبيرستان کشاورزي دانش سراي عالی دختران
روستايی( روستاي قلعه نو) ودانشسراي مقدماتی روستايی دختران وابسته اين دانش سرا بود  .آنان براي عمران
روستا ها وآموزش زنان روستايی تربيت می شدند .از زما ن انتقا ل به مامازن  ،دوره راهنماي تعليماتی به دو
سال افزايش پيدا کرد و فارغ االتحصالن دوره دوساله با اخذ مدرک فوق ديپلم و با سمت راهنماي تعليماتی
س پاه دانش به مناطق آموزش و پرورش اعزام می شدند و شماري نيز پس از اخذ شرايط تحصيل در دوره
ليسانس براي نمونه داشتن حد اقل معدل 14در دوره فوق ديپلم و قبولی درامتحان دوره ليسانس به
دريافت ليسانس در آموزش ابتدايی نايل می آمدند و بعد ها در رشته هاي ديگر علوم تربيتی در دوره هاي
ليسانس و فوق ليسا نس و دکترا ادامه تحصيل می دادند .
طرح مسئله
اين مرکز در طول پانزده دوره فعاليت تربيتی (  )1343 -1357تحوالتی قابل توجه پيدا کرد و در تربيت
نيروي انسانی عالوه بر راهنمايان تعليماتی سپاه دانش گام هايی برداشت که هدف اين مقاله پرداختن به اين
تحوالت و بررسی دست آورد ها و کاستی هاي آن است  .بسياري از فارغ التحصيالن اين مرکز که با آنان
براي تهيه اين مقاله مصاحبه هاي حضوري و تلفنی داشته ام و برخی از آنان هم که در دوره فوق ديپلم
و ليسانس همکالسی ها ياهم دوره اي هاي من بوده اند  ،همانند نگارنده معتقد بوده ا ند که اين مرکز با
تمام فرازو فرود هايش  ،در نوع خود يکی از مراکز اثر گذار در تربيت معلم بوده است  .با اين حال تا کنون
فعاليت ها واثر تربيتی اين مرکز به درستی معرفی و تبيين نشده است ( .در بخش پيشينه اين نوشته به
اين موضوع بيشتر می پردازم  ).از اين روي در اين مقاله کوشش شده است ضمن معرفی اين نهاد آموزشی
به شرايط پذيرش و برنامه ها و فعاليت هاي آموزشی اين دانش سرا و ويژگی هاي آن بپردارم و ضمن نقد
وتحليل عملکرد آن در صورت امکان نشان دهم که از اين تجربه ي تربيت معلم چه درس هايی براي تربيت
معلم امروز کشورمان می توان آموخت .
با اين هدف ها  ،اين پرسش کلی مطرح می گردد که  :دانش سرای عالی سپاه دانش با چه هدفی
تاسیس شد  ،چه کسانی با چه ویژگی هایی در این مرکز پذیرفته می شدند  ،باچه برنامه ها و
فعالیت های آموزشی د وره ها را طی می کردند و جوانب مثبت ومنفی این برنامه ها چه بود این
دانش سرا دارای چه امکانات و تجهیزات بو د ،فارغ التصیالن چه سمت هایی را عهده دار می
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شدند و افزون بر این سمت ها به چه توفیق های علمی و پژوهشی دست می یافتند ،مدیریت ها و
استادان چه ویژگی هایی داشتندو سرانجام این که از تجربه های آموزشی این مرکز و فارغ
التحصیالن آن چه درس هایی می توان برای تربیت معلم امروز آموخت ؟
پرسش های جزیی ( فرعی)
-1
-2
-3
-4
-5

-6
-7

-8

چه کسانی با چه ويژگی هايی در دانش سراي عالی سپاه دانش ( ابو ريحان بعدي ) پذيرفته می شدند
؟
برنامه ها وروش هاي آموزشی اين دانش سرا چه ويژگی هايی داشت ؟
استادان ومدرسان دانش سراي عالی سپاه دانش (ابوريحان بعدي ) چه کسانی بودند وچه ويژگی
هايی داشتند ؟
مديران دانش سراي عالی سپاه دانش (ابوريحان بعدي ) چه ويژگی هايی داشتند ؟ ودر کل اين مرکز
به چه صورت اداره می شد ؟( شيوه هاي مديريتی ).
فعاليت هاي فوق برنامه دانشجويان دانش سراي عالی سپاه دانش (ابوريحان بعدي ) چگونه بود ؟
(فعاليت هاي ورزشی ،هنري  ،گردشگري  ،انجمن هاي دانشجويی  ،فعاليت هاي اجتماعی و سياسی
ودينی وجز اين ها )
وضعيت رفاهی وامکانات و تجهيزات دانش سراي عالی سپاه دانش چگونه بود؟
برونداد پانزده سال فعاليت اين مرکز تربيت معلم چه شد ؟ ( چه کسانی براي چه سمت هايی تربيت
شدند ؟ چه تاثير هايی در آموزش و پرورش کشورمان داشته اند ؟ چه آثار علمی و پژوهشی توليد
کرده اند ؟ ارزيابی امروزفارغ التحصيالن نسبت به برنامه ها و عملکرد دانش سراي عالی سپاه دانش
(ابوريحان بعدي ) چيست ؟
از عملکرد دانش سراي عالی سپاه دانش (ابوريحان بعدي ) چه درس هايی براي تربيت معلم امروز
می توان آموخت ؟

روش تحقیق
در اين پويش از روش تحقيق تلفيقی يا ترکيبی بهره گرفته ام  .آميزه اي از توصيف و تحليل و روش روايی(
روايت ها بيش تر از زبان فارغ التحصيالن واستادان و ديگر کسانی که از نزديک با اين مرکز آشنا بوده اند
،بيان شده است )  .در کل  ،روش اين پژوهش کيفی است  .از اين روي کليه اطالعات کالمی و تحليل ها
نير به صورت استداللی بابهره گيري از اطالعات کيفی مانند اسناد ومدارک و عکس ها واطالعات حاصل از
مصاحبه ها و تجربه زيسته محقق صورت گرفته است .
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برای گرد آوری اطالعات از اسناد و مدارک و عکس هاي بازمانده از دوره هاي دانشجويی و مصاحبه با فارغ
التحصيالن و تجربه زيسته خود بهره برده ام  .تالش شده است اسناد دست اول مورد استفاده قرار گيرد .
چند دوره " مجله دانش سراي عالی سپاه دانش " که زير نظر سر پرست دانشجويان و با مشارکت خود
دانشجويان منتشرمی شد و مجله ي ديگري با عنوان " دفتر روستا " که توسط دانشجويان منتشر می شد
از نمونه اسناد دست اول اين پژوهش است
در ارجاع دهی ها به عمد وبراي راحتی مطالعه مطالب به جاي توضيح در پانوشت ها اين کار را در درون متن
انجام داده ام  .اين عدول ازارجاع دهی درون متنی عمدي صورت گرفته است .
پیشینه تحقیق
پيش از پرداختن به پيشينه ي آثار و مدارک موجود ويژه ي دانش سراي عالی سپاه دانش (ابوريحان بعدي )
می کوشم هر چند مختصر به تربيت معلم در آموزش پرورش ايران اشاره اي کنم  .اين اشاره بدان سبب است
که با اين کار جايگاه دانش سراي عالی سپاه دانش در ربط با کل فرايند و سير تحولی تربيت معلم مراکز آن
در ايران مشخص می شود .
گرچه معلم در تاريخ آموزش پرورش ايران داراي اهميت بوده است (براي آگاهی از اهميت و تربيت معلم در
ايران از دوره ي باستان تا کنون به اسناد و مدارک پيوست اين مقاله رجوع کنيد ) .با اين حال تربيت معلم
از دوره ي معاصر به ويژه از اواخر حکومت دوره ي قاجار آغاز شده است (َ.1297ش و با تاسين دارمعلمان و
دارالمعلمات  /دارالمعلمين مرکزي ) .پيش از اين نهاد ويژه اي براي تربيت معلم وجود نداشت  .بسياري از
معلمان از ميان افراد شايسته و با اخالق براي اين سمت برگزيده می شدند  .معلمان در سه گروه آموزشی
فعاليت داشتتند :
 -1مکتب خانه ها  /دبستان ها
 -2خانه هاي بزرگان و شاهزادگان
 -3در مدرسه ها وحوزه ها
معلمان اين نهاد ها با اسم هايی چون  :آموزگار  ،هيربد يا آتروان( آثروان  ، )Athravanمغ  ،موبد
 ،مکتب دار  ،ميرزا  ،مال  ،آخوند  ،مال باجی  ،آخوند باجی و مودب ( مربی  ،پرورشکار  ،ادب آموز)،
مدرس  ،معيد(تکرار کننده  ،بر گرداننده ) ، ،عالم ،فقيه  ،موال  ،داعی(دعوت کننده  ،آنکه مردم را
به دين دعوت می کند )  ،شيخ  ،مرشد  ،مربی  ،دبير و استاد  ...ناميده می شدند .
اين افراد اغلب از دانش و مهارت هاي آموزشی تجربی برخوردار بودند اما در مواردي هم هر کسی
که دانش مختصري داشت بدون داشتن مهارت ها و تجربه هاي الزم به شغل معلمی روي می
آوردند ( براي آگاهی از وضع معلمان مکتب خانه ها ر.ک به قاسمی پويا  .1377و وضعيت معلم
در ايران و بالد اسالمی رک کنيد به شلبی  1384 ،و  1361؛ کسايی  ،؛ صديق ؛ باز رگان ،
 3-16 1354؛ صافی  1391 ،و ديگر منابع مندرج در کتاب نامه اين مقاله )  .در دوره ي قاجار
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و به سال  1290ش يعنی پس از تصويب قانون اساسی معارف و مصوبات شوراي عالی معارف بود
که مکتب داران نيز موظف شدند براي تاسيس و اداره مکتب اجازه ي دولتی داشته باشند  .با
اين حال هنوز نهادي براي تربيت معلم چه معلم مکتب و چه نهاد هاي ديگر آموزشی وجود نداشت
پيش از تاسيس دارالمعلمان و دارالمعلمين(  1297ش)،نياز به تربيت معلم به جد احساس می شد
اين در حالی بود که تربيت معلم به صورت بسيار محدود محدود صورت می گرفت  .براي نمونه در
سال  1290ش گزارش مدير کل وزارت معارف و فواعد عامه نشان می دهد که تربيت معلم يک
امر ضروري است وي در گزارش خود آورده است :
 " :تربيت اطفال مبتدي از اعمال مشکله است که بايد به عهده اشخا متخصص تفويض شود و
مسلما اگر شخصی از اصول تعليم و تربيت بهره مند نشده باشد نمی تواند علم خودرا به اطفال بيشتري
بياموزد هر قدر هم که در آن علم بخصو ،متبحر باشد "(سالنامه معارف ،اوقاف و صنايع مستظرفه
 ،به نقل از صافی . )7 1391 ،
بدين منظور در اوايل همان سال براي تدريس اصول تعليم وبه منظور اقزايش سطح سواد معلمان
دردبيرستان دارالفنون کالسی تشکيل شد  .شايد بتوان گفت اين اقدام نخستين گام براي تربيت
معلم بود  .هر چند محدود .اقدام ديگر براي تربيت معلم اعزام محصل به خارج از کشور بود در
ارديبهشت ما ه سال 1290ش به موجب قانون مصوب سی نفر به خارج اعزام شدند که از اين تعداد
پانزده تن مامور به تحصيل در رشته معلمی( رشته هاي تعليم تربيت ) شدند  .و در سال 1307
ش نيز قانون ديگراعزام تصويب شد  .طبق اين قانون دولت موظف شد هر سال  100تن و به مدت
شش سال افرادي را براي تحصيل در رشته هاي گوناگون به خارج اعزام کند  .مقرر گرديد از اين
ميان  35درصد در رشته معلمی تحصيل کنند  .اين گروه پس از باز گشت در مراکز تربيت معلم به
امر آموزش و مديريت آموزشی مشغول وبانی و مروج روش هاو فلسفه نوين آموزش شدند ( صديق ،
؛ حسينی اردکانی  ،؛ قاسمی پويا  ،1377 ،سرمد  )1372 ،الزم به ياد آوري است پيش از اين تاريخ
ها  ،ميرزا حسن رشديه (  1267 -1363ه.ق ) که بعد ها "پدر معارف جديد" يا "پير معارف " ايران
لقب گرفت  ،آن گاه که روش آموختن در ايران را نامناسب ارزيابی کرده و آن را نا کار آمد تشخيص
داد  ،براي اگاهی از روش هاي نوين آموزش به بيروت رفت ( / 1298ه .ق 1881 /م 1260 /ش)
ودر کالج تربيت معلم فرانسوي ها (دارالمعلمين ) در رشته تعليم وتربيت دو سال به تحصيل پرداخت
 .پس از برگشت ،بانی و عامل تحولی در روش تدريس شدکه داستانی پر آب چشم دارد  .نخستين
پايه هاي روش آموزش به ويژه خواندن و نوشتن را وي بنا نهاد ( براي اگاهی از داستان هاي تاسيس
مدارس جديد در ايران و ماجراهاي گاه غمناک و خونين آن ر.ک قاسمی پويا . )1377 ،
اين ها اقدام هايی بودند که پيش از تاسيس نخستين مرکز تربيت معلم يعنی دارالمعلمين مرکزي
يا " دارالمعلمين و دارالمعلمات (  1297ش) صورت گرفت  .از اين تاريخ به بعد سير تحوالت مراکز
تربيت معلم با شتاب بيشتري پيش رفت و از اين تاريخ تا تشکيل دانشگاه فرهنگيان ( مصوب
1390/10/6شوراي عالی انقالب فرهنگی و پيشنهاد وزير آموزش و پرورش وقت ) مراکر تربيت معلم
گوناگون با هدف ها و ساختار هاي ويژه گشوده و گاه تعطيل شد ند که سير تحول و چونی و چندي
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و چرايی آن ها نوشته ويژه اي را طلب می کند که خارج از هدف اين نوشته است  .اين جا می کوشم
به منظور آشنايی با سير تاريخی و تقويمی اين مراکز وبراي فراهم کردن زمينه هاي مطالعه چرايی
و چگونگی تشکيل دانش سراي عالی سپاه دانش فهرست وار به اين تحوالت اشاره کنم.
تقویم سیر تحولی مراکز تربیت معلم از دارالمعلمین تا دانشگاه فرهنگیان ( -1391
1297ش)
دارالمعلمين و دار المعلمات (  1297ش)  /دارمعلمين  :دودوره مقدماتی و عالی ( 1302ش)  /دارالمعلمين
ابتدايی واليات و اياالت (  1306ش)  /دارالمعلمين شبانه اکابر ( 1306ش)  /دارالمعلمين عالی(  1307ش ).
دارالمعلمين مرکزي سابق  /دانش سراي عالی بعدي  /دانش سراي هاي مقدماتی(  1312ش)  .تعطيلی
دارالمعلمين و دارالمعلمات  /ملحق شدن دانش سراي عالی به دانشگاه تهران(  1313-1312ش)  /استقالل
دوباره دانش سراي عالی ( 1338ش)  /دانش سراي تربيت بدنی ( 1327ش)  /دانش سراي کشاورزي ( 1328
ش) /دانش سراي عشايري ( 1334ش)  /تربيت معلم يک ساله (  1338ش)  /طرح سپا ه دانش (ََ1341ش)
 :تربيت معلم و آباد گران روستايی  /تربيت معلم فنی و حرفه اي (َ1341ش)  /دانش سراي عالی صنعتی
(1343ش) /سازمان تربيت معلم و تحقيقات تربيتی ( 1343ش) و انحالا ل دانش سراي عالی  /استخدام
سپاهيان دانش به عنوان آموزگار روستا ها پس از پايان دوره  18ماه خدمت در روستا ها ( 1343-1344ش)
 /تاسيس دانش سراي عالی سپاه دانش (  1343ش) سپاهيان انقالب و ابوريحان بعدي  /دايرشدن دوباره
دانش سراي عالی(1346ش) و پيوستن آن به وزارت علوم و آموزش عالی  /تصويب اساس نامه تربيت معلم
کودکان استثنايی ( 1347ش)  /تاسيس دانش سراي راهنمايی در بعضی از شهر ها (1349ش)  /تربيت معلم
کودکستان ها (ََ1351ش)دانشگاه تربيت معلم ( 1353ش) دانش سراي عالی سابق  /تصويب قانون اجازه
تاسيس دانش سراهاي مقدماتی و عالی (1355ش)  /تغيير اساس نامه برنامه هاي دانش سراي مقدماتی و
عشايري ( 1355ش)  /تامين معلم به صورت سر باز معلم (  / )1357تشکيل دوره هاي کاردانی تربيت معلم
در برخی واحد هاي دانشگاه آزاد ( 1364ش)  /انحالل دانش سراهاي مقدماتی و ايجاد مراکز تربيت معلم 4
ساله براي فارغ التنحصيالن دوره راهنماييی و مراکز دوساله براي افراد با گواهی نامه پايان دوره دوم متوسطه
(1362ش)  /داير کردن مراکز تربيت معلم فنی و حرفه اي در آموزشکده هاي فنی وحرفه اي (1369ش)/
تصويب قانون معلمان و پزشکان و پيراپزشکان وظيفه ( ش / ) 1369تجميع مراکز تربيت معلم ومراکز آموزش
فنی وحرفه اي در دانشگاه پيامبر اعظم ( 1385ش)  /استخدام فارغ التحصيالن دانشگاه ها با گذراندن دوره
هاي يک و دو ساله در مراکز تربيت معلم ( 1386ش)  /تصويب تشکيل دانشگاه فرهنگيان استان ها در
شوراي عالی انقالب فرهنگی( 1390ش) و شروع به فعاليت (1391ش)  /بخشنامه سرباز معلم هاي ليسانس
و ليسانس به باال ي رشته هاي علوم تربيتی و روان شناسی و مشاوره (1397ش) .مدت  24ماه سربازي .
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نتیجه گیری از مطالعه پیشینه تربیت معلم در ایران
نا کار آمدي آموزش هاي سنتی  ،توجه به تربيت معلم را ضروري ساخت  .اين نکته مهم پذيرفته شد که معلم
هر چه هم دانش داشته باشد اما در به کار گيري اصول و روش هاي نوين و مناسب تربيت مهارت نداشته
باشد احتمال موفقيت وي در امر آموزش زياد نخواهد بود .آموختن از ديگران مثل اعزام محصل به خارج
از ديگر ضرورت ها ارزيابی شد ودر چند نوبت به اين کار اقدام شد و از آن زمان تاکنون به صورت هاي گوناگون
ادامه داشته است  .تحوالت نسبی در تربيت معلم ايران بيش تر توسط کسانی صورت گرفت که به غرب
رفتند و با شيوه هاي نوين آموزش آشنا شدند  .مدرسان ومديران مراکز تربيت معلم را در آغاز همين افراد
تشکيل می دادند .
با توجه به سيرتاريخی تربيت معلم درايران که به فهرست آن اشاره شد اين مراکز در زمان ها ي متفاوت و
بنا به ضرورت هايی متفاوت تاسيس شدند  .دانش سراي عالی سپاه دانش (ابوريحان بعدي ) هم بنا به ضرورت
آن زمان و پس از اجراي طرح سپاه دانش و گسترش نسبی سواد آموزي در روستا ها و تعطيلی دوره يک
ساله تربيت معلم تاسيس گرديد .در آغازبه منظور تربيت راهنمايان تعليماتی مورد نيار براي تداوم طرح سپاه
دانش و سواد آموزي و آباد سازي در روستا ها بنياد نهاده شد و سير تحولی مناسبی طی کرد که در سطور
آينده به آن پرداخته خواهد شد .

نقد آثار مربوط به چگونگی و چرایی تاسیس دانش سرای عالی سپاه دانش
بررسی اسناد و مدارک موجود در باره تربيت معلم در آموزش و پرورش ايران معاصر نشان می دهد که
شوربخت انه با اين که برخی از تاريخ نويسان اين دوره خود دانش جوي دانش سراي عالی سپاه دانش يا جزو
اعزاميان اين دانش سرا به کشور هاي غربی به ويژه کشور ا ياالت متحده آمريکا بودند و يا در دانش سراي
عالی سپاه دانس تدريس کرده بودند اما توجهی به چگونگی و چرايی تاسيس اين دانش سرا و سير تحول آن
نداشته اند .اين در حالی است که ازبدو تاسيس اين دانش سرا ( 1343ش) تا پايان فعاليت آن ( 1357ش)
صد ها نفر با درجه هاي تحصيلی فوق ديپلم تا دکترا از ميان دانشجو يان و دانشجو معلمان اين دانش سرا
فارغ التحصل شده اند و با سمت هاي گوناگون آموزشی در جاي جاي کشور مان مشغول کار شده و گاهی
کار هاي کارستان کرده اند که در سطور آينده به آن ها اشاره خواهد شد  .از نمونه آثاري که تدوين شده و به
سير تحولی و نقش دانش سراي عالی سپاه دانش توجه کافی نکرده اند به سه اثر اشاره می کنم  :کتاب تاریخ
آموزش و پرورش ایران  :با تاکید بر تحوالت تربیتی دوره معاصر ( )1392نوشته شاد روان دکتر احمد
آقازاده  .ايشان دانشجوي ليسانس اين دانش سرا و جزو فارغ التحصيالن دوره ليسانس در سال 1347-1348
بودند  .دکتراي آموزش و پرورش تطبيقی از کشور آمريکا را داشتند و استاد همين دانش سرا و بعد ها استاد
دانشگاه عالمه طباطبايی بودند  .وي در اشاره به مراکز تربيت معلم در ايران در باره دانش سرا ي عالی سپاه
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دانش تنها يک کلمه به کار برده اند و آن را هم تنها با اسم دانشگاه ابوريحان  .کتاب ديگر تاریخ آموزش
وپرورش ایران تاليف شادروان امان اهلل صفوي است  .ايشان نيز دانشجوي دوره ليسانس دانش سراي عالی
سپاه دانش بودند و فارغ التحصيل دوره ليسانس در سال  . 1346-1347کتاب هاي شان به ويژه کتاب"
روش هاي تدريس " سا ل ها از نمونه کتاب هاي مرجع در مراکز تربيت معلم ايران بوده است  .ايشان نيز
بيش از سه يا چهار سطر درباره دانش سراي عالی سپاه دانش ننوشته اند  .کتاب ديگر با عنوان " تربيت معلم
در ايران  ،ژاپن  ،مالزي  ،آلمان  ،انگلستان  ،هند ،و پاکستان تاليف احمد صافی است ( 1391ش)  .وي مدرس
دانش سرا و از پيش کسوتان بنام آموزش و پرورش اند  .ايشان هم سه چهار سطربيش تر در باره دانش سراي
عالی سپاه دانش ننوشته اند  .البته حجم کتاب شا همن اجاره اين کار را نمی داده است  .کل کتاب 133
صفحه است .
در اسناد ديگر مربوط به تربيت معلم در ايران نيز مطالبی در خور در باره دانش سراي عالی سپاه دانش نوشته
نشده است  .تنها فريدون يگانه با عنوان " بچه هاي مامازن"  ،سير تاريخی تاسيس دانش سرا و برخی رخداد
هاي آن و پاره اي از فعاليت هاي دانشجويان دهه چهل و اوايل دهه پنجاه را در سه صفحه به رشته تحرير
در آورده اند  .وي نيز از دانشجويان دانش سراي عالی سپاه دانش وفارغ التحصل ليسانس در سال -1350
 1349هستند  .ايشان نيز ازنمونه فرهنگيان بنام و داراي سمت هاي مديريتی و آمورشی در آموزش وپرورش
و وزارت علوم بوده اند  .عالوه بر نگارش چندين کتاب از فعاالن اجتماعی و فرهنگی بچه های ما مازن (
فارغ التحصيالن دانش سراعالی سپاه دانش )و رئيس انجمن بچه هاي ما مازن هستند  .مصداق فارغ
التحصيالن دانش سراي عالی سپاه دانش اين ضرب المثل ترکی آذري است که می گويد  :هامنی بَزَر اُوزي
لوت گَزَل  .يعنی براي همه لباس می دوزد خودش لخت می گرد د .اين چيستان در باره سوزن گفته می
شود  .برخی از فارغ التحصيالن اين دانش سرا در باره مراکزگوناگون تربيت معلم قلم فرسايی کرده اند به
جز در باره دانش سراي عالی سپاه دانش که خاستگاه علمی شان از همين مرکز بوده است .
با توجه به مطا لبی که گذشت در اين نوشته تالش می شود تا آنجايی که حجم محدود مقاله اجاره می دهد
به پرسش هاي مطرح شده در سطور باال هرچند مختصر پاسخ دهيم  .نگارهده معتقد است معرفی کا مل
اين دانش سرا و نشان دادن چگونگی اثر گذاري فارغ التحصيالن آن نياز مند تاليف کتابی در خوراست  .اميد
است در آينده اين خواسته به ياري خود فارغ التحصيالن توانمند دانش سراي عالی سپاه دانش تحقق يابد .
بی گمان آشنايی با ساختار و عملکرد اين دانش سرا می تواند درس هايی براي تربيت معلم ميهن عزيز ما
ايران در حال حاضر داشته باشد .
پرسش ا -چه کسانی با چه ویژگی هایی در دانش سرای عالی سپاه دانش پذیرفته می شدند ؟.
پذيرفته شدگان در اين مرکز همه داراي حد اقل چندسال سابقه خدمت در آموزش وپرورش بودند به ويژه
در آموزش روستايی و اغلب فرزندان کار و زحمت  .اغلب از خانواده هاي متوسط الحال يا پايين جامعه و
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گروهی ديگر زاده روستا هاي ميهن مان بودند  .بخش بزرگی از جمعيت مردم ايران در آغاز دهه چهل به
طبقات پايين جامعه تعلق داشت و تغييرات و تحوالت آن سال ها نيز با هدف قرار دادن اين جمعيت بزرگ
که در صد بااليی از آ نان بی سواد يا کم سواد بودند صورت می گرفت  .براي نمونه در سال  1345تنها
38درصد ازمردم ايران در شهرهايی با بيش از  5000هزار نفرجمعيت زندگی می کردند  (.آبراهاميان 1397 ،
 ) 530بنا براين اغلب طرح هاي عمرانی و آموزشی با توجه به وضعيت جمعيت ايران که اغلب روستايی
بودند صورت می گرفت از اين نمونه بود طرح سپاه دانش که براي کم کردن بی سوادي در روستا ها طراحی
و به اجرا در آمد  .سپاهيان دانشی که به روستا ها رفتند بسيارشان خود ريشه در زندگی روستايی داشتنديا
از جمله جمعيت ميان حال جامعه بودند .همين گونه بود بسياري از پذيرفته شدگان در دانش سراي عالی
سپاه دانش .
افزون بر پسران گروهی از معلمان دختر نيز دراين دانش سرا پذيرفته شدند که انان نيز دست کم پنج سسال
تجربه آموزگاري درروستا ها داشتند  .پس از تشکيل سپاهيان دانش دختر (  ) 1346و پايان خدمت آنان
شماري نيز از آنان در اين دانش سرا پذيرفته شدند  .همه اين افراد يا راهنماي تعليماتی می شدند يا پس از
گرفتن مدرک ليسانس آموزش ابتدايی در مشاغل گوناگون آموزشی مشغول می شدند.
 -2برنامه های آموزشی دانش سرای عالی سپاه دانش چه ویژگی هایی داشت ؟
مواد درسی ومحتوای آموزش
پيش ازاين که محتواي آموزشی به صورت واحدي در بيايد دانشجويان از صبح شنبه تا ظهر پنجشنبه صبح
و بعد از ظهر در کالس هاي درس شرکت می کردند  .اين جا فهرست وار به درس هايی که دوره چهارسال
ليسانس تدريس می شد اشاره می کنم ( .منابع استفاده شده براي تهيه اين بخش مدارک شخصی ام و "
گزارش دانش سراي عالی سپاه دانش (  )1352-1352و مجله هاي "دانش سراي عالی سپاه دانش " شماره
هاي  )1346 ، 7-19بوده است) .
درس های سال اول
معلومات عمومی  :زبان خارجی  /تاريخ ايران /بهداشت بدنی /تعليمات مدنی  /تاريخ اسالم و مبانی آن /
زبان فارسی  /حساب  /جغرافياي انسانی .
آموزش وپرورش  :روش تدريس علوم  /روان شناسی  /سنجش هاي تربيتی  /روش تدريس رياضی  /روش
تدريس فارسی  /تهيه وسايل آموزشی .
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تخصصی :کار گاه /کشاورزي  /سازمان و اداره آموزش و پرورش  /آموزش بزرگساالن  /سرپرستی و هدايت
 /جامعه شناسی روستايی  /اقتصاد روستايی  /مهندسی روستايی  /شرکت هاي تعاونی  /اصول آموزش ابتدايی
 /کار آموزي روستايی  /خدمات روستايی.
درس های سال دوم
معلومات عمومی  :زبان فارسی  /زبان خارجی  /جغرافيا  /تاريخ عمومی و تاريخ تمدن و فرهنگ /
آموزش وپرورش :سازمان و اداره آموزش و پرورش  /فلسفه آموزش پرورش  /روان شناسی  /تهيه وسايل
آموزشی  /آماز تربيتی  /روش تدريس رياضی  /روش تدريس فارسی
تخصصی  :اقتصاد  /جامعه شناسی  /مديريت و رهبري  /روش هاي تحقيق اجتماعی  /اصول و برنامه هاي
تربيت بدنی در دبستا ن ها .
درس های سال سوم  .در اين سال دروس به صورت واحدي در آمد .اغلب درس هايی که در اين سال
تدريس می شد دو واحدي بودند که کل واحد هاي اين دونيم سال  34ساعت می شد  .هر نيم سال  17واحد
 .ومبناي نمره ها الف .ب  .ج  .د بود  .درس هاي اين دو نيم سال به اين شرح بود:
ادبيات فارسی  /زبان خارجی ( متون خارعلمی )  /جامعه شناسی روستايی  /انسان شناسی  /مبانی اقتصاد
عمومی و اقتصاد ايران  /تمرين دبيري  /رياضيات عملی  /علوم طبيعی عملی  /روان شناسی بلوغ  /روان شناسی
و آموزش و پرورش کودکان استثنايی  /آمار و روش هاي تحقيق  /تهيه مواد خواندنی براي نو آموزان و نوسوادان
 /تهيه وسايل کمک آموزشی وآموزش سمعی و بصري  /جامعه شناسی تربيتی .
درس های سال چهارم  :تهيه مطالب خواندنی براي نو آموزان و نوسوادان  .مسائل روستايی (سمينار ) /
روان شناسی اجتماعی  /فلسفه آموزش و پرورش و سيستم هاي آموزشی  /مديريت آموزش وپرورش و ارزشيابی
 /مقدمات و اصول مشاوره و راهنمايی  /توسعه اقتصادي ممالک در حال رشد  /انقالب سفيد وتحوالت روستايی
 /بررسی و تحقيقات روستايی  /فلسفه .
کل اين درس ها در دو نيم سال و هر نيم سال  18واحد بود که جمعا می شود  36واحد.
ريز برنامه ها را خود استادان تعيين می کردند( براي اگاهی از نمونه هاي ريز برنامه ها ر.ک به مجله هاي "
دانش سراي عالی سپاه دانش " سال .1346
منابع اغلب به صورت پلی کپی بود  .گاهی برخی از استادان منابع چاپی هم معرفی می کردند  .يا دانشجويان
از استادان خواهش می کردند که منابع اضافی يا به طور کلی کتاب ها و مقاالتی براي مطاله معرفی کنند .
ياد دارم دکتر آريان پور به دنبال اين خواهش ما فهرست حدود صد جلد کتاب براي مطالعه تهيه کرد و به ما
داد .
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پلی کپی ها از نظر محتوا و کيفيت مطالب همتراز نبودند استادان اين پلی کپی ها هم چندان مورد قبول
دانشجويان نبودند  .گاهی دانش جويان به عنوان اعتران کالس هاي درس را ترک می کردند و يا در پايان
سال پلی کپی هاي نا مناسب را در محلی از محيط دانش سرا روي هم می ريختند و پس از آتش زدن آن ها
دست در دست هم می داندند و می رقصيدند و شادي می کردند .
براي کارورزي يا تمرين دبيري با ماشين هاي دانش سرا که در اختيارما ن قرار می گرفت همراه معلم تمرين
دبيري يا راهنمايی که گاهی خارجی بودند مثل آقاي راندوئن که فيليپينی بود گويا از طرف يونسکو به ايران
آمده بود .در اين مواقع مترجم هم همراه ايشان می آمد  .در زمان ما آقاي لواسانی که سرپرست خوابگاه هم
بود و وظايف سرکشی به خوابگاه ها وگزارش دهی را هم به عهده داشت مترجم آقاي راندوئن بود .
نگاهی به واحد هاي مذکور نشان می دهد که درسال هاي اول و دوم چون هدف تربيت راهنماي تعليماتی
سپاه دانش بود و کار راهنمايان نيز به آموزش و پرورش روستايی مربوط می شد از اين روي درس ها هم
حال هواي روستايی داشتند  .اما درس هاي سال هاي سه و چهار که مربوط به آموزش ابتدايی بود درس هاي
کم تر مربوط به امور روستا بود  .آنچه اکنون می توانم در باره درس هاي آن روزگار داوري کنم اين است که
براي ليسانس آموزش ابتدايی گنجاندن درس هاي عمومی و کل نگر مثل جامعه شناسی و اقتصاد و فلسفه و
جز اين ها جاي تامل دارد  .به نظر می رسد جا داشت در اين دوره بيشتر به آموزش عمومی و مطالبی تاکيد
می شد که در آموزش ابتدايی مورد نظربود  .به ويژه اين که شغل فارغ التحصيالن اين دوره بيشتر کار در
دانش سرا هاي مقدماتی و مراکز تربيت معلم مثل پادگان هاي که سپاه دانش را آموزش می دادند يا درمدارس
شهري در امور آموزش ابتدايی فعا ليت داشتند  .نگاهی به مشاغل دانشجويان پس از فارغ التحصلی مويد اين
ادعا ست  .البته از سوي ديگر اين کل نگري سبب تربيت افرادي شدند که توان تحليل اجتماعی و سياسی
و آموزشی به نسبت بااليی داشتند ودارند  .موضوع ديگر ازدحام واحد درسی بود  .در يک دوره ليسانس
نزديک به  190واحد درسی گنجانده شده بود که اين تعداد درس در حال حاضر بيش از واحد هاي درسی
از ليسانس تا پايان دکترا است ! اگربه اين موضوع اضافه کنيم اين واقعيت ها را که در ايران چه در آن روزگار
و چه در حال حاضر ماهيت و روش تدريس درس ها در دوره هاي ياد شده چندان تفاوتی با هم ندارند جز
نوشتن پايان نامه آن هم اگر آن را ديگران براي دانشجويان ننويسند  ،می توان با مسامحه گفت که فارغ
التحصيالن ليسانس اين دانشگاه به اندازه فارغ التحصيالن دکتراي امروز واحد می گذراندند .البته اين وضع
براي امروزپيشنهاد نمی شود اما واقعيتی است که ما با آن روبرو شديم و گفتنی است که پاسخ مثبت هم
گرفتيم !
جا دارد اشاره اي کنم به نحوه آموزش در کالس هاي درس در اين دانش سرا ( اين داوري مربوط می شود به
سال هايی که در دانش سرا تحصيل می کردم ( 1345-1347و  )1348-1350و يا از مدارک موجود مثل
گزارش ها وعکس هاي باز مانده از آن روزگار استنباط و برداشت کرده ام ).

668

دروس نظري اغلب به صورت سخنرانی استاد و گفت وگو وگاهی کنفرانس دانشجويان برگزار می شد  .گاهی
برخی استادان افزون بر توضيح شفاهی از وسايل آموزشی نيز بهره می جستند  .براي نمونه استاد شاد روان
دکتر شکوهی در درس روش تدريس رياضيات گاهی به همراه خود وسايلی به کالس می آ وردند يا خود ما
آن ها را تهيه می کرديم  .مانند لوله هاي کويزنر يا نخود و لوبيا يا رشته هايی از کاغذ ها براي آموزش اندازه
ها  .يا استاد شادروان توران مير هادي براي درس "تهيه مواد خواندنی براي بچه ها وکم سوادان" نمونه هايی
ازکتاب ها را به کالس درس می آ وردند و با نمايش گذاشتن آن ها بحث و گفت و گو شروع می شد  .ياد
دارم در يکی از اين ساعات هاي درس خانم مير هادي در مورد نوشته هاي صمد بهرنگی بحث داغی ميان
ايشان و برخی از دانشجويان آغاز شد که به يادمادنی بود.
کنقرانس دانشجويی يکی ديگر از روش هاي تدريس بود  .ياد دارم در درس آقاي دکتر عباس توسلی که راجع
به منوگرافی اجتماعی بود داوطلب شدم در باره کتاب " خياو يا مشگين شهر" غالمحسين ساعدي کنفرانس
بدهم .براي اين کار رفتم به مشگين شهر  ،تعطيالت عيد بود (  ، )1346عکس ها ويادداشت هايی فراهم کردم
و به همراه مطالعه کتاب مذکور کنفرانسی ارائه دادم .
براي کار عملی مثل کارگاه هاي کشاورزي و گاوداري .ماشين آالت وسبزي کاري  ،مهندسان مامازن با توضيح
شفاهی و کارهاي عملی به ما آموزش می دادند  .پس از کار يا بازديد ،گزارش تهيه می کرديم و به استاد
تحويل می داديم  .اطراف مامازن چندين هکتار امکانات کشاورزي وباغبانی و غيره در اختيار دانش سرا بود.
مهندس بهنيا و کريمی و فريور و سيد نيا و کسمايی از نمونه مهندسان آن دوره و مربيان درس هاي عملی
کارگاره بودند.
دانش جويان اين درس ها را ،اگر نگوييم همه شان  ،بلکه بيشتر شان را با عالقه مطالعه می کردند شوق
آموختن و تغيير در دل اکثر دانش جومعلمان شعله ور بود .گاهی در کتاب خانه صندلی ها پراز دانش جو می
شد و دانش جويان گاهی مجبور می شدند از قبل با گذاشتن کتاب يا دفتري روي يکی از صندلی ها آن را
براي مطالعه بعد از شام رزرو کنند  .می دانم اين سخن براي امروزيان شايد چيزي شبيه رويا يا مطلبی در
حد طنز جلوه کند اما واقعيتی بود که نگارنده شاهد آن بوده است .
آموزش مکاتبه ای
از سال  1348آموزش مکاتبه اي بر فعاليت هاي اين دانش سرا افزوده شد و در مهر ما 1350به اجرا گذاشته
شد  .در ماده يک اساسنانه اين دوره تحصيالت ليسانس آموزش ابتدايی مکاتبه اي اهداف آن به اين شرح
بيان شده است :
الف .باالبردن سطح معلومات و تجارب آموزگاران شاغل در روستا ها
ب .عالقه مند کردن آ موزگاران به ادامه خدمت در روستا ها
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ج .فرصت دادن به معلمان مستعد براي ارتقا به درجات باالتر
د  .سبک کردن بار تربيت معلم که موظف به باال بردن سطح اطالعات معلمان به نسبت توسعه تعليمات ابتدايی
هستند ودر حال حاضر مقدورات آن را ندارند .
از نمونه شرايط ورود و دوره هاي تحصيل اين ها بودند  :داراي ديپلم کامل  .دوسال سابقه خدمت آموزگاري
در روستا  .سپردن تعهد ادامه خدمت در روستا ها در تمام مدت تحصيل  .دوره تحصيل براي اخذ فوق ديپلم
چهار سال و براي ليسانس هشت سال  .در برنامه تحصيالت آمده است که برنامه در دو دوره چهار ساله به
صورت آزمايشی به اجرا گذاشته می شود و در صورت الزم در پايان هر دوسال پيشنهاد تغيير به شوراي مرکزي
دانشگاه ها ارائه می شود .کليه هزينه هاي اين برنامه از محل مقرري مناسبی که از شرکت کنندگان دريافت
می شود تامين خواهد شد  ..امتحانات در مراکزي که وزارت اموزش و پرورش تعيين می کند پايان هر سال
برگزار می شود .در گزارشی که سال  1351-1352در باره فعاليت هاي دانش سراي عالی سپاه دانش منتشر
شده است ( موجوددر اختيار نگارنده ) آمده است که در اين دوره از ارزشمند ترين اعضاي هيئت علمی دانشگاه
هاي کشوربه ويژه دانشگاه تهران و دانش سراي عالی تهران و دانشگاه ملی و تجهيزات آموزشی الزم بهره
گرفته شده است  .هم اکنون بالغ بر 1140نفر دانشجو در  5رشته تحصيلی از طريق مکاتبه تحصيل می کنند
و تعداد آنان در مهرماه سال  1350به دو هزار نفر بالغ خواهد شد  ( .گزارش دانش سراي عالی سپاه دانش
1352-1351

. )27

بخش آموزش مکاتبه اي براي دو نهاد وزارت آموزش و پرورش و وزارت تعاون وامور روستا ها نيرو تربيت
می کرد  .رشته هاي تحصيلی با مشورت و نياز نهاد ها و سازمان هاي مذکور صورت می گرفت  .در باره
رشته هاي مربوط به معلمان اين رشته ها داير بود:
 -1رشته رياضی  ،فيزيک  -2رشته شيمی ،طبيعی  -3رشته زبان و ادبيات فارسی  .رشته آموزش و
پرورش .
مواد درسی و شیوه آموزش در دوره مکاتبه ای  .متون درسی توسط استادان تهيه و پس از ويرايش و
مجلد شدن در اختيار دانشجو – معلمان قرار می گرفت  .اين متون تا اندازه اي خود آموز بود و در پايان هر
فصل وکتاب هم پرسش ها ي نمونه مطرح می شد .افزون بر اين ها کتاب هاي کمک آموزشی ديگري نيز در
اختيار دانشجو -معلمان قرار می گرفت  .به منظور برطرف کردن اشکاالت احتمالی دانشجويان آموزش هاي
حضوري نيز در نظر گرفته می شد  .مثل کالس هاي آمادگی در سال اول  .کالس هاي منطقه اي در روز هاي
جمعه و تعطيلی .کالس هاي نوروزي .کالس هاي تابستانی  ( .در گزارش ياد شده به تفصيل به معرفی استادان
که شمار آن ها نزديک به  90نفر بالغ می شود سخن رفته است  .نيز در همان منبع ريز برنامه هاي برخی
از رشته ها آمده است ).
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- 3استادان و مربیان دانش سرای عالی سپاه دانش چه کسانی بودند و چه ویژگی هایی دانشتند
؟
استادان و مربيان گستره وسيعی داشتند  .از آعاز تاسيس تا سال  1357صد ها استاد به صورت کادر ثابت و
حق التدريس در اين دانش سرا به فعاليت آموزشی و پژوهشی مشغول بودند  .پابه پاي گسترش برنامه هاي
اين نهاد تربيتی بر شمار استادان و مربيان نيز افزوده می شد  .در آغاز بيش تر استادان اين مرکز را همانا
استادان دانش سراي عالی تهران ( دانشگاه تربيت معلم ) و استادان مدعو ديگر از دانشگاه هاي معتبر آن روزگا
ر مثل دانشگاه تهران تشکيل می دادند  .بعد ها با گسترش فعاليت اين مرکز به ويژه پس از داير کردن رشته
هاي مشاوره وراهنمايی و مديريت آموزشی و دوره فوق ليسانس مديريت آموزشی ( )1355و دوره هاي مکاتبه
اي بيش از صد استاد و مربی با اين مرکز همکاري داشتند  .نگاهی به فهرست اسامی استادان ( گزارش دانش
سراي عالی سپاه دانش  )1351-1355نشان می دهد که استادان برجسته بسياري در اين دانشگاه به تدريس
و تحقيق مشغول بودند که يکی از توفيق هاي اين دانشگاه هم بی گمان به سبب وجود همين استادان است .
بدون اغراق می توان گفت که استادان سرآمد هر رشته از رشته هاي علوم تربيتی و روان شناسی وفلسفه و
مديريت آموزشی و سنجش واندازه گيري  ،جامعه شناسی و اقتصاد و به طور کلی علوم اجتماعی و ديگر
رشته هاي علوم انسانی در اين دانشگاه جمع بودند  .اين يکی از آموزه هاي اين تحقيق است که دانشگاه
شهرت و اعتبارش به استادان ومربيا نش است  .اگر اين عنصر مهم دانشگاهی يا هر مرکز آموزشی ديگر فراهم
گردد ديگر عناصر به احتمال زياد با کوشش هاي بعدي با کيفيت مناسب فراهم می گردد .اما اگر اين عنصر
فراهم نگردد هرچه هم به زرق وبرق مراکز پرداخته شود نتيجه اي سودمند و کار ساز حاصل نخواهد شد .
همين گونه است در آموزش عمومی  .نگارنده به عنوان يک معلم با  55سال فعاليت آموزشی و پژوهشی در
مدارس از روستا تا شهرو مراکز آموزش عالی و پژوهشی  ،موضوع معلم واستاد را کليد طاليی در نظام آموزشی
کشورمان می دانم  .هرجا و هر زمان در هر نهاد آموزشی معلم داشتيم کار ها بسا مان بوده است اما برعکس
 ،هر زمان و درهر جا بدون داشتن معلم به تاسيس و گسترش نهادهاي آموزشی اقدام کرده ايم کار ها همه
پراشکال و پرهزينه ودريک کالم نقش شان به حرام بوده است  ( .هر کو نکند فهمی زين کلک خيال انگيز
نقش اش به حرام ار خود صورت گر چين باشد ).
يکی از ويژگی هاي تربيت استاد ومربی براي اين دانشگاه اعطاي بورس تحصيلی براي دانش جويان ممتاز
دانشگاه بود که پس از برگشت از خارج در همين دانشگاه به تدريس و تحقيق مشغول می شدند  .شمار اين
استادان در دانشگا ه ابوريحان کم نبوده است  .البته همه اعزاميان جزو دانشجويان ممتاز نبودند اما در کل
همه استادان اثر گذار و موفقی شدند  .براي آگاهی از اسامی شمار زيادي از استادان ر.ک گزارش دانش سراي
عالی سپاه دانش  1351- 1352و مجله "دانش سراي سپاه دانش " شماره هاي  7-19س . )1346
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اسامی برخی از استادان و درس های شان
دکتر غالمحسين شکوهی  ،روش تدريس  /دکتر سليم نيساري  ،روش تدريس فارسی و ادبيات فارسی .
اخيرا دار فانی را ودا گفتند( زاده  21آذر 1299تبريز و درگذشته 22دي ماه  1397پاريس ) اخيرااز ايشان
به عنوان حافظ شناس و نخستين کسی که کتاب روش تدريس فارسی به غير فارسی زبان را تاليف کرد
تجليل به عمل آ مد )  /دکتر جعفر محجوب و دکتر نادروزين پور ،و خانم دکتر بصاري  ،و جالل ال احمد،
ادبيات فارسی  /زبان خارجی  ،دکتر حقدان ودکتر محمد رضا باطنی ( استاد زبان شناسی و مولف فرهنگ
معاصر انگليسی به فارسی و فارسی به انگليسی ) ودکتر سهيلی ( نويسنده کتاب هاي انگليسی مدارس رسمی
کشور و دکتر کيوانی رئيس دانش سراي عالی زا هدان در سال  /1353دکتر يحيی فيوضات ( رئيس دانش
سراي عالی سپاه دانش  ، )1347-1349جامعه شناسی روستايی و برنامه ريزي آموزشی /دکتر حريريان ،
جغرافيا  /کار اموزي در روستا  ،راندوئن (فرستاده يونسکو ،اهل فيليپين ) و مهندس بهنيا  /.اموزش و پرورش
تطبيقی  ،دکتر محمد مشايخی  ،رئيس دانشگاه تر بيت معلم  /اقتصاد  ،دکتر زند حقيقی  ،دکتر مشکات ،
دکتر ناصر پاکدامن  /علوم اجتماعی  ،دکتر امين زاده  ،دکتر عباس توسلی  ،دکتر ساروخانی /فلسفه  ،دکتر
اسماعيل خويی  ،دکتر الهی  /جامعه شناسی و فلسفه آموزش و پرورش دکتر امير حسين آزيان پور /خانم
توران مير هادي  ،تهيه مواد خواندنی براي بچه ها و ادبيات کودک ( چه در زمان حيات و چه پس از در
گذشت شان از سوي نهاد هاي گوناگون آموزشی و اجتماعی بارها وبارها ،در جلسات و بزرگداشت ها ،به عنوان
بانوي بزرگ تعليم وتربيت و ادبيات کودکان و بنيان گذار فرهنگنامه کودکان و نوجوانان ازايشان تجليل به
عمل آمد  /جغرافياي انسانی ،دکتر علی محمد ورقا  /وسايل سمعی و بصري  ،دکترابرهيم رشيد پور و خانم
دکتر نوذري  /.روان شناسی  ،دکتر ابراهيم هاشمی ،خانم مصطفوي رجالی  ،دکتر منصور  ،دکتر پور باقر ،دکتر
حمزه گنجی ( اخيرا در بزرگداشتی با شکوه از ايشا ن تجليل شد  /آما رتربيتی  ،خانم امين  /مديريت و
رهبري  ،راندوئن  .خانم دکتر احتشامی  /ازمون هاي روانی دکتر حسن پاشا شربفی ( چندي پيش از ايشان
هم درجلسه باشکوهی تجليل شد  .چندي پيش هم در جشنواره اي که براي تجليل از پيش کسوتان برگزار
شد به عنوان معلم پيشکسو ت مورد تقدير و تشويق مديران رده باالي کشور قرار گرفتند  .جامعه شناسی
 ،دکتر باقر پرهام  /رضا برقعی  ،تاريخ اسالم  /کليات تاريخ  ،دکتر دولت شاهی ا
افزون براين استادان ،دانشجويان اعزامی به خارج از کشوراين دانشگاه نيز پس از برگشت به تدريس و تحقيق
در ا ين دانشگاه مشغول می شدند  ،از اين نمونه بودند دکتر علی عالقه مند ،دکتر علی اکبر سيف  ،نور الدين
رحمانيان  ،مرتضی امين فر  ،دکتر حسن سرايی  ،دکتر سيامک مهجور ،دکتر علی دالور  ،دکتر داريوش
نوروزي و چند استاد ديگر .
اگر شرح حال و آثار و خدمات آموزشی اين استادان يک به يک نوشته و معرفی شود آن گاه بزرگی و دانش و
بينش شان به درستی مشخص می شود  .بی گمان به سبب وجود اين استادان بود که فارغ ااتحصيالنی از
اين دانشگاه بيرون آمدند که هر کدام به نحوي در آموزش و پژوهش کشور اثر گذار شدند که به برخی از آن
ها در اين مقاله اشاره شده است .
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ياد آور می شوم که همه استادان در يک سطح علمی و بينشی نبودند گاهی کسانی به عنوان استاد به کالس
هاي درس می آمدند که به هيچ وجه شايستگی اين وظيفه را نداشتند  .در اين مواقع دانشجويان زبان به
اعتران می گشودند و به روش ها و رفتار هاي گوناگون نارضايتی خود را نشان می دادند  .در اين مواقع اين
استادان گاهی عون می شدند گاهی هم به کار خود ادامه می دادند اما دانشجويان به سخنان شان چندان
توجهی نمی کردند .
 - 5مدیران و گردانندگان دانش سرای عالی سپاه دان چه کسانی بودند و چه ویژگی هایی داشتند؟
نخستين مدير دانش سراي عالی سپاه دانش در مامازن دکتر البرزي بود  .پس از انتقال ايشان به ذوب آهن
اصفهان مهندس يحی فيوضات به اين سمت گمارده شد (  .) 1347پس از وي دکتر امير بيرجندي که معاون
تعليماتی وزارت آموزش و پرورش بود اين سمت را عهده دار شد  .شکل مديريت هر کدام از اين ها متفاوت
بود  .دکتر البرزي که تحصيل کرده اروپا و آدمی بود ماليم و با دانشجويان رفتارهاي پسنديده اي داشت .
مهندس فيوضات که از خانواده فرهنگ دوست و فرهيخته تبريز بود  .اين خانواده در گسترش مدارس جديد
که با مشکالتی گشوده شده بود بسيار موثر بودند و ياد گارهاي فرهنگی شان در تبريز پا بر جاست  .مهندس
فيوضات در اعتصاب غذايی که دانشجويان به خاطر باز داشت شد ن دوتن از دوستانشان توسط ساواک و
فرستادن آنان به زندان قزل حصار کرج راه انداخته بودند به نحوي با دانشجويان همدردي کرد و پس از آمدن
وزير علوم وقت ( کاظم زاده ) به ناهار خوري دانشجويان که اعتصاب غذا آنجا صورت گرفته بود ودرخواست
وزير از دانشجويان براي پايان دادن اعتصاب و توجه نکردن دانشجويان به سخنان وي مهندس فيوضات رشته
سخن را به دست گرفت و گفت شما اعتصاب تان را بشکنيد و اگر به خوا سته تان عمل نشد من هم با شما
در اعتصاب می نشينيم .اعتصاب کنندگان پذيرفتند و پس از آن خود وي با ماشين ژيانی که داشتند
دانشجويان بازداشته شده را به دانش سرا وبه جمع دانشجويان اعتصابی آورد ند  .همين امر با عث شد که از
اين سمت برکنار ش کنند  49/12/28و دکتر بيرجندي به جاي وي گمارده شود (فروردين  .1350بيرجندي
تحصيل کرده آمريکا و معاون آموزشی وزارت آموزش و پرورش بود  .مرد سياست و آشنا با شاه و علم و برخی
ديگر از مقامات ارشد آن روزگار ايران بود .افزون بر اين ها هم شوق تربيت و ارتقا معلمان و دانشجويان را
داشت و هم به رمزو رموزرفتار با جوانان آشنا بود  .پس ازبرگشت مبنا را بر فراهم کردن امکانات رفاهی و
شادي و ادامه تحصيل دانشجويان گذاشت و با روابطی که با مقامات داشت دانش سرا را از امکانات و تجهزات
الزم از جمله تشکيل اردوي دانشجويی در جنگل هاي چندين هکتاري نشتارود مازندران(  250هکتار)
مجهز کرد و خوب در دل دانشجويان جاي گرفت  .ازآن پس ديگر فعاليت هاي سياسی در دانش سرا تعطيل
شد  .گفتنی است که پيش از اين گروهی از دانشجويان فعاليت سياسی داشتند و جمله از هوادران گروه هاي
چپ بودند  .اعتصاب غذا را هم درآغاز فعاالن اين گروه به راه انداختند  .برخی از اين فعاالن پس از فارغ
التحصيلی نيز به فعاليت هاي سياسی خود ادامه دادند ودر پی اين فعاليت ها برخی ها شان به زندان هاي
چند ساله محکوم شدند و سه تن ديگر به نام هاي مرضيه (مرجان) احمدي اسکويی و صبا بيژن زاده و رفعت
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معماران که از اعضاي چريک هاي فدايی خلق بودند در درگيري با ساواک جان خودرا از دست دادند  .به هر
روي امروز بسياري از فارغ التحصيالن از بيرجندي و مديريت وي به نيکی ياد می کنند و فعاليت هاي آموزشی
و فوق برنامه هاي وي را می ستايند .در اسناد آمده است که دکتر خانلري طرح سپاه دانش را داده بود اما
يکی از فارغ التحصيالن نقل می کرد که در حضور او بيرجندي مدعی شده است که اين طرح مال ايشان
است .حتی گفته بود شاه بی خود می گويد که اين طرح از اوست .
تشکیل نخستین هیات امنای دانش سرای عالی سپاه دانش
در تاريخ ششم آذر ماه  1347نخستين هيات امناي اين مرکز به تصويب " کميسيون علوم و آموزش عالی "
مجلس سنا و در تاريخ سوم دي ماه 1347به تصويب کميسيون علوم و آموزش عالی محلس شوراي ملی رسيد
 .اعضاي اين هيات به اين شرح بودند  .غالمرضا پهلوي رئيس هيات امنا  .وزير علوم وآموزش عالی  .وزير
آموزش وپرورش  .وزير فرهنگ و هنر  .وزير دارايی  .وزير اصالحات ارضی و تعاون روستايی  .مدير عامل
سازمان برنامه  .مدير عامل شرکت ملی نفت ايران  .مدير عامل بنياد فرهنگی رضا پهلوي  .رئيس دانش سراي
عالی سپاه دانش دبير کل سازمان امور ادا ري و استخدامی  .شش نفر از شخصيت هاي علمی و فرهنگی و
اجتماعی کشور به پيشنهاد وزير علوم و آموزش عالی وبا تصويب هيات دولت .
در سال  1351که قانون هيات امناي دانشگاه ها تغيير کرد در ترکيب هيات امناي دانش سراي عالی سپاه
دانش نيز تغييراتی به وجود آمد  .به اين شرح :
شاهپور غالمرضا پهلوي  .وزير علوم وآموزش عالی.غالمرضا مقدم  .حسين توکلی  .محمد مقدم  .عبداهلل شيبانی
 .محمد علی طوسی  .عبد الرحيم احمدي  .يکی از استادان منتخب دانش سراي عالی سپاه دانش .
اين ترکيت سبب شد که دکتر بيرجندي بتواند امکانات وسيعی را براي اين دانش سرا فراهم آورد ودر زمان
مديريت ايشان فعاليت هاي دانش سرا چندين برابر شود .

ارتباطات داخلی و خارجی
يکی ازويژگی هاي مديريت دانش سراي عالی سپاه دانش ارتباط هاي داخل و خارج اين مرکزآموزشی بود .
مقامات ايرانی هر از گاهی براي بازديد به اين دانشگاه می آمدند  .از اين نمونه بودد  :وزير اموزش وپرورش
وقت  ،فرخ روي پارسا  ،هويدا نخست وزير  ،کاظم زاده وزير علوم  ،دکتر مجيدي معاون نخست وزير و رئيس
دفتر کل بودجه  ،به همراه دکتر امير حکمت .دکتر بيرجندي وقتی خود معاون آموزشی وزارت آموزش و
پرورش بود  .رئيس سازمان يونسکو در ايران  ،اسفند .1346دکتر کينگ استاد دانشگاه هاي آمريکا به اتفاق
همسرس در نيمه دوم فروردين  .1346افزون بر اين ها افراد برخی از نهاد هاي اجتماعی و آموزشی نيز از
اين مرکز بازديد می کردند  .مثل  :بازديد  500نفر از دانشجويان دانشکده خدمات اجتماعی  .بازديد و تشکيل
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اردوي 900نفر از اعضاي شير خورشيد سرخ ناحيه  16تهران  .بازديد  50تن از دانش آموزان مدرسه راهنمايی
سهيل تهران .بازديد  90نفر از دانش آموزان مدرسه راهنمايی کمال  .بازديد  50نفر از دانشجويان مدرسه
عالی ادبيات و زبان خارجه .
 .6فعالیت های فوق برنامه وامکانات رفاهی در دانش سرای عالی سپاه دانش
توجه به برنامه هاي غيردرسی و غير رسمی که به فوق برنامه شهرت يافته است يکی از ويژگی هاي اين دانش
سرا بود  .به باور نگارنده تا کنون در هيچ يک از مراکز تربيت معلم ايران به گستردگی دانش سراي عالی سپاه
دانش برنامه هاي غير رسمی يا فوق برنامه صورت نگرفته است  .اگر بخواهم برنامه هاي فوق برنامه اين دانشگاه
را کامل معرفی کنم بی گمان اين کار مستلزم تاليف يک کتاب جدا گانه است  .به عنوان شاهد عينی می توان
ادعا کرد که توفيق هاي اين مرکز در تربيت معلم يا تربيت نيروي انسانی براي آموزش و پرورش ايران تا زيادي
هم مديون همين برنامه هايی بود که با پشتيبانی مديريت دانش سرا و فعاليت و مشارکت خود دانشجويان
صورت می گرفت  .تاثير تربيتی اين برنامه ها به باور نگارنده کم تر از برنامه هاي رسمی ومدون نبود  .براي
نمونه من به عنوان يک دانشجوي اهل شهرستان که براي اولين بار از زادگاهم وارد تهران و دانش سراي عالی
سپاه دانش شده بودم  .با شرکت در گردشگري هاي متعدد و ايران گردي نه تنها بخش هايی از وطنم را
شناختم بلکه در اين سفرها از همراهان و ديده ها و شنيده هايم چيزهايی آموختم که بی ترديد از هيچ کتاب
و معلمی نمی توان آموخت  .نيز با شرکت وسيع دانشجويان در انجمن ها وکميته هاي گوناگون دانشجويی
رشد واقعی آنان محقق شد  .اگرامروز مدعی هستيم که فارغ التحصيالن اين دانشگاه در نوع خود منحصر به
فرد و بی بديل هستند از بابی نيز نتيجه اين فعاليت هاي دانشجويی و زندگی جمعی دانشجويان و فعاليت
هاي شبانه روزي آنان بوده است  .کوتاه سخن اين که هر دانشجويی اگر در خود استعدادي می ديد بی گمان
اين استعداد در حد زيادي محقق می شد .
در اين جا فهرست وار به برخی از اين فعاليت ها می پردازم ( براي آگاهی بيشتر ر .ک گزارش دانش سراي
عالی سپاه دانش  .1351-1352 ،دفتر اردو ،1350-1351،مجله هاي " دانش سراي عالی سپاه دانش شماره
هاي  7- 19س )1346
فهرست فعالیت های دانشجویی و فوق برنامه ها
تشکيل شوراي عالی دانشجويان  .تشکيل انجمن هاي گوناگون  :انجمن دانشجويی که داراي کميته هاي
متعدد بود  :کميته شرکت تعاونی .کميته ورزش .کميته نگارش و ترجمه  .مجله دفتر روستا از نمونه اين
فعاليت ها بود که توسط خود دانشجويان تدوين و چاپ می شد که در حد خود مجله اي بود وزين.کميته
تآتر( استاد سمندريان براي تدريس تئاتر به دانش سرا می آمدند ) .کميته موسيقی  ..کميته نقاشی ومجسمه
سازي .کميته کتابخانه .کميته خدمات اجتماعی  .کميته دينی .کميته صندوق تعاون  .کميته رفاه متاهلين .
کميته بهداشت  .کميته سخنرانی  .کميته عکاسی  .کميته اياب و ذهاب گردش هاي جمعی  .کميته نظارت
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و فروش محصوالت دانش سرا .کميته فيلم  .کميته جشن و فرهنگ و هنر  .کميته کتاب .افزون بر اين کميته
ها که اغلب دردانش سرا صورت می گرفت مهم ترين فعاليت ها در اردو ي نشتارود صورت می گرفت  .در اين
اردو افزوده بر فعاليت هاي تفريحی و گردشگري به اموزش نيز توجه می شد مثل آموزش زبان انگليسی يا
بحث هاي اموزشی و اجتماعی و پژوهشی ( .براي اگاهی از فعاليت هاي اردو ر.ک کتاب " دفتراردو "1351
.)1350بی گمان فعاليت هايی در اين سطح مستلزم وجود امکانات و تجهيزات وسيع بود که در اختيار اين دانش سرا
قرار داشت وبا حمايت دولت و رده هاي باالي سياسی و بودجه به ويژه توجه نخست وزير و دربار وسازمان
برنامه و بودجه فراهم می شد .
 -7برون داد های پانزده سال فعالیت این مرکز تربیت معلم چه بوده است ؟( سمت های فارغ
التحصیالن  ،فعالیت های علمی و پژوهشی فارغ التحصالن  ،تاثیر هایی آموزشی آنان در آموزش
وپرورش کشور ). .. .
حال می خواهيم بدانيم نتيجه اين فعاليت هاي پانزده ساله چه شد ؟ بدين منظور نخست نگاهی می کنيم به
آمار فاغ التحصيالن اين دانشگاه و سپس مشاغل آنان را مورد توجه قرار می دهيم وسرانجام به دست آورد
هاي علمی وپژوهشی برخی از فارغ التحصيالن می پردازيم .

برخی از آمار های دانشجویی دانش سرای عالی سپاه دانش
پيش ازانتقال اين دانش سرا به مرکز آموزش کشاورزي مامازن ورامين از مرکز آموزش کشاورزي کرج()1343
در نخستين سال تعداد  200آموزگار که دوره سپاهی دانشی خود را به پايان برده بودند و از آموزگاران ممتاز
محسوب می شدند در اين مرکز پذيرفته شدند  .مقرر گرديد که از اين تعداد گروهی پس از گذراندن دوره
يک ساله با سمت راهنماي تعليماتی سپاه دانش به روستا ها اعزام شوند و تعدادي نيز پس از گذراندن سه
سال ديگر تحصيلی ليسانس آموزش ابتدايی دريافت کنند  .بدين منظور  26تن برگزيده شدند و سال دوم را
هم در مرکز کرج ادامه تحصيل دادند ( .)1344-1345در همين سال تعداد 41تن ديگر براي سال اول پذيرفته
شدند  .پس از انتقال اين مرکز به مامازن ورامين تعداد 150تن ديگر از آموزگار ان روستايی ( که قبال
سپاهی دانش بودند) از طريق کنکور که دانش سراي عالی تهران بر گذار کرد پذيرفته شدند و چند ماه بعد
براين تعدادحد ود  50آموزگار روستايی دخترکه پنج سال سابقه خدمت داشتند افزوده شدند و همراه پسران
در سال اول مشغول تحصيل گشتند  .به اين ترتيت در سال  1345-1346جمعا با احتساب دانشجويان سال
اول ودوم کرج  267تن در مامازن به تحصيل مشغول بودند  .اين روند ادامه پيدا کرد به گونه اي که در پايان
سال تحصيلی 1351-1352در کل  1449تن دختر و پسر با درجه هاي فوق ديپلم ( راهنماي تعليماتی )و
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ليسانس فارغ التحصل شدند  208 .دختر و 684پسر راهنماي تعليماتی ( فوق ديپلم) و  98دخترو  459پسر
ليسانس  .با توجه به اين روند پذيرش و فارغ التحصيلی می توان به حدس گفت در طول فعاليت پانزده ساله
اين دانشگاه نزديک به 1800تن با درجه هاي فوق ديپلم و ليسانس و فوق ليسانس از اين دانشگاه فارغ
التحصيل شده اند  .اگر آمار هاي آموزش مکاتبه اي را هم به اين تعداد بيفزاييم می توان گفت که اين دانشگاه
با توجه به زمان نه چندان زياد فعا ليت اش تعداد قابل توجهی نيروي انسانی ماهر تحويل جامعه داده است.
طبق برآورد فريدون يگانه تا کنون تعداد  80تن از دانشجويان اين دانشگاه موفق به دريافت درجه دکترا در
داخل و خارج ازکشور و تعداد 278تن نيز در رشته هاي گوناگون علوم تربيتی و علوم رفتاري فوق ليسانس
دريافت داشته اند  .با توجه به کيفيت تحصيلی اين افراد همه شان درسمت هاي آموزشی و پژوهشی خود از
جمله افراد موفق جامعه بوده اند  ( .اين برداشت نتيجه تجربه زيسته نگارنده و بر آمده از اسناد موجود است
).
مشاغل فارغ التحصیالن
فارغ التحصالن ليسانس سال هاي  1346-1352در سمت ها يی که به آن ها اشاره می شود مشغول خدمت
شدند ( فارغ التحصل هاي سال هاي بعد نيز کم وبيش در همين سمت ها مشغول کار شدند که به دليل در
اختيار نداشتن اسناد مربوط به آن دوره ها تنها به بيان مشاغل سال هاي مذکور اکتفا شد):
دبير مرکز آموزش سپاه دانش پسران  .دبير پادگان ها( پادگان هايی که آموزش چهار ماه سپاهيان دانش را بر
عهده داشتند ) .مشاور مدارس ( بيش ترين تعداد )  .دبير دبيرستان ها  ..مربی دانش سراي عالی سپاه دانش
( مامازن )  .رئيس اداره آموزش و پرورش .راهنماي تعليماتی بيش ترين تعداد بعد از مشاور)  .دبير دانش
سراي مقدماتی  .مسئول آموزش شهري  .معاون کار گزينی  .سرپرست فرهنگی مرکز آموزش سپاه دانش .
نماينده آموزش و پرورش منطقه .سر پرست فرهنگی  .سرپرست شبانه روزي خيريه فرح پهلوي  .رئيس
مدرسه راهنمايی .مسئول سپاه دانش  .رئيس آموزش متوسطه  .مسئول آموزش سپاهيان دانش  .معاون اداره
سپاه دانش  .رئيس اداره راهنمايی تحصيلی  .سرپرست شبانه روزي دانشجويان دانش سراي عالی سپاه دانش
 .مسئول خدمات اجتماعی زنان  .رئيس دبيرستان  .رئيس دانش سراي مقدماتی  .رئيس اداره سپاه دانش .
دبير دانش سراي عشايري  .سرپرست تربيت بدنی دانش سراي عالی سپاه دانش  .از ميان اين مشاغل بيشترين
آمار مربوط به مشاوران و راهنمايان تعليماتی و دبير مراکز آموزشی مثل دانش سراي مقدماتی و مراکز آموزش
سپاه دانش و جز اين ه ا بودند  .طبق برآورد نگارنده آمار هاي تقريبی در سال هاي مذکور به شرح بودند :
مشاور 154نفر  ،دبير پادگان ها و دانش سراها ي مقدماتی و مراکز تربيت معلم  75نفر  ،راهنماي تعليماتی
 8نفر  ،مسئول سپاه دانش  38نفر ،دانشجوي فوق ليسانس  35نفر بقيه در مشاغلی چون مدير کل سپاه
دانش  .معاون مدير کل سپاه دانش وديگر بخش هاي آموزشی بودند .اين ها مشاغلی بودند که فارغ التحصالن
دوره ليسانس در آن مشغول به کار شدند  .فارغ التحصيل هايی که موفق به اخذ فوق ليسانس از اين دانش
سرا يا از مراکز آموزش عالی ديگر شدند ( اغلب از دانش سراي عالی تهران و دانشکده علوم تربيتی برخی از
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دانشگاه ها) ويا از مراکز آموزش عالی داخل و خارج از کشور به دريافت دکترا نايل شدند اغلب در مراکز
آموزش عالی به تدريس و تحقيق و تاليف و ترجمه يا مديريت هاي آموزشی مشغول شدند که به برخی از آن
ها اشاره شد  .به هر روي پايه هاي دانش ومهارت هاي اين افراد همه در دانش سراي عالی سپاه دانش پی
ريزي شده بود و اگرهم در مراحل ديگر تحصيلی خارج از دانش سراي عالی سپاه دانش به توفيق هايی
دست يافتند ،که چنين بود ،بی گمان ريشه در اموزش هاي دوره ليسانس داشت  .نگارنده که تجربه تحصيل
در دوره هاي فوق ليسانس دردانشگاه تربيت معلم و دوره دکتراي تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش را دردانشگاه
تهران داشته ام و نخستين فارغ التحصيل اين رشته بوده ام آنچه آموختم بيشتر در دوره ليسانس دانش سراي
عالی سپاه دانش بود و دوره هاي بعدي قابل مقايسه با ماهيت وشيوه آموزش در دانش سرا ي عالی سپاه دانش
نبود .در آن دانش سرا کالس ها تنها محل آموزش نبودند بلکه کل محيط دانش سرا و زندگی در آن سرا پا
آموزش بود  (.درسطور بعد به برخی از اين روش ها اشاره می کنم ).
اعزام محصل به خارج از کشور .يکی از اقدام هاي آموزشی اين مرکز اعزام فارغ التحصيالن ممتار به
کشورهاي خارج به ويژه آمريکا و انگلستان بود .تا سال 1352تعداد هفده تن از فارغ التحصيالن ممتاز اين
دانش سرا براي تحصيل به خارج اعزام شدند  .اين افراد پس از برگشت در همين دانش سرا و مراکز آموزش
عالی ديگر به تدريس و تحقيق مشغول شدند  .اين افراد عالوه بر تدريس دست به تاليف و ترجمه کتاب هاي
علوم تربيتی و روان شناسی و مشاوره و مديريت آموزشی و آمار و روش هاي تحقيق و جزاين ها زدند که تا
امروز اين منابع از نمونه کتاب ها ومنابع مرجع براي رشته هاي گوناگون ياد شده  ،هستند  .از اين نمونه است
کتاب هاو آثار دکتر علی عالقه بند  ،دکتر علی اکبر سيف  ،دکتر علی دالور ، ،دکتر يوسف کريمی  ،امان
اهلل صفوي  ،دکتر احمد آقازاده  ،مرتضی امين فر  ،نورالدين رحمانيان  ،دکتر داريوش نوروزي ،دکتر فريدون
يگانه  ،دکتر اقبال قاسمی پويا  ،دکتر علی رضا کيامنش  ،دکتر مرتضی فرهادي  ،دکتر امان اهلل قرايی مقدم
 ،دکتر سيامک مهجور ،دکتر جعفر جوادي  ،د کتر مصطفی تبريزي  ،دکتر عبداهلل شفيع آبادي  ،دکتر حسن
سرايی  ،خانم دکتر پروين کديور  ،خانم دکتر فرخنده مفيدي ،دکتر هدايی  ،دکتر احمد آقا زاده و دکترعيسی
ابراهيم زاده ودکتر اعطميشی وده ها استاد ديگر.
طبق برآورد فريدون يگانه نزديک به 2000هزارکتاب علمی پژوهشی وبالغ بر چندين هزار مقاله که توسط
فارغ التحصيالن اين دانشگاه نوشته شده است  ،چاپ و منتشر شده است که برخی از آن ها به چاپ 52
رسيده است .
برخی از فارغ ال تحصيالن اين دانشگاه که به درجات باالي دانشگاهی دست يافته اند چندين بار به عنوان
استاد و پژوهشگر نمونه مورد تشويق مديران رده هاي باالي جامعه قرار گرفته اند  .براي نمونه چندي پيش
استاد دکتر مرتضی فرهادي به عنوان پژوهشگر پيشکسوت و نمونه در جلسه اي ضمن بزرگداشت شان مورد
تشويق وزير ارشاد قرار گرفتند  .ايشان فارغ التحصيل دوره ليسانس اين دانش سرا در سال 1347-1348بودند
و از همان روزگار به تحقيقات ميدانی مردم شناسی و ديگر عرصه هاي علوم اجتماعی مشغول بودند  .يا براي
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چند تن از فارغ التحصالن اين دانش سرا به پاس خدمات آموزشی و پژوهشی شان جلسات بزرگداشت برگزار
کرده اند  .از اين نمونه است دکتر علی اکبر سيف استاد برجسته روان شناسی  .وي فارغ التحصيل دوره
ليسانس سال 1346 -1347دانش سرا و جزو پنج دانشجوي ممتاز دانش سرا بودند که به کشور آمريکا اعزام
شدند  .ايشان در دوره دانشجوي شان در دانش سراي عالی سپاه دانش (فارغ التحصيل  )1347گاهی مترجم
استاد برخی از درس ها می شدند .نمونه ديگر دکتر علی رضا کيامنش است که وي نيز از فارغ التحصيالن
دوره ليسانس دانش سراي عالی سپاه دانس فارغ التحصيل سال1 348هستند که پس از اخذ فوق ليسانس
از دانشگاه تربيت معلم تهران به عنوان بورسيه اين دانشگاه به کشورمريکا اعزام شدند ( )1353پس از
برگشت به تدريس و پژوهش مشغول شدند .به پاس خدمات آموزشی و پژوهشی ايشان که گاهی در سطح
جهانی صورت گرفته است در دانشگاه تربيت معلم جلسه بزرگداشتی برگزار شد  .در اين جلسه بزرگداشت
استادان به نام کشورمان و وزير آموزش وپرورش پيشين آقاي دکتر نجفی از ايشان تجليل به عمل آوردند .
وي ده ها کتاب و مقاله ترجمه و تاليف کرده اند و چندين پژوژه تحقيقاتی دارند .
نمونه ديگر آقاي دکتر مصطفی تبريزي است  .وي نيز از فارغ التحصيالن دوره ليسانس دانش سراي عالی سپاه
دانش و فارغ التحصيل سال1352هستند  .از مشاوران موفق کشورمان که تا کنون صد ها مراجع داشته اند .
به غير از فعاليت هاي مشاوره و ديگر فعاليت آموزشی تا کنون 44جلد کتاب ترجمه و تاليف کرده اند  .يازده
مقاله چاپ شده دارند و بر  17کتاب مقدمه نوشته اند يا کارشناسی کرده اند  .يکی از کتاب هاي شان با عنوان
" درمان اختالل ديکته نويسی " تا کنون  52بار چاپ شده و کل تيراژ آن بالغ بر  135000بوده است  .براي
سخنرانی در باره مشاوره و اختالل هاي ياد گيري و جز اين ها به بسياري از مراکز آموزشی ايران دعوت شده
و در کالس هاي آموزشی اين مناطق کارگاه هاي آموزشی برگزار کرده اند .ايشان بعد از انقالب در دوره اول
نماينده مجلس هم بودند .
فارغ اتحصيالن دوره فوق ليسانس هم که سال 1351-1352داير شد پس از فارغ التحصلی در هر شغلی بودند
با موفقيت آن را پيش بردند  .براي نمونه نخستين فارغ التحصيل دوره فوق ليسانس مديريت اين دانشسرا
اقاي فرج اهلل خدابخشی بود که در سال  1357با معدل  20به عنوان شاگرد ممتاز از اين دانش سرا فارغ
التحصل شد .قرار بود براي ادامه تحصيل به خارج ازکشور اعزام شود که انقالب  1357رخ داد  .ايشان چه در
زمان اشتغال و چه پس از بازنشستگی و فعاليت در بخش خصوصی ازمديران موفق بوده است .
اگر به همين روند پيش برويم و از کتاب ها وآثار استادان ديگر چون دکتر سيف دکتر عالقه بند و دکتر
کيامنش و دکتر شفيع آبادي و دکتر فرهادي و ديگر فارغ التحصيالن اين دانش سرا سخن بگوييم بايد صد
ها صفحه در اين زمينه مطلب نوشت  .بنا براين به اين چند نمونه اکتفا می کنم  .اميد وارم فرصتی پيش آيد
تا به ياري اين بزرگمردان آموزش و پرورش ايران سندي در خور تهيه و به تاريخ آموزش و پرورش ايران
بسپاريم  .ياد آور می شوم در بسياري از مراکز تربيت معلم و دانشکده هاي علوم تربيتی و روان شناسی رشته
هاي وابسته  ،فارغ التحصيالن اين دانشگاه از جمله استادان مربيان اين مراکز بوده است  .به سخن ديگر
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بخش بزرگی از مراکز آموزشی کشور به دست فارغ التحصالن اين دانشگاه اداره شده است  .اين توفيق بزرگی
براي اين دانشگاه محسوب می شود .
طبق اظهار دکتر فريدون يگانه مولف کتاب " گنجینه  :پیشگامان عرصه تعلیم و تربیت نوین کشور
در گذرزمان  ،از تاسیس دارالفنون تا کنون " که با همکاري حسن کبير اين فعا ليت فرهنگی را پيش
می برند  .سی درصد از افراد ي که شرح حال شان در گنجینه آمده است مربوط به فارغ التحصالن دانش
سراي عالی سپاه دانش است .
اين گوشه اي از نمونه هاي دست آورد هاي فارغ التحصيالن دانش سراي عالی سپاه دانش است که هر محققی
را به اين پرسش و انديشه وا می دارد که اين توفيق ها در آن روزگار نتيجه چه عواملی بود ؟ چرا ديگراين
وضعيت آموزشی و تربيت معلم تکرار نشد ؟ از اين دست آورد ها و موفقيت ها براي تربيت معلم امروزمان چه
درس هايی می توان آموخت ؟
تحلیل و نتیجه گیري
تاسيس دانش سراي عالی سپاه دانش يک ضرورت بود که پس از تشکيل سپاه دانش به تحقق پيوست  .هم
چنان که شمار سپاهيان دانش گسترش می يافت الزم بود نهادي نيزدر روستا ها به کار سپاهيان دانش نظارت
داشته باشند آنا ن را راهنمايی کند در شهر ها آموزش شرکت کنندگان در مراکزآموزشی را رهبري کنند .
مناسب ترين راه براي اين کار انتخاب راهنمايان تربيتی از ميان خود سپاهيانی بود که راهی را طی کرده بودند
و تجربه اي اندوخته بودند .يعنی تجربه عملی آموزگاري در روستا  .هم چنين بود ضرورت تربيت دبير براي
پادگان هايی که مراکز آموزش سپاه دانش داشتند يا دانش سرا هايی که گسترش يافته بودند و نياز به دبير و
مربی و مدير در آن ها بيش ازپيش احساس می شد .بدين منظور از ميان آموزگارانی تجربه سپاهی دانشی را
داشتند و از جمله سپاهيان ممتاز بودند کسانی را با امتحان ورودي برگزيدند تا پس از طی دست کم يک سال
دوره تربيت معلم راهنماي تعليماتی و پس از قبولی در امتحانات آخر سال به روستا ها اعزام شوند  .اين کار
صورت گرفت  .وضعيت نظام آموزشی دهه چهل در پی تحوالتی که در عرصه ها ي اجتماعی واقتصادي به
وجود آمده بود ايجاب می کرد همواره بر نيروي انسانی تحصيل کرده افزوده گردد .براي نمونه براي تدريس
در پادگان ها و مراکز تربيت معلم که در حال گسترش بودند نيز ضرورت توجه به سواد آموزي و گسترش
مدارس ايجاب می کرد که نيروي انسانی در سطوح گوناگون نتربيت شود  .يا براي اداره امور سپاهيان دانش
نيازمند نيروهايی بود يم که هم خود اين راه را طی کرده بودند و هم جوان و داراي شوق اموختن و زيستن و
پيشرفت و ترقی بودند  .مناسب ترين افراد براي اين وظايف همانا خود سپاهيان دانش به ويژه عالقه مند ترين
ومستعد ترين آن ها يودند .بدين منظور دوره يک ساله راهنماي تعليماتی به دوره چهار ساله ليسانس ارتقا
يافت  .پس از انتقال دانش سراي عالی سپاه دانش به مرکز آموزش کشاورزي مامازن ورامين دوره راهنماي
تعليماتی دوسال و ليسانس آموزش ابتدايی چهار سال شد  .به راهنمايان تعليماتی درجه فوق ديپلم و کسانی
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که معدل شان باالي چهارده بود و در امتحان ورودي دوره ليسانس پذيرفته شده بودند درجه ليسانس داده
شد  .با پيشرفت هاي بعدي دوره ها ي فوق ليسانس نيز داير گرديد  .قرار بود اين دانشگاه به يک دانشگاه بين
المللی تبديل شود که با تعطيلی اين دانشگاه بعد از انقالب  1357اين برنامه هاي توسعه اي نيز تعطيل شد .
در پاسخ به اين پرسش که چه عواملی سبب توفيق هاي اين نهاد تربيت معلم شد می توان به چند نکته اشاره
کرد :
دانشجويان اين دانش گاه همه تجربه آموزگاري در روستا ها را داشتند و فرزند ان کار و زحمت واکثرشان
ترقی خواه و پيشرفت طلب بودند  .پيشرفت شان را در ادامه تحصيل در دانش سراي عالی سپاه دانش و پس
از آن می ديدند .همه در استخدام آموزش و پرورش بودند و دغد غه آب و نان نداشتند  .از ميان خانواده هايی
برخاسته بودند که به زندگی با حد اقل ها عادت کرده بودند در عين حال در پی تغيير پيشرفت بودند  .شوق
تغيير انگيزه هاي بسيار قوي در آنان تقويت کرده بود  .دانش سرا داراي امکانات و تجهيزات و برنامه هاي
رسمی و غير رسمی بود که به بسياري ازنيازهاي دانشجويان پاسخ می داد .اگر نياز ها برطرف نمی شد زبان
به اعتران می گشودند و خواسته هاي شان را به راه هاي گوناگون مطرح می کردند  .از بحث هاي حضوري
گرفته تا اعتصاب .
اگر نگوييم همه بلکه اکثر استادان شايستگی تدريس در دانشگاه را داشتند  .به برخی از آن ها با نام و شهرت
شان اشاره کردم .مديريت روي هم رفته تالش داشت همراه با دانشجويان پيش رود  .کم تر در مقابل دانشجو
می ايستادند اگر هم می ايستادند با واکنش هاي دانشجويان مواجه می شدند  .دانش جويان زنده و فعال
بودند اکثرشان آرمان ها داشتند  .گرچه ماهيت اين آرمان ها متفاوت بود اما اغلب داشتند  .فعاليت هاي حين
تحصيل و پس از تحصيل دانش آموزختگان مويد اين ادعا ست
 .آمد وشد هاي مقامات ارشد کشورو ارتباط با نهاد هاي خارج از کشور اين دانشگاه را روز به روز داراي اهميت
می کرد  .بازديد هاي کسانی چون نخست وزير آن روزگا ر ( امير عباس هويدا ) وزير آموزش و پرورش و وزير
علوم و معاون سازمان برنامه و بودجه و ارتباط امير بيرجندي مدير دهه پنجاه با دربار و مقامات ديگر چون
دکتر اقبال و غيره سبب شده بود اين دانشگاه مورد توجه خا

قرارگيرد  .فوق برنامه هاي متعدد از ايرانگردي

گرفته تا مسافرت به خارج از کشور زمينه هاي رشد شخصيت دانشجويان را فراهم می کرد و زضايت نسبی
آنان به وجود می آورد  .اگرنگوييم در همه دانش جويان دست کم می توان گفت در بسياري از آنان  .شناخت
ميهن نخستين نياز يک دانشجو به ويژه دانشجوي تربيت معلم است  .اين شناخت ها سبب می شد تا فارغ
التحصيالن با آگاهی از وضعيت کشور شان به تدريس و تحقيق بپردازند  .برنامه هاي درسی اگر نگوييم همه
شان شايد بتوان گفت بسيارشان منطبق با مشاغلی بود که در آينده بايد فارغ التحصيالن بر عهده می گرفتند
 .کار آموزي هاي متعدد در روستا و تمرين دبيري در کالس هاي درس ازديگر ويژگی هاي روش هاي آموزش
در اين دانشگاه بود  .زندگی جمعی و شرکت اکثر دانشجويان در در انجمن ها و کميته ها نوعی کالس درس
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براي زندگی بود  .هر کس در هر زمينه اي استعداد نشان می داد تا حدود زيادي امکان تحقق برايش وجود
داشت  .بحث هاي گروهی در خوابگ اه ها تا پاسی از شب و عالقه به مطالعه و داشتن فرصت براي اين کار و
شرکت در مراسم گوناگون در خود دانشگاه و در تهران و اردوهاي شمال سبب شد که تنها کالس درس نظري
و سخنرانی روش آموزش نباشد  .زندگی دانشجويان همه آموزش بودند  .بسياري از دانشجويان در فضاي
آموزش زندگی می کردند .
جمعی که در دانش سرا به تحصيل مشغول بودند فرزندان تمام قوم ها و فرقه ها و زبان ها و آيين ها بودند .
انتخاب براي اين دوره تنها برمبناي داشتن تجربه و عالقه و دانش الزم براي ادامه تحصيل بود  .جز اين معيار،
گزينشی در ميان نبود  .دختر وپسر در کنار هم و با حقوق يکسان از هر نظر در اين دانش سرا درس می
خواندند  .تنی چند از دانشجويان نيز در همين دانشگاه با همکاران خود ازدواج کردند  .رفاقت و همدلی تا آن
حد بود که حتی در طول فعاليت اين دانشگاه يک مورد هم انحراف اخالقی ميان دانشجويان دختر وپسر نه
ديده شد و نه شنيده شد  .ارتباطات آنقد ر صميمی و پايا بود که اين دوستی ها هم چنان ادامه دارد  .در
فضاي مجازي در حال حاضر  350مامازنی باهم در ارتباط اند  .هر ساله در يکی از شهرها سمينار ي برگزار
می کنند و فارغ التحصالن که امروز همه شان باز نشسته اند دور هم گرد می آيند و برنامه سه روزه متنوع
اجرا می کنند و به صورت حضوري هم به تعاطی افکار می پردازند .در اين سمينار که اغلب با شرکت همسران
تشکيل می شود گاهی فرزندان و نوه هاي فارغ التحصيالن هم شرکت می کنند .تاکنون چهار سمينار در شهر
هاي تهران و مشهد و تبريزبرگزار شده است و امسال هم در روزهاي  28-30ارديبهشت در شيراز برگزار می
شود .حدود  150نفر در هتل جهانگردي شيراز شاهد برنامه هاي متنوع سخنرانی و گردشگري و موسيقی و
آکاهی دهی و آگاهی يابی خواهد شد  .افزون براين ها هرچند وقت يک بار دانش آموختگان در تاالر يا
رستوارانی جمع می شوند و با هم گفت وگو می کنند و ناهار می خورند  .در اين جمع ها گاهی از استادان
دوره دانشجويی نيز دعوت می شودتا به جمع دانشجويان سابق شان بپيوندند
بی گمان در يک مرکز آموزشی پس از استادان و مديران مهم ترين عنصر محتواي آموزشی است  .در دانش
سراي عالی سپاه دانش ريز مواد درسی را خود استادان تهيه می کردند  .اين کار هم خوب بود هم گاهی بد .
خوب از اين نظر که اگر استادي داراي دانش و بينش کافی در رشته خود بود مطالب جالب تهيه می کرد اما
اگر استاد شايستگی کافی نداشت مطالبی تهيه می کردکه چندان مورد قبول دانشجويان قرار نمی گرفت ودر
اين مواقع استاد اغلب با اعتران دانشجويان مواجه می شد .نکته جالب توجه ديگر توجه به تدريس و يادگيري
زبان انگليسی بود  .هم چنان که ديده شد استادان برجسته اي تدريس اين درس را برعهده داشتند  .افزون
براين به صورت فوق برنامه و براي داوطلبان کالس هاي چند نفره انگليسی تشکيل می دادند  .يا هم چنان
که از اسناد اردوي نشتارود استنباط می شود يکی از فعاليت اين اردو يادگيري زبان انکليسی بود  .خود اين
اردوها که دانشجوو استاد ومديران و گردانندگان دور هم جمع می شدند خود يک مرکز آموزشی بسيار موثر
بود  .کوتاه سخن اين که اين دانشگاه نخست براي تربيت راهنماي سپاه دانش با يک سال دوره کار آموزي
682

آغاز به کار کرد اما پس از  15سال به مرکز دانشگاهی تربيت معلم بسيارمهمی تبديل شد  .اما گويی عمر اين
دانشگاه نيزهمين اندازه بوده است .در تحليل هاي مربوط به تاريخ مراکز تربيت معلم الزم است به اين نکته
نوجه کرد که هيچ نهادي در اين کشور سير تکاملی نداشته است  .با توجه به تقويم تاسيس نهاد هاي تربيت
معلم که در آغاز اين مقا له به آن اشاره کردم اکنون ما بايد شاهد چندين دانشگاه تربيت معلم در سطح جهانی
می بوديم  .پس از صد سال اکنون تنها دانشگاه فرهنگيان را داريم که به عنوان ميراث دار صد سال تربيت
معلم در ايران است .اين که آيا اين دانشگاه خواهد توانست بشايستگی اين ميراث صد ساله را بالنده سازد
جاي تامل دارد .
پيشنهاد ها
با توجه به آنچه گذشت هر خواننده عالقه مند به تربيت معلم می تواند درس هايی براي تربيت معلم کشورمان
در حال حاضر داشته باشد  .نگارنده هم به عنوان فارغ التحصيل اين نهاد و با توجه به 55سال تجربه زيسته
ام دردو نظام آموزش و پرورش  ،پيش و پس از انقالب  1357به چند پيشنهاد اشاره می کنم  .ياد آورمی
شوم اين پيشنهاد چيزهاي خيلی جديد و منحصر به فرد نيستند بلکه شبينه پيشنهاد هايی است که در
بسياري از نظام هاي موفق آموزشی هم به آن ها عمل می شود .
 -1در درجه نخست کسانی بايد به دانشگاه هاي تربيت معلم راه يابند که عالقه مند شغل معلمی باشند
 .سنجش اين عالقه کار آسانی نيست اما می شود با معيار هايی به آن پی برد
 -2معيار هاي سنجش بايد بيشتر بر اساس عالقه داوطلبان و دانش و بينش آنان باشد  .غربال هاي ايدوئو
لوژيک خالف اين پيشنهاد است .
 -3داشتن تجربه تدريس و آموزش الزم است به عنوان يک امتياز براي داوطلبان محسوب شود.
 -4محتواي درس ها اگر با نيازهاي واقعی دانشجويان تدوين نشده باشد بی گمان نه در حين تحصيل به
آن توجهی از سوي دانشجو خواهد شد ونه پس ازفارغ ااتحصيلی رضايت دانش آموختگان را فراهم
خواهد کرد .
 -5تمرين دبيري يا کارورزي به طورکلی تجربه عملی در حين تحصيل داشتن يکی از شرايط موفقيت
در تربيت معلم است
 -6فراهم ساختن امکانات آموزشی و رفاهی عامل بسيار بزرگی در عالقه مند ساختن دانشجويان به برنامه
هاي تربيت معلم است .اميد به آينده و روشن ديدن آينده انگيزه بزرگی در پيشرفت دانشجويان است
.
 -7فعاليت هاي فوق برنامه که به برخی از آن ها در اين پژوهش اشاره شد از ديگر عوامل تاثير گذاردر
بالنده کردن شخصيت دانش جويان است
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 -8آشنا ساختن دانشجويان با علم واقعی دستگاه تعليم وتربيت کشور سبب واقع بين تربيت شدن
دانشجويان می شود .از اين روي بازديد هاي متعد دانش جويان حين تحصيل از مراکز گوناگون
آموزشی و اجتماعی و اقتصادي می تواند به تحقق اين امر کمک کند .
 -9روش هاي تدريس در کالس درس دانشگاهی الزم به صورت هاي چند رسانه اي و چند صدايی و با
آزادي کامل دانشجو صورت گيرد
-10

مالحظه شد که چه کسانی استادان دانشگا ه ابو ريحان ( سپاه دانش) پيشين بودند  .بايد

تالش کرد به هر طريق که شده از اين سنخ استادان در دانشگاه هاي تربيت معلم جمع کرد  .درجه
تحصيلی استاد معيار مناسبی در گزينش نيست  .شايستگی علمی و پژوهشی و داراي تجربه وبينش
از مهم ترين معيار ها ست  .استاد بايد انسانی آزاده باشد  .دانش و بينش خود را به نان و آب نفروشد
 .دانشگاه را از استادان تمام وقت متوسط الحال پر کردن و جايی براي استادان مبرز و حق التدريسی
نگذاشتن خطاست
-11

مديران دانشگاه بايد ازميان استادان برجسته و صاحب نام و داراي نقوذ اجتماعی انتخاب
شوند  .مديران بايد بتوانند براي دانشگاه امکانات فراهم کنند  .براي اين کار الزم است از ميان

شخصيت هاي با نفوذ علمی و اجتماعی انتخاب شوند  .برخی از مديران فعلی دانشگاه هاي ما اندازه
رئيس يک دبيرستان معمولی مديريت ندارند  .شايد تنها به دليل مدرک تحصيلی شان در اين سمت
مشغول اند  .در بحث مديريت دانش سرا مالحظه شد که چه کسانی عهده دار مدريريت بودند.
متاسفانه پس از انقالب از اين نوع مديران در دانشگاه ها کم ديده می شود
-12

تجربه هاي مراکز آموزشی موفق تدوين و در جلساتی مورد بحث و گفت و گوقرار گيرد و از

اين تجربه هادر تربيت معلم امروز استفاده شود
-13

استادان نيز همانند دانشجويان نيازمند برخورداري از امکانات رفاهی و توسعه خود هستند.

دانشگاه هاي تربيت معلم الزم است اين امر را نيز پيوسته در نظرداشته باشند که موفقيت دانشگاه
در درجه نخست به جذب و نگهداشت و ارتقا استادان از هر لحاظ است  .فراهم کردن شرايط رشد و
توسعه يکا يک استادان از ضرورت هاي يک دانشگاه تربيت معلم است .
-14

ارتباط با نهاد هاي آموزشی جهانی و داخلی ازجمله اقدام هايی بود که دانش سراي عالی

سپاه دانش می کوشيد آن را توسعه دهد  .اين کار اکنون نيز از ضرورت هاست  .تبادل نظر با ديگران
چه داخلی چه خارجی از نمونه اقدام هايی است که می تواند در توسعه آموزشی مراکز تربيت معلم
سودمند افتد .
-15

بی گمان پژوهش و پژوهش مدار ساختن مراکز آموزشی و عالقه مند کردن دانشجويان و

استادان به اين امر از ديگر ضرورت هاي هر مرکز آموزشی است  .بدون پژوهش توسعه دانشگاه خيالی
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بيش نيست  .نوع پژوهش و روش هاي آن نيز از اقدام هاي مهم است  .توسعه روش هاي تحقيق و
گسترش آن می تواند روح تازه اي به مراکز آموزشی ببخشد و راه پيشرفت و توسعه مداوم را هموار
کند  .اين امر مستلزم فراهم ساختن شرايط و زير بناهاي الزم براي اين کار است .
 -16بهتر است ريز مواد درسی همه اش مصوب باال دستی هاي نباشد  .خود استادان هم حق داشته
باشند درصدي ازمطالب هر درس را خودشان تعيين کنند .
-17

ترتيی داده شود که ارتباط دانشجويان پس از دانش آموختگی با هم و با استادان و دانشگاه

قطع نگردد.
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به نام خدا
مأموریت دانشگاه فرهنگيان در چالش های جهان معاصراز رسالت تا طرح
رضا محمدی  ،گلناز بخشی
چکيده
این مقاله با یک قدم عقب نشينی نسبت به پنداره كه معنی آن بيشتر معطوف به تصور و تخيل است و امکان
تعابيرگوناگون وحتی سوء تعبير وجود دارد  ،با تکيه بررسالت كه ميتواند همردیف مأموریت تلقی گردد ،به
چشم انداز پيش روی دانشگاه فرهنگيان مينگرد .الزام پذیرش پيچيدگی وجستجوی راه  ،مدارا درمقابل عدم
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اطمينان  ،فراهم سازی مقدمه برای راه حل خالقانه از طریق سبک سنگين كردن های انتخاب  ،چالش های
تركيبی كيفی این پژوهش هستند .درجهانی كه روند تغييرات تشدید ميشوند  ،با این فرض كه گزینش یا راه
دیگری به جز انتخاب وجود ندارد ،انتخاب به ضرورت عينی تبدیل ميگردد  .اگر دانشگاه فرهنگيان نخواهد به
این دو سؤال پاسخ دهد كه قرار است چه اتفاقی بيفتد ؟ و چگونه ميخواهد دراین اتفاق نقش بازی كند؟ اذعان
می كند كه هنوز مسأله ای ندارد و به روزمرگی یا فعاليت واكنشی سطح پایين مشغول است  .مسأله  ،زمانی
برای دانشگاه حادث ميشود كه فاصله ای بين آنچه درحال وقوع است وآنچه تمایل یا انتخاب واقعی دانشگاه
است درک شود .پيچيدگی محتوایی این پژوهش آن است كه ميخواهد پلی بين حال و آینده ایجاد كند .این پل
با فرایند ونيمرخی در خط زمان روبروست .آینده به منزله نيروی تصویرساز و ایمان بخش ،رسالت و بار تفکر
استراتژیک را به دوش ميکشد .طراحی برنامه های اجرایی درپرتو رسالت ویافته های منبعث از واقعيت  ،نشان
ميدهند كه دانشگاه شکست را برنامه ریزی نميکند ،بلکه درراه توسعه وبرای آن در حال برنامه ریزی است.

بدون اطمينان ازانتخاب درست و برانگيخته نگاه داشتن نيروی الزم  ،استحکام بنا مورد تردید قرار ميگيرد
.
كلمه های كليدی  :چالش  ،جهان معاصر ،رسالت  ،طرح  ،تفکر استراتژیک  ،جامعه شبکه ای-1 -مقدمه 1
جهان به طرز شگفت انگيزی تغيير یافته و زندگی پيچيده تر  ،پر تنشتر و نيازها و خواسته ها فزونی گرفته اند.

ما از دوران صنعتی به عصر دانش و اطالعات با تمام پيا مدهایش قدم نهاده ایم  .ما این روزها با چالش هایی در
زندگی شخصی  ،خانوادگی و شغلی رودرویی ميکنيم كه حتی تصورش را نميکردیم  .چالش هایی كه نه تنها
(Covey.2013.pاز نظر بزرگی وعظمت بلکه اساساً از نظر نوع و ماهيت نيز عوض شده اند15 ( .
2

آشوبناكی دنيای حاضر ،خود به خود مسأله ای پيچيده و چند متغيره است  .پارادوكس اتصال و پيوستگی
زندگی ساكنان كره زمين با انشعابات و مسيرهای جانبی كه بر سرراه هركس قرارگرفته اند بيش از پيش عينی و
سخت گيرانه مينماید  .این پارادوكس  ،سوپ چالش زندگی روزمره ماست كه درآن شناوریم  .پيوستگی ما به
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یکدیگر در شکل جهانی شدن به صورت كلی و جهانهای كوچکتر و شبکه ای شده  ،متن زندگی ما را چون
موزایيک های ناموزون ،زنده و فعال خلق ميکنند  .روز به روزسرنوشت ،همگانيتر و پيچيدهتر ميشود .از این رو
فروكاستن تعهدات به فضایی كامالً امن و شخصی  ،یا رفتار سازمانی محصور  ،امکان پذیر نيست  .هركس یا هر
پدیده  ،به حکم قاعده علت -معلول در جایی است كه باید باشد  .ذره ای خطا وجود ندارد .كار كردن برروی
روابط پيچيده تر و خواست ارتقاء در متن این پژوهش نهفته است.

درحقيقت این مقاله فراتر از تبيين راه براساس مسير طی شده صد ساله دانشگاه فرهنگيان از تکوین تا تحول
و تثبيت ،به مصداق " برخيزیم و گامی فرا پيش نهيم " متمركز گشته و بدان مينگرد  .زمانی كه اعتبار و
اهميت  ،محدوده ای معقول ومنطقی از خود نشان ميدهد ،فرا رفتن از جنبه های دوگانه ،چندگانه یا مسأله
محور ارزشمند ميشوند  .تحليلهای این پژوهش برمبنای اعتبار آموزش و اهميت دانشگاه فرهنگيان در راستای
رسالت آن برای طرح مسائل  ،تعدیل مسائل تا رفع آنها وفراتر رفتن از وضع موجود سر برميآورند.

ميتوان پرسيد تا چه حد تجربه یک قرن دانشگاه فرهنگيان  ،معيار یا چراغ راه آینده آن است ؟ این پرسش
ما را روی خط زمان از حال  ،به گذشته سوق ميدهد و از طرف دیگربا آینده مواجه ميسازد .لذا در هردو صورت
فرایند در طول زمان و فرم پذیری در مقاطع تحول و نمودهای بارز مطرح است  .بزرگترین سرمایه صد سالهی
دانشگاه فرهنگيان  ،اعتماد است  .زیرا اعتماد منبع قدرتمند مهم قایل اتکا برای هرسازمان و مردم است  .هنوز
سازمان های بسياری هستند كه به ارزشمندی بسط اعتماد پی نبردهاند .وظيفه این مقاله بسط اعتماد است.

روزی انيشتين گفت كه مهمترین سؤال این است كه افراد از خودشان بپرسند كه آیا جهان برای آنان محلی
دوستانه است یا غير دوستانه؟ برای پاسخ باید جواب دهند كه آیا برای زندگی خود پل ميسازند یا دیوار؟
(Bibb& Jeremy.2004 .p xi & 1) .پل زدن از رسالت به طرح و بالعکس  ،به خودی خود آسان نيست و
پيچيده تر اینکه سااازمانی مانند دانشااگاه بخواهد رسااالت آموزش  ،پرورش تفکر و ایجاد تغييرات مطلوب را در
متن
تغييرات پيچيده تر به عهده بگيرد.
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اعتماد به سختی به دست ميآید اما به آسانی ميتواند ازبين برود  .برای اینکه اعتماد ميوه تمام فصول حيات
یک سازمان شود  ،نقش آفرینی نو به نو ميطلبد .برای خوراک رساندن به ارزش ها و مقام حرفه ای دانشگاه
فرهنگيان دو سؤال ساده به لحاظ فهم اوليه ولی پيش برنده سرراه این پژوهش قرار دارد  :قرار است چه اتفاقی
بيفتد ؟ و دانشگاه فرهنگيان چگونه ميخواهد دراین اتفاق نقش بازی كند؟ علت اینکه در سؤال اول نپرسيده ایم
3

چه اتفاقاتی در جریان است ؟ لزوم حركت  ،زایش  ،نوآوری و پيشرفت بيشتر در دل زمان است  .زیرا هدف این
پژوهش قبل از آنکه پرسه زدن در وضع موجود باشد ،تکيه بر تفکر پيش نگر  ،توجه و تمركز برروی خطوط
حركت زا  ،محرک و پيش برنده است .ساده تر اینکه چه چيزی هستيم ،مبنای ورود بال فاصله به این قلمرو ،این
است كه ميخواهيم چه چيزی باشيم ؟ ضرورت رسيدن به خطوط یا حائل های قابل اعتماد ما را به این سمت
وسو سوق داد كه همچون واكاوی منابع و مآخذ زیاد درقالب مرجع شناسی ،منابع متعددی را از نظر بگذرانيم.

با این همه هميشه موضوعاتی از این دست علی رغم راهگشایی و اشاره به راه  ،به منزله نمایش تمام وكمال
وعينيت كل مسير نيستند .زیرا راه  ،بعد از اشاره ادامه دارد .بدیهی است كه بدون نشانی درست  ،احتمال
گمراهی وجود دارد.

برای پژوهش كيفی حاضر ،همزمان با جمع آوری اطالعات همواره استنتاج راهبردها واستراتژی كلی مورد
هدف قرارگرفته اند  .این هدف با آميزه ای از تشریح  ،پيش بينی  ،بسط  ،كنترل فرض ها وتبيين  ،پيش می-

رود .همانطور كه در موضوع و بار معنایی مأموریت دانشگاه فرهنگيان از رسالت تا طرح به چشم ميخورد ،باز
نمایی این كليت ها به روش قياسی ميانجامد ولی درجنبه هایی برای سازماندهی موارد شناخته شده و رسيدن
به نتایج مطلوب كلی  ،متد استقراء ضرورت یافته است  .قصد اساسی این پژوهش برای عيان سازی هرچه
بيشترصالحيت  ،شایستگی و جایگاه ارزشمند دانشگاه فرهنگيان آنرا درزمره یک بررسی " پيمایشی" قرارمی-
دهد.

 2مباحث متن689

 - 1 ، 2مباحث نظری
مأموریت  1همردیف وظيفه  2و به معنای این است كه چيزی را وقتی فکر ميکنيد درست است یا به
لحاظ منطقی درست است باید انجام دهيد ) (Longman, 2003,p 448 .هم چنين در فارسی مترادف
وظيفه ،تکليف  ،كار ،فرمان و خدمت استفاده ميشود) .حييم  . ( 1368 ،فرهنگ لغت آكسفورد در مورد
وظيفه ميگوید آنچه را كه شما احساس ميکنيد باید انجام دهيد .زیرا مسئوليت اخالقی و قانونی
شماست و اگرواژه مأموریت را به عنوان مفهوم مرتبط مورد توجه قراردهيم این مفهوم حاصل ميشودكه
مأموریت به گروهی رسمی از افراد به منزله مسئوليتی برای كنترل چيزی یا یافتن چيزی اعطا ميشود
(Oxford, 2006.commission, p302) .

موضوع مورد مطالعه  ،مأموریت وقصدی جهانی را برای دانشگاه فرهنگيان تدارک ميبيند  .در این قصد این
تعبير نهفته است كه جهانی شدن موضوعی بی اهميت نيست  ،سرشار از خطرها و فرصت هاست  .درمباحث بعد
بر روی نيروی ناشی از خطر به مثابه فرصت برای آموزش و خالفيت توضيح و بسط بيشتری مطرح ميشود  .این
4

هدف گذاری ميگوید كه  ،برای ارتباط در جهان كنونی باید ارزش هایی را انتقال داد كه با تمركز بر ریشه های
فرهنگی خود  ،امکان ارتباط را در سطح جهان و با ملل دیگرميسرميسازد .زیرا اگر بخواهيم فقط یک دیدگاه
جهانی داشته باشيم  ،مانند این است كه ازارتفاعی زیاد فقط به الیه های سطحی و گسترده نگاه كنيم  .حال
آنکه در سطح واقعيت باید به اعماق نفوذكنيم )هاروارد .)17 - 15 : 1389 ،

درسی كه واقعيت پيش روی دانشگاه ميگذارد ساده نيست  .زیرا باید هدفی بزرگ خلق كرده و درراه آن
تالش كند  .آنچه مهم است ایده نيست بلکه به اجرا درآوردن ایده ها در مقام حرفه گرایی است  .چه چيزی
جاذبه دارد ؟ چه چيزی را ميخواهيم نسخه برداری كنيم ؟ چه كسی ميخواهد این نسخه را پيدا كند ؟ چه
كسانی توانایی خالقيت دارند؟ این سؤاالت دانشگاه را وارد چالش و دنيای نا ایمن ميکند .تبيين مأموریت
دانشگاه دررفت وآمدی فکری از رسالت تا طرح به گذر از ميان نيمرخ شرایط پيچيده عصرحاضر پيوند ميخورد
.
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درمورد ماهيت هدف باید شفاف عمل كرد .زیرا بدون نگرش روشن درمورد آنچه قصد داریم در دوایری بسته
از
این شاخه به آن شاخه ميپریم  .تمایل زیاد به ایده پردازی  ،پنداره یا دیدگاه دارای ابهام است و امکان سوء
.) 25 – 21 : 1389قربانی شود ) هاروارد 3 ،استفاده از آن زیاد است  .وگاهی سبب ميشود شفافيت
دانشگاه فرهنگيان تنها یک دانشگاه دانش محور نيست  .بلکه به همان اندازه كه دانش كسب شده در آن
اعتيار دارد ،مسئول خلق دانش است و از آنجا كه فراگيران آن به عنوان معلم درحرفهی آموزش و تعليم تربيت
مشغول به كار ميشوند ،الزم است دانش خلق شده رابه كار برند  .به این نحو همانطور كه درمدل مطرح شده ،
الزم است دانشگاه برای دانش آفرینی و فرایند كامل خلق كن  ،ذخيره كن  ،نشركن و به كارببر ،از طریق
واحدهای پژوهشی  ،تحقيق و توسعه  ،برنامه مدون داشته باشد)اعرابی  18 : 1389 ،و .)19

از جهت برنامه ضرورت دارد ما برای آنچه كامالً جدید است آماده باشيم  .ما باید خود را تنظيم كنيم .همان
طوركه در سطح فردی اضطراب  ،محصول فقدان كنترل است  ،یک سازمان نيز بدون آمادگی  ،برنامه و عمل ،
دچارعدم تعادل و بحران در اعتماد ميشود  .ما تحت آزمون هستيم  .باید خودمان را اثبات كنيم  .این نکته هم
چنان كه اریک هوفر  4بيان ميکند نيازمند تکيه بر خود باوری برای رودررویی بدون ترس با تغييرات پر مخاطره
است) ) Allen, 2003,p 3&6 .

جهانی شدن از ژرفای دل و اعماق وجدان  ،صدای هماهنگ آموزش برای همه  5را به گوش جهانيان می
رسااااند .یونساااکو ،با كنفرانس پاریس  ،در ساااال  ، 1968آموزش برای همه یا  ، EFAرا با دیدگاههای جدید و
تصميم
سازی پی ریزی كرده و متعاقب آن از  26تا  30مارس  1990در شهر مکزیکو سيتی ،برنامه بين المللی برنامه
ریزی و مدیریت توسعه آموزشی را مورد بحث قرارداد  .در قالب همين دیدگاههای جهانی  ،در سال  1990در
كنگره جامتين تایلند بر بسط مدیریت سيستم آموزشی  ،تآكيد بر باسوادی در جهان  ،برنامهریزی آموزشی ،
5

توسعه منابع انسانی  ،مدرنسازی  ،توسعه سيستم مدیریتی  ،نحوه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی در بحرانها
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مورد بحث و گفتگو قرار گرفت(UNESCO.1990, p1) .
هنری برگسون ميگوید ،فکر كن مانند یک فردعامل و عمل كن شبيه فرد متفکر) (Allen.2003, p14 .

همانطور كه پيتر اف .دراكر  6بيان ميکند  ،دانش مد نظر دراین پژوهش خودش را با عمل محک می زند و
اثبات ميکند .دانسته و اطالعات در عمل متبلور ميگردند .اطالعاتی كه بر نتيجه متمركز شده است  .هنگامی
كه ميخواهيم از رسالت به طرح  ،پيوند بر قراركنيم مدل شش مرحله ای زیر از كل به جزء حالت قياسی
دستگاه نظری را منعکس ميکند  .با كم و زیاد كردن ارتفاع بين مرحله عمل تا درک كليات زندگی و پنداره
ميتوان شش مرحله راتغييرداد ولی ادراک كلی فرایند همان است.

1 .ارتفاع  50000 +پا = زندگی
2 .ارتفاع  40000پا = پنداره
3 .ارتفاع  30000پا= اهداف 7
4 .ارتفاع  20000پا = قلمروهای مسئوليت
5 .ارتفاع  10000پا = پروژه های جاری
6 .باند فرودگاه = فعاليت های كاری) منبع قبل .)51 :

زندگی بدون برنامه به معنی فرد بی برنامه است و سازمان بدون برنامه نيز فاقد ساخت و فرایند تحول مطلوب
در گذر زمان است .هنری دیوید ثورو درهم تنيدگی بين آگاهی  ،تالش و تعالی را اینگونه مورد توجه قرار
ميدهد  :واقعيتی تشویق كننده تراز این نميشناسم كه بشر توانایی تردید ناپذیری دارد تا با تالش آگاهانه
زندگی خود را تعالی بخشد )كاوی  .( 80 : 1392 ،ایجاد پيوندها در مراحل فوق در قدم اول نيازمند تعبير و
تفساايری اساات كه با تمركز برمراحل یک و دو صااورت ميگيرد  .جسااتجوی ارزشااها  ،معيارها و اسااتانداردهایی
است
كه باید از طریق عمل)مراحل عينی تر آخر (تحقق پيداكنند  .پيوستار فوق حالت آبشاری از باال به پایين دارد.

نکته اساسی این است كه برای رسيدن به استانداردها و ارزش ها در فاز رسالت نيازمند شهامت هستيم  .زیرا به
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قول واكالو هاول  8پنداره و رسالت كافی نيست .بلکه باید با جسارت تركيب شود  .زل زدن به پله ها كافی
نيست  .شما باید پله ها را طی كنيد ) Allen. 2003.P20 (.طی كردن مسير منجر به تغيير رفتار ميشود.

تغيير رفتار برای دست اندركاران آموزش با یک همبستگی ناگسستنی بين سه عنصر شناخت  ،نگرش و مهارت
به سرانجام ميرسد .درقدم اول فرد یا سازمان باید این سه عادت را در خود به وجود بياورد:

كنشگر بودن
اول از آخر شروع كردن .یعنی رسالت و هدف اساسی خود را معين نمودن.
6

نخست امور نخست را قرار دادن .یعنی تعيين اهداف واسطه ای  ،ابزار و هر آن چيزی كه باید در اولویت
بندی مناسب قرار گيرند تا به رسالت برسيم(Covey,2013, p73) .

تحليل فوق ،دانشگاه فرهنگيان را وارد قلمرو تفکر استراتژیک مينماید  .تفکراستراتژیک پدیده ای چند
بعدی اساات كه از تعامل عوامل تشااکيل دهندهی آن  ،تفکر مناسااب و كارآفرین اسااتراتژیک به وجود ميآید .
تفکر
استراتژیک پيش بينی آینده نيست .بلکه تشخيص به موقع رقابت و دیدن فرصتهایی است كه رقبا نسبت به آن
غافل هستند )سلطانی .)19 : 1386 ،

تفکر استراتژیک بنا دارد تا ارزش های همگانی را بازیابی و مورد توجه قراردهد .امروزه  ،فرد ساكن یک
جامعه نيست  ،بلکه پيوسته برروی مرزهایی ایستاده كه با جوامع دیگر مرتبط است  .این ارتباط  ،پنداره را مورد
پوشش قرارميدهد  .رسالت به منزله منبع الهام و حركت  ،افراد را به برانگيختن  ،اكتشاف  ،هوشمندی ،
خالقيت  ،سهيم شدن درفضا ،كسب تجربه و دیدگاه نو وافزایش توانگری فرا ميخواند و به عنوان ارزش ها ،
مواردی مانند گردش آزاد اطالعات  ،پشتيبانی از حقوق افراد برای انتخاب بدون ترس  ،آزادی و برابری در راه
رسيدن به توانایی  ،مورد پشتيبانی قرار ميگيرد)Saskatoon.2016.pp 4-8) .

 : 2 ، 2كاركردگرایی پيچيده عصر حاضر
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ماهيت این پژوهش سامان دادن وشکل دهی است  .بررسی های انجام شده از این دست بيانگر این نکته اند كه
به هنگام برجسته سازی یک مقوله  ،لزوم تفکر یکپارچه برای تحليل علت – معلولی  ،اجتناب ناپذیراست .هم-

چنين این قاعده برای پرورش و آفرینش نقشه راه حکم می راند  .به عنوان پيش نما  ،نقشه كلی و چشم انداز
ميتوانيم دانشگاه فرهنگيان را درون شکل شماره  1مشاهده كنيم والبته همه ما به این جهان پرتاب شده ایم
(Geselleschaft.2012.p11) .
7

شکل شماره  – 1ابعاد فضایی و شبکه ای جهان عصر حاضر
جغرافيای عصرحاضربا تعبير دهکده جهانی ،در روابط متقابل انسان  -محيط  ،جغرافيای روستایی ساده با
جهان بينی محدود وتوليد اقتصادی گندم برای خود ،جو برای االغ نيست .سيستم شبکه ای شدهی وسيعی است
كه در بعد زمان شناور است  .فرد  ،افراد و زیر سيستم ها به الیه های باالتری مربوط اند  .پویا ترین فرد یا زیر
سيستم باید مقياسی جهانی را برای پردازش ها و كاركرد خود درنظر بگيرد ودر پيوند ساختی به معنی نحوه
ارتباط اجزاء به این پرسشها پا سخ دهد:

در زمينه روابط  ،فرد و سيستم تا چه اندازه با دیگران یا سيستم های دیگر خوب تعامل می كنند؟
در زمينه فراگرد فرد و سيستم چگونه كار خود را انجام می دهند؟
در زمينه عملکرد  ،فرد و سيستم در موقعيت های مختلف چه فعاليت های قابل اندازه گيری را به ثبت
می رسانند؟)هاروارد.)51 : 1389 ،
8

كافی است در تحليل فوق به جای فرد و سيستم  ،معلم و دانشگاه فرهنگيان را قرار داده تا بتوانيم نقش
پذیری عميقتری را در فرایند زمان وبه صورت گسترده تردر ابعاد ملی ،بين المللی و جهانی مورد توجه قرار
دهيم  .برای وارد شدن به یک بحث واقع بينانه در جهت هدف وسيعتر ميتوان این سؤاالت استراتژیک را خارج
از زمان حال و واقعيت اكنون از دانشگاه پرسيد .فرض این است كه در موقعيت زمانی چند سال بعد ،ازنتایج و
كاركرد فعلی ميپرسيم.
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شما چه می كنيد ؟ شما چه می توانستيد بکنيد؟ اگر به واقعيت حال برگردیم به جای سؤال اول ميتوانيم
بپرسيم كه آیا واقعاً برای این كار ساخته شده ایم؟ ودرارتباط با پرسش دوم ميتوان این سؤال را پيش كشيد كه
آیا برای مدیریت ساخته شده ایم ؟ پردازش وتحليل پاسخ این سؤاالت ما را با فواصل زمانی متفاوت روبرو می
سازد كه در واقعيت اكنون به "طرح " " ،عملکرد " و پروژهای جاری مربوط است  .مالک های جاری عملکرد
،
از مسئوليتهای بزرگتری صحبت ميکنند كه باید طی فرایند زمانی زندگی كنيم .چيزی كه آنرا درقالب رسالت
تعریف ميکنيم ) هاروارد .)58 - 60 : 1388

اینکه دانشگاه فرهنگيان را درجهان آشوبناک نگاه كنيم یک جنبه از واقعيت است .اما جنبه دیگر تصاویر
جذابی را منعکس ميکند  .این نحوه نگاه ما به خودمان و دیگران  ،به گونه ای بسيار ظریف  ،ما را به هویتی
جدید تبدیل نموده و سبب ميشود در ورای زمان به خودمان و دیگران ساختار بدهيم  .واحدهای خود سازمان
دهنده با تبعيت از جریان فرایندهای حياتی ميتوانند هم از جهان های دیگر تآثير پذیرند و هم با دگرگونی و
نيروی دانش وآگاهی تأثيرگذار باشند  .آگاهی ميتواند به سوی بيشترین هماهنگی و تطابق با آینده هدایت شود
)آلن ولف وتوبن .)7138 ،

همانطور كه زمانی كارل پریبرام در مصا حبه ای اعالم كرد )مصاحبه با مجله سایکولوژی تودی  ( 9راز دراین
است كه برای هریک از ما  ،تعداد نامحدودی جهان به طور همزمان وجود دارد .این نکته به معنی این نيست كه
جهان نمودها بر خطاست  .بلکه این خاصيت و توانمندی انسان در اندیشه ورزی است كه ميتواند به نظام های
دیگرنفوذ كرده و حتی چيزهایی را تبيين كند كه تاكنون از لحاظ علمی تبيين ناپذیر بوده اند  :پدیده
فراهنجاری  ،همزمانی و تالقی ظاهراً معنا دار رویدادها با هم )تالبوت .)15 : 1388 .

آنچه را انيشتين و دیگران از فيزیک و كوانتوم تالش كردند به ما بياموزند ،امروزه بيش از پيش درمتن زندگی
ما آشکار ميشود .اینکه همه جهان زنده است  ،تمامی جهان به هم پيوسته است و اطالعات به سرعت دراختيار
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همه قرار ميگيرد و ذهنی كه پردازشاااگر اطالعات اسااات ميتواند با به كارگيری آگاهی وتمركز بر موضاااوعات
خاص
واقعيات جدیدی را بسازد یا عميقتر تجربه كند )منبع قبل  33 :و  . ( 50درسهایی هستند كه به مباحث ما الهام
ميدهند  .دانشگاه دردرون همين شرایط وجهانهای همزمان قرار دارد و اتفاقاً به باالترین درجه كيفيت كه
9

ادراک و آگاهی ميباشد مرتبط است .فيزیک كوانتوم چنان كه بور گفته است نشان ميدهد كه جهان نه تنها
از آنچه گمان ميکردیم عجيب تر است بلکه از هر آن چه ميتوان گمان برد نيز عجيب تر است .این ادراک به
استبداد بيجای فهم متعارف پایان ميدهد) .هرن  . ( 109 : 1390 ،این راز آلودگی ميتواند حامل بلند پروازی
شوق انگيزی برای پرورش خرد درونی و رسالت علمی به ویژه برای فراگيری علم در دانشگاه فرهنگيان باشد.

ضمانت شغلی خروجی دانشگاه فرهنگيان برای دانشجو معلمان ممکن است خطر افتادن به تله رضایت از وضع
موجود را ایجاد كند .با تبدیل شدن معلمان به فراگير یا آموزندهی مادام العمر نه تنها به رسالت حرفه ای خود)
ونه شغل معلمی ( واقف می گردند بلکه از این تله نيز رهایی می یابند.

 - 3 ، 2چالش های جهانی وراه حل ها ی شبکه ای
تفکر استراتژیک و لزوم آگاهی ازآن برای سازمان ها به باور مشترک تبدیل ميشود  .تالش سازمان ها این است
كه برای جساااتجوی راه حل های مناساااب در دنيای پررقابت كنونی تفکر اساااتراتژیک را به صاااورت فرهنگ
سازمانی
نهادینه كنند )سلطانی .)19 : 1389 ،

بافت این مقاله ،صفحه بی ثبات چالش های جهان معاصر است  .در بررسی ها و پژوهش های متعدد  ،جدا از
معرفی این چالش ها  ،طبقه بندی و درجه خطر آنها نيز معرفی شده است  .دراینجا مجال و امکان معرفی كامل
آنها نيست  .جدی بودن این مخاطرات و تالشهای جدی برای راه حل در مقياسهای مختلف ما را متوجه
رسالت پراعتبار دانشگاه فرهنگيان درحوزه فرهنگ آموزش ميسازد.

متغيرهای تأثيرگذار بر زندگی روزمره را ميتوان تکانه های استراتژیک ناميد .این تکانه ها با چهره ای
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انسانی ميتوانند رخدادهایی مشابه الیه های تکتونيکی زمين را در ایجاد زلزله به وجود بياورند .اثرات برخی از
این تکانه ها مانند فن آوری اطالعات وروندهای جمعيتی تا كنون مشهود بوده و تأثيرگذاری برخی دیگر مانند
نانو تکنولوژی در حال تکوین است.

با دیدگاه قالب اجتماعی – اقتصادی ميتوان از دوازده روند تکانه استراتژیکن ام برد.این روندها  ،عبارتند از ،
روندهای جهانی ،روندهای جمعيت  ،شهرنشينی  ،بيماریها و جهانی شدن  ،مدیریت منابع  ،تخریب محيط
زیست ،یکپارچگی اقتصادی  ،ترویج دانش  ،فن آوری اطالعات  ،بيو تکنولوژی  ،نانوتکنولوژی  ،تعارض و
درگيری و حکومت  .این لرزش ها نه تنها فضای كسب و كار را تحت تأثير قرارميدهندكه مقدم بر آن نحوهی
آموزش واهميت پيش نگری برای راه حل را به قلمرو آموزش ضروری ميسازند).قدر و پترسون -10 : 1386 ،
)7 .
10

تفکر پيش نگر درجستجوی هدف  ،اولویت بندی وكنترل فرآیند است ) برای تشریح شش طيف یا كاله تفکر
مراجعه شود به دوبونو  . ( 1382 ،عوامل و عناصری هستند كه بدون تفکر فرایندی ،آینده نگری و تحليل آنها به
دام یا تله زمان ميافتيم  .گردابهایی كه كار را بر حيات و زندگی مشکل ميسازند  .این تله ها نه تنها سرراه افراد
قراردارند كه ميتوانند سازمان ها ،كشورها یا جهان را درگير نمایند  .این تله ها تا دهه اول قرن بيست و یک به
بيست مورد رسيده اند  .مواردی مانند مدیریت بحران ،عدم برنامه ریزی كافی  ،ارتباط ضعيف  ،پيامدهای جهان
الکترونيک  ،دنيای اطالعات  ،جامعه پذیری ،مسئوليت و نفوذ از جمله مواردی هستند كه با بحث ما ارتباط
تنگاتنگ دارند) (Mackenzie& Nickerson.2009.p ix .
در مباحث قبل ما صدای هماهنگ جهانی را با مدیریت یونسکو با عنوان آموزش برای همه منعکس كردیم.

الزم به ذكر است برای تصميم سازی برنامه ملی ایران برای آموزش برای همه وزارت آموزش وپرورش با ایجاد
كارگروه ملی از  1369تا  1381با فراهم سازی مقدمات به بررسی  ،تحقيق و تدوین سند ملی پرداخته و
متعاقب آن مسئوليت بين المللی خود را تعریف وبرای اجرای برنامه ها متعهد شده است )دفتر همکاری های
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بين المللی وزارت آموزش و پرورش .)1379 ،

هم چنين ميتوان از برنامه عمران سازمان ملل متحد سخن به ميان آورد كه تحت عنوان دستوركار  21برای
قرن بيست ویک در سال  1992مطابق  1371خورشيدی در ریودوژانيرو به تصویب رهبران جهان رسيد.

دستور كار  21مشتمل بر چهل فصل در  4بخش  ،راه حل های مطلوب را برای توسعه اقتصادی  ،اجتماعی ،
زیست محيطی و ارتقاء كيفيت زندگی نسل حاضر بدون اینکه نسل آینده را از منابع طبيعی محروم سازد ،
پيشنهاد ميکند  .اجالس سران برای توسعه پایدار در ژوهانسبورگ )آگوست  ( 2002نقطه عطف این هماهنگی
جهانی است .این برنامه كه توسط كميته ملی توسعه پایدار درایران به چاپ رسيده  ،درفصول بيست و پنجم با
عنوان كودكان ونوجوانان در توسااعه پایدار )حدود ساای درصااد جمعيت جهان (  ،ساای و یکم با عنوان جامعه
علمی
و فن آور ،سی وپنجم علم در خدمت توسعه پایدار  ،سی و ششم آگاهی عمومی و آموزش های حرفه ای وفصل
چهلم اطالعات برای تصميم گيری  ،رسالت و نقش آموزش را در توسعه پایدار برای جامعه بين الملل برجسته و
آشکار می سازد )ایافت .)1381 ،

انجمن بين المللی راهنمایی برای آموزش و حرفه  10موارد ده گانه رفتار اخالقی  ،وكالت و رهبری ،آگاهی
بين فرهنگی ،توانایی در كاربرد تئوری و تجربيات پژوهشی  ،توانایی در ارتباط مؤثر  ،طراحی  ،تکميل و ارزش
سنجی برنامه ها  ،آگاهی از محدویت های حرفه ای  ،توانایی كاربرد كامپيوتر  ،توانایی برای همکاری در تيم
حرفه ای و دانش مادام العمر وتوسعه فرایندی  ،را برای صالحيت های محوری در نظر می گيرد. (Mc
Carthy.2001, p6) .
11

درباب فراگير مادام العمر ماریا سيواک  11این نکته را پيش ميکشد كه ما به عنوان آموزش دهنده مادام
العمر باید خودمان را به فراگيری درتمام عمر متعهدكنيم و با اشتعال همدلی و شوق تغيير ،دانش آموزان را با
هوشمندی در مسير فرصت آفرینی در چالش ها ترغيب كرده و آماده نگه داریم). NSW,2001,p5) .

فراگيری مادم العمر باید به رسالت تبدیل شود  .به عنوان یک نمونه رسا ميتوان از مدل تدارک دیده شده
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توسط دانشگاه تنسی یادكرد .دراین مدل ،شعار " شما می توانيد" خطاب به بزرگساالن  ،با پذیرش " ما می-

توانيم" از طرف آنان به پذیرش و تعهد مبدل ميشود  .مهارت های یادگيری برای خانواده ها و بزرگساالن به
دقت طراحی شده و برای اجرا پيگيری ميشود  .مدل بر خود اكتشافی از طریق تقویت انگيزه و هيجان دردرون
گروه های پویا  ،با مدیریت زمان  ،مدیریت استرس  ،مهارت های فکر كردن  ،هم افزایی  ،تجربه وتوليد ،
پژوهش تيمی و حلَ مسأله  ،استوار گشته و تداوم زندگی با معنی را در شرایط بزرگسالی كه ضرورتی اساسی
است ،پشتيبانی ميکند) ). The University of Tennessee.2001.p5

در جهت خلق فرصت ميتوان این سؤاالت را در معرض دید دانشگاه فرهنگيان و جامعه معلمان قرار داد
منتظر چه هستيد ؟ آیا فراگير مادام العمر هستيد؟ با توجه به اینکه تغيير تنها چيزی است كه درحال و آینده
تغيير نميکند ،آیا معلمان برای تغيير آموزش ميبينند ؟آموزش تغيير برای چه چيزی و برروی چه مواردی
صورت ميگيرد؟ الزم است پيش روی هر معلم این سؤال را قرارداد كه از خود بپرسد من به عنوان معلم
كيستم؟ مهمترین سؤال این است كه كجا ميخواهيم برویم ؟ ميخواهيم هنرمند كدام تغييرباشيم ؟ با كدام
جهت گيری تغييرات موافقيم ؟ آیا جامعه آموزشی ما آینه اصول وارزشهایی هست كه ميخواهيم خود و
فرزندانمان در آن زندگی كنيم؟ آیا اثرات آموزشااای ما روی خطی پيش می رود كه ما را به هدف مطلوب
برساند؟
).(Huber, 2011, p137

 - 4 ، 2نقشه راه  ،لزوم تدوین طرح
لحظه به لحظه جمع آوری اطالعات  ،فکر كردن  ،پردازش و ساااازماندهی  ،نوبت این اسااات كه بگویيم چالش
كافی
است  .باید اطمينانی به وجود بياورید كه كار را هرچه بيشتر ساده كند  Allen,2001.p93) (.الزم است كه
براساس مدل شش مرحله ای كه در باال مطرح شد ذهن  ،زمين گير شود و به اصطالح بارخود را زمين بگذارد.

خطر اطالعات زیاد ومسائل نظری برای یک دانشگاه حرفه ای مانند دانشگاه فرهنگيان همانند آن كشتی است
كه امواج و طوفان آنرا در برگرفته و راه به مقصد نميبرد  .طرح پرسش های زیاد ) بارش مغزی (در متن این
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مقاله نيز با انگيزه رسيدن به طرحواره های ذهنی  ،فراشناخت  ،تمركز و یافتن راه حل صورت گرفته است.
12

ما باید روشن كنيم قرار است به چه كسی برسيم  ،چه كسی شویم ؟ و بدانيم چه رفتاری را ميخواهيم
تغييردهيم ؟ و بهترین راه هایی را كه به تحقق این موارد كمک ميکند  ،بشناسيم(EPA, 2001.p4) .
دراینجا عينيت گرایی  ،رفتارگرایی و سازنده گرایی غالب ميشوند.

طراحی برنامه ریزی استراتژیک  ،چالشگرانه ،جذاب و تجربی است  .با وجود اینکه تدوین آن در سازمانهای
پيچيده ای مانند دانشگاه فرهنگيان كار تيم های تخصصی وماهر است و اطالعات ویژه ای را ميطلبد ولی
سادگی قدرت انتقال و تصویر سازی راه و اطمينان بخشی  ،وجود آنرا ضروری ميسازد .در شکل ساده )شکل
شماره  ( 2یک برنامه اجرایی سه ساله آموزشی ميتواند در كانال یا كریدور زمانی با اهداف معين درونسازی
شود  .برنامه های كاربردی یک سالهی تعریف شده و خواسته ها به صورت واضح برای هر دوره دوازده ماهه در
داخل شبکه استراتژیک قرارگيرند(Bruton, 2017.p 11) .

شکل شماره - 2ساختارساده یک طرح استراتژیک
ما می توانيم با تکيه بر طرح فوق جمع بندی مقاله را در شکل زیر نمایش دهيم  .این شکل و شکل های
شماره  3و  4نشان ميدهند كه چگونه مدل ها با ساده كردن  ،تکيه برجنبه های انتخابی و راهبردی بودن  ،به
منزلهی نقشهی راه  ،مسيرميان بر و ساده را نمایش ميدهند .از آن جهت كه از رسالت به سوی طرح و از كل
گرایی به جزیيات بيشتر سير ميکنيم ،از مثلث به عنوان نيم رخ هرم استفاده كرده ایم.

رسالت استراتژیک
اهداف
طرح  ،برنامه اجرایی
13

شکل شماره  - 3مأموریت دانشگاه فرهنگيان از رسالت تا طرح
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طرح و عملکرد دانشگاه ،باید متضمن سوق مدارس به سمت آفرینش قدرت های چند بعدی  ،پيچيده و توانایی
حل مسأله باشد  .درغير این صورت مدارس شکست ميخورند  .مدل ساده شده زیر )شکل شماره  4نشان می
دهد كه دانش آموز در درون یک جامعه شاابکه ای با كدام ارتباطات روبروساات  .ایجاد توانایی در دانش آموز
برای
شکلدهی به واقعيت محيط زندگی و رفتار اجتماعی در پایين دست هرم فوق
&.)DCTP,2008,25قراردارد( 28
رسالت،
چيستی
دانشگاه فرهنگيان
اصول ،دیدگاه ها واستاندارهای
برپای داشت دانشگاه فرهنگيان
اهداف وتعيين خطی مشی موفقيت دانشگاه
فرهنگيان
در ميان چالش های جهان معاصر
تاكتيک ها  ،عملکردها و روش های دانشگاه برای رسيدن
به اهداف
14

شکل شماره  – 4ارتباط دانش آموز درون یک جامعهی شبکه ای
از آنجا كه سيستم ها باز هستند هرگونه تصميم سازی برای ارتقاء و تعيين خط مشی برای دانشگاه فرهنگيان
به ساختار سياسی  ،اقتصادی  ،اجتماعی و تکنولوژیک برميگردد ،دردل آن بازسازی شده و مسيری از همدلی ،
12شهرت دارد كه در  PESTهمراهی تا درونسازی درداخل این ساختار را طی مينماید .این ساختار به
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. (Analoui&Azhadar,2003 ,pبرگيرنده مفهوم سياسی  ،اقتصادی  ،اجتماعی و تکنولوژیک است( 7
PESTشکل شماره  -5ساختار
ارتباط•

جهانی
همکاری•

وسيعتر
همسایگان•

جامعه
ارتباط با•

سایر افراد
جامعه فرد
جهان روستا،شهر
،ایالت
Tسا
ساختار
مسلط
PEST
شکل شمارهST

سياسی،
قانونی
اقتصادی
702

اجتماعی
 ،فرهنگی
تکنولوژ
یک
15

درانگليسی كه از حرف  SWOTتعيين نقاط قوت  ،ضعف  ،فرصت و تهدید)با حروف اول قضفت در فارسی و
حاصل ميشود ميتواند فرایند و فرم تغيير را ، ,threat Strange, weakness, opportunityاول كلمات
پيش رو قرار داده و ما را در متن نه تنها مورد ارزشيابی قرار دهد بلکه امکان ارزیابی ارزشيابی یا كنترل فرایند
برنامه ها و پيشاارفت آنها را فراهم سااازد .ما فرض كرده ایم كه برای هریک از موارد چهارگانه در شاارایط فعلی
می-

توانيم از یک تا ده مورد اساسی را كارشناسی و به اجرا نزدیک كنيم  .از متن همين مقاله ميتوان تا حدودی
جدول شماره  1را كامل نمود ) .محدودیت تدوین ما را دراین حد نگاه داشت( جدول زیر قالب این طرح را
. ( OECD. 2011,.pفراهم می سازد( 4
و سازندگی مثبت  SWOTجدول شماره  -1قضفت یا
طرح وبرنامه برای
تقویت نقاط قوت فعلی
Sمثآل از یک تا ده مورد قوت
راه حل ها برای ده
ضعف فعلی
Wمثآل از یک تا ده مورد ضعف
فرصت های ده گانه
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مثبت
" " " " Oفرصت
تهدید ها  ،زمينه ساز
فرصت
" " " " Tتهدید
برای دانشگاه فرهنگيان می توانيم مواردی همچون افزایش چه چيزی  ،ساخت چه چيزی ،بهبود چه چيزی
 ،كاهش چه چيزهایی و بسط یا ذخيره چه چيزهایی را مد نظر قرار دهيم و آنها را در قالب طرح به صورت معين
 ،قابل اندازه گيری  ،دست یافتنی  ،مربوط و زمان مند تعریف كنيم.

– 3نتيجه گيری
نوآوری اجتماعی ندایی است كه برای مشکالت اجتماعی پاسخ ميطلبد .صالحيت های جدید  ،حامل پيام
برانگيختگی هستند  .دراین ندا و خيزش بدون معيار  ،تببين وتعریف ارزش ها و استانداردها به گمراهی كشيده
ميشویم  .ما ناگزیر از انتخاب راه هستيم  .از پيش پا و سطح واقعيت تا اهداف استراتژیک و رسالت یا پنداره
های درست باید پيوسته از مرزهای روتين و عادی گذركنيم  .این مقاله تالش نموده ایمان به آینده را مشتعل
نگه دارد  .راه درست و خود اگاهی هرچه بيشتر را به یکدیگر پيوند بزند.
16

دراین پژوهش نگاه به مسأله و گشودن راه برای آینده در دل هم پيش ميروند .تالش نموده ایم جایگاه
جهانی دانشگاه فرهنگيان را بازسازی نمایيم  .اگر فضای كمی مقاله اجازه ميداد ما در مبحث گریزناپذیر
یادگيری مادام العمر به بازنشستگان و استادان دانشگاه به عنوان سرمایه اصيل آن خلعتی درخور ،طلب و اعطا
ميکردیم  .این اظهار در حوزه رسالت دانشگاه قابل اثبات است.

پيشرفت سریع  ،چند بعدی و اعجاب آور علمی شبيه فيلمی ترسناک به نظر ميرسد ولی نوری كه از فراز
شانه های دانشگاه فرهنگيان و ذهن آن به روبرو ميتابد چراغ راه است  .این مقاله با طرح سوأالت  ،ابهامات
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زیادی را مطرح نموده ولی با تالش های جدی سازمان های پيشرو واز جمله دانشگاه فرهنگيان اميد را پرورانده
است  .این نکته اعتماد و حمایت ميطلبد و به مطالبات دانشگاه فرهنگيان از ساختارهای باالتر و مسلط تبدیل
ميشود .دراین كاروان پيش برنده كه از درون منازل و شاگردان شروع ميشود و به باالترین ارزشهای زندگی ساز
پروبال ميگشاید  .دانشگاه فرهنگيان بی هيچ قيد وشرط و شعاری در متن شعور  ،فرهنگ  ،خود شکوفایی و
اعتالء قراردارد  .ماندگاری آن طی یک قرن ،سند اعتبار ،قوت و نيروی اثر بخش برای فرصت آفرینی تازه تر و
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نظری اجمالی به :

سیرتحول کارورزی
در تاریخ صد ساله تربیت معلم ایران
بهمن مشفق آرانی
با همکاری
دکتر ابوالفضل بختیاری

پيشگفتار
فرايند "کارورزي" در تربيت معلم که با عناوين مترادف ديگري هم از آن ياد می شود  ،به منظور
تقويت و رشد دسته مهمی از فرايندهاي عقالنی و عملی است که به توسعه توانمندي ها و
شايستگی هاي حرفه معلمی می انجامد ،به کار می رود  .برنامه مزبور داراي قدمتی به اندازه تربيت
معلم و آموزش و پرورش است .اکنون صد سال است که تربيت معلم رسمی در ايران تولد يافته
و از همان آغاز به چگونگی توانمند سازي و رشد معلمان در اين برنامه توجه داشته و از ان به
عنوان ابزار اين توسعه استفاده کرده اند  .درس کارورزي از همان ايام براي براي تقويت و تکميل
پرورش معلمانی ورزيده و ماهر در اين برنامه پايه گذاري و منظور گرديده است  .نگاهی تاريخی
 ،هر چند کوتاه بر چگونگی و ادامه حيات آن از نشيب و فراز هاي آن قصه می گويد و سطح
شدت و ضعف اين تجربه را به نمايش می گذارد.
کارورزي فرايند ذوجنبه و هم پيوند ساز ابعاد نظري و عملی تالش هاي علمی و تربيتی است و
به طور عمده به آزمون و تقويت چگونگی کاربرد نظر يه هاي تعليم و تربيت و تجربه مستقيم
فردي و گروهی در ميدان واقعی کالس درس و مدرسه نظر دارد  .انتظار می رود که اين درس يا
عناوين مشابه آن با ماهيت آموزشی  -پژوهشی بالنده  ،کارکرد و جايگاه خا
708

خود را در تربيت

معلمان حرفه مند طراز آموزش و پرورش جمهوري اسالمی ايران حفظ و ادا کند  .در اين نوشتار
کوتاه تالش می شود تحوالت اين برنامه در ايران از بدو تاسيس دارالفنون (اولين نهادهاي رسمی
تربيت معلم) تا به امروز بازخوانی وبخشی از فراز و فرود هاي آن بر رسی شود  .شايد در تامل و
باز سازي آن متناسب با رويکردهاي تازه علوم تربيتی و تکنولوژي هاي نوپديد در توسعه آموزش
و يادگيري سهمی موثر و مفيد داشته باشد .
واژگان کليدي  :کارورزي  ،کار آموزي  ،تدريس عملی ، .تمرين آموزگاري يا دبيري ،فن معلمی ،آموزش عملی
تدريس  ،تمرين معلمی .

مقدمه :
 .در سوا بق مورد مطالعه ،اصطالح " کارورزي" از عناوين ديگري مانند کارآموزي ،تدريس عملی ،تمرين
آموزگ اري يا دبيري ،تربيت عملی ،آموزش عملی تدريس  ،فن تدريس  ،فن معلمی وحرفه آموزي نيز ياد
شده است
در اين اثر قصد داريم به مناسبت يکصدمين سال گذر پر فراز و نشيب تربيت معلم در ابران  ،تا حد مقدور
مروري کوتاه در باره چگونگی شکل گيري و ادامه حيات برنامه درسی کارورزي در طول اين سال ها داشته
باشيم  .بدين منظور اين رويداد را در سه مقطع زمانی حساس مورد بر رسی قرار می دهيم  .ابتدا سابقه
تاريخی اين امر مهم در دورهاي قبل از تعليم و تربيت رسمی ايران را در تربيت مربيان از نظر می گذرانيم
و سپس شرحی کوتاه از گذر صد ساله قبل از نظام رسمی و عمومی در سه دوره تاريخی از دارالفنون تا
دانشگاه فرهنگيان را بر رسی می کنيم  .باشد که شاهد نقد و نظر و ياري متخصصان امر تعليم و تربيت
نطام جمهوري اسالمی ايران باشيم .
-1

کارورزي قبل از نظام رسمی و عمومی تعليم و تربيت ايران .

-2

"

از تاسيس دارالفنون تا انقالب اسالمی يا دهه  1360شمسی .

-3

"

از دهه  1360تا دهه  1390شمس .

-4

"

از سال  1391مصادف با تاسيس دانشگاه فرهنگيان تا امروز .

به طور معمول از اصطالح کارورزي به منظور تمرين ورزيدگی براي توانمند سازي علمی و عملی در فرهنگ
ها ي مختلف بهره گرفته می شود .ياد آور می شويم که در طول دوره گذر براي توسعه توانايی هاي عملی
مربيان و معلمان به طور عمده روش هاي زير معمول بوده و هست :
-1

روش استاد  -شاگردي مبتنی بر تقليد از استاد ( روش سنتی) .

-2

روش آموزش نظري مهارت ها  ،فنون و تکنيک ها .

-3

روش تلفيق يا هم پيوند سازي نظر و عمل .
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اين تحوالت به مرور زمان از بوته تجربه نهادهاي تربيتی گذشته و درس کارورزي نيز در زمره ساير دروس
تربيتی و تخصصی تاثيرات الزم را به سختی پذيرفته است  .در اين مطالعه کوتاه شايد بتوانيم چگونگی
تاثير اين تحوالت را در گذر تجربه در يابيم .

اشاره ای به کارورزی سنتی قبل از تعلیم و تربیت رسمی
در مسير توسعه توانايی هاي حرفه اي معلمان و مربيان " کارورزي" سابقه اي ديرين دارد  .به طور کلی،
اولين رد پاي کارورزي در همه امور به ويژه در تر بيت معلم و کسب مهارت در اين حرفه را در کتب دينی و
گفتارهاي هدايت بخش پيامبران و جانشينان آنان می توان يافت  .پيام تربيتی زرتشت در جمله مختصر و پر
معنی او " پندار نيک ،گفتار نيک ،کردار نيک " مصداق روشن آن است  " .متفکران و محققان مسلمان ،از
ديرباز ،اقسامی براي علم ذکر کردهاند ،مانند تقسيم علوم به نظري و عملی ،دينی و عقلی ،شرعی و غيرشرعی،
 ( " ..معينی ،باقري و.) 93،..
تأکيدها وتوصيه هاي مکرر قرآن کريم به تعقل و تفکر و تعليم و تعلم و نيز شيوهها و تعاليم پيامبر
بزرگ( ) در دعوت مردم به اسالم ،به تحولی عميق در تعليم و تربيت انجاميد .آن حضرت مشوق بیچون
و چراي تعليم وتربيت و توسعه عمل به علم بوده اند  " ،پيامبر اکرم ( ) در مسجد قبا ،در جمع ده تن از
اصحاب ،که سرگرم تعلم بودند حاضر شد و ضمن تشويق ،آنان را به عمل به علم فرا خواند" ( معينی ،باقري

و . ) 93،..حضرت علی (ع) در اهميت و ارزش علم و عمل به آن،فرموده است " :ايهاالناس؛ اعلموا ان
کمال الدين طلب العلم والعمل به" ( اي مردم بدانيد کمال ايمان ،همانا علم و عمل به آن است  ( .حجتی
کرمانی)59 ،

اندي شمندان م سلمان  ،از فيل سوفان گرفته تا ديگران در پرتو تعاليم ان سان ساز ا سالم به مو ضوع ان سان و
کمال و سعادت او و راههاي وصول به کمال  ،پرداخته اند و نظام هاي فکري متفاوتی را براي پاسخگويی
به سئواالت مربوط به ان سان و تربيت او بنا گذارده اند  .از جمله متفکرانی که در تو صيه به کاربرد علم در
عمل و همگامی اين دو تالش کرده اند می توان به تو سيه ها و آثار اند شمندانی چون غزالی ،ابن سينا ،
فارابی ،ابن خلدون و بسياري ديگر از ديد گاه هاي مختلف اشاره کرد .
کتاب "منيته المريد فی آداب المفيد والمستفيد" توسط شهيد ثانی در دهه دهم هجري قمري تاليف گرديده
است ،باب اول اين کتاب در مورد تربيت طالب و معلمان زير عنوان آداب و وظايف معلم به ذکر دستورات،
آداب و وظايفی در باره کسانی که وظيفه مهم معلمی را به عهده می گيرند اشاراتی دارد  .در اين باب جنين
نقل شده است :
" طالب و دانشجويان بايد اين وظايف و دستورات را از آغاز کار تحصيل تا آنگاه که به مقام روايت ،تاليف،
تدريس و  ....می رسند بکار بندند" .467منابع تحقيق کتاب مزبور ،قرآن مجيد ،حديث رسول اکرم( ) روايات
467

 -حجتی کرمانی ،محمد باقر(  -)1359آداب تعلیم و تعلم در اسالم -انتشارات ...
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ائمه و پيشوايان(ع) و گفتار فرزانگان و دانشمندان ذکر شده است  .بدين منوال شواهد چندي از کتاب ها
توسط دانشمنذان و علماي اين مرز و بوم وجود دارد که همه آن ها امر تربيت را اساس زندگی و زيست سالم
انسان شناخته و با ارزش هاي ويژه مورد بحث قرار داده اند  .شيوه يادگيري و توا نمند سازي به طور عمده
همان روش هاي ابتدايی از راه استاد شاگردي سنتی ،مشاهده ،تقليد  ،تمرين و تکرار تا حد خو گرفتن به
آن بوده و ارايه و اعطاي تصديق از طرف استاد کاران به دانش پژوهان طی مراسم و ايين هاي ويژه اي،
صورت می گرفته است.
تاسيس و راه اندازي مکتب خانه ها نيز با در نظر داشتن ضوابط و مالک هاي خا

آن انجام می شده است

 .از جمله اين ضوابط  ،مالحظات و توانمندي هايی است که براي موسس يا معلم مکتب خانه ها قائل بوده
اند  .مانند  :سواد يا توانايی علمی الزم زمان  ،تواناي عملی در اداره مکتب حانه و تدريس  ،حسن شهرت .
اخالق و روابط اجتماعی و خصايل معنوي و ...
"تا آغاز حکومت مشروطه در ايران  ،دولت مرکزي براي تأسيس مدرسه و تربيت معلم هيچگونه مسئوليتی
براي خود قائل نبوده و هر مدرسه متولی مخصو

داشت که از محل درآمد موقوفات مدرسه  ،امور مختلف

مدرسه را اداره مینمود  .معلمان از ميان طالب ساعی و با استعداد انتخاب

میشدند"468

و فرايند کارورزي

آنان با شيوه هاي سنتی و بومی اجرا می شده است .

تربیت معلم و کارورزی
همگام با تعلیم و تربیت رسمی
در ایران
همزمان با گسترش دامنه تعليم و تربيت رسمی  ،سه رويکرد و حرکت متمايز در سه برهه زمانی در تربيت
معلم و کارورزي ايران قابل بر رسی است.
 -1از تاسيس دارالفنون تا دهه  1360شمسی  ( .آموزش عملی با تکيه بر قواعد و روش هاي سنتی تقليد و
انتقال دانش)
 -2از دهه  1360تا دهه  ( . 1390تلفيقی از رويکردهاي سنتی و شناختی  ،متمايل بر آموزش نظري مهارت
ها و فنون حرفه اي )
 -3از سال  1391مصادف با تاسيس دانشگاه فرهنگيان تا امروز ( .رويکرد تلفيقی هم پيوند سازي نظر و
عمل فکورانه )

www.bstdhr.medu.ir - 468
711

داوطلبان اين حرفه  ،آموزه ها و فنون معلمی را در موقعيت واقعی آموزشگاه  ،زير نظر استادان راهنما
 ،با همکاري معلمان ميز بان ،موازين اصولی حرفه آينده خويش را تمرين و بسط می دهند تا با اطمينان و
اعتماد به نفس الزم در اين راه پيچيده قدم بردارند .

تربیت معلم و کارورزی در دارالفنون
قبل از تاسيس دارالفنون و حکومت هاي قبل از آن نشانه هايی از تعليم و تربيت رسمی ديده نمی شد و
رويکردهاي تربيت فرزندان را نهادهاي ديگري مانند مراکز تربيت دينی ،مساجد ،مکتب خانه ها ،دارالعم
ها ،نظاميه ها و مراکزي خصوصی عهده دار بوده اند و آموزش و پرورش عمومی به شيوه هاي امروزين که
در قرن نوزدهم و بيستم رايج گرديد وجود نداشته است .عالوه بر آن تربيت نيروي انسانی ماهر در اين
نهادها هر کدام شکل و شيوه خا

و سنتی خود را دارا بوده است  .در اين باره برخی از آثار و مدارک

موجود و قابل دسترس با ما سخن می گويند .
شيوه هاي سنتی تحصيل و تربيت مربی در کشور ايران تا قبل از تاسيس مدرسه دارالفنون به طرق مختلف
در مساجد و مکتب خانه ها و مدارس خصوصی و ..رايج بوده است  .همراه افزايش تمايل روز افزون جامعه
به تحصيل و تأسيس مدرسه « دارالفنون » در سال  1229هجري شمسی و ايجاد و گسترش مدارس
جديد نياز به معلم براي تدريس در مدارس افزايش يافته است  .به ويژه معلمانی که با اصول تعليم و تربيت
جديد آشنا باشند  .اولين اقدام رسمی در زمينه تربيت معلم  ،تصويب قانونی در ارديبهشت ماه سال 1290
توسط مجلس شوراي ملی بود .در همين سال براي افزايش سطح سواد معلمان تهران کالسهاي مخصوصی
در مدرسه دارالفنون داير گرديد که در برنامه درسی آن عالوه بر دروس علوم و ادبيات  ،براي اولين بار
دروس ديگري تحت عنوان « اصول تعليم » افزوده شده بود تا معلمان از اصول اوليه آموزش براي تربيت
اطفال مطلع گردند .
اولين تجربه به جا مانده از آثار اين توجه را بايد در محتواي درس " اصول تعليم " ،نگارش استاد عيسی
صديق يکی از استادان برجسته تعليم و تربيت که از تحصيل کرده هاي اعزامی اين رشته به کشور فرانسه
بود جست و جو کرد  .تشکيل کالس هاي ويژه براي آموزگاران  ،و وجود درس اصول تعليم و تربيت در آن
کالس ها در مدرسه دارالفنون ( از سال  1290شمسی ) را می توان نشانه اي از توجه اوليه صاحبنظران
و کارشناسان آن دوره به تربيت معلم و ضرورت ارتقاي مهارت هاي حرفه اي آنان تلقی کرد .
بر اساس قواعد ومحتواي تنظيم يافته براي توسعه توانايی هاي معلمان که درفصل نخست بخش سوم
کتاب " روش نوين در آموزش و پرورش " تحت عنوان اوصاف معلمی آمده است امر مهم (کارورزي)
در کتاب مذکور تحت عنوان " فن تدريس " ،داوطلبان مشغول به تحصيل اين درس ( اصول تعليم ) را
براي کسب تجربه و انجام فعاليت هاي عملی تدريس بر اساس مطالعات نظري دروس به مدارس ابتدايی و
متوسطه گسيل می داشته اند .
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پايه هاي اساسی درس هاي تعليم و تربيت مانند اصول و مبانی تعليم و تربيت  ،روان شناسی تربيتی و
يادگيري  ،فنون و روشهاي آموزش و تدريس  ،و  ...بر اجراي جدي درس کارورزي و انجام تمرين هاي
عملی همراه تامالت الزم به امر ارزيابی و نظارت سازمان يافته مبتتنی بر نيازهاي دانش آموزان در کالس
و مدرسه استوار است  .بر رسی ها در طول دوره گذر تربيت معلم در ايران حاکی از آن است که توجه به
اين امر مهم اگر چه همواره مورد توجه برنامه ريزان بوده است لکن اجراي دقيق و کار ساز آن در بازه هاي
زمانی ويژه به داليل مختلف با مشکالت فراوانی مواجه بوده و کارورزي را از نظر کمی و کيفی با فراز و فرود
ها و مخاطراتی در عمل مواجه ساخته است .

دارالمعلمین مرکزی و درس کارورزی :
اسناد و مدارک موجود حاکی از وجود يکسال کار آموزي ( کارورزي) در هر يک از دوره هاي ابتدايی و
عالی دارالمعلمين و دارالمعلمات است  ".قانون تأسيس « درالمعلمين مرکزي » ( دارالمعلمين و دارالمعلمات

) در سال  1297ه ش توسط مجلس شوراي ملی به تصويب رسيد"  .از اين تاريخ ايجاد مراکز تربيت معلم
زن و مرد صورت قانونی به خود گرفت  .وظيفه آن تأمين معلم براي مدارس ابتدايی و دوره اول متوسطه
بود  .دوره تحصيل در قسمت ابتدايی سه سال (  2سال نظري  +يکسال عملی ) و در قسمت عالی چهارسال
(  3سال نظري  +يکسال عملی ) به طول میانجاميد.
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براي تربيت معلمين ابتدايی و متوسطه در دارالمعلمين مرکزي پس از اتمام دو يا سه سال تحصيل دروس
نظري اعم از درس هاس تخصصی و دروس تعليم و تربيت يک دوره کارورزي به مدت يکسال تدريس عملی
در مدارس برگزار می شده است  .اين برنامه در طول يکسال کار آموزي شامل  3-2ساعت درس نظري
پيرامون روش هاي تدريس و  ...به ميزان  12ساعت در هفته نيز کار عملی در مدارس " (صراف اسماعيلی و

همکاران ) 1364 ،با عنوان " فن تدریس " مشغول کارورزي می شدند.
اين دوره يکساله کارورزي در مدرسه شامل سه مرحله به شرح زير بوده است .
-1

تدريس بدون حضور شاگردان کالس (تمرين تدريس) از  15شهريور تا آخر آبان ماه .همراه

با نقد و يحث هم کالسی ها .
-2

تدريس در حضور شاگردان از ا ول آذر ماه تا آخر اسفند ماه .همراه با نقد شاگردان و...و

دستياري معلم ميزبان و گاهی تدريس(تدريس آزمايشی ) .
-3

تدريس در حضور شاگردان با حضور معلم ميز بان  .از فروردين تا آخر ارديبهشت .همراه با

نقد و بحث شاگردان و معلم ميزبان  (.تدريس مستقل)

www.bstdhr.medu.ir469
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در طول اين دوره به شيوه هاي مختلف با الگوگيري از برنامه هاي تربيت معلم در کشورهاي اروپايی به
مشاهده مستقيم شيوه عمل معلمان در کالس و مدرسه به فعاليت می پرداختند و پس از مدتی دستياري
معلمان  ،و تمرين هاي عملی؛ زير نظر معلم ميزبان در کالسهاي درس  ،تدريس مستقل به اجرا در می
آمد .

کارورزی در دارالمعلمین عالی:
"به منظور گسترش دبيرستانها و تربيت و تأمين دبيران مورد نياز آن در سال  1307شمسی دارالمعلمين
مرکزي به « دارالمعلمين عالی » تبديل گرديد و برنامه تربيت معلم متوسطه بنيانگذاري شد  .اساسنامه
و برنامه دارالمعلمين عالی در سال  1308شمسی به تصويب شوراي عالی معارف رسيد .470".با اين تحول
تربيت معلمان ابتدايی به عهده دانشسراهاي مقدماتی محول گرديد .برنامه کارورزي در دارا لمعلمين
عالی به سياق اجراي آن در دارا لملعمين مرکزي ادامه داشته و از نظام کارآموزي يکساله پايان تحصيل
به ميزان  15-14ساعت در هفته (  3-2ساعت نظري  12+ساعت فن تدريس) استفاده می شده است .

دانشسرای عالی  /مقدماتی و نظام کارورزی :
از سال  1312عنوان دارالمعلمين عالی به دانشسراي عالی تغيير يافت  .با اين تغيير دانشسراي عالی به
منظور تربيت معلم براي دوره متوسطه اختصا

يافت  .و تربيت معلم در دو سطح عالی و مقدماتی رايج

شد  .در کتاب روش نوين در آموزش و پرورش تاليف دکتر عيسی صديق ،که اولين نسخه از آن درسال
 1314و بيست و سومين نسخه آن درسال  1355براي تدريس در دانشسراهاي عالی و مقدماتی به چاپ
رسيده است ،در مبحث " فن تدريس" به توصيف شيوه هاي کارورزي در چند کشور پرداخته است  .کتاب
روش نوين در آموزش و پرورش يکی از منابع مهم درسی دانشسراهاي تربيت معلم بوده است  .مطالب زير
در کتاب مزبور به عنوان راهنماي اجرايی درس کارورزي در مدارس مورد استفاده قرار می گرفته است ( .
صديق،

)162-3

با توجه به مطالبی که دکتر عيسی صديق در کتاب روش نوين ،در سال  1314يعنی دو سال پس از تاسيس
دانشسراي عالی براي توصيف و کار برد اجراي کارورزي يا تدريس عملی نگاشته است  .چنين استنباط می
شود که در ان برهه ،ايجاد و تقويت توانمندي هاي حرفه معلمی داوطلبان به همراه و منضم با درس اصول
تعليم با حضور دانشجويان ودانش آموز معلمان در مدارس و کالس هاي درس به وقوع می پيوسته است .
داوطلبان رموز حرفه خويش را از طريق مشاهده و الگو برداري مستقيم از نحوه آموزش و تدريس معلمان
مدارس همراه با راهنمايی و ارشاد استادان راهنما می آموخته اند .با اين شيوه دانشجويان توانمندي هاي
عملی خود را از طريق مشاهده  ،تحليل و درک الگوها و تمرين زير نظر معلمان مدارس به سطوح باالتر
مهارت درتدريس ارتقا می داده اند  .بررسی ها نشان می دهد که درس کارورزي (کارآموزي) در دانشسراي
470
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عالی با نام " تدريس عملی" به مقدار دو واحد  ،به ميزان  6ساعت در هفته به نام فن تدريس از برنامه
تحصييلی دانشجويان اين دانشگاه را تشکيل می داده است " .ضمنا برنامه فن تدريس که برابرمصوبه 1307
کال  15ساعت در سال دوم انجام می شد در سال  1313فن تدريس دختران به  6شش ساعت تقليل پيدا
می کند ( ".صراف اسماعيلی . )38 ،1364به اين ترتيب اين مساله به ساير دانشسراها نيز گسترش يافته و از
دامنه عمل و تاثير ان کاسته شده است  .دليل اين کاهش برنامه کارورزي در اين بازه در جايی توضيح داده
نشده است .
دومين اثر مکتوبی که در مورد شکل دهی به نطام کارورزي در تربيت معلم به چشم می خورد مقاله اي
است تحت عنوان تمرين آموزگاري که توسط آقاي حبيب اهلل صحيحی در مجله شماره  12آموزش و
پرورش سال  1318شمسی انتشار يافته است  .مقاله تمرين آموزگاري مزبور بنا بر توضيحات ارايه شده به
منظور پرورش فنی آموزگاران تنظيم گرديده است و مقدمه اي به شرح زير دارد :
" درس اصول آموزش و پرورش بايد با تجربه و مشاهده توام باشد و عالوه بر عملی (کار اموزي) که در ماده
 13اساسنامه دانشسراهاپيش بينی شده است  ،دانش آموزان اين آموزشگاه ها بايد آن چه را در اين رشته
می آموزند در دبستان ضميمه به موقع اجرا و آزمايش و عمل بگذارند .تدريس در مدارس ضميمه براي هر
يک از محصلين سال دوم دانشسرا بر طبق اساسنامه در حدود چهل نيمه روز و يا يکصد و شصت ساعت
بوده است  .مسوليت اداره کالس در اين مدت به عهده دانش آموز معلمان مزبور و در ساير اوقات به عهده
آموزگاران رسمی خواهد بود ( ".صحيحی ،حبيب اهلل ، 1318

) 33 – 30

استاد حبيب اهلل صحيحی يکی ا زمدرسان تربيت معلم است که پس از اتمام تحصيل دورههاى ابتدايى و
متوسطه به فرانسه رفته و در دانشسراى آنجا به تصحيل پرداخته است  .پس از تحصيل به ايران بازگشت
و در مدرسه فالحت و دانشسراهاي تربيت معلم به تدريس و پژوهش در زمينه هاي تعليم و تربيت اشتغال
ورزيده است ..
سومين اثر مکتوب در زمينه کارورزي عبارت است از کتابی تحت عنوان تمرين آموزگاري در سال 1340
شمسی توسط اقاي محمد مهدي خديوي زند تاليف گرديده که در اداره آموزش و پرورش استان خراسان
براي تدريس در مراکز و دانشسراهاي تربيت معلم انتشار يافته است .
چهارمين اثر به جاي مانده کتابچه اي است مجددا با عنوان تمرين آموزگاري  .اين دستورالعمل توسط
چهار نفر از کارشناسان و مدرسان به نام دانشسراهاي تربيت معلم استان تهران به نام هاي احتشامی ،
فيروزآبادي ،آريايی و شمس المعالی که در سال  1341شمسی به رشته تحرير درآمده است  .در پيش
گفتار اين راهنماي 32صفحه اي اين اقدام را در راستاي " انطباق مسايل نظري باجنبه هاي عملی اين فن
دانسته اند و از توجه الزم در اجراي اين برنامه در بسياري از مراکز بدين سان ابراز ترديد ونارضايتی کرده
اند  " .اگرچه اين توجه و درک ضرورت از مراحل مقدماتی گامی فراتر نهاده است  ،ليکن بعضی از
مراکزتربيت معلم ما هم بالطبع چنان که شايسته است به ارزش بزرگ اين کار خطيرکمتر توجه نموده اند
ويا حد اقل اجراي کامل اين برنامه را در راه ناهمواري احساس می نمايند" ( احتشامی و ديگران ) 1 ،1341
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در اين دستورالعمل که نسبت به برنامه هاي قبلی تفاوت چندانی ندارد ،برنامه کارورزي را اجراي سه اصل
يا سه مرحله اساسی در مدارس معرفی می کند  .اين سه مرحله عبارتند از  :يک دوره مشاهده  ،تعليم
عملی در امر تدريس و اجراي کامل اصول برنامه تدريس .
در اين راهنما از ساعات و طول برنامه و دوره هاي مختلف برنامه کارورزي سخنی به ميان نيامده است .
آن چه مطرح شده به طور عمده  ،آداب و مالحظات الزم در دوره حضور داوطلبان در مدارس می باشد  .از
آن جا که در اين راهنما  ،نشانه اي از تغيير در برنامه هاي مصوب دانشسراها ذکري به ميان نيامده است ،
استنباط آن است که اين راهنما براي همان مدت چهل نيمه روز يا يکصد و شصت ساعت کارورزي دانش
آموز معلمان در مدارس تنظيم گرديده است .
فن آموختن نام کتابی است که به وسيله " مارسل پروو" يکی از اعضاي آکادمی فرانسه به رشته تحرير
در آمده است  .اين کتاب در سال  1344شمسی توسط آقاي دکتر ابوالقاسم بيدار يکی ديگر از استادان
دروس تربيتی به فارسی ترجمه شده و براي توسعه مهارت هاي معلمی و کارورزي در دانشسراي عالی و
دانشسراهاي مقدماتی مورد استفاده قرار می گرفته است .

ششمين اثر مکتوب در زمينه کارورزي کتابی با عنوان " اصول تمرين دبيري و کليات روش تدريس"
است  .اين کتاب در سال  1344شمسی توسط اقاي "دکتر سليم نيساري" يکی از اساتيد دانشکده علوم
تربيتی دانشگاه تهران تاليف و منتشر شده است  .اين مجلد به طور عمده بر روش ها وفنون تدريس وکاربرد
آن ها در تدريس دبيرستانی تکيه دارد و زمينه ذهنی و عملی دانشجويان را براي تمرين دبيري و کارورزي
آماده می سازد .
واحد اختصا

يافته در برنامه  ،همان مقدار  2واحد و به اندازه  6ساعت کار در هفته مرسوم بوده است

.
چهار سال پس از انتشار کتاب تمرين دبيري ،يعنی در سال  1348شمسی  ،کتاب ديگري به نام

"

آموزش عملی تدريس" توسط سازمان مرکزي تعاون کشور به فارسی ترجمه شد  .اين اثر که در دانشکده
هاي تربيت معلم دانشگاه هاي آمريکا مورد استفاده قرار می گرفته به شرح سوابق درس کارورزي و نحوه
اجرا و چگونگی ارزشيابی سازمان دار اين درس اشاره شده است .
" تدريس عملی و مشکالت مربوط به آن " عنوان کتاب ديگري در زمينه تدريس عملی ( کارورزي ) است
که به فارسی ترجمه شده و مطالعه آن براي استادان  ،مدرسان  ،دانشجويان و دانش آموز معلمان مراکز ،
دانشسراها و دانشکده هاي تربيت معلم توصيه شده است  .نويسندگان اين کتاب دو نفر از استادان و
نويسندگان تعليم و تربيت به نام هاي اليزابت هانتر و ادموند آميدن از دانشگاه تمپل کشور آمريکا هستند
 .اين اث ر که حاصل تجربيات و پژوهش هاي مولفان در درس کارورزي يا تدريس عملی است توسط آقاي
منوچهر حبشی رييس وقت دانشسراي مقدماتی پسران تهران ترجمه شده است  .در اين کتاب ضمن تشريح
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مسايل و مشکالتی که به ثمر رسيدن اهداف کارورزي را دچار مخاطره می کند  ،چگونگی مواجهه با آن ها
را با روش هاي تربيتی بررسی و پيشنهادهايی در زمينه راه حل آن ها ارايه می کند .
برنامه کارورزي (تدريس عملی) از تاسيس دوره هاي اوليه تربيت معلم در مدرسه دارالفنون تا سال 1357
که مصادف با انقالب اسالمی ايران بوده است به طور عمده با چنين فراز و فرود هايی روبرو بوده است  .در
طول اين دوره چنان چه مالحظه شد ميزان ساعات تخصيص يافته به امر کارورزي به تدريج تقليل يافته
است  .اين تقليل کمی به شدت روي کيفيت اجراي درس کارورزي تاثير منفی خود را به جاي گذاشته
است و حصول هدف هاي فرايند پيچيده کارورزي را با مشکل جدي مواجه کرده و مورد بی مهري قرار
گرفته است  .در سال هاي پايانی قبل از انقالب اسالمی ( دهه  ) 1350کارورزي در دانشسراها و دانشکده
هاي تربيت معلم به صورت درسی مهجور در آمده بود و جديت و اهميت اجراي آن زير سوال رفته بود .
به طوري که با نام اين درس بيشتر اوقات مفيد داوطلبان معلمی هدر می رفت و توجهی جدي در اجرا ،
نظارت و ارزشيابی آن ديده نمی شد .

کارورزی
از انقالب اسالمی تا کنون
تربيت معلم تا اوايل انقالب اسالمی يعنی سال (  )1357شمسی در دو بخش دانشسراي عالی زير نظارت
وزارت اموزش عالی براي دوره هاي متوسطه صورت می گرفته ،دانشسراهاي مقدماتی و راهنمايی تحصيلی
 ،انستيتو ها و مراکز مختلف سه ،دو و يکساله تربيت معلم با مسوليت وزارت آموزش و پرورش اداره می
شده است .برنامه کار آموزي تحت عنوان تدريس عملی به ميزان دو واحد درسی بخشی از برنامه هاي کليه
دوره هاي تربيت معلم عالی و تمام دانشسراهاي مختلف تربيت معلم تحت نظارت آموزش و پرورش اعم از
روستايی  ،عشايري  ،مقدماتی  ،راهنمايی و کودکان استثنايی تاسيس يافته براي پاسخ گويی به نيازهاي
وافر کشور براي تامين معلم را به خود اختصا

می داده است  .بر رسی کيفيت و چگونگی اجراي فرايند

کارورزي بين نهادهاي تربيت معلم و مدارس در مراحل پيشين همان ظور که در سطور پيشين از آن ياد
شده است به تدريج از آغاز از نظر کيفی و کمی رو به کاهش نهاده است  .علی االصول رويکرد هاي استاد
شاگردي سنتی متکی بر شيوه هاي انتقال دانش و روش هاي آموزشی مستقيم و کمتر فعال بود
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 -نگارنییده کییار خییود در زمينییه هییاي دروس تربيتییی را از دانشسییراي راهنمییايی تهییران اغییاز کییرده اسییت (از سییال ، ) 1355-56

لییذا بییه عنییوان مجییري و شییاهد عينییی چگییونگی اجییراي کییارورزي بییوده اسییت  .از آن جییا کییه در آن دوره هییم زمییان بییه تحصییيل و
مطالعییه در رشییته تکنولییوژي آموزشییی اشییتغال داشیینه  .لییذا در جريییان بعضییی از فراينییدهاي اجرايییی برنامییه هییا بییوده و بییه مشییاهده و
مطالییه در سییاير دانشسییراهاي سییطح تهییران نيییز پرداختییه اسییت  .پییس از پايییان تحصییيالت فعاليییت خییود را در ايیین زمينییه هییا ادامییه
داد.ه و از همییان آغییاز کییار مراکزجديیید تربيییت معلییم پییس از انقییالب اسییالمی بییا ايیین برنامییه همییراه و نيززز عضززو گززروه برنامززه ريزززی
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برنامه درس کارورزی در مراکز تربیت معلم
(از آغاز پیروزی انقالب اسالمی ایران)
با پيروزي انقالب اسالمی ايران تحوالت جديدي در همه زمينه ها بويژه در آموزش و پرورش آغاز
گرديد .در اين راستا توجه جدي مسولين به امر تربيت معلم و برنامه هاي آن آغاز گرديد .با توجه به
اين تحوالت برنامه کارورزي در تربيت معلم پس از انقالب اسالمی را می توان را در سه مرحله مورد بر
رسی قرار داد :
 –1از آغاز انقالب اسالمی تا سال 1380
 -2از  1380تا  . 1390دانشگاه پيامبر اعظم
 -3از سال  1390و تا سيس دانشگاه فرهنگيان.

 - 1تربیت معلم و کارورزی از آغاز انقالب اسالمی تا سال . 1380
با پيروزي انقالب اسالمی زمينه تحول در کليه امور فرهنگی و آموزشی نيز فراهم آمد و در زمينه تغيير
نظام آموزشی و تربيت معلم هم تصميمات مهمی اتخاذ گرديد  .در برنامه هاي تربيت معلم در دانشسراهاي
راهنمايی و مقدماتی که قبل از انقالب اسالمی تدوين شده بود  ،تعداد درس هاي مربوط به تعليم و تربيت
محدودتر بود و ماهيت درس ها نيز غالبا بر ابعاد نظري آن ها متکی بود  .به برنامه کارورزي هم در حد دو
واحد درسی در نيمسال اخر تحصيل و بيشتربه صورت مشاهده و تقليد همراه با آزادي عمل غير هدايت
شده اکتفا می شد .

تاسیس مراکز تربیت معلم
از اغاز انقالب اسالمی
در سال  1358شمسی همگام با تحوالت انقالب اسالمی اساسنامه جديد مراکز تربيت معلم تهيه شد و در
اولين دوره تربيت معلم بعد از انقالب ا سالمی با توجه به اهميت ويژه صاحب نظران و برنامه ريزان تربيت
معلم در اين برهه زمانی درسیییی با عنوان " فن معلمی " در برنامه دروس تربيتی به منظور تقويت و
توسییعه مهارت هاي حرفه معلمی گنجانده شیید .اسییتقرار اين درس را می توان تغييري قابل توجه در
برنامه کارورزي تربيت معلم تلقی کرد .برنامه فن معلمی به ميزان شش ساعت در هفته در طول سال دوم
تحصيل منظور شده بود ،دوره آزمايشی برنامه جديد به پايان رسيد ولی در مجموع نتوانست حصول ايده
و تزززا يف وزززارورزی بزززوده و اجزززرای او زززين برنامزززه ارزشزززيابی رسزززمی وزززارورزی را نيزززز در سزززا ل هزززای  75-73عهزززده دار
بززوده سززز س بزززر اسزززا تجربزززه هزززا و نتزززايا حاصزززل بزززه تزززا يف وتزززاب را هنمزززای تمزززرين معلمزززی
اقدام ورده است .
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هاي آرمانی تدوين شده را به اثبات بر ساند و اولين برنامه تازه بنياد تربيت معلم در مرحله آزماي شی خود
به دليل محدوديت ها و نقد هاي ويژه اش بيش از يک دوره ادامه نيافت و براي اين مراکز برنامه اي سییه
ساله تنظيم و به تصويب رسيد .

دوره های کاردانی سه ساله تربیت معلم
در سال  1359شم سی با انجام تغييرات مجدد ،و سيع و همه جانبه در روند برنامهريزي و اجرايی تربيت
معلم ،پس از انقالب اسییالمی  ،تغيرات تازه اي در برنامه هاي تربيت معلم آموزش و پرورش ايجاد شیید و
مراکز تربيت معلم تازه تاسیییيس به وجود آمد .اين دومين طرح جديد براي تربيت معلم اندکی پس از
وقوع انقالب اسالمی بود.
اين طرح از سییال  1360براي تربيت معلم آماده شیید و با عنوان دوره سییه سییاله تربيت معلم معرفی شیید
مبتنی بر يک سال تح صيل در مراکز تربيت معلم  ،يک سال تدريس در مدارس دور د ست و مجددا يک سال
تحصییيل در مراکز تربيت معلم بود  .طرح مزبور به منظور تامين معلم براي دوره هاي ابتدايی و راهنمايی
تحصيلی تدوين و تصويب شد  .مسوليت اجراي اين مصوبه به وزارت آموزش و پرورش محول شده است
.الزم به ياد آوري ا ست که برنامه تربيت وتامين دبير براي آموزش در دوره متو سطه به عهده وزارت علوم
وآموزش عالی در دانشگاه هاي تربيت معلم و دبير محول گرديده است .
برا ساس طرح مزبور دوره تح صيل در دوره هاي کاردانی مراکز تربيت معلم به مثابه دوره هاي سه ساله
دارالمعلمين و دارالمعلمات از  2به  3سال افزايش يافت  .با اين تفاوت که برنامه کارورزي در دارالمعلمين
در سیییال آخر تحصیییيل اجرا می شییید .ولی دوره کارورزي تربيت معلم جديد براي دوره هاي ابتدايی و
راهنمايی  ،يکسال ميانی دوره سه ساله را به خود اختا
تربيت معلم به آموزش هاي نظري اختصییا

می داد .بدين ترتيب سال اول تحصيل در مراکز

يافته بود و دانشییجو معلمان در سییال دوم تحصییيل بايد به

مدت يکسال در مدارس مناطق سهميه خود به تدريس آزمايشی به عنوان تدريس عملی ( به صورت تمام
وقت حقالتدريسی ) بپردازند  .پس از گذراندن يکسال تجربه عملی در محيط واقعی آموزش  ،سال سوم
را مجدداً در مراکز تربيت معلم به تحصيل درس هاي باقی مانده پرداخته و ضمن ارزيابی تجربه هاي هاي
کسب شده درميدان عمل مدارس ،ضمن باز انديشی آن ها به همراه کسب تجارب تازه تر و کسب توانايی
مقابله با مسايل تربيتی براي پذيرش مسوليت معلمی در آموزش و پرورش آماده شوند.

چالش های برنامه سه ساله کاردانی تربیت معلم
همان طور که ذکر شد اولين برنامه تربيت معلم سه ساله دوره کاردانی براي معلمان ابتدايی و راهنمايی
که اجراي آن از سال  1360شمسی آغاز شد در عمل با مشکالت چندي مواجه شد تا آن جا که مسولين
را به بازنگري و بازسازي آن ترغيب کرد .در زير چند مورد از مسايل اين برنامه از نظر می گذرد.
 عدم آمادگی الزم براي تدريس با ناتمام ماندن تحصيالت و مطالعات تربيتی و آموزشی .
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 عدم دسییترسییی اسییتادان راهنما به دانشییجو معلمان در حين کارآموزي در نقاط دور دسییت و عدم
نظارت و راهنمايی الزم بر برنامه کار آموزي .
 مشییکالت کمبود معلم در بدنه آموزش وپرورش ،و مشییکل باز گشییت دانشییجو معلمان براي ادامه
تحصيالت ناتمام آنها .
 عدم بازگشییت حجم زيادي از کارورزان اعزامی به مدارس به دليل نداشییتن جايگزين به سییوي مراکز
تربيت معلم براي ادامه تحصيل .
اين برنامه به علت مشییکالت اجرايی و نياز مناطق آموزش و پرورش به معلم در اوايل انقالب اسییالمی ،و
نيمه تمام ماندن درس ها ادامه تح صيل سال سوم دان شجويان در مراکز تربيت معلم با م شکالتی مواجه
کرد وبرنامه فوق عمال نتوانسییت اهداف مورد نظر را پوشییش دهد .در نتيجه دانشییجو معلمان با تحصییيل
نيمه کاره در مناطق محل کار آموزي جايگزين و به عنوان معلم براي تدريس ابقا شییدند و بدين ترتيب با
يک سال تح صيل نا تمام و يک سال تجربه عملی به ک سوت معلمی در آمدند .دان شجويان اين دوره تربيت
معلم بقيه دوران تحصيل خود را به ناچار در دو نيمسال تابستانی طی کردند و بعد از اتمام دوره کاردانی
تبديل وضییعيت شییدند .با توجه به مشییکالت اجرايی طرح مزبور ،پس از يک دوره اجرا متوقف گرديد و
مسیییوالن و برنامه ريزان را متوجه لزوم تجديد نظر وتدوين برنامه اي تازه تر در مواجهه با مسیییايل طرح
قبلی کرد .با اين وصف توجه کليه دست اند کاران به تدوين و طراحی برنامه اي مناسب تر معطوف داشت
و مجددا برنامه هاي دو ساله کاردانی تربيت معلم به اجرا گذاشته شد .

بازگشت به برنامه دو ساله کاردانی تربیت معلم و فرایند کارورزی
برنامه سییه سییاله تربيت معلم پس از يک دوره اجرا و کشییف مشییکالت اجرايی آن متوقف و برنامه ريزان
ضییمن توجه به ضییرورت تربيت معلمان بر تر مجددا دوران تحصییيل در مراکز تربيت معلم را به  2سییال
تح صيلی متوالی تقليل دادند  .بدين ترتيب اجراي کارورزي به شکل سه سال با يک سال کارورزي يا کار
آموزي در ميان تحصیییيل در دوره کاردانی قابليت اجرايی خود را از دسیییت داد و از آن پس برنامه هاي
تدريس عملی يا کارورزي در برنامه تحصییيلی سییال دوم دوره کادانی مراکز تربيت معلم و دانشییسییرا ها
مجددا استقرار پيدا کرد.
در برنامه دوره دو ساله مراکز تربيت معلم ازسال  1361در کنار ساير دروس تربيتی مانند روان شناسی ،
اصول تعليم و تربيت اسالمی و  ...درس " کارورزي" به منظور ايجاد و توسعه مهارت هاي عملی و کاربرد
اصول و مفاهيم نظري در عرصه عمل تدوين شده است .براي درس کارورزي ميزان  4واحد کارگاهی در
نظر گرفته شده که بر اساس آن دانشجويان سال دوم دوره هاي تربيت معلم موظف اند عالوه بر دو ساعت
درس نظري  -کارگاهی در مراکز تربيت معلم  ،حد اقل  4ساعت در هفته در طول دو نيم سال پيوسیته
تحصیییيلی براي انجام امر کارورزي زير نظر يک اسیییتاد راهنما در مدارس منتخب به تمرين معلمی يا
کارورزي مشغول شوند .
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طرح آموزش عملی تدریس
در سال  1361شم سی کار گروه يا کميته اي ويژه به منظور برنامه ريزي وتجديد نظر دروس تربيتی در
دفتر برنامه ريزي وتاليف سیییازمان پزوهش و برنامه ريزي درسیییی وزارت آموزش و پرورش ايجاد گرديد.
اع ضاي اين گروه برنامه ريزي را مدر سان و کار شنا سان تربيت معلم ،مراکز و دان ش سراهاي تربيت معلم و
دان شکده علوم تربيتی دان شگاه تهران ت شکيل می دادند  .هدف از ت شکيل اين کميته تجديد نظر در متون
درسییی تعليم و تربيت و تهيه و تنظيم سییرفصییل و محتواي جديد درس هاي علوم تربيتی دوره کاردانی
تربيت معلم بود .يکی از د ستور کارهاي اين کميته نيز عبارت از برنامه ريزي سر ف صل و محتواي درس
کارورزی بود  .اين کميته با راهنمايی و نظارت آقاي دکتر غالمححسين شکوهی کار خود را آغاز کرد و
با هدايت و راهنمايی ايشان اداره می شد .اين گروه برنامه ريزي و تاليف با عضويت 472تعدادي از مدرسين
مراکز تربيت معلم و تعدادي از ا ستادان دانشکده علوم تربيتی دانشگاه تهران فعاليت خودرا آغاز کرد  .کار
برنامه ريزي و توليد محتواي آن به صورت يک دستورالعمل اجرايی در بيست و سه صفحه با عنوان طرح
آموزش عملی تدريس تنظيم آغاز و انجام شیید .در تدوين اين دسییتورالعمل از تجربيات مفيد برنامه هاي
گذ شته ا ستفاده شده ا ست .برنامه آموزش عملی تدريس به ميزان  4واحد در سی و به مقدار  6ساعت در
هفته در طول دو نيم سال پيو سته تح صيلی ( سال دوم دوره کاردانی) شامل پنج مرحله به شرح زير
برنامه ريزي شده است :
 -1مرحله آشنايی کارورز با اصول ومقدمات برنامه کارورزي به مدت  2هفته .
 -2مرحله آموزش دوره مشاهده و نحوه گزارش نويسی به مدت چهار هفته .
 -3مرحله مشاهده در کالس درس و مدرسه به مدت  6هفته .
 -4مرحله شرکت در فعاليت هاي آموزشی به مدت  6هفته .
 -5مرحله تدريس مستقل به مدت يک نيمسال تحصيلی.

طرح اجرای درس تمرین دبیری :
طرح اجرايی تمرين دبيري  ،توسط آقاي عبالرحيم جواهر فروش زاده تنظيم و به وسيله ستاد انقالب
فرهنگی در سال  1364ابالغ گرديده است  .اين طرح براي استفاده در برنامه کارورزي دانشکده هاي تربيت
دبير توصيه شده است  .ماهيت محتوايی اين برنامه با برنامه کارورزي مراکز تربيت معلم شباهت هاي زيادي
دارد .

آقايان  :دکتر غالمح سين شکوهی  ،دکتر علير ضا کيامنش  ،بهمن م شفق آرانی ،ابوالف ضل شاه کرم ،جعفرنجفی
زند ،مرت ضی شانه اي  ،ح سين بنا پور حميدي  ،محمد ح سين جوام و خانم ها  :ان سيه مفيدي ،شهال فرقانی ،
ملوک خادمی .
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جزوه کارورزی یا تدریس عملی
جزوه کارورزي يا تدريس عملی در سال  1366به وسيله آقاي جليل بهارستان تدوين و براي اجرا در دارشته
هاي دبيري توسط دفتر همکاري هاي حوزه و دانشگاه توزيع شد .اين جزوه اجراي مراحل سلسله مراتبی
کارورزي را از اجام مشاهده تا تدريس مستقل مورد توجه قرار داده است .

کتاب تربیت معلم و کارورزی :
کتاب تربيت معلم و کارورزي :در سال  1371توسط آقاي علی رووف ترجمه و تاليف شد .اين کتاب داراي
رهنمودهاي عملی مفيدي است که می تواند شيوه هاي قديمی کارورزي را تغيير دهد.اين کتاب مشتمل
بر يازده فصل است که فصل هاي هفتم تا دهم آن به چهار مرحله از کارورزي به شرح زير پرداخته است :
مرحله اول :يادگيري تئوري هاي تدريس و تمرين تک مهارت ها.
مرحله دوم  :کارورزي نمايشی يا وانمود سازي.
مرحله سوم :کاورزي آزمايشی .
مرحله جهارم :کارورزي نمونه يا نمونه کاري .

کتاب تدریس خرد
کتاب تدريس خرد نوشته جرج براون در سال  1372به کوشش آقاي علی رووف ترجمه و به چاپ رسيده
است  .کتاب مزبور اطالعات و تکنيک هاي مفيدي را در باره چگونگی تدريس و تمرين مهارت هاي تدريس
در مقياس کوچک مورد توجه قرار داده است  .اين کتاب بالغ بر  300صفحه است و براي عالقه مندان
،استادان و دانشجويان مراکز و دانشسراهاي تربيت معلم راهنمايی هاي مفيدي را ارايه کرده است .

کتاب راهنمای عملی تدریس
کتاب راهنماي عملی تدريس نوشته لوييز کوهن و الرنس مانيون است که توسط خانم ها فاطمه شاکري و
هما افراخته در سال  1372ترجمه و انتشار يافته است  .اين راهنماي مفيدي براي انجام فعاليت ها و
مهارت هاي تدريس براي توسعه مهارت هاي معلمی دورهاي مختلف تربيت معلم و به ويژه براي درس
کارورزي است

کتاب راهنمای عملی تدریس مؤثر
کتاب راهنماي عملی تدريس مؤثر ،توسط آقايان رسول کيانی دولتآبادي و عليرضا صديقپور در سال
 1376تاليف گرديده و توسط انتشارات نوردانش به چاپ رسيده است .

ارزشیابی از برنامه  ،محتوا و امکانات اجرایی درس کارورزی
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يکی از تحوالت مهم که طی سال هاي  75- 70اتفاق افتاد انجام يک ارزشيابی جامع و سازمان دار از
درس کارورزي بعد از ده سال اجراي دستورالعمل طرح آموزش عملی تدريس بوده است  .با انتشار گزارش
طرح ارزشيابی فوق که چگونگی و کار ايی برنامه  ،محتوا و امکانات اجرايی درس کارورزي مراکز و
دانشسراهاي تربيت معلم را هدف قرار داده بود به نتيجه رسيد  .اين برنامه به منظور ارزيابی و کشف
نارسايی ها و محدوديت هاي برنامه و اجراي آن  ،به تصويب رسيد  .سرانجام با توجه به نتايج به دست
آمده ،لزوم بازنگري و تدوين برنامه کارورزي تشخيص داده شد و تصميم به تهيه برنامه اي مناسب براي
پاسخگويی بسياري از تنگناها و رفع نقايص ااي برنامه تصميم گيري شد .واجراي تحقيق از سال  1373آغاز
شد .

کتاب راهنمای تمرین معلمی
کتاب راهنماي تمرين معلمی نام کتابی است که بر اساس رهنمودهاي ارزشيابی صورت گرفته روي درس
طرح آموزش عملی تدريس تاليف و تدوين يافته ا ست .کتاب مزبور تو سط نگارنده (بهمن م شفق آرانی) در
سییال  1378براي اجراي درس کارورزي با شییيوه اي مناسییب در  115صییفحه تنظيم گرديده و توسییط
انتشارات مدرسه به چاپ رسيده است .
برنامه کارورزي در کتاب راهنماي تمرين معلمی بر اساس چهار واحد درس کارگاهی براي دو نيمسال
تحصيلی پيوسته در طول سال دوم تحصيل مراکز دوساله تربيت معلم تنظيم و طراحی شده است  .در هر
نيم سال ( دو واحد) کارگاهی به مدت  6ساعت کار عملی با همکاري معلمان راهنما در مدارس مجري
طبق برنامه در هفته اجرا می شود ..دوساعت از آن به برنامه آموزش هاي نظري -کارگاهی تخصيص يافته
و چهار ساعت باقيمانده براي انجام کار عملی ( فعاليت هاي ميدانی) کارورزي در مدارس ميزبان در نظر
گرفته شده است.
کتاب راهنماي تمرين معلمی براساس اهداف و سرفصلهاي مصوب شوراي عالی برنامهريزي شوراي انقالب
فرهنگی .براي دروههاي کاردانی و کارشناسی تربيت معلم تدوين شده است  .برنامه کارورزي در کتاب
مزبور ،به منزله فرايندهاي سيستمی وشناختی تنظيم يافته در واقع تالشی براي انتقال کارورزي از رويکرد
هاي رفتارگرايانه به سوي رويکرد شناختی  ،فراشناختی و تلفيقی تدوين يافته است .
اين کتاب پس از چند دوره اجرا در رساله دوره دکتري آقاي دکتر محمد رضا امام جمعه يکی از دانشجويان
دانشگاه تربيت مدرس مورد ارزيابی و نقد قرار گرفته است  .بر اساس نظر و ارزيابی نويسنده در رساله مورد
نظر ،کتاب راهنماي تمرين معلمی نسبت به ساير کتاب هاي موجود هم زمان خود که در تربيت معلم
تدريس می شود  ،از مزايا و ويژگی هاي مناسب تري براي داوطلبان حرفه معلمی برخوردار بوده است .به
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زعم ارزياب و نويسنده اين رساله می توان" کتاب راهنماي تمرين معلمی" را در زمره کتاب هاي مبتی بر
اصول باز انديشی و تدريس فکورانه قلمداد کرد
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الف  -برنامه اجرايی کارورزي يک ( براي نيم سال اول) در کتاب راهنماي تمرين معلمی شامل مراحل
زير است :
 -1فعاليت هاي مقدماتی آموزش و آمادگی
 -2فعاليت هاي ميدانی در تمرين معلمی  1شامل :
 پا گشايی و آشنايی با مدرسه. مشاهده . معلمياري. مشارکت در تدريس. تدريس آزمايشی.ب  -برنامه و مراحل اجرايی تمرين معلمی دو ( براي نيم سال دوم) :
 اجراي تدريس مستقل هفتگی . -فعاليت هاي پايانی و ارزشيابی .

تمرین معلمی ویژه دوره های مدیریت و مشاوره
اين کتاب براي دوره هاي کاردانی رشته هاي مديريت و مشاوره توسط استاد احمد صافی در سال 1384
شمسی توسط انتشارات

به چاپ رسيده است ..اين مجموعه در راستاي اهداف و و نياز هاي مربوط به

توسعه دانش و مهارت هاي حرفه اي و تخصصی رشته مزبور به تحرير در آمده است .

کتاب راهنمای توسعه تجارب معلمی .
کتاب راهنماي سودمندي براي توسعه تجارب معلمی دانشجويان توسط آقاي صادق زلفی
زمهرير يکی از مدرسان خبير مراکز تربيت معلم در سال  1384تاليف يافته است .

کارورزی و مدیریت کالس .
کتاب کارورزي و مديريت کالس توسط آقايان رضا علی نوروزي و حميد مقامی در سال 1384
به تحرير در آمده است .

راهنمای معلم و تمرین دبیری .
 -امام جمعه()1385
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دراين کتاب که توسط آقاي اکبر رضايی خانم مرضيه حيدري در سال  1386تدوين گرديده
است ،مطالبی در باره ويژگی هاي معلم  ،ارتباط معلم و شاگرد ،برقراري انضباط در کالس و
در پايان به اختصار مطالبی در باره مراحل و ارزشيابی در س تمرين دبيري نوشته شده است.

باز اندیشی فرایند یاد دهی – یادگیری و .تربیت معلم.
کتاب باز انديشی فرايند ياد دهی – يادگيري و تربيت معلم در سال  1386توسط دکتر محمود
مهرمحمدي به منظور ارايه رهنمودهاي نظري و عملی موثر در زمينه تحوالت ضروري نطام
تربيت معلم متناسب با پيشرفت هاي علوم تربيتی و با تکيه بر فناوري هاي آموزشی عصر
حاضر نگاشته شده است  .نقطه عطف اين کتاب متمرکز بر امر کارورزي فکورانه و مالحظات
مربوط به آن در برنامه هاي آتی تربيت معلم است.

کارورزی در کارگاه تربیت معلم
کتاب کارورزي در کارگاه تربيت معلم توسط آقاي علی رووف در سال  1389نگاشته شده است  .در اين
کتاب که می توان آن را محصول باز انديشی مولف از کتاب قبلی تربيت معلم و کارورزي به حساب آورد
مراحل کارورزي را با عناوين جديد به شرح زير معرفی شده است :
مرحله دوم :پاره تدريسی .
مرحله سوم :تدريس خرد.
مرحله جهارم :يک تدريس کامل.

درس پژوهی و مهارت های هفت گانه معلمی و کارورزی
کتاب درس پژوهی و مهارت هاي هفت گانه معلمی و کارورزي در سال  1392توسط آقاي علی ساده
اي براي استفاده دانشجويان تربيت معلم به تاليف رسيده است  .اين کتاب ضمن اشاره به دسته مهمی
از مهات هاي کاربردي و چگونگی درس پزوهی يک فصل از آن را به توصيف مراحل اجرايی کارورزي
اختصا

داده است.

 - 2تاسیس دانشگاه پیامبر اعظم
" مجتمع آموزش عالی پيامبر اعظم در سال  1386به دنبال احياي مراکز تربيت معلم و با هدف تربيت نيروي
انسانی مورد نياز آموزش و پرورش راه اندازي شد و در دوره اول  20هزار دانشجو در رشته هاي مختلف در
اين مجتمع پذيرش شدند" .قابل ذکر است که درس کارورزي با همان برنامه و محتوايی کهدر مراکز تربيت
معلم تدريس می شد  ،به قوت خود باقی مانده است .اين برنامه به ميزان  2واحد درسی در دو نيسال پايانی
دوره کارشناسی به اجرا در می آمد .
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 - - 3تاسیس دانشگاه فرهنگیان
با تاسییيس دانشییگاه فرهنگيان ( )1390و با پيروي از اصییول و مفاهيم مندرج در سییند تحول آموزش و
پرورش  ،مبانی نظري تحول بنيادين در آموزش و پرورش جمهوري ايران  ،تالش هاي جديدي در راستاي
بهره برداري از موازين و اصول مطروحه در اسناد باال دستی مربوطه آغاز شد.
در اين راستا کميته ها و کار گروه هاي سياست گزاري و برنامه ريزي هاي نوين برنامه هاي درسی در اين
دان شگاه نو بنيان براي تربيت معلم مبذول گرديد .بر ا ساس م صوبات اين کميته ها مقرر شده ا ست که
همراه با تحوالت همه جانبه برنامه ها و رويکرد هاي تربيتی اين دانشییگاه  ،برنامه کارورزي از توان و قوت
حد اکثري براي تربيت معلمان فکور و باز انديش بهره مند با شد .اين تالش باي سته در ايجاد تحولی نوين
در فرايند کارورزي و در تربيت معلمان اندي شور و توانا در دان شگاه فرهنگيان قابل توجه و ضروري به نظر
می رسد .
در سال هاي اخير با تشکيل دانشگاه فرهنگيان و تدوين و تصويب منابع و اسناد معتبري چون سند تحول
بن يادي در آموزش و پرورش و نيز ک تاب م بانی نظري تحوالت بن يادي در آموزش و پرورش جمهوري
ا سالمی ايران که به تبيين و تو ضيح ا صول و مبانی و مفاهيم ا سا سی آن پرداخته ا ست و پيروي از آن را
توصیيه نموده اسیت بايد شیاهد تحوالت برتر و انديشیمندانه تر ي در نظام آموزش و پرورش و به تبع آن
تربيت معلم و برنامه هاي در سی آن از جمله برنامه کارورزي به عنوان يکی از مهم ترين درس هاي دوره
تربيت معلم با شيم.
در نظر داشیییتن ايده و ارمان هايی ممتاز در تعليم و تربيت و به کار گماري معلمان توانمند و داراي
صالحيت هاي حرفه اي علمی و هنري از يک سو و توجه به ا صول و مفاهيم تدوين شده در سند تحول و
مبانی نظري تحول بنيادين آموزش و پرورش از سیییوي ديگر متناسیییب بااهداف و آرمان هاي تربيتی
جمهوري اسییالمی ايران  ،لزوم برنامه ريزي و اسییتقرار يک نظام کارورزي فکورانه و پر محتوا ،تصییميمی
واالتر و عزمی را سخ تر در ايجاد تعامل ميان دو نهاد دان شگاه و مدر سه را طلب می کند .در سی با عنوان
"کارورزي فکورانه " .نظام کارورزي فکورانه بايد در فرايند تربيت معلم هويت واقعی خود را آشکار سازد و
توجه جدي به اجراي آن در حفظ کميت و کيفيت آن در همگامی آموخته هاي نظري و لزوم برقراري
پيوند مناسییب و متوازن ميان آن دو در محيط هاي تربيتی و آموزشییی تاثير خود را در توانمند سییازي و
تامين صییالحيت هاي حرفه معلمی اثبات نمايد .اهتمام در اين مقوله امري مهم در همسییويی با تحوالت
مورد نظر در اسناد باال دستی نيز تلقی خواهد شد.
يکی از گام هاي قابل توجهی که در جريان اين تحول تاثير چشییم گير برداشییته شیید ،افزايش تعداد واحد
هاي اين درس تا  8واحد در سی در دوره کا شنا سی ا ست  .به اين منظور برنامه کارورزي به ميزان چهار
نيمسال تحصيلی پايانی و درهر نيمسال  2واحد کارگاهی براي فعاليت هاي کارورزي اختصا

پيدا کرده

است .با اين وصف اميد آن است که برنامه ريزي صحيح آن پاسخگوي ايجاد فرصت هاي مناسب آموزشی
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و يادگيري مورد ن ياز براي تالش در اين درس فراهم آ يد .از آن جا که براي هر وا حد درس کار گاهی 4
ساعت کار آموزشی در نظر گرفته شده ا ست  ،بنا بر مفاد اين برنامه هر دانشجو در  4نيم سال پيو سته يا
دو سال تح صيلی  8 ،ساعت در هفته درس کارورزي در نظر گرفته شده ا ست  .عنوان هر يک از مراحل
کارورزي به شرح زير است :
-1
-2
-3
-4

مطالعه موقعيت و مساله شناسی .
فعاليت هاي يادگيري.
درس پژوهی.
اقدام پژوهی.

کتاب راهنمای عملی برنامه کارورزی دانشگاه فرهنگیان با رویکرد تربیت معلم فکور .474
اين کتاب به کو شش جمعی از نوي سندگان در سال  1394بر ا ساس برنامه جديد اين دان شگاه براي
راهنمايی واستفاده دانشجويان و استادان مسول اجراي اين برنامه آماده و چاپ شده است .
اين برنامه براي اولين دوره دانشجويان دانشگاه فرهنگيان از سال  1393به اجرا گذاشته شد  .برنامه جديد
به داليل مختلف با مشیییکالت فراوانی روبرو شییید  .يکی از مشیییکالت اين برنامه عدم آمادگی مدرسیییان و
اسییتادانی بود که در يک فرصییت کوتاه در دوره توجيهی کارورزي جديد شییرکت کرده بودند .در عين حال
دانشگاه فرهنگيان براي بهبود امور اجرايی و علمی آن تالش هاي جدي و فراوانی را آغاز کرد و به دنبال آن
دوره هاي توجيهی و دانش افزايی مزبور دو سییه بار تکرار شیید و تا حدودي تب مزبور فروکش کرد  .اکنون
کارورزي دانشگاه فرهنگيان با مشخصاتی که بدان ها اشاره شد و با در دست داشتن کتابی به نام "راهنماي
عملی برنامه کارورزي دانشگاه فرهنگيان با رويکرد تربيت معلم فکور" ادامه دارد .

نقد و نظر ( نتيجه گيري)
مطالعه تحوالت صد ساله تربيت معلم نشان می دهد که برنامه کارورزي همگام با مطالعه درس هاي نظري
تعليم و تربيت براي داوطلبان اين حرفه از دوره هاي اغازين تربيت معلم در مدرسه دارالفنون به اجرا در آمده
است  .اما متناسب با چگونگی اجراي آن ها با مشکالتی روبرو  ،و شدت و ضعف هايی وجود داشته است .
پايه هاي اساسی درس هاي تعليم و تربيت مانند روان شناسی تربيتی و يادگيري  ،اصول و روشهاي آموزش
و تدريس  ،فناوري هاي نوين آموزشی و  ...بر اجراي جدي درس کارورزي و انجام تمرين هاي عملی همراه
تامالت الزم به امر ارزيابی و نظارت سازمان يافته در کالس و مدرسه استوار است  .بر رسی ها در طول دوره
 – 8نويسندگان کتاب عبارتند از  :محمود مهرمحمدي ،نعمت اله موسی پور ،آمنه احمدي ،بهمن مشفق آرانی ،فرشته آل
حسينی ،غالمحسين حسين زاده يوسفی ،فاطمه زهرا احمدي ،خديجه صفر نواده ،نگار الهاميان ،مژگان سليمانی آقچاي .
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گذر تربيت معلم در ايران حاکی از آن است که اين امر مهم اگر چه همواره مورد نظر برنامه ريزان بوده است
لکن اجراي دقيق و کار ساز آن در بازه هاي زمانی به داليل مختلف با مشکالت فراوانی مواجه بوده و کارورزي
را از نظر کمی و کيفی با فراز و فرودها و مخاطراتی در عمل مواجه ساخته است .
رمییز موفقيییت در حرفییه هییاي مختلییف در گییرو چگییونگی بهییره گيییري از خییرد و فنییاوري هییاي برتییر
آن نهفتییه اسییت  .برنامییه درس کییارورزي بییه عنییوان درس مکمییل و عملییی کليییه درس هییاي نظییري
همییواره در برنامییه هییاي ادوار مختلییف  ،اهميییت و جايگییاه ويییژه خییود را در افییزايش سییطح کییارآيی و
توانمنییدي هییاي برتییر علمییی  -عملییی تییوام معلمییان بییه اثبییات رسییانيده و ارزش خییود را در تربيییت
معلییم همچنییان حفییظ کییرده اسییت  .گرچییه اجییراي برنامییه کییارورزي در نهادهییاي تربيتییی مختلییف
ماننیید دانشییگاه هییا و مراکییز و دانشسییراي متفییاوت از سییاختار تقريبییی نزديکییی برخییوردار بییوده اسییت
لییيکن شییيوه هییاي اجییراي آن در نهادهییاي مربییوط متفییاوت بییوده اسییت .هییم اکنییون ميییزان واحیید و
سییاعت و برنامییه هییاي تخصییيص يافتییه بییه ايیین درس در نهادهییا  ،دانشییکده هییا ي تربيییت معلییم هییم
سان نيست و دربیاره ايین مهیم و برنامیه هیاي تخصیيص يافتیه تفیاوت ديیده میی شیود .از آن جیا کیه
اين ضعف و پس روي برنامیه کیارورزي میی توانید نقیش بیااليی در پیايين آمیدن توانیايی هیا و کیاهش
کيفيت آمیوزش ايفیا کنید لیذا بیی تیوجهی بیه ايین مسیاله میی توانید زنیگ خطیري در راه پيشیرفت
کيفی تربيت معلم بیه حسیاب آيید ،پيشینهاد میی شیود مسیوالن امیر تیالش هیاي جديیدي را در ايین
راه به عمل آورند و براي اين مشکالت چاره انديشی کنند .
" گفتنی ا ست يکی از جنبه هاي برج سته و مميز برنامه هاي تربيت معلم در ممالک پي شرفته جهان
تاکيد بر دوره هاي کارآموزي يا تدريس عملی اسیییت و عالوه بر دوره کوتاه مدت يک يا دو ماهه آموزش
عملی که در مرحله تحصيل دانشگاهی معمول است  ،برنامه يک يا دو ساله اي نيز در آماده سازي معلمان
براي ورود به حرفه معلمی در نظر گرفته شده است  .اما در کشور ما متاسفانه تدريس عملی (کارورزي) به
صورت تمرين آموزگاري يا تمرين دبيري در برنامه هاي تربيت معلم ب سيار کوتاه ا ست و از نظر کارآيی و
اثر بخ شی ،نتيجه مطلوبی به بار نمی آورد .شاي سته ا ست با بهره گيري از تجارب ساير ک شورهاي موفق
جهان به اصییالح اين بخش از برنامه هاي تربيت معلم توجه ويژه اي مبذول شییود که نقش موثر و تعيين
کننده اي در کيفيت و توانمندي هاي معلمان آينده دارد ( ".آقازاده/

)14

تربيت معلمان توانمند و تاثير گذار و دارای شزززززززايتگی های اين حرفه دشزززززززوار با در نظر داشزززززززتن
روي کردهای جديد روان شزززززززناختی يادگيری  ،بهره گيری از فناوری های نوين آموزش ويادگيری و
شرايط و برنامه هايی وه بتواند پاسخگوی تربيت نسل امروز باشد مستلزم بازانديشی و باز طراحی
نظام تربيتی مورد نظر اسزززت  .زيرا برنامه های سزززنتی جوابگوی انتظارات و اهداف بلند تربيت در
نظام جديد آموزش و پرورش جمهوری اسززززززرمی ايران نيسززززززت وبايد با رعايت اصززززززول و موازين
مطروحه در سزززند تحول آموزش و پرورش همگام و همسزززو شزززود  .در جريان اين باز انديشزززی و باز
طراحی در وارورزی وه در ايجاد توانمنديهای و صزززززززرحيت ای مورد نظر نقش بر جسزززززززته و
شززاخصززی را به عهده دارد بيش از پيش بايد در هم پيوند سززازی مبانی نظری با توانمندی های عملی
بکوشد تا بتواند سهم خود را در تعامل مثبت و موثر دا نشگاه و مدرسه ايفا نمايد.
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برنامه کیارورزي اگرجیه تیابع رويکردهیاي و نظريیه هیاي جديید و مختلیف بیوده اسیت امیا ميیزان اثیر
پذيري و تحیوالت کيفیی آن همیواره تحیت نفیوذ موانیع و محیدوديت هیاي مختلیف قیرار گرفتیه و بیه
نطییر کمتییر توانسییته خییود را از نفییوذ عوامییل تییاثير گییذار بییري سییازد و بییه يییک برنامییه پويییاي مییوثر و
مورد انتظار نزديک شیود .در میواردي نيیز علیی رغیم نيیاز بیه افیزايش ظرفيیت هیاي برنامیه متاسیفانه
شییاهد تقليییل تخصییيص يافتییه و ضییعف توجییه بییه نوسییازي عوامییل اساسییی نظییام برنامییه درسییی آن
نيزهستيم .
براي روشن شدن اين موضوع می توان به بازخوانی مراحل اجراي اولين برنامه مکتوب کارورزي دانشسراهاي
مقدماتی سال  1318اشاره کرد  .هر چند برنامه مزبور به شيوه استاد شاگردي سنتی اجرا می شد  ،ليکن
زمانی به اندازه يکسال تحصيلی و  12ساعت در هفته را به امر کارورزي اختصا

داده بودند ، .اما علی رغم

حجم زياد کار و فعاليت دامنه دار و ضروري در اجراي اين برنامه  ،روندهاي کارورزي در بسياري از نهادهاي
مجري و مسول آن اعم از دانشگاه ها و دانشکده هاي ذيربط به تدريج مورد بی مهري واقع شده و شواهدي
از کاهش کميت و کيفيت اين درس ديده می شود .تا ان جا که هر چه مقدور بوده از ميزان واحد و ساعات
درس کارورزي کاسته شده است .به طوري که اين مساله به حرکت مستمر کاهشی در کارورزي تربيت
معلم نهادهاي مجري تبديل شده است و تجديد نظرهاي کلی در افزايش ساعات اين درس را در بعضی
نهادهاي ذيربط برنامه ريزي سخت و دشوارکرده است  .اکنون يک نا هماهنگی در برنامه و روش هاي
اجرايی اين درس در ميان نهادهاي مختلف مجري آن ديده می شود .در تعداد زيادي از دانشگاه هاي مجري
کارورزي برنامه هاي تربيت معلم آن ها فقط  2تا  4واحد درسی براي آن منظور شده است  .اين مساله
نسبت به ساير برنامه هاي درسی دانشگاه و پيجيدگی هاي اجرايی اين امر مهم و اساسی نا چيز به نظر می
آيد .دانشگاه فرهنگيان از بدو تاسيس (از سال  ) 1391رسيدگی به برنامه کارورزي را وجهه همت خود
قرار داده و در يک اقدام مناسب تعداد واحد هاي اين درس را به  8واحد افزايش داد و در جهت نوسازي
برنامه آن اقداماتی اوليه به عمل آورد  .با اين تغييرات گرچه کارورزي جان تازه اي به خود گرفت ليکن
بخش هايمهمی از اين برنامه نيازمند ارزشيابی و تجديد نظر هاي مستمر می باشد .اميد آن که با توجهات
بيشتر در افزايش کيفيت اجرايی آن نيز مراقبت هاي الزم به عمل آيد.هم چنين انتظار می رود در ساير
دانشگاه ها و مراکز مجري و دست اندر کار تربيت معلم نيز تدا بير جدي و جديدي را نسبت به ترميم و
اصالح کمی و کيفی برنامه کارورزي شاهد باشيم .
در اين گشت و گذار ضمن عرن پوزش از کاستی ها  ،اميد است که استادان و خوانندگان محترم با بر
رسی و نقد عالمانه خود ،نويسندگان اين مقاله را ياري و راهنمايی فرمايند .
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چکیده
تضمين کيفيت به عنوان يک فرايند مداوم و مستمر ارزيابی ،ضمانت ،حفظ و بهبود شرايط و ويژگیها تعريف
شده است .از اين رهگذر ،میتوان تمامی سياستها ،برنامهها ،اقدامات و فعاليتهاي مرتبط با بهبود مؤلفههاي
ت ربيت معلم را تضمين کيفيت آن ناميد .هدف اين پژوهش ،شناسايی وجوه تضمين کيفيت در يک صد سال
تجربه تربيت معلم نظام آموزشی ايران بود .براي دستيابی به اين هدف ،با کاربرد روش تحقيق کيفی و رويه
تحليل محتوا ،تمامی اسناد و مدارک مرتبط با قوانين ،مقررات و آييننامهها تحليل شدند .نتايج ابتدا بر اساس
وجوه تضمين کيفيت داوطلب معلمی ،کارگزاران ياددهی ،محيط يادگيري ،برنامه يادگيري ،فرايند ياددهی-
يادگيري و نومعلمی دستهبندي و سپس بر اساس پارادايمهاي تضمين کيفيت درونی ،تعاملی و آينده تحليل
شدند .نتايج نشان داد در وجه نومعلمی تا کنون هيچ اقدامی صورت نگرفته است و در بعد پارادايميک تضمين
کيفيت آينده مورد توجه جدي قرار نگرفته است .در پايان بر اساس تحليلهاي صورت گرفته ،پيشنهادهايی
براي دستيابی به تربيت معلم کيفی در آينده ،ارائه شد.
واژههای کلیدی :تربيت معلم ،کيفيت ،تضمين کيفيت
مقدمه
همزمان با گسترش کمی آموزش عالی در قرن اخير ،بهبود کيفيت دانشگاهها از دغدغههاي اصلی کشورها
بوده است (ايزدي و قاضی1394 ،؛ کميسيون آموزش و فرهنگ اروپا .)2012 ،476براي پاسخگويی به اين
دغدغهها ،تمرکز بر «ارزيابی کيفيت »477چه به صورت سازوکار هدايتی و چه به صورت سازوکار بهبودبخشی،
مورد توجه قرار گرفته است (فراستخواه .)1388 ،از اين رو ،بهبود مستمر و ايجاد تغييرات برنامهريزي شده در
دانشگاهها و فرايندهاي آن ،الزمه بقا و ماندگاري اين دسته از سازمانهاي اجتماعی است (ميرکمالی و زاهدي،
 .)1391اين امر ،به ويژه با توجه به نقش زيربنايی آموزش عالی در تربيت متخصصان و افراد کارآزموده جامعه
اهميت بيشتري دارد.
يکی از زيرنظامهاي آموزش عالی ،نظام تربيت معلم است که وظيفه آن آموزش ،تربيت و توانمندسازي نيروي
انسانی مورد نياز آموزش و پرورش است .اين نظام آموزشی که به تازگی وارد «عصر جديد »478شده (کوکران-
اسميت ،)2005 ،479به طور مستقيم با جامعه در ارتباط است و دامنه و اهداف آن در جوامع پيشرفته گستردهتر
شده است (شارما .)2013 ،480به همين دليل کيفيت چنين نظامی ،مطالبهاي عمومی به شمار میرود .اجماع
عمومی در ميان بسياري از دانشگاهيان ،سياستمداران ،والدين ،معلمان و ساير ذينفعان آموزشی درباره بهبود
کيفيت يادگيري دانشآموز وجود دارد .گزارش گروه بينالمللی مشاوره مککنزي و کمپانی 481اعالم کرد
کيفيت سيستم آموزشی چيزي جداي از کيفيت معلمان آن نيست (باربر و مرشد .)2007 ،482بر اين اساس،
)476. European Commission on Education and Culture (ECEC
477. Quality evaluation
478. New era
479. Cochran-Smith
480. Sharma
481. International consulting group McKinsey and Company
482. Barber and Mourshead
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میتوان گفت دستيابی به معلمان باکيفيت بدون توجه به تربيت معلم باکيفيت امکانپذير نيست .شواهد
تجربی نشان دادهاند عدم آمادگی کافی براي تدريس بر بازده يادگيري دانشآموزان ،اثربخشی تدريس و نرخ
فرسودگی معلم تأثير دارد (چانگ و هو .)2009 ،483لذا مؤسسات و دانشگاههاي تربيت معلم نيازمند جستجوي
مسيري براي بهبود مستمر در هيئت علمی ،طرح و برنامه ،رويههاي مديريتی و اجرايی و خدمات پشتيبان
هستند.
معلمان نقش مؤثري در موفقيت برنامههاي درسی و آموزشی و اهداف تدوين شده دارند .شيوه عمل و نگرش
معلم نيز از نحوه آموزش و کيفيت دورههاي آموزشی در مراکز تربيت معلم تأثير میپذيرد .کيفيت در برنامهريزي
درسی و آموزشی تربيت معلم ،محتواي کتابهاي درسی ،شيوههاي آموزشی ،عملکرد مدرسان در اين مراکز و
برگزاري دورههاي کارورزي ،مهارتها ،باورها و نگرش حرفهاي را در معلمان آينده تقويت میکند .از اين رو،
ماهيت عملکرد نظام تربيت معلم به عنوان يک سازمان در معلمان حرفهاي براي فعاليت در حساسترين بخش
جامعه ،يعنی آموزش و پرورش اهميت زيادي دارد و الزمه قضاوت درباره ماهيت عملکرد اين نظام ،تضمين
کيفيت 484آن است.
تضمين کيفيت را فرايندي جامعنگر ،مستمر و جاري در ارزيابی (پايش ،تضمين ،حفظ و بهبود) کيفيت (معلم)
نظامهاي آموزشی ،مؤسسات يا برنامهها تعريف کردهاند (يوريدايس .)2006 ،485اين فرايند مستلزم برنامهريزي،
پايش و ارزيابی است و نمیتوان آن را پايدار و ثابت در نظر گرفت .تغييرات جهانی و افزايش سطح دانش و
اطالعات جامعه از يک سو ،و افزايش سطح انتظارات از معلم به عنوان کارگزاري فکور ،486تکليفی براي نظامهاي
آموزشی با عنوان بازطراحی و بازتعريف الگوي تضمين کيفيت معلم ايجاد کرده است .تضمين کيفيت در تربيت
و آمادهسازي معلم مشتمل بر عناصري شامل نحوه پذيرش ،ميزان ايجاد و توسعه حرفهاي در دانشجومعلمان،
ارتباط با مدارس ،تعهد مديريت به کيفيت ،ايجاد و تعريف استانداردها و شاخصهاي عملکردي ،پاسخگويی
اجتماعی و نظام ارزشيابی صالحيتها (دلشاد و اقبال )2010 ،487و نيز درگيري و مشارکت دانشجومعلم در
برنامه درسی ،رضايت دانشگاه و دستيابی به صالحيتها (چارچوب کيفيت آموزش استراليا )2007 ،488میشود.
با اين نگاه ،میتوان گفت تضمين کيفيت بر اساس بافتار و ساختار هر نظام آموزشی تربيت معلم ممکن است
ابعاد و زواياي خا خود را داشته باشد .تمرکز بر اثربخشی ياددهی-يادگيري ،توسعه شايستگیها ،رضايت
ذينفعان و ذيربطان و يا حتی توفيق در آينده بر اساس مطالعات آيندهپژوهی همه از وجود مترتب بر روح
تضمين کيفيت فرايند آموزش و آمادهسازي دانشجومعلمان به شمار میروند؛ فلذا نظام تربيت معلم بايد به
طرحی دست يابد که از بطن وضعيت موجود و بر اساس اهداف مصرح در اسناد باالدستی برخاسته است .اين
پژوهش در نظر دارد با بررسی ديدگاههاي افراد درگير در تربيت معلم و داراي تجارب زيستشدهاند اين موضوع
را مد نظر قرار دهد.

483. Chong & Ho
484. Quality assurance
485. Eurydice
486. Reflective practitioner
487. Dilshad & Iqbal
)488. Australian Quality Training Framework (AQTF
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مبانی نظری و مرور پیشینه پژوهشها
طی پنج سال گذشته ،سمت و سوي تحقيقات کم و بيش متمرکز بر آموزش حرفهاي معلم مبتنی بر فعاليت-
هاي «اصلی »489يا «سطح باال»490ي تدريس بوده است (مکدونالد ،کاظمی و کاوانا .)2013 ،491هدف اين
رويکرد تعيين و شناسايی شيوههايی براي تدريس و استفاده از آن براي تبديل دانشجومعلمان از يک فرد
مبتدي به حرفهاي براي مسئوليتپذيري در کالس درس میباشد .توسعه تکنيکهاي آموزشی در آمادهسازي
دانشجومعلمان موثر بوده و ارتباط نزديکی با کيفيت آمادهسازي معلم اصلی دارند .براي مثال دانشجومعلمان
با روشهاي مدلسازي و انواع تمرينها (لمپرت و همکاران ،)2010 ،492فعاليتهاي عملی ،استفاده از ويدئو و
تجزيه و تحليل و ...آشنا شده و آنها را به کار میگيرند (گوسينی و اسليپ .)2011 ،493اين کار يکی از
تالشهاي بیشمار براي بهبود تربيت معلمِ "آموزش مبتنی بر عمل "494يا آموزش حرفهاي است که در فرايند
ارزيابی و تضمين کيفيت مورد توجه نهادهاي نظارتی درونی و بيرونی تربيت معلم دنيا قرار دارد .از طرفی
گزينش داوطلبان ورود به حرفه معلمی از نظر شايستگیهاي علمی ،عملی ،شخصيتی و اخالقی و سازوکارهاي
مربوط به آن به عنوان درونداد نظامهاي تربيت معلم (انجمن بينالمللی پيشرفت تحصيلی )2013 ،495و نظام
ارزشيابی صالحيتهاي حرفهاي و نحوه اجراي آن در پايان دوره تربيت معلم (خدمات سنجش آموزش،496
 )2015نيز به عنوان مؤلفههاي کيفيت براي اطمينان از حاکميت رويکردهاي کيفی در تربيت و آمادهسازي
معلم معرفی شدهاند.
مطالعه اسناد آموزش و پرورش ايران به سبک جديد نشان میدهد تا آغاز حکومت مشروطه ،دولت مرکزي براي
تأسيس مدرسه و تربيت معلم براي خود مسؤوليتی قائل نبود و مدارس از درآمد موقوفات اداره میشدند و معلمان
معمو ًال از ميان طالب ساعی و با استعدادي انتخاب میشدند که ضمن مباحث و جلسههاي درس استاد با سؤال
و جواب لياقت خود را نشان میدادند ،يا گاهی رسالههاي علمی مینوشتند و يا بر کتابهاي موجود ،حواشی و
تعليقاتی میافزودند و از استاد خود اجازهنامهاي که خود سند معتبري براي تدريس بود دريافت میکردند (صافی،
 .)1393پس از تأسيس «دارالفنون» در سال  1229هجري شمسی و ايجاد و گسترش مدارس جديد از قبيل
مشيريه ،رشديه ،اديب ،سادات ،اسالم ،اقدسيه ،علميه ،کماليه ،مروت ،سلطانی ،شرف ،دانش و ...نياز به معلم براي
تدريس در مدارس به ويژه معلمانی که با اصول تعليم و تربيت جديد آشنا باشند به خوبی احساس میشد .اولين
اقدام رسمی در زمينه تربيت معلم ،تصويب قانونی در ارديبهشت ماه سال  1290توسط مجلس شوراي ملی بود.
پس از اين اقدام ،اقدامات ديگري همچون تصويب قانون تأسيس «درالمعلمين مرکزي» در سال  ،1297تصويب
اساسنامه «دارالمعلمين شبانه اکابر» در سال  ،1306تصويب «قانون تربيت معلم» در سال  ،1312تصويب
«اساسنامه کالسهاي تربيت معلم» در سال  ،1325تأسيس دوره يکساله تربيت معلم در سال  ،1338انحالل
دانشسراي عالی و جايگزينی «سازمان تربيت معلم و تحقيقات تربيتی» در سال  ،1343تصويب قانون الحاق  2ماده
489. core
490. higher leverage
491. McDonald, Kazemi & Kavanagh
492. Lampert et al
493. Ghousseini & Sleep
494. practice-based
)495. International Education Assessment (IEA
)496. Educational Testing Service (ETS
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به «قانون اجازه تأسيس دانشسراهاي مقدماتی و عالی» در سال ( 1354سلماسیزاده ،)1354 ،تصويب اساسنامه
جديد مراکز تربيت معلم در سال  ،1358تصويب اساسنامه مراکز تربيت معلم در سال  ،1362تصويب قانون
«متعهدين خدمت در آموزش و پرورش» در سال ( 1369الماسی ،)1375 ،تصويب اساسنامه جديد مراکز تربيت
معلم در سال  ،1381تأسيس دانشگاه فرهنگيان در سال  1390انجام شد.
سنگري و آخش ( )1396در پژوهشی به بررسی تطبيقی نحوه جذب و آمادهسازي دانشجو در مراکز تربيت معلم
کشورهاي ژاپن ،استراليا و ايران پرداختند .نتايج اين پژوهش نشان داد کشورهاي مورد نظر در بعد جذب در
مواردي مانند اتمام تحصيالت متوسطه و دارا بودن ديپلم ،موفقيت در آزمون ورودي به هم شباهت دارند ولی
کشورهاي ژاپن و ايران نسبت به شغل معلمی و انجام مصاحبههاي مختلف در مقايسه با کشور استراليا در مورد
جذب حساستر عمل میکنند ،به طوري که صالحيتهاي اخالقی ،اجتماعی ،جسمانی ،نداشتن سوء پيشينه،
انگيزش و توانايیهاي عمومی را به دقت میسنجند .در نظام جذب کشور ايران به مواردي همچون سن ،معدل
و تعهد گرفتن از متقاضيان در ابتداي دوره اهميت داده میشود.
جمشيدي توانا و امام جمعه ( )1395در پژوهشی با عنوان «بررسی تأثيرکارورزي فکورانه در برنامه درسی تربيت
معلم بر رشد شايستگیهاي دانشجو معلمان» نتيجه گرفتند نمره آزمون شايستگی حرفهاي دانشجو معلمانی که
با برنامه درسی کارورزي فکورانه آموزش ديدند نسبت به گروهی که با روش سنتی کارورزي را آموزش ديدند؛
بيشتر بود .به عبارتی میتوان گفت که در توسعه شايستگیهاي دانشجو معلمان ،حضور و عمل و بازانديشی بر
عمل توسط دانشجومعلمان در کالس درس ،تعامل مدرسه و دانشگاه ،حمايت استاد کارورزي و معلم راهنما،
اهداف مشترک و هماهنگی مدرسه و دانشگاه ،مسألهيابی ،سمينار ،کارگاه و پژوهش روايتی مؤثر است.
مهرمحمدي ( )1394در مقالهاي با عنوان «ارزيابی کيفيت دانشگاه از مجراي ارزيابی کيفيت خروجی (آزمون
جامع)» ،معتقد است براي اطمينان يافتن از کيفيت فعاليتها ،برنامهها و فرايندها بايد آزمون جامعی مشتمل بر
ارزشيابی صالحيتهاي حرفهاي معلمی با تأکيد بر جوانب دانش موضوعی ،دانش تربيتی ،دانش عمومی و دانش
تربيتی-موضوعی برگزار کرد .نتايج اين آزمون هم در جنبه فردي و هم در جنبه برنامهاي و کيفيت آمادهسازي
معلم ،مبنايی براي قضاوت خواهد بود.
قادرمرزي و صالحيان ( )1394در مقاله خود به موضوع اعتبارسنجی ،تضمين کيفيت و ارائه الگوي ارزيابی درونی
در دانشگاههاي فرهنگيان با نگاهی به مراکز تربيت معلم جهان پرداختهاند .در اين مقاله عنوان شده است که
تجارب بينالمللی نشان میدهد که يک الگوي جهانشمولی براي تضمين کيفيت براي تمامی کشورها وجود
ندارد و هر کشوري با توجه به مختصات اجتماعی و فرهنگی خود ،الگوي تضمين کيفيت را طراحی و اجرا
میکند.
خلخالی و تقیزاده )2012( 497طی پژوهشی با عنوان تعيين شاخصهاي کيفيت براي نظام آموزش معلمان
شاخصهاي استانداردهاي پذيرش دانشجويان ،مديريت مشارکتی ،ساختار فيزيکی سازگار با تغييرات محيطی،
تعيين برنامه درسی سازگار با استانداردهاي تربيت معلم جهانی و ملی ،سيستم کارآمد استخدام ،بهبود ،ارتقا و
نگهداشت کارکنان علمی ،مديريت منابع يادگيري در محيط سايبر و واقعی ،سيستمهاي انترنی و اکسترنی مؤثر
براي دانشجو-معلمان ،پاسخگويی و مسؤوليتپذيري ملی و بينالمللی ،توسعه صالحيتهاي اعضاي هيئت علمی
497. Khalkhali & Taghizadeh
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و دانشجو-معلمان ،برنامههاي توانمندسازي و کارآفرينی و استخدام دانشآموختگان ،استقرار استانداردهاي ملی
و بينالمللی ،توسعه و ترويج کدهاي اخالق حرفهاي و بازبينی مستمر استانداردهاي معلمان و تدريس را استخراج
کردند.
دانشجو-معلمان براي شغل معلمی ،متن اصلی کار تربيت معلم را تشکيل میدهد که میبايد با توجه به اهدافی
ارزشمند و مترقی انجام گيرد .مطالعه تاريخچه تربيت معلم در بخش تربيت و آمادهسازي معلمان بيانگر نقاط
قوت و ضعفهايی در نگاه به کيفيت اين امر خطير است .بررسی فعاليتهاي انجام شده در زمينه بررسی تضمين
کيفيت تربيت معلم در ايران نشان میدهد اگرچه برخی پژوهشها به بعضی ابعاد و جوانب اين فرايند به
صورت جزئی پرداختهاند ،اما اطالعات جامعی در اين زمينه وجود ندارد .شناسايی اين وجوه ،میتواند مسير
راه آينده را تعيين نمايد .بر اين اساس ،اين پژوهش در صدد آن است که وجوه تضمين کيفيت تربيت معلم را
طی صد سال سابقه آن مورد بررسی و واکاوي قرار دهد.
اهداف
 -1مرور تاريخچه تربيت معلم در زمينه ابعاد تضمين کيفيت
 -2طبقهبندي وجوه تضمين کيفيت بر اساس ابعاد پارادايميک تضمين کيفيت
 -3تعيين مسير آينده تربيت معلم بر اساس مرور تاريخچه و اقدامات
روش پژوهش
روش پژوهش حاضر ،از نظر هدف ،کاربردي و از منظر گردآوري دادهها ،کيفی است .زيرا هدف آن است که با
بررسی اسناد ،مدارک ،قوانين و مقررات موضوعه تربيت معلم ،وجوه تضمين کيفيت شناسايی و تبيين شود؛
از اين رو ،با متون و نوشتهها و معانی و مقاصد نهفته در آنها سروکار داريم .در بين روشهاي تحقيق کيفی،
از رويکرد تحليل محتوا بهره گرفته شد .براي اين منظور ،کليه اسناد ،مدارک ،قوانين و مقررات ثبت شده در
باره تربيت معلم به عنوان جامعه در نظر گرفته شد و میتوان گفت جامعه با نمونه برابر بود زيرا سعی بر اين
شد تمامی اسناد واکاوي و بررسی شود .روش تحليل دادههاي حاصل از بررسی در قالب نمودار  1تحليل شد.
طقهبندي
پارادايميک

طبقهبندي
تضمين کيفيت

کدگذاري
محوري

کدگذاري باز

خوانش اسناد

نمودار  -1روش تحلیل پژوهش

طبقهبندی تضمین کیفیت :بر اساس پژوهش صورت گرفته ،تضمين کيفيت در تربيت معلم ايران بر اساس
شاخصهاي داوطلب معلمی (سيماي معلمی ،سيستم تربيت ،جذب دانشجو) ،کارگزاران ياددهی (مديران و
رهبران ،اعضاي هيئت علمی ،کارکنان) ،محيط يادگيري (ساختار ،فرهنگ سازمانی ،قوانين و مقررات ،نظارت و
ارزيابی سيستم) ،برنامه يادگيري (برنامههاي رسمی ،برنامههاي غير رسمی ،کارورزي) ،فرايند ياددهی-يادگيري
(فرايند آموزش ،فرايند ارزشيابی دانشجو ،تسهيلگرهاي يادگيري) ،نومعلمی (مربیگري در نومعلمی ،سنجش
پيامدهاي يادگيري و حمايت حرفهاي نومعلمان) (نامداري پژمان )1397 ،تعيين و بررسی میشود.
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طبقهبندی پارادایمیك بر اساس سنخشناسی تضمين کيفيت (نامداري پژمان )1397 ،صورت گرفته است.
اين تقسيمبندي که مبتنی بر نظريههاي متفاوت کيفيت و اثربخشی آموزشی استوار است ،براي فهم پارادايمهاي
اساسی اخير و ويژگیهاي اصالحات مختلف آموزشی در بافت بينالمللی ،ديدگاهی جامع ارائه میدهد .سه
پارادايم تضمين کيفيت درونی ،498تضمين کيفيت تعاملی 499و تضمين کيفيت آينده 500براي اين بررسی معرفی
شده است:
 تضمین کیفیت درونی :در اين خط فکري ،کيفيت آموزش عمدتاً به پيشرفت در اهداف آموزشی ازپيشتعيينشده بهويژه در اصطالح پيامدهاي آموزشی دانشجو 501داللت دارد و با اثربخشی آموزشی تفاوتی
ندارد .همچنين تضمين کيفيت به تالشهايی براي بهبود محيط و فرايندهاي داخلی اشاره دارد زيرا اثربخشی
ياددهی-يادگيري میتواند اطميناندهنده دستيابی به اهداف از پيشتعيين شده باشد (چنگ .)1998 ،502اين
نوع از تضمين کيفيت تحت عنوان "تضمين کيفيت درونی" شناخته میشود.
 تضمین کیفیت تعاملی :در دهههاي گذشته ،تحقيقات و طرحهاي مختلفی درباره پارادايم اول اجرا شدند تااثربخشی مؤسسه آموزشی و کيفيت را در سطح جهان مورد بررسی قرار دهند .نقطه تمرکز اين تحقيقات بهبود
مديريت کالس و محيط آن ،توسعه و تغيير برنامه درسی ،صالحيتهاي معلمی ،بهبود فرايندهاي ياددهی-يادگيري
و سنجش و ارزشيابی بوده است .نتايج اين گونه تالشها بسيار محدود بود و نتوانست سطح رضايت و انتظارات
عامه جامعه را برآورده کند و شبهاتی در باره نحوه تأمين نيازهاي گروههاي مختلف جامعه از جمله والدين ،دانش-
آموزان ،معلمان ،سياستگذاران به وجود آورد .تمامی اين چالشها ماهيتاً به گفتمان و تعامل مؤسسات آموزشی با
جامعه مربوط بود .اين بدان معناست که تضمين کيفيت فرايندي صرفاً درونی نيست بلکه در تعامل با رضايت
ذينفعان و اطمينان از پاسخگويی به جامعه شکل میگيرد.
 تضمین کیفیت آینده :بهرهگيري از الگوهاي تضمين کيفيتی تعاملی براي اطمينان از کيفيت و اثربخشیآموزشی در محيط در حال تغيير و تقاضا و پاسخگويی به نيازهاي ذينفعان اصلی و راهبردي ،بسيار مرسوم شد.
پاسخگويی به عامه ،تضمين کيفيت براي رضايت ذينفعان ،پايش و مطالعه مؤسسه آموزشی ،مشارکت خانوادهها
و جامعه در اداره مؤسسه و بودجهريزي مبتنی بر عملکرد از جمله اقدامات و فعاليتهاي رايج در سياستگذاري-
هاي آموزشی است .با رشد سريع جهانیشدن ،اثرات پيامدي فناوري اطالعات و ارتباطات ،شوکهاي عميق
اقتصادي در سال  1997و نيازهاي بيش از حد به توسعه اقتصادي و اجتماعی ،بازتابهاي زيادي بر اصالحات
آموزشی دنيا داشته است (ميسرا .)2012 ،503سياستگذاران و مربيان در صدد اصالح و تغيير برنامه درسی و
تربيتی و آماده شدن جوانان براي اثرگذاري بيشتر در عصر جديد شدند .در سالهاي اخير ،بيشتر کشورها تحت
نيازها و چالشهاي آينده به سمت پارادايم سوم حرکت کردهاند .آنها تغيير پارادايمی را در ياددهی-يادگيري و
اصالحات جوانب متعدد آموزش به وجود آوردند تا از اين طريق به تناسب اقتصاد ،فناوري اطالعات و جهانیشدن
498. Internal quality assurance
499. Interface quality assurance
500. Future quality assurance
501. Students’ education outcomes
502. Cheng
503. Misra
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اطمينان حاصل کنند .اين رويکرد منجر به آغاز پارادايم سوم اصالحات آموزشی شد که نيازمند مبناي نظري
تضمين کيفيت آينده است.
پس از بررسی اسناد و شناسايی وجوه ،به منظور حصول اطمينان از پايايی ابزار ،از روش اجراي مجدد استفاده
شد؛ بدين صورت که چک ليست نهايی شده در اختيار يک نفر تحليلگر متخصص و آشنا با موضوع کيفيت
تربيت معلم قرار گرفت تا به طور هم زمان و مجزا با پژوهشگر چندين سند را تحليل کنند .سپس ضريب
همبستگی دادههاي حاصل از تحليلهاي انجام شده را پژوهشگر اصلی و متخصص مذکور محاسبه شد .نتيجه
به دست آمده بيانگر ضريب همبستگی  94است که سطح باال و مناسبی از پايايی ابزار را نشان میدهد.
یافتههای پژوهش
نتايج حاصل از بررسی وجوه تضمين کيفيت به همراه نشانههاي آن در جدول  1ارائه شده است.
جدول  -1نتایج حاصل از بررسی اسناد بر اساس وجوه تضمین کیفیت
وجوه تضمین کیفیت

نشانهها

داوطلب معلمی

 اعزام محصل به خارج و تأکيد بر اختصا
(مجلس شوراي ملی)1298 /
 اعطاي کمک خرج به محصلين دارالمعلمين عالی و ترتيب استخدام آنها پس از فراغت از تحصيل
(مجلس شوراي ملی)1308 /
 شبانهروزي و مجانی بودن دانشسراها (مجلس شوراي ملی)1312 /
 اعطاي پايه دو به فارغ التحصيالن دانش سراهاي مقدماتی و عالی (مجلس شوراي ملی)1317 /
 معافيت از قانون خدمت وظيفه عمومی (مجلس شوراي ملی)1350 /
 منع به کارگيري نيروهاي حق التدريس و استخدام صرفا از سوي مجتمع آموزش عالی پيامبر
اعظم و دانشگاه شهيد رجايی (مجلس شوراي اسالمی)1388 /
 طراحی و ارتقاي نظام تربيت حرفهاي با تأکيد بر حفظ تعامل مستمر با مدارس و نهادهاي علمی
و پژوهشی (راهکار  11/2سند تحول بنيادين آموزش و پرورش)1390 /
 ايجاد سازوکارهاي الزم براي جذب و نگهداشت استعدادهاي برتر و داراي صالحيت به رشتههاي
تربيت معلم (راهکار  11/3سند تحول بنيادين آموزش و پرورش)1390 /
 جلب مشارکت دانشگاههاي برتر و حوزههاي علميه در امر تربيت تخصصی-حرفهاي و دينی معلمان
با همکاري دانشگاه فرهنگيان (راهکار  11/10سند تحول بنيادين آموزش و پرورش)1390 /
 الزام سازمان اداري و استخدامی کشور موظف به تأمين رديفهاي استخدامی دانشگاههاي شهيد
رجايی و فرهنگيان (قانون برنامه پنجساله ششم توسعه)1395 /
 سند راهبردي دانشگاه فرهنگيان (هيأت امناي دانشگاه )1395
 برنامه جامع آمايش رشتهاي دانشگاه فرهنگيان (هيأت امناي دانشگاه فرهنگيان)1397 /

کارگزاران یاددهی

 انتشار مجله اصول تعليمات براي ارتقا و افزايش اطالعات معلمان کشور (وزارت معارف)1298 /
 احتساب رتبه ترفيع و حقوق مدرسان دانشسراهاي عالی برابر استادان دانشگاه تهران (مجلس
شوراي ملی)1338 /
 تبديل وضعيت مدرسان به عضو هيئت علمی (هيأت امناي دانشگاه)1393 /

 35درصد از دانشجويان اعزامی به رشته معلمی

محیط یادگیری

 اجازه تأسيس دانشسراهاي مقدماتی و عالی (مجلس شوراي ملی)1312 /
 سازمان و استقالل اداري و مالی دانش سراهاي عالی (مجلس شوراي ملی)1338 /
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 استقرار نظام ملی تربيت معلم و راهاندازي دانشگاه فرهنگيان (راهکار  11/1سند تحول بنيادين
آموزش و پرورش)1390 /
 اداره دانشگاه فرهنگيان به صورت هيأت امنايی (ماده  4شخصيت حقوقی دانشگاه اساسنامه
دانشگاه فرهنگيان)1390 /
 تأسيس معاونت نظارت ،ارزيابی و تضمين کيفيت (هيأت امناي دانشگاه)1393 /

برنامه یادگیری

 تصويب نظامنامه و پروگرام دارالمعلمين مرکزي (شوراي عالی معارف)1302 /
 روزآمدسازي برنامههاي درسی تربيت معلم (سياستهاي کلی ايجاد تحول در نظام آموزش و
پرورش کشور-1392 /راهکار  11سند تحول بنيادين آموزش و پرورش)1390 /
 بازنگري برنامه کارورزي بر اساس شايستگیهاي مورد نظر معلم در عصر دانايی (گروه هماهنگی
تربيت معلم)1393 /

فرایند یاددهی-یادگیری

 تاييد صالحيت دانشجومعلمان (مجلس شوراي اسالمی)1369 /
 برنامهريزي براي کارآموزي و کارورزي دانشجومعلمان در کنار تربيت معلم و بررسی نظريات جديد
تعليم و تربيت (راهکار  11/8سند تحول بنيادين آموزش و پرورش)1390 /
 رصد تحوالت نظام آموزش و پرورش و تربيت معلم و تحوالت علمی در حوزه تربيتی در سطح
منطقه و جهان اسالم و بينالملل و بومی سازي آنها (راهکار  11/9سند تحول بنيادين آموزش
و پرورش)1390 /
 فراهم آوردن امکان بهرهگيري از ظرفيت مدارس تجربی در کارآموزي و کارورزي دانشجومعلمان
(ماده  3وظايف و اختيارات اساسنامه دانشگاه فرهنگيان)1390 /
 منشور کيفيت آموزش (شوراي دانشگاه فرهنگيان)1393 /
 ارزشيابی صالحيتهاي حرفهاي مهارت آموزان (شوراي دانشگاه فرهنگيان)1394 /

نومعلمی

-

پس از شناسايی وجوه ،بر اساس پارادايمها نتايج طبقهبندي شدند که نتايج آن در جدول  2نشان داده شده
است.
جدول  -2طبقهبندی پارادایمیك وجوه تضمین کیفیت شناسایی شده
نشانههای تضمین کیفیت

طبقهبندی
پارادایمیك

 اعزام محصل به خارج و تأکيد بر اختصا

 35درصد از دانشجويان اعزامی به رشته معلمی

تعاملی

 اعطاي کمک خرج به محصلين دارالمعلمين عالی و ترتيب استخدام آنها پس از فراغت از تحصيل

تعاملی

 شبانهروزي و مجانی بودن دانشسراها

تعاملی

 اعطاي پايه دو به فارغ التحصيالن دانش سراهاي مقدماتی و عالی

تعاملی

 معافيت از قانون خدمت وظيفه عمومی

تعاملی

 منع بهکارگيري نيروهاي حقالتدريس و استخدام صرفاً از سوي مجتمع آموزش عالی پيامبر اعظم و دانشگاه شهيد رجايی

تعاملی

 طراحی و ارتقاي نظام تربيت حرفهاي با تأکيد بر حفظ تعامل مستمر با مدارس و نهادهاي علمی و پژوهشی

تعاملی

 ايجاد سازوکارهاي الزم براي جذب و نگهداشت استعدادهاي برتر به رشتههاي تربيت معلم

تعاملی

 جلب مشارکت دانشگاههاي برتر و حوزههاي علميه در امر تربيت تخصصی-حرفهاي و دينی معلمان

تعاملی

 الزام سازمان اداري و استخدامی کشور موظف به تأمين رديفهاي استخدامی دانشگاههاي شهيد رجايی و فرهنگيان

تعاملی
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 سند راهبردي دانشگاه فرهنگيان

تعاملی

 برنامه جامع آمايش رشتهاي دانشگاه فرهنگيان

درونی

 انتشار مجله اصول تعليمات براي ارتقا و افزايش اطالعات معلمان کشور

تعاملی

 احتساب رتبه ترفيع و حقوق مدرسان دانشسراهاي عالی برابر استادان دانشگاه تهران

تعاملی

 تبديل وضعيت مدرسان به عضو هيئت علمی

تعاملی

 اجازه تأسيس دانشسراهاي مقدماتی و عالی

آينده

 سازمان و استقالل اداري و مالی دانش سراهاي عالی

آينده

 استقرار نظام ملی تربيت معلم و راهاندازي دانشگاه فرهنگيان

آينده

 اداره دانشگاه فرهنگيان به صورت هيأت امنايی

درونی

 تأسيس معاونت نظارت ،ارزيابی و تضمين کيفيت

درونی

 تصويب نظامنامه و پروگرام دارالمعلمين مرکزي

درونی

 روزآمدسازي برنامههاي درسی تربيت معلم

درونی

 بازنگري برنامه کارورزي بر اساس شايستگیهاي مورد نظر معلم در عصر دانايی

درونی

 تاييد صالحيت دانشجومعلمان

آينده

 برنامهريزي براي کارآموزي و کارورزي دانشجومعلمان در کنار تربيت معلم و بررسی نظريات جديد تعليم و تربيت

درونی

 رصد تحوالت نظام آموزش و پرورش و تربيت معلم و تحوالت علمی در حوزه تربيتی در سطح منطقه و جهان اسالم و
بينالملل و بومی سازي آنها

آينده

 فراهم آوردن امکان بهرهگيري از ظرفيت مدارس تجربی در کارآموزي و کارورزي دانشجومعلمان

درونی

 منشور کيفيت آموزش

درونی

 ارزشيابی صالحيتهاي حرفهاي مهارت آموزان

آينده

بحث و نتیجهگیری
بر اساس يافتههاي پژوهش ،بررسی اسناد نشان داد از منظر وجوه تضمين کيفيتی ،تالشهاي زيادي براي ارتقاي
کيفيت صورت گرفته است .اين تالشها در حوزه داوطلب معلمی که مشتمل بر سيماي معلمی ،سيستم تربيت،
جذب دانشجو است؛ در دوره سالهاي  1298تا  1317مورد تأکيد بيشتري قرار گرفته است .علت اين امر ،ورود
تربيت معلم در مرحله تأسيسی بوده است ،اما اين رويکرد تا سال  1350دچار رکود و سکوت شده است و مجدد ًا
از سال  1388شدت بيشتري داشته است .ايجاد انگيزه ،بهرهگيري از ظرفيتهاي دانشگاهی و ساير سازمانها
براي دستيابی به تربيت معلم متعالی ،گزينش هوشمندانه و هدفمند داوطلبين معلمی از جمله نقاط مورد تمرکز
در اين مرحله است .به نظر میرسد با عنايت به تعداد زياد دانشآموختگان و سياستهاي انقباضی دولت در
عرصه استخدام ،ظرفيت ويژهاي براي تربيت معلم براي جذب نخبگان و مستعدين حرفه معلمی وجود دارد.
بعد ديگر مربوط به کارگزاران ياددهی بود .نتايج نشان داد در اين زمينه ،نظام تربيت معلم به جز زمانهاي
محدودي بر اين امر متمرکز نشده است .ايجاد نظام معيار شايستگی و گزينش و گمارش بر اساس آن ،در سه
بعد مديران ،اعضاي هيئت علمی و کارکنان ضرورتی است که در حال حاضر نبايد به بوته فراموشی سپرده
شود .سياستزدگی و به کارگيري نيروها فارغ از اطمينان از توانمندي خا در اين سه حوزه ،آسيبهاي
زيادي براي کيفيت در تربيت معلم دارد .در اين زمينه ،نيازمند تدوين الگوهاي شايستگی مبتنی بر بافتار نظام
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تربيت معلم در هر سه حوزه ،گزينش و گمارش بر اساس آن و نگهداشت و ترفيع نيروي انسانی تضمين کننده
تضمين کيفيت در عرصه کارگزاران ياددهی است.
از منظر محيط يادگيري شامل ساختار ،فرهنگ سازمانی ،قوانين و مقررات ،نظارت و ارزيابی سيستم به عنوان
عوامل تسهيلکننده و بسترساز ،نتايج نشان داد از بين موارد ،بيشتر به ساختار و قوانين و مقررات توجه شده
است .فرهنگ سازمانی به عنوان شريانهاي حياتی سازمانی تربيت معلم و سيستمهاي رصد کننده کيفيت دو
عنصر اساسی در تضمين کيفيت ،کمتر به آن توجه شده است .علیرغم تأسيس اولين معاونت نظارت ،ارزيابی و
تضمين کيفيت در دانشگاه فرهنگيان در بين ساير دانشگاههاي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري ،هنوز فاصله
زيادي بين ساختار ارزيابی و ارتقاي سيستم تربيت معلم وجود دارد .در حال حاضر ،آن چه دغدغه اين ساختار
است ،موضوع موجوديت است.
در بعد برنامه يادگيري به عنوان هسته فنی فعاليتهاي تربيت معلم ،برنامههاي تربيت معلم الاقل به مدت 35
سال بدون تغيير باقی ماند .در اين بخش دو سند يکی در سال  1302و ديگري در سالهاي  1390تا 1395
وجود دارد .يکی از انواع برنامههاي رسمی ،برنامه درسی است .برنامه درسی تربيت معلم در قالب طراحی کالن
(معماري) برنامه درسی تربيت معلم (يا برنامه درسی تربيت معلم جمهوري اسالمی ايران) تنظيم شده که رويکرد
آن شايستگی محور است .شايستگیهاي چهارگانه کليدي اين برنامه شامل شايستگیهاي معطوف به دانش
موضوعی ،504معطوف به دانش تربيتی ،505معطوف به عمل تربيتی-موضوعی 506و معطوف به دانش عمومی507
معرفی شده است (برنامه درسی تربيت معلم جمهوري اسالمی ايران .)1394 ،يکی ديگر از ابعاد برنامه يادگيري،
برنامه کارورزي است .کارورزي به سلسله فعاليتهاي کاربردي و سازمانيافتهاي اطالق میشود که فرايند آموزش
و آمادهسازي دانشجو-معلمان را از دوره آگاهیهاي نظري به مرحله اجراي فعاليتهاي عملی-کاربردي اين حرفه،
تسهيل و ممکن میسازد .در اين فرايند دانشجو-معلمان ضمن گذر فعال و مراقبتشده از اين مراحل ،بايد بتوانند
دانشهاي نظري و اندوختههاي آموزشی خود را با اطمينان و به شيوهاي خالقانه در ميدان عمل کالس درس و
آموزشگاه مورد استفاده و آزمون قرار دهند (مهرمحمدي و همکاران .)1394 ،در اين که جايگاه کارورزي در
فرايند آموزش و آمادهسازي معلم کجاست ،به زعم بسياري از صاحبنظران ،هسته اصلی تمامی فرايندهاي تربيت
معلم باالخص برنامه درسی است و آن ر ا تاج برنامه تربيت معلم نام نهادهاند (مهرمحمدي و همکاران.)1394 ،
يکی از سياستها و اقدامات مرتبط با تضمين کيفيت کارورزي ،انتخاب سنجيده موقعيت اجرا بود .موقعيت
اجراي کارورزي شامل کالس درس و مدرسه در شکلگيري نگرش دانشجويان به حرفه معلمی ،عملياتی کردن
دانشهاي آموخته شده و پيشبينی آينده حرفهاي دانشجو-معلمان تأثير بهسزايی دارد .اين مورد تا انجام مطلوب
آن هنوز با چالشهاي زيادي روبروست .يکی ديگر از مؤلفههاي برنامه يادگيري ،برنامه غير رسمی است .اصل
شبانهروزي بودن در دانشگاه فرهنگيان ،محملی براي برنامههاي غير رسمی يا ضمنی ايجاد کرده است که بر
اساس آن فعاليتهاي متعددي پيشبينی و طراحی میشود .نتايج حاکی از آن است که در اين زمينه ،اسناد و
توجه خاصی از سوي سياستگذاران نشده است.
)504. Content Knowledge (CK
)505. Pedagogical Knowledge (PK
)506. Pedagogical Content Knowledge (PCK
)507. General Knowledge (GK
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در زمينه فرايند ياددهی-يادگيري بيش از همه به مؤلفه تسهيلگرهاي يادگيري و آن هم مدارس وابسته يا
ضميمه توجه شده است .نکته جالب آن که در سال  1312به اين مهم توجه شده ،اما در به عمل در آوردن آن
تا کنون تالش قابل توجهی صورت نگرفته است .حتی در دوره جديد تربيت معلم (از زمان تأسيس دانشگاه
فرهنگيان) ،با عنايت به اينکه واحدي به همين عنوان در ساختار ديده شده است ،اما تا کنون هيچ مدرسهاي
تأسيس نشده است .بعد ديگر ،اطمينان از کيفيت خروجیهاي تربيت معلم است .در سال  1395اولين آزمون
ارزشيابی صالحيتهاي حرفهاي با عنوان اصلح توسط دانشگاه فرهنگيان براي مهارتآموزان دوره يکساله اجرا
شد .اين امر يکی از مهمترين گام براي دستيابی به تربيت معلم نوين در تاريخ تربيت معلم به شمار میرود.
يکی از ديگر از ابعاد تضمين کيفيت ،نومعلمی است که خود از سه مقوله مربیگري نومعلمی ،سنجش پيامدهاي
يادگيري و حمايت حرفهاي تشکيل شده است .دانشجو-معلمان پس از فارغالتحصيلی نيازمند حمايتهاي حرفه-
اي هستند ،زيرا موقعيت عملی واقعی را تجربه میکنند و مسؤوليت اصلی کالس را بر عهده میگيرند .بر اساس
آن چه در صنعت روي میدهد ،خدمات پس از ارائه محصول يا گارانتی در اين جا به حمايت حرفهاي از نومعلمان
ترجمه میشود .با وجود تالشها و برنامههاي مرحله آمادهسازي ،و نيز سنجشهاي فرايندي و برايندي ،اطمينان
يافتن از آن چه که در مرحله واقعی معلمی رخ میدهد يکی از مؤلفههاي تضمين کيفيت به شمار میرود .در
اين مرحله ،مراقبت مداوم از دانشجومعلم يک اصل است .دانشجوي تازه فارغالتحصيل شده با وجود مهارتها و
دانشهايی که آموخته هنوز به طور جدي مسؤوليت کالس درس و دانشآموزان را نپذيرفته است .اين مرحله از
چنان اهميتی برخوردار است که در صورت عدم توجه ،تمام فعاليتها و مراقبتهايی که در مرحله آمادهسازي
انجام شده در معرن خطر و استحاله قرار میگيرد .در اين زمينه تا کنون هيچ سند وجود ندارد يا اقدامی صورت
نگرفته است.
از منظر نگاه پارادايمی به تضمين کيفيت 14 ،مورد از اقدامات و اسناد به تضمين کيفيت تعاملی (رضايت
ذينفعان) 9 ،مورد به تضمين کيفيت درونی (اثربخشی فعاليتهاي ياددهی-يادگيري) و  6مورد به تضمين
کيفيت آينده پرداختهاند .اين تحليل نشان میدهد آن چه تا کنون براي تربيت معلم مهم تلقی شمرده شده
است رضايت ذينفعان و ذيربطان بوده است .با عنايت به اينکه نهادهاي تحليلگر و پايشگر در کشور ما بالنسبه
روشمند نيستند ،پرداختن به اين مقوله بيش از حد ،نمیتواند رهيافتی جدي براي تضمين کيفيت تربيت معلم
به شمار آيد .پارادايم دوم ،تضمين کيفيت درونی است که با عنايت به اقدامات صورت گرفته اما فاصله  35ساله
تجديد نظر در برنامههاي درسی تا کنون تحول جدي در روشها و تکنيکهاي ياددهی-يادگيري صورت نگرفته
است .و اما پارادايم سوم تضمين کيفيت آينده است که کمترين توجه به آن شده است .بررسی اسناد و مدارک
موجود نشان داد روند کيفيت پردازي تربيت معلم با فراز و نشيبهاي متعددي روبهرو بوده است و پس از گذشت
يک قرن از آن ،هنوز نتوانسته جايگاه مناسب در عرصه ملی و بينالمللی دست يابد .نتايج حاکی از آن است که
در طی يک قرن تربيت معلم ،هنوز بيشترين اقدامات در عرصه نهادي و تأسيسی است .با وجود اساسنامه دانشگاه
فرهنگيان ،نوع ارتباط آن با وزارت علوم از يک سو و آموزش و پرورش از سوي ديگر به وضوح مشخص نيست.
نتايج نشان میدهد روال تقريباً يکسانی بر فرايند آموزش و آمادهسازي معلم در نظام تربيت معلم حاکم بوده
است .اعمال روشهاي سنتی در فرايند ياددهی-يادگيري ،تمرکز بر بازديدهاي مبتنی بر مشاهده صرف،
کارآموزي فاقد تأمل ،خالی بودن جاي پژوهش ،برنامه درسی استاتيک و عدم توجه به بالندگی حرفهاي کارکنان
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و اعضاي هيئت علمی از جمله مشکالت حاکم بر اين فرايند تقريباً صدساله بود .روند حرکت تربيت معلم و اهداف
آتی آن روشن نيست .مطالعات آيندهپژوهانه هم در بعد داخلی و هم در بعد خارجی براي اينکه تربيت معلم پيشرو
داشته باشيم بسيار ضروري به نظر میرسد .مطالعات جهانی حاکی از آن است که راهی جز حرکت بر مبناي نتايج
پژوهشهاي دقيق و درست نيست .براي اين منظور پژوهشکدهاي وابسته به دانشگاه و آموزش و پرورش بايد
جديتر و با رويکرد تحولی وارد عرصه عمل شوند .تعامل با مدرسه ،جامعه ملی و محلی و جامعه جهانی براي
شناسايی نيازها ،و ايفاي نقش تعاملگرايانه راهی براي دستيابی به تضمين کيفيت آينده است.
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پژوهش حاضییر با هدف مقايسییه تطبيقی جذب دانشییجو در تربيت معلم کشییورهاي توسییعه يافته و در حال
توسییعه به منظور داللت بر اصییالح و بهبود جذب دانشییجو در نظام تربيت معلم ايران انجام شییده اسییت .اين
پژوهش يک پيمايش تطبيقی بود .جامعه آماري اين پژوهش شیییامل کليه کتابها ،پايان نامهها ،گزارشهاي
پژوهشییی ،مقالهها و فصییلنامهها ،بانکهاي اطالعاتی خارجی در حوزه تربيت معلم بوده که از بين آنها تعدادي
کتاب آموزش و پرورش تطبيقی و تعدادي مقاله ،پاياننامه و گزارش پژوهشییی که در  15سییال اخيردر ايران
نگارش يافتهاند به عنوان نمونه آماري براي تحليل انتخاب شییدند .الگوي مورد اسییتفاده در اين زمينه الگوي
جرج بردي ا ست .واحدهاي تطبيق در اين مطالعه ،از ميان ک شورهاي تو سعهيافته ک شورهاي فران سه ،فنالند،
ا ستراليا ،و ک شورهاي در حال تو سعه ک شورهاي چين ،مالزي ،سنگاپور و ترکيه انتخاب شده ا ست .نتايج
پژوهش ن شان داد که در همه ک شورهاي مورد مطالعه ،دا شتن گواهينامه ديپلم پايان دوره متو سطه ،دا شتن
عملکرد تحصییيلی مطلوب در دوره متوسییطه ،قبولی در آزمون ورودي دانشییگاهها ،برخورداري از سییالمت
جسمانی و روانی داوطلبان ،و کسب موفقيت در مصاحبه تشخيص صالحيت علمی ،حرفهاي و عاليق شغلی
داوطلبان از معيارهاي ا صلی جذب دان شجو در نظام تربيت معلم مح سوب می شود .بر مبناي نتايج حا صله
پيشیینهاد میشییود در جذب دانشییجو معلم در دانشییگاه فرهنگيان ،ويژگیهاي شییخصییيتی و سییالمت روانی
داوطلبان از طريق آزمونهاي روان شیییناختی معتبر مورد ارزيابی علمی قرار گرفته و به منظور گزينش افراد
اصلح ،بومیگزينی داوطلبان در کدرشته-محلهاي دانشگاه ،از منطقه آموزشی يا شهر به استان و استانهاي
همجوار گسترش يابد و حداقل سه برابر ظرفيت دانشگاه ،داوطلب براي فرايند مصاحبه معرفی شود.

کليد واژه :جذب دانشجو ،تربيت معلم ،مطالعه تطبيقی
مقدمه
بهبود تعليم وتربيت در هرک شوري مبتنی بر بهبود کيفيت تربيت معلم آن ک شور ا ست .لذا ايجاد تحول در
نظام هاي تربيت معلم را بايد پيش نياز تحقق هر نوع تحول در نظام هاي آموزشییی دانسییت .تربيت معلم را
می توان از جمله ح ساسترين ومهم ترين مؤلفه هاي نظام تعليم و تربيت دان ست چرا که موفقيت و يا عدم
موفقيت در ايجاد تحول در نظام هاي آموزشییی ،منوط به توانمندي ها و قابليت هاي حرفه اي معلمان اسییت
که مجريان اصییلی برنامه ها در محيط واقعی هسییتند .بنابراين ايجاد تحول در نظامهاي آموزشییی منوط به
بکارگيري معلمانی برخوردار از صالحيتهاي شخصيتی ،حرفهاي و تخصصی میباشد .شايد بتوان اذعان کرد
که انتخاب شعارآرمانی "دانشگاه فرهنگيان رکن اسا سی تحول و تعالی آموزش و پرورش" از سوي م سئوالن
نظام آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگيان در واقع در راستاي تحقق بخشی به اين امر مهم بوده است.
ژان پياژه 509روان شییناس معروف سییوئيسییی در خصییو نقش و تأثير شییگرف معلم بر فرايندهاي تربيتی–
آموزشییی قصیید شییده براي ارتقاي دانشآموزان با رويکرد بازسییازي در آموزش و پرورش سیینتی و جاري در
جوامع مختلف میگويد" :زيباترين ا صالح و باز سازي آموزش و پرورش ،در صورتی که معلم به تعداد کافی و
با کيفيت مطلوب در اختيار نبا شد با شک ست رو به رو خواهد شد"(کاردان1370،؛ به نقل از صافی.)1382،
Piaget, J
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رابر )2006( 510معتقد ا ست که در ع صر انفجار دانش و اطالعات براي ا ستفاده از فناوريهاي جديد ،آموزش
و پرورش ن يازم ند معل مان اثربخش می باشییید .آموزش و پرورش با جذب و به کارگيري و ترب يت معل مان
اثربخش ،در اهداف خود موفق خواهد شد(به نقل از ريکنبرگ.)2010،511
پيترسییون )2002(512اعتقاد دارد که يک سییيسییتم معتبر آموزشییی بايد معيارهاي ويژهاي براي انتخاب معلم
داشته باشد ،ايدههاي مهم درباره فرايندياددهی-يادگيري را در نظر بگيرد و سعی بر پيشگويی تدريس خوب
داشیییته باشییید .کارول )2009(513در مقاله خود تحت عنوان تأثير برنامههاي آموزشیییی جديد براي جذب و
نگهداري معلمان بيان میدارد که رابطه مسییتقيمی بين کيفيت برنامه جذب و نگهداري ،توسییعه حرفهاي و
عملکرد کالسیییی معل مان وجود دارد( .فوي2007،؛ به ن قل از گراو ند و ع باسیییپور .)1391(،بوال ندر و
اسییینل )2004(514اعتقاد دارند که حسیییاسترين گام در فرايند انتخاب معلم ،تصیییميمگيري در مورد جذب
داوطلبان است .با اين وجود انتخاب نهايی بايد بر اساس نتايج آزمونها ،مصاحبهها و ويژگیهاي مشخص شده
در فرايند انتخاب و گزينش داوطلبان انجام گيرد.
بولز و همکاران )2014(515در پژوهشیییی الگويی براي انتخاب دانشیییجومعلمان ارايه دادند که در آن طيف
گستردهاي از ارزيابیها در زمينه توانايی تفکر ،تعامل اجتماعی ،عاليق درونی ،توانايی استدالل و تصميمگيري
موجود بودند .اسیییپوسیییتا )2003(516ادعا میکند که ايجاد يک انگيزه قوي در دانش آموزان تنها از دانش
تخ ص صی معلم ن شأت نمیگيرد ،بلکه به طور عمده ويژگیهاي شخ صيتی ،ديدگاهها ،نگرشها ،رفتار و عمل
وي در آن دخالت دارد ،و مجموع اين ويژگی ها فضیییاي کالس را آرام و مشیییارکت پذير نموده ،و ارتباط
غيررسمی ميان معلم و شاگرد را باعث میشود(به نقل از همراناوا.)2015 ،517
يافته پژوهش الورنس )2013(518در مورد دان شجومعلمان برونئی" ن شان میدهد که برخورداري از سالمت
روانی منا سب ،شاخ صی از بهزي ستی روان شناختی مطلوب براي معلمان ا ست .براي پي شگيري و محافظت
کودکان از مواجهه شدن با معلمانی با سالمت روانی پايين ،دانشجومعلمان بايد از نظر بهزيستی روانشناختی
غربالگري شوند.
دسیییتاندرکاران نظام آموزش و پرورش توانايی کالمی ،دانش کافی ،راهبردهاي تدريس ،گواهینامه معلمی،
مهارتهاي مديريت کالس و آزمون شیییايسیییتگی را به عنوان مهمترين مؤلفههايی تلقی میکنند که بايد در
فرايند جذب و انتخاب معلمان مورد توجه قرار داد (استرانگ.)2002 ،519
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آقازاده( )1383اظهار میدارد که در انتخاب معلم بايد روشیییی را بکار برد که مبتنی بر معيارها و مالکهاي
علمی معتبر با شد تا از آن طريق بتوان همه ابعاد وجود داوطلب را متنا سب با همه ضرورتهاي ا شتغال در
اين حرفه ارز شيابی کرد و سرانجام از تلفيق ويژگیهاي فردي داوطلبان ،شاخصهاي معتبري معين کرد تا
بر مب ناي آن بتوان بهترين و شیییايسییی تهترين داوطل بان را به مراکز ترب يت معلم معرفی کرد .نديمی و
بروج( )1385اعتقاد دارند که بايد شیییايسیییتهترين فرد را براي معلمی در دوره ابتدايی انتخاب کرد ،زيرا
شخ صيت کودکان به طور کامل شکل نگرفته ا ست و معلم میتواند تاثير فراوانی بر کودکان دا شته با شد( به
نقل از فراهانی ،نصراصفهانی و شريف.)1391 ،
در فرانسییه انتخاب دانشییجو براي دوره تربيت معلم ضییوابط دقيقی دارد .براي شییرکت در اين دوره بهترين
دانشآموزان از طريق امتحان انتخاب می شوند .سي ستم گزينش دان شجو به اين صورت ا ست که ابتدا از
داوطلبان يک امتحان کتبی به عمل میآيد و سییپس با قبولشییدگان آن مصییاحبه میشییود .در پايان دوره
ک سانی که با امتيازات بي شتر فارغ التح صيل شدهاند میتوانند از طريق شرکت در آزمون به دورههاي عالیتر
راه پيدا کنند(فرجاد.)1382 ،
تربيت معلم يک بخش مهم و به ر سميت شناخته شده در آموزشعالی فنالند ا ست .همه معلمان فنالندي
بايد مدرک کارشناسی ارشد داشته باشند .معلمی در مدارس ابتدايی در فنالند بسيار رقابتی است و به اتمام
رسییاندن مدارس متوسییطه دوم عمومی وموفقيت در آزمون جامع کافی نيسییت .داوطلبان تربيت معلم بايد
نمرههاي باال ،شخصيت مثبت ،مهارتهاي بين فردي عالی و تعهد به شغل معلمی داشته باشند .ساالنه فقط
يکی از 10نفر متقاضییی براي تدريس در مدارس ابتدايی فنالند پذيرفته میشییود(سییالبرگ ،ترجمه مقدم و
سهرابی.)1395 ،
در استراليا شرايط ورود به دورههاي تربيت معلم ،دارا بودن گواهینامه پايان تحصيالت  12ساله دوه متوسطه
و براساس نتايج آزمونهاي ورودي  ،به خصو به دست آوردن نمره هاي خوب در زبان انگليسی و رياضيات
می باشد  .ورود به دوره هاي آموزشی باالتر عموماً منوط به دريافت درجات تحصيلی پايينتر و کسب تجربه
کافی است(الماسی1382 ،؛ سنگري و آخش.)1396،
در سيستم آموزش و پرورش سوئيس به انتخاب معلم توجه مخصو معطوف می شود .انتخاب دانشجو براي
مراکز تربيت معلم از طريق امتحان و م صاحبه انجام می شود و تابع معيارها و ضوابط م شخ صی ا ست .بويژه
نسبت به انتخاب و تربيت معلم ابتدايی توجه بيشتري میشود(فرجاد.)1382 ،
در ک شور چين به دليل وجود شرايط کاري منا سب در مدارس ،ورود به حرفه معلمی رقابتی ا ست .ب سياري
از دانشگاههاي تربيت معلم ،داوطلبان حرفه معلمی را از ميان فارغ التحصيالن مدارس تکميلی دوره متوسطه
برا ساس نمرات آزمون ورودي از دروس ريا ضی ،فيزيک ،شيمی ،کامپيوترو زبان خارجی انتخاب مینمايند و
داشتن توانايیهاي جسمانی و روانی براي تدريس ،و نداشتن سوء پيشينه کيفري داوطلبان از شروط پذيرش
در دوره تربيت معلم محسوب میشود (سمندري.)1396 ،
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تربيت معلم در آلمان بسیییيار پيشیییرفته و پرهزينه اسیییت .براي ورود به تربيت معلم داوطلبين بايد باالترين
نمرات را در ديپلم خود داشته باشند( ترهات.) 2003 ، 520
در کشییور مالزي هدف نظام آموزش و پرورش برخورداري از معلمين با کيفيت ،داراي سییطح آموزشییی باال و
هماهنگ با استانداردهاي جهانی است .از شرايط ورود به تربيت معلم داشتن ديپلم کامل متوسطه ،قبولی در
آزمون ورودي ،برخورداري از سالمت جسمانی و روانی ،داشتن صالحيت آموزشی براي تدريس در دورههاي
تحصيلی ابتدايی ،راهنمايی و متوسطه است(سمندري.)1396 ،
در سنگاپور شرايط ورود به حرفه معلمی ب سيار دقيق بوده و مؤ س سه ملی آموزش ،دانش آموختگان م ستعد
مدارس متوسطه را جذب میکند .متقاضيان حرفه معلمی توسط هياتی از معلمان ،مديران بازنشسته ،مقامات
وزارتی و کارکنان موسسه ملی آموزش مصاحبه می شوند .اين هيات بر اساس عملکردتحصيلی و ويژگیهاي
شییخصییيتی داوطلبان ،مطابق با معيارهاي تعيين شییده وزارت آموزش و پرورش ،داوطلبان را مورد ارزشییيابی
قرار میدهند(آزمون1394 ،؛ وانگ و همکاران2013 ،521؛ به نقل از نامداري پژمان.)1397 ،
در دانشیییگاه هاي تربيت معلم امريکا ،معيارهايی براي انتخاب داوطلبان حرفه معلمی بر مبناي ترکيبی از
عوامل تحصییيلی و شییخصییيتی مانند عالقه به کودکان ،اظهارات شییخص داوطلب و مصییاحبه در نظر گرفته
می شود .دليل ا ستفاده از م صاحبه براي انتخاب اين افراد اين ا ست که عواملی مانند انگيزه ،مهارت ارتباطی،
سرعت عمل ،ويژگیهاي شخ صيتی ،خالقيت ،ا شتياق ،اعتماد به نفس ،بالندگی و قدرت رهبري داوطلبان را
ارزيابی کند(شعبانی.)1383 ،
در ترکيه نظام تربيت معلم در سالهاي اخير دچار تغييراتی شده است و براي داشتن معلم کارآمد براي اجراي
برنامه هاي آموزشیییی ،نياز به معلم با کفايت افزايش پيدا کرده که آن سیییرآغازي براي افزايش در کيفيت
برنامههاي تربيت معلم شده است .وزارت آموزش و پرورش ملی اقدام به اصالحاتی در تربيت معلم نظير الزام
دانشیییجومعلمان به گذراندن دوره تدريس حرفهاي ،افزايش دورههاي عملی و تجربه مدرسیییه ،افزايش مدت
زمان آموزش روش شناسی در زمينه تخصصی ،وتوجه بيشتر به کارورزي به عنوان بخش مهمی از برنامههاي
درسی تربيت معلم نموده است(يوکسل2012 ،522؛ به نقل از نامداري پژمان.)1397 ،
آقازاده در مورد نحوه پذيرش دانشییجو معلمان در کانادا میگويد"  65تا  95درصیید افراد به صییورت رقابتی
پذيرفته می شوند و ت سلط به زبان انگلي سی و زبان فران سه ،دا شتن مدرک تخ ص صی خا  ،تجربه ،عالقه و
آمادگی از شروط پذيرش است"( به نقل از دشتی.)1394 ،
يکی از اهداف مهم تأسیییيس دانشیییگاه فرهنگيان ،تأمين و تربيت معلمان ،مديران و مربيان مؤمن ،متعهد،
وکارآمد و توانمند در طراز جمهوري اسالمی ايران بوده است(اساسنامه دانشگاه فرهنگيان .)1391 ،همچنين
هدف عملياتی  2-7برنامه راهبردي دانشیییگاه فرهنگيان بر اسیییتقرار نظام پذيرش دانشیییجو و سییینجش
صالحيتهاي داوطلبان برا ساس نظام معيار ا سالمی تأکيد دارد(برنامه راهبردي دان شگاه فرهنگيان در افق
چشم انداز  .)1404با توجه به اين اهداف واال ،به نظر میرسد که انتخاب داوطلبان براي شغل معلمی بايد با
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دقت و ظرافت خا صی انجام گيرد که وروديهاي شاي ستهاي از نظر سالمت ج سمانی ،روانی و ويژگیهاي
اخالقی براي تحصيل در دانشگاه فرهنگيان پذيرفته شوند.
با عنايت به مطالب مذکور و تجربه پژوهشگر در طول ساليان متمادي به عنوان مصاحبهگر در فرايند انتخاب
داوطلبان ورود به حرفه معلمی و مدرس دانشییگاه فرهنگيان ،به نظر میرسیید يکی از مشییکالت اسییاسییی در
دان شگاه فرهنگيان ،انتخاب برخی ازداوطلبان براي ورود به دورههاي کار شنا سی پيو سته دان شگاه ا ست که از
صالحيت هاي ،جسمانی ،شخصيتی و حرفهاي الزم براي احراز شغل معلمی برخوردار نيستند که اين مسئله
میتواند عالوه بروارد نمودن آسییيب هاي روانی به خود دانشییجويان ،خسییارتهاي جبران ناپذيري بر نظام
آموزش و پروش ک شور وارد نمايد .هدف پژوهش حا ضر مطالعه و مقاي سه تطبيقی جذب دان شجو در تربيت
معلم کشییورهاي توسییعه يافته و در حال توسییعه به منظور داللت بر اصییالح و بهبود جذب دانشییجو در نظام
تربيت معلم ايران اسییت .لذا با توجه به موارد فوق ،در اين پژوهش مسییأله اصییلی اين اسییت که فرآيند جذب
دان شجو در نظام تربيت معلم ک شورهاي مورد مطالعه چگونه ا ست؟ و اينکه چه تفاوتها و شباهتهايی ميان
نظام تربيت معلم کشورهاي مورد مطالعه با ايران در فرايند جذب دانشجومعلم وجود دارد؟
روششناسی پژوهش
اين پژوهش يک پيمايش تطبيقی بوده و اطالعات مورد نياز آن براي پاسخگويی به سؤاالت ،از طريق اسناد و
مدارک کتابخانهاي ،گزارشهاي پژوهشیییی ،نشیییريهها و فصیییلنامهها ،بانکهاي اطالعاتی خارجی و برخی از
سايتهاي بين المللی گردآوري شده ا ست .الگوي مورد ا ستفاده در اين زمينه الگوي جرج بردي ا ست که
داراي چهار مرحله توصییيف ،تفسییير ،همجواري و مقايسییه در مطالعات تطبيقی میباشیید .در اين الگو ابتدا
اطالعات مورد نياز در زمينه جذب دانشییجو در نظام تربيت معلم کشییورهاي موردمطالعه گردآوري و تفسییير
شدند ،سپس طبقهبندي و در مرحله بعد تفاوتها و شباهتها مورد بررسی و مقايسه قرار گرفتند .واحدهاي
تطبيق در اين مطالعه ،از ميان کشورهاي توسعهيافته کشورهاي فرانسه ،فنالند ،استراليا ،و کشورهاي در حال
تو سعه ک شورهاي چين ،مالزي ،سنگاپور و ترکيه انتخاب شده ا ست .جامعه آماري اين پژوهش شامل کليه
کتابها ،پايان نامهها ،گزارشهاي پژوهشییی ،مقالهها و فصییلنامهها ،بانکهاي اطالعاتی خارجی در حوزه تربيت
معلم بوده اسییت .حجم نمونه شییامل تعدادي کتاب آموزش و پرورش تطبيقی که در  15سییال اخير در ايران
نگارش يافتهاند و تعدادي مقاله ،پاياننامه و گزارش پژوهشی بود که به زبان فارسی و انگليسی در اين زمينه
منتشییر شییده بودند ،در اين پژوهش ،پاياننامهها ،پژوهشها ،مقاالت و کتب موردنظر به دقت مورد تحليل و
مقايسه قرار گرفتند.
یافتههای پژوهش
براي پاسخگويی به سئوالهاي پژوهش ،ابتدا اطالعات مورد نياز در زمينه جذب دانشجو در نظام تربيت معلم
کشورهاي موردمطالعه گردآوري شد ،سپس طبقهبندي و در مرحله بعد تفاوتها و شباهتها مورد بررسی و
مقايسه قرار گرفتند .با توجه به سئوالهاي پژوهش ،تحليل کيفی دادهها و يافتهها انجام شده است.
سئوال – 1مالکها و معيارهاي جذب دانشجو در نظام تربيت معلم کشورهاي فرانسه ،فنالند ،استراليا ،چين،
مالزي ،سنگاپور ،ترکيه و ايران کدامند؟
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براي پاسخگويی به سئوال فوق اطالعات الزم درباره مالکهاي جذب دانشجو در نظام تربيت معلم کشورهاي
موردمطالعه از منابع مختلف جمعآوري گرديد که به صورت خالصه در جدول  1آمده است.
جدول -1مالکها و معيارهاي جذب دان شجو در نظام تربيت معلم ک شورهاي فران سه ،فنالند ،ا ستراليا ،چين،
مالزي ،سنگاپور ،ترکيه و ايران
رديف

کشور

مالکهاي جذب دانشجوي تربيت معلم

1

فرانسه

 داشتن ديپلم پايان دوره متوسطه داشتن سوابق تحصيلی درخشان در دوره متوسطه موفقيت در امتحان ورودي قبولی در مصاحبه تعيين انگيزه و عالقه و صالحيت حرفهاي شرکت در امتحان شايستگی پايان دوره و دريافت گواهينامه صالحيتمعلمی
 برخورداري از سالمت جسمانی و روانی قبولی در دوره يکساله کارآموزيارايه يک مقاله در زمينه آموزش و پرورش که طرز نويسندگی وبرداشت داوطلب را از مسايل تربيتی نشان میدهد

2

فنالند

داشتن گواهينامه پايان دوره متوسطه دوم عمومیداشتن سوابق تحصيلی درخشان در دوره متوسطهموفقيت در آزمون ورودي ملیکسب نمره قبولی در مصاحبه صالحيت عمومی و حرفهاي سالمت کامل جسمانی و روانیداشتن شخصيت مثبت و مهارتهاي بين فردي عالی و تعهد به شغلمعلمی
جذب بهترين و باهوشترين فارغ التحصيالن دوره متوسطه به حرفهمعلمی
-دريافت گواهينامه صالحيت معلمی در پايان دوره تربيت معلم

3

استراليا

دارا بودن گواهينامه پايان تحصيالت متوسطه( 12ساله آموزشگاهی)داشتن سوابق تحصيلی درخشان در دوره متوسطهپذيرفته شدن در آزمونهاي ورودي مؤسسات آموزش عالی کسب نمره قبولی در زبان انگليسی و رياضياتدارا بودن ديپلم معلمی و يا ليسانس-کسب نمره قبولی در مصاحبه صالحيت عمومی و حرفهاي
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قبولی در آزمون صالحيت معلمی پس از گذراندن موفقيت آميز دروسنظري و عملی و دورههاي کارآموزي
4

چين

فارغ التحصيل مدارس تکميلی متوسطهقبولی در آزمون ورودي دانشگاه از دروس رياضی ،فيزيک ،شيمی،کامپيوتر و زبان خارجی
قبولی در مصاحبه تشخيص صالحيت علمی و حرفهايداشتن توانايیهاي جسمی و روانی براي تدريسنداشتن سوء پيشينه کيفري-قبولی در آزمون صالحيت معلمی در پايان دوره تربيت معلم

5

مالزي

داشتن ديپلم کامل متوسطهقبولی در آزمون ورودي برخورداري از سالمت جسمانی و روانیداشتن صالحيت آموزشی براي تدريس در دورههاي تحصيلی ابتدايی،راهنمايی و متوسطه
داشتن مدرک تحصيلی کارشناسی ارشد دبيري جهت تدريس درمدارس تکميلی متوسطه
گذراندن دورههاي کارآموزي شرکت در امتحان شايستگی پايان دوره و دريافت گواهينامه صالحيتمعلمی

6

سنگاپور

7

ترکيه

دارا بودن گواهينامه پايان تحصيالت دوره متوسطهداشتن عملکرد تحصيلی مطلوب در دوره متوسطه(سطح الف) قبولی در امتحانات ورودي دانشگاهجذب دانشآموختگان مستعد مدارس متوسطهبرخورداري از سالمت جسمانی و روانی کسب نمره قبولی در مصاحبه تشحيص صالحيتهاي عمومی وحرفهاي
شغل معلمی
دارا بودن گواهينامه پايان دوره متوسطه حداقل سن  18سالگی قبولی در امتحانات ورودي قبولی در مصاحبه علمی تعيين عالقه و صالحيت معلمیبرخورداري از سالمت جسمانی و روانی و تناسب بدنینداشتن سوء پيشينه کيفري751

8

ايران

سالمت کامل روانی ،جسمانی و توانايی انجام کار معلمیداشتن استعداد ،انگيزه و عالقه به خدمت در آموزش و پرورشداشتن حداقل معدل کل  15در دوره متوسطه داشتن گواهينامه ديپلم و دوره پيش دانشگاهی داشتن حداکثر  22سال تمام در بدو ورود به دانشگاهبومی بودن داوطلب در کد رشته –محل اعالم شدهقبولی در کنکور سراسري دانشگاههاموفقيت در مصاحبه اختصاصی و دارا بودن صالحيتهاي عمومی و نمرهعلمی

همان طور که در جدول  1مالحظه میشود در جذب دانشجو در نظام تربيت معلم کشورهاي مورد مطالعه بر
مالکهايی نظير دا شتن گواهينامه پايان دوره متو سطه ،دا شتن عملکرد تح صيلی مطلوب در دوره متو سطه،
قبولی در آزمون ورودي دان شگاهها ،برخورداري از سالمت ج سمانی و روانی داوطلبان ،و ک سب موفقيت در
مصاحبه تشخيص صالحيت علمی ،حرفهاي و عاليق شغلی داوطلبان تاکيد شده است.
سئوال – 2تفاوتها و شباهتهاي معيارهاي جذب دان شجو در نظام تربيت معلم ک شورهاي فران سه ،فنالند،
استراليا ،چين ،مالزي ،سنگاپور ،ترکيه و ايران کدامند؟
براي پا سخگويی به سئوال فوق اطالعات الزم درباره تفاوتها و شباهتهاي معيارهاي جذب دان شجو در نظام
تربيت معلم کشورهاي موردمطالعه از منابع مختلف جمعآوري گرديد که به صورت خالصه در جدول  2آمده
است.
جدول -2شباهتها و تفاوتهاي جذب دانشجو در نظام تربيت معلم کشورهاي مورد مطالعه
رديف

کشورهاي
مورد مقايسه

شباهتهاي جذب دانشجوي تربيت معلم

1

فییرانسییییه،
فییینیییالنییید،
اسییی تراليییا،
چين ،مالزي،
سییینگییاپور،
تییرکییيییه و
ايران

در همه کشیییورهاي مورد مطالعه ،داشیییتن گواهينامه ديپلم پايان دوره
متوسییطه ،داشییتن عملکرد تحصییيلی مطلوب در دوره متوسییطه ،قبولی در
آزمون ورودي دانشگاهها ،برخورداري از سالمت جسمانی و روانی داوطلبان،
و ک سب موفقيت در م صاحبه ت شخيص صالحيت علمی ،حرفهاي و عاليق
شییغلی داوطلبان از معيارهاي اصییلی جذب دانشییجو در نظام تربيت معلم
محسوب میشود.

تفاوتهاي جذب دانشجوي تربيت معلم
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2

فییرانسییییه،
فییینیییالنییید،
اسییی تراليییا،
چییییيیییین،
مییییالییییزي،
سییینگییاپور،
تییرکییيییه و
ايران

در برخی از کشیییورها نظير فرانسیییه ،تربيت معلم بر عهده دانشیییسیییراهاي
مقدماتی(معلمان دوره ابتدايی) و دان ش سراهاي عالی(معلمان دوره راهنمايی
و متوسییطه) اسییت .در فنالند تربيت معلم بر عهده دپارتمانهاي تربيت معلم
در دانشکدههاي علوم تربيتی دانشگاهها است به اين صورت که دانشگاههاي
فنالند برنامههاي آموزشی دو مرحلهاي ارايه میدهند .اول يک دوره اجباري
سه ساله براي برنامه دوره لي سانس و بعد از آن دان شجويان واجد شرايط 2
سال در برنامه دوره کار شنا سی ار شد شرکت میکنند که د ستکم شرايط
الزم براي دريافت گواهینامه معلمی در فنالند اسیییت .در اسیییتراليا تربيت
معلم بر عهده مؤسییسییات آموزش عالی و دانشییگاههاسییت .دوره چهار سییاله
کارشیییناسیییی علوم تربيتی براي تدريس در دوره ابتدايی؛ و دوره دوسیییاله
کارشناسی ارشد معلمی (تدريس) پس از طی دوره کارشناسی در يک رشته
موضییوعی براي تدريس در دوره متوسییطه ضییروري اسییت .در کشییور چين
تربيت معلم بر عهده دانشیییگاههاي تربيت معلم اسیییت و هدف کلی نظام
تربيت معلم افزايش کيفيت معلمی و ايجاد شییرايط و ضییوابط براي انتخاب
معلم شییايسییته و فراهم نمودن زمينه براي يادگيري مادامالعمر اسییت .در
مالزي تربيت معلم بر عهده دان ش سراهاي تربيت معلم ا ست و در پايان دوره
نيز به فارغ التحصيالن گواهينامه تدريس اعطا می شود.
در کشییور سیینگاپور مسییئوليت تربيت معلم بر عهده مؤسییسییه ملی آموزش
ا ست .گذراندن دوره چهار ساله کار شنا سی براي تدريس در دوره ابتدايی و
راهنمايی و کار شنا سی ار شد براي معلمان دوره متو سطه ضروري ا ست .در
کشور ترکيه مسئوليت تربيت معلم به دانشگاهها واگذار شده است و معلمان
مدارس ابتدايی ،راهنمايی و دبير ستان ملزم به گذراندن يک دورة تح صيلی
چهارساله در دانشگاه و اخذ مدرک ليسانس می باشند.
در ايران تربيت معلم بر عهده دانشگاههاي فرهنگيان(تربيت معلم) است .در
نظام تربيت معلم ايران بومی بودن داوطلب در کد ر شته –محل اعالم شده
از شرايط مورد نظر براي پذيرش دان شجو معلمان آمده ا ست در صورتی که
در سییاير کشییورهاي مورد مطالعه چنين مالکی مورد نظر مسییئوالن نظام
آموزشی نبوده است و همواره بر انتخاب برترين افراد از بين داوطلبان تاکيد
شییده اسییت .در نظام تربيت معلم کشییورهاي فرانسییه ،فنالند ،اسییتراليا و
سیینگاپور داشییتن نمرات درخشییان تحصییيلی در دوره متوسییطه يکی از
مالکهاي ورود به تربيت معلم محسییوب میشییود ،ولی در ايران داشییتن
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حداقل معدل کل  15در دوره متو سطه به عنوان مالک براي ورود به تربيت
معلم لحاظ شییده اسییت .در نظام تربيتمعلم کشییورهاي فرانسییه ،فنالند،
اسیییتراليا ،چين و مالزي بر دريافت گواهينامه صیییالحيت معلمی پس از
گذراندن موفقيت آميز دروس نظري و عملی و دوره هاي کارآموزي تاکيد
شیییده اسیییت در صیییورتی که اکنون در نظام تربيت معلم ايران دريافت
گواهينامه صیییالحيت معلمی از مالک ها و شیییرايط ورود به حرفه معلمی
نمیبا شد گرچه در سند تحول بنيادين آموزش و پرورش بر اين مهم تاکيد
شده ا ست .در ک شور فنالند در فرايند جذب دان شجو در تربيت معلم به بعد
ويژگیهاي شخ صيتی داوطلبان نظير دا شتن شخ صيت مثبت و مهارتهاي
بين فردي عالی و تعهد به شغل معلمی توجه ويژهاي شده ،در حالی که در
ايران و سیاير کشیورهاي مورد مطالعه به اين بعد مهم داوطلبان کمتر توجه
شده است.
همچنين در ک شورهاي چين و ترکيه ندا شتن سوء پي شينه کيفري يکی از
مالکهاي جذب دانشجو در نظام تربيت معلم آنها محسوب می شود در حالی
که در ساير کشورهاي مورد مطالعه و ايران به اين موضوع کمتر توجه شده
است.
همان طور که در جدول  2مشاهده می شود در برخی از کشورها نظير فرانسه ،چين ،سنگاپور ،مالزي و ايران
تربيت معلم بر عهده دانشییسییراهاي مقدماتی و عالی و دانشییگاههاي تربيت معلم اسییت ،ولی در کشییورهاي
فنالند ،ا ستراليا و ترکيه تربيت معلم بر عهده دان شگاهها ست .در نظام تربيتمعلم ک شورهاي فران سه ،فنالند،
ا ستراليا ،چين و مالزي بر دريافت گواهينامه صالحيت معلمی پس از گذراندن موفقيت آميز دروس نظري و
عملی و دورههاي کارآموزي تاکيد شیییده اسیییت در صیییورتی که اکنون در نظام تربيت معلم ايران دريافت
گواهينامه صییالحيت معلمی از مالکها و شییرايط ورود به حرفه معلمی نمیباشیید .در برخی کشییورها نظير
فنالند در فرايند جذب دانشجو در تربيت معلم به بعد ويژگیهاي شخصيتی داوطلبان نظير داشتن شخصيت
مثبت و مهارتهاي بين فردي عالی و تعهد به شیغل معلمی توجه ويژهاي شیده ،در حالی که در ايران و سیاير
کشورهاي مورد مطالعه به اين بعد مهم داوطلبان کمتر توجه شده است.
بحث و نتیجهگیری
با توجه به کمبود پژوهشهاي علمی در زمينه جذب دانشیییجوي تربيتمعلم ،انجام پژوهش تطبيقی در اين
زمينه ضروري است .با انجام پژوهشهاي تطبيقی و با بهرهگيري از تجارب کشورهاي موفق میتوان به بهبود
جذب دانشجو درنظام تربيت معلم ايران کمک شايانی نمود .پژوهش حاضر با هدف مطالعه و مقايسه تطبيقی
جذب دانشییجو در تربيت معلم کشییورهاي توسییعه يافته و در حال توسییعه به منظور داللت بر اصییالح فرايند
جذب دانشجو در نظام تربيت معلم ايران انجام شد.
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نتايج پژوهش ن شان داد که در جذب دان شجو در نظام تربيت معلم ک شورهاي مورد مطالعه بر مالکهايی نظير
دا شتن گواهينامه پايان دوره متو سطه ،دا شتن عملکرد تح صيلی مطلوب در دوره متو سطه ،قبولی در آزمون
ورودي دانشگاهها ،برخورداري از سالمت جسمانی و روانی داوطلبان ،و کسب موفقيت در مصاحبه تشخيص
صالحيت علمی ،حرفهاي و عاليق شغلی داوطلبان تاکيد شده است.
همچنين نتايج پژوهش نشییان داد که مالکها و معيارهاي جذب دانشییجو در نظام تربيت معلم کشییورهاي
فران سه ،فنالند،ا ستراليا ،چين ،مالزي ،سنگاپور ،ترکيه و ايران داراي م شابهتها و تفاوتهايی ا ست .در همه
ک شورهاي مورد مطالعه ،دا شتن گواهينامه ديپلم پايان دوره متو سطه ،دا شتن عملکرد تح صيلی مطلوب در
دوره متوسطه ،قبولی در آزمون ورودي دانشگاهها ،برخورداري از سالمت جسمانی و روانی داوطلبان ،و کسب
موفقيت در م صاحبه ت شخيص صالحيت علمی ،حرفهاي و عاليق شغلی داوطلبان از معيارهاي ا صلی جذب
دانشییجو در نظام تربيت معلم محسییوب میشییود .همچنين نتايج پژوهش حاضییر نشییان داد که در برخی از
ک شورها نظير فران سه ،چين ،مالزي و سنگاپور تربيت معلم بر عهده دان ش سراها و دان شگاههاي تربيت معلم
ا ست ولی در ک شورهاي فنالند ،ا ستراليا و ترکيه م سئوليت تربيت معلم بر عهده دان شگاهها ا ست .در ايران
تربيت معلم بر عهده دانشیییگاه هاي فرهنگيان(تربيت معلم) اسیییت .در نظام تربيت معلم ايران بومی بودن
داوطلب در کدر شته–محل از شرايط مورد نظر براي پذيرش دان شجو معلمان آمده ا ست در صورتی که در
ساير کشورهاي مورد مطالعه چنين مالکی مورد نظر مسئوالن نظام آموزشی نبوده است و همواره بر انتخاب
برترين افراد از بين داوطلبان تاکيد شییده اسییت .همچنين در نظام تربيت معلم کشییورهاي فرانسییه ،فنالند،
استراليا و سنگاپور داشتن نمرات درخشان تحصيلی در دوره متوسطه يکی از مالکهاي ورود به تربيت معلم
مح سوب می شود ،ولی در ايران دا شتن حداقل معدل کل  15در دوره متو سطه به عنوان مالک براي ورود به
دورههاي تربيت معلم لحاظ شده است .در نظام تربيتمعلم کشورهاي فرانسه ،فنالند ،استراليا  ،چين و مالزي
بر در يافت گواهي نامه صیییالح يت معلمی پس از گذراندن موفق يت آميز دروس نظري و عملی و دوره هاي
کارآموزي تاکيد شییده اسییت در صییورتی که اکنون در نظام تربيت معلم ايران دريافت گواهينامه صییالحيت
معلمی از مالکها و شرايط ورود به حرفه معلمی نمیباشد گرچه در سند تحول بنيادين آموزش و پرورش بر
اين مهم تاکيد شییده اسییت . .در کشییور فنالند در فرايند جذب دانشییجو در تربيت معلم به بعد ويژگیهاي
شخ صيتی داوطلبان نظير دا شتن شخ صيت مثبت و مهارتهاي بين فردي عالی و تعهد به شغل معلمی توجه
ويژهاي شده ،در حالی که در ايران و ساير کشورهاي مورد مطالعه به اين بعد مهم داوطلبان کمتر توجه شده
است.
بر ا ساس يافتههاي پژوهش پي شنهاد می شود در جذب دان شجو معلم در دان شگاه فرهنگيان(تربيت معلم)،
ويژگیهاي شخ صيتی داوطلبان نظير پ شتکار ،تابآوري ،مهارتهاي ميان فردي و انگيزش در فرايند م صاحبه
مورد برر سی قرار گرفته ،همچنين سالمت روانی آنها از طريق آزمونهاي روان شناختی معتبر مورد برر سی
دقيق علمی قرار گيرد .به منظور گزينش افراد اصییلح براي تربيت معلم ،بومیگزينی داوطلبان در کدرشییته-
محلهاي دانشگاه ،از منطقه آموزشی يا شهر به استان و استانهاي همجوار گسترش يابد و حداقل سه برابر
ظرفيت دان شگاه ،داوطلب براي فرايند م صاحبه معرفی شود .با توجه به تجارب موفق ک شورهاي مورد مطالعه
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در تربيتمعلم و تاکيد سیییند تحول بنيادين آموزش و پرورش ،دريافت گواهينامه صیییالحيت معلمی پس از
گذراندن موفقيتآميز دروس نظري و عملی و کارورزي توسیییط دانشیییجومعلمان به عنوان يکی از مالکها و
شرايط ورود به حرفه معلمی و استخدام قطعی مدنظر مسئوالن دانشگاه فرهنگيان و وزارت آموزش و پرورش
قرار گيرد.
منابع
آزمون ،جواد .)1394( .نظام تربيت معلم تربيت بدنی در سنگاپور .مجله رشد آموزش تربيت بدنی ،دوره
شانزدهم ،شماره .26-31 ،2
آقازاده ،احمد .)1383 (.آموزش و پرورش در کشورهاي پيشرفته صنعتی(آلمان و انگليس) .تهران :نشر روان.
الماسی ،علی محمد .)1382( .آموزش و پرورش تطبيقی ،تهران :انتشارات رشد.
دانشگاه فرهنگيان .)1391( .اساسنامه دانشگاه فرهنگيان .تهران :انتشارات دانشگاه فرهنگيان
دان شگاه فرهنگيان .)1395( .برنامه راهبردي دان شگاه فرهنگيان در افق چ شم انداز  .1404تهران :انت شارات
دانشگاه فرهنگيان
دشتی ،محمد .)1394( .تربيت معلم در ايران و جهان .رشد معلم ،دوره  ،34شماره ،1

. 28-32

سالبرگ ،پاسی .)1395( .درسهاي فنالندي .ترجمه عليرضا مقدم و طيبه سهرابی ،تهران :انتشارات مرآت
سمندري ،لطف اهلل .)1396( .مقاي سه تطبيقی نظامهاي تربيت معلم در ک شورهاي دنيا(ژاپن ،آلمان ،فران سه،
انگلسییتان ،چين ،مالزي ،آمريکا )،در پنج مؤلفه :پذيرش ،آموزش ،گزينش ،اسییتخدام ،حقوق و مزايا .مجموعه
مقاالت سومين همايش ملی تربيت معلم ،دانشگاه فرهنگيان.
سنگري ،محمود و آخش ،سلمان .)1396( .بررسی تطبيقی نحوه جذب و آمادهسازي دانشجو در مراکز
تربيت معلم کشورهاي ژاپن ،استراليا و ايران .نامه آموزش عالی ،سال  ،10شماره .32-7 ،37
شعبانی ،زهرا .)1383( .بررسی تطبيقی برنامههاي تربيت معلم در برخی از کشورهاي دنيا ،فصلنامه تعليم و
تربيت ،دوره  ،79شماره .121-159 ،3
شوراي عالی انقالب فرهنگی .) 1390(.سند تحول بنيادين آموزش وپرورش.
صافی ،احمد .)1382( .تربيت معلم در ايران ( گذشته  ،حال و آينده) .فصلنامه تعليم و تربيت  ،پژوهشکده
تعليم و تربيت ،سال هجدهم و نوزدهم  ،شماره .4
فراهانی ،عليرضا ؛ نصر اصفهانی ،احمد رضا و شريف ،سيدمصطفی .)1391( .ارزيابی شيوه هاي انتخاب
معلمان ابتدايی در نظام آموزش و پرورش کشور .نشريه علمی پژوهشی فناوري آموزش ،سال هفتم ،جلد ،7
شماره .12-2 ،1
756

. انتشارات رشد: تهران، جلد اول و دوم، آموزش وپرورش تطبيقی.)1382(. محمدعلی،فرجاد
 مقايسه اثر بخشی معلمان جذب شده از مراکز تربيت معلم و حق.)1391(. عباس، منيژه و عباسپور،گراوند
،8 سال24 شماره، فصلنامه روان شناسی تربيتی.التدريس از ديدگاه مديران مدارس راهنمايی شهر تهران
.1391 تابستان
 طراحی الگوي تضمين کيفيت فرايند آموزش و آمادهسازي دانشجومعلمان.)1397( . مهدي،نامداري پژمان
. دانشکده روانشناسی و علوم تربيتی، دانشگاه تهران، رساله دکتري.دانشگاه فرهنگيان

Bohlander, G & Snell, S. (2004). Managing human resources(13 ed). South
Western, Thomson, Corporation.
Hamranová, Anežka. (2015). Content analysis of selected Slovak educational
journals focusing on the issue of teacher´s mental health. Procedia - Social and
Behavioral Sciences,Vol. 174 ,pp 2538 – 2542.
Lawrence, Mundia.(2013). Relationship between mental health and teaching:
evidence from Brunei Trainee teachers,International Journal of mental health,
Vol.42, No.2-3,pp 73-98.
Peterson, J. (2002). Qaulities of effective teacher. Association for supervision
and curriculum Development, Alexandria, N.A.
Rikenberg, B. S, M. Ed.(2010).The relation ship between student of teachers
and classrooms. Teachers goal toward teaching ,and student rating of teachers
effectiveness. Doctoral Dissertation, southern Iliois university.
Stronge, J.(2002). Qualities of effective teacher. Association for supervision and
curriculum development, Alexandria, N.A.
Terhart، E.(2003). Teacher EduCation in Germany: Current State and new
Perspectices in Studies on Higher Education، Leland Conely Barrows. Unesco

Abstract
Comparative Comparison of Student Admissions in Teacher Education
System of, France, finish, Austeralia, China, Malaysia, sangapour, Turkey
and Iran
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The present study aims to compare and adaptation of student admission to teacher
education in developed and developing countries in order to imply improving
admission of students in the teacher education system of Iran. This research was
a comparative survey. The statistical population of this research includes all
books, theses, research reports, articles and quarterly, external databases in the
field of teacher education. Among them, a number of comparative education
books and a number of papers, thesis papers and research reports that have been
written in Iran over the last 15 years have been selected as the statistical sample
for analysis. The pattern used in this area is George Bourdy's pattern. The
adaptation units in this study were selected from developed countries of France,
Finland, Australia, and developing countries of China, Malaysia, Singapore and
Turkey. The results of the study showed that in all countries studied, having
completed the diploma of high school, passes to entrance exams, acceptance in a
scientific interview of determining the teacher's interest and competence, and
having physical and psychological health of the criteria for admission of the
student in the teacher education system Considered. Based on the results of the
study, it is suggested that student admission to teacher education at Farhangian
University, personality traits and mental health of volunteers will be evaluated
through valid psychological tests. In order to select eligible people, the
localization of volunteers from the campus, from the educational district or the
city to the province and the neighboring provinces will be expanded and at least
three the capacity of the university, the volunteer for the interview process will
be introduced.
Key word: student admission, teacher education, comparative study
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تربیت معلم و رهبری تحولگرا :به سوی نسل چهارم تئوری های رهبری
معصومه مقيمی
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چکیده
هيچ تحولی در جامعه صورت نمیگيرد مگر اينکه معلم و دستگاه تعليم و تربيت در آن نقش اساسی
ايفاد کند.مراکز تربيت معلم که مطابق سند تحول وظيفه تامين منابع انسانی از سطح ستاد تا مدرسه را بر
عهده دارند ،نيازمند بيشترين توجهات هستند و يافتن سبک رهبري که متناسب با اهداف آن باشد و به
اثربخشی منجر شود ،تالش معقولی است .اين پژوهش بر آن است تا نشان دهد تئوري رهبري تحولگرا ،حاصل
گزينشهاي موجه و بهينه بوده و ظرفيت به کارگيري در موقعيت را دارا میباشد .اين مطالعه را میتوان از
نوع پژوهش هاي هنجاري دانست .دادههاي مورد استفاده حاصل تحليل محتواي اسناد و مدارک مربوطه،
اسناد باال دستی شامل مبانی نظري سند تحول و اساسنامه دانشگاه فرهنگيان میباشد .بر اين اساس ،تاثير
رهبري تحول آفرين بر  14مقوله احصا شده تبيين گرديد و اين نتيجه حاصل شد که رهبري تحولگرا با
ويژگی هاي خا

خود سبب بهرهوري باال و مشارکت همگانی و خلق توانمندي و اقتدار جديد در مراکز تربيت

معلم میگردد ،امري که آثار مثبت آن در نسل آينده و کل جامعه تسري خواهد يافت.
واژگان کلیدی :تربيت معلم ،رهبري تحولگرا ،سند تحول ،اساسنامه دانشگاه فرهنگيان

مقدمه و طرح مسئله
با توجه به سرعت شتابنده تغييرات و تحوالت در تمامی ابعاد علمی ،اجتماعی و  ...در عصر کنونی سازمانهايی
موفق خواهند بود که در پاسخگويی به اين تحوالت حساسيت الزم برخوردار باشند .در سازمانهاي آموزشی
که الگوي کلی نهادها و موسسات موجود در جوامع محسوب میشوند توجه به موضوع تغيير و نوآوري از
اهميت بيشتري برخوردار است .از آنجا که انسانها محور هر گونه تغيير در سازمان به شمار می آيند و اين
محوريت در سازمانهاي آموزشی به لحاظ ماهيت انسانی آنها پررنگتر است ،بنابراين جهت تغيير و نوآوري
بايد بيشترين سرمايهگذاري صرف انسان شود .مراکز تربيت معلم که وظيفه تامين منابع انسانی از سطح ستاد
تا سطح مدرسه را بر عهده دارد (سند تحول  )385،1390،و امروزه از شکل سنتی خود خارج شده و به صورت
فرايندي پيوسته و ماندگار جلوهگر شده است ،سزاوارقوي ترين و بيشترين توجهات است و اين باور وجود دارد

 - 523استادیار پردیس نسیبه دانشگاه فرهنگیان تهران ،نویسنده مسئول:mmoghimi110@gmail.com :
 - 524دانشجوی دکتری -پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
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که کيفيت هر نظام آموزشی در نهايت به کيفيت معلمان آن جامعه وابسته است و هيچ کشوري نمیتواند از
سطح معلوماتش باالتر رود (فاالن.)1993،
بنابراين در جهان امروز ،تعليم و تربيت معلم از نظر منافع ملی جزء منافع سطح اول محسوب
میشود(سرکارآرانی .)1389،پويايی نظام آموزش و پرورش نيز وابسته به عوامل مختلفی از جمله داشتن
معلمانی توانمند ،خالق ،برخوردار از تعهد باال نسبت به سازمان و دلبسته به کار خود است تا در محيطی سالم
و پويا تمام توان خويش و حتی بيشتر از آن را جهت کارايی بيشتر به کار گيرند و تربيت معلم وظيفه تربيت
چنين معلمانی را برعهده دارد.
در دورانی که ضرورت ايجاد تحول بنيادين در آموزش و پرورش کشوردر عالیترين سطوح مورد تاکيد
قرار گرفته است و شاهد تدوين اسناد بسيار مهمی از جمله سند نقشه جامعه علمی کشور و سند تحول بنيادين
و  ...هستيم ،اجرايی شدن اين اسناد نکته مهمی است که بايد به طور ويژه به آن پرداخته شود.
از ويژگیهاي خا

تربيت رسمی در مبانی نظري سند تحول (

 )253تحول آفرينی و هدايت

تغييرات اجتماعی است هيچ تحولی چه مثبت ،چه منفی در جامعه صورت نمیگيرد مگر اينکه معلم و دستگاه
تعليم و تربيت در آن نقش اساسی دارد( .خامنهاي .)1384 ،بنابراين بايد تربيت رسمی را چنان سامان داد که
افراد در مقابل محيط به جاي انفعال ،توانايی تغيير در موقعيت خود و ديگران را در خويش بپرورند و اين مهم
نيازمند تربيت معلمانی است که خود واجد اين ويژگيها باشند.
هولم ( ،)2011از  5نسل رهبري نام میبرد ،نسل اول تمرکز برشخص ونسل دوم تمرکزبر تئوريهاي
رفتاري دارد.نسل سوم به موقعيت رهبري (تئوري اقتضايی وموقعيتی) می پردازد ،نسل چهارم تمرکزدارد
براينکه رهبران در مورد ارزشها چه فکر می کنند و چه انجام می دهند؟(رهبري اخالقی ،رهبري
خدمتگزاروتحول آفرين)ونسل پنجم رهبري معنوي.
با تعميق در مطالعه و بررسی تئوريهاي رهبري ،تئوري رهبري تحولگرا ،قرابت زيادي با اهداف و
وظايف مراکز تربيت معلم و به طور خا

دانشگاه فرهنگيان دارد .با توجه به اينکه کيفيت فعاليت سازمان ،از

ابزار نيل به اثربخشی سازمانی است يافتن سبک رهبري که متناسب با اهداف تربيت معلم بوده و به اثربخشی
منجر شود کار و تالشی ضروري است .
اين پژوهش بر آن است تاثير و ارتباط ابعاد تئوري رهبري تحولگرا را با آنچه در تربيت معلم به دنبال
آن هستيم بررسی و تبيين نمايد و به اين سوال پاسخ گويد که رهبري تحولگرا چه تاثيري در دستيابی به
اهداف مراکز تربيت معلم و تربيت معلمان شايسته و در سطح تراز جمهوري اسالمی ايران دارد؟
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
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رهبري فرايند نفوذ در ديگران است به گونهاي که آنها با اشتياق و جديت در دستيابی به اهداف سازمانی
تالش نمايند .رهبران میتوانند با القاي حس افتخار ،اعتقاد و احترام به کارکنان ،تعريف ماموريت مشخص،
ارائه الگوي مناسب به آنها در کنار ارتقاي فرهنگ خطرپذيري ،تاکيد بر احساسات کارکنان وتوجه به خواست
ونياز آنها زمينه را براي افزايش رفتار نوآورانه فراهم سازنند.
رهبري تحولگرا بخشی از پارادايم جديد رهبري است و بيانگر فرايندي است که افراد را متحول
میکند و با ارزشها ،خصيصههاي اخالقی و اهداف بلند مدت در ارتباط است (دوهورتی و دانيلچوک،1996 ،
.)258
اوشاگيمی ( )2004معتقد است که اصطالح رهبري تحولگرا براي اولين بار توسط دانتون ( )1973به کار رفت
اما تا زمانی که کالسيکها به وسيله برنز آن را به کار نبردند مشهور نشد.
تئوري رهبري تحولگرا توسط برتر ( ،)1978به منظور تمايز بين آن دسته از رهبرانی که روابط قوي
و انگيزشی با زيردستان و پيروان برقرار میکنند و آن دسته که به طور گستردهاي متمرکز بر مبادله يا تعامل
براي ايجاد نتايجاند به وجود آمد (جنگ و همکاران .)570 ،2009 ،ايده برنز توسط باس و آوليو ( )1985توسعه
داده شد و ابعاد آن شامل نفوذ آرمانی (کاريز ماتيک) ،مالحظات فردي ،ترغيب ذهنی و انگيزش الهامبخش
تعيين شد.
رهبران تحولآفرين ،خوشبينی جاذبه هوش و بسياري از توانايیهايی شخصی را به کار میگيرند تا آرمانهاي
ديگران را ارتقا دهند و افراد و سازمان را به سمت باالتري از عملکرد انتقال دهند ()Manning , 2003
در بررسی پيشينه تجربی ،پژوهشهاي متعددي در خصو

تاثير مثبت رهبري تحولگرا بر متغيرهاي

سازمانی مرتبط با اثربخشی صورت گرفته است که قرابت نزديکی هم با اهداف و وظايف مراکزتربيت معلم
دارد.
اسالمی الوارسی و همکاران ( )1395پژوهشی با هدف بررسی رابطه سبک رهبري تحولگرا با مبانی
سازمانی در دفتر مرکزي جهاد دانشگاهی انجام دادهاند .پژوهش از نظر هدف ،کاربردي و نحوه گردآوري دادهها
توصيفی و از نوع همبستگی است .ابزارتحقيق پرسشنامه رهبري و تعالی سازمانی بوده است و به اين نتيجه
رسيدند که رابطه سبک رهبري تحولگرا و متغيرتعالی سازمانی با  %99اطمينان ثابت میشود.
اکرادي و همکاران ( )1394نيز در پژوهشی مشابه که جامعه آماري آن ادارات آموزش و پرورش استان
زنجان میباشد ،به اين نتيجه رسيدند که ارتباط مثبت بين ابعاد پنجگانه رهبري تحولگرا و متغيرتعالی
سازمانی تائيد میشود.
حکاک و همکاران ( ،)1395پژوهش تحليل اثر رهبري تحولگرا در رفتار نوآورانه و توسعه کارآفرينی
به منظور ايجاد شايستگیهاي سازمانی پايدار را به روش توصيفی -پيمايشی در کارکنان سازمان تامين
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اجتماعی خرمآباد انجام دادهاند و به اين نتيجه رسيدهاند که سازمان میتواند با بهرهگيري از سبک رهبري
تحولگرا زمينه رفتارهاي نوآورانه و کارآفرينانه را به منظور نيل به شايستگیهاي پايدار فراهم آورد.
ميرکمالی و همکاران ( ،)1392در پژوهش توصيفی همبستگی به بررسی رابطه سبک رهبري تحولگرا
با خالقيت معلمان پرداختهاند و با توجه به نتايج آزمون همبستگی پيرسون دريافتند که بين رهبري
تحولآفرين و ابعاد آن (ترغيب ذهنی ،نفوذ آرمانی ،مالحظه فردي و انگيزش الهام بخش) با خالقيت سازمانی
رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.
مهرمحمدي ( )1392نيز الگوي اجراي مشارکتی برنامه درسی تربيت معلم را به عنوان راهبرد تحول
براي تربيت معلم ايران معرفی مینمايد.
يانگ ( )2014به بررسی تاثير سبک رهبري براعتماد و رضايت شغلی میپردازد .سه پرسشنامه
رفتارهاي رهبري تحولآميز ،ميزان اعتماد رهبري و رضايتمندي شغلی را  341پرسنل از چهار شرکت بيمه
تکميل کردند .مدلسازي معادالت ساختاري نشان داد که اثر رهبري تحولگرا بر رضايت شغلی به وسيله
اعتماد رهبري متاثر میشود.
براون و همکاران ( ،)2013از طريق تجزيه تحليل چند سطحی روابط بين رهبري تحولگرا ،اعتماد
به سرپرست و تيم ،رضايت شغلی و عملکرد تيم را سنجيدهاند .پژوهش در نمونهاي از  360کارمند از  32تيم
آموزشی انجام شده است و به اين نتيجه رسيده است که رهبري تحولگرا با رضايت شغلی پيروان در سطح
فردي و تيمی و عملکرد تيم رابطه مثبت دارد .مجموع بررسیهاي انجام شده که به بخشی از آنها اشاره گرديد
نشان دهنده تاثير مثبت رهبري تحولآفرين بر متغيرهايی نظير خالقيت ،نوآوري ،عملکرد باال ،رضايت شغلی
و تعالی سازمانی و  ...میباشد.

روششناسی پژوهش
از حيث روش شنا سی اين مطالعه را میتوان مبتنی بر آنچه پژوهش هنجاري شناخته شده ا ست،
دانسییت .پژوهش هنجاري عالئقی همچون فراخ انديشییی به جاي محدود نگريسییتن ،ترکيب به جاي تحليل
صرف و به پيش راندن به جاي انتقاد را نيز متجلی میسازد (شورت227 ،1991 ،به نقل ازمهرمحمدي.)1392
اين پژوهش نيز در صییدد اسییت نشییان دهد تئوري رهبري تحولگرا حامل گزينشهاي موجه و بهينه بوده و
ظرفيت به کارگيري در موقعيت را دارا میباشیید .دادههاي مورد اسییتفاده حاصییل تحليل محتواي اسییناد و
مدارک مربوطه ،اسناد باالدستی شامل سند تحول بنيادين و اساسنامه دانشگاه فرهنگيان ،میباشد .مهمترين
متغيرهاي مرتبط با مراکز تربيت معلم و در ارتباط با اهداف و وظايف آنها شنا سايی ،سپس با ابعاد مختلف
رهبري تحولگرا تطبيق داده شده و مناسبت آنها تبيين میگردد.
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دومين هدف از اهداف دانشگاه فرهنگيان که در اساسنامه دانشگاه آمده است عبارت است از توانمندسازي و
تربيت منابع انسانی و ارتقاي شايستگیهاي عمومی ،تخصصی و حرفهاي با تاکيد بر پرورش انسانهاي متقی،
کارآفرين ،خودباور ،خالق و ...
خالقيت از مهمترين عوامل موفقيت سییازمان بوده و يک مزيت رقابتی به شییمار میرود که میتواند
در سیییايه رهبري تحول آفرين پديدار گردد .مراکز تربيت معلم نياز به افراد خالق و نوآور دارند چرا که اين
مراکز نقش ب سيار مهمی را به لحاظ تعليم و تربيت نيروي ان سانی متعهد و کارآمد براي پرورش ن سل آينده
ايفا مینمايند.
پژوهشیییهاي متعددي ازتباط مثبت و معنادار رهبري تحول آفرين و خالقيت کارکنان را به اثبات
رسیییانده اسیییت از جمله رسیییتمی ( ،)1390تابلی و همکاران ( ،)1390الزواره ( ،)2011هاک و همکاران
(.)2010ازآنجا که رهبران تحولی رابطه حمايتی قوي با کارکنان دارند واز کارآنها حمايت می کنند،پيروان به
هماهنگ شدن با اهداف سازمان مشتاق می شوند واعتماد بين رهبر وپيرو به وجود می آيد ودرنتيجه پيروان
تالش می کنندکارهاي خود را از راه جديدي انجام دهند وخالقيت افزايش يابد.
 -2تاثیر رهبری تحولگرا در توانمندسازی و ارتقای شایستگی و تقویت خودباوری
برتر ( )1978رهبري تحولآفرين را به عنوان فرايندي میداند که رهبران و پيروان يکديگر را توانمند کرده تا
به سطح بااليی از انگيزش و روحيه برسند (به نقل از الحسينی.)2006 ،
ميرکمالی ( ،)1385معتقد ا ست در رهبري تحولی ،رهبر ،عالئق و منافع پيروان را تو سعه میدهد و
در آنها احساس آگاهی و پذيرش نسبت به اهداف و ماموريتها به وجود میآورد.
کانگر ( ،)1989ابعد رهبري تحول آفرين را توانمندسییازي ديگران ،ايجاد ارتباطات موثر ،ترويج تعهد
و اعتمادسییازي درک موقعيت و طراحی ديدگاه میداند .از ديدگاه کوزز و پوسیینر ( )1995نيز توانمندسییازي
ديگران از ابعاد رهبري تحولآفرين میباشد .توانمندسازي کارکنان ،شايستگی را نيز ارتقا میدهد و احساس
شییايسییتگی را به دنبال دارد توماس و ولسییتموس ( ،)1990اسییپريتزر ( ،)1995ميشییرا ( ،)1999احسییاس
شاي ستگی را از ابعاد توانمند سازي میدانند .وقتی افراد توانمند می شوند ،اح ساس خودکارآمدي میکنند .نه
تنها احساس شايستگی بلکه احساس اطمينان میکنند که میتوانند کار را با کفايت انجام دهند.
 -3تاثیر رهبری تحولگرا در تحول و نوآوری ،تغییر و اصالح روشها و برنامهها و انعطاف
رهبران تحولگرا میتوانند با القاي حس افتخار ،اعتقاد و احترام به کارکنان ،تعريف ماموريت مشییخص وارائه
الگوي منا سب به آنها در کنار ارتقاي فرهنگ خطرپذيري ،تاکيد براح سا سات کارکنان و توجه به خوا ست و
نياز آنها ،زمينه را براي افزايش رفتار نوآورانه فراهم سیییازند .يک رهبر تحولگرا ،تغير را در کل سیییازمان القا
کرده و چشماندازي براي مديران و کارکنان خلق میکند (مطلبی اصل.)1386 ،
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چهارمين هدفی که در ا سا سنامه دان شگاه فرهنگيان به آن ا شاره شده ا ست عبارت ا ست از ايجاد
تحول و نوآوري در تربيت معلم کشور و تغيير ،اصالح و ارتقاي روشها و برنامههاي آموزشی و پژوهشی تربيت
معلم .در مبانی نظري سند تحول (

 )389آمده است که برنامههاي آماده سازي مربيان بايد از انعطاف الزم

برخوردار و امکان دسیییتيابی و توسیییه هويت حرفهاي مبتنی برنظام معيار اسیییالمی را براي يکايک مربيان
متناسب تفاوتهاي فردي و  ...فراهم نمايد.
تغيير و نوآوري در سییازمان آموزشییی نياز به تحول باورها دارد و اسییاسییاً ماهيت کار آموزش تغيير
ا ست.رهبرانی با سبک رهبري تحولگرا با ا ستفاده از ترغيب ذهنی پيروان شان و تحريک افکار نوآور آنان جو
سازمانی انعطافپذيري را به وجود میآورند که اح ساس کارکنان را به چالش ک شيده و آنها را وا میدارد که
در جستجوي ديدگاههاي جديد نوآورانه در شغلشان باشند (گموسولوگو و يسلو)468 ،2009 ،
 -4تاثیر رهبری تحولگرا در ایجاد گشودگی مداوم در برابر تجربیات جدیدو توسعه هویت
هامفريز ( ،)2005بيان میدارد که رهبران تحولگرا داليلی را براي پيروان خود ارائه میدهند تا ادراک خودشان
را نسبت به انجام اعمال و ارزشها و نگرشهاي خودشان تغيير دهند و جريانی از ايدههاي جديد و چالش
برانگيز براي زيردستان فراهم میکنند .پيروان را تحريک میکنند که درباره راههاي جديد فکر کنند .رهبران
تحولی می توانند از طريق تشويق پيروان خود به انتقادي فکر کردن باعث شوند که آنها رويکردهاي جديدي
براي حل مسئله جستجو کنند .همچنين اين رهبران ضمن توجه به نيازهاي مختلف پيروان ،آنها را شناسايی
کرده و از اين طريق پتانسيل پيروان را افزايش میدهند (بونو و جوج.)2003 ،
 -5تاثیر بر یکی شدن خود و فرایند درك و اصالح موقعیت
رهبران تحولآفرين اطالعات مهمی راجع به ماموريت ،اهداف و استراتژي ارائه میدهند .اين مسئله کارکنان
را نسبت به اهميت و ارزش شغلی آنان و اينکه چگونه به موفقيت سازمان خود کمک میکنند ،آگاهی میسازد.
(حسن پور و همکاران) زمانی که کارکنان درک صحيحی از اينکه سازمان در کجا قرار دارد و چگونه وظايف
آنها به موقعيت سازان کمک میکنند داشته باشند ،انتظار میرود اين امر به يکی شدن اهداف فرد و سازمان
و درک و اصالح موقنعيت منجر شود.
 -6تاثیر رهبری تحولگرا بر یادگیری خودآغازگر و خود ارزیابی
يکی از رويکردهاي زير نظام تربيت معلم ،توجه به موقعيت اسییت که نيازمند يادگيري خود آغازگر و ارزيابی
مداوم عملکرد خود براساس نظام معيار اسالمی است.
رهبري تحولگرا نيز زمانی شکل میگيرد که رهبر ،عالئق کارکنانش را ارتقا و توسعه بخشد ،آگاهی
و پذيرش براي ماموريت و مق صد گروه را ايجاد کند و کارکنان را به ديدن فرا سوي منافع خويش براي منفع
گروه برانگيزاند (سیییتونه و همکاران )9 ،2003 ،و در تعريفی ديگر رهبري تحولگرا پيروان را براي باال بردن
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سطح خالقيت فردي و خود شکوفايی براي ب سط عاليق تيمی ،گروهی و سازمانی و جاممعه ت شويق و کمک
میکند ( يانمارنيوو همکاران)887 ،2005 ،
 -7تاثیر رهبری تحولگرا در برخورداری از هیات علمی و مدیران آراسییته به فضییائل اخالقی
اسالمی ،عامل به عمل صالح و تعالیجو
رهبر تحولگرا چشم اندازي را به شيوهاي جذب و روشن شکل میدهد و چگونگی رسيدن به آن چشمانداز
را بيان میکند (بنابراين تعالی جوسیییت) ،با اعتماد به نفس و خوشبينی عمل میکند و اين اطمينان را به
کارکنان نيز انتقال میدهد ،ارزشها را با اقدامات نمادين تاکيد میکند ،با الگو بودن هدايت میکند و کارکنان
را براي ر سيدن به چ شم انداز توانمند می سازد ،در واقع اين عامل زمانی رخ میدهد که رهبر به پيروان خود
در راسییتاي رسییيدن به نيازهاي مطلوبشییان خدمت میکند و در جهت توسییعه بالقوه افراد تالش میکند
(هوروتيز و همکاران)54 ،2008 ،
بنابراين رهبر تحولگرا ،داراي ويژگیهاي اخالقی مثبت اسییت و چون خود نقش الگويی ايفا میکند
بنابراين بايد عامل به عمل با شد .چرا که رهبري تحولآفرين از طريق گفتار و کردارش تحول ايجاد میکند و
نفوذ فراوانی در ميان پيروانش دارد.

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضیییر با هدف بررسیییی تاثير و ارتباط رهبري تحولآفرين و اهداف و وظايف و رويکردهاي مراکز
تربيت معلم صورت گرفت .ابتدا ا سا سنامه دان شگاه فرهنگيان و مبانی نظري سند تحول بنيادين آموزش و
پرورش به عنوان جامعه آماري پژوهش مورد مداقه و برر سی قرار گرفت و برا ساس آن  14کد اح صا گرديد.
سپس با رجوع به مبانی نظري و پژوهشهاي صورت گرفته مرتبط با سبک رهبري تحول آفرين ارتباط و تاثير
رهبري تحولگرا با موارد ذکر شیییده تبيين گرديد .نتايج ،حاکی از آن اسیییت که ابعاد رهبري تحولگرا در
تمامی مقولههاي احصا شده نقش آفرينی میکند.
رهبران تحولآفرين در صییددند تا با خلق ايدهها و چش یماندازه هاي جديد ،مسییير تازهاي از رشیید و
شیییکوفايی را فرا روي سیییازمان قرار دهند و اين براي مراکز تربيت معلم که نيازمند نوآوري و تغيير و تحول
ا ست ب سيار حائز اهميت ا ست .همچنين آنها با ايجاد تعهد و ا شتياق وافر در بين مديران و کارکنان ،اع ضاي
سازمان را براي ايجاد تغييرات بنيادين و تحول در ارکان و شالوده سازمان به منظور کسب توانمنديهاي الزم
جهت حرکت در مسير جديد و فتح قلههاي باالتر عملکرد آرمانی بسيج نمايند (سنجقی.)1380 ،
در بعد مالحظه فردي ،رهبر تحولگرا به تفاوتهاي فردي پيروان اهميت میدهد و به منظور مراوده
با افراد براي رشیید و توسییعه توانايیهاي آنها وقت صییرف میکند .اين عامل در برگيرنده مراتب دلسییوزي و
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توجه جدي به خوا ستههاي پيروان و تالش به منظور ر شد و شکوفايی هر چه

بيشتر آنان است (نوردوس 2001به نقل از قادري )1388 ،اين ويژگی در مراکز تعليم و تربيت و به خصو
تربيت معلم بسيار جدي و ضروري است.
در مجموع ،بايد گفت از مزاياي رهبري تحولگرا امکان تلفيق با ديگر سییبکهاي رهبري اسییت که
امتياز مهمی محسیییوب میشیییود .رهبر تحولگرا با ويژگيهايی همجون ،ارتقاي انگيزه کارکنان به طريق
آگاهسییازي و ترسییيم شییفاف از اهداف و ماموريت سییازمان ،الهام بخش بودن از طريق گفتار و رفتار ،توجه به
ميزان ارزش آفرينی پس از تحول ،دارا بودن د يدي فراتر از هن جار هاي موجود و درک عميق از تحوالت
محيطی ،توجه به اح سا سات و عواطف و افزايش هوش عاطفی خود و ديگران و نهايتاً نفوذ مطلوب بر ديگران
باعث بهرهروي باال و مشیییارکت همگانی و خلق توانمندي و اقتدار جديد وراي توانمنديهاي قبلی سیییازمان
می شود .امري که اگر در مراکز تربيت معلم به وقوع بپيوندد آثار مثبت آن در نسل آينده و کل جامعه تسري
خواهد يافت.

منابع:
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