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 ايران در معلم تربيت سال يكصدمين بزرگداشت همايش ملی

 ديروز، امروز، فردا  :  تربيت معلم ايران

 مقدمه

شودن  شكوفايي وگ سيدن به تعالي،  ست معلمان آن، و ر سعه و تحول هر جامعه اي در د كليد تو

سال جاري مقار ست.  ضمن توجه ويژه به جايگاه و نقش حياتي آنان ا شرفت، مت ن با درهاي پي

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 

هاي مردان و زنان سترگ انديشي است كه دل در گرو اعتالي فرهنگ و ادب ها و مجاهدتتالش

اده و سر به آسمان علم و دانش سائيده اند. دانشگاه فرهنگيان با همراهي پژوهشگاه ايران زمين نه

عالي كشتتوردر ن ر دارد به مناستتيت  مطالعات آموزش و پرورشتتو مراكزپژوهشتتي و آموزش

ستان اين آب و خاك و با الهام از رهنمودهاي  شتكار فرهنگ دو سال تالش و پ صد  شت  بزرگدا

سالمي  سال رهير مع م انقالب ا شگاه فرهنگيان در طليعه  سييه دان سيت به 1397در پرديس ن ، ن

اردييهشتتت ماه ستتال  در فردا ، امروز ديروز،: ايران معلم تربيت برگزاري همايش ملي با عنوان

سال تربيت معلم در ايران، اقدام  1398 صدمين  شت يك ستاد گراميدا و در چارچوب برنامه هاي 

تواند فراروي برنامه ريزان ن ام تربيت معلم قرار گيرد تا با  نمايد. دستتتاوردهاي اين همايش مي

 توجه به شرايط خاص كشور، زمينه هاي ايجاد تحول در ن ام آموزش و پرورش را فراهم نمايند.

 1398 ارديبهشت 14و  13 تاریخ برگزاری همایش:

 هاي صدا و سيماتهران، سالن همايش  محل همایش:

د کريمی، استاديار روانشناسی تربيتی، عضو هيات علمی پژوهشگاه دکتر فرها دبیر علمی همایش:

  مطالعات آموزش و پرورش
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دانشگاه تربيت  -دانشگاه فرهنگيان -دانشگاه بيرجند -دانشگاه عالمه طباطبايی مشارکت کننده:

انجمن    -سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشی -عالی آموزش و پرورش شوراي-دبير شهيد رجايی

 انی تاريخاير

 

 

 اعضای شورای سیاست گذاری :

 دکتر حسين خنيفر، رئيس دانشگاه فرهنگيان -1

 دکتر  فرهاد کريمی، رئيس پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش و پرورش -2

 دکتر علی اکبر طاهر نيا، معاون پژوهشی دانشگاه فرهنگيان -3

 استاد احمد صافی، مشاور محترم وزير آموزش و پرورش -4

 کل پژوهشی دانشگاه فرهنگياندکتر موسوي، مدير -5

 دکتر مرتضی نظري، مشاور محترم  وزير آموزش و پرورش -6

 دکتر اکبر فرجی ارمکی، جمعيت توسعه علمی ايران -7

 *پس از برگزاری همایش، انتشار فایل تمام متن مقاالت در وب سایت پایگاه استنادی جهان اسالم بالمانع است.  
صد سال تربيت معلم در ايران و ارائه  ستند سازي تجاربواکاوي، شناخت و مهدف غایی همایش: 

 راهکارهايی به منظور اصالح و بهبود وضعيت آن 

 اهداف جزيی:

 هاي آنگفتمان سازي درباره تربيت معلم و چالش 

 سير تکوينی تربيت معلم ايران  الگوهاي تحول و واکاوي و شناخت 

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

 فرادستی و مبنايی

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

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

 يکصد سال گذشته

  :ضوعات همایشمحور ها و مو

 سير تحولی فلسفه تربيت معلم در ايران -1

 سير تاريخی ساختار تربيت معلم -2

 سطح صالحيت هاي منابع انسانی)مدرسان، اعضاي هيات علمی و مديران مراکز تربيت معلم( -3

 چگونگی تامين و مديريت منابع مالی مراکز تربيت معلم -4

 وضعيت فضا و تجهيزات مراکز تربيت معلم -5

 ررات،آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مراکز تربيت معلمقوانين و مق -6

 راهبري و مديريت در مراکز تربيت معلم  -7

 سير تاريخی برنامه هاي درسی ،تربيتی و آموزشی مراکز تربيت معلم -8

 چگونگی جذب، تامين، نگهداشت و ارتقاي معلمان   -9

 نظارت و ارزشيابی دانشجو معلمان در دوران تحصيل -10

 جهان در معلم تربيت –نظام تربيت معلم)نگاهی به فرداي تربيت معلم آينده پژوهی در  -11

 (امروز

عوامل محيطی موثر در تربيت معلم ايران)با نگاهی به شرايط سياسی، اجتماعی، فرهنگی،  -12

      اقتصادي(

 

 

 اعضای کمیته علمی همایش:       

 رنامه ريزي آموزشیحجت االسالم و المسلمين  دکتر علی ذوعلم رئيس سازمان پژوهش و ب 

 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 

 رزمیدکتر هادي کرامتی، دانشگاه خوا 

  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 

 ريزي آموزشیدکتر فاطمه رمضانی، سازمان پژوهش و برنامه 

 دکتر ابوالفضل بختياري، دانشگاه فرهنگيان 

  آهنچيان، دانشگاه فردوسی مشهددکتر محمدرضا 

  شهيد رجايیتربيت دبير دکتر محمدرضا امام جمعه، دانشگاه 

 شهيد رجايیتربيت دبير دانشگاه  دکتر بهرام صالح صدق پور 

 شهيد رجايیتربيت دبير دانشگاه  دکتر عليرضا عصاره 

 دکتر احمد عابدينی، شوراي عالی آموزش و پرورش 

 يرازدکتر بابک شمشيري، دانشگاه ش 

 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 

 جی ارمکی،جمعيت توسعه علمی ايراندکتر اکبر فر 

 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 

  بيرجنددکتر حسين شکوهی فرد دانشگاه 

 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 

 دانشگاه فرهنگياندکتر يداهلل آزادي، 

 دانشگاه فرهنگيانازيدکتر اسد حج، 

 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 

 و پرورش دکتر مسلم عين الدين پرتو، پژوهشگاه مطالعات آموزش 
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 ه هایمدل معادالت ساختاری عوامل مؤثر بر بهسازی برنام

 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

 زاد اسالمی واحد نراق،ايرانپريسا عزيزي،کارشناسی ارشد مديريت دولتی،دانشگاه آ

 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 

. جامعه آماري اين تحقيق شامل همبستگی بوده است-تجربه سازي بوده است. روش تحقيق، توصيفی

بوده است. شيوه نمونه گيري  1397-98کليه معلمان دوره متوسطه شهرستان دليجان در سال تحصيلی 

نفر يوده است. ابزار تحقيق  سه دسته پرسشنامه بوده که عبارتنداز: پرسشنامه  80تصادفی ساده به تعداد 

موزشی دانشجو معلمان با تأکيد بر تجربه سازي ، محقق ساخته عوامل مؤثر بر بهسازي برنامه هاي آ

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 

به گام و معادالت ساختاري( استفاده شده است. بطور کلی  همبستگی پيرسون، رگرسيون چندگانه گام

برنامه  هاي درسی مورد بين عوامل بهسازي برنامه هاي آموزشی دانشجو معلمان) نتايج تحقيق نشان داد،

تعاملی، يادگرفته شده، نهادينه شده( و بهسازي برنامه هاي آموزشی ادراک شده  در سطح  نهفته، انتظار،

05/0>Pاداري وجود دارد. نيز نتايج نشان داد، بهبود نگرش، رابطه عوامل مؤثر بر بهسازي برنامه رابطه معن

واسطه گري  P<05/0هاي آموزشی دانشجو معلمان را با بهسازي برنامه هاي آموزشی ادراک شده در سطح 

   می کند.

 کلیدواژه ها

 بهسازي برنامه هاي آموزشی، دانشجو معلمان، تجربه سازي

 

 

 

 

 

 مقدمه

يادگيري وابسته به -کارآيی  دانشجو معلمان پس از ورود به آموزش و پرورش و فرايندهاي ياددهی

تجاربی بوده که در دوران آموزشی خود طی کرده اند. در صورتی که برنامه هاي آموزشی دانشجو معلمان 

تابی بر اساس آموزش نظري و تئوريکی طراحی شده شوند و صرفاً مبتنی بر يک سري محفوظات ک

استوار باشد، آمادگی آنها را براي ورود به کالس براي تدريس به دانش آموزان تضعيف می 

(. اين در حالی است که رشته معلمی به مانند رشته 1389گرگري، بدريلملکی، يوسف و عبداکند)

نها براي پزشکی است که هر اندازه در دوره آموزشی بيشتر واحد عملی و بالينی بگذارنند، ميزان تجربه آ

-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 

هر اندازه فرد با  (. يعنی1377نظر می رسد. تجربه عبارت است از تعامل فرد با محيط)شريعتمداري،

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 

بدست می آورند. تجربه دانش  در واقع دانش عملی است که افراد در دنياي واقعی و خارج از کالس
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نانوشته اي است که در کتاب و کالس بطور مستقيم قابل دستيابی نبوده و در طی فرايندها و گذشت 

داند تا جايی که را بسيار حايز اهميت می« تجربه»و « حس»سينا ابن زمان براي فرد فراهم می شود.

هاي بشري بر حس اين باور است که بيشتر معرفتنامند. وي بر گرا میگرا و تجربهبرخی حتی او را حس

هاي حسی زمينة رشد و شکوفايی توانايی عقالنی انسان را فراهم مبتنی است و معارف و تجربه

(. برنامه درسی بايد بستري براي کسب تجربه باشد. در چنين حالتی فراگيران 1395آورد)کارآمد،می

ی برخورد کرده و بر اساس عالئق و نيازهاي خود به يادگيري فرصت می يابند تا با دنياي واقعی بطور عمل

گرا داند تا جايی که برخی حتی او را حسرا بسيار حايز اهميت می« تجربه»و « حس»سينا . ابنبپردازند

هاي بشري بر حس مبتنی است و معارف و نامند. وي بر اين باور است که بيشتر معرفتگرا میو تجربه

(. برنامه 1395آورد)کارآمد،مينة رشد و شکوفايی توانايی عقالنی انسان را فراهم میهاي حسی زتجربه

درسی بايد بستري براي کسب تجربه باشد. در چنين حالتی دانش آموزان فرصت می يابند تا با دنياي 

« حس»سينا ابن واقعی بطور عملی برخورد کرده و بر اساس عالئق و نيازهاي خود به يادگيري بپردازند.

نامند. وي گرا میگرا و تجربهداند تا جايی که برخی حتی او را حسرا بسيار حايز اهميت می« تجربه»و 

هاي حسی زمينة هاي بشري بر حس مبتنی است و معارف و تجربهبر اين باور است که بيشتر معرفت

مه درسی بايد بستري براي (. برنا1395آورد)کارآمد،رشد و شکوفايی توانايی عقالنی انسان را فراهم می

کسب تجربه باشد. در چنين حالتی دانش آموزان فرصت می يابند تا با دنياي واقعی بطور عملی برخورد 

آموزش بايد عملی باشد تا يادگيري  روش. کرده و بر اساس عالئق و نيازهاي خود به يادگيري بپردازند

( معتقد 1993)1(، شون1394و همکاران)(. به نقل از داودي 1380)ترجمه شکوهی،را تعميق بخشد

نتايج تحقيق  بهترين راه براي داشتن يک تحصيل حرفه اي و پيشرفته است.هاي کارورزي  دورهاست که 

با صالحيت هاي  زهاي درسی مراکه برنامن، از ديدگاه مدرسا ( نشان داد،1389)و بدري  لملکیعبدا

نگرشی و کل صالحيت ها تناسب ندارند. مسئله  دانشی تناسب دارد ولی  با صالحيت هاي مهارتی و

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

يت تحصيلی دانش آموخته گان را تحت برنامه آموزشی مبتنی بر تجربه منجر به خالقيت شده و کيف

 ين تحقيق بر اساس نظريه ذيل استوار است:(.ا1392تأثير قرار می دهد)حجازي و حسينی مقدم،

  شده برنامه درسی تجربهنظريه  

                                                            
1 . Schon 
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فراگيران بر مبناي عالئق و ارزشها، تواناييها و همچنين تجارب قبلی خود، در کالين معتقد است که 

دهند. اين فرايند  کنند و از خود واکنش نشان می شود، انتخاب می ان ارائه میقبال آنچه که به ايش

فرد و تا حدودي شخصی براي هر يک از ه اي منحصر ب انتخابی و واکنشی منجر به پيدايش برنامه

شده  برنامه درسی به عنوان تجربه زيست .شود شود که برنامه درسی تجربی ناميده می دانشجويان می

آموزان و معلمان آن را  شده و دانش از دنياي واقعی در برنامه درسی به عنوان آنچه زيستعبارت است 

آموزان، که داراي عالئق،  اند. يعنی، زندگی کردن و تماس رو در رو با تک تک دانش تجربه کرده

اي هستند. در واقع، اين همان چيزي است که در  فرد و ويژهه هاي منحصر ب ها و ويژگی توانمندي

(. به نقل از کشتی آراي و 1388)کشتی آراي و همکاران،برنامه درسی مورد غفلت قرار گرفته است

داراي اين  شده ارائه شده توسط فتحی واجارگاه و زيميتات الگوي برنامه درسی تجربه (،1388همکاران)

برنامه درسی ياد  ، 3برنامه درسی تعاملی ، 2برنامه درسی نهفته، 1برنامه درسی مورد انتظار سطوح است:

تجربه مفهومی اساسی در برنامه درسی کارورزي است و  .5برنامه درسی نهادينه شده ، 4گرفته شده

دانشجو معلمان سفر خود را با يادگيري از تجربه آغاز می کنند وشرط برنامه درسی کارورزي اين است 

براي آنها فراهم نمايد) آل  که  فرصت هاي براي تجربه ورزي  در محيط هاي واقعی  کالس و مدرسه

( برنامه هاي آموزشی بايد براي فراگيران تجربه ساز باشد و از 1382(.بنا به نظرديويی)1395حسينی،

اينرو پل ارتباطی بين محيطه آموزشی و جامعه بايد توسط مربيان و مسؤالن آموزشی برقرار شود. با 

فتار دانش آموزان را براي کارآين شده برنامه ريزي استفاده از الگوي برنامه درسی تجربه شده می توان ر

تجربه به تعبير آيزنر از طريق ديدن و شنيدن براي افراد ميسر می شود تا به خوبی نبييند و نشوند و  کرد.

تفسير و تأويل نکنند، تجربه ميسر نمی شود. حتی آيزنر معتقد است که تجربه  با شرکت همدالنه در روايت 

(. به بيان وي مدرسه با تجربه قابل ديدن می شود. جنا نکه شوآب به 1988می شود)آيزنر،ها قابل دسترس 

متخصصان برنامه ريزي درسی توصيه می کند که  به جاي صرف تمام انرژي خود در نظري، بخش اعظم 

بهبود انرژي خود را به  سوي عملی گسيل کنيد زيرا بايد بفهميد در مدرسه چه می گذرد تا بتوانيد در آن 

يادگيري -(.  برنامه آموزشی تجربی، فراگيران را درگير فرايندهاي ياددهی1395ايجاد کنيد) آل حسينی،

نتايج تحقيق کريمی و  (.1393کرده و نگرش آنها بهبود بخشيده و توسعه می دهد)مردانشاهی و آقاجانی،

بر اساس  ن اثرگذار است.( نشان داد، برنامه هاي آموزشی بر شخصيت و نگرش فراگيرا2015همکاران)

 مطالعات ياد شده، شکل مدل مفهومی تحقيق به صورت ذيل است:

 

                                                            
1 . Expected curriculum 
2 . Concealed curriculum 
3 . Interactive curriculum 
4 . Learned curriculum 
5 . Institutionalized curriculum 
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. مدل مفهومی تحقيق در رابطه عوامل مؤثر بر بهسازي برنامه هاي آموزشی دانشجو معلمان با  1شکل 

 بهسازي برنامه هاي آموزشی ادراک شده با واسطه گري بهبود نگرش به تدريس

 قفرضیه های تحقی

تعاملی،  نهفته، برنامه  هاي درسی مورد انتظار،بين عوامل بهسازي برنامه هاي آموزشی دانشجو معلمان)

 يادگرفته شده، نهادينه شده( و بهسازي برنامه هاي آموزشی ادراک شده رابطه معناداري وجود دارد.

را با بهسازي برنامه هاي  بهبود نگرش، رابطه عوامل مؤثر بر بهسازي برنامه هاي آموزشی دانشجو معلمان

 آموزشی ادراک شده واسطه گري می کند.  

 روش تحقیق

همبستگی بوده است. جامعه آماري اين تحقيق شامل کليه معلمان دوره -روش تحقيق، توصيفی 

بوده است. شيوه نمونه گيري تصادفی ساده به  1397-98متوسطه شهرستان دليجان در سال تحصيلی 

 %48است. ويژگی هاي جمعيت شناختی نمونه مورد مطالعه بدين قرار بوده است: نفر يوده  80تعداد 

در ساير رشته ها تحصيل کرده اند.  %44در رشته هاي علوم انسانی و  %56مرد بوده اند.  %52زن و 

داراي    %69داراي مدرک تحصيلی باالتر از کارشناسی و   %31متأهل بوده اند.  %84مجرد، و  16%

 ابزار تحقيق بر سه دسته بوده که عبارتنداز:لی  تاکارشناسی بوده اند مدرک تحصي

.پرسشنامه بهره گيري از برنامه درسی مبتنی بر تجربه: براي سنجش  ابعاد برنامه درسی تجربی براساس 1

، برنامه درسی مورد انتظار)شده ارائه شده توسط فتحی واجارگاه و زيميتات الگوي برنامه درسی تجربهابعاد 

()به نقل شده درسی نهادينه برنامه،درسی ياد گرفته شده برنامه،درسی تعاملی برنامه ، برنامه درسی نهفته

بُعد و  5( پرسشنامه محقق ساخته فراهم شده است. اين پرسشنامه داراي 1388ازکشتی آراي و همکاران،

اد، متوسط،کم و خيلی کم( درجه اي ليکرت)خيلی زياد، زي 5گويه بوده است.مقياس آن براساس طيف  30

تنظيم شده است. روايی  محتوايی اين پرسشنامه بر اساس نظرات خبرگان و اساتيد فراهم شده و ضريب 

بدست آمده   92/0( به روش آلفاي کرونباخ برابر 1397اعتبار آن  درتحقيق شفيع پور مطلق و مالاحمدي)

 است. بدست داده  93/0و در اين تحقيق ضريب اعتباري برابر 

گويه  12اين پرسشنامه شامل   .پرسشنامه محقق ساخته بهسازي برنامه هاي آموزشی ادراک شده :2

درجه اي ليکرت)خيلی زياد، زياد، متوسط،کم و خيلی کم( تنظيم  5بوده است. مقياس آن براساس طيف 

عوامل مؤثر بر بهسازی 

برنامه های آموزشی 

بهسازی برنامه های  بهبود نگرش

 آموزشی ادراک شده
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ه و ضريب اعتبار آن   شده است. روايی  محتوايی اين پرسشنامه بر اساس نظرات خبرگان و اساتيد فراهم شد

 بدست آمده  است. 90/0به روش آلفاي کرونباخ برابر 

گويه بوده است. مقياس آن براساس طيف  8اين پرسشنامه شامل  .پرسشنامه محقق ساخته بهبود نگرش:3

درجه اي ليکرت)خيلی زياد، زياد، متوسط،کم و خيلی کم( تنظيم شده است. روايی  محتوايی اين  5

اساس نظرات خبرگان و اساتيد فراهم شده و ضريب اعتبار آن   به روش آلفاي کرونباخ برابر  پرسشنامه بر

 بدست آمده  است.  94/0

براي تجزيه و تحليل اطالعات از دو سطح آمار توصيفی) فراوانی، درصد و ميانگين( و آمار 

ت ساختاري( استفاده استنباطی)آزمونهاي همبستگی پيرسون، رگرسيون چندگانه گام به گام و معادال

 شده است.

اسميرنوف براي تعيين نرمال بودن توزيع برنامه درسی مبتنی بر  -. نتايج آزمون کولموگوروف1جدول 

 توان کارآفرينی دانش آموزان تجربه و ابعاد آن و بهبود

-نتيجه

 گيري
 مقدار خطا

-معنی

 داري

بهسازي برنامه هاي  آموزشی ابعاد 

 دانشجومعلمان

نرمال 

 تاس
05/0 167/0 

  برنامه درسی مورد انتظار

نرمال 

 است
05/0 130/0 

 برنامه درسی نهفته 

نرمال 

 است
05/0 0951/0 

 برنامه درسی تعاملی 

نرمال 

 است
05/0 152/0 

   برنامه درسی  يادگرفته شده

نرمال 

 است
05/0 184/0 

 برنامه درسی نهادينه شده 

نرمال 

 است
05/0 125/0 

اي آموزشی ادراک بهسازي برنامه ه

 شده

ها، نشان داد که اسميرنوف براي بررسی نرمال يا غيرنرمال بودن توزيع داده -نتايج آزمون کولموگروف

( است، لذا نتيجه گرفته می شود که 05/0داري همه متغيرها بزرگتر از مقدار خطا)مقدار سطح معنی
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از توزيع  سازي برنامه هاي آموزشی ادراک شدهبهابعاد بهسازي برنامه هاي  آموزشی دانشجومعلمان و نيز 

 کنند.نرمال پيروي می

 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.

بهسازي برنامه هاي آموزشی  دگانه پيش بينیضريب همبستگی و مجذور ضريب همبستگی چن.2جدول

 بهره گيري از برنامه درسی مبتنی بر تجربه اساس  بردانشجو معلمان  

   Sted.

error 
eta  t Sig R 2R  2R  F sig 

 مرحله اول

برنامه درسی مورد 

 انتظار

129/

0 

247/

0 

102/

0 

262 

/0  

374/

0 

251/9  

256/1

4 

001/

0 

001/

0 

562/

0 

315/

0 

542/

0 

201/8   

001/

0 

 مرحله دوم

 برنامه درسی نهفته

263/

0 

285/

0 

125/

0 

176/0  

238/

0 

372/7  

181/1

3 

001/

0 

001/

0 

487/

0 

237/

0 

536/

0 

273/2

1 

001/

0 

 مرحله سوم

 برنامه درسی تعاملی

302/

0 

348/

0 

182/

0 

188/

0 

225/

0 

278/6  

670/1

9 

001/

0 

001/

0 

670/

0 

448/

0 

471/

0 

486/1

2 

 

001/

0 

 مرحله  چهارم

برنامه درسی يادگرفته 

 شده

214/

0 

497/

0 

110/

0 

169/0  

672/

0 

458/1

0 

226/9  

001/

0 

001/

0 

784/

0 

614/

0 

535/

0 

192/1

5 

 

001/

0 

 مرحله  پنجم

برنامه درسی نهادينه 

 شده

276/

0 

287/

0 

261/0  

342/

0 

456/

0 

612/7  

038/1

5 

001/

0 

001/

0 

592/

0 

350/

0 

422/

0 

204/2

3 

001/

0 
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بين بهره گيري از برنامه درسی مبتنی بر تجربه و بهسازي برنامه هاي آموزشی  .2براساس يافته هاي جدول 

در گام اول در رگرسيون گام به رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.   P<05/0سطح  دانشجو معلمان در 

درسی مورد انتظار ، در گام دوم برنامه درسی نهفته ، در گام سوم، برنامه درسی تعاملی،  در  گام برنامه

گام چهارم برنامه درسی يادگرفته شده  و در گام پنجم برنامه درسی نهادينه شده، توان پيش بينی 

 را داشته اند. برنامه هاي آموزشی دانشجو معلمانمعنادار  براي بهسازي 

بتا به ازاي يک واحد افزايش برنامه درسی مورد انتظار، بهسازي برنامه هاي آموزشی  بر اساس ضريب 

درصد  افزايش، به ازاي يک واحد افزايش برنامه درسی نهفته ، بهسازي برنامه هاي  38دانشجو معلمان 

 درصد افزايش، به ازاي يک واحد افزايش برنامه درسی تعاملی، بهسازي 24آموزشی دانشجو معلمان 

درصد، به ازاي يک واحد افزايش برنامه درسی يادگرفته شده،  23برنامه هاي آموزشی دانشجو معلمان 

درصد و به ازاي يک واحد افزايش برنامه درسی نهادينه  68بهسازي برنامه هاي آموزشی دانشجو معلمان 

اساس جدول فوق، درصد افزايش يافته است. بر  46شده، بهسازي برنامه هاي آموزشی دانشجو معلمان 

درصد واريانس،  24درصد واريانس، برنامه درسی نهفته به تنهايی  32برنامه درسی مورد انتظار به تنهايی 

درصد و برنامه  62درصد، برنامه درسی يادگرفته شده به تنهايی   45برنامه درسی تعاملی به تنهايی 

مه هاي آموزشی دانشجو معلمان را تبيين درصد واريانس بهسازي برنا 35درسی نهادينه شده به تنهايی 

 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.  

 . مسيرهاي آزمون شده در الگوي معادله ساختاري5جدول 

ي پژوهشمتغيرها رديف  

 بهبود نگرش
بهسازي برنامه هاي آموزشی 

 ادراک شده

اثر 

 مستقيم

اثر غير 

 مستقيم
 اثر کل

اثر 
 مستقيم

اثر غير 
 مستقيم

 اثر کل

282/0 0 0 0 بهبود نگرش 1  0 282/0  

2 
برنامه درسی مورد 

 انتظار
239/0  0 

239/0  
278/0  067/0  345/0  

218/0 برنامه درسی نهفته 3  0 218/0  216/0  061/0  277/0  



 

15 
 

253/0 برنامه درسی تعاملی 4  0 253/0  292/0  082/0  374/0  

5 
برنامه درسی يادگرفته 

 شده
249/0  0 

249/0  
259/0  073/0  332/0  

6 
برنامه درسی نهادينه 

 شده
263/0  0 

263/0  
211/0  059/0  27/0  

آموزشی دانشجو  بر اساس يافته هاي جدول فوق، اثر مستقيم بهبود نگرش بر بهسازي برنامه هاي

، اثر مستقيم برنامه درسی مورد انتظار بر بهسازي برنامه هاي آموزشی دانشجو 282/0معلمان برابر  

، اثر مستقيم برنامه درسی نهفته بر بهسازي برنامه هاي آموزشی دانشجو معلمان 278/0معلمان برابر 

هاي آموزشی دانشجو معلمان برابر  ، اثر مستقيم برنامه درسی تعاملی بر بهسازي برنامه216/0برابر 

، اثر مستقيم برنامه درسی يادگرفته شده بر بهسازي برنامه هاي آموزشی دانشجو معلمان برابر 292/0

و اثر مستقيم برنامه درسی نهادينه شده بر بهسازي برنامه هاي آموزشی دانشجو معلمان برابر  259/0

 بوده است. 211/0

، 067/0مورد انتظار بر بهسازي برنامه هاي آموزشی دانشجو معلمان برابر اثر غيرمستقيم برنامه درسی 

، اثر 061/0اثر غيرمستقيم برنامه درسی نهفته بر بهسازي برنامه هاي آموزشی دانشجو معلمان برابر 

، اثر غير 082/0غيرمستقيم برنامه درسی تعاملی بر بهسازي برنامه هاي آموزشی دانشجو معلمان برابر 

و اثر  073/0برنامه درسی يادگرفته شده بر بهسازي برنامه هاي آموزشی دانشجو معلمان برابر  مستقيم

بوده  059/0غيرمستقيم برنامه درسی نهادينه شده بر بهسازي برنامه هاي آموزشی دانشجو معلمان برابر 

 است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

برنامه درسی 

 مورد انتظار
عوامل مؤثر بر 

بهسازی برنامه های 

آموزشی دانشجو 

 معلمان

 بهبود نگرش
بهسازی برنامه های 

آموزشی ادراک 

 شده

 نهفته درسیبرنامه 

 برنامه درسی

 تعاملی

239/

822/
182/

532/0 

249/

برنامه درسی 

/263 یادگرفته شده
برنامه درسی 
 نهادینه شده

782/

162/

922/

259/

211/
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ه هاي آموزشی دانشجو معلمان با  بهسازي . مدل تجربی تحقيق در رابطه عوامل مؤثر بر بهسازي برنام2شکل 

 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 

دوره هاي آموزشی آنها از کيفيت الزم دانشجويی خود در تربيت معلم طی می کنند. در صورتی که 

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 

و معلمان از سطح تجربه قابل قبولی در بدو ورود به کالس  و دچار اتالف می کند. در صورتی که دانشج

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 

بين بهره گيري از برنامه  ود. يافته هاي تحقيق حاضر نشان داد، فرضيه اول دال بر اينکهتجارب استوار ش

درسی مبتنی بر تجربه و بهسازي برنامه هاي آموزشی دانشجو معلمان  رابطه مثبت و معناداري وجود دارد، 

کشتی آراي و ؛ داودي، 1389،و بدري لملکیعبدا ؛1993تأييد شده است.  نتايج تحقيق با مطالعات)شون،

بهترين راه براي داشتن هاي کارورزي  دوره( منطبق است. مطالعات آنها نشان داد که 1394يوسفی،

  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 

هسازي برنامه هاي آموزشی ادراک شده واسطه گري می کند، تأييد شده آموزشی دانشجو معلمان را با ب

-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 

زار کار می انديشند، سعی می کنند که مبتنی بر تجربه سازي به تدريس براي دانش آموزان درجامعه و با

کاغذي که هيچ نتيجه پايداري براي دانش آموزان -اقدام نمايند و از محفوظات صرف کتابی و امتحانات مداد

هاي حسی هاي بشري بر حس مبتنی است و معارف و تجربهبيشتر معرفتندارد، دوري جويند. چنانکه 

 آورد.زمينة رشد و شکوفايی توانايی عقالنی انسان را فراهم می

از اينرو مادامی که برنامه هاي آموزشی دانشجو معلمان به گونه اي طراحی شود که نگرش آنها را از نظام 

ايی محفوظات به سمت کاربرد و تجربه تغيير دهد، مهارت آموزي و کارآفرينی را محور تدريس قرار دهد، توان

يادگيري را افزايش می دهد و اين امر موجبات تحوالت مثمر -معلمان تازه کار  را  در فرايندهاي ياددهی
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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 

دهد، زيرا در چنين صورتی استفاده شود بلکه بهره وري نظامهاي آموزشی را در گستره جامعه توسعه می 

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 

نشجو معلمان بايد دوره هاي کارآموزي و کارورزي بيشتر  پيشنهاد می شود که در برنامه هاي آموزشی دا

 شده و ارزشيابی هاي آنها با تأکيد بر دوره هاي کارورزي گذرانيده شده صورت پذيرد.

 

 منابع
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 پاييز و زمستان.
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 .55-67(،صص1)9، بهار،مجله ايرانی آموزش در علوم پزشکی ،گروههای پزشکی

نقش آموزش کارآفرینی بر افزایش خالقیت (.1393مردانشاهی،محمد مهدي؛ آقاجانی،حسنعلی.)

 .33-42،صص چهارم، شمارة هشتم، پاييز و زمستانفصلنامة نوآوري و ارزشآفرينی، سال ،دانشجویان
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بررسییی مقايسییه اي تاثير آموزش حضییوري و غير حضییوري بر ميزان يادگيري شییناختی و مهارتی 

 دانشجويان دانشگاه فرهنگيان

 (1ابراهيم اصابت طبري)

 (2محمد نوريان)

 (3زهرا مباشر امينی)

 چکيده:

شی  شی در يکی از مراکز آموز شيابی آموز سته پژوهشگر در تدريس درس ارز پژوهش ،نتيجه تجربه زي

شگاه فرهنگيان است که در آن مدرس به دو شيوه حضوري با تعداد د دانشجو و شيوه تحت نظر  76ان

دانشییجو در رشییته هاي علوم پايه يک نيمسییال  31که بصییورت غير حضییوري تشییکيل شیید با تعداد 

تحصییيلی را به آموزش پرداخت .در پايان نيمسییال دانشییجويان دو گروه در معرن آزمون پايانی در دو 

ستخراج نتايج ،عملکرد دانشجويان دو گروه مقايسه شد. بعد  شناختی و مهارتی قرار گرفتند و پس از ا

تحليل نتايج به دنبال پاسخگويی به سه سوال تحقيق انجام پذيرفت. در سوال نخست که عملکرد کلی 

شجويان حضوري به ميزان  شجويان را مورد بررسی قرار می داد دان تري  درصد عملکرد مناسب 16دان

از خود نشییان دادند . و سییوال دوم و سییوم تحقيق که هر کدام به حوزه شییناختی و مهارتی پرداختند 

درصد به نفع دانشجويانی به دست آمد که در کالس درس حضور يافتند.نتايج  24و  8نتايج به ترتيب 

 فت.درصد اطمينان مورد تاييد قرار گر 99سه گانه به دست آمده در تحليل استنباطی با 

 

 کليد واژه ها:آموزش حضوري،آموزش غيرحضوري.تربيت معلم،

نده مسیییئول(1) يان)نويسییی گاه فرهنگ يات علمی دانشییی  gmail.com95esabat@(عضیییو ه

09126163112 

 (دانشياردانشگاه آزاد اسالمی واحد جنوب تهران2)

mailto:esabat95@gmail.com
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 09120195822اسالمی واحد تهران مرکز(دانشجوي دکتري تاريخ تمدن ملل 3)

 مقدمه و طرح مساله :-1

شگاه فرهنگيان در سال  برنامه درسی تربيت معلم با نظر کارشناسان مورد بازنگري 1393باتشکيل دان

ستی اين  سناد باالد سی تربيت معلم و نگاه به ا سا ست  همگام با نيازهاي ا شده ا سعی  قرار گرفته و

باشیید.تغيرات روز افزون تکنولوژيکی ضییرورت بازنگري در روش هاي سیینتی  تغييرات به روز به هنگام

شجويان تربيت معلم ايجاب می کند .انتظار 1387)اباذزي و نعمتی، سی دان ضوري را در برنامه در (و ح

(امروزه يک انتظار بجا از سوي متخصصان 1396از نقش متفاوت تر معلمان )مهدوي هزاوه و همکاران،

ست. با توجه دوره گذار نظام تربيت معلم کشورو کمبود هاي مختلفی که در اين زمينه تعليم و تربيت ا

شگاه فرهنگيان که بخش  سی جديد دان شود ،و نيز برنامه در ساس مي ضاي هيات علمی اح از جمله اع

مهمی از واحد هاي آن به واحد هاي عملی تخصيص يافته است.کسب شايستگی هاي علمی موضوعی 

(تصییور غير حرفه اي بودن 1396،به نقل از مهدوي هزاوه و همکاران،2014همکاران، فنی )نادلسییون و

ضور در کالس درس  شجويان تربيت معلم بجاي ح سازد .امروزه دان شغل معلمی را از اذهان دور می 

(می توانند با جسییتجو در فضییاي مجازي انبوهی از اين 1384جهت کسییب اطالعات شییناختی)ملکی،

(در بسياري ازبرنامه 1381ی دريافت کنند بنابرموضوع آموزش از راه دور)حسن زاده،اطالعات را به راحت

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 

(از اين رو ديگر نمی توان انتظار داشیییت که آموزش دانشیییجويان 1395دهقان و همکاران،،به نقل از 

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 

بطوري که لوريچ،کورنلسیییون ،لوئيس و  وريت دانش در نظام آموزشیییی تربيت معلم فعلی ماسیییت.مح

سی دارد و 1970توخوف،) ستگی زيادي به کتاب هاي در شتند که تدريس در کالس درس ب (اذعان دا

در موقعيت هايی که معلم از لحاظ کيفی در سییطح بااليی قرار ندارد کتاب درسییی می تواند به عنوان 

.اگربرنامه درسییی ا و حمايت کننده از تدريس تلقی شییود و تا حدي ضییعف معلم را جبران کندراهنم

شت اغلب  ست که بايد انتظار دا شد ،طبيعی ا ستوار با شگاه فرهنگيان بر محوريت واحد هاي عملی ا دان

سد شود که به نظر می ر شکيل  شجو ت شگاه ها يا کارگاه ها و با تعداد محدود دان در  کالس ها در آزماي

حال حاضییر اينگونه نيسییت .در عين حال برخی با بی اعتمادي نسییبت به توانمندي هاي دانشییجويان 

(به مخاطب توجه نشان می دهند 1391متخصصانی  مانند مري الن لپيونکا)امروزي نگاه ديگري دارند  

با و به صییراحت بيان می دارند که ممکن اسییت دانشییجو چشییم و گوش بسییته باشیید به اين معنی که 

موضوع آشنايی چندانی ندارد و در باره آن تجربه اندکی  دارد و ممکن است پندارهاي نادرستی داشته 
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در عين حال بايد توجه داشت هر نوع روش آموزشی در تربيت معلم به نوعی آموزش آن روش به باشد.

سه اي با نگاه کنجکاو و شود ومدرس عليرغم آموزش هاي مدر سوب می  شجو معلمان مح ريزبين  دان

دانشجو روبروست و ازاين رو موضوع اهميت روش تدريس در تربيت معلم از اهميت بسياري يرخوردار 

(روش هاي تدريس را به دو 1380احديان). متعددند بسییيار تدريس هاي روش بندي اسییت. تقسییيم

(روش هاي تدريس را به دو روش 1382دسیییته آموزش انفرادي و آموزش دسیییته جمعی و صیییفوي)

(نيز روش هاي تدريس را به دو دسته کلی سنتی و نوين تقسيم کرده 1382ی و نوين و شعبانی)تاريخ

اند.سییال هاي زيادي اسییت که در مجامع علمی صییحبت از تغيير روش ها و در بسییياري موارد تغيير 

سانی خصوصا مراکز تربيت معلم  می رود و با نياز مندي شديدي  رويکرد در آموزش و تربيت نيروي ان

ه در حال حاضر آموزش و پرورش کشور به معلمان متبحر براي تحقق اهداف متناسب با سند تحول ک

شده و در برخی موارد مانند  سان اين حوزه مطرح  شنا سوي کار شی از  دارد،روش هاي متفاوت آموز

در بيشییتر کشییورهاي جهان در چند دهه "نيز اجرايی شییده اسییت . 28اسییتخدام معلم در قالب ماده 

،نگرانی هاي فزاينده اي در باره اين که نظام آموزش و پرورش آمادگی کافی براي پرورش  گذشیییته

مهارت ها و دانش الزم براي کار و زندگی توام با موفقيت را درجامعه پيچيده امروزي به شیییهروندان 

ه ها خود ارائه نمی دهد ،وجود دارد .در واکنش به اين دغدغه ها،تالش براي بهبود مدارس و دانشیییگا

شارکت  سازمان،اداره و رهبري مدارس،م ساختار ، شی اعم از  ستم آموز سي افزايش يافته و تمام ابعاد 

ستم مورد هدف  سي شيابی کل  شی و ارز سی،روش هاي آموز جامعه و اوليا و جامعه ،محتواي برنامه در

هی نظام (در اين ميان طبيعی اسییت که در نظام دانشییگا1394نوحی و همکاران،) "قرار گرفته اسییت.

که )تورس، گاه و اهميت مويژه اي برخوردار اسیییت بطوري جاي يت معلم از  کاظم 1377ترب قل از  به ن ،

ست تغيير 1395پور، شته و معتقد ا صالح کيفيت آموزش را در گرو صالحيت هاي حرفه اي معلم دان (ا

ست.  ضروري ا  مبتنی موزشآ و تکنولوژي سريع رشد با همراه"در نظام تعليم و تربيت معلمان آينده 

 يادگيري محيطهاي سوي به سنتی کالسهاي و يافته گسترش ترکيبی يادگيري اينترنت، روشهاي بر

در  آن ويژه قابليتهاي و الکترونيک آموزش عمومی مزاياي توجه به با .اسییت کرده پيدا سییوق مجازي

صرفه جويی هر در همه براي هميشگی آموزش جمله از پزشکی آموزش  بين تعامل ،هزينه ها در جا، 

ستاد سد به روز، به آموزش و واهمه بدون يادگيري ،)سنتی همچون آموزش( فراگيران و ا  نظر می ر

شی جاري برنامه هاي در آن ادغام شگاه آموز  از تلفيقی شکل به متداول آموزش که به طوري ها، دان

(لذا 1394قل از نوحی،،به ن2004)زندي،"می باشد اجتناب ناپذير شود، ارايه والکترونيک سنتی آموزش

با توجه به نياز شديد آموزش و پرورش به آموزش زودبازده و ورود هرچه سريع تر نيروي ماهر به عرصه 

صا شی و خصو ضروري می نمايد پرداختن به روش هاي ديگر آموز ضاي  "تعليم و تربيت  ستفاده از ف ا

بنيادين می توان از آن بهره مجازي درتربيت معلم از جمله فرصیییت هايی اسیییت که در اين تغييرات 

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 

اندازه تحت تاثير برنامه هاي آموزشی  يادگيري و تاثير پذيري دانشجويان  در دانشگاه فرهنگيان  تا چه

فعلی قرار دارند و آيا می توان بخشییی از اهداف آموزشییی را که در سییطح انتقال اطالعات و معلومات 

ضوري آموزش داد؟بخش هاي مهارتی حرفه معلمی چه جايگاهی را  شيوه غير ح شی قرار دارند به  دان

ازه اين مهارت ها با روش هاي فعلی تدريس در روش هاي تدريس اسیییاتيد دارندو اسیییاسیییا تا چه اند

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.

 مروري برپيشينه پژوهش: -1-2

(درپژوهشی 1396محمدي و عباس عباس پور)منصوره مهدوي هزاوه،حسن ملکی،محمود مهر  -1-2-1

برنامه درسیییی تربيت معلم دوره ابتدايی :ارائه الگويی همسیییو با سیییند تحول بنيادين نظام "با عنوان 

اصیییل دسیییت يافتند که عبارتند از:اصیییل آزادي خردمندانه ،تدريج و تعالی  5به "آموزش و پرورش 

 رويا رويی تجربه .مرتبتی،سنديت و مرجعيت مربيان،کسب شايستگی ها و 

(در مطالعه اي تحت عنوان 1386شییادمان رضییا ماسییوله ،مينوميترا چهرزادو ياسییمن يعقوبی)-1-2-2

مقايسییه تاثير دو الگوي آموزشییی معلم مدار و فرد مدار بر ميزان يادگيري مهارت هاي دانشییجويان "

با توجه به اختصییا   به اين نتيجه رسییيدند که تاثير آموزشییی دو روش يکسییان بوده اما"پرسییتاري 

اکثريت زمان کالس به فعاليت دانشییجو در روش شییبيه سییازي رايانه اي ،کاهش مدت زمان آموزش و 

ستفاده از اين روش  شتر فراگيران ،می توان گفت ا ضايت بي ستفاده از اين روش و ر کاهش هزينه در ا

سبب ارت شد و  ستاري موثر با قاءکيفيت آموزش در اين می تواند در آموزش و يادگيري مهارت هاي پر

 رشته گردد.

ارزشیییيابی "(در مطالعه اي با عنوان 1395عبدالمجيد دهقان،بهروز مهرام و مرتضیییی کرمی)-1-2-3

شگاه فرهنگيان از حيث تربيت معلم پژوهشگر شان دادند که سهم دروس پژوهشی "برنامه درسی دان ن

فرهنگيان در چند سال اخير به سمت  در محتواي برنامه درسی حاکی از آن است که اگر چه دانشگاه

شد که از جمله می توان به  ستی هايی می با ست اما هنوز داراي کا پژوهش محور بودن حرکت کرده ا

 کمبود فضا ،امکانات ،زير ساخت هاي فيزيکی و تجهيزاتی و نيروي متخصص با انگيزه اشاره کرد.

سماعيل زارعی زوارکی ،علی دالو-1-2-4 ضا مقامی،ا شی 1393ر و داريوش نوروزي )حميد ر (در پژوه

مقايسییه تاثير سییه روش آموزش حضییوري،الکترونيکی و تلفيقی بر يادگيري و يادداري "تحت عنوان 

به اين نتيجه رسيدند که در پيش آزمون بين "دانشجويان رشته علوم تربيتی دانشگاه عالمه طباطبايی 

وت معنی داري مشاهده نمی شود ولی در پس ميزان يادگيري سه گروه تلفيقی ،مجازي و حضوري تفا
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آزمون بين ميزان يادگيري گروه مجازي و حضوري تفاوت معنی دار مشاهده می شود به همين ترتيب 

ساس يافته ها می  بين ميزان يادداري گروه مجازي و حضوري تفاوت معنا داري مشاهده می شود .بر ا

 د.توان نتيجه گرفت که يادگيري تاثير مثبتی بگذار

آموزش حضوري و غير حضوري "(در تحقيقی با عنوان 1387زهرا اباذري وليال نعمتی انارکی)-1-2-5

سانی در ايران:مطالعه تطبيقی شجويان حضوري "کتابداري و اطالع ر ضايت دان شان دادند که ميزان ر ن

شتر  شد .بکارگيري بي ضوري)پيام نور(می با شجويان غير ح شتر از دان شيوه آموزش خود بي فن آوري از

هاي آموزشی کمک درسی و نيز تجهيزات و امکانات در افزايش ميزان رضايت دانشجويان پيام نور نی 

 تواند تاثير گذار باشد.

مقايسییه "(در تحقيقی با عنوان1394عصییمت نوحی،الهام علی پور و کامبيز بهاء الدين بيگی )-1-2-6

اهبردهاي و رضییايتمندي دانشییجويان تاثير آموزش حضییوري و غير حضییوري مهارت هاي مطالعه برر

اين نتيجه را اعالم کردند که اگر چه هر دو نوع "مقطع کارشییناسییی دانشییگاه علوم پژشییکی کرمان 

شتر  شود اما نتايج مطالعه بيان کننده تاثير بي آموزش موجب ارتقاء مهارت هاي يادگيري فراگيران می 

طالعه دانشیییجويان بود .همچنين نشیییان داد که و معنی دار آموزش الکترونيک در ارتقاء راهبردهاي م

 شرکت در دوره آموزش مهارت هاي مطالعه و يادگيري بر رضايتمندي دانشجويان تاثير مثبتی دارد.

 مدل مفهومی تحقيق:-3-2

 

 

نوع آموزش

حضوري

سطح دانش

سطح مهارت

غير حضوري

سطح دانش 

سطح مهارت
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 سواالت تحقيق:پژوهش حاضر در جهت پاسخگويی به سواالت زير ،اجرا شده است:-2

صلی تحقيق: کداميک از روش ه شگاه فرهنگيان می سوال ا شجويان دان اي حضوري و غيرحضوري دان

 تواند در يادگيري درس ارزشيابی آموزشی موثرتر باشد؟

شجويان در افزايش معلومات  ضوري دان ضوري و غير ح سوال فرعی اول:آيا بين روش هاي آموزش  ح

 نظري درس ارزشيابی آموزشی ، تفاوت معنی داري وجود دارد؟

شجويان در ايجاد مهارت درس سوال فرعی دوم:آيا ب ين روش هاي آموزش حضوري و غير حضوري دان

 ارزشيابی آموزشی تفاوت معنی داري وجود دارد؟

 روش شناسی تحقيق:-3

جامعه آماري ،نمونه و روش نمونه گيري:جامعه آماري در اين پژوهش شیییامل کليه دانشیییجويان 1-3

صيلی  سال تح صيل در  شاغل به تح شته علوم پايه  شگاه 98-97ر شتی دان شهيد به شی  مرکز آموز

شامل  2000فرهنگيان به تعداد  ست و نمونه آماري  ضوري و 76نفر ا شجوي ح شجوي غير 31دان دان

 حضوري)تحت نظر( است .روش نمونه گيري غير تصادفی از نوع در دسترس استفاده شده است.

 روش تحقيق و توصيف مراحل اجرايی آن:-2-3 

شجويان در دو گروه روش پژوهش از نوع  علی  ست.در اين مطالعه دان سه اي )علی پس از وقوع( ا مقاي

حضوري و غير حضوري درس ارزشيابی و سنجش را اخذ نموده و منابع امتحانی پايانی در اختيار هردو 

ضوري در طول ترم و به تعداد  شدند وگروه غير  14گروه قرار گرفت .گروه ح ضوري  سه تدريس ح جل

ضو ضوري در کالس ح ساخته در دو بعد دانش ح سواالت هماهنگ معلم  ر نيافتند و در پايان ترم به 

 نظري و آزمون عملکردي کتبی  پاسخ دادند ونتايج آزمون دو گروه مورد مقايسه قرار گرفت.

روش هاي جمع آوري اطالعات:-3-3  

سنادي شد. در بعد ا سنادي و ميدانی تهيه  ،اطالعات مورد  اطالعات مورد نياز اين پژوهش در دو بعد ا

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 

سواالت کتبی عملکرد شی و ديگر  سخ براي اندازه گيري اطالعات نظري و دان ست که ميزان پا ي بودا

 مهارت درطراحی سوال را دانشجويان مورد ارزيابی قرار داد.

 روش تجزيه و تحليل اطالعات :-4-3
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داده هاي  بدسییت آمده در اين مطالعه عالوه بر تحليل توصییيفی با توجه به فاصییله اي بودن مقياس 

 ليل قرار گرفت.گروههاي مستقل در هر سه سوال پژوهش مورد تح tاندازه گيري از آزمون 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :نتايج بدست آمده از تحقيق-4

سی معنی داري تفاوت بين نتايج آزمون پايانی دو گروه با روش -1-4 ست پژوهش به برر سوال نخ در 

 هاي آموزش حضوري و غير حضوري  در جدول زير است:

نتايج توصيفی آزمون پايانی دو گروه آموزشی حضوري و غير حضوري 1-1جدول شماره   

تفاوت ميانگين 

10دو گروه از  

10ميانگين از  واريانس  شاخص تعداد جمع نمره 

 
 گروه

 

 

1.65 

16%  

t10.31=م 

t2.58=ب 

 حضوري 76 501.50 6.59 0.64

  

0.54 

 غير حضوري 31 153.25 4.94
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براساس اطالعات جدول فوق ،دانشجويانی که در کالس درس حضور يافتند ،در آزمون پايانی به ميزان 

ستنباطی  16نمره و به عبارتی در حد 1.65 شان دادند . درتحليل ا شتري از خود ن صد موفقيت بي در

ساس آزمون  سی معنی داري اختالف بين دو ميانگين بر ا سطح  tبرر معنی داري مورد تاييد 0.01در 

 قرار گرفت.

 

ه هاي حضوري و در سوال دوم پژوهش به بررسی معنی داري تفاوت بين نتايج آزمون پايانی گرو-2-4

 غير حضوري در بخش دانش نظري پرداخته شده است:

شماره  ضوري در بخش  2-1جدول  ضوري و غير ح شی ح صيفی آزمون پايانی دو گروه آموز نتايج تو

 دانش نظري 

تفاوت ميانگين 

5دو گروه از  

5ميانگين از  واريانس  شاخص تعداد جمع نمره 

 
 گروه

 

 

0.40 

8%  

tم= .3.33  

t2.58=ب 

 

 حضوري 76 238.25 3.13 0.27

 غير حضوري 31 84.75 2.73 0.42 

 

  

براساس اطالعات جدول فوق ،دانشجويانی که در کالس درس حضور يافتند ،در آزمون پايانی به ميزان 

درصیید موفقيت بيشییتري از خود نشییان 8نمره و به عبارتی در حد  5يعنی کمتر از نيم نمره از 0.40

ستنباطی ساس آزمون  دادند . درتحليل ا سی معنی داري اختالف بين دو ميانگين بر ا سطح  tبرر در 

 معنی داري مورد تاييد قرار گرفت.0.01

در سوال سوم پژوهش به بررسی معنی داري تفاوت بين نتايج آزمون پايانی گروه هاي حضوري و -3-4

 غير حضوري در بخش عملکردي پرداخته شده است:
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شماره  صيفی آ 3-1جدول  ضوري در بخش نتايج تو ضوري و غير ح شی ح زمون پايانی دو گروه آموز

 عملکردي

تفاوت ميانگين 

 دو گروه

5ميانگين از  واريانس  شاخص تعداد جمع نمره 

 
 گروه

 

1.25 

25%  

t6.57=م 

 

t2.58=ب 

 حضوري 76 263.25 3.46 0.96

 غير حضوري 31 68.50 2.21 0.52 

 

 

در کالس درس حضور يافتند ،در آزمون پايانی به ميزان براساس اطالعات جدول فوق ،دانشجويانی که 

درصد موفقيت بيشتري از خود نشان دادند . درتحليل استنباطی بررسی معنی 8يعنی در حد 5از 1.25

 معنی داري مورد تاييد قرار گرفت.0.01در سطح  tداري اختالف بين دو ميانگين بر اساس آزمون 

 

جمع بندي و نتيجه گيري:-5  

:پيرامون نتايج بدست آمده از تحقيق :بحث1-5  

نتايج به دست آمده از سوال نخست )سوال اصلی تحقيق(حاکی از موفقيت بيشتر دانشجويانی -1-1-5

ست و با معنی داري  شجويان غير حضوري ا سبت به دان شتند ن که در کالس درس طول ترم حضور دا

انشجو در کالس درس در ميزان دستيابی اختالف بين ميانگين ها اين فرن به اثبات رسيد که حضور د

قامی و  مده از پژوهش م بدسییییت آ تايج  با ن جه  هداف آموزشیییی موثر اسییییت اين نتي به ا وي 

(که نگرش مثبت  1387زهرا اباذري وليال نعمتی انارکی)(همخوانی دارد و نيز با تحقيق 1393همکاران)

وري)پيام نور(اثبات نمود، همخوانی دانشجويان را به سمت آموزش حضوري در مقايسه با شيوه غير حض

ندازه گيري نگرش  نداد و ا عاطفی را مورد سییینجش قرار  گارنده در اين پژوهش حوزه  دارد هرچند ن

داتشیییجويان در دسیییتور کار وي قرار نداشیییته،اما از آنجايی که ميزان موفقيت می تواند برآيندي از 

دانشیییجويان شیییيوه حضیییوري  نيز  رضیییايتمندي قراگير باشییید،می توان چنين اسیییتنباط نمود که
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شجويان ديگر برخوردار بودند .نتيجه اين پژوهش روش هاي ديگر  سبت به دان ضايتمندي باالتري ن ازر

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.

به دست آمده از سوال دوم )سوال فرعی اول تحقيق(بيانگر موفقيت دانشی بيشتر درس  نتايج-2-1-5

ارزشییيابی آموزشییی براي دانشییجويان حاضییر در کالس درس اسییت .هرجند تفاوت بين دو ميانگين از 

سوال قبلی  شده در  ست اما معنی داري ميزان اختالف مويد تحقيقات ذکر  صله زيادي برخوردار ني فا

ست .عليرغ صمت نوحی،الهام علی پور و کامبيز ا م همه روش هاي جديد انتقال دانش از جمله آنچه  ع

(در پژوهش خود در مورد اهميت آموزش الکترونيک اعالم نموده اند،حضیییور 1394بهاء الدين بيگی )

 دانشجويان در کالس درس موجب انتقال بهترمفاهيم به آنان خواهد شد.

م تحقيق(که مقايسه  ميزان مهارت دانشجويان را مورد بررسی قرار : سوال سوم )سوال فرعی دو3-1-5

درصدي  25می داد نتيجه مانند دو سوال ديگر به نفع دانشجويان به شيوه حضوري است که اختالف 

آن ار نظر آماري مورد تاييد قرار گرفت.مقايسه نتيجه به درست آمده از اين سوال تحقيق با سوال قبلی 

سطح دانش را م شيوه حضوري که  شجويان به  شتردان شان دهنده موفقيت بي ورد ارزيابی قرار می داد ن

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.

 وهش:پيشنهادات اجرايی براساس يافته هاي پژ-2-5

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:

وهشییگران به دليل اسییتفاده از نونه هاي در دسییترس و عدم قابليت تعميم پذيري نتايج ،به پژ-1-2-5

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.

بر اسییاس يافته هاي پژوهش به سییياسییتگذاران حوزه تعليم و تربيت و خصییوصییا تربيت معلم -2-2-5

د ميشییود با سییرمايه گذاري بيشییتر در اين حوزه و تمهيد مقدمات زير سییاخت ها ،زمينه هاي پيشیینها

 جذب بيشتر دانشجويان حضوري را فراهم نمايند.

)استخدام 28به برنامه ريزان دانشگاه فرهنگيان پيشنهاد ميشود در برنامه درسی فراگيران ماده -3-2-5

ر نموده و زمينه هاي تعامل بيشییتر اين فراگيران را با دانش آموختگان سییاير دانشییگاه ها ( تجديد نظ

 برنامه حضوري آموزشی دانشگاه فرهنگيان فراهم نمايند.
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 دانشگاه فرهنگیان مشهد: 28دالیل انتخاب شغل معلمی در مهارت آموزان ماده 

 نقش جنسیت و رشته تحصیلی 

 

 1احمدرضا اقتصادي
 

 چکیده

گرچه انگيره ورود به شغل معلمی از عوامل تأثيرگذار بر موفقيت معلمان است و بخشی از معلمان مورد 

 28آموزان مادهن ساير دانشگاهها تحت عنوان مهارتالتحصيالپرورش از طريق جذب فارغونياز آموزش

هاي انتخاب شغل معلمی توسط اين افراد گيرد، تا کنون بررسی انگيزهدر دانشگاه فرهنگيان صورت می

آموز با استفاده از مهارت 251ها در ميان مورد توجه قرار نگرفته است. اين مطالعه به بررسی اين انگيزه

                                                            
  a.r.eghtesadi@gmail.com فرهنگیان دانشگاه انگلیسی، زبان آموزش استادیار    1
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هاي خيرخواهانه و کارکردي اجتماعی دهد انگيزهاخته است. نتايج نشان میپرد FIT-Choiceمقياس 

ترين انگيزه  ي کمک به بهبود اجتماع قويباشد. انگيزههاي اظهارشده توسط اين افراد میمهمترين انگيزه

دهی آينده کودکان، انگيزه درونی، تقدس شغل معلمی، توانايی تدريس، هاي شکلو بعد از آن انگيزه

هاي کارکردي فردي مانند وقت آزاد براي خانواده، و امنيت شغلی هستند. انگيزه تجربيات قبلی يادگيري

ها هستند. انگيزه امنيت شغلی تنها انگيزه ترين انگيزهامکان انتقال شغلی و انتخاب شغل جايگزين ضعيف

-و رشته تحصيلی بر انگيزه کارکردي فردي است که باالتر از ميانه طيف قرار دارد. بررسی نقش جنسيت

آموزان نشان داد  تفاوت معناداري ميان زنان و مردان در انگيزه وقت آزاد براي خانواده و هاي مهارت

هاي تمايل به پايه در انگيزهانسانی و علومهاي علومآموزان رشتهامکان انتقال شغلی وجود دارد و مهارت

 هم تفاوت معناداري دارند.  ها و بهبود عدالت اجتماعی باکار با بچه

 

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

 

 

 

 

 
 مقدمه

معلمی و تدريس در همه کشورها از اهميت خاصی برخوردار است چرا که معلمان با تربيت نسل آينده هر کشور در واقع 

عه هستند را آماده می سازند و بدين ترتيب معلمان می توانند با شهروندان آينده آن ملت را که آينده سازان آن جام

تربيت نسلی آگاه و هوشمند در واقع زمينه رشد اقتصادي، سياسی و اجتماعی يک جامعه را فراهم سازند )ريچاردسون و 

اد عالقه مند (. اما يکی از معضالت و گرفتاريهايی که کشورهاي مختلف درگير آن هستند جذب و تربيت افر2010وات، 

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 

کمبود معلمان و نياز به جذب معلمان جديد انگيزه هاي انتخاب شغل معلمی اهميت بيشتري  در سالهاي اخير با توجه به

يافته است چرا که عالوه بر اينکه پژوهش هاي متعدد حاکی از آن است که کسانی که با انگيزه باالتري وارد حرفه معلمی 

تر آموزان موفقيابند و دانشاي دست میحرفهمی شوند عملکرد بهتري داشته و زودتر و بهتر به درجات باالتري از رشد 

هاي تربيت معلم می ، عده اي از کسانی که وارد دوره( 1395، عامريان و )خسروي کنندتري را نيز تربيت میو با انگيزه

شوند )کونيگ و راثلند شوند پس از مدت کوتاهی از ادامه شغل معلمی انصراف داده و به کارهاي ديگري مشغول می

،2012.) 

( 2007 ،2006) ريچاردسون و ارزش، وات-هاي انتخاب شغل معلمی و بر اساس نظريه انتظاربا توجه به اهميت انگيزه

 ناميده FIT-Choice  مدل اختصار به که نمودند تدوين " معلمی شغل انتخاب بر موثر عوامل" عنوان تحت مقياسی

 بين و ملی سطح در معلمی انتخاب هايانگيزه يمقايسه و مطالعه امکان مدل و نظريه اين اينکه به توجه با.  شودمی

 مختلف زبانهاي به و گرفته قرار استفاده مورد مختلف کشورهاي در FIT-choice مقياس و مدل کند،می فراهم را المللی
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را به انگليسی  FIT-Choice( با استفاده از روش ترجمه معکوس مقياس 1396در ايران نيز اقتصادي ). است شده ترجمه

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 

نمايد، تاکنون پژوهشی اقدام به تربيت دانشجومعلمان و مهارت آموزان می 28زان ماده دانشجويان کارشناسی و مهارت آمو

از انتخاب شغل معلمی به عمل نيامده است، حال آنکه اين مهارت آموزان  28در مورد انگيزه هاي مهارت آموزان ماده 

د که بسياري از آنها نيز قبل از ورود افراد داراي کارشناسی و کارشناسی ارشد و بعضا دانشجويان مقطع دکتري می باشن

تواند هاي ديگري مشغول بوده اند. لذا آگاهی از انگيزه انتخاب شغل معلمی توسط آنان میبه دانشگاه فرهنگيان به حرفه

در برنامه ريزي هاي آينده جهت حفظ و ارتقاي انگيزه و جذب افراد باانگيزه تر موثر باشد و بدين ترتيب به افزايش 

 ت آموزشی و ارتقاي انگيزه دانش آموزان نيز کمک نمايد. کيفي

  

 چهارچوب نظری 

هاي شغلی ترين مدل انگيزشی براي توضيح انتخابارزش قوي -انتظار ي(، نظريه2006ي ريچاردسون و وات )بنا به گفته

بينی رفتارها و انتخابها را پيش هايی هستند کهو ارزشها مهمترين مؤلفه 1ارزش باورها-ي انتظارو علمی است.  در نظريه

پردازند که انتظار موفقيت در آن کار را داشته ( و  افراد هنگامی به انجام کاري می2010کنند )وات و ريچاردسون، می

 باشند. 

و  3هاي دستاوردي، ارزش2هاي کارکرديهاي درونی، ارزشي ارزشها به چهار دستهارزش، ارزش-ي انتظاردر نظريه

آورد. ارزش کارکردي شوند. ارزش درونی به معنی لذتی است که فرد از انجام فعاليتی به دست میتقسيم می 4ه هاهزين

کند. ارزش دستاوردي نيز به اهميت ذهنی و درونی انجام خوب نيز به سود و نفعی که انجام عمل براي فرد دارد اشاره می

کند که فرد براي انجام آن کار بايد از آنها صرف نظر کند يا به ره میشود. هزينه نيز به چيزهايی اشاآن کار اطالق می

هاي ي چگونگی عملکرد وي در فعاليتتالشی که فرد براي انجام کار بايد صرف کند. انتظار نيز به باورهاي فرد درباره

، اهداف وي و 5دشواري فعاليتها تحت تأثير باورهاي فرد در مورد توانايی خود، کند. انتظارات و ارزشآينده داللت می

ي وي قرار دارند. اين باورها، اهداف و تجربيات تحت تأثير عوامل اجتماعی چون نظر پدر و مادر و معلمان تجربيات گذشته

  (.2004 اکلز، و تانکز ويگفيلد،)و اطرافيان و بافت فرهنگی جامعه است 

غل معلمی به هاي انتخاب شعلمی صورت گرفته است، انگيزهي مي انگيزهدر تحقيقاتی که معموالً درگذشته درباره 

ه تمايل درونی فرد بهاي درونی (. انگيزه2012شوند )لين و همکاران، هاي درونی، بيرونی و خيرخواهانه تقسيم میانگيزه

هاي دارد. انگيزه ارهشا وتربيتبراي معلمی مانند تمايل براي کار با کودکان و نوجوانان يا تمايل به کمک به  نظام تعليم

ک به بهبود شرايط هاي خيرخواهانه نيز مواردي چون کمبيرونی به عواملی چون حقوق و شرايط کاري اشاره دارد و انگيزه

 تواند در برگيرد. اجتماعی و ارتقاي سطح فرهنگ و علم  جامعه را می

ارزش عالوه بر اين سه نوع انگيزه، -ي انتظارهاي انتخاب شغل معلمی، با توجه به نظريهانگيزه FIT-Choiceدر مدل 

هاي انتخاب شغل معلمی دوازده سازه شود. به عبارت ديگر، در اين مدل انگيزههاي ديگري نيز در نظر گرفته میانگيزه

می )وقتی فرد موفق ن 7، ارزش درونی، انتخاب معلمی به عنوان شغلی جايگزين6شوند که عبارتند از: توانايیرا شامل می

                                                            
1 Beliefs 
2 Utility Value 
3 Attainment Value 
4 Costs 
5 Task Difficulty 
6 Ability 
7 Fallback Career 
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 3، امکان انتقال شغلی2، زمان براي خانواده1شود شغل دلخواه خود را به دست آورد به معلمی روي می آورد(، امنيت شغلی

، کمک 6، ارتقاي عدالت اجتماعی5نوجوانانودهی آينده کودکانآيند(، شکلبه شمار می 4)که ارزشهاي کارکردي فردي

شوند(، تجربيات محسوب می 9)که ارزشهاي کارکردي اجتماعی 8و نوجوانان ، تمايل به کار با کودکان7به بهبود جامعه

 .11و تأثيرات اجتماعی 10مثبت قبلی يادگيري و آموزش

ي دهد و شامل شش سازهي شغل معلمی را نيز مورد توجه قرار مینظر افراد درباره FIT-Choiceعالوه براين، مدل 

که فشار کاري و عاطفی بااليی دارد، حقوق و  13است، شغل دشوار که نيازمند دانش خا  و حرفه اي 12شغل تخصصی

شود. شغل معلمی می 17و رضايت از انتخاب 16، عوامل دلسردکننده اجتماعی15و موقعيت و منزلت اجتماعی 14دستمزد

يرند گمعلمی نيز قرار می 19و دو مورد دوم نيز تحت عنوان مزاياي شغل 18دو مورد اول تحت عنوان الزامات شغل معلمی

 (.2012همکاران،   و لين)

 
 2012، وات و ريچاردسون،  FIT-Choice: مدل اعتبارسازي شده 1شکل 

                                                            
1 Job Security 
2 Time for Family 
3 Job Transferability 
4 Personal Utility Value 
5 Shape Future of Children/Adolescents 
6 Enhance Social Equity 
7 Make Social Contribution 
8 Work with Children/Adolescents 
9 Social Utility Value 
10 Prior Teaching and Learning Experiences 
11 Social Influences 
12 Expertise 
13 Difficulty 
14 Salary 
15 Social status 
16 Social Dissuasion 
17 Satisfaction with Choice 
18 Task Demands 
19 Task Return 
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اند که در مطالعات مختلف ساخته  را FIT-Choice، وات و ريچاردسون مقياس FIT-Choiceبر اساس مدل نظري 

-FITلمی نشان داده شده است. مقياس هاي انتخاب شغل معروايی و پايايی آن به عنوان ابزاري براي سنجش انگيزه

Choice هاي مختلفی ترجمه شده و در کشورهايی مانند استراليا، آمريکا، کانادا، آلمان، نروژ، هلند، سويس، به زبان

 کرواسی، ترکيه، عمان و چين مورد استفاده قرار گرفته است. 

  FIT-Choiceهای های تجربی از پژوهشیافته

هاي کارشناسی و کارشناسی دانشجوي دوره 1653هاي معلمی اي به بررسی انگيزه( در مطالعه2006ريچاردسون و وات )

ي آنان نشان داد اکثر کسانی پرداختند. نتايج مطالعه FIT-choiceارشد سه دانشگاه در استراليا با استفاده از مقياس 

هاي درونی، درآمد بودند و توانايی ، ارزشاي کمهمعلم شرکت کرده بودند جزء خانوادهي کارشناسی تربيتکه در دروه

هاي افراد ها مهمترين انگيزهي کودکان و نوجوانان، و تمايل به کار با بچهدهی آيندهتمايل براي کمک به جامعه، شکل

 معلمی به عنوان شغل ها هم عبارت بودند از انتخاب شغلترين انگيزهبراي انتخاب شغل معلمی بوده است. ضعيف

کنندگان معلمی را شغل دشواري قلمداد جايگزين و تاثير اجتماعی )تشويق فرد توسط ديگران به شغل معلمی(. شرکت

کرده که نياز به دانش تخصصی داشته و فشارکاري زيادي دارد اما مزيتهاي شغلی )حقوق و موقعيت( چندانی ندارد. 

معتقدند اين يافته  (2006)علمی باال بود. ريچاردشون و واتکنندگان از انتخاب شغل موجود ميزان رضايت شرکتبااين

هايی که حقوق و موقعيت اجتماعی باالتري دارند موجود نباشد. دهد شغل معلمی مزايايی دارد که شايد در شغلنشان می

و ريچاردسون، گيري آنان  با گزارش آنها از گرايش مهندسان، پزشکان، وکال، و مديران به شغل معلمی )وات اين نتيجه

 ( همخوانی دارد.2012

ي يکساله نفر از دانشجويان دوره 74هاي انتخاب شغل معلمی را در اي انگيزه( نيز در مطالعه2005ريچاردسون و وات )

تربيت معلم در دانشگاه ملبورن بررسی نمودند. نتايج نشان داد  موقعيت اجتماعی، تناسب شغل معلمی با ويژگی هاي 

ردي و حمايت خانواده، وقت آزاد براي خانواده و حقوق و دستمزد از مهمترين انگيزه هاي افراد براي انتخاب فرد، تفکر ف

 انجام شده است. FIT-choiceشغل معلمی بودند. اين مطالعه قبل از تدوين مدل 

هاي انشجويان دورهي انتخاب شغل معلمی در دانگيزه FIT-Choice( نيز با استفاده از مقياس 2012وات و همکاران )

هاي معلمی در چهار تربيت معلم ابتدايی و متوسطه را در چهار کشور استراليا، آلمان، نروژ و آمريکا بررسی کردند. انگيزه

ي الزامات شغل معلمی و مزاياي کشور تا حدي شبيه به هم بود اما دانشجويان کشورهاي مختلف نظرات متفاوتی درباره

 آن داشتند. 

هاي انتخاب به بررسی انگيزه FIT-Choiceي ترکی مقياس ( نيز با استفاده از نسخه2012ات و ريچاردسون )کلينچ، و

-دهد که ارزشهاي آنان نشان میمعلم در ترکيه پرداختند. يافتههاي تربيتدانشجوي دوره 1577شغل معلمی در ميان 

قرار داشته  هاي درونی و توانايیعد از آن امنيت شغلی، ارزشي اين افراد بوده و بهاي کارکردي اجتماعی مهمترين انگيزه

هاي معلمی کسب تري در ساير انگيزهي شغل جايگزين و نمرات پاييناست. دانشجويان علوم پايه نمرات باالتري در سازه

 کردند. 

ررسی داليل انتخاب شغل به ب FIT-choiceي هلندي مقياس ( نيز با استفاده از نسخه2012بروما و کانرينوس )-فاکنز

دهد توانايی فردي در تدريس هاي اين تحقيق نشان میمعلمی توسط دو گروه از دانشجويان در هلند پرداختند. يافته

ها، تجربيات قبلی در يادگيري و آموزش، مهمترين انگيزه اين افراد براي شغل معلمی بوده و بعد از آن، تمايل به کار با بچه

 ه و رضايت از انتخاب شغل معلمی قرار دارد. وقت براي خانواد

هاي انتخاب شغل انگيزه FIT-Choice( نيز با استفاده از نسخه ي آلمانی و فرانسه مقياس 2012برگر و داسکولی )

دهد توانايی، ارزش درونی هاي اين مطالعه نشان میاي را در سويس بررسی کردند. يافتهحرفهومعلم فنی 438معلمی در 
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-ي کارکردي شخصی کمهاي اين افراد براي شغل معلمی بوده و انگيزهرزش کارکردي اجتماعی از مهمترين انگيزهو ا

 ترين دليل انتخاب شغل معلمی بوده است. اهميت

   1287به بررسی انگيزه هاي معلمی در بين  FIT-choiceي آلمانی مقياس کونيگ و راثلند هم با استفاده از نسخه

هاي آنان نشان داد که تمايل به کار با کودکان و نوجوانان، ارزش معلم در آلمان پرداختند. يافتهي تربيترهدانشجوي دو

درونی، شکل دادن به آينده کودکان و نوجوانان، و توانايی فردي درک شده براي تدريس مهمترين داليل و انتخاب معلمی 

 ترين داليل براي انتخاب شغل معلمی بودند. اهميتبراي خانواده کمبه عنوان شغل جايگزين، عوامل اجتماعی و وقت آزاد 

هاي انتخاب شغل معلمی انگيزه FIT-Choiceي کرواتی مقياس اي با استفاده از نسخهيوگويچ و همکاران نيز در مطالعه

رضايت از انتخاب شغل، هاي آنها حاکی از آن است که معلم را بررسی کردند. يافتهدانشجوي سال اول تربيت 374را در 

اند و بعد از آنها توانايی فردي، تجربيات هاي معلمی بودهترين انگيزههاي درونی قويارزشهاي کارکردي اجتماعی، و ارزش

 مثبت قبلی از يادگيري و آموزش، تأثيرات اجتماعی و ارزش هاي کارکردي شخصی قرار داشتند. 

هاي انتخاب شغل انگيزه FIT-Choiceي چينی مقياسنسخه انگليسی و نسخه ( نيز با استفاده از2012لين و همکاران )

معلم در چين بررسی کردند. در هر دو دانشجوي  تربيت  542معلم در آمريکا و دانشجوي  تربيت 257معلمی را در 

ي ترين انگيزههاي کارکردي اجتماعی )کمک به بهبود جامعه و شکل دهی آينده کودکان و نوجوانان( مهمکشور ارزش

 انتخاب شغل معلمی بود. 

هاي انتخاب شغل انگيزه FIT-choice ي ديگري با استفاده از مدل نظري( نيز در مطالعه2010کالسن و همکاران )

دانشجوي سال آخر تربيت معلم در کانادا بررسی کردند.  93معلم عمانی و دانشجوي سال آخر تربيت 107معلمی را در 

هاي انتخاب شغل معلمی ي انگيزه( را درباره2007ان يافته هاي آنان نيز مدل نظري وات و ريچاردسون )ي محققبه گفته

 کند. تأييد می

هاي انتخاب شغل معلمی استفاده کرده براي سنجش انگيزه FIT-choiceدر ايران مطالعه اي که از مدل نظري و مقياس 

هاي دانشجويان تربيت ه از اين نوع است. آخرين مطالعه در مورد انگيزهي حاضر اولين مطالعباشد انجام نشده و مطالعه

( انجام شده است. اين مطالعه با استفاده از روش پديدارشناسانه و انتخاب هدفمند 1395معلم توسط خسروي و عامري )

هاي عميق ز مصاحبهدانشجوي دختر سال دوم دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايی و با استفاده ا 20دانشجوي پسر و  19

هاي اين مطالعه حاکی است دانشجويان پسر امنيت پاسخ انجام شده است. يافته-نيمه ساختارمند و پرسشنامه هاي باز

شغلی، فرار از خدمت سربازي، وجود حقوق و مزاياي دوران تحصيل و اصرار والدين به شغل معلمی و تعطيالت تابستان 

بيان کرده اند. دانشجويان دختر نيز وجود شأن و منزلت اجتماعی، اصرار والدين و  هاي انتخاب شغل معلمیرا انگيزه

 داشتن تعطيالت تابستانی را دليل انتخاب اين حرفه بيان کرده اند. 

 سؤاالت پژوهش

 هاي زير است:اين مطالعه در پی يافتن پاسخ پرسش

 هايی شغل معلمی را انتخاب کرده اند؟گيزهبا چه ان 28آموزان ماده ، مهارتFIT-Choice مقياس بر اساس .1

 ي شغل معلمی دارند؟چه برداشت و نظري درباره 28 ماده آموزان، مهارتFIT-Choice مقياس اساس . بر2

 هاي علوم پايه و علوم انسانی در انتخاب شغل معلمی وجود دارد؟هاي مهارت آموزان رشته. آيا تفاوتی بين انگيزه3

 دارد؟ وجود معلمی ي شغلدرباره انسانی علوم و پايه هاي علومرشته آموزان برداشت و نظر مهارت . آيا تفاوتی بين4

 هاي مهارت آموزان خانم و آقا در انتخاب شغل معلمی وجود دارد؟. آيا تفاوتی بين انگيزه5

 د؟دار وجود معلمی ي شغلدرباره آقا و خانم آموزان . آيا تفاوتی بين برداشت و نظر مهارت6

 شناسی پژوهشروش
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و با شرکت مهارت آموزان  FIT-Choiceي فارسی اعتبارسازي شده مقياس اين مطالعه پيمايشی با استفاده از نسخه

 در دانشگاه فرهنگيان خراسان رضوي در مشهد انجام شده است.   28ماده 

حجم نمونه )کرجسی و مورگان، می باشد که بر اساس جدول تخمين  28مهارت آموز ماده  644جامعه پژوهشی شامل 

-FITنفر برآورد شد. و بر اين اساس نسخه فارسی مقياس  240درصد، حجم نمونه  5( و با احتساب سطح خطاي  1970

Choice   در رشته هاي مختلف توزيع شد. ضمن توضيح اهداف پژوهش، به  28نفر از مهارت آموزان ماده  255بين

شرکت در پژوهش و تکميل پرسشنامه داوطلبانه بوده و اطالعات جمع آوري شده   شرکت کنندگان اطمينان داده شد که

کنندگان هويت و نام آنان صرفا براي اهداف پژوهشی به کار خواهد رفت. عالوه بر اين به منظور اطمينان دادن به شرکت

هاي آنها بدون پاسخ از آيتم ها، چهار پرسشنامه که بخشی زياديآوري پرسشنامهمورد پرسش قرار نگرفت. پس از جمع

 پرسشنامه جهت تجزيه و تحليل باقی ماند. 251گذاشته شده بود حذف و در مجموع 

 ها و نتایجیافته

توزيع شرکت  1ها مورد استفاده قرار گرفت. جدول جهت تحليل داده   SPSS 21ها، نرم افزار آوري دادهپس از جمع

 دهد.ي تحصيلی نشان میساس رشتهکنندگان باقی مانده در پژوهش را بر ا

 شرکت کننده در پژوهش به تفکيک رشته ي تحصيلی 28: تعداد مهارت آموزان ماده 1جدول 
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هاي مختلف و پايايی قسمت 0.88برابر   مطالعه اين در FIT-Choice نسخه ي فارسی مقياس   باخ کلپايايی آلفاي کران

 باشد. می 2مقياس طبق جدول 

 

 

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

 پایایی بخش پایایی بخش

 0.55 انتقال شغلی 0.81 توانايی تدريس

 0.79 ات اجتماعیاثر 0.80 ارزش درونی

 0.66 شغل جايگزين 0.82 تجربيات قبلی

 0.82 شغل تخصصی 0.83 شکل دهی آينده

  0.60 شغل پر استلزام 0.86 کمک به بهبود اجتماع

 0.88 منزلت اجتماعی 0.79 ارتقاي عدالت اجتماعی

 0.92 حقوق و دستمزد 0.89 تمايل به کار با بچه ها

 0.72 کنندهعوامل دلسرد 0.85 امنيت شغلی

 0.86 رضايت از انتخاب معلمی 0.87 وقت براي خانواده

  0.78 تقدس
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از شرکت کنندگان قبل از ورود به دانشگاه  %30سال بود. به لحاظ اشتغال  29.63±3.15کنندگان ميانگين سنی شرکت

درآمد ماهيانه  %44قت بوده اند که داراي شغل پاره وقت يا تمام و %70فرهنگيان به کاري مشغول نبوده اند و از ميان 

ونيم تا دو ميليون درآمدي بين يک  %10ونيم ميليون تومان، و درآمدي بين يک تا يک  %16ميليون تومان،  و  1کمتر از 

 تومان داشتند. 

 دهد. کنندگان از شغل معلمی را نشان میهاي مختلف انتخاب شغل معلمی و نظرات شرکتميانگين انگيزه 3جدول 

 

 28نظر مهارت آموزان ماده   : انگيزه هاي انتخاب شغل معلمی و3جدول 

انحراف  میانگین انگیزه

 معیار

انحراف  میانگین نظر و برداشت

 معیار

 0.91 6.17 شغل تخصصی 0.97 6.09 کمک به بهبود اجتماع

 0.88 6.22 معلمی انتخاب از رضايت 0.93 6.05 آينده کودکان دهی شکل

 1.12 5.36 منزلت اجتماعی 1.45 6.04 درونی ارزش

 1.25 5.19 استلزام پر شغل 1.26 5.99 تقدس

 1.57 3.60 عوامل دلسردکننده اجتماعی 1.37 5.85 تدريس توانايی

 1.54 3.52 دستمزد و حقوق 1.24 5.63 ها بچه با کار به تمايل

    1.37 5.17 قبلی تجربيات

    1.27 5.10 شغلی امنيت

    1.34 5.04 اجتماعی عدالت ارتقاي

    1.31 4.43 خانواده براي وقت

    1.53 4.31 اجتماعی اثرات

    1.40 3.81 انتقال

    1.78 2.69 جايگزين شغل

 
 

هاي علوم پايه براي انتخاب شغل معلمی با ي مهارت آموزان رشتهپرسش ديگر اين پژوهش اين بوده است که آيا انگيزه 

 هاي علوم انسانی متفاوت است؟ وزان رشتههاي مهارت آمانگيزه

ي شغل معلمی را نشان هاي علوم انسانی و علوم پايه و نظر آنان دربارههاي دانشجومعلمان رشتهميانگين انگيزه 4جدول 

نظرات اند و در تري را  نشان دادهها  ميانگين پاييني انگيزههاي علوم پايه در همهدهد. در کل دانشجومعلمان رشتهمی

هم فقط در رضايت از انتخاب معلمی،عوامل دلسرد کننده و حقوق و دستمزد ميانگين نظر مهارت آموزان رشته هاي 

ها از آزمون علوم پايه باالتر از ميانگين نظر مهارت آموزان علوم انسانی می باشد.  اما براي بررسی معناداري اين تفاوت

 فاده گرديد. است (MANOVA)تحليل واريانس چندمتغييره 

 
 : انگيزه هاي انتخاب شغل معلمی و نظر مهارت آموران به تفکيک رشته هاي علوم پايه و انسانی4جدول 

 میانگین

 برداشت و نظر

 میانگین

 علوم پايه انگیزه

61 N = 

 علوم انسانی

190 N = 

 علوم پايه

61 N = 

 علوم انسانی

190 N = 

 تقدس 6.10 5.63 تخصصی شغل 6.17 5.16
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 اجتماع بهبود به کمک 6.16 5.87 معلمی انتخاب از رضايت 6.18 6.32

 کودکان آينده دهی شکل 6.12 5.80 اجتماعی منزلت 5.41 5.23

 درونی ارزش 6.39 6.07 استلزام پر شغل 5.20 5.14

 تدريس توانايی 5.87 5.85 دلسردکننده عوامل 3.46 4.12

 قبلی ياتتجرب 5.16 5.18 دستمزد و حقوق 3.46 3.72

 شغلی امنيت 5.18 4.83   

 اجتماعی عدالت ارتقاي 5.18 4.58   

 ها بچه با کار به تمايل 5.78 5.17   

 اجتماعی اثرات 4.87 4.22   

 خانواده براي وقت 4.53 4.83   

 جايگزين شغل 3.71 2.63   

 

ها واريانس چند متغيره، دو آزمون  براي انگيزه هاي الزم براي انجام تحليلپس از بررسی و اطمينان از وجود پيش فرن

 نتايج آن را نشان می دهد.  5جدول   و نظرات انجام شد و 

 

 هاي تحليل واريانس چند متغيره براي تفاوت انگيزه ها و نظرات دانشجويان علوم پايه و انسانی: نتايج آزمون5جدول 

Effect 
size 

Sig. 
Error 

df 
df F Value 

  

0.13 0.001 237 13 2.76 0.86 Wilks’ 
Lambda 

 انگیزه

 نظرات 0.97 1.17 6 244 0.32 

  

هاي علوم پايه و انسانی تفاوت معناداري است آموزان رشتههاي مهارت، تفاوت بين انگيزه 5با توجه به جدول شماره 

(P<0.05) از  %13( که بر اساس آن 2007نيه، ي تأثير )ضريب تأثير( نيز مقدار بااليی به شمار می آيد )دور. اندازه

هاي دو گروه  با رشته ي تحصيلی آنان قابل توضيح است. اما تفاوت بين نظريات مهارت آموزان دو گروه تفاوت بين انگيزه

 علوم پايه و انسانی به لحاظ آماري معنا دار نبود. 

ها مورد بررسی قرار گرفت که نتايج تک تک انگيزه هايی که بين دو گروه تفاوت معنادار دارند،به منظور فهم بهتر انگيزه

 .شد گرفته نظر در   0.004  مقدار 6 جدول در معناداري سطح بانفرونی، اثر گرفتن نظر در با آمده است. 6آن در جدول 

  

 : آزمون معنا داري تفاوت بين هر يک از انگيزه ها در دانشجويان علوم پايه و انسانی6جدول 

 Mean 
Square 

F sig Effect 
size 

  0.01 6.55 10.20 تقدس

  0.04 4.18 3.93 کمک به بهبود اجتماع

  0.02 5.45 4.73 آينده کودکان دهی شکل

  0.82 0.04 0.06. درونی ارزش

  0.87 0.02 0.02 تدريس توانايی

  0.92 0.01 0.01 مثبت قبلی تجربيات

  0.08 3.01 5.93 شغلی امنيت
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 0.02 0.002 9.76 16.98 اعی*اجتم عدالت ارتقای

 0.03 0.001 11.64 17.31 ها* بچه با کار به تمایل

  0.006 7.61 19.44 اجتماعی اثرات

  0.06 3.48 7.84 خانواده براي وقت

  0.71 0.13 0.25 جايگزين شغل

  0.007 7.29 14.02 انتقال 

 علوم هاي رشته 28 ماده آموزان مهارت از آن است کهشده حاکی اصالح معناداري سطح گرفتن نظر در با 6جدول  نتايج

 طوريکه به دارند معناداري تفاوت هم با اجتماعی عدالت بهبود و ها بچه با کار به تمايل انگيزه در پايه علوم و انسانی

 .دباش می پايه علوم هاي رشته آموزان مهارت از بيشتر دردومورد انسانی علوم هاي رشته آموزان مهارت انگيزه

و جدول هاي  بعد ازآن پاسخ به ديگر پرسش اين مطالعه در مورد معناداري تفاوت بين انگيزه ها و نظرات  7جدول 

 مهارت آموزان خانم و آقا را نشان می دهد. 

 

 : انگيزه هاي انتخاب شغل معلمی و نظر مهارت آموران به تفکيک جنسيت7جدول 

 میانگین
 برداشت و نظر

 میانگین
 نثمو انگیزه

92 N = 

 مذکر

159 N = 

 مونث

92 N = 

 مذکر

159 N = 

 تقدس 5.99 6.00 تخصصی شغل 6.16 6.18

 اجتماع بهبود به کمک 6.13 6.03 معلمی انتخاب از رضايت 6.22 6.22

 کودکان آينده دهی شکل 6.04 6.06 اجتماعی منزلت 5.41 5.29

 درونی ارزش 6.13 5.90 استلزام پر شغل 5.33 4.94

 تدريس توانايی 5.87 5.85 دلسردکننده عوامل 3.81 3.21

 قبلی تجربيات 5.18 5.13 دستمزد و حقوق 3.39 3.75

 شغلی امنيت 5.01 5.24   

 اجتماعی عدالت ارتقاي 5.08 4.96   

 ها بچه با کار به تمايل 5.55 5.77   

 اجتماعی اثرات 4.68 4.76   

 خانواده براي وقت 4.05 5.05   

 جايگزين شغل 2.73 2.63   

 انتقال 4.07 3.36   

 

 استفاده گرديد.  MANOVAبراي آزمون معنی داري تفاوت انگيزه ها و نظرات مهارت آموزان خانم و آقا نيز از آزمون   

 

 هاي تحليل واريانس چند متغيره براي تفاوت انگيزه ها و نظرات دانشجويان مذکر و مونث: نتايج آزمون8جدول 

Effect 
size 

Sig. 
Error 

df 
df F Value 

  

0.30 0.000 237 13 7.77 0.70 Wilks’ 
Lambda 

 انگیزه

 نظرات 0.93 3.03 6 244 0.007 0.07.
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نشان می دهد تفاوت معنا داري بين انگيزه ها و نظرات دو گروه خانمها و آقايان وجود دارد.  8همانگونه که جدول   

 اوتهاي انگيزه هاي  اين دو گروه را نشان می دهد. معناداري دقيق بين تف 9جدول 

 

 : آزمون معنا داري تفاوت بين هر يک از انگيزه ها در مهارت آموزان خانم و آقا9جدول 

 Mean 
Square 

F sig Effect 
size 

  0.01 6.55 10.20 تقدس

  0.39 0.71 0.68 کمک به بهبود اجتماع

  0.86 0.02 0.25 آينده کودکان دهی شکل

  0.82 2.52 3.22 درونی ارزش

  0.86 0.28 0.02 تدريس توانايی

  0.78 0.07 0.14 مثبت قبلی تجربيات

  0.22 1.50 2.98 شغلی امنيت

  0.46 5.29 0.95 اجتماعی عدالت ارتقاي

  0.18 1.79 2.77 ها بچه با کار به تمايل

  0.40 0.152 0.40 اجتماعی اثرات

 0.07 0.00 29.93 60.95 خانواده برای وقت

  0.58 0.29 0.55 جايگزين شغل

 0.02 0.000 15.72 29.28 انتقال 

 

تنها تفاوت بين دو انگيزه وقت براي خانواده و انتقال بين مهارت  0.004سطح معناداري  ,با در نظر گرفتن اثر بانفرونی 

 خانواده براي آزاد وقت انگيزه زنان و قويتر شغلی قالانت امکان انگيزه مردان که طوري به آموزان خانم و آقا معنی دار است

 .دارند تري قوي

 در معناداري سطح بانفرونی، اثر گرفتن نظر در نيز تفاوت تک تک نظرات  خانمها و آقايان را نشان می دهد.با 10جدول 

 .شد گرفته نظر در   0.008  مقدار 11 جدول

 

 مهارت آموزان خانم و آقا در نظرات از يک هر بين تفاوت داري معنا آزمون:  10 جدول

 Mean نظرات
Square 

F sig Effect 
size 

  0.87 0.03 0.03 شغل تخصصی

  0.98 0.00 0.00 معلمی انتخاب از رضايت

  0.46 0.54 0.69 منزلت اجتماعی

  0.01 5.6 8.6 استلزام پر شغل

  0.003 9.06 19.08 *عوامل دلسردکننده

  0.004 3.33 7.84 دستمزد و *حقوق
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نشان می دهد مهارت آموزان خانم و آقا در مورد عوامل دلسردکننده و حقوق و دستمرد نظرات متفاوت  10نتايج جدول 

معناداري دارند. به طوريکه آقايان عوامل دلسرد کننده بيشتري نشان داده و نظر پايين تري در مورد حقوق و دستمزد 

 دارند.

 گیریبحث و نتیجه

دهد اکثر مهارت آموزان قبل از ورود به دانشگاه فرهنگيان يا فاقد درآمد بوده و يا درآمد کمی اين مطالعه نشان مینتايج 

اند . اين يافته با اند آن را انتخاب کردهداشته اند.  بنابراين اگرچه در بخش نظرات، معلمی را شغل پردرآمدي ندانسته

( با دانشجويان 1396راليا  و کلينچ، وات و ريچاردسون در ترکيه و اقتصادي )( در است2006ي ريچاردسون و وات )يافته

 درآمد يا با درآمد متوسط بودند همخوانی دارد. کارشناسی دانشگاه فرهنگيان که اکثر دانشجومعلمان از خانواده هاي کم

 می افراد اين توسط شده اظهار ايه انگيزه مهمترين اجتماعی کارکردي و خواهانه خير هاي انگيزه دهد می نشان نتايج

 درونی، انگيزه کودکان، آينده دهی شکل هاي انگيزه آن از بعد و  انگيزه ترين قوي اجتماع بهبود به کمک ي انگيزه. باشد

 هفت طيف ميانه از باالتر همگی که هستند شغلی امنيت و يادگيري قبلی تجربيات تدريس، توانايی معلمی، شغل تقدس

 جايگزين شغل انتخاب و شغلی انتقال امکان ، خانواده براي آزاد وقت مانند فردي کارکردي هاي انگيزه. دارند رقرا اي نقطه

 فردي کارکردي انگيزه تنها شغلی امنيت انگيزه. دارند قرار طيف ميانه از تر پايين در که هستند ها انگيزه ترين ضعيف

 و ندارد وجود المللی بين استاندارد مقياس در که معلمی شغل تقدس انگيزه. دارد قرار طيف ميانه از باالتر که است

. باشد می چهارم انگيزه 28 ماده اموزان مهارت براي شده بيان بهشتی شهيد پرديس پسر دانشجومعلمان انگيزه مهمترين

 انگيزه و ندهآي دهی شکل ، اجتماع بهبود به کمک معلمی شغل تقدس انگيزه از پس نيز دانشجومعلمان ميان در اما

 مهارت هاي انگيزه بر تحصيلی رشته و جنسيت نقش بررسی براي. اند بوده معلمی شغل انتخاب داليل مهمترين درونی

معلمان ساير کشورها هاي مهارت آموزان با دانشجوقايسه انگيزه .شد استفاده متغيره چند واريانس تحليل آزمون از آموزان

ي هاي دانشجومعلمان ساير کشورهاست. در تقريباً همهدانشجومعلمان ايرانی با انگيزه هايحاکی از شباهت نسبی انگيزه

هاي کارکردي اجتماعی، انگيزه هاي توانايی، ارزش درونی و انگيزهانگيزه ، FIT-Choiceشده با مقياس  کشورهاي بررسی

ي امنيت ه جز سويس و هلند( انگيزههاي کارکردي فردي هستند. در اغلب کشورها )بهاي مهمتري نسبت به انگيزه

ي انتخاب شغل ي کشورها انگيزههاي کارکردي فردي مهم در انتخاب شغل معلمی است و در همهشغلی جزء انگيزه

آورد معلمی به عنوان شغل جايگزينی که فرد پس از عدم موفقيت در دستيابی به شغل مورد ترجيح خود به آن روي می

 ي انتخاب شغل معلمی است. ترين انگيزه براپايين

هاي معلمان رشتههاي علوم پايه در مجموع نسبت به دانشجوديگر يافته اين مطالعه آن است که دانشجومعلمان رشته

تري براي شغل معلمی دارند و ميانگين نظرات و برداشت هاي آنان نيز از ميانگين هاي پايينعلوم انسانی انگيزه

 عدالت تر است گرچه پس از اصالح سطح معناداري فقط تفاوت انگيزه هاي ارتقايپايين دانشجومعلمان علوم انسانی

ي کلينچ، وات و ريچاردسون در ها به لحاظ آماري معنادار شده است. اين يافته با يافته بچه با کار به اجتماعی و تمايل

هاي غير علوم پايه نسبت به دانشجويان رشتهتري هاي پايينترکيه همخوان است که در آن دانشجويان علوم پايه انگيزه

 (. 1396اند. تفاوت ميان دانشجومعلمان رشته هاي علوم پايه و انسانی در دوره کارشناسی نيز مشهود بود )اقتصادي، داشته

داده بودند  مهارت آموزان آقا انگيزه امکان انتقال باالتر و مهارت آموزان خانم انگيزه وقت براي خانواده باالتري را نشان

که با توجه به نوع مسئوليت هاي خانم ها و آقايان در خانواده طبيعی و قابل قبول به نظر می رسد. آقايان همچنين 

دلسردکننده باالتر و نظر منفی تري نسبت به شغل معلمی داشتند . يعنی اينکه افراد بيشتري سعی درمنصرف  عوامل

 اند و خود مهارت آموزان آقا نسبت به خانمها معتقدند که حقوق معلمی  کردن آقايان از انتخاب شغل معلمی نموده

 حقوق پايين تري است که با توجه به نقش اقتصادي مردان در خانواده قابل توجيه به نظر می رسد. 
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رد نه تنها دهد، اما بايد تالش کها و نظرات نسبتاً مطلوب مهارت آموزان را نشان میدر مجموع نتايج اين مطالعه انگيزه

 اين سطح از انگيزه را حفظ کرد بلکه آن را ارتقاء داد. 
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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. 
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 نیازهای آموزشی اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان تبیین و اولویت بندی

 1« در زمینة مهارت های تدریس و پژوهش» 

 

 2بتول بصیری

 3احمدرضا نصر

 4ابراهیم میرشاه جعفری سید

 5مهرمحمدی محمود

 
 چکیده:

ميسر می  را انآن تعالی و رشد برنامه ريزي براي ،اعضاي هيأت علمی آموزشی نيازهاي با توجه به اينکه شناسايی

ه فرهنگيان آموزشی اعضاي هيأت علمی دانشگا هدف اصلی اين پژوهش تبيين و اولويت بندي نيازهايسازد، از اين رو 

 آن از مانجا و در تحليلی است -آن توصيفی روش و کاربردي نوع پژوهش از اين. است "تدريس و پژوهش "در زمينه 

ح کشور بخش کيفی تمامی صاحب نظران تعليم و تربيت در سط آماري است. جامعة شده هاستفاد کيفی و کمی روش دو

استان  هيأت علمی دانشگاه فرهنگيان در شش اعضاي نفر از مدرسين موظف و 181 تمامی بخش کمَی آماري و جامعة

 ختهامه محقق ساپرسشن مصاحبة نيمه ساختار يافته و طريق از پژوهش داده هاي واقع در قطب چهار کشور بود.

و عامل  يلتحل از سازه روايی بررسیمحتوا، جهت  روايی از پرسشنامه و مصاحبه روايی براي تعيين گرديد. گردآوري

 هاي يافته حليلت مارپيچ اساس بر کيفی هاي شد. يافته کرانباخ استفاده آلفاي ضريب از پرسشنامه پايايی برآورد براي

نيازهاي  تحليل شد. طبق نتايج پژوهش در بخش کيفی مهمترين استنباطی و وصيفیت آمار با کمی هاي يافته و کيفی

رسی به د مفاهيم دانش و انتقالتوانايی ( 1آموزشی اعضاي هيأت علمی در زمينة مهارت هاي تدريس عبارتند از : 

 ( آشنايی با تجارب عملی استادان داراي کيفيت تدريس باال.2 دانشجومعلمان،

                                                            
  - اين مقاله مستخرج از رسالة دکتري است که با حمايت  مادي و معنوي دانشگاه فرهنگيان انجام شده است.1
- نويسنده مسئول، دکتري برنامه ريزي درسی از دانشگاه اصفهان، مدرس دانشگاه فرهنگيان،  پيام نور و دانشگاه آزاد 2

 اسالمی
: پست الکترونيک    b_basiry@yahoo.com 09133040484. تلفن همراه:   

  ، تلفن همراه: arnasr@edu.ui.ac.ir 09131287504- استاد گروه علوم تربيتی دانشگاه اصفهان، پست الکترونيک: 3
 ، تلفن همراه: jafari@edu.ui.ac.ir- استاد گروه علوم تربيتی دانشگاه اصفهان، پست الکترونيک: 4

09131161384  
 ، mehrmohammadi_tmu@hotmail.com - استادگروه علوم تربيتی دانشگاه تربيت مدرس تهران، پست الکترونيک: 5

09121039032: همراه تلفن  

mailto:arnasr@edu.ui.ac.ir
mailto:arnasr@edu.ui.ac.ir
mailto:jafari@edu.ui.ac.ir
mailto:jafari@edu.ui.ac.ir
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صول و آشنايی با ا (1اي آموزشی اعضاي هيأت علمی در زمينة پژوهشی نيز عبارت است از: مهمترين نيازه 

 . يگرتسلط بر مهارت هاي پژوهش( 2و ترکيبی،  کيفیپژوهش  هاي روش مبانی

ر هر دو ميزان نياز اعضاي هيأت علمی به آموزش ديافته هاي پژوهش در بخش کمی نيز نشان داد که در ضمن 

 بيشتر از سطح متوسط است. "مهارت هاي پژوهشی "و  "اي تدريسمهارت ه"زمينة 

 

 

شگاه علمی، داناعضاي هيأت ، مهارت هاي تدريس، مهارت هاي پژوهشی، نيازآموزشی :واژه های کلیدی

 فرهنگيان

 

 مقدمه:
ت. چرا نيس الساعه خلق معلمی هنر. وليکن است "تربيت معلم"ولی هنر برتر از آن  ،هنر است "معلمی"گفته شده 

گوناگون  فنون از درک وي از نشانی خود، کند که می کسب و تجربه دقيق ريزي طريق برنامه از را هنر اين معلم که

( معتقد است کار معلم و تدريس، داراي خصوصيات 1987) 2شون .(1379 مهجور، ترجمه ،1آموزش است )دونالدسی

(؛ 1994، 4، آيزنر1987، 3جنبة هنري تدريس )زاهوريک انندمهخاصی است که آن را از مشاغل ديگر متمايز می سازد. 

(؛ و بسياري از پيچيدگی هاي ديگر حرفة معلمی، اين خصوصيات ويژه بسياري از 1995، 5کار جنبةاخالقی تدريس )

مواجهه صاحب نظران را به اين باور رسانده است که الگوهاي رايج در تربيت معلم نمی تواند پاسخ گوي نياز معلمان براي 

 شايستگی با توجه به اينکه (.32،   1389با پيچيدگی هاي موقعيت هاي واقعی تدريس باشد )به نقل از امام جمعه، 

 معلمان سطح از تواند نمی کشوري هيچ است و وابستهآن  نظام آموزشی معلمان شايستگی اندازه به آموزشی نظام هر

به  .(.80،  1990است )يونسکو، مستمر و دقيق توجهات ترين قوي رسزاوا معلم تربيت اساس اين بر رود، باالتر خود

( دانشگاه فرهنگيان يا به تعبير قديمی )دانشگاه تربيت معلم( با دانشگاه هاي معمولی 1391گفتة مقام معظم رهبري )

ين دانشگاه است، پس متفاوت است. چرا که عالوه بر امتيازاتی که دانشگاه هاي ديگر دارند، امتياز توليد معلم، مخصو  ا

 مهرمحمدي(. 1391بايد به اين دانشگاه اهميت بسيار داد )ديدار با کارکنان دانشگاه فرهنگيان به مناسبت هفته معلم، 

چگونگی اصالح تربيت معلم، به مثابه پرداختن به مهم ترين رکن نظام تعليم و  ةبار انديشيدن در( معتقد است 1371)

لزوم اصالح  دانشگاه فرهنگيان، بنابراين ضرورت توجه به ن متفکران جامعه دامن زده شود.تربيت است که بايد در ميا

 (.39)   را الزام آور ساخته است اساتيد آناتخاذ تدابير منطقی براي بهبود تربيت حرفه اي  نظام تربيت معلم و

 انشگاه هابراي د توان می را خدماتی و پژوهشی آموزشی، کارکرد يعنی عمده؛ کارکرد و رسالت سهبدون ترديد  

آموزش  راکزم و دانشگاه ها هاي کنونی دغدغه مهمترين از ياد شده کارکردهاي ساختن محقق براي تالش کرد و ترسيم

، 1392يفی، کارکردها باشد )امين خندقی و س ساير وزيربناي  مقدمه آموزشی کارکرد که رسد می نظر به عالی است.

  2 .) 

                                                            
1 .Donald C 

2. Schon 
3. Zahoric 

4. Eisner 
5. Carr 
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ريان برنامه مفهومی آشنا به نظر می رسد، ولی اکثر مدرسان و مج "تدريس"وم تربيتی اصطالح گر چه در متون عل

دريس می تهاي آموزشی به ندرت با معنی و ماهيت درست آن آشنايی دارند. برداشت هاي مختلف مدرسان از مفهوم 

 زمينه اين درارد. يا منفی بر جاي گذتواند در نگرش آنان نسبت به يادگيرندگان و نحوة کارکردن با آنها تأثير مثبت 

عضاي هيأت اکند، يقيناً  عمل خود محوري وظيفة به ( معتقد است: اگر دانشگاه فرهنگيان بخواهد1392مهرمحمدي )

به گفتة  ند.بهبود بخش "آموزش و تدريس"علمی آن بايد توانمندي شغلی خود را حوزه هاي مختلف از جمله در زمينة 

 يان است.ک هدف ويژه و ابزار اصلی آموزش براي مدرسين و اعضاي هيأت علمی دانشگاه فرهنگوي تدريس اثربخش ي

ر دمعلمان نيز  -دانشجو کند و به تبع آن سازي زمينه هدف، براي اين آموزشی، هاي است برنامه انتظار اگر بنابراين

 علمی آن اعضاي هيأت توانمندي آن، هاي زمينه مهمترين از يکی کنند، پس کسب را هاي الزم حوزه، شايستگی اين

مصاحبة  برسند )مهرمحمدي، حوزه اين در فکري و شايستگی انتظام تسلط، از حدي به که الزم است آنان هم است

 (.1392حضوري، 

 ترقی بين و است "پژوهش" انجام گرو در بشري جوامع وها  تمدن معنوي و مادي شکوفايی و رشداز طرف ديگر، 

(. در اين 1386،محموديان و تابعی) دارد وجود مستقيمی ةرابط هجامع آن در تحقيق و هشپژو ميزان و عهجامهر  علمی

 تحقيقات، مديريت رکن سه از زيرا حساب می آيند؛ به کشورها توسعة و تحقيق در اصلی نهادهاي دانشگاه ها، ميان

 و دستجردي )احمدي دارند کشور علمی توسعه و پژوهش برجسته اي در نقش برخوردارند تحقيق ابزار و محقق

از طريق اطالعات دارد و اين مهم نياز به فراهم کردن هاي آموزشی بدون ترديد شناخت و تفسير پديده (.1383انوري،

برنامه  1در کيفيت بهسازي و ايجاد تغييرات مفيداست که براي پژوهش ميسر می شود. تحقيق در آموزش تنها ابزاري 

، سير  2جهانی شدن، امپراتوري تکنولوژيبعالوه  (.1391تصديقی، )ي آموزشی به کار برده می شود عملکرد ها ها و

و کمرنگ شدن مرزهاي جوامع در عرصه هاي مختلف، آنان را در موقعيتی دشوار، چالش انگيز  3شتابان فناوري اطالعات

عنوان رکن اصلی و مبناي توسعه، بدون پژوهش  و در عين حال اجتناب ناپذير قرار داده است. از طرفی آموزش عالی به

 (.8: 1383نمی تواند به اهداف خود دست يابد )مسعودي فر، 

در اين واقعيت رخ  ،هاي نظام تحقيقاتی کشورضعف ترينيکی از مهم متأسفانه شواهد موجود نشان می دهد که

 آموزشیة زمين درتحقيقات  وضعيتو متأسفانه  استکرده  نقش آموزشی خود بسنده بهبيشتر آموزش عالی  که نمايدمی

شايان ذکر است که امروزه، پژوهش کليد توسعة هر کشور و معيار رشد يافتگی آن محسوب  .است ضعف و نقصان همراه با

ساس بايستی می شود. بنابراين به منظور نيل به توسعة همه جانبه و پايدار، ناگزيز بايد از داالن پژوهش عبور کرد. براين ا

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، 

شگر و آفريننده تربيت کرد و دانشگاه هايی برتر، متناسب با استانداردهاي نقاد و دانشجويانی جستجوگر با ذهنی پرس

با توجه به اين ادعا که اثربخشی دانشگاه ها به ميزان توانمندي اعضاي هيأت علمی آن آموزشی بين المللی ايجاد نمود. 

روز را برای آینده امدانشجو معلمان  آیا با روش و دانش دیروز می توان حال اين سؤال مطرح است که است،

؟ شواهد کند طیبايد  را هايی مدانشگاه فرهنگيان چه گا کنونی جامعه، براي همگام شدن با تحوالت بعالوه آموزش داد؟

از کارآيی و اثربخشی الزم برخوردار و پژوهشی  حاکی از آن است که دوره هاي تربيت معلم در ايران از لحاظ آموزشی

، اهداف مذکوربه همين دليل در راستاي تحقق پژوهش، بازنگري و برنامه ريزي مجدد دارد.  نبوده است و نياز به بررسی،
                                                            

1 . Quality  
2 .Techno poly 
3.  I.T 
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به نتايج برخی از آنها اشاره  در ادامهکه  جستجو در دو محور مرتبط با مهارت هاي تدريس و پژوهشگري، صورت گرفت

 می گردد:

اي آموزشی ( اولين اولويت نيازه1377ف )محمدزاده شري در زمينه کارآمدي آموزشی يا همان مهارت هاي تدريس،

 که ن داد( نشا1383مرتضوي )اعضاي هيأت علمی را، روش تدريس با تأکيد بر آموزش دانشگاهی اعالم کرد. نتايج 

 کالس، دارةا در دانشجو مشارکت دانشجو، توقع و باور افزايش درکالس، نشاط و شور سبب تدريس مناسب، روش کاربرد

(. 1388ح، از فال نقل می شود )به درس کالس از غيبت کاهش و ماندگاري افزايش درسی، متون ساير به بيشتر مراجعه

ر حيطة د( حاکی از آن است که بيشترين نياز آموزشی اعضاي هيأت علمی 1385سبزواري و تيم همکار ) يافته هاي

( نيز 1390طااله و همکاران )آموزش و يادگيري مربوط به شيوه هاي تدريس و سبک هاي يادگيري است. اسدي، ع

الم نمودند. اع روش هاي تدريسکاربرد مناسب  اولويت انتخابی نيازهاي آموزشی اعضاي هيأت علمی را طراحی تدريس و

 ميان فاختال خصو  در علمی اعضاي هيئت و دانشجويان نظر بين داد نشان( نيز 1392نتايج امين خندقی و سيفی )

 اداريمعن تفاوت مهارت ها ميزان اهميت و تدريس مهارت هاي به کارگيري ، ميزانموجود و وضعيت مطلوب وضعيت

 عضايا آموزشی نيازهاي بين که دادند ( هم نشان1392زاده و همکاران ) ترک دارد. محققان ديگري همچون وجود

 رد. دا وجود معنادار تفاوت خدمت، و سابقه علمی مرتبة به توجه با علمی در زمينة مهارت هاي تدريس هيأت
شواهد جمع آوري  در همين رابطه نگاهی به پژوهش هاي مرتبط خارجی نيز الهام بخش خواهد بود. به عنوان مثال،

( نشان داد که بين رويکرد استاد به تدريس و کيفيت نتايج يادگيري دانشجويان ارتباط 1995) 1شده توسط کنن و نيوبل

سخنرانی  ( برخورداري از مهارت هاي1998) 2پاتريک و اسمارتاز نظر  (.28،  ، 8513وجود دارد )به نقل از نصر و همکاران، 

 علمی را ارتقاء بخشد. هيئت مناسب و قابل درک در کالس درس اثربخشی تدريس اعضاي نحو به مطالب و تفهيم مطالب و ارائه

 است است که عبارت معرفی کرده مؤثر ريستد مهارت اثربخش را براي ( نيز در مطالعة خود شش1999) 3ويشان در همين راستا

 و منابع مديريت (4 ،6آموزشی راهبردهاي ( اجراي3، 5آموزش براي ( برنامه ريزي2، 4( دانش تخصصی يا دانش حرفه اي1از: 

ش به آموز براي . از نظر وي برنامه ريزي9حرفه اي ( مسئوليت6و  8دانشجويان يادگيري ارزشيابی از ميزان (5، 7انسانی نيروي

 شده می باشد. 10قصد مهارت هاي و دانش کسب يادگيري و ايجاد فرصت براي تجارب ساختن آماده در مدرس معناي توانايی

و مهم ترين نياز  موضوع مهمترين به عنوان تدريس را هاي مهارت ارتقاي خود مطالعة در( 2004و همکاران ) 11کالرک

 گذراندن به اين نتيجه اذعان نمودند که نيز( 2004و همکاران ) 12ادفريگنمودند.  مطرح اساتيد دانشگاه سوي ازآموزشی 

 .است شده تدريس مهارت هاي در زمينة اساتيد توانايی ارتقاء و افزايش موجب تدريس، در رابطه با دوره هاي آموزشی

ال در زمينة مهارت ( نشان داد که بين وضع موجود و مطلوب اساتيد موسسة آموزشی نو2008) 13استيسکالدر اين رابطه 

                                                            
1. Cannon & Newble 

2. Patrick & Smart 
3. Weshan 
4. Professional Knowledge  
5. Planning for Instruction  
6. Implementing Instructional Strategies 
7. Human & Resource Management 
8. Evaluating Student Learning 
9. Professional Responsibility 
10. Intended Knowledge and Skills 
11. Clark, Houston, Kolodner, Branch, Levine & Kern. 
12 .Godfrey, Dennick & Welsh.  
13. Styskal 
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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 

 کاهش نيازهاي آموزشی جهت ثرؤم آموزش ( بر اين نکته تأکيد دارد که2010)1کاتاياماست. بعالوه يافته هاي پژوهشی 

 هم يادگيري هاي سبک و ة مهارت هاي تدريسزمين در ويديويی نوارهاي از ستفادها همچونمواردي  شامل بايد استادان

بايد خود به عنوان عامل تغيير دهنده مد « آموزش» تأکيد می کند که ( در رسالة دکتري خود2012) 2نجاستي باشد.

جهتی در برنامه هاي آموزش عالی  نظر باشد، تا عاملی که تغيير بر آن واقع می شود. وي بر اين عقيده است که تغيير

، و 3الگودوروجود دارد. تغييرجهتی که از تمرکز بر تدريس به سوي تمرکز بر يادگيري در حرکت است. نتايج 

( نيز نشان داد که تسلط و آشنايی با رويکردهاي مختلف تدريس و طراحی برنامه هاي درسی، تسلط 2014)4دوتونگ

( زمينه هاي مختلف نيازهاي آموزشی 2014) 5باالخره تاندتر و همکارانمی دهد و نظري اعضاي هيات علمی را نشان 

( زمينة تدريس و يادگيري شامل مؤلفه هايی چون: روش هاي 1 اعضاي هيات علمی دانشگاه را با اين شرح ارائه نمودند:

هشی شامل مؤلفه هايی هم چون: ( زمينة مهارت هاي پژو2تدريس، نظريه ها و مفاهيم يادگيري و تدوين منابع آموزشی، 

روش هاي پژوهش کمی و کيفی، بررسی هاي پيمايشی، توانايی در نوشتن پيشنهاده هاي پژوهشی، تدوين و ارسال مقاله 

 هاي پژوهشی براي مجالت. 

 پژوهشگران و محققان تعداد بيشترين دانشگاهی مراکزنيز، با توجه به اين مهم که  "کارآمدي پژوهشی"در زمينة 

دفاع، امري  قابل پژوهشی عملکرد و توان آن از اعضاي هيأت علمی برخورداري داده اند، بنابراين انتظار جاي در خود را

 اهبردير رويکرد يک دانشگاهی، اساتيد پژوهشی کارايی بهبود هاي راه جستجوي اساس اين بر الزم و ضروري است.

ست سئولين آموزش عالی ق اهتمام مورد می بايد که ا شان دهنده مطالعات نتايج وليکن .گيرد رارم  مومیع ضعف ن

 :1390رسا، عزيزي و پا(است  پيشرفته جوامع با مقايسه در کشور دانشگاهی مراکز انسانی علوم هاي پژوهشی فعاليت

ته شود تا لذا شايسته است به مسأله پژوهش به عنوان يک عنصر نهادي نگريس (.1391 عزيزي، و 1387 صبوري، ؛237

ود در جامعه و ايگاه خا  خود را بيابد که البته الزمة آن توجه بيشیییتر به امر پژوهش، رفع آثار منفی فرهنگی موجج

اکز گسیترش فرهنگ پژوهش اسیت. سیزاوار اسیت شیرايطی فراهم شیود که با واگذاري اختيارات خا  و بيشیتر به مر

د مدرسی که از حقيقات آموزشی فراهم آيد. بدون ترديآموزشی از جمله دانشگاه فرهنگيان، موجبات فعال تر شدن امر ت

زشییی و ذهنيت دقيق و پژوهشییگرانه برخوردار باشیید، ضییمن درک ماهيت تحقيق، مولود آن که همان نوآوري هاي آمو

ي بخصو  در اتربيتی است را با مقاومت کمتري پذيرفته و به کار خواهد بست. وصول به چنين نتيجة مثبت و سازنده 

ستاد نقش مجري پروژه اي که خود بر اساس تشخيص نياز حرفه اي، ضرورت اجراي آن را احسامواردي ک س نموده ه ا

خصییو  اقدام اسییت، به مراتب سییهل تر و امکان پذيرتر خواهد بود. به طور کلی توجه و ارزش گذاري به امر پژوهش، ب

 گاه فرهنگيان باشد.پژوهشی، می تواند در اولويت هدف هاي آموزش مبتنی بر پژوهش در دانش

جسییتجو در دو محور تحقيقات مرتبط داخلی و خارجی صییورت  نيز، هدفبه اين ترتيب در راسییتاي تحقق اين  

درصیید قابل توجهی از پايان نامه ها، به طور کامل داراي معيارهاي  به عنوان مثال برخی از محققان معتقدند کهگرفت. 

ستند و لذا براي باال ب شجويان، بايد يک پژوهش علمی ني شی دان ردن کيفيت پايان نامه ها و افزايش دانش و توان پژوه

                                                            
1. Kattakayam 
2. Justin 
3. Laguador  
4. Dotong 
5. Tandeter, Castel, Nave, Jotkowitz 
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( 1381(. نتايج دهقان و پرتو )1379 ؛ پيمان،1378؛ معين پور، 1376؛ الحسينی،1371تدابيري انديشيده شود )اکرمی،

ت معلم سابق( حکايت مؤيد اين نکته است که ترسيم برنامه هاي درسی و آموزش هاي دانشگاه فرهنگيان ) مراکز تربي

سبيلی ) سل سی مراکز تربيت معلم، 1382از بی توجهی به آموزش پژوهش محور دارد.  سی برنامة در شنا سيب  ( در آ

( نشان 1389کفاشی ) نتايجمتناسب نبودن برنامه ها و فعاليت آموزشی را با رويکرد پژوهش محوري مطرح کرده است. 

مديريت پژوهشی، نوع فعاليت تحقيقاتی، امکانات تحقيقاتی دانشگاه و ميزان داد بين ارزش و منزلت پژوهشگر، عملکرد 

 گرايش آنها به انجام فعاليت هاي علمی و پژوهشی رابطة معنی داري وجود دارد. 

 کمبود ، دعوامل فردي و سییازمانی هر دو بر کاهش انگيزه هاي پژوهشییی مؤثرن برخی از محققان نيز معتقدند که

 از جمله مشکالت اقتصادي و اجتماعی مسائل شخصی، موانع اداري، پاگير و دست ضوابط ريت ها،مدي ضعف امکانات،

ستند پژوهش انجام بازدارنده عوامل سين پور ، ؛1386)مکی آل آقا،  ه ضاي هيأت  .(1390ح لمی عوامل عاز ديدگاه اع

صلی بازدارن شی و فردي، پنج مانع ا سازمانی، آموز صادي،  ضاياجتماعی فرهنگی، اقت هيأت علمی  ده پژوهش در بين اع

 اهد،می باشیید که موانع اقتصییادي مهمترين مانع و موانع فردي کمترين مانع ذکر شییده اسییت )حسییينی شییاوون و ج

زيرمجموعة  ( نيز نشیییان داد که چهار گروه مختلف مانع، فرا روي پژوهش هاي1392نتايج مرادي و همکاران )(. 1391

امل مورد بررسیییی، موانع عبارتند از موانع محيطی، فردي، سیییازمانی و فنی. از بين کليه عووزارت علوم قرار دارد. اين 

 بيشترين تأثير را بر انجام پژوهش ها داشته است.« فرهنگ تحقيق»فقدان 

نتايج هال و  در اين راسیییتا نگاهی به نتايج پژوهش هاي مرتبط خارجی نيز، الهام بخش می باشییید، به عنوان مثال 

شان داد که فقط 1988)همکاران  شريات آمريکايی قابل قبول بوده،  20( ن شار در ن صد از مقاالت براي انت صد  38در در

درصد نيز صالحيت انتشار در نشريات را نداشته  15درصد آنها نياز به اصالحات اساسی و  27آنها نياز به اصالحات کم، 

شور (، در2008) 1مورلى و بالمى وتى، پژوهشنتايج  اند. ستراليا، هاىک ستان ا شان داد که و انگل  عملکرد زالند نو، ن

نتايج  معکوس دارد. اجرايى رابطة پست با ولى دارد مثبت رابطة تدريس با عملکرد آنان در پژوهشی اعضاي هيأت علمی

 براي را نهزمي مواقعی درهشی پژو مؤسسات و ه هادانشگا بين شديد رقابت وجود که نشان داد (2009)2براون و آرتينو

به  موارد اغلب در، علمى اعضاى هيأت تحقيقات و مقاالتتعداد  زيرا کند، می مهيا اخالقی غير هشیپژو رهايرفتا بروز

سنپ و همکاران. شود می تلقی آنان براي امتياز عنوان ضاي 2009)3مدل نوآورانه جيندال ا شد حرفه اي اع ( توانايی ر

 ا شامل اين موارد می دانند: هيأت علمی در زمينة مهارت هاي پژوهشی ر

(. در 4،2006موزشی و مهارت هاي پژوهشی )گرينآ( تنظيم هدف هاي 2( ارزيابی نيازهاي آموزشی و پژوهشی، 1

واقع، اعضییاي هيأت علمی بايد به طور مسییتمر آموزش ببينند و به موازات آن آموزه هاي پژوهشییی فکورانه را به طور 

سازند )بتس ( هم معتقدند که اعضاي هيأت علمی عالوه بر مسئوليت هاي 2011) 6راش و ويلر. (5،2004مستقل پياده 

ساتيد اغلب در  ست که ا شان داده ا شند. اين مطالعه ن شند که محققانی کارآمد و مولد با شی، نيازمند اين می با آموز

( معتقدند که در 2012) 7نويتورد و همکارازمينة فعاليت هاي پژوهشیی، همکاري و حمايت الزم را دريافت نمی کنند. 

( حالت عدم مشییارکت که در آن 1ارتباط با فعاليت تحقيقی و پژوهشییی اعضییاي هيأت علمی چند حالت وجود دارد: 

                                                            
1.-Watty, Bellamy & Morely 
2 - Artino, & Brown 
3 - JINDAL-SNAPE, HANNAH, SMITH, BARROW& KERR 
4 - Green 
5 - Betts; Jindal-Snape and Holmes, in press 
6 - Rush1 and Wheeler1 

7 - Whitworth & et al 
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( حالتی که اسیییاتيد فقط در 2اسیییاتيد زمان و وقت کافی براي انجام تحقيق يا حتی کاربرد اين تحقيقات را ندارند، 

هاي تحقيقاتی  ( حالتی که اسییاتيد در مديريت پروژه3يقات ديگران شییرکت دارند، آوري داده ها يا ارزشییيابی تحقجمع

کنند، هاي نظارتی و مالی را رهبري میکنندگان آکادميکی فقط تيم ( حالتی که اساتيد به عنوان شرکت4شرکت دارند، 

ي آموزشییی در زمينه روش هاي ( تمرکز بر برگزاري کارگاه ها6( ناآشیینايی اسییاتيد با موازين و اخالق پژوهشییگري، 5

 (.2: 2012و همکاران، 1ويتورد تدريس و توجه ناکافی به آموزش مهارت هاي پژوهشی )

 ، نبود بودجه اختصیا  اعضیاي هيأت علمی، عدم نگرش و آگاهی ( کمبود2012) 2آل قامدي و همکاراناز نظر

 انتقال به دانشگاهيان از بسياري دهی اولويت و دتعه عدم و دانش کنندگان استفاده توليدکنندگان و بين مؤثر ارتباط

شی انتقال دانش، از موانع صل از فعاليت هاي پژوه شد.  می دانش حا ساس نتايج با سبرگ و همکارانبر ا ( 2012)3سال

شند. اين محققان مقوله  سلط با شی م ضاي هيأت علمی نيازمندند که بر مجموعه اي از مهارت هاي اجتماعی و پژوه اع

ستخراج نمودند:هاي زير  ستاي نيازهاي پژوهشی اعضاي هيأت علمی ا ( زمينه، چارچوب و پيش بايست هاي 1 را در را

( 4( تأمين بودجه و تسییهيالت، 3( مشییارکت و همياري علمی و پژوهشییی اسییاتيد ، 2پژوهشییگري به صییورت گروهی، 

 ( اخالق پژوهشیییگري.6فه اي، ( توجه به مهارت هاي علمی و حر5ارزيابی مهارت هاي پژوهشیییی به طور مسیییتمر 

( نيز مهارت پژوهشگري و مهارت تدريس و آموزش را از مهارت هاي اساسی و پايه اي مورد نياز اعضاي 2012)4اسميت

سته و همگی  شگري دان ساتيد، اولين مهارت مورد نياز خود را مهارت هاي پژوه ست که ا سته و معتقد ا هيأت علمی دان

( نيز نشیییان داد؛ 2013)5ت ها از بدو اسیییتخدام و به طور مسیییتمر تأکيد داشیییته اند. کلمباالتفاق بر آموزش اين مهار

شنايی با روش ها،  شگري )آ سلط بر مهارت هاي پژوه شگاه هر دو گروه ت ضاي هيأت علمی دان صنعتی و اع متخصصان 

سطح مورد توجه قرار روهور داده اند. و باالخره  نرم افزارها، دانش و مهارت هاي کليدي و به روز پژوهشگري( را در يک 

(  نيز نشان دادند که بيشتر اعضاي هيأت علمی بر اين باورند که وضعيت موجود منابع پژوهشی در حد 2014)6و اسوک

شرفت علمی محسوب می  شاخصی براي برتري و پي شی،  شد مهارت هاي پژوه ست. آنان اعتقاد دارند که ر سط ني متو

به عنوان عناصییر کليدي  اعضییاي هيأت علمی ،در دانشییگاه ها نتيجه گرفت که در يک جمع بندي کلی می توان شییود.

سوب می گردند شرفت مح سعه در و در حقيقت  پي شرفت و تو ستند که جامعه براي پي يکی از با ارزش ترين منابعی ه

نابراين ،اختيار دارد ی و توانمندي بيش از هر چيز به پوياي پژوهش و اعم از تدريسدانشیییگاه ها  کيفيت کار علمی ب

 .بستگی دارد آن اعضاي هيأت علمی

 هاينياز شناسايی به فوقآن داشت تا در راستاي تحقق اهداف  پژوهشگر را بر، به آنچه بيان شد لزوم توجهبه اين ترتيب 

مرتبة اعضاي  آئين نامة ارتقاء قابل توجه است که  .بپردازد ،در دو زمينة تدريس و پژوهش فرهنگيان اعضاي هيأت علمی دانشگاه

ی؛ عتربيتی، اجتما فرهنگی،فعاليت هاي  (1: ، چهار فعاليت اصلی شاملهيأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور

و اجرايی را براي ارتقاء مرتبة اساتيد دانشگاه  علمیفعاليت هاي ( 4 پژوهشی و فناورانه؛فعاليت هاي ( 3آموزشی؛ فعاليت هاي ( 2

فعاليت  (. بر اين اساس در اين مقاله به طور ويژه1390ده است ) آيين نامة ارتقاء اعضاي هيأت علمی دانشگاه ها، ها مالک قرار دا

                                                            
1 - Whithworth  
2- Al-Ghamdi S., Al-Gaied, A., Abu-Rasain 

3Jon Salsberg, Robbyn Seller, Laura Shea, and Ann C. Macaulay - 
4- Smith 
5- Clem 
6- Rohwer1 and Christina Svec1 
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 پژوهشاين  کلی هدف ترتيباين  هبو پژوهشی اساتيد مد نظر قرار گرفته است.  آموزشیيعنی فعاليت هاي « 3»و « 2»بخش 

که در قالب هشت  می باشددر دو زمينه مذکور  "دانشگاه فرهنگيان أت علمیاعضاي هي تبيين و اولويت بندي نيازهاي آموزشی"

 :سؤال پژوهشی به شرح زير مورد بررسی قرار گرفته است

 کدامند؟ «تدريسمهارت هاي »زمينة  اعضاي هيأت علمی در آموزشی نيازهاي -1

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

 نياز به آموزش دارند؟« مهارت هاي پژوهشی»زمينة  تا چه اندازه اعضاي هيأت علمی در -4

 کدامند؟ « تدريسمهارت هاي  »علمی در زمينة  هيأت اعضاي آموزشی مهمترين نيازهاي -5

 کدامند؟ «مهارت هاي پژوهشی»علمی در زمينة  هيأت اعضاي آموزشی هايمهمترين نياز -6
جنس، ) با توجه به متغيرهاي جمعيت شناختی «تدريسمهارت هاي »در زمينة اعضاي هيأت علمی  هايآيا بين نياز -7

 ( تفاوت وجود دارد؟و استان محل خدمت سنوات خدمت ،مدرک تحصيلی

 شناختی با توجه به متغيرهاي جمعيت «پژوهشی مهارت هاي »در زمينة  یاعضاي هيأت علم هايآيا بين نياز -8

 ( تفاوت وجود دارد؟و استان محل خدمت سنوات خدمت ،جنس، مدرک تحصيلی)

 

 پژوهش روش

 به پژوهش اين مختلف هاي بخش انجام است. در تحليلی پيمايشی -توصيفی حاضر، پژوهش ش:پژوه الف( نوع

صاحب نظران تعليم  از آوري اطالعات جمع کيفی، براي است. از روش رفته به کار 2یمو ک 1يفیک رويکرد دو تناسب موضوع،

اعضاي  نظرات از مدرسان موظف و جمع آوري کمی براي و تربيت در مورد نيازهاي آموزشی اعضاي هيأت علمی و از روش

 به پاسخگويی بر عالوه مصاحبه ها، ی متنکيفی يعن بخش هاي يافته از است. هيأت علمی دانشگاه فرهنگيان استفاده شده

 متن سازي پياده از پس ابزار، ساخت است. براي گرديده استفاده کَمی نيز بخش ابزار ساخت براي پژوهش، هاي سؤال

مهارت » مربوط به زمينة هاي اساسی گويه، نيازهاي آموزشی مورد نظر در سؤاالت پژوهش قرار دادن با محور ها، مصاحبه

 روش پژوهش اين در توضيح، اين با قرار گرفت. در متن پرسشنامه و استخراج «پژوهشی مهارت هاي »و  «سهاي تدري

-62،   2007 پالنوکالرک، و 5کرسول ؛372،   2008همکاران،  و 4است )پالنوکالرک رفته کار به نيز 3اکتشافی ترکيبی

72.) 

 نظران و متخصصان صاحب الف( است: بخش دو شامل آماري اين پژوهش جامعة جامعة آماری و نمونه: ب(

 از نفر 19 با پژوهشدر اين دهند.  می تشکيل را جامعة آماري اين پژوهش تعليم و تربيت در سطح کشور، بخش کيفی

نفر از  5است که نمونه اين پژوهش بوده اند ) گرفته انجام ساختار يافته نيمه نظران تعليم و تربيت کشور مصاحبة صاحب

نفر از مدرسين موظف و اعضاي  5نفر سرگروه آموزشی و  1نفر از معاونان آموزشی و پژوهشی،  4ا سرپرستان، مسئولين ي

مدرسين  ب(نفر از اساتيد صاحب نظر دانشگاه اصفهان(.  4هيأت علمی با تجربة دانشگاه فرهنگيان در سطح کشور و همچنين 

                                                            
1. qualitative 
2. quantitative 
3. exploratory 

4.Plano  Clark 
5. Creswell 
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اصفهان، چهار محال بختياري، شامل استان هاي  ر کشوراعضاي هيأت علمی دانشگاه فرهنگيان در قطب چها موظف و

دهند. توزيع فراوانی مدرسين موظف  می تشکيل را پژوهش ، جامعة آماري بخش کمی اين1لرستان، يزد، خوزستان و ايالم

 .( آمده است2و اعضاي هيأت علمی جامعة مورد نظر به تفکيک جنسيت و مدرک تحصيلی در جدول )

 نی مدرسین و اعضای هیأت علمی جامعة پژوهشیتوزیع فراوا :1جدول

 جنسیت

 جامعه

 جمع مرد زن

 111 66 45 فوق ليسانساعضاي هيأت علمی 

 70 43 27 دکترياعضاي هيأت علمی 

 181 109 72 جمع

 

تعليم و  نظران و متخصصان صاحب انتخاب براي اوليه گيري نمونه روش :نمونه و حجم گیری نمونه ج( روش

اين  موضوع با رابطه در که اند شده انتخاب افرادي در واقع (.2007 ،است )کرسول بوده هدفمند ن پژوهش،تربيت در اي

 روش بر عالوه (.79،   2006، 2ويليامز)برخوردار بوده اند  ارزشمندي اطالعات از و آمده شمار به« بارز هاي نمونه»پژوهش، 

(. 330،   2008، 3است ) نوي شده استفاده ونه گيري شبکه اي نيزاز روش نم ها مصاحبه جريان در هدفمند، نمونه گيري

 پژوهش پيرامون موضوع مصاحبه انجام براي که را ديگري افراد تا است شده خواسته شوندگان مصاحبه اولين از شيوه، اين در

 است. چون نشده محاسبهکمی  صورت به نمونه حجم صاحب نظران تعليم و تربيت، مورد در نمايند. معرفی دانند، می مناسب

 5اطالعات تکرار و 4ها داده اشباع مانند معيارهايی بلکه حصول نشده، توصيه کوچک يا بزرگ بسيار نمونة کيفی پژوهش براي

، شريفيان و 59،  2006 همکاران، و 8؛ گست242،   2007، 7ليچ و 6بازي نشان می دهد )آنياگ را نمونه حجم کفايت

 انتخاب مدرسين موظف و اعضاي هيات علمی دانشگاه فرهنگيان در استان هاي مورد نظر نيز براي(. 54،   1392همکاران، 

اعضاي هيأت علمی  همگی مدرسان موظف و شد. به اين گونه که استفاده 9اليه اي يا اي طبقه نمونه گيري تصادفی روش از

هاي مختلف  يزد، خوزستان و کرمانشاه، در گروه دانشگاه فرهنگيان در استان هاي اصفهان، چهار محال بختياري، لرستان،

نفر  45مدرس موظف و عضو هيأت علمی شامل  نفر 150 مجموع در پژوهش اين کمی بخش ةشدند. نمون آموزشی انتخاب

است )از نظر  ارشد و سه نفر بدون پاسخ بوده کارشناسی مدرک درصد( با 4/69نفر ) 102 و با مدرک دکتريدرصد(  6/30)

 شده محاسبه صورت چند نفر بدون پاسخ(. حجم مدرسان و اعضاي هيأت علمی به 5نفر زن و  56نفر مرد و  89جنسيت 

مدرسان و اعضاي هيأت علمی دانشگاه فرهنگيان  نياز مورد تعداد کوکران، ةنمون حجم فرمول از استفاده با اول روش است. در

                                                            
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 به1

خاب و استان همجوار آن يعنی کرمانشاه که از نظر متغير هاي مربوط به اين پژوهش تا حدي مشابه هستند، از قطب سه کشور انت

 جايگزين ايالم گرديد.
2. Williams  
3. Noy 

4. data saturation  
5Informational.  redundancy 

6. Onwuegbuzie 
7. Leech 
8. Guest 

9Stratified.  random sampling 
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 انجام از پس اين، بر عالوه پرسشنامه کفايت می کند(. 123د گرديد )طبق فرمول کوکران تعدا مشخص پژوهش نمونة براي

 شد. تاييد نمونه حجم کفايت بود، 1 با برابر آماري توان اينکه به توجه با و محاسبه آزمون، آماري توان پژوهش،

 ساخته محقق و پرسشنامة ساختار يافته نيمه مصاحبة ابزار دو پژوهش از اين در اطالعات: د( ابزارگردآوری

 مصاحبه آنان صاحب نظران تعليم و تربيت در مورد موضوع مورد نظر، با ديدگاه هاي کسب براي پژوهشگر است. شده استفاده

 فرم پايايی گرديد. تأييد و بررسی را مطالعه نموده اند، پرسشنامه روايی که افرادي سوي از مصاحبه فرم است. روايی داده انجام

 اعمال نظرهاي و کيفی پژوهش هاي روش به آگاه نفر سه اختيار در شده تعيين هاي مقوله و البخالصة مط دادن قرار با مصاحبه

 که از آنجا .است شده بررسی پرسشنامه( و مصاحبه از حاصل هاي يافته )مقايسه1سوسازي سه نيز با استفاده از روش و آنان

 پرسشنامة از نمونة مورد نظر، اطالعات آوري براي جمع نداشت، وجود شده اي استاندارد پرسشنامة پژوهش اين موضوع پيرامون

 رفته است. کار به ساخته محقق

 علوم دانشکده علمی هيأت اعضاي از نفر 12 پرسشنامه، از نظرهاي و دو ابزار مصاحبه 2محتوايی روايی تعيين منظور به 

پايايی و  براي برآورد .گرديد بوده اند، استفاده داربرخور الزم تخصص از زمينه اين در که اصفهان دانشگاه شناسی روان و تربيتی

نفر از افراد جامعه  36مقدماتی بر روي  مطالعه انجام از پس استفاده شد. کرانباخ آلفاي از همبستگی درونی سواالت پرسشنامه

 916/0 وهشيمهارت هاي پژزمينة  پاياييو  910/0تدريس  مهارت هايزمينة  ها، پايايی پرسشنامه تحليل و تجزيه و

سخ هاي به دست آمده با استفاده از تحليل عامل و با روش چرخشی واريماکس مورد پا سازه روايی بررسیبرآورد گرديد. جهت 

.معيار باقی ماندن گويه ها در پرسشنامه داشتن  .تحليل قرار گرفتند .بر اين اساس تعداد گويه ها و مؤلفه ها بدون تغيير باقی ماند

  Bartlett= 144/742و آزمون بارتلت براى بررسى کرويت داده ها  = KMO /900بود. نتايج آزمون 4/0لی عامحداقل بار 

01/0>p  مهارت هاي تدريس ويژه و درصد واريانس قابل توجيه براى عامل ارزش هاي مقدار  بوده است.و رضايت بخش معنى دار

 ار هستند.که نشان دهنده اعتبار مناسب ابز مى باشد 035/5و  936/62

= 943/1000و آزمون بارتلت براى بررسى کرويت داده ها  = 860/0KMOنتايج آزمون در زمينة مهارت هاي پژوهشی نيز،  

Bartlett  01/0>p  رتيب براى ويژه و درصد واريانس قابل توجيه به تارزش هاي بوده است. مقدار و رضايت بخش معنى دار

 که نشان دهنده اعتبار مناسب ابزار هستند.  مى باشد 889/5و  888/58 پژوهشمهارت هاي عامل 

براي اطالعات: تحليل و تجزيه ه( روش هاي گردآوري و  است شده ارائه هايی ها روش مصاحبه از حاصل اطالعات تحليل 

-144،   2007کرد )کرسول،  تحليل را مصاحبه شوندگان هاي ديدگاه و ها گزاره آنها، از استفاده با می توان که

 هاي داده تحليل براي ماسون4، 2002،   91- 96(. به طور معمول 125-147؛ 2004،   همکاران، 177؛کمبل3 و

 ها6، داده سازماندهی ها5، داده سازي از: فراهم عبارتند که استفاده می شود چند مرحله يا گام از مصاحبه از حاصل

 داده ارائه نهايت، در و کدها 8 کردن ترکيب و متمرکز و کدگذاري طريق از ها مقوله قالب ها7 در تلخيص داده و تقليل

. به اين (54،   1392، به نقل از شريفيان و همکاران، 148،   2007 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

                                                            
1. triangulation 
2. Content validity 
3. Campbell 
4. Mason 
5. preparing  
6. organizing 
7. reducing 
8. condensing 
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 هاي شده و گزاره ها در مقوله مطرح موارد مقوله بندي و پايايی، تعيين و پس از کمک نرم افزار مکسی1 انجام شده

و بحث ارائه گرديده است. براي گرد آوري داده ها به وسيلة و در نهايت يافته ها به صورت جدول  گرفت قرار مربوطه

 پرسشنامه بين الکترونيکی، و عادي پست طريق از ارسال و حضوري اعضاي هيأت علمی به روش پرسشنامة مربوط به

پرسشنامهعدد  150 تعداد متعدد، پيگيرهاي از پس توزيع و آنان .گرديد گردآوري  براي   هاي داده تحليل و تجزيه 

می، ازک  سطح در گرديد. محاسبه فراوانی و ميانگين توصيفی، شد. در سطح استفاده استنباطی و توصيفی آمار 

 اين ها از داده که مواردي در شد. بررسی ها واريانس همگنی و بودن نرمال ويژگی دو از نظر ها داده ابتدا استنباطی،

ينا غير در و پارامتريک آزمون از بود، برخوردار ويژگی دو  آزمون استفاده گرديد. ناپارامتريک هاي از آزمون صورت 

تحليل واريانس چند راهه، تحليل عوامل و  پژوهش شامل آزمون اين در استفاده مورد هاي  t با ميانگين  تک متغيره

( حد 3) ( بود، ميانگين سه 5تا  1فرضی سه بوده است )با توجه به اينکه ابزار پژوهش داراي طيف ليکرت پنج تايی) از 

 متوسط داده ها در نظر گرفته شد(.

 

 یافته های پژوهش
واالت سيافته هاي کيفی و کمی به تفکيک و بر اساس  لذا کمی( است، -از آنجا که روش اين پژوهش ترکيبی )کيفی

اقدام به فی، در بخش کيفی با استفاده از روش مقوله بندي بر اساس گام هاي تحليل داده هاي کي است. ارائه شده پژوهش

اعضاي زشی به منظور شناسايی، نيازهاي آمومصاحبه،  19تحليل داده ها شده است. بدين منظور پس از پياده سازي متن 

صاحبه ها مشخص جمالت معنی دار در تک تک م و گرفت قرار موردکند و کاو بار چندين مواردهيأت علمی دانشگاه فرهنگيان، 

و در  107دوم  همرحل در آمده، دست به هاي گزاره روي بر محتوا تحليل از انجام . پسشد استخراج گزاره )کد( 168 گرديد و

 و مؤلفه هاي شینيازهاي آموز در ادامه اصلی تعيين گرديد.نيازهاي آموزشی بر اين اساس شد و  حاصل گزاره 77 مرحلة سوم

پژوهش، ارائه می  در ادامه پاسخ به سؤاالت .ست( ارائه شده ا3و 2اظهار شده توسط مصاحبه شوندگان، استخراج و در جداول )

 گردد:

 

 کدامند؟ «تدریسمهارت های »زمینة  اعضای هیأت علمی درنیازهای آموزشی  -1
ت علمی مهمترين نيازهاي اعضاي هيأ 2نياز آموزشی مختلف مندرج در جدول  12از نظر صاحب نظران مصاحبه شونده 

 رائه می گردد.اهمراه با مختصري از گزيدة مصاحبه ها  دهد که در ادامه مطرح و را در زمينة مهارت هاي تدريس تشکيل می

اظهار شده توسط مصاحبه شوندگان در زمینة  شغلی های توانمندی: مهم ترین 2جدول 

  "مهارت های تدریس"
 درصد فراوانی مؤلفه ها در زمینه مهارت های تدریس ردیف

 74 14 سی به دانشجو معلماندر مفاهيم دانش و انتقالتوانايی  -1 1

 69 13 ا مشاهده آشنايی با تجارب عملی استادان داراي کيفيت تدريس باال از طريق روايت مستقيم آنان و ي -2 2

 63 12 نوع کالس و درس موضوعبا  متناسب تدريس انتخاب روش توانايی -3 3

 58 11 ادگيري(ي –)روش هاي ياددهی  تدريس ختیروان شنا مبانی آشنايی با -4 4

 53 10 آشنايی با رويکردهاي متنوع در تدريس )رويکرد دانشجو محوري يا استاد محوري( -5 5

 53 10 پرکاربرد تدريس )روش هاي تدريس فعال، درس پژوهی( روش هايآشنايی با  -6 6

                                                            
1. MAX. QDA 
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 5/47 9 ؤاالت(به س يیپاسخگو ، توانسخنوريو  بيان )فن تدريس شاخص هاي عمومی آشنايی با استانداردها و -7 7

 5/47 9 روش تدريس ترکيبیتوانايی کاربرد  -8 8

 42 8 آموزش وجودي فلسفة و ی تدريسفلسف آشنايی با مبانی -9 9

 37 7 کلينيکی از طريق نظارت استاندارهاي آموزشیآشنايی با شاخص ها و  -10 10

 37 7  گروهی مشارکتی يا شيوة تدريسمهارت در کاربرد  -11 11

 32 6 در زمينة مهارت هاي تدريس معلمان –اهداف برنامة درسی دانشجوآشنايی با  -12 12

درصد(  74نفر ) 14توسط مهارت در انتقال دانش و مفاهيم درسی به دانشجو معلمان:  مفاهیم دانش و انتقالتوانایی  -1

 از مفاهيم يکی انتقال دانش و هنر " مصاحبه شونده اولين از نظر به عنوان مثال  از مصاحبه شوندگان مورد تأکيد قرار گرفت

 پيش هاي آموزش و کارورزي برتر، تدريس هاي جشنواره شرکت در آموزش، طريق است که از اساتيد آموزشی نيازهاي مهمترين

 خوب درسم يک الزمة مختلف، علم نوع سه وجود ، در واقعمشارکت کنندهفرد چهاردهمين از نظر ".خدمت قابل تقويت است از

  است که عبارتند از: فرهنگيان موفق در دانشگاه و

 خوبی به بايد کند، می تدريس که را اي رشته يعنی موضوع معلم( است، بيانی )علم "تخصصی دانش" داشتن اول: علم -الف

 . باشد مسلط آن بر و بداند

دانش و محتواي  تدريس و متناسب با هاي روش از آگاهی اي( است، يعنی رويه )علم "روش تدريس"دانستن  دوم: علم -ب

 . مورد نظر

دانش و يا  يادگيري براي فراگير در انگيزه ايجاد يعنی توانايی است، اي( زمينه )علم "تربيتی روانشناسی" دانستن علم سوم: -ج

 تحصيالت. ادامة و خواندن درس به نياز و همان ضرورت

اين نياز آموزشی  روایت مستقیم آنان یا مشاهده: تدریس باال از طریق آشنایی با تجارب عملی استادان دارای کیفیت -2

مشاهدة مستقيم  " مشارکت کننده: دوازدهمين از نظراز مصاحبه شوندگان مورد تأکيد قرار گرفت. درصد(  69نفر ) 13توسط 

 علوم هاي اير در سطح دانشکدهتدريس اساتيد موفق در دانشگاه فرهنگيان و ساير دانشگاه ها، شرکت در کالس هاي آموزشی د

طريق حضور  )از هستند، شاخص که در اين زمينه معلم کشورهاي موفقی تربيت مراکز و يا مشاهده فرايند تدريس اساتيد تربيتی

 "باشد. راهگشا در اين زمينه بسيار تواند مطالعاتی، ويدئو کنفرانس و يا حتی تهية فيلم مستند( می فرصت مستقيم، ايجاد

درصد( از مصاحبه شوندگان توجه به  63نفر ) 12: نوع کالس و درس موضوعبا  ناسبمت تدریس انتخاب روش اناییتو -3

 کران بی درياي از چشمه يک تدريس، مهارت "مصاحبه شونده: ششمين اين مهارت را توصيه نموده اند. به عنوان مثال از نظر 

تدريس از  مورد موضوع و کالس شرايط با متناسب معلم بداند که است ينا تدريس مثال، هنر به عنوان .است معلمی هنر و علم

و  آموزش طريق از که مناسب روش هاي تدريس است، و جا به کاربرد تدريس، مهارت و هنر بنابراين چه روشی استفاده کند؟

 "..گردد می ميسر تمرين

درصد( از مصاحبه شوندگان بر  58نفر ) 11: یادگیری( –)روش های یاددهی تدریس ختیروان شنا مبانی آشنایی با -4

 روانشناختی است. شناخت مبانی نيازمند مهارت تدريس " مشارکت کننده: نٌهمينلزوم توجه به اين نياز تأکيد نمودند. مثالً از نظر 

 حوزه در که يادگيري یهايی روانشناس نظريه بداند و از خوب را روانشناسی اينکه مبانی مگر باشد ماهر تدريس در تواند نمی کسی

 مهمی و کاربردي بسيار ابزار تربيتی ( روانشناسی8( و )6از نظر مصاحبه شوندگان شماره ) "باشد. آگاه دارد، قرار تربيتی روانشناسی

 تربيتی، و آموزشی اهداف تنظيم يادگيري، هاي نظريه درکاربست بعالوه. است آموزش فرآيند در استاد مخاطب شناسی براي

 دارد.  فراوانی کاربرد نيز ارزشيابی فرآيند و درس طرح نوشتن

نفر  10اين نياز آموزشی توسط آشنایی با رویکردهای متنوع در تدریس )رویکرد دانشجو محوری یا استاد محوری(: -5

 تمامی ايستب دانشگاه می مدرس يک ": مصاحبه شوندهنٌهمين درصد( از مصاحبه شوندگان مورد تأکيد قرار گرفت. به زعم  53)

 مثالً آگاه باشد که در کالس نمی کند، استفاده آنها درس از کالس در بتواند و بداند را شناختی هاي آموزشی و سبک رويکردهاي
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باز  نباشد، هم گرايانه شناخت نگاه يک و گيرد قرار توجه مورد صرفاً فقط رفتار اگر اما کرد، حذف را توان رويکرد رفتارگرايی

 ".گيرد می شکل شخص نيز فلسفی مبانی روش، کاربرد با که اين است مهم نکته. حاصل نمی شود فهد به دسترسی

 53ر )نف 10تعداد  نياز ديگري است که پرکاربرد تدریس )روش های تدریس فعال، درس پژوهی(: روش هایآشنایی با  -6

 معلم است رارق که کسی قطعاً ": مشارکت کننده ينهشتم نظربه توجه به آن را ضروري دانسته اند. درصد( از مصاحبه شوندگان 

الکترونيکی  آموزش وتلفيقی، درس پژوهی  روش تدريس، نوين هاي فناوري از از جمله استفاده تدريس هاي الزم مهارت بايد با بشود

  "قرار بگيرد. سنجش عملی مورد آزمون و صورت به و باشد آشنا

 در مهارت به سؤاالت(: پاسخگویی ، توانسخنوریو  قدرت بیانتدریس ) شاخص های عمومی کسب استانداردها و -7

نفر  9که  تفرهنگيان اس دانشگاه در استاد يک وظيفة اصلی تدريس شاخص هاي عمومی استانداردها وآموزش و آگاهی از  حوزة

ه کضرورت دارد " مصاحبه شونده: يازدهمين بر لزوم توجه به اين نياز تأکيد نمودند. از نظر از مصاحبه شوندگاندرصد(  5/47)

و به طور  کند فرا باز تعري آموزش و تدريس معلمی، شغل استانداردهاي براي اساتيد و دانشجو معلمان خود دانشگاه فرهنگيان،

 نگياندانشگاه فره تنيس قرار. ها خواهد بود ساير دانشگاه مثل دانشگاهی صرفاً صورت اين غير در. شود ها مقوله اين وارد تخصصی

 هاي خالء بايد سپ .وظيفة خطيرتر يعنی تربيت معلم و توليد معلم را انجام دهد يک است قرار بلکه باشد، ها دانشگاه مثل ساير

 ".کند پر هاي مذکور زمينه را در موجود

وجه و تأکيد ت از مصاحبه شوندگان مورددرصد(  5/47نفر ) 9اين نياز آموزشی توسط : روش تدریس ترکیبیتوانایی کاربرد  -8

 تدريس وردم موضوع و کالس شرايط با متناسب که استاد است اين تدريس هنر "مصاحبه شونده:  ششمين از ديدگاه قرار گرفت.

  "د. آنها را داشته باش مناسب و جا به کاربرد و ها روش درست ترکيب توانايی و کند هاي ترکيبی استفاده روش از

توسط  نيازي است که ی تدريس،فلسف مبانی آگاهی استاد با :آموزش وجودی فلسفة و یسی تدرفلسف آشنایی با مبانی -9

 دانشگاه استاد کي "مصاحبه شونده:  نٌهمينبه عنوان مثال از نظر  از مصاحبه شوندگان مورد توجه قرار گرفت. درصد( 42نفر ) 8

. را بداند شناسی در فلسفه معرفت مخصوصاً مقولة شناسی، هستی شناسی، معرفت شناسی، ارزش مقولة سه بايست می فرهنگيان

 در شناسی روش هنگا يک عنوان به دانشجويان در آينده نزديک آن را دارد انتظار و دهد می که آموزشی نوع آيا که بداند يعنی

 رويکرد آيا. ستفلسفی ا مکتب اساس کدام بر مبناي فلسفی اش که بداند بايد او. ببرند، چه نوع نگاهی است بکار تدريس خود

 باشد؟ فرينشگرآ خود و بسازد معرفت آينده در دانشجو خواهد می آيا است؟ دانش انتقال صرفاً شناسی معرفت حوزة او در فلسفی

 ".طلبد می هم را متفاوتی فلسفی نگاه رويکرد هاي اين دو

صاحبه ماز  درصد( 37نفر ) 7توسط  نياز اين: کلینیکی نظارت از طریق استاندارهای آموزشیآشنایی با شاخص ها و  -10

تدريس،  ر امراساتيد صاحب نظر د باشدکه فرصتی بايد " مصاحبه شونده: دوازدهميناز نظر شوندگان مورد تأکيد قرار گرفت. 

می  ند. پيشنهادرا تشخيص دهند و به راهنمايی و ارشاد بپرداز ضعف آنان و قوت نقاط باشند و ديگر اساتيد مشاهده گر تدريس

 د به آن کلينيکبتوانن اساتيد تشکيل دهند تا نظارتی تدريس، يک کلينيک زمينة مهارت هاي استاد توانمند در گروه يک شود که

 "و راهنمايی هاي الزم را دريافت کنند.  مطرح کرده مشکالت تدريس خود را در آن و ضعف نقاط و مراجعه

 حال دراز مصاحبه شوندگان معتقدند که  درصد( 37نفر ) 7تعداد : 1یگروه مشارکتی یا شیوة تدریسمهارت در کاربرد  -11

 کنونی تغييرات به نگاهی با" مصاحبه شونده: چهارميناز نظر  .است گسترش به رو دنيا در مدرنيسم پست تدريس هاي شيوه حاضر

 نيازهاي آموزشی کودک و بروز ناسیروانش جمله در زمينة تربيتی از روانشناسی زواياي تغيير و روانشناسی مختلف هاي زمينه در

 هماهنگ تغييرات اين با اساتيد متأسفانه ولی هستند، گذار تأثير تدريس هاي روش روي بر جديد، بدون ترديد تغييرات مذکور،

 در ژاپن در کشور مثالً . است رنگ کم فرهنگيان دانشگاه در گروهی تدريس شيوة يا مشارکتی تدريس بعالوه شيوة. باشند نمی

 آموزش در همديگر با فناوري معلم و سنجش معلم مشاورتربيتی، معلم، هميار بلکه کند، نمی تدريس معلم يک فقط درس کالس

 ".پردازند می تدريس مشکالت بررسی به گروهی، طور به تدريس از پس و دارند مشارکت

                                                            
1 - team working 
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از  درصد(32نفر ) 6توسط  اين نياز :در زمینة مهارت های تدریس معلمان -اهداف برنامة درسی دانشجوآشنایی با  -12

 معلمان، -دانشجو که است انتظار اين اگر "مصاحبه شونده:  شانزدهمينمصاحبه شوندگان مورد توجه و تأکيد قرار گرفت. از نظر 

ه داشت همة مدرسان براي داللتی يک هدف خود اين که رسد می نظر به کنند، کسب را هايی شايستگی حوزة آموزش و تدريس در

 خود منش و رفتار در شوند و صحنه وارد نوعی به شايستگی، اين به نيل يا هدف اين تحقق جهت در بايد مدرسان باشد. در واقع

آموزشی  نياز يک حقيقت در اين زمينه، است و در مدرسان خود اولويت ها، آموزش از يکی کنند. بدون شک متجلی را هدف اين

 ياد داده شود، معلمان، مهارت آموزش و روش تدريس -دانشجو به است قرار مثالً اگر .کند می ظهور و بروز آنان، خود براي جديد

 در فکري و شايستگی انتظام تسلط، از حدي به مدرسان است که الزم است آنان هم آموزش خود آن، هاي زمينه مهمترين از يکی

 .حضوري( ، تهران: مصاحبة1392بهمن  18باشند )مهر محمدي،  رسيده حوزه اين

 

 

 

 

 کدامند؟ «مهارت های پژوهشی»زمینة  اعضای هیأت علمی درنیازهای آموزشی  -2
آموزشی اعضاي هيأت علمی  مهمترين نيازهاي 3نياز آموزشی مندرج در جدول  12صاحب نظران مصاحبه شونده  از نظر

همراه با مختصري از گزيدة  طرح وپژوهشی تشکيل می دهد که در ادامه ممهارت هاي دانشگاه فرهنگيان را در زمينه 

 مصاحبه ها ارائه می گردد.

 : مهم ترین نیازهای پژوهشی اظهار شده توسط مصاحبه شوندگان3جدول 
 درصد فراوانی مؤلفه ها در زمینه مهارت های پژوهشی ردیف

 74 14  و ترکيبی یکيفهاي پژوهش  روش آشنايی با اصول و مبانی 1

 74 14 )روش ها، نرم افزارها، دانش و مهارت هاي کليدي و به روز پژوهشگري( يگرهشتسلط بر مهارت هاي پژو 2

پژوهی روايت پژوهی و  درس پژوهی، ، متناقدام پژوهیروش هاي پژوهشی پرکاربرد در آموزش و پرورش ) با آشنايی 3

 کاوشگري(

13 69 

 58 11 ، علوم تربيتی پژوهش در علوم پايه) تیی مختلف و عدم تأکيد صرف بر علوم تربيپژوهش هاي آشنايی با روش 4

 58 11 و بين المللی از جمله انگليسی زبان علمیيک  مهارت در 5

 53 10 داخلی و خارجی مرتبطی و کنفرانس هاي علم همايش هاآشنايی با آخرين يافته هاي پژوهشی  6

 53 10 داخلی و فراملی آگاهی از استانداردهاي پژوهشی 7

 53 10 (تدريس پژوهش محورنجام و کاربرد پژوهش هاي مرتبط با تدريس در کالس درس )مهارت ا 8

 5/47 9 توان استفاده از نرم افزارهاي آماري براي تحليل داده ها 9

 42 8 دانشگاه فرهنگيان ت هاي پژوهشیيانجام الو مهارت در 10

 42 8 معلمان -راهنمايی تحقيقات دانشجوتوانايی  11

 37 7 اساتيد با توجه به سطح تحصيالت و نوع رشتة آموزشبه نياز  12

 

نفر از افراد شرکت  14ز آموزشی توسط اين نيا :ترکیبیهای پژوهش کیفی و  روش آشنایی با اصول و مبانی -1

لوم انسانی بخصو  ع علوم هاي رشته الزم است که در درصد( در پژوهش مورد تأکيد قرار گرفت. به زعم آنان 74کننده )

 چون معموالً اساتيد دهند، جهت تغيير ترکيبی، و کيفی روش هاي با آشنايی سمت به هاي پژوهش کمَی روش از تربيتی
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 طريق از آنها، شناخت که دارند کار سر و ديگر گوناگون هاي مؤلفه و عقالنيت احساس، انگيزه، تفکر، با انسانی علوم در

 (.11و 6شد ) مصاحبه شونده  خواهد رميس ترکيبی هاي روش و کيفی عميق مطالعات

 ز آموزشیاين نيا)روش ها، نرم افزارها، دانش و مهارت های کلیدی(:  یگرتسلط بر مهارت های پژوهش -2

و تسلط بر مهارت  تحقيق، توانايی زمينة فرآيند دردرصد( مورد تأکيد قرار گرفت.  74نفر از افراد شرکت کننده ) 14توسط 

 مختلف ناصرع است. آشنايی با خالی فرهنگيان دانشگاه در جاي اين مسأله است و اصلی اولين گام قطعاً پژوهشگري هاي

مصاحبه شونده )مؤلفه هاي مهمی است که نياز به توجه و آموزش دارد  و کاربرد اين عناصر در فرآيند پژوهش، از پژوهشی

 .(18و  14، 12، 10، 8

پژوهی،  درس پژوهی، ، متن1اقدام پژوهی) آموزش و پرورش روش های پژوهشی پرکاربرد در با آشنایی -3

درصد( مورد تأکيد و توجه قرار  69نفر از مصاحبه شوندگان ) 13ز آموزشی نيز توسط اين نياروایت پژوهی و کاوشگری(: 

شايسته . باشند پژوهش ها معلم و استاد خود بايد راهنما و مبناي فرهنگيان، آموزشی دانشگاه سيستم در به نظر آنان گرفت.

 المهد من العلم اطلبو حديث بايد قرار داشته باشند. يعنی يک استاد ، يادگيري منحنی روي است اساتيد اين دانشگاه همواره

 يازدهمين از نظر (.18و  14، 19، 12، 11، 8مصاحبه شوندگان  (قرار داده و عامل به آن باشد خود گوش آويزة را الحد الی

پژوهی، درس پژوهی، روايت  متن کيفی، تحقيق هاي شيوه خصو  به تحقيق هاي شيوه با شنايیآ " مصاحبه شونده:

بهتر است مدرسين  ، در اين رابطه،18مصاحبه شونده به نظر  نيازي است که بايد مورد توجه قرار بگيرد. 2کاوشگري پژوهی و

اين الگو دقيقاً ( بهرة بيشتري بگيرند، چرا که Eو )فاي E53 يا گرايی ساخت و اساتيد در کالس هاي آموزشی خود، از الگوي

  .پژوهشی دارد يرويکرد

ه نيازي است ک اينو عدم تأکید صرف بر علوم تربیتی: های مختلف رشته  ی درپژوهش های آشنایی با روش-4

مصاحبه  نتميهفنظر درصد( مورد تأکيد و توجه قرار گرفت. به عنوان مثال به  58نفر از مصاحبه شوندگان ) 11توسط 

 يعنی ان باشدفرهنگي دانشگاه خود رشته و همچنين مرتبط با تمام  رشته هاي داير در جنس از پژوهش روش بايد"  شونده:

 " ريسته شود.تربيتی به مسأله نگ علوم عينک با فقط روش پژوهش، حوزة که در ندارد لزومی. همة رشته ها توجه شود به

درصد(  58نفر از مصاحبه شوندگان ) 11تعداد  المللی از جمله زبان انگلیسی: و بین زبان علمییك  تسلط بر -5

، يک نياز ضروري انگليسی زبان خصو  علمی به زبان با يک آشنايی که صريحاً به اين نياز اشاره نموده اند. آنان معتقدند

که دانستن  مختلفی لمیاز دسترسی به منابع ع اساتيد را موارد بسياري از زبان در ندانستن است. فرهنگيان دانشگاه اساتيد در

)نظر  ستا ضروري هاي معتبر علمی سايت با بيشتر ارتباط براي کند. همچنين می محدود است، ضرورت براي آنان يک آن

 (.15، 11، 10مصاحبه شونده

                                                            
1 - action research 
2 - enquiry Language 

از نظر طبقه بندي، روش ساخت گرايی جزو روش هاي  :)بر اساس ساخت گرايی( 5E الگوي تدريس -3

حاضر  مراحل اجراي الگوي تدريس .فعال و اکتشافی است که بر توليد،کنترل و تعميم دانش تأکيد می کند

 :د ازنمرحله برنامه ريزي واجرا می شود؛ مراحل مورد نظر عبارت 5در 

شرح و بسط و  -Explanation 4 توصیف -Exploration 3 کاوش -Engaging  2ردنک درگیر -1 

  Elaborationگسترش 

شدن  ، آغاز5Eدلیل نام گذاری الگوی تدریس ساخت گرایی به الگوی .Evaluation ارزشیابی -5

 .است E رحله با حرفهر م
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عداد ت داخلی و خارجی مرتبط:ی و کنفرانس های علم همایش هاآشنایی با آخرین یافته های پژوهشی  -6

معتقد  مصاحبه شونده يازدهمين درصد( از مصاحبه شوندگان صريحاً به اين نياز اشاره نموده اند. به عنوان نمونه 53نفر ) 10

و دست يابی به  نتايج فرهنگيان به منظور بررسی دانشگاه با حضور اساتيد مختلف در دائمی علمی ايجاد سمينارهاي "است: 

مؤثري در جهت ارتقاي  کمک ، قطعاًمرتبط داخلی و خارجیعلمی  و کنفرانس هاي ش هاهماي آخرين يافته هاي پژوهشی

 "بود. خواهد مدرسان اين دانشگاه مهارت هاي پژوهشی

يحاً به درصد( از مصاحبه شوندگان صر 53نفر ) 10تعداد  داخلی و فراملی: آگاهی از استانداردهای پژوهشی -7

هاي  دانشگاه با هدف آن است که اگر"  معتقد است: مصاحبه شونده سيزدهمين مثال اين نياز اشاره نموده اند. به عنوان

ها  نگيان، پژوهشفره دانشگاه حوزة در بود. در دنيا موجود مناسب پژوهشی استانداردهاي تابع بايد شود، رقابت دنيا موفق

 ژوهشی اينپ هاي اولويت راستاي در اًو ترجيح پرورش، آموزش پژوهی و آموزش مبتالبه و مشکالت مورد نيازها در بايد

 ".دانشگاه باشد

نفر  10نظر  به .محور( تدریس پژوهشمهارت در کاربرد پژوهش های مرتبط با تدریس در کالس درس ) -8

 البته. شود توجه بيشري "محور تدريس پژوهش " يا پژوهش تدريس مبتنی بر به بايد ،درصد( از مصاحبه شوندگان 53)

 " مصاحبه شونده نيز معتقد است: ششمين. (11و 3دارد )مصاحبه شونده نياز آموزش به آن کاربرد و وشر اين به توجه

 درس کالس در بتوان و باشد او تخصص و رشته با مرتبط که کند می کمک استاد غناي و توانمندي رشد، به زمانی پژوهش

 دانش هم موضوع، با مرتبط پژوهشی هاي اين اساس يافتهبر . نمود استناد ها آن به جديد علمی معتبر هاي يافته عنوان به

 ".کند می کمک دانشجو رشد به هم و گردد می دانش توليد به منتهی هم و دهد می افزايش را استاد تخصصی

درصد( از مصاحبه شوندگان 5/47نفر ) 9 تعدادتحلیل داده ها:  ه منظورتوان استفاده از نرم افزارهای آماری ب -9

 و مهارت تحليل داده هاي ، نرم افزارهاي آماريکامپيوتر از استفاده توان ين نياز را توصيه نموده اند. در اين رابطهتوجه به ا

موارد، عامل مثبتی  از اين استفاده آماري، يکی از اولويت هاي مهمی است که بايد به آن توجه خاصی شود، چرا که توان

 (.15و  12مصاحبه شونده پژوهش است ) انجام براي اساتيد جهت تشويق

 42نفر از مصاحبه شوندگان ) 8توسط  اين نياز: دانشگاه فرهنگیان ت های پژوهشییلووانجام ا مهارت در -10

 و مشکالت نيازها در رابطه با بايد ها فرهنگيان، پژوهش دانشگاه حوزة نظر آنان در درصد( مورد تأکيد و توجه قرار گرفت. از

 اولويت راستاي در و در حقيقت وتربيت کشور تعليم و سيستم معلم تربيت بالندگی و و ارتقاء و رشد پرورش و آموزش مبتالبه

 (.15و 13، 2دانشگاه باشد )مصاحبه شوندگان  پژوهشی هاي

توانايی در  دانشگاه ها يکی از وظايف اصلی اعضاي هيأت علمی معلمان: -راهنمایی تحقیقات دانشجوتوانایی  -11

 دهميننظر  درصد( مورد تأکيد قرار گرفت. از 42نفر از مصاحبه شوندگان ) 8که توسط  است يقات دانشجويیراهنمايی تحق

 مشارکت کننده: 

و در حقيقت به آموزش  بگيرد دوم قرار اولويت در آموزش و از مقولة بعد دانشگاه در اين تحقيق و پژوهش بايد مقولة" 

روش انجام  بتواند که باشد داشته را توانايی فرهنگيان، اين ه مدرس دانشگاهپژوهش محور توجه بيشتري شود. الزم است ک

 "کند. منتقل خود دانشجويان به را نيز پژوهش

درصد( از مصاحبه  37نفر ) 7تعداد  :اساتید پژوهشگری با توجه به سطح تحصیالت و نوع رشتة آموزش -12

 فرهنگيان، اين الزم است که مدرس دانشگاه"مصاحبه شونده:  اولينقاد شوندگان صريحاً به اين نياز اشاره نموده اند. به اعت

معموالً در  دکتري اساتيد با مدرک کند. منتقل خود دانشجويان به را نيز روش انجام پژوهش بتواند که باشد داشته را توانايی

 ".نيازمند باشند حوزه اين در بيشتري آموزش به ليسانس فوق افراد به نظر می رسد که اين زمينه مشکل کمتري دارند،
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به آموزش نیاز  «مهارت های تدریس»تا چه اندازه اعضای هیأت علمی در زمینة  سؤال سوم:

 دارند؟

 6/30و  درصدَ از پاسخ دهندگان فوق ليسانس 4/69بر اساس يافته هاي پژوهش در بخش کمی، مدرک تحصيلی

تا  21درصد از آنان بين  7/50رصد آنها زن و سابقه خدمت د 6/38درصد شرکت کنندگان مرد و  4/61درصد دکتري، 

 سال بوده است. 30

مهارت های »: مقایسه میانگین میزان نیاز اعضای هیات علمی به آموزش در زمینة  4جدول

 3با میانگین فرضی «تدریس

 ميانگين مؤلفه
 انحراف

 معيار

انحراف از 

 ميانگين
 

t 

 درجة

 آزادي

 سطح

 معناداري

 وزش در زمینهنیاز به آم

 مهارت های آموزشی )تدریس(

42/3 89/0 075/0 647/5 138 001/0 

« مهارت هاي تدريس» (، ميانگين ميزان نياز اعضاي هيأت علمی به آموزش در زمينة4بر اساس يافته هاي جدول )

ي هيأت علمی به آموزش جدول بزرگتر است. بنابراين ميزان نياز اعضا t محاسبه شده از tمی باشد. از آنجايی که  42/3

 می باشد. "بيشتر از سطح متوسط"مهارت هاي تدريس در زمينة 

به آموزش « مهارت های پژوهشی»زمینة  تا چه اندازه اعضای هیأت علمی درسؤال چهارم( 

 نیاز دارند؟

مهارت »: مقایسة میانگین میزان نیاز اعضای هیات علمی به آموزش در زمینة 5جدول 

 3یانگین فرضی با م«پژوهشی های
انحراف  ميانگين مؤلفه

 معيار

 انحراف از 

 ميانگين

t درجه 

 آزادي 

سطح 

 معناداري

 نیاز به آموزش در زمینة

 مهارت های پژوهشی 

68/3 77/0 065/0 322/10 138 001/0 

محاسبه  tکه می باشد. از آنجايی  68/3ميانگين ميزان نياز اعضاي هيات علمی به آموزش  5بر اساس يافته هاي جدول 

بيشتر از "جدول بزرگتر است. بنابراين ميزان نياز اعضاي هيات علمی به آموزش در زمينه مهارت هاي پژوهشی،   tشده از 

 می باشد."حد متوسط 

در ضمن با مقايسه دو ميانگين می توان دريافت که نياز اعضاي هيأت علمی به آموزش در زمينه مهارت هاي پژوهشی 

 هاي تدريس اعالم گرديده است. بيشتر از مهارت

 

 

 «مهارت های تدریس»سؤال پنجم: مهمترین نیازهای آموزشی اعضای هیأت علمی در زمینة 

 کدامند؟

 زیر ارائه شده است:نيازهاي آموزشی اعضاي هيأت علمی در اين زمينه، به ترتيب اولويت استخراج و در جدول  

 «مهارت های تدریس»علمی در زمینة  : مهمترین نیازهای آموزشی اعضای هیات6جدول 
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 ردیف

 

 مؤلفه های تدریس

جمع دو  

خيلی  ستون

 زياد

 و زياد

 انحراف ميانگين

 معيار

 درصد فراوانی

تجارب عملی استادان داراي کيفيت تدريس باال از طريق روايت آشنايی با 1

  مستقيم آنان و مشاهده آن

65/3 93/0 89 3/59 

 3/47 71 05/1 54/3 تدريس وين پرکاربرد درن هاي آشنايی با روش 2

 7/50 76 00/1 46/3 روانشناختی تدريس آشنايی با مبانی 3

محوري يا  -آشنايی با رويکردهاي متنوع در تدريس مانند رويکرد دانشجو 4

 محوري  -استاد

42/3 13/1 76 7/50 

 48 72 31/1 34/3 معلمان  –درسی به دانشجو مفاهيم دانش و انتقالتوانايی  5

 7/50 76 24/1 33/3 و نوع کالس با موضوع درستوان انتخاب روش تدريس مناسب  6

 44 66 02/0 32/3 تدريسفلسفی  آشنايی با مبانی 7

 52 78 17/1 23/3 توانايی تهية انواع طرح درس )روزانه، ترمی، ساالنه( 8

 از باالتر ميانگينى گويه ها همة ،ت هاي تدريسزمينة مهار گوية مرتبط با 8 از( 6بر اساس يافته هاي جدول )

  دارند و نشان می دهد که اعضاي هيأت علمی در اين زمينه نياز به آموزش دارند. 3فرضی  ميانگين

 آشنايی با"يعنی  1مربوط به گويه شماره  (65/3) "بيشترين ميانگين"جدول حاکی از آن است که  نتايجهمچنين 

 درصد پاسخ بوده است که 3/59با  "کيفيت تدريس باال از طريق روايت مستقيم آنان تجارب عملی استادان داراي
 مهارت هاي تدريس، نشان می دهد. مهمترين نياز آموزشی اعضاي هيات علمی را در زمينة 

و درصد پاسخ  52با  "توانايی تهية انواع طرح درس )روزانه، ترمی، ساالنه( "يعنی  8کمترين نياز مربوط به گوية 

 ( بوده است.23/3ميانگين )

 

مهارت های »سؤال ششم( مهمترین نیازهای آموزشی اعضای هیأت علمی در زمینة 

 کدامند؟« پژوهشی

 زیر ارائه شده است:نيازهاي آموزشی اعضاي هيأت علمی در اين زمينه، به ترتيب اولويت استخراج و در جدول 
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 « مهارت های پژوهشی»ت علمی در زمینة : مهمترین نیازهای آموزشی اعضای هیا7جدول

 جمع دو ستون   سؤاالت ردیف

 خيلی زياد و زياد

انحراف  ميانگين
 معيار

 درصد فراوانی

 6/58 88 97/0 78/3 کمی  -توانايی تحليل پژوهش هاي علمی از نوع کيفی 1

 6/54 82 03/1 77/3 توانايی ارسال مقاله هاي پژوهشی به سامانة مجالت  2

 7/56 85 05/1 76/3 پژوهشی -توانايی نگارش مقاالت علمی 3

 6/58 88 89/0 71/3  کيفیپژوهش  هاي روش آشنايی با اصول و مبانی 4

 3/55 83 96/0 68/3 ترکيبیهاي پژوهش  روش آشنايی با اصول و مبانی 5

 3/55 83 95/0 67/3 ويان و راهنمايی آنان دانشجتوانايی تشخيص نيازهاي پژوهشی  6

 7/56 85 02/1 65/3 توانايی ساخت ابزارهاي مناسب براي انواع پژوهش ها  7

تدريس مهارت کاربرد پژوهش هاي مرتبط با تدريس در کالس درس ) 8

 رپژوهش محو

63/3 08/1 86 3/57 

، اقدام پژوهیروش هاي پژوهشی پرکاربرد در آموزش و پرورش مانند  آشنايی با 9

 ی و..... ی و روايت پژوهمتن پژوه

63/3 08/1 83 3/55 

 3/21 77 18/1 59/3 استفاده از نرم افزارهاي آماري براي تحليل داده ها  10

 ميانگين از باالتر ميانگينى گويه ها همة پژوهشی، مهارت هاي گوية مرتبط با 10 از(، 7بر اساس يافته هاي جدول)

  نيز نياز به آموزش دارند. مهارت هاي پژوهشیينة دارند و نشان می دهد که اعضاي هيأت علمی در زم 3فرضی 
توانايی تحليل پژوهش هاي  "مربوط به گويه هاي  (78/3) "بيشترين ميانگين"نتايج حاکی از آن است که همچنين 

درصد  6/58و 77/3با ميانگين  "توانايی ارسال مقاله هاي پژوهشی به سامانة مجالت  "و سپس  "کمی  -علمی از نوع کيفی

استفاده از نرم افزارهاي آماري براي  "يعنی  10اسخ بوده است.کمترين نياز آموزشی اعضاي هيأت علمی مربوط به گوية پ

 بوده است. 59/3درصد پاسخ و ميانگين  3/21با  "تحليل داده ها 

 

با توجه به  در زمینة مهارت های تدریساعضای هیأت علمی  هایآیا بین نیاز (هفتم سؤال

( تفاوت و استان محل خدمت سنوات خدمت ،جنس، مدرك تحصیلی) معیت شناختیمتغیرهای ج

 وجود دارد؟

مهارت های  : تحلیل واریانس چند راهه نمرات نیازهای اعضای هیات علمی در زمینة 8جدول 

 با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی تدریس

 مجموع منبع

 مجذورات 

 درجه

 آزادي 

ميانگين 

 مجذورات

F  سطح 

 داري معنی

 152/0 077/2 661/1 1 661/1 جنس

 879/0 023/0 019/0 1 019/0 میزان تحصیالت
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 178/0 666/1 332/1 3 995/3 سابقه کار

 219/0 497/1 197/1 3 590/3 استان محل خدمت
نشان می دهد که بين نمرات نيازهاي اعضاي هيات علمی در زمينة مهارت  8نتايج مندرج در جدول 

حسب جنس، ميزان تحصيالت، سابقه کار و استان محل خدمت تفاوت معنی داري وجود  هاي تدريس بر

 ندارد.

اعضای هیأت علمی با توجه به متغیرهای جمعیت  پژوهشی هایآیا بین نیاز (هشتمسؤال 

 شناختی تفاوت وجود دارد؟

ه : تحلیل واریانس چند راهه نمرات نیازهای آموزشی اعضای هیات علمی در زمین 9جدول 

 مهارت های پژوهشی

 با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی  
مجموع  منبع

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

F  سطح معنی

 داری

 937/0 006/0 003/0 1 003/0 جنس

 118/0 492/2 349/1 1 349/1 میزان تحصیالت

 761/0 389/0 211/0 3 632/0 سابقه کار

 188/0 627/1 641/2 3 641/2 استان محل خدمت

مهارت هاي »نشان می دهد که بين نمرات نياز آموزشی اعضاي هيأت علمی در زمينة  5نتايج مندرج در جدول 

 تفاوت معنی داري وجود ندارد. جمعيت شناختیبر حسب متغير هاي « پژوهشی

 

 بحث و نتیجه گیری
 ة توسعه و پيشرفت کشورها،اي مهم و کارساز در زمينکی از زير ساخت هکه يدرآغاز ربع پايانی قرن بيستم، جهانيان دريافتند

 حاکی از آن است که دوره هاي تربيت معلم در ايران از لحاظ آموزشی از موجود شواهد . ولی متأسفانهبهسازي تربيت معلم است

ميزان موفقيت  کهموضوع نشان می دهد  کارآيی و اثربخشی الزم برخوردار نبوده است. برخی پژوهش هاي به عمل آمده پيرامون

، ترديدهايی را برانگيخته و نشان داده اند که بر خالف " تدريس"ضروري  توانايی هاياين دوره ها در مجهز نمودن معلمان به 

 توانمندي افزايش و "پژوهشگري"زمينة  ةتوسع از طرف ديگر انتظار، آن چنان که بايد و شايد نتيجه مطلوب عايد نگرديده است.

 و و ملی محلی سطح در دستاوردها و تجارب تبادل اعضاي هيأت علمی دانشگاه فرهنگيان و دانشجو معلمان، اي حرفه هاي

 هاي توانمندي رسانی روز به معلمان، پژوهشی هاي فعاليت براي خا  اعتبارات اختصا  مستمر، آموزي باز هاي فرصت ايجاد

 ،الملل بين و اسالم جهان منطقه، سطح در تربيتی علوم حوزة رعلمی د تحوالت و معلم تربيت نظام تحوالت کردن آنان، رصد

اهداف راهبردي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش است )سند تحول آموزش  از آنها مفيد هاي و يافته تجربيات سازي بومی

 شگاه فرهنگياندان در نيز پژوهشی فعلى فعاليت هاي وضعيتبه نظر می رسد که  با اين توصيف(. 26،   1390و پرورش، 

نيازمند رسيدگی، تحقيق  مسئله يک عنوان به که دارد محورى پژوهش رويکرد با متناسب انتظارات فاصلة وضع موجود با از نشان

بيش از هر چيز به پويايی و توانمندي  پژوهش و در دانشگاه ها، کيفيت کار علمی اعم از تدريس با توجه به اينکه است. و بررسی

از با ارزش ترين منابعی هستند که جامعه براي پيشرفت و توسعه در اختيار و در واقع اساتيد  می آن بستگی دارداعضاي هيأت عل

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 اين رو هدف اصلی پژوهش حاضر چرا که مسئوليت خطير تربيت معلم را بر عهده دارد، از جايگاه ويژه و خاصی برخوردار است،

بوده  "پژوهش"و  "تدريس"تبيين و اولويت بندي نيازهاي آموزشی اعضاي هيأت علمی دانشگاه فرهنگيان در دو زمينه مهم 

 .است

دوازده نياز آموزشی اصلی اول در بخش کيفی،  در پاسخ به سؤال بر اين اساس نگاهی به نتايج پژوهش نشان می دهد که 

دانش  انتقالتوانايی »( قابل مشاهده است. به عنوان مثال 2توسط اکثريت مصاحبه شوندگان اظهار گرديده است که در جدول )

 درصد( 68/73نفر از مصاحبه شوندگان ) 14 زي است که توسطنيا اولين و مهمترين« درسی به دانشجو معلمان مفاهيم و

 48( نشان داد که  همين گويه با 6پيشنهاد و مورد تأکيد قرار گرفته است. در همين راستا در بخش کمی نيز نتايج جدول )

 اين يافته با نتايج آن را نيازآموزشی خود اعالم نموده اند. قابل ذکر است کهاعضاي هيأت علمی  درصد پاسخ، نيازي است که

 هيأت اعضاي ( همخوانی دارد. اين محققين نيز يکی از عوامل مهم و اصلی اثربخشی1999( و ويشان )1998پاتريک و اسمارت )

مناسب و قابل درک  نحو به مطالب ارائه درس را برخورداري از مهارت سخنرانی، قدرت تفهيم مطالب و توانايی کالس در علمی

جديد به دانشجويان را يکی از مهارت هاي اساسی  دانش و مفاهيم روشن بيان و در کالس درس عنوان نموده اند و توان ارائه

 تدريس مؤثر دانسته اند.

( 6( و )2همچنين آشنايی با رويکردهاي متنوع در تدريس )ذرويکرد دانشجو محوري يا استاد محوري ( مندرج در جداول )

تأکيد قرار گرفت. بعالوه اين درصد( از مصاحبه شوندگان توصيه شد و مورد  63/52نفر ) 10نياز آموزشی ديگري است که توسط

کنن، رابرت؛ نيوبل، که با نتايج  علمی را به خود اختصا  داد هيأت اعضايدرصد پاسخ، چهارمين نياز آموزشی  7/50گويه با 

اجراي برنامة درسی با رويکرد فراگير محور  ( سازگار و همسو است. اين محققين نيز2014(؛ الگودور، و دوتونگ )1995ديويد )

 از نيازهاي اساسی اعضاي هيأت علمی دانسته و بر آن تأکيد نموده اند.را 

نياز آموزشی اصلی توسط اکثريت مصاحبه شوندگان اظهار شد که در  12دوم تحقيق در بخش کيفی،  در پاسخ به سؤال

زي است که نيا «یترکيبهاي پژوهش کيفی و  روش آشنايی با اصول و مبانی»( قابل مشاهده است. به عنوان مثال 3جدول )

نفر( در پژوهش توصيه و بر آموزش آن تأکيد گرديد. در همين راستا در بخش 14)مصاحبه شوندگان ( درصد از 68/73) توسط

 اعضاي هيأت علمیباالترين درصد پاسخ هاي  نيازي است که «کمی-توانايی تحليل پژوهش هاي علمی از نوع کيفی »کمی نيز 

تسلط بر مهارت »به خود اختصا  داده و مهمترين نيازآموزشی آنان در اين زمينه می باشد. بعالوه  در حد زياد و خيلی زياد را

درصد( در پژوهش مورد تأکيد قرار گرفت  68/73نفر از افراد شرکت کننده ) 14ز ديگري است که توسط نيا «يگرهاي پژوهش

نشان می دهد ميزان نياز اعضاي هيأت علمی به ( نيز 5ل )چرا که نتايج مندرج در جدو همخوانی دارد. که با نتايج بخش کمی

( همسويی 2012اسميت ) نتايج پژوهش( می باشد که با 68/3آموزش در زمينة مهارت هاي پژوهشی، بيشتر از حد متوسط )

رت ها از بدو دارد. اين محقق نيز اولين نياز آموزشی اعضاي هيأت علمی را مهارت هاي پژوهشگري دانسته و بر آموزش اين مها

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.

نياز ديگري است « داخلی و خارجی مرتبطی کنفرانس هاي علمو  همايش هاآشنايی با آخرين يافته هاي پژوهشی »بعالوه 

( 2012سالسبرگ و همکاران ) نفر( از مصاحبه شوندگان صريحاً بر آن تأکيد نموده اند و با نتايج پژوهش 10درصد ) 63/52که 

ر مجموعه اي از مهارت محققان دانشگاهی و اعضاي هيأت علمی نيازمندند که بهمخوانی دارد. اين پژوهشگران نيز معتقدند که 

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.

تايج حاصل از پرسشنامه به اين نتيجه پژوهشگر در بررسی ادبيات پژوهش، مصاحبه با شرکت کنندگان و نگفتنی است که 

اعضاي هيأت علمی عالوه بر مسئوليت هاي آموزشی، نيازمند اين می باشند که محققانی کارآمد و مولد نيز باشند،  کلی رسيد که

خش ولی شواهد نشان می دهد که اغلب اساتيد در زمينة فعاليت هاي پژوهشی، همکاري و حمايت الزم را دريافت نمی کنند و ب

اعظم ضعف آنان در زمينة مهارت هاي پژوهشی ناشی از سرمايه گذاري نامناسب، محدود و حمايت ناکافی است. توجه شود که 
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يکی از مؤلفه هاي اساسی در زمينة تسهيل کارآمدي پژوهشی، حمايت گروه، دانشکده و دانشگاه مربوطه می باشد. عالوه بر آن 

بنابراين الزم است دانشگاه  اعضاي هيأت علمی براي رشد مهارت هاي پژوهشی است. نظارت هم يک رکن اساسی در سوق دادن

فرهنگيان با توجه به موارد مذکور جهت رفع مشکالت موجود در اين زمينه گام هاي مثبت و مؤثرتري را طی نمايد. پيش از اين 

می مؤثرند و بهبود اين عوامل، می تواند تأثير عوامل فردي و سازمانی هر دو بر انگيزه هاي پژوهشی اعضاي هيأت علگفته شد 

مثبتی در جهت تسهيل کارآمدي پژوهشی در دانشگاه ها داشته باشد. لذا توجه به عوامل فردي در هنگام فرآيند جذب، تربيت 

رار گيرد، و نگهداشت اعضاي هيأت علمی، نکتة بسيار مهمی است که بايد از طرف مسئولين محترم دانشگاه مورد توجه بيشتري ق

 ميزان گرايش اعضاي هيأت علمی به انجام فعاليت هاي علمی و پژوهشی، ميزان و نوع فعاليت تحقيقاتی آنان در گذشته، بخصو 

عوامل سازمانی نيز از عواملی است که پس از جذب استاد بايد مورد . استعداد شخصی آنان در اين زمينه و موارد مشابه ديگر

حفظ ارزش و منزلت پژوهشگر، عملکرد مديريت پژوهشی، امکانات تحقيقاتی دانشگاه، اعمال د مثل توجه دانشگاه قرار بگير

 اداري. پا گير و دست ضوابط سياست گذاري هاي مناسب و رفع امکانات مالی، ساليق و ارزش هاي مديران، تأمين

ن ميزان نياز اعضاي هيات علمی به ميانگي( نشان می دهد که 4) در پاسخ به سوال سوم تحقيق نتايج مندرج در جدول

بيشتر از سطح متوسط است و بيانگر اين حقيقت است که مدرسين  می باشد که 42/3« مهارت هاي تدريس» آموزش در زمينة

سبزواري  (؛1377محمدزاده شريف )قابل ذکر است که اين يافته با نتايج  اعضاي هيأت علمی در اين زمينه نياز به آموزش دارند.و 

 (،1392زاده و همکاران ) ترک (،1392خندقی و سيفی ) امين ( ؛1390اسدي، عطا اله و همکاران ) ؛(؛ 1385تيم همکار )و 

( و 2014الگودور و دوتونگ ) (،2010کاتايام )(، 2008استيسکال )،  (2004گادفري و همکاران ) (،2004کالرک و همکاران )

 مهارت ارتقاي و سازگار است. چرا که نتايج بررسی اين محققان نيز نشان داد کههم راستا  (2014تاندتر و همکاران ) باالخره

دوره هاي  گذراندناعضاي هيأت علمی در حيطة آموزش بوده است و  "بيشترين نياز آموزشی" تدريس از طريق آموزش، هاي

در واقع بين  .تدريس می گردد هايمهارت  در زمينة اساتيد توانايی افزايش موجب مهارت هاي تدريس، در رابطه با آموزشی

وضع موجود و مطلوب در زمينة مهارت هاي تدريس تفاوت وجود داشته و پاسخگويان بر اين باورند که بسياري از نيازهاي 

 شاملکاهش نيازهاي آموزشی اعضاي هيأت علمی  جهت ثرؤم آموزشآموزشی و علمی آنها تامين نشده است. در حقيقت 

تعدادي از اين می گردد.  يادگيري هاي سبک و تدريس هاي روش ة مهارت هاي تدريس،زمين در ويديويی نوارهاي از ستفادها

الزم و ضروري دانسته و بر آن تأکيد نموده اند. چرا که برخی  اعضاي هيأت علمی امريمحققان تسلط بر روش تدريس را براي 

اکثريت اساتيد علمی معموالً در سطح پايين و متوسطی بوده و  حاکی از اين است که مؤلفة آموزش و تدريس اعضاي هيات نتايج

 در اين زمينه، آموزش هاي رسمی الزم را دريافت نکرده و از دانش کافی برخوردار نبوده اند.

ميانگين ميزان نياز اعضاي هيات علمی به آموزش نشان می دهد که  تحقيق نتايج پاسخ به سؤال چهارم پژوهش، مقايسةدر 

 از ده (،7( بوده است که بيشتر از حد متوسط است. بر اساس يافته هاي جدول)5)جدول 68/3ه مهارت هاي پژوهشی، در زمين

که بدون شک بيانگر وجود نياز آموزشی  دارند جامعه ميانگين از باالتر ميانگينى گويه ها همة پژوهشی، زمينة گوية مرتبط با

سازگاري دارد، چرا که در  2012سالسبرگ و همکاران ست. اين نتيجه با نتايج اعضاي هيأت علمی در هر ده مؤلفة مورد نظر ا

در ضمن با مقايسه دو دانسته اند.  "پژوهشگري"پژوهش مذکور اعضاي هيأت علمی اولين نياز آموزشی خود را مهارت هاي 

ی بيشتر از مهارت هاي تدريس ميانگين می توان دريافت که نياز اعضاي هيأت علمی به آموزش در زمينه مهارت هاي پژوهش

 اعالم گرديده است که در برنامه ريزي هاي دانش افزايی بايد مد نظر مسئولين قرار بگيرد. 

تجارب عملی استادان داراي کيفيت تدريس  آشنايی با»گوية ( نشان داد که 6در پاسخ به سؤال پنجم تحقيق نتايج جدول )

را به خود اعضاي هيأت علمی باالترين درصد پاسخ هاي  درصد پاسخ، نيازي است که 3/59با « باال از طريق روايت مستقيم آنان 

کاتايام يافته هاي پژوهشی  با اختصا  داده و مهمترين نيازآموزشی آنان در اين زمينه می باشد.  گفتنی است که اين نتيجه

 منظم گذاريک اشترا بهرا  استادان آموزشی( همسو و سازگار است. وي نيز يکی از عوامل مؤثر جهت کاهش نيازهاي 2010)

 ها کنفرانس و آموزشی هاي کارگاه ،ها سخنرانی در شرکت، غيررسمی و رسمی صورته ب علمی تأهي اعضاي هاي ايده و تجارب

 13 اين نياز آموزشی توسطالزم به ذکر است که ة مهارت هاي تدريس می داند. زمين در ويديويی نوارهاي از ستفادهو همچنين ا
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اگر به زعم اين مشارکت کنندگان  از مصاحبه شوندگان در بخش کيفی نيز مورد توجه و تأکيد قرار گرفت.درصد(  42/68نفر )

براي  ک کارگاه آموزشیبا موضوعات مختلف آموزشی، در ي راشخصی خود  تجاربيد موفق در امر کالسداري و تدريس، تااس

ؤثر خواهد بود. به همين دليل پيشنهاد می شود که دانشگاه فرهنگيان همان گونه که ، بسيار مفيد و مدنبيان کنمدرسين ديگر 

معلمان خود را براي کسب تجربه و تمرينات عملی شغل معلمی، به دوره هاي کاروزي در مدارس روانه می کند، به  -دانشجو

موفق در ساير دانشگاه ها روانه کند، تا  همين منظور مدرسان و اعضاي هيأت علمی خود را نيز به کالس هاي آموزشی اساتيد

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.

توانايی تحليل پژوهش  "مربوط به گويه هاي  (78/3) "بيشترين ميانگين"حاکی از آن است که پاسخ به سؤال ششم نتايجدر 

درصد  6/58و 77/3با ميانگين  "توانايی ارسال مقاله هاي پژوهشی به سامانة مجالت  "و سپس  "کمی  -هاي علمی از نوع کيفی

هقان و (؛ د1379(؛ پيمان )1387)صبورى  (؛ معين پور،1376(؛ الحسينی )1371اکرمی )نتايج  ( و با7)جدول پاسخ بوده است 

نشان  اين محققان نيز نتايج .هم راستا می باشد( 1390حسين پور ) ( و1386مکی آل آقا ) (؛1382(؛ سلسبيلی )1381پرتو )

 علمی انتشارات و گام هاي مؤثري طی گرديده ايران دردر زمينة پژوهش و توليد علم  دهة اخير دوحالی که در  عين درداد 

وجود  جهان کشورهاى ديگر با کشورمان علمى توليد بين زيادى فاصلة هنوز لی متأسفانهوتوجهی داشته است،  قابل افزايش

بنابراين با توجه به نتايج پژوهش هاي فوق که همگی نشان دهندة ضعف مهارت هاي پژوهشی و کم توجهی به رويکرد دارد. 

يازهاي آموزشی شناسايی شده، به شدت پژوهش محوري در برنامه هاي درسی مراکز آموزش عالی است، به نظر می رسد که ن

در يک نتيجه گيري کلی با توجه به آنچه گفته شد، اين سؤال مطرح می  باشد.اعضاي هيأت علمی دانشگاه فرهنگيان مورد نياز 

مل و توليد علم بومی چه وظيفه اي دارد؟ و در اين رابطه چگونه بايد ع تسهيل کارآمدي پژوهشی شود که آموزش عالی در زمينة

بر آموزش و ارتقاء مهارت هاي پژوهشی اعضاي هيأت  آموزش عالی بايد به طور مداومکند؟ پاسخ اين گونه مطرح می شود که 

شناسايی نيازهاي در اين رابطه با  علمی خود از بدو استخدام و به طور مستمر تاکيد داشته باشد و براي آن برنامه ريزي کند.

موزشی و مهارت هاي پژوهشی و برقراري ارتباط معنادار بين تجربة کاري، آهاي  تنظيم هدفآموزشی و پژوهشی )نياز سنجی(، 

تا زمينة  آيندة حرفه اي و انجام پژوهش ها، می تواند رشد حرفه اي اعضاي هيأت علمی خود را در اين زمينه افزايش دهد

اي درسی دانشگاه ها، عنصر اساسی در توليد علم می کارآمدي، رشد و توسعة همه جانبه کشور را فراهم سازد. چرا که برنامه ه

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.

اه فرهنگيان در اين زمينه چگونه سؤال ديگر نيز اينگونه مطرح می شود که وظيفه و رسالت دانشگاه ها بخصو  دانشگ

دغدغة اصلی مربيان، مدرسان و اعضاي هيأت علمی اين دانشگاه در برابر وظيفه خطير توليد علوم انسانی بومی چه بايد است؟ 

م رسالت توليد عل توانند در ايفاي نخبگان می انديشمندان و اجتماع عنوان به کشور عالی آموزش مراکز ؟ پاسخ اين است کهباشد

به عنوان مثال نتايج تحقيقات نشان می دهد ايفا کند.  مؤثرتري نقش ايرانی، -اسالمی هويت با بومی از طريق پژوهش، منطبق

چهار گروه مختلف مانع شامل: موانع محيطی، فردي، سازمانی و فنی معموالً فراروي پژوهش ها در ايران قرار دارد که از بين که 

بيشترين تأثير را در دانشگاه ها بر انجام پژوهش ها داشته است. بنابراين الزم « فرهنگ تحقيق»ان کلية عوامل مورد بررسی، فقد

و ضروري است که در اين زمينه دانشگاه ها در برنامه هاي درسی خود فرهنگ سازي الزم را انجام داده و بستر سازي کنند. 

ي دانشگاه ها و پيشرفت علمی اعضاي هيأت علمی آن محسوب کارآمدي پژوهشی، شاخصی براي برتربا توجه به اينکه بعالوه 

خود در زمينة آموزش مهارت  درسی هاي برنامه به توجه قابل مالحظه اي می شود، الزم است مسئولين پژوهشی دانشگاه ها

 ه مربوطه می باشد.يکی از مؤلفه هاي اساسی در اين زمينه، حمايت گروه، دانشکده و دانشگا بدارندکه البته هاي پژوهشی معطوف

قابل ذکر است که پژوهشگر در بررسی ادبيات پژوهش، مصاحبه با صاحب نظران و نتايج حاصل از پرسشنامه ها به اين 

 و بروندادهاي آن در دانشگاه ها مؤثر بوده است: "فرهنگ پژوهش"نتيجه کلی رسيد که تاکنون عوامل ذيل در بی توجهی به 
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( نا هماهنگی پژوهش 3( پر بها دادن به آموزش و کم توجهی به امر پژوهش، 2و پژوهش، ( سطحی نگري به امر تحقيق 1

( تقليد نسنجيده از مبانی، ساختار و روش هاي پژوهشی مختلفی که در مجالت علمی 4ها با نيازهاي نظري و کاربردي کشور، 

راي طراحی و اجراي پژوهش هاي اصيل و ( ضعف انگيزة بسياري از اعضاي هيأت علمی ب5پژوهشی غربی به چاپ می رسد، 

( کم توجهی مسئوالن و مجريان 7( کم توجهی مسئوالن پژوهشی کشور به ضرورت گسترش پژوهش در علوم انسانی، 6بومی، 

( کم 8مراکز آموزش عالی به کار بست يافته هاي پژوهشی در مراکز آموزش عالی و عدم توجه به نهادينه سازي پژوهش ها، 

( عدم توجه به 9( عدم گرايش به مديريت مشارکتی و پژوهش مشارکتی در نظام آموزشی، 8والن به اقدام پژوهی، توجهی مسئ

( عدم وجود شيوه اي منسجم در مورد استفاده از يافته ها و نتايج ارائه شده در مجامع مختلف، سمينارها و 10مديريت کيفيت، 

( مصرف دانش 12شور که يک مشکل تاريخی و فرهنگی و روان شناختی است، ( فقر توليد علم در ک11در کتاب هاي گوناگون، 

( کاربردي نبودن آموزش 13هاي بنيادي و نظري توليد شده در ساير کشورهاي جهان و عدم توجه به نيازهاي آموزشی بومی، 

( بی توجهی به کارکردهاي 15( فقدان رابطة مناسب بين دانشگاه ها و ساير بخش هاي اجتماعی، 14هاي دانشگاهی و کالسی، 

( 18( قابل اعتماد نبودن نتايج تحقيقات و پژوهش هاي انجام شده در حوزه تعليم و تربيت، 17( کمبود منابع مالی، 16پژوهش، 

( متناسب نبودن 19عدم پاسخگويی برنامه هاي درسی و آموزش هاي دوره هاي تربيت معلم با مسائل و چالش هاي موجود، 

( بی توجهی به آموزش مهارت هاي پژوهشی 20رسی و آموزش هاي دوره هاي تربيت معلم با رويکرد پژوهش مدار، برنامه هاي د

 و پژوهش محوري در دانشگاه ها.

نتايج نشان داد که بين نمرات نيازهاي آموزشی اعضاي هيأت علمی در زمينة در پاسخ به سؤال هفتم و هشتم پژوهش، 

بر حسب جنس، ميزان تحصيالت، سابقة خدمت و استان محل خدمت تفاوت  "پژوهشی"اي و مهارت ه "تدريس"مهارت هاي 

( همخوانی ندارد. چراکه نتيجة اين محققان 1392زاده و همکاران ) ترک معنی دار وجود ندارد که البته اين يافته با نتيجه پژوهش

 وجود معنادار تفاوت خدمت، و سابقه علمی مرتبة به توجه علمی با هيأت اعضاي آموزشی هنجاري نيازهاي بين که داد نشان

اينک با عنايت به آنچه گفته شد، می توان گفت که نتايج اين پژوهش، يافته هاي پيشين مرتبط را تأييد می کند.  داشته است.

نشگاه به نظر می رسد که نيازهاي آموزشی اظهار شده وشناسايی شده به شدت مورد نياز اعضاي هيأت علمی دابدين سان 

  فرهنگيان باشد.

امروز را براي  معلمان -جوآيا با روش و دانش ديروز می توان دانش در خاتمه بحث اين سؤال مطرح می شود که 

چيست و در اين  کارآمدي آموزشی و پژوهشی خوددانشگاه فرهنگيان در رابطه با ارتقاء و بهبود وظیفة  آينده آموزش داد؟

  رابطه چگونه بايد عمل کند؟

پژوهشگر در بررسی ادبيات پژوهش، مصاحبه با صاحب نظران و نتايج حاصل از پرسشنامه ها به اين نتيجه کلی  در مجموع

بايد خود به عنوان عامل تغيير دهنده مد نظر باشد نه فاکتوري که تغيير بر آن واقع می شود. در حقيقت « آموزش»که  رسيد

عالی وجود دارد. تغييرجهتی که از تمرکز صرف بر تدريس به سوي تمرکز بر  تغيير جهتی در طرح کلی برنامه هاي آموزش

دانشگاه فرهنگيان نيز بايد منابعی را براي رشد برنامه هاي توسعة حرفه اي و توانمند سازي  يادگيري در حرکت است. بنابراين

 مطلوب به وضعيت موجود وضعيت زا گذر ضرورت ،پژوهش هاي ذکر شده به طور کلی اعضاي هيأت علمی خود اختصا  دهد.

روند کنونی اجراي کارگاه هاي آموزشی در زمينة ارتقاء مهارت هاي تدريس و  بدون ترديد نشان می دهند. روشنی نحو به را

بازنگري دارد. ضرورت ايجاب می کند که مباحث و مطالب آموزشی که در اين کارگاه ها  و نياز به اصالح مهارت هاي پژوهشی

آموزشی نيز در آنها  روش هاي نوين طراحی، برنامه ريزي و اجرا شود و ازاظهار شده  آموزشی نياز هاي با ی شود، متناسبارائه م

برگزاري کارگاه ها و دوره هاي آموزشی متناسب با نيازهاي آموزشی اظهار شده،  بر اين اساس به نظر می رسد .استفاده گردد

 کيفيت آموزشی دانشگاه فرهنگيان باشد. اعضاي هيأت علمی و حرفه ايگامی مناسب و مؤثر در جهت توانمندي 

 آموزشی دانشگاه ها سيستم ريزان برنامه، می توان به اين نتيجة کلی رسيد که و باالخره با توجه به آنچه گفته شد 

شند. بنابراين، تشخيص، با داشته اي کننده قانع هاي آموزشی و پژوهشی خود داليل طرح و ها تدوين برنامه براي ناگزيرند

برنامه  اثربخشی و کارآيی ميزان بر می تواند حل، راه نوع هر انتخاب از قبل شناسايی، تبيين و اولويت بندي نيازهاي آموزشی،
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بيفزايد که البته دسترسی به اين هدف با نيازسنجی علمی قابل حصول است و از اين  دانشگاه ها آموزشی و پژوهشی در هاي

بهبود کارآمدي آموزشی  دانشگاه فرهنگيان برايتضمين نمود. براين اساس  آموزش ها را بودن وکارآمد اثربخشی وانطريق می ت

اعضاي هيأت علمی خود بايستی با ارزش گذاري و توجه بيشتر به رويکرد آموزش محوري و پژوهش محوري و تنظيم  و پژوهشی

اين مهم از طريق توجه به نيازهاي آموزشی شناسايی شده و برنامه ريزي اهداف آموزشی مناسب، به تربيت معلمان بپردازد و 

 صحيح قابل دسترسی خواهد بود. در اين راستا پيشنهادات زير نيز ارائه می گردد:

 تخصيص منابعی براي رشد برنامه هاي توسعة حرفه اي غير متمرکز و متمرکز اعضاي هيأت علمی -1

 علمی  هيأت آموزشی اعضاي هاي شده در دوره شناسايی شیآموز نيازهاي مبنا قرار گرفتن -2

  توانمند و با کيفيت تدريس باال استادانتشکيل يک کلينيک نظارتی متشکل از  -3

 آموزشی شناسايی شده  نياز هاي با متناسب تدريس روش بازنگري کارگاه هاي و اصالح -4

 ريس اساتيد ارائه بعضی دروس به صورت مشارکتی به منظور بهبود تد -5

حضور اعضاي هيأت علمی دانشگاه فرهنگيان به کالس هاي آموزشی اساتيد موفق در ساير دانشگاه ها همانند دوره هاي  -6

 نظري و تئوري تدريس با تجارب مستقيم آموزشی تلفيق گردد مطالعاتکاروزي دانشجو معلمان تا بدين وسيله 

 وهشگري اعضاي هيأت علمی به صورت فردي و گروهیايجاد زمينه، چارچوب و پيش بايست هاي پژ -7
 عمل و دانش اتصال نمودن پژوهش ها از طريق کاربردي و پژوهشی و نتايج محصوالت توجه بيشتر به -8

 شبکه ،جلسات و همايش ها برگزاري نظير مختلف از طرق دانش کنندگان استفاده توليدکنندگان و بين مؤثر ايجاد ارتباط -9

 رسانی طالعمراکز ا ها و

 

 

 

 

 :انگليسیمنابع فارسی و 
ها و برگزیدگان المپیادها و جشنواره های جهانی و  دیدار نخبگان جوان دانشگاه (.1393)  آيت اهلل خامنه اي، سيد علی.

 .(30/7/93) داخلی

وزارت علوم،  .(1390) .آیین نامة استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری

 تحقيقات و فناوري.

 جلد عالی، آموزش المعارف دايره ،ملی توسعة در پژوهش و دانشگاه نقش(. 1383) صدور. انوري، و داوود دستجردي، احمدي

 .53 -59.صص فارسی، دانشنامة بنياد تهران: اول.

از نظر کاربرد روش های تحقیق در آنها )از ارزیابی پایان نامه های کارشناسی ارشد کتابداری (. 1371اکرمی، روح انگيز. )

 کتابداري. . پايان نامه کارشناسی ارشد رشته( در سه دانشگاه تهران، شیراز و علوم پزشکی ایران1370تا  1357سال 

 .دانشگاه علوم پزشکی ايران

رشناسی آموزش عالی مطالعه رابطه بین اشاعه فرهنگ پژوهش و انجام پروژه های دورة کا(. 1376الحسينی، سيدرضا. )

 . اراک، شوراي تحقيقات اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزي.فرهنگیان استان مرکزی

مجلة (. نيازهاي آموزشی اعضاي هيأت علمی: اولويت ها، راهکارها. 1390اسدي عطا اله، طاهري ماهدخت و خوشرنگ، حسين. )

 .36-42(،   2) 3، 1390پائيز و زمستان  ،پژوهش در آموزش علوم پزشکی

 فصل .دانشگاه در تدريس براي نياز مورد و مؤثر مهارت هاي و توانمندي ها (.1392امين خندقی، مقصود و سيفی، غالمعلی. )

 .121-147: 69 عالی، آموزش در ریزی برنامه و پژوهش نامه
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نه به منظور ارايه ي برنامه درسی نقد و بررسی رويکردهاي تدريس فکورا (.1389امام جمعه، محمدرضا و مهرمحمدي، محمود. )

 .  30-66 ، 18فصل نامه مطالعات برنامه درسی، تربيت معلم فکور. 

بررسی کیفیت طرح های پژوهشی اجرا شده در آموزش و پرورش ایران و رابطه آنها با نیازهای (. 1379پيمان، ويدا. )

 ، دانشکده روانشناسی و علوم تربيتی دانشگاه تهران.. پايان نامه کارشناسی ارشد رشته تحقيقات آموزشیآموزش و پرورش

 .49 -56(: 2-1)2، مجلة اخالق در علوم و فناوری .هشگريپژو در اخالق (.1386. )فرزاد محموديان، ضياالدين؛ تابعی،
 هاي ارتمعياري مه آموزشی نيازهاي بندي اولويت و (. شناسايی1392رحمانی، هادي.) جهرمی، رضا، جعفر، ناصري زاده، ترک

، پژوهش در برنامه ریزی درسیموردي دانشگاه شيراز.  مطالعه  شاغل و شغل مبناي الگوي بر علمی هيأت اعضاي تدريس

 .102-86(: 11) 38، سال دهم، دوره دوم

مطالعات پژوهشگاه علوم انسانی و ها و راهکارها. (. پژوهش درنظام آموزش عالی، چالش1391تصديقی، فروغ، تصديقی، محمد علی. )

   http://www.ihcs.ac.ir :برگرفته ازفرهنگی، 

فصل نامة  انسانى، علوم رشته هاى علمى هيأت پژوهشی اعضاى فعاليت بازدارندة عوامل بررسى(. 1390حسين پور، محمد. )

 .79 -95(: 19)6، شناسى روان در نو هاى یافته
ع انجام فعاليت هاي پژوهشی از منظر اعضاي هيدت علمی  انشگاه (. شناسايی موان1391حسينی شاوون، امين؛ جاهد، حسينعلی. )

 .49-64(: 4)4.فصلنامه سیاست علم و فناوریتبريز. 

 . پژوهشکده تعليم و تربيت. تهران.آموزش و پرورش و توسعه(. 1381دهقان، حسين، پرتو، مسلم. )

موزشی اعضای هیأت علمی دانشگاه های علوم تبیین و اولویت بندی نیازهای آ(. 1385سبزواري سکينه و تيم همکار. )

 دبيرخانه تحقيقات کاربردي معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. پزشکی کشور.

 مهجور و پروين رضا سيامک ترجمة (،فنون تدریس و روش ها تدریس )کلیات راهبردهای (.1379همکاران. ) و دونالدسی

 غياثی. شيراز: نشر ساسان

نوآوری و تحول در نقش و رویه حرفه ای معلم؛ داللت های تحول در برنامه های درسی و رویکرد (. 1382يلی، نادر )سلسب

. مجموعة مطالعه در مسائل و مباحث اساسی حوزه برنامه ريزي درسی و تدريس، پژوهشکده تعليم و تربيت، به تربیت معلم

 تهران.

 .1390مصوبه شوراي عالی انقالب فرهنگی، آذرماه . ( 1390) .سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

 درسی برنامه متخصصان ديدگاه (.139شريفيان، فريدون؛ ميرشاه جعفري، سيد ابراهيم؛ شريف، مصطفی؛ موسی پور، نعمت اله. )

یکردهای فصلنامه رو. درسی ريزي برنامه در دوره اين دانشجويان چگونگی مشارکت دربارة تکميلی تحصيالت دانشجويان و

 .47-88(: 17پياپی ، 1) 8، نوین آموزشی

 .21 -43: 43،رهيافت فصلنامة ،2008 سال در ایران علم (. توليد1387اكبر. ) على صبورى،

 بین المللی همایش اولین انسانی. علوم در تحقيقات ناکارآمدي (. آسيب شناسی1390پارسا، سيد احمد.) و نعمت اله عزيزي،

 .90ارديبهشت ماه  28 و 27کردستان  دانشگاه .عالی. آموزش

 علوم حوزه به آموزشی وابسته برنامه ریزی و مدیریت رشته ممیزی طرح نهایی گزارش (.1391اله. ) نعمت عزيزي،

 انسانی(. علوم دبيرخانه(توسعه علوم  دبيرخانة مميزي جمهوري. رياست فناوري و علمی معاونت تربیتی.

 به نگرش و تحصیلی پیشرفت بر مشارکتی تدریس روش و سنتی تدریس روش تأثیر (.1388) .حميدرضا فالح،

 . 87-88 تحصیلی در سال تبریز شهر پیش دانشگاهی دوره آموزان دانش اسالمی معارف درس یادگیری
 .تبريز واحد اسالمی آزاد دانشگاه
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 –ه آزاد اسالمی به فعاليت هاي علمی (. بررسی عوامل مؤثر بر ميزان عالقة اعضاي هيأت علمی دانشگا1387کفاشی، مجيد. )

 . 87 -111(: 4) 3،فصلنامه اندیشه های تازه در علوم تربیتیپژوهشی. 

، ترجمه احمد رضا نصر، راهنمای بهبود تدریس در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی(. 1995کنن، رابرت؛ نيوبل، ديويد. )

 دانشگاه اصفهان. حسين زارع و محمد جعفر پاک سرشت. اصفهان: انتشارات 

پايان نامه . بررسی نیازهای آموزشی اعضای هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد(. 1377محمدزاده شريف، غالمرضا .)

 کارشناسی ارشد علوم تربيتی، دانشکده علوم تربيتی و روانشناسی، پايگاه اطالع رسانی پايان نامه ها .

، سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوي، شوراي تحقيقات، ويژه ژوهشچیستی و چرایی پ(. 1383مسعودي فر، احمدرضا. )

 نامه هفتة پژوهش. 

(. بررسی عوامل بازدارنده و تسهيل کننده پژوهش در دانشگاه آزاد اسالمی به منظور ارائه 1386مکی آل آقا، بديع الزمان. ) 

 .101 – 110(: 3)2، های تازه در علوم تربیتیفصلنامه اندیشه راهکارهاي عملی براي ارتقاي سطح پژوهش در دانشگاه. 

(. شناسايی و الويت بندي موانع فراروي پژوهش: 1392مرادي، محمود؛ دوستار، محمد؛ قادري فر، اسماعيل و زنجانی، مهناز. )

فصلنامة علمی پژوهشی سیاست علم و مطالعة مورد ي پژوهشگاه هاي زيرمجموعة وزارت علوم، تحقيقات و فناوري. 

 .35 -47(: 1) 6، وریفنا

(. بررسی مسائل و مشکالت گزينش، تربيت و استخدام دبير دوره متوسطه. 1378معين پور، حميده، و فروغی ابري، احمدعلی. )

 1، فصلنامه دانش و پژوهشپايان نامه کارشناسی ارشد مديريت آموزشی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان اصفهان، 

(2 :)124-97. 

-55،  3 ،فصلنامه تعلیم و تربیتاصالح و نوع اصالحات ضروري در تربيت معلم.  ةنگاهی به شيو(. 1371ي، محمود. )مهرمحمد

37 . 

 دانشنامة برنامه درسی. .فاوا عصر در زندگی اساسی مهارت های (.1393مهرمحمدي، محمود. )

د نیازهای آموزشی اعضای هیأت علمی متن مصاحبه با دکتر محمود مهر محمدی در مور(. 1392مهرمحمدي، محمود. )

 .1392تهران: دانشگاه فرهنگيان، دوازدهم اسفند  دانشگاه فرهنگیان.

 وزارت ريزي برنامه و پژوهش سازمان تحقيقات مرکز تهران: بانکوک. کنفرانس ،آینده برای پرورش و آموزش (.1999) يونسکو.

 اول. چاپ پرورش. و آموزش
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 در زمینة ارزشیابی آموزشی

 1«حب نظران تعلیم و تربیت و اساتید از دیدگاه صا»

 

 2بتول بصیری

 3احمد رضا نصر

 4سید ابراهیم میرشاه جعفری

 5محمود مهر محمدی

 چکیده
 اند، داده رارق تعالی و عدالت خود را که هدف عالی، آموزش مؤسسات برايارزشيابی از عناصر مهم يک برنامة درسی است و 

وزشی اعضاي تعيين و الويت بندي نيازهاي آم هدف اصلی پژوهش حاضراز اين رو . ضرورتی اجتناب ناپذير استتوجه به آن 

 است پيمايشی تحليلی و -آن توصيفی روش و کاربردي نوع پژوهش از اين. استهيأت علمی دانشگاه فرهنگيان زمينه ارزشيابی 

تربيت در  ومامی صاحب نظران تعليم بخش کيفی ت آماري است. جامعة شده استفاده کيفی و کمی روش دو آن از انجام و در

نفر  181ی شامل آماري قسمت کمَ جامعة .نفر از آنان انتخاب گرديد 19هدفمند تعداد  نمونه گيري روش سطح کشور بود که به

 ونه گيرينم روش به که بوداستان قطب چهار کشور  ششواقع در هيأت علمی دانشگاه فرهنگيان  اعضاي از مدرسين موظف و

پرسشنامه  ختار يافته ومصاحبة نيمه سا طريق از پژوهش داده هاي انتخاب گرديد. نمونه عنوان به  نفر از آنان 150تعداد  تصادفی

عامل  تحليل از سازه روايی بررسیمحتوا، جهت  روايی از پرسشنامه ها و مصاحبه روايی براي تعيين گردآوري شد. محقق ساخته

 هاي يافته تحليل يچمارپ اساس بر کيفی هاي گرديد. يافته کرانباخ استفاده آلفاي ضريب از پرسشنامه ها پايايی برآورد و براي

يفی با نتايج بخش کنتايج حاصل از بخش  يافته ها نشان داد که تحليل شد. استنباطی و توصيفی آمار با کمی هاي يافته و کيفی

بارت است عارزشيابی ة وزشی اعضاي هيأت علمی در زمينطبق نتايج پژوهش، مهمترين نيازهاي آم .کمی سازگار و همسو است

 از: 

به جاي ارزشيابی « ت محورمهار»( توانايی ارزشيابی 3( توانايی انجام ارزشيابی ترکيبی، 2توانايی در انجام ارزشيابی کيفی،  (1

رهنگيان به می دانشگاه فميزان نياز اعضاي هيأت عليافته هاي پژوهش در بخش کمی نشان داد که  بعالوه «.حافظه محور»

 آموزشی هاينياز .آموزش در زمينة ارزشيابی بيشتر از سطح متوسط بوده است. لذا پيشنهاد می شود که دانشگاه فرهنگيان

کارآمدي آموزشی ، بازنگري اين کارگاه ها و اصالحعلمی قرار دهد و با  هيأت آموزشی اعضاي هاي دوره شده را مبناي شناسايی

 ء بخشد.خود را ارتقا

 

 نعلمی، دانشگاه فرهنگیااعضای هیأت نیازسنجی، ارزشیابی آموزشی، نیازآموزشی،  :واژه های کلیدی

                                                            
 مادي و معنوي دانشگاه فرهنگيان انجام شده است.  اين مقاله مستخرج از رسالة دكتري است كه با حمايت -1
 پيام نور اصفهان. آزاد و مدرس دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه دكتري برنامه ريزي درسی دانشگاه اصفهان، نويسنده مسئول، -2

 09133040484. تلفن همراه: b_basiry@yahoo.com : آدرس پست الكترونيک  
 arnasr@edu.ui.ac.ir: پست الكترونيک استاد گروه علوم تربيتی دانشگاه اصفهان، -3
 rjafari@edu.ui.ac.i: پست الكترونيک استاد گروه علوم تربيتی دانشگاه اصفهان، -4

 mehrmohammadi_tmu@hotmail.com: نيکپست الكترو استادگروه علوم تربيتی دانشگاه تربيت مدرس تهران، - 5
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 مقدمه 
 تعالی و عدالت که عالی، آموزش مؤسسات براي و هاست سازمان تمامی براي ضروري و فراگير فرايندي ارزشيابی،

طبق ديدگاه هاي صاحب نظران  (.1995، 1گفيلد و استافل بيم)شيندارد  تر فزون ضرورتی اند، داده قرار خود هدف را

عناصر برنامة درسی از يک تا نه عنصر متغير است. ولی اکثر صاحب نظران، در مورد چهار عنصر هدف، محتوا، روش)اجرا( 

ز طريق و ارزشيابی اتفاق نظر دارند. بدون ترديد ارزشيابی يکی از عناصر مهم يک برنامه درسی است، چون تنها ا

با توجه به (. 14،   1388ارزشيابی می توان کارايی و اثر بخشی برنامه هاي درسی را افزايش داد )مؤمنی مهموئی، 

 رو، اين از است، يادگيري و ياددهی کيفيت بهبود نخست، درجه در دانشگاهی نهادهاي ارزش ترين اينکه محوري

 کيفيت تضمين بدون شک دهد. می تشکيل را آنان هاي عاليتف از اهميتی با بخش ضرورتاً ارزشيابی، هاي برنامه

 يادگيري -ياددهی فرايند با درگير عوامل تمامی به جدي نگاه مستلزم دانشگاهی هاي نظام در يادگيري -ياددهی

 آنان مداوم توسعه شوند و می محسوب مؤثر عوامل از ها دانشگاه علمی هيأت اعضاي فرايند اين مسلم، در بطور. است

 استادان، اينکه به توجه با (. با اين توصيف،1385موفق می باشد )يمانی و همکاران،  دانشگاه يک هاي شاخصه از

 برخوردار است. ويژه اهميت بررسی نيازهاي آموزشی آنان نيز از دهند، می تشکيل را عالی آموزش نظام بخش گرانترين

درسطح جامعة کنونی از جمله تبديل مراکز تربيت معلم به دانشگاه  با توجه به تغييرات، تحوالت و نوآوري ها از اين رو،

 ،اعضاي هيأت علمی اين دانشگاههاي مورد نياز فرهنگيان، لزوم توجه به فرآيند برنامه ريزي براي روز آمد کردن مهارت 

دسترسی  ابلکه از طريق نيازسنجی علمی ق کندجدي و مهمی جلوه می  ي متناسب با نيازهاي فعلی کشور، مسأله

 هدفبه همين دليل کمتر مورد توجه پژوهشگران و محققان قرار گرفته است.  مهم . متأسفانه تاکنون اين امراست

شناسايی و تبيين نيازهاي آموزشی اعضاي هيأت  آموزشی بهاين است که از طريق نيازسنجی  پژوهش حاضر اصلی

 عاملی شغلی آنان، هاي توانمندي گسترش. چرا که ردازدبپعلمی دانشگاه فرهنگيان در زمينة ارزشيابی آموزشی 

 شرايط بهينة به بخشيدن تداوم در اساسی اصلی آموزشی و هاي اي، ارتقاء بازده حرفه عملکرد در بهبود محوري

با توجه به اين ادعا که اثربخشی دانشگاه ها به  (.2007، 2بارار و فونگ ويلسون، رود )تيمپرلی، می شمار آموزشی به

 آیا با روش و دانش دیروز می توان حال اين سؤال مطرح است که ميزان توانمندي اعضاي هيأت علمی آن است،

شواهد حاکی از آن است که دوره هاي تربيت معلم در ايران از  امروز را برای آینده آموزش داد؟دانشجو معلمان 

به پژوهش، بازنگري و برنامه ريزي مجدد دارد.  ياز بهلحاظ آموزشی از کارآيی و اثربخشی الزم برخوردار نبوده است و ن

، جستجو در دو محور تحقيقات داخلی و خارجی مرتبط با موضوع، توسط اهداف مذکورهمين دليل در راستاي تحقق 

 تاکنون پژوهشی در اين خصو  انجام نشده، آن است که بررسی تحقيقات پيشين بيانگرپژوهشگر صورت گرفت. 

 به نتايج برخی از آنها اشاره می گردد. در ادامهکه  است گرفته مينه تحقيقاتی مرتبط صورتدر اين ز وليکن

 نسبت سازي آزمون اصول نظر از هماهنگ و نهايی امتحانات که حاصل شد نتيجه ( اين1374پژوهش شريفی)از 

ازي در سطح ضعيفی قرار دارند. برترند يعنی امتحانات داخلی معموالً از نظر رعايت اصول آزمون س داخلی امتحانات به

 داد که سؤال هاي آزمون نشان ( نيز1375نژاد ) سبحانی و (1375، 1374) عابدي جمله ها از پژوهش نتايج برخی

                                                            
 Shinkfield  &Stufflebeam.- 1 

2.- Timperlry, Wilson, Barrar, & Fung 
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 اغمان می باشند که قابل غير و جدي سؤال ها، داراي مشکالت تصحيح شيوه و اجرا صحت نظر از هاي هماهنگ

 خصو  سطوح در را امتحان سؤال هاي هماهنگ (1375) همچنين عابدي .دهند یم قرار ترديد مورد را نتايج کاربرد

سطوح  وليکن است، شده توجه بسيار دانش، سطح به امتحانات تمام داد که در نشان کرد و ارزيابی نامناسب شناختی

 به نسبت نظر زاينا نهايی هماهنگ سؤال هاي امتحانات حال اين با .اند گرفته قرار مهري بی مورد يادگيري باالتر

 ابزاري امتحانات دهد نتايج می شواهد نشان (1388از نظر حسنی و کيامنش ) .دارند بهتري وضع داخلی امتحان

تصميم گيري  براي ابزاري آن کتبی نوع از ويژه به می رود و امتحان شمار بهة ارزشيابی آموزشی حوز در فرد به منحصر

 به توجه آموزشی، برنامه هاي نظام و ساختار در تغيير وب می شود. وليکنمحس فراگيران تحصيلی عملکرد مورد در

 نتايج ( و باالخره75)   است برجسته ترکرده را تحصيلی پيشرفت ارزشيابی نقش کم رنگ تر و را آموزشی ارزشيابی

روش هاي  ةبرگزاري کارگاه ها و دوره هاي آموزشی در حيطداد که نشان  نيز (1390)اسدي و همکاران پژوهش

دانشگاه  گامی مناسب در جهت ارتقاء توان آموزشی و کيفيت خدمات آموزشی اعضاي هيأت علمی ،استاندارد ارزشيابی

 می باشد. 

( 1999) 1ويشان در همين راستا نگاهی به پژوهش هاي مرتبط خارجی نيز الهام بخش خواهند بود. به عنوان مثال

 اعضاي هيأت علمی اثربخش دانست. تدريس را براي 2دانشجويان يادگيري در مطالعة خود مهارت ارزشيابی از ميزان

يادگيري  تجارب از دانشجويان عملکرد و دانشجويان به معناي سنجش ادراک يادگيري ارزشيابی از ميزان به نظر وي

 خصو  يادگيري دانشجويان در ميزان دانشجويان، قبلی يادگيري هاي از استاد است. مؤلفه هايی مانند سنجش

 آموزش جريان اصالح ارزشيابی به منظور نتايج از استفاده ارزشيابی و متعدد فنون به کارگيري درسی، جديد مطالب

 تدريس از مؤلفه هايی است که در مقولة ارزشيابی قرار می گيرد. فرآيند در استاد عملکرد بهبود و

انجام گرفته در  ارزشيابی هايو ارائه شده  وايبين محت دست يافتند کهيج ابه اين نت (2010) 3«سيدا»و « فوک»

با روش هاي معمول و  قابل اعتماد و جايگزين هاي جديد، يابیشارزو معموالً  عدم تطابق وجود دارد  ،آموزش عالی

نيز حاکی از اين است که  (2010) 4«سبازا» ي. يافته هابوده است، از سوي دانشجويان با پذيرش بهتري مواجه سنتی

دادن و رتبه بندي دانشجويان  نمره ،ارزشيابی را به عنوان روش استاد براي جمع آوري داده ها فرآيند انشجوياناکثر د

اساس  محور و بر -تمرکز بر منابع و يا به صورت استادممحور و  -يا به صورت درس ها ارزشيابی و در نظر می گيرند

هاي دانشجويان سال باالتري در مورد سبک استاد براي دانشجويان به صحبت  بعالوهجزوات استاد اجرا می شود. 

دانش  از يابیشارز» دانشگاه هادر  معتقد است که (2011) 5«تاوا»در همين راستا  ارزشيابی توجه زيادي می کنند.

يابی عمدتاً براي تعيين جايگاه شارز اين مدلو ضروري است امري براي تشخيص دانش و مهارت نهايی فرد  6«قبلی فرد

يابی در دانشگاه ها اثرات زيادي بر نتايج طرح هاي شبيش از ورود به سيستم دانشگاهی است. اين نوع ارز ،دانش فرد

نيز  ( 2012) 7«جاس تين»در اين راستا در واقع باعث بازنگري و اصالح طرح هاي آموزشی می شود.  و آموزشی دارد

يابی شمی تواند باعث شود که ارز «نتايج يادگيري يابی ازشارز» بر تنها که تمرکز بيان می کنددر رسالة دکتري خود 

از فرآيند يادگيري فاصله گرفته و منجر به اين شود که دانشجويان تنها به حداقل هاي لحاظ شده در نتايج يادگيري 

                                                            
1.- Weshan 
2.- Evaluating Student Learning 
3.- Fook & Sidhu 
4.- Sebasaza 
5.- Tova 
6.- assessment  prior  learning ( APL( 
7.- Justin 
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ه اين که دانشجو با توجه ب می يابد. بعالوهيابی ضرورت شفرآيند ارز، براي رويکردهاي جديدبنابراين ايجاد . يابند دست

هر  ،يابیشيابی مشارکت دارد، لذا بايد فرآيند آموزش و ارزشفردي است که هم در فرآيند يادگيري و هم در فرآيند ارز

 شته باشند.دو با هم مطابقت دا

فقدان ابزار  ةپژوهش هاي انجام گرفته در انگلستان و امريکا، همگی نشان دهند (2012) 1«رکس وينکل» از نظر

پرسش کلی اين است که با چه  هستند. ح برنامه، اعتبار و قابل اعتماد بودن برنامه هاوسط از يابیشبراي ارز مناسب

يابی نمود؟ در پاسخ می شارز بودنمی توان سطح برنامه ها را در آموزش عالی از لحاظ اعتبار و قابليت اعتماد  يابزار

 توان اذعان نمود که:

 سطح برنامه هاي آموزشی است. از يابیشی براي ارزاوالً: شواهد تجربی معيار خوب

که عبارتند کار گرفت  در آموزش عالی به سطح برنامه هاي آموزشی از يابیشچهار فاکتور مهم را می توان براي ارز ثانياً:

 از:

 عنیتجربی بودن ي ج( ،باشند و درست ب( ابزارها که بايد دقيق ،شفاف باشد واضح وکه بايد  2الف( مفهوم سطح

 يابی بايد قابل اجرا و کاربردي باشد.شارز کاربردي بودن يعنی ه( ،باشدانجام يابی بايد به صورت تجربی قابل شارز

( نيز در پژوهشی نشان دادند که تسلط نظري اعضاي هيات علمی در زمينة ارزشيابی 2014) 4و دوتونگ 3الگودور 

در انتخاب شيوه هاي مناسب ارزشيابی. تسلط عملی اعضاي هيأت (آشنايی با شيوه هاي ارزشيابی و توانمندي 1يعنی: 

(کاربست تکنيک هاي مستقيم 2( کاربست رويکرد پيامد محور در اجراي امور دانشگاهی، 1علمی در اين زمينه يعنی: 

 (2013) 5خان، لی، گلنيک و پارانيلم و غير مستقيم ارزشيابی براي سنجش برنامه هاي درسی و سنجش فراگيران.

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. 

 خود شايستگی از افراد احساس بر عملکرد بر مبتنی پاداش ( نشان دادند0102)6هارا همچنين کاسی، ساندرز،

 اين در باشند. مؤثر حوزة تدوين و طراحی روش هاي مناسب ارزشيابی خود در افراد شد خواهد باعث و تأثيرگذاشته

 ،7ودمختاريخ هاي احساس شامل است بعدي چند مفهومی هاي ارزشيابی روش ةتوانمندي اساتيد در زمين ديدگاه،

بودن استاد در تدوين و انتخاب روش هاي ارزشيابی مبتنی بر  11و معنادار 10، اعتماد9تأثيرگذاري ،8خوداثربخشی

 نقش تواند می نيز امکانات و بودن منابع  فراهم انگيزشی، مسائل کنار رويکردهاي دانش محور و نوآوري محور. در

در زمينة انتخاب شيوه هاي نوين ارزشيابی  الزم بسترهاي و شرايط دانشگاه ربايد د نمايد. مثالً ايفا راستا اين در مهمی

                                                            
1.- Rexwinkel 
2. -leveL concept 
3 .- Laguador 
4.- Dotong 
5.- Khan, Lee, Golnik & Paranilam 
6.- Casey, Saunders, O'Hara 
7.- Self-effectiveness 
8.- Self Impact 
9.- Self-determination 
10 -.Trust in others 
11 -.Meaning 
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عنصر ارزشيابی يکی از مالک هاي بيرونی مهم در ارزشيابی گروه آموزشی و اعضاي هيأت  گردد. با اين توصيف فراهم

  علمی می باشد.

موده و اجراي موفقيت آميز اين ارزشییيابی را يک فعاليت گروهی تلقی ن( 2014) 1هوگس، اربوگاسییت، کافر و چن

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 

صان ر ص شيابی بايد از متخ سی نيز بهره برد.ارز شيابی و برنامه هاي در صان ارز ص نتايج  شته، دانش آموختگان، متخ

يادگيري و محتواي برنامه هاي  -نشیییان داد که ماهيت و کيفيت رويکردهاي طراحی و اجراي فعاليت هاي ياددهی 

درسی، عموماً تعيين کنندة تناسب و کارآمدي روش هاي ارزشيابی اساتيد می باشد. 

( اکثريت اعضاي هيأت علمی بر اين ايده توافق دارند که مديريت 1نشان دادند که:  ( نيز2014) 2همکارانداويس و 

و رهبري دانشکده ها و گروه هاي آموزشی يک مؤلفة ضروري در موفقيت اعضاي هيأت علمی در تدوين و اجراي روش 

 هاي آنان در زمينة روش سط و ارتقاء مهارت( حضور در دورهاي آموزشی براي يادگيري، ب2هاي ارزشيابی می باشد. 

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

شامل مؤلفه هايی همچون ارزشيابی (  نيز نيازهاي آموزشی اعضاي هيات علمی دانشگاه را 2014) 3همکارانتاندتر و 

 از يادگيري دانشجويان، تدوين، طراحی و ارزشيابی از برنامه هاي درسی دانسته اند.

اي عنصر اجر مهارت در تدوين ودر يک جمع بندي از مجموع پژوهش هاي ذکر شده اينگونه استنباط می شود که  

عضاي هيات بنابراين الزم است ا  ارزشيابی يک ويژگی پوياست که در برنامة درسی هراستادي به شکلی رخ می دهد

اشند و در انتخاب بعلمی دانشگاه ها در اين زمينة داراي تسلط نظري و عملی باشند. يعنی با شيوه هاي ارزشيابی آشنا 

د عمل شيابی براي سنجش برنامه هاي درسی و سنجش فراگيران توانمنشيوه هاي مناسب وکاربست تکنيک هاي ارز

می مناسب در گا ،روش هاي استاندارد ارزشيابی ةبرگزاري کارگاه ها و دوره هاي آموزشی در حيطکنند. بدون ترديد 

 می باشد.دانشگاه  جهت ارتقاء توان آموزشی و کيفيت خدمات آموزشی اعضاي هيأت علمی

 

 ( مفهوم شناسی1
عبارت است از فرايند کنترل و بررسی طراحی شده به منظور مشخص نمودن اثربخشی، اهميت و ميزان  ارزشیابی:

( ارزشيابی يک فرآيند 1991) 5«گی»(. از نظر 36،   1990، 4کارآيی فعاليت هاي خا  انجام شده )چيناپا و ميرون

تعيين اينکه آيا هدف هاي مورد نظر تحقق يافته اند  نظامدار براي جمع آوري، تحليل و تفسير اطالعات است به منظور

( به نقل از هومن ارزشيابی را 1370(. خلود )31،   1375يا در حال تحقق يافتن هستند و به چه ميزانی )سيف، 

روشی می داند که بوسيلة آن ميزان نزديکی به هدف مورد نظر سنجيده می شود و درک اين مسأله از طريق مقايسة 

( ارزشيابی فعاليت نظام داري است که 1376(.از نظر موسی پور )3و  4ی با هدف نهايی روشن می گردد )  وضع فعل

طی آن مالک هايی براي ارزش گذاري تعيين می شود، اطالعاتی در مورد وضعيت موضوع يا پديدة مورد نظر فراهم 

                                                            
1 .- Hughes, Arbogast, Kafer & Chen 
2.- Davis, Kirkland, Ojano Sheehan. 
3.- Tandeter, Castel, Nave, Jotkowitz 
4 - Chinapah & Miron 
5  -Gay 
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دمندي موضوع يا پديده خبر داده می شود می آيد و با مقايسه اين دو ) وضع موجود و مالک ها( ، از ارزش و سو

 .(120،   1376)موسی پور، 

فرآيندي است که از طريق آن داده هاي مرتبط جمع آوري و در جهت اتخاذ تصميم، تبديل  ارزشیابی آموزشی:

ه هاي (. به بيان ديگر فرآيند قضاوت در بارة شايستگی ارزش يا فايدة برنام1976، 1به اطالعات مفيد می شود )کولی

جمع آوري و »( به نقل از کرونباخ ارزشيابی آموزشی را 1371(. ولف )631،   1368آموزشی است )شعاري نژاد، 

(. از نظر تايلر 53-54تعريف کرده است )  « کاربرد اطالعات به منظور تصميم گيري در بارة يک برنامه آموزشی

،   1375به هدف هاي آموزشی برنامه می باشد )سيف، منظور از ارزشيابی آموزشی، تعيين نمودن ميزان دستيابی 

73.) 

آموزشی  عبارت است از عملکرد يادگيرندگان و مقايسة نتايج حاصل با هدف هاي :ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

ادگيري ياز پيش تعيين شده به منظور تصميم گيري در اين باره که آيا فعاليت هاي آموزشی معلم و کوشش هاي 

 (.606،   1368نتايج مطلوب انجاميده است يا خير )سيف،  دانشجويان به

ی و مطالعة عبارتست از فرآيند بررسی ارزش و شايستگی برنامة درسی. در واقع بررس برنامة درسی: ارزشیابی

شود و  ارزش و شايستگی برنامه درسی هم شامل عناصر و جنبه هاي خا  برنامة درسی و هم کل برنامه درسی می

وزة مطالعاتی حه متمايز و پيچيدة ارزشيابی آموزشی و برنامه ريزي درسی ريشه دارد. ظهور آن به عنوان در دو حوز

 (.14،   1388می باشد )مؤمنی مهمويی،  1960مستقل مربوط به دهة 

تحان معلم وسيلة اندازه گيري پيشرفت شاگرد به طرف هدف هاي تربيتی می باشد چنانچه در جريان ام امتحان:

، 1364مداري، هدف هاي تربيتی را در نظر بگيرد و پيشرفت شاگرد را نسبت به آن هدف ها ارزيابی کند )شريعت بايد

ماهنگ با (. در واقع امتحان وسيله يا روشی است که در آن آزمودنی ها با تعدادي سؤال هاي همخوان و ه451  

ر خاتمه موقعيت ی شوند که در نتيجه اين شرايط و ديکديگر مواجه می گردند، يا به انجام فعاليت هاي علمی وادار م

،   1374قی، می توان از توانائی هاي افراد شرکت کنندة در امتحان مقايسه اي کمی بدست آورد )نادري و سيف فرا

31-30) 

ار انحرافات، ( جلوگيري از تکر2( سنجش و تشخيص ميزان پيشرفت فراگيران، 1عبارتند از:  هدف های ارزشیابی:

واقص آنها، ( سنجش سودمند بودن روش هاي آموزشی، طريق تعليم و رفع ن3فع نواقص و ارائه راه حل هاي مناسب، ر

لی دستگاه ( کسب اطالعات بيشتر که به نوبة خود بتواند در اخذ تصميم هاي اداري و همچنين پيشرفت برنامه ک4

 (.3-4،   1370مؤثر باشد )خلود،

رزشيابی آموزشی به آن زمان بر می گردد که انسان ها براي اولين بار به آموزش ا تاریخچه ارزشیابی آموزشی:

يکديگر پرداختند. تا اوايل قرن بيستم ارزشيابی به صورت تصادفی و نامنظم صورت می گرفت و هيچ نوع شيوة خاصی 

پشت سر گذاشته است. براي انجام آن به کار نمی رفت. در واقع حوزة نوپاي ارزشيابی آموزشی سه دورة مشخص را 

شاهد انفجار فعاليت  1970تا اواسط دهة  1965دورة رشدي کُند و سنگينی بود، ب( دورة  1930-1965الف( دورة 

می شود که و در اصل شامل الزامات قانونی مربوط به قانون آموزش ابتدايی و متوسطه و قوانين بعدي بود، ج( از اواسط 

(. در 53-54،   1371ی به عنوان رشته اي مجزا به رسميت شناخته شد )ولف، به بعد ارزشيابی آموزش 1970دهة 

                                                            
1 .-.Cooley 
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می در اين کارهاي بسيار ک 1965ارزشيابی آموزشی حوزه اي نسبتاً جديد در آموزش است که از سال  حقيقت حوزة

 زمينه صورت گرفته بود و به همين ترتيب تفکر چندانی هم در اين زمينه وجود نداشت.

لزوم انجام ارزشيابی آموزشی ايجاب می کند که الگوهايی جهت اجراي صحيح ارزشيابی  ارزشیابی: اولین الگوی

( تعيين 1مطرح شد و مراحل انجام آن عبارتند از:  1930مطرح شوند. اولين الگوي ارزشيابی، توسط تايلر در سال 

( يافتن 4ن هدف ها به صورت رفتاري، ( بيا 3( طبقه بندي غايت ها و هدف ها،2، 2و هدف هاي دقيق 1هدف هاي کلی

( گردآوري 6( تهيه روش ها و فنون اندازه گيري، 5موقعيت هايی که در آنها بتوان دستيابی به هدف ها را نشان داد، 

، 1375داده هاي مربوط به عملکرد با هدف هاي رفتاري )سيف،  ( مقايسة7داده هاي مربوط به عملکرد يادگيرندگان، 

  73 .) 

انی بوده ور کلی ارزشيابی به عنوان وسيلة سنجش موفقيت فراگيران هميشه مورد توجه معلمان و کلية کسبه ط

ش يا حتی است که به نحوي با تدريس و آموزش سرکار داشته اند. در روش هاي سنتی، ارزشيابی آخرين حلقة آموز

ديد آموزشی، جته است، ولی طبق نظريه هاي جدا از آموزش به حساب آمده و در پايان يک دورة آموزشی انجام می گرف

توجه به اين شيوه،  ارزشيابی بايد به صورت مستمر در سراسر جريان آموزش ميزان يادگيري فراگيران را ارزيابی کند. با

مک به معلم کارزشيابی تنها به نمره دادن و صدور مدرک تحصيلی خالصه نمی شود، بلکه هدف مهم تر و جامع تر آن 

نها می خت نارسائی هاي شيوه تدريس و همچنين نواقص و اشکاالت آموزشی فراگيران، و تالش جهت رفع آدر شنا

اء هر فراگير به باشد. آنچه مسلم است نظام آموزشی آميزه اي از کالس، درس، معلم، امتحان و نمره است و براي ارتق

ز مهمترين ا(. بدون شک يکی 451،   1364ژاد، مراتب باالتر، ملزم به گذر از مسير ارزشيابی می باشد )شعاري ن

ن ميزان موفقيت عوامل مؤثر در پيشرفت بشر در قرن اخير توجه به فرايند ارزشيابی است. در يک مؤسسه آموزشی، تعيي

العات، و دستيابی به اهداف، اصالح سيستم، پی بردن به نقاط ضعف و قوت، مقايسه سود و زيان، جمع آوري اط

بی امکان پذير می و اصالح برنامه ريزي، تنها از طريق ارزشيا« بهتر»به « به»کرار اشتباهات، حرکت از جلوگيري از ت

بود آموزش بسيار (. نتيجه اينکه وجود يک سيستم ارزشيابی در  ايجاد تحول، ارتقاء و به15،   1377باشد )اسدالهی، 

د اقدامات در جهت ز کارآيی آن و برنامه ريزي براي بهبومؤثراست، زيرا رشد و تکامل يک نظام آموزشی مستلزم آگاهی ا

يا برنامه آتحقق يافتن هدف هاي آموزشی است و در دست داشتن ابزاري توانا به نام ارزشيابی، مشخص می کند که 

ر آن است که هاي آموزشی و نحوة اجراي آنها تا چه حد موجب دستيابی به هدف هاي مورد نظر بوده اند. واقعيت ام

تعيين آثار  رزشيابی يکی از اساسی ترين بخش هاي هر يک از برنامه هاي آموزشی است چون ارزشيابی می تواند درا

، کمک دهنده باشد. و نتايج برنامه ها، نقاط ضعف و قوت آنها و بررسی فرآيند مورد استفاده در جهت تغييرات مورد نظر

و عمده، ميل  شوند، فراوان می باشند، وليکن شايد عامل اصلیداليلی که اغلب در ضرورت انجام ارزشيابی مطرح می 

ه را مشخص می به پيشرفت و بهبود جريان کار باشد، چرا که ارزشيابی علت عدم دستيابی به اهداف از قبل تعيين شد

ن ترتيب به اي .کند و مسلماً با بر طرف نمودن آن نواقص، به اهداف نزديک شده و بهبودي هر چه بيشتر حاصل می شود

اعضاي  هاينياز شناسايی به فوقپژوهشگر را برآن داشت تا در راستاي تحقق اهداف ، به آنچه گفته شد لزوم توجه

تبيين و  شپژوهاين  کلی هدف ترتيباين  هب .بپردازد ،در زمينة ارزشيابی آموزشی فرهنگيان هيأت علمی دانشگاه

ؤال پژوهشی که در قالب شش س می باشددر دانشگاه فرهنگيان  الويت بندي مهارت هاي مورد نياز ارزشيابی آموزشی

 .به شرح زير مورد بررسی قرار گرفته است

                                                            
1  - Goal 
2  - Objectives 
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 کدامند؟ «ارزشيابی آموزشی»زمينة  اعضاي هيأت علمی دانشگاه فرهنگيان در( نيازهاي آموزشی 1

 نياز به آموزش دارند؟ارزشيابی زمينة  تا چه اندازه اعضاي هيأت علمی در (2

 کدامند؟ارزشيابی علمی در زمينة  هيأت ترين نيازهاي اعضاي( مهم3

جنس، ) تیبا توجه به متغيرهاي جمعيت شناخارزشيابی  در زمينةاعضاي هيأت علمی  آموزشی هايآيا بين نياز (4

 ( تفاوت وجود دارد؟و استان محل خدمت سنوات خدمت ،مدرک تحصيلی

 

 پژوهش ( روش2
 پژوهش اين مختلف هاي بخش انجام است. در تحليلی پيمايشی -وصيفیت حاضر، پژوهش ش:پژوه ( نوع1-2

صاحب  از آوري اطالعات جمع کيفی، براي است. از روش رفته به کار 2یمو ک 1کيفی رويکرد دو تناسب موضوع، به

 آوري جمع کمی براي نظران تعليم و تربيت در مورد نيازهاي آموزشی اعضاي هيأت علمی دانشگاه فرهنگيان و از روش

 به پاسخگويی بر عالوه کيفی، بخش هاي يافته از است. اعضاي هيأت علمی استفاده شده نظرات از مدرسان موظف و

 سازي پياده از پس ابزار ها، ساخت است. براي گرديده استفاده کمَی نيز بخش ابزار ساخت براي پژوهش، هاي سؤال

 قرار گرفت. در متن پرسشنامه ها و استخراج «زشيابی آموزشیار» مربوط به زمينة هاي اساسی گويه، ها مصاحبه متن

 ؛372،   2008همکاران،  و 4است )پالنوکالرک رفته کار به نيز 3اکتشافی ترکيبی روش پژوهش اين در توضيح، اين با

 (.72-62،   2007 پالنوکالرک، و 5کرسول

 

 صاننظران و متخص الف( صاحب است: سه بخش شامل آماري اين پژوهش جامعة (جامعة آماری و نمونه:2-2

 19 اب پژوهشدر اين دهند.  می تشکيل را جامعة آماري اين پژوهش تعليم و تربيت در سطح کشورکه بخش کيفی

مدرسين موظف  است که نمونه اين پژوهش بوده اند. ب( گرفته انجام ساختار يافته نيمه نظران مصاحبة صاحب از نفر

 يناقطب چهار کشور، جامعة آماري بخش کمی  شش استان واقع درفرهنگيان در اعضاي هيأت علمی دانشگاه  و

ک جنسيت دهند. توزيع فراوانی مدرسين موظف و اعضاي هيأت علمی جامعة مورد نظر به تفکي می تشکيل را پژوهش

 .( آمده است2و مدرک تحصيلی در جدول )

 2وهشی توزیع فراوانی مدرسین و اعضای هیأت علمی جامعة پژ :1جدول

 جنسیت

 2جامعة 

 جمع مرد زن

 111 66 45 فوق ليسانساعضاي هيأت علمی 

 70 43 27 دکترياعضاي هيأت علمی 

 181 109 72 جمع

                                                            
1.- qualitative 
2.- quantitative 
3.- exploratory 

4-.Plano  Clark 
5.- Creswell 
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نظران تعليم و تربيت  صاحب انتخاب براي اوليه گيري نمونه روش نمونه: و حجم گیری نمونه ( روش3-2

 نمونه»اين پژوهش،  موضوع با رابطه در که اند شده انتخاب يافراد در واقع (.2007 ،است )کرسول بوده هدفمند ،

نمونه  روش بر عالوه (.79،   2006، 1ويليامز)برخوردار بوده اند  ارزشمندي اطالعات از و آمده شمار به« بارز هاي

(. 330،   2008، 2است ) نوي شده استفاده از روش نمونه گيري شبکه اي نيز ها مصاحبه جريان در هدفمند، گيري

 پيرامون موضوع مصاحبه انجام براي که را ديگري افراد تا است شده خواسته شوندگان مصاحبه اولين از شيوه، اين در

 کمی محاسبه صورت به نمونه حجم صاحب نظران تعليم و تربيت، مورد در نمايند. معرفی دانند، می مناسب پژوهش

 اشباع مانند معيارهايی بلکه حصول نشده، توصيه کوچک يا بزرگ بسيار نمونة کيفی پژوهش براي است. چون نشده

 و 7؛ گست242،   2007، 6ليچ و 5بازي نشان می دهد )آنياگ را نمونه حجم کفايت 4اطالعات تکرار و 3ها داده

انتخاب مدرسين موظف و اعضاي هيات  براي(. 54،   1392، به نقل از شريفيان و همکاران، 59،  2006 همکاران،

شد. به  استفاده 8اليه اي يا اي طبقه نمونه گيري تصادفی روش انشگاه فرهنگيان در استان هاي مورد نظر ازعلمی د

هاي  اعضاي هيأت علمی دانشگاه فرهنگيان در شش استان مورد نظر، در گروه همگی مدرسان موظف و اين گونه که

مدرس موظف و عضو هيأت علمی  فرن 150پژوهش شامل  اين کمی بخش ةشدند. نمون مختلف آموزشی انتخاب

ارشد  کارشناسی مدرک درصد( با 4/69نفر ) 102 و با مدرک دکتريدرصد(  6/30نفر ) 45دانشگاه فرهنگيان)شامل 

نفر بدون پاسخ(. حجم مدرسان و اعضاي  5نفر زن و  56نفر مرد و   89است )از نظر جنسيت  و سه نفر بدون پاسخ بوده

 نياز مورد تعداد کوکران، ةنمون حجم فرمول از استفاده با اول روش است. در شده حاسبهم صورت چند هيأت علمی به

پرسشنامه  123گرديد )طبق فرمول کوکران تعداد  مشخص پژوهش نمونة مدرسان و دانشجويان دانشگاه فرهنگيان براي

 توان اينکه به توجه با و اسبهمح آزمون، آماري توان پژوهش، انجام از پس اين، بر عالوه دانشجو کفايت می کند(.

 شد. تاييد نمونه حجم کفايت بود، 1 با برابر آماري

 ساخته محقق پرسشنامة ساختاريافته نيمه مصاحبة ابزار دو پژوهش از اين در اطالعات: ( ابزارگردآوری4-2

است.  داده انجام بهمصاح آنان صاحب نظران تعليم و تربيت، با ديدگاه هاي کسب براي پژوهشگر است. شده استفاده

 مصاحبه فرم پايايی گرديد. تأييد و بررسی را مطالعه نموده اند، پرسشنامه روايی که افرادي سوي از مصاحبه فرم روايی

اعمال  و کيفی پژوهش هاي روش به آگاه نفر سه اختيار در شده تعيين هاي مقوله و خالصة مطالب دادن قرار با

 پرسشنامة پژوهش اين موضوع پيرامون که از آنجا .شد بررسی 9سوسازي سه از روشنيز با استفاده  و آنان نظرهاي

رفته  کار به ساخته محقق از نمونة مورد نظر، پرسشنامة اطالعات آوري براي جمع نداشت، وجود شده اي استاندارد

 علمی هيأت اعضاي از نفر 14 پرسشنامه، از نظرهاي و دو ابزار مصاحبه 10محتوايی روايی تعيين منظور است. به

 بوده اند، استفاده برخوردار الزم تخصص از زمينه اين در که اصفهان دانشگاه شناسی روان و تربيتی علوم دانشکده

                                                            
1.- Williams  
2.- Noy 

3.- data saturation  
4.-Informational  undancyred 

5.- Onwuegbuzie 
6.- Leech 
7.- Guest 

8.-Stratified  random sampling 
9.- triangulation 
10.- Content validity 
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 مطالعه انجام از پس استفاده شد. کرانباخ آلفاي از پايايی و همبستگی درونی سواالت پرسشنامه براي برآورد .گرديد

 891/0« ارزشيابی آموزشی» زمينة ها، پايايی پرسشنامه تحليل و تجزيه د جامعه ونفر از افرا 36مقدماتی بر روي 

سخ هاي به دست آمده با استفاده از تحليل عامل و با روش چرخشی واريماکس پا سازه روايی بررسیبرآورد گرديد. جهت 

.معيار باقی ماندن گويه ها در  .ماندمورد تحليل قرار گرفتند. بر اين اساس تعداد گويه ها و مؤلفه ها بدون تغيير باقی 

و آزمون بارتلت براى بررسى  = 848/0KMOبود. در پرسشنامه نتايج آزمون  4/0عاملی داشتن حداقل بار ها پرسشنامه 

ويژه و درصد ارزش هاي بوده است. مقدار و رضايت بخش معنى دار  Bartlett  01/0>p= 817/632کرويت داده ها 

 که نشان دهنده اعتبار مناسب ابزار است.  مى باشد 384/4و  594/62مهارت ارزشيابی براى عامل واريانس قابل توجيه 

 ها روش مصاحبه از حاصل اطالعات تحليل براي اطالعات: تحلیل و تجزیه ( روش های گردآوری و5-2

کرد )کرسول،  تحليل را دگانمصاحبه شون هاي ديدگاه و ها گزاره آنها، از استفاده با می توان که است شده ارائه هايی

 براي . به طور معمول(96 -91،   2002، 2ماسون ؛471-125 ،  2004 همکاران، و 1؛کمبل144-177،   2007

 ،3ها داده سازي از: فراهم عبارتند که استفاده می شود چند مرحله يا گام از مصاحبه از حاصل هاي داده تحليل

 کدها 6 کردن ترکيب و متمرکز و کدگذاري طريق از ها مقوله قالب در 5ها دهتلخيص دا و تقليل ،4ها داده سازماندهی

،   1392، شريفيان و همکاران، 148،   2007 بحث )کرسول، يا جدول تصوير، صورت به ها داده ارائه نهايت، در و

. به اين صورت که پژوهش حاضر نيز مراحل تجزيه و تحليل داده ها به صورت فوق انجام گرديد در . به اين طريق(54

آنها با کمک نرم افزار  بندي و مقوله سازي پياده با و سپس انجام صوت ضبط با و حضوري صورت به ها مصاحبه

انجام شده و در نهايت يافته ها به صورت جدول و بحث ارائه گرديده است. براي گرد آوري داده ها به وسيلة  7مکسی

 پس توزيع و آنان الکترونيکی، بين و سفارشی پست طريق از ارسال ،حضوري پرسشنامة اعضاي هيأت علمی به روش

 تحليل و تجزيه براي .گرديد گردآوريعدد پرسشنامه مربوط به نظرسنجی از اساتيد  150 تعداد متعدد، پيگيرهاي از

 در گرديد. محاسبه فراوانی و ميانگين توصيفی، شد. در سطح استفاده استنباطی و توصيفی آمار کمی، از هاي داده

ها  داده که مواردي در شد. بررسی ها واريانس همگنی و بودن نرمال ويژگی دو از نظر ها داده ابتدا استنباطی، سطح

 استفاده گرديد. ناپارامتريک هاي از آزمون صورت اين غير در و پارامتريک آزمون از بود، برخوردار ويژگی دو اين از

با  تک متغيرهt تحليل واريانس چند راهه، تحليل عوامل و  ش شامل آزمونپژوه اين در استفاده مورد هاي آزمون

( بود، ميانگين  5تا  1ميانگين فرضی سه بوده است )با توجه به اينکه ابزار پژوهش داراي طيف ليکرت پنج تايی) از 

 ( حد متوسط داده ها در نظر گرفته شد(.3سه )

 

 ( یافته های پژوهش3
يافته هاي کيفی و کمی به تفکيک و بر اساس سواالت  لذا کمی( است، -هش ترکيبی )کيفیاز آنجا که روش اين پژو

در بخش کيفی با استفاده از روش مقوله بندي بر اساس گام هاي تحليل داده هاي کيفی، است.  ارائه شده پژوهش

 موردکند و کاو بار چندين دموارمصاحبه،  19اقدام به تحليل داده ها شده است. بدين منظور پس از پياده سازي متن 

                                                            
1.- Campbell 
2.- Mason 
3.- preparing  
4.- organizing 
5. -reducing 
6.- condensing 
7. -MAX. QDA 
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 تحليل ازانجام شد. پس استخراج گزاره )کد( 168 جمالت معنی دار در تک تک مصاحبه ها مشخص و و گرفت قرار

بر اين اساس مقوله هاي اصلی شد و  حاصل گزاره 77 و در مرحلة سوم 107دوم  مرحله در ها، گزاره روي بر محتوا

شد که  گرفته نظر در آموزشی نيازهاي عنوان به مشخص و تفکيک به مهم تر تموضوعا هر مقوله و در تعيين گرديد

 .مورد بررسی قرار گرفته است« ارزشيابی»زمينة  در اين مقاله با توجه به اهميت موضوع

 

 در زمینة ارزشیابی آموزشی کدامند؟اعضای هیأت علمی  آموزشینیازهای : ( سوال اول1-3

علمی را در  مهمترين نيازهاي اعضاي هيأت 2 از آموزشی مختلف مندرج در جدولاز نظر مصاحبه شوندگان نٌه ني

 ها ارائه می گردد. همراه با مختصري از گزيدة مصاحبه زمينة ارزشيابی آموزشی تشکيل می دهد که در ادامه مطرح و

 : مهم ترین نیازهای آموزشی اظهار شده توسط مصاحبه شوندگان در زمینة ارزشیابی  2جدول

 درصد فراوانی مؤلفه های ارزشیابی دیفر

 69 13 توانايی در انجام ارزشيابی کيفی يا ارزشيابی توصيفی 1

 63 12 ))کتبی، شفاهی، کنفرانس توانايی انجام ارزشيابی ترکيبی 2

 58 11 "حافظه محور"به جاي ارزشيابی  "مهارت محور"توانايی ارزشيابی  3

 58 11 ارزشيابی آموزشی شناخت شاخص ها و استانداردهاي 4

 53 10 توانايی طراحی انواع سؤاالت با ضرايب دشواري مختلف 5

 53 10 آن مناسب و کاربرد شناخت آزمون هاي استاندارد شدة پيشرفت تحصيلی 6

 53 10 معلمان -آشنايی با اهداف ارزشيابی در برنامة درسی دانشجو  7

 5/47 9 ی آموزشیآشنايی با اصول و مبانی فلسفی ارزشياب 8

 5/47 9 مهارت در شيوة خود ارزيابی 9

 

نفر از افراد شرکت  13ز آموزشی توسط اين نيا . توانایی در انجام ارزشیابی کیفی یا ارزشیابی توصیفی:1

 ارزشيابی ، الزم است مدرسين بهدرصد( در پژوهش مورد تأکيد قرار گرفت. به نظر مصاحبه شوندگان 42/68کننده )

 هم توصيفی کارنامه نگردد و محدود ترم پايان کمی ارزشيابی به نمرة دانشجو فقط تمام و کنند توجه هم یتوصيف

 دهد انجام را سنجش وظيفة دانشگاه توسط يک گروه ارزشياب خود شود. بهتر است که گرفته نظر در دانشجويان براي

 اساتيد هم موظف به و به آنان بازخورد داده شود و ردقرار بگي آموزش استاد هم مورد ارزشيابی شيوة تا به اين وسيله

 و سنجش ادارة کتبی با و وظيفة برگزاري ارزشيابی يا امتحان دهد آموزش استاد فقط واقع در. باشند پاسخگويی

 اندازه و سنجش درس حتماً بر بايد اساتيد 12 شونده از نظر مصاحبه (.4 شونده)مصاحبه  1باشد ارزشيابی دانشگاه

 ارزشيابی روش هاي فقط کيفی نيز آشنا باشند. هم اکنون اساتيد توصيفی يا ارزشيابی تسلط داشته و با روش يگير

)مصاحبه  بعضاً نمی دانند که در مدارس ارزشيابی توصيفی اجرا می شود و دهند می آموزش دانشجويان به را کمی

 .(12کننده 

نفر از افراد شرکت  12ز آموزشی توسط اين نيا :نفرانس()کتبی، شفاهی،ک توانایی انجام ارزشیابی ترکیبی.2

 معلمی شغل مهم هاي مهارت ازاز نظر شرکت کنندگان يکی درصد( در پژوهش توصيه گرديد.  15/63کننده )

                                                            
1  - Teacher-Tester 
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. شود می مطرح دانشجويان( تحصيلی استاد و پيشرفت آموزش سطح )کيفيت دو در معموالً که است «ارزشيابی»توانايی

 مورد در و شفاهی ارائة ديگر دانشجوي از بخواهد، مقاله نگارش دانشجو يک از که دهد تشخيص تاداس است ممکن

 انواع اجراي مهارت بايد استاد بنابراين. دهد قرار ارزشيابی خود مالک را سؤاالت به کتبی پاسخگويی ديگر دانشجوي

 و کنند می بسنده کتبی آزمون به فقط يعنی عمولم روش يک به اساتيد معموالً متأسفانه ولی. باشد دارا را ارزشيابی

 است کم ترکيبی ارزشيابی روش در اساتيد مهارت چون چرا؟. می گردد استفاده کمتر ترکيبی ارزشيابی روش از

 (12و  6 شونده)مصاحبه 

 نفر از 11ز آموزشی توسط اين نيا «:حافظه محور»به جای ارزشیابی « مهارت محور». توانایی ارزشیابی 3

کنونی  روند به نظر اکثريث مصاحبه شوندگان،درصد( در پژوهش مورد تأکيد قرار گرفت.  89/57افراد شرکت کننده )

 «محور مهارت» ارزشيابی سمت به محور حافظه ارزشيابی از است يعنی تغيير حال در دنيا، در آموزشی فعلی ارزشيابی

اتفاق  اين. و حافظه دانشجويان 2آگاهی و بر دانش نه دارد، تکيه 1ها مهارت از ارزشيابی محور است و بر در حرکت

 آموزش ارائه و پس از آن شوند تعريف« ها مهارت» بايد اول در اين راستا .کشور ماست نياز کنونی تغيير روند، و مثبت

 توجه انقالب، نةفرزا رهبر طرف از مقاومتی اقتصاد مسألة طرح با اکنون هم. انجام پذيرد ارزشيابی و به دنبال آن شود

 از نيز ها ارزشيابی و است شده ريزي پايه ها مهارت ايجاد بر دانش قدرت دنيا در فعالً. شود می چندان دو نياز اين به

 و تاکنون است وضعيت به همين صورت هم انسانی علوم حوزة متأسفانه در. گيرد می صورت ها مهارت انجام در توانايی

 می الزمه هاي مهارت فاقد التحصيالن فارغ %70که توان گفت می جرأت به و نشده گيري شکل شايسته اتفاق اين

 نه کنند کسب را تدريس مهارت که ببينند آموزش اي گونه به دانشجويان بايد فرهنگيان دانشگاه در بنابراين باشند.

باشد  مسلط ها مهارت اين رب بايد خود استاد شود يعنی می شروع از چگونگی آموزش استاد امر اين و را تدريس دانش

 شود، ارائه کاربردي و عملی هاي جنبه به توجه با ها آموزش اگر از نظر ديگر مصاحبه شوندگان .(5 شونده )مصاحبه

 مهارتی، يک و عملی ارزشيابی کاربردي به همراه صورت به بر اين اساس آموزش. بود خواهد صحيح تر هم ارزشيابی

کند و  اجرا عمل در را بتواندآن بايد بعداً معلم يک که آنچه است. يعنی ارزشيابی از نفرهنگيا ضرورت براي دانشگاه

 .(.8و  10 شونده)مصاحبه  ابزار کار او باشد

نفر از افراد شرکت  11ز آموزشی نيز توسط اين نيا . شناخت شاخص ها و استانداردهای ارزشیابی آموزشی:4

 هاي معموالً در امتحانات استاندارد از نظر آنانرد تأکيد قرار گرديد. درصد( در پژوهش توصيه و مو 89/57کننده )

است  گيرد. الزم نمی قرار بررسی و رسيدگی مورد مسئوالن مربوطه طرف از يا و شود نمی رعايت ارزشيابی و امتحان

 الزم است واقع در. هاي آموزشی است گروه سر اصلی وظايف از که شود تشکيل سؤاالت ارزشيابی کميتة در اين زمينه

 يک صرفاً دانشگاه فرهنگيان صورت اين غير در .(1)مصاحبه کننده  شود مشخص امتحانیسؤاالت  استانداردي درصد

ها خواهد بود. انتظار است که اين دانشگاه حداقل در اين دو زمينه از ديگر دانشگاه ها  دانشگاه بقية مثل دانشگاهی

 پی او آموزش نوع به شود، می معلم ارزشيابی نوع از، معموالً 14نظر فرد شماره  (. از11 شونده)مصاحبه جلوتر باشد 

است، و به همين قياس می تواند  دانشی هم او تدريس روش قطعاً باشد، دانش حوزة در غالباً سوال هاي او اگر مثالً. برد

 چرا که يک استاد فراتر باشد. هاي هحوز در و يا تحولی تجسمی، تخيلی، تجسسی، قضاوتی، استداللی، روش او تحليلی،

باشد. اين سوال  داده بروز را هايش توانايی آموزش حوزة در که کند داري ميدان ارزشيابی حوزة در تواند می وقتی قطعاً

 می که را آنچه شايسته است معلم، يا بالعکس؟ دهد آموزش را کند ارزشيابی خواهد آنچه می معلم آيا مطرح است که

                                                            
1  - Skills 
2  - Knowledge 
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ارزشيابی  خدمت در آموزش نه آموزش، خدمت در است اي وسيله در واقع ارزشيابی .دهد آموزش شيابی کند،ارز خواهد

 سر مبناي بر واقعاً معتقد است که امتحان و ارزشيابی استاد بايد 13در اين زمينه فرد شماره . (14 شونده)مصاحبه 

 روي بايد آموزشی حتماً معاون و بگيرد صورت لمانمرجع ذکر شده در برنامة درسی دانشجو مع و منبع کتب و ها فصل

 اگر سرفصل مورد نظر در برنامه درسی. دهد تطبيق با سرفصل ها سؤاالت را کند و نظارت اساتيد سواالت طرح شده

 .(13 شوندهمصاحبه ) برسيم سال چهار طول در مشترک هدف يک به نتوانيم ما که موجب خواهد شد نشود، تدريس

از  درصد( 63/52نفر ) 10نيازي است که راحی انواع سواالت با ضرایب دشواری مختلف: . توانایی ط5

 دارند خود گاليه اساتيد ارزشيابی از دانشجويان معموالً آنان از نظرآن را ضروري می دانند.  مصاحبه شوندگان آموزش
يکن متأسفانه معموالً مدرسان و است، ول معلمی مهم شغل هاي مهارت از چراکه ارزشيابی يکی .(1)مصاحبه کننده 

 ارزشيابی، استاندارهاي با مطابق امتحانی سؤاالت طراحی در اکثراً. ندارند قرار مطلوبی حد اساتيد در اين زمينه در

 خود همکاران يا قبل هاي ترم هاي آزمون تکراري سؤاالت از استفاده صدد در و دهند می نشان خود از کمی حوصله

از  سؤاالت بهترين و دارد مطابقت ارزشيابی استانداردهاي با استاد کدام سؤاالت که شود نمی رسیبر گاه هيچ. هستند

 به اساتيد شديداً  که است مهارتی سوال طراحی انواع در واقع مهارت .(12و  2 شونده)مصاحبه کدامند  مندينظر ارزش

 اگر. است مشکل داراي شوند، می طراحی الً فع که تشريحی سواالت حتی و تستی سواالت از بسياري. دارند نياز آن

 بزرگی  اشتباهات چه که شود معلوم می کنند، بررسی را آنها گروه متخصص و يک تهيه شود کشور سواالت از بانکی

را نيز  ها آموزشی و حتی سرفصل مختلف هاي حيطه ها ارزشيابی مواقع از بسياري. دارد وجود سواالت طراحی در

. سنجد و مشکالت مشابه ديگر بسنجد، نمی بايد که را آنچه و است غلط سوال اصالً  ازاوقات ياريبس. دهند نمی پوشش

سايت  روي را خود سواالت بهترين از نمونه يک که موظف شوند مدرسين همة فراخوان، يک بايد با ابتدا رسد نظرمی به

 صورت آن در داده شود، اختصا  امتيازاتی التسوا طراح بهترين به که مسابقه يک قالب در حتی يا دهند قرار دانشگاه

)مصاحبه  تعريف و اجرا نمود را هايی دوره معايب شناخته شده، اساس بر و نمود کشف را معايب و نواقص می شود

 آن به بايد که است يادگيري و آموزش جلسة يک خود امتحان جلسة هر در واقع 18از نظر مصاحبه شونده  .(7کننده 

استفاده   نوع امتحان، بهترين که صورتی در. است اي گزينه چند سؤاالت اساتيد، اغلب شود. متأسفانه توجه بيشتري

 سواالت که يافت می شود استادي کمتر. دارد هم درس اهداف و موضوع به بستگی چند هر. است متنوع از سواالت

جا  و کردنی وضع غلط، و انوع سؤال )صحيح از همة که انتظار نيست باشد، داشته انشايی را هم زمان و اي گزينه چند

 داشته را دو هر انشايی، و اي گزينه چند سواالت که است حداقل انتظار ولی خالی( در يک جلسه امتحان استفاده شود،

 شود. سنجش واقع تفکر مورد سطوح همة واقع در تا باشيم

اين نياز، نياز ديگري  آن: بمناس و کاربرد . شناخت آزمون های استاندارد شدة پیشرفت تحصیلی6

 از منظر آناناز مصاحبه شوندگان توصيه و بر آموزش آن تأکيد شده است.  درصد( 63/52نفر ) 10است که توسط 

است، در اين  معلمی هاي اصلی شغل مهارت گردد و از می محسوب اساتيد مهمی براي شغل ابزار ارزشيابی آموزشی

 اساتيد در زمينةارزشيابی هاي آموزشی اصلی نياز يکی از استاندارد شده، هاي نآزمو شناخت و کاربرد مناسب رابطه،

 .(1 شونده)مصاحبه است 

 

از  درصد( 63/52نفر ) 10اين نياز توسط. آشنایی با اهداف ارزشیابی در برنامة درسی دانشجو معلمان: 7

حوزة  در معلمان، دانشجو که است اين انتظار اگر (1392مشارکت کنندگان توصيه گرديد. به نظر مهر محمدي )

 زمينه را هدف اين است قرار فرهنگيان نيز، دانشگاه آموزشی در هاي برنامه و کنند کسب را هايی شايستگی ارزشيابی،
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 به مهارت ارزشيابی است قرار اگر يعنی. است مدرسان آموزش خود آن، هاي زمينه مهمترين از يکی کند، سازي

 زمينه اين در باشند و مهارت به اين مسلط بايد خودشان مدرسان که رسد می نظر به د،داده شو آموزش فراگيران

 رسيده حوزه اين در فکري انتظام و تسلط از حدي به بايستی هم مدرسان باشند. در واقع خود دارا هاي الزم را آگاهی

 در واقع در بايد مدرسان است کهو آن داللت اين  دارد همة مدرسان براي داللتی يک هدف خود باشند. بعالوه اين

 نوعی به بتوانند خودشان هاي کالس در و بشوند صحنه وارد نوعی به شايستگی، اين به نيل يا هدف اين تحقق جهت

به  کند که همان تسلط می ظهور و بروز اساتيد، خود براي آموزشی نياز يک گوئی واقع در. کنند تعقيب را هدف اين

 .(16 شونده احبه)مص مهارت ارزشيابی است

از مصاحبه شوندگان   درصد( 36/47نفر ) 9تعداد  :. آشنایی با اصول و مبانی فلسفی ارزشیابی آموزشی8

اعتقادي و  مبانی و رويکردها اساتيد ، بر اساس ارزشيابی روند لزوم توجه به اين نياز را توصيه نموده اند. به زعم آنان

 تستی، ارزشيابی وي نيز از نوع است، بالطبع به تدريس رفتارگرايی يکرد اورو اگر يعنی گيرد، می آنان شکل فلسفی

 در دانشجو اين مسأله است که دنبال به گرايی باشد، سازنده وي رويکرد اگر. خواهد بود پاسخ کوتاه و جوابی چهار

 متفاوت و ارزشيابی اوآموزشی  ابزار پس دهد، بروز را خود ذهنی ساخت و خود تفکر باشد و داشته خالقيت ارزشيابی

 فرايند مدار می شود. پس ارزشيابی ارزشيابی او هم يک و ارزشيابی می داند آموزش را فرايند در واقع کل. شود می

. است در ارتباط فلسفة مربی به کامالً روش تدريس و ارزشيابی در حقيقت .شود می متفاوت آموزشی و ارزشيابی او ابزار

 دانش حفظ مبناي بر ارزشيابی يعنی. است دانش انتقال فقط ارزشيابی وي، باشد «گرايی آرمان» نگاه استاد رويکرد اگر

 بر ارزشيابی او باشد، «وجودگرايی» شناسی معرفت شناسی يا هستی مبناي بر او فلسفه اگر اما. دانش سپردن بخاطر و

در  می کند، ارزشيابی را خودش خود، ودانشج گرايی رويکرد وجود در اينکه يعنی گيرد، می شکل دانشجو نظر مبناي

« پراگماتيسم» فلسفی مکتب نگاه يک معلم نگاه اگر. در رفتار مربی مشهود می شود دانشجو داشتن توان به باور واقع

نگاه استاد و مربی  نوع خدمت در ارزشيابی، در حقيقت نتيجه اين که نوع. کند می توجه مسأله حل و تفکر به باشد،

)مصاحبه جديد در دانشجويان شود  هاي پرسش طرح باعث و يا خالقيت پرورش وع نگاه می تواند باعثاست که اين ن

 . (9کننده 

نياز « خودارزيابی»شيوة توانمندسازي اساتيد به منظور ايجاد مهارت در  «:خود ارزیابی». مهارت در شیوة 9

 ارزشيابی شامل بحث ه گرديد. به نظر آنان،از مصاحبه شوندگان توصي درصد( 36/47نفر ) 9 ديگري است که توسط

 -2، «خود ارزيابی»استاد يا  خود توسط شده ارائه درسی برنامة و آموزش کيفيت از ارزشيابی -1 است: بخش چند

 اشراف ارزشيابی سطح دو هر به علمی بايد هيأت عضو يک. دانشجويان تحصيلی آموخته ها و پيشرفت از ارزشيابی

کند )مصاحبه  تعديل را ها بتواند نقص باشد تا داشته ها را کاستی تشخيص توانايی زمينه دو ره در و داشته کامل

نياز  اساتيد به آموزش آن، نيازي که« ارزيابی خود» معتقد است که 18 شوندهدر اين زمينه مشارکت  .(12و  6 شونده

 آنانخود تا در اختيار اساتيد قرار داده شود هاي مخصو  در اين زمينه تهيه و مبرم دارند. به اين صورت که پرسشنامه

ها و مؤلفه هاي استاندارد موجود در  گزينه که شود می باعث اين روند. کنند از روند کار خود در طی ترم ارزيابی

می کند، دور از اعمال نظر  ارزيابی را خود خود استاد کار واقع در اينکه هم دهد و جهت آنان به نوعی به پرسشنامه،

 .(18 شونده)مصاحبه موعة مديريت و يا قبل از آن مج
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تا چه اندازه اعضای هیات علمی در زمینة ارزشیابی آموزشی نیاز به آموزش  ( سؤال دوم:2-3

 دارند؟

 3با میانگین فرضی : مقایسه میانگین میزان نیاز اعضای هیات علمی به آموزش در زمینة ارزشیابی 3جدول

 انحراف میانگین مؤلفه

 یارمع

 انحراف

 ازمیانگین 

t درجة 

 آزادی

 سطح

 معناداری 

 001/0 147 547/8 063/0 77/0 54/3 نیاز به آموزش 

 

 54/3« ارزشيابی» ( ميانگين ميزان نياز اعضاي هيات علمی به آموزش در زمينة3بر اساس يافته هاي جدول )

راين ميزان نياز اعضاي هيأت علمی به آموزش جدول بزرگتر است. بناب  tمحاسبه شده از tمی باشد. از آنجايی که 

 بيشتر از سطح متوسط می باشد.ارزشيابی،  در زمينة 

 

: مهمترین نیاز آموزشی اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان در زمینة ( سؤال سوم3-3

 کدامند؟ ارزشیابی

 ارزشیابی آموزشی : مهمترین نیاز آموزشی اعضای هیات علمی در زمینة4جدول 

 فردی
 

 مؤلفه های ارزشیابی آموزشی

 
 جمع دو ستون زیاد و

 خیلی زیاد

 درصد فراوانی معیار انحراف میانگین

 60 90 97/0 60/3 ارزشيابی توصيفیيا  ارزشيابی کيفیمهارت در انجام  1

 7/54 82 97/0 60/3 مهارت محور به جاي حافظه محور ارزشيابیتوانايی  2

 58 87 11/1 59/3 )کتبی، شفاهی،کنفرانس( رکيبیارزشيابی تمهارت کاربرد  3

 52 78 90/0 59/3 آشنايی با اصول حاکم بر ارزشيابی با توجه به اقتضائات هر رشته 4

 7/48 73 96/0 47/3 توانايی استاندارد سازي آزمون ها 5

 7/48 73 99/0 46/3 در حيطه هاي مختلف )شناختی، عاطفی(ارزشيابی  توانايی 6

 7/50 76 92/0 45/3 آزمون هاي استاندارد شدة پيشرفت تحصيلی شناخت 7

 

 از باالتر ميانگينى گويه ها همة ،زمينة مهارت ارزشيابی هفت گوية مرتبط با از 4بر اساس يافته هاي جدول 

 يجنتاهمچنين  دارند و نشان می دهد که اعضاي هيأت علمی در اين زمينه نياز به آموزش دارند. 3فرضی  ميانگين

ارزشيابی يا  ارزشيابی کيفیمهارت در انجام  " 1( مربوط به گوية 60/3جدول حاکی از آن است که بيشترين ميانگين )

 7/54با  " مهارت محور به جاي حافظه محور ارزشيابیتوانايی  "يعنی  2درصد پاسخ و همچنين گوية  60با  " توصيفی

بعالوه  ارزشيابی نشان می دهد.ضاي هيات علمی را در زمينة مهمترين نياز آموزشی اع درصد پاسخ بوده است که

 ( و45/3با ميانگين ) "شناخت آزمون هاي استاندارد شدة پيشرفت تحصيلی  "يعنی  7کمترين نياز مربوط به گوية 

 درصد پاسخ بوده است. 7/50
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با توجه  ارزشیابیدر زمینة اعضای هیأت علمی  آموزشی هایآیا بین نیاز ( سؤال چهارم:4-3

 تفاوت وجود دارد؟ به متغیرهای جمعیت شناختی
 ارزشیابی : تحلیل واریانس چند راهه نمرات نیازهای آموزشی اعضای هیات علمی در زمینة 5جدول 

 جمعیت شناختیبا توجه به متغیرهای 

 مجموع منبع

 مجذورات 

 درجه 

 آزادی

 میانگین

 مجذورات 

F سطح 

 معنا داری 

 668/0 185/0 115/0 1 115/0 جنس

 369/0 814/0 506/0 1 506/0 میزان تحصیالت

 188/0 618/1 005/1 3 015/3 سابقه کار

 792/0 346/0 215/0 3 644/0 استان محل خدمت

نشان می دهد که بين نمرات نيازهاي آموزشی اعضاي هيات علمی دانشگاه فرهنگيان  5نتايج مندرج در جدول 

حسب جنس، ميزان تحصيالت، سابقه کار و استان محل خدمت تفاوت معنی داري  بر «ارزشيابی آموزشی» در زمينة

 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 

اقدامات در جهت تحقق يافتن هدف هاي آموزشی آموزشی مستلزم آگاهی از کارآيی آن و برنامه ريزي براي بهبود 

 ظهور به پيشرفت، براي که هستند هايی سازمان دانشگاه هاي توانمند نيزمی توان اذعان نمود که  با اين توصيف است.

 کنند. بدون ترديد در اين راستا می خود برنامه ريزي و تالش هاي اعضاي هيأت علمی شايستگیو ارتقاء  رساندن

يابی يکی از مالک هاي مهم در کارآمدي آموزشی اعضاي هيأت علمی است و دانشگاه فرهنگيان از اين امر عنصر ارزش

تعيين  هدف اصلی پژوهش حاضر به همين دليل رسالت خطيري را بر عهده دارد. مستثنی نيست، بلکه در اين زمينه

است که در ادامه به  مينة ارزشيابی آموزشیوالويت بندي نيازهاي آموزشی اعضاي هيأت علمی دانشگاه فرهنگيان در ز

 . نتايج آن اشاره می گردد

نياز آموزشی  در پاسخ به سؤال اول تحقيق نُه در بخش کيفی نشان می دهد که نگاهی به يافته هاي اين پژوهش

توانايی  ل( قابل مشاهده است. به عنوان مثا2اصلی توسط اکثريت مصاحبه شوندگان اظهار گرديده است که در جدول )

درصد( در پژوهش مورد تأکيد  42/68نفر از افراد شرکت کننده ) 13زي است که توسط در انجام ارزشيابی کيفی نيا

باالترين درصد پاسخ  نيازي است که « ارزشيابی کيفیمهارت در انجام » قرار گرفت. در همين راستا در بخش کمی نيز

درصد( را به خود اختصا  داده و مهمترين  60د زياد و خيلی زياد )در ح اعضاي هيأت علمی دانشگاه فرهنگيانهاي 

 (.  6در اين زمينه نشان می دهد)جدول اساتيد رانيازآموزشی 

( نشان داد که ميانگين ميزان نياز اعضاي هيات علمی به آموزش در 3جدول )در پاسخ به سؤال دوم پژوهش نتايج 

 ارزشيابی، زمينة گوية مرتبط با از هفت (،6ر اساس يافته هاي جدول)می باشد. همچنين ب 54/3« ارزشيابی» زمينة

که بدون شک بيانگر وجود نياز آموزشی اعضاي هيأت علمی  دارند جامعه ميانگين از باالتر ميانگينى گويه ها همة

ز اعضاي هيأت نشان می دهد ميزان نيادر حقيقت نتايج اين پژوهش مؤلفه مورد نظر است.  7دانشگاه فرهنگيان در هر 
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(؛ 1374شريفی) با نتايج پژوهشعلمی دانشگاه فرهنگيان به آموزش در زمينة ارزشيابی، بيشتر از حد متوسط است که 

 (1390) اسدي، عطا اله و همکاران(؛ 1388حسنی و کيامنش ) (؛1375نژاد ) سبحانی ؛ (1375، 1374) عابدي

عملکرد مربيان آموزشی در فرايند اجراي ارزشيابی را نشان می  همخوانی دارد. چرا که نتايج اين محققان همگی ضعف

گامی مناسب در  ،روش هاي استاندارد ارزشيابی ةبرگزاري کارگاه ها و دوره هاي آموزشی در حيطدهد. بدون ترديد 

ص شناخت شاخ»بعالوه  خواهد بود.دانشگاه  جهت ارتقاء توان آموزشی و کيفيت خدمات آموزشی اعضاي هيأت علمی

 89/57نفر از افراد شرکت کننده ) 11زي است که در بخش کيفی توسط نيا« ها و استانداردهاي ارزشيابی آموزشی

 درصد( در پژوهش توصيه و مورد تأکيد قرار گرفت که نشان از فاصلة وضع موجود با وضع مطلوب می باشد.

توانايی استاندارد » درصد و 52با « ابیآشنايی با اصول حاکم بر ارزشي» همچنين در پاسخ به سؤال سوم پژوهش

در حد خيلی زياد و زياد را به خود  اعضاي هيأت علمی دانشگاه فرهنگياندرصد، پاسخ هاي  7/48با « سازي آزمون ها

نژاد  سبحانی و (1375، 1374) عابدي پژوهش اين يافته ها با نتايج(. قابل ذکر است که 4اختصا  داده اند )جدول 

 نيز نشان  سازگار است. چراکه نتايج پژوهش اين محققان  (2010« )سيدا»و « فوک»(؛ 1999« )انويش»؛ (1375)

 قابل غير و جدي سؤال ها، داراي مشکالت تصحيح شيوة و اجرا صحت نظر از هاي هماهنگ داد که سؤال هاي آزمون

يافته هاي پژوهش حاضر نيز نشان داد  در واقع .دهد می قرار ترديد مورد را نتايج کاربرد اغمان می باشد که بالطبع

 ارزشيابی و امتحان هاي معموالً در امتحانات بخصو  امتحانات داخلی استانداردکه از نظر اکثريت مصاحبه شوندگان، 

گيرد.  نمی قرار بررسی و رسيدگی مورد مسئوالن مربوطه نيز طرف متأسفانه اين ضعف مشهود، از و شود نمی رعايت

گردد زيرا شواهد نشان صحيح و نوين جايگزين ارزشيابی هاي سنتی  قابل اعتماد، ،واقعی ييابی هاشزار پس الزم است

  .استبا پذيرش بهتري مواجه  فراگيران نيز، از سوي با روش هاي سنتی واقعی و جايگزين هاي يابیشارز می دهد که

اعضاي هيأت درصد پاسخ هاي  7/48 نياز ديگري است که« در حيطه هاي مختلفارزشيابی  توانايی»بدين سان 

 عابدي( و با نتايج پژوهش 4در حد زياد و خيلی زياد را به خود اختصا  داده است )جدول  علمی دانشگاه فرهنگيان

 شناختی خصو  سطوح در را امتحان سؤال هاي هماهنگ ( همسوست. قابل ذکر است که اين محقق نيز1375)

 سطوح باالتر وليکن است، شده توجه بسيار دانش، سطح به امتحانات تمام ه درداد ک نشان کرد و ارزيابی نامناسب

 امتحان به نسبت نظر ازاين نهايی هماهنگ سؤال هاي امتحانات حال اين با .اند گرفته قرار مهري بی مورد يادگيري

 .دارند بهتري وضع داخلی

به جاي  «مهارت محور»ارزشيابیتوانايی  )کتبی، شفاهی،کنفرانس( و ارزشيابی ترکيبیمهارت کاربرد  همچنين

. اين محققان  (4)جدول ( سازگار می باشد 2014الگودور و دوتونگ )نيازهاي ديگري است که با  نتايج « حافظه محور»

نيز نشان دادند که آشنايی با شيوه هاي ارزشيابی و توانمندي در انتخاب شيوه هاي مناسب ارزشيابی مؤيد تسلط نظري 

ات علمی است و کاربست تکنيک هاي مستقيم و غير مستقيم ارزشيابی براي سنجش برنامه هاي درسی و اعضاي هي

 سنجش فراگيران  تأييد کننده تسلط عملی اعضاي هيأت علمی در اين زمينه می باشد.

ت که متخصصان با نظر دانشجويان همسو می باشد. به اين صورنتايج حاصل از نظر  توجه شود که در اين زمينه،

باالترين توانمندي مورد  "توانايی تدوين سؤاالت امتحانی متناسب با محتواي آموزشی تدريس شده  "يعنی  1گوية 

انتظار را از نظر متخصصان نشان می دهد و از نظر دانشجويان نيز همين گويه باالترين توانمندي فعلی اعضاي هيأت 

 که وضعيت فعلی به وضعيت مطلوب نزديک است.  علمی برآورد گرديده است. پس می توان نتيجه گرفت

پژوهشگر در بررسی ادبيات پژوهش، مصاحبه با شرکت کنندگان و نتايج حاصل از پرسشنامه به اين نتيجه  بعالوه

 برنامه ها از يابیشقابل اعتماد براي ارزمعتبر و  فقدان ابزار مناسب روش هاي ارزشيابی موجود حاکی از کلی رسيد که
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ستند. صص محور بودن  ه شيابی به موازات رويکردهاي مختلف دانش و تخ ست که روش هاي ارز سته ا شاي بنابر اين 

محتوا، تدوين شوند و اساتيد رشد حرفه اي خود در اين زمينه را با نگرش پيوستگی عناصر برنامه درسی ) فعاليتهاي 

پاية يافته ها پياده سییازي و سییاختن چنين ياددهی يادگيري، محتوا و روش ارزشییيابی( مورد سیینجش قرار دهند. بر 

تجارب معناداري براي دانشجويان، دانش آموختگان و اساتيد ابزاري براي رشد مهارت هاي ارزشيابی و درک پيوستگی 

نتايج  يابی ازشیییارز» بر تنها تمرکزو هماهنگی عنصیییرهاي برنامه هاي درسیییی)همخوانی درونی( می باشییید. بعالوه 

شود که ارز می تواند «يادگيري شجويان تنها شباعث  شود که دان صله گرفته و منجر به اين  يابی از فرآيند يادگيري فا

يابی شییفرآيند ارز، براي رويکردهاي جديدبنابراين ايجاد . يابند به حداقل هاي لحاظ شییده در نتايج يادگيري دسییت

 .ضرورت دارد

ک هاي بيرونی مهم در ارزيابی گروه آموزشی و اعضاي عنصر ارزشيابی يکی از مال با اين توصيف با توجه به اينکه

در زمينة تدوين، انتخاب و آموزش  الزم بسترهاي و امکانات، شرايط و هيأت علمی می باشد، پس دانشگاه ها بايد منابع

مديريت  در اين ميان مشارکت و نظارت شيوه هاي نوين ارزشيابی را براي اعضاي هيأت علمی خود فراهم سازند.

شکده ها  و گروه هاي آموزشی يک مؤلفة ضروري در موفقيت اعضاي هيأت علمی در تدوين و اجراي  روش هاي دان

که وظيفه و رسالت دانشگاه ها بخصو  دانشگاه فرهنگيان در اين حال اين سؤال مطرح است  نوين ارزشيابی می باشد.

بر آموزش و ارتقاء مهارت  به طور مداومنگيان دانشگاه فره در حال حاضر ضرورت ايجاب می کند که   زمينه چيست؟

  هاي ارزشيابی اعضاي هيأت علمی خود از بدو استخدام و به طور مستمر تاکيد داشته باشد و براي آن برنامه ريزي کند.

توصيه می شود که در فرآيند تدوين، طراحی و اجراي روش هاي ارزشيابی از متخصصان رشته، دانش در اين رابطه 

نشان می دهد که ماهيت و ان، متخصصان ارزشيابی و برنامه هاي درسی بهره بيشتري بگيرد، چرا که شواهد آموختگ

يادگيري و محتواي برنامه هاي درسی، عموماً تعيين کنندة  -کيفيت رويکردهاي طراحی و اجراي فعاليت هاي ياددهی 

دانشجو فردي است که هم در  ن با توجه به اينکهتناسب و کارآمدي روش هاي ارزشيابی اساتيد می باشد. در اين ميا

هر دو با هم  ،يابیشفرآيند آموزش و ارز الزم است کهيابی مشارکت دارد، لذا شفرآيند يادگيري و هم در فرآيند ارز

  شته باشند.مطابقت دا

خود را در اين موزشی می تواند رشد حرفه اي اعضاي هيأت علمی آهاي  شناسايی نيازها و تنظيم هدفبعالوه با  

مهارت در  با توجه به اينکهتا زمينة کارآمدي، رشیید و توسییعة همه جانبه کشییور را فراهم سییازد.  زمينه افزايش دهد

شکلی رخ می  ستادي به  سی هرا ست که در برنامه در سی يک ويژگی پويا شيابی برنامة در صر ارز تدوين و اجراي عن

تسلط نظري و عملی اعضاي هيات علمی را در ز طريق آموزش و نظارت، دهد، بنابر اين الزم است دانشگاه فرهنگيان ا

اين مقوله ارتقاء بخشد، به عنوان مثال می توان در کارگاه هاي آموزشی مدرسان را با شيوه هاي نوين ارزشيابی آشنا 

می توان موجبات نمود و توانمندي در انتخاب شییيوه هاي مناسییب ارزشییيابی را در آنان ارتقاء بخشییيد.  از اين طريق 

تسلط عملی اعضاي هيأت علمی و مهارت در کاربست تکنيک هاي مستقيم و غير مستقيم ارزشيابی را براي سنجش 

 ميسر نمود .فراگيران 

 ناگزيرند آموزشی دانشگاه ها، سيستم ريزان برنامه، می توان نتيجه گرفت که اينک با عنايت به آنچه گفته شد

باشند. بنابراين شناسايی، تبيين و الويت  داشته اي کننده قانع هاي آموزشی خود داليل رحط و ها تدوين برنامه براي

 دانشگاه ها در آموزشی برنامه هاي اثربخشی و کارآيی ميزان بر می تواند حل، راه نوع هر انتخاب از قبل بندي نيازها،

 وکارآمد اثربخشی ت و از اين طريق می توانبيفزايد که البته دسترسی به اين هدف با نيازسنجی علمی قابل حصول اس

براي تقويت  تسهيل کارآمدي آموزشی خود و دانشگاه فرهنگيان برايتضمين نمود. بر اين اساس  آموزش ها را بودن
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مهار ت هاي ارزشيابی در اعضاي هيأت علمی خود، بايستی با ارزشگذاري به عنصر ارزشيابی در برنامه درسی خود، از 

اهداف آموزشی مناسب به ايجاد مهارت هاي الزم در اين زمينه بپردازد و اين مهم از طريق توجه به طريق تنظيم 

نيازهاي پژوهشی شناسايی شده و برنامه ريزي صحيح قابل دسترسی خواهد بود. در همين راستا، پيشنهادات زير هم 

 ارائه می گردد:

 ر دانشگاه فرهنگيان يک سيستم يا اداره سنجش و ارزشيابی مستقل د ايجاد -1

 تشکيل يک کميته تخصصی براي ارزشيابی سؤاالت امتحانی -2

 تعيين و تعريف استاندارهاي ارزشيابی در دانشگاه فرهنگيان و کنترل سؤاالت امتحانی بر مبناي آنها -3

 برگزاري امتحانات کتبی دانشجويان توسط ادارة سنجش -5

 منابع فارسی
نیازهای آموزشی اعضای هیأت علمی: اولویت ها، (. 1390ت و خوشرنگ حسين. )اسدي عطا اله، طاهري ماهدخ

  .36-42( ، 2) 3، پژوهش در آموزش علوم پزشکی ةمجلراهکارها. 

خالصه مقاالت اولين سمينار بررسی کيفيت (، سيماي ارزشيابی در آموزش پزشکی. 1371اسداللهی، قربانعلی. )

 .15پزشکی.  : : دانشگاه علوم نآموزش پزشکی اصفها

 نظام ارزشيابی منظر از ايران تحصيلی ارزشيابی نظام بررسی و (. نقد1388حسنی، محمد، کيامنش، علی رضا. )

 .هشتم سال ،30 شمارة ،آموزشی های نوآوری فصلنامةآموزشی. 

از علی عالقه ششم )بی تا(، ذکر شده  دورة .مدیریت امروز(. ارزشيابی برنامه هاي آموزشی. 1370خلود، حسين. )

 (3و  4بند ارزشيابی آموزشی، دانشگاه عالمه طباطبايی )  

 کل اداره ،استان اصفهان راهنمایی ی دوره هماهنگ امتحانات ارزشیابی (.1374مهدي. ) نژاد، سبحانی

 طرح پژوهشی. .اصفهان استان پرورش و آموزش

 . تهران: نشر دوران.شیروش های اندازه گیری و ارزشیابی آموز(. 1375سيف، علی اکبر. )

 چاپ چهارم. تهران: انتشارات آگاه. .روانشناسی پرورشی(. 1368سيف، علی اکبر، )

 سازمان ،و داخلی نهایی امتحانات با آن مقایسه و امتحانات ارزشیابی (.1374) پاشا حسن شريفی،

 .آموزشی ريزي برنامه و پژوهش

 . تهران: مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگی.چاپ اول، تی تربیتمبانی روانشناخ(. 1368شعاري نژاد، علی اکبر. )

 چاپ دوم، اصفهان: انتشارات مشعل.  ،روانشناسی تربیتی(. 1364شريعتمداري، علی. )

 و کل آموزش اداره درس های متوسطه هماهنگ سؤال های امتحان ارزشیابی (.1374احمد. ) عابدي،

 اصفهان، طرح پژوهشی اناست تحقيقات شوراي .اصفهان استان پرورش

فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در مبانی نظری الگوهای ارزشیابی آموزشی. (. 1376موسی پور، نعمت اله. )

 .119-144،  4و  3شماره  ،آموزش عالی

، دوره دوم، مجله راهبردهای آموزشی(. ارزشيابی برنامه درسی در آموزش عالی. 1388مؤمنی مهموئی، محسن. )

 .13-19،   2شماره 
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سنجش و اندازه گیری و بنیادهای تحلیلی ابزارهای آن در (. 1374نادري. عزت اله. سيف نراقی. مريم. )

 . تهران: انتشارات معين. علوم تربیتی و روانشناسی

 ایرانی مجله .استاد ارزشيابی مشارکتی مدل يک (. ارائه1385يوسفی، عليرضا و چنگيز، طاهره. ) يمانی، نيکو؛

 . 120(، 2)6. پزشکی علوم در شآموز
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 سیر تحول تربیت معلم ومفاهیم آن در گذر تاریخ

 1علی توانگر

  2مریم عامری

 :چکیده

سيرتاريخی نظاموهدف:پژوهشمقدمه ضر با عنوان  شد.درمی راناي در معلم تربيت حا  ژوهشپاين  با

 است. قرارگرفته هاي مختلف مورد بررسیدردوره معلم تربيت و ساختار ضرورت،روش و اهميت

آن ريآوجمع شيوه که استشده استفاده اسناد تحليل و تاريخی تحقيق روش از اين پژوهش روش:در

  باشد.،پايان نامه ها و مقاالت می ايکتابخانه اطالعات

رفته گصییورت  جامعه وحوائج نيازها دهدآموزش افراد با توجه بهمی پژوهش نشییان هايتهنتيجه:ياف

ست. سامان  وا ستخدام ياافتهينظام  شورما يا براي ا ن وجود برقراري حقوق و مقرري براي معلمان ک

شت  سيس دارالمعلمين مرکزي باندا سه چند افزايش سبب که تا  شهرهاي از بعضی و مرکز در مدر

شنا جديد هايروش اي بااندازه تا معلمين ،شد بزرگ سيس با شدند،همچنين آ سراي تا ش الی ع دان

سترش مدارس سطه و ابتدايی يدوره دو به و يافته گ سيس با شدند.درادامه تفکيک متو ش تا  گاهدان

 لومع دانشییکده آن موازات به و يافته پرورش تربيتیدروس به متخصییص وآشیینامعلم،معلمانتربيت

 نظام در ادينبني تحول به اعتقاد اسالمیانقالبپيروزي بعداز ساخته شد. معلمان افزايش براي تربيتی

 ترين الیع داراي نظر هر از و متعهد و متخصص و ماهر تا معلمان يافته افزايش کشور تربيت و تعليم

 .تربيت شوند مهم اين براي منزلت و جايگاه

 م اندازعالی،دانشگاه فرهنگيان،چش دانشسراي مرکزي، ندارالمعلمي ، تربيت معلم، :کلیدی واژگان
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 مقدمه:

سی هر  سا صول مهم و ا سوب  ايجامعهتعليم و تربيت يکی از ا صلی  شودمیمح و يکی از ارکان ا

ستادان آگاه و با  سعه تعليم و  ايتجربهاجرائی تعليم و تربيت، معلمان و ا صالح و تو ست که در راه ا ا

 مؤسساتو تربيت اين معلمان بيشتر توسط  تأمين. از آنجائی که کنندمین کشورتالش تربيت فراگيرا

، لذا افزايش توان علمی و تخصییصییی شییودمیوابسییته به آموزش و پرورش و مراکز تربيت معلم انجام 

سرلوحه کار ستادان بايد  سعه و بهبود نظام آموزش و پرورش قرار گيرد.  معلمان و ا  اگربرنامه ريزان تو

اسییت ولی با توجه به اينکه هر  ايپيچيدهچشییم انداز آموزش و پرورش در آينده، دورنماي بسییيار چه 

آن پيش بينی  گذشییتهآموزش و پرورش بر اسییاس عملکرد  آيندهمبتنی بر گذشییته اسییت،  ايآينده

 گذشته است.  هايموقعيتجديد حاصل پويايی و تحرک در  هايموقعيت، به عبارت ديگر شودمی

ميراث اجتماعی و ساده  مجموعهکه به علت ناچيز بودن  دهدمیتربيت آدمی نشان  ابق تعليم وسو

صییورت ها و بيشییتر به صییورت غيرعمدي خانواده وسییيلهبهوپرورش  بودن ارتباطات انسییانی آموزش

شدن دامنه دانشگرفتمی سترده  شري وها و مهارت. با گ سعه فرهنگ وتمدن هاي ب هاي مختلف تو

 ش جمعيت تراکم نفوس در شییهرها و روسییتاها رفته رفته نوعی دخالت آگاهانه در جريان انتقالافزاي

تمدن به کودک و نوجوانان ضییروري شییمرده شییده و توجه به تربيت غيرعمدي پديد آمد و  فرهنگ و

صد ساالن پرداختند و براي انجام دادن وظايف تعليم و  سالمندان با توجه به مقا معين به پرورش خرد

 هاي متعددي را ايجاد کردند.سازمان تربيت به صورت رسمی و عمدي طبق ضوابطی به تدريج

 :بیان مساله

که هدف آموزش و پرورش تنها انتقال ميراث فرهنگی و تجارب  دانندمیعصیییرکنونی را عصیییري 

، هانگرشوپرورش ايجاد تغييرات مطلوب در بشیییري به نسیییل جديد نيسیییت، بلکه رسیییالت آموزش

در آموزش و پرورش همه کشییورها از اين رسییالت  درانجام .هاسییتانسییانو در نهايت رفتار  هاشییناخت

شتن نقش هدايتی و  سيار مهم به عهده دارند، زيرا عالوه بر دا سی و ب سا شی ا جمله ايران، معلمان نق

يت انتقال فرهنگ ايرانی، اسیییالمی و جهانی، ايجاد تغييرات مطلوب در کودکان،  حمايتی، مسیییئول

 (. 1374نوجوانان و جوانان را بر عهده دارند. )شعبانی، 

، لذا اين نهاد بايد باشدمیاز آنجائی که يکی از متوليان مهم در امر تعليم و تربيت آموزش و پرورش 
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ستعدادها و شکوفايی ا شد و  سوي  تمامی تالش خود را در جهت ر ستعدادها به  همچنين هدايت اين ا

ساس ار بندد. اهداف تعليم و تربيت به ک شورمان به نام برهمين ا مراکز تربيت معلم که هم اکنون در ک

وظيفه تأمين نيروي انسییانی مورد نياز آموزش و پرورش به  دانشییگاه فرهنگيان تغيير نام داده اسییت،

تربيت و  دانشییگاه فرهنگيان متشییکل از مراکزي اسییت که براي تأمين، عنوان معلم را بر عهده دارند.

ساز شرو در آموزش پژوه.ش،توانمند شکل گرفته و پي سانی وزارت آموزش و پرورش  توليد و  ي منابع ان

سته به وزارت آموزش و پرورش بوده  شگاه واب ست. اين دان ترويج علم نافع مورد نياز آموزش و پرورش ا

ارتين و مطابق با اساسنامه آن دانشگاه، تابع مصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگی، ضوابط و مقررات وز

 (.1390)اساسنامه دانشگاه فرهنگيان،  شودیآموزش و پرورش و علوم، تحقيقات و فناوري اداره م

 :اهمیت و ضرورت تربیت معلم

گويد: )اب معلمک( يعنی يکی از پدران کند و میاسالم معلم را به عنوان پدر روحانی معرفی می

شود ين تمام حقوقی که درباره پدر و مادر رعايت میو بنابرا آموزدمیثالثه تو، معلم است که به تو دانش 

تري رعايت گردد. نام معلم چنان با عظمت است که در جاي جاي بايد در حق معلم به صورت کامل

-متون اسالمی از او تجليل به عمل آمده تا به آن حد که خداوند عليم خود را معلم خوانده و رسول

 ا(. اهلل) (فرموده اند: )انما بعثت معلم

يا :)در کالمی به امام علی)ع( فرموده اند اهلل) (جايگاه و شأن معلم و استاد تا بدان جاست که رسول

علی اگر يک فرد بوسيله تو و )بمدد الهی( طريق هدايت را باز يابد و به حق رهنمون گردد پر ارزش تر 

حرکت و برکت جامعه هستند  يمايهمعلمين (.و بهتر از آن است که مالک شتران سرخ موي فراوان باشی

القلوب الدهر اعيانهم مفقوده وامثالکم فیمابقیو امام اميرالمومنين علی)ع( فرموده است:)العلماباقون

ها موجوداست اند،شخص آنها در ميان نيست اما آثارشان در قلبموجوده( دانشمندان تا پايان جهان زنده

اولين معلم خداوند است و پيغمبران ند.و اينچنين است که رسمیو چنين است که علما به مقام شفاعيت 

  .معلمان بشريت هستندو امامان، 

است ودر فرهنگ عميد، تعليم دهنده در فرهنگ معين، تعليم دهنده و آموزنده معنی شده معلم

اد و شيخ نامه دهخدا نيز آموزنده، آموزاننده، تعليم کننده، آموزگار، است آموزاننده و آموزگار و در لغت

به دانشمند و فيلسوفی  .اندمعنی شده است. در ناظم االطباء معلم و متعلم را استاد و شاگرد معنی کرده

اند از اين رو به ارسطو که علم ها باشد، معلم گفتهکه جامع علوم عصر خود و واضع بخشی از دانش

 اند.گفتهحکمت را به قيد کتابت در آورده و واضع علم منطق بوده، معلم اول 

تاريخچه تعليم و تربيت در ايران در شیییخصیییيت معلمان  توجه به آداب معلمی و متعلمی و تکريم

سيار ستب شته .مورد توجه بوده ا صر فارابی»معلم ثانی  يهانو سکويه»تهذيب االخالق ،« ابون ،  «ابن م

سينا در يهادگاهيد سکندردر، «قانون و شفا» يهاکتاب ابن  س»کيکاووس بن ا » غزالی در، «نامهقابو
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شيخ طبري  ، «ناصري اخالق »نظريات خواجه نصيرالدين طوسی در ، «کيماي سعادت» و «ايها الولده

 (1372صافی،مؤيد اين امر است. ) ،و... «گلستان»سعدي در  ، «کارم االخالقم»        در

 :تاریخی تربیت معلم در ایران سیر

ه و حال در ايران حکايت از آن دارد که مربيان و بررسییی سییير تحوالت نظام تربيت معلم درگذشییت

اند و از آنان با عناوينی چون: آموزگاران در ادوار مختلف تاريخی از جايگاه رفيع اجتماعی برخوردار بوده

مدرس، اديب، مؤدب، پدر روحانی، معيد، عالم، فقيه، موال، داعی، شییيخ، مرشیید، دبير، مربی اسییتاد و 

و از آن جهت که آنان رسییالتی مقدس در امر تعليم و تربيت نوباوگان و نوجوانان  .بردندیآموزگار نام م

ها ارج و منزلت اجتماعی خاصییی قائل بود. اما بايد بر عهده داشییتند، جامعه براي صییاحبان اين حرفه

رسمی که  يا، مکان و مؤسسهآمدندیاذعان کرد که در جهت تربيت افرادي که به کسوت معلمی در م

روه به تحصییيل در آن اشییتغال ورزند تا بتوانند براي ورود به اين شییغل از آمادگی و خبرگی الزم اين گ

برخوردار شییوند، وجود نداشییت. معلمان معموالً از بين طالب سییاعی و دانش آموختگان مدارس علميه 

، دنددایکه صاحب استعدادهاي خاصی بودند و ضمناً در مباحث و جلسات درس از خود لياقت نشان م

شاگردان خويش، به ويژه  شدندیانتخاب م سان که از عملکرد  ستادان و مدر و چنين معمول بود که ا

که در واقع دانشیینامه  کردندیاعطا م يیها، به آنان اجازه نامهکردندیافراد سییاعی اطمينان حاصییل م

و در پشت صفحه اول .اين اجازه نامه را معموالً استاد هر حوزه درسی به خط خود شدیمعلمی تلقی م

و اين نگارش، سییند معتبري براي گيرنده آن  نوشییتیمورد تدريس خويش م يهايا آخر يکی از کتاب

 (1355.)صديق اعلم،.شدیمحسوب م

براي استخدام با برقراري حقوق و  ياافتهيکه در گذشته نظام سامان  دهدیشواهد تاريخی نشان م

شیییت و از نظر چگونگی امرار معاش، معلمان از وضیییعيت مقرري براي معلمان کشیییورمان وجود ندا

صوالً زندگی معلم از ماهيانه مختصري که از هر يک از شاگردان خود رضايت بخشی برخوردار نبودند. ا

و رسم چنين بود که شاگردان هرگاه بخشی از قرائت قرآن مجيد را تمام  شدی، تأمين مکردیدريافت م

 .دادندید يا عيد نوروز به معلمان خود هدايايی م، يا به مناسبت اعياکردندیم

ليکن از نيمه دوم قرن سییيزدهم ه. ق با تأسییيس دارالفنون و ضییرورت اسییتخدام معلمان به منظور 

ساير  شد و از آن زمان، براي نخستين بار معلمان همانند  اداره امور آموزشی، به اين نهاد تربيتی توجه 

ردند. به تدريج موقعيت اجتماعی آنان به داليل پيدايش سیییبک کارکنان دولت سیییمت ديوانی پيدا ک

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.

شروطي ضت م آزاديخواهانه و تجددطلبی در  يهاتيت و با وجود رواج فعالناگفته نماند، تا قبل از نه

کوششی براي استقرار نظام فراگير تربيت معلم نه از جانب  گونهچيميان مردم، تا پايان قرن سيزدهم، ه

دولتمردان و نه از سیییوي آزاديخواهان و فرهنگ دوسیییتان به عمل نيامد، به طوري که طی اين مدت 
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و هر  گذراندندیآموزشی براي تصدي شغل خويش دوره تحصيلی خاصی را نممديران و معلمان مراکز 

صی خود برنامه شخ سليقه  صيلی را براي مدارس و اتاق درس تنظيم و  يهاکدام از آنان با ذوق و  تح

 .کردندیتدوين م

آموزش کودکان  ايخصیییوصیییی بود و افرادي که حوصیییله و آمادگی بر حرفهمکتب داري نيز يک 

شتند، به  سی معارف و  پرداختندمیشغل معلمی و مکتب داري دا سا صويب قانون ا براي اين امر تا ت

الزم نبود. بعضی از مکتب دارا ن در بعضی از مناطق کشور،  اينامهمصوبات شوراي عالی معارف، اجازه 

 علميه گذرانده بودند. هايحوزهسطح را نيز در  دورهمقدمات و در مواردي  دوره

 مخصو  هايکالسري شمسی، به منظور باال بردن سطح سواد معلمان تهران، هج 1290در سال 

دارالفنون تشییکيل شیید که عالوه بر تدريس علوم و ادبيات، درس  مدرسییه)آموزش ضییمن خدمت( در 

صول  شنايی معلمان با ا صول تعليم براي آ شد. اوليهديگري با عنوان ا همچنين در تربيت اطفال مطرح 

سال  شد که ، به موجب قاين  شور موافقت  سی نفر براي تحصيل در خارج از ک انون، اولين بار با اعزام 

تعليم و تربيت و اشییتغال در سییمت معلمی در نظر گرفته  رشییتهپانزده نفر از آنها، براي تحصییيل در 

 (1387)صافی،شدند.

 :قانون تأسیس دارالمعلمین و دارالمعلمات )دارالمعلمین مرکزی(

خورشيدي تصويب شد و بدين ترتيب از  1297يمن و دارالمعلمات در سال قانون تأسيس دارالمعل

اين تاريخ ايجاد مراکز تربيت معلمان زن و مرد صییورت قانونی به خود گرفت اين مرکز متشییکل از دو 

ابتدايی سییه سییال و شییرط ورود به آن داشییتن  شییعبهتحصییيل در  ورهابتدايی و عالی بود. د  شییعبه

 دايی معين شده بود.شش ساله ابت گواهينامه

سی دارالمعليمن مرکزي به  نظامنامهدر  سا شعبه، هيأت اداري، وظايف رئيس،  هايبرنامها اين دو 

ست. د ر  شده ا شاه  ناظم، دفتردار، نظم داخلی، روابط معلمان با متعلمان و بودجه و مقررات امتحانی ا

وزارت  ادارهدولتی و مجانی تحت  ايمدرسیییهاول اين نظامنامه آمده اسیییت:دارالمعليمن مرکزي  ماده

و با اين نظر  کندمیمعارف که براي تعليمات ابتدائيه و حد معينی از تعليمات متوسیییطه تربيت معلم 

عالی چهار  شعبهعالی، مدت تحصيل در  شعبهابتدايی، ديگر  شعبه؛ يکی باشدمیمنقسم به دو شعبه 

ارالمعليمن مرکزي عبارت بود از: رئيس، ناظم، سیییال تعيين شیییده بود.در اين نظامنامه هيأت اداري د

 دفتردار، کتابدار، يک طبيب مخصو  و چند نفر خدمتگزار.

سال  :دارالمعلمين عالی ستانها، دارالمعلمين  1307در  شيدي، براي تربيت دبير مورد نياز دبير خور

شد و  سطه پايه گذاري برنامهمرکزي به دارالمعلمين عالی تبديل  سنامهگرديد و  تربيت معلم متو سا  ا

شگاه  سراي عالی و دان ش سالهاي بعد به دان سيد. ا ين مرکز در  شوراي عالی معارف ر صويب  آن به ت

براين اساسنامه، دارلمعلمين عالی به دو قسمت علمی و ادبی تقسيم شد.  بناتربيت معلم تغيير نام داد. 

، شامل فلسفه، ادبيات، تاريخ و ادبی شعبهقسمت علمی شامل رياضيات، طبيعيات، فيزيک و شيمی و 
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سطه  گواهينامهجفرافيا بود. دارندگان  ستندمیعلمی  شعبهادبی و  شعبهکامل متو ادبی  شعبهدر  توان

که از طرف وزارت معارف در سال  اياساسنامهيا علمی اين مؤسسه براي تحصيل ثبت نام کنند. طبق 

شد، تدريس علوم تربيتی در دار 1308 صويب و ابالغ  شجويان هر ت المعلمين عالی معمول گرديد و دان

خود، مواد علوم  شعبهيک از شعب اين مرکز چنانچه داوطلب شغل معلمی بودند، بايد عالوه بر تحصيل 

 .دادندمیو امتحان  گرفتندمیتربيتی را نيز فرا 

 :قانون استخدام فارغ التحصیالن دارالمعلیمن عالی

 ليسییانس درجه رسییيد دارندگان تصییويب به خورشییيدي، 1308 آذر در کهبه موجب اين قانون  

ستخدامی امتيازات از عالی دارالمعليمن صی ا صيالن فارغ. شدند برخوردار خا ستخدام بدو در التح  با ا

 .کردندمیمستخدمان دولت طی  ديگر از سريعتر را بعد هايرتبه و شدندمی استخدام چهار رتبه

ص يالن دارالمعلمين عالی را در مدارس دولتی به خدمت بگمارد. وزارت معارف مکلف بود، فارغ التح

ستنمید ولت  صيالن اين مرکز نياز دارد، آنان را در ادرات  توان تا زمانی که وزارت معارف به فارغ التح

 ديگر به خدمت بپردازد.

 :قانون تربیت معلم و تأسیس دانشسراهای مقدماتی

سفند 11 در کهبه موجب اين قانون   صويب به 1312 ا سيد ت ست شده مکلف دولت – ر  اول از ا

 عالی دانشسراي باب يک و مقدماتی دانشسراي باب 25 سال، پنج مدت به خورشيدي، 1313 فروردين

سراي و کند سيس تأ واليات در و تهران در دختران ش سران را تکميل نمايد.( در اين قانون عال دان ی پ

گار "هاي عنوان تدايی،براي معلم دوره ا "آموز طه و هنرآموز براي معلم  "دبير "ب براي معلم متوسییی

ستاد براي معلم  ستان و ا سههنر شرط ورود به  مدر ساس اين قانون،  شد. بر ا ضع  شگاه و عالی و دان

متوسطه و شرط ورود به دانشسراهاي عالی داشتن  سالهدانشسراهاي مقدماتی، داشتن تحصيالت سه 

سطه بود. در اين گواهينامه شده کامل متو ستقانون مقرر  شبانه روزي و ا سراها بايد جملگی  ش که)دان

مجانی باشیییند و دانشیییسیییراهاي مقدماتی، براي مدارس ابتدايی آموزگار و دانشیییسیییراي عالی براي 

سراي عالی بايد  ش ستادان دان سا و ا ستانها معلم، تربيت کنند. رؤ سراهاي مقدماتی و دبير ش  درجهدان

 ماتی بايد ليسانس دانشسراي عالی داشته باشند(.دکتري و رؤساي دانشسراهاي مقد

ديپلم کامل متوسطه و دانشنامه پايان  معادلگواهينامه دانشسراهاي مقدماتی از لحاظ استخدامی،  

تحصيالت دانشسراي عالی معادل با ليسانس و داراي مزاياي اختصاصی از لحاظ استخدام بوده است. به 

ا يک دبستان يا يک دبيرستان ضميمه خواهند داشت و شاگردان موجب اين قانون هر يک از دانشسراه

 سال دوم بايد در آنجا تمرين معلمی را انجام دهند. 

نخسییتين دانشییسییراهاي مقدماتی در شییهرهاي تهران، تبريز، "اجرايی اين قانون، نامهطبق آيين 

از و يزد تأسيس شد. پ اصفهان، شيراز، کرمان، مشهد، رشت، بيرجند، رضاييه، بروجرد، کرمانشاه، اهو

 "دبيران و دانشياران، باالترين حقوق شروع خدمات دولتی تعيين گرديد. ماهانهحقوق 



 

100 
 

دانشییسییراهاي مقدماتی و تشییکيل کالسییهاي کمک آموزگاري. به موجب قانون تعليمات  توسییعه 

صوب  شسراهاي مقدماتی در مناط 1322اجباري م شتر مورد بحث قرار گرفت، دان شيدي که پب ق خور

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 

شيدي،  سال خور شد، ولی اين مراکز تا  سراهاي مقدماتی متوقف  ش با  1358تربيت معلم از طريق دان

 تغييراتی از نظر مدت تحصيل مهمترين مراکز تربيت و تأمين معلمان ابتدايی شهر و روستا بوده است.

 :دانشسرای کشاورزی و سایر مراکز تربیت معلم

 1328ارديبه.شییت  23کشییاورزي روسییتايی در  هايدبسییتانبه منظور تربيت آموزگاران فنی براي 

سنامه و  سا شيدي، ا سراي  برنامهخور ش سيد. فارغ دان شوراي عالی فرهنگ ر صويب  شاورزي به ت ک

التحصيالن اين داشسرا موظف بودند اصول کلی کشاورزي جديد را به طور علمی و عملی در قصبات و 

 روستاها تعليم دهند.

شسراي تربيت بدنی سنامه و  :دان سا ستانهاي کشور، ا براي تربيت آموزگاران مرد و زن مخصو  دب

به تصییويب شییوراي عالی فرهنگ رسییيد. فارغ  1327ت بدنی د ردوم مرداد دانشییسییراي تربي برنامه

 التحصيالن اين دانشسراها موظف بودند در مدارس ابتدايی امور ورزش و تربيت بدنی را به عهده گيرند.

شايري سراي ع ش شايري : دان ستانهاي ع سيس مراکز، تربيت آموزگار براي تدريس در دب هدف از تأ

ست. و  سيد و  1334اين مراکز در دي ماه  برنامهبوده ا شوراي عالی فرهنگ ر صويب  شيدي به ت خور

سال  شرايط ورود به دانشسراي عشايري ايلی  1335نخستين مرکز آن در  شيراز تأسيس شد. ا ز  در 

شیییشیییم ابتدايی و قبولی در امتحان ورودي بوده اسیییت. مدت آموزش در  گواهينامهبودن، داشیییتن 

 )دوازده ماه( تعيين شده بود. تمام دانشسراهاي عشايري يک سال

تربيت معلم  يکساله دورهابتدايی،  دورهدوره يکساله تربيت معلم. به منظور تأمين معلمان مورد نياز 

 هايرشییتهمصییوب، دارا بودن ديپلم کامل متوسییطه در يکی از  اسییاسیینامهتأسییيس شیید. م  1338در 

ص ست. فارغ التح شرايط ورود به آن بوده ا سطه از  . محل شدمیيالن اين مراکز، فوق ديپلم داده متو

 خدمت آنان نيز در مدارس راهنمايی تحصيلی شهر و روستا بود.

آمادگی، مراکز  دورهها و به منظور تأمين مربيان مورد نياز کودکسیییتان :مراکز تربيت مربی کودک

شرط ورود به اين به بعد گسترش يافت.  1351متعددي د رتهران و شهرستانها تأسيس شد و از سال 

ديپلم کامل متوسییطه و مدت تحصییيل ابتدا شییش ماه و سییپس يک سییال  گواهينامهمراکز دارا بودن 

 در اين مراکز تحصيل کنند. توانستندمیتحصيلی بوده است. فقط بانوان 

ستثنايی  ستثنايی،  :تربيت معلم کودکان ا سنامهبه منظور تربيت و تأمين معلمان کودکان ا سا اين  ا

از تصويب شوراي عالی آموزش و پرورش گذشت. دارا بودن ديپلم کامل متوسطه  1347ز در سال مراک

و توفيق در امتحانات ورودي از شییرايط اصییلی ثبت نام در مراکز تربيت معلم اسییتثنايی بوده اسییت. 
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صورت روزانه در مدارس ابتدايی ب سال تحصيلی و به  ه دارندگان ديپلم کامل متوسطه با گذراندن يک 

 .پرداختندمیتحصيل 

 :معلم از طریق سپاه دانش تأمین 

دانش، مراکز تربيت معلم يکسیییاله بتدريج منحل و تدريس در مدارس با شیییروع کارسیییپاهيان 

 گذراندن و متوسطه کامل ديپلم )باکسانی بود که به جاي خدمت سربازي عهدهدانش روستاها به سپاه

 .ورزيدندمی درتمبا امر اين آموزشی(به ماهه چهار دوره

 :دانشسراهای راهنمایی تحصیلی

راهنمايی تحصییيلی در نظام  دورهو پيش بينی  1345با تغيير سییاختار آموزش و پرورش در سییال  

در تهران و  1349 -50راهنمايی تحصییيلی از سییال تحصییيلی  آموزش و پرورش ايران، دانشییسییراهاي

ستان شد. طبق  هاشهر سيس  سنامهتأ سا شوراي عا ا صوب  لی آموزش و پرورش در اين مراکز، ابتدا م

تحصییيلی علوم تجربی، رياضییی، علوم انسییانی، حرفه و فن و زبان خارجی داير شیید. مدت  هايرشییته

 تحصيل در اين مراکز دو سال معين شد.

 :مؤسسه تربیت معلم و تحقیقات تربیتی 

و تحقيقات تربيتی به  دانشسراي عالی منحل شد و به جاي آن سازمان تربيت معلم 1343در سال  

وجود آمد. اين سییازمان داراي سییه مؤسییسییه تربيت دبير، تربيت مدير، راهنماي تعليماتی و مؤسییسییه 

 تحقيقات و مطالعات تربيتی شد.

شگاه تربيت معلم سرا داراي چهار  1346در مرداد :دان ش شد، اين دان سراي عالی داير  ش دوباره دان

 مؤسسه به شرح زير بود:

 مختلف مورد نياز وزارت آموزش و پرورش؛ هايرشتهت دبير براي تربيت دبيران تربي. مؤسسه1

 تعليماتی؛تربيت مدير و راهنماي. مؤسسه2

 تدريس رياضيات؛. مؤسسه3

 تحقيقات و مطالعات تربيتی.. مؤسسه4

شهريور   سراي 1353در  ش شگاهدان ام به ن هايیشعبهداراي  وتربيت معلم تغيير يافت. عالی به دان

عالی در يزد، زاهدان و سیینندج بود. براي تربيت دبيران مورد نياز کشییور در بعضییی از دانشییسییراي

اصییلی آنها تربيت دبير در  وظيفهعلوم تربيتی ايجاد شیید که دانشییکدهبه نام  ايدانشییکدهها، دانشییگاه

 مختلف بوده است. هايشعبه

 قوانین و مقررات تربیت معلم پس از انقالب اسالمی:
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مراکز تربيت معلم و تربيت دبير  هايبرنامهو  هانامهس از انقالب اسییالمی در اسییاسیینامه و آيين پ 

ها تغييراتی به وجود آمد و در مورد کارآموزان اين مراکز اموزشی و استخدام آنان قوانينی وضع دانشگاه

ستثنايی، راهنمايی صيلیشد و براي تربيت و تأمين معلمان مدارس ابتدايی، ا سطه، تح عمومی و  متو

قبلی افزوده گشییت. مراکز مهم تربيت معلم و تربيت  هايرشییتهجديدي به  هايرشییته ايحرفهفنی و 

 خورشيدي عبارت است از: 1370دبير تا سال 

ها و روستاها مراکزي به براي تربيت و تأمين معلمان دوره ابتدايی بخش :دانشسراهاي تربيت معلم 

لم. براي تربيت و تأمين معلمان دوره ابتدايی بخشها و روستاها مراکزي به نام معنام دانشسراهاي تربيت

شسراهاي تربيت معلم در  ست. طبق و بخش کوچک شهرهايدان شده ا سيس  سنامهها تأ سا صوب  ا م

در شوراي عالی آموزش و پرورش،دوره تحصيل در اين مراکز چهار سال و دو سال است.  1362اسفند 

و پس از گذراندن  کنندمیراهنمايی تحصییيلی به مدت چهار سییال تحصییيل هفارغ التحصییيالن دور

به مدت دوسال در اين مراکز تحصيل  توانندمیامتحانات نهايی موفق به اخذ ديپلم کامل متوسطه نيز 

روزي اداره به صییورت شییبانه معموالًمعلم کنند و ديپلم مزبور را دريافت دارند. دانشییسییراهاي تربيت

تحصییيلی و هزينهه هر دانش آموز معلم در مدت تحصییيل ماهانه مبلغی به عنوان کمک و ب شییودمی

خت  کارآموزان پردا مدت شیییودمیحقوق  ند دو برابر  فارغ التحصیییيالن اين دوره موظف هسیییت  .

سراهاي تربيت معلم با سنوات ش ساي دان صيلی در وزارت آموزش و پرورش خدمت کنند. و عزل رؤ تح

، يکی از شرايط ثبت نام گيردمیرش منطقه و با تأييد مدير کل استان صورت نظر رئيس آموزش و پرو

 و ارائه تحصيل در اين مراکز، بومی بودن داوطلبان است.

در اسییاسیینامه اين مراکز که مورد تجديد نظر قرار گرفته و در سییال :مراکز تربيت معلم )دوسییاله( 

ست 1362 سيده ا شوراي عالی آموزش و پرورش ر صويب  تربيت معلمان مهمترين اهداف آن را ، به ت

 هايدورهنيروي انسیییانی مورد نياز آموزش و پرورش  تأمينصیییالح، ذي فن، آگاه به واليت فقيه، براي 

 بيان کرده است .و راهنمايی تحصيلی سراسر کشور  دبستانقبل از دبستان، 

 تحصيلی اين مراکز عبارت است از: هايرشته -

        اجتماعی،  علوم. 6رياضییی،  علوم. 5،هنر. 4خارجی،  زبان. 3فارسییی،  دبياتا. 2. آموزش ابتدايی، 1

يت. 7 فه. 10دينی و عربی،  علوم. 9تجربی،  علوم. 8معلم،  ترب . 12پرورشیییی،  امور. 11و فن،  حر

به فارغ التحصیییيالن گواهينامه فوق ديپلم  -)نابينا، ناشییینوا و عقب مانده ذهنی(. اسیییتثنايی کودکان

 .شودمیی در رشته مربوطه اعطا تخصص

ومقررات آموزشی مربوط به مراکز  هابرنامهبه منظور بررسی و تصويب  :گروه هماهنگی تربيت معلم

تربيت معلم دو ساله و فراهم کردن زمينه اوليه تحصيل فارغ التحصيالن اين مراکز در سطح کارشناسی 

صی به نام گروه  شکيل گروه خا شور ت شگاههاي ک به  13/12/64هماهنگی تربيت معلم در تاريخ در دان
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تصويب شوراي عالی انقالب فرهنگی رسيد که رياست اين گروه بر عهده وزير آموزش و پرورش گذارده 

 .شوندمیشد و اعضاي آن با موافقت وزراي فرهنگ و آموزش و پرورش انتخاب 

فتگانه شیییوراي عالی برنامه ه هايگروهبه موجب اين مصیییوبه، گروه هماهنگی تربيت معلم يکی از 

صوبات گروه هماهنگی تربيت معلم و  ساس م شد.بر ا  تأييدريزي وزارت فرهنگ و آموزش عالی تعيين 

 مقرر شد: عالیآموزشوزارت فرهنگ و  ريزيبرنامهمفاد آنها در شوراي عالی 

 انجام گيرد. هادانشگاهگزينش دانشجو براي مراکزتربيت معلم دو ساله از طريق کنکورسراسري  -

شود  دوره - ساله مراکز تربيت معلم دوره کاردانی تلقی  شیومقرراتدو شگاه آموز  نظرترمیاز هادان

 دروس و... در اين مراکز نيز اجرا شود.کردن واحديبودن و 

 شامل دروس عمومی، تربيتی و اختصاصی باشد. کاردانیدروسدروس مراکز دو ساله مانند  -

 باشد.استخدامی  مدرک فوق ديپلم داده شود و داراي ارزش علمی وبه فارغ التحصيالن  -

تحصيلی مورد بررسی و تجديد  هايرشتهجدول ساعات دروس وبرنامه تفصيلی هردرس درتمام  -

نظر قرار گيرد. براي اين امر گروههاي مطالعاتی متعدد درسیییازمان پژوه.ش و برنامه ريزي آموزشیییی 

 استادان و کارشناسان ذي ربط تشکيل شود.وزارت آموزش و پرورش با حضور 

تحصییيلی مورد نياز وزارت آموزش وپرورش درسییطح کاردانی مربوط به تربيت معلم  هايرشییته -

 عمومی و فنی وحرفه اي مشخص شود.

کارشناسی پيوسته و ناپيوسته براي فارغ  هايدورهکلی به منظور ايجاد و گسترش  هايسياست -

 معلم دو ساله مشخص شود. التحصيالن مراکز تربيت

وزارت  نيازهايدبيري دانشگاهها و برنامه درسی آنها با توجه به  هايرشتهعالوه بر موارد فوق کليه 

 آموزش و پرورش مورد تجديد نظر قرار گيرد.

 ای:حرفهمراکز تربیت معلم فنی و 

شتهدبيران مورد نياز در  تأميناين مراکز به منظور تربيت و  سنامه  ايحرفه فنی و هاير سا وطبق ا

صوب ايجاد  صيل در  در. اندشدهم صيالن  هايدورهاين مراکز عالوه بر تح کاردانی، تعدادي از فاغ التح

شکده سی تحصيل  هايآموز شنا سطح کار پس از اتمام دوره تحصيل در  و کنندمیفنی وحرفه اي در 

 .پردازندمیبه تدريس  ايحرفههنرستانهاي فنی و 

شگاه شکدهتربيت معلم و  يهادان شگاه هايدان سازمانهاي  :هاعلوم تربيتی و تربيت دبير دان يکی از 

مهم کشور که مجاز است دست کم در هر سال شصت هزار نفر از فارغ التحصيالن مراکز تربيت معلم و 

يت دانشگاهها را به عنوان کادر آموزشی و ادراي خود استخدام کند، وزارت آموزش و پرورش است. ترب
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درصیید بسییياري از اين نيروي انسییانی مورد نياز بر عهده دانشییگاههاي تربيت معلم و ديگر  تأمينو 

 عالی کشور گذارده شده است. مؤسساتدانشگاهها و 

پس از انقالب اسالمی عالوه بر دانشگاه تربيت معلم تهران به تدريج در تبريز، زاهدان، يزد و سنندج 

ش صورت  شگاه تربيت معلم به  ستقل دان سيسعبه يا م شتهشده و  تأ دبيري درتعداد زيادي از  هاير

ستانها و شهرستانها توسعه يافته است. دانشجويان  دبيري برابر قانون  هايرشتهدانشگاههاي تهران و ا

. درصدي از دانشجويان دانشگاههاي مختلف نيز که شاغل در دارندمیمربوط، حقوق کارآموزي دريافت 

 (1388)فالحی،.کنندمیتحصيلی استفاده  مأموريترش هستند، از وزارت آموزش و پرو

 خالصه تحوالت تاريخی تربيت معلم در ايران 1جدول شماره: 

 التتغییر و تحو بازه زمانی ترین وقایع این دورهمهم

 معلم تربیت

 1297-1312  معلم تأسيس دارالمعلمين و دارالمعلمات و ديگر مراکز تربيت
وزي قبل از پير      

تأسيس دانشسراهاي مقدماتی و عالی و ديگر مراکز و تصويب قانون  انقالب اسالمی

 معلم تربيت

1357-1313 

 1358-1381 معلم و گسترش مراکز تربيت هايبرنامهدر بازنگري 

بعد از پيروزي انقالب 

 اسالمی

مراکز  به تربيت معلم، محدود شدن تدريجیرويکردهاي مختلف 

 تربيت معلم

1387-1381 

وقف موقت پذيرش دانشجو در مقطع کاردانی، لغو موقت قانون ت

 (1369 )مصوبوپرورش  متعهدين خدمت در آموزش

1391-1387 

 تا کنون 1391 تصويب اساسنامه و تأسيس دانشگاه فرهنگيان

 گانه: پنج های دوره در معلم تربیت اهداف

شی هاي نظام در انقالبی و تحول گونه هر شی معلم عملکرد و تفکر در تغيير ايجاد بدون آموز  تال

ست.تربيت نتيجهبی صر جمله از معلم ا  افزايش به توجه با .رود می شمار به ها نظام اين کليدي عنا

 و شییهرها در کشییور جمعيت افزايش اسییاس بر تحصییيلی مختلف هاي دوره در آموزيجمعيت دانش

ستاها شور تخصصی نيمه و میعمو تعليمات شدن اجباري و ضرورت عمومی و رو  يدوره پايان تا ک

 روش و شناسی روان و تربيتی علوم ويژه به بشري، تجارب و علوم پيشرفت سريع به توجه با و متوسطه

 پرورش و آموزش نظام به مربوط تحوالت و آموزش ابزار و توسییعه فناوري و يادگيري-ياددهی هاي
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 به تا باشد اي گونه بايد به ايران معلم تربيت نظام زاندا کشور چشم ساله 20 انداز چشم افق در ايران

صادي ، فرهنگی ، صنعتی ، علمی هاي چالش ستيابی امکان و اخالقی و اجتماعی ، اقت سعه د  به تو

سخگو پايدار شيم پا ستلزم تحول اين ، با شور معلم تربيت نظام در تحول م ست ک که اين تحول در  .ا

 اشد. دوره هاي پنج گانه به شرح ذيل می ب

 اهداف تربيت معلم در دوره هاي پنج گانه 2جدول شماره: 

 اهداف/ماهیت دوره

 نيازهاي و حوائج رفع -نظامی و فنی هايشییاخه در متخصییص و کاردان افراد تربيت دارالفنون

 و اروپا جديد فنون و حرف و صنايع به مردم ساختن آشنا-جديد معارف از استفاده با جامعه

شار شر و چاپ ترجمه، تاليف،-اناير در آن انت  و علمی هنري، مختلف هايزمينه در کتاب ن

 عمرانی.

 شییغل و کارائی افزايش -معلمی هايمهارت کسییب منظور به معلمان تربيت و تعليم دارالمعلمين مرکزي

صی مواد تدريس -درمدارس معلمی صا سی، يعنی پرورش و آموزش اخت شنا  و منطق روان

 وپرورش آموزش اصول

 الگوهاي و ارزشيابی هاي شيوه و تربيتی فنون به آگاه و کارآمد متخصص، دبيران تربيت لمعلمين عالیدارا

 باشد. جامعه علمی و اجتماعی دوام و بقا تربيت نسلی که موجب – تدريس

 علمی تخصص و تعهد با همراه جداگانه تحصيلی هاي رشته در دبيران و معلمان تربيت معلم دانشگاه تربيت

 مديران تربيت -انگيزشی و مهارتی شناختی، نظر از آموزشی اهداف آوردن فراهم- بيتیتر و

 منظور به گيري اندازه و سنجش و مشاوره و راهنمايی متخصصين و کارشناسان آموزشی و

 دريافت توان می فلسفی لحاظ )به .پرورش و آموزش نيازهاي تامين انسانی و نيروي تربيت

 هم از تواند می اسییتراتژيک طور به معلم تربيت دانشییگاه ازيراه اند فکري چارچوب که

 صیینعتی بخش براي اسییتادکار تامين کنار در بخش آکادميک براي مدرس تامين افزايی

صل ست تخصصی و تربيتی دروس عمومی، شامل برنامه محتواي -شود( حا  اين مجموع ا

 به توجه با اختصاصی سدرو است واحد25 معلمی تمرين و تربيتی ، عمومی از اعم واحدها

 .شود می تدوين تخصصی رشته موضوعات به مربوط و متفاوت هاي رشته

سئول و متعهد صالح، توانمند، معلمان تربيت انقالب اسالمی سبت م سالمی ايدئولوژي و مذهب به ن  و ا

 گسییترش و ايجاد -معلمان در مسییئوليت و آزادگی يروحيه تقويت ، ملی جامعه فرهنگ

 - دوساله معلم تربيت مراکز التحصيالن فارغ براي ناپيوسته و ارشناسی پيوستهک هاي دوره

 تربيت - معلمان اي حرفه توان افزايش براي معلم تربيت معنوي در و مادي گذاري سرمايه
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 در تدريس براي کارشناسی و کاردانی هاي دوره اتمام از بعد اي وحرفه فنی دبيران تامين و

ستان سانی نيروي تامين - اي حرفه و فنی هنر سطه مدارس ان شگاه طريق از متو  هاي دان

 دانشگاه هم جديدا و عالی آموزش مؤسسات و ها سايردانشگاه و رجايی شهيد ، معلم تربيت

  فرهنگيان

 1390منبع:عبادي نژادحسينی،

 وضعیت آموزشی حاضر تربیت معلم در ایران

رهنگيان تغيير نام داده و اساسنامه جديدي براي دانشگاه تربيت معلم به دانشگاه ف 91از آغاز سال 

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 

هنوز از طريق کنکور ورودي و نمره آزمون و با تائيد گزينش اخالقی  اسیییت. انتخاب دانشیییجو معلمان

مرتبط با تعليم و تربيت  يها. دانشجو معلمان در انتخاب درسشوندیجذب مراکز دانشگاه فرهنگيان م

صد از آموزش 75قدرت انتخاب ندارند.  ست و  تربيت معلم به اطالعات عمومی و نظري يهادر مربوط ا

 يهايیها و تواناه چگونگی ياددادن اختصا  يافته و زمان کمتري براي آموزش مهارتدرصد ب 25تنها 

  (.1387 ذکاوتی،)ماليی نژاد،در نظر گرفته شده است  ياحرفه

معلم در برنامه درسییی تربيت معلم در کليه  يهاتيتحقق صییالح دهدیبعضییی مطالعات نشییان م

سبتاً مطلوبی قرار دارد؛ امؤلفه سطح ن ساها در  تدريس برنامه  يهادر بخش محتوا و روش يیهايیما نار

کاربردي بودن درس روشتوانیها مدرسیییی وجود دارد از جمله آن تدريس، وجود : غير  ها و فنون 

غيرضروري، عدم توجه به مباحث روانشناسی، به روز نبودن منابع درسی، شيوه ارزشيابی  يهاسرفصل

ضوع محور بودن منابع  سب، مو سی، عدم توجه به تحقيق و پژوهش و نامنا سی، حجم زياد کتب در در

زمان کم برخی دروس، عدم آشیینايی مدرسییان با تکنولوژي آموزشییی، پايين بودن سییطح علمی برخی 

سنتی تدريس، تدريس برخی مدرسان در دروس غير تخصصی و انگيزه  يهامدرسان، استفاده از روش

سياري از مدرسان نسبت به کار خود پايين برخی از مدرسان در دروس غير تخصص ی و انگيزه پايين ب

 (.1387 همان،نام برد )

  تربیت معلم در ایران هایفعالیتو  برنامه هاها وچالش های قوت  اهم

سال گذشته، نشانگر اين واقعيت است که نظام جذب،  صدبررسی سير تحوالت تربيت معلم در 

مسیییتمر قرار  هايبازنگريان دسیییتخوش تغييرات و معلم در آموزش و پرورش اير تربيت و تأمين

 شود.می که در زير به اهم آنها اشاره گرفته و نقاط قوت و ضعف قابل توجهی داشته است

  نقاط قوت 
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  ه ش و قانون  1312تصییويب قوانينی مهم مانند قانون تربيت معلم در سییال

  ه.ش 1369خدمت مصوب  متعهدين

 براي تربيت و تأمين معلمان شییهري و  ايجاد و گسییترش سییاختارهاي متعدد

  ش.ه 1381تا  1297عشايري مدارس شهري، روستايی و استثنايی از  روستايی و

  پيش بينی پزشک در اساسنامه دار المعلمين و دار المعلمات در سازمان مراکز

 تربيت معلم 

 در قانون  تأکيد بر تأسییيس مدارس ضییمميه دانشییسییراهاي مقدماتی و عالی

  ه. ش 1312 م مصوبتربيت معل

  صا  دادن صل به خارج و تأکيد بر اخت صويب قانون اعزام مح صد 35ت از  در

  اعزامی در رشته معلمی دانشجويان

  ش براي ارتقا و افزايش اطالعات  .ه 1298انتشیییار مجله اصیییول تعليمات در

  که اکنون به نام فصلنامه تعليم و تربيت منتشر می شود معلمان کشور

 از ساعات درس مراکز تربيت معلم به علوم  درصد قابل توجهی اختصا  دادن

  روانشناسی تربيتی و

  تشیییکيل دادن گروه هماهنگی تربيت معلم با تصیییويب شیییوراي عالی انقالب

  علوم تحقيقات و فناوري در وزارت آموزش و پرورش فرهنگی و وزارت

 سانی وزا مطالعه ضعيت تربيت معلم و تأمين نيروي ان رت آموزش همه جانبه و

صول حاکم  سند ملی آموزش و پرورش و ذکر قلمرو، وظايف، رويکردها و ا و پرورش در 

  ش.ه 1387بر نظام تربيت معلم و تأمين نيروي انسانی در سال 

  ايجاد دانشگاه شهيد رجايی به منظور تربيت و تأمين معلمان فنی و حرفه

  اي

 ش کشییور در تأکيد رياسییت جمهوري در اجالس رؤسییاي آموزش و پرور

بر ضییرورت وجود دانشییگاه مسییتقل تربيت معلم در وزارت  مبنی 1387تابسییتان 

  آموزش و پرورش

  يت معلم در ناسیییی و ترب هاي علوم تربيتی و روانشییی کده  وجود دانشییی

آموزش و پرورش در  کشیییور و بهره مندي معلمان شیییاغل دانشیییگاههاي متفاوت

  گذشته سالهاي

 ت معلم و مراکز عالی فنی و حرفه اي در شوراي تصويب کردن اساسنامه مراکز تربي

سيس مجتمع آموزش عالی پيامبر  ستاي تأ سترش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در را گ

 (.1387)صافی، ه ش 1389 اعظم در سال

 : هاچالش
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سائل تربيت سی م شان معلم برر  و تربيت مورد در اکنون هم پرورش و آموزش وزارت که دهد می ن

 مهمترين که روست روبه متعدد هايچالش و مشکالت با خود کارکنان و معلمان علمی قايارت و تأمين

  : از عبارتند آنها

 مدرک دارندگان اسیییتخدام بر تأکيد و کشیییوري خدمات مديريت قانون تصیییويب  -1

 در دانشییجو پذيرش عدم نتيجه در و پرورش و آموزش وزارت در باالتر و تحصییيلی ليسییانس

  ش ه 1387 سال در معلم تربيت مراکز

سانی منابع آموزش به اي سرمايه نگرش عدم  -2  هاسازمان طرف از پرورش و آموزش ان

  منابع تخصيص و توزيع مبادي و کشور ريزيبرنامه و سياستگذاري مراجع و

 مراجع در تصیییويب عدم و زياد پژوهشیییهاي مکرر، مطالعات متعدد، هايطرح تهيه -3

سب زمينه ايجاد عدم يا ذيربط ستفاده عدم يا آنها، اجراي براي منا  در هاپژوهش هاي داده از ا

 ذيربط مراجع توافق مورد و اجرا قابل مدون، جامع، سياستی نبود نتيجه در و هاسياستگذاري

  پرورش مانند: و آموزش وزارت انسانی نيروي تأمين و معلم تربيت مورد در

 مراکز گسییترش و تربيت اه،جايگ انتخاب، معلم، به مربوط 44 تا 35 اصییول تصییويب 

 جمهوري نظام طرح در معلمان بودن وقت تمام به مربوط 37 اصییل اجراي عدم و معلم تربيت

  ش ه. 1367 مصوب ايران اسالمی

 تربيت ريزي برنامه هماهنگی گروه در معلم تربيت جامع نظام طرح کردن تصیییويب 

 در معلم تربيت نظام طريق از پرورش و آموزش وزارت در معلم پذيرش بر کردن تأکيد و معلم

ستخدام و ش ه 1386 سال  و 1386 سال در ديگر طرق از نياز مورد معلمان گيري کار به و ا

 ه.ش 1387

 صويب سنامه ت سا شگاه ا  در اي حرفه و فنی عالی آموزش مجتمع و اعظم پيامبر دان

  ش ه 1387 سال در فناوري و تحقيقات علوم، وزارت گسترش شوراي

 معلم تربيت مراکز هاي برنامه ودننب آمد روز  

  آنان شغلی نيازهاي با معلمان تحصيالت سطح و اي حرفه هايمهارت تناسب عدم  

 تربيت زمينه در سياستگذاري مراجع درباره ناهماهنگ مقررات و قوانين ايپاره وجود 

 (1387پرورش)همان، و آموزش در معلم تأمين و

  ایران معلم تربیت آینده انداز چشم

صيلی مختلف هاي دوره در آموزي دانش جمعيت افزايش به توجه با ساس بر تح  جمعيت افزايش ا

 کشور تخصصی نيمه و عمومی تعليمات شدن اجباري و عمومی ضرورت و روستاها و شهرها در کشور

 و تربيتی علوم ويژه به بشییري، تجارب و علوم سییريع پيشییرفت به توجه با و متوسییطه دوره پايان تا

سیروان شهاي و شنا سعه و يادگيري - دهی ياد رو  نظام به مربوط تحوالت و آموزش ابزار و فناوري تو
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 گونه بايد ايران معلم تربيت نظام انداز چشم کشور ساله 20 انداز چشم افق در ايران پرورش و آموزش

 باشد اي

 ريزي،برنییامییه عییالی، و عمومی پرورش و آموزش وزارت عنوان بییه مرجع يییک  -1

  .باشد داشته عهده بر را معلم تأمين و تربيت امور اجراي بر نظارت ذاري وسياستگ

 برقراري براي کافی فرصیییت و ورزد اشیییتغال مدارس در وقت تمام صیییورت به معلم -2

 در تدريس بر عالوه بتواند و باشیید داشییته هاخانواده و آموزان دانش با جمعی و فردي ارتباط

 بپردازد. يزن پژوهش امر به افزايیدانش و کالس

 صورت محلی و بومی متقاضيان ميان از امکان حد تا انسانی نيروي جذب و گزينش   -3

  .گيرد

 از فقط معلمی شییغل به اشییتغال معلم، کار بودن تخصییصییی و اي حرفه به توجه با  -4

  .شود انجام معلمی پروانه با گواهينامه داشتن و معلم تربيتنظام طريق

  .گيرد قرار تأکيد مورد معلم تربيت مراکز همجوار مدارس با تجربی مدارس تأسيس  -5

 و معلمی کار به عالقه اعتقادي، و اخالقی و علمی صالحيت براساس معلمان انتخاب  -6

  گيرد صورت روانی و جسمی کامل سالمت

  .گردد وضع معلمان ارتقا و رفاه استخدام، منظور به مناسب، قوانينی  -7

 و گيرد صیییورت الزم تغييرات معلم، تربيت مراکز تشیییکيالتی و اداري سیییاختار در  -8

  .شود استفاده بيشتر آموزش، روش در دکترا تحصيلی مدارک ازدارندگان

سترش با  -9 صيالت سطح معلم، تربيت مراکز گ سانس فوق به معلمان تح  دکتري و لي

  .ارتقايابد

 و عمومی و پايه عمومی، دروس بر عالوه معلم تربيت مراکز درسیییی هاي برنامه در  -10

 دانشیجويان تا شیود ارائه نيز تربيتی دروس از اي مجموعه کارورزي، و آموزي کار تخصیصیی،

 تربيتی، روانشییناسییی تدريس، هاي شییيوه معلمی، فنون با نياز مورد دانش کسییب بر عالوه

شی، طراحی سی ريزي برنامه و کالس مديريت آموز شنا در  تربيت جامع نظام طرح» شوند آ

 (.1386، معلم

 : نتیجه گیری

گرچه اين نهاد  ،ايران نشییانگر اين واقعيت اسییت که بررسییی سییيرتحوالت در قلمرو تربيت معلم در

مورد بازنگري مسییتمر به ويژه در جهت توسییعه کمی قرار گرفته اسییت  تربيتی دسییتخوش تغييرات و

ضمانت ست با ليکن به لحاظ فقدان  سته ا دها و ايجاد تحول در راهبر هاي قانونی، مالی واجرايی نتوان

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 

نگناها نبود فرايند ارزيابی از نتايج و پيشیییرفت مراحل اجرايی طرحهاي اصیییالحی ،با ت ريزي علمی و



 

110 
 

چون کمبود اعتبارات مالی ،نبود اهداف روشن در زمينه گزينش و آماده سازي معلمان و  يهايیونارسا

 مواجه است.و...استخدام آنان 

ست که  با توجه به موارد فوق سيار پيچيده اي ا شگاه فرهنگيان در آينده، دورنماي ب شم انداز دان چ

بل پيش قا هايی غير  هاي ن نداد گاه اول برو بل تصیییور دارد  در ن قا نابراين آموزشبينی و غير   ب

 واختصا   معلمان به مربوط هاي ايجادرشته و وابسته عالی آموزش مراکز ساماندهی نيازمند  وپرورش

دردانشگاهها خصوصا دانشگاههايی مثل تربيت معلم يا تربت مدرس و... می باشد که  ويژه هاي ظرفيت

 را ارتقاء دهد . تامين يا معلمان را نياز به معلم خود

جايی که قرن بيسییت و يکم، قرن اطالعات، ابتکار، مهارت و سییرعت می باشیید، از آناز سییوي ديگر

ها توجه از قبل بر اساس اين اصول باشد و به آن تربنابراين ويژگی هاي معلم نيز در اين قرن بايد افزون

در  با سیییاير نخبگان کشیییور و شیییود مگر اينکه دررقابتمحقق نمیمهم اين بيشیییتري مبذول گرددو

ست و يکم بايد در همه شور اتفاق بيفتد. معلم قرن بي سطح ک شگاههاي مختلف  زمينه   معتبرترين دان

اند. رشته تدريسش، چرا که بسياري از علوم به هم وابسته نهيدر زم ها اطالعات خود را باال ببرد نه فقط

سییت بلکه تربيت و پرورش دينی و رشیید خصییوصییيات علم ني  نهيهدف از تعليم و تربيت تنها در زمو 

 توانند دردانشگاهها وساير دانشجويان نيز تاثير گذارباشند .می اخالقی نيز بسيار مهم است و
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 منابع:

 شوراي عالی انقالب فرهنگی  6/10/90مورخ  704جلسه  ،1390اساسنامه دانشگاه فرهنگيان، 

نا ف بن محمّد أبو أَخْبَرَ ها يوسیییُ بأ نی،االصیییبَ نا األعرابیّ، بن سیییعيد أبو أن يد بن محمّد بکر أبو ث  عُبَ

 بن القَعْقاع عن عَجْالن، بن محمّد أخبرنی محمّد، بن العزيز عبد ثنا منصییور، بن سییعيد ثنا المَرْوَرّوذيّ،

ما(:  )اهلل رسیییول قال: قال هُرَيْرَة، أبی عن صیییالح، أبی عن حکيم، ِأُتَمِّمَ بُعِثْتُ إِنَّ کارِ ل ْأَخْالقِ مَمَ  ؛«ال

 سیییوم، چاپ العلمية، الکتب دار بيروت، ،323   ،10 ج الکبري، السییینن حسیییين، بن احمد بيهقی،

 ق1424

  کالمه من کالم األول الجزء( حديث ترجمه) -147   ،1 ج الغارات، -االحاديث جامع

 )1389) کشوري، خدمات مديريت قانون عالی شوراي دبيرخانه 

سازمان مطالعه وتدوين کتب علوم هارت های آموزش وپرورشم(1374شعبانی ،حسنف،) ،انتشارات 

 انسانی 

  ومربيان اوليا انجمن انتشارات: ،تهرانمعلم سیمای( 1387)،احمد، صافی

 و تعليم فصلنامه ،ایران معاصر وپرورش آموزش در معلم تربیت تحول سیر(1372)احمد، صافی،

 96 شماره تربيت

  تهران دانشگاه انتشارات: تهران ،ایران فرهنگ ختاری( 1355) عيسی، صديق، 

 )1386) معلم تربیت و ای حرفه مهارتهای ارتقا و آموزش دفتر معلم، تربیت جامع نظام طرح

 ،پايانکنون تا دارالفنون از معلم تربیت فلسفه بررسی(  1390)  لطيف سيد ، نژادحسينی عبادي

  معلم تربيت دانشگاه ارشد کارشناسی نامه

( بررسیییی جايگاه انتخاب وتربيتمعلم در سیییاختارتشیییکيالتی وزارت آموزش 1388حی،کيومرث،)فال

 وپرورش ،پژوهشگاه تعليم و تربيت،گروه مديريت ونيروي انسانی  

 شوراي تشکيل قانون) 1386 - 88 (ریزی برنامه و مدیریت سازمان توسعه، چهارم برنامه قانون 

 )1383) پرورش، و آموزش عالی

 کشییورهای در معلم تربیت درسییی برنامه نظام تطبیقی بررسییی،(1387) ذکاوتی و ژادن ماليی

 هفتم ،سال26 ،شماره آموزشی هاي نوآوري ،فصلنامهمالزی و فرانسه ژاپن، انگلستان، ایران،

 

 

های پژوهشی معلمان مدارس ابتدایی، راهنمایی و ی فعالیتبررسی و تحلیل عوامل بازدارنده

 نجانمتوسطه شهرستان ز

 *رسول جان نثار کهنه شهری
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 حسین احمدی مقدم**چکيده:                                                                            

                                                                                                     

هاي پژوهشی معلمان مدارس شهرستان زنجان در ي فعاليتامل بازدارندهدر اين پژوهش متغيرها و عو

آيا متغيرهاي  -2هاي پژوهشی معلمان کدامند؟ متغيرهاي بازدارنده فعاليت -1قالب دو سوال پژوهشی: 

بندي کرد؟ مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماري توان دستههاي پژوهشی معلمان را میبازدارنده فعاليت

کليه معلمان زن و مرد شاغل در مدارس ابتدايی، راهنمايی متوسطه و پيش دانشگاهی شهر زنجان شامل 

 200بود. در اين پژوهش بيش از ده درصد کل جامعه )  1396-1397نفر ( در سال تحصيلی  1880) 

نه اي به عنوان نمونفر ( به تفکيک دوره تحصيلی و جنسيت و با استفاده از روش نمونه گيري خوشه

هاي پژوهشی معلمان از ي فعاليتانتخاب شدند. براي شناسايی و تحليل متغيرها و عوامل بازدارنده

 Kasiserهاي از روش تحليل عوامل، آزمون پرسشنامه محقق ساخته شد. براي تجزيه و تحليل يافته

– Meyer Olkin آزمون ،Bartletts Test  راساس ، استفاده شد. ببار عاملی چرخشی واريمکسو

ترين ها باروش واريماکس پس از چرخش، يازده متغير به عنوان مهمتجزيه و تحليل پاسخ آزمودنی

. سطح تحصيالت 1هاي پژوهشی معلمان به شرح ذيل مشخص شدند: ي فعاليتمتغيرهاي بازدارنده

هاي . عدم آشنايی معلمان با روش3. ضعف دانش پايه و عدم تسلط به موضوعات درسی، 2معلمان، 

. ضعف اطالع رسانی در زمينه تحقيق و 5هاي تحقيقاتی، . عدم آشنايی معلمان از بودجه4تحقيق، 

. 8. مقررات دست و پا گير پژوهش، 7. عدم استفاده از نتايج تحقيقات در آموزش و پرورش، 6پژوهش، 

معلمان و ساير . بی عدالتی و تبعيض بين 8بی تفاوتی و عدم توجه مديران مدارس نسبت به پژوهش، 

 کارکنان هم سطح.

 معلمان، زنجان، دانش، آزادي، بی عدالتی. :هاکلیدواژه

 * دآنش آموخته روانشناسی تربيتی،مدرس دانشگاه فرهنگيان

 * *کارشناسی علوم تربيتی، اداره آموزش و پرورش شهرستان ماهنشان، زنجان، ايران، ) نويسنده مسئول(.

)@gmail.com817hosseinahmadi)  :(.09195249845) شماره تماس 

 

 :مقدمه

توسعه يا انديشه پيشرفت و تحول در جهت بهسازي فردي و اجتماعی، قدمتی به طول تاريخ بشر دارد.  

اتب بيشتر و ي دوم قرن بيستم، به مردانشمندان معاصر معتقدند که توسعه و پيشرفت علوم در نيمه

اند. تصور تر از پيشرفتی است که کليه علوم از بدو پيدايش تا پايان نيمه اول قرن بيستم داشتهجامع

mailto:hosseinahmadi817@gmail.com)
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آور و که در چنين مدت زمان کوتاهی، علوم  بشري تا اين حد پيشرفته کرده باشند، کمی تعجباين

لمی نيز، قدمتش زياد نيست، مشکل می نمايد، ولی اگر توجه شود که استفاده از روش صحيح پذيرش ع

توان به سادگی قبول کرد که توسعه و پيشرفت سريع علمی، صرفا مرهون و مديون اين حقيقت را می

 (.40،   1391هاي دقيق علمی بوده است) رنجبريان، به کارگيري روش

اي رويارويی با جا که نظام تعليم و تربيت پيشرفته به دنبال آماده نمودن دانش آموزان امروزه براز آن

دانند که ديگر ي جهان است. معلمان و مربيان اين نظام به خوبی میهاي بزرگ و کوچک آيندهچالش

هاي درسی و پژوهشگران دروس به پايان رسيده است  نقش سنتی آنان، به عنوان توضيح دهندگان کتاب

ی همانند: تفکر و خالق، قدرت حل هاي زندگو نسل آينده از آنان انتظار دارد تا تدوين کنندگان مهارت

گونه به کارهاي آموزان را آنمسأله، تفکر و انتقادي، افزايش توان جامعه پذيري و نظاير آن باشند و دانش

خالق و مولد سوق دهند که خود بتوانند راه خويش را در محيط پر فراز و نشيب آينده پيدا کنند. 

در تربيت افراد مولد در علوم و تکنولوژي، مويد و دشواري  گستردگی و ناکارآمدي نظام آموزش و پرورش

هاي قديمی و ناکارآمدي فراوان و جوامع در فرايند علمی شدن آموزش و پرورش بوده و به کار بستن روش

نظام آموزش و پرورش در تربيت افراد مولد در علوم و تکنولوژي، مويد دشواري فراوان جوامع در فرايند 

هاي قديمی و نا کارآمد سبب تشديد کاهش و پرورش بوده و به کار بستن روش علمی شدن آموزش

شود. براي ها و انطباق کودکان و نوجوانان با محيط هاي به شدت متغير آينده میها، توانايیبروز قابليت

اي هرفع موانع موجود و راهکارهاي و دست يابی به توسعه پايدار، استفاده  و بکارگيري نتايج پژوهش

آموزي سازد. زيرا دانشمفيد، سازنده، و مربوط به حوزه تعليم و تربيت را ضروري  و اجتناب ناپذير می

هاي ، که معلم او با استفاده از فنون و تکنيکهاي موجود سربلند بيرون بيايدقادر خواهد بود با چالش

 (.6،   1386آقازاده، )هاي زندگی در جامعه امروزي آشنا باشد جديد تدريس، پژوهش و مهارت

هاي تدريس آشنايی داشته براي يک معلم اين کافی نخواهد بود که فقط با قلمرو مسايل تربيتی و شيوه

باشد، خصوصا در موقعی که در فرايند آموزش معلم به قلمرو ديگري از دانش مرتبط با تدريس به نام 

مندي از امتيازات استفاده از دستاوردهاي با بهرهپژوهش آموزشی آشنايی داشته باشد و بتواند نياز خود را 

هاي مربوط به تدريس، استفاده پژوهشی مرتفع سازد. بنابراين در مسير آموزش و رويارويی با دشواري

 گردد.از فرايند پژوهش توسط معلمان اجتناب ناپذير می

سه محور با پژوهش ارتباط  اي که بر عهده دارد ازچه گذشت، معلم با توجه به نقش و وظيفهبنابر آن

معلم در حوزة وظايف خود در نقش تدريس روش پژوهش و مطالعة علمی به دانش آموزان  -1دارد: 

يادگيري فعال و مسأله  –هاي ياد دهی ظاهر می شود. در اين نقش وظيفه دارد به بهره گيري از روش

آموزان ايجاد و علمی را در دانش – محور ) همانند راهبردهاي شناختی و فرا شناختی(، بينش پژوهشی

در محور  – 2تقويت کند و از اين طريق باعث رشد و تقويت بينش و فرهنگ پژوهش در جامعه گردد. 
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دوم، معلم از محور سوم ارتباط معلم با پژوهش، ايفاي نقش پژوهشگري توسط وي است. يعنی، معلم 

گيرد و تدريس از فعاليت پژوهشی کمک می در مواجهه با مسايل آموزشی که فراروي تدريس هستند،

برد. در اين محور معلم قادر است در يک زمان نسبتا خود را متناسب با اهداف و انتظارات به پيش می

 (.65-48، صص1390کاظمی، ، بهرة الزم را براي حل مسأله مورد نظر خود ببرد)محدود

 طرح مسأله 

شر در آغاز هزارة سوم، اهميت دادن به فرآيند پژوهش و ترين عامل پيشرفت و توفيق فزآينده  بمهم

هاي مختلف دانش و تکنولوژي است. با اين همه در ها در عرصهها و نتايج پژوهشاستفاده از يافته

بسياري از کشورها، از جمله ايران، نگرانی هاي قابل توجهی در زمينه عدم ارتباط مناسب ميان پژوهش 

ختلف به ويژه تعليم و تربيت وجود دارد. از يک سو محققان از عدم توجه به هاي مو تصميمات در حوزه

ريزان به نارسا ها در فرآيند تصميم سازي دارند و از سوي ديگر تصميم گيرندگان و برنامهنتايج پژوهش

کنند. اين واقعيتی غير قابل ها در هنگام تصميم گيري تأکيد میبودن و يا در دسترس نبودن پژوهش

کار است که، گسترش امر آموزش و پرورش قبل از هر چيز به مجريانی آگاه و آزموده نياز دارد که با ان

فرهنگ و تمدن ايران و نيز و با مقتضيات عصر حاضر و با نيازهاي حال و آينده کشور آشنايی کافی 

اگر تربيت را فراهم ترين بازيگران صحنه تعليم و تربيت هستند. ترين و بزرگداشته باشند. معلمان مهم

کردن زمينه بالندگی، بر کشيدن و متعادل آدمی بدانيم و هدف از آن را فعليت بخشيدن به  استعدادهاي 

هاي آدمی را خود ها در جهت کمال و قرب الهی در نظر داشته باشيم، اگر از جمله ويژگیبالقوه انسان

گري بدانند، اين معلمان و باالخره انتخاب گريآگاهی را خود آگاهی، کمال گرايی، آفرينندگی، صنعت

گيري توانند با بهرههاي اساسی آدمی نقش موثري دارند. معلمان میبوده و هستند که در تحقق مشخصه

از هنر، علم، تجربه، ايمان به کار و عشق به معلم، انگشتان و مغزهاي کودکان و نوجوانان را در فرايند 

هاي تربيت شده، عالم و محقق، متخصص، هاي خام به انسانانسان يادگيري قيمتی سازند و –دهی 

هاي پژوهشی. يکی از شود جز با گسترش فعاليتمؤمن و هنرمند تبديل کنند. اين امر ميسر نمی

هاي پژوهشی معلمان مشکالت اساسی که امروز نظام آموزشی به آن مبتال است کمرنگ بودن فعاليت

وپرورش چيست؟ معلمان چرا به دنبال کشف حقايق موجود در آموزشاست. به راستی علت اين ضعف 

اي که امروز با سرعتی فراتر از نور به سمت تکنولوژي و پيشرفته و توسعه هاي جديد در جامعهو واقعيت

ي معلمان به پژوهش  جا که، عدم عالقهرود نيستند؟ علت اين پژوهش گريزي چيست؟ از آنپيش می

ي جامعه است. لذا بايد به دنبال کشف مواردي باشيم که اين ضعف عميق در جامعه مساوي با رکود در

شود، مواردي که الزم است مورد آموزش و پرورش ايجاد کرده و مانع گرايش معلمان به پژوهش می

ارزيابی و بازنگري، قرار گيرد تا راهکارهاي جذب معلمان به پژوهش شناخته شود. اين مسئله يعنی عدم 

قبال معلمان از پژوهش در شهرستان زنجان که پتانسيل بسيار قوي از نظر نيروي انسانی توانمند است
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هاي محقق و يکی از مسائل بسيار مهم و مورد براي اين مهم دارد، کامال مشهود است، لذا يکی از دغدغه

 توجه مسئوالن

-ي فعاليتوامل و موانع بازدارندهاندرکاران تعليم و تربيت در اين شهرستان، بررسی و تحليل، عو دست

 هاي پژوهشی معلمان است.

 اهداف پژوهش 

هاي پژوهشی معلمان ي فعاليتبررسی حاضر ناظر بر شناسايی و تحليل متغيرها و عوامل بازدارنده

مدارس شهرستان زنجان، جهت دستيابی به راهکارهاي مناسب در راستاي اصالح و بهبود پژوهش در 

هاي باشد. اهداف ديگر پژوهش عبارتنداز: شناسايی متغيرهاي بازدارنده فعاليتجامعه معلمان می

 هاي پژوهشی معلمان.روايی و پايايی عوامل بازدارنده فعاليتپژوهشی معلمان، تعيين

 سؤاالت پژوهشی

 سؤاالت مورد مطالعه در اين پژوهش عبارتنداز :

 کدامند؟ هاي پژوهشی معلمانمتغيرهاي بازدارنده فعاليت – 1

 بندي کرد؟توان دستههاي پژوهشی معلمان را میآيا متغيرهاي بازدارنده فعاليت – 2

 متغیرهای پژوهشی:

 هاي پژوهشی معلمان، جنسيت، مقطع آموزشی، تحصيالت.ي فعاليتعوامل بازدارنده

 بازنگری تحقیقات پیشین 

هاي پژوهشی معلمان در ايران صورت -ليتگرچه تحقيقات قابل توجهی در ارتباط با عوامل بازدارنده فعا

اند، اما محققين و صاحب نظران به طور کلی ، نگرفت هو يا حداقل براي محقق قابل دسترسی نبوده

شود. دکتر ها اشاره میمسئله تحقيق در ايران را مورد توجه قراردادند که در ادامه به نتايج برخی از آن

چاپ شده است و به لحاظ ارزش تاريخی آن،  1347له در سال اي ) اين مقاسيد حسين نصر در مقاله

 قابل توجه است. با عنوان عوامل مؤثر در علم و پژوهش در ايران به شرح ذيل بيان کردند : 

توجه نکردن به وضع حقوقی محققان : در قوانين استخدامی کشور جايگاه و حقوق مشخصی براي  – 1

 محققان معين نشده است؛
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کردن به وضع محققان از لحاظ اجتماعی: افراد جامعه ... براي محققانی که به علوم جديد توجه ن  – 2

پردازند ارزش اجتماعی قائل نيستند زيرا اکثر مردم از غرب و تمدن آن فقط ظواهر و جنبه مادي و می

 اند؛اند و به علوم جديد آن توجه نکردهرفاهی آن را گرفته

علوم جديد: بعد از رنسانس نيز شعار علم براي علم، متحرک دانشمندان  نبود محرک براي پژوهش در – 3

 ها هيچگاه امري براي نفس خودش دنبال نشده است؛غربی بوده است. ولی در فرهنگ ايرانی

هاي علمی : هنوز معيار مشخصی براي سنجش دقيق پژوهش نبود معياري براي سنجش پژوهش – 4

 شود؛يک پژوهش خوب و يک ترجمه يا اقتباس فرقی گذاشته نمی ها علمی وجود ندارد و هنوز، بين

 نبود يک برنامه جامع علمی پژوهشی؛ – 5

 ها؛فقدان آمار دقيق و آمارشناسان متخصص در امر پژوهش – 6

 توجه نکردن موسسات خصوصی به امر پژوهش؛ – 7

 مهاجرت نخبگان به خارج؛ – 8

ها علمی وجود ندارد، کتابخانه هاي مجهزي براي پژوهش مشکالت مربوط به کتابخانه: در ايران – 9

ها، خانه هاي موجود هم با مشکالت مختلفی روبرو هستند. کم بودن بودجه کتابخانهعالوه بر آن کتاب

خانه ها که مانع استفاده محققين شناس و متخصص، و وجود قوانين نادرست در کتابکمبود افراد کتاب

 شود؛ها میاز کتاب

تدوين نشدن اصطالحات علمی: با وجود اينکه زبان غنی فارسی استعداد توسعه و بسط دارد،  – 10

 1هنوز توجه به تدوين اصطالحات علمی در اين زبان نشده است و لغات به همان شکل خارجی خود 

گيرند. امروزه، احتياج به تدوين اصطالحات صحيح طبق اصول زبان فارسی و مورد استفاده قرار می

 شود؛ارزيابی اصطالحات موجود و تدوين فرهنگ هاي علمی احساس می

 هاي آموزشی؛بی توجهی به علم و پژوهش در سيستم – 11

ي آن: در ايران اگرچه گاهی مبالغ زيادي براي ريزي صحيح دربارهکمبود بودجه و عدم برنامه – 12

علت نبود برنامه صحيح و افراد با  يابد، ولی اوال مقداري از آن بههاي اختصا  می-مخارج پژوهش

يابد و هاي متعدد و مختلفی اختصا  میشود و ثانيا، اين بودجه به رشتهصالحيت، بهبود مصرف می

شود که از عمق پژوهش کاسته شود و ما نتوانيم در رشته خاصی به عمق ها باعث میاين تعدد رشته

 (.42  ،1380خوراسگانی،  انیربمطلب و نتيجه مورد نظر و مطلوب دست پيدا کنيم)
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هاي کليدي در توليد علم و توسعة ها و انگيزشاي با عنوان چالش( در مقاله 1385زاده ) حسن

 پژوهشگري و کار بست توليدات علمی را به پنچ مقوله تقسيم بندي کردند :

عدم وجود  هاي علمی پژوهشگران،ها و موانع سازمانی: مانند شک و ترديد در صالحيتچالش – 1

 مديريت پژوهشی مناسب، کمبود نيروهاي تخصصی در مراکز دانشگاهی و علمی، و ...

ها و موانع روش شناختی: مانند پايين بودن کيفيت روش شناختی پژوهش، سطحی نگري چالش – 2

ش ها، بها دادن به آموزش و کم توجهی به پژوهش، و تقليد نسنجيده از مبانی و ساختار و رودر پژوهش

 رسد و ...هايی که در مجالت غربی به چاپ میپژوهش

ها و موانع ارتباطی : مانند وجود شکاف نگرشی و ارتباطی بين مراکز پژوهشی و پژوهشگران، چالش – 4

 فقدان نظام اطالع رسانی مناسب، ارتباط ضعيف بين مراکز علمی و دانشگاهی، و...

ها هاي در جامعه، عدم همخوانی يافتهسوخ فرهنگ پژوهشها و موانع اجتماعی: مانند عدم رچالش – 5

اجتماعی، بی توجهی يا کم توجهی به نيازها و  –هاي فرهنگی و توليدات علمی و پژوهشی با ارزش

 (. 5،  1389اي و ... )شمسايی گل سفيدي،هاي ملی و منطقهاولويت

هاي کشاورزي کشور را، دانشکدهپژوهشی امضاي هيئت علمی  –عوامل بازدارنده و تنگناهاي علمی 

مند شدن از فرصت مطالعاتی، کمبود مواد وجود موانع براي شرکت در سمينارهاي خارج، مشکل بهره

 مصرفی مورد لزوم در پژوهش بيان کردند.

در بررسی نگرش اعضاي هيئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان در خصو  موانع پيشرفت فعاليت  – 1

است که : فراهم نبودن امکانات مالی و اداري و تسهيالت کافی و عدم دانش  هاي پژوهشی آورده شده

ريزي صحيح باعث کم توجهی اساتيد هاي پژوهشی علمی و به طور کلی عدم برنامهکافی در مورد روش

 (.74،  1390نسبت به امر پژوهش می گردد)بکرانی، 

شناسی هاي جامعههشی، اساتيد رشتههاي پژودر بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر فعاليت– 2

هاي پژوهشی و متغيرهاي مستقل مورد مطالعه يعنی هاي تهران نشان داده شده که: بين فعاليتدانشگاه

رتبه علمی، پاداش، احساس آزادي، وضعيت اقتصادي، سابقه علمی، ميزان اشتغال به کار اجرايی، مقطع 

بت به نابرابري درون جامعه علمی و بيرون جامعه تدريس، ميزان ساعات تدريس، نگرش معلمان نس

 (.10،  1380علمی، همبستگی وجود دارد) رازقی، 

هاي علوم انسانی آموزشی به پژوهش دانشگاه تربيت در بررسی علل عدم گرايش استادان رشته – 3

ه مثبت هاي پژوهشی و سطح  تحصيالت استادان رابطمعلم نشان داده شده که ميان گرايش به فعاليت

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 

ها با عدم آشنايی آننبودن در انجام کارهاي پژوهشی، بی اعتنايی جامعه به انجام کارهاي پژوهشی، 

روش ها و ابزار پژوهش، تفاوت فاحش ميان حق التدريس و حق پژوهش، عدم تأمين بودجه و نبود 

ها، بی تفاوتی مديران نسبت به اين امر، اشتغال بيش ار فضاي مناسب و آزادي عمل در اجراي پژوهش

پژوهش در موضوعات انسانی حد اساتيد، نگرش دانشگاه به پژوهش به عنوان امر جانبی، و دشواري 

 (.17،   1385است)نوروزيان، 

هاي دانشگاه نتايج بررسی مشکالت  موجود در انجام پژوهش از نظر اعضاء هيئت علمی دانشکده – 4

اي و حاکی از آن بود که: مشکالت آزمايشگاهی و کارگاهی و کتابخانه 1369علوم پزشکی ايران، سال 

يک نظام متمرکز پژوهش هاي و شناخت ناکافی مديران از مشکالت  مشکالت فردي پژوهشگر و نبودن

 (.10،   1389پژوهش را در اولويت قرار داده بودند) بهرامی، 

بررسی مشکالت پژوهش در رشته هاي علوم انسانی از ديدگاه اساتيد دانشکده هاي علوم انسانی  – 5

نيت شغلی و رفاه اقتصاد کافی، کمبود ، فراهم نبودن ام1370و  1369هاي دانشگاه اصفهان در سال

ها انسانی، فقدان مراکز پژوهش هاي فعال بودجه پژوهش و نارسايی در تخصيص آن در پژوهش

هاي اي و مشکالت فردي پژوهشگر و نبودن يک نظام متمرکز پژوهشآزمايشگاهی و کارگاهی و کتابخانه

 قرار داده بودند)همان منبع(. و شناخت ناکافی مديران از مشکالت پژوهش را در اولويت

هاي علوم انسانی هاي علوم انسانی از ديدگاه اساتيد دانشکدهبررسی مشکالت پژوهش در رشته  - 6

هاي ، فراهم نبودن امنيت شغلی  و رفاه فقدان مراکز پژوهش1370و  1369هاي دانشگاه اصفهان در سال

 يد اساتيد قرار گرفت)همان منبع(.ها انسانی مورد تأيبه عنوان مشکالت اساسی پژوهش

در مورد راهبردهاي ايجاد روحيه پژوهشی در مديران و معلمان استان هاي صورت گرفتهدر بررسی– 7

درصد فراهم نموده  75/7درصد، توسعه و ترويج فرهنگ پژوهش،  9/69لرستان نتيجه گرفته شده که : 

درصد، تشويق و ترغيب پژوهشگران و ارج  76/9درصد، آموزش فنون پژوهش،  75امکانات پژوهشی، 

درصد پاسخ گويان معتقدند بين راه  6/74درصد رفع موانع پژوهشی و  70/6نهادن به تالش هاي آنان، 

هاي اطالعاتی در استان و ايجاد روحيه پژوهشی در مديران و معلمان رابطه وجود دارد)همان اندازي بانک

 منبع(.

هاي پژوهشی پرداخته شده م عالقه معلمان منطقه زرين شهر به فعاليتدر پژوهشی به بررسی علل عد  

 هاي پژوهشی حاکی از اين است که :است. يافته
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معلمانی که داراي تحصيالت بااليی هستند، نسبت به ديگر معلمان داراي قدرت و توانايی علمی  – 1

 ها دارند؛بيشتري بوده و در نتيجه تمايل بيشتري به انجام پژوهش

اي بين دوره تحصيلی که معلمان در آن مشغول به خدمت هستند با ميزان تمايل گونه رابطههيچ – 2

 ها به فعاليت هاي پژوهشی شده است؛آن

 هاي پژوهشی شده است؛ها به فعاليتعدم آشنايی معلمان با روش پژوهش باعث تمايل آن – 3

در افزايش تمايل آنان به فعاليت هاي هاي باز آموزي و ضمن خدمت شرکت معلمان در دوره –4 

 پژوهشی تأثير دارد؛

ها و کمبود  امکانات مالی باعث کاهش تمايل معلمان به فراهم نبودن بودجه کافی براي پژوهش  - 5

 دهد؛ها را به فعاليت هاي غير درسی سوق میفعاليت هاي پژوهشی شده و آن

هاي پژوهشی باعث افزايش عالقه معلمان به فعاليتپرورش  ووجود شبکه اطالع رسانی در آموزش – 6

 شود؛می

اي، عدم تبليغات ها و مراکز پژوهشی منطقههاي، کمبود سازمانپژوهش –فراهم نبودن جو علمی  – 7

 شود؛هاي پژوهشی میها و مجالت پژوهشی باعث افزايش عالقه معلمان به فعاليتالزم، کمبود کتابخانه

اي عدم تبليغات ها و مراکز پژوهش منطقههاي، کمبود سازمانپژوهش –علمی فراهم نبودن جو  – 8

 هاي پژوهشی شده است؛الزم، کمبود کتابخانه ها و مجالت پژوهشی باعث کاهش تمايل به فعاليت

 هاي پژوهشی وجود ندارد؛گونه رابطه معناداري بين جنسيت و عالقه معلمان به فعاليتهيچ – 8

هاي پرورش تمايل معلمان را به فعاليتونظران و خبرگان واقعی در آموزشحبشرکت فعال صا – 9

ها و اعضاي هيئت علمی دهد. همچنين کمبود کادر کمکی، عدم همکاري دانشگاهپژوهشی افزايش می

 هاي پژوهشی شده است؛ها با محققان آموزش و پرورش باعث کاهش تمايل معلمان به فعاليتآن

يازهاي معلمان، عدم تشويق الزم و کافی آنها از سوي آموزش و پرورش، عدم وجود عدم ارضاء ن – 10

مقررات الزم براي دادن امتيازات شغلی به محققان و عدم قدردانی از پژوهشگران و به طور کلی، عدم 

 هاي پژوهشی شده است؛رضايت شغلی باعث کاهش تمايل معلمان به فعاليت

ر نتيجه داشتن فرصت بيشتر باعث تمايل و روحيه پژوهشی بيشتر تک شغلی بودن معلمان و د – 11

 (.70،  1385شود )شمس مورکانی، نسبت به معلمانی که داراي تعدد مشاغل هستند، می

 روش تحقیق 
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علمان از هاي پژوهشی مدر اين تحقيق جهت شناسايی متغيرها و دسته بندي عوامل بازدارنده فعاليت 

ز متغيرها ها از طريق همبستگی بين هر يک اه شده است. در اين روش، عاملروش تحليل عوامل استفاد

 شود.شود، تعريف میکه وزن عاملی ناميده می

مؤلفه تجزيه شود  nتواند به ، هر متغيري می )pcهاي اصلی ) ( در روش تحليل مؤلفه 1991، 1) کالين

اي دستور تحليل عاملی بايد از طريق و پيش بينی دقيقی از اين مؤلفه به عمل آورد. قبل از اجر

( مشخص کرد که آيا تحليل عاملی روي پاسخ هاي  (kaiser – Meyer – Olkin   KMOآزمون

پايين تر از حد  KMOجمع آوري شده از صفت مورد اندازه گيري قابل اجرا می باشد؟ اگر ضريب 

نشانگر کفايت نمونه گيري به  KMOگيرد. مشخص باشد، اجراي تحليلی عاملی نورد تاييد قرار نمی

بايست قبل منظور بررسی وضعيت همبستگی بين زوج متغيرها می باشد. دومين آزمون تاييدي که می

 Bartletts Test (BTS) 2از اجراي دستور تحليل عاملی به کار گرفته شود، آزمون کرويت بارتلت

غيرها با هم همبسته باشند. به است. يکی از مفروضه هاي اساسی در تحليل عاملی اين است که مت

عبارت ديگر بين متغيرها بايد همبستگی وجود داشته باشد. اگر متغيرها مستقل از يکديگر باشند 

در صورتی که فرضيه صفر  BtoSبکارگيري مدل تحليلی عاملی مناسب نيست. با استفاده از آزمون 

توجيه است. پس از تأييد اجراي مدل مورد آزمايش قرارگرفت و رد شد، بکارگيري مدل تحليلی قابل 

هاي تهيه شده در چند ، مجموعه آيتم3تحليلی عاملی، از طريق اجراي بار عاملی چرخشی واريمکس

ها را از لحاظ تفسيرهاي روان شناختی ترين هدف در چرخش عاملعامل دسته بندي می گردد. عمده

هاي گذاري عاملمراحل تحليل عوامل ، نام ترينبه سادگی بتوان مورد تفسير قرار داد. يکی از مهم

هاي يک عامل و استخراجی است. نامگذاري عوامل استخراجی تحت تأثير دو عامل بررسی فنی ماده

باشد. در مدل تحليل عاملی هر ماده به عنوان يک متغير هاي عامل میاصول روانشناختی حاکم بر ماده

اند از طريق وزن عاملی نشان داده ی که در آن قرار گرفتهاست که ميزان رابطه بين آن متغير با عامل

 (. 16،   1385شود) عبادي، می

 جامعه آماری 

يی، راهنمايی جامعه آماري مورد مطالعه در اين تحقيق شامل کليه معلمان زن و مرد که در مدارس ابتدا

عداد مت بودند که تمشغول به خد 1395 – 96متوسطه و پيش دانشگاهی شهر زنجان در سال تحصيلی 

 نفر می باشند. 1880ها آن

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

 جنسیت  

 

 مقطع آموزشی

 

 جمع مرد زن

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 % 30/ 4 572 % 4/15 289 %15 283 ابتدايی

 % 3/29 551 % 8/14 278 % 5/14 273 راهنمايی

 % 40/ 3 757 % 3/19 364 % 21 393 متوسطه نظري

 % 100 1880 % 5/49 931 % 5/50 949 جمع

 

 

 نمونه و روش نمونه گیری 

( تعداد  1928)  1در اين پژوهش با توجه به استفاده از روش تحليل عوامل بر اساس قاعده ) ثرندايک

نفر ( به تفکيک دوره  200کل جامعه )  ( بيش از ده درصد  N=  10گيري در هاي مقياس اندازهمؤلفه

 اند.اي به عنوان نمونه انتخاب شدهگيري خوشهتحصيلی و جنسيت و با استفاده از روش نمونه

                                                            
1 Srndayk 



 

122 
 

 

 

 

 

 

 

 نمونه مورد تحقيق بر اساس جنسيت و مقطع آموزشی 

 جنسیت             

 

 مقطع

 آموزشی 

 ابتدايی

 جمع مرد زن

 درصد وانیفرا درصد فراوانی درصد فراوانی

28 14 % 27 5/13 % 55 5/27 % 

 % 25 50 % 13 24 % 13 26 راهنمايی

 % 5/47 95 % 5/22 47 % 24 48 متوسطه نظري

 % 100 200 % 49 98 % 51 102 جمع

 

 ابزار تحقیق  

هاي پژوهشی معلمان از ي فعاليتدر اين تحقيق براي شناسايی و تحليل متغيرها و عوامل بازدارنده

ي محقق ساخته استفاده شد. براي تهيه پرسشنامه ابتدا يک سوال باز با عنوان چه عواملی شنامهپرس

ترين نفر از معلمان داده شده سپس عباراتی که بيش 80شود؟ به تعداد مانع فعاليت پژوهشی معلمان می

هاي مناسب را ويهنفر از اساتيد دانشگاه گذاشته شد تا گ 12فراوانی را داشتند انتخاب و در اختيار 

عبارتی که بر اساس روش مقياس ليکرت در درجه ) خيلی کم، کم،  20انتخاب کنند. سپس مقياس 

نفر از  30تنظيم شده بود به تعداد  5و4و3و2و1متوسط، زياد، خيلی زياد ( با ارزش هر درجه به ترتيب 

نفر قرار  30ر اختيار همان گويی دنامه جهت پاسخمعلمان داده شد و بعد از سه هفته مجددا پرسش
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مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. ضريب آلفاي کرانباخ کل   SPSSگرفت و نتايج با استفاده از بسته آمار

 دار است.معنی  p/ است که در سطح .../ 868آزمون 

ضريب آلفاي کرانباخ در مرحله باز آزمايی 

 مقياس

ضريب آلفاي کرانباخ در مرحله اجراي نهايی 

 سمقيا

868 / 563 / 

 

  

 ضريب آلفاي مرانباخ مرحله باز آزمايی و ضريب آلفاي کرانباخ در مرحله اجراي نهايی     

ضريب آلفاي کرانباخ در  متغيرها

 مرحله باز آزمايی

آلفاي کرانباخ مرحله 

 اجرا

مشغول بودن معلمان در رشته تحصيلی 

 غير تخصصی خود 

867/ 539/ 

يلی( سطح تحصيالت ) مدرک تحص

 معلمان 

864/ 539/ 

 /543 / 854 هاي تحقيقعدم آشنايی معلمان با روش

-گی و فقدان نگرش آيندهابتال به روزمره

 نگري معلمان 

863/ 564 

عدم آگاهی معلمان از بودجه هاي 

 تحقيقاتی

858 / 548/ 

 /543 /861 چند شغله بودن معلمان

ضعف ارتباط معلمان با دنياي پويايی علم 

 ناوريو ف

860 / 542 / 

عدم دسترسی به منابع و امکانات پژوهشی 

 ) تجهيزات و ...(

866 / 561 / 

 /561 /868 درسی در طول هفتهفشردگی برنامه
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ضعف اطالع رسانی در زمينه تحقيق و 

 پژوهش

861/ 540 / 

عدم استفاده از نتايج تحقيقات در آموزش 

 و پرورش

858/ 545 

 542 /862 وهشمقررات دست و پاگير پژ

عدم اختصا  امتيازات ويژه به معلمان 

 پژوهنده

865/ 591 

بی تفاوتی و عدم توجه مديران مدارس 

 نسبت به پژوهش

859/ 544 

بی عدالتی و تبعيض بين معلمان و ساير 

 کارکنان هم سطح

867/ 533/ 

عدم احساس آزادي عمل در تحقيقات و 

 ترس از پيامدها

860/ 540/ 

جامعه به کار پژوهش و نبود  بی اعتنايی

 فرهنگ پژوهش

862/ 564/ 

 روش اجرا 

آوري اطالعات ابتدا مجوز الزم جهت اجراي مقياس از معاونت آموزشی و حراست اداره براي جمع

پرورش شهر زنجان دريافت شد. سپس محقق شخصا به مدارس مراجعه و با هماهنگی مديريت وآموزش

پژوهش، هدف از تحقيق و چگونگی پاسخگويی به سؤاالت را براي معلمان  مدرسه و انتخاب معلمان مورد

توضيح داده شده، سپس پرسشنامه تحقيق توزيع و بعد از تکميل جهت تنظيم، طبقه بندي و استخراج 

 آوري گرديد.اطالعات جمع

 نتایج تحقیق 

وهشی معلمان کدامند؟ بر هاي پژي فعاليتمتغيرهاي بازدارنده(: »  1در اين بررسی سؤال پژوهشی ) 

/ ( به دست آمد. بنابراين  717برابر با )  KMOها مقدار آزمون -اساس تجزيه و تحليل پاسخ آزمودنی

( به بررسی  BTOSهاي پژوهشی براي تحليل عوامل بسندگی الزم برخوردار بوده است. از طريق ) داده

 0/ 000 1( است که در سطح  776برابر )  زيربناي تحليل عاملی پرداخته شد و چون مقدار اين آزمون

>p  هاي پرسشنامه در جامعه برابر صفر است، -معنادار است. پس فرن ماتريس همبستگی بين آيتم
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اي با متغيرهاي شود که ماتريس همبستگی مشاهده شده متعلق به جامعهشود و نتيجه گرفته میرد می

ر اين پژوهش مورد تاييد است. با روش واريماکس همبسته است بنابراين به کارگيري تحليل عامل د

پس از چرخش، نه متغير از بيست متغير مورد بررسی بار عاملی حد نصاب را کسب نکرده بنابراين حذف 

هاي پژوهشی معلمان به ترين متغيرهاي بازدارنده فعاليتشدند و در نهايت، يازده متغير به عنوان مهم

 شرح جدول ذيل مشخص شدند .

 بار عاملی ير هامتغ

 سطح تحصيالت ) مدرک تحصيلی( معلمان -

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

 هاي تحقيقاتی-عدم آشنايی معلمان از بودجه -

 ضعف اطالع رسانی در زمينه تحقيق و پژوهش -

 عدم استفاده از نتايج تحقيقات در آموزش و پرورش -

 مقررات دست و پاگير پژوهش -

 فاوتی و عدم توجه مديران مدارس نسبت به پژوهشبی ت -

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

 پايين بودن منزلت اجتماعی معلمان -

 عدم آزادي عمل در اجراي تحقيقات و ترس از پيامدها -

 

599/0 

755/0 

516/0 

677/0 

809/0 

668/0 

524/0 

759 /0 

804/0 

637/0 

توان دسته هاي پژوهشی معلمان را می( آيا متغيرهاي بازدارنده فعاليت 2شی ) در بررسی سؤال پژوه

ها با روش تحليل عناصر اصلی و روش چرخش متعامد محورها از نوع بندي کرد؟ تحليل عوامل داده

فرهنگی با  –واريماکس منجر به استخراج سه عامل اساسی گرديد. که به ترتيب عامل اول، اجتماعی 

( و عامل سوم فردي با ارزش  844345/1(، عامل دوم سازمانی با ارزش ويژه )  902842/1)  ارزش ويژه

 ( نام گذاري شدند . 395315/1ويژه ) 

 هاي پژوهشی کل معلمان زن و مرد  مورد تحقيق تحليل عوامل بازدارنده فعاليت                   

Kaiser – Meyer -

olkin 

Bartletts  درجه

 آزادي

-عنیسطح م

 داري

717/0 776 210 000/0 
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 هاي پژوهشی معلمان ي فعاليتبار عاملی چرخشی واريمکس جهت تعيين عوامل بازدارنده

 نامگذاري ارزش ويژه بارعاملی ماده ها عامل ها

عامل 

 اول

بی تفاوتی و عدم توجه مديران مدارس نسبت به   -

 پژوهش

ساير کارکنان  بی عدالتی و تبعيض بين معلمان و  -

 هم سطح

 پايين بودن منزلت اجتماعی معلمان -

عدم احساس آزادي عمل در اجراي تحقيقات و ترس  -

 از پيامدها

524/ 

759/ 

804/ 

637/ 

 

902842 

/1 

 

 

اجتماعی 

و 

 فرهنگی

عامل 

 دوم

 عدم آگاهی معلمان از بودجه هاي تحقيقاتی  -

 ضعف اطالع رسانی در زمينه تحقيق و پژوهش   -

 عدم استفاده از نتايج تحقيقات در آموزش و پرورش –

 مقررات دست و پا گير پژوهش –

516/ 

677/ 

809/ 

668/ 

844345 

/1 

 سازمانی



 

127 
 

عامل 

 سوم

 سطح تحصيالت ) مدرک تحصيلی ( معلمان – 3

ضعف دانش پايه ) عدم تسلط معلمان به  – 4

 موضوعات درسی (

 عدم آشنايی معلمان با روش هاي تحقيق – 5

599/ 

755/ 

683/ 

395315 

/1 

 فردي

 

 

 ها محدودیت

 کمبود منابع و تحقيقات مورد نياز براي مطالعه، يکی از محدوديت هاي تحقيق حاضر بوده است. – 1

هاي درجه بندي ممکن است از طرف خطاهاي گرايش اطالعات جمع آوري شده به وسيله مقياس – 2

هاي تواند يکی از محدوديتتهديد شود که اين می به مرکز و يا خطاهاي سهل گيري و سخت گيري

 اين تحقيق باشد.

که تحقيق تنها در سطح شهر زنجان انجام گرفت، بنابراين نسبت به تعميم آن به ساير نظر به اين – 3

 معلمان در جاهاي ديگر بايستی احتياط کرد.

 های کاربردی توصیه

صيلی ( معلمان يکی از موانع فعاليت پژوهشی که سطح تحصيالت ) مدرک تحبا توجه به اين – 1

هاي آموزشی عالی در سطح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتري براي معلمان اعالم شد توسعه دوره

 معلمان ضروري است.

نظر به اذغان معلمان به، ضعف دانش پايه ) عدم تسلط به موضوعات درسی ( به عنوان، عوامل  – 2

هاي آموزشی بلند مدت و کوتاه مدت معلمان وهشی معلمان، الزم است. در دورههاي پژبازدارنده فعاليت

 جهت افزايش توان تخصصی معلمان تجديد نظر شود.

هاي تحقيق مقدماتی، پيشرفته و اقدام پژوهشی و هاي کوتاه مدت آشنايی با روشبرگزاري دوره – 3

 اي بلند مدت تربيت معلم.ر تمام دورهروش مقاله نويسی و افزودن درس به واحدهاي درسی الزامی د

ضمن افزايش بودجه تحقيقاتی و تخصيص بخشی از سرانه مدارس به اين امر مهم از طريق ارسال  – 4

 هاي تحقيقاتی و نحوه استفاده از آن آگاه شوند.بروشورهاي تبليغاتی معلمان از وجود بودجه
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ش و پرورش نتايج تحقيقات به صورت کاربردي به منظور توسعه کار بست نتايج تحقيقات در آموز – 5

 ها در امر تدريس استفاده کنند.تدوين و در اختيار معلمان قرار گيرد تا در موقع لزوم بتوانند از آن

مقررات دست و پا گير پژوهشی حذف  و انجام تحقيق فارغ از بوروکراسی اداري تسهيل و ممکن  – 6

 گردد.

به ويژه مديران مدارس نقش مهمی در توسعه امر پژوهش و ترغيب  که مديرانبا توجه به اين – 7

معلمان به اين امر مهم دارند الزم است که ضمن آگاهی سازي مديران، به مديرانی که در حوزه مديريت 

هاي پژوهشی صورت می گيرد امتياز ويژه داده شود و به طور کلی بخش ارزشيابی مديران ها فعاليتآن

 هاي پژوهشی اختصا  داده شود.فعاليتبه ميزان توسعه 

که احساس بی عدالتی و تبعيض بين معلمان و ساير کارکنان هم سطح و احساس پايين نظر به اين – 8

هاي پژوهشی مطرح شدند، در سطح بودن منزلت اجتماعی معلمان به عنوان عوامل بازدارنده فعاليت

ها، به خصو  راديو و تلويزيون جت فاده از رسانهکالن از طريق ارتقاء وضعيت معيشتی معلمان و است

ها درمواردي چون ارج نهادن به مقام معلم و در نظر گرفتن سهم ويژه براي فرهنگيان  فرزندان و خانواده

 کنکور، امکانات تفريحی و ساير مزاياي اجتماعی احساس مثبت در معلمان ايجاد شود.

ال کردن و شک و ترديد و کنجکاوي در امور مختلف است، جا که الزمه تحقيق و پژوهش سؤاز آن – 9

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 

 شد.اي نداشته باايجاد شود و براي هر فرد هزينه

جهت ترغيب و الزام معلمان به فعاليت پژوهشی دو تا چهار ساعت از ساعات موظف است و بخشی  – 10

 هاي پژوهشی اختصا  داده شود.آموزان به انجام فعاليتاز نمره ارزشيابی دانش

عات، که هر کاري ابزاري نياز دارد ابزار پژوهش معلم، کتابخانه، آزمايشگاه، اطالبا توجه به اين – 11

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 

جا که متأسفانه تحقيقات هاي پژوهشی و از آنيتتر عوامل بازدارنده فعالنظر به اهميت شناسی دقيق

انجام گرفته در اين زمينه محدود است و با توجه به نتايج حاصل از اين تحقيق و تحقيقات پيشين جهت 

هاي ترغيب معلمان به اين مهم، پيشنهادات ذيل ارائه شناسايی هر چه بيشتر اين عوامل و کشف راه

 گردد:می
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بودن جامعه اين تحقيق به معلمان شهر زنجان بهتر است که اين بررسی در با توجه به محدود  – 1

نظر به اهميت تفاوت شرايط  – 2تر جهت دستيابی به يافته هاي با قدرت بيشتر تکرار شود.سطح وسيع

هاي اي جهت مقايسه عوامل بازدارنده فعاليتاجتماعی و اقتصادي و فرهنگی، اين تحقيق به روش مقايسه

 هاي مختلف و استان هاي کشور با يکديگر انجام گيرد.معلمان شهر و روستا، شهرستانپژوهشی 

هاي ايجاد انگيزه پژوهش در با توجه به عوامل و متغير هاي مطرح شده، تحقيقاتی با محوريت راه – 3

 معلمان صورت گيرد.

 منابع 

 .6تهران،    سوم، پچا آييژ، نشر تدريس، نوين روشهاي ، راهنماي1386آقازاده، محرم،  -

(، بررسی نگرش اعضاي هيئت  علمی دانشگاه در خصو  موانع پيشرفت  1390بکرانی، فريدون، )   -

هاي پژوهشی در دانشگاه صنعتی اصفهان، پايان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه طباطبايی، فعاليت

 74. 

حيه پژوهشی در مديران و معلمان استان (، بررسی راهبردهاي ايجاد رو1389بهرامی، عبدالرضا، )  -

 .10لرستان، اداره کل آموزش و پرورش لرستان،  

(، بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر بر فعاليت هاي پژوهشی، پايان نامه 1380رازقی، نادر، )  -

 .18کارشناسی ارشد  دانشگاه تربيت مدرس،  

انقالب  نشريةعی، اجتما نقش ايفاي براي وحانيتر الزم هاي، صالحيت(1380)علی،  خوراسگانی، ربانی -

 .42  ،هشتم و هفتم شمارة سوم، سال اسالمی،

(، تحقيق و توسعه راهی به سوي پيشرفت جامعه، تبريز، انتشارات: قلم،  1391رنجبريان، رسول، )   -

  4. 

هاي وط به فعاليت(، بررسی عوامل بازدارنده و تنگناهاي مرب 1389شمسايی گل سفيدي، ابراهيم، )   -

 .5پژوهشی اعضاي هيئت علمی دانشکده هاي کشاورزي کشور، دانشگاه تربيت مدرس،  

هاي (، بررسی علل عدم عالقه معلمان منطقه زرين شهر به فعاليت 1385شمس موروکانی، غالمرضا، ) -

 .70پژوهشی، آموزش و پرورش اصفهان،  

 .16پژوهشکده تعليم و تربيت استان خوزستان،  (، جزوه درسی،  1385عبادي، غالمحسين، )   -
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 ري،ساال يسته شا با مديران شخصيت و ارزش ها (، رابطه1390همکاران،) و سادات کاظمی، مليحه -

، 18، يکاربرد سنتی، روانشناسی و ساالر ديوان سازمانهاي در سازمانی وبيگانگی کت شهروندي مشار

 .65-48صص

ه تحقيق و تتبع هاي علوم انسانی ب، بررسی علل عدم گرايش استادان رشته( 1385نوروزيان، ايران، )   -

 .17در ايران، دانشگاه تربيت معلم،  

 

 سیر تاریخی تأسیس دانشسراها و مراکز تربیت معلم در استان لرستان 
 

 4حامد واشانی 3کياعلی قبادي 2دکتر علی آقايی جودکی  *1دکتر حسن جعفري

 

 

 چکیده

د که پرداختن آيتأمين معلم يکی از مسائل بنيادين در حوزة آموزش و پرورش به شمار می مسأله تربيت و

ی، که شمس1297به آن، از ديرباز نسبت به ساير مسائل اين حوزه ارجحيت داشته است. پس از سال 

به انحا و ين مراکز اولين مراکز تربيت و تعليم معلمان وآموزگاران در ايران تأسيس گرديد، تا به امروز، ا

اند. دامه دادهاهاي خود در ساير نقاط کشور، از جمله استان لرستان، عناوين مختلف تأسيس و به فعاليت

و در اسناد اي، مصاحبه و جستجتلفيقی)مطالعة کتابخانه هدف از انجام اين پژوهش، که بر اساس روش

م را در استان ها و مرا کز تربيت معلو مدارک(، صورت گرفته، اين است که روند تاريخیِ تأسيس دانشسرا

شمسی به  1312ها نشان داد، با آنکه نظامنامة تأسيس اين مراکز در سال لرستان بررسی نمايد. بررسی

آغاز و  1323گيري آنها در استان لرستان با تأخيري چند ساله و در سال تصويب رسيده بود، اما شکل

ودهايی ادامه داشته ه فرهنگيان تأسيس گرديد، همراه با فراز و فرهاي اخير، که دانشگافعاليت آنها تا سال

 است.   

 : سير تاريخی، دانشسرا، تربيت معلم، استان لرستان واژگان کلیدی

 

 

                                                            
 h.jafari2021@gmail.com*1 . دکتراي مديريت آموزشی، دانشگاه فرهنگيان )نويسنده مسئول( 
  . دکتراي زبان و ادبيات فارسی، سرپرست مديريت امور پرديسهاي دانشگاه فرهنگيان استان لرستان2
  . کارشناسی ارشد زبان و ادبيات فارسی، آموزش و پرورش ناحيه 1خرم آباد3
  . کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی ، مسئول روابط عمومی دانشگاه فرهنگيان استان لرستان4
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 مقدمه

آيد و مسأله تربيت و تأمين معلم يکی از مسائل بنيادين در حوزة آموزش و پرورش به شمار می

 سائل اين حوزه ارجحيت دارد.پرداختن به آن نسبت به ساير م

با توجه به رسالت و نقش معلمان در ابعاد وجود کودکان، نوجوانان و جوانان و تربيت نيروي انسانی 

معلمان رکن مهم آموزش و پرورش و عامل اصلی انتخاب »مورد نياز جامعه، غلوّ نخواهد بود اگر بگوييم 

)فصلنامه « اند.و تجارب بشري به نسل نوخواسته و انتقال عناصر فرهنگی و دستاوردهاي علمی و فنی

 (. 20: 1371مديريت آموزش و پرورش،

هاي علمی، فنی و علوم تربيتی، قانون اعزام شمسی، به منظور نيروي انسانی در رشته 1270در سال 

به  1270( با اينکه اين قانون در سال 15: 1373محصل به خارج از کشور، تصويب گرديد. )صافی، 

يب رسيد، اما تاريخ اعزام اولين گروه دانشجويان به خارج و به عبارتی، زمان به بار نشستن ثمرات تصو

 رفت به زودي اتفاق نيفتاد.آن با تأخيري حدوداً بيست ساله روي داد و  در عمل آنچه انتظار می

اطفال تربيت »شمسی، آمده است: 1290در گزارش مدير کل وزارت معارف و فوائد عامه در سال 

مبتدي از اعمال مشکله است که بايد به عهدة اشخا  متخصص تفويض شود و مسلماً اگر شخصی از 

تواند علم خود را به اطفال بيشتري بياموزد، هر قدر هم مند نشده باشد، نمیاصول تعليم و تربيت بهره

هجري  1328-29ه، سالنامه معارف، اوقاف و صنايع مستظرف«)که در آن علِم به خصو ، متبحر باشد.

قمري(، لذا استفاده از معلمانی که با فنون تدريس و نحوة آموزش و تربيت صحيح دانش آموزان، تسلط 

 رسيد. و تبحر الزم را داشته باشند،  کامالً ضروري به نظر می

شمسی  1297از اقدامات مهمی که در راه تربيت و تأمين معلمان مدارس ابتدايی و متوسطه در سال 

ت گرفت، تأسيس دارالمعلمين مرکزي بود. اين مرکز اصلی، داراي دو مرکز فرعی بود: مرکز صور

 دارالمعلمين، براي تربيت معلمان مرد و مرکز دارالمعلمات براي تربيت معلمان زن. 

نفر  265شمسی، که تعداد دانش آموزان دارالمعلمين را  1304با توجه به آمار رسمی)احصائيه( سال 

توان (، می6: 1364کردند )نگرشی بر تربيت معلم در ايران، معلم آنها را تدريس می 25د و اعالم نمو

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.  

شمسی، تأسيس 1312يب قانون آموزش و پرورش عمومی و اجباري و مجانی در مردادماه پس از تصو

قانون اجازه تأسيس دانشسراهاي مقدماتی و دانشسراهاي تربيت معلم مورد توجه قرار گرفت.  تأسيس 

به نصويب رسيد، پس از تصويب در کميسيون معارف مجلس  شمسی 1312اسفند ماه  19، که در عالی

 تبديل شد.« دانشسراهاي مقدماتی و عالی نظامنامة تأسيس»، به 1313اريخ هفتم مردادماه ملی، در ت

 ( دانشسراهاي مقدماتی و عالی ذيل قانون تأسيس ر.ک: مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمی،)

باب دانشسراي مقدماتی تأسيس گرديد. بعد از آن،  29پس از تصويب اين نظامنامه به تدريج تعداد 

تري در اين مورد به عمل آمد، دانشسراي کشاورزي، دانشسراي تربيت بدنی، مطالعات عميق چون

ريزي شد. دانشسراي عشايري و دورة يک سالة تربيت معلم پی
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به منظور تبيين اهداف مراکز تربيت معلم در دانشسراهاي مقدماتی و عالی، شوراي عالی معارف در 

دارد که هدف از تأسيس دانشسراهاي مقدماتی در سراسر کشور اعالم می 6/6/1313مورخة  282جلسة 

اکمال معلومات عمومی شاگردان و تربيت و آماده ساختن آنها براي آموزگاري است )نگرشی بر تربيت 

 (.19: 1364هاي توسعه، هاي طرح ها و برنامه ريزيمعلم در ايران، دفتر هماهنگی

کز تربيت معلم از نظر تعداد واحد سازمانی، تعداد دانشجو ، دانشسراها و مرا1359سال  1313از سال 

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، 

دي و اخالقی جامعه، طبعاً تربيت معلم نيز مورد باز نگري قرار گرفت. از جمله مراکز تربيت معلم، اقتصا

با  1360متأثر از اين اوضاع، متحول شدند. مراکز تربيت معلم، پس تغييرات اساسی، در هفتم ديماه 

گيري انقالب شکل ( و اين مراکز با446پيام امام خمينی )ره( بازگشايی شد )صحيفة نور، جلد يازده: 

 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 

زش ابتدايی و و ابتدايی بايد مدرک فوق ديپلم باشد. لذا اساسنامة مراکز تربيت معلم براي رشتة آمو

 (.15: 1374راهنمايی تحصيلی با تصويب شهيد رجايی به مرحلة اجرا در آمد )توکل و رجبی، 

تبصره به تصويب  5ماده و  13اساسنامة مراکز تربيت معلم در  2/6/1362مورخة  311در جلسة 

ت قبلی مغاير شوراي عالی آموزش و پرورش رسيد و با تصويب اين اساسنامه کلية اساسنامه ها و مقررا

 (. 18: 1388با آن لغو گرديد )شرکايی اردکانی، 

با تصیییويب سیییند تحول بنيادي وزارت آموزش و پرورش، مراکز تربيت معلم 1380در اواخر دهة 

پس از آنکه مراکز تربيت معلم به مجتمع 1386در سییال  مجدداً مورد اهتمام قرار گرفتند. بدين ترتيب

د، در اواخر اين دهه با تصییويب سییند تحول بنيادين آموزش و پرورش ، پيامبر اعظم) ( تغيير نام دا

 مراکز تربيت معلم پس از مدتها کم توجهی دوباره مورد اهتمام قرار گرفت. 

سال  سنامة  تربيت معلمبا تجميع کليه مراکز  1390سرانجام در دي ماه  سا سر ايران، متن ا سرا

شگاه فرهنگيان» شگاه فرهنگيان، « دان سنامه دان سا سيد )ا صويب ر  1390دراوايل دهه (. 6: 1391به ت

شگاه فرهنگيان، اين مراکز نيز به پرديس تغيير نام دادند  شکيل دان سال پس از  ت  شروع به 1391و از 

مرکز وابسییته به  34پرديس و  64واحد دانشییگاهی )در قالب  98فعاليت کردند و اکنون داراي حدود 

هاي ايران است و طبق سند ترين دانشگاهباشد. دانشگاه فرهنگيان از بزرگ ترين و گستردهپرديس( می

)سییند  گرديده اسییت 10/11و  2/11و  1/11تحول بنيادين آموزش و پرورش مسییتند به راهکارهاي 

( اين دانشییگاه هر چند نوپاسییت اما متکی به پيشییينه 46-48: 1390تحول بنيادين آموزش و پرورش،

 صد ساله مراکز تربيت معلم در ايران است.

شمسی، که اولين مراکز تربيت و تعليم معلمان وآموزگاران در ايران 1297با اين توصيف، پس از سال 

اند، هرچند در تأسيس و انحالل با فراز و فرودهايی همراه بودهتأسيس گرديد، تا به امروز، اين مراکز 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85
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(. اما به انحا و عناوين 105 -111: 1392)براي توضيح بيشتر، ر.ک: اسدي گرمارودي و شريف زاده، 

اند. لذا در اين پژوهش هاي خود در ساير نقاط کشور، از جمله استان لرستان، ادامه دادهمختلف به فعاليت

گيرِي مراکز تربيت و تأمين معلمان، در استان لرستان، به طور که، سير تاريخیِ شکل شودسعی می

 خا ، در دو برهة زمانی قبل و بعد از پيروزي انقالب اسالمی، مورد بررسی و واکاوي قرار گيرد.

 روش انجام تحقیق: 

اد و مدارک(، صورت اي، مصاحبه و جستجو در اسنتلفيقی)مطالعة کتابخانه اين پژوهش بر اساس روش

 گرفته است.

 هدف تحقیق:

 بررسی سير تاريخیِ تأسيس دانشسراها و مرا کز تربيت معلم را در استان لرستان.

 های تحقیق:پرسش

 . تأسيس دانشسراها و مراکز تربيت معلم در استان لرستان از چه تاريخی آغاز گرديد؟1

 هايی شکل گرفت؟لرستان و در چه زمان. تأسيس اين مراکز در کدام شهرها و مناطق استان 2

 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 

 توان به مهم ترين آنها اشاره نمود:مراکز ارائه شده است که میبا تاريخ تأسيس اين 

تربيت »( در مقالة 1382و نيز وي)« تربيت معلم در ايران، هند و پاکستان»( در کتاب 1373صافی)

، از مرکز تربيت معلم روستايی معموالن به عنوان اولين «و تأمين معلم در ايران )گذشته، حال و آينده(

م روستايی با دوره تخصصی يکساله در ايران نام برده است. در هفته نامه راز شهرستان مرکز تربيت معل

(، روند تأسيس 1324( و در شمارة نخست سالنامة دانشسراي مقدماتی پسران بروجرد)1323بروجرد)

( در 1395گودرزي) دانشسراهاي مقدماتی پسران و دختران بروجرد بيان شده است. همچنين

، به تاسيس اين دانشسراها اشاره نموده است. در سالنامه «چالش تقسيمات کشوري بروجرد و»مقالة

دانشنامک خرم »( تحت عناوين1394هاي قاسمی)( و کتاب1350آباد)دانشسراي مقدماتی دختران خرم

تاريخچة آموزش و پرورش استان » ( با عنوان1378و نيز پژوهش مرادي)« سرگذشت خرم آباد»و « آباد

تاريخ تأسيس دانشسراهاي مقدماتی پسران و دختران خرم آباد ذکر گرديده است. يگانه ، «لرستان

تأسيس دانشسراها و مراکز تربيت  ، در مورد«تاريخچه آموزش و پرورش خرم آباد» ( در کتاب 1393)

معلم خرم آباد مطالبی بيان نموده است. در شناسنامه مرکز تربيت معلم شهيد ميرشاکی 

(، در مورد تأسيس دانشسراها و مراکز تربيت معلم اين شهرستان مطالبی بيان گرديده 1397اليگودرز)

(، آماري تفصيلی 1397است و سرانجام در شناسنامه دانشسراها و مراکز تربيت معلم شهرستان بروجرد)

در مورد رؤسا و تعداد دانشجويان مرکز تربيت معلم شهيد مطهري پسران و دانشسراي حضرت زينب 

 )س( دختران اين شهرستان، بعد از پيروزي انقالب اسالمی ارائه شده است.کبري
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 روند تأسیس دانشسراها و مراکز تربیت معلم در استان لرستان قبل از پیروزی انقالب اسالمی

  1320دهة  

 دانشسراهای مقدماتی پسرانه و دخترانه بروجرد

شمسی به تصويب رسيده بود، مدارس متعددي  1322پس از اجراي قانون تعليمات اجباري، که در سال 

در نقاط مختلف کشور تأسيس گرديد. از آنجا که نياز به معلم جهت تدريس در اين مدارس به شدت 

به تصويب  1322مردادماه  11شد، مطابق با اساسنامه شوراي عالی فرهنگ، که در تاريخ احساس می

 تشکيل و داير شد.  رسيد،  کالس هاي تربيت آموزگار و کمک آموزگاري

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 

ين قبيل مؤسسات و در نتيجه از و دختران براي تربيت آموزگار برپا گرديد و ليکن بروجرد از داشتن ا

اين موهبت بزرگ نصيب تودة بروجرد گرديد.  1323آموزگاران کافی و کاردان محروم بود تا اينکه سال 

در نيمة شهريورماه اين سال آگهی هايی که در جعبة اعالنات ادارة فرهنگ و دبيرستان پهلوي نصب 

نمود آورند، جلب میرغ شده و به دبيرستان روي میبود، و نظر دانش آموزانی که تازه از ايام تحصيل فا

کردند. در همين روزها رياست محترم فرهنگ اغلب از تأسيس دانشسرا و چگونگی ورود به آن حکايت می

سخنرانی جالبی در خصو  دانشسرا و مقام اجتماعی آموزگار ايراد نمودند و دانش آموزان را آگاه 

نفر الزم از بين آنها انتخاب و روز پنجم  15نفر رسيدند و  21 ساخت. طولی نکشيد که داوطلبان به

، ليسانسة [پورپرويز]اين بنگاه مهم و مفيد تربيتی به رياست آقاي فتحعلی مرادي 1323مهرماه 

داتشسراي عالی، تشکيل و شروع به کار نمود )سالنامة دانشسراي مقدماتی پسران بروجرد، شمارة 

 (.25-26: 1324نخست،

دو دانشسراي مقدماتی؛ يکی پسرانه و ديگري دخترانه  1323در سال » اساس در بروجرد، بر اين

)سالنامه دبيرستان پهلوي بروجرد، « تشکيل، لکن به فاصلة دوسال، يکی بعد از ديگري منحل گرديدند.

 (. در اولين شماره هفته نامه راز شهرستان بروجرد به تاريخ68: 1379و روستايی،  7: 1329-1328

اداره فرهنگ به تأسيس يک باب دانشسراي پسران و يک باب »، آمده است: 1323مهرماه  17دوشنبه 

دانشسراي دختران و يک باب آموزشگاه کمک آموزگاري در بروجرد پرداخته و اين اقدام وزارت که از 

: 1323، )هفته نامه راز« لحاظ مرکزيت موقعيت بروجرد به عمل آمده، موجب سپاسگزاري اهالی است.

شماره اول(. بر اساس مطالبی که در سالنامة دانشسراي مقدماتی پسران بروجرد آمده است، دانشسراهاي 

توسط دکتر رازانی و براي تربيت معلم بنيان گذاشته 1323مقدماتی پسران و دختران بروجرد در سال 

ها نشان (.  بررسی155: 1395و گودرزي، 3: 1324شد )سالنامة دانشسراي مقدماتی پسران بروجرد، 
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رسد؛ زيرا با توجه به آنکه مديريت و دهد که طول عمر اين دانشسراها حتی به دوسال هم نمیمی

سرپرستی دانشسراي مقدماتی پسران بروجرد در اولين سال تأسيس بر عهدة فتحعلی پورپرويز بود، وي 

تان پهلوي بروجرد منصوب به مديريت دبيرس1324-1325پس از انحالل دانشسرا، در سال تحصيلی 

اي که اين دانشسراها فعال بودند، آموزگارانی تربيت يافتند، گردد. بايد گفت در همان دورة دو سالهمی

 که پس از فراغت از تحصيل در مدارس توابع بروجرد و روستاهاي دور و نزديک به تدريس مشغول شدند. 

  1330دهة  

 آباددانشسرای مقدماتی پسران خرم

شمسی به تصويب رسيد و بر  1312اسفندماه  19آنکه قانون تأسيس دانشسراي مقدماتی در با  

اساس آن، دانشسراي عالی در تهران و دانشسراهاي مقدماتی در مرکز و اکثر نقاط مملکت در دستور 

چند کار قرار گرفت، اما تأسيس دانشسراهاي مقدماتی و مراکز تربيت معلم در استان لرستان، با تأخيري 

آباد از فارغ التحصيالن ها پس از آن، معلمان مورد نياز شهر خرمساله آغاز شد. در آن زمان و حتی تا سال

شد. لذا به علت کسري معلم، در تأمين می -به ويژه دانشسراي همدان -دانشسراهاي ساير نقاط کشور

ت فرهنگ، دانشسراي هاي محمد مهدي ستوده، رييس وقبا پيگيري1333مهرماه و آبان ماه سال 

آباد، تأسيس و مديريت آن به محمد پارسا، با حفظ سمت مديريت دبيرستان مقدماتی پسران خرم

، 1394و قاسمی، 16: 1350پهلوي، واگذار شد ) سالنامه دانشسراي مقدماتی دختران خرم آباد، 

 (.385: 1388و سراجی، 1215و  1207سرگذشت خرم آباد: 

اي به ادارة تعليمات اجباري وزارت انی، کفيل فرهنگ خرم آباد، در نامه، رمض1335در مردادماه 

، سی و هشت نفر اعالم 1334-35فرهنگ، آمار محصلين دانشسراهاي ابتدايی را در سال تحصيلی 

 (.1208، سرگذشت خرم آباد: 1394کند ) قاسمی، می

  1340دهة 

 آبادمرکز تربیت معلم یك ساله خرم

آباد ي مقدماتی در خرم آباد، دوره هاي تربيت معلم يک ساله نيز به تناوب در خرمعالوه بر دانشسراها

، يک باب تربيت معلم 1341 -42داير  گرديد. بر اساس سالنامة آماري وزارت فرهنگ، در سال تحصيلی 

شود آباد داير بوده است که پس از مدتی تعطيل و مجددا در سال هاي بعد راه اندازي میدر خرم

 (. 140: 1393انه،)يگ

 آباد دانشسرای مقدماتی دختران خرم

به منظور تأمين معلمان مدارس ابتدايی و استفاده دارندگان ديپلم کامل متوسطه، شوراي عالی 

تصويب  18/7/1338، اساسنامه کالس هاي تربيت معلم يک ساله را در تاريخ 974فرهنگ در اجالس 

، دانشسراهاي مقدماتی منحل شد. کاهش زمان 1340ر سالکرد و با تأسيس و گسترش اين مراکز، د

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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(. انحالل دانشسراي 27: 1373شود )صافی،يت معلم يک ساله شمرده میمقدماتی و ايجاد مراکز ترب

 مقدماتی پسران خرم آباد نيز از تبعات اين مصوبه بود.

اي، از طرفی، مدتی پس از آن مصوبه، به منظور تأمين معلمان مورد نياز آموزشگاه هاي حرفه 

در تاريخ  1047و  1046س اي پسران و دختران در دو اجالاساسنامه دورة تربيت معلم حرفه

( با اين وصف، در 27: 1373به تصويب شوراي عالی فرهنگ رسيد. )صافی، 6/8/1341و  15/7/1341

 1343همان اوضاع و احوال، دانشسراهاي مقدماتی، هرچند با شتابی کندتر از گذشته، مجدداً در سال 

به انحالل داتشسراها، بدون  دهد که علی رغم داليل فوق، تصميمفعال شدند و اين امر نشان می

هاي کارشناسی دقيق، صورت گرفته بود. اين وضعيت دوگانه سبب شد که مسئولين اداره فرهنگ بررسی

 استان لرستان، به تأسيس و راه اندازي مجدد دانشسرا بينديشند. 

ط کشور يکی از داليلی که سرعت راه اندازي و تأسيس داتشسراها و مراکز تربيت معلم در اقصی نقا

بايست از ناحية پايتخت براي ساخت، تأمين بودجة مالی و اعتباراتِ الزم بود که میرا با کندي مواجه می

آن نقاط در نظر گرفته شود. از آنجا که روند تأمين اين اعتبارت مستلزم طی نمودن مراحل اداري بود. 

ر آن شدند تا بخش اعظمی از بودجه لذا مسئولين و متوليان فرهنگی و خيّران فرهنگ دوست خرم آباد ب

 مورد نياز را تأمين نمايند.

( 11/6/1343-3204مقامات مرکزي وزارت آموزش و پرورش طی تلگراف )» اين کار سبب شد که  

هاي مربوطه را بپردازند، دانشسراي مقدماتی در خرم آباد موافقت نمودند، در صورتی که مردم هزينه

ا مردم عالقه مند با طيب خاطر پذيرفتند و مقدمات تأسيس دانشسرا با تأسيس گردد که اين شرايط ر

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، 

هاي يکسالة دانشسرا را تقبل کردند و آمادة تحصيل گرديدند ) سالنامه دانشسراي مام هزينهانتخاب و ت

و مرادي،  1210، سرگذشت خرم آباد،   1394، قاسمی،  23-24: 1350مقدماتی دختران خرم آباد، 

1378 :57-56.) 

د تقی رائی، پس از آن، مقدمات تأسيس و راه اندازي دانشسرا فراهم شد و با تالش مجدانة محم

رياست وقت آموزش و پرورش  منطقه، با همت و مشارکت مادي و معنوي عده اي از اهالی شهر خرم 

با اجاره نمودن يک ساختمان مناسب توسط متوليان امر، دانشسراي  1343آباد، بالفاصله در اوايل مهرماه 

اعتبارات مالی اين  گرديد.آباد به سرپرستی محمد حسين توسلی رسماً افتتاح مقدماتی دختران خرم

شد اما آباد تأمين میدانشسرا ابتدا توسط اشخا  خيّر و نهادهاي مردمی و اهالی فرهنگ دوست خرم

پس از يک سال از طريق فرمانداري کل و آموزش و پرورش لرستان اقدامات الزم معمول گرديد تا 

اداره شود )سالنامه دانشسراي مقدماتی دانشسرا از صورت ملی خارج و با استفاده از اعتبارات دولتی 

  (.16 -24: 1350آباد، دختران خرم
در زمينی به مساحت ده هزار متر مربع به نيت تربيت کودکان  1312بناي دانشسرا ابتدا در  سال 

عشاير لرستان در شهر خرم آباد، در محلة منوچهرآباد ساخته شد و در ابتدا دارالتربيه عشايري ناميده 
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مورد استفادة جوانان عشاير بود. پس از اينکه دارالتربيه منحل گرديد، به محل  1316ا سال شد و ت

آن بنا را تخريب و  1344دبيرستان پهلوي تبديل شد و چون عمارت آن مختصر و ناقص بود، در سال 

: 1353ساختمانی از نو براي دانشسراي مقدماتی آن شهر نوسازي و تجديد بنا گرديد )خاطرات وحيد، 

 (.1333: 1394؛ نقل از قاسمی، 16

مدتی بعد، با باسازي و نوسازي دبيرستان سابق پهلوي)امام خمينی فعلی(، دانشسراي مقدماتی 

آباد به آنجا نقل مکان نمود و تا سال هاي قبل از انقالب )دهة پنجاه ( به فعاليت خود ادامه دختران خرم

. پس از محمدحسين توسلی، به ترتيب پريدخت مبصري داد و مرکز مربی کودک به آن انضمام گرديد

مسئوليت  1349رياست اين دانشسرا را برعهده داشتند. سپس از سال  1348و عفت الزمان دارابی تا سال 

واگذار گرديد. پس از جنابی، فاطمه صيادي  1354آن به بهجت جنابی که اهل کرمانشاه بود، تا سال 

 شود. به مديريت دانشسرا برگزيده می

 مرکز تربیت معلم دو ساله روستایی دختران نورآباد

جهت تأمين نيازهاي مناطق روستايی به آموزگاران زن، مراکز تربيت معلم دوساله 1332در سال   

روستايی دخترانه ايجاد شد. طبق اساسنامه مصوب، داوطلبان اين مرکز از ميان دارندگان گواهينامة 

شدند. طول مدت دورة تحصيل در اين مراکز دو سال تمام ا برگزيده میششم ابتدايی و از اهالی روست

هاي تدريس دروس ها، روشبود و مواد درسی آن شامل اطالعات عمومی مربوط به مواد درسی دبستان

دبستانی، اصول آموزش و پرورش و کارهاي کشاورزي می شد. اين مرکز در شهرهايی غير از مراکز 

 (.20: 82/1381و صافی،  26: 1373صافی، استان فعاليت داشتند )

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 

خارج از مرکز استان صورت گيرد. نتايج اين پيگيري  هايی جهت تأسيس مراکز تربيت معلم درپيگيري

ها  بعد از مصوبة  تأسيس ها موکول شد به بعد از تأسيس دانشسراهاي مقدماتی در خرم آباد. لذا سال

مراکز تربيت معلم دو ساله روستايی، در اواسط دهه چهل تأسيس چنين مراکزي در برخی از بخش هاي 

، مينو، رييس وقت اداره کل آموزش و پرورش لرستان، 1348. در سال استان در دستور کار قرار گرفت

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.

اي اب نعمت اللهی به سمت رياست مرکز تربيت معلم روستايی دخترانه، طی نامهيک ماه پس از انتص

از جانب مدير کل تربيت معلم کشور، با توجه به محيط زنانة مرکز، از مديرکل آموزش و پرورش خواسته 

شود که از ميان زنان فرهنگی، با توجه به احراز شرايط، يک نفر براي تصدي اين پست منصوب شود. می

اي به مديرکل تربيت معلم کشور، چون فرد مناسبی براي اره کل آموزش و پرورش لرستان طی جوابيهاد

اي را به استان معرفی خواهد که در صورت امکان فرد شايستهيابد از مرکز میجايگزينی نعمت اللهی نمی

در سمت  1349شود که نعمت اللهی تا اواخر سال نمايند. تأخير در معرفی فرد جايگزين سبب می

رياست مرکز تربيت معلم باقی بماند و حقوق و مزاياي مديريت در حکم وي منظور گردد. در دي ماه 



 

139 
 

محسن، مدير کل وقت استان لرستان، خانم حشمت رفيعی را به عنوان دومين مدير مرکز  1349سال 

ت نماينده آموزش و تربيت معلم دوساله روستايی بخش نورآباد منصوب و نعمعت اللهی را  نيز در پس

به تدريس در دبيرستان  1350کند. وي در مهرماه ابقا می 1350پرورش بخش نورآباد تا شهريورماه 

گردد) اسناد و مدارک موجود در پرونده نعمت الهی، بايگانی اداره آموزش و هاي خرم آباد مشغول می

 خرم آباد(. 1پرورش ناحيه

 نه بروجرد تأسیس مرکز تربیت معلم یك ساله دخترا

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

 1347خرم آباد و با پيگيري مسئولين امر، در سال پس از تجربه تأسيس دانشسراي مقدماتی دختران 

اولين دانشسراي مقدماتی پسران شهرستان اليگودرز در مکان مدرسه نوبخت واقع در ميدان شير و 

به مديريت  1348خورشيد)امام حسين)ع( کنونی( اليگودرز، مجوز تأسيس يافت که فعاليت آن از سال 

توان به منحل گرديد. از سرپرستان اين مرکز می 1350در سال عظيم وارسته آغاز شد اما دوسال بعد و 

 کريم فاطمی نژاد، خسروي و رضا سرلک اشاره کرد.

  1350دهة 

 دانشسرای مقدماتی پسران الیگودرز

منحل شد، در اين شهرستان از سال  1350پس از آنکه دانشسراي مقدماتی پسران اليگودرز در سال 

هاي شود و اين روند تا سالپسران و دانشسراي روستايی تأسيس می به بعد دانشسراي مقدماتی 1353

 (.2: 1397يابد )شناسنامه مرکز تربيت معلم شهيد ميرشاکی اليگودرز، پيروزي انقالب ادامه می

دانشسراي مقدماتی پسران اليگودرز، به رياست امير عظيمی، در محل مدرسه شاپور  1355در سال 

گردد. سپس به خيابان بسيج اليگودرز)مکان تأسيس می  ن شهيد کاظمی(سابق )محل کنونی دبيرستا

شود.  دوره آموزشی دانشسرا در آن موقع از طريق برگزاري فعلی هنرستان شهيد باهنر( منتقل می

آزمون در سال سوم راهنمايی شروع شده و دوره مذکور دوساله بوده است. مدرسين دانشسرا غالباً داراي 

توان به مرحوم سيد مجتبی مشکوه ، مرحوم حسين احمدي اند که میارشناسی بودهمدرک تحصيلی ک

نژاد، و سيدکمال رضوي نژاد اشاره نمود. پس از عظيمی، مديريت اين دانشسرا به محمود اسالمی واگذار 

 گرديد.

با مديريت امير عظيمی شروع به کار  1355دانشسراي مقدماتی پسران اليگودرز مجدداً در سال 

به استخدام آموزش و پرورش در آمده و پس از سالها خدمت در آبادان  1338کند. عظيمی در سال می

و نجف آباد و اليگودرز به اين سمت مشغول شدند. تعداد دانشجويان دانشسراي مقدماتی پسران اليگودرز 

به تحصيل بودند.  نفر مشغول36نفر بودند که در هر سال به طور ميانگين  108در طول سه سال فعاليت 

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 

 ها منحل گرديد.الو در شرايط خا  آن س 1358فعاليت خود ادامه داد. اين دانشسرا در سال 

 مرکز تربیت معلم روستایی معموالن

مجدداً تأسيس مراکز تربيت معلم  1355به منظور تأمين معلمان مدارس ابتدايی روستايی، در سال 

روستايی مورد توجه قرار گرفت و مرکز تربيت معلم روستايی در معموالن لرستان، به رياست رحيم 

حسين بهاروند احمدي به عنوان دومين  1357کار کرد. در سال  سپهوند با هشتاد کار آموز آغاز به

احمد کوشکی درسمت سومين رييس مرکز  1358رييس اين مرکز جايگزين سپهوند گرديد. در سال 

، پس از پيروزي اتقالب اسالمی، تحت عنوان 1358تربيت معلم مشغول به کار شد. اين مرکز در سال 

الن به فعاليت خود ادامه داد. تعداد دانش آموز معلمان اين مرکز مرکز تربيت معلم امام خمينی معمو

 هفتاد و هفت نفر بودند.  1358-59در سال تحصيلی 

از شرايط اساسی ورود به اين مرکز، بومی بودن روستاهاي محل و داشتن گواهينامة پايان دوران  

(. 30: 1373ين شده بود )صافی، راهنمايی تحصيلی بود. مدت زمان آموزش در اين مرکز دوازده ماه تعي

، چگونگی «زمزمة حيات»رحيم سپهوند، اولين مدير مرکز تربيت معلم روستايی اين منطقه، در کتاب 

اي خاطره وار شرح ايجاد اولين مرکز تربيت معلم روستايی ايران را که سهم معموالن شده بود، به شيوه

 دهد.می

 مرکزتربیت معلم روستایی الیگودرز

ل پس از فعاليت دانشسراي مقدماتی پسران اليگودرز و نيز مرکز تربيت معلم روستايی يک سا

به مديريت حجت اهلل گودرزي در مکان مدرسة مفتح کنونی، افتتاح  1356معموالن، اين مرکز در سال 

به محل هنرستان 1357شود اما به سبب جديدالتأسيس بودن آن و عدم وجود امکانات کافی،  در سال می

کنونی اليگودرز منتقل و پشتيبانی امور اداري و خدماتی و نيز تأمين تغذيه دانش آموزان آن توسط 

گردد.  اين مرکز جهت استفاده از فضاي مناسب روستا، دانشسراي مقدماتی پسران اليگودرز تأمين می

ه روستاي ب 1358آموزان، پس از مدتی در سال به ويژه نياز به زمين کشاورزي جهت آموزش دانش

کند اما در همان سال، همزمان با دانشسراي مقدماتی پسران اليگودرز منحل چمن سلطان نقل مکان می

 شود.می

روند تاسیس دانشسراها و مراکز تربیت معلم در استان لرستان بعد از پیروزی انقالب 

 اسالمی

ين بس که شهيد رجايی در اهميت بازگشايی مراکز تربيت معلم پس از پيروزي انقالب اسالمی، هم

)شناسنامه مرکز تربيت « گذارم تربيت معلم تعطيل گردد.ام نمیاگر لباس تنم را فروخته:»بيان کردند 

( بر اين اساس آنچه مورد توجه قرار گرفت، خودسازي و 10: 1379معلم شهيد ميرشاکی اليگودرز، 

اي که تأليف و ويات قرآنی بود. به گونهدرک مفاهيم دينی و معنوي و شناخت انسان و جامعه بر پاية من

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، 

 أمين نيروي انسانی در اين زمينه انجام گيرد. کند که سرمايه گذاري خاصی جهت تاقتضا می

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 

 ه آنها خواهيم پرداخت.داير گرديد که در مطالب پيشِ روي،  ب

  1350اواخر دهة 

 آبادمر کز تربیت معلم پسران خرم

آباد، با سرپرستی حسين بهاروند احمدي، دانشسراي مقدماتی پسران خرم 1358ابتدا در مهرماه سال 

تاسيس شد که فعاليت آن ادامه پيدا نکرد. در همان سال مرکز تربيت معلم پسران لرستان با مديريت 

اي واقع در پشت بيمارستان شهداي روند احمدي تاسيس شد، ابتدا مرکز  درساختمانی اجارهحسين بها

اهلل عشاير شروع به فعاليت نمود، سپس به محل دارالتربيه عشاير)محل کنونی پرديس خواهران آيت

 کمالوند( واقع در خيابان جانبازان، جنب اداره کل مخابرات استان لرستان، منتقل گرديد. 

 

 1360 دهة 

 دانشسرای تربیت معلم)طرح شهید رجایی( عالمه طباطبایی الیگودرز

در اليگودرز، ابتدا به عنوان دانشسراي مقدماتی )تربيت معلم روستايی( 1362اين دانشسرا در سال 

 1363اليگودرز و به رياست علی لونی، در شهرک امام خمينی )ره( اليگودرز تأسيس شد. سپس در سال 

تربيت معلم)طرح شهيد رجايی( عالمه طباطبايی اليگودرز تغيير نام يافت. لونی تا آذر ماه به دانشسراي 

رياست اين دانشسرا را بر عهده داشت، سپس محمدجعفر قاسمی فر روي کار آمدقاسمی فر تا  1363

رضا علی غالمی، پس از الحاق دانشسراي  1369متصدي مديريت دانشسرا بود. در پاييز  1368دي ماه 

حجت 1374شهيد دستغيب ازنا،  به مدت پنج سال به رياست دانشسرا منصوب شد. پس از او و در سال 

 اهلل لونی جايگزين وي گرديد. 

اين دانشسرا براي مدت کوتاهی به نام دانشسراي تربيت معلم عالمه امينی تغيير  1364در سال 

تربيت معلم عالمه طبا طبا يی اليگودرز تغيير عنوان پيدا کرد اما بر اساس اسناد موجود، مجدداً به مرکز 

 يابد.نام می

در انتهاي خيابان شهيد ارسالن گودرزي)پژمان سابق(  1362شروع کار اين واحد در ابتدا در سال

پس از انحالل دانشسراي روستايی اليگودرز،  1368ساختمان روبروي غسالخانه اکبرعلی و سپس در سال 

ر روستاي چمن سلطان با ساختمانی مجهز فعاليت داشت، اين مکان مورد د 1358تا  1356که در سال 

پس از انتقال مجدد به ساختمان  1374استفاده دانشسراي تربيت معلم اليگودرز قرار گرفت. در سال 

به صورت مهمان در مرکز تربيت 1378تا سال   1375واقع در خيابان شهيد گودرزي، منحل و از سال 

شود و در اين بازة زمانی تمام دانش آموز معلمان آن فارغ التحصيل مستقر می معلم شهيد ميرشاکی
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در اثر سانحه دلخراش تصادف خودروي حامل دانش  1373آذرماه سال  26گردند. در تاريخ می

 نفر از آنان جان باختند.  31آموزمعلمان دانشسراي روستايی عالمه امينی اليگودرز تعداد 

 آباده طباطبایی خرممرکز تربیت معلم عالم

آباد تأسيس شد. اين مرکز در خرم 1362مرکز تربيت معلم عالمه طباطبايی خرم آباد در اوسط سال 

شود و پس از چندي، و با مديريت محمد ابدالی راه اندازي می« مرکز تربيت معلم برادران»ابتدا با عنوان 

 1364تا سال 1362دهد. اين مرکز از سال یتغيير عنوان م« مرکز تربيت معلم عالمه طباطبايی » به 

در محل کنونی پرديس آيت اهلل کمالوند پذيرش دانشجو داشته است. سپس با چند جا به جايی مکانی؛ 

هايی در محلة اسدآبادي)که بعداً مدارس نمونه در آنجا داير گرديد( و نيز ساختمان از جمله ساختمان

ايران و عراق و خطر حمالت موشکی و هوايی(، سرانجام  هنرستان کشاورزي ويسيان) به لحاظ جنگ

به محل فعلی )پرديس عالمه طباطبايی(، واقع در خيابان جالل آل احمد، منتقل  1368در حدود سال 

 (141: 1393گرديد. )يگانه، 

 1370(، به ترتيب نصير بهاروند)از 1370تا  1362سال رييس مرکز بود)از  8پس از ابدالی، که حدود 

( و بهروز آرمين 1384تا  1382(، غالم زريان)از 1382تا  1378(، علی محمد محمدي )از 1378 تا

پرويز وفايی پور  1385(، به عنوان رييس مرکز منصوب شدند. در سال 1385تا  1384فر)بازگير( )از 

 1392تا تابستان سال  1386ابتدا به عنوان سرپرست جايگزين آرمين فر شد، سپس درتابستان سال 

سازمان مرکزي مراکز  1386به عنوان رييس مرکز در اين سمت باقی ماند. الزم به ذکر است که در سال 

تغيير نام داد. با توجه به تأسيس دانشگاه فرهنگيان در اوايل « مجتمع پيامبر اعظم) (»تربيت معلم به 

 1392عاليت دارد. در سال ، اين مرکز تحت عنوان پرديس عالمه طباطبايی لرستان)براداران( ف1390دهة

احمد احمدي خلج به سرپرستی مرکز منصوب شد. پس از او به مدت يک سال دو ماه شجاع عربان 

به عنوان سرپرست پرديس عالمه  1393سرپرستی مرکز را بعهده گرفت. علی آقايی جودکی از سال 

هاي دانشگاه پرديس، سرپرستی مديريت امور 1396طباطبايی لرستان)برادران( منصوب و از سال 

 فرهنگيان استان لرستان را نيز بر عهده دارد. 

 مرکز تربیت معلم شهید مطهری بروجرد

 17با مديريت علی احمد امير سرداري و با  1362مرکز تربيت معلم شهيد مطهري بروجرد در سال 

ن وي شد. جايگزي 30/5/1363پرسنل تأسيس گرديد. پس از کمتر يک سال محمد لهراسبی در تاريخ 

به رياست مرکز منصوب گرديد. امراله موسيوند در تاريخ  25/2/1364سپس محمود اشتري در مورخ  

طول کشيد. پس از موسيوند،  1372به جاي اشتري روي کار آمد. دوران رياست وي تا سال  21/6/1365

رکز مشغول در پست رياست م 1374رياست مرکز به محمد گودرزي رسيد و وي تا سال 1373در سال 

 به فعاليت گرديد. 

 دانشسرای تربیت معلم روستایی فیروز آباد )شهید باهنر الشتر(

در روستاي فيروز آباد از توابع بخش الشتر، در زمان تصدي ايزدي نجف  1363اين دانشسرا در سال 

رش آبادي، مدير کل وقت آموزش و پرورش لرستان و رياست محسن حجازي، رييس اداره آموزش و پرو
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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 

دشت، شدگان به تحصيل در اين واحد آموزشی از بخش ها و مناطق نورآباد، چگنی ، کوه

 آباد بوده اند.چغلوندي)بيرانشهر( و خرم

برابر اسناد و مکاتبات اداري موجود، طی درخواست و مکاتبة اداري رييس دانشسراي تربيت معلم 

به بعد، به نام   1363، اين دانشسرا از اوايل بهمن ماه  19/10/1363 -28روستايی فيروز آباد به شمارة 

دهد. در اين راستا، مطابق با مکاتبة دانشسرا با الشتر، تغيير نام می دانشسراي تربيت معلم شهيد باهنر

از ادارة آموزش و پرورش منطقة الشتر، ساخت مُهر مخصو   10/11/1363مورخة  17/18083شماره 

دانشجو پذيرش داشته  500شود. اين دانشسرا طی هفت دورة تحصيلی بيش از دانشسرا درخواست می

 گردد.منحل می 1373 است و سرانجام در سال

 آبادمرکز تربیت معلم خواهران فاطمه الزهرا)س( خرم

، که در خيابان 1364آباد در سال پس از جابجايی مکانی مرکز تربيت معلم عالمه طباطبايی خرم

جانبازان، جنب اداره کل مخابرات مرکزي استان لرستان )محل کنونی پرديس تربيت معلم خواهران 

 1365د( واقع شده بود، مرکز تربيت معلم خواهران فاطمه الزهرا)س( خرم آباد در سال آيت اهلل کمالون

ثريا سالحورزي به عنوان سرپرست موقت اين مرکز  1365تأسيس و در آنجا مستقر گرديد. در آبانماه 

ی، محمد ابدال 1366تا مهرماه سال  1365فعاليت نمود. از اواخر سال  1365منصوب شد و تا اواخر سال 

عالوه حفظ سمت مديريت مرکز تربيت معلم عالمه طباطبايی خرم آباد، مسئوليت انجام امور مرکز 

به  1365-66تربيت معلم خواهران حضرت فاطمه زهرا)س( را نيز بر عهده گرفت. در سال تحصيلی 

در  سبب بمباران ناشی از جنگ تحميلی، دانشجويان اين مرکز به استان سمنان منتقل شدند و مرکز

صفيه عالفچی به رياست مرکز منصوب  خانم 1366ترم اول آن سال، عمالً دانشجويی نداشت. در مهرماه 

گرديد و دانشجويانی که به استان سمنان منتقل شده و در حال گذراندن ترم سوم بودند، به مرکز باز 

 1368ر سوري از سال ادامه يافت و پس از وي خانم هاج 1368گردانده شدند. مديريت عالفچی تا سال 

تا سال  1370به رياست اين مرکز برگزيده شد.  پس از وي خانم فيروزه مهران از سال  1370تا سال 

يعنی  1375تا سال  1373مديريت مرکز را برعهده گرفت و سرانجام خانم سالحورزي از سال  1373

 زمان انحالل مرکز رياست مرکز را بر عهده داشت.   

 شهید رجایی نورآباد دلفان مرکز تربیت معلم

با سرپرستی محمدحسن حسنوند تأسيس شد. سپس با حکم ملکی،  1365اين مرکز در سال 

به رياست آن برگزيده شد. در اين مرکز  1366مديرکل وقت استان لرستان، محمد کريم اميدي در سال 

طی ده دورة تحصيلی حدود دانشجو مشغول به تحصيل بود و  40تا  35در هر دوره به طور ميانگين بين 

مرکز تربيت معلم  1375دانشجو فارغ التحصيل و به کسوت معلمی نايل آمدند. سر انجام در سال  400

 شهيد رجايی نورآباد دلفان به فعاليت خود پايان داد.

 دانشسرای تربیت معلم شهدای رحیمی معموالن
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ه حسين نژاد و با پذيرش هفتاد و سه با مديريت علی پنا 1365اين واحد آموزشی در آبان ماه سال 

نفر دانش آموز معلم، به نام دو تن از چهره هاي مبارز انقالب اسالمی، اخوان شهيد سيد نورالدين رحيمی 

نادر ساکی به عنوان دومين رييس  1366و سيد فخرالدين رحيمی، نامگذاري و تأسيس شد. در سال 

مين رييس دانشسراي تربيت معلم شهداي رحيمی اين دانشسرا منصوب گرديد. محمدرضا جودکی سو

فضل اهلل رشنو به مديريت  1371روي کار آمد. همچنين در سال  1368معموالن بود که در سال 

ها و مناطق ويسيان ، چگنی ، آموز معلمان اين واحد آموزشی از بخشدانشسرا منصوب شد. دانش

 طی رشته تحصيلی آموزش ابتدايیاين مرکز در  کوهدشت ، پلدختر و چغلوندي پذيرفته شده بوده اند.

 تعطيل گرديد. 1374دانشجو پذيرش نمود و سرانجام در سال  نفر 500بيش از  هشت دوره

 دانشسرای مقدماتی شهید دستغیب ازنا

با عنوان دانشسراي تربيت معلم جديدالتأسيس منطقه ازنا، شروع به 1365اين دانشسرا  در سال 

کم ملکی، مدير کل وقت استان لرستان، حشمت اله رحيمی به رياست آن منصوب فعاليت نمود و با ح

، حجت اهلل لونی، با حکم محمد عاليی، رييس آموزش و پرورش منطقه 1366گرديد. در شهريور ماه 

ازنا و چاپلق، به عنوان دومين رييس اين دانشسرا روي کار آمد. پس از او شمس اهلل دهقان از سال 

به رياست دانشسرا منصوب شد. مکان و محل اين دانشسرا، ابتدا در انتهاي بلوار  1374تا سال  1370

شهيد صادقی مدرسه نوبنياد ازنا قرار داشت.  سپس به مدرسه شهيد رضيعی، در بلوار جهاد کشاورزي، 

 پشت درمانگاه شهيد فوالدوند، منتقل گرديد.

شسراي تربيت معلم شهيد دستغيب ازنا تغيير ، به دان1366دانشسراي تربيت معلم ازنا پس از سال 

 1369به فعاليت خود ادامه داد. سپس در مهرماه سال  1368 -69عنوان يافت و تا پايان سال تحصيلی 

به دانشسراي تربيت معلم اليگودرز واقع در روستاي چمن سلطان ملحق شد و در آنجا تحت رياست 

ود ادامه داد تا همة دانش آموز معلمانی که از اين دانشسرا اهلل لونی به مدت چهار سال به فعاليت خحجت

به مرکز تربيت معلم اليگودرز منتقل شده بودند، فارغ التحصيل شوند. سرانجام دانشسراي تربيت معلم 

 پس از فارغ التحصيلی همة دانش آموز معلمانش منحل گرديد. 1374شهيد دستغيب ازنا در سال 

 آبادنه حضرت معصومه )س( خرمدانشسرای تربیت معلم دخترا

با مديريت زهرا حاتمی نژاد در ساختمانی واقع در جنب فرمانداري کنونی تأسيس  1367در سال 

برابر  29/1/1372رياست اين دانشسرا را برعهده داشت.  سپس در تاريخ  1371شد. وي تا اواخر سال 

مشغول 1374را منصوب  و تا سال بهشته جليلی به عنوان مسئول دانشس 25/1298با ابالغ شمارة 

 گردد.منحل می1374شود. اين دانشسرا در سال فعاليت می

 مرکز تربیت معلم شهید میرشاکی الیگودرز

اين مرکز ابتدا با عنوان مرکز تربيت معلم پسران باقرالعلوم )ع( اليگودرز،  با حکم  1367در سال 

مدرسة راهنمايی تأسيس گرديد و سيد محمد  متألهی، مديرکل وقت تربيت معلم کشور، در مکان يک

 رفيعی پور به عنوان اولين سرپرست آن، منصوب شد.
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با تشکيل مرکز تربيت معلم خواهران در اليگودرز، مکان مرکز تربيت معلم پسران  1369در سال 

معلم شهيد باقرالعلوم )ع(، به مرکز تربيت معلم خواهران واگذار گرديد. اندکی بعد، اين مرکز به تربيت 

پروژة ملی و فعلی تربيت معلم شهيد ميرشاکی،  1373ميرشاکی اليگودرز تغيير نام می يابد. در سال 

توسط سازمان نوسازي و تجهيز مدارس، تکميل و تحويل گرديد. همزمان با انتقال اين مرکز به مکان و 

. دانشسراي عالمه طبا طبايی ساختمان جديد، دانشسرا هاي مقدماتی اين شهرستان رو به انحالل نهادند

دانش آموز معلم تا زمان فارغ التحصيلی آنها، ضميمة اين مرکز گرديد و تا پايان  125اليگودرز با 

 تحصيالت آخرين دانش آموز به مدت سه سال جريان داشت.  

به رياست مرکز تربيت معلم عالمه امينی اليگودرز اقع در شهرک امام  1375رفيعی پور در سال  

، 1377شود. سپس در سال خمينی)ره( منصوب و عبداهلل محرابی به عنوان سرپرست جايگزين وي می

محرابی، با حکم اسفنديار پور، مديرکل وقت آموزش و پرورش لرستان، به عنوان دومين رييس مرکز به 

زش عالی دهد. پس از تشکيل دانشگاه فرهنگيان، اين مرکز به عنوان مرکز آموفعاليت خود ادامه می

 شود.  شهيد ميرشاکی اليگودرز معرفی می

، با حکم ملکشاهی 1385رؤساي بعدي اين مرکز به ترتيب عبارتند از: منوچهر انصاري، که در سال 

، با 1394شود و عبدالرضا گودرزي، که در سالراد، مديرکل وقت آموزش و پرورش لرستان، منصوب می

مور پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان استان لرستان، منصوب حکم فروزان اديب فر، سرپرست مديريت ا

 و تاکنون مشغول فعاليت است.

، که فضاي آموزشی اين مرکز روي به گسترش نهاد، دانش آموز معلمان دانشسراي 1373از سال 

عالمه طباطبايی، بعد از انحالل دانشسراها به اين مرکز منتقل گرديدند و تا پايان تحصيالت خود به 

 ضميمه به تحصيل اشتغال داشتند.  صورت

، که استان لرستان پذيرش دانشجو در مراکز تربيت معلم نداشت، اين مرکز به عنوان 1377در سال 

نفر دانشجوي آموزش ابتدايی سال دوم سهمية لرستان تعيين  38تربيت معلم معين استان خوزستان، با 

ش ابتدايی سهمية استان خوزستان، به کار خود نفر از دانشجويان رشتة آموز 197گرديد و با پذيرش 

 ادامه داد. 

 مرکز تربیت معلم بحرالعلوم دورود

به رياست ابراهيم کردي تأسيس شد و در سال  1367مرکز تربيت معلم بحرالعلوم دورود در سال 

براي ادامه تحصيل به تربيت معلم  1372و  1371هاي منحل گرديد و دانشجويان ورودي سال 1372

 ليگودرز منتقل شدند.ا

 مرکز تربیت معلم دخترانه شیخ احمد کروبی الیگودرز

اين مرکز در خيابان زاگرس، محل ساختمان فعلی دبيرستان دوره اول نمونه شهيد  1368در مهرماه 

توکلی، تأسيس شد و خانم اعظم السادات سيدنا، ابتدا ، طی حکمی از جانب محمدخانی رييس وقت 

 1369گردد. از سال ورش، به عنوان معاونت و سرپرست موقت عهده دار اداره آن میاداره آموزش و پر

به  1373خانم ناهيد سميعی با حکم داوودي، مديرکل وقت آموزش و پرورش استان لرستان،  تا سال 
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شود و خانم سيدنا در پست  معاونت مرکز به فعاليت خود عنوان رئيس آن واحد مشغول به خدمت می

، به مرکز تربيت 1369دهد.  مرکز تربيت معلم دخترانه شيخ احمد کروبی اليگودرز، در سال ادامه می

شود (، اين مرکز منحل می1373معلم دخترانه الزهرا)س( اليگودرز تغييرنام داد. در سال پنجم فعاليت )

 شوند.و دانشجويان آن، جهت ادامه تحصيل به خرم آباد منتقل می

 ن امام خمینی )ره(کوهدشتمرکز تربیت معلم پسرا

عهده دار  1372با مديريت محمد آزادبخت تأسيس شد. حاجی عليمرادي در سال 1369در سال 

مديريت اين مرکز شد. مکان و ساختمان مرکز تربيت معلم امام خمينی)ره( کوهدشت امروزه به 

سرانجام در سال  مرکز دبيرستان هوشمند پسرانه شاهد کوهدشت تبديل وضعيت پيدا کرده است. اين

 تعطيل گرديد. 1374

  1370دهة 

 دانشسرای دخترانة حضرت زینب)س( بروجرد

در مورخة  25/37695تأسيس شد. خانم شکوه مکی طی ابالغ شمارة  1365اين دانشسرا در سال 

 1374به فعاليت خود ادامه داد. در سال  1374به رياست دانشسرا برگزيده شد و تا سال  5/8/1365

 1376جايگزين مکی شد و تا سال  7/6/1374مورخة  11/19341يمه باجالن طی ابالغ شمارة خانم نج

 9/10/76مورخة  25/49813مديريت دانشسرا را بر عهده داشت. سپس فريده مهرابی طی ابالغ شمارة 

رياست دانشسرا را بر عهده گرفت. پس از او مهري شعاعی با ابالغ شمارة  1385تا سال  1376از سال 

به فعاليت مشغول بود. سپس  1393جايگزين مهرابی شد و تا سال  28/9/1385مورخة  71/56229

رياست اين  1397و 1396و ندا سلطانی گوهري در سال هاي  1395و  1394آذر شيرويه در سال هاي 

       (.1397دانشسرا را برعهده گرفتند)شناسنامه دانشسرا ها و مراکز تربيت معلم شهرستان بروجرد، 
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 دانشسرای دخترانه حضرت خدیجه کبری )س( نور آباد

مرضيه زمانيان به رياست  1371با مديريت طيبه صادقی تأسيس گرديد، سپس در سال  1370در سال 

اين دانشسرا منحل و تمام پرونده هاي آن به دانشسراي دخترانة  1372اين مرکز برگزيده شد. در سال 

 قل گرديد.آباد)س( منتحضرت معصومه خرم

 دانشسرای دخترانه حضرت رقیه)س( ازنا

 منحل گرديد. 1374با مديريت طاهره امامی آغاز به کار کرد. اين دانشسرا نيز در سال  1370در سال 

 تأسیس مرکز تربیت معلم دخترانه کوثر کوهدشت

الل در شهرستان کوهدشت، به مديريت زهرا سلگی، تأسيس شد. سلگی تا زمان انح 1370در سال 

، رياست اين مرکز را برعهده داشت. اين مرکز امروزه به دبيرستان و مرکز پيش 1374مرکز، يعنی سال 

 دانشگاهی نمونه دولتی دخترانه پرديس تبديل شده است.

 دانشسرای تربیت معلم عالمه امینی الیگودرز 

نی)ره( اليگودرز به رياست سيد محمد رفيعی پور، در شهرک امام خمي 1371اين دانشسرا در سال 

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.

  1380دهة 

و آباد کم کم کاهش يافت دامنة فعاليت مراکز تربيت معلم دختران و پسران خرم 1380از اوايل دهه 

که مراکز تربيت معلم  1385هر سال از عدة دانشجويان کاسته شد. در اواسط همين دهه يعنی از سال 

کشور زير مجموعة مجتمع پيامبر اعظم) ( وزارت آموزش و پرورش قرار گرفتند، مراکز تربيت معلم 

ناسی ناپيوسته از اهلل کمالوند با جذب دانشجو معلمان دوره هاي کاردانی و کارشعالمه طباطبايی و آيت

ميان معلمان شاغل و برگزاري يک دورة کاردانی در رشتة آموزش ابتدايی براي دانشجويان جديدالورود 

 (142: 1393در مرکز عالمه طباطبايی فعاليت خود را ادامه دادند. )يگانه، 

 اهلل کمالوند خرم آبادمرکز تربیت معلم دختران آیت

، در سال 1375واهران حضرت فاطمه زهرا)س( خرم آباد در سال پس از تعطيلی مرکز تربيت معلم خ

آباد به رياست خانم فيروزه مهران تاسيس گرديد. اهلل کمالوند خرممرکز تربيت معلم دختران آيت 1382

سيده علويه طاهره  1386به فعاليت خود در سمت رياست مرکز ادامه داد. در سال  1386مهران تا سال 

پس از موسوي، فروزان اديب فر به عنوان سرپرست  1392شد. در تابستان سال موسوي جايگزين وي 

اهلل کمالوند منصوب گرديد. دانشجويان زيادي از اين مرکز در رشته هاي کاردانی آموزش پرديس آيت

ابتدايی، دينی عربی، امور پرورشی و کارشناسی آموزش ابتدايی، رياضيات، تربيت بدنی، ادبيات فارسی، 

اند )شناسنامه مرکز تربيت انگليسی، دينی و عربی و ... فارغ التحصيل و به کسوت معلمی نائل آمدهزبان 
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ها و احکام صادر شده براي روساي مرکز تربيت ، ابالغ1383-84اهلل کمالوند استان لرستان، معلم آيت

 معلم(.  

  1390دهة 

 دانشگاه فرهنگیان لرستان:

آباد( به ر اعظم) ()مرکز تربيت معلم عالمه طباطبايی سیییابق خرممجتمع پيامب 1390در اوايل دهة 

دانشگاه فرهنگيان لرستان، داراي دو پرديس برادران و  1391دانشگاه فرهنگيان تغيير نام داد. در سال 

اهلل کمالوند آباد، با نام هاي پرديس پسیییرانه عالمه طباطبايی و پرديس دخترانه آيتخواهران در خرم

نين دو مرکز تابعه برادران در شهرستان اليگودرز با نام شهيد مير شاکی و مرکز خواهران گرديد. همچ

 در شهرستان بروجرد با نام مرکز زينب کبري)س( تأسيس شدند که همچنان مشغول فعاليتند. 

به عنوان سرپرست مديريت امور  1396حسين پيريايی به مدت پانزده ماه تا مهرماه 1395از مردادماه 

تاکنون علی  1396يس هاي دانشگاه فرهنگيان استان لرستان منصوب گرديد. پس از وي، از سال پرد

آقايی جودکی، به عنوان سرپرست مديريت امور پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان استان لرستان ، مشغول 

 فعاليت است. 

 نتیجه:

 1312کز تربيت معلم در سال نتايج اين پژوهش نشان داد، با آنکه نظامنامة تأسيس دانشسراها و مرا

گيري آنها در استان لرستان با تأخيري چند ساله و در سال شمسی به تصويب رسيده بود، اما شکل

هاي اولية قرن حاضر، به سبب شمسی آغاز گرديد. در برهة قبل از پيروزي نقالب اسالمی و در دهه1323

نقاط مختلف کشور، خاصه استان لرستان، تواتر  تجارب اندک و نوپايی دانشسراها و مراکز تربيت معلم در

رسيد. پس از پيروزي تأسيس و انحالل اين مراکز باال و عمر آنها کوتاه بود و گاه به کمتر از دو سال می

هايی که در سطح شوراي عالی آموزش و پرورش و نيز وزارت متبوع انقالب اسالمی، با توجه به سياست

کيفت علمی و فعاليت اين مراکز در سطح کشور و به تبع آن در استان اتخاذ گرديد، نحوة تأسيس و 

هاي اخير، که لرستان، ثبات و بهبود نسبی يافت و مدت ماندگاري آنها بيشتر شد. لذا فعاليت آنها تا سال

 دانشگاه فرهنگيان تأسيس گرديد، با فراز و فرودهايی همراه بوده است.   

 پیشنهادها:

افزايش جمعيت دانش آموزي کشور و نيز افزايش شمار معلمانی که به مرز باز نشستگی امروزه با توجه به 

اي مواجه هاي عمدههاي آتی با مشکالت و چالشهاي تأمين معلم در سالاند، يقيناً سياسترسيده

 شود. لذا پيشنهادخواهد شد. بر اين اساس نياز به معلمان متبحر و کارآزموده بيش از پيش احساس می

 گردد:می

 هاي دانشگاه فرهنگيان در سطح کشور افزايش يابد؛. تعداد پرديس1

هاي مربوطه تا رفع نياز، به دو ها، با توجه به رشته. مدت تحصيل دانشجو معلمان در پرديس2

 الی سه سال کاهش يابد؛
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گيان، . در صورت لزوم مراکز تربيت معلم شش ماهه الی يک ساله، تحت مديريت دانشگاه فرهن3

هاي دانشگاهی، که به فارغ التحصيالن ديگر رشته« ها و فنون تدريسروش»جهت آموزش 

 مرتبط با آموزش و پرورش است، احيا گردد؛ 

. در صورت لزوم، به کارگيري دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگيان)کارورزان( در سطح مدارسی 4

 اند، گسترش يابد؛که با کمبود نيرو مواجه

ها در بکارگيري اساتيد مجرب و آشنا با آموزش و پرورش در به نياز مبرم پرديس . با توجه5

 شيوه جذب هيات علمی، تجديد نظر صورت گيرد؛

تعيين صالحيت  اعضاي هيات علمی، مدرسين موظف، مامورين آموزشی و شاخص هاي . 6

 ار گيرد. مورد بازبينی قربا توجه به رسالت دانشگاه فرهنگيان اساتيد حق التدريس، 

. براي تعيين معيارهاي ترفيع و ارتقاء اساتيد دانشگاه، رويکرد تربيت محوري مورد توجه قرار 7

 گيرد.

 

 منابع

(. معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه فرهنگيان. طرح جلد 1391اساسنامه دانشگاه فرهنگيان. )

 صفحه.  20و صفحه آرا: مجتبی مرادي نژاد. 

سداهلل سدي گرمارودي، ا سيدعلی. )ا شريف زاده،  سند تحول 1392 و  شگاه فرهنگيان، قلة  (. دان

بنيادين آموزش و پرورش)واقع نگاري تأسیییيس(. زير نظر حميد رضیییا حاجی بابايی. تهران: 

 مؤسسه فرهنگی برهان)انتشارات مدرسه(. 

 (. 1363-1364اسناد بايگانی دانشسراي تربيت معلم روستايی فيروز آباد )شهيد باهنر الشتر(. )

(. روان شناسی و دانش آموزش و پرورش. ترجمه علی محمد کاردان. انتشارات 1370پياژه، ژان. )

 دانشگاه تهران.

 .1353، ديماه 39(. شمارة 1353خاطرات وحيد. )

(. بررسی مسائل آموزشی مراکز تربيت معلم استان لرستان 1374توکل، علی و رجبی، کرم خدا. )

آباد: شیییوراي تحقيقات آموزش و ناظر طرح: فرهمند حکيم پور. خرماز ديدگاه دانشیییجويان. 

 پرورش استان لرستان. 

جلدي. جلد يازدهم. تهران: مؤسسه 22(. صحيفه نور)صحيفه امام(. دوره 1360خمينی، روح اهلل. )

 تنظيم و نشر آثار امام خمينی)ره(.

سن. ) ستايی، مح ضاد1379رو ضاد فرهنگ)نگاهی به زندگی اعت شريعه ميرزا محمد خان  (. اعت ال

 رازانی بنيان گذار فرهنگ و معارف لرستان(. انتشارات: علوم و فنون.  

 هجري قمري(. 1328-29سالنامه معارف، اوقاف و صنايع مستظرفه، )
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خرم آباد لرسییتان. )سییال تحصییيلی -سییالنامه بهار. انجمن سییالنامه دبيرسییتان ملک الشییعراء بهار

 پخانه دانش.آباد: چا(. خرم1343-1342

-1347آباد لرستان. )سال تحصيلیخرم -سالنامه بهار. انجمن سالنامه دبيرستان ملک الشعراء بهار

 آباد: چاپخانه دانش.(. خرم1346

ست. ) شمارة نخ سران بروجرد.  سراي مقدماتی پ ش (. بروجرد: چاپخانه الويان. 1324سالنامه دان

 .1324خرداد

شسراي مقدماتی دختران سال تحصيلیخرم سالنامه دان آباد: چاپخانه (. خرم1350 -1351آباد. )

 خودکار دانش. 

 (. بروجرد: چاپخانه سعادت.1328-1329سالنامه دبيرستان پهلوي بروجرد. )سال تحصيلی 

 (. بروجرد: چاپخانه الويان.1330-1331سالنامه دبيرستان پهلوي بروجرد. )سال تحصيلی 

 (. بروجرد: چاپخانه سعادت.1334-1335سال تحصيلی سالنامه دبيرستان پهلوي بروجرد. )

آباد: (. زمزمة حيات. خاطرات سییی و شییش سییال خدمت يک معلم. خرم1394سییپهوند، رحيم. )

 انتشارات شاپور خواست. 

 آباد: انتشارات شاپور خواست. (. نيم قرن خاطرات يک معلم. خرم1388سراجی، روح اهلل. )

(. دبير خانة شیییوراي عالی انقالب فرهنگی، وزارت 1390رش)سیییند تحول بنيادين آموزش و پرو

 آموزش و پرورش، شوراي عالی آموزش و پرورش. 

(. بروجرد: مرکز تربيت معلم 1397شناسنامه دانشسرا ها و مراکز تربيت معلم شهرستان بروجرد.)

 شهيد مطهري.

: مرکز تربيت معلم (. اليگودرز1379شییناسیینامه مرکز تربيت معلم شییهيد ميرشییاکی اليگودرز. )

 شهيد ميرشاکی.

(. تربيت معلم در آئينة اسیییناد شیییوراي عالی آموزش و پرورش. 1388شیییرکايی اردکانی، جواد.)

 تهران: مؤسسة فرهنگی منادي تربيت. 

فصلنامه تعليم و «. تربيت و تأمين معلم در ايران )گذشته، حال و آينده((. »1382صافی، احمد. )

سال هجدهم و نو شماره تربيت.  ستان 73)پياپی  1-4زدهم.   192. 1382و بهار  1381(. زم

 . 11-43صفحه. صص 

 (. تربيت معلم در ايران، هند و پاکستان. تهران: انتشارات مدرسه. 1373صافی، احمد. )

فصیییلنامة مديريت در آموزش و پرورش، معاونت تأمين و تربيت نيروي انسیییانی وزارت آموزش و 

 .1371. بهار 1پرورش، شمارة 

 آباد. تهران: بوستان کتاب.(. دانشنامک خرم1394قاسمی، سيد فريد.) 

 آباد. تهران: بوستان کتاب.(. سرگذشت خرم1394قاسمی، سيد فريد.) 

شوري(. »1395گودرزي، محمد. ) سيمات ک صی«. بروجرد و چالش تق ص صلنامه تخ شی -ف پژوه

 . 143-177. صص1395پيام راستان. سال اول، شماره اول، بهار 
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(. تاريخچة آموزش و پرورش اسیییتان لرسیییتان. طرح تحقيقاتی شیییوراي 1378مرادي، محمود. )

 صفحه. 142تحقيقات اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان. 

 .دانشسراهاي مقدماتی و عالی ذيل قانون تأسيسمرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمی: 

ی طرح ها و برنامه ريزي هاي توسیییعه. مردادماه نگرشیییی بر تربيت معلم در ايران، دفتر هماهنگ

1364. 

 . 1323مهرماه 17(. شماره اول. دوشنبه، 1323هفته نامه راز. )

آباد )با نگاهی به تاريخچة آموزش و پرورش (. تاريخچه آموزش و پرورش خرم1393يگانه، اسیید. )

 ايران و لرستان(. قم: انتشارات آيين احمد) (.

 

 

 

 

 ر تاريخی تأسيس دانشسراها و مراکز تربيت معلم در استان لرستانعنوان مقاله: سي

  مشخصات نويسندگان:

 . دکتر حسن جعفری )نویسنده مسئول(1

 دکتراي مديريت آموزشی 

 مسئول پژوهش دانشگاه فرهنگيان استان لرستان 

 h.jafari2021@gmail.comEmail:  

 09163691510ه همراه: شمار 

 . دکتر علی آقایی جودکی2

 دکتراي زبان و ادبيات فارسی 

 هاي دانشگاه فرهنگيان استان لرستانسرپرست مديريت امور پرديس 

 

 . علی قبادی کیا3

 .کارشناسی ارشد زبان و ادبيات فارسی، فارغ التحصيل دانشگاه بيرجند 

 دبير دبيرستان هاي  آموزش و پرورش خرم آباد 

 . حامد واشانی4

mailto:h.jafari2021@gmail.com
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 کارشناس ارشد زبان شناسی عمومی 

 مسئول روابط عمومی دانشگاه فرهنگيان استان لرستان 

 

 

یت مراکز تربی درسی برنامه در نظام و ارتباطاتبررسی تطبیقی جایگاه فناوری اطالعات 

 معلم

 )مطالعه موردي: کشورهاي انگلستان، ژاپن، فرانسه و ايران( 
 

  2سفوند، امین یو1حسن جعفری

 چکیده

سییی مراکز پژوهش کنونی باهدف بررسییی جايگاه فناوري اطالعات و ارتباطات)فاوا( در نظام برنامه در

امه درسی ی هرچه بهتر برنروزرسانبهبخشی، اصالح و يفيتک منظور بهمعلم انجام گرفته است، يت ترب

رسی مراکز ي داوا در نظام برنامهپژوهش به بررسی تطبيقی جايگاه ف در خاللمعلم کشور يت تربنظام 

ش اسییت. اين پژوهش يک پيماي شییده پرداخته معلم در کشییورهاي انگلسییتان، ژاپن، فرانسییهيت ترب

ست. اطالعات  -تطبيقی سخگويی به موردنتحليلی ا سشياز آن براي پا سناد  هاپر  دارکم  واز طريق ا

سايتهاگزارشي و اکتابخانه ستجو در  سه هاي تحقيقی و با ج شورهاي مورد مقاي شده  يگردآوري ک

ست. سی  ريزيدر برنامه ارتباطات وفناوري اطالعات  کارگيريبه ا فکري  و ناختیشابزار  در حکمدر

قه منظور به نديطب جاد انگيزه در فراگيران میداده کردن ب يايی و اي بب پو بهها سییی منظور گردد، 

رنامه درسی بعمل، تلفيق فاوا در  رعايت توازن در تئوري و ودستيابی به اين هدف راهبردهاي تلفيق 

ب برقراري ارتباط مسیییتحکم ميان مراکز تربيت تأکيد بر آن، معلم وتربيت  عنوان همعلم و مدارس 

 شده است.ترين اهداف در نظر گرفته مهم

 معلم  يت بتر، برنامه درسی، ارتباطاتمطالعه تطبيقی، فناوري اطالعات و  :واژگان کلیدی  

 

 

 

 

                                                            
  :Email                                         09163691510ش:  .دکتراي مديريت آموزشی، دانشگاه فرهنگيان 1

@gmail.com2021h.jafari  
              Email: y.amin4322@yahoo.comدانشگاه فرهنگيان لرستان ش:09166381731   دانشجوي کارشناسی رشته علوم تربيتی،2

mailto:h.jafari2021@gmail.com
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 مقدمه

نهبروز تحوالت گسیییترده قرن اخير نيمدر    باطات، تغييرات  و کامپيوتري درزمي را در  ايعمدهارت

صه س هايعر شته ا شري به دنبال دا ستفاده نموده و  ت.متفاوت حيات ب سان همواره از فناوري ا ان

تأثير  اسییت که بيشییترينارتباطات  و اتاطالع هايفناوريمملو از ابداع  ت ويکارنامه حيات بشییري

شري درحياترا شته ب ضرراکهايیگونهاند بهدا صرحا صرفناوريع نام  اطالعاتی يا جامعهاطالعاتینوينع

 (.1372 اند)محمدحسين نادي،نهاده

 کارا محسوب و پويا آموزشی نظام يک مسائل ترينمهم از معلمانتربيت و آموزش براي ريزيبرنامه

 کارگيريبا به او و شییودمی بردهنام يادگيري مدير عنوانبه معلم از ويکم بيسییت قرن در .ددگرمی

 هايفرصت با ايجاد تا کوشدمی دارد سراغ خود در که توانايی و معنوي و مادي امکانات از ايمجموعه

 طريق اين و از پرداخته دانش آموزان يادگيري هايفعاليت دهیو جهت دهیسییازمان به مناسییب

 دريافته خوبیامروزه به نمايد. بشر ايجاد هاآن در را تربيت تعليم و اهداف با مطابق و مطلوب تغييرات

 علمی، هايچالش پاسییخگويی به براي نيازيپيش منزلهبه وپرورشآموزش نظام در تحول که اسییت

 گرددمی محسوب ايدارپ به توسعه دستيابی درنهايت و اخالقی و اجتماعی اقتصادي، فرهنگی، صنعتی،

 کيفيت افزايش به توجه یدرزمينه جدي هايیتالش بيسیییتم، قرن آخر ربع در (.1391ملکی، )

 سال در تربيت، و تعليم المللیبين اجالس نامهتوصيه راستا، همين در .آمد عمل به هاي آموزشینظام

 چالش هاي موجود با رويارويی براي طاليی کليد و انتخاب بهترين عنوانبه را وپرورش، آموزش1996

 نظام براي اولويتی چنين گرفتن نظر در با (.1393به نقل از امراله و حکيم زاده، (کرد معرفی اجتماعی

صلی دارپرچم که معلمانتربيت اهميت و نقش به توانبهتر می وپرورشآموزش  محسوب حرکت اين ا

سته متخصص، معلمان تواناي دست به تربيت و تعليم متعالی اهداف تحقق .پی برد گردند،می  و شاي

صالحيت ست روازاين و گيردمی صورت صاحب  شی هاينظام در که ا شرو، آموز سواس پي  دقت و و

سانی معلمانبه و آموزش گزينش، براي نظري زيادي صورت  ايحرفه و تخصصی دانش منظر از روزر

 (.1391ملکی، ) گيردمی

 در اسییت، انسییانی نيروي عنوانبه معلم گروي در وپرورششآموز در آرمانی هر تحقق ازآنجاکه

 وي، افزايش ايحرفه هايصالحيت معلم، نقش تقويت بر المللی تعليم و تربيت،اجالس بين نامهتوصيه

شان ايحرفه هايمهارت ساس بر اي  در به يادگيري عالقه ايجاد آموزش، هايشيوه در تغيير بنيادي ا

 راهبردهاي بر تسییلط يادگيري، ياددهی هايدر شییيوه بامهارت دانش در مهارت پيوند عمر، طول

 تأکيد اين باب، در هايیحوزه و دانش آموزان در يادگيري هايسییبک متفاوت، شییرايط در آموزشییی

 و همکاري تواند بدونتربيت، نمی و تعليم امور در اصالحی هيچ که اصل اين اعالم با همچنين .گرديد

شارکت شارکت به توجه بر گردد، قموف معلمان م ضاعف گرديد.  تغييرات در معلمان م بنيادي تأکيد م

 هايگردهمايی ، نيز که محصیییول«وپرورشآموزش آينده تحوالت درباره تفکر» همچنين، در کتاب

 هايبرنامه در شد موجب تحول در نقش معلم،» است:  آمده است، يونسکو 1981 و 1980 هايسال
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 طوالنی را معلمتربيت هايدوره کشورهاي پيشرفته اغلب اينکه ازجمله آيد. پديد تغييراتی معلمتربيت

 منابع تحوالت، اين با همگام .کردند بينیهايی پيشبازآموزي و هاکارآموزي معلمان براي و ساختند

 و معلمتربيت هايبرنامه محتواي به اين طريق از و گذاشیییت فزونی به رو نيز اطالعات و دانش

سی هايکتاب شی، هايو برنامه در ضوعات مطالب آموز  و تحوالت اين اما شد؛ افزوده جديدي و مو

 که بگيرد شییکل تفکر اين شییدند موجب و وجود آوردند به را انتظاريغيرقابل مشییکالت تغييرات،

صالحی و خرد هايبرنامه صالح هاآن صدر و در وپرورشآموزش ا سازي و ا  مربيان و معلمانتربيت به

 عنوانبه معلمتربيت راسییتا اين گيرد. در صییورت و فراگير گسییترده صییورتبه بايد کارآمد و زيدهور

ستار، فرايندي به نقل از (قرارداد جدي موردتوجه را خدمت حين تربيت خدمت و از پيش آموزش پيو

 (.1393امراله و حکيم زاده، 

 فناوري و دانايی عصر که عصري در نیجها تحوالت با همگام معلمتربيت هايبرنامه به امروزه توجه

 است. کرده جلب خود به را نظرانصاحب توجه که هست هايیبحث ترينمهم از ناميده شده، اطالعات

 که نيازهايی .است آورده ارمغان به معلمان براي را جديدي عصر نيازهاي اين به ورود که است واضح

 خود ايحرفه و تخصصی هايتوانايی و بايد دانش معلمان است. آموزش و افزايش سازيآماده مستلزم

 کشییورهاي برخی از و يافتهتوسییعه کشییورهاي اسییاس اين سییازند. بر هماهنگ آينده تحوالت با را

 هايبرنامه در و ديده تدارک تحوالت اين با رويارويی براي را هايیفعاليت و هابرنامه توسییعهدرحال

ميالدي  1990 اند. مطالعه تطبيقی که در سییالکرده ايجاد یتحوالت و تغيير معلم کشییورشییان،تربيت

سيا  سيفيک»انجمن آ شورهاي در( APEC« )پا سه، ک  و ژاپن چين، نيوزلند، هنگ کنک، آلمان، فران

نادا مان آموزش ويژهبه و آموزش نظر از کا هداف، به توجه با معل مه  محتواي گزينش، نحوه ا نا بر

ست از حاکی داده انجام معلمان سازيآماده و معلمتربيت صر از معلمان آموزش که آن ا  ضروري عنا

 از وپرورشکيفيت آموزش بهبود را خود کشوري بين پروژه اولين هدف و وپرورش استآموزش توسعه

سته از يکی و داده قرار نوآوري طريق ستا اين در که ايموارد برج صرار بر را و  معلمتربيت دارد، آن ا

بر همين اسییاس در اين کشییورها طول دوره آموزش  (.1،2014پاسییيفيک) اسییت معلم کنندگانتربيت

 (.1999، 2کوب) کارورزي( رو به افزايش است) معلمان و طول دوره تمرين عملی

شري زندگی گوناگون هايجنبه در اخير هايدهه در که تغييراتی با ترتيب همگاماينبه  دادهرخ ب

 هايروش ميان اين در شود.می احساس دانشگاهی آموزش يهحيط در اساسی دگرگونی ايجاد به نياز

 هاياست. روش بازنگري نيازمند پژوهش و آموزش ابعاد ترينمهم از يکی عنوانبه يادگيري و ياددهی

 قابليت و بوده پذيرانعطاف بسییيار الکترونيکی آموزش هايشییيوه و فاوا بر مبتنی يادگيري و ياددهی

 آمده وجود به پذيريانعطاف به توجه با هاروش نوع اين در .دارد گوناگون يطشرا با بااليی سازگاري

سياري دهنده، ياد براي هم و يادگيرنده براي هم شگاه از ب سات ها،دان س شی هايسازمان و مؤ  آموز

 .(2005، 3نچن و همکارا) هستند آموزش شيوه اين توسعهدرحال سرعتبه
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ي اطالعات و باالترين ميزان موفقيت در امر اسییتفاده از فناور ين ميان بايد توجه دشییت کهدر ااما 

صل م سردرگمی و بهت شودیارتباطات در يادگيري زمانی حا عات و در مورد فناوري اطال یزدگکه از 

تبيين . يادگيري متمرکز کنيم هايیارتباطات خارج شیییويم و ذهن و احسیییاسیییات خود را با شیییگفت

ستس صحيح گذارييا شی  سشفا، آموز ستفيت و جامعيت در  س هايا ستو هدفمندي   هايگذارييا

ستفاده قابل سب براي ا ضاي منا ست که ف ها و الزاماتی . قانونکندیفناوري را فراهم م هاييتاجرايی ا

ين ا. با ، اهميت داردنمايدیرا براي مقاصییید مفرون، تسیییهيل يا سیییخت م هايکه اسیییتفاده از فناور

ضر  صيل، مقاله حا سی تطبيقی جايگاه فناوري اطالعات و  باهدفتفا ظام برنامه نفاوا( در ارتباطات )برر

 منظوربه( در کشییورهاي انگلسییتان، ژاپن، فرانسییه و ايران دانشییجو معلمانمعلم )يتتربدرسییی مراکز 

 معلم کشور نگاشته شده است.يتتربی هرچه بهتر برنامه درسی نظام روزرسانبهاصالح و 

 سؤاالت پژوهش

نسیییه معلم در کشیییورهاي انگلسیییتان، ژاپن و فرا ف و محتواي برنامه درسیییی مراکز تربيت. اهدا1

 چيست؟

 يتتربي مراکز در نظام برنامه درسیییی، بويژه در فرايند يادگيرارتباطات فناوري اطالعات و . تأثير 2

 معلم چيست؟

فاوتو  هاشیییباهت. چه 3 فاوا در برنامه درسیییی مراهات ناوري  گاه ف معلم يتتربکز يی ميان جاي

 وجود دارد؟ شدهاشارهکشورهاي 

ينة زم در به تجربه کشورهاي موفق با توجهمعلم  يت تربراهکارهاي بهسازي برنامه درسی مراکز  4

 کدامند؟ يزي درسیربرنامه
 پیشینه پژوهش

 وهشي و آموزشی افزارنرم کمک به آموزش تأثير مقايسه " ( در پژوهشی تحت عنوان1382) ذاکري

 سيد که، به اين نتيجه ر"تهران 8 اول راهنمايی منطقه پايه رياضی درس تحصيلی بر پيشرفت نتیس

 شيوه نی کهبادانش آموزا مقايسه در اندديدهآموزش آموزشی افزارنرم وسيلهبه که آموزانیدانش عملکرد

 است. هبود بهتر مالحظه ايقابل طوربه تحصيلی پيشرفت آزمون در اندديدهآموزش سنتی

 پيشرفت و انگيزه بر ايرايانه بازي تأثير " ( در پژوهشی تحت عنوان1391) و همکاران امينی فر

مدارس تأکيد  در يادگيري به عالقه ايجاد در اطالعات فناوري تأثير معنادار ، به"دانش آموزان تحصيلی

 و عاتاطال فناوري از هاستفاد ميزان رابطه بررسی " ( در پژوهشی تحت عنوان1391اند. سيفی)کرده

رفت پيش در فناوري تأثير ،"دانشجويان تحصيالت تکميلی آموزشی و تحصيلی پيشرفت بر ارتباطات

 در را گرا ندهتدريس ساز با زمانهم اطالعات فناوري از استفاده معنادار تأثير و هادانشگاه در تحصيلی

 داده است. نشان تحصيلی عملکرد

کار ژاپنی از آمادگی و توسعه ادراک معلمان تازه " در ژاپن با عنوان 1پژوهش ديگري را نيز سان

هاي کار در سالاين پژوهش به بررسی ادراک معلمان تازه انجام داده است. 1999در سال  "اي خودحرفه
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ها و ميزان دانش، اي آنمعلم و توسعه حرفههاي تربيتاول، دوم و سوم خدمت، درباره آموزش دوره

ها به ميزان کمی دانش ها، پرداخته است. نتايج نشان داده که ازنظر معلمان، اين دورهنگرش آن مهارت و

اند ها معتقد بودند که مهارت خود را هنگام کار معلمی کسب کردهو مهارت آنان را توسعه داده است. آن

 اند.ها تأکيد داشتهو لذا بر اصالح اين دوره

قبل از ) سبک مورد انتظار در برنامه آموزش معلمان "ا با عنوانپژوهش ديگري ر 1همچنين يوشيما

در اين بررسی  انجام داده است. 1986در ژاپن در سال  "خدمت(، اهداف، محتوا، روش و نوآوري آموزشی

ها و گواهينامه معلمی و معلم، اهداف، محتوا و روشوضعيت موجود آموزش معلمان در دوره تربيت

ز معلمی موردبررسی قرارگرفته است. نتايج اين بررسی نشان داده که فقدان دوره حداقل کيفيت موردنيا

ازحد از روش سخنرانی از مشکالت اين گيري بيشيادگيري و بهره-ماهيت فرايند ياددهیي درزمينه 

يادگيري، پانزده -هاي ياددهیمحتوا و روش یدوره بوده است و بر اساس مشکالت موجود درزمينه

 کند.معلم پيشنهاد میبرنامه تربيت يدرزمينه نوآوري را 

عنوان يادگيرندگان اي معلمان بهرشد حرفه" در پژوهش خود با عنوان 2000در سال  2ويليج و ريمرز

اي آنان نظام آموزش معلمان و نحوه توسعه حرفه "ها و عوامل مؤثر در آندر طول عمر: الگوها، تمرين

، هلند، اسپانيا، سوئد، پرتغال، اوکراين، ژاپن، چين، مالزي، سنگاپور، کشور انگلستان، آلمان 15را در 

اي استراليا، اسراييل، آمريکاي شمالی و کانادا مقايسه کردند. نتايج اين مطالعه نشان داد که توسعه حرفه

 شده و تمام طول زندگی فردعنوان فرايندي تلقی شود که از دوره پيش از خدمت شروعمعلمان بايد به

بندي و بررسی شود. مند طراحی، حمايت، بودجهطور نظاماي آنان بايد بهرا دربرمی گيرد و توسعه حرفه

هاي پيش از خدمت بايد دانش تعليم اين نظام بايد موجب ارتقاء و اثربخشی معلمان شود. محور برنامه

اده سازند که در موارد گوناگون و ها بايد معلمان را آمو تربيت، همراه با تمرينات عملی باشد. اين برنامه

اي هاي توسعه حرفههاي متفاوت دانش آموزان تدريس کنند. همچنين هدف برنامهپيچيده به گروه

 معلمان بايد با اهداف برنامه درسی منطبق باشد.

 مبانی نظری

 و عليمت نظام هايمؤلفه ترينمهم و ترينحسییاس ازجمله توانمی را جهان در معلمتربيت هايکالج

 به وطمن آموزشی، نظام و شايستگی هر تحول در ايجاد موفقيت عدم و موفقيت چراکه دانست؛ تربيت

 در هاي درسیبرنامه اصلی که مجريان معلمانی است ايحرفه هايها و شايستگیقابليت و هاتوانمندي

اندازه هب نظام آموزشی هر شايستگی معتقدند تربيت و تعليم نظرانصاحب باشند.می هاي واقعیمحيط

ستگی ست.  نظام آن در شدهتربيت معلمان شاي ساس برا در  که "آموزش براي همه"جهانی  اعالميه ا

هاي مهم و وپرورش در يونسکو آن را صادر کرده، يکی از زيرساخت، اجالس جهانی آموزش1990سال 

 (.1379رؤوف، ) معلم قلمداد شده استکارساز در اين زمينه بهسازي تربيت
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اي هاي حرفه( ، در کتاب خود اصییالح کيفيت آموزش را درگرو صییالحيت2001)1روزا ماريا تورس

معلمان آينده ضییروري اسییت. وي برنامه معلمان دانسییته و معتقد اسییت تغيير در نظام تعليم و تربيت

سییازي مند تلقی و نومنزله يک پيوسییتار نظاميادگيري معلمان پيش از خدمت و ضییمن خدمت را به

سی تربيتبرنامه شنهاد کرده معلم ازنظر هدف، محتوا، رويکردها، روشهاي در سايل را پي ها، منابع و و

سازي تربيت معلم منتخبی از  سی جنبش جهانی براي به ست. رؤوف نيز در تحقيق خود پيرامون برر ا

صنعتی و غيرترين طرحعمده شورهاي  شرايط هايی را که ک ساس نيازها و  و امکانات خود  صنعتی بر ا

ارائه داده و معتقد است که همه  1980-1994هاي سالاند ميانمعلم به اجرا گذاشتهتربيت یدرزمينه

هاي تغيير را اند و برنامهمعلم پی بردههاي تربيتضییرورت توجه به تغيير و بازسییازي برنامهکشییورها به

 (.86مواليی نژاد و ذکاوتی ) کننددنبال می

 راکهچ باشییند جامعه بالندگی و پيشییرفت سییازنده فراهم توانندمی توانمند زشییيارانآمو ترديدبی

 ازآنجاکه و اسیییت آنان ايحرفه هايمهارت به وابسیییته و آنان عهده بر آينده نسیییل پرورش

 هايمهبرنا بنابراين پيوندندمی باز وپرورشآموزش يپيکره به معلمتربيت دانشییگاه آموختگاندانش

 .باشد آنان ايحرفه رشد بسترساز بايد هانشگاهدا اين درسی

فتدسیییت تواننمی مطلوب نوآوري يا علمی تحول هيچ به وپرورشآموزش در که يا  مگر اين

شاپيش سب تغييرات واقعی، کارگزاران عنوانبه معلمان، کاري هايشيوه در پي  يد. رمزآ به وجود متنا

شد سالمت، در بايد را تربيت و تعليم هاينظام بالندگی و سالمتی ستجو بالندگی و ر  .کرد معلم ج

ستين سی برنامه حوزه در تغييرات نخ ساس بر که گرفت صورت 1359 سال در معلم،تربيت در  آن ا

 زمينه اين در نيز جديدي درسی هايمعلم کتابتربيت دروس براي جديد هايسرفصل پيشنهاد ضمن

سی کتب تأليف و ريزيبرنامه دفتر سوي از  ابالغ معلمتربيت مراکز به تدريس براي و شدهيهته در

 هايدوره درسییی برنامه و دروس بازنگري و اصییالح منظوربه 1368(. در سییال 1391ملکی، ) گرديد

صی کميته معلمتربيت ص شی ريزيبرنامه و پژوهش سازمان در دروس ريزيبرنامه تخ شکيل آموز  ت

سال از پس کميته گرديد. اين  را معلمان ايحرفه هايصالحيت 1370 سال در سیبرر و مطالعه دو 

صله در گرچه .درآيد اجرا به معلممراکز تربيت در تا نمود تعيين  جزئی يراتتغي تاکنون 1370 دهه فا

 وشر و سرفصل محتوا، که است باور اين بر مذکور کميته اما است، گرفته ها صورتسرفصل اين در

ايران،  وپرورشآموزش کنونی نيازهاي و جهانی تحوالت به توجه با معلمتربيت در دروس موجود اجراي

سته توانا، معلمانی بايد که طورآن تواندنمی شی نظام براي را کارآمد و شاي  تربيت 1400 ايران آموز

 (.1393امراله و حکيم زاده، ) نمايد

درگذشییته  کهدرحالی اند،گذاشییته تأثير آدمی زيسییت نحوه بر بشییري تمدن آغاز از هاتکنولوژي

ستثنايی اموري نوين هاينوآوري  به رو شتابنده صورتی به تاکنون پيش سده دو از و بوده گاهگاه و ا
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 از بسياري که شده پيچيده و گسترده چنان کنونی زمانه در تکنولوژيک تحوالت ابعاد است. بوده رشد

 (.1386پايا، ) آورندنمی سردر آن گوناگونی و اسرار از افراد

ست قدريبه ابداعات اين ظهور تسرع  سعه مراحل هنوز که ا ستفاده شدن همگانی و تو  کي از ا

 شدهارائه کمتر هايهزينه و بيشتر راحتی فراتر، امکاناتی با جديدتر نرسيده، محصولی پايان به نوآوري

صحنه را قبلی ابداعات و صه ازجمله .نمايد خارج از  ستخوش اخير سال چند در که هايیعر  جومه د

ست، شده بنيادين باهدف تحوالت اطالعات فناوري صه ا ست يادگيري آموزش و عر سان .ا  براي ان

 انتقال يجديدي برا هايرويه و هاشيوه دنبال به بايد خود اطراف تغيير حال در محيط با شدن همگام

شد يادگيري افزايش و دانش  رتمنديقد ابزار به جامعه، افراد دانش افزايش جهت سوم موج تمدن .با

 (.1383فيضی و همکاران، ) باشد معتبر و سريع هزينه،کم موقع،به داشت که نياز

 تفکراتی از کلی مجموعه آمدن وجود به موجب اطالعات عصییرمعتقد اسییت که ( 2001) 1پلگروم

 اطالعاتی جديد ابزارهاي با و سییازگاري جهت هماهنگی جوامع، در آموزشییی اصییالحات لزوم درباره

 تنهانه آموزش در هابردن رايانه بکار کندمی خاطرنشیییان( 1991، 2يانگ). بطوريکه سیییته مدنظر

سيله و ابزار عنوانبه ست مبناي آموزش در هدف عنوانبه بلکه گيرندمی قرار مدنظر و هاي کلی سيا

فرايند  در اطالعات فناوري بر مبتنی آموزشییی هاينظام ديگر، سییوي از. هاي آموزشییی هسییتنظام

 و ديجيتال مطالب بوسییيله کمتر سیینتی آموزش هايروش .اسییت يافته مهمی جايگاه بشییر زشآمو

 پذيرترانعطاف تدريس، و آموزش فرايند آن، دنبال به و شوندمی پشتيبانی ايچندرسانه ارائه هايشيوه

ست. امروزه شده قبل از شینظام ا سياري هاي آموز  طاتارتبا و اطالعات فناوري از که دارد وجود ب

 ايجاد جهت محکمی ابزار گونههيچ هارايانه وجود،بااين .کنندمی اسیییتفاده تدريس و آموزش جهت

 ايجاد در آموزش هاآن بردن بکار و جديد ابزارهاي از اسییتفاده در مثبت نگرش ايجاد به توانمندي

 .رسدمی نظر به مشکل بسيار امري آموزش در فناوري کاربرد رويکرد، اين از است، ننموده

شان2002) 3ريچی و بايلور  فناوري آن، پيچيدگی و فناوري ميزان از نظرصرف کنندمی ( خاطرن

شجويان دانش، ها،مهارت گرفتن نظر در بدون اطالعات  در آن مفيد کاربرد براي فناوري به نگرش دان

 .هست غيرممکن و محال امري درسی، هايبرنامه

 بسییتگی آموزش تکنولوژي و فناوري موفق اجراي کهدهد می نشییان مطالعات( 1998) 4واتسییون

سيار ستفاده کننده چگونگیتعيين که دارد زيادي ب ستند درس کالس در فناوري اين از ا سعه .ه  تو

 از و اسییت يادگيري-ياددهی در فرايند فناوري کاربرد ارتقاء عامل اصییلی فناوري به مثبت نگرش

 .کاست دخواه فناوري کاربرد برابر در مربيان مقاومت

 و ارتباطات فناوري پديده ظهور موجببه آموزشیییی هاينظام در امروزه (1998) 5برندنبورگ

 داده، قرار الشییعاعتحت را هانظام اين عوامل حياتی کليه آن، به مربوط دانش به توجه و اطالعات

                                                            
1 Pelgrum 
2 Young 
3 Baylor & Ritchie  
4 Watson 
5 Brandenburg 
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ستفاده بطوريکه سی هاي برنامه به فناوري از ا ضافه موجود در  انتقال در را هاکارکرد نظام و گرديده ا

شته متحول يادگيري مفهوم و ساخته متحول معلومات، و دانش سانی حتی و گ  ها بکارنظام اين در ک

 کارگيريبه موجبات بتوانند تا باشند داشته کافی آشنايی هاآن کاربرد چگونگی با که شوندمی گرفته

ناوري يادگيري نظير ابزارهاي ظام در را اينترنت و اطالعاتی ف ند. فراهم خود هاين ماي ناوري ن  ف

شی مهارتی ابزار عنوانبه آموزش در اطالعات سعه اهداف تحقق جهت فراگيران آمادگی براي و دان  تو

 .رودمی بکار اقتصادي

 جهت کنندهتعيين اسییاسییی عامل را آموزش در کامپيوتر کاربرد اثربخشییی ( نيز1983) 1هاروي 

 داند.لندمدت خود میب اهداف به يابیدست در کشورها توفيق

ستاي در سالهاي تحوالت را صاً الکترونيکی يادگيري و آموزش اخير، در صو  بر مبتنی يادگيري خ

 براي را غيرخطی يادگيري اينترنت ايرسانه ابر است. امکانات برخوردار گرديده بسزايی اهميت از وب

 ايچندرسییانه هايقابليت دهندمی يادگيري افزايش فرايند بر را آنان کنترل و تسییهيل يادگيرندگان

سب و آوريجمع امکان سريع را اطالعات ک شبکه1390زرگر،  و ضرابيان(کندمی ت  و وب جهانی (. 

 (. از2002، 2کارسییول و ونکاتش) اندکرده ايجاد آموزش در را انقالبی و نوآورانه هايروش اينترنت،

 چگونگی بهبود و وپرورشآموزش در تحول هرگونه ايجاد در عامل مؤثرترين و ترينمهم ديگر سويی

ست تدريس اي حرفه هاي بامهارت معلمانیتربيت درگرو تربيت و تعليم شگاه  کهاين به توجه با .ا دان

يت فه معلمترب يت خطير يوظي يارانی چنين ترب هده بر را آموزشییی گاندانش و دارد ع  اين آموخت

 را معلمان دانشجو بايد هادانشگاه اين درسی هاينامهبر پيوندند،می باز آموزش يپيکره به هادانشگاه

شی کارگيري فنّاوريبه .کند تجهيز تدريس هايمهارت به  آموزش تکميل براي کامپيوتر ازجمله آموز

دي يانگ و  جمله، (. از2003، 3دامنز) شییودمی مؤثر يادگيري افزايش به منجر يادگيري و سیینتی

 سیییطح در ارتباطات و اطالعات فناوري تاثير به ( همه2004) 5لوند و ولت و (2005) 4همکاران

 .نمودند اذعان يادگيري

 موضییوعات تدريس ينحوه با معلمدانشییگاه تربيت دانشییجويان آشیینايی طورمعمول،به ازآنجاکه

 يادگيري شوند، آشنا تدريس هايروش با سنتی شيوه به معلمان اگر دانشجو است، ضروري مختلف

شت نخواهد یدوام چندان هاآن سالت دليل به حيطه آموزش، (. در1382زاده، ابراهيم) دا شگاه ر  دان

 در اين مقوله به دانشجويان نگرش نوع و اطالعات فناوري پذيرش ميزان چون هايیمقوله معلم،تربيت

 ضروري بسيار امري آموزش، نظام يادگيري فرايند در رايانه بخصو  و جديد هايفناوري کارگيريبه

 آموزش انواع بهبود موجبات توانمی امر اين در دقيق ريزيبرنامه با که رسییدمی به نظر ياتیح و

 کارگيريبه در دانشجويان مقاومت کاهش نيز و آموزش بهبود کيفيت نيز و اطالعات فناوري بر مبتنی

                                                            
1 Harvey 
2 Carswell & Venkatech  
3 Domense 
4 Young et all 
5 Volet & Lund 
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ضعف قوت نقاط شناخت با و نمود ايجاد را آموزش امر در فناوري ضعيت ارتقاء به و   آموزش نظام و

 .نمايد کمک

 شناسی مطالعهروش

 به براي پاسییخگويی آن موردنياز اطالعات اسییت. اي(مقايسییه) تطبيقی پيمايش يک پژوهش اين

 مرتبط مانند اينترنت جهانی شییبکه در جسییتجو اي وکتابخانه مدارک و اسییناد طريق از هاپرسییش

مطالعه،  مورد کشییورهاي وپرورش آموزش وزارت هايسییايت يونسییکو، ديزرتيشیین و پروکوسییت و

ست شدهگردآوري شگاه .ا شرح اهداف و وظايف دان ضر ابتدا به   معلم پرداخته هاي تربيتدر مقاله حا

سپس با توجه به اينکه  شی هاينظامشده و  شر فرايند آموزش در فاوا بر مبتنی آموز  مهمی هجايگا ب

معلم و فرايند  تيتربنظام برنامه درسی مراکز فاوا( در ارتباطات )جايگاه فناوري اطالعات و ، است يافته

 قرارگرفتهيسه در کشورهاي انگلستان، ژاپن، فرانسه با ايران مورد مقا دانشجو معلمانيادگيري -ياددهی

شده گزيدهانگلستان بر و فرانسه کشور ژاپن، سه معلم درسی تربيت مطالعه، برنامه اين . درشده است

ست چراکه اين  يکشورها ازجمله معلمتربيت بهسازي به هاي مربوطفعاليت ي ينهدرزم کشور سه ا

 .اندبوده پيشرو

 هایافته

شاره يدبادر پژوهش  شدهمطرح سؤاالتبا توجه به  سان مربوطه  ا شنا شت که کار همگام  منظوربهدا

هاي روشها و هاي جديد براي ايجاد تغييرات ابتدا بايد به شناسايی نوآوريشدن با تحوالت و پيشرفت

يقی هاي پژوهش در اين زمينه، انجام دادن مطالعات تطبوجو مجهز شییوند. يکی از شییيوهتازه جسییت

سی مطالعات تطبيقی ارائه نمونه سا ست. از اهداف ا سهولت هاي نوآوري و تأمين مأخذ و منابع برا اي 

سترده شيدن به مطالعات گ شف نوآوريبخ سبب ک شور به  ست که هر ک ز و گزينش هاي موردنيااي ا

 (.1387آقازاده،) زندنوآوري مناسب بدان دست می

 در جسییتجو اي وکتابخانه مدارک و اسییناد طريقاينک در پاسییخ به سییؤاالت مذکور، اطالعاتی که از 

 آموزش وزارت سییايتهاي وسییاير 3، اريک2، پروکوسییت1مرتبط مانند يونسییکو اينترنت جهانی شییبکه

 گردد:است، مطرح می شدهوريمورد مطالعه، گردآ کشورهاي وپرورش

 . اهداف برنامه درسی کشورهاي موردمطالعه:1

 انگلستان: 

 در معلم کيفيت استانداردهاي هدف ساسا بر .است اصلی هدف معلمتربيت کيفيت به بخشيدن بهبود 

 درسه و هشد بنانهاده دهند، انجام بتوانند و کنند درک بدانند، بايد معلمان آنچه به توجه با درسی برنامه

 هاآن اساس بر که ايحرفه و شغلی هايز: ارزشا اندعبارت که است شدهتدوين مرتبط، هم به بخش

 کهآن درک و دانش است، تأکيد مورد معلمان از انتظار مورد رفتارهاي و هاروش تعهدات، و هانگرش

                                                            
1 WWW.UNESCO.ORG  
2   www.ProQuest.com  
3  ERIC 

http://www.unesco.org/
http://www.unesco.org/
http://www.proquest.com/
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 بايد معلمان و تأکيددارند؛ کنند، تدريس بايد که موضوعاتی بر معلمان توانايی و اقتدار ،نفساعتمادبه بر

 ارزيابی، هدايت، ،ريزيبرنامه هايمهارت ،تدريس، خود آموزان دانش پيشرفت چگونگی از روشنی درک

 ( 1374) محسن پور،.داشته باشند کالس مديريت و تدريس هايروش

 فرانسه: 

شیکيفيت      صلی هدف معلمتربيت به بخ ست ا ستيابی منظوربه .ا  و هاصالحيت هدف اين به د

. است شده بحث مفصل طوربه هامهارت منابع به مربوط کتاب در معلمان براي موردنياز استانداردهاي

ساس اين بر ستانپيش هايدوره معلمان ا ستان و دب  قادر يعنی ،شوندمی تربيت عمومی طوربه دب

 هايمهارت دربرگيرنده اهصییالحيت اين .کنند تدريس را هادوره اين موضییوعات همه که شییوندمی

صلی ست ايحرفه ا ضوعات تدريس شامل که ا ستانپيش در کالسی مو ستان، و دب  هايموقعيت دب

 دبيرستان معلمان از .است ايحرفه اخالق و کالس در انگيزه ايجادهاي روش کالسی، نظم يادگيري،

 خود مندي حرفه و بپردازند یآموزش موضوعات ترعميق مطالعه به فوق موارد بر عالوه رودمی انتظار

 (.1394) عصاره، دهند افزايش زمينه اين در را

 ژاپن:  

 شده مطرح معلمان براي الزم وتواناييهاي صالحيتها قالب در معلمان خدمت از پيش برنامه اهداف

 توسعه و رشد از عميق شناخت م،معل يک عنوانبه شناسیوظيفه حس داشتنز: ا اندعبارت . کهاست

 بودن دارا ،درسی موضوعات به نسبت کارشناسی دانش کسب ان،آموز دانش به عالقه داشتن ن،انسا

، هاقابليت و هاويژگی اين بر افزون. آموزشییی کاربردي هايمهارت کسییب گسییترده، عمومی دانش

 رسندمی نظر به ضروري آينده براي ويژهبه که باشند برخوردار هايیقابليت و هاويژگی از بايد معلمان

 تغييرات عصییر در جامعه فعال عضییو يک حکم در وزندگی جهانی گسییتره در نقش ايفاي به و

 (.1387آقا زاده، )بپردازند

 بررسی برنامه درسی در نظام اموزشی کشور ايران: 

آشیکار  و پنهان اليه هاي شیناسیايی براي شیيوه معتبرترين و مهمترين درسیی برنامه تحليل و تجزيه

می  بروز خود از آموزشییی نظام يک درسییی برنامه وضییعيت و سییاختار عمل در که اسییت رويکردهايی

شتاين وهانکينز2004دهد)پوزنر سی برنامه عملی هاي جنبه ساختن مبتنی واقع (. در1373،ارن  بر در

(. 2003درسی)ماهشواري برنامه متمايزسازي براي گام مؤثرترين درسی، برنامه الگوسازي و نظري وجوه

. اسیییت غالب گرايش محصیییول درسیییی، برنامه ايران، تلقی ابتدايی دوره پرورش و شآموز نظام در

صلی منزلة به محتوا نظام، اين در همچنين، صر ا سی کتاب و عن صول حکم در در صلی مح  شناخته ا

 نظام در درسییی ريزي برنامه همه ارکان در اصییلی مبناي منزلة به دينی مبانی همچنين  .اسییت شییده

ست تاکيد مورد اناير پرورش و آموزش ست، پديدهاي نوظهور امر اين البته. ا  تاريخی مطالعات زيرا ني

شان شی نهادهاي گيري شکل زمان از که دهند می ن ستان، هاي دوره در هم در ايران، آموز  در هم با

سالم گسترش هاي دوره صر، دوره در نيز و ا  هدفهاي از خالی ايران ابتدايی آموزش گاه برنامه هيچ معا
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ست نبوده دينی زشآمو  شده تر گسترده نوين، آموزشهاي عمر طول دينی در آموزش هدفهاي البته. ا

 هاي برنامه مجموع، در. است شده تحوالتی آموزش دستخوش روش و يافته اند بيشتري صراحت و اند

سی شته بهبود به رو روندي ابتدايی، گرچه دوره دينی آموزش بر مبتنی در  وبمطل شکل با اما اند، دا

صله سی پور و بازنگري نيازمند و دارند فا ستند)مو صالح ه شعبانی1382ا  ريزي برنامه (. درنظام1385،

 اصییلی الگوي منزلة به حکومتمدارانه و عمومی سییياسییت بر الگوي مبتنی ايران ابتدايی دوره درسییی

 دو اين. ندشو می تلقی ها برنامه اين اصلی ذينفعان حکم در رسمی و مراجع نهادها و گذاري سياست

ساختار مؤيد مفهوم ست پايين به باال از و متمرکز غلبه  صميمات نفوذ ميزان البته. ا ستم اين ت  در سي

سيپلين1390)يزدانی و حسنی دارد ترديد زيرين جاي هاي اليه سوي ديگر دي  منزلة به محوري -(. از 

صلی الگوي سی دوره برنامه ريزي نظام در طراحی ا ست شده تهشناخ ايران ابتدايی در  زمينة در اما. ا

 که معتقدند محوري -ديسیییيپلين رويکرد منتقدان .دارد وجود جدي ترديدهاي الگو، اين کارآمدي

سترش سيختگی اطالعات، و دانش سريع گ شهاي و پراکندگی گ سی، هاي برنامه گوناگون بخ  عدم در

 دانش سريع گسترش با باقانط عدم و يادگيرندگان و اجتماعی شخصی زندگی واقعيتهاي با آن ارتباط

 برنامه ابتدايی دوره در ويژه به. شوند می محسوب رويکرد اين اصلی ناکارآمدي شاخصهاي اطالعات، و

   .دارد بيشتري ترجيح رويکردجايگزين، حکم در تلفيقی درسی

شيابی صلی منزلة به محور -هدف هرچندکه ارز شيابی الگوي ا سی ريزي برنامه نظام در ارز  ايران در
 شريفی و خوشخلق ؛ 1386همکاران و ماهر ؛ 1390وشکرالهی داوودي(است داشته را رواج بيشترين

 تفاوت گوياي تطبيقی در اين زمينه مطالعات از بخشییی ( البته1386حقيقی و اللهی فرج ؛ 1385
 در ارزشيابی ماهيت با فناوري و علوم آموزش زمينه در کشورهاي پيشرو ارزشيابی ماهيت در اساسی
 استراتژي اخير سالهاي در ايران که آنجايی از ( اما1388 و همکاران هرندي جعفري(است بوده ايران

سعه ست، گرفته را پيش فناوري و علم در تو سد نظر به ا سی نظر تجديد زمينه اين در بايد مير سا  ا
شيابی و دهد انجام شته سال ده تقريباً طی که ويژه به .نمايد تجربه را تري متنوع الگوهاي ارز  گذ

 آثار که تغييرات اين ترين برجسته از .است روي داده ايران متوسطه آموزش نظام در اساسی تغييرات

 نوشتن، و خواندن به مربوط درسی کتابهاي بازبينی به توان می شود، می نمايان تدريج به آنها مثبت
 از ابتدايی دوره به ششم پايه دنافزو اشاره نمود. همچنين توصيفی ارزشيابی نظام استقرار نيز و علوم،
 ايران پرورش و آموزش نظام کارآمدي براي تغييرات موثر آخرين جمله از 1391 تحصییيلی سییال
  .شود می محسوب

 
 . جایگاه فناوری فاوا در برنامه درسی کشورهای تحت بررسی:2

 جایگاه فناوری فاوا در نظام برنامه درسی کشور
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 انگلستان

حوزه علوم رايانه باعنوان  2014برنامه درسی اين کشور درسال بعد از بازنگري در  Cumputing   درفهرست دروس

ماهيت آن ونياز به توجه  ازجمله داليلی که براي اجباري شیییدن اين درس عنوان گرديده: اجباري متجلی شییید،

وتري که درحقيقت به درمطالعات بنيادي شيوه هاي محاسبه وتفکر محاسباتی در طراحی وتوسعه سامانه هاي کامپي

 .عنوان يک رشته درسی هم تراز با دروس رياضی وفيزيک درنظرگرفته شده است

کارگيري. به1 هايیروش   اي رايانه کنفرانس مانند 

. بهره2 منظوربه فناوري از گيري  هادانشگاه و مدارس ميان ارتباط برقراري   

. تشکيل3 هايپرونده   معلمان  براي دانشجو ارزشيابی الکترونيکی 

. راهنمايی4 ارتباط) دور راه از   دانشجو معلمان سوي از مدرسه آموزان مجازي( دانش 
(Mcphee , Alastair D. & Walter M. Humess 1998)  

 ژاپن

شود.می ارائه درسی واحد نوع سه زمينه، اين در ژاپن در  

هاي. مهارت1 صییورت کارگاهیبه که پايه  شییوندمی برگزار  زنده،پردا شییامل و   سییاير و اينترنت پوينت، سییواد پاور 

هايمهارت اي الزمپايه   است. 

. واحد2 ساعت 30 درسی درقالب  شودتدريس می آموزشی فناوري عنوان با که فناوري پايه مفاهيم  شامل   تفکر و 

گيريبهره تأثير و يادگيري ابیارزشییي خلق، انتخاب، طراحی آموزشییی، کالس، الگوهاي در آموزشییی فناوري از   و 

هايفعاليت از طريق تفکر و خالقيت يکديگر، ارتقاي با درسییی منابع و مواد و فناوري آموزشییی تلفيق ايپروژه   

دهیسازمان و فناوري هاي آموزشیفعاليت مديريت و   است. درس کالس در اطالعات فناوري مناسب منابع با 

. واحد3 سی  ساعته 26 در ست انتخابی واحد که يک  شامل و ا یطراح  هايآموزش توليد و  ست.  محور - رايانه  ا

عالوهبه ساعت 12 تا 6  ست  الزم دانشجويان همچنين .است پيشنهادشده نيز درسی واحد هر در فناوري تلفيق  ا

 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 1986بپردازند مدرسه

 فرانسه

دهیزمينه سییازمان اين در ماژول سییاعت 15 ابتدايی دوره معلمان براي فرانسییه در  دوره براي معلمان و شییده 

هايرشته در فاوا آموزش بيشتر دبيرستان شدهگرفته نظر در خا   هااين دوره است. تأکيد  هايصالحيت کسب بر   

سدر کالس در فاوا کاربرد در معلمان موردنياز .اسییت  همچنين   متفاوت دروس تدريس در فناوري روش تلفيق 

شودمی داده آموزش ضوع هر براي و  سی مو افزارهايگيري از نرمبهره در صو   شيوه و درس آن مخ هاآن تلفيق   

شدهارائه معلمان - دانشجو براي .است  همچنين   فعاليت اين زمينه در يکديگر با پروژه مشترک يک در کشورها اين 

 (Khvilon Evgueni ,Patru Mariana 2002) دارند

 ایران

هايدوره از برخی در ايران در واحد( به 3) انفورماتيک و کامپيوتر مبانی درس گذراندن کاردانی  نيازپيش عنوان   

شند را درس اين دبيرستان دوره در که است الزامی کسانی براي  ابتدايی دوره جديد درسی برنامه در .نگذرانده با

غير) شدهصالح ارسالذي مراجع تصويب براي اخيراً که مصوب(   ارتباطات و اطالعات فناوري کاربرد باعنوان درسی 

واحد( 2) ابتدايی دوره در صورتبه  شدهبينیپيش کارگاهی  گيريبهره موضوع است. هرچند   کشورها در فناوري از 

ست، برخوردار اهميتی ويژه از ضوع اين اما ا صورتبه هنوز مو سجمم  ن معلمتربيت برنامه در  شورمان ارائه  شده ک  ن

 .است

 

فاوا( در نظام برنامه درسی:ارتباطات )فناوری اطالعات و . تأثیر 3  

 برنامه يک از گيريبهره امکان آوردن؛ فراهم درسی، برنامه در اطالعات فناوري مهم اثرات از يکی

 براي الزم فرصت ايگونهبه که است هايهبرنام تلفيقی، درسی برنامه از منظور .تلفيقی است درسی
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 بلند ديوارهاي تلفيقی درسی برنامه در شود.می فراهم هاآن تلفيقی توسط مطالعه يا تلفيقی يادگيري

 نوع اين .گرددمی ترمنعطف و ترکوتاه مختلف هايدر رشته درسی مواد و موضوعات ميان مستحکم و

 هايزمينه کردن فراهم دنبال به کند، دانش آموزان القا به را یمعين دانش بخواهد آنکه از بيش برنامه

 .هست هاآن مستقل و هاي فرديتجربه گسترش و دانش آموزان فردي هايقابليت شکوفايی براي الزم

 شدهآميخته ارتباطات و اطالعات فناوري با که درسی برنامه هايويژگیبه همين خاطر اگر بخواهيم 

-يادگيريسرعت است، دهیاهميت از یبرنامه درسگفت که اين  توانیم نماييم انيرا باست 

-يادگيريفراگيران نسبت بهعالقمنديي ديگر ميزاناز سوآن باالست  دريادگيري-وفراينديادهی

می دهدوبه گونه ايی کلی  ارائهازبرنامه ايی تلفيقی را وريامکان بهرهکهباساختاريودانشبيشتراست

 (.1389 محمودي،) خواهيم بود ريپذانعطافايی ناظر برنامهفت که گ توانیم

 معلمیتترببا هدف بهسازی برنامه درسی مراکز  راهکارهاپیشنهادات و . 4

 در اساسی تحوالت ايجاد نيازمند و پژوهشی آموزشی مطلوب کيفيت به رسيدن براي عالی آموزش

 جدي، نيازمند اقداماتی و سيستمی نگاه يازمندن وقوع براي که تحوالتی است؛ گوناگون هايزمينه

هاي برنامه اجراي و تدوين زمينه اين در .باشدمی کالس رسمی آموزش از فراتر بسيار عملی و اساسی

 تخصصی هايکارگروه تشکيل طريق از فاوا يادگيري و ياددهی هايروش کاربرد جهت در استراتژيک

 راهبردها، اهداف، تعيين و تدوين منظوربه تربيتی علوم ونگوناگ هايحوزه متخصصانی از مشارکت با

آموزشی  گذاريياستتبيين س گردد:می پيشنهاد هااين روش کاربرد جهت در هااولويت و هامشیخط

 یفضاي باعث ايجاداجرايی  هايگذاريياستو هدفمندي س هاياستشفافيت و جامعيت در س، صحيح

را  هايها و الزاماتی که استفاده از فناور. قانونکندیفناوري را فراهم م يهايتمناسب براي استفاده قابل

 از گيريبهره گستردگی و چگونگی .، اهميت داردنمايدیبراي مقاصد مفرون، تسهيل يا سخت م

طور که ديده شد است اما همان متفاوت يکديگر با حدودي تا کشورها در ارتباطات و فناوري اطالعات

 برنامه درسی در ارتباطات و اطالعات فناوري کاربرد و آشنايی هايدوره ارائه ها بره آندر ميان هم

 الزم هايصالحيت ابتدا نيز ايران در بايد زمينه اين در ضروري دانسته شده است، معلمان-دانشجو

 مراکز ساسا اين شود. بر تعريف معلمتربيت درسی برنامه در ارتباطات و فناوري اطالعات از گيريبهره

شودو  فراهم اينترنت از گيريبهره امکان و شوند تجهيز فناوري اين با ساختاري بايد ازنظر معلمتربيت

 و عمومی بخش دو در فناوري از گيريبهره مهارت دانش و منظور اثرگذاري بيشترچه بهتر است به

 يادگيري واحدهاي ائهار تخصصی مهارت و دانش در بخش .شود ارائه معلمان-دانشجو به اختصاصی

 گروهی(، و فردي هايپروژه اجراي و فاوا از گيريبهره )پژوهش با ايمکاشفه يادگيري الکترونيکی،

 طريق از گروهی هايبحث و آموزدانش و معلم ميان هاي ارتباطیمهارت به )دستيابی تعاملی يادگيري

 ارائه طريق از معلمان -دانشجو ترمه مهمه و از شود؛پيشنهاد می يکديگر( تجارب از استفاده و فاوا
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 هايدرس با درس کالس در فاوا کاربرد یالزم درزمينه هايمهارت بتوانند بايد فاوا با تلفيقی هايدرس

 .آورند دست به را آموزان دانش

 گیریبحث و نتیجه

کلی و  يهاهاي مناسب يادگيري براي رسيدن به هدفاي است که در آن فرصتبرنامه درسی نقشه

الزم  یاثربخشییی تيآنکه برنامه درسیییی از قابل يشیییود. براجزئی براي گروهی از فراگيران فراهم می

اطالعات و ارتباطات اين توانايی را دارد که  يفناور دهي، پدبارگییبرخوردار باشیید، عوامل مختلفی م

چراکه  آموزش مطرح شییود سییاز تحول و نوآوري در کارزمينه کيعنوان ابزار بلکه به کيعنوان نه به

چون  هاي سییینتی انتقال دانش همکند، ديگر رويهدهکده جهانی حرکت می يسیییودر جهانی که به

ها به سر شده از رسانهتوانند توجه جوانانی را که در جهان اشباعها نمیورقه، تمرين و مانند آن متن،

 خصیییو به فناوري رشییید با همراه دانش روزافزون چراکه رشییید برند را به خود معطوف کنند.می

 مدرسه درون و برون در را يادگيري و فرآيندهاي تدريس دائم طوربه ارتباطات و اطالعات يدرزمينه

حت درس هايکالس و هدیم قرار تأثير ت که مید نه ايی  به گو فت .  ظام در امروزهتوان گ  هاين

عوامل  کليه آن، به مربوط دانش به توجه و اطالعات و ارتباطات فناوري پديده ظهور موجببه آموزشی

شعاعتحت را هانظام اين حياتی ستفاده بطوريکه قرارگرفته، ال سی هايبرنامه به فناوري از ا  موجود در

 حتی و ساخته متحول يادگيري مفهوم معلومات و و دانش انتقال در را هاکارکرد نظام و گرديده اضافه

 تا باشند داشته کافی آشنايی هاآن کاربرد چگونگی بايد با شوندمی گرفته ها بکارنظام اين در کسانی

 خود هاينظام در را اينترنت و اطالعاتی فناوري يادگيري نظير ابزارهاي کارگيريبه موجبات بتوانند

 با همسو اخير دهه در که تحوالتی ترينمهم وپرورش کشور ايران نيز ازجملهنمايند. در آموزش فراهم

ست )فاوا(اطالعات و ارتباطات فناوري مباحث به سابقهکم آوري رو دادههانی رخج تحوالت  برنامه .ا

 اين با همگام بايسییتمی و نبوده جدا قائده اين از وپرورشآموزش مهم عنصییر عنوانبه نيز درسییی

 با آموزشییی را بران داشییته تا خود را يهافناوري اطالعات اغلب مسییئوالن نظام .نمايد حرکت تحوالت

ند. مدارس  اين تحول عظيم همگام کن به  ناوري اطالعات  مل مهمی براي ورود ف عا مان  مادگی معل آ

به ظام  دهدیکشیییورهاي جهان نشیییان م ياسیییت. تجر جاد تحول در ن که نوآوري آموزشیییی و اي

وپرورش بدون همراهی و پذيرش معلمان ميسییر نيسییت. درواقع کانون هر تحول و اصییالحی را آموزش

از آغاز بر همراه کردن معلمان با فرآيند  معلميتبايد در نظام ترب معلمان جستجو کرد. يجامعهبايد در 

 يتوسعه در مهم قبل، اصول با اشارات با توجه کاربرد فناوري اطالعات در کالس و مدرسه تأکيد نهاد.

ست: 3 بر معلمانيتترب در اطالعات فناوري ستوار ا صل ا وسيعی از  يگستره يمعلمان بايد درباره -1ا

 هاييتفناوري اطالعات را بايد در موقع -2کاربرد رايانه در کالس و فضییاي آموزشییی مطالبی بياموزند.

استفاده از فناوري اطالعات را در کالس درس ببينند  يآموزشی و درسی ارائه کرد و معلمان عمالً نحوه

هم براي  توانیش محدود شود )فناوري را مفناوري اطالعات نبايد در فضاي سنتی آموز -3و بياموزند.

شکال سنتی فراگيري و هم به  که است که برخییدرحالاين  .(منظور تحول آن به کاربردپشتيبانی از ا
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ستفاده به رغبتیبازهم  آموزش از بعد دبيران شان خود تدريس روش تغيير و فناوري از ا و  دهندینم ن

کمبود امکانات -1از:  اندعبارت رغبتییاين ب يل. دالدانندیمتر رايج را کارآمدتر و آسیییان يهاروش

شکمک شنايی دانش آموزان با رايانه-2، مثل رايانه یآموز ساعات کالسی-3،  ناآ  دقتییب-4، کم بودن 

 ها با اين روش تدريسارزشيابی از کتاب هاييوهناهماهنگی ش -5و  هادانش آموزان در کارگاه

صحيح فناوري به آموزشبراي وروخصو   نيدر ا شنهاد راهکارها ،د  ايجاد  -1:گرددیمي روبرو پي

شی ضاهاي برابر آموز درس فراهم کردن امکانات الزم در مدارس  يهاورود فناوري به کالس يالزمه: ف

افزار در افزار و نرمي سییخت نهيواحدهاي درسییی به معلمان درزم يارائه: آموزش معلمان -2 هسییت.

ضمن خدم ستفاده از اين آموخته ياگونهبايد به معلمتيت يا مراکز تربآموزش  شود که به ا ها طراحی 

آموزشیییی، معلمان بايد در مقام فراگيرنده، نوعی الگوي  يدر کالس درس منتهی شیییود. در اين دوره

کاربرد  -3 آموزش و يادگيري و تلفيق فناوري اطالعات در فرايند تدريس را تجربه کنند. يشیییرفتهيپ

قاي سیییطح آموزشیییی و درک دانش آموزان ناوري اطالعات براي ارت مه: صیییحيح ف نا  يهاامروزه بر

عنوان يک معلم که ما به ياگونهمختلف وجود دارد به يهابسيار زيادي در بازار به شکل یآموزشکمک

از  کدامچيه که ميکنیمشیییاهده م وجودنيباا .بهترين را انتخاب کنيم تنوع، همهنياز بين ا ميتوانینم

به سزايی بگذارد همچنين  ريها نتوانسته در بيشتر مواقع بر کيفيت يادگيري دانش آموزان تأثاين برنامه

ستفاده از فناوري در آموزش به ميان م صحبت ا ستفاده از رايانه براي ارائه ديآیوقتی   يهمه تنها به ا

اين روش تاکنون فقط توانسییته اسییت  کهیدرحال کنندیافزار پاورپوينت بسیینده ممطالب توسییط نرم

تر کند و هيچ تغييري در کيفيت يادگيري و ارتقاء سییطح سیینتی سییخنرانی معلمان را جذاب يوهيشیی

ست. ستفاده از اينترنت يکی از بهترين  علمی و نمرات دانش آموزان و حتی آموزش آنان ايجاد نکرده ا ا

ي دروس مختلف  نهيروز کردن اطالعات آنان درزممند کردن دانش آموزان و بهبراي عالقه هاوهيشییی

در مورد  يیهابراي باال بردن سطح آموزشی خود اقدام به ايجاد وبالگ توانندیهمچنين معلمان م است.

دروس تدريسی خود و حتی قرار دادن نمونه سؤاالت امتحانی در آن نمايند و از دانش آموزان بخواهند 

براي اطالع  آورندیات و پيشیینهادها و مطالب جديدي را که به دسییت مها نظربا مراجعه به اين وبالگ

مؤثر بين معلم و دانش آموزان عالوه برايجادتعامل سییاير دوسییتان خود در وبالگ قرار دهند. اين روش 

 .گرددیبراي رقابت بين دانش آموزان ايجاد م يازهيانگ باعث

 منابع

 ، انتشارات سمت.وپرورش تطبيقی(. آموزش1387آقازاده، احمد)

سال سوادي(. بی1382زاده، عيسی )ابراهيم شگاه پيام نور،  صلنامه دان شی تازه براي نهادهاي آموزشی. ف هاي جديد چال

 .2 سوم، شماره
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ضوان ) سی 1393امراله، اميد و حکيم زاده، ر سی تطبيقی نظام ارزيابی کيفيت برنامه در معلم در کشورهاي يتترب(. برر

سی آموزش عالی، کره جنوبی، ان صلنامه مطالعات برنامه در ستان و ايران، دو ف ستان، 9شماره ، 5سال گل ، بهار و تاب

 .7-25صص 

سين ) صدق پور، بهران؛ دباغ زاده، ح صالح  صيلی (. تأثير بازي رايانه1391امينی فر، الهه؛  شرفت تح اي بر انگيزه و پي

 .177 ، صفحه91 ، بهار3 ، شماره6 دانش آموزان، فصلنامه فناوري آموزش. دوره

 هاي نو. چاپ اول. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات.(. فناوري1386پايا، ع. )

 چهارگانه استانداردهاي اساس بر سنتی و توصيفی ارزشيابی روشهاي مقايسه( 1390)محبوبه شکرالهی، و رسول داودي،

 تربيتی علوم در پژوهش و دانش مجله. تهران شهر ابتدايی مدارس معلمان ديدگاه از ارزشيابی

افزار آموزشی و شيوه سنتی بر پيشرفت تحصيلی درس رياضی (. مقايسه تأثير آموزش به کمک نرم1382ذاکري، اعظم )

 معلم تهران.نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربيتتهران: پايان 8 پايه اول راهنمايی منطقه

 معلم، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش. (. جنبش جهانی تربيت1379رؤوف، علی )

شی 1391سيفی، محمد ) صيلی و آموز شرفت تح ستفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات بر پي سی رابطه ميزان ا (. برر

 .1391 دانشجويان تحصيالت تکميلی. چهارمين همايش ملی آموزش، دانشگاه شهيد رجايی. ارديبهشت

 .سمت:تهران.تدريس فنون و ها ،روش پرورشی و زشیآمو هاي مهارت( 1385)حسن شعبانی،

(. يادگيري الکترونيکی اثربخش و کاربرد آن در آموزش، دومين همايش فناوري 1390ضییرابيان، فروزان و زرگر، عرفان )

 اطالعات، حال، آينده، مشهد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد.

 درسییی برنامه تطبيقی بررسییی( 1388)محمدجواد دار، اقتلي و ابراهيم سییيد جعفري، ميرشییاه رضییا؛ هرندي، جعفري

 2شماره تربيتی نوين هاي انديشه. جهان کشور چند و ايران در علوم آموزش

. ابتدايی مدارس در توصییيفی ارزشییيابی آزمايشییی اجراي ارزشییيابی( 1385)پاشییا حسیین شییريفی، و ايرج خلق، خوش

 33ش تربيتی و تعليم فصلنامه

 (. نظام اموزش وپرورش وبرنامه درسی فرانسه . دانشنامه ايرانی برنامه درسی 1394عصاره،عليرضا )

صدري ارحامی، مهدي ) ضی، کامران؛ رحمانی، محمد و  سائل و راهکارها بر 1383في (. يادگيري الکترونيک در ايران، م

ديريت و اقتصاد، دانشگاه آموزش عالی، دومين کنفرانس بين المللی مديريت، تهران: گروه پژوهشی آريانا، دانشکده م

 صنعتی شريف.

سادات فهميه حقيقی، و مهران اللهی، فرج شيابی نقش( 1386)ال ستمر ارز  دوم پايه آموزان دانش يادگيري تعميق در م

 4شماره سوم، و بيست سال ت ، تربی و تعليم فصلنامه. تهران شهر ابتدايی مقطع

جوکالس،   اساس بر سنتی نظام با توصيفی ارزشيابی(1386)عباس نی،روحا و احمد برجعلی، اصغر؛ آقايی، فرهاد؛ ماهر،

 تربيتی علوم در پژوهش و دانش مجله. ابتدايی دوره آموزان دانش خالقيت ميزان و عاطفی ويژگيهاي

 (. مقايسه نظام تربيت معلم در ايران با ساير کشورهاي جهان1391ملکی، فريده )

 وبرنامه ريزي درسی در بريتانيا . دانشنامه ايرانی برنامه درسی (. آموزش وپرورش1374محسن پور،بهرام)

 طباطبايی. عالمه دانشگاه تهران، .درس برنامه در ارتباطات و اطالعات ( تاثيرفناوري1389) محمود محمودي،

سی سی برنامه تحوالت(. 1382)اهلل نعمت پور، مو شور دوماهنامه. ايران ابتدايی دوره دينی آموزش در . شماره اررفت دان

12-21  

 وراهنمايی ابتدايی دوره درسی هاي برنامه راهنماي اهداف انطباق ميزان بررسی( 1390) محمد حسنی، و جواد يزدانی،

 20شماره درسی برنامه مطالعات. پرورش و آموزش عالی شوراي مصوب اهداف با
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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 

ز است با روش هاي مختلف ايران يکی از بحرانی ترين شرايط زيست محيطی در جهان را می گذراند و نيا

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 

توجه به اين مسئله بسيار مهم  زمينه ي محيط زيست پرداخته می شود. حتی در برخی از دانشگاه ها

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 

علمان آگاه و مسئوليت پذير در اين حفاظت از محيط زيست و نقش دانشگاه فرهنگيان در تربيت م

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.

 

زيست محيطی، دانشگاه فرهنگيان، تربيت معلم، معلمان : محيط زيست، دانش کلمات کلیدی

 شايسته
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 مقدمه. 1

هاي کالن ناظر بر محيط زيست را به هاي محيط زيست در کشور، سياستبحرانی بودن تمامی شاخص

هاي کالنی که اولين طراحی آن ها اي عمومی، گسترده و دراز دامنه تبديل کرده است. سياستدغدغه

ترين سند باالدستی کشور پس از قانون اساسی صورت ي توسعه، يعنی مهمنج سالهي پ در برنامه

 .پذيردمی

استفاد از ظرفيت هاي سازمانی، تشکل هاي مردمی، همگامی مراکز آموزشی و استفاده از پتانسيل بالقوه 

ست و مدارس و دانشگاه ها، به ويژه دانشگاه فرهنگيان می تواند احساس وظيفه در قبال محيط زي

همچنين آشنايی با اسناد باالدستی در حوزه  .پاسخگويی به نيازهاي جامعه را به همراه داشته باشد

محيط زيست، همراهی و پيگيري خاستگاه هاي آنها توسط آحاد ملت، مسيري است که جز با آموزش، 

و آشنا نمودن قشر تکرار و تمرين در بين اقشار مختلف مردم ميسر نخواهد بود. پا نهادن در اين مسير 

 وسيعی از جامعه به عنوان دانش آموزان و آينده سازان ايران اسالمی از اهميت ويژه اي برخوردار بوده

 .محيطی بيش از پيش برجسته می نمايد سازي فرهنگ و اخالق زيستو نقش معلمان را در نهادينه 

 

 . سیر تاریخی نظام تربیت معلم2

، پر ثمر و در عين حال دشوار است که در آن معلمان نقطه ي آغاز هر تعليم و تربيت امري وقت گير

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 

ايران نشان می دهد که توجه به آداب  معلمی و متعلمی و تکريم شخصيت معلمان تعليم و تربيت در 

، معلمان مکتب خانه ها 1297مورد توجه بسيار بوده است. تا زمان دارالمعلمين و دارالمعلمات در سال

و مدارس در مراکزي که اختصا  به تربيت معلم داشته باشند تربيت نمی شدند بلکه معموال از ميان 

و شکل گيري وزارت  1228ساعی و با استعداد انتخاب می شدند. با تاسيس دارالفنون در سال طالب

و ايجاد مدارس جديد و افزايش تعداد دانش آموزان، نياز به معلمان به خوبی احساس  1232علوم در سال

يد صاحب تا کنون استفاده از معلمان کارآمد و شايسته مورد توجه و تاک 1297شد. بنابراين از سال 

نطران تعليم و تربيت ايران قرار گرفته است. در طی اين صد سال مراکز تربيت معلم به شرح زير تاسيس 

 [5و توسعه يافتند : ]
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دارالمعلمين  ( :1312_1297تاسیس دارالمعلمین و دارالمعلمات و دیگر مراکز تربیت معلم ) 2.1

رت معارف اداره می شد. وظيفه ي آن تامين مرکزي، مدرسه اي دولتی و رايگان بود و تحت نظر وزا

 معلم براي مدارس ابتدايی و دوره ي اول متوسطه بود.

تاسیس دانشسرا های مقدماتی و عالی و دیگر مراکز و تصویب قانون تربیت معلم  2.2

 25سال،  5تا مدت  1313به موجب قانون تربيت معلم دولت مکلف شد از فروردين ( : 1357_1312)

سراي مقدماتی و يک باب دانشسراي عالی دختران درتهران و واليات ديگر تاسيس کند و باب دانش

دانشسراي عالی پسران را نيز تکميل کند. با تاسيس دانشسرا هاي مقدماتی دارالمعلمين و دارالمعلمات 

ر براي تعطيل شد. گرچه دانشسراها از مهمترين مراکز تربيت معلم بودند ولی بنا به ضرورت مراکزي ديگ

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 ....

ی پس از انقالب اسالم( : 1381_1357بازنگری در برنامه های تربیت معلم و گسترش مراکز ) 2.3

در اساسنامه ها، برنامه هاي درسی و آيين نامه هاي آموزشی و امتحانی مراکز تربيت معلم تغييراتی به 

مراکز متعددي براي تامين معلمان دوره ي ابتدايی  81تا  58وجود آمد. بنابراين در فاصله ي سال هاي 

ی توسعه ي قابل توجهی و راهنمايی و همچنين مراکز تربيت دبير داير گرديده و از نظر کمی و کيف

 داشته است.

دوره ی رویکرد های مختلف به تربیت و تامین معلم، تعطیل یا محدود شدن تدریجی  2.4

مراکز تربيت معلم دو و چهار ساله تعطيل شدند و  81ز سال ا :(1390_1381مراکز تربیت معلم )

تاکيدها و تذکرات مکرر رهبر فضاهاي گسترده ي مراکز تربيت معلم بدون استفاده ماندند. علی رغم 

و تقويت تربيت معلم و اهميت جذب، تعليم و تربيت معلم از طريق مراکز شبانه  انقالب مبنی بر احيا

روزي، روند تضعيف مراکز و سپردن امر تربيت معلم به دانشکده ها يا جذب به شيوه هاي ديگر ادامه 

 استخدام حق التدريسی تامين می شد. يافت. معلمان طی اين سال ها از طريق سرباز معلم يا

پس از تصويب  تا کنون(: 1390تجمیع مراکز تربیت معلم و تاسیس دانشگاه فرهنگیان )2.5 

به تصويب شوراي  90طرح تحول بنيادين در آموزش و پرورش، اساسنامه دانشگاه فرهنگيان در سال 

در اين سال با تجميع مراکز تربيت عالی انقالب فرهنگی رسيد و توسط رئيس جمهور وقت ابالغ شد. 

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 

وس مرتبط با مهارت هاي معلمی افزايش يافته و با ارائه تربيت معلم، تعداد کل واحد ها و همچنين در

تربيتی، طرحی نو و خالقانه ارائه شده است که می تواند به تربيت _ي دروس ميان رشته اي موضوعی

 [14معلمان حرفه اي تر بينجامد.]
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 . اسناد باال دستی در حوزه ی آموزش و محیط زیست3

 [16]قانون اساسی کشور  3.1

، 3است اما اصول  50که مهمترين اصل قانون اساسی مرتبط با آموزش محيط زيست اصل با وجود اين

 نيز از اين بعد قابل تفسير است. 147، 100، 51، 45، 43، 8

در جمهوري اسالمی ايران، حفاظت محيط زيست که نسل امروز و نسل قانون اساسی:  50اصل  3.1.1

داشته باشند، وظيفه عمومی تلقی می گردد. از اين رو  هاي بعد بايد در آن حيات اجتماعی روبه رشدي

فعاليت هاي اقتصادي و غير آن که با آلودگی محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران آن مالزمه پيدا 

 است. کند ممنوع

 [12] 1404ساله کشور در افق  20سند چشم انداز   3.2

سالمت، رفاه و امنيت غذايی، تامين اجتماعی،  ويژگی هاي جامعه ي ايرانی : برخوردار از 4بند   3.2.1

فرصت هاي برابر، توزيع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعيض و بهره مند 

 از محيط زيست مطلوب.

: کسب فناوري به ويژه  2بند  9قسمت  _فرهنگی _سياست هاي کلی برنامه چهارم توسعه 3.2.2

ل ريزفناوري و فناوري هاي زيستی، اطالعات و ارتباطات زيست محيطی، هوا فضا و فناوري هاي نو شام

 هسته اي.

: اصالح نظام آموزشی کشور شامل  10قسمت  _فرهنگی _سياست هاي کلی برنامه چهارم توسعه 3.2.3

آموزش و پرورش، آموزش فنی حرفه اي و آموزش عالی و کارآمد کردن آن براي تامين منابع انسانی 

 ورد نياز در جهت تحقق اهداف چشم انداز.م

 : حفاظت محيط زيست و احياء منابع طبيعی. 5بند  19قسمت  _اجتماعی _آمايش سرزمينی 3.2.4

 [11]سند تحول بنیادین آموزش و پرورش 3.3 

اين سند که توسط شوراي عالی انقالب فرهنگی و آموزش و پرورش در هشت بخش تنظيم شده است، 

اي انقالب اسالمی را مستلزم تالش همه جانبه و از جمله عرصه تعليم و تربيت به عنوان تحقق آرمان ه

 مهمترين زيرساخت تعالی جامعه معرفی می کند.

از اهداف اين سند آمده است به   8و 7، 6، 5، 3و راهبردهاي  2و  1آنچه که در هدف هاي کالن 

ز اهداف اين سند به ميان می آورد. همچنين صراحت موضوع حفاظت از محيط زيست را به عنوان يکی ا

از ظرفيت آموزش و پرورش به عنوان سازمان فراگير و نيروي اثرگذار اجتماعی در خدمت اهداف  استفاده
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موارد  رشد و تعالی کشور به ويژه اهداف فرهنگی و اجتماعی موضوع قابل تاکيد در اين سند می باشد.

 د :زير از اين سند نيز قابل تامل هستن

پرورش تربيت يافتگانی که با درک مفاهيم بهداشت فردي و اجتماعی و  : 6بند  1پيوستگی  3.3.1

مسائل زيست بوم طبيعی و شهري به منزله ي امانات الهی، شايستگی حفظ و ارتقاي سالمت فردي و 

می و بهداشت محيطی را کسب می کنند و با ورزش و تفريحات سالم فردي و گروهی به نياز هاي جس

 روانی خود و جامعه بر اساس اصول برگرفته در نظام معيار اسالمی پاسخ می دهند.

: اصالح، ارتقا و تغيير نگرش به آموزش و پرورش به عنوان سازمان  1_8راهکار  8پيوستگی  3.3.2

فراگير و نيروي اثر گذار اجتماعی در خدمت اهداف رشد و تعالی کشور به ويژه اهداف فرهنگی و 

 ماعی.اجت

تقويت شايستگی هاي حرفه اي و اقتصادي مديران و معلمان و فراهم  : 6_8راهکار  8پيوستگی  3.3.3

آوردن ساز و کارهاي اجرايی براي مشارکت فعال و موثر ايشان در برنامه هاي تربيتی و فعاليت هاي 

 پرورشی مدارس.

مواجهه با نياز هاي فوري و عمومی  : مشارکت فعال آموزش و پرورش در 8_8راهکار  8پيوستگی  3.3.4

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 

 ده سازي مربيان و دانش آموزان.برگزاري دوره ها، اردو هاي آموزشی و توجيهی براي آما

: نقش معلم به عنوان هدايت کننده و اسوه اي امين و بصير در فرآيند  7بيانيه ارزش ها بند  3.3.5

 تعليم و تربيت و موثرترين عنصر در تحقق ماموريت هاي نظام تعليم و تربيت رسمی و عمومی.

 [13] سیاست های کلی محیط زیست )ابالغی مقام معظم رهبری( 3.4

اي به رؤساي قوا، قانون اساسی، در نامه 110مقام معظم انقالب اسالمی در اجراي بند يک اصل 

ي ملی محيط زيست، مديريت ايجاد نظام يکپارچه .هاي کلی محيط زيست را ابالغ کردندسياست

شور، بوم کي اطلس زيستانگاري تخريب محيط زيست، تهيهمند منابع حياتی، جرمهماهنگ و نظام

محيطی سازي فرهنگ و اخالق زيستتقويت ديپلماسی محيط زيست، گسترش اقتصاد سبز و نهادينه

 .است از جمله محورهاي اين ابالغيه

هاي کلی محيط زيست که پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام برخی از بندهاي سياست

 تعيين شده، بدين شرح است:
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مند منابع حياتی )از قبيل هوا، آب، خاک و تنوع زيستی( مبتنی اممديريت جامع، هماهنگ و نظ .1بند

هاي حقوقی و ساختاري مناسب ها و توانمنديويژه با افزايش ظرفيتبوم بهبر توان و پايداري زيست

 همراه با رويکرد مشارکت مردمی

محيطی تسازي فرهنگ و اخالق زيستدوين منشور اخالق محيط زيست و ترويج و نهادينه .12بند

 .ي ايرانی ی اسالمیها و الگوهاي سازندهمبتنی بر ارزش

محيطی و تجارب ي زيستهاي نوآورانهمندي از فناوريارتقاء مطالعات و تحقيقات علمی و بهره .13بند

 .ها و پيشگيري از آلودگی و تخريب محيط زيستبومي حفظ تعادل زيستي بومی در زمينهسازنده

محيطی جامعه و تقويت فرهنگ و معارف دينی  آگاهی، دانش و بينش زيست گسترش سطح .14بند

ويژه امر به معروف و نهی از منکر براي حفظ محيط زيست در  پذيري اجتماعی بهمشارکت و مسئوليت

 تمام سطوح و اقشار جامعه.

 [18]، ریاست جمهوری  منشور حقوق شهروندی 3.5

، «مشی دولت برنامه و خط»منظور تدوين قوق شهروندي و بهاين منشور با هدف استيفا و ارتقاي ح

اي از حقوق شهروندي است که يا در قانون اساسی، تنظيم شده و شامل مجموعه 134موضوع اصل 

ها از طريق اند و يا دولت براي شناسايی، ايجاد، تحقق و اجراي آنشده منابع نظام حقوقی ايران شناسايی

وقی و تدوين و پيگيري تصويب لوايح قانونی يا هرگونه تدبير يا اقدام قانونی اصالح و توسعه نظام حق

الزم تالش جدي و فراگير خود را معمول خواهد داشت. از مواد مهم اين منشور می توان به موارد زير 

 اشاره نمود :

ه شکوفايی وپرورشی برخوردار باشند که منجر بآموزان است که از آموزشحق دانش : 108ماده  3.5.1

هاي ذهنی و جسمی و احترام به والدين و حقوق ديگران، هويت فرهنگی، شخصيت، استعدادها و توانائی

ها را براي داشتن زندگی اخالقی و مسئوالنه توأم با تفاهم، مسالمت، هاي دينی و ملی شود و آنارزش

زيست و ميراث ترام به محيطمدارا و مروت، انصاف، نظم و انضباط، برابري و دوستی بين مردم و اح

 فرهنگی آماده کند.

زيست سالم، پاک و عاري از انواع آلودگی، ازجمله مندي از محيط: هر شهروند حق بهره 113ماده  3.5.2

هاي هاي ناشی از امواج و تشعشعات مضر و آگاهی از ميزان و تبعات آاليندهآلودگی هوا، آب و آلودگی

 زيست را دارد.محيط

 [10]د برنامه درسی کشورسن 3.6
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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 

 [19است.]هاي طبيعی و ارزشمند دانستن مخلوقات هستی در محيط زيست اشاره شده 

 

 آموزش محیط زیست. 4

 نیاز جامعه به ارتقا دانش زیست محیطی 4.1

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 

علمی و کارشناسانه و خودخواهی انسان و پشت کردن به ارزش ها و آداب و رسوم گذشته  آموزش هاي

 [15در جهت حمايت از آن بوده است. ]

امروزه بحران هاي محيط زيست به حدي است که حتی انسان و ساير موجودات زمين را با خطر جدي 

و بالطبع انسان ها به محيط  روبرو کرده است. به همين دليل مبانی نظري و نحوه ي نگرش مکاتب

زيست و جهان طبيعت به عنوان عاملی مهم و تعيين کننده در تعامل انسان ها با طبيعت مورد توجه 

ايران يکی از بزرگترين بحران هاي  مديران و مسئوالن جهانی و ملی محيط زيست قرار گرفته است.

بود آگاهی و ضعف دانش در زمينه زيست محيطی امروز جهان که بخش عمده اي از آن مرتبط با کم

 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 

ع در توليد، آموزش، اشتغال، کشاورزي و سياست می باشد که در صورت بی توجهی به آن به طور قط

از ديدگاه متخصصان محيط زيست ارتقاء  تمامی حوزه هاي ديگر نيز متضرر گرديده و زيان خواهيم کرد.

کيفيت زندگی بشر در چارچوب موازين توسعه پايدار، محور اصلی آموزش هاي زيست محيطی است که 

 [8به اين منظور بايد آموزش هاي علمی و عملی الزم در جامعه توسعه يابد.]

 ش آموزش در حفاظت از محیط زیستنق 4.2

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 

ديدات زيست محيطی از عدم و يا بزرگ و آگاهی تک تک افراد جامعه را می طلبد. بخش مهمی از ته

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 

ت يافتن به توسعه اي مبتنی بر عقل، خرد و دانايی جهت ساختن بسيار مهم هر جامعه اي براي دس

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 

رهبري نموده و در واقع بتواند نقش معمار فرهنگی، علمی و آموزشی  هبري وکارآمدي نسل حاضر را را

 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 

طريق افزايش آگاهی، بينش، نگرش، دانش، مهارت و تعهد،  فعاليت انسان است. آموزش محيط زيست از

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 

ائه ي مطالب، نحوه ي فعاليت ها و اجراي ساختاري است که زمينه آن يافتن بهترين نظام و شيوه ي ار

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 

قشار مختلف جامعه می تواند به داشتن جامعه اي با رهبران محيط به طور مستمر و هدف دار براي ا

 [15زيستی منجر شود. ]

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 

زش محيط زيست بايد در جهتی حرکت کند که دانش آموزان را به افرادي واجد رفتار نمی شوند. آمو

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 

 اما اين گام ها براي رسيدن به کمال مطلوب بسيار کوچک می نمايانند. برداشته است

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 

دارد. در اين راستا توجه به آموزش و ترويج محيط زيست در سطوح دانشگاهی  سوي ديگر اهميت اساسی

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 

رو تربيت نمايد. آموزش محيط زيست بايد در دو سطح آموزش رسمی و غير رسمی  بحران هاي پيش

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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است. در بعد غير رسمی آموزش بايد به نحوي باشد که تمامی عمر و به ويژه سنين بعد محيطی مطرح 

از دانشگاه را براي تمام افراد دانشگاهی و غير دانشگاهی به منظور تحقق آموزش براي همه، پوشش 

 [17دهد.]

نظام يکی از موارد مهم در راستاي آموزش محيط زيست داشتن برنامه هاي جامع و منسجم است. در 

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 

دولت متخصصان و مديران توجه وافري داشت. بخشی که در زمينه ي محيط زيست نيازمند توجه فوري 

 [9است، دوره هاي تربيت معلم می باشند.]

 اقدامات جهانی و کاستی های درونی 4.3

در بخش فعاليت هاي مرتبط با آموزش محيط زيست فاصله ي بسيار زيادي بين کشور هاي  4.3.1

منتخب با ايران است که ناشی از وجود فاصله ي زياد بين اهداف مد نظر با برنامه ي ايجاد شده در 

 ان است.کشورم

 [2برجسته ترين فعاليت هاي آموزش محيط زيست در کشور هاي منتخب به شرح زير است: ]

. تدوين دستورالعمل آموزش محيط زيست براي 2. اجراي برنامه هاي آموزشی براي معلمان  1آمريکا : 

 . اختصا  مجموعه جوايزي براي معلمان برتر در زمينه ي آموزش محيط زيست3معلمان  

. 2. تاسيس مرکز تحقيقات محيط زيست در آموزش و پرورش با جهت گيري توسعه پايدار   1ليا : استرا

. تاسيس شبکه ي ملی آموزش محيط زيست با همکاري مديران آموزش 3توسعه ي حرفه اي معلمان   

 و پرورش.

معلمان از . ايجاد مديريت زيست محيطی و انجام فعاليت هاي مناسب براي توسعه ي دانش 1ترکيه : 

. آموزش ضمن 3. آموزش محيط زيست از پيش دبستان تا پايان دانشگاه    2مسائل زيست محيطی  

 خدمت کارکنان، مديران، مقامات دولتی و دانشگاهيان

و پيشنهاد اينکه آموزش  "برنامه ي اقدام ملی براي تبليغات و آموزش و پرورش ". تصويب 1چين :  

يست شناسی و جغرافيا اعمال نشود بلکه در ساير دروس نيز بايد محيط زيستی صرفا در دروس ز

. تاسيس سه مرکز تربيت 3. فراهم کردن زمينه ي آموزش معلمان مدارس و مديران   2گنجانده شود   

 [21معلم آموزش محيط زيست در پکن، شانگهاي و جوکيونگ. ]

ي سمينار هاي گوناگون درباره ي . اجرا2. اجراي آموزش محيط زيست به صورت يکپارچه  1سوئد : 

. تشکيل آژانس حفاظت از محيط زيست با هدف چاپ و نشر برنامه هاي درسی جديد، 3محيط زيست  
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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.

گاه مااليا دروس تخصصی براي آموزش مربيان ايجاد کرده است. هدف کلی در مالزي : دانشکده ي دانش

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 

 [8ه به دانش آموزان منتقل می شود. ]انتقال می يابد در آيند

. تاسيس مرکز تحقيقات در آموزش و پرورش با هدف ارائه ي توصيه هاي 1کمبود هاي ايران :  4.3.2

. تشکيل آژانس حفاظت 2مشورتی براي تصميم گيري در زمينه ي آموزش محيط زيست به مقامات باال   

جديد، روش هاي آموزشی، تهيه ي راهنماي  از محيط زيست با هدف چاپ و نشر برنامه هاي درسی

. تربيت معلمان 3معلمان و فراهم آوردن مواد درسی براي آموزش ضمن خدمت معلمان در تابستان   

. در سياست گذاري هاي آموزشی بيشتر مراکز، موسسات و 4متخصص در زمينه ي محيط زيست  

د نياز براي آگاه ساختن جامعه و مخاطبان دانشگاه ها چشم انداز روشنی در زمينه ي راهبرد هاي مور

 [1خود در خصو  محيط زيست و نياز هاي آموزشی حال و آينده ندارند.]

 

 نقش معلمان در تربیت نسل دوستدار محیط زیست .5

شکل گيري هويت از جمله مهمترين اهداف تعليم و تربيت به حساب می آيد. از سوي ديگر معلم از 

ن عناصر در فرايند تعليم و تربيت است. بنابراين معلم در فرايند فرهنگ جمله مهمترين و موثرتري

 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 

رکن در نظام تعليم و تربيت جامعه به حساب می آيند؛ تا جايی که با آگاهی از به عنوان مهمترين 

تحوالت زيست محيطی و شناخت انواع دانش ها و مهارت ها قادر خواهند بود وظيفه ي خطير خود را 

مسئوليت معلمان در انتقال مطالب درسی به شاگردان  در آموزش حفظ محيط زيست به انجام رسانند.

در زمينه ي حفظ محيط ن شود؛ بلکه بايد به گونه اي باشد که در طرز تفکر و عقايد شاگرداخالصه نمی 

 [4زيست نيز تغييراتی به وجود آورد تا سبب تحول در نگرش، افکار و رفتار فراگيران گردد.]

براي اطمينان از ميزان آگاهی هاي زيست محيطی و فعاليت هاي مربوط به آموزش محيط زيست، کافی 

بازديدي از يکی از مدارس انجام گيرد تا مشاهده شود چند درصد از معلمان به آموزش مسائل  است

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 

 [9ان در دوره ي تربيت معلم آموزش به خصوصی در اين زمينه دريافت نمی کنند.]که معلم
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 در جزوه ي آموزشی معلمين و حفظ محيط زيست آمده است که مربی بايد : 

. براي کمک به روند آموزشی، 2. در مقابل موضوعات مربوط به محيط زيست احساس مسئوليت نمايد  1

. دوستدار طبيعت و محيط 4ها و معضالت محيط زيست را بداند    . چالش3منابع طبيعی را بشناسد   

. آگاهی افراد نسبت به مسائل زيست محيطی و يادآوري مسئوليت هاي سنگين در حفظ 5زيست باشد  

. مهارت هاي الزم را در تشخيص و برطرف کردن 6و حراست از آن را به دانش آموزان القا نمايد   

 [8ش آموزان به وجود آورد.]مشکالت زيست محيطی در دان

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 

دي دانش آموزان نيز با مفاهيم زيست پذيري در اين حوزه به درجات باال رسيده باشند و در گام بع

 محيطی در محتواي آموزشی تحت تعليم و تربيت قرار گيرند.

 

 نقش دانشگاه فرهنگیان در تربیت معلمان آگاه به مسائل زیست محیطی .6

همه می دانيم که براي هر نسل دانشگاهی رسالت هاي مختلفی تعيين شده است. به زبان ساده دانشگاه 

انشگاه هايی بر مبناي آموزش بودند و فعاليت هاي آنان نيز از طريق تعليم به شيوه ي هاي نسل اول د

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 

 د کارآفرينی و توليد ثروت بود. حال مسئوليت نسل چهارم دانشگاه هاي کشور چيست؟مانن

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 

ها بر اساس اين رسالت، بيشتر در جامعه حضور دارند، با مسائل و مشکالت آن آشنا می شوند دانشگاه 

 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 

ان مثال دانشگاه شيراز در زمينه ي رفع مشکالت زيست محيطی تاالب نياز است. در حال حاضر به عنو

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. 

شايسته و با توجه به ظرفيت ها و موقعيت  با توجه به رسالت دانشگاه فرهنگيان، يعنی پرورش معلمان

هاي بسيار مناسب آن ميتوان آموزش مسائل زيست محيطی و آشنايی کامل دانشجو معلمان و به تبع 

برنامه ي درسی تربيت معلم  آن دانش آموزان، خانواده و جامعه، را در دستور کار اين دانشگاه قرار داد.

رين مولفه هاي تعليم و تربيت دانست، زيرا موفقيت يا عدم را می توان از جمله حساس ترين و مهمت
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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 

قابليت هايی دارد که در مراکز تربيت معلم در قالب برنامه هاي درسی نگرش معلمان بستگی زيادي به 

 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 

شگاه در تربيت نسل هاي آينده، نياز به وجود واحد هاي درسی بيشتر براي آگاه سازي و عالقه مندي دان

امروزه ديگر نقش معلمان تنها انتقال  دانشجو معلمان نسبت به مسائل زيست محيطی احساس می شود.

ردارند و به مطالب نيست، چرا که ايشان فراتر از آن می بايست در راستاي تحقق اهداف جامعه قدم ب

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 

 [20شود تا در آموزش هاي خود اين موارد را در نظر داشته باشند.]

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 

ور جست و زيست را به خوبی فرا گيرند. دانشگاه تربيت معلم )فرهنگيان( به عنوان قوه ي تفکر و موت

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 

 [15اثبات شده و در کشور هاي توسعه يافته سال هاست که اجرايی شده است.]اهميت و فوريت آن 

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 

 [9آيد.]

 

 دانشگاه های سبز در ایران و جهان .7

در قانون برنامه ي چهارم توسعه، دولت و سازمان حفاظت از محيط زيست را مکلف به  64و  60مواد 

پرداختن جدي به امر آموزش محيط زيست در کليه ي واحد هاي آموزشی، مراکز عالی و با تاکيد بر 

ی که بيانگر نوعی سرمايه گذاري در منابع انسانی گروه هاي اثرگذار و اولويت دار کرده است. آموزش عال

است، در راستاي تحقق بخشيدن به اهداف توسعه ي پايدار، ساخت يک جامعه ي سالم و پرداختن به 
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يکی از اين زمينه ها در بخش آموزش رسمی کشور در برنامه ي جامع  اين مسائل نقش اساسی دارد.

 [7ي سبز است.]آموزش همگانی محيط زيست، طرح دانشگاه ها

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 

مواد مصرفی بتواند در تحقق اهداف حفاظت از ميط زيست و استفاده ي کارآمد و بهينه از منابع و 

 [6توسعه ي پايدار جامعه مورد تاکيد و عمل قرار گيرد.]

در طرح دانشگاه سبز، ذهن ابتدا به سمت فضاي سبز دانشگاهی می رود اما به صورت جدي تر منظور 

 با کمترين زيان براي محيط زيست 21اداره کردن همه ي فعاليت هاي بشري و محيط زيستی در قرن 

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 

نشگاه ها ميزان پيشرفت خود را در زمينه ي توسعه ي پايدار و حفظ منابع طبيعی ارزيابی تمامی دا

دانشگاه  19کرده و بر اساس نوع فعاليتش در چهار رده ي پالتين، طال، نقره و برنز قرار گيرند. در جهان 

ی براي کاهش زباله، در رده ي برترين دانشگاه هاي جهان قرار دارند. اين دانشگاه ها با ارائه ي طرح هاي

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.

رين نهاد آموزشی در اياالت متحده نخستين دانشگاه در جهان، دانشگاه ايالتی کلرادو فورت کالينز، سبزت

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.

قع در کنار درياچه اي در جنوب ورمونت است. اين دانشگاه در برنامه هاي دانشگاه دوم، کالج سبز کوه وا

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 

 ه است و به عنوان دومين دانشگاه سبز در اياالت متحده آمريکا شناخنه می شود.سبز واقع شد

دانشگاه سوم دانشگاه کالبی است که يکی از قديمی ترين دانشگاه هاي ايالت متحده ي آمريکا است. 

به عنوان چهارمين دانشگاه سبز در آمريکا انتخاب شد. همچنين کالبی سال  2013اين کالج در سال 

ادي است که در زمينه ي محيط زيست مطالعات گسترده اي انجام داده و به همين دليل تا هاي زي

کنون جايزه هاي بسياري را دريافت کرده است. اتفاقی که در اين دانشگاه همواره جريان دارد اين است 

علمی،  که دانشجويان اين دانشگاه موظفند با انجام پژوهش هاي علمی و البته با همکاري اعضاي هيئت

 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 

ساله ي  20مشکالت اساسی رو در رو خواهد بود و نخواهد توانست به اهداف توسعه اي و چشم انداز 

هاي کشور با توجه به اقليم متفاوت هر استانی فعاليت هاي  کشور دست يابد. در اين زمينه دانشگاه

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 

 301، در ميان "گرين متريک "بز دانشگاهی خود، دانشگاه زنجان که بر اساس رتبه بندي در فضاي س

دانشگاه جهان به عنوان يکی از سبزترين دانشگاه هاي جهان شناخته شد، دانشگاه صنعتی شريف که 

ا همواره پيش قدم در سبز سازي فضا ها و فناوري هاي نوين بوده و همچنين دانشگاه آزاد اسالمی که ب

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 

 [6بوده است.]

 

 نتیجه گیری .8

است. با توجه به نقش دانشگاه امروزه مشکالت زيست محيطی در ايران به معضل بزرگی تبديل شده 

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 

ير در اين حوزه می توان آگاهی ها و مهارت مطرح کنيم؛ چرا که با تربيت معلمان آگاه و مسئوليت پذ

 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 

در حوزه ي محيط زيست، بهتر از  نهادينه می شود. در نتيجه براي داشتن جامعه اي آگاه، توانا و ماهر

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.

 

 پیشنهادات .9

 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 ....

 زايش ميزان عالقه ي دانشجو معلمان نسبت به محيط زيستاف_ 

 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_ 

درسی دانشجويان و گنجاندن واحد هاي درسی بيشتر مربوط به مسائل زيست محيطی در چارت _ 

 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

 گوي پايدار توليد در جامعهآموزش الگوي بهينه ي مصرف و ال_ 

 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_ 

دانشجويان و اساتيد به انجام پروژه هاي تحقيقاتی و اجرايی در زمينه ي حفاظت محيط  تشويق _

 زيست

 تعامل دانشگاه فرهنگيان با ساير دانشگاه هاي به روز ايران و جهان در رابطه با آموزش محيط زيست_ 

 تخصيص بودجه ي جداگانه براي تشکيل کانون هاي محيط زيست و فعاليت هاي آن ها _

 رکت با سازمان حفاظت از محيط زيست و شهرداري ها در اجراي برنامه هامشا_ 

 

 

 

 منابع 
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(. سياست هاي اصلی در تدوين 1396[ بيرجندي، محمد، و شبيري، سيد محمد، و الريجانی، مريم، )1]

، شماره 26و اجراي راهبرد هاي آموزش محيط زيست در برنامه ي ششم توسعه. نشريه راهبرد، دوره 

 147_133حه ، صف84

(. بررسی تطبيقی اهداف آموزش محيط زيست و فعاليت هاي 1396[ پريشانی، ندا، و همکاران، )2]

مرتبط با آن در کشور هاي منتخب و ايران در راستاي پيشنهاد فعاليت هايی براي ايران. نشريه رويکرد 

 24_1، صفحه 1، شماره12هاي نوين آموزشی، دوره 

(. نقش معلمان در حفاظت از پاسداشت محيط زيست 1392موري، محمد، )[ تيموري، جمشيد، و تي3]

 با تاکيد بر آموزش در مدارس. کنفرانس ملی جغرافيا گردشگري منابع طبيعی و توسعه پايدار

[ جوکار، اسماعيل، و همکاران، ) بی تا(. بررسی و شناسايی نقش معلمان در آموزش حفظ محيط 4]

 هش هاي محيط زيست و کشاورزي ايرانزيست. همايش بين المللی پژو

 1387تا  1297(، سير تاريخی و تکوينی تربيت معلم ازسال 1395حبيبی. مريم، و پيري، عفت. )[5]

  در ايران معاصر. دومين همايش ملی تربيت معلم، اصفهان، دانشگاه فرهنگيان

ر مسير توسعه پايدار و (. راهکار هاي تبديل شدن به دانشگاه هاي سبز د1395حدادي، مژده، )[ 6]

گسترش مديريت سبز در دانشگاه ها. دومين کنگره ي بين المللی زمينف فضا و انرژي هاي پاک با 

 محوريت مديريت منابع طبيعی، کشاورزي و توسعه پايدار.

(. دانشگاه هاي سبز ايران پيشتازان در توسعه ي پايدار. چهارمين 1389[ خليل نژاد، سيد محمدرضا، )7]

 يش تخصصی مهندسی محيط زيستهما

[ دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محيط زيست، )بی تا(. جزوه ي آموزشی معلمين 8]

 و حفظ محيط زيست. ]بی جا: بی نام[

(. بررسی راهبردي آموزش حفاظت از محيط زيست در 1391[ رمضانی قوام آبادي، محمدحسين، )9]

 257_233، صفحه 65، شماره 21شريه راهبرد، دوره ايران )ضرورت ها و تنگنا ها(. ن

 [ سند برنامه درسی جمهوري اسالمی ايران10]

 سند تحول بنيادين آموزش و پرورش ]11[

 1404ساله کشور در افق  20سند چشم انداز  ]12[

 [ سياست هاي کلی محيط زيست )ابالغی مقام معظم رهبري(13[

مقايسه ي تطبيقی برنامه هاي درسی تربيت معلم قديم با (. 1397[ شريفی نجف آبادي، رسول. )14]

 دانشگاه فرهنگيان



 

186 
 

(. جايگاه آموزش محيط زيست در سند چشم 1395[ شيخ االسالمی، مريم، و شبيري، سيد محمد، )15]

 33_25، صفحه 80، شماره 25و قانون اساسی. نشريه راهبرد، دوره  1404انداز 

 يران[ قانون اساسی جمهوري اسالمی ا16]

(. ترويج و آموزش محيط زيست رهيافتی در حفاظت 1384[ محمودي، حسين، و ويسی، هادي، )17]

 64_57، صفحه 8، شماره 2از محيط زيست. نشريه علوم محيطی، دوره 

 ، رياست جمهوري منشور حقوق شهروندي ]18[

(. بررسی تطبيقی 1396) [ ميرشاه جعفري، سيد ابراهيم، و شريفيان، فريدون، و فرهاديان، مهرداد.19]

آموزش محيط زيست و فعاليت هاي مرتبط با آن در کشور هاي منتخب و ايران در راستاي پيشنهاد 

 24_1، صفحه 1، شماره 12فعاليت هايی براي ايران، نشريه رويکرد هاي نوين آموزشی، دوره ي 

 

لمان و دانشجو معلمان با (. آموزش مرحله اي مع1397[ ميهمی، حسين، و باستان، محمد امين، )20]

 4، شماره 5فرهنگی. دوفصلنامه راهبردي نوين تربيت معلمان، دوره _رويکرد اجتماعی

(. بررسی وضعيت آموزش محيط زيست در کشور 1395[ همتی، زهرا، و شبيري، سيد محمد، )21]

، صفحه 2، شماره14ايران و مقايسه ي آن با ساير کشور هاي جهان. فصلنامه انسان و محيط زيست، دوره

61_81 

 

 

 

 یادگیری درفراینده یاددهی و(ICT) امکان سنجی کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات 

 

 سمیه حسینی*                                                                     چکیده

 حسین احمدی مقدم**                                                                                                       

 

هدف اين پژوهش امکان سنجی کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات در فرايند ياددهی و يادگيري بوده 

دانشگاهی شهر نفر عوامل آموزشی دوره پيش364دانش آموزان و ، 11000جامعه آماري آن شامل و،

آموز و از عوامل نفر دانش371کوکران تعداد  اس جدول تعيين حجم نمونهها بر اسکه ازميان آن زنجان
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روش پژوهش  . انداي، به عنوان نمونه انتخاب شدهنفر با روش تصادفی ساده چند مرحله 187آموزشی

-گيري پرسشنامه میبه کار رفته توصيفی پيمايشی و از نظر زمانی يک مطالعه مقطعی و ابزار اندازه

محاسبه شد،  ختوسط متخصصان تائيد شده و پايايی نيز از طريق ضريب آلفاي کرانبا ی آنباشد،که رواي

توان نتيجه گرفت که ابزار از پايايی مناسبی بر بوده، می 6بدست آمد و چون باالتر از ./86/30که مقدار 

در اين مطالعه،  . تشده اس انجامtو آزمون  spssروش آماري نيز با استفاده از نرم افزار  باشد.خوردار می

امکان سنجی در پنج محور )سواد کامپيوتري، قوانين و مقررات، توليد محتواي آموزشی و نرم افزاري، 

هاي افزاري و تجهيزاتی، نگرش عوامل آموزشی ( مورد بررسی قرار گرفت و يافتهسخت هايزير ساخت

مطالعه از نظر )سواد کامپيوتري، قوانين  ارتباطات درجامعه مورد نشان داد که کاربرد فناوري اطالعات و

افزاري، نگرش عوامل آموزشی( افزاري و نرمهاي سختو مقررات، توليد محتواي آموزشی، زير ساخت

 براي اجراي فناوري اطالعات وارتباطات در فرايند ياددهی و يادگيري، معنی دار بوده و زمينه اجراي آن

 .فراهم می باشد

ياددهی و يادگيري، عوامل آموزشی، امکان سنجی،  (، İCT  ) ي اطالعات و ارتباطاتورافن :هاکلید واژه

 .پيش دانشگاهی دروه

 * دانشجوي مديريت فناوري اطالعات، واحد تهران مرکز،دانشگاه آزاد اسالمی،تهران،ايران.

يسنده * *کارشناسی علوم تربيتی، اداره آموزش و پرورش شهرستان ماهنشان، زنجان، ايران، ) نو

 مسئول(.

)@gmail.com817hosseinahmadi)  :(.09195249845) شماره تماس 

 

 

 مقدمه

هايی در ها را تحت تاثير قرار داده ودگرگونیآوري به عرصه حيات بشر ساختار زندگی انسانورود فن

پزشکی، آموزش( ايجاد کرده است وامروزه  اقتصاد، تجارت، صنعت ،بهداشت،)ساختار نظام حيات بشر

وري اطالعات و ارتباطات تقريبا غير ممکن است که بر اها بدون کاربرد فنهرگونه فعاليت زندگی انسان

اکنون که (. 50،  1387چی، فتوره)عنوان کرد توان قرن حاضر را عصر اطالعات و دانشاين اساس می

شاورزي و صنعت محور به دنياي دانش و اطالعات محور و يا به عبارت ديگر از در حال گذر از جامعه ک

ها، انحرافات الزمه زيستن درا ين عصر، شناخت عوامل، ويژگی و. به عصر مجازي هستيم عصر فيزيکی

يکی از نهادهاي اجتماعی موثر اين عصر که به سبب اين تکنولوژي  باشدحياتی می آن جامعه، و ....

نهاد آموزش و  انسان را محقق ساخته، تغيير، دگرگونی شده و زمينه رشد و پيشرفت خوشدست

تربيت نيروي  محرکه توسعه است و مسئوليت خطير در واقع آموزش و پرورش موتور يادگيري است،

mailto:hosseinahmadi817@gmail.com)
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يري گين تسلط بر تکنولوژي ارتباطات و اطالعات و بهرهابنابر د.انسانی و الزامات تکامل انسان را بعهده دار

هاي مهم قدرت در عصر حاضر محسوب از آن درامر استراتژيک و مهم آموزش و پرورش يکی از مولفه

وري اطالعات و ارتباطات با سرعت چشمگيري در حال گسترش است و پديده آموزش با افن .می شود

موزشی دنيا ينده جوامع و موسسات آاارتباطات اکنون مورد توجه و رقابت فز تکيه بر فناوري اطالعات و

آموزش سنتی نسبت به آموزش  2009ها در سال جهانی داده قرار گرفته است. که براساس اعالم سازمان

 (.20،  1387، زارع)می باشد75به 25 نوين مبتنی بر فن آوري اطالعات و ارتباطات درصدي معادل

معلم محوري و موضوع کارشناسان تعليم و تربيت معتقدند که روش سنتی و قديمی آموزش که بر پايه 

تواند باشد، ديگر نمیآن يادسپاري و پر شدن ذهن و تکيه بر محفوظات می مداري بنا شده و هدف

از طرفی نيز پائين بودن . آموزشی عصرحاضر را بر آورده سازد هاي فراگيران را توسعه داده و نيازمهارت

که  دنبال داشته است، از اين جهت استکيفيت آموزش همواره نگرانی والدين و عوامل آموزشی را به 

ها وتنگناهاي آموزش و پرورش تاکنون نتوانسته در اصالح و بازسازي اجتماعی موفق شود و محدوديت

دهد که در شيوه روي با تحوالت امروزي برطرف سازد. مطالعاتی انجام شده نشان می موجود را در رويا

درصد آن پس از 80س از اتمام درس از بين می رود، فراگيران پ هايدرصد آموخته50سنتی آموزش، 

 (.85-92، صص1387 شکاري، د)يکسال و پس از دو سال تقريباً فراموش می شو

هاي افزايش هزينه آموزش و پرورش، محدوديت افزايش تقاضا براي آموزش متناسب نياز، همچنين،

فن آوري و تاثير آن زندگی عوامل چالش هاي علم و با نيازهاي روز، پيشرفت عدم مطابقت مکانی، زمانی،

و متخصصان اموزشی خود نمايی کرده، تا به فکر چاره  بر انگيزي است که پيش روي کارشناسان

 (.167-184،  1387، باشند.)بابايی

گويی اين حجم عظيم تقاضا براي آموزش نيست به ترديدي نيست که روش سنتی آموزش ديگر پاسخ

ي الکترونيکی به جاي سوادآموزي متعارف به عنوان يک راهکار براي ورود سوادآموز همين جهت نهضت

پرورش با توجه به سطح ويکم در حوزه آموزشودر قرن بيست . به جامعه اطالعاتی مطرح شده است

ها موجود اصالحات را ها و محدوديتکاستی موزشی وآ انتظارات عمومی نسبت به برون دادهاي نظام

پرورش وگذاري در آموزشه ضروري ساخته است، از اين نظر اولويت و بهسازي و سرمايهدر فرآيند مدرس

بسياري  باشد کهريزي کالن میهاي اقتصادي، اجتماعی و برنامهروش مطمئن و برطرف کننده بحران

تونس  2003اجالس جهانی ژنو،  المللی بر اين امر تأکيد دارند، براي نمونههاي جهانی و بيناز سازمان

اي، ها در سطح بين المللی، منطقهها و برنامهو برنامه عملی و راهکارهاي تحقق سياست اصول2005

اصالح و نوسازي در » وري اطالعات و ارتباطات تحت عنوانافنودانش ملی براي تحقق جامعه مبتنی بر

توان اده است، را میدر دستور کار خود قرار د« يادگيري نظام هاي آموزشی و تحول الگوهاي آموزشی

 (.213،  1388نام برد) ابراهيم آبادي، 
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موزش مدام آسازمان بين المللی يونسکو با تغيير رويکرد جديد آموزشی با شعار آموختن براي زيستن، 

ادگيري بيش از يوري اطالعات و ارتباطات را در فرايند ناگيري از فهمه، لزوم بهره العمر، آموزش براي

 (.26،  1383 ،سازد) سليمیپيش نمايان می

اي را ههاي تربيت معلم چين، آموزش رايانبنگاه %99بيش از 1999بر اساس گزارش محققان در سال 

 يک واحد درسی

همچنين  واند بيش از هيجده هزار معلم از اين طريق آموزش ديده2000اجباري اعالم کردند و در سال

درصد 93کند و و ارتباطات در يادگيري استفاده می وري اطالعاتامدارس از فن %1997،76در سال 

وري در ادرصد مدارس به اينترنت متصل هستند و از اين فن 100مدارس متوسطه در اروپا و در ژاپن 

ايد بر توانايی بآموزش در قرن بيست و يکم  غالب متخصصان براين باورند که. نماينديادگيري استفاده می

-شنايی با فناوريانتقادي، سازگاري يا نو آوري، خالقيت و آ در گروها، تفکر برقراري ارتباط، مهارت کار

موزش و آ1998اجتماعی ) بوداپست  هاي نوين تمرکز کند براين اساس در اجالس جهانی علم و تعهد

ش با ميان آموز بر رويکردهاي نوين آموزشی، پيوند هر چه بيشتر( 1998)پاريس 21 عالی در قرن 

مورد تأکيد  ، ايفاي نقش در توليد دانش جهانی و حرکت به سوي فراگيري الکترونيکی رانيازهاي جامعه

 (.102،  1388 داده است)ابراهيم آبادي، قرار

هاي جديد را براي ايجاد و افزايش هاي همچون، رايانه، اينترنت، وب، راهورياامروزه پيشرفت در فن

 هاي نوينروش

واژه آموزش  (.40-61، صص1384 وزگاران گشوده است )فتحی،تدريس و توفيق در آن پيش روي آم

وضع شد و از نظر او به  1هاي آموزشی يا آموزش الکترونيکی اولين بار توسط کراسوريامبتنی بر فن

، 2کنند )کوپراينترانت براي يادگيري استفاده می و  وري اينترنتاهاي اشاره دارد که از فنآموزش انواع

 ،  (.کبه نقل از آتش2004

به نقل از آتشک ( يادکيري الکترونيکی را يادگيري فعال و هوشمندي می داند که ضمن 2005مايو ، ) 

 تحول در فرايند

يادگيري در گسترش و تعميق و پايدار ساختن يادگيري به کمک فناوري اطالعات و ارتباطات  –ياددهی 

ه در آينده بخش عظيمی از اينترنت معتقد است ک3روبرت مرداک . محوري خواهد داشت نقش اساسی و

اعالم نموده است که رشد اقتصاد جهان در زمينه  در خدمت آموزش خواهد بود. و يک موسسه تحقيقاتی

درصدي را نشان می دهد،  68بيليون دالر که يک رشد 23/1به 2004آموزش الکترونيکی در سال 

 (.24-41، صص1386رسيده است )آتشک، 

                                                            
1 Cross 
2 Cooper 
3 Robert Murdoch 
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انقالبی را تا پايان قرن بيست و يکم پيش بينی کرده « هاي روانیماشين»با عنواناي در مقاله 1کرزويل

تعليم و تربيت محدود نمی شود بلکه تمام روابط انسانی را دچار تحول می کند. به  است . انقالبی که به

ت. در آن فراگير شده و مردم همراه خود رايانه خواهند داش هاي اخير استفاده از رايانهنظر او در سال

دانش آموزان با خود رايانه و لوازم  .شودگيرد و يادگيري خود راه ياب میسال آموزش با رايانه صورت می

شود. بر محقق می کنند و يادگيري از طريق ارتباطات بی سيم مانند، اينترنتجانبی آن را حمل می

می  سازي شده روبروان شبيهها با معلمدر مدارس و دانشگاه2019بينی کرزويل در سال اساس پيش

طور وي اضافه می نمايد که در و همين شوندشويم. نرم افزارهاي هوشمند جايگزين معلم و استاد می

بدون کمک انسان آموزش  هاماشين شود که در آناي مبتنی بر يادگيري پديدار میجامعه (2039) سال

تقليل  ند و دخالت انسان در توليد دانشکندهند و دانش جديد را بدون مداخله انسان خلق میمی

کند. هاي دانش را از شخصی به شخص ديگر منتقل میها ساختها برخالف انسانخواهد يافت و ماشين

اي به کمک روانشناسان و متخصصان تعليم و تربيت در پی ايجاد متخصصان حوزه علوم رايانه بنابراين

هاي آموزش دهنده هاي معلم هوشمند به آن گونه از نظامآيند . نظامهاي معلم هوشمند بر مینظام

 (.50،  1387آموز را تشخيص دهد.)عطاران ، شود که قادرند ميزان دانش هر دانشاي گفته میرايانه

رسی کار دست .ورها براي عرضه آموزش استفاده شوداها نشان داده است که در صورتی که از فنژوهشپ

 (.40،  1387کريمی،)سازديادگيري فراهم می محتواي آمد و به موقع را به

(Cozma,2001)ا الگوهاي هاي خاصی نياز دارد تاي به ويژگیهاي رايانهکند که برنامهاستدالل می

اي آموزسی هرسانه نمايد که رايانه وسازي کند، وي اضافه میيادگيرنده شبيه زندگی واقعی را براي

که طراحی شود، بلخود خود باعث يادگيري دانشجويان نمی و به دهديادگيري را تحت تأثير قرار نمی

شود . یمکه منجر به يادگيري بيشتر  الگوهاي شبيه سازي شده و تعامل دانشجويان با آن الگو است

به يادگيرندگان  را اي است که قابليت پردازش اطالعات را فراهم ساخته و آموزشزيرا رايانه صرفاً وسيله

ند، که از کنکارشناسان آموزش الکترونيکی را به منزله ي رويکردي نوآورانه تلقی می د.عرضه می کن

 (.80،  1387شود)عطاران ،مخاطب از راه دور استفاده می امکانات وب براي دادن آموزش به

 داند، يادگيرنده و فراينديادگيري الکترونيکی را چيزي بيش از ارائه محتواي آموزشی با وب می 2اندرسون

 :کندداند و يادگيري الکترونيکی را چنين تعريف میي تمرکز يادگيرنده الکترونيکی میيادگيري را نقطه

ساخت معناي فردي، رشد تجارب يادگيري دستيابی به محتواي  يادگيرنده به منظور کسب دانش و "

شتيبانی در خالل براي کسب حمايت و پ يادگيري، برقرار کردن تعامل با محتوا، مربی و يادگيرنده و

 (.23،  1385زمانی،)گيردفرايند يادگيري از اينترنت بهره می

                                                            
1 Creswell 
2 Anderson 
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اي براي طراحی ما از تکنولوژي اطالعات بعنوان وسيله»در پروژه مدارس آينده اظهار می دارد 1کارول

ه هايمان در آن درس خواهند خواند استفاده خواهيم کرد. در مدرسه آينده بو نوه هااي که بچهمدرسه

داشت. تمام اين کامپيوترها به هم متصل است تا بچه ها بتوانند  ازاي هر نفر يک کامپيوتروجود خواهد

آوردن جهان . «دنيا ارتباط برقرار نمايند طور با ساير نقاطدر کالس با دوستانشان حرف بزنند و همين

يري را گسترش خواهدداد اي ديگري است که از طريق تکنولوژي، قلمرويادگواقعی به کالس درس پروژه

آموز و معلمان بتوانند با هر کس و هر منبعی ارتباط تعاملی برقرار کند و يادگيري را به زندگی، تا دانش

 (.47، ص1997به نقل از انصاري ،2)کارلوس، دتر سازننزديک عاليق، و توجهات خود

ري تدريس از طريق فناوقدرتمند کردن يادگيري و  "با اعالم راهبرد  2004هنگ کنگ در سال -

دوين راهبرد تمدارس خود اقدام کرده است، فنالند نيز با  "درسیدر برنامه (ICT)اطالعات و ارتباطات

ا دنبال راي و با دانش اطالعاتی قوي کشور به يک جامعه شبکه را هدف تبديل شدن اين 2004 -2006

ز جمله او ارتباطات با اهداف آموزش  کند. نياز سنجی و امکان سنجی و پيوند فناوري اطالعاتمی

 ؛مواردي پيشنهادي در اين زمينه بود

ز سنجی و هاي ابتکاري آموزشی در حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات نشان داد که نيابررسی طرح -

يبان اجرايی باال پشت –هاي گروهی و وجود رويکرد پائين ها از مشارکتمالی دولت امکان سنجی، حمايت

 ؛آموزش می باشد و ارتباطات درده از فناوري اطالعاتاستفا

ه با ک( 1998-2004) هايراهبرد توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات در مدارس نيوزلند طی سال -

ت اين هاي اقتصادي جامعه، مويد ضرورآموزشی مدارس با محققان و بخش فکري و رايزنی عواملهم

 (.45،  1385امر است)کيان، 

يادگيري مجازي از ديدگاه دانشجويان اياالت » به نقل از نصيري ( پژوهشی با عنوان32003م ويل هل)

اين رساله موضوع را در سه بند بررسی کرده است که نتايج بدست آمده نشان  انجام داده است« لوا 

هاي ساند که در کالتجربه مثبت داشته و بيان کرده هاي مجازيدهد که اکثر دانشجويان از کالسمی

پژوهشی با عنوان  4مارتينز1997در سال  اندهاي چهره به چهره مطلب ياد گرفتهمجازي بيشتر از کالس

انجام داده است .  هاي امريکاي التينهاي ارتباط از راه دور در دانشگاهامکان سنجی استفاده از دوره

 تئو مسئولين اداري، اعضاي هيدهد که دانشجويان کارشناسی ارشد، دکترا هاي پژوهش نشان میيافته

 .دانندهاي آموزشی از راه دور نگرش مثبت دارند از نظر اقتصادي با صرفه میعلمی و مديران به برنامه

مطالعات موسسه تحقيقاتی امريکا که با ارزيابی فناوري اطالعات و ارتباطات در حوزه آموزش کشورهاي 

ي اطالعات و ارتباطات موجب اصالحات آموزشی و از پرداخته، نشان می دهد که فناور درحال توسعه

                                                            
1 Carroll 
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نتايج اين مطالعات اثرات فناوري اطالعات  هزاره سوم می باشد. و ابزارهاي مهم توسعه آموزش وپرورش

 (.20،  1382، نصيري(و ارتباطات رابر روي فراگيران مثبت ارزيابی کرده است

در شيلی که در زمينه امکان سنجی Sanches,2008) )در استراليا و Jry,2008)) نتايج تحقيقات

 فناوري اطالعات و

دهد که فناوري موجب بهبود کيفيت پرورش انجام شده، نشان میوارتباطات براي اجرايی فاوا درآموزش

امکان سنجی اجراي نظام آموزشی مبتنی بر فناوري . عدالتی آموزشی می گردد آموزش و رفع بی

همکاران در بررسی پيش  پژوهش کماليان و. همواره مورد توجه بوده استايران  و ارتباطات دراطالعات

دانشجويان دانشگاه  دهد کهنشان می1387موزشی الکترونيکی درسال آنيازها و امکان سنجی نظام 

امکان سنجی استقرار نظام . مادگی دارندآسيستان و بلوچستان براي شرکت دريادگيري الکترونيکی 

 طور امکانهمين1384ي درآموزش و پرورش که توسط فتحی در سال موزش ضمن خدمت مجازآ

از همين 1385سنجی کاربرد فناوري اطالعات وارتباطات در برنامه ريزي درسی آموزش عالی درسال 

اين پژوهش با تبيين هدف امکان سنجی کاربرد فناوري . همين مساله است پژهشگر مبيين اهميت

 . و يادگيري در نظر دارد  اددهیاطالعات و ارتباطات در فرايند ي

 

  سئواالت پژوهشی

 
 وضعيت سوادکامپيوتري در بين دانش آموزان و عوامل آموزشی چگونه است ؟ -1

 
 چگونه است ؟(ICT) وضعيت قوانين و مقررات موجوددر مدارس براي کاربرد -2

 
 است ؟ وضعيت محتواي آموزشی توليد شده الکترونيکی در بين دانش آموزان چگونه -3

 
مناسب (ICT)  وضيعت زير ساختهاي سخت افزاري و ابزارهاي وابستهبراي کاربرد آموزش مبتنی بر -4

 است ؟

 
در مدارس چگونه است ؟ را مورد (ICT)نگرشی دانش آموزان و عوامل آموزشی نسبت به کاربرد -5

 بررسی قرار دهد

 روش پژوهش
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جامعه آماري و و از نظر زمانی مقطعی می باشد،  تحقيق حاضراز نوع کاربردي و يک مطالعه پيمايشی

نفرکه در  364نفر، و عوامل آموزشی 15000دوره پيش دانشگاهی به تعداد  شامل دانش آموزان

ها با که از ميان آند. انبه تحصيل وخدمت بوده مشغول زنجانشهرستان  1396-1397سالتحصيلی 

نفر عوامل آموزشی با روش  186نفر دانش آموزو 375 استفاده از جدول تعيين حجم نمونه کوکران تعداد

ابزار اندازه گيري اين پژوهش پرسشنامه . اي به عنوان نمونه انتخاب شده استتصادفی ساده چند مرحله

نيز از طريق  محقق ساخته که روايی آن توسط متخصصين امر مورد تاييد قرار گرفته و پايايی ابزار

 در عوامل اجرايی 87/0، 78/0، 83/0، 85/0، 94/0آموزان در دانش به ترتيب خضريب آلفاي کرانبا

بدست آمد چون مقدار بدست آمده بيش از 86 /3 با ميانگين  بدست آمد و 90/0، 81/0، 85/0، 95/0

 .باشدگرفت که ابزار از پاياي مناسبی برخوردار می توان نتيجهبوده بنابرين می6/0

هاي بررسی به منظور اولويت بندي امکان سنجی الزم در شاخصدر اين  :یه تحلیل آماریزروش تج

هاي آماري ضريب گذاري وزنی از روش(ICT ) فناوري اطالعات و ارتباطات مورد ارزيابی براي کاربرد

هاي مرکزي، محاسبه درصد، صفات کمی به محاسبه شاخص استفاده شده و براي توصيف صفات کيفی به

 .است بهره گرفته tو آزمون  sppsرم افزار ها نيز ،از نو تحليل داده

 یه و تحلیل توصیفی سئواالت پژوهشزمقایسه، تج

در فرایند یاددهی و ICTمقایسه تعیین وضعیت سواد کامپیوتری منابع انسانی برای کاربرد 

 :گروه معلمان و دانش آموزان یادگیری بر اساس دو

ميانگين تعيين وضعيت سواد کامپيوتري در شود ( مالحظه می 1بر اساس اطالعات جدول شماره )

با انحراف استاندارد 48/45در دانش آموزان برابر  و  21/27انحراف استاندارد  اب 11/46معلمان برابر 

شود تعيين وضعيت سواد نتيجه می=P  /679 و t=395 بدست آمده است که طبق معيار12/27

اساس دو گروه معلمان و  د ياددهی و يادگيري بردر فراينICTکامپيوتري منابع انسانی براي کاربرد 

 دانش آموزان متفاوت است

 ICTاندازي آموزان و معلمان براي راهمقايسه تعيين وضعيت سواد کامپيوتري دانش(: 1)جدول شماره

 

سطح 

 معناداري

درجه 

 آزدي

t  انحراف از

 ميانگين

انحراف 

 استاندارد

 گروه معلمان ميانگين

693/0 559 395/0 19/2 

40/1 

21/27 

12/27 

51/46 

48/45 

186 

375 

 

 M1 1.00معلمان 

  2.00ندانش آموزا
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در فرایند یاددهی و یادگیری ICTاندازی مقایسه تعیین وضعیت )مقررات موجود( جهت راه

 آموزانمعلمان و دانش بر اساس دو گروه

مقررات موجود در معلمان  شود ميانگين تعيين وضعيتمالحظه می( 2) بر اساس اطالعات جدول شماره

 با77/37برابر 

بدست آمده است که 21/17با انحراف استاندارد 06/27و در دانش آموزان برابر 21/21انحراف استاندارد 

اندازي شود تعيين وضعيت )مقررات موجود( جهت راهنتيجه میp= /000  و  =037/6tطبق معيار 

ICTآموزان متفاوت بوده و در معلمان وه معلمان و دانشاساس دو گر در فرايند يادهی و يادگيري بر

 بيشتر است

 

 

آموزان براي تعيين وضعيت مقررات موجود جهت نشدا مقايسه ديدگاه معلمان و(: 2) جدول شماره

  ICT اندازيراه

 

سطح 

 معناداري

درجه 

 آزدي

t انحراف  انحراف از ميانگين

 استاندارد

 گروه معلمان ميانگين

000/0 559 03/6 71/1 

89/0 

21/21 

21/17 

77/37 

06/27 

186 

375 

 معلمان 

  ندانش آموزا

 

 در فرایند ICTاندازی اری جهت راهزافان تولید محتوا، آموزشی، نرمزمقایسه تعیین می

 اساس دو گروه معلمان و دانش آموزان یاددهی و یادگیری بر

عيين ميزان توليد توليد محتوا، آموزشی، شود ميانگين ت( مالحظه می 3بر اساس اطالعات جدول شماره )

با انحراف استاندارد 21/33در فرايند ياددهی و يادگيري در معلمان برابر  ICTراه اندازي  افزاري جهتنرم

بدست آمده است که طبق   33/19با انحراف استاندارد 71/20  و در دانش آموزان برابر 13/20

افزاري جهت توليد محتوا، آموزشی، نرم د تعيين ميزانشونتيجه می =P 0.000  و  =649/6tمعيار

آموزان متفاوت بوده و  در فرايند ياددهی و يادگيري بر اساس دو گروه معلمان و دانشICT اندازي راه

 .در معلمان بيشتر است
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آموزان براي تعيين ميزان توليد محتواي آموزشی مقايسه ديدگاه معلمان و دانش  (3جدول شماره ) 

 ICTهت راه اندازي ج

 

سطح 

 معناداري

درجه 

 آزدي

t انحراف  انحراف از ميانگين

 استاندارد

 گروه معلمان ميانگين

000/0 559 469/6 62/1 

00/1 

13/20 

33/19 

25/33 

75/20 

186 

375 

 معلمان 

  نآموزادانش

 

-اری برای راهزات سخت افزهای مخابراتی، تجهیمقایسه تعیین وضعیت وجود زیر ساخت

 یاددهی و یادگیری بر اساس دو گروه معلمان و دانش آموزان در فرایند ICTاندازی 

هاي شود ميانگين تعيين وضعيت وجود زير ساخت( مالحظه می 4بر اساس اطالعات جدول شماره )

در فرايند ياددهی و يادگيري در معلمان برابر  ICTاندازي افزاري براي راهسخت مخابراتی تجهيزات

بدست   54/17با انحراف استاندارد 93/27 دانش آموزان برابر و در  43/20با انحراف استاندارد  27/38

هاي تعيين وضعيت وجود زير ساخت شودنتيجه می =P  0.000و =t 84/5آمده است که طبق معيار

گروه  بر اساس دو در فرايند ياددهی و يادگيري ICTاندازي مخابراتی، تجهيزات سخت افزاري براي راه

 .معلمان و دانش آموزان متفاوت بوده و در معلمان بيشتر است

 

 

هاي آموزان براي تعيين وضعيت وجود زير ساخت( مقايسه ديدگاه معلمان و دانش 4جدول شماره )

 ICTاندازيافزاري جهت راهسخت

سطح 

 معناداري

درجه 

 آزدي

t انحراف  انحراف از ميانگين

 استاندارد

 وهگر معلمان ميانگين

000/0 559 84/5 65/1 

90/0 

43/20 

54/17 

27/38 

93/27 

186 

375 

 معلمان 

  ندانش آموزا

 

مقایسه تعیین چگونگی نگرش عوامل آموزشی )دانش آموزان، معلمان، عوامل اجرایی( برای 

 فرایند یاددهی و یادگیری بر اساس دو گروه معلمان و دانش آموزان درICTراه اندازی 
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شود ميانگين تعيين ميزان نگرش عوامل آموزشی ( مالحظه می 5جدول شماره ) بر اساس اطالعات

در فرايند ياددهی و يادگيري در گروه  ICTاندازي عوامل اجرايی( براي راه آموزان، معلمان،)دانش

با انحراف  51/45آموزان برابردر گروه دانش و02/23 با انحراف استاندارد  96/51معلمان برابر 

شود تعيين چگونگی می نتيجه   =P 0.012و =50/2tبدست آمده است که طبق معيار  15/28داستاندار

ياددهی  در فرايند ICTاندازي آموزان، معلمان، عوامل اجرايی ( براي راهنگرش عوامل آموزشی ) دانش

 و يادگيري بر اساس دو گروه معلمان و دانش آموزان متفاوت بوده و در معلمان بيشتر است

 ICTمقايسه نحوه نگرش معلمان و دانش آموزان جهت راه اندازي   :5ل شماره جدو

 

سطح 

 معناداري

درجه 

 آزدي

t انحراف  انحراف از ميانگين

 استاندارد

 گروه معلمان ميانگين

012/0 559 50/2 86/1 

45/1 

02/23 

15/28 

96/815 

51/545 

186 

375 

 معلمان 

دانش 

  نآموزا

 

در فرایند یادهی و یادگیری چگونه ICTابع انسانی برای کاربرد وضعیت سواد کامپیوتری من

 است؟

شود که متوسط وضعيت انجام شده مالحظه می tبر اساس اطالعات بدست آمده در جدول زير که با 

و   = t 56/3باشد که طبق معيارمی12/27و انحراف استاندارد   78/41انسانی  سواد کامپيوتري عوامل

درصد پائين تر بوده و تفاوت  10که در مقايسه با حدوسط  حاصل گرديد  =0/000pداري سطح معنی

سواد کامپيوتر عوامل انسانی) دانش  . نتايج بدست آمده نشانگر اين است که وضعيتددار می باشمعنی

 .مناسب استICT آموزان، معلمان،... ( براي اجراي آموزش به کمک 

 

 

 

 ICTاد کامپيوتري عوامل انسانی براي کاربرد آزمون تعين وضعيت سو: 6جدول شماره 

 

سطح 

 معناداري

درجه 

 آزدي

t  انحراف از

 ميانگين

انحراف 

 استاندارد

 گروه معلمان ميانگين
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 عوامل انسانی 561 78/45 12/27 18/1 56/3 560 000/0

 

 هی ودر فرايند ياددICTوضعيت مقررات موجود در خصو  راه اندازي فناوري اطالعات و ارتباطات 

 چگونه است؟ يادگيري

شود که متوسط وضعيت مقررات موجود در جدول زير مشاهده میt بر اساس اطالعات بدست آمده از 

  000/0داريو سطح معنی   7/23باشد و طبق معيارمی 07/19انحراف استاندارد  با18/30 در مدارس 

P =  ه وضعيت مقررات براي راه اندازي دهد کنتايج نشان می دار می باشد اينبوده و تفاوت معنیICT 

 باشدفرايند ياددهی و يادگيري مناسب می

 

 در فرايند يادهی و يادگيريICTآزمون تعين وضعيت مقررات موجود براي کاربرد : 7جدول شماره 

سطح 

 معناداري

درجه 

 آزدي

t انحراف  انحراف از ميانگين

 استاندارد

 گروه معلمان ميانگين

 نمونه 561 18/30 07/19 83/0 6/23 560 000/0

S.M 

در فرایند (ICT ) فناوري اطالعات و ارتباطاتاندازی وضعیت تولید محتوای آموزشی جهت راه

 یاددهی و

 یادگیری چگونه است ؟

در جدول زير مبين اين است که متوسط توليد محتواي آموزشی براي راه  tاطالعات حاصل شده از 

 000/0و سطح معنی داري 81/28 بوده و طبق معيار 36/20ستانداردانحراف ا وICT 39/24)اندازي )

P= دهد که دار می باشد. اين نتايج میپائين و تفاوت معنی درصد50وسط  باشد. در مقايسه با حدمی

 .يادگيري مناسب می باشد در فرايند ياددهی و ICTتوليد محتواي آموزشی براي راه اندازي 

 

سطح 

 معناداري

درجه 

 آزدي

t انحراف  انحراف از ميانگين

 استاندارد

 گروه معلمان ميانگين
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 ICTآزمون تعيين وضعيت توليد محتواي آموزش جهت راه اندازي : 8 جدول شماره  

 

 در ( ICT)اندازی فناوری اطالعات و ارتباطاتاری برای راهزهای سخت افوضعیت زیر ساخت

 یادگیری چگونه است ؟ فرایند یاددهی و

افزاري هاي سختدهد که متوسط وضعيت زير ساختدر جدول زير نشان می tاطالعات بدست آمده از 

و  95/30در فرايند ياددهی و يادگيري ( ICT) اجراي فناوري اطالعات و ارتباطات اندازي وبراي راه

بوده که در مقايسه  =P  000/0و سطح معنی داري 96/22معيار  باشد و طبقمی 19انحراف استاندارد

افزاري هاي سختيعنی وضعيت زير ساخت دار می باشد ودرصدي پائين و تفاوت معنی   50با حدوسط

ياددهی و يادگيري  در فرايندICT))اندازي و اجراي فناوري اطالعات و ارتباطات در مدارس براي راه

 باشدمناسب می

 

 ICTهاي سخت افزاري براي راه اندازيون تعيين وضعيت وجود زير ساختآزم: 9جدول شماره 

سطح 

 معناداري

درجه 

 آزدي

t انحراف  انحراف از ميانگين

 استاندارد

 گروه معلمان ميانگين

 نمونه 561 95/30 00/19 82/0 96/22 560 000/0

 

 

در فرایند یاددهی  ( ICT)نگرش عوامل آموزشی برای راه اندازی فناوری اطالعات و ارتباطات

 یادگیری چگونه است ؟ و

شود که متوسط چگونگی نگرش عوامل در جدول زير مالحظه میt بر اساس اطالعات بدست آمده از 

باشد می  89/26و انحراف استانداردICT 39/47 )فناوري اطالعات و ارتباطات ) اندازيآموزشی براي راه

دي پائين و تفاوت صدر 50وده است و با مقايسه حدوسط ب 27/0داري و سطح معنی  17/1و طبق معيار

در فرايند ياددهی  ICTبراي راه اندازي  دار می باشد و به اين معنی که نحوه نگرش عوامل آموزشیمعنی

 .می باشد و يادگيري مناسب بوده و در مقايسه با ساير عوامل ارزيابی شده به حدوسط نزديک

 

 نمونه 561 39/24 36/20 88/0 81/28 560 000/0
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درفرايند ياددهی و ICTاندازي يعت نگرش عوامل آموزشی براي راهآزمون تعيين وض: 10جدول شماره 

 يادگيري

 

 

 :بحث و نتیجه گیری

هاي پايه اي الزم دربين دانش آموزان تري ومهارتدهد که وضيعت سواد کامپيونتايج تحقيق نشان می

دار اجرائی براي کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات درفرايند ياددهی و يادگيري معنی عوامل و معلمان و

اين نتايج با . مادگی الزم را براي کاربرد فناوري در امريادگيري دارندآ بوده و عوامل انسانی و اجرائی

( و کماليان و  1386فتحی و همکاران)، (1386جعفري ) ، ( 1385باقرزاده ) :هاي داخلیپژوهش

از طرفی نيز امکان  .اندمرتبط و همخوانی داشته و به اهداف مشابهی دست يافته (1386همکاران )

 درکشور شيلی بوده که با هدف (Sanches,2008)هاي مطالعهسنجی سواد ديجيتالی يکی از مولفه

هاي آموزشی انجام راي کمک به افزايش کيفيت آموزش عمومی و رفع بی عدالتیاجراي طرح فاوا ب

 .پژوهش همسو می باشد يافته، با اهداف اين

در قالب طرح فاوا از سال  ( ICDL) هاي هفتگانه کامپيوترطرح آموزش کارکنان معلمان به مهارت

درصد معلمان   30طرح شروع شده و در حال اجرا است. مرحله اول اين در آموزش و پرورش82

دهد هاي انجام شده نشان میمی شده است، پژوهش درصد معلمان دوره راهنمايی را شامل10 متوسطه 

و ارتباطات را در فرايند ياددهی  که اين روند توانسته سواد عمومی تکنولوژيکی و کاربرد فناوري اطالعات

طاليی، (دهد اوري اطالعات و ارتباطات توسعهها را در فنو يادگيري معلمان ارتقاء داده و مهارت آن

1387  ،40.) 

ها دهد که وضعيت مقررات و سياستنشان می 2اطالعات بدست آمده از آزمون آماري سؤال پژوهشی 

اندازي فناوري اطالعات و ارتباطات در فرايند ياددهی و يادگيري خصو  راه وراهبردهاي موجود در

گرفت که اجراي کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات در  توان نتيجهمعنی دار بوده است بنابرين می

در تاييد اين يافته پژهشی، . می باشد مدارس و مؤسسات آموزشی با توجه به وضعيت موجود امکان پذير

نهادهاي آموزشی  در ادارات و ictدر مقاله خود ضمن توجه به قوانين و مقررات مرتبط با  (1386)آتشک

 ورياها و مقررات ملی يکپارچه و هماهنگ در خصو  استفاده از فنسازد که سياستیخاطر نشان م

هاي پيش روي اجراي اطالعات و ارتباطات ) فناوري اطالعات و ارتباطات ( در آموزش يکی از چالش

سطح 

 معناداري

درجه 

 آزدي

t انحراف  انحراف از ميانگين

 استاندارد

 گروه معلمان ميانگين

 نمونه 561 39/47 98/26 17/7 21/2 560 027/0
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باشد و بر اين اساس بايد راهبردهاي ملی مشخص براي به کارگيري ايران می يادگيري الکترونيکی در

سازد ( خاطرنشان می1386همچنين منتظر) . اتخاذ گردد وري اطالعات و ارتباطات در امر آموزشفنا

يعنی مشخص شود که نظام  که بايد در ايران برنامه مدونی که مبتنی برفناوري باشد، تدوين شده باشد

ناسب، م گذاريوري شکل گرفته است و نيز سرمايهااطالعاتی کشور درچهارچوپ کدام مدل توسعه فن

مرکز تصميم گيري واحد، جز راهبردهاي توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات در فرايند ياددهی و 

( حاکی از اين است که کشور ايران نيز 1387زارش خبرگزاري ايسنا ) . گگرفته شود يادگيري به کار

زمينه بکارگيري  ها و راهبردهاي درمقررات، سياست ها،همگام با ساير کشورهاي دنيا به تدوين طرح

ها، برنامه راهبردي فاوا ) برنامه اين فناوري اطالعات و ارتباطات در حوزه آموزشی پرداخته است. از جمله

ايجاد و توسعه  وري اطالعات و ارتباطات در آموزش و پرورش (، طرحاراهبردي توسعه به کارگيري فن

اجراي طرح . هاستايانه از ديگر سياستهاي شبکه ملی مدارس، تجهيز مدارس به آزمايشگاه رسرويس

مدرسه هوشمند در واقع مرحله باالتري از کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات در نظام آموزشی کشور 

طور باشد. همينمی ict هايبر مديريت و کنترل از طريق شبکه و رايانه بوده از ديگر سياست که مبتنی

هاي کالن کشور در راه رسيدن اطالعات و ارتباطات در سياست کاربرد فناوري طرح تکفا يا طرح توسعه

اطالعات و ارتباطات و پروژه اتصال مدارس کشور به  به توسعه پايدار و همه جانبه در زمينه فناوري

 (.14،  1386 محبعلی،(هاستها و سياستهاي از اين برنامهنمونه 81اينترنت در سال

از دانش پيشرفته، توانا در  اي برخوردار( جامعه1404ساله)   20اندازها ايران در افق چشم افزون بر آن

-وري اطالعات و ارتباطات در فرايند آموزشی، اداري و بهرهاترسيم شده است و فن ورياتوليد علم و فن

سازمان  . درسی متناسب با اين رويکرد توصيه شده است گيري از آموزش الکترونيکی و تهيه برنامه

ها گی بين المللی يونسکو مجموع مطالعاتی را در زمينه طراحی و تدوين سياستعلمی و فرهن

افريقايی و آ فناوري اطالعات و ارتباطات درنظام آموزشی دنيا به ويژه در کشورهاي وراهبردهاي توسعه

هاي درسی، فرايند تدريس تمام مقاطع تحصيلی در برنامه در حال توسعه که با هدف ارتقاي کيفيت

هاي ها به اجراي پژوهشاين سياست و همچنين براي تحقق .( 2002 ارايه کرده است) يونسکو، بوده،

اقدام کرده  کشور افريقايی14در زمينه امکان سنجی و نياز سنجی فناوري اطالعات و ارتباطات در 

 .(2006 است)يونسکو،

افزاري ها سختانی، زير ساختتدوين راهبرد، يادگيري براي جامعه اطالعاتی، با هدف توسعه نيروي انس

وري اطالعات و ارتباطات درامر يادگيري کشور استراليا و يا اقدام هنگ کنگ در افن گيري ازجهت بهره

 "کردن يادگيري تدريس از طريق فناوري اطالعات و ارتباطات قدرتمند "با اعالم راهبرد   2004سال

مدارس خود و همچنين طراحی سياست راهبردي  رسیدوري اطالعات و ارتباطات در برنامهابه تلفيق فن

اي و با دانش اطالعاتی قوي شبکه فنالند با هدف تبديل شدن اين کشور به جامعه(2004-2006)سال

همسو با  هايی آموزش مبتنی بر فناوري اطالعات و ارتباطات، کهبا اهداف آموزشی از جمله استراتژي

 .اين پژهش است، می باشد
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اندازي فناوري اطالعات و ارتباطات در فرايند ياددهی و آموزشی و نرم افزاري جهت راه توليد محتواي

 يادگيري ديگر از

هاي ارزيابی و سؤال پژوهشی اين پژوهش می باشد.که نتايج حاصل شده نشانگر اين يافته است شاخص

عات و ارتباطات باشد اي که مبتنی بر فناوري اطالآموزشی و نرم افزاري توليد شده که وضعيت محتواي

وري اطالعات و ارتباطات در دسترس فراگيران اآموزشی مبتنی بر فن داري دارد، محتوايتفاوت معنی

 1382هاي اصلی وزارت آموزش در سالدر تأييد اين مطلب بايد گفت که يکی از برنامه . موجود می باشد

بکه است تا بتوانند نيازهاي مخاطبان محتواي آموزشی در محيط ش ايجاد نهضتی براي توليد و ارايه

اطالع رسانی، خدمات رسانی، تهيه منابع درسی و  مختلف ) دانش آموزان، معلمان، مديران ( را از نظر

نيز در 1381در سال  که قبال طراحی توليد کتاب الکترونيکیطوريه کمک درسی برآورده سازد.و ب

 .دستور کار قرار گرفته بود

توليد محتواي آموزشی مبتنی بر فناوري اطالعات و   2009سازد که در سالمیکزرويل خاطر نشان 

شود و يادگيري بصورت خود راه ياب از طريق فناوري اطالعات و ارتباطات محقق ارتباطات فراگير می

فرايند آموزش به سوي استفاده از نرم افزارهاي هوشمند به جاي  بينی ويخواهد شد. و براساس پيش

و فرآورده هاي آموزشی کارا و مفيد باشد  رود از اين رواگر توليد محتواي درسیتاد پيش میمعلم واس

خودکار ( بيشتر خواهد ( آموزان براي استفاده از معلمان سرخانهو روز به روز افزايش يابد، گرايش دانش

 .شد

عرضه محتواي وري اطالعات و ارتباطات براي ادهد در صورتی که از فنژوهش اندرسون نشان میپ

تر خواهد شد دسترسی کارآمدتر و به موقع توسعه يافته و يادگيري آسان. آموزشی استفاده شود

 (.21،  1995به نقل از زمانی  )اندرسون،

ها نشانگر اين نکته است که توليد محتواي آموزشی و نرم افزاري در کاربرد فناوري حاصل اين پژوهش

نتايج حاصل شده از پژوهش در سئوال . ش حساس و کليدي داردآموزش نق اطالعات و ارتباطات در

که وضعيت زير  افزاري مدارس، مبين اين نکته استهاي سختي زير ساخت( در زمينه 4پژوهشی )

هاي سخت افزاري و تجهيزاتی براي راه اندازي فناوري اطالعات و ارتباطات در فرايند ياددهی و ساخت

-هاي سخت افزاري و مخابراتی همچون ساير شاخصراين وضعيت زيرساختدار است بنابمعنی يادگيري

چه که آند. وري اطالعات و ارتباطات در جريان آموزش می باشافن اجراي هاي اين پژوهش مناسب

فقدان امکانات سخت افزاري و تجهيزاتی در راه اندازي فناوري اطالعات و ارتباطات در فرايند ياددهی 

گيرد اولين آن واحد مرکز محاسباتی رايانه است که بايد ت، چند عنصر را در بر میمطرح اس و يادگيري

عنصر دوم . اي انجام دهدصد هزار ميليارد محاسبه را به صورت لحظه ها باال باشد تا بتواندسرعت آن

رزي و اي ليحافظه با حجم فوق العاده زياد سه بعدي که قدرت ذخيره باالرا داشته باشد، که به حافظه

نياز دارد.  ملکولی که دارايی امکانات سخت افزاري جهت ذخيره اطالعات وابسته معروف است، حافظه

اي ديگر از يک کامپيوتر به اي به نقطهالعاده زياد از نقطهها با سرعت فوقداده سومين عنصر ابزار انتقال
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ها با ابزار موجود براي انتقال داده وري بهتريننباشد. فيبر کامپيوتر ديگر به صورت باسيم و بی سم می

تحقيق نشان داده است که سخت افزار مناسب فناوري اطالعات و ارتباطات . باشدپهناي باند بی نهايت می

در قلب اصالحات آموزشی جاي دارد  21آموزشی که در قرنتواند تغيير مکان را در مضمون و در فنمی

ارتباطات اگر با سخت افزاري مناسب و خوب  اطالعات و تسريع بخشد. آموزش پشتبانی شده فناوري

آموزان ارتقاء العمر دانشيري مادامگهاي مورد نياز را براي يادتواند کسب دانش و مهارتطراحی شود می

 هاي فنی و مخابراتی براي اجراي فناوري اطالعات ودهد، براين اساس باتالش شود تا زير ساخت

که اکنون ميانگين سرانه پهناي باند يري در حال حاضر تسعه يابد بطوريارتباطات در فرايند يادگ

است در حالی که اين امر در کشورهاي توسعه يافته  b/s 300در کشور  اختصا  يافته به هر دانشجو

2 mb/s(70-63، صص 1387،  )عطارانباشدمی 

گذاري در توسعه سرمايهافزاري و دهد که تجهيزات سخت( نشان می1385 )نژادسبحانی طالعاتم

وري اطالعات و ارتباطات در امر اگيري از فنموثرترين راه بهره( ICT) ارتباطات و وري اطالعاتافن

( در زمينه  1388( و جوکار )1383اسالمی )، (1381هاي شيرزادي )حاصل پژوهش .باشدآموزشی می

در ميان (Roger,2007) مطالعات. پژهش همخوانی دارد هاي اينافزاري با يافتههاي سختزيرساخت

 100دهد کهمی افزاري، تجهيزاتی نشانکشور اروپايی در دوره ابتدايی پيرامون امکان سنجی سخت 30

کشور وتنها سه کشور از اين 15  درصد همان مدارس در 90 کشوراول، 6درصد مدراس ابتدايی در 

ز می باشد. از آن در امر آموزش بهره افزاري مناسب مجهبه شبکه اينترنت، تجهيزات سخت کشورها

طور و همين 1404ساله در سند توسعه  20رود با پيگيري چشم انداز با اين حال اميد می . برندمی

هاي روشنی در پرورش افقووري اطالعات و ارتباطات در آموزشاطرح راهبردي گسترش کاربرد فن

جيتالی نيروي انسانی در خصو  کاربرد فناوري دي افزاري و تجهيزات و مهارتافزايش امکانات سخت

اطالعات بدست آمده از آزمون آماري . ها برداشته شودساير زمينه اطالعات و ارتباطات در امر آموزش و

يادهی و يادگيري  در زمينه نگرش عوامل آموزشی در باره کاربرد فناوري در فرايند (5سئوال پژوهشی ) 

موزشی و اجراي ) دانش آموزان، معلمان، عوامل اجرايی ( آعوامل حاکی از اين است وضعيت نگرش 

اجراي فناوري اطالعات و ارتباطات در فرايند ياددهی و يادگيري تفاوت معنی داري داشته ومناسب  براي

اطالعات و ارتباطات می باشد ولی در مقايسه با ساير عوامل ارزيابی شده نزديک به  راه اندازي فناوري

نشان داده که مديران و دبيران شيمی  1387حسينی درسال ه است. همسو با اين پژوهشحد وسط بود

مطالعات ثابت کرده که . مثبت دارند در مورد استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات در تدريس نظر

محسوب  هاي آموزشیفناوري اطالعات و ارتباطات درمالزي يک ابزاز قرتمند بالقوه براي توسعه فرصت

طور فناوري اطالعات و ارتباطات امکان يادگيري غيرهمزمان رافراهم آورده و نسل همين شود. ومی

 (.  . 2008Lie) سازدمحيط کاري و شغلی آينده بهتر آماده می براي حاضر را
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دهد که بيشتر مدرسه در امريکا انجام شده نشان می462نتايج پژوهش ديگر که روي دانش آموزان 

هاي يادگيري مبتنی بر از فناوري اطالعات و ارتباطات اقدام فراهم آوردن محيط س برايمعلمان مدار

 .(Means,1995) اندنموده

کشور جهان نشان  16آموزان دوره ابتدايیروي معلمان و دانش1992-1998مطالعات انجام شده از سال

کنند، در ر آموزش استفاده میآموزان از فناوري اطالعات و ارتباطات در امکه دانش دهد از وقتیمی

ارزشيابی، تدوين سئواالت مناسب و همکاري با همساالن و دوستان  انجام اعمال پيچيده مانند مشکالت

 (.Robertr,2007ست)نفس گشته ا توفيق داشتند و يادگيري آنان توأم با انگيزه و اعتماد به

نش آموزان و معلمان براي به کارگيري اندکه نگرش دامحققان در کشور تايوان به اين نتيجه رسيده

 فناوري اطالعات و

در حال افزايش است دانش آموزان و معلمان خود را ملزم می دانند تا از وب به  ارتباطات روز به روز

 (.(Tisas,2001 استفاده نمايند عنوان ابزار آموزشی

شان می دهد که اين تکنولوژي ن نتيجه تحقيق آموزش مبتنی بر موبايل از طريق پيامک در کشور مالزي،

در امر يادگيري می  ( ICT) يادگيري و ارتقاي انگيزه فراگيران به سمت استفاده از موجب انتقال سريع

  .(Aziant,2009) دباش

هاي زندگی به ويژه وري اطالعات و ارتباطات درتمام زمينهاچه مسلم است، اين است که کاربرد فنآن 

حياتی است، برهمين اساس و به استناد نتايج بدست آمده از اين پژوهش، ضرورت  در فرايند آموزشی

 . آموزشی و ارتقاي اين امر کمک کند روند تواند به بهبودپشنهادهاي می

در تمام مقاطع  ( IDCL) هاي هفتگانهآموزان به مهارتآموزش عوامل آموزشی و دانش -

اهد بود، استمرار يابد و بر روند آن کيفيت سواد کامپيوتري خو تحصيلی که منجر به ارتقاي

براي Email) )پستی الکترونيکی نظارت کافی شود، از اين نظر الزام همکاران به داشتن صندوق

 .به ارتقاي اين امر کمک کند تواندارسال و انتقال اطالعات، اداري و آموزشی و ...می

ان به سمت استفاده آزمون آموزتاکيد بر طراحی و توليد محتواي الکترونيکی، هدايت دانش -

 بدون کاغذ و ارايه

 انگيزه دانش آموزان را به کاربردpower point,…,) )دروس به صورت الکترونيکی مثل 

(ICT ) دهد آموزشی ارتقا می در فراين. 

 اساس بر آن ارتقاي و روز، افزاري سخت تکنولوژي به آموزشی مراکز و مدارس توسعه و تجهيز -

 فراگير را سازي هوشمند طرح اجراي زمينه ،درس کالس در آن به کارگيري و الزم استاندارهاي

 سازد. می

 تکاليف ارايه با آموزشی فرايند در(ICT) د کاربر براي آموزان دانش انگيزشی سازوکار تقويت -

 . ساخت خواهد ميسر....  و الکترونيکی آموزش تحقيقی مبتنی پروژه و درسی
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تواند به شناسايی نقاط قوت و ضعف اطع، مناطق آموزشی میاجراي اين پژوهش در ساير مق -

 .آموزشی کمک کند اين امر در فرايند

 

 منابع:

 و پژوهش فصلنامه الکترونيکی، يادگيري براي کاربردي نظري،  (؛ مبانی1386محمد، ) ، آتشک -

 .24-41صص ، 43 شماره عالی درآموزش ريزي برنامه

 فناوران فصلنامه آموزش، الگوي تحول و اطالعاتی جامعه(، 1388حسين، ) آبادي، ابراهيم -

 .213،  9 اطالعات،شماره

 و آن از استفاده دسترسی، ميزان جهانی، شبکه آموزشی هايقابليت (، 1383محسن، ) اسالمی، -

 ارتباطات، و اطالعات فناوري عصر در درسی برنامه دبيرستان، دوره آموزگاران و آموزاندانش ديدگاه

 .200آييژ،    ، نشرتهران

زمان، تهران،  عشرت ترجمه عمل، تا تئوري از الکترونيکی (، يادگيري1995تري، ) ندوسون، ا-

 .20   عروج، انتشارات:

 ،4 شماره اطالعات مديريت وب، يادگيري براي نياز مورد هايمهارت (،1387محمود، ) بابايی، -

  .167-184صص

 فين متوسطه درسی هاي برنامه در ICT توسعه اهکارهاير (، بررسی1381مظفر، ) باقرزاده، -

 .40،  5آفتاب، شماره ماهنامه مشق کاشان،

 نظام براي مناسب مدل يک ارائه منظور به مجازي هايدانشگاه (، بررسی1381پريوش، ) جعفري، -

 عالی آموزش

 .50تهران،   اسالمی آزاد دانشگاه دکتري، رساله کشور،

 اطالعات آوري فن از شيراز آموزان دانش استفاده ميزان بررسی به((، 1388عبدالرسول، ) جوکار،

 – نوآوري فصلنامه

 .94-112صص ، 98  شماره -
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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. 
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 ايمعلم حرفهالزم  (هايمهارتهاي )ها وشايستگیصالحيت

 * دكتر اكبر حيدري

 سين احمدي مقدمح**

 اعظم خليل پور***

                                                                                                چكيده     

بوده است. روش پژوهش  ایهای( الزم معلم حرفههای )مهارتها وشایستگیصالحيتهدف از این مطالعه 

نتایج به  .ای، مقاالت استفاده شده استی جمع آوری اطالعات منابع كتابخانهتحليلی و از ابزار و شيوه -توصيفی

تر و ای به دوره دیگر پيچيدهبشر از دوره فرایند آموزش در طول تاریخ  دست آمده در این مطالعه نشان داد كه

. شودهای آموزشی نو مدد گرفته میرسانهی جدید، ازاهجا كه امروزه به كمک تکنولوژیتر شده است تا آنكامل

ترین توان گفت اساسیمعلم نقش اساسی را در فرایند آموزش رسمی در مدارس داشته و دارد، به طوری كه می

 ترینمهم از و اساسی اركان از یکی . معلمقعيت مطلوب در تحقق اهداف آموزشی معلم استعامل برای ایجاد مو

 تعاملی و پویا انسان، فرآیندی تربيت و یادگيری چون .است پرورش و آموزش نظام توسعه در رشد عوامل

 هر در بنابراین نماید. آورده بر را آن تواندمی نوآور و ساخته معلم خود یک تنها و است شاگرد و معلم ميان

 خود را كارهای معلم كه شودمی سبب هانقش از آگاهی حال هر به است. معلم باشد كه نقشی در هر و كجا

 .نماید دقت خود گفتار و رفتار در بيشتر و كند ارزیابی

 معلم، صالحيت، شایستگی، نقش. ها:كليدواژه

دانشگاه، مدير گروه تحقيق و پژوهش،  مدرس و تهران مدرس تربيت دانشگاه ورزشی * دکتراي مديريت

 آموزش و پرورش استان زنجان.
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* *کارشناسی علوم تربيتی، اداره آموزش و پرورش شهرستان ماهنشان، زنجان، ايران، ) نويسنده 

 مسئول(.

)@gmail.com817hosseinahmadi)  :(09195249845) شماره تماس 

 وليعصر)عج( تهران،تهران،ایران دختران  ***هيات علمی دانشگاه فنی حرفه ای،داتشکده فنی

 مقدمه 

 آیت اهلل مطهری « . تربيت معلم شریان حياتی هر جامعه است »

، صاحب نظران علوم اجتماعی و بخصوص بعد از انقالب صنعتی اروپاتوسعه كشورهای پيشرفته صنعتی  رشد و

ها را ، مورد بررسی قرار دهند و اهميت آنی را كه موجب چنين پيشرفتی گردیداقتصادی را بر آن داشت تا عوامل

 ؛ صرفكشورهای جهان سوم را مشخص سازند ها بتوانند علل عقب افتادگیدر این باره معلوم دارند تا بوسيله آن

، همگی در این نکته اتفاق های موجودراختالف نظ شمارند وه این محققان و صاحب نظران بر مینظر از عواملی ك

، 1388فرخ مهر، )دباشنروهای متخصص و كاردان آن كشور می، نيیه هر كشوریترین سرمانظر دارند كه مهم

 (.44ص

دهد كه قدمت این اصطالح به دوران آدم ابوالبشر بر و جستجو در تاریخچه فرایند آموزش، نشان میكنکاش 

. كند ادامه خواهد یافتده بر روی این كره خاكی زندگی میزمانی كه بشر به عنوان موجود زن گردد و نيز تامی

های بشری از نسلی به نسلی چنين، دانسته های بشر به طرق مختلف در طول تاریخ صورت گرفته است و اینآموزش

كه فرایند ، آنرهگذر حایز اهميت است كه در این چه؛ اما آنی به دوره دیگر انتقال یافته استادیگر و از دورهبه 

كه امروزه به كمک تکنولوژی جدید، از  جاتر شده است تا آنتر و كاملای  به دوره دیگر پيچيدهآموزش از دوره

 (.69، ص 1385مداری، )شریعت های آموزشی نو مدد گرفته می شودرسانه

منظور ایجاد ، بر اساس طرحی منظم و هدفمند به شاگردمل یا رفتار متقابل معلم و فرایند تعا»تدریس به عنوان 

اساسی و الینفک آن قرار  شود كه معلم از اركانای از آموزش محسوب میزیر مجموعه« یادگيری در فراگيران

، به طوری موزش رسمی در مدارس داشته و دارددر كشور ما نيز از دیرباز معلم نقش اساسی را در فرایند آ. می گيرد

 ،توان گفت اساسی ترین عامل برای ایجاد موقعيت مطلوب در تحقق اهداف آموزشی معلم است ) شعبانیكه می 

 .( 130ص ، 1389

ه داند نقطه آغاز كجاست و چطرح ریزی می شود كه یاد دهنده می، فرایند تدریس چنان ر مجموعه آموزشدر زی

است كه همه عوامل فيزیکی، فردی و گروهی موثر بر د تدریس ، همچنين در فراینزمانی باید به نقطه پایان برسد

با آگاهی از پيچيدگی فرآیند . نظر دست یابد، از سوی معلم باید لحاظ شور تا او بتواند به هدف مورد یادگيری

م را رهبری كرده و به تواند این فرایند مهشود كه چه كسی با چه خصوصياتی میتدریس این سوال مطرح می 

mailto:hosseinahmadi817@gmail.com)
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شناسی آموزشگاهی و همچنين ه باید فردی متخصص در مسائل رواندهندخصصان معتقدند، یادمقصود برسد؟ مت

هایی را كه ، خصوصيات و مهارتهادر این مقاله بر آنيم تا ویژگی، مورد نظر باشد مسلط بر محتوای علمی درس

موزشی با معلمانی كارا و واجد اميد برای داشتن یک نظام آ. ای باید داشته به بحث بنشينيمیک معلم كا را و حرفه

. توان آن را نادیده گرفتنمی بحث نيروی انسانی از مباحث داغ اواسط قرن بيستم بوده و هست كه به حق شرایط .

این ميان معلمان نقش تعيين شود در ایی خود به سمت و سویی كشانده میهر نظام آموزشی با توجه به اهداف غ

 ،1392 ،قرائی مقدم)نامند ز نيروهای استراتژیک هر جامعه میها را به عنوان یکی اآنجا كه  ای دارند تا آنكننده

 ( 10ص 

ن در هر راهی برای تربيت نسلی نویمایان می شود از آن به عنوان شاهجاست كه نقش تربيت معلم به خوبی ندر این 

گونه معلمی را خواهيم این است كه چتوان مطرح كرد جا می، ولی سوالی كه در اینسيستم آموزشی یاد می شود

به عبارتی دیگر . اسالمی پاسخ گفت توان بر اساس اهداف غایی نظام تعليم و تربيتتربيت كنيم؟ این سوال را می

زان كه بتواند به خوبی به اهداف غایی آموزش و پرورش دست یابد و دانش آمو ممعلمی را می خواهيم تربيت كني

نسبت داده  1ترین طبقه بندی عناصر برنامه درسی به فرانسيس كالینیکی از معروف .برساندرا به اهداف مورد نظر 

های یادگيری، راهبردهای از: اهداف، مواد آموزشی، محتوا، فعاليتطبقه بندی عبارتندشده كه این عناصر این 

عنصر فلسفه را اضافه كرده  واحدی به طبقه بندی فرانسيس كالین .یادگيری، ارزشيابی، گروه بندی، زمان و مکان

 باشند :هر كدام پاسخ گوی سواالت خاصی میعنصر اساسی برنامه درسی به قرار زیر اشاره نموده كه  10و به 

 چرا فراگيران باید بگيرند ؟ : فلسفه

 یاد گيرندگان برای تحقق چه اهدافی به یادگيری بپردازند ؟ : مقاصد و اهداف

 چيزهایی را باید بياموزند ؟یاد گيرندگان چه : محتوا

 معلم فرایند یادگيری را چگونه مدیریت كند ؟: نقش معلم

 باشند ؟ت های یادگيری دانش آموزان چه میفعالي: های یادگيریفعاليت

 ؟هایی باید استفاده شودای یادگيری از چه منابع یا رسانهبر: مواد و منابع

 ؟باید باشدهای یادگيری چگونه ساختار گروه: گروه بندی

 ؟حل و مکان یادگيری كجا باید باشدم: مکان

 ؟چه زمانی باید یادگيری انجام شودكی و : زمان

                                                            
1 Francis Klein 
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، 1385واحدی، )؟ات رفتاری دانش آموزان داوری شودچگونه در مورد ميزان تحقق اهداف و یا تغيير: ارزشيابی

 .( 21ص

املی با تع. اسی هستندنبررسی و تحليل و آسيب شبر نامۀ درسی مراكز تربيت معلم نيز در قالب عناصر فوق قابل 

، توانایی و مهارت مدرسين توجهی از عناصر به محتوای برنامه، سهم قابل ی درسیاندک در عناصر اساسی برنامه

مبنایی . راكز تربيت معلم به یک عنصر پایه، برای تحول در مم مرتبط می گردد باید اذعان نمودمراكز تربيت معل

به هر حال تدوین چارچوب فلسفی و نظری بر سایر عناصر . ی برای آموزش و پرورش نياز داریمی فلسفیعنی مبان

تاثيرگذار است. عناصری مانند اهداف و چشم انداز تربيت معلم به یک عنصر پایه و مبنایی یعنی مبانی فلسفی برای 

عناصری . ر سایر عناصر تاثير گذار استری بآموزش و پرورش نياز داریم. به هر حال تدوین چارچوب فلسفی و نظ

، دانشجو معلم ها و نقش معلم ) مدرسحتوا، منابع و مواد، ساختار، فعاليت، مند اهداف و چشم انداز تربيت معلممان

، اگر مبنای فلسفی به عبارت دیگر. باشندعليم و تربيت و ماموریت مراكز می( كامال متاثر از فلسفه و مبانی نظری ت

، اگر مبنای فلسفه و نظری مشخصی برای تربيت به عبارت دیگر. باشندعليم و تربيت و مامورین مراكز میتو نظری 

ف نشود عناصر دیگر از جمله محتوا، روابط مدرس و معلم وجود نداشته باشد و چشم انداز مناسبی برای آن تعری

ای خواهند های سليقهتکليفی و فعاليتر بالی ارزشيابی دچادانشجو، فرایند جذب و پذیرش، منابع آموزشی و نحوه

ی درسی در فرایند تحول يت معلم با توجه به عناصر برنامهی معين برای مراكز تربفلذا تدوین مبانی نظری فلس. شد

ربطان این موضوع متخصصين تعليم و تربيت و سایر ذیضرورتی اجتناب ناپذیر است و این كار با تالش و همت 

بنيادین برای ساختن یک بر همين اساس در این مجال به دنبال معيارهای . ( 25همان منبع، ص)  امکان پذیر است

ور می توان اميدوار بود در ، چرا كه اگر این معيارها در برنامه درسی مراكز تربيت معلم دیده شای هستيممعلم حرفه

، كار. پرورش ایران اسالمی تربيت شوندو ای نزدیک معلمانی كارایی و كفایت فراوان برای نظام آموزش آینده

راستا موضوع در همين  .شودقات بطور مترادف در نظر گرفته میباشد كا گاهی اوشغل و حرفه سه اصطالحی می

ای معلمان، به شکل های مختلف و به طور مکرر در سند تحول بنيادین مورد های حرفهها و شایستگیصالحيت

ارزشيابی و هم برای  شد  رهم برایهای معلمی ها و شایستگیاز ابعاد مختلف صالحيتست. آگاهی توجه قرار گرفته ا

های مادی ه هدر رفتن نيرو و منابع وسرمایه. به منظور جلوگيری از بآنان عامل اساسی به شمار می رود از عملکرد

های مورد نياز مرور و ضوابط ها و نقشها، مهارتشایستگیو انسانی و پيشرفت روز افزون  علمی كشور الزم است 

حاضر  یمطالعه. هم قابل سنجش باشند نظام آموزشیهایی برای انتخاب معلمان شایسته لحاظ گردد كه در کو مال

ه برآمداز دید صاحب نظران برنامه درسی تربيت معلم  های معلمان به منظور تدوین چارچوب مفهومی شایستگی

  است.

 در این مطالعه ما به دنبال 

 :كار، شغل، حرفه
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فعاليتی نسبتا » :كار، از نظر مشاوره شغلی عبارتست از. حرفه از نظر علمی با هم متفاوتند، شغل و سه اصطالح كار

 ،1387،شود ) شفيع آبادیمی انجامد و برای آن دست مزدی در نظر گرفتهمی كه به توليد كاال یا خدمات میدائ

 ( . 1ص 

توانند این موقعيت را كارگاه كه افراد واجد شرایط خاص، می یک موسسه یا اداره یاشغل عبارتست از موقعيتی در 

و  شود كه افرادی كه خصوصياتک اداره یک موقعيت شغلی محسوب میدر ی «ماشين نویسی  »احراز كنند مثال 

مهم است « غل ش» چه در اصطالح ، در حقيقت آنتوانند این شغل را بدست آورندشرایط آن را دارا باشند می

 (.3) همان منبع، صهای فردی و خصوصيات شغلی استتناسب معقول و منطقی بين ویژگی

: حرفه معموال به مشاغلی اطالق می گردد  كه فرد با رضایت خاطر در سرتاسر عمر بدان اشتغال می ورزد و حرفه

 .( 4ص  ،همان منبعهماهنگ است ) مایل به تعویض و یا ترک آن نيست در این حالت شغل فرد با عالیق او كامال

ها روند ولی از نظر راهنمایی شغلی بين آنلف به صورت مترادف با هم بکار میگرچه این سه واژه در مواقع مخت

، شغل موقعيتی است كه فرد احراز می كند و حرفه زمانی معنا كار یک فعاليت و حركت است. تفاوت وجود دارد

ترین فرایند امروزه با پيچيده .القه و رضایت و مهارت رسيده باشدبه نهایت ع پيدا می كند كه شاغل در شغلش

شود اما چه كسانی می توانند این موقعيت شغلی ک موقعيت شغلی در جامعه محسوب می، معلمی به عنوان یتدریس

افراد داوطلب برای های چه در پاسخ به این سوال مهم است این است كه آیا تناسبی بين ویژگی؟ آنراز كنندرا اح

؟ شغل معلمی كه در نهایت باید به حرفه معلمی ) یعنی همان عالقه شغل و شرایط شغل معلمی وجود دارداحراز این 

، علمی اخالقی رد كه خصوصيات جسمانی، عاطفیپذیتن ( تبدیل شود افراد خاصی را میوافر به شغل معلمی داش

ير این صورت فرآیند تدریس ناكام خواهد ماند و زایيده تعامل یاد دهنده متناسب با شغل معلمی را داشته باشند در غ

 .مان تفکر است به بار نخواهد نشستو یاد گيرنده كه ه

 اي معيارهاي يک معلم حرفه

ابل توانند این موقعيت شغلی را احراز كنند نيز قشود شرایط كسانی كه میوقتی سخن از یک موقعيت شغلی می

ین شغل را می خواهند انتخاب ، به عنوان یک شغل مطرح شود آنگاه افرادی كه اقرار باشد معلمیطرح است اگر 

، باید یک سری شرایط و معيارها احراز كنند تا بتوانند صالحيت خود را برای شغل معلمی نشان دهند اما یک كنند

 .واهيم به آن بپردازیمست كه می خ؟ این همان سوالی اد چه شرایط یا مهارتی داشته باشدمعلم بای

 معلمی يحرفه هايصالحيت

 تواندمی هاآن كسب با آموزگار كه است هاییو مهارت هاگرایش ها،شناخت یمجموعه معلمی، هایصالحيت

كند. این  كمک فراگيرندگان و معنوی اجتماعی عاطفی، عقلی، جسمی، پرورش به وتربيت جریان تعليم در

 شناختی هایصالحيت سه بخش عاطفی، شناختی و مهارتی طبقه بندی كرد. منظور از توان درها را میصالحيت

 با موضوعات مرتبط و مسائل تحليل و شناخت در را معلم كه است های ذهنیمهارت و هاآگاهی یمجموعه
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عاطفی  هایشود. صالحيتهای قبلی معلم را شامل میسازد. به عبارت دیگر همان یادگيریمی توانا وتربيت تعليم

 مهارتی هایصالحيت و است وتربيت تعليم مرتبط با موضوعات و مسائل به معلم وعالیق هاگرایش مجموعه

سه  هایی صالحيتمجموعه از .شودمی مرتبط یادگيری فرایند در آموزگار علمی هایو توانایی هامهارت به

 (.75ص  ،1384شود)ملکی، می  حاصل بر دانش آموز تأثيرگذاری صالحيت گانه،

 آموزگاران ايحرفه مهارت و صالحيت مفهوم

 بيستم قرن اواسط از ای معلمان، كههای حرفهصاحب نظران امر تعليم و تربيت درمورد تعریف صالحيت و مهارت

تواند از جمله این صاحب نظران می .اندرا ارایه كرده مختلفی نظریات است، شده پدیدار آموزشی هایدر نظام

 اند اشاره كرد. وهای تدریس پرداخته( كه به مولفه های روش2005) 2و بومهان 1افرادی همچون هایبرمنبه 

ای معلم در دگرگونی نظام آموزشی را مهم دانسته و در این های حرفه( نيز تاثير مهارت2007)4و ریمرس 3ویلگاس

اند. مهرمحمدی به استفاده پرداخته« وارزشيابی آموزشی تدریس، تکنولوژی جدید هایروش» هایمؤلفه رابطه به به

معلم توانمند از تکنولوژی های آموزشی در فرایند آموزش و ارزشيابی اشاره كرده است و معتقد است معلم توانمند 

آگاهی  هامهارت این ( از1374مرعشی) باید بتواند بين این دو امر یک رابطه ی دوسویه برقرار نماید. منظور

« دانش آموزان و ارزشيابی راهنمایی و كالس، مشاوره یاداره و از سازماندهی معلمان« تدریس، هایشرو

 و آموزشی طراحی تدریس، هایروش»معلمان با  آشنایی به نيز آقازاده و نوروزی شعبانی، است. همچنين و

توان بنابراین، با بررسی نظرات مختلف می .دارند اعتقاد معلمان ایحرفه هایمهارت هایبه عنوان مؤلفه«شيابیارز

به این نکته پی برد كه همگی بر یک مفهوم حائز اهميت تاكيد دارند و آن هم همان عبارت معلم اثر بخش خواهد 

 (.56، ص 1379  بود) مهر محمدی،

 هاآن كسب با معلم كه داندیم یهایمهارت و هاگرایش ها،شناخت مجموعه را ( صالحيت معلم1384)یملک

 حيطه سه در را هااین صالحيت و كند كمک فراگيران یمعنو و یاجتماع ،یعاطف ،یعقل ،یجسم به پرورش

 ،یاحرفه دانش زمينه سه در را معلمان یها( قابليت2008)5یهانتلنماید. یم یبند طبقه یمهارت و یعاطف ،یشناخت

 آموز دانش شناخت محتوا، دانش شامل یاحرفه دانش است. كرده یبند دسته یاحرفه تعهد و یاحرفه عمل

 یو ارزشياب ییادگير محيط ایجاد ،ییادگير یطراح از یاحرفه است. عمل ییادگير و تدریس از یآگاه و

 و ارتباطات ها،ارزش ،یمشاركت، رهبر ،یاحرفه ییادگير ،یاحرفه تعهد و است شده تشکيل ییادگير

 دانش یاصل دسته پنج به را معلمان یها ( صالحيت2005همکارانش) و 6كاستر شود. م شامل را اخالقيات

                                                            
1 Haybrmn 
2 Bvmhan 
3 Villegas 
4Rymrs 
5 Huntley 
 
6 Custer 
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 به توجه با كنند.  یم تقسيم یرفتار صالحيت و )یپداگوژ( تربيت و ، تعليمیسازمانده ارتباطات، ،یتخصص

 و و موفقيت بقا یبرا بيشتر دانش و مهارت به افراد نياز جامعه معاصر، در مؤثر تدریس قابل مالحظه اهميت

 و افراد موفقيت در را یاصل پرورش نقش و آموزش است. یافته افزایش گذشته به نسبت ییادگير یمعيارها

، یكریم ودارد)نيکنامی،  یحيات نقش فراگيران یدر یادگير معلم یتوانای یآموزش منابع بين در و داشته هاملت

 (.5-4، صص1388

های صالحيت مولفه 13 به« ابتدایی دوره معلمان ای حرفه های صالحيت مطالعه» مقاله در ) 1387 ( كریمی

اخالقی،  عملکردی، مدیریتی، های صالحيت فکری، اجتماعی، شخصيتی، رفتاری، علمی، تدریس، آموزشی،

 كه در دارند هاییمولفه زیر ها،مولفه این از یک هر .است نموده اشاره فناوری و العمر مادام یادگيری ای،حرفه

 متصوردر هایمولفه نمای 1 شکل در .است شده اشاره ها مولفه زیر این ترین پایين و باالترین ميانگين به مقاله

 .بينيم می را مقاله این

 

 (1387های معلمی از دیدگاه کریمی): صالحیت و شایستگی1تصویر شماره 

 و عمومی آموزش معلمان ای حرفه های صالحیت» عنوان با ( 1388 ) کریمی و نیکنامی

 2 شکل. است نموده تقسیم دسته هشت به را هاصالحیت این «مناسب چارچوب ادراکی ارائه

 دهد. می را نشان هاصالحیت این کلی محورهای

آموزشی

یادگیری 
مادام العمر

حرفه ای

اخالقی

عملکردی

مدیرتی

فکری

اجتماعی

شخصیتی

رفتاری

علمی

تدریس
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 صالحیت های معلمی از دیدگاه نیکنامی و کریمی 2شکل شماره 

 ››ابتدایی دوره معلمان هایمهارت ارزشیابی» عنوان با ای مقاله در ) 1385 ( فرزاد و پژوه دانش

 تقسیم تخصصی های مهارت و عمومی های مهارت کلی گروه دو به را ابتدایی های معلمانمهارت

 نوع از نظر صرف معلمان که است هاییمهارت از دسته آن شامل، های عمومیمهارت اند. نموده

 بحث هدایت توانایی درس، طرح داشتن مانند باشند برخوردار آن از کنند باید می تدریس که درسی

 ها. این مانند و گروهی های

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : صالحیت های معلمی از دیدگاه دانش پژوه و فرزاد3شکل 

آموزشی

-شناختی
رفتاری

مدیریتی

شخصیتی

توسعه 
حرفه ای

اجتماعی

فکری

اخالقی

مهارت های معلمان 

 دوره ابتدایی

مهارت 

 عمومی
مهارت 

 اختصاصی

 مهارتی نگرشی دانشی
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 ابعاد« آموزش ابتدایی دوره معلمان دانشجو مطلوب ایحرفه های صالحيت» عنوان تحت ) 1391 ( نژاد مالیی پژوهش در

 :است شده مطرح معلمان دانشجو تربيت برای زیر

 

 (1391: صالحیت های معلمی از دیدگاه مالیی نژاد )4شکل 

 هاىشایستگى اعتبارسنجى و شناسایى» به نیز ( 1393 یوسلیانى) و توکلى دادجوى عبدالهى،

 .اند پرداخته «اثربخش اى معلمانحرفه

 

 (1393علمی از دیدگاه عبدالهی و همکاران): صالحیت های م5تصویر

شایستگی 
های معلمی 
از دیدگاه 
مالیی نژاد

شایستگی
های 
مهارتی

شایستگی 
های 
-نگرشی
رفتاری

شایستگی
های 

مدیریتی

پیش نیازهای معلم

پیش نیازهای معلم

ویژگی های 
شخصی معلم

برنامه ریزی و 
آمادگی

تدریس و آموزش

نظارت بر پیشرفت 
درسی

مسئولیت های 
حرفه ای

مدیریت و 
سازماندهی کالس 

درس
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 :پرورش و آموزش بنيادين تحول سند در معلمان هاي شايستگی و ها صالحيت

سند تحول، یکی از اسناد ملی است كه در آن به صالحيت ها و شایستگی های حرفه ی معلمی اشاره شده است. 

 آن ها به طور خالصه اشاره می كنيم: كه به برخی از

 و آنانو معلمان و تحکيم نقش الگویی : تقویت شایستگی های اعتقادی، اخالقی و حرفه ای مدیران3/2 راهکار

 پرورشی هایفعاليت و تربيتی هایبرنامه در ایشان موثر و فعال مشاركت برای اجرایی سازوكارهای آوردن فراهم

 1390 پرورش، و آموزش بنيادین تحول سند)مدارس مدیران به مدرسه تربيتی كالن مسئوليت واگذاری و مدارس

 (.9ص ،

: اصالح و مدرن كردن روش های تعليم و تربيت با تاكيد بر روش های فعال و گروهی با توجه و 3/17 راهکار

 (.30 ص ، پرورش و آموزش بنيادین تحول سند(تاكيد بر نقش الگویی معلمان

با كمی تامل در سند تحول آموزش و پرورش می توان به این نکته ی مهم رسيد كه باید نقش حرفه ای معلم از 

 معلم به آموز دانش پرورشی و آموزشی ابعاد همه ترتيب بدین و پرورش دهنده تغيير كندجایگاه معلمی به مربی 

 آموزان دانش توانایی و یادگيری موضوع با متناسب نوین، فعال، نيز معلمان تدریس هایروش. یابد می ارتباط

 و درس كالس مدیریت بنابراین. گردد می ارائه آگاه و مند عالقه ماهر، مجرب، معلمان توسط و شده انتخاب

 حضور از آموزان دانش همه و گردد می اجرا اندشده تربيت كه معلمانی توسط بخش اثر صورتی به محتوا تدریس

 (.65 ص ، 1391 بابایی، حاجی)برد خواهند وافر لذت درسی های كالس چنين در

 هاي معلمی:ها و صالحيتبرخی ديگر از مهارت

 :هاي دانش شغلیمهارت

داشتن علم تخصصی  :ها عبارتند ازهای حرفه معلمی است، این مهارتشرایط برای معلم شدن، داشتن مهارت ناولي

از نظر علمی،  را تدریس كند باید می خواهد موضوعكسی كه  .مهارت در پژوهشدر موضوع مورد تدریس و 

د تر باش یس كند بر موضوع مورد تدریس مسلط؛ هرچه فردی كه می خواهد تدرخود مسلط به آن موضوع باشد

ابهام در بيان معلم در یک رشته پژوهش آموزشی  مورد بررسی قرار  .كندتر عمل میدر انتقال آن به فراگيران موفق

، دن سطح دانش او رابطه معکوس دارداند كه روشنی بيان باال بونتایج حاصل متفاوت نشان دادهت و گرفته اس

هم د. شوانش آموزان میدهد كه ابهام در كالم معلم منجر به یادگيری كمتر دهای باال نشان میهمچنين پژوهش

دارا بودن مهارت پژوهشی برای . پژوهشگر در رشته تخصصی خود باشد چنين یک معلم باید دارای روحيه علمی و

 یاه، شركت در همایشنوشتن مقاالت علمی. روحيه به دانش آموزان كمک می كندیک معلم به او در انتقال این 

، و به او در استفاده از نتایج معلم را در سطح باالیی نگه دارد تواند روحيه علمیعلمی و دسترسی به منابع علمی می

 .(40، ص 1393)سيف، خود نيز كمک كندت در رشته تخصصی تحقيقا
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 داشتن راهبردهاي آموزشی : 

های تدریس، یک معلم باید با انواع روش. یکی دیگر از شرایط شغل معلمی استداشتن راهبردهای آموزشی 

مربوط به ها و راهکارهای شناسی تربيتی از قبيل نظریههمچنين موضوعات مربوط به روان ها و فنون تدریس والگو

-و همچنين دانش فرد در مورد نظریههای تدریس  مسائل آموزشی آشنا باشد. در حقيقت آگاهی از فنون و روش

. در یک ر تدریس كند، همچون ابزاری است كه به فرد كمک می كند تا بتواند بهتهای رشد شناختی و یادگيری

ها و فنون ولی هيچ یک از روشورد تدریس است مثال منفی فرض كنيد فردی دارای علم تخصصی در موضوع م

داند به دانش آموزان انتقال دهد؟ در چه قالبی و با كدامين چه را كه می، او چگونه می تواند آنتدریس آگاه نيست

؟ آیا چگونگی ایجاد ا در انتقال مفاهيم رعایت می كند؟ آیا مباحث مربوط به رشد شناختی دانش آموزان رروش

كه از راهبردهای آموزشی  ؟ پس معلمی می تواند در كار تدریس موفق باشدداندا میدگيری در دانش آموزان ریا

های مربوط به آن در امر كه از راهبردهای آموزشی و مهارت های مربوط به آن در امر تدریس آگاه باشدو مهارت

 :از نوع مهارت در این زمينه عبارتند چند. باشد و از این فنون استفاده كند تدریس آگاه

-هارت استفاده بهينه از انواع روشم -3 ؛های یادگيری و دوام آموزشی آنمهارت -2 ؛های فرا شناختیمهارت -1

ها و ها و تواناییاستعدادمهارت مدیریت  -5 ؛های نوینارت ارزشيابی علمی و موثر با روشمه -4 ؛های تدریس

از دیگر شرایط است همچنان كه  آموزشی نيزمهارت در طراحی  -6 ؛های فردی دانش آموزانتوجه به تفاوت

هر ساعت ، معلم باید بتواند ا طراحی كرد و برای آن نقشه كشيددانيم قبل از شروع هر امری باید آن كار رمی

نيک  و وثوقی)ریزی كند همچنين طراحی ساالنه تدریس كالسی را نيز باید داشته باشد تدریس را به خوبی برنامه

 (.62، ص1387،خلق

 :مهارت در مديريت كالسی

، به فظ كالس به عنوان یک مجموعه كاریها در ح، توانایی آنهای معلمان اثر بخشیک جنبه مهم از ویژگی

كنند كه یادگيری در آن معلمان اثر بخش محيطی ایجاد می. عمل كردن بر تکاليف كالس درس استمنظور بهتر 

ای ور ایجاد این محيط یادگيری مناسب، معلمان به مجموعهبه منظ. كنندآید و این محيط را همواره حفظ میبه وجود 

های كالسی و ها را سازماندهی كرده، مراقب فعاليتها را به كار برند، گروهاز راهبردها نياز دارند تا قوانين و روش

 .(16ص  ،2004،) سنتراکای نامناسب ممانعت كنندتحوالت آن بوده و از رفتاره

 :انگيزشیهاي مهارت

برند تا انگيزه را در قبل و حين بعد از تدریس در دانش آموزان ایجاد و اثر بخش راهبردهایی را به كار میمعلمان 

ستقيمی با انگيزه دانش باشد كه رابطه ممهم ایجاد انگيزه در دانش آموزان، عامل عالقه میحفظ كند یکی از عوامل 

دهد و در نتيجه بر یادگيری او تاثير تالش یاد گيرنده را افزایش می و ، كوششعالقه به درس، دقت .آموز دارد
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ابير مهم آموزشی معلم به حساب مثبت می گذارد بنابراین در باال بردن سطح ميزان عالقه و یاد گيرندگان یکی ار تد

 (.23)همان منبع، صآیدمی

 :طیهاي ارتبامهارت

، توانایی ، تسلط بر ارتباط كالمیارتباطی مانند: سخن گفتن، گوش دادنهای های ذكر شده مهارتعالوه بر مهارت

. ش آموزان برای یک معلم ضروری استصورت سازماندهی شده  درک ارتباط غير كالمی دان حل تعارضات به

موثر  ؛ معلمانشوندعامل موثر با والدین نيز مطرح میهای ارتباطی نه تنها در آموزش دانش آموزان بلکه در تمهارت

رتباط حساسيت ، والدین و مدیران برخوردارند و در هنگام اخوبی هنگام صحبت با دانش آموزان از مهارت ارتباطی

 .(24ص ،همان منبع، یا سبک ارتباط منفعالنه ) دارند و بيشتر ابرازگر هستند تا پرخاشگررا در حداقل نگه می

 :هاي تكنولوژيهارتم

آموزشی در فرایند  هایاستفاده بهينه از وسایل و رسانه اثر بخش داشتن تواناییهای یک معلم از دیگر ویژگی

ری را در ، در دنيای امروز با گسترش فناوری اطالعات ضرورت توانایی استفاده معلمان از این فناوتدریس می باشد

را به عنوان یک ذهن خالق  تواند معلم، میهای آموزشیوليد و كاربرد رسانهكند مهارت تفرایند تدریس نمایان می

ها در امر دید، از ساخت و كاربرد این رسانه و منعطف در عرصه تدریس نگه دارد تا بر اساس موقعيت و صالح

، نمی انه باشدهای نرم افزاری و سخت افزاری آن بيگكه امروزه با كامپيوتر و قابليت معلمی. تدریس سور جوید

س آشنایی با نرم افزارهای آموزشی، اینترنت پ. دریس ارتباط مطلوبی برقرار نمایدتواند با دانش آموزان در فرایند ت

 .ی معلم را به طرز مطلوبی رشد دهدتواند روند كارو ... می

  تعهد –ب 

 های دانش معلمی است كه انواع آن عبارت بود از : اولين شرط برای احراز شغل معلمی، داشتن مهارت گفتيم كه

 6 ؛مهارت ارتباطی - 5 ؛مهارت انگيزشی - 4 ؛مدیریت كالسی - 3 ؛راهبردهای آموزشی - 2 ؛علم تخصصی - 1

 (.56ص ،1389،شعبانی)های تکنولوژیکیمهارت –

 عنصر تعهد شامل :. ين شرط برای احراز شغل معلمی است، تعهد نيز دومهای دانش معلمیاما عالوه بر مهارت

 نگرش خوب داشتن است كه در ذیل به هر كدام پرداخته می شود . - 2 ؛انگيزش داشتن و همچنين - 1

 :انگيزش داشتن

، اگر انگيزش. داردراد را به سعی و تالش وا میانگيزش عامل حركت دهنده رفتار آدمی است این انگيزه است كه اف

درون آدمی شکل كند؛ انگيزش از زل پيدا میاز درون مکانيسم آدمی حذف شود فعاليت انسان تا حد صفر تن

ت و بخش دیگر در ، عواملی كه بخشی از آن در اختيار فرد اسسازدعوامل متفاوتی این انگيزش را می گيرد ومی

توان گفت آید بطوری كه میز اركان اصلی آن نظام به شمار می، معلم ادر هر نظام آموزشی .اختيار فرد نيست
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. ( 60همان منبع، ص، معلم است ) در تحقق اهداف آموزشیقعيت مطلوب ترین عامل برای ایجاد یک مو-اساسی

تواند شی را جبران كند و هم اوست كه میهای درسی و كمبود امکانات آموزتواند حتی نقص كتاباوست كه می

؛ بر این اساس تبدیل كندبهترین موقعيت تدریس را به واسطه عدم انگيزش كافی به محيطی غير فعال و غير جذاب 

فرآیند تدریس برخوردار نباشد چه قدر هم از توان علمی باالیی برخوردار باشد ولی از انگيزه كافی در معلم هر 

سازند وم انگيزش را به عواملی محدود میروانشناسان مفه  .ف آموزشی از قبيل تعيين شده برسدتواند به اهدانمی

، با نيرو مقایسه با یک جاندار نا انگيخته ته دردهد یک جاندار انگيخبه آن جهت می بخشد و-كه به رفتار نيرو می

عالوه بر نيرو بخشيدن به جاندار، معموال به رفتار  شود پس انگيزشیی بيشتری در یک فعاليت درگير میو كارا

 .( 509ص  ،1390،دهد ) براهنیجهت می

تدریس است گاها با معلمانی  طور كه گفتيم انگيزه معلم یکی از عوامل اساسی برای ایجاد یک فرآیند مناسبهمان

. ار خود اهميت چندانی قائل نيستنددر مدارس برخورد می كنيم كه از نظم كاری مناسبی برخوردار نيستند و برای ك

 ترین علل این مسائل عدم داشتن انگيزه كاری باشد .شاید یکی از عمده

است فردی كاری را به خوبی یاد گرفته  دهد و معتقد است كه ممکنر مرحله توضيح میایادگيری را در چه سيف

یادگيری خوب او باشد تبدیل نکند؛ بر این اساس او عنوان  باشد ولی هرگز آن را به عملکردی مناسب كه داللت بر

آن را به عملکرد  كند كه ممکن است  كسی چيزی را به خوبی یاد گرفته باشد ولی انگيزش كافی برای تبدیل می

گيرند به عمل چه را كه یاد میبين یادگيری و عملکرد تفاوت وجود دارد زیرا افراد تمام آن؛ پس را نداشته باشد

ممکن است با سطح تحصيالت و توانایی عملی باال وجود   .:  عملکرد = توانایی + انگيزهآورند، بنابرایندر نمی

طور كه دانش آموز بی ؛ همانباشد های خود را نداشتهه كافی برای بالفعل كردن تواناییداشته باشد ولی انگيز

وجه به نقش انگيزه در فرایند یاددهی، گونه كه باید بدهد پس تتواند آنگيرد، معلم بی انگيزه نيز نمیانگيزه، یاد نمی

بنابراین كسی از بدو استخدام انگيزه كافی برای شغل معلمی و معلم  .تواند این روند را تسهيل كندیادگيری می

این موقعيت شغلی را نخواهد داشت؛ هر چند معتقدیم كه عواملی چند، باعث كاهش  صالحيت ورود به بودن ندارد

ر یک ، ولی جوهره اصلی بحث انگيزه دشوندهای كاری مید از استخدام و در مواجه با محيط، بعانگيزه معلمان

 (.285، ص1393) سيف، معلم كم رنگ نخواهد بود

 :داشتن نگرش صحيح

، كندقالب عنصر تعهد بروز پيدا میو در  از شرایطی كه برای افراد ورود به شغل معلمی مطرح استی دیگر یک

، بر انگيزش او نوع نگرش آدمی نسبت به هر رفتاری، ر مورد ارزش علم و معلم بودن استداشتن نگرش صحيح د

شود در فرهنگ اسالمی ما نوع نمایان میبطه بين نگرش د انگيزش كه را جاستنيز تاثير بسزایی دارد بنابراین ازاین

اه معلم به افراد جامعه دستور ، اسالم با متعالی انسان جایگل معلمی بسيار واال و ارجمند استنگرش به علم و شغ

 من به چيزی كس هر –من علمی حرفا قد صيرنی عبدا »بزرگی مقام را به مصداق حدیث دهد كه احترام و می

امام صادق ) ع ( شنيدم كه  گوید از؛ تا آنجا كه ابوبصير میارج بگذارند« گردانيده است موزد مرا بنده خودشبيا
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اگر  به همه مردم بياموزد » : وزد برای اوست پاداش برای او است؟ فرمودكسی كه به دیگری چيزی بيام»فرمود: 

 .( 42ص ، 1348،كلينی« ) بميرد  اگر چه» : گفتم: اگر چه آن معلم بميرد؟  فرمود« همان ثواب درباره او جاریست 

، انگيزه و در نتيجه كارایی و انش و گسترش آن باعث ایجاد عالقهداشتن یک دیدگاه مناسب نسبت به علم و د

داشتن یک نگرش انتفاعی و منفعت طلبانه یا نا . كه به دنبال علم و شغل معلمی استتالش بيشتر فردی خواهد شد 

های فردی باشد كه تواند از ویژگی، نمیای جاه طلبی و كسب شهرت بخواهد (برمناسب ) مثل كسی كه علم را 

تواند معلم را در حل مشکالت بنا براین داشتن یک نگرش صحيح می؛ ای شودخواهد در آینده یک معلم حرفهمی

خدا علم بياموزد هر كه برای »جا كه امام صادق ) ع ( فرمود: پيش رو و رسيدن به هدف اصلی خود یاری كند تا آن

ها عظيمش خوانند و گویند: آموخت برای خدا؛ های بلند آسمانو بدان عمل كند و به دیگران بياموزد  در مقام

 .( 43ص  ،همان منبع؛ تعليم داد برای خدا ) عمل كرد برای خدا

  :ديگر اختصاصات

. های او نيز گسترش یافته استبنابر این مهارتتواند ایفا كند های مختلفی را میدر قرن حاضر و هزاره ی سوم نقش

های اساسی مورد نياز معلمان در عصر حاضر كه برای مدرسان و اساتيد دانشگاه نيز ضروری هستند برخی از مهارت

و باید در مراكز تربيت معلم مورد آموزش و توجه خاص قرار گيرند عالوه بر موارد ذكر شده در این مقاله به قرار 

 باشند :زیر می 

مهارت مدیریت زمان، مهارت مدیریت تغيير، مهارت تيز بينی و تيز شنوی، مهارت مدیریت بحران، مهارت مدیریت 

، مهارت دستيابی به علوم و سه ، مهارت مدیریت خدمات اجتماعی، مهارت مدیریت بهداشت در مدرمحيط زیست

مناسب  ، تعيين چشم اندازطراحی برنامه هایی راهبردیستلزم هایی مایجاد و تقویت چنين مهارت ،نی های روزدانست

های درسی مراكز تربيت معلم و نيز پذیرش دانشجو به صورت كارشناسی پيوسته در مراكز -و تغيير بنيادی در برنامه

ای ذكر كرد این است كه این نوع معلمان ایی كه ميتوان برای یک معلم حرفههاز دیگر ویژگی تربيت معلم است .

ت نفش ، دارای عزهای روان رنجور، روان پریش، پرخاشگریک تعادل شخصيتی برخوردار هستند؛ شخصيت از

، چرا كه در فرایند معه آموزشی دانش آموزان باشندتوانند معلمان خوبی برای جاپایين و خود كارآمدی پایين، نمی

ل معلمان در پاسخ  به این عکس العمتربيت آموزش نوعا مشکالت فراوانی پيش روی معلمان قرار دارد كه نوع 

فراموش نکنيم . انش آموزان و مخاطبان داشته باشدهای الگو بر داند تاثير بسزایی به عنوان شخصيتتو، میمشکالت

هایی است كه بصورت مستقيم و غير مستقيم بر رفتار و شخصيت دانش آموزان  و نقش الگو دهی معلمان از نقش

شتن سالمت جسمانی همچنين داشتن سالمت دا .زشی حاكم بر علم تاثير گذار باشدجامعه و نظام ارها به نوع نگاه آن

، تن و لحن صدای مناسب و همچنين برخورداری از دست خط نوشتاری خوانا و زیبا از و آراستگی ظاهر

 ؛ 54، ص 1389، د) شعاری نژاآیدلم از امتيازات بزرگی به شمار میخصوصياتی است كه داشتن آن برای یک مع

  (.10، ص1385واحدی، 
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كند، تلفيق نظریه و عمل است كه در ای آنها كمک مییکی از عواملی كه به افزایش كارایی معلمان و تربيت حرفه

ها  امروزه گرایشت. مختلف مورد تأكيد قرار گرفته اس هایموضوع كيفيت بخشی به دانشجومعلمان در پژوهش

گرفتند و سپس به صورت آموزان باید ابتدا علوم را به صورت نظری یاد می اساس آن، دانشاز سمت الگویی كه بر 

كردند، به سمت الگویی كشيده شده است كه در آن یادگيری نظری و عملی به صورت ها استفاده میعملی از آن

 متمركز باشد تا بتوان شاخه های نظری باید بر تجربيات عملی شود عينا به این معنا كه بخش دورهمتناوب انجام می

درحالی كه كارهای عملی بر عکس، فرصتی . ها را در طول آموزش تلفيق نمودكرد و آن صهای دیگر آن را مشخ

شوند. ها در مقابل واقعيات كارهای روزمره محسوب میو آزمودن آن صهای نظری شخ برای ارائه تمام یادگيری

چه مربيان دانشگاهی و معلمان در طول آموزش عملی از آن به عنوان رسد كه آندر نهایت این طور به نظرمی

در چنين شرایطی نياز به تعریف و تطبيق بهتری از . اند، تداوم تجربی زیادی نداردكيفيت آماده سازی یاد كرده

صحيحی داشته ها باید در مراحل آموزش و كار با دانشجو معلمان مشاركت ن دارند. بنابراین آنالنقش مربيان و شاغ

ومعلومات از  كه صرفا الگوهااین الگوهایشان حمایت كنند، نه یعهها را در مراحل كار و توسباشند و صميمانه آن

 (2001، 1)تردیفها منتقل سازندای را به آنپيش تعيين شده

 نتيجه گيري:

 یادگيری چون .است پرورش و آموزش نظام توسعه در رشد عوامل ترینمهم از و اساسی اركان از یکی معلم

 تواندمی نوآور و ساخته معلم خود یک تنها و است شاگرد و معلم ميان تعاملی و پویا انسان، فرآیندی تربيت و

 شود، تأليف آدمی رشد فرآیند از و سرپرستی مراقبت روانشناسان، دیدگاه از تربيت نماید. اگر آورده بر را آن

 می تاثير رفتارشان و عمل بر افراد باورهای و دانش .و دارند داشته تاثير فرآیند این در كه هستند معلمان این

 باورهایشان و دانش از خود آموزان دانش با برخورد و آموزش با در ارتباط تصميماتشان در نيز گذارد. معلمان

 هاینظریه بنابراین است. تاثيرگذار بسيار آموزان دانش یادگيری ماهيت درباره باورهای معلمان كنند. می پيروی

را  معلمان ارزشمندی ابزارهای عنوان به تواند می یادگيری و آموزش به مربوط علمی هایاز پژوهش برگرفته

 هایفعاليت درباره را آنان های تصميم كيفيت و دهند یاری افکارشان ساختن روشن و دادن سازمان در

 فراگيران، روحيات و وجودی ظرفيت در فردی هایتفاوت به توجه با انمعلم بخشند. امروزه بهبود شان آموزشی

 یک نقش با دارد، آموزشی محيط در معلم یک كه نقشی . تغييرهستند برو رو ای پيچيده سخت و كار با

در  و كجا هر در بدهد. بنابراین زندگی درس خواهد می تدریس، بر افزون معلم زیرا است؛ هنرپيشه متفاوت

 ارزیابی خود را كارهای معلم كه شود می سبب هانقش از آگاهی حال هر به است. معلم باشد كه نقشی هر

 بهبود منظور به هاشایستگی به توجه لزوم اخير های سال در .نماید دقت خود گفتار و رفتار در بيشتر و كند

 هر به كه است چتری همانند شایستگی، اصوالً ت.اس پيدا كرده چندانی دو اهميت ها،شغل بيشتر در كارایی

این مطالعه نشان داد كه صالحيت و شایستگی های معلم به توانایی  . گذارد می تأثير شغلی عملکرد بر ممکن شکل

ای یکپارچه از دانش، مهارت هرآوردن نيازها و مطالبات حرفه تدریس به ميزان كافی و با استفاده از مجموعهبوی در

                                                            
1 Tardif, 
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ها در عملکرد شغلی وی كه همان تعليم و ها و شایستگیشکلی كه این صالحيتبه  .شودو نگرش نسبت داده می

ها  گرایشای از شناخت ها، ی معلمی مجموعهحرفههای ها و شایستگیيت است تجلی پيدا می كند. صالحيتترب

ذهنی، عاطفی،  تعليم و تربيت به پرورش جسمی، فرایندتواند در ها میكسب آن از طریق  هایی است كه و مهارت

. به طور كلی می توان بيان كرد كه تنها راه برای موفقيت كمک كند مخاطبان آموزشی خوداجتماعی و معنوی 

عليم ای تهای حرفهها و شایستگیی و به كاربردن معلمان از صالحيتنظام آموزشی و پيشرفت علمی كشور آگاه

ه این معنا كه بخش ن به مفهوم تلفيق نظریه و عمل اشاره كرد. بهای این مطالعه می تواو تربيت است. از دیگر یافته

ها را در های دیگر آن را مشخش كرد و آن های نظری باید بر تجربيات عملی متمركز باشد تا بتوان شاخه دوره

 شخصهای نظری طول آموزش تلفيق نمود. درحالی كه كارهای عملی به عکس، فرصتی برای ارائه تمام یادگيری

به طور خالصه می توان صالحیت . شوندها در مقابل واقعيات كارهای روزمره محسوب میو آزمودن آن

 های معلمی را در جدول زیر خالصه کرد.

 

 

 

 : مدل نهایی از شایستگی های حرفه ای معلمان6شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 آموزان

 صالحیت ها و شایستگی های معلمی

 رفتار نگرش دانش
 عملکرد

ویژگی های  پارادایم تخصصی عمومی

مهارت  شخصی

 ها
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  پيشنهادات:

  ای معلمان.زایش دانش و سواد رسانهبرگزاری كارگاه ها و ضمن خدمت به منظور اف -

 بسترسازی های الزم به منظور ایجاد ارتباط بين معلمان مختلف در رشته های مختلف. -

 معلمانواگذاری برخی از مسئوليت ها و تدوین بخشی از كتب درسی توسط  -

 منابع 

 .509، صرشد، انتشارات: تهران، 1، جزمينه و روانشناسی ،( 1390)  براهنی و همکاران، -

 در بنيادین تحول سند به توجه با دارم دوست كه ای مدرسه هایویژگی. ( 1391 ) ،حميدرضا بابایی، حاجی -

 .51-74صص تابستان، یازدهم، سال ، 12 شماره آموزشی، های نوآوری فصلنامه وپرورش، آموزش

 هایینوآور فصلنامه ابتدایی، دوره معلمان های مهارت ارزشيابی (، 1385 ،)اهلل ولی فرزاد، و زهرا پژوه، دانش -

 .170-135صص زمستان، پنجم، سال ، 51 شماره آموزشی،

 ریزی، برنامه

 ارزیابی، اجرا،

 اصالح،

 مدیریت

 برقراری

 ارتباط

 تدریس فنون

 تقوا، ایمان،

 تعهد،

 عالقه، احترام،

 طلبی، عدالت

 بردباری،

 صداقت،

 شوخ زیبایی،

 نشاط طبعی،

 و

 انعطاف

 پذیری

 مربی نقش

 اهمیت

 و تعلیم

 تربیت

 های تفاوت

 فردی

 روحیه

 یادگیری

 و مستمر

 همکاری

 موضوعات

 درسی،

 ارزشیابی،

 فنون و روشها

 تدریس،

 پرورش

و  خالقیت

  حل

 مساله

روانشناس

 ی

 رشد

 ها، توانایی

 و ها ارزش

 عالئق

 دانش

 ...آموزان
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 .فرهنگی انقالب شورای دبيرخانه :تهران. )1390 ( ،پرورش و آموزش بنيادین تحول سند -

 .40، صنشر آگاه ، انتشارات:تهران، روان شناسی پرورشی ،( 1393)  ،سيف، علی اكبر -

 .285همان منبع، ص -

، ص دانشگاه یزد :انتشارات ،: دكتر مرتضی اميدیان () مترجم روان شناسی تربيتی، ( 1388)  ،، جان دبليوسنتراک -

207. 

 .23همان منبع، ص -

 .56، ص رشی ) جلد اول ( تهران : نشر سمتمهارت های آموزشی و پرو ،( 1389)  ،، حسنشعبانی -

 .60همان منبع، ص -

 .130همان منبع، ص  -

 .1، صدانشگاه پيام نور :انتشارات ،تهران، راهنمای تحصيلی و شغلی ،( 1387) ، شفيع آبادی، عبداهلل -

 .3همان منبع، ص -

 .4همان منبع، ص -

لم ، مجموعه مقاالت تعليم و تربيت در مراكز تربيت معمدرسه كارگاه آموزشی، ( 1389) ، شعاری نژاد، علی اكبر -

 .ات مركز تربيت معلم عالقه امينی: انتشار. تبریز

 .69اميركبير، ص  تربيت، تهران، انتشارات: و تعليم و (، جامعه1385مداری، علی، )شریعت -

 هایشایستگی اعتبارسنجی و شناسایی (،  1393 ) ، غالمعلی یوسليانی، و عطيه توكلی، دادجوی بيژن، عبدالهی، -

 .48-25صص بهار، دوازدهم، سال ، 11 شماره آموزشی، های نوآوری فصلنامه بخش، اثر معلمان ای رفهح

 .44های اثر بخش، انتشارات: عابد، نوبت چاپ اول، صمهارت(، 1388) فرخ مهر، حسين، -

 .10ص  ابجد، تهران، :مدیریت آموزشی . انتشارات (،1392) ی مقدم، امان،ئقرا -

 رهبری و مدیریت فصلنامه ابتدایی، دوره معلمان ایحرفه هایصالحيت مطالعه (، 1387 ،) فریبا كریمی، -

 .166-151صص زمستان، ،1 شماره دوم، سال گرمسار، واحد اسالمی، آزاد دانشگاه ، آموزشی،

، علميه اسالميه :انتشارات(، اول ( ) ترجمه : سيد جواد مصطفویاصول كافی ) جلد  ،( 1348)  ،كلينی، محمد -

 .42ص

 .43همان منبع، ص -
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 فصلنامه ابتدایی، آموزش دوره معلمان دانشجو مطلوب ایحرفه های صالحيت (، 1391 ) ،اعظم نژاد، مالیی -

 .62-33صص ، -12. زمستان یازدهم، سال ، 11 شماره. آموزشی های نوآوری

معلم، تهران، انتشارات مدرسه، ص  یادگيری و تربيت-یاددهی فرایند ، بازاندیشی(1379)مهر محمدی، محمود،   -

56. 

 چارچوب ارائه عمومی و آموزش ای معلمانحرفه هایصالحيت (،1388) نيکنامی، مصطفی؛ كریمی، فریبا، -

 خوراسگان واحد اسالمی آزاد درسی، دانشگاه ریزی تربيتی برنامه علوم در پژوهش و مناسب، دانش ادراكی

 .5-4وسوم، صص بيست اصفهان(، شماره(

ی تحقيقات سازمان آموزش شورا ،زنجان نسند راهبردی آموزش و پرورش استا، (1385) ،واحدی، محمد توفيق -

 .10، ص و پرورش

 .21همان منبع، ص -

 .25همان منبع، ص -

 .62چاپ اول، انتشارات: خردمند، ص مبانی جامعه شناسی، تهران،(، 1387)علی اكبر،  نيک خلق، ؛وثوقی، منصور -

Tardif, M. (2001). Pre-Service Teacher Training Programs: Outcomes of 
recent reforms and new trends towards effective professional training. Pan 

Canadian Education Research Program Symposium. University Laval, 
Quebec City 
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 نجها در معلم تربیت – معلم تربیت فردای به نگاهی) معلم تربیت نظام در پژوهی آینده

 ز(امرو

 1پوران خروشی

 

 چکیده
 جايگاه از ممعل تربيت آموزشی اهداف نظام تحقق در دانشگاهی مراکز قلب عنوان تربيت معلم به برنامه درسی

 ند کشورهايهمان علمی و تکنولوژيک، اقتصادي مختلف تحوالت با بايد همگام رو، اين از برخوردار است، اي تهبرجس

 توجه با يقتحق حاضر با هدف آينده پژوهی در تربيت معلم انجام شد. روش بدين منظور پژوهش. گردد متحول پيشرفته

 کتب، ارج،خ و داخل اطالعاتی هاي پايگاه به مراجعه بوده است و با استنتاجی تحليلی، -توصيفی روش آن ماهيت به

 .تحقيقات، اطالعات آن جمع آوري و تجزيه و تحليل گرديد و مدارک اسناد،

آينده  معه،جا روز و نيازهاي جهان علمی تحوالت سريع رشد جهت که به بود آن از حاکی آمده دست به نتايج 

 بحرانهايی توانند باکه ب تربيت آينده سازانی استلزامات از يکی .است ذيرضرورتی انکار ناپ آموزشی، برنامه هاي در نگري

بهره  بهينه نحو به آمد خواهد وجود به دنياي متغير يک در که فرصتهايی از و بيايند کنار خواهند شد، مواجه آنها با که

 براي اي نسخه بايد تنها نه زمينه، ناي در ريزي برنامه .است تربيت معلم آينده نگرانه در برنامه ريزي برداري نمايند،

 تربيتی هاي نگرانی و تهديدها پيشگيرانه، رويکردي با بايد بتواند بلکه باشد، شده نوشته موجود مشکالت و آسيبها درمان

 .نمايد ترسيم را هايی نقش آينده جوامع شأن در معلمانی تربيت براي و نموده مهار را آينده

 ، تربيت معلم، برنامه درسی تربيت معلمآينده پژوهیواژگان کلیدی: 

 

 مقدمه

 الگوها منابع، تحليل و تجزيه از استفاده با که است تالشهايی مجموعه بر مشتمل 2پژوهی آينده

 آينده پژوهی. می پردازند آنها براي برنامه ريزي و بالقوه آينده هاي به تجسم ثبات، يا و تغيير عوامل و

. می يابد تولد( "فردا"و ،"امروز" واقعيت)تغييرات  يا تغييرنکردن  دل از چگونه که می کند منعکس

فقط "تصور جاي به و متدولوژيها از وسيعی طيف از بهره گيري با که است شده استفاده دليل اين آينده به

 آينده چندين"بلکه  ،"آينده يک"فقط  نه مورد در خردورزانه، و سامان مند گمانه زنی هاي ،"يک آينده

 ريزي طرح تصميم گيري، سپس و مطالعه روشهاي و اصول ، پژوهی آينده. مبادرت می شود ،"رمتصو

 می توان را انديشی آينده(. 1394 مقيمی،) است آينده مرتبط با فناوري و علوم خصو  در اقدام و

 کرد تعريف نگاري آينده فرايند اصلی جهت در سو، يک و مستمر اما مدت، کوتاه دوره با هايی فعاليت

 جمله ويژگيهاي از. می شود حاصل نگاري آينده کلی روند ها، فعاليت خرده اين دادن قرار هم کنار با که

 کالن، ديدگاه بودن، ساختارمند علمی، اعتبار می آورد؛ بدست طريق اين از نگاري آينده که بارزي

 براي ابزاري علول،م و علت چارچوب داشتن مستمر، فعاليتی مسئله، به نسبت بلند مدت و گسترده

                                                            
 poorankhorushi@cfu.ac.ir . مدرس گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان اصفهان، اصفهان، ایران:  1

2 . Future Studies 
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 براي تالش و ها محرک و انسانی نيروهاي روي بر فرايند، تمرکز خروجی بر کمتر توجه دانش، انتقال

 (.1394 مقيمی،) می باشد اعضاء بين در اجماع بهتر چه هر گيري شکل بهبود

 و روابط پيچيدگی داراي کشورها در آينده تأثيرگذار اي مؤلفه عنوان به پرورش و آموزش

 و آموزش نظام. است مالحظات زيادي مستلزم آن به توجه و است محيطی تغيير عوامل و تعامالت

 و عالی گذاران، مديران سياست اساسی نياز. است شده تعريف نهاد اجتماعی يک عنوان به پرورش

يشه اند و ريزي برنامه و سازي تصميم براي آينده به شناخت نهاد اين در فعال استادان و آموزگاران

 يک از مدت بلند هاي آينده به نهاد، اين جامعه هدف و مخاطبين عنوان به دانشجويان و دانش آموزان

 نظام اين در را آينده شناخت به الزام سوي ديگر از محوري دانش سوي به جهان شتابان و حرکت سو

 حال در فرهنگی هاي ارزش آموزش اجتماعی، جديد مفاهيم ظهور. دارد تأکيد آن بر نموده و ضروري

 در نو پديد هاي رسانه نفوذ افزايش ضريب ارتباطی، هاي فناوري رشد از ناشی سرعت تغييرات تغيير،

 البته و ناپذير اجتناب نظام اجتماعی اين در پژوهی آينده است شده و خارجی، باعث داخلی سطوح

 . بنمايد پيچيده

 نقش محوريت با آموزشی نظام وسییيله به فرهنگ و علم و توسییعه اشاعه در اين راستا، حفظ،

 و داخلی ارتباطی فضاهاي توسعه و به رشد رو علوم با همراهی و کافی و تخصص می گيرد صورت معلم

آموزشی می  فضاهاي و معلم نقش آفرينی و آموزشی نظام براي پويايی و تحرک آورنده خارجی، فراهم

. است جوان جامعه سلولهاي و کالن بافت مابين شییینق و آينده و گذشییته ميان واسییط باشند. معلم،

 حدود حرکت می کنيم، حال به سمت گذشته از چه هر می دهد نشان پرورش و آموزش تاريخ

 يافته افزايش معلمان و تربيتی آموزشی نقش فضاي و تحول آفرين فرآيندهاي و وظايف و مسییئوليت

 و مناسب آموزشهاي و تخصصی به اتکاي تربيت هاي اجتماعی نقشهاي و شاخصها و ابعاد بر روزه هر و

 (.90: 1382 شريف، )حميدي شده است بيشتر آينده نگرانه، و به روز آموخته هاي

 اهداف اجرايی که می آيد به شییمار پرورش و آموزش اصلی عامل و کارگزار آن جهت از معلم

مهم . ظهور می رسیید به منصه و می شود محقق وي توسط نهايت در آموزشی، نظام متعالی نيز و

 برنامه هاي صاحبنظران را به يادگيري، توجه ی ياددهی جريان اصلی کارگزار به عنوان معلم شمردن

 به شده، ناميده اطالعات فناوري و دانايی عصر که عصري جهیانی در تحیوالت با همگام معلم، تربيت

  .است کرده خیود جلب

. است آورده ارمغان به معلمان براي را نيازهیاي جديدي عصر اين به ورود پر واضح است که

 تخصصی توانايی هاي و بايید دانش ن معلمیا. اسیت آمیوزش افزايش و آماده سازي کیه مستلزم نيازهايی

 از برخی يافته و توسعه کشورهاي اساس اين بر. سازند هماهنگ تحیوالت آينده بیا را خود حرفه اي و

 تییدارک تحییوالت ايیین بییا رويییارويی بییراي فعاليتهايی را و برنامه ها توسعه، درحال کشورهاي

ايجیاد کرده اند )فراهانی و همکاران،  تحیوالتی و تغييیر کشورشان معلم تربيت در برنامه هاي و ديییده

1389) . 
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 با و توانا، دانا کارآمد، انسانی دانش آموزان و در نهايت، نيروي تربيت نيز براي جامعه، انتظار

 اين بر را مطلوب، نظام تربيت معلم هاي آينده براي ساختن مذهبی و ملی هاي ارزش به متعهد و نشاط

تربيت  نظام و کارآمدي توسعه افزايش در نقشی چه پژوهی آينده" :که سوال اين با طرح که دارد می

از  آينده مطالعات که است استوار پايه اين بر سؤال ، به تحليل ابعاد موضوع بپردازد. اين"دارد؟ معلم

 را آينده گيري شکل در مؤثر عوامل بررسی نقش و آينده به نگاه براي يافته ساختار فرصتی که آنجا

تربيت  نظام گذاران سياست و تصميم گيران براي را مطلوب انداز چشم ايجاد امکان می نمايد، فراهم

 جديد، هاي توانمندي و ها ايجاد ظرفيت و اسايیشن طريق از نوين هاي افق. آورد وجود می به معلم

 و مشکالت رويکرد، اين که با آن ضمن. سازد می ميسر را آينده زمان در ها از فرصت گيري بهره امکان

 پذيرتر امکان آنها و رفع احصاء تربيت معلم قابل هاي سيستم در شرايط آينده از ناشی هاي نارسايی

 .خواهد بود

ه هدف اصلی اين پژوهش، يعنی آينده پژوهی در تربيت معلم، تالش شده به منظور دستيابی ب

 است که براي سؤاالت زير پاسخهاي مناسبی يافت شود:

 ماهيت تربيت معلم ايران و رويکردهاي مطرح شده در اين حوزه تاکنون چه بوده است؟ -1

 مواجه بوده است؟نظام تربيت معلم ايران در راستاي تربيت معلم امروز و فردا با چه مسائلی  -2

 تربيت معلم براي تربيت معلمين آينده چه رسالتی دارد؟ -3

 روش

تحليلی، استنتاجی  -براي پاسخ به سؤال پژوهش با توجه به ماهيت موضوع از روش توصيفی 

استفاده شده است. در ابتدا براي شناخت ماهيت تربيت معلم ايران و رويکردهاي مطرح شده در اين 

نظام در زمينه تربيت معلم امروز و فردا، با مراجعه به پايگاه هاي اطالعاتی داخل و  حوزه، و مسائل اين

خارج، کتب، اسناد، مدارک و تحقيقات انجام شده، با استفاده از روش نظري تحليلی استنادي، ابعاد 

ته گوناگون تربيت معلم توصيف شده و رويکردهاي مطرح در اين زمينه مورد بررسی و تحليل قرار گرف

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؟

مهارت در امور زيستی خود و تسريع در يادگيري و کسب مهارت ابناء بشر براي کسب تجربه و 

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 

ان توانمند در امر آموزش بوده است. زمانی معلم نقش انتقال دهنده اطالعات و دانش بر دوش آموزشگر

را عهده دار بوده، در دوران تسهيل کننده يادگيري و در شرايط کنونی يا در دوره پسامدرن، انتظارات و 

ان توقعات پيچيده تري چون راهنمايی فکور، شايسته و داراي صالحيت هاي حرفه اي در پرورش ديگر
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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:

 

 

 تربیت معلم در ادوار تاریخی )غیررسمی( -الف

الت پيامبران و توجه به امر تربيت به معناي واقعی آن بيش از هر موردي در صدر وظايف و رس 

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 عمدتاً از طريق تبليغ و آگاهی رسانی مورد نياز، مؤثر، 

سوه در انجام قدرتمندانه امور مورد رسالت و جذاب مانند: بحث، اندرز، موعظه، ترغيب، ارائه الگو و ا

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 

 ه از عهده ديگر انسان هاي عالم و مقتدر خارج است.فوق العاده و اعجاز ايشان بوده ک

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 

يروي آن ها از ارزش هاي دينی و انسانی آنان متمرکز بوده است. اند و شهرت و محبوبيت آنان در گرو پ

فيلسوفان، مربيان، بزرگان علم، فرهنگ و هنر و معلمان بزرگ نيز دست اندرکار تعليم و تربيت در زمينه 

عملی بسزائی داشته اند.  -آماده سازي انسان هاي توانمند و معلمان ديگري بوده اند که قدرت علمی

ين گروه متناسب با شرايط روزگار خود، متأثر از تجربيات پيامبران و بزرگان دين و روش تربيتی ا

شاگردي از راه مشاهده سطحی، نقد،  -پيشينيان بشريت، عالوه بر تبليغ، پند و اندرز، بر روش استاد

 تکرار و تمرين، بحث، داستان و الگوسازي مبتنی بوده است.

ران حاکميت خود به پيروي از تجارب گذشتگان و بزرگان حکومت ها و دولت ها نيز، در طول دو 

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 

رويکردهاي تربيتی آماده سازي منابع انسانی و توانمندسازي در اين بيش متناسبی را اجرا کرده اند. 

نهادهاي تربيتی و از جمله معلمان همواره از راه مشاهده، تقليد و تمرين هاي مهارتی، الگوسازي به 

 رواج داشته است.« شاگردي -استاد»شيوه هاي تجربی و متداول 

هاي قبل از آن نشانه هايی از تعليم و در کشور ايران، قبل از تأسيس دارالفنون و حکومت 

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  

زي عمدتاً همان روش هاي ابتدائی از طريق شاگردي، خود را داشته است. شيوه يادگيري و توانمندسا

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  

 (.1359، صورت می گرفته است )حجتی کرمانی

 تربیت معلم در دوره های معاصر )رسمی( -ب

ه.ش و ايجاد و گسترش مدارس جديد نياز به معلم  1229با تأسيس مدرسه دارالفنون در سال  

براي تدريس در مدارس به ويژه معلمانی که با اصول تعليم و تربيت جديد آشنا باشند، به خوبی احساس 

ه.ش توسط مجلس  1290ربيت معلم، تصويب قانونی در سال می شد. اولين اقدام رسمی در زمينه ت

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 

افزوده شد تا معلمان از اصول اوليه تعليم براي « اصول تعليم»نوان اولين بار دروس ديگري تحت ع

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. 

حرفه اي معلمان را در برنامه هاي  اولين نشانه توجه رسمی به تقويت توانمندي هاي عملی و 

ه.ش می توان يافت و از اين تاريخ ايجاد مراکز تربيت معلم زن و  1297دارالمعلمين مرکزي در سال 

مرد صورت قانونی به خود گرفت. در برنامه اين مراکز براي تربيت معلمين ابتدائی و متوسطه به طور 

انمندسازي دانشجويان رشته هاي معلمی برنامه ريزي مشخص ارتباط ميان مدرسه و دانشگاه در راه تو

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. 

ه.ش  1307گسترش دبيرستان ها و تربيت و تأمين دبيران موردنياز آن در سال به منظور  

دارالمعلمين مرکز به دارالمعلمين عالی تبديل گرديد که نظام کارآموزي يک ساله به همان شيوه هاي 

 (.1355مشاهده، تقليد و تمرين و تکرار استمرار داشته است )صديق، 

وره هاي تربيت معلم مختلفی را برحسب نياز به طور وزارت آموزش و پرورش د 1390تا سال  

متناوب برنامه ريزي و اجرا کرده است. شيوه هاي توسعه مهارت هاي معلمی در اين نهاد بيشتر متکی 

اساسنامه جديد مراکز تربيت معلم تهيه شد و درسی  1358بر کارآموزي در مدارس بوده است. در سال 

برنامه دروس تربيتی قرار گرفت. هدف از اين درس تقويت و توسعه  تعريف و در« فن معلمی»با عنوان 

، در دوره 1360مهارت هاي حرفه معلمی و هماهنگی علم و عمل در کار تدريس و معلمی بود. در سال

سه ساله تربيت معلم، سال اول تحصيل در مراکز تربيت معلم به آموزش هاي نظري اختصا  يافته بود. 

دوم به مدت يک سال در مدارس مناطق خود به تدريس آزمايشی به صورت  دانشجومعلمان در سال

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 

ها پرداخته و تجارب تازه اي را با همکاري و راهنمايی استادان براي مواجهه در مدارس به بازانديشی آن 

 (.1394با مسايل تربيتی و پذيرش مسئوليت معلمی کسب می کردند )جمعی از نويسندگان، 
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راي صالحيت و با تأسيس دانشگاه فرهنگيان، تربيت معلمان فکور و تأثيرگذار و دا 1390از سال  

ره گيري دشوار با در نظر داشتن رويکردهاي جديد روان شناسی يادگيري، به هاي موردنظر اين حرفه

يت معلم از فناوريهاي نوين آموزش و يادگيري، در نظام تربيت تربيت معلم مدنظر قرار گرفت. ترب

لی پيوسته فرآيند تعاملی زمينه ساز تکوين و تعا»براساس اسناد تحولی نظام آموزش و پرورش کشور، 

( معلمان اي )اخالق و تعهد حرفه اي، دانش تخصصی، دانش و نگرش تربيتی، مهارت تربيتیهويت حرفه 

)سند « است براساس نظام معيار اسالمی، ضمن تأکيد بر ارتقاي هويت انسانی، اسالمی و ايرانی ايشان

 (.1390مبانی نظري تحول بنيادين، 

 الگويی ايران، درکشور لممع تربيت باب جايگاه در (1392در حال حاضر هم، مهرمحمدي )

دوم  و اول ضلع دو اجراي مسئوليت وي .است کرده ارائه «معلم چهارضلعی تربيت»نام  به را مشارکتی

 )دانش محتوايی چهارم و سوم ضلع دو و عالی آموزش متوجه را (2عام تربيتی دانش ،1محتوايی دانش )

 دانسته و پرورش آموزش متوجه را (5معلمی هحرف به ورود آغازين برنامه ،4کارورزي با همراه 3تربيتی

 برنامه طرح آنگاه و قرارداده الگو اين بعد اثرگذارترين و حساسترين الگو را اين سوم ضلع آنکه ضمن

 انديشه با همسو را آن و نموده مطرح است " 6وارونگی" ويژگی داراي که را خود معلم تربيت درسی

 شمار به 10ژوزف شوآب "9عمل فکورانه" يا عملی انديشه با سازگار و 8دونالد شون" 7عمل بر تأمل"

 اعالم نظري تجربه بر ميدانی يا کلينيکی تجربه تقدم آن، نخستين معناي در را وارونگی وي. است آورده

 که معلمان حرفه اي تربيت درسی در برنامه هاي متعارف تأخر و تقدم ساختن وارونه يعنی است، کرده

 .ندارد عملی دانش به بتنس برتري نظري، دانش

 
وده بسؤال دوم پژوهش: نظام تربیت معلم ایران در راستای تربیت معلم امروز و فردا با چه مسائلی مواجه 

 است؟

دي با بررسی در پژوهش هاي انجام شده در حوزه تربيت معلم کشور، مسائل متنوع و متعد

 است:  مه تعدادي از آنها ارائه شدهتوسط پژوهشگران در اين زمينه شناسائی شده اند که در ادا

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 

ی برنامه ريزي علمی و جامع، امروزه به جهت توسعه ي کمی قرار گرفته است، به علت ضعف فرهنگ

اعتقاد کارشناسان وزارت آموزش و پرورش با تنگناها و نارسايی هاي بسياري مواجه است. از جمله: 

                                                            
1 . Content knowledge 
2 . Pedagogical knowledge 
3 . Pedagogical content knowledge 
4 . Practicum/Internship 
5 . Induction 
6 . Upside-downness 
7 . Reflection on action 
8 . Schön 
9 . Deliberation 
10 . Schwab  
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کمبود اعتبارات مالی، نبود اهداف مشخص در زمينه ي گزينش و مهياسازي معلمان و استخدام آنان، 

آرمان ها و ارزش هاي جديد و در راستاي تأمين  فقدان تشکيالت تازه به منظور تحقق بخشيدن به

کارکنان شايسته آموزشی که بتوانند با بهره گيري از شايستگی هاي حرفه اي خود نقش اساسی در 

  (.1383فرآيند اصالحات آموزش ايفا نمايند )آقازاده، 

 درصد آموزش هاي تربيت معلم به اطالعات عمومی و 75( هم، معتقد است 1383شعبانی )

درصد به چگونه ياد دادن اختصا  يافته و زمان کمتري براي آموزش  25نظري مربوط است و تنها 

 مهارت ها و توانايی هاي حرفه اي در نظر گرفته شده است. 

( با هدف بررسی ساختار سازمانی 1386يافته هاي تحقيق طاهرپور، رجايی پور و شهبازي )

استان اصفهان، نشان داد که ساختار دانشگاه هاي دولتی بيشتر مراکز تربيت معلم و دانشگاه هاي دولتی 

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 

به پويايی که دانشگاهها و مراکز تربيت معلم در آن فعاليت می کنند به نظر می مکانيکی است. با توجه 

 رسد ساختارهاي منعطف و ارگانيک مؤثرترند.

( به مطالعه اي تطبيقی با هدف تحليل و مقايسه کنونی نظام 1390امين خندقی و وفائی )  

يادگيري و روش -يوه هاي ياددهیبرنامه درسی ايران و آلمان از نظر سه عنصر برنامه درسی )محتوا، ش

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 

ی به يادگيري را فرا می گيرند؛ ولی در برنامه درسی معلمان چگونگی يادگيري و طرز سازمانده -دانشجو

نظام تربيت معلم ايران، بيشتر بر حجيم تر کردن منابع اطالعاتی برنامه ها تأکيد شده است. برنامه 

معلم است و آموختن بيش از يک تخصص  -يا مبتنی بر دانشجو« يادگيرنده محور»تربيت معلم آلمان 

ت و آنان با ارائه دروس اختياري حق انتخاب دارند، ولی در نظام تربيت براي دانشجويان امکان پذير اس

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، 

انش افزائی معلمان و عدم توجه به تقويت مهارتهاي معلمی به لحاظ عدم توجه به عاليق و توجه به د

 نيازهاي آنان در زمينه کسب شايستگی هاي مورد نيازشان می باشد.

( با هدف بررسی مقايسه اي صالحيت آموزش عالی و آموزش و پرورش 1395زارع و همکاران ) 

موافق مشروط با هر  پرورش، و آموزش با ق با آموزش عالی، موافقدر کار تربيت معلم، چهار ديدگاه مواف

(، با توجه به 1392دو نهاد، و مشروط با ساختار جديد را شناسايی کردند و با اقتباس از مهرمحمدي )

مؤلفه برنامه درسی تربيت معلم چهار بعدي؛ دانش محتوايی، دانش تربيتی عام، دانش تربيتی توأم با 

مه آغازين ورود به حرفه معلمی را ارائه کردند که از تقسيم کار بين نهاد آموزش و پرورش کارورزي و برنا

و آموزش عالی در اجراي تربيت معلم حمايت می کند. آنان کم توجهی به تمرين هاي عملی، فقدان 

ه مدارس وابسته به آموزش عالی براي کارورزي؛ و ارزشيابی نامناسب عملکرد دانشجويان در طول دور
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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 

ف هاي تحول و تغيير، مهارت ضعيف در پژوهش، و تمرکزگرايی شديد آموزش و پرورش را نيز از ضع

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 

 هند.تدوين محتواي مناسب براي برنامه هاي درسی تربيت معلم را به هر دو نهاد نسبت می د

 در همچنين و جهان در معلم تربيت نظام اصلی چالشهاي از (، يکی1395طاليی و گندمی ) 

 و – عالی آموزش مراکز يا دانشگاهها – نظر اردوگاه ميان اثربخش و منسجم ارتباطی ايران را ايجاد

، 3تاملينسون ؛6198 ،2ليتل و النير ؛1998 همکاران، و 1)ايوانز دانسته اند مدرسه يعنی اردوگاه عمل

 تعيين نقشی آن، اجراي و معلم تربيت برنامه هاي ساختار که آنجايی از (.1392 ؛ مهرمحمدي،1968

 کشورها از بسياري توجه برانگيز، کانون چالش مقوله يک عنوان به دارد، لذا ارتباط اين کيفيت در کننده

برنامه  و ارزشيابی برنامه ها، قشها،می توان گفت که ن تربيت پزشک، قياس با نظام در .است گرفته قرار

 به متمادي ساليان طی ذينفع افراد و و بيمارستان( پزشکی )دانشکده دخيل سازمانهاي ميان ريزي

 سيستمی رشد چنين اما است، شده نائل شدن براي اجرايی سهولت و پختگی روانی، شفافيت، از سطحی

در ايران چالش  .است نرسيده الزم اثربخشی از حیبه سط يا نيفتاده اتفاق معلم تربيت نظام زمينة در

است  دانشگاهها در معلم تربيت جانبه همه استقرار يعنی خواهانه تماميت سياست اساسی، اجراي

 يادبگيرند، معلمان -دانشجو بايد آنچه يا معلم تربيت زمينة محتواي (. همچنين، در1392)مهرمحمدي، 

 اجرايی و طراحی حاضر، حال در ايران براي ويژه به اصلی چالش ندارد، بلکه وجود اساسی نظر اختالف

 براي را تجربيات سودمندترين نهايت در تا است معلم تربيت در و اثربخش مطلوب ساختاري نمودن

 در خود ژرف و گسترده پژوهشهاي اساس بر (،2006) 4هاموند دارلينگ. رقم بزند معلمان -دانشجو

 تربيت اثربخش مدلهاي زيربناي بنيادين، ساختاري عنصر سه که داردمی  معلم، اظهار تربيت زمينه

 همچنين و آموزشی دوره در شده ارائه موضوعات ميان در يکپارچگی و انسجام. می دهند تشکيل را معلم

 نظارت کامالً و گسترده بالينی فعاليت - مدرسه در بالينی فعاليت و دانشگاه نظري تلفيق آموزشهاي

می  عمل و نظريه ميان پيوند به منجر که يادگيري نظريه هاي و آموزشی روشهاي از ريبهره گي شده و

 را تربيت معلم دوره در شده ارائه آموزشهاي و مدرسه بالينی تجربيات تلفيق موجبات نهايت در و شود

 متنوع دانش آموزان خدمت در که مدارسی با فعال ارتباط سوم، ساختاري عنصر و می آورد؛ فراهم

 مسئله با همواره معلم تربيت .شد خواهد متنوع و اثربخش تدريس روشهاي طراحی به منجر که ستنده

 -دانشگاه معلم تربيت برنامه هاي منتقدان. است کرده نرم پنجه و عمل دسته و نظريه ميان شکاف

 قاتفا درس کالس در آنچه و ميشود تدريس دانشگاه در آنچه ميان وجود ناهماهنگی مدعی محور،

                                                            
1 .Evans 
2 . Lanier & Little 
3 . Tomlinson 
4 . Darling-Hammond 



 

235 
 

 دانش با دانشگاه در شده توليد نظري دانش تلفيق چگونگی لذا  .(2008، 1هستند )گوپيناتان ميافتد،

 براي بايد که است مهمی مسائل از يکی است مدرسه در تجربی فعاليت آن منشأ که بنيانی -مدرسه

 .شود تدبيري انديشيده آن حل

 ايران معلم تربيت آموزشی نظام ،هاي مختلف رشته در درسی برنامه متخصصان کلی، طور به 

 نظام مسؤالن کلی طور و به درسی ريزان برنامه امروزه لذا. دانند می مواجه هاي جدي چالش با را

 آن بر نظام آموزشی از بيرون از که جهانی چالش -1: هستند رو به رو چالش ها از دسته سه با آموزشی

 خاورميانه منطقه خا  که هايی چالش -3. زشیآمو خود نظام درونی هاي چالش -2. گذارد می اثر

 بايد درسی ريزان برنامه که نمود اشاره مورد 8 به می توان جهانی هاي چالش با ارتباط در.  باشد می

 متقابل وابستگی و شدن جهانی فرايند -1(: 143 -156: 2005، 2نمايند )جونز اشاره آنان به به دقت

 و فقر زيست، محيط -چون، آلودگی مواردي برگيرنده در اندتو می مورد اين همديگر؛ ها به ملت

 در مخصوصاً پيشرفتهاي تکنولوژيکی و تغييرات سرعت -2 باشد مخدر مواد و مصرف قاچاق محروميت،

 هاي نابرابري باالگرفتن -4 استخدام و کار عرصه در بنيادي تغييرات -3 و اطالعات ارتباطات هاي زمينه

 تصميم در جوامع مدنی اينکه جهت تالش و بشر حقوق و عرصه دموکراسی در پيشرفت -5 اجتماعی

 -7 هاي مختلف فرهنگ بين تعامالت و فرهنگی چند جهان -6 نمايند نقش ايفاي سياسی هاي گيري

 و افسردگی ها و ناامنی احساس ها، انسان زندگی در عدم اطمينان پديده ظهور و سريع تغييرات رواج

اخالقی  و ارزشی هاي نظام بازسازي به نياز و احساس اخالقيات کاهش -8 گير همه هاي خشونت

 آموزشی تنها نظام روي پيش هاي چالش داشت که بايد به ياد را نکته اين (. 67 -76: 2005، 3)هانگ

 .شوند می ناشی سيستم درونی عوامل شرايط از از بعضی در بلکه نيست، بيرونی عوامل از ناشی

 است بوده نظر مد آموزشی برنامه ريزان طرف از شدت به اخير دهه چند در که اي چندگانه  موضوعات

 چون اهدافی درسی؛ هاي در برنامه اهداف تنوع سمت به حرکت (2004 ،4قرار هستند )کالرک اين از

زيستن  هم با چگونه و يادگيري دادن م انجا چگونه بودن، چگونه يادگيري و چگونگی يادگيري يادگيري

 کسب در هم و در دسترسی )هم همه براي برابر هاي فرصت تضمين بر و تمرکز (، توجه2004، 5)فيلد

آموزش  دار، کارايی اولويت موضوع يک عنوان به کيفيت به توجه آموزش ها(، از دسته اين در موفقيت

 يبه نيازها توجه مخصوصاً مختلف هاي بخش با آموزشی ارتباط نظام آموزش(، اقتصاد به کافی )توجه

 (.1395کار )کاظم پور و شاه بهرامی،  بازار

 
 سؤال سوم پژوهش: تربیت معلم برای تربیت معلمین آینده چه رسالتی دارد؟

                                                            
1 . Gopinathan 
2 . Jones 
3 . Huang 
4 . Clark 
5 . Field 
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يافته  با توجه به مبانی نظري و ديدگاههاي صاحبنظران در کتب، اسناد و مدارک، و همچنين

د زير ن آينده نظير موارهاي مقاالت داخلی و خارجی رسالت تربيت معلم در راستاي تربيت معلمي

 شناسائی شد: 

( 2001، 1دانند )دي متحول می آينده به کامل گذر دوران را م 2020سال  صاحبنظران از برخی

 هاي نظام در آينده و کارآفرينی آينده مطالعات و آينده پژوهی مقوله به برخی کشورها حاضر حال در و

 :از ند نيز عبارت ا آينده در پرورشی و آموزشی اينيازه برخی .ند کرده ا شده و رشد مشغول آموزشی

 کافی منابع داشتن اختيار در به نياز -

 مرتبط موثق، موقع، به اطالعات به نياز -

 (بوروکراسی عدم) عمل سرعت به نياز -

 متنوع و مفرح هاي کالس به نياز -

 دقيق انتخاب و تغيير از اقتباس به نياز -

 تقليد نه و مفيد هاي اقتباس به نياز -

 ي رسانه ا آموزش تقويت به نياز -

 (. 1972، 2است )براون آينده پژوهی  ن هما که فردايی پس تفکر به نياز -

در  آينده نگري از گيري بهره در سعی نحوي امروزي به آموزشی هاي نظام گستره اي چنين با

 اين است به شده موجب محيطی عسري و فزاينده و تحوالت 3تغييرات زيرا دارند، خود هاي ريزي برنامه

 بودن نتايج نادرست امکان رغم به دهند می ترجيح ها اين نظام شرايطی، چنين در. شود توجه مهم

 حدس طبعاً از شوندکه متوسل خويش سازمان آينده عالمانه درباره هاي حدس به آينده نگري، از حاصل

؛ نقل 2008بنا به نظر شفيان و همکاران )  (.1989، 4است )هانکه با ارزش تر مراتب به غيرعلمی هاي

(، نظام آموزشی بايد به دور از سنت و عادات و با توجه به پويايی برنامه 1395از شفيع پور و همکاران، 

درسی و اقتضائات زمانی، مکانی، اجتماعی، برنامه درسی را به طور مداوم احياء کرد که اين ها همه 

 ي و تحول گرايی است.  الزمه ژرف انديشی، تفکر انتقاد

 رويارويی و اطالعات انفجار دوران در الزامات زندگی و تکنولوژيکی تحوالت و تغيير به توجه با

 را پرورش و آموزش افراد، سطح محفوظات باالبردن جاي به بايد متنوع، و افزون روز نيازمندي هاي با

 مادام و مستقل به يادگيرندگانی آموزان شدان تا کرد بنا تفکر و تحقيق پايه بر آن را و نمود متحول

 فوق اهداف به دستيابی برآيند. براي تغيير حال در جهان هاي چالش پس بتوانند از و شوند تبديل العمر

 اولويت و تربيت تعليم نظام دهنده تشکيل گوناگون هاي مؤلفه و ميان عناصر از تربيت، و تعليم اصالح و

 است که محوري نقش داراي و توجه و تأکيد مورد جهت از آن معلم. شد قايل معلم براي بايد را قطعی

 در تربيت و تعليم هاي نظام متعالی منويات اهداف و و رود می شمار به تربيت و تعليم اصلی کارگزار

                                                            
1 . Dey 
2 . Brown 
3 . Changes 
4 . Hanke 
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 تربيت هاي برنامه به (. توجه1379 شود )مهرمحمدي، محقق او واسطه به بايد نهايت مختلف، در ابعاد

 ترين مهم از شده، ناميده 3فناوري اطالعات و 2دانايی عصر که عصري در جهانی با تحوالت همگام 1معلم

 عصر اين به ورود که واضح است. است کرده جلب خود به را صاحبنظران که توجه است هايی بحث

 افزايش و آماده سازي مستلزم که نيازهايی. است آورده ارمغان به براي معلمان را جديدي نيازهاي

 هماهنگ تحوالت آينده با را خود اي حرفه و تخصصی هاي و توانايی دانش بايد معلمان. است وزشآم

 و فعاليت ها برنامه توسعه حال در کشورهاي از برخی و توسعه يافته کشورهاي اساس اين بر. سازند

و  تغيير کشورشان معلم تربيت هاي برنامه در و تدارک ديده تحوالت اين با رويارويی براي را هايی

 (.1389 همکاران، و اند )فراهانی ايجاد کرده تحوالتی

وزشی که به طور مثال، بر اساس نظريه سرمايه انسانی، تحصيالت بيشتر و هر نوع مهارت و آم

يشتري را در معلمان می بينند، در ايشان ظرفيت و قابليتی ايجاد می کند که می تواند جريان درآمد ب

ايجاد شده با  اين مهارت را کسب نکرده است، ايجاد کند. از آن جا که قابليت آينده نسبت به زمانی که

ه فرد کسب سرمايه هاي مادي و فيزيکی ثابت می تواند به توليد و درآمد بيشتر منجر شود، آموزشی ک

 سرمايه فيزيکی کرده و توانايی هاي وي را افزايش داده است به منزله سرمايه هايی است که مانند هرنوع

 (.1383ديگري بازدهی دارد )قارون، 

نظريه سرمايه انسانی بر اين باور است که آموزش، عاملی ضروري براي بهبود بهره وري است و 

؛ 1989، 4بايد با عوامل سنتی مانند سرمايه، نيروي کار و تجيهزات در نظر گرفته شود )فاگرليند و ساها

(. 1392؛ مقدم، 2011، 8نقل در لين 2006، 7ک؛ ريسن2003و همکاران،  6؛ مولن2004، 5جانگبلد

آموزش به بهره وري بيشتر از طريق تحريک تغييرات در دانش افراد، توليد، اثربخشی فعاليت ها و نوآوري 

( هم معتقدند نگاهی به تجارب 1392؛ نقل در مقدم، 2008(. بلکه و پينه )2011کمک می کند )لين، 

ترين عامل اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی به ويژه در دهه  کشورهاي مختلف نشان می دهد که مهم

 هاي اخير، توجه و سرمايه گذاري وسيع آن ها در آموزش و پرورش بوده است. 

؛ به نقل از تورس( اظهار می کند که اصالح کيفيت آموزش در گرو صالحيت 1377مجيدي )

است. او نوسازي برنامه هاي درسی  هاي حرفه اي معلمان است و تغيير در نظام تعليم و تربيت ضروري

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 

ه بازنگري مطابق وضعيت موجود و آينده دارد. نمی توان شرايط و امکانات زمانی است و هر زمانی نياز ب
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آن چه را که در گذشته انجام شده است امروز هم بدون مطالعه، کارساز و مؤثر دانست )امجديان، 

1388 .) 

اساسی می  از اين رو، رويکردهاي جديد در تربيت معلم برنامه هاي آموزشی را ابزارهاي مهم و

 در اين جاست ه را به دانشجومعلمان منتقل می کند و به آنها می شناساند.دانند که اهداف آموزش آيند

ينده که مفهوم نوسازي برنامه آموزشی شکل می گيرد و به خوبی نشانگر اهداف آموزش دهندگان آ

د ورزيده و است. اين گونه برنامه هاي آموزشی بر افق هاي برنامه و پيوند جنبه هاي مختلف آن تأکي

رفی می کند. به پيچيده، عواملی را که بر هر يک از مؤلفه هاي برنامه اثر می گذارد را معسلسله روابط 

 بالينی ربياتتج تلفيق و معلم تربيت برنامه در محتوايی عنوان مثال، برخی صاحبنظران معتقدند انسجام

 براي را يريدگيا تجربيات بهترين دانشگاه، در نشستها از حاصل يادگيريهاي و معلمان -دانشجو گسترده

 رخ نگامیه اثربخش يادگيري که اند کرده نيز، تصريح شناختی علوم يافته هاي .زد رقم خواهد معلمان

 پيوند مه با و کنند تقويت را يکديگر عمل در هم و نظريه در هم انديشه ها و ايده ها که می دهد

 در مفيد ييادگير نظريه هاي بر تمرکز معلم، تربيت برنامه هاي نمودن تر براي اثربخش لذا. بخورند

 معلم، يتترب اثربخش برنامه هاي در رو اين از (.2006 هاموند، )دارلينگ است تدريس الزامی زمينة

 يک در افته،ي ساختار فوليوهاي پورت ايجاد و پژوهی ها، اقدام ميدانی، مطالعات از طريق بايد معلمان

 بود، آن جستجوي در ديويی که است ديدگاهی از رمتأث رويکرد اين. شوند درگير فرآيند پژوهشگري

 است نیجايگزي که پيچيده اي موقعيت هاي از آنها فهم افزايش طريق از معلمان يعنی توانمندسازي

شده  سازي دهسا فرمولهاي از استفاده با معلمان که است اين آن در اصلی باور که متداول براي رويکرد

 پژوهش در طريق از دانش ديويی، زعم به. هستند کنترل قابل تدريس براي مبتکرانه غير حلهاي راه يا

 و اصول ،(1996) شولمن اعتقاد به (. بنا2000 هاموند، )دارلينگ می شود حاصل عمل با مرتبط مسائل

 علمانم -دانشجو ذهن در همواره بالينی و تجربيات موردي مطالعات اما هستند، سودمند نظريه ها

 .است ماندگار

 سپري مدرسه در را بسياري زمان معلمان -دانشجو معلم، تربيت اثربخش برنامه هاي رحتی د 

 در معلم کنار در و مدرسه در همزمان اند آموخته دانشگاه در که را راهبردهايی و مفاهيم می کنند و

 سال يک حداقل که می کند ايجاب هايی برنامه چنين. می دهند قرار بررسی مورد و کرده عمل پياده

بالينی  کار کلی طور به. باشند مشغول تدريس امر به معلمان نظارت تحت معلمان -کامل دانشجو

 وجود دانش همچنين و مدرسه در خبره و کارآزموده افراد فعاليت از الگوبرداري شديد، نظارت گسترده،

 گ هامونددارلين که جالبی نکته. هستند اثربخش اي حرفه تربيت الزمه مدرسه يک در متنوع آموزان

 در معلمان -حضور دانشجو می کند، نشان خاطر (2005 ،1زايکنر و اسميت -)کوکران پژوهشها براساس

 تجربيات است ممکن اين صورت غير در که است اين وي استدالل. است متنوع آموزان دانش با مدارسی

 کننده قويتت آنها، در و کاوشگري کنجکاوي حس تحريک جاي به درس کالس در معلمان -دانشجو

 دشوارترين از يکی و مهم بسيار چنين مکانهايی ايجاد. باشد آموزان دانش مورد در آنها قالبی تصورات
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 منظور به دانشگاه، و مدرسه ميان بازسازي ارتباطات بنابراين (.2006 هاموند، )دارلينگ است تکاليف

 .است ضروري امري عمل، و نظريه بين شکاف پرکردن

اي، نظريه  حرفه تربيت مورد در جديد ديدگاه و معلم تربيت اثربخش الگوهاي مفهومی پشتوانه 

 يادگيري (، نظريه هاي1987شون ) نظريه (،1975) هاوس ديدگاه (،1916) ديويی ديدگاه مانند هايی

 نظريه ها اين همه در که بنيادينی اصل. است ويگوتسکی گرايی سازنده ديدگاه و (1984) 1کلب تجربی

 فرآيند کننده تسهيل چالش برانگيز، و گر حمايت تربيتی محيط يک که است اين ت،اس مشترک

 ميان پيوند براي راهکاري بيستم، جستجوي قرن سراسر در ها پژوهش از بسياري دغدغه. است يادگيري

 قبال تربيت در گرايانه سازنده بينشی بر مبتنی هاوس استن و شون استدالل است. بوده عمل و نظريه

 نائل قرار گيرد، تأکيد مورد معلم تربيت دوره در بايد آنچه که است اين فوق بينش داللت. است معلم

می  حاصل اين فهم زمانی و می شود تعريف عمل و نظريه ميان تلفيق عنوان به که است فهمی به شدن

 (1990) م شونزع به بنابراين. شود موقعيت ها آن از برآمده نظريه به تبديل عمل، موقعيت هاي که شود

 تدريس براي نظريه هاي آشکار شکل در معلم، ضمنی ايده هاي موقعيت، با فکورانه گفتگوي نتيجه در

 (. 1994، 2)کينی شود می بازسازي

درسی  برنامه و تجويزي درسی برنامه حاصل اي، حرفه هاي جديد، تربيت و اما در رخداد 

 از نيازها برآمده و روييدنی آن از بخشی بلکه نيست، يزيتجو کامالً برنامه ديگر عبارت به. است روييدنی

 و مسير تعيين کننده خود کارآموزان (.2010 همکاران، و 3)سوان است معلمان -دانشجو هاي دغدغه و

 می شوند، تعيين ارزشيابی آشکارا معيارهاي و درسی برنامه تکاليف چه اگر. هستند يادگيريشان محتواي

 در آنها شدة احساس دوره، نيازهاي به ورود هنگام معلمان -دانشجو تعهد اساحس و پيشين تجارب اما

 آن کننده تعيين که است حرفة معلمی از آنها ادراک و درونی انگيزه هاي و معلمی، حرفه با ارتباط

 بنابراين. هستند آنها حل جستجوي که در است مسائلی و آن يادگيري جستجوي در آنها که است چيزي

 حال در و متنوع يادگيري مسيرهاي هموار نمودن منظور به اي، حرفه تربيت درسی نامهاين بر در

 تدارک نياز مورد فعاليتهاي و بينشها منابع، انديشه ها، از وسيع اي گستره کارآموزان، براي گسترش

 رصهع عالمان و نظر عرصه عالمان ميان توافق" که اصل اين پذيرش در اين برنامه، با .است شده ديده

 حرفه رخداد تربيت .می کند دانشگاه و مدرسه ايجاد عرصه دو ميان را پلی ،"نيست نهايی حل عمل، راه

 کارآموزان براي متفاوت را دانشی کدام هر که می افتد اتفاق مدرسه و دانشگاه ميان مشارکت قالب در اي،

 روزمره فعاليت در است که اي پيچيده قضاوتهاي معلمی که هنر از حاصل دانش می آورند، ارمغان به

 تعميم قابل دانش مدرسه، و ويژه فعاليتهاي و سياستها مورد در دانش است، شده گنجانده معلمان

 مدارس از بسياري معلمان در با ارتباط و پژوهش آنها، انباشته تجربيات آن بنيان که دانشگاه استادان

 اجتماع که است محيطی اما مدرسه است، تفاوتم هم با دانش گوناگون انواع توليد مکان. است گوناگون

 متفاوت است، آن نيازمند خود فعاليت روزمره دادن انجام براي معلم که دانشی. می دهد رخ آن در آنها
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 هر که مواضعی بلکه نيست، مطرح و شايستگی صالحيت بحث. است دانشگاه استاد نياز مورد دانش از

 (.1990، 1)مک اينتاير می يابد اهميت اند شده آن متصدي کدام

ي آموختن با توجه به مطالب فوق، نگاه به برنامه آموزشی آينده محور در تربيت معلم، به جا 

وسعه مهارت تواقعيات به دانشجومعلمان، بر فرآيند يادگيري يعنی چگونه ياد بگيريم تأکيد می کند و 

انعطاف پذير  طلق می داند. اين برنامهها و تلقی هاي متغير در باره آينده را مهم تر از کسب دانش م

ش دهنده است و به دانشجو معلم می فهماند که يادگيري چيزي فراتر از همکاري صرف بين او و آموز

ا در دست در دانشگاه و حتی در مدرسه است و به اين ترتيب او تشويق می شود که خود ابتکار عمل ر

شی اش پيشی اقدام کند و حتی از برنامه ريزان آموز گرفته و در تنظيم دستور کار برنامه آموزشی اش

ن، نيازمند آبگيرد. با اين اوصاف چنين به نظر می رسد که قرن بيست و يکم و حتی سالهاي آتی پس از 

ام شوند، گآموزش نو و نقش تازه ي معلم است. نظام هاي آموزشی به تنها بايد با تغييرات سريع هم 

، «سان نوان»و « زمان نو»آن نيز باشند. به عبارت ديگر، « يل کنندهجهت دهنده و تسه»بلکه بايد 

 می خواهد. « تربيت معلم نو»و « تربيت نو»

 

 بحث و نتیجه گیری

اهميت  هدف آينده پژوهی در تربيت معلم، سعی نمود که از طريق سه سؤال به پژوهش حاضر با

ح شده در معلم ايران و رويکردهاي مطر ماهيت تربيت»و ضرورت اين امر بپردازد. در پاسخ به سؤال 

رد. ايرانيان ، به اين جمع بندي دست يافت که تربيت معلم در ايران سابقه بلندي دا«اين حوزه تاکنون

نظام جديد  را آموخته اند، از روزي که با« معلمی کردن»ضمن آن که در طول تاريخ تمدن خود همواره 

ردند. با تأسيس اصله به ايجاد مراکزي براي تربيت معلم اقدام کتربيتی در دنياي جديد آشنا شدند، بالف

شته شد. خيلی ، اولين گام ها براي توسعه نهادهاي تربيت معلم بردا1297دارالمعلمين مقدماتی در سال 

موقع حتی  از کشورهايی که در جهان امروز داراي وضعيت الگويی در موضوع تربيت معلم هستند، در آن

 را برنداشته بودند. گام هاي اوليه 

ت. اين برنامه ريزي تربيت معلم همواره به عنوان يک مقوله تخصصی در ايران مطرح بوده اس

ته اين برنامه اقدام منجر به آن شده که ده ها برنامه درسی ويژه تربيت معلم تدوين و تصويب شود. الب

ور متوسط نگرفته بودند و به ط ها به علت هاي قابل شناسايی طی سالهاي گذشته مورد بازنگري قرار

ربيت معلم، بيست سال برنامه درسی ثابت مانده بود. طی اين سالها، بزرگترين دارايی برنامه درسی ت

براي برنامه درسی،  عمر زياد آن بود. واقعاً اين عمر براي برنامه درسی تربيت معلم، عمر زيادي بود. زيرا

ک اضطرار حال دگرگونی است، بازنگري برنامه هاي درسی ي آن هم در حوزه تربيت معلم که هر روز در

گيان برنامه درسی تربيت معلم توسط دانشگاه فرهن 1396و 1395می نمود. خوشبختانه طی سالهاي 

 زير نظر وزارت علوم مورد بازنگري قرار گرفت. 
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يت حرفه در رويکرد جديد دانشگاه فرهنگيان، برنامه درسی در پی آن است تا شرايط براي ترب

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 

می در جهت دستيابی و ديگران و عمل فردي و جمعی براي بهبود مستمر آن براساس نظام معيار اسال

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 

کرده است. همه اين شايستگی موضوع و عمومی را کسب  -که چهار شايستگی: موضوعی، تربتی، تربيتی

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 

 (. 1394که معلمی با چنين خصايصی تحقق يابد )جمعی از نويسندگان، 

نظام تربيت معلم ايران در راستاي تربيت معلم امروز و فردا با چه مسائلی »در پاسخ به سؤال 

 ، يافته ها مسائل و مشکالتی از جمله موارد زير را نشان داد: «مواجه بوده است؟

 ديگر و مشارکت معلمان سطح پايين بودن دغدغه هايی همچون درسی برنامه حوزه در

موضوع  درسی ايران، برنامه ريزي نظام و انعطاف ناپذيري درسی وين برنامه هايدرتد مرتبط متخصصان

 به روز و پنهان درسی روزافزون برنامه گسترش درسی، برنامه ريزي نظام ديسيپلين محوري/محوري

 شده، اجرا برنامه درسی و شده قصد درسی برنامه بين زياد فاصله يادگيري، -ياددهی راهبردهاي نبودن

  .وجود داشته است قبيل، اين از و مسائلی موقتی و حافظه محوري يادگيري محوريت

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 

نوع تربيتی است. معلم بايد به مثابه فقيه تربيتی عمل کند که با ارجاع به موقعيت هاي متحول و مت

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 

 معلمی گذر شود و چشم به فهم معلمی دوخته شود.  سطح فنون

اي است که توسط معلم در مدارس تربيت  يادگيرنده تربيت معلم، عرصه در ديگر کليدي محور

 هر از امروز، يادگيرنده حتی و فردا يادگيرندة»گفت:  بايد جمله يک در فقط آن اهميت در می شوند و

 هدفشان نقطه و تربيت تعليم در فعال عوامل همه که ، چرا«ستا ديروز يادگيرنده از متفاوت بسيار نظر

« بودن براي يادگيري»، «دادن انجام براي يادگيري»، «دانستن براي يادگيري»طرفی  از. است يادگيرنده

فراگيرانی  آماده سازي و تربيت بنابراين. است مهم بسيار امروز در دنياي «زيستن هم با براي يادگيري»و 

 شغل مهيا و کار يا و آينده زندگی به ورود براي بايستی آنها معلمان سپرده می شوند و اکثرکه به دست 

   .است مهم بسيار شوند،

 درست مسير در تعيين می بايست روشنگري پژوهشگران رويکرد ارزشيابی، و پژوهش حوزه در

 مسئله ها شناسايی با جود،آسيبهاي مو براي درمانی راهکارهاي ارائه ضمن و و تربيت باشد تعليم آينده
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 تضمين کرده و را دانش آموزان تربيتی آينده پيشگيرانه، ارائه راه حل هاي و پيش رو چالش هاي و

پياده  و تدوين طراحی، همچنين .نمايند ياري خصو  اين در را برنامه ريزان و معلمان، تصميم گيران

باالدستی  اسناد مبتنی بر آموخته ها سنجش براي دقيق و تأثيرگذار ارزشيابی مشخص، نظام سازي

  .است تربيت معلم ضروري نظام تعليم و تربيت و رويکردهاي جهانی حوزه

ردن است در مجموع؛ مقصد تربيت معلم، تربيت معلمانی آگاه از دانش هاي الزم براي معلمی ک

ري روش هاي به کارگيکه با اين باور آميخته اند که همواره به دانش هاي تازه اي نياز دارند که با 

درس،  مناسب از موقعيت هاي عملی حاصل می آيند. معلمی که بزرگترين عرصه کسب دانايی را کالس

ا معلمان ديگر عملی ترين گروه پژوهشگران را همکاران و مؤثرترين آزمون اعتبار را به اشتراک گذاري ب

 می داند.  

، می توان اذعان « آينده چه رسالتی دارد؟تربيت معلم براي تربيت معلمين »در پاسخ به سؤال 

می کنند  ياد «دانايی محور توسعة عصر» و« عصر انفجار اطالعات»عنوان  با آن از که عصري داشت در

و  ترس حدودي تا و آينده به بی اعتمادي اتفاق می افتد، لحظه اي صورت به تحوالت و تغيير آن در و

الشعاع  تحت را جوامع برنامه هاي و تصميمات خالقی آينده،ا و اجتماعی فرهنگی، معضالت از نگرانی

 اجتماعی، مختلف عرصه هاي در آينده نگري :گفته اند که است اساس همين بر. داده است قرار خود

برنامه  بنابراين(. 6:1386 آزادمنش، از نقل به ؛1،2004هانکينز )اورنشتاين و «است انکارناپذير ضرورتی»

 ابعاد در برنامه ريزي هرگونه که شده است سبب جوامع، امروزي شرايط است، آينده هب نوع نگاه از ريزي

 نقشه به عنوان برنامه از که می توان است صورت اين در تنها. باشد داشته رويکردي آينده نگرانه مختلف

 .نمود ياد آينده راه

 رنوشتدر س امروز تا گذشته از که است همة جوامع در کليدي حوزه هاي از تربيت معلم، يکی

مسئوليت  چيدگیپي و اهميت بر امر اين. بوده است برخوردار خطيري جايگاه از و داشته تأثير بسزايی بشر

 شايسته معلم تربيت را آن غائی و آرمانی هدف زيرا اگر است، شده تربيت معلم افزون و مأموريت هاي ها

گسترده تر  ديهايتوانمن و قابليتها با انسانهايی امروزي جوامع بدانيم،« ايده آل شهروندي»و به تعبيري 

 در نظر م باتربيت معل در آينده نگرانه و برنامه ريزيهاي سياستگذاري لذا. می طلبد پرمسئوليت تر و

رو  پيش تهديدهاي و چالشها و مسائل پيش بينی هوشمندانه همچنين و تربيت مختلف ابعاد گرفتن

 رويارويی رايب بايد ، پس«آينده بر ما می تازد»می گويد:  که تافلرهمانطور . است ضروري و الزم امري

  .ببيند تدارک را آمادگی اين بايد تربيت معلم و بود آماده آن با

کشور  هر در فرهنگی بنيادين و اثرگذار از حوزه هاي يکی تربيت معلم که اينکه ديگر نکته 

. جهان فرداست در زندگی براي نسلی تربيت آن روجیخ برونداد و زيرا دارد؛ «نگرانه آينده» ماهيتی است

بيشتر  توضيح. باشد داشته آينده نگرانه رويکردي نهاد، بايد اين در طراحی و برنامه ريزي هرگونه لذا

 شرايط امکانات و با می توان حد چه تا: که است مطرح اين گونه سؤاالت هميشه وظايف بحث در اينکه

                                                            
1 . Ornstien & Hunkins 
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 پيش بينی ها، پيشداوريها، آيا کرد؟ تربيت را فردا فراگيران دانش آموزان و ز،ديرو اطالعات و امروز موجود

 ...آيا  کرد؟ خواهد تضمين را فردا وتربيت تعليم امروز، موفقيت طراحی شدهِ قواعد و قضاوتها

 رو، پيش شرايط تحليل و مبناي آينده نگري بر که است نظامی آينده نگر، آموزش و پرورش 

 در نتيجه در و کند درک بهتر موانع را کند، ارزيابی عميق تر را فرصتها کند، ا ترسيمر آينده افقهاي

می  گريآينده ن اهميت تشريح بهتر براي. کند عمل سنجيده تر الزم و خط مشی هاي راهبردها تدوين

 انندبتو که است معلمانی تربيت تربيت معلم، وظيفة اينکه و نمود اشاره« معلم تربيت»مقولة  به توان

 توانايی ستیباي شهروند مطلوب اين. نمايد تربيت آينده جامعه در مطلوب زندگی را براي دانش آموزانی

پيش  زمانی ورهمشکالت د و مسائل پَس از نه تنها و باشد داشته را کار آينده بازار و اجتماع در زندگی

 زندگی و گيرد بهره خود زمان تهايظرفي و امکانات از به بهترين وجه بتواند بايد بلکه برآيد، خود روي

 .بزند رقم خود براي را مطلوبی

 ذات در آينده نگري است،« آينده براي شايسته معلم تربيت»از آن جا که هدف تربيت معلم،  

همچون  مؤلفه هايی. انکارناپذير است ضرورتی رسالتهايش و اهداف براي پيشبرد آينده شناسی و است آن

 ،(يادگيري محيط) فناوري و تجهيزات ارزشيابی، فضا، معلم، درسی، کتاب آن تبع به و درسی برنامه هاي

 تحول اسناد تأکيد مورد که هم رهبري و مديريت و يادگيرنده جامعه، و مدرسه بر فرهنگی حاکم جريان

 ند،گرفته ا قرار توجه مورد وتربيت تعليم بين المللی اسناد در و هم نظام تعليم و تربيت بوده بنيادين

 بر با تسلط آينده نگر معلم تربيت معلم، نقش و جايگاه بحث در .دارند کليدي نقش خصو  اين در

 غيره، و تربيتی سواد رسانه اي، سواد سواد اطالعاتی، جمله از امروزي جامعة نياز مورد سوادهاي انواع

 کارآيی روزافزون باالبردن برنامه ريزي جهت به الزم عنايت دانش آموزان، براي معلم نقش الگويی اهميت

 و آموزشی درسی و برنامه هاي تدوين در آنان مشارکت يادگيري، فرايند ياددهی در معلمان حرفه اي

 و اجرا محيط واقعيت هاي و دانش آموزان نيازهاي معلمان با آموزشهاي هماهنگی تحولی، برنامه هاي

 ديگر بيان به. تربيتی است اين محور ويپيش ر اصلی مسئله هاي از معلم، تربيت حوزه در کالس درس

در اين راستا، به  .است آينده تربيت معلم موفقيت استلزامات از خالق پژوهشگر و فکور، معلمی تربيت

( می توان استناد کرد که کارآمدي و موفقيت حرفه معلم 1390؛ به نقل از زارع، 2004) 1نظر کورتاگن

و لذا ارائه يک مجموعه واحد و مطلق از ويژگی هاي يک معلم به شدت وابسته به شرايط زمينه اي است 

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 

اهم ساخت. تغييرات گسترده جهانی در امر تربيت معلم، تأکيد فوق العاده بر پرورش دوباره اين موضوع فر

در معلمان و توسعه گسترده در علوم تربيتی، همگی بر ضرورت فراهم آوردن چنين  2تفکر تأملی

 چارچوبی تأکيد دارند.

                                                            
1 . Korthagen 
2 . reflective thinking 
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ز جمله: با استناد به برخی مراجع و صاحبنظران ا پژوهشگر پژوهش حاضر در مجموع، استنباط 

( و )امين بيدختی و 2008(، )پارلمان اروپا، 2004، 2(، )سازمان ملل متحد2004و  1972، 1)يونسکو

 در مشخص نظريه يک ظهور براي مقدماتی مثابه به تواند می زير ساختار که است آن (1394همکاران، 

 :دهد شکل را اي نظريه چنين اصلی جوهره و گيرد قرار توجه آينده پژوهی در تربيت معلم مورد زمينه

  : که بشوند تجهيز و تربيت به گونه اي آينده معلمين اگر

 یتواناي) باشند حرفه معلمی داشته شرايط و موقعيت از صحيحی درک زمان هر در بتوانند. 1»

 ،(تشخيصی

کنند  اتخاذ را درست راه و درست تصميم بتوانند شرايط و موقعيت از خود صحيح درک مبناي بر. 2

 ،(تصميمی وانايیت)

 ،(تشخيصی توانايی) کنند شناسايی را راه اين پيمودن براي ضروري الزامات باشند قادر. 3

 ؛(تأمينی نايیتوا) کنند تأمين کرده اند، شناسايی که را الزاماتی بتوانند که باشند ورزيده آنقدر. 4

 در اميد و رپشتکا با همراه رفتپيش به اشتياق و خودباوري طلبی، عزت آرمان خواهی، و در نهايت، اگر

 موفقيت بقا، هب تضمين، به نزديک حد تا می توان ، بنابراين؛(فرهنگی محرکهاي) باشد نهادينه شده آنها

 «.بود اميدوار آنها پيروزي و

 که می شود مطرح اساسی سؤال اين قاعدتاً شود، پذيرفته نظري چهارچوب اين کليت اگر

 اضر،پژوهش ح محقق به زعم کرد؟ تجهيز توانمنديهايی چنين به را آينده معلمين چگونه می توان

 در یآت پژوهشهاي از بسياري اجراي انگيزه بخش و زمينه ساز سؤال اين به براي پاسخگويی تالش

ربيت آينده ت استلزامات از يکی می رسد نظر با اين اوصاف، به .بود خواهد «آموزشی نظامهاي مطالعات»

اين  حوريم مشخصه هاي از. تربيت معلم است آينده نگرانه در برنامه ريزي گی ها،ويژ اين با سازانی

شده  نوشته جودمو مشکالت و آسيبها درمان نسخه اي براي بايد نه تنها برنامه اين در آنکه برنامه ريزي

براي  و نموده مهار را آينده تربيتی نگرانی هاي تهديدها و پيشگيرانه، رويکردي با بايستی بلکه باشد،

 . ترسيم نمايد را هايی نقش آينده جوامع شأن در معلمانی تربيت
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تغييرات رويکردي آموزش  (. آينده پژوهی1394امين بيدختی، علی اکبر؛ رستگار، عباسعلی؛ نامنی؛ احمد. )

. فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي در 1410عالی در توسعه سرمايه انسانی کشور؛ سناريويی محتمل براي افق 

 .31-55(: 3)21آموزش عالی، 

(. بررسی تطبيقی نظام برنامه درسی تربيت معلم در دو کشور 1390امين خندقی، مقصود؛ وفايی، فاطمه. )

 عه مقاالت همايش برنامه درسی تربيت معلم.ايران و آلمان. مجمو

 تحوالت عصر در به آن راهبردي نگرش ضرورت و درسی برنامه تحول سير(.  1386)  ناهيد آزادمنش،

 24 و 23 تربيتی؛ علوم نظام تنظيم و همايش تحليل اولين مقاالت مجموعه. ارتباطات و اطالعات فناوري

 .دانشگاه فردوسی: مشهد. 1384 شهريورماه

(. تربيت معلم به سوي الگويی تازه براي آموزش معلمان. ترجمه: فريبرز مجيدي. 1377تورس، روزا ماريا. )

 تهران: پژوهشکده تعليم و تربيت وزارت آموزش و پرورش.

(. راهنماي عملی برنامه کارورزي دانشگاه فرهنگيان با رويکرد تربيت معلم 1394جمعی از نويسندگان. )

 انشگاه فرهنگيان. فکور. تهران: د

 (. اسالم و تعليم و تربيت. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی.1355حجتی کرمانی، محمدباقر. )

 . 146 شماره. ماه ارديبهشت. گزارش ماهنامه. آخر ماه معلم؛ (.1382). وداد شريف، حميدي

وره ي دبيرستان، دبيران (. بررسی ويژگی هاي معلم خوب از ديدگاه دانش آموزان دختر د1390زارع، ندا. )

 و دانشجويان تربيت معلم شهر يزد. پايان نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد دانشگاه الزهرا.

(. متولی تربيت معلم: آموزش عالی يا آموزش و 1395زارع، مريم؛ پارسا، عبداهلل، صفايی مقدم، مسعود. )

 .85-118(: 4)8نامه درسی، پرورش. دو فصلنامه نظريه و عمل در بر

(. ارائه مدلی جهت تعيين عوامل مژثر 1395شفيع پور مطلق، فرهاد؛ خديوي، اسداهلل؛ ترابی نهاد، منيره. )

بر توسعه ذهنيت فلسفی آموزشی آينده پژوهانه دانشگاه ازاد اسالمی ادارک شده )مورد مطالعه؛ ديدگاه اساتيد 

 .129-140(: 1)8صلنامه علمی پژوهشی تحقيقات مديريت آموزشی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد محالت(. ف

(. بررسی تطبيقی برنامه تربيت معلم ايران و چند کشور جهان. فصلنامه تعليم و 1383شعبانی، زهرا. )

 .121 -158(: 79تربيت، )

 اب. (. روش هاي نوين در آموزش و پرورش. تهران: انتشارات شرکت سهامی طبع کت1356صديق، عيسی. )

(. بررسی ساختار سازمانی مراکز تربيت معلم و 1388طاهرپور، فاطمه؛ رجايی پور، سعيد؛ شهبازي، زهرا. )

 .165-184(: 30دانشگاه هاي دولتی اصفهان. چشم انداز مديريت، )

ئه (. واکاوي الگوي کارآموزانه تربيت معلم در دانشگاه آکسفورد و ارا1395طاليی، ابراهيم؛ گندمی، فهيمه. )

 .31-68(: 31داللتهايی براي نظام تربيت معلم ايران. فصلنامه تعليم و تربيت، )

(. ارزيابی شيوه هاي 1389فراهانی، عليرضا؛ نصراصفهانی، احمدرضا؛ شريف خليفه سلطانی، سيد مصطفی. )

-77(: 1)5 آموزش و تربيت معلمان ابتدايی در نظام آموزش عالی کشور. نظريه علمی پژوهشی فناوري آموزشی،

61. 

(. تخمين و برآورد تقاضاي اجتماعی ورود به آموزش عالی. تهران: مؤسسه پژوهش 1383قارون، معصومه. )

 و برنامه ريزي آموزش عالی.
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(. ارائه مدلی جهت رفع نارسايی هاي برنامه درسی تربيت 1395کاظم پور، اسماعيل؛ شاه بهرامی، نوشين. )

 .24 -36(: 1)7ی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن، معلم. فصلنامه روانشناسی تربيت

(. نگرش دانشجويان و دانش آموختگان کارشناسی ارشد گروه علوم تربيتی دانشگاه 1392مقدم، فاطمه. )

شهيد چمران اهواز در باره نقش برنامه هاي درسی رشته تحصيلی خود بر رشد مهارت هاي شغلی و شانس 

 کارشناسی ارشد، دانشگده علوم تربيتی و روان شناسی دانشگاه شهيد چمران اهواز.اشتغال آن ها. پايان نامه 

 صنعت و معماري شهري، ريزي برنامه به نظري رويکردهاي در شناسی معرفت(. 1394.)ابوالفضل مقيمی،

 .75 -104(: 1)1 پژوهی، آينده فصلنامه تخصصی ساختمان.

 پژوهش سازمان: تهران. معلم تربيت و يادگيري -ياددهی فرايند بازانديشی (.1379). محمود مهرمحمدي،

 .مدرسه انتشارات. ريزي آموزشی برنامه و

 تحولی راهبرد آن، مشارکتی اجرائی الگوي و معلم معلم تربيت درسی (. برنامه1392). محمود مهرمحمدي،

 .9-46: (1)1 درسی، برنامه در عمل و نظريه فصلنامه دو. ايران تربيت در براي

بنيادين در نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی  تحول نظري مبانی (. سند1390رت آموزش و پرورش. )وزا

 جمهوري اسالمی ايران. وزارت آموزش و پرورش و شوراي عالی آموزش و پرورش.
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سزايی در پيشرفت و تعالی دانش دانشگاه فرهنگيان به عنوان اصلی عامل تربيت کننده يک معلم، نقش ب

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 

ررسی چالش هاي پيش رو دانشگاه فرهنگيان و ارائه فرهنگيان را بهبود بخشيد. هدف از ارائه اين مقاله ب

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:

 راهکار دانشگاه فرهنگيان، معلم، تعليم و تربيت، چالش و

 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 

دانش از يکی به ديگري نيست. آموزش  نکته اذعان کرد، ياددهی و يادگيري تنها به معناي انتقال علم و

و تدريس کار بسيار ظريف و حساسی است و هرکسی که سواد يا معلوماتی در زمينه خاصی کسب کرده 

 [1است، نمی تواند معلم باشد.]

پس بايد به اين نکته اشاره کرد که مهم ترين و اساسی ترين عامل براي دستيابی به اهداف آموزشی، 

ه فرهنگيان به عنوان عامل تربيت کننده اين مهم، از اساسی ترين نهادهاي رسمی معلم است و دانشگا

افتخار »در کشور می باشد. من باب اهميت شغل شريف معلمی به اين سخن از ارسطو که می گويد:

اشاره می « کسانی که به کودکان تعليم می دهند، بيش از کسانی است که آن ها را به وجود می آورند

 [2کنيم.]

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 

پرورش ايران راهکار استقرار را در ايجاد تحوالت در نظام آموزش بردارد. در سند تحول بنيادين آموزش و 

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 

د برکارورزي و انطباق سطح شايستگی ها و بازتنظيم اصول حاکم بر برنامه درسی تربيت معلم با تاکي

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 

 [3پرورش پيشنهاد شده است.]

 هنگیان:چالش های پیش رو دانشگاه فر
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 عدم و یا کمبود اعطای تسهیالت برای جذب نفرات برتر کنکور اساسی:-1

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 

[ . بر هيچ کس 4آزمون ورودي جهت گزينش دانشجو براي موسسات آموزش عالی استفاده می کنند.]

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 

 باعث دلسردي دانشجومعلمان گرديده اند. 97پيمانی دانشجومعلمان 

 بودجه به بخش تحقیقات و پژوهش های علمی: عدم تحقق-2

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 

ان برعکس است. استاد به نام دانشگاه فرهنگيان و با هزينه شخصی فروش، وليکن در دانشگاه فرهنگي

 خود کتاب به چاپ می رساند.

 عدم وجود کیفیت از لحاظ آموزشی:-3

 اصلی عامل آموزش، نه کيفيت ارتقاي بر مؤثر عوامل و کيفيت ( درباره1397) همکاران و رشادت جو

 و تدريس فرايند امکانات آموزشی، و فضا درسی، برنامه کيفيت دانشکده، رسالتهاي و اهداف شامل

 کاربرد دانشجويان، استادان، مهارتهاي حرفهاي استادان، رفتاري مهارتهاي ارزشيابی، انجام يادگيري،

 ارتقاي کيفيت بر تأثير و ارتباط بيشترين تدريس موجود روشهاي تأثيرگذاري آموزشی، استاندارهاي

 سطح  دانشگاه آموزشی وامکانات فضا فرهنگيان دانشگاه ودموج وضع به باتوجه که داشته اند آموزش

 از کشور دانشگاههاي در که کرد اشاره ميتوان استادان زمينه در وهمچنين ندارند قبولی وقابل مطلوب

 هيئت اعضاي عملکرد ارزيابی در ميشود توصيه جهان کشورهاي اغلب همانند فرهنگيان دانشگاه جمله

 ميشود تأکيد منظور بدين و گيرند قرار توجه مورد باهم تحقيق، و تدريس کارکرد دانشگاهها، علمی

 واعضاي شود برقرار تحقيق و تدريس بين نزديکی  ارتباط که يابند سازمان اي گونه به دانشگاهی فعاليتهاي

 همديگر تکميل راستاي در و همزمان بطور را فعاليت دو هر و باشند محقق هم و معلم هم علمی، هيئت

 براي .است بوده پژوهش از کمتر ميشود،بسيار داده تدريس به که اهميتی عمل در حال، اين با ببرند؛ پيش

 عالی، آموزش مؤسسات و دانشگاهها علمی هيئت اعضاي ارتقاي و استخدام نامه آيين اساس بر مثال،

 امتياز 100 از يازامت 40 آموزش زمينة در علمی هيئت اعضاي مرتبه ارتقاي براي امتياز وحداکثر حداقل

 کميت به مربوط بقية و تدريس کيفيت به مربوط آن امتياز 20 تنها ، مقدار اين از .است شده گرفته نظر در

 16 تا 14 حداقل کسب با تنها ترتيب به دانشيار، و استاديار مربی، علمی، هيئت اعضاي .است تدريس
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 کيفيت در را بزرگی نقص ميتواند که يابند ارتقا باال مراتب به ميتوانند تدريس، کيفيت زمينه در امتياز

 [26]کند. ايجاد فرهگيان دانشگاه بخصو  ها دانشگاه در آموزشی

فرهنگیان: دانشگاه در آموزش برکیفیت تاثیرگذار عوامل  

 اهداف به نسبت استادان در مسئوليت و تعهد )احساس استادان هاي حرف و فردي ويژگيهاي .عامل1

 آکادميک، و علمی انضباط از استاد برخورداري مدارس، در تدريس تجربه کيفيت، به باور و دانشگاه

 هاي حرف وجدان از برخورداري تدريس، و علمی رشته در پژوهشی -علمی تالش و الزم انگيزه داشتن

 فناوريهاي زمينه در استادان بروزبودن استاد، فرهنگی تربيتی ودغدغه روحيه داشتن تدريس، در استادان

از استادان مندي رضايت ميزان درس، سهاي کال در آن بکارگيري در باال توانمندي داراي و موزشیآ  

دانشگاه(. نگهداري و جذب چگونگی از دانشگاهی خدمات  

 اجراي دروس، سرفصل مبناي بر دانشجومعلمان از استاد انتظارات )شفافسازي درسی برنامه .عامل2

 )تيم گروهی يادگيري فعاليتهاي طراحی دانشگاه، آموزشی گروههاي نيازسنجی با نيازمحور درسی برنامه

 محور، پروژه درسی برنامه به تأکيد با درسی منابع ازتنوع درسی گروه مندي بهره درس، کالس در محور(

خوابگاهی(. دانشجومعلمان به مختص درسی برنامه انسجام  

 اصول رعايت سرفصلها، )رعايت دروس يابیارزش در مدرسان بين رويه )وحدت آموزشی ارزشيابی .عامل3

 و علمی سختگيري ترم(، پايان و ترم )ميان مدار نتيجه و فرايندي ارزشيابی از استفاده ، (... و آزمون

 بر مند نظام ارزشيابی سر بر توافق استاد، گيرانه سخت ارزشيابی مبناي بر درس سهاي کال در انضباطی

آموزشی(. گروههاي اساس  

 محيط ايجاد دروس، وضعيت نسبت به درس کالس در دانشجومعلمان )تعداد کالس يريتمد .عامل4

آن(. قانونی اعمال و دانشجومعلمان از دقيق غياب و حضور درس، کالس در مناسب يادگيري و آموزشی  
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 نهکتابخا امکانات (،... و مطالعه )سالن استاندارد دانشجويی سراهاي از )برخورداري فيزيکی فضاي .عامل5

 آن، تجهيزات با ها کارگاه و مناسب هاي آزمايشگاه از برخورداري دانشگاه، در بروز هاي کتاب و اي

 درس کالس فيزيکی فضاي استانداردسازي دانشگاهی، شاداب محيط و سبز فضاي از برخورداري

و...((. کالس اندازه صندلی، )چيدمان   

 کيفيت، به نسبت دانشگاهی ورهبري مديريت قاداعت و )باور سازمانی و محيطی يا دانشگاهی .عامل6

 افزودن دانشگاه، در علمی آزاد و مطلوب فضاي دانشگاهی،ايجاد و علمی محيط در ظاهر آراستگی رعايت

 تدريس، /آموزش کيفيت زمينه در دانشگاه انتظارات و نيازها شفافيت واستادان، دانشجويان روانی امنيت

 در خودباوري روحيه افزايش اجتماعی، -فرهنگی و علمی،پژوهشی يها انگيزاننده و تشويق به توجه

 در استادان با دانشگاه مديريت هماهنگی و همکاري و معلمی هويت بر تأکيد با دانشجومعلمان و استادان

آموزش(. کيفيت باالبردن  

 وجود درس های مشابه -4

هم پوشانی دارند و يا برخی در  برخی از دروس ارائه شده در دانشگاه فرهنگيان موازي هم هستند و

 آينده شغلی افراد هيچ نقشی ندارند.

 عدم تربیت معلم پژوهنده:-5

 عدم آشنايی با پژوهش و عدم اطالع از اهميت آن، يکی از مشکالت اساسی در دانشگاه فرهنگيان است.

 عدم آشنایی برخی از مسئولین دانشگاه فرهنگیان با فرهنگ گفتگو:-6

ن به جاي گفتگو و تعامل با دانشجو، به گزينش رويارويی و تقابل با وي می پردازند. برخی از مسئولي

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.

 عدم جدیت در درس کارورزی و اقدام پژوهی-7

پيشنهاد مطلوب و جايگزين، کاري عبث و بيهوده است. پس از ارائه برخی از  نقد بدون ارائه راهکار و

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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 انشناسی و جدیت در تدریس و ارزیابی آن:.ارائه دروس مرتبط با رو1

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 

، ثانيا نقاط قوت دانش آموز را می شناسد و درصدد اصالح موارد و به دروغ و تقلب نيز متوسل نشوند

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 

اعمال روش هاي مناسب، يادگيري و رشد، جنبه هاي گوناگون شخصيت دانش آموز، را هاي فردي و 

[ . يک معلم بايد يک مشاور نيز باشد. دانش آموز بر اساس نياز هاي مختلفی 5تسريع و تقويت می کند]

که دارد به معلم مراجعه می نمايد. در نتيجه معلم الزم است که به اصول رواشناسی مسلط باشد. از 

 [6مله اصول کاربردي می توان به آشنايی با ويژگی هاي دانش آموزان در سنين مختلف اشاره کرد.]ج

 .جدیت و بازاندیشی در کارورزی:2

آموزش و تدريس کار بسيار ظريف و حساسی است و هرکسی که سواد يا معلوماتی در زمينه خاصی 

يژگی می باشد: وجود تعامل بين معلم و و 4[. تدريس داراي 1کسب کرده است، نمی تواند معلم باشد.]

دانش آموزان، طراحی منظم با توجه به موقعيت و امکانات، فعاليت بر اساس اهداف معين از پيش تعيين 

 [. 7شده و ايجاد فرصت و تسهيل در يادگيري]

توانمند برنامه کارورزي دانشگاه فرهنگيان، برنامه اي موثر و کارآمد در راستاي تربيت معلمان خالق و 

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 

[ . 27فهم گسترده از نقش کارگزاران فکور، توسط مربيان و اعضاي مدرسه را فراهم می سازد]

دانشجومعلمان در دوره هاي کارورزي، به مشاهده، تامل و عمل در مدارس می پردازند. جان ديويی می 

ما به اندازه اي که از تامل در تجاربمان يادميگيريم، از افزايش و ارتقا تجارب خود ياد نمی »گويد:

ز موانع موجود در اجراي [. آنچه که بديهی است، ناديده گرفتن اهميت کارورزي است. برخی ا27گيريم]

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، 

ورزان، بی توجهی کارورزان به پوشش بی توجهی به حوزه هاي افزايش مهارت هاي مديريتی در کار

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 

 [8آموزش هستند.]

اطمينان از جريان آمادگی، در دوره انتقال از نظر به عمل اتخاذ  کارورزي، تدبيري است که براي حصول

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 

دف نهايی کارورزي، تقويت حس اعتماد به نفس ، صالحيت ها و توانايی هاي حرفه استفاده قرار دهند. ه

اي در دانشجومعلمان به منظور قبول وظايف و مسئوليت آموزش و پرورش دانش آموزان در کالس درس 

 [9است.]

 

 

 .جدیت و بازاندیشی در گزینش آموزش و پرورش:3

محيط هاي مختلف متفاوت است. با اين وجود ويژگی هاي يک معلم خوب و موفق در موقعيت ها و 

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:

[. بنابراين 10باشد.] الف(عالقه به تدريس: معلم بايد به خود تدريس و موضوع مورد تدريس، عالقه داشته

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، 

بکوشد، با آنان نه از روي مقررات خشک آموزشی،  مشفقانه و مشتاقانه در اصالح رفتار و تربيت فراگيران

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 

اذبه خواهد شد و فراگيران براي حضور در چنين کالسی اشتياق کالس درس، کالس خوشايند و پرج

[. بر همين اساس کسی که شغل معلمی را انتخاب می کنند بايد از قابليت انعطاف 11نشان خواهند داد]

بااليی برخوردار باشد و يکی از مواردي که بايد در گزينش ها مورد توجه قرار گيرد، ميزان کنترل خشم 

 ی است.و عصبانيت متقاض

ج(داشتن روحيه همکاري: معلمان با بهره گيري از خرد جمعی، موانع پيشرو تدريس و يادگيري را مورد 

[. بنابراين 12تحليل قرار داده، راه هايی را براي مواجه با آن ها شناسايی و مورد استفاده قرار می دهند]

ان همکاري وي با دوستان مشخص يکی از موارد بسيار مهم در گزينش ها بايد ميزان خودرايی و ميز

 گردد.

 .جدیت در انتخاب دانش آموز توانمند:4

براساس کتاب استاندارد و استاندارد سازي آموزش و پرورش در حوزه ي شناختی، يک معلم بايد داراي 

 ويژگی هاي زير باشد:
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 17الف(دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی علوم تربيتی يا پايه با معدل باالي 

به باال( و بهره مندي از قدرت تفکر واگرا و خالقيت  115ورداري از بهره هوشی باالتر از متوسط)ب(برخ

 ذهنی بر اساس آزمون هاي معين

 [13ج(گذراندن موفقيت دوره هاي آموزشی]

بنابراين دانش آموزي که در گزينش مورد بررسی قرار ميگيرد بايد زير ساخت هاي الزم براي داشتن 

 ور را داشته باشد.ويژگی هاي مذک

 .ارائه درس ریاضی برای تمامی گروه ها 5

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 

نماد ها و ابزار کار در بسياري از علوم و حرفه هاي تربيت معلم شده است. قلمرو دقيق اصطالحات و 

آموزش رياضی از يک سو درک مفاهيم رياضی و از سوي ديگر آشنايی و مهارت يافتن با فرآيندهاي 

 [16رياضی است که حل مساله را می توان از مهم ترين فرايند هاي آن به شمار آورد]

جهانی است. آنان که راه استفاده از آن را بدانند می توانند با يک ديگر ارتباط رياضی يک زبان علمی 

برقرار کنند. حتی اگر زبان و فرهنگ آن ها متفاوت باشد. يک ايرانی، يک روسی، يک آمريکايی اگر به 

س اندازه ي کافی رياضيات بدانند می توانند روزهاي متمادي، با يک ديگر به تبادل نظر بپردازند. پ

تمرين اين نوع گفتگو، يعنی گفتگو به زبان رياضی، می تواند مقدمه اي بر گفتگو ميان انسان ها درباره 

 [14موضوعات ديگر باشد.]

 .کم کردن اضطراب دانشجو معلمان در هنگام فارغ التحصیلی:6

ه با يکی از مهم ترين عوامل فردي، اضطراب می باشد. اضطراب يک پديده ي عالم گير بشري است ک

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 

جو معلمان [. همواره اين نگرانی همراه دانش15نزديک است از کنترل خارج شود وي را تهديد می نمايد]

است که پس از ورود به دانشگاه فرهنگيان، آيا فارغ التحصيل خواهند شد؟ آيا آزمون برگزار خواهد شد؟ 

 ، جايگاه بهتري نسبت به او دارند يا خير ؟ 28آيا افراد ماده 

 .ایجاد یادگیری مشارکتی در بین دانشجومعلمان 7

چيده اي هستند که اداه آن به شيوه سنتی، در دنياي معاصر، آموزش و يادگيري از جمله مساول پي

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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ده است. لذا براي ايجاد اصالحات الزم، در نظام آموزش و اهداف آموزشی و پيشرفت تحصيلی ارزيابی ش

پرورش بايد به اين امر مهم توجه کرد که معلمان بايد از روش هاي آموزشی موثري در هنگام تدريس 

 [17استفاده کنند تا عملکرد تحصيلی و ميزان يادگيري فراگيران را افزايش دهند.]

ذکر شده است، ايجاد هم افزايی و افزايش بهره وري بوده، يکی از محاسنی که همواره براي کار گروهی 

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 

 [18تبديل شده است.]اساسی مورد نياز جامع 

 .تقویت سالمت روانی دانشجو معلمان از طریق نماز و مذهب و به طور کلی تقویت ایمان آنها8

مشکالت بهداشت روانی، يکی از گرفتاري هاي مهم رو به افزايش خانواده ها، سازمان ها و جوامع است 

ذهب، درمان روان رنجوري ها و و از سوي ديگر همه روزه به شمار افرادي که باور دارند معنويت و م

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 

 [  19می ماند و به پوچی و درماندگی می رسد.]به اين يقين رسيده اند که انسان بدون معنويت تنها 

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 

 [20بيماري هاي روانی است.]

که توسط واعظی، انجام شد، « رابطه بين به کارگيري مذهب و سالمت روان»در پژوهشی تحت عنوان 

نتايج نشان داد که بين به کارگيري مذهبی و سالمت روان رابطه منفی وجود دارد و افرادي که بيشتر 

 [22و21از مقابله مذهبی استفاده ميکنند، از سالمت روان بهتري برخوردارند.]

 ده صحیح از خوابگاه های دانشجویی و برطرف کردن مشکالت آن:.استفا9

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 

وجود دارد که محيط خوابگاه به دليل حضور افراد همسن و جو علمی حاکم بر  سوي ديگر، اين امکان

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 

 [23انی دانشجويان خوابگاهی را به عنوان سرمايه هاي اجتماعی، ارتقا دهد.]هاي رو

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 

 [. 24مراسم.]

 .اولویت قرار دادن تربیت معلم و دانشجو معلم فکور:10

کاربردي و معلم فکور همراه بوده است. -تربيت معلم در گذر زمان به ترتيب با سه رويکرد مهارتی، علمی

نخست، معلم آن گونه آموزش می دهد، که آموزش ديده است، يعنی يادگيري تقليدي، البته  در رويکرد

کاربردي، دانا به نظريات -از گنجينه هاي گرانبها مهارت هاي گذشتگان . معلم خوب در رويکرد علمی

ربيت صاحب نظران و توانا در به کاربردن نظرات آن هاست. يعنی همچنان معلم مغلوب تقليد است. در ت

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 

شان که در منزلگاه رفتار، جوينده می آفريند تا جوينده، خود يابنده شود. معلم فکور رودي است خرو

ساکن نمی ماند و از گذرگاه شناخت می گذرد تا در جريان فراشناخت جاري شود تا در مقصد مقصود 

 [25و ساحل محبوب آرام گيرد. دانشجو معلم فکور هم کار آموز است و هم کارورز و هم کارآفرين.]

 نتیجه گیری:

است که اگر اصالح گردد، می توان به اصالح فرهنگ  دانشگاه فرهنگيان يکی از مهم ترين ارکان جامعه

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 

ردن از آن در جهت بهبود وضعيت کنونی است. آنچه که سومين گام برنامه ريزي و چگونگی اسفاده ک

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، 

وده دانشگاه ها، وضعيت تاسف بار تغذيه در دانشگاه فرهنگيان، حاالت فيزيکی ساختمان هاي فرس

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 

ذکور را رفع کنيم و يا حتی ظاهر آدم ها را آن طور که می خواهيم تغيير می توانيم عوامل فيزيکی م

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 

 ابزاري که داريم حتی خوابگاه، اينترنت و فضاي مجازي، نشريات دانشجويی می توان بهره جست.همه 

 منابع:

 ( . روانشناسی تربيتی. تهران. سخن1374.پارسا، محمد. )1
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(. نظارت و راهنمايی تعليماتی.ترجمه محمد رضا 1392.اچسون، کيت ا . و رامين گال، مرديت. )2

 تربيت(.تهران.کمال 1380بهرنگی.)

 26( ،   1390.سند تحول بنيادين آموزش و پرورش.)3

(. آسيب شناسی و عدم تطابق نظام آموزشی با کيفيت سواالت آزمون 1381.کيوانفر، محمد رضا، )4

 سراسري، مجموعه مقاالت سمينار، بررسی روش ها و مسائل آزمون هاي ورودي دانشگاه ها، اصفهان.

 مقدمات راهنمايی و مشاوره، انتشارات رشد(. 1393.شفيع آبادي، عبداهلل )5

(. نقش کارورزي در تربيت معلم توانمند. پنجمين همايش ملی پژوهش هاي 1397.عرب، محمدجواد )6

 نوين در حوزه علوم تربيتی و روانشناسی ايران

 ( . مهارت هاي آموزشی و پرورشی. سازمان مطالعه و تدوين کنب علوم انسانی1380.شعبانی. حسن، )7

 دانشگاه ها)سمت(. چاپ يازدهم

( . موانع و فرصت هاي پيشرو اجراي درس کارورزي در 1397.مداح، مهران و عرب، محمد جواد )8

راستاي توانمند سازي حرفه اي دانشجو معلمان. پنجمين همايش ملی پژوهش هاي نوين در حوزه علوم 

 تربيتی و روانشناسی ايران

سی وضعيت موجود کارورزي در مراکز و دانشسراهاي تربيت معلم (. برر1376.مشفق آرانی، بهمن )9

 کشور، پژوهشکده تعليم و تربيت

 (. کاربرد روانشناسی در آموزشگاه. تهران: سروش1394.مقدم، بدري. )10

 (. يادگيري و عوامل موثر بر آن. روزنامه اطالعات1393ارديبهشت  20.بهرامی هيدجی، علی. )11

 . درس پژوهی. دانشنامه ايرانی برنامه درسی(1394.ساکی، رضا. )12

 (. تهران. انتشارات مدرسه1383.مجموعه مقاالت استاندارد و استاندارد سازي در آموزش و پرورش)13

( . نتايج باورنکردنی در رياضيات، ويرايش دوم، اهواز، دانشگاه شهيد چمران 1380.ممتحن، احسان.)14

 اهواز

(. خالصه روانپزشکی، ترجمه نصرت اهلل پور افکاري، نشر 1369، سادوک ).هارلود، کاپالن و بنيامين15

 تابش

 (. سند برنامه درسی ملی جمهوري اسالمی ايران1391.وزارت آموزش و پرورش )16



 

258 
 

(. تاثير يادگيري مشارکتی در تعامل با سبک هاي 1393.صفرعلی زاده، مليحه و اديب، يوسف )17

س رياضی دانش آموزان دختر و پسر پايه هفتم دبيرستان، دو يادگيري بر پيشرفت تحصيلی در در

 ، بهار و تابستان6پژوهشی دانشگاه شاهد، سال بيست و دوم ، دوره جديد، شماره -فصلنامه علمی

(. تاثير روش تدريس مشارکتی بر 1391.کرمی، مرتضی و محمد زاده ، اعظم و افشاري، معصومه )18

ش آموزان دوره متوطه شهر مشهد، فصلنامه پژوهش در برنامه ريزي گروه گرايی و پيشرفت تحصيلی دان

 درسی ، سال نهم، دوره دوم ، شماره ششم

(. ارتباط دعا با سالمت روانی و عملکرد شغلی کارکنان فنی صنايع 1381.شجاعيان، رضا و همکاران،)19

  33-39، صص2، شماره8مهمات سازي، مجله انديشه رفتار، دوره 

( . بررسی رابطه ي ميزان افسردگی سالمندان مقيم خانه 1380امراهلل ، نصيري، حميد ) .ابراهيمی،20

سالمندان، با نگرش و عملکردهاي دينی آن ها. چکيده مقاالت همايش نقش دين در بهداشت روان، 

تهران، معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ايران شناسی تحول، سال 

 .22اره ششم، شم

(. بررسی تاثير ميزان باورهاي مذهبی 1389.بزرگ نژاد، حسين و حسن زاده، زهرا و رقيبی، مهوش)21

بر پرخاشگري دانش آموزان شهدا، جانبازان و عادي دبيرستان هاي دخترانه شاهد شهر تهران در سال 

 169-183دوره سوم، شماره ششم، صص 89-88

بندي مذهبی در فراگيري شخصيت افراد، پايان نامه دکتري (. نقش پاي1382.واعظی، سيد احمد)22

 57روانپزشکی، تهران، دانشگاه تهران، صص

(. سرمايه اجتماعی بستري براي ارتقا سالمت روانی، فصلنامه رفاه اجتماعی، 1384.بهزاد، داوود )23

 سال دوم، شماره ششم

هاي زندگی خوابگاهی و تاثير آن بر (. چالش هاي و راهکار1397.عرب، محمد جواد و کريمی، اکرم)24

 دانشجويان، چهارمين کنفرانس ملی پژوهش در علوم تربيتی، روانشناسی و علوم تربيتی

(. بنيان هاي تربيت معلم فکور در بناي کارورزي، نشريه علمی و سخنوري 1397.لشنی، محسن )25

 طلوع ، سال دوم ، چاپ چهارم

 براي مدلی رائها(.»1397)  شکوفه نيکفر، و اختر جمالی، مه؛معصو فر، عظيمی حميده؛ رشادتجو، .26

 ارتقاي

 بهداشتی خدمات و علومپزشکی دانشگاه داروسازي دانشکده :مورد داروسازي رشته در آموزش کيفيت

پزشکی علوم در آموزش راهبردهاي پژوهشی– علمی دوماهنامه «.تهران درمانی  
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 احمد محمودزاده، دانشجوي دکتري، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

 چکیده

است  1نظارت همتاي چرخشیهدف مطالعه حاضر، ارائه مدل جديد نحوه ارزشيابی معلمان با عنوان  

که در آن نظارت بر عهده خود معلمان واگذار می گردد. در اين مدل معلمان باتجربه از کالس هاي 

مچنين کالس هاي معلمان کم تجربه مشاهداتی انجام می دهند و بازخوردهاي سازنده را همديگر و ه

براي همديگر فراهم می سازند. در اين پژوهش، امکان به کارگيري معلمان به عنوان ناظر معلمان همکار، 

ده مورد نحوه نظارت آنها، انواع بازخوردهايی که آنها ارائه می دهند و نگرش معلمان ناظر و نظارت ش

جلسه به صورت چرخشی، عملکرد  16معلم باتجربه در  4بررسی قرار گرفته است. به همين منظور، 

همکاران خود را طبق چک ليست مشاهده کالسی مورد ارزشيابی قرار دادند. روش نمونه گيري به 

ه معلمان صورت هدفمند و در دسترس بودن انتخاب گرديد.  پس از اتمام مشاهدات کالسی، هر دو گرو

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 

نتايج شرکت کننده نگرش مثبتی به اين مدل ارزشيابی؛ نظارت همتاي چرخشی داشتند. همچنين 

استفاده  تعريف و تمجيد، نقد سازنده و ارائه پيشنهادتحقيق نشان داد، معلمان ناظر از سه روش بازخورد 

کردند که ميزان استفاده از روش اول بيشتر از دو مورد بعدي بود. کاربست اين تحقيق می تواند به 

وسط يک نفر به عنوان سرگروه عنوان جايگزينی براي نحوه ارزيابی و نظارت معلمان که در حال فعلی ت

 منطقه نظارت می شوند، مورد استفاده قرار گيرد و در توسعه حرفه اي معلمان موثر باشد. 

يشنهاد، توسعه نظارت همتاي چرخشی، بازخورد،  تعريف و تمجيد، نقد سازنده، ارائه پ کلید واژگان:

 حرفه اي

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 . Rotatory peer-supervision 
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 مقدمه

نوان حياطی حوزه آموزش و پرورش، امروزه نيروي انسانی به عبا توجه به تغيير و تحواالت کنونی در 

ود شترين عنصر استراتژيک و اساسی ترين راه افزايش اثربخشی و کارايی سازمان ها محسوب می 

ارد که آيا (. موفقيت بلند مدت معلمان به طور معناداري به اين بستگی د1395)مرادي و طالع پسند، 

ی دهند  و سب در طول تدريس، دانش، مهارت و توانايی خود را ارتقاء مآنان، به صورت اثربخش و منا

ارت و ارزيابی (. نظ1396اطالعات جديد را به انجام کار اثربخش انتقال می دهند )خراسانی و همکاران، 

زش و ارزيابی معلمان همواره از موضوعاتی بوده که مورد چالش نظام هاي تعليم و تربيت بوده است. آمو

 می باشد. انسانی در سازمان ها کارسازترين ابزار جهت دستيابی به اهداف از پيش تعيين شده نيروي

امروزه، تغييرات زيادي در حوزه نظارت و ارزيابی معلمان اتفاق افتاده است. يکی از اين تغييرات نحوه 

گروهی از معلمان به  نظارت و ارزيابی معلمان می باشد که  در آن ارتباط بين افراد از نظارت يک نفر بر

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 

ه عبارتی ديگر نظارت و ارزيابی معلمان معلمان يک آموزشگاه بر عملکرد همديگر نظارت داشته باشند. ب

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 

(. 2007، 3؛ پوالس و اوليوا2005، 2هوور &نوالن ؛ 2008، 1گوردان-روس &باشد ) گليکمن، گوردان 

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 

 از چه استراتژي هاي بازخورد استفاده می کنند.و اينکه تعيين نماييم معلمان در اين مدل 

 

 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 

ق ليسانس نفر از معلمان زبان انگليسی که داراي مدرک ليسانس، فو 12و دسترس بودن، در اين پژوهش 

سال  12تا  3سال و سابقه تدريس آنها بين  40تا  24و دکتري بودند، انتخاب شدند. سن معلمان بين 
                                                            

1 . Glickman & Gordan & Ross-Gordan 

2 . Nolan & Hoover 

3. Pawlas & Oliva  
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سال سابقه تدريس به عنوان ناظر انتخاب شدند. با توجه  5نفر از معلمان با حداقل  4نفر  12بود. از بين 

ان با استفاده از دو مصاحبه کوتاه به شواهد موجود و دريافت اطالعات الزم در خصو  نحوه نظارت معلم

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 

لعه موردي از نوع کيفی بوده که هدف از آن سنجش توسعه حرفه اي معلمان از طريق نظارت اين مطا

نفر از معلمان زبان انگليسی  12همتاي چرخشی با استفاده از مشاهده کالس هاي يکديگر بوده است. 

ر نف 12يک مدرسه با استفاده از روش نمونه گيري هدفمند و دسترس بودن انتخاب شدند. از بين اين 

نفر به عنوان معلم ناظر انتخاب گرديدند و از آنان خواسته شد تا از کالس هاي همکاران خود طبق  4

برنامه و چک ليست مشاهداتی انجام دهند و نظارت داشته باشند. معلمان ناظر قبل از نظارت، يک دوره 

يک نمونه  1ر جدول ( دريافت کردند. د2009، 1نحوه نظارت بر اساس مدل بازخورد ساندويچی )دانيلز

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 

پس انتقادات سازنده و پيشنهادات الزم بازخورد با ارائه نقاط قوت و تعريف و تمجيد شروع می شود، س

ارائه می گردد و در نهايت با تعريف و تمجيد خاتمه می يابد و اين روند به صورت چرخشی ادامه پيدا 

 (. 2009می کند )دانيلز، 

 

 1جدول 

 طبقه بندي داده ها با استفاده از بازخورد سازنده

 3متن  2متن  1متن  نحوه بازخورد سازنده

معلم در نحوه مديريت  نحوه تلفظ معلم خوب بود. جیدتعریف و تم
کارگروهی به نحو احسن 

 عمل کرد

معلم در مديريت کالسی 
به نحو شايسته اي عمل 

 کرد.

نياز هست معلم در  نقد سازنده
صحبت کردن بر روايی 

 خود بيافزايد.

با اينکه معلم تالش کرد 
خود را با سطح دانش 

آموزان انطباق دهد، اما باز 
زم است در اين زمينه ال

 بيشتر تمرين کند.

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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معلم بهتر است زمان  پیشنهاد
مشخصی براي هر تمرين 
بگذارد و الزم است طرح 
درسی قبل از تدريس براي 

 خودش آماده کند. 

ر معلم بتواند حالت اگ
سرگرمی و شوخی به 

تدريس خود بدهد، کالس 
 جذابی خواهد داشت.

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 

نمونه اي از سه نوع بازخورد تعريف و تمجيد، نقد سازنده و ارائه پيشنهاد  2ارزيابی بوده است.  جدول 

شاهده کالسی که از طريق نظارت همتاي چرخشی  و بر اساس گزارش هاي چک ليست و معيارهاي م

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. 

 2جدول 

 سازنده و پيشنهادات در نظارت همتاي چرخشی طبقه بندي داده ها با استفاده از بازخورد تعريف و تمجيد، نقد

 پیشنهادات نقدهای سازنده تعریف و تمجید معیارهای مشاهده

مهارت معلم )تلفظ، 

درستی، روانی و رسایی 

 صدا(

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

نياز هست معلم در 
صحبت کردن بر روايی 

 خود بيافزايد.

معلم در نحوه مديريت  سیمدیریت کال
کارگروهی به نحو احسن 

 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. 

اگر معلم بتواند از بعضی از 
دانش آموزان به عنوان 

همکار معلم استفاده کند، 
 جو کالس بهتر خواهد بود.

یزان انطباق گفتار م

 معلم با فراگیران

گفتار معلم به ميزان کافی 
با سطح فراگيران مناسب 

 بود. 

با اينکه معلم تالش کرد 
خود را با سطح دانش 

آموزان انطباق دهد، اما باز 
الزم است در اين زمينه 
 بيشتر تمرين کند.

معلم بايد سطح دانش 
آموزان را در نظر بگيرد و 

با  سطح گفتار خود را
سطح فراگيران انطباق 

 دهد. 
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ترتیب تدریس 

موضوعات درسی و 

 فعالیت ها

معلم يک طرح درس با 
ساختار خوب تهيه کرده 

 بود.

همه زمان کالس به انجام 
فعاليت هاي کتاب 

اختصا  يافت و بدون 
اينکه به دانش آموزان 

فرصت گفتگو و مشارکت 
 داده شود. 

معلم بهتر است زمان 
تمرين مشخصی براي هر 

بگذارد و الزم است طرح 
درسی قبل از تدريس 
 براي خودش آماده کند.

معلم حقيقتا در گروه  کار گروهی 
بندي فراگيران خيلی عالی 

 عمل کرد. 

به اندازه کافی فعاليت ها 
به صورت گروهی انجام 

 نگرفت. 

معلم بهتر است از برنامه 
درسی مناسب که در آن 
نحوه گروه بندي و 

شارکتی يادگيري م
گنجانده شده باشد، 
 استفاده نمايد. 

معلم نسبتا از بازخورد  بازخورد اصالح
اصالحی مناسبی استفاده 

 می کرد. 

بازخوردهاي معلم غير 
واقعی بود و بيشتر سازنده 

 نبود. 

بهتر بود معلم از 
بازخوردهاي کتبی استفاده 

می کرد چون نحوه 
تدريس بر اساس انجام 
د نه فعاليت هاي کتبی بو

 شفاهی

معلم تا جايی که می  استفاده از زبان اول
توانست از معادل هاي 
فارسی در کالس استفاده 
نکرد و بيشتر به زبان 

انگليسی کلمات را به طور 
 مناسب توضيح می داد. 

متاسفانه معلم بيشتر از 
معادل هاي فارسی 
 استفاده می کرد. 

- 

معلم بر اساس طرح درس  طرح درس 
ريس را رعايت ترتيب تد
 می کرد.

معلم ترتيب انجام فعاليت 
ها را رعايت نمی کرد و 
بدون دليل فعاليتی به 
فعاليتی ديگر رجوع می 

 کرد. 

- 

مديريت کالسی در دست  مدیریت کالسی
معلم بود و فراگيران 

قوانينی که توسط معلم 
اجرا می شد را رعايت می 

 کردند. 

جو کالسی عليرغم اينکه 
ش آموزان برخی از دان

ساکت بودند، زياد مناسب 
 نبود. 

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

 می يابد. 

میزان زمان اختصاص 

یافته به معلم و دانش 

 آموزان

معلم بيشتر وقت کالس را 
به مشارکت دانش آموزان 

 اختصا  می داد. 

ميزان زمان اختصا  
و دانش  يافته به معلم

 آموزان مناسب نبود.

پيشنهاد می شود معلم 
زمان بيشتري به دانش 
آموزان اختصا  می داد 
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تا آنان در کار کالسی 
مشارکت بيشتري داشته 

 باشند. 

جو کالسی مناسب بود و  جو و فضای کالس
معلم از شوخی و سرگرمی 
به اندازه کافی استفاده می 

 کرد. 

معلم رفتار و قيافه زمختی 
 خود گرفته بودبه 

اگر معلم شوخی به 
تدريس خود اضافه می 

کرد، جو کالسی بهبود می 
 يافت

مشارکت دانش آموزان 

 در انجام فعالیت ها 

دانش آموزان مشارکت 
خوبی در انجام فعاليت 
 هاي کالسی داشتند

برخی از دانش آموزان 
ساکت بودند و در انجام 
فعاليت هاي کالسی 
 مشارکت نداشتند. 

- 

تفاده از وسایل کمك اس

 آموزشی

معلم از تصاوير، فلش 
کارت و  وسايل کمک 
آموزشی زيادي استفاده 
می کرد و از تجربه 

شخصی دانش آموزان در 
 تدريس استفاده می کرد. 

تنها وسيله کمک آموزشی 
 در کالس، کتاب بود

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

استفاده از تکنیك های 

 سئوال پرسیدن

معلم معموال از روش 
سئوال هاي مفهومی 

استفاده می کرد و بجاي 
دريافت بله يا خير از دانش 
آموزان جواب هاي مداوم 

 دريافت می کرد. 

معلم پس از سئوال دانش 
آموزان سريع پاسخ را 
 خودش ارائه می داد. 

معلم می توانست با تقسيم 
ت جواب هاي بندي سئواال

بيشتري از دانش آموزان 
 دريافت نمايد.

 

 

 

 

جهت طبقه بندي داده ها، مقوله ها بر اساس سه نوع بازخورد و معيارهاي مشاهده شده رتبه 

 نتايج آن ارائه شده است.  3بندي شدند که در جدول 

 3جدول 

 و پيشنهادات در نظارت همتاي چرخشینتايج داده ها؛ ميزان استفاده از بازخورد تعريف و تمجيد، نقد سازنده 
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تعریف و  رتبه

 تمجید

 فراوانی پیشنهادات فراوانی نقدهای سازنده فراوانی

استفاده بهينه از امکانات سمعی و  10 مهارت معلم 1
 بصري

مديريت زمان، ميزان  8
زمان اختصا  يافته 
به معلم و دانش 
آموز، ارزشيابی 
 تکوينی، کار گروهی،

6 

مديريت  2
سی و کال
 معلمحرکت 

 در کالس

ميزان انطباق گفتار معلم، جو  9
 کالسی

مهارت معلم، ميزان  6
انطباق گفتار معلم با 
فراگيران، بازخورد 
 اصالحی، کار گروهی

5 

ميزان  3
انطباق گفتار 
معلم با 
 فراگيران

استفاده از زبان اول و بازخورد از  8
 همتا

استفاده از وسايل  4
کمک آموزشی، 

از وسايل  استفاده
سمعی و بصري، 
ارائه، خالقيت، 
مديريت کالسی جو 

 کالسی

1 

جو کالسی و  4
ميزان 
مشارکت 
 فراگيران

کارگروهی، برنامه ريزي، مشارکت  7
معلمان، استفاده از وسايل کمک 
آموزشی، ارائه، استفاده از حرکات 

 دست و صورت

3 - - 

مديريت  5
زمان، 
بازخورد 
اصالحی، 
استفاده از 
اول، زبان 

 برنامه ريزي

مهات معلم، مديريت کالسی،  6
مديريت زمان، بازخورد اصالحی، 
ميزان استفاده از اصول و راهنماي 

 تدريس، خالقيت

1 - - 

ارائه و  6
 آموزش

3 - - - - 

 - - - - 2 کارگروهی 7

 

سی ارائه اطالعاتی بيشتري از فراوانی هر يک از معيارهاي مشاهده را بر اساس چک ليست کال 3جدول 

داده است. همانطور که مشخص است، در مقوله تعريف و تمجيد، مهارت معلم، مديريت کالسی و حرکت 



 

267 
 

معلم در کالس، ميزان انطباق گفتار معلم با فراگيران، جو کالسی و ميزان مشارکت فراگيران به  ترتيب 

وط به ميزان استفاده بهينه نقطه نظر از طرف معلمان ناظر بوده است. بيشترين انتقاد مرب 10-9-8-7

نقطه نظر. همچنين ميزان انطباق گفتار معلم، جو  8معلمان از وسايل سمعی و بصري بوده است با 

نقطه نظر، مهات معلم، مديريت  4نقطه نظر، استفاده از زبان اول و بازخورد از همتا با  6کالسی با 

ز اصول و راهنماي تدريس، خالقيت، کالسی، مديريت زمان، بازخورد اصالحی، ميزان استفاده ا

کارگروهی، برنامه ريزي، مشارکت معلمان، استفاده از وسايل کمک آموزشی، ارائه، استفاده از حرکات 

نقطه نظر و مهات معلم، مديريت کالسی، مديريت زمان، بازخورد اصالحی، ميزان  3دست و صورت با 

نقطه نظر به ترتيب بيشترين و کمترين فراوانی را استفاده از اصول و راهنماي تدريس، خالقيت با دو 

داشتند. در خصو  ميزان ارائه پيشنهاد؛ مديريت زمان، ميزان زمان اختصا  يافته به معلم و دانش 

پيشنهاد؛  استفاده از وسايل کمک آموزشی، مهارت معلم، ميزان  6آموز، ارزشيابی تکوينی، کار گروهی با 

پيشنهاد و  استفاده از وسايل سمعی  5ران، بازخورد اصالحی، کار گروهی با انطباق گفتار معلم با فراگي

پيشنهاد به ترتيب بيشترين و کمترين فراوانی  1و بصري، ارائه، خالقيت، مديريت کالسی جو کالسی با 

ت را داشتند. در نمودار زير ميزان استفاده از بازخورد تعريف و تمجيد، نقد سازنده و پيشنهادات در نظار

 همتاي چرخشی نشان داده شده است. 

 

 

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

 %60همانطور که نمودار نشان می دهد، کامنت هاي مربوط به تعريف و تمجيد توسط معلمان ناظر با 

 %20و پيشنهاد با تقريبا  %22چنين مقوله ارائه نقدسازنده با تقريبا بيشترين فراوانی را داشته است. هم

 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 

(. در اين مطالعه تالش گرديد تا نحوه نظارت 2009، 1ی گيرد )آالرکومنظر يک نفر سرگروه انجام م

معلمان توسط همکاران خودشان در يک موسسه آموزشی با استفاده از فراهم نمودن بازخوردهاي سازنده 

(  مورد ارزيابی قرار گيرند. به همين منظور نظارت 2009، 2و از طريق مدل بازخورد ساندويچی )دانيالز

نقاط قوت و تعريف و تمجيد شروع می شد، سپس انتقادات سازنده و پيشنهاد الزم ارائه می شد با ارائه 

و در نهايت با تعريف و تمجيد خاتمه می يافت و اين روند به صورت چرخشی ادامه می يافت. نتايج 

دات نقطه نشان داد معلمان در مقوله تعريف و تمجيد نسبت به دو مقوله ديگر؛ نقدهاي سازنده و پيشنها

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 

(، که در آن معلمان ايرانی در 2016) برخورد نمايند. اين نتيجه به نظر می رسد با نتايج تحقيق ايزدي

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 

، 4؛ اندرسون و رادنسيچ2006، 3؛ گلن2016خليلی،  همتاهاي خود ارزيابی شده اند )به عنوان نمونه،

(. تعريف و تمجيد بيش از اندازه، می تواند راهکاري را در برابر معلمان ناظر قرار دهد تا در البالي 2001

آن به ارائه نقدهاي سازنده بپردازند و همچنين بتوانند پيشنهادهاي الزم را ارائه نمايند. البته تعريف و 

حد هم می تواند مانع قضاوت صحيح و درست باشد. بعالوه، ميزان استفاده از استراتژي  تمجيد بيش از

تعريف و تمجيد زياد، احتماال به علت رابطه صميمانه و دوستانه ناظران با همکاران خود بوده است. به 

لمات همين منظور حتی نقد هاي سازنده و پيشنهادات معلمان ناظر به همراه استفاده از جمالت و ک

ظريف بوده است. به عنوان مثال در يکی از نقدهاي سازنده، يکی از ناظران معلم به همکار خود اين 

با وجود اينکه معلم تالش می کرد تا سطح تدريس خود را با فراگيران انطباق بدهد، چنين می گويد؛ 

کرد تا همه فراگيران در کار اما او به تمرين بيشتري در اين زمينه نياز دارد. يا اينکه معلم خيلی تالش 

 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 

توجه به جمع بندي مصاحبه هاي معلمان  پيشنهاد توسط خود معلمان بسيار مفيد و موثر بوده است. با

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  



 

269 
 

ه نظرات به صورت تعريف و تمجيد، نقدسازنده و ليست مشاهده کالسی و بر اساس مدل ارائه نقط

پيشنهاد انجام می گيرد، کمک شايانی بنمايد. نتايج اين پژوهش، همچنين می تواند مديران و 

سياستگذاران آموزشی را در خصو  نظارت و ارزيابی معلمان از طريق ارائه بازخورد توسط همکاران 

طالعه در سطح وسيع تري توسط معلمان در مدارس اجرا يک موسسه آگاه نمايد. اميد است نتايج اين م

 گردد.   
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 ش.(1298و  1297های نه کنفرانس در اصول تعلیمات عملی از عیسی صدیق )در سال

 1مهرداد فردیار

 چکیده:

ش معلمان ي درسی، آموزهاکتاببا افزايش تعداد مدارس جديد در دوره قاجار، موضوعاتی نظير تاليف 

طحی از معلومات ، و با توجه به کمبود معلم داشتن سواد، اخالق و سشد برخوردارو ... از اهميت بيشتري 

س ی خود تدريذوق و تجربه شخص اساس بربراي معلم شدن کافی بود و بيشتر معلمان اين مدارس 

ها در زمينه هاي پراکنده، موقت و غير منسجم توسط افراد و بعضی از انجمنکردند. هرچند تالشمی

 آموزش معلمان صورت پذيرفت.

ميرزا احمد « دارالمعلمين مرکزي»ش. و مدت زمان کمی بعد از تاسيس  1297در اواخر سال 

بازرسان  ي اوليه معلمان براي تدريس وسازدهآمانصيرالدوله)احمد بدر( وزير معارف با درک ضرورت 

رايه ا. مجموعه مطالب کردهايی توسط آقاي عيسی صديق برگزار مدارس )مفتشان(، مجموعه سخنرانی

، ظم و معلمالتحصيل مدرسه علوم سياسی و نافارغشده در اين نه سخنرانی با تالش شخصی به نام جواد 

ريق طبا تاييد سخنران، به شيوه چاپ سربی منتشر و از ، مکتوب و مدرسه متوسطه دولتی کماليه

است. شدهعيتوزی سعادت در شهر تهران فروشکتاب  

آموزش  وبا توجه به کمبود مدارک و اسناد در زمينه تاريخ آموزش و پرورش مدارس جديد در ايران 

 ازاست. زيرا  برخوردارمدارس ابتدايی و نيز بيان شيوه آموزش زبان فارسی اين کتابچه از اهميت زيادي 

بسياري از اصول  اي ما را با جزيياتاز آن دوره است که به زبان ساده و محاوره مستندات باقيمانده جمله

درسه و مفاهيمی نظير: م هاآنروي معلمان و نحوه غلبه بر تعليمات عملی، مشکالت و موانع پيش

زش ی کتاب درسی خوب، درس خوب، آموسيتدر مواد ابتدايی، تفاوت مدارس شهري و مدارس دهاتی،

 سازد که تاکنون مورد توجه محققين و پژوهشگران قرار نگرفته بود.معلمان و ... آشنا می

 کلمات کلیدی: عیسی صدیق، مدارس جدید، قاجار، دارالمعلمین و آموزش معلم.

 مقدمه:

 يپداگوژتعليمات عملی يا  کتاب نه کنفرانس در اصول»اي از هنگامی که براي نخستين بار با نسخه

تاليف آقاي عيسی صديق « اي(صفحه 4اي و غلط نامه صفحه 16)به صورت اوراق برش نخورده کيپرات

هايی( از اين کتاب در مدت يک را مشاهده و مطالعه کردم، بسيار متعجب شدم که چرا نسخه)يا نسخه

ها با چه داليل و اهدافی و خنرانیقرن حتی به مرحله برش و جلدسازي نرسيده است؟ اين مجموعه س

                                                            
  fardyar@gmail.com  - دانشآموخته کارشناسی ارشد مهندسی صنايع، دانشگاه تربيت مدرس، پست الکترونيک:1

mailto:fardyar@gmail.com
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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.

ي اي است که در حوزههاي پژوهشی عمدهتيکی از فعالي 1نگاري تعليم و تربيتبررسی تاريخ تعليم و تربيت يا تاريخ

ي فلسفه تعليم نگاري در رشتهطورکلی، متخصصين تاريخبه گيرد.علوم تربيتی به عناوين مختلفی صورت می

هاي روشنفکري، سياسی و و تربيت، تاريخ فلسفه آموزش و پرورش کشورها را جدا از تحوالت و جنبش

نگارند.)شعبانی ورکی و محمدي هايی میريخ را در چنين زمينهاجتماعی ندانسته و بنابراين، اين تا

تواند راهگشاي مناسبی براي وضعيت کنونی و جا که شناخت تاريخ میاز آن(21،   1387چابکی، 

تواند براي رسيدن به وضعيت مطلوب قابل استفاده آينده باشد، سير تحوالت اين حوزه در کشورمان می

 باشد.

ران مدرن نظام آموزشی و ساختن اي»نظير:و مراجع جوهاي به عمل آمده در منابع بر اساس نتايج جست

، («1377 )قلسمی پويا، روانشيپ و انيانب ،هياراجق دوره در ديدج دارسمکتاب »، («1396)مناشري، 

 و ميتعل هفلسف خيتار»، («1387)آقازاده، رانيا در معلم تيترب نظام تحوالت ريس بر یليتحل ینگاه»

در مورد  و ...  به مطالب ارزشمند اين کتاب« (1387، )شعبانی ورکی و محمدي چابکیرانيا در تيترب

قاي عيسی آبايدهاي نظام آموزشی در اواخر دوره قاجار اشاره نشده است، ضمناً بيان سوابق تحصيلی 

ال سيران در حدود  و و نيز وضيعت آموزش و پرورش کشور ا صديق قبل از برگزاري اين کنفرانس

زش و پردازم، تا  تصوير بهتري از وضيعت آموه.ش در اين خصو  به بازنويسی متن کتاب می 1297

ن ترسيم ه.ش و مقارن با سال تاسيس دارالمعلمين مرکزي تهران براي خوانندگا 1297پرورش در سال 

 شود. 

دارالمعلمين  ور عيسی صديق ديپلمه ازبنابر اطالعات مندرج بر روي جلد اين کتاب، سخنران آقاي پروفس

لم سابق دارالفنون التحصيل از دارالفنون عالی پاريس، معفرانسه، ناظم و معلم سابق برتراند فرانسه، فارغ

بيان  انها بنا به گفته خودشايشان در اين مجموعه سخنرانی یاصلمقصود  کمبريج)انگلستان( است و

خته شده و در واقع اين اثر از نخستين آثار شنا ستنيجايز ن براي معلمي ندانستنشکه  است کاتین

 شود.ايشان براي آماده سازي معلمان براي تدريس محسوب می

 (ه.ش :1273-1357عیسی صدیق)

                                                            
1- Historiography of education  
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( در 2و  1)تصاوير  معاصر تاريخ فرهنگ تاثيرگذار فرهنگیمشاهير و رجال يکی از آقاي عيسی صديق 

( و دارالفنون در شهر تهران تحصيل کرده 3)تصوير  1دب، کماليها ن،دينی سيد نصرالدي معلومدارس 

 سال هيژانو در شد و از طرف دولت براي تحصيل به اروپا اعزامه.ش  1290است و در شهريور سال 

 شد.  يآموزگار یعال نامهيگواه ه.ش( موفق به دريافت 7/10/1292م.) 1914

بازگشت محصالن  وسايل دولتنامناسب ايران، لی ما يتوضعبه  با توجه ]اول[در گيرودار جنگ جهانی

در  تار ايرانالسلطنه وزير مخصديق به راهنمايی و در حمايت صمد خان ممتاز. اما فراهم آورد کشوربه 

از راه  به تحصيل پرداخت و مخارج خويش را در رشته رياضی پاريس در دانشکده علومو  پاريس ماند

ضيات به اخذ گواهينامه رياه.ش(  1295م. ) 1916در ماه ژوئن سال  کرد.مين میاتدريس خصوصی ت

و ضمن  لندن سفر کرد. از پاريس بهم.  1916دانشگاه پاريس نايل آمد و در اوايل ژوئيه سال  از عالی

ي ميالد1917ماه اکتبر سال  اواخر در زبان فارسی پرداخت. تدريس تحصيل در مدرسه پمبرگ به

و  نويسی کرد.و براي تحصيل رياضيات عالی در دانشگاه پاريس نام به فرانسه بازگشت ،ه.ش( 1296)

 سانس، پس از موفقيت در امتحانات درجه ليه.ش( 5/4/1297م. ) 1918 روز بيست و ششم ژوئن سال

ران اي الوزرايالدوله رئيسدر آن زمان وثوق .وارد تهران شد ،ه.ش 1297گرفت. و در هفته اول آذر سال 

 داد تا کار دستور مستظرفه، وزير معارف اوقاف و صنايع الدوله بدر،وي به ميرزا احمد خان نصير بود.

ميق و عو پس از اينکه تحصيالت  حضور پذيرفت، بدر وي را به مناسبی به عيسی صديق واگذار کند.

متوسطه و  مدارس و او را با حقوق ماهانه هشتاد تومان به سمت منشی مخص سزاواريش را دريافت،

ل بيستم قوس سا.)کماليه و شريعت(به خدمت گرفت سيروس، ثروت، علميه، مدرسه سياسی، (عالی

 بر یمبن( يعنی با توجه به اعالن دارالمعلمين مرکزي، 48-50، صص 1353)يغمايی ،  (ه.ش 1297

 (4.ش()تصوير ه 8/9/1297ه.ش) 1297در روز هشتم قوس سال  آزمون قيطر از انيمتقاض رشيپذ

 اندروز پس از برگزاري آزمون بکارگيري شده 12ايشان احتماالً 

 

                                                            
 - مدرسه کماليه در جمادياالول 1317 ه.ق در محله سيدنصرالدين، به شرکت حاج ميرزا يحی دولت آبادي و مرتضی 1

،   1ج1370هاي دربار تاسيس و مديريت آن به مرتضی خان سپرده شد. )محبوبی اردکانی، خان کماليه از پيشخدمت

( 536،   1383؛ شهيدي مازندرانی، 306،  1377قاسمی پويا، 1؛391  
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)موسسه مطالعات تاريخ معاصر  از جمله آقاي عيسی صديق. بين تعدادي از رجال فرهنگی ايران در تاگور -1تصوير

 (ع172 1050شماره آرشيو:  ايران،

 

 (ینيحس دجواديسآقاي : ويآرش از)  زيتبر در اريشهر استاد با قيصد یسيعآقاي دکتر  داريد-2تصوير

 

 )موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، ق.1320جمعی از معلمان و محصالن مدرسه کماليه تهران در سال  -3تصوير

 (ع1 3433شماره آرشيو: 
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معاصر ايران،  پذيرش متقاضيان از طريق آزمون)موسسه مطالعات تاريخاعالميه دارالمعلمين مرکزي مبنی بر  -4تصوير

 الف( 256 -10 شماره آرشيو عکس:

 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 

پيوسته  ها تعليم ابتدايی است زيرا که اين مساله به تحقيقترين آنامروزي  چند درجه دارد که مهم

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. 

داشته است. در قرن نوزدهم ولی ]معناي[ تعليمات ابتدايی براي اقوام و ازمنه مختلف مصداق مختلفی 

اي از ممالک غرب ايجاد شد، غرن از تعليمات ميالدي که فکر تعليمات ابتدايی اجباري در ميان عده

دانستند. يعنی خواندن و نوشتن و حساب کردن، ولی امروز در ممالک مترقی منظور ابتدايی را سواد می

براي اينست که طريق زندگانی کردن را به اطفال  از تعليمات ابتدايی چيز ديگري است. تعليمات ابتدايی

ها را اعضاي مفيد جامعه بار آورند. در اين ها مخمر سازند و آنبياموزند. ملکات فاضله را در نهاد آن

صورت بديهی است که خواندن و نوشتن و حساب کردن فقط جزيی کوچکی است از تعليمات 

 ( 561-563، صص 1312ابتدايی.)صديق، 

اي به ارث رسيده که باعث عدم توجه کافی نه در ايران و ممالک قديمی از روزگاران پيش عقيدهمتاسفا

ات و هرگونه خصيصه روحی من عقيده هرکس با هر قدر معلوآعامه به تربيت معلم شده است. به موجب 

پس از تشکيل حکومت مشروطه بهر امري  (314،   1352.)صديق، وطن شود يتواند معلم ابنامی

اي بيش از تعليمات ابتدايی اهميت بيش از معارف معطوف شده و در وزارت معارف نيز بهر رشته

هيچ نهادي براي تربيت معلمان مدارس ابتدايی وجود نداشت. اين (و 562،   1312اند.)صديق، داده

رورت توانست بخواند و بنويسد قادر به تدريس است باعث شد تا ضواقعيت که در گذشته هرکس که می

بايد  دولت و مجلس (152-153، صص 1397صديق، )موزشی معنادار مورد غفلت قرار بگيرد.آيک نظام 

يد و هنگامی که کشور آموزش خوب جوانان تنها از عهده معلمان خوب بر میآبه اين باور برسند که 

صديق، ) اد.موزش خواهد دآحقيقت اين جمالت را تشخيص دهد؛ باالترين شان و افتخار را به تخصص 

1397  ، 155) 

مين معلمين در کشور و ايجاد اضرورت ت و پسرانه، دخترانه تعداد روزافزون مدارس ابتدايیافزايش 

 (48،   1378)يزدانی، . نمود پديدار مرکزي در داخل کشور را براي تربيت معلم بيش از پيش

 ه.ش: 1297دارالمعلمین و وضیعت آموزش و پرورش در سال 

اولين بار است که دولت  رهنگ بايد شمرد؛فرا مبدا تحول و دوره جديد در ه.ش[ 1230ه.ق ]1268سال 

تعليم و تربيت قايل شده است. البته اقدام عباس ميرزا و ميرزا عيسی قايم  زمينهخود مسوليتی در  براي

ولی دامنه و دوام  مقام و محمدشاه به اروپا نشانه احساس مسوليت دولت در امر تعليم و تربيت بود

 (587،   1332.)صديق، نداشت و بالتعقيب ماند
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بخش  ه.ش( در 07/01/1294ه.ق) 1333االول جمادي 12مصوب  رالدولهيمش يآقا نهيکاب پروگرام در

مجلس  مرکز پژوهشهاي اشاره شده است.) دارالمعلمات و نيدارالمعلم سيتاس، ماده اول به معارف

 شوند.ها عملی نمی( اما اين ايده"رالدولهيمش يآقا نهيکاب گرامپرو"، شوراي اسالمی ايران

پس از  و الدوله؛ وزارت فرهنگ به نصيرالدوله)احمد بدر(سپرده شددولت وثوقدر  ه.ش 1297 سال در 

(شوراي معارف رسماً تشکيل گرديد 27/7/1297ه.ق)مطابق با  1337محرم  13در تاريخ  برقراري امنيت

، صص 1377ش. تصميمات مهمی در حوزه فرهنگ اتخاذ کردند.)قاسمی پويا،  1298 و تا فروردين سال

بيشتر ه.ش  1297. سال اقدام کرددولت نسبت به تاسيس دارالمعلمين مرکزي  ( همچنين258-257

موزگار در داخل مملکت اقدام آبه تربيت  از اين حيث مهم است که دولت براي نخستين بار رسماً

قاي آبه رياست  1دارالمعلمين مرکزي 1297دي  27 تاريخ در( 597-598صص ، 1332.)صديق، کرد

 (5،   1337.)صديق، ابوالحسن فروغی با دو شعبه تاسيس شد. شعبه ابتدايی و شعبه عالی

کی يدارالمعلمين مرکزي در خيابان نادري اول کوچه نوبهار تاسيس شد که فقط دو کالس داشت: 

ر آن يی بود که دهاهاي ابتدايی و عالی کالسلی. مقصود از کالسکالس ابتدايی و ديگري کالس عا

ن به شد و بعدها دارالمعلميها تدريس میدروسی براي تربيت معلمين مدارس ابتدايی و دبيرستان

ميمه الملک منتقل شد.دارالمعلمين دبستانی ضساختمان شرکت فرهنگ واقع در تخت زمرد کوچه سهم

ی آماده پرداختند و خود را براي معلممعلمين خود در آنجا به تدريس میداشت که محصلين تحت نظر 

 (416-417، صص 1، ج1370ساختند.)محبوبی اردکانی، می

ايپکيان ]کاسپار[   اداره بازرسی به رياست ستاسيه.ش  1297يکی از کارهاي تازه وزارت فرهنگ در 

، منتها وظيفه اداره تفتيش وجود داشت قبالًبود که من هم به همکاري با وي انتخاب شده بودم. البته 

اش حل و فصل مشاجرات مدارس ملی )و بيشتر درخصو  آمار معلمين و دانش آموزان و رسيدگی اصلی

بازرسان جوان و فرنگ ديده موظف  جديد بود.کلی ه اما اداره تفتيش جديد ببه حضور و غياب و ...( 

موزش و پروش اصالح کنند. بازرسی مدارس متوسطه و آ بودند طرز تعليم معلمين را طبق اصول جديد

اي يک روز به آنجا هامدرسه متوسطه علميه بود. هفته. يکی از آنعاليه به عهده من واگذار شده بود

دادم و نقايص و نشستم و به درس گوش میشدم و بر نيمکت آخر میرفتم و به کالس ها داخل میمی

کردم و پس از پايان درس و خروج شاگردان از کالس آن ها داشت میمعايبی که به نظم می رسيد ياد

رفتم و نمودم. هفته بعد سر همان درس میها را پيشنهاد میکردم و راه اصالح آنرا خاطر نشان می

کردم اجازه دهد درس را به جاي او بدهم. البته چنانچه تذکرات من عملی نشده بود از معلم خواهش می

                                                            
 - در منابع اختالف اندکی در خصو  تاريخ تاسيس دارالمعلمين در منابع مختلف يعنی سال 1298 يا اواخر سال 1

  شود.ه.ش مشاهده می 1297
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کردند از جويان سعی میآمد و حسودان و فتنهنظر بعضی از معلمين سالخورده گران می اين طرزکار به

 کردند. اين موضوع استفاده کنند و معلمين ارشد را تحريک می

گشت و فقط خونسردي و شد و مشاجره و جنجال برپا میها موثر واقع میبعضی اوقات دسايس آن

گرديد. در نتيجه اين نوع بازرسی معلوم شد که اکثر مده میبردباري و فداکاري مانع فتنه و فساد ع

ها بيشتر به سن و لباس و عمامه و صالحيت آموزگاران تهران سواد کافی ندارند و در موقع استخدام آن

اخالقی آن ها توجه شده تا به معلومات. به پيشنهاد اداره تفتيش امتحانی از آموزگاران از زبان فارسی و 

هاي شبانه براي آنها مل اصلی( انجام گرفت و نتيجه وحشتناک بود. لذا قرار شد کالسحساب)چهار ع

ها ياد دهد و پس از اتمام تاسيس شود که فارسی و حساب و اصول ساده و عملی آموزش را به آن

ها مجدداً از معلمين امتحان شود. کسانی که در اين امتحان دوم از عهده برنيامدند از خدمت کالس

اي بازرس به معناي جديد هاي مذکور وزارت فرهنگ مصم شد عدهمی معاف شدند. مقارن با کالسمعل

هاي دارالفنون استخدام کرد که در التحصيلاين کلمه براي مدارس تربيت کند و دوازده نفر از فارغ

هايی که یهاي تعليم و تربيت حضور يافتند و تحت نظر بازرسان رسمی به کار پرداختند. سخنرانکالس

من براي معلمين و بازرسان کردم وزرات فرهنگ طبع و تحت عنوان )نه کنفرانس در اصول تعليم عملی( 

، صص 1337ش.)صديق،  1297منتشر و توزيع کرد. اين بود مختصر وضع فرهنگ تهران در اواخر سال 

8-6) 

زاري نه سخنرانی مطالب فوق ضرورت اقدام فوري و عملی در خصو  آموزش معلمين از طريق برگ

سازد. زيرا با توجه به توسط آقاي عيسی صديق و سپس توزيع اين کتابچه را بيش از پيش آشکار می

آموزگاري حداقل مدت دوره تحصيل براي دوره  انيمتقاض رشيپذ بر یمبناعالن دارالمعلمين مرکزي، 

نفرانس به دنبال انتقال مطالب ابتدايی سه سال است. بنابراين وزارت معارف با استفاده از برگزاري ک

 اوليه به شرکت کنندگان بوده است.

 «: نه کنفرانس در اصول تعلیمات عملی» کتاب

 يپداگوژ اي یعمل ماتيتعل اصول در کنفرانس نه»نام اين کتاب با ابعاد جيبی در صفحه عنوان آن 

المت ][ براي اصالح صفحه منتشر و از ع 161ذکر شده است. و به شيوه چاپ سربی و در « کيپرات

ها و از عالمت}{براي نشان دادن شماره صفحه در متن اصلی کتاب استفاده لغات و تصحيح افتادگی

شده است و تصحيح نامه چاپی همراه نسخه اصلی کتاب نيز در متن بازنويسی اعمال شده است. الزم 

تبديل و فهرست آن نيز حذف الخط امروزي المقدور به رسمالخط اين کتاب حتیبه ذکر است که رسم

 شده است. 
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التحصيل مدرسه علوم فارغمجموعه مطالب ارايه شده در اين نه سخنرانی با تالش شخصی به نام جواد 

است، که موفق به شناسايی ايشان مکتوب شده مدرسه متوسطه دولتی کماليه، سياسی و ناظم و معلم

 .1امنشده

 برخی از مطالب جالب این کتاب:

 {3} ابتدايی مدارس 

 {26لزوم مطالعه معلم} 

 بودن زياد { و 32}ی شده باشدپاچ فو ظري نگد قشيباهاي کتاب خوب: يکی از ويژگی 

 {.33، متناسب بودن تصاوير با متن }تصاوير

 {34}م و شاگرد کتاب را در کالس بکار برند؟علبايد م چطور 

 {.56درس} سياه در کالسجاي تخته 

   {.63}ب براي کتابخانه مدارسمناس هايکتابپيشنهاد 

   در  ومقدار چيزي است که انسان محتاج است بداند  آنمفهوم سواد در اصل حاضر، تدريس

 .{69}دنتواند ندااين قرن نمی

  {82معايب تنبيه جسمانی.} 

 {.86}خانواده رابطه بين مدرسه و 

 {88وسايل رابطه بين خانه و مدرسه.} 

  { و ...90دفتر مکاتبات} يدفوا 

 [کتاب متن]

 مقدمه

وزير علوم و  الدولهرينصاالمر حضرت اشرف آقاي اين رساله صورت نه جلسه کنفرانسی است که حسب

 ترين فصول اصول تعليمات عملی در سالون]سالن[آقاي پرفسور عيسی خان راجع به مهم توسطبهمعارف 

آقاي ميرزا جواد  واسطهبهو  شدههداددارالفنون براي روسا و معلمين مدارس و مفتشين افتخاري طهران 

که يکی از  5التحصيل مدرسه علوم سياسی و ناظم و معلم مدرسه متوسطه دولتی نمره خان فارغ

از طرف وزارت معارف به  هاآنبود مفاد  الزمگرديده]است[. چون  ضبطيادداشت  طوربهمستمعين بوده 

                                                            
 -ممکن است اين شخص آقاي جواد عامري فارغالتحصيل مدرسه علوم سياسی باشد.اما فعالً داليل و يا مستنداتی 1

قبول يا رد اين احتمال ندارم. براي  
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ضميمه در سه نمره از مجله اصول تعليمات  طوربهروسا و معلمين مدارس ساير اياالت نيز ابالغ شود 

 طبع و منتشر گرديد.

 الرحمن الرحيم اهللبسم

 کنفرانس اول

 [11/12/1297]1297حوت  11

 الدولهرينصقبل از اينکه آقاي پرفسور عيسی خان شروع به کنفرانس نمايند، بندگان حضرت اشرف آقاي 

راجع به اهميت اصول تعليمات و لزوم فوري آن ايراد  العالی نطق بليغیوزير معارف پرور دامت شوکته

لرمودند]فرمودند[ سپس آقاي پرفسور را خدمت آقايان حضار محترم معرفی فرموده، اجازه دادند که 

 شروع نمايند:

العالی خاطر مبارک آقايان دامت عظمته الدولهرينصپس از اظهار تشکر از بندگان حضرت اشرف آقاي 

 که اصول تعليمات علمی مبنی بر دو اساس است داردیممحترم را مستحضر 

 تجربه-1

 علم به احوال روح-2

چون تدريس علم به احوال روح اقالً يک سال وقت الزم دارد و عجالتاً وجود يک عده معلمينی که اصول 

 نظرصرفبراي مدارس ابتدايی الزم است از علم به احوال روح  تيفوربهتعليمات عملی را دارا باشند 

مقصود ما از مدرسه ابتدایی {قبل از شروع به بيان اصول تعليمات عملی بايد بدانيم 2.}ميينمایم

 چیست و چه باید تدریس نماییم و برای چه مقاصدی؟

 مقصود ما از مدارس ابتدايی ممکن است سه چيز باشد:

نظر  با خودمحيط  طفل به اجسام کهيطوربهترقی دادن قواي عاقله و متفکره و روحيه اطفال -1

. اما ننديبیمي نگاه کند. مثالً يک نفر عالم و يک نفر جاهل هر دو اين جرلغ ]جرقه[ الکتريک را تریعال

 .دينمایمدومی فقط نوري مشاهده  کهیدرصورتاولی کامالً از ترتيب روشنايی و توليد آن اطالع دارد، 

 اج است.محت بدان یزندگانآموختن کسب معاش و حرفه که در -2

تزيين دماغ و گاه و تجمل و تفنن ممکن است دماغ و کله را مانند طاالري تصور کرد و تحصيالت -3

 ابتدايی را مانند اشيا خارجی که آن را زينت دهند.
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ي هاحرفهمتاسفانه در مملکت ايران فقط به مقصود سيم پرداخته و از ترقی دادن قواي روحيه و آموختن 

 .براي نيل به مقصود اول بايد:ميانموده مختلفه به اطفال صرف

]سال[ است( و مدت توقف او 12و  7کم تدريس نمود: زيرا که سن شاگرد)در مدرسه ابتدايی مابين -1

در مدرسه و قوه و استعدادش کم است. اگر زياد تدريس شود طفل از تحصيل بيزار شده و قواي عامله 

 {3}شوندیماش خفه و خسته 

 ملی باشد.تدریس باید ع -2

منتظر است که او در آتيه داراي يک نوع زندگانی فعال و  آوردیمزيرا ولی طفل که او را به مدرسه 

 ی بوده باشد.باسعادت

 تدریس باید موافق زندگانی آتیه محتملی اطفان]اطفال[ باشد. -3

اولياي شاگردان  مثالً تدريس در مدرسه شهري با مدرسه دهاتی بايد فرق داشته باشد، به اين معنی که

مقدمات اين  هاآنمدارس ابتدايی اغلب بقال يا عطار يا نجار و يا آهنگر و غيره هستند پس بايد به اوالد 

چون محتمل  متوسطهنوع مشاغل را تعليم کرد که در موقع عمل عاري بناشندم]نباشند[.و در مدارس 

 به آن فنون را آموخت. راجعقدمات است که شاگردان بعدها طبيب يا مهندس يا معلم شوند، بايد م

مقدمات  هاآنباالخره چون شاگردان مدارس دهات محتمل است که فالح يا زارع يا شبان شوند بايد به 

 چرانی تعليم نمود.فالحت و زراعت و گله

 باشند شدهانتخابمواد تدریسیه باید خوب  -4

طفل شود. به عبارت اخري بايد مواد سبب تاديب و تهذيب  توانندیمکه در آن صورت تعليم  رايز

طفل پس از خروج از مدرسه در تمام عمرش بتواند به  کهيطوربهتدريسيه کم ولی فهميده شده باشد. 

 خود تعليم دهد.

 ليتحص به را هاآنخالصه تدريس بايد طوري باشد که قواي جسمانی و روحانی اطفال را خفه ننموده و 

و ايرانی بدهد. مقصود عمده از اين  homme آدميه مملکت تشکيل {راغب نمايد که براي آت4}علم

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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که بدان وسيله نائل به حقيقتی  دهدیممتد عبارت است از نظم و ترتيب که انسان در افکار و اعمال خود 

 داشتن متد هاآن دربرداشتنگردد و يا کاري را انجام دهد.اولين شرط دارا بودن معلومات کافيه و 

 است.

. اين لغت خيلی معمول به علماي علم پداگژي دهدیممتد مراحلی که بايد در شاهراه علم پيمود، نشان 

 حقيقی و معناي مجازي. است و داراي دو معنی عمده است: معناي

آن يک نفر عالم از روي تفحص و  موجببهو آن عبارت است از قواعدي که  اما معنای حقیقی آن، -1

 .ندينمایمتجسس حقيقتی را کشف 

 .شودیمقسمت منقسم  بدو همآن، معنای مجازی آن-2

 .دهندیمطرز عمومی که به تدريس -1

 {5وضوع بحث ما معناي مجازي متد است.}طرز تدريس يک ماده مخصوصی]مخصو [. م-2

 قبالً دو کلمه در باب معناي حقيقی آن عرن کنم:

که يکی از فيلسوفان بزرگ قرن هفدهم فرانسه است در کتاب خود موسوم به نطق راجع به متد  دکارت

 :دينمایمتفحصی را شرح داده و شرايط چهارگانه آن را بدين طريق بيان 

 شک -1

 قواعد تجزيه-2

 قواعد ترکيب-3

که در طهران آب در  مينيبیمی است. مانند اينکه کلبهيی جزيا از  همآنقوانين تفحص و کشف، -4

. همين را نيز در ]شهرهاي[ ديآیمدرجه حرارت به جوش  100سانتيمطر]سانتی متر[ رييق و  76فشار 

 76که آب در فشار  ميآوریم دست به. از اينجا قاعده کلی ميينمایم مشاهدهپکن و پاريس و غيره 

ی جزئ. و يا از کلی به ديآیمدرجه حرارت به جوش  100سانتيمطر]سانتی متر جيوه[ و در درجه 

که در  ميينمایماقصر فاصله مابين دو نقطه، خط مستقيم است. از اينجا استنباط  مييگویم نکهيامثل

در فيزيک و طبيعيات و نوع دوم در هر مثلث هر ضلع اقصر است از مجموع دو ضلع ديگر. نوع اول 

 .شودیمرياضيات و دستور استعمال 

 معنای مجازی متد
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 طوربهعرن کردم معناي مجازي متد عبارت است از اشکال و صور عمومی تدريس و يا  کهچنان

متد  بردیم{باالخره روشی که معلم براي تدريس اطفال بکار 6خصوصی طرز تدريس يک ماده}

 نامند. تدریسی

متد تشريحی و متد  درآوردرا ممکن است در تحت سه قسم عمده  هاآناقسام متد تدريسی بسيار و 

 سقراط و متد مختلط.

 متد تشریحی -1

اعم  دينمایمو آن عبارت از اين است که در موقع تدريس معلم بدون معاونت شاگردان مطلب را بيان 

نکند. در اين قسم از تدريس شاگرد در کمال سکوت از اينکه در روي تخته مطالب خود را ثابت بکند يا 

 اين متد داراي دو فايده است: دهدیمو آرامی به بيانات معلم گوش 

 اين ترتيب سبب سهولت کار معلم است. آنکه-1

پيش رفته و مواد پروگرام زود  سرعتبهآنکه در صورت استعمال اين متد تدريسيه خيلی -2

 .شودیمتمام 

 و اما معایب آن

ها نسبتاً بيشتر است بايد استعمال شود. مانند شاگردان آنکه اين متد درباره شاگردانی که سن آن-1

 پنجم و ششم مدارس متوسطه يا دارالفنون. 

اگر در بازه اطفال خردسال بکار برده شود عالوه بر آنکه بعضی از شاگردان در موقع بيان  کهیدرصورت

نمايند، بعضی ديگر اتصاالً به ساعت نگاه کرده، و اظهار کسالت میها چرت زده ، بعضیرفتهخوابمعلم 

جهت {7... جهت عمده آن چيست؟} تراشندیمو بعضی ديگر با چاقو کنار تخته را  اندحيتفرمنتظر زنگ 

 .گذارداندازد و شاگردان را غير عامل میعمده آن اين است که اين متد قواي اطفال را بکار نمی

دريس معلم طوري بوده باشد که قواي شاگردان در آن ضمن بکار افتاده و مجذوب پس بايد وضع ت 

بنابراين معلم بايد قواي طفل را در موقع درس تحريک  .معلم شده و از خردي عادت به کنجکاوي نمايند

 کرده يک نوع هيجانی در او توليد نمايد.

ها صدا و آنمطالب نکرده کالس بیفهم اطفال دقت در  ،زندلم فقط حرف میمع چوي]چون[ آنگه -2

 باشند.مغموم و مرده می
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ه با اين ترتيب قواي طفل ترقی نکرده و بعد از خروج از مدرسه قواي روحانی او چون بخودي گآن -3

 نمايند. عادت به تنبلی می ،خود کار نکرده

 مفهومه. غير ههمبلومات معشود از ماش مملو میحافظهه آنگ -4

ود: براي فهم قواي حاکمه و غيره علم بت نخواهد يهاعيه و بدترمه و قوه اخکاراي قوه حاه طفل دگنآ -5

با وجود معايب مزبوره در بعضی از  ام.عرن کرده چنان که در مقدمه قبالً .احوال روح الزم استبه 

ان بايد با االمکولی براي رفع معايب آن حتی .يميوي نماپيرناچاريم که اين متد را يخ دروس مانند تار

د تشريحی که بيان کردم دوم تاالن عرن کردم متد بر سه قسم است اول م. متدهاي ديگر مخلوط نمود

 {8.}اطقرد ستم

 متد سقراط -2

چون اول دفعه اين متد را سقراط استعمال نمود به اين سبب متد سقراط ناميدند. در اين نوع متد معلم 

ها ن را به مقصود خود هدايت نموده و نتيجه را به کمک آنتواند شاگرداواسطه سواالت معينه میبه

معلوم نمايد.پيروي اين متد اشکال زياد دارد براي آنکه سواالت بايد طوري باشد که شاگرد به نتيجه 

بخواهيم طفلی را نشان بدهيم که از مدرسه کماليه برود  نکهيامثلرسيده و به مقصود معلم پی ببرد. 

خيابان -خيابان جباخانه-چهار سوق کوچک-عباس آباد -دروازه نو -ييم)پاي قايقگومدرسه ثروت و می

کوچه حاجی باقر( سواالت هم بعينه بايد مانند نشانی فوق طوري باشد  -الله زار-خيابان توپخانه-ناصريه

 ها از این قرار است:این متد لوازم متعدده دارد که عمده آنکه شاگرد به نتيجه برسد.

 باشد. شدههيتهاالت بايد قبالً با دقت درس و سو-1

 آنکه مابين سواالت رابطه باشد.-2

 شده باشد و اال چطور ممکن است تمام سواالت را حاضر کرد.بينیها پيشآنکه جواب-3

 {9در ضمن سواالت مطلب اصلی فراموش نشده و از بين نرود}-4

ولی اگر استعمال ، خوردن بهم( لينپسيدي) ]اتاق[معلم بايد اقتدار داشته باشد که نظم اوطاق -5

 .دارد شماریب ديفوااشکال زياد دارد در عون نيز  دمتاين 

 این متد دیفوا

 .در صورت استعمال اين متد درس براي طفل مانند تفريحی خواهد بود -1
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ل در نشانی قب کهچنانمايل است که نتيجه را بفهمد  ،دانده چون شاگرد مقصود معلم را نمیگنآ -2

 .ودشیبيند و خوشحال مو چيزهاي تازه می دهيرستازههاي کوچهبه طفل در حين رفتن 

 .شوداليت طفل میعب فسب -3

 .خواهند جواب خوب بدهندبراي آنکه می ،کنددقت طفل را زياد می -4

 .شودسبب تحريک قواي ظاهري و باطنی اطفال می -5

 .مايدنطفل را داراي ذوق و شوق مفرطی می -6

 .شودنوع شخصيتی می کند داراي يکلم را معاونت میمعهاي خود جواب واسطهبهچون شاگرد  -7

 .ن باشداد ديگربشود که خود او هم شخصی است و نبايد عيعنی طفل ملتفت می

ی( در مقدمه ترجمه کتاب يخ)کاشف حروف منرولينسبرادر سر هنري  1جورج رولينسنپرفسور 

ها گويد که ايرانیدر آخر می ،کندها بيان میاز ايرانی بسياريمحسنات  هآنک زس اپ ]هردوت[2ردته

 وضع ]بندگی[گیدهکه اين بن عمدهت هج .تندسالعاده بنده هود فوقخ فسالطين و اشراه ب نسبت

ت فوق داراي دو ناحسم وجود باو مدارس ابتدايی اين متد {10}در مکاتب .ت ما استيتدريس و ترب

 تاسب عمده يع

 ایب این متد مع

 آهستهآهستهرد بايد گم شاهمعنی که براي ف نيا بهالذکر بطی است متد سابق برخالفاين متد  -1

و کشد ل میآن درس زياد طو وقتآنسوالی را نفهمد. بايد مدام تکرار نمايد. طفلی  هرگاهرفت و  يشپ

 علمم در آن صورت باز .ودواس شاگردان زياد از درس دور شحجواب  همهآننيز ممکن است در موقع 

مواد  وقتآن ،است محدودابتدايی  مدرسهوقت  کهنياتر از همه مهم. ور است مطلب را تکرار کندمجب

 .پرگرام ناقص خواهد ماند

 .و موزيک ممکن نيست يافغراد در نقاشی و تاريخ و جمتال اين استعم-2

  .است لطتدريسی متد مختعرن کردم قسم سوم از متد،  که قبالًچنان

 تد مختلطم -3

                                                            
1 - George Rawlinson. 
2- Herodotus. 
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اين متد خالی از عيب و داراي دو فايده بسيار  آيد.یمختلط به دست مالذکر متد از اختالط دو متد سابق

 :نآ ديفوا. باشدده میعم

 {11. }فرح استم ،چون داراي متد سقراط است آنکه -1

 .تنيسبطی  ،ی هم هستحچون شامل متد تشري آنکه -2

سواالت مربوطه  واسطهبهمقدور  بقدرطريق است که معلم در موقع درس دادن  استعمال اين متد بدين

خواهد تدريس کند. چون آن چيزي که می کشف بهکند و متناسبه با موضوع درس شاگردان را وادار می

آن سوال را  آنکهه ن .نمايدها بيان میبراي آن شخصاًد. معلم مطلب را نشاگردان از جواب عاجز ماند

معلم در قسمت اولی مدد سقراط و در قسمت دوم  .طفل شود یسوختگدماغفهوم گذارد که سبب مغير

در  بايدتواند موافق با قوه و سن شاگردان باشد و می الًماکاين متد .متد تشريحی را بکار برده است

ک يم که ام متد تدريسی را فهميديم حاال بايد ببينيسکه اق نيا از پس .مول شودمعمدارس ابتدايی 

 .بايد عرن کنم که درس چگونه بايد باشد قبالً .وب چطور بايد باشدخدرس 

 اوصاف درس خوب 

 ود . شبيان  مطالب درس بايد توسط معلم شفاهاً -1

 .اشکال و صور اشيا را بايد بکار برد شاگردبراي فهم  -2

س از اتمام مطالب شفاهی پ .چون شاگرد مطالب کتاب را بدون بيان و توضيح معلم نخواهد فهميد - 3

و نيز قسمت {12.}شکله را بيان نمايدم لغاتبايد کتاب را يکی از شاگردان خوانده و معلم مطالب و 

چون طرز تدريس و معلمی خود نيز فن  .شاگرد بنماياند تا اينکه بهتر مرکوز ذهن او گردده مهم را ب

براين عالوه بر معلومات الزم براي تدريس تواند بدان اقدام نمايد. بنانمی کسهمهاست که  صیوصخم

 .نيز بوده باشد ذيل یاوصافمعلم بايد داراي 

 اوصاف معلم خوب 

 .مهم را از غير مهم تشخيص دهد قسمت ،بتواند مواد تدريسيه را انتخاب نموده -1

نبايد م اما از طرف ديگر ه .داراي سهولت بيان بوده مطالب را بسيار ساده براي اطفال بيان نمايد -2

 .زشت استعمال کند کلمات

 .اه بداردگدقيق ن مدت معينیتا  مخصوصهترتيبات ه تواند شاگردان را بب -3

 .ردان را بنمايدگدر حين تدريس جذب معاونت شا -4



 

286 
 

وه و قق فکه بتواند يک درس را در هر کالسی مواآنبراي  بالغ باشدو  فصيحداشته باشد تا  1تثامد-5

 .تدريس نمايد یخصوصمشاگرد به بيان  سن

 .معلم بايد داراي تجربه بوده باشد -6

مال محبت و و با اطفال در ک اطالع داشته باشد هاحوايج آنجوانان و جوانی را دوست بدارد و از  -7

والد حقيقی ارا  که اطفال{13.}امهرا ديد معلمينیا پکه در اروچنان ،در رفتار نمايدپمانند  یخلقخوش

فاد اين مبهتر از ما  هاآندر حقيقت .کنندها خودداري نمیتلطف در حق آن هرگونهو از دانند خود می

 .انداجرا گذاشته موقعبهر سعدي را فهميده و عش

 راي زپايگرورد طفل آجمعه بمکتب    تیحببود زمزمه م م ارعلدرس م

هاي م و قصهعال گرجال بزرقالی است و بايد تاريخ سالطين و ناز اوصاف عمده معلم دارا بودن فن  -8 

ي دهد و حرکات دست و صورت تغيير گهنآبداند و در ضمن اداي آن در حرف و  خوب رااخالقی  گريد

 .بدارم دمت حضار محترم عرضهخدرس خوب را  پس از اين مقدمه بايد اوصاف يک .تا بيشتر اثر بخشد

؟ ر چه وقت خوب است درس د .ادیب شودتتواند سبب تعلیم و هر درسی که خوب باشد می

 کهیوقتدر 

بب خستگی اگر خارج از قوه شاگرد باشد س.ج شاگردان باشديهم و حوافو  نموضوع درس موافق با س -1

 نمايد. ار میزيبو کسالت شده و او را از تحصيل 

 در اين ست.ا آن الزم ادگرفتنيکم باشد. در صورت زياد بودن جد و جهد زياد براي  همواد تدريسي - 2

 .شودصورت قواي طفل خسته شده و قسمت مهم درس غير مهم تميز داده نمی

شد و هر چه شود مواد آن بايد با نظم و ترتيب با{14}براي اينکه درس خوب فهميده و ياد گرفته - 3 

ها موثر و رانسبراي اينکه اين کنف داشته باشد. مثالًتيب کند بايد نظم و ترد و يا میيوگکه انسان می

دم و حال در باب ام. چنانکه ابتدا از متد سخن رانترتيبی معين کردهها نظم و ند. بنده براي آنشتج بامن

 کنم.درس خوب صحبت می

به االمکان بايد حتی اغراق و مبالغه باشد.براي فهميدن طفل الزم است که بيانات معلم ساده و بی -4

 اند ر را شنيدهعاين شان البته يقاآهمه  .زبان کودکی اداي مطلب نمايد

                                                            
  -نرم خويی. ر.ک:لغت نامه دهخدا، وب سايت واژه ياب.1
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 1گشادزبان کودکی بايد  هم  چونکه با کودک سر و کارت فتاد

 15ی يس ابتدادر کال.)بايد مدت تدريس کم باشد ،دارد دقيق نگاهبراي آنکه معلم بتواند شاگردان را  -5

و جم در کالس پن ،در کالس سيم و چهارم نيم ساعت ،دقيقه 25الی  20دقيقه در کالس اول و دوم 

نموده و تکاليف  زاد باشد تا بتواند مطالعهآرد بايد گس شاردقيقه( و بعد از تمام شدن د 45الی  40ششم 

 دهد.کتبی خود را انجام 

 ،ي نمودهدرس دادن سواالت چندبه پيش از شروع  معلمالزم است که  به يکديگربراي اتصال دروس  -6

 .ديينده را به درس گذشته وصل نماآرس د

 دفعهنوشته و در  ا در روي تخته سياهي ،تکرار نموده ختصراًمالصه ان را خه بعد از اتمام درس باالخر -7

 {15.}ديامن سوالهمان خالصه را از شاگردان  آينده

 کنفرانس دوم

 [14/12/1297]1297وت ح 14

گو گفت و هر يک مضاردر کنفرانس گذشته از وضع تدريس در مدارس ابتدايی و اقسام متد و فوايد و 

بات يتترز ا اخواهم ابتددر اين کنفرانس می م را بيان نموديم.لو شرايط مع بدرس خو فکرديم و اوصا

 .قدري بحث نمايم ،يکی از لوازم تدريس است همآنکردن که سوال 

 کردن الوس

لب خيلی اين مطه محترم ب معلمينکردن است و بايد آقايان  سوالن کردم که يکی از لوازم تدريس رع

 قراطی.ست تحقيقی و سواالت در دو قسم است، سواالسواالت بدهند. يت اهم

 االت تحقیقیوس

ايده بزرگ فاند يا نه و دو فهميدهدانش درس را شاگره ککند براي تحقيق اينمی معلمسواالتی است که 

 دارد.

 سواالت تحقیقی دیفوا

                                                            
  - مثنوي معنوي موالنا، دفتر چهارم)با اندکی اختالف(. ر.ک: سايت گنجور به آدرس:1
https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar2/sh/15 

 

https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar2/sh15/
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اگر  .اند يا خيراستفاده نموده ه شاگردان از درس اوکشود سوال کردن معلم ملتفت می واسطهبه -1

 را درس و شودیم قيشوت لمعم صورت نيا{16}اند درشود که فهميدهخوب جواب بدهند معلوم می

 .کندمی تکرار را مطلب لممع بدهند جواب توانستندن اگر یول ،کندمی دنبال

 را هاآن باشند نموده یتنبل اگر.اندکارکرده چطور شاگردان که فهمدیم معلم سواالت نيا به توسط -2

 که شود ملتفت هم اگر و داد خواهد هاآن هب وبخ اجر ،کرده قيتشو اندبوده یاعس اگر و کندمی هيتنب

 کمک و نموده مراقبت را او ،کند حاضر را درس ديشا و ديبا که طورآن تواندینم و است ضعيف شاگردي

 .نمايدمی

 .ميبدان هم را هاآن استعمال محل است خوب ميدانست را یقيقتح سواالت يدفوا که حاال

 کرد؟ یقیتحق سؤاالت دیبا کجا و وقت چه 

 التح معلم کهوقتی مثالً. کرد ]سوال[االتوس ديبا ،شود تمام آن از یقسمت را درس همه کهیوقت -1

 را حالت انهم اال و ديگویم را دوم حالت بودند دهيفهم اگر. دينمایم سوال وقتآن گفت را قيفرت اول

 .نمايد تکرار ديبا

 قبل دفعه يهادرس از سوال چند معلم ،ديبنما نددا رسه دب شروع کهنيا از شيپ هيآت هعدف در -2

 .اورديب هاآن خاطر به دوباره را گذشته مطالب تا نموده

ه اگن قيدق را هاآن نموده جلب خود به را شاگردان حواس نکهيا يبرا درس ضمن در اوقات یبعض -3

رد گاين سواالت براي شا کهنيابراي . نمايدسوال می ،او گوش بدهند ی به بياناتخوببهکه {17}بدارد

 .سوال کرد ترتيبد به يبا ،شدببخ فايده

 را کرد؟ت باید این سواال چه ترتیببه  

 ولی اين ،دريس شده است بايد سوال کردتکه  قسمیآن  برخالفو  بيترتیبکنند که مان میگ بعضی

 چرا؟ .اساس استبی گمان

هاي زنجير مثل حلقه هسييدرتقسمی که تمام مواد به  ،ی درس دادهببا يک نظم و ترتي معلمبراي آنکه 

کند. میاب رطفل را خ حافظهرا تغيير داده و متد ال کند وس بيترتیباند. حاال اگر م وصل بودههب

اگر  .رديگیفرام زودتررا  بانظمب لمطا حافظه قوهاست که  شدهثابتقايان آتجربه براي همه ه که بچنان

چون مطالب درس .را جواب خواهد داد شدهحفظمطلب  زحمتبهقوه حافظه خيلی  ،وال شودس بيترتیب

 کهيطوربهده را مساير مطالب ع ،آوردمی ادي بهوال شود هر مطلبی ساگر با ترتيب  ،باشندبهم وصل می

 هد.دمیو بدون مشقت جواب  باًتآورده مر اطرخ بهعلم را م هايرد گفتهگشا
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جنوبی و  ها را به مصب شمالی ودرس بدهيم. اگر آنگرد اه شخواهيم رودهاي ايران را بمی نکهيامثل

تيب از سوال هم به همان ترموقع  دراين ترتيب هم تدريس نموده باشيم ه مرکزي تقسيم نموده و ب

االت وتواند سضی اوقات معلم میت شفاهی بود که عرن کردم بعها سواالشاگرد بايد سوال نماييم. اين

 {18}کتبی نمايد.

 االت کتبیواما س و

االت خود وبدين ترتيب که معلم س ،شوند که عده شاگردان زياد باشداالت کتبی وقتی بکار برده میوس

ت کتبی االوحساب س در ايران فقط براي. خواهدیمها نوشته و جواب کتبی از آن اهيستختهرا در روي 

 . کاربردبه  ولی ممکن است که در تمام مواد تدريسيه ،دارندرا مجري می

 فایده عمده سواالت کتبی

 .شودال میوها سدانند که از همه آننفع خواهند بود چون میتمام شاگردان در درس ذي

  1طریقة المارتینیر 

در حساب مجري داشت و آن  طريقه را مخصوصاً اين يرموسوم به المارتين 2ليون ]شهر[ يکی از مدارس

له ابعد از حل مس .حل کردن آنه کنند بها شروع میآن ،له دادهاشاگردان مسه است که معلم ب طورنيا

اگر  .بيندرا می کيبهکي ورقهکند و نويسند و معلم در اطاق گردش میمی خط درشتجواب آن را با 

االت سودر  .مراجعه کندثانياً نمايد که شاگرد اظهار میه بود ب کند و اگر غلطح بود تشويق میحيص

. يح نمودحتوان تصشاگردان را در حين جواب نمی يی[]هاي جزشفاهی غلط سواالت برعکسکتبی 

االن عرن کردم که  د.شفاهی نيست بايد کمتر استعمال نموسواالت االت کتبی داراي مزاياي وسچون 

 {19}االت تحقيقی که عرن کردموس ،است االت در کالس بر دو قسموس

 سواالت سقراطی -2

 .شوداالتی است که در متد سقراط استعمال میواالت سقراطی عبارت از سوس

 م کند.عليخواهد تمیکه  يزين چکشف آه کند باالت مربوطه شاگردان را وادار میوسوسيله بهمعلم 

فقط ترتیب  .کنمعرن کردم در اينجا تکرار نمی ،تهاالت را در کنفرانس گذشومضار اين س د ويچون فوا

مام تو باید از يکديگر وصل شود به طوري باشد که تمام سواالت يعنی به.ها باید منطقی باشدآن

 .کالس سوال کرد

                                                            
1-  La Martiniere. 
2 -Lyon. 
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اگر شاگردي  .نفر از شاگردان جواب گويد کند که يکی وقت و فکر معلم اشاره میزيوقت پس از جآن

 شدهینيبشيپلم جواب نگفت او بايد طوري شاگرد را هدايت کند که بتواند جواب عم ینيبشيپمطابق 

شاگردان درس دهد: آهن حرارت را خوب هدايت به خواهد اين مطلب را معلم می مثالً  را بدهد.

 پرسيد:می شاگرداناز همه  کند.اوالًمی

 بخاری دارد؟ شاکی از میانه شما در خانه -1س 

 گويد: من ردان در جواب میاز شاگ يک نفر -ج 

 شود؟لوازمش چند قطعه می بخاری و -2س 

شود يکی تنه و ديگري دهد: بخاري دو قسمت میا يک نفر ديگر از شاگردان جواب میيان شاگرد مه -ج

 {20.}اندازخاکخته زير بخاري، تانبر،  :هاي آن. و لوازم بخاري عبارتند ازلوله

 شود ؟دیم میبین چند جز تق اندازخاك-3س 

شود کفه می تقسيمجز سه  به اندازخاکگويد: ا يکی ديگر از شاگردان در جواب میيگرد اهمان ش -ج

 ک.چکو بیدسته چو و گه آهنی بزرستو د

 ؟ تچرا دسته کوچه از چوب اس-4س 

 . نسوزاندرا ا براي آنکه دست م -ج 

 ؟  سوزاندمیرا  ما دستچرا  -5 س

 . براي آنکه داغ است -ج 

 ؟کندپیدا می کجاداغی را از  - 6س

 کند. می پيدا آتش واسطهبهداغی را  -ج

 را.چست؟ ني طورنياما.  دستش را زود مياورد در تآ يا حرارتپس گرمی و داغ 

ا ماما دست  .زدسومیخودش  سته چوبیکند و دن حرارت را خوب هدايت میآهگويد وقت معلم میآن

. حی را بکار برده استيد تشرتهاي اول متد سقراط و در قسمت آخر مسمت، معلم در قسوزاندینمرا 

.پس از اين يده فرمودحظمال چنانکهشده باشد بينیها هم پيشو جواب حاضرشده االت بايد قبالًواين س

 ذکر کنيم: ،بايد دارا باشند جواب وال واوصافی را که س توانيممیمقدمه و مثال 

  جواب ال وواوصاف س 
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ال خوب فهميده وراي اينکه س{ ب21}ت.سا تر از شرح دادن و نقل کردنال کردن سختوس، الوما سو ا

 : بايدشود 

 باشد.واضح -1

 ی بفهمد.خوببهخالی از کلمات مغلق تا اينکه شاگرد ، يعنی ساده باشد -2

 .اينکه جواب صريح و محدود هم داشته باشد ، تاباشد یحمحدود و صر-3

 4بايد بين  منطقاً 5در مثال قبل س  چنانکه ،شدت دیگر جای منطقی داشته بادر میان سواال -4

 باشد. 6 و

ها محتوى مزبوره در آن فحاضر کرد تا اينکه اوصا را هم قبالً هاآنهم را بلکه عبارت ت ماالسو بايد پس

 .باشد

 جواب

 جواب دهند: بيترتنيابهرا عادت دهد که  شاگردانلم بايد مع

حرف بزند و براي آنکه در  يحرا مجبور کند قبل از جواب دادن قدري فکر کند تا صح معلم طفل -1

 .کند صحبت فکر باج شد( عادت کند که راخکه از مدرسه وقتی)انی گزند

 .دده جوابوال او ه سب که مستقیما  معلم طفل را مجبور کند  -2

ملتفت باشد که کلمات زشت  و ضمناًف بزند. حر زبان ساده فارسیبه معلم طفل را وادار کند که  -3 

 نکند. استعمال

ل عبارات را هم در نظر گيرد که شکبايد {22}اشد بلکهب بم نبايد فقط متوجه معناي جواعلبنابراين م

 .ورىتواعد دسقخوب باشد و بر طبق 

اگر طفل نتوانست جواب معلم باو اظهار محبت نماید.  بدهد صحيحکه شاگرد جواب  موقعیدر  -4

هاي او را تصحيح محبت غلط کمال باايد متغير و منزجر شود، بلکه بايد ببدهد معلم ن غلطیبح صحي

معلم خوب کسی است که . هاي عمده معلمی استخصلتکند و اين متغير نشدن و بردباري يکی از 

 کند و قبول نمايد و قسمت ديگر را که بد است باو تعريفقسمتی از جواب متعلم را که صحيح است 

 را قبالً روز هرهاي واجبی مهم است که تکاليف و درس فح شود. از تکاليحياد دهد که چه کند تا صي

 ؟ چيستبايد بدانيم که مطالعه  قبالًمايد . نايد مطالعه ب اصطالحبهيعنی  ،د حاضر کنديبا
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 مطالعه

خودش نگاه کند برای  مرتبهکيموضوع درس شفاهی را شب  علممطالعه عبارت از اين است که م -1 

 .باشد هاآنج يمطابق حوا کهيطوربه هم برای شاگردان مرتبهكیو 

 حاضر کند. درس را هم بايد قبالً بيترتنقشه و نظم و  - 2 

 .تهيه نمايد را هم بايد قبالً طريقه بيان کرد و ثابت نمودن آن - 2

 {23.}مايدن تهيه يد قبالًها را بابعضی از آن ]جمالت[سئواالت مهمه و حتى عبارات و جمل -4

ست نيمطالعه کردن براي معلم مستحب  .معلم بايد بداند چه تدريس خواهد کرد و با چه متدي بالًق - 5

 روري و الزم است:ض و بکه واجبل

 لزوم مطالعه

ومات و معل .ام داشته باشدتا اينکه در تدريس مهارت يمعلم داراي معلومات کامله باشد.  هرقدر -1

 .گيرندجاي مطالعه را نمی وقتچيهمهارتش 

فايده بگويد. مطالب و نکات مهمه ممکن است چيزهاي بی ،کند و منتظر الهام باشدناگر معلم مطالعه -2

ا اينکه در موقع بيان کردن يو  ،مطالب را تکرار کند را فراموش کند، در اثبات مطالب ترديد داشته باشد.

 بط نمايد.خ

هم بم بياناتش ربط حرف بزند؛بی از خود درس بگويد ممکن است: تاًلواهد غفاگر مطالعه کند و بخ -3

که معلم در وقتی. بد باشد ،کنددقيق نباشد، تکاليفی که از روي فوريت انتخاب می ثبوتشباشد طرز 

 شود .نظم میکالس بی ،لب را بيان کنداطمکند که چه تکليفی بدهد يا چطور فکر می

 {24.}ذوق معلمی را از دست خواهد داد کمکملعه نکرد م مطاعلم کهیوقت -4

کم ا کار نکردند. کمضاز اع هرکدام گويند:که می ايدشنيدهالسفه و حکما را فالبته همه اين عبارت 

 خواهد ليدو تواي ااز تدريس بر بيزاريوع ن کيليم را از دست داد عکه معلم ذوق توقتی. شوندمی برطرف

فرمايند مالحظه می محترمقايان آ شود.ی میانزاري از زندگبيکم مبدل به کم سيرد. بيزاري از تشد

 د:م مطالعه کنمعل هرگاهکس عکند. بهعواقب وخيمه توليد می ،یيجز يک غفلته نوگچ

 توضيح نيست.فرمايند الزم به اين نکته را حس می آقايانود خکند. چون اقتدار و مهارت پيدا می -1

 يک درس خوبی خواهد داد .  دندامیکه زيرا  ،شودوارد کالس می با تسکين قلب -2
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 براي خودش فراهم نموده است.  یيک روز خوشزيرا که  ،دوشمی با يک مسرت قلبی وارد مدرسه - 3

 .نموده باشند حس خصاًقايان شآواهد برد که شايد بعضی از خخصوصی ماز تدريس خودش حظ  -4

و  تدريس آن موافق با قوا عم نمودن موضوع و وضهراف يعنیه درس عرن کردم مطالع چنانکه قبالً

 وازمی دارد:لکر کردم ذريفی که براي آن عردان. مطالعه با تگشاحوايج 

 لوازم مطالعه

از رسه هايی که در مددو برابر کتاب اقالً که دداشته باش شخصیکتابخانه  يدبراي مطالعه، معلم با -1

شود و ه مینهک رفتهرفته کتاباز طرف ديگر چون در آن موجود باشد.نمايد {تدريس می25}روي آن

تجديد، بلکه وضع تدريس و تعليم خود را خود را  هايکتاب پس معلم هم بايد يد،نمامی ترقیعلوم هم 

  هم تازه نمايد.

آن  که در تهم کتاب موجود اس معلمينشود براي نوشته می اطفالکه براي  کتابیا غير از پدر ارو-2

 شود. معلم کارسهولت  سبباند تا کرده حلتمرينات را عمل نموده و مسائل حساب را 

 د.نعالوه بر کتاب معلم بايد مجله تعليمات هفتگی را هم داشته باشد و بخوا -3

. نمايدرا آسان می معلمکار  کهاست  مسايل حسابسيون و پزيها دروس و ديکته و کمدر اين نوع مجله

يند قدر آبعد می کسانی کهو  است سخت بسيارداشتن وسايل فوق نلمين ايرانی با عم حاليهس کار پ

 ،حاضر کند م بايد درس هر روز را قبالًعلکه م يطورهمانخواهند دانست. ناًيقيامروز را  معلمين

ف تکالي.کرد تکالیف کتبی روز را هم باید حاضر. تهيه نمايد کتبی را قبالً فطور هم بايد تکاليهمان

. داد تکليفد يو غيره باستور ل جغرافيا و تاريخ و دينيست در تمام مواد از قب حساببه منحصرکتبی 

واهد خولی در اين صورت معايب بسيار  ،و بدون فکر ممکن است تاًاين تکاليف در کالس غفل تهيهالبته 

 .داشت

کتبی  تکليف نآکل شود. اگر رفته مشبعد رفته سان وآی بايد مدرج باشد يعنی ابتدا تبک تکاليف -1

 {26}.خواهد رفت فوق از ميان مقصود ،شود تهيه تاًغفل

انی آتيه طفل مفيد خواهد گکتبی بايد عملی باشد يعنی راجع به مطالبی باشد که در زند تکليف - 2

 بود.

 مايد.نموافقت ن تدريسيهممکن است با مواد  ،اگر تکليف کتبی بدون غور تهيه شود -3

ردان اغتشاش کنند و گکند ممکن است شاکر میف تکليفه يالس براي تهککه معلم در  عیموقدر  -4

 .کالس شوندی نظمیبسبب 
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شاگردان از  کهيطوربهشود ممکن است سخت باشد  تهيهون تکليف کتبی بدون تفکر و تامل چ -5

 .دنشویبيزار م ليتحصها سلب و باالخره از ذوق کار از آن وقتنيايند، آنعهده آن بر

از مواد  هرکدامبراي موضوع تکاليف  کتابچهمعلمين جديد براي سهولت کار خود  ،خصوصاًمهر معلمی 

 االن عرن کردم که معلم بايد دروس و تکاليف را قبالً  و حساب و غيره داشته باشند. خيتارجغرافيا و 

نامند.  کتابچه مطالعهه را ه يادداشت کند آن کتابچچتابکمختصر در به طور ها را حاضر کند. اگر آن

 .دارد گربزمطالعه اين کتابچه دو فايده 

 فواید کتابچه مطالعه 

کند گاه مینتابچه ککند.اگر مطلبی از نظرش فراموش شود به آن ودش اطمينان پيدا میخمعلم از  -1

محه در اطرش برود يک لختهيه نموده از  درسی را که قبالًترتيب يد و همچنين هرگاه آو يادش می

 {27}کند.کتابچه مطالعه او را مسبوق می

 کار سال آينده او خواهد شد. لتترتيبات تدريس در عرن سال اول اسباب سهو -2

 .شودن محظوظ میه آلم در هنگام مراجعه بعم دهدیمچون اين کتابچه کار ساليانه شخص را نشان  -3

 ؟ه چگونه بايد باشدر فوايد آن الزم است بدانيم که کتابچه مطالعذکپس از 

 چگونگی کتابچه مطالعه 

 بايد داشته باشد. حدهیعله چکتاب يک هرکدامبراي  دهدیماگر معلم در چند کالس درس 

ها براي هر درسی اين نکات را بايد در آن کتابچه. جدول ساعات در آن درج نمايد بيترت بهها را درس

 مالحظه نمايد.

 .خط ريزه درس بات ئيخط درشت و جزه عنوان ب -1

 نوشتن موضوع درس. - 2

 سد.يبايد بنو است،خود اختيار کرده  سيتدرترتيبی که براي  -3

 نوشتی نکات مهم درس.  - 4

 .الزم باشد خالصه درس کهیدرصورت - 5
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که کند ینمايد و همچنين در آن کتابچه ثبت ممی قيد ،ات و امتحانات عملی که بايد بکنديتجرب -6

 ده بنويسلعطامد درس را در کتابچه بايطور که معلم همانز کتاب قرائت را بايد درس داد . کدام صفحه ا

 را بايد در آن ثبت نمايد. يفتکال طورهمان

که  کتابی، باشد طويلسد. اگر ينومی {عينا28ً}کم باشد کهیدرصورتدر آن کتابچه متن ديکته را  مثالً

طلب را م بچهتاکتواند در آن می نمايد. معلمصفحه معين می از روي بگويد ديکته، خواهدیم روآن از

اگر .ندسانی خط خود را بخواه آخودش بولی بايد طوري باشد که  اختصار براي خود بنويسد. طوربه

ار بايد عادت پس هر معلمی از ابتداي ک کنند.می تمسخررا  شاگردان او بخواندنتواند خط خود را  معلم

و  بکسعرن کردم اين است، پس از يک سال کار معلم  کهچنانآنتابچه. فايده اين کداشتن به  کند

 ن کتابچه رايکی از متخصصين اصول تعليمات اي کند.دا میپيخود اطالع  ساليانهشود و از کار آسان می

اون عم منزلهبهپس از بيان مطالب فوق چند کلمه در باب کتاب که .ناميده است روزنامه عقلی معلم

 .نمايمگو میتگف تم اسعلم

 کتاب

بدون حرف معلم کالس . ی حرف معلم استيها بهترين کتاب کالس در مدارس ابتدابقول فرانسوي

هاي حرف( جالب و مؤثر و محرک و مهيج نيست. 1نرساتحيات اغلب ) انحيات نيست، و کالس بیذي

کتاب  هرقدرپس  کند.می ليتحص بهها را راغب و آن آوردیدرمجان هيمعلم است که شاگردان را به 

کتاب خوب فوايد بسيار  در پيش اشاره کردم. کهيطوربهگرفت {29}جاي معلم را نخواهد ،خوب باشد

دهم. کتاب خوب را شرح می اوصافخود  نبراي ثبوت عر. متاسفانه در ايران کتاب خوب نداريم ،دارد

 .مدارس ابتدايی را ندارد صالحيتکتب حاليه از  کيچيه اًبريتقکه  مالحظه خواهند فرمود انيآقا و

 اوصاف کتاب خوب 

 :بايد بدرس خو فد اوصانمانقريباً اوصاف کتاب خوب ت

م ضخامت و نیز باید مختصر و کوچك و ک معارف باشدموافق قوه و سن شاگردان و پروگرام وزارت  -1

 مهمه تشخيصاز غير  همه رامکات ن کند وم میگل خود را فباشد ط گاگر مفصل و بزر .باشد

اري و آن بيز نتيجهو  هماند عقيمو تحصيلش  رديگیبرمی در مهبت منکا نمايدکوشش  هرقدردهد.نمی

 خسته شدن طفل از تحصيل خواهد بود.

                                                            
  -لغت فرانسوي، به معناي جالب، جالب توجه.  ر.ک:لغت نامه دهخدا، وب سايت واژه ياب.1
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ی فرض .صحيح باشد شدهانتخابن موادي که آزياد نباشد و  شدهدادهمقدار موادي که در آن بسط  -2 

توان ثابت کرد در کتاب مدارس هر چيز را که نمی اي اغراق و مبالغه نباشد.دار .باشدنباشد بلکه علمی

 ابتدايی نبايد نوشت.

مطابق  کهيطوربهزياد در آن درج شود  امثال و بیاناتمواد آن زياد باشد خوب است  آنکهعون 

 کتاب خيلی ضخيم شود. که قدرآنن باشد، ولی نه {شاگردا30}فهم

ه وقکه  تاس بديهیبگيرد.  ياد دبتوان یآسانبه طفل آنکهبراي ترتيب باشد.  و نظم بامواد محتويه -3

ولی عم)با ارقام رومی و اعداد مصريحاًو کوچک  گبزر تقسيمات .رديگیفرام زودتررا  نظم باحافظه مطلب 

 :تندسها هی اينمام روقد( نمايان باشد.ارجو حروف اب

M D C L X V I 
 يک جپن ده پنجاه صد پانصد هزار

 باشد. با اين ارقام داراي پنج قاعده می یسيعددنو

 XX =20 مثالً جمع نمود.ها را ، بايد آن ندپهلوي يکديگر باش جنسهماعداد  هرگاه -ا

  IX = 9 مثالً .شوداز آن تفريق می ،تر باشدگسار عدد بزرسمت يتر در اه عدد کوچکهرگ -ب 

  XV=15 شود مثالًن اضافه میه آب ،تر باشدبزرگ عدد يمين سمت رتر دعدد کوچکهرگاه  -ج

 XIV=  14 شود مثالًمی مجريتر باشد قاعده دوم دو عدد بزرگ نيمابتر کچوکهرگاه عدد  -د

 شود. مثالً هزار می خط بکشيم، کي گانههفتباالخره هرگاه در باالي هر يک از ارقام  -ه

100000 𝐶̅=  

 V̿=  5000000 مثالً هذایعلقس وشود دو خط بکشيم مليون می هرگاه -و

و {31}بتواند مطلبی را پيدا کند. یآسانبه و در اول آن باشد تا شاگرد فهرست کتاب باید مفصل

ه آن لغت در آنجا استعمال ک ]اي[خر کتاب با تعيين صفحهآدر  هاآن یمعن بالغات مهمه را همچنين 

 لف را بفهمد.وات مينظرتا  اندخورا ب چهبایداب تلم بايد قبل از انتخاب ک]است[. مع شده

. موقع استبی کمالو  معرفتاز حيث عبارت بايد ساده باشد.براي اينکه در کتاب نويسی اظهار  -4

 تو بايد عبارا اندکماالت خود را در تاليفات ابتدايی خود نمايانده برعکسمتاسفانه هميشه مؤلفين ايرانی 

و قاآنی  ناصرخسرودي و فردوسی و سعشاهکارهاي  :ات باشد، ماننديحو ذي سادهکتاب فارسی واضح و 

. ... 
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حروف . و ظريف را دوست دارد گبراي اينکه طفل کتاب قشن ،ی شده باشدپاچ فو ظري نگد قشيبا -5

باشد براي قرائت آن جد و  نيرازايغاگر  باشد. داشتهاز هم فاصله  کلمات و گکفايت بزر اندازهبهکتاب 

 ه است.حالصدارد و اين مخالف با حفظ جهد الزم

و خود  تشخيص دهدهمه مبراي آنکه طفل بتواند مطالب مهمه را از غير  .فصول آن طویل نباشد -6

 ه دارد هر دو سه ه ستطور که دوتغييرات همانبه هميشه مايل است چيز تازه و بچه و  را گم نکند

 کتابشطور هم مايل است که مطالب و فصول همان .ه باشدشتطرز مخصوصی داه يک کاله ب ماه؟[]

اسامی و خياالت همه با حروف {32}.زیاد باشد ]جزیی[،عنوانات کل و جزو عون شود. يزودبه

 .رد مجسم خواهند شدگ. در آن صورت در کله شابزرگ و برجسته باشد

 ن کتاب باشد.تمه و از روي حقيقت و راجع ب قهلیباستصاویر آن زیاد و  -7

باشد باز جاي معلم را  مزبورهکتاب خوب و داراي اوصاف  هرقدرات فوق بايد بدانيم که يانپس از ب

 .گرفتنخواهد 

  تواند جای معلم را بگیرد چرا؟مین شاوصاف باوجودکتاب خوب 

 وقتچيه د تفاوت داشته باشد.ياب ،ماعرن کرده بقاًسانانکه چدر نقاط مختلفه تدريس براي آنکه  -1

بلکه براي عموم  سندينوینمشاگردان يک کالس يا براي مدارس يک ناحيه  خصو مکتاب را  يک

اقتضاي مکان بعضی از مواد کتاب را کم و بعضی از به نظر  ملعس الزم است که منويسند.پمیمدارس 

 ل نمايد.ممواد ديگر را کا

بدون  يیتنهابهشاگرد بعضی اصطالحات و عبارات دارد که  ،اده باشدسهم  هرقدرابی تزبان فارسی ک -2 

 . دمهتواند بفمعلم نمی

هاي زياد امثال بايد کم باشد. در آن صورت معلم بايد از خارج مثال ،براي کم بودن ضخامت کتاب -3

 ند تا شاگرد درس را خوب فهمد. زب

فل را مکالمات تمام قواي ط واسطهبهمعلم  عکسبهحاکمه، ا حافظه کار دارد تا با قوه بب بيشتر اکت -4

 {33}ه قوه حاکمه.اندازد. از آن جملبکار می

هم ابزار خوب باشد جاي  هرقدرپس باالخره نسبت کتاب به معلم مثل ابزار است نسبت به عمله. -5

 .دگيریمعمله را ن

ن الزم است که طريقه ه آبع الب راجمط تکميلاوصاف کتاب خوب را بيان کردم براي  بعد از آنکه

 م در کالس عرن کنم.تاب را هکال عماست



 

298 
 

  م و شاگرد کتاب را در کالس بکار برند؟علباید م چطور

مطالب درس را که در کتاب است. براي  معلمع درس دادن کتاب روي ميز بسته باشد.موقدر  بايد -1

 .نمايدکند و تجربه عملی میته هم ثابت میتخو در مواقع الزمه روي  نمايدشاگردان بيان می

که متن کتاب را بخواند. معلم  داردیموانفر از شاگردان را  يک معلممطالب شفاهی  پس از اتمام-2

کند.در آن ضمن نکات مهم درس شفاهی را در متن کتاب ه متن را بيان میلمشک لغاتاصطالحات و 

 مجسم شود. ه طفلفظکند تا در حامی خاطرنشاننشان داده و 

تيب کتاب را استعمال کند. و براي آنکه در موقع خواندن و تر دمت بايددر موقع درس شفاهی معلم  -3

ترتيب کتاب را با ترتيب  ،را پيروي کند تيبمتن کتاب حواس شاگرد پرت نشود و نداند که کدام تر

 .ب خارج نشودتاها از متد کی بچهمومع منفعتمعلم براي  يدپس با{34}معلم را.

 .بودواهد خشاگرد مجسم و منور و واضح  لهک الذکر مجري شود چنين در سی دراگر نکات فوق -4

 ه درس را با يک کلمه درهمهر يک از مواد م .تواند از روي کتاب درسش را ياد بگيردطفل می وقتآن

خواهد  ادي بهورد آن مواد را آ خاطر بهکه در وقت پس دادن آن کلمه را که نحافظه خود جا دهد. چنا

 آورد.

 ای طفل:بعالوه کتاب در خارج کالس بر

حافظ متن درس با نقشه و تصوير  -5محرم او،  -4هادي او،  -3با او،  کنندهمذاکره ۔2، باوفادوست  -1

6- 

 خواهد بود.  ،نموده است انتخابه معلم از آن کتاب کحافظ موضوع تکاليف و امثله 

سه و چه در در مدر ، چهبهترين دوست حقيقی او خواهد بود مزبورهباالخره چنين کتابی را اوصاف 

 {35}از مدرسه. جخار

 کنفرانس سوم

 [18/12/1297]1297حوت  18

در باب مطالعه و لوازم  نيچنهموال و جواب و ساوصاف  فرانس گذشته از سوال و فوايد و اقسام وکندر 

از تکاليف  خواهمیمبت کردم. اکنون حن صآال تعماوصاف کتاب خوب و طرز اس خصو آن و نيز در 

 ؟ يستی چببايد بدانيم که تکاليف کت کنم. اوالً عرنت زيادي دارند مختصر که اهمي کتبی

 تکالیف کتبی
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 ور کند:مجبدهد براي اينکه او را طفل میبه تکاليف کتبی عبارتند از تمريناتی که معلم 

 است.خوانده  اًبقنمودن مواد تدريسيه که سا مروربهکردن و  به عمل-1

اما ممکن است بست، حسا کته ويده کتبی فقط مخصو  ب تکاليفن در ايرا تفکر و تعمق شخصی. -2

 ل:يشود از قب کاربردهبههم  هسیمواد تدریکه در ساير 

 کمپزيسيون{36}اعمال حساب مساله يا، ، کمپزيسيون يا انشا فارسیوريستد قرائت فارسی، تمرينات

. ماندیمها درس ناقص و بدون آن درس شفاهی و کتابند ممتن تکاليف ماي .یکشنقشهتاريخ و جغرافيا و 

 چندي از فوايد آن را معرون دارم.  ،براي ترغيب آقايان دادن تکاليف کتبی بد نيست

 یتبفواید تکلیف ک

عمل  موقعبه ،شاگرد آنچه را که خوانده يف کتبیزيرا در تکل. کندمی يقرا دقشاگردان يف کتبی لکت -1

 بیتف کليخوب گوش بدهد. تا اينکه تک که درس خود را کندمی دقتطفل  االمکانیحت. پس گذاردیم

 انجام دهد. وبخرا  خود

در حافظه  يهسيدرتبی مواد کتف تکلي واسطهبهزيرا . کندمیتکليف کتبی کمک به حافظه طفل  -2 

 .شوندطفل ثابت و محکم و متقن می

 .رديگینمياد وب را خرا  درسی يچوشيده نيست که شاگرد هپاز آقايان حضار  کيچيه راين مطلب ب

 تمرينی در آن درس کرده باشد.  نکهيا از بعدمگر 

طفل داد و او را ه ب تکليفی معلم نکهيا از بعدچون .دهدیمس شخصيت حشاگرد به کتبی  تکليف -3

 .کندمیلب آن فکر ادر مط و او شخصاً گذاردیمطفل را به حال خود را  ،هدايت کرد

 .سنجدیمو قوه خود را در باب درس  کندمیساده باشد باز طفل فکر  ليفهم تکا هرقدربديهی است 

 فهمد:وسيله تکليف کتبی معلم میزيرا به {37}شودان میتحف کتبی وسيله سهولت تحقق و امکليت - 4

 .گرد راابراي هر شترقی جد و جهد و  -ا

 .را ه و تقدم هر شاگرديو قوه اختراع بديهتمقدار  -ب

 .واسطه کارها را بهبسط آنو  گردی شايعهاي طبمداد و قابليتهم و استف -ج

تواند پس از می معلمه کالس داراي چندين طبقه باشد مانند مدارس دهات کی قعدر مو -ه

که آن طبقه مشغول نوشتن  حيثیتمام کتبی بدهد و در آن  هاآنبه  طبقهرسيدگی به يک 
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که خوب شود الذکر را وقتی دارا میفوايد فوقکتبی يف لتک به طبقه ديگر بپردازد. ،هستند

 باشد. شدهانتخاب

 خوب کدام است؟ تکليفس پ

 خوب چگونگی تکلیف

 ی وقتی خوب است:تبک تکليف

شاگردان  قتها. اگر زياد آسان باشد وداد و فهم آنعموافق سن و است يعنی .ص شاگردان باشدمخت -1

زاري او يو ب یسوختگدماغ بسب ديآیبرنمز عهده آن طفل ا د چوناشبشود و اگر زياد مشکل ف میلت

مشکل  رفتهرفتهسان و بعد آا ديعنی ابت. باشد سدر مدرج و مطابق بان تکاليف بايد آموضوع . شودمی

 جهد شاگرد هم زياد شود. و دجان نسبت ه همه بکشود 

 نی راجع باشد: يعلی مبايد ع -2 

دريس شده الزم نيست مسئله در تاعداد {38}وايقدر حساب  اگر سيه مثالًيدرتترين مواد مهمه ب -ا

 دارد.ستعمال نست و چنان مورد انيماده مهمی  يرا کهز ،آن باب داد

 .اشدبع ناف تيه طفل مفيد وآی گانکه در زند اديومبه  –ب 

و  تکليف معين نمايد. اگر وقت کم باشددهد بايد ل میفطه که معلم ب وقتیه نسبت ب، باشدنطويل  -3

طور کامل و خوبی انجام خوبی از عهده برآيد و اين تکليف را بهتواند بهوقت طفل نمیتکليف زياد، آن

کند. از میسليقگی بی صورت طفل عادت به سليقه خواهد بود. در آناقص و بیناگر طويل باشد دهد. 

 کند.ن عادت میه آب کمکمه ددروغ گفتن شبه مجبور مدهايرنباز عهده  خوبیبهطرف ديگر چون 

ي اينکه مقصود ما اين نيست که شاگرد دچار اشکال ارب ،را حاضر کند تکليفمعلم با خود شاگرد بايد  -4

م الزم علاونت و کمک ممع نيبنابرانويسد و دليل اقامه نمايد. ب صحيح چيز دشاگر خواهيممیشود، بلکه 

 ت که :شت دادقاست و بايد 

 .موضوع خيلی واضح باشد -ا

االت مهم موضوع خي .وت نکته ترديد داشته باشد معلم او را هدايت کندبب. اگر طفلی براي ث

 .يدنما خاطرنشان او بهطفل نشان بدهد. اگر قاعده يا متد را فراموش کرده ه را ب

 راه بهپس از اينکه او را  بگويد. شاگرده ب در تکليف کتبی معلم قسمت اولش را شفاهاً -ج  

 .رها کند وقتآنانداخت 
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خ و موضوع يتار جاي اسم و مثالً{39}.وضع و شکل مادي تکليف را براي طفل معين نمايد -د 

 .گويدبشاگرد ه را بغيره و  حاشيهو 

 .را هم عرن کنم نآتصحيح  طريقهدم الزم است که کر يانف کتبی را بيحاال تکل

 تصحیح تکالیف 

يا و آن ممکن است  را که کرده بهتر بکند يکار نآطفل ياد بدهم که ه غرن از تصحيح اين است که ب

دي و شخصی فر يا کرده باشند. و يستیکه چه با بگوييمشاگردان  همه هبباشد يعنی میمعی عمومی و ج

 .اش را نشان بدهيمهاي شخصیبه هر شاگردي غلط يعنی .باشد

 .یعجم حيح( تص2) .شخصی تصحيح( 1) :تصحيح بر دو قسم است نيبنابرا

 شخصی حیحتصاما  

 .معلم بايد مراقبت تام داشته باشد در صورت ظاهري تکليف -1

  .هيا نف که آيا داراي حاشيه و فاصله و غيره هست ليدر وضع نوشتن تک-ا

 ؟ريا خياست  شدهنوشتهط خوب خاز حيث  -ب 

 ؟يرخاست يا  شدهنوشته قهيباسل ؟نظيف و پاکيزه است يا نه -ج 

سليقگی، و و بی يزيتمیببه معلم شاگرد را  ،رعايت نشود تکليفحيح اگر اين نکات در موقع تص

 و اين گناه بزرگی است. دهدیمعادت {40}بدخطی

کرده و تشويق نمايد و هم قسمتی  خاطرنشانتصحيح هم قسمتی را که خوب نوشته بايد در موقع -2 

و با  قهيباسلواضح و خوانا و  ورطبهکه معلم غلطی را تصحيح کرد در حاشيه را که بد نوشته است. وقتی

عادت  یقگيسلیببه دان گرشا کند، تصحيح یقگيسلیب طوربه معلماگر مرکب رنگی مثل قرمز بنويسد. 

که از حيث خط و  نويسدليف میدو سه کلمه در فوق تکا مرکب رنگیبا  حيحلم پس از تص. معکنندمی

غلب . ان کندعينمره م واسطهبهرا تکليف ت آن تصحيح کرد ارزش و قيم. بعد از آنکه چطور است انشا

و اما در باب خانه را در  يا کمپزسيونارسی ف ولی انشا ،علم در کالس تصحيح کندمرا بايد  فتکالي

 .یعح جميحصت

 تصحیح جمعی

 .ميينمافرد گوشزد  فرداً متعلمينباشند و الزم شد که هر يک از  عمومی هاغلطو آن در صورتی است که 

 .دهندیمبا دقت گوش  نتمام شاگردا کرده و تصحيحرا  هاغلط اهيستختهم در روي علصورت م در آن
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حسناتی مها بيان خواهم کرد.عدمتد خصوصی است که ب ههر يک از مواد تدريسي تصحيحصو  خدر 

 {41}اشدنبکه براي تکليف کتبی بيان کردم در صورتی است که زياد 

خطرات زياد دارد که الزم است  ،اشدبق فوبات تيو بدون مراعات و تر از اندازه کتبی زيادهاگر تکليف 

 براي شما بيان کنم.

 مخاطرات تکلیف زیاد

پشت  تکاليفن ياگر ا.هاي شفاهی قرارداددر وسط درس يدشود بافی را که در کالس داده میيتکل-1

کلی  يفنون تکلکايران تاو در  آيداز عهده برنمی خوبیبه ى طفل خسته شده وواسر هم واقع شوند ق

ه مرا بيان کردم و ه شد. ولی پس از آنکه فوايد آنه نمیتوجطري هم مخس پ ،شدالس داده نمیکدر 

 .ول شودعمروي ما رعايت ميانهبآقايان مطلع شدند بايد بعد از اين 

 نکهيامثل هد.انجام دخانه دهند که در می تکليفشاگرد به دي ياکالس مقدار ز تکاليفعون  ايران در -2

 متروک شود.اولياکم بايد ات زياد دارد و کمرطخاين نوع تکاليف  يا پنج مشق بايد بنويسند.شبی چهار 

شب مشغول ها هاي آنخوشحال هستند که بچهاوالد خود در شب « شر»از  به مالحظه خالصیاطفال 

يد نادان و جاهل باليا مقابل اواين مطلب کند بلکه در به ی ياناعت نبايدنوشتن مشق شوند، ولی معلم 

 .استقامت ورزد

 {42}نمايد.می ]غدغن[الصحه تکليف شب اطفال را قدغنحفظ ال روح ووحه اعلم ب

 ت :سشود متعدد اخطراتی که از تکلیف شب اطفال تولید می

حرکت بی دنوانخزيرا که چون طفل پنج ساعت در موقع درس حه:الصبودن با اصول حفظ فمخال -ا

طفل  بيعیو اال سبب انحطاط قواي جسمانی و ط ازي کندبآزاد باشد، و  بايد ته پس از اتمام درسنشس

 شود. می

فالح و غيره هستند بعد از اينکه طفل  ياعطار  يا لبقا سری اغلب شاگردان پيچون در مدارس ابتدا -ب

بيل زدن .آوردن گله از دره کردن،  دل خريمث کنند،به او رجوع میگی خانوادار ک گردد،برمی مدرسهاز 

او داده شود از عهده او خارج و توليد  به اگر عالوه بر اين کارها تکاليف مدرسه همبه خانه. پس 

 کند.می جنو ر گی]خستگی[خسته

د. نباشدي میچنداراي محظورات طبقه سوم هستند، چون اغلب شاگردان مدارس ابتدايی از  -ج

باشند. در آن ضمن يک آن چراغ می رچراغ هستند و همه دو يکراي تمام خانواده طفل دا نکهيامثل
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 اندتول نمیفطاين بنابر ،زندکند، يکی حرف میده میخنزند، يکی کی داد میکند، يمیه گريه چب

 ی انجام دهد.عکه بايد و شايد با دقت و سچنانتکاليف خود را 

ورد. طفل عون آمی و بد بجاف زياد است يالکت چون، برندینم دهيفا، طفل حيهبا اين ترتيب قواي رو -د

 {43}د بود.نشود مانند ماشينی خواه گزادي بزرآاينکه با 

 نور بدادمجبلم عاگر م الزم نيست. تکليفکند و دادن س تهيه دروس براي طفل در شب کفايت میپ

ه در شب کليف ه باشد و اين تکاعهاي جمدر شب مرتبهکي ]اي[خوب است هفته ،فل باشده طتکليف ب

اما معلم .و نمايداکرار تکاليف مدرسه طفل باشد که کمک به تهيه دروس ت ،شوداطفال داده میبه ه عجم

 همانند اطفال اغنيا که محتاج ب .توانند در خانه انجام دهنددهد که بداند می تکليفشاگردانی  به ديبا

خوبی به معلم از ترتیب خانواده اطفال براي اين کار الزم است که. نيستند ادگیوانانجام کارهاي خ

در اين  هاي بعد مفصالً مطلع باشد. اين نکته تاکنون در ايران مراعات نشده است. انشا اهلل در کنفرانس

 .باب صحبت خواهم کرد

و آن  العاده اهميت داردديگري هم هست که فوق تکليفنوع  الذکر يکعالوه بر تکاليف کتبی سابق

 .سيه بکار برديدرتاست که بايد در تمام مواد  ا کمپزيسيونانشائيه ي تکليف

 انشائیه 

هاي منظمه و اوقات معينه و در يک موضوع شاگردان صوصی است که در مدتخن تکاليف کتبی مآو 

رد نمره خانه تصحيح کدر  دقتها را از روي آن نکهيازاپسمعلم {44}دهند.م انجام میعلدر تحت نظر م

ايست مابين يف يک نوع مسابقهاين تکال نمايد.ان را میبندي شاگرده طبقهمرنآن  دهد و از رويمی

 مولد -3ان تحق و اميحقت لهيوس-2کار  وسيله پيشرفت-1 انددهیفاسه داراي  واحددرآنشاگردان که 

 .شاگردان بين رقابت

 :کار باشد وسیله پیشرفتاول که  فایدهو اما  

که دروس خود را مذاکره و  مجبورندون کمپزيسيبراي نوشتن  ،ضر کنندود را حاخشاگردان براي اينکه 

شرط .شودابت میث طفل مغزدر  يسيهست که مواد تدرنايده مذاکره اي. فب دقت نمايندلدر فهم مطا

در اين . در يک ساعت الًمثرا شاگرد انجام دهد. تکليفينی اين معدر مدت  يدبا کهاين است  ،عمده آن

 .ينی انجام دهدمعانی هر کاري را در مدت گکند که بعدها در زندیصورت طفل عادت م

 :دهدده هم میاعالوه بر این به طفل ار
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ت ساعات کار ري را انجام دهند. از اين جهکای معيناند که در مدت شدهنها تا حال معتاد اغلب ايرانی

 ستند.اراده و مردد هبی هاآن ومنظم غير

 :تنیس خطربی یهانشائفوق  محسنات باوجود 

ها بيفتند و داراي نمره خوب شوند. بعضی{45}يشبخواهند از همديگر که شاگردان چون میآنبراي 

 :راي رفع مخاطرات بايدبشوند. پس می 1کند. در آن صورت گرفتار صداعخوابند و کار زياد میشب نمی

 الًمث .زود برسده بزود  ]نبايد؟[يه بايددريستيک ماده  ائيهانش نوبتبنابراين  -د شابکم  انشائيه مواد -ا

 .ه هفتهن ياهر هشت 

 مابين دو انشائيه متوالی وقت زياد باشد تا شاگرد بتواند مراجعه کند.  -2

وم که وسيله دفايده ال اح، يده اول را بيان کردمفا .ه فايده استسداراي انشائيه االن عرن کردم که 

 .مکنيبيان می ]را[تحقيق و امتحان باشد

 وسیله تحقیق و امتحان -2

معرن ه ه و بق نموديطفل را در هر ماده تحق انشائيه معلومات وسيلهبهم علود از اين است که ممقص

 . آوردیدرمامتحان 

 .توليد رقابت است مابين شاگردانسيله عرن کردم و انشائيه چنانکهايده سوم ف

 وسیله تولید رقابت -3 

کند که سعی می ،خواهد که در انظار ديگران خجل شودارد و نمیچون هر شاگردي خود را دوست د

 .نمایدالذات میانائیه و حبتوليد انشائيه عبارت اخرى ه ب .خوبی انجام دهدخود را به تکليف

 تکاليفاين  تصحيح نمودن{46.}را با يکديگر مقايسه نمايند تواند خودشانشاگردان میانشائيه  لهيوسبه

تصحيح  ،صحيحتاين نوع  .شود تصحيحکاليف در خانه معلم تبايد اين  نيبنابرا. باشد لتباید از روی عدا

الس ديگر هم معلم در ک مرتبهکيح شخصی يعالوه بر تصح. امعرن کرده که سابقاًنانشخصی است چ

اين  است. شدهگذاشتهالن نمره از روي حق فکه  مدردان بفهگنمايد تا هر يک از شای میعجم تصحيح

 .ه بيان نمايمچتابکچه باشد. پس الزم است که مختصري هم در باب کتاببايد در تکليف ع نو

 کتابچه

                                                            
  -دردسر. ر.ک:لغت نامه دهخدا، وب سايت واژه ياب.1
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ها نبايد ولی عدد اين کتابچه. الزم است کتابچهد نی براي نوشتن تکاليف چيهاي مدارس ابتدادر کالس

د در دست بچه.در گردتابچه زود پاره میکشود و زياد باشد. اگر زياد باشد کار طفل درهم و برهم می

 .يهئکتابچه انشا ،کالس کتابچه ،روزانه چهباکت: ه الزم استچسه نوع کتاب مدارس ابتدايی اقالً

 کتابچه روزانه -1

شود و خيلی داراي تقدم و تأخر در آن ثبت می برحسباست که تمام تکاليف روز  ايکتابچهو آن 

نمايد ود را در روي صفحه کاغذ مسوده میخ فيتکل طفل اوالً  های اول و دومکالسدر ت.اهميت اس

چهارم و پنجم و ششم مسوده  {47و}هاي سيم نمايد. ولی در کالسو پس از آن در آن دفتر ثبت می

تابچه کدر آن چون تمام تکالیف .بنويسد چيزوده سالزم نيست و بايد شاگرد عادت کند که بدون م

نمايد.چون اين عادت به پاکيزگی و سليقه می شود. و طفلنمی کثيفو  شدهتمامشود زود ثبت می

 دهد بايد :کتابچه به طفل نظم و پاکيزگی و سابقه را عادت می

 هاي مراقبت را از آن حيثيات در کتابچه روزانه بنمايد.تمعلم من -ا

شده معلم انتخاب توسطبهطفل باشد بايد  حال بهد ين کتابچه مناسب و مفيبراي اينکه چن -1 

 ين ترتيب :باشد. بد

 شبيه يکديگر باشند . هاکتابچهتمام  -2

ين کبير در ح عباسشاهو  نادرشاهمثل عکس  .باشد قهيباسلتصاوير خوب و به صور مها جلد آن -ب 

ها را تصور نموده، قهراً حب ها ابهت و اهميت آنپذيرفتن سفراي خارجه که طفل از نگاه کردن به آن

 گردد.وطن در او توليد می

 .نشوند گسستهازهم يزودبهمحکم باشد تا  اشرازهيشکاغذ و  -ج 

 کاغذهاي آن ابري نباشد که مرکب در آن پهن شود. -د

 راست نويسی نمايد.ه دت باباشد تا اينکه طفل در سال اول و دوم ع دارخطکاغذهاي آن  -ه

در اطاق چهارم و که ترسيم اشکال هندسی {48}اگر خطوط آن عمودي و افقی باشد بهتر است زيرا

 شود. پنجم و ششم آسان می

ه عالوه بر شباهت چاين کتاب ياخر عبارت به .شاگردان دهده ب ابهشات متدعااين کتابچه بايد  -3 

 يکديگر شبيه بوده باشد. مثالً ه ب همآند ترتيبات محتويه در يظاهري با

 در وسط صفحه تاريخ روز ذکر شود. -ا
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 خط درشت نوشته شود. هيف بلعنوان و موضوع تک -ب

 ري از يکديگر جدا کنند.سانتيمتواسطه خط افقی چند يک روز را به ليفتک -ج

 .تکاليف روز بعد را از روز پيش با يک خط افقی که تمام صفحه را بگيرد جدا نمايند -د

 ي خود را ثبت نمايد، بايد آن کتابچه دارايهاادداشتبراي اينکه معلم جا داشته باشد که ي -ه

 سه يا چهار سانتيمتر حاشيه بوده باشد.

تابچه روزانه دو تا باشد يکی براي کالزم است که ، چون بعضی از تکاليف بايد در خانه تصحيح شود -4

، دوشنبه ،، پنجشنبه و ديگري براي روزهاي زوج يعنی شنبهشنبهسه، شنبهکيروزهاي فرد يعنی 

 .چهارشنبه

اي نظافت تهن تکاليف منآصحيح تبنابراين بايد معلم در  .شودل میکار اطفا سرمشقچون کار معلم  - 5

شاگردان هم بهمان ترتيب عادت به پاکيزگی و سليقه نمايند. االن عرن  کهنياو سليقه را بکار برد تا 

روزانه بود که از آن صحبت  کتابچهالزم است يکی {49}هبچسه کتا الًقا يهکردم که در مدارس ابتداي

 کالس است . کتابچهديگر  ،کردم

 کالس کتابچه-2

به ترتيب حروف الفبا هر  علممشود.می اين اسم خوانده به همه کالس دارد تعلق بهه چچون اين کتاب

سد در آن يکه تکاليف روزانه را عون اينکه در کتابچه روزانه خود بنو داردیوامروز يکی از شاگردان را 

 ل.نزا تي. اندکردهفهميد که شاگردان ترقی  توانیميک لمحه ه از اين کتابچه ب ثبت نمايد.

 با هاکتابچهرا هم مثل ساير  ه نوشت معلم آنچپس از آنکه شاگردي تکاليف روزانه خود را در آن کتاب

بات درسی و متد تدريسی هر تياز تر توانندیممفتشين از روي همين کتابچه  مايد.نح يدقت تصح کمال

 باشد: بسيار می ديفواه داراي چکتاب اينين آگاه شوند.يک از معلم

 آن دیفوا

اسباب يگران دليف اش با تکتکاليفشود.زيرا بچه مايل است که مقايسه سبب رقابت شاگردان می -1 

 چهو چون اين کتابويسد کند که تکليف خود را خوب بنسعی می االمکانیحت نيبنابراافتخار او باشد. 

 {50}کند.فت میاظنمواظبت را در حفظ  تهايمنتمام کالس است شاگرد ه متعلق ب

معلم و  يهن کتابچه قدر و مقام کالس و متدهاي تدريسه آاه کردن بنگ محضبهبه اولياي مدرسه  -2

انشائيه است کتابچه ،م از کتابچه که در مدارس ابتدايی بايد باشديقسم س .دهدیمها را نشان نتايج آن

 .چنانکه عرن کردم
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 کتابچه انشائیه

را  هاهيشائاناست وقت آن  شدهخواندهاين اسم ه شود بدر آن کتابچه نوشته می هاهيانشائچون تمام  -1

تقسيم  ممکن است معلم سال مدرسه را به سه قسمت .کندين کرده در کالس اعالن میتعمعلم از پيش 

 طور :  کند بدين

 .ميزان و عقرب و قوس-1

 .حوتو  دلو و جدي -2

 .1حمل و ثور -3

 اياالشمعليا، تاريخ، فراغحساب، ج ،ه داده خواهد شد در هر هفته در فارسیيدر هر قسمت يک انشائ

. اين خواهد کرد يبندطبقهم علم ديآیمت سحفظی از روي نمراتی که در هر سه برج از اين مواد به د

 ده باشد.انشائيه ها هفته]اي[ يک مرتبه و موافق جدول ساعات بايد در روز تدريس همان ما

 .معلم در خانه شود توسطبهصحيح آن مانند خود انشائيه ت -2

 يبراي اوليا اوقاتی بعضدر نزد معلم است و او  رودیممدرسه ه اين کتابچه تا زمانی که طفل ب -3

کتابچه  مطلع باشند. اين ديمايپیمها از منازل و مدارجی که طفل در مدرسه که آن فرستدیماطفال 

 {51}ده عمده استفايداراي سه 

 این کتابچه دیفوا

يون بوده سيزپتاريخ تحصيالت شخصی هر شاگرد است. روزهايی که مطابق با کم منزلهبهه چاين کتاب -1

 ه ذکر گردد.چبتابايد در آن ک، روز غيبت نموده نآو شاگرد در 

آگاه  ،توده اسپيمه الی کعج ترطلع و از مداماز ترقی و تنزل خود  چهاين کتاب لهيوسبهشاگرد  -2

 .لتحصيه رغبت طفل است ب ديادايده اين اطالع ازفشود. می

ن حسن خا شود در کار گذشته( مثالًنمايد )يعنی طفل رقيب خودش میتوليد رقابت شخصی می -3 

دش پيدا شخص خوبه ت بسنرقابتی  نوع ود مقايسه نموده در او يکخکار خود را با کار ديروز ز امرو

 .شودمی

                                                            
  -سخنران اين مجموعه کنفرانسها جناب آقاي عيسی صديق، سال تحصيلی را حدود هشت ماه در نظر گرفته است.1
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مخصوصاً « امیل»هيجدهم فرانسه است در کتاب خود  نقر گکه يکی از فيلسوفان بزر 1ان ژاك روسوژ

گويد کند آن است که میکند و دليلی که اقامه میاين نوع رقابت را محل توجه قرارداده، از آن تمجيد می

 {52اين رقابت شخصی خالی از حسادت است.}

 چهارم کنفرانس

 [21/12/1297]1297حوت  21

 .نماييمبت میحاال از لوازم کالس صح .بيان کرديم د هر يک رايو فوا کتبی فه گذشته تکاليفعدر د

 لوازم کالس

مانند  .تواند تفهيم کندنمی ،بعضی چيزها را که وجود خارجی ندارند ،زندبهرقدر معلم صريح حرف 

واد به مفهمد. پس بايد فل نمیط يد،ماننقواعد حساب که هرقدر معلم واضح گويد تا در روي تخته عمل 

سه  ،اقالً يهمواد تدريسه براي دادن صورت خارجی ب .طفل شود مفهومصورت خارجی داد تا  يسيهتدر

 ند.زن باشو س طول وقيام هاي ايران که عبارت از( مقياس2سياه و لوازم آن )( تخته1الزم است: ) زچي

 :سه بايدمدر هاهاي ديواري ايران عالوه بر اين( نقشه3)

 يک موزه - 4

 خانه داشته باشد. بک کتايو  -5

 سیاهاما تخته

 هاد تدريسيولی ممکن است براي ساير مو .کنندسياه را فقط براي حساب استعمال میدر ايران تخته

 سياه ممکن است اشکال مختلفه داشته باشد که عبارت است از:تخته{53}هم بکار برد.

 سياه فقط.تخته عه قط يک

 .ا لوالبخته تدو قطعه  يا

 . رودیمباال و پائين  یآسانبهقرارداده که  هيپاسهکه در روي  یاهيسه تختا ي

د تا هميشه ولی هر سه ماه بايد روغن ز .سياه ماليده باشند روغن را آنی که روي گچيا ديوار 

 . امدهيد يیکايآمرسياه را در ايران فقط در مدرسه ! ماند.اين نوع اخير تختهسياه

 .یصخصو ديفوا( 2عمومی ) ديفوا( 1) : ده عمده استفايسياه داراي دو قسم و تخته

 عمومی آن دیفواو اما  

                                                            
1 - Jean-Jacques Rousseau. 
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 .گرددر میتح يوصر ترنيبو  تراشکال در روي تخته درس واضح ننمايش داد واسطهبه -1

به  غيير ممکن استپاک کرد همه نوع ت توانیم یآسانبهسياه چون اشکال و ارقام را در روي تخته -2

 ها داد.آن

يح کنند حصترا در روي تخته  فيتکالهاي غلط هرگاه مثالً. کندزياد می را شاگردانسياه وقت تخته -3

 .وقت کمتر الزم خواهد داشت

بديهی است که وقت زيادتر الزم  ،فرد تصحيح نمايد را فرداً هرکداماگر معلم بخواهد تکليف  کهیدرصورت

همه  آوردیمکند يا اعمال حساب را بجا تصحيح می را هاغلطدر موقعی که معلم روي تخته بعالوه . دارد

 .ننديبیمخوبی {به 54}ردانشاگ

 سیاهخصوصی تخته دیفواو اما 

 را آنمعلمين محترم  انيآقاتا  ميينمایمکر ذها را است. بعضی از آن حدیبه اتخته سي یخصوصد ايفو 

 .ليفکه تا راجع بياست  درس بهخصوصی يا راجع  استعمال کنند. اين فوايد

 :درس بهسیاه راجع فواید خصوصی تخته 

به  چگونهکه او دست خود را  نديبیم دقتبهرد گاش سدينویمدر حينی که معلم در روي تخته  -1 

ه واسطکنند و بهه حرکتی طفل در آن واحد کار میفظاحدهد. از اين جهت قوه باصره و قوه حرکت می

 شود.میاستعمال اين دو قوه مطلب بهتر ياد گرفته 

دقت نکات به  شاگردانو در اين حال همه  سندينویمسياه را روي تخته سرمشقمعلمين مشق  -2

 . رنديگیفرامتعليم را 

 سياه ممکن است: عالوه بر اين بر روي تخته

نظم و ترتيب آن، در ديکته لغات  هئيارقام و اشکال، در دستور امثال آن، در انشا هندسه ودر حساب 

و همچنين در  مطالب نوشته شود مختصرتاريخی، در اخالق  يهاجدولها، در تاريخ آن يمشکله و امال

روي تخته نقشه بکشد و از روي آن اصطالحات  ]بر[موقع تدريس جغرافيا معلم ممکن است در

 کنند.  کخوبی درها بهشان بدهد تا آننشاگردان ه را ب{55}جغرافيا

 فیتکل بهسیاه راجع و اما فواید خصوصی تخته

 .دسينویمشاگردان  براي روي تخته معلمرا  تکليفموضوع -1

 .اه بشوديم ممکن است در روي تخته سمعلواسطه ف نيز بهليتک حيتصح -2
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 سیاه در کالسجای تخته

ايی باشد که معلم هم دسترسی ج به بينند، یخوببهسياه بايد جلو شاگردان باشد تا همه آن را تخته

 کند. تصحيحند ابتو فوراًت فخطا ربه بتواند بنويسد و يا اگر شاگردي  موقعداشته تا در 

 شدهواقعطوري ، شاگردان بوده باشد متوسطد بلند نبايد باشد بلکه بايد مناسب با قد يااه زيتخته س

مال نمود براي عسياه را بايد زياد استتخته باشد.نباشد که روشنايی آفتاب در روي آن مانع ديدن اطفال 

 که در شوندیممتوجه آن درسی  مجموعاًيعنی همه اطفال  .دهدیم تيمرکزرا  دقت شاگردان کهنيا

سياه اول تخته :ممکن است سه چيز باشد اقالًاالن عرن کردم که لوازم کالس  شود.وي تخته داده میر

 .عمولی ايرانم يهااسيمقدوم ]و[  بود که عرن کردم

 های معمولی ایرانمقیاس – 2

اقسام نيم  نيچنهمو {56}گره داشته باشد ،، چارکذرعمين: ذرع، اطفال بهمعلم بايد براي نشان دادن 

با همديگر فرقی  هانياردان بفهماند که گشاه شوند و بکه تا می يیهاعرذی يا نيم بچو ايهاي آهنی رعذ

گره  256به ع برع مرذا پارچه الزم هست ولی بايد آن ياز تخته  ]زرع[رعذ کي وندارند و نيز گره مربع 

ره طول و ذرع مربع را حس کنند و باالخره بايد گتا اينکه شاگردان بتوانند نسبت بين  ،مربع شده باشد

براي آنکه نسبت بين  .گره مکعب از تخته داشته باشد وچهارشصتيک گره مکعب و در صورت امکان 

م نيد. و نيز براي وزن کردن اجسام معلم بايد: يک من، يانردان بنماه شاگب را بکعو چارک م طول هءگر

 مثقال، چهار مثقال داشته باشد. يکال، ثقم 8، سيرمن، چارک، 

وزن کنند و اندازه  وزنان شبعالوه يک ترازوي متوسط معلم بايد داشته باشد که شاگردان را وادارد خود

طور تحقيق يا تقريب در زندگانی طفل به  اندازه گرفتن ياکردن زيرا وزن  .دت کنندعا هابدانبگيرند تا 

کند مطلب را بهتر يا وزن می رديگیمدر موقعی که شاگرد خودش اندازه  بلکه الزم است. ،هميشه نافع

 دهد.یمدرس  خودش بهزيرا که خود و  ،شودمی ظوظو مح فهمدیم

 .ستسوم از لوازم کالس نقشه ايران ا

  نقشه ایران-3

ه چی اگرايدبتهاي ادر کالس{57}حتی کالس اول و دوم هم الزم است. هاکالسدر تمام نقشه ايران 

ن نقشه يا هاين چون چشمشان هميشه ب وجود بافهمند، نمیي چيز طور کامل از نقشه ايرانردان بهگشا

نقشه  خودم کالس از روي ذوق عالوه بر اين ممکن است که معل شود.شان ثابت میغزافتد در ممی

 که در مدرسه: کند. بلکه الزم استمینتنها نقشه ايران کفايت  الس نصب نمايد.کديوار ه کشيده و ب
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ره و کتوانه شود، يک سا باًياگر برگردانيم. تقر کهيطوربهيک جهان نماي مسطح ، نقشه پنج قطعه عالم

 ی موجود باشد.يجغرافيا يريعنی تصاو بعضی،

 رنگرزيايران، عکس ايالت و دهات، عکس کارخانه  بزرگ يو شهرها رودخانهبا کشتی،  ياتصوير در مثالً 

تاريخی مانند تصوير شاپور  مهماشخا  ياند. عراق، تابلو تاريخی بنما یبافیقالعکس کارخانه  ،اصفهان

لوازم سخت  عضیببدون  اياالشعلمبه عالوه تدريس به ، حضرت رسول )صم(. نادرشاه، ]کوروش[کورس

 يتابلوهاها، ود حيوانات، نمونه نباتات، يا تابلو آنخاز نمونه  مثالًبلکه به دست آن لوازم عبارت است 

مهم انسان مانند قلب و ريه و غيره. و در فيزيک بعضی از آالت معمولی ايرانی براي  يبعضی از اعضا

که کالس چنان لوازمديگر از {58.}درسه باشدمهاي الذکر بايد در تمام کالساين تصاوير فوق .تجربيات

 .موزه مدرسه است ،عرن کردم

 موزه مدرسه -4

بلکه ممکن است  ،ل بوده باشدفصم يهااسبابا ب یباشکوهک عمارت يموزه مدرسه الزم نيست که 

 باشد چيزهايیشود بايد که در موزه گذاشته میجعبه مقوايی بوده و اشيايی ند چه و سفقک يعبارت از 

. رودیمکار به  اياالشعلمدر تدريس  کهتوان تهيه نمود و اشيائی باشد ه غ جزئی بلبمو به  یآسانبهه ک

بوده و شاگردان  اتيحيذزند و کالس کمتر حرف می ،شاگرد نشان بدهدبه لم بيشتر شکل عهرقدر م

 .اين بود موزه مدرسه، کنندبهتر کار می

 ترکیب موزه مدرسه

محصوالت  بايداست و در موزه هر ناحيه  شدهواقعمحلی داشته باشد که در آنجا ه ب تصا خموزه بايد ا

بايد با همديگر  هاموزهبنابراين . جمع نمود ،شتر معمول استبيبرزگري و صنعتی و تجارتی را که در آنجا 

باشند . در  ان فرق داشتهههاي مدارس اصفن بايد با موزههرامدارس ط يهاموزه مثالً .فرق داشته باشند

وطنی يا  تجايا منسوالحتی از قبيل قلمکار فموزه اصفهان بايد از محصوالت برزگري و صنعتی و 

کمک اولياي ه تشکيل موزه مدرسه ممکن است ب.قرارداد ،مول استعهاي نباتی که در آنجا مرنگ

آهنی  ذرعمينيک  تواند از اوآهنگر باشد معلم می ]شاگردي[اگر پدر شاگرهی باشد. مثالً {59}اطفال

شود بايد مرتب و منظم باشند که در می يآورجمعی که در موزه مدرسه ياشيا .هذایعلبخواهد و قس 

 .ديبه دست آ یآسانبهموقع لزوم 

 يبندطبقهی نه يعن ،شاگردان نفهمند کهيطوربه نهنمايند  يبندطبقهبراي اين کار الزم است که اشيا را 

جا، مصالح بنايی  ، البسه در يککجاييه در غذا الًمث ها.استعمال آن برحسباشيا  يبندطبقهعلمی بلکه 

  جاي ديگر. در روندیمبکار  اياالشعلمشت که در خ چ و آجر وگک و آهاز قبيل 
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يکی از لوازم  همآنمدرسه که  خانهکتاباز  خواهيممیموزه تمام شد، حاال   گفتگوي ما در خصو

 .نماييممدرسه است قدري صحبت 

 کتابخانه مدرسه -5

 کيچيهدر  .تصور کنم خانهبکتاست مدرسه را بدون نيکه ممکن  ،گويديکی از علماي اصول تعليمات می

 انهخاکتاب.وجود ندارد نهخاکتاباز مدارس ايران جز بعضی از مدارس که توسط اروپائيان تاسيس شده 

 .مدرسه هم براي معلم الزم است هم براي شاگرد

 تابخانه برای معلملزوم ک

وضع ه بلکه بايد اطالعات و معلومات خود را نسبت ب .معلومات اوليه خود نمايده معلم نبايد اکتفا ب

طور ها را بهو آن مطالعهرا  تدريسيهم بتواند مواد علپس براي اينکه م{60}ديامتجديد ن کتب وتدريس 

 .درسه الزم استم خانهکتاب ،ندکعميق حاضر 

 نه مدرسه برای شاگردلزوم کتابخا

که  يکیکالس کتبشاگرد ذوق خواندن و تحصيل شخصی بدهيم الزم است که عالوه بر ه راي اينکه بب

 شاگرد بدهيم بخواند.ه ها آسانست بخواندن و فهميدن آن يی کههاکتاباند بعضی  مهحاوي مطالب مه

کتب تحصيل نمايد. تواند شخصاًمیو پس از خروج از مدرسه  داکردهيپ قرائتيب شاگرد ذوق تتر ه اينب

 استعداد شاگردان باشد. و نبايد مناسب با قوه و س خانهاين کتاب

دودي که عمگر عده بسيار م ،ستيکتبی که براي کتابخانه مدارس ابتدايی الزم است هنوز در ايران ن

اطفال کتاب تاليف  يوصی هستند که براصخم. ولی در اروپا مصنفين اندشدهواقعسب امن ها هم اتفاقاًآن

عجيب و غريب بسيار نافع است زيرا  يهاسرگذشتبراي شاگردان کالس اول و دوم قصه و . نمايندمی

را  هاکتابه اين جهت اين نوع . ببرندیمها زياد و از خواندن اين قبيل کتب حظ که قوه مخيله آن

 دوست دارند.

 يهاسفرنامهاست( قصه و شرح  ]سال[ ه و يازدهن نيمابها )سن آن که براي شاگردان کالس سوم و چهارم

د فياقيانوسيه بسيار جالب و م جزايرفريقا و آ ،مريکاآشرح کشف قطعات عالم مثل ، العادهخارق

 دهد.شاگردان میبه هت ييه و بدعتراخشوق و قوه ا هاکتاباين نوع {61}است.

 نادرشاههاي تاريخ ايران مثل تاريخ سمتدو کالس دلچسب است بعضی از ق يناديگر از کتبی که براي 

توليد  هاکتابايران. خواندن اين نوع  خصو بهشهور عالم ل اشخا  ماکبير و شرح ح عباسشاهو 
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قل ن ،خوب يهارمانهاي پنجم و ششم بعضی براي کالسنمايد. در اطفال می اله دياخياالت عالی و 

 ، در هندوستان.نيالنهرنيبازيه، در ترکستان، در قفق ]در[مسافرت در افغانستان دو

ايران که  تيابقسمتی از اد. ايران با روس يهاجنگقسمتی از تاريخ معاصر مثل تاريخ فتحعلی شاه، 

بعضی از منتخبات  ،ناصرخسرو سفرنامهدي، حافظ، عی، سنشاهکار هستند مثل غزليات و قصايد قاآ

ون بسيار جاذب ئلپناو نادر  ،عالم مثل اسکندر تاريخی گمردمان بزر حالشرحهيج است. مفردوسی که 

 .و نافع است

 اطفال اوالً  کهتاريخ عالم ه باال ببه ران پرداخت و از آن کالس يتاريخ اه ب د مخصوصاًيدر کالس چهارم با

 انسانيت را پيدا نمايند. ثالثاًوطن،  ياًثاندر و مادر، پحب 

بعضی از علماي ايران مثل  حالشرحباال مناسب است  ديگر از کتبی که براي شاگردان از سن يازده به

خارجه مثل دکارت،  ياعدهو يا  یصير طوسنخواجه  ،ن عبادبسينا، صاحب ا یابوعل، شيخ يیبهاشيخ 

)چرخ مثل لکميتو گزربتاريخ اختراعات {62}صنعتگران حالشرحيا استر و پ ،السپوتن، النيگاليله، 

ها در علوم عالی و استعمال آنه تاريخ کشفيات راجع ب .و غيره ميسیبتلگراف، تلفون، تلگراف محرک(، 

 واسطه مسيو کوري.ول )ريون ايکس( بهجهزندگانی مانند تاريخ کشف اشعه م

صورت ذيل را توصيه  توانیم کنممیباوجود نداشتن کتاب مناسب براي کتابخانه مدارس ابتدايی گمان 

 ود :نم

صد حکايت  ،يکبابراهيم  نامهاحتيسجلد  سه، سنينمسالک المح ات،ياوف: مسائل الحآثار طالب

النصرالدين، ممنتخب کتاب  يک نفر سياح،ياي وه، ريکتاب حمار ،اهللبيحبکليد ادبيات ميرزا  له،الدواعلم

لماک، تن سن کروسه ، يستونی، رابلکه براي سال ششم مناسب است، آثار ت بابایحاجسه جلد کتاب 

 خوشاب.اور نامه، در خ

کتابخانه اصفهان کتاب در  نکهيامثلا واقع است. نجکتابخانه مدرسه بايد مختص به ناحيه باشد که در آ

که در  نديگویمو  بالندیمود ه خان مدارس اصفهان بدته باشد چون شاگرشبايد بيشتر دا صفويهباب 

هر بوده است که سفراي و در اين ش اندکردهين بزرگ صفويه حکمرانی اين شهر بوده است که سالط

 .نمودندیمکبير استدعاي اتحاد  عباسشاهممالک معظمه از 

 داشتهزياد  يکاربرنجا يکتاب ماهی گيري  ايد مثالًب شدهواقعمدرسه که در کنار بحر خزر  خانهکتاب

ل، گنقطع اشجار گردش در جه مدرسه که در مازندران است، بايد بيشتر راجع ب خانهکتابباالخره .باشد

 .بوده باشدجنگلی  حيوانات
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نمايد شاگردان می نيماباختالف آرا توليد نفاق {63واسطه}بهشود  خانهکتابهرگاه کتاب سياسی داخل 

نه آنکه از همان  ،مينکاحساسات واحده با  توليد ايرانيان خواهيممیمقصود ما است که  برخالفو اين 

 .بيندازيم نفاقها ابتدا ميان آن

 تاب باید توسط معلم باشدانتخاب ک

وزارت جيله  ،د نبودهجووم رانيادر  تاکنونون وجود کتابخانه مدرسه پس از اين بيانات بسيار الزم و چ

حضرت اشرف  نکهيامثل .نمايدمی کمکدر مدارس ماهی مبلغی  خانهکتابدن ااي تشکيل دبرمعارف 

در مدارس متوسطه ماهی  خانهکتاببراي تشکيل الدوله وزير علوم و اوقاف و صنايع مستظرفه آقاي نصير

تواند باشند معلم می نفعيذبراي اينکه اولياي اطفال هم . نديفرمایمهر مدرسه مساعدت به انزده تومان پ

او مسترد دارند. در اين  خود بهامانت بدهد که پس از خواندن دوباره  هاآنه ب خانهکتاب يهاکتاباز 

 .کتب کمک مالی بنمايند هدن عدکری براي زياد يشوند که جزمی ال اولياي اطفال حاضرح

طريق که هر شاگردي هفته  نيا بهتوسط خود شاگردان باشد به مدرسه ممکن است  خانهکتابتشکيل 

معلم  نکهيا ابخرند. ي خانهکتاببهی کتاب براي ناعتمی بدهد که پس از جمع شدن مقدار هيک شا

 نمايد.درسه میم خانهکتاب يهاکتابخريد  صرف را آني تشکيل نمايش داده وجوه عايد

ب اصول تعليمات ساز ترتيبات مدارس بر ح خواهيممدرسه تمام شد. حاال می لوازم بهگفتگوي ما راجع 

 {64.}صحبت کنيم

 اصول تعلیمات برحسبترتیبات مدارس 

 ،ر زندگانی اجتماعیل شدن دخبراي دا شاگردانو حاضر کردن  اتيترقمنظم و تحصيالت اول شرط 

بوده باشد. اين ترتيبات  همخصوصاصول تعليمات بايد داراي ترتيبات  برحسباست که  اي وجود مدرسه

 عبارت است از:

 ها.ستشکيل کال-1

 .هاکالسم شاگردان هم قوه در اين سيتق -2 

 .هاکالسوضع پروگرام براي هر يک از اين  -3

 .هاالسکاز  هرکداموضع جدول ساعات براي  -4

 .وضع انتظامات مدرسه -5
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ه د بشهار ترتيب اول را شرح داده و ترتيب پنجم را که وضع انتظامات مدرسه باچدر اين کنفرانس 

 نماييم.محول میفرانس آينده نک

 هاکالستشکیل -1

 کالس چيست؟

مجموع  کالس صبح يعنی ميگویم نکهيامثل ،صف روزهنکالس عبارت است از مجموع دروس و تمرينات 

اي ديگر اطاق درس است. اما معناي حقيقی عنمهب. شودکه قبل از ظهر داده می یناتيتمردروس و 

شوند. ممکن است يک مدرسه فقط يک معلم رده میسپيک معلم ه کالس مجموع شاگردان است که ب

عده  یکه به واسطه کم دافتیماغلب اتفاق  تدها در نکهيامثله باشد. تالس داشک {چند65}براي

عرن  قاًطور که ساباز مدارس همان قسمدر اين  شود.رده میسپ به يک معلم فقطشاگردان چند کالس 

طبقه  هستند، به نوشتنول شغکتبی داده و در آن حين که شاگردان م تکليف طبقهک به يم معلام کرده

 کتبی است . يفاون چنين معلمی تکالمع نيبنابرا. پردازدیمديگر 

 هاکالسبه  انشاگرد تقسیم

، بودن شاگردان هم قوه در يک کالس ندشاب بوده دقت واز روي صحت  هاکالسبه شاگردان  تقسيماگر 

 د را دارد :يافواين 

 رقابت  سيلهو-1

 شاگردان یترق سبب-2

 کنند.معلم استفاده میتمام شما گردان از درس  -3

 شود. سانی کار میآسبب -4

بدين  .شودن زياد باشد بدون کار کردن نمره خوب گرفته و هميشه اول میاش از ديگرااگر شاگردي قوه

و تنبلی او  سوختگی ر شاگردي قوه کالس را نداشته باشد سبب دماغگا نمايد.عادت به تنبلی می ببس

بيزار  تحصيلافتد و از وه او خارج است از ديگران عقب میقدروس و تکاليف از  تهيهشود. چون می

 {66.}يم کردقست هاکالسه ب را شاگردان توانیم لهيوسچه  بهعرن کنم که  خواهمیم حاال.گرددمی

 :هاکالسه وسایل تقسیم شاگردان ب
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 در اول سال شاگرد جديدي وارد هرگاهاست.  امتحانا هالسبه کوسيله تقسيم شاگردان  شهرهادر 

تر را امتحان بدهد. در موقع ينياپ کالسکالس سوم رود بايد تمام مواد  مثالًدرسه شود و بخواهد م

 ها ملحوظ شود.ه آنئيامتحان شاگردان قديم مدرسه بايد نمرات انشا

ی شاگردانش بم بخوعلها امتحان الزم نيست زيرا که مسکاله براي تقسيم شاگردان ب تدر مدارس دها

شاگرد جديدي از از اهل همان ده هستند. استثنا  دهات. بعالوه اغلب شاگردان مدارس شناسدیمرا 

 لزومی ندارد. بعضی از اولياي اطفال مايلند که دهاتشود. پس امتحان در مدارس دهات اطراف وارد می

 ي. بلکه بايد در مقابل اولياندک زود دوره مدرسه را طی کنند. ولی معلم نبايد اعتنا دادهامتحاناوالدشان 

 دادهامتحان يزودبهها ند که اوالد آنبغرور طال اطفال از روي جهل و يبراي اينکه اوليا .مقاومت ورزد

 مدرسه تمام کرده فراغت از تحصيل پيدا کنند.

اگر معلم .شودکالس میاساسی یبزده و هم سبب  طفل بهمه دهم ص کندوي يراگر معلم حرف اوليا را پ

راقبت استحقاق طفل و بعد از دو هفته م بردیمتر ينيپا کالسشاگردي ترديد داشته باشد او را  درباره

 .گذاردیمواال در همان کالس باقی  بردیمبل است او را باال اکند. اگر قرا مالحظه می

کالس آن در  {بايد تا سال67}شوندالس میکاز ابتداي سال وارد يک  ]شاگردانی که[شاگرداينکه

اندن او مو باشد  زياده از اندازه اشوهقاگر شاگردي  استثناارود .  باالترباالتر نروند.  کالس به ماندهیباق

به کالس  او را هر مدرسه پيشنهاد کرده مديب تواندشود معلم میدر همان کالس باعث اتالف وقت او 

 کالس بهتواند او را سال هم می طم در وسعلاگر شاگردي خيلی تنبل باشد م.عکسبه]يا[ رد بب باالتر

 ببرد. ترپائين

 وضع پروگرام -3

درست خواهد ]را[  آيندهزيرا که عقل و روح ايرانيان نسل ، ئت اجتماعيه خيلی اهميت داردمدرسه در هي

 کرد. 

نماينده هيئت اجتماعيه يعنی دولت ، پس بايد حس ايرانيت را کندمیمی يمدرسه است که ابدي و دا

(پروگرام .اندهشد یدولتکم که مدارس کماز وقتی مخصوصاًباشد ) نفعيذمواد تدريسيه  مقدارو  قدردر 

ست مجري شود ر. اگر اين پروگرام دميادهيدرا همه  ]ه.ق[1335 سنبلهششم  مورخهوزارت معارف 

 يجسمانی تقويت اعضا تيتربمقصود از .جسمانی و روحانی و اخالقی اطفال خواهد شد سبب تربيت

ربيت قواي طفل غرن از تربيت روحانی ت.الصحهح حفظياستيک و نصانب ورزش و ژيمبسه ب ،ل استفط

تعليم اين مواد . االشيا و غيرهمانند فارسی و حساب و علم هو تعليم مواد مختلفتدريس  واسطهاست به

 {تربيت68}و قواي بچه را کندمیهدايت  مطلق بهموم، از مقيد عاز خصو  ب مجهول بهلوم عطفل را از م



 

317 
 

اگردان را وادارد که کار خوب را دوست تواند شست که مدرسه میا نآتربيت اخالقی  . منظور ازدهدمی

 ؟گرام را بايد اجرا کردورپچگونه .ورندبجا بيا باالخرهبخواهند و ، داشته باشند

 اجرای پروگرام 

سعی معلم  بايدکند و ام حداکثر مواد تدريسيه را معين میرکنند که پروگگمان می معلمينبعضی از 

ط سا از ترس نتايج امتحانات به پروگرام زياد بياولياي مدرسه ا از ترس ين رسد. بعضی ديگر به آکه  کند

مقدار چيزي  آنشده، تدريس  که ذکر ارف، از هر مادهمعقصود وزارت مگفت:  به همهدهند. ولی بايد می

 .دنتواند ندااست که انسان محتاج است بداند و در اين قرن نمی

پروگرام برای شاگرد فال باشد. براي اينکه حوائج محلى اطبه پروگرام هر چه باشد بايد مخصو   

 معلم نيبنابراج شاگردان باشد. يق حوابپس بايد پروگرام مطا. است نه شاگرد برای پروگرام شدههیته

اجات اقتصادي محل يج شاگردان و احتياز مواد پروگرام را مطابق استعداد و حوا ]بخشی[تواند رقصیمی

 .روراندپزياد ب

و  مرجانبيشتر در خصو   اياالشعلمتاسيس شده بايد در ماده  فارسجيخلر کنار مدارسی که د مثالً

گفتگو  یبافیقالبيشتر در باب  آبادسلطانغال، مدارس ذبيشتر در باب  مازندرانگيري، مدارس ماهی

 {69} کند.

 جدول ساعات-4

ايران کمال اهميت را آقايان مفتشين بايد در مدارس  .ترتيب و تهيه جدول ساعات خيلی اهميت دارد

پروگرام مشهور  اسم بهط ه غلجدول ساعات ب بت داشته باشند.قن داده و در آن خصو  خيلی مراه آب

 که یصورت. در را هاآن تدريسنه ساعات  نمايدعين میگرام مواد تدريسيه را مورپ آنکهحالاست و 

 .دينمایم مانهفتهرا بروز و تدريسيه مواد  تقسيمدول ساعات ج

 دهند.را واحد وقت قرار می هفتهبراي تقسيم اوقات در جدول ساعات 

 لزوم جدول ساعات 

اهميت خود  برحسببايد از روي متد و نظم و ترتيب باشد. هر يک از مواد تدريسيه  کارهادر هر مدرسه 

 ول ساعات براي متوالی بودن هر يک از مواددکند.پس لزوم جمقدار محدودي از وقت را تصرف می

 بسيار دارد:  ديفوااعات سجدول ه. و محدود معينهاست در اوقات  فتکالي ياه يتدريس

 جدول ساعات دیفوا
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 تدريس خواهد کرد. و منظماً باًمرتاطمينان دارد که تمام مواد پروگرام را  معلم -1

 دهد.انجام می شدهنيمعکه  يیکارهاشاگرد با تسکين خاطر  -2

را خواهد  ديفوااين  ،که االن عرن خواهم کرد اوصافیيعنی داراي  اگر جدول ساعات خوب باشد -3

 {70}داشت:

 کند،خستگی بچه را کم می -ا

ين کالس محفوظ واسطه هميشه ديسپل نيا به .داردیماه گهميشه شاگردان را مشغول ن -ب

ی کالس از عدم نظمیب اصالً است. يعنی چون شاگردان مشغول کار هستند کالس بانظم است. 

 .شوداشتغال شاگردان احداث می

ار و تنفس و تکاليف ه کزيرا که طفل از ابتدا عادت ب ،کندمیه را محکم چتربيت اخالقی ب -ج 

 و دروس منظم خواهد کرد. 

 تعیین جدول ساعات

تصويب نکنند،  را آنشين جدول ساعات بسيار اهميت دارد و در مدارس ابتدايی تا موقعی که مفت تعيين

 مينمایمن بدهند. قواعدي که حاال بيان ه آقايان مفتشين بايد کمال اهميت را بي شود. آنبايد مجر

 کنند:ما تعليم میه روح ب احوال بهالصحه و علم ين جدول ساعات الزم است. اين قواعد را حفظيبراي تع

 پروگرام رسمی معارف باشد. مطابقاوقات هر يک از مواد بايد  -1

 زنگدر يا زيسيون، فارسی بايد در صبح قرارداد پقبيل حساب، اخالق، دستور کمرا از  مشکلهمواد  -2

 اول بعد از ظهر.

کتبی بعد از درس شفاهی واقع شود  فکليت مثالًدروس شفاهی و تکليف کتبی متناوب باشند يعنی  -3

و  و همچنين تمرينات دشوار{71}ا تکاليف کتبی پشت سر هم واقع شوند.ينه اينکه دروس شفاهی 

ها شاگرد بايد بنشيند يا بايستد )مانند تجربه علمی و ژيمناستيک( آن موقعه کآسان و نيز دروسی 

 . اشدبمتناوب 

فرق داشته باشند از يکديگر جدا  باطناًو  ظاهراًدروس متشابه مثل تاريخ و فارسی بواسطه دروسی که -4

 د.نماي برطرف را شاگردانگی ی که خستهقسم بهشوند 

حال و سن شاگردان چنانکه در کنفرانس اول  مالحظه بهدر هر کالس  دروسسب بودن مدت متنا- 5

 بدان اشاره نمودم.
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 بهشاگردان دارد و معلم بايد  همهلق به عاوقات معلم ت طور نافع مشغول دارد.شاگردان را هميشه به-6

 .جدول ساعات و در باب عيينما راجع به ت يگفتگواين بود  رسيدگی کند. همه

 اجرای جدول ساعات

معلم بايد قبل از تصميم قطعی دو سه هفته جدول ساعات را اجرا کند و پيشرفت کار را مالحظه نمايد.  

نبايد تغييري در آن داده شود مگر از  دسنرکند و تا سال به آخر بود آن جدول را اختيار می خوباگر 

 يرييتغاگر ما در ضمن سال  .اندکردهل عادت ن جدوه آاز اول سال ب شاگردانروي ناچاري. براي اينکه 

 {72}.رودیمو عادت از دست بچه بيرون  نظمدر آن بدهيم 

 ([9/1/1298]1298حمل  9)کنفرانس پنجم 

تقسيم شاگردان به کالس و پروگرام و جدول ساعات و در قسمتی از کنفرانس گذشته از تشکيل کالس 

شين و آقايان مفت ميکنیماست صحبت  مدرسه انتظامات ب پنجم که وضعيترنموديم. حاال از تگفتگو 

 د.ندههميت ن اه آلی بخيبايد 

 دیسیپلین مدرسه -5

 داشت : مدنظررا در  مهم اصلدو  ايدبدر تهيه کردن انتظامات مدرسه 

کنيم که نويسنده ديسيپلين آزادي طلب  يرتفس طورنياوانيم تیرال باشد. مليبمدرسه بايد  ديسيپلين -ا

بزرگ منشی و  سخاوتنتهاي مو  نمايدبمدرسه  انتظاماتن در ترتيب دادن اآزادي ديگر د و مالحظهباش

 بخرج دهد. را

 نيبنابرا بداند نه چبر.بشمارد يعنی طفل را انسان  محترمطفل را  شخصيت ديسيپلين بايدنويسنده  -ب

 ده و دلخواه نباشد.ارابايد مواد آن از روي 

 دیسیپلینمقصود از 

شاگرد  کهیهنگام مثالً. ميکنیمور تصدر ايران اطفال را ماند اشيا  تربيت بچه است. نيپليسيد از دمقصو

 آنکهحالو  ميدهیمته تکان فرا آگاه کنيم او را گر واماليم  زبان بهکه ينعون ا ،در صف بد ايستاده است

م نه مانند بهايم به حرکت دادن تربيت کنيف و زبان حر بهطفل هم انسان است و بايد مانند انسان او را 

در موقع اجراي .دينمایم تيعبود بهدا عادت ابتضرر اين ترتيب اين است که طفل از و تشدد و تغير. 

و مهربان و از طرف  عطوفنسبت به طفل  طرف کيم اين است که از عللين تکليف ميپديس

 باشد. مقتدر{73}ديگر
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در آن واحد،  تواندیمنيست و معلم  طورنياولی  ،نديآیم ادمتضشی  دو به نظرت و اقتدار فوطه عچاگر 

 العادهفوقمشکل است و قابليت  بسيارولی اجراي آن  .رقتدنسبت به طفل هم مهربان باشد و هم م

رت و خلق ينبيه ستنشان دهد.يعنی در موقع اجر و  عدالتعالوه بر اين معلم از طرفی بايد اهد. خومی

به که او  داندیمتر بنشاند و ينيپا خوداگر بخواهد شاگرد را از مرتبه  مثالًارد. حوظ دلو نيت طفل را م

اين قسم مجازات کند  را او حتماً نبايد ،داد درنخواهد نن ته آکه از خود دارد ب شخصيتیطه حس اسو

وع يک ن را شاگردانيعنی  :نشان دهد مساواتاز طرف ديگر هم بايد  بد بدهد. نمرهاو به  مثالًبلکه بايد 

ولی چنين نيست  ديآیمعدالت و مساوات معلم متباين به نظر  ظاهراً جر دهد.اکند و يکسان  تنبيه

وبت دارد. اگر شاگردي عی صيلخرج دهد ولی خبه  در آن واحد هم عدالت و هم مساوات تواندیم معلم

او را تنبيه  تواندیم ،دتقصير کلی نموده باشد و معلم بداند که مالمت کردن باو اثري نخواهد بخشي

اطالع  کامالًمدرسه  سيپلين.براي آنکه از ديدباشن یجزئآنکه تقصير شاگرد  شرطبهجسمانی کند اما 

 نظامنامه در باب يک شرح دهيم. پس اوالًه يک ب الًمفص ن راآ باتيترتناچار بايد  ،پيدا کنيم

 رالدولهيمشمان وزارت آقاي زاست که در  است. يک نظامنامه وزارتی نظامنامهمدرسه يکی از انتظامات 

 و تغييرات الزم دارد.{ 74}و عمومی است ولی بعضی اصالحات شدهچاپ

ان( زمدرسه است و بايد در اول افتتاح مدرسه )در برج مي به هرق علاست که مت یخصوصديگر نظامنامه 

 فرستاد. اطفال هم ياي اوليابربراي شاگردان خواند و توضيح و تفسير کرد و حتی 

و مواد آن بايد  ويسندنرياست رئيس مدرسه می  معلمين در تحتنظامنامه خصوصی مدرسه را مجموع 

خوبی ها آنلياي شاگردان و او کهيطوربهز بايد صريح و ساده باشد نيی مدرسه باشد. و ناگراجع به زند

 :دکاتی چند بوده باشناين نظامنامه بايد داراي بفهمند. 

 مهمه آننکات  

 نمايد.ل احترام و اطاعت او بيان میيتکاليف عمومی شاگردان را نسبت معلم از قب -1

 .شودهار را براي شاگردان متذکر مینا از مدرسه و فرجه خروج وساعات دخول  -2

 نکهيامثلت ساگر شاگردي غائب بوده و عذر موجه داشته ا مثالًدهد.يبی براي غيبت شاگردان میتتر -3

 رمترقبهيغبياورد و يا اگر بعضی اتفاقات  مدرسه بهی از طرف طبيب خود قديصبايد تناخوش بوده 

 .درسه را از وقوع آن حوادث مطلع نمايدم دادهيرو

، کتب زيتمها ها گرفته، دست و صورت آنکيزه ناخن آنپاها گی اطفال. لباس آنزاکيپدر خصو   -4

 نظيف و ...ها آن



 

321 
 

، چسبيدهغل ببه  بازوها ،روي ميز دست، راست{75}که قد بيترتنيابه ،وضع نشستن در کالس - 5

 نمايد.می ينعو همچنين وضع ايستادن در صف را م کتاب روي ميز

قع از قبيل اذيت کردن ديگران، بازي کردن و وم آدمو حالت و وضع شاگردان را در  حيتفرتنفس و  - 6

ربيت اوليه اطفال در مدارس واسطه عدم تولی بهدويدن بسيار مفيد است  اگرچهنمايد. می يانغيره ب

 مول داشت.مع توانینمايران 

 .دهدیمو دروس شاگردان را توضيح  فتکالي - 7

 کند.يه هر يک از دروس صحبت میئشانو مدت آن و تفصيل ا هدر باب انشائي -8

ها از آن اعتباردارنداطفال  ياولياگر ا ها.آن يدر باب کتابخانه و امانت دادن کتاب به اطفال و اوليا -9

 ب امانتی بدهند.امبلغی بايد در عون کت قبالً دارندن اعتبارو اگر  رنديگیمقبض 

 نمايد.میشرايط تغيير کالس شاگردان را بيان  -10

 نمايند.ها را در نظامنامه ذکر میو اقسام آن هيتنب وباالخره اجر  -11

خود به ست که نياليه معلم مجبور حشود و مثل م آسان میفايده اين نظامنامه اين است که کار معل

ه خيلی اهميت دارد بيچون اجر و تن.يک بيان نمايده يک ب اًها را شفاهها تکاليف آنآن ياطفال يا اوليا

 {76}.ميکنیمبايد خيلی دقت کرد. چند کلمه هم در اين باب صحبت 

 هبیناجر و ت

و  سبايد از روي دلخواه و هوا و هونبينی شده باشد و پيش بايد ا اجري تنبيهي هر کار خوب يا بدي برا

 تنبيهسم ق فالند يکرد بانود اگر شاگرد درس خود را حاضر شد يايد قبدر نظامنامه  مثالًالهام شود. 

 کرد: معيند، يبا ]مدرج[رجم سلسلهدو  تنبيهبراي اجر و . شود

القی. خه ممکن است مادي باشد يا ايتنب اجر و .رتدب تنبيه بدترتر. هر چه کار بهچه کار بهتر اجر هر 

 .ميکنیمرا بيان  هرکدامور مفصل طحاال ب

 رجا

 ارت باشد:بی کار و اخالق شاگرد اجر ممکن است عبوخ برحسب

اندازه آن هميشه بايد محدود و  .يیتنها بهيا  ديگر ردانگاز تحسين و تمجيد اطفال در حضور شا -1

 يد نمود.جاال بايد کمتر تم و ادتريزرد خيلی خوب است گرد. اگر کار شاگکار شا بهمربوط باشد 
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الق خوب داشتن وظيفه اخون چا اخالق شاگردان. يروزانه  يا تکاليفاز دادن نمره خوب براي دروس  -2

طفل بد باشد بايد  قالخکس اگر اعالبردان است پس بايد در باب اخالق کمتر نمره داد. اگهر يک از ش

 بيه نمود.او را تن

صداي به را  هرکداممره قدر و قيمت داشته باشد. بايد نمره نتا  ،مره زياد دادنراي دروس و تکاليف نبايد ب

 {77}بلند گفت تا همه بدانند.

را  هرکدامبلند نمره  يصدا بهد. پس اگر معلم رمره خود دانشاگرد منتهاي کنجکاوي را براي فهميدن 

اجر مادي موثر است زيرا که  مخصوصاًبراي شاگردان ابتدايی  .شودیماطفال  یسوختگدماغب سبنگويد 

از آقايان تصور  یبعضدل به اجر مادي شود. شايد مبپس در اين صورت نمره  فهمد.مره را نمینمعناي 

 ير ! خاز اجر مادي فقط مداد، قلم، کتاب و غيره است.  مقصودمکنند که 

درست کرد  ]مختلفه[با الوان مختفه بزرگکوچک و  تصاويرکند خوب می کارکه بچه ممکن است وقتی

ه عا تصوير قليسعدي  ،نادرشاه، احمدشاهتصوير  مثالً .باشد خوبیجه در يککه هر رنگی از آن براي 

طفل ده تصوير  کهآند از عبيه ]و[ ... . امير ،آبادفرحمثل  قشنگ يهاباغا عکس ي ،او و مرغگش و يبام

 .هددیم او به بزرگتصوير  کرفته يگها را نکوچک دارا شد معلم آ

در بعضی از مدارس ايران ديده بودم  سابقاًهاي آفرين که طفل از قبيل بليط به نامهتيرضااز دادن  -3

يک  گرفتهها را ي ده آفرين شد آنامعمول شود. وقتی طفل دار دوبارهست و خوب است که نيولی حاال 

دهند. می او بهآفرين با يک تصوير  صدکيکه ده تا ده آفرين داشت و وقتیدهند. می او بهبليط ده آفرين 

 نامهتيرضاو يک ا بهعلم مطفل ) از کالس دوم تا ششم ( داراي ده نمره خوب شده  وقتی نکهيا اي

کمال {78}که از حيث درس و اطالق داردیمد اظهار و بع سدينویمم طفل را سا اوالًکه در آن  دهدیم

 .شودسبب خوشحالی طفل می نامهتيرضاا از اين طفل داريم. اين رضايت ر

الق خشاگرد ا نفر کيکه وقتی انگليسن کالس. در فرانسه و يرخمفت جدولرد در گنوشتن اسم شا -4

 واريد بهتکليفش خوب باشد. چنين معمول است که اسم او را در جدول مفتخرين کالس نوشته، و 

 کنند.آويزان می

شود. به بعد ق چهارم ايم اهميت و اثري ندارد و بايد از اطس طاقبور تا ازدر جدول م شاگردنوشتن اسم 

 که بعد از پر شدن تجديد گردد. دوا باشمقا ي، کاغذ حهاين جدول ممکن است يک صف

باالتر  کالسرد بهتر باشد جاي او در گيعنی هرقدر شا، کالس يبندطبقهجاي شاگرد در  عيينت -5

 محرکی است.و  بزرگاجر بسيار  کينياو خواهد بود. 
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در يکی از مدارس  فقط ،ول نشدهعمدر ايران م تاکنونکاتبات اين نوع دفتر متقريظ شاگرد در دفتر  -6

نواقص . ولی شدیماطفال فرستاده  ياياول بهمدرسه  طرفديدم که هر شش ماه از  ]اي[متوسطه ورقه

 .شودیمه ناخطفل در  سرافرازي و افتخارکاتبات سبب م دارد که بايد رفع کرد.تقريظ در دفترعمده 

 عرن خواهم کرد تا مفهوم آقايان شود. ترمفصلدارد و  العادهفوقاهميت  مکاتباتر فتد

همه و مشوق بزرگی است براي  جايزه محرکا در وسط سال. توزيع يدر آخر  زهيجااز دادن  -7

به اشخا   فقط نهاست که  نيا دايد خيلی مراعات شوکه ب ]اي[کتهندر موقع توزيع جايزه {79}اطفال.

 اگرچهاند کارکرده داندی هم که معلم میشاگردانه باند، ]جايزه[داده شود بلکه ساعی که موفق شده

شاگردانی که اخالقشان خوب و رفتارشان ه ب نيچنهمموفق به اخذ نمره خوب نشده باشند و  کامالً

 قشنگشود بايد میرد داده گشابه ه يزعنوان جاه بهی کزه داد. کتابييد جابا ،بوده است گفته معلمموافق 

 خوانند بهچون ممکن است که اولياي اطفال هم  را طفل محظوظ شود. اين کتابباشد، تا  ظریفو 

 ينه دارد. عه مواقع ميزاجنمود. توزيع  خوب انتخاببايد 

 زایموقع توزیع جو

امور و معارف پروران در آن لياي است که او رسهمد گزه جشن بزريترين مواقع توزيع جايکی از عمده

اطفال  يم و اولياعلتشويق م سبب اهشوند. اين کارها توزيع میها جايزهموقع جمع شده و در حضور آن

 فع کرد.ناطفال را در معارف ذي  يوان اولياتمی بدين وسيلهخواهد بود پس 

معلم اطفال را متوجه  ضمناًباد. آها به اکبربردن آن مثالً.د و علمیهاي مفياز بردن اطفال به گردشگاه - 8

نمايد که در موقع تدريس بيان می هانو قنات را براي آ رودخانهمنافع  کند. مثالًمی نکات جغرافيايی

 گردش بروند.به اين يک افتخار بزرگی است که شاگردان با معلم  و .دردگارش کسبب سهولت 

 {80}که اجر چگونه بايد باشد. بدانيمخواهيم، ردم اقسام اجر بود. حاال میکه عرن ک هانيا

 چگونگی اجر

 د.ها بنمايبدون اينکه توليد کبر و غرور در آن ،اجر بايد کار و اخالق شاگردان را تشويق کند -1

د براي خواننمیمسلمانان نادان نماز  نکهيامثل. ست که شاگرد براي اخذ آن کار کندياجر اجرت ن-2

 .او است شخصیبلکه کار کردن وظيفه  ،شت بروند.پس نبايد شاگرد کار کند که اجرت بگيردهه ببآنکه 

الس کشاگرد آخر  اگرچهاو هم اجر داد  به ولی موفق نشده بايد کارکردهدر صورتی که شاگردي  -3

 دارد جهتو او بهيشتر ب معلمعلم بايد عادل محض باشد. پس اگر شاگردي را که من اجر ددر دا -4باشد. 
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 برطرفشود و هم مقام اجر ارش کاسته میددهد هم از اقت حيترجديگران  به دارد در موقع اجر دادن

 .گرددیم

 ند.که کفايت میبرتما دو يو يک . در هفته رودیمزياد اجر داد : زيرا که قدر امر از ميان  نبايد -5

شاگرد معلم را دوست  کهشود می سببزيرا که اجر  ت نشان داد:سدر دادن اجر زياد هم نبايد خ -6

 .ه گفتگو کنيمي. حاال از تنبرجه ا، بعهشود.اين بود مطالب راجبدارد و نيز سبب تشويق شاگرد می

 تنبیه 

 تنبيه ممکن است عبارت باشد از : 

 {81بد}ره نم-1

رات تقصيبايد راجع به المت مولی  يا تنها، يا مفتشا در حضور مدير يمالمت در حضور شاگردان -2

 .مولی باشدعم

ييم قسمتی از تفريح زيرا هر تقصير گومی مخصوصاً تفريح،ن شاگرد از قسمتی از تنفس و دمحروم کر-3

 شاگرد زياد باشد، احتياج به حرکت و تفريح از ميان نرفته است.

 غيره. مستخدم وا يلم عم تحت نظارتشاگرد بعد از رفتن شاگردان ديگر در  نگاهداشتن-4

مال استعخيلی اهميت دارد ولی بايد در مواقع مهمه  قسم از تنبيه اين سه،اخراج موقتی شاگرد از مدر-5

 و بيش از دو يا سه روز نبايد طول بکشد. کرد

 ]فلک[ معايب بسيار دارد.الق، فلکهشاز قبل کتک، چوب،  تنبيه جسمانی

 معایب تنبیه جسمانی

اعضاي طفل ه کردن ممکن است شالق ب تنبيهين حدر  .دسره ممکن است ضرر بچبه سالمتی ب-1

 شود.ناقص خورده و 

اندازه سبب دماغ ه گاهی از اوقات ب.مانی ممکن است سبب تحقير فوق العاده شاگرد شودجستنبيه  -2

يه به تننتيجرود و اين مینشود و ديگر دنبال تحصيل می خارجشود که از مدرسه سوختگی طفل می

 ام.دم بکرات ديدهمانی را خوسج

 .ه را تنبيه کندچم نيست که بعلشان م-3
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ها را هم نبايد که آنلتنبيه براي چهار پايان است ب{82.}شان طفل نيست که تنبيه جسمانی شود -4 

 تنبيه کرد.

 . اغی شدن و فحش دادن طفل شوديممکن است سبب  -5

 ممکن است توليد عبوديت ظاهري و موذي گري نمايد.-6

قدغن  اکيداً جسمانیم است.در فرانسه تنبيه علظاهر مطيع و منقاد است ولی در باطن دشمن م طفل در

به اين  عادت کنند علمکم آقایان مکمه ترک کنيم ولی بايد تبتوانيم يک مردر ايران نمی باشد.می

 تدريج از ميانه بر افتد.ه هم ب که آن دننجز در مواقع ضروري کتک نز اطفال را که

 ود اقسام تنبيه مقصود از تنبيه چيست؟ اين ب

 نبیهمقصود از ت

ا کار خود را يا آگاه کنيم که اخالق راين است که طفل برد و آن ن توان پی به معناي آاز لفظ تنبيه می

 ونه بايد باشد.گچ بينيم]ببينيم[ تنبيهتر کند. بنابراين مقصود به به

 نبیهچگونگی ت 

تواند کار بد خود را اميد بدهد که می ا اقالًيطفل اطمينان ه تنبيه بايد بردم کبنابر تعريفی که االن  -ا

وشته يا مسئله حل نکرده باشد نن تکليفپس بعضی اوقات ممکن است در صورتی که طفل  جبران نمايد.

ا مسئله حل کند.باين ترتيب طفل غفلت يا گيجی يسد يتکليف خوب بنو و{83}قدراو را واداريم همين

 نمايد.بران میخود را ج

 :بايد تنبيه کرد. اگر زياد تنبيه کند اين معايب را دارا خواهد بود نزياد )الف( -1

 اند.تجربه اين عيب را مالحظه فرمودهبه همه آقايان  چنانکهرود اثر تنبيه از ميان می -]الف[2

 کند.آورد و او را براي مقاومت حاضر میطفل را به غيظ در می -ب

 کند.ز مدرسه متنفر میطفل را ا -ج

دهد. در اين صورت است که پس از خارج شدن از مدرسه هر وقت بغض معلم را در دل طفل جا می -د

 دهد. ش میفحاندازد يا می گنسطفل معلم را در کوچه ببيند 

 :نبايد باشد يعنی بايد تاًفلغتنبيه  -3
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راند فرانسه تم در موقعی که در مدرسه برچنانکه خود .سه مرتبه خبر کرد اييک يا دو مرتبه  قبالً-ا

داشتم که اسم او را بنويسد. اگر اخالقش بصر را وا میمنمود کردم اگر شاگردي بد اخالقی میتدريس می

يب تاين تره کردم.بنوشته و باالخره تنبيه می را کرد که هيچ و اال دفعه دوم و سيم باز اسم اوتغيير می

 شود. يست و در همان دفعه اول و دوم اخالقش خوب میاغلب طفل محتاج به تنبيه ن

کنند و حرف نمود. در اين صورت معلم را تمسخر مینولی نبايد هميشه تهديد کرد و تنبيه  -ب 

 شود.مقدار می{بی84}او

 ل جبران کند. يتا اينکه از روي م ،شاگرد فهماند که مقصر استه بايد ب -ج  

نتواند جبران  درگباشد و از حد تجاوز نکند. يعنی زياد نباشد که شا يرتقصتنبيه بايد متناسب با  - 4

ر تکليف گا گرفته معلم او را وادار کند که درسش را ياد بگيرد. وناگر طفل درس خود را ياد  مثالً د.ينما

ير مدرسه ده ی بنويسد. اگر ببرا بخو لم او را وادار کند که دوباره تکليف خودعخود را بد نوشته است م

 آمده است او را بعد از رفتن شاگردان ديگر نگاه دارد.

 صورت:  در اين تنبيه کند.ب ضطر و بدون غارامی خه آمعلم ب - 5

 تر است.يه زيادتر و محکمباثر تن-ا

 شود.و خوشحالی شاگردان بد اخالق و بد طينت می تمسخر، ببخشم مسلم س -ب

وقتی است که تقصير مهم باشد. ولی در  و آنتواند غضبه کند م میعلفقط در يک موقع م -ج

شم معلم خاز  بالنسبهکند و بگذارد تا کالس ختم شود تا ن تنبيهلم طفل را معحين غضب 

 کاسته شده باشد.

نبايد کينه آن شاگرد  معلمولی  او را وادار کرد که آن کار را بکند، د حتماًياب ،وقتی شاگرد تنبيه شد -6 

 .دارداار خوب وه کحت دهد و بيصنعصر او را  تنبيه نموده،را  وا صبحرد بلکه اگر را در دل خود نگاه دا

 يا تنبيه عمومی هم است.اجر {85}ها که گفتيم اجر و تنبيه فردي بود عالوه بر ايناين

 عمومی نبیهت اجر یا

فر از ن الس مشغول نوشتن در روي تخته است يککهنگامی که معلم در  ممکن است بعضی اوقات مثالً

ر معلوم نشود بايد صورتی که مقصت معلم و تخته پرتاب کند. در مسه وله کرده و بلرا گکاغذ شاگردان 

ست و سبب دماغ نيعموم شاگردان کالس را تنبيه کرد. چون اين نوع تنبيه از روي عدالت و استحقاق 

نکته ديگر .مال شودتعاس و در وقت لزوم در مواقع مهمة تاًشود بايد ندرگناه میی شاگردان بیگتخسو

 :خانواده است رابطه بین مدرسه وکه تا کنون در ايران مراعات نشده 
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 اند رابطه باشد وب اطفال الزم است که بين مدرسه و خانواده اطفال که هر دو مربیيو ترت تعليمبراي 

 ت طفل است.يخانواده از بزرگترين عوامل ترب -1

ها در باشد و نفوذ خواهر و برادر و غير آندر خانه خود میزيرا که طفل تا سن هفت سالگی  -ا 

 او اثرات زياد دارد.

آيد تربيت خانواده و مدرسه مخلوط مدرسه میه پس از اين که طفل از سن هفت سالگی ب -ب 

 سهسه نيست و بعد از خروج از مدررپنج ساعت در مد]و[ شود يعنی طفل بيش از چهار می

د. بنابراين بورود. بعالوه روزهاي جمعه و تعطيل هم در خانه خواهد خانه خود میبه باره ود

 {86}رسه.مدثر است تا ول بيشتر مفتربيت خانواده در ط

زيرا که بدون معاونت خانواده معلم تواند موفق به تربيت طفل شود.مدرسه بدون معاونت خانواده نمی -2

و بدون زحمت برقرار نمايد.بنابراين تربيت اخالقی  ه را کامالًسلين مدرسيپتواند ترقی شاگرد و دينمی

الصحه و نظافت را م مراعات حفظعلازش مدرسه و خانواده است. اگر خانواده هم مانند مه سطفل بسته ب

ولی در صورتی که خانواده طفل مراعات نظافت . کندمی پيشرفتوقت اين دو چيز  آن، درباره طفل نمايد

 .ثمر استها بنمايد بیمعلم تاکيد در پاکيزگی طفل آنهرقدر  ،نمايدنرا در خانه 

هالت يا مشغله واسطه غفلت يا جردند ديگر بهپمدرسه سه بعضی از اوليا همين که اطفال خود را ب- 3

فايده گيرند و جد و جهد معلم بیهاي بد میها ندارند. در اين صورت اطفال عادتزياد توجه در باره آن

 شود.اين عيب بر طرف می ،م رابطه باشدعلن خانواده و ماست، ولی اگر ما بي

 ها از مدرسه متغير واطفال آنه بيه، تغيير کالس، ندادن جايزه بتنواسطه بعضی اوقات از اوليا به -4 

 .ع خواهد شدفشود. در صورت رابطه اين عيب مرتسوتفاهم در بين پيدا می

 {87} الزم است خوب است وسايل ارتباط را بدانيم.حاال که معلوم شد رابطه بين معلم و خانواده 

 :وسایل رابطه بین مدرسه و خانواده

تواند نمی معلم منظماً ،البته در صورتی که عده شاگردان زياد باشد.هاديدن اولياي اطفال در خانه آن -1

اطفال برود.پس بايد در  يااولبه خانه  تواند اتصاالًاز طرف ديگر معلم کار زياد دارد و نمی اين کار را بکند.

ا غيبت او از مدرسه ي .که طفل ناخوش سخت باشدوقتی مثالً  .ه اوليا برودنخاه معلم ب ،مواقع مهمه

مدرسه دعوت کند، ولی چون اوليا اغلب داراي شغل زياد هيا اين که معلم اوليا اطفال را ب طوالنی باشد

شد مثل اب هماند. اين دعوت اوليا بايد در مواقع مهممی ثراقيد هستند اين ترتيب هم بال و يا اين که بی
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ا در موقع يموقع دعوت قبل از کالس يا بعد از کالس  الق بزرگی از طفل سر زده باشد.خاينکه سو ا

 تفريح بايد باشد.

يا  ،بعضی اوقات براي رفع سو تفاهم اوليا يا براي رفع عادت عمومی و بدي که گاه شاگردان دارند -2

ه ممکن سقايد اوليا اطفال درباره پيشرفت کار مدرعيا براي پرسيدن  ،ف زيادليدن مضرات تکيفهمانبراي 

 مدرسه دعوت نمود.هدر عصر جمعه ب ها را مجموعاًاست آن

 است. حاال مفصالً  تباتکاماشاره کردم دفتر  ه قبالً نچه عمده ديگر رابطه بين خانواده و معلم چناسيلو

 چيست؟ر مکاتبات فتبايد بدانيم که د اوالً{88}د.نول دارعمبعدها م قايان کامالًکنم تا همه آعرن می

 دفتر مکاتبات -3

تيبات برد براي آنکه ولی او ببيند و از ترمی مدرسه به خانهنظمی است که طفل از مدفتر مکاتبات دفتر  

می اده ترسف ماها ماه به يه و فته هاين نوع دفتر هفته بنمايد. مدرسه او اطالع پيدا کرده و آن را امضا 

هر ه و حدوازده صف ياممکن است اين دفتر دار ماه بايد باشد.ه ماه ب یابتداي [مدارسمدرس] براي شود

ستون  مالحظات دردر يک ستون و  تدريسيهم مواد سه احدر هر صف بوده باشد. يک ماه صفحه متعلق به

شاگرد در عرن  تعيين نمره متوسطشده ه نوشته تدريسيواد متونی که اسم سدر  شود.ديگر نوشته می

يک کلمه در خصو  هريک از مواد واسطه ب خود راده قيع تواندمی معلم، بلکه نيستماه ضروري 

 .فعيمقابل حساب: ض، : رضايت بخشنويسدمیسی مقابل فار بيان نمايد. مثالً تدريسيه

 مرتفع ساخت. ياود متشوق ن يداست و باالتی که در طفل يماتشود متذکر می معلمات حظمال توندر س

ارد نگمالحظات می ذيل ستونم در علبراي هدايت م را ودخولی طفل، پس از ديدن دفتر مکاتبات عقيده 

فرستد. اگر خاطر مبارک باشد االن عرن کردم که مدرسه بايد یمدرسه پس مه ود طفل بخواسطه و به

. جلد دفتر مکالمات و صفحه اول آن ستداولياي طفل بفرالمقدور مفاد نظامنامه مدرسه را براي حتی

{و 89} ات مهمه نظامنامه داخلی مدرسه با بعضی نصايحکبراي اين کار از هر وسيله ديگري بهتر است. ن

و  مکاتباتدر پشت جلد دفتر  ،فل در مدرسه الزم داردطی که هر روز تاسباب و ادوا مخصوصاً تذکار

د و در دست اطفال دهيد و خود را از تکرار هر روزي مواد نظامنامه و ع کنيباول و آخر آن طصفحه 

 خشک کن و غيره راحت و آسوده نمايد. دفتر مکاتبات با بآ ،قلم دوات، کتاب ،کاغذ يعنیلوازم شاگرد 

 .که برايش گفتم فوايد بسيار دارد تيبیتر

 دفتر مکاتبات یدفوا 

که براي استطالع  وسيله ]بهترين[و بهتر کندمیسه چه رحق دارد بداند پسرش در مد پدر طفل-1

 .تباتستکامدفتر  رددا
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شماها ثابت گشته که پدر طفل به معاونت معلم و معلم به اين مطلب از روي تجربه بر همه -2

کند. اين معاونت به وسيله دفتر مکاتبات میمعاونت پدر طفل اقتدار خود را در تربيت او زياد 

 شود.می

قابل  اعتمادوع ن کي .شد پيدام رابطه علطريق مذکور بين خانواده طفل و مبه قتی بديهی است و-3

 .ه حفظ نموديشهم يدها توليد خواهد شد که بامالحظه ميان آن

ود خکاتبات را که در حقيقت کاغذي است که از طرف اولياي مدرسه براي پدر مر فتوقتی طفل د-4

کند که هم در حس می طبعاً ،ه داديهفته به پدرش ارا گيرد. هر ماه با هرمیآن را برد و جواب ب

تر و بيشتر کار بهمدرسه و هم در خانه مراقب و مواظب تحصيالت و اخالق او هستند و بدين جهت 

 نمايد. در پيشرفت خود می دو جه کند و جدمی

او را طفل خود کند و چگونه ه داند چه سفارشاتی ب لم پدر میعباالخره از روي مالحظات م-5

 {90.}د يا مانع از اخذ عادت بد شوديتشويق در کار و تحصيل نما

 کنفرانس ششم زبان فارسی و طریقة تعلیم آن

 [12/1/1298]1298حمل  12

طور کلی اصول تعليمات عملی را بيان االمکان بهام سعی نمودم حتىنفرانسی که تا بحال دادهکدر چند 

شين و روسا و معلمين محترم مطالبی بود که آقايان مفت ،دادم ری که مطرح مذاکره قراتکنم. موضوعا

نمايند از دانستن آن ناگزيراند. در حقيقت کليات اصول تعليمات عملی بيش میمدارس که مرا مفتخر 

ات ير من هم اين نبود که تمام کلاز آن است که بتوان در پنج يا شش ساعت محل بحث قرارداد و منظو

 ست.نياش جايز نکاتی بود که ندانستنبيان آن  ماینم بلکه مقصود اصلرا براي آقايان ذکر ک

ليات نيست. طريقه و اسلوبی که براي تدريس هر يک از مواد کولی اصول تعليمات عملی منحصر به اين 

ها بعرن آقايان محترم فن است و بايد در اين کنفرانس اي مود جزو مهم اين علم ونرگرام بايد اتخاذ پ

يی اعتناکنم به بيان طريقه که در تعليم زبان فارسی بايد بکار برد. ولی نظر به بیبنابراين شروع میرساند. 

توانم از خاطر نشان کردن اهميت و مقام و عدم توجهی که در ايران نسبت به زبان فارسی داريم، نمی

 آن خودداري کنم.

 زبان فارسی چه اهميت و مقامی را داراست ؟ تاًپس مقدم

 زبان فارسی{91.}اولين کلمات خود را ادا کنيم ،اد دادهيزبانی است که مادر ما به ما  ان فارسیزب

ا را م ،ب جوان ما جاي دادهلادر ما احساسات و خياالت خودرا در دماغ و قم واسطه آنبه کهآلتی است 
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ايم مال نمودهعتاسچکی ی است که در کونزبا زبان فارسی داخل در حيات عقلی و اخالقی نموده است،

 .د، اولين خوشی و درد خودوالی و غمگينی خحوشخاولين  و احساسات خود خياالتبراي بيان اولين 

و تشخيص  کنيم از يکديگر تميزکه در آن زندگی می زبانی است که براي ما اشياي محيطی زبان فارسی

 دهد.می

سفه حکما و فال -، حافظ و قاآنی ديسعفردوسی و  -راي ما عامروزي زبانی است که ش زبان فارسی

 .اندابدي کرده -رو خسمولوي و شيخ عطار، شمس تبريزي و ناصر 

ز و ارمنستان زبانی است که تمدن ايرانيان را به هندوستان و افغانستان، ترکستان و قفقا زبان فارسی

يان هندت. ميان بسيار اساوره ايران مجمالک مود زبان فارسی در فالنهرين و عربستان و مصر برده. نينبو 

عار حافظ را بعضی از اش و اقالً نشناسدرا  راي ماعشخصی که يک يا دو نفر از ش نادر است ،تربيت شده

 نخواند. از حفظ

عباس  کورش و شاپور و شاهعشع زبان اجداد ما و زبان وطن ما است که تاريخ شده مش بان فارسیز

 .خوانيمبزرگ و نادر را در آن می

فارسی  ت شش باشد اول زبانيا است و اگر عوامل حافظ ملمترين وسيله حفظ مليت بزرگ رسیزبان فا

 ی.نسخ خطی فارس طبع اهداري و{نگ92}است دوم هم زبان فارسی، سوم نيز زبان فارسی و چهارم

را تکرار  ه زبان فارسیرتبم هس داً عملی. م ]رسوم[م حفظ آداب ورسوشش ،اثر و مفاخر ملیم پنجم حفظ

ش به ه وطنکرا  هر ملتی ريخه کنيد تاحظالم»شود.  خاطرنشانبی وه خت آن بميردم تا اينکه اهک

و  کندرساهانگشايی که پس از ج يددانيد و مستحضرتاريخ ايران را می شماهای افتاده. همه نبست اجد

 احيايرا  ودخاعر، اول وظيفه شاز شاه گرفته تا  ست،ه ايرانيان وطن پرنوچگتح عرب و استيالي مغول ف

ستان توجه کند. لهداستان به . ]افکنيد[کندنگان افاگبي يختاربه يد نظري لزبان فارسی دانستند. اگر ماي

ا اکيدًا ها قسمت اعظم آن را در تحت تصرف خود در آوردند، تدريس زبان لهستانی رپس از آنکه روس

به اطفال  هاهلوت خانخدر  خود راهاي وطن پرست و متفرس زبان مادري غدغن نمودند. لکن لهستانی

محتمل  را محفوظ داشته و خود عيت و عبوديت مليترن و نيم تبيک قآموختند و الحال پس از  خويش

 تقالل خود برسند.اسه است ب

کنيد که چون زبان فارسی زبان نمان گالسنه دنيا است و  رينتنيريرين و شتليحيکی از م زبان فارسی

از مستشرقين  مختلفهتوانم شهادت هاي می بلکهکنم اين عقيده را اظهار می ،مادري خود بنده است
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کر کنم. ليکن ذ 2ولدکهنرت و آو هویموس ،1نوپروفسور برستان و فرانسه و آلمان مانند لمشهور انگ

زبان فارسی  تورسر تيسدال در مقدمه دلت کسنکه قيده ذکر عه براي اينکه از موضوع خارج نشوم ب

مانند  آسياالحت و شيرينی در مث ينويسد که زبان فارسی از ح کنم. مشاراليه میعت میاشته قناگن

رسمی و حيه است  يهازبانيکی از  زبان فارسی{93پا.}السنه ارو ايره ست بسبی است نيزبان ايتاليا

اقداماتی شد و  اشتهگنواسطه مقاالتی که در اين باب نبود ولی حال به طورنيادر اروپا. تا سال گذشته 

و آلمانی يکی از  انگليسیآمد زبان فارسی مانند فرانسه و  عمل بهکه از طرف سفارت ايران در پاريس 

 السنه حيه است.

عامل تربیت و تعلیم روحانی و  نیترمهمو  نیتربزرگو  نیتریقواوصاف  آناین زبان با 

ا شناخت، اهمه و غيره ر يله وتخمقواي روحی، حافظه،  بايد مسالهاين  کبراي در ت.ساخالقی طفل ا

رد. ليکن ک معين تعمقو  تريها را از روي بصيت آنرب، پرورش و وسايل تتها را دانساهميت و مقام آن

ا را م ام آنو عالوه بر اين انج گرددینمکنفرانس انجام  وا ديکه اين کار در يک  دييفرمایممالحظه 

بحث از  المقدوریحتکه در کنفرانس اول وعده دادم چنانخواهد کرد و  فلسه]فلسفه[داخل در مباحث 

خت. واهم پرداخعملی  يزهاچيبه  بيشترتراز خواهم جست و ها Theorieفلسفی و تئوري  قضاياي در

 فکريه. بدواً م است به قوهتکلا بت نطق بسنم و آن نکته نخودداري ک نکتهان يک بياز  توانمینم لکذاعم

 .چیستتکلم عرن کنم 

د نانمجی رخالی و يک ارتباط قلی دارند مانند اشتراک در اصول عخارتباط دا به]با[ يکديگر ربشنوع 

 تلفظ که عبارت باشد از حرکات چهره و دست و نوشتن و داردمعناي عمومی يک  تکلملم و نطق. تک

انيم. يمانمیا احساسات و خياالت خود را مها واسطه آنايلی هستند که بهوس حقيقتکردن که در 

را  آن انسان خياالت خود توسطبهه ک ]اي[وسيله{ 94}معناي خصوصی تکلم حرف زدن است يعنی

 نمايد. و با خياالت ديگران مبادله می سازدیمشر تنم .کندمیبيان 

 :گریکدی بهت تکلم و فکر بسن

. ميپوشانیمود خ افکار بهمانند لباسی است که ما  تکلمدهد؛ کر صورت خارجی میه فاست که ب تکلم-1

کند و آن را از کر را صريح و واضح میفد مبهم است زيرا که تکلم است که يانيم در لتک صورتبهتا فکر 

 .دورآمی به عالم مادي و محسوس اليخعالم 

                                                            
1 -E. G. Browne. 
2 - Nöldeke. 
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بوريد د مجزنيرف بح ديخواهیمکه شود وقتیمیشته و منبسط گ تجزيهم لواسطه تکبه نيزافکار ما -2

ها قرير آنتو براي  کنيدال تعمها لغتی اسو براي هر يک از آن کنيدز يکديگر تفکيک را ا ودخخياالت 

  .را بسط دهيد

کلمه  ما کارافبراي هر يک از  تکلمکند زيرا که می آساننهايت کار مغز انسان را بی تکلم خرهباال -3

نسان گفت مغز ا توانیمکه ، به طوري فکر استآن symbole که عالمت و نشانه و سمبل کند پيدا می

 م حساب از ارقام.لکند که عاستفاده می نوعاز کلمات و لغات همان 

 نیيع یکدیگرندتوام  تکلمترقی و تعالی و بسط قوه فکریه و کنم که مقدمه عرن می نپس از اي

ست. ا هیبدي . قسمت اول اين مدعیسکعبال ه ويوه فکرقالی تعترقی و ه بسته است ب تکلمالی عترقی و ت

امی که کنيم. هنگ صحبتدري با او قبايد  يممفهم اندازه معلومات کسی را بهيخوایموقتی  معموالً

ان تحها را اميم بايد آنيگودهيم می يزتم گرديکاز ي يهکرف قوهرا از حيث  خا م اشيخواهمی

 گلستان گفته: را در عقيدههمين  نيز قرن سيزدهم مسيحی سعديدر {95.}کرد

 فته باشدهعيب و هنرش ن   باشد نگفته تا مرد سخن

  گويد:یمر گارت ديعب شاعر معروف فرانسوي به 1بوالو بعد چهار قرن

  "واضح تقرير و بيان خواهد نمود تصور نمود و ديد انسان خوب و هر چه عقل خوب"

 .ستل و فکر اعقآینه  تکلمه کاينطور بيان نمود  توان مجمالًیممقصود سعدي و بوالو را 

 رز انسان کامغها آن واسطه بههستند که انه عالماتی گچون کلمات ي مدعی مدو قسمتاما در باب  و

فکر بسته  نمايد، ... صحت و صراحتیمکند، تعميم یمدليل اقامه  نمايد،یمحکم  يعنی مثالً -کند یم

براين اگر بنا اند.مبه صحت و صراحت تکلم است. پس معلوم شد که ترقی و تعالی تکلم و قوه فکريه توا

رقی دادن فکريه، تالزم و کافی براي ترقی دادن قوه  شرط صحبت کنيم، خواهيم گفتون ضيايزبان ره ب

ی حس بوخه اين مسئله بود. حاال بثبوت ی که کردم ضايعراز تمام  مقصود بنده هماست.  تکلمدادن 

اشد. بحصيل فارسی تجمل و زينت که ت يديفرمانچقدر است. گمان نماييد اهميت تحصيالت فارسی یم

ير ممکن غ ل بدون آن تقريباًطفی ناحرو تربيتواجب و الزم است که  اياندازهه ارسی بف خير! تحصيل

 است.

ترین امی که در تربیت طفل دارد باید مهمقر و مقدزبان فارسی را برای فواید عملی و ه صالخ

عان کنم که زبان ذ. متاسفانه حاضرم ابدانید{96}ه و مرکز و کانون تمام دروس دیگرسیمواد تدری

                                                            
1 - Boileau. 
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زبان به حل توجه نبود و در بعضی از مدارس بيشتر اهميت م فارسی و تحصيل آن تا چند ماه قبل ابداً

ارجی خولی من بعد اين طور نخواهد بود و از سال آتيه تدريس السنة  ،زبان مادريه دادند تا بخارجی می

که فقط  ايدهم مدرسهکنم که بنده ترجيح میعرن می اکيداً. شتگدر مدارس ابتدايی ممنوع خواهد 

ليم کند و فارسی عرا خوب ت پرگرامکه تمام مواد  ايزبان فارسی در آن خوب تدريس شود بر مدرسه

ت قبل از رسيدگی ييک حکم ايالتصور بنوع تصديق يک يد که اين ترجيح بنده يفرمانان مرا بد. گ

 خير!باشد.

 و اال چرا آن عده ساعات از تر استدرجات سخته ارسی از تدریس مواد دیگر بتدریس زبان ف

راي تدريس به تشکلنات مختلفه و مينمودند؟ براي چه آنقدر تمرهفته را مختص به تعليم زبان فارسی می

 ها چيست؟بردند؟ مقصود از تمام آنزبان فارسی بکار می

طور صحيح. براي اين طور صحيح و بکار بردن آن بهبه ها دانستن زبان فارسی استمقصود از تمام آن

مرينات عبارت باشد از دستور و تاند که و متشکله ترتيب داده همقصود تمرينات و تحصيالت مختلف

ها را يناما هر يک از و  م؛لط و مشق تکخمشق {انشائيه، 97.}فظی و مشاعرهحامال و ديکته، دستوري 

را  باو قرائت فارسی ووانا کنيم خبه  بچه رابايد  بالًقرار خواهيم داد، ولی ق هرذاکمطرح م و مفصالً  کامالً

 تعليم کنيم.

 قرائت

ل. بچه که طور سريع و مستقآن هم به معلومات انسانیله بسيار عالی است براي درک و اخذ سيو قرائت

کند باز می غير مظنونی او افق تازه وشود زيرا که براي کتاب می تواند بخواند و خوب بخواند عاشقمی

توان از او متوقع باشد و نمیمی حياتجسم بیانند يک براي او مدر بر خواندن نيست کتاب تا طفل قا

 د.ترقی بود.بنابراين اين معلم بايد متدي انتخاب کند که هر چه زودتر طفل را خوانا نماي

کنم. چون اين مسئله  يحرشذ نمود تاتخا تعليم قرائتندارم متدي که بايد در خيال  در اين کنفرانس

ی تدوين خواهد نمود. ياهبنی در وزارت معارف تشکيل خواهد شد و کتاکميسيوبه کمال دارد  تیيماه

متدهايی که در ايران براي تعليم  و توصيه متذکر خواهم شد. 1کيتييل کرسببر  نکتهند چبنده فقط 

اگر  شود. مثالًده میرب{98}که اسم حروفب بزرگ دارد و آن اين است يسوم است يک عمرقرائت 

ييم قاف الف و الم ي لی يا قاف به صداي الفی قا گورا بخواند میقالی طفل ياد دهيم کلمه ه بخواهيم ب

ی هيچ شباهتی و قرابتی به فصداي اله بيا قاف د آيا قاف الف يخودتان انصاف دهالم به صداي يايی لی. 

                                                            
 -انتقاد.1
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ت دارد. در ينابفاوت و متظ خيلی ملفو هملرد که اين نوع هجا کردن با کا دارد؟ البته اذعان خواهيد کق

 .و بفهمد ابديجا کردن شما را در هوضع  ،عيد که طفل مطلب شما راقاين صورت چگونه متو

 هست: گايده بزرفيک  گزربکنم که در مقابل اين عيب وليکن اعتراف می

د شد. اما گيرد و هيچ وقت فراموشش نخواهفرا میمات را از همان ابتدا لطفل در ضمن خواندن امال ک

ع يرسطور به دي اتخاذ کرد که طفل تخواندن شاگرد است بايد م يحچون مقصود ما در آغاز کار صح

 .ته نشودخسخواند و ب

 متد صوتی

طفل ه بايد اسامی حروف را بناست. در ابتدا  1م قرائت متد صوتیعليقيده بنده براي تعبهترين متد به 

تمام ) غ ع . . . .   ن  .ذ  د . . .ج .  . ب گفت ا يعنی مثالً .ها را ياد دادت بلکه بايد اصوات آنخآمو

( الخ وقتی اطفال خواندن را ياد حروف را به صداي پايين تلفظ کنيد)در مطبعه حروف اعراب دار نيست(

ترتيب الفبا به ه ا بها آموخت.الزم نيست حروف الفبا رنه آرا ب وفحرگرفتند ممکن است اسامی 

دار را دايره مثاًل حروف کرد.ا جد، حروف را برحسب شکل از هم {ياد دهيم بلکه ممکن است99}بچه

داد يا اينکه حروف منفصله را عليحده و حروف متصله را عليحده و قس عليهذا.  ا به طفل درسجيک 

باال صدا  در باب حرکات عونالمقدور کم کرد. اشکالی که يک حرف ممکن است پيدا کند بايد حتی

، آپايين صدا وسط با زير و زبر پيش ممکن است گفت الف مفتوح و مکسور و مضموم و همچنين  صدا،

 .اواي، 

ه اين خط بهتر است زيرا ک خط نسخ تعليم شود، ده اين است که در ابتداخط عقيده بنام در باب اقس

 شان براي طفلبه همين جهت يادگرفتن ست ويمه استقطوط مخطور کلی مرکب از بهخشن و درشت 

 ت.تر استر و عملیآسان

ر قدفرمائيد چیممالحظه  قا: ل اي:لی. :ا تهجی خواهيم نمود. ق طور الی را اينقمه لها کاين توصيهبنابر

 .طفال نزديکاو به همين جهت به فهم اند هبيالتلفظ و شقريب)مکسور( آ با قا و ل)مکسور( اي با لی ق

ليم دهاي مخصوصی براي تعترا آموخت. م ئتراقطفل ه توان بنيد که قبل از سن شش ايفرمنر وتص

 :ا عبارتست ازهنترين آاند که عمدهاطفال بين دو سال و شش سال وضع کردهه قرائت ب

                                                            
 - پيشتر ميرزا حسن رشديه)بنيانگذار مدارس جديد در ايران( از اين شيوه استفاده کرده است. ر.ک: رشديه، حسن. 1

[.نا بی:]تهران ه،يرشد ييّةبدا ةنام ميم؛تعليالتعل ةيبدا سيتدر اصول یف ميالتعل ةيهدا ،.ق 1321  
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 مثالً {100}خواهد صوت ش را به طفل بياموزد بايد براي اواگر معلم می صوتی و حرکتی متد -1 

گويد ش ش ش ... و در ضمن بايد ش را روي دارد میاالغدار وقتی خر خود را نگاه می قل کند کهن

ش را ديد صوتش را به خاطر لا وقتی شکيرا بنويسد  «ش»خواهد بچه تخته بنويسد و هر دفعه که می

يم صوت و شکل ق بايد علو براي ت... .  شحرکت داده و بگويد ش ش  رادغآورد بايد خود را مثل اال

 .انند کالغ بگويد قار قار و قس عليهذام

ا يو دور آن منقش  ]شود[هر حرفی در روي قطعه مقوا درشت نوشته شد :متد حروف متحرك -2

 .دخواننکنند و میهاي مطبعه با هم ترکيب میينچ ها را مانند حروفمصور گشته و اطفال آن

ياد يکی ه خواهيم طفل بکه میقتیک تصويري در دست داريم و ويراي هر حرفی ب :متد تصویری -3

ته باشيم خومدر صورتی که حروف ط را به بچه آ مثالً .ميدهمی نشان وود را باعهمير ها بيفتد تصواز آن

فرمايد فقط مالحظه می نانکهاين متد ثالث چ. افتده داديم به ياد ط میيتصوير طوطی را که باو ارا

. اين سه متد اخير را فقط براي مزيد ده باشديحروف را د قبالًکند و طفل بايد کمکی به حافظه طفل می

صورتی که شايد درآوريم ه يهی است که ما بايد اول مدارس ابتدايی حاليه را باطالعتان عرن کردم بد

بين دو سال و  هايا مدارس مادري که در آن بچهيال {س101}مدارس اطفال خورده پردازيم ببو بعد 

 می شوند. متربيت و تعليال س شش

ت و کتابت را در آن واحد ئراقي که تدات مناز محس ]اي[همش مخواستم اين کنفرانس میختل از قب

مستعمل است و ما اميدواريم در مکاتب يد در اغلب مدارس جد تد در ايران. عرن کنم اين موزدآممی

 ، زيرا که:نيز معمول گردد هايستانبو د

نوع  همين جهت يک. به ير استتغيدر  ئمسد کارش داينومی خواند و زمانیمی هی گاون طفل چ-1

 تفريحی دارد.

 .دوشحاصل می ردهد که ترقی طفل زودتبه نشان میتجر-2

م سضی کلمات را از قبيل ابعد )نواتمیوقتی خصوصی دارد و مودي نه يک نوع غرور و خوشبچ -3

 .دسوينخودش ب

گويد طفل محتاج  ما میه احوال روح به روح است. علم بال واحه ا علم بباستعمال اين متد موافق  -14

نوشتن اين نکته مهم  واسطه خواندن و مخصوصاًد هم بهمتحرکت کردن و جنبش است. در اين به 

دهند بايد داراي اوصاف ذيل بعد از آن که طفل الفبا را آموخت اول کتابی که باو می ت.سنظور شده ام

 :بوده باشد
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 ئت:اوصاف کتاب اول قرا

سابق عرن کردم باشد. عالوه بر آن بايد  هايعمومی کتاب خوب که در کنفرانس فبايد داراي اوصا -1

 {102}داشته باشد. کو مضح کشيرين و کوچ هايقصه

 .شيرين باشدچک هاي کوبايد محتوي افسانه -2

 داشته باشد. ادهسرين و يولی و شعمهاي مالمثلضرب – 3

 .شت باشد و رفته رفته ريزتر شودحروف طبع آن بسيار در -4

 شد.بااز يکديگر فاصله داشته  کلمات -5

 {103د. }اشبداشته  گاشکال و تصاوير متعدد با سليقه و قشن-6

 [19/1/1298] 1298حمل  19 هفتم کنفرانس

تدريس ه ع بجند راچ حیودم و نصايماز اهميت زبان فارسی صحبت ن در کنفرانس گذاشته مختصراً 

اد بدهيم که روان يتواند فارسی را بخواند و بايد باو کنيم که طفل میحال فرن می .کردم ا عرنبالف

 ناميم.میخواند. ما روان خواندن را قرائت اعتيادي ب

 قرائت اعتیادی

ادي عده ساعات يبنابر اهميت قرائت اعت. خواندبصداي بلند به رد بايد روان و گاشدر موقع خواندن 

 قرار باشد.اين ايد از ب يباًقرتتدريس آن 

در  ،سه مرتبه ]اي[م و چهارم هفتهيدر سال دوم روزي دو مرتبه و در هفته دوازده مرتبه، در سال س

 . دو مرتبه ]اي[سال پنجم و ششم هفته

 ف باشد:صه وساين نوع قرائت بايد داراي 

 .خوانده شود نبا اطمينا-1

 .صريح و واضح باشد-2

 .غ باشدليب -3

 يم بايدگفتداراي اين سه وصف خواهد بود؟  ائتچه وقت قر

 کهوقتی ؟واندخمی{104}چه با اطمينانبه . چه وقت با اطمینان خوانده شود -1
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 .دشد نداشته بايدرت -ا

 کند. نتکرار  -ب

 ه:بچبايد مراقب باشد که  معلمدر اين موقع 

ن قرائت کجا در حي ی که نشان دهدی عالمتسارفبدبختانه در . بعد از هر جمله نفس بکشد -1 

 زبان عالماتکم کنيم کمچنانکه مشاهده می، نيست. ردکل ماتا کجا بايد يبايد نفس کشيد 

 . شوددر زبان فارسی متداول می نقطهول، دو گريو، قطهنمانند فرانسه 

ه، تربيت حالصفظحاز نقطه نظر  :است نقطه نظر مفيدنفس کشيدن در موقع خواندن از سه 

 يت اخالقی.ترب وی ناحرو

دارد و تکان ندهد. اغلب از شماها از درب  نگاهت سه را راندر موقع خواندن طفل بايد ت -2

اراده بی کانيسمتنه را مانند يک م اطفالايد که چگونه هايد و مالحظه نمودها گذشتهمکتب خانه

 د.نامیمی قها باشوند اين عادت زشت در آنمی و وقتی که بزرگدهد، حرکت می

 .تواند تلفظ کنددرست نمی ،دهاش باز باشد. اگر در موقع خواندن دهانش باز نشود -3

ها تشکيل واسطه دندانه زيرا بسياري از اصوات ب. هايش را از يکديگر جدا کندنادند -4

 ص خواهد بود.قها بهم چسبيده باشند تلفظ ناشوند. اگر دندانمی

 {105.}شمرده بخواند - 5

 ت آنست کهانوي قرائثوصف 

 قرائت صریح و واضح باشد - 2 

 نکه کلمه را ديد آنآخواند بايد وقت براي ديدن کلمه داشته باشد. پس از بطور واضح براي آنکه طفل به

ه ا اينکه بيند کبدون جويدن تلفظ  خواند کامالً هر کلمه را که میند. تواند بخواند و تلفظ کت میقو

کنت زبان لهاي شخصی مثل بدى لهجه، ح بودن معلم بايد غلطيي صراصطالح نصف کلمه را نخورد. برا

ه هم اگن ،دهند می را در حينی که گوش بايد معلم مجبور کند شاگردان ر دهد.تغييح کند و تصحيرا 

 گيرد.کنند و طفل درس را بهتر فرا میم قوه سامعه و هم قوه باصره کار میهورت صزيرا در اين . بکنند

 باشدت بلیغ ائقر-3

براي . را بفهماند مولفت و خياالت ساما احسابه ی و بلندي صدا گتسهآ، گهنآواسطه تغييرات يعنی به

 م بايد: معلاينکه قرائت بليغ باشد 
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 ري دارندمج )اطمينان و صراحت( در قرائت کامالًرا بور مزوصف  وا دهه چکند که بسعی -ا

است که درس موثر خواهد  گنهسطه تغير آوااطفال را تغيير دهد به گی کند که آهنعس -ب

  شد.

پس  .را بفهمد که طفل معناي عبارتير دهد مگر در صورتیيتواند تغه را نمیچب گهنآولی البته معلم 

 {106}تفسير قرائت ح کرد. از آنجا است لزوميشرتان و بيبايد درس را براي اطفال 

 سرقرائت مف

مقصد نيل به اين ه يلو مقصد ما صحت و بالغت است. وس مرام هر قرائتی بايد مفسر و مشرح باشد.

 بدهد:چگونه بايد درس  علممعلم است.پس بايد بدانيم که م و بيانات تشريحو  سيرچنانکه عرن کردم تف

 .خواندمی گبه متن را با صداي بلند و با رعايت آهنتمر کيمعلم  -ا

 .گويدردان میگراي شابطور خالصه را به آن معناي مطلب و -ب 

 .ن درس را بخواندکه همادارد، را وا می ردانگبعد يکی از شا -ج

ا خودش يدارد و براي او را نگاه می شاگرد معلمه( ملدر وسط ج نهدر آخر هر مطلب )-د

نفر از  کيوال س ه به واسطها اينکيکند، اصطالحات و جمل مشکل و لغات سخت را بيان می

  د.نار را بکدارد که اين کرا وا می شاگردان

چون متن کتاب موافق قوه شاگردان  ر کرده باشد.ضم بايد از پيش حاعلان اصطالحات را ميولی البته ب

ه تواند بم میعلتا ده لغت در هر دفعه(. م 5بايد باشد عده لغات بيان کردنی زياد متعدد نيست)منتها از 

 وسايل ذيل لغات را براي شاگردان بيان کند:

را طفل نفهمد ممکن است يک ساعت جيبی {107}اگر کلمه ساعت دلول لغت. مثالًان دادن مشن -1

 آورد و باو نشان داد. 

وقت معلم تصويري از آن خواهد آن مشکل  همدرسهب آوردنش ياود مدلول لغت نادر است و خاگر  -2

 دهد.م مدلول لغت را شرح میعلله فوق براي معلم ممکن نيست مياگر دو وس -3کشيد. 

ات بيان غگويند لمين میمعلن ياه را گفت.بعضی از آقاينت متضاد و يا قرغتوان لبراي بعضی لغات می -4

 غتال در هر دفعه بايد پنج تا ده لفی اطئتاست زيرا کتاب قرا ولفاين تقصير م .ی درس زياد استنکرد

ی بق در کتب ابتدالغب و معات صغمؤلفين ايرانی براي نشان دادن کماالت خود ل شتر نداشته باشد.بي

ی تانکاين .کنند.اين بيانات حتی االمکان مختصر باشد تا دروس قرائت از موضوع خارج نشوداستعمال می
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ها بلکه شامل همه کالس ،الس نداردکک يا چند ه يتصا  بخردم اککه براي قرائت زبان فارسی عرن 

 است. 

تواند بعضی وظ شود. از آن جمله معلم میحلبراي سال پنجم و ششم بعضی نکات ديکر هم بايد م - 5

اسم ه وقتی در ضمن قرائت ب طفل بنمايد. مثالً زی و دستوري ايی و جعرافياخت تاريناسواالت و بيا

قدر که شاگرد بگويد يکی از همين{108}مامون که بوده است. پرسدمی لم از طفعلمامون رسيد م

اول از طفل محل آن را م يديشهري رسه يا وقتی بدر جغراف کند.کفايت میت، اس خلفاي بنی عباس

مثل اينکه از داند.که معلم بداند شاگرد نمید باشم هاي ميزهولی البته اين سواالت بايد از چ پرسيم.می

 . کجا استو  چيستداين م بپرسدشاگرد 

مشتقات آن د ورخ( برهدياگر در متن به کلمه )د .بپرسدرا از شاگرد يک کلمه ات قمشت در دستور مثالً

عالوه بر سواالت  .بخواهدی و غيره از شاگرد يانو بيبينش ، بينا، يننددن، بياز د ]باشند[که عبارت باشد را

ين مثل ابنمايد. ی هم دبسواالت اطفل  از تواند در سال ششممعلم می خی و جغرافيايی و دستوريتاري

 که 

. معلم کردهنمال عاست ده و قرينه آن را مثالًکرچرا مولف لغت را استعمال دهد که لم نشان میعم -1

 گاين که قشن کرد يانمود معنی تغيير میتعمال میرا اس غتلالن فولف مگويد براي اينکه اگر می

 . و .... رساندنمیرا  مقصود او اينکها يشد، مین

مه را له اگر فالن ککند کلم بيان میمعوقت ]است.، آن لف فالن کلمه را در فالن جا قراردادهوچرا م -2

 شود و ... .می ر طرفب ها[]جملهی جمليا زيبايخورد هم میبان دهد قافيه کم تغيير

وقوع ل حابتدا مقدمه و م يتطور کلی در يک حکامثل اينکه به. خياالت متن را از هم تفکيک کند -3

 {109نتيجه را.} ه و باالخرهقعدهد و بعد حقيقت واشرح می را آن

بنويسند درس را  مختصررا که ان ه در اطاق پنجم و ششم بعد از اتمام قرائت معلم وادارد شاگردباالخر -4

 .ت عادت کنندلياز طفو تا

 براي اينکه قرائت بليغ باشد بايد شاگردان از معلم تقليد کنند. -[5]و

 جمالتی[]تواند بعضی جملیطفل بد است می گهنآکه بيند د اگر معلم بنخواکه شاگرد می یدر وقت

 يک يا چند مرتبه تکرار کند. خوانندکه خوب نمی

 یمعقرائت دسته ج 
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 هالم آندر بعضی اوقات که عده شاگردان زياد باشد و نوبت خواندن هر يک دير برسد ممکن است مع 

 .ميمنارا سه سه يا پنج پنج وادارد با هم بخوانند. اين نوع قرائت را قرائت دسته جمعی می

 صحت کلمات داشته باشد. م بايد زياده مراقبت در صراحت وعلرائت مدر اين نوع ق

 رده شمرده بخوانند.مکه کلمات را از هم جدا کنند و ش را وادارد شاگردان -1

قرائت را بايد از روي  البته .اين نوع قرائت را بايد کمتر استعمال نمود .خوانندنمراقب باشد که با آواز  -2 

 ن است دو نوع باشد:ممک تکتاب قرائکتاب نمود و 

 .گبزر نويسندگانو  ارعمنتخب از ش -1

 {110}ها نوشته شده باشد.شاگردان يعنی براي آنه ختص بم - 2

زياد  ،شدرا و نويسندگان باعکه منتخب از ش نوع اول هارمچهاي اول و دوم و سوم و حتی براي کالس

نجم پولی در کالس  ها درس داد.آن هست بها نوشته شده اکه مخصو  آن ايیهتابکبايد سخت است. 

که  ستکه منتخب از شعرا و نويسندگان باشد درس داد. يک نوع ديگر از قرائت هی يهاو ششم کتاب

 به واسطه معلم است.ت عمومی ئخيلی اهميت دارد و آن قرا

 واسطه معلمقرائت عمومی به

 :ه باشددو وسيله و اين ممکن است بند کتاب را دوست دارت و ئراقمدرسه بايد کاري کند که اطفال 

 ،نمايد توليدمعلم خودش با قرائت و بالغت بخواند، که آن وسيله حب قرائت و کتاب را در اطفال  -1

وگرنی و ساير  1ور قطعات راسينکتا يک نفرخواندم معلم ما مثل ی که خودم در پاريس درس میقعمو

 بی اندازه عزيز و گرانبها اند.ها در نزد من را و کتب آنعخواند و اين ششوراي فرانسه را براي ما می

يد بايد آخوشش نمی ،شود اطالقن کلمه درس ه آچون طفل از چيزي که ب، وسيله قرائت عمومیبه -2

 مثالً يک مرتبه ]اي[د هفتهيله معلم بااست و محظوظ شود.براي اين مسنينوعی کرد که بداند درس 

 {111}ها همگی گوش دهند.نآ و انندوخحکايتی را براي شاگردان ببا صداي بلند  هاي جمعهشب

سط دهد به را ترقی و چخيله بتوه مقرائت بايد طوري خوب انتخاب شده باشد که حساسيت و قمتن  -3

( را ريان[]بو بريالهتآتاال )از کتاب شا حکايتآيد روزي که معلم حمايت در خاطرم می .دج باشيو مه

ضحک و مکه خوب و  ]نصرالدين[ليبعضی از حکايات مال نصرالد. ا گريه کرديممم ماتد نواخبراي ما 

 ام دارد.تت مناسبت ئراقبراي اين نوع  ،است قشنگ

                                                            
1-  Racine. 
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گويد اگر در هفته خوب کار ها میه آنلم بمع مثالً، بايد اجري باشد براي شاگردان قرائتوع ناين  -4

 .ندخواهم خوا کتاببراي شما  ساعتکنيد شب جمعه نيم 

 اد دهيم. پس جاييطفل نوشتن را هم به است که بايد  بديهیحبت کرديم. صرائت قا فقط از متا بحال 

 .قرار دهيم بحثموضوع  ابت و مشق راکتدري قاست که  آن

 کتابت و مشق -2

در يکی از اجتماعيه ت ئاو و معاشرت با هي شخصیدهد براي تاديب چه میبه بزرگی به لکتابت وسي

کنم که عبارت ال عرن می. حام صحبتی ميان آمدتکلو  نطقي پيش بطور خيلی مختصر از هانفراسک

مکتوب تمام محاسن نطق و تکلم را داراست. عبارت مکتوب مانند نطق و تکلم خياالت را واضح و صريح 

ها را کند. همه شماها مرا براي نوشتن، مجبوريد اول افکار خود را جمع کرده، صريح نموده و بعد آنمی

 تکلم و نطق از رتباال و درترقا مکتوب ارتبع: [مکنم]کرد عرن باالتر{112.}دبه رشته تحرير درآوري

 .است

 توانیم را مکتوب عبارت. شودیم منتشر زمان و فضا در مکتوب عبارت تکلم و نطق خالف بر که رايز

 مکتوب عبارت ،ندهد يرو عرب حفت اي و ولغم يالياست مانند ]اي[حادثه اگر و برد عالم بالد قصیا در

 یافک هاآن نوشتن یول. ميبده ادي را نوشتن رتزود هرچه چهب به ديبا . پسکرد خواهد عمر سال هزاران

 درشت تيکفا اندازهه ب و ، خواناواضح قشنگ، که آنست بخو خطبنويسد. هم خوب ديبا بلکه يستن

 .باشد

 به قاًباس. است یشنگق و يیايبز حس يدارا کسهر که یمعن نياه ب است يزيغر خوب خط دادن يزتم

 از خوب طخ و شده لتغف خيرا سال چند نيا در متاسفانه. نددادیم تياهم یليخ خوب خط و مشق

و مفتخرترين  نيبهتر وترين زرگب از یکي خوب خط. کندیم دايپ تياهم کم کم حاال و هرفت انيم

 نه آب تياهم یليخ مدارس در مفتشين انيآقا ديبا و دشو برطرف دينبا و است هایرانيا رثما و عيصنا

خوش {113.}نمايند تحريک هم ران گرايد لهيوس يناه ب و کنند قيتشو را سينوخوش شاگردان و بدهند

 .سليقه و ادب طفل رالياقت، قابليت،  ،دهد: زرنگیی نشان مینويس

سريع  ،ولی خط خوب. رسدنو صدمه  نويسد در خيال دارد که به خواننده زحمتزيرا کسی که خوب می 

د. يسند بنونتوانها هستند که در تمام روز بيشتر از سه چهار عريضه نمیهم بايد باشد. بعضی از منشی

 وسيله است : و. براي اين کار دنمودسانی ممکن است اطفال را داراي خط سريع و خوانا ه آب

 .دي که در مشق بايد اتخاذ کردتسلوب و مايکی وضع -1

 .امهتت بديگر مراق -2
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همه شاگردان بواسطه مراقبت  ام که تقريباًرا ديدهکماليه کالس چهارم مدرسه متوسطه ثروت و  

خصو  باشد بلکه در هر چيزي بنبايد فقط در مشق  مراقبت .نوشتندیمالعاده معلم خيلی خوب وقف

 نويسد.میکه طفل، 

 مشق خط

معارف از سال اول تا ششم مشق خط هست. و مقصود ما از  []جليلهيهلبنابر پرگرام رسمی وزارت ج 

نبايد در . ترين وسيله آن سعی درمشق خط استاست و مهم سريعخط خوب و {114}شق داشتنم

 .هااز منشی بعضی ود مثلنمرا تلف  قتتمام عمر سعی کرد و و

ساده و آسان و بعد صاعدي باشد يعنی ابتدا بايد تبايد مدرج و  يحيث آسانی و دشوار زشق خط ام

 :نوشتن يک سطر ولی بايده تر شود و در ايران اغلب شروع می افتد برفته مشکلرفته

 .الشکل و عناصر ساده که بر حسب نظم منطقی مرتب شده باشندم حروف متحدعليشروع کرد به ت -1

 :ندنما

 ب، ك، ف

 ل، ن، ق

 ح، ع، غ 

 مشق کنند.شاگردان بايد تا مدتی اين حروف را 

براي اينکه  کند.ت پيدا قوچه باين است که دست  قمقصود از مش ،ليم دادعقط خط درشت بايد تف -2

 :خط درشت شد، وقتی را خوب بنويسد زري خط

 .شود تفصيل داده می حروف بهترل هر کش -ا

 .شودبهتر بيان می -ب 

 .تواند از سر مشق تقليد کندتر میبچه آسان -ج 

 .سدينوا دستی باشد که میدرشتی بايد مناسب ب -3

ا هآنکاليف خود را خوب بنويسند. تکاليف تردان همه گام داشته باشد در اينکه شاتبت قمعلم بايد مرا-4

 {115}ود:شعالوه بر اينکه بايد بخط خوب باشد اين نکات هم بايد منظور 

 جاي عنوان خوب و مناسب باشد.  -ا

 .فاصله باشد تکليفين عنوان و بما -ب
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 .نصف کلمه در يک سطر و نصف ديگر در سطر ديگر خيلی بد است -ج 

وب خ هر قدرصفحه  يکبدون اين ترتيبات  .وشته شودنال عون شد سر سطر بايد خيتی قو -د

 {116.}باز بد است ،نوشته شده باشد

 کنفرانس هشتم

 [23/1/1298]1298حمل  23

ی که در آن باب عرن کردم از ييزهااتمام ماند و چنه گذشته صحبت ما راجع به مشق خط فعدر د

 گفتگو کنيم.  قر مشسدر خصو   س اوالً. پمنييات آن را ببييکليات بود. حال بايد بطور مفصل جز

 سر مشق

 .مشق خصوصی سربايد هم سر مشق عمومی داد و هم  

 سرمشق عمومی 

ري که همه ، با خط درشت بطوروي تخته سياه ر مشق عمومی عبارت از سرمشقی است که معلمس 

کند؛ اگر حرفی يا کلمه صعب است نويسد. در ضمن نوشتن نکات هر حرفی را بيان میکامالً ببينند، می

 چند مرتبه مکرراً بنويسد و همه نگاه کنند. ولی آيا سر مشق عمومی کافی است ؟ خير!

کوچک آن را  براي بچه مشکل است متناسباً ،شودچون در روي تخته زياد درشت نوشته می -ا

 .کند

بخوبی  ،ها که چشمشان ضعيف استاين جهت بعضیه يست بن شاگردانمام تچون نزديک  -ب 

 .بينندمین

 {117.}دنبينی که از پهلو می بينند شکل حروف را کج و معوج میياهآن-ج

اين نکته را  خته نگاه کند. اصالًتد و به کننويسد بايد سرش را بلند هر حرفی را که بچه می -د

 .است تاحفراموش کرد که سر مشق عمومی فقط براي بيانات وتوضي ايدنب

 سر مشق خصوصی 

ها بايد در دفاتر شود. اين نوع سر مشقا کاغذ نوشته میير مشق خصوصی بواسطه معلم در روي دفتر س

که شاگردان کالس در صورتی .داريمنمتاسفانه در ايران دفتر مشق چاپ شده  .شده باشند پاچمشق 

ی را بکار پاچاتر سر مشق فد موقع د باشد و معلم نتواند براي هر يک سر مشق عليحده بنويسد در آنزيا
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در اين صورت .وش خط نباشدخلم عت مسبرد.سر مشق خصوصی عيبی که دارد اين است که ممکن امی

ه نويس عليحدا اينکه مدرسه مجبور خواهد شد معلم خوشيکنند شاگردان هم عادت به بد خطی می

ديک به شاگردان است داراي يک وصف عمده نزولی از طرف ديگر چون سرمشق خصوصی . داشته باشد

 است :

کند. ولی هنمايی مینويسی رخوشه ادي حقيقی است که شاگردان را بهسر مشق خصوصی در واقع 

روند از خط یم پاييناز سر مشق تقليد کنند نه اينکه هر چه  دان کامالًبايد معلم مواظب باشد که شاگر

 {118.}براي تعليم مشق خط دو طريق است کنند.ر تقليد تباال

 خط مشق تعلیم طرق

 آن ويت شاگرد و شده چاپ ينیچ قطهن بطور حروف که است قيطر نيابه  آن و :مثلت طريقه -1

 نقااخال بتکا الخطرسم ديشا مگر بودهن معمول رانيا در تاکنون ميتعل طريقه نيا. کندیم پر را هاقطهن

 هاکالس ريسا در بيترت نيا اگر رايز. است خوب دوم و اول سال يبرا فقط بيترت نيا .امدهيند بنده که

 ديبا آنکه حال و کند تيهدا را او يدمت يزچ يک هميشه که کندیم عادت چهب شود داده مداومت هم

 .باشد داشته بديهت خود از

 و است تيهبد سبب هم تقليد نيا. کندیم ديتقل مشق سر از که بعد به مسي سال از :تقليد هطريق-2

 . کندیم دياز را بچه هوش و عقل و ندکیم تربيت را او دست و چشم هم

 خط مشق درس

 معلم بگذراند؟ اطاق در را خود تقو مشق لمعم ديبا چطور دادم بحال تا که یدستورات و حينصا بنابر

  م کند.سه قسمت منقس به را خود قتو دنواتمی مشق

 اول متسق

 باال يهاکالس در که داشت نظر در شهيهم ديبا یول دهيتراش را گردانشا لمق بايد ابتدا که است یهيبد

 نوشتنپس از تراشيدن قلم {119.}بتراشند را خودشان قلم بتوانند ديبا شاگردان ششم کالس در مثالً

 .لمعه مطاسوبت الزمه شفاهی ناايروي تخته سياه و ب .سرمشق عمومی است

 دهد و اگر ندارد هر سه هفته يا يک ماه يکشاگردان میه ا سرمشق چايی دارد بيتر مشق فم دلعماگر 

 .دهدها مینه آه بعطقه سرمشق روي فعد

 قسمت دوم
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ول نوشتن سطر هستند غر يک سطري بنويسيد. در ضمن اينکه شاگردان مشهگويد شاگردان میه معلم ب

سر خود ، وز نکنندق ، خم نشوند،راست بنشينند: شود که شاگردانمواظب می زند وخود معلم دور می

پايين سر را زياد ، رد يک چارک فاصله باشد(گاشچشم  و رقهابين ومهميشه )زديک کاغذ نبرندن خيلیرا 

ها باشد و طول نيندازند، قلم را در دست درست بگيرند و فشار ندهند و کاغذ به اندازه دست درست آن

 ها باشد.مناسب با دست آنقلم 

روي تخته  ست را مجدداًقد همان کنقليد میتاگر معلم مشاهده کند که اغلب قسمتی از سر مشق را بد 

 .دهدشرح می

 قسمت سوم

 حصحيتاند نزد او آورده که آن را حک و اصالح و ند و هر يک از شاگردان سطري که نوشتهيشنمعلم می

 {120.}کند

 توانیم چگونه ديديم بحال تا .داد خواهد ميتعل را ]اي[عده هفعد هر باشد اديز السک شاگردان عده اگر

 باشد الصحهحفظ و حرو حوالا اب علم با موافق که مطلوب یاسلوب با را نوشتن و خواندن شاگرده ب

 :يستن فیکا نوشتن و خواندن یول .آموخت

 حال نيع در بتواند و دهبفم نويسند،میيا  نديگویم گرانيد که يزيچ که ميبده ادي طفل به ديبا

 و التيتحص عده يک مقصود دو نياه ب نيل يبرا. کند ميتفه گرانيده ب را خود احساسات و خياالت

 .است دستور التيتحص آن از یکي. کردم عرن مه سابقاً چنانکه .برد کارب ديبا ناتيتمر

 دستور -3 

 یمطلق قواعد و نيقوان عده کي از عبارت دستور که ردک تصور نبايد است، زبان لسفهف حقيقت در دستور

 باشد داشته خاطر در را نکته نيا ممعل شهيهم ديبا بلکه .داد يجا اطفال حافظه در جبراً ديبا که است

 قوانين نيا که طورهمان .است شده استخراج فارسی زبان خود از که است يواعدق از عبارت دستور که

 دستور يلصتح بدون نفريک  است ممکن .نمود سيتدر را آن ديبا هم طورهمان د،انکرده دايپ را قواعد و

 حيصح نآ دستور دانستن بدون را خود يمادر زبان تواندیم هرکس یکل بطور. بداند را یفارس زبان

کند ولی کفايت می {121}بعد به چهارم سال از بنده دهيقبه ع دستور سيتدر نيبنابرا. کند استعمال

 .چه فرا گيردبکه  يس بايد استداللی و عقلی باشد بطوريدرتاين 

مود بلکه بايد ن تکلمبايد بر حسب دستور نبراي تدريس دستور بايد هميشه در نظر داشت که فارسی را  

 ور را از زبان فارسی استخراج نمود.ستد



 

346 
 

ده دستوري را و قانون و قاع زندمی چندي هايمثالخودش از  ی و کمک معلم شاگرديمانبواسطه راه

 کند بدين طريق:کشف می

 زند.مثال میک يلم معود خ -ا

 شبيه به آن بزنند. دارد شاگردان چند مثالبعد وا می -ب 

 .گويد يکی از شاگردان بنويسدا میي نويسدمیها را معلم روي تخته لهمه آن مثا -ج

باشد مشاهده ت و منظور او میهس هامثالقاعده را که در آن  دقت دارد که بهال را وا میفاط -د

 .کنند

 را براي آن قاعده دستور و فرمول پيدا کنند.ن دارد شاگرداوا می -ه

 .باشد يوميه به زندگانیروح و راجع يذزنند در دستور می امثالی کهکنم ايان محترم توصيه میه آقب

 .مزنل میثاخود يک م عرايضبراي توضيح و تفهيم 

 مثال برای دستور 

 بدواً دهد و  سگردان درشااست به  صريح( را که عالمت مفعول رااعده )قخواهد کنيم معلمی می فرن

 زند:ک مثال میيمعلم  دخو

 {122روي را آوريد(} را)فشار گويمحاال درس را می 

درس را ما اين قبيل: از ن بزنند ه آديگري شبيه بامثال  خوددارد که ازرا وامی بعد اغلب شاگردان و

 بينيم، ...تخته را می ،يمسونمی مرين رات ،يف را فردا پس خواهيم دادتکلم، ينوشمی

پرسد کلمات درس، تکليف، تمرين، تخته، در اين عبارات چه مقامی دارند میمعلم از شاگردان  آن وقت

 ؟

ت باشند )البته در دروس قبل حاالعولی را دارا میفگويند اين کلمات مقام مشاگردان در جواب می

 ها چه در آمده .پرسد که بعد از اين مفعولاند(معلم میمختلفه اسم را خوانده

د: آيا سپروقت معلم از شاگردان می، آن ها )را( در آمدهگويند که بعد از اين مفعولشاگردان جواب می

 بلیدهند : می باواغلب شاگردان ج ؟وردآول بايد عالمت )را( در فعس از مپ

آوريد( و يا اينکه اگر  درسیگويم)فشار را روي ياي  گفتم حاال درسی می: اگر می گويدسپس معلم می

 شما بگوييد:
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تکليف  ،بينيم و پس از کلمات درسمی]اي[خته، تميسيونتمرينی می، دهيممی پسی فردا فتکلي

 الزم بود؟« را » "تمرين"

 {123.}کلمات )ي( در آورديمين ا پرسد چون بعد ازمعلم می خير!ند يوگشاگردان در جواب می

 .دانهشد نيمع ريغ هامفعول يعنى یاسام نيا نديگویم جواب در شاگردان شد؟ چه

 حيصر ديبا ولفعم: نديگویم ؟شاگردان رديبگ را عالمت که باشد چطور مفعول ديبا پس: دسرپیم معلم

 .رديبگ «را» ات باشد نيمع و

 :دنسيوبن هتخت يرو ورمولف شکلبه  را عدهقا نيا که رددایام و را گردانشا از یکي معلم آن وقت

 هم را هگيد نکته کي دستور سيدرت در .آورد در را عالمت ديبا صريح و معين مفعول خرآ در -قاعده

 نشان خاطر ار مهمه قواعد شتريب ديبا و .نمود تجاوز دينبا پروگرام از که است نيا آن و شومیم ذکرمت

 .کرد حالی گرد شابه  هم را استثناها از یعضب ضمناً و مودن اطفال

 باشد کم قواعد االمکانیحت دستور سيتدر در که است نيچن دهيعق را سهنفرا دهمفه قرن 1يپداگوگها

 .گردد اطفال ذهن ورکمر قواعد آن تا شود داده شاگردانه ب اديز ناتيتمر یول

 یدستور ناتیتمر

 درس نگامه در طفل که قواعدي را ونچ .داد تمرين ديبا ،سدر اتمام و يدستور قواعد ماندنفه از بعد

آن  ات داد ناتيتمر و شمرده{124}متيغن ديبا است نشده محو خاطرش از هنوز و است تازه آموخته

 .گردد او ذهن مرکوز حيصح بطور قواعد

 قتيحق در تورسد چون کردم اشاره هم بالًق چنانکه .باشد هثرمو و دهيمف نیمعا يدارا ديبا ناتيتمر نيا

 ششم و پنجم و چهارم و ميس اطاق در. شود شروع چهارم بلکه و سيم سال از ديبا است زبان فلسفه

 ديبا هم وردست کتاب. برد کاربه  ديبا هم را کتاب تمرينات هااطاق نيا در .است ياجبار دستور کتاب

 .باشد دارا يیاانش تمرينات هم و یتغلتمرينات 

 هیزتج و افعال کردن صرف

 :ديبا هيتجز و افعال صرف

 . دشنبا يادز -1

                                                            
1  
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 در وجه و زمان ثيح از لفع شکالا و امال نکهيا يبرا، باشد یکتب هم قاتاو از هیاگ و یشفاه اغلب -2

 .است الزم بلکه دمفي افعال صرف. شود ثابت اطفال غدما

 .هزيتج به ميپردازیم بعد و ميدهیم شرح را الفعا کردن صرف ابتدا

 افعال کردن صرف 

 .نشود هتسخ طفل آنکه تا اشدنب طويل -1

 .باشد نعيم و محدود نآ وجوه و ازمنه ديبا کند صرف هبچ دهيممی که یلفع -2

ا دو وجه آن را صرف يک ي فعل چند{125}مرتبه کي در که یمعن نيا ، بهباشد تشکلم و فلمخت -3

 .ه تمام وجوه يک فعل راننمايد 

 و ... .شيرينی خوردن  ،اب خريدن، مشق نوشتنکت :معنی داشته باشد مانند ل در جمله باشد کهفع -4

 .خوب خوابيدم دیشب مثالً .عل را بنماياندفوم آن لزدر جمله کلمه استعمال کنند که  -5

 .خورمشير و چاي می امروز

 .تفواهم رخحضرت عبدالعظيم به  رداف

 .بشوم بایددر کالس اول 

 .سته هم کمپزيسيونال يک نوع در اين صورت صرف کردن افع 

 تجزیه 

مقصود ما از تجزيه  بايد معمول شود. به بعدوم، سه از سال زيبنابر پرگرام رسمی وزارت جليله معارف تج

 کلمات است.عمده  اقسامتشخيص و تميز دادن 

مختصر  دهند بايده کردن میزيی که براي تجتعبارا. تجزيه اغلب بايد شفاهی و در روي تخته سياه باشد

عالوه بر اين ممکن است که در  .وره باشدثه در عبارات منزيها در صورتی است که تجاين .و ساده باشد

ور منثشته از سواالتی که معلم در مورد عبارت ذدر اين صورت گ .بعمل آورد تجزيهاشعار حفظی هم 

ا ول يفصته را بطور عطقد، خياالت آن بپرسه منظومه را عطقک يطلب و خالصه {م126} کند بايد:می

 قدر و مقام عبارات را تشخيص دهند. و کنند تفکيک ،دارد

ال و ديکته مو تمرينات مختلفه ومتشکله که در تدريس زبان فارسی بايد بکار برد ا تديگر از تحصيال

 ره قرار دهيم.کذاماست که حال بايد مطرح 
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 امال و دیکته -4

ق به تطان ،داريم قاعدهافعال بیه نست در زبان فارسی واعد دستوري نيقی زبان فارسی از حيث تسخ

 نه ...]و[ عراب او  نه تصريفو  موصوفصفت با 

طور هم فارسی کنيم همانطور که تلفظ میيک زبان را نداريم و همان مهمهالت کاخالصه هيچ يک از اش

 . نويسيمرا می

ثرت حروف هم ک عرب و عجم و غاتلواختالط لغات عرب حيث امال در  زت زبان فارسی ابوعتنها ص

فظ تلو غيره. اعراب هر يک از اين حروف را با مخرج  ن ،، ذ، ز، ظ  ،س ث، قبيلوت است از ص

کنيم نوع تلفظ میها را يکهمه آنما ها براي اعراب سهل است ولی آن نوشتنت ههمين جبه کنند و می

 نويسيم.حيح میص راآن  ندرتاً  نشناسيم بالًقو تا کلمه را که حاوي يکی از حروف هم صوت است 

 {127:}د چندي دارديديکته گفتن در مدرسه فوا

 .وسيله تحقيق و امتحان است -1

 کند.می لغات معمولی را در ذهن بچه ها ثابت يامال -2 

گويند و البته اگر در طفوليت ديکته نوشته می ديکتهافتد که به انسان اغلب اتفاق می زندگانیدر  -3

 عملی است.گ ايده بزرفاي او بسيار نافع است. و اين يک بر

باشد. از يک طرف قواي  بزرگان نويسندگ زا هم شاگردان وفموافق  علمیکته مفيد و ياگر متن د -4 

 کند. او را تربيت می سليقهروحانی از طرف ديگر، 

شده و خوبی انتخابرا که براي ديکته ذکر کرديم در صورتی است که متن آن از روي دقت  فوايدي

 انتخاب دیکتهباشد. 

 :بايد سال اولدر  الًمث.کندها و سن اطفال تفاوت میتن ديکته نسبت به کالسم

 جداگانه و معمولی.لغات -ا

 بايد سال دویمدر  .جمله هاي ساده و مختصر و مستقل گفته شود -ب

 گفته شود.يکديگر ه چند جمله ساده و مختصر و مربوط ب -ا

 د.شت بائراقسال به بعد از روي کتاب  ب از وسط

 :از سال سوم به بعد باید
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از روي نوشتجات ادبا و نويسندگان بزرگ  مثالً{128}ی کامل باشدمعنث يمتن ديکته ادبی و از ح -ا

باشد، زيرا که نويسندگان بزرگ وقت خود را صرف جمع آوري لغات مشکل نکرده بلکه حقايق و 

 .اندی را پروراندهباد اصطالحات و نکات دقيقه

االشيا، فالحت، تاريخ، يکته مختلف و متشکل و راجع به مواد تدريسيه باشد. از قبيل علمن دتم -ب

 جغرافيا، اخالق و غيره .

معين گفته نشود فوايد مذکوره را  و اسلوبه وضع ب اطفال باشد تا بناسهرقدر متن ديکته خوب و م

 ؟ گفت دارا نخواهد بود. پس چطور بايد ديکته

 وضع گفتن دیکته

 درست نوشتن کلمات. ه مقصود از گفتن ديکته ياد دادن امال و هدايت طفل است ب

م که از درست نوشتن آن عاجز باشد و نداند که ييگوکه به شاگرد کلمات مشکله ب يستقصود اين نم 

باشد. و باز غرن ما شود و اگر هم صحيح بنويسد از روي اتفاق و حدس ی نوشته میيبا چه امال حقيقتاً

 يبلکه مقصود ما اين است که شاگرد امال .اين نيست که بگذاريم شاگرد غلط کند و بعد تصحيح کنيم

غلط ه ه غلط بنويسد و دست و چشمش بچم که بياول نگذار فعهمات را ياد بگيرد و از همان دکلح يصح

 کلمات غلط مانوس شود.  ننوشتن و ياد گرفت

ها از درست نوشتن صحيح در حافظه اطفال جا گيرد که اگر روزي عقل آن يالبايد طوري کرد که ام

 ت آيد.ناوعو م مدد ]به[ها باآن  افظه. حصر ماندا{ق129}کلمه

رز و سبک مخصوصی ه طکند و در هر کالسی بمی ]تغيير[ها تغيرنسبت به کالس گفتن ديکتهع ضو

 مفيد واقع شود.  تا بايد ديکته گفت

آن  یا با مختصر بيانتدگويد ابلم هر لغتی را که میعترتيب گفتن ديکته آنست که م لبرای سال اوو 

ن بعضی از جمله هاي معمولی نيو هم چ را وا دارد که آن کلمه را بنويسد. ردگد شابع ند وکرا معنی 

شا گرد کند تا کلمه تکرار میه گويد و بعد کلمه بمی ه تمام جمله را کامالًفعمد. يک دبفهکه شاگرد 

  سيد.بنو

پاک  و فوراً دسينوبا يک جمله را در روي تخته يبعضی اوقات هم ممکن است که خود معلم يک لغت 

 د.نرا بنويس نآاگردان شکند و وا دارد که 

 اًعکند و آن را سريب آن اين است که معلم متنی را از روي کتاب قرائت انتخاب میيترت برای سال دوم

د تا همه شاگردان آن را بفهمند و اگر هم بعضی لغات مشکله داشته باشد قبل از کنبيان می و مختصراً 
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دارد که آن لغات را در د و بعد شاگردان را وا میکننويسد و فوري پاک میمتن ديکته روي تخته می

 د.نسيضمن ديکته خود بنو

براي شاگردان  هسته و کامالًآ مرتبه را يک نآ نمايد وانتخاب می معلم متنی را قبالً  از سال سوم به بعد

خواند تا اگر بعد از تمام شدن دو مرتبه متن را می .گويدخواند و بعد جمله به جمله ديکته میمی

  تصحيح کند.{130}خطا رفته باشدبه شاگردي 

به توانند دک مینفرمايند که در مدت کم با زحمات اقايان معلمين مالحظه میآموافق ترتيبات فوق 

صوصی دارد خطور که ديکته گفتن وضع مهمان نايل گردند. ،خود که صحيح نوشتن اطفال باشدود مقص

 .باشدکردن آن طريقه خاصی دارا می حتصحي

 تصحیح دیکته

نفر از شاگردان را  سان است. معلم يکآطور مذکور گفته شد تصحيح آن هم سريع و وقتی ديکته به 

ديکته هر يک از  زند و ضمناًم دور میمعلنويسد و خود فرستد که در روي تخته عين متن را بمی

وشتن ديکته و نک سبو حسن خط و  دبينمی شاگردان را که روي ميز گذاشته شده يکی يکی سريعاً

 دارد.حوظ میلفاصله خطوط و غيره را هم م

حيح ديکته اين ترتيب تصه ب کنده، ديکته چند نفر را مالحظه میعاگر عده شاگردان زياد باشد هر دف

ه ديکته کلصحيح متن اگر معلم وقت داشته باشد لغات مشتعالوه بر  ی خواهد بود و هم فردي.عهم جم

امه در تاين بود عرايض بنده راجع به ديکته. چيز ديگري که دخالت  را هم براي شاگردان بيان نمايد.

 {131} ت.سا حفظیخوب نوشتن و خوب حرف زدن دارد 

 حفظی-5

 حفظی داراي فوايد بسيار است: .هست حفظیوزارت معارف از سال اول تا ششم  بر پرگرامابن 

 دهد.می ]شاگرد[اگرشحافظه به سرمايه خوبی از حيث لغات و اصطالحات  -1

 گيرد.را ياد می سختلغات و اصطالحات  عمالتسا قيقیح حلشاگرد م -2

 .شودياد میزو نگارش  حفظی سليقه شاگرد در انشا به واسطه – 3

 شود.می بيتاش ترهياسسو ح يلهتخقوه م 4 

 کند. يت شده و ترقی میبشاگرد تر حافظه -5
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سال عمر خود را در  سی که يکنگليا 1امروز اروپا موسوم به پروفسور برون گزربن يشرقستيکی از م

هم خود در آکادمی مقی ايران است سال قبل در نطق يترين دوست حقايران صرف کرده و بزرگ

 انياي کبير گفت:بريت

سوادي و حقارت یبه باوجود کار وادارها چمانند  ،شوندسواد پيدا میدر ايران بسيار اشخا  بی

غيره  ودي سع ،علت آن اين است که غالب ايرانيان اشعار حافظ کنند.بی مکالمه میدا طوره ب

عمال هست است ی که در آن اشعاراترا محفوظ بوده و در موقع مکالمه لغات و جمل و اصطالح

باس لا اين طور نيست. در اروپا تمام طبقات مردم از حيث پدر صورتی که در ارو کنند.می

گردش روزهاي يکشنبه و عيد( ولی در وقت محاوره {132} در موقع اند )مخصوصاًيکسان

 شود که از کدام طبقه هستند. معلوم می

آن ذکر  دي را که براييفوا اهميت را داد.بنابر مشروحات فوق بديهی است که بايد به حفظی کمال 

 .شده باشدکرديم در صورتی است که مواد آن خوب انتخاب

 انتخاب قطعات حفظی 

نوع قطعات  نی و انشا بايد خيلی عالی باشند تا سزاوار حفظ کردن باشند. اينعث محيقطعات حفظی از 

ه يک طعق ايران اخذ شود.اگر در متن بزرگرا و ادباي عطور خصو  از شبايد از مصنفين خوب و با به

ردن آن کاطفال و حفظ ه ا يک جمله از فهم شاگردان زياد دور است نبايد از دادن آن قطعه بير عش

د يابات حفظی عخواهد کرد .قط کب را درعشد. آن شعر يا جمله ص گزربصرف نظر کرد. وقتی طفل 

يرا که شعر ر است زثتر از نهال خردسال شعر ببراي اطف عموماًو نثر.  ظمنو متشکل باشند، هم  مختلف

طعات ق نندگيرد. ولی البته حفظ قطعات منثوره هم ماموزون است و طفل دوست دارد و زود فرا می

ر دو يا طوري باشد که د بلکهگلستان کمال اهميت را دارد. قطعات منتخب حفظی زياد طويل نباشند 

دهند حفظ تواند حفظ کند قطعه که باو میر میعپنج ش ه طفلفعاگر هر د سه درس تمام شوند. مثالً

 سه مرتبه بتواند از بر کند.{133}ر داشته باشد که درعکند بايد منتها پانزده ش

نمايند. ت اطفال شده و توليد خستگی و بيزاري میمالماگر قطعات حفظی طويل باشند سبب کسالت و  

ر در کتب ديگر پيدا هته بقطعبلکه اگر  .حفظ کنند ی وا داردسمعلم مجبور نيست که از روي کتاب در

ت حفظی بايد در اول طعاانتخاب ق .کنندشته حفظ میانويسد و شاگردان سواد بردروي تخته می کند

را تعيين و  نی معلم در اول سال بايد مقدار قطعات حفظی تمام سالعي .سال به توسط معلم بشود

                                                            
1  
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توانند ها را نفهمند نمیی آنناعماده باشند تا شاگردان م کند.قطعات حفظی هرقدر هم مختصر وحاضر

 ر نمايد. از اين جا است لزوم يتفس ها را بيان وم آنعلحفظ کنند. پس الزمست که م

 :حفظی تفسیربیان و 

ند قبل از اينکه کشاگرد داد حفظ ه را نبايد ب ايعهبرخالف متدي که در ايران اتخاذ شده است هيچ قط

بديهی است در چنين مورد اطفال زودتر  .دشبا نموده سيران و تفيها بطور مفصل براي آنبهرا  معلم آن

 چگونه حفظی را براي اطفال بايد تفسير و بيان نمود؟کنند. می حفظ

 خواند.می خود معلم ابتدا آن قطعه را با صداي بلند و با کمال بالغت و فصاحت -ا

 {134.}کندشان میم قطعه را خاطر نهب ملخيال و مطا -ب 

 .کندلف را براي اطفال تشريح میونظم و ترتيب خياالت م -ج 

 نمايد.آن ها با زبان ساده بيان می ه و مخصو  را برايکلکلمات و اصطالحات مش -د

بداند، چند  مصلحته نچخواند و اگر چناخود معلم دو مرتبه آن قطعه را از روي کتاب يا از حفظ می -ه

 اند.وتواند بخمیمرتبه ديگر هم 

توانند خوبی نمیبه چون در سال اول شاگردان . شوندنيمه حفظ می اين ترتيب شاگردان تقريباًبه 

 درجه تکرار کنند تا حفظ شوند.به ر را عدو ش دارد. مثالًوا می اًعرا جم هانآبخوانند معلم 

اين  .العاده جالب اهميت استفوق که براي آن ذکر کردم ترتيباتیا يی حفظوم شد که علات فوق منابياز 

 رقرار نمايند. بکم اين ترتيب را در مدارس معمول و کنم که کمنظر است که به آقايان محترم توصيه می

 پس گرفتن حفظی

ها پس می م از آنعلکه ذکر کردم حفظی را آموختند دفعه بعد م ترتيباتیپس از آنکه شاگردان با  

م بايد مواظب باشد که اطفال طوري جواب دهند که اگر شخص بيگانه معل نس گرفتپگيرد. در موقع 

شمرده )  ا بالغت،، برا که با صراحت و وضوح اگردانشبايد وادارد  معلميعنی .خوبی بفهمد، به وارد شود

 با باز کردن دهان بخوانند. ،خوب تلفظبا {135} ند که تند و جويده بخوانند(،يلامها خيلی بچه

 ،باشدالعاده جالب توجه میرار نشده و فوققيی که تاکنون در هيچ يک از مدارس ايران برديگر از چيزها

 ره است.مشاع

 مشاعره -6
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بعالوه مقدار  .انندددن و نوشتن را درست نمی نردان کالس اول تا سيم هنوز چندان خواگچون شا

يده است.پس خوب است که ها بی فااعره از براي آنشم ،منظومه از حفظ ندارند تاز قطعا بهیتناعم

در صورتی که شاگردان  ول شود.عمم به باال ميکنم از کالس سمشاعره را توصيفاتی که االن عرن می

ها وعده دهد که در کالس با هم به آنبه رتم تواند در هر هفته يکلم میعم ،ی بوده باشندعخيلی سا

با هم  دو بدوشود و شاگردان قاضی میهمديگر معلم  در موقع مشاعره کردن اطفال با ،مشاعره کنند

 کند.می را در روي تخته اعالن هاعلم اسم آنمکنند. هر کدام که غالب شدند مشاعره می

 اظهار معرفت در جلو معلم خود. در حينبراي  مخصوصاً .باشنداطفال زياده از حد مايل به مشاعره می

با تلفظ خوب و شمرده غلط و صريح و ست و بیمشاعره معلم بايد مواظب باشد که اطفال اشعار را در

تواند دهد و از اين رو میجري است که معلم به شاگردان میا منزلهه در حقيقت مشاعره ب{136}بخوانند.

ا بگويد در صورتی که در ضمن هفته ساعی و خوش اخالق باشيد در آخر هفته اجازه مشاعره هنه آب

 :ار آن به عقيده بنده مفيد بلکه الزم استتذکد چندي دارد که يافومشاعره  دهم.یم

 د رقابت از حيث مسابقت در بين اطفال.تولي -1

 ه ثابت میفظيشتر در حابه واسطه مشاعره دروس حفظی گذشته مذاکره شده بهتر و ب -2

 گردد.

حظه نموده باشيد که وقتی دو بچه با هم مال هاخود شما . شايدخوش آيند اطفال است -3

 می برند. یکنند چه لذتمشاعره می

 را فوراً  دارد جواب خودها را وامیشود زيرا که آن رس اطفال میفسبب زرنگی و چابکی و ت -4 

 .بزنندر را قبل از خواندنش حدس عتهيه کنند و بعضی اوقات حرف آخر ش

 مشق تکلم -7 

. توانند بخوانند و بفهمندشود پس از مدت قليلی می لموعالذکر در باره اطفال مقبکات سانکه  یتدر صور

ر بتواند صحيح يبدون معاونت غ ردگولی فهميدن و خواندن کافی نيست بلکه بايد طوري کنيم که شا

ا داريم.براي اينکه طفل وانشا  را به مشق تکلم و خرى شاگردانا تبعبار .سديح بنوحيتقرير کند و ص

موافق  ی صحيحه باو بياموزيم.ناعغات با معده ل يکويسد بايد نب{137}بتواند صحيح حرف بزند و صحيح

از سال اول تا سال چهارم است و در هر سال بر طبق طريقه  لمپرگرام رسمی وزارت معارف مشق تک

 خصوصی بايد اعمال شود. م

 در سال اول
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ها دانند براي آنمیولی را که معاد ندهيد بلکه معانی لغات يشاگرد ه غات تازه بلال سدر قسمت اول  

 تصراً مخها شود براي آنمیهائی که در بازار و خيابان ديده چيزاس، لب ،السکاسباب  مثالً .کنيد ريحتص

 نپرسيداز شاگرد  هاي خيلی ساده بسازند مثالً از جمله بعضیولی عمشرح دهيد. وا داريد که از آن لغات م

 .کندت میبينم کفايمیدر حياط حون  بگويدقدر که  همينبينی؟ که در حياط چه می

ها شرح دهيد و بعد از اتمام وا داريد که خودشان آن يبرا کوچکهاي ضی قصهبعدر قسمت آخر سال 

تصحيح  راًفوطا رفت و غلط حرف زد ه خاه شاگرد بگلم ملتفت باشد که هر مع. ولی بايد دننکود نقل خاز 

 .کند

دهد قلم، کتاب می ،لف مانند آجرلمه مختکاين طريق است که معلم دو سه به م کلمشق ت در سال دوم 

حکايتی را که در کتاب ه نکآا يهاي خيلی ساده درست کنند. ها جملهدارد که با آنو شاگردان را وا می

 .اند از خارج شرح دهندخود خوانده

هاي صحيح ها جملهدهد و شاگردان را وا می دارد که با آن م میعلچند کلمه م در سال سوم و چهارم

که تابلوهاي ديواري  را{138} ا دارد شاگردانوي معناي تمام باشد درست کنند و يا اينکه معلم که دارا

انی دگهاي زنهاي گراور شده است که بعضی صحنهنقاشیرا شرح دهند. مقصودم از تابلوهاي ديواري 

تا ين قسم تابلوها دان شهر، ميدان خريد و فروش و غيره. اميقلعه دهقانان،  :مانند .نماياندولی را میعمم

 ها است.ارف در خيال تهيه آنمعه يلوزارت جله، ليکن شدنساخته  به حال

 م و غيره براي اين بود کهتکلور، ديکته و امال، مشق ستطرح داديم از قبيل دممطالبی را که تاکنون 

فارسی  ها کامالًنمايند. ليکن اينی نيطور صحيح بخواند و تقرير کنند و غلط امالشاگردان را واداريم به

از مطالب مزبوره نيست انشائيه  رکنند. يک چيز ديگري هم که از حيث اهميت کمتنمی تعليمطفل ه را ب

مناسبت نيست یبعرن کردم حاال  مختصريقبل در اين خصو   هايکنفرانسکه در يکی از ناناست چ

 .ن تکميل کنيمه آکه اطالعات خود را راجع ب

 انشائیه- 8

بوده فقط از سه ماه قبل نيه تاکنون در ايران معمول ئخوبی اطالع دارند که انشاه ان محترم بهمه آقاي

نتايج ماخوذه آن را تصديق  صفينول شده و منمعمکم در بعضی از مدارس متوسطه طرف کم نياه ب

هاي س طور ناقص بود که آن هم در کالويسی بهنوم بوده همان رقعه مرسبلی چيزي که در ايران . دارند

اطفال خود ياد دهيم هر چه ه ه اين است که بائيغرن ما از انش شد.باال مثل پنجم و ششم تعليم می

ايم اينجا ديگر ه را ديدهيد انشائيچون تعريف و فوا{139}د.سنح بتوانند بنوييفارسی صحه بخواهند ب
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ه و تصحيح آن گفتگو يشائنا ، تهيههئيالزم به تکرار نيست. فقط در اين کنفرانس در خصو  موضوع انشا

 .دهيمکنفرانس امروز را خاتمه می ،کرده

 موضوع انشائیه -1

ول و متداول شود. منتها مم به باال بايد معيوافق پرگرام رسمی وزارت جليله معارف انشائيه از سال سم

 .هم شاگردان خواهد بودف ه در هر کالس موافق قوه وئياينکه موضوع انشا

شرح اطاق،  اند مثالًکرده ا در خانه ما را احاطهي ه وسی که در مديشرح اشيا ارمیم و چهسدر سال  

  . صندلی ... ،حون، چراغ، گلدان

ا در خانه يا در بازار مشاهده يمناظري که در خيابان  شود مثالًا تعريف مناظري که مشاهده میيشرح 

در ميدان بزرگ شهر، شرح نزاعی که  حامشرح رفت و آمد و ازد، انن ی، خريديشود مانند دکان نانوامی

 .  و پليس مداخله نموده، ... برخاستها بين دو نفر در بازار م

هاي مشهور المثلی که طفل نموده و بيان ضربيهاشرح مسافرت و گردش در سال پنجم و ششم

بردارد، نابرده رنج  اندازه دهانشه ه کند بعد مناره دزديد، انسان بايد لقمه باها : اول بايد چمانند اين

 ... .شود، گنج ميسر نمی

 { 140}ي سال پنجم و ششم دارد.اهاي بسيار مناسب بروضوعمالدوله کتاب کليد زندگانی آقاي اعلم

 ردانشاگا معاونت بتهیه انشا شده  -2

 ن وقت معلم به واسطهن شد. آعييه منشائپس از آنکه موضوع ا :وضوعمجو و پيدا کردن خيال تجس -ا 

گويد يکی از شاگردان روي تدريج میه کند و بکشف مطلب می به سواالت شفاهی شاگردان را هدايت

نويسد، و شاگردان می اًخصم روي تخته شعلاين که خود م يا سد ويونر می صی مختلطور خيتخته به

ی تااليک از خطور موجز هر يکنم که در روي تخته فقط بهنمايند. باز عرن میفکر میو  کنندنگاه می

 شرح آن را.  نوشت نهبايد  کلمهه ساند با دو را که اطفال پيدا کرده

ل يوقت خياالت متمادهد آنضی خياالت را نشان میعمعلم شباهت و رابطه ب خياالت،نظم و ترتيب  -ب

 .دناها در يک رديفد آنهمکه هر کس بف طوريه نماياند بک رقم میيو متشابه را با يک عالمت يا 

 دارد بنويسند.ها معين کرده وا میل را بر حسب ترتيبی که با رقم براي آنايپس خياالت متمس

داند دن خياالت میاننوشتن و وقت پروره اگر معلم شاگردان خود را قابل ب :تهيه عبارات و جمل -ج

شده  نوشتهته ترتيبی که در روي تخه دانند بکه خودشان آنچه می دگذارحال خود را میه ها را بآن

 يبگردان را که بر حسب ترتشادارد وامی ن وقتداند آها را قابل نمیسند. اگر چنانچه معلم آنياست بنو
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ا يبيانات {141}دهند. بعد همان طشرح و بس ين شده موضوع را شفاهاًعو نظمی که در روي تخته م

م و چهارم است. در ياگردان کالس سها براي شاين نويسند.ب ا در خانه کتباًيها را در کالس شبيه آن

عبارات  تهيهترتيب انشائيه و ترتيب و نظم و  تهيهدر سال ششم بديهی است که  نجم و مخصوصاًپسال 

وقت نتواند موضوعی  شود که شاگردان هيچو جمل بايد مختصرتر از سال هاي قبل باشد و اال سبب می

 .ر شرح و بسط دهندغيت ناوعو بدون م را مستقالً

 تصحیح انشائیه-3

ها الزم کنم تکرار آنمان نمیگحاال  .د هر يک صحبت کرديميصحيح و فواتام سقادر خصو  و  سابقاً

م بشود علتوسط مه ها هم بايد در خانه بانشائيه تصحيحشوم که می متذکرباشد فقط اين مطلب را 

يه بايد نکات ذيل منظور ی(. البته براي تصحيح انشائع( و هم در کالس )تصحيح جمخصی)تصحيح ش

 شود:

شاگردان ه معلم مالحظات عمومی خود را راجع به تمام تکاليف در ابتداي آن ساعتی که انشائيه دارد ب-ا

 .گويدمی

او نوشته در صورت لزوم بيان  تکليف فوقر شاگرد که در ه همالحظات خصوصی و مختصر راجع ب-ب

خوبی انجام داده باشد معلم او را در انظار ه خودرا ب يهئکه شاگرد انشا کند و همچنين در صورتیمی

 .کندديگران تمجيد می

 .کندتصحيح می ،ده استشمومی را که در عبارات عهاي معلم روي تخته غلط-ج

 {142}نمايد.ها را با صداي بلند در حضور همه شاگردان قرائت میهيباالخره معلم بهترين انشائ -د

 [26/1/1298]1298حمل  26 کنفرانس نهم

مذاکره  حرطرا م ئيهشانا ال و ديکته، حفظی، مشاعره وامدستور،  ،ه گذشته طرز ملی مشقفعدر د

ت دارد و تاکنون در ايران بر وفق هميه خيلی اندنظر به يا را که بفقرارداديم. اينک وضع تدريس جغرا

نيست ولی در حقيقت  میچيز مهندان چصورت ظاهر ه ب جغرافيا م.يدهطرح قرار میمآن رفتار نشده 

 .بسيار مفيد، بلکه الزم است

 وضع تدریس جغرافیا 

يا از سال اول تا سال ششم بايد در مدارس ابتدايی ف جغرافارعمجليله پرگرام رسمی وزارت  فقموا

اطالع حاصل شد يقين دارم تصديق خواهيد  س شود. ولی پس از اين که از وضع تدريس آن کامالًيدرت
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موقع اجرا ه جغرافيا در پرگرام بعه به راج ر نشده و موادرفتارام رسمی گمطابق پر يچ وجههبه  کهمود فر

 .تدريس فرمايند چگونهاند که اين ماده را دهپرسيلمين از خود نعشده است و آقايان منگذاشته 

را مدارس تهران ممالک اروپا و شهرهاي آن  بهترينام که در سال دوم بعضی از العين ديدهرايه ب

توانند نشان دهند بدون اين که هيچ دانند و بعضی اوقات از روي نقشه هم میفظ میحشاگردان از 

 {143.}فهميده باشند

در ايران معمول است زيرا که کتب که ی است، يافياغرواسطه کتب جبه يقتود اين عيب در حقجو

ست . اين نيگرام وزارتی پر موافق حقيقتاًطبع رسيده تمام ناقص و هيچ يک به ان يری که در ايافياغرج

 الً مث. نيز ناقص است هاي دوم و سيم نيست بلکه کتب سال پنجم و ششممختص به کتب سال صقن

م هاقتصادي و بسياري از نکات خيلی م بودن جغرافيايد قافام که گذشته از هددي يافياغرکتاب ج

 ،صفحه باشد 43 کهه ديگر بقيايران و به آن متعلق صفحه  نهفقط  که ه استحصف 52داراي  يافياغرج

و  متعلق به ايرانآن  43 کس باشد يعنی مثالًعبايد به  الًقدر صورتی که ا .الک استمق به ساير معلمت

مل و ججغرافيا يک نوع ت تدريسکنيم که ما گمان می .شدبا تهالک داشمساير مه تعلق ب صفحهه ن

 فرمود که يکی از لوازم است.مالحظه خواهيد  آن وايدکس است. در صورتی که پس از ذکر فلو

 اهيمتم هاست روز بروز  تزايددر  المللیط بينبوده ولی هر چه روابنقدر مهم آن  سابقاً افياغرشايد ج

و  فوايد عملیکی ي فوايد استداراي دو نوع  افياغرج تحصيلس و يدر. تشدبامیدر حال تکاثر  افياغرج

 .د تربيتیيديگري فوا

  د عملی آنیا فواو ام -1 

صنايع  {144}ايران، حاصلخيزي:هدداد میيا ه مايران ب به مطالب ذيل را راجع طرفی تحصيل جغرافيااز 

 نظر اقتصادي، مقامی را که در روي کره داراست، اهميت ايران را در دنيا.قطه آتيه ايران را از ن ،ايرانيان

ی تروثها را، منابع اک آنخچگونگی  ؛دهدما ياد می هساير ممالک ببه از طرف ديگر اين مطالب را نسبت 

 ،ها راآنوسايل حمل و نقل  ت،نعالحت، زراعت، صفها را از قبيل و توليد آن ايجادل يرا، وسا هاآن

 ها را .تجارت آن

 د تربیتی جغرافیایو اما فوا -2 

ط يثار محآا از تحصيل اشيا و کند براي اينکه تحصيل جغرافيا ابتده باصره و بصيرت را تربيت میوق -ا

 .شودشروع می
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را مانند تصوير در  نهاآ، اطفال هدعيواسطه تشريحات ممالک با بهرزي ،کندت میيقوه متخيله را ترب -ب

 .کنندخود تصور می 1ماغد

وتی هست و ک و منابع ثرخاواسطه ربطی که بين زيرا به.کنده حاکمه و استدالليه را تربيت میوق -ج 

ملکت مدهد که فالن واسطه ربطی که بين زمين و آب و هوا و مخلوق است انسان حکم مینين بههم چ

 .باشد فالحت فالن طورث ياز ح بايد مثالً

لق فرموده خل تعاخداوند م ید چه چيزهايبينانسان می ازير{145.}کندمعرفت باري تعالی را زياد می -د

تايش ما در س. بنابراين عبوديت و ]است[زمين باقی گذاردهبه از قدرت خود در يغر و آثار عجيبهو چه 

 .شودمقام حضرت احديت زيادتر می

ث يدهد و از اين حی وطن ما را نشان میگشنقثروت و  ايرز. کنداد میيز رستی راپحس وطن  -ه

 . اريخ قراردادترا معاون  توان جغرافيامی

رتر و باالتر را از همه حيث ب خودشايد  يل جغرافياتحصزيرا قبل از . کندمی يادضوع و خشوع را زخ -و

ن و پيدا کرد پس از تحصيلی لو .خاک در درجه اول تصور کنيم و وسعتتمدن و عظمت  يثو از ح

و سعت که از حيث و هست هم ممالکی در فضا و نقطه استايران فقط يک که  فهميممی تاطالعا

 .شوديادتر میز ما فروتنیبب خضوع و سن يا هتري دارند. ببرعظمت و ثروت و غيره بر ما 

ها آنال حی گونگلم را شناختيم و از چاالک عمم سايرزيرا پس از اينکه ، گرددا میمباعت ترقی  -ر 

کنيم که و کار می مخوريغبطه می ديديمخود باالتر  ها را از همه حيث ازاطالع حاصل نموديم و آن

 م.يانسها بر خود را به درجه آن

 د اتخاذ نمود؟يدي باتو چه م را تدريس کر د بايد آن چگونهجغرافيا. فوايد بود اين 

 متد عمومی-3

 {146}دارد به :نمود که طفل را وا ذاخات ]اي[د فوق را دارا باشد بايد طريقهيبراي اينکه جغرافيا فوا

 ع لتبصر و تط -ا

 حيرشت -2

 استدالل  -3

                                                            
  -مغز سر. ر.ک:لغت نامه دهخدا، وب سايت واژه ياب.1
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فه سده قسمتی از فال.عقيطيمح يرت و دقت به اشياودن با بصينماه نگنی يع :ر و تطلعصبت -1

موافق اين عقيده براي  .خواهد شدنمفهوم  ،شودنوس انسان محسزي و چيون( اين است که تا ياسس)ح

در  بفهمد.اين کار مخصوصاً به خوبید تا ومنوس سحمطفل ه است که مواد آن را ب الزم جغرافياس يتدر

 يست.نرد مج يشيااشد و قادر بر درک بامیردسال کم خطفال اهم سال اول و دوم الزم است زيرا قوه ف

م نمودن اصطالحات جغرافيايی کافی است که معلم طفل را در حياط مدرسه برده در گوشه سجمبراي 

ه و غيره براي غاماز قبيل خشکی، دريا و جزيره، و د فيايی راراغباغچه قدري آب ريخته اصطالحات ج

در ضمن گردش مطالب  ،گاه بردهشگرده ب که اگر هوا مساعد باشد طفل را آن اي و نمايد. نايها بآن

که اين کار ی گردش نمی برند. در صورته نماياند. در ايران هيچ وقت شاگرد را ببباو  را يیالزمه جغرافيا

ان وسايل حمل ونقل گردش قدفبا صحيح است که  .شودحظوظ میملى خيخيلی الزم است و شاگرد 

ارزد او را يد عملی و علمی و اخالقی آن به عقيده ما به زحمتش میبه فوا رظناست ولی  طفل دشوار

هاي مناسب از قبل شهر نو گاهگاهی از مدرسه خارج نموده، نصف روزي او را به باغات يا دهات وآبادي

ها و جاده هاويقاط جن ت آباد، برد و در اينجآباد، به{147و دوالب، جوانمرد قصاب، يافت آباد، علی}

 ی را باو نشان داد. يو راه آهن و قنات و کوه و ساير آثار جغرافيا

 یحتشر-2

ر حصزيرا تبصر من .کندکفايت نمی تبصر تنهای ين اصطالحات جغرافيادهمانفم نمودن و جسبراي م 

دره، ...، .  ها را محسوس نمود از قبيل کوه، رود،ها را يا خود آناست به آثار طبيعی که به توان نظير آن

توانيد به يک توان براي طفل محسوس نمود. چگونه میطبيعی را نمیاست که بسياري از آثار  ديهیب

بعضی مطالب  بايد؟ بنابراين از همان ابتدا حرا چيستص به وسيله تبصر بفهمانيد مثالً بچه الهيجانی

 يی را شرح داد.جغرافيا

 را به چشم خود ديد تصور نواحی جغرافيايیثار آکه شاگرد آن بعد ازگفته نگذاريم ناولی اين نکته را هم 

رکه ديد تصور دريا بکند و اگر رودخانه را می روصکه جوي را ديد توقتی کند. مثالًرا قياس می بعيده

 ند.کیمه ديد تصور کوه تپنمايد و اگر می

هايی که فرنامهساند و نمودهها ی که بچهيهارتفی که خود او کرده و مسايمعلم بايد از روي سفرها

 دهدمیها ارائه آن هکشد يا بها میی که براي آنيهادهد و نقشهطفال نشان می هی که بيراورهاگ خوانده،

 دهد.  ی را مانند قصه شرحياصطالحات و مطالب جغرافيا

ه(. يالممکن است يافت شود )ولی نه کتب ح{148}مقصودم از گراور اشکالی است که در کتاب اطفال

ن اشکال ه آتال و تابلوهاي مخصو  راجع به مناظر مهمه بپسعالوه بر آن بايد عکس، تصوير، کارت 
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شود از ديدن کارت قدر محظوظ میچگيرد و چه اندازه طفل چيز ياد می .کتاب افزوده مالحظه کنيد

 واً دپس از آنکه شاگرد ب دهد! را نمايش می )انگلستان( 1پتنوث همسر دی يا بنلزنا دربن پستالی که مثالً

ه گيرد و بم در آن باب بدهد فرا میعلط خود را ديد شرحی که ميحمچشم خود عوارن  تبصرواسطه به

 .کندی تصور میبخو

 استدالل:-3

اس کند که يتواند قاز روي آن می ميدو اقتصادي مملکتی را فه جغرافيايیط اوضاع بروا دوقتی شاگر

بيند مملکت يونان در کنار درياي مديترانه که در نقشه میمثالً وقتی .باشد تواندطور میچ لکتفالن مم

کند. استدالل هاي طبيعی براي کشتی میهاي زياد و ايجاد پناهگاهواقع شده، سواحلش داراي بريدگی

که بيند خواند و مینمايد که بايد اهالی آن کشتيران باشند. يا اينکه وقتی جغرافياي انگليس را میمی

اروپا و امريکا دارد و عالوه بر اين منابع ه ب و استثنايی نسبتسيار مساعد بيک موقع تجارتی  انگليس

خيلی اهميت داشته باشد.  انگليسکند که بايد تجارت ده از حد دارد قياس میياجات زنروتی و کارخاث

ادن آهن و مع 2نرواحل رود بيند که در سخواند و میاقتصادي آلمان را می جغرافيايی تو يا اينکه وق

ت مقام خيلی بزرگی عزند که بايد آلمان از حيث صنحدس می .شوديره بسيار يافت میغو  گنسذغال 

چگونه  بينيمها بنآبه  عهراج مطالباير سد و متد عمومی جغرافيا و ايپس از ذکر فو {149.}را دارا باشد

 د تدريس نمود.بايرا ا جغرافي

 افیاجغرتدریس -4

ی يافياعبارت است از مکالمات جغر وزارت معارف رسمیموافق پروگرام  سال اوليس جغرافيا در تدر

اساندن اين براي شن. ی جلب نمايديفی و اصطالحات جغرافياعارثار مته آطفل را ب توجهبسيار ساده که 

ا به گردش بهار يا پاييز است بهتر آنست که معلم شاگردان رفصل  يعنیآثار و عوارن اگر وقت گردش 

را  ايیجغرافيب اشکال آ ل ودر يک گوشه حياط مدرسه با گِ يدلم بابرد. و اگر وقت گردش نيست مع

رست نمايد. پس ده و غيره را چشکل جزيره، خليج، درياه با آب ب مثالً. نماياندب به اطفالدرست نموده و 

 ط گفته درمطالبی که در حيا د وهاي بزرگ بکششکل اهسي الس برده در روي تختهه کها را بآن ،از آن

 کند و توضيح دهد. بيانسياه روي تخته

 در سال دوم

                                                            
1 - Southampton. 
2 - Rhein. 
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فضا و زمان است درک کنند و تصور ه توانند مطالبی که راجع بدرستی نمیه شاگردان تا سال دوم ب

د يهد و همچنين اگر بگويفطفل نمی ييد. فالن شهر تا فالن شهر هشتاد فرسخ استاگر بگو نمايند. مثالً

شود.اينست که بايد مطالب راجع بچه هشت ساله منتقل نمی ]به[ فوت کرده 517عمر خيام در سنه 

دوم باو فهماند. جغرافيا در سال  فضا را در درسه تاريخ و مطالب راجع ب{150} زمان را در درسه ب

او گفت از اينجا بد يبا . مثالً]است[ود طفل کردهخکه  چيزهايی شروع کردبراي فهماندن فواصل بايد از 

  .تسخانه او مدرسه ون يتا شهر نو ده برابر راهی است که ب

يد که هميشه مبدا و يامگتر بپردازيد ولی فراموش نفربزرواصل ه فيد بنتوامی فهميدوقتی طفل آن را 

ظم رفته می عاگر طفل طهرانی حضرت عبدال الًثم ،ري بگيريد که طفل در آنجا سکنی داردهماخذ را ش

حضرت عبدالعظيم است بديهی است که  اصله طهران تبريز نود برابر فاصله طهران وفيد يوبگنيد باو توا

کنيد که نود برابر فاصله بين طهران و جسم ی بيان قناعت کنيد و بايد براي بچه مياين جزبه نبايد 

 حضرت عبدالعظيم يعنی چه. 

نقشه آسيا را جلو شاگرد نياوريد  بهمرتيک گر رد.اگشاه نقشه ب فهماندندر اين سال بايد شروع کرد به 

سياه را شود ولو اينکه باکمال قشنگی مواضع و امکنه را نشان دهد. اواًل معلم تختههيچ ملتفت نمی

شود با يکی از می موازي طور هر يک از ديوارهاي کالس دهد. بدينطور افقی در روي ميزي قرار میبه

کشد. در درس ديگر در دفعه می را الس و ميزهاکشاگردان نقشه  اونتوقت با مع اه. آنسياضالع تخته 

کشد و در هاي مجاور را مینقشه يکی از کالس ندارا فهميده ن شد درس اولئمطم معلمکه بعد وقتی

اطاق مجاور و از کجا بايد عبور کرد و  چگونه بايد رفت به از اين کالس کند که مثالًالی میحآن ضمن 

هاي بعد سکشد. بدين ترتيب معلم در دروراهروها را می سياهدر روي تخته {151} قتو نادر هم

 نقشه :

اطراف  شهر، جد و ميدانسا مينقشه ده(  ،هاي مجاور، محله )اگر ده باشدبانخياه، کوچه و ستمام مدر

 شهر را می کشد.

شه را هم براي شاگردان بيان تواند مقياس نقم میعليد و مهمنی نقشه را خواهد فمع با اين وضع شاگرد

بايد کره باو نشان داد و فهماند که  يستی فهميد نقشه چبخو هطفل ب نمايد. در اواخر سال دوم وقتی

شکل خود زمين ه ب ديگرات عالم با يکعط قطباندن روايجات معمولی است که براي نمااين همان نقشه

 .ی عالم الزم خواهد بودعموم جغرافيايس ريراي تدبماندن کره .فهانددر آورده

 در سال سیم و چهارم
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کر ذطور مختصر براي سال پنجم و ششم به ايران ارف تدريس جغرافيايمعرگرام رسمی وزارت پدر 

الزم است جغرافياي خصوصی ايران در سال سوم  ،س يافتهسيهاي تاسمدارس چهار کال شده حاال که

 شود.هارم تدريس و چ

الی تدريس کند. فا مدرسه واقع شده است با تفصيل و دقت براي اطجدر آن که ايمعلم بايد ناحيه -1

 ا را بخوبی بدانند.جپس وضع جغرافيايی آن .ی خواهند کردگزيرا اغلب اطفال در آن ناحيه زند

يد بايد سازده رين او به سکه يعنی وقتی {152}ل ايرانی پس از اتمام درس کالس چهارمفهر ط -2

 بداند :

 ؟شهرهاي بزرگش کدام است ؟تيش در کجا استعمنابع زراعتی و صن ؟چطور خاکی استخاک ايران 

شود؟ يا سرحداتش چه ی میارتتجه چادرش ندر ب ؟تيرانی استکشهايش قابل کدام يک از رودخانه

 شود؟تجارتی می

اتش رت شغل را سرحديبا کمال بص فر ایرانینیك ت سچطور ممکن ا مقدماتیو اال بدون اين اطالعات 

و چهارم وم ساي ايران در سال يرافغخود را انتخاب کند. غير از ج زندگانیشود و محل چه تجارتی می

 يابد.

السه کرسه چهار مدبراي اينکه شاگرد پس از خارج شدن از ممالک معتبره عالم نمود:ذکر اجمالی از  -3

. هستن ميلفه هم در روي زتمخ وضاعا از ايران ممالک ديگر با غيرد که نبدا خيلی مجملطور بايد به

 ،زي حفظ کرده باشنديوار چباشد نه اينکه طوطی نقشههم و فولی البته بايد که اين اطالعات از روي 

جغرافياي  کتبحفظ متن به ل اکنم که وا داشتن اطفند. بدون مبالغه و اغراق عرن میفهمبدون اينکه ب

 .واهی است غير قابل عفگنر بنده به نظو ناقص  خشک

 در سال پنجم و ششم

طريق ه م بشدر کالس پنجم و ش مهمه عالم. طور مفصل و جغرافياي دوله به جغرافياي ايران بهعمراج

کند، کفايت می{153}شاگرد ياد دادنه فايده بمعنی و بییبمان کند که يک عده اسم گاولی نبايد معلم 

شاگرد ياد دهيم عالوه بر اين که مفيد ه ح باگر در جغرافياي اقيانوسيه قريب صد اسم بدون شر مثالً

واسطه حفظ به ی فراموشش خواهد شد. بعالوه به کله سايده نخواهد بود بعد از خارج شدن از مدرف

 شود.میراب خوب و شفهميدن ذهن طفل منکردن و 

 نقشه و نقشه کشی:-5
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ال هم همين مطلب را تشريح از روي نقشه است. حارافيا پيش گفتيم که يکی از وسايل تدريس جغ 

جغرافياي فيزيکی و طبيعی جغرافيا،  عمدهشود. اساس  به خوبی مفهوما تم يدهموضوع بحث قرار می

ه جغرافياي سياسی آن قطعه بتوانيم پی ی بدانيم میباست. اگر جغرافياي طبيعی يک قطعه را بخو

نم با اندازه کفايت واضح باشد و کدم و گمان میشببريم. در ابتداي اين کنفرانس اين نکته را متذکر 

قشه استعمال نرافيا غدائما در تدريس ج باالبه  سيمق اخالصه از اط. باشدنوت و مثل آوردن بالزم به ث

 :کهطوريه نمود ب

در  ،هاجامع انسانی در هر يک از آنها، منی هر يک از آيع، آثار و عوارن طبهر مملکتیمکان و موقع  

يم از اينکه بدی العطور دسته جم. براي تدريس جغرافيا بهگرددت باثمتمکن و  اغ و حافظه شاگردانمد

هاي ديواري خوب صالحيت استعمال در کالس را ندارد. نقشه هقشنهاي ديواري بکار بريم. ولی هر نقشه

 قه باشد.ليو با س گهاي قشنگا رنب واضح ،اده{س154}ححيص کالسيک بايد:

 گخط بزره آن اسامی ب کند(. پر ياه وسته شده باشد )تا نقشه را شون راًصتخعالوه بايد فقط اسامی مه ب 

 بينند.مه کالس بهو درشت باشد تا 

می که به کالس علم ،هاي ديواري چاپیقشهنهمه و مفيده باشد.عالوه بر مآن اسامی بايد فقط اسامی 

 رست کند.اطاق خود د مخصوصی برايقشه نتواند با مداد رنگی ود عالقه دارد میخ

هايی که اسامی در آن طبع يعنی نقشه نگهاي گقشهندر موقع پس گرفتن اگر ممکن است از روي  

 ی را پس بگيريد.يافياغرشده باشد درس جن

 کره:

ها و درياها، جات ديواري براي نماياندن وضيعت ممالک نسبت به يکديگر، وضعيت آبهعالوه بر نقش

و بايد در موقع  ها کره الزم استهاي اقيانوسکورانهاي هوا، جريانها و هاي کوهوضيعت خاک، سلسله

 را بکار برد. تدريس آن

 اطلس:

هر يک از شاگردان کالس چهارم و پنجم و ششم بايد يک کتاب نقشه يا اطلس داشته باشند که در 

رتيب داده شده ها که براي شاگردان تاطلسدر اين نوع {155}ن رجوع نمايند.ه آمواقع الزمه بتوانند ب

طفل  متخستگی و مال سببالزمه  يرامی غسذکر ا -همه ذکر شود ماست فقط بايد اسامی الزمه و 

ولی اميدوارم  .مناسب نداريم به قيمتکردن هم  ]گراور[روس نداريم و وسايل گراولاط الًفعما  -شود می

گراور  گمالک فرنمدرا در دا شوند که اطلس خوپينی يپس از استقرار صلح و سکونت در اروپا مصنف
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نی خواهد يفنالبته کمال مساعدت را با چنين مص فارعله ملياطفال ما بدهند.وزارت ج ستده کنند و ب

 نمود. 

  کشینقشه

فی ليوقت تک شاگردان فهماند آنه ب مختلفجات را داد و از روي نقشه ايس جغرافرم دعلپس از آنکه م

ند آيا شاگردان درس خود را يبکند و میتحقيق می سيلهو دينقشه کشی است، بن ،دهدنها میه آه بک

  اند يا خير.فهميده

ود قصم .کنندرا کامل می گيرند و آنتر ياد میهشود که درس خودرا بمی سببراي شاگردان بکشی نقشه

 معلمی طفل است. بنابراين بايد يردن معلومات جغرافياکين و تصريح نمودن و زياد عکشی تقشهناز 

 مواظب باشد که شاگردان: 

ها داده شده کوچک و نآ هه بکقشه ن تربیعله سيبو ،ه نکنندپييا کاغذ نازک ک کوپيهوسيله کاغذ ه ب

دار از روي مالنهار و بلکه بايد شاگردان با هدايت نصف نزنند. نگبا الوان مختلف ر رگ ننمايند.بز

و  کشيدهرا  نقشه خود ،يا نقشه اطلسيده، يا نقشه]اي[ که معلم روي تخته کشقشه ديواري {ن156}

حدات سرمداد رنگی  با کهان می کشند الزم است دها که شاگردر اين نقشه خود را انجام دهند. تکليف

 ها تميز و تشخيص دهند.هنها را از رودخارا از سواحل و راه

 ها هم کافی است.ول آننوشتن حرف ا لکه، باشد بمحدودلی يشود بايد خها نوشته میاسامی که در آن

م به باال ياز سال س جغرافيا ]درش[یسدر يک من کنرع الًخواهم مجممیم اين کنفرانس تقبل از خ

 چگونه بايد باشد.

 جغرافیا سدر -6

ک چها رسم شده زياد کواين جهت نواحی که در آن به ومی است وعمی زياد پاچ هاي ديوارينقشه

 معلم در بنابراين در حين تدريس جغرافياي ايران شوند.میملتفت ندان که بايد شاگرنايان است و چنامن

قشه بزرگی از آن رود خانه ن ،رود را تدريس کند سفيدوضه حخواهد اگر می روي تخته نقشه بکشد. مثالً

دهد و مواضع شهرها را در اطراف مايش مینطور واضح ی بهگچهاي مجاور را با عرن قلم کوه .کشدمی

تواند قبل از می ،ن درس نداشته باشدحيکامل به کشيدن نقشه در  کند. ولی اگر اطمينانمی نيعآن م

م سيقت یمنطق{157قسمت}درس خود را به چند  يهبکشد. شب در وقت ته نقشه درس با کمال فراغت

االت تحقيقی از وپس از درس دادن هر قسمت س کند.همان ترتيب در کالس تدريس میبه نموده و 

  د.ماينتدريس قسمت ديگر میه شروع ب ،انددهمينمايد وقتی مطمئن شد که خوب فهان میشاگرد
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م اصطالحات علخواند و من میاردگتمام شد شاگردان کتاب را باز کنند. يک نفر از شا به کلیوقتی درس 

 بي کتارا عادت داد به کشيدن نقشه در تو کند.در حين درس بايد شاگردانرا بيان می کلهو لغات مش

م علطور تکاليف بعد از تمام شدن درس نقشه را که مم( شاگردان بهسيروزانه خود. ولی در ابتدا )اطاق 

 کنند.ده در کتابچه خود نقل میيشکسياه روي تخته

دهد و کشد و از روي آن نشان میرا روي تخته می نقشه درس شاگرد از حفظ در موقع پس گرفتن آن

االتی چند از او وتد و سسفرقشه ديواري مین پايمعلم يکی دو نفر را از شاگردان نکه آکند: يا بيان می

 {158}کند.دهد و بيان میاالت را با چوب در روي نقشه ديواري نشان میونمايد و شاگرد همان سمی

 خاتمه

ده پدر هعان ابتدا بگاطفال و نوباو تربيت و تعليمکه  نيستده يوشپبر ارباب خرد و اصحاب فضل و هنر 

باشند. ترقی و تنزل ل میئوه مسعجاميات ه مينی است که در پيشگاه خدا وعلده مه عهو مادر و بعد ب

ن است. پس بايد علميم عليمت و تتربييت پدر و مادر و بتره ه بتسبانی اطفال ندگز توقاو سعادت و ش

ام نجا هدهشند تا بتوانند از عو مرغوب بوده با پسنديدهمين داراي معلومات کافيه و اخالق و حرکات علم

ن اخالق و معلومات کافی شتبه دامعلم ولی از طرف ديگر براي يک نفر  د.نبزرگی بر آي وظيفهچنين 

ود خود که تعليم مقص نتيجهه بسهل طرق  با واندتا بتهم بداند ت را بييم و ترعلنيست بلکه بايد طرز ت

دهد را به دست می ودمقصر رشته اين ست عملی ل اصول تعليمايشود.تحص نائلت اطفال است بيو تر

 اند.يت را می نمابييم و ترعلت ههاي مختلفراه معلميعنی به 

کمال زحمت و مشقت از  ابن حاليه علميو آقايان م نشدهريس داصول تعليمات عملی تاکنون در ايران ت

ين عصر و اوان حضرت اشرف تا اينکه در ا نددنمويم میعلق شخصی اقدام به تربيت و توروي تجربه و ذ

 سط علم وبسته در پيوالی که عشوکته ال متدا مستظرفهع يوزير معارف و اوقاف و صنا نصيرالدولهآقاي 

مدارس و آموختن {159اصالح} خياله ب ،اندو جديت غير قابل تقليدي نشان داده فعاليت نشر معارف

ان در فرانسه و خقاي پروفسور عيسی آ مراتب تحصيالت عميقهبه ن افتادند و نظر يمعلمين و مفتش

و براي  ايشان واگذار فرمودند عهدهفرانس در اصول تعليمات عملی را به کنده عستان داشتن يک گلان

توسط ه ی که بيهاسده در صدد بر آمدم کنفرانن بايآنکه عموم مردم بتوانند از آن استفاده نمايند 

اشد با بفهم ه عباراتی ساده و خالی از آرايش که قريب ب و يادداشت با نته طور شود بايشان داده می

ه برساند که اگر مقتضی بدانند و مطبوع ليازيعنظر مه رشته تحرير در آورده به سطی بب مختصر شرح و

  وطن عزيز شده باشد. يابناه زيور طبع آراسته گردد؛ شايد بدين وسيله خدمتی ببه  ،ان باشدطبعش

جام اين مرام منتهاي موافقت و نابل در نظر ايشان مطلوب واقع شده و براي ااقنخوشبختانه اين خدمت 

يم در مابد و بکرم عيزد ارباب خرد هم شرف قبول ناين بنده فرمودند.اميد است که در ه مساعدت را ب
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با اهلل التوفيق و  .ينند غمض عين فرمايندبی بيهاي آن بکوشند و هر جا خطاتصحيح اغالط و لغزش

 ]ه.ق[1337المرجب لتکالن. طهران رجبعليه ا

 جواد

 {160})کماليه( 5مدرسه متوسطه دولتی نمره  التحصيل مدرسه علوم سياسی و ناظم و معلمفارغ

 اخطار

در خيابان  ]واقع[ هعواق کتابخانه سعادتدر يک جلد در  نه کنفرانس فوق مجموعاً

 {161رسد.}می فروشه العماره بناصريه جنب شمس

 

اي ين نوشته را با شعري که بر ديوار کتابخانه دکتر عيسی صديق منقش بوده و بعدها با کتيبهپايان ا

بريم)يغمايی، که توسط عمادالکتاب بر سر در منزل ايشان در خيابان هدايت نقش بسته بود به پايان می

1351   ،628:) 

 هاي سر بفلک برفراشتنکاشانه مقصد زکاخ و صفه و ايوان نگاشتن

 در باغ و بوستان ز سر شوق کاشتن دارهاي رنگ رنگ و درختان ميوهگل

 يک لحظه دوستی بتوان شاد داشتن دانی که چيست؟تا به مراد دل اندر آن

 اي که ببايد گذاشتناز خاک خانه  ورنه چگونه مردم عاقل بنا کنند

 پيشنهاد تحقيقات آتی:

 ن کتاب با سواالت و موضوعات ذيل مواجه شوند:خوانندگان ممکن پس از مطالعه متن بازنويسی شده اي

 اي از مسايل و مشکالت مطرح شده و راهکارهاي پيشنهادي در اين چرا تعداد قابل مالحظه

 رسند؟کتاب با گذشت يک قرن هنوز کهنه به نظر نمی

 ها استفاده می شود؟از نتايج تجربيات قبلی در حوزه آموزش و پرورش چگونه در سياستگذاري 

 گاه نظام مديريت دانش در نظام  آموزش و پرورش ايران جاي 

 شوند.مواجه شوند، که به عنوان موضوعات تحقيقات آتی پيشنهاد می

 منابع:
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 تاريخ مشاهده زيتبر در اريشهر استاد با قيصد یسيع داريد،  )مجموعه شخصی( دجواديس ی،نيحس ،

 .@safinehyetabriz، در کانال شبکه اجتماعی تلگرام به آدرس 8/8/1397

  .1، روانشناسی تربیتی، "رانيا در معلم تيترب نظام تحوالت ريس بر یليتحل ینگاه ". 1384آقازاده، احمد ،

 .123-144صص 

  .تعلیم و تربیت، "تاريخ فلسفه تعليم و تربيت در ايران ". 1387شعبانی ورکی، بختيار و محمدي چابکی، رضا ،

 .17-50، صص 96

 سرگذشت تهران، تهران: راه مانا و انتشارات دنيا.1383سين. شهيدي مازندرانی، ح . 

 تهران:]مجله اصول تعليمات؟[.کيپرات يپداگوژ اي یعمل ماتيتعل اصول در کنفرانس نه. 1298. عيسی، صديق ، 

 صص 8، مهر، "اقتراح؛ سهلترين راه اجراي تعليمات ابتدايی اجباري چيست؟ ". 1312. 1337. عيسی، صديق ،

567-561. 

 خريات ازآغ از رورشپ و وزشآم ولحت از یلمجم ا،ي ،نيزم ربغم و انيرا در: گنرهف ريس. 1332. عيسی، صديق 

 .موسسه چاپ و انتشارات ؛دانشگاه تهران، تهران: راضح انزم ات

 ه مهرگانانتشارات باشگا، تهران: مشهودات چهل ساله در فرهنگ. 1337. عيسی، صديق. 

 انيرا گنرهف و يخارت راصعم داننمشدان ودادبي ؛ريخیات ياردهگالس ارهدرب ارتفگ لهچ. 1352. عيسی، صديق ،

 .انتشارات کتابفروشی دهخداتهران: 

 ه مطالعات . ايران مدرن و نظام آموزشی آن، ترجمه: علی نجات غالمی، تهران: پژوهشکد1397. عيسی، صديق

 فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.

  .تهران: مرکز نشر دانشگاهی.روانشيپ و انيانب ،هياراجق دوره در يددج دارسمقاسمی پويا، اقبال ، 

  .تهران: موسسه انتشارات و چاپ 1. تاريخ موسسات تمدنی جديد در ايران، ج1370محبوبی اردکانی، حسين ،

 انشگاه تهران.د

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

  .گنجينه اسناد، دوره "بانوان التيتحص و( دختران يسرادانش) المعلمات دار سيتأس ". 1378يزدانی، مرضيه ،

 .47-81، صص 4و  3، 9

  .124، تعليم و تربيت، "رانيا معارف ريوز نيهجدهم بدر رالدولهينص خان احمد رزايم". 1350يغمايی، اقبال ،

 .56-64صص 

  .626-628، صص 292، تعليم و تربيت، "سه هنري ". 1351يغمايی، اقبال. 

  .47-60، صص 77، تعليم و تربيت، "عيسی صديق سی و ششمين وزير فرهنگ ". 1353يغمايی، اقبال. 

  12مصوب )رالدولهيمش يآقا نهيکاب پروگرام، می ايرانمرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالپايگاه اينترنتی 

 ، قابل دسترس در آدرس:8/8/1397(، تاريخ مشاهده قمري 1333جمادي االول 

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/97740 

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/97740
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 ماليه تهران کجمعی از معلمان و محصالن مدرسه ، تصوير پايگاه اينترنتی موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران

 ، قابل دسترس در آدرس:8/8/1397، تاريخ مشاهده ع1 3433شماره آرشيو: ، ق.1320در سال 

-http://www.iichs.ir/Picture

-8%B1%D8%A7%D9%86D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D/%4999

-D9%88%

D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%

-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-A7%D9%86%

-D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86%D9%87%

D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1(1)/?id=4999% 

  ،رش متقاضيان از پذياعالميه دارالمعلمين مرکزي مبنی بر پايگاه اينترنتی موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران

 ، قابل دسترس در آدرس:8/8/1397الف، تاريخ مشاهده 256 -10 شماره آرشيو عکس:طريق آزمون، 

http://www.iichs.ir/Picture-1817/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-

%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-

%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85/?id=1817 

  .ره آرشيو شما، پايگاه اينترنتی موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، . "انتاگور در اير"فرهمند، جالل

 ، قابل دسترس در آدرس:8/8/1397، تاريخ مشاهده ع172 1050 عکس:

http://iichs.org/magazine/sub.asp?id=637&theme=Gree...erPage72.Jpg&magNumber=72&magID=7

5&magIMG= 

فارغ التحصیالن دانشگاه مدیریت کالس سبك های و مقایسه ی بررسی         

 فرهنگیان با فارغ التحصیالن سایر دانشگاه ها 

 2و مریم نادری لردجانی  1علی قنبری

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

 آموزش و پرورش شهرستان لردگان ،آموزگارکارشناس  مشاوره و راهنمایی   .2

Mail:ghanbariali1230@yahoo.com 

 چکیده

فارغ التحصيل دانشگاه حاضر بررسی و مقايسه ي سبک هاي مديريت کالس معلمان هدف پژوهش 

مقايسه اي  -علّی روش پژوهش توصيفی و از  نوع هنگيان با فارغ التحصيالن ساير دانشگاه ها بود .فر

بودند که از بين آن  تعداد  96-97معلمان شاغل به کار در سال تحصيلی جامعه آماري شامل کليه بود. 

وه تصادفی به به شينفر فارغ التحصيل ساير دانشگاه ها 180وفارغ التحصيل تربيت معلم نفر  180

اعتبار . پاسخ دادند ( ABCCسبک هاي مديريت کالس) پرسشنامهعنوان نمونه آماري انتخاب شدند و به 

                                                            
 E ،ایرانو پژوهشگر مدرس دانشگاه  فرهنگی و–علوم تربیتی  دکتری - 1

Mail:ghanbariali1230@yahoo.com                              
 آموزش و پرورش شهرستا ن لردگان -کارشناس  مشاوره و راهنمایی   - 2

http://www.iichs.ir/Picture-4999/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1(1)/?id=4999
http://www.iichs.ir/Picture-4999/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1(1)/?id=4999
http://www.iichs.ir/Picture-4999/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1(1)/?id=4999
http://www.iichs.ir/Picture-4999/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1(1)/?id=4999
http://www.iichs.ir/Picture-4999/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1(1)/?id=4999
http://www.iichs.ir/Picture-4999/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1(1)/?id=4999
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بدست آمد. تجزيه و تحليل داده ها در محدوده آمار توصيفی از  78/0پرسشنامه از طريق ضريب آلفاي کرونباخ 

کليه داده هاي حاصل با  استفاده گرديد. مستقل tميانگين و انحراف معيار و در محدوده آمار استنباطی  از 

 مديريت کالسسبک هاي  يافته ها نشان دادکه بيند.تجزيه و تحليل ش spss 21استفاده از نرم افزار

تفاوت معناداري فارغ التحصيل دانشگاه فرهنگيان با فارغ التحصيالن ساير دانشگاه ها معلمان 

بيشتر از سبک مديريت کالسی تعاملی استفاده  نگيانفارغ التحصيالن دانشگاه فره وجود دارد .

می کنند.فارغ التحصيالن ساير دانشگاه ها از سبک مديريت کالسی مداخله گرا استفاده می 

فارغ التحصيل از ساير دانشگاه ها بحث و نتيجه گيري :با برگزاري دوره هاي آموزشی براي معلمان کنند.

 سبک مديريت کالسی آموزش داده شود.

 کليد وا ژه ها : سبک هاي مديريت کالسی ، دانشگاه فرهنگيان  ،فار غ التحصيالن . 

 

 

 

 

The study and compare to classroom management styles 

graduates educators with graduates of other universities  
2M . Nadri lordjani& 1Ghanbari.A 

 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 

 در حال جهان در زندگی براي افراد نمودن آماده  و جايگاه تربيتی و آموزشی هاي فعاليت مقدم خط است .همچنين

 آموزان دانش تحصيلی پيشرفت مؤثربر عوامل بررسی به که مطالعاتی نتايج (.2011)کنتی ، است درس تغيير کالس

 تحصيلی دستاوردهاي بيشتري بر مستقيم تأثير کالس، مديريت بررسی، مورد متغير 113بين  از که داد نشان پرداخت،

(. سرعت يادگيري و ميزان پيشرفت تحصيلی در دانش آموزان،  (.2011)ديجيک  و همکاران ،. داشت آموزان دانش

( ، يکی از اين عوامل سبک هاي مديريت 2010 1اوت است وتحت تاثير  عوامل متعددي است  )دمکران و ديمر بامتف

 ترجيحات همان مديريت  کالسی است که تاثير مهمی بر جريان يادگيري دانش آموزان دارد. بر اساس تعريف، سبک

،  2005به ساير شيوه ها ترجيح می دهند . )يازيک  معلم  است ومی توان آن راشيوه اي دانست که معلمان  در کالس درس

 انتقال در ايشان استفاده مورد مواد آموزشی و شخصی معلم رفتارهاي شامل هاي مديريت کالس سبک(.  2010اديتا 

 بر و هستند حدودي آگاه تا خود کاربردي سبک از معلمان از اي عده .(1387شعبانی ، ) فراگيران است به اطالعات

 با می برندواما عده اي ديگر نا اگاه هانه سبک خاصی براي مديريت کالس خود بکار می برند. کار به را آن يتمز حسب

 است الزم ، دارند نياز خا  فنی و علمی مهارت براي کسب موفقيت در مديريت کالسی خود به اينکه معلمان توجه به

مهار ت ها يی را که معلم .(1386)عزيزي ، ورد استفاده قرار دهنددرم امر اين ارتقاء براي را وهموارتري تر کوتاه راه هاي

براي نيل به حفظ نظم و هدايت يادگيري فراگيران در کالس درس انجام می دهد مديريت کالس ناميده می شود 

( .الزم به ذکر است که رهبري و مديريت کالس يکی از کارکرد هاي ضروري معلم است. معلم به عنوان 2007.)راسل

(.مديريت کالس 1388رهبر کالسی بايد با استفاده از امکانات موجود زمينه تحقق اهداف آموزشی را فراهم آورد )صفوي ،

،کليه تال ش هاي معلم براي سرپرستی فعاليت هاي کالسی است که شامل آموزش،تعامالت اجتماعی و رفتار دانش 

جو اجتماعی و روانشناختی کالس می دانند و بيان می دارند  آموزان است .مارتين و ين مديريت کالس را بوجود آورنده

تشکيل يافته است )کازو  5و مديريت رفتار  4،مديريت افراد 3از سه جنبه مديريت آموزش2که مديريت کالس 

دانش مديريت و سبک هاي مبتنی بر آن از عوامل تاثير گذار بر پيشرفت تحصيلی دانش آموزان می باشند (.2009،

 مديريت در داري کالس هاي از مهارت گيري بهره و تخصصی دانش بردن کار به هنر مديريت  کالس، (.6،2003و)مرزون

 است اي شيوه کالس مديريت از سبک .منظور باشد می جامعه و ها آن نظر مد و مطلوب سوي اهداف به آموزان دانش

 اصطالحی کالس، کنترل که گفت بايد اما ، برد میکار  به انضباط و نظم برقراري و آموزان دانش کنترل براي که معلم

 تعامالت يادگيري، هاي فعاليت شامل که است هاي کالس فعاليت تمام سرپرستی براي معلم هاي تالش براي توصيف

 محدود به آن نيست .مديريت اما است، انضباط.شامل  کالس کنترل بنابراين، .شود می آموزان دانش رفتار اجتماعی و

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

4People Management -  
5 - Behavior Management 
6 . Marzano 
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 ورهبري ها توانايی معلم، شخصيت از ترکيبی مفهوم، اين .دارد يادگيري اشاره براي محرک و امن محيط ايجاد به کالس

 مسأله از اي جنبه به ها آن از يک هر که دارد وجود متعددي هاي کالس،ديدگاه مديريت حوزه در .باشد می او اي حرفه

 عدم از طيفی را کالس مديريت که دارد بيشتري  شهرت  Nolan و Levinنظريه  نظريات، بين است.از پرداخته

 فلسفی نظام اعتقادي، بر مبتنی کالس، مديريت در مداخله عدم نظريه می داند . 3گرا مداخله  و 2گرا تعامل ، 1مداخله

 اصلی بايد مسؤوليت آموز دانش که اين .دارد اشاره محوري آموز دانش انسانی و مشترکات به که است خاصی روانی و

 در آموز که دانش دارند باور ديدگاه اين حاميان .است ديدگاه اين در ايده اساسی بگيرد، عهده به را خويش رفتار نترلک

 نقش .آيد بر می کار اين عهده از شود، داده او به فرصتی امر اين اگر براي و باشد می توانمند خود رفتار کنترل مورد

 رفتار دانش کنترل که کند سازماندهی و هماهنگ اي گونه به را تار کالسساخ که است آن کالس، مدير عنوان به معلم

استفاده  تنبيه و توبيخ از يا دهند دستور که دارد احتمال مديريت کمتر از نوع اين در .معلمان شود تسهيل آموزان

پذيري  مسؤوليت که است اين تر مهم نکته و دارند درکالس کردن حرکت براي بيشتري آزادي آموزان دانش .نمايند

 تري معقوالنه رفتار آموزان دانش صورت اين در .گيرد قرار می تأکيد مورد بيشتر خود، رفتارهاي قبال در آموزان دانش

 خودرهبري رشد براي اساسی عامل که را آموزان آزادي دانش معلم، مورد بی هاي دخالت که چرا دهند؛ می نشان از خود

 مبنا اين بر و باشد رفتارگرايی می نظريه بر مبتنی نيز کالس اي مداخله .سيستم .ددا خواهد کاهش باشد، ها می آن

 می آموزان که دانش دارد اعتقاد همچنين، .است آموز دانش رفتار معلم، کنترل مسؤوليت نخستين که است استوار

 مثبت مبناي  انضباط که راچ باشد؛ فراگيران رفتار مراقب معلم که انتظار دارند و باشد کالس متصدي معلم خواهند

 اين را در مناسب رفتار تا انگيزد می بر را آموزان دانش و شود می معلم فراهم توسط که است محيطی ايجاد کالسی،

 يا تأييد پاداش وسيله به مثبت رفتار که يابد می بهبود زمانی که يادگيري است اين بر باور .دهند نشان خود از ديدگاه

قوانين  و معلم .باشد می مطلوب اجتماعی رفتار يادگيري کودکان براي به رسانی کمک نيز معلم قشن .شود تقويت کردن

 می محور مدرسه يا محور معلم مديريت آن به مديريت کالس، حوزه در که است ديدگاه اين اتکاي نقطه مدرسه

 با آموز دانش و باشد می مدرسه طرف از شده مقررات تعيين و قوانين توجه مرکز کالس مديريت سبک، اين در.گويند

 در انضباط و نظم بيشتر هرچه برقراري اين زمينه در نيز معلم هدف همچنين، .شود می هدايت عوامل، به اين توجه

 مديريت در الگوي تعاملی (.1393)خدري و همکاران ،.نکنند تخطی قوانين اين از آموزان دانش تا درس است کالس

 و است و فراگيران معلمان مشترک مسؤوليت آموز، دانش رفتار کنترل است که استوار ساسیا ايده اين پايه بر کالس،

 مديريت شناختی هاي روان يافته از بسياري نظريه، اين طرفداران .کرد معلمان واگذار به فقط را آن مسؤوليت توان نمی

 گروه معلم نيازهاي که است اين ستلزمم کالس، گروهی ماهيت که معتقد هستند اما دارند، قبول را محور آموز دانش

گروهی آموزش بجاي راهبردهاي فردي  راهبردهاي از و دهد ترجيح آموزان فردي دانش نيازهاي بر کل يک عنوان به را

دانش آموزان بهرمند از سبک هاي نوين و تعاملی مديريت کالس،عملکرد تحصيلی بهتري (.1395استفاده کند ) سرمدي ،

را به نحو مورد نياز دانش آموزان  لباتا مط همواره تالش می کنندمحور اصلی تعليم و تربيت  ه عنواندارند .معلمان ب

توانايی مديريت واداره کالس و ايجاد رفتار مطلوب  د. بديهی است که در اين مسير نمنتقل کن آنهااحسن و قابل فهم به 

د مهم تطابق و سازش فرد است و بدون شک همه پيشرفت يادگيري فراين.از اهميت خاصی برخور دار است آموزبا دانش

                                                            
1 .Non-interventionist 
2 -Interactionist 
3 . Interventionist 
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(. با توجه به اين مهم بررسی سبک هاي 2004، 1هاي شگفت انگيز در دنياي کنونی زاده يادگيري انسان است )وت زيک

در راستاي بررسی سبک هاي مديريت کالسی پژوهش هايی انجام مديريت کالسی از اهميت ويژه اي برخوردار است .

(به اين نتيجه دست يافت که معلمان اثر بخش بيشتر از شيو هاي مشارکتی 1992از جمله مک کاسيلن) شده است

استفاده می کنند و سعی در تعامل اثربخش و مشارکتی با دانش آموزان دارند . راينز در تحقيقات خود بيان می دارد که 

(.مک لود 1387القيت را آنها ايجاد می کند  )ساعتچی ، وقتی معلمان رفتار دوستانه با دانش آموزان دارند زمينه بروز خ

(در پژوهش نشان داد که توجه به زمان و تعامل در کالس به پيشرفت تحصيلی دانش آموزان منجر می شود .به 2005)

(در بين سبک هاي مديريت کالسی ،سبک تعاملی که با تکيه بر اصول مکتب روانشناسی يادگيري 2004عقيده ولفگانگ )

( و واقعيت درمانی 1989ت بانی پيشرفت خوب دانش آموزان می باشد. نظريه هاي مديريت کالس از جمله آلبرت )اس

( بر اين عقيده اند که  سبک مديريت کالسی تعاملی محيط مناسبی براي رشد شناختی دانش آموزان 1992ويليام گلسر )

تيجه دست يافت که معلمان نقش بسيار مهمی در هدايت ( نيز در تحقيق خود به اين ن2007فراهم می کند. رودهاوس )

دانش آموزان دارند. همچنين معلمان در نقش مديران کالس بايد تالش کنندتا تعاملی سازنده را در کالس درس بوجود 

در (نيز در تحقيقات خود به اين نتايج دست يافتند که دانش آموزان داراي معلم تعامل گرا 1387آورند .يزدي و عالی )

مقايسه با مداخله گرا مهارت هاي شناختی باالتري دارند و مهارت هاي شناختی حاصل از اين سبک مديريتی کالس در 

بر حسب سبک مديريت کالسی خود  بهتر می  پسران باالتر از دختران می باشد . چنين استنباط می شود  که معلمان

يادگيري دانش آموزان  با سبک مديريت معلم  مطابقت داشته باشد  تواننددر تعامل با يادگيري قرار گيرند و اگر فرايند

 تحصيلی موفقيت بر تأثيرگذار عوامل از يکی هاي مديريت کالس سبک به عملکرد تحصيلی بهتري منجرخواهد شد.

ن به دليل اهميت موضوع و نقش سبک هاي مديريت کالسی در موفقيت  تحصيلی دانش آموزادانش آموزان  هستند فلذا 

دانشگاه فرهنگيان با فارغ التحصيالن ساير مديريت کالسی فارغ التحصيالن  سبک هاي آيا بين مسئله اين است که ، 

 ها تفاوت معناداري وجود دارد؟دانشگاه 

 روش شناسی پژوهش 

 ود  .ي بامقايسه –پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردي و با توجه به نحوه گرد آوري اطالعات توصيفی و از نوع علی 

فارغ فر ن 180بودند که از بين آن  تعداد  96-97معلمان شاغل به کار در سال تحصيلی جامعه آماري شامل کليه 

انتخاب شدند و  به شيوه تصادفی به عنوان نمونه آمارينفر فارغ التحصيل ساير دانشگاه ها 180والتحصيل تربيت معلم 

مار توصيفی تجزيه و تحليل داده ها در محدوده آ .به منظوردادندپاسخ  ( ABCCسبک هاي مديريت کالس) پرسشنامهبه 

کليه داده هاي  د.استفاده گردي مستقل tتحليل واريانس و از ميانگين و انحراف معيار و در محدوده آمار استنباطی  از 

 دند.تجزيه و تحليل ش spss 21حاصل با استفاده از نرم افزار

 ابزار پژوهش 

 ( ABCCيريت کالس)پرسشنامه سبک هاي مد

در اين پژوهش جهت گرد آوري داده ها از پرسشنامه محقق ساخته سبک هاي مديريت کالسی استفاده شد. که بر اساس 

(  ABCC و با الگو گيري از پرسشنامه باور هاي معلمان در خصو  کنترل کالس ) 2چارچوب نظري ولفانگ و گليگمن

                                                            
1 . Wow zik 
2 -Wolfgang & Geligman 
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ن پرسشنامه به سنجش باورهاي معلمان در خصو  نحوه کنترل کالس بر طراحی شده است .اي1از مارتين و همکاران 

براي هر که گويه تشکيل گرديد  25مبناي سه رويکرد )مداخله گرا ،تعاملی و غير مداخله گرا ( می پردازد.پرسشنامه از 

ن پرسشنامه سبک اي.شده  و بر اساس مقياس درجه بندي ليکرت تنظيم شده استپيشنهاد  پاسخ 4ها  سؤالاين يک از

اگرگزينه پيشنهادي با  شدند.بندي  رتبه 4تا  1ي هاي پيشنهادي از نمرهپاسخ مديريت کالسی معلمان را می سنجد .

مطابقت داشته باشد به ترتيب نمره چهار  کمخيلیويا اندکی،تا حدي ،کامالًشيوه مديريت کالسی  نمونه مورد پژوهش 

در اين طيف نشان دهنده سبک مديريت مداخله گرا متوسط تعاملی و نمره پايين غير  تا يک منظور می شود . نمره باال

روايی پرسشنامه که توسط متخصصان درباره صحت و سقم گويه ها و هماهنگی  با ابعاد متغير  مداخله گرا می باشد  .

استفاده گرديد طبق برونداد نرم  بررسی شد مورد تاييد قرار گرفت. همچنين  جهت تعيين پايايی از ضريب آلفاي کرانباخ

 گزارش شده است.که نشان دهنده پايايی معنا دار اين پرسشنامه است  78/0گويه   25ضريب آلفا براي   SPSSافزار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یافته ها

 

 

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

 

 درصد n  متغير

 50 180 فرهنگيان نشگاهدا

 50 180 غير فرهنگيان

سبک مديريت 

کالسی فارغ 

التحصيالن 

دانشگاه 

 فرهنگيان

 28 50 عدم مداخله 

 60 100  تعاملی

 22 30 مداخله گرا

                                                            
1 -Martin et  al  ,1998 
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سبک مديريت 

کالسی فارغ 

التحصيالن ساير 

 دانشگاه ها

 22 40 عدم مداخله 

 25 45  تعاملی

 53 95 مداخله گرا

 
 

 

براي فارغ التحصيالن دانشگاه فرهنگيان و غير فر هنگيان در مقوله سبک مديريت کالسی عدم tآزمون  2ول جد

 مداخله

 

درجه  t انحراف معيار ميانگين تعداد گروه مقوله

 آزادي

سطح معنا 

 داري

سبک 

مديريت 

کالسی عدم 

 مداخله

 /37 398 ./89 56/9 84/78 180 فرهنگيان

 68/9 93/74 180 غير فرهنگيان

 

  05/0( از37/0در سطح معناداري)398( با  درجه  آزادي   /89مشاهده  شده )t نشان داد : با توجه  به اينکه  2جدول 

P=  بزرگتر می باشد می توان نتيجه گرفت که تفاوت معناداري بين دو گروه از نظر ميزان استفاده از سبک عدم مداخله

 . وجود ندارد

 

 اي فارغ التحصيالن دانشگاه فرهنگيان و غير فر هنگيان در مقوله سبک مديريت کالسی تعاملیبرtآزمون  3جدول 

درجه  t انحراف معيار  ميانگين تعداد  گروه مقوله 

 آزادي 

سطح معنا 

 داري

سبک 

مديريت 

کالسی 

 تعاملی

 03/0 398 09/2 63/3 90/7 180 فرهنگيان 

 36/3 87/6 180 غير فرهنگيان 

 

  05/0 (از 03/0در سطح معناداري)398(با درجه آزادي 09/2مشاهده شده )tنشان داد : با توجه  به اينکه  3جدول 

P= کوچکتر است، می توان نتيجه گرفت که تفاوت معناداري بين دو گروه از نظر ميزان استفاده از سبک تعاملی وجود

يالن ساير دانشگاه ها به ميزان بيشتري از سبک مديريت داردو فارغ التحصيالن دانشگاه فرهنگيان نسبت به فارغ التحص

 کالسی تعاملی استفاده می کنند . 

 

 براي فارغ التحصيالن دانشگاه فرهنگيان و غير فر هنگيان در مقوله سبک مديريت کالسی مداخله گراtآزمون  4جدول

درجه  t انحراف معيار  ميانگين تعداد  گروه مقوله 

 آزادي 

سطح معنا 

 داري
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سبک 

مديريت 

کالسی 

 مداخله گرا 

 02/0 398 29/2 94/8 74/68 180 فرهنگيان 

 62/9 64/71 180 غير فرهنگيان 

 

  05/0 (از02/0در سطح معناداري)398(با درجه آزادي 29/2مشاهده شده )tنشان داد : با توجه  به اينکه  4جدول 

P=بين دو گروه از نظر ميزان استفاده از سبک تعاملی وجود  کوچکتر است، می توان نتيجه گرفت که تفاوت معناداري

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 

فارغ التحصيالن دانشگاه فرهنگيان و فارغ التحصيالن  ريت کالسی مديسبک هاي  نتايج پژوهش حاضر نشان داد که بين

شعبانی  و ،(2007( ، راف )2008نورتون )   معناداري وجود دارد.  اين نتايج با نتيجه پژوهش هايساير دانشگاه ها تفاوت 

موزان هستند که بيانگر وجود تفاوت معنا داري بين سبک هاي مديريت کالسی  و عملکرد تحصيلی دانش آ(1387(

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 

 (2004ولفگانگ )،(2005(،مک لود )2007(،رود هوس )2009کازو)مله شيوه مديريت کالسی صحه گذاشته اند.از ج

که همگی بر عملکرد تحصيلی موفق دانش آموزان داراي معلم سبک تعاملی تاکيد (1387يزدي و عالی )(و2010،اديتا )

توجه دارند الزم  دارند .از آنجايی که در اين پژوهش معلمان  فارغ التحصيل ازساير دانشگاه ها بيشتر به سبک مداخله گرا

است که اين معلمان در دوره هاي ضمن خدمت و کارگاه هاي آموزشی  با عناوين مديريت تعاملی شرکت نمايند تا ضمن 

از آنجايی که پژوهش حاضر در يادگيري اين روش ها بتوانند تاثير بيشتري بر يادگيري دانش آموزان داشته باشند  .

در تعميم نتايج بايد جانب احتياط را رعايت نمود.به پژوهشگران پيشنهاد می شود  جامعه اي با حجم ثابت انجام گرديد

 تا به بررسی تاثير سبک هاي مديريت کالسی در جوامع وسيع تر ،با مداخله جنسيت وسطوح مختلف تحصيلی بپردازند.

 تشکر و قدردانی

 و تشکر را داريم .از همه کسانی که ما را در انجام اين پژوهش ياري نمودند کمال تقدير 

   

 منابع 

ابطه مديريت کالس معلمان با خودکارآمدي دانش (ر 1393) هادي ، پورشافعی و  عبدالرضا ، خدري خان آبادي 

 119شماره  1393پاييز  30ت دوره تعليم و تربي فصلنامه ايیآموزان مقطع ابتد
 (.روانشناسی کاربردي براي مديران .تهران نشر ويرايش .1387ساعتچی ،محمود )

 .(مديريت کالس .تهران ،نشر پيام نور1388سرمدي ،محمد رضا .صيف ،محمد حسن.)
 (.روانشناسی پرورشی نوين:روانشناسی يادگيري وآموزش.تهران :دوران.1391سيف ،علی اکبر)

 ( مهار تهاي آموزش .تهران ،نشر سمت .1387عبانی ،حسن )ش

 ( کليات روشها و فنون تدريس ،تهران : معاصر.1388صفوي ،امان اهلل )

 .124-110: 4(.آموزش دانش پزشکی .تهران ،فصلنامه پزشکی و سالمت .شماره 1386عزيزي ،فرهاد)

http://ensani.ir/fa/article/author/171982
http://ensani.ir/fa/article/author/40434
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/40590/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-30-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-1393-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-119
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/40590/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-30-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-1393-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-119
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ريت کالس بر رشد مهارت هاي شناختی دانش آموزان (.بررسی تاثير سبک هاي مدي1387يزدي ،امين .عالی ،آمنه )
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 ایران معلم تربیت در کارورزی درسی برنامه تاریخی سیر

 سمیه کاظمی1

 چکیده

اي هاي علمی و حرفهبرنامه درسیییی کارورزي، برنامه يادگيري فکورانه و تجربی بر مبناي صیییالحيت

ترين دروس تربيت معلم اسییت. در اين کارورزي يکی از مهم دانشییجو معلمان در صییحنه عمل اسییت.

هارت و نگرش معلمی را در پرتو تلفيق دانش نظري و عملی و بر  مان دانش، م گذر دانشیییجو معل ره

ست میمبناي محيط شی به د ستفاده از هاي واقعی آموز آورند. در اين مقاله ازروش کتابخانه اي و با ا

                                                            
 phd_kazemi 20@yahoo.comدکتری فلسفه تعلیم وتربیت،مدرس دانشگاه فرهنگیان  استان مرکزی 1
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يییر تییاريییخییی بییرنییامییه درسییییییابییزار فییيییش بییرداري بییه بییررسیییییی سییییی

- استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران.     همراه: 09122715282                                                                                      سیر

 ایران معلم تربیت در کارورزی درسی برنامه تاریخی 

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، 

کارآموزي ( 1386انس و الفت بيشتر بگيرند، به لياقتهاي فردي خود پی ميبرند و آنها را بارور ميسازند. )روؤف، 

را ميتوان يک روش و راهبرد آموزشی معرفی کرد که بر مبناي الگوي استاد- شاگردي استوار است و از زمانهاي 

؛ 1372پيدايش پيشهها و حِرَفها به دست انسان، جهت توليد ابزار، صنعتگري و غيره رواج داشته است. )فيوضات، 

ويگاند

                                                           
 phd_kazemi 20@yahoo.com 

Weigand  
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 کارورزي واهميت آن در تربيت معلم پرداخته شده است.

 

 کليدواژگان:برنامه درسی،کارورزي،تربيت معلم

 

 مقدمه و بیان مسئله:

هاي تدريس در معلمی هنر است ولی هنرِ برتر از آن تربيت معلم است. چنانچه تعليم و آموزش مهارت

اي گذاشییته شییود که معلمان جوان همواره درگير عمل و تجربه شییوند و با مراکز تربيت معلم بر پايه

ها را برند و آنهاي فردي خود پی میتر بگيرند، به لياقتاند، انس و الفت بيشاي که پيشییه کردهحرفه

معرفی کرد که بر  توان يک روش و راهبرد آموزشیییکارآموزي را می( 1386سییازند. )روؤف، بارور می

ستاد ست و از زمان -مبناي الگوي ا ستوار ا شهشاگردي ا سان، ها و حِرَفهاي پيدايش پي ها به دست ان

ضات،  ست. )فيو شته ا صنعتگري و غيره رواج دا ( کارورزي را 2004، 1؛ ويگاند1372جهت توليد ابزار، 

شگاهی دانست که دانش و نظريه شگاهی با کاربرد و مهارت در ي بايستی نوعی يادگيري تجربی دان دان

( و 2003) 2گردد و طبق نظر کولينهاي معلمی میگردد و سبب فراگيري مهارتمحيط کار تلفيق می

(؛ تا 2013، 3( پلی ميان محيط دانشییگاهی و محيط شییغلی اسییت )رانين و همکاران2006رهلينگ )

، 4ان نظريه و عمل اسیییت )بوکاليا( نيز بر اين باور اسیییت که کارورزي پلی مي1985جابی که نورت )

ست که به موجب آن يک 2008) 5(. به زعم فيپس و همکاران2012 (، کارآموزي يک تجربه آموزشی ا

برد. از منظر آنان دانشجو به صورت موقت يا در يک دوره زمانی معين در يک موقعيت کاري به سر می

ست تا ايتر بر حرفهکارآموزي بيش شغل متکی ا ضمن  شته نآموزي  شتغال دا که از ديد کلی جنبه ا

شمار می شده به  شغلی نظارت  سب تجربه  شد. کارورزي محملی براي ک سب آمادگی با آيد که براي ک

                                                            
1Weigand 
2Colin 
3Ruhanen et la 
4Bukaliya 
5Phipps et al 
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ست. چنين تجربه ضروري ا شغل تخصصی  شد و با اي میبراي احراز يک  ست تا حدودي طوالنی با باي

سان ستاوردهاي مورد انتظار منجر  ريزي همراهسازي و برنامهگري، آمادهنظارت، هدايت، آ شد تا به د با

صلی کارورزي با برنامه ستفاده از دانش قبلی شود. از اين رو تفاوت ا صر نظارت و ا هاي مذکور در عنا

ست)تلخابی و فقيري، ستاد راهنما گره خورده ا ست؛ به عبارت ديگر نظريه و عمل با نظارت ا (. 1393ا

قان )مک بارتون8199، 1کروهمچنين برخی از محق باق1990، 2؛ فلمن و  ( 2001، 4، دارش2003، 3؛ 

سازه سط کارآموز طی دوره، مکان و "هاي تأثيرگذار بر دوره کارورزي را عوامل و  شده تو صرف  زمان 

موقعيت برگزاري دوره، سیییطح کيفی اجراي دوره، ميزان هدايت و نظارت در طول دوره کارورزي، نوع 

شده، فعاليت ساختار طراحی  ساعی گروه همخوانی فعاليتها و  شريک م ستانداردها و ت ها بر مبناي ا

شگاهی براي برطرف نمودن نيازهاي کارآموزان سنبيان نموده "دان سکرن ست 2005) 5اند و ا ( معتقد ا

کنند در مقايسییه با دانشییجويانی که همياري که، دانشییجويانی که در دوره کارآموزي خود همياري می

 رند.گيندارند، بهتر ياد می

ترين مرحله ناميد که دانشییجو از توان مهمدر ميان مراحل پيوسییته آموزش معلم، دوره کارورزي را می

کند؛ همچنين مرحله نظري وارد مرحله عملی شیییده و خود را در نقش يک معلم آينده احسیییاس می

اين مرحله  هرچه دانشیییجويان تربيت معلم با آمادگی بهتري چه از نظر علمی و چه از نظر عملی وارد

آموزان به انجام شییوند، به نحو بهتري خواهند توانسییت وظايف محوله خود را در مسییير تربيت دانش

شغلی آينده خود به  شمندي از محيط کار و موقعيت  شجويان تجربيات ارز سانند. در اين ارتباط دان ر

نايیدسییییت می ها و توا عداد ند و اسیییت ند )هاي خود را مورد سییینجش قرار میآور کار و ده جو

هاي آموزشیییی، تربيتی و جايگاهی براي آماده نمودن (. کالس درس خط مقدم فعاليت1395همکاران،

افراد براي زندگی در جهان در حال تغيير اسیییت. کالس درس محلی اسیییت که خدماتی مسیییتقيم به 

م و شیییود تا آنان از جهت فردي و اجتماعی رشییید يافته و زمينه توسیییعه سیییالآموزان ارائه میدانش

صميمهمه سئوليت ت گيري درباره نحوه مديريت کالس درس بر عهده معلم جانبه جامعه فراهم گردد. م

کنند اما در يک رويکرد با هم مشییترکند و آن هاي گوناگونی عمل میاسییت. معلمان موفق به شییيوه

                                                            
1McKerrow 
2 Feldman and Barton 
3Baugh 
4Daresh 
5 Sqrensen 
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دان، معلم توانايی اداره کالس خود به طور مؤثر و کارآمد اسییت.بر اسییاس باور بسییياري از انديشییمن

سی سا ست. موفقيت هر نظام آموزش در حد تعيينا شی ا صر نظام آموز اي به دانش و کنندهترين عن

ستگی دارد )دانشهاي حرفهمهارت صاعدي 1385پژوه و فرزاد، اي معلم ب سريع و ت شد  (. با توجه به ر

سنتی معلم منسوخ و  نقش جديدي دانش و فناوري در عصر کنونی بر کسی پوشيده نيست که نقش 

جايگزين آن شده است. براي رشد و تربيت فراگيران در دنياي امروز به معلمانی احتياج است که مجهز 

اي باشییند.برخی از مسییائل در کالس درس وجود دارد که شییيوه برخورد با به دانش و معلومات حرفه

به خوبی از طريق دروس تئوري آموزش داد و بهترين راه آها را نمیآن ها از طريق موزش آنتوان 

کار اين است که چگونه در عين برقراري روابط صميمانه هاي معلمان تازهکارورزي است. يکی از نگرانی

 (.1387زاده، آموز، کالس درس را هم کنترل کرد )مرتضیبا دانش

 اهمیت و ضرورت برنامه درسی کارورزی:

سالنظر به اين ست که برنامهکه  شابه و مترادف آن در مراکز تربيت عنواني تمرين معلمی با ها هاي م

اي معلمی با شییرايط، امکانات و سییاير عوامل مؤثر بر آن اجرا سییازي داوطلبان حرفهمعلم براي آماده

نظران، ي تربيت معلم و آثار باقيمانده بيانگر توجه انديشییمندان، صییاحبي تاريخچهشییود، مطالعهمی

ستبرنامه شفق اندرکاريزان و کليه د ست )م ضرورت کارايی برنامه تمرين معلمی ا ران تربيت معلم به 

سفه1379آرانی،  صاحب(. با توجه به فل سيس مراکز تربيت معلم که معلمان کارآمد و  سبک در ي تأ

بينی شده است، باشد و در اين ارتباط طرح کارورزي در اين مراکز طراحی و پيشهاي تدريس میروش

اي از اهداف مراکز را باشیید که بخش عمدهضییرورت بسییيار زيادي برخوردار میاجراي آن از اهميت و 

شکيل می سب علوم و کاربردي براي فعاليتدهد.کارورزي میت ستر منا شی و تربيتی تواند ب هاي آموز

 اي معلمان را فراهم نمايد. مطلوب و ارتقاي حرفه

ضرورت اجراي برنامه صالحيت اهميت و  سب  ست حرفهي کارورزي براي ک اي در معلمان تا آن حد ا

به دانش يد  با نه ن هاي مربوط در اين زمي حد ندن وا گذرا بدون  يت معلم که  گان مراکز ترب آموخت

هاي درس و تدريس دروس گوناگون را به آنان ي کالسي صیییالحيت تدريس بدهند و ادارهنامهگواهی

هاي قيت کار معلمی است که در برنامهي کارورزي در موفمحول کنند. به سبب اهميت اثربخشی برنامه

هاي نظري دانشییجو معلمان زير نظر اسییتادان راهنما و با تربيت معلم کشییورهاي جهان پس از آموزش
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اي را هاي حرفهپردازند و در محيط واقعی آموزشیییگاه مهارتتجربه در مدارس به تمرين معلمی می

 (1389،رووفکنند. )تمرين می

ن و متخصییصییان تعليم وتربيت بر نقش و اهميت برنامه درسییی تربيت معلم تقريبا همه صییاحب نظرا

( 1394تاکيد دارند و اصالح و تحول آن را از اولويت هاي هر نظام آموزشی می دانند.)داودي و همکاران،

،بر اين باور است که اصوال برنامه درسی پديده اي نيست که بتوان ضرورتها و ويژگی هاي 1994 1آيزنر

ست که چرخة 2،1933آن را يک باره کشف نمود و دائما نياز به پااليش دارد. )ديويیبرجسته  (معتقد ا

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:

ايی با هم عات نظري دانشیییجو معلمان به عمل درآيد و دو عامل مؤثر در تدريس دانايی و توان. اطال1

 توأم شود.

سن 2 شوند. محا شنا  شجو معلمان با محيط واقعی و فرآيند حقيقی ياددهی و يادگيري آ معايب  و. دان

 کار معلمی را در عمل درک کنند.

سان هاي عملی و علمشوند و از راهنمايییآموزان واقف م. به مشکالت تدريس و تربيت دانش3 ی مدر

 شوند.مند میو استادان بهره

 کنند.. اعتماد به نفس الزم را کسب می4

رهبري،  ريزي، سازماندهی،يابند، با برنامه. طبق برنامه منظم در مدرسه و کالس درس حضور می5

قل ي مشاهده و تدريس مستهشوند و در دو مرحلنظارت و ارزشيابی در مدرسه و کالس آشنا می

 آورند.توانمندي الزم را به دست می

. با قوانين و مقررات آموزشی در مدرسه و کالس و نيز با حدود و وظايف هر يک از کارکنان مدرسه 6

                                                            
1 Eiser 
2 Dewey 



 

383 
 

 (1384شوند )صافی، آشنا می

 تعریف کارورزی و کارآموزی:

اه با تمرينات متعدد و مکرر براي کارورزي در تربيت معلم يعنی به عمل کشيدن مطالب تئوري همر

اي تدريس، با عناوين مختلفی چون هاي حرفههاي عملی تدريس .يادگيري مهارترسيدن به مهارت

شناخته شده است. دانشجو معلمان براي « کارورزي»يا « کارآموزي»، «تمرين دبيري»، «تدريس عملی»

هاي تکنيک -هاي تدريس از قبيل هدفاي خود بايد واحدهاي درسی متعددي هاي حرفهکسب مهارت

ها را بگذرانند . فعاليت کارورزي هاي ارزشيابی هر يک از آنابزار و لوازم کار در تدريس و طريقه -تدريس

باشد و کارآيی دانشجويان را اي براي تلفيق تئوري و عمل میاز اين جهت حائز اهميت است که وسيله

ها دانشجو دهد. در طی اين فعاليتدر محيطی واقعی افزايش می در کاربرد اطالعات و دانش کسب شده

هاي متعدد يک گيري از راهنمايی معلمان باتجربه، از وطايف و مسئوليتيابد تا با بهرهمعلم فرصت می

ي اي خود را در زمينههاي حرفهمعلم آگاهی يابد؛ نقاط ضعف و قوت تدريس خود را بشناسد و مهارت

 (. 1386آموزان و استفاده از مفاهيم آموزشی و غيره تقويت نمايد )روؤف، ا دانشتدريس، رابطه ب

شود و مطلب جديد هاي فرد تمرين میها دانستهاند که در آنکارورزي و کارآموزي، فرآيندي از آموزش

چه که تحت عنوان واحد درسی شود. به طور کلی، هر تجربه آموزشی و هر آندر عمل آموخته می

هاي ها و يافتههاي آموخته شده و کاربرد آموختهگاهی به منظور کسب تسلط بر معلومات و مهارتدانش

شود را هاي اجرايی، ارائه میها و دستگاههاي واقعی کار، نظير سازمانهاي درس در محيطنظري کالس

 (.1392توان کارورزي يا کارآموزي ناميد )حسينی، می

وز کسی است که در اداره يا بنگاهی مشغول آموختن کار باشد تا پس از در فرهنگ فارسی عميد، کارآم

قرار گرفتن کار، حقوق براي او معين شود و کارورز، کسی که مشغول آموختن يا تمرين کردن کاري 

 (.1369اند )عميد، است که تعريف شده

و تربيت در جريان هاي تعليم کارورزي يا تدريس عملی عبارت است از کاربرد عملی اصول و تئوري
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هاي عملی تدريس و اخذ کفايت و شايستگی معلمی .کارورزي نوعی آموزش به منظور کسب مهارت

هايشان يادگيري تجربی نظارت شده است که در آن دانشجويان از دانش قبلی خود براي ارتقاي مهارت

 (.1393کنند )تلخابی،اي استفاده میدر يک محيط حرفه

 اهداف کارورزی

رسند؛ التحصيلی میي فارغاي برگزار شود که وقتی به مرحلهرزي دانشجو معلمان بايد به گونهکارو

 هاي کاري خودشان را به خوبی ياد گرفته باشند.اي و مهارتهاي حرفهمشیخط

 اي فرديهاي حرفهشناخت توانمندي -1

 هاي تدريسها و قوتتشخيص ضعف -2

 افزايیشآشنايی با اصول يادگيري و مهارت در دان -3

 در عمل« خود»آشنايی با متدهاي مختلف تدريس و نقش  -4

 هادر دستيابی به آن« خود»هاي آموزش و نقش تشخيص هدف -5

 ايهاي حرفهها و شايستگیتقويت و گسترش مهارت -6

 ها در استفاده از منابع و ابزار آموزشیمهارت -7

 (1386هاي اداري.)رووف،مهارت در اجراي وظايف و مسئوليت -8

 آموزان:های معلمان در تدریس و تربیت دانشمهارت

ي ي اعمال منظقی، پيوسته و سنجيده که معلم به منظور عرضهفرآِيند تدريس عبارت است از مجموعه

هايی است که بايد در معلمان ايجاد اي و مهارتدهد. اين عمل مستلزم صالحيت حرفهدرس ارائه می

ي زير در فرآيند تدريس مرحله 3نر معلمی و علم و تجربه طی شود. الزم است معلمان با استفاده از ه

 به مهارت دست يابند.

 هاي قبل از تدريسمهارت -الف

 هاي ضمن تدريسمهارت -ب
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 هاي بعد از تدريس.مهارت -ج

هاي ذکر شده در فرآيند تدريس تأکيد نظران تعليم و تربيت و مديريت آموزشی بر ايجاد مهارتصاحب

فرصتی مناسب است تا دانشجو معلمان زير نظر استادان  2و  1رنامه کارورزي تمرين معلمی اند. بکرده

هاي معلمی در آينده هاي ياد شده را کسب کنند و براي ايفاي نقشراهنما و کارکنان مدارس مهارت

 آماده شوند.

ان راهنما طرح درس ي کارورزي الزم است که دانشجو معلمان زير نظر استادبه منظور توفيق در برنامه

 اي تهيه کنند. در اين طرح موارد متعددي بايد در نظر گرفته شود. از آن جمله است:مرحله

 تعيين اهداف -1

 هاي هر نيم سالتعيين فعاليت -2

 بندي براي هر فعاليتزمان -3

 بينی ابزار و وسايل براي هر فعاليتپيش -4

 هابينی روش انجام دادن فعاليتپيش -5

 (8413هاي ورودي، ضمنی، پايانی.)صافی،زشيابیبينی چگونگی ارپيش -6

 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  

هاي ورزي تا کسب مهارت در اين مقوله شکلسان تمرين، دستابتکارات متفاوت بوده است. بدين

ترين توسعه را دربر داشته و سه رويکرد مهم اوتی داشته است. علم پداگوژي در قرن بيستم بيشمتف

خود از علوم رفتاري تا شناخت، فراشناخت و ساخت و سازگرايی را پشت سر گذاشته است. سرنوشت 

تاريخ »شود نيز چنين رقم خورده است.اين برنامه، درسی که اکنون کارورزي در تربيت معلم ناميده می

کارورزي با تاريخ يادگيري تجربی، آموزشی و پرورش تجربی و مشارکتی گره خورده است و به اوايل 

گردد. اين علم از آمريکا شروع شد و شامل تجربيات آموزش مبتنی بر ميالدي برمی 1900هاي سال
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م آغاز و از عناصر اصلی کاربرد بود. در اروپا نيز کارآموزي داوطلبانه براي جوانان در اوايل قرن نوزده

 (.2008، 1)مريت«.  هاي آموزش در اروپا گرديدسيستم

 الف(تربیت و کاروزی معلمان قبل از تأسیس دارالفنون:

تربيت رسمی  هايی از تعليم وهاي قبل از آن نشانهدر کشور ايران قبل از تأسيس دارالفنون و حکومت

ها خانها مکتبيهادهاي ديگري مانند مراکز تربيت دينی و شد و رويکردهاي تربيت فرزندان را نديده نمی

هادها نيز هر ناند. عالوه بر آن تأمين و تربيت معلم در اين دار بودهو مراکزي خصوصی و موردي عهده

 کدام شکل خا  خود را داشته است.

ورد تربيت طالب مدر  در کتاب مُنية المريدِ فی آدابِ المفيدِ و المستفيه، نوشته شهيد ثانی در قرن دهم

شجويان بايد طالب و دان»و معلمان زير عنوان آداب و وظايف معلم اشاراتی وجود دارد که بر اساس آن 

رسند س و ... میگاه که به مقام روايت، تأليف، تدرياين وظايف و دستورات را از آغاز کار تحصيل تا آن

 (1394مشفق آرانی،« ) به کار ببندند

دارس در ها و مخانهشمسی، معلمان مکتب 1397دارالمعلمين و دارالمعلمات در سال تا زمان تأسيس 

ز ميان اشدند. معلمان مدارس معمواًل مراکزي که اختصا  به تربيت معلم داشته باشد، تربيت نمی

اقت خود را شدند که در جلسات استادان يا با سؤال و جواب، ليطالب ساعی و با استعدادي انتخاب می

-یهاي علمی مافزودند و رسالههاي موجود میدادند و يا با تعليقاتی که بر کتابان مینش

 (1384نوشتند.)صافی،

 های رسمیب( تربیت و کارورزی معلمان در سازمان

 سازی معلمان در دوره معاصر:آماده -ب-1

لم حاکم تربيت معبا گسترش دامنه تعليم و تربيت رسمی در دوره معاصر سه رويکرد و حرکت علمی بر 

 بوده است که شامل:

                                                            
1Merrit 
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 هی . ش 1360هاي عملی از تأسيس دارالفنون تا دهه .دوره توسعه مهارت 

 هی . ش 1390تا  1370هاي عملی معلمان از دهه .دوره توسعه مهارت 

  هی . ش 1391.دوره کارورزي فکورانه از سال 

 تربیت و کارآموزی معلمان در مدرسه دارالفنون:  -ب -1-1

هی . ش و ايجاد و گسترش مدارس جديد نياز به معلم براي  1329تأسيس مدرسه دارالفنون در سال  با

تدريس در مدارس به ويژه معلمانی که با اصول تعليم و تربيت جديد آشنا باشند به خوبی احساس 

هی . ش  1290شد. اولين اقدام رسمی در زمينه تربيت معلم، تصويب قانونی در ارديبهشت ماه سال می

-توسط مجلس شوراي ملی بود. در همين سال براي افزايش سطح سواد معلمان موجود در تهران کالس

اي در مدرسه دارالفنون تشکيل گرديد که در برنامه درسی آن عالوه بر دروس علوم و ادبيات، هاي ويژه

از فنون اوليه تعليم  براي اولين بار دروس ديگري تحت عنوان اصول تعليم افزوده شده بود تا معلمان

ريزان نظران و برنامهتوان نشانه توجه شايسته صاحببراي تربيت کودکان مطلع گردند و اين امر را می

 (1394اي آنان تلقی کرد.)مشفق آرانی،هاي حرفهآن زمان به معلم و ضرورت ارتقاي مهارت

 کارآموزی در دارالمعلمین مرکزی: -ب -2-1

هاي اي معلمان از طريق انجام تمرينهاي عملی و حرفهبه تقويت توانمندي اولين نشانه توجه رسمی

 هاي دارالمعلمين مرکزي يافت.توان در برنامهويژه کارآموزي يا کارورزي را می

هی . ش  1297با تصويب قانون تأسيس دارالمعلمين مرکزي )دارالمعليمن و دارالمعلمات( در سال »

تاريخ ايجاد مراکز تربيت معلم زن و مرد صورت قانونی به خود گرفت.  توسط مجلس شوراي ملی از اين

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 

 «.انجاميدسال عملی( به طول می

 برنامه درسی دارالمعلمين مرکزي:
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در برنامه مذکور براي تربيت معلمين ابتدايی و متوسطه در دارالمعلمين مرکزي به طور مشخصی ارتباط 

ريزي شده است. اين هاي معلمی برنامهميان مدرسه و دانشگاه در راه توانمندسازي دانشجويان رشته

هاي سنتی و مناسب بازه زمانی خود، شامل مشاهده مستقيم شيوهبرنامه در طول يک سال کارآموزي به 

هاي درس مداري هاي آزمايشی مراقبت شده زير نظر معلم راهنما در کالسهاي عملی و تدريسو تمرين

 بود.)همان(

 کارآموزی در دارالمعلمین عالی: -ب -3-1

هی . ش  1307آن در سال  ها و تربيت و تأمين دبيران مورد نيازبه منظور گسترش دبيرستان»

گذاري شد. دارالمعلمين مرکزي به دارالمعلمين عالی تبديل گرديد و برنامه تربيت معلم متوسطه بنيان

)به « هی . ش به تصويب شوراي عالی معارف رسيد 1308اساسنامه و برنامه دارالمعلمين عالی در سال 

 (1394(.) مشفق آرانی،1255نقل از صديق، 

 :دارالمعلمین عالیبرنامه درسی 

هاي دارالمعلمين مرکزي نظام کارآموزي يک ساله در برنامه درسی دارالمعلمين عالی به تأسی از برنامه

هاي هاي درس زير نظر استاد راهنما و با همکاري معلمان مدارس به همان شيوهدر مدارس و کالس

 مشاهده، تقليد، تمرين و تکرار استمرار داشته است.

 سراهای مقدماتی:سرای عالی و دانشارآموزی در دانشک -ب -4-1

سراي عالی تغيير يافت. برنامه کارآموزي در هی . ش عنوان دارالمعلمين عالی به دانش 1313در سال 

 مرحله زير بوده است: 4سراها داراي دانش

 پردازد.ها میيس آنسرا به مشاهده فعاليت آموزگاران نحوه تدرهايی ضميمه دانشاز ابتدا در دبستان -1

شود به انجام وظايفی مانند: تصحيح تکاليف پس از مدتی دستيار يکی از آموزگاران مذکور می -2

 پردازد.شاگردان و فراهم کردن مقدمات درس می

 ها را تدريس کند.تواند در حضور آموزگار، بعضی از درسبا گذراندن اين مراحل می -3
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 ر تدريس بدون حضور معلم مشغول شود.در نهايت به تنهايی به ام -4

هاي حرفه معلمی را به همراه درس اصول تعليم با با توجه به مطالب فوق محصالن، تقويت توانمندي

 اند و کارورزي، درس مستقلی نبوده است. آموختههاي درس میحضور در مدارس و کالس

 هی . ش(  1357سطوح تربیت معلم تا اوایل انقالب اسالمی )

 سراي عالی براي تأمين معلمان دوره متوسطه به مسئوليت وزارت فرهنگ و آموزش عالیدانش -1

 .دو و يک ساله، سه سالههاي سراهاي مقدماتی، انستيتوها و مراکز مختلف در دورهدانش -2

تربيت معلم براي آموزش ابتدايی و راهنمايی تحصيلی با مسئوليت وزارت آموزش و پرورش وزارت 

ريزي و اجرا کرده هاي تربيت معلم مختلفی را بر حسب نياز به طور متناوب برنامهو پرورش دورهآموزش 

در مدارس بوده است.  کارآموزيتر متکی بر هاي معلمی در اين نهاد بيشهاي توسعه مهارتاست. شيوه

تربيتی مربوط هاي کارآموزي نيز به داليل مختلف از نظارت و سرپرستی الزم آزمون مراکز اين شيوه

هاي انسانی و تدارکاتی موجود ها در اين زمينه تابع شرايط، امکانات، محدوديتبرخوردار نبوده و کوشش

 هاي ترتيبی زمان خود صورت گرفته استو نظريه

 برنامه درس کارورزی برای تربیت معلم از آغاز تا پیروزی انقالب اسالمی: -ب -2

ها به پيروزي انقالب اسالمی ايران تحوالت جديدي در همه زمينه هاي علمی، بارويکرد توسعه مهارت

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.

 هی . ش 1390از آغاز انقالب اسالمی تا سال -ب-1-2

 از زمان تأسیس دانشگاه فرهنگیان-ب-2-2

 هی . ش: 1390تربیت معلم و کارورزی از آغاز انقالب اسالمی تا سال -ب-1-2

با پيروزي انقالب اسالمی زمينه تحول در کليه امور فرهنگی و آموزشی فراهم آمد و در زمينه تغيير 

 ديد.نظام آموزشی و تربيت معلم هم تصميمات مهمی اتخاذ گر
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سراهاي راهنمايی و مقدماتی زير نظر وزارت آموزش و پرورش تحوالت هاي تربيت معلم دانشدر برنامه

 گيري ايجاد شد.کيفی چشم

ها ها نيز غالباً بر ابعاد نظري آنهاي مربوط به تعليم و تربيت محدودتر بود و ماهيت درستعداد درس

تر به صورت درس در نيم سال آخر تخصيل و بيش متکی بود. برنامه کارورزي هم در حد دو واحد

هاي کمی و کيفی اين مراکز هاي شايانی براي دگرگونیشد. بدين منظور تالشمشاهده و تقليد ارائه می

 به وجود آمد و تحديدنظرهاي محتوايی بسياري صورت گرفت.

 تأسیس مراکز تربیت معلم جدید از آغاز انقالب اسالمی:-ب-2-2

هی . ش همگام با تحوالت انقالب اسالمی اساسنامه جديد مراکز تربيت معلم نيز تهيه  1358در سال 

ريزان نظران و برنامهشد. در اولين دوره تربيت معلم بعد از انقالب اسالمی با توجه به اهميت ويژه صاحب

يتی قرار تعريف و در برنامه دروس ترب« فن معلمی»تربيت معلم در اين برهه زمانی درسی با عنوان 

هاي حرفه معلمی و هماهنگی علم و عمل در کار گرفت. هدف از اين درس تقويت و توسعه مهارت

توان تغييري قابل توجه در برنامه کارورزي تربيت معلم در تدريس معلمی بود. استقرار اين درس را می

سال دوم تحصيل منظور ساعت در هفته و در طول  6آغاز انقالب تلقی کرد. برنامه فن معلمی به ميزان 

 شده بود که داراي دو بخش نظري و عملی بود.

 های کاردانی سه ساله در مراکز تربیت معلمایجاد دوره-ب-3-2

هاي ريزي و اجراي دورههی . ش با انجام تغييرات مجدد، وسيع و همه جانبه در روند برنامه 1359در سال 

 اي تازه ايجاد شد. ز تربيت با شيوهاي ايجاد شد و مرکتربيت معلم، تغييرات تازه

هی . ش براي تربيت معلم آماده شد و با عنوان دوره سه ساله تربيت معلم به  1365طرح جديد از سال 

 هاي ابتدايی و راهنمايی تحصيلی تدوين و تصويب شد.منظور تأمين معلم براي دوره

-تحصيل در مراکز تربيت معلم به آموزشبرنامه درسی تربيت معلم جديد بدين ترتيب بود که سال اول 

هاي نظري اختصا  يافته و دانشجو معلمان در سال دوم تحصيل بايد به مدت يک سال در مدارس 
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التدريس( به کار مشغول مناطق سهميه خود به تدريس آزمايشی به عنوان تدريس عملی )تمام وقت حق

ال تجربه عملی در محيط واقعی آموزش، شوند و بدين ترتيب دانشجو معلمان پس از گذراندن يک س

هاي باقيمانده مشغول شوند و ضمن ارزيابی سال سوم را مجددًا در مراکز تربيت معلم به تحصيل درس

اي را با همکاري و راهنمايی ها پرداخته و تجارب تازههاي کسب شده در مدارس به بازانديشی آنتجربه

 پذيرش مسئوليت معلمی در آموزش و پرورش کسب کنند. استادان براي مواجهه با مسائل تربيتی و

 های دو ساله کاردانیهای سه ساله و بازگشت مجدد به دورهبازنگری دوره-ب-4-2

برنامه سه ساله تربيت معلم پس از يک دوره اجرا و کشف مشکالت اجرايی آن متوقف شد. در برنامه 

شناسی، اصول کنار ساير دروس تربيتی مانند: روان( در 1361دوره دو ساله مراکز تربيت معلم )از سال 

هاي عملی و کاربرد اصول تعليم و تربيت اسالمی و ... درس کارورزي به منظور تقويت و توسعه مهارت

و مفاهيم نظري در عرصه عمل تدوين شد. براي درس کارورزي چهار واحد کارگاهی در نظر گرفته شده 

اند هر نيم سال دو واحد درسی هاي تربيت معلم موظفوم دورهاست. بر اساس آن دانشجويان سال د

 ساعت در هفته در تعامل با مدرسه بگذرانند. 6کارگاهی را به ميزان 

 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 

 شت.نقد اختصا  دا

ريزي شده زير هاي برنامهساعت حضور در مدارس براي انجام تکاليف و فعاليت 4بخش دوم به ميزان 

 (.1394نظر استاد راهنما به تمرين معلمی يا کارورزي در مدرسه ختم شده است. )مشفق آرانی، 

 تأسیس دانشگاه فرهنگیان:-ج

 رویکرد تربیت معلم فکور و کارورزی فکورانه:

( و با تأسی از اصول و رهنمودهاي مندرج در سند تحول آموزش 1390انشگاه فرهنگيان )با تأسيس د

چنين مبانی نظري تحول بنيادين در آموزش و پرورش جمهوري اسالمی ايران، حرکت و پرورش و هم
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برداري از موازين و اصول مطروحه در استاد باالدستی مربوط آغاز تري در جهت بهرههاي جديو فعاليت

 د.ش

هاي نوين درسی در دانشگاه فرهنگيان ريزيگذاري و برنامههاي سياستها و کارگروهدر اين راستا کميته

هاي براي تربيت معلم مبذول گرديد که تربيت معلمان توانمند، فکور و تأثيرگذار و داراي صالحيت

گيري از ادگيري، بهرهشناسی يي دشوار با در نظر داشتن رويکردهاي جديد روانموردنظر اين حرفه

گوي تربيت نسل امروز باشد. هايی که بتواند پاسخهاي نوين آموزشی و يادگيري، شرايط و برنامهفناوري

هاي موردنظر نقشی ها و صالحيتدر اين بازانديشی و بازطراحی درس کارورزي که در ايجاد توانمندي

هاي هم پيوندسازي مبانی نظري و با توانمندي برجسته و شاخصی را به عهده دارد، بيش از پيش بايد در

 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 

يان در دوره کارشناسی تحصيل خود سال کارورزي دو واحد درس اختصا  يافته به طوري که دانشجو

 هشت واحد کارورزي در هفته خواهند داشت که عنوان هر يک از مراحل کارورزي به شرح زير است:

 ياري: دوره مشاهده تأملی و معلم1کارورزي 

 هاي يادگيري: مشارکت در تدريس و فعاليت2کارورزي 

 پژوهی فردي: تدريس آزمايشی و کنش3کارورزي 

 (1394پژوهی و تدريس مستقل.)مشفق آرانی،: درس4کارورزي 

 محتواهای آموزشی برنامه کارورزی در تربیت معلم:

 زبور و اوستا( -تورات -انجيل -منابع و متون مذهبی: )شامل قرآن کريم -1

 هاي تربيتی قديمی و تاريخی شامل:کتاب -2

 المتعلمين: منسوب به خواجه نصيرالدين طوسیآداب 

 ورديالمريدين: سهرآداب 
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 االخالق: ابن مسکويه رازيتهذيب 

 ... منية المريد فی آداب المفيد و المستفيد، تأليف شهيد ثانی و 

 منابع تربيتی معاصر در تربيت عملی و کارورزي -3

 هی .ش 1314اصول تعليم از آقاي عيسی صديق اعلم در سال  -

 هی .ش 1318ا... صميمی در سال مقاله تمرين آموزگاري از آقاي حبيب -

 1330شهر در سال زاده ايرانآقاي حسين کاظم -صول اساسی فن تربيتا -

 1342خانم توران احتشامی و همران در سال  -کتابچه تمرين آموزگاري -

 زندآقاي مجمد مهدي خديوي 1340در سال  -تمرين آموزگاري -

 ترجمه نموده. 1344آقاي مارسل پرو و تأليف آقاي ابوالقاسم بيدار در سال  -فن آموختن -

سراي هاي دبيري در دانشبراي دانشجويان رشته -اصول تمرين دبيري و کليات روش تدريس -

 آقاي سليم يسواي تأليف گرديده است. -1344عالی و ساير مراکز تربيت معلم در سال 

انتشار  1348توسط سازمان مرکزي تعاون کشور ترجمه و در سال  -آموزش عملی تدريس -

 يافته است. 

توسط اليزابت هلترو ادموند آميدن تأليف و آقاي منوچهر حبشی  -شکالت آنتدريس عملی و م -

 ترجمه و منتشر شده است. 1355در سال 

 تأليف شده است. 1356آقاي عالءالدين پاسارگاردي در سال  -شاهراه تدريس -

هاي عملی کارورزي در جزوه آموزش عملی فعاليت -طرح آموزش عملی تدريس )کارورزي( -

 ( در مدرسه شامل مراحل و مباحث زير است:1362تدريس )

 مرحله توجيه و آشنايبی دانشجويان با کارورزي -1

 آشنايی با مدرسه -2

 هاي آموزشی و پرورشیشرکت در فعاليت -3
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 تدريس مستقل -4

هاي تربيت دبير توسط آقاي عبدالرحيم براي استفاده در دانشکده -طرح اجراي تمرين عملی -

 توزيع گرديده است. 1364 زاده تنظيم و در سالجواهر فروش

به وسيله آقاي جليل بهارستان تأليف شده  1366در سال  -برنامه کارورزي يا تندريس عملی -

 است.

 توسط آقاي علی روؤف ترجمه و تأليف شده است. 1371در سال  -تربيت معلم و کارورزي -

هاي هفتم تا لکتاب داراي رهنمودهاي عملی مفيدي است که مشتمل بر يازده فصل است که در فص

 دهم آن به چهار مرحله از کارورزي به شرح زير پرداخته است.

 هاهاي تدريس و تمرين کردن مهارتمرحله اول: يادگيري تئوري

 مرحله دوم: کارورزي نمايشی يا وانمودسازي

 مرحله سوم: کارورزي آزمايشی

 مرحله چهارم: کارورزي نمونه يا نمونه کاري

توسط علی روؤف ترجمه و به چاپ رسيده  1372براون در سال نوشته جرج  -تدريس خرد -

 است.

نوشته لوئيز کوهن و الرنس مانيون توسط فاطمه شاکري و هما  -راهنماي عملی تدريس -

 ترجمه و انتشار يافته است. 1373افروخته در سال 

انی در سال هاي کاردانی و کارشناسی توسط مشفق آربراي استفاده در دوره -راهنماي تمرين معلمی

منشتر شده است. برنامه اجرايی کارورزي بر کتاب راهنماي تمرين معلمی براي دو نيم سال به  1378

 شرح زير تدوين شده است:

 تمرين معلمی يک:  -الف

 هاي مقدماتی آموزش و آمادگی نظريفعاليت -1
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 هاي ميدانی در تمرين معلمیفعاليت -2

 تدوين آزمايشی -رکت در تدريسمشا -معلم ياري -مشاهده -آشنايی با مدرسه -

 تمرين معلمی دو:  -ب

 اجراي مستقل هفتگی 

  هاي پايانی و ارزشيابیفعاليت 

هاي مديريت و هاي کاردانی رشتهبراي دوره -هاي مديريت و مشاورهتمرين معلمی در دوره -

 تحرير شده است. 1384ريزي توسط آقاي احمد صافی در سال برنامه

تأليف شده  1384توسط آقاي صادق رلفی زمهرير در سال  -معلمیراهنماي توسعه تجارت  -

 است.

تأليف  1384توسط آقايان رضا علی نوروزي و حميد مقامی در سال  -کارورزي و مديريت کالس -

 شده است.

توسط آقاي محمود  1386يادگيري و تربيت معلم، در سال  -بازانديشی فرآيند ياددهی -

ه عطف اين کتاب متمرکز بر اصل کارورزي فکورانه و مهرمحمدي نگاشته شده است که نقط

 مالحظات مربوط به آن به عنوان هسته اصلی برنامه کارورزي در تربيت معلم است.

 نگاشته شده است. 1389توسط علی روؤف در سال  -کارورزي در کارگاه تربيت معلم -

اي علی ساده توسط 1393در سال  -گانه معلمی و کارورزيهاي هفتپژوهی و مهارتدرس -

 (1394تأليف شده است.)مشفق آرانی،

 نتیجه گیری:

هاي شود و به شيوهاي معلمان از شناخت خود، شناخت حرفه و شناخت مخاطبان آغاز میتربيت حرفه

-يابد و تا خودآموزي، خودناظري، خودابزاري، جستجوگري، پيشآموزان راه میبرقراري ارتباط با دانش

شود. براي دست يافتن ها موضوع اساسی ديگر کشانده میأت تغيير در خود و دهنگري، جرخواهی، پيش
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ور کردن دانشجو معلمان در کار و عمل و قرار دادن آنان در کوران هايی، جز با غوطهبه چنين آمادگی

تجربه و درگير کردنشان با مراحل مختلف آزمايش و خطا، هنوز راه بهتري پيدا نشده است. نفس 

ها و شگردها است، بلکه کشف مشکالت و مجهوالت و تالشی نه تنها به تمرين گذاشتن شيوه کارورزي

هاي فعال و طوالنی و دراز مدت است که درگيري« عمل و اجرا»ي ها از اصول عمدهبراي رفع آن

ان را توقف، دانشجو معلمهاي داير و پر تالش و بیطلبد. لذا مراکز تربيت معلم بايد همچون کارگاهمی

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 

ر کارورزي ها مشهود است مهارتهايی رويکرد مهارتی د1318کار آموزي در دانشسراهاي مقدماتی سال

از قبيل مشاهده و الگو برداري از معلمان کالس به شيوه استاد شاگردي بسنده شده است. اين شيوه تا 

ه.ش ادامه داشت.و از آن پس تا تاسيس دانشگاه فرهنگيان توجه به رويکرد علمی يا 1360سالهاي دهه 

 کاربرد علم در عمل در کارورزي ديده می شود.

 

 منابع

 5(.تحليل گفتمان کارورزي.آموزشنامه دانشگاه فرهنگيان شماره 1393تلخابی محمود،فقيري محمد)

ها، تهران: انتشارات جهاد (، راهنماي کارورزي و کار عملی در سازمان1392حسينی، سيد سعيد )

 دانشگاهی. 

، کارورزي با رويکرد 1395عيل؛ سيده نجمه مواليی؛ زهره عمادي و عباس اناري نژاد، اسما جوکار

پژوهش روايی: الگويی نو در توسعه حرفه اي معلمان، دومين همايش ملی تربيت معلم، اصفهان، دانشگاه 

 اصفهان، دانشگاه فرهنگيان، 

تجربة "سانةاصول برنامةدرسی (.تبيين پديدارشنا1394داودي آذر،کشتی آراي نرگس،يوسفی عليرضا،)

)کارورزي(در دانشگاه فرهنگيان،دوفصلنامه نظريه و عمل در برنامة درسی،سال سوم،شماره "تدريس
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 28-5، 1394،پاييز و زمستان 6

اي معلمان در دوره ابتدايی، مجله هاي حرفه(، ارزشيابی مهارت1385ا...، )پژوه زهرا و فرزاد، ولیدانش

 .135-170،   18، شماره هاي آموزشینوآوري

 (.کارورزي در کارگاه تربيت معلم،تهران،نشر آييژ1389رووف،علی )

 (.تربيت معلم وکارورزي،نشر روان،تهران1386رووف،علی.)

ايران،انتشارات دانشگاه  در شاگردي - استاد نظام تحوالت (.بررسی1372فيوضات،ابراهيم،)

 شهيدبهشتی،تهران

ها، تهران، انتشارات علمی، کارورزي مديريت و مشاوره در مدارس و سازمان(. تمرين م1384صافی، احمد)

 رشد

(.سير تحول تربيت معلم در آموزش و پرورش ايران معاصر،حال و آينده.فصلنامه 1378صافی،احمد)

 1382وبهار 1381،)زمستان 72،73تعليم و تربيت،ش

 تشارات اميرکبير.(، فرهنگ فارسی عميد، چاپ سوم، تهران: ان1369عميد، حسن، )

(، بررسی نظام کارورزي در دانشگاه فرهنگيان، زمستان 1396علم، رضا؛ علم، مرضيه؛ درويشی، نسرين: )

 نامه تحقيقات جديد در علوم انسانی، دوره جديد، شماره هفتم.، فصل64تا  55، صفحه 96

ه فرهنگيان با رويکرد (.راهنماي عملی برنامه کارورزي دانشگا1394مشفق آرانی،بهمن و همکاران.)

 (.تهرانفانتشارات شورا1تربيت معلم فکور)

 (. راهنمايی تمرين معلمی، تهران،انتشارات مدرسه1379مشفق آرانی، بهمن)  

هاي آن، مجله رشد معلم، شماره (، مديريت کالس درسی و روش1387ا...، )زاده، سيد حشمتمرتضی

228   ،14-12. 
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 سازمان های عملکرد بهبود جهت انسانی منابع استراتژیك مدیریت در نوین رویکردهای

 آموزشی

 2، رضا ساکی11ارزهرا کتابد

دانشگاه  ،دانشکده علوم انسانی دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته مدیریت آموزشی، 1

 .تربیت دبیرشهید رجایی تهران

اه دانشگ ،دانشیار، دکتری مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی  2

 .تربیت دبیرشهید رجایی تهران

 

 چکیده

ط به ها جهت تحقق يافتن اهداف مربوترين سيستمشی يکی از مهمدر عصر حاضر، سيستم آموز

هاي سازمان يگردد. در نظام آموزش و پرورش، تطابق ماموريت نظام آموزشی با استراتژتوسعه، تلقی می

سازمانی  آموزشی يک ضرورت انکارناپذير است. بر اين اساس، توسعه نيروي انسانی در بهبود عملکرد

نوان عآيد. مديريت صحيح منابع انسانی، به بسيار مهم و حياتی به شمار می يک سازمان آموزشی

اخير  هايتواند رهيافتی کارآمد و مناسب براي اين هدف عظيم باشد. در سالرويکردي منسجم، می

-ا اهداف و برنامهبهاي سازمانی را تواند اهداف و استراتژيمديريت منابع انسانی به عنوان ابزاري که می

ي هااي منابع انسانی متصل کند، تحول چشمگيري داشته است. کارکرد منابع انسانی از عرصهه

ت کرده تاثيرگذاري اندک و مستقل از يکديگر، به سمت تسهيل تحقق اهداف استراتژيک سازمانی حرک

ی سازمانبهبود  کوشد تا آموزش نيروي انسانی،است. مديريت استراتژيک منابع انسانی در دنياي امروز می

وتاه مدت و کاي اثربخش رشد کرده و به اهداف ها به شيوهو مسير پيشرفت را در هم آميزد تا سازمان

-طالعه کتابخانهمتحليلی و با استفاده از -بلند مدت خود برسند. لذا در اين مقاله، بر اساس روش توصيفی

ديريت در مهاي نوين در اين نوع اي، ضمن تبيين مديريت استراتژيک منابع انسانی، به ارايه رويکرد

ست، و در هاي آموزشی پرداخته شده و جوانب مختلف اين رويکردها مورد بررسی قرار گرفته اسازمان

ارآمد در مديريت کها با هم، رهيافتی نوين و نهايت با يافتن نقاط ضعف و قوت اين رويکردها و مقايسه آن

 زشی ارايه شده است.هاي آمواستراتژيک منابع انسانی در سازمان

 کلمات کلیدی: مدیریت استراتژیك منابع انسانی، سازمان آموزشی، رویکردهای نوین، بهبود

 سازمانی.

                                                            
1 Zahra_athar_ketabdar@yahoo.com 
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 مقدمه: .1

 عهتوس به مربوط اهداف يافتن تحقق براي تالش در ضروري سرمايه عنوان به آموزشی سيستم

و  ستا تبديل و تغيير سياست،  سوم يهزاره در پرورش و آموزش چالش ترين . مهم گردد می تلقی

 ارناپذيرانک ضرورت يک صورت به را استراتژي با آموزشی نظام مأموريت کامل تطبيق و لزوم همخوانی

 را انسانی ابعمن از استفاده مهمترين بايد انسانی منابع مديريت فعاليت راستا اين . در است آورده در

 کارکردهاي کندمی تالش اثربخش سازمان . هر دهد یم قرار توجه کانون در سازمان اهداف به نيل براي

 که ساسیا وظايف به و نمايد بازآفرينی جامع و مند نظام چهارچوب يک در را کارکنان مديريت سنتی

 . دنماي توجه استراتژيک و منسجم اي گونه به شود انجام انسانی منابع مديريت حوزه در بايد

 حاظل از آن توجه کانون که گيردمی صورت گرايی نشک مديريت پی ريزي با گذاري تأثير اين

 ثربخشیا به زيادي ميزان به سازمانی هر اثربخشی و موفقيت واقع . در است شده تعيين استراتژيک

 نظام هک آمد خواهد دست به صورتی در نيز استراتژيک . اثربخشی دارد بستگی سازمان آن استراتژيک

 منسجم و همگون ترکيب لحاظ از سازمان هاي مولفه مهمترين از يکی مثابه به انسانی منابع مديريت

 و شود تهگرف نظر در انسانی منابع مديريت کارکردهاي و موفقيت اساسی هاي ، عامل سازمانی قابليت

 (. 280:  1384 ) عباسپور باشد برخوردار مناسبی شرايط از

با  بتوانيم . تا پردازيممی استراتژي و انسانی منابع ، مديريت آموزشی سازمان تعريف به در ابتدا

 ثرمو و درست برداري بهره جهت نوين کارکردهاي مفاهيم اين از درست هايتعريف داشتن ذهن در

 کنيم. ارائه آموزشی هاي سازمان وضعيت بهبود و پيشرفت جهت

 : سازمان دگوي ، می مدرن جوامع در فرآيند و ساختار کتاب در پارسونز : تالکوت آموزشی سازمان

 ودش ، ممکن مشخص اهدافی به حصول تا شود بازسازي و ساخته عامدانه که است اجتماعی ، واحد

 تصوير به ) نگاه فلسفی نگاه در است تربيت و تعليم و آموزش آن نهايی هدف آموزشی سازمان حاال

 مدارس ندهمان یآموزش سازمان جزئی نگاه در و پرورش و آموزش وزارت همانند آموزشی ( سازمان کالن

 باشد. می

)  است انسانی( )منابع سازمان کليدي منابع مديريت به جامع رويکردي 1: منابع انسانی مديريت

 انسانی منابع مديريت راهبردي ، اهميت انسانی منابع افزون روز ( . با نقش 1393،  همکاران و همتی

 (. 1393،  همکاران و ) همتی است گرديده مشخص

 از پس ساله 400 حدود که است شده گرفته استراتريا يونانی لغت از استراتژي واژه:  استراتژي

 تعريف . در است شده می گفته نظامی نيروهاي هدايت علم و هنر به و است شده گرفته کار به ميالد

 منطبق نتايج کسب براي مديريت هايبرنامه و هاطرح از است عبارت : استراتژي است آمده استراتژي

                                                            
1 - Human Resources Management 
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 کامل و ، واحد جامع است طرحی . استراتژي است آمده ديگر جاي در سازمان هاي هدف و رسالت با

 استفاده محيطی عمده تغييرات با رويارويی براي موسسه ويژه هاي برتري از هدف به رسيدن براي که

 ونهگ اين را استراتژي بوستون مشاوران گروه موسس و برجسته نظرصاحب هندرسون . بررسی کندمی

 اين را مديريت کار . . اساس رقبا از سازمان تمايز براي فرد به مزيت منحصر يک : ايجاد کندمی تعريف

 (. 1382 ، آبان مديريت توسعه مترجمان ) گروه داندمی تمايز

 ديريتم جايگاه بررسی ، به انسانی منابع مديريت تبيين ضمن که آنيم بر مطالعه اين در لذا

 تواندمی پژوهش ناي . نتايج بپردازيم آموزشی هايسازمان ويژه به و سازمانها در انسانی منابع استراتژيک

 به ها نسازما عملکرد به بخشيدن بهبود منظور به انسانی منابع استراتژيک مديريت شناخت به منجر

 گردد. آموزشی هايسازمان ويژه

 های پیشین:مروری بر پژوهش .2

 داشته نعتیص روانشناسان مطالعات ريشه در انسانی ت نظري منابعادبيا از اغلب بررسی هاي اوليه

 گرديد.می منتهی فردي سطح در کاربردي موضوعات روي بر آنان و عمده تأکيد

 انیمب گردند می متذکر ( نيز 1995)  ( و هوسه ليد 1992)  ماهان مک و رايت که آن گونه

 نهادند. بنا را انسانی منابع استراتژيک مديريت به مربوط هاي پژوهش نظري

 آيدمی رشما به سازمان شکست يا موفقيت کليد انسانی منابع ( ، 1999)  کرپس و بارون به زعم

 استراتژي همقيد ب مجموع در بايد انسانی منابع کارکردهاي و ها شيوه و ها مشی ، خط لحاظ اين . از

 ردمو در و داشته درستی درک نآ مسائل به و مديران و رهبران سازمان ها نسبت باشد سازمانی

 باشند. حساس آن پيامدهاي

 ميان رويکرد انسانی منابع مديريت رشته که است اين رسد می نظر به اهميت حائز بيشتر آنچه

 ، جبران ، آموزش ، گزينش کارکردي وظايف فراسوي آن تحليلی گستره و نموده اتخاذ 1ايوظيفه

 مديريت تأکيد است مدعی ( نيز 1990) سسيون که . آنگونه است يافته توسعه عملکرد ارزيابی و خدمات

 افراد مديريت قبال در صف مديران مسئوليت و باال سطح ، تعهد استراتژيک رويکردي بر انسانی منابع

 انسجام بدون و جداگانه وظايف منزله به انسانی منابع کارکردهاي از يک هر اينکه جاي . به است بوده

( ، ديدگاه  1996 آندريوز و بورن ) ول گردد می متحد و همسو استراتژيک مديريت . بايد گردد تلقی

 با را انسانی منابع مديريت کارکردهاي و ها فعاليت کندمی تالش 2انسانی منابع استراتژيک مديريت

 (. 1991 ، فريس و ناپير ، ) باتلر دهد پيوند فراگير و استراتژيک اهداف

                                                            
1 - Cross fanctional Approach 
2 - Strategic perspective on Human Resorce management 
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 به انسازم انسانی منابع که اند نموده استدالل متعددي پردازانهنظري گذشته سال چندين طی

 1993 ) داير نمود نگهداري و حفظ را آن توان می که باشد می ها سازمان رقابتی مزيت تنها بالقوه طور

 (.  1992،  ماهان مک و ؛ رايت 1996،  ديگران و ؛ اسنل 1994؛ ففر 

 مداوم . تغييرات اند ناميده 4فزاينده تغييرات و 3ايی، پوي 2، اطالعات 1دانش عصر را عصر حاضر

 را ، آنها تغييرات با مواجهه در بتوانند که کندمی مدل هايی و رويکردها از استفاده به وادار را هاسازمان

 مهمترين از يکی ( . شايد 1386،  يعقوبی از نقل به 1390،  همکاران و ) ستاري کند قدرتمند و پويا

 (. 1386،  ) ارمسترانگ است آن استراتژيک ، تاکيد انسانی منابع يتمدير مشخصات

 از ردمو چند به که است شده بيان انسانی منابع استراتژيک مديريت براي متعددي هاي تعريف

 شود:می اشاره آنها

 هدف با انسانی منابع مديريت ساختن : مرتبط از است عبارت انسانی منابع استراتژيک مديريت (1

 ازمانیس فرهنگ ايجاد به سازمان عملکرد بهبود براي استراتژيک مدت بلند و مدت اهکوت هاي

 (. 1994 همکاران . ) تروس و کرد تقويت را خالقيت و پذيري انعطاف بتوان که

 برنامه یصورت به انسانی منابع از : استفاده از است عبارت انسانی منابع استراتژيک مديريت (2

)  رنظ مورد هدف هاي تامين براي سازمان ساختن قادر هدف با کارهايی انجام و شده ريزي

 (. 1992وراتيا و 

 گرايی ولتح و ، نوآوري فراگير انديشی : دور است از عبارت انسانی منابع استراتژيک مديريت (3

 ندگیز کيفيت ، تامين ، پرورش و بهسازي آن سازمان انسانی منابع تامين در يافته سازمان

 اعمال و شناخت با استراتژيک منبع اين موثر و جا به کارگيري به االخرهب و آن براي کاري

 بيينت راستاي در سازمانی برون و سازمانی درون محيط تأثيرگذاري و تأثيرپذيري هايجنبه

 (. 1381 ميرسپاسی سازمان ) هاي هدف و رسالت تحقق منظور به ها استراتژي

 موارد ينا به که پردازد می سازمان کالن و راگيرف مسائل و انسانی منابع استراتژيک مديريت (4

 سازگار ، عملکرد و سازمانی ، اثربخشی فرهنگ و سازمانی ساختار در : تغييرات شودمی مربوط

 مديريت . تغيير مديريت و متمايز هايفعاليت توسعه آتی نيازهاي با منابع کردن اندازه هم و

 هايابليتق توسعه به هم و دارد توجه انسانی مايهسر نيازهاي به هم انسانی منابع استراتژيک

 مسئله هر به انسانی منابع استراتژيک . مديريت کارا طرز به امور ، يعنی توان انجام فرآيند

 می تأثير آن از يا و گذارد می تاثير سازمان استراتژيک طرح بر يا که پردازدمی عمده انسانی

 (. 1386 ) ارمسترانگ پذيرد

                                                            
1 - Knowledge 
2 - in formation 
3 - pynamics 
4 - Changes Growing 
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 و انسانی هاي دارايی عنوان به کارکنان مالحظه شامل انسانی منابع استراتژيک گاهديد انطباق

 آنان ارزش براي هادارايی اين در ها گذاري سرمايه عنوان به مناسب هاي برنامه و ها مشی خط توسعه

اند .  سازمان استراتژيک منبع مهمترين کارکنان واقع در است فعاليت اصلی عرصه و سازمان در

.  دهد می قرار توجه مورد کيفی و را از دو حيث کمی انسانی منابع ، نيازهاي انسانی منابع ريزيامهبرن

 (. 1386 ) ارمسترانگ کند ايفا را انسانی منابع استراتژيک مديريت در مهم نقش توان می بنابراين

 دهد. می نشان 1نمودار شماره  صورت به را کارکنان ارزش منابع تفکر طرز اين ( با 2002)  ملو

 شناسی:روش .3

تحليلی براي بررسی رويکردهاي مختلف در مواجهه با مديريت -در اين پژوهش از روش توصيفی

هاي آموزشی استفاده شده است. در اين پژوهش، اطالعات جامعی استراتژيک منابع انسانی در سازمان

اي به عنوان منبع مطالعاتی در انهاز ميان چندين کتاب، مقاله، نشريه و ... از طريق گردآوري کتابخ

باشد. با توجه به حجم کافی اين منابع، اطالعات خوبی در زمينه مديريت استرتژيک منابع دسترس می

تر فرآيند مديريت استرتژيک منابع انسانی، به انسانی به دست آمده است. در ادامه با بررسی دقيق

شود و در نهايت با ارايه يکی از مديريت پرداخته میها، نحوه تدوين و اجرايی کردن اين نوع ويژگی

هاي ارايه شده در اين زمينه )مدل جکسون شولر(، و معرفی نقاط ضعف و قوت رويکردهاي مختلف، مدل

هاي آموزشی از طريق مديريت استراتژيک منابع انسانی داده پيشنهاداتی جهت بهبود عملکرد سازمان

 خواهد شد. 

 انسانی منابع استراتژیك ریزی رنامهب فرآیند های ویژگی

 و ، اقتضايی سيستمی نگرش ، که شده ياد هاي تعريف چارچوب در انسانی منابع اعمال مديريت

 هاي فرآيند چارچوب در ها اقدام و وظايف که کندمی ، ايجاب است شده ملحوظ آن در استراتژيک

 فصل جامعه منافع و ن با منافع سازمانکارکنا منافع که آميزند در يکديگر با چنان منظم و معقول

 کند. پيدا بيشتري مشترک

 توان می زير عنصر پنج در استراتژيک نگرشی با انسانی منابع مديريت سيستم اصلی اجزاي يا عناصر

 کرد: خالصه

 . انسانی منابع استراتژيک مديريت خروجی هاي هدف -1

 . انسانی منابع مديريت فرآيندهاي -2

 . انسانی منابع يتمدير سيستم داد درون -3

 . سازمانی بيرون محيط -4

 . سازمانی درون محيط -5
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 استراتژیك ریزی برنامه تدوین

 رسالت هاي و ، ماموريت ها اهداف ابتدا بايستی سازمان استراتژيک ريزي برنامه تدوين مرحله در

 با و دهد قرار بررسی مورد سازمان درونی قوت و ضعف نقاط به توجه با را سازمان استراتژيک و جاري

 کند. تبيين را سازمان موجود وضعيت از دقيق شناخت يک

 



 

405 
 

  ( 4،    2002. منابع ارزش کارکنان ، اقتباس از ملو ) 1نمودار 

 دانش فنی

  بازار ها 

فرآیند ها 

مشتریان 

محيط 

 توانايی براي آموختن و رشد

ی نوباز بودن برای ایده ها 

مالکيت دانش و مهارت ها 

 قابليت هاي تصميم گيري

 انگيزش

 تعهد

 كار گروهی

مهارت های بين فردی 

توانایی رهبری 
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 انسانی منابع استراتژیك نقش کردن اجرایی

 کمک ما به مدل اين انسانی منابع استراتژيک نقش کردن اجرايی براي اي مرحله هفت مدل

 اي شيوه ( به هستند سازمان استراتژيک هاي دارايی ) که را سازمان انسانی منابع يمبتوان تا کندمی

 (. 2003 همکاران : )بکر و کنيم مديريت اثربخش

 تمام فهرست و داده تخصيص را الزم مادي و انسانی ، نيروي هااستراتژي اجراي مرحله سپس در

 گيرند. صورت بايد که را هايی فعاليت

 کنيم. مشخص واضح طور به را سازمان اتژي: استر (1) گام

 با و کند می آوري جمع را اصلی هاي ، ديدگاه انسانی منابع ارشد رهبر ، استراتژي توسعه در

 قالب در ) يعنی آن اجزاي به استراتژي تفکيک و استراتژي کردن اجرايی چگونگی بر تمرکز

 سازمانی هاي هدف توان می ونهچگ که کنند مشخص توانند( می اجرايی و عملياتی هاي هدف

 داد. ارتباط سازمان کل به را

  انسانی منابع براي شغلی جايگاه يک ايجاد ( :2) گام

 يک که است ، نيروهاي ماهري نياز می کند مشخص را خود ، استراتژي سازمان يک که زمانی

 حمايت استراتژي آن از توانندمی چگونه انسانی منابع شود مشخص تا کنند ايجاد شغلی جايگاه

 به خود وظايف انجام براي بخش هر مختلف بخش هاي وظايف تعيين از پس کنند پشتيبانی و

 انسانی نيروي چنين وجود عدم صورت در که است نيازمند زمينه آن در متخصص انسانی منابع

 شود. تامين انسانی نيروي يا شغلی جايگاه اين در بايستی ، می شغلی جايگاه يا

  استراتژي يک نقشه رسم :( 3) گام

 هدف و ، وظايف فرآيندها به دقيق نگاهی بايد سازمان براي استراتژي نقشه يک طراحی براي

بخش  وظايف که . حال گوييم پاسخ زير هاي پرسش به و باشيم داشته سازمان استراتژيک هاي

 يک توانيم می و شد تامين و مشخص نياز مورد شغلی هاي جايگاه انسانی منابع هاي مختلف

 دهيد. پاسخ زير هاي پرسش به بتوانيم آن وسيله به تا کنيم رسم استراتژيک نقشه

 ؟ دارد برتري ديگري به نسبت استراتژيک هاي هدف از يک کدام -1

 ؟ چيست ها هدف اين از يک هر به رسيدن در کارمند هر وظيفه و عملکرد -2

 ؟ چيست هاهدف اين از يک هر به رسيدن موانع -3

  استراتژي نقشه در انسانی منابع نيازهاي تعيين ( :4) گام

 توانيم ( می استراتژيک نقشه وسيله ) به 3 گام هايپرسش به پاسخگويی با گام اين در

 کنيم. مشخص استراتژي اجراي براي را انسانی منابع نيازمنديهاي

  شرکت استراتژي با انسانی منابع معماري همراستايی ( :5) گام
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(  يرهغ و ، دانش کاري ، تجربه سن نظر از انسانی منابع هاي ويژگی که يمباش داشته توجه

 . باشد همراستا و هماهنگ شرکت اصلی استراتژي با بايستی

  انسانی منابع هاي ويژگی ارزيابی و گيري اندازه سيستم يک طراحی ( :6) گام

 به رسيدن راه در نسانیا منابع هاي ويژگی و ها توانايی گيري اندازه براي را مکانيزمی بايد

 ستيابید در انسانی منابع از يک هر سهم وسيله بدين تا کنيم طراحی سازمان اصلی استراتژي

 ند.شو متمايز زائد و ضعيف نيروهاي ، از ممتاز نيروهاي و شود مشخص اصلی استراتژي به

  نهايی گام ( :7) گام

 رسيدن راه در انسانی منابع از يک هر هاي امتياز تعيين و 6 گام نتايج به توجه با مرحله اين در

 ممتاز اي، نيروه حذف را زائد ، نيروهاي درست مديريت يک با توانيم می که است استراتژي به

 دهيم. ارتقا را ضعيف نيروهاي توانايی و تشويق را

 مدل جکسون و شولر برای فرآیند مدیریت استراتژیك منابع انسانی

 شولر که آنگونه چه می باشد انسانی منابع استراتژيک مديريت يقاتیتحق حوزه اينکه از نظر صرف

 انطباق و 1يکپارچگی عمدتاً انسانی منابع استراتژيک مديريت : محور می گويند (1999) جکسون و

 ذيل موارد از اطمينان حصول با انسانی منابع استراتژيک مديريت (2000) زعم شولر به است 2پذيري

 دارد: کار و سر

 زهاينيا و استراتژي طريق از مفصلی همچون سازمان با کامل طور به انسانی منابع يريتمد .1

 است. شده هماهنگ و يکپارچه سازمان استراتژيک

 زگارسا سازمانی مراتب سلسله با هم به مشی خط هاي حوزه با هم انسانی منابع کارکردهاي .2

 هستند.

 گونه به نروزشا هر کار از بخشی عنوان به کارکنان و مديران سوي از انسانی منابع کارکردهاي .3

 می رود. کار به و شده واقع قبول مورد هماهنگی اي

 تفاوتم بسيار هاي مولفه انسانی منابع استراتژيک مديريت به نسبت نظرهاي نقطه که آنجا از

 به بتسن مختلفی اظهارات گيردبرمی در را انسانی منابع کارکردهاي و هامشی ، خط هافعاليت شامل

 ولرش و . جکسون شود می ، مطرح می دهد انجام کاري چه انسانی منابع استراتژيک مديريت اينکه

 براي حوزه ينا که را استنباطی و استراتژيک مديريت فرايند اندنموده تالش جامع مدل ( با ارائه 2000)

 نمودار مطابق انسازم سطوح يانم ارتباط و ، انسجام پيوند ايجاد با دارد همراه به انسانی منابع مديريت

 تري شاثربخ گونه به که است اين مدل اين ، هدف مشهود يا تلويحی طور . به دهند نشان 2شماره 

 ببرد. کار به سازمان استراتژيک نيازهاي با پيوند هم و همراه را انسانی منابع

                                                            
1 - Integration 
2 - Adaptiue 
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 1تالطم و آشفتگی هنگام در خود فعاليت اصلی عرصه استراتژيک هاي نياز ها نوعاً ، سازمان

 مديريت کلی برنامه کننده منعکس نيازها ، اين طور ( . همين کنندمی مجدد تعريف ) يا کنندمی تعريف

 و کسب ماهيت و فرهنگ ) نظير درونی هاي . ويژگی است سودآوري و پذيري انطباق و رشد ، بقا براي

 فعاليت عرصه در موفقيت حياتی هاي عامل و اقتصادي وضعيت ) نظير بيرونی هاي ويژگی نيز ( و کار

 دهند. قرار تاثير تحت را ها نياز تعريف خوبی به است ( ممکن سازمان

 

 

 

                                                            
1 - Turbulance 
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 . فرآيند مديريت استراتژيک و پيامد هايی براي مديريت منابع انسانی2نمودار 

 

 بنا نهادن آرمان ، رسالت ، ارزش ها و استراتژی كلی

شناسایی موضوعات استراتژیک كسب و كار و 

 اهداف استراتژیک در عرصه فعاليت

توسعۀ آرمان  ایجاد سهولت و مشاركت در

 رسالت ، ارزشها و استراتژی كلی

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 

رنامه بشناسایی استنباطات كلی منابع انسانی نسبت به 

 های واحد كسب و كار و سازمان

 توسعه و اجرای برنامه ها

واحد های وظيفه ای : روابط واحدها 

ساختار : رهبری ، فرهنگ 
 توسعه و اجرای برنامه های منابع انسانی

توسعه برنامه ها 

اجرای خط مشی ها و كاركردهای منابع انسانی 

 بررسی ، تجدیدنظر و بررسی مجدد 

 استراتژی های كسب و كاربرنامه ها و 

برنامه ها و استراتژی های منابع انسانی 

پیامد های برای 
مالکان 

مشتریان 

جامعه 

كاركنان 

شركای استراتژیک 

پياده سازي 

استراتژي

 تدوين استراتژي

 محيط بيرونی و محيط درونی
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 ( 2000) برگرفته از جکسون و شولر ، 

 

 گیریبحث و نتیجه .4

هاي راهبردي سازمان، اين رشد فناوري، انطباق با استراتژيبا توجه به سرعت تحوالت علمی و 

دادن به دهد که به شيوه پاسخگويی به موج تغييرات  براي شکلهاي آموزشی میامکان را به سازمان

سازد که موقعيت واکنشی خود را ها را قادر میآينده علمی سازمان به صورت انفعالی عمل نکنند. و آن

 ساز تبديل کنند.ندهبه وضعيت کنشی و آي

( سير تفکر استراتژيک را در بهبود نيروي انسانی 1392پور افروزي و همکاران )پژوهش نبوي

سازمانی مورد بررسی قرار داده است که همسو با پژوهش حاضر است. اهميت عامل انسانی و نقش 

آگردهاي سازمانی، جايگاهی ها و فرمنحصر به فرد او به منزله يک منبع استراتژيک و طراح و مجري نظام

ترين به مراتب باالتر از گذشته يافته است تا جايی که در تفکر سازمانی پيشرفته از انسان به مثابه مهم

 شود.منبع و دارايی براي سازمان و به ويژه سازمان آموزشی ياد می

خود موارد زير پس مديران بايستی آگاه باشند که در مديريت و توسعه استراتژيک منابع انسانی 

 را در نظر بگيرند:

 تعيين مقاصد توسعه منابع انسانی 

 هاي مهارتی در سازمانها و ضعفارزيابی قوت 

 هاي موثر بر عملکرد کارکنانتخصيص و شناسايی محيط خارجی از نظر تهديدها و فرصت 

 هاي آتیها با تهديدها و فرصتها و ضعفمقايسه قوت 

 اي که بتواند افراد و سازمان اسب براي توسعه منابع انسانی به گونهانتخاب استراتژي سازمانی من

 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 

هاي نيرومند و مهم در بقا و اعتالي سازمان ابع انسانی يکی از شاخصتا اينجا بيان کرديم که من

دانيم که آموزش نيروي انسانی يکی از راهبردهاي استراتژيک به ويژه سازمان آموزشی است. همچنين می

باشد. حال که وزارت آموزش و پرورش به اين براي مديريت منابع انسانی و استفاده حداکثري از آن می

رده است و بر اساس سند تحول بنيادين، دانشگاه فرهنگيان را به عنوان مرکزي براي آموزش اهم پی ب
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کارکنان بنا نهاده  و قدم مهمی در راستاي ارايه آموزش اثربخش به کارکنان برداشته است. ولی متاسفانه 

هاي نی در سازمانرسد و نيروي انساهاي باکيفيت باال به پايان میسال آن آموزش 4الی  3بعد از حدود 

هايی از قبيل ضمن خدمت، بازآموزي و ... در شوند و تنها بعد از آن از آموزشآموزشی کوچک رها می

کنند. پيشنهاد اين مقاله آن است که بعد از اتمام دوره دانشگاه طول خدمت خود به سازمان استفاده می

هايی مانند ها در حوزهنايی هر يک از آنهاي تخصصی، توافرهنگيان دانشجو معلمان با شرکت در آزمون

تدريس، مديريت، امور پرورشی، امور اجرايی، کار با فناوري و ... تشخيص داده شود به خصو  در بين 

اند. با توجه به نتايج ها را آموزش ديدهدانشجومعلمان رشته علوم تربيتی که مجموعی از اين مهارت

ختلف استفاده شود و در آينده نيز در همين زمينه امکان ادامه هاي مها در بخشارزشيابی اين ازمون

ها به موقع شناسايی شده و ها بدهيم. به اين ترتيب توانايی آنتحصيل و باال بردن توانايی را به آن

توان نيروي انسانی کارامد، باانگيزه و پرانرژي از طريق استفاده حداکثري از آن خواهد شد. در نتيجه می

ه آموزش و توانمندسازي داشته باشيم که اين موضوع خود سبب بهبود چشمگير عملکرد اين نحو

 هاي آموزشی در تحقق اهداف و اجراي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش خواهد شد.سازمان
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 فرهنگیان دانشگاه و معلمتربیت نظام در معلمان ارزیابی و صالحیت

 
 

 چکیده:
 

 يک نيازمند يادگيري و تدريس فرايند کيفيت بهبود در وپرورشآموزش سازمان رکن ترينمهم عنوانبه معلمان امروزه

 سعی پژوهش اين در رواين از نيست پوشيده کسیهيچ بر وپرورشآموزش مسائل اهميت .باشندمی هاسري صالحيت

پيمايشی است و جامعه  –روش اين پژوهش توصيفی . شود پرداخته حوزه اين اهميت در حائز مسائل از يکی به تا شده

معلم و دانشگاه فرهنگيان بوده است که به شيوه آماري بخشی از معلمان خروجی نظام تعليم و تربيت از طريق تربيت

 بر بايد که شوندیم محسوب وپرورشآموزش نظام در اصلی ارکان از يکی شدند. معلمان، گيري در دسترس انتخابنمونه

 با رابطه در ابتدا حاضر تحقيق. داشت ايويژه توجه قبيل اين از مسائلی و آنان توانمندي و هامهارت شغلی، يهایژگيو

 سپس و کرده بحث آموزاندانش ادگيريي بر آن ريتأث همچنين و اي معلمانحرفههاي صالحيت و هایستگيشا اهميت

 جهت در را هايیحلراه تا داشته سعی آن، از تعريفی از ارائه پس و پرداخته معلمان ايحرفههاي صالحيت شناسايی به

. هدف از انجام اين پژوهش، شناسايی و اعتبارسنجی دهد ارائه آنان ايحرفه رشد درنهايت و معلمان ، توانايیهامهارت ارتقا
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 حرفه مطالبات و نيازها برآوردن در معلم توانايی به معلم صالحيت .باشدیاي معلمان اثربخش محرفه يهایستگيشا

 اين طوري کهبه شودیم گفته نگرش و مهارت دانش، از يکپارچه اياز مجموعه استفاده با و کافی ميزان به تدريس

 تجلی يابد معلم بازتاب و عملکرد در مجموعه

 وپرورشمعلم، آموزشکليدي: صالحيت، معلمان، تربيت هايواژه

 

 مقدمه:

 گرفت نظر در نظام اين داد برون توانیم را معلم بگيريم نظر در سيستم صورتبه را آموزشی نظام اگر

 وجود به باعث خا  شرايط ايجاد با و هم کنار در آموزشی نهادهاي و تمامی ساختارها که معنی اين به

 در هایکاست اين باشد داشته وجود هايیکاستی نظام در اين اگر حال گردندیم لممع شخصيت آوردن

 معلمين بودن دارا کارآمد نظام آموزشی در بحث ترينمهم گذاردیم تأثير وي آموزش نحوه و معلم

 ميزانی به تدريس حرفه مطالبات و نيازها برآوردن در معلم توانايی به معلم صالحيت .است باکيفيت

 اين که طوريبه شودیم گفته نگرش و مهارت دانش، از اي يکپارچهمجموعه از استفاده با و یکاف

 دانش، از نظامی معلمان، ايحرفه هايصالحيت .ابديیم تجلی معلم بازتاب و عملکرد در مجموعه

 فراهم را ايآموزش حرفه هايفعاليت مؤثر تحقق که است انگيزشی خواست و توانايی و مهارت

 کند.یم

کننده، و يا به معناي درست عنوان مناسب براي مقصود، درخور و سزاوار، کفايتصالحيت در لغت به

و در حالتی نيز به آمادگی کافی براي وارد شدن به « توانا»پذيرش و يا به معناي کيفيت يافته، قابل

ا  در آن حرفه دارد )ملکی، و ارتباط مستقيمی با داشتن گواهی يا تأييديه خ گرددیاي خا  را محرفه

1384) 

. کيو کندیعنوان قدرت، توانايی و ظرفيت انجام دادن وظيفه تعريف مفرهنگ آکسفورد، صالحيت را به

. داندیدانش( م + مهارت = طور مناسب )صالحيت، صالحيت را نتيجه بکار بردن دانش و مهارت به2

ها را در نه اي، آنهاي حرفهبندي صالحيتمع( با ج1388( کند. کريمی و همکاران )1389)کرمی، 

 :کنندیمؤلفه چنين بيان م

پذيري، برقراري هاي رفتاري شناختی شامل: استفاده مناسب از تشويق و تنبيه، همدلی، انعطافصالحيت

و ادب مندي به فراگيران، رفتاري توأم با احترام گذاري و عالقهارتباط مؤثر با والدين، همکاران و ... ارزش

هاي آموزشی شامل: پرسش و پاسخ، اطالع از ساختار اهداف با ديگران، هم يار يادگيرنده بودن. صالحيت

پايه و درک موضوع فهم نمودن محتوا، داشتن دانشنظام آموزشی، مهارت ارائه و قابل يهایژگيو و

 .موردنظر
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در  يويژه کشورهادر همه کشورها به دارندسازي معلمان براي کاري که بر عهدهبنابراين مسئله آماده

هاي (. سند تحول بنيادين صالحيت4،   1387)سانتراک،  .اي برخوردار استحال رشد از اهميت ويژه

)سند تحول بنيادين،  داندیاي، اخالقی، اعتقادي و انقالبی مهاي حرفهاي از صالحيتمعلم را مجموعه

1390.) 

که به اصطالح همان روزها با سوادتر بود يعنی محتوا را بيشتر  شمردندیدر گذشته معلمی را بهتر م

، اما امروزه گذشته از تسلط بر محتوا، شرايط متعدد ديگري را هم براي معلم خوب بودن در دانستیم

(. با توجه 21،   1387ها است )سانتراک، که آشنا بودن با فنون تدريس تنها يکی از آن رنديگینظر م

انداز اين چشم هي، بر پادينمایرا ترسيم م 1404انداز نيادين که مدرسه در افق چشمبه سند تحول ب

تعليم و تربيتی،  يهااز تحقق مراتب حيات طيبه، کانون عرضه خدمات و فرصت يامدرسه جلوه

آموزان و تکوين و تعالی پيوسته هويت آنان بر اساس نظام ساز درک و اصالح موقعيت توسط دانشزمينه

يار اسالمی، در چارچوب فلسفه و رهنامه نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی جمهوري اسالمی ايران مع

( که معلمان نقش کليدي را در تحقق اين اهداف 1390وپرورش، )سند تحول بنيادين آموزش باشدیم

 .ندينمایايفا م

 

 مبانی نظری و پیشینه

وليد، انسانی است که داراي دانش، شايستگی، عامل ت نيامروز جهان متوجه شده است که کارآمدتر

و  ابديیاخالقی باشد و چنين انسانی تا حد زيادي در نظام آموزشی پرورش م يهاتيخالقيت و ظرف

براي رسيدن به چنين منظوري، کل نظام آموزشی بايد سطح بسيار بااليی از کيفيت را ارائه کند. بدون 

و نيز دستيابی به نتايج حاصل از تغيير نظام آموزشی، بدون شک، توفيق و کاميابی هر نظام آموزشی 

پذير نيست و در اين ميان يکی از عوامل اصلی که آموزش عالی را به  -آموزش نيروي انسانی امکان 

اثربخشی استادان در کالس درس ابعاد مختلفی دارد که از آن  .کارايی استادان است رساندیپويايی م

هاي سخنرانی و ارائه م به دانشجو، توانايی به چالش کشيدن دانشجويان، مهارتبه احترا توانیجمله م

در مورد اهميت استادان در تعيين کيفيت آموزش عالی، نتايج پژوهشی  .مطالب به نحو مناسب اشاره کرد

 .کنندیوجو ماستادان، جست يهایژگينشان داد که دانشجويان کيفيت را قبل از هر چيز در زمينه و

مند به تدريس، صميمی و داراي رفتار دوستانه نشجويان، انتظار دارند استادان، آگاه و بادانش، عالقهدا

مثابه معماران اصلی يادگيري و اي استادان بههاي حرفهباشند. بنابراين، لزوم بررسی مستمر صالحيت

راستاي ترسيم و دستيابی  ها درتدريس و شناخت نيازها، انتظارات، نقاط قوت و نقاط بهبود يافتنی آن

 .رسدیتر آموزش ضرورتی بديهی به نظر مبه وضعيت مطلوب



 

417 
 

. يکی از ارکان و دهندیدارد که ارکان نظام را تشکيل م يایاساس يهارساختيهر نظام آموزشی، ز

هستند که وظيفه انتقال دانش، ايجاد بينش و افزايش مهارت « معلمان»اساسی آن،  يهامؤلفه

آموزشی  يهاستميدارند. ما در زمان تغييرات در سزان را در چارچوب نظام آموزشی به عهدهآمودانش

. با آغاز هزاره جديد، بسياري از اجتماعات درگير اصالحات آموزشی ميبریدر سراسر جهان به سر م

تنها اند که مدرسين، نه(. اجتماعات متوجه شده1388اند )حجازي و همکاران، جدي و نويدبخشی شده

همچنين  آموزشی را بهبود بخشيد، بلکه يهاستميهستند که بايد تغيير نمايند تا بتوان س« متغيري»

ترين موارد تغيير در اين اصالحات هستند. نقش دوگانه مدرسين در اصالحات آموزشی توجهها قابلآن

به يک زمينه در حال  اي معلمتغيير به سبب شده است تا زمينه توسعه حرفه هم فاعل و هم مفعول -

تبديل شود که بيشترين توجه را در طی چند سال گذشته به خود  يانهيبرانگيز و زمرشد و چالش

اختصا  داده است. در پيوند بين جامعه و دانش، يادگيري عامل اصلی است. باوجود اهميت توليد و 

اي و تمرين معلمی تأثيرگذار عه حرفهتوزيع دانش، دانش در جريان انتقال، تاريخ انقضايی دارد که بر توس

، بلکه گذاردیتنها بر دنياي اطراف معلم تأثير ماست. تغييرات اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جامعه نه

. در زمان حاضر، شودیآموزان، معلم و ابزارها و وسايل مورد استفاده براي تدريس مباعث تغيير دانش

ييرات مداوم در فرايند ياددهی يادگيري دوباره خلق کنند معلمان بايد دانش خود را در مورد تغ

 (1387)کريمی،

 

 

 

 :صالحیت و شایستگی

اي از دانش، صالحيت و شايستگی چيست؟ صالحيت بهترين تعريف و توصيف براي ترکيب پيچيده

 .هاستها و عاليق است که در سرتاسر دنيا دربردارنده رفتار انسانها، شناخت، ارزشمهارت

تگی بامهارت متفاوت است. چراکه مهارت توانايی انجام اعمال پيچيده به سهولت، دقت و به نحو شايس

معلمان را در سه زمينه دانش  يهاتي(. هانتلی قابلEuropean commission.2013احسن است )

اي شامل دانش محتوا، بندي کرده است. دانش حرفهاي دستهاي و تعهد حرفهاي، عمل حرفهحرفه

اي شامل طراحی يادگيري، ايجاد آموز و آگاهی از تدريس و يادگيري است. عمل حرفهاخت دانششن

اي، مشارکت، اي شامل يادگيري حرفه. تعهد حرفهباشدیمحيط يادگيري و سنجش و ارزيابی يادگيري م

 (Hantly.2000باشد. )ها، ارتباطات و اخالقيات میرهبري، ارزش
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اي معلم بر هاي حرفهو صالحيت هایژگي، به نقل از واماالک( و2004ا، طبق نتايج پژوهش )هانوشک

اي معلم از رتبه باالتري هاي حرفهدارد، يعنی هر چه صالحيت ريآموزان تأثپيشرفت تحصيلی دانش

پژوهش  يهاافتهي. همچنين ابديیآموزان نيز افزايش مبرخوردار باشد، پيشرفت تحصيلی دانش

آموزان پايه ششم ابتدايی در اي معلم بر پيشرفت تحصيلی دانشصالحيت حرفه ري( تأث2013)واماال،

 (wamala.2013مدارس کشور اوگاندا را اثبات کرد. )

هاي اخالق اي و فردي و گروهی، به روز بودن دانش. صالحيتالعمر، مشارکت در توسعه حرفهمادام

ها، نه حرفه، پايبندي به اخالقيات و ارزشمحرما يهااي شامل: صداقت و درستی، رعايت جنبهحرفه

 .اي، منصف بودن و برقراري عدالت اجتماعی، خودارزيابیداشتن تعهد حرفه

. اما در ديگر کشورها و باشدیمعلمان کارآمد م يهاترين شاخصاي يکی از مهمهاي حرفهصالحيت

 يهانظران به مؤلفهي از صاحبازجمله ايران، هنوز ابزاري جهت سنجش آن وجود ندارد. اگرچه بسيار

ها هنوز يافت نشده است لذا مسئله اصلی اند ولی ابزاري معتبر براي ارزيابی اين مهارتآن اشاره داشته

 .باشدیاي معلمان دوره ابتدايی مهاي حرفهپژوهش حاضر اعتبار يابی ابزاري براي سنجش صالحيت

ي اين موضوع تحقيقات ميدانی و طولی انجام داده است. بيل ساندرز از پژوهشگرانی است که سالها بر رو

آموزان اي معلمان بر پيشرفت تحصيلی دانشکه مهارت حرفه کندیخالصه نتايج تحقيقات وي اثبات م

آموزان از پيشرفت گونه دانشمثبت حتی در طول سالهاي تحصيل دارد، به اين معنی که اين ريتأث

ي تحصيل خود برخوردار بوده که اين پيشرفت تحصيلی بر رشد توجهی در طول سالهاتحصيلی قابل

آموزان مؤثر بوده است. به عقيده دانش تريها و کسب شخصيت اجتماعی قونفس، مهارتاعتمادبه

است.  "معلم"آموزان، و تأثيرگذارترين عامل بر يادگيري دانش نيتریترين، اساسساندرس، مهم

ها و سطوح پيشرفت تحصيلی اي باال، بر تمامی جنبههاي حرفهصالحيت ديگر معلم اثربخش و باعبارتبه

مستقيم دارد. ساير نتايج پژوهش، نشان  ريآموزان ناهمگن تأثبادانش يیهاآموزان، حتی در کالسدانش

اي باال هاي حرفهآموزان در طول يک سال تحصيلی از يک معلم با صالحيتآنچه که دانش دهدیم

اي متوسط و ضعيف در طول آموزان از يک معلم باصالحيت حرفهابر است با آنچه که دانش، برآموزندیم

 (Stronge& Tucker. 2005. )آموزندیسال م 3

 معلمان ایحرفه هایصالحیت برای موردنیاز یهامؤلفه

ود اي معلمان وجمؤلفه اصلی که براي صالحيت حرفه 8( نشان داد از 1382پژوه )نتايج تحقيق دانش

توسعه . 7 رفتاري. 6اي، حرفهاخالق . 5. مديريتی، 4، آموزشی. 3، عملی. 2، فکري. 1اند از: دارد و عبارت

 .یاجتماع .8 ايحرفه
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تنها مهارت عمومی معلمان دوره ابتدايی از ديد معلمان )خود سنجی( و مشاهده گران از حداقل مالک 

هاي اختصاصی آنان با حد ست. اما ميانگين مهارتهاي عمومی( باالتر ادرصد مهارت 60شده )تعيين

متوسط مالک، تفاوت چندانی ندارد. سابقه تدريس و شرايط و امکانات فيزيکی کالس درس از عوامل 

طورکلی روش تدريس معلمان دوره راهنمايی بيشتر معلم محور و تأثيرگذار موفقيت معلمان است، به

زيادي درروش  يهايیو نارسا کنندیطرفه استفاده مکآنان بيشتر از فنون سخنرانی و آموزش ي

دهنده اين است که بيشتر معلمان دوره ابتدايی طورکلی نتايج اين تحقيق نشانتدريسشان وجود دارد. به

وجود دارد که در  يیهايیو نارسا هایاي الزم برخوردار نيستند. در اين زمينه کاستهاي حرفهاز مهارت

بر اين اساس بر آنيم  کندیاي را ايفا مکنندهآموزان نقش تعيينعملکرد تحصيلی دانشناکارآمدي آنان و 

شده در اين تحقيق راکمی بسط دهيم ولی چيزي که بايد بدان توجه داشت اين است بيان يهاتا مؤلفه

اصلی  يهاها داراي چند زير مؤلفه هستند ولی در اينجا فقط به توضيح مؤلفهکه هر يک از اين مؤلفه

 .ميابسنده کرده

يادگيري يکی از  -نوين آموزشی فرايند ياددهی يهااي معلم در کاربرد روشهاي حرفهصالحيت

(. عناصر اساسی اين مؤلفه معلم و فراگير 1986نظام آموزشی است )فنستر ماخر،  يهاترين مؤلفهمهم

شد که کارگزار اصلی اين فرايند است. وپرورش محور بادر فرايند آموزش تواندیجهت ماست. معلم ازاين

معلم براي انتقال محتواي  يهاتيو همه فعال هاستتيرو که محور اصلی همه فعالآموز از ايندانش

(. يک مسئله بسيار مهم و اساسی مسئله 1388زاده، )ابراهيم ابديیآموزشی براي او تدارک م

 در صالحيت. کند هدايت را يادگيري –ياددهی  اي يک معلم است که بتواند فرايندهاي حرفهصالحيت

 يافته، کيفيت درست معناي به يا و کنندهکفايت سزاوار، و درخور مقصود، براي مناسب عنوانبه لغت

 ارتباط و گردد،برمی خا اي حرفه به شدن وارد براي کافی آمادگی به نيز حالتی در و پذيرشقابل

المللی (. انجمن بين10،   1384خا  در آن حرفه دارد ملکی،  تقيمی با داشتن گواهی با تأييديهمس

اي يکپارچه از مهارت، دانش و استانداردهاي کارآموزي، عملکرد و آموزش، صالحيت را مجموعه

يک حرفه معين يا عمل به استانداردهاي  يهاتيکه فرد را قادر به انجام مؤثر فعال داندیم يیهانگرش

(. معلم کارگزار عالی تعليم و تربيت 3،   2006)اسپکتور و همکاران،  دينمایمورد انتظار آن حرفه م

و روح نظام آموزشی هر کشوري است و با کوشش خردمندانه اوست که اهداف متعالی نظام آموزشی 

متأثر از خصوصيات، کيفيات و  کنندی. آنچه کودکان و جوانان در مدرسه کسب مشودیکشور محقق م

لمی، فرهنگی، دينی، اجتماعی و اخالقی معلمان است. معلمان اثربخش و داراي ع يهایستگيشا

اي معلمانی هستند که به دنبال دستيابی به اهدافی خا  هستند، خواه اين اهداف صالحيت حرفه

هاي موردنظر جهت شده باشد. معلمان اثربخش بايد دانش و مهارتتوسط خود آنان يا ديگران تعيين

مطلوب و مورد  وهيها را در زمان مناسب و به شداف موردنظر را داشته باشند و اين مهارتدستيابی به اه

هاي مختلف ( برخورداري معلمان از دانش و مهارت1982انتظار بکار بگيرند. طبق نظر ميدل )

(. شايستگی معلم به توانايی معلم در 2004دهنده شايستگی باصالحيت معلمان است )آندرسونه، نشان
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اي يکپارچه از دانش، آوردن نيازها و مطالبات حرفه تدريس به ميزان کافی و با استفاده از مجموعهبر

طوري که اين مجموعه در عملکرد و با تاب معلم تجلی يابد )نيج ولت . بهشودیمهارت و نگرش گفته م

جه تحقق اهداف هاي معلمان در کارآمد بودن معلمان و درنتي(. شايستگی و مهارت2005و همکاران، 

( 1385پژوه و فرزاد )پژوهش دانش يهاافتهيوپرورش نقش اساسی دارد. بنابر مدرسه و نظام آموزش

هاي عمومی و اختصاصی معلمان مثبت است، آموزان و مهارتهمبستگی بين پيشرفت تحصيلی دانش

وزان نيز افزايش آمهاي عمومی و اختصاصی معلمان، پيشرفت تحصيلی دانشيعنی با افزايش مهارت

. اکثرًا فکر باشدیاي شدن در هر کاري روش خاصی دارد. حرفه معلمی هم مانند آن م. حرفهابديیم

. درست باشندیاي مکه معلمان باتجربه و برخوردار از دانش و اطالعات سطح باال، معلمان حرفه ميکنیم

ولی کافی نيست. ممکن است معلمانی را  ،باشدیاي شرط الزم ماست که اين موارد براي هر معلم حرفه

اند مانند سوابقی بسيار طوالنی داشته باشند، ولی نتوانسته ندينمایکه تدريس م ياببينيم که در رشته

آموزان چه به لحاظ روش تدريس توجه عالقه دانشگفت در جلب توانیاي عمل نمايند؛ ممعلمی حرفه

که ازلحاظ روش  ميااند و همچنين با معلمانی مواجه بودهو چه به لحاظ مديريت کالس موفق نبوده

وجه نتوانستند کالس جذابی را براي هيچاند، اما بهتدريس و مديريت در وضعيت مطلوبی قرار داشته

اي، کسی است که دانش و تجربه زيادي دارد و روش تدريس را آموزان به وجود آورند. معلم حرفهدانش

ها و فنونی را در کجا و چگونه استفاده کند تا کالس فعال چه روش داندیينکه مخوب وارد است؛ يعنی ا

و اثربخشی داشته باشد. معلمانی که هر سه ويژگی دانش، تجربه و روش را باهم دارند، به آنان معلم 

رواقع، اي نمايد. دفردي را به معلمی حرفه تواندیتنهايی نمبه هایژگياي ميگويند ولی هر يک از وحرفه

 يها، استفاده مناسب و بجا از روشکندیتشخيص ماي را از ساير معلمان قابلآنچه که معلم حرفه

 .(1385)رئوف،  باشدیمطلوب تدريس م

 

 

 

 پرسشنامه پایایی ضرایب

 پرسشنامه براي که شد استفاده کرونباخ آلفاي روش از پرسشنامه پايايی تعيين براي حاضر تحقيق در

 .باشدیم 957/0معلمان  ايحرفههاي صالحيت

 شاخص آماری مقیاس
 ضریب پایایی

 فیتصن آلفای کرونباخ سؤاالتتعداد 
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 799/0 957/0 47 معلمان ایحرفه هایصالحیت

ی هامؤلفه

های صالحیت

 ایحرفه

 معلمان

 877/0 932/0 7 فکری هایصالحیت

 895/0 931/0 12 عملی هایصالحیت

 807/0 890/0 7 مدیریتی هایصالحیت

 853/0 881/0 3 آموزشی هایصالحیت

اخالق  هایصالحیت

 ایحرفه
4 895/0 877/0 

 746/0 872/0 5 رفتاری هایصالحیت

توسعه  هایصالحیت

 ایحرفه
4 874/0 916/0 

 836/0 850/0 4 اجتماعی هایصالحیت

 

 

 گیرینتیجه و بحث

. شد انجام معلماناي حرفه توسعه اخالقی و اجتماعی ،سياسی ابعاد شناسايی باهدف حاضر پژوهش

 بايد خود تمدنی و اقتصادي فرهنگی، معنوي، صعود براي معلمان :داد نشان بررسی از حاصل نتايج

 ياداي حرفه توسعه عنوان باها آن از پژوهش اين در که باشند يیهايتوانمند و هاتيصالح به مجهز

 سياسی، اجتماعی، شخصيتی، اخالقی، اعتقادي، مختلف ابعاد رايدا معلماناي حرفه توسعه. شد

 آن اخالقی و اجتماعی سياسی، ابعاد صرفاً پژوهش اين در که است حقوقی و تخصصی شناختی،روان

 حيات مسير در ،هاتيفعال تنظيم و توجيه و مديريت دارد، سياسی نام که اول بُعد در. گرديدند بررسی

 سياسی تحليل قدرت پرورش سازيبُعد زمينه اين رسالت ديگرعبارتبه. باشدیم مدنظر منطقی و معقول

 مندنظام - و مستمر تدريجی، رونديک در سياسی اجتماعی امور در معلمان همگرايی توان ارتقاي و

 منشأ اجتماعی، وزندگی است اجتماعی موجودي معلم که است آن از حاکی اجتماعی بُعد. باشدمی

 بايد خويش مسئوليت و کرامت به توجه با اجتماعی زندگی در وي است که معينی ليفتکا و حقوق

 شد؛ بحث اخالق پيرامون سوم، در بُعد. باشد اجتماعی عدالت تحقق ساززمينه تا کند رعايت را هاآن

 تو عبودي الهی قرب يعنی نهايی، کمال به نيل در را آدمی که است ارزشی افعال و نفسانی صفات اخالق

 معلم که داشتند آن از حکايت بعد اين فرعی ابعاد (.1387)مصباح يزدي،  کندیم کمک بندگی و

 زندگی اخالقی، يابیهويت طريق از کندیم تالش و دارد( خدا)وجود متعالی به نسبت ايويژه معرفت

 کسی مطلوب معلم يک که گفت توانیم نتايج اين به توجه با. نمايد هدايت متعالی مسير به را خود

آموزشی  نيازهاي برآوردن قبال در و نمودهاي حرفه توسعه مختلف ابعاد به مجهز را خود که است

 .رساند انجام به نحو بهترين به را خوداي حرفه يهاتيمسئول جامعه و آموزاندانش
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ي امکان رشد درسی تجويز يهاها نيازمند تمرين است و با برنامهجريان بالندگی خود باشند. اين مهارت

معلم تربيت يهاقابليت، خالقيت و شکوفايی استعدادها وجود ندارد. لذا اين امر مستلزم تغيير در برنامه

تدريس است. بررسی نتايج حاصل از اين پژوهش بيانگر اين  يهادرسی مدارس و روش يهاو برنامه

گانه ذکرشده دارد، به اين سههاي واقعيت است که دانشگاه فرهنگيان نقش مؤثري در ايجاد صالحيت

هاي نحو که در ايجاد دو صالحيت نگرشی و مديريتی مطلوب عمل کرده است ولی در مورد صالحيت

شناختی، سطح ديدگاه دانشجو معلمان در حد متوسط به دست آمد. نتايج پژوهش حاصل ازنظر وجود 

هاي شناختی طورکلی صالحيتی و بههاي تدريس معلمان، استفاده از فنّاوري آموزشنارسايی در مهارت

( همسو است. اين پژوهش همچنين 1385و  1382پژوه )( و دانش1382عابدي ) يهابا نتايج پژوهش

مختلف تدريس با نتايج پژوهش اديب  يهاازنظر آشنا نبودن و تسلط نداشتن معلمان در اجراي روش

ان داد که ميزان آگاهی معلمان دوره راهنمايی ( نش1373ابراهيمی ) يهاافتهي( مطابقت دارد. 1383نيا )

 .تدريس کمتر از سطح مطلوب است يهااز روش

طور ذاتی انتظار دارد که باادب و احترام و باصداقت و گفت که انسان به توانیدر تبيين اين نتايج م

رخوردار عدالت با وي رفتار شود. در چنين شرايطی اگر مدرسی حتی از بهترين سطح دانش و تخصص ب

در فراگيران نفوذ  تواندیاي باشد، احتماالً نمهاي ارتباطات بين فردي و اخالق حرفهباشد اما فاقد مهارت

کرده موجبات تسهيل و تعميق يادگيري را فراهم آورد. از اين ديدگاه است که نتايج پژوهش مبنی بر 

اي، ورداري مدرسان از اخالق حرفهطور ويژه اهميت باالي برخهاي عاطفی و بهاهميت باالي صالحيت

درخور توجه باشد که نتايج مقايسه  تواندیاين نکته نيز م تاًي. نهارسدیانتظار به نظر ممنطقی و قابل

طور که بر اساس نتايج زوجی معيارها مؤيد نتايج حاصل از تحليل عاملی تأييدي است. درواقع، همان

حرکتی، به ترتيب بيشترين نقش را در توصيف  - و روانی هاي عاطفی، شناختیتحليل عاملی، صالحيت

هاي زوجی نيز نشان داد که صالحيت يهاسهياي مدرسان دارند، به همين ترتيب، مقاهاي حرفهصالحيت

 دارند. حرکتی به ترتيب بيشترين اهميت را -شناختی و روانی  عاطفی،
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 چکيده

آمادگی شناختی يکی از مباحث نوظهور در علوم شناختی است که از يک دهه بيش در وزارت  مقدمه:

. در اين پژوهش با شده استبينی مطرحپيششرايط پيچيده، در حال تغيير و غيرقابلدفاع آمريکا در پاسخ به 

و تحوالت آن ، آمادگی شناختی  ی بودن رويدادهانيبشيپرقابليغتوجه به پيچيدگی محيط دانشگاه و 

براي انجام اين پژوهش از روش کيفی فراترکيب  روش:مطالعه قرارگرفته است.  موردرؤساي دانشگاه 
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اي دانشگاه )شامل عوامل محيطی و عوامل بر آمادگی شناختی رؤس مؤثري پژوهش شامل عوامل هاافتهي

آمادگی شناختی رؤساي دانشگاه )شامل آمادگی شناختی فردي،  دهندهليتشکي هامؤلفهسازمانی( و 

عاطفی( بود که در قالب يک  الگوي  -کاري، آمادگی يادگيري و آمادگی اجتماعی-آمادگی شناختی گروه

ي است چندبعد: آمادگی شناختی يک سازه پيچيده و یریگجهینتمفهومی  ارائه و اعتباريابی گرديد. 

تواند شود و میهاي تشکيل دهنده آن حاصل میکه در نتيجه تعامل عوامل محيطی و سازمانی و مؤلفه

 در موفقيت رؤساي دانشگاه نقش کليدي داشته باشد. 

 :هادواژهیکل

 آمادگی شناختی، محيط دانشگاه، رؤساي دانشگاه 
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Introduction: Cognitive readiness is one of the emerging issues in the field of cognitive science that has 
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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

حال وقوع  التی که در عصر حاضر درآموزش عالی به دليل تغيير و تحو مؤسساتو  هادانشگاهمديريت و رهبري در 

ليد دانش، هاي نوين اطالعاتی و ارتباطی، مديريت و تويفناوری چون ورود عوامل اي يافته است.يژهواست، اهميت 

که  آموزش عالی و تحوالت اجتماعی موجب شده است مؤسسات رقابت شدن و بين المللی شدن آموزش عالی،یجهان

 مؤسساتو  هادانشگاهرؤساي  اگر عالی درصدد بهبود مستمر عملکرد رؤساي خود باشند. آموزش مؤسساتو  هادانشگاه

ها دانشگاهتوان گفت که یميی الزم در محيط در حال تغيير و پوياي دانشگاه برخوردار باشند، از تواناآموزش عالی 

 هاي خود موفق خواهند بود.يتمأموريدن به اهداف و دررس

 کندايجاب می ها و مؤسسات آموزش عالیو اقتصادي دانشگاه ياسیجتماعی، فرهنگی، ساز سوي ديگر شرايط ا 

افرادي را براي اين منظور به فعاليت خود ادامه دهند و  ،ريزي کنند که بتوانند در شرايط در حال تغييربرنامه ايگونهبه

قابل تغيير و تحوالت محيطی را داشته باشند. العمل مناسب در مانتخاب کنند که توانايی عکسبه عنوان رياست دانشگاه 

هاي پيچيده، بهتر با محيط سازگاريمنظور به ها دانشگاهدر زمينه مديريت و رهبري در  يشیتحقق اين امر درگرو بازاند

 (.10است ) 2بنيانو دانش 1گرا وندينامطمئن، پ

علوم شناختی است که در هاي آموزها توجه به هيکی از محورهاي مهم بازانديشی در حوزه مديريت و رهبري سازمان

شناختی به مديريت با تمرکز بر  يکردقرارگرفته است. رو توجه ها موردعنوان يک رويکرد نوين در سازمانحال حاضر به

رويکرد منجر  ني(. ا12يافته است ) گسترش 21و در اوايل قرن  20ذهنی در پايان قرن  هايمدل فرايندهاي فکري و 

را  ها و تجربيات مديرانکه نقش ديدگاه 3شدهيريتشناختی سازمان و مد ابعاد رويکرد نوينی تحت عنوانيري گکلبه ش

 ؛(14کند )معرفی میآنها  شناخت گيريدر شکل

 گيرييم، تفکر و تصماستنتاجپردازش اطالعات و  نحوه ،و باورهاي ذهنی تجاربدر رويکرد شناختی به مديريت 

و  مستثنا نيست از اين قاعدهنيز فعاليت مديران در محيط دانشگاهی  ی است کههيگيرد. بدقرار می یرسبر موردمديران 

زش اطالعات، شناختی است که در آن تجربيات و باورهاي ذهنی مديران در تفسير و پردا یگفت دانشگاه ميدان توانیم

دهد شان مینموارد  ينگيرد. اتوجه قرار می مورد گيري، مديريت دانش، توسعه سرمايه انسانی و پذيرش نوآورييمتصم

نی عميق نياز هاي شناختی و سازماو مبهم است به مهارت دهيچيار، نامطمئن، پها که فرّدانشگاه که مديريت در محيط

ازمان يدار در ساي را براي مزيت رقابتی پاکند و پايههاي اساسی کمک میبه توسعه قابليت(. توجه به شناخت 22دارد )

 (.15) سازدفراهم می

ي انسانی در هاتيفعالکارکردهاي مغز و همچنين درک و فهم بهتر  ترقيعمرويکرد شناختی به دنبال درک بهتر و 

مثابه ن را )بهکنند که سازماگيري از کارکرد مغز سعی میمتخصصان علوم سازمانی با بهرهعرصه مديريت و رهبري است. 

حيطی متغير هاي مناسب در شرايط مالعملپذير باشد، توانايی نشان دادن عکسی کنند که انعطافاي طراحگونهمغز( به

تحوالت محيطی  واسطه تغيير وکه سازمان بهويژه اينبه (.3دهد )هاي محيطی تطبيق را داشته باشد و خود را با ضرورت

 هاي جديدي روبرو است.با چالش دائماً

ها و توجه به تغييرات محيطی، اکتساب قابليتهاي رؤساي دانشگاه فعاليت نيترممهدر چنين شرايطی يکی از 

پذيري در پاسخگويی به نيازهاي گوناگون و انعطاف هاي الزم براي درک و شناخت تغييرات، مواجهه با آنها ،توانمندي

نند افزايش رقابت جهانی، ظهور هاي محيطی، مامتغير محيطی است. توجه به آمادگی شناختی مديران با توجه به چالش

بنيان امري ضروري است، زيرا آمادگی شناختی ظهور اقتصاد دانش شدن، بازارهاي نوظهور وهاي جديد، جهانیفناوري

ناظر به  شناختی آمادگی(. 17تفکر سريع و عمل هوشمندانه مديران در محيط در حال تغيير شود ) تواند منجر بهمی

                                                            
1) connectivity 

2) connectivity and knowledge-societies 
3) managerial and organizational cognition perspective  
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و  بينیپيشها و تمايالت شخصی براي عملکرد مناسب در محيط پيچيده و غيرقابلها، انگيزهيیاها، دانش، توانمهارت

گيري و اجراي تصميم به شيوه مؤثر، کارآمد و تصميماز طريق ها توانايی به انجام رساندن مأموريت نوظهور و همچنين

 (.4) و خطرناک است دهيچيروز در محيط در حال تغيير، پبه

 هادانشگاهناختی در به آمادگی ش توجه مورد مطالعه قرار گرفت. ناختی براي اولين بار در وزارت دفاع آمريکاآمادگی ش

ي متفاوت در شرايط هاحالتو پويايی و پذيرش  طرفکياز( 8و7ی )نيبشيپرقابليغو  مبهم شرايط پيچيده،نيز به دليل 

وانايی تدر چهار سطح  توانیمده چند سطحی است و آن را آمادگی شناختی يک پدي(، امري ضروري است. 30)متغير 

 قراردادی بررس افتد، مورداتفاق می گروهکند، و تعامالتی که بين اعضاي ی که فرد در آن کار میی و سازمانفردي، محيط

 (. 10و  5)

بايد داراي  دانشگاه رؤساي -1 ضروري است، زيرا : ديگر مديرانبيش از  دانشگاه رؤسايتوجه به آمادگی شناختی  

هاي الزم براي عملکرد مؤثر در محيط دانشگاهی باشند و بتوانند در کارکنان خود انگيزه ايجاد دانش، نگرش و مهارت

-سازنده نظريهبا توجه به  -2( 1)آمادگی شناختی فردي را فراهم سازند توسعه خالقيت فردي در کارکنان کنند و زمينه

 با  بايد رهبر و يک فعاليت تعاملی و مشارکتی است ي(، رهبر10) 2اجتماعی ستگی متقابلواب نظريهگرايی اجتماعی و 

 با (.4کاري-)آمادگی شناختی گروه در سازمان فراهم کندگروهی هاي براي فعاليت را نهيزم ،3کاري-گروهدانش و نگرش 

 با توجه -3(. 5)آورد در محيط دانشگاه فراهم  هاي مشارکتیهاي مغز  زمينه را براي تعامالت و فعاليتگيري از يافتهبهره

ارتباط متقابل دانشگاه و محيط و  (.22) رديگیمي دانشگاهی در بستر ارتباطات محيطی شکل هاتيفعال کهنيابه 

. (5است )آمادگی شناختی محيطی حياتی  تحوالت محيطی امريدر دانشگاه  ی رؤساينيآفرو نقش سازگاري بين اين دو

 هايکه از آمادگی شناختی باالتري برخوردار هستند، در اجراي وظايف و مأموريت مديرانیدهد که نشان میيقات تحق

 (.24گيري در شرايط پويا داراي عملکرد موفقی هستند )و همچنين تصميممحوله 

فته است نگرتوجه قرار  ها چندان مورددانشگاهرؤساي دهد که آمادگی شناختی مروري بر پيشينه پژوهش نشان می

اليل ضرورت داين به ها رؤساي دانشگاهآمادگی شناختی تحقيق درباره است. ی شده هاي نظامی بررسو بيشتر در محيط

 اختی به مديريترويکرد شنالزم است توسعه  .(2دانشگاه وجود ندارد.  رؤسايبراي آمادگی شناختی  ( الگويی1 :که دارد

با  (3 کند.يفا میدانشگاه نقش مهمی در توسعه و توانمندسازي سرمايه انسانی ا را، زيتوجه قرار گيرد مورد هادانشگاه

اي رشتهات ميان، انجام تحقيقها و مؤسسات آموزش عالیدر دانشگاه يارشتهانيبه توسعه علوم م موجود  عالقهتوجه به 

ها که نشگاههاي دامأموريت تريناز مهم عنوان يکیبهي ارشتهنيگسترش علوم ب تواند به در باب مديريت شناختی می

 (.20) است، کمک کند هاي شناختیسند راهبردي علوم و فناورييکی از اهداف 
قرار  توجه موردتاکنون پژوهش  ياتکه در ادب بوداين پژوهش  هدف هارؤسییاي دانشییگاهآمادگی شییناختی  بررسییی

ساي دانشگاه الگوي آمادگی شناختی رؤ» پاسخ دهد که  السؤآن بود که به اين  درصدد. اين پژوهش است بوده نگرفته

گاه بر آمادگی شیناختی رؤسیاي دانشی مؤثرعوامل  -1زير مطرح شید:  سیؤال 4براي رسیيدن به اين هدف  «.چيسیت؟

شکي هامؤلفه -2 کدامند؟ شناختی دهندهيلت ساي  آمادگی  شگارؤ  ناختیشچه الگويی براي آمادگی -3 کدامند؟ه دان

 ؟باشدیتا چه اندازه از اعتبار برخوردار م شدهیالگوي طراح-4 توان ارائه داد؟میگاه رؤساي دانش

 روش پژوهش

مطالعات مربوط به آمادگی شناختی بيشتر  آنجاکه از( بررسی ادبيات پژوهش: 1اين پژوهش در دو مرحله انجام شد: 

هاي ي به دست آوردن ترکيب جامعی از مؤلفهي کمی بوده است، از روش فراترکيب براهادادهکيفی و بدون  صورتبه

                                                            
1) individual cognitive readiness 

2) social interdependence theory (SIT) 
  از گروه-کاری استفاده شده است.team-working از گروه-کار و به جای واژه team در این پژوهش  برای پاسداشت زبان فارسی به جای واژه 3
4( team cognitive readiness 
5) environmental cognitive readiness 
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ي ساندوسکی و امرحلهآمادگی شناختی استفاده شد و از طريق مراجعه به ادبيات نظري و استفاده از چارچوب هفت 

هاي وجو و انتخاب مقالهمند ادبيات پژوهش، جست( شامل مشخص کردن هدف تحقيق، مطالعه نظام2007باروسو )

(، 18ي حاصل از مطالعات کيفی، کنترل کيفيت پژوهش )هاافتهعات از مقاالت، تحليل و ترکيب يمناسب، استخراج اطال

 دهنده آن احصا شد. ي تشکيلهامؤلفهبر آمادگی شناختی و همچنين  مؤثرعوامل 

و همچنين  Science Direct, ISC,Scopus,Irandocآوري ادبيات آمادگی شناختی با مراجعه به پايگاه داده براي جمع    

هايی مانند آمادگی شناختی، آمادگی شناختی فردي، آمادگی و استفاده از کليد واژه Googlescholarپايگاه تخصصی 

،  شناخت و 2، توانايی شناخت محيطی1کاري-کاري، آمادگی شناختی محيطی،  توانايی شناخت گروه-شناختی گروه

تا سال   2000مقاالتی که در بازه زمانی سال  5دهاي شناخت فرديو فراين 4ي شناخت سازمانیهامؤلفه، 3ادراک محيطی

ی شناختروشمقاله بود. در گام بعد براي ارزيابی کيفيت  100آوري شد که  نتيجه آن انتخاب منتشر شده بود، جمع 2017

راي بررسی انتخاب شد. مقاله ب 40. بر اساس اين ارزيابی، شد استفاده( CASP) 6مقاالت از برنامه مهارت ارزيابی حياتی

استفاده شد و دو نفر از همکاران حوزه مديريت  کنندگانمشارکتبراي اطمينان از ارزيابی مقاالت از روش وارسی توسط 

دادند. سپس نتايج حاصل از طريق ضريب  قرارمقاالت منتخب را مورد ارزيابی  CASPبر اساس سياهه   7آموزش عالی

نتايج ضريب کاپا  که نجاآ ازمورد تحليل قرار گرفت.  SPSS افزارنرمز شاخص کاپا و با کمک توافق کدگذاران با استفاده ا

 تلقی شد.  قبولقابل شدهاستخراج، بود، ضريب توافق در سطح مناسب  و مقاالت 6/0باالتر از 

با خواندن مکرر  هادادهري ( کدگذا1: شد استفادهي کدگذارمرحله  3بعد از انتخاب مقاالت، براي کدگذاري آنها از     

کدها از متن  متن در داخل خطوط و پاراگراف و يافتن يک درک کلی. محقق پس از مطالعه هر مقاله، شروع به استخراج

که کدها اين محضبه( 2تعداد کدها صورت گرفت  ازلحاظمحدوديتی  گونهچيهمقاله کرد. در اين مرحله کدگذاري بدون 

 ( در3مفاهيم پژوهش مشخص شد. جهيدرنتبندي و هاي مشابه را در قالب مفاهيم دستهمشخص شدند، پژوهشگر کد

 هاشباهتا تاين مرحله سعی شد مفاهيم با يکديگر مقايسه شوند  در گام بعدي کدگذاري بر روي مفاهيم صورت گرفت.

، مؤلفه 16د، ک 50گذاري تعداد فراهم شود. در نتيجه کد هامقولهي ريگشکلمشخص گردد و زمينه براي  شانيهاتفاوتو 

 مفهوم و دو مقوله شناسايی شدند. بدين ترتيب، کار زمينه براي طراحی الگوي اوليه آماده شد. 6

يق کيفی از روش عنوان مرحله دوم تحقها در ادامه، بهپس از طراحی الگوي اوليه آمادگی شناختی رؤساي دانشگاه    

مل مؤثر و علوم شناختی و مديريت آموزش عالی، براي شناسايی و احصاي عوا با خبرگان حوزه افتهيساختارمصاحبه 

برگان از روش خي و انتخاب ريگنمونه منظوربه. شد استفادهها دهنده آمادگی شناختی رؤساي دانشگاههاي تشکيلمؤلفه

موضوع  نظرانصاحبان و که از ميان متخصص صورتنيبد، شد استفادهروش گلوله برفی( ) یاحتمالي غير ريگنمونه

 مطالعه موردموضوع  آمادگی شناختی، افرادي که داراي بيشترين تأليف و تجربه در اين زمينه بودند و نيز مديرانی که با

 انتخاب شدند. شوندهمصاحبه عنوانبهآشنايی نزديکی داشتند، 

-هاي تشکيلبر آمادگی شناختی و مولفههدف اين بخش از تحقيق کيفی پرسش از صاحب نظران درباره عوامل موثر     

شده در اختيار آنها دهنده آمادگی شناختی رؤساي دانشگاه از نظر خبرگان بود، البته بدون اين که الگوي اوليه طراحی

 690به مدت  1397مهرماه  20تا  1397خردادماه  28از  چهارماههقرار داده شود. فرايند مصاحبه در يک بازه زمانی 

 9نفر از متخصصان حوزه مديريت آموزش عالی و  21نفر از متخصصان و خبرگان شامل   30و کالً  از شد امانجدقيقه 

از قبل مشخص نبود، بلکه فرايند انجام  هامصاحبهتعداد  البته .آمدعملبهنفر از متخصصان حوزه علوم شناختی مصاحبه 

                                                            
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) 
 (دو نفر از دانشجویان دکتری مدیریت آموزش عالی دانشگاه تهران و دانشگاه عالمه طباطبایی تهران7
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ذهنی  طوربهنظور از اشباع حالتی است که پژوهشگر در آن مصاحبه تا رسيدن به حالت اشباع نظري ادامه پيدا کرد. م

 (. 2) دهندینمي جديد، اطالعات جديد يا شناخت بيشتري به دست هادادهکه  رسدیمبه اين نتيجه 

هاي ناشی از مصاحبه با خبرگان، الگوي اوليه تکميل و الگوي نهايی آماده گرديد و توسط گروهی از  آوري دادهبا جمع    

گيري گلوله برفی انتخاب شدند اعتباريابی شد. خبرگان ضمن تأييد الگوي نهايی، اتيد و خبرگان که به صورت نمونهاس

قرار گرفت. الگوي نهايی آمادگی  توجه موردنقطه نظرات اصالحی جزيی خود را مطرح نمودند که در الگوي نهايی 

 (1دهنده طراحی شد )شکل هاي تشکيلازمانی و مولفهشناختی رؤساي دانشگاه در سه اليه عوامل محيطی، عوامل س

 های پژوهشیافته

دهنده آن يافته هاي پژوهش در دو بخش عوامل موثر بر آمادگی شناختی رؤساي دانشگاه و همچنين مولفه هاي تشکيل

 شود.توضيح داده می

 عوامل موثر بر آمادگی شناختی رؤسای دانشگاه-1

تأثير دارند. محيط دانشگاه  رؤساي دانشگاهدو عامل محيط و سازمان بر آمادگی شناختی  هاي پژوهش نشان داد کهيافته

دليل پويايی محيط و سروکار داشتن با اطالعات جديد تحت تأثير ابهام و عدم قطعيت محيطی )کامل نبودن اطالعات به

هاي ات محيطی و تأثير آن بر فعاليتثباتی محيطی )سرعت و پويايی تغيير، بی(بينی حوادث آيندهو ناتوانی در پيش

ها ها، تعدد و ارتباط متقابل متغيرهاي محيطی و تأثير آنبينی بودن فعاليتپيشدانشگاه( و پيچيدگی محيطی )غيرقابل

هاي خود بايد تحوالت محيطی را رصد کرده، بر اساس دريافت رؤساي دانشگاهاين اساس  بر است. (بر عملکرد دانشگاه

هاي کيفيت دانشگاه درک راحی ساختارها و فرايندهاي دانشگاه اقدام کنند. بر همين اساس يکی از مالکنسبت به ط

هاي دانشگاه در جهت پاسخگويی نظري و عملی به مسائل و نيازهاي درونی هاي واقعی محيطی و بازنگري فعاليتموقعيت

 (. 22اشد. )بو بيرونی از طريق ايجاد تغيير در ساختار و کارکردهاي آن می

شگاه    شبکهها که با پديدهشرايط امروز دان شوبناکی، ارتباطات  ستگی، آ اي و کمبود منابع مالی روبرو هايی چون نوخا

شگاههستند ايجاب می شد.  کند که رئيس دان سخگويی به تحوالت محيطی برخوردار با شناختی الزم براي پا از آمادگی 

آمادگی شناختی رؤساي دانشگاه به شرح زير  دهندهليتشکي هامؤلفهم پژوهش، لذا در راستاي پاسخگويی به سؤال دو

   بندي شدند. احصا و دسته

 

 آمادگی شناختی رؤسای دانشگاه دهندهلیتشکی هامؤلفه-2

شناختی فردي،  یآمادگ مؤلفهآمادگی شناختی رؤساي دانشگاه احصا و در چهار  دهندهليتشکي هامؤلفهدر اين پژوهش 

 بندي شدند.عاطفی دسته-کاري ، آمادگی يادگيري و آمادگی اجتماعی-ادگی شناختی گروهآم

 آمادگی شناختی فردی: 

معناي آمادگی ذهنی افراد آمادگی شناختی فردي به. رؤساي دانشگاه استی شناختی فردي ناظر بر توانايی فردي آمادگ

رؤساي ساختارهاي ذهنی از  متأثرر است. اين نوع آمادگی ي پيش رو و نوظهوهافرصتو  هاتيموقعبراي پاسخگويی به 

آگاهی  مفهوم 7در  در اين پژوهش آمادگی شناختی فرديدهد. ها را تحت تأثير قرار میاست که عملکرد آن دانشگاه

ی تحليلی و معنابخشی مورد بررس-موقعيتی، فراشناخت، خالقيت و تفکر خالق، سازگاري، تفکر سيستمی، تفکر انتقادي

ي آنها ريگميتصممهارت فراشناخت مديران ارتباط نزديکی با  ارتباط متقابلی وجود دارد.ها مهارت. بين اين قرار گرفت

ي ذاتاً يک فعاليت فراشناختی است ريگميتصمي و آگاهی از عناصر ريگميتصمي، فعاليت ريگميتصمبر  نظارت دارد.

(16 .) 

 کاری-ب(آمادگی شناختی گروه

ميزان آمادگی کاري به -ی شناختی گروهآمادگکاري است. -از ابعاد آمادگی شناختی، آمادگی شناختی گروهيکی ديگر 

ها اشاره دارد. الزمه اين نوع آمادگی آن است ها در اين موقعيتهاي گروهی و عملکرد آنفعاليترؤساي دانشگاه براي 



 

430 
 

هاي گروهی فراهم و شرايط مناسبی را براي فعاليت براي کارهاي گروهی ارزش قائل شوند، بستررؤساي دانشگاه که 

 هاي اعضاي گروه توجه داشته باشند. کنند و به الگوهاي ذهنی اعضاي گروه، نحوه تفکر و کنش

ي نوين رهبري دانشگاهی هامدلکاري تا آن اندازه است که  در حال حاضر در –اهميت آمادگی شناختی گروه     

آمده است. در تحقيقی که درباره عملو مشارکت جمعی بهکار -گروههاي گيري از ويژگیهاي زيادي براي بهرهتالش

که مديران مؤسسات آموزش عالی و  شده است شده است، ادعارهبري مؤسسات آموزش عالی در هزاره سوم انجام

ها بايد مشارکت جمعی و همگانی هبراي باال بردن اثربخشی دانشگا واند ها در هزاره جديد با واقعيات نوينی مواجهدانشگاه

 (. 13کارگيرند )را به
 ج(آمادگی یادگیری 

براي همسويی دانشگاه  با تغيير و تحوالت محيطی، آمادگی يادگيري رؤساي دانشگاه است.  هامؤلفه نيترمهميکی از 

. باشدیمسازمانی  صورتبهه فردي و چ صورتبهسرعت کنونی تحوالت نيازمند انقالب در شيوه تفکر، عمل و يادگيري چه 

ين عامل بقا و ماندگاري، توسعه و ايجاد مزيت رقابتی و تريديکلسازمانی، يادگيري را  پردازانهينظررهبران سازمان و 

زمينه را براي سازگاري فردي و سازمانی با  درواقعی يادگيري  آمادگ(.13) دانندیمنهايتاً سازگاري سازمان با محيط 

به معناي توانايی روبرو شدن و سازگاري انها با  . آمادگی يادگيري رؤساي دانشگاهکندیمالت محيطی فراهم تغيير و تحو

کند در مواجهه با تغيير و تحوالت پيش رو کمک می تغيير و تحوالت محيطی است. آمادگی يادگيري به رؤساي دانشگاه

حال تغيير داشته باشند و از فرصت هاي پيش رو به درستی  هوشمندانه عمل کنند، واکنش آگاهانه و جامع به نيازهاي در

ند، در يادگيري چابک هستند، برخورداری شناختی باالتري آمادگدهند کسانی که از ها نشان میاستفاده کنند. پژوهش

 برندیم، از سروکار داشتن با مسائل پيچيده و يادگيري نحوه حل آن مسايل لذت کنندیم وجوجستتجربيات جديد را 

ثباتی، پيچيدگی، بی باهاي مديران در محيط همراه ترين مهارتعنوان يکی از مهمآمادگی يادگيري را می توان به (.22)

 (.11عدم قطعيت و ابهام محيطی قلمداد کرد )

 عاطفی-د( آمادگی اجتماعی

عاطفی -از  توانايی اجتماعی رقابتی و متالطم، مستلزم وجود مديرانی است که شدتبههاي کاري موفقيت  در محيط

يکی از ابعاد آمادگی شناختی تلقی کرد که به بهبود  عنوانبهتوان عاطفی را می-باشند. آمادگی اجتماعی برخوردارالزم 

ي هامؤلفهيکی از  عنوانبهعاطفی  -اين پژوهش آمادگی اجتماعی در (.16) کندیمشرايط پيچيده کمک  افراد درعملکرد 

باشد. عاطفی و مديريت استرس می-که شامل هوش اجتماعی قرارگرفت توجه مورد ی رؤساي دانشگاهآمادگی شناخت

ناظر بر اين است که عملکرد افراد در محيط اجتماعی نيازمند درک و فهم محيط اجتماعی پيچيده، هوش اجتماعی 

 (.16ی است )اجتماع ي بين فردي و فرايند معنابخشیهامهارت يريکارگبه

وش عاطفی ناظر برشناخت درست هيجانات و عواطف،کاربرد درست هيجانات در حل مسائل اجتماعی و مديريت ه     

اين نوع آمادگی و کنترل هيجانات در شرايط حل مسئله است. بين آمادگی شناختی و هوش عاطفی رابطه وجود دارد. 

پذيري، تالش ذهنی، اِسناد يسکری، ودکنترلخيزي، خود نظارتی، کنترل عاطفی، ر)برنامه ي درون فرديهامهارت بر

 کندتر باشد، هوش عاطفی اهميت بيشتري پيدا میيک شغل پيچيده هرچه (1تکيه دارد ) (آوري، تابشکستو  موفقيت

ازپيش اهميت پيدا که مديريت در دانشگاه يک فعاليت پيچيده است، توجه به هوش عاطفی بيش(. با عنايت به اين19)

 کند.می

هايی  است که  در الگوي آمادگی شناختی رؤساي دانشگاه مورد توجه قرار گرفته مديريت استرس يکی ديگر از مؤلفه     

کند عملکرد مناسبی را از خود نشان کمک می رؤساي دانشگاهاست. آمادگی شناختی در شرايط همراه با استرس به 

کند تا شرايط کرد که به مديران کمک می یمعرفمادگی شناختی ي آهامهارتتوان يکی از دهند. مديريت استرس را می

از آمادگی شناختی باالتري  رؤساي دانشگاه(. هر چه 4پرفشار را مديريت کنند و مسائل دشوار پيش رو را حل کنند )
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کنترل کنند  برخوردار باشند، بهتر خواهند توانست در محيط پويا و پيچيده دانشگاه  استرس خود و ديگران را مديريت و

 و اين امر منجر به بهبود عملکرد آنها خواهد شد. 
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 گیرینتیجه

شرايط آمادگی شناختی يکی از مباحث نوظهور در علوم شناختی است که از يک دهه بيش در وزارت دفاع آمريکا در پاسخ به 

. در اين پژوهش با توجه به پيچيدگی محيط دانشگاه و شده استبينی مطرح پيشپيچيده، در حال تغيير و غيرقابل

هاي اين مطالعه قرارگرفته است. يافته موردی بودن رويدادها و تحوالت آن، آمادگی شناختی رؤساي دانشگاه نيبشيپرقابليغ

حيطی و سازمانی با ي است که در نتيجه تعامل عوامل مچندبعدپژوهش نشان داد که آمادگی شناختی يک سازه پيچيده و 

شود. هدف اين پژوهش طراحی الگوي آمادگی شناختی رؤساي دانشگاه دهنده آمادگی شناختی حاصل میهاي تشکيلمؤلفه

بينی دانشگاه بود. با هاي الزم براي عملکرد موفق آنها در محيط پيچيده و غيرقابل پيشها و توانايیمنظور شناسايی مهارتبه

ی شناختی رؤساي آمادگثباتی، عدم قطعيت، پيچيدگی و ابهام محيطی است، بیشگاه تحت تأثير چهار عامل که دانتوجه به اين 

نشان يقات تحقاند، چرا که ي خود آمادههاتيمأمورذهنی براي انجام  ازنظر دانشگاه اين اطمينان را فراهم خواهد کرد که آنها

گيري و همچنين تصميممحوله  هايرخوردارند، در اجراي وظايف و مأموريتکه از آمادگی شناختی باالتري ب مديرانیدهد که می

 (.24در شرايط پويا داراي عملکرد موفقی هستند )

آمادگی شناختی فردي، آمادگی  مؤلفهرؤساي دانشگاه در چهار دهنده آمادگی شناختی هاي تشکيلمؤلفهدر اين پژوهش      

 مؤلفه مزبوراز چهار  هرکدام نيب عاطفی مورد بررسی قرار گرفت.-مادگی اجتماعیکاري، آمادگی يادگيري و آ-شناختی گروه

. ارتباط متقابل آمادگی شناختی فردي رنديپذیمگذارند و از يکديگر اثر بر همديگر اثر می کهيطوربهارتباط متقابل وجود دارد، 

(. همچنين بين آمادگی يادگيري و آمادگی 24ست )ا توجه قرارگرفته موردکاري در ادبيات پژوهش -و آمادگی شناختی گروه

يادگيري يک فرايند وابسته به هيجان است و  (. بر اساس نظريه انسجام شناخت،11عاطفی ارتباط متقابل وجود دارد )-اجتماعی

ت هيجانی در حاال آنجاکه از ي تحت تأثير شناخت فرد قرار دارند.ريگميتصمي سطح باالي يادگيري مانند استدالل و هامهارت

(. بر 21و ايجاد فضاي هيجانی مثبت، امري ضروري است ) هاجانيهيادگيري نقش اساسی دارند، در فرايند يادگيري، توجه به 

 نيب (.12) افتدیماساس نظريه يادگيري اجتماعی، يادگيري يک فرايند اجتماعی است و تحت تأثير تعامالت اجتماعی اتفاق 

-یاجتماعکاري نيز تحت تأثير هوش -عاطفی ارتباط متقابل وجود دارد. عملکرد گروه-دگی اجتماعیکاري و آما-آمادگی گروه

 آمادگی شناختی تأکيد شده است. چهار مؤلفهزمان هر در الگوي طراحی شده  بر ارتباط متقابل و هم نيبنابرا (.6عاطفی است )
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 چکیده

در دنياي به شیییدت پيچيده و سیییخت رقابت کنونی آگاهی از عملکرد تمامی جنبه هاي يک سیییازمان براي 

 و شده فراهم ها آن پرورش زمينه آنان عملکرد از ارکنانک نمودن آگاه تصميم گيري مديران حياتی ميباشد.با

 غيراثربخش،تالش و منفی رفتارهاي حذف و مناسیییب رفتارهاي سیییاختن جايگزين جهت در آگاهانه ها آن

 می نيز سییازمان اثربخشییی موجب بلکه شیید، خواهد موجب را کارکنان کارائی تنها نه امر اين کردو خواهند

هاي مختلف.گردد يان روشییی نان،روش ازم کارک يابی  يازي روش يا  BSC و متنوع ارز  واقع در،متوازن امت

ست چهار در عملکرد هايشاخص از ايمجموعه به سازمان يا شرکت بينش تبديل براي چارچوبی  و منظرا

عات . کندمی معرفی عملکرد ارزيابی و اسیییتراتژي تدوين براي را منظر چهار دراين مقاله که به روش مطال

ست تکميل آن کتابخانه  شنامه و درخول س سازمان،تنظيم پر ستندات مرتبط  سناد و مدارک و م اي،مطالعه ا

توسط کارکنان و دانشجويان تهيه وتدوين شده،تالش گرديده عملکردکارکنان مورد ارزيابی قرار گيرد تا بتوان 

ل شیید:دانشییگاه با ارائه پيشیینهادات گامی درجهت بهبود عملکرد برداشییته شییود.و نتايج  بدين شییرح حاصیی

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

 کارکنان، عملکرد بهبود براي انگيزه ايجاد طريق، اين از و آنها به اشپاد اعطاي و شییاخص کارکنان شییناخت

ست عملکرد صلی ارزيابی عملکرد ا ست ازجمله علل ا سيدن ميزان از عبارت سيلهبه که سازمانی اهداف به ر  و
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 مجموعه يک وقتی است تالش اندازه گيري قابل و واقعی نتيجه عملکرد. شودمی سنجيده گوناگون معيارهاي

ستاي در سازمان يک يا سيدن را  مطلوب نتيجه ميکند فعاليت صحيح برنامه ريزي و هماهنگی با اهداف به ر

 منظور به لذا. نمايد ارزشيابی مختلفی معيارهاي با و ارزيابی مشاهده، ميتواند را سازمانی فعاليتهاي و اقدامات

سانی نيروي عملکرد ازنتايج آگاهی شاغالن مورد کارايی و بازده با رابطه در ان  ارزيابی مورد سازمان در انتظار،

 و صییديق نيروهاي و سییازمان هاي کمبود مسییتخدم، ضییعفهاي نقطه شییناخت با گونه بدين.ميگيرند قرار

 (96:87آيد)علوي، می عمل به بهسازي جهت الزم باکيفيت،اقدامات

ملکرد مطلوب در طی اسیییتان مرکزي به منظور ارائه خدمات بهتر و دسیییتيابی به عدانشیییگاه فرهنگيان 

ترغيب  هاي انگيزشی همراه با تشويق ونيز برنامه سالهاي گذشته با اجراي نظام ارزشيابی، بازرسی ونظارت و

سيدن به اهداف مورد نظر را و سعی در ر سنل  ست. از جمله اقدامات م  نيز آموزش پر شته ا شگاه ثر ؤدا دان

ست از: برگزاري دورهفرهنگيان  هاي تخصصی، برگزاري همايش ضمن خدمت عمومی وهاي آموزش عبارت ا

بر  برنامه هاي مختلف لذا برآن شیییديم تا براي يافتن اثرات  .  برگزاري جلسیییات متعدد توجيهی و..،مختلف 

شگاه فرهنگيان  شگاه فرهنگياناقدام نموده و از آنجا که تا کنون ارزيابی عملکرد دان ساس شاخص دان هاي بر ا

ست با ارزيابی مورد نظر در صورت نگرفته ا ستفاده از روش کارت امتيازي متوازن اين تحقيق  اين  (BSC) ا

 گيرد.تحقيق صورت می

 

 

 

 چهارچوب نظری تحقیق 

 

 مدل گوناگون هايبين مدل از پژوهش اين در که دارد وجود مختلفی هايمدل عملکرد ارزيابی زمينه در 

 همه در و هاسازمان همه در که است سيستم عملکردي مدل است. اين شده انتخاب متوازن امتيازي کارت

 روزمره امور رباب رجوع، جريانا هايبا خواسییته سییازمان و مأموريت بينش نمودن يکپارچه جهت هااندازه

 سییازمان براي فرآيندها اجرايی، طراحی عمليات بهبود و کنترل سییازمان هايارزيابی اسییتراتژي و مديريت

  (.53، 1385لطفيانی،  از نقل به شود. )رودهاممی گرفته کار به رکنانکا تمام ارتباطی فرآيند
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ست کهشامل مجموعه (BSC)مدل کارت امتيازي متوازن  ديدگاهی جامع  اي از معيارهاي مالی و غيرمالی ا

تواند بازخوري کند و میدر مورد کسییب و کار براي راهنمايی توسییعه اسییتراتژي، اجرا و ارتباطات ايجاد می

 .(24، 1386ست براي کنترل مديريت و عملکرد فراهم نمايد )کاپالن و نورتون، در

BSC ستراتژي را به اهداف و معيارهايی ترجمه می سالت و ا پردازد: کند و از چهار جنبه به اين مهم میر

 مالی، مشتري، فرايندهاي داخلی و آموزش و رشد.

ستفادهفقط در نقش  BSCکيد نمود که أبايد بر اين نکته ت ستم کنترلی مورد ا سي ست يک  معيارهاي آن  ني

روند، بلکه اين معيارها، ابزاري براي تبيين و انتقال استراتژي نيز فقط براي توصيف عملکرد گذشته به کار نمی

سییازمان خواهند بود. همچنين اين معيارها براي کمک به تنظيم و همراسییتا نمودن ابتکارات در سییطح فرد، 

سازمان طراحی میواحدهاي مختلف  ضنفريو کل  سازند )غ شترک را ممکن  ستيابی به اهداف م ، شوند تا د

1381 ،11). 
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 مدل تحليلی تحقيق

 

 تحقيق موضوع ضرورت و اهميت

:جنبه مالی

به منظورشناخت نیازمندی ها و عملکرد مالی سازمان مورد 

ظام معیارهای مالی از مهمترین اجزای ن. استفاده قرار می گیرد

.  ارزیابی متوازن هستند

: در این تحقیق این شاخص ها عبارت است از 

های پیش بینی بودجه و عقد توافقنامه بودجه ای جهت تامین نیاز-
.. مالی وهزینه های پرسنلی، جاری و

خرید وانعقاد قراردادهای ضروری -

ت بر توزیع به موقع اعتبارات در فصول از پیش تعیین شده ونظار-
نحوه هزینه كرد آن

هزینه مربوط به نگهداری بهینه تجهیزات-

افزایش سطح مشاركت های مردمی-

:جنبه  فرایندهای داخلی

.  شووددر جهت ارزیابی فرایندهای مورد نیاز در سازمان به کارگرفته می

رتوری در این منظر سازمان ها  باید فرایندهایی را مشخص نمایندکه با ب

.  یافتن در آن ها، بتوانند به ارزش آفرینی خود ادامه دهند

: در این تحقیق این شاخص ها عبارت است از 

برنامه ریزی و تالش در مسیررسیدن به اهداف آموزشی-

توسعععه فععن آوری اطالعععات، ارتباطععات، تآنولععووی آموزشععی و اتوماسععیون -
اداری

فعالیت های فرهنگی، تربیتی، پرورشی و ورزشی برنامه ریزی -

پژوهش -

ارزشیابی ساالنه كاركنان -

:جنبه رضایت ارباب رجوع 

از طریووق )بووه منظور آگوواهی از سوویت رضووایت مشووتریان

سنجش های کمی و کیفی در مورد کاال و یوا خودمات ارا وه 

ا.مورد استفاده قرار می گیرد( شده

: در این تحقیق این شاخص ها عبارت است از 

رتباط با مراجعین ا-

بهبود در سیستم مآاتبات اداری وپاسخگویی-

تالش در باال بردن كیفیت خدمات وانجام آن-

توجه به نظرخواهی-

نظم وانضباط-

:جنبه  دانش، رشد و یادگیری

فاده این وجه بر نحوه ی آموزش کارکنان ، کسب دانش و چگونگی اسوت

ا. از آن، به منظورحضور و بقاء  ، تمرکز می نماید

: در این تحقیق این شاخص ها عبارت است از 

رتقای آموزش نیروی انسانی -

تعداد دوره های آموزش پرسنل-

میزان رضایت پرسنل از محیط كاری-

میزان انطباق مهارت با شغل -

میزان افزایش آگاهی مهارتهای شغلی-

میزان مشاركت و ارائه پیشنهادات پرسنل در تصمیم گیری-

کارت امتیازی متوازن

(BSC)
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ضوع ضعيت بهبود و عملکرد مو ستمر تحوالت و تغيير دليل به سازمان يک و  حرکت و محيطی شتاب با و م

سعهت با برتري و تعالی سمت به سازمان ها شد می جاري مباحث از سازمانی وبالندگی و  اين رغم علی که با

 توسعه تنها نه تا شوند می پيچيده و بيشتر روز به روز ها سازمان عملکرد بر اثرگذار عوامل و متغيرها ضرورت،

 درون روزافزون پيچيدگی و محيطی عوامل تعداد و تنوع دليل به بلکه شیییود تر سیییخت سیییازمانها تکامل و

 شرايطی، چنين در البته. نباشد اي چاره رشد و بقاء براي موانع از عبور مشکالت، حل و شناخت جزء نهاسازما

 جامعه در مطلوب عملکرد با بخش اثر حضور و شده تعيين پيش از اهداف تحقق براي سازمانها اداره و هدايت

 مدلی نيازمند آن که اسییت ها فرصییت از درسییت اسییتفاده براي محيطی هاي موقعيت درسییت درک نيازمند

 از استفاده و کنترل فرايند نمودن علمی. است سازمانی هر استراتژيک کنترل و عملکرد ارزيابی جهت مناسب

ستم و ها روش فنون، ضايت ايجاد و عملکرد بهبود جهت کيفی مختلف هاي سي  مراجعين و کارکنان مندي ر

 .باشد یم ها سازمان موقعيت در کيفيت نقش اهميت نشانه هاي از

 روش تحقیق 

روش علمی شیییکل خا  و نظام داري اسیییت که همواره به اين پژوهش مبتنی بر روش علمی تحقيق بوده 

شییود و از طريق آزمايش، مشییاهده، و دنبال حقيقت اسییت، حقيقتی که از طريق مالحظات منطقی معين می

 (.22، 1381ورشيدي، کند )خها را کشف میهاي قابل قبول روابط بين پديدهترکيبی از روش

ي هاهمچنين تحقيقی کاربردي اسییت زيرا به صییورت عملی در جهت بهتر کردن کيفيت روش انجام فعاليت

 دانشگاه فرهنگيان تالش خواهد شد و نتايج آن قابل کاربرد می باشد.

 ابزارها و روش گردآوری اطالعات

ستندات مرتبمطالعات کتابخانه سناد و مدارک و م ست اي، مطالعه ا سازمان، تنظيم پرسشنامه و درخوا ط 

تکميل آن توسط کارشناسان سازمان و تعدادي از مراجعين، انجام مصاحبه حضوري در صورت نياز با تعدادي 

صيفی در  ستنباطی و تو ستند و از آمار ا سازمان، منابع جمع آوري اطالعات در اين پژوهش ه سان  شنا ازکار

هاي مختلف فرن آماري عالوه بر ارائه نتايج پرسشنامه و انجام آزمونآوري شده، توسط هاي جمعتحليل داده

، اسییتفاده خواهد SPSS ها از نرم افزارهاي مربوطه، اسییتفاده خواهد شیید و براي تجزيه و تحليل دادهفراوانی

 شد.
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 جامعه آماری

سنل  شتمل بر پر شگاه فرهنگيان جامعه آماري اين تحقيق م ستان مرکزي می دان شد. با ا توجه به اينکه با

 نفر است، بنابراين جامعه آماري اين تحقيق از نوع جامعه محدود است. 150تعداد آنها حدود 

 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 

 برد.عملکرد، مدلهاي سنتی را به کناري نهاده و روش کارت اميتازي متوازن را به کار می براي ارزيابی

در مورد مدل کارت   ، مروري بر تعاريف عملکرد و ارزيابی آن خواهد داشییت و سییپس  بناربراين در ادامه 

 دهدامتيازي متوازن و مراحل مسير تکوينی آن توضيح می

 عملکرد ارزيابی و عملکرد از تعريفی 

 . است تالش گيرياندازه قابل و واقعی نتيجه عملکرد •

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

 . شودمی

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

ستيابی ضعيت به د شش تحت حوزه و دامنه در معين نگرش و معيارها با مطلوب و  هاي شاخص با معين پو

 (15:96دانست)فيضی، مستمر بهبود و اصالح بازنگري هدف با معين زمانی دوره و معين

 عملکرد تحليل و تجزيه سطوح

دام سطح )فرد، گروه، وتحليل عملکرد در کوتحليل عملکرد، اين است که معيار تجزيهمنظور از سطوح تجزيه

 باشد، و نتايج رود: سطح فردي در ارزيابی مربوط به کارکنان در داخل سازمان میکار میواحد و جامعه( به

گيرد. سطح گروهی، استفاده قرار می مورد …، پاداشها، آموزش و در موارد مختلفی همچون ترفيعات  حاصله

در اين تحقيق مورد »باشد. و سطح سازمان که ل سازمان میمربوط به عمکلرد سيستمها و گروههاي کاري داخ

نام مربوط به ارزيابی عملکرد سازمان به عنوان خرده سيستمی از سيستم کل به« گيردتوجه پژوهشگر قرار می

 باشد.جامعه می

 معیارهای ارزشیابی عملکرد
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ست به اهداف خود برسد يا درجهدرجه اثر بخشی: (1 سته ا سيستم توان سيستم عمالًاي که  به  اي که 

شییود: کيفيت: آيا کارها طبق معياري مشییخص می2اهدافش رسییيده اسییت. اثر بخشییی حداقل با 

ست؟ مشخصات از پيش شده، انجام گرفته ا شود، به  تعيين  کميت: آيا تمامی کارهايی که بايد انجام 

 موقع انجام گرفته است؟

با خروجيهايی که واقعأ توليد شییده و يا مقايسییه رفته مقايسییه خروجيهايی که انتظار آن می کارآیی: (2

رفت براي خروجيهاي مصییرف شییود، حداکثر وروديهاي صییرف شییده با وروديهايی که انتظار آن می

 وروديها بايد به اندازه وروديهاي مصرف شده و مورد انتظار باشد.

شخصات و انتظارات يا مشخصه( 3 ستم به پيش نيازها، م سي ست که کيفيت: درجه همگرايی  اي کيفی ا

 براساس آن، يک محصول يا خدمت يا طرحی ساخته شده، ارائه و آزمايش شود.

 شود: اين معيار در قالب استانداردهاي درآمد و هزينه به صورت زير مطرح می ( سود آمدی:4

 شود.الف( استانداردهاي و آمد: در آمد مالی است که در نتيجه يک فعاليت خا ، عايد می

 دهد.داردهاي هزينه: اين استانداردها، هزينه يک واحد فعاليت را نشان میب( استان

 ها و منابع مصروفه در يک دوره زمانی.عبارتست از رابطه بين مطلوبيت حاصل از ستادهوری: ( بهره5

تواند هم در سیییطح محدود و هم در حد يک پارامتر ارزيابی عملکرد و يا به صیییورت وري میالبته بهره

 تر به عنوان يک تفر و اين و فرايند بهبود عمکرد مدنظر باشد.وسيع

سرمایه6 سرمايه گذاری: ( بازده و  ست و تمام جو اين را از قبيل فروش کاال،  يک هدف جامع و مفيد ا

را  …ونقل وهاي حملهاي بازاريابی، هزينهگذاري و موجودي کاال در زمان معين، هزينهدر گردش، سیییرمايه

 دگيردر برمی

العملهاي روانی افراد نسییبت به کار در يک سییازمان، بديهی اسییت که عکس( کیفیت زندگی کاری: 7.

العملهايی که شییرکت کنندگان در يک باشیید و کيفيت زندگی عبارتسییت از عکسعاملی مؤثر در عملکرد می

 دهند.هاي اجتماعی، فنی سيستم نشان میسيستم به جبنه

 ت کاربردي و خالقيت يعنی ايجاد ايده و يا يک طرح جديد.عبارتست از خالقي( نوآوری: 8
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صی ( زمان: 9 صی که براي انجام وظيفه خا شخ ساس زمان م ستانداردها، هدف برا ستفاده از اين ا براي ا

 شود.ضروري است، تعيين می

اين باشییید. می« مدل کارت امتيازي متوازن»ولی معيار ما در اين تحقيق مدلی نسیییبتاً جديدتر با عنوان 

 گيرد که عبارتست از: معيارها شاخص را براي ارزشيابی عملکرد در نظر می

 جنبه مالی 

 جنبه فرايندهاي داخلی 

 جنبه مشتري 

 رييجنبه رشد و يادگ 

 

 سیر تکامل مدل امتیازات متوازن

 تحليل و ، دراکر اصیییولی را مطرح کرد که تحولی در مبانی مديريت ايجاد کرد. براي تجزيه1950در دهه 

گذاري کرد. اين نام” مديريت برمنباي هدف“سییازمان، عناصییر اسییتراتژيک را محور قرار داد و اين رويکرد را: 

صو  در حوزه صهاي کمی و کيفی به خ شاخ سازمان را به  ستراتژي  ستم، ا سانی، مالی، توليد و سي هاي ان

هاي ه منجر به ابداع شیییيوهگذاري کرد ککرد. مديريت برمنباي هدف، جريانی را پايهخالقيت تقسیییيم می

نه  مديريت کيفيت جامع، هزي ند الگوبرداري،  مان مديريت عملکرد  جاري و  ندهاي ت مهندسیییی مجدد فراي

وري شیید.در واقع، عناصییر اصییلی مدل برمنباي هدف، مديريت عملکرد و سییرانجام امتيازات متوازن براي بهره

ده، ولی تأکيد بيشیییتري بر باز خور نتايج دارند امتيازات متوازن همان مفروضیییات مديريت برمنباي هدف بو

شود که مديريت عملی ياد آوري می« اجراي مديريت»( در کتاب معروف خود تحت عنوان 1945پيتردراکر )

شود.همچنين، دراکر گيري و اقدام روزانه با در اولويت قرار دادن مسائل اقتصادي انجام میاست که با تصميم

منبع براي توسییعه سییازمان، منابع انسییانی هسییتند به اعتقاد وي هر بنگاه تجاري، دو کند که تنها اشییاره می

وظيفه عمده دارد: بازايابی )توجه به مشییتري( و خالقيت: با اين همه، دراکر مدعی اسییت که دانش اندکی در 

 .(8، 1380، گيري آن وجود دارد) الوانیوري و شيوه اندازهزمينه بهره

اميتازات متوازن، در برگيرنده مديريت برمنباي هدف بوده و برکسیییب اهداف مالی،  توان گفت که مدلمی

 طور خالقيت متمرکز است.تمرکز بازاريابی و مشتري و ارباب رجوع و همين
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توان گفت که مدل براسییاس عقالنيت محدود در مديريت عمومی در تبيين جايگاه مدل امتيازات متوازن، می

وتحليل از باال به پايين، و استفاده ويژگی رضا يتبخشی به جاي حداکثر سازي، تجزيه بنا شده است، چرا که از

 .گيردوري کمک میگيري بهرهتدريجی براي اندازه -از تغييرات جزئی

 متوازن عملکرد سازمان سنجش 

له ميالدي مج 1992فوريه سیییال -بار در شیییماره ژانويهرا اولين   BSC  انديشیییه« نورتون»و « کاپالن»

Harvard Baseness Review  شرکتها سنجش عملکرد،  مطرح کردند.عدم کفايت معيارهاي مالی براي 

را برآن داشته بود که ساير فعاليتهاي خود، مانند ارتباط با مشتري، نوآوري فرايندهاي، آموزش کارکنان را نيز 

هاي مالی بيفزايند.گرچه مجموعه ارزيابی نمايند و براي سییینجش عملکرد آنها، معيارهاي ديگري را به معيار

دهد، اما افراد اندکی قادرند با مديريت کارآ، معيارهاي فعاليتهاي فوق، زيربناي موفقيت هرسازمان را شکل می

مناسییب مربوط به اين فعاليتها را آنچنان برگزينند که اين معيارها به شییکلی متوازن، سییازمانها را به سییوي 

سالت خويش راهبري  صلی فعاليتهاي  نمايند.ديدگاه آيندهديدگاه و ر سته ا ست.  BSCسازمان، ه  BSCا

پردازد: مالی، مشتري، کند و از چهار جنبه به اين مهم میرسالت و استراتژي را به اهداف و معيارها ترجمه می

 صرفاً در نقش يک سيستم کنترلی BSCفرايندهاي داخلی و آموزش و رشد.بايد براين نکته، تأکيد نمود که 

روند، بلکه اين معيارها، ابزاري براي نيسییت. معيارهاي آن نيز فقط براي توصییيف عملکرد گذشییته به کار نمی

ستا نمودن  سازمان خواهند بود. همچنين اين معيارها براي کمک به تنظيم و همرا ستراتژي  تبيين و انتقال ا

سازمان طراحی می سطح فرد، واحدهاي مختلف و کل  شترک را شوند تابتکارات در  ستيابی به اهداف م ا د

شوند، نه تنها به روشنی از عملکرد گذشته شرکت آگاه می BSCممکن سازند.بنابراين مديران با به کارگيري 

 رو شییوند)توانند با چالشییهاي آينده روبهيابند که اکنون در کجاي مسییير قرار دارند و چگونه میبلکه در می

 .(11، 1381، غضنفري

 متوازن زیابیار وجود ضرورت

شورهاي در  ست سال اروپائی اکثرک ضوع که ها ستخدامی عمليات از مهمی جزء عنوان به ارزيابی مو  مورد ا

ستفاده ست گرفته قرار ا صورت ارزيابی نيز ايران در.ا  اواخر در اله فضل الدين رشيد خواجه توسط کالسيک ب

ست گرديده مطرح قمري هجري هفتم قرن ست از بيش که وي .ا  بر ايران در را ها مغول وزارت مقام الس بي
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 ارزيابی هم فايول هنري.اسییت نموده مطرح مديريت نظام در را انسییانی نيروي عملکرد داشییت، ارزيابی عهده

 الزم:گويد می و داند می ها سازمان در صحيح خدمت ارائه و توليد ضرورت افزايش موجب را مديران عملکرد

 می پيشییرفت چگونه مديران که شییود معلوم تا گيرد صییورت مديريت معيين،مميزي زمانی فواصییل در اسییت

 (1)بيات ترک:0دارند نوآوري و ابداع حد چه تا و کنند می اعمال را قضاوتشان کنند،

  BSCچارچوب 

BSC وکار براي اي از معيارهاي مالی و غيرمالی اسییت که ديدگاهی جامع در مورد کسییبشییامل مجموعه

ستراتژ سعه ا ستی براي کنترلی مديريت و کند و میي، اجرا و ارتباطات ايجاد میراهنمايی تو تواند باز خور در

-2001)در سیییالهاي « نورتون»و « کاپالن»توسیییط  BSC.(1996، عملکرد فراهم نمايد )کاپالن و نورتون

 اي در جهان مورد اسیییتفاده قرار گرفت. اينطور گسیییترده( مورد توجه قرار گرفت و به1996-1993-1992

 شود.ها با معيارهاي عملکرد و اهداف ترجمه میمدل به رسالت سازمان و استراتژري

 

 متوازن ارزیابی منظر چهار 

 

سته شامل متوازن ارزيابی سيعی تقريباً د ست¬سنجه و معيارها از و  عملکردي هاي¬گروه قالب در که ها

 قسمتی عنوان به متوازن ارزيابی يها سنجه هاي مجموعه زير بندي دسته. اند شده بندي طبقه اي گسترده

سيار جنبه متفاوت، عملکردي گروههاي اين از ستم طراحی از مهمی ب ست براي متوازن ارزيابی سي  به اجرا

 براي آنها به يابی دسیییت که چندگانه و مرتبط اهداف بين ارتباط برقراري براي متوازن ارزيابی ديگر، بيان

ستند، مهم اه نوآوري و ها توانايی پايه بر رقابت سعه ه صلی هدف متوازن، ارزيابی. کرد پيدا تو ستراتژي و ا  ا

 فراگيري و سازمانی درون فرآيند ، مشتري مالی، منظر چهار در يافته ن سازما معيارهاي و اهداف به را شرکت

 .کند می تبديل رشد و

 مالی منظر

 .کند می ارزيابی را شیییده جامان قبل از عمليات گيري اندازه قابل اقتصیییادي مالی، نتايج معيارهاي

شخص مالی عملکرد معيارهاي ستراتژي  آيا که کند می م  سود بهبود باعث آيا و شود می اجراسازمان ا
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 .شود می گيري اندازه و است مرتبط شرکت سوددهی قابليت با معموالً مالی اهداف نه؟ يا شود می شرکت

شد عملياتی، بازده سود مثال براي  افزوده ارزش اخيراً و نقدي هاي جريان وش، ايجادفر سريع سرمايه، ر

 هستند مالی معيارهاي از اقتصادي

 مراجعین منظر

 و فرموله خوب که است استراتژي موفق نتايج از کلی يا اصلی معيار چندين شامل عموماًمراجعين  منظر

سییازمان  ، کهمراجعين وها فعاليت از هايیبخش متوازن، مديران ارزيابی از منظر اين در .اسییت شییده اجرا

. کنندمی مشییخص را آنها به مربوط عملکرد معيارهاي و کرده شییناسییايی را کرد خواهد رقابت هاشخدرب

 ارباب رجوع و...است رضايت شامل اصلی عملکرد عيارهايم

 سازمانی درون فرآیندهای منظر 

ستراتژي دليل به ندرت به هاسازمان شتن عدم آنها شکست لدلي خورند، بلکهمی شکست نادرست ا  دا

ستيابی براي هايیروش ست فنونی و تدابير به د ستراتژي يک که ا  ما به داخلی منظر. نمايدمی احاطه را ا

سيله به که را کار هايزمينه پيش سيدن براي شوند، ومی هدايت نظر مورد و نهايی اهداف يو  اهداف به ر

 شوندمی يادآور باشندمی الزمرضايت ارباب رجوع  و مالی

 رشد و فراگیری منظر 

شد و متوازن، فراگيري ارزيابی منظر چهارمين ست ر شد براي را ساختاري زير که ا  بلندمدت بهبود و ر

شتري، عوامل و سازمانی درون فرآيندهاي منظرهاي. کندمی ايجاد سيار م  و جاري موفقيت براي را مهم ب

سايی سازمان آتی س بعيد هاسازمان. کنندمی شنا ستفاده با بتوانند که تا  هايظرفيت و هاتکنولوژي از ا

 يابند دست سازمانی درون فرآيندهاي و مشتريان با رابطه در بلندمدت اهداف به امروز

 BSC  بيش از يک مجموعه مرتبط از شاخصهاست. استراتژي يک سازمان معموالً در حول يک مجموعه

BSC شده ستراتژي  BSCزند. اند دور میکه به خوبی طراحی  بايد بازتاب پيوندهاي ذاتی بين هر جنبه از ا

 .(11، 1381، )غضنفري کند، باشدو معيارهاي که آنرا ارزيابی می

 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

بییه کییار رفتییه اسییت، زيییرا وظيفییه ايیین روش  BSCه دليییل در نيییز بیی Balancedکنیید. واژة فییراهم می

گيري، گيري وغيرقابییل انییدازهايجییاد تییوازن بییين شاخصییهاي مییالی و غيرمییالی، معيارهییاي قابییل انییدازه

 (.13، 1381باشد ) غضنفري، هاي داخلی و خارجی، محرکهاي عملکرد و نتايج میجبنه

 دهد.ترش و افزايش میبازخور استراتژيک و يادگيري در سازمان را گس 

 نمايد.مديران را قادر به نظارت و تنظيم اجراي استراتژي می 

 نمايد.سازمان را متوازن و متمرکز بر اجراي استراتژي بلند مدت می 

 دهددر بخش دولتی، مهمترين عامل را رضايت مشتري قرار می. 

 دهدگزارش جامع و مختصر از عناصر اساسی و کلی سازمان، ارائه می. 

 باشد و بسيار منعطف است.سازمانی سازگار می با هر گونه 

 گذارد.بر تعداد محدودي معيار مهم متمرکز است و اطالعات غيرمرتبط را کنار می 

 .تمرکز زيادي بر بازار و مشتري دارد 

 (.15، 1382باشد )الوانی، ياديگري و به کارگيري اين مدل، آسان می 

 نمعایب مدل کارت امتیازی متواز

  ندازه به يک مدل ا بديل  بل ت قا يازات متوازن تنها يک مدل مفهومی اسیییت و براحتی  گيري مدل امت

 باشد.نمی

 ها به وضوح قابل مشاهده نيست.ارتباط متقابل ميان حوزه 

 آيد.يک رويکرد جامع به سازمان ندارد، بلکه در چهار حوزه کالن به کار می 

 .تنها برنتايج متمرکز است 

 گيري عملکرد باال به پايين متمرکز است.دازهاساسا بران 
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 گيیییردکنییید، در نظیییر نمینقیییش جامعیییه را در تعريیییف محيطیییی کیییه سیییازمان در آن کیییار می) 

  (.15همان منبع، 

  جدول

 ترکیب سواالت تعداد سواالت متغیرها

 5الی 1سواالت  سوال 5 فرايندهاي داخلی

 10الی  6سواالت  سوال 5 جنبه مالی

 15الی  11ت سواال سوال 5 يريرشد و يادگ

 25الی  16سواالت  سوال 10 رضايت ارباب رجوع

 

 وایی و پایایی ابزار اندازه گیری داده هار

 روایی 

ست.  ست بودن ا صحيح و در ست و روا به معنی  شده ا ست گرفته  روايی از واژه روا به معنی جايز و در

 اند خصيصه و ويژگی مورد نظر را اندازه بگيرد مقصود از روايی آن است که وسيله اندازه گيري، بتو

کميت و کيفيت سواالت )بررسی  محتواروايی روش در اين تحقيق به منظور سنجش روايی پرسشنامه از 

 روش منطقی خود شامل دو روش است:استفاده شده است.  (خبرگاناساتيد راهنما، مشاور و از نظر 

می باشد. پرسشنامه بايد حداقل داراي روايی ظاهري  ظاهري: نشان دهنده روايی ظاهري پرسشنامه -1

 باشد

 محتوايی: در اين حالت کميت و کيفيت سواالت از نظر خبرگان مورد بررسی قرار می گيرد. -2

شنامه  س ساتيد مربوطه پر صالحی ا شده و پس از نظر ا شنامه اوليه طراحی  س در روش محتوايی ابتدا پر

مورد بررسی توزيع شده است و در پايان پس از اعمال نظرات خبرگان نفر از جامعه آماري  20مذکور در بين 

 پرسشنامه نهايی تدوين شده است.

 پایایی 
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 تکرار: از عبارتسییت آنها مهمترين که دارد وجود مختلفی هاي¬روش پايايی ضییريب آوردن بدسییت براي

[. يکی از 11]ونباخکر آلفاي مقياس روش ريچاردسیییون، -کودز روش سیییازي، دونيم سیییازي، معادل آزمون،

شرايط مهم براي اينکه آزمون، وسيله اي مطمئن براي پيش بينی و سنجش متغير مورد نظر باشد اين است 

ست آيد.  سانی به د شه نتايج يک شد؛ يعنی با انجام آن آزمون، همي که قابل اعتماد و اطمينان و داراي ثبات با

سيلة آن، درجة  ست که بو سی ا صل از آن آزمون تعيينپس پايايی آزمون، مقيا  .گرددمی اعتماد به نتايج حا

دهد. براي ها در طول زمان نشیییان میآوري دادهپايايی، کيفيت ثبات و اعتباري اسیییت که ابزار يا روش جمع

 هاي مختلفی وجود دارد که مهمترين آنها عبارتست از:بدست آوردن ضريب پايايی روش

سازي تکرار آزمون سازي، معادل  )مومنی و  روش مقياس آلفاي کرونباخ، ريچاردسون -روش کودز، دونيم 

 (.208، 1389قيومی، 

 در تحقيق حاضر براي سنجش پايايی پرسشنامه از روش مقياس آلفاي کرونباخ استفاده شده است. 

 فرمول مقياس آلفاي کرونباخ بصورت زير می باشد:
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ar ضريب پايايی پرسشنامه : 

Nتعداد سؤاالت پرسشنامه : 

2

iS واريانس پاسخهاي داده شده به سؤال :iام 

2

iS واريانس کل پاسخهاي پرسشنامه : 

شاور تعد ساتيد راهنما و م سپس براي  30اد با نظر ا سنجش ميزان پايايی توزيع گرديد  شنامه براي  س پر

اسییتفاده شیید و مقدار ضییريب آلفاي کرونباخ به دسییت آمده براي هر يک از  SPSSتعيين اعتبار از نرم افزار 

 آمده است. 3-2در جدول و مولفه هاي مربوط به آنها متغيرهاي تحقيق

 

 متغیرهای تحقیق : ضرایب آلفای کرونباخ برای هر یك ازولجد
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ضریب آلفای  ترکیب سواالت تعداد سواالت متغیرها

 کرونباخ

 839/0 5الی 1سواالت  سوال 5 فرايندهاي داخلی

 740/0 10الی  6سواالت  سوال 5 جنبه مالی

 758/0 15الی  11ت سواال سوال 5 رشد و يادگيري

 707/0 20الی  16سواالت  سوال 5 رضايت ارباب رجوع

 722/0 مهکل پرسشنا

 

 

شنامه  س سواالت پر سواالت متغيرها و همچنين کل  ضريب آلفاي کرونباخ براي تمامی  با توجه به اينکه 

 باشد.توان نتيجه گرفت که پايايی پرسشنامه مورد تأييد میباشد بنابراين میمی 7/0باالي 

ستنباطی و تجزيه و تحليل آن از آمار توصيفی در اين مقاله صرف نظر ميکنيم وبه تحليل اطالعات با آمارا

 به شرح ذيل ميپردازيم.

 

 نتيجه بررسی جنبه هاي مختلف مدل تحقيقی :

 

 نتایج آمار استنباطی مربوط به فرایند های داخلی

 متغیر

 3ارزش آزمون = 

ضریب 
t 

درجه 

 آزادی

سطح 

 معنی داری

اختالف 

 میانگین

 %95سطح اطمینان = 

حد 

 پایین
 حد باال
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اي فراينده

 داخلی
013/3 155 003/0 13088/0 0451/0 2167/0 

 

 

باشییید بنابراين فرن برابر بودن می 05/0( کمتر از Sigبا توجه به اينکه سیییطح معناداري )در جدول باال 

ضعيت ميانگين رد می سی و پردازيم. با با توجه به حد باال و پايين می فرايندهاي داخلیشود. از اين رو به برر

باشد در اين فرضيه ميانگين از مقدار مورد ( مثبت می2167/0( و حد باال )0451/0نکه حد پايين )توجه با اي

بزرگتر  فرايندهاي داخلیتوان نتيجه گرفت که ميانگين متغير ( بزرگتر خواهد بود. بنابراين می3آزمون)عدد 

 ر دارد. از نظر پاسخ دهندگان در سطح خوبی قرافرايندهاي داخليبوده و وضعيت  3از 

 

 

 نتايج آمار استنباطی مربوط به عملکرد مالی

 متغیر

 3ارزش آزمون = 

ضریب 
t 

درجه 

 آزادی

سطح 

 معنی داری

اختالف 

 میانگین

 %95سطح اطمینان = 

 حد باال حد پایین

 3897/0 1853/0 28750/0 000/0 155 556/5 عملکرد مالی

 

باشیید بنابراين فرن برابر بودن می 05/0( کمتر از Sigاري )با توجه به اينکه سییطح معناددر جدول باال  

يانگين رد می يت م به بررسیییی وضیییع مالیشیییود. از اين رو  پايين  عملکرد  باال و  حد  به  جه   با تو

باشد در اين فرضيه ميانگين ( مثبت می3897/0( و حد باال )1853/0پردازيم. با توجه با اينکه حد پايين )می

قدار مورد آزم عدد از م نابراين می3ون) هد بود. ب يانگين متغير ( بزرگتر خوا که م عملکرد توان نتيجه گرفت 

 پاسخ دهندگان در سطح خوبی قرار دارد. عملکرد مالیبوده و وضعيت  3بزرگتر از  مالی
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 نتایج آمار استنباطی مربوط به جنبه رشد و یادگیری

 متغیر

 3ارزش آزمون = 

ضریب 
t 

درجه 

 آزادی

سطح 

 ی داریمعن

اختالف 

 میانگین

 %95سطح اطمینان = 

حد 

 پایین
 حد باال

رشد و يادگيري 

 کارکنان
264/2 155 025/0 12842/0 0164/0 2404/0 

 

 

نابراين فرن برابر بودن می 05/0( کمتر از Sigبا توجه به اينکه سیییطح معناداري )در جدول  باشییید ب

با توجه به حد باال و پايين  کارکنان يريادگي و رشیییدعيت شیییود. از اين رو به بررسیییی وضیییميانگين رد می

باشد در اين فرضيه ميانگين ( مثبت می2404/0( و حد باال )0164/0پردازيم. با توجه با اينکه حد پايين )می

نابراين می3از مقدار مورد آزمون)عدد   و رشیییدتوان نتيجه گرفت که ميانگين متغير ( بزرگتر خواهد بود. ب

از نظر پاسخ دهندگان در سطح خوبی  کارکنان يريادگي و رشدبوده و وضعيت  3بزرگتر از  کارکنان يريادگي

 قرار دارد .

 

 

 نتایج آمار استنباطی مربوط به رضایت ارباب رجوع و مخاطبین 

 متغیر
 3ارزش آزمون = 

 %95سطح اطمینان = 
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ضریب 
t 

درجه 

 آزادی

سطح 

 معنی داری

اختالف 

 میانگین

حد 

 پایین
 حد باال

جلب رضايت 

 ارباب رجوع
351/15 155 000/0 66827/0 5823/0 7543/0 

 

 

باشییید بنابراين فرن برابر بودن ميانگين رد می 05/0( کمتر از Sigبا توجه به اينکه سیییطح معناداري )  

پردازيم. با توجه شود. از اين رو به بررسی وضعيت جلب رضايت ارباب رجوع با توجه به حد باال و پايين میمی

 ( میییثیییبیییت 7543/0( و حییید بیییاال )5823/0بیییا ايییینیییکیییه حییید پیییايیییيییین )

توان نتيجه ( بزرگتر خواهد بود. بنابراين می3باشییید در اين فرضیییيه ميانگين از مقدار مورد آزمون)عدد می

بوده و وضییعيت جلب رضییايت ارباب رجوع  3گرفت که ميانگين متغير جلب رضییايت ارباب رجوع بزرگتر از 

 سبتا خوب است .ن

 

 پیشنهادات

ساس نتايج بدست آمده در اين تحقيق و بررسی شرح ذيل به برا شگاه هاي بعمل آمده، پيشنهاداتی به  دان

 گردد: ارائه می فرهنگيان 

توان در بهبود ادراي می  توسط کارشناسان حوزه  ارزيابی با اعمال بازخورد مناسب و انجام  اول: پيشنهاد 

 .تالش کردفرايند داخلی 

 پيگيري   مالی و پرداخت مطالبات می تواند عامل موفقيت آن سازمان باشد . پيشنهاد دوم: 

ستراتژيک می پيشنهاد  سانی، عاملی ا ست، سوم:نيروي ان سيار کليدي و مهم ا شگاه فرهنگيان باشد و ب  دان

ا کارکنان با ميل و رغبت بايد سیییعی در افزايش انگيزش کارکنان نموده و مشیییارکت آنها را جلب نمايد، ت

 بپردازند.  بيشتري به خدمت 
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 هاي نوين آموزشییی به هاي آموزشییی و با اسییتفاده از روشدراين راسییتا توسییعه کمی وکيفی دوره

 گردد.صورت حضوري و غيرحضوري پيشنهاد می

 شارکت کارکنان می سب به منظور م شنهادات و ارائه امتياز منا سی پي ين تواند ااحياي کميته برر

 بعد را تقويت نمايد.

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

  

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

را چند نوبت از سییال در جلسییات ارائه  انتخاب نماييد و بازخورد نتيجه ارزيابی از تکريم مراجعين فرهنگيان 

 نماييد.

  شگاه فرهنگيان چنانچه فرد يا افرادي از کارکنان آن در انجام کار مراجعين توانايی و اهتمام الزم  دان

 را ندارند با اقدامات اصالحی با ارشاد و تذکر و ... صورت گيرد.

 فهرست منابع فارسی

، «زات متوازن: الگويی براي سنجش عملکرد در بخش دولتیمدل امتيا»، 1380الوانی، م، و نقوي، م،  -1

 .38و 37مطالعات مديريت، شماره 

بيات ترک وهمکاران، امير،ارزيابی عملکرد مديران و کارکنان با استفاده از کارت امتيازي  -2

 1متوازن،تهران،ايران،

 (.راهنماي تدوين رساله.تهران.يسطرون.1381.خورشيدي، ع، ) -3

سيد علی،.بررسی ارزيابی عملکردکارکنان بر بهبود عملکرد دردانشگاه مورد  1387علوي وهمکاران، -4

 96مطالعه دانشگاه امام صادق،تهران ،ايران،

   ،63-64 شماره مديريت، مجله ،«آن متوازن سنجش و عملکرد ارزيابی» ،1381 م، غضنفري، -5

ی عملکرد کارکنان .مدل تصميم گيري چند شاخصه فازي جهت ارزياب1396فيضی و همکاران،عمار، -6

 .15،تهران،ايران،42ادارات محيط زيست،فصلنامه انسان و محيط    زيست،
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 امينر مترجم .امتيازي متوازن کارت :عمل به حرف از استراتژي (. تبديل1386کاپالن، نورتون، ) -7

 .بازرگانی نشر و چاپ شرکت :سيفی، تهران ملماسی، جميله

 ،9 و 8 رهشما سوم، سال برتر، کيفيت مديريت نامه فصل. وازنمت امتيازي کارت(1385.)ا لطفيانی،.   -8

 .56صفحه

نتشارات ا، تهران: " spssتحليل هاي آماري با استفاده از  "، 1389مومنی، م، و علی فعال قيومی،  -9

  کتاب نو، چاپ دوم.

 

 از سپاه دانش تا سرباز معلم 

 347محمود محمدی

 چکیده

ز تامين و ادانش با طرح سرباز معلم بعنوان شيوه هايی  هدف اين مقاله مقايسه طرح سپاه      

تدارک معلم در آموزش و پرورش رسمی است.طرح سپاه دانش حاصل برنامه توسعه سياسی 

ق دور اين طرح به منظور تامين معلم براي آموزش در مناط.اجتماعی پهلوي دوم در کشور بود

ين بخشی از رتخانه آموزش و پرورش براي تامافتاده و روستاها به کار گرفته شد.امروزه نيز وزا

سد طرح رمعلمان خود در مناطق کمتر توسعه يافته از سرباز معلم استفاده می کند.به نظر می 

کند با سرباز معلم ادامه تاريخی همان سپاه دانش دوره پهلوي دوم باشد.اين مقاله تالش مي

 زد. سرباز معلم دوره کنونی بپردابررسی تجربه تاريخی سپاه دانش به مقايسه آن با طرح 

 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         

می شود عده اي داوطلب  ميکند.هر ساله بر اساس بخشنامه اي که از سوي وزارتخانه آموزش و پرورش صادر

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 

                                                            
استادیار جامعه شناسی گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه فرهنگیان ،کرج،ایران                               347

m.mohamadi@cfu.ac.ir 
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اي ملزم می شوند شئونات معلمی و ضوابط عمومی حداقل بايستی ليسانس داشته باشند و طبق تعهد نامه 

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 

سال تمام است و پس از پايان خدمت، آموزش و پرورش هچ  2د. مدت خدمت سرباز معلمی بايستی دارا باشن

الزامی براي استخدام و به کار گيري اين افراد ندارد.  اعزام اين افراد از اول تير ماه بوده و پس از طی دو ماه 

ورش آموزشهاي نظامی در مراکز نظامی سپاه پاسداران يک ماه نيز آموزشهاي ضمن خدمت در آموزش و پر

می گذرانند و از اول مهر ماه بعنوان سرباز معلم در مناطقی که آموزش و پرورش نيازمند است به خدمت 

( بر اساس اين 4/7104به شمار 2/2/97مشغول می شوند. .)بخشنامه وزارتخانه آموزش و پرورش به تاريخ 

زارتخانه آموزش و پرورش از هزار نفر از کادر آموزشی و 5000حدود  1398-1397بخشنامه در سال تحصيلی 

 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 

رباز معلم  بر اساس کدام ضرورتهاي اجتماعی و تربيتی در آموزش و پرورش مطرح شده است و اين طرح س

طرح  چه فلسفه و هدفی را دنبال ميکند ؟ ادعاي اين مقاله اين است که ريشه  تاريخی طرح سرباز معلم از 

ناد و مدارک تاريخی به طرح سپاه دانش دوران پهلوي برگرفته شده است.اين مقاله تالش می کند بر اساس اس

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 

 تدارک معلم در وازرتخانه آموزش و پرورش می پردازيم. معلم به عنوان يکی از روشهاي تامين و 

 شکل گیری سپاه دانش

با تثبيت دولت پهلوي دوم و موفقيت دولت در سرکوب مخالفان حکومت و بازگشت ثبات سياسی نسبی به      

 و نيز گشايشهاي مالی و افزايش توان اقتصادي دولت و حمايتهاي سياسی اقتصادي دولت امريکا از  کشور

اقدامات حکومت پهلوي دوم، امکانی را فراهم ساخت تا دولت پهلوي دوم به اقدامات گسترده اي در حوزه هاي 



 

456 
 

( يا انقالب سفيد)اصول 1342اجتماعی اقتصادي و آموزشی بپردازد. اين سياستها با عنوان انقالب شاه و ملت)

 (1377شش گانه( شهرت يافت.) آبراهاميان،

د به بخش آموزش اختصا  داشت. در بخش آموزشی و تربيتی انچه با عنوان انقالب اصل ششم انقالب سفي    

آموزشی نام گرفت توسعه سواد و گسترش ان به مناطق روستايی در دستور کار دولت و وزارت فرهنگ  قرار 

در  گرفت.با وجود انکه مدارس دولتی در سرتاسر کشور گسترش يافته بودند و شمار با سوادان کودکان شهري

حال افزايش بود  اما اغلب کودکان ساکن روستا از داشتن سواد بی بهره بودند و مدارس اندکی در روستاها برپا 

نشان می دهد که نسبت  1341مطالعه امار مربوط به نو اموزان شهرها و روستاها در سالهاي قبل از  "شده بود 

ليه اطفال الزم التحصيل در شهرهاي مراکز استانها به اطفالی که در ان سالها به دبستان راه يافته بودند به ک

درصد بوده است به عبارت ديگر با وجودي که در ان تاريخ جمعيت  25در صد و در روستاها  75طور متوسط 

درصد کمتر   40تا  35دهات ايران سه برابر جمعيت شهرها بوده مع ذالک عده نو اموزان روستاها همواره بين 

ن شهرها بوده است.در چنين شرايطی بود که بنا به اراده شاهنشاه طرح انقالبی سپاه دانش مبنی از عده نو اموزا

بر فرستادن گروهی از جوانان تحصيل کرده در روستاها براي تعليم بی سوادان  به جاي خدمت وظيفه به عنوان 

( بر 1355،61مشايخی،مورد تصويب قاطع ملت قرار گرفت. ) 1341اصل ششم منشور انقالب شاه و ملت در 

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 

( سپاه دانش 1342معلم و براي مبارزه با بی سوادي)خانلري،موثر کم خرج و تاحدودي آسان براي رفع کمبود 

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 

بتدايی عمومی و مجانی بهره مند سازند.اين افراد پس از انکه چهار ماه در کالسهاي مخصوصی تعليمات ا

تعليمات الزم را می بينند به دورترين و محرورم ترين دهات فرستاده می شوند تا در انجا مدارسی باز کنند و 

اوليه تمدن جديد و  معلمی کنند وظيفه انان نه فقط  آموزش خواندن و نوشتن و حساب کردن بلکه اصول

( 47:1342مخصوصا مفاهيم عمرانی بهداشتی و کشاورزي نوين را نيز باطفال و پدرانشان بياموزانند) خانلري،
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از ديدگاه مجريان اين طرح، سپاه دانش داراي مزايايی است:قسمت قابل مالحظه اي ازمعلمان مورد نياز) وزارت 

ی شود زيرا کوشش می شود که هر سال شش هزار معلم فرهنگ( به توسط همين سپاهيان دانش تامين م

سپاه دانش تربيت شود. اين سپاه عالوه بر انکه  احتياجات تعليمات عمومی را مرتفع می سازد مزايايی ديگري 

جمع کثيري از فارغ التحصيالن دبيرستان که بيکار هستند از طريق سپاه دانش کار و ماموريتی  -1نيز دارد :

ماهه دوره خدمت وظيفه اميد ميرود  18در پايان خدمت  -2و بشر دوستانه پيدا خواهند کرد ميهن پرستانه 

بخش اعظم اين افراد با درک ارزش و عظمت خدمتی که بر عهده داشته اند شغل شريف معلمی را پيشه 

اين سپاه دانش بعنوان يک طرح تربيتی کم خرج از هر طرح و برنامه ديگري در  -3هميشگی خود سازند 

(بر اساس اين داليل بود که طرح سپاه دانش در دستور کار دولت و وزارتخانه 47:1342زمينه است. )خانلري،

 فرهنگ قرار گرفت.

 شیوه پذیرش و برنامه درسی سپاه دانش 

به تصويب هيات دولت رسيد  1341قانون تشکيل سپاه دانش با هشت ماده و چهار تبصره در اذر ماه سال       

بر اساس اين  قانون مشموالن  در زمان وزارت پرويز خانلري به مرحله اجرا گذاشته شد . 1342ال و از س

ديپلمه اي که به خدمت نظام وظيفه فراخوانده می شوند در صورت داوطلب بودن می توانند خدمت خود را 

ه وزارت جنگ اعالم می بگذرانند.تعداد اين افراد بر اساس نيازي بود که وزارت فرهنگ ب  348در وزارت فرهنگ

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 

نظيم و تعيين می شد. هزينه هاي مربوط باجراي اين قانون آموزش اين دوره از طرف وزارت جنگ و فرهنگ ت

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 

اياي اموزگاران سپاه دانش و هر نوع هزينه ديگر مربوط به ان از طرف وزارت فرهنگ آموزش کليه حقوق و مز

(دوره آموزش افراد مشمول اين طرح چهار ماه بود که به 1341پرداخت می شد . .)قانون تشکيل سپاه دانش،

                                                            
 در آن زمان وزارت آموزش و پرورش ،وزارت آموزش عالی و وزارت فرهنگ و ارشاد تحت عنوان وزارت فرهنگ نامیده می شد. 348
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انجام  آموزش نظامی و فرهنگی تقسيم می شد. آموزشها زير نظر  شوراي مرکزي آموزش در پادگانها نظامی

می شد .شوراي آموزشی متشکل از پنج نفر شامل فرمانده مرکز آموزش و دو نفر نظامی از مربيان نظامی و دو 

ماده اصلی  7نفر از مربيان و راهنمايان فرهنگی تشکيل می شد. برنامه آموزش فرهنگی سپاه دانش مشتمل بر 

علوم تجربی -3ساعت  28رياضی -2ساعت  42سی فار -1ماده متمم بود. مواد درسی اصلی عبارت بود از  : 4و 

روان شناسی -7ساعت  23علوم تربيتی -6ساعت  14علوم دينی -5ساعت  28علوم اجتماعی  -4ساعت 28

 -3ساعت 28بهداشت روستايی  -2ساعت 28آموزش حرفه اي و کشاورزي  -1ساعت و مواد فرعی شامل: 33

ساعت .) وزارت  56ی و پيشاهنگی ورزش و سرود و موسيقی تربيت بدن-4ساعت  28اقتصاد روستايی و عمرانی 

 (52:1342فرهنگ،

داوطلبانی در امتحان نهايی پذيرفته می  در پايان دوران آموزش از داوطلبان امتحان نهايی گرفته می شد.     

دو گره  شدند که معدل انها در هر گروه نظامی و فرهنگی ده از بيست يا پنجاه از صد شود.و مجموع معدلهاي

است.مردودين در امتحان بالفاصله از خدمت مرخص و به حوزه  100بر مبناي  60بر مبناي بيست و  12از  

مربوطه معرفی می شد وکسانی که امتحان نهايی را با موفقيت می گذراندند به ترتيب ارجحيت به درجات 

آموزش نماينده فرهنگ هر استان  گروهبان يکمی گروهبان دومی و گروهبان سومی مفتخر می شدند.روزخاتمه

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 

ماه به منزله  18شخا  مذکور در اين قانون در تمام مدت ارتش انجام دهند دريافت می داشتند. خدمت ا

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 

(سپاهيان دانش پس از اعزام به مناطق خدمت خود شبانه روز در محل 1342ارت فرهنگ،فرهنگ بودند. )وز

خدمت خود بسر می برند و در حقيقت عضو خانواده روستا شده و در انجام کليه امور زندگی روستاييان همکاري 

ن در امور عمرانی و هماهنگی می کنند . انها موظف بودند  عالوه بر آموزش اطفال در مواقع لزوم به روستاييا

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 

رهاي الزم به دستگاههاي مختلف فرهنگ براي رفع ارسال می داشتند .گزارشهايی رسيده ، بررسی و دستو

( براي اينکه در کار سپاهيان دانش 68مشکالت و انجام تقاضاهاي حقه سپاهيان داده می شد)وزارت فرهنگ،

نفر از ليسانسيه هاي دانشسراي عالی که هر کدام پنج سال سابقه خدمت داشته و  250نظارت مداوم شود 

کرده اند انتخاب شده تا وظيفه راهنمايی سپاهيان دانش را بعهده بگيرند.) وزارت  رشته تعليمات ابتدايی را طی

زير نظر سازمان تربيت معلم  1344-1343(به همين منظور دانشسراي عالی سپاه دانش در سال 18فرهنگ،

هر و تحقيقات تربيتی شکل گرفت.هدف اصلی اين دانشسرا تامين راهنمايان تعليماتی سپاهيان دانش بود. 

نفر سپاهی دانش بود. کار راهنمايان تعليماتی جنبه  30الی  10راهنماي تعليماتی مامور به رسيدگی بکار 

همکاري و مشورت داشته و در انجام هر يک از امور فرهنگی و اجتماعی که نقصی مشاهده کنند مراتب را به 

ر با هر يک از سپاهيان دانش تماس می سپاهی دانش گوشزد ميکردند.راهنمايان تعليماتی هر ماه دو يا سه با

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 

 (67ک می خواستند)وزارت فرهنگ،دولتی تماس گرفته و از انها کم

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 

ايند . اين افراد در صورت استخدام در وزارتخانه فرهنگ  عالوه بر  توانستند به استخدام وزارتخانه فرهنگ در

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 

ماهه خدمت  18نند تا بتوانند به استخدام وزارت فرهنگ در ايند.البته افرادي می توانستند بعد از طی دوره ک

ماه دوره  14باستخدام وزارت فرهنگ در ايند که ادارات فرهنگ شهرستانها از طرز کار و اخالق انان در 

ان دانش در طول خدمت ارزشيابی می اموزگاري کمال رضايت را داشته باشند . به همين منظور از کار سپاهي

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 

 (179تعيين می شد. )وزارت فرهنگ،

 د و بررسی طرح سپاه دانشنق

اغاز گرديد دو هزار و چهارصد و نود و  1341اولين سال طرح سپاهيان دانش از دهم ارديبهشت       

( نفر سپاهی دانش در قرا و قصبات کشور که تا ان روز از داشتن اموزگار و دبستان محروم بودند 2497هفت)

ان اقدام و در بسياري از دهات در تکايا حسينيه ها و شروع به جمع اوري نوباوگان روستايی و تاسيس دبست

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 

ی نشستند ولی کم کم با کمک اهالی ميز و نيمکت تهيه و اطاقهايی براي کالس درس ساخته شد)وزارت زيلو م

فارغ از اهداف سياسی و فرهنگی که سياستگذاران عصر پهلوي از پروژه سپاه دانش دنبال می   (110فرهنگ،

طق دور افتاده قبل از کردند اين طرح يکی از شيوه هاي تامين و تدارک معلمان در مناطق روستايی و منا

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 

ناطق دور افتاده و روستايی براي آموزش به  فرزندان روستايی اين طرح ميتوانستند نيروهاي داوطلب را به م

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 

اما با وجود همه کاستی ها و محدوديتهايی که اين طرح به همراه داشت تا حدودي توانست موجب مواجه بود.

افزايش مدارس و معلمان در مناطق روستايی شده و گسترش سواد عمومی را در ميان روستاييان گسترش 

اجراي طرح دهد .در گزارشی که از دهمين سالگرد سپاهيان دانش ارائه می شود بيان شده است که پس از 

نفر سپاهی  202444نفر اموزگار عادي و  30889نفر به  16953سپاه دانش  تعداد کل اموزگاران روستايی از 

بزرگسال  554771نفر دانش اموز و  1071092دانش دختر و پسر افزايش يافته است.طی امار ده سال گذشته 

د که طرح سپاه دانش به عنوان يکی از مواد کالسهاي سپاه دانش را گذرانيده اند.و در نهايت اذعان می دار
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انقالب سفيد در گسترش سواد آموزي و آموزش و پرورش در روستاها بيش از هر طرح ديگري مقرون به صرفه 

 (320و312بوده و ارزانتر است .)ابراهيمی،

 طرح معلم وظیفه)سرباز معلم(

دي در قالب نهضت سواد آموزي و سرباز معلم ( طرح مبارزه با بی سوا1357پس از پيروزي انقالب اسالمی)    

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 

قانونی در مجلس شوراي اسالمی با  1369(  بر اين اساس در سال 160:1373، مورد توجه قرار گرفت)صافی

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 

به  1374-1373پشتيبانی توانست ده هزار نفر از مشوالن وظيفه را به عنوان سرباز معلم در سال تحصيلی 

اسالمی(برخی از نکات مهم  مجلس شوراي 1373خدمت بگيرد )آيين نامه اجرايی قانون معلم وظيفه مصوب 

( وظيفه عبارت بود از  اينکه وزارت دفاع و پشتيابنی نيروهاي مسلح جمهوري اسالمی 1369اين قانون معلمان)

همه ساله تعدادي از مشمولين وظيفه را که داراي مدرک ديپلم و باالتر از ان می باشند پس از انجام دوره 

ه ضرورت به منظور خدمت در وزارتخانه هاي آموزش و پرورش آموزش نظامی براي انجام بقيه خدمت دور

،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 

عالوه بر طی دوره آموزش نظامی موظف به گذراندن دوره آموزش مهارتهاي حرفه اي  دهد..مشموالن وظبفه

طبق برنامه اي که هر يک از وزارتخانه ها و نهضت سواد اموزي تدوين و اعالم می کنند هستند.پس از پايان 

اورند با آموزش نظامی و مهارتهاي حرفه اي مشموالن ديپلمه اي که در ازمايشهاي نهايی موفقيت به دست 

ماهه، افراد مذکور از نظر انضباطی و کيفري تابع  24درجه گروهبان سومی نائل خواهند شد . در مدت خدمت 

قوانين و مقررات نيروهاي مسلح بوده و از لحاظ آموزشی و بهداشتی و درمانی تابع مقررات وزارتخانه آموزش 
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شموالن اين قانون در خدمت ضروري حقوق و و پرورش و بهداشت و درمان و نهضت سواد آموزي هستند.به م

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 

 (1369سلح است)مجلس شوراي اسالمی،عهده وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهاي م

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 

را از طريق طرح سرباز معلم تامين ميکند.معاونت توسعه مديريت و  خود بخشی از نيروهاي آموزشی خود

( اعالم داشته است 1397پشتيبانی وزارت خانه آموزش و پرورش در اخرين بخشنامه طرح سرباز  معلم)

ماه نظام وظيفه خود را در قالب طرح سرباز معلم در آموزش و  24مشمولين نظام وظيفه اي که تمايل دارند 

رنند ميتواند درخواست خود را به مناطق ارائه دهند. در بخشنامه اخير شرايط سرباز معلمی به طور پرورش بگذا

نداشتن -2حداقل ليسانس )مرتبط با علوم تربيتی،مشاوره و روان شناسی(،-1خالصه اين چنين بيان شده است 

به حضوري و تحقيقات عضويت در بسيج  .افراد مشمول بخشنامه پس از مراحل گزينش، مصاح-3سو پيشينه 

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 

آموزش و پرورش موثر هستند. افرادي که و نوع فعاليت در بسيج در کسب امتيازات الزم جهت خدمت در 

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 

می شوند و حدود يک ماه  ديگر نيز به فراگيري شيوه هاي تدريس، مديريت  سپاه به آموزش و پرورش معرفی

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 

وم و کمتر توسعه يافته اعزام می شوند ..در اين مدت از حقوق سرباز معلمی نيز برخوردار خواهند بود که محر

توسط نيروهاي نظامی پرداخت می شود.به منظور نظارت بر کار سرباز معلمان از سوي آموزش و پرورش 
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ند انتخاب شده تا هر دو شهرستانها راهبران آموزشی که از معلمان رسمی و با سابقه آموزش و پرورش هست

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(

يکی از شيوه هايی است که  وزارتخانه آموزش و پرورش هر ساله  همانطور که بيان شد طرح سرباز معلم    

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 

آموزش و پرورش برخی از شهرستانها ميتوانند با بکار گيري اين نيروها مانع تعطيلی برخی از افتاده است.

مدارس در مناطقی شوند که از دانش اموزان کمی برخوردارند و نيروي موظف آموزشی براي اداره انها ندارند.از 

تامين کادر آموزشی مورد ديگر مزيتهاي اين طرح اين است که آموزش و پرورش هر شهرستان می تواند براي 

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 

مشکالتی چون کمی دستمزد ،دوري و سختی راه و در برخی  سياستگذاران تربيتی قرار گيرد. معلمان وظيفه از

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 

مان باعث شده که انگيزه و تعهد انها به آموزش و پرورش نيز بسيار کاهش يابد اين نيروها استخدام سرباز معل

چون اميدي به استخدام در آموزش و پرورش ندارند مسلما  انگيزه و عالقه  و تعهد الزم براي آموزش و تربيت 

صصی اين نيروها براي نخواهند داشت. مهمترين نقد ديگري که بر اين طرح وارد است عدم آموزش کافی و تخ

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 

رس، روشهاي تدريس و سنجش ارزشيابی را دوره هاي آموزش تخصصی و مهارتی همچون مديريت کالس د

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 

در کالس درس وجود داشته باشد . و در نهايت نبايستی فراموش کرد که اين طرح   مدارس بر عملکرد انان

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

هيان دانش که در دوران پهلوي طراحی و اجرا شد دارد طرح سرباز معلم يا معلم وظيفه با طرح سپا    

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 

و محروم داشت به کار گرفته شد.در هر دو الگو ،وزارتخانه آموزش و پرورش با همکاري و  از مناطق دور افتاده

هماهنگی سازمانهاي نظامی از مشموالن نظام وظيفه دعوت ميکرد که خدمت وظيفه خود را به عنوان معلم 

دو الگو  در مناطقی که آموزش و پرورش معين ميکند بگذرانند.هزينه هاي آموزش نظامی و تربيتی در هر

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 

ماه ان در محلی بود که  14پادگان بود و ماه ان در  4ماه خدمت بودند که  18سپاه دانش مشمولين موظف به 

ماه خدمت هستند  24وزارتخانه آموزش و پرورش تعيين ميکرد.اما در طرح سرباز معلم  مشمولين موظف به 

ماه ان خدمت در مناطقی بود که آموزش و پرورش تعيين ميکرد.در الگوي سپاه  21که سه ماه ان آموزشی و 

امی و هم  آموزشهاي فرهنگی را در پادگانها می گذراندند.اما در طرح دانش آموزش مشمولين هم  آموزش نظ

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 

رتی که آموزش و پرورش محل خدمت از او رضايت داشت ميتوانستند با گذراندن کالسهاي تکميلی به در صو

استخدام وزارت آموزش و پرروش در ايند ولی در طرح سرباز معلم با وجود عملکرد مناسب، آموزش و پرورش 
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و تعهد انها در امر آموزش هيچگونه تعهدي به استخدام اين نيروها ندارد و اين امر موجب کاهش انگيزه عالقه 

 و خدمت به نظام آموزش و پرورش می شود.
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 چکيده

ران ت دارالمعلمين در اياين مقاله توصيقی روايی از نحوه تشکيل و  فعالي    

عاليت در ايران برپا شد اما پژوهشهاي اندکی به ف 1297است.دارالمعلمين در سال 

روايتی  تربيتی پرداخته اند.اين مقاله با بررسی اسناد تاريخی،–اين نهاد آموزشی 

گونگی چتحليلی از نحوه  فعاليت دارالمعلمين ارائه می دهد.در اين مقاله -توصيفی

رکز رالمعلمين،شيوه پذيرش دانشجو،ساختار اداري،و برنامه درسی اين متشکيل دا

لمين توصيف و روايت می شود.اين توصيف تاريخی از نحوه تشکيل و فعاليت دارالمع

تربيتی  ميتواند درکی تاريخی از اولين مدل رسمی تربيت معلم در اختيار کارگزاران

 قرار دهد. 

 آموزشی-رسی،شيوه پذيرش،ساختار اداريکلمات کليدي:دارالمعلمين،برنامه د
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 بیان مساله

به عنوان اولين مرکز رسمی تربيت  "دارالمعلمين"مساله اصلی اين مقاله بررسی نحوه تشکيل و  فعاليت     

( سومين نهاد 1278)351(و مدرسه سياسی1230)350( بعد از دارالفنون1297معلم در ايران است.دارالمعلمين)

تاريخ معاصر ايران به شمار می ايد. اما متاسفانه اين نهاد تربيتی کمتر مورد توجه پژوهشگران اموزشی مهم در 

تربيتی قرار گرفته است.پژوهشها کتابها و مقاالت متعددي درباره دراالفنون و مدرسه سياسی به نگارش در امده 

شتان دست نيز نمی رسند.بيش از صد اند اما پژوهشهايی که درباره دارالمعلمين نگاشته شده اند به تعداد انگ

سال از تاسيس دارالمعلمين در ايران ميگذرد و با وجود  تاثيرات تربيتی  اجتماعی مهمی که در نظام تربيتی 

و بخصو  پژوهشگران تربيتی  کمتر از اين نهاد تربيتی سخن  "اجتماع علمی"و اموزشی ايرانيان داشته است 

علمين اولين مرکزي بود که به اشاعه دانشهايی چون روان شناسی و علوم تربيتی گفته و مطلبی نوشته اند.دارالم

پرداخت و نيروهايی بر اساس اين دانشها تربيت کرد. موسسان،معلمان و فارغ التحصيالن اين مدرسه نقش مهم 

اين پرسش  و اساسی در تحوالت آموزشی و تربيتی و حتی سياسی ايفا کرده اند.بر اين اساس ، مقاله حاضر به

پاسخ می دهد که دارالمعلمين چگونه در ايران تاسيس شد و فعاليتهاي آموزشی،تربيتی و اداري اين مرکز 

به اسناد تاريخی، چگونگی تشکيل و  "رويکرد پديدارشناسانه"چگونه بود ؟ اين مقاله تالش می کند با يک 

ر ايران را توصيف و روايت کند.اين روايت و فعاليت دارالمعلمين به عنوان اولين نهاد تخصصی تربيت معلم د

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.

 ینتشکیل دارالمعلم

                                                            
  دارالفنون توسط امير کبير براي تربيت نوکرانی قابل براي امور ديوانی دستگاه قجري تاسيس شد.)آدميت،1378(350
 مدرسه سياسی توسط ميرزا حسن خان مشير الملک براي تربيت کارگزارانی عالم براي وزارت امور خارجی سلطنت قاجار  برپا 351

(1383شد.)پهلوان،  
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لم  در اين تا پيش از مشروطيت نهاد مشخصی براي تربيت معلم در ايران وجود نداشت. تهيه و تامين مع   

ن دارالفنون مديران و موسسان مدارس از فارغ التحصيال -1ش( به سه شيوه انجام می شد 1285تا 1275دوران)

افراد آشنا به علوم  اعزامی به اروپا و نيز و مدرسه سياسی و ديگر مدارس عاليه دولتی ان زمان و نيز دانشجويان

لومات و مکتبدارانی که با تکميل مع -2و فنون جديد دعوت می کردند تا در مدارس به تدريس بپردازند 

حصيالن مدارس فارغ الت -3فراگيري دانشهاي جديد می توانستند به عنوان معلم در مدارس به تدريس بپردازند 

همان  و گرفتن تصديق نامه ششم ابتدايی يا متوسطه کامل می توانستند درکه پس از فراغت از تحصيل 

ون اساسی (و تصويب قان1285( با وقوع مشروطيت)1361،دولت ابادي1383مدارس به معلمی بپردازند.)درانی،

سانی کقانون اساسی فرهنگ  10( تربيت معلم تحت نظارت دولت قرار گرفت و بر اساس ماده 1290فرهنگ)

رف دريافت می تند به عنوان معلم در مدارس به آموزش بپردازند که تصديق نامه معلمی از وزارت معاميتوانس

 (1290داشتند)قانون اساسی فرهنگ،

تهيه و تربيت معلم به دولت واگذار شد اما  با وقوع برخی حوادث  "(1290قانون اساسی فرهنگ)"اگر چه در    

نشد.شورشهاي داخلی و پراکندگی نيروهاي اجتماعی سياسی ، نبود اين اقدام ممکن 1297تا 1290در سالهاي 

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 

سالهاي هرج و مرج اجتماعی و سياسی در ايران بود  1297تا1290سالهاي "س و تربيت و معلم بپردازد.مدار

( با سرکوب شورشهاي 178:1375)يغمايی،"نيز آشفته و بی ثبات بود. "وضعيت معارف"و متاثر از اين شرايط

( اداره مملکت 1297دوله)داخلی و اتمام جنگ جهانی اول و بر قراري ثبات نسبی کوتاه مدت، دولت وثوق ال

در دولت وثوق الدوله، نصيرالدوله بدر به وزارت معارف انتخاب شد.در اين دوره به دليل ثبات »را بر عهده گرفت.

نسبی سياسی و توجه دولت به وضعيت معارف، تعداد سی باب دبستان مجانی دو تا چهار کالسه ، ده باب 

و چندين مدرسه ابتدايی در شهرستانها داير  352و کالسه در تهرانمدرسه دخترانه و نه باب دبيرستان يک يا د

در گسترش کمی مدارس با  "وزارت نصيرالدوله بدر"(. اما يکی از مسائل مهمی که 180:1375يغمايی،  «)شد

براي مدارس بود.شيوه هاي تامين و تدارک معلم در دوره هاي گذشته مورد انتقاد "کمبود معلم "ان مواجه بود 

می  مهمترين نقدي که بر تربيت معلم در دوره هاي پيشين وارد ي از اصالح گران تربيتی قرار گرفته بود.عده ا

و معلمين انها حتی آنان  دندمدارس جديده همه از اصول تعليم و تربيت علمی بی بهره بو» شود اين بود که 

موازين علمی چندان چيزي نمی  بر طبق "اصول تعليم و تربيت"که در دارالفنون درس خوانده بودند  از 

معلمان مدارس يا از فارغ التحصيالن  دارالفنون و ديگر مدارس جديد ( »397:1354محبوبی اردکانی،«)دانستند

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، 352

ه سعادت،  رودکی،سنایی،منوچهری،صفوی،ناصر خسرو،دانش،ثریا،حسینیه،فرخی،اقبال،دقیقی،انتصاریه،توفیق،فرهنگ،ترقی،و عالمه و بعالو

(59مدرسه دبستان دخترانه که با اعداد مشخص شده اند.و نه باب دبیرستان پسرانه که انها نیز با عدد مشخص شده اند)یغمایی ، 10  
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يران برگشته بودند و داوطلب شغل معلمی بودند انتخاب می شدند نه معلمان در فرنگ به اتمام رسانيده و به ا

و نه مديران مدارس هيچ يک براي شغل معلمی تربيت نشده بودند و هرکدام با ذوق و سليقه خود برنامه هايی 

سمی ( شايد براي اولين بار به طور ر6:1355مشايخی،«)براي مدرسه و اتاق درس خود تنظيم و اجرا ميکردند

قمري گزارشی از وضعيت معارف و تعليمات عمومی ارائه  1329مفتش وزارت معارف منصورالسلطنه در سال 

در مدارس اشاره می کند او در  "معلم  ماهر و متخصص"می کند و در اين گزارش براي اولين بار  بر کمبود 

بنابراين "نياز است معلم ماهر است مدارس معلم عالم دارد ولی انچه که مورد"اين گزارش اعالم می دارد که 

و تربيت معلمانی متخصص  "مهارت معلمی"تاکيد ميکند که يکی از وظايف اساسی وزارت معارف بايد آموزش 

 ق(1329باشد.)راپورت منصورالسلطنه، 

ش  1290مجلس شوراي ملی در سال  "تربيت معلمانی ماهر و متخصص"در پی اين گزارش و به منظور         

نفر از فارغ التحصيالن دارالفنون به  30(،قانونی را براي اعزام 1290مان با تصويب قانون اساسی فرهنگ)همز

 30نفر از  15منظور فرا گيري علوم و فنون جديد به اروپا تصويب می کند.در اين قانون مقرر می شود که 

به تحصيل  "رشته معلمی"در  دانشجويی که براي تحصيالت علوم جديده به اروپا اعزام می شوند بايستی

نفر از افراد عالقه مند به شغل معلمی از طريق امتحان برگزيده شده و براي فراگيري  15بپردازند.بدين منظور 

نفر به فرانسه پيامد مهمی را در نظام تربيتی کشور  15اعزام اين »به فرانسه اعزام می شوند. "فن معلمی"

علوم تربيتی در ايران به شمار می آيند. بعد از بازگشت از  فرانسه اين  نفر از اولين متخصصان 15داشت.اين 

( تجربه تحصيل در 365:1354محبوبی اردکانی،«)افراد نقش مهمی در سيستم آموزشی ايران ايفا  کردند

ويان فرانسه و آشنايی با نظريه پردازان تربيتی اروپا و نيز شيوه و سبک تربيتی دانشسراهاي تربيت معلم ،دانشج

ايرانی را سخت تحت تاثير خود قرار داد بطوري که نظام آموزشی و تربيتی فرانسه الگو و نقشه راهی براي 

( از جمله افرادي که به منظور 1366جوانانی می شود که براي فن معلمی به ان کشور سفر کرده بودند.)سياسی،

عبارت بودند از: عيسی صديق،علی اکبر  اموزش فن معلم و فراگيري علوم تربيتی به فرانسه اعزام شدند 

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 

 پرداختند.  "علوم تربيتی جديد"و در مجله تعليم و تربيت به انتشار  "فن معلمی"دارالمعلمين به آموزش 

 1294در سال  ندبراي تحصيل در رشته معلمی به فرانسه اعزام شده بود 1290دانشجويانی که در سال »    

 به دليل وقوع جنگ جهانی اول به ايران بازگشتند اين عده به دولت هاي وقت پيشنهاد کردند که دارالمعلمينی

( 1375براي تربيت معلم ماهر و آزموده داير سازد. اما به سبب بی ثباتی سياسی اين کار ممکن نشد.)يغمايی،

ثبات »ش در دوره وزارت نصيرالدوله بدر پيشنهاد تاسيس دارالمعلمين به اجرا در آمد. 1297سرانجام در سال 

در دوره وزارت نصيرالدوله بدر، وزارت نسبی سياسی و توسعه کمی مدارس و نيز افزايش شمار دانش اموزان 

ش تاسيس شد و 1297معارف را ناچار به برپايی مرکزي براي تربيت معلمان ساخته بود. دارالمعلمين در سال 
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براي اولين بار تربيت معلم به طور رسمی در يک مرکز آموزشی در دستور کار دولت قرار 

 (369:1354صديق،«)گرفت.

 پذیرش دانشجو

از تاسيس دارالمعلمين، در شوراي عالی معارف اساسنامه اي براي ان نوشته شد.در اين اساسنامه پيش       

هدف از تاسيس دارالمعلمين،شيوه پذيرش دانشجو ،برنامه درسی و ساختار اداري آموزشی به خوبی شرح داده 

س ابتدايی و متوسطه کل شده است.در اين  اساسنامه هدف از تاسيس  دارالمعلمين تربيت معلمانی براي مدار

مقصود از تاسيس دارالمعلمين تهيه دو قسم »کشور ذکر شده است.در ماده اول اين اساسنامه امده است که 

اين مدرسه مجانی و دولتی بوده و شاگردان از پرداخت شهريه معاف « معلم براي مدارس تهران و واليات است.

 عبارت بود از: بودند.شرايط داوطلبان براي شرکت در اين مدرسه

 سال کمتر و از بيست سال بيشتر داشته باشند. 15داوطلبان نبايد از  -1 

 محصلين نبايد داراي امران مسريه نبوده و جديدا تلقيح شده باشد. -2

 داوطلبان دخول در دارالمعلمين بايد تصديق بر حسن اخالق از مدرسه که در انجا تحصيل کرده اند باشند.-3 

رسمی دوره ابتدايی براي داوطلبان معلمی ابتدايی و داشتن معلومات دوره اول متوسطه براي  تصديقنامه -4

 داوطلبان معلمی مدارس متوسطه شرط خواهد بود.

 داوطلبان بايد در امتحان مسابقه دخوليه)کنکور(قبول بشوند. -5

ارف بشناسد بسپارد که پس از هر محصلی بايد تعهد نامه به امضاي خود و ولی خود يا معرفی به وزارت مع -6

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 

و پنج تومان به وزارت معارف بپردازد.)اساسنامه  محصل مخارج مدت تحصيل خود را از قرار سالی بيست

 (1297دارالمعلمين،

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 

وانستند در اين مدارس به تحصيل بپردازند در دارالمعلمين اين محدوديت پذيرش دانشجو وجود نداشت . هر ت

شاگردي که از مدارس جديده فارغ التحصيل شده بود ميتوانست در امتحان ورودي اين مدرسه شرکت کرده 

رس دولتی به عنوان معلم و در صورت قبولی به تحصيل اشتغال ورزد و در اينده اي نزديک در يکی از مدا

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

سال بود.برنامه درسی  3وسطه سال و معلمی در دوره مت 2مدت تحصيل براي معلمی در دوره ابتدايی      

براي معلمين دوره ابتدايی تکميل تحصيالت ابتدايی خاصه زبان فارسی »:محصلين به طور اجمال عبارت بود از

و حسن خط و بعالوه اصول تدريس علمی و عملی و براي معلمين متوسطه فارسی ،عربی، سياق، اصول 

-شيمی-فيزيک-دفترداري-رياضيات-خطحسن -فلسفه -منطق-فقه-تدريس)پداگوژي(علمی و عملی

رسم.و عالوه بر مواد مزبوره -فرانسه –حفظ الصحه  -نقاشی -فالحت–حقوق و ثروت -جغرافی-تاريخ-طبيعيات

کارهاي -هر دو طبقه از داوطلبان بايد عمال مسايل ذيل را بياموزند.تجربيات عملی فيزيک و شيمی و طبيعی

-ژيميناستيک-گج بري ،باغبانی-اهنگري-نجاري-ا و غيرهساختن اشکال هندسی با کاغذ و مقو-يدي

کنفرانسهاي هفتگی گردشهاي اجتماعی در کارخانجات و مدارس و باغها و مزارع و براي جمع اوري 

( داوطلبان عالوه بر دروس نظري بايستی 1297تدريس.)اساسنامه دارالمعلمين ،-کلکسيونهاي نباتات و حشرات

نيز در مدارس  بگذرانند بدين منظور دو کالس ابتدايی چهل نفره ضميمه تربيتی را  -دوره هاي عملی

دارالمعلمين شده بود تا محصلين بتوانند اموخته هاي تربيتی خود را در اين مدرسه زير نظر مدرسين به صورت 

 عملی به اجرا گذارند.

دانشجويان در کنار دانشهاي اما انچه در برنامه درسی دارالمعلمين قابل توجه و تاکيد است اين است که   

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 

د و در بازديدهاي علمی نيز براي درک بهتر مفاهيم و اموخته هاي نظري و اهنگري و گچ بري نيز می آموختن

 شرکت ميکردند.

اما تفاوت اساسی که مدرسه دارالمعلمين را از ديگر مدارس دولتی آن زمان مجزا می ساخت اين بود که در    

دادند.دانشجويان اين مدرسه براي اولين بار اموزشهاي تخصصی چون علوم تربيتی را به شاگردان اموزش می 

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 

ن نهاد تخصصی تربيت معلم از ديگر مدارس و اموزشکده هاي و مهارتها بود که دارالمعلمين را بعنوان اولي

 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     

تصديق "رفتن بعد منوط به قبول شدن در امتحانات سال قبل بود. براي فارغ التحصيل شدن از دارالمعلمين و گ

نيز دانشجويان بايد در امتحان نظري و عملی نهايی قبول می شدند. امتحان نهايی بقرار ذيل  بود  "نامه معلمی

موضوع رساله يکماه قبل از امتحان –نوشتن يک رساله علمی يا ادبی يا اخالقی مشتمل بر اصول تدريس »

کالسهاي ششگانه ابتدايی يا يکی از کالسهاي  اعالم ميشود.يک ساعت تدريس با حضور ممتحنين در يکی از
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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 

دوم ابتدايی و يا دوره اول متوسطه را خواهند سال تحصيل نموده اند حق معلمی دوره 

 (شرط گرفتن صالحيت معلمی از دارالمعلمين موفقيت در امتحان نهايی بود. 1297همان،«)داشت.

فن "عالوه بر کالسهاي درس نظري و عملی ،مدرسان دارالمعلمين به منظور آشنا ساختن شاگردان با     

اصول تعليم و تربيت در دارالمعلمين تشکيل می دادند و شاگردان سمينارهايی با عنوان آشنايی با  "معلمی

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 

در فرانسه و امريکا بود. سخنرانی هاي عيسی صديق در قالب کتابی با عنوان  "رشته معلمی"صيلکردگان از تح

ق به چاپ رسيده و در اختيار شاگردان و معلمان 1336در سال  "نه کنفرانس در اصول تعليمات عملی"

چون کميت و کيفت تدريس .سخنران براياولين بار در اين سمينارها به موضوعاتی 353دارالمعلمين قرار داده شد

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 

رائت و تکلم به زبان فارسی و انوع قرائت و چگونگی حل نظامات مدرسه، چگونگی تنبيه و تشويق،اهميت ق

تمرينات درسی و ديکته گفتن و انشا نوشتن و تصحيح تکاليف و نيز شيوه تدريس جغرافيا پرداخته است.  گرد 

اصول تعليمات عملی تا کنون در ايران تدريس نشده و »اورنده اين کتاب در اخر اين کتاب بيان می دارد که:

ين حاليه با کمال زحمت و مشقت از روي تجربه و ذوق شخصی اقدام به تربيت و تعليم مينمودند اقايان معلم

تا اينکه در اين عصر و اوان حضرت اشرف اقاي نصيرالدوله وزير معارف که پيوسته در بسط علم و نشر معارف 

معلمين و مفتشين افتادند فعاليت و جديت غير قابل تقليدي نشان داده اند به خيال اصالح  مدارس و اموختن 

و نظر به مراتب تحصيالت عميقه پروفسور عيسی خان در فرانسه و انگلستان داشتن يکعهده کنفرانس در اصول 

 ق(159:1336صديق،«)تعليمات عملی را بعهده ايشان واگذار فرمودند.

به عنوان يک حرفه پرداخته  "رموز معلمی"به نظر می رسد اين کتاب از اولين کتابهايی باشد که به آموزش     

صرفا داشتن معلومات و اخالق حسنه براي معلمی کافی نيست »است.سخنران اين سمينارها بيان می دارد که 

صديق در اين سخنرانی ها « بلکه يک معلم بايد به دانش روانشناسی و اصول تعليم و تربيت نيز مجهز  باشد.

وجود يک عده معلمينی که اصول تعليمات عملی را دارا باشند »:الزمه حرفه معلمی را اينگونه بيان می دارد

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 

بوده باشند تا بتوانند از عهده انجام چنين وظيفه بزرگی بر ايند...ولی از طرف ديگر براي يکنفر معلم مرغوب 

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.353
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عليمات عملی سر رشته اين مقصود را مقصود خود که تعليم و تربيت اطفال است نايل شود.تحصيل اصول ت

 (160:1336صديق،ق«)بدست می دهند يعنی بمعلم راههاي مختلفه تعليم و تربيت را مينماياند. 

ش(و مجله تعليم و تربيت 1298از ديگر فعاليتهاي دارالمعلمين انتشار مجالت تربيتی چون اصول تعليمات)    

توسط عده اي از مدرسان دارالمعلمين منتشر  1298در سال ش( بود. در ابتدا مجله اصول تعليمات 1304) 

نظر باينکه ترقی امر تعليمات و مخصوصا توسعه فن شريف تعليم  "شد. در شماره اصلی اين مجله امده است:

و تربيت همواره منظور نظر وزارت معارف بوده است براي انجام اين مقصود مجله اصول تعليم را تاسيس نموده 

افکار معلمين کل مملکت بوده حاصل تجربيات علما و متخصصين را بايشان بياموزد بديهی  است که هادي

است نگارش يک چنين مجله حقا از وظايف دارالمعلمين است و اولياي ان مدرسه بايد مقاالت مفيده و مطالب 

اي وزارت معارف (  محتواي اين مجله بيشتر دستوالعمله1298)شماره اول سال "جامعه براي ان تهيه نمايند

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.

ش منتشر 1304در ادامه فارغ التحصيالن رشته معلمی در فرانسه نيز مجله تعليم و تربيت را در سال      

ساختند. در شماره سوم اين مجله امده است که:مجله تعليم و تربيت که اينک از نظر خوانندگان عظام ميگذرد 

ا  دارد.تاسيس مدارس مجموعه ايست که بماحث تربيت و تعليم اموري که باين رشته مربوط است اختص

جديده افزايش دائمی عده معلمين و لزوم نشر اطالعات مفيده و توجه بمسائل فنی همه اسباب و عللی بودند 

شمسی مجله تعليم و تربيت  1304که وجود چنين نشريه اي را الزام ميکرد بنابراين وزارت معارف از اغاز سال 

(در اين 1304،سال 3می نمايد ) مجله تعليم و تربيت ،شماره را در تحت نظر و سرپرستی اداره تفتيش تاسيس

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 

يره و  نيز مقاالتی از نظريه پردازان تربيتی چون اروپايی چون کانت، امال،جغرافيا،تاريخ،رياضی و غ

پستالوزي،روسو، و نظريه پردازان ايرانی و اسالمی چون محمد غزالی ،خواجه نصير طوسی، ابن خلدون از سوي 

وزارت متخصصان فن تربيت به تاليف در امدند تا معلمان را با  نظريات تربيتی و رموز فن معلمی اشنا سازند. 

معارف ان زمان  مديران مدارس را موظف ساخته بود که اين مجالت را خريداري و در اختيار معلمان قرار 

شمسی ادامه داشت و نقش مهمی را در انتشار علوم تربيتی جديد و دانش  1317دهند.انتشار اين مجله تا سال 

 روان شناسی در ميان معلمان و کارگزاران تربيتی داشت.

 آموزشی-داریساختار ا

از نظر ساختار اداري دارالمعلمين داراي يک مدير يک ناظم و يک دفتر دار بود.شرط مديريت داشتن حداقل    

سال سن و  30سال سن و تصديق نامه عاليه يا متوسطه يا تاليفات مهمه است.شرط ناظم داشتن حداقل  35
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دارس ابتدايی است .حسن اخالق مدير و ناظم معلومات دوره اول متوسطه و يا حداقل چهار سال تدريس در م

سال و داشتن معلومات دفتر داري است  25اولين شرط مديريت و ناظم است.شرايط دفترداري نيز حداقل 

سال در مدارس  5سال سن و تصديق نامه عاليه يا متوسطه باشند يا حداقل  25.معلمين مدرسه بايد حداقل 

نفر  12.در سال اول تشکيل دارالمعلمين حداکثر معلمين اين مدرسه عاليه يا متوسطه تدريس کرده باشند

بود.جمع کل هزينه هاي اين مدرسه  شامل حقوق معلمين و مدير و ناظم و دفتر دار و مستخدمين و هزينه 

تومان است که بر عهده وزارت معارف است.)اساسنامه 1000هاي اداري و خدماتی،در سال اول 

 (1297دارالمعلمين،

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 

رات بود مرات جزو مسئول روزنامه تربيت و از فارغ التحصيالن مدرسه سياسی بود و ناظم مدرسه اسماعيل م

براي فراگيري فن معلمی به فرانسه اعزام شده بود . مدرسان دارالمعلمين  1290نفري بود که در سال  15

در »ترکيبی از معلمان قديمی دارالفنون و مدرسه سياسی و فارغ التحصيالن رشته معلمی از فرانسه بودند  

ال اشتيانی، عبدالعظيم قريب، غالمحسين رهنما ، دارالمعلمين بزرگانی چون ابوالحسن فروغی،، عباس اقب

ابوالقاسم بهرامی، ذالفنون و عباسقلی قريب ،محمد وحيد ، ،سرتيپ عبدالرزاق بغايري، اسمايل مرات ، به 

 (417:1354محبوبی اردکانی،«)تدريس و تربيت معلم مشغول بودند.

دارالمعلمين اعمال کرد. در اين اساسنامه شوراي عالی معارف تغييراتی را در اساسنامه  1302در سال     

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 

نيز آموزش داده  "روس تخصصی اصول تعليم و تربيت براي حرفه معلمید"بر فرا گيري دورس دوره متوسطه ،

منطق و فلسفه قديم و جديد و عرفه "می شود.دوره تخصصی تعليم و تربيت در دارالمعلمين عبارت بود از 

. فارغ التحصيالن دوره عالی می توانستند به عنوان  "النفس)يا روانشناسی(و علم اخالق و اصول تعليم و تربيت

علم در مدارس متوسطه يا دارالمعلمين ابتدايی به تدريس بپردازند.دوره تهيه يک دوره چهار ساله بود و م

شاگردان اين دوره از ميان فارغ التحصيالن دوره شش ساله ابتدايی انتخاب می شدند. در اين دوره شاگردان 

ورتی که مايل به تحصيل در دوره دروس دوره متوسطه  را آموزش می ديدند.فارغ التحصيالن اين دوره در ص

عالی نبودند می توانستند بعد از گذراندن دوره  علمی و عملی اصول تعليم و تربيت به عنوان معلم مدارس 

 (1302ابتدايی مشغول به تدريس شوند.)اساسنامه دارالمعلمين،

دارالمعلمين اعمال می شود. دارالمعلمين تغييراتی نيز در ساختار اداري و نحوه مديريت  1302در اساسنامه   

براي نحوه اداره و مديريت دارالمعلمين،شورايی متشکل از اعضاي هيات علمی و اداري معين می شود که 

است. حدود اختيارات اعضاي دارالمعلمين و  "حافظ منافع و مصالح مدرسه"مسئول کليه امور دارالمعلمين و 

يين می شود. رياست اين شورا با رييس دارالمعلمين است. بخصو  رييس دارالمعلمين از سوي اين شوراي تع
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معلمين)مدرسان( دوره تهيه  -3معلمين)مدرسان( دوره عالی  -2هيات اداري -1اعضاي دارالمعلمين شامل 

است.براي هر يک از اعضا شرايط سنی و اجرايی و آموزشی نيز معين می شود.عالوه بر اين عموم اعضا بايد 

بوده سابقه تقصير اداري و محکوميت جنايی و جزايی نداشته باشند .در اين اساسنامه معروف به حسن خلق 

اختياراتی چون : پيشنهاد معلمين و اعضاي جديد به شوراي مدرسه،رسيدگی به طرز تدريس و اوضاع اخالقی 

ه ناظم سپرده مدرسه،تعيين امور مالی  و اداري به مدير مدرسه داده می شود. وظايف نظم داخلی مدرسه نيز ب

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 

وظيفه دارد هر ساله گزارشی از امتحانات ساليانه نمايندگی از شوراي عالی معارف انتخاب می شود اين بازرس 

 (1302و رسمی، اوضاع مدرسه و امور مالی مدرسه به وزارت معارف ارائه دهد. )اساسنامه دارالمعلمين،

براي مدارس تاکيد می شود. اغلب  "واجد شرايط"ش( دارالمعلمين بر تربيت معلمانی 1302در اساسنامه)   

خالقی معلم تاکيد دارند. در ماده هجدهم اساسنامه  در باره نظم داخلی دارالملعمين اين شرايط بر ويژگی هاي ا

نظم داخلی و روابط معلمين و اعضاي مدرسه با متعلمين » و روابط معلمين و متعلمين اين مرکز آمده است که:

و عزت نفس و شرافت بايد به نحوي باشد که متعلمين را به جرات در درستی و امانت و ديانت و وقار و متانت 

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 

درجه تنبيه نصيحت خصوصی  و اخرين درجه اخراجی قطعی  بياموزد و تنبيهات بدنی بکلی ممنوع و اولين

است در عون هيچگونه فشار و اخالق معفو نخواهد بود و هيچ مالحظه جز شرايط حسن تربيت از اجراي اين 

 (1302اساسنامه دارالمعلمين،«)درجات از تنبيه اخالقی مانع نخواهد شد.

قاطع ابتدايی و رشد شاگردان مدارس متوسطه ، لزوم ش به دليل افزايش فارغ التحصيالن م1307در سال    

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 

وظف شد معلمان مقاطع متوسطه را تامين نمايد. اساسنامه مجزايی نيز براي دارالمعلمين عالی نيز م

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 

ست که در دو سال اول به اموزش داوطلبان مطالبه می شد. دوره تحصيالت در دارالمعلمين عالی سه سال ا

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 

ين)مدرسين( و تصويب وزارت معارف بود. دروس حکمت تدريس و دوره عمليات)عملی( با نظر شوراي معلم
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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 

ردار می شدند .چون در دارالمعلمين عالی براي همه رشته ها مدرسان کافی تدريس در دوره دوم متوسطه برخو

نبود تصميمی اتخاذ شد که مدرسانی از فرانسه براي تدريس در دارالمعلمين عالی به استخدام وزارت معارف 

درصد  35( مقرر شد 1307در ايند همچنين براي تامين مدرسان درالمعلمين مقدماتی و عالی در همين سال)

به تحصيل بپردازند.تا اينکه در سال  "رشته معلمی"از دانشجويانی که براي تحصيل به اروپا اعزام می شوند در 

با تصويب قانون تربيت معلم دارالمعلمين مقدماتی و عالی در قالب دانشسراهاي مقدماتی و عالی به  1312

 ربيت معلم تغييراتی اتفاق افتاد.فعاليتهاي خود ادامه دادند و در اساسنامه و  برنامه هاي درسی ت

 نتیجه گیری

( به عنوان اولين نهاد رسمی تربيت معلم در ايران 1297اين مقاله تالشی براي معرفی دارالمعلمين)    

بود.همانطور که اشاره شد دارالمعلمين سومين مرکز آموزشی مهم بعد از دارالفنون و مدرسه سياسی در ايران 

اين دو نهاد آموزشی مورد توجه پژوهشگران تربيتی قرار گرفته است.با تاسيس و  است ولی بسيار کمتر از

اين گسترش مدارس جديد و لزوم تربيت معلمانی براي اين مدارس، دارالمعلمين توسط وزارت معارف برپا شد.

مين پرداخته مقاله به فرايند تشکيل دارالمعلمين،شيوه پذيرش دانشجو ،برنامه درسی و ساختار اداري دارالمعل

دارالمعلمين اولين مرکز اموزشی بود که به طور رسمی و تخصصی به تربيت معلمانی ماهر و متخصص است.

پرداخت.همه فارغ التحصيالن مدارس ابتدايی و متوسطه ميتوانستند در امتحان ورودي اين مدرسه شرکت 

در مدارس ابتدايی يا متوسطه مشغول کنند و بعد از گذراندن دروس عمومی تخصصی و مهارتی به عنوان معلم 

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 

ارغ التحصيلی از دارالمعلمين شرکت در امتحان نهايی و قبولی صورت قبولی به پايه هاي باالتر بروند. شرط ف

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 

اين علوم بودند.دانشجويان دارالمعلمين پس از طی دوره ها و قبولی در امتحان نهايی از اين مدرسه  به فراگيري

فارغ التحصيل می شدند و پس از فارغ التحصيلی به انان تصديق نامه معلمی اعطا می شد که ميتوانستند در 

از معلمان دارالفنون، مدرسه مدارس دولتی به تدريس و آموزش اشتغال ورزند.معلمان دارالمعلمين ترکيبی 

سياسی و فارغ التحصيالن دانشسراهاي تربيت معلم در فرانسه بودند.دارالمعلمين تحت نظر وزارت معارف و 

اموزشی شامل دو بخش تهيه که به تربيت معلمان ابتدايی می -شوراي عالی معارف قرار داشت و از نظر اداري

ن متوسطه  را برعهده داشت.امور اداري و آموزشی تحت مديريت پرداخت و بخش عالی که وظيفه تربيت معلما

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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دارالفنون و مدرسه سياسی و معلمان فارغ التحصيل از فرانسه بودند.دارالمعلمين عالوه بر فعاليتهاي قديمی 

(پرداخت 1304(و مجله تعليم و تربيت)1298تربيتی و اموزشی به انتشار مجالت تربيتی چون اصول تعليمات)

ايران داشت. فعاليت دارالمعلمين که نقش بسيار مهمی در توليد و انتشار علوم تربيتی و دانش روان شناسی در 

تربيت معلم   1312ادامه داشت تا اينکه با تصويب قانون تربيت معلم در سال  1312با اندکی تغييرات تا سال 

 به شيوه هاي ديگري در دانشسراهاي مقدماتی و عالی تربيت معلم به حيات خود ادامه داد.   

 منابع

 (1297اساسنامه دارالمعلمين)

 (1302دارالمعلمين)اساسنامه 

 (1307اساسنامه درالمعلمين عالی)

 ،تهران انتشارات خوارزمیامیر کبیر و ایران(1378آدميت،فريدون)

 ،تهران:قطرهریشه های تجدد(1382پهلوان چنگيز)

 (تاريخ آموزش و پرورش ايران قبل و بعد از اسالم تهران انتشارات سمت1383درانی کمال)

 ات يحيی،تهران فردوسی،جلد اول(،حي1361دولت ابادي يحيی )

 ق(در باب وضعيت معارف و مدارس جديده.1329راپورت منصورالسلطنه)

 (گزارش يک زندگی،لندن:پاکا پرينت.1366سياسی علی اکبر)

 ق(نه کنفرانس در اصول تعليمات عملی،؟؟1337صديق عيسی)

 (تاريخ فرهنگ ايران،تهران:چاپ زيبا.1354صديق عيسی)

 يادگار عمر، تهران: سازمان سمعی و بصري.(1340صديق عيسی)

 (1312قانون تربيت معلم) 

 (1290قانون اساسی فرهنگ،)

 (1298مجله اصول تعليمات)

 (1317-1305مجله تعليم و تربيت)

 (تاريخ موسسات تمدنی جديد در ايران،تهران: انجمن دانشجويان دانشگاه تهران.1354محبوبی اردکانی، حسين )

 (تاريخ تربيت معلم ،تهران:امير کبير.1355مشايخی محمد)

 .(وزيران علوم ومعارف و فرهنگ ايران،مرکز نشر دانشگاهی:تهران1375يغمايی اقبال)

 

 مشخصات نويسنده مقاله
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 نام و نام خانوادگی:محمود محمدي

 مدرک تحصيلی:دکتري

 رشته تحصيلی:جامعه شناسی

 و اجتماعی دانشگاه فرهنگيان البرزمرتبه علمی:استاديار جامعه شناسی گروه علوم انسانی 

 09124372258شماره تماس:

 محل کار:جاده مالرد نرسيده به پل ارتش پرديس حکيم فردوسی دانشگاه فرهنگيان

 

  نظام تربیت معلم)گزینش،آموزش وتربیت معلم( تطبیقی بررسی

 آمریکا و ژاپن ایران، درکشورهای

 

 3،جالل غریبی 2میریانور،  1جمال مرادپور

 دکترای تخصصی برنامه ریزی درسی ، مدرس دانشگاه فرهنگیان کردستان-1

jmoradpoor@ymail.com 

 دکترای تخصصی روان شناسی ، مدرس دانشگاه فرهنگیان کردستان-2                  

 رس دانشگاه فرهنگیان کردستاندکترای فلسفه تعلیم وتربیت ، مد -3                   

 چکیده

 آموزش گزينش، شییيوه هاي تطبيقی نظام تربيت معلم با تاکيد بر مطالعه و بررسییی حاضییر پژوهش از هدف

 نظر از و بوده هدف کاربردي به توجه با پژوهش. آمريکا می باشییید و ژاپن ايران، درکشیییورهاي وتربيت معلم

 دانش، ابعاد در معلمان انتخاب وگزينش شییيوه هاي پژوهش اين در. می باشیید زمينه اي -ماهيت ، توصییيفی

 تخصصی و عمومی صالحيت هاي براساس معلمان تربيت هاي آموزش و شيوه و گويه 14 با مهارت و نگرش

اطالعات ازروش هاي سیییند کاوي ، مطالعات کتابخانه  گردآوري براي. گرفته اند قرار مطالعه مورد گويه 15 با

سناد ياي وتحليل محتوا شهاي ، مدارک و ا ستجو و تحقيقی گزار سانی پايگاه هاي در ج  در مرتبط اطالع ر

 شده استفاده مطالعه مورد کشورهاي پرورش و آموزش وزارت وسايتهاي يونسکو مانند اينترنت جهانی شبکه

 در( نژاپ و آمريکا) مطالعه مورد درکشییورهاي که داد نشییان تطبيقی مطالعات از حاصییل هاي يافته.  اسییت

mailto:jmoradpoor@ymail.com
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 بعد به درايران که حالی در شییده؛ ويژه اي توجه مهارت و نگرش دانش، بعد سییه به داوطلبان انتخاب فرآيند

شی بعد به و شده توجه حدودي تا انتخاب فرآيند در داوطلبان مهارت و دانش صالً آنان نگر شده توجهی ا  ن

 به دانشیییجومعلمان تربيت و آموزش فرايند در( ژاپن و آمريکا) مطالعه مورد درکشیییورهاي همچنين.  اسیییت

 صالحيت کشورها، اين به نسبت ايران در حاليکه در شده است؛ توجه کامالً تخصصی و عمومی صالحيت هاي

 است . شده واقع توجه مورد کمتر تخصصی و عمومی هاي

 مريکانظام تربيت معلم ، شيوه هاي گزينش وآموزش ونگهداشت معلم ، ايران ،ژاپن ،آکلید واژه ها : 

 

 مقدمه

 براي تقاضا طوري که به ماست، عصر بارز و مشخص وجوه از يکی پرورش و آموزش نظام هاي توسعه و رشد

 نموده تبديل گسترده نهاد يک به را دستگاه اين و افزايش چشمگيريافته گوناگون هاي ومهارت دانش کسب

 دوره نياز مورد معلمان آن در که اسییت سییازمانی جامعه هر پرورش و آموزش هاي مهم بخش از يکی.  اسییت

 آموزشی سازمان هاي چهره اند کرده کسب که مهارتی و با دانش قادرند که شوند می تربيت تحصيلی، هاي

 ژان) کنند مبدل بخش لذت و افزا روح و بالندگی رشد محبت، فضاي به را مدارس فضاي و سازند دگرگون را

 (. 71: 1379 مهرمحمدي، از نقل به پياژه

 مجراي از مگر يافت نخواهد توفيق مردم مشکالت اصالح در اي جامعه هيچ صاحب نظران، از بسياري زعم به

 غنی و بهترين حتی شايسته و ماهر معلمان وجود بدون. دارد قرار معلم تربيت آن رأس که در تربيت، و تعليم

 مراکز در تربيت کيفيت که، اسییت بمطل اين توجه قابل نکته. خواهند ماند اسییتفاده بال آموزشییی مواد ترين

 اوضیییاع معلم تربيت هاي مؤسیییسیییه يا اگرمراکز.  کند می تبيين را مدارس در تربيت کيفيت معلم تربيت

ساعدي صايص داوطلب شخص و کنند فراهم مطلوب معلم تربيت و انتخاب براي م شد الزم واجدخ  خوب و با

 صییورت خواهد اين در کند، کسییب را موفق رورشپ و و آموزش براي ضییروري هاي مهارت يعنی بگيرد؛ ياد

 يک از انسان شخصيت پيچيدگی چند هر. می آورد بار به را موفقی افراد طبعاً که باشد موفق معلمی توانست

 گوناگون ابعاد در را تربيت امر امروز، دنياي در فرهنگی و اقتصیییادي -اجتماعی مختلف وجودنيازهاي و طرف

 تعليم مهم و اصلی عناصر از معلمين اين، وجود با است، ساخته دشوار ري بسيارهن و معنوي مهارتی، ذهنی،

 گردند پرورش و آموزش کيفيت و کميت کاهش يا سبب افزايش توانند می که باشند می کشوري هر تربيت و

 اهداف سیییمت به را جامعه مختلف، وفنون علوم به آنان تعليم و ملت اين فرزندان اسیییتعدادهاي پرورش با و

 عهده پرورش بر و آموزش سازمان که نقش حساسی به توجه با لذا. دهند سوق خود عاليه

 می گردد. محسوب ضروريات از آموزش معلمان و انتخاب دارد،

 و درسییت انتخاب می شییود، آموزشییی نظام اثربخشییی و کارآيی کيفيت، بهبود موجب که اقداماتی از يکی

 فعاليتهاي مجموعه در اقدام ها مهمترين حال عين در و اولين زا يکی که چرا  باشیید؛ می معلمان شییايسییته



 

480 
 

   ، 1385 بروج، و نديمی)می باشد اليق افراد انتخاب سازمان، انسانی هر احتياجات نيروي تأمين به مربوط

سان202 شنا سئوالن و برنامه ريزي ( . کار شی م ستدالل کامالً با آموز  داوطلبان شرايط و ويژگی ها منطقی ا

 اسییتعداد از و دارند بيشییتر صییالحيت و آمادگی که جوانانی اکثر عمل، در اما کنند، می بينی پيش را تدريس

ستند بهره مند بهتري شته ها به ه شاغل و ر شوند جذب ديگري م  ويژگی هاي فردي با گروهی اغلب و می 

صيل براي پايين تر سطح احتماال در شوند داوطلب معلم تربيت مراکز در تح  عمالً  عوامل، اين يجهنت در. می 

 است بديهی. می شود گرفته نظر در آموزش کار در اشتغال براي که هستند آلی ايده مجموعه شرايط آن فاقد

: 1385 معيري،) می آيد پديد سستی نوعی کار آغاز و پايه از معلم تربيت و انتخاب امر در صورت اين در که

10 . ) 

شن ست رو شهاي که ا شی ادرک تأمين به مربوط تال سد پايان به انتخاب مرحله با آموز  افراد بی گمان. نمی ر

صر که بهترين هرچند منتخب ضی گروه عنا شند، متقا سته معلم هنوز با ستند آزموده کار و شاي  از بايد و ني
 بنابراين. شییوند آماده مدرسییه در مسییؤوليت قبول براي تخصییصییی سییودبخش و تربيتی دوره گذراندن طريق

 شییدن آماده. می شییود مطرح« آماده سییازي  و تربيت» تحت عنوان   انسییانی نيروي ينتأم مرحله دومين

 به ديگر سويی داردواز بستگی مفيد و معتبر درسی برنامه هاي وجود به سو يک از آموزشی خدمت داوطلبان

خاب انت کار به اشیییتغال در الزم ويژگی هاي طريق اين از تا می باشییید مطلوب جهت در برنامه هايی اجراي

 و ذهنی خالقيت هاي سییتيز شییاهد که دورانی ( . بنابراين، 112:  1385شییدگان را فراهم آورد ) معيري ، 

 تربيت و جذب شییناسییايی، جهت در را خود همت و عزم همه جهانی قدرت هاي و اسییت برتر فناوري هاي

 و هوشمند فهيم، هايبرجسته ترين شخصيت  از منظور اين براي و کنند می صرف خالق نوجوانان و کودکان

 و داشیییت بيشیییتري توجه معلمان تربيت و انتخاب به بايد گيرند، می بهره مربيگري و معلمی امر در خالق

 برد. کار به معلمان انتخاب رابراي شيوه بهترين

 اصییلی مخاطبان که جوان نسییل خصییوصییاً ايران مردم. اسییت جانبه همه و عميق تحولی شییاهد ايرانی جامعه

 و آموزش وجود اصالحات تحقق براي و مؤثرند و اساسی اصالحات خواهان باشد، می وپرورش آموزش وزارت

 و کنند تضییمين جامعه براي را ها دانش و ها بينش بتوانند که اسییت کارآمدضییروري معلمان با قوي پرورش

 است گير پی و درازمدت کوششی مستلزم آنها وبهسازي معلمان سازي آماده اما. نمايند ادا را علم نشر رسالت

 را وسيعی کوشش امر اين. برآورده سازد شود می مطرح معلمان مورد در امروز که اي پيچيده خواست هاي تا

 لزوماً( ونگرش مهارت دانش،) معلمان در ها ظرفيت مجموعه ايجاد. کند می ايجاب معلم آموزش زمينه در

 حاضیییر حال در.  دارد بر در را ا خ وظايف انجام براي الزم مهارتهاي کسیییب جهت پرورشیییی بعد يک

 و انتخاب در باالخص مهم امر اين به جانبه همه و دقيق توجه عدم و معلم تربيت نظام در وجودکاسیتی هايی

 صاحب نظران و انديشمندان پيشرفته، ممالک معلم تربيت نظام با مقايسه در ابتدايی کشورمان معلمان تربيت

س الزم و کرده نگران را حيطه اين صميما صلی گيرندگان ت ت  مالک هاي و شاخص ها تربيت و تعليم نهاد ا

 برآن سعی حاضر پژوهش لذا. دهند قرار مدنظر معلمين استخدام و نگهداري تربيت، انتخاب، براي را معتبري

سی با دارد شيوه هاي برر شورهاي در آنان تربيت و آموزش گزينش، تطبيقی   زمينه ايران، با امريکا و ژاپن ک

 سازوکارهاي ايجاد فرهنگيان، دانشگاه توسعه و معلم تربيت ملّی نظام استقرار ازطريق تا سازد فراهم را یهاي
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ستعدادهاي حفظ و جذب براي الزم سی برنامه در انعطاف تر،ايجاد بر ا  مورد در برنامه ريزي و معلم تربيت در

 مؤثر گامی طريق اين از و گرديده ممعل حوزه تربيت در تحول موجب دانشیییجومعلمان، کارورزي و کارآموزي

 شود. برداشته کشور پرورش و آموزش اهداف پيشبرد در

  پژوهش پیشینه و نظری مبانی

سعه سازي و تو صالحات و تحول زا باز شه اي ا ستفاده نيازمند نهادي هر در ري ست آنانی تجارب از ا  با که ا

 صرف 

تربيت » ميان بی شییک چون  اين در. آورده اند دسییت به را تجارب اين فراوان سییرمايه گذاري هاي و زمان 

شتر دارد؛ کار و سر جامعه با تمام جنبه هاي حيات يک« معلم   تجارب از بهره گيري نيازمند نهادي هر از بي

کرده  اتخاذ را اقداماتی و تدابير چه گذشته در خويش رفع معضالت براي ديگر ممالک دريابد تا است، ديگران

 حرفه يک صییورت به ممالک آن در شییغل معلمی که آمريکا و ژاپن چون کشییورهايی تجارب به باالخص. اند

 عوامل جمله از معلمان آن کارايی و اسییت مانده باقی اجتماعی موقعيت و شییأن نظر از جاذب و احترام قابل

 ويژگی لذا .است کرده معرفی دنيا در زمينه ها بسياري در پيشرو جوامع عنوان به را ممالک اين که مؤثريست

شد که ممالکی عنوان به معلم تربيت و گزينش بعد دو در آمريکا و ژاپن معلم تربيت نظام هاي  خود ترقی و ر

 پرصالحيت و کارآمد معلمان مديون نظايرآن و فرهنگی و سياسی اجتماعی، اقتصادي، هاي درتمامی جنبه را

شورها اين اندوخته هاي و تجارب از که اين هدف با می گردد؛ ارائه می دانند، خود ساختن در ک  نظام جهت 

 شناخت جهت به بلکه تفکر، بدون تقليد به منظور نه ها ويژگی اين. شود گرفته بهره «  معلم تربيت» نوين 

 مدنظر با تا می گردد نائل آمده اند ارائه نيز چشیییمگيري موفقيت هاي به و کرده اند طی ديگران که راههايی

 رفع و موفقيت آميز عنوان تدابير به کشیییورمان معلم تربيت ويژگيهاي با آن تطبيق و تجارب اين دادن قرار

  گيرد. قرار استفاده مورد آينده در تنگناها، و کاستی ها

  ژاپن پرورش و آموزش بر گذرا نگاهی -2-1

 دسییت در را ژاپن امور اداره سییال 250 حدود در که را فئودالها ، حکومت«ميجی  »ميالدي  1896 سییال در

 و گماشییت همت ژاپن ملت پرورش و آموزش به او. آورد پديد مقتدر و مرکزي حکومتی و برانداخت داشییتند،

 خسییارت جهانی جنگ هاي که جا آن از. قرارداد توجه مورد را آموزش حرفه اي و عمومی تعليمات موضییوع

سيار ستقالل بود، ساخته وارد ژاپن بر را سنگينی ب شورهاي لحمايهتحت ا و رفت ازميان آن ا  جنگ پيروز ک

ستقالل از پس سرانجام.  قرارگرفت دوم جهانی ساالري ، 1952 سال در ژاپن ا شور در مردم   گرفت، جان ک

سازي فرآيند سی، )يافت افزايش سال نه به شش از همگانی آموزش و شد آغاز ژاپن در مدرن  (  1382الما

 از جديدي الگوي 1949 و 1948 سیییالهاي در ترتيب به پرورش و آموزش شیییوراهاي قانون تصیییويب از پس

 محلی شوراهاي اعضاي می توانستند نواحی مردم قوانين اين طبق بر. گرديد معمول ژاپن در مديريت آموزش

 خود منطقه ي پرورش و آموزش امور اداره در شییوراها اين اعضییاي و کنند رأسییاً انتخاب را پرورش و آموزش

 آموزشی کارکنان و معلمان انتصاب آموزشی، برنامه هاي بودجه مدارس، يينتع.  کردند می ايفا را مهمی نقش
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 الگوي اين. بود پرورش و آموزش محلی عهده شیییوراهاي به يی ابتدا ي دوره مدارس در تعليمات بر نظارت و

 گذشت از پس شد، معمول درژاپن آمريکايی ها نظر اعمال و توصيه با و جهانی دوم جنگ از بعد که مديريت

 ملی، سطح سه در ژاپن پرورش و آموزش امور اداره امروزه.  گرفت قرار چند تغييراتی دستخوش سال ندينچ

 اداره مسییؤليت مرکزي، دسییتگاه حکم فرهنگ در و علوم آموزش، وزارت و اسییت متمرکز شییهري و ايالتی

 کشیییور فته به يکتوسیییعه يا کشیییور يک از گذر حال در ژاپن اکنون. دارد عهده بر را پرورش و امورآموزش

 به ايالت ها از يک هر پرورش و آموزش اداره که دارد ايالت 47 می باشیید  . ژاپن آموزشییی زمينه در پيشییگام

شکل هيأتی عهده ي ضو پنج از مت ست ع  مجلس و می کند انتخاب سال چهار مدت براي را فرماندارآنها که ا

 سییال در پرورش و آموزش نوين نظام اسییتقرار از پس(.  33 : 1381 )آقازاده،. کند تأييد را آن بايد نيز ايالتی

 دنبال خويش نظام پيشیییرفت براي را برنامه هايی تمام جديت با همواره کشیییور اين ژاپن، در ميالدي 1873

ها اين از يکی. اسیییت کرده مه  نا ته اذعان طبق که بر مه ريزان پيوسییی نا خاذ بوده؛ اولويت برخوردار از بر  ات

   معلمان کيفيت کاري ارتقاي براي سياست هايی گذاشتن اجرا به و سنجيده معيارهايی

 توکيو دانشسراي تأسيس با سال همان از منظم و سازمان يافته صورت به معلم تربيت سبب بوده است ، بدين

صراً اياالت، از يک هر در ازآن نيز واحدهايی و شد آغاز سراهاي. پرداختند ابتدايی معلم تربيت به منح ش  دان

سئوليت شده ايجاد مناطق برخی در هم که عالی ستان اول دوره دبير تربيت بودم ضع اين. پذيرفتند را دبير  و

 تحوالتی زمينه ها، سییاير در اسییاسییی دگرگونی هاي با همگام جهانی دوم جنگ از بعد اينکه تا داشییت ادامه

 نوبه به نيز « اي آموزشیییه فرصییت برابري» که آرمان  باالخص گرديد، ايجاد پرورش و آموزش در نيز عظيم

 متمرکز دانشییگاهها و عالی مدارس در معلم تربيت که بود آن دگرگونی ها اين جمله از. بود شییده مطرح خود

 با ميالدي 1949 سال در نيز کار اين قانونی پشتوانه يافت، افزايش سال چهار به نيز آموزش دوره طول و شد

 اجراي به موظف دانشگاهها و عالی مدارس و آمد فراهم« موزشی اعطاي گواهينامه کارکنان آ» قانون  تصويب

 از ژاپن معلم تربيت نظام گفت ( . می توان 127:  1384شییدند ) درکی ،  معلم تربيت چهارسییاله هاي برنامه

ساس بر. 1: است برخوردار خصيصه سه  معلمين تربيت. 2 شده است؛ گذاري پايه معلمی گواهينامه اعطاي ا

 نقل به نفيسییی،)اسییت آزاد و باز معلم تربيت نظام. 3 می گيرد؛ صییورت عالی مدارس و گاههادانشیی در فقط

سلم آنچه(. 1384 ازدرکی، ست م شور ا ست دريافته نيک ژاپن ک  مدارس در آموزش شکست يا موفقيت که ا

 که تاسیی معلمان کاري کيفيت اين و دارد بسییتگی کشییور آن معلمان توانمندي و به کارآيی چيز هر از قبل

 است . برخوردار تخريب يا قدرت سازندگی از ديگري عامل هر از بيش

 ژاپن در ابتدایی معلمان انتخاب چگونگی -2-1-1

شد علت به 1970 دهه از ست پرورش و آموزش نهاد دانش آموزان، فراوان شمار و مدارس کمی ر  افراد نتوان

 زمينه در ضییوابطی پرورش و آموزش وزارت يسییو از تدريج به اما. نمايد جذب معلمی رابراي شییرايط واجد

ستخدام و گزينش سته معلمان ا شخص ابتدايی مدارس براي به ويژه شاي  جهت در اقداماتی پس آن از. شد م
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 تحصییيلی درجه با معلمان اسییتخدام و آمد به عمل کشییور معلمان اي حرفه دانش و معلومات سییطح ارتقاي

شگاهی سانس) دان شور (.  در181:  1381آقازاده، ) گرفت قرار ولويتا در(  آن از باالتر و لي ستين ژاپن ک  نخ

 شوراي آموزش که است گواهينامه اي آن و می باشد« صالحيت  گواهينامه»  بودن  دارا معلم گزينش شرط

 موقت گواهينامه می شود تقسيم دو و يک درجه دو به و موقتی و دائمی نوع دو بر و می کند صادر پرورش و

 و ابتدايی کودکستان،) معلمان اشتغال براي .باشند کرده طی را ساله سه دوره يک که است نیمخصو  کسا

شتغال براي و ليسانس بودن درجه دارا(  متوسطه اول دوره فوق  درجه بودن دارا متوسطه دوم دوره معلمان ا

 متقاضيان حرفه معلمی که است اين داشت خاطر به بايد که آنچه. ( .2008تسوکادا ، . )است الزامی ليسانس

 را تدريس براي کافی دانش و  گذرانده را (کارآموزي)عملی دوره آموزش و دانشگاهی مدارک کسب دوره قبالً

 صالحيت گواهينامه انواع دريافت براي الزامی ( . دانشجويان  واحدهاي2006،  شينبوري)باشند  کرده کسب

شگاههايی از( الف: نمايند زيراخذ صورت به می توانند را تربيت و تعليم با مرتبط مواد مورد در معلمی  که دان

 مجوز بدون ازمؤسییسییاتی( ب.  باشییند می معلمی صییدورگواهينامه به مجاز پرورش و آموزش وزارت مجوز با

صیییورت  هر در.  هسیییتند مجوز داراي که دانشیییگاههايی انتقالی واحد عنوان به اما پرورش، و آموزش وزارت

سط لمیمع گواهينامه اعطاي شکده يا هرگروه تو شگاهی يا دان ست اين به منوط دان سه آن که ا س  از قبالً مؤ

 84 حدود فعلی وضعيت در. باشد کرده اخذ را«  گواهينامه اعطاي صالحيت مجوز» وپرورش   آموزش وزارت

 را آنها ندانشجويا چنانچه که هستند دوره هايی داراي ژاپن در مقدماتی هاي دانشکده و دانشگاهها از درصد

 ( .189 ، 1382 سرکارآرانی،)بود  خواهند معلمی گواهينامه دريافت به قادر بگذرانند

سئوليت صاب م ست پرورش و آموزش شوراي با ايالتی، مدارس براي معلم انت  يک سالی آنها معموالً و ايالت ا

می  بر در را وتخصصی مومیع موضوعات که کتبی آزمون موارد بر عالوه.  کنند می برگزار استخدام کنکور بار

صاحبه داوطلبان از گيرد، شته هاي تربيت بدنی ،  2005ساتو ،  و ماکی) می آورند عمل به نيز م ( در مورد ر

ته هم« کارگاهی  عملی آزمون» فنی  عملی کارهاي و هنر تايج.  شیییود می گرف نات اين ن  نمرات و امتحا

 شییيوه هاي ژاپن در معلمين اسییتخدام عمده نکات از. بود مؤثر خواهد وي دراسییتخدام داوطلب دانشییگاهی

قابليت  و توانايی ها که می گردد کسانی پذيرش به منجر است که آنان کاري سوابق بررسی و گزينش متنوع

 قابليت و اسیییتعداد آزمون به می توان زمينه اين در جمله از. هسیییتند دارا معلمی حرفه براي را الزم هاي

شاره آنان داوطلبانه خدمات يا فوق برنامه فعاليت هاي ميزان تخمين شاوردي ،  ا  که ( . هنگامی 1385کرد ) 

شتغال از می کنند شروع را خود کار برگزيدگان سئولين زيرا دارند؛ اطمينان مادام العمر ا  اداري و شهري م

 درنظر راوانف مزاياي آنان نگهداري براي و کرده اند بسیییيار دقت معلمان انتخاب مورد در پرورش آموزش و

 با مغاير رفتارهايی مشاهده صورت در فقط معموالً و است نادر بسيار همين دليل انفصال خدمت به. گرفته اند

   (.  2003 ، شيميزو) دهد.  می رخ اخالقی، اصول

 ژاپن در ابتدایی معلمان تربیت و آموزش چگونگی -2-1-2
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 گوناگون هاي زمينه در پژوهش و معلم تربيت به که ندشده ا ايجاد بسياري معلم تربيت دانشگاههاي ژاپن در

 معلمان تحصيل ادامه براي الزم شرايط باالتر و فوق ليسانس دوره هاي ارائه با و می پردازند وپرورش آموزش

شروط.  آورند می فراهم شاغل شتن معلمی حرفه به ورود براي الزم از ست معلمی گواهينامه دا  دوره به که ا

صی شخ صا  م صيالن فارغ. ندارد اخت سانس التح مادام  آن اعتبار می کنندکه دريافت گواهينامه اي دوره لي

 (.1993آرائی،  و آکائو) است العمر

ضيان، که صورتی در شگاهها در متقا شند، نکرده تحصيل معتبر و مجاز عالی مدارس يا دان  و آموزش وزارت با

 با ابتدايی مدارس معلمان. می کند اقدام آنان به لمیمع دادن گواهينامه به آزمون برگزاري طريق از پرورش

 می کنند دريافت دو درجه گواهی عالی آموزش مؤسیییسیییات از يکی در آموزشیییی سیییاله دو دوره گذراندن

 (. 189: 1382 سرکارآرانی،)

سات در ابتدايی مدارس معلمان س شگاهها و عالی آموزش مؤ شوند تربيت دان  که تحصيل مدت برحسب. می 

شد، سال چهار تا دو دوره ابتدايی لمانمع براي شود صادر معلمی گواهينامه نوع دو می با  درجه گواهی. می 

 که است معلمانی مخصو  يک درجه گواهی و است بوده دوسال تحصيل آنان مدت که است کسانی ويژه دو

 باشند. کرده تمام را دانشگاهی ساله چهار دوره

 در نيز يک درجه گواهينامه دارندگان و ابتدايی مدارس در توانند می معلمی دو درجه گواهينامه دارندگان

 ابتدايی مدارس در که موادي کليه دوره هاي کردن طی. ورزند اشیییتغال معلمی به کار متوسیییطه اول دوره

شگاههاي. الزامی است مذکور معلمان براي می شوند تدريس « حداکثر  سيستم» که  دارند وجود فراوانی دان

 دروس از تعدادي موثرتر و عميق تر و مطالعه انتخاب به موظف دانشیییجويان روش اين در.  برند می کار به را

 دانشییگاهی، درجات تحصییيالت اخذ به مربوط مقررات اسییاس بر دانشییگاه هر ديگر عبارت به. می باشییند

 تعيين شده اندارداست حداقل عنوان به که آنچه از واحدهاي بيشتري ، می کند راوادار معلم تربيت دانشجويان

 زمينه در آنان آماده سازي و تربيت براي  که واحدهايی و دروس ( .  1387 فرهنگی، انقالب شوراي) بگذرانند

صول: از عبارتند می گردد ارائه پرورش و آموزش سی 4 تا 3)  پرروش و آموزش ا شنا شی واحد(، روان  و آموز

سی ،(واحد 4 تا 2)  کودک شنا واحد(،  16 تا 12)  آموزشی کاربردمواد ،( واحد 3 تا 2 ) نوجوان آموزشی روان

 تمرين و( واحد 2 تا 1)  اخالق آموزش ،(واحد 12 تا 8)  کودکسیییتانی آموزش ،(واحد 3 تا 2)  تدريس روش

 در تدريس هفته يک معادل معلمی تمرين واحد هر که اسیییت آن توجه قابل واحد (. نکته 4 تا 2)  دبيري

 و تدريس هفته چهار گذراندن ابتدايی مقطع در معلمی اخذگواهينامه براي که آن ضییمن.  باشیید می مدارس

 دوم و اول دوره معلمی گواهينامه اخذ براي اين دوره مدت.  است الزامی و اجباري کارورزي عنوان به آموزش،

ستان شد کوتاه تر دبير شی تدريس هفته دو به و می با :  1387 تی،ذکاو و ماليی نژاد)گردد  می محدود آموز

 يک الينفک وظايف جزء نيز کارآموزي و خدمت ضیییمن آموزش خدمت، از قبل آموزش هاي کنار (. در 45

سوب ژاپنی معلم شود مح  خدمت از قبل آموزش به محدود صرفاً آنان سازي آماده و تربيت عبارتی به. می 

موظف  پرورش و آموزش محلی هيأت هاي همچنين و فرهنگ و علوم پرورش، و آموزش وزارت شیییود و نمی

 خدمت ضمن آموزش زمينه در تا نمايند ياري را کارمندان و کارکنان و کارکنان آموزشی مختلف طرق به اند
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سبی هاي فرصت کارآموزي ستانی مؤسسات. گيرد قرار اختيارآنان در منا  بهره گرفتن بر عالوه نيز تحقيقات ا

 در بتوانند خود نوبه به اسییتان معلمان تا می سییازند فراهم را موقعيت هايی مؤسییسییه، پژوهشییگران کادر از

شی فعاليتهاي شارکت پژوه سه مثال طور به. کنند م س شی  تحقيقات مؤ » شهرداري  مرکز و«  توکيو» آموز

 با آنان و می نمايند دعوت همکاري به را معلمين سییال يک زير مدت کوتاه قالب دوره هاي در«  هيروشییيما

 پروژه هاي برروي و می يابند اشییتغال مؤسییسییه در فرصییت مطالعاتی نوعی قالب در و مأموريت از اسییتفاده

 اين به. می شییوند کار به مندند مشییغول عالقه آن به که جديدي ي ها پروژه يا و مؤسییسییه جاري تحقيقاتی

 هاي پژوهشییی يافته بکارگيري براي را اي زمينه ، تحقيقاتی هاي فعاليت با معلمين سییاختن درگير با طريق

 تحقيق ماهيت و دقيق ذهنيت از آنان سییان بدين. می سییازد فراهم يادگيري -ياددهی عملی ميدان هاي رد

 آموزشی مؤسسات در معلم تربيت برنامه هاي تکميل منظور (. به 2004تاکاهاشی ،  و اگاوا)خواهند  برخودار

 آموزشییی صییاحب نظران ظورمن اين براي. شییوند مدارس در عملی به تدريس متعهد بايد آينده معلمين عالی

 به که هستند افرادي راهنما معلمان. می کنند برگزار راهنما معلمين مدارس توسط در  کارورزي دوره ي يک

 براي راهنما، معلمان بر دهند. عالوه انطباق جديد موقعيت با را خودشیییان که می کنند کمک جديد معلمين

 منبوشو) شده است گرفته نظر در کالس به ورود براي آنها آمادگی جهت در اختصاصی دروس جديد معلمان

 محدوديت آموزشیییی، مواد انتخاب تدريس، روش در را جديد معلمان( راهنما)باتجربه ( . معلمين 2006، 

 و راهنمايی مشکالت، حل استراتژي درس، کالس مديريت دانش آموزان، با متقابل رفتار هاي آموزشی، برنامه

شاوره سه کارهاي چگونگی انجام در و همچنين آموزان دانش با م  ممکن راهنمايی اين. می کنند حمايت مدر

 از ترکيبی يا سخنرانی، طريق از يا غيررسمی بحث هاي طريق از يا در کالس يافتن حضور توسط رسماً است

 ( 2004کادومی ،  و اينگاکی)شود  داده آموزش موارد، اين

 نگاهی گذرا بر آموزش وپرورش آمریکا -2-2

.  اسییت زياد آنان از اي حرفه انتظارات و دارند اي شییايسییته اقتصییادي و اجتماعی موقعيت آمريکا در معلمان

 حرفه اي اولويت هاي نخستين رديف در را معلمی حرفه ي کشور، اين در معلم باالي شأن اجتماعی به توجه

 گواهينامه کسب و آموزش شرايط .است امکان پذيرساخته اين حرفه رابراي جامعه نخبگان جذب و داده قرار

به  ورود از قبل ورودي امتحانات به نياز و می گردد ايالتی تعيين دولتهاي طريق از(  دبستان) ابتدايی معلمين

گواهينامه دانش ومهارت  کسب با همراه ليسانس مدرک آموزشی، گواهينامه اولين. دارد ارجحيت معلم تربيت

 را باشیید اضییافی آموزش و تجربه بر مبنی که گواهينامه تکميلی کسییبها ايالت بيشییتر.  می باشیید معلمی

 سطح اين در معلمين از بسياري و نمايند می پيشنهاد

 42 در گواهينامه منظورحفظ به حرفه اي آموزش تداوم و تکميل. می نمايند دريافت را فوق ليسییانس مدرک

 مدارس در تدريس براي معلم تربيت ( . دوره 1378الزم می باشد) شوراي انقالب فرهنگی ،  و ضروري ايالت

ست سال 4 ابتدايی شود انجام خالل کارورزي در دوم سال دو و عمومی تحصيالت دوره اول سال دو. ا . می 

. کند می فرق ديگر ايالت به ايالتی از و اسییت تجربی و عملی بيشییتر معلم تربيت کالج هاي در تدريس برنامه
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 را تري دقيق و معتبر مالک هاي متحده اياالت معلمان در آموزش رسیینجیاعتبا ملی انجمن 1987 سییال در

 تعيين جهت در مالک ها کردن مشیییخص جريان در انجمن اين. کرد تعيين ابتدايی آموزش معلمان جهت

ستفاده معلمان تربيت و آموزش هاي شيوه بهترين شجويان 2007،   گودالد)می کند  ا  ابتدايی مدارس (. دان

ستند آموزش به ساعت 50 با برابر ساعت 125 ميانگين از شغول ه سی برنامه. م شجويان در  ابتدايی دوره دان

 و اختصییاصییی می بينند ودروس را آموزش تدريس عملی تکنيک هاي آن طی که تدريس، روش هاي شییامل

سی، تاريخ، مانند پايه شنا سفه جامعه  شناسی و حکمت و فل ست تربيتی روان  شجويان. ا می  يیابتدا دوره دان

 نيز را موزيک و هنر اجتماعی، علوم،  تعليمات حساب، ادبيات، مانند دروسی تدريس فنون و روش ها بايستی

   ( . 1388فراهانی،  از نقل به ، هونيگ) ببينند آموزش

 به تدريس براي تمرين تحصییيل، سییال چهار در موظفند دانشییجويان مراکز، اين آموزشییی برنامه هاي طبق

آيد.  می عمل به ارزيابی دانشیییجويان ازکار پايان، در و می انجامد طول به کارورزي نه ماه اين. بروند مدارس

 دانشجو به شايستگی، صورت در و می شود جمع آنها سال آخر نمرات با دانشجويان عملی آموزي کار نمره ي

 اين پايان از پس. ندبپرداز تدريس به ابتدايی دوره در تحصییيلی سییال سییه براي تنها می شییودکه داده اجازه

 معلم تربيت مراکز به مجدداً خود، آموزش هاي تکميل و اطالعات بيشیییتر کسیییب براي دارد، وظيفه او دوره،

ستان دارند آموزي باز عنوان که کالسها اين معموالً. کند مراجعه شکيل تعطيل روزهاي يا درتاب شوند ت  و می 

ست اجباري آنها در شرکت شگاه.  ا سانی دان شوند نائل امتيازات مطلوب به ها دوره اين در هک را ک  براي می 

   ( .  2008ملی ،  پژوهش انجمن) می کند انتخاب باالتر و ليسانس فوق دوره هاي گذراندن

  ایران پرورش و آموزرش به گذرا نگاهی -2-3

شوري ايران ست ک سان هاي از برخوردار و تمدن سابقه سال هزاران با ا شد ان  طول در که الیمتع و يافته ر

شيب اين و پرفراز تاريخ سعه و نموده حفاظت داده، شکل را تمدن ن شک. داده اند تو سعه و ايجاد بی   اين تو

سان هاي رشديافته، از برخورداري مستلزم عظيم تمدن  جز آنها پرورش که است انديشمند و ديده آموزش ان

شی و آموزش طريق از ست ممکن مؤثر و کارآ پرور  کنيم، تحليل را ايران پرورش و آموزش اين نگاه با اگر. ني

سی با.  يافت خواهيم ايران تمدن تاريخ درازاي به قدمتی  در که می يابيم در ايران وپرورش آموزش تاريخ برر

 بوده انداز :  عبارت تربيت و تعليم در اثرگذار و اوليه عامل سه باستان ايران

ضعيت و . طبيعت 1 ستانی،) نايرا طبيعت: جغرافيايی و شت کوه  طول در را مردمانش...( و جنگل کوير، و د

شی به تاريخ  نظام و ساخته وادار عقل از بهره گيري و تن تربيت سازگاري، و قناعت نيرومندي، و سخت کو

(. 1336 صییديق،)اسییت داشییته مدنظر را خصییايصییی چنين پرورش کشییوردر طول تاريخ، اين تربيت و تعليم

شتن و يونان و هند چين، هاي تمدن به ايران نزديکی همچنين شور اين قراردا  و شرق ارتباطی شاهراه بر ک

فراهم نموده اسیییت ) مرادپور ،  ايرانيان براي را باختر و خاور هنر و تمدن دانش، از بهره گيري زمينه غرب،

1390 . ) 

شت و بودند آورده خود با آريايی ها که عقايدي و .  آرا 2 سته را آنها زرد سجم و پيرا  دين نقش بود) کرده من

ندآموزش (، در مل عنوان به دين مورد در رو ند در مؤثر و مهم عا يد پرورش و آموزش رو  که نمود اذعان با
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 نيک، انديشه تعليم. است نموده ايفا پررنگ تري نقش و بوده فراگيرتر زردشت دين ديگراديان، حضور عليرغم

جنگ  اخالقی، آموزش هاي ارائه و تربيت و تعليم مراکز بعنوان ديرها و آتشکده ها در نيک وکردار نيک گفتار

 تعليم اهميت به زردشت دين تأکيد و سو يک از اين مراکز در سالخوردگان و کودکان وطن دوستی به و آوري

 سازد می نمايان خوبی آموزشی رابه محتواي و ها روش اهداف، درتدوين دين مهم نقش ديگر تربيت،ازسوي و

 ( .1390به نقل از مرادپور، )کشاورزي 

 متمرکز دولت شییکل گيري و مادها حکومت تشییکيل زمان از: پرورش و آموزش در آن ويژه نقش و . دولت 3

شند اعتماد قابل و آموزش ديده که شد احساس افرادي به احتياج پهناور، اين کشور اداره براي  گونه اي به با

ظايف با که کاليف و و گاه بوده خود ت ندبتو و آ ها به ان مل آن ند، ع لت اين رو از کن يت به دو  آموزش و ترب

 در تربيت و تعليم روند اين. گماشیییت همت ثروتمندان بودند، و اشیییراف طبقات فرزندان غالباً که کارگزاران

 دوره در که گونه اي به پيداکرد تکامل و يافت اسییتمرار زمان مقتضییيات و شییرايط با متناسییب بعد دورهاي

 و انجام می شد درباري هاي وآموزشگاه آتشکده خانواده، در صورتی منسجم تر به تربيت و ليمتع هخامنشيان

ستان سامانيان زمان در شگاه و دب سيس اليق و صديق خدمتگزاران تربيت براي را دان  افراد اين از تا کردند تأ

 و آسيا اروپا، آفريقا، در عرب استيالي و اسالم ظهور زمان از. کنند استفاده نيز خود حاکميت نفع استمرار به

 قرن نيمه تا سییوم قرن نيمه از و پرداختند عرب ادبيات و زبان يادگيري به سییال ايرانيان 250 مدت به ايران

 رهايی و کافی قدرت آوردن بدست با آل بويه و آل زيار صفاريان،طاهريان، بزرگ هاي سلسله زمان در هفتم،

 ( . 1379ترويج زبان پارسی پرداختند ) مرادپور ،  و ايران تمدن و فرهنگ زنده کردن به اعراب تسلط از

سییال  در و گرفت قرار توجه مورد پيش از بيش پرورش آموزش و اهميت مشییروطه، حکومت تأسییيس از پس

 ه ق 1328

 زير شییرح به را وزارتخانه اين وظايف رئوس و سییازمان و تصییويب را فرهنگ وزارت اداري قانون وقت، مجلس

 رد:ک معين

 
 ه ق 1327: نمودار سازمانی وزارت فرهنگ در سال  1شکل 

 جامعه فرهنگی و اجتماعی سياسی، تحوالت ساير تبع به پرورش نيز و آموزش هییی ش ، نظام 1299از اسفند 

 هیییی ش اساسی ترين تحول 1300اسفند  در معارف عالی شوراي قانون تصويب و شد دگرگونی اساسی دچار

شمار دوره ينا در پرورش و آموزش سازمان يافته پرورش و . آموزش1چراکه  می رود؛ به  . 2شد  نظام مند و

وزیر

دایره محاسبات دایره تفتیش د ایره تحقیقات اداره اوقاف اداره معارف اداره تعلیمات

هیات شورایی مدیر کل
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 يکسان امتحانات و برنامه سازمان، حيث از دولتی . مدارس3شد  متمرکز شورا يک مدارس در فنی امور کليه

 ( .1332شدند ) صديق ، 

 آموزش ابتدایی ایران -2-3-1

 دوره را دوره اسییت. اين مهمی بسییيار دوره کودکان شییخصییيت وينتک و تربيت رشیید، لحاظ به ابتدايی دوره

اسیییتعدادهاي عمومی معرفی کرده اند ونام هايی همچون تعليمات ابتدايی ،  بروز و تأديب ، خالقيت اطاعت،

تعليمات اجباري، آموزش همگانی و آموزش عمومی را به آن اختصیییا  داده اند )سیییازمان برنامه و بودجه ، 

ان دوره ابتدايی هم از لحاظ کمی ) شییش پايه تحصییيلی ،تعداد معلمان ودانش آموزان ( وهم ( در اير 1375

زندگی  سراسر و بعدي تحصيلی دردوره هاي دانش آموزان تحصيلی موفقيت در دوره اين که کيفی )تأثيراتی

همه نظام  در هک است دوره اين اهميت دليل به. می آيد شمار به تحصيلی مهم دوره هاي داشت . از خواهد (

يا امروز پرورش و آموزش هاي له از) دن ندي حق تأمين( ايران جم تدايی آموزش از افراد بهره م جاد و اب  اي

 مورد و آمده شمار به پرورش و آموزش اساسی هدف هاي و ضرورت ها از کودکان براي تمامی الزم تسهيالت

 می گرفت انجام مکتب خانه ها در غالباً ومیعم هییی ش آموزش 1300سال  از قبل تا. است گرفته قرار تأکيد

سی برنامه هاي قالب در ودانش اندوزي سوادآموزي و اخالق و دين پرورش آنها عمده هدف که  و متفاوت در

 ديوان بوستان، گلستان،)ادبی  کتب الفبا، تعليم قرآن، خواندن جمله از متنوع

صله ش هییییی 1300سال  از بعد. بود حديث آموختن و.... ( و حافظ شکيل پس بالفا  معارف عالی شوراي ازت

 مدت طول 1301 سییال در که گونه اي به. گرديد ابالغ و تصییويب ابتدايی تشییکيل   دوره به   قوانين مربوط

( 1379 مرادپور،) يافت ارتقا سال 6 به دوره اين مدت 1303سال  در اما شد، سال تعيين 4 ابتدايی تحصيالت

. 

 از را تحوالت اين روند زير جدول که بوده همراه تحوالتی با نيز ايران پرورش و شآموز در تحصيلی دوره هاي

 می دهد :  نشان تاکنون( ش ه 1300) جديد   شيوه به پرورش و آموزش تأسيس زمان

 ايران پرورش و آموزش در تحصيلی دورههاي تحوالت روند -1 جدول

 1302سال  هی ش  1350سال  هی ش  1396سال  هی ش 

دوره  ابتدایی راهنمایی متوسطه ابتدایی  وسطهمت 

 متوسطه

دوره 

 ابتدایی

 سال 6 سال 6 سال 5 سال 3 سال 4 اول دوم اول دوم

 سال 3 سال 3 سال 3 سال 3 

 

 ایران در ابتدایی معلمان انتخاب چگونگی -2-3-2

صر از يکی معلم ش محسوب ابتدايی دوره درسی برنامه در کليدي و مهم عنا  و پرورش جذب، انتخاب،. ودمی 

ستراتژيک منبع ارزنده ترين عنوان معلم به نگهداري  برنامه ريزي آگاهانه، تدابير به نياز پرورش و آموزش در ا

 جذب، انتخاب،) چهارگانه فرايند اين از متأثر جامعه در معلم پايگاه اجتماعی. دارد عالمانه اقدامات و دقيق
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سئوليت درايفاي او هاي فعاليت فيتکي بر مؤثر و( نگهداري پرورش، ست معلمی حساس و مهم م  تحقيقات. ا

شان متعدد سب و سنجيده معيارهاي از که جوامعی در می دهد ن ستفاده معلمان جذب و براي انتخاب متنا  ا

شود شی و کارآيی می  شعبانی ،  کرده پيدا ارتقا معنی داري بطور جامعه آن معلمان اثربخ ست )  ( . 1383ا

 براي معيارهايی و مالک ها سياسی و اجتماعی فرهنگی، تاريخی، شرايط با متناسب نيز ايران کشور در مسلماً

يافته . است پذيرفته صورت معلمان گزينش معيارها، اين براساس و گرفته قرار مدنظر جذب معلمان و انتخاب

 مکتب خانه ها ، معلمان هییی ش 1297سال  در دارالمعلمين زمان تأسيس تا که می دهد نشان تحقيقی هاي

شا طالب ميان از ستعد و کو شان ازطرف کتبی گواهينامه اخذ شرط به م ساتيد  در تدريس اجازه و انتخاب ا

سيس با ش ه 1297 سال از. می کردند پيدا خانه مکتب  براي جديدي شرايط المعلمات، ودار دارالمعلمين تأ

 و جسمانی تحصيلی سالمت مدرک  داشتن آنها ملهج از که شد مصوب و تعيين معلمان استخدام و انتخاب

هاي  مالک و ها شییاخص مختلف هاي دوره در (. اگرچه 1336بود ) صییديق ،  تدريس به عالقمندي و روانی

ستخدام و گزينش براي مختلفی  شاخص چند مالک گذاري ها اين همه در اما گرديد، ابالغ و تعيين معلمان ا

 محکوميت عدم. ب معين تحصيلی مدرک داشتن. الف: نمود معرفی زير شرح به و توان شناسايی می را ثابت

 معلمی شغل به عالقه. ه فساد به معروفيت يا اعتياد عدم. د ج. وطن دوستی حکومت عليه اقدام و قيام به

 عنوان به می توان را معلم که رسیییيد نتيجه اين به« چگونگی انتخاب معلم »( در مورد  2004اسیییترانگ  ) 

صلی عامل سيار و ا شی ب شرفت هاي در مهم آموز ساب به دانش آموزان پي دانش  برروي معلم تاثير و آورد ح

 نظرات بررسی» عنوان  با تحقيقی در ( 2006داشته باشد. کالسن  )  ادامه آنها عمر پايان تا می تواند آموزان

 از بايسیییت می معلمان که رسیییيد نتيجه اين به و داد انجام« معلم  انتخاب مورد در ابتدايی مدارس مديران

ستگی و صالحيت ستاوردهاي و عاليه تحصيالت جاذب، شخصيت تعهد، الزم، شاي شند علمی برخوردار د . با

شدن از پس شخص  ست الزم معلمی، صالحيت هاي م شخص نيازها ا صو  اين در.  شود م ست الزم خ  ا

 و سال 6 زير جمعيت آمار دريافت جمعيت، رشد تعيين به امر اين تحقق. گردد معلوم الزم التعليم تعدادافراد

می  مشخص کمی نظر از نياز مورد معلم تعداد بدين گونه. دارد نياز مختلف ابعاد در سازمان گسترش به توجه

 ( . 1385 عسگري،) شود

 توان می که می شود گرفته بکار معلمان استخدام و انتخاب براي مختلفی راه هاي ايران، پرورش و آموزش در

شاره موارد به سراها. 1: کرد زيرا ش شگاههاي و معلم تربيت مراکز و دان صيالن فارغ. 2 دبيري؛ تربيت دان  التح

شگاه شياران. 3 پيمانی؛ و قراردادي و حق التدريس نيروهاي جذب يا هاي ادواري آزمون طريق از ها دان  آموز

ضت شگاه4 مربوطه؛ دوره طی از پس سوادآموزي نه  در.  دبيران- سرباز و معلمان -سرباز. 5 فرهنگيان؛ .دان

 و آموزش گزينش نهاد توسط افراد صالحيت تأييد به منوط معلمان استخدام و جذب انتخاب، موارد اين همه

 می باشد . ... و آزمون مصاحبه، همچون مراحلی طی از پس و پرورش

شجو انتخاب شگاه براي دان سريسر آزمون در که داوطلبانی بين از فرهنگيان دان  انتخاب به مجاز کارنامه در ا

شته صيلی ر شگاه اين در هاي تح شند، دان ساس می با  هاي صالحيت نتايج به توجه با و باالتر کل نمره برا

صورت طريق از و آنان عمومی ساس بر انتخاب که صورت بدين. می گيرد مصاحبه  صل کل نمره ا  نمره از حا
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 کل مجموع بر تقسییيم( دروس ضییرايب به توجه با) اختصییاصیییآزمون  نمره برابر 3 وه عال به عمومی آزمون

می  صییورت اختصییاصییی وسییهميه عمومی صییالحيت هاي بررسییی و مصییاحبه نتيجه اسییاس بر و ضییرايب

انتخاب رشته  حق وجه هيچ به داوطلبان و است بومی امکان پذير منطقه محدوده در تنها رشته انتخاب.گيرد

 منطقه از خارج رشته هاي يا و انتخاب صورت در و داشت نخواهند را غيربومی استان و غيربومی منطقه هاي

 ( . 1394سراسري ،  آزمون کنکور دفترچه) شد خواهد حذف آنان اولويت انتخابی بومی

 از شییرايط واجد داوطلب انتخاب اهميت معلم، وسییيله به آموزشییی سییازمان هاي هدف هاي تحقق لحاظ به

 مالک صدر در داوطلبان شغلی برانگيزش هاي توجه است الزم خصو  اين در. است خا  برخوردار اهميتی

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

 انگيزش عامل در. کند نقش ايفاي احسیین نحو به شییود فرد می موجب و می کند تصییوير را شییغل به عالقه

 علل به. می شیییود تصیییوير هاي کار موقعيت به مربوط عوامل از قبل که دارد وجود ارک معنوي ارزشیییهاي

سهيالت نتواند که شغلی گوناگون، ست؛ بدين دارا تري پايين اجتماعی پايگاه نمايد، فراهم را زندگی ت  جهت ا

 واجد نداوطلبا جذب براي که می کند ايجاب پس. می شییوند وارد مشییاغل اين گونه در ضییعيف تر داوطلبان

 کانون در است، توجه مورد بيشتر، زندگی تامين آن در که شغلی امنيت لحاظ به معلمی شغلی شرايط، پايگاه

شترين واجدان تا گيرد قرار توجه شترين، ميان از سپس. شوند خدمت داوطلب شرايط، بي  انتخاب بهترين بي

 گردد .

 جدي اجتماعی، شئون ساير به نسبت رسمی آموزش اولويت: که می کند ايجاب نظر اين پوشيدن عمل جامة

شود تلقی سرمايه گذاري رسمی آموزش صورت دراين. شود تلقی  با متعادل دستمزد و حقوق از معلم و می 

. می نمايد فراهم را برانگيخته ها جذب موجبات توجه اين. می شیییود دهد، برخوردار می انجام که اي وظيفه

 اين که دارد اهميت معلم جسییمی و روانی سیینجش سییالمت معلم، شییغلی هاي انگيزش سیینجش از پس

 اصلح داوطلبان ويژگی هاي گيرد.تعيين می قرار شغل اين به معلم  وگرايش عالقه انگيزش، مکمل صالحيت،

صيات از آنها، ساختن آگاه با صو شوند، وارد که سازمانی خ  داوطلبان معنی که بدين می گردد؛ تکميل می 

بدهند)  انجام بايد چگونه را آن و دارند وظيفه اي چه می شوند، وارد کجا بدانند تا می شوند شغلی راهنمايی

 (. 1374مرعشی ، 

ضر حال در شگاه به ورود شرايط حا شد می زير موارد فرهنگيان دان  روان و تن کامل سالمت بودن دارا -:  با

 شغل براي

شتن و رفمتعا قد شنوايی، بينايی، کامل، تکلم قدرت از برخوداري)معلمی ضوي ي ضايعه نوع هيچ ندا  به ع

 -تمام؛ سال 22 حداکثر و سال 17 حداقل داشتن -؛(استان پزشکی آموزش و درمان کل بهداشت، اداره تأييد

 قانون در شییده پذيرفته اديان از يکی يا اسییالم مبين دين به متدين -اسییالمی ايران؛ جمهوري کشییور تابعيت

سی سا سالمی جمهوري ا سطه ديپلم شتندا -؛ ايران ا سراهاي و حرفه اي و فنی و عمومی کامل متو ش  دان

 خدمت تعهد نداشتن - حرفه اي؛ و فنی و متوسطه چهارم سال در تحصيل به اشتغال يا جديد نظام مقدماتی

 ( . 1394سراسري ،  آزمون کنکور دفترچه( )معلمان از غير)غيردولتی و وابسته دولتی سازمان هاي در
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 ایران در ابتدایی معلمان تربیت و آموزش چگونگی -2-3-3

 معلم تربيت براي شیید، بيان که شییغلی صییالحيت هاي طبق الزم، ويژگی هاي داراي داوطلبان جذب از پس

 در تربيت امر شییکل پذيري آينده، معلم در شییغلی صییالحيت هاي ايجاد منظور شییود. به می برنامه ريزي

که بيان می شود، دوره هاي آموزشی تربيت معلم برنامه ريزي الزم است که برحسب محورهايی  فراگيرندگان،

 شود :  

 منظور به تربيتی هاي هدف از آگاهی يعنی) بياموزد چرابايد راسیییتاي آينده،در معلم شیییناخت در ايجاد -

 تقويت درست

 بردن (.  کار به درست و گفتن درست انديشيدن،

 می گيرد ياد و می آموزد که دانش آموزان شناسايی منظور به آينده معلم در مهارت ايجاد -  

 تدوين و مواد تهيه)کند تنظيم چگونه را آن بياموزد، بايد چه راسیییتاي در آينده معلم در توانايی ايجاد -  

 تواناييهاي رشد راستاي در و دانش آموز نيازهاي براساس( آنها سازماندهی و محتوا درسی، تدوين هاي برنامه

 فردي .

 دانش آموزان اجتماعی کردن جهت آينده معلم در رشنگ ايجاد -  

 مهارت به دسییتيابی)بياموزد  می تواند چگونه که اين به دسییتيابی منظور به آينده معلم در مهارت ايجاد -  

 خودآموزي . براي دانش آموز هدايت و زمينه ايجاد تدريس،

 -آموزشی مسائل با شدن مواجه در نکهاي يعنی شغلی، بلوغ به رسيدن جهت آينده معلم در شناخت ايجاد -

 کند . چاره جويی خود تربيتی

 فراگيرندگان آموخته هاي اندازه گيري و سنجش براي آينده معلم در توانايی ايجاد -

 مدرس قالب در محض تدريس براي را معلم صرفاً که معلم تربيت از نوع آن بر شمرده بر محورهاي به توجه

دانش  شخصيت گسترش جهت تربيت، به معطوف را معلم نقش ايفاي و می کشد بطالن می گيرد،خط کار به

 مهرمحمدي،)اسییت آن ابزار جزو تدريس در مهارت يا آموختن نحوة می کندکه ترسییيم مختلف ابعاد در آموز

1371 :52 ) 

 ايفاي براي معلمان تربيت و آموزش ضیییرورت و نوين شیییيوه به پرورش و آموزش نظام تشیییکيل با همزمان

سيس( دارالمعلمات و دارالمعلمين) معلم تربيت مراکز ش،.ه 1297 سال از نظام جديد اين در سئوليتم  و تأ

 معلم، تربيت قانون تصیییويب با ش.ه 1312 سیییال از و آغازگرديد ديده آموزش و متخصیییص معلم تربيت

 بنا زمان طول در و ايجاد کشور هاي مختلف استان در ابتدايی دوره معلمان آموزش براي مقدماتی دانشسراي

 عالی، دانشسراي مربی کودک، تربيت مرکز دختران، مقدماتی دانشسراي همچون ديگري مراکز مقتضيات، به

 گرديد راه اندازي فرهنگيان دانشییگاه و دبيري تربيت دانشییگاه معلم، تربيت مراکز عشییايري، دانشییسییراي

سئوليت صيلی مختلف دوره هاي براي معلم تربيت و آموزش وم سيس. گرفتند بعهده را تح سراهاي تأ ش  دان

 کمک اسالمی انقالب پيروزي از بعد ساله، وچهار ساله دو معلم تربيت
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سانی نيروي تأمين به شايانی  شور در ابتدايی دوره نياز مورد ان سيس با آنکه ضمن نمود، ک  تربيت مراکز تأ

 ديده بيشتري آموزش و توانمند دبيران و انمعلم مراکز، اين به دانشسراها فارغ التحصيالن اکثر ورود  و معلم

 اين را تحصيلی هاي دوره ساير و ابتدايی دوره معلمان بيشتر نيز اکنون هم و شدند کشور آموزشی نظام وارد

 می دهند . تشکيل( معلم تربيت مراکز و دانشسراها در) آموزش ديده افراد

 تاريخ در عطفی نقطه ش ه 1390 سال از فرهنگی انقالب عالی شوراي تصويب با فرهنگيان دانشگاه تأسيس 

 ارائه سییراسییري، کنکور طريق از دانشییجو جذب با دانشییگاه اين زيرا می شییود؛ محسییوب معلم کشییور تربيت

 اساتيد از بهره گيري و علوم وزارت دستورالعمل هاي و سرفصل ها آموزش براساس شيوه و درسی واحدهاي

 برساند . حداقل به را معلم تربيت مورد در ضعف هاي گذشته و ها نارسايی که می کند تالش شرايط واجد

 پژوهش شناسی روش - 3

 پژوهش در زيرا می باشد؛ زمينه اي -توصيفی ماهيت، نظر از و بوده کاربردي هدف به توجه با پژوهش حاضر

ست بامعنی يا و مهم عوامل و نکات آن به بيشتر توجه محقق اي زمينه  و گذشته اختشن در صورتی به که ا

 و شییناسییايی پژوهش نوع اين در ديگر، عبارت به. اسییت مؤثر خا  يک مورد تغييرات ميزان مطالعه يا حال

سمتی يا کامل دوره يک از جامعی درک ست هدف يک واحد، از مهم ق  ( . در 1392 سيف نراقی، و نادري) ا

 شیییيوه هاي و گويه 14 با ومهارت نگرش دانش، ابعاد در ابتدايی معلمان انتخاب هاي شیییيوه پژوهش اين

 مقايسه و موردمطالعه گويه 15 با تخصصی و عمومی هاي صالحيت براساس ابتدايی معلمان تربيت و آموزش

 ، سیییند کاوي از سیییئوال ها به پاسیییخگويی جهت نياز مورد اطالعات گردآوري براي. گرفته اند قرار تطبيقی

سی گزارش کتابخانه اي، مطالعات ستجو و یتحقيق هاي برر سانی اطالع هاي پايگاه در ج  شبکه در مرتبط ر

سکو مانند اينترنت جهانی ست 1يون شورهاي پرورش و آموزش وزارت سايت هاي و 2 ، پروکو  مطالعه مورد ک

 است . شده استفاده( ايران و ژاپن آمريکا،)

 تجزیه وتحلیل دا ه ها - 4

 است؟ چگونه ايران با مقايسه در ژاپن و آمريکا يکشورها در ابتدايی معلم انتخاب شيوه هاي: اول سئوال

ساس ابتدايی معلم انتخاب مالکهاي شورهاي در مهارت و نگرش دانش، ابعاد برا  ژاپن آمريکا،) مطالعه مورد ک

 .است شده داده نشان( 2) شماره جدول در پژوهش دراين(  ايران و

 العهمط مورد کشورهاي در ابتدايی معلم انتخاب مالکهاي -2 جدول

 

 ایران

 

 ژاپن
 

 

 آمریکا

 کشورها                                                          

 مالك های انتخاب معلم        

 سالمت جسمانی مناسب براي معلمی - 1   * * *

 سالمت روانی  - 2  * * تاحدودی

 عالقه مندي به حرفه معلمی– 3   * * -

 رت هاي کالمی وارتباطیتوانايی مها – 4   * * -
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 دارا بودن صالحيت هاي اخالقی و عقيدتی الزم – 5   * * *

 دارا بودن نظم وانضباط فردي -  6   * * -

 داشتن ظاهري آراسته و متناسب با منزلت معلمی – 7   * * -

 دارا بودن توانايی هاي علمی الزم – 8   * * تاحدودی

 ت عمومی واجتماعی الزمداشتن اطالعا – 9   * * تاحدودی

 داشتن روحيه ابتکار وخالقيت – 10   * * -

 داشتن روحيه انعطاف پذيري – 11   * * -

 داشتن روحيه تعهد ووجدان کاري – 12   * * -

 توانايی انجام کار گروهی ومسئوليت پذيري – 13   * * -

 توانايی درک وقدرت حل مسايل آموزشی – 14   * * تاحدودی

 

 داوطلبان انتخاب فرآيند در(  ژاپن و آمريکا) مطالعه مورد کشورهاي در( 2) شماره جدول يافته هاي اساس بر

 حل قدرت و درک توانايی اجتماعی، و عمومی اطالعات داشییتن علمی، تواناييهاي بودن دارا)بعددانش سییه به

 آموزشی(، مسايل

شتن عقيدتی، و اخالقی صالحيت هاي نبود دارا معلمی، حرفه به عالقمندي روانی، سالمت)نگرش روحيه  دا

 سالمت)مهارتی بعد و( کاري وجدان و تعهد روحيه داشتن انعطاف پذيري، روحيه خالقيت،داشتن و ابتکار ي

 و آراسییته ظاهري داشییتن فردي، انضییباط و نظم دارابودن وارتباطی، کالمی مهارت هاي توانايی جسییمانی،

 در حاليکه در شییده؛ ويژه اي توجه( مسییئوليت پذيري و گروهی کار انجام یتواناي معلمی، منزلت با متناسییب

 اصالً داوطلبان بعد نگرشی به و شده توجه حدودي تا انتخاب فرآيند در داوطلبان مهارت و دانش بعد به ايران

 است . نشده توجهی

شورهاي در ابتدايی معلم تربيت و آموزش شيوه هاي: دوم سوال سه در ژاپن و آمريکا ک  چگونه ايران با مقاي

 است؟

 مورد کشییورهاي در تخصییصییی و عمومی صییالحيت هاي براسییاس ابتدايی معلم تربيت و آموزش شییيوه هاي

 است . شده داده نشان( 3) شماره جدول در پژوهش اين در( ايران ژاپن و آمريکا،) مطالعه

 لعه مطا مورد کشورهاي در ابتدايی معلم تربيت و آموزش شيوه هاي -3 جدول

 

 ایران

 

 ژاپن

 

 آمریکا

 کشورها                                                                            

                                                  شیوه های آموزش وتربیت معلم 

 پرورش مهارت هاي ارتباطی – 1  * * تا حدودی

 ربوط به روان شناسی تربیتیآموزش موضوعات م – 2  * * *

 آموزش روش ها وفنون تدریس – 3  * * *

 آموزش سنجش وارزشیابی پیشرفت تحصیلی – 4  * * *
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 پرورش مهارت های مدیریت کالس ومدرسه – 5  * * تا حدودی

 انتقادی  تفکر مهارتهای پرورش و تحقیق روحیه ایجاد - 6  * * -

 ریاضی  و علوم آموزش مانند ابتدایی لمانمع خاص درسهای ارائه - 7  * * *

 ابتدایی معلمان نیاز مورد کارورزی های در دانشجویان دادن شرکت - 8  * * تا حدودی

 توانمند  اساتید نظر زیر آموزشی برنامه های برگزاری - 9  * * -

 ابتدایی آموزش با مرتبط مشاورهای خدمات ارائه - 10   * * -

بیییییی  *

 اطالع

بیییییی 

 عاطال

 افزایش ایمان واعتقاد مذهبی  – 11 

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

 کارگروهی  انجام برای زمینه ایجاد - 13  * * تا حدودی

بیییییی  *

 اطالع

بیییییی 

 اطالع

 انسانی  منزلت های پرورش برای مناسب فضای ایجاد - 14 

 وآزمایشگاهی رایانه ای آموزشی، تجهیزات و امکانات ارائه - 15  * * تا حدودی

 

ساس بر شماره يافته هاي ا شورهاي در( 3) جدول   تربيت و آموزش فرايند در( ژاپن و آمريکا)مطالعه مورد ک

 مهارتهاي پرورش و تحقيق روحيه ايجاد ارتباطی، مهارتهاي پرورش)عمومی به صالحيت هاي معلمان دانشجو

 علمی، ابعاد در ها برنامه فوق به توجه توانمند، اسییاتيد نظر زير برنامه هاي آموزشییی برگزاري تقادي،ان تفکر

 موضیوعات آموزش)تخصیصیی صیالحيتهاي و( انجام کارگروهی براي زمينه ايجاد ورزشیی، و هنري فرهنگی،

 پيشییرفت یارزشییياب و سیینجش تدريس، آموزش فنون و ها روش آموزش تربيتی، شییناسییی روان به مربوط

 آموزش مانند معلمان ابتدايی خا  هاي درس ارائه مدرسییه، و کالس مديريت مهارتهاي پرورش تحصییيلی،

 مشاوره اي خدمات ارائه ابتدايی، معلمان نياز مورد کارورزي هاي در دانشجويان دادن شرکت رياضی، و علوم

 هاي ،صالحيت کشورها اين به نسبت يرانا در که حالی در ؛ است شده توجه کامالً( ابتدايی آموزش با مرتبط

 است . شده واقع توجه مورد کمتر وتخصصی عمومی

 بحث ونتیجه گیری – 5

 حرفه ي داوطلبان جذب در -1: که گرفت نتيجه چنين می توان( 2) شیییماره جدول يافته هاي اسیییاس بر

 ميان ارتباط قبيل از داوطلبان شییخصییيتی ويژگی هاي( ژاپن و آمريکا) مورد مطالعه کشییورهاي در معلمی

 حرفه ي زمينه ي در داوطلبان عاطفی ويژگی هاي خودشییکوفايی و اشییتياق، انگيزش، عمل، سییرعت فردي،

 اين در. می گيرد قرار مورد توجه داوطلبان پذيرش در معلمی حرفه ي فعاليت هاي شاخص عنوان به معلمی،

 با روابط مناسییب و همکاري حس محوري، زآمو دانش تفکر معلمی، کار به مندي عالقه شییاخص هاي زمينه

فعاليت  و تالش مشاهده ي و مصاحبه ارزيابی، خود و راهبري خود با همراه متفکرانه کار شيوه ي و همکاران

 روش اجراي و يادگيرندگان با موثر ارتباط باعث ويژگی ها اين. گيرد می قرار مالک سییمينارها علمی در هاي
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 و مشاهده مصاحبه، از معلمی حرفه ي ويژگی هاي شناسايی براي. می شود هنحوشايست به تدريس فعال هاي

 است . شده استفاده ارزيابی خود

 آزمون هاي از داوطلبان حرفه اي صییالحيت سیینجش براي( ژاپن و آمريکا) مطالعه مورد کشییورهاي در - 2

سازي موقعيت هاي کارگاهی و عملکردي، ستفاده شده شبيه   خدمات و اجتماعی خدمات تجارب و شده ا

 است . شده گرفته نظر در براي داوطلبان امتيازي حکم در هم انجمن ها به مربوط

 انتظار مورد قابليت ،(ژاپن و آمريکا) مطالعه مورد کشیییورهاي در معلمی حرفه ي آزمايشیییی دوره ي در - 3

ستخد به فرد آنان، تأييد از پس و می کنند ارزيابی گروه حرفه اي را داوطلبان  در پرورش و آموزش دائمی اما

 می آيد .

 اجتماعی، امتيازات معلمی، حرفه ي داوطلبان جذب براي( ژاپن و آمريکا) مطالعه مورد کشیییورهاي در - 4

 شوند . معلمی حرفه ي جذب نخبه و شايسته افراد تا شده گرفته نظر در اي بسياري، حرفه و اقتصادي

 محور کشییورها اين در. اسییت شییده توجه اخالقی صییالحيت احراز به ايران و مطالعه مورد کشییورهاي در - 5

 خود و مصییاحبه مشییاهده، ابزار با که اسییت معلمی حرفه ي براي شییاخص آمادگی و حرفه اي اخالق توجه،

 است . دينی رفتارهاي و اسالمی ارزشهاي بيشتر اخالقی مبناي صالحيت ايران در.  شود می سنجيده ارزيابی

)  حبيبی ،( 1382)  سیییرکارآرانی ،( 1381)  آقازاده ،( 1380)  فرجاد هاي يافته با لسیییئوا اين يافته هاي

)  فرهنگی انقالب شیییوراي ،( 1387)  ذکاوتی و نژاد ماليی ،( 1385)  (، شیییاوردي 1384)  درکی ،( 1383

 اين در معلم انتخاب شيوه هاي بررسی داد نشان پژوهش حاضر که صورت بدين باشد، می همخوان ،( 1387

 به موجود شيوه هاي بهبود کشورها براي اين تجارب از می توان و بوده دقيق تر بسيار ايران به نسبت کشورها

 کرد . استفاده مستعد افراد جذب منظور

 ايران معلم تربيت درسی برنامه ي -1: که گرفت نتيجه چنين می توان( 3) شماره جدول يافته هاي براساس

سها تأخر و تقدم و شده خطی تنظيم صورت به صالت عمدتاً. دارد ويژه اي اهميت در ضوع با ا شته يا مو  ر

صی ص ست معلم تربيت برنامه در تخ شته ها انتخاب به و بوده ا صص هاي يا ر  معلمی حرفه در گوناگون تخ

سط شجويان تو شده توجه دان ست ن ضوع رويکرد ايران معلم نظام تربيت در کلی ر طو به.  ا  حاکم محوري مو

 منفک در صورت به عناصر و است

 تريبيت برنامه ي در محور ژاپن و آمريکا قبيل از ديگر کشیییورهاي در حالی که در.  اند گرفته قرار هم کنار

 و است امکان پذير دانشجويان براي يک تخصص از بيش آموختن و است دانشجومعلم يا« يادگيرنده » معلم 

 ادبيات،) هنر و دوم زبان مطالعات فرهنگی، اختياري دروس ارائه با معلم تربيت ي حوزه در آنها انتخاب قدرت

 کشورها معلمان اين -دانشجو را متنوع واحد 36 اختياري دروس ميان از. است شده گرفته نظر در( موسيقی

 ي برنامه در انتخاب قدرت و يادگيرنده ي عالقه به ايران معلم تربيت نظام در ولی کنند، انتخاب می توانند

 است .  شده توجه کم خيلی معلم تربيت درسی
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 تقويت و تحقيق و پژوهی اقدام خودآموزي، شییکل به عملی مهارت هاي تمرين پيشییرفته کشییورهاي در - 2

 از راهبري خود به فقط ايران معلم تربيت در. اسییت شییده دنبال خدمت طول در ي معلمی حرفه صییالحيت

 است . شده توجه خدمت از قبل ممعل درتربيت مطالعه روش هاي درس ي ارائه طريق

 بر بوده اند، معلم تربيت درسی کتاب هاي کردن حجيم تر به مقيد بيشتر ايران معلم تربيت برنامه ريزان – 3

. شوند دور تربيتی مسائل کردن مفهومی از و شود تأکيد سطحی طور به مفاهيم بر موجب شده اساس همين

 بوده حاکم معلم تربيت برنامه هاي در محور فعاليت رويکرد آمريکاو ژاپن قبيل از کشییورهايی در که حالی در

 نظران، صاحب انديشه ي با رويارويی در حضورفعال سمينارها، و رسمی جلسات در شرکت دليل همين به و

 صیییورت به آنان ارزيابی تدريس و معلمان عملی فعاليت هاي نقادي وگفتگو، بحث تحقيق، پروژه ي تهيه ي

 است . شده گرفته نظر در فردي و گروهی

 گوناگون هاي صورت به و شود می انجام ها دانشگاه به وابسته تجربی مدارس در کشورها اين در کارورزي - 4

 در کارورزي فقط ايران در و دارد وجود ويژه مدارس و دانشگاه ها آموزشی مراکز مدرسه، در قبيل کارورزي از

 شده است . تأکيد مشاهده بر بيشتر و می شود انجام مدرسه

شورهاي در عملی آموزش - 5 صا  با ترم، دو حدود در صنعتی ک صراً هفته 15 تا 12 اخت  تدريس به منح

 حضور مدرسه در سال يک پيوسته طور به دانشجو بايد ارشد کارشناسی دوره ي در می کشد و طول عملی،

شته ساس بر و باشد دا  آزمايشی دوره در. گردد حاصل يويژه ا تخصصی توسعه ي مدرسه محوري رويکرد ا

با و مدارس مديران تعليماتی، راهنمايان معلمی، تمرين می  نظارت کار براين منظم طور به تجربه معلمان 

شی کادر و کنند شيابی و آموزش در مدارس آموز شجو ارز  حالی در. دارد عهده اي به ويژه نقش معلمان -دان

 شییود می انجام ترم چهار در کارشییناسییی و کاردانی دوره ي در ايران معلم تربيت نظام در عملی آموزش که

 الی 2 به مستقل تدريس و است مدرسه و درس کالس مشاهده ي مانند ميدانی، فعاليت هاي شامل وبيشتر

 تربيت می شود . در انجام حرفه اي صورت به ندرت به دانشجومعلمان راهنمايی و نظارت و شده محدود بار 3

شيابی و آموزش در ، کارورزي مدارس معلمان و رانمدي ايران، معلم شجو ارز  ندارند اي ويژه نقش معلمان دان

سان عهده ي بر راهنمايی و ونظارت ست ناظر مدر شجو زياد تعداد و ا سبت معلمان دان سان به ن  و ناظر مدر

 نشود . انجام خوبی به عملی هدايت و که راهنمايی شده سبب ديگر عوامل

 و گروهی فعاليت هاي طريق از فناوري کاربرد و مهارت ها توسیییعه ي آمريکا، و ژاپن ممعل تربيت در - 6

شگاه ها و پرورش و آموزش گوناگون مراتب در خودکارآموزي صورت به دانش، توليد و مديريت در مهارت  دان

 شده است . دنبال

ضور آمريکا، معلم تربيت برنامه ي در معلمان آموزش سمينار و دروس اختياري مثال، براي   گردهمايی در ح

 اين در معلمان حرفه ا ي آموزش برنامه هاي اين که يعنی ژاپن، خودکارآموزي در صیییورت به سیییخنرانی و

شورها شتر ايران معلم تربيت دربرنامه هاي که حالی در شده؛ سازماندهی خودگردان صورت به ک  حجيم بي

 است .  بوده مدنظر اطالعاتی منابع کردن
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 1383) شعبانی ،( 1382) سرکارآرانی ،( 1381) ،آقازاده( 1380) فرجاد يافته هاي با سئوال اين يافته هاي

 انقالب شیییوراي ،( 1387) ذکاوتی و ماليی نژاد ،( 1386) عصیییاره ،( 1385) ( شیییاوردي 1384) ،درکی(

شد، می همخوان(  1387) فرهنگی ضر پژوهش صورت که بدين با شان حا  و وزشآم شيوه هاي بررسی داد ن

 بهبود جهت در کشورها اين از تجارب تواند می و بوده مفيد بسيار ايران به نسبت کشورها اين در معلم تربيت

 کرد . استفاده دانشجومعلمان مناسب آموزش امر در موجود شيوه هاي

 

 منابع

 سمت .: تهران تطبيقی، پرورش و آموزش(.  1381. ) احمد آقازاده،

 تهران . ايران، اجتماعی و اقتصادي تحوالت آمار(.  1375) . بودجه و برنامه سازمان

 رشد .: تهران تطبيقی، وپرورش آموزش(.  1382. ) محمد علی الماسی،

 نور . آواي: مقايسه اي،تهران پرورش و آموزش(.  1386. ) شراره حبيبی،

 و وجوه مقايسه و ايران ممعل تربيت و تعليم نظام کنونی ويژگيهاي تحليلی بررسی(.  1384. ) سيمين درکی،

 . 109 – 151، 84 پياپی شماره تربيت، و تعليم فصلنامه ژاپن، و کشور آلمان دو با آن تشابه و تفاوت

 سراسري . کنکور آزمون دفترچه(.  1393. ) کشور آموزش و سنجش سازمان

ضا سرکارآرانی، صالحات(.  1382. ) محمدر شی ا سازي و آموز  و آموزش تطبيقی همطالع بر تأکيد با مدرن 

 روزنگار: تهران وژاپن، ايران پرورش

سی(.  1385. ) شهرزاد شاوردي، شی نظام چند در معلم تربيت چگونگی برر سه و آموز ضعيت با آن مقاي  و

 تحقيقات . و علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه دکتري نامه پايان در ايران، معلم تربيت

 79تربيت، و تعليم فصلنامه جهان، کشور چند در معلم تربيت برنامه یتطبيق بررسی(.  1383. ) زهرا شعبانی،

(3 . ) 

  )www.iranculture.org.(جهان  کشورهاي آموزشی نظام(.  1387. ) فرهنگی انقالب شوراي

 تهران . دانشگاه: تهران ايران، فرهنگ تاريخ(.  1336. ) عيسی صديق،

 تهران . دانشگاه: تهران زمين، مغرب و ايران در فرهنگ سير(.  1332. ) عيسی صديق،

 اميرکبير .: تهران پرورش، و آموزش مديريت و سازمان(.  1385. ) مصطفی عسگريان،

صاره، ضا ع شورهاي وپرورش آموزش تطبيقی مطالعات (.1386).علير سطه اول درک دانش : تهران منتخب، متو

 پژوه

 ديدگاه از ابتدايی معلمان تربيت و انتخاب مطلوب و موجود شییيوه هاي بررسییی(.  1388. )  محمد فراهانی،

 آموزشی، برنامه ريزي کارشناسی ارشد پايان نامه قم، استان ابتدايی مدارس مديران و مدرسان ، کارشناسان

 رشد .: تهران تطبيقی، پرورش و آموزش(.  1380. ) محمدعلی اصفهان . فرجاد، دانشگاه

 آگاه .: تهران پوالدي، کمال ترجمه ايران، در نوسازي و دولت مدنی، جامعه(.  1381. ) مسعود کمالی،

http://www.iranculture.org/
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نور  پيام دانشگاه: تهران. ويکم بيست قرن تا آغاز از درسی برنامه تحوالت تاريخچه(.  1390. ) جمال مرادپور،

. 

مال مرادپور، يل(.  1379. )  ج تدايی شآموز وکيفی کمی عملکرد تحل غاز از ايران اب  انقالب پيروزي تا آ

 رودهن . واحد اسالمی آزاد دانشگاه آموزشی، برنامه ريزي کارشناسی ارشد ، پايان نامه ايران اسالمی

-65( 42). 2 تربيت، و تعليم فصلنامه ابتدايی، معلمان شغلی مهارتهاي بررسی(.  1374. ) علی اکبر مرعشی،

48 . 

 اميرکبير .: تهران پرورش، و آموزش مسايل(.  1385. ) محمدطاهر معيري،

 کشییورهاي در معلم تربيت درسییی برنامه نظام تطبيقی بررسییی(.  1387. ) علی ذکاوتی، و اعظم ماليی نژاد،

 . 35-62(،26) 7 آموزشی، نوآوريهاي فصلنامه وايران، مالزي فرانسه، ژاپن، انگلستان،

 فصییلنامه معلم، تربيت در ضییروري اصییالحات نوع و اصییالح يوهشیی به نگاهی(.  1371. ) محمود مهرمحمدي،

 . 55-37،  3  شماره ، تربيت و تعليم

 مدرسه .: تهران معلم، تربيت و يادگيري-ياددهی فرآيند بازانديشی(.  1379. ) محمود مهرمحمدي،

سيف نراقی، نادري،عزت اله شهاي(. 1394).مريم و شيابی آن چگونگی و تحقيق رو سانی،تهراندرعلوم  ارز : ان

 ارسباران .

تدايی،راهنمايی) مقطع سیییه پرورش و آموزش(.  1385. )  محمدحسیییين بروج، و محمدتقی نديمی،  و اب
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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 

سازمان آم ستم موجود  سي ستم فعلی نظام نگهداري  سي سی  شنا سيب  ستان به آ ستان گل وزش و پرورش ا

نگهداري سیییازمان و ارائه راهکارهايی براي بهبود آن پرداخته اسیییت . براي نيل به هدف مذکور محقق تعداد 

نفر از کارکنان آموزش پرورش شییهرسییتانهاي مختلف اسییتان گلسییتان را مورد بررسییی قرار داده و با  2000

ستفاده از پرسشنامه  سيستم نگهداري آموزش و پرورش و همچنين ا نظرات آنان را در مورد وضعيت موجود 

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 

ی 5ی آموزش، 4ی عملکرد، 3ی طرح شغل، 2ی پرداخت ، 1مؤلفه :  13اري نيروي انسانی از طريق سنجش نگهد

ی 11ی ايمنی، 10ی جذب نيرو، گزينش و ارتقاء، 9ی رضايت کارکنان،  8ی انسجام، 7ی تعهد، 6توسعه شغلی، 

روي يک طيف پنج درجه  ییی رفاه ، مزايا وخدمات کارکنان را13ییی بيمه و بازنشستگی، 12بهداشت و درمان، 

 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 

شغل و عامل تعهد که از صله بجز عامل طرح  نظر کارکنان  تحليل و مطالعه قرار گرفت و با توجه به نتايج حا

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 

سازمان از  ستم نگهداري اين  سي ضعيت  سب بودن و سط باالتر و در حد زياد تا دارند که ميزان منا حد متو

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 

 س از آن رفاه و مزايا و خدمات پرسنلی شاهد بوديم .شکاف را در عامل بيمه و بازنشستگی و پ

 

 کلید واژه ها 

 حفظ و نگهداشت ، سيستم نگهداري ، منابع انسانی ، بهسازي ، آموزش و پرورش.
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 وبیان مساله مقدمه

ساب می آيند،  سازمان به ح سرمايه  صلی ترين  سانی که به عنوان ا يکی از مباحث مهم در مديريت منابع ان

ضوع نگه ست که بايد براي حفظ و نگهداري آن توجه جدي نمود و به منظور اجتناب مو سانی ا داري نيروي ان

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 .

ستم موجود نگهداري ني سي سی  ضر به برر سانی در آموزش و پرورش پرداخته و در انتها لذا پژوهش حا روي ان

 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 

شد که  سانی براي بهبود آن می با ستم فعلی نگهداري نيروي ان سي سئوال بوده که آيا  سخ به اين  در پی پا

آموزش و پرورش می تواند در اين زمينه کارآمد باشد؟ آيا از ديدگاه کارکنان اين سيستم کارايی الزم را دارد 

ستم مذکور چگونه می تو سي ست ؟ و در انتها  ستم نگهداري آموزش و پرورش چي سي اند و توقع کارکنان از 

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

منابع انسییانی يک سییازمان تمام افرادي هسییتند که در سییطوح مختلف سییازمان مشییغول به کار منظور از

 (1:  1375باشند)سعادت،می

سک پذيري ها، خرد فردي می "به عبارتی ديگر : يا  ضاوتها، ري شها، ق شامل کليه تجارب، دان سانی  منابع ان

 (85:  1381)آرامسترانگ،  "شود که در يک سازمان وجود دارد

 

 مدیریت منابع انسانی

عنی کارکنانی عبارت است مديريت و اداره راهبردي )بلندنظرانه( و پايدار با ارزش ترين دارايی هاي سازمان، ي

:  1381که در آنجا کار می کنند و در کنار هم به سازمان در وصول به اهدافش کمک می کنند )آرمسترانگ، 

3) 
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 نگهداری

 (172:  1376در متون مديريت منابع انسانی، نگهداري در دو مفهوم مطرح است )ميرسپاسی، 

ه ويژه منابع انسانی که استراتژيک و حياتی ییی به مفهوم جلوگيري از ترک خدمت و حفظ افراد در سازمان ب1

 براي سازمان تلقی می شوند . طبعا در اين زمينه مديريت سازمانها بايد تدابير راهبري الزم را بکار برند . 

 (619: 1989ی به مفهوم تأمين سالمت جسم و روان کارکنان )دسنزو و رابينز، 2

 

 استراتژی حفظ و نگهداشت

سازمان و در کنار آن باقی بمانند و گردش و هدف از راهبرد حفظ،  ست که کارکنان کليدي در  ضمين اين ا ت

ريزش کارکنان که بسیییيار بيهوده و پرهزينه اسیییت کاهش يابد . اين راهبردها بر تجزيه و تحليل انگيزه هاي 

 ( .1381ماندن يا رفتن کارکنان استوار می باشد )آرمسترانگ، 

اين زمينه در برخی دانشییگاه ها و سییازمان ها انجام شییده اسییت که با علل و  تحقيقات و پايان نامه هايی در

ست ولی تحقيقات انجام  شغلی آنان پرداخته ا ضايت  سازمانی و ر عوامل مؤثر بر ترک خدمت کارکنان، تعهد 

 شده در زمينه چگونگی حفظ منابع انسانی ، بسيار اندک می باشد .

يی که در آنها نارضیییايتی و بی تعهدي کارکنان می تواند بروز کند، در طرح حفظ بايد به هر يک از حوزه ها

( که در اين پژوهش تحت سرفصل هاي زير اين اقدامات مورد 246یییی250:  1381توجه شود )آرمسترانگ، 

 بررسی قرار گرفته است :

 

 پرداخت

ستمهاي پرداخت ناعادالنه ، نابرابر، يا نارقابتی بروز می سي شکالت به دليل وجود  کنند. اقدامات ممکن، در  م

 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

 نان خاطر کسب کردن از اينکه کارکنان ارتباط بين عملکرد و پاداش را درک می کنند .ی اطمي

 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

طراحی شوند که  شايد نارضايتی کارکنان از جذاب نبودن کاري که انجام می دهند، باشد . شغلها بايد طوري

صتی براي آموزش و  ستقالل( و بازخور را حداکثر کنند و بايد فر تنوع مهارتها ، اهميت وظايف، خودمختاري)ا

 رشد کارکنان فراهم آورند .

 

 عملکرد

اگر کارکنان از مسئوليتهاي خود يا استانداردهاي عملکردي خود آگاه نباشند، دل زده و مأيوس خواهند شد، 

که کارشان و موفقيتهايشان منصفانه ارزيابی و تقدير نمی شود، مأيوس و دلسرد خواهند شد  يا احساس کنند

 . در اين زمينه می توان اقدامات زير را انجام داد :

 ی بيان الزامات عملکردي در قالب اهداف قابل حصول وصعب الوصول

الزمی که بايد براي تحقق آنها انجام  یییی ترغيب کارکنان و مديران بر توافق بر سر آن اهداف و بر سر اقدامات

 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 .

ش کار سيستمهاي ی آموزش تکنيکهاي بررسی عملکرد به مديران ، تکنيکهايی چون مشاوره ، توضيح دادن رو

 عملکرد به کارکنان و دريافت نظر کارکنان .

 

 آموزش



 

504 
 

ستعفاي کارکنان افزايش يابد ، يا اگر  ست جابجايی يا ا اگر کارکنان به شکل مناسب آموزش نبينند ، ممکن ا

ست دچار  شود، ممکن ا شهاي کافی داده ن شنايی با محيط جديد"به کارکنان جديد آموز شوند .  "بحران آ

 آموزش و برنامه هاي يادگيري که طراحی و ارائه می شوند بايد ويژگيهاي زير را دارا باشند : طرحهاي

 ی به کارکنان شايستگی و اعتماد به نفس الزم را براي تأمين استانداردهاي عملکرد مورد انتظار، بدهند .

 ی تقويت مهارتها و شايستگی هاي موجود .

ا و مهارتهاي جديد را بدست آورند يا مسئوليتهاي بزرگتري را قبول ییی به کارکنان کمک کنند تا شايستگی ه

 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 . 

 کارکنان را در داخل و خارج سازمان افزايش دهند . ی بهره وري

 

 توسعه شغلی

ست . در بازار پويا و قابل تغيير از  صلی جابجايی کارکنان ا شغل ، يکی از داليل ا صتهاي آتی  ضايتی از فر نار

مه دار و بازار کار امروزي ، ديگر ايده ايجاد فرصتهاي شغلی دايمی ، معنا و مفهوم ندارد و اين فرايند خود برنا

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

 نظم تر براي شناسايی پتانسيلها ، رويه هايی چون ارزشيابی يا مراکز توسعهی معرفی رويه هاي م

 ی ترغيب ارتقاي کارکنان خود سازمان

 ی طراحی و توسعه روشهاي ارتقاي عادالنه تر

 ی توصيه و راهنمايی در خصو  مسيرهاي شغلی

 

 تعهد

 (106:  1383اشد )آرمسترانگ، تعهد به معنی تعيين هويت خود با سازمان و تمايل به ماندن در آن می ب
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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

روشهايی چون تشکيل  یییی برقراري ارتباط دوستانه و مرتب با کارکنان با تأکيد بر اراتباطات رودررو ، از طريق

 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 .

 سیی معرفی تغييرت مورد نظر در سازمان و مشاغل تنها پس از رايزنی و برر

 

 فقدان انسجام گروهی

ستمهاي غلط  سي شدن از تيم هاي کاري يا پس از اعمال  شته  صورت کنار گذا ست که در  کارکنان ممکن ا

احساس کنند که منزوي شده اند و دچار يأس و نااميدي گردند . براي حل چنين مشکلی ، می توان اقدامات 

 زير را انجام داد :

 ي خودمختار يا خود مدير يا تشکيل تيمهاي پروژه .ی کار گروهی : ايجاد گروه هاي کار

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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 سرپرستاننارضایتی کارکنان و تعارض آنها با مدیران و 

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 :

 که از تواناييها و ويژگيهاي الزم براي مديريت و رهبري برخوردار باشند .ان گروهرهبری انتخاب مديران و

 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 .

 

 نیرو ، گزینش و ارتقا جذب

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 .

 

 بهداشت ، درمان وسالمت ایمنی ،

وضع مطلوب و خوب جسمی، روحی و روانی » سازمان بهداشت جهانی سالمت را اينگونه تعريف کرده است : 

 (252:  1383)عباس پور ، « و اجتماعی يک فرد

سازش با محيط و بهبود اين توانايی سازمان در حفظ بقاء و  ست از توانايی  سازمانی نيز عبارت ا ها سالمت 

 ( .253ن منبع: )هما

سازمانی می  سالم را  سازمان  سته و  شت روانی در محيط کار مترادف دان سازمانی را با بهدا سالمت  برخی ، 

دانند که ميزان افسردگی ، نااميدي ، نارضايتی ، کم تحرکی و فشار روانی کارکنان را به حداقل ممکن برساند 

. 

ي مربوط به حوادث کاري اسیییت در نتيجه شیییناخت ايمنی به معناي محافظت کردن کارکنان از آسیییيب ها

عوامل حادثه آفرين در محيط کار به منظور کاهش حوادث، کاري الزم اسیییت به طور کلی می توان گفت که 

 (314:  1377سوانح محيط هاي کاري و ريشه هاي وقوع آن به عوامل زير بستگی دارد )ابطحی، 

 الف ی رفتار کارکنان
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 لوبب ی شرايط فيزيکی نامط

 ج ی ابزارهاي غير استاندارد و يا فرسوده

ست  سمانی و روانی آنها ضعيت ج شتن و سالم نگهدا شتن کارکنان از بيماري و  صون دا شت به معناي م بهدا

 (29:  1375)جزنی،

بهداشییت و ايمنی حائز اهميت اسییت . زيرا کارکنانی که از سییالمتی برخوردارند و در محيطی ايمن کار می 

 تر هستند .کنند، اثر بخش 

 

 بیمه وبازنشستگی

حالتی است که کارمند رسمی دولت با داشتن شرط معينی از سن و دارا شدن سنوات "بازنشستگی عبارت از 

ضمن خاتمه يافتن حالت  صالحيتدار ، احراز می کند و  معينی از خدمت ، طبق قانون و به موجب حکم مقام 

 ( 3:  1378)اساتيد مديريت ،  "ازنشستگی می گردداشتغال وي ، مادام العمر مستحق دريافت حقوق ب

ست که به موجب آن با پرداخت مبلغی قراردادي  ست . بيمه عملی ا سان ا بيمه نيز نوعی امنيت خاطر براي ان

را با بيمه گر منعقد می کند تا در صیییورتی وقوع مفاد قرارداد ، بتواند خسیییارت خود را از بيمه گر طلب کند 

 ( ؛ بيمه ها نيز انواع مختلفی دارند .)فرهنگ فارسی معين

 

 رفاه، مزایا و خدمات پرسنلی

سم و روان کارکنان . در حقيقت  سالمت ج ست به منظور تأمين  هدف برنامه هاي رفاهی کارکنان اقداماتی ا

 می توان گفت که اين برنامه ها ، مکمل برنامه اي سالمت و ايمنی هستند ، زيرا سالمت و ايمنی بدون برنامه

 (  323:  1377هاي رفاهی و تفريحی به دست نمی آيند . )ابطحی ، 

خدمات پرسیینلی از عوامل عمده حفظ و نگهداري نيروي انسییانی به حسییاب می آيد ، فراهم آوردن خدمات 

سکن و غيره از وظايف خا   شرايط محل کار، کمک به تهيه م شی و بهبود کيفيت و  سهيالت ورز رفاهی، ت

 وده و الزم است در جهت بهبود اينگونه خدمات تالش مستمر انجام گيرد .مديريت کارکنان وب

مزايا عبارت اسییت از هرگونه خدمات مصییوب قانونی و يا داوطلبانه ، که عالوه بر دسییتمزد مسییتقيم ، کارفرما 

 (498:  1378تماماً يا تا اندازه اي به کارکنان می دهد )سينجر، 

 

 کلیات مباحث 
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صد دارد در  با توجه به اهميت و سازمانی ق سازمانها ، می توان نتيجه گرفت که : اگر  سانی در  جايگاه منابع ان

آينده موفق شود بايد کانون توجهات خود را مجدداً برا استعدادهاي منحصر به فرد يکايک کارکنان خود و راه 

فرايندها و طرح هاي  درسیییت تبديل اين اسیییتعدادها به عملکرد پاينده معطوف سیییازد، بايد تمامی ابزارها ،

را  "انسان"ابتکاري خود رابراي کشف پاسخ صحيح اين سوال اساسی به کاربرد . سوالی که پاسخ آن مفهوم 

 (280:  1382تبديل می کند )عباس پور ،  "منبع و سرمايه انسانی"به 

نسانی است ، حتی اگر از آنجايی که اقدامات نگهداري، مکمل ساير اقدامات و فرآيندهاي نظام مديريت منابع ا

شود بدون  سته انجام  شاي سنلی به نحو  ساير اقدامات پر صاب ، آموزش و  عمليات کارمنديابی ، انتخاب ، انت

 1371توجه کافی به امر نگهداري نتايج حاصل از اعمال مديريت چندان چشم گير نخواهد بود )ميرسپاسی ، 

 :330. ) 

هايی که موجب تأمين سیییالمت، ايمنی، رفاه و امنيت اجتماعی بايد توجه داشیییت که ايجاد و توسیییعه فعاليت

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 

 ( . 293:  1377ا متعهد ساخت )ابطحی ، ه

 

 مدل تحقیق

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

 

نگهداری 

منابع 

 انسانی

 عوامل محتوایي

 پزمینه ايعوامل 

 : عوامل نگهداری منابع انسانی 1شکل 
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 هدف پژوهش

سازمان و ارائه راهکارهايی براي بهبود آن و از جمل ستم فعلی نگهداري  سي سی  شنا سيب  صلی : آ ه هدف ا

 اهداف فرعی نيز شامل :

 ی ارزيابی نظام نگهداري موجود سازمان1

ی تعيين کاستی هاي موجود در سيستم نگهداري از نظر کارکنان و مديران حوزه پرورشی و تربيت بدنی در 2

 هر يک از زمينه هاي مورد بررسی

 ی تعيين توقعات کارکنان و مديران از سيستم نگهداري3

 ولويت بندي( زمينه هاي بهبود سيستم معطوف به رفع نواقصی تعيين )شناسايی و ا4

 ی ارائه راهکارهاي مناسب براي بهبود سيستم5

 

 سئواالت پژوهش

 در اين تحقيق به جاي فرضيه ، سئواالت تحقيق مبناي بررسی قرار می گيرد .

 ی نظام نگهداري نيروي انسانی کارآمد داراي چه اجزايی است ؟1

مديران حوزه پرورشی و تربيت بدنی ، سيستم نگهداري فعلی آموزش و پرورش داراي  یییی از نظر کارکنان و2

 چه کاستی ها و نواقصی است ؟

 ی توزيع کاستی ها بر حسب ابعاد مورد بررسی ، چگونه است ؟3

 ی کارکنان و مديران حوزه پرورشی و تربيت بدنی در هر يک از اين مقوله ها )ابعاد( چه انتظاراتی از سيستم4

 دارند ؟

صالح و بهبود دارد و چه 5 ستم در چه زمينه هايی نياز به ا سي شده،  ییییی با توجه به نواقص و انتظارات بيان 

 ؟ چگونه ؟اصالحاتی الزم است

 ی راهکارهاي بهبود سيستم در زمينه هاي مورد بررسی چيست ؟6

 

 روش تحقیق
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ستف ستگی و در اين پژوهش با توجه به اهداف تحقيق از دو روش تحقيق ا ست . روش تحقيق همب شده ا اده 

 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 

ی کشف همبستگی 1همبستگی ، کشف يا تعيين شود . روش همبستگی براي دو هدف عمده به کار می رود : 

 ( .1374ی پيش بينی يک متغير از روي يک يا چند متغير ديگر )دالور ، 2ن متغيرها و بي

 در اين تحقيق از روش همبستگی به داليل زير استفاده شد :

ییی پايايی مقياسهاي پرسشنامه سيستم نگهداري آموزش و پرورشرا از طريق همسانی درونی مشخص نماييم 1

. 

طريق تحليل عاملی که مبناي آن محاسبه همبستگی بين متغيرها )سوالها( ی ساختار عاملی پرسشنامه را از 2

 است ، مشخص نمايم .

گانه سيستم 13ییی با استفاده رگرسيون چند متغيره خطی ) روش قدم به قدم ( سهم هر يک از مولفه هاي 3

 نگهداري آموزش و پرورش را در پيش بينی و تبيين تغييرات اين مشخص نماييم .
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 ق زمینه یابیب( تحقی

سائل که گروهی از مردم  ست که به منظور جمع آوري اطالعات درباره اين م شی ا زمينه يابی يک روش پژوه

درباره يک موضوع خا  چه می دانند ، چه فکر می کنند يا چه کاري انجام می دهند، اجرا می شود )دالور ، 

ست که اين روش به داليل زير انتخ138:  1374 شد : ( . قابل ذکر ا ضعيت 1اب  سيله آن بتوانيم و ییییی به و

ییی اطالعات وسيعی را از جامعه 2موجود و مورد انتظار سيستم نگهداري آموزش و پرورش را توصيف نماييم ؛ 

 ی اجزا نمونه را با يکديگر مقايسه کنيم .3به دست آوريم ؛ 

 

 جامعه آماری

اسیتان گلسیتان اعم از اداري و دبير و مربی کليه کارکنان حوزه پرورشیی و تربيت بدنی آموزش و پرورش در 

 هستند ، جامعه آماري اين تحقيق را تشکيل می دهند . 1385ی 86که داراي عضويت رسمی در سال  

 

 حجم نمونه و روش نمونه گیری 

ستادي تا صف را  ستان و از نظر سطح درجه از کارکنان  ستان گل نظر به اينکه جامعه مورد مطالعه در سطح ا

ی شدند و متشکل از گروه هاي مختلف بودند ، از روش نمونه گيري تصادفی طبقه اي و جهت تعيين شامل م

2تعداد نمونه مورد نياز از فرمول 

2

d

zqp
n   اسییتفاده شیید کهq  ،p  وd  در نظ  02/0و  5/0،  5/0به ترتيب

نفر به دست آمد  350اد نمونه مورد نياز درصد . تعد 95گرفته شد و با توجه به اين مقادير و سطح اطمينان 

شد که نمونه هر  ستان بين آنها توزيع  شهر سبت حجم کارکنان هر  شده به ن سبه  ، در مرحله بعد نمونه محا

 شهرستان نيز به نسبت سطوح درجاتی کارکنان آن شهرستان توزيع گرديد .

 

 ابزار پژوهش

نگهداري آموزش و پرورش در سطح استان گلستان ، به منظور بررسی وضعيت موجود و مورد انتظار سيستم 

 طی مراحل زير ابزار الزم )پرسشنامه( طراحی گرديد .

 ی استخراج مدل مفهومی تحقیق1

صاحب نظران ابعاد مهم و کليدي  صاحبه با  ضوع مورد پژوهش و همچنين م سيله مطالعه مبانی نظري مو بو

 ق( مشخص گرديد .، مدل تحقي 1سيستم نگهداري آموزش و پرورش )شکل 
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 ی استخراج ویژگیها و شاخص های اساسی مولفه های مدل مفهومی تحقیق و ساخت پرسشنامه2

 ی تعیین اعتبار پرسشنامه3

به اين ترتيب که ويژگی هاي اسییتخراج شییده دسییته بندي و پس از بررسییی و دو مرحله ويرايش در قالب 

سی اعتبار محتوي . در اختي شنامه اوليه براي برر س سی نظرات و پر صاحب نظران قرار گرفت . پس از برر ار 

پيشیینهادات صییاحب نظران ، تغييرات الزم در فرم اوليه ايجاد و فرم ثانويه آزمون تهيه گرديد . سییرانجام فرم 

سوالها و رفع  50ثانويه آزمون در بين يک نمونه  نفري اجرا و پس از جمع آوري پرسشنامه و تجزيه و تحليل 

 شده ، پرسشنامه نهايی تهيه و در بين نمونه آماري مورد مطالعه اجراء گرديد .اشکالهاي مشخص 

 

 ی پایایی پرسشنامه4

ضريب آلفاي کرانباخ ) سانی درونی از  شنامه به روش هم س سی پايايی پر ستفاده 1971،  1945براي برر ( ، ا

 می باشد : 1گرديد . نتايج حاصله به شرح جدول شماره 

شماره  شند به نحوي که ن 1نتايج جدول  ضايت بخش می با ضرايب آلفا مطلوب و ر شان می دهد که همه 

( می 90/0تا  76/0)بين  76/0و براي ساير مولفه ها بزرگتر از  76/0ضرايب الفا براي مولفه بهداشت و درمان 

 باشد .

 

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

 رشپرو

 ضريب آلفا مولفه

 84/0 ی پرداخت1

 8/0 ی طرح شغل2

 84/0 ی عملکرد3

 82/0 ی آموزش4

 82/0 ی توسعه شغلی5

 87/0 ی تعهد6
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 78/0 ی انسجام گروهی7

 89/0 ی رضايت کارکنان  8

 85/0 ی جذب نيرو ، گزينش و ارتقاء9

 90/0 ی ايمنی10

 76/0 ی بهداشت و درمان11

 90/0 ستگیی بيمه و بازنش12

 89/0 ی عامل رفاه ، مزايا و خدمات پرسنلی13

 

 روش تجزیه و تحلیل داده ها

مورد  SPSS 11.5در اين پژوهش جهت تجزيه و تحليل داده هاي به دسییت آمده که با اسییتفاده از نرم افزار 

 تجزيه و تحليل قرار گرفت ، از روشهاي آماري متعددي بهره گرفته شد که عبارتند از :

اول توزيع فراوانی جهت سییازماندهی داده ها و توصییيف نمره هاي خام ، نمودار سییتونی جهت توصییيف جد

تصییويري داده ها ، شییاخص هاي آمار توصییيفی ، ضییريب آلفاي کرانباخ جهت همسییانی درونيم قياس هاي 

شنامه ، آزمون يک نمونه اي  س ساختار عاملی پر سی  شافی براي برر شنامه ، تحليل عاملی اکت س رتبه هاي پر

سانی آموزش و  سيستم نگهداري نيروي ان عالمت دار ويلکاکسون براي بررسی وضعيت موجود و مورد انتظار 

ضعيت موجود و مورد  شکاف بين و سی  سيون براي برر پرورش آزمون دو نمونه اي رتبه اي عالمت دار ويلکاک

خگويان ، تحليل رگرسییيون چند من ويتنی و کروسییکال واليس براي مقايسییه نظرات پاسیی Uانتظار ، آزمون 

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 

شترين سنی  بي سخگويان در رده  شان  26یییی30پا شترين  3ساله متأهل و افراد تحت تکفل شد . بي نفر می با

سخگويان که  سانس می  6/78پا شان ديپلم و لي شکيل داده اند مرد و اکثراً مقطع تحصيلی  صد از کل را ت در

 فه هستند .باشد و از کارمندان رسمی آموزش و پرورش می باشند که در مرکز استان مشغول انجام وظي
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در بررسی وضعيت موجود سيستم نگهداري آموزش و پرورش مشاهده می شود که فقط در عامل طرح شغل 

سعه  ست و در پرداخت و عملکرد ، آموزش و تو سط بهتر بوده ا ستم نگهداري از حد متو سي ضعيت موجود  و

 (1شغلی وضعيت موجود از حد متوسط ضعيف تر می باشد )نمودار شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی توزیع درصدی پاسخهای کارکنان آموزش و پرورش به عاملهای پرداخت ، طرح  1نمودار شماره 

 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 

 (2تر می باشد )نمودار شماره از حد متوسط بهتر و باال
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ی توزیع درصدی پاسخهای کارکنان آموزش و پرورش به عاملهای تعهد، انسجام گروهی،  2نموار 

 رضایت کارکنان ، جذب نیرو ، گزینش و ارتقاء )وضع موجود(

 

مه و بازنشستگی ، و اين در حالتی است که ميانه محاسبه شده براي عامل هاي ايمنی ، بهداشت و درمان ، بي

صل از نتايج آزمون  ستم نگهداري کارکنان آموزش و پرورش حا سي سنلی و نمره کل  رفاه ، مزايا و خدمات پر

سطح  سون در  ست که عوامل  3کوچکتر از  p > 001/0رتبه هاي عالمت دار ويلکاک شد . به اين معنا می با

 ( .1دول شمارهو ج 3مذکور از حد متوسط ضعيف تر می باشند )نمودار شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی توزیع درصدی پاسخهای کارکنان آموزش و پرورش به عاملهای ایمنی ،  3نمودار شماره 

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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های عالمت دار ویلکاکسون برای عاملهای ایمنی ، بهداشت و  ی آماره های آزمون رتبه 2جدول 

درمان ، بیمه و بازنشستگی ، رفاه ، مزایا و خدمات پرسنلی و نمره کل سیستم نگهداری کارکنان 

 آموزش و پرورش

 

 ایمنی 
بهداشت و 

 درمان

بیمه و 

 بازنشستگی

رفاه ، مزایا و 

خدمات 

 پرسنلی

نمره کل 

سیستم 

نگهداری 

 جاکارکنان نا

Z 

سطح معنی داری 

 دو طرفه

-11،926 

.000 

-15،666 

.000 

-37،491 

.000 

-38،158 

.000 

-32،424 

.000 

 

در بررسی انتظارات کارکنان آموزش و پرورش از سيستم نگهداري سازمان نتايج به دست آمده نشان می دهد 

وزش و توسییعه شییغلی از حد که انتظارات کارکنان نسییبت به عامل هاي پرداخت ، طرح شییغل ، عملکرد ، آم

متوسط باالتر و در حد زياد تا خيلی زياد می باشد . همچنين براي عامل هاي تعهد ، انسجام گروهی ، رضايت 

ستگی ، رفاه و  ش شت و درمان ، بيمه و بازن کارکنان و جذب نيرو ، گزينش و ارتقاء و عامل هاي ايمنی ، بهدا

و انتظارات کارکنان فراتر از حد متوسط و در حد زياد تا خيلی زياد مزايا و خدمات پرسنلی وضع مورد انتظار 

 می باشد .

در بررسییی مقايسییه نظرات کارکنان مذکر و مؤنث سییازمان آموزش و پرورش در خصییو  وضییعيت موجود 

ستم  سي ضعيت موجود  سبت به زنان و شان می دهد که مردان ن صله ن سازمان نتايج حا ستم نگهداري  سي

سازمان  شغل بهتر ارزيابی کرده اند . در حالی که در عامل هاي پرداخت ، عملکرد نگهداري  را در عامل طرح 

، آموزش و توسعه شغلی بين نظرات مردان و زنان تفاوتی وجود ندارد . همچنين مشخص شد که زنان نسبت 

سازمان را در عامل ايمنی بهتر ارزيابی کرده اند . ستم نگهداري  سي ضعيت موجود  در حالی که در  به مردان و

شد که  شاهده  ضعيت مورد انتظار اين دو گروه م سی و عامل هاي ديگر تفاوتی وجود ندارد . همچنين در برر

 زنان نسبت به مردان در خصو  عامل توسعه شغلی و ايمنی انتظارات بيشتري دارند .

داري سازمان با در بررسی مقايسه نظرات کارکنان آموزش و پرورش در خصو  وضعيت موجود سيستم نگه

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

زيابی خا  کارکنان زير ديپلم و ليسانس می باشد . ها براي کارکنان فوق ليسانس و باالتر و وضعيف ترين ار

صالح آن دارند و در مورد کل  ستم و ا سي شتري براي بهبود  صيالت باال انتظار بي به اين معنا که افراد با تح

سيستم نيز افراد زير ديپلم کمترين انتظار و افراد فوق ليسانس )بجز عامل پرداخت( بيشترين انتظار را دارند 

. 

رتيب که براي عامل پرداخت ، بيشیییترين انتظارات خا  کارکنان ليسیییانس و کمترين انتظارات به به اين ت

کارکنان زير ديپلم و فوق ليسانس بوده است . همچنين در عوالم طرح شغل عملکرد، آموزش، توسعه شغلی و 

و کمترين انتظارات  نيز بهداشت و درمان و بازنشستگی بيشترين انتظارات از کارکنان ليسانس و فوق ليسانس

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

. 

ستم نگهداري  سي ضعيت موجود  سازمان آموزش و پرورش در خصو  و سه نظرات کارکنان  سی مقاي در برر

ال واليس اسییتفاده شیید مشییاهده کرديم که سییازمان با توجه به سییطح درجات کارکنان که از آزمون کروسییک

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 

يابی ليسییانس و فوق ديپلم و پايين تر می باشیید . همچنين در عامل ليسییانس و دکتري و ضییعيف ترين ارز

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 

 ديم و در بقيه عوامل تفاوت معناداري را مشاهده نمی کنيم .بازنشستگی نيز شاه

سطح درجه در عامل پرداخت ، تعهد ،  ستم نگهداري به تفکيک  سي همچنين در بررسی انتظارات کارکنان از 

سانس و دکتري و کمترين انتظارات از کارکنان  شترين انتظارات کارکنان فوق لي ضايت کارکنان و ايمنی بي ر

سانس و پايي شغل و عملکرد و جذب و گزينش و ارتقاء نيرو بين لي ست . همچنين در عامل طرح  ن تر بوده ا

سانی تفاوت  صورتی که در بقيه عوامل نگهداري نيروي ان شاهديم در  سانس انتظاراتی را  سانس و لي فوق لي

 معناداري را با توجه به نوع مدرک کارکنان شاهد نيستيم .

ضعيت موجود انتظارات سی و ستم نگهداري کارکنان آموزش و پرورش  در برر سي ستاد از  صف و  کارکنان 

متوجه شییديم که در عامل پرداخت و ايمنی انتظارات کارکنان سییتاد مثبت تر از کارکنان صییف بود و اين در 

ستاد  شان مثبت تر از کارکنان  سجام گروهی کارکنان صف انتظارات ست که در عامل هاي آموزش و ان حالتی ا

 بوده است .

در نهايت در بررسی مقايسه نظرات کارکنان آموزش و پرورش در خصو  سيستم نگهداري سازمان با توجه 

سعه  شغل، عملکرد، تو شاهد آن بوديم که در عامل هاي پرداخت طرح  سخگويان  سازمان خدمت پا به محل 
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زيابی هاي خا  شییغلی، تعهد، رضییايت کارکنان و ايمنی و رفاه و مزايا و خدمات پرسیینلی ، مثبت ترين ار

کارکنانی است که در مرکز و پايگاه مشغول به خدمت می باشند و ضعيف ترين ارزيابی و نارضايتی از سيستم 

شنهاد محقق  شهرستان ها مشغول به خدمت هستند . لذا پي ست که در مناطق و  نگهداري خا  کارکنانی ا

 اين بود که توجه بيشتري به شهرستان ها معطوف شود .

 

 یرینتیجه گ

پژوهش حاضر به بررسی وضعيت موجود و مورد انتظار سيستم نگهداري کارکنان آموزش و پرورش در استان 

مولفه : پرداخت، طرح شغل، عملکرد ، آموزش ، توسعه شغلی ، تعهد ، انسجام  13گلستان از طريق سنجش 

رمان ، بيمه و بازنشستگی ، رفاه گروهی ، رضايت کارکنان ، جذب نيرو ، گزينش و ارتقاء ، ايمنی ، بهداشت ود

صله از آزمون هاي مختلف که پس از تجزيه و  ست و با توجه به نتايج حا سنلی پرداخته ا ، مزايا و خدمات پر

شغل و  شواهد آن بوديم که بجز عامل طرح  ست آمده  ساخته به د شنامه محقق  س سخگويان به پر تحليل پا

در حد متوسط می باشند ، براي ساير عوامل وضعيت موجود  عامل تعهد که از نظر کارکنان آموزش و پرورش

ست آمده از  شد . و همچنين نتايج به د ضعيفی می با سطح  سط پايين تر و در  آموزش و پرورش از حد متو

بررسییی انتظارات کارکنان آموزش و پرورش نشییان می دهد کارکنان آموزش و پرورش انتظار دارند که ميزان 

ست سي ضعيت  سب بودن و شد . منا سازمان از حد متوسط باالتر و در حد زياد تا خيلی زياد با م نگهداري اين 

ستم  سي ضعيت موجود و مورد انتظار در هر يک از عوامل  شکاف بين و شان دهنده  صله ن همچنين نتايج حا

نگهداري کارکنان آموزش و پرورش بوده به اين معنا که وضییعيت کلی سییيسییتم نگهداري کارکنان آموزش و 

ضعيت موجود دارند . به طور پرور سبت به و شتري ن شد و کارکنان انتظار بي ضع موجود نمی با ش منطبق با و

سب  ست که کارکنان ميزان منا ضع موجود و مورد انتظار حاکی از آن ا شده براي و سبه  نمونه ميانه هاي محا

ضعيف  سط و تقريباً  ستم خدمات رفاهی را در حد کمتر از متو سي ضعيت کنونی  ارزيابی کرده اند در بودن و

حالی که انتظار دارند ، ميزان مناسب بودن وضعيت سيستم نگهداري اين سازمان براي رفع نيازهاي کارکنان 

شده بين  شکاف موجود و مطرح  شد . با توجه به  سب با سط باالتر و در حد زياد تا خيلی زياد منا در حد متو

عامل بيمه و بازنشستگی و پس از آن در عامل رفاه، مزايا وضعيت موجود و مورد انتظار بيشترين شکاف را در 

 و خدمات پرسنلی و پرداخت شاهد هستيم .

 

 پیشنهادات

درصیید کارکنان آموزش و پرورش ميزان مناسییب بودن وضییعيت پرداخت را در  5/81ییییی با توجه به اينکه 1

د کارکنان انتظار دارند که درصییی 9/88آموزش و پرورش در حد کم و خيلی کم ارزيابی کرده اند و همچنين 

شنهاد می  شد ، لذا پي ضعيت پرداخت در آموزش و پرورش در حد زياد تا خيلی زياد با سب بودن و ميزان منا
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ضمناً  صالح آن تهيه و اجرا گردد .  سيستم پرداخت در مورد پژوهش قرار گيرد و طرح هايی جهت ا شود که 

 موارد زير در امور پرداخت پيشنهاد می شود :

ی در جهت ارزشيابی مشاغل يا بهبود طرح موجود براي تصميم گيري درباره درجه بندي عادالنه کارها و ال ف 

 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 .

صفانه بر  ج یییی انجام بازنگري سی طرح هاي پرداخت جهت حصول اطمينان از اينکه پرداختها بطور من و برر

 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 .

درصد کارکنان انتظار دارند که ميزان مناسب بودن وضعيت طرح شغل در حد زياد  1/03ی با توجه به اينکه 2

 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 

 ثر نمايد .و بازخورد را حداک

 ب ی براي آموزش و رشد کارکنان فرصت و زمينه الزم فراهم شود .

درصد( وضعيت عملکرد را در حد کم و خيلی کم ارزيابی کرده اند . لذا  6/49ی در حدود نيمی از کارکنان )3

در  توصییيه می شییود که مديريت عملکرد در مورد پژوهش قرار گيرد ، همچنين با توجه به يافته هاي تحقيق

 خصو  بهبود وضعيت عملکرد در موارد زير پيشنهاد می گردد .

 الف ی الزامات عملکردي در قالب اهداف قابل حصول بيان شود .

ی کارکنان و مديران را تشويق نمود تا بر اهداف و اقداماتی که براي تحقق اهداف الزم است ، توافق داشته  ب 

 باشند .

تا از کارکنانی که خوب کار می کنند تقدير نمايند و اطالعات بازخورد ج یییی مديران و مسئوالن ترغيب شوند 

 مرتب ، آگاه کننده و قابل درک درباره عملکرد کارکنان به آنها ارائه نمايند .

شهاي الزم را  سی عملکرد و نيز مديريت عملکرد بايد آموز سئوالن در زمينه عملکرد ، برر د ییییی مديران و م

 فراگيرند .

 ه فاصله وضعيت موجود و وضعيت مورد انتظار در زمينه آموزش پيشنهادات زير توصيه می شود :ی با توجه ب4
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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 :

ستگی و اعتماد به نفس الزم را براي تأمين استانداردهاي عملکرد مورد انتظار در کارکنان ايجاد کند الف( شاي

، و مهارتها و شايستگی هاي موجود آنان را تقويت نموده در کسب شايستگی و مهارتهاي جديد ياري گر آنان 

 باشد .

 را افزايش دهند . ب( اين طرح ها بتوانند بهره وري کارکنان در داخل و خارج سازمان

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 .

ییی با توجه به فاصله بين وضعيت موجود و وضعيت مورد انتظار کارکنان ناجا در زمينه توسعه شغلی و نيز با 5

که نارضايتی از فرصتهاي آتی شغل ، يکی از داليل اصلی جابجايی کارکنان است ، لذا براي حفظ اذعان به اين

 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 

 شد افراد در جهت استعدادهاي آنان داشته باشد .هايی جهت شناسايی پتانسيل ها و ر

ب ی روشهاي ارتقاي عادالنه تري براي سازمان طراحی شود و کارکنان در خصو  مسيرهاي شغلی راهنمايی 

 وارشاد گردند .

درصد( می باشد ، لذا در خصو   1/56یییی با توجه به اينکه نتايج نشان دهنده تعهد نسبتاً باالي کارکنان )6

 بيش از پيش تعهد کارکنان پيشنهاد می شود که :افزايش 

الف یییی رسالت، ارزشها و راهبردهاي سازمان براي کارکنان تشريح شود و از ايشان خواسته شود تا درباره آن 

 اظهار نظر نمايند .

 د .ب ی ارتباطات دوستانه و مرتب با کارکنان ترويج شود و ارتباطات چهره به چهره و ارائه گزارش توسعه ياب

ستمهاي  سي شود و زمينه هاي ارائه نظرات براي بهبود  شنهادهاي کارکنان اهميت داده  ج یییی به نظرات و پي

کاري فراهم گردد به گونه اي که ارائه نظرات و پيشیینهادها از سییوي کارکنان بصییورت فرهنگ نهادينه شییده 

 درآيد . 

بين کارکنان و در جهت بهبود هرچه بهتر یییی در زمينه عامل انسجام گروهی و بيشتر کردن اين انسجام در 7

 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 ییی بر اهميت کار گروهی بعنوان يک ارزش کليدي تاکيد شود . همچنين مهارتهاي کار گروهی در کارکنان 

 وسعه يابد . ت

درصد کارکنان انتظار دارند که ميزان مناسب بودن وضعيت رضايت در حد زياد تا  4/92ی با توجه به اينکه  8

خيلی زياد باشیید . توصییيه می شییود که در تحقيق جداگانه اي رضییايت کارکنان مورد بررسییی قرار گيرد . 

 نان پيشنهاد می شود که :همچنين با توجه به يافته هاي تحقيق جهت افزايش رضايت کارک

شوند که از توانايی ها و ويژگيهاي الزم  سئوالن )بخصو  براي کارهاي گروهی( انتخاب  الف یییی مديران و م

 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 

ییی توصيه اي که در خصو  سيستم جذب ، گزينش و ارتقاء در آموزش و پرورش با توجه نتايج حاصله می 9

صورت گيرد وليکن با توجه به يافته هاي اين پژوهش پيشنهاد می  شود ، اينکه تحقيق جامعی در اين زمينه 

 شود که :

رسی و بازنگري شده ، بهبود مستمر الف یییی روش هاي جذب ، گزينش و نيز شيوه هاي ارتقاي کارکنان ، بر

 داشته باشد و متناسب با نيازهاي سازمان متحول شود .

شود زيرا اين امر در کارکنان ،  شغل پيشنهادي ، اغراق و مبالغه ن ج یییی در هنگام جذب نيرو ، درباره مزاياي 

 ه می سازد .انتظارات غير واقعی ايجاد نموده ، سازمان را در آينده با مشکالت عديده اي مواج

ی سازمان آموزش و پرورش به اين دليل که داراي مأموريتهاي متنوعی می باشد لذا برخی پرسنل با توجه 10

ساير حوزه  سب و کافی می دانند در حاليکه برخی ديگر که در  ضعيت موجود ايمنی را منا به نوع کار خود ، و

و مسییائل مربوط ، خواهان افزايش ميزان هاي فعاليتی مشییغول خدمت هسییتند توجه به نوع کار و خطرات 

مناسییب بودن ايمنی در حد زياد و خيلی زياد می باشییند . لذا توصییيه می شییود که طی پژوهشییی جداگانه 

شده و در مواردي که می  سی  شاغل و حوزه هاي فعاليتی مختلف برر ضوع ايمنی و ميزان نياز به آن در م مو

خص گردد . ضییمناً به اين نکته بايد توجه داشییت که هر يک از طلبد ميزان ايمنی در حد زيادي باشیید ، مشیی

 مشاغل ) يا دسته هاي مشاغل ( تدابير ايمنی خا  انديشيده شود .

یییی در زمينه بهداشت و درمان با توجه به شکاف زياد بين وضعيت موجود و وضعيت مورد انتظار و مطلوب 11

ر و اقدامات مقتضی را بعمل آورد . لذا پيشنهاد می کارکنان توصيه می شود که در اين خصو  سازمان تدابي

شود با توسعة بيمه هاي درمانی و نيز افزايش مراکز درمانی در اين وضعيت را بهبود بخشد. ضمناً می توان از 

ستان و ... از امکانات آنان در جهت  شگاه علوم پزشکی ا سازمانهاي دولتی نظير دان ساير  طريق جلب همکاري 

 بهداشت و درمان در آموزش و پرورش استفاده نمود .  ارتقاء وضعيت
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یییی با توجه به نتايج به دست آمده از بررسی عامل بيمه و بازنشستگی کارکنان و وضع موجود و انتظارات 12

 کارکنان ، اين عامل می تواند به عنوان زنگ خطري براي سازمان محسوب بشود لذا پيشنهاد می شود که :

 بيمه و بازنشستگی کارکنان را طی تحقيق جداگانه اي بررسی نمايد .الف ی سازمان وضعيت 

ی بيمه هاي مختلف را براي افراد توسعه دهد و تدابير حمايتی بيشتري را براي بازنشستگی کارکنان اتخاذ  ب 

 کند .

وضعيت ج ییی با توجه به اينکه بازنشستگان فعلی آئينة آينده شاغلين کنونی هستند لذا پيشنهاد می شود که 

شتر  سازمان به انحاي مختلف بي شستگان و خانواده آنها بهبود يابد و ارتباط آنان با  شتی و نيز منزلت بازن معي

شود تا بتوان از تجارب آنها به نفع سازمان استفاده نمود . نه اينکه بازنشستگان احساس کنند که آنان قوم از 

 ياد رفته می باشند .

و شییکاف بين وضییع موجود و انتظارات کارکنان عامل رفاه ، مزايا و خدمات ییییی با توجه به نتايج حاصییله 13

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 :

ی تحقيق جداگانه اي در خصو  رفاه ، مزايا و خدمات پرسنلی  با در نظر گرفتن ابعاد مختلف آن صورت الف 

 گيرد .

ستان در اختيار کارکنان قرار گيرد و امکانات  ب یییی رفاه ، مزايا و خدمات پرسنلی بصورت عادالنه در سطح ا

 موجود ، توزيع جغرافيايی عادالنه اي داشته باشند .

ارائه ساير خدمات به کارکنان در ج یییی چنانچه در برخی نقاط استان امکانات رفاهی وجود ندارد ، سازمان با 

 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 .

ی تا حد امکان ،  رفاه ، مزايا و خدمات به گونه اي باشد که خانواده نيز بهره مندي از اين امکانات را احساس ه 

 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 .

 ن به مشکالت روحی و گرفتاري هاي خانوادگی کارکنان توجه ويژه داشته باشد .ز ی سازما

سب تري دارند با  سازمانها امکانات منا ساير  سعه يابد و در مواردي که  ح یییی امکانات رفاهی در بلند مدت تو

 ايجاد ارتباط با آن زمينة استفاده پرسنل از آن امکانات فراهم شود .
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که عدالت در همه زمينه ها رعايت شود و امکانات موجود بصورت عادالنه مورد  ط یییی سعی سازمان اين باشد

 بهره برداري قرار گيرد .
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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:                   

 ه.ش (   1320-1285)                                                       

 355احمد ابوحمزه                                                                                        

 چکیده

هاي تاسيس نهاد تربيت معلم در حوزة آموزش يکی از مهمترين اقداماتی بود که در چهارچوب سياست 

ن آموزشی، ي اول در ايران به اجرا گذاشته شد. مجلس شوراي ملی در تدوين قوانيهاي مشروطه و پهلودولت

ف و تبيين و همچنين مصوبات مربوط به تربيت معلم نقشی تأثيرگذار ايفا نمود. موضوع پژوهش حاضر، توصي

يعنی ران، رابطة ميان برنامة تربيت معلم و قوانين مصوب آن در مجلس شوراي ملی در دو دورة تاريخی اي

نهادي بنام  هاي الزم را براي تاسيسمشروطه و پهلوي اول است. متفکران و نوانديشان در اين دوران زمينه

س مشروح تربيت معلم فراهم ساختند. پرسش مقاله حاضر اين است که تاسيس تربيت معلم در ايران بر اسا

است؟  ول چه روندي را طی کردهمذاکرات و قوانين مصوب مجلس شوراي ملی، در دورة مشروطه و پهلوي ا

يت معلم از همچنين اين سوال بررسی می شود که: علل، زمينه ها و پيامدهاي تصويب  قوانين مربوط به ترب

ز آن است هاي پژوهش حاکی ادوره مشروطه به چه سمتی پيش رفته و در دوره پهلوي اول چگونه بود؟ يافته

تا حدودي  ونسبت به دورة قبل کامل تر شده  ˝هر دوره تقريباکه با گذشت زمان مصوبات مجلس شوراي ملی، 

باعث گرديده  دامنه تاثير نوانديشان و روشنفکران در حمايت از تربيت معلم بيشتر گرديده است. اين موضوع

ورت نهادي صکه تربيت معلم در نهاد تازه تاسيسی مانند دانشگاه تهران تحليل رود و به شکل کالن آن به 

تحليل  اي است و تجزيه وهمسان گردد. روش پژوهش در نوشتار حاضر، روش اسنادي و کتابخانه دانشگاهی

لس شوراي هاي تاريخی و با اتکاء به اسناد و مدارک حقوقی يعنی قوانين مصوب مجاطالعات بر اساس داده

 ملی صورت پذيرفته است.

 تربيت معلم، مجلس، قوانين، مشروطه، پهلوي اول.   کلیدواژه:

 

 مقدمه

                                                            
 (abuhamzeh@cfu.ac.irمربی، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه فرهنگيان. ايميل )  (  355
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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 

گيري نهادهاي آموزشی، تاريخی در شکل گر اين مسئله است که دو دورة مهمآموزشی ايران در دورة معاصر بيان

خواهی پيگيري شد و تاثير گذار بوده است. دورة اول از اواسط حکومت قاجاريه و سپس در نهضت مشروطه

گذاري نظام آموزشی امروز ايران با ايجاد نهاد مدرسة مدرن آغاز گرديد. نقطه عطف اين دوره تاسيس بنيان

از  شود. دورة دوم با روي کار آمدن رضاشاه آغاز می گردد و با زمينه هايمحسوب می« تربيت معلم در ايران»

بر روند نوسازي  تحوالت عميق اجتماعی، سياسی، اقتصادي ادامه پيدا می نمايد. اين تغييرات مهم و گسترده

به نظر آموزشی تاثير گذار بوده و باعث اقدام براي همگانی کردن و حاکميت عمومی دولت بر آموزش گرديد. 

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 

د تأثير گذاشت. از دورة مشروطه تا پايان دورة پهلوي ساز و تجددخواه بر اين فراينو به صورت يک نهاد دگرگون

خواهی و مشروعيت دهنده به اقدامات و اعمال دولت در اول مجلس به عنوان نهادي برخاسته از دورة مشروطه

جهت گسترش مدارس و تربيت معلم مورد توجه بيشتري قرار گرفت و از جانب ديگر وجود قدرت الزم امکان 

 بيش از پيش فراهم ساخت.تحقق مصوبات آن را 

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 

هاي آن، در درون مجلس که پايگاه طبقات و ياست گذارياساسی پيرامون نوسازي در نظام آموزشی و س

هاي خواستار اصالحات بوده صورت پذيرفته و طی اين مدت تثبيت گرديده است. ضرورت ايجاد و گروه

گيري تربيت معلم در ايران تأثيرات مهمی بر تربيت نسل آينده ايفا کرد. اين تاثيرات از مصوبات و قوانين شکل

هاي نظام آموزشی شده است. بررسی اين موضوع روع گرديد و مبناي تحول و دگرگونیمجلس شوراي ملی ش

هاي پنهان تاريخ معاصر ايران نيز بسيار حائز اهميت است. ابعاد و زواياي ناشناخته زيادي در اين براي فهم اليه

تواند پيامدهاي  زمينه باقی مانده است که ضرورت تحقيق را بيشتر می نمايد و تحقيق در اين موضوع می

 مداخله مجلسيان را در امر تربيت معلم روشن وتبيين کند.

 . ادبیات پژوهش1

تاکنون هيچ تحقيق جامع و مستقلی در زمينة توصيف و تبيين مصوبات و قوانين مجلس شوراي ملی در حوزة 

مقاالتی که دربارة  ها وتربيت معلم در دورة مشروطه و پهلوي اول به نگارش درنيامده است. در برخی کتاب

اند، تنها اشارات کوتاه و گذرايی به اين موضوع صورت گرفته است. بيشتر تاريخ و تحوالت اين دوران نوشته شده

هاي انجام شده توسط پژوهشگران داخلی و خارجی تاکنون معطوف به برخی از عملکردهاي مطالعات و پژوهش

شکل گيري تربيت معلم  بوده و از نقش مجلس به عنوان  دولت، وزيران و مجلس در روند تاسيس و چگونگی

اند. لذا در اين پژوهش متناسب با موضوع مورد مشروعيت دهندة اقدامات و عملکرد اين  نهاد آموزشی بازمانده

نظر، تصميمات قانونی مجلس شوراي ملی در امر تربيت معلم از دورة مشروطه تا پايان دورة پهلوي اول را در 
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برنامة هاي استخدام و ارتقاء معلمان بررسی خواهيم کرد. برخی از منابع مهم در مورد مصوبات مجلس  رابطه با

 ها اشاره خواهيم کرد عبارتند از: با موضوع آموزش که در اين جا به آن

ديد ج(، نويسنده تحوالت آموزشی 1397کتاب نظام آموزشی و ساختن ايران مدرن نوشتة ديويد مناشري)

ن پهلوي و در ادامه ه.ش( ، يعنی تاريخ اولين اعزام دانشجويان به اروپا تا پايان دورا 1190از سال ) ايران را

ش ويژة دهة اول جمهوري اسالمی ايران را بررسی می کند. نويسنده در اين کتاب کوشيده است بسط و نق

خبگان جديد تبيين واسطة تربيت ن نظام آموزشی را در تغيير تدريجی نظام ايران قديم و ظهور ايران مدرن را به

 کند. 

ی آموزش (،نويسنده بررسی تاريخ1388کتاب سرگذشت و سوانح دانشگاه در ايران نوشته مقصود فراستخواه)

اي باستانی تا هعالی و تحوالت اقتصادي، اجتماعی، سياسی و فرهنگی موثر بر دانشگاه را در ايران از گذشته 

الب و بعد از آن، ت کامل بررسی می نمايد. روند دانشگاه ايرانی در قبل از انقدهه دوم انقالب اسالمی به صور

ن کتاب بررسی چالش هاي نظام آموزش عالی از بعد تاريخی و سياسی، و همچنين ساختار و نهاد دانشگاه در اي

 و مطالعه می گردد.

وضاع انده در اين کتاب (، نويس1382( نوشتة محمدعلی اکبري)1304-1357کتاب دولت و فرهنگ درايران)

داده است. ويژگی  فرهنگی ايران در عصر پهلوي اول و دوم را پس از نگاهی گذرا به دورة قاجار مورد کاوش قرار

ست که با عمدة اين کتاب نگاه به تاسيس نهادهاي جديد با توصيف قوانين و مقررات فرهنگی توسط مؤلف ا

 پردازد.هنگی برهة تاريخی مورد نظر میهاي آماري به تحليل مسايل فرتکيه بر داده

آوري و ر جمع(، مؤلف اين کتاب، عالوه ب1377کتاب مدارس جديد در دورة قاجاريه نوشتة اقبال قاسمی پويا)

ر مورد سابقه و ارائة اطالعات جامعی از مدارس و مراکز دورة قاجار سه فصل اثر خود را به مباحثی تحليلی د

 معارف جديد در ايران اختصا  داده است. پيش زمينة پيدايش و ورود

ب کوشيده ( نوشتة حسين محبوبی اردکانی، نويسنده در اين کتا1376کتاب تاريخ مؤسسات تمدنی در ايران)

ن غرب به ها و تحوالت مدراست تاريخچة ورود تأسيسات و نهادهاي جديد در ايران را که در ساية پيشرفت

 وجود آمده توضيح دهد. 

«   ورشبررسی جايگاه انتخاب و تربيت معلم درساختار تشکيالتی وزارت آموزش وپر» تحقيق  همچنين دو

 1290اکنون. تبررسی سير تاريخی و تکوينی تربيت معلم در ايران  از آغاز » ( و 1388توسط کيومرث فالحی )

عليم و وهشکده تپژ، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش( براي 1390توسط احمد صافی )«  ه. ش  1390تا 

علم انجام گرديده است. هر دو اين تحقيقات به صورت خيلی مختصر به موضوع مجلس و تربيت م تربيت

 پرداخته اند.
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و از  356پردازند،ها در دورة مشروطه و پهلوي اول میها و عملکرد دولتبه طور کلی، اين آثار بيشتر به ويژگی

اند. به رابطة آن با مصوبات مجلس شوراي ملی کمتر سخنی گفتهبرنامة هاي تربيت معلم و آموزش معلمان و 

هاي سياسی و اجتماعی ايران ناديده گرفته شده است. رغم اهميت موضوع، نقش مجلس شوراي ملی در پويش

در اين مقاله تالش خواهيم کرد به نقش و رابطة مصوبات و قوانين مجلس شوراي ملی بر تغييرات نهاد تربيت 

  357ران بپردازيم.معلم در اي

 .  سیر تاریخی تاسیس نهاد تربیت معلم  مدرن در ایران2

برخورد و ارتباط با غرب، به ويژه تماس فکري و ايدئولوژيکی از طريق نهادهاي نوين آموزشی، زمينة رواج 

عاليت تا قبل از نهضت مشروطيت و عليرغم رواج فهاي نو را فراهم ساخت. هاي جديد و گرايشمفاهيم، انديشه

وششی براي استقرار کگونه  هيچ ،رن سيزدهم قمريپايان ق هاي آزاديخواهانه و تجدد طلبی در ميان مردم تا

خواهان و فرهنگ دوستان به عمل  ي آزاديه از سواز جانب دولتمردان و ننه يک نظام فراگير تربيت معلم 

                                                            
زش، دين و گفتمان اصالح فرهنگی در دوره قاجاريه. رينگر، مونيکا. ام. آمواين زمينه نگاه کنيد به: براي اطالعات بيشتر و جديد تر در  ( 356

هاي فکري آموزش و پرورش ايران در روزگار قاجار ؛ سجادي، جمال . تاريخ تحول و جريان1381. تهران: انتشارات ققنوس، خواهترجمه مهدي حقيقت

؛ نجاتی حسينی، سيد محمود. تبارشناسی کالس 1391ش نوين . هاي مهدي قلی هدايت )مخبرالسلطنه( (. تهران: انتشارات رسان)همراه با بررسی انديشه

.محمدي، 1396. پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقيقات و فناوري هاي زيسته. تهران:هاي تاريخی و تجربهدرس در ايران، تجربه

ابوسعيد  ؛ رساله دکتري سير تحول فلسفه تربيت معلم در ايران معاصر، نوشته1392حسين؛تاريخ دانشگاه خوارزمی. تهران:انتشارات دانشگاه خوارزمی. 

؛ همچنين رساله دکتري نگارنده مقاله با موضوع: بررسی تحليلی قوانين  1394. دانشکده علوم تربيتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد،داورپناه، 

ارش و دفاع در . در حال نگايران در آموزشی نوسازي به نگاهی با(  ش 1385-1285)  اخير ساله يکصد در اسناد اساس بر ايران آموزش و پرورش

 . 1398سال

 -.صافی احمد /پاکستان و هند ايران، در معلم ( کتاب ها و مقاالت ذيل نيز می تواند براي شناخت نهاد تربيت معلم در ايران کمک نمايد: تربيت 357

 /ايران و مالزي ژاپن، فرانسه، انگلستان، کشورهاي معلم تربيت درسی برنامه نظام تطبيقی مطالعه پژوهش نهايی گزارش .1372 مدرسه، انتشارات: تهران

 آموزشی، نوآوريهاي و درسی ريزي برنامه پژوهشکده :تهران -.رووف علی ناظر ذکاوتی؛ علی نژاد، مالئی اعظم پژوهشگران معلم؛ تربيت دانشگاه مجري

 چند در خدمت ضمن آموزش و معلم تربيت .1379 تربيت، و تعليم پژوهشکده: تهران -.رووف علی /معلم تربيت بهسازي براي جهانی جنبش .1384

 پژوهش دفتر آموزشی، ريزيبرنامه و پژوهش سازمان: تهران -.بحري ستاري کاظم و ابراهيمی امير ترانه قزوينی، فقيهی فاطمه کنندگان تهيه /جهان کشور

: ی1373یزمستان1شماره دي؛ ،73. تربيتی وعلوم شناسی روان لهمج -.وژاپن ايران معلم تربيت نظام تطبيقی مطالعه. 1364 جهانی، آموزشی نظامهاي و

 مهر؛ ،74.تبريز دانشگاه انسانی وعلوم ادبيات دانشکده نشريه-.جهان سايرکشورهاي و ايران معلم تربيت هاي برنامه تطبيقی بررسی. 206-187

تعليم و  :مجله؛ شته، حال و آيندهسير تحول تربيت معلم در آموزش و پرورش معاصر ايران: گذ صافی، احمد؛.173-215: ی1374یپاييزیزمستان4ی3شماره

نگاهی تحليلی بر سير تحوالت نظام تربيت معلم (.آقازاده، احمد؛  200تا  173( ) 28 پژوهشی-علمی)96شماره  - 1387دوره جديد، زمستان  «تربيت 

نگاهی به شيوه اصالح و نوع اصالحات ضروري در  (.مهرمحمدي، محمود؛144تا  123( )  1شماره  - 1384پاييز  « روانشناسی تربيتی :مجله ندر ايرا

  (.56تا  37)  31شماره  - 1371پاييز  «تعليم و تربيت  :لهمج.  تربيت معلم
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اي تصدي شغل خويش دوره تحصيلی به طوري که طی اين مدت مديران و معلمان مراکز آموزشی بر ؛نيامد

هاي تحصيلی را براي مدارس و محل تدريس گذراندند و هر کدام با ذوق و سليقه شخصی برنامهمین ی راخاص

 یجديدالتأسيس نيز از ميان طالب مدارس قديم يا از بين متقاضيان معلمان مدارس .کردندتنظيم و تدوين می

انتخاب  ،گري ارج از کشور تحصيل کرده بودند بدون گذراندن دوره مربیعلوم و فنون در خاز  یکه در رشته هاي

 ،اروپايی بودند و از اتريشعمدتاً نيز در سال هاي آغازين معلمان مدرسه دارالفنون . جالب اينکه شدندمی

 عربی، ،چون ادبيات فارسی یآلمان و ايتاليا اعزام می شدند و فقط چند تن از آنان که به تدريس دروس ،فرانسه

 (. 142،  1393بودند )آقازاده ، ايرانی ،تاريخ و جغرافيا اشتغال داشتند

خواهی در ميان دولتمردان و روشنفکران آن دوره انديشة اصالح و نوسازي جامعه با شروع نهضت مشروطه

هاي اساسی طبقة روشنفکر جهت تغيير و تحول در جامعه تري به خود گرفت و يکی از اولويتشکل جدي

شد. نهضت تحول خواهی و به دنبال آن مشروطه در ايران، تأثير به سزايی در نگرش نخبگان و محسوب می

روشنفکران در توسعة مدارس داشت. از همين رو، توجه به نوسازي و نظام تعليم و تربيت در فهرست مطالبات 

اي براي پيدايش ش زمينهه. 1285خواهان قرار گرفت. تأسيس مجلس شوراي ملی در مهر و اهداف مشروطه

گروه جديدي از نخبگان سياسی شد که با توجه به درکی هر چند سطحی از مبانی ترقی و ماهيت تمدن غرب 

هاي خود را جهت نوسازي جامعه، به ويژه در زمينة تحول در نظام آموزشی به داشتند در تالش بودند برنامه

س مجلس و تصويب قوانين آموزشی منجر به تسريع (.همچنين تاسي102-101: 1376پيش ببرند)ازغندي، 

هاي هاي اصالحی جناح بنديروند نهادسازي در کشور گرديد. اين ديدگاه هاي جديد را در نگرش و برنامه

سياسی و قوانين مصوب مجلس شوراي ملی  اول و دوم شاهد هستيم. اما آن چه مسلم است با انقالب مشروطه 

ولی عظيم در نظام آموزشی کشور پديد آمد. نخستين تالش روشنفکران و و تأسيس مجلس شوراي ملی تح

آزاديخواهان جهت اصالح نظام آموزشی در راستاي برنامة نوسازي جامعه با تصويب دو اصل هيجدهم و نوزدهم 

تري به خود متمم قانون اساسی صورت گرفت.با تصويب اين مواد قانونی جريان توجه به آموزش، حالت رسمی

تحصيل و تعليم علوم و معارف و صنايع آزاد است »دارد: ت.در اصل هيجدهم متمم قانون اساسی اعالم میگرف

مجموعه مصوبات دوره اول و دوم قانونگذاري ،متمم قانون اساسی مجلس «.) مگر آنچه شرعا ممنوع باشد

 (. 18شوراي ملی،   

س به مخارج دولتی و ملی و تحصيل اجباري تأسيس مدار» همچنين طبق اصل نوزدهم متمم قانون اساسی،  

بايد مطابق قانون وزارت علوم و معارف مقرر شود و تمام مدارس و مکاتب بايد در تحت رياست عاليه و مراقبت 

همانجا(. با تصويب اين دو اصل، براي اولين بار آموزش همگانی به صورت اجباري «)وزارت علوم و معارف باشد

  و زير نظر دولت درآمد.

 . نخستین شرح مذاکرات مجلس شورای ملی در مورد تربیت معلم2-1
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ه.ق   1326جمادي االولی  6در روز شنبه )  280در مشروح مذاکرات دوره اول مجلس شوراي ملی  جلسه 

» ه آمده است: دو ساعت و بيست دقيقه قبل از غروب مجلس منعقد شده. ش( که 1287خرداد  16برابر با  

خان نماينده مجلس در جواب معاون وزارت معارف در بحث نداشتن ديپلم معلمی و کنترات معلم اهلل دکتر ولی

 گويد: از خارج کشور می

اي دارند فقط از بابت تمام کردن دوره تحصيل آن مدرسه) دانش آموزان ايرانی ( که آنها  اين ديپلمى»..... 

) معلمان خارجی شاگردى است ولى ديپلم اينها  يعنى ديپلم آنها ديپلم ،انداست که در آن تحصيل کرده

الزم داريم اگر ما از خودمان معلم داشته  را طور اشخا  ديپلم معلمى است و ما در مدرسه ايندارالفنون ( 

چنانچه نداريم بدبختانه بايد از خارج  ،باشيم البته بايد آنها را بياوريم مصدر کار قراردهيم و اگر نداشته باشيم

 «را داير نمايد. « کارخانه معلم سازي»...... و )وزارت معارف ( در واقع .بياوريم

 گويد:در همان روز آقا حاج امام جمعه  نماينده مجلس می

کنم براى نمايد لهذا عرن میمعلم ايرانى باشد خيلى بهتر است و شاگرد زودتر ترقى می و در صورتی که»....  

ود اگر معلم ايرانى داشته باشيم الزم است که وزارت معارف آنها را اين که يک مدتى عمر متعلمين تلف نش

 مشروح مذاکرات مجلس شوراي ملی( «)...بياورد و به تدريس و تعليم وادار نمايد

ه. ش ( نخستين قانون  1289شهريور ماه  12ه. ق) 1328شعبان  28مجلس شوراي ملی در در تاريخ  

ماده چهارم که  5مستظرفه را تصويب کرد. در اين قانون در بند  صنايع و اوقاف وزارت معارف، اداري تشکيالت

تاکيد  «تدارک معلمين از براي فنون و علوم و تدريس در مدارس» به وظايف اداره تعليم عمومی می پردازد به 

 گرديده است. اين بند نخستين تاکيد مقدمات تاسيس مراکز تربيت معلم در متون قانونی مجلس شوراي ملی

 (. 249می باشد.) مجموعه مصوبات دوره اول و دوم قانونگذاري مجلس شوراي ملی،   

دانيد در و عمده نظر وزارت معارف مى معاون وزارت معارف در آن تاريخ در مجلس شوراي ملی می گويد:....

دانيد ىاين پيشنهادى که کرده است اين بود که يک قسمت بيشتر اين عده را براى معلمى بفرستند که م

راه يک عده معلمينى براى آتيه تهيه کرده اين  مدارس ما امروزه معلمى ندارد به اين واسطه خواسته اند که از

توانند در اينجا تدريس باشند و اگر بخواهيم براى اين کار معلمين از خارجه بياوريم طورى است که درست نمى

د و همين طور معايب ديگر دارد در صورتى که اگر از شوبکنند وانگهى قيمتش براى ما خيلى گران تمام مى

هاى خودمان بروند آنجا و تحصيالتى را که الزم است بنمايند و بعد خود آنها در مدرسه دارالمعلمين که  جوان

شود ممکن است معلمينى تکميل کند و آنها در همه جاى مملکت پراکنده شوند پس نظر عمده تأسيس مى

مشروح « ) ......بيشتر از اين معلمين بروند در آنجا و فقط رويه معلمى را ياد بگيرند واين است که يک قسمت 

 دوره دوم مجلس شوراي ملی(. 200مذاکرات جلسه 

 . نخستین دانشجو معلمان تربیت معلم ایران2-2

دوم( مجلس شوراي ملی)دوره  223پس از اين گفتگوها و نياز کشور به معلم پس از سه سال وقفه در جلسه 

اسفند  21ه. ق مطابق با 1329 ربيع االولى 12 اوقاف و صنايع مستظرفه در روز سه شنبه، کميسيون معارف

کند. در ماده يک اين اليحه  آمده را به مجلس تقديم می ماده اليحه اعزام شاگردان به خارجه ه.ش  1289

 :شودبه خارجه فرستاده مى ه براى تحصيالت ذيللت عليّونفر شاگرد ايرانى از طرف د 30 »بود: 
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 (؛نفر پياده نظام دو نفر سواره نظام 2 )هشت نفر براى تحصيل نظام ؛نفر براى تحصيل اصول ضروريه معلمى15 

نفر براى مهندسى فالحت که فن يکى از  2 ؛يک نفر صاحب منصب اداره ؛يک نفر مهندس؛چى نفر توپ 2

شاگردان مزبور از اشخاصى انتخاب  .شد يک نفر شيميستها مخصو  ابريشم و فن يکى فالحت عمومى باآن

ها به موجب امتحان مخصو  خواهد بود و هيئت شود که بضاعت تحصيل در خارجه را ندارند انتخاب آنمى

 59اين اليحه  به اکثريت « .ممتحنين و ترتيبات آن در تحت نظارت شوراى معارف صورت داده خواهد شد

نفر از اين تعداد يعنی  15مشروح مذاکرات مجلس شوراي ملی( در اين قانون  ).نفر تصويب شد 71راي از 

نصف افراد براي تحصيل اصول ضروريه معلمی اعزام گرديدند. به نظر می رسد اين شاگردان نخستين دانشجو 

ول جمادي اال 17ه. ش )  1290اردي بهشت ماه  20معلمان تربيت معلم مدرن در ايران بودند. اين قانون در 

ه. ق ( راجع به اعزام سی نفر شاگرد به اروپا براي تحصيل در چهار ماده و مسايل مالی وغيره تصويب  1329

 (. 603شد.) مجموعه مصوبات دوره اول و دوم قانون گذاري مجلس شوراي ملی،   

ه. ش  1290تنها گروه ساماندهی شده بورسيه دولتی که به اروپا فرستاده شد همين گروه سی نفره در سال 

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 

علوم توسط بسياري از نمايندگان گزينه دهد. بر خالف ترجيح علوم نظامی در قرن نوزدهم ميالدي، آموزش و 

بورسيه تحصيلی بود. برخی نمايندگان مجلس ) همچون معززالملک و حاج سيد ابراهيم ( همچنان يادگيري 

ولی بيشتر نمايندگان «(. حيات ملت وابسته به ارتش است» نظامی را رجحان می دادند) با اين استدالل که 

کميته هاي آموزش و دارايی هم می شد( از اولويت تعليم و تربيت دفاع در مذاکرات مجلس ) که شامل اعضاي 

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، 

ن به مثابه ابزاري براي اصالح آموزش نگريسته می شد. ولی مناشري معتقد است با وجود اينکه روي هم اکنو

رفته توزيع رشته ها به  سمت تربيت معلم بود، اما اکثر دانشجويان تربيت معلم به جاي علوم انسانی، علوم 

رشته هاي دانشجويان را تعيين کرده  (. بنابر اين اگر چه قانون، 131: 1397طبيعی را دنبال کردند) مناشري، 

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 

شگاه تهران شدند يا در وزارت معارف مشغول به کار شدند) همانجا: نشدند، اما بيشترشان سرانجام مدرس دان

133) 

 . تاسیس دارالمعلمین و دارالمعلمات 2-3

به نظر می رسد براي نخستين بار در پروگرام ) برنامه( کابينه محمد ولی خان سپهدار اعظم به مجلس شوراي 

ه.ق( تصويب شد(،  1329ربيع االول   14)  ه.ش 1289اسفندماه  23ملی دوره دوم )که در تاريخ چهارشنبه 

آورده شده « تاسيس مدرسه دارالمعلمين در تهران مطابق پيشنهادي که خواهد شد»در ماده ده مفاد آن، 
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است. در آن کابينه عالء السلطنه وزير وزارتخانه فوايد عامه و معارف بود)مجموعه مصوبات دوره اول و دوم 

 (. در مشروح مذاکرات مجلس در آن روز آمده است:628   قانون گذاري مجلس شوراي ملی،

 .مخالف ديگرى نيست بروند به ماده نهم -رئيس »

اصالح مدارس ابتدائى و متوسطه  -مواد نهم و دهم به ترتيب ذيل قرائت شد )و اظهار مخالفتى نشد(. ماده دهم 

در تهران مطابق  دارالمعلمين درسهکليه مدارس و تأسيس م در اجراى پروگرام متحد حتى المقدور موجوده

 ه.ق(. 1329ربيع االول   14)مشروح مذاکرات مجلس شوراي ملی358پيشنهادى که خواهد شد.

از عالء السلطنه پس از آن در دوره سوم مجلس شوراي ملی در پروگرام) برنامه( کابينه مستوفی الممالک )که ب 

ی گردد. اين مطرح م«يحه قانونی تاسيس دارالمعلمين پيشنهاد ال» 17وزير وزارتخانه معارف است( در ماده 

تاسفانه تنها ه.ق ( تقديم مجلس شد. م 1333ه. ش ) ده ربيع الثانی  1393برنامه در تاريخ پنجم اسفندماه 

وم قانون سسه ماده اول اين برنامه بررسی و تصويب شد و بعدا کابينه مستعفی شد.)مجموعه مصوبات دوره 

 (.59ملی،    گذاري مجلس شوراي

دامه داشت. ااما درخواست و پيشنهاد براي تاسيس نهاد تربيت معلم در ايران توسط نوانديشان و متفکران  

تی در وزارتخانه دوباره در پروگرام ) برنامه(کابينه مشيرالدوله به مجلس دوره سوم پيشنهاد تغيير و اصالحا

.ق( به ه 1333جمادي  االولی12ه.ش)  1294ين ماه معارف صورت گرفت. اين برنامه در تاريخ هفتم فرورد

رنامه هاي بتصويب مجلس رسيد. در اين برنامه حکيم الملک وزير معارف معرفی گرديد. در قسمت پيشنهادات 

و  )تاسيس دارالمعلمين» وزارت معارف، موضوع اصالحات اساسی در مدارس ابتدائی موجود بند يک: 

ده درج ش« وزير معارف به مجلس شوراي ملی پيشنهاد خواهد نمود دارالمعلمات( موافق نقشه اي که

 (.64است.)مجموعه مصوبات دوره سوم قانون گذاري مجلس شوراي ملی،   

ضمن مخالفت با تاسيس دارالمعلمين « حاج شيخ اسداهلل»در جلسه بيستم بررسی اين برنامه نماينده مجلس 

تر بکند بنده هر زمانى که ديدم دولت در مدارس  ظارتش را کاملو دولت بايد ن »...و دارالمعلمات می گويد: 

نسوان آن نظارت عاليه را که دارد به موقع اجرا بگذارد و کامالً مدارس ابتدايى را اداره کرد آن وقت اجازه 

س ميدهم که دولت قدرى پا را باالتر بگذارد دارالمعلمات تأسيس بکند و معار ف را ترقى بدهد و آن وقت مدار

                                                            
 -دکتر على خان -دکتر حاج رضاخان اند:اسامى اشخاصى که تصويب کرده ( اسامی نمايندگانی که برنامه را تاييد کرده اند به شرح ذيل می باشد: 358

حاجى ميرزا  -هيمحاجى سيدابرا -السلطنهمعاضد -الملکفهيم -آقاميرزا ابراهيم خان -الملکمعاضد -حيدرميرزا -الممالکرکن -حاجى شيخ على خراسانى

حاجى امام  -حاجى سيد نصراهلل -الحکماءانتظام -حاج آقا -مرتضى قليخان بختيارى -حاجى عزالممالک -آقاعبدالحسين بروجردى -الرعايامعين -رضاخان

 -آدينه محمدخان -ضورمشير ح -آقاميرزا رضاى مستوفى -معززالملک -سردار اسعد -دکتر اسماعيل خان -آقاميرزا ابراهيم قمى -شيبانى -جمعه

حاجى شيخ اسداهلل  -آقامحمد بروجردى -الواعظينافتخار -آقاميرزا اسداهلل خان -آقاى طباطبائى -الرئيسحاجى شيخ -الممالکحاجى مصدق -التجاراديب

 -آقا سيد حسن مدرس -کريم خانحاجى محمد  -طنهالسلمتين -آقاشيخ على شيرازى -دکتر امير خان -آقا ميرزا مرتضى قلى خان -دهخدا -هشترودى

 ه.ق(. 1329ربيع االول   14)مشروح مذاکرات مجلس شوراي ملی« التجار.معتمد -کاشف -آقا شيخ حسين يزدى -الدولهلواء
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کنم اين مدارس که موجود است فعاًل کافى است و بنده تصور می .ديگرى براي تحصيالت عالى تاسيس کند

وليکن . وزير داخله در پاسخ به نماينده مجلس می گويد:....تأسيس دارالمعلمات امروز براي دولت الزم نيست

واقع است به عقيده بنده که گمان  کنم که ببينيم تأسيس دارالمعلمات در کدام مرتبه اصالحاتباز عرن می

تأسيس دارالمعلمات مقدمه هم ترقيات است زيرا وقتى در  ،کنم جمعى از آقايان هم با بنده همراه باشندمى

رسيم به زمان طفوليت آيا در زمان طفوليت چه الزم دارد دوره زندگانى يک شخص عطف نظر بکنيم اول می

صباوت با اخالق حسنه عادت دهد و او را در دايره صفات حسنه ترتيب مادر الزم است که آن طفل را در عهد 

بکند تا آن که آن طفل به آن حدى برسد که بتواند قابليت درس خواندن و تحصيالت را پيدا کند آن زمان آن 

توان گفت بنيان اخالق او است و اين کار را مادر بايد بکند پس براي آن که ما گيرد میطفل هرچه ياد می

اما اين که  بتوانيم مادرهاى خوب در اين مملکت تربيت بکنيم تربيت بکنيم چه الزم است مدارس نسوان

فرمودند مدارس نسوان را قبول دارم و به همين اندازه امروزه است کافى است و هنوز دولت در باب مدارس 

ب ترتيبى بدهد تا برسيم به ابتدائى نسوان مثل ساير مدارس دولتى عطف توجهى نکرده است اول در اين با

ند ترتيبى به مدارس نسوان بدهد و به اجرأي اصالحات کنم براي اين که دولت بتوادارالمعلمات بنده عرن می

در مدارس نسوان موفق شود آيا اول چه الزم است؟ بديهى است اول معلمه الزم است براي اين که در مدارس 

معلمه نداشته باشيم از ابتداء که اين اطفال يعنى دخترها شروع به  نسوان مستقيماً معلمات تدريس بکنند اگر

کنند تحصيالتشان در يک مدار صحيحى پيش نخواهد رفت پس به اين مناسبت اگر در همان تحصيالت می

ترتيب تدريجى که فرمودند درست دقت نمائيد ترتيب پيدا کردن معلمه مقدمه تمام اصالحات است پس به 

شود بين عرايض بنده و فرمايشات ايشان در اين که بايد ترتيب تدريجى را رعايت پيدا میين جهت موافقت 

دوره سوم مجلس  20جلسه  1333االولیشهر جمادي 12مجلس روز دوشنبه مذاکرات صورت مشروح «) کرد.

 شوراي ملی(.

ين و دارالمعلمات(را پس از صحبت هاي اين افراد، بسياري از نمايندگان مجلس اين بند )تاسيس دارالمعلم

و دارالمعلمات آقايانى که تصويب  دارالمعلمين گيريم به تأسيسبسيار خوب رأي می -رئيس» تاييد می نمايند:

 همانجا(« ) (کنند قيام فرمايند )عده کثيرى قيام نمودندمى

 . نخستین سال تاسیس تربیت معلم رسمی در ایران2-4

نين جنگ جهانی اول و استيالء دول مخاصم بر قسمتی از مملکت، متاسفانه در اثر مشکالت داخلی و همچ

ه.ق آشفته بود و قهرا اقدامی نسبت به فرهنگ بعمل نيامد.) صديق،  1337اوضاع ايران تا مقارن پايان جنگ در 

ه.ش  يعنی مقارن  1297سال  اوايل و نظامنامه آن در يندارالمعلم يلطرح تشک(. به نظر می رسد 351، 1338

 ينمانع از تأسيس دارالمعلم یهاي اجتماع ینظم یو ب ی، اما مشکالت ماله است شد يهتهجنگ جهانی اول  آخر

يد. پس از رسدرکابينه دولت  وثوق الدوله  (يرالدولهاحمد خان بدر )نص يرزابه م معارف شد تا آنکه نوبت وزارت

رلمعلمين مرکزي به رياست آقاي برقراري امنيت نخستين اقدام دولت نسبت به وزارت معارف تاسيس دا
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ه. ش بيشتر از اين حيث مهم است که  1297سال » ابوالحسن فروغی و دارالمعلمات بود. صديق می نويسد:

 359(.352دولت براي اولين بار رسما به تربيت آموزگار در داخله مملکت اقدام کرد) همانجا،

علمين، هيئت ) موضوع و پرگرام، اداره دارالم ماده با بخش هاي 32نظامنامه اساسی دارلمعلمين مرکزي در 

متحان و تصديق تعليمی و شوراي، روابط با وزارتخانه، شرايط اعضا و انتخاب پرسنل، شرايط قبول متعلمين، ا

 نامه، نظم داخلی و تنبيه متعلمين، بودجه  و توضيح ( تهيه گرديد.

ماده  15را در « قانون شوراي عالی معارف» م، ه. ش مجلس شوراي ملی دوره چهار 1300در بيستم اسفند ماه 

تهيه دستور تحصيالت » بند پنج در شرح وظايف شوراي آمده است:  12تصويب نمود. در اين قانون در ماده 

مجموعه مصوبات دوره چهارم قانون گذاري مجلس «)مدارس معلمين و معلمات و نظامنامه هاي راجعه به آنها 

، اين بند که مختص مدارس 360ه به تعداد مدارس تخصصی مختلف در آن دوره(. با توج78شوراي ملی،   

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 

توان چنين تحليل کرد اي ملی در فرايند نوسازي اجتماعی، به ويژه تحول در تربيت معلم در اين دوره، میشور

که با دقت در مفاد اين قانون تهيه نظامنامه هاي تربيت معلم در ايران خيلی مهم و اساسی بوده است. بر اساس 

ماده تصويب  18مين جديد بررسی و مجددا با نظام نامه دارالمعل 1302اسناد اين شورا، در تاريخ دوم دي ماه 

 ه. ش (1302گرديد.) اسناد شوراي عالی معارف سال 

شوراي عالی معارف که تحت رياست وزير معارف تشکيل می گردد، ذکاء الملک تاکيد بسياري  45در جلسه 

تر تدريس نخواهند  بر اين موضوع دارد که فارغ التحصيل هاي دارالمعلمين در بدو معلمی در کالس هاي عالی

                                                            
ه. ش موسسه ايی به نام دارالمعلمين براي تربيت معلم تاسيس  1298( صدري افشار آورده است: درسال  359

( و البته اشتباهی نيز در بعضی از کتاب ها و مقاالت درباره نحوه تاسيس 143، 1350شد ) صدري افشار، 

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 

ه سوم و چهارم صحيح نمی باشد. مجلس چهارم پس از پنج سال و هفت ماه و هشت روز تعطيلی در تير دور

جلسه مجلس شوراي ملی  ه. ش 1297ل (. لذا در سا1344:145ه.ش گشايش يافت) شجيعی، 1300ماه 

الت ذيل به متاسفانه اين اشتباه تاريخی در کتاب ها و مقا نکرده است.اليحه اي را تصويب  نداشته است و

نگاهی تحليلی بر سير تحوالت نظام تربيت معلم در صورت اشتباه مرتب تکرار گرديده است: ) آقازاده، احمد؛  

. آقازاده، احمد؛ مسائل آموزش و پرورش 126(    1شماره  - 1384پاييز  « روانشناسی تربيتی :مجله اناير

؛ محمدي، حسين؛ تاريخ دانشگاه خوارزمی. 143چاپ نهم    1393ايران ، تهران : انتشارات سمت ، 

 و آموزش در معلم تربيت تحول سير( 1387)احمد ؛ صافی،35   1392تهران:انتشارات دانشگاه خوارزمی. 

 ...... ؛ و180  (: 28)96 تربيت، و تعليم فصلنامه آينده، و حال گذشته،: ايران معاصر پرورش
 

 صنايع مستظرفه، موسيقی و... اشاره کرد. فالحت،(از جمله می توانيم به مدارس تخصصی طب و داروسازي،  360

http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/253042/%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86?q=%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%20%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/253042/%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86?q=%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%20%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/253042/%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86?q=%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%20%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/351/%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/351/%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/13368
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/13368


 

535 
 

ه.ش  1312کرد و چهار سال را براي دوره آموزش هاي تربيت معلم کافی می داند.) همانجا( البته بعد از سال 

 با تصويب قوانين جديد اهداف و نگاه هاي جديدي بر اين سياست حاکم گشت.

علمی و مرانسوي براي در دوره پنجم مجلس شوراي ملی قانون اجازه کنترات) استخدام( مادام آندره هس ف

ون در سه ه. ش(. اين قان 1303اسفند ماه 17مديري مدرسه درالمعلمات) تربيت معلم دختران( تصويب شد.)

علمه را استخدام تومان حقوق، اين م 1500ه. ش از قراري سالی  1304ماده دولت را مجاز می نمايد از اول سال 

لمات به مدير  (. تاييد نياز دارلمع314مجلس شوراي ملی،   نمايد.)مجموعه مصوبات دوره پنجم قانون گذاري 

ه توضيح و معلمی خارجی توسط مجلس بار ديگر ضرورت تربيت معلم را در آن زمان مشخص می نمايد.الزم ب

گذاري  است اين معلمه در سالهاي بعد دو بارتجديد استخدام می گردد)مجموعه مصوبات دوره ششم قانون

صورت مشروح 137ملی، جلسه: شوراي مشروح مذاکرات مجلس (. همچنين در 366مجلس شوراي ملی،  

 مجلس دو ساعت وه. ق که  1343مطابق يازدهم شعبان  ه. ش 1303مجلس يوم شنبه هفدهم برج حوت 

لمات و تربيت د به طور کامل در ارتباط با دارالمعالملک تشکيل گردينيم قبل از ظهر به رياست آقاي مؤتمن

 ران گفتگو و بحث شده است.معلم دخت

 

 .  پهلوی اول و حوزه آموزش) نوسازی آمرانه(3

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 

 يادي پذيرفت و تغييراتی در محتوا و قوانين آن به وجود آمد. تاثيرات ز

ريزي يک نظام جديد بود. او پس از تحکيم قدرت خود، برنامة بلند پروازانة هاي سلطنت رضاشاه، دوران پیسال 

اصالحات اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی را آغاز نمود. هدف بلندمدت او، نوسازي ايران طبق الگوي غربی و بر 

سازي و هاي مدرن، ملت(. در عصر جديد و پيدايش دولت403: 1361پاية مبانی هويت ايرانی بود)هدايت، 

شود و سازي اجتماعی توسط سازوکارهاي نهادينه شدة دولت مدرن و ابزارهاي آن ساخته و پرداخته میهويت

آفرينند. بدين کنند و میرا خلق می شان، هويت اجتماعیهاي مدرن، نظر به کارويژهتر، دولتيا به تعبير دقيق

(. 225: 1384هاي مختلف دولت مدرن دانست)اکبري، لحاظ پيدايش هويت اجتماعی را بايد فرآوردة دستگاه

در اين راستا دولت مطلقة رضاشاه عالوه بر تالش براي ساختن دولت مدرن، در پی تأسيس ملت جديد ايران 

هاي گسترش دولت در جامعه و ساخت سياسی و فرهنگی بود و يکی از راه بر پاية نوعی ايدئولوژي ناسيوناليسم

(. حکومت پهلوي 226: 1390هاي آموزش و پرورش بود)ظهيري، هويت جديد ايرانی دخالت و مراقبت بر حوزه

اول در کنار ساير اقدامات خود براي ايجاد حکومت مرکزي مقتدر، از مدارس به منظور اشاعة فرهنگ و ايجاد 

ها بر فرهنگی باستانی و ميراث فرهنگی پيش از اسالم دت ملی استفاده کرد. در اين راستا حاکميت، سالوح

ها مدنظر قرار گرفت. رضاشاه در تأکيد نمود و نهاد آموزش در راستاي تربيت مستخدمين کشوري و بوروکرات

را فقط پروگرام مدارس قرار داده است تکيه گاه آمال خود » کند که سفرنامة مازندران بر اين امر پافشاري می

دهد که ساخت دولت مطلقه به سازمان متمرکز آموزشی (. اين سخنان به روشنی نشان می84: 1305پهلوي، «)

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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ريزي يکپارچه، سراسري و مرکزي بود. بيشتر جناح رايی متمرکز و نظام برنامهکار مستلزم ايجاد سازمان اج

هاي سياسی در درون مجلس نيز، به ويژه حزب تجدد راهبرد اساسی براي تحقق اصالحات در ايران را بندي

نخبه گرايی و دولت گرايی تشخيص داده بودند. دست کم از نظر حزب تجدد در درون مجلس شوراي ملی، 

انيان براي رسيدن به سرمنزل مقصود، نيازمند مردانی نو و دولتی نو بودند و پيش شرط چنين چيزي جز اير

 (. 132 -131: 1384دولت مقتدر و صاحب ارادة الزم براي اجراي پروژة اصالحات نبود)اکبري، 

 

 . مهمترین قوانین تربیت معلم در دوره اول حکومت پهلوی اول3-1

ت رسيدن رضا شاه تا تبعيد او از قدرت را می توان به دو دوره هشت ساله تقسيم بندي ساله به سلطن 16دوره 

نمود. دوره اول را بيشتر محققان دوره قدرت مطلقه و دوره دوم را قدرت مطلقه توام با خودکامگی لقب می 

کی از راهکارهاي دهند. به نظر مصوبات آموزشی را نيز می توان در حکومت رضا شاه به دو دوره تقسيم کرد. ي

اساسی حکومت در دوره اول يکپارچه سازي تربيت نيروي انسانی در سطح متمرکز در کشور بود. بر همين 

ه. ش به تصويب مجلس رسيد. اين قانون  1307در تاريخ اول خردادماه « اعزام محصل به خارجه»اساس قانون

رج داراي امتيازات خاصی براي تربيت معلم بود. و اعزام سی نفر به خا 1290در شش ماده به مانند قانون سال 

به موجب اين قانون دولت مکلف شد چه در مرکز و يا در واليات جهت تکميل تحصيالت در علوم و فنونی که 

يکصد هزار تومان بود و هر ساله يکصد  1307از طرف دولت معين خواهد شد، هر ساله مبلغی را )که در سال 

می شد(در بودجه سنواتی مشخص و پرداخت نمايد. مزيت اساسی اين قانون براي هزار تومان به آن اضافه 

از عده محصلين اعزامی بايستی همه ساله الاقل صدي سی و »...تربيت معلم اين بود که در ماده يک آمده بود:

اي )مجموعه مصوبات دوره ششم قانون گذاري مجلس شور« پنج براي تحصيل فن تعليم و تربيت اعزام شوند.

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

ه.ش داري  1290نفر براي رشته معلمی اعزام شوند. البته اين قانون نسبت به قانون اعزام سی نفر در سال 

درصد براي معلمی در نظر گرفته  50نفر از سی نفر يعنی  15ه. ش  1290مزايا و معايبی بود. در قانون سال 

درصد به دولت تکليف شده بود. از طرفی در اين قانون مسئله اعتبار و بودجه،  35شده بود، اما در اين قانون 

شرايط محصلين اعزامی بصورت دقيق، نحوه استخدام پس از بازگشت و نحوه رتبه اداري، تعيين سرپرست 

ا، همچنين تهيه نظام نامه مخصو  توسط وزارت معارف براي اين براي دانشجويان و تعيين حقوق براي آنه

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 

 راي تربيت معلم مد نظر قرار داده است.ب

مذاکراتی در مجلس صورت  واليات و در مراکز اياالت در دارالمعلمات و دارالمعلميندر سال قبل جهت تاسيس 

يوم 79جلسه: ششم مشروح مذاکرات مجلس شوراي ملى، دورهگرفت و ماده هشتم تعليم عمومی تصويب شد. 

مذاکرات نسبت به خبر کميسيون معارف ه.ق (  1345رمضان  29مطابق )ه. ش   1306 فروردين ماه  12شنبه 
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مجلس سه ساعت از شب گذشته به رياست آقاى پير نيا تشکيل ( که راجع به تعليمات عمومی )ماده هشتم

 : يدنماماده هشتم را به شرح ذيل اصالح و پيشنهاد می» : گرديد

و سنه  1306ه ديگرى که وزارت معارف صالح بداند در سنه در مراکز اياالت واليات مهمه و هر نقط -8ماده 

 قانون دراين که ابتدايی مدرسه معلم تهيه براى) دارالمعلمات و دارالمعلمين از محل وجوه صدينيم 1307

 نمود خواهد تأسيس( شده معين

 )خطاب به آقاى وزير معارف( مقصود همين قسمت است؟ -رئيس

هم بايد بعد از ذکر دارالمعلمات اضافه شود اينجا مطلق نوشته شده است اين بلى. کلمه ابتدائی  -وزيرمعارف

الهاللين کلمه معلمه. هم بعد از معلم اضافه شود بهتر است و معلم و معلمه يکى. يکى ديگر هم اين که در بين

 )مجدداً به شرح ذيل خوانده شد(

و سنه  1306وزارت معارف صالح بداند در سنه در مراکز اياالت واليات مهمه و هر نقطه ديگرى که  -8ماده 

 که ابتدايی مدرسه معلمه و معلم تهيه براى) ابتدايی دارالمعلمات و دارالمعلمين از محل وجوه صدينيم 1307

 .نمود خواهد تأسيس( شده معين قانون اين در

 آقاى بيات به اين ترتيب قبول داريد؟ -رئيس

 بلى -بيات

« م فرمايند )اکثر نمايندگان قيام نمودند(به ماده هشت. آقايان موافقين قيا شودرأى قطعى گرفته می -رئيس

 ) 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 

مين عالی و ترتيب استخدام آنها پس از فراغت از طرز اعطاي کمک خرج به محصلين دارالمعل» که با عنوان 

نام داشت در شش ماده ترتيبات مشخص و مفيدي را براي شغل معلمی در نظر گرفته است در ماده « تحصيل 

ه. ش به بعد جهت  1309از سال » يک اين قانون نمايندگان مجلس، وزارت معارف را مکلف کرده اند که 

نفر محصل در دارالمعلمين عالی در بودجه خود  15ر کمک خرج تحصيل الاقل تکميل فن تعليم و تربيت اعتبا

مجموعه مصوبات دوره هفتم قانون گذاري «)منظور دارد و در هذه السنه هم مطابق اين قانون رفتار نمايد

(. در اين قانون ضمن کمک به افراد محصل در دارالمعلمين و همچنين افرادب 231مجلس شوراي ملی،  

عت، مواردي از قيبل استخدام، رتبه باالتراداري، جابجايی، در نظرگرفتن مدت تحصيل جز خدمت و... بی بضا

آورده شده است. اين قانون به شغل دبيري مقام و منزلت شايسته اي عطا می کرد و باعث جذب افراد نخبه و 

و با نه ماده ويژه و مشخص ه. ش  1308اسفند ماه  17کوشا به شغل معلمی می شد. نظام نامه اين قانون در

ه. ش اصالح  1317به تصويب کميسيون معارف مجلس شوراي ملی رسيد، اما مجددا در تاريخ سوم مهرماه 

 (. 234گرديد) همانجا 

مطابق ه. ش ) 1308 مردادماه  31روز پنجشنبه  60جلسه: هفتم مشروح مذاکرات مجلس شوراي ملی، دوره در

 آمده است:  ه.ق( 1348االول شهر ربيع 16

هاي التحصيلدارالمعلمين و تکميل آن به وسيله کمک مالی دولت و امتياز فارغ بقاي براي اليحه تقديم»  

 .آن مدرسه مزبوره و تصويب فوريت
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بر خاطر محترم آقايان نمايندگان پوشيده نيست که اولين قدم براي اصالح معارف تربيت  -معاون وزارت معارف

صحيح است( و بايد عرن کنم با کمال تأسف اگرچه معلمينی که کامالً لياقت اين مقام را معلمين اليق است )

از معلمين اليق قدردانی نشده است با اين که  داشته باشند کم هستند ولی متأسفانه آن قدري هم که داريم

اما متأسفانه در  ترين مشاغل است. در ممالک دنيا و ممالک حيّهترين مشاغل و محترماين شغل يکی از مهم

طوري که بايد رعايت اين مقام نشده به همين دليل اشخا  داوطلب کم است وزارت معارف مملکت ما آن

براي تشويق اين موضوع يک اليحه در تحت چند ماده تنظيم کرده است که به مقام منيع رياست مجلس 

حضور محترم آقايان دارم براي اين  کنم و با قيد يک فوريت تقاضاي تصويب ازمقدس شوراي ملی تقديم می

 که قبل از پانزدهم شهريور که افتتاح مدرسه دارالمعلمين است از تصويب مجلس گذشته باشد.

 

 . قانون تاسیس دانشسرای مقدماتی و عالی )تحول نهاد تربیت معلم(3-2

تربيت معلم در دوره مهمترين و موثرترين قانون براي ادامه روند نهاد سازي، گسترش و تشکيالتی نمودن 

اجازه تاسيس دانشسراي » پهلوي اول، در دوره نهم مجلس شوراي ملی به تصويب رسيد. اين قانون با عنوان

ه. ش با  هفده ماده  و يک نظام نامه که بعدا نگارش پيدا کرد،  1312اسفند ماه  19در « مقدماتی و عالی 

ازمان دهی تربيت معلم ايجاد کرد و يکی از مترقی ترين تصويب شد. قانون مذبور مسايل نو و بديعی را در س

ه. ش به مدت پنج سال  1313قوانين تربيت معلم در ايران است. دولت در اين قانون مکلف شد از اول سال 

باب دانشسراي مقدماتی و همچنين يک باب دانشسراي دختران 25عالوه بر تکميل دانشسراي عالی پسران، 

ا تاسيس و بهر برداري نمايد. يکی از مهمترين موضوعات مهم در اين قانون تقسيم در تهران و ساير شهره

از اين به بعد مدرسه ابتدايی دبستان و معلم آن » بندي اداري، شغلی و پرسنلی معلمان به اين شرح است: 

هر شعبه  آموزگار، مدرسه متوسطه دبيرستان و معلم آن دبير، مدرسه صنعتی هنرستان و معلم آن هنر آموز،

مجموعه «)از مدارس عاليه دانشکده و مجموع شعب عاليه دانشگاه، و معلم مدارس عاليه استاد ناميده خواهد شد

 (.268مصوبات دوره نهم قانون گذاري مجلس شوراي ملی،  

ه همچنين در ماده دوم اين قانون به شبانه روزي و رايگان بودن دانشسراها تاکيد شده است. در تبصره يک ماد

هر يک از دانشسراها يک دبستان يا يک دبيرستان  ضميمه » پنجم براي کارورزي معلمان آورده شده است:

خواهد داشت که شاگردان سال دوم درآنجا تمرين و ممارست نمايند. تعهد خدمت به مدت پنج سال ، ميزان 

از ديگر مواردي است که در  مقرري، امور استخدامی، نحوه بازنشستگی، تشويقات، و تهيه نظام نامه معصو 

 ماده هاي بعدي به آنها پرداخته شده است.

از اقدامات مهم ديگري که در اين دوره بعمل آمد تاسيس دانش سراهاي مقدماتی براي » صديق معتقد است: 

رغ تهيه آموزگار و وضع قوانين مخصو  براي تثبيت مقام معلم و تامين آينده او بود. در قانون مذکور براي فا

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 

 (355_356: 1338صديق، «) رسمی مملکت محسوب و آتيه وي تامين و مستحکم شد. 



 

539 
 

 3) ه. ش 1312ماه بهمن  29روز يکشنبه  64جلسه: نهم درمشروح مذاکرات مجلس شوراي ملى، دوره در

ات مفصلی صورت مذاکر  باب دارالمعلمين و دارالمعلمات 25شور اول اليحه پرگرام ايجاد  (ه. ق  1352 ذيقعده

علم به بحث و ديگر موارد مربوط به تربيت مگرفت. در آن جلسه صحبت هاي نمايندگان درباره اسم دانشسرا 

ه عرن کردم و اين که بند»... گذاشته شد. دشتی نماينده مجلس درباره تربيت معلم در آن جلسه می گويد: 

دارس ابتدايى ما اند براى اين است که مآقايان وکالء از آقاى حکمت حقيقتاً متشکرند که اين اليحه را آورده

رى که خورد فقط چيزى که هست و تذکنداشته باشد به درد نمى معلمى که مدرسه اساس نداشته زيرا وقت

ها ينمعلمارالتر وظيفه اين دين اين نکته را متوجه باشند که بيشمعلمخواستم بدهم اين است که در دارالمى

کنند يعنى  يتترب ها را درستشان اين باشد که بچهتر وظيفهها از معلومات نباشد بلکه بيشپر کردن دماغ بچه

الح شده باشند و اص تربيتين داراى اين معلماخالقى کنند و در درجه اول شرطش اين است که خود  تربيت

 مشروح مذاکرات مجلس شوراي ملی (.« ) شان چه چيز است.باشند و بفهمند وظيفه

 وده است.تصويب اين قانون در روند تغييرات تربيت معلم مدرن در ايران بسيارتاثير گذار ب

 . مهمترین قوانین تربیت معلم در دوره دوم حکومت پهلوی اول3-1

بيت معلم يکی از وظايف شوراي عالی معارف بررسی، تعيين و تصويب برنامه هاي مختلف مربوط به حوزه تر

اعزام  ه.ش اساسنامه و دستور تحصيالت دانش سراهاي مقدماتی و همچنين 1313بود. اين شورا در سال  

ماييد و در نري ليسانسيه هاي دانش سراهاي عالی  به مدت سه سال به هر نقطه که وزارت معارف تعيين اجبا

يد) صورت ه. ش برنامه دانش سراهاي مقدماتی دختران را در مذاکرات خود بحث و بررسی می نما 1315سال 

 مذاکرات شوراي عالی معارف(.

نشگاه تهران به تصويب مجلس دوره نهم رسيد. اين مجلس ه. ش قانون اجازه تاسيس دا 1313خردادماه  8در 

اجازه تاسيس دانشسراي مقدماتی و عالی را تصويب کرده بود. اما متاسفانه در حدود سه ماه قبل قانون مترقی 

اين  361در ماده دو اين قانون دانشسراي عالی را به تقريب يکی از موسسات دانشگاه تهران محسوب می نمايد.

 می گرددکه در ساليان بعد دانشسراي عالی به دانشگاه تهران وصل و سپس جدا گردد.موضوع باعث 

« قانون اجازه تمديد کنترات سه نفر معلمين فرانسوي دانشسراي عالی» ه.ش مجلس 1313مرداد ماه  17در 

شده بود را به مدت سه سال به وزارت معارف تجديد می نمايد. بر اساس اين قانون که در پنج ماده تصويب  

حقوق هر يک از اين استادان مبلغ ماهی دو هزار و هفتصد و پنجاه ريال  بعالوه چهل و پنج پهلوي تعيين می 

آذر ماه  6(. همچنين مجلس در 371گردد.)مجموعه مصوبات دوره نهم قانون گذاري مجلس شوراي ملی،  

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

                                                            
به اين شکل است : دانشسراي عالی و مدارس صنايع مستظرفه ممکن است از موسسات قانون  ( متن دقيق  361

 (.274)مجموعه مصوبات دوره نهم قانون گذاري مجلس شوراي ملی،   .دانشگاه محسوب شوند
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کنترات براي دانشسراي عالی تمديد می نمايد.)مجموعه مصوبات دوره دهم قانون گذاري مجلس شوراي ملی، 

 508 ) 

در دو ماده و دو تبصره به تصويب مجلس « متمم قانون دانشسراها و دانشگاه» ه. ش  1314اسفند ماه  26در 

نام برده « قانون تربيت معلم» با عنوان « دانشسراي مقدماتی و عالی»ون شوراي ملی رسيد. در اين متمم قان

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، 

ستادان، حقوق استادان و.... از ديگر مواردي است که در اين متمم به آن پرداخته شده است )همانجا، درجه ا

 283.) 

ش، نام وزارت معارف به وزارت فرهنگ تغيير يافت و شوراي عالی معارف به شوراي عالی فرهنگ  1316در سال 

 (.71: 1385تبديل شد)تکميل همايون، 

که در « عيين پايه استخدامی فارغ التحصيل هاي دانشسراهاي مقدماتی و عالیت» مجلس در قانونی با عنوان 

ه.ش به تصويب رسيد، وزارت فرهنگ را موظف می نمايد از نظر استخدامی کمک هايی را  1317آبان ماه  5

 به فارغ التحصيل هاي  دانشسراي مقدماتی پايه دو آموزگاري و به فارغ» به آنان به اين شرح ارائه دهد:

التحصيل هاي دانشسراي عالی و مشمولين تبصره ماده چهارم قانون تربيت معلم پايه دو دبيري اعطاء 

(. بر اساس اين قانون با توجه به 356قانون گذاري مجلس شوراي ملی،  11مجموعه مصوبات دوره «)نمايند

ی تشويق ها خوبی در کمبود معلم و همچنين درخواست بيشتر فارغ التحصيل ها براي جدايی از شغل معلم

 نظر گرفته می شود.

در دورة رضاشاه با يک بررسی گذرا پيرامون مجموعه مصوبات مجلس به ترتيب تاريخ تصويب و مباحثات 

هاي مورد عالقة مجلس در جهت نوسازي و نهاد سازي تربيت معلم در ها، مشخص کنندة عرصهپيرامون آن

ورت اصالحات گسترده اجتماعی، به ويژه در حوزة آموزشی، ايران است. مجلس شوراي ملی در راستاي ضر

ش تصويب کرد. نظام اداري موجود که بر اساس ساختار سياسی  1301قانون استخدام کشوري را در تاريخ 

توانست پاسخگوي نيازهاي سياسی، با ساختار نيمه متمرکز حکومت قاجار بسط و توسعه يافته بود، نمی

رسيد. گام رضاشاه باشد. به همين دليل ايجاد نظام اداري جديد ضروري به نظر میتمرکزگرايانة مورد نظر 

ش  1301ابتدايی مجلس شوراي ملی در اين زمينه با تصويب نخستين قانون استخدامی کشور در آذر سال 

رديد. مند گ(. بر اساس اين قانون، استخدام کارمندان براي ادارات قاعده28 /2: 1340برداشته شد)يکتايی، 

توانست مشکل تصويب قانون استخدام کشوري اگرچه گام مهمی در ايجاد نظام اداري جديد بود، ولی نمی

موجود را حل کند. زيرا رضاشاه نياز داشت در ساخت نظام اداري خود به طبقة جديدي تکيه کند و اين طبقه، 

نين امري را براي ساخت نظام جديد طبقة متوسط شهري بود. اين طبقة شهري نياز داشت تا دانش و تجربة چ

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 

 وانين حوزه آموزش و خصوصا تربيت معلم شاهد هستيم.بود. تمرکز چنين روشی را در ق
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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 

ريزي و هاي اساسی دولت مطلقة رضاشاه، ايجاد تمرکز در برنامهون شک يکی از  هدفمقتدر و مؤثر بود. بد

هاي جديد، آموزش رسمی زير نظارت دولت و به صورت يک ريزيمديريت امر آموزش کشور بود. در برنامه

تی، از هاي آموزشی تحت نظر وزارت معارف قرار گرفتند. به تدريج مدارس دولنظام هماهنگ درآمد و برنامه

کرد و براي حيث سازمان، مواد برنامة درسی و امتحانات يکسان شد. دولت در امور مدارس ملی مداخله می

 (.350: 1338ساخت)صديق، ها را محدود میمدارس خارجی نيز مقرراتی وضع کرد و رفته رفته آن

 

 

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

 

 

 

 نتیجه

هاي مشروطه و پهلوي اول را با توجه به ماهيت اين مقاله در تالش بود تا رابطة ميان برنامة تربيت معلمان دولت

و کارکرد مصوبات و قوانين آموزشی مجلس شوراي ملی مورد کنکاش و تبيين قرار دهد. بررسی نقش مجلس 

هاي ياد شده داللت بر آن دارد که مجالس دورة مشروطه تا پايان ت معلم در سالشوراي ملی در برنامة تربي

دورة رضاشاه با توجه به مقتضيات خا  جامعة ايران به شکل جديدي در مسير افزايش تعداد مصوبات آموزشی 
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قدرت قرار گرفتند و مصوبات و قوانينی که براي چند دهه در ذهن روشنفکران تجددخواه بود را در ساية 

سياسی تحقق بخشيدند. اين نبود مگر ضرورت تحوالت در ساختار قدرت سياسی جامعة ايران و تأثيرات آن 

هاي دگرگونه پيرامون نوگرايی و نوسازي اقتصادي و ها و گرايشدر ترکيب نمايندگان مجلس، دولت، نگرش

معلمانی با تربيت جديد و در  اجتماعی در ميان روشنفکران ايرانی که خواستار اصالحات و نوسازي توسط

 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 

ه. ش رشد بسيار  1320تا  1285دهم تصويب شده است. بخش آموزش در فاصله سالهاي در دوره اول تا دوره 

بااليی را در هر دوره براي تصويب قوانين آموزشی داشته است.  بررسی روند تصويب قوانين مجلس شوراي 

وب ملی در اين سال ها، نشان می دهد که نخست، اين مصوبات براي ايجاد نهادهاي جديد يک فرصت بسيار خ

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 

شيوه با توجه به قوانين و نيازهاي کشور در دراز مدت نتايج  نياز محدوديت هاي آموزشی کشور بود، ولی اين

 چندانی در بر نداشت.

هاي نوگرايانه نمايندگان در مجالس دورة اول و دوم مشروطه، آرمان تجددخواهی در مجلس و تفکرات و نگرش

صويب قانون آن متجلی بود که اهم آن درتحول نظام آموزشی خود را نشان داد. مجلس در اين دوره ها با ت

متمم آن در به رسميت شناختن و همچنين قوانينی مانند قانون اداري معارف و قانون  ˝اساسی و خصوصا

اساسی معارف، گامی مؤثر در حوزه آموزش و تربيت معلم برداشت. به طور کلی، مجالس دورة پهلوي اول در 

ر نگرش مجلس نسبت به دولت و دستگاه ترين اين تحوالت در تغييچند زمينه دچار تحول گسترده شدند. مهم

هاي مختلف اجرايی بود که با توجه به شرايط پديد آمده هماهنگی داشت. گسترش نفوذ قدرت دولت در زمينه

اقتصادي و اجتماعی پيامد چنين تحول مهمی بود. قوانين تربيت معلم به ويژه در قانون تاسيس دانشسراي 

و يکپارچگی سيستمی سوق پيدا نمود. به طوري که تمرکز در تربيت مقدماتی و عالی به سمت دولتی کردن 

معلم در سراسر کشور هدفی بود که دولت در برنامة نوسازي و اصالحات گستردة اجتماعی براي تحت تأثير 

هاي قرار دادن افکار عمومی بر پاية يک ايدئولوژي رسمی به آن نياز داشت. همچنين سير توسعة کمی حوزه

زشی در عصر پهلوي اول در مقاطع ابتدايی، متوسطه، مدارس عالی، مراکز تربيت معلم، دانشسراها مختلف آمو

و سپس تأسيس دانشگاه و طراحی ساختار جديد نظام آموزشی نظارت بر تدوين کتب درسی، با هدف ساخت 

ريسم، ناسيوناليسم دولت مطلقة مدرن و ايجاد هويت جديد ايرانی )همچون باستان گرايی، هويت ايرانی، سکوال

 و تمرکزگرايی( مورد نظر حاکميت با توجه به نقش مجلس شوراي ملی بيانگر همين موضوع است.
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 (. مسائل آموزش و پرورش ايران، تهران، انتشارات سمت، چ نهم1393آقازاده، احمد)

، تهران، انتشارات علمی ر قاجاريه و پهلوي اولتبارشناسی هويت جديد در ايران عص(. 1384اکبري، محمدعلی)

 و فرهنگی.

 ، تهران، مؤسسة انتشارات ايران. چ دومدولت و فرهنگ در ايران(. 1397اکبري، محمدعلی)

 .1، تهران، قومس، چ نخبگان سياسی ايران بين دو انقالب(. 1376ازغندي، عليرضا)

 پژوهش و نشر فرهنگ سياسی.، تهران، مرکز سفرنامة مازندران(. 1305پهلوي، رضا)

 هاي فرهنگی.تهران: دفتر پژوهش  ،آموزش و پرورش در ايران(. 1385تکميل همايون، ناصر)

 ، تهران، نشر  نمايندگان مجلس شوراي ملی در بيست و يک دورة قانونگذاري(. 1344شجيعی، زهرا)

 ران.، تهران، انتشارات دانشگاه تهتاريخ فرهنگ ايران(. 1338صديق، عيسی)
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، «ران سير تحول قوانين مجلس شوراي ملی از دارالفنون تا تأسيس دانشگاه ته(. » 1390ظهيري، نرگس)

 .4، ش 2، سفصلنامة اسناد بهارستان

 انشگاه تهران.، تهران، انتشارات د2(. تاريخ مؤسسات تمدنی جديد در ايران، ج 1376محبوبی اردکانی، حسين)

 س شوراي ملی) دوره اول تا دوازدهم(. مجلس شوراياسالمی.مجموعه مصوبات قانون گذاري مجل

مصلح،  (. نظام آموزشی و ساختن ايران مدرن. ترجمه محمد حسين بادامچی و عرفان1397مناشري، ديويد)

 تهران، نشر سينا

 ، تهران، نشر پيروز.2، ج تاريخ دارايی در ايران(. 1340يکتايی، مجيد)

 ، تهران، زوار.خاطرات و خطرات(. 1361هدايت، مهديقلی)مخبرالسلطنه()

دفاتر،  )دبيرخانة شوراي عالی آموزش و پرورش(،صورت جلسات شوراي عالی معارف، وزارت آموزش و پرورش

 (.1317تا  1300)از سال 8تا  1

 ، لوح فشرده)بررسی مشروح مذاکرات از دورة يکم تا دورة نهم(.صورت مذاکرات مجلس شوراي ملی

 (. تهران، مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمی. 1375عه قوانين و مقررات)لوح قوانين، مجمو

 

 

 تجربه زيسته دانشجويان رشته آموزش ابتدايی دانشگاه فرهنگيان تهران  

 362محمود تلخابی

 چکيده
ستفاده اشناسی روش پدیداردر این پژوهش از  تهران بود.زیسته دانشجویان دانشگاه فرهنگیان  مطالعه تجربهپژوهش  هدف

تجارب  مطالعهدر این  د.شواین روش معنای تجارب زندگی چند فرد در مورد یک مفهوم یا پدیده توصیف میشد. در 

رات پدیداری بر اساس ساختار مصاحبه فهم و تصو بررسی گردیددانشجویان از برنامه درسی جدید رشته آموزش ابتدایی 

های ز برنامهاارزیابی تدایی در شش موضوع تصویر ذهنی از دانشگاه، دانشجویان از تجربه برنامه درسی رشته آموزش اب

، حرفه معلمیه بهای ضروری برای ورود تحول تلقی از برنامه، های رشتههمخوانی برنامه تدریس استادان با سرفصل، درسی

دهد شان مینایج پژوهش نت تحلیل گردید. انگیز اثربخشتوصیف تجربه یادگیری هیجان، و نقاط ضعف و قوت برنامه جدید

ترین مقوله ارزیابی مهم است. در ارتباط با متفاوت کامالً کردند تجربه که واقعی شرایط دانشجویان از دانشگاه با که تصورات

برنامه رفصل را بیها بود. دانشجویان عدم توجه به سواکنش دانشجویان به تکراری بودن واحدهای درسی و غیرعملی بودن آن

اری و غیرکاربردی ضعف برنامه درسی را محتوای تکرترین نقطها مهمدادند. آنهعدم تعهد به اجرای برنامه نسبت میبودن و 

ادگیری و فعالیت به یهای اشاره کردند که در آن مدیریت انگیز خود به موقعیتدانند و نهایتاً در توصیف تجربه هیجانآن می

 ها واگذارشده بود. خود آن

 معلمشده، رشته آموزش ابتدایی، تربیتتجربه زیسته، برنامه درسی تجربه ي:كلمات كليد

                                                            
 (m.talkhabi@cfu.ac.irاستاديار گروه مديريت آموزشی دانشگاه فرهنگيان تهران )  362



 

545 
 

 مقدمه 

رحی برای طشده برای کسب اهداف یا غایات مطلوب، منزله طرحی برای عمل، سندی نوشتهبرنامه درسی به

لمین ی معهای یادگیری برای افراد، همه تجاربی که فراگیران تحت راهنمایای از فرصتتدارك مجموعه

ها برای اجرای دهی کارکنان و روشکنند، نظامی برای ارتباط با مردم و فرا گردها یا سازمانخود کسب می

شده است )باتلر، ای از حقایق، مفاهیم و تعلیمات در یک موضوع خاص، تعریفآن نظام و باالخره مجموعه

ز ئی نیز حادر فرایند نظام دانشگاه است که آموزشی های نظامترین ورودیبرنامه درسی از مهم(. 2004

رای برنامه ب عالی هستند. های آموزشتحقق اهداف و رسالت یرین ابزارهاتهای درسی از مهمبرنامه. اهمیت است

برنامه درسی ، شدهاند از برنامه درسی آرمانی یا توصیهعبارتد که انسطوح و ابعاد متعددی را برشمرده درسی

درسی یاد نامه ، برآزمون شده، برنامه درسی برنامه درسی تدریس شده ،شده()تهیه شدهمایتبرنامه درسی ح ،مکتوب

ین، گودولد و همچن ( 1374، قورچیان و تن ساز)درسی ملموس و عینی  گرفته شده، برنامه درسی کلینیکی برنامه،

 آل یا آکادمیک،امه درسی ایدهبرنسازند: می گیری درباره برنامه درسی مطرحبرای تصمیم سطوح زیر راهمکاران 

)به  شدهسی تجربهبرنامه در اجتماعی، برنامه درسی رسمی، برنامه درسی نهادی، برنامه درسی آموزشی، برنامه درسی

 .(1396، مهرمحمدینقل از 

های آموزشی نقش کلیدی دارند و آینه تمام های درسی در توفیق یا شکست نظامکه  برنامهبا توجه به این

ها به نیازهای در حال تغییر جامعه هستند )استارك، ی میزان پیشرفت و انعکاسی پاسخگو بودن دانشگاهنما

شده مورد ارزیابی (، الزم است سطوح آن ازجمله برنامه درسی تجربه1386به نقل از واجارگاه و شفیعی، 

ست. اولین جنبه برنامه ( حداقل سه جنبه برای برنامه درسی قائل شده ا2007) 363قرار گیرد. مک کرنان

های آموزشی باور دارند باید به آن دست ها و جهاتی که نظامشود که اهداف، ارزشدرسی شامل مقاصد می

دهد. این جنبه از برنامه یابند. جنبه دوم تعامالت و برخوردهایی که در حین اجرای برنامه درسی رخ می

د و جنبه دیگر آن اثرات برنامه درسی که همان نتایجی نامنمی« 364زیست شده»درسی برنامه درسی واقعی یا 

توان دیگر، چهار سطح اصلی را برای برنامه درسی میبیانبه. شوداست براثر آموزش و یادگیری حاصل می

شود و این همان ای است که توسط نظام آموزشی تدوین میترین سطح مجموعهقائل شد: اولین و پایین

(. این سطح برنامه درسی 1996، 365رود دانشجویان یاد بگیرند )روبیتال و ماکسولچیزی است که انتظار می

قصد   369شدهریزیطرح  368شدهآشکار یا نوشته 367، رسمی366شدهرا تحت عناوین برنامه درسی تصریح

                                                            
363 McKernan 
364 lived 
365 Robitaille, & Maxwell 
366 Specified Curriculum 
367 Official 
368 Overt Or Written 
369 Designed 
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علمی در کنند. ما دومین سطح برنامه درسی محتوایی است که هیئتتوصیف می 371شدهو طراحی  370شده

(. این سطح تحت 2003دهند و ممکن است با طراحی اولیه واصلی متفاوت باشد )سیسل، عمل آموزش می

  376، عملی375، مورداستفاده 374،  اجراشده373شده، آموزش داده372شدهعناوینی چون برنامه درسی منتقل

ها شده است. در سطح سوم، برنامه درسی متعلق به فراگیران و تجربه آنبندیطبقه  377آموزشی ، عمل شده

(. این سطح را با عناوینی همچون برنامه درسی 1999از برنامه درسی قرار دارد )مک کورمیک و مورفی، 

اند. سطح چهارم برنامه درسی است که مشخص نموده -عنوان برنامه درسیتجربه به- 378شدهتجربه

گیرند و به خاطر کنند و مفاهیم و محتواهایی که حقیقتاً یاد میدانشجویان واقعاً از کالس درس اخذ می

و یا دریافت  380شده، آموخته379شدهاین سطح تحت عناوین برنامه درسی کسب (1997سپارند )ویلسون، می

شده توسط فراگیران، باالترین ( برنامه درسی تجربه2003به اعتقاد وین و بروس ) .شودمطرح می 381شده

ها یک برنامه درسی ین دلیل که دانشکدهتوانیم فرض کنیم که فقط به اسطح برنامه درسی است. یعنی نمی

دهد، بلکه بایستی ملزوماتی را در اختیار آنان سادگی رخ میشده عالی دارند، یادگیری رشد یافته بهتدوین

ها قرار دارد، کشف کنند و این نیازمند های رشد را که در دانشکده در اختیار آنقرارداد تا برخی فرصت

ها و احساسات مثبت و منفی دانشجو نسبت به عملکرد خود و ها، مهارتشتوجه و دقت در تجارب، نگر

 .گرددشده منعکس میباشد که در برنامه درسی تجربهمحیط دانشکده می

ریزی درسی ضرورت پدیدارشناسی مفاهیم تعلیم و تربیت ازجمله مفهوم برنامهبه 382از سوی دیگر، ون منن

تواند در معرفت عمومی کید دارد که زیست جهان شخصی فرد میاشاره نموده است. او بر این نکته تأ

مطالعه تجربه زیسته دانشجویان از این جهت (. بنابراین، 138: 1389های روزمره شناخته شود )برقی، تجربه

دهد. همچنین، اهمیت دارد که بازخوردهای اساسی جهت اصالح و بهسازی در اختیار طراحان قرار می

شده، مبنایی را برای مطالعه و پژوهش درباره انواع برنامه درسی امه درسی تجربهتوجه به سطوح برن

عنوان عنوان تجربه زیسته، دنیای واقعی است که در برنامه درسی بهکند. برنامه درسی بهشده فراهم میتجربه

 -اوست (، اساس برنامه درسی فرد و تجربه2004شود. در دیدگاه آئوکی )آنچه زیست شده توصیف می

رو، مسئله اصلی این پژوهش ها است. ازاینای که وی از امور دارد، محور فعالیتیعنی فاعل شناسا و تجربه

                                                            
370 Intended 
371 Planned 
372 Transfered 
373 Taught 
374 Implemented 
375Curriculum In use 
376 Operational 
377 Enacted 
378 Experienced 
379 Attained 
380 Learned 
381 Recieved 
382 van Manen 
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آن است دانشجویان دانشگاه فرهنگیان چه توصیفی از تجربه زیسته خود از برنامه درسی رشته آموزش 

 دهند؟ ابتدایی ارائه می

 شدهدرسی تجربهچارچوب نظری: برنامه

های دقیق و قطعی را از مطالعه مباحث و توان انتظار پاسخای است که در آن نمیگونهدرسی بهیت برنامهماه

درسی، افزایش درك و فهم ما از درسی داشت، بلکه هدف اصلی از مطالعه برنامهابعاد مختلف برنامه

رو، فهم افتد. ازاینمی های موجود در این قلمرو اتفاقها و تغییراتی است که در پارادایمپیچیدگی

های درسی مرهون اندیشهدرسی در کانون این مطالعات  قرار گرفته است. بخش مهمی از ادبیات برنامهبرنامه

(، اما سرآغاز و ریشه تمام تحوالت عرصه 1985دیویی است )آیزنر،  "تجربه"ویژه مفهوم گرایان، بهپیشرفت

ویژه آثار کارل راجرز، دارد. گرایی، بهگرایی و نیز انسانر پیشرفتدرسی مفهوم تجربه است که ریشه دبرنامه

های مختلف نظیر تجربه ها در عرصههای آنتر بازاندیشی در خصوص مفهوم تجربه و طرحبه عبارت روشن

 درسی بوده است.شخصی، سیاسی، هنری و فرهنگی مبنای تحول رشته برنامه

 ها و پيامدهاخاستگاهدرسی: تجربه عامل تحول حوزه برنامه

عنوان یک طرح یا عناصری از آن )نظیر هدف، محتوا و روش( برداشتی فراگیر درسی بهاگرچه تعریف برنامه

 1918ریزی درسی در سال ریزی درسی بوده است؛ اما بسیار دورتر از زمانی که رشته برنامهدر دوران برنامه

ها کمتر درسی را رواج دادند. که بعد از آنسترده از برنامهنظران برداشتی بسیار گمتولد شود، برخی صاحب

نظری است که به گواه بسیاری از اندیشمندان، برداشت تردید جان دیویی اولین صاحبفهم شد. بی

عنوان درسی نباید بهزعم دیویی، برنامه(؛ به1923، 1902عنوان تجربه را رواج داد )دیویی، درسی بهبرنامه

وسیله زندگی یادگیرنده را اشغال کند، بلکه باید از طریق آزادی بیان و هدایت این فرایند به امری بیرونی

 (. 1991های رشد را فراهم کند )اولسون، معلم و ترویج غیررسمی بودن، زمینه

ی دار(، اولمعنی( و یادگیری تجربی )معنیکارل راجرز نیز در نظریه خود با تمایز بین یادگیری شناختی )بی

زعم وی داند. بهمنظور تعمیر ماشین میرا یادگیری علمی و آکادمیک نظیر یادگیری ساختار یک موتور به

هایی چون مشارکت های یادگیرنده است و مبتنی بر مؤلفهیادگیری تجربی مبتنی بر نیازها و خواسته

ربه یعنی رشد و تغییر (. ازنظر تج1969بخشی و اثرگذاری است )راجرز، شخصی، خودانگیختگی و الهام

شخصی. نوع بشر تمایل به یادگیری از طریق تجربه دارد و وظیفه معلم تسهیل این فرایند از طریق ایجاد 

ها، تدارك منابع و ایجاد زمینه برای تبادل افکار و احساسات است سازی هدففضا و جو مناسب، روشن

نظران با بازاندیشی در کم چند طیف از صاحبتهای این متفکران، دس(. متأثر از اندیشه1969)راجرز، 

 اند ازجمله:درسی را دامن زدهپردازی در عرصه برنامههای خاص، نو مفهومخصوص مفهوم تجربه در عرصه

اند و متأثر از افکار دیویی در درسی را در عرصه تجربه انسانی مدنظر قرار دادهالف( اندیشمندانی که برنامه

 هاست.نیز افکار راجرز، ابعاد عاطفی و پنهان زندگی مدنظر آنبعد تجربه شخصی و 
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نظرانی اند؛ صاحبدرسی را در عرصه تجربه سیاسی و اجتماعی مدنظر قرار دادهب( اندیشمندانی که برنامه

ها و غیره ها در حوزه جنسیت، نژاد، مذهب، رنگ پوست، طبقات، گروهها و تبعیضکه بابیان نابرابری

 اند.فرهنگی تلقی کرده -ی را کانونی برای تجربه و تمرین مبارزه سیاسیدرسبرنامه

اند و در این میان آیزنر سازی را ادامه دادهج( اندیشمندانی که در عرصه تجربه هنری، این روند نو مفهوم

و  دی آموزشیدرسی مطرح کرده و مفهوم نقاقرار دارد که تجربه هنری و زیباشناختی را در عرصه برنامه

 خبرگی تربیتی وی سرشار از توجه عمیق به تجربه در بعد خبرگی و تخصص است.

عنوان یک تجربه درسی بهسوی برنامهعنوان یک طرح بهدرسی بهمبنای این تحول، حرکت از تعریف برنامه

ای طرح به معن درسی از یک نگاه فنیعیار بوده و تعریف برنامهبوده است. اگرچه این امر یک حقیقت تمام

عنوان تجربه ا بهدرسی تنها آن رتوان در حوزه برنامهبسیار محدودکننده و مخرب است؛ اما در عین حال نمی

آموز با هدایت مدرسه ها و تجربیاتی دانست که دانشتوان ترکیب طرحدرسی را میتعریف کرد، بلکه برنامه

کننده است. تجربه شده، اصالت اصلی و عمده باجربهدرسی ت(. بنابراین، در برنامه2009کند )مارش، دنبال می

شده تعریف درسی تجربهکند برنامهآموز، دانشجو یا مخاطب عماًل تجربه میتر آنچه دانشبه عبارت روشن

 (. 2009؛ مارش، 1992؛ پوزنر، 1991شده است )کالین، 

 شدهدرسی تجربهسطوح برنامه

درسی مورد انتظار است؛ درسی تجربی، برنامهلین سطح از برنامه: او383ریزی درسی مورد انتظار. برنامه1

درسی درسی مورد انتظار است و نه از دید طراحان که به آن برنامهمنظور آنچه از دید مخاطبان برنامه

 گویند. نیز می 384قصدشده

حیط مدرسه :  اساساً یادگیری آدمی در محیط مدرسه تابعی است از آنچه در م385درسی نهفته. برنامه2

درسی نهفته عبارت است از آنچه هر های قبلی او. بنابراین منظور از برنامهها و آموختهآموزد و نیز داشتهمی

 آورد. فرد با خود به مدرسه یا کالس درس می

واسطه آن در کالس درس صورت درسی و تعامالتی که به: فرایند اجرای برنامه386درسی تعاملی. برنامه3

آموزان، دانشجویان کننده )یعنی دانشنام دارد. تعیین موضوع از نگاه تجربه 387درسی اجراییبرنامه پذیرد،می

 شده را به تصویر کشد.درسی تجربهتواند بعد دیگری از برنامههای آنان مییا سایر مخاطبان( و واکنش

                                                            
383 expected curriculum 
384 intended curriculum 
385 concealed curriculum 
386 interactive curriculum 
387 operational/functional curriculum 
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های متعدد ملی به یادگیریدرسی تعا: تعامالت ایجادشده در سطح برنامه388شدهدرسی یادگرفته. برنامه4

درسی شده، یعنی برنامهدرسی تجربهشود  که سطح متفاوتی را در برنامهای منجر میقصدشده و قصد نشده

 دهد. شده، شکل مییادگرفته

درسی در این سطح بیانگر تعبیرات رفتاری پایدار و بلندمدت یا :  برنامه389شده/ انتقالیدرسی نهادینه. برنامه5

های پیرامونی زندگی یا انتقال آموخته از با انتقال یادگیری از موقعیت کالس درس و مدرسه به موقعیتآنچه 

 یک سطح و مقطع یادگیری به سطح یا مقطع یادگیری باالتر سروکار دارد، مدنظر است.

 

 

 

 

 

 شدهدرسی تجربهارتباطات ميان سطوح برنامه

ای دارد. در وهله نخست، اساساً طرح کردن ده ارتباطات ویژهشدرسی تجربهسطوح مورد اشاره در برنامه

آموزان یا دانشجویان( و قصد برای اجرای آن را درسی قصدشده برای گروه معینی از مخاطبان )دانشبرنامه

توان در قالب تصویر طورکلی این امر را میمثابه انداختن سنگ در حوض آب دانست؛ بهتوان درست بهمی

                                                            
388 learned curriculum 
389 transformative institutionalized curriculum 

 (1384مهرمحمدی، ) شدهدرسی تجربهسطوح برنامه 1 شکل
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کند، طرح و مقصد برای طور که انداختن یک سنگ موجی را در اطراف ایجاد میهماناد. فوق نشان د

درسی مورد انتظار شروع و به تواند موجی را در اطراف ایجاد کند که از برنامهدرسی میاجرای یک برنامه

ه انداختن سنگ، شود . در چنین وضعیتی، طبیعی است که در محل نزدیک بشده ختم میدرسی نهادینهبرنامه

تر و توضیح های دورتر، امواج کوچککه در محلرؤیت است درحالیتر و قابلتر و ملموسامواج بزرگ

درسی درسی مورد انتظار، برنامهارتباط آن با مرکز یا کانون دشوارتر است. یعنی، تبیین سطوحی چون برنامه

درسی ویژه برنامهشده و بهدرسی یادگرفتهون برنامهتر از سطوحی چدرسی واکنشی بسیار آساننهفته و برنامه

 نهادینه/ انتقالی است.

ای محدود تواند و نباید به تجربیات نهایی یادگیرندگان در نظام آموزش مدرسهشده نمیدرسی تجربهبرنامه

یرندگان، این درسی به غیر از گروه یادگهای تجربه کننده برنامهشود. شاید بتوان با الهام از ماهیت گروه

های درسی در وهله درسی جانبی نامید. حقیقت امر آن است که اگرچه برنامهتأثیرات و تجربیات را برنامه

تواند توجیهی برای شود، اما نمیعنوان گروه اصلی و هدف، طراحی و اجرا مینخست برای یادگیرندگان به

های دیگری به غیر از یادگیرندگان را تحت گروهدرسی، تجربیات پوشی از این واقعیت باشد که برنامهچشم

 دهد.تأثیر قرار می

 و مواد روش 
شود. زیرا پدیدارشناسی معنای تجارب زندگی چند فرد در پژوهش حاضر از روش پدیدارشناسی استفاده می

که این پژوهش درصدد شناخت تجارب کند. با توجه به ایندر مورد یک مفهوم یا پدیده را توصیف می

دانشجویان از برنامه درسی جدید رشته آموزش ابتدایی است از روش پژوهش پدیدارشناسی استفاده شد تا 

کنندگان و چگونگی تأثیرگذاری عوامل مختلف را در این زمینه را شناسایی شود. به عمق تجارب شرکت

مه درسی جدید را های تهران دانشگاه فرهنگیان که برنارا دانشجویان پردیسپژوهش کنندگان مشارکت

گیری در نمونهگیری مبتنی بر هدف و واحد پژوهش فرد است. دهد. روش نمونهاند تشکیل میتجربه کرده

سری افراد مطلع  یک زوری اطالعات اآها درصدد جمعصورت هدفمند بود. چراکه مصاحبه، بهشاین پژوه

کننده بر ری هدفمند، افراد شرکتگیاست. در روش نمونهشده درسی تجربهخصوص برنامهو خاص در 

شوند و این قضاوت مبتنی بر مربوط بودن گروه نمونه به اهداف اساس قضاوت پژوهشگر انتخاب می

، تاًینها. ها صورت گرفتکه کفایت و اشباع داده ها تا جایی تداوم یافتلذا انتخاب نمونه است.ش پژوه

ها . برای گردآوری دادهمصاحبه، به اشباع نظری رسیدستاد، ا 6دانشجو و تعداد  13د با تعدا فرایند مصاحبه

دقیقه به طول انجامید و  25تا  15ساختارمند استفاده شد. هر مصاحبه بین از طریق مصاحبه عمیق نیمه

، ضبط و سپس روی کاغذ پیاده شد. برای تجزیه و 390صوت دیجیتالیمکالمات با استفاده از دستگاه ضبط

شده از روش تجزیه و تحلیل کالیزی استفاده شد که در آن های انجامل از مصاحبههای حاصتحلیل داده
                                                            

390   Mp4 Recorder 

 



 

551 
 

کنندگان در پژوهش ارائه کوشد تا یک توصیف واقعی از پدیده مورد نظر را از منظر مشارکتپژوهشگر می

 دهد. 

 

 های پژوهش يافته

وضوع تصویر ذهنی از بر اساس ساختار مصاحبه تحلیل تصورات مشارکت کندگان در پژوهش در شش م

تحول تلقی از ، های رشتههمخوانی برنامه تدریس استادان با سرفصل، های درسیارزیابی از برنامهدانشگاه، 

یادگیری  تجربهتوصیف ، و نقاط ضعف و قوت برنامه جدید، حرفه معلمیبه های ضروری برای ورود برنامه

 انجام گردید.  انگیز اثربخشهیجان

 ذهنی از دانشگاه توصيف تصوير -1

های انجام گرفته با مصاحبه ،مربوط به توصیف تصویر ذهنی از دانشگاه مواردمنظور بررسی و شناسایی به

نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد تصویری که دانشجویان از دانشگاه داشتند با . دانشجویان تجزیه و تحلیل شد

مقوله شامل  5در ذهنی از دانشگاه از نگاه دانشجویان  توصیف تصویر. آنچه تجربه کردند بسیار متفاوت بود

ی معلمی ها، و تلقی نسبت به حرفهفرهنگی، سطح کنش -فضای مدیریتی، فضای فیزیکی، فضای علمی

 شده است. ارائه

 تصویری ذهنی دانشجویان از دانشگاه .1جدول 

 مقوله  اظهارات

 تمایل به انصراف به دلیل سطح پایین دانشگاه

 ای حرفه معلمی الزم برای تربیتبسترها وجود تصور

 ی معلمیانتظار آشنا کردن دانشجویان با تمام ابعاد حرفه

  دیسیپلین خاص وجودتصور 

 فضای مدیریتی

 )پردیس پسران(فضای فیزیکی دانشگاه دور از انتظار بودن 

 فضای فیزیکی ه بودن فضای فیزیکی دانشگاه )پردیس دختران(دننگول ز

  علمی بهتر  -فضای فرهنگی ارانتظ

 فرهنگی-علمیفضای   انتظار رویدادهای خالقانه در دانشگاه 

 ناتوانی در برقراری ارتباط میان نظریه و عمل 

 های اساسی ناتوانی در انتقال تمامی مهارت

 های کاربردی درسکمبود 

 های یادگیریتجربهبعد مهارتی ناکافی بودن 

 هاسطح کنش
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 فکر نسبت به حرفه معلمیتغییر طرز 

 فقدان تصویر واضح از دانشگاه و رویدادهای آن 

  عنوان یک تجربه تعاملی بهتصور از حرفه معلمی 

تلقی نسبت به حرفه 

 معلمی

ها دهند فاصله میان تصویر ذهنی دانشجویان از دانشگاه و ادراك واقعی آننشان می 1گونه که جدول همان

اجرایی  -ه باید به آن توجه نمود. برخی از دانشجویان ساختار فضای فرهنگیموضوع تأثیرگذاری است ک

دانشگاه در  هایزیرساختها تصوری از امکانات و اند. آنها را شبیه دبیرستان تلقی کردهحاکم بر پردیس

گرچه این شان مطابقت ندارد اها از دانشگاه با تصویر ذهنیرسد تجربه واقعی آنذهن داشتند اما به نظر می

. تصویر ذهنی دانشجویان از دانشگاه را ذیل 391تصویر بین دانشجویان پردیس دختران و پسران متفاوت است

ای است که توجه توان تحلیل کرد. برای مثال، فضا و زیرساخت فیزیکی مقولههای مختلفی میمقوله

ها دانشگاهی تهران، زیکی پردیسدانشجویان را به خود جلب کرده است. با توجه به تنوع امکانات فضای فی

 های متفاوتی وجود دارد. در تجربه دانشجویان، گزارش

 های درسیارزيابی از برنامه -2

ها، بایستی اهداف آیند. برنامهمی های درسی از ارکان اساسی و حیاتی نظام آموزش عالی به شماربرنامه

بنابراین، . تحت پوشش قرار دهندرا قی و فکری اجتماعی، فرهنگی، سیاسی ،علمی اخال ای اعم ازگسترده

نشجویان از ارزیابی دا ارزیابی نتایج حاصل از تحقق این اهداف همواره از مسائل اساسی آموزشی است.

ابع های تدریس، سرفصل دروس، و منمقوله شامل ماهیت تجارب یادگیری، روش 4برنامه درسی ذیل 

 شده است.بندی و گزارشدرسی دسته

 . ارزیابی برنامه درسی )دانشجویان(2 جدول

 مقوله  اظهارات

 شده در بیرون دانشگاهآموخته هایتکمیل تجربه

 عملی های و تجربهزمان کارورزی افزایش 

 های عملی درسایجاد انگیزه با افزایش 

 واحدهای دانشگاهی به سمت حرفه معلمیعدم هدایت 

 ماهیت تجارب یادگیری

 های جدید آموزشی یهز روگاهی استادان اعدم آ

 های دانشجویان به خالقیتعدم توجه 

 پذیرش رویکردهای جاری توسط استادان

 محتوای مکتوب تأکید بر 

 عدم واگذاری تدریس به دانشجویان 

 های ضروری تدریسعدم ایجاد مهارت

 های تدریسروش

                                                            
امکانات کالبدی دانشگاه در پردیس دختران و پسران به شکل نابرابری توزیع شده است. پردیس دختران، نسبت به پردیس پسران، از   391

 بسیار بهتر و متفاوت تری برخوردار است. امکانات فیزیکی 
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 های دانشگاه سرفصلو قدیمی بودن عجیب 

 واحدهای نظری حجم باالی 

  هاسرفصلنیازها در پیشتوجهی بهیب

 درسی واحدهای تکراری بودن 

 اهمیت درس کارورزی در برانگیختگی دانشجویان 

 سرفصل دروس

 منابع درسی علمی بر ترجمه تا تجربه ابتنای منابع

هار دهد ارزیابی دانشجویان از  برنامه درسی رشته آموزش ابتدایی به چنشان می 2گونه جدول شماره همان

مقوله کلی اشاره دارد که در قالب دو بعد محتوایی و روشی قابل توصیف است. بر اساس نظر دانشجویان، 

توان به تکراری بودن ها میترین آنبرنامه درسی از جنبه محتوایی دارای مشکالت اساسی است که از مهم

به روش اجرای برنامه درسی  محتوای دروس متفاوت و جنبه نظری داشتن محتواها اشاره کرد. جنبه دوم

باً بسیار قدیمی های اجرای برنامه درسی غالناظر است. در این بعد نیز دانشجویان بر این باورند که شیوه

اند که تجربه برنامه ها خاطرنشان کردههای رایج آموزش استوار است. همچنین، آناست و بر اساس روش

ای را برآورده نساخته است. ها برای ایفای نقش معلم حرفهندرسی عمدتًا جنبه نظری داشته و نیازهای آ

همه یکی از دانشجوها ابراز کرده بود که واحدهای نظری خیلی برایشان کاربرد ندارد و لزومی ندارد این

 .واحد نظری پاس کنند

 های رشتههمخوانی برنامه تدريس استادان با سرفصل -3

به مراکز و منظور تدریس استادان ها طراحی و بهسری سرفصل معموالً برای هر واحد درسی از قبل یک

شده با برنامه تدریس استادان از شود. تطابق بین واحدهای طراحیارسال می یدانشگاههای پردیس

البته در صورتی که واحدها بر اساس نیاز  -شودتلقی میهای یک برنامه درسی مطلوب ویژگی

دانشجویان درباره تطابق برنامه تدریس با سرفصل مصوب برنامه  در این بخش نظر شده باشد.طراحی

 شوددرسی رشته بررسی می

 خوانی برنامه درسی با سرفصل )دانشجویان(. هم3جدول 

 مقوله متن

 عدم وجود سرفصل ارائه طرح درس از طرف استاد به دلیل نبود سرفصل 

ها با عدم تطابق درس ادان رغم وجود سرفصل، ارائه  برنامه متفاوت از سوی استعلی

 هاسرفصل
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که دانشگاه در معماری کالن برنامه درسی، برنامه رغم ایندهد علینشان می 3گونه که جدول همان

منظور بهسازی درسی جدیدی را برای رشته آموزش ابتدایی طراحی کرده است، و این تغییرات به

یادگیری با مقاومت استادان در اجرا  -اقعی یاددهیشده است، اما در قلمرو وهای یادگیری انجامفرصت

های دموکراتیک تولید های تربیتی مدرن، برای غلبه بر این مانع از شیوهمواجه بوده است. در نظام

زعم برخی شود که در آن مجریان نقش محوری در تولید برنامه دارند. بههای جدید استفاده میبرنامه

 خواهند بود.  392مقاوم در برابر معلمنظران این نوع برنامه صاحب

 حرفه معلمیبه های ضروری برای ورود برنامه -4

ان معلمبیتتر ،در این راستااست. پرورش نیروی انسانی هر جامعه از ضروریات مهم و حیاتی آن جامعه 

ن قبل از علمامعلم در پیش از خدمت حائز اهمیت اساسی است تا دانشجو مویژه تربیت. بهنقش اساسی دارد

 ها دست پیدا کنند.ای از توانمندیمتعهد شوند و به مجموعهبه یک سری الزامات ورود به حرفه معلمی 

های ضروری در رو در این پژوهش قسمتی از مصاحبه به این سؤال اختصاص داده شد که چه برنامهازاین

 تر گردد:ی کاملمشود تا مهارت معل اجرادانشگاه فرهنگیان باید 

 

 ضرورت تغییر برنامه درسی )دانشجویان(. 4ول جد

 مقوله اظهارات

 ارائه الگوی موفق 

 ایجاد نیاز به یادگیری

 ایجاد نگرش نسبت به حرفه معلمی

  تقویت روحیه جسارت کارهای بزرگ

 روحیه پژوهشگریتقویت 

 تسلط نسبت به دانش محتوایی

 های کلیضرورت

 فلسفه برای کودکان ارائه درس 

 دیریت کالسمهارت م

  یادگیری مفاهیم پایه روانشناسی

 یادگیری تعامالت و ارتباطات در محیط مدرسه 

 های اجتماعی مهارتپرورش 

 سخنوری هایمهارتپرورش 

 

 های موردیضرورت

آمده است. نیازهای واقعی دانشجویان برای ایفای نقش معلمی در دو گروه  4گونه که در جدول همان

توان در بندی شده است. به تعبیر برنامه ریزان درسی این تعابیر را میزهای موردی طبقهنیازهای کلی و نیا

                                                            
392 Teacher proof  
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قالب برنامه درسی مغفول تحلیل کرد. در این زمینه از دانشجویان خواسته شد تا خالء برنامه درسی رشته را 

رغم داشتن انتظارات علیها بازگو کنند.  ویژگی جالبی که در بازنمایی دانشجویان وجود دارد آن است که آن

اند. چشم انداز روشن نسبت به حرفه معلمی اشاره کردهبرآورده نشده، به توفیق دانشگاه در ارائه یک

شان بهره منزله فرصتی برای شناسایی نیازها و عالیق واقعیهمچنین، دانشجویان از برنامه مغفول دانشگاه به

تواند خود راهبری دانشجو معلمان اند که میای نشان دادهه حرفهاند و تصویری از راه آینده برای توسعبرده

 منزله مایه اصلی معلم شدن نوید دهد. را به

 نقاط ضعف و قوت برنامه جديد -5

احتمالی دور از  نقاط ضعف، که برنامه درسی رشته آموزش ابتدایی اخیراً بازنگری شده استبا توجه به این

های خواهیم پرداخت. تحلیل داده در این باره و استادان  یاندانشجوهای تلقی انتظار نیست. در این بخش به

 دهد حاصل از مصاحبه نشان می

 نقاط قوت و ضعف برنامه )دانشجویان(. 5جدول 

 مقوله متن

 آموزش مهارت مدیریت کالس

 ارائه دروس هم نیاز 

 هامناسب بودن برخی از برنامه

 نقاط قوت

 سی همپوشانی واحدهای در

 وجود حشو در برخی واحدها

 های اساسیعدم ارائه برخی مفاهیم و مهارت

 نیازهاپیشعدم توجه به

 نیاز های پیشوجود فاصله بین درس

 آموزانها و فنون تعامل با دانشآموزش روش

 کمبود دروس عملی و مهارتی

 نقاط ضعف

نیازها، توجه ها، عدم رعایت پیشبرنامه دانشجویان در تحلیل نقاط ضعف برنامه به تکراری بودن محتوای

ها برای بازنگری برنامه ترین پیشنهاد آناند. بنابراین، مهمازاندازه به دروس نظری و .. اشاره کردهبیش

ای که ترین مسئلهمهمای شدن آماده سازد. ها را برای حرفهافزایش دروس عملی و مهارتی است تا آن

 است. تکراری بودن واحدهای درسی ند بردانشجویان از آن رنج می

 اثربخش و انگيزتوصيف تجربه يادگيری هيجان -6

. ازآنجاکه رویدادهایی هیجانی در کنندخود هیجاناتی را تجربه می تحصیلهمواره در طول دوره  نایدانشجو

 .داشته باشد دانشجویانتوانند تأثیر بسزایی در آینده حرفه معلمی ینظام شناختی افراد آثار ماندگاری دارند، م
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در اینجا که  مورد پرسش قرار گرفتاثربخش و انگیز تجربه یادگیری هیجانموضوع رو در این پژوهش ازاین

 پردازیم: می نایدانشجوبه تحلیل تجربه 

 . تجربه هیجانی و اثربخش )دانشجویان(6جدول 

 مقوله  متن

 دانشجوارائه برخی از دروس توسط 

 نمایشگاهمدیریت برگزاری  

واگذاری مسئولیت 

 رویداد به دانشجویان

 صورت نمایشگاه عرضه کارهای کالسی به

 (دانش آموزاندر کالس واقعی )تدریس 

 استفاده از بازی برای تفهیم مفاهیم

 تجربه رویداد متفاوت

بندی هستانگیز در دو گروه قابل دگزارش دانشجویان از تجارب هیجان دهدنشان می 6گونه جدول همان

ه دارد که در انگیز به مواردی اشارشده توسط دانشجویان از رویدادهای هیجانترین تجربه توصیفاست مهم

ی مثال، زمانی اند و عامل اصلی رویداد یادگیری بودند. براآن دانشجویان فعاالنه به یادگیری پرداخته

یری خود ازنمایی دستاوردهای یادگگیرند یا برای بدانشجویان خود مسئولیت یاددهی را بر عهده می

اظهارات هایی از هنمونادامه در دهند تا به ارائه محصوالت یادگیری خود بپردازند. نمایشگاهی را ترتیب می

 :دانشجویان آمده است

 گيریو نتيجهبحث 

 اند ازشده است که عبارتبندی و گزارشهای دانشجویان در شش مقوله دستهنتایج حاصل از مصاحبه

، های رشتها سرفصلهمخوانی برنامه تدریس استادان ب، های درسیارزیابی از برنامهتصویر ذهنی از دانشگاه، 

توصیف ، و نقاط ضعف و قوت برنامه جدید، حرفه معلمیبه های ضروری برای ورود تحول تلقی از برنامه

    اند.  که دانشجویان تجربه کرده انگیز اثربخشتجربه یادگیری هیجان

 سازمانی فعلی است، ها براي حصول اطمینان از اینکه تصویر بازتاب هویتافزایش توجه به کارکردهاي دانشگاه و نقش آن

(  در مطالعات خود دریافت که تصویر ذهنی 1977) 394(. کندی2002، 393اهمیت دارد )بلنگر، مونت، ویلسون و ترکال

هاي فیزیکی است هاي ملموس مانند داراییکارکردي شامل محرکمتشکل از دو جزء اصلی کارکردي و احساسی است. جزء 
ها شناختی است که از طریق احساسات و نگرشکه جزء احساسی مرتبط با شرایط روانشود، درحالیسادگی سنجیده میکه به

، اما توجه عمده ستا بیان شده 1970شود. ایجاد تصویر ذهنی از برند براي دانشگاه مفهومی است که از اوایل دهه درك می
ها قبل از توان اذعان داشت که آنبا توجه مصاحبه دانشجویان می سال اخیر مطرح شده است.20تا  10به این موضوع طی 

انتظار دانشجویان این بود که افزاید. ها میکه دانشگاه فرهنگیان بیشتر بر بعد مهارتی آن داشتندورود به دانشگاه تصور 
را ارائه بدهد که کاربردي باشد و  و راهکارهایی کید کند تا صرف توجه به نظریات علمیأارهاي عملی تدانشگاه بیشتر بر ک

راحتی توانایی خود را نشان دهند و دانش خود را به محیط کار انتقال افرادي را تربیت کند که پتانسیل این را داشته باشند که به

                                                            
393Belanger, Mount & Wilson,; Terkla  

394Kennedy  
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ها با شرایط واقعی که تجربه کردند دانشجویان معتقد بودند که تصورات آن توان چنین اذعان داشت کهطورکلی میبه. بدهند
 ( نیز هم راستاست.  1394موضوعی که با نتایج پژوهش دهقان ) -کامالً متفاوت است

 های تکراری بودن واحدهای درسی در قالب عنوان درس ،در بررسی مقوله ارزیابی از برنامه درسی از نگاه دانشجویان
های درسی از مواردی بود که دانشجویان های برنامهروز نبودن سرفصلانشجویان را به واکنش وا داشت، همچنین بهد ،تلفخم

های تدریس اند که روش( نیز در پژوهش خود به این نکته اشاره کرده1389به آن اشاره داشتند مؤمنی مهموئی و همکاران )
( نیز در پژوهش خود اشاره 1388. خاكباز و موسي پور )استاز برنامه درسی عنوان عامل تأثیرگذار در ارزیابی به استادان

 .کنندها از سرفصل دروس پیروي نمیداشتند که در بسیاري از موارد دانشگاه
 دهند، موقعیت این برنامه به دو عامل اساسي متكي است: استفاده های پیشنهادي نشان میگونه كه عناوین و سرفصل درسهمان

های علمي مندرج در های نظري و مهارتبع درسي مناسب، و خود روزآمدسازی مدرسان و استادان این رشته با دانشاز منا
های موردنظر، درواقع به مدرساني آموختگانی باقابلیتبرنامه مورد اخیر بر این نكته تأكید دارد كه براي در اختیار داشتن دانش

رغم وجود سرفصل مصوب برای واحدهای درسی استادان دانشجویان نشان داد که علیاظهارات های برتر نیاز است. باقابلیت
 کردند. شده خود را اجرا میاغلب برنامه طراحی

 شدهانجام پژوهش اما طبق .دهدمی تشكیل را آموزشي نظام اصلي و منظور هدف شده،تجربه درسي یبه برنامه اگرچه دستیابي 

به این  اند.متوقف شده اولیه سطح در كشور آموزشي در نظام اجراشده درسي هایبرنامه از ي( بسیار1384)فتحی واجارگاه، 
شده از برنامه شود و بدیهی است که برنامه درسی تجربهمعنا که در سطح برنامه درسی اجرا انقطاع از اهداف برنامه آغاز می

ی فاصله بین دهنده( نیز عوامل کاهش1389ی )قصد شده فاصله خواهد داشت. مطالعه مؤمنی مهموئی، کرمی و مشهد
های یادگیری های تدریس استادان، سبکشده را شامل نوع نظام برنامه درسی، روشدرسی قصد شده، اجراشده و تجربهبرنامه

بین  ها عواملی هستند که در اثربخشی و هماهنگیی پیشرفت دانشجویان گزارش کرده است. اینو راهبردهای مطالعه انگیزه
آورد و فاصله بین این های درسی را به ارمغان میها اثربخشی برنامهکارگیری صحیح آنهای درسی مؤثر هستند و بهبرنامه
بندی های ضروری برای ورود به حرفه معلمی را در دو گروه قابل دستهتلقی دانشجویان از برنامهدهد. ها را کاهش میبرنامه

توان به کسب نگرش و بینش معلمی و روحیه پژوهشگری ها میزهای کلی است که ازجمله آناست: گروه اول ناظر به نیا
ها های خاصی معطوف هستند که ازجمله آنهای ضروری از دید دانشجویان عمدتاً به مهارتاشاره کرد. گروه دوم برنامه

 وری را نام برد. های ارتباطی و اجتماعی و مهارت سخنتوان مهارت مدیریت کالس درس، مهارتمی

 دهد میزان انطباق برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان با نیازهای ( نشان می1394که مطالعه حاذقی راد و سامری )رغم اینعلی
های تدریس، های یادگیري، روشهدف، محتوا، فعالیت)درسی گانه برنامه 9های مؤلفههای تحصیلی در آموزشی معلمان دوره

رسد برخوردار است اما به نظر می باالتراز سطح متوسط  (و ارزشیابی بندی، مکان، زمانشی، گروهمواد و منابع آموز
بایست مورد توجه قرار ها میهای و بهسازی اجرای آنای وجود دارد که در بازنگری برنامهنیازهای یادگیری محقق نشده

درسی قصد شده مدنظر است و در کالس آنچه در برنامه کند همه( یادآوری می1384فتحی واجارگاه )گونه که گیرد. همان
شود . بنابراین، نشیند و به یادگیری واقعی و عمیق مخاطبان منجر نمیگیرد، الزاماً به بار نمیدرس و در دستان معلم جای می

هش )گروه کنندگان در پژووجود نقاط ضعف از منظر تجربه کنندگان برنامه درسی امری طبیعی است. اغلب مشارکت
دانشجویان( اذعان داشتند که بین سرفصل واحدهای درسی همپوشانی بسیار باالیی وجود دارد که موجب ارائه مفاهیم تکراری 

کردند این میزان ذیل عناوین درسی متفاوت شده است. همچنین، این گروه از ماهیت نظری دروس شکایت داشتند و اظهار می
قعیت آشکار شده در این مطالعه احساس بیزاری از میزان زیاد مباحث نظری است که از دروس نظری ضرورتی ندارد. وا

رسد رویکرد تأملی برنامه درسی دانشگاه که معتقد است بررسی است. بنابراین، به نظر میبرای توفیق برنامه درسی قابل
های بایست با تکیه بر پایهها و فنون میای از روشجای مجهز شدن به مجموعهگیری در عمل بهکنشگران تربیت برای تصمیم

 درستی برای دانشجویان تبیین نشده است. نظری و با حفظ عاملیت خود در صحنه عمل کنشگری کنند، به

 تدریج از تجربیات خود اطالعاتی را های یادگیری که در آن یادگیرنده باید بهکند. در همه حوزههیجان یادگیری را هدایت می
درستی استفاده کند، هیجان نقش زیادی دارد. هیجان گیرد از این اطالعات بهدر شرایطی که در آینده در آن قرار میبیندوزد تا 

 -توان استفاده کرد)ایموردینوکند تشخیص دهد از چه دانشی در چه شرایطی میکند که به یادگیرنده کمک مینیرویی را ایجاد می
ها کمک کند تا در شرایط واقعی کالس درس تواند به آنای هیجانی برای دانشجویان میه(. بنابراین، خلق تجربه2011یانگ، 

گفتند دو بتوانند از اطالعات و دانش خود بهره درستی ببرند. در این مطالعه وقتی دانشجویان از تجارب هیجانی خود می
شد )خود گردانی( و دوم زمانی ویان واگذار میهایی که انجام فعالیت به خود دانشجویژگی بسیار برجسته بود: نخست موقعیت

ساخت)تنوع های جدیدی روبرو میها را با فرصتشد و آنهای یادگیری از حالت یکنواختی و تکراری خارج میکه تجربه
 تجارب(. 
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 "هاي پزوهشی تاريخ شفاهی در نظام آموزشی تعليم و تربيت ايرانرت انجام روشضرو"  

                                                                         مسيح جواهردهی395

 چکیده:

ی تحقيق ضرورت آشنايی عناصر سياستگزاري نظام آموزشی )نهاد مقدس آموزش و پرورش( با مرا کز آرشيوي

هاي موجود شاجتناب ناپذير چرا که مخاطبان يعنی دانش آموزان و معلمان قرابتی بارو و پزوهشی امري است

يوه تدريس دهند.روي اين حساب  از منابع مرتبط با کتب درسی براي  بهينه سازي شنظام آموزشی نشان نمی

ربار نمودن پپزوهش محوري مخاطب و  کمتر استفاده می نمايند. از اين رو به منظور ترويج و عالقمندي رشد

هاي روش محتواي کتب درسی در نظام آموزشی نيازمند بومی سازي روش تدريس، آن هم از طريق به کارگيري

امر  آموزان و معلمان درايی علوم آرشيوي)سند و تاريخ شفاهی( جهت رغبت دانشپزوهشی و ميان رشته

 تدريس می باشيم.

هاي پزوهشی علوم اديق تدوين شده در کتب درسی علی الخصو  علوم انسانی ، روشنگارنده با استناد از مص

 دهد.آرشيوي را مورد تاکيد قرار می

مع جهاي پژوهشی برنامه ريزي شده جهت مطالعات آرشيوي )منابع سندي و تاريخ شفاهی( از جمله روش

خی کتب شيدن به درک محتواي تاريآوري و نگهداري اطالعات مستند دست اول تاريخی به منظور عينيت بخ

وش ردرسی وکشف استعدادها و تفکرات پزوهش محوري بدور از ذهنی گرايی، اقدام پزوهشی را سرلوحه 

هاي علمی موجود تدريس در نظر دارد. از اين رو مولفين و مدرسان کتب درسی در کنار تدريس از ديگر روش

 را در بين دانش آموزان و دبيران بکارگيرند.هاي جاذبه مطالعات منابع درسی توانند راهمی

 

 

 تدريس،فرآگيري ، روش خودارزشيابی،تاريخ شفاهی،، سندواژگان کليدي: آرشيو

 مقدمه:

انديشد و آنچه بشر از دوره اي که به اهميت نوشتن پی برد سعی برآن داشت که آنچه در ذهن خود می   

نوشته هاي او شايد روزي به درد کسی بخورد و يا بدست کسی  بيند بنگارد غافل از آنچه کهدراطراف خود می

شويم آنچه که در نگاه اول توجه ما را به خود چلب می کند نحوه ها مواجه میبيافتد. وقتی با اين دست نوشته

کند الفور او را ترسيم میگويش، گفتمان و ادراک فرد نويسنده و صاحب يادداشت است که ذهن، فی ،نگارش

                                                            
-1369، کارشناس برنامه ريزي اسناد و تاريخ شفاهی پزوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ج.ا.ا، از سال کارشناس ارشد روابط بين الملل-

 1384 دبير مراکز پيش دانشگاهی و متوسطه آموزش و پرورش395 
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چه شرايطی و يا ضرورتی آن را نگاشته است. بسياري از اين يادداشت ها بعدها به عنوان منابع غيرکتابی که در

پزوهشگران قرار گرفت که اين منابع توليد شده خود سرآغاز جهت استفاده در منابع کتابی مورد استفاده 

د که به مرور زمان در مراکز آموزشی ها گرديتحقيق و پزوهش و راستايی آزمايی عالقمندان به علوم ساير رشته

از آنها درسطرهاي کتب درسی براي دانش آموزان و دانش آموختگان مورد استفاده قرار گرفت. وقتی مطلبی، 

شود در ابتداء يادداشتی يا حتی خاطره، عکس، فيلم يا صدايی توسط فرد حقيقی و حقوقی نوشته و ضبط می

يا جذاب باشد اما با مرور زمان اطالعات مزبور براي آيندگانی که آنها را  شايد به نظر نيايد روزي به کار آيد

از اين آثار به جا مانده متوجه رويکردهاي  396گيردشنوند مورد توجه قرار میخوانند و میآورنند و میبدست می

وسعه جوامع تاريخ محلی، سياسی، اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و هنري به همراه زمينه هاي چگونگی رشد و ت

ي آرشيو برآن آن، واژه 397گردند. اينجاست که سند يا هراثر بدست رسيده از گذشته درجهات معنا شناختیمی

گردد. نگارش تاريخ از هرنظر که باشد ناگزير بر بنياد مدارک و آثاري بايد استوار گردد، امروزه ديگر متصور می

تبر و اصيل استوار نباشد مورد قبول اهل فن و محققان و هيچ تاريخ نگاري اگر بر بنياد اسناد و مدارک مع

ايی که قابل استناد تنها داللت بر يک مفهوم دارد. نوشته ،در زبان فارسی واژه سند تواند باشد.مورخان نمی

 .398باشد، مهر و امضاي قاضی و حکم و فرمان پادشاهی ...که بدان اختيار شغل و ملکی را به کسی دهند.

رها، فيلم، عکس، نقشه و منابع چاپی چه بوسيله افراد و چه به صورت سازمانی توليد می شوند در مدارک، نوا

ابتداء ارزش نگهداري دائمی به عنوان سند را ندارند بخشی امحاء می شوند و باقی آنها اسناد آرشيوي محسوب 

م مکتوبات، اسناد آرشيوي توان گفت تمام اسناد آرشيوي، سند هستند اما تماگردند. براين اساس میمی

يکی از مشخصه  399باشدسند نوشته اي است که قابل اعتناست و در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد می نيستند.

اعتبار يک سند، زمان و مکان خود سند می باشد.در کنار سند نوشته شده، اسنادضبط شده به طرق مصاحبه 

 گردد که در اينجا موضوع بحث می باشد. دستی محسوب میهم  جزو اسناد باال 400تحت عنوان تاريخ شفاهی

ترين دليل آن به منزله حفظ شناسنامه و هويت ملی يک جامعه داريم؛ اساسیاينکه چرا اسناد را نگه می   

ريزي نخواهد داشت. اسناد رسمی و ايی، آرشيو بصيرت الزم را براي انجام برنامهاست که بدون چنين پيشينه

ها استنادکنند کند، اگر دولتمردان و صاحب نظران بدانرفت کشور را در آينده تضمين میمعتبر، پيش

بايست سياستگذاران ما به آن توجه داشته درامرسياست گذاري موفق خواهند بود. از جمله جاهايی که می

باشد. دراين مقاله باشند درکنار نظام آموزش و پرورش سازمان اسناد و کتابخانه ملی يا آرشيو ملی ايران می

ايی هاي پژوهشی علمی آرشيوي)سند و تاريخ شفاهی(، که علم ميان رشتهنگارنده سعی برآن دارد که با روش

                                                            
396 -historical manuscripts 
397 semantic 

 -فرهنگ معین398 

 -قانون مدنی ماده  1284399
400- oral History 
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روز رسانی مربيان و دبيران  هاي نوينی را در روند يادگيري کيفی دانش آموزان و بهگردد، پايهمحسوب می

 اشاره نمايد.سازي آموزش نظام آموزشی در جهت تقابل و بهينه

رگيري : بررسی روند يادگيري و پزوهش فراگيران مخاطب نظام آموزشی در اثر فرآيند بکاهدف پزوهش  

 روش پزوهشی تاريخ شفاهی به عنوان يک سرفصل درسی 

روش پزوهشی تاریخ شفاهی امروزه به عنوان  یکی از کارآمدترین و به روزترین  "با طرح اين فرضيه    

 "ی کیفی آموزشی یك ضرورت زمانی است.های پزوهشروش

 سواالت پزوهش:

 تاثيرات روان شناختی معلم درارائه تدريس چگونه است؟-

 هاي اطالعات چگونه است؟نقش تاريخ شفاهی در جمع آوري داده-

 گردد؟آيا تاريخ شفاهی درامر پزوهش يک رويکرد علمی محسوب می-

روان شناسی، فرهنگی، سياسی و اقتصادي و..( چگونه نقش  رويکردهاي تاريخ شفاهی)جامعه شناسی،محلی،-

 محتوايی کيفی کتب درسی را برعهده دارد؟ 

 

 هاي درسی چگونه است؟کتابميزان اثرگذاري منابع آرشيوي در محتواي-

 هاي محدود تدريس علوم انسانی استفاده نمود؟توان از منابع آرشيوي در فرصتآيا می-

 به منابع آرشيوي از انباشت ذهنی صرف ،جلوگيري نمود؟ توان با اتکاءآيا می-

 تواند به همراه داشته باشد؟آگاهی دبيران از اين روش چه کاريردهايی می-

 ايی،تبيينی و تحليلی لستفاده شده استدر اين مقاله با استفاده از روش کتابخانهروش پزوهش: 

شمسی و  1391قمری تا سال 1268های * تغییرات ساختاری وزارت آموزش و پرورش از سال

 تاثیرات آن

هاي رسمی جامعه شود که الگوي کلی نهادها، موسسات و سازماننظام آموزش و پرورش به نظامی گفته می   

( 3، 91است که وظايف انتقال فرهنگ و شکوفاسازي نيروي انسانی ماهر و متخصص را برعهده دارد.)صافی،

ايی به خود قمري رويکرد تازه 1268ا تاسيس مدرسه دارالفنون در سال ساختارآموزش و پرورش در ايران ب

هاي متمادي تا قبل از انقالب اسالمی به قمري با تشکيل وزارت علوم و درطی سال 1272گرفت که در سال 

قالب وزارت معارف، اوقاف و صنايع مستظرفه، وزارت فرهنگ و درنهايت وزارت آموزش و پرورش تغييرات 
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( درکناراين تغييرات ساختاري به نقل صاحب  6، 91مديرتی و تشکيالتی صورت پذيرفت.)صافی، ساختار 

هاي درسی دوره متوسطه تاليف کتاب 402و دکتر غالمحسين شکوهی 401نظرانی همچون اسفنديار معتمدي

اين هاي تاليف و چاپ کتاب 1342تا  1320هاي ها شروع شد که از سالچند سال پس از تاسيس دبيرستان

ها محتواي اين کتابگرفت که به داليل نقص دردوره به صورت آزاد، خارج از چارچوب نظارتی دولت صورت می

و همينطور بی نظمی در چاپ آنها موجبات سرگردانی دانش آموزان و نارضايتی عمومی گرديد. دکتر پرويز 

هايی تند با استفاده از تشکيل گروهبا ذکر موارد فوق تصميم گرف 1342وزيرفرهنگ وقت سال  403ناتل خانلري

براي هردرس با نظارت دولت فقط يک کتاب را انتخاب و چاپ و توزيع نمودند که به دنبال آن شوراي اصالح 

هاي نظام ( اما به مرور زمان به داليل مختلف مانع از رسيدن به هدف120، 91نظام شکل گرفت. )معتمدي، 

هاي آموزشی يکباره از مسير اصلی خود منحرف شد و سازمان کتاب جديد گرديد و به تدريج جريان نظام

هاي پيش از انقالب با بروز مشکالت فراوانی از بعد آموزشی و درسی ايران شکل گرفت که آن هم در سال

، تشکيل 1355اجتماعی، اين سازمان هم تعطيل شد و به جاي آن سازمان پژوهش و نوسازي آموزشی در سال 

ريزي آموزشی درسی را براساس پژوهش نه ( هدف اين سازمان اين بود که برنامه122، 91شد. )معتمدي،

براساس نظر افراد حتی افراد مجرب و صاحب نظر سازمان يابد. که اين سازمان هم پس از انقالب اسالمی به 

مه ريزي ايی ضمن اصالح قسمتی از آن قانون به سازمان پژوهش و برنا، طی مصوبه25/12/1358تاريخ  

به بعد در بدنه وزارتخانه چارت تشکيالتی  58(  همين طور از سال 123، 91آموزشی تغييرنام داد )معتمدي، 

ريزي و منابع انسانی و بدنبال آن معاونت توسعه مديريت و منابع معاون پزوهش برنامه ريزي به معاونت برنامه

يت شوراي تغيير بنيادي نظام آموزش و پرورش کشوردر ( مسئول14و  10، 91انسانی تغيير نام داده شد.)صافی، 

با تصويب شوراي انقالب فرهنگی به گروهی انگشت شمارکه از نهادهاي مختلف شناسايی شده  1365سال 

بودند و يا با متوليان انقالب از لحاظ طرز فکر سنخيتی داشتند سپرده شد. اين گروه تحت فشار افکارعمومی 

مسئله دشواري راهنمايی تحصيلی به تاسيس نظام آموزش متوسطه مطلوب بپردازند  ناگزير شدند قبل از حل

طرح  69کليات آن را تهيه کردند و پس از تائيد شوراي عالی انقالب فرهنگی در تابستان  1368که در تيرماه 

ه نظام جديد درصد ازدانش آموزان پايه اول متوسط 10، براي 71انتقال به آموزش متوسطه تدوين شد و از مهر 

هاي درسی متوسطه به طور آزمايشی به اجراء درآمد. اما با اين حال در عمل به علت مسائل و مشکالت کتاب

، گروهی عالقمند و دلسوز شورايی را به نام 70( در ابتداي دهه 91،124دو، سه بار تغيير کرد) معتمددي ، 

مطالعه فراوان و آنچه که درجهان آموزش جريان شوراي آموزش علوم در دوره عمومی را تشکيل دادند و با 

                                                            
هاي آموزشی در سازمان ي دلنجان اصفهان، پژوهشگر وکارشناس تهيه و تاليف کتابشمسی  از روستاي سده28/11/1317اسفنديار معتمدي متولد -

 پژوهش و برنامه ريزي،تاليفات بسياري در زمينه هاي مختلف آموزشی در رزومه علمی خود دارد.401 

(به عنوان پدر تعليم و تربيت ايران شناخته می شود. وي از از مدرسين 1395ارديبهشت  17وفات -1305تيرماه 4دکتر غالمحسين شکوهی)متولد -

 قديمی تعليم و تربيت و اولين وزير آموزش و پرورش نظام جمهوري اسالمی ايران بود.402 

( اديب، سياستمدار، زبان شناس، نويسنده و شاعر معاصر ايران، وي جزو اولين 1369وفات اشهريور -تهران1291دکتر پرويز ناتل خانلري)متولد اسفند -

د تاليف را در بنياد فرهنگ ايران که بيش از سصگروه دريافت کنندگان دکتري زبان و ادبيات فارسی از دانشگاه تهران، طراح ايجاد سپاه دانش و موسس 

 کارنامه خود دارد.403 
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تواند درتقويت روحيه علمی دانش دارد به اين نتيجه رسيدند که در شرايط فعلی عاملی که بيش از هرچيز می

 (125، 91آموزان موثر باشد و آنان را جستجوگر بارآورد معلمان هستند. )معتمدي،

دهد که ساختار نی ساختار آموزش و پرورش ايران نشان میدر مطالعه پزوهش بررسی سير تاريخی و تکوي   

شود. ها و مراحل مختلف تحصيلی است و درآن تقسيمات عمودي و افقی ديده میآموزشی معرف طول دوره

مات افقی، ها و مراحل مختلف تحصيلی است. و منظور از تقسيمنظور از تقسيمات عمودي نظام آموزشی، دوره

شخص مهاي تحصيلی را ها و رشتهان انتخاب در هر مرحله را از نظر انواع شاخهتقسيماتی است که امک

ه تحصيلی، کند...آنچه پايه و اساس ساختار عمودي و افقی نظام آموزش و پرورش را به لحاظ مدت هردورمی

رآيند فدهد ناشی از مبانی و فلسفه رشد آدمی،مراحل تربيت،ها را تشکيل میها و گرايشها و رشتهشاخه

مراه با امکانات ههاي کودکان، نوجوانان و جوانان يادگيري، نيازهاي فردي و اجتماعی، تنوع استعدادها و رغبت

 (18و 17، 91تحصيلی و تربيتی هرکشور است.)صافی، 

ن داستان کماکان با اين ترتيب در طول تاريخ نظام آموزشی کشور، هميشه شاهد تحوالت روبنايی بوديم و اي    

ريزي منسجم مهرسد همه اين موارد که گاهی از روي دلسوزي و گاهی از روي نبود برناامه دارد. به نظر میاد

ی چه در گرفت براين مبنا است که ما هيچ وقت به اين امر معتقد نبوديم که سلسله مباحث آموزششکل می

ايی و يا ليقهاء گردد نه اينکه سقالب يک طرح و يا يک چشم انداز چند ساله بايد مستمرا و سيستماتيک اجر

دغام اتابع نظرگروهی خا  باشيم. براي مصداق اين مطلب در جايی استاد احمد صافی در خصو  انديشه 

وم متوسطه ، انديشه ادغام دوره يکساله پيش دانشگاهی دردوره د1388هاي درسال "نويسد:پيش دانشگاهی می

است که  اين در حالی "شود.ن آن، مستندات پزوهشی ديده نمیمطرح گرديد که در مورد اين تصميم و محاس

ال اينکه حشاهد اجراي سپاهيان دانش در کنار سپاهيان بهداشت و ترويج بوديم، 1357تا  1342هاي در سال

هاي حنقاط ضعف يا مثبتی داشته اند يا نه در اينجا محل بحث نيست بلکه منظور سيستماتيک بودن طر

 ود.باشد که با تغيير دولت ها اجراء اين طرح ها به تعويق نيافتاده برنده میآموزشی مد نظرنگا

 *رويکرد سازمان اسناد و کتابخانه ملی)آرشيو ملی( ايران

پيشينه تاريخی آن به جهت ذيق وقت عبور آرشيو ايران را با توجه به موجوديت اسناد، اگر بخواهيم از ذکر   

هاي نوين هايی براي به کاربردن روشه.ش،اقدام 1309تا  1280هاي سالپس از انقالب مشروطه در طی کنيم 

هاي فرانسوي و بلژيکی انجام گرفت. بعد از روي کارآمدن رضاخان بايگانی با استفاده از دانش و تجارب هيات

تاسيس مرکزي براي حفظ اسناد دولتی درجلسه  1309شکل گرفت و در ارديبهشت  404زمزمه مرکزيت اسناد

اليحه تاسيس سازمان اسناد ملی به هيات دولت ارائه شد و  1345وزيران به تصويب رسيد ودر سال  هيات

هجري شمسی سازمان اسناد ملی  1349ارديبهشت سال  17پس از تائيد مجلس شوراي ملی نهايتا درروز 

اسناد ملی در  ( از بعد از انقالب اسالمی ايران ساختار و تشکيالت مديريت70، 94،شکل گرفت.)جواهردهی

                                                            
404 -recordcenter 
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با کتابخانه ملی و مرکز اسناد و مدارفرهنگی ادغام گرديد و در زير مجموعه نهاد رياست جمهوري  1381سال 

 تحت عنوان سازمان اسناد و کتابخانه ملی نامگذاري شد.

له يک ابع به منزاساسی ترين رويکرد اين سازمان نگهداري اسناد و منابع کتابی است. بدان منظورکه اين من   

عی، سياسی مه ملی. همانند نقشه و راهی است که ما را درجهت بهبود بخشيدن به معرفی هويت اجتماشناسنا

باشد. اسناد آرشيوي و اقتصادي، نظامی و مهمتر از همه تحکيم و تقويت ديوان ساالري سرزمين و اقليم می

مهمی  نرودر شبکه آرشيوي کشور سهمشوند از ايشامل اسنادي است که براي نگهداري دائمی برگزيده می

ن، خود نيز دارند.اسناد آرشيوي به واسطه ماهيت شان حتی پس از اتمام عمرتوليدکنندگان و اهداء کنندگا

سئوليت و مآرشيويست در قبال پزوهشگران،  ،ارزش و اعتبار خواهند داشت . به محض دريافت اسناد آرشيوي

ايد بدون پذيرد. اسناد آرشيوي دارايی عمومی يک کشور است و نباخالقی سنگينی را می –تعهدات قانونی 

بارت از عطی مراحل قانونی از حيطه آن کشور خارج شود. آرشيو تعريف سازمان يونسکو آمده است: آرشيو 

شوند يا بايد نگهداري شوند. تمام اسناد غيرجاري يک نهاد يا موسسه که به دليل ارزش دايمی آنها نگهداري می

 (71و 94،70اهردهی،)جو

اگر 405يکی از مراحلی که آرشيويست بايد در نظر بگيردجنبه هاي اجتماعی برنامه هاي ثبت اطالعات است   

آرشيويستی بخواهد منابع در خورتحقيق توليدکند بايد بداند که مردم به کمک و حمايت وي احتياج دارند. 

هاي آرشيو است. براين اساس نها به اشتراک درفعاليتهدف اصلی آرشيو، ايجاد عالقه دربين جامعه و ترغيب آ

هاي اطالعات آن را جهت هاي تاريخ محلی، تمام برنامههاي ميراث مدرن برنامهاز طريق تاريخ شفاهی، پروزه

 (377و  376، 81دهد.)پدرسون،کند و دراختيارآرشيويست قرار میهاي تحقيقاتی ثبت و ضبط میاستفاده

ده تاسيس کرد.در ، دردانشگاه کلمبيا دراياالت متح1948تاريخ شفاهی را آلن نوينز در سال  اولين آرشيودر   

انجلس تاسيس دانشگاه کاليفرنيا، دفتر پزوهش تاريخ شفاهی را دربرکلی و چهار سال بعد در لس1954سال 

د. درسال آغاز کر، کتابخانه هري ترومن، اولين برنامه تاريخ شفاهی رياست جمهوري را 1960کرد.در سال 

تاسيس  در آکسفورد انجمن بين المللی تاريخ شفاهی1987انجمن تاريخ شفاهی تاسيس شد و در سال  1967

 (14و13، 80گرديد.)نيک نفس،

هاي وسيعی ابتدا درآمريکا در ايران تاريخ شفاهی محصول انقالب اسالمی است، پس از وقوع انقالب فعاليت  

براي جمع آوري خاطرات افرادي که موقعيت آنها به نحوي تحت تاثير انقالب اسالمی پا پس در ايران و اروو س

اداره آرشيو شفاهی در مديريت  1371( در سال 22، 80دچار تغيير شده بودند صورت گرفت. )نيک نفس، 

هاي فرهنگی، علمی، خدمات آرشيوي سازمان اسناد ملی تاسيس شد که وظيفه آن انجام مصاحبه با شخصيت

اين اداره در طرح تشکياللت جديد به  1385ها بود. درسال هاي اين مصاحبههنري، سياسی وپياده سازي فايل

گروه ادامه ها دراينگروه اطالع رسانی منابع ديداري و شنيداري تغييرنام داد. با وجود اين تغيير وظيفه مصاحبه

هاي استانی کشور هم مشغول انجام توليد ديريتپيدا کرد. در حال حاضر به غيراز مرکز سازمان در تهران، م

                                                            
405 -Documentation 
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هاي علمی، باشند.اين واحد هم اکنون ثبت و ضبط بسياري از شخصيت ها و پروژهمنابع تاريخ شفاهی می

اندرکاران، به توليد منابع شفاهی مشغول فرهنگی، سياسی و اقتصادي و هنري از جمله با بسياري ازدست

هاي پزوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه و در حال حاضريکی از گروه( 24و23، 80باشد.)نيک نفس،می

باشد. تاريخ شفاهی در ايران توسط مراکز ديگري همچون مرکز اسناد انقالب اسالمی، مرکز تاريخ ملی می

 باشند. آوري اطالعات میهاي ديگرمشغول جمعشفاهی استان قدس رضوي و ديگرمراکز خصوصی و انجمن

 هايخ شفاهی به عنوان يک روش مدرن ثبت داده* تار

ها، وقایع و حوادث تاریخی را براساس ای از نگارش تاریخ است که اتفاقتاریخ شفاهی شیوه  

با ثبت و  اندشاهدان و کسانی که در بطن حوادث و اتفاقات قرار داشته از سویوگو و مصاحبه، گفت

 406راس مارتا .باشدمی ریخ در موضوع و مبحثی خاصکننده تاروایتضبط مصاحبه صوتی و تصویری 

تاريخ شفاهی بيانگريک روش تحقيق کيفی است که برمبناي مصاحبه با اشخا  استوار است "معتقد است: 

 :معتقداست 407جوديت ميرو  "هاي تاريخی است.که سند اصلی) يا دست اول( تاريخی و منبع اصلی پژوهش

هايشان است و تاکيد يافته مجموعه خاطرات افراد زنده در مورد تجربهآوري سازمانتاريخ شفاهی را جمع"

تاريخ شفاهی قادر است با بازنمايی ملموس  ."داشته که تاريخ شفاهی فرهنگ عامه، شايعه ويا شنيده نيست

واقعيت  ،ينمايی و غلوکردن راوآور و تکراري سياسيون و بدوراز فريب، انکار و سياهها بدور از الفاظ تهوعاتفاق

توانيم منتظر باشيم خالء ايجاد شده بين اقشار کند ومیاتفاق افتاده باشد وهمين امر پذيرش آن را بيشترمی

شود وارتباط بين نسلی استحکام هاي تاريخی پردينی و ريشه ،مختلف در آداب، فرهنگ، منش اجتماعی

يقا کاري که يک آرشيويست بر اساس تا، سايت پيشخوان مشق شب( دق،بی98)هوشمند،يابد.بيشتري می

شود که با اجماع ايی محسوب میدهد. تاريخ شفاهی در کنار سند يک علم ميان الرشتهتعهدات خود انجام می

گيرد. هر چند بعضی ازصاحب نظران علوم انسانی به اين رويکرد اعتقادي هاي آن رويکرد علمی به خود میگزاره

پروزه علمی با طرح سواالت از پيش تعيين شده و دارا بودن طرح مسئله شکل  ندارند اما از آن جايی که يک

بايست تحقيقات ميدانی زيادي را به عنوان يک مورخ گيرد، تاريخ شفاهی هم قبل از انجام مصاحبه میمی

درخصو  موضوع بحث گردآوري نمايد تا به هنگام مصاحبه به عنوان يک فرد مطلع وارد مباحث تحقيقی 

هاي ها  و گزاره. روي اين حساب نگارنده معتقد است که رويکرد تاريخ شفاهی در صورت اجماع مصاحبهگردد

هاي تاريخ شفاهی يک آيد وکليه طرحپايه به هنگام تدوين وانتشاريک رويکرد علمی تحقيقاتی به شمارمی

 نمايد.پروسه علمی را طی می

ظرگرفت: يکی تغييروتحول تاريخ شفاهی ازيک منبع توان دو موضوع را درنمیشفاهیتاريخبراي   

اطالعاتی)داده( به يک ابزار براي توليد و تفسير متون و ديگري تغييرنگرش نسبت به مورخان شفاهی) مصاحبه 

شفاهی مشارکت که خود درجريان وفرآيندتاريخکنندگان( از يک ناظرصرف که داراي هدف خاصی است به کسی

هايی که به خوبی انجام تاريخ شفاهی در امريکا اين مسئله را مورد بحث قرار داده اند مصاحبه گذارانپايهدارد....

                                                            
406 - Ross, Martha: what is oral History. Hhhp://www.bylor.edu/oral_history از يشکسوتان تاريخ شفاهی در اياالت

 متحده
407 - Mayer, Judith: step-by-step guild to oral History. www.Historymatterers.gmu.edu 
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شوند بايد پايه و اند و تحقيقات زيادي در باره آن صورت گرفته و درميان اسناد درآرشيوها نگهداري میشده

( فليپ سی 14و13، 96گريل،هاي افراد ديگردرآينده باشد.)جی هاي تاريخی و نشريات و کتاباساس پزوهش

کند آوري میشخصی که انبوهی از شواهد را براي پزوهشگران ديگرجمع "بروک از کتابخانه ترومن معتقد است:

نويسد، مخصوصا کسی که در صدد هاي خود به کارببرند از کسی که کتابی براي خود میتا آن را در پزوهش

( امروزه تاريخ شفاهی سبب 19، 96)جی گريل، "دهد.نجام میاثبات يک مورد خا  است، کار هدفمندتري را ا

تجديد حيات تاريخ محلی شده است و کاربرد و استفاده از آن به عنوان ابزاري براي آموزش در سطح مدارس، 

هاي هايی را تهيه کنند و انجمنشوند که دانش آموزان را به داخل جامعه بفرستند تا مصاحبهمعلمان تشويق می

 (96،20و ملی را بيابند که از کارهاي آنها استقبال کنند.)جی گريل،محلی 

      

 *فرآيند تدريس در امر يادگيري مخاطب:

روش تدريس صرفا انتقال اطالعات نيست و جنبه تسهيل در شرايط يادگيري و تعامل درآن بسيار پررنگ    

اند)بهرام به درآموزش و پرورش در پيش گرفتهاست. متاسفانه بسياري از مدرسان فعاليت هاي پراکنده و يک جان

با آن مواجه بودم بسياري  80، سخنرانی( آنچه نگارنده در طول خدمت نظام آموزش و پرورش تا دهه 93پور،

نمودند و دانش آموز محکوم به گوش از دبيران خصوصا رشته علوم انسانی از روش سنتی تدريس استفاده می

خواست، بودند. از لحاظ روانشناختی يک معلم به جزء در مواقعی که معلم می کردن بدون هيچگونه مشارکتی

بايست يک ديزاين مشخص و استانداردي از جهت چهره، فن بيان،تن صدا، نحوه ارتباط را به هنگام تدريس می

مخاطب دارا باشد تا جاذبه مناسبی را براي مخاطب خود داشته باشد يک معلم به هنگام تدريس می بايست با 

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 

ها بودند. بنابراين رفته رفته در ين ويزگیامروز بسياري از کسانی که جذب آموزش و پرورش نمود عاري از ا

آموز کنار کاهش محتواي درسی نقش معلم در تدريس کم رنگ و کم رنگ تر شد و براي مخاطب که دانش

کرد. نگارنده در مصاحبه با بسياري از پيشکسوتان در خصو  روش تدريس معلمان باشد جذابيتی ايجاد نمی

بود. شتند که با آنها مهربان بود حتی اگر کيفيت تدريس آن پائين میخود بيشترين تاکيد را روي معلمی دا

بسياري از معلمان به هنگام تدريس جزء گچ و يا بعضی مواقع نقشه جغرافيايی، ابزار ديگري براي آموزش 

هاي صوتی و تصويري، نداشتند مخصوصا در نقاط محروم، امروزه هم با توجه ورود تکنولوزي و ايجاد دستگاه

بر اساس روش يادگيري سنتی "..ياري از مدارس خارج از مرکز از اين تکنولوزي آموزشی بی بهره هستند.. بس

ارائه اطالعات شفاهی از طرف معلم و يادگيري آن از طريق گوش کردن و يادداشت برداشتن از طرف شاگرد 

در اين روش معلم فعال و -اردکه متاسفانه اين روش هنوز توسط بعضی از اساتيد دانشگاه هم کاربرد د-است.

باشد. (روش تدرس راه منظم با قاعده و منطقی براي ارائه درس می19، 97)کسايی، "يادگيرنده غيرفعال است...

تواند در نگرش آنان نسبت به دانش آموزان هاي مختلف معلمان )اساتيد( از مفهوم تدريس میبرداشت

ثبت يا منفی برجاي بگذارد.)ترکمنی،بی تا، سايت زيبا وب( اين مسئله )دانشجويان( و نحوه کارکرد با آنها تاثيرم
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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 

هاي در يک مکان کامال آموزشی همچون دانشسراهاي مقدماتی و عالی، دارالفنون و يا تربيت معلم از روش

به طورکارآموز، کارورزي نظارت  کردند و آنرا در مدارس خا  تعيين شدهآموزشی به روز آن زمان استفاده می

آموز و يادگيرنده شده داشتند مسلما چنين تعريف يکسانی از روش تدريس و نوع برخورد با مخاطب يعنی دانش

پرداختند. امروزه ما اين اماکن سال عاشقانه به تعليم و تربيت می30گردد که به مدت ملکه ذهن آنان می

هاي مرحوم علی اکبر سياسی  را متاسفانه در محتواي ق و يا روشآموزشی مطابق تعريف مرحوم عيسی صدي

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 

 واندند.خمی

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، 

ايست شکل گيرد.که اين امر يک رابطه روحيه انتقاد کردن و زمينه بررسی و تحقيق را در شاگردان می ب

دهد و به مستقيمی به عنوان يک مولفه در تسهيل يادگيري دارد. معلم نقش نقش قبلی خود را از دست می

کند خود دانش آموزان گيرد. معلم در اينجا سعی میعنوان يک دوست و رفيق در کنار دانش آموزان قرار می

هن آنان شود. مسئوليت معلم اين است که شاگردان را از مرحله يادسپاري حقيقت را کشف کنند تا اينکه ملکه ذ

هاي درسی و مطلب به مرحله تفکرحل مشکالت سوق دهد. روي اين حساب نامناسب بودن محتواي برنامه

هاي تدريس در رشد دهی فضاي فکري مناسب از جمله موانع در رشد تفکر انتقادي می روش

تفکر انتقادي از جمله مباحث مهم و تصميم ساز در امر پرورش نسلی شکوفا و  (77و76، 96باشد.)کريميان،

باشد. در اين زمينه به جزء در مباحث تئوري و نظريه پردازي در نظام آموزش و پرورش در محتواي خالق می

 شکل گيري اين امر در بين دانش آموزان و خصوصا معلمان دچار چالش از سوي تصميم گيرندگان، برنامه

باشيم چرا که ما  دچار يک پارادکس مفهومی و بيانی اين مسئله در امر آموزش سازان و مولفين کتب می

گونه هستيم به طوري که در کتاب هاي درسی اشاره به پژوهش محوري بدور از محفوظات داريم اما هيچ

کنيم.  اطب خود مهيا نمیامکانات آموزشی و فراگيري در محيط آموزشگاه)مدرسه( و خارج از آن را براي مخ

الخصو  در علوم انسانی دبيران ما دچار چالش جدي می باشند. روي اين حساب در روش تدريس علی

درکشورهاي پيشرفته در سطح آموزش و پرورش فضاي تحقيق و پژوهش و گسترش تفکرات انتقادي در امر 

سهل و آسان است بر خالف دانش آموزان باشد به طوري که فراگيري در آنجا يادگيري منحصر به کالس نمی

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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يابد.و دانش آموز بعد از جا است که تحقيق وپزوهش محوري معنی مینمايد و اينکرده خود را کاربردي می

فرآيند دشوار کنکور وقتی پا به عرصه دانشگاه می گذارد می بيند واقعا دانشگاه براي او فقط يک مدينه فاضله 

تفکر محور تعليم و ":408پروفسور ليپمنکند. بنا به گفتهايی بيش نبود و کاربردي  در جامعه احساس نمی

خواهد تا تغييرات هاي عينی است. او از معلمان میتر و بر پايه هاي مالکتربيت است و تفکرانتقادي پيچيده

 (79، 96)کريميان، "آموزان خود پديد آورند...را در دانش

 *خود ارزشيابی در فرآيند يادگيري

هاي خود ستهدنبال کشف ندانکالس درس بايد فرصت تکرار عمل براي يادگيرنده باشد. زيرا يادگيرندگان به 

لين بار در ( در ايران ارزشيابی آموزشی به عنوان يک حوزه تخصصی مستقل براي او131، 91هستند.)زارعی، 

راي ( اگر معلمان ب91،132شمسی رواج پيدا کرد.)ملکی،  1350هاي دهه دانشگاه بوعلی همدان درسال

ادگيري يآماده باشند و از طريق ارزشيابی رفتار و هاي کالسی و همکاري متقابل با يادگيرنده فعاليت

مهم است ببينند.  توانند تنوعی از نتايج را که براي جهان امروزيادگيرندگان را هدايت نمايند در آن صورت می

دانش به  نقش اصلی معلم فرآهم کردن موقعيت براي يادگيري است. هنر تدريس معلم از به زور وارد کردن

ز فرآيند ا( فرآيند ارزشيابی جزپی 133، 91شيدن دانش از ذهن يادگيرندگان است.)زارعی،ذهن به بيرون ک

ق آنها است آموزشی است و محدود کردن ارزشيابی فرآگيران به کالس، کتاب، امتحان و.. اجحافی بزرگ در ح

راستا  اين ( در91،135چرا که کفايت و قابليت، عمدتا از طريق تجربه و تخصص کسب می شود.)سبزي پور،

هم آورد. بايست فضايی تحقيقی مناسب و مستندي براي ياددهنده و يادگيرنده فرآنظام آموزش و پرورش می

ز کالس درس ادر اينجاست که آشنايی مخاطبان ما با آرشيو ملی می تواند فضاي تحقيقی مناسبی را در خارج 

استفاده کنند.  ست ها از منابع اطالعاتی آن جاايجاد نمايد و دانش آموزان ضمن آشنايی با فضاي کار آرشيوي

شيو ملی به عنوان توانند مخاطبان خود را درگير استفاده از منابع موجود و متعدد در آرمتوليان آموزشی ما می

زوهی را در پيک سرفصل درسی  نمايند  عالوه بر ترغيب پزوهش، ذهن خود ارزشيابی را فعال نموده و اقدام 

ند.. هاي درسی پرهيز بداري درسی گسترش دهند و مخاطب را از انباشت صرف ذهنی کتابهامحتواي کتاب

-دهیچرا که بسياري از مشکالت افت تحصيلی دانش آموزان ريشه درعدم شکل گيري يک فرآيندصحيح ياد

مهم  باشد. همان طوري که احياء اين فرآيند در سه سند تحوليادگيري در سطح مدرسه و کالس درس می

در نظام  مبانی نظري تحول بنيادين"هاي اخير هم توليد شده است يعنی کتاب ظام آموزشی ايران در سالن

 "سی ملی ج.ا.ابرنامه در "، و"سند تحول بنيادين آموزش و پرورش ج.ا.ا"، "تعليم و تربيت رسمی عمومی ج.ا.ا

 (31هم مورد توجه قرار گرفته است.) امانی طهرانی،بی تا، 

 هاي اطالعاتیشفاهی به عنوان داده *نقش تاريخ

 

                                                            
پرداز فلسفه آموزش به کودکان می باشد که معتقد است کودکان بالذات داراي تفکر منطقی می باشند. او متيو ايپمن استاد دانشگاه کلمبيا و نظريه -

 چندين داستان براي کودکان به رشته تحرير درآورد. وي در 26 دسامبر 2011 در وست اورنج نيوجرسی در سن 87 سالگی درگذشت.408 



 

570 
 

تاريخ شفاهی گفت و گوي بين دو نفر است و تبديل ان به متن در واقع ضلع سوم به اين جمع است. پورتلی    

سازي اطالعات است. شامل ظرافت صدا، صداقت،آهنگ صدا، شتاب معتقد است:تبديل صوت به متن نوعی فاش

ها و گاليه مندي و ارتباطات اجتماعی ها، گريهحاالت مصاحبه و کندي، صداقت سنجی)راستی آزمايی(،

منابع آن عنصر و منحصر به فرد و ارزشمندي که  "نويسد:( باز وي در جايی می13، 96 شود.)حسن آبادي،می

مند نيست، ذهنيت مصاحبه شونده شفاهی براي مورخان دارند و آن چيزي که هيچ منبع ديگري از آن بهره

دهنده منحصر به اين اگر پزوهش به اندازه کافی بسط داده شود و به روشنی بيان شده است نشاناست. بنابر

( در اينجا نقش تاريخ شفاهی به 26، 96)جی گريل،"فرد بودن آن براي گروه يا طبقه اجتماعی خا  است...

باشد. د دانش میوضوح جهت جمع آوري اطالعات از سوي مخاطب ما کاربردي و تاثيرگذار در فرايند تولي

 رسند. هاي خود میهاي جمع آوري شده به جواب بسياري پرسشمخاطبين ما با شنيدن و يا خواندن مصاحبه

هايی که گويی به پرسشکند که مورخ را در پاسخداده هاي تاريخ، زمانی به ماهيت علمی تاريخ کمک می  

هاي پيرامون وقايع به ها و شرح و بسطحاصل از مصاحبه هايداند ياري کنند. از اين نظردادهپاسخ آنها را نمی

پويايی بيشتر و توانايی انتقال گفتمان، بهره بيشتري نصيب محقق تاريخ لحاظ زنده بودن و برخورداري از 

هاي گوناگون نهادهاي اجتماعی، مسائل و مشکالت مختلف را تواند با ورود به حوزهکنند. تاريخ شفاهی میمی

کند و پيش از انکه چراغ راه آيندگان باشد، چراغ راه حال بوده و بتواند در تصحيح و اصالح فرآيندها  بازشناسی

( منابع تاريخ شفاهی همان منابع روايی هستند که بر اين عنوان 57و  56، 96ها سهيم باشد.)توکلی، و کنش

تجربه کردن برابري است، برابري  نويسد: تاريخ شفاهی يکپورتلی بر اساس استدالل روايت متقابل خود می

ها است. بنابراين بينا ذهنيت در مصاحبه بر دو ستون تفاوت و برابري استوار که براساس شناخت تفاوت

 (40، 96است.)جی گريل، 

 

 *نتیجه:

ها، اقتصادي، سياسی، نظامی و هايی از محتواي کتب درسی ما با رويکردهاي اجتماعی، شخصيتبخش   

توانيم بر يادگيري پزوهشی محتواي باشد، مخاطبين ما با کمک اسنادي آرشيوي میري میفرهنگی و هن

هاي درسی  نقش موثري داشته باشيم و دانش آموزان و مربيان آموزشی را براي کاربردي نمودن تحقيقات کتاب

م.اين نوع مطالعه ايی و آرشيوي چه به صورت حضوري و يا به صورت کارگاهی تشويق نمائيميدانی و کتابخانه

نمايد. چرا که اقدامات خصوصا براي دبيران آموزش و پرورش بسيار مفيد و خودآگاهانه ايجاد توليد دانش می

ها در جهت آماده سازي اسناد آرشيوي براي محققين و پزوهشگران، خود يک نوع پل ارتباطی آرشيويست

نمايد و آنان را در مقابل ذهن پرسشگر دانش باز می هاي مطالعه و تحقيق را براي آنانارزشمندي است که راه

گيرد که به آن کند و در حقيقت يک نوع خود ارزشيابی در اينجا صورت میآموزان آماده پاسخگويی شفاف می

 اشاره شد.

آيند که فرد مخاطب در راستاي اما درکنار منابع سندي، منابع تاريخ شفاهی از جمله اسنادي به شمار می  

تواند با يک فرد زنده و پويا که سرشار از خاطرات روايی و شفاهی است برخورد نمايد تا عات ميدانی میمطال
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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 

معرفت شناختی چه تضمينی است که آيدکه به لحاظ ايی برسد. اين سوال پيش میجواب تقريبا قانع کننده

دهد:پاسخ معرفت اينگونه جواب می 409هاي پايه مورد قبول قرار گيرند؟ در اين مقوله دکتر سعيدياين گزاره

شناختی به اين سوال در وهله اول اين است که حتی اگر خطايی در مقام گردآوري صورت نگرفته باشد و تمام 

فته باشد تضمينی بر اين نيست تا محققان نيز آنها را حقايق جاودانی آنچه در مرحله نخست به دقت صورت گر

هاي پايه در تاريخ شفاهی که حاصل تجربيات و روايت بدانند. اهميت اين مسئله از آن جهت است که اين گزاره

ی نمايد. ها نيز کمک شايانافراد از وقايع است نه تنها به خلق نظريه بيانجامد بلکه به ابطال و تائيد نظريه

( در اينجا 7، 96بنابراين از لحاظ معرفت شناختی گزاره هاي پايه در تاريخ شفاهی امر مهمی است.) سعيدي،

تواند در راستاي انجام گيرنند که حتی اگر يک موضوعی میهاي مطالعاتی خود فرا میمخاطب ما در کاوش

لق يک اثر است که می تواند مسير تازه مصاحبه تاريخ شفاهی، صحت و سقم آن رويداد تعيين گردد خود خ

يابی باورها، ايده ها، بازتوليد تفکرات، هويت که تاريخ شفاهی با ريشهايی را در نوشتار تاريخ بيابد. از آن جايی 

سازي و مشروعيت سازي، ارزش گذاري و اشتراک گذاري و ارائه تفکرات انقالبی و تبيين جايگاه افراد در 

( 96،10در انديشه ايی کردن و ژرف انديشی در تاريخ انقالب داشته است)حسن آبادي، انقالب، نقش مهمی 

هاي بدست آمده توسط مورخين، انقالب اسالمی و حوادث آن را در رويکردهاي متعدد )تاريخی، توانند با دادهمی

خاطرات آنان بيشتر  ادبيات، جامعه شناسی، فرهنگی،جغرافيا و رجال شناسی معاصر (درک نمايند و با بازبينی

هاي اين را بپذيريم که نسل امروز مخاطب ما فقط متکی به دادهبايست میپی به حوادث و رخدادها ببرند. 

هاي متفاوتی را از طريق منابع اطالعاتی موجود هم عصرخودجهت رسيدن پيش روي خود نيستند بلکه آنان راه

شود از ر منابع درسی علی الخصو  علوم انسانی درج میيابند. بر اين اساس هرمحتوايی که دمی به جواب

هاي سنگينی نمايند. لذا مسئولين عرصه آموزشی، مسئوليتديدآنان شفاف و روشن نيست و به آن اعتماد نمی

ها بايست خود را با ابزارآالت آموزشی و به اصطالح تکنولوژي آموزشی به روز نمايند و دادهرا بردوش دارند و می

خوانی و مطابقت دهند تا اطالعات مناسب در اختيار عات خود را با اسناد باالدستی و منابع دست اول همو اطال

مخاطبين قرار گيرد و پاسخگوي سواالت آنان به معناي دقيق برآيند. روي اين حساب تاريخ شفاهی در مقايسه 

مستقيم و غير مستقيم افراد، مدارک هاي روان شناختی  براساس تجربيات نگاري کالسيک از ويزگیبا تاريخ

هايی که براي آنها مجهول ياري کند. با دهد و او را در پلسخ به پرسشمتکثري را پيش روي مورخ قرار می

توجه به رويکرد محلی اين روش پزوهشی در مناطق قوميتی  خصوصا شناخت زندگی اجتماعی همراه با 

تواند بازخورد مثبتی را در تصميم سازي و سيار رفته است میرويکردهاي ديگر مناطق که درتاريخ ذکر آن ب

هاي به ثمر رسيده در ايی از فعاليتچشم اندازهاي آتی به همراه داشته باشد. درتاريخ شفاهی شما آرشيو زنده

مباحث اقتصادي، فرهنگی، هنري، عمرانی و حتی مطالعات شهري بدست خواهند آورد که خود اين مسئله راه 

شويم که خود آنها نمايد. بسياري از حوادث روزي که ما با آنها روبرو میسعه و نوسازي را دتسهيل میهاي تو

هاي علمی و تجربی پيشينيان ايی به دستاوردباشد ناشی از بی توجههاي موجود پيش روي نظام میچالش

                                                            
 -دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران409 
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ت از يک پشتوانه آرشيوي است. طرح و نظر و اجراي هر پروزه ايی توسط نهادهاي تصميم گيرنده می بايس

همراه با مستندات برخوردار باشد. تصميم گيرندگان هوشيار باشند که در اينده نزديک اين مخاطبين ما 

ها را شکل خواهند بخشيد چرا که در فرآيند آموزش نتوانستيم اعتمادسازي خوبی به همراه مهمترين چالش

 آسيب جدي خواهد شد. داشته باشيم. بنابراين از اين بعد فرهنگ ما دچار

. به نحوي و وضع موجود شناسايی گردد ارزيابی اين است که وقايع گذشتههدف   410روش پزوهش تاريخی در 

کنيم. براي مثال بررسی وضع آموزش در که با مرور موارد تاريخی به حقايقی در مورد حال دست پيدا می

ی وضع آموزش در دوران پهلوي دوم تحت عنوان يا حت تاريخی است سندي اي از تحقيقدوران قاجار نمونه

تواند تاثيرات اجتماعی و اقتصادي بر آموزش را نشان نتايج آن میپروزه مصاحبه تاريخ شفاهی سپاه دانش، 

... ازآن جايی که جامعه ما يک ". هاي موثر بر آموزش فعلی را بدست آورددهد. و استفاده از نتايج آن مالک

هاي پنهان است وبراي اينکه توفيق بيابيم تا شناخت، حل و فصل آن مستلزم فهم اليه کهجامعه تاريخی است

ايی جز مطالعه تاريخی نداريم.در دوره معاصر ما به دليل ريزي و راه حل منطقی و معقول پيدا کنيم چارهبرنامه

ورود حوزه سياسی است.ما هاي متقنی داشته باشيم که بخش زياد آن ناشی از فقر اطالعاتی نتوانستيم نگاشته

توانيم براي غنی بخشی مطالعات اجتماعی فرآهم از طريق مطالعه تاريخ شفاهی، اطالعات و مستنداتی را می

 (109، 94)يوسفی فر، "کنيم.

گنجد. میبحث در خصو  روش پزوهشی تاريخ شفاهی بسيار گسترده است که درج همه موارد در اين مقاله ن 

زوهشی را اشته است با توجه به نيازمخاطبين گوشه هايی از ضرورت ايجاد اين روش پنگارنده سعی برآن د

ريخ شفاهی مورد بحث و بررسی از منظر صاحب نظران و بخشی از تجربيات در زمينه آموزش و مصاحبه هاي تا

داتی را به نهااشاره نمايم و به سواالت مطرح شده پاسخ گويم. جهت کاربرد بهينه و بومی سازي اين روش پيش

  شرح ذيل خواهم آورد باشد مورد عنايت تصميم گيرندگان و متوليان آموزش و پرورش قرار گيرد.

 *پیشنهادات

بردهاي الزم است در بين مخاطبين در سطوح مختلف تحصيلی کارگاه آشنايی با روش تاريخ شفاهی و کار-

ن طی مصوبه هيئت د و کتابخانه ملی ج.ا.ا ايراآن برگزار گردد. در اين زمينه گروه تاريخ شفاهی سازمان اسنا

هاي  ، در خصو  تدوين تاريخ شفاهی دستگاه هاي اجرايی، کارگاه12/5/1395محترم وزيران به تاريخ 

عاليت بخش اعظم آموزشی برگزار نمود که البته افرادي که در اين  کارگاه ها معرفی شدند نشان داده شد که ف

ورد نظر لحاظ مادي نمی باشد.که اين امر می بايست در کارگاه هاي تاريخ شفاهی آنان در رابطه با حوزه اسن

 گردد.

                                                            
410 - Historical research method 
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نکته ديگر جهت آگاهی بخشی آکادميک اين حوزه در دانشگاه ها و مراکز آموزش تربيت معلم، سرفصلی را -

و پرورش با به آموزش تاريخ شفاهی و روش هاي آن ايجاد گردد. تا در اين زمينه دبيران و مربيان آموزش 

 اشراف بر روش پزوهشی تاريخ شفاهی، آن را در مراکز آموزشی کاربردي نمايند.

هاي تاريخ شفاهی با نمايش فيلم ها و فايل صوتی مصاحبه شوندگان، يا استفاده از کارشناسان برگزاري نشست -

ررسی آن داده ها با سند و سندپزوه در خصو  موضوعات متعدد براي مخاطبين و تجزيه و تحليل و نقد و ب

 ها را به سوي جذابيت اين روش هدايت نمايد.       تواند نگرشحضورکارشناسان تاريخ شفاهی خود می

 فهرست منابع: 

 الف( کتاب: 

 ، تهران، انتشارات پزوهشکده سازمان اسناد ملی"نگهداری اسناد"، مترجم؛ رضا مهاجر،1381پدرسون، آن،-1

،تهران، انتشارات ارسباران، چاپ "آموزش و پرورش و مدیریت پیش دبستانی و دبستانی در ایران و تحوالت آن"، 1391صافی، احمد،تابستان -2

 اول

 ب( مقاالت:

 ،تهران، ماهنامه آموزشی، تحليلی و اطالع رسانی معلم، ويزه نامه پايه يازدهم"یادگیری رشد دهنده"امانی طهرانی، محمود، بی تا،-3

شفاهی هاروارد"،1396ز و زمستان توکلی، فائزه،پائي-4 شفاهی و نقدی بر تاریخ  شريه علمی تخصصی  "جستاری بر تاریخ نگاری تاریخ  ،تهران، ن

 ، 6دوفصلنامه تاريخ شفاهی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ج.ا.ا، شماره 

ستان -5 شفاهی در تاریخ نگاری و نقش فرا زبان"،1394=====،====، پائيز و زم صاحبه ضرورت تاریخ  صی "هادر م ص شريه علمی تخ ،تهران، ن

 دوفصلنامه تاريخ شفاهی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ج.ا.ا، شماره 

، تهران، نشريه علمی تخصصی دو فصلنامه تاريخ شفاهی سازمان اسناد "صدق و کذب در تاریخ شفاهی"،1396سعيدي، علی اصغر،پائيز و زمستان -6

  و کتابخانه ملی ج.ا.ا، شماره

شیابی در فرآیند یادگیری و آموزش دانش آموزان"،1391زارعی، حجت ا...، و حسیین ملکی و اميرسییبزي پور، تابسییتان -7 ، تهران، "نقش خودارز

 136-131ف صفحات 2ف شماره 5فصلنامه راهبردي آموزش، دوره 

، تهران، دوفصلنامه تاريخ "شفاهی انقالب اسالمی ایراندرآمدی برروش شناسی تدوین در تاریخ "،1396حسن آبادي، ابوالفضل،بهار و تابستان -8

 انقالب پزوهشکده امام خمينی )ره( انقالب اسالمی، سال لول، دفتر اول

ستان -9 سماعيل بيگی،1396جی، گريل، رونالد، پائيز و زم شاهدی در تاریخ "، مترجم؛ فرحناز ا شفاهی  صی دو "تاریخ  ص شريه علمی تخ ، تهران، ن

 6شفاهی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ج.ا.ا، شماره فصلنامه تاريخ 

، تهران، ماهنامه شيرازه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ج.ا.ا، "اهمیت اسناد و جایگاه آرشیو ملی در ایران"،1394جواهردهی، مسيح،ارديبهشت -10

 چاپ اول

ستان -11 سن، پائيز و زم سی و تبیین میزان توجه به مه"،1396کريميان،ح سمانی دوره برر ارت های تفکر انتقادی در کتاب های هدیه های آ

 7، تهران، دوفصلنامه علمی پزوهشی مطالعات آموزشی و آموزشگاه، سال ششم ، شماره "ابتدائی  از دیدگاه معلمان
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د فناوري،سال چهاردهم، شماره    ، تهران، فصلنامه رش"رشد فناوری، تغییر یادگیری"، 1397عباسی کسايی، حامد و غالمرضا شمس مورکانی، بهار-12

54   

،تهران، نشريه علمی تخصصی "آیا تاریخ شفاهی و علو اجتماعی می توانند همگرایانه عمل کنند"، 1396يوسفی فر، شهرام، پائيز و زمستان -13

 دوفصلنامه تاريخ شفاهی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ج.ا.ا، سال اول، شماره دوم

، تهران، انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی "جزوه آموزشی آشنایی با تاریخ شفاهی، مفاهیم و روش های آن "،1380نيک نفس، شفيقه،-14

 ج.ا.ا

 

 ها:ج(سایت

سخنرانی "،1393بهرام پور،محمد پيام، خرداد-15 سله  سل ست) سب ا شی ایران منا ضای آموز تهران، "(روش تدریس چیست کدامیك برای ف

 نرانی                         سايت فن بيان و سخ

 ، تهران، سايت زيبا وب"روش های نوین تدریس"ترکمن، حميدرضا، بی تا،-16

 علم و تکنولوزي 166، تهران، سايت پيشخوان مشق شب کد "های تاریخ شفاهینگارش تاریخ به شیوه"هوشمند، رضا،بی تا، -17

 

 

 ل تربيت معلم در ايرانمقاله سفارشی جهت همايش ملی بزرگداشت يکصدمين سا

 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 

 yahoo.com1965roohbakhsh@، 09125019616-82284086آموزش و پرورش 

 چکیده:

يکی از ضرورت هاي پژوهش در هر حوزه اي، شناخت و دسترسی به منابع و اسناد آن حوزه است. اين نياز      

ذشته در عرصه تدوين تاريخ فعاليت سازمان ها و نهادها، اهميتی مضاعف دارد. کما اينکه تدوين تاريخ گ

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 

ه کافی به اسناد و مدارک تاريخی اين نهاد مورد غفلت قرار گرفته است. يکی از اين داليل، عدم شناخت و توج

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 

mailto:roohbakhsh1965@yahoo.com
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ادي موجود می باشد، سالنامه هاي دانشسراي عالی می باشند. در دوره پهلوي اول کم و بيش در مراکز اسن

هر ساله با انتشار سالنامه اي، اطالعات و داده هاي  -تهران -دانشسراهاي کشور به خصو  دانشسراي عالی

راي مربوطه را ذيقمتی از تاريخچه، قوانين، فعاليت، برنامه ها، مديران، مدرسان، کارکنان، محصالن و... دانشس

 ارائه می دادند.

اسنادي حاکی است که براي تدوين تاريخ  -تحليلی و با روش کتابخانه اي -اين مقاله به شيوه توصيفی    

مراکز تربيت معلم کشور، با بررسی سالنامه هاي منتشره توسط دانشسراها، می توان بخشی از قطعات پازل 

 در تدوين تاريخ فرهنگ کشور از آن بهره جست. تاريخ دانشسرا را ترسيم و تکميل کرده و

 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      

ر است. به ندرت پژوهشی يافت می شود که به سالنامه هاي ايران اعم از عصر قاجار برداري از سالنامه هاي کشو

و دوره پهلوي ارجاع داده باشند. بررسی نگارنده حاکی است که به جز دو کتاب از استاد فريد قاسمی با عناوين: 

ه البته کتاب اخير ک« ق( 1312 -1290چکيده و متن کامل سالنامه هاي ايران)»و « سالنامه نگاري در ايران»

نيز حاوي متن نخستين سالنامه هاي کشور در سال هاي مذکور است، کتاب ديگري در اين باره نوشته نشده 

چکيده  "مجموعه دو جلدي پيش رو تحت عنوان  »است. استاد در معرفی اين کتاب در مقدمه آن نوشته است: 

 از سالنامه 20  ي نمايه و  کامل متن ارائه به "ق  1312-1290متن کامل سالنامه هاي ايران  و

 ناصرالدين حاکميت از ساله  22 اي دوره طول دره هاي تاريخ مطبوعات دولتی کشور سالنام  نخستين

 به ها سالنامه اين يعنی از شماره سوم به بعد،  1292 سال از که است ذکر قابل  .است پرداخته قاجار  شاه

 به مستقل بصورت نخستين شماره دو مانند و اند يافته انتشار الطباعهدار توسط شده منتشر  کتابهاي ضميمه

 اين بر بنا.  است نشده منتشر سالنامه( 1302 و 1293)  سالها از بعضی در همچنين و  اند نرسيده چاپ

 ، مقدمه(1389)قاسمی، « .رسيده است چاپ به مجلد دو اين در سالنامه 20 از اي مجموعه

که دسترسی به آنها براي محققان کمتر امکان سالنامه ها ه فهرستهاي جامع و مناسب از تهيواقعيت امر اينکه 

به نظر می رسد . فراهم می سازد  در پژوهشهاي تاريخیکه زمينه بهره برداري از آنها را   گامی است مهم ،دارد

-1290ي ايران چکيده ومتن کامل سالنامه ها "مجموعه دو جلدي که در همين راستا نيز استاد قاسمی 

 تاريخ هاي سالنامه  نخستين از سالنامه 20ي نمايه و به ارائه متن کامل صفحه  1237را در  "ق  1312

  اختصا  داده است.  کشور دولتی مطبوعات

نيز غفلت کرد. در جلد دوم اين « دايرة المعارف کتابداري و اطالع رسانی»در اين راستا نبايد از مدخل سالنامه 

به اهتمام خانم ميترا « سالنامه و کتاب سال»عارف که با حرف س)سين( شروع می شود، مدخل دايرة الم
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صميعی و استاد فريد قاسمی به اختصار به سرگذشت سالنامه نويسی پرداخته است.)صميعی و قاسمی، 

 مدخل سالنامه و کتاب سال(،1389

 الف(نگاهی به سالنامه نویسی در جهان و ایران: 

 حتوای سالنامه: تعریف و م-1

اي است که عمده محتواي آن اطالعات و تحوالت سالی است که به پايان رسيده سالنامه نشريه ادواريِ ساالنه

مترجمان و است.  نجومی اطالعات و تقويم شامل که شودمی گفته ايساالنه نشريه به نيز گاهی .است

 ،"سالنما" ،"نجومی تقويم" ،"راهنما تقويم"اي هنويسندگان ادبيات کتابداري فارسی براي سالنامه معادل

 معادل اصطالح دو هر براي نيز فارسی موضوعی هايسرعنوان اند.برده کاربه را "گاهنامه" و ،"سال کتاب"

هاي ويرايش پانزدهم، اصطالح« هاي موضوعی کتابخانه کنگرهسرعنوان»در  اما اند،برگزيده را "سالنامه"

Yearbook و Almanac "هاي فارسی اين دو اند. تعدد معادل، و بنابراين، مستقل تلقی شده"مرتبط

 اصطالح تا حدي به سبب همپوشانی معانی در زبان انگليسی بوده است. 

آيد رويدادها و تحوالت مهم سياسی، اجتماعی، اقتصادي، علمی، فرهنگی، هنري، و آنچه که در سالنامه می

ها و تفسيرهاي گوناگون درباره مسائل داخلی و ت روزشمار وقايع، مقالهصورورزشی سال پيشين است که به

هاي مفيد و ضروري، اطالعات آماري، اخبار مصور سال، معرفی خارجی، اطالعات عمومی، و دانستنی

طور کلی شود. بههاي علمی، ادبی و هنري، زندگينامه مشاهير زنده و درگذشتگان سال گذشته ارائه میگنجينه

 دهند.ها و تفسيرهاي معتبر و مستند را تشکيل میها و مقالهاي از دانش روز حاوي اخبار و گزارشعهمجمو

هاي سال، اطالعاتی درباره موقعيت ماه و ها و ماههمچنين تقويم و اطالعات نجومی، هواشناسی روزها و هفته

يع، و اتفاقات نجومی موضوعات ديگري بينی وقاها، رطوبت و دماي هوا در روزها و ساعات مختلف، پيشسياره

 .آيندها میهستند که در سالنامه

 تاریخچه سالنامه در دنیا: -2

بينی آمدند و براي آگاه کردن مردم از سعد و نحس ايام، پيششمار میها در آغاز نوعی تقويم نجومی بهسالنامه

هايی برجا مانده از دوران کهن نيز سالنامه . .شدندوقايع، اتفاقات نجومی، و نظاير آنها در سال بعد، تهيه می
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. شودمی نگهداري بريتانيا موزه در که است.( م.ق1225 -1392است؛ يکی از آنها متعلق به زمان رامسس دوم )

براي  Ephenmer ides ab Annoيوهان مولر، منجم و رياضيدان آلمانی، نخستين سالنامه را با عنوان 

آن را چاپ کرد. اين سالنامه در مورد تأثير ستارگان بر روي  1473آورد و در  فراهم 1506-1475هاي سال

. هاي عمومی وقايع است. انتشار اين سالنامه تا سه قرن بعد از اختراع چاپ نيز ادامه داشتبينیوقايع و پيش

سالنامه  شر کرد.گردآوري و در کمبريج منت 1639در  در امريکا نخستين سالنامه چاپی را ويليام پيرس مارينر

 آمارهاي و دانش هايموضوع تمام اطالعات سالنامه اين. بود «سالنماي دنيا و کتاب واقعيات» مهم ديگر

 طوربه سال هر در امروز به تا سالنامه اين. دربرداشت را آموزشی و مذهبی، مالی، سياسی، صنعتی، اجتماعی،

 لندن در 1926 از هم  «سالنامه اروپا» شود.یم يافت مريکاا در مردم از بسياري نزد و است يافته انتشار منظم

 است. انگليسی زبان به هاسالنامه معتبرترين از و شودمی منتشر ساالنه صورتبه

هاي مهم در سطح جهان است که عمدتآ به مسائل فرهنگی اختصا  نيز از سالنامه «سالنامه آماري يونسکو»

ها، توليد کتاب، فيلم و سينما، هاي آموزش و پرورش، کتابخانهقام در زمينهدارد. اين سالنامه حاوي آمار و ار

در ساير کشورها از جمله ايتاليا، . المللی منابع نوشتاري استهاي همگانی، علوم و فناوري، و تجارت بينرسانه

، فرانسه، و امريکا شود. ادارات رسمی انگلستانهاست سالنامه منتشر میکانادا، استراليا، و فرانسه نيز سال

به -)مدخل سالنامهرسانند.شناسی را براي استفاده در امور دريايی و هواشناسی به چاپ میسالنماهاي ستاره

 (-اختصار

 تاریخچه سالنامه در ایران: -3

هاي هاي ساالنه و ديگر شواهد و قرائن در کتابنگارياي ديرينه دارد. وقايعنگاري در ايران نيز پيشينهسالنامه

م.( 710ق./88هاي دهد که نگارش سالنامه قبل از ورود کاغذ و چاپ در ايران )حدود سالتاريخی نشان می

عنوان مثال کتزياس، پزشک نامی دوره هخامنشيان و از خويشان بقراط، در يکی از آثار معمول بوده است. به

  کی از منابع خود ياد کرده است.عنوان يهاي رسمی ايرانی بهاز سالنامه« پرسيکا»يونانی به نام 

هايی که براي پادشاهان وقت به سبک ها نوعی تقويم نجومی بودند. تقويمدر جهان اسالم نيز نخستين سالنامه

شد و معموال جداولی داشتند که در آن وضع و حرکات کواکب، سعد و نحس ايام، نگاري قديم نوشته میتقويم
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اي اصطالحات و محاسبات هاي ديگري از جداول پارهآمد؛ همچنين در قسمتبينی وقايع، و نظاير آن میپيش

توان به رساله تقويم از محمدرضا بن محمد صالح بن حسنعلی شده است. از آن جمله مینجومی ضبط می

التقويم در قرن دوازدهم و تقويم که در عاملی رشتی در قرن سيزدهم ق. و رساله تقويم المحسنين و احسن

 .)مدخل سالنامه( . در دارالسلطنه عثمانيه تحرير يافته است، اشاره کردق1214

سال پس از انتشار نخستين نشريه  37اما سالنامه در ايران به مفهوم امروزي آن پس از ورود صنعت چاپ و 

در  نام داشت. اين سالنامه« سالنامه ايران» عنوان آن منتشر شد. ق 1290يعنی در سال  ادواري چاپی ايران

پس از نشر دو شماره، از مذکور  تغيير نام داد. سالنامه «سالنامه دولت علّيه ايران»ق. به نام 1291سال 

شد. اين کرد، عرضه میمنتشر میس اداره انطباعات هايی که دارالطباعه و سپضميمه کتابشماره سوم به

شماره از آن منتشر شد. شماره  22و  شاه، ادامه يافتق. يعنی پايان سلطنت ناصرالدين1313ترتيب تا سال 

علت مشابهت سرگذشت مادموازل مونت پانسيه با  شاه بهدستور ناصرالدينسالنامه دولت علّيه ايران به 22

محمد حسن خان صنيع (. ، مقدمه1389قاسمی، ) بعضی از زنان دربار آن روزگار ايران توقيف و معدوم شد.

( براي تنظيم سالنامه ها همه ساله از دواير دولتی می خواست که اسامی الدوله ) ملقب به اعتماد السلطنه 

خود   نيز را ديگر کشورهاي به راجع اطالعات.  بفرستند و بنويسند يک هر  افراد خود را با ذکر منصب

( 1290اين سالنامه ) به تاريخ اهم فهرست شماره نخست  اعتماد السلطنه با دستياري فروغی تهيه می کرد.

اختراعات مهم سال به سال / اسامی سالطين  /(سال به سال)جهان مهم تواريخ  تقويم سال /ارتند از: عب

قاجار/ اداره سلطنت عظمی / اداره ي وزارت داخله / دارالطباعه و دارالترجمه ي خاصه ي همايونی/ اسامی 

 ، ايران ي محروسه ممالک ياتوال حکومتی ي اداره و  اعيان و اشراف و طبقات نوکر / اسامی علما و اعيان

ره ي خاصه ادا/  اعظم ي عدليه و علوم وزارت/  مختلفه ملل طالي مسکوکات... /  و آفريقا ، آسيا ، اروپا

، 1389)فريد قاسمی،   ... و محاسبات دفتر ي اداره/  ايران معتبر شهرهاي جمعيت  صدارت عظمی /

نگاري وي را دنبال کرد و آن را تا دباقرخان، سالنامهاش، محمپس از اعتمادالسلطنه، برادرزادهمقدمه(

به دو زبان فارسی و  «سالنامه اِحصائيه گمرکی ايران»ق. انتشار داد. دومين سالنامه در ايران با عنوان 1324
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بعد از آن اداره پست و باالخره وزارت معارف نيز به منتشر شد.  1903ق./ 1320فرانسوي به قطع رحلی در 

 لنامه روي آوردند. )مدخل سالنامه(انتشار سا

که در سال هاي نخست به قدرت رسيدن پهلوي اول در ايران منتشر شد، می  یيهاسالنامهاز معروف ترين 

هاي از ديگر سالنامهي اشاره کرد. ايران شمال، پارس، تقويم معارف، و تقويم نظامی پهلو توان به سالنامه هاي:

را محمدرضا ميرزا زمانی  «سالنامه کشور ايران»بودند.  «سالنامه دنيا»و  «رانسالنامه کشور اي»مشهور ايران 

ش. را داشت. 1325به قطع جيبی و با صفحه شمار گوناگون منتشر کرد. نخستين شماره اين سالنامه تاريخ 

ايران محسوب  ترين سالنامه عمومیلحاظ تداوم و استمرار در انتشار، با سابقهسال سابقه به 33اين سالنامه با 

مندان از اين سالنامه و سالنامه دنيا باعث شد که اين دو سالنامه بارها تجديد چاپ شود. استقبال عالقهمی

صفحه مصور در  288شوند. نخستين شماره سالنامه دنيا به همت عبدالکريم طباطبايی در قطع وزيري و در 

هاي تبليغاتی، ، بدون احتساب سالنامهحاکی است فريد قاسمی پژوهش هاي استادمنتشر شد.  1324فروردين 

عنوان نشريه ادواري با عنوان سالنامه و کتاب سال، در ايران منتشر شده  450از آغاز صنعت چاپ، بيش از 

 .است

  سالنامه ها: انواع-4

ها از سالنامه رسانی، و جز اينها. برخیها انواع مختلف دارند: عمومی، تخصصی، آماري، تبليغاتی، اطالعسالنامه

گونه فشرده و غالبآ به شکل جدول و نمودارهاي اطالعاتی و يا اند. برخی، اطالعات را بهتوصيفی و چند منظوره

سالنامه آماري »ر شود، نظيهاي آماري گفته میرو به آنها سالنامهکنند، از ايندر قالب اعداد و ارقام منعکس می

کنند و حاوي هاي تبليغاتی منتشر میها و مؤسسات و کانونغالبآ شرکتهاي تبليغاتی را سالنامه. «يونسکو

هاي تخصصی يا هاي بازرگانی و نام و نشانی مؤسسات اقتصادي، اجتماعی، و جز آن هستند. سالنامهآگهی

 و  «سالنامه توليد»اي خا  از دانش و فعاليت انسانی هستند، نظير موضوعی حاوي اطالعات مربوط به رشته

 .فائو به وابسته  «النامه آماري ماهيگيريس»

و کتاب سال کيهان. برخی  «سالنماي دنيا»اي دارند. نظير هاي عمومی پوشش موضوعی گستردهاما سالنامه 

شوند و محتواي اطالعاتی آنها مشابه مطالبی است که در ها منتشر میالمعارفعنوان پيوست دايرهها بهسالنامه
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المعارف مربوط را کنند و دايرهها تحوالت سال را گزارش میآيد. اين سالنامهعمومی میهاي المعارفدايره

المعارف بريتانيکا و امريکانا. انتشار منظم و مطلوب، شيوه تنظيم، هاي دايرهنظير سالنامه .کنندروزآمد می

عنوان شبه خوب به هاي الزم براي يک سالنامه عمومیو نمايه از جمله ويژگی ارجاعات جامع و کافی

 المعارف است.دايره

 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 

وين آموزشی و به خصو  با تاسيس وزارت معارف، لزوم ارائه گزارشات ساليانه از فعاليت ها و اقدامات اين ن

وزارتخانه و بعضا مدارس، به عنوان بخشی از وظايف سازمانی اين وزارتخانه تعريف شد، تدوين سالنامه از سوي 

کار قرار گرفت. به طوري که در دوره پهلوي وزارت معارف و همچنين دوائر معارفی اياالت و واليات در دستور 

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 

کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران و ... نگهداري می شوند.  ورا، موسسه مطالعات تاريخ معاصر،و کتابخانه مجلس ش

با عنايت به سالنامه هاي موجود در دسترس، سالنامه هاي آموزشی را می توان به شرح ذيل تقسيم  بندي 

 کرد: 

است که توسط ستاد  اين دسته از سالنامه ها، سالنامه هايی سالنامه های وزارت معارف و فرهنگ: -1

و باالخره وزارت آموزش و  -به بعد 1317از  –وزارت معارف، اوقاف و صنايع مستظرفه و سپس وزارت فرهنگ 

چاپ و منتشر شده و معموال سرشار از داده هاي آماري وزارتخانه در حوزه  -به بعد 1343از سال  –پرورش

تمان ها و مواردي از اين قبيل می باشد. برخی از اهم هاي مختلف اعم از نيروي انسانی، مالی، تجيهزات، ساخ

 اين نوع سالنامه ها را می توان به ترتيب تاريخی به شرح ذيل نام برد: 

( شامل: قوانين و نظامنامه ها، 1290-1307وزارت معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه دولت عليه ايران)-

 ...، احصائيه مدارس و مکاتب، احصائيه اعضاء و مستخدمين

 (، 1304سالنامه احصائيه وزارت معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه دولت عليه ايران) -

 (،1306تقويم معارف)-

 (، 1308-1309احصائيه وزارت معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه دولت شاهنشاهی ايران)-

 (،1312-1314)سالنامه و احصائيه وزارت معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه دولت شاهنشاهی ايران-
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 (، 1319-1322سالنامه و آمار وزارت فرهنگ دولت شاهنشاهی ايران) -

 ( 1347-1348سالنامه آمار آموزش و پرورش)-

 17البته برخی از اين سالنامه ها، هر چند عنوان سالنامه ندارد، نظير نمونه نخست که شامل داده هاي آماري 

و به خصو  احصائيه ها، ولی بررسی محتواي آنها حاکی از سال وزارت معارف است و همچنين تقويم معارف 

 ماهيت سالنامه اي آنهاست.

اولين مرکز براي آموزش معلمان با عنوان دارالمعلمين  1297از سال سالنامه های دانشسراهای کشور: -2

سال تاسيس شد. اين روند در دوره رضاشاه به خصو  در اواسط سلطنت وي گسترش يافت، به طوري که در 

طی تصميم متوليان امر در بيش از ده ايالت دانشسراهايی براي تربيت معلمين تاسيس گرديد. اين روند 1312

بعدها در دوره پهلوي دوم با فراز و نشيب هايی تداوم يافت. خوشبختانه دهها سالنامه توسط اين دانشسراها در 

-1313از آن جمله: سالنامه دانشسراي عالی) طول فعاليت آنها در اياالت و واليات چاپ و منتشر شده است.

(، 1317-1318(، سالنامه دانشسراي پسران کرمان)1320-1319، 1317-1315، 1314-1313، 1312

 ( و دهها سالنامه دانشسراي ديگر.1319-1320سالنامه دانشسراي پسران تبريز)

شگاه در ايران، دانشگاه تهران چنانکه معروف است تاسيس اولين دان سالنامه های دانشگاه های کشور: -3

بود. هر چند بايد خاطر نشان کرد که چندين موسسه آموزش عالی نظير مدرسه عالی سياسی  1313در سال 

قبل از آن در ايران فعاليت می کرد که به نوعی از تجميع آنها دانشگاه تهران شکل گرفت. به هر حال اين مراکز 

، سالنامه هايی جهت گزارش فعاليت هاي خويش چاپ و منتشر کردند. و چه  بعد از آن 1313چه قبل از سال 

(، سالنامه دانشکده حقوق و علوم 1335-1336، 1334-1335از آن جمله می توان به:  سالنامه دانشگاه تهران)

(، 1341-1342، 1338-1339، 1337-1338(، سالنامه دانشگاه تبريز)1326-1328سياسی و اقتصادي)

(، سالنامه دانشکده ادبيات و دانشسراي 1329-1330پزشکی و آموزشگاه عالی بهداري شيراز) سالنامه دانشکده

 ( و دهها سالنامه ديگر اشاره کرد.1322-1323عالی)

چنانکه گذشت نظام نوين آموزشی در ايران سابقه اي طوالنی دارد، قريب سالنامه های مدارس تهران:  -4

مدارسی در تهران توسط برخی رجال معارف پرور تاسيس شد. اين دو دهه قبل از مشروطه به طور موردي 

ق رونق گرفت. کما 1314رويکرد در دوره صدارت امين الدوله و به خصو  با تشکيل انجمن معارف در سال 

اينکه بعد از مشروطه به خصو  در عصر پهلوي تاسيس مدارس در اقصی نقاط کشور گسترش زيادي يافت. 

اخر قاجار به خصو  دوره پهلوي اول، تدوين و انتشار سالنامه توسط اولياي امور مدارس به نظر می رسد از او

مورد توجه جدي قرار گرفته و حتی برخی مدارس با سابقه تهران هر سال يک شماره سالنامه براي معرفی 

ستان هاي: فعاليت هاي ساليانه مدرسه خويش منتشر می کردند. از آن جمله می توان به سالنامه هاي دبير

ايرانشهر، بهرام فيروز، البرز، دارالفنون، رضاشاه کبير، رهنما، شرف، هدف، پهلوي، تجارت، خاقانی، خرد، 

بهمن، قريب، مروي، مهيار، علميه و ...اشاره کرد. در  15شاهپور، ولی اهلل نصر، طباطبايی، عبرت)دخترانه(،
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ل است، اول اينکه قريب به اتفاق مدارس داراي سالنامه، دو نکته قابل تام بررسی سالنامه هاي مدارس تهران،

دوم اينکه معموال به ندرت مدارس دخترانه از جمله دبيرستان ها داراي  دوره تحصيلی دبيرستان هستند،

 سالنامه می باشند.

هر چند اين سالنامه ها در زمره سالنامه های ادارات فرهنگ و مدارس استان ها و شهرستان ها:  -5

نامه هاي مدارس قرار می گيرند، ولی بايد به اين نکته توجه کرد که سالنامه هاي ادارات فرهنگ و مدارس سال

اياالت و واليات کشور، ضمن اينکه سابقه تاريخی کمتري دارند، معموال داراي محتوايی بومی و محلی اند و از 

اين حال در بسياري از شهرهاي کشور، غناي تاريخی و داده هاي سالنامه هاي مرکز برخوردار نيستند. با 

که غالبا به آن شهر هويت فرهنگی بخشيده و بعضا هسته  -و بعضا هستند -مدارسی تاريخی و ماندگار بودند

هاي علمی و آموزشی آن شهرها از فارغ التحصيالن آن مدارس اند. خوشبختانه بسياري از اين مدارس داراي 

رهنگ و تاريخ آموزش آن شهرها به عنوان منبعی مهم تلقی می شوند. سالنامه هايی هستند که در معرفی ف

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 

رهنگ آذربايجان شرقی(، اراک=عراق عجم)سالنامه معارف عراق عجم، سالنامه فرهنگ اراک، سالنامه فرهنگ ف

استان مرکز(، اصفهان) سالنامه معارف اصفهان، دبيرستان ادب، دبيرستان سعدي، دبيرستان فرهنگ، سالنامه 

ن و دبيرستان محمدرضاشاه، سالنامه فرهنگ شهرضا(، شيراز )سالنامه دبيرستان ملی ابن سينا، سالنامه هنرستا

، دبيرستان -ششم بهمن بعدي-فرهنگ اصطهبانات، سالنامه مصور موسسه فرهنگی فردا(، قم)دبيرستان صدوق

حکمت(، کاشان) دبيرستان پهلوي و دبيرستان محموديه(، کردستان) شامل سالنامه معارف کردستان، فرهنگ 

فرهنگ کرمان، فرهنگ سيرجان(، کرج شامل بنگاه هاي علمی  مهاباد، فرهنگ سقز(، کرمان)شامل سالنامه

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(، 

دبيرستان شاهپور، سالنامه تربيت رشت(، سبزوار، دبيرستان اسرار، سمنان، دبيرستان پهلوي، رشت) سالنامه 

شاهرود، سالنامه فرهنگ شاهرود، کرمانشاه) شامل اداره معارف کرمانشاه، فرهنگ استان پنجم، دبيرستان 

ل دبيرستان پهلوي شاهپور(، گلپايگان) شامل فرهنگ کلپايگان، فرهنگ گلپايگان و خوانسار(، لرستان) شام

 خرم آباد، فرهنگ اليگودرز(، يزد)سالنامه فرهنگ يزد(، همدان)دبيرستان پهلوي(.

به جز سالنامه هاي مذکور، برخی سالنامه هاي آموزشی در دسترس هستند سایر سالنامه های آموزشی: -6

و محتواي آنها آموزش است، که در زمره هيچ يک از سالنامه هاي فوق قرار نمی گيرند. اما از آنجا که ماهيت 

می توان آنها را در ذيل سالنامه هاي آموزشی قرار داد. از جمله اين سالنامه ها می توان به: سالنامه اداره کل 

( که توسط سازمان نهضت مبارزه با بيسوادي در ايران تهيه و منتشر شده 1339تعليمات اکابر وزارت فرهنگ)

( اشاره کرد. اين بنياد خيريه بوده و 1344-1345البرز)دانشگاه آريامهر(، )و همچنين سالنامه بنياد حسينعلی 

در حوزه بورسيه دانشجويان، تاسيس کتابخانه، ساخت بناهاي فرهنگی و آموزشی و ... فعاليت داشت. در موردي 

در تهران( )شعبه بين المللی مدرسه دن بسکو  1342-1343مشابه نيز می توان، از سالنامه آموزشگاه انديشه، 
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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، 

( سخن گفت که اين سالنامه با حمايت 1330()دبيرستانهاي دخترانه انوشيروان دادگر و پسرانه فيروز بهرام

 انجمن زرتشتيان ايران و از سوي انجمن سالنامه دبيرستان فيروز بهرام تهيه می شد. 

 ج(بررسی داده های تاریخی سالنامه های دانشسرای عالی:

امه هاي چنانکه گذشت در حال حاضر تعداد بيشماري از سالنامه ها در حوزه هاي مختلف به خصو  سالن     

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 

د بازکاوي قرار می گيرد. براي اين منظور تعدادي معلم به طور عام و تاريخ دانشسراي عالی به طور خا  مور

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 

 رح ذيل بررسی گرديد:سالنامه دانشسرا به ش

، تهيه: انجمن 1313، تهران، مطبعه مجلس، تيرماه 1312-1313سالنامه دانش سراي عالی، سال تحصيلی -1

صفحه تلخيص آن به زبان انگليسی، دومين  10صفحه متن فارسی و  72سالنامه دانشسراي عالی، شامل 

 سالنامه دانشسراي عالی.

، تهيه: 1314، تهران، مطبعه روشنايی، شهريور 1313-1314يلی سالنامه دانش سراي عالی، سال تحص-2

صفحه تلخيص آن به زبان آلمانی. سومين  15صفحه متن فارسی و  133انجمن سالنامه دانشسراي عالی، شامل 

 سالنامه دانشسراي عالی.

تهران،  )در يک مجلد(،1316-1317و  1315-1316سالنامه]دو سالنامه[ دانش سراي عالی، سال تحصيلی -3

 248صفحه فهرست مطالب،  5، تهيه: انجمن سالنامه دانشسراي عالی، شامل 1317چاپخانه روشنايی، بهمن 

 صفحه تلخيص آن به زبان انگليسی. پنجمين سالنامه دانشسراي عالی. 18صفحه متن فارسی با 

آن جمله ادغام آن در توضيح اينکه سالنامه اخير در پی تحوالت گسترده ساختاري در دانشسرا، از       

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 

شده است. دو دانشکده مذکور پيش از آن زير مجموعه  ادبيات، دانشکده علوم و باالخره دانشسراي عالی ارائه

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 

ررات پذيرش دانشجو و مواردي از اين قبيل می باشد که به نوعی در تعريف و تبيين هاي تحصيلی جديد، مق

،صص 1316-1317و  1315-1316ساختار نوين آموزش عالی قرار می گيرد.) سالنامه دانش سراي عالی، 
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، در 1314دي  17اينکه در پی اجراي قانون کشف حجاب در  ( نکته ديگر تمايز اين شماره سالنامه،28-1

ين شماره نه تنها نخستين بار از تصاوير دانشجويان خانم استفاده شده، بلکه در همه تصاوير مذکور، خانم ها ا

(. اين 178-190، صص 1316-1317و  1315-1316بدون حجاب ظاهر شده اند.)سالنامه دانش سراي عالی 

شسرا، داده هاي سالنامه ها جوابگو نکته نيز ناگفته نماند، در مواردي که در توصيف وقايع دارالمعلمين تا دان

نمی باشد، يعنی در تبيين تحوالت سير تاريخی آن موسسات آموزشی، خالء داده هاي تاريخی وجود دارد، به 

از  –و شوراي عالی فرهنگ  -1317الی  1301از -مجموعه مصوبات و صورت مذاکرات شوراي عالی معارف

دبيرخانه شوراي آموزش و پرورش مراجعه گرديد، که اين  موجود در آرشيو مرکز اسناد -1343الی  1317

 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       

امه هاي مذکور، پنج محور داده هاي مطالعه و فيش برداري قرار گرفت، سپس از بررسی مجموع داده هاي سالن

 تاريخی به شرح ذيل استخراج گرديد:

داده هاي صفحه شناسنامه، تصاوير صفحات نخست و داده هاي متن سخن آغازين سالنامه ها اعم از سرآغاز، -1

 ديباچه. مقدمه و

اده هاي تاريخی را اطالعات تفصيلی با عنوان تاريخچه دانشسراي عالی و تحوالت آن)اين بخش بيشترين د-2

 دربر دارد(

قوانين و مقرات آموزشی اعم از اساسنامه ها، برنامه درسی)پروگرام(، آيين نامه ها، نظام نامه ها، شرايط -3

پذيرش محّصل و بعدا دانشجو، مقررات تحصيل، رشته هاي تحصيلی و ... دارالمعّلمين، دارالمعلّمات، دانشسراي 

 انشکده هاي علوم و ادبيات.مقدّماتی، دانشسراي عالی و د

کارکنان، محصّالن، فارغ التّحصيالن و برخی  داده هاي آماري اعم از اسامی و تعداد اساتيد و تخصص آنها، -4

 امکانات مدرسه اعم از کتابخانه، آزمايشگاه و...

عی، امور علمی، معرفی انجمن ها و فعاليت هاي آنها، فوق برنامه هاي دانشسرا اعم از: فعاليت هاي اجتما-5

فهرست «. جامعه ليسانسه هاي دانشسراي عالی»جشن ها، کنفرانس ها، نشريات و ... باالخره معرفی تشکل 

برخی از اين انجمن ها عبارتند از: انجمن نمايش و موسيقی، انجمن کتابخانه، انجمن سالنامه، انجمن نطق و 

علمی و سپس به انجمن واژه هاي دانش تغيير نام  مناظره، انجمن اصطالحات علمی)بعدا به انجمن وضع لغات

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 

]به زبان[ انگليسی و فرانسوي. همه اين انجمن ها با عضوّيت داوطلبانه دانشجويان  ...(، انجمن کارهاي ذوقی

 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     

. ناگفته پيداست که هر يک از داده هاي مجموعه پنج گانه محورهاي مذکور به يک اندازه داراي منظور گرديد

اهميت نيست، از آن جمله اطالعات تاريخچه و قوانين دانشسرا از اهميت بيشتري براي تدوين تاريخ تربيت 

کلمه می تواند نشانه اي معلم برخوردار است. ولی از ديد يک پژوهشگر تاريخ، هر تصوير، جمله، تيتر و حتی 

براي توصيف و تحليل تاريخی باشد. به هر حال برخی داده هاي تاريخی محورهاي مذکور به شرح ذيل ارائه 

 می گردد: 

در آغاز با طرح اين سوال که هدف از تهيّه و تدوين اين سالنامه ها چی بود؟ انجمن اهداف تهّیه سالنامه: -1

، به سه دستاورد ناشی از انتشار اوّلين 1312-1313امه دانش سراي عالی، سالنامه دانشسرا در مقدمه سالن

( اشاره کرده و آنرا مفيد براي راهنماي عموم مردم 1311-1312شماره سالنامه دانشسراي عالی در سال قبل)

وسسات ايران و همچنين موثر براي محصلين جديد الورود ذکر کرده و مهمتر اينکه با ارسال آن سالنامه براي م

فرهنگی و دانشگاهی مهم جهان، زمينه ارتباط متقابل با آن نهادها را با دريافت نشريات آنان فراهم کرده است. 

صص الف و ب(. کما اينکه اين انجمن در دو شماره بعدي، اهداف 1312-1313)سالنامه دانش سراي عالی، 

ايران و دانشگاه هاي خارجی و ضبط خاطره هاي  خود از تداوم انتشار آنرا، شناساندن دانشسراي عالی به جامعه

، فاقد شماره صفحه( باالخره 1313-1314ايام تحصيل محصلّين ذکر کرده است. )سالنامه دانش سراي عالی، 

انجمن سالنامه در شماره بعدي خود اعالم کرده از سال آينده با انتشار نشرياتی، آنها را جايگزين سالنامه 

 ، فاقد شماره صفحه(.1316-1317و  1315-1316النامه دانش سراي عالی دانشسرا خواهد کرد.)س

طی  -يک نکته جالب توجّه در اين مقدمه، اينکه انجمن سالنامه دانشسرا خواستار تبديل دانشسرا به دانشگاه

به عنوان يک آرزوي  -تصويب قانون اساسی دانشگاه به همت علی اصغر حکمت، کفيل وقت وزارت معارف

صص الف و ب(. کما اينکه انجمن سالنامه 1312-1313شده است .)سالنامه دانش سراي عالی، ديرينه 

(، از تحقق تبديل دانشسرا به دانشگاه با ايجاد دانشکده ادبيات و دانشکده علوم در درون 1313-1314بعدي)

، مقدمه(. اين 1313-1314استقبال کرده است.)سالنامه دانش سراي عالی،  -1314شهريور  -دانشسراي عالی

امر نشان می دهد که از همان بدو تاسيس دانشسرا در ايران، اين موسسه آموزشی در سوداي تبديل به دانشگاه 

 به سر برده است.

بررسی محورهاي موضوعی سه سالنامه مذکور تاریخچه و قوانین دانشسرای عالی و تحوالت آن:  -2 

بط با تاريخ و تحوالت دانشسرا، يعنی محور تاريخچه و دانشسراي عالی حاکی است که دو محور اصلی مرت

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 

از دو رويکرد عمودي)نگاه تاريخی( و افقی)نگاه قانونی( دانشسراي عالی مورد بازکاوي قرار گيرد.  آنها، تبيينی

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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 اتی تا دارالمعلّمین عالی: الف( از دارالمعلّمین مقدم

دانشسرا،  بررسی تشکيل و سير تحوالت دانشسرا، طبق تاريخچه هاي ارائه شده در شماره دوم سالنامه    

هران و ش در دوره وزارت معارف نصيرالدوله بدر، تعداد زيادي مدرسه در ت 1297حاکی است که در سال 

سه اي خا  ين مدارس وجود نداشت، تصميم گرفته شد، مدراياالت تاسيس شد. چون معلمان مورد نياز براي ا

مين و مجلس سوم به حکم ضرورت، اليحه تأسيس دارالمعلآموزش معّلمين تاسيس شود. لذا در اين سال، 

( و 64  1319دارالمعلمات را تصويب کرد )مجموعه مصوبات و قوانين موضوعه مجلس سوم قانونگذاري، 

ود که دولت بو دختران صورت قانونی به خود گرفت. اين سال از آن جهت مهم  مراکز تربيت معلم براي پسران

دارالمعلّمين مرکزي  در بدو امر مدرسه اي بنام. لذا پرداخت کشوررسماً براي اولين بار به تربيت معلم در داخل 

عليمات ت به رياست ابوالحسن فروغی و نظارت اسماعيل مرآت تاسيس شد که پروگرام)برنامه درسی( آن با

م ارتباط داشت. متوسطه مطابقت داشت، ولی برنامه مذکور مختص موادّي بود که به تعليم و تربيت و تهيّه معل

نش سراي براي آموزش عملی محصلّين دارالمعلمين هم، يکی از مدارس ابتدايی ضميمه آن شد.)سالنامه دا

 (1-2، صص1313-1314عالی، 

بتدايی، در اارش تاريخی آمده است، به منظور تربيت معلم براي مدارس در سالنامه نخست در تکميل اين گز 

ياست ر،يک باب دارالمعلّمين مقدماتی موسوم به دارالمعلّمين مرکزي در عمارت فرهنگ تحت 1298سال 

ديد تا ميرزا ابوالحسن خان فروغی در تهران افتتاح شد. همچنين يک باب مدرسه ابتدايی ضميمه آن گر

.)سالنامه دانش نظر معلمين خود در آن به تدريس پرداخته و براي شغل آينده خود تجربه بيندوزندمحصّلين با 

دايی تهران ( فارغ التّحصيالن دارالمعلّمين مقدماتی، به سرعت در مدارس ابت1،  1312-1313سراي عالی، 

بتدايی به دوره انش آموزان او اياالت مختلف به خدمت آموزگاري مشغول شدند. تا اينکه به تدريج با ارتقاء د

توّسطه متوسطه، مجددا نياز به تاسيس موسسه اي براي تربيت معلم دبير جهت تدريس در دوره تحصيلی م

ی مورد افزايش يافت، براي اين منظور تاسيس دارالمعلمين عالی از همان سال هاي نخست قرن جديد شمس

 چندين استاد عمده دارالمعلْمين عالی اين بود که اوالًتوجه متوليان وزارت معارف قرار گرفت.  ويژگی هاي 

توسطه اول و فرانسوي براي تدريس در آن استخدام کردند، دوم اينکه دوره متوسطه تحصيلی را به دو دوره م

ماهانه  متوسطه دوم تقسيم نمودند. مهمتر آنکه، طبق مصوبه اي به محصّلين دارالمعلمين عالی، شهريه

 (1-26، صص  1313-1314ه دانش سراي عالی، پرداختند.)سالنام

در تاييد اين گزارشات، نخستين مصوبه شوراي عالی معارف در خصو  تربيت معلم نيز حاکی است، مدتی 

دارالمعلمين »تحت مديريت واحد يک ساختار آموزشی جديد با عنوان  -مقدماتی و عالی-بعد اين دو مرکز

نظامنامه دارالمعلمين »توسعه يافته است. چنانکه در ماده نخست قرار گرفته و حوزه فعاليت آن « مرکزي

دولتی و  اي استدارالمعلّمين مرکزي مدرسه» تاکيد شده: -شوراي عالی معارف 2/10/1302مصوبه-«مرکزي

هاي ابتدايی، تربيت معّلم و ]دوره[ ، دارالمعلّمين]اول و دوم[تعليمات متوسّطه ]دوره هاي[براي ]که[مجّانی
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نمايد و در عداد مدارس عاليه کننده تربيت می، معلم و اعضاي اداره]411دوره تحصيلی شش ساله ابتدايی[ه تهيّ

اين مدرسه دو »سپس در ماده دوم دوره هاي تحصيلی آن شامل دو دوره تعيين گرديده: «  شود.محسوب می

 دوره شامل: 

ادي که موضوع سال و مشتمل است بر تکميل مو ی دورة عالی يا دورة اصلی دارالمعلّمين که اقلّ مدت آن سه1

ضافه تحصيالت باشد با لوازم اين تکميل، که براي تعليم دورة متوسّطه ضروري است به اتعليمات متوّسطه می

 و عمليات خاصّه دارالمعلّمين. 

ليمات متوّسطه تع ی يک دورة چهارساله به عنوان دورة تهّيه که تحصيالت آن مجموعاً برابر چهار سال اقلّ از2

مثل  ،شود. کالسهاي اين دوره هنگام ضرورتباشد، در صورتی که دورة ابتدايی شش سال محسوب رسمی می

ت و ضمناً با ارائه طرز تعليم به متعلّمين دورة عالی و يک قسمت از مشق عملی ايشان تحت نظر معلّمين اس

 «. ايد.نمرعايت تناسب تحصيالت، تهّيه شاگرد براي دوره عالی می

ی 1»مل: باالخره در ماده سوم، رشته هاي تحصيلی دارالمعلمين در دوره عالی شامل سه شعبه تخصصی شا 

يمات مدنی و شعبه ادبی مشتمل بر ادبيات فارسی و عربی و فرانسه و تاريخ و جغرافيا و فقه و منطق و تعل

عی متضمّن ی شعبه طبي3متعلّقات آن، ی شعبه رياضی مشتمل بر علوم رياضی و 2کليات ثروت ملل و غيرها، 

تحصيالت » منظور گرديده است. در پايان همين مصوبه خاطر نشان گرديده:« فيزيک و شيمی و تاريخ طبيعی.

ی و حسن خط در خاصّه دارالمعّلمين براي متعلّمين هر سه شعبه يکسان خواهد بود. علوم دينيّه و زبان فارس

، 45صوب جلسه مپروگرام نظامنامه دارالمعلّمين مرکزي: موضوع، «)اهد بود.موّاد متوّسطه مورد توجه خا  خو

 (. 1302 ]دي[مورخ دوم جدي

بررسی اجمالی نظامنامه مذکور حاکی است که اعضاي شورا به دنبال برخی فراز و نشيب هاي حاصله از بدو 

تلف يک ساختار آموزشی و تاسيس دارالمعلّمين مقدماتی، تجربه الزم را کسب کرده و تمام حوزه هاي مخ

ماده اي: برنامه هاي  18علمی نوين را در اين نظامنامه مورد توجه قرار داده اند. به طوري که در اين نظامنامه 

درسی، رشته هاي تحصيلی سه گانه مذکور، هيئت اداري، هيئت تعليميّه و شورويّه، روابط دارالمعلمين با 

ايشان، نظم داخلی و تنبيه متعلّمين و ... با وضوح و کامل منظور شده وزارت معارف، شرايط اعضاء و انتخاب 

آموزشی و ... برخوردار است که تا دو  -است. نظامنامه مذکور چنان از انسجام، ساختار اداري، ماهيت علمی

ده، دهه بعد در تمام نظامنامه ها، اساسنامه ها، برنامه هاي درسی و ... که براي تربيت  معلم تصويب گردي

همين ساختار با کمی اصالحات مورد نظر، حفظ شده است. به طوري که تمام مصوبات مربوطه بعدي را می 

                                                            
 -الزم به تذکر است که دوره شش ساله ابتدايی يا همان دوره تهيّه به: يک دوره چهار ساله)کالس هاي اول، دوم، سوم و 411

ر اين . د17/3/1306مورخ  80جم و ششم( تقسيم می شد. رک به مصوبه جلسه چهارم( و يک دوره دو ساله )کالس هاي پن

ي پرداختی مبلغ  شهريه ها« بضاعت مدارس ابتدايی غير مجّانینظامنامه شهريه و کمک خرج محصلين بی» مصوبه با عنوان

تصويب شده است.قران  12قران و دوره دوم دو ساله تهيّه،  8دولت به محصّلين دوره اول چهار ساله تهيّه،  حصّلين نقل است که م 

هيّه را هم می مدارس ابتدايی روستايی فقط دوره اول تهيّه را طی می کردند، ولی محصّلين ابتدايی شهري بايد دوره دوم ت

اطالق ه پيش دبستانی خواندند. البته بعدها عنوان دوره تهيّه براي دوره ابتدايی حذف شد و قريب سه دهه بعد اين عنوان به دور

س هاي تهيّه، گرديد. اين دوره ها مخصو  کودکان مناطقی از کشور بود که زبان مادري آنها فارسی نبود و با شرکت در کال

 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:  

« دارس ابتدايیرفع نقايص تعليمی و تحصيلی معلمين م»که براي « اساسنامه دارالمعلّمين شبانه اکابر» -الف

 (16/1/1306، مورخ 73تصويب شد، از اين جمله است.)مصوب جلسه 

 که بر اساس آن« پروگرام دوره تحصيالت کالس فنّ تعليم و تربيت دارالمعلّمين ابتدايی واليات و اياالت» -ب 

ات براي تهيّه معلم جهت مدارس ابتدائی مبادرت وزارت معارف مجاز است در مراکز عمده اياالت و والي»

عملی ترين راه براي نيل باين مقصود آن است که در »در ادامه هم تاکيد شده: « بتاسيس دارالمعلّمين کند.

مراکزي که دوره اوّل متوسطه فعالً وجود دارد، يک کالس براي آموختن فنّ تعليم و تربيت ايجاد شود و 

که الاقل هفده سال داشته باشند و نقصی دوره اوّل متوسطه را اخذ کردند در صورتیکه شهادت نامه اشخاصی

در خلقت آنها موجود نباشد که آنها را از اشتغال بمعلّمی محروم کند، در آن کالس بپذيرند و بموجب طرح 

 ( 19/7/1306، مورخ  93جلسه ذيل، آنها را براي معلّمی تربيت کنند.) مصوب 

 

 علّمین مرکزی تا دانشسرای عالی: ب( از دارالم 

تداوم يافت، تا اينکه در سال مذکور مجددا به دنبال گسترش مدارس  1307فعاليت دارالمعلمين مرکزي تا سال 

متوسطه)دبيرستان(، نياز به دبير براي اين مدارس افزايش يافت. لذا وزير وقت معارف، اعتمادالدوله قراگوزلو 

مرکزي برآمد. وي در آغاز، امکانات و برنامه هاي تربيت معلم را در همان در صدد گسترش دارالمعلمين 

متمرکز کرد. اما مدتی نگذشت که اين مکان، -عمارت فرهنگ واقع در خيابان تخت زمرد -ساختمان اوليه، 

تعداد  -1309از سال -تکافوي کالس هاي روي به افزون اين مرکز را نداد. زيرا با تشکيل پنج رشته جديد

کالس بود، براي ورودي هاي جديد از سال سوم جوابگو نبود. لذا به ناچار  15الس هاي درس که محدود به ک

قراگوزلو، دارالمعلّمين را موقتا به عمارت قوام الدوله در انتهاي خيابان شاهپور منتقل کرد. سپس در راستاي 

فرانسوي نمود.)سالنامه دانش سراي عالی، گسترش رشته هاي جديد، اقدام به استخدام اساتيد ديگري با مليّت 

( بر اساس تحوالت جديد، در شوراي عالی معارف، اساسنامه جديدي نيز براي دارالمعلّمين 2،  1313-1312

 تصويب شد که ساختار و رشته هاي جديدي را براي آن نويد می داد. چنانکه طبق مفاد نخست اين اساسنامه:

لی مرکزي مشتمل بر دو قسمت خواهد بود:  قسمت ادبيات و قسمت علوم. دارالمعلّمين عاماده اول ی  » 

باشد. قسمت علوم شامل سه شعبه شامل شعبة فلسفه و ادبيات و شعبة تاريخ و جغرافيا می قسمت ادبيات

فيزيک و شيمی، علوم طبيعی و رياضيات خواهد بود و براي تمرين و آزمايش محصّلين دارالمعلّمين عالی، يک 

» برخی ديگر از مفاد عمده اين اساسنامه حاکی است: « گردد.دوم متوسطه، ضميمه مدرسه مزبوره می دوره

باشد. داوطلبان قسمت نامة دوره کامل متوسطه میشرط ورود بدارالمعلّمين عالی، داشتن تصديقماده ششم ی 

ماده چهارم  ت علمی را دارا باشند.نامه قسمنامه دوره ادبی و داوطلبان قسمت علوم، تصديقادبيات بايد تصديق

ماه و نيم در ی دوره تحصيالت دارالمعلمين دو سال است و در سال آخر هر يک از محصلين بايد الاقل يک

ی به محصلّينی که از عهدة  ماده هفتممدارس متوسطه مطابق تعليمات معلّمين دارالمعلّمين تدريس نمايند. 

گردد و صاحبان ديپلم ر برآيند، ديپلم ليسانس در همان شعبه اعطاء میالذکامتحان مّواد يکی از شعب فوق
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نظامنامه عليحدّه تدريس در دورة دوم متوسّطه را خواهند داشت. ترتيب امتحانات مطابق  هاي مذکور حقّ

)اساسنامه و دستور تحصيالت دارالمعلّمين عالی، « عالی معارف خواهد رسيد.باشد، که به تصويب شورايمی

 (30/5/1307، مورخ  118مصوب جلسه 

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 

، عمارت 412شگاه کلمبيا آمريکا، دکتري گرفته و به ايران برگشته بوددکتر عيسی صدّيق که به تازگی از دان

بود، به مرکز  -محدوده ميدان بهارستان -معروف باغ نگارستان که از کاخ هاي مشهور قاجاريه در مرکز شهر

آموزش معلمان اختصا  يافت. وسعت، ساختمان هاي متعدد، باغچه هاي وسيع، ميدان ورزشی و درختان 

ير امکانات آن، باعث شد، ساختمان تربيت معلمان براي چندين دهه در يک مکان تثبيت شود. به انبوه و سا

علت همين امکانات کسترده، به تدريج برخی مراکز آموزشی ديگر نظير: مدرسه فالحت، مدرسه صنايع 

، 1312-1313، دانش سراي عالیباغ منتقل شدند.)سالنامه -مستظرفه و باالخره مدرسه علميه نيز به اين کاخ

، با عزمی جزم در صدد ايجاد 413به رياست دارالمعلمين انتخاب شد 1311( صدّيق که از فروردين 2-3صص 

نام آنرا به دانشسراي  1312اسفند  19تحوالتی گسترده در اين موسسه آموزشی برآمد، در گام نخست  در تاريخ 

و .... ايشگاه هاي خا  شيمی، فيزيک، گياه شناسیعالی تغيير داد. سپس امکانات جديدي نظير: کتابخانه، آزم

 414(1-26، صص 1313-1314دانش سراي عالی، و همچنين سالن مطالعه براي آن ايجاد کرد.)سالنامه 

ر اين دوره دبا تکاپوهاي دکتر صدّيق و به همّت نمايندگان مجلس شوراي ملی و اعضاي شوراي عالی معارف، 

ختران و سترش کيفی و کمّی دانشسرا اعم از مقدماتی، عالی، پسران، دجديد، چندين مصوبه در راستاي گ

 شبانه به تصويب رسيده و اجرايی گرديد. برخی از اين مصوبات عبارتند از: 

اين قانون که به قانون تربيت معلم در ايران معروف  قانون اجازه تاسیس دانشسراهای مقدماتی و عالی:-1

اسفند  19جلس شوراي ملی مورد بررسی و تصويب قرار گرفت و سپس در شده، ابتدا در کميسيون معارف م

ماده در مجلس شوراي ملی به تصويب رسيد. اين قانون را می توان مهمترين مرحله توسعه  17در قالب  1312

دولت کمّی، کيفی، ساختاري، حقوقی و اداري تربيت معلم تا آن زمان تلقی کرد. ماده نخست آن حاکی است: 

ب قدماتی و يک بام ب دانشسرايبيست و پنج با ،تا مدت پنج سال 1313است از اول فروردين ماه  فمکلّ

پسرانه را که بر طبق  و دانشسراي عالیتأسيس نمايد  تهران و در واليات به شرح ذيل دخترانه در دانشسراي

 :تکميل نمايد، شده است تأسيس 1308قانون مصوب 

مقدماتی در تهران و باب دانشسراي پسرانه در تهران و تأسيس پنج  ي عالیدانشسرا تکميل 1313در سال  -

                                                            
ايران مدرن و نظام آموزشی آن: تز دکتري عيسی صديق ست: رساله دکتري ايشان اخيرا به فارسی ترجمه و منتشر شده ا- 412

انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و احتماعی)وزارت  ش. ترجمه علی نجات غالمی، 1310از دانشگاه کلمبيا در سال 

 1397 تحقيقات و فناوري(،علوم،

 -دکتر عيسی صديق تا سال 1319 رياست دانشسراي عالی را به عهده داشت که پس از ايشان، دکتر ولی اهلل نصر به اين 413

 سمت نصب شد.
  -ضمنا گزارش مختصري از جايگاه تاريخی و امکانات باغ نگارستان در همين سالنامه به نگارش درآمده است.414
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 .در واليات

تهران و در  مقدماتی دردانشسراي  دخترانه در تهران و پنج يک دانشسراي عالیتأسيس  1314در سال  -

 .واليات

 .مقدماتی در واليات ب دانشسرايسالی پنج با 1318تا  1315از سال  -

براي دانشسراي مقدماتی –مفاد اين قانون شامل: مجّانی و شبانه روزي بودن آموزش دو ساله به اجمال ساير 

، اختصا  اعتبار ساليانه به مبلغ -براي تربيت دبير در دانشسراي عالی -و سه ساله -جهت تربيت آموزگار

ام فارغ التحصيالن پانصد هزار ريال در بودجه کشور براي گسترش دانشسراها، تعّهد وزارت معارف به استخد

دانش )سالنامه  سال سابقه تدريس و .... بود. 20سال سن و  50دانشسراها، پذيرش بازنشستگی معلّمان با 

-15، صص1316-1317و  1315-1316دانش سراي عالی، ، سالنامه 18-23، صص1312-1313سراي عالی، 

10) 

ماده » اول اين اساسنامه حاکی است: : دو مفاد اساسنامه ودستور تحصیالت دانشسراهای مقّدماتی -2

به تدريج  1313از سال  1312اسفندماه  19اول: دانشسراهاي مقدماتی که به موجب قانون تربيت معلّم مصوب 

 نمايند:شوند دو منظور اصلی را تعقيب میدر تمام مملکت تاسيس می

 الف( اکمال معلومات عمومی شاگردان

 آموزگاريها براي فنّ ب( تربيت نمودن و آماده ساختن آن

 ماده دوم: دوره دانشسراهاي دو سال است و داوطلبان ورود به آنها بايد داراي شرايط ذيل باشند:

 نامه رسمی سه سال اول متوسطه الف: تصديق

، همچنين:مصوب 28-30، صص1313-1314دانش سراي عالی، سال)سالنامه  21و حداکثر  16ب: حداقل سن 

 (6/6/1313مورخ  282جلسه 

ماده  اول ی »: مفاد نخست اين اساسنامه حاکی است: اساسنامه و دستورتحصیالت دانشسرای عالی -3

دانشسراي عالی براي دبيرستانها و دانشسراهاي مقدماتی، معلم و مدير و مفتّش و براي وزارت معارف، اعضاي 

 نمايد.فنّی تربيت و تهيه می

 ی سه سال است و داوطلبان ورود به آن بايد داراي شرايط ذيل باشند:ماده دوم ی دوره تحصيالت دانشسراي عال

دانش سراي سالنامه ....«)نامه متوسّطه کامل يا تصديق فراغ تحصيل از دانشسراي مقدماتی و الف ی تصديق

 (.20/6/1313مورخ  284. همچنين: مصوب جلسه 30-35، صص 1313-1314عالی، 

ماده  های دانشسراهای مقّدماتی در دانشسرای عالی:ّتحصیلالنظامنامة شرایط پذیرش فارغ -4

اند از بين کسانی که دورة دانشسراي مقدماتی و فالحتی را به پايان رسانيده»نخست اين نظامنامه حاکی است: 

دو نفر از پنج نفر اول با رعايت تقدم ممکن است به دانشسراي عالی پذيرفته شده و از انجام تعهدي که براي 

اند معاف شوند. در صورتی که با اخذ درجه ليسانس دانشسراي عالی نائل شدند فقط ت آموزگاري سپردهخدم

 331)مصوبه جلسه « به خدمت دبيري اکتفا خواهد شد و اال موظف به انجام خدمت آموزگاري خواهند بود.

 (.2/4/1315مورخ 
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 از دارالمعلّمات تا دانشسرای دختران: -ج

ن از شکل گيري تربيت معلم در ايران، بدون بررسی و تبيين نقش مدارس دختران و بدون ترديد سخن گفت

دارالمعلّمات ناقص خواهد بود. کما اينکه اين رويکرد، پيوند ناگسستنی با تکاپوهاي زنان در عرصه نوگرايی و 

مدارس  تالش براي مطالباتشان در عرصه هاي اجتماعی، سياسی و فرهنگی دارد. به نظر می رسد تاسيس

دخترانه در عصر قاجاريه، در بستر جنبش و فعاليت هاي زنان نوانديش در عرصه هاي جديد نظير: مطبوعات، 

مسئله زنان از اين دوره مورد توجه آموزش، مشارکت هاي اجتماعی، حق راي و ... شکل گرفت. کما اينکه 

موانع و  ، علی رغمتدريجه بها ن سالاز ايت. يافت شدّنيز ت و بعد از مشروطه، داشقرار  نيز روشنفکران

هاي زنان به ويژه از ميان اقشار مرفه به عرصه هاي سياسی، مذهبی، فرهنگی و ساختار سنتی جامعه،محدوديت

سازي و گسترش در نتيجه جنبش مدرسه. به طوري که ازجمله آموزش راه يافتند اجتماعی و فرهنگی مختلف

اهم شدن زمينه تحصيل دختران، وجود آموزگارِ زن و مرکزي براي آموزش نظام آموزشی در مقاطع مختلف و فر

 بدل شد. تصی زنان جهت شغل آموزگاري به يک ضرورت تخصّ 

مرکز تربيت معلم خا  ، دارالمعلميندر کنار لذا به همت نصيرالدوله بدر وزير وقت معارف، تصميم گرفته شد 

، شوراي ملیمجلس سوم ش و در  1297نانکه گذشت در سال چ دختران به نام دارالمعلّمات نيز تاسيس شود.

د )مجموعه مصوبات و قوانين موضوعه مجلس سوم تصويب شاليحه تأسيس دارالمعلمين و دارالمعلمات 

مرکز تربيت  به اين ترتيب براي نخستين بار، به اهتمام دولت يعنی وزارت معارف، ( و64  1319قانونگذاري، 

در واقع دارالمعلّمات براي آموزش آموزگاري آن دسته ران صورت قانونی به خود گرفت. معلم براي پسران و دخت

از دخترانی بود که دوره ابتدايی را طی کرده و مايل بودند به شغل معلمی در مدارس ابتدائی بپردازند. به نظر 

ادامه داد، به طوري که می رسد، دارالمعلّمات علی رغم فراز و نشيب هايی به صورت کم رونق به فعاليت خود 

 هرگز نتوانست پا به پاي دارالمعلّمين حرکت کند.

در بحث شهريه  1306بررسی صورت مذاکرات شوراي عالی معارف حاکی است که نخستين بار در سال 

راي صادره در خصو  تکليف شهريه »دارالمعلّمين، اشاراتی به دارالمعلّمات نيز شده است. از آن جمله در

محصلّين » خاطر نشان گرديده: « ارالمعلّمين و دارالمعلّمات: کمک خرج محّصلين اعزام به خارجمحصّلين د

دارالمعلّمين و دارالمعلّمات ابتدايی و عالی در صورتی که کتباً متعّهد و ملتزم شوند که پس از خاتمه تحصيالت 

ه مقررات اداري وزارت معيّن نموده، اند، در مدارس دولتی موظفاً به ترتيبی ککه در مدرسه بودهبقدر مدتی

دار تعليم و تدريس شوند، از پرداخت شهريه معاف خواهند بود و کسانی که مايل به معلّمی نبوده و تعّهد عهده

توانند در مدارس مزبوره پذيرفته شوند، مشروط بر اين که شهرية مقرره در مادة اول را مرتبًا کتبی ننمايند، می

 (.31/3/1306مورخ  82جلسه مصوبه «)بپردازند.

به عمل آمد. در گام  نخست، براي  1307اما به نظر می رسد که مهمترين اقدام در اين خصو ، در سال 

پروگرام دارالمعلّمات »تربيت معلمان آموزگار دختر، برنامه درسی دارالمعّلمات در اين شورا با عنوان: 

صويب رسيد. بر اساس اين برنامه، محصّالت دختر موظف بودند، ابتدايی)برابر با دوره اول متوسطه نسوان( به ت

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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ی بچه داري، تدبير منزل، طبخ، خياطی، خانه داري )رخت شوئی، اطو کشی، تنظيف، کارهاي اصول مقدمات

سوزنی، برش البسه زير(، را نيز در طی سه سال تحصيلی دارالمعلّمات آموزش ببينند. در اين پروگرام به تفصيل 

زير بود: صفات زنان  برنامه درسی هر يک از دروس مذکور آمده است. مثال  درس تدبير منزل شامل محورهاي

دار)هفت صفت ذکر شده است.(، محاسبه خانه داري)هشت تدبير مالی براي امور منزل بيان خوب و خانه

گرديده(، مسکن)ده ويژگی مسکن آمده(، اسباب خانه)سه مورد بيان شده( سوخت و روشنايی)پنج تدبير ذکر 

گونکی نگهداري، اجاق، تنظيف و ... بيان شده است.( شده( مطبخ)چهار نکته در باره آشپزخانه نظير لوازم آن، چ

 (30/5/1307مورخ  118)مصوبه جلسه 

مشابه همين مصوبه، شوراي عالی معارف مصوبه اي نيز براي دبيري نسوان تصويب کرد. مصوبه مذکور با عنوان: 

براي آموزش معلّمی  شامل برنامه هاي درسی دارالمعّلمات «دستورتحصيالت دوره دوم نسوان و دارالمعلّمات»

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 ... 

اعم از ادبی)شامل ادبيّات و تاريخ و جغرافی( يا علمی)شامل  اضافه شده بود. البته به اقتضاي رشته تحصيلی

مورخ  118جلسه  )مصوبهرشته رياضيات، علوم طبيعی و فيزيک و شيمی(، محتواي دروس نيز فرق داشت. 

30/5/1307) 

البته به تدريج در راستاي تحوالت جديدي که براي دارالمعلمين حاصل شد، و از آغاز دهه بعد به دانشسرا 

وزارت معارف براي جبران کمبود يل گرديد، دارالمعلْمات نيز به دانشسراي دختران تغيير نام داد. کما اينکه تبد

تأسيس دانشسراهاي مقدماتی گسترش تربيت معلم دختران و معلم و تأمين آموزگاران مدارس دخترانه، 

نيز دختران به دانشسراي  1314-1315بيش از پيش مورد توجّه قرار داد. حتّی از سال تحصيلی دخترانه را 

شرکت می کردند. از اين روي به نظر می رسد، « کالس مخصو »عالی راه يافتند و آنان در کالسی با عنوان 

اصوالً تحوالت و قوانين مراکز تربيت معلم دختران در سايه و ذيل مراکز آموزشی پسران قرار داشت. به طوري 

اصوالً دانش سراي مقدّماتی دختران مشمول »اي با تاکيد بر اينکه: که شوراي  عالی معارف نيز طی مصوبه 

می  1315و شهريور  1313اساسنامه و برنامه تحصيالت دانش سراي هاي مقّدماتی پسران مصّوب شهريور 

و با برنامه دانشسراي پسران  ]يافته[فقط براي مّوادي که ساعات تدريس آن تغيير »خاطر نشان نموده: « باشد.

رح ذيل اختالف حاصل کرده است: زبان خارجه، فيزيک و شيمی، حفظ الصّحه و تربيت بدنی... ضمنًا به ش

متذکّر باشند که به جاي کارهاي دستی و فالحتی، کارهاي دستی و خياطی تعليم خواهد شد و به جاي قرائت 

مورخ  338ه جلسه مصوب«) ساعت در سال دوّم خواهد بود. 6اي شخصی، تمرين آموزگاري از قرار هفته

7/7/1315) 

نامه تأسيس دانشسراهاي مقدماتی دختران در نتيجه قانون تربيت معلم و آئينبه اين ترتيب در گام چهارم، 

 آبان 12و اساسنامه اختصاصی دانشسراهاي دخترانه مصوب 1315شهريور  16دانشسراهاي دختران مصوب 

« اساسنامه و برنامة دانشسراهاي مقدّماتی دختران» ه اولبه وجود آمد. در ماد معارفشوراي عالی  1315ماه 

 1313دانشسراي مقدماتی دختران بر طبق اساسنامة دانشسراهاي مقدماتی مصوب شهريورماه  »آمده است: 

مصوبه  «)براي اکمال معلومات عمومی دختران و آماده ساختن آنان جهت فنّ آموزگاري تاسيس می شود.
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. لذا تأسيس دانشسراي اختصاصی دختران، فرزند بالفصل قانون تربيت معلم (.12/8/1315مورخ  339جلسه 

بود و طبق اين قانون، دولت مؤظف شد که دانشسراهاي دخترانه را نيز تأسيس نمايد. هدف از اين قانون در 

عمل آمده، هاي به بينیطبق پيشمورد زنان، تحصيل مرد و زن و ورود آنان به دانشسراي عالی و دانشگاه بود. 

يک دانشسراي عالی دخترانه در تهران و پنج  بايد ش1314در ماده اول قانون تأسيس دانشسرا، در سال 

-23، صص1312-1313دانش سراي عالی، سالنامه شد )دانشسراي مقدماتی دخترانه در واليات ساخته می

احوال براي ترغيب دختران با اين  (10-15، صص1316-1317و  1315-1316دانش سراي عالی، ، سالنامه 18

براي ورود به دانشسرا، مشکالتی وجود داشت، اين معضالت مخصوصا در اياالت و واليات بيشتر نمود داشت. 

در آغاز جلسه تصويب اساسنامه دانشسراي دختران، به بخشی  -علی اصغر حکمت -چنانکه وزير معارف وقت

اظهار داشتند که در  ]علی اصغر حکمت [آقاي وزير معارف ...»از اين مشکالت اشاره کرده، خاطر نشان نمود: 

پنج باب دانشسراي مقدّماتی دختران در شهر اصفهان، شيراز، تبريز، مشهد و رشت تاسيس  -1315-هذه السّنه

اي که آقايان تصويب فرموده اند، در دانشسراهاي مذکور تدريس خواهد شد. لکن چون قوّه اغلب  شده و برنامه

ن مدارس کم است و مخصوصاً در رياضيات و زبان خارجه ضعيف می باشند، براي جلوگيري از اين محّصالت اي

نقيصه دستور داده شده است که در برنامه دوره اوّل متوّسطه دختران تجديد نظر به عمل آورده، برنامه جديدي 

ن موّادي که در دانشسراها تدريس تهيّه و براي تصويب به شوري ارسال دارند، تا محصّالت بتوانند براي فرا گرفت

می شود، مهيّا شوند. از طرف ديگر اکثر محّصالت 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 

صيل هاي دانشسراهاي دختران در محّل اقامت خود به خدمت گماشته خواهند شد آنها قيد شود که فارغ التّح

و نيز اظهار داشتند نظر به اينکه امتيازات و حقوقی که براي آموزگاران پيش بينی گرديده، امروز ديگر کافی 

ن شده اند و براي جلب آنها نمی باشد، در هذه السّنه، عدّه قليلی داوطلب ورود به دانشسراي مقدّماتی پسرا

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 

سپس ماده واحده به اين شرح مطرح « م می شود.زمينه پيشنهادي است که به صورت ماده واحده ذيل تقدي

ماده واحده: فارغ التّحصيل هاي دانشسراهاي مقدّماتی بعد از سه سال خدمت » و مورد تصويب قرار گرفت: 

آموزگاري در صورت ابراز لياقت می توانند به کالس مقدّماتی دانشسراي عالی وارد شده، بعد از تحصيالت عاليه 

 (12/8/1315مورخ  339جلسه شوند.) صورت مذاکرات و مصوبه  به رتبه دبيري نائل

نقش  در همان سال،نامه اجرايی دانشسراي دختران آئيناتخاذ تدابيري از اين نوع به خصو  تصويب 

دروس پرورشی کما اينکه اختصا  کشور داشت.  دختران در دانشسرهاي وضعيت آموزشی بهبوداي در عمده

س عملی ومله روانشناسی و اخالق، دروس علمی بويژه در زمينه بهداشت و درازج تربيتی خا  دخترانو 

نيز در استقبال دختران از اين کالس  داريهمچون نقاشی و تربيت بدنی و کشاورزي و فنون تربيت فرزند و بچه

انشسراها تا قبل از تأسيس د. کرددر امور مختلف فردي و اجتماعی کمک می آنان افزايش آگاهی ها و در نتيجه

نظر معلمان زنِ آموزش ديده در دانشسرا، اين مواد درسی و روش آموزش براي آنان  و آموزش دختران زير

آموخت و با ارسال داري را به آنان میناشناخته بود. لذا دانشسرا از يک منظر درس زندگی و شيوه مديريت خانه

ديگر . کما اينکه هاي باال به دختران داشترتصورت اين مواد درسی به واليات مختلف، سعی در آموزش مها
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پيامد و نتيجه مهم تأسيس دانشسرا، افزايش تعداد زنان آموزگارِ آموزش ديده بود. تأسيس دانشسراي دخترانه، 

قانون  ،ديدند. از اين منظرروشی بود که به وسيله آن آموزگاران زن در مراکز مخصو  به خود آموزش می

در اين قانون گفته شد، تا .م شدن شرايط خاصی پيدا کرد فرهنگ ايران ايجاد نمود و معلّدانشسرا انقالبی در 

 .چند سال آينده بايد چندين دانشسراي دخترانه در کشور ساخته شود و دستور آن به وزارت معارف داده شد 

، شيراز، بيرجند، هاي اروميه، تبريز، رشت، گرگان، مشهد، کرماندر ادامه، در هر يک از شهرهاي شهرستان

. به اين ترتيب، بعد از دو دهه از اهواز، همدان، اصفهان و کرج نيز هر کدام يک يا دو دانشسرا ساخته شد

تاسيس نخستين مرکز براي تربيت معلّمان در تهران، اينک دهها دانشسرا در اقصی نقاط کشور به خصو  

ده گرفتند و جايگاه معلّمی به عنوان يک شغل مطلوب، شهرهاي بزرگ، ماموريت تعليم و تربيت معلّمان را به عه

 مورد توجّه جامعه قرار گرفت.

 گیری و یك پیشنهاد:نتیجه

نشان می دهد که محتواي  1317الی  1312بررسی داده هاي سه سالنامه دانشسراي عالی مربوط به سال هاي 

خ تربيت معلم در ايران تلقی شود. کما اينکه آنها می تواند به عنوان ماده خام و اسناد معتبر براي تدوين تاري

اين اطالعات در کنار ساير اسناد و مدارک از جمله قوانين و مصوبات مربوطه مجلس شوراي ملی و شوراي 

هاي شعبات دانشگاه فرهنگيان در کشور و عالی معارف و به خصو  اسناد باقيمانده از دانشسرا در بايگانی

به ويژه آرشيو ملی ايران)سازمان اسناد ملی( می تواند، قطعات پازل تاريخ تربيت  همچنين مراکز آرشيو اسنادي

معلم را تکميل کند. نکته ديگر اينکه، برخی فعاليت هاي آن دوره دانشسرا مندرج در سالنامه، می تواند به 

ري و ورزشی به عنوان الگوي مورد استفاده در اين زمان باشد. فعاليت بيش از ده انجمن علمی، فرهنگی، هن

خصو  برنامه هاي انجمن نطق و مناظره، انجمن وضع واژه هاي علمی، انجمن کارهاي ذوقی و ... از اين دسته 

می تواند به انبوه معلمان « هاي دانشسراي عالیجامعه ليسانسه»اند. کما اينکه تاسيس و فعاليت تشکّلی شبيه 

تشکّل صنفی، هويّت بخشيده و همچون حلقه واسّطه اي، فارغ التّحصيل هر مرکز تربيت معلم در قالب يک 

 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 

رهنگيان در اقصی نقاط کشور، در خواست اي از همه مراکز دانشگاه فکشور، پيشنهاد می گردد، طی بخشنامه

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 

ند. از آنجا که اين سالنامه ها در مراکز آرشيو اسنادي مختلف تهران پراکنده خويش و يا حداقلّ اسکن آنها نماي

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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، تهيه: انجمن 1313ران، مطبعه مجلس، تيرماه ، ته1312-1313سالنامه دانش سراي عالی، سال تحصيلی -1

صفحه تلخيص آن به زبان انگليسی، دومين  10صفحه متن فارسی و  72سالنامه دانشسراي عالی، شامل 

 سالنامه دانشسراي عالی.

، تهيه: 1314، تهران، مطبعه روشنايی، شهريور 1313-1314سالنامه دانش سراي عالی، سال تحصيلی -2

صفحه تلخيص آن به زبان آلمانی. سومين  15صفحه متن فارسی و  133دانشسراي عالی، شامل انجمن سالنامه 

 سالنامه دانشسراي عالی.

)در يک مجلد(، تهران، 1316-1317و  1315-1316سالنامه]دو سالنامه[ دانش سراي عالی، سال تحصيلی -3

 248صفحه فهرست مطالب،  5شامل  ، تهيه: انجمن سالنامه دانشسراي عالی،1317چاپخانه روشنايی، بهمن 

 صفحه تلخيص آن به زبان انگليسی. پنجمين سالنامه دانشسراي عالی. 18صفحه متن فارسی با 

آرشيو مرکز اسناد شوراي عالی آموزش و پرورش، صورت مذاکرات و مصوبات شوراي عالی معارف)از سال -4

 (1317الی  1301

، چاپخانه مجلس) فاقد ساير مشخصات 1319وم قانونگذاري، مجموعه مصوبات و قوانين موضوعه مجلس س-5

). 

(، تهران، ناشر: کتابخانه، موزه و ق 1312-1290چکيده و متن کامل سالنامه هاي ايران )قاسمی، فريد،  -6

 ، 1389مرکز اسناد مجلس شوراي اسالمی و موسسه مطالعات تاريخ معاصر، 

 1379پروين،تهران،سالنامه نگاري در ايران، قاسمی، فريد، -7

  ، رسانیو اطالع کتابداري المعارفدايرةمدخل سالنامه و کتاب سال در  ،فريد قاسمی ميترا و ،صميعی -8

افشار، تهران، کتابخانه ملی جمهوري اسالمی  ، سرويراستار ابراهيم(، زيرنظر فريبرز خسرويی ي )سجلد دوّم

 1385 ايران،

 

 با تاکيد بر ،انسانیريت منابعبررسی کارکردهاي مدي

 وپرورشکارکنان آموزش یبر نگهداشت و ارتقا یرگذارعوامل تاث

 احمد عابدینی*

 کارشناس ارشد

 وپرورشعالی آموزششوراي

19/1/98 

 :چکیده
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 عنوانبه، پذيرمسیییئوليت و ر، خالق، توانمند، فکوانگيزهبا انسیییانیِمنابع جايگاه واال و نقش محوري

سازمان رکن وترين مهم سرمايه  شمندترين   کيدمورد توجه و تأ وپرورش، هموارهآموزشويژه در ی؛ بهارز

و تحقق اثربخشی ، ارتقا، کارايی ترديد، مديريت اين عنصر بنيادين و تأثيرگذار که دراست. بی قرار گرفته

صلی  سی و بیوتربيتنظام تعليماهداف ا سا ستلزم تدابير ال، نقش ا سازوکارهاي ويژه و بديل دارد، م زم، 

هاي هدفمند براي نگاه تخصصی اي و تالشاي است. در اين ميان، تربيت حرفهيستهبا يراهکارها ياجرا

هاي خدمت و در نتيجه زمينه کارآمدي انسانی، به ويژه معلمان، سبب افزايش انگيزههاي منابعبه فعاليت

البته، اين امر حياتی و بسییيار مهم، جز از مسییير  و اثربخشییی بيشییتر آنان را فراهم خواهد آورد که صیید

سب، يعنی نظام تربيت سازوکارهاي منا ست و با  سعهدر سر نخواهد بود. معلم تو  هدفيافته، ممکن و مي

سی کارکردهاي مديريت منابع سانی، با تأکيد براين پژوهش برر شت و ارتقاي  گذار بريرعوامل تاث ان نگهدا

اي اسییت که براي اين توصییيفی و مبتنی بر مطالعه کتابخانهتحليلی روش  وپرورش، بهآموزشکارکنان 

شدمنظور حدود يک سی  ستی و مبانی نظري مربوط مطالعه و برر سناد باالد شی، ا هصد اثر علمی، پژوه

ست.  شت بهينه منابع سوالا ست که چه عواملی در نگهدا ضر اين ا صلی پژوهش حا سانی تاثيرگذار ا ان

 يت،انتخاب افراد واجد صییالحدهد که از ميان عوامل گوناگون، پژوهش نشییان میاين  یهایافته ؟اسییت

ساس انگ ستگ يزه،برا شاي ستعداد،  معلم، به سازي و ارتقاي نظام تربيتهاي الزم، با فعاليو توانمند هایا

 ،آن يارزشییمند بهباور مديران ترين مسییير براي مديريت بهينه آن و ترين و مطمئنعنوان بهترين، امن

مند شییدن نگهداشییت و ی، به ويژه نظامانسییانمنابع يريتمد در و اسییت يرگذارو تأث يتحائز اهم ياربسیی

تر و از همه مهم« سییازينظام»افزايش انگيزش آنان نيز تاثير مسییتقيم و مؤثري دارد. البته در اين ميان 

سی سا ست که قوانين و مقررات کارآمد و الزام متوليان برا سايی و انتخاب تر ا شنا اي اجراي دقيق آن، 

سازمان  ستقرار  سانی آنان، ا شأن ان شت کرامت و  سدا ست و منطقی افراد، پا ؤثر و کارآمد، اعتالي مدر

ها و هاي شخصيتی کارکنان، صالحيتسازمانی و روابط انسانی، ساختار سازمانی منسجم، ويژگیفرهنگ

هاي اسییاسییی اسییت که در ؤلفهمفرآيند امور، از جمله  هاي آنان و درنهايت، نظارت دقيق برشییايسییتگی

انسییانی مؤثرند. در نهايت، عالوه بر پيشیینهادهاي عملياتی و افزايش انگيزه و نگهداشییت صییحيح منابع

 مربوط به پژوهش حاضر نيز ارائه گرديد.  مدل مفهومیاجرايی، 

 

 وپرورش. ن، آموزشانسانی، نگهداشت و ارتقاي کارکنامديريت منابع: کلیدی هایهواژ
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 :مقدمه 

هر روز بيش از گذشییته  و ضییرورت غيرقابل انکاري اسییت که يژهتخصییص وانسییانی مديريت منابع 

 تواند درد. اين امر میشوها افزوده میآن در سازمان، جايگاه و تاثيرگذاري بر نقش اهميت آن مشخص و

در . ی نقش بسییزايی ايفا کندسییازمان يهافهددسییتيابی به کارکنان و  يت يا ايجاد نارضییايتیرضییاجلب 

تقريباً غيرممکن يا  یسییازمان يهابه هدف يدنامکان رسییانسییانی، منابعکارآمد  يريتبدون مد حقيقت

سيار  شکل ب ستم ست که رابطه يتواقع ينابيانگر  يقات موجودتحقين، بر ا . عالوها س ياا  ينب يقو يارب

س يفانجام وظا سانی آن، منابع يريتمد دو عملکرد واح سويکسازمان، از  يک یاجتماع هاييتولئو م ان

را در مسییيري قرار انسییانی منابع، تغييرات امورشییدن رقابتیتر، و از همه مهم وجود دارديگر، د سییوياز 

ياد  «رسییيدن به مزيت رقابتی عامل اسییاسییی درو  راهبرديسییالح برتر »عنوان بهآن از  که سییتاهداد

 . دشومی

ترديد موفقيت آنان درگروِ اِعمال بی ،ترين دارايی سیییازمان به حسیییاب آوريمکارکنان را مهم اگر

ست شت بهينه آنان ا صل بنيادين و مديريت کارآمد و اثربخش، به ويژه نگهدا ضوع يکی از چهار ا . اين مو

ست که مديريت منابع صلی ا ست. منابعمؤلفه ا ستوار ا سانی برآن ا سانی ان سازان ء جز تنها، نهماندر هر 

ترين موضوعی اساسی اولين و؛ شوندمیمحسوب  هر کشوري اصلی هايسرمايه آن که ازارزشمند  منابع

سان درمطرح می آن مديريت که در صر شود، اهميت ان ساير عنا ست و بين  سازمان ا . درحقيقت عوامل 

تمرکز بر جنبه  ،ک سیییازماندر ي و اهميت آن انسیییانیمنابع مديريتهاي کارکرد دليل اصیییلی توجه به

 . انسانی مديريت است

 تريناز مهم يکی کارآمد، و انسییانی ماهرمنابع سییوم، هزاره ( در1393به باور کشییاورز و همکاران )

صر براي  وريکاهش بهره يا افزايش در مهمی روند؛ زيرا نقششمار می به سازمانی اهداف به رسيدن عنا

فاقد  باشد، اما برخوردار امکانات و فناوري بهترين و بيشترين سرمايه از سازمان اگر دارند، يعنی سازمان

 سازمان برون و درون در تعامل ايجاد براي دانش الزم و مهارت چنينهم و انگيزه با و مولد نيروي انسانی

 رسيد.  نخواهد خود باشد، به هدف

اسییت که شییامل،  رکنانکا شییت بهينهانسییانی، نگهداهاي اسییاسییی مديريت منابعمؤلفهيکی از 

 شود وآنان می یو شغل یروان يتامن يجادو خدمات مناسب، ا يالتارائه تسهي، و معنو يماد هاييتحما

شییده و  یشییغليترضییايزه، کسییب تجربه، حفظ موقعيت و ش انگيافزای، منجر به رشیید و تعال يتدر نها

 (. 1394ی،عابدينرد )دا یآنان را در پ ترفزون بيشتر و تعلق خاطر يتفعال

 ارائه مانندتأمين نيازهاي اسییاسییی زندگی در حال حاضییر و دوره بازنشییسییتگی يا از کار افتادگی، 

ستگی ش سنلی  ،خدمات بيمه بازن شابه ديگر،خدمات پر صورت  و موارد م سب در اتخاذ روشدر  هاي منا

. شییوديت شییغلی آنها میرضییا ، اميد به آينده و در نهايتمنيت شییغلیابه انسییانی، منجر بکارگيري منابع
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هاي مهم و عوامل انسانی از سرفصلهاي شخصيتی، در مديريت منابعهاي فردي و ويژگیتوجه به تفاوت

مجرب برتأثيرگذاري آن واقفند و  مديران برجسته و انسانی است؛ امري کهاصلی در نگهداشت مؤثر منابع

صی زندگیاي تهدر هواي ويژيک از کارکنان  هرکه دانند میخوب  سازمانی خا . کنندمی نفس و در جو 

ممکن است براي باشد،  افزابخش و روحجانتواند سازمان میآنچه براي يکی از کارکنان به عبارت ديگر، 

 . تلقی شود غيرقابل تحمل و حتی کشندهديگري 

سازمان، ثبات مديريت، برنامه  ستگنقش رهبري و مديريت  شاي سازي، توجه به  ها و یهاي توانمند

سانی افراد از نکات مهم مديريت منابعمهم سازمان وکرامت ان شت و تر از آن، به هويت  سانی در نگهدا ان

 است. هترين آن اشاره شدافزايش انگيزه آنان است که در اين مقاله به برخی از مهم

سانی، بهمنابع صلی وليمويژه معلمان و نيروهاي پيرامون آنان )پيرامعلم(، در فرآيند تعان تربيت رکن ا

هاي ها و صییالحيتبرخوردار از توانمنديمعلمانی شییوند، لذا بدون وجود و عامل بنيادين محسییوب می

ستيابی حرفه در معلمانی غيرممکن خواهد بود. براي آنکه چنين  وپرورشهداف نظام آموزشابهاي، د

از همه  بکارگيري و، توانمندسازي، ربیتت، جذبقرار گيرند، فرآيند  تربیت کشوروتعلیماختيار نظام 

مند و مبتنی بر اهداف معين و وپرورش بايد نظامآموزشانسانی تر، نگهداشت منابعتر و اساسیمهم

 از پيش تعريف شده باشد. 

انسییانی از موضییوعات کليدي اي شییدن مديريت منابعحرفه امروزه (1385) علوي و مقدمبه اعتقاد 

از کشییورهاي جهان اسییت. از جمله راهبردهايی که براي  سییيارياي اين حوزه در بمجامع علمی و حرفه

ستگی شاي ستانداردهاي  سعه ا ست، تو سانی هاي مديران منابعتقويت اين امر مورد مطالعه قرار گرفته ا ان

ستگی می شاي ستاندارد  ست. ا ستگیا شاي سازمانی و تواند در قالب چهار گروه  هاي فردي، فنی، راهبردي 

سب و کارد شود ،انش ک سعه داده  سعاد)تو سانی را دارايمنابع ( مديريت1386. در کنار اين ديدگاه،   ان

 داند. می «نگهداشت»و « توانمندسازي»، «استخدام و جذب»اصلی  وظيفه سه

ستوری ست معتقد (1993)ا سانی بايد ميانمنابع مديريت مفهوم شناخت براي ا  هايجنبه ان

سبات، و وجوه کمی بر عقاليی ايشيوه سخت به هايشد. جنبه قائل تفاوت آن نرم و سخت  محا

 ارزش ايجاد جهت در بايد آن براسییاس وکار کهبرکسییب مبتنی فلسییفه با هاجنبه دارد. اين تأکيد

انسییانی  روابط فلسییفه مفاهيم بر نرم هايمقابل، جنبه دارد. در کرد، سیینخيت گذاريسییرمايه افزوده

سازمان  تأکيد دوجانبه تفاهم و انگيزش، رهبري، اعتماد ارتباطات، بر مبتنی ست  شک دارد. موفقيت و 

( که 1390انسیییانی آن سیییازمان بسیییتگی دارد )منوريان و تهامی، به چگونگی جذب و نگهداري منابع

 توان در موارد زير خالصه کرد:پيامدهاي آن را می

 سانی و حهاي مديريت منابعتاکيد بر يکپارچگی فعاليت ها که اين فعاليتصول اطمينان از اينان

 شوند؛ وري، ايجاد ارزش افزوده و در نتيجه بهبود عملکرد سازمانی میموجب بهره
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 وجود آورنده منزله شیییريکی راهبردي در فرآيند تغيير سیییازمانی، بهانسیییانی، بهتوجه به منابع

 کار عمل؛ سازمانی و نيز به کار برنده ابتگر تعهدسازمانی و تسهيلفرهنگ

 انسانی به متخصصان آن، از طريق تمرکززدايی و تفويض اختيار؛ واگذاري مديريت منابع 

 سازمان، به منزله مهم شارکت مؤثر کارکنان در امور  صر به فردترين جلب م ترين و منح

 سرمايه آن؛ 

 گر لريزي و تحول سازمانی و نگاه به مديريت، به عنوان تسهيمداخله در کل فرآيند برنامه

 و پديدآورنده سازمان يادگيرنده.

ساس آن، با ردههايی که میاز ديدگاه یکی سانی، مدلی نيز براي بندي کارکردهاي منابعتوان بر ا ان

هاي اسیییت. مطابق اين نظريه، هر يک از گزينه« نو و همکاران»ارتقاي آن مطرح کرد، نظريه مربوط به 

شغل، کار شامل تحليل و طراحی  شگانه که  سازي، مديريت عملکرد، ش منديابی و انتخاب، آموزش و به

شییود، يک حوزه کارکردي خا  از ها و مزايا و در نهايت روابط کارکنان میها، مشییوقسییاختار پرداخت

شان میمديريت منابع ست که ن سانی ا سازمانان سانی را اي از کارکردهاي منابعها مجموعهدهد چگونه  ان

  (.0200نو و همکاران، دهند )وري توسعه میلکرد و بهرهمنظور بيشينه سازي عمبه

در شيوه  ، موجب بروز آشفتگی و سردرگمینگهداشت بهینه معلمانبراي  الگوی مناسبخالء 

سانی تربیت و تأمین منابع اسییت که کاهش چشییمگير کارآمدي و هتربيت شییدودر دسییتگاه تعليمان

اين خالء طی  رود کهيند و عواقب ناگوار آن است و بيم آن میاثربخشی فعاليت آنان از پيامدهاي ناخوشا

سانی کیفیت معلمان و منابعهاي آتی، موجب افت شییديد و ناگهانی سییال وپرورش شییده و آموزشان

اندازي روشن و با طراحی سازوکارهاي اصولی مشکالت آن را تشديد کند؛ بنابراين ضروري است با چشم

 داخته شود. و فراگير به اين موضوع پر

در چهار  یکل در حالت را توان آنهاشود که میابعاد متعددي را شامل می، انسانینظام مديريت منابع

«  نظارت و ارزشییيابی»و « تربيت و توانمندسییازي»، «نگهداشییت و ارتقا»، «جذب و تأمين» لفه اصییلیمؤ

صلی به خالصه کرد. البته با توجه  سانظام مديريت منابعاجزاي ا در چارچوب مديريت  نيزوري نی، بهرهان

سانی منابعبهينه  سهيالت، ها و پرداختاز قبيل  کند و اموريمعنا و مفهوم پيدا میان سعه آموزش وت ، تو

 توان به صورت مستقل بررسی کرد. را نيز می و بازخورد عملکرد سازمانی، ارزيابیفرهنگ

شتدر ميان مؤلفه صلی، عوامل مؤثر بر نگهدا سانیمنابع هاي ا ست.  ان سه گروه قابل تقسيم ا نيز به 

خدمات  و بهداشت و سالمت ی،هاي ورزشايمنی در محيط کار، برنامه ، شامل مسائلی از قبيلاول دسته

شابه شتر م ست که بي سته دومسروکار دارد؛  کارکنان انیجسمقواي و تقويت  سالمت با حفظ ديگر ا ، د

توجه دارد و دسیییته سیییوم، محيط کار در  آنان عالقمنديوحيه روبيشیییتر به عوامل انگيزشیییی، تقويت 

 گيرد. هاي شخصيتی آنان را در بر میها، تجربيات و ويژگیها، توانمنديصالحيت
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ست که ضر اين ا سی پژوهش حا سا ستخدام کار و توان پس از جذبچگونه می سؤال ا واجد  کنانا

اهداف شان، براي تحقق هايها و مهارتتوانمندي ،از خدماتصالحيت، ماندگاري آنان را افزايش داده و 

اين به انگيزه خالصییی يافت. امروزه پاسییخ مند شیید و از افراد فاقد صییالحيت و بیبهره ، بيشییترسییازمان

وپرورش را به آموزشنظران، مسئوالن و کارشناسان نظام توجه بسياري از صاحب پرسش بسيار اساسی،

هاي اي مانند تنوع سییبککنندهژه مسییائل تاثيرگذار و موضییوعات تعييناسییت؛ به ويخود معطوف کرده

صادي، تغيير نگرش شتی و اقت سائل معي شدن، م شی و در نهايت، زندگی، جهانی  ها، عامل تغييرات انگيز

شی از حوزه تعليم ضوعی چالش بروخروج احتمالی کارکنان آموز سئله به نوبه خود، مو انگيز تربيت. اين م

توجهی نياز دارد. تربيت اسییت که به تالش مضییاعف و تفکر مديريتی قابلوري در نظام تعليمو زنگ خط

سجم و عمفقدان الگوهاي نظام سانیمتهاي خدکاهش انگيزه و یلمند، من هاي مختلف اداري در حوزه ر

شیو کند می هاي الزمو فاقد انگيزهکارآمد چنداناز جذب نيروهاي نه ها را ناگزيرسازمانبه تدريج ، آموز

و ناکارآمدي سییازمان  رسییانینظام خدمت هاي اصییلیاختالل جدي در اليهسییرانجام آن،  ترديد،بی که

 . خواهد بود

شگاه فرهنگيان می سيس دان ست و انتظار میهر چند تأ ها ها و دغدغهرفت بخشی از اين نگرانیتوان

نگرانه، نبود سییازمان کارآمد، داف مشییخص و آيندهمند و اهريزي نظامرا، برطرف کند، ولی فقدان برنامه

ضاي هيئت علمی و فقدان معيارهاي علمی و  ضعيت اع شی، بالتکليفی در و شديد محتواي آموز ضعف 

قابل دفاع براي گزينش آنان و سییايرکارکنان، براي تربيت معلمان واجد صییالحيت، افق چندان روشیین و 

شی را فراروي ديدگان ما قرار نمی شت داميدبخ سرنو شگاه به  شدن اين دان هد و هر روز نگرانی از دچار 

 کند. معلم سابق را تشديد میوپرورش، مانند دانشگاه تربيتآموزشبههاي وابسته دانشگاه



 

601 
 

  مبانی نظری پژوهش

ميالدي مورد توجه صاحبنظران  70از دهه اصطالح نسبتاً جديدي است که  415انسانیمديريت منابع

شته قرار شد اين ر ست. در حقيقت اين مفهوم هگرفته و متداول  شتاد  لين بار دروبراي اا سط دهه ه اوا

 اندرکاران را شییيفته و مجذوب خود سییاختبسییياري از دانشییگاهيان و دسییت شیید و مصییطلحميالدي 

 امنجها و اقدامات موردنياز براي اسياستها، را مجموعه برنامهانسانی منابع مديريت(. 1381)آرمسترانگ، 

ويژه کارمنديابی، به، کارکنان هايهايی از فعاليتجنبه هکه ب اندتعريف کردهيف مديريت ابخشیییی از وظ

ها و اقدامات اي از فعاليتيا مجموعهو نظاير آن توجه دارد  کردارزيابی عملارتقا، تربيت و توانمندسییازي، 

شغل و ارتقاي آنان که با ه ضيان  ست براي جذب متقا سازمان ا سازمان يک  دف کمک به تحقق اهداف 

 وانسانی  کارگيري بهينه سرمايههبه دنبال ب ابتدا در هر سازماناين کار . (1393، عابدينی)گيرد انجام می

ستيابی به هدف ست)د سازمانی ا صلیهدف ، به عبارت ديگر (1380جزنی، هاي  سانی مديريت منابع ا ان

ضمين اين ست  ت سازمان بتواند به کمامر ا شود)که  سترانگ، ک کارکنانش موفق  و با بهبود  (1381آرم

وري، مؤثرترين راه کمک به توليد و بهره افزايشبه اهداف سیییازمانی خود برسییید. کمک به عملکرد آنان 

هايی براي بکارگيري شايسته منابع سازمان، ها و نظامبا طراحی برنامهانسانی سازمان است. مديريت منابع

 (. 1386سعادت، کند )قا و کارائی سازمان ايفا میدر ب نقش مهمی

 وبودها سییازد. احسییاس کمناپذير میوري را اجتناب، توجه به بهرهي سییازمانهامحدوديتاصییوالً 

 هاي اقتصییادي توأمها و جنگزمندانه بر منابع و تشییديد تنازعات، رقابتآهمواره با تسییلط  ها،نارسییايی

از منابع  يرحداکثاستفاده لذا  ؛آيدتر از پيش بدست میتر و گرانروز مشکلهر موردنياز . منابع استهبود

وري هرهب. اي موجود باشدهتواند بهترين پاسخ به محدوديتمی ،انسانیخصوصاً منابع، عوامل اقتصادي و

شرط الزم براي ست؛ بلکه ارتقاي آن،  سنجش عملکردها مطرح ا سعه نه تنها به عنوان معياري براي   تو

، واحد بين عملکرد اقتصیادي مؤسیسیات ،دهدها نشیان میپژوهش. اجتماعی کشیورهاسیتو  اقتصیادي

سانی آن ارتباط پايدار و تنگاتنگی وجود دارد. اهميت فزامديريت امور کارکنان و منابع هاي ينده فعاليتان

سير مديريت امور کارکنان و منابع ستردگی نقش و تأثير آن در م سانی، موجب گ سازمان ان صلی  ه دشا

 (. 1375دوالن، شيمون ال. است )

سترانگ) ساب می( کارکنان را مهم1380آرم سازمان به ح آورد و موفقيت آن را درگروِ ترين دارايی 

ست که (. 1387ابيلی، داند)اِعمال مديريتی اثربخش بر آنان می سی ا سا صل ا ضوع يکی از چهار ا اين مو

 آن و ازدر هر سییازمانی جزو منابع ارزشییمند انسییانی ار اسییت. منابعانسییانی برآن اسییتومديريت منابع

مديريت  ترين موضییوعی که دراسییاسییی اولين و». شییوندمیمحسییوب  هر کشییوري اصییلی هايسییرمايه

ميرکمالی، )«عوامل سییازمان اسییت و بين سییاير عناصییر شییود، اهميت انسییان درانسییانی مطرح میمنابع

                                                            
1- Human Resource Management (HRM)  
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ستامنابع مديريت کارکرد»(. 1383 سانی مديريت متمرکز ا سازمان بر جنبه ان سانی در يک  ، کليمن)ن

 انسان يکی از ارکان اساسی توسعه و ايفاگر نقش مهم و پراهميتی است. ( و 1997

انسانی و افزايش توانمندي ها در گروِ تأمين و بکارگماري صحيح منابعامروزه رشد و توسعه سازمان 

ست که در اين ميان، نگاهی نو به منابع تأمين و روشآنان براي ايفاي بهينه وظايف محول هاي مطلوب ه ا

عيار را در قدرت مغزي، آموزش، هاي مديريت تمامتيلور ويژگیضییرورتی انکار ناپذير اسییت. ، نگهداشییت

ضاوت، عقل ستکاري، ق صی، مهارت يدي، تدبير، انرژي، عزم و جرأت، در ص ستی دانش تخ سليم و تندر

سمی صادره بايد بر مبناي دانش تخصصی داند و معتقد ا ستورات  ست، د ت زمانی که دانش، محور کار ا

وجود نخواهد آمد، چرا که هر کارمند در حوزه باشیید، نه پسییت سییازمانی. در چنين شییرايطی، تضییاد به

ضمن آن شغلی خود تنها يک رئيس دارد،  صی  ص همکاري حاکم بر که هماهنگی در اهداف و روحيه تخ

شد)مقيمی، مديريت علمی،  ضاد خواهد  سبت ( 1395مانع از بروز ت سازمانی را ن ست ديدگاه  البته الزم ا

شامل خط ست  شیبه منابع مورد نظر تغيير داد که اين نقطه نظرها ممکن ا ترين منبع و ها يا مطلوبم

سانی باشد. روش براي بکارگيري و نگهداشت منابع سازماناينکه آيا انتظار بهرهان ون توجه به بد ،وري در 

براي کالم، بدون داشتن نظامی و رفع نيازهاي اساسی آنان و در يک انسانیشرايط و وضعيت موجود منابع

پذير خواهد بود، پرسش اساسی ديگري است که پاسخ انسانی، قابل تصور و امکاننگهداشت مطلوب منابع

 به آن افق روشنی را فراروي ما ترسيم خواهد کرد. 

 

 



 

603 
 

 اهمیت کارکنان آموزشی در اسناد و قوانینو  جایگاه

انسانی، ترين اسناد و قوانين مربوط و بررسی نقش، جايگاه و اهميت منابعمرور اجمالی برخی از مهم

ويژه تربيت معلم، از اين جهت مهم و اسییاسییی اسییت که درک شییود آيا مشییکالت و مسییائل مربوط به به

، از قبيل گاه نازل آن در اسییناد و مصییوبات اسییت يا داليل ديگريدليل نبود قانون يا جايانسییانی، بهمنابع

، با ربط دارد تا بدين ترتيبهاي ذيها و سییازمانتدبيري مديران و ضییعف کارکردي نظامتوجهی يا بیبی

سيب شناخت دقيقبررسی عالمانه آ شود. در بررسیها و  هاي اوليه موارد تر دردها، به درمان آن مبادرت 

 خورد:سناد بيش از موضوعات ديگر به چشم میزير در ا

ها، اسیییتخدام و ارتقاي شیییاخص، ها و راهبردهاي جذب، تأمين، بکارگيريمشییییبررسیییی خط  .1

ستانداردها و صالحيت وري هاي بهرهانسانی و اصول حاکم بر آنها و همچنين، بررسی شاخصهاي منابعا

 وپرورش؛انسانی درآموزشمنابع

انقالب اسییالمی و واليت فقيه،  بههاي اعتقادي و اخالقی، تعهد اس صییالحيتانتخاب معلم براسیی  .2

 آمادگی جسمی و روانی، توانايی علمی و عالقه الزم براي پذيرش اين وظيفه؛ 

ستمر کارکنان، بهوتعليم تأکيد و توجه بر  .3 سهيالت الزم براي تربيت م ويژه معلمان و فراهم کردن ت

 آنان؛

آموزشی و نوع درسی که تدريس نظر از پايه و دورهيين مدارج شغلی آنان، صرفارتقاي معلمان و تع .4

صيالت، ابتکارمی سطح تح ساس تقوا،  صرفاً برا شارکت و ، کنند،  شش، م سابقه کار، کو لياقت و کارآيی، 

 پذيري آنان؛ مسئوليت

ه آنان، متناسب اعتالي شخصيت معنوي و منزلت اجتماعی معلمان و تأمين رفابه توجه و اهتمام   .5

 (؛ 1369وپرورش، کليات نظام آموزش)با شئون آنها 

)قانون اهداف و وظایف، ماده ابتدايیه گزينش و تربيت بهترين و کارآمدترين معلمان براي دور  .6

 (؛ 8

سعه  .7 شی مراکز تربيتکيفی منابع تو ضاها و امکانات آموز سانی و همچنين، ف معلم و تمهيد ادامه ان

 ؛ (1394)عابدینی، انسانی قای سطح علمی منابعارتتحصيل و 

اسییت، تأمين و تربيت بخشییی از همعلم نيز تأکيد شییدگونه که در اسییاسیینامه مراکز تربيتهمان .8

 شود؛ محسوب میمعلم مراکز تربیت افوپرورش، جزء اهدمورد نياز آموزشانسانی منابع

مدت و پودمانی، بررسی و شناسايی مستمر  کوتاههاي آموزشیو دوره های کاردانیدورهبرگزاري  .9

وپرورش، توسعه انسانی وزارت آموزشاي منابعي حرفههامرتبط با مهارتنیازهای آموزشی و پژوهشی 

 وپرورش نقش اساسی ايفا کند.آموزشانسانی فناوری اطالعات و ارتباطات منابع

سمیوتحول راهبردي تعليم سند .10 سيار مهمی عمومی نيز از جمله تربيت ر سناد تحولی ب که  ستاا

تربيت وبر نقش نظام تعليماين سند است. ه عالی انقالب فرهنگی رسيدهاي اخير به تأييد شورايدر سال

، جهت انسییانی و سییرمايه فرهنگی و معنويعنوان عامل اثرگذار اجتماعی و مولد منابععمومی، بهرسییمی
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و کند تأکيد میالي فرهنگ عمومی مبتنی بر نظام معيار اسییالمیجانبه و پايدار و اعترشیید و تعالی همه

ضائل  ستگیتربيت مربيان داراي ف شاي ساس نظام اي هاي حرفهاخالقی و  با هويت يکپارچه توحيدي، برا

 داند. هاي اين سازمان میمعيار اسالمی را از مأموريت

سفه تعليم .11 صو  زيرنظام ها، بهساير زيرنظام تربيت و مطالعاتوبا مروري بر مباحث مربوط به فل خ

سی، پژوهش و مديريت، میمنابع سانی، برنامه در رود، هايی که از معلمان انتظار میترين نقشتوان مهمان

کننده و هدايت  -3يار و همراه؛  -2تربيت؛ وکننده فرآيند تعليمتسیییهيل -1در موارد زير خالصیییه کرد:

تربيت وهاي نظام تعليممين و بصير و مؤثرترين عنصر در تحقق مأموريتاي ااسوه -4آموزان؛ الگوي دانش

 (. 7)سند تحول بنیادین، بندعمومیرسمی

سانیمنابع .12 سالمی اخالق  بههاي نظام، متخلق ارزش بهافرادي معتقد  ،وپرورشآموزش ان ضائلا  و ف

طلوب تربيتی براي مايجاد محيط  تاز درپيش، واالي انسانی انسانی، داراي منزلت اجتماعی وکرامت الهی و

گيري بهره توانمند در وخصصی ت اي وهاي حرفهرآمد در صالحيتو الگويی شايسته در جامعه، س متربيان

شی دراز فناوري سانی طرح جامع منابعخواهند بود ) ها و وظايف خويشانجام مأموريت هاي نوين آموز ان

 (1393وپرورش، در آموزش

ست که منابعبه نگاهی گذرا  شان دهنده آن ا سناد از جهات گوناگون حائز اهميت و ن سانی اين ا ان

اي در قوانين موجود گذاري، جايگاه رفيع و بس شییايسییتهوپرورش، در بعد نظري و از منظر قانونآموزش

ر، نه تنها دليل تأثيرگذاري معلمان بر ذهن و رفتار خيل عظيمی از کودکان و نوجوانان کشیییودارد؛ لذا به

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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 انسانیعوامل مؤثر بر نگهداشت و ارتقای کارکنان منابع

سانمنابع سته از آن جزء و اريختهاي در اهيسرما ترينو با ارزش ترينمهم ی، يکی ازان ي هايیدارا د

صيلی نمیدر اختيار سازمان  کارآمدتوان براي آن متصور شد. مديريت هاست که هيج بديل و جايگزين ا

 هاسازمان عالیيرانمد يفوظا ترينیاز اصل یکو توانمندسازي آنان، يتأمين از پس  اين عنصر ارزشمند،

تداب و نان در جهت هزيانگ و افزايش جاديا اي براييژهو يرمسیییتلزم  باال  آ ئه خدمات مطلوب و   بردنارا

 ازدر کنار تالش براي تحقق اهداف سیییازمان، بتواند بخشیییی  فرد ؛ به نحوي که هرسیییتآنها رکاتيفيک

امر بسییيار مهمی  نيز تأمين و آمال و آرزوهايش را برآورده کند؛ خود را یاجتماع و ی، روانيماد يازهاين

 تيريمدنبود اهداف روشن يا سوء سوداگري، ،ياقتصاد مشکالتاگون، به ويژه که معموالً بنا به داليل گون

 یتينارضا احساسروز ، موضوع مغفول مانده و موجب شدن است و روزبهحيصح يريزبرنامه ناتوانی در و

  . شودتشديد و تمديد  ی در بين کارکنانشغل

را بر  کارکنان یسرپرست يا يريتمدکه  یکسان يبرا شغلیيتیرضاناو شناخت علل و عوامل  یبررس

خود  يريتیمد يفدر انجام وظا يدبا ی،آنان قبل از هر اقدام يرااست؛ ز ي و حياتیضرور ياردارند، بسعهده

خود  مديريتافراد تحت  يت حداکثريآنها، رضا ينآگاه باشند تا بتوانند با تأم هايازمنديعوامل و ن يناز ا

 را فراهم آورند.

از مشییکالت،  یبرخ بر اسییاس آن وپرورش انجام وآموزش يرامونکه پ ايناسییانهشییيبآسیی یبررسیی

 يهاقوتوبزرگ و ضییعف يهاخالء یخوبده اسییت، بهشییمزمن آن فهرسییت  هاييیکمبودها و نارسییا

متمادي،  يهاها و سالدوره شدنيکه همچنان پس از سپر یکند؛ مسائلآن را آشکار می يگذارسياست

ايستايی،  ي،ساالرديوانمسائلی از قبيل . شوداحساس میکشورمان  یبرسر نظام آموزش آن يه سنگينسا

نظران و انديشمندان، صاحب رنگکم حضور ،و اهداف بانیابهام در اصول، م يري،ناپذيري، انتقادناپذتحول

نگاه  يی،گراو مدرک يمحورجايگاه و منزلت نازل معلم، حافظه و معلم، سیییطح نازل تربيتپردازانيهنظر

و تعامل سییازنده ميان  ینبود هماهنگ ی،انسییانمنابع نامتوازن توسییعه ،وپرورشآموزشجايگاه  بهيرعلمیغ

در  زدگیسياست غيره، سيما، دانشگاه، حوزه وونهاد خانواده، صدا ، مثلديگر يوپرورش و نهادهاآموزش

ضا، امکانات و تجه و نشد یجهان ،سنت و مدرنيته يهاچالش ی،سطوح مختلف مديريت  يزاتکمبود ف

ترديد بی ( که1384 ی،)جهاددانشییگاه هاسییتيبها و آسییچالش ينا ينتر، از جمله مهمتربيتیآموزشییی

انسییانی و ناتوانی در جلب ويژه چگونگی تربيت و نگهداشییت منابعبسییياري از آنها به سییوء مديريت، به

 يی،وپرورش نتواند از پوياآموزشاسیییت تا هشیییدسیییبب  گردد. اين امررضیییايت حداکثري آنان بر می

شد و  ينیآفرو تحول یخواهتحول سا ،خود راخدمات الزم برخوردار با سب با  و  یتحوالت اجتماع يرمتنا

 ارائه کند. و مخاطبان اصلی خود به جامعه ی،فرهنگ

خدمات بهينه به  محصوالت و ارائه تيفيک ارتقاي را تالش براي سازمان هراگر يکی از اهداف اصلی 

مسییتثنی نخواهد بود؛ تالش  قاعده نيااز  هم پرورشوآموزش ترديدکه بی مخاطبان و مشییتريان بدانيم،
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هد گرفت. اين کار شیییغلیرضیییايت شيافزابراي   باعث، در اولويت و صیییدر امور سیییازمان قرار خوا

و  بهتر ارائه خدمات براي شییتريب ها و تالشو در نتيجه افزايش فعاليت رکنانکابيشییتر شییدنختهيبرانگ

سازمان ريزي دقيق و توجه حداقلی به منافع هر دو طرف د. همه اين موارد با برنامهشومی تحقق اهداف 

بينی و انجام است. با توجه ، قابل پيش«انسانیطراحی نظام نگهداشت بهينه منابع»سازمان و کارکنان، با 

 اجتماعی ترين و ارزشمندترين سرمايهباالعنوان به ها،انسان بيتتر، پرورشوآموزش که محصوالتبه اين

 کند. تر میها، بيشتر و سنگينهاي سازمانی آن را، در مقايسه با ساير سازمان، وظايف و مأموريتاست

يدبی ند هدف نيچن به دنيرسییی يبرا پرورشوآموزش ترد يازم جه اول ن مان بزرگی، در در ی معل

 حداکثر از ندبتوا او اينکه يبرا. اسییت يانرژ اميد و از سییرشییار و زهيباانگتوانمند،  ،ماهرواجدصییالحيت، 

 سییاختن برآورده ترين اقدام،اسییاسیییکند،  اسییتفاده درسکالس و مدرسییه در خود ظرفيت و توانمندي

، بتواند االتربمندي تيرضا توان و حداکثرا ب، بدون دغدغه و تا ستا نيازهاي اوليه و حداقلی وي در زندگی

 هاي خود را به خوبی و با موفقيت انجام دهد.وظايف و مأموريت

 گهداشییتن بر گذارتأثير واملع»عنوان ی فراوانی، بهسییازمانو برون  درونهاي هرچند عوامل و زمينه

سانیبهينه منابع سازسازمانی،  روابط بهبودوجود دارد، ولی « ان شتو  کارمحيط يبه ، وب آنمطل نگهدا

شتر و به نوعی تبييناثرگذارسهم و داراي  سانی بعکننده مراحل و کارکردهاي مديريت بهينه مناي بي ان

نها، به ترين و تأثيرگذارترين آوپرورش اسیییت، ولی در اين پژوهش ما ناگزيريم به برخی از مهمآموزش

 اي گذرا داشته باشيم:شرح زير، اشاره

 یکارگمارهب و تأثیر معیارها، چگونگی انتخاب .1

ورود  اياستخدام هاي داوطلبان و توانمندي هايتصالح یبررسمند نظام يندفرآ ياعمل را « گزينش»

اي از مجموعهرا  «يکارگمارهب»و  مشییخص يارهايها و معآنان بر اسییاس مالک يدنزرگبه سییازمان و ب

اي حرفه اخالقی و افراد شايسته، توانمند و واجد شرايط علمی،« گزينش»پس از سازمان  يک يهايتفعال

ستخدام در مناسبتعريف کرده سازمان در اند که پس از ا سازمانی، براي کمک به  ستيابی دترين جايگاه 

 ( 1393عابدينی، شود. )به اهداف آن، انجام می

شتن البته،   سانی منابعبراي بکارگيري عينی و دقيق، و معيارهاي  هامالکها، شاخصدا مورد نياز ان

سازمان ضرورت جزء، هادر  ست الزامات و  صلی جذب و شرط ، آناعمال  کهها اد قلمدآنان بکارگيري ا

 . شوندهيچ شرايطی استخدام  تحتنبايد  ها،صالحيتفاقد اين  افرادو شود می

ها اين فرآيند از طريق واحدهاي گزينش سیییازمانتاکنون،  انقالب اسیییالمی آغاز از ،در کشیییور ما 

و  تربيتیهاي آموزشی، به ويژه در سازمانليکن عملکرد واحدهاي گزينش ؛دوشرا میطراحی و اجیییییییی

ارزيابی و  به ، نياز416يا نه استهدنبال شد آنآيا اين هدف در عملکرد واحدهاي  اين پرسش کهبه پاسخ 
                                                            

 پس از انقالب اسالمیهای دولتی آسیب شناسی عملکرد تربیتی واحدهای گزینش بدواستخدام سازمان - 416
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انسانی دارد و بعبر نگهداشت بهينه مناترديد از عوامل ديگري که تأثير مستقيمی . بیارددعلمی بازنگري 

ست سيا ستخدام و بهبدون توجه به  کارگيري بهينه آن و در يک کالم، بدون ها، اهداف و فرآيند جذب، ا

شت منابعهاي مديريت منابعتوجه متوازن به همه مؤلفه صوالً نگهدا سانی، ا سرانجام مطلوب ان سانی به  ان

 نخواهد رسيد. 

بکارگماري کارکنان، با هدف قرار دادن کارکنان شايسته  يکی از سازوکارهاي تيلور، انتخاب دقيق و

در جاهاي مناسب بود. به اعتقاد وي در گذشته انسان مقدم بود، ولی در آينده سيستم بايد تقدم داشته 

( بر اين اسییاس براي بهبود عملکرد کارکنان، بايد افراد بر اسییاس معيارهاي علمی 1395باشیید. )مقيمی، 

کند کارکنان بر مبناي آموزش آنان در محيط کار فراهم شیییود. او پيشییینهاد می انتخاب شیییوند و زمينه

هاي کاري، اسییتعداد، ويژگیها و قواعد علمی به کارگمارده شییوند که شییامل تحصییيالت، تجربهويژگی

 فيزيکی و غيره است. 

ايف بسيار هاي رشد يافته يا در حال رشد، از وظجستجوي افراد کارآمد و واجد صالحيت در سازمان

سازمان ست.  سی مديران ا سا سترانند تا ها براي يافتن چنين افرادي بايد تور بزرگبا اهميت و ا تري بگ

اند؛ هاي انجام دادمندان، جسییتجوي کامل و عادالنه و عاقالنهاطمينان حاصییل کنند که براي يافتن عالقه

توانند کارکنان موردنظر خود ها میسازمان زيرا هرچه شمار داوطلبان بيشتر و منابع تأمين متعدد باشد،

و توجه دقيق  ريزي راهبرديبرنامیییه مندنيیاز، دستيییابی به چنين امر مهمتر برگزينند. را بهتر و دقيق

ست. درعميق به تغييرات داخلی و محيطی  ستگ ا سيا براي ، بايد يعنی دولت؛ ار جامعهذاين ميان بخش 

ساالري، آن را ط سته  شاي ستهتحقق  شاي سازمانی فرآيندهاي فرعی  سطح جامعه و  ها و در خواهی در 

ستگانعمل  شاي سايی و تربيت  ستهشنا شاي شت گماري و ،  ستنگهدا مديران و عهده ها را بهترينهشاي

 بگذارد.  انسانی، منابع متوليان

 تاثیر عوامل شخصی و شخصیت کارکنان .2

هاي درونی، هاي فردي، انگيزشجنسيت، تفاوتاز قبيل سن،  فردي کارکنان خصوصياتو ها ويژگی

ها و تجارب شیییخصیییی يا به عبارت ديگر؛ شیییخصیییيت افراد از عوامل تأثيرگذار در مديريت و توانمندي

ها، هر يک از افراد انسییانی اسییت که ممکن اسییت در اثر ناتوانی در شییناخت اين ويژگینگهداشییت منابع

صورات و نگرش شند و مشکالتی را براي عهايی متفاوت وگاهی غير واقت شته با سبت به يکديگر دا بينانه ن

، هر کار هستندمنابع بالقوه استرس در محيط، بسياري از عوامل شخصیخود و سايرکارکنان ايجاد کنند. 

شار، طور ذاتیبه چند سياري از مردم در مقابل ف سيبب ستند. به طور هاي فيزيولوژيکی و روانی آ پذير ه

پر انرژي و هميشه در ، افراد رقابتی «اول»گروه  کرد؛تقسيم دسته به دو توان را می کلی شخصيت افراد

هاي هاي قلبی، فشارخون باال و ساير بيماريکه به همين دليل مستعد استرس زياد، بيماري فشار زمانی

سترس  ست بر خالف  «دوم» گروه ومرتبط با ا سيار آرام و « اول» گروهدر ستند. گرا کمالب س)ه ، تونا

2004). 
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توان بر حسب رفتارهاي بيرونی تعريف کرد. افرادي که داراي انگيزش درونی هستند، انگيزش را می

دهند و هنگام کارکردن، نسییبت به کسییانی که انگيزه کافی ندارند، تحرک بيشییتري از خود نشییان می

 فعاليت بيشتري دارند. 

ن بردن اين تنش به فعاليت زياد و اقدام مناسب کارکنان برانگيخته، حالت تنشی دارند و براي از ميا

هاي بيشییتري نياز اسییت؛ زنند. بالطبع هر چه اين تنش بيشییتر باشیید، براي رفع آن به فعاليتدسییت می

هاي شییديد کارکنان، محرک آنان در کار و رفتار سییازمانی، ميل به هدفی اسییت که در بنابراين فعاليت

 (1378) به نقل از استيفن، رابينز، نظرشان ارزش و اهميت بيشتري دارد. 

 ها تأثیر توانمندسازی و ارتقای شایستگی .3

هاي متنوع ، توانمندي، مهارت و تخصصکارآمدي و بقاي هر نظام آموزشی تا حدود زيادي به دانش

ستگی دارد؛ بنابراين، هرچه معلمان، مديران و کارکنان آن از آمادگیمنابع سانی، به ويژه معلمان آن ب ، ان

سازمان خواهند  سطح کارآيی  شتري در ارتقاي  سهم بي شند،  شتري برخوردار با صالحيت و توانمندي بي

طور کامل با الزامات جديد اي باشیید که فرد را بهگونهداشییت. تيلور معتقد اسییت آموزش کارکنان بايد به

 . (1395 مقيمی،هاي کار نوين آشنا سازد و نوعی تناسب بين شغل ايجاد کند )شغلی و روش

هاي روزافزون و سريع فناوري متأثرند، براي حفظ هايی که به نحوي از پيشرفتامروزه تمام سازمان

شرفتبه حيات خود  و ادامه سو با اين پي سازمان خود، ناگزيرند. در  ها، در همهانجام تحوالتی، هم ابعاد 

 انسانی است. ابعاين ميان نقطه آغاز همه اين تغيير و تحوالت، توانمندسازي من

افزايش يري، گيمتصییم براي بيشییتر يت و اختيارمسییئول يعطادر حقيقت توانمندسییازي به معناي ا

انسانی توسعه راهبردي منابعاصلی عناصر ، از کردن کارکنان در قدرتيمسهو  کنترل فرآيندها، مشارکت

وري، توسییعه آوازمانی، نجمله يادگيري سیی ، ازيفيتک يريتو مد یسییازمان یاثربخشیی از بخش مهمی و

، ارتقاي گروه يو بقا يجادار د نقش مهمیاسیییت. توانمندسیییازي  مخاطبان مندييتکارکنان و رضیییا

تر، افزايش ها و از همه مهموري سازمان، افزايش سطح انگيزش، رشد و شکوفايی استعدادها و مهارتبهره

 . انسانی در دستيابی به مزيت رقابتی داردکارايی منابع

ستانداردهاي يادگيري  در سطح جهانی ارتقا يافته است و جوامع براي دستيابی به موفقيت، امروزه ا

هاي مختلف زندگی هسییتند. در چنين شییرايطی ي اسییاسییی در عرصییههانيازمند کسییب دانش و مهارت

ها شايستگی، نيازهاي جامعهو متناسب با تحوالت علمی ها نيز همسو با انسانی سازمانضرورت دارد منابع

هاي مستمر خود و اي و تخصصی خود را ارتقا دهند و زمينه الزم را براي يادگيريهاي حرفهو صالحيت

دهد در بسیییياري از کشیییورهاي جهان، ارتقاي سیییطح مخاطبانشیییان فراهم کنند. مطالعات نشیییان می

صصو  اي معلماني حرفههامهارت شتر آنان در فرآيند تگرايیتخ شارکت بي گيري نيز منجر صميم، به م

 است.  هشد
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نداگر توانمندسیییازي را  ظام فرآي بدانيمن مات براي روش اي ازکه در آن مجموعه مندي  قدا ها و ا

ها و کار گرفته و زمينهافراد به هايها و صالحيتافزايش انگيزه و توسعه قابليت، فراگيري دانش و مهارت

، گيريتصميم اختيارات رسمی، قدرت قانونی، ناخت محيطیشود تا با افزايش ششرايط مناسب فراهم می

، هامشیییارکت فعال در انجام فعاليت ضیییمنافزايش يابد و آنان تعهّد سیییازمانی و ايفاي نقش مفيد 

وري و در نهايت تحقق اهداف افزايش بهره، بهبود فرآيند، هاي الزم را براي حل مشیییکالتصیییالحيت

سب کنند، سازمان ست که آيا ، (1393عابدينی، )ک صلی اين ا سازوکارهاي الزم آموزشسوال ا وپرورش 

ها را فراهم آورده و اراده الزم براي انجام ها و توانمنديبراي شیییناسیییايی و پرورش افرادي با اين ويژگی

 چنين رسالت خطيري را دارد؟ 

ستا رسالت سنگينی بر عهدوپرورش، از جمله سازمانآموزش ه دارد؛ اما در هايی است که، در اين را

ضر،  سازمان حال حا ساختار و راهنمای عملفاقد این  سازي منابع چارچوب،  سانی براي توانمند ان

ساز ها و اقداماتی درحوزه سییياسییتگذاري، برايهاي اخير اندک تالشاسییت. البته در سییال  یتوانمند

سانمنابع وپرورش آموزشدنه انجام شییده اسییت که در صییورت اهتمام ب، معلمان مدارس یژهبه و ی،ان

سازمان را مرتفع و تواند بخش عمدهمی، اجرا و نهادينه کردن آنبه سائل مبتال به اين  اي از مشکالت و م

 سازمانی و تحقق اهداف قصد شده باشد. بخش تعالینويد

اي، امکان ريزي براي تربيت معلمانی واجد صیییالحيت حرفهارائه دانش و اطالعات مفيد، و برنامه

خاذ تصیییميمات مؤثر و مبتنی بر دانايی و امکان برقراري ارتباط مؤثر ميان جامعه و مدرسیییه، پرورش ات

آموزان براي تربيت به ويژه تفکر خالق، اسیییتدالل و عمل اخالقی را در دانش، سیییطوح پيچيده يادگيري

 نیید دانشآورد. براي تحقق اين امر، معلمییان نيییازمانسییییانی مورد نيییاز درآينییده فراهم میمنییابع

ضوعی، (پداگوژی)وپرورشآموزش صالح نگرش هامهارت، دانش مو تر درك عمیق، هاو تغییر یا ا

اي و توانايی ، اخالق حرفهی ارتباطی مؤثرهادر جريان رشد، مهارت کیفیت تحول کودكو  از انسان

 خود هستند. یادگیری دانش و  روز کردنبه

هاي روشربط و اسیییتفاده از سیییو با تحوالت حوزه علمی ذيوتجربه الزم، همدانش برخورداري از  

، درک عميق از مسییئوليت و چگونگی ورود يادگيري مداوممخاطبان براي ايجاد انگيزه در ، توانايی متنوع

اي خود، ي حرفههاگيري از تجارب مفيد براي مهارتآنان به سییازمان، توانايی مشییارکت با ديگران و بهره

ستگی ستشاي صر جديد، بايد به آن مجهز و ممهز هايی ه سخگويی به نيازهاي ع ند که کارکنان براي پا

ها، نبود شییرايط بمحدود بودن دامنه انتخاگزینش معلمان، به ویژه باشییند. فرآيند معيوب و ناکارآمد 

و و فناوري نوين اطالعات تکنولوژی آموزشی توجهی به هاي برابر براي داوطلبان و بیعادالنه و فرصت

ارتباطات در دروس تربيت معلم، تأکيد بيش از حد بر انتقال معلومات و محفوظات، آنهم صییرفاً از طريق 

هاي صییرفاً هاي متنوع يادگيري، اسییتفاده بيش از حد از روشگيري از محيطکتاب درسییی، به جاي بهره
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سی از چالش (1387، وپرورشآموزش سند ملی )گفتاري براي انتقال دانش سا تربيت ونظام تعليمهاي ا

است که به استمرار و تعميق مشکالت اين حوزه دامن زده است. با ملحوظ داشتن اين مسائل و با توجه 

 يلوان وان آهاي زير مشخص و تعريف کرد: توان آن را در سازههاي توانمندسازي، میبه چالش

سازي منابع سانی و تربيتتوانمند سازي «طیارتباه ساز»معلم، به عنوان ان ؛ در اين رويکرد توانمند

از طريق آن سییعی دارد قدرت خود را ميان زيردسییتانش تقسییيم کند؛  یك مدیرفرآيندي اسییت که 

 417«کانگر وکاننگو»تلقی کرد. با اين حال  تفویض اختیارتوان به معناي بنابراين توانمندسییازي را می

توانمندسازی تواند به نيست؛ لذا الزاماً نمیمعتقدند چون تقسيم قدرت تنها راه توانمندسازي کارکنان 

نيز توجه کرد  418«قدرتانگیزشی »مفهوم رو، بايد به توانمندسازي از زاويه منجر شود؛ از اينکارکنان 

سانی و تربيت معلم، به عنوان (. توانمندسازي منابع1380محمدي، )   «مک کللند»؛ «انگیزشیهساز»ان

در  . انگيزه قدرتسییايرين دارند يل به قدرت و تحت کنترل درآوردنممدعی اسییت افراد به طور طبيعی 

توانند به هنگام رویارویی کنند دارای قدرت بوده و میشود که آنها فکر میمیافراد، زمانی ارضا 

یت عل با حوادث، موقع ند. از این منظر، ف یا افراد مختلف، از خود واکنش نشییان ده ها 

سازی به معنای  ست؛ لذا توان 419«فزاییاتوان»توانمند شرایط الزم ا افزایی را عبارت از ایجاد 

یا کاهش 420«خودکارآمدی»شییان از طریق پرورش برای ارتقای انگیزش افراد در انجام وظایف

 (1998کانگر و کاننگو، )کند. در آنها تعریف می« قدرتیاحساس بی»

شنا»انسییانی و تربيت معلم، به عنوان توانمندسییازي منابع  «توماس و ولتهووس»؛ «ختیسازه 

اند. آنها با عاريت گرفتن از اصییطالح کارگرفتهبهتجزیه و تحلیل وظایف را در سییطح توانمندسییازی 

کار» بداعی  421«انگیزش درونی  لداگ»ا ند  توانمندسیییازي 422«بریف و آ به عنوان فرآي افزایش را 

هاي مديريت تيلور ويژگی( 0199توماس و ولتهوس، اند)وظيفه تعريف کردهنگیزش درونی در انجام ا

مام قدرت مغزي، آموزش، دانشت يار را در  تدبير، انرژي، عزم و جرأت، ع يدي،  هارت  تخصیییصیییی، م

ستی می سليم و تندر ضاوت، عقل  ستکاري، ق ست زمانی که در ست، « دانش»داند و معتقد ا محور کار ا

وجود در چنين شرايطی، تضاد بهدستورات صادره بايد بر مبناي دانش تخصصی باشد، نه پست سازمانی. 

که نخواهد آمد، چرا که هر کارمند در حوزه تخصیییصیییی شیییغلی خود تنها يک رئيس دارد؛ ضیییمن آن

مقيمی، همکاري حاکم بر مديريت علمی، مانع از بروز تضیییاد خواهد شییید)هماهنگی در اهداف و روحيه

1395 .) 

 ها های آن در سازمانعامل روابط انسانی و تفاوت .4

                                                            
417 - Conger & Kanugo  

418- Mc Clelland  

419- Enabling 
420 -Self – Efficacy 
421-work Intrinsic Motivation  

422- Brief & Aldag 
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هاي يادگيري، هاي آموزشی، به واسطه تعدد، تنوع و گستره نيازهاي بشري و فرصتزه سازمانامرو

سيع سبت به گذشته پيدا کردمفهوم و شامل میهتري ن سازمانی را  ست و هر  صلی ا سالت ا ن آشود که ر

سییطح  وها با توجه به ماهيت آموزش، انتقال دانش، تغيير نگرش يا افزايش مهارت اسییت. اين سییازمان

شی که ارائه می سروکار دکنند، از يکديگر متمايز میآموز شترک همه آنها  شتن با شوند، اما ويژگی م ا

ست. روابط سانی ا سانی و ايجاد هماهنگی بين منابععامل ان سازمانان سانی در  شی، بههايان ويژه در آموز

سازمان شی از کاربرد اين علم در  صی حقق اهداف آن، از اهمهاي مذکور و براي تمدارس، تنها بخ يت خا

بت انسانی آموزشی عمدتاً در روابط مثهايويژه رهبري سازمانبرخوردار است. در حقيقت رهبري مؤثر، به

کند. تجلی پيدا می  

اي که بر گونهشوند؛ بههاي باز و پويا محسوب میآموزشی جزء نظامهاياز ديدگاه سيستمی، سازمان

پذيرند. يکی از اجتماعی و فرهنگی تاثيرگذار بوده و متقابالً از آنها تاثير می هاي اقتصیییادي،سیییاير نظام

سازمانهايهاي نظامبارزترين تفاوت شی با  ست که برونداد نظامهاي ديگرآموز شی، درونداد ، اين ا آموز

ساير بخشمنابع سانی  شکيل میان زيابی بيرونی آن، ويژه ارها، بهدهد؛ لذا ارزيابی عملکرد اين نظامها را ت

هاي آموزشی در تحقق اهداف خود باشد. تواند نشانگر ميزان موفقيت يا شکست سازمانمی  

اصییولی چون بههاي آموزشییی ( براي برقراري روابط انسییانی در سییازمان1389عبدالهی و همکاران )

و استمرار دار بودن ، هدفرعايت شأن وکرامت انسانی، عدالت در رفتار و برخورد با ديگران، ارتباط سازنده

مدار و فرهنگ، بينیواقع، سییازگاري مثبت، توجه به زمان و موقعيت، شییفاف بودنها، در برقراري ارتباط

 ، تأکيد دارند. داوريپرهيز از پيشو  هاي فرديمدار بودن، توجه به تفاوتزمينه

 و ثبات مدیریت  423هاشایستگیعامل  .5

 مجموعه دانش،شییايسییتگی، به ( ISPIالمللی عملکرد)امعه بينجاز سییوي طبق تعريف ارائه شییده 

صورتی به طبق استانداردهاي موردانتظار، سازدکارکنان را قادر می شود کهگفته می هايیو مهارت نگرش

 . انجام دهند، را خودهاي مربوط به شغل فعاليت ،اثربخش

صيات زيها، تجربهها، نگرش، ، عالئق، اخالقهاارزشاي از در تعريفی ديگر؛ به مجموعه صو ، ربنايیخ

شغل، دانش، و توانمنديها ، قابليتهيجانات ، یملع وی شناختي هامهارتهاي فردي و جمعی مرتبط با 

ائه نتايج ارفرد و منجر به عملکرد مؤثر گفته می شییود که اي و به اثبات رسییيده مشییاهدهرفتارهاي قابل 

شغل سازد فعاليتادر میافراد را قو  شودآميز میموفقيت صورتی اثر خودهاي مربوط به  و با بخش را به 

ستانداردهاي  ،موفقيت الگويی را  ها،شايستگی در واقع(. 1393، عابدينی) دهند تعيين شده، انجامطبق ا

 . است وظايف محوله ودهنده عملکرد برتر در شغل مربوط کنند که نشانارائه می

                                                            
423. Competency 
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هاي کارگيري آن در برنامههمحور و بسییترش سییريع رويکرد شییايسییتگیگدري بسییيار مزايا و فوايد

سعه کارکنان ستگی نهفته، تو شاي ست.  سازمانا سطوح مختلف ها، مزاياي متفاوتی براي  ها و مديران در 

سازمانی، عملکرد مؤثر ها نيز به داليل گوناگونی، نظير انتقال رفتارهاي ارزشمند و فرهنگدارند و سازمان

هاي افراد)به جاي شییغل آنها( به عنوان شییيوه کسییب مزيت رقابتی، کارکنان، تأکيد بر ظرفيتهمهبراي 

(  1994بعد از مقاله مهم الولر)در حقيقت کنند. اسیییتفاده می آنهااز ، تيمی و متقابل هايتقويت رفتار

 و س تحليل شغلاسابر راها است. وي سير تحولی سازمانيافتهاهميت ها بسيار در سازمان «شايستگی»

انسییانی ي مديريت منابعهاشرو»ها، از سییازمان بسییياريامروزه  اي کهبه گونه ؛شییايسییتگی بررسییی کرد

کارگيري گوناگون بههاي روش وسییيع وبا وجود کاربرد البته برند. کار میرا به «424مبتنی بر شییايسییتگی

در . داردبيشییتري ه تفسییير و توضییيح از لحاظ مفهومی، نياز ب هاشییايسییتگی ، هنوزرسییدبه نظر می آن،

برخی رقابتی هاي مزيتي راهبردي و هاعنوان شيوهه ب، ي محوريهایمفهوم شايستگ، راهبردهاي شغلی

 هايبرتعاريف استخدام، انتخاب و توسعه شايستگی، انسانیکه منابع شود، در حالیها بيان میاز سازمان

ارائه  ( 1990)هاملپرالد وي کليدي که توسیییط هایتگفردي تمرکز دارد. در ديدگاه نخسیییت، شیییايسییی

صورت يک کل درنظر میبر مقولهست، اهشد سازمان را به  گيرند؛ اما در هاي راهبردي تمرکز دارند که 

هاي خويش هستند. با است که در حال رقابت براي ابراز ارزش انسانیمنابعديدگاه دوم، تمرکز بر افراد و 

را که آنچه رسد که شايستگی همانند چتري است که هرچنين به نظر می مربوط اريفتعتأمل بيشتر در 

ستقيم  صورتبه  ستقيم يا غيرم شغلی  برم شد، در برافراد عملکرد  شته با  آنبيانگر و  گيردمی تاثير دا

ست که افراد چگونه بايد  شرايط خا   وظايف خود را انجام دهندا ش هادر برابر پديدهيا در  ان واکنش ن

 . يا رفتار کنند ندده

از ، دهد که براي انجام يک شغلبه عبارت ديگر، شايستگی تصويري از انسان رشد يافته را نشان می

شد.  ، آمادگی و تبحّر کاملهر جهت شته با سخن به ميان میزمانیدا ستگی  شاي آيد، منظور همه که از 

هاي مديريت، است که بدون توجه به شايستگی انسانی، اعم از مدير، معلم و ساير کارکنان سازمانمنابع

اين موضییوع ميسییور و ممکن نخواهد بود. از نظر رابرت کرننز، حداقل سییه عامل امکان توجه بايسییته به 

 427«* توانايی 426* انگيزه425فرصییت»عمده براي موفقيت مدير وجود دارد که وي آن را در قالب فرمول 

اين سه عامل در هم ضرب شوند، يک فرمول اصولی براي توفيق اگر « مک کللند»کند که به نظر ارائه می

 (.1395مقيمی، آورند و موفقيت مدير، به ترکيب متناسب اين سه عامل بستگی دارد )مديريت فراهم می

هاي هاي مديران در خوشهها و شايستگیها و مطالعات صاحبنظران، مجموعه مهارتبراساس بررسی

هاي اجتماعی و مديريت روابط، اجتماعی، آگاهیفی، خودمديريتی، هوشعاطشناختی، هوشاصلی، هوش

                                                            
424. Competency-Based HRM Practices 
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در حقيقت هاي متعدد و متنوع ديگري هم دارد. بندي اسییت که هر يک از آنها زيرخوشییهقابل تقسییيم

اثربخشی در  ،هاو نگرش ها، مهارتهابه کارکنان دارد که همه آن ويژگی مندشايستگی نوعی نگرش نظام

سئوليتانجام وظا شامل میيف و م ستگی ،اين ترتيبشود. بهها را   توان ابعاد رفتاري تلقیها را میشاي

 عملکرد شغلی تاثير دارد. کامالً بر کرد که 

 نقش توجه به شأن و کرامت انسانی  .6

سانی را  ستگیشا يا يفطر هايارزشاگر کرامت ان سان يک یذات هايي  يعنوان مبناکه بهبدانيم  ان

سف سمحقوق یقانونو  یفل شر به ر شده يتب به وجود آمده و با آن عجين او  يتو هو يتبا ماه، شناخته 

وجه از او سلب  يچدارا بوده و به ه، از آن جهت که انسان است، انسان يک که یارزش و احتراماست، هشد

، ندارند يريتأث زنيو. . .  يدهمذهب، عقيت، رنگ، نژاد، جنسيژگی، و يناز ا يو در برخوردار يستن یشدن

ي جوانمرد صداقت، شرافت، سخاوت، چون اييدهصفات پسند لذا به خودي خود اهميت و ارزش داشتن

 (1394عابدينی، کند. )و کرامت، نمود عينی بيشتري پيدا می

هستند  سازمان ارزشمند هاي حياتیرگ و واجد صالحيت هوشمندفهيم، کارکنان توانمند، در واقع 

سرخ که  سازمان راو خون  ساري کرده و بقاي  ضم مواد حيات بخش را در جان و روح آن جاري و   ينت

ساينکنمی شنا صورت  سرزنده ، آنهاتوجه به کرامت ذاتی و  ید که در  شاط و  سازمان همواره با ن قلب 

ان، مسلماً سازم، دار شودی يا کرامت آنان خدشهکوتاهافراد  حقاداي در اگر بيشتر و احياناً يد خواهد تپ

 از دست خواهد داد.  بيشتر روزبهخود را روز ، پويايی و اثربخشیتوان

 ر کاایمنی و سالمت محیطعامل  .7

درخت براي تهيه  هاياز ابزارهاي سیینگی يا شییاخه انسییان حتی در دوران غارنشییينی و زمانی که 

ستفاده می ست؛ يعنی به هود بودبيش به فکر حفظ جان و مراقبت از سالمت خوه، کمکردمايحتاج خود ا ا

در اولويت و کانون توجه فردي و جمعی آن زمان نيز قرار داشیییت و مردم به آن  ايمنی و سیییالمتنوعی 

ها، از اين اصییل بديهی و مهم غفلت شییده بود و مديران ي تأسییيس سییازماندر ابتدادادند. اهميت می

صوردادند ها چندان به آن اهميت نمیسازمان سئوليتو گاهی اوقات به  هاي ت يک وظيفه تکميلی از م

شرفتشد. فرن میآنان عمومی  ست، هايی که در اين زمينه انجام گرفته با تمام پي اعتقاد به امروزه نيزا

ضی  سالمتاز بع سئول ايمنی و  سخ، مديران بکارگيري يک متخصص يا م سی و  اين به براي پا سا نياز ا

 . استکافی خصو  اينمسئوليت و عمل به هرتعهدي در  رفع

کارکنان  درصد مديران، در زمينه ايمنی و سالمت 80از  بيش، استهتحقيقات در استراليا نشان داد

شدن و تأمين. اين عامل اندنديده آموزش شش قوانين ايمنی و راي کارفرمايان ب از جانبمنابع کافی  ن پو

دهد که تفکر اغلب کارفرمايان بدون می . اين امر نشانستين کشور اترين مشکالت در امهماز سالمت، 

. البته بايد توجه داشیییت که در اکثر سیییتاه بودهاي خارجی علت فشیییار ها بهتغيير مانده و اکثر بهبود
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نظارت بر ايمنی و سیییالمت وجود دارند که به  براي هايیها و سیییازمان، گروهاز جمله ايران ،هاکشیییور

 . آورندو سالمت فشار میسطح ايمنی  يارتقا برايکارفرمايان 

شغلی امنيت تأمينيکی از عوامل اصلی ايجاد رضايتمندي و از ارکان ايمنی و سالمت در محيط کار  

 و ارزيابی است. بررسی قابل  روانی و دو جنبه فيزيکیاست که از 

ان، اهداف و کارکن تعدادکار،  نوعکار بايد از نظر فيزيکی مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به محيط

سازمان محدويت ستفاده از و هاي  شخص، هانامهشيوهبا ا ستانداردهاي م ترين محيط را ايمن، فنون و ا

 وجود آورد. هب آنانبراي 

به روانی جه قرار میمعموالً  از جن نان مورد تو کارک مده تمرکز در اينخود  ند و ع بر  روش گير

و  هانامهشییيوهدر اين زمينه،  که کارکنان اسییت ازفشییار روانی و اسییترس نامطلوب کاسییتن چگونگی 

ده کرده و آماروحی و روانی براي کار نظر وسییيله آنها بتوان کارکنان را از هتا ب اسییتههايی ارائه شییدرويه

 . شغلی آنها را فراهم کردموجبات رضايت

ست مدير  شی از رفتارهاي نادر صبی نا شارهاي ع ستمزد پاييف ن، نبود امنيت يا کارکنان، حقوق و د

سرعتشغلی، ناپايداري و دگرگونی سازمان، ميزان و  صلی هاي  سب. از عوامل ا کار و محيط فيزيکی نامنا

تهديد بهداشیییت روانی و تأثيرگذار در کيفيت زندگی شیییغلی اسیییت که مديران، بدون توجه به آنها، 

 شغلی امن ايجاد کنند. توانند محيطنمی

 سطوح انسانی سازمان و ايجاد اختالل درمنابع يفضعموجب ت ،با کارهاي مرتبط ا و بيماريهآسيب

توانی سییازمان در نگهداري کارکنان ناسییبب ، عالوه بر زيان مالی، اين عوامل شییود کهپايين سییازمان می

 ی ازديگران نيسییت؛ بلکه يکو به نفع رعايت حال  براي تنها شییغلیشییود. ايمنی و سییالمتمی توانمند

ها بتوانند نرخ حوادث، و اگر سییازمان اسییتوري هر سییازمان ضییروري و اسییاسییی بهره املها و عوجنبه

ماري غل نامطلوب هاي ها و اسیییترسبي ندگیشییی کاهش دهند، کيفيت ز يدا کرده و را  کاري بهبود پ

 د. شتر خواهد اثربخش

سی دارهاي مديران منابعوظايف و فعاليت سا شت کار پيوند ا سانی با ايمنی و بهدا د و هر غفلتی ان

بار آورد. اگر مديران سییازمان تدابير الزم براي افزايش هاي جدي براي سییازمان بهممکن اسییت خسییارت

ايمنی و شرايط بهداشتی کارکنان اتخاذ کنند، افراد کمتري دچار صدمات جسمی يا روحی خواهند شد. 

به ، گيردشت کار سرچشمه میهاي مالی و معنوي گزافی که از نارسايی ايمنی و بهدادر حقيقت خسارت

سنده سازي محيطاي براي توجيه برنامهتنهايی دليل ب ست. هدفهاي به ضع ايمنی کار ا سازي و هاي به

 هاست. کار در درجه نخست متوجه حفظ و ارتقاي سالمت کارکنان و به تبع آن، کاهش هزينه
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هاي يت در دسیییتيابی به روشنياز به مديرکارکنان، اهميت موضیییوع سیییالمت  بهبا توجه  ،امروزه

شرايط براي منسجم ش هايماريبو  شودمیاحساس کار بيش از پيش بهبود   یکياز کار به  یو حوادث نا

ست کنانجامعه کار یاجتماعهاي ینگرانها و دغدغهاز  شتکاندرو د سائل بهدا کار طيمح یمنيا و اران م

 نشدن اجرا توان، میو بهداشت یمنيار حوزه د ومیبر عوامل مربوط به فرهنگ عماست. عالوههشد ليتبد

شت حرفه یکافناو توجه  يزيرفقدان برنامه، و مقررات مربوط و کمبود آموزش نيقوان  یمنياي و ابه بهدا

 یناش هاييارميحوادث و ب زانيباال بودن م لياز جمله دال ی، راصنعت يدر اغلب واحدهاويژه کنان، بهکار

 از کار برشمرد. 

  428محیط فیزیکی و فرهنگ سازمانی أثیرت .8

نگ مانی فره ظام راسییییاز مل ملموس و غ يهااز ارزش ین تداول، عوا کات و  يرم ملموس، ادرا

از  يیالگو ياو سییودمند کارکنان  یاسییاسیی ياتها و فرضییاز کنش يامجموعه يامشییترک  يهااسییتنباط

 شودیم يکديگردو سازمان از  يکتفککه معتبر شناخته شده و موجب  انديادي تعريف کردهمفروضات بن

 هاييطبا مح آن، سییازگاري و حل درسییت مسییائل سییازمانبا  یرو شییدن منطقبهرو يآن برا يو اعضییا

ست بيرونی، سجام داخل يابید صحکرده، به يجادآن را ا ی،به وحدت، تکامل و ان موخته و آ يحعنوان روش 

ضا ص يمان طور که براه يگر،. به عبارت ددهندیانتقال م يدجد يبه اع شخ سله  یمعن)به يّتافراد،  سل

ص توانیم يزها نسازمان يبرا شود،یم يف( تعريدارثابت و پا هاييژگیو ، دينیعاب)کرد. يفتعر يّتشخ

1393) 

شخصفرهنگ  سازمان و مجموعه يّتسازمانی به منزله  ست که  هاييريگاز جهت ياهر  شترک ا م

شته و  يکپارچهسازمان را  سوس مح لیو انوشتهن بخشهمان  يعنی دهد؛یبه آن م يممتاز يتهونگه دا

ست ه بهکچيزي  آن ياسازمان  ضاي تازهو موردنياز، عنوان يک پديده در . شودده میوارد آموزش دابه اع

سانسازمان به عبارت ديگر، شند ياکار، خلّاق محافظه توانندیها مها هم مانند ان سو با  يلمر. اچ. گیب. تر

و بر  سازدیم يزها متماسازمان يرسازمان را از سا يککه  داندیم هايیيژگیرا و یجوسازمان»نيز ( 1966)

ربوط، می مدر حقيقت با مرور اجمالی تعريف  .«گذاردیم يرها تاثکارکنان در سییازمان يهارفتار و نگرش

ها، باورها، عقايد و ي از ارزشاعنوان مجموعهسییازمانی بهتقريباً تمامی پژوهشییگران از فرهنگتوان گفت 

 ؛ کنندهنجارهاي مشترک حاکم بر سازمان ياد می

ستيفن رابينز» سانی و ارتقايمنابع نگهداري و نقش سه عامل را در حفظ «ا سازمانی مؤثر فرهنگ ان

دانش، اطالعات، ، آميز کار موردنظرافرادي که براي انجام موفقيت جذبشیییناسیییايی و ) گزینش: داندمی

کردار، هنجار و معيارهاي مديران ، گفتار) عالی سازمانمدیریت(، هاي الزم را داشته باشندارت و توانايیمه

 پذیریجامعهو  (رسدجاي سازمان میبه همه، شود و پس از طی سلسله مراتبدست میبهارشد که دست

                                                            
428 . Organizational Culture 



 

616 
 

مسییئله مهم اين  ر اين ميانبه آن(. د پايبنديپذيرش و  و يا جامعه افراد با فرهنگ سییازمان )سییازگاري

 ند. کنخو بگيرند و آن را رعايت  یسازماناست که افراد با فرهنگ

انداز خوب و دلپذير، فضییاي کافی، هاي سییازمان، نظير نظافت و پاکيزگی، چشییمشییرايط و ويژگی

سايش و آرامش کارکنان و  شده براي آ سب و کافی براي انجام وظيفه و تدابير اتخاذ  انجام تجهيزات متنا

شرايط در محيط هاي آموزشیی بهينه کار، در ايجاد روحيه مثبت در آنان تأثير غيرقابل انکاري دارد. اين 

صافی،  ست ) ضاعفی برخوردار ا سر وکار دارد، از اهميت م ستعدادهاي کودکان و نوجوانان  که با پرورش ا

1386 .) 

 

 شغلی و نارضایتی ازکار رضایت .9

سازمانی، تا حدود س، تالش و از همه مهمهازيادي، به روحيات، مهارت موفقيت هر  سا  تر، بهیتر و ا

ها با منافع و کارآمدي انسانی آن بستگی دارد. به عبارت ديگر، کارآيی سازمانمنابع شغلیانگيزه و رضايت

 انسیییانی عجين شیییده و سیییخت گره خورده اسیییت، ارائه خدمات و بروز رفتار و عملکرد مطلوبمنابع
ستلزم انگيزه و هم انگيزانندهسانانمنابع سازمان، هم م ستاي اهداف  ست و به هايی، در را ست؛ در موقع ا

مطلوب، محيطیانگيز بودن و نارضايتی کارکنان و تالش براي ايجاد اين امر جز از طريق شناسايی علل بی

 . شودسازمانی،حاصل نمی سوي تحقق اهدافجلب رضايت و هدايت رفتار کارکنان به

 يهیبد . بنابراينش، وظايف و سازمانشغل نسبت به ی فردنگرش کل يعنی ی،شغل يترضادر حقيقت 

ست کارائ صالحيت، باانگيزه، توانمند و کار گرو سازمان در يو کارآمد یا ستوجود کارکنان واجد ، آمد ا

با  يدبا خوشیییحال کارمند يک کارمند کاراسیییت و يک( کارمند خوشیییحال 1378ی)محب چون به تعبير

  .شغلش ارضا شود

جاد احسیییاس ،هاي موجود سیییازمانهاچالش ترينيکی از مهم ،از ديدگاه مديريت  و افزايش اي

ست ضايتمندي در ميان کارکنان ا سازمانيدر موفقيت  مهمی احساس عامل ؛ اينر ست و ک   ميزان رب ا

دهنده احساس  تشکيل عواملشناخت  ،رواين . ازمستقيمی دارد تأثير آنان هايکارائی و اثربخشی فعاليت

شغل ضايتمندي از  سيار مهم ،ر  مقدم،) سازمان دارد يهادر روند موفقيت فعاليت يو تأثيرگذار نقش ب

1390)  

از آنها  یآنها، به شرح بعض اهميت وجود دارد که با توجه به یمختلف هايديدگاهشغلی رضايت براي

از ارزيابی شغل به  که کند،غلی را احساسی تعريف میشرضايت «الک» يهنظر مثال . به عنوانيمپردازیم

سيدن به سهيل کننده در ر صل مارزش عنوان عامل ت شغلی وي حا ضايتیهاي   شغلی را درشود و ر

صيف م برگيرنده شرايط ارتقا ،پاداش. 1 کند. اين عوامل عبارتند از:یچهار عامل تو . 2 به معنی حقوق و 
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 .4و  عوامل و روابط انسیانی با همکاران و سیرپرسیتان. 3اياي شیغلیشیغلی به معنی شیرايط و مز هزمين

 .هاي شغلويژگی

شغل؛ نظير غيبت، جابجايی، ترک محل ضايتی از  سازمان و کار و تأثير آنها بتوجه به پيامدهاي نار ر 

ن و ناشییی از آن بر سییالمت کارکناهاي سییازمانی از يک سییو و اثرات بد روحی و جسییمی افزايش هزينه

راي بوري آنان، از سییوي ديگر، ما را به شییناخت اهميت موضییوع و اهتمام بايسییته تمال کاهش بهرهاح

هاي يها، پيدايش دشوارکاريساز کمتواند زمينهسازد. نارضايتی شغلی میبرطرف کردن آن رهنمون می

راي حل ساسی ب. يکی از راهکارهاي اسازمان باشدو ديگر مشکالت متعدد  حداقلیانضباطی، کارکردهاي 

لی براي ريزي دقيق و اصیواين مسیاله هميشیگی، عالوه بر جذب، تأمين، تربيت و توانمندسیازي و برنامه

مهمترين  انسیییانی به مثابهمند، نگاه به منابع، از طريق مديريت علمی و نظامسیییازمانیاعتالي فرهنگ

 هاست. سرمايه سازمان

نان، از در کارکنان يا حداقل جلوگيري از نارضیییايتی آايجاد رضیییايتمندي و تالش براي افزايش آن 

 هاي حداقلی و اقدامات مفيد مديريت براي حفظ و نگهداشیییت مطلوبجمله تدابير بايسیییته و تالش

ريزيم در ي گوناگونی در اين زمينه مطرح است؛ ولی ناگهاها و پرسشانسانی است. هر چند ديدگاهمنابع

 . انسانی تاثيرگذار استيی اشاره کنيم که در نگهداري بهينه منابعهايافته اين پژوهش تنها به نظرها و

توان به دو گروه اقدامات مديريت براي اداره امورکارکنان را می 429براساس نظريه بهداشت سازمانی،

 شود.اصلی تقسيم کرد: اقداماتی که باعث کاهش نارضايتی و اموري که باعث افزايش رضايت کارکنان می

شییود، عامل ايجاد بهداشییت سییازمانی و باعث کاهش نارضییايتی می رفتارهايی که براسییاس اين نظريه،

ضايت می صل از ارائه اين نظريه کنند، عامل انگيزهاقداماتی که ايجاد ر ست. نتيجه حا شتر و بهتر ا کار بي

ست ستقيم  آن ا ستگی م سازمان همب ضايت و تداوم خدمت کارکنان در  و مثبتی وجود که بين عامل ر

که محل کار عبارت ديگر، هرچه درجه رضايت کارکنان از شرايط کارشان بيشتر باشد، امکان ايندارد. به

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.

. 1بندي کرد: چهار گروه مشخص، تقسيمتوان در نوع تحقيقات، کارکنان سازمان را میبراساس اين 

. اگر 2؛ کنندکار می و رضییايت مانند و با عالقهمی یر سییازمان باقباشیید، د شییرايط محيط مسییاعداگر 

 مساعدنا محيط . اگر شرايط3؛ که بمانند مجبورندچون ، ماننددر سازمان میشغلی نداشته باشند، رضايت

 . کنندسازمان را ترک می. 4؛ توقع مساعدترشدن محيط را دارند مانند وسازمان می درباشد، 

                                                            
 

 



 

618 
 

صور کرد که همه سازمان را ترک میهرچند نبايد ت سازمان مفيد افرادي که  شان براي  کنند، وجود

ند و باالجبار توان گفت، افرادي که رضییايت شییغلی ندارشییده، میي انجامهااسییت؛ ولی براسییاس پژوهش

 کنند، بدترين عنصر آن سازمان هستند. شرايط آن سازمان را تحمل می
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 عامل توجه به نیازهای اساسی  .10

ها، راهبردها و پژوهشییی که براي تعيين آثار رضییايت و نارضییايتی ازکار، با تدوين اهداف، سییياسییت

است. همان تأمين اجتماعی، انجام شدانسانی، در سازدرباره جذب و نگهداشت منابع هاي سازمانمشیخط

، هاطريق بسییط و توسییعه مشییارکت از کارکنان ی در نگهداشییت بهينهتوجه به سییالمت، طراوت و شییاداب

برخی از امور مورد تأکيد دهد که در زير به را نشییان می یو ورزشیی یامکانات رفاه و ها، ارتباطاتهمدلی

 شود:در اين زمينه اشاره می

 ي برايساالربر شايسته یها، مبتنکردن نظام نوين و کارآمد پرداخت یتصويب و عملياتیییی تدوين، 

 انسانی؛ ي سرمايه وربهره يارتقاو نگهداشت ، جذب

شی بهسامان ییییی ستفاده از  یکارکنان و تعيين چگونگ یرفاه و امور يغيرنقد يهانظام کمک بخ ا

  ؛سازماندر  یامکانات رفاه

و  یجسمانی، امکانات رفاه يهاطريق بسط فعاليت از ،سالمت کارکنانو ارتقاي حفظ  یییی توجه به

 ؛ ورزشی

سطح معيشت و تقويت اموررفاهی کارکنان و  يانسانی، ارتقامنابع يیییی تدوين نظام حفظ و نگهدار

 . امور يو کارآمد یاثربخش يغيرنقدي در راستا يهاکمک يبازنشستگان و اعطا

توان نتيجه انسانی، میباره حفظ و نگهداشت منابعدر  محتوا و راهبردهاي ساالنه سازمان با تحليل 

ي هانسییبی، حفظ سییالمت کارکنان و اعطاي کمکنيازهاي انسییانی، نظير رفاه هاگرفت که در اين سییال

 است. هرار شده و هرساله تکعنوان دغدغه اصلی متوليان سازمان، همواره مدنظر بودغيرنقدي، به

به منظور از رفاه قل نسیییبی، توجه  به امور کارکنان آرامش معنوي و مادي حدا هايی اسیییت که 

نسبی کارکنان بخشد. نکته مهم اين است که در اکثر کشورها، مديران شخصاً قادر نيستند براي رفاهمی

اي که باشییند، اگر طح و ردهخود تصییميم بگيرند و به رفع نيازهاي ضییروري آنان بپردازند؛ ولی در هر سیی

هاي توانند حداقل با اظهار همدردي و حمايتنسیییبی براي کارکنان خود نباشیییند، میانجام رفاه بهقادر 

ياي ممکن به موقع از حقوق آنان، شیییرايطی را فراهم کنند تا همه کارکنان از بيشیییترين حقوق و مزا

 (1386صافی، برخوردار شوند. )

ساس آن  که کارکنانپس از آن ست چگونگی کار آنان تعيين شود و بر ا به کار گمارده شدند، الزم ا

بخش نباشد، بايد علت آن روشن شود. حقوق يا دستمزدشان پرداخت شود. اگر خدمت کارکنان رضايت

کار ممکن است به جاي تغيير کارکنان به دگرگون کردن ساختار نظام حقوق و مزايا، ضرورت آموزش اين

شود )م ايجاد انگيزانندهآنان و لزو شيمول ال، ها را موجب  بينی و پرداخت حقوق و (. پيش1375دوالن، 

کارکنان سییازمان، دسییتمزد بر پايه ارزشییيابی شییغلی، عملکرد و پرداخت مزاياي جانبی غيرمسییتقيم به

 تواند شکل عادالنه خدمات را ترسيم کند. می
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 ووپرورش صییورت گرفته آموزشدامات مأجوري در هاي فراوان و اقهاي اخير تالشسییال دراگرچه 

ان انجام اي براي تأمين امکانات رفاهی حداقلی و تسیییهيالت الزم براي کارکنتوجه و دقت قابل مالحظه

ها واستهشود و هنوز بين نيازها، خبخشی ديده نمیرضايتهاي اجرايی مؤثر و شده است؛ ولی عمالً روش

 شود. ، فاصله زيادي مشاهده میو وضعيت مطلوب زندگی کارکنان

 تأثیر منابع مالی و ساختار اداری  .11

هاي معمول و هاي ديگر، عالوه بر روشبه جايگاه قابل پذيرش، مانند بسییياري از موقعيت رسییيدنبراي 

هاي اين زمينه داراي تجربه جهان که در يافتهتوسییعه کشییورهاي راهکارهاي از تجارب وگيري مرسییوم، بهره

 430«هاي مالیمحرک»تيلور بر اين باور بود که . گشییا باشییدتواند راه، میهسییتند و موقعيت ممتازيا بهگران

شند؛ بنابراين، بايد محرکانگيزد تا تالشکارکنان را بر می شته با هاي پولی و غيرپولی هاي کاري حداکثري دا

، ژاپنبسییياري از کشییورها، از جمله  در(. 1395علمی( براي آنان فراهم شییود )مقيمی، )ارتقاي رتبه يا مرتبه

شتن  ست؛ لذا  نخستين شرط انتصاب معلمان مدارس «گواهينامه معلمی»دا  در بايد داوطلبان شغل معلمیا

 شییرکتآورند، عمل میها بهشییهرداري اي که هيئت آموزش وپرورش ايالت ياامتحان تعيين صییالحيت حرفه

فراهم ، تحصییيلی مورد درخواسییت دورهبراي اسییتخدام آنان در  زمينه ها،اين آزمونند. پس از توفيق در کن

صالحيت حرفهمی صاحبه، شود. آزمون تعيين  شامل م  اطالعات عمومی، شفاهی کتبی و آزموناي معلمان 

ب هارتداوطل فهها و توانمنديان، م ناناي هاي حر نه روش آ تدريسدر زمي نايیو  هاي  يت و هاتوا هاي قابل

صی  ص صاب به عمل می عملی وکارگاهی نيز ، آزمونهنر معلمان ورزش و الوه برآن، ازست. عآنهاتخ آيد. انت

 معلمان پس از همه پذيرد وشییوراي مدرسییه صییورت می توسییط مديريت ياهم  غيردولتیمدارس  معلمان در

اين  حقوق معلمان مدارس دولتی لذا ميزانشوند. عنوان کارکنان ارشد دولت محلی محسوب میبه، استخدام

شود. اگرچه ميزان حقوق معلمان مدارس می تعيين« سابقه خدمت» و «تحصيالت»براساس دو عامل کشور، 

 معلمان داراي تحصيالت يکسان، برابرهمه  حقوقولی است،  تفاوتدوم متوسطه باهم م اول و هدور ابتدايی و

ساس قانون افزايش حقوق معلمان ميزان افزايش حقوق، . هر سال است  شودمی مدارس دولتی، تجديدنظربرا

 نيز دو سیییال يکبار از ارتقاي پايه براين، هرعالوهتقويت شیییود.  معلمانسیییطح رفاه مادي  قدرت خريد و تا

عالوه برحقوق ، شود. همه معلماناين ارتباط به معلمان شايسته ارتقاي اضافی داده می . درندشوبرخوردار می

هزينه زندگی، کمک هزينه مسیییکن،  به خانواده، کمک هزينه تطبيق با کمک، ي غيرنقديهاازکمک، ماهانه

سه بار به معلمان داده میبرخوردارند. کمک هزينه رفت و آمد و پاداش  سال  شی که هر   5شود، معادل پادا

اسییتفاده معلمان از مزاياي ديگري  تمامحقوق ماهانه هر معلم اسییت. افزون برتسییهيالت مالی ياد شییده،  برابر

 اند از مزاياعبارت هاين کمکاکه دهد، می آنان قرار دراختيار« انجمن کمک متقابل به مدارس»که کنندمی

، مزاياي بلند مدتو  غيره هاي اضییطراري وهاي بهداشییتی، زايمان، وامشییامل هزينه، مدتي کوتاههاکمکو

 هاي اخير، شوراي مرکزي آموزشرسالد و نظاير آن.بازنشستگی، مقرري از کارافتادگی ، مانند مقرري ساالنه
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صل که هيچ تغييربهوپرورش ژاپن، باتوجه  صورت آموزشنظام  تحولی در و اين ا ، مگرآنکه گيردنمیوپرورش 

سته توانمند، معلمان  و همراهی از همکاري ضايت باو شاي شد ي برخوردارترمندي باالسطح ر ست به ، با د

شتر براي فراهم معلم وهاي مراکز تربيتبرنامهاجراي طرحی در جهت ارتقاي کيفيت  سازي امکانات رفاهی بي

 . استهمعلمان زد

نظور م، که به رتقاا فصل نگهداشت و،  (1394، عابدينی)وپرورشانسانی آموزشدر طرح جامع منابع

ی و ررسییوپرورش نيز بآموزشانسییانی انسییانی تدوين و در کميسییيون منابعتحول در نظام مديريت منابع

ره رفاهی و درمانی، به راهبردها و راهکارهاي اجرايی زير اشیییا اسیییت، درخصیییو  خدمات هتأييد شییید

 است: هشد

  ؛کارکنان هاي حقوقی و قضايی ازامنيت، پايداري شغلی و افزايش حمايت تأمين .1

سيج امکانات .2 سازنده و ب ستفاده از عمومی وگسترش ارتباط و تعامل  سايرظرفيت ا ستگ هاي  ها اهد

  ؛انسانیمشکالت آموزش وپرورش در نگهداشت و ارتقاي منابع براي رفع نيازها و

ستادي .3 ستگاه ،ايجاد هماهنگی و وحدت رويه بين نهادهاي اداري، دفاتر  احدهاي هاي اجرايی و ود

 انسانی؛ براي نگهداشت مطلوب منابع آموزشی

از طريق ارتقاي ، آمدي نيروهاابع درمعنوي، توسیییعه من هاي هدفمند مادي وگسیییترش حمايت .4

ز متوسط اها و شأن و منزلت اجتماعی کارکنان، به نحوي که درآمد آنان و تخصص هاها، مهارتتوانمندي

رش با انسانی آموزش وپروسازي حقوق و دستمزد منابع)متناسب بيشتر باشدسايرکارکنان دولت درآمد 

 (؛ هاي فرهنگی مشابهدستگاه

و  پاداشاز مندي در بهرهآنان با اختيارات انسییانی ي منابعهامسییئوليتوظايف و زي سییامتناسییب .5

  ؛تنبيه

سنجش دورهبندي منابعرتبه .6 سانی با  صی و تاثير نتايج آن هاي حرفهصالحيت ايان ص  رداي و تخ

 . کارکنانرسمی فعاليتادامه ارتقا، افزايش حقوق و مزايا و 

 ی سازمان 431هویتنقش  .12

روح عد بیو مجموعه قوا مصالح، آجر ،چند تکه آهنو ساختارها  ،هاسازهچيزي جز خود،  يخودبه هاسازمان

. ندکمی يينتب اش رايتو اهم يينرا در جامعه تعجايگاه آن و يتانسییانی اسییت که موقعمنابع ينو ا يسییتندن

انسییانی آن منابع يیو اجرا یتوان علميفيت، کبه يماًهر سییازمان، مسییتق يگاهاعتبار و جايت، بدون شییک، هو

ست.  سته ا سازماننگاهی گذرا به جغرافياي منابعواب سانی در  شان میان سازها، ن هاي پويا، ماندهد که همواره 

 اند. مند بردهکارآمد و اثربخش از کارکنان و مديران شايسته، توانمند و خالق بهره

، ضعف يا سوء مديريت در زمينه نگهداشت شودده میمشاهها از سازمان يدر بسيارمعموالً که  یاشکال بزرگ

سانمنابع ست که  یان ساس تعلقتوجهی به بیا  يامر رود؛شمار میآن بهاز  ی، بخش مهمسازمانیيتهو و اح

                                                            
431 . Identity 



 

622 
 

سان يهاجنبه غلبه يلدلکه به سبت به مدآن در آموزش یان شترها، نمود بسازمان يرسا يريتوپرورش، ن و  ي

بخش مهمی از مديريت  آن،سیییازمانی و احسیییاس تعلق بهاسیییت، لذا مسیییأله هويتهيافت یمضیییاعف يتاهم

بر  دقيق توجه و تمرکزلذا  ؛شودمحسوب می اندازچشم و فاهدابه  يدنرس يبرا راهبرديابزار انسانی و منابع

 کند. آن را تضمين ياتحو  کمک سازمان يفيتک يارتقا به تواندیم اين امر

 يفياتک ی يااسییاسیی ياتاعمال و خصییوصیی ،، صییفاتهايشها، باورها، گرااز ارزش ياوعهمجم يندبرآهويت را 

 یو مکان یزمانظرف يکگروه داللت و او را در  يافرد  «يگانگی»و  يتکه به وضییوح بر ماه دانندی میهمسییان

سابه ين،مع ساگروه ياافراد  يرطور مشخص از  شنا  يژگی،و ينا (1393عابدينی، سازد)یم يزو متما يیها قابل 

فراهم  يعمل( را در ومعطوف به يماراده )تصیییم ين( و تکويمان)ا پذيريباور ينهزم ی،درون يشگرا يا ينشب

طور که هويت فردي در حقيقت، همان. دهدیرا شیییکل م يتشهو يجو با عمل و تکرار آن، به تدر آوردیم

سام شنا سنيز  سازمانیشود، هويتیم يگرياز د فردي يزو تمايی وجب  سا يلهو يک  «يزتما»سبب  يی وشنا

سازمان صف،سازمان از  ست. با اين و شغل، وظا فرد در يهاهرچه نظر و ارزش هاي ديگر ا شغلیباره  و  يف 

کمتري داشته باشد، همگرايی بيشتر و در صورت وجود  تفاوت يگراند يهابا نظر و ارزش اشیسازمان يگاهجا

شهودتفاوت  .)شتر خواهد بوديسازمانی بهويت يجاددر ا يجه اختاللبهام نقش و در نتا يجاد، احتمال اهاي م

 ( 1393پور و ديگران، يلین

شن برا اندازاهداف و تدوين چشم اگرچه تعيين  يمیچالش قديک  و تبيين آن براي کارکنان، هاسازمان يرو

شگیو هم ست، ول ي سارت را در تدوين و بيان شجاعت ينها اسازماناگر  یا شند و ارزش و ج شته با ها دا

هاي سیییازمان در جهت توان اميدوار شییید که تالشیم اش را روشییین کنند،مخاطب آن را نيز توجيه و ذهن

جات يابیدسیییت ته اين راهبرد، عالبه در هد بود. الب يد خوا جاد و افزايشبر عالوهی، ثمربخش و مف  يزهانگ اي

اگر کارکنان بدانند که در  يراز شیییود،معيشیییتی نيز می مالی ويادي موجب بهبود نتايجز ودتا حد ،کارکنان

 .و نتايج را ارائه خواهند کردعملکرد  ينبهتر کنند،یحرکت م يترهدف بزرگ يراستا

 يعنوان راهکاربه کند وايجاد میسییازمان  يدادهايدر رو يربنايیهاي زسییازه سییازمانیيتبه طور خالصییه هو

 يمدر تنظ ينقش محورتر، ارائه و از همه مهمسازمان  اداره يبرا یرچوبچها ی،سازماندرون يزشیمطلوب و انگ

ضا يرفتار يهنجارها ستعدادها شودیکند و موجب میم يفاا آن ياع ستخدام ا سان يکه ا شودبرتر آ و به  تر 

 شود.يل میتبد یاز رفتارهاي سازمان ياريعامل نهفته بس

شده و هرچند بررسی ندارد، ليکن اغلب وجود  سازمانیيتدر مورد هو معتنابهی ياهيهنظرهاي زيادي انجام ن

 يهآنها نظر ترينيجکه را است انسانی آنانبر نگهداشت منابع یسازمانيتهو يرتأث هاي انجام شده مؤيدپژوهش

 يشسازمانی بر افزاکه هويت یمعن ينبد؛ و شباهت اشاره دارد يوفادار يت،است که به سه بعد عضو «چنی»

از عوامل  و يکی (1390،شییاهرودي ) گذاردمی اثر مثبت ي کارکنانو وفادار، رضییايتمندي شییغلی سنفتعز

در  يراننقش سازنده مد است که آنان یسازمان یبخش يتهو يکارکنان برا یو دلبستگ قتعل يجاددر ا یاساس
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برخوردار  یخاصیی تياز الو ي،رهبر يهاانتخاب نوع سییبک تعيين کننده و ميانارتباط با کارکنان سییازمان 

گاطع )شییود یشییغلی مرضییايت يشباعث افزامتقابالً  يزنفس نعزت البته( 12394)سییپهوند و ديگران، اسییت

 يک يتتثب و يجترو ين براينماد يکارهاواز سیییاز سیییازمانیهويت توان گفت که(. در حقيقت می1391زاده،

 يابیدست يبرا ان و عامل تاثيرگذاريکارکن يمیوجود آمدن خودتنظ سبب به است و ممتاز و برجسته يتهو

در سییازمان  یذهن يتامن يجادا و ، کسییب شییهرتي برتراسییتعدادها يجذب و نگهدار ي،عملکرد اهداف به

  .کندیکمک م يزابهام آم يهايتموقع با ههمواج برايو به افراد  شودمی

 د)کنترل و نظارت( عملکر نقش ارزیابی .13

معيارها،  نبود ليکناسیییت؛ ديران، ارزيابی عملکرد کارکنان مو اصیییلی از وظايف مهم اگر چه يکی 

، شخصی و ذهنیهمچنين  عملکرد و ارزيابیمند و عملی براي نظام آن هاياستانداردهییییییییییییا و شيوه

باعث پيچيدگی اجراي يا باورهاي غلط مديران،  ارزشییيابی ارزيابی و يهابودن برخی از روش ايسییليقه

شود. شکالت مختلف براي سازمان میبییروز مو  آن صحيح  

آگاهی از مالحظات  انسانی بايد باعملکرد، مديران منابعمنظور کسب اطمينان از اثربخشی ارزيابیبه

ي مشییخص هاعملکرد بپردازند. اهميت و نقش روشهاي نظام ارزيابیاجرا و هدايت تمام جنبه به قانونی

ي شغل هاويژگی ،ردستياز رابطه فرادست و ز است کههان را فراهم آورددر نظام ارزيابی عملکرد اين امک

 شود. باهاي مربوط به ارزشيابی گرفته را براي ارزشيابی فراهم آورند و بر پايه آن تصميمالزم و اطالعات 

محسییوب ، که روش خاصییی در ارزيابی عملکرد AHPاسییتفاده از روش تجزيه و تحليل سییلسییله مراتبی 

توان از می، ارزيابی عملکرد و هاي قضیییاوتیاحتمالی در نظامخطاهاي شیییود، عالوه بر جلوگيري از می

ياد شییده، مطالب  نابر. بکرداسییتفاده ، کيد بر منطق تعريف شییدهأبا ت، مزاياي برخورداري از مدل خا 

يابی نابعارز بهاسیییت. سییینجش عملکرد اي برخوردارانسیییانی از اهميت ويژهعملکرد م يکی از عنوان ، 

ترين مهم»معتبر و متناسب است. دقيق،  معيارهاي ها ومستلزم مالک، انسانیکارکردهاي مديريت منابع

 (. 1382ساعتچی، )«وري بهينه استوري ممکن يا بهرههدف هرسازمان، دستيابی به باالترين سطح بهره

س يندفرآ، عملکرد یابيارزدرحقيقت  سهسنجش و مقای، برر سئولمهارت ي ششها، يتها، م ها و کو

 یزمان يهادوره يادر فواصییل ير، مد يکاز کارکنان سییازمان توسییط  يکهر  يتکار و فعاليطمح يطشییرا

از ، آنان ياقتو ل يتکفا درجه و ینسب يتارزش و اهم آنان شناسايی ونقاط قوت و ضعف ين است، تا مع

قل  يناناطمد و پس از ها، تعيين شیییويتمحوله و قبول مسیییئول يفوظا انجاملحاظ  از کسیییب حدا

 يابیدر ارزداده شود. پاداش به آنان ، سنجش مورد ضوابط و ارهايمع از استفاده باعملکرد،  ياستانداردها

ستز هم و يرمد هم عملکرد، شارکت دارند، حال آن يرد شامل خط يابیکه نظام ارزم شعملکرد   هايیم

 ((((1393عابدينی، است. ) يتفعالکننده  يبانیمقرّرات و منابع پشتی، سازمان



 

624 
 

ها و راهکارهايی براي ارزشییيابی پيشیینهاد مشییی( خط1394، عابدينیانسییانی)در طرح جامع منابع

« نظام نظارت و ارزيابی خا  و مستقل» است که اشاره به برخی از آنها؛ از قبيل طراحی و استقرار هشد

، «وريافزايش بهره»و « هابود و ارتقاي سطح شايستگیبه»، «برانگيزانندگی»، «گرايیکيفيت»با رويکرد 

 وپرورش، خالی از فايده نخواهد بود. آموزشانسانی در هاي شغلی منابعمتناسب با وظايف و ويژگی

 پيشينه پژوهش

سام ) سی»اي با عنوان ( مقاله1393ر سانی درمنابع مديريت هايچالش ريزي وبرنامه نقش برر  ان

 دارد که در آن تأکيد شییده اسییت، افزايش« دولتی بخش در هاسییازمان راهبرد هتوسییع و يادگيري

سبب  غيره و سياسی شدن، تحوالتکار، جهانینيروي ترکيب کاري، تغييرمحيط در تغيير و پيچيدگی

سانیريزي منابعبرنامه تا شد خواهند  در تغييرات گردد. روندها و تبديل خطيري به وظيفه آينده در ان

 روبرو دشواري و چالش با را هاانسانی، سازمانمنابع هاي مديريتیشيوه و اجتماعی جمعيتی، ابعاد بافت

را انجام دهند.  خودپيشين، مأموريت هاي نگرش با توانندنمی مربوط واحدهاي اي کهگونهاست، بهکرده 

کارکنان،  جسییمی رويني گرايی، تأکيد بيش از حد برگرايی، تمرکزبروکراتيک، تخصییص سییاختارهاي

شده هايچالش موجب و رنگکم امروز شتابپر دنياي در آن نظاير و پذيرکار انعطافساعات سی  سا  ا

اند. البته فقدان نصییيب نماندهاز آنها بی کشییورمان نيز هايانسییانی در سییازمانمنابع مديران اسییت که

، منابع رفتن هدر، احراز شییرايط و وظايف شییرح عدم شییفافيت يا نارسییايی ها،در پرداخت يکپارچگی

 کند. می دور خود هدف به رسيدن از رفتهرفته را کارکنان، سازمان انگيزگیانگيزگی يا بیکم

را « انسانیمنابع مديريت توسعه در نيازسنجی اهميت و ضرورت»اي با عنوان ( مقاله1393مرادي)

ن ارائه کرد. او در اين مقاله تأکيد کرده است در کنفرانس مديريت تحول و نوآوري در توانمندسازي مديرا

دانش،  هاسییت. رشییدسییازمان کار، فعاليت محور و اسییاس عنوان انسییانی، بهمنابع به دادن که اهميت

ست اموري جمله وظايف کارکنان، از انجام در تحول و تغيير ايجاد و مهارت  دو از را هاسازمان که ا

صادي بعد سانياري می اجتماعی و اقت صادي، آن بعد د و ازر  از و کنندمی تراثربخش و کارآمدتر را اقت

 اين شود کهسازمان می کنندگان از خدماتاستفاده و مراجعان رضايت باالرفتن اجتماعی نيز، باعث بعد

 طريق شییود. ازمی سییازمان کارآمدي و انسییانیمنابع عملکرد افزايش و بهبود به منجر نهايتاً امر

 شود. اينمی اقدام آنها کاهش يا حذف براي اولويت و برحسب شودمی ها مشخصهنيازسنجی، خواست

معنوي، ، هاي ماديو هزينه تمام فوايد که معنابدين گيرد؛می صورت فايدههزينه  تحليل طريق از امر

وم معل شود، در اين حالت اگرمی محاسبه آينده در نياز يک شدنبرآورده حاصل از اقتصادي و اجتماعی

 اولويت عنوان به دارد، کمتري هزينه و در عين حال، فايده همه بيش از شییدن نيازي،برآورده شییود

 و داده شود مشارکت ذينفع افراد تمام شوداساسی تأکيد می نيازهاي انتخاب شود. درمی انتخاب اصلی

 مدنظر قرار گيرد.  االمکانحتی نيز آنها هايخواسته
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 قدرت منابع از سیییازمانی ارتباطات پذيريتاثير ميزان»اي با عنوان ( مقاله1393رضیییايی اقدم)

سی« مديران شی و مديران قدرت منابع بين ارتباط با هدف، برر  ادارات در سازمانی ارتباطات اثربخ

ستان آذربايجان و جوانان ورزش ساند. جامعها  کارکنان و مديران تمام شامل آماري آن غربی به چاپ ر

ستان ورزش و جوانان تابعه اتادار و کلاداره ست. نتايج آذربايجان ا شان تحقيق غربی بوده ا  که داد ن

صص، مرجعيت، پاداش ،قدرتمنابع بين شی با قانون و تخ ستقيم رابطه سازمانی ارتباطات اثربخ و  م

 . دارد وجود معنادار و معکوس رابطه سازمانی، ارتباطات اثربخشی با اجبار قدرتمنبع بين و معنادار

سی»( در پژوهشی با عنوان 1393زارع )  سانی در ايرانمنابع مديريت هايچالش برر سعه « ان به تو

 و بررسییی ايکتابخانه شییيوه به که اشهاي پيش رو پرداخته اسییت. او در مقالهانسییانی و چالشمنابع

ست، چالش گرفته صورت نظري هايتحليل سانی در ايرانمنابع مديريت فراروي هايا در  طور کلیبه ان

شییدن، فناوري، مهاجرت، تحريم، فشییارهاي سییياسییی، جهانی ، شییاملمحيطی هايچالش دو بخش

صاد، حذف ستمی،درون هايريزي و چالشو برنامه مديريت سازمان تحصيالت، اقت  سرمايه شامل سي

ثباتی انی، بیانسیییمنابع نظام عملکردي اسیییتراتژيک، نقص نگاه فکري، تغيير انتظارات کارکنان، فقدان

سیبه جاي هدف رقابتی، گذاريمديريت، هدف ستکرده گذاري راهبردي برر  واکنش براي در ادامه،. ا

سائل، اين به مديريت سريع سطح تربيت نظير راهکارهايی م تفکر مديريتی،  کارکنان، آموزش، ارتقاي 

 . است ارائه کرده SHRM و راهکار حقوق پرداخت هايروش مجدد، بازبينی مهندسی، MIS تقويت

انسیییانی و رابطه آنها با هاي منابعشیییايسیییتگی»اي با عنوان (، در مقاله1391پناهی و همکاران)

 که تحقيق ها و چگونگی ارتقاي آن پرداخته اسییت. اينبه شییايسییتگی« انسییانیهاي منابعاسییتراتژي

نتيجه  دارند. در تقيممسییی و مثبت انسیییانی تأثيرمنابع هايراهبرد بر کاروکسیییب هاياسیییتراتژي

ستراتژي ستگیمنابع و کاروکسب هايا شاي سانی،  سانی رامنابع هايان ستقيم صورتبه ان  تحت تأثير م

 رهبري هزينه، با اسیییتراتژي با مقايسیییه در تمايز که راهبرد داد نشیییان دهند. همچنينمی قرار

ستگی سانی رابطهمنابع هايشاي سجم ترقوي ان ساس بر ابرايندارد. بن تريو من شنهاديافته اين ا  ها پي

ستراتژي مربوط سازمان که شودمی سانی خودمنابع و وکارکسب هايا سو را ان  و سازد، در جذب هم

ستعدادها مديريت سانی خود،منابع به و کند دقت ا سب براي ان ستگی ک  آنها از و کمک کرده ها،شاي

 حمايت کند. 

 انسانیمنابع توانمندسازي بر مؤثر عوامل بررسی» ا عنوان ( پژوهشی ب1393رمضانيان و همکاران)

شان دادانجام داده« غرب گاز و نفت شرکت در سانی منابع توانمندسازي بر که عواملی اند. نتايج آن ن ان

سیییازمانی، نيازها، هايرهبري، ارتباط، شیییايسیییتگی، ارزش اثرگذارند، )مانند سیییبک هاسیییازمان در

سانی میمنابع توانمندسازي موجب آن عامل عامل، چهار شش اين سازمانی( ازاخالق  عامل و شوندان

 آيند. می شماربه رقابتی بازارهاي در خصو  به هاسازمان بقاي و توسعه در مهمی اساسی و
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 هايسییازمان انسییانی درمنابع تعالی مدل طراحی»اي با عنوان (، مقاله1389پيدايی و همکاران) 

س با ايران دولتی ساندهدر مجله پژوهش« دلفی فازي از تکنيک تفادها  اند. هدفهاي مديريت به چاپ ر

 خا  هايويژگی به انسییانی، با توجهمنابع تعالی ميزان براي ارزيابی مناسییب مدلی ارائه مقاله اين

ست تا در ايران دولتی هايسازمان سيلهبدين ا سعه را زمينه و سانی هايسرمايه براي تو  و اجتماعی ان

سنادي مطالعه برپژوهش، عالوه  اين انجام آورند. براي فراهم هاسازمان  فازي براي دلفی تکنيک از ا

 و گرفته انجام مرحله سه در است. اين نظرسنجی استفاده شده معيارها زير و ها، معيارهامؤلفه پااليش

انسانی منابع تعالی مدل است. پااليش شده «لين چنگ»مدل  هاياز فرمول استفاده با مرحله هر نتايج

شنهادي مدل عنوانبه شده و طراحی معيار 57 و مؤلفه 15بعد،  چهار در سيب جهت پي سی آ شنا

 وسيلهبدين شده است تا ارائه ايران دولتی هايسازمان انسانی درمنابع تعالی ملی جايزه انسانی ومنابع

 ارائه ها، درسازمان ساير موفق تجارب ، ازکاويبهينه و موجود وضعيت ضمن تحليل بتوانند هاسازمان

  اقدامات استفاده بهينه کند. ها وطرح

 گيري بحث ونتيجه

. وري بهينه اسییتوري ممکن يا بهرهترين هدف هرسییازمان، دسییتيابی به باالترين سییطح بهرهمهم

ويژه از ها، بهزمانهاي هدفمند براي تاثيرگذاري کارکنان سییاامروزه ارتقاي جايگاه، توسییعه نقش و تالش

اسییت و اين سییرمايه مهم که در تربيت کودکان و همنظر ارزشییی، به يک جنبش فرهنگی تبديل شیید

شگرفی دارد، به مديريت باثبات و رهبري خردمندانه سازي ي نياز دارد که پس از انوجوانان تاثير  توانمند

فظ و نگهداشییت و افزايش انگيزه کارکنان ح انسییانی، بهاسییتقرار کارکردهاي مهم مديريت منابعافراد و 

 اي داشته باشد. اهتمام ويژه

ينش، گز معيارهاي انسانی امري چند ساحتی و داراي ابعاد گوناگونی، از قبيل توجه بهمديريت منابع

 فرهنگی، انسیییانروابطها، ا و توانمنديهشیییايسیییتگیي، توانمندسیییازصیییحيح، تربيت و  بکارگماري

ی کافی، مالی، محيط فيزيکی اسییتاندارد، منابعاسییاسیی يازهاينشییغلی، تأمين ايت رضیی، سییازمانیهويتو

 ی وو انگيزشیی يفرد يهايژگیشییخصییی، و ، عواملو سییالمت محيط کار ي مناسییب، ايمنیادار سییاختار

تواند آثار عوامل ديگر را از بين توجهی به هر يک از آنها میاست که بی)کنترل و نظارت(  عملکرد یارزياب

شد. بهرنگ و بیه يا کمبرد شته با سازمان دا عنوان مثال اگر در بين اثر کند و پيامدهاي ناگواري براي آن 

صلی مديريت منابعهمه عوامل و مؤلفه سانی، توجه ويژههاي ا سانی افرادي که در ان شأن وکرامت ان اي به 

ساده، کنند، صورت نگيرد وتربيت، نقش الگويی را ايفا میفرآيند نظام تعليم در نهايت همين امر به ظاهر 

تواند حتی ثبات اجتماعی و توسعه همه جانبه کشور را تحت تأثير نه تنها در نگهداشت مطلوب، بلکه می

ثباتی و توسیییعه نيافتگی منجر شیییود. جانبه و پايدار يا به بیتوسیییعه همهعبارت ديگر، به قرار دهد؛ به

سئله در ايجاد اين تفکر، درمهم ست، ارتقاي دانش، تفکر و باور مديران منابع ترين م سانی در درجه نخ ان

هاي حزبی و هاي الزم، به دور از همه ساليق و خواستهوپرورش و انتخاب مديران واجد شايستگیآموزش
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ست وگام بعدي، رهبري خردمندانه اين جامعه عظيم منابع سانیگروهی، ا صالحيت، ان ساس اين  ها، برا

سترهاي قانونی جديد و حمايتی بيشتر و از همه مهم قوانين و ايجاد سازي و حرکت مستمر در نظام، ترب

 چارچوب اين نظام استاندارد است. 

 پيشنهادها و راهکارها

هاي ميدانی، ضییمن ارائه انسییانی و پژوهشمنابعهاي مختلف و مرتبط با مديريت با مطالعه و مقايسییه نظريه

، به ويژه انسیییانیهايی که بيشیییترين تأثير را بر مديريت منابعاسیییاس مؤلفهراهکارهاي پيشییینهادي زير، بر 

 شود:وپرورش دارند، مدل مفهومی موضوع نيز ارائه مینگهداشت کارکنان آموزش

ها و سییازي وظايف، مأموريتشییفاف بر با تأکيدانسییانی، طراحی و اسییتقرار نظام جامع مشییارکت منابع (1

 تربيتی مدرسههاي آموزشیمدرسه و مشارکت معلمان و مديران در فعاليت ها، توسعه اختياراتمسئوليت

سازمانیو نهادينه تدوين، تصويب (2 سانیمنابع سازي منشوراخالق  سم برگزاري و ان  حسن براي تحليف مرا

 ايورود، با تأکيد بر تقويت اخالق حرفه بدو در آنانوظايف  انجام

کمتر دمات و تسییهيالت رفاهی ويژه معلمان شییاغل در مناطق طراحی و اسییتقرار نظام پاداش، جبران خ (3

 مرزي و مدارس استثنايیيافته، توسعه

سامانه يکپارچه و کارآمد مديريت منابع (4 ستقرار پايگاه جامع اطالعاتی و  سانی طراحی و ا صال آن به ان و ات

 محور کشورهاي مديريتی و مکانساير سامانه

ستقرار نظام (5 سانمنابع يوربهرهه مديريت و هاي يکپارچتدوين و ا توزيع ، با رويکرد وپرورشدر آموزش یان

 انسانی منابع بخشی بهثبات متوازن، عادالنه و

براي  معلمان سیییاماندهیسیییپاري هدفمند و عدالت محور خدمات آموزشیییی، تربيتی و اداري و برون (6

 سالهزمانی حداقل سهدوره

 بخشی و تقليل نسبت نيروهاي اداري به کارکنان آموزشی انسانی، با رويکرد ثباتساماندهی منابع (7

 و روزيشییبانه مدارس تقويت و توسییعه ، با رويکردجمعيت و پرجمعيتکم مدارس و هاکالس سییاماندهی (8

 هاي مصوبيافته، براساس شاخصتوسعه کمتر مناطق در ويژه روستامرکزي، به طرح
 هاي حقوقی، قضايی و صنفی از معلمانتوسعه حمايت طراحی سازوکارهاي قانونی ارتقاي امنيت شغلی و (9

حاکميتی بر واگذاري بخشییی از وظايف غير اندازي سییازمان نظام معلمی، با تأکيدتدوين، تصییويب و راه (10

 معلمانبه

سازمان (11 ضور مؤثر معلمان در  شارکت فعال و ح سازوکارهاي قانونی م ستايجاد  سيا گذاري و ها و مجامع 

 گيريتصميم

اي معلمان، تقويت هاي حرفهها و تدوين سازوکارهاي ارتقاي صالحيتروزآوري وظايف، نقشي و بهبازنگر (12

 عوامل انگيزشی و مرجعيت آنان
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ها، کرامت انسیییانی و هاي اخالقی، حفظ ارزشبر رعايت قواعد و ارزش حمايت از حقوق معلمان، با تأکيد (13

 احترام به شأن و منزلت آنان

ستقرار (14 ستگان جامع اطالعات بانک و سامانه ا ش سازي و بهره تأکيد، با بازن ستند گيري حداکثري از بر م

 تجارب آنان

هاي شغلی و استخدامی، با رويکرد حمايت از نگهداشت اصالح نظام پرداخت حقوق و مزايا و اعمال مشوق (15

 هدفمند استعدادهاي برتر

بر  ، با تأکيدها و عملکرد آنانسیییتگیطراحی و اسیییتقرار نظام پرداخت ويژه معلمان، براسیییاس شیییاي (16

شگاههمسان شاغل سازي با حقوق و دستمزد اعضاي هيئت علمی دان ها و مؤسسات آموزشی کشور و م

 سخت و تخصصی

ويژه دوره وپرورش، بهگذاران کشییور، نسییبت به جايگاه و نقش آموزشتغيير نگرش مديران و سییياسییت (17

 تربيتوتعليم امر ها درو سازمان هادستگاه ساير و مشارکت منابع از ريگيبهره بر توسعه ابتدايی، با تأکيد

 کشور

سهيالت ارائه (18 سب ت شت براي منا سانیمنابع ترفزون ماندگاري و جذب، نگهدا  الگوي کارآمد و برقراريان

سانی،منابع رفاه تأمين و خدمات جبران سب ان  وقتتمام لزوم به توجه فرهنگيان، با منزلت و شأن با متنا

 ابتدايی دوره در ويژه آنان، به شدن

بر معلمان شییاغل در مناطق کمتر  تأکيدطراحی و اسییتقرار نظام پاداش و جبران خدمات ويژه معلمان، با  (19

 يافتهتوسعه

وپرورش، با رويکرد خروج نرم، منعطف و تدريجی طراحی و اسیییتقرار نظام خا  بازنشیییسیییتگی آموزش (20

 متآنان از خد (ايمرحله)

 تکميلی هايبيمه سییاير به نياز کهنحوي به «کارآمد و يکپارچه، کامل، ويژه درمانی بيمه نظام» اسییتقرار (21

 باشد نداشته وجود

 خدمت مسکن، سنوات ارفاقی براي تأمين قبيل و خدمات مناسب، از تسهيالت ارائه و طراحی سازوکارها (22

 مشخص ضوابط و هامالک يافته، براساستوسعه کمترمناطق در انسانیمنابع بيشتر ماندگاري و داوطلبانه

سهيالت ويژه براي دانش (23 شأن و منزلت فرهنگی و تمهيد مقدمات و ارائه ت افزايی، ادامه تحصيل و ارتقاي 

 اجتماعی معلمان 

خدمت کارکنان با نظام پرداخت حقوق و دستمزد و ارتقاي ضمنهاي مند بين آموزشبرقراري پيوند نظام (24

 آنان

ساعات کار معلمان و مربيان، ت (25 ساماندهی  ضور تمام با تأکيددوين طرح  سه و برح انجام وقت آنان در مدر

نظام حقوق و وظايف و  شییغل، با بازنگري و اصییالح شییرح اي و پژوهشییی،هاي تربيتی، مشییاورهفعاليت

 آناندستمزد و فراهم کردن امکانات و تسهيالت متناسب با حضور تمام وقت 

 شغل لعادهافوق اعطاي و «ايحرفه مديريت» سطح به مدارس مديران جايگاه زوکارهاي ارتقايطراحی سا (26

 هاي شغلی با مشارکت و هماهنگی مراجع ذيربطمدرسه و ساير انگيزاننده مديريت ويژه
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سعه حرفه (27 ستگی و تو شاي ستقرار نظام جامع  سانی و انتخاب افراداي منابعا سته به ان ست شاي  هايپ

 بندي معلمان براساس آن.و رتبه شغلی ارتقاي و ايحرفه مديريت

 انسانیمدل مفهومی نظام مديريت منابع
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 منابع و مآخذ:

بک .1 با يار و علوي،  خدا نان آموزش هایاسییتراتژی تدوین الگوی ،(1387) ابيلی،  مان در کارک له ،هاسییاز  مج

 . (4و3و2)مديرساز

 . شايستگان فکري سرمايه ،هاسازمان در یساالرشایسته توسعه السادات، زينب اثباتی، .2

سانینیروی انتخاب مدل طراحی ،(1389) وحيد محمد سییبط، و پرويز احمدي، عادل، آذر، .3  ،کاویداده رویکرد با ان

 . 3-22 ،4 اطالعات، فناوري مديريت نشريه

. يزدي داود و اعرابی حمدم: ترجمه ،(عمل راهنمای) انسانیمنابع استراتژیك مدیریت ،(1381) مايکل آرمسترانگ، .4

 . فرهنگی هايپژوهش دفتر :تهران

ستيفن .5 سائيان علی :ترجمه ،سازمانی رفتار (1385)رابينز ا  هايپژوهش دفتر: تهران اول، چاپ اعرابی، سيدمحمد و پار

  فرهنگی،

ست .6 سازمان( 1387ينز)راب يفنا  کارکنان نگهداری در آن نقش و سالمت و ایمنی رویکرد با شغلی امنیت ی،رفتار 

  سازمان،

 . نی انتشارات: تهران ،عمومی مدیریت ،(1385) مهدي سيد الوانی، .7

ستمزد و حقوق هاینظام مدیریت  (،1369) بووي. ام. آنجال .8  آموزش مرکز: تهران اول، چاپ صائبی، محمد: ترجمه ،د

 . دولتی مديريت

 . سمت انتشارات: رانته ،آموزشی ارزشیابی ،(1383) عباس بازرگان، .9

 . 1380 ،اجتماعی تأمین سازمان در انسانیمنابع نگهداشت و جذب نظام بررسی .10

 جایگاه شایستگان، فکری سرمایه ها،سازمان در ساالری شایسته توسعه داود، فر، هادي و علی نايينی، بنيادي .11

 . ایران در ساالریشایسته

 با آنها رابطه و انسییانیمنابع هایشییایسییتگی محمد، وسیییوي،م عليرضیییا، موغلی، حسییین، درويش، بالل، پناهی، .12

 . (17) 5 ،1391 عمومی، مديريت هايپژوهش ،پتروشیمی ملی شرکت در کار و کسب و انسانیمنابع هایاستراتژی

شلقی، طلوعی ناصر، ميرسپاسی، مهرداد، مير پيدايی، .13  تعالی مدل طراحی ،(1389) غالمرضا طهران، معمارزاده عباس، ا

 هایپژوهش مدیریت پژوهیآینده ،فازی دلفی تکنیك از اسییتفاده با ایران دولتی هایسییازمان در انسییانیمنابع

  ،(87) 21 ،مدیریت

 . نی انتشارات: تهران سوم، چاپ دوم، ويراست انسانیمنابع مدیریت ،(1375) نسرين جزنی، .14

 . اسالمی شوراي مجلس وقت رئيس خواستدر به ،وپرورشآموزش شناسی آسیب گزارش ،(1384) جهاددانشگاهی .15

 . (4و3و2)مديرساز مجله ،هاسازمان در کارکنان آموزش هایاستراتژی تدوین الگوی ،(1387) بابک علوي، و خدايار .16

هداف تعیین و بررسییی وپرورش،آموزش عییالی شیییوراي دبيرخییانییه .17  تربیتی و آموزشییی هایمشیییخط و ا

 . تهران ،1387اسالمی جمهوری وپرورشآموزشدر

سمی تربیت نظام رهنامه وپرورش،آموزش عالی شوراي دبيرخانه .18 سالمی جمهوری درعمومیر  تلفيق ،گزارشایران ا

 . تهران ،1387 ملی سند تدوين گروه ملی سند مطالعات نتايج

 در ایراناسالمی جمهوری عمومیرسمی تربیت نظام راهبردی تحول سند وپرورش،آموزش عالی شوراي دبيرخانه .19

 . تهران ،1390 وپرورشآموزش وزارت ،انداز چشم افق

صادي ريزيبرنامه دفتر .20 شی نیروهای نگهداری و جذب در سازمان عملکرد بر نگاهی ،(1381) اجتماعی و اقت . دان

  تهران،
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 مديريت شآموز مرکز ،(1375)طوسی محمدعلی ،انسانیمنابع و کارکنان امور مدیریت ديگران، و ال شيمون دوالن، .21

 . تهران دولتی،

سام، .22 سی ،(1393) نگار ر سانیمنابع مدیریت هایچالش و ریزیبرنامه نقش برر سعه و یادگیری در ان  راهبرد تو

 . شيراز رهپو، انديش پندار شرکت مديريت، توانمندسازي در نوآوري و تحول مديريت، کنفرانس ،دولتی بخش در هاسازمان

 در نوآوري و تحول مديريت، کنفرانس ،مدیریت توانمندسییازی در نوآوری و تحول ،(1393) سیییعيد اقدم،رضیییائی .23

 . مديريت توانمندسازي

ضانيان، .24 سن، و رحيم محمد رم سی ،(1393) مومنه مح سازی بر مؤثر عوامل برر سانی درنیروی توانمند  شرکت ان

 . مديريت توانمندسازي در نوآوري و تحول مديريت، کنفرانس ،غرب گاز و نفت

بک ارع،ز .25 یت هایچالش بررسییی ،(1393) با نابع مدیر یت، انسییانی،کنفرانسم  در نوآوری و تحول مدیر

 . شيراز رهپو، انديش پندار شرکت ،مدیریت توانمندسازی

صل، زاهدي .26  پژوهش عالی موسسه ،اجتماعی تأمین سازمان کارکنان اموررفاهی وضعیت بررسی ،(1380) محمد ا

 . رانته اجتماعی، تأمين

 سازمان ،(1370) سهرابی حميد و وحيدي پريدخت: ترجمه ،توسعه برای آموزش وودهال، مورين و جرج ساخاراپولوس، .27

 . تهران بودجه، و برنامه

مان .28 مه سیییاز نا عاریف بودجه، و بر نت ،بودجه و ریزیبرنامه هایواژه واجتماعی اقتصییادی ت عاو مه م نا  و ريزيبر

 . تهران ،(1361)ارزشيابی

 . تهران. 1383 کشور ريزيبرنامه و مديريت سازمان ،چهارم برنامه ومستندات نظری مبانی بودجه، و برنامه مانساز .29

 (1377-1384) بودجه ساالنه هایمشی خط و راهبردها اجتماعی، تامين سازمان .30

 قانون مشمول هایسازمان مدیران دیدگاه از وریبهره انسانی موانع و عوامل بررسی ،(1382) محمود ساعتچی، .31

 . مطالعات نشريه ،اجتماعی تأمین

صيهسم سپهوند .32 سادات ن سبك رهبری ینهمبستگی ب تحلیل( 1394)بنی يکول يري، فخرال سازمانی و   هویت 

شغلی کارکنان امنیت صلنام ،مدار با عملکرد  سان يريتمد يهاپژوهش هف سين یمنابع ان شگاه جامع امام ح  -222(ع)دان

  (1395زمستان ) 22 یاره پياپ(شم 4سال هشتم، شماره 
سفنديار سعادت، .33 سانی،منابع مدیریت ،(1386) ا شگاهعلوم کتب تدوین و مطالعه سازمان ان سانی دان  چاپ ،هاان

  . دوازدهم، تهران

 کارایی و اثربخشی در کارکنان توانمندسازی نقش ،(1391)معصومه کاسب، زارع و امين پور، نيک سنجر، سالجقه، .34

 . 28-35 ،147 جامعه، و کار هنامهما ،سازمانی

 . دانش نگاه انتشارات: تهران ،انسانیمنابع مدیریت مبانی کلیدی مفاهیم ،(1381) سيدرضا جوادين، سيد .35

س، (1390) شییاهرودي، محمدحسیین .36 شهروند یبرر س ی،دولت یسازمان ها در یرفتار  نقش عزت نفس  یبرر

 .تهران ، دانشگاه(مدرس و تهران يتتربمورد مطالعه دانشگاه ) ،ی، روحیه سازمانیسازمان
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 "  نوپديد هاي پارادايم و معلم تربيت     "

 فلسفه ليسانس فوق: عزيزي خداداد

 تحولی . است اجتماعی تحوالت از تابعی ميالدي  50-60 دهه دو در معلم تربيت جهانی تحوالت روند : چکيده

 وارد يريتمد سنتی هاي مپارادي پيکر بر را ضربه اولين آشوب، تئوري پرتو در آن پديد نو هاي پارادايم که

 ولوژيکبي و الکترونيک يعنی سوم هزاره سمبل بر مبتنی شدن جهانی و سازي جهانی پديده همچنانکه . ساخت

 پر انچنان داد قرار نانوبيولوژيک و تکنولوژي نانو سمبل با چهارم موج آستانه در را اجتماعی تحوالت سوم موج

 . ساخت تبديل يقينی غير معرفت به را يقينی هاي معرفت و معارف تمام که فزاينده و شتاب

 محيطی تغييرات موجبات و شدند (کثرمت و متحول همواره) پلورالستيک معارف و عصر،حقايق و عرصه اين در

 .آوردند فراهم را Covening valaes(432( سازمانها کليدي هاي وارزش

 هاي رادايمپا و معلم تربيت به نگرش و نگاه ايمبن ، پديدارها و رخدادها مندي تاريخ و تاريخ اساس برهمين

 بيرون و ريختن بيرون در معرفتی تحوالت نجاييکهآ از.مدآ در  تحقيق مورد به پيشنهاد اين و شد نوپديد

 معلم تربيت مقال و مجال اين در و کرده فرن مقدم را آن شد شمرده موثر و مهم محيطی تغييرات درآمدن

 .گرفت قرار محيطی تغييرات بررسی مورد سازمان، يک عنوان به

 اهداف بر فراسازمانی اهداف ، عملی استراتژي بر کليدي هاي محيطی،ارزش تغييرات در رو ازاين

 فرانوگرا نیسازما مبين و مقدم گرايی ساختار بر گرايی اقتصادي،فرهنگ سرمايه بر فکري هاي سازمانی،سرمايه

 .بشمارآمدند تحقيق دراين( مرز دونمجازي،پارندي،ب) فراساختارگرا ساختاري با

 تحوالت هزاد که نوپديد هاي پارادايم مثل توليد در را معلم تربيت وجاودانگی ،بالندگی حيات محقق باري

 . است دهدرآور پيشنهاد به اسالمی ايرانی فرهنگ پهنه در فرارقابتی مزيت بعنوان است هزاره اين معرفتی

 ، گفرهن ، تاريخمندي ، مديريت گران اعجاز ، اجتماعی مديريت ، شدان مديريت ،  پارادايم : واژگان

 : مقدمه

 ازيگرانب به نگاه است درجريان و جاري رودخانه يک به نگرش و نگاه . معلم تربيت ساله صد تاريخ به نگاه

 تربيتی پاينو نهال آن به که است( سازمانی برون عناصر و عواملی )تماشاگران و (سازمانی عناصردرون و عوامل)

 سرمايه) روزينام اجتماعی ثمرات روي از بل آن ي گذشته از نه را آن  تاريخ تا دادند را شکوفاشدن و بسط مجال

 و رشد به( فرهنگی سرمايه )اصالتش و اعتبار بحسب فرهنگ پهنه در که اي ثمره  بازشناسند آن (اجتماعی

 فراهم را ربيتیت نهاد آن (مثل توليد) تکثر تولدو ي مينه،ز فکري سرمايه به اتکا با و بخشيد استمرار خود نمو

 .اورد
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 هاي دگرگونی و چرخش که شد ايجاد معدودي عطف نقطه ، علوم توسعه و رشد انتهاي بی مسير در باري

 ظريهن سوي به چرخشی با نسبيت نظر و نسبيت نظريه عطف نقطه با نيوتونی جهانی . آورد پديد را شگرفی

 که ياديبن هاي دگرگونی ، اساسی تغييرات اين کرد ايجاد علم دنياي در را تازه هاي طرح نظمی بی و آشوب

 می بنا را ريديگ حوزه و گذارد می کنار به آن ذهنی هاي چارچوب و مدل ، تئوريها تمام با را انديشه حوزه يک

 ( 1388، 439، الوانی ) نهادند نام پارادايم در تغيير . نهد

 علمی هاي خالقيت و نوآوري در را سکون و رکود سويی از ها پارادايم اين چراي و چون یب درستی و حقانيت

 اين انديشه اربابان و پردازان نظريه ذهن در جهت همين به ساخت نقص دچار را دانش پويايی و آورده بوجود

 خطاهاي دچار ، قبول مورد متعارف علوم و قواعد مجموعه و ها پاراديم است ممکن که آمد بوجود وسوسه

  اجتماعی تحوالت و محيطی تغييرات از بسياري ي زمينه آفرين تحول و برانداز سنت ترديد اين است اساسی

 شکل به را دانايی (( 433ميسون )) گرديد محور دانايی جامعه يا اطالعاتی جامعه پديدآمدن وسبب اورد فراهم را

 بعنوان آن از زمين روي بر ما که شود می چيزي آن يبقا و ايجاد سبب که کند می تشبيه زيرزمينی آب شبکه

 . کنيم می ياد حيات

 پرورش و شآموز آنچه  درباره بازانديشی" که کرد می ايجاب جامعه براي و جامعه در بنيادي تغييرات ايجاد

 هاي منظا یآفرين باز و رود می انتظار آنها از آنچه عرضه براي آموزشی نهادهاي بازسازي و کند عرضه بايد

 ( 23،1385 ،بازرگان عباس و مشايخ فريده)  . شود پرداخته آموزشی

 کليدي ي ها شارز تغيير و شيفت پاراديم رابا ها سازمان وجاودانگی، ،بالندگی حيات  هزاره اين رودر اين از

 مقال  اين اهميت .ايند می بحساب  فرهنگ پهنه در محيطی تغييرات و معرفتی تحوالت معلول کردکه روبرو

 راهبردهاي و( بوم) کالن هاي استراتژي و فراسازمانی اهداف خطی غير آفرينی باز و بازسازي ، دربازانديشی

 وهابیالگ و  مديريتی هاي يافت ره تمامی به گرايانه فرهنگ بارويکردي که است فراملی و ملی اي توسعه

 . است داده قرار توجه مورد رقابتی فرا مزيت بعنوان سازمانی

 

 : نوپدید های پارادایم نظری بانیم

 شناسی ارزش ، شناسی انسان ، شناسی ،هستی شناسی معرفت

 يک در است شايسته است معرفتی و فکري هاي نظام دستاوردهاي محصول فرايندي طی دانش آنجاييکه از

 نظام چنين وافق مسير از تا گيرد قرار تبيين مورد آن نظري مبانی شناختی جامعه و شناسی معرفت تحليل

 را ها اراده تمام که داشت خواهيم جهانی اينصورت غير در گردد فراهم همگان براي آن مديريت و آگاه هايی

 می معنا آن در تصرف و دخل کمترين که شد خواهند نوشتی سر به محکوم آدميان و بلعيد خواهد خود در

 خواهد قرار خود تاثير تحت را غيره و فرهنگی ، اقتصادي ، اجتماعی ساختارهاي تمام آن، لوازم طرفی از يابد
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 و نموده اشاره اي شبکه مديريت ساختار با سازمانهايی به مستقيما "آينده شک "درکتاب 434رتافل آلن.داد

 در خود اگر هستيم آينده سوي به پيشروي حال در تکنولوژي موج بر سوار  اکنون هم ما که گيرد می  نتيجه

 گرفت خواهيم قرار يافته توسعه کشورهاي مصرف و هدف بازار آينده الهايس در نکنيم حرکت مسير اين

                               باشد می حياتی بسيار موج اين بر بودن سوار براي يادگيري و آموزش ، تحقيق اهميت  بنابراين

. 

 داده از عوسي گستره در را مخاطبين ، آن معرفتی نوپديد هاي پارادايم و سوم موج نظري مبانی رود می اميد

 . کند می متحول را ما فرضيات ترين بنيادي ،موج اين که چرا دهد قرار تازه مسايل و عقايد و ها

 رسيد نقادي ءماورا به کرد عبور نقادي از بايد که دورانی اند ناميده هم کرشکال پست دوران مدرن پست دوران

 سروش ) است شده خالی تقدسی و مستقل اصل هرگونه از صحنه و ندارد جانشينی هيچ خدا که دورانی

،355،1384) 

 داد  پذيري ابطال به را خود جاي کليت، و بداهت ، ضرورت سنتی، هاي نظام جذميت و قطعيت دوران اين در

 و بحث بلکه  .کند می روش را نظريه زوال و بقا تکليف که نيست صرف پذيري کندابطال می بيان 435پوپر

 فراهم با ) علم صحنه از را آن که است نظريه يک بالفعل مورد يک پذيرفتن باالخره و علم لاه عرف مناقشه

 ( 187،1386،حبيبی .) راند می (ديگر شرايط آمدن

 و موجود هاي ظرفيت همه از بهرگيري با که شويد می روبرو انارشيستی اي انديشه با شما راستا درهمين

 بيان وي ميپردازد تجربی هاي داده اعتبار بارهرد افکن بر بنيان نقادي به معل فلسفه متفکران انتقادات و تامالت

 فلسفه شايد هرچند انارشيسم اورد می خود کتاب در 436فايرابند است انارشيستی امري ذاتا علم که ميکند

( 247،1352،حبيبی ) بود خواهد علم فلسفه و شناسی معرفت براي خوبی بسيار درمان قطعا ولی نباشد جالبی

 پارادايم يک اثبات به انکه از بيش انديشمندان تالش يکی است حقيقت دو گوياي علم تاريخ ميرسد بنظر

 جهت اين از است يقينی معرفت به دستيابی بودن ناممکن نکهآ دوم . است شده پرداخته ان ابطال به بينجامد

 تبيين اي مرحله پنج ساختاري در را علمی تحول شناختی، رويکردجامعه با وي است تامل قابل 437کوهن راي

 الگو داراي را عادي و هنجاري علم و ميکند ياد علم پيشا باعنوان ونظرات ديدگاه وارايه واقعيت فهم از . ميکند

 روز هاي نياز به گويی پاسخ از ناتوانی و موجود معضالت حل از ناتوانی در را انقالب و وبحران ميداند پارادايم و

 (  220،1352، حبيبید )گير می نآ مزيد هم را رقيب پارادايم هورظ مضافاً داند می

 بعادا ساير به نحوي به که برشمرد را مدرن پست شناسی معرفت از مختصاتی ميتوان کلی ديدگاه در ريآ

 : جمله نآ از دارد اهتمام و توجه هزاره اين معرفتی

                                                            
434 Alvin Toffler 
435 Karl popper 
436 Paul feyerabend 
437 Leonard cohen 
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 خرد و وهريج تعقل و داده قرار نقد رد مو را ممدرنيس ابزارانگارانه گرايی تعقل نيست مدر پست:گرایی تعقل

 .سنجند می ان اساس بر را ها گزاره  حجيت و اعتبار هرگونه و ميشناسند رسميت به را بنيان خود

 گونه به و ساخت همراه ترديد با را رفت می شمار به مفاهيم تعقل ابزار مدرنيست در که را زبان عنصر: زبان

 و اجتماعی مراودات بلکه گيرد نمی فرد ذهنيات از را خود معنی زبان، دارد اشاره 438گنشتاين ويت که اي

 ( 407،1388،الوانی ) سازند می مشخص را زبانی معنی فرهنگی

 که است خاري گويی است عقل به اعتمادي بی شناختن رسميت به از دهد می نشان گرايی تينسب:نسبیت

 که شود گفته خرد به تا شود می وکوشيده است شناخته رسميت به را خار دوران اين اما فرورفته چشم در

 پست در کند می بيان ديوانگی تاريخ در 439فوکو کنی زندگی و بسازي خار اين با که است اين تو سرنوشت

 ( 362،1384،سروش )  يقين و غفلت است شده دريده اش پرده چيز دو مدرن

 است ريفراگي و جهانگستري مدعی ذاتا عقل که ندباور اين بر مدرن پست متفکران اکثر: باوری خود و خرد

 و فراگير  ي ادعا و مدرن باوري خود گمان همين به پروراند می خود دل از باوري مطلق به گرايش نتيجه در و

 ( 1381، 21، حقيقی شاهرخ ) است ليتري توتا نظام براي مناسب ، ايدئولوژي آن گستري جهان

 معناي به واقع در پسامدرن و است رسيده پايان به راوي اين گويی تک وناکن نويسد می 440ليوتار :منبعی تك

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

 می خود اهديدگ از اشياء به و است شده نهاده بنا شخصی تجربه مبناي بر ها گفته که است اين مقصود : سوژه

  به  مطلب اين است داوري بر مبتنی شخصی عاليق از معينی ميزان بردارنده در ما هاي ال ايده شايد و نگريم

 ارتیعب به (234،1384گلن) است نزديک احساس و تفکر داراي و آگاه خود عنوان به سوژه تعاريف از يکی

 .دشو می واقعيت به نگرشمان و نگاه رنگ حقيقت و هايمان باور رنگ واقعيت

 در متفاوتی بسيار معناي  برد می کاري به را آن  کسی چه که است اين به بسته سوژه مانند گفتمان :گفتمان

، 441گلن) ندارند را نمودها باز کلی قلمرو از بيش چيزي تعيين توانايی گاه گفتمان که حالی در داشت خواهد بر

263،1386)  

 زبان قطري از جهان معتقدند و ندارند باور را عينی و حقيقی معيار هيچ ها مدرنيست پست  : عینی حقیقت

 احمد ) ندارد وجود ساده معانی که چرا کند توصيف را واقعی دانش تواند نمی دانشی هيچ و کند می ظهور

 (191،1370،رهنمايی

                                                            
438 Lud wig Wittgenstin 
439 Paul Michel foucault 
440 Lyotard 
441 cehlen 
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 بدليل کند می استقبال اصالتی بی از و گذارد می کنار را اصالت جستجوي مدرن پست  : اصالت جستجو در

 داشته تواند می واقعيت از خا  صورتهاي تنها است خيالی تصوري  ها پديده حقيقی معناي بر پافشاري آنکه

 (1383،359، 442بستر و فرانک ) ندارد وجود اصيلی وضعيت مشتاق انسانهاي مخليه از بيرون زيرا  باشد

 هاي ارزش يک عنوان به عینو به ارزش هرگونه به اعتقادي بی گفت بايد مدرنيسم درپسا  ارزشها بحث در

 و نيست شده تعيين پيش از و مطلق امري ارزش اينکه معنی به گرايی نسبيت آيد می حساب به شده پذيرفته

 ارزش آن سوي به حرکت که نيست هدفی را جهان که چرا باشد ارزش واجد تواند نمی نفسه فی چيز هيچ

 بيشتر را" مدرنيسم پست" معنا اين به آفريند می فکري منظا در را ها ارزش که هستند افراد رو اين از . باشد

 ارزش به خود بايستی شخصی هر که است اين اش اساسی قوانين يگانه که آوريم شمار به سازي الگو نظام بايد

 ( 1381،132، 443آرگيبنز جان) بخشد نظم هايش رويکرد و ارزشی ترجيحات ، ها

 تواند ینم چيزي هيچ که دارد می بيان و کند می انکار را ودنب واقعی هاي ادعا تمام مدرن پست بنابراين

 ساختن زا بيش اصالت دارد وجود واقعی سنت نه و واقعی تاريخ نه است ساختگی چيز همه که چرا باشد حقيقی

 رزشی،ا نظام در و زندگی هاي شيوه تفسير در گوناگونی بر مدرنيسم پست تاکيد لذا  نيست کردن اختراع و

 . است اصالت به اعتقادات کردن رها بر طبقمن دقيقا

 بر مشاهده از بيش اما است مشاهده روش ترين طبيعی مدرنيسم پست بر حاکم لوژي ومتد شناسی روش در

 پيش و قرار کل يک برابر در را خود همواره پژوهشگر که متد اين در رو اين از . است تاکيد هرمنوتيک روش

  سازد می فراهم خود براي را بهتر فهم امکان بيرون و درون از واقعيت درک با و کند می وارد داوري در را فهش

 پژوهش امر در است معتقد و ، است اشياء خود به شدن نزديک مقام در 444هايدگر که شناسی پديدار مکتب در

 بر و کنند داپي ها پديده ساير با معينی مرز تا آيند در توصيف به  شان شدن پديدار با ها پديده که کوشيم می

 و تز آنتی ، تز بر مبتنی ديالکتيک متدولوژي پايان در و دريابند را پديدار شناختی روان و تاريخی روابط اساس

 بانکی فرزين)  . گيرد می بخود برهانی رنگ گاه و جدلی گاه ، خطابی رنگ گاه ديالکتيک ولی است تاکيد سنتز

 (1378،  17-19، کارل فريدريش، 

 در انسان که اي گونه به است دوران آن شناسی هستی و شناسی معرفت از متاثر مدرن پست یشناس انسان-

 فاصله گراي تذا بر مبتنی کلی تعاريف از لذا و شود می و شده تعريف يکتا و يکه  انسانی و تجربی علوم مباحث

 ارائه تعريف انسانها تعداد به مدرن پست رو اين از پردازد می تعريف ارائه به فردي مختصات براساس و گرفته

 داشته رارق تربيت و تعليم فالسفه توجه کانون در همواره هزاره اين در  شناسی انسان "نتيجه در . دهد می

 اصول کشف ديگر سوي از و اوست تربيتی مسير کننده تعيين زندگی هدف و معنا چگونگی سو يک از زيرا است

  ( 22،1376،شريعتمداري ) است انسان حيات مختلف هاي هجنب دقيق بررسی مستلزم که تربيت و تعليم

                                                            
442 Frank webster 
443 John r gibbins 
444 Heideggere 
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 و اصیخ تعريف آنان از هريک منظر از انسان که حقيقت اين بر است گوياي خود مدرن پست انديشمندان آرا-

 . است گرفته قرار نظر مد خاصی هاي جنبه

 و انسان حقيقت "از سخن که اعتقادند اين بر هستند مدرن پست فلسفه اصلی نمايندگان که 445دريدا و فوکو-

 اگر اش ماهوي اوصاف اساس بر تعريفشان بنابراين دارد فراوانی پيچيدگی که است موجودي ذاتی ويژگيهاي

 ( 17،1376، منوچهري ) نيست مفيد باشد ممکن

 می پرسشگري به هستیه دربار که زمين روي است باشنده يگانه انسان "که دارد تاکيد نکته اين بر 446هايدگر-

 کيست آنکه از فهمی بلکه هست فقط نه انسان که داند می آن از ناشی موجودات ساير با انسان تفاوت و ردازندپ

 (250،1382،احمدي ) دارد

 وجود کدام هيچ .........اراده ، جان تفکر خود، ، روح "که دارد می بيان انسان خصو  در 447نيچه طور همين

 معنا خلق به زندگی معناي کشف جاي به انسان رو اين از آيند نمی رکا هيچ به و هستند خياالتی همگی ندارند

 ) است شده متوسل انسانی و زمينی معناي به الطبيعی بعد ما معناي ردط از پس وي . پردازد می و  پرداخته

 ( 213،1382،آشوري

 روان هاي جنبه به تا دارد تاکيد و توجه فرهنگی شرايط بر بيشتر مدرن پست انسان که داشت ادغان بايد

 ولمحص انسان  تعبيري به است گرفته بخود فرهنگی بوي و رنگ دين حتی و معنويت و انسان لذا شناختی

 سانان زندگی هدف ديدگاه اين از است سياسی اجتماعی نيروهاي و بازيها و خويش عصر گفتمان و گفتگو

 ( 44،1378،صفدري ) است دوباره آفرينی ارزش و گذشته هاي ارزش شکستن

 وآموزشی هزاره سوم اجتماعی تحوالت

 شمار به ولیتح هر اصلی آفريننده ، دانش که است اين آن بارز مشخصه که داريم سرکار اي جامعه با ما امروزه

 بيانگر ينطورهم ميدانيم که آنيم ما تعبيري به دارد  و گرفته خود گرو در را آدمی هويت که اي بگونه رود می

 . باشد می آن زيرين هاي اليه و فرهنگ در اطالعاتی و بنيان انشد جامعه عميق تاثير

 نجها در گيري تصميم و پيچيده هاي نظام دارد جهانی خصلت يک اطالعاتی انقالب که است آن واقعيت

 ) است وابسته توانمند افزارهاي نرم و اطالعاتی تکنولوژي پيچيده هاي نظام به امروز پيشرفته

 (41،1380،منوچهري

 پيشرفت که ليديک مفهوم و است شده بنا تکنولوژي العاده فوق نوآوري بر اطالعاتی جامعه ترين مقبول رو اين از

 زواياي تمام در اطالعاتی تکنولوژي کاربرد به واقع در اطالعات انتقال ، نگهداري ، پردازش در کننده خيره هاي

 . است انجاميده اجتماعی حيات

                                                            
445 Jacques derrida 
446 Martin heidegger 
447 Friedrich Wilhelm nietzsche 
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 شمار به سامدرنپ دوره در سازمانها تئوري از رهيافتی از برآمده اجتماعی نهاد يک بعنوان بنيان دانش سازمان"

 يهايويژگ از دهد می تشکيل اطالعات عصر نوين هاي آوري وفن تکنولوژي را آن هاي ساخت زير که رود می

 تسريع ، نهاخ به کار انتقال است کار ماهيت در دگرگونی و گيري تصميم و تفکر ، مغز قدرت افزايش دوره اين

 کردن کسب و کوچک ، مديريت و سياست تمرکز عدم ، اطالعات انتقال و رقابت براي گيرندگان تصميم امر در

 ، زمان فضا يبنياد فرضيات تکامل ، مفاهيم ، روابط ، ها مقياس دوباره تعريف ، گرايی تخصص عدم ، سازمانها

 (21،1383،قديمی ) است................. عليت و ماده

 کسانی از کرد پيدا موضوعيت نوزدهم قرن از کلمه اخص معناي به مدرن ودانشگاه آموزشیمراکزدراين تحوالت 

 کرد اشاره 1799 448کانت به توان می است کرده پردازي نظريه مدرن دانشگاه باب در که

 با انسان که است عقلی ،بنيان خردخود از منظور است ايستاده خودبنيان خرد مفهوم روي دانشگاه وي نظر از

 به تعهد هن باشد عقالنيت بينی پيش قابل غير نتايج به فقط اش ذهنی تعهد و بورزد عقالنيت کامل استقالل

 وجود ابراز تقدمن و خردورز انسان ،طريق اين از که ميداند جديد بشريت نشانه را دانشگاه کانت . لذاديگر چيز

 . کند می

 تفکر نهاد مثابه به را دانشگاه و کند می رادنبال پروژه همين وزدهمن قرن اوايل در نيز 4491809 هومبولت

 دانشگاه لذا . خود براي است فرهنگی است تمام فرهنگ يک جديد علم ايشان نظر از کند می سازي مفهوم

 . باشد داشته جريان آن در علمی منزه حيات که است دانشگاه وقتی

 شود ناگزير اگر مدرن  پست دنياي در دانشگاه که آورده رانیوي معرن در دانشگاه کتاب در 1996 450ريدينگر

 فکري ، علمی اصيل هاي رسالت از زيرا گيرد می قرار انهدام معرن در کند پيدا تقليل داري بنگاه و کارايی به

 کتدار ذکرش و فکر تمام که دانشگاهی ميدارد بيان رو اين از ماند می باز خالقيت و اکتشاف ، وروشنگري نقد ،

 . نيست دانشگاه باشد اختصاصی آمد در

 می بحث او زندی م دست فرانسه عالی آموزش از نقد به خود (2001) دانشگاه انسان کتاب در هم 451بودريو

 فرهنگی سرمايه هاي نابرابري بازتوليد خدمت در تواند می نيروهاست ميدان دانشگاهی اموزش نظام که کند

 و آموزش ، درس حوزه بر سلطه نظام بياورد بوجود نمادين خشونت نوعی مسلط معانی نظام طريق از و باشد

 دهد می نشان خيابان در پليس که خشونتی شود اعمال اذهان و افکار بر خشونتی که شود می سبب پژوهش

 فهميدن و انديشيدن و يادگيري فضاي بر که هست بدتر خشونتی اما است فيزيکی خشونت يک ،زندان در يا

 است نوشته دانش درباره گزارشی عنوان با و دارد( 1979) مدرن بعد ما شرايط عنوان با کتابی يوتارل . شود می

 آن بر جيمسون فردريک که است نوذري حسينعلی قلم به مدرن پست وضعيت عنوان با آن فارسی ترجمه که

 جامعه در دانش دفه که دهد می ضيح تو کند می زدايی شالوده دانشگاه از کتاب اين در است زده مقدمه

 . بگيريم حقوق تا ميدهيم درس است، يافته غلبه دانش بازاربر اي مبادله ارزشهاي است کااليی مبادله ماشينی

                                                            
448 Immanauel kant 
449 humboldt 
450 riddinger 
451 bourdieu 
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 کنيم می پژوهش.  بگيريم تاليف حق و بفروشيم تا کنيم می توليد کتاب ، بدهد ارتقا را ما تا نويسيم می مقاله

 دچار بحرانی وضعيت با را دانش لذا .... و کنيم دريافت اي الزحمه حق و دهيم تحويل کارفرما به گزارشی تا

  ، خالقيت ، انتقادي تفکر از و است کرده پيدا ثروت و قدرت هاي نهاد براي تدارکاتچی نقش که است کرده

 . نيست خبري دانشگاهی زندگی شور و روشنگري

 همينطور گويد می سخن مدرن پست يايدن در بريتانيا دانشگاهی اهداف گشتگی گم از هم 2001 452بستر و

 . اورد می ميان به سخن کارآفرينی عنوان تحت دانشگاهی داري سرمايه از 1997 لسالي و اسالوتر

 می  جستجو را اميد از اندازي چشم (2001) دانش جامعه در دانشگاه آميز چالش دانش کتاب در 453دلنتی

 ميداند ارتباطی خرد و دموکراسی اصلی هاي پشتوانه از را هدانشگا (1971) 454هابرمارس آراي به تاسی با و کند

 ارزش اين واجد و ميداند مدرنيته ناتمام طرح هاي مانده کار از را آنها هابرمارس که هستند عنصري دو ، دو اين

 از متامالنه مواجهه با توانند می که دارند هايی قابليت ها دانشگاه لذا شوند تمنا و طلب چنان هم که ميداند

 . بپردازند خودشان نقد به و کنند عبور مدرن پسا عصر هاي بحران

 فرهنگ ، مومیع هاي حوزه ، شهر متن به و يابند ارتقا ارتباطی کنش طريق از توانند می ها دانشگاه رو اين از

 اي طقهمن ، جهانی مسايل ، بشري مشترک ارزشهاي ، گفتمانی فضاهاي ، مدنی نهادهاي ، محلی اجتماعات ،

 ( 50،1386-53،زاده ناظم علی سيد) . شوند وارد و بدوزند چشم مجازي فضاهاي و محلی ،

 در گاهیدانش و تربيتی مراکز دارد ضرورت و آيد می بميان جامعه به دانشگاه هاي در شدن باز که اينجاست

 تبديل آموزشی هموز به تا کنند آفرينی باز و بازسازي ، انديشی باز ... و راهبردها ، اهداف ، کليدي هاي ارزش

   نشوند

 :اساسی مفاهیم

 آشوب تئوري مفهوم

 يستمس آشفته هاي سيستم پردازد می آشفته ديناميکی هاي سيستم مطالعه به که است رياضيات از اي شاخه

 ندکا تغييري اند بوده حساس بسيار (t=0) خود اوليه شرايط به نسبت که هستند خطی غير ديناميکی هاي

 هاي سيستم رفتار شد خواهد بعد مرحله در بسيار هاي دگرگونی باعث هايی سيستم چنين اوليه طشراي در

 و نيست آشوبی رفتار ايجاد در تصادف عنصر وجود به لزومی هيچ حال بااين نمايد می تصادفی بظاهر آشفته

 . دهند نشان خود از آشفته رفتاري توانند می نيز معينی ديناميکی هاي سيستم

 قاعدگی بی درون در اي قاعده و نظمی بی درون در نظمی بلکه نيست بودن تصادفی منزله به بودن اکآشوبن

 با آشفتگی بعبارتی است سازمان اهداف تحقق براي ها نظمی بی بطن از نظم اين يافتن مدير هنر . هاست

 مند ساختار شفتگیآ اين که است اين مهم کند می جلوه انسانی حيات هاي جنبه همه در نظمی بی ظاهري

                                                            
452 webster 
453 delenti 
454 habermas 
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 جاذبه اين کمک به و دنشو می حاصل غريب هاي جاذبه که است نهفته و پنهان يافتگی ساختار اين از است .

 با مديريت در آشوب تئوري ،بازتاب(1388،451،الوانی )دهد می غايی نظم از خبر نظمی بی نظريه که هاست

 مانايی خود ، پويا ي سازگار  ، اي پروانه اثر . شد دخواه پديدار بيشتر ، تئوري آن عمده ويژگی چهار توصيف

 . شود مراجعه آن منبع به بيشتر اطالع براي غريب هاي جاذبه و

 سازمانی یادگیری

 شده گرفته نظر در زنده و انديشه صاحب ، باز سيستم يک مثابه به سازمانی يادگيري و يادگيرنده هاي سازمان

 انسانی منابع وتوسعه بهبود هاي فعاليت ، شناسايی ، بينی پيش مانند دهپيچي ذهنی فراگردهاي درگير که است

 می مساله حل طراحی ، سازمان در جديد آوريهاي فن بر تسلط و گيري کار به و راهبري ريزي برنامه فعاليت ،

 (  1993،89، 455مهرمنمهرمن ، ) شوند

 می سازمانی و فردي يادگيري مانع هک  فرهنگی شدن فرما حکم در را سازمانها شکست علت 2013 456کريس

 حل گام اولين آيد می وجود به سازمان در اي مساله که زمانی که دارد می بيان ادامه درميداند و شود

 درراستاي و بوده هماهنگ کليدي هاي ارزش با که است  ديگري استراتژي جستجو ، سازمان در مساله

 ممکن روش اين و شود می بررسی مساله بر حاکم نهنقادا و دقيق بصورت دوم گام باشد ها آن تحقق

 ها استراتژي گيري شکل چارچوب نتيجه در و بيانجامد کليدي ارزشهاي تغيير و دگرگونی به است

 . کند تغيير

 

 

 

 

 با ارتباط در يادگيري نوع اين واقع در يادبگيرند چگونه که گيرند می ياد ها سازمان ،سازمان سطح درازاين رو 

 در ها تکنيک ، ها سيستم ، ساختارها ، سياستها مجدد طراحی ، مشکالت حل براي سازمان ظرفيت وسعهت

 (228،1381، همکاران و تفرشی حيدري ) است دارند قرار آن در که محيط و خود مورد در مداوم تغيير با مواجهه

 

 دانش مدیریت

 وسيعی طيف ، آن ومديريت  شوند می محسوب وامعج پايدار توسعه بنيادهاي ، بنيان دانش سازمانهاي امروزه

 . گيرد می بر در رود می بکار کالن سطح در فکري هاي سرمايه ارتقاء يا مبادله براي که است هايی فعاليت از

 محسوب سازمانها آن براي رقابتی فرا مزيت و 21 قرن در ها سازمان موفقيت راز ، دانش مديريت علت همين به

                                                            
455mehreman 
456 Chris argyris 
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  خود مسخر را آينده عصر که داند می وجنبشی حرکتی  را دانش مديريت 2002 457تيلور ور اين از شود می

  . ساخت خواهد

 سلسه ساختار جاي به شبکه قراردادن  دانش مديريت و فرانوگرايی مکتب دستاورد مهمتريندرهمين راستا 

 هاي مانساز در مراتبی هسلسل انديشه رد و همگان دانايی قبول بر مبتنی اي شبکه تفکر اصول است مراتبی

 .است بنيان دانش

 وکاربر کاروو  توسعه به معطوف سازمان ذهنيت شدکه خواهد فراهم سازمانهايی در دانش مديريت رشد اساسا

 فرهنگ ، شدبا سازمان هاي واره اندام همه مستمر و دائمی ، ذاتی خصلت يادگيري .باشد دانش بربنيادمديريت

 تصميم اساس شايستگی و شود نهاده ارج ايده خالقان عنوان به  انسان و باشد بداعوا نوآوري ، غالب سازمانی

  . باشد سازمان در گيري

 نظربه با اي مرحله چهار الگوي يک در شود می محسوب دانش مديريت رکن مهمترين که دانش خلق باري

 .است ارايه قابل (nonaka &konno 1998) الگوي

 عینی ظهور / تعامل فضای
 جامعه / زایش یفضا

 پذیری

 شدن درونی / عمل فضای ترکیب / مجازی فضای

 و  اعظم بخش و است مدون دانش آن کوچک بخش کنيم تشبيه يخی کوه به را بشري دانش اگر الگو، اين در

 بيان توانم می چه آن از تر بيش خيلی ما جمله در را نهفته دانش اهميتپوالنی  .است نهفته دانش آن بزرگتر

 (458،1988،2)پوالنی  .است شده متذکر خوبی به  دانيم می يمکن

 : اجتماعی یت مدیر

 مسايل به آنان التفاوتی بی و سازمان اهداف به مديران شدن مشغول و اجتماعی محيط از سازمانها جدايی

 مسووليت يا اجتماعی مسايل مديريت را آن که شد مديريت در جديد بابی شدن گشوده موجب  اجتماعی

 . نهادند نام تماعیاج

 بوده انمدير مالحظه مورد شد مطرح مديريت در سيستمی نگرش که زمانی از ، سازمان بيرونی محيط به توجه

 تحقق به رام اين است سازمانی درون اهداف براي آن از برداري بهره منظور به خارجی محيط به توجه ولی است

 ،سازمانی افعمن از مستقل و عامه منافع دليل به جامعه مصالح به توجه لذا . شد نخواهد منجر اجتماعی مسوليت

 . کند می پيدا معنا اجتماعی مسئوليت

                                                            
457 Frederick taylor 
458 Polany karoly 
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 اجتماعی هايمهارت به تکنولوژيکی و انسانی ، ادراکی ، فنی مهارتهاي بر عالوه امروزه مديران جهت همين به

 ( 323،1388، الوانی) شوند مجهز بايد

 زافگ شوند می محسوب کشتی يک سرنشينان جامعه و سازمان که است ينا مثابه به اجتماعی مديريت باري

 و صادياقت ، فيزيکی هاي سرمايه از بيش که هستند سازمانهايی آينده موفق سازمانهاي بگوييم اگر نيست

 . دارند اتکا  اجتماعی سرمايه به انسانی

 مدیریت گران اعجاز

 نئو و سيککال دوران در مديريتی هاي رهيافت از الگويی ندنيازم اساسی و بنيادي هاي دگرگونی و تحول براي

 به را خود مديريت بتوانند  فرهنگی هاي سرمايه و ها الگو و فرهنگ بنياد بر که معاصرهستيم و کالسيک

 . کنند منتقل جامعه و سازمان

 مديريت از جديد توصيفی حامل واژه اين است روحانی مرشدي و بودايی کاهن معناي به انگليسی درCuru واژه

 و شراقا و الهام که است روحانی عملی بلکه نيست ريزي برنامه و ماشينی عملی صرفا مديريت ، آن در است

 است مروزينا سازمانهاي مديريت نياز پاسخ که سازد می اي ملغمه و آميزد می دانش و حرفه و فن با را اعجاز

. 

 کهکند می تشبيه اکسيرکيمياگران به را ديريتم آفرينی تحول اعجازگرو نظريه (1994) 459کات جفت

 شونده سازگار سرشت ، توجه کانون انسان ، کاري دنياي  شناخت در ارتباطی سهولت ،آن مديريت ويژگيهاي

 ، سازمان به دهنده روح ، نوآور و انديش نو . بودن کاربردي ، گيري تصميم در افراد يابنده،مشارکت رشد و

 ( 395،1388،الوانی) رود می شمار به ......... نفوذ اب و قهرمان و ساز حماسه

 فرهنگ

 رهنگف تئوري حسب بر ها سازمان تبيين . آيد می حساب به جامعه فرهنگ از ميناتوري سازمانی هر فرهنگ

 زمينه چنين هم و خود عصر هاي نگرانی بيان نوعی به مديريتی يافت ره تمام که باشد می نکته اين بيانگر گرا

 انجام وهنح و شغل شرح ساختار،قوانين در جامعه هر فرهنگ بعبارتی آيند می بشمار خود جوامع هنگیفر هاي

 معين و مشخص را سازمان ، ساختار ، ها فرهنگ اجمالی گزاره يک در گردد می متبلور سازمان يک ماموريت

 (128،1382، بارسو وئیل زان شنادير، ، سی سوزان) را سازمانها سازمانی فرهنگ ها ساختار نه کنند می

 نشان اکنشو محيط برابر در نتواند سازمان که باشد اي گونه به ،اگر کارا و پايدار فرهنگ يک که است بديهی

 . آمد خواهد حساب به بدهی يک عنوان به دهد

 کند می ومشخص  تعيين را آن انتقال شيوه و مديريت  روش بهترين که است جوامع فرهنگی هاي تفاوت باري

 شناخت بدون بزرگ سازمان يک تغيير که دارد می بيان 460گري هملاز نقل به شاين ادگار  ،اساس همين بر. 

 عهده از معموال که است دشواري و مهيب چالش،  فرهنگی تغيير انجام رو  اين از است ممکن غير آن فرهنگ

                                                            
459 jeffcutt 
460 Cary hamel 
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 جوش ها فرهنگ درون از که نیامدير از دسته ان است خارج قدرتمند هاي فرهنگ در افتاده جا کامال مديران

 . شوند می موفق فرهنگ آن تغيير به يندآنها با هويت هم و خورده

 و دنيا کشور 40 در برمديريت فرهنگی هاي تفاوت تاثير و نقش اثبات باعنوان حقيقیت461راستاهافستد دراين

 تفاوت مبين ها فرهنگ که است حقيقت همين گوياي ان نتايج که داده انجام 116000 بر بالغ اي جامعه با

 .است... ساختارها و واستراتژي مديريت

 پارادایم

 در واژه اين 1960 دهه از رفت بکار الگو يا مثال يک معناي به ، پانزدهم قرن در ،انگليسی زبان در بار نخستين

 (13،1388،پور علی) ناظرشد فکري و نظري چارچوب يک به و يافت کاربرد طبيعی علوم فلسفه

 ريشه و بارت با ها ديسه از اي دسته معنی به شناسی زبان کاربرد دارد کاربرد زمينه سه در پارادايم امروز

 حوزه در  مپاراداي . شود گرفته بکار خاصی زبانی دستور شرايط در بايد ديسه  يک آنها ميان از که مشترکند

 ايبر که دهد می نشان و کند می مشخص را مرزبندي که شود می اطالق قواعد از اي مجموعه به کار کسب

 به کوهن که علم تاريخ و فلسفه پارادايم . کرد رفتار بايد چگونه ، آن درون در کاميابی و مسايل حل چگونگی

 و گاليله ونچ هم قهرمانانی آفرينی نقش براساس که،  زا زمينه نگاري تاريخ دارد اشاره نگاري تاريخ نوع دو

 کهندکن می بررسی ، علم  اجتماعی هاي زمينه داشتن چشم پيش با که لیعم تاريخ و کند می روايت نيوتن

، حيدري دممق ) بررسيد بستري چنين در بايستی هم را ها پارادايم معناي و کرد می دنبال را دوم شيوه کوهن

15،1385 ) 

 گيري اندازه ابزار ، انينقو ، ها نظريه ، پندارها پيش ، باورها ، مفاهيم از مجموعه به را پارادايم کوهن کلی بطور

 هنجار و یفيزيک متا تعهدات از اي مجموعه چنين هم و شناختی روش ، موازين ، قواعد ، آنها کاربرد شيوه و

 ( 215،1387،حبيبی) کند می اطالق جامعه اخالقی شبه هاي

 مدرن پست تربیتی های دیدگاه 

 فرهنگی و اجتماعی هاي نظام در و کرده عبور انواژِگ تبيين و تعريف مرز از کنونی جهان در وتربيت تعليم

 بحران بيند می مدرن پست که آنچه 1989 462تيلين تودژ تعبير به.است شده برخوردار متکثري معانی از جوامع

 .است ينقي کند می رد که آنچه و است شکنانه بت نگرش ستايد می که آنچه و است فرهنگ

 ، فرهنگی ، تاريخی هاي رويکرد در بايد را مدرن پست تربيت و ليمتع نظام تفاوت منشاء که است ذکر به الزم

 رويکرد و ها تفاوت جمله آن از( 10،1382،دالوري) کرد دنبال مدرنيته اقتصادي و فلسفی و شناسی جامعه

 عدم ، مطلق و کلی ، بزرگ داستانهاي به اعتماد عدم ، گانه چند حقايق گرايی کثرت  مدرنيسم پست هادر

 چنين،گرايش وهم مختلف معيارهاي و اخالقی کيت شکا ، کالن هاي نظريه پايان ، روايت فرا و کليت به اعتماد

 بعنوان انتقادي ،نقش( 1375،باقري) است فرهنگی استيالي و فکري جريان و ها فرهنگ کردن جهانی به

                                                            
461 Geert hofstede 
462 todge 
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 ديگران صداي شنيدن معنی به ديگران و ديگر عنصر ،(463،1999،6ژيرو) خوب شهروند جاي به منتقد شهروند

 عقيده آزادي و ها تفاوت به احترام ،لزوم( 1377، بشريه )بخش معنا بعنوان زبان اهميت ،(1382،نجاريان)

 تاريخی دوره محصول همه( 1389،فراهانی فرمهينی )متکثر تفسير و پرسش و سوال لزوم( 1374،دريابندري)

 به است آورده بهمراه خود با را جديدي هاي گرشن و پرسش دوران اين است گرايی نو پسا شناسی جامعه –

 به داده شکل را مدرن علمی هاي انديشه و افکار که را هايی فرن پيش اغلب فرانوگرايی ظهور با که اي گونه

 .اند اساسی ترديدهاي دستخوش و شده خوانده فرا چالش

 و النيتعق برخی و آزادي و مانیفر خود برخی نداريم واحدي نظر اتفاق مدرن تربيتی اهداف و هدف درباره

 ميل ماعیاجت هاي هدف سمت به گرايی فرانو پسا در رويکرد اين البته گيرند می هدف را عقالنی قواي پرورش

 مکراسید برقراري براي شرايطی کردن ،فراهم.انتقادي شهروندان تربيت هدف هايی هم چون،.است کرده پيدا

 تربيتی،بها فهد يک عنوان به متفاوت هاي نظام و تفاوت دانش،بررسی دهسازن گفتمان بر توجه و راديکال،تاکيد

 فرهنگ هب توجه( آن داننده نه آيند شمار به کننده مصرف و توليد آموزان دانش ) دانش بودن عملی به دادن

 ايه ارزش انتقال جهت اي پايه هاي مهارت اموزش بر وتمرکز آفرينندگی فرهنگی،خود مطالعات و عمومی

 ... عهجام

 و تيسم پراگما ، گرايان طبيعيت نسياليسم، اگزيستا تربيتی مکاتب در تدوين و تبيين اهداف تربيتی رو اين از

 و اجتماعی يبازساز ، نقادي هاي نظريه و کار محافظه و گرايی ملی ، شهر آرمان ، ليبراليسم هاي ايدئولوژي

 . فتندگر قرار نظر مطمح و موثر مدرنيته پست بيتتر و تعليم نظام در مکاتب ساير از بيش گريان پيشرفت

 هم واسازي يا شکنی شالوده به را ان که است کليدي کلمه مدرنيست پست در ساختارزدايیالزم بذکر است 

 را بحران وريشه کنيم يابی بحران ، خود فرهنگ در بتوانيم اينکه رايب مفهوم اين اساس براين اند کرده تعبير

 کنيم بازنگري تحليل و نقد ديده با را نآ وبافت بريزيم در نقادي باتيشه را نآ قالب و تارساخ بايد بشناسيم

 کرد خواهد ايفا ميکند زندگی نآ در که فرهنگی از زدايی ساختار در متن به نسبت ونقادي رونقد ازاين.

 اول فعاليت يدگو می سخن مواجهه گونه سه از شد روبرو ميشود چگونه متن با که مورد اين در 464اسکال

 صورت به مخالف موضع از خواندن سوم فعاليت و( ما تفسير) فرامتن از خواندن دوم فعاليت و متن خواندن

 (1379،باقري خسرو مقاله ) است نقادانه

 مدرن پست یادگیری و دهی یاد های نظریه

 روانشناسی) روانشناسی سوم موج من کرد اعالم 1968 روانشناسی برجسته هاي چهره از يکی 465مازلو آبراهام

 روان يعنی چهارم موج برتر روانشناسی براي آمادگی کسب منظور به ميدانم انتقالی حرکت يک را (انسانگريانه

 و خودشکوفايی ، هويت و انسانی عاليق و نياز از فراتر آن تمرکز که انسانی ماوراي يا فردي ماوراي شناسی

 (231،1392،مهرمحمدي) کند می توجه هستی جهان بر است قبيل اين از مفهومهايی

                                                            
463 ciro 
464 scull 
465 Abraham maslow 
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 در تغيير کهآيد می نايل وحدت يک به آن طريق از و دارد شهود بر تاکيد فردي ماوراي ديدگاهبرهمين اساس 

 بر رويکردي چنين تربيتی هاي آرمان رو اين از است معلوم و عالم و علم بين يگانگی و وحدت محصول رفتار

 . گيرد می تعلق قخال تفکر و شهودي مهارتهاي پرورش

 کل يک در را خود همواره فرد که اي بگونه است هستی جهانبه  نگرش ،فردي ماوراي در يادگيري فرايند

 ايجاد ، معلم نقش .همچنانکهکندمی  کمک شهودي رشد به ی آموزش محيطمی کند ومعتقداست  مالحظه

 شناس روان يونگ هاي انديشه  از شده برگرفته تفکر اين. فراگيراست درونی هاي ظرفيت به توجه و همدلی

 روانشناسی هاي انديشه با و است عرفانی و متافيزيک صبغه داراي که مذهبی جديد تفکر يک به و است سوييسی

 . کند می اشاره دارد همسويی نيز انسانگرايانه

 که آنجا از  سازند می اهمفر ها برنامه توليد و تدوين براي را نياز مورد مفهومی مبناي تربيتی هاي ديدگاهباري 

 فلسفه و ، شناسی روان مانند بنيادي معرفتی هاي حوزه ز ا .دارند ريشه انسان از خا  تلقی در ها ديدگاه

 . اند شده مشتق

 فراديدگاه گاه ديد شود ازاين رو استفاده تربيتی ديدگاه چند از تربيتی و درسی برنامه در سعی ميشود امروزه

 گرايی سنت  ديدگاه که اي بگونه است آورده فراهم را تربيتی هاي ديدگاه مجموعه يبترک امکان بحث مورد

 اين مشغولی دل که .هاست قابليت بر مبتنی ديدگاه و فرهنگی انتقال ديدگاه ، موضوعی ديدگاه بر مشتمل که

 نقش ايفاي يبرا نياز مورد مهارتهاي چنين هم و پايه ارزشهاي اکتساب از اطمينان حصول ، فراگير موضع

 . است درجامعه

 است گرا رشد و دموکراتيک شهروندي ،شناختی هاي ديدگاه شامل ،گيري تصميم / پژوهش فراديدگاه ديدگاه

 و فرايند بر فراديدگاه اين توجه افزود ها ديدگاه از مجموعه اين به توان می را ديسيپلينی و موضوعی ديدگاه

 . است يريگ تصميم و پژوهش مهارتهاي پرورش بويژه

 تغيير هاي گاه ديد شامل که دارد تمرکز اجتماعی و فردي تغييرات بر بحرانی و دگرگونی فراديدگاه ديدگاه

 (53،1388،محمدي مهر، عابدي) است فردي ماوراي و انسانگرايانه اجتماعی

 افکار شامل درونی عاداب به بيشتر  تربيت و تعليم نظام در درسی برنامه هاي نظريه،هزاره اين تربيتی ديدگاه در

  ابعادبه   مدرن نظام در که چنان هم ميشود ورزيده تاکيد و نظر اجتماع و فرهنگ پهنه هادر وانگاره ،احساسات

 به فردي وماوراي موضوعی،اجتماعی،رشدگرا،شناختی،انسانگرايانه مکاتب رو ازاين .ميورزيدند تاکيد بيرونی

 ميدهد نشان پسامدرن و مدرن تربيت و تعليم نظام در را نگرش تغيير اين  سير و جهت محورمختصات نحوي

 جستجو شناسی معرفت و شناختی روان مکاتب در  را تربيتی هاي ديدگاه در نگرش تغيير مبنا بايد انکه ضمن

 .کرد

 هاي رويکرد به ميتوان  خالصه بطور که دارد تاکيد برمباحثی مدرن پست درسی برنامه که شد يادآور بايد

 : که داشت اينگونه اشارتی درسی برنامه به نسبت مدرن پست



 

650 
 

 هاي قصه شده،ترک فراموش غالباً و مختلف صداهاي علمی،شنيدن هاي رشته برخی اساسی فرضيات در تغيير

 به بيشتر محلی،توجه تجربه و شخصی و فردي هاي بصيرت قالب در کوچک  هاي قصه از طرفداري و بزرگ

 هر آن در که غيرالتقاطی راديکال درسی ،برنامه تاريخ ، شناسی زيبا ، شناسی تزيس ، ادبيات ، روانشناسی

 کردن،پر است فرهنگی نظام محافظ بزرگترينتعليم و تربيت آيد، شمار به فرد به منحصر شخصی آمو دانش

 ، گانهچند تفاسير حرکت،امکان در و متنوع ، سيالبه عنوان تفکر عمل، و تئوري بين تربيت و دانش گسست

 ، رتباطاتا به توجه ت و،دق فرهنگی و سازمانی درون ارتباطات ، معنا سازندگان بعنوان خودمان به بازگشت

 هاي گاهديد به بخشيدن تعالی ، خا  و عام تعامل فهم ، وزمينه مکان به ،توجه منطق و احساس بين ارتباط

 از یبخش را آن بلکه  پنداشتنن دسمق متن جهان، به نگريستن براي يک کل گرايی غير خطی، معلولی علت

 بين شده،ارتباط خوانی باز توانند می که نديد هايی سنت و ها روايت انواع جهت در پايان بی کوشش يک

 و شهودي ، ناعقالنی ، هنري ابعاد بر ، تاکيدالمللی بين جامعه و طبيعی جهان با يادگيري تجارب و دانش

 آشکار شتربي آن شناسی زيبا هنر زياد احتمال بهوشود ساخته است کهی يادگيري،دانش فرايند در فرد نمايشی

 (  136-1389،146)فراهانی ميهنی فر محسن) شد خواهد

 سوم هزاره در ساختارسازمانی

 نقالبا از پس انديشه اين .شدند جهانی و لیلالم بين سطح در موفقيت انديشه در ها سازمان 1990 دهه از

 پديده با باقانط براي سازمانها و جوامع از بسياري رو اين از کرد پيدا بيشتري تشد اطالعاتی و تکنولوژيکی

 . آوردند روي مجازي سازمانی به شدن جهانی

 ظرفيت يشافزا و اطالعات فناوري توسعه برخی است تحول و تغيير حال در دائما مجازي سازمان مفهوم البته

 رخیب و اند کرده قلمداد مدخل ذي آن تکامل در را عیمصنو هوش و جهانی هاي شبکه چون هم ارتباطی هاي

 بزعم و کند می تامين خارجی منابع از را خود هاي فعاليت از بسياري که دانند می سازمانی را مجازي سازمان

 افزوده نآ بخشی اثر و کارايی ندارد مستقل  موجوديتی خود چه اگر که ست سازمانها از اي شبکه ديگر گروهی

 (،383،1388،الوانی) است مستقل و بزرگ هاي انسازم از تر

 چه هر ستا ديگر سازمانهاي به  ها فعاليت واگذاري سازمانهايی چنين بودن مجازي در مهم عامل ترتيب بدين

 ، نديپار سازمانهاي است کرده حرکت شدن مجازي بسوي تر پيش سازمان باشد تر گسترده واگذاري اين قدر

 مجازي مانساز نام به واحد اي مقوله از متفاوت هاي روايت همه مرز بدون ي مانهاساز و اي شبکه سازمانهاي

 . هستند

 که يافته ساختار هاي بورکراسی جاي به مدرن پست سازمانی مطالعات در که است معتقد (466،1990،5گلک)

 شده تعيين قبل از و بوده استاندارد عوامل همه و است شده انجام دقيق گرايی تخصص و کار تقسيم ها آن در

 شرايط انعکاسی سازمان در ثباتی بی بر تاکيد که چرا دارند قرار کار تقسيم بدون و ساختار بدون سازمانهاي اند

 برسيم قطعی و کامل ساختار يک به توانيم نمی گاه هيچ ترتيب اين به است مدرن پست اجتماعی و اقتصادي

                                                            
466 clegg 
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 را ،خود محيط با گفتمانی رابطه يک در سازمانی ساختار تیبعبار باشد شرايط تمام در ها نياز  پاسخگوي که

 . دهند می تغيير

 مسايل با روابط در اجتماعی سيستم هر ويژگيهاي دقيق شناخت ، کارآمدي ساختار چنين به دستيابی الزمه

 بيرونی محيط به مداوم پاسخگويی و همسازي با رابطه در را سازمان تا باشد می ........ عملياتی و ساختاري

 (128،1381،فقهی ناصر ) کنند تر کارامد مربوط

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.

 پیشنهادی ومیمفه مدل و الگو

 که است فرهنگی پهنه در محيطی تغييرات و معرفتی تحوالت بر مبتنی دانشی گسست مبين شده ارايه الگوي

 واره اندام همه بطوريکه.است  کرده روبرو  کليدي هاي ارزش و شيفت پاراديم با ، را تربيتی نهاد مندي تاريخ

 مهمترين از برخی اختصاربه بطور لذا.ميدهد اده ودقرا تاثير تحت خطی غير و خطی بصورت را سازمانی هاي

 .ميگردد اشاره مدل اين اختصاصات

 مديريت گران اعجاز و اجتماعی مديريت ، دانش مديريت پرتوودر شده  محسوب تحول مبناي فکري سرمايه-

 .است داده قرار هدف را اجتماعی ،سرمايه

 استراتژي و.رفت خواهد سازمان مرزهاي از فراتر سازمانی، اهداف رويکردمديريتی، و الگو چنين براساس-

 .وشامل ميشود.بر در را فراملی و ملی اي توسعه وراهبردهاي بوم سازمان، سازمانی

 . گيرد می شکل سازمان در خطی غير بصورت آشوب تئوري نوپديددرذيل هاي پاراديم-

 سازمانی هاي سياست و ها نرم ، تراتژياس ، اهداف ، جامعه فرهنگی عناصر و فرهنگ ، مدل و رويکرد اين در-

 . کند می معين را و ساختار

 ( است.اطالعات توليد) مثل توليد براي محيطی و معرفتی تحوالت دررصد همواره ،سازمانی درمرزهاي سازمان -

 .است فرايادگيري موقعيت و مقام در مستمرا هايش واره اندام تمام با سازمان دراين مدل-

 .رود می شمار به فرصت يک سازمان براي هزاره ينا مختصات تمام-

 ، طراحی مقام در و دارد اي رشته ميان و پارادايمی چند  رويکرد ، پردازي نظريه مقام در همواره سازمان-

 مرز بدون ، مجازي ، اي شبکه ، پارندي نگاه با ، اجرا در و دهد می قرار مبنا را دانش بنياد بر سيستمی نگرش

 . کند می عمل گرافراساختار و

 وموجبات. دهد می و قرارداده پيشاعلم و انقالب و رادرمسيربحران هنجاري علم همواره معرفتی تحوالت-

 .ميکند ايجاد اجتماع و فرهنگ پهنه در را محيطی تغييرات
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 کليدي ارزشهاي در بنيادي تغييرات نامطمئن شرايط ودر عملی استراتژي تغييرات موجبات محيطی تغييرات-

 . کرد خواهد ايجاد سازمان

 معرفت مکاتب،ايدئولوژِي،وتئوريهاي بر مبتنی و معرفتی تحوالت متاثراز محيطی تغييرات مدل اين در-

 .ايند می و امده در تبيين به شناسی ارزش و شناسی شناسی،انسان شناسی،هستی

  .گنجد نمی مقال اين مجال در شده ارايه مدل و الگو محاسبه طريقه:تذکار
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 : نتایج و ها یافته

 هستی مبانی بر نآ تاثير و معرفتی تحوالتپديدارها و تاريخمندي و تاريخ بر مبتنی توصيفی بيانی با مقاله

 هاي يماپاراد که نحوي به  است آمده در نگارش به محيطی وتغييرات شناسی ارزش ، شناسی ،انسان شناسی

 و نگاه درمقام فرهنگ،هم ي مقوله چنين هم .زاره مهم بشمارآمدنده ايندر کليدي هاي  ارزش و پديد نو

 محيطی تغييرات اوردن در اجرا به و تحقق ي پهنه عنوان به هم و (ايم کجاايستادهبه موضوع پژوهش) نگرش

  .است شده منظور

  پيشنهادبناي تجويز و م  تغييرات محيطی و  مبناي الگو و رويکرد قرارگرفت معرفتی تحوالت نظري مبانی رصد

 اين معرفتی تحوالت نظري مبانی مندي ازتاريخ منبعث شده ارائه الگوي و مفهومی مدل ن،بنابرايبه شمار آمد.

 اجتماعی مديريت ، دانش مديريت هاي رهيافت منتج به بهره گيري از که است  محيطی تغييرات و هزاره

 . شد( معلم بيتتر) تربيت و تعليم نظام در، مديريت واعجازگران

 و نتيجه براساس معلم تربيت تاريخ تبيين بخشد می و بخشيده مضاعف اهميت رويکرد و نگاه بدين که وجهی

 يک مقام در را معلم تربيت که است(معلم تربيت تاريخ صدسال) ديروزينش ازعمرسازمانی آن امروزين ثمرات

 گسست از که است عملی استراتژي بر کليدي هاي ارزش جايگزينی نآو است داده قرار مهم شيفت پاراديم

  .خبرميدهد مسيرشدن در معلم تربيت دانشی  لواحق و سوابق

 پيشنهادات و محيطی تغييرات براساس غالبا مقاالت و تحقيقات ساير نتايج و ها ،يافته اينکه يادآوري مزيد

 گذشته سوابق بررسی منزله به ريختا به نگاه نوعا و درآمده پژوهش به آن مندي تاريخ به توجه بدون نظري

 هم. بوده نشست بقضاوت آن اساس بر ميتوان امروزه و درامده فعليت به که وانچه ثمره و لواحق به تا است

 يک کمتربه براينکه مضافا.شده است. اهتمام محيطی تغييرات به نآ تبديل و معرفتی تحوالت کمتربه چنين

 . است شده عنايت فراسازمانیواستراتژي  اهداف، ماموريت يکب بخصو  مديريتی رهيافت و مفهومی مدل

 ارائه براي محيطی تغييرات به آن وتبديل معرفتی تحوالت و مبانی تاريخمندي همانا  ، ها محدوديت اهم و اعم

 مختصات از که باشد کليدي هاي ارزش بر مبتنی ميبايست الگو و مدل اين آنکه بخصو  بود مدل و الگو يک

 سيستم  در تغيير هرگونه امکان خطی غير بصورت و  شده منتج هزاره اين محيطی تغييرات و معرفتی تحوالت

 . آورد فراهم را آن عناصر و

 ارائه کليدي مفاهيم رو همين از است شده تعريف اسالمی ايران فرهنگ پهنه در فرايند و فراگرد اين آنکه مهم 

 معلم تربيت علمی و عالی مراکز يافتگی بسط مجال که است طیمحي تغييرات و معرفتی تحوالت بر مبتنی شده

 صاحب برخی روايت به علمی مراکز ساير رسيدعليرغم بنظر رو ازاين. مينشاند بار به فرهنگی پهنه اين در را

 و بالندگی ، حيات که است اسالمی و ايرانی فرهنگ پهنه در معلم تربيت ،اصالت اطالعاتی جامعه نطران

 .ميکند و کرده تضمين و تامين نراا ماندگاري

 تعبير به) را جديدي بحران معرفتی تحوالت  وتاريخمندي ( تاريخ علم از نوين تبيين با ) معلم تربيت تاريخ

 شمرده بزرگ تحول يک بعنوان کوهن ساختاري فرايند در بحران اين که گذارد می ما روي پيش در (کوهن
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 توليد و اطالعات توليد ي ،زمينه ترکيب مقام در نانوکا تابتعبير شود رصد مستمرا و همواره است نياز که ميشود

 و (کوهن) ساختارعلمی دراوردن الگو به با لذا. آورد فراهم (کوهن) هنجاري علم جهت در سيستم براي را مثل

 غييراتت به هنجاري علم ،تبديل متن با مغاير و فرامتن برديدي مبنی اسکال نظريه نظرو از مندي بهره با

 واستراتژي  (فرامحلی و محلی ، بوم) فراسازمانی ،اهداف ماموريت در کليدي هاي ارزش تا شود ايجاد محيطی

 . متبلورگردند فراملی و ملی توسعه راهبردهاي و کالن هاي

 هاي سرمايه ) ثروت به آن تبديل و سازمانی برون و درون فکري هاي سرمايه از مندي بهره و گيري بهره

 . رود می بشمار الگو و مقاله اين در ناپذير اجتناب ضرورت يک ( اجتماعی و یفرهنگ

 و رصد براي فرهنگ پهنه در بنيان دانش جامعه و سازمان ، دانش مديريت ، دانش کاربران ، دانش کار تحقق

 همواره که تاس بنيادي بسيار گام ، آن مصرف و گردش ، توليد به اهتمام و معرفتی تحوالت وردنآ در نظاره به

 وردنآ در اجرا به امکان لذا شاهديم (سازمانی برون و درون عناصر و عوامل) ها روند در را آن تاثير مستمرا و

 و عمل استراتژي تغيير براي مضاعفی ضرورت(  دمينگ چرخه ) Pdca چرخه و فرايند يک در تحوالت آن

 .رود می شمار به کليدي هاي ارزش

تدوين شدن،  ساختارگرايان رويکرد اساس بر سازمانی ساختار  هاي کتاب و شده ارائه تمقاال غالب اينکه به نظر

 ها سازمان از کثيري که شاهديم عمل در و تجربه به و سازد می را فرهنگ که است ساختار اين که اند مدعی

 اثبات و اصرار يانهگرا فرهنگ رويکرد بر شده سعی مقاله اين در ولید دارن و داشتند اهتمام رويکرد بدين هم

 مديريتی هاي يافت ره تمام در تفاوت منشا عبارتی به کند می خلق را ها ساختار که است فرهنگ اين که نمايد

 اي زمينه و ساختاري ابعاد تمام و کنترل ، تمرکز ، پيچيدگی ، رسميت ، ها ،فرايند اي برنامه ، راهبردي ،

 . متکثراست فرهنگ و فرهنگی تکثر معلول ، جوامع و مانساز کليدي هاي ارزش بخصو  سازمانی ساختار

 تحوالت تاريخمندي در را پديد نو هاي پارادايم بازآفرينی و بازسازي ، انديشی باز رويکرد شد سعی رو اين از

 مندرج الگو ارائه با و دشو تبيين فرهنگ درپهنه (چهارم تئوري) شرق رنسانس و غرب رنسانس از فارغ معرفتی

 هاي ارزش پيرامون مقاله موضوع به نسبت تا آورد فراهم پژوهشگران ساير براي را زمينه ، مفهومی مدل در

 راهبردي وسند طرح ، پژوهش فرهنگ، پهنه در اجتماعی هاي سرمايه تامين باهدف فراسازمانی و کليدي

مهم در اين پژوهش،تامل .رندآو فراهم را جامعه آن تبع به و تربيت و تعليم نظام شکوفايی مجال و ورزند اهتمام

 بر خاک اين هزاره است که آياچنان بذري)تربيت معلم( در پهنه فرهنگ هزاره سوم امکان رشد دارد؟

 شد شمرده اساس محيطی تغييرات و معرفتی تحوالت بر مبتنی سازمانی هوش و سازمانی يادگيري ،درمقاله

 نظامی هيچ جاييکهآن از رو ازاين است سازمانی و یگروه يادگيري هرگونه براي اي فردي،يايه يادگيري ولی

 نرم و اي پايه هاي مهارت به مديمآبر صدد در ندارد نيازها تامين براي را ها مهارت همه تربيت و اموزش امکان

   .گيرند قرار مطلوبيت جهت در نيازها همه  نآ بربنياد تا کنيم اشاره

 بر مترتب لوازم و هزاره اين در پديدارها و پديده تاريخمندي يتماه از که هايی فرصت ميشود وريآياد درانتها

 تغيير با تغيير عنصر شودزيرا ياد ان از تحقيق اين در مفقوده حلقه بعنوان شده ايجاد فرهنگ اين درپهنه ان
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 از بيش تربيت و تعليم نظام و نهاد  مسووليتبه همين جهت  است بوده همراه همواره تغيير فرهنگ و فرهنگ

 .است ساير نهادها

 فارسی ( :  منابع) 

 1382    سوم چاپ،تهران،فرهنگی پژوهشهاي دفتر،فرهنگ پهنه در مديريت، دمحم اعرابی  •

 1388  ، سوم چاپ  ،تهران ،  نشرنی ،   عمومی مديريت  ،  الوانی •

 1384 پ، چا  ، تهران  ، آگه  ، زرشت گفت چنين ،  داريوش آشوري •
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 1379   ،اول ، تهران  ، اگه ، ، مدرنيته تاريخ عقل ،  شاهرخ حقيقی •
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 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 

برنامه ها و استادان و مديران ان  در اين دانش سرا و در چه رشته هايی و به چه منظور هايی تربيت شدند ؟

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.؟

کيفی بهره گرفته ام . با استفاده ازاسناد ومدارک موجود نيز براي پاسخ دهی به اين پرسش ها از روش تحقيق 

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 

فی تالش کرده ام بر مبناي داده هاي حاصل و تجربه زيسته نگارنده  به تحليل برنامه ها و رخداد هاي توصي

اين دانشگاه بپردازم  . در اين تحليل تالش نگارنده اين بوده است به اين پرسش اساسی پاسخ دهم که چه 

سانی مبدل گردد؟ در پايان چند عواملی سبب شد که اين مرکز تربيت معلم به نهادي موثر در تربيت نيروي ان

 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 

برخی دانش آموختگان و استادان نام برده شان تشکر و سپاس گزاري می کنم . در اين نوشته به ضرورت از 

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 

تن در گذشته اند اين نوشته را تقديم می کنم 150کاستی ها بپردازم . گويا از ياران ما تاکنون  به جبران اين

به آنا ن . به ويژه  به يارانی که همره و همراي بودند ،اما اکنون در ميان مانيستند . روحشان شاد وياد و راه 

 شان پايدار!  

 

. دانش سراي عالی سپاه دانش )  انش سیرتحولی فعالیت های آموزشی دانش سرای عالی سپاه د

ش( که به دانشگاه سپاهيان انقالب وپس از آن به دانشگاه ابو ريحان تغيير نام داد، يکی از  مراکز  تربيت 1343

معلم  آموزش و پرورش ايران بود . ا ين مرکز ،ک به سازمان تربيت معلم و تحقيقات تربيتی وابسته بود ، 
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ش بنا به تصويب 1346زي کرج تاسيس شد سپس در نوزدهم خرداد ماه سال نخست درمرکز آموزش کشاور

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 

تعليماتی به مناطق آموزش و پرورش اعزام می شدند . براي تشويق سپاهيان دانش به فعاليت هاي  راهنمايان

آموزشی و تامين برخی نيروي انسانی الزم در وزارت  آموزش و پرورش شمار ي از اين افراد براي ادامه تحصيل 

اين مرکز به روستاي مامازن ش محل 1345در دوره ليسانس آموزش ابتدايی انتخاب می شدند . از شهريور ماه 

ورامين سی کيلو متري تهران منتقل شد  ودر کنار دبيرستان حرفه اي روستايی ) مرکز کشاورزي ( تا سال 

در مامازن عالوه بر دبيرستان کشاورزي دانش سراي عالی دختران  ش به فعاليت خود ادامه داد . 1357

ستايی دختران وابسته اين دانش سرا بود . آنان براي عمران روستايی) روستاي قلعه نو( ودانشسراي مقدماتی رو

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 

پاه دانش به مناطق آموزش و پرورش اعزام می شدند و شماري نيز پس از اخذ شرايط تحصيل در دوره س

در دوره فوق ديپلم و قبولی درامتحان  دوره ليسانس   به 14ليسانس  براي نمونه داشتن حد اقل معدل 

م تربيتی   در دوره هاي  دريافت ليسانس در  آموزش ابتدايی نايل می آمدند و بعد ها  در رشته هاي ديگر علو

 ليسانس و فوق ليسا نس و دکترا ادامه تحصيل می دادند .

 طرح مسئله 

(  تحوالتی قابل توجه پيدا کرد و در تربيت 1343 -1357اين مرکز در طول پانزده دوره فعاليت تربيتی ) 

اين مقاله پرداختن به اين نيروي انسانی عالوه بر راهنمايان تعليماتی سپاه دانش گام هايی برداشت که هدف 

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 

من  بوده اند ،   همانند نگارنده معتقد بوده ا ند  که اين مرکز با و ليسانس  همکالسی ها ياهم دوره اي هاي 

تمام فرازو فرود هايش ، در نوع خود يکی از مراکز اثر گذار در  تربيت معلم بوده  است . با اين حال تا کنون  

شته به فعاليت ها واثر  تربيتی  اين مرکز  به درستی معرفی و تبيين نشده است . )در بخش پيشينه اين نو

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 

معلم چه درس هايی براي تربيت  وتحليل عملکرد آن در صورت امکان نشان دهم که از اين تجربه ي تربيت

 معلم امروز کشورمان می توان  آموخت . 

دانش سرای عالی  سپاه دانش با چه هدفی با اين هدف ها  ، اين پرسش کلی مطرح می گردد که :  

تاسیس شد  ، چه کسانی با چه ویژگی هایی در این مرکز پذیرفته می شدند ، باچه برنامه ها و 

وره ها را طی می کردند و جوانب مثبت  ومنفی این برنامه ها چه بود  این فعالیت های آموزشی د

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 

ایی داشتندو سرانجام این که از تجربه های آموزشی این مرکز و فارغ استادان چه ویژگی ه

 التحصیالن آن چه درس هایی می توان برای تربیت معلم امروز آموخت ؟

 پرسش های جزیی ) فرعی( 

چه کسانی با چه ويژگی هايی در دانش سراي عالی سپاه دانش ) ابو ريحان بعدي ( پذيرفته می شدند  -1

 ؟ 

 هاي آموزشی  اين دانش سرا   چه ويژگی هايی داشت ؟ برنامه ها وروش  -2

استادان ومدرسان دانش سراي عالی سپاه دانش )ابوريحان بعدي (  چه کسانی بودند وچه ويژگی  -3

 هايی داشتند  ؟

مديران دانش سراي عالی سپاه دانش )ابوريحان بعدي ( چه ويژگی هايی داشتند ؟ ودر کل اين مرکز  -4

 شد ؟) شيوه هاي مديريتی (.به چه صورت اداره می 

 فعاليت هاي فوق برنامه دانشجويان دانش سراي عالی سپاه دانش )ابوريحان بعدي (  چگونه بود ؟ -5

)فعاليت هاي ورزشی، هنري ، گردشگري ، انجمن هاي دانشجويی ، فعاليت هاي اجتماعی و سياسی 

 ودينی وجز اين ها (

 عالی سپاه دانش چگونه بود؟  وضعيت رفاهی وامکانات و تجهيزات دانش سراي -6

داد پانزده سال فعاليت اين مرکز تربيت معلم چه شد ؟ ) چه کسانی براي چه سمت هايی تربيت برون -7

شدند  ؟  چه تاثير هايی در آموزش و پرورش کشورمان داشته اند ؟ چه آثار علمی و پژوهشی  توليد 

امه ها و عملکرد دانش سراي عالی سپاه دانش کرده اند ؟ ارزيابی امروزفارغ التحصيالن نسبت به برن

 )ابوريحان بعدي (  چيست ؟ 

از عملکرد دانش سراي عالی سپاه دانش )ابوريحان بعدي ( چه درس هايی براي تربيت معلم امروز  -8

 می توان آموخت ؟

 

 

 روش تحقیق 

يف و تحليل و روش روايی) در اين پويش از روش تحقيق تلفيقی يا ترکيبی بهره گرفته ام .  آميزه اي از توص

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 

عکس ها واطالعات حاصل از  اطالعات کيفی مانند اسناد ومدارک و  نير به صورت استداللی بابهره  گيري از

 مصاحبه ها و تجربه زيسته محقق صورت گرفته  است . 
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از اسناد و مدارک و عکس هاي بازمانده از دوره هاي دانشجويی  و مصاحبه با فارغ  برای گرد آوری اطالعات

ده است اسناد دست اول مورد استفاده قرار گيرد .  التحصيالن و تجربه زيسته خود  بهره برده ام  . تالش ش

که زير نظر  سر پرست دانشجويان و با مشارکت خود  "مجله دانش سراي عالی سپاه دانش  "چند دوره 

که توسط دانشجويان منتشر می شد   "دفتر روستا  "دانشجويان منتشرمی شد و  مجله ي ديگري با عنوان 

 ژوهش است  از نمونه اسناد دست اول اين پ

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   

اي عالی سپاه دانش )ابوريحان بعدي ( دانش سر پيش از پرداختن به پيشينه ي آثار و مدارک موجود ويژه ي

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 . 

معلم در تاريخ آموزش پرورش ايران داراي اهميت بوده است )براي آگاهی از اهميت و تربيت معلم در  گرچه

ايران از دوره ي باستان تا کنون  به اسناد و مدارک پيوست اين مقاله رجوع کنيد (. با اين حال تربيت معلم 

.ش و با تاسين دارمعلمان و 1297َ)از دوره ي معاصر به ويژه از اواخر حکومت دوره ي قاجار آغاز شده است 

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 :

 / دبستان ها  مکتب خانه ها -1

 خانه هاي بزرگان و شاهزادگان  -2

 در مدرسه ها وحوزه ها  -3

( ، مغ ، موبد Athravanمعلمان اين نهاد ها  با اسم هايی  چون :  آموزگار ، هيربد يا آتروان) آثروان 

، 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 . 

ر کسی اين افراد اغلب از دانش و مهارت هاي آموزشی تجربی برخوردار بودند اما در مواردي هم ه

که دانش مختصري داشت بدون داشتن مهارت ها و تجربه هاي الزم به شغل معلمی روي می 

. و وضعيت معلم 1377آوردند  )  براي آگاهی از وضع معلمان مکتب خانه ها ر.ک به قاسمی پويا 

،  ؛ کسايی ،   ؛   صديق ؛  باز رگان  1361و  1384در ايران و بالد اسالمی  رک کنيد به شلبی ، 

و ديگر منابع مندرج در کتاب نامه اين مقاله  ( . در دوره ي قاجار  1391؛ صافی ،  16-3  1354



 

662 
 

ش يعنی پس از تصويب قانون اساسی معارف و مصوبات شوراي عالی معارف بود  1290و به سال 

با مکتب داران نيز موظف شدند براي تاسيس و اداره مکتب  اجازه ي دولتی داشته باشند .    که 

 اين حال هنوز نهادي براي تربيت معلم چه معلم مکتب و چه نهاد هاي ديگر آموزشی  وجود نداشت 

ش(،نياز به تربيت معلم به جد احساس می شد   1297پيش از تاسيس دارالمعلمان و دارالمعلمين) 

مونه در اين در حالی بود که  تربيت معلم به صورت  بسيار محدود محدود صورت می گرفت  . براي ن

ش گزارش مدير کل وزارت معارف  و فواعد عامه  نشان می دهد که  تربيت معلم يک  1290سال 

 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  ": 

مند نشده باشد نمی تواند علم خودرا به اطفال بيشتري مسلما اگر شخصی از اصول تعليم و تربيت بهره 

)سالنامه معارف ،اوقاف و صنايع مستظرفه "بياموزد  هر قدر هم که در آن علم  بخصو  ،متبحر باشد 

 ( .7  1391، به نقل از صافی ، 

بدين منظور در اوايل همان سال براي تدريس اصول تعليم وبه منظور اقزايش سطح سواد معلمان 

دبيرستان دارالفنون  کالسی تشکيل شد .  شايد بتوان گفت اين اقدام نخستين گام براي تربيت در

معلم بود . هر چند محدود.  اقدام  ديگر براي  تربيت معلم   اعزام محصل به خارج از کشور بود   در 

ين تعداد ش  به موجب قانون مصوب سی نفر  به خارج اعزام شدند که از ا 1290ارديبهشت ما ه سال

 1307پانزده  تن  مامور به  تحصيل در رشته معلمی) رشته هاي تعليم تربيت (  شدند .  و در سال 

تن و به مدت  100ش نيز قانون  ديگراعزام تصويب شد . طبق اين قانون دولت موظف شد هر سال 

گرديد از اين شش سال افرادي را براي تحصيل در رشته هاي گوناگون  به خارج اعزام کند . مقرر 

درصد در رشته معلمی تحصيل کنند . اين گروه پس از باز گشت  در مراکز تربيت معلم  به 35ميان 

امر آموزش  و مديريت آموزشی مشغول وبانی و مروج روش هاو فلسفه نوين آموزش شدند ) صديق ،  

ست پيش از اين تاريخ ( الزم به ياد آوري ا1372، سرمد ، 1377؛ حسينی اردکانی ، ؛ قاسمی پويا ، 

ايران  "پير معارف "يا  "پدر معارف جديد"ه.ق ( که بعد ها  1267 -1363ها ، ميرزا حسن رشديه ) 

گاه که روش آموختن در ايران را نامناسب ارزيابی کرده و آن را نا کار آمد تشخيص لقب گرفت ، آن

ش( 1260م / 1881/ ه. ق /   1298داد ،  براي اگاهی از روش هاي نوين آموزش به بيروت رفت )

ودر کالج تربيت معلم فرانسوي ها )دارالمعلمين ( در رشته تعليم وتربيت دو سال به تحصيل  پرداخت 

چشم دارد . نخستين . پس از برگشت، بانی و عامل تحولی در روش تدريس شدکه داستانی پر آب 

اد ) براي اگاهی از داستان هاي تاسيس پايه هاي روش آموزش به ويژه خواندن و نوشتن را وي بنا نه

 ( . 1377مدارس جديد در ايران و ماجراهاي گاه  غمناک و خونين آن ر.ک قاسمی پويا ، 

اين ها اقدام هايی بودند که پيش از تاسيس نخستين مرکز تربيت معلم  يعنی دارالمعلمين مرکزي  

از اين تاريخ به بعد سير تحوالت مراکز  ش( صورت گرفت . 1297دارالمعلمين و دارالمعلمات )  "يا  

تربيت معلم با  شتاب بيشتري پيش رفت  و از اين  تاريخ تا تشکيل دانشگاه فرهنگيان ) مصوب 

شوراي عالی انقالب فرهنگی و  پيشنهاد وزير  آموزش و پرورش وقت ( مراکر تربيت معلم 6/10/1390

اه تعطيل شد ند  که سير تحول و چونی و چندي گوناگون با هدف ها و ساختار هاي ويژه گشوده و گ
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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 

 انش  فهرست وار به اين تحوالت اشاره کنم.  و چگونگی تشکيل دانش سراي عالی سپاه د

 

  -1391تقویم سیر تحولی مراکز تربیت معلم از دارالمعلمین تا دانشگاه فرهنگیان ) 

 ش(1297

ش( / دارالمعلمين  1302ش( / دارمعلمين : دودوره مقدماتی و عالی ) 1297دارالمعلمين و دار المعلمات ) 

ش (.  1307ش( / دارالمعلمين عالی)  1306/ دارالمعلمين شبانه اکابر ) ش( 1306ابتدايی واليات و اياالت ) 

ش( . تعطيلی  1312دارالمعلمين مرکزي سابق / دانش سراي عالی بعدي / دانش سراي هاي مقدماتی)  

ش( / استقالل  1313-1312دارالمعلمين و دارالمعلمات /  ملحق شدن دانش سراي عالی به دانشگاه تهران) 

 1328ش( / دانش سراي کشاورزي ) 1327ش( / دانش سراي تربيت بدنی )  1338انش سراي عالی )دوباره د

ش( 1341ََش( / طرح سپا ه دانش ) 1338ش( / تربيت معلم يک ساله )  1334ش( /دانش سراي عشايري )

صنعتی  ش( / دانش سراي عالی1341َ: تربيت معلم  و آباد گران روستايی / تربيت معلم فنی و حرفه اي )

ش( و انحالا ل دانش سراي عالی / استخدام 1343ش( /سازمان تربيت معلم و تحقيقات تربيتی ) 1343)

ش(  1343-1344ماه خدمت در روستا ها  ) 18سپاهيان دانش به عنوان آموزگار روستا ها  پس از پايان دوره 

ريحان بعدي / دايرشدن دوباره ش( سپاهيان انقالب و ابو 1343تاسيس دانش سراي عالی سپاه دانش )   /

ش( و پيوستن آن به وزارت علوم و آموزش عالی / تصويب اساس نامه تربيت معلم 1346دانش سراي عالی)

ش( /  تربيت معلم 1349ش( / تاسيس دانش سراي راهنمايی در بعضی از شهر ها ) 1347کودکان استثنايی )

ش(  دانش سراي عالی سابق / تصويب قانون اجازه  1353ش(دانشگاه تربيت معلم )1351ََکودکستان ها )

ش( / تغيير اساس نامه  برنامه هاي دانش سراي مقدماتی و 1355تاسيس دانش سراهاي مقدماتی و عالی )

( / تشکيل دوره هاي کاردانی تربيت معلم  1357ش( / تامين معلم به صورت سر باز معلم )   1355عشايري )

 4ش( / انحالل دانش سراهاي مقدماتی و ايجاد مراکز تربيت معلم  1364زاد )در برخی واحد هاي دانشگاه آ

ساله براي فارغ التنحصيالن دوره  راهنماييی  و مراکز دوساله براي افراد با گواهی نامه پايان دوره دوم متوسطه 

ش(/ 1369)ش( / داير کردن مراکز تربيت معلم فنی و حرفه اي  در آموزشکده هاي فنی وحرفه اي  1362)

( / تجميع مراکز تربيت معلم ومراکز آموزش  1369تصويب قانون معلمان و پزشکان و پيراپزشکان وظيفه ) ش

ش( / استخدام فارغ التحصيالن دانشگاه ها با گذراندن دوره  1385فنی وحرفه اي در دانشگاه پيامبر اعظم )

تشکيل دانشگاه فرهنگيان  استان ها در ش( / تصويب  1386هاي يک و دو ساله در مراکز تربيت معلم  )

ش( / بخشنامه سرباز معلم هاي ليسانس 1391ش( و شروع به فعاليت )1390شوراي عالی انقالب فرهنگی) 

 ماه سربازي . 24ش(. مدت 1397و ليسانس به باال ي رشته هاي علوم تربيتی و روان شناسی و مشاوره )
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 در ایران  نتیجه گیری از مطالعه پیشینه تربیت معلم

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 

وختن از ديگران مثل اعزام محصل  به  خارج باشد   احتمال موفقيت وي در امر آموزش زياد نخواهد بود .آم

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 

آموزش آشنا شدند . مدرسان ومديران مراکز تربيت معلم  را در آغاز همين افراد رفتند و با شيوه هاي نوين 

 تشکيل می دادند .

با توجه به سيرتاريخی تربيت معلم درايران که به فهرست آن اشاره شد اين  مراکز در زمان ها ي متفاوت و 

حان بعدي (  هم بنا به ضرورت بنا به ضرورت هايی متفاوت تاسيس شدند . دانش سراي عالی سپاه دانش )ابوري

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 

ستا ها  بنياد نهاده شد  و سير تحولی مناسبی  طی کرد که در سطور دانش  و سواد آموزي و آباد سازي در رو

 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 

انه با اين که برخی از تاريخ نويسان اين دوره خود دانش جوي دانش سراي عالی سپاه دانش يا جزو شوربخت

اعزاميان اين دانش سرا به کشور هاي غربی به ويژه کشور ا ياالت متحده آمريکا بودند و يا در دانش سراي 

دانش سرا  و سير تحول آن عالی سپاه دانس تدريس کرده بودند اما توجهی به چگونگی و چرايی تاسيس اين 

ش( 1357ش( تا پايان فعاليت آن ) 1343نداشته اند. اين در حالی است که ازبدو تاسيس اين دانش سرا ) 

صد ها نفر با درجه هاي تحصيلی فوق ديپلم تا دکترا از ميان  دانشجو يان و دانشجو معلمان اين دانش سرا 

آموزشی در جاي جاي کشور مان مشغول کار شده و گاهی فارغ التحصل شده  اند و با سمت هاي گوناگون 

کار هاي کارستان کرده اند که در سطور آينده به آن ها اشاره خواهد شد . از نمونه آثاري که تدوين شده و به 

تاریخ سير تحولی و نقش دانش سراي عالی سپاه دانش توجه  کافی نکرده اند به سه اثر اشاره می کنم : کتاب 

( نوشته شاد روان دکتر احمد 1392با تاکید بر تحوالت تربیتی دوره معاصر ):  رورش ایرانآموزش و پ

 1347-1348آقازاده  . ايشان دانشجوي ليسانس اين دانش سرا و جزو فارغ التحصيالن دوره ليسانس در سال 

سرا و بعد ها استاد  بودند  . دکتراي آموزش و پرورش تطبيقی از کشور آمريکا را داشتند و استاد همين دانش

دانشگاه عالمه طباطبايی بودند .  وي در اشاره به مراکز تربيت معلم در ايران در باره  دانش سرا ي عالی سپاه 
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تاریخ آموزش دانش تنها يک کلمه به کار برده اند و آن را هم تنها با اسم دانشگاه ابوريحان . کتاب ديگر  

هلل صفوي  است . ايشان نيز دانشجوي دوره ليسانس دانش سراي عالی تاليف شادروان امان اوپرورش ایران  

 ".  کتاب هاي شان به ويژه کتاب 1346-1347سپاه دانش بودند و فارغ التحصيل دوره ليسانس در سال 

سا ل ها از نمونه کتاب هاي مرجع در مراکز تربيت معلم ايران بوده است . ايشان نيز   "روش هاي تدريس 

تربيت معلم  "يا چهار سطر درباره دانش سراي عالی سپاه دانش ننوشته اند .  کتاب ديگر با عنوان بيش از سه 

ش( . وي مدرس 1391در ايران ، ژاپن ، مالزي ، آلمان ، انگلستان ، هند، و پاکستان تاليف احمد صافی  است ) 

سطربيش تر در باره دانش سراي  دانش سرا و از پيش کسوتان بنام آموزش و پرورش اند . ايشان هم سه چهار

 133عالی سپاه دانش ننوشته اند . البته حجم کتاب شا همن اجاره اين کار را نمی داده است . کل کتاب 

 صفحه است . 

در اسناد ديگر مربوط به تربيت معلم در ايران نيز  مطالبی در خور در باره دانش سراي عالی سپاه دانش نوشته 

، سير تاريخی تاسيس دانش سرا و برخی رخداد  "بچه هاي مامازن "ون يگانه  با عنوان نشده است . تنها فريد

هاي آن و پاره اي از فعاليت هاي دانشجويان دهه چهل و اوايل دهه پنجاه را در سه صفحه  به رشته تحرير 

 -1350ر سال در آورده اند  . وي نيز از دانشجويان دانش سراي عالی سپاه دانش وفارغ التحصل ليسانس د

هستند  . ايشان نيز ازنمونه فرهنگيان بنام و داراي سمت هاي مديريتی و آمورشی در آموزش وپرورش  1349

)  بچه های ما مازنو وزارت علوم بوده اند  . عالوه بر نگارش چندين کتاب  از فعاالن اجتماعی و فرهنگی 

بچه هاي ما مازن هستند . مصداق فارغ   فارغ التحصيالن  دانش سراعالی سپاه دانش (و رئيس انجمن

التحصيالن دانش سراي عالی سپاه دانش اين ضرب المثل ترکی آذري است که می گويد : هامنی بَزَر اُوزي 

. اين چيستان در باره سوزن گفته می يعنی براي همه لباس می دوزد خودش لخت می گرد دلوت گَزَل .  

دانش سرا در باره مراکزگوناگون تربيت معلم قلم فرسايی کرده اند به  شود .  برخی از فارغ التحصيالن  اين

 جز در باره دانش سراي  عالی سپاه دانش که خاستگاه علمی شان از همين مرکز بوده است .  

جايی که حجم محدود مقاله اجاره می دهد با توجه به مطا لبی که گذشت در اين نوشته تالش می شود تا آن

مطرح شده در سطور باال هرچند مختصر پاسخ دهيم . نگارهده معتقد است معرفی کا مل  پرسش هاي  به 

اين دانش سرا  و نشان دادن چگونگی اثر گذاري فارغ التحصيالن آن نياز مند تاليف کتابی در خوراست . اميد 

انش تحقق يابد . است در آينده اين خواسته به ياري خود فارغ التحصيالن توانمند دانش سراي عالی سپاه د

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 . 

 چه کسانی با چه ویژگی هایی در دانش سرای عالی سپاه دانش پذیرفته می شدند ؟. -پرسش ا 

داراي حد اقل چندسال سابقه خدمت در آموزش وپرورش بودند  به ويژه پذيرفته  شدگان در اين مرکز همه 

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 

پايين جامعه تعلق داشت و تغييرات و تحوالت  آن سال ها نيز با هدف قرار دادن اين جمعيت بزرگ  طبقات

تنها  1345که در صد بااليی از آ نان بی سواد يا کم سواد بودند صورت می گرفت .  براي نمونه در سال 

 1397د .) آبراهاميان ، هزار نفرجمعيت زندگی می کردن 5000درصد ازمردم ايران در شهرهايی با بيش از 38

(  بنا براين اغلب طرح هاي عمرانی و آموزشی با  توجه به وضعيت جمعيت ايران که اغلب روستايی 530 

بودند صورت می گرفت از اين نمونه بود طرح سپاه دانش  که براي کم کردن بی سوادي در روستا ها طراحی 

ا رفتند بسيارشان  خود ريشه در زندگی روستايی داشتنديا  و به اجرا در آمد  . سپاهيان دانشی که به روستا ه

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

( و پايان خدمت آنان   1346تجربه آموزگاري درروستا ها داشتند . پس از تشکيل سپاهيان دانش دختر ) 

شماري نيز از آنان در اين دانش سرا پذيرفته شدند . همه اين افراد يا راهنماي تعليماتی می شدند يا پس از 

 می شدند.گرفتن مدرک ليسانس آموزش ابتدايی در مشاغل گوناگون آموزشی مشغول 

 برنامه های آموزشی دانش سرای عالی سپاه دانش چه ویژگی هایی داشت ؟ -2 

 مواد درسی ومحتوای آموزش 

پيش ازاين که محتواي آموزشی به صورت واحدي در بيايد  دانشجويان از صبح شنبه تا ظهر پنجشنبه  صبح 

به درس هايی که دوره چهارسال  و بعد از ظهر در کالس هاي درس شرکت می کردند . اين جا فهرست وار

 "ليسانس تدريس می شد   اشاره می کنم  . )منابع استفاده شده براي تهيه اين بخش مدارک شخصی ام و 

شماره  "دانش سراي عالی سپاه دانش "( و مجله هاي   1352-1352گزارش دانش سراي عالی سپاه دانش ) 

 ( بوده است( .1346،  7-19هاي 

 ل درس های سال او 

: زبان خارجی / تاريخ ايران /بهداشت بدنی/ تعليمات مدنی / تاريخ اسالم و مبانی آن  /  معلومات عمومی

 زبان فارسی / حساب / جغرافياي انسانی .

: روش تدريس علوم / روان شناسی / سنجش هاي تربيتی / روش تدريس رياضی / روش  آموزش وپرورش

 تدريس فارسی / تهيه وسايل آموزشی .
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کشاورزي / سازمان و اداره آموزش و پرورش / آموزش بزرگساالن / سرپرستی و هدايت  کار گاه/تخصصی :

جامعه شناسی روستايی / اقتصاد روستايی / مهندسی روستايی / شرکت هاي تعاونی / اصول آموزش ابتدايی  /

 کار آموزي روستايی /  خدمات روستايی. /

 درس های سال دوم 

 زبان فارسی / زبان خارجی / جغرافيا / تاريخ عمومی و تاريخ تمدن و فرهنگ /  معلومات عمومی :

سازمان و اداره آموزش و پرورش / فلسفه آموزش  پرورش / روان شناسی / تهيه وسايل آموزش وپرورش :

 آموزشی / آماز تربيتی / روش تدريس رياضی / روش تدريس فارسی 

يت و رهبري / روش هاي تحقيق اجتماعی / اصول و برنامه هاي اقتصاد / جامعه شناسی / مديرتخصصی : 

 تربيت بدنی در دبستا ن ها . 

. در اين سال دروس به صورت واحدي در آمد. اغلب درس هايی که در اين سال درس های سال سوم 

د   واح 17ساعت می شد . هر نيم سال  34تدريس می شد دو واحدي بودند که کل واحد هاي اين دونيم سال 

 . 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 

سی بلوغ / روان شناسی عمومی و اقتصاد ايران / تمرين دبيري / رياضيات عملی / علوم طبيعی عملی / روان شنا

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  .  /

مسائل روستايی )سمينار ( /  تهيه مطالب خواندنی براي نو آموزان و نوسوادان .درس های سال چهارم : 

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 . /

 واحد. 36واحد بود  که جمعا می شود  18اين درس ها در دو نيم سال و هر نيم سال کل 

 "ريز برنامه ها را خود استادان تعيين می کردند) براي اگاهی از نمونه هاي ريز برنامه ها ر.ک به مجله هاي  

 .1346سال  "دانش سراي عالی سپاه دانش 

از استادان منابع چاپی هم معرفی می کردند . يا دانشجويان  منابع اغلب به صورت پلی کپی بود . گاهی برخی

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 

ختند  و پس از آتش زدن آن ها سال پلی کپی هاي نا مناسب را در محلی از محيط دانش سرا روي هم می ري

 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 

ا از طرف يونسکو به ايران دبيري يا راهنمايی که گاهی خارجی بودند مثل آقاي راندوئن که فيليپينی بود گوي

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 . 

ل هاي اول و دوم چون هدف تربيت راهنماي تعليماتی نگاهی به واحد هاي مذکور نشان می دهد که درسا

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 

ستا بود   . آنچه اکنون می توانم در باره درس هاي آن روزگار داوري کنم اين است که کم تر مربوط به امور رو

براي ليسانس آموزش ابتدايی گنجاندن درس هاي عمومی و کل نگر مثل جامعه شناسی و اقتصاد و فلسفه و 

البی تاکيد جز اين ها جاي تامل دارد . به نظر می رسد جا داشت در اين دوره بيشتر به آموزش عمومی و مط

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 

ه مشاغل دانشجويان پس از فارغ التحصلی مويد اين شهري در امور آموزش ابتدايی فعا ليت داشتند . نگاهی ب

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 

ی گنجانده شده بود که اين  تعداد درس در حال  حاضر بيش از واحد هاي درسی واحد درس 190نزديک به 

از ليسانس تا پايان دکترا است ! اگربه اين موضوع اضافه کنيم اين واقعيت ها را که در ايران چه در آن روزگار 

دارند جز و چه در حال حاضر ماهيت و روش تدريس درس ها در دوره هاي ياد شده چندان تفاوتی  با هم ن

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 

آن روبرو شديم و گفتنی است که پاسخ مثبت هم براي امروزپيشنهاد نمی شود اما واقعيتی است که ما با 

 گرفتيم ! 

جا دارد اشاره اي کنم به نحوه آموزش در کالس هاي درس در اين دانش سرا ) اين داوري مربوط می شود به 

( و يا از مدارک موجود مثل 1348-1350و 1345-1347سال هايی که  در دانش سرا تحصيل می کردم ) 

 مانده از آن روزگار استنباط و برداشت کرده ام (.گزارش ها وعکس هاي باز 
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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 

تدريس رياضيات گاهی به همراه خود وسايلی به کالس می آ وردند يا خود ما دکتر شکوهی در درس روش 

آن ها را تهيه می کرديم . مانند لوله هاي کويزنر يا نخود و لوبيا يا رشته هايی از کاغذ ها براي آموزش اندازه 

نمونه هايی   "ادانتهيه مواد خواندنی براي بچه ها وکم سو"ها . يا استاد شادروان توران مير هادي براي درس 

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. 

نقرانس دانشجويی يکی ديگر از روش هاي تدريس بود . ياد دارم در درس آقاي دکتر عباس توسلی که راجع  ک

غالمحسين ساعدي کنفرانس  "خياو يا مشگين شهر "به منوگرافی  اجتماعی بود  داوطلب شدم در باره کتاب 

ها ويادداشت هايی فراهم کردم  ( ، عکس1346بدهم .براي اين کار رفتم به مشگين شهر ، تعطيالت عيد بود ) 

 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  

ی کرديم  و به استاد شفاهی و کارهاي عملی به ما آموزش  می دادند .  پس از کار يا بازديد  ،گزارش تهيه م

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. 

اگر نگوييم همه شان ، بلکه بيشتر شان را با عالقه مطالعه می کردند شوق دانش جويان اين درس ها را ،

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 

به اجرا گذاشته  1350آموزش مکاتبه اي بر فعاليت هاي اين دانش سرا افزوده شد  و در مهر ما 1348از سال 

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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 ادن به معلمان مستعد براي ارتقا به درجات باالتر ج. فرصت د

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 . 

ل . دوسال سابقه خدمت آموزگاري از نمونه شرايط ورود و دوره هاي تحصيل اين ها بودند : داراي ديپلم کام

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 

در صورت الزم در پايان هر دوسال پيشنهاد تغيير به شوراي مرکزي صورت آزمايشی به اجرا گذاشته می شود و 

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 

در باره فعاليت هاي دانش سراي عالی سپاه دانش منتشر  1351-1352می شود. در گزارشی که سال  برگزار

شده است ) موجوددر اختيار نگارنده ( آمده است که در اين دوره از ارزشمند ترين اعضاي هيئت علمی دانشگاه 

جهيزات  آموزشی الزم   بهره هاي کشوربه ويژه دانشگاه تهران و دانش سراي عالی تهران و دانشگاه  ملی و ت

رشته تحصيلی از طريق مکاتبه تحصيل می کنند  5نفر دانشجو در 1140گرفته شده است . هم اکنون بالغ بر 

به دو هزار نفر بالغ خواهد شد . ) گزارش دانش سراي عالی سپاه دانش  1350و تعداد آنان در مهرماه سال 

1352-1351  27. ) 

اي دو نهاد وزارت آموزش و پرورش و وزارت تعاون وامور روستا ها نيرو تربيت بخش آموزش مکاتبه اي بر

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:

ته زبان و ادبيات فارسی . رشته آموزش و رش -3رشته شيمی ،طبيعی   -2رشته رياضی ، فيزيک    -1

 پرورش . 

. متون درسی توسط استادان تهيه و پس از ويرايش و  مواد درسی و  شیوه آموزش در دوره مکاتبه ای

معلمان قرار می گرفت . اين متون تا اندازه  اي خود آموز بود و در پايان هر  –مجلد شدن در اختيار دانشجو 

ي نمونه مطرح می شد .افزون بر اين ها کتاب هاي کمک آموزشی ديگري نيز در فصل وکتاب هم پرسش ها

معلمان قرار می گرفت . به منظور برطرف کردن اشکاالت احتمالی دانشجويان آموزش هاي  -اختيار دانشجو

حضوري نيز در نظر گرفته می شد . مثل کالس هاي آمادگی در سال اول . کالس هاي منطقه اي در روز هاي 

معه و تعطيلی .کالس هاي نوروزي .کالس هاي تابستانی . ) در گزارش ياد شده به تفصيل به معرفی استادان ج

نفر بالغ می شود سخن رفته  است . نيز در همان منبع ريز برنامه هاي  برخی  90که شمار آن ها نزديک به 

 از رشته ها آمده است .(
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دانش چه کسانی بودند و چه ویژگی هایی دانشتند استادان و مربیان دانش سرای عالی سپاه - 3 

 ؟

صد ها استاد به صورت کادر ثابت و  1357استادان و مربيان گستره وسيعی داشتند . از آعاز تاسيس تا سال 

حق التدريس در اين دانش سرا به فعاليت آموزشی و پژوهشی مشغول بودند . پابه پاي گسترش برنامه هاي 

ار  استادان و مربيان نيز افزوده می شد . در آغاز بيش تر استادان اين مرکز را همانا اين نهاد تربيتی بر شم

استادان دانش سراي عالی تهران ) دانشگاه تربيت معلم ( و استادان مدعو ديگر از دانشگاه هاي معتبر آن روزگا 

ويژه پس از داير کردن رشته ر مثل دانشگاه تهران  تشکيل می دادند . بعد ها با گسترش فعاليت اين مرکز به 

( و دوره  هاي مکاتبه 1355هاي مشاوره وراهنمايی و مديريت آموزشی و دوره فوق ليسانس مديريت آموزشی )

اي بيش از صد استاد و مربی با اين مرکز همکاري داشتند . نگاهی به فهرست اسامی استادان ) گزارش دانش 

دهد که استادان برجسته بسياري در اين دانشگاه به تدريس ( نشان می 1351-1355سراي عالی سپاه دانش 

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  

و سنجش  واندازه گيري ، جامعه شناسی و اقتصاد و به طور کلی علوم اجتماعی  و ديگر  مديريت آموزشی

رشته هاي علوم انسانی در اين دانشگاه جمع بودند .  اين يکی از آموزه هاي اين تحقيق است که دانشگاه 

وزشی ديگر فراهم شهرت و اعتبارش به استادان ومربيا نش است  . اگر اين عنصر مهم دانشگاهی يا هر مرکز آم

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 . 

سال فعاليت آموزشی و پژوهشی در   55معلم با همين گونه است در آموزش عمومی . نگارنده به عنوان يک 

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 

جا بدون داشتن معلم به تاسيس و گسترش نهادهاي آموزشی اقدام کرده ايم کار ها همه ، هر زمان و درهر 

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 (.

ين دانشگاه اعطاي بورس تحصيلی براي دانش جويان ممتاز  يکی از ويژگی هاي تربيت استاد ومربی براي ا

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 

اثر گذار و موفقی شدند . براي آگاهی از اسامی شمار زيادي از استادان ر.ک گزارش دانش سراي  همه استادان

 ( .1346س  7-19شماره هاي  "دانش سراي سپاه دانش "و مجله  1351- 1352عالی سپاه دانش 
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   اسامی برخی از استادان و درس های شان 

ساري  ، روش تدريس فارسی و ادبيات فارسی .  دکتر غالمحسين شکوهی ،  روش تدريس / دکتر سليم ني

پاريس (  اخيرااز  ايشان  1397دي ماه 22تبريز و درگذشته 1299آذر  21اخيرا دار فانی را ودا گفتند) زاده 

به عنوان حافظ شناس و نخستين کسی که کتاب روش تدريس فارسی  به غير فارسی زبان را تاليف کرد   

کتر جعفر محجوب و دکتر نادروزين پور،  و خانم دکتر بصاري ، و جالل ال احمد،  تجليل  به عمل آ مد ( /  د

ادبيات فارسی / زبان خارجی ، دکتر حقدان ودکتر  محمد رضا باطنی ) استاد زبان شناسی و مولف فرهنگ 

رسمی  معاصر  انگليسی به فارسی و فارسی به انگليسی ( ودکتر سهيلی ) نويسنده کتاب هاي انگليسی مدارس

دکتر يحيی فيوضات ) رئيس دانش  /1353کشور و دکتر کيوانی  رئيس دانش سراي عالی زا هدان در سال 

( ، جامعه شناسی روستايی و برنامه ريزي آموزشی/ دکتر حريريان ، 1347-1349سراي عالی سپاه دانش 

و مهندس بهنيا ./ اموزش و پرورش  جغرافيا / کار اموزي در روستا ، راندوئن  )فرستاده يونسکو، اهل فيليپين (

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 

ه شناسی و فلسفه آموزش و پرورش  دکتر امير حسين آزيان پور/ خانم اسماعيل خويی ، دکتر الهی / جامع

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 

نوي بزرگ تعليم وتربيت و ادبيات کودکان و بنيان گذار فرهنگنامه کودکان و نوجوانان ازايشان تجليل به با

عمل آمد / جغرافياي انسانی، دکتر  علی محمد ورقا  / وسايل سمعی و بصري ، دکترابرهيم رشيد پور و خانم 

ی ، دکتر منصور ، دکتر پور باقر، دکتر دکتر نوذري ./ روان شناسی ، دکتر ابراهيم هاشمی، خانم مصطفوي رجال

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 

.  چندي پيش هم  در جشنواره اي که براي تجليل از پيش کسوتان برگزار هم درجلسه باشکوهی تجليل شد 

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

ادان، دانشجويان اعزامی به خارج از کشوراين دانشگاه نيز پس از برگشت به تدريس و تحقيق افزون براين است

در ا ين دانشگاه مشغول می شدند ، از اين نمونه  بودند دکتر علی عالقه مند، دکتر علی اکبر سيف ، نور الدين 

دالور ، دکتر داريوش رحمانيان ، مرتضی امين فر ، دکتر حسن سرايی ، دکتر سيامک مهجور، دکتر علی 

 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 

که هر کدام به نحوي در آموزش و پژوهش کشور اثر گذار شدند که به برخی از آن  اين دانشگاه بيرون آمدند

 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 

اشتند . در اين مواقع دانشجويان زبان به هاي درس می آمدند که به هيچ وجه شايستگی اين وظيفه را ند

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 . 

 یران و گردانندگان  دانش سرای عالی سپاه دان چه کسانی بودند و چه ویژگی هایی داشتند؟مد - 5

نخستين مدير دانش سراي عالی سپاه دانش  در مامازن دکتر البرزي بود . پس از انتقال ايشان به ذوب آهن 

جندي که معاون (. پس از وي دکتر امير بير 1347اصفهان  مهندس يحی فيوضات به اين سمت گمارده شد ) 

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 . 

تبريز بود . اين خانواده در گسترش مدارس جديد مهندس فيوضات که از خانواده فرهنگ دوست و فرهيخته 

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 

حصار کرج  راه انداخته بودند به نحوي با دانشجويان همدردي کرد و پس از آمدن فرستادن آنان به زندان قزل 

وزير علوم وقت ) کاظم زاده ( به ناهار خوري دانشجويان که اعتصاب غذا آنجا صورت گرفته بود ودرخواست 

ات رشته وزير از دانشجويان براي پايان دادن  اعتصاب و توجه نکردن دانشجويان به سخنان وي  مهندس فيوض

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 

آورد ند . همين امر با عث شد که از جويان بازداشته شده را به دانش سرا وبه جمع دانشجويان اعتصابی دانش

.  بيرجندي 1350و دکتر بيرجندي به جاي وي گمارده شود )فروردين   28/12/49اين سمت برکنار ش کنند 

تحصيل کرده آمريکا و معاون آموزشی وزارت آموزش و پرورش بود . مرد سياست و آشنا با  شاه و علم و برخی 

ان بود. افزون بر اين ها هم شوق تربيت و ارتقا معلمان و دانشجويان را ديگر از مقامات ارشد آن روزگار اير

داشت و هم به رمزو رموزرفتار با جوانان آشنا بود . پس ازبرگشت مبنا را بر فراهم کردن امکانات رفاهی و 

جهزات شادي و ادامه تحصيل دانشجويان گذاشت و با روابطی که با مقامات داشت دانش سرا را از امکانات و ت

هکتار(  250الزم از جمله تشکيل اردوي دانشجويی  در جنگل هاي  چندين هکتاري نشتارود  مازندران) 

مجهز کرد و خوب در دل دانشجويان جاي گرفت . ازآن پس ديگر فعاليت هاي سياسی در دانش سرا تعطيل 

و جمله از هوادران گروه هاي شد . گفتنی است که پيش از اين گروهی از دانشجويان  فعاليت سياسی داشتند 

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 

نام هاي مرضيه )مرجان( احمدي اسکويی و صبا بيژن زاده و رفعت  چند ساله محکوم شدند و سه تن ديگر به
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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 

فوق برنامه هاي وي را می ستايند. در اسناد آمده است که دکتر خانلري طرح سپاه دانش را داده بود اما و 

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 . 

 ن هیات امنای دانش سرای عالی سپاه دانش تشکیل نخستی

 "کميسيون  علوم و آموزش عالی  "نخستين هيات امناي اين مرکز به تصويب  1347در تاريخ ششم آذر ماه 

به تصويب کميسيون علوم و آموزش عالی محلس شوراي ملی رسيد 1347مجلس سنا و در تاريخ سوم دي ماه 

. غالمرضا پهلوي رئيس هيات امنا . وزير علوم وآموزش عالی . وزير . اعضاي اين هيات به اين شرح بودند 

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 

ی سپاه دانش  دبير کل سازمان امور ادا ري و استخدامی . شش نفر از شخصيت هاي علمی و فرهنگی و عال

 اجتماعی کشور به پيشنهاد وزير علوم و آموزش عالی وبا تصويب هيات دولت . 

که قانون هيات امناي دانشگاه ها تغيير کرد  در ترکيب هيات امناي دانش سراي عالی سپاه  1351در سال 

 ش نيز تغييراتی به وجود آمد . به اين شرح :دان

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 . 

جندي بتواند امکانات وسيعی را براي اين دانش سرا فراهم آورد ودر زمان اين ترکيت سبب شد که دکتر بير

 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 . 

گاهی براي بازديد به اين دانشگاه می آمدند . از اين نمونه بودد : وزير اموزش وپرورش مقامات ايرانی هر از 

روي پارسا ، هويدا نخست وزير ، کاظم زاده وزير علوم ، دکتر مجيدي معاون نخست وزير و رئيس وقت ، فرخ

ارت آموزش و دفتر کل بودجه ،  به همراه دکتر امير حکمت. دکتر بيرجندي وقتی خود معاون آموزشی وز

.دکتر کينگ استاد دانشگاه هاي آمريکا به اتفاق 1346پرورش  بود . رئيس سازمان يونسکو در ايران ، اسفند 

.  افزون بر اين ها  افراد برخی از نهاد هاي اجتماعی و آموزشی نيز از 1346همسرس در نيمه دوم فروردين 

ز دانشجويان دانشکده خدمات اجتماعی . بازديد و تشکيل نفر ا 500اين مرکز بازديد می کردند . مثل : بازديد 
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تن از دانش آموزان مدرسه راهنمايی  50تهران . بازديد  16نفر از اعضاي شير خورشيد سرخ ناحيه 900اردوي 

نفر از دانشجويان مدرسه  50نفر از دانش آموزان مدرسه راهنمايی کمال . بازديد  90سهيل تهران .بازديد 

 و زبان خارجه . عالی ادبيات 

 فعالیت های فوق برنامه وامکانات رفاهی  در دانش سرای عالی سپاه دانش . 6

توجه به برنامه هاي غيردرسی و غير رسمی که به فوق برنامه شهرت يافته است يکی از ويژگی هاي اين دانش 

ستردگی دانش سراي عالی سپاه سرا بود . به باور نگارنده تا کنون در هيچ يک از مراکز تربيت معلم ايران به گ

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 

در تربيت معلم يا تربيت نيروي انسانی براي آموزش و پرورش ايران تا زيادي  ادعا کرد که توفيق هاي اين مرکز

هم مديون همين برنامه هايی بود که با پشتيبانی مديريت دانش سرا و فعاليت و مشارکت خود دانشجويان 

د . براي صورت می گرفت . تاثير تربيتی اين برنامه ها به باور نگارنده کم تر از برنامه هاي رسمی ومدون نبو

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 

م چيزهايی آموختم که بی ترديد از هيچ کتاب شناختم بلکه در اين سفرها از همراهان و ديده ها و شنيده هاي

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 

نيز نتيجه اين فعاليت هاي دانشجويی و زندگی جمعی دانشجويان و فعاليت فرد و بی بديل هستند از بابی 

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 . 

براي آگاهی بيشتر ر. ک گزارش دانش سراي در اين جا فهرست وار به برخی از اين فعاليت ها می پردازم ) 

دانش سراي عالی سپاه دانش شماره  "، مجله هاي 1350-1351. دفتر اردو،1351-1352عالی سپاه دانش ، 

 (1346س  7- 19هاي 

 فهرست فعالیت های دانشجویی و فوق برنامه ها

يی که داراي کميته هاي تشکيل شوراي عالی دانشجويان . تشکيل انجمن هاي گوناگون : انجمن دانشجو

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 

می آمدند (. کميته موسيقی .. کميته نقاشی ومجسمه تآتر) استاد سمندريان براي تدريس تئاتر به دانش سرا 

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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سرا .کميته فيلم . کميته جشن و فرهنگ و هنر . کميته کتاب. افزون بر اين کميته و فروش محصوالت دانش 

ها که اغلب دردانش سرا صورت می گرفت مهم ترين فعاليت ها در اردو ي نشتارود صورت می گرفت . در اين 

يسی يا اردو افزوده  بر فعاليت هاي تفريحی و گردشگري به اموزش نيز توجه می شد مثل آموزش زبان انگل

  1351"دفتراردو  "بحث هاي اموزشی و اجتماعی و پژوهشی . )براي اگاهی از فعاليت هاي اردو ر.ک کتاب 

-1350.) 

بی گمان فعاليت هايی در اين سطح مستلزم وجود امکانات و تجهيزات وسيع بود که در اختيار اين دانش سرا 

دجه به ويژه توجه نخست وزير و دربار وسازمان قرار داشت وبا حمايت دولت و رده هاي باالي سياسی و بو

 برنامه و بودجه فراهم می شد . 

برون داد های پانزده  سال فعالیت این مرکز تربیت معلم چه بوده است ؟) سمت های فارغ   -7

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 . 

 

 ی از آمار های دانشجویی دانش سرای عالی سپاه دانش  برخ

( 1343پيش ازانتقال اين دانش سرا به مرکز آموزش کشاورزي مامازن ورامين از مرکز آموزش کشاورزي کرج)

آموزگار که دوره سپاهی دانشی خود را به پايان برده بودند و از آموزگاران ممتاز  200در نخستين سال تعداد 

د در اين مرکز پذيرفته شدند . مقرر گرديد که از اين تعداد گروهی  پس از گذراندن دوره محسوب می شدن

يک ساله با سمت راهنماي تعليماتی سپاه دانش به روستا ها اعزام شوند و تعدادي نيز پس از گذراندن سه 

ند و سال دوم را تن برگزيده شد 26سال ديگر تحصيلی  ليسانس آموزش ابتدايی دريافت کنند . بدين منظور 

تن ديگر براي سال اول پذيرفته 41(. در همين سال تعداد 1344-1345هم در مرکز کرج ادامه تحصيل دادند )

تن ديگر از آموزگار ان روستايی )  که قبال 150شدند . پس از انتقال اين مرکز  به مامازن ورامين  تعداد 

عالی تهران بر گذار کرد پذيرفته شدند و چند ماه بعد سپاهی دانش بودند( از  طريق کنکور که  دانش سراي 

آموزگار روستايی دخترکه پنج سال سابقه خدمت داشتند افزوده شدند و همراه پسران  50براين تعدادحد ود 

جمعا با احتساب دانشجويان سال  1345-1346در سال اول مشغول تحصيل گشتند . به اين ترتيت در سال 

ر مامازن به تحصيل مشغول بودند . اين روند  ادامه پيدا کرد به گونه اي که در پايان تن د 267اول ودوم کرج 

تن دختر و پسر با درجه هاي فوق ديپلم ) راهنماي تعليماتی (و  1449در کل  1351-1352سال تحصيلی
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پسر   459دخترو  98پسر راهنماي تعليماتی ) فوق ديپلم( و  684دختر و 208ليسانس فارغ التحصل شدند . 

ليسانس . با توجه به اين روند پذيرش و فارغ التحصيلی می توان به حدس گفت در طول فعاليت پانزده ساله 

تن با درجه هاي فوق ديپلم و ليسانس و فوق ليسانس از اين دانشگاه فارغ 1800اين دانشگاه نزديک به  

تعداد بيفزاييم می توان گفت که اين دانشگاه التحصيل شده اند . اگر آمار هاي آموزش مکاتبه اي را هم به اين 

با توجه به زمان نه چندان زياد فعا ليت اش تعداد قابل توجهی نيروي انسانی ماهر تحويل جامعه داده است. 

تن از دانشجويان اين دانشگاه موفق به دريافت درجه دکترا در  80طبق برآورد فريدون يگانه تا کنون تعداد 

تن نيز در رشته هاي گوناگون علوم تربيتی و علوم رفتاري فوق ليسانس 278و تعداد  داخل و خارج ازکشور

دريافت داشته اند . با توجه به کيفيت تحصيلی اين افراد همه شان درسمت هاي آموزشی و پژوهشی خود از 

اسناد موجود است  جمله افراد موفق جامعه  بوده اند . ) اين برداشت نتيجه تجربه زيسته نگارنده  و بر آمده از

. ) 

 مشاغل فارغ التحصیالن  

در سمت ها يی که به آن ها اشاره می شود مشغول خدمت   1346-1352فارغ التحصالن ليسانس سال هاي  

شدند ) فارغ التحصل هاي سال هاي بعد نيز کم  وبيش در همين سمت ها مشغول کار شدند که به دليل در 

 ن دوره ها  تنها به   بيان مشاغل سال هاي مذکور اکتفا شد(:اختيار نداشتن اسناد مربوط به آ

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 . 

فرح پهلوي . رئيس  نماينده آموزش و پرورش منطقه  .سر پرست فرهنگی . سرپرست شبانه روزي خيريه

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 

انش سراي مقدماتی . رئيس اداره سپاه دانش . . مسئول خدمات اجتماعی زنان . رئيس دبيرستان . رئيس د

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 

ا بودند .  طبق برآورد نگارنده آمار هاي تقريبی در سال هاي مذکور به شرح  بودند : سپاه دانش و جز اين ه

نفر ، راهنماي تعليماتی   75نفر ، دبير پادگان ها و دانش سراها ي مقدماتی و مراکز تربيت معلم 154مشاور 

مدير کل سپاه   نفر  بقيه در مشاغلی چون 35نفر،  دانشجوي فوق ليسانس  38نفر ، مسئول سپاه دانش  8

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 

انش سراي عالی تهران و  دانشکده علوم تربيتی برخی از سرا يا  از مراکز آموزش عالی ديگر شدند ) اغلب از د
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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 

به هر روي پايه هاي دانش ومهارت هاي اين افراد همه در دانش سراي عالی سپاه دانش پی ها اشاره شد .

ريزي شده بود و اگرهم  در مراحل ديگر تحصيلی  خارج از دانش سراي عالی سپاه دانش  به توفيق هايی 

به تحصيل دست يافتند، که چنين بود ،بی گمان ريشه در اموزش هاي دوره ليسانس داشت . نگارنده که تجر

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 

اهيت وشيوه آموزش در دانش سرا ي عالی سپاه دانش عالی سپاه دانش بود و دوره هاي بعدي قابل مقايسه با م

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 (.

اين مرکز اعزام فارغ التحصيالن ممتار به  .يکی از اقدام هاي آموزشی اعزام محصل به خارج از کشور 

تعداد هفده تن از فارغ التحصيالن ممتاز اين 1352کشورهاي خارج به ويژه آمريکا و انگلستان بود. تا سال 

دانش سرا براي تحصيل به خارج اعزام شدند . اين افراد پس از برگشت در همين دانش سرا و مراکز آموزش 

يق مشغول  شدند . اين افراد عالوه بر تدريس دست به تاليف و ترجمه کتاب هاي عالی ديگر به تدريس  و تحق

علوم تربيتی و روان شناسی و مشاوره و مديريت آموزشی و آمار و روش هاي تحقيق و جزاين ها زدند  که تا 

اين نمونه است امروز اين منابع از نمونه کتاب ها ومنابع مرجع براي رشته هاي گوناگون ياد شده ، هستند . از 

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 

رضا کيامنش ، دکتر مرتضی فرهادي ، دکتر امان اهلل قرايی مقدم يگانه ، دکتر اقبال قاسمی پويا ، دکتر علی 

، 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 

 اهيم زاده  ودکتر اعطميشی وده ها استاد ديگر. ابر

هزارکتاب علمی پژوهشی وبالغ بر چندين هزار مقاله که توسط  2000طبق برآورد فريدون يگانه نزديک به 

 52فارغ التحصيالن اين دانشگاه نوشته شده است ،  چاپ و منتشر شده است که برخی از آن ها به چاپ 

 رسيده است .

تحصيالن اين دانشگاه که به درجات باالي دانشگاهی دست يافته اند چندين بار به  عنوان برخی از فارغ ال

استاد و پژوهشگر نمونه مورد تشويق مديران رده هاي باالي جامعه قرار گرفته اند . براي  نمونه  چندي پيش 

گداشت شان مورد استاد دکتر مرتضی فرهادي به عنوان  پژوهشگر پيشکسوت و نمونه در جلسه اي ضمن بزر

بودند 1347-1348تشويق وزير ارشاد قرار گرفتند  . ايشان فارغ التحصيل دوره ليسانس اين دانش سرا در سال 

و از همان روزگار به تحقيقات ميدانی مردم شناسی و ديگر عرصه هاي علوم اجتماعی مشغول بودند . يا براي 
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دمات آموزشی و پژوهشی شان  جلسات بزرگداشت برگزار چند تن از فارغ التحصالن  اين دانش سرا به پاس خ

کرده اند .  از اين نمونه است دکتر علی اکبر سيف استاد برجسته روان شناسی . وي فارغ التحصيل  دوره 

دانش سرا و جزو پنج دانشجوي ممتاز دانش سرا بودند که به  کشور آمريکا اعزام 1346 -1347ليسانس سال 

( گاهی  مترجم 1347ه دانشجوي شان در دانش سراي عالی سپاه دانش )فارغ التحصيل شدند . ايشان در دور

استاد برخی از درس ها می شدند. نمونه ديگر دکتر علی رضا کيامنش است که وي نيز از فارغ التحصيالن  

 هستند  که پس از اخذ فوق ليسانس1 348دوره ليسانس دانش سراي عالی سپاه دانس فارغ التحصيل سال

(  پس از 1353از دانشگاه تربيت معلم  تهران به عنوان بورسيه  اين دانشگاه به کشورمريکا اعزام شدند )

برگشت به تدريس و پژوهش مشغول شدند. به پاس خدمات آموزشی و پژوهشی ايشان که گاهی در سطح 

اين  جلسه بزرگداشت  جهانی صورت گرفته است  در دانشگاه تربيت معلم جلسه بزرگداشتی برگزار شد . در 

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 .

ن دوره ليسانس دانش سراي عالی سپاه نمونه ديگر آقاي دکتر مصطفی تبريزي است . وي نيز از فارغ التحصيال

هستند . از مشاوران موفق کشورمان که تا کنون صد ها مراجع داشته اند . 1352دانش و فارغ التحصيل سال

جلد کتاب ترجمه و تاليف کرده اند . يازده 44به غير از فعاليت هاي مشاوره و ديگر فعاليت آموزشی تا کنون 

تاب مقدمه نوشته اند يا کارشناسی کرده اند . يکی از کتاب هاي شان با عنوان ک 17مقاله چاپ شده دارند و بر 

بوده است .  براي  135000بار چاپ شده و کل تيراژ آن بالغ بر  52تا کنون  "درمان اختالل ديکته نويسی  "

يران دعوت شده سخنرانی در باره مشاوره  و اختالل هاي ياد گيري و جز اين ها  به بسياري از مراکز آموزشی ا

و در کالس هاي آموزشی اين مناطق کارگاه هاي آموزشی برگزار کرده اند .ايشان بعد از انقالب در دوره اول 

 نماينده مجلس هم بودند .

داير شد پس از فارغ التحصلی در هر شغلی بودند 1351-1352فارغ اتحصيالن دوره فوق ليسانس هم که سال 

براي نمونه نخستين فارغ التحصيل دوره فوق ليسانس مديريت  اين دانشسرا  با موفقيت آن را پيش بردند .

به عنوان شاگرد ممتاز  از  اين دانش سرا فارغ  20با معدل  1357اقاي فرج اهلل خدابخشی بود که در سال 

چه در  رخ داد . ايشان 1357التحصل شد .قرار  بود براي ادامه تحصيل به خارج ازکشور اعزام شود که انقالب 

 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 

سخن بگوييم بايد صد  کيامنش و دکتر شفيع آبادي و دکتر فرهادي و  ديگر فارغ التحصيالن اين دانش سرا

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 

ز تربيت معلم و دانشکده هاي علوم تربيتی و روان شناسی رشته بسپاريم .  ياد آور می شوم  در بسياري از مراک

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 

 ين دانشگاه محسوب می شود . براي ا

گنجینه  : پیشگامان عرصه تعلیم و تربیت نوین کشور  "طبق اظهار دکتر فريدون يگانه مولف کتاب   

که با همکاري حسن کبير اين فعا ليت فرهنگی را پيش   " در گذرزمان ، از تاسیس دارالفنون تا کنون

آمده است مربوط به فارغ التحصالن دانش  گنجینه می برند . سی درصد از افراد ي که شرح حال  شان در

 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 ديگراين را به اين پرسش و انديشه  وا می دارد که اين توفيق ها در آن روزگار نتيجه چه عواملی بود ؟ چ

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 ؟

 ي  تحلیل و نتیجه گیر

تاسيس دانش سراي عالی سپاه دانش يک ضرورت بود که پس از تشکيل سپاه دانش به تحقق پيوست . هم 

پاهيان دانش گسترش می يافت الزم بود نهادي نيزدر روستا ها  به کار سپاهيان دانش نظارت چنان که شمار س

داشته باشند آنا ن را راهنمايی کند  در شهر ها آموزش شرکت کنندگان در مراکزآموزشی را رهبري کنند . 

ه راهی را طی کرده بودند مناسب ترين راه براي اين کار انتخاب راهنمايان تربيتی از ميان خود سپاهيانی بود ک

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 

می شد. بدين منظور از ميان آموزگارانی تجربه  سپاهی دانشی را مربی و مدير در آن ها بيش ازپيش احساس 

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 

ه سواد آموزي و گسترش در پادگان ها و مراکز تربيت معلم که در حال گسترش بودند  نيز ضرورت توجه ب

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 

اي اين وظايف همانا خود سپاهيان دانش به ويژه عالقه مند ترين پيشرفت و ترقی بودند . مناسب ترين افراد بر

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  

ماتی دوسال و ليسانس آموزش ابتدايی چهار سال شد . به راهنمايان تعليماتی درجه فوق ديپلم و کسانی تعلي
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که معدل شان باالي چهارده بود و در امتحان ورودي دوره ليسانس پذيرفته شده بودند درجه ليسانس داده 

د اين دانشگاه به يک دانشگاه بين شد . با پيشرفت هاي بعدي دوره ها ي فوق ليسانس نيز داير گرديد . قرار بو

 اين برنامه هاي توسعه اي نيز تعطيل شد .  1357المللی تبديل شود که با تعطيلی اين دانشگاه بعد از انقالب 

در پاسخ به اين پرسش که چه عواملی سبب توفيق هاي اين نهاد تربيت معلم شد می توان  به چند نکته اشاره 

 کرد : 

گاه همه تجربه آموزگاري در روستا ها را داشتند  و  فرزند ان کار و زحمت واکثرشان  دانشجويان اين دانش 

ترقی خواه و پيشرفت طلب بودند . پيشرفت شان را در ادامه تحصيل در دانش سراي عالی سپاه دانش و پس 

ان خانواده هايی از آن می ديدند. همه در استخدام آموزش و پرورش بودند و دغد غه آب و نان نداشتند . از مي

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 

نشجويان پاسخ می داد. اگر نياز ها برطرف نمی شد زبان رسمی و غير رسمی بود که به بسياري ازنيازهاي دا

به اعتران می گشودند و خواسته هاي شان را به راه هاي گوناگون مطرح می کردند . از بحث هاي حضوري 

 گرفته تا اعتصاب . 

و شهرت اگر نگوييم همه بلکه اکثر استادان شايستگی تدريس در دانشگاه را داشتند . به برخی از آن ها با نام 

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 

اوت بود اما اغلب داشتند . فعاليت هاي حين بودند اکثرشان آرمان ها داشتند . گرچه ماهيت اين آرمان ها متف

 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 

عباس هويدا ( وزير آموزش و پرورش و وزير می کرد . بازديد هاي کسانی چون  نخست وزير آن روزگا ر ) امير 

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 

به خارج از کشور زمينه هاي رشد شخصيت دانشجويان را فراهم می کرد  و زضايت نسبی گرفته تا مسافرت 

آنان به وجود می آورد . اگرنگوييم در همه دانش جويان دست کم می توان گفت در بسياري از آنان . شناخت 

ا فارغ ميهن نخستين نياز يک دانشجو به ويژه دانشجوي تربيت معلم است . اين شناخت ها سبب می شد ت

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 

اي درس ازديگر ويژگی هاي روش هاي آموزش . کار آموزي هاي متعدد در روستا و تمرين دبيري در کالس ه

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 

اه ها تا پاسی از شب و عالقه به مطالعه و داشتن فرصت براي اين کار و داشت . بحث هاي گروهی در خوابگ

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 

 دگی می کردند . آموزش زن

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، 

سان از هر نظر در اين دانش سرا درس می ر هم و با حقوق يکگزينشی در ميان نبود . دختر وپسر در کنا

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 

و نه شنيده  شد . ارتباطات آنقد ر صميمی و پايا بود که اين دوستی ها هم چنان ادامه دارد . در  ديده شد

مامازنی باهم در ارتباط اند . هر ساله در يکی از شهرها سمينار ي برگزار  350فضاي مجازي در حال حاضر 

آيند و برنامه سه روزه متنوع  می کنند و فارغ التحصالن که امروز همه شان باز نشسته اند دور هم گرد  می

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 

ارديبهشت در شيراز برگزار می  28-30است و امسال هم در روزهاي هاي تهران و مشهد و تبريزبرگزار شده 

نفر در هتل جهانگردي شيراز شاهد برنامه هاي متنوع سخنرانی و گردشگري و موسيقی  و  150شود. حدود 

آکاهی دهی و آگاهی يابی خواهد شد . افزون براين ها هرچند وقت يک بار دانش آموختگان در تاالر يا 

می شوند و با هم  گفت وگو می کنند و ناهار می خورند . در اين جمع ها گاهی از استادان  رستوارانی جمع

 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 

دانش ريز مواد درسی را خود استادان تهيه می کردند . اين کار هم خوب بود هم گاهی بد .  سراي عالی سپاه

خوب از اين نظر که اگر استادي داراي دانش و بينش کافی در رشته خود بود مطالب جالب تهيه می کرد اما 

رار نمی گرفت ودر اگر استاد شايستگی کافی نداشت مطالبی تهيه می کردکه  چندان مورد قبول دانشجويان ق

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 

هاي چند نفره انگليسی تشکيل می دادند . يا هم چنان  براين به صورت فوق برنامه و براي داوطلبان کالس

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 

خن اين که اين دانشگاه نخست براي تربيت راهنماي سپاه دانش با يک سال دوره کار آموزي بود . کوتاه س
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سال به مرکز دانشگاهی تربيت معلم بسيارمهمی تبديل شد . اما گويی عمر اين  15آغاز به کار کرد اما پس از 

م الزم  است به اين نکته دانشگاه نيزهمين اندازه بوده است .در تحليل هاي مربوط به تاريخ مراکز تربيت معل

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 

دانشگاه فرهنگيان را داريم که به عنوان ميراث دار صد سال تربيت می بوديم . پس از صد سال اکنون تنها 

معلم در ايران  است .اين که آيا اين دانشگاه خواهد توانست بشايستگی اين ميراث صد ساله را بالنده سازد 

 جاي تامل دارد .

 پيشنهاد ها 

هايی براي تربيت معلم کشورمان  با توجه به آنچه گذشت هر خواننده عالقه مند به تربيت معلم  می تواند درس

سال تجربه زيسته 55در حال حاضر داشته باشد . نگارنده هم به عنوان فارغ التحصيل اين نهاد و با توجه به 

به چند پيشنهاد اشاره می کنم .  ياد آورمی  1357ام دردو نظام آموزش و پرورش ، پيش و پس از انقالب 

منحصر به فرد نيستند بلکه شبينه پيشنهاد هايی است که در  شوم اين پيشنهاد چيزهاي خيلی جديد و

 بسياري از نظام هاي موفق آموزشی هم به آن ها عمل می شود .

در درجه نخست کسانی بايد به دانشگاه هاي تربيت معلم راه يابند که عالقه مند شغل معلمی باشند  -1

 به آن پی برد  . سنجش اين عالقه کار آسانی نيست اما می شود با معيار هايی

معيار هاي سنجش بايد بيشتر بر اساس عالقه داوطلبان و دانش و بينش آنان باشد . غربال هاي ايدوئو  -2

 لوژيک خالف اين پيشنهاد است .

 داشتن تجربه تدريس و آموزش الزم است به عنوان يک امتياز براي داوطلبان محسوب شود. -3

يان تدوين نشده باشد بی گمان نه در حين تحصيل به محتواي درس ها اگر با نيازهاي واقعی دانشجو -4

آن توجهی از سوي دانشجو خواهد شد ونه پس ازفارغ ااتحصيلی رضايت دانش آموختگان را فراهم 

 خواهد کرد .

تمرين دبيري يا کارورزي به طورکلی تجربه عملی در حين تحصيل داشتن يکی از شرايط موفقيت  -5

 در تربيت معلم است 

امکانات آموزشی و رفاهی عامل بسيار بزرگی در عالقه مند ساختن دانشجويان به برنامه  فراهم ساختن -6

هاي تربيت معلم است .اميد به آينده و روشن ديدن آينده انگيزه بزرگی در پيشرفت دانشجويان است 

. 

ذاردر فعاليت هاي فوق برنامه که به برخی از آن ها در اين پژوهش اشاره شد از ديگر عوامل تاثير گ -7

 بالنده کردن شخصيت دانش جويان است 
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آشنا ساختن دانشجويان با علم واقعی دستگاه تعليم وتربيت کشور سبب واقع بين تربيت شدن  -8

دانشجويان می شود .از اين روي بازديد هاي متعد دانش جويان حين تحصيل از مراکز گوناگون 

 ر کمک کند .آموزشی و اجتماعی و اقتصادي  می تواند به تحقق اين ام

روش هاي تدريس در کالس درس دانشگاهی الزم به صورت هاي چند رسانه اي و چند صدايی و با  -9

 آزادي کامل دانشجو صورت گيرد

مالحظه شد که چه کسانی استادان دانشگا ه ابو ريحان ) سپاه دانش( پيشين بودند . بايد  -10

گاه هاي تربيت معلم جمع کرد . درجه تالش کرد به هر طريق که شده از اين سنخ استادان در دانش

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 

ل پر کردن و جايی براي استادان مبرز و حق التدريسی . دانشگاه را از استادان تمام وقت متوسط الحا

 نگذاشتن خطاست 

مديران  دانشگاه بايد ازميان استادان برجسته و صاحب نام و داراي نقوذ اجتماعی انتخاب  -11

شوند . مديران بايد بتوانند براي دانشگاه امکانات فراهم کنند . براي اين کار الزم است از ميان 

لمی و اجتماعی انتخاب شوند . برخی از مديران فعلی دانشگاه هاي ما اندازه شخصيت هاي با نفوذ ع

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. 

 ب از اين نوع مديران در دانشگاه ها کم ديده می شود متاسفانه پس از انقال

تجربه هاي مراکز آموزشی موفق تدوين و در جلساتی مورد بحث  و گفت و گوقرار گيرد و از  -12

 اين تجربه هادر تربيت معلم امروز استفاده شود 

د.  استادان نيز همانند دانشجويان نيازمند برخورداري از امکانات رفاهی و توسعه خود هستن -13

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 . 

د هاي آموزشی جهانی و داخلی ازجمله اقدام هايی بود که دانش سراي عالی ارتباط با نها -14

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 

 د .سودمند افت

بی گمان پژوهش و پژوهش مدار ساختن مراکز آموزشی و عالقه مند کردن دانشجويان و  -15

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 

آن می تواند روح تازه اي به مراکز آموزشی ببخشد و راه پيشرفت و توسعه مداوم را هموار  گسترش

 کند . اين امر مستلزم فراهم ساختن شرايط و زير بناهاي الزم براي  اين کار است .

بهتر است ريز مواد درسی همه  اش مصوب باال دستی هاي نباشد . خود استادان هم حق داشته   -16

 زمطالب هر درس را خودشان تعيين کنند .باشند درصدي ا

ترتيی داده شود که ارتباط دانشجويان پس از دانش آموختگی با هم و با استادان و دانشگاه  -17

 قطع نگردد. 
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 . همراه با معرفی کليه وزراي معارف ،فرهنگ و آموزش وپرورش . تهران ، انتشارات رشد .

. ترجمه محمد حسين بادامچيان  نظام آموزشی و ساختن ایران مدرن(.1396مناشري ، دويد )  .17

 و عرفان مصلح 

ر ، گنجینه ، پیشگامان عرصه تعلیم وتربیت نوین کشو(. 1394يگانه ، فريدون وکبير حسن )  .18

 . تهران ، انتشارات مثبت . درگذر زمان ، از تاسیس دارالفنون تا کنون 

ََ 

 

 خدا نام به

 طرح تا رسالت معاصراز جهان های چالش در فرهنگيان دانشگاه مأموریت

 بخشی گلناز ، محمدی رضا

    چکيده

 امکان و است تخيل و تصور به معطوف بيشتر آن معنی كه پنداره به نسبت نشينی عقب قدم یک با مقاله این

 به گردد، تلقی مأموریت همردیف ميتواند كه بررسالت تکيه با ، دارد وجود تعبير سوء وحتی تعابيرگوناگون

 عدم درمقابل مدارا ، راه وجستجوی پيچيدگی پذیرش الزام. مينگرد فرهنگيان دانشگاه روی پيش انداز چشم
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 های چالش ، انتخاب های كردن سنگين سبک طریق از هخالقان حل راه برای مقدمه سازی فراهم ، اطمينان

 راه یا گزینش كه فرض این با ، ميشوند تشدید تغييرات روند كه درجهانی. هستند پژوهش این كيفی تركيبی

 به نخواهد فرهنگيان دانشگاه اگر.  ميگردد تبدیل عينی ضرورت به انتخاب ندارد، وجود انتخاب جز به دیگری

 اذعان كند؟ بازی نقش اتفاق دراین ميخواهد چگونه و ؟ بيفتد اتفاقی چه است قرار كه دهد پاسخ سؤال دو این

 زمانی ، مسأله.  است مشغول پایين سطح واكنشی فعاليت یا روزمرگی به و ندارد ای مسأله هنوز كه كند می

 دانشگاه واقعی تخابان یا تمایل وآنچه است وقوع درحال آنچه بين ای فاصله كه ميشود حادث دانشگاه برای

 پل این. كند ایجاد آینده و حال بين پلی ميخواهد كه است آن پژوهش این محتوایی پيچيدگی. شود درک است

 تفکر بار و ،رسالت بخش ایمان و تصویرساز نيروی منزله به آینده. روبروست زمان خط در ونيمرخی فرایند با

 نشان ، واقعيت از منبعث های ویافته رسالت درپرتو اجرایی های برنامه طراحی. ميکشد دوش به را استراتژیک

 . است ریزی برنامه حال در آن وبرای توسعه درراه بلکه نميکند، ریزی برنامه را شکست دانشگاه كه ميدهند

 ميگيرد قرار تردید مورد بنا استحکام ، الزم نيروی داشتن نگاه برانگيخته و درست ازانتخاب اطمينان بدون

. 

  1مقدمه- 1-ای شبکه جامعه ، استراتژیک تفکر ، طرح ، رسالت معاصر، جهان ، چالش:  كليدی های كلمه

 .اند گرفته فزونی ها خواسته و نيازها و تنشتر پر ، تر پيچيده زندگی و یافته تغيير انگيزی شگفت طرز به جهان

 در هایی چالش با روزها این ما.  ایم دهنها قدم مدهایش پيا تمام با اطالعات و دانش عصر به صنعتی دوران از ما

 تنها نه كه هایی چالش.  نميکردیم را تصورش حتی كه ميکنيم رودرویی شغلی و خانوادگی ، شخصی زندگی

(Covey.2013.p 15. ) اند شده عوض نيز ماهيت و نوع نظر از اساساً بلکه وعظمت بزرگی نظر از 

2 

 پيوستگی و اتصال پارادوكس.  است متغيره چند و پيچيده ای مسأله خود به خود حاضر، دنيای آشوبناكی

 و عينی پيش از بيش اند قرارگرفته هركس سرراه بر كه جانبی مسيرهای و انشعابات با زمين كره ساكنان زندگی

 به ما پيوستگی.  شناوریم درآن كه ماست روزمره زندگی چالش سوپ ، پارادوكس این.  مينماید گيرانه سخت
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 چون را ما زندگی متن ، شده ای شبکه و كوچکتر جهانهای و كلی صورت به شدن جهانی شکل رد یکدیگر

 رو این از. ميشود پيچيدهتر و ،همگانيتر روزسرنوشت به روز.  ميکنند خلق فعال و زنده ناموزون، های موزایيک

 هر یا هركس.  نيست پذیر نامکا ، محصور سازمانی رفتار یا ، شخصی و امن كامالً فضایی به تعهدات فروكاستن

 برروی كردن كار. ندارد وجود خطا ای ذره.  باشد باید كه است جایی در معلول -علت قاعده حکم به ، پدیده

 .است نهفته پژوهش این متن در ارتقاء خواست و تر پيچيده روابط

 تحول تا تکوین از نگيانفره دانشگاه ساله صد شده طی مسير براساس راه تبيين از فراتر مقاله این درحقيقت

 و اعتبار كه زمانی.  مينگرد بدان و گشته متمركز " نهيم پيش فرا گامی و برخيزیم " مصداق ،به تثبيت و

 مسأله یا ،چندگانه دوگانه های جنبه از رفتن فرا ميدهد، نشان خود از ومنطقی معقول ای محدوده ، اهميت

 راستای در فرهنگيان دانشگاه اهميت و آموزش اعتبار برمبنای پژوهش این تحليلهای.  ميشوند ارزشمند محور

 . برميآورند سر موجود وضع از رفتن وفراتر آنها رفع تا مسائل تعدیل ، مسائل طرح برای آن رسالت

 پرسش این ؟ است آن آینده راه چراغ یا معيار ، فرهنگيان دانشگاه قرن یک تجربه حد چه تا پرسيد ميتوان

 صورت هردو در لذا. ميسازد مواجه آینده دیگربا طرف از و ميدهد سوق گذشته به ، حال از مانز خط روی را ما

 سالهی صد سرمایه بزرگترین.  است مطرح بارز نمودهای و تحول مقاطع در پذیری فرم و زمان طول در فرایند

 هنوز.  است مردم و هرسازمان برای اتکا قایل مهم قدرتمند منبع اعتماد زیرا.  است اعتماد ، فرهنگيان دانشگاه

 . است اعتماد بسط مقاله این وظيفه. نبردهاند پی اعتماد بسط ارزشمندی به كه هستند بسياری های سازمان

 محلی آنان برای جهان آیا كه بپرسند خودشان از افراد كه است این سؤال مهمترین كه گفت انيشتين روزی

 دیوار؟ یا ميسازند پل خود زندگی برای آیا كه دهند جواب باید پاسخ برای دوستانه؟ غير یا است دوستانه

(Bibb& Jeremy.2004 .p xi & 1) . و نيست آسان خود خودی به ، بالعکس و طرح به رسالت از زدن پل 

 در را مطلوب تغييرات ایجاد و تفکر پرورش ، آموزش رسااالت بخواهد دانشااگاه مانند سااازمانی اینکه تر پيچيده

 متن

 .بگيرد عهده به تر پيچيده تتغييرا
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 حيات فصول تمام ميوه اعتماد اینکه برای.  برود ازبين ميتواند آسانی به اما ميآید دست به سختی به اعتماد

 دانشگاه ای حرفه مقام و ها ارزش به رساندن خوراک برای. ميطلبد نو به نو آفرینی نقش ، شود سازمان یک

 اتفاقی چه است قرار:  دارد قرار پژوهش این سرراه برنده پيش ولی اوليه فهم لحاظ به ساده سؤال دو فرهنگيان

 ایم نپرسيده اول سؤال در اینکه علت كند؟ بازی نقش اتفاق دراین ميخواهد چگونه فرهنگيان دانشگاه و ؟ بيفتد

3 

 این هدف زیرا.  است زمان دل در بيشتر پيشرفت و نوآوری ، زایش ، حركت لزوم ؟ است جریان در اتفاقاتی چه

 خطوط برروی تمركز و توجه ، نگر پيش تفکر بر تکيه باشد، موجود وضع در زدن پرسه آنکه از قبل پژوهش

 این قلمرو، این به فاصله بال ورود ،مبنای هستيم چيزی چه اینکه تر ساده. است برنده پيش و محرک ، زا حركت

 سمت این به را ما اعتماد قابل های حائل یا طخطو به رسيدن ضرورت ؟ باشيم چيزی چه ميخواهيم كه است

 . بگذرانيم نظر از را متعددی ،منابع شناسی مرجع درقالب زیاد مآخذ و منابع واكاوی همچون كه داد سوق وسو

 وكمال تمام نمایش منزله به ، راه به اشاره و راهگشایی رغم علی دست این از موضوعاتی هميشه همه این با

 احتمال ، درست نشانی بدون كه است بدیهی. دارد ادامه اشاره از بعد ، راه زیرا. ستندني مسير كل وعينيت

 .دارد وجود گمراهی

 مورد كلی واستراتژی راهبردها استنتاج همواره اطالعات آوری جمع با همزمان حاضر، كيفی پژوهش برای

 -می پيش ، وتبيين ها فرض كنترل ، بسط ، بينی پيش ، تشریح از ای آميزه با هدف این.  اند قرارگرفته هدف

 باز ميخورد، چشم به طرح تا رسالت از فرهنگيان دانشگاه مأموریت معنایی بار و موضوع در كه همانطور. رود

 رسيدن و شده شناخته موارد سازماندهی برای هایی درجنبه ولی ميانجامد قياسی روش به ها كليت این نمایی

 هرچه سازی عيان برای پژوهش این اساسی قصد.  است یافته ضرورت اءاستقر متد ، كلی مطلوب نتایج به

 -قرارمی "پيمایشی " بررسی یک درزمره آنرا فرهنگيان دانشگاه ارزشمند جایگاه و شایستگی ، بيشترصالحيت

 .دهد

 متن مباحث - 2
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 نظری مباحث - 1 ، 2

 به یا است درست ميکنيد کرف وقتی را چيزی كه است این معنای به و 2 وظيفه همردیف 1 مأموریت

 مترادف فارسی در چنين هم . Longman, 2003,p 448) (دهيد انجام باید است درست منطقی لحاظ

 مورد در آكسفورد لغت فرهنگ) .  1368 ، حييم. (ميشود استفاده خدمت و فرمان كار، ، تکليف وظيفه،

 قانونی و اخالقی مسئوليت زیرا. دهيد انجام باید ميکنيد احساس شما كه را آنچه ميگوید وظيفه

 ميشودكه حاصل مفهوم این قراردهيم توجه مورد مرتبط مفهوم عنوان به را مأموریت اگرواژه و شماست

 ميشود اعطا چيزی یافتن یا چيزی كنترل برای مسئوليتی منزله به افراد از رسمی گروهی به مأموریت

(Oxford, 2006.commission, p302) . 

 این قصد این در.  ميبيند تدارک فرهنگيان دانشگاه برای را جهانی وقصدی مأموریت ، مطالعه مورد موضوع

 بعد درمباحث.  هاست فرصت و خطرها از سرشار ، نيست اهميت بی موضوعی شدن جهانی كه است نهفته تعبير

 این.  ميشود طرحم بيشتری بسط و توضيح خالفيت و آموزش برای فرصت مثابه به خطر از ناشی نيروی روی بر

4 

 های ریشه بر تمركز با كه داد انتقال را هایی ارزش باید كنونی جهان در ارتباط برای ، كه ميگوید گذاری هدف

 دیدگاه یک فقط بخواهيم اگر زیرا. دیگرميسرميسازد ملل با و جهان سطح در را ارتباط امکان ، خود فرهنگی

 حال.  كنيم نگاه گسترده و سطحی های الیه به فقط زیاد رتفاعیازا كه است این مانند ، باشيم داشته جهانی

 (. 17 - 15:  1389 ، هاروارد( نفوذكنيم اعماق به باید واقعيت سطح در آنکه

 آن درراه و كرده خلق بزرگ هدفی باید زیرا.  نيست ساده ميگذارد دانشگاه روی پيش واقعيت كه درسی

 چيزی چه.  است گرایی حرفه مقام در ها ایده درآوردن اجرا به کهبل نيست ایده است مهم آنچه.  كند تالش

 چه ؟ كند پيدا را نسخه این ميخواهد كسی چه ؟ كنيم برداری نسخه ميخواهيم را چيزی چه ؟ دارد جاذبه

 مأموریت تبيين. ميکند ایمن نا دنيای و چالش وارد را دانشگاه سؤاالت این دارند؟ خالقيت توانایی كسانی

 ميخورد پيوند عصرحاضر پيچيده شرایط نيمرخ ميان از گذر به طرح تا رسالت از فکری وآمدی دررفت هدانشگا

. 
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سته دوایری در داریم قصد آنچه درمورد روشن نگرش بدون زیرا. كرد عمل شفاف باید هدف ماهيت درمورد  ب

 از

 سوء امکان و است ابهام دارای یدگاهد یا پنداره ، پردازی ایده به زیاد تمایل.  ميپریم شاخه آن به شاخه این

 شفافيت ميشود سبب وگاهی.  است زیاد آن از استفاده3 ، هاروارد(  شود قربانی 1389 : 21 – 25 (.

 آن در شده كسب دانش كه اندازه همان به بلکه.  نيست محور دانش دانشگاه یک تنها فرهنگيان دانشگاه

 تربيت تعليم و آموزش درحرفهی معلم عنوان به آن فراگيران كه اآنج از و است دانش خلق مسئول دارد، اعتيار

 ، شده مطرح درمدل كه همانطور نحو این به.  برند كار رابه شده خلق دانش است الزم ميشوند، كار به مشغول

 طریق از كارببر، به و نشركن ، كن ذخيره ، كن خلق كامل فرایند و آفرینی دانش برای دانشگاه است الزم

 (. 19 و 18:  1389 ، اعرابی(باشد داشته مدون برنامه ، توسعه و تحقيق ، پژوهشی هایواحد

 همان. كنيم تنظيم را خود باید ما.  باشيم آماده است جدید كامالً آنچه برای ما دارد ضرورت برنامه جهت از

 ، عمل و برنامه ، آمادگی بدون نيز سازمان یک ، است كنترل فقدان محصول ، اضطراب فردی سطح در طوركه

 هم نکته این.  كنيم اثبات را خودمان باید.  هستيم آزمون تحت ما.  ميشود اعتماد در بحران و تعادل دچارعدم

 مخاطره پر تغييرات با ترس بدون رودررویی برای باوری خود بر تکيه نيازمند ميکند بيان 4 هوفر اریک كه چنان

 ( . Allen, 2003,p 3&6 ( است

 می جهانيان گوش به را 5 همه برای آموزش هماهنگ صدای ، وجدان اعماق و دل ژرفای از شدن جهانی

 و جدید دیدگاههای با را ، EFA یا همه برای آموزش ، 1968 ساااال در ، پاریس كنفرانس با یونساااکو،. رسااااند

 تصميم

 برنامه المللی بين مهبرنا سيتی، مکزیکو شهر در 1990 مارس 30 تا 26 از آن متعاقب و كرده ریزی پی سازی

 در 1990 سال در ، جهانی دیدگاههای همين قالب در.  قرارداد بحث مورد را آموزشی توسعه مدیریت و ریزی

 ، آموزشی برنامهریزی ، جهان در باسوادی بر تآكيد ، آموزشی سيستم مدیریت بسط بر تایلند جامتين كنگره

5 

 بحرانها در آموزشی ریزی برنامه و مدیریت نحوه ، مدیریتی مسيست توسعه ، مدرنسازی ، انسانی منابع توسعه
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 . (UNESCO.1990, p1) گرفت قرار گفتگو و بحث مورد

 . Allen.2003, p14) (متفکر فرد شبيه كن عمل و فردعامل یک مانند كن فکر ميگوید، برگسون هنری

 و زند می محک عمل با را خودش پژوهش دراین نظر مد دانش ، ميکند بيان 6 دراكر. اف پيتر كه همانطور

 هنگامی.  است شده متمركز نتيجه بر كه اطالعاتی. ميگردند متبلور عمل در اطالعات و دانسته. ميکند اثبات

 قياسی حالت جزء به كل از زیر ای مرحله شش مدل قراركنيم بر پيوند ، طرح به رسالت از ميخواهيم كه

 پنداره و زندگی كليات درک تا عمل مرحله بين ارتفاع كردن یادز و كم با.  ميکند منعکس را نظری دستگاه

 .است همان فرایند كلی ادراک ولی راتغييرداد مرحله شش ميتوان

 زندگی=  پا 50000+  ارتفاع . 1

 پنداره=  پا 40000 ارتفاع . 2

 7 اهداف= پا 30000 ارتفاع . 3

 مسئوليت قلمروهای=  پا 20000 ارتفاع . 4

 جاری های پروژه=  پا 10000 ارتفاع . 5

 (. 51:  قبل منبع( كاری های فعاليت=  فرودگاه باند . 6

 مطلوب تحول فرایند و ساخت فاقد نيز برنامه بدون سازمان و است برنامه بی فرد معنی به برنامه بدون زندگی

 قرار توجه مورد اینگونه را تعالی و تالش ، آگاهی بين تنيدگی درهم ثورو دیوید هنری. است زمان گذر در

 آگاهانه تالش با تا دارد ناپذیری تردید توانایی بشر كه نميشناسم این تراز كننده تشویق واقعيتی:  ميدهد

 و تعبير نيازمند اول قدم در فوق مراحل در پيوندها ایجاد).  80:  1392 ، كاوی( بخشد تعالی را خود زندگی

 اسااتانداردهایی و معيارها ، ارزشااها جسااتجوی.  ميگيرد تصااور دو و یک برمراحل تمركز با كه اساات تفساايری

 است

 . دارد پایين به باال از آبشاری حالت فوق پيوستار.  پيداكنند تحقق) آخر تر عينی مراحل(عمل طریق از باید كه

 به زیرا.  هستيم شهامت نيازمند رسالت فاز در ها ارزش و استانداردها به رسيدن برای كه است این اساسی نکته
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 كافی ها پله به زدن زل.  شود تركيب جسارت با باید بلکه. نيست كافی رسالت و پنداره 8 هاول واكالو قول

 . ميشود رفتار تغيير به منجر مسير كردن طی .) Allen. 2003.P20 (كنيد طی را ها پله باید شما.  نيست

 مهارت و نگرش ، شناخت عنصر سه ينب ناگسستنی همبستگی یک با آموزش اندركاران دست برای رفتار تغيير

 : بياورد وجود به خود در را عادت سه این باید سازمان یا فرد اول درقدم. ميرسد سرانجام به

 بودن كنشگر 

 .نمودن معين را خود اساسی هدف و رسالت یعنی. كردن شروع آخر از اول 

6 

 اولویت در باید كه چيزی آن هر و ابزار ، ای واسطه اهداف تعيين یعنی. دادن قرار را نخست امور نخست 

 . (Covey,2013, p73) برسيم رسالت به تا گيرند قرار مناسب بندی

 چند ای پدیده تفکراستراتژیک.  مينماید استراتژیک تفکر قلمرو وارد را فرهنگيان دانشگاه فوق، تحليل

.  ميآید وجود به اسااتراتژیک رینكارآف و مناسااب تفکر ، آن دهندهی تشااکيل عوامل تعامل از كه اساات بعدی

 تفکر

 آن به نسبت رقبا كه است فرصتهایی دیدن و رقابت موقع به تشخيص بلکه. نيست آینده بينی پيش استراتژیک

 (. 19:  1386 ، سلطانی( هستند غافل

 یک ساكن فرد ، امروزه. قراردهد توجه مورد و بازیابی را همگانی های ارزش تا دارد بنا استراتژیک تفکر

 مورد را پنداره ، ارتباط این.  است مرتبط دیگر جوامع با كه ایستاده مرزهایی برروی پيوسته بلکه ، نيست جامعه

 ، هوشمندی ، اكتشاف ، برانگيختن به را افراد ، حركت و الهام منبع منزله به رسالت.  قرارميدهد پوشش

 ، ها ارزش عنوان به و ميخواند فرا توانگری شوافزای نو دیدگاه و تجربه ،كسب درفضا شدن سهيم ، خالقيت

 راه در برابری و آزادی ، ترس بدون انتخاب برای افراد حقوق از پشتيبانی ، اطالعات آزاد گردش مانند مواردی

 (. (Saskatoon.2016.pp 4-8 ميگيرد قرار پشتيبانی مورد ، توانایی به رسيدن

 حاضر عصر پيچيده كاركردگرایی : 2 ، 2
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 كه اند نکته این بيانگر دست این از شده انجام های بررسی.  است دهی وشکل دادن سامان پژوهش این ماهيت

 -هم. ناپذیراست اجتناب ، معلولی – علت تحليل برای یکپارچه تفکر لزوم ، مقوله یک سازی برجسته هنگام به

 انداز چشم و كلی نقشه ، نما پيش عنوان به.  راند می حکم راه نقشه آفرینش و پرورش برای قاعده این چنين

 ایم شده پرتاب جهان این به ما همه والبته كنيم مشاهده 1 شماره شکل درون را فرهنگيان دانشگاه ميتوانيم

(Geselleschaft.2012.p11) . 

7 

 حاضر عصر جهان ای شبکه و فضایی ابعاد – 1 شماره شکل

 با ساده روستایی جغرافيای ، محيط - انسان تقابلم روابط در جهانی، دهکده تعبير عصرحاضربا جغرافيای

 است وسيعی شدهی ای شبکه سيستم. نيست االغ برای ،جو خود برای گندم اقتصادی وتوليد محدود بينی جهان

 زیر یا فرد ترین پویا.  اند مربوط باالتری های الیه به ها سيستم زیر و افراد ، فرد.  است شناور زمان بعد در كه

 نحوه معنی به ساختی پيوند ودر بگيرد درنظر خود كاركرد و ها پردازش برای را جهانی مقياسی دبای سيستم

 :دهد سخ پا پرسشها این به اجزاء ارتباط

 كنند؟ می تعامل خوب دیگر های سيستم یا دیگران با اندازه چه تا سيستم و فرد ، روابط زمينه در 

 دهند؟ می انجام را خود كار چگونه سيستم و فرد فراگرد زمينه در 

 ثبت به را گيری اندازه قابل های فعاليت چه مختلف های موقعيت در سيستم و فرد ، عملکرد زمينه در 

 (. 51:  1389 هاروارد،(رسانند؟ می

8 

 نقش بتوانيم تا داده قرار را فرهنگيان دانشگاه و معلم ، سيستم و فرد جای به فوق تحليل در است كافی

 قرار توجه مورد جهانی و المللی ،بين ملی ابعاد تردر گسترده صورت وبه زمان فرایند در را ریعميقت پذیری

 خارج را استراتژیک سؤاالت این ميتوان وسيعتر هدف جهت در بينانه واقع بحث یک به شدن وارد برای.  دهيم

 و ازنتایج بعد، سال چند انیزم موقعيت در كه است این فرض. پرسيد دانشگاه از اكنون واقعيت و حال زمان از

 .ميپرسيم فعلی كاركرد
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 ميتوانيم اول سؤال جای به برگردیم حال واقعيت به اگر بکنيد؟ توانستيد می چه شما ؟ كنيد می چه شما

 كه كشيد پيش را سؤال این ميتوان دوم پرسش با ودرارتباط ایم؟ شده ساخته كار این برای واقعاً آیا كه بپرسيم

 می روبرو متفاوت زمانی فواصل با را ما سؤاالت این پاسخ وتحليل پردازش ؟ ایم شده ساخته ریتمدی برای آیا

 عملکرد جاری های مالک.  است مربوط جاری پروژهای و " عملکرد" ، " طرح" به اكنون واقعيت در كه سازد

، 

 رسالت درقالب آنرا كه یچيز. كنيم زندگی زمانی فرایند طی باید كه ميکنند صحبت بزرگتری مسئوليتهای از

 (. 58 - 60:  1388 هاروارد(  ميکنيم تعریف

 تصاویر دیگر جنبه اما. است واقعيت از جنبه یک كنيم نگاه آشوبناک درجهان را فرهنگيان دانشگاه اینکه

 تیهوی به را ما ، ظریف بسيار ای گونه به ، دیگران و خودمان به ما نگاه نحوه این.  ميکند منعکس را جذابی

 سازمان خود واحدهای.  بدهيم ساختار دیگران و خودمان به زمان ورای در ميشود سبب و نموده تبدیل جدید

 و دگرگونی با هم و پذیرند تآثير دیگر های جهان از هم ميتوانند حياتی فرایندهای جریان از تبعيت با دهنده

 شود هدایت آینده با تطابق و هماهنگی يشترینب سوی به ميتواند آگاهی.  باشند تأثيرگذار وآگاهی دانش نيروی

 (. 7138 ، وتوبن ولف آلن(

 دراین راز)  9 تودی سایکولوژی مجله با مصاحبه( كرد اعالم ای حبه مصا در پریبرام كارل زمانی كه همانطور

 كه نيست این معنی به نکته این. دارد وجود همزمان طور به جهان نامحدودی تعداد ، ما از هریک برای كه است

 های نظام به ميتواند كه است ورزی اندیشه در انسان توانمندی و خاصيت این بلکه.  خطاست بر نمودها جهان

 پدیده:  اند بوده ناپذیر تبيين علمی لحاظ از تاكنون كه كند تبيين را چيزهایی حتی و كرده دیگرنفوذ

 (. 15:  1388.  تالبوت( هم با رویدادها دار معنا ظاهراً تالقی و همزمانی ، فراهنجاری

 زندگی درمتن پيش از بيش امروزه بياموزند، ما به كردند تالش كوانتوم و فيزیک از دیگران و انيشتين را آنچه

 دراختيار سرعت به اطالعات و است پيوسته هم به جهان تمامی ، است زنده جهان همه اینکه. ميشود آشکار ما
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 موضاااوعات بر وتمركز آگاهی كارگيری به با ميتواند اسااات اطالعات گرپردازشااا كه ذهنی و ميگيرد قرار همه

 خاص

 الهام ما مباحث به كه هستند درسهایی) .  50 و 33:  قبل منبع( كند تجربه عميقتر یا بسازد را جدیدی واقعيات

 كه يفيتك درجه باالترین به اتفاقاً و دارد قرار همزمان وجهانهای شرایط همين دردرون دانشگاه.  ميدهند

9 

 تنها نه جهان كه ميدهد نشان است گفته بور كه چنان كوانتوم فيزیک. است مرتبط ميباشد آگاهی و ادراک

 به ادراک این. است تر عجيب نيز برد گمان ميتوان چه آن هر از بلکه است تر عجيب ميکردیم گمان آنچه از

 پروازی بلند حامل ميتواند آلودگی راز این) .  109:  1390 ، هرن. (ميدهد پایان متعارف فهم بيجای استبداد

 .باشد فرهنگيان دانشگاه در علم فراگيری برای ویژه به علمی رسالت و درونی خرد پرورش برای انگيزی شوق

 وضع از رضایت تله به افتادن خطر است ممکن معلمان دانشجو برای فرهنگيان دانشگاه خروجی شغلی ضمانت

 ( خود ای حرفه رسالت به تنها نه العمر مادام آموزندهی یا فراگير به معلمان شدن تبدیل با. كند ایجاد را موجود

 .یابند می رهایی نيز تله این از بلکه گردند می واقف)  معلمی شغل ونه

 ای شبکه ی ها حل وراه جهانی های چالش - 3 ، 2

 است این ها سازمان تالش.  ميشود دیلتب مشترک باور به ها سازمان برای ازآن آگاهی لزوم و استراتژیک تفکر

 فرهنگ صاااورت به را اساااتراتژیک تفکر كنونی پررقابت دنيای در مناساااب های حل راه جساااتجوی برای كه

 سازمانی

 (. 19:  1389 ، سلطانی( كنند نهادینه

 از جدا ، متعدد های پژوهش و ها بررسی در.  است معاصر جهان های چالش ثبات بی صفحه مقاله، این بافت

 كامل معرفی امکان و مجال دراینجا.  است شده معرفی نيز آنها خطر درجه و بندی طبقه ، ها چالش این معرفی

 متوجه را ما مختلف مقياسهای در حل راه برای جدی تالشهای و مخاطرات این بودن جدی.  نيست آنها

 .ميسازد آموزش فرهنگ درحوزه فرهنگيان دانشگاه پراعتبار رسالت

 ای چهره با ها تکانه این. ناميد استراتژیک های تکانه ميتوان را روزمره زندگی بر تأثيرگذار ایمتغيره



 

697 
 

 از برخی اثرات. بياورند وجود به زلزله ایجاد در را زمين تکتونيکی های الیه مشابه رخدادهایی ميتوانند انسانی

 مانند دیگر برخی تأثيرگذاری و بوده ودمشه كنون تا جمعيتی وروندهای اطالعات آوری فن مانند ها تکانه این

 . است تکوین حال در تکنولوژی نانو

 ، از عبارتند ، روندها این.برد ام استراتژیکن تکانه روند دوازده از ميتوان اقتصادی – اجتماعی قالب دیدگاه با

 محيط خریبت ، منابع مدیریت ، شدن جهانی و بيماریها ، شهرنشينی ، جمعيت ،روندهای جهانی روندهای

 و تعارض ، نانوتکنولوژی ، تکنولوژی بيو ، اطالعات آوری فن ، دانش ترویج ، اقتصادی یکپارچگی زیست،

 نحوهی آن بر مقدم قرارميدهندكه تأثير تحت را كار و كسب فضای تنها نه ها لرزش این.  حکومت و درگيری

 - 10:  1386 ، پترسون و قدر.(ميسازند ضروری آموزش قلمرو به را حل راه برای نگری پيش واهميت آموزش

7 .) 

10 

 تفکر كاله یا طيف شش تشریح برای(  است فرآیند وكنترل بندی اولویت ، هدف درجستجوی نگر پيش تفکر

 به آنها تحليل و نگری آینده فرایندی، تفکر بدون كه هستند عناصری و عوامل) .  1382 ، دوبونو به شود مراجعه

 افراد سرراه تنها نه ها تله این.  ميسازند مشکل زندگی و حيات بر را كار كه گردابهایی.  افتيممي زمان تله یا دام

 به یک و بيست قرن اول دهه تا ها تله این.  نمایند درگير را جهان یا كشورها ها، سازمان ميتوانند كه قراردارند

 جهان پيامدهای ، ضعيف ارتباط ، كافی یزیر برنامه عدم بحران، مدیریت مانند مواردی.  اند رسيده مورد بيست

 ارتباط ما بحث با كه هستند مواردی جمله از نفوذ و ،مسئوليت پذیری جامعه ، اطالعات دنيای ، الکترونيک

 . Mackenzie& Nickerson.2009.p ix) ( دارند تنگاتنگ

 . كردیم منعکس همه رایب آموزش عنوان با یونسکو مدیریت با را جهانی هماهنگ صدای ما قبل مباحث در

 ایجاد با وپرورش آموزش وزارت همه برای آموزش برای ایران ملی برنامه سازی تصميم برای است ذكر به الزم

 و پرداخته ملی سند تدوین و تحقيق ، بررسی به مقدمات سازی فراهم با 1381 تا 1369 از ملی كارگروه

 های همکاری دفتر( است شده متعهد ها برنامه اجرای ایوبر تعریف را خود المللی بين مسئوليت آن متعاقب
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 (. 1379 ، پرورش و آموزش وزارت المللی بين

 برای 21 دستوركار عنوان تحت كه آورد ميان به سخن متحد ملل سازمان عمران برنامه از ميتوان چنين هم

 . رسيد جهان رانرهب تصویب به ریودوژانيرو در خورشيدی 1371 مطابق 1992 سال در ویک بيست قرن

 ، اجتماعی ، اقتصادی توسعه برای را مطلوب های حل راه ، بخش 4 در فصل چهل بر مشتمل 21 كار دستور

 ، سازد محروم طبيعی منابع از را آینده نسل اینکه بدون حاضر نسل زندگی كيفيت ارتقاء و محيطی زیست

 هماهنگی این عطف نقطه)  2002 آگوست( ورگژوهانسب در پایدار توسعه برای سران اجالس.  ميکند پيشنهاد

 با پنجم و بيست درفصول ، رسيده چاپ به درایران پایدار توسعه ملی كميته توسط كه برنامه این. است جهانی

 جامعه عنوان با یکم و ساای ،)  جهان جمعيت درصااد ساای حدود( پایدار توسااعه در ونوجوانان كودكان عنوان

 علمی

 وفصل ای حرفه های آموزش و عمومی آگاهی ششم و سی ، پایدار توسعه خدمت در علم وپنجم سی آور، فن و

 و برجسته الملل بين جامعه برای پایدار توسعه در را آموزش نقش و رسالت ، گيری تصميم برای اطالعات چهلم

 (. 1381 ، ایافت( سازد می آشکار

 ،آگاهی رهبری و وكالت ، اخالقی رفتار انهگ ده موارد 10 حرفه و آموزش برای راهنمایی المللی بين انجمن

 ارزش و تکميل ، طراحی ، مؤثر ارتباط در توانایی ، پژوهشی تجربيات و تئوری كاربرد در ،توانایی فرهنگی بين

 تيم در همکاری برای توانایی ، كامپيوتر كاربرد توانایی ، ای حرفه های محدویت از آگاهی ، ها برنامه سنجی

 Mc) .گيرد می نظر در محوری های صالحيت برای را ، فرایندی وتوسعه العمر مادام دانش و ای حرفه

Carthy.2001, p6) . 

11 

 مادام دهنده آموزش عنوان به ما كه ميکشد پيش را نکته این 11 سيواک ماریا العمر مادام فراگير درباب

 با را آموزان دانش تغيير، شوق و همدلی اشتعال با و متعهدكنيم عمر درتمام فراگيری به را خودمان باید العمر

 (. (NSW,2001,p5 . داریم نگه آماده و كرده ترغيب ها چالش در آفرینی فرصت مسير در هوشمندی

 شده دیده تدارک مدل از ميتوان رسا نمونه یک عنوان به.  شود تبدیل رسالت به باید العمر مادم فراگيری
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 -می ما " پذیرش با ، بزرگساالن به خطاب "توانيد می شما " شعار، مدل دراین. یادكرد تنسی دانشگاه توسط

 به بزرگساالن و ها خانواده برای یادگيری های مهارت.  ميشود مبدل تعهد و پذیرش به آنان طرف از "توانيم

 دردرون هيجان و انگيزه تقویت طریق از اكتشافی خود بر مدل.  ميشود پيگيری اجرا برای و شده طراحی دقت

 ، وتوليد تجربه ، افزایی هم ، كردن فکر های مهارت ، استرس مدیریت ، زمان مدیریت با ، پویا های وهگر

 اساسی ضرورتی كه بزرگسالی شرایط در را معنی با زندگی تداوم و گشته استوار ، مسأله حلَ و تيمی پژوهش

 ( (The University of Tennessee.2001.p5 .ميکند ،پشتيبانی است

 داد قرار معلمان جامعه و فرهنگيان دانشگاه دید معرض در را سؤاالت این ميتوان فرصت خلق جهت در

 آینده و درحال كه است چيزی تنها تغيير اینکه به توجه با هستيد؟ العمر مادام فراگير آیا ؟ هستيد چه منتظر

 مواردی چه برروی و چيزی چه برای تغيير ؟آموزش ميبينند آموزش تغيير برای معلمان آیا نميکند، تغيير

 معلم عنوان به من بپرسد خود از كه قرارداد را سؤال این معلم هر روی پيش است الزم ميگيرد؟ صورت

 كدام با ؟ تغييرباشيم كدام هنرمند ميخواهيم ؟ برویم ميخواهيم كجا كه است این سؤال مهمترین كيستم؟

 و خود ميخواهيم كه هست وارزشهایی اصول ینهآ ما آموزشی جامعه آیا ؟ موافقيم تغييرات گيری جهت

مان  مطلوب هدف به را ما كه رود می پيش خطی روی ما آموزشااای اثرات آیا كنيم؟ زندگی آن در فرزندان

 برساند؟

.(Huber, 2011, p137) 

 طرح تدوین لزوم ، راه نقشه - 4 ، 2

 چالش بگویيم كه اسااات این نوبت ، ساااازماندهی و پردازش ، كردن فکر ، اطالعات آوری جمع لحظه به لحظه

 كافی

 كه است الزم .) (Allen,2001.p93 كند ساده بيشتر هرچه را كار كه بياورید وجود به اطمينانی باید.  است

 . بگذارد زمين را بارخود اصطالح به و شود گير زمين ، ذهن شد مطرح باال در كه ای مرحله شش مدل براساس

 است كشتی آن همانند فرهنگيان دانشگاه مانند ای حرفه دانشگاه یک برای ینظر ومسائل زیاد اطالعات خطر

 این متن در) مغزی بارش(  زیاد های پرسش طرح.  نميبرد مقصد به راه و برگرفته در آنرا طوفان و امواج كه
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 . است گرفته صورت حل راه یافتن و تمركز ، فراشناخت ، ذهنی های طرحواره به رسيدن انگيزه با نيز مقاله

12 

 ميخواهيم را رفتاری چه بدانيم و ؟ شویم كسی چه ، برسيم كسی چه به است قرار كنيم روشن باید ما

 . (EPA, 2001.p4) بشناسيم ، ميکند كمک موارد این تحقق به كه را هایی راه بهترین و ؟ تغييردهيم

 . ميشوند غالب گرایی سازنده و رفتارگرایی ، گرایی عينيت دراینجا

 سازمانهای در آن تدوین اینکه وجود با.  است تجربی و ،جذاب چالشگرانه ، استراتژیک ریزی برنامه حیطرا

 ولی ميطلبد را ای ویژه اطالعات و است وماهر تخصصی های تيم كار فرهنگيان دانشگاه مانند ای پيچيده

 شکل( ساده شکل در. سازدمي ضروری آنرا وجود ، بخشی اطمينان و راه سازی تصویر و انتقال قدرت سادگی

 درونسازی معين اهداف با زمانی كریدور یا كانال در ميتواند آموزشی ساله سه اجرایی برنامه یک)  2 شماره

 در ماهه دوازده دوره هر برای واضح صورت به ها خواسته و شده تعریف سالهی یک كاربردی های برنامه.  شود

 . (Bruton, 2017.p 11) قرارگيرند استراتژیک شبکه داخل

 استراتژیک طرح یک ساختارساده- 2 شماره شکل

 های شکل و شکل این.  دهيم نمایش زیر شکل در را مقاله بندی جمع فوق طرح بر تکيه با توانيم می ما

 به ، بودن راهبردی و انتخابی های برجنبه تکيه ، كردن ساده با ها مدل چگونه كه ميدهند نشان 4 و 3 شماره

 كل از و طرح سوی به رسالت از كه جهت آن از. ميدهند نمایش را ساده و بر مسيرميان ، راه هینقش منزلهی

 . ایم كرده استفاده هرم رخ نيم عنوان به مثلث از ميکنيم، سير بيشتر جزیيات به گرایی

 استراتژیک رسالت

 اهداف

 اجرایی برنامه ، طرح

13 

 طرح تا الترس از فرهنگيان دانشگاه مأموریت - 3 شماره شکل
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 توانایی و پيچيده ، بعدی چند های قدرت آفرینش سمت به مدارس سوق متضمن ،باید دانشگاه عملکرد و طرح

 می نشان 4 شماره شکل( زیر شده ساده مدل.  ميخورند شکست مدارس صورت این درغير.  باشد مسأله حل

 آموز دانش در توانایی ایجاد.  بروسااترو ارتباطات كدام با ای شاابکه جامعه یک درون در آموز دانش كه دهد

 برای

 فوق هرم دست پایين در اجتماعی رفتار و زندگی محيط واقعيت به شکلدهی

.)DCTP,2008,25& 28) قراردارد 

 رسالت،

 چيستی

 فرهنگيان دانشگاه

 واستاندارهای ها دیدگاه اصول،

 فرهنگيان دانشگاه داشت برپای

 دانشگاه موفقيت مشی خطی وتعيين اهداف

 فرهنگيان

 معاصر جهان های چالش ميان در

 رسيدن برای دانشگاه های روش و عملکردها ، ها تاكتيک

 اهداف به

14 

 ای شبکه جامعهی یک درون آموز دانش ارتباط – 4 شماره شکل

 فرهنگيان دانشگاه برای مشی خط تعيين و ارتقاء برای سازی تصميم هرگونه هستند باز ها سيستم كه آنجا از

 ، همدلی از مسيری و شده بازسازی آن دردل برميگردد، تکنولوژیک و اجتماعی ، اقتصادی ، سياسی ختارسا به

 به ساختار این. مينماید طی را ساختار این درداخل درونسازی تا همراهی PEST در كه دارد شهرت 12
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. (Analoui&Azhadar,2003 ,p 7) است لوژیکتکنو و اجتماعی ، اقتصادی ، سياسی مفهوم برگيرنده 

PEST ساختار -5 شماره شکل 

 • ارتباط

 جهانی

 • همکاری

 وسيعتر

 • همسایگان

 جامعه

 • با ارتباط

 افراد سایر

 فرد جامعه

 روستا،شهر جهان

 ،ایالت

T سا 

 ساختار

 مسلط

PEST 

 ST شماره شکل

 سياسی،

 قانونی

 اقتصادی
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 اجتماعی

 فرهنگی ،

 تکنولوژ

 یک

15 

 و فارسی در قضفت اول حروف با(تهدید و فرصت ، ضعف ، قوت نقاط يينتع SWOT حرف از كه درانگليسی

 كلمات اول ،threat Strange, weakness, opportunity, را تغيير فرم و فرایند ميتواند ميشود حاصل

 یندفرا كنترل یا ارزشيابی ارزیابی امکان بلکه دهد قرار ارزشيابی مورد تنها نه متن در را ما و داده قرار رو پيش

 فعلی شاارایط در چهارگانه موارد از هریک برای كه ایم كرده فرض ما. سااازد فراهم را آنها پيشاارفت و ها برنامه

 -می

 حدودی تا ميتوان مقاله همين متن از.  كنيم نزدیک اجرا به و كارشناسی را اساسی مورد ده تا یک از توانيم

 را طرح این قالب زیر جدول) داشت نگاه حد دراین را ما تدوین محدودیت. ( نمود كامل را 1 شماره جدول

. ( OECD. 2011,.p 4) سازد می فراهم 

 یا قضفت -1 شماره جدول SWOT مثبت سازندگی و

 برای وبرنامه طرح

 فعلی قوت نقاط تقویت

S قوت مورد ده تا یک از مثآل 

 ده برای ها حل راه

 فعلی ضعف

W ضعف مورد ده تا یک از مثآل 

 نهگا ده های فرصت
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 مثبت

O " " " " فرصت 

 ساز زمينه ، ها تهدید

 فرصت

T " " " " تهدید 

 چيزی چه بهبود چيزی، چه ساخت ، چيزی چه افزایش همچون مواردی توانيم می فرهنگيان دانشگاه برای

 معين صورت به طرح قالب در را آنها و دهيم قرار نظر مد را چيزهایی چه ذخيره یا بسط و چيزهایی چه كاهش ،

 .كنيم تعریف مند زمان و مربوط ، یافتنی دست ، گيری اندازه قابل ،

 گيری نتيجه – 3

 پيام حامل ، جدید های صالحيت. ميطلبد پاسخ اجتماعی مشکالت برای كه است ندایی اجتماعی نوآوری

 كشيده هیگمرا به استانداردها و ها ارزش وتعریف تببين ، معيار بدون خيزش و ندا دراین.  هستند برانگيختگی

 پنداره یا رسالت و استراتژیک اهداف تا واقعيت سطح و پا پيش از.  هستيم راه انتخاب از ناگزیر ما.  ميشویم

 مشتعل را آینده به ایمان نموده تالش مقاله این.  گذركنيم عادی و روتين مرزهای از پيوسته باید درست های

 .بزند پيوند یکدیگر هب را بيشتر هرچه اگاهی خود و درست راه.  دارد نگه

16 

 جایگاه ایم نموده تالش. ميروند پيش هم دل در آینده برای راه گشودن و مسأله به نگاه پژوهش دراین

 گریزناپذیر مبحث در ما ميداد اجازه مقاله كمی فضای اگر.  نمایيم بازسازی را فرهنگيان دانشگاه جهانی

 اعطا و طلب درخور، خلعتی آن اصيل سرمایه عنوان به دانشگاه استادان و بازنشستگان به العمر مادام یادگيری

 .است اثبات قابل دانشگاه رسالت حوزه در اظهار این.  ميکردیم

 فراز از كه نوری ولی ميرسد نظر به ترسناک فيلمی شبيه علمی آور اعجاب و بعدی چند ، سریع پيشرفت

 ابهامات ، سوأالت طرح با مقاله این.  است راه چراغ ميتابد روبرو به آن ذهن و فرهنگيان دانشگاه های شانه
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 پرورانده را اميد فرهنگيان دانشگاه جمله واز پيشرو های سازمان جدی های تالش با ولی نموده مطرح را زیادی

 تبدیل مسلط و باالتر ساختارهای از فرهنگيان دانشگاه مطالبات به و ميطلبد حمایت و اعتماد نکته این.  است

 ساز زندگی ارزشهای باالترین به و ميشود شروع شاگردان و منازل درون از كه برنده پيش كاروان دراین. ميشود

 و شکوفایی خود ، فرهنگ ، شعور متن در شعاری و وشرط قيد هيچ بی فرهنگيان دانشگاه.  ميگشاید پروبال

 و تر تازه آفرینی فرصت برای بخش اثر نيروی و قوت اعتبار، سند قرن، یک طی آن ماندگاری.  قراردارد اعتالء

 .هاست تله و تهدیدها رفع

 منابع - 4

 زمان، فضا،.  موازی های جهان و ها زمان ، فيزیک نگاه از متافيزیک) .  1387. ( توبن باب و فرد ولف ، آلن

 . یاهو:  تهران.  شهرستانی تقی شهریار مترجم ء.  ماورا

 سازمان:  تهران.  پایدار توسعه ملی كميته دبيرخانه. ساده زبان به 21 ركا دستور) .  1381. (  امير سيد ، ایافت

 . زیست محيط حفاظت

 . مهکامه: ،تهران موسوی سعيد مترجم.  دانش استراتژی) .  1389. (  سيدمحمد ، اعرابی

 اسرار و ذهن فراطبيعی های توانایی توضيح برای ای نظریه ، هولوگرافيک جهان) .  1388. ( مایکل ، تالبوت

 . هرمس انتشارات.  مهرجویی داریوش مترجم م.  جس و مغز ناشناخته

 .معاصر فرهنگ: تهران ی.  فارس – انگليسی جلدی یک فرهنگ) .  1368. ( سليمان ، حييم

 .آیيژ:  تهران.  پور غفاری مرتضی و بصيری قاسم مترجمان.  جدی خالقيت) .  1382. (  ادوارد ، دوبونو

 .همه برای آموزش) .  1379.(  پرورش و آموزش وزارت المللی بين ایه همکاری دفتر

 . دانش اركان: اصفهان ، انسانی منابع استراتژیک ریزی برنامه منابع).  1386. (  ایرج ، سلطانی

 .اميركبير:  تهران. دوم جلد ، دوجلدی ، عميد فارسی فرهنگ) .  1376. ( حسن ، عميد

17 

 و گراشی خادمی مهدی ترجمه. معاصر دنيای در استراتژیک های تکانه).  1386. (  پترسون اریک قدر،فریبرز؛
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 .آسيا:  تهران.  مقدم كنعانی فاطمه

 . علم معيار نشر.  قائمی پروین مترجم. مؤثر مردمان عادت هفت) .  1392. (  استفان كاوی،

 كار و كسااب تا محلی كار و كسااب ، هاروارد دانشااگاه آموزشاای های كتاب مجموعه از).  1389. (  هاروارد

 ، جهانی

 . مبلغان:  تهران.  نوریان مجيد مترجم. شده تجربه های درس سلسله

 جدید كار و كسب یک انداختن راه هاروارد، دانشگاه آموزشی های كتاب مجموعه از).  1 - 1389. (  هاروارد

، 

 . مبلغان: تهران ، نوریان محمد مترجم

 چالش برای كارشناسانه های حل راه ، هاروارد دانشگاه آموزشی های كتاب ازمجموعه) .  2 - 1389(  هاروارد

 های

 . مبلغان انتشارات.  قربانلو سينا مترجم.  هرروزی

 كارشناسانه های حل راه ، افراد مربيگری.  هاروارد دانشگاه آموزشی های كتاب مجموعه از) .  1388. (  هاروارد

 . مبلغان نشر.  قربانلو سينا ممترج. هرروزی های چالش برای

 . معاصر فرهنگ:  تهران.  همدانی معصومی حسين ترجمه.  كوانتومی نظریه) .  1390. (  پاكينگ جان هرن،
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 پيشگفتار  
در تربيت معلم که با عناوين مترادف ديگري هم از آن ياد می شود ، به منظور  "کارورزي"فرايند 

انمندي ها و تقويت و رشد دسته مهمی از فرايندهاي عقالنی و عملی است که به توسعه تو

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 

داشته و از ان به و از همان آغاز به چگونگی توانمند سازي و رشد معلمان در اين برنامه توجه 

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 

ن قصه می گويد  و سطح ، هر چند کوتاه بر چگونگی و ادامه حيات آن از نشيب و فراز هاي آ

 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 

اقعی کالس درس و مدرسه نظر دارد . انتظار می رود که اين درس يا فردي و گروهی در ميدان و

پژوهشی بالنده ، کارکرد و جايگاه  خا  خود را در تربيت  -عناوين مشابه آن با ماهيت آموزشی 
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معلمان حرفه مند طراز آموزش و پرورش جمهوري اسالمی ايران حفظ و ادا کند . در اين نوشتار 

ت اين برنامه در ايران از بدو تاسيس دارالفنون )اولين نهادهاي رسمی کوتاه تالش می شود تحوال

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 

 موثر و مفيد داشته باشد .و يادگيري  سهمی 

 

واژگان کليدي : کارورزي ، کار آموزي ، تدريس عملی. ، تمرين آموزگاري يا دبيري، فن معلمی، آموزش عملی 

 تدريس ، تمرين معلمی .

 مقدمه :     

از عناوين ديگري مانند کارآموزي، تدريس عملی، تمرين  "کارورزي "در سوا بق مورد مطالعه، اصطالح  .

اري يا دبيري، تربيت عملی، آموزش عملی تدريس ، فن تدريس ، فن معلمی وحرفه آموزي نيز ياد آموزگ

 شده است

در اين اثر قصد داريم به مناسبت يکصدمين سال گذر پر فراز و نشيب تربيت معلم در ابران ، تا حد مقدور 

ي در طول اين سال ها داشته مروري کوتاه در باره چگونگی شکل گيري و ادامه حيات برنامه درسی کارورز

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 

از نظام رسمی و عمومی در سه دوره تاريخی از دارالفنون تا و سپس شرحی کوتاه از گذر صد ساله قبل 

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 .

 کارورزي قبل از نظام رسمی و عمومی تعليم و تربيت ايران .  -1

 شمسی .  1360دارالفنون تا انقالب اسالمی يا  دهه  از تاسيس"           -2

 شمس .  1390تا دهه  1360از دهه "          -3

 مصادف با تاسيس دانشگاه فرهنگيان تا امروز .  1391از سال "          -4

به طور معمول از اصطالح کارورزي به منظور تمرين ورزيدگی براي توانمند سازي علمی و عملی در فرهنگ 

ياد آور می شويم که در طول دوره گذر براي توسعه توانايی هاي عملی . تلف بهره گرفته می شودها ي مخ

 مربيان و معلمان به طور عمده روش هاي زير معمول بوده و هست : 

 شاگردي مبتنی بر تقليد از استاد ) روش سنتی( . -روش استاد  -1

 روش آموزش نظري مهارت ها ، فنون و تکنيک ها . -2

 (1396) اقتباس از ميرلوحی، يا هم پيوند سازي نظر و عمل .  روش تلفيق -3
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ره ساير دروس اين تحوالت به مرور زمان از بوته تجربه نهادهاي تربيتی گذشته و درس کارورزي نيز در زم

نيم چگونگی تربيتی و تخصصی تاثيرات الزم را به سختی پذيرفته است . در اين مطالعه کوتاه شايد بتوا

 حوالت را در گذر تجربه در يابيم . تاثير اين ت

 

 اشاره ای به کارورزی سنتی قبل از تعلیم و تربیت رسمی 

به طور کلی، د . سابقه اي ديرين دار "کارورزي" در مسير توسعه توانايی هاي حرفه اي معلمان و مربيان      

ر کتب دينی و ر اين حرفه را داولين رد پاي کارورزي در همه امور به ويژه در تر بيت معلم و کسب مهارت د

مختصر و پر  گفتارهاي هدايت بخش پيامبران و جانشينان آنان می توان يافت . پيام تربيتی زرتشت در جمله

، از مسلمان و محققان متفکران "مصداق روشن آن است .  " کردار نيکپندار نيک، گفتار نيک،  "معنی او 

، و غيرشرعی ، شرعیو عقلی ، دينیو عملی نظري به علوم اند، مانند تقسيمذکر کرده علم براي ديرباز، اقسامی

 (.  93معينی، باقري و..،)  ".. 

 پيامبر ها و تعاليمو نيز شيوه و تعلم و تفکر و تعليم تعقل به کريم مکرر قرآن توصيه هايتأکيدها و 

 چونبی مشوق حضرت انجاميد. آن و تربيت در تعليم عميق تحولی ، بهاسالم به مردم در دعوت بزرگ) (

از  تن ده ر جمعدر مسجد قبا، د اکرم ) ( پيامبر"  ، تربيت و توسعه عمل به علم بوده اندو تعليم و چراي

ينی، باقري عم)  "فرا خواند علم به عمل را به ، آنانتشويق بودند حاضر شد و ضمن تعلم سرگرم ، کهاصحاب

لموا ان ايهاالناس؛ اع" :به آن،فرموده است  در اهميت و ارزش علم و عمل( ع)حضرت علی .  ( 93و..،

) حجتی ست . ابه آن  علم و عمل) اي مردم بدانيد کمال ايمان، همانا  "کمال الدين طلب العلم والعمل به

 (59کرمانی، 

سوفان گرفته تا ديگرا سلمان ، از فيل شمندان م سالم به اندي ساز ا سان  سان و من در پرتو تعاليم ان وضوع ان

ي پاسخگويی را برا متفاوتی  هاي فکري کمال و سعادت او و راههاي وصول به کمال ، پرداخته اند و نظام

سئواالت سان و تربيت او بنا گذارده اند . به  صيه مربوط به ان به کاربرد علم در  از جمله متفکرانی که در تو

شمندانی چون غزالی، عمل و همگامی سيه ها و آثار اند سينا ،  اين دو تالش کرده اند می توان به تو ابن 

 فارابی، ابن خلدون و بسياري ديگر از ديد گاه هاي مختلف اشاره کرد . 

ليف گرديده توسط شهيد ثانی در دهه دهم هجري قمري تا "منيته المريد فی آداب المفيد والمستفيد"کتاب 

دستورات،  به ذکر آداب و وظايف معلمين کتاب در مورد تربيت طالب و معلمان زير عنوان است، باب اول ا

ر اين باب جنين دآداب و  وظايفی در باره کسانی که وظيفه مهم معلمی را به عهده می گيرند اشاراتی دارد . 

 نقل شده است : 

تا آنگاه که به مقام روايت، تاليف،  يلآغاز کار تحصطالب و دانشجويان بايد اين وظايف و دستورات را از  "

. منابع تحقيق کتاب مزبور، قرآن مجيد، حديث رسول اکرم) ( روايات 467"بکار بندندتدريس و .... می رسند 

                                                            
 انتشارات ... -اسالم در تعلم و تعلیم دابآ -(1359حجتی کرمانی، محمد باقر)  -  467
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ائمه و پيشوايان)ع( و گفتار فرزانگان و دانشمندان  ذکر شده است . بدين منوال شواهد چندي از کتاب ها 

را اساس زندگی و زيست سالم  رز و بوم وجود دارد که همه آن ها امر تربيتتوسط دانشمنذان و علماي اين م

نمند سازي به طور عمده  شيوه يادگيري و تواانسان شناخته و با ارزش هاي ويژه مورد بحث قرار داده اند . 

ن به همان روش هاي ابتدايی از راه استاد شاگردي سنتی، مشاهده، تقليد ، تمرين و تکرار تا حد خو گرفت

اي،  آن بوده و ارايه و اعطاي تصديق از طرف استاد کاران به دانش پژوهان طی مراسم و ايين هاي ويژه

 صورت می گرفته است.

ی شده است  متاسيس و راه اندازي مکتب خانه ها نيز با  در نظر داشتن ضوابط و مالک هاي خا  آن انجام 

ا قائل بوده ی است که براي موسس يا معلم  مکتب خانه هاز جمله اين ضوابط ، مالحظات و توانمندي هاي. 

يس ، حسن شهرت . اند . مانند : سواد يا توانايی علمی الزم زمان ، تواناي عملی در اداره مکتب حانه و تدر

 اخالق و روابط اجتماعی و خصايل معنوي و ...  

مسئوليتی  تربيت معلم هيچگونه تا آغاز حکومت مشروطه در ايران ، دولت مرکزي براي تأسيس مدرسه و"

مدرسه ، امور مختلف  درآمد موقوفات براي خود قائل نبوده و هر مدرسه متولی مخصو  داشت که از محل

و فرايند کارورزي  468"شدندمی نمود . معلمان از ميان طالب ساعی و با استعداد انتخابمدرسه را اداره می

 ه است .آنان با شيوه هاي سنتی و بومی اجرا می شد

 تربیت معلم و کارورزی 

 همگام با  تعلیم  و تربیت  رسمی 

 در ایران 

ی در تربيت همزمان با گسترش دامنه تعليم و تربيت رسمی ، سه رويکرد و حرکت متمايز در سه برهه زمان

 معلم و کارورزي ايران قابل بر رسی است. 

ی تقليد و ا تکيه بر قواعد و روش هاي سنت) آموزش عملی بشمسی .  1360از تاسيس دارالفنون تا دهه  -1

 انتقال دانش(

ظري مهارت )  تلفيقی از رويکردهاي سنتی و شناختی ،  متمايل بر آموزش ن.  1390تا دهه  1360از دهه  -2

 ها و فنون حرفه اي (

سازي نظر و  )رويکرد تلفيقی هم پيوندمصادف با تاسيس دانشگاه فرهنگيان تا امروز .  1391از سال  -3

 مل فکورانه (ع

                                                            
468 - www.bstdhr.medu.ir 
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زير نظر استادان راهنما  واقعی آموزشگاه ، موقعيتدر معلمی را  داوطلبان اين حرفه ، آموزه ها  و فنون

تا با اطمينان و  بسط می دهند تمرين و، با همکاري معلمان ميز بان، موازين اصولی حرفه آينده خويش را 

  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 

ار بوده اند و آموزش و پرورش عمومی به شيوه هاي امروزين که ها، نظاميه ها و مراکزي خصوصی عهده د

در قرن نوزدهم و بيستم رايج گرديد وجود نداشته است .عالوه بر آن تربيت نيروي انسانی ماهر در اين 

در اين باره برخی از آثار و مدارک   نهادها هر کدام شکل و شيوه خا  و سنتی خود را دارا بوده است .

 دسترس با ما سخن می گويند . قابل موجود و

شيوه هاي سنتی تحصيل و تربيت مربی در کشور ايران تا قبل از تاسيس مدرسه دارالفنون به طرق مختلف 

همراه افزايش تمايل روز افزون جامعه  در مساجد و مکتب خانه ها و مدارس خصوصی و ..رايج بوده است .

هجري شمسی و ايجاد و گسترش مدارس  1229ل در سا « دارالفنون » مدرسه تأسيس و  به تحصيل

و تربيت   به ويژه معلمانی که با اصول تعليم افزايش يافته است . نياز به معلم براي تدريس در مدارس جديد

 1290. اولين اقدام رسمی در زمينه تربيت معلم ، تصويب قانونی در ارديبهشت ماه سال  جديد آشنا باشند

در همين سال براي افزايش سطح سواد معلمان تهران کالسهاي مخصوصی   .توسط مجلس شوراي ملی بود

براي اولين بار  گرديد که در برنامه درسی آن عالوه بر دروس علوم و ادبيات ، داير در مدرسه دارالفنون

براي تربيت  آموزش افزوده شده بود تا معلمان از اصول اوليه« اصول تعليم » دروس ديگري تحت عنوان 

  . ل مطلع گردنداطفا

، نگارش استاد عيسی "اصول تعليم  "اولين تجربه به جا مانده از آثار اين توجه را بايد در محتواي درس 

صديق يکی از استادان برجسته تعليم و تربيت که از تحصيل کرده هاي اعزامی اين رشته به کشور فرانسه 

تعليم و تربيت در آن  اصول ان ، و وجود درسآموزگار براي ويژه کالس هاي بود جست و جو کرد . تشکيل

اي از توجه اوليه صاحبنظران  شمسی ( را می توان  نشانه 1290کالس ها در مدرسه دارالفنون ) از سال 

 آنان تلقی کرد . ارتقاي مهارت هاي حرفه اي ضرورت و  تربيت معلم  آن دوره  به و کارشناسان

راي توسعه توانايی هاي معلمان که درفصل نخست بخش سوم بر اساس قواعد ومحتواي تنظيم يافته ب 

امر مهم )کارورزي( " روش نوين در آموزش و پرورش " تحت عنوان اوصاف معلمی آمده است کتاب 

،  داوطلبان مشغول به تحصيل اين درس ) اصول تعليم ( را " فن تدريس"  در کتاب مذکور تحت عنوان 

اي عملی تدريس بر اساس مطالعات نظري دروس به مدارس ابتدايی و براي کسب تجربه و انجام فعاليت ه

 متوسطه گسيل می داشته اند . 
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تربيتی و  پايه هاي اساسی درس هاي تعليم و تربيت مانند اصول و مبانی تعليم و تربيت ، روان شناسی

ن هاي م تمرييادگيري ، فنون و روشهاي آموزش و تدريس ، و ... بر اجراي جدي درس کارورزي و انجا

موزان در کالس آعملی همراه تامالت الزم به امر ارزيابی و نظارت سازمان يافته مبتتنی بر نيازهاي دانش 

ه توجه به کو مدرسه استوار است . بر رسی ها در طول دوره گذر تربيت معلم در ايران حاکی از آن است 

آن در بازه هاي  است لکن اجراي دقيق و کار سازاين امر مهم اگر چه همواره مورد توجه برنامه ريزان بوده 

يفی با فراز و فرود زمانی ويژه به داليل مختلف با مشکالت فراوانی مواجه بوده و کارورزي را از نظر کمی و ک

 ها  و مخاطراتی در عمل مواجه ساخته است . 

 دارالمعلمین مرکزی و درس کارورزی :

ال کار آموزي ) کارورزي( در هر يک از دوره هاي ابتدايی و اسناد و مدارک موجود حاکی از وجود يکس

دارالمعلمين و دارالمعلمات « ) درالمعلمين مرکزي » قانون تأسيس  "عالی دارالمعلمين و دارالمعلمات است .

از اين تاريخ ايجاد مراکز تربيت معلم .  "رسيد تصويب به توسط مجلس شوراي ملی  ه ش 1297( در سال 

ورت قانونی به خود گرفت . وظيفه آن تأمين معلم براي مدارس ابتدايی و دوره اول متوسطه زن و مرد ص

يکسال عملی ( و در قسمت عالی چهارسال  +سال نظري  2بود . دوره تحصيل در قسمت ابتدايی سه سال ) 

 469" انجاميد.کسال عملی ( به طول میي +سال نظري  3) 

حصيل دروس ه در دارالمعلمين مرکزي پس از اتمام دو يا سه سال تبراي تربيت معلمين ابتدايی و متوسط

ملی عنظري اعم از درس هاس تخصصی و دروس تعليم و تربيت يک دوره کارورزي به مدت يکسال تدريس 

ظري نساعت درس  3-2در مدارس برگزار می شده است  . اين  برنامه در طول يکسال کار آموزي شامل 

اسماعيلی و  صراف) "ساعت در هفته نيز کار عملی در مدارس  12و ... به ميزان پيرامون روش هاي تدريس 

 مشغول کارورزي می شدند.  "فن تدریس  "با عنوان  ( 1364همکاران، 

 اين دوره يکساله کارورزي در مدرسه  شامل سه مرحله به شرح زير بوده است . 

همراه هريور تا آخر آبان ماه .ش 15تدريس بدون حضور شاگردان کالس )تمرين تدريس(  از  -1

 با نقد و يحث هم کالسی ها .

دان و...و تدريس در حضور شاگردان  از ا ول آذر ماه تا آخر اسفند ماه .همراه با نقد شاگر -2

 و گاهی تدريس)تدريس آزمايشی ( . دستياري معلم ميزبان

راه با ديبهشت .همحضور معلم ميز بان . از فروردين تا آخر اربا تدريس در حضور شاگردان  -3

 ) تدريس مستقل(نقد و بحث شاگردان و معلم ميزبان .
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روپايی به ا کشورهاي در طول اين دوره به شيوه هاي مختلف با الگوگيري از برنامه هاي تربيت معلم در

ستياري مشاهده مستقيم شيوه عمل معلمان در کالس و مدرسه به فعاليت می پرداختند و پس از مدتی د

ا در می و تمرين هاي عملی؛ زير نظر معلم ميزبان در کالسهاي درس ، تدريس مستقل به اجرمعلمان ، 

 . آمد

 

 کارورزی در دارالمعلمین عالی:
دارالمعلمين شمسی  1307به منظور گسترش دبيرستانها و تربيت و تأمين دبيران مورد نياز آن در سال " 

اساسنامه . بنيانگذاري شد  نامه تربيت معلم متوسطهتبديل گرديد و بر «دارالمعلمين عالی » به مرکزي 

.  با اين تحول 470"به تصويب شوراي عالی معارف رسيد.شمسی  1308و برنامه دارالمعلمين عالی در سال 

تربيت معلمان ابتدايی به عهده دانشسراهاي مقدماتی محول گرديد. برنامه کارورزي در دارا لمعلمين 

ارا لملعمين مرکزي ادامه داشته و از نظام کارآموزي يکساله پايان تحصيل عالی به سياق اجراي آن در د

 ساعت فن تدريس(  استفاده می شده است . 12ساعت نظري + 3-2ساعت در هفته )  15-14به ميزان 

 :دانشسرای عالی /  مقدماتی و نظام کارورزی   
سراي عالی به افت . با اين تغيير دانشعنوان دارالمعلمين عالی به دانشسراي عالی تغيير ي 1312از سال 

اتی  رايج منظور تربيت معلم براي دوره متوسطه اختصا  يافت . و تربيت معلم در دو سطح عالی و مقدم

رسال شد . در کتاب روش نوين در آموزش و پرورش تاليف دکتر عيسی صديق، که اولين نسخه از آن د

چاپ  راي تدريس در دانشسراهاي عالی و مقدماتی بهب 1355و بيست و سومين نسخه آن درسال   1314

کتاب  .به توصيف شيوه هاي کارورزي در چند کشور پرداخته  است  "فن تدريس "رسيده است، در مبحث 

طالب زير روش نوين در آموزش و پرورش يکی از منابع مهم درسی دانشسراهاي تربيت معلم بوده است . م

) فته است . اجرايی درس کارورزي در مدارس مورد استفاده قرار می گر در کتاب مزبور به عنوان راهنماي

  (162-3صديق،  

يعنی دو سال پس از تاسيس  1314با توجه به مطالبی که دکتر عيسی صديق در کتاب روش نوين، در سال 

اط می دانشسراي عالی براي توصيف و کار برد اجراي کارورزي يا تدريس عملی  نگاشته است . چنين استنب

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 . 

تدريس معلمان  ز نحوه آموزش وداوطلبان رموز حرفه خويش را از طريق  مشاهده و الگو برداري مستقيم  ا

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 

سی ها نشان می دهد که درس کارورزي )کارآموزي( در دانشسراي مهارت درتدريس ارتقا می داده اند . برر
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از برنامه  فن تدريسساعت  در هفته به نام   6به مقدار دو واحد ، به ميزان  "تدريس عملی "عالی با نام 

 1307که برابرمصوبه  فن تدريسضمنا برنامه  "تحصييلی دانشجويان اين دانشگاه را تشکيل می داده است. 

پيدا  تقليل شش ساعت 6فن تدريس دختران به  1313عت در سال دوم انجام می شد در سال سا 15کال 

( . به اين ترتيب اين مساله به ساير دانشسراها نيز گسترش يافته و از 38،  1364صراف اسماعيلی)  "می کند.

در جايی توضيح داده دامنه عمل و تاثير ان کاسته شده است  . دليل اين کاهش برنامه کارورزي در اين بازه 

 نشده است .

دومين اثر مکتوبی که در مورد شکل دهی به نطام کارورزي در تربيت معلم به چشم می خورد مقاله اي 

آموزش و  12است تحت عنوان تمرين آموزگاري که توسط آقاي حبيب اهلل صحيحی در مجله شماره 

مزبور بنا بر توضيحات ارايه شده به  وزگاريمقاله تمرين آمشمسی انتشار يافته است .  1318پرورش سال 

 تنظيم گرديده است و مقدمه اي به شرح زير دارد : پرورش فنی آموزگارانمنظور 

درس اصول آموزش و پرورش بايد با تجربه و مشاهده توام باشد و عالوه بر عملی )کار اموزي( که در ماده   "

آموزان اين آموزشگاه ها بايد آن چه را در اين رشته اساسنامه دانشسراهاپيش بينی شده است ، دانش  13

می آموزند در دبستان ضميمه به موقع اجرا و آزمايش و عمل بگذارند. تدريس در مدارس ضميمه براي هر 

 چهل نيمه روز و يا يکصد و شصت ساعتيک از محصلين سال دوم دانشسرا بر طبق اساسنامه در حدود 

در اين مدت به عهده دانش آموز معلمان مزبور و در ساير اوقات به عهده  بوده است . مسوليت اداره کالس

 (  33 – 30،   1318صحيحی ،حبيب اهلل ) "آموزگاران رسمی خواهد بود .

هاى ابتدايى و تحصيل دوره اتمام پس ازيکی ا زمدرسان تربيت معلم است که  استاد حبيب اهلل صحيحی

 به ايران بازگشت تحصيل. پس از ه است اى آنجا به تصحيل پرداختو در دانشسر همتوسطه به فرانسه رفت

و در مدرسه فالحت و دانشسراهاي تربيت معلم به تدريس و پژوهش در زمينه هاي تعليم و تربيت اشتغال 

 ورزيده است ..

 1340در سال  تمرين آموزگاريسومين اثر مکتوب در زمينه کارورزي عبارت است از کتابی  تحت عنوان 

مسی توسط اقاي محمد مهدي خديوي زند تاليف گرديده که در اداره آموزش و پرورش استان خراسان ش

 يافته است . براي تدريس در مراکز و دانشسراهاي تربيت معلم انتشار

. اين دستورالعمل توسط   تمرين آموزگاري چهارمين اثر به جاي مانده کتابچه اي است مجددا با عنوان

شناسان و مدرسان  به نام دانشسراهاي تربيت معلم استان تهران به نام هاي احتشامی ، چهار نفر از کار

شمسی به رشته تحرير درآمده است . در پيش  1341فيروزآبادي، آريايی و شمس المعالی که در سال 

 فن انطباق مسايل نظري باجنبه هاي عملی اين "صفحه اي اين اقدام را در راستاي  32گفتار اين راهنماي

دانسته اند و از توجه الزم در اجراي اين برنامه در بسياري از مراکز بدين سان ابراز ترديد ونارضايتی کرده 

مقدماتی گامی فراتر نهاده است ، ليکن بعضی از  ضرورت  از مراحل اگرچه اين توجه و درک "اند . 

ين کار خطيرکمتر توجه نموده اند مراکزتربيت معلم ما هم بالطبع چنان که شايسته است به ارزش بزرگ ا

 ( 1، 1341) احتشامی و ديگران  "ويا حد اقل اجراي کامل اين برنامه را در راه ناهمواري احساس می نمايند
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در اين دستورالعمل که نسبت به برنامه هاي قبلی  تفاوت چندانی ندارد،  برنامه کارورزي را اجراي سه اصل 

تعليم ،   يک دوره  مشاهدهرفی می کند . اين سه مرحله عبارتند از : يا سه مرحله اساسی در مدارس مع

 . اجراي کامل اصول برنامه تدريسدر امر تدريس و  عملی

در اين راهنما از ساعات و طول برنامه و دوره هاي مختلف برنامه کارورزي سخنی به ميان نيامده است . 

م در دوره حضور داوطلبان در مدارس می باشد . از آن چه مطرح شده به طور عمده ، آداب و مالحظات الز

آن جا که در اين راهنما ، نشانه اي از تغيير در برنامه هاي مصوب دانشسراها ذکري به ميان نيامده است ، 

کارورزي دانش  همان مدت چهل نيمه روز يا يکصد و شصت ساعتاستنباط آن است که اين راهنما براي 

 يم گرديده است .آموز معلمان در مدارس تنظ

يکی از اعضاي آکادمی فرانسه به رشته تحرير  "مارسل پروو "نام کتابی است که به وسيله   فن آموختن

شمسی توسط آقاي دکتر ابوالقاسم بيدار يکی ديگر از استادان   1344در آمده  است . اين کتاب در سال 

معلمی و کارورزي در دانشسراي عالی و دروس تربيتی به فارسی ترجمه  شده و براي توسعه مهارت هاي 

 دانشسراهاي مقدماتی  مورد استفاده قرار می گرفته است .

 "اصول تمرين دبيري و کليات روش تدريس "ششمين اثر مکتوب در زمينه کارورزي کتابی با عنوان 

ه علوم يکی از اساتيد دانشکد "دکتر سليم نيساري"شمسی توسط اقاي   1344است . اين کتاب در سال 

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 .

ساعت کار در هفته مرسوم بوده است  6واحد و به اندازه   2واحد اختصا  يافته در برنامه ،  همان مقدار 

. 

 "شمسی ، کتاب ديگري به  نام      1348چهار سال پس از انتشار کتاب تمرين دبيري، يعنی در سال 

توسط سازمان مرکزي تعاون کشور به فارسی ترجمه شد . اين اثر که در دانشکده  "آموزش عملی تدريس

هاي آمريکا مورد استفاده قرار می گرفته  به شرح سوابق درس کارورزي و نحوه   هاي تربيت معلم دانشگاه

 اجرا و چگونگی ارزشيابی سازمان دار اين درس اشاره شده است .

عنوان کتاب ديگري در زمينه تدريس عملی ) کارورزي ( است  "تدريس عملی و مشکالت مربوط به آن  "

اي استادان ، مدرسان ، دانشجويان و دانش آموز معلمان  مراکز ، که به فارسی ترجمه شده و مطالعه آن بر

دانشسراها و دانشکده هاي تربيت معلم توصيه شده است . نويسندگان اين کتاب دو نفر از استادان و 

از دانشگاه تمپل کشور آمريکا هستند  ادموند آميدنو  اليزابت هانترنويسندگان تعليم و تربيت به نام هاي 

ر که حاصل تجربيات و پژوهش هاي مولفان در درس کارورزي يا تدريس عملی است توسط آقاي . اين اث

منوچهر حبشی رييس وقت دانشسراي مقدماتی پسران تهران ترجمه شده است . در اين کتاب ضمن تشريح 
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ن ها مسايل و مشکالتی که به ثمر رسيدن اهداف کارورزي را دچار مخاطره می کند ، چگونگی مواجهه با آ

 را با روش هاي تربيتی  بررسی و پيشنهادهايی در زمينه راه حل آن ها  ارايه می کند .

 1357ا سال تبرنامه کارورزي )تدريس عملی( از تاسيس دوره هاي اوليه تربيت معلم در مدرسه دارالفنون 

بوده است . در  روبرو که مصادف با انقالب اسالمی ايران بوده است به طور عمده با چنين فراز و فرود هايی

يل يافته طول اين دوره چنان چه مالحظه شد ميزان ساعات تخصيص يافته به امر کارورزي به تدريج تقل

اشته است . اين تقليل کمی به شدت روي کيفيت اجراي درس کارورزي تاثير منفی خود را به جاي گذ

رار قواجه کرده و مورد بی مهري است و حصول هدف هاي فرايند پيچيده کارورزي را با مشکل جدي م

ا و دانشکده ( کارورزي در دانشسراه 1350دهه  گرفته است . در سال هاي  پايانی قبل از انقالب اسالمی )

فته بود . هاي تربيت معلم به صورت درسی مهجور در آمده بود و جديت و اهميت  اجراي  آن زير سوال ر

ر اجرا ، مفيد داوطلبان معلمی هدر می رفت و توجهی جدي دبه طوري که با نام اين درس بيشتر اوقات 

 نظارت و ارزشيابی آن ديده نمی شد .

  

 کارورزی  

 از انقالب اسالمی تا کنون 

( شمسی در دو بخش  دانشسراي عالی زير نظارت 1357تربيت معلم  تا اوايل انقالب اسالمی يعنی سال ) 

ورت می گرفته، دانشسراهاي مقدماتی و راهنمايی تحصيلی وزارت اموزش عالی براي دوره هاي متوسطه ص

، 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 

عالی و تمام دانشسراهاي مختلف تربيت معلم تحت نظارت آموزش و پرورش اعم از  دوره هاي تربيت معلم

روستايی ، عشايري ، مقدماتی ، راهنمايی و کودکان استثنايی  تاسيس يافته براي پاسخ گويی به نيازهاي 

ند وافر کشور براي تامين معلم را به خود اختصا  می داده است . بر رسی کيفيت و چگونگی اجراي فراي

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 

 471متر فعال بود استشاگردي سنتی متکی بر شيوه هاي انتقال دانش و روش هاي آموزشی مستقيم و ک

. 

                                                            
( ،   1355-56دانشسییراي راهنمییايی تهییران اغییاز کییرده اسییت )از سییال  از نگارنییده کییار خییود در زمينییه هییاي دروس تربيتییی را  - 471 

لییذا   بییه عنییوان مجییري و شییاهد عينییی چگییونگی اجییراي کییارورزي بییوده اسییت . از آن جییا کییه در آن دوره هییم زمییان بییه تحصییيل و 

ولییوژي آموزشییی اشییتغال داشیینه . لییذا در جريییان بعضییی از فراينییدهاي اجرايییی برنامییه هییا بییوده و بییه مشییاهده و مطالعییه در رشییته تکن

مطالییه در سییاير دانشسییراهاي سییطح تهییران نيییز پرداختییه اسییت .  پییس از پايییان تحصییيالت  فعاليییت خییود را در ايیین زمينییه هییا ادامییه 

نيززز عضززو گززروه برنامززه ريزززی  ز انقییالب اسییالمی بییا ايیین برنامییه همییراه وداد.ه و از همییان آغییاز کییار مراکزجديیید تربيییت معلییم پییس ا
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 برنامه درس کارورزی در مراکز تربیت معلم    

 )از آغاز پیروزی  انقالب اسالمی ایران(

رش آغاز با پيروزي انقالب اسالمی ايران تحوالت جديدي در همه زمينه ها  بويژه در آموزش و پرو

د. با توجه به آن آغاز گردي گرديد. در اين راستا توجه جدي مسولين به امر تربيت معلم  و برنامه هاي

رحله مورد بر ماين تحوالت برنامه کارورزي در تربيت معلم پس از انقالب اسالمی را می توان را در سه 

 رسی قرار داد :

 1380از آغاز انقالب اسالمی تا سال  –1

 . دانشگاه پيامبر اعظم  1390تا  1380از  -2

 و تا سيس دانشگاه فرهنگيان. 1390از سال  -3

 

 . 1380تربیت معلم و کارورزی از آغاز انقالب اسالمی تا سال  - 1

زمينه تغيير  در زمينه تحول در کليه امور فرهنگی و آموزشی نيز فراهم آمد و پيروزي انقالب اسالمی با 

دانشسراهاي  . در برنامه هاي تربيت معلم در تصميمات مهمی اتخاذ گرديدهم نظام آموزشی و تربيت معلم 

عليم و تربيت تشده بود ، تعداد درس هاي مربوط به  نمايی و مقدماتی که قبل از انقالب اسالمی تدوينراه

 ورزي هم در حد دومحدودتر بود و ماهيت درس ها نيز غالبا بر ابعاد نظري آن ها متکی بود .  به برنامه کار

ر هدايت اه با آزادي عمل غيواحد درسی در نيمسال اخر تحصيل و بيشتربه صورت  مشاهده و تقليد همر

 شده اکتفا می شد .

 

 تاسیس مراکز تربیت معلم 

 از اغاز انقالب اسالمی 
و در  تهيه شد اساسنامه جديد مراکز تربيت معلمشمسی همگام با تحوالت انقالب اسالمی  1358در سال 

سالمی  صاحب نظراولين دوره تربيت معلم بعد از انقالب ا ان و برنامه ريزان تربيت با توجه به اهميت ويژه 

تربيتی به منظور تقويت و  دروس  در برنامه "فن معلمی  " با عنواندرسیییی  معلم در اين برهه زمانی

گنجانده شیید. اسییتقرار اين درس را  می توان تغييري  قابل توجه در توسییعه  مهارت هاي حرفه معلمی 

ه ميزان شش ساعت در هفته در طول سال دوم برنامه کارورزي تربيت معلم تلقی کرد. برنامه فن معلمی ب

تحصيل منظور شده بود، دوره آزمايشی برنامه جديد به پايان رسيد ولی در مجموع نتوانست حصول ايده 
                                                            

عهزززده دار   75-73و تزززا يف وزززارورزی بزززوده و اجزززرای او زززين برنامزززه ارزشزززيابی رسزززمی وزززارورزی را نيزززز در سزززا ل هزززای 

و نتزززايا حاصزززل بزززه تزززا يف وتزززاب را هنمزززای تمزززرين معلمزززی  ه هزززابزززربززوده سززز س بزززر اسزززا  تج

 . اقدام ورده است 
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شی خود   ساند و اولين برنامه تازه بنياد تربيت معلم در مرحله آزماي شده را به اثبات بر هاي آرمانی تدوين 

براي اين مراکز برنامه اي سییه ادامه نيافت و  دوره  بيش از يک ي ويژه اشبه دليل محدوديت ها و نقد ها

 . ساله تنظيم و به تصويب رسيد 

 دوره های کاردانی سه ساله  تربیت معلم  
سال  سی 1359در  سيع و همه جانبه در روند برنامهمجدد،  با انجام تغييرات شم تربيت  ريزي و اجرايیو

 تغيرات تازه اي در برنامه هاي تربيت معلم آموزش و پرورش ايجاد شیید و  معلم، پس از انقالب اسییالمی ،

براي تربيت معلم  اندکی پس از  طرح جديددومين  اين  مد. به وجود آ تربيت معلم تازه تاسیییيس مراکز

 وقوع انقالب اسالمی بود.  

معرفی شیید  يت معلمعنوان دوره سییه سییاله تربآماده شیید و با  براي تربيت معلم 1360از سییال اين طرح 

سال  ست و مجددا يک سال تدريس در مدارس دور د صيل در مراکز تربيت معلم ، يک سال تح مبتنی بر يک

تحصییيل در مراکز تربيت معلم بود . طرح مزبور به منظور تامين معلم براي دوره هاي ابتدايی و راهنمايی 

آموزش و پرورش محول شده است تدوين و تصويب شد . مسوليت اجراي اين مصوبه به وزارت  تحصيلی

سطه به عهده وزارت علوم  ست که  برنامه تربيت وتامين دبير براي آموزش در دوره متو .الزم به ياد آوري ا

 وآموزش عالی در دانشگاه هاي تربيت معلم و دبير  محول گرديده است .

صيل در ساس طرح مزبور دوره تح ساله تربيت معلم به ممراکز  دوره هاي کاردانی برا سه  ثابه دوره هاي 

تفاوت که برنامه کارورزي در دارالمعلمين اين  . باافزايش يافت  سال  3به  2از دارالمعلمين و دارالمعلمات 

در سیییال آخر تحصیییيل اجرا می شییید. ولی دوره کارورزي تربيت معلم جديد براي دوره هاي ابتدايی و 

سال اول تحصيل در مراکز ختا  می داد. بدين ترتيب راهنمايی ، يکسال ميانی دوره سه ساله را به خود ا

تحصییيل بايد به  دومسییال دانشییجو معلمان در و اختصییا  يافته بود نظري  آموزش هايبه تربيت معلم  

به عنوان تدريس عملی ) به صورت تمام به تدريس آزمايشی مناطق سهميه خود مدت يکسال در مدارس 

سال سوم ز گذراندن يکسال تجربه عملی  در محيط واقعی آموزش ، . پس ا بپردازند (  التدريسیوقت حق

درس هاي باقی مانده پرداخته و ضمن ارزيابی تجربه هاي هاي  را مجدداً در مراکز تربيت معلم به تحصيل

کسب شده درميدان عمل مدارس ،ضمن باز انديشی آن ها به همراه کسب تجارب تازه تر و کسب توانايی 

 تربيتی براي پذيرش مسوليت معلمی  در آموزش و پرورش آماده  شوند. مقابله با مسايل

 تربیت معلمچالش های برنامه سه ساله کاردانی 
ساله دوره کاردانی براي معلمان ابتدايی و راهنمايی   سه  شد اولين برنامه تربيت معلم  همان طور که ذکر 

چندي مواجه شد تا آن جا که مسولين شمسی آغاز شد در عمل با مشکالت  1360که اجراي آن از سال 

 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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 موزي در نقاط دور دسییت و عدم عدم دسییترسییی اسییتادان راهنما به دانشییجو معلمان در حين کارآ

 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 .

 کز عدم بازگشییت حجم زيادي از کارورزان اعزامی به مدارس به دليل نداشییتن جايگزين  به سییوي مرا

 تربيت معلم براي ادامه تحصيل .

و ، در اوايل انقالب اسییالمی به علت مشییکالت اجرايی و نياز مناطق آموزش و پرورش به معلم اين برنامه 

شجويان در مراکز  ادامه نيمه تمام ماندن درس ها سوم دان سال  صيل  شکالتی مواجه تح تربيت معلم با م

د نظر را پوشییش دهد. در نتيجه دانشییجو معلمان با تحصییيل کرد  وبرنامه فوق عمال نتوانسییت اهداف مور

نيمه کاره در مناطق محل کار آموزي جايگزين و به عنوان معلم براي تدريس ابقا شییدند و بدين ترتيب با 

شجويان اين دوره تربيت  سوت معلمی در آمدند. دان سال تجربه عملی به ک صيل نا تمام و يک سال تح يک

کردند و بعد از اتمام دوره کاردانی  طیی تابستان نيمسال  دوود را به ناچار در معلم بقيه دوران تحصيل خ

تبديل وضییعيت شییدند. با توجه به  مشییکالت اجرايی طرح مزبور، پس از يک دوره اجرا متوقف گرديد و 

ح مسیییوالن و برنامه ريزان را متوجه لزوم تجديد نظر وتدوين برنامه اي  تازه تر در مواجهه با مسیییايل طر

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 ريزان  يک دوره اجرا و کشییف مشییکالت اجرايی آن متوقف وبرنامه سییه سییاله تربيت معلم پس از  

سییال  2به  را دوران تحصییيل در مراکز تربيت معلمضییمن توجه به ضییرورت تربيت معلمان بر تر  مجددا 

صيلی متوالی  سال کارورزي يا کار تح سال با يک سه  شکل  تقليل دادند .  بدين ترتيب اجراي کارورزي به 

در دوره کاردانی قابليت اجرايی خود را از دسیییت داد و از آن پس برنامه هاي  آموزي در ميان تحصیییيل

در برنامه تحصییيلی سییال دوم دوره کادانی مراکز تربيت معلم و دانشییسییرا ها  تدريس عملی يا کارورزي

  مجددا استقرار پيدا کرد.

تربيتی مانند روان شناسی ، در کنار ساير دروس  1361ازسال   دو ساله مراکز تربيت معلم دوره برنامه در 

ي عملی و کاربرد امنظور ايجاد و توسعه مهارت ه به "کارورزي "اصول تعليم و تربيت اسالمی و ... درس 

صول و مفاهيم نظري در عرصه عمل  ست. براي درس  کارورزيا واحد کارگاهی در  4ميزان  تدوين شده ا

عالوه بر دو ساعت  ره هاي تربيت معلم موظف اندکه بر اساس آن دانشجويان سال دوم دو هنظر گرفته شد

سال ساعت در هفته در 4حد اقل  کارگاهی در مراکز تربيت معلم ، -درس نظري   پيوسیته طول دو نيم 

تمرين معلمی يا زي زير نظر يک اسیییتاد راهنما در مدارس منتخب به رتحصیییيلی براي انجام امر کارو

 . مشغول شوند کارورزي
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 تدریسطرح آموزش عملی  

سال  سی کار گروه يا  1361در  دروس تربيتی در وتجديد نظر برنامه ريزي اي ويژه به منظور کميته شم

سیییازمان پزوهش و برنامه ريزي درسیییی وزارت آموزش و پرورش ايجاد گرديد. دفتر برنامه ريزي وتاليف 

سان تربيت معلم،  مراکز و د شسراهاي تربيت معلم و اعضاي اين گروه برنامه ريزي را مدرسان و کارشنا ان

شکيل اين کميته تجديد نظر در متون  شکيل می دادند . هدف از ت شگاه تهران ت شکده علوم تربيتی دان دان

درس هاي علوم تربيتی دوره کاردانی  جديد تنظيم سییرفصییل و محتوايدرسییی تعليم و تربيت و تهيه و 

ستور کارهاي اين کميته نيز  يکی ازتربيت معلم بود.  صل و محتواي ت ازعبارد سر ف درس  برنامه ريزي 

کار خود را آغاز کرد و شکوهی غالمححسين راهنمايی و نظارت آقاي دکتر  با   کميتهاين .  بود کارورزی

تعدادي از مدرسين  472اين گروه برنامه ريزي و تاليف با عضويت با هدايت و راهنمايی ايشان اداره می شد.

آغاز کرد . کار ستادان دانشکده علوم تربيتی دانشگاه تهران فعاليت خودرا از ا تعدادي مراکز تربيت معلم و

طرح با عنوان  در بيست و سه صفحه يک دستورالعمل اجرايی برنامه ريزي و توليد محتواي آن به صورت 

تنظيم آغاز و انجام شیید. در تدوين اين دسییتورالعمل از تجربيات مفيد برنامه هاي  آموزش عملی تدريس

ستفاده شده گذشته ست .برنامه آموزش عملی تدريس به ميزان  ا ساعت در  6واحد درسی و به مقدار  4ا

شرح زير  شامل پنج مرحله به  سال دوم دوره کاردانی(  صيلی ) سته تح سال  پيو هفته در طول دو نيم 

 برنامه ريزي شده است :

 ه .هفت 2مرحله آشنايی کارورز با اصول ومقدمات برنامه کارورزي به مدت  -1

 مرحله آموزش دوره مشاهده و نحوه گزارش نويسی به مدت چهار هفته . -2

 هفته . 6مرحله مشاهده در کالس درس و مدرسه به مدت  -3

 هفته . 6مرحله شرکت در فعاليت هاي آموزشی به مدت  -4

 مرحله تدريس مستقل  به مدت يک نيمسال تحصيلی. -5

 طرح اجرای درس تمرین دبیری :

انقالب  ري ، توسط آقاي عبالرحيم جواهر فروش زاده تنظيم و به وسيله ستادطرح اجرايی تمرين دبي 

ده هاي تربيت ابالغ گرديده است . اين طرح براي استفاده در برنامه کارورزي دانشک 1364فرهنگی در سال 

يادي باهت هاي زدبير توصيه شده است . ماهيت محتوايی اين برنامه با برنامه کارورزي مراکز تربيت معلم ش

 دارد . 

                                                            
 

ضا کيامنش ، آقايان : شکوهی ، دکتر علير سين  شفق آرانی ، دکتر غالمح شاه کرم،بهمن م ضل  جعفرنجفی  ابوالف

شانه اي  ضی  سين  ،زند، مرت سين جوام و خانم ها : ح شهال فرقانی ، بنا پور حميدي ، محمد ح سيه مفيدي،  ان

 . ملوک خادمی
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 جزوه کارورزی یا تدریس عملی 
را در دارشته به وسيله آقاي جليل بهارستان تدوين و براي اج 1366جزوه کارورزي يا تدريس عملی در سال  

مراتبی  هاي دبيري توسط دفتر همکاري هاي حوزه و دانشگاه توزيع شد .اين جزوه اجراي مراحل سلسله

 تدريس مستقل مورد توجه قرار داده است .کارورزي را از اجام مشاهده تا 

 کتاب تربیت معلم و کارورزی :
توسط آقاي علی رووف ترجمه و تاليف شد. اين کتاب داراي  1371کتاب تربيت معلم و کارورزي :در سال 

رهنمودهاي عملی مفيدي است که می تواند شيوه هاي قديمی کارورزي را تغيير دهد.اين کتاب مشتمل 

 ل است که فصل هاي هفتم تا دهم آن به چهار مرحله از کارورزي به شرح زير پرداخته است :بر يازده فص

 تدريس و تمرين تک مهارت ها. مرحله اول: يادگيري تئوري هاي

 مرحله دوم : کارورزي نمايشی يا وانمود سازي.

 مرحله سوم: کاورزي آزمايشی .

 مرحله جهارم: کارورزي نمونه يا نمونه کاري .

 

 اب تدریس خرد  کت 
به کوشش آقاي علی رووف ترجمه و به چاپ رسيده  1372کتاب تدريس خرد  نوشته جرج براون در سال 

است . کتاب مزبور اطالعات و تکنيک هاي مفيدي را در باره چگونگی تدريس و تمرين مهارت هاي تدريس 

حه است و براي عالقه مندان صف 300در مقياس کوچک مورد توجه قرار داده است . اين کتاب بالغ بر 

 ،استادان و دانشجويان مراکز و دانشسراهاي تربيت معلم راهنمايی هاي مفيدي را ارايه کرده است .

 کتاب راهنمای عملی تدریس
لوييز کوهن و الرنس مانيون است که توسط خانم ها فاطمه شاکري و کتاب راهنماي عملی تدريس نوشته 

رجمه  و انتشار يافته است . اين راهنماي مفيدي براي انجام فعاليت ها و ت 1372هما افراخته  در سال 

مهارت هاي تدريس براي توسعه مهارت هاي معلمی دورهاي مختلف تربيت معلم و به ويژه براي درس 

 کارورزي است 

 

 کتاب راهنمای عملی تدریس مؤثر
پور در سال آبادي و عليرضا صديقکتاب راهنماي عملی تدريس مؤثر، توسط آقايان رسول کيانی دولت 

 تاليف گرديده و توسط انتشارات نوردانش به چاپ رسيده است . 1376

 

 ارزشیابی از برنامه ، محتوا و امکانات اجرایی درس کارورزی
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ان دار از اتفاق افتاد انجام يک ارزشيابی جامع و سازم  75- 70يکی از تحوالت مهم که طی سال هاي  

ار گزارش بوده است . با انتش طرح آموزش عملی تدريس از ده سال اجراي دستورالعمل درس کارورزي بعد

راکز و طرح ارزشيابی فوق که چگونگی و کار ايی برنامه ، محتوا و امکانات اجرايی درس کارورزي م

ف يابی و کشدانشسراهاي تربيت معلم را هدف قرار داده بود به نتيجه رسيد . اين برنامه به منظور ارز

تايج به دست سرانجام با توجه به ن . به تصويب رسيد نارسايی ها و محدوديت هاي برنامه و اجراي آن ، 

ناسب براي م، لزوم بازنگري و تدوين برنامه کارورزي تشخيص داده شد و تصميم به تهيه برنامه اي آمده

آغاز  1373ل از ساجراي تحقيق اوپاسخگويی بسياري از تنگناها و رفع نقايص ااي برنامه تصميم گيري شد. 

 .شد 

 

  راهنمای تمرین معلمیکتاب     
ي درس کتاب راهنماي تمرين معلمی نام کتابی است که بر اساس رهنمودهاي ارزشيابی صورت گرفته رو

سط نگارنده ) ست .کتاب مزبور تو شفق آرطرح آموزش عملی تدريس تاليف و تدوين يافته ا ( در انیبهمن م

صییفحه تنظيم گرديده و توسییط  115اجراي درس کارورزي با شییيوه اي مناسییب در  براي 1378سییال 

 انتشارات مدرسه به چاپ رسيده است .

نيمسال  برنامه  کارورزي در کتاب راهنماي تمرين معلمی بر اساس چهار واحد درس کارگاهی براي دو 

در هر  .م و طراحی شده است تحصيلی پيوسته در طول سال دوم  تحصيل مراکز دوساله تربيت معلم تنظي

مجري  ساعت کار عملی با همکاري معلمان راهنما در مدارس 6نيم سال ) دو واحد( کارگاهی به مدت 

خصيص يافته  کارگاهی ت -طبق برنامه در هفته  اجرا می شود.. دوساعت از آن  به برنامه آموزش هاي نظري

زبان در نظر ليت هاي ميدانی( کارورزي در مدارس ميو چهار ساعت باقيمانده براي انجام کار عملی ) فعا

 گرفته شده  است. 

ريزي شوراي انقالب هاي مصوب شوراي عالی برنامهکتاب راهنماي تمرين معلمی براساس اهداف و سرفصل

در کتاب   هاي کاردانی و کارشناسی تربيت معلم تدوين شده است  . برنامه کارورزيفرهنگی. براي دروه

رورزي از رويکرد در واقع تالشی براي انتقال کاه منزله فرايندهاي سيستمی وشناختی  تنظيم يافته مزبور، ب

 هاي رفتارگرايانه به سوي رويکرد شناختی ، فراشناختی  و تلفيقی تدوين يافته  است . 

انشجويان اين کتاب پس از چند دوره اجرا در رساله دوره دکتري آقاي دکتر محمد رضا امام جمعه يکی از د

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 

حرفه معلمی برخوردار بوده است. به تدريس می شود ، از مزايا و ويژگی هاي مناسب تري براي داوطلبان 
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را در زمره کتاب هاي مبتی بر   "کتاب راهنماي تمرين معلمی "زعم ارزياب و نويسنده اين رساله می توان

 473 اصول باز انديشی و تدريس فکورانه قلمداد کرد

مراحل  املراهنماي تمرين معلمی شبرنامه اجرايی کارورزي يک ) براي نيم سال اول( در کتاب  -الف 

 زير است :

 فعاليت هاي مقدماتی آموزش و آمادگی  -1

 شامل  : 1فعاليت هاي ميدانی در تمرين معلمی   -2

 پا گشايی و آشنايی با مدرسه. -      

 مشاهده .  -      

 معلمياري. -      

 مشارکت در تدريس. -      

 تدريس آزمايشی. -      

 لمی دو ) براي نيم سال دوم(  : برنامه و مراحل اجرايی تمرين مع -ب 

 اجراي تدريس مستقل هفتگی . -       

 فعاليت هاي پايانی و ارزشيابی . -       

 

 تمرین معلمی ویژه دوره های مدیریت و مشاوره  
 1384ال اين کتاب براي دوره هاي کاردانی رشته هاي مديريت و مشاوره توسط استاد احمد صافی در س 

ربوط به رات    به چاپ رسيده است ..اين مجموعه در راستاي اهداف و و نياز هاي مشمسی توسط انتشا

 توسعه دانش و مهارت هاي حرفه اي و تخصصی رشته مزبور به تحرير در آمده است .

 . کتاب راهنمای توسعه تجارب معلمی

لفی کتاب راهنماي سودمندي براي توسعه تجارب معلمی دانشجويان توسط آقاي صادق ز

 ست .اتاليف يافته   1384مهرير يکی از مدرسان  خبير مراکز تربيت معلم  در سال ز

 کارورزی و مدیریت کالس .

 1384 کتاب کارورزي و مديريت کالس توسط آقايان رضا علی نوروزي و حميد مقامی در سال

 به تحرير در آمده است .

 راهنمای معلم و تمرین دبیری .

                                                            
 -  امام جمعه)1385(473 
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تدوين گرديده  1386کبر رضايی خانم مرضيه حيدري در سال دراين کتاب که توسط آقاي ا 

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. 

 . تربیت معلم.یادگیری و –باز اندیشی فرایند یاد دهی 

توسط دکتر محمود  1386يادگيري و تربيت معلم در سال  –کتاب باز انديشی فرايند ياد دهی 

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 

ضر نگاشته شده است . نقطه عطف اين کتاب متمرکز بر امر کارورزي فکورانه و مالحظات حا

 مربوط به آن در برنامه هاي آتی تربيت معلم است. 

 کارورزی در کارگاه تربیت معلم 
نگاشته شده است . در اين  1389کتاب کارورزي در کارگاه تربيت معلم توسط آقاي علی رووف در سال 

وان آن را محصول باز انديشی مولف از کتاب قبلی تربيت معلم و کارورزي به حساب آورد کتاب که می ت

 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.

 ورزیدرس پژوهی و مهارت های هفت گانه معلمی و کار

توسط آقاي علی ساده  1392کتاب درس پژوهی و مهارت هاي هفت گانه معلمی و کارورزي در سال 

اي براي استفاده دانشجويان تربيت معلم به تاليف رسيده است . اين کتاب ضمن اشاره به دسته مهمی 

کارورزي از مهات هاي کاربردي  و چگونگی درس پزوهی يک فصل از آن را به توصيف مراحل اجرايی 

 اختصا  داده است.

 

 تاسیس دانشگاه پیامبر اعظم - 2                  

به دنبال احياي مراکز تربيت معلم و با هدف تربيت نيروي  1386مجتمع آموزش عالی پيامبر اعظم در سال  "

مختلف در  هزار دانشجو در رشته هاي 20انسانی مورد نياز آموزش و پرورش راه اندازي شد و در دوره اول 

. قابل ذکر است که درس کارورزي با همان برنامه و محتوايی کهدر مراکز تربيت "اين مجتمع پذيرش شدند

واحد درسی در دو نيسال پايانی  2معلم تدريس می شد ، به قوت خود باقی مانده است .اين برنامه به ميزان 

 دوره کارشناسی به اجرا در می آمد .
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 فرهنگیان تاسیس دانشگاه - -  3  

( و با پيروي از اصییول و مفاهيم مندرج در سییند تحول آموزش و 1390با تاسییيس دانشییگاه فرهنگيان )

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 

ست که  شده ا صوبات اين کميته ها مقرر  ساس م شگاه نو بنيان  براي تربيت معلم مبذول گرديد. بر ا دان

، برنامه کارورزي از توان و قوت همراه با تحوالت همه جانبه برنامه ها و رويکرد هاي تربيتی اين دانشییگاه 

سته در ايجاد تحولی نوين  شد. اين تالش باي حد اکثري براي تربيت معلمان فکور و باز انديش بهره مند با

ضروري به نظر  شگاه فرهنگيان قابل توجه و  شور و توانا در دان در فرايند کارورزي و در تربيت معلمان اندي

 می رسد .

دانشگاه فرهنگيان و تدوين و تصويب منابع و اسناد معتبري چون سند تحول  در سال هاي اخير با تشکيل

يادي در آموزش و پرورش جمهوري  بانی نظري تحوالت بن تاب م يادي در آموزش و پرورش و نيز ک بن

ست و پيروي از آن را  سی آن پرداخته ا سا صول و مبانی و مفاهيم ا ضيح ا سالمی ايران که به تبيين و تو ا

اسیت بايد شیاهد تحوالت برتر و انديشیمندانه تر ي در نظام آموزش و پرورش و به تبع آن  توصیيه نموده

سی آن از جمله  برنامه کارورزي به عنوان يکی از مهم ترين درس هاي دوره  تربيت معلم و برنامه هاي در

 تربيت معلم با شيم. 

ار گماري معلمان توانمند و داراي و ارمان هايی ممتاز در تعليم و  تربيت و به ک  در نظر داشیییتن ايده

سند تحول و  صول و مفاهيم تدوين شده در  صالحيت هاي حرفه اي علمی و  هنري از يکسو و توجه به ا

مبانی نظري تحول بنيادين آموزش و پرورش از سیییوي ديگر  متناسیییب بااهداف و آرمان هاي تربيتی 

نظام کارورزي فکورانه و پر محتوا ،تصییميمی  يک اسییتقراربرنامه ريزي و لزوم جمهوري اسییالمی ايران ، 

سی با عنوان سه را طلب می کند. در شگاه و مدر سخ تر در ايجاد تعامل ميان دو نهاد دان  واالتر و عزمی را

 واقعی خود را آشکار سازد وتربيت معلم هويت  فرايند در. نظام کارورزي فکورانه بايد "فکورانه  کارورزي"

آن در همگامی آموخته هاي نظري و لزوم برقراري کميت و کيفيت   در حفظاجراي آن  به جدي  توجه

پيوند مناسییب و متوازن ميان آن دو در محيط هاي تربيتی و آموزشییی تاثير خود را در توانمند سییازي و 

همسییويی با تحوالت  تامين صییالحيت هاي حرفه معلمی اثبات نمايد. اهتمام در اين مقوله امري مهم در

 تلقی خواهد شد. اسناد باال دستی نيز رمورد نظر د

يکی از گام هاي قابل توجهی که در جريان اين تحول تاثير چشییم گير برداشییته شیید، افزايش تعداد واحد 

ست .  8هاي اين درس تا  سی ا شنا سی در دوره کا  به اين منظور برنامه کارورزي به ميزان چهار واحد در

واحد کارگاهی براي فعاليت هاي کارورزي اختصا  پيدا کرده  2نيمسال تحصيلی پايانی و درهر نيمسال 

است .با اين وصف اميد آن است که برنامه ريزي صحيح آن پاسخگوي ايجاد فرصت هاي مناسب آموزشی 
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گاهی  کار حد درس  که براي هر وا جا  يد. از آن ياز براي تالش در اين درس فراهم آ يادگيري مورد ن  4و 

ست ، بنا بر مفاد اين برنامه هر دانشجو در ساعت کار آموزشی در نظر گ نيمسال پيوسته يا  4رفته شده ا

صيلی ،   سال تح ست . عنوان هر يک از مراحل  8دو شده ا ساعت در هفته درس کارورزي در نظر گرفته 

 کارورزي به شرح زير است : 

 مطالعه موقعيت و مساله شناسی . -1

 فعاليت هاي يادگيري.  -2

 درس پژوهی. -3

 .اقدام پژوهی -4

 .474 کتاب راهنمای عملی برنامه کارورزی دانشگاه فرهنگیان با رویکرد تربیت معلم فکور

سال  سندگان در  شش جمعی از نوي شگاه ب 1394اين کتاب به کو ساس برنامه جديد اين دان راي بر ا

  راهنمايی واستفاده دانشجويان و استادان مسول اجراي اين برنامه آماده و چاپ شده است .

. برنامه جديد  به اجرا گذاشته شد 1393مه براي اولين دوره دانشجويان دانشگاه فرهنگيان از سال اين برنا

سیییان و به داليل مختلف با مشیییکالت فراوانی روبرو شییید . يکی از مشیییکالت اين برنامه عدم آمادگی مدر

حال  در عين اسییتادانی بود که در يک فرصییت کوتاه در دوره توجيهی کارورزي جديد شییرکت کرده بودند.

د و به دنبال آن دانشگاه فرهنگيان براي بهبود امور اجرايی و علمی آن تالش هاي جدي و فراوانی را آغاز کر

د . اکنون دوره هاي توجيهی و دانش افزايی مزبور دو سییه بار تکرار شیید و تا حدودي تب مزبور فروکش کر

راهنماي "ام نشد و با در دست داشتن کتابی به  کارورزي دانشگاه فرهنگيان با مشخصاتی که بدان ها اشاره

 ادامه دارد .  "عملی برنامه کارورزي دانشگاه فرهنگيان با رويکرد تربيت معلم فکور

 

 ) نتيجه گيري(نقد و نظر 

اي نظري همطالعه تحوالت صد ساله تربيت معلم نشان می دهد که برنامه کارورزي همگام با مطالعه درس 

ون به اجرا در آمده ي داوطلبان اين حرفه از دوره هاي اغازين تربيت معلم در مدرسه دارالفنتعليم و تربيت برا

 ته است .است . اما متناسب با چگونگی اجراي آن ها با مشکالتی روبرو ، و شدت و ضعف هايی وجود داش

روشهاي آموزش  پايه هاي اساسی درس هاي تعليم و تربيت مانند روان شناسی تربيتی و يادگيري ، اصول و

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 

                                                            
: محمود مهرمحمدي، نعمت اله موسی پور، آمنه احمدي، بهمن مشفق آرانی، فرشته آل نويسندگان کتاب عبارتند از  – 8

  حسينی، غالمحسين حسين زاده يوسفی، فاطمه زهرا احمدي، خديجه صفر نواده، نگار الهاميان، مژگان سليمانی آقچاي .
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مهم اگر چه همواره مورد نظر برنامه ريزان بوده است گذر تربيت معلم در ايران حاکی از آن است که اين امر 

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 . 

در گییرو چگییونگی بهییره گيییري از خییرد و فنییاوري هییاي برتییر رمییز موفقيییت در حرفییه هییاي مختلییف   

برنامییه درس کییارورزي بییه عنییوان درس مکمییل و عملییی کليییه درس هییاي نظییري .  آن نهفتییه اسییت

همییواره در برنامییه هییاي ادوار مختلییف ، اهميییت و جايگییاه ويییژه خییود را در افییزايش سییطح کییارآيی و 

اثبییات رسییانيده و ارزش خییود  را در تربيییت عملییی تییوام معلمییان بییه  -توانمنییدي هییاي برتییر علمییی 

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 

.هییم اکنییون ميییزان واحیید و لییيکن شییيوه هییاي اجییراي آن در نهادهییاي مربییوط متفییاوت بییوده اسییت 

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 

يی هیا و کیاهش اين ضعف و پس روي برنامیه کیارورزي میی توانید نقیش بیااليی در پیايين آمیدن توانیا

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 .

ست يکی از جنبه هاي ب"  شرفته جهان گفتنی ا سته و مميز برنامه هاي تربيت معلم در ممالک پي رج

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 

فه معلمی در نظر گرفته شده است . اما در کشور ما متاسفانه تدريس عملی )کارورزي( به براي ورود به حر

ست و از نظر کارآيی و  سيار کوتاه ا صورت تمرين آموزگاري يا تمرين دبيري در برنامه هاي تربيت معلم ب

شور ساير ک ست با بهره گيري از تجارب  سته ا شاي شی، نتيجه مطلوبی به بار نمی آورد.  هاي موفق اثر بخ

جهان به اصییالح اين بخش از برنامه هاي تربيت معلم توجه  ويژه اي مبذول شییود که نقش موثر و تعيين 

 (14) آقازاده/  " کننده اي در کيفيت و توانمندي هاي معلمان آينده دارد.

تربيت معلمان توانمند و تاثير گذار و دارای شزززززززايتگی های اين حرفه دشزززززززوار با در نظر داشزززززززتن 

کردهای جديد روان شزززززززناختی يادگيری ، بهره گيری از فناوری های نوين آموزش ويادگيری و روي

شرايط و برنامه هايی وه بتواند پاسخگوی تربيت نسل امروز باشد مستلزم بازانديشی و باز طراحی 

زيرا برنامه های سزززنتی جوابگوی انتظارات و اهداف بلند تربيت در . نظام تربيتی مورد نظر اسزززت 

ظام جديد آموزش و پرورش جمهوری اسززززززرمی ايران نيسززززززت وبايد با رعايت اصززززززول و موازين ن

در جريان اين باز انديشزززی و باز . مطروحه در سزززند تحول آموزش و پرورش همگام و همسزززو شزززود 

طراحی در  وارورزی وه در ايجاد توانمنديهای و صزززززززرحيت ای مورد نظر نقش بر جسزززززززته و 

د بيش از پيش بايد در هم پيوند سززازی مبانی نظری با توانمندی های عملی شززاخصززی را به عهده دار

 . 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 

ره تحیت نفیوذ موانیع و محیدوديت هیاي مختلیف قیرار گرفتیه و بیه پذيري و تحیوالت کيفیی آن همیوا

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 

وجییه بییه نوسییازي عوامییل اساسییی نظییام برنامییه درسییی آن شییاهد تقليییل تخصییيص يافتییه و ضییعف ت

 نيزهستيم .

براي روشن شدن اين موضوع می توان به بازخوانی مراحل اجراي اولين برنامه مکتوب کارورزي دانشسراهاي  

اشاره کرد . هر چند برنامه مزبور به شيوه استاد شاگردي سنتی اجرا می شد ، ليکن  1318مقدماتی سال 

ساعت در هفته را به امر کارورزي اختصا  داده بودند. ، اما علی رغم  12دازه يکسال تحصيلی و زمانی به ان

حجم زياد کار و فعاليت دامنه دار و ضروري در اجراي اين برنامه  ، روندهاي کارورزي در بسياري از نهادهاي 

مهري واقع شده و شواهدي  مجري و مسول آن اعم از دانشگاه ها و دانشکده هاي ذيربط به تدريج مورد بی

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 

در افزايش ساعات اين درس را در بعضی معلم  نهادهاي مجري تبديل شده است و تجديد نظرهاي کلی 

. اکنون يک نا هماهنگی در برنامه و روش هاي  نهادهاي  ذيربط برنامه ريزي سخت و دشوارکرده است

اجرايی اين درس در ميان نهادهاي مختلف مجري آن ديده می شود. در تعداد زيادي از دانشگاه هاي مجري 

واحد درسی براي آن منظور شده است . اين مساله  4تا  2ط کارورزي برنامه هاي تربيت معلم آن ها  فق

نسبت به ساير برنامه هاي درسی دانشگاه و پيجيدگی هاي اجرايی اين امر مهم و اساسی نا چيز به نظر می 

( رسيدگی به برنامه کارورزي را وجهه همت خود   1391آيد. دانشگاه فرهنگيان از بدو تاسيس )از سال 

واحد افزايش داد و در جهت نوسازي  8ک اقدام مناسب تعداد واحد هاي اين درس را به قرار داده و در ي

برنامه آن اقداماتی اوليه به عمل آورد . با اين تغييرات گرچه کارورزي جان تازه اي به خود گرفت ليکن 

که با توجهات بخش هايمهمی از اين برنامه نيازمند ارزشيابی و تجديد نظر هاي مستمر می باشد.  اميد آن 

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 .  

شت و گذار ضمن عرن پوزش از کاستی ها ، اميد است که استادان و خوانندگان محترم با بر در اين گ

 رسی و نقد عالمانه خود، نويسندگان اين مقاله را ياري و راهنمايی فرمايند . 
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 چکیده

ها تعريف گیتضمين کيفيت به عنوان يک فرايند مداوم و مستمر ارزيابی، ضمانت، حفظ و بهبود شرايط و ويژ

هاي هاي مرتبط با بهبود مؤلفهها، اقدامات و فعاليتها، برنامهتوان تمامی سياستگذر، میشده است. از اين ره

سال  ربيت معلم را تضمين کيفيت آن ناميد. هدف اين پژوهش، شناسايی وجوه تضمين کيفيت در يک صدت

کيفی و رويه  تجربه تربيت معلم نظام آموزشی ايران بود. براي دستيابی به اين هدف، با کاربرد روش تحقيق

تايج ابتدا بر اساس نتحليل شدند.  هانامهتحليل محتوا، تمامی اسناد و مدارک مرتبط با قوانين، مقررات و آيين

-د ياددهیداوطلب معلمی، کارگزاران ياددهی، محيط يادگيري، برنامه يادگيري، فراين وجوه تضمين کيفيت

نده تحليل هاي تضمين کيفيت درونی، تعاملی و آيبندي و سپس بر اساس پارادايميادگيري و نومعلمی دسته

دايميک تضمين تا کنون هيچ اقدامی صورت نگرفته است و در بعد پارا شدند. نتايج نشان داد در وجه نومعلمی

 شنهادهايیهاي صورت گرفته، پيکيفيت آينده مورد توجه جدي قرار نگرفته است. در پايان بر اساس تحليل

 براي دستيابی به تربيت معلم کيفی در آينده، ارائه شد.

 : تربيت معلم، کيفيت، تضمين کيفيتهای کلیدیواژه
 

 مقدمه

هاي اصلی کشورها ها از دغدغه، بهبود کيفيت دانشگاهاخيرهمزمان با گسترش کمی آموزش عالی در قرن 

براي پاسخگويی به اين  .(2012، 476کميسيون آموزش و فرهنگ اروپا؛ 1394بوده است )ايزدي و قاضی، 

صورت سازوکار بهبودبخشی، چه به صورت سازوکار هدايتی و چه به « 477ارزيابی کيفيت»ها، تمرکز بر دغدغه

ريزي شده در بهبود مستمر و ايجاد تغييرات برنامه (. از اين رو،1388مورد توجه قرار گرفته است )فراستخواه، 

هاي اجتماعی است )ميرکمالی و زاهدي، و فرايندهاي آن، الزمه بقا و ماندگاري اين دسته از سازمان هادانشگاه

 جامعه کارآزموده افراد و متخصصان تربيت در زيربنايی آموزش عالی نقش به وجهت با به ويژه امر، اين(. 1391

 . دارد بيشتري اهميت

هاي آموزش عالی، نظام تربيت معلم است که وظيفه آن آموزش، تربيت و توانمندسازي نيروي يکی از زيرنظام

-شده )کوکران« 478عصر جديد» انسانی مورد نياز آموزش و پرورش است. اين نظام آموزشی که به تازگی وارد

تر (، به طور مستقيم با جامعه در ارتباط است و دامنه و اهداف آن در جوامع پيشرفته گسترده2005، 479اسميت

رود. اجماع اي عمومی به شمار می(. به همين دليل کيفيت چنين نظامی، مطالبه2013، 480شده است )شارما

درباره بهبود  آموزشی نفعانذي ساير و معلمان والدين، مداران،تسياس دانشگاهيان، از بسياري ميان عمومی در

 کرد اعالم 481کمپانی و کنزيمک مشاوره المللیبين دارد. گزارش گروه آموز وجودکيفيت يادگيري دانش

. بر اين اساس، (2007، 482و مرشد باربر)نيست  آن معلمان آموزشی چيزي جداي از کيفيت سيستم کيفيت

                                                            
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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پذير نيست. شواهد تيابی به معلمان باکيفيت بدون توجه به تربيت معلم باکيفيت امکانتوان گفت دسمی

آموزان، اثربخشی تدريس و نرخ اند عدم آمادگی کافی براي تدريس بر بازده يادگيري دانشتجربی نشان داده

نيازمند جستجوي هاي تربيت معلم (. لذا مؤسسات و دانشگاه2009، 483فرسودگی معلم تأثير دارد )چانگ و هو

هاي مديريتی و اجرايی و خدمات پشتيبان مسيري براي بهبود مستمر در هيئت علمی، طرح و برنامه، رويه

 هستند. 

هاي درسی و آموزشی و اهداف تدوين شده دارند. شيوه عمل و نگرش معلمان نقش مؤثري در موفقيت برنامه

ريزي پذيرد. کيفيت در برنامهدر مراکز تربيت معلم تأثير میهاي آموزشی معلم نيز از نحوه آموزش و کيفيت دوره

هاي آموزشی، عملکرد مدرسان در اين مراکز و هاي درسی، شيوهدرسی و آموزشی تربيت معلم، محتواي کتاب

کند. از اين رو، اي را در معلمان آينده تقويت میها، باورها و نگرش حرفههاي کارورزي، مهارتبرگزاري دوره

ترين بخش اي براي فعاليت در حساسيت عملکرد نظام تربيت معلم به عنوان يک سازمان در معلمان حرفهماه

جامعه، يعنی آموزش و پرورش اهميت زيادي دارد و الزمه قضاوت درباره ماهيت عملکرد اين نظام، تضمين 

 آن است.  484کيفيت

ی )پايش، تضمين، حفظ و بهبود( کيفيت )معلم( نگر، مستمر و جاري در ارزيابتضمين کيفيت را فرايندي جامع

ريزي، (. اين فرايند مستلزم برنامه2006، 485اند )يوريدايسها تعريف کردههاي آموزشی، مؤسسات يا برنامهنظام

تغييرات جهانی و افزايش سطح دانش و توان آن را پايدار و ثابت در نظر گرفت. پايش و ارزيابی است و نمی

هاي ، تکليفی براي نظام486ز يک سو، و افزايش سطح انتظارات از معلم به عنوان کارگزاري فکوراطالعات جامعه ا

تضمين کيفيت در تربيت آموزشی با عنوان بازطراحی و بازتعريف الگوي تضمين کيفيت معلم ايجاد کرده است. 

اي در دانشجومعلمان، سازي معلم مشتمل بر عناصري شامل نحوه پذيرش، ميزان ايجاد و توسعه حرفهو آماده

هاي عملکردي، پاسخگويی ارتباط با مدارس، تعهد مديريت به کيفيت، ايجاد و تعريف استانداردها و شاخص

( و نيز درگيري و مشارکت دانشجومعلم در 2010، 487ها )دلشاد و اقبالاجتماعی و نظام ارزشيابی صالحيت

 شود. ( می2007، 488ا )چارچوب کيفيت آموزش استرالياهبرنامه درسی، رضايت دانشگاه و دستيابی به صالحيت

لم ممکن است توان گفت تضمين کيفيت بر اساس بافتار و ساختار هر نظام آموزشی تربيت معبا اين نگاه، می

ها، رضايت يادگيري، توسعه شايستگی-ابعاد و زواياي خا  خود را داشته باشد. تمرکز بر اثربخشی ياددهی

ترتب بر روح مهمه از وجود  پژوهیآيندهان و يا حتی توفيق در آينده بر اساس مطالعات ربطنفعان و ذيذي

علم بايد به مروند؛ فلذا نظام تربيت سازي دانشجومعلمان به شمار میتضمين کيفيت فرايند آموزش و آماده

ت. اين سته اسطرحی دست يابد که از بطن وضعيت موجود و بر اساس اهداف مصرح در اسناد باالدستی برخا

اند اين موضوع هشدهاي افراد درگير در تربيت معلم و داراي تجارب زيستپژوهش در نظر دارد با بررسی ديدگاه

 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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 هامبانی نظری و مرور پیشینه پژوهش

-ليتاي معلم مبتنی بر فعاو بيش متمرکز بر آموزش حرفه طی پنج سال گذشته، سمت و سوي تحقيقات کم

(. هدف اين 2013، 491دونالد، کاظمی و کاواناي تدريس بوده است )مک«490سطح باال»يا « 489اصلی»هاي 

هايی براي تدريس و استفاده از آن براي تبديل دانشجومعلمان از يک فرد رويکرد تعيين و شناسايی شيوه

سازي ي آموزشی در آمادههاباشد. توسعه تکنيکپذيري در کالس درس میاي براي مسئوليتمبتدي به حرفه

سازي معلم اصلی دارند. براي مثال دانشجومعلمان دانشجومعلمان موثر بوده و ارتباط نزديکی با کيفيت آماده

هاي عملی، استفاده از ويدئو و (، فعاليت2010، 492ها )لمپرت و همکارانسازي و انواع تمرينهاي مدلبا روش

(. اين کار يکی از 2011، 493گيرند )گوسينی و اسليپرا به کار می هاتجزيه و تحليل و... آشنا شده و آن

اي است که در فرايند يا آموزش حرفه "494آموزش مبتنی بر عمل"شمار براي بهبود تربيت معلمِ هاي بیتالش

از طرفی  ارزيابی و تضمين کيفيت مورد توجه نهادهاي نظارتی درونی و بيرونی تربيت معلم دنيا قرار دارد.

هاي علمی، عملی، شخصيتی و اخالقی و سازوکارهاي نش داوطلبان ورود به حرفه معلمی از نظر شايستگیگزي

( و نظام 2013، 495المللی پيشرفت تحصيلیهاي تربيت معلم )انجمن بينمربوط به آن به عنوان درونداد نظام

، 496)خدمات سنجش آموزشاي و نحوه اجراي آن در پايان دوره تربيت معلم هاي حرفهارزشيابی صالحيت

سازي هاي کيفيت براي اطمينان از حاکميت رويکردهاي کيفی در تربيت و آماده( نيز به عنوان مؤلفه2015

 اند.معلم معرفی شده

دهد تا آغاز حکومت مشروطه، دولت مرکزي براي مطالعه اسناد آموزش و پرورش ايران به سبک جديد نشان می

شدند و معلمان راي خود مسؤوليتی قائل نبود و مدارس از درآمد موقوفات اداره میتأسيس مدرسه و تربيت معلم ب

هاي درس استاد با سؤال شدند که ضمن مباحث و جلسهمعموالً از ميان طالب ساعی و با استعدادي انتخاب می

موجود، حواشی و  هاينوشتند و يا بر کتابهاي علمی میدادند، يا گاهی رسالهو جواب لياقت خود را نشان می

کردند )صافی، اي که خود سند معتبري براي تدريس بود دريافت مینامهافزودند و از استاد خود اجازهتعليقاتی می

 قبيل از جديد مدارس گسترش و ايجاد و شمسی هجري 1229 سال در« دارالفنون» تأسيس از پس (.1393

 براي معلم به .. نياز.و دانش، شرف، سلطانی، مروت، کماليه، هعلمي، اقدسيه، اسالم، سادات، اديب، رشديه مشيريه،

 اولين. شدمی احساس خوبی به باشند آشنا جديد تربيت و تعليم اصول با که معلمانی ويژه به مدارس در تدريس

. بود ملی شوراي مجلس توسط 1290 سال ماه ارديبهشت در قانونی تصويب، معلم تربيت زمينه در رسمی اقدام

، تصويب 1297 سال در« مرکزي درالمعلمين» تأسيس قانون ز اين اقدام، اقدامات ديگري همچون تصويبپس ا

، تصويب 1312 سال در« معلم تربيت قانون»، تصويب 1306در سال « اکابر شبانه دارالمعلمين» اساسنامه

، انحالل 1338سال  تأسيس دوره يکساله تربيت معلم در ،1325 سال در «معلم تربيت هايکالس اساسنامه»

 ماده 2 الحاق ، تصويب قانون1343در سال  «تربيتی تحقيقات و معلم تربيت سازمان» و جايگزينی عالی دانشسراي
                                                            

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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(، تصويب اساسنامه 1354زاده، )سلماسی 1354 سال در« عالی و مقدماتی دانشسراهاي تأسيس اجازه قانون» به

 ، تصويب قانون1362اساسنامه مراکز تربيت معلم در سال ، تصويب 1358 سال در معلم تربيت جديد مراکز

 تربيت مراکز جديد (، تصويب اساسنامه1375)الماسی،  1369 سال در« پرورش و آموزش در خدمت متعهدين»

 .انجام شد 1390، تأسيس دانشگاه فرهنگيان در سال 1381 سال در معلم

بيت معلم سازي دانشجو در مراکز ترجذب و آماده ( در پژوهشی به بررسی تطبيقی نحوه1396سنگري و آخش )

بعد جذب در  کشورهاي ژاپن، استراليا و ايران پرداختند. نتايج اين پژوهش نشان داد کشورهاي مورد نظر در

ت دارند ولی مواردي مانند اتمام تحصيالت متوسطه و دارا بودن ديپلم، موفقيت در آزمون ورودي به هم شباه

راليا در مورد هاي مختلف در مقايسه با کشور استران نسبت به شغل معلمی و انجام مصاحبهکشورهاي ژاپن و اي

شينه، هاي اخالقی، اجتماعی، جسمانی، نداشتن سوء پيکنند، به طوري که صالحيتتر عمل میجذب حساس

سن، معدل  چونسنجند. در نظام جذب کشور ايران به مواردي همهاي عمومی را به دقت میانگيزش و توانايی

 شود. و تعهد گرفتن از متقاضيان در ابتداي دوره اهميت داده می

 تربيت سیدر مهبرنادر  نهرافکو رورزيتأثيرکا سیر»بر( در پژوهشی با عنوان 1395جمشيدي توانا و امام جمعه )

 که علمانیم جونشاي داحرفه شايستگی نموآزنتيجه گرفتند نمره « نمعلما نشجودا يهاشايستگی شدر بر معلم

 ؛يدندد زشمورا آ رورزيکا سنتیروش  با هی کهوگر به نسبت يدندد زشموآ نهرافکو رورزيکا سیدر برنامه با

 بر نديشیزاباو  عملو  رحضو ن،معلما نشجودا يتوسعه شايستگیهادر  کهتوان گفت به عبارتی می. دبو بيشتر

 ،هنمارا معلمو  رورزيکا دستاا حمايت ه،نشگااو د سهرمد تعاملدرس،  سکالدر  ننشجومعلمادا توسط عمل

 .ستا مؤثر يتیروا هشوپژو  هگارکا ر،سمينا ،يابیمسأله ه،نشگاو دا سهرمدهماهنگی و  کمشتر افهدا

وجی )آزمون ارزيابی کيفيت دانشگاه از مجراي ارزيابی کيفيت خر»اي با عنوان ( در مقاله1394مهرمحمدي )

مون جامعی مشتمل بر ها و فرايندها بايد آزها، برنامهينان يافتن از کيفيت فعاليت، معتقد است براي اطم«جامع(

ومی و دانش اي معلمی با تأکيد بر جوانب دانش موضوعی، دانش تربيتی، دانش عمهاي حرفهارزشيابی صالحيت

سازي يت آمادهکيف اي وموضوعی برگزار کرد. نتايج اين آزمون هم در جنبه فردي و هم در جنبه برنامه-تربيتی

 معلم، مبنايی براي قضاوت خواهد بود. 

ارزيابی درونی  ( در مقاله خود به موضوع اعتبارسنجی، تضمين کيفيت و ارائه الگوي1394قادرمرزي و صالحيان )

نوان شده است که اند. در اين مقاله عهاي فرهنگيان با نگاهی به مراکز تربيت معلم جهان پرداختهدر دانشگاه

ا وجود شمولی براي تضمين کيفيت براي تمامی کشورهدهد که يک الگوي جهانالمللی نشان میجارب بينت

اجرا  ندارد و هر کشوري با توجه به مختصات اجتماعی و فرهنگی خود، الگوي تضمين کيفيت را طراحی و

 کند.می

براي نظام آموزش معلمان  هاي کيفيت( طی پژوهشی با عنوان تعيين شاخص2012) 497ادهزخلخالی و تقی

هاي استانداردهاي پذيرش دانشجويان، مديريت مشارکتی، ساختار فيزيکی سازگار با تغييرات محيطی، شاخص

تعيين برنامه درسی سازگار با استانداردهاي تربيت معلم جهانی و ملی، سيستم کارآمد استخدام، بهبود، ارتقا و 

هاي انترنی و اکسترنی مؤثر ادگيري در محيط سايبر و واقعی، سيستمنگهداشت کارکنان علمی، مديريت منابع ي

هاي اعضاي هيئت علمی المللی، توسعه صالحيتپذيري ملی و بينمعلمان، پاسخگويی و مسؤوليت-براي دانشجو

                                                            
497. Khalkhali & Taghizadeh 
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ملی آموختگان، استقرار استانداردهاي هاي توانمندسازي و کارآفرينی و استخدام دانشمعلمان، برنامه-و دانشجو

اي و بازبينی مستمر استانداردهاي معلمان و تدريس را استخراج المللی، توسعه و ترويج کدهاي اخالق حرفهو بين

 کردند.

بايد با توجه به اهدافی دهد که میمعلمان براي شغل معلمی، متن اصلی کار تربيت معلم را تشکيل می-دانشجو 

سازي معلمان بيانگر نقاط تربيت معلم در بخش تربيت و آماده ارزشمند و مترقی انجام گيرد. مطالعه تاريخچه

هاي انجام شده در زمينه بررسی تضمين بررسی فعاليتهايی در نگاه به کيفيت اين امر خطير است. قوت و ضعف

ها به بعضی ابعاد و جوانب اين فرايند به دهد اگرچه برخی پژوهشکيفيت تربيت معلم در ايران نشان می

تواند مسير اند، اما اطالعات جامعی در اين زمينه وجود ندارد. شناسايی اين وجوه، میزئی پرداختهصورت ج

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

 ريخچه تربيت معلم در زمينه ابعاد تضمين کيفيتمرور تا -1

 بندي وجوه تضمين کيفيت بر اساس ابعاد پارادايميک تضمين کيفيتطبقه -2

 تعيين مسير آينده تربيت معلم بر اساس مرور تاريخچه و اقدامات -3
 

 روش پژوهش

زيرا هدف آن است که با  ها، کيفی است.روش پژوهش حاضر، از نظر هدف، کاربردي و از منظر گردآوري داده

بررسی اسناد، مدارک، قوانين و مقررات موضوعه تربيت معلم، وجوه تضمين کيفيت شناسايی و تبيين شود؛ 

هاي تحقيق کيفی، ها سروکار داريم. در بين روشها و معانی و مقاصد نهفته در آناز اين رو، با متون و نوشته

راي اين منظور، کليه اسناد، مدارک، قوانين و مقررات ثبت شده در از رويکرد تحليل محتوا بهره گرفته شد. ب

توان گفت جامعه با نمونه برابر بود زيرا سعی بر اين باره تربيت معلم به عنوان جامعه در نظر گرفته شد و می

 .تحليل شد 1هاي حاصل از بررسی در قالب نمودار شد تمامی اسناد واکاوي و بررسی شود. روش تحليل داده

 

 
 روش تحلیل پژوهش -1نمودار 

: بر اساس پژوهش صورت گرفته، تضمين کيفيت در تربيت معلم ايران بر اساس بندی تضمین کیفیتطبقه

مديران و ) کارگزاران ياددهی(، سيماي معلمی، سيستم تربيت، جذب دانشجو) داوطلب معلمیهاي شاخص

ساختار، فرهنگ سازمانی، قوانين و مقررات، نظارت و ) محيط يادگيري(، رهبران، اعضاي هيئت علمی، کارکنان

 يادگيري-فرايند ياددهی(، هاي غير رسمی، کارورزيهاي رسمی، برنامهبرنامه) برنامه يادگيري(، ارزيابی سيستم

گري در نومعلمی، سنجش مربی) نومعلمی(، گرهاي يادگيريفرايند آموزش، فرايند ارزشيابی دانشجو، تسهيل)

 شود.( تعيين و بررسی می1397)نامداري پژمان،  (اي نومعلمانيادگيري و حمايت حرفه پيامدهاي

  کدگذاري باز خوانش اسناد
کدگذاري 

  محوري
بندي طبقه

 تضمين کيفيت

بندي طقه

 پارادايميک
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( صورت گرفته است. 1397شناسی تضمين کيفيت )نامداري پژمان، بر اساس سنخ بندی پارادایمیكطبقه

هاي پارادايمهاي متفاوت کيفيت و اثربخشی آموزشی استوار است، براي فهم نظريهبندي که مبتنی بر اين تقسيم

دهد. سه المللی، ديدگاهی جامع ارائه میهاي اصالحات مختلف آموزشی در بافت بيناساسی اخير و ويژگی

براي اين بررسی معرفی  500و تضمين کيفيت آينده 499، تضمين کيفيت تعاملی498پارادايم تضمين کيفيت درونی

 شده است:

عمدتاً به پيشرفت در اهداف آموزشی از در اين خط فکري، کيفيت آموزش  تضمین کیفیت درونی: -

داللت دارد و با اثربخشی آموزشی تفاوتی  501ويژه در اصطالح پيامدهاي آموزشی دانشجوشده بهتعيينپيش

هايی براي بهبود محيط و فرايندهاي داخلی اشاره دارد زيرا اثربخشی چنين تضمين کيفيت به تالشندارد. هم

(. اين 1998، 502تعيين شده باشد )چنگدهنده دستيابی به اهداف از پيشنانتواند اطمييادگيري می-ياددهی

 شود. شناخته می "تضمين کيفيت درونی"نوع از تضمين کيفيت تحت عنوان 

جرا شدند تا هاي مختلفی درباره پارادايم اول اهاي گذشته، تحقيقات و طرحدر دهه تضمین کیفیت تعاملی: -

ات بهبود يت را در سطح جهان مورد بررسی قرار دهند. نقطه تمرکز اين تحقيقاثربخشی مؤسسه آموزشی و کيف

يادگيري -ددهیهاي معلمی، بهبود فرايندهاي يامديريت کالس و محيط آن، توسعه و تغيير برنامه درسی، صالحيت

انتظارات  و ها بسيار محدود بود و نتوانست سطح رضايتو سنجش و ارزشيابی بوده است. نتايج اين گونه تالش

-مله والدين، دانشجهاي مختلف جامعه از عامه جامعه را برآورده کند و شبهاتی در باره نحوه تأمين نيازهاي گروه

ؤسسات آموزشی با مها ماهيتاً به گفتمان و تعامل گذاران به وجود آورد. تمامی اين چالشآموزان، معلمان، سياست

با رضايت  مين کيفيت فرايندي صرفاً درونی نيست بلکه در تعاملجامعه مربوط بود. اين بدان معناست که تض

 گيرد.نفعان و اطمينان از پاسخگويی به جامعه شکل میذي

گيري از الگوهاي تضمين کيفيتی تعاملی براي اطمينان از کيفيت و اثربخشی بهرهتضمین کیفیت آینده:  -

نفعان اصلی و راهبردي، بسيار مرسوم شد. يازهاي ذيآموزشی در محيط در حال تغيير و تقاضا و پاسخگويی به ن

ها نفعان، پايش و مطالعه مؤسسه آموزشی، مشارکت خانوادهپاسخگويی به عامه، تضمين کيفيت براي رضايت ذي

-گذاريهاي رايج در سياستريزي مبتنی بر عملکرد از جمله اقدامات و فعاليتو جامعه در اداره مؤسسه و بودجه

هاي عميق شدن، اثرات پيامدي فناوري اطالعات و ارتباطات، شوکاست. با رشد سريع جهانی هاي آموزشی

هاي زيادي بر اصالحات و نيازهاي بيش از حد به توسعه اقتصادي و اجتماعی، بازتاب 1997اقتصادي در سال 

ير برنامه درسی و گذاران و مربيان در صدد اصالح و تغي(. سياست2012، 503آموزشی دنيا داشته است )ميسرا

هاي اخير، بيشتر کشورها تحت تربيتی و آماده شدن جوانان براي اثرگذاري بيشتر در عصر جديد شدند. در سال

يادگيري و -ها تغيير پارادايمی را در ياددهیاند. آنهاي آينده به سمت پارادايم سوم حرکت کردهنيازها و چالش

شدن دند تا از اين طريق به تناسب اقتصاد، فناوري اطالعات و جهانیاصالحات جوانب متعدد آموزش به وجود آور

                                                            
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. 

از روش اجراي مجدد استفاده به منظور حصول اطمينان از پايايی ابزار، پس از بررسی اسناد و شناسايی وجوه، 

کيفيت گر متخصص و آشنا با موضوع نفر تحليل يکشد؛ بدين صورت که چک ليست نهايی شده در اختيار 

سند را تحليل کنند. سپس ضريب  ينقرار گرفت تا به طور هم زمان و مجزا با پژوهشگر چند تربيت معلم

. نتيجه شدوهشگر اصلی و متخصص مذکور محاسبه هاي انجام شده را پژهاي حاصل از تحليلهمبستگی داده

 .دهدپايايی ابزار را نشان می ی ازسطح باال و مناسب کهاست  94به دست آمده بيانگر ضريب همبستگی 
 

 های پژوهشافتهی

 ارائه شده است. 1هاي آن در جدول نتايج حاصل از بررسی وجوه تضمين کيفيت به همراه نشانه
 بررسی اسناد بر اساس وجوه تضمین کیفیت نتایج حاصل از -1جدول 

 هانشانه وجوه تضمین کیفیت

 داوطلب معلمی

   درصد از دانشجويان اعزامی به رشته معلمی  35اعزام محصل به خارج و تأکيد بر اختصا

 (1298)مجلس شوراي ملی/ 

 ز تحصيل ها پس از فراغت ااعطاي کمک خرج به محصلين دارالمعلمين عالی و ترتيب استخدام آن

 (1308)مجلس شوراي ملی/ 

 ( 1312سراها )مجلس شوراي ملی/ روزي و مجانی بودن دانششبانه 

  /(1317اعطاي پايه دو به فارغ التحصيالن دانش سراهاي مقدماتی و عالی )مجلس شوراي ملی 

  /(1350معافيت از قانون خدمت وظيفه عمومی )مجلس شوراي ملی 

 تدريس و استخدام صرفا از سوي مجتمع آموزش عالی پيامبر منع به کارگيري نيروهاي حق ال

 (1388اعظم و دانشگاه شهيد رجايی )مجلس شوراي اسالمی/ 

 اي با تأکيد بر حفظ تعامل مستمر با مدارس و نهادهاي علمی طراحی و ارتقاي نظام تربيت حرفه

 (1390سند تحول بنيادين آموزش و پرورش/  2/11و پژوهشی )راهکار 

  هاي سازوکارهاي الزم براي جذب و نگهداشت استعدادهاي برتر و داراي صالحيت به رشتهايجاد

 (1390سند تحول بنيادين آموزش و پرورش/  3/11تربيت معلم )راهکار 

 اي و دينی معلمان حرفه-هاي علميه در امر تربيت تخصصیجلب مشارکت دانشگاههاي برتر و حوزه

 (1390سند تحول بنيادين آموزش و پرورش/  10/11کار با همکاري دانشگاه فرهنگيان )راه

 هاي شهيد هاي استخدامی دانشگاهالزام سازمان اداري و استخدامی کشور موظف به تأمين رديف

 (1395رجايی و فرهنگيان )قانون برنامه پنجساله ششم توسعه/ 

  (1395سند راهبردي دانشگاه فرهنگيان )هيأت امناي دانشگاه 

 (1397اي دانشگاه فرهنگيان )هيأت امناي دانشگاه فرهنگيان/ مايش رشتهبرنامه جامع آ 

 کارگزاران یاددهی

  /(1298انتشار مجله اصول تعليمات براي ارتقا و افزايش اطالعات معلمان کشور )وزارت معارف 

 سراهاي عالی برابر استادان دانشگاه تهران )مجلس احتساب رتبه ترفيع و حقوق مدرسان دانش

 (1338ي ملی/ شورا

  /(1393تبديل وضعيت مدرسان به عضو هيئت علمی )هيأت امناي دانشگاه 

 محیط یادگیری
 (1312سراهاي مقدماتی و عالی )مجلس شوراي ملی/ اجازه تأسيس دانش 

  /(1338سازمان و استقالل اداري و مالی دانش سراهاي عالی )مجلس شوراي ملی 
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 سند تحول بنيادين  1/11اندازي دانشگاه فرهنگيان )راهکار استقرار نظام ملی تربيت معلم و راه

 ( 1390آموزش و پرورش/ 

  شخصيت حقوقی دانشگاه اساسنامه  4اداره دانشگاه فرهنگيان به صورت هيأت امنايی )ماده

 ( 1390دانشگاه فرهنگيان/ 

  /(1393تأسيس معاونت نظارت، ارزيابی و تضمين کيفيت )هيأت امناي دانشگاه 

 ه یادگیریبرنام

 ( 1302نامه و پروگرام دارالمعلمين مرکزي )شوراي عالی معارف/ تصويب نظام 

 هاي کلی ايجاد تحول در نظام آموزش و هاي درسی تربيت معلم )سياستروزآمدسازي برنامه

 (1390سند تحول بنيادين آموزش و پرورش/  11راهکار -1392پرورش کشور/ 

  هاي مورد نظر معلم در عصر دانايی )گروه هماهنگی شايستگیبازنگري برنامه کارورزي بر اساس

 (1393تربيت معلم/ 

 یادگیری-فرایند یاددهی

  /(1369تاييد صالحيت دانشجومعلمان )مجلس شوراي اسالمی 

 ريزي براي کارآموزي و کارورزي دانشجومعلمان در کنار تربيت معلم و بررسی نظريات جديد برنامه

 (1390سند تحول بنيادين آموزش و پرورش/  8/11 تعليم و تربيت )راهکار

  رصد تحوالت نظام آموزش و پرورش و تربيت معلم و تحوالت علمی در حوزه تربيتی در سطح

سند تحول بنيادين آموزش  9/11ها )راهکار الملل و بومی سازي آنمنطقه و جهان اسالم و بين

 (1390و پرورش/ 

 فيت مدارس تجربی در کارآموزي و کارورزي دانشجومعلمان گيري از ظرفراهم آوردن امکان بهره

 (1390وظايف و اختيارات اساسنامه دانشگاه فرهنگيان/  3)ماده 

  /(1393منشور کيفيت آموزش )شوراي دانشگاه فرهنگيان 

 (1394اي مهارت آموزان )شوراي دانشگاه فرهنگيان/ هاي حرفهارزشيابی صالحيت 

 - نومعلمی

 

نشان داده شده  2بندي شدند که نتايج آن در جدول ها نتايج طبقهوجوه، بر اساس پارادايم پس از شناسايی

 است.
 بندی پارادایمیك وجوه تضمین کیفیت شناسایی شدهطبقه -2جدول 

بندی طبقه های تضمین کیفیتنشانه

 پارادایمیك

   تعاملی به رشته معلمیدرصد از دانشجويان اعزامی  35اعزام محصل به خارج و تأکيد بر اختصا 

 تعاملی ها پس از فراغت از تحصيلاعطاي کمک خرج به محصلين دارالمعلمين عالی و ترتيب استخدام آن 

 تعاملی سراهاروزي و مجانی بودن دانششبانه 

 تعاملی اعطاي پايه دو به فارغ التحصيالن دانش سراهاي مقدماتی و عالی 

 تعاملی  معافيت از قانون خدمت وظيفه عمومی 

 تعاملی التدريس و استخدام صرفاً از سوي مجتمع آموزش عالی پيامبر اعظم و دانشگاه شهيد رجايیکارگيري نيروهاي حقمنع به 

 تعاملی اي با تأکيد بر حفظ تعامل مستمر با مدارس و نهادهاي علمی و پژوهشیطراحی و ارتقاي نظام تربيت حرفه 

 تعاملی هاي تربيت معلمذب و نگهداشت استعدادهاي برتر به رشتهايجاد سازوکارهاي الزم براي ج 

  تعاملی اي و دينی معلمان حرفه-هاي علميه در امر تربيت تخصصیجلب مشارکت دانشگاههاي برتر و حوزه 

 تعاملی هاي شهيد رجايی و فرهنگيان هاي استخدامی دانشگاهالزام سازمان اداري و استخدامی کشور موظف به تأمين رديف 
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 تعاملی سند راهبردي دانشگاه فرهنگيان 

 درونی اي دانشگاه فرهنگيانبرنامه جامع آمايش رشته 

 تعاملی انتشار مجله اصول تعليمات براي ارتقا و افزايش اطالعات معلمان کشور 

 تعاملی سراهاي عالی برابر استادان دانشگاه تهراناحتساب رتبه ترفيع و حقوق مدرسان دانش 

 تعاملی ديل وضعيت مدرسان به عضو هيئت علمیتب 

 آينده سراهاي مقدماتی و عالیاجازه تأسيس دانش 

 آينده سازمان و استقالل اداري و مالی دانش سراهاي عالی 

 آينده اندازي دانشگاه فرهنگيان استقرار نظام ملی تربيت معلم و راه 

 درونی اداره دانشگاه فرهنگيان به صورت هيأت امنايی 

 درونی تأسيس معاونت نظارت، ارزيابی و تضمين کيفيت 

 درونی نامه و پروگرام دارالمعلمين مرکزيتصويب نظام 

 درونی هاي درسی تربيت معلم روزآمدسازي برنامه 

 درونی هاي مورد نظر معلم در عصر دانايیبازنگري برنامه کارورزي بر اساس شايستگی 

 هآيند تاييد صالحيت دانشجومعلمان 

 درونی ريزي براي کارآموزي و کارورزي دانشجومعلمان در کنار تربيت معلم و بررسی نظريات جديد تعليم و تربيت برنامه 

  رصد تحوالت نظام آموزش و پرورش و تربيت معلم و تحوالت علمی در حوزه تربيتی در سطح منطقه و جهان اسالم و

 ها الملل و بومی سازي آنبين

 آينده

 درونی گيري از ظرفيت مدارس تجربی در کارآموزي و کارورزي دانشجومعلمان وردن امکان بهرهفراهم آ 

  درونی منشور کيفيت آموزش 

 آينده اي مهارت آموزان هاي حرفهارزشيابی صالحيت 

 گیریبحث و نتیجه

اي زيادي براي ارتقاي ههاي پژوهش، بررسی اسناد نشان داد از منظر وجوه تضمين کيفيتی، تالشبر اساس يافته

سيماي معلمی، سيستم تربيت، ها در حوزه داوطلب معلمی که مشتمل بر کيفيت صورت گرفته است. اين تالش

مورد تأکيد بيشتري قرار گرفته است. علت اين امر، ورود  1317تا  1298هاي جذب دانشجو است؛ در دوره سال

دچار رکود و سکوت شده است و مجددًا  1350رويکرد تا سال تربيت معلم در مرحله تأسيسی بوده است، اما اين 

ها هاي دانشگاهی و ساير سازمانگيري از ظرفيتشدت بيشتري داشته است. ايجاد انگيزه، بهره 1388از سال 

براي دستيابی به تربيت معلم متعالی، گزينش هوشمندانه و هدفمند داوطلبين معلمی از جمله نقاط مورد تمرکز 

هاي انقباضی دولت در آموختگان و سياسترسد با عنايت به تعداد زياد دانشمرحله است. به نظر میدر اين 

 اي براي تربيت معلم براي جذب نخبگان و مستعدين حرفه معلمی وجود دارد.عرصه استخدام، ظرفيت ويژه

هاي تربيت معلم به جز زمانبعد ديگر مربوط به کارگزاران ياددهی بود. نتايج نشان داد در اين زمينه، نظام 

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 

هاي اطمينان از توانمندي خا  در اين سه حوزه، آسيبزدگی و به کارگيري نيروها فارغ از شود. سياست

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 

 در عرصه کارگزاران ياددهی است.  تضمين کيفيت

تم به عنوان ساختار، فرهنگ سازمانی، قوانين و مقررات، نظارت و ارزيابی سيساز منظر محيط يادگيري شامل 

قررات توجه شده مکننده و بسترساز، نتايج نشان داد از بين موارد، بيشتر به ساختار و قوانين و عوامل تسهيل

يفيت دو کهاي رصد کننده هاي حياتی سازمانی تربيت معلم و سيستمن شرياناست. فرهنگ سازمانی به عنوا

ارزيابی و  رغم تأسيس اولين معاونت نظارت،عنصر اساسی در تضمين کيفيت، کمتر به آن توجه شده است. علی

اصله هنوز ف هاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري،تضمين کيفيت در دانشگاه فرهنگيان در بين ساير دانشگاه

ه اين ساختار زيادي بين ساختار ارزيابی و ارتقاي سيستم تربيت معلم وجود دارد. در حال حاضر، آن چه دغدغ

 است، موضوع موجوديت است.

 35هاي تربيت معلم الاقل به مدت هاي تربيت معلم، برنامهدر بعد برنامه يادگيري به عنوان هسته فنی فعاليت

 1395تا  1390هاي و ديگري در سال 1302اين بخش دو سند يکی در سال  سال بدون تغيير باقی ماند. در

هاي رسمی، برنامه درسی است. برنامه درسی تربيت معلم در قالب طراحی کالن يکی از انواع برنامه وجود دارد.

رويکرد  )معماري( برنامه درسی تربيت معلم )يا برنامه درسی تربيت معلم جمهوري اسالمی ايران( تنظيم شده که

هاي معطوف به دانش هاي چهارگانه کليدي اين برنامه شامل شايستگیآن شايستگی محور است. شايستگی

 507و معطوف به دانش عمومی 506موضوعی-، معطوف به عمل تربيتی505، معطوف به دانش تربيتی504موضوعی

از ابعاد برنامه يادگيري، (. يکی ديگر 1394معرفی شده است )برنامه درسی تربيت معلم جمهوري اسالمی ايران، 

شود که فرايند آموزش اي اطالق میيافتههاي کاربردي و سازمانبرنامه کارورزي است. کارورزي به سلسله فعاليت

کاربردي اين حرفه، -هاي عملیهاي نظري به مرحله اجراي فعاليتمعلمان را از دوره آگاهی-سازي دانشجوو آماده

شده از اين مراحل، بايد بتوانند معلمان ضمن گذر فعال و مراقبت-ين فرايند دانشجوسازد. در اتسهيل و ممکن می

اي خالقانه در ميدان عمل کالس درس و هاي آموزشی خود را با اطمينان و به شيوههاي نظري و اندوختهدانش

گاه کارورزي در (. در اين که جاي1394آموزشگاه مورد استفاده و آزمون قرار دهند )مهرمحمدي و همکاران، 

نظران، هسته اصلی تمامی فرايندهاي تربيت سازي معلم کجاست، به زعم بسياري از صاحبفرايند آموزش و آماده

(. 1394اند )مهرمحمدي و همکاران، معلم باالخص برنامه درسی است و آن ر ا تاج برنامه تربيت معلم نام نهاده

کيفيت کارورزي، انتخاب سنجيده موقعيت اجرا بود. موقعيت ها و اقدامات مرتبط با تضمين يکی از سياست

گيري نگرش دانشجويان به حرفه معلمی، عملياتی کردن اجراي کارورزي شامل کالس درس و مدرسه در شکل

سزايی دارد. اين مورد تا انجام مطلوب معلمان تأثير به-اي دانشجوبينی آينده حرفههاي آموخته شده و پيشدانش

هاي برنامه يادگيري، برنامه غير رسمی است. اصل هاي زيادي روبروست. يکی ديگر از مؤلفهبا چالشآن هنوز 

هاي غير رسمی يا ضمنی ايجاد کرده است که بر روزي بودن در دانشگاه فرهنگيان، محملی براي برنامهشبانه

ست که در اين زمينه، اسناد و شود. نتايج حاکی از آن ابينی و طراحی میهاي متعددي پيشاساس آن فعاليت

 گذاران نشده است. توجه خاصی از سوي سياست

                                                            
504. Content Knowledge (CK)  

505. Pedagogical Knowledge (PK)  

506. Pedagogical Content Knowledge (PCK)  

507. General Knowledge (GK)  
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گرهاي يادگيري و آن هم مدارس وابسته يا يادگيري بيش از همه به مؤلفه تسهيل-در زمينه فرايند ياددهی

آن به اين مهم توجه شده، اما در به عمل در آوردن  1312ضميمه توجه شده است. نکته جالب آن که در سال 

تا کنون تالش قابل توجهی صورت نگرفته است. حتی در دوره جديد تربيت معلم )از زمان تأسيس دانشگاه 

اي فرهنگيان(، با عنايت به اينکه واحدي به همين عنوان در ساختار ديده شده است، اما تا کنون هيچ مدرسه

اولين آزمون  1395است. در سال  هاي تربيت معلمتأسيس نشده است. بعد ديگر، اطمينان از کيفيت خروجی

آموزان دوره يکساله اجرا اي با عنوان اصلح توسط دانشگاه فرهنگيان براي مهارتهاي حرفهارزشيابی صالحيت

 رود. ترين گام براي دستيابی به تربيت معلم نوين در تاريخ تربيت معلم به شمار میشد. اين امر يکی از مهم

گري نومعلمی، سنجش پيامدهاي ن کيفيت، نومعلمی است که خود از سه مقوله مربیيکی از ديگر از ابعاد تضمي 

-هاي حرفهالتحصيلی نيازمند حمايتمعلمان پس از فارغ-اي تشکيل شده است. دانشجويادگيري و حمايت حرفه

د. بر اساس گيرنکنند و مسؤوليت اصلی کالس را بر عهده میاي هستند، زيرا موقعيت عملی واقعی را تجربه می

اي از نومعلمان دهد، خدمات پس از ارائه محصول يا گارانتی در اين جا به حمايت حرفهآن چه در صنعت روي می

هاي فرايندي و برايندي، اطمينان سازي، و نيز سنجشهاي مرحله آمادهها و برنامهشود. با وجود تالشترجمه می

رود. در هاي تضمين کيفيت به شمار میدهد يکی از مؤلفهمیيافتن از آن چه که در مرحله واقعی معلمی رخ 

ها و التحصيل شده با وجود مهارتاين مرحله، مراقبت مداوم از دانشجومعلم يک اصل است. دانشجوي تازه فارغ

آموزان را نپذيرفته است. اين مرحله از هايی که آموخته هنوز به طور جدي مسؤوليت کالس درس و دانشدانش

سازي هايی که در مرحله آمادهها و مراقبتاهميتی برخوردار است که در صورت عدم توجه، تمام فعاليتچنان 

گيرد. در اين زمينه تا کنون هيچ سند وجود ندارد يا اقدامی صورت انجام شده در معرن خطر و استحاله قرار می

 نگرفته است.

اقدامات و اسناد به تضمين کيفيت تعاملی )رضايت مورد از  14از منظر نگاه پارادايمی به تضمين کيفيت، 

مورد به تضمين  6يادگيري( و -هاي ياددهیمورد به تضمين کيفيت درونی )اثربخشی فعاليت 9نفعان(، ذي

دهد آن چه تا کنون براي تربيت معلم مهم تلقی شمرده شده اند. اين تحليل نشان میکيفيت آينده پرداخته

گر در کشور ما بالنسبه گر و پايشربطان بوده است. با عنايت به اينکه نهادهاي تحليلينفعان و ذاست رضايت ذي

تواند رهيافتی جدي براي تضمين کيفيت تربيت معلم مند نيستند، پرداختن به اين مقوله بيش از حد، نمیروش

ساله  35گرفته اما فاصله  به شمار آيد. پارادايم دوم، تضمين کيفيت درونی است که با عنايت به اقدامات صورت

يادگيري صورت نگرفته -هاي ياددهیها و تکنيکهاي درسی تا کنون تحول جدي در روشتجديد نظر در برنامه

بررسی اسناد و مدارک ترين توجه به آن شده است. است. و اما پارادايم سوم تضمين کيفيت آينده است که کم

رو بوده است و پس از گذشت هاي متعددي روبهمعلم با فراز و نشيبموجود نشان داد روند کيفيت پردازي تربيت 

المللی دست يابد. نتايج حاکی از آن است که يک قرن از آن، هنوز نتوانسته جايگاه مناسب در عرصه ملی و بين

گاه در طی يک قرن تربيت معلم، هنوز بيشترين اقدامات در عرصه نهادي و تأسيسی است. با وجود اساسنامه دانش

فرهنگيان، نوع ارتباط آن با وزارت علوم از يک سو و آموزش و پرورش از سوي ديگر به وضوح مشخص نيست. 

سازي معلم در نظام تربيت معلم حاکم بوده دهد روال تقريباً يکسانی بر فرايند آموزش و آمادهنتايج نشان می

ر بازديدهاي مبتنی بر مشاهده صرف، يادگيري، تمرکز ب-هاي سنتی در فرايند ياددهیاست. اعمال روش

اي کارکنان کارآموزي فاقد تأمل، خالی بودن جاي پژوهش، برنامه درسی استاتيک و عدم توجه به بالندگی حرفه
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روند حرکت تربيت معلم و اهداف  و اعضاي هيئت علمی از جمله مشکالت حاکم بر اين فرايند تقريباً صدساله بود.

پژوهانه هم در بعد داخلی و هم در بعد خارجی براي اينکه تربيت معلم پيشرو ات آيندهآتی آن روشن نيست. مطالع

رسد. مطالعات جهانی حاکی از آن است که راهی جز حرکت بر مبناي نتايج داشته باشيم بسيار ضروري به نظر می

ش و پرورش بايد هاي دقيق و درست نيست. براي اين منظور پژوهشکدهاي وابسته به دانشگاه و آموزپژوهش

تر و با رويکرد تحولی وارد عرصه عمل شوند. تعامل با مدرسه، جامعه ملی و محلی و جامعه جهانی براي جدي

 گرايانه راهی براي دستيابی به تضمين کيفيت آينده است.شناسايی نيازها، و ايفاي نقش تعامل
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ل پژوهش حاضییر با هدف مقايسییه تطبيقی جذب دانشییجو در تربيت معلم کشییورهاي توسییعه يافته و در حا

سییت. اين اداللت بر اصییالح و بهبود جذب دانشییجو در نظام تربيت معلم ايران انجام شییده توسییعه به منظور 

هاي ارشها، گزپژوهش يک پيمايش تطبيقی بود. جامعه آماري اين پژوهش شیییامل کليه کتابها، پايان نامه

ين آنها تعدادي که از بها، بانکهاي اطالعاتی خارجی در حوزه تربيت معلم بوده ها و فصییلنامهپژوهشییی، مقاله

ردر ايران سییال اخي 15نامه و گزارش پژوهشییی که در و پرورش تطبيقی و تعدادي مقاله، پايانکتاب آموزش 

ين زمينه الگوي الگوي مورد اسییتفاده در ا اند به عنوان نمونه آماري براي تحليل انتخاب شییدند.نگارش يافته

ست. واحدهاي تطبيق در اين مطالعه، از م سيان کشورهاي توسعهجرج بردي ا ه، فنالند، يافته کشورهاي فران

ست. شده ا سنگاپور و ترکيه انتخاب  شورهاي چين، مالزي،  سعه ک شورهاي در حال تو ستراليا، و ک نتايج  ا

سط شتن گواهينامه ديپلم پايان دوره متو شورهاي مورد مطالعه، دا شان داد که در همه ک شتن پژوهش ن ه، دا

مت وره متوسییطه، قبولی در آزمون ورودي دانشییگاهها، برخورداري از سییالعملکرد تحصییيلی مطلوب در د

غلی اي و عاليق شجسمانی و روانی داوطلبان، و کسب موفقيت در مصاحبه تشخيص صالحيت علمی، حرفه

سوب می شجو در نظام تربيت معلم مح صلی جذب دان صله  شود. بر مبناي نتايجداوطلبان از معيارهاي ا حا

ی هاي شییخصییيتی و سییالمت رواندر جذب دانشییجو معلم در دانشییگاه فرهنگيان، ويژگی شییودپيشیینهاد می

زينش افراد گبه منظور  هاي روان شیییناختی معتبر مورد ارزيابی علمی قرار گرفته وداوطلبان از طريق آزمون

هاي استانو  هاي دانشگاه، از منطقه آموزشی يا شهر به استانمحل-در کدرشته انداوطلبگزينی یبوماصلح، 

 د.  همجوار گسترش يابد و حداقل سه برابر ظرفيت دانشگاه، داوطلب براي فرايند مصاحبه معرفی شو

 جذب دانشجو، تربيت معلم، مطالعه تطبيقی  :کليد واژه 

 مقدمه 

ست. لذا ايج   شور ا شوري مبتنی بر بهبود کيفيت تربيت معلم آن ک اد تحول در بهبود تعليم وتربيت در هرک

ت معلم را م هاي تربيت معلم را بايد پيش نياز تحقق هر نوع تحول در نظام هاي آموزشییی دانسییت. تربينظا

ساس ست چرا که موفقيمی توان از جمله ح ت و يا عدم ترين ومهم ترين مؤلفه هاي نظام تعليم و تربيت  دان

لمان اسییت هاي حرفه اي معموفقيت در ايجاد تحول در نظام هاي آموزشییی، منوط به توانمندي ها و قابليت 

نوط به مهاي آموزشییی که مجريان اصییلی برنامه ها در محيط واقعی هسییتند. بنابراين ايجاد تحول در نظام

ذعان کرد اباشد. شايد بتوان اي و تخصصی میهاي شخصيتی، حرفهبکارگيري معلمانی برخوردار از صالحيت

سئوالن از سوي م "سی تحول و تعالی آموزش و پرورشدانشگاه فرهنگيان رکن اسا"که انتخاب شعارآرمانی 

 ه است.نظام آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگيان در واقع در راستاي تحقق بخشی به اين امر مهم بود

 –روان شییناس معروف سییوئيسییی در خصییو  نقش و تأثير شییگرف معلم بر فرايندهاي تربيتی 509ژان پياژه

وزان با رويکرد بازسییازي در آموزش و پرورش سیینتی و جاري در آمآموزشییی قصیید شییده براي ارتقاي دانش

صورتی که معلم به تعداد کافی و "گويد: جوامع مختلف می سازي آموزش و پرورش، در  صالح و باز زيباترين ا

شد شکست رو به رو خواهد  شد با  صافی،1370کاردان،)"با کيفيت مطلوب در اختيار نبا  (.1382؛ به نقل از 

                                                            
509. Piaget, J  
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ستفاده از فناوري (2006) 510رابر صر انفجار دانش و اطالعات براي ا ست که در ع هاي جديد، آموزش معتقد ا

مان اثربخش می ند معل يازم مان و پرورش ن يت معل کارگيري و ترب به  با جذب و  باشییید. آموزش و پرورش 

 (.511،2010اثربخش، در اهداف خود موفق خواهد شد)به نقل از ريکنبرگ

اي براي انتخاب معلم د که يک سییيسییتم معتبر آموزشییی بايد معيارهاي ويژه( اعتقاد دار2002)512پيترسییون

گويی تدريس خوب يادگيري را در نظر بگيرد و سعی بر پيش-هاي مهم درباره فرايندياددهیداشته باشد، ايده

هاي آموزشیییی جديد براي جذب و ( در مقاله خود تحت عنوان تأثير برنامه2009)513کارول داشیییته باشییید.

اي و دارد که رابطه مسییتقيمی بين کيفيت برنامه جذب و نگهداري، توسییعه حرفهري معلمان بيان مینگهدا

مان وجود دارد. )فوي، باسیییپور،)2007عملکرد کالسیییی معل ند و ع قل از گراو به ن ندر و  (.1391؛  بوال

رد جذب گيري در موترين گام در فرايند انتخاب معلم، تصیییميم( اعتقاد دارند که حسیییاس2004)514اسییینل

هاي مشخص شده ها و ويژگیداوطلبان است. با اين وجود انتخاب نهايی بايد بر اساس نتايج آزمونها، مصاحبه

 در فرايند انتخاب و گزينش داوطلبان انجام گيرد.

( در پژوهشیییی الگويی براي انتخاب دانشیییجومعلمان ارايه دادند که در آن طيف 2014)515بولز و همکاران

گيري ها در زمينه توانايی تفکر، تعامل اجتماعی، عاليق درونی، توانايی استدالل و تصميميابیاي از ارزگسترده

کند که ايجاد يک انگيزه قوي در دانش آموزان تنها از دانش ادعا می (2003)516اسیییپوسیییتا موجود بودند.

شأت نمی شخصيتی، ديدگاهها، نگرشگيرد، بلکه به طور عمده ويژگیتخصصی معلم ن ا، رفتار و عمل ههاي 

باط وي در آن دخالت دارد، و مجموع اين ويژگی ها فضیییاي کالس را آرام و مشیییارکت پذير نموده، و ارت

  (.2015، 517شود)به نقل از همراناواغيررسمی ميان معلم و شاگرد را باعث می

شجومعلمان برونئی2013)518پژوهش الورنس يافته شان می "(  در مورد دان سالمت دهد که برخورداري ن از 

ستی روان صی از بهزي شاخ سب،  شگيري و محافظت روانی منا ست. براي پي شناختی مطلوب براي معلمان ا

شناختی کودکان از مواجهه شدن با معلمانی با سالمت روانی پايين، دانشجومعلمان بايد از نظر بهزيستی روان

 گري شوند.غربال

نامه معلمی، ی، دانش کافی، راهبردهاي تدريس، گواهیاندرکاران نظام آموزش و پرورش توانايی کالمدسیییت

کنند که بايد در هايی تلقی میترين مؤلفههاي مديريت کالس و آزمون شیییايسیییتگی را به عنوان مهممهارت

 (.2002، 519فرايند جذب و انتخاب معلمان مورد توجه قرار داد )استرانگ

                                                            
510. Rabore  
511. Rekinberg   
512. Peterson, J  
513.Caroll  
514. Bohlander, G & Snell, S   
515. Bowles & others  
516. Spousta 
517. Hamranová 
518. Lawrence 
519. Stronge, J 
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هاي د روشیییی را بکار برد که مبتنی بر معيارها و مالکدارد که در انتخاب معلم باي( اظهار می1383آقازاده)

ضرورت سب با همه  شد تا از آن طريق بتوان همه ابعاد وجود داوطلب را متنا شتغال در علمی معتبر با هاي ا

سرانجام از تلفيق ويژگی شيابی کرد و  شاخصاين حرفه ارز هاي معتبري معين کرد تا هاي فردي داوطلبان، 

ناي آن بتوان ته بر مب يت معلم معرفی کرد.بهترين و شیییايسییی به مراکز ترب بان را  نديمی و  ترين داوطل

بايد شیییايسیییته1385بروج) تدايی انتخاب کرد، زيرا ( اعتقاد دارند که  ترين فرد را براي معلمی در دوره اب

ست و معلم می شکل نگرفته ا شته باشخصيت کودکان به طور کامل  شد) به تواند تاثير فراوانی بر کودکان دا

 (.1391نقل از فراهانی، نصراصفهانی و شريف، 

در فرانسییه انتخاب دانشییجو براي دوره تربيت معلم ضییوابط دقيقی دارد. براي شییرکت در اين دوره بهترين 

ست که ابتدا از دانش صورت ا شجو به اين  ستم گزينش دان سي شوند.  آموزان از طريق امتحان انتخاب می 

شییود. در پايان دوره شییدگان آن مصییاحبه میآيد و سییپس با قبوله عمل میداوطلبان يک امتحان کتبی ب

شده شرکت در آزمون به دورهاند میکسانی که با امتيازات بيشتر فارغ التحصيل  تر هاي عالیتوانند از طريق 

 (. 1382راه پيدا کنند)فرجاد، 

شناخته سميت  ست. همه معلمان فنالندي عالی فنالشده در آموزش تربيت معلم يک بخش مهم و به ر ند ا

معلمی در مدارس ابتدايی در فنالند بسيار رقابتی است و به اتمام  بايد مدرک کارشناسی ارشد داشته باشند.

رسییاندن مدارس متوسییطه دوم عمومی وموفقيت در آزمون جامع کافی نيسییت. داوطلبان تربيت معلم  بايد 

فردي عالی و تعهد به شغل معلمی داشته باشند. ساالنه فقط هاي بين هاي باال، شخصيت مثبت، مهارتنمره

شییود)سییالبرگ، ترجمه مقدم و نفر متقاضییی براي تدريس در مدارس ابتدايی فنالند پذيرفته می 10يکی از

 (. 1395سهرابی، 

توسطه ساله دوه م 12نامه پايان تحصيالت هاي تربيت معلم، دارا بودن گواهیدر استراليا شرايط ورود به دوره

و براساس نتايج آزمونهاي ورودي ، به خصو  به دست آوردن نمره هاي خوب در زبان انگليسی و رياضيات 

تر و کسب تجربه می باشد . ورود به دوره هاي آموزشی باالتر عموماً منوط به دريافت درجات تحصيلی پايين

 (.1396؛ سنگري و آخش،1382کافی است)الماسی، 

شود. انتخاب دانشجو براي ورش سوئيس به انتخاب معلم توجه مخصو  معطوف میدر سيستم آموزش و پر

صاحبه انجام می ست. بويژه مراکز تربيت معلم از طريق امتحان و م صی ا شخ ضوابط م شود و تابع معيارها و 

 (.1382شود)فرجاد، نسبت به انتخاب و تربيت معلم ابتدايی توجه بيشتري می

شور چين به دليل وجو  سياري در ک ست. ب سب در مدارس، ورود به حرفه معلمی رقابتی ا شرايط کاري منا د 

هاي تربيت معلم، داوطلبان حرفه معلمی را از ميان فارغ التحصيالن مدارس تکميلی دوره متوسطه از دانشگاه

شيمی، کامپيوترو زبان خارجی انتخاب می ضی، فيزيک،  ساس نمرات آزمون ورودي از دروس ريا و نمايند برا

هاي جسمانی و روانی براي تدريس، و نداشتن سوء پيشينه کيفري داوطلبان از شروط پذيرش داشتن توانايی

 (. 1396شود )سمندري، در دوره تربيت معلم محسوب می
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تربيت معلم در آلمان بسیییيار پيشیییرفته و پرهزينه اسیییت. براي ورود به تربيت معلم داوطلبين بايد باالترين 

 (.  2003،  520لم خود داشته باشند) ترهاتنمرات را در ديپ

اال و بدر کشییور مالزي هدف نظام آموزش و پرورش برخورداري از معلمين با کيفيت، داراي سییطح آموزشییی 

ه، قبولی در داشتن ديپلم کامل متوسطهماهنگ با استانداردهاي جهانی است. از شرايط ورود به تربيت معلم 

شتن صالحيت آموزشی براي تدريس در دو آزمون ورودي، برخورداري از سالمت هاي رهجسمانی و روانی، دا

 (.  1396است)سمندري،  تحصيلی ابتدايی، راهنمايی و متوسطه

ستعد  سسه ملی آموزش، دانش آموختگان م سيار دقيق بوده و مؤ شرايط ورود به حرفه معلمی ب سنگاپور  در 

سط هياتی از معلمان، مديران بازنشسته، مقامات کند. متقاضيان حرفه معلمی تومدارس متوسطه را جذب می

هاي شوند. اين هيات بر اساس عملکردتحصيلی و ويژگیوزارتی و کارکنان موسسه ملی آموزش مصاحبه می

شییخصییيتی داوطلبان، مطابق با معيارهاي تعيين شییده وزارت آموزش و پرورش، داوطلبان را مورد ارزشییيابی 

 (.1397؛ به نقل از نامداري پژمان، 2013، 521نگ و همکاران؛ وا1394دهند)آزمون، قرار می

ترکيبی از  هاي تربيت معلم امريکا، معيارهايی براي انتخاب داوطلبان حرفه معلمی بر مبنايدر دانشیییگاه

ه عوامل تحصییيلی و شییخصییيتی مانند عالقه به کودکان، اظهارات شییخص داوطلب و مصییاحبه در نظر گرفت

ستفاده امی ست که عواملی مانند انگيزه،شود. دليل ا صاحبه براي انتخاب اين افراد اين ا طی، مهارت ارتبا ز م

شتياق، اعتماد به نفس، بالندگی و قدرت رهبري داوطسرعت عمل، ويژگی شخصيتی، خالقيت، ا لبان را هاي 

 (. 1383ارزيابی کند)شعبانی، 

است و براي داشتن معلم کارآمد براي اجراي در ترکيه نظام تربيت معلم در سالهاي اخير دچار تغييراتی شده 

هاي آموزشیییی، نياز به معلم با کفايت افزايش پيدا کرده که آن سیییرآغازي براي افزايش در کيفيت برنامه

هاي تربيت معلم شده است. وزارت آموزش و پرورش ملی اقدام به اصالحاتی در تربيت معلم نظير الزام برنامه

هاي عملی و تجربه مدرسیییه، افزايش مدت اي، افزايش دورهوره تدريس حرفهدانشیییجومعلمان به گذراندن د

هاي شناسی در زمينه تخصصی، وتوجه بيشتر به کارورزي به عنوان بخش مهمی از برنامهزمان آموزش روش

 (. 1397؛ به نقل از نامداري پژمان، 2012، 522درسی تربيت معلم نموده است)يوکسل

ورت رقابتی درصیید افراد به صیی 95تا  65 "گويدش دانشییجو معلمان در کانادا میآقازاده در مورد نحوه پذير

شتن مدرک تخصصی خا ، تجربه، ع سه، دا سی و زبان فران سلط به زبان انگلي شوند و ت القه و پذيرفته می 

 (.1394) به نقل از دشتی، "آمادگی از شروط پذيرش است

ن و تربيت معلمان، مديران و مربيان مؤمن، متعهد، يکی از اهداف مهم تأسیییيس دانشیییگاه فرهنگيان، تأمي

(. همچنين 1391وکارآمد و توانمند در طراز جمهوري اسالمی ايران بوده است)اساسنامه دانشگاه فرهنگيان، 

برنامه راهبردي دانشیییگاه فرهنگيان بر اسیییتقرار نظام پذيرش دانشیییجو و سییینجش  2-7هدف عملياتی 

ساس نظصالحيت شگاه فرهنگيان در افق هاي داوطلبان برا سالمی تأکيد دارد)برنامه راهبردي دان ام معيار ا

رسد که انتخاب داوطلبان براي شغل معلمی بايد با (.  با توجه به اين اهداف واال، به نظر می1404چشم انداز 
                                                            

520. Terhart   
521. Wang et al  
522. Yuksel  



 

749 
 

صی انجام گيرد که ورودي ستهدقت و ظرافت خا شاي سمانی، روانی و ويژگیهاي  سالمت ج  هاياي از نظر 

 اخالقی براي تحصيل در دانشگاه فرهنگيان پذيرفته شوند.  

گر در فرايند انتخاب با عنايت به مطالب مذکور و تجربه پژوهشگر در طول ساليان متمادي به عنوان مصاحبه

رسیید يکی از مشییکالت اسییاسییی در داوطلبان ورود به حرفه معلمی و مدرس دانشییگاه فرهنگيان، به نظر می

شگاه فرهنگي ست که از ان، انتخاب برخی ازداوطلبان براي ورود به دورهدان شگاه ا سی پيوسته دان هاي کارشنا

اي الزم براي احراز شغل معلمی برخوردار نيستند که اين مسئله صالحيت هاي، جسمانی، شخصيتی و حرفه

يري بر نظام هاي جبران ناپذتواند عالوه بروارد نمودن آسییيب هاي روانی به خود دانشییجويان، خسییارتمی

شور وارد نمايد. هدف  شجو در تربيت آموزش و پروش ک سه تطبيقی جذب دان ضر مطالعه و مقاي پژوهش حا

معلم کشییورهاي توسییعه يافته و در حال توسییعه به منظور داللت بر اصییالح و بهبود جذب دانشییجو در نظام 

که فرآيند جذب  ه اصییلی اين اسییتلذا با توجه به موارد فوق، در اين پژوهش مسییأل تربيت معلم ايران اسییت.

ست؟ و اينکه چه تفاوت شورهاي مورد مطالعه چگونه ا شجو در نظام تربيت معلم ک شباهتهايی ميان دان ها و 

  دارد؟وجود در فرايند جذب دانشجومعلم مورد مطالعه با ايران نظام تربيت معلم کشورهاي 

 شناسی پژوهش  روش 

و اطالعات مورد نياز آن براي پاسخگويی به سؤاالت، از طريق اسناد و اين پژوهش يک پيمايش تطبيقی بوده 

ها، بانکهاي اطالعاتی خارجی و برخی از ها و فصیییلنامههاي پژوهشیییی، نشیییريهاي، گزارشمدارک کتابخانه

ست که سايت ستفاده در اين زمينه الگوي جرج بردي ا ست. الگوي مورد ا شده ا هاي بين المللی گردآوري 

باشیید. در اين الگو ابتدا ار مرحله توصییيف، تفسییير، همجواري و مقايسییه در مطالعات تطبيقی میداراي چه

اطالعات مورد نياز در زمينه جذب دانشییجو در نظام تربيت معلم کشییورهاي موردمطالعه گردآوري و تفسییير 

گرفتند. واحدهاي  ها مورد بررسی و مقايسه قرارها و شباهتبندي و در مرحله بعد تفاوتشدند، سپس طبقه

يافته کشورهاي فرانسه، فنالند، استراليا، و کشورهاي در حال تطبيق در اين مطالعه، از ميان کشورهاي توسعه

شامل کليه  ست. جامعه آماري اين پژوهش  شده ا سنگاپور و ترکيه انتخاب  شورهاي چين، مالزي،  سعه ک تو

ها، بانکهاي اطالعاتی خارجی در حوزه تربيت و فصییلنامه هاهاي پژوهشییی، مقالهها، گزارشکتابها، پايان نامه

سییال اخير در ايران  15و پرورش تطبيقی که در حجم نمونه شییامل تعدادي کتاب آموزش معلم بوده اسییت. 

زمينه  نامه و گزارش پژوهشی بود که به زبان فارسی و انگليسی در ايناند و تعدادي مقاله، پاياننگارش يافته

ها،  مقاالت و کتب موردنظر به دقت مورد تحليل و ها، پژوهشنامهودند، در اين پژوهش، پايانمنتشییر شییده ب

 مقايسه قرار گرفتند. 

 های پژوهشیافته

ابتدا اطالعات مورد نياز در زمينه جذب دانشجو در نظام تربيت معلم هاي پژوهش، گويی به سئوالبراي پاسخ

ها مورد بررسی و ها و شباهتبندي و در مرحله بعد تفاوتطبقه کشورهاي موردمطالعه گردآوري شد، سپس

 شده است. ها انجام ها و يافتههاي پژوهش، تحليل کيفی دادهبا توجه به سئوال .مقايسه قرار گرفتند

ها و معيارهاي جذب دانشجو در نظام تربيت معلم کشورهاي فرانسه، فنالند، استراليا، چين، مالک – 1سئوال

 ، سنگاپور، ترکيه و ايران کدامند؟  مالزي
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هاي جذب دانشجو در نظام تربيت معلم کشورهاي براي پاسخگويی به سئوال فوق اطالعات الزم درباره مالک

 آمده است.     1آوري گرديد که به صورت خالصه در جدول موردمطالعه از منابع مختلف جمع

شجو در نظام مالک -1جدول ستراليا، چين، ها و معيارهاي جذب دان سه، فنالند، ا شورهاي فران تربيت معلم ک

 مالزي، سنگاپور، ترکيه و ايران 

 هاي جذب دانشجوي تربيت معلممالک کشور رديف

 داشتن ديپلم پايان دوره متوسطه - فرانسه 1

 داشتن سوابق تحصيلی درخشان در دوره متوسطه -

 موفقيت در امتحان ورودي - 

 اين انگيزه و عالقه و صالحيت حرفهقبولی در مصاحبه تعيي -

شرکت در امتحان شايستگی پايان دوره و دريافت گواهينامه صالحيت  -

 معلمی

 برخورداري از سالمت جسمانی و روانی -

 قبولی در دوره يکساله کارآموزي  -

ارايه يک مقاله در زمينه آموزش و پرورش که طرز نويسندگی و -

 دهدبيتی نشان میبرداشت داوطلب را از مسايل تر

 داشتن گواهينامه پايان دوره متوسطه دوم عمومی- فنالند 2

 داشتن سوابق تحصيلی درخشان در دوره متوسطه-

 موفقيت در آزمون ورودي ملی-

 اي کسب نمره قبولی در مصاحبه صالحيت  عمومی و حرفه-

 سالمت کامل جسمانی و روانی -

ي عالی و تعهد به شغل داشتن شخصيت مثبت و مهارتهاي بين فرد-

 معلمی

ترين فارغ التحصيالن دوره متوسطه به حرفه جذب بهترين و باهوش-

 معلمی

 دريافت گواهينامه صالحيت معلمی در پايان دوره تربيت معلم  -

 ساله آموزشگاهی( 12دارا بودن گواهينامه پايان تحصيالت متوسطه)- استراليا 3

 ره متوسطهداشتن سوابق تحصيلی درخشان در دو-

 هاي ورودي مؤسسات آموزش عالی پذيرفته شدن در آزمون-

 کسب نمره قبولی در زبان انگليسی و رياضيات -

 دارا بودن ديپلم معلمی و يا ليسانس-

 اي کسب نمره قبولی در مصاحبه صالحيت عمومی و حرفه-
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قبولی در آزمون صالحيت معلمی پس از گذراندن موفقيت آميز دروس -

 هاي کارآموزي  عملی و دورهنظري و 

 فارغ التحصيل مدارس تکميلی متوسطه- چين 4

قبولی در آزمون ورودي دانشگاه از دروس رياضی، فيزيک، شيمی، -

 کامپيوتر و زبان خارجی

 ايقبولی در مصاحبه تشخيص صالحيت علمی و حرفه-

 هاي جسمی و روانی براي تدريسداشتن توانايی-

 يفرينداشتن سوء پيشينه ک-

 قبولی در آزمون صالحيت معلمی در پايان دوره تربيت معلم-

 داشتن ديپلم کامل متوسطه- مالزي 5

 قبولی در آزمون ورودي-

 برخورداري از سالمت جسمانی و روانی -

هاي تحصيلی ابتدايی، داشتن صالحيت آموزشی براي تدريس در دوره-

 راهنمايی و متوسطه 

ی ارشد دبيري جهت تدريس در داشتن مدرک تحصيلی کارشناس-

 مدارس تکميلی متوسطه

 هاي کارآموزيگذراندن دوره-

شرکت در امتحان شايستگی پايان دوره و دريافت گواهينامه صالحيت  -

 معلمی

 دارا بودن گواهينامه پايان تحصيالت دوره متوسطه- سنگاپور 6

 داشتن عملکرد تحصيلی مطلوب در دوره متوسطه)سطح الف(-

 ی در امتحانات ورودي دانشگاه قبول -

 آموختگان مستعد مدارس متوسطهجذب دانش-

 برخورداري از سالمت جسمانی و روانی -

هاي عمومی و کسب نمره قبولی در مصاحبه تشحيص صالحيت -

 ايحرفه

 شغل معلمی

 دارا بودن گواهينامه پايان دوره متوسطه - ترکيه 7

 سالگی 18حداقل سن  -

 حانات وروديقبولی در امت -

 قبولی در مصاحبه علمی تعيين عالقه و صالحيت معلمی  -

 برخورداري از سالمت جسمانی و روانی و تناسب بدنی-

 نداشتن سوء پيشينه کيفري-
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 سالمت کامل روانی، جسمانی و توانايی انجام کار معلمی - ايران 8

 داشتن استعداد، انگيزه و عالقه به خدمت در آموزش و پرورش-

 در دوره متوسطه 15اشتن حداقل معدل کل د-

  داشتن گواهينامه ديپلم و دوره پيش دانشگاهی -

 سال تمام در بدو ورود به دانشگاه  22داشتن حداکثر  -

 محل اعالم شده –بومی بودن داوطلب در کد رشته -

 قبولی در کنکور سراسري دانشگاهها-

اي عمومی و نمره موفقيت در مصاحبه اختصاصی و دارا بودن صالحيته-

 علمی

شود در جذب دانشجو در نظام تربيت معلم کشورهاي مورد مطالعه بر مالحظه می 1همان طور که در جدول 

سطه،  صيلی مطلوب در دوره متو شتن عملکرد تح سطه، دا شتن گواهينامه پايان دوره متو مالکهايی نظير دا

سالمت  شگاهها، برخورداري از  سب موفقيت در قبولی در آزمون ورودي دان سمانی و روانی داوطلبان، و ک ج

 اي و عاليق شغلی داوطلبان تاکيد شده است. مصاحبه تشخيص صالحيت علمی، حرفه

شباهتتفاوت– 2سئوال  سه، فنالند، ها و  شورهاي فران شجو در نظام تربيت معلم ک هاي معيارهاي جذب دان

 د؟استراليا، چين، مالزي، سنگاپور، ترکيه و ايران کدامن

شباهتهاي معيار سئوال فوق اطالعات الزم درباره تفاوتها و  سخگويی به  شجو در نظام براي پا هاي جذب دان

آمده  2آوري گرديد که به صورت خالصه در جدول تربيت معلم کشورهاي موردمطالعه از منابع مختلف جمع

 است.    

 کشورهاي مورد مطالعه  جذب دانشجو در نظام تربيت معلمهاي ها و تفاوتشباهت -2جدول

کشورهاي  رديف

 مورد مقايسه

 هاي جذب دانشجوي تربيت معلمشباهت

فییرانسییییه،  1

فییینیییالنییید، 

ليییا،  ترا اسییی

چين، مالزي، 

سییینگییاپور، 

تییرکییيییه و 

 ايران

يان دوره  پا نامه ديپلم  عه، داشیییتن گواهي در همه کشیییورهاي مورد مطال

بولی در متوسییطه، داشییتن عملکرد تحصییيلی مطلوب در دوره متوسییطه، ق

آزمون ورودي دانشگاهها، برخورداري از سالمت جسمانی و روانی داوطلبان، 

صالحيت علمی، حرفه شخيص  صاحبه ت سب موفقيت در م اي و عاليق و ک

شییغلی داوطلبان از معيارهاي اصییلی جذب دانشییجو در نظام تربيت معلم 

 شود.محسوب می

 هاي جذب دانشجوي تربيت معلمتفاوت  
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فییرانسییییه،  2

نیییالنییید، فییی

ليییا،  ترا اسییی

چییییيیییین،   

مییییالییییزي، 

سییینگییاپور، 

تییرکییيییه و 

 ايران

در برخی از کشیییورها نظير فرانسیییه، تربيت معلم بر عهده دانشیییسیییراهاي 

شسراهاي عالی)معلمان دوره راهنمايی  مقدماتی)معلمان دوره ابتدايی( و دان

و متوسییطه( اسییت. در فنالند تربيت معلم بر عهده دپارتمانهاي تربيت معلم 

هاي هاي علوم تربيتی دانشگاهها است به اين صورت که دانشگاهشکدهدر دان

دهند. اول يک دوره اجباري اي ارايه میهاي آموزشی دو مرحلهفنالند برنامه

شرايط  شجويان واجد  سانس و بعد از آن دان ساله براي برنامه دوره لي  2سه 

شرکت می سی ارشد  شرايط کم کنند که دستسال در برنامه دوره کارشنا

نامه معلمی در فنالند اسیییت. در اسیییتراليا تربيت الزم براي دريافت گواهی

معلم بر عهده مؤسییسییات آموزش عالی و دانشییگاههاسییت. دوره چهار سییاله 

کارشیییناسیییی علوم تربيتی براي تدريس در دوره ابتدايی؛ و دوره دوسیییاله 

ته کارشناسی ارشد معلمی )تدريس( پس از طی دوره کارشناسی در يک رش

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 

العمر اسییت. در معلم شییايسییته و فراهم نمودن زمينه براي يادگيري مادام

ست و در پايان دوره مالزي ت شسراهاي تربيت معلم ا ربيت معلم بر عهده دان

 نيز به فارغ التحصيالن گواهينامه تدريس اعطا می شود.   

در کشییور سیینگاپور مسییئوليت تربيت معلم بر عهده مؤسییسییه ملی آموزش 

ست. ساله گذراندن  ا سیدوره چهار  شنا براي تدريس در دوره ابتدايی و  کار

شنا راهنمايی ست. در و کار ضروري ا سی ارشد براي معلمان دوره متوسطه 

معلمان تربيت معلم به دانشگاهها واگذار شده است و  کشور ترکيه مسئوليت

صيلی  ستان ملزم به گذراندن يک دورة تح مدارس ابتدايی، راهنمايی و دبير

 . چهارساله در دانشگاه و اخذ مدرک ليسانس می باشند

هاي فرهنگيان)تربيت معلم( است. در دانشگاه در ايران تربيت معلم بر عهده

شته  شده –نظام تربيت معلم ايران بومی بودن داوطلب در کد ر محل اعالم 

صورتی که  ست در  شجو معلمان آمده ا شرايط مورد نظر براي پذيرش دان از 

در سییاير کشییورهاي مورد مطالعه چنين مالکی مورد نظر مسییئوالن نظام 

ه بر انتخاب برترين افراد از بين داوطلبان تاکيد آموزشی نبوده است و هموار

در نظام تربيت معلم کشییورهاي فرانسییه، فنالند، اسییتراليا و  شییده اسییت.

سیینگاپور داشییتن نمرات درخشییان تحصییيلی در دوره متوسییطه يکی از 

شییود، ولی در ايران داشییتن هاي ورود به تربيت معلم محسییوب میمالک
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س 15حداقل معدل کل  طه به عنوان مالک براي ورود به تربيت در دوره متو

معلم کشییورهاي فرانسییه، فنالند، معلم لحاظ شییده اسییت. در نظام تربيت

يا، چين و مالزي بر دريافت گواهينامه صیییالحيت معلمی پس از  اسیییترال

ندن موفقيت آميز دروس نظري و عملی و دوره تاکيد گذرا کارآموزي  هاي 

تربيت معلم ايران دريافت شیییده اسیییت در صیییورتی که اکنون در نظام 

ها و شیییرايط ورود به حرفه معلمی گواهينامه صیییالحيت معلمی از مالک

سند تحول بنيادين آموزش و پرورش بر اين مهم تاکيد نمی شد گرچه در  با

ست. شجو در تربيت معلم به بعد  شده ا در کشور فنالند در فرايند جذب دان

صويژگی شخ شتن  صيتی داوطلبان نظير دا شخ يت مثبت و مهارتهاي هاي 

شغل معلمی توجه ويژه شده، در حالی که در بين فردي عالی و تعهد به  اي 

ايران و سیاير کشیورهاي مورد مطالعه به اين بعد مهم داوطلبان کمتر توجه 

 شده است. 

شينه کيفري يکی از  سوء پي شتن  شورهاي چين و ترکيه ندا همچنين در ک

شود در حالی معلم آنها محسوب میمالکهاي جذب دانشجو در نظام تربيت 

که در ساير کشورهاي مورد مطالعه و ايران به اين موضوع کمتر توجه شده 

 است.  

در برخی از کشورها نظير فرانسه، چين، سنگاپور، مالزي و ايران  شودمشاهده می 2همان طور که در جدول 

ي تربيت معلم اسییت، ولی در کشییورهاي تربيت معلم بر عهده دانشییسییراهاي مقدماتی و عالی و دانشییگاهها

ست. در نظام تربيت شگاهها ستراليا و ترکيه تربيت معلم بر عهده دان سه، فنالند، فنالند، ا شورهاي فران معلم ک

صالحيت معلمی پس از گذراندن موفقيت آميز دروس نظري و  ستراليا، چين و مالزي بر دريافت گواهينامه  ا

شیییده اسیییت در صیییورتی که اکنون در نظام تربيت معلم ايران دريافت  هاي کارآموزي تاکيدعملی و دوره

باشیید. در برخی کشییورها نظير ها و شییرايط ورود به حرفه معلمی نمیگواهينامه صییالحيت معلمی از مالک

هاي شخصيتی داوطلبان نظير داشتن شخصيت فنالند در فرايند جذب دانشجو در تربيت معلم به بعد ويژگی

اي شیده، در حالی که در ايران و سیاير ي بين فردي عالی و تعهد به شیغل معلمی توجه ويژهمثبت و مهارتها

 کشورهاي مورد مطالعه به اين بعد مهم داوطلبان کمتر توجه شده است.

 گیریبحث و نتیجه    

معلم، انجام پژوهش تطبيقی در اين هاي علمی در زمينه جذب دانشیییجوي تربيتبا توجه به کمبود پژوهش

توان به بهبود گيري از تجارب کشورهاي موفق میهاي تطبيقی و با بهرهزمينه ضروري است. با انجام پژوهش

پژوهش حاضر با هدف مطالعه و مقايسه تطبيقی  جذب دانشجو درنظام تربيت معلم ايران کمک شايانی نمود.

ور داللت بر اصییالح فرايند جذب دانشییجو در تربيت معلم کشییورهاي توسییعه يافته و در حال توسییعه به منظ

 جذب دانشجو در نظام تربيت معلم ايران انجام شد. 
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شجو در نظام تربيت معلم کشورهاي مورد مطالعه بر مالکهايی نظير  شان داد که در جذب دان نتايج پژوهش ن

سطه، قبولی در آزمو صيلی مطلوب در دوره متو شتن عملکرد تح سطه، دا شتن گواهينامه پايان دوره متو ن دا

ورودي دانشگاهها، برخورداري از سالمت جسمانی و روانی داوطلبان، و کسب موفقيت در مصاحبه تشخيص 

 اي و عاليق شغلی داوطلبان تاکيد شده است. صالحيت علمی، حرفه

ها و معيارهاي جذب دانشییجو در نظام تربيت معلم کشییورهاي همچنين نتايج پژوهش نشییان داد که مالک

س سه، فنالند،ا سنگاپور، ترکيه و ايرانفران شابهت تراليا، چين، مالزي،  ست. ها و تفاوتداراي م در همه هايی ا

صيلی مطلوب در  شتن عملکرد تح سطه، دا شتن گواهينامه ديپلم پايان دوره متو شورهاي مورد مطالعه، دا ک

وطلبان، و کسب دوره متوسطه، قبولی در آزمون ورودي دانشگاهها، برخورداري از سالمت جسمانی و روانی دا

صالحيت علمی، حرفه شخيص  صاحبه ت صلی جذب موفقيت در م شغلی داوطلبان از معيارهاي ا اي و عاليق 

در برخی از همچنين نتايج پژوهش حاضییر نشییان داد که  شییود.دانشییجو در نظام تربيت معلم محسییوب می

سراه ش سنگاپور تربيت معلم بر عهده دان سه، چين، مالزي و  شورها نظير فران شگاههاي تربيت معلم ک ا و دان

ست. در ايران  شگاهها ا سئوليت تربيت معلم بر عهده دان ستراليا و ترکيه م شورهاي فنالند، ا ست ولی در ک ا

هاي فرهنگيان)تربيت معلم( اسیییت. در نظام تربيت معلم ايران بومی بودن تربيت معلم بر عهده دانشیییگاه

شته شرايط مورد نظر براي–داوطلب در کدر صورتی که در  محل از  ست در  شجو معلمان آمده ا پذيرش دان

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، 

هاي ورود به تربيت معلم ن نمرات درخشان تحصيلی در دوره متوسطه يکی از مالکاستراليا و سنگاپور داشت

شتن حداقل معدل کل محسوب می در دوره متوسطه به عنوان مالک براي ورود به  15شود، ولی در ايران دا

و مالزي معلم کشورهاي فرانسه، فنالند، استراليا ، چين هاي تربيت معلم لحاظ شده است. در نظام تربيتدوره

ندن موفقيت آميز دروس نظري و عملی و دوره گذرا مه صیییالحيت معلمی پس از  نا فت گواهي يا هاي بر در

کارآموزي تاکيد شییده اسییت در صییورتی که اکنون در نظام تربيت معلم ايران دريافت گواهينامه صییالحيت 

نيادين آموزش و پرورش بر باشد گرچه در سند تحول بها و شرايط ورود به حرفه معلمی نمیمعلمی از مالک

هاي در کشییور فنالند در فرايند جذب دانشییجو در تربيت معلم به بعد ويژگی . اين مهم تاکيد شییده اسییت.

شتن شخصيت مثبت و مهارتهاي بين فردي عالی و تعهد به شغل معلمی توجه  شخصيتی داوطلبان نظير دا

مطالعه به اين بعد مهم داوطلبان کمتر توجه شده  اي شده، در حالی که در ايران و ساير کشورهاي موردويژه

 است.

ساس يافته شنهاد میبر ا شگاه فرهنگيان)تربيت معلم(،  شودهاي پژوهش پي شجو معلم در دان در جذب دان

شتکار، تابويژگی شخصيتی داوطلبان نظير پ صاحبه هاي  آوري، مهارتهاي ميان فردي و انگيزش در فرايند م

سی قرار گرفت سالمت روانی آنها از طريق آزمونمورد برر سی ه، همچنين  شناختی معتبر مورد برر هاي روان 

-در کدرشییته انداوطلبگزينی یبومبه منظور گزينش افراد اصییلح براي تربيت معلم،  دقيق علمی قرار گيرد.

ه برابر هاي همجوار گسترش يابد و حداقل سهاي دانشگاه، از منطقه آموزشی يا شهر به استان و استانمحل

شود.  شگاه، داوطلب براي فرايند مصاحبه معرفی  با توجه به تجارب موفق کشورهاي مورد مطالعه ظرفيت دان
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معلم و تاکيد سیییند تحول بنيادين آموزش و پرورش، دريافت گواهينامه صیییالحيت معلمی پس از در تربيت

ها و به عنوان يکی از مالک آميز دروس نظري و عملی و کارورزي توسیییط دانشیییجومعلمانگذراندن موفقيت

شرايط ورود به حرفه معلمی و استخدام قطعی مدنظر مسئوالن دانشگاه فرهنگيان و وزارت آموزش و پرورش 

 قرار گيرد. 

 منابع

(. نظام تربيت معلم تربيت بدنی در سنگاپور. مجله رشد آموزش تربيت بدنی، دوره 1394آزمون، جواد. )

 .26-31، 2شانزدهم، شماره 

 (. آموزش و پرورش در کشورهاي پيشرفته صنعتی)آلمان و انگليس(. تهران: نشر روان.1383قازاده، احمد.) آ

 (. آموزش و پرورش تطبيقی، تهران: انتشارات رشد.1382الماسی، علی محمد. )

 (. اساسنامه دانشگاه فرهنگيان. تهران: انتشارات دانشگاه فرهنگيان1391دانشگاه فرهنگيان. )

شگا شم انداز 1395ه فرهنگيان. )دان شگاه فرهنگيان در افق چ شارات 1404(. برنامه راهبردي دان .  تهران: انت

 دانشگاه فرهنگيان

 . 28-32،   1، شماره 34(. تربيت معلم در ايران و جهان. رشد معلم، دوره 1394دشتی، محمد. )

  مرآت انتشارات :تهران ،سهرابی بهطي و قدممجمه عليرضا تر .هاي فنالنديدرس(. 1395. )اسی، پبرگلسا

سه تطبيقی نظام1396سمندري، لطف اهلل. ) سه، (. مقاي هاي تربيت معلم در کشورهاي دنيا)ژاپن، آلمان، فران

انگلسییتان، چين، مالزي، آمريکا،( در پنج مؤلفه: پذيرش، آموزش، گزينش، اسییتخدام، حقوق و مزايا. مجموعه 

 علم، دانشگاه فرهنگيان.مقاالت سومين همايش ملی تربيت م

سازي دانشجو در مراکز (. بررسی تطبيقی نحوه جذب و آماده1396سنگري، محمود و آخش، سلمان. )

 . 32-7، 37، شماره 10تربيت معلم کشورهاي ژاپن، استراليا و ايران. نامه آموزش عالی، سال 

خی از کشورهاي دنيا، فصلنامه تعليم و هاي تربيت معلم در بر(. بررسی تطبيقی برنامه1383شعبانی، زهرا. )

 .121-159،   3، شماره 79تربيت، دوره 

 (. سند تحول بنيادين آموزش وپرورش. 1390شوراي عالی انقالب فرهنگی.)

فصلنامه تعليم و تربيت ، پژوهشکده  .(. تربيت معلم در ايران ) گذشته ، حال و آينده(1382) .صافی، احمد

 . 4هم و نوزدهم ، شماره تعليم و تربيت، سال هجد

(. ارزيابی شيوه هاي انتخاب 1391رضا  و شريف، سيدمصطفی. ) فراهانی، عليرضا ؛  نصر اصفهانی، احمد

، 7معلمان ابتدايی در نظام آموزش و پرورش کشور. نشريه علمی پژوهشی فناوري آموزش، سال هفتم، جلد 

 .12-2،  1شماره 



 

757 
 

 ورش تطبيقی، جلد اول و دوم، تهران: انتشارات رشد.(. آموزش وپر1382فرجاد، محمدعلی.)

(. مقايسه اثر بخشی معلمان جذب شده از مراکز تربيت معلم و حق 1391گراوند، منيژه و عباسپور، عباس.)

، 8سال 24التدريس از ديدگاه مديران مدارس راهنمايی شهر تهران. فصلنامه روان شناسی تربيتی، شماره

 .1391تابستان 

سازي دانشجومعلمان (. طراحی الگوي تضمين کيفيت فرايند آموزش و آماده1397پژمان، مهدي. )نامداري 

 شناسی و علوم تربيتی. دانشگاه فرهنگيان. رساله دکتري، دانشگاه تهران، دانشکده روان

 

     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 



 

758 
 

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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 های رهبری گرا: به سوی نسل چهارم تئوریتربیت معلم و رهبری تحول

 523مقيمی فيروزآباد همعصوم

 524احمد محمودزاده

 چکیده

اساسی  گيرد مگر اينکه معلم و دستگاه تعليم و تربيت در آن نقشهيچ تحولی در جامعه صورت نمی

مدرسه را بر  ه تامين منابع انسانی از سطح ستاد تامطابق سند تحول وظيف که مراکز تربيت معلم.ايفاد کند

و به  باشدنيازمند بيشترين توجهات هستند و يافتن سبک رهبري که متناسب با اهداف آن  ،عهده دارند

حاصل  ،گراتالش معقولی است. اين پژوهش بر آن است تا نشان دهد تئوري رهبري تحول ،نجر شودماثربخشی 

توان از می طالعه رامباشد. اين فيت به کارگيري در موقعيت را دارا میبوده و ظروجه و بهينه مهاي گزينش

طه، دارک مربومهاي مورد استفاده حاصل تحليل محتواي اسناد و هاي هنجاري دانست. داده نوع پژوهش

تاثير  ساس،بر اين اباشد. اسناد باال دستی شامل مبانی نظري سند تحول و اساسنامه دانشگاه فرهنگيان می

گرا با که رهبري تحول شدشده تبيين گرديد و اين نتيجه حاصل  احصامقوله  14رين بر فرهبري تحول آ

راکز تربيت وري باال و مشارکت همگانی و خلق توانمندي و اقتدار جديد در مهاي خا  خود سبب بهره ويژگی

 خواهد يافت. يتسر گردد، امري که آثار مثبت آن در نسل آينده و کل جامعهمعلم می

 گرا، سند تحول، اساسنامه دانشگاه فرهنگيانتربيت معلم، رهبري تحول واژگان کلیدی:

 

 مقدمه و طرح مسئله

هايی با توجه به سرعت شتابنده تغييرات و تحوالت در تمامی ابعاد علمی، اجتماعی و ... در عصر کنونی سازمان

هاي آموزشی والت حساسيت الزم برخوردار باشند. در سازمانگويی به اين تحموفق خواهند بود که در پاسخ

شوند توجه به موضوع تغيير و نوآوري از که الگوي کلی نهادها و موسسات موجود در جوامع محسوب می

يند و اين آ ان به شمار میمدر ساز هر گونه تغييرها محور اهميت بيشتري برخوردار است. از آنجا که انسان

تر است، بنابراين جهت تغيير و نوآوري اهيت انسانی آنها پررنگمهاي آموزشی به لحاظ انمحوريت در سازم

گذاري صرف انسان شود. مراکز تربيت معلم که وظيفه تامين منابع انسانی از سطح ستاد بايد بيشترين سرمايه

ارج شده و به صورت سنتی خود خ شکل( و امروزه از 385،1390،تا سطح مدرسه را بر عهده دارد )سند تحول 

شترين توجهات است و اين باور وجود دارد يو ب قوي ترينگر شده است، سزاوارفرايندي پيوسته و ماندگار جلوه

                                                            
 :gmail.com110mmoghimi@  :ده مسئولان، نویسنبه دانشگاه فرهنگیان تهرنسی استادیار پردیس - 523
 پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش -دانشجوی دکتری - 524
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واند از تاست و هيچ کشوري نمی ابستهه وعکه کيفيت هر نظام آموزشی در نهايت به کيفيت معلمان آن جام

 (.1993سطح معلوماتش باالتر رود )فاالن،

تعليم و تربيت معلم از نظر منافع ملی جزء منافع سطح اول محسوب  ن در جهان امروز،بنابراي

پويايی نظام آموزش و پرورش نيز وابسته به عوامل مختلفی از جمله داشتن  (.1389)سرکارآرانی،شودمی

در محيطی سالم باال نسبت به سازمان و دلبسته به کار خود است تا  انمند، خالق، برخوردار از تعهدمعلمانی تو

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.

ترين سطوح مورد تاکيد ردر عالیوشتحول بنيادين در آموزش و پرورش ککه ضرورت ايجاد دورانی در 

اسناد بسيار مهمی از جمله سند نقشه جامعه علمی کشور و سند تحول بنيادين  قرار گرفته است و شاهد تدوين

 و ... هستيم، اجرايی شدن اين اسناد نکته مهمی است که بايد به طور ويژه به آن پرداخته شود.

( تحول آفرينی و هدايت 253در مبانی نظري سند تحول )   هاي خا  تربيت رسمیاز ويژگی

گيرد مگر اينکه معلم و دستگاه نفی در جامعه صورت نمیمهيچ تحولی چه مثبت، چه تغييرات اجتماعی است 

(. بنابراين بايد تربيت رسمی را چنان سامان داد که 1384اي، تعليم و تربيت در آن نقش اساسی دارد. )خامنه

بپرورند و اين مهم  عيت خود و ديگران را در خويشاي انفعال، توانايی تغيير در موقافراد در مقابل محيط به ج

 نيازمند تربيت معلمانی است که خود واجد اين ويژگيها باشند.

نسل دوم تمرکزبر تئوريهاي و برد، نسل اول تمرکز برشخصنسل رهبري نام می 5(، از 2011هولم )

تمرکزدارد نسل چهارم می پردازد،  موقعيت رهبري )تئوري اقتضايی وموقعيتی(به رفتاري دارد.نسل سوم 

دهند؟)رهبري اخالقی ،رهبري  و چه انجام می رهبران در مورد ارزشها چه فکر می کننداينکه بر

 تحول آفرين(ونسل پنجم رهبري معنوي.خدمتگزارو

قرابت زيادي با اهداف و  گرا،ي رهبري، تئوري رهبري تحولبا تعميق در مطالعه و بررسی تئوريها

، از ه به اينکه کيفيت فعاليت سازمانه فرهنگيان دارد. با توجوظايف مراکز تربيت معلم و به طور خا  دانشگا

متناسب با اهداف تربيت معلم بوده و به اثربخشی ابزار نيل به اثربخشی سازمانی است يافتن سبک رهبري که 

 .  استمنجر شود کار و تالشی ضروري 

بيت معلم به دنبال رآنچه در ت گرا را باوهش بر آن است تاثير و ارتباط ابعاد تئوري رهبري تحولژاين پ

يابی به گرا چه تاثيري در دستآن هستيم بررسی و تبيين نمايد و به اين سوال پاسخ گويد که رهبري تحول

 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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اي که آنها با اشتياق و جديت در دستيابی به اهداف سازمانی ذ در ديگران است به گونهرهبري فرايند نفو

توانند با القاي حس افتخار، اعتقاد و احترام به کارکنان، تعريف ماموريت مشخص، رهبران میتالش نمايند. 

نان وتوجه به خواست کارک ارائه الگوي مناسب به آنها در کنار ارتقاي فرهنگ خطرپذيري، تاکيد بر احساسات

 ونياز آنها زمينه را براي افزايش رفتار نوآورانه فراهم سازنند.

گرا بخشی از پارادايم جديد رهبري است و بيانگر فرايندي است که افراد را متحول رهبري تحول

، 1996انيلچوک، د مدت در ارتباط است )دوهورتی و داف بلنهاي اخالقی و اهدها، خصيصهکند و با ارزشمی

258). 

( به کار رفت 1973گرا براي اولين بار توسط دانتون )( معتقد است که اصطالح رهبري تحول2004اوشاگيمی )

 آن را به کار نبردند مشهور نشد. ها به وسيله برنززمانی که کالسيکاما تا 

که روابط قوي (، به منظور تمايز بين آن دسته از رهبرانی 1978) گرا توسط برتري رهبري تحولورتئ

امل عاي متمرکز بر مبادله يا تکنند و آن دسته که به طور گستردهبا زيردستان و پيروان برقرار می یو انگيزش

( توسعه 1985ليو )و(. ايده برنز توسط باس و آ570، 2009اند به وجود آمد )جنگ و همکاران، براي ايجاد نتايج

بخش مو انگيزش الها (، مالحظات فردي، ترغيب ذهنیاتيکميز )کارداده شد و ابعاد آن شامل نفوذ آرمانی 

 تعيين شد.

هاي گيرند تا آرمانهايی شخصی را به کار میبينی جاذبه هوش و بسياري از توانايیآفرين، خوشرهبران تحول

 (Manning , 2003سازمان را به سمت باالتري از عملکرد انتقال دهند ) و ديگران را ارتقا دهند و افراد

 گرا بر متغيرهايپژوهشهاي متعددي در خصو  تاثير مثبت رهبري تحول در بررسی پيشينه تجربی، 

سازمانی مرتبط با اثربخشی صورت گرفته است که قرابت نزديکی هم با اهداف و وظايف مراکزتربيت معلم 

 دارد.

بانی گرا با متحول ( پژوهشی با هدف بررسی رابطه سبک رهبري1395کاران )می الوارسی و هماسال

ها اند. پژوهش از نظر هدف، کاربردي و نحوه گردآوري دادهسازمانی در دفتر مرکزي جهاد دانشگاهی انجام داده

است و به اين نتيجه بوده توصيفی  و از نوع همبستگی است. ابزارتحقيق پرسشنامه رهبري و تعالی سازمانی 

 شود.اطمينان ثابت می %99سازمانی با  تعالیيرگرا و متغرسيدند که رابطه سبک رهبري تحول

( نيز در پژوهشی مشابه که جامعه آماري آن ادارات آموزش و پرورش استان 1394اکرادي و همکاران )

 تعالیگرا و متغيرگانه رهبري تحولباشد، به اين نتيجه رسيدند که ارتباط مثبت بين ابعاد پنجزنجان می

 شود.سازمانی تائيد می

وسعه کارآفرينی گرا در رفتار نوآورانه و ت(، پژوهش تحليل اثر رهبري تحول1395و همکاران ) حکاک

ان تامين مپيمايشی در کارکنان ساز -هاي سازمانی پايدار را به روش توصيفیشايستگیبه منظور ايجاد 
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گيري از سبک رهبري بهره تواند بااند که سازمان میاند و به اين نتيجه رسيدهآباد انجام دادهاجتماعی خرم

 هاي پايدار فراهم آورد.گرا زمينه رفتارهاي نوآورانه و کارآفرينانه را به منظور نيل به شايستگیتحول

گرا (، در پژوهش توصيفی همبستگی به بررسی رابطه سبک رهبري تحول1392الی و همکاران )ميرکم

بري مون همبستگی پيرسون دريافتند که بين رهاند و با توجه به نتايج آزبا خالقيت معلمان پرداخته

ذهنی، نفوذ آرمانی، مالحظه فردي و انگيزش الهام بخش( با خالقيت سازمانی  آفرين و ابعاد آن )ترغيبتحول

 رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.

ول ( نيز الگوي اجراي مشارکتی برنامه درسی تربيت معلم را به عنوان راهبرد تح1392مهرمحمدي )

 نمايد.براي تربيت معلم ايران معرفی می

پردازد. سه پرسشنامه ( به بررسی تاثير سبک رهبري براعتماد و رضايت شغلی می2014يانگ )

پرسنل از چهار شرکت بيمه  341مندي شغلی را آميز، ميزان اعتماد رهبري و رضايترفتارهاي رهبري تحول

گرا بر رضايت شغلی به وسيله شان داد که اثر رهبري تحولسازي معادالت ساختاري نل کردند. مدليتکم

 شود.ماد رهبري متاثر میتاع

گرا، اعتماد ه تحليل چند سطحی روابط بين رهبري تحول(، از طريق تجزي2013ن و همکاران )براو

تيم  32 کارمند از 360اي از اند. پژوهش در نمونهبه سرپرست و تيم، رضايت شغلی و عملکرد تيم را سنجيده

گرا با رضايت شغلی پيروان در سطح آموزشی انجام شده است و به اين نتيجه رسيده است که رهبري تحول

هاي انجام شده که به بخشی از آنها اشاره گرديد مجموع بررسیفردي و تيمی و عملکرد تيم رابطه مثبت دارد. 

خالقيت، نوآوري، عملکرد باال، رضايت شغلی آفرين بر متغيرهايی نظير نشان دهنده تاثير مثبت رهبري تحول

 باشد.و تعالی سازمانی و ... می

 

 شناسی پژوهشروش

سی اين مطالعه رااز حيث روش ست، توان مبتنی بر آنچه پژومی شنا شده ا شناخته  هش هنجاري 

پژوهش هنجاري عالئقی همچون فراخ انديشییی به جاي محدود نگريسییتن، ترکيب به جاي تحليل  .دانسییت

(. 1392به نقل ازمهرمحمدي227، 1991سازد )شورت، صرف و به پيش راندن به جاي انتقاد را نيز متجلی می

هاي موجه و بهينه بوده و ل گزينشگرا حامشییان دهد تئوري رهبري تحولاين پژوهش نيز در صییدد اسییت ن

حليل محتواي اسییناد و هاي مورد اسییتفاده حاصییل تباشیید. دادهدارا می ظرفيت به کارگيري در موقعيت را

همترين باشد. ممدارک مربوطه، اسناد باالدستی شامل سند تحول بنيادين و اساسنامه دانشگاه فرهنگيان، می

سپس با ابعاد مختلف  متغيرهاي مرتبط با  سايی،  شنا مراکز تربيت معلم و در ارتباط با اهداف و وظايف آنها 

 گردد.ها تبيين میگرا تطبيق داده شده و مناسبت آنرهبري تحول
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ن هدف از اهداف دانشگاه فرهنگيان که در اساسنامه دانشگاه آمده است عبارت است از توانمندسازي و دومي

ی، تقهاي ماي با تاکيد بر پرورش انسانهرفهاي عمومی، تخصصی و حي شايستگیتربيت منابع انسانی و ارتقا

 کارآفرين، خودباور، خالق و ...

تواند رود که میخالقيت از مهمترين عوامل موفقيت سییازمان بوده و يک مزيت رقابتی به شییمار می

 در سیییايه رهبري تحول آفرين پديدار گردد. مراکز تربيت معلم نياز به افراد خالق و نوآور دارند چرا که اين

سيار مه سل آينده می را به مراکز نقش ب سانی متعهد و کارآمد براي پرورش ن لحاظ تعليم و تربيت نيروي ان

 نمايند.ايفا می

پژوهشیییهاي متعددي ازتباط مثبت و معنادار رهبري تحول آفرين و خالقيت کارکنان را به اثبات 

(، هاک و همکاران 2011واره )(، الز1390لی و همکاران )(، تاب1390رسیییانده اسیییت از جمله رسیییتمی )

،پيروان به ازآنجا که رهبران تحولی رابطه حمايتی قوي با کارکنان دارند واز کارآنها حمايت می کنند(.2010)

هماهنگ شدن با اهداف سازمان مشتاق می شوند واعتماد بين رهبر وپيرو به وجود می آيد ودرنتيجه پيروان 

 ديدي انجام دهند وخالقيت افزايش يابد.تالش می کنندکارهاي خود را از راه ج

 یارتقای شایستگی و تقویت خودباور گرا در توانمندسازی وتاثیر رهبری تحول -2

ند که رهبران و پيروان يکديگر را توانمند کرده تا داآفرين را به عنوان فرايندي می( رهبري تحول1978برتر )

 (.2006ل از الحسينی، به سطح بااليی از انگيزش و روحيه برسند )به نق

ست در رهبري تحولی، رهبر1385ميرکمالی ) سعه می ،(، معتقد ا دهد و عالئق و منافع پيروان را تو

 آورد.ها به وجود میدر آنها احساس آگاهی و پذيرش نسبت به اهداف و ماموريت

تعهد وثر، ترويج رين را توانمندسییازي ديگران، ايجاد ارتباطات م(، ابعد رهبري تحول آف1989کانگر )

( نيز توانمندسییازي 1995ر )داند. از ديدگاه کوزز و پوسیینه میادسییازي درک موقعيت و طراحی ديدگامو اعت

دهد و احساس باشد. توانمندسازي کارکنان، شايستگی را نيز ارتقا میآفرين میديگران از ابعاد رهبري تحول

(، احسییاس 1999(، ميشییرا )1995، اسییپريتزر )(1990شییايسییتگی را به دنبال دارد توماس و ولسییتموس )

ستگی را از ابعاد توانمندسازي می کنند. نه شوند، احساس خودکارآمدي میدانند. وقتی افراد توانمند میشاي

 توانند کار را با کفايت انجام دهند.کنند که میتنها احساس شايستگی بلکه احساس اطمينان می

 ها و انعطافتغییر و اصالح روشها و برنامه،و نوآوری  گرا در تحولتاثیر رهبری تحول -3

ارائه وتوانند با القاي حس افتخار، اعتقاد و احترام به کارکنان، تعريف ماموريت مشییخص گرا میرهبران تحول

ست و  سات کارکنان و توجه به خوا سا سب به آنها در کنار ارتقاي فرهنگ خطرپذيري، تاکيد براح الگوي منا

گرا، تغير را در کل سیییازمان القا زمينه را براي افزايش رفتار نوآورانه فراهم سیییازند. يک رهبر تحولنياز آنها، 

 (.1386ی اصل، بکند )مطلاندازي براي مديران و کارکنان خلق میکرده و چشم
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ست از ايج ست عبارت ا شده ا شاره  شگاه فرهنگيان به آن ا سنامه دان سا د اچهارمين هدفی که در ا

تربيت  هاي آموزشی و پژوهشیعلم کشور و تغيير، اصالح و ارتقاي روشها و برنامهمتربيت  در نوآوريتحول و 

سازي مربيان بايد از انعطاف الزم هاي آماده( آمده است که برنامه389در مبانی نظري سند تحول )   معلم.

می را براي يکايک مربيان اي مبتنی برنظام معيار اسیییالبرخوردار و امکان دسیییتيابی و توسیییه هويت حرفه

 متناسب تفاوتهاي فردي و ... فراهم نمايد.

تغيير و نوآوري در سییازمان آموزشییی نياز به تحول باورها دارد و اسییاسییاً ماهيت کار آموزش تغيير 

ست. سبک رهبري تحولا شان و تحريک افکار نوآور آنان جو رهبرانی با  ستفاده از ترغيب ذهنی پيروان گرا با ا

شيده و آنها را وا میپذيري را به وجود میی انعطافسازمان ساس کارکنان را به چالش ک دارد که آورند که اح

 (468، 2009هاي جديد نوآورانه در شغلشان باشند )گموسولوگو و يسلو، در جستجوي ديدگاه

 گرا در ایجاد گشودگی مداوم در برابر تجربیات جدیدو توسعه هویت تاثیر رهبری تحول -4

دهند تا ادراک خودشان گرا داليلی را براي پيروان خود ارائه میدارد که رهبران تحول(، بيان می2005هامفريز )

هاي جديد و چالش هاي خودشان تغيير دهند و جريانی از ايدهها و نگرشرا نسبت به انجام اعمال و ارزش

نند که درباره راههاي جديد فکر کنند. رهبران ککنند. پيروان را تحريک میبرانگيز براي زيردستان فراهم می

توانند از طريق تشويق پيروان خود به انتقادي فکر کردن باعث شوند که آنها رويکردهاي جديدي تحولی می

جستجو کنند. همچنين اين رهبران ضمن توجه به نيازهاي مختلف پيروان، آنها را شناسايی براي حل مسئله 

 (.2003دهند )بونو و جوج، يل پيروان را افزايش میکرده و از اين طريق پتانس

 تاثیر بر یکی شدن خود و فرایند درك و اصالح موقعیت -5

دهند. اين مسئله کارکنان آفرين اطالعات مهمی راجع به ماموريت، اهداف و استراتژي ارائه میرهبران تحول

سازد. کنند، آگاهی میسازمان خود کمک میرا نسبت به اهميت و ارزش شغلی آنان و اينکه چگونه به موفقيت 

( زمانی که کارکنان درک صحيحی از اينکه سازمان در کجا قرار دارد و چگونه وظايف ان)حسن پور و همکار

رود اين امر به يکی شدن اهداف فرد و سازمان کنند داشته باشند، انتظار میآنها به موقعيت سازان کمک می

 ر شود.و درک و اصالح موقنعيت منج

 گرا بر یادگیری خودآغازگر و خود ارزیابیتاثیر رهبری تحول -6

هاي زير نظام تربيت معلم، توجه به موقعيت اسییت که نيازمند يادگيري خود آغازگر و ارزيابی يکی از رويکرد

 عيار اسالمی است.ممداوم عملکرد خود براساس نظام 

عالئق کارکنانش را ارتقا و توسعه بخشد، آگاهی گيرد که رهبر، گرا نيز زمانی شکل میرهبري تحول

سوي منافع خويش براي منفع  صد گروه را ايجاد کند و کارکنان را به ديدن فرا و پذيرش براي ماموريت و مق

گرا پيروان را براي باال بردن ( و در تعريفی ديگر رهبري تحول9، 2003گروه برانگيزاند )سیییتونه و همکاران، 
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شويق و ک سطح خالقيت فردي و سازمانی و جاممعه ت سط عاليق تيمی، گروهی و  شکوفايی براي ب مک خود

 (887، 2005همکاران،  يانمارنيووکند ) می

به فضییائل اخالقی تاثیر رهبری تحول -7 گرا در برخورداری از هیات علمی و مدیران آراسییته 

 جواسالمی، عامل به عمل صالح و تعالی

انداز دهد و چگونگی رسيدن به آن چشماي جذب و روشن شکل میبه شيوهگرا چشم اندازي را رهبر تحول

کند و اين اطمينان را به بينی عمل میکند )بنابراين تعالی جوسیییت(، با اعتماد به نفس و خوشرا بيان می

و کارکنان کند کند، با الگو بودن هدايت میدهد، ارزشها را با اقدامات نمادين تاکيد میکارکنان نيز انتقال می

شم انداز توانمند می سيدن به چ دهد که رهبر به پيروان خود سازد، در واقع اين عامل زمانی رخ میرا براي ر

کند کند و در جهت توسییعه بالقوه افراد تالش میشییان خدمت میدر راسییتاي رسییيدن به نيازهاي مطلوب

 (54، 2008)هوروتيز و همکاران، 

کند هاي اخالقی مثبت اسییت و چون خود نقش الگويی ايفا میي ويژگیگرا، دارابنابراين رهبر تحول

شد. چرا کند و ر و کردارش تحول ايجاد میآفرين از طريق گفتاکه رهبري تحول بنابراين بايد عامل به عمل با

 نفوذ فراوانی در ميان پيروانش دارد.

 

 گیریبحث و نتیجه

آفرين و اهداف و وظايف و رويکردهاي مراکز ي تحولپژوهش حاضیییر با هدف بررسیییی تاثير و ارتباط رهبر

سند تحول بنيادين آموزش و  شگاه فرهنگيان و مبانی نظري  سنامه دان سا صورت گرفت. ابتدا ا تربيت معلم 

ساس آن مداقه ورد پژوهش م آماريپرورش به عنوان جامعه  سی قرار گرفت و برا صا گرديد.  14و برر کد اح

و پژوهشهاي صورت گرفته مرتبط با سبک رهبري تحول آفرين ارتباط و تاثير  سپس با رجوع به مبانی نظري

گرا در گرا با موارد ذکر شیییده تبيين گرديد. نتايج، حاکی از آن اسیییت که ابعاد رهبري تحولرهبري تحول

  کند.هاي احصا شده نقش آفرينی میتمامی مقوله

اي از رشیید و هاي جديد، مسییير تازه اندازهمها و چشییآفرين در صییددند تا با خلق ايدهرهبران تحول

شیییکوفايی را فرا روي سیییازمان قرار دهند و اين براي مراکز تربيت معلم که نيازمند نوآوري و تغيير و تحول 

ست. سيار حائز اهميت ا ست ب ضاي  ا شتياق وافر در بين مديران و کارکنان، اع همچنين آنها با ايجاد تعهد و ا

نظور کسب توانمنديهاي الزم متغييرات بنيادين و تحول در ارکان و شالوده سازمان به سازمان را براي ايجاد 

 (.1380هاي باالتر عملکرد آرمانی بسيج نمايند )سنجقی، جهت حرکت در مسير جديد و فتح قله

دهد و به منظور مراوده گرا به تفاوتهاي فردي پيروان اهميت میدر بعد مالحظه فردي، رهبر تحول

دلسییوزي و  اين عامل در برگيرنده مراتب کند.هاي آنها وقت صییرف میراد براي رشیید و توسییعه توانايیبا اف
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سته صو  توجه جدي به خوا شکوفايی هر چه اهتمام وافر رهبر در خ شد و  هاي پيروان و تالش به منظور ر

و تربيت و به خصو   اين ويژگی در مراکز تعليم (1388به نقل از قادري،  2001دوس)نور بيشتر آنان است 

 تربيت معلم بسيار جدي و ضروري است.

هاي رهبري اسییت که گرا امکان تلفيق با ديگر سییبکدر مجموع، بايد گفت از مزاياي رهبري تحول

ياز مهمی محسیییوب می به طريق شیییود. رهبر تحولامت کارکنان  قاي انگيزه  هايی همجون، ارت با ويژگي گرا 

گفتار و رفتار، توجه به داف و ماموريت سییازمان، الهام بخش بودن از طريق سییازي و ترسییيم شییفاف از اهآگاه

هاي موجود و درک عميق از تحوالت  جار يدي فراتر از هن ميزان ارزش آفرينی پس از تحول، دارا بودن د

سات و عواطف و افزايش هوش عاطفی خود و ديگران و نهايتاً نفوذ مطلوب بر ديگران  محيطی، توجه به احسا

هاي قبلی سیییازمان راي توانمنديو خلق توانمندي و اقتدار جديد و روي باال و مشیییارکت همگانیبهره باعث

شود. امري که اگر در مراکز تربيت معلم به وقوع بپيوندد آثار مثبت آن در نسل آينده و کل جامعه تسري می

 خواهد يافت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منابع:

 نت آموزشی و پژوهشی دانشگاه فرهنگيان(، معاو1391اساسنامه دانشگاه فرهنگيان )

گرا با تعالی (، بررسی رابطه سبک رهبري تحول1395اسالمی الوارسی، فاطمه، تيورنژاد، کاوه، نعيمی ثابت اميررضا ) 

 .2سازمانی در جهاد دانشگاهی، مديريت فرهنگ سازمانی،   ش 
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گرا با   تعالی سازمانی در اردارات رهبري تحول (، رابطه سبک1394اکرادي ،احسان، محمدنيا ياسر، عباسی مجتبی )

 .4هاي رهبري و مديريت آموزشی، ش آموزش و پرورش استان زنجان، پژوهش

ضا ) سازي با تاکيد بر مطالعه تطبيقی آموزش وپرورش ايران 1389سرکار آرانی، محمد ر صالحات آموزش ومدرن  (. ا

 وژاپن .تهران :روزنگار

(. بررسی رابطه بين سبک 1390يت اهلل ، مظفري، ليال ، مرتضوي، حميد، مهرابی فر، فاطمه )تابلی ،حميد ،تيرگر، هدا

رهبري تحول آفرين وخالقيت کارکنان در سیییازمانهاي دولتی شیییهرسیییتان نيريز . ابتکار وخالقيت در علوم 

 انسانی ، شماره دوم.

سی ، ظيبه ، نوروزي ، مجتبی ) سن پور ، اکبر ، عبا سی ن1388ح قش رهبري تحول آفرين در توانمند (. برر

 سازي کارکنان ، پرتال جامع علوم انسانی.

گرا در رفتار نوآورانه و توسییعه (، تحليل اثر رهبري تحول1395حکاک محمد، شییريعت نژادعلی، سییاعدي عبداله )  

 22هاي سازمانی پايدار، فصلنامه مطالعات منابع انسانی، ش کارآفرينی به منظور ايجاد شايستگی

 (. بيانات در ديدار فرهنگيان استان کرمان.1384خامنه اي ، سيد علی )يت اهلل حضرت آ

(. بررسیییی رابطه بين رهبري تحول آفرين مديران وخالقيت معلمان مدارس راهنمايی 1390رسیییتمی، سیییاسیییان )

 شهرستان ممسنی . پايان نامه کارشناسی ارشد . دانشگاه تهران.

پژوهشییی  –.تحليلی بر ماهيت وابعاد نظريه رهبري تحول آفرين ، فصییلنامه علمی  1390سیینجقی، محمد ابراهيم ) 

 37علوم انسانی دانشگاه الزهراء )س(. سال يازدهم ، شماره

(. رهبري تحول آفرين رکن اصلی در توسعه وارتقاي هوش سازمانی ، مجله عصر مديريت ، 1388قادري ، اسماعيل ) 

 سال چهارم ، شماره دوازدهم

 (، شورايعالی انقالب فرهنگی1390ی نظري سند تحول بنيادين آموزش و پرورش )مبان

 .181ها، يک مدل متاثر از محيط، ماهنامه تدبير، ش آفرينی در سازمان(، رهبري تحول1386مطلبی اصل، صمد )

اي تربيت معلم (، برنامه درسی تربيت معلم و الگوي اجراي مشارکتی آن، راهبرد تحولی بر1392مهرمحمدي محمود )

 .1ايران، دو فصلنامه نظريه و عمل در برنامه درسی، ش 

آفرين در گرايش به خالقيت (، تبيين نقش رهبري تحول1392ميرکمالی، حمد، شییاطري کريم، يوزباشییی عليرضییا )

 .3سازمانی، در فصلنامه نوآوري و ارزش آفرينی، ش 

 ی ، تهران ، انتشارات يسطرون چاپ هفدهم(. رهبري ومديريت آموزش1385مير کمالی ، سيد محمد )
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