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چکیده1

ورود به بحث تربيت معلم ،اساسي ترين شرط براي توسعه آن در نظام آموزش و پرورش اس و اين دو ،سرنوشتي
درهم تنيده دارند .اين تحقيق با هدف ارايه الگويي براي تلفيق فاوا در برنامه هاي درسي تربيت معلم ايران صورت
پذيرفته و براي اين كار ،حاصل سه مطالعه مستقل در كنار هم قرار گرفته است:
. 1مطالعه مباني فلسفي ،اجتماعي و روان شناختي برنامه هاي درسي مبتني بر فاوا با بهره گيري از روش تحليلي
توصيفي؛
 .2مطالعه چگونگي ورود فاوا به نظام هاي آموزش و پرورش  4كشور از كشورهاي جهان در رده هاي متفاوت
بهره مندي از آن با روش مطالعه تطبيقي؛
.3مطالعه وضعيت ايران در رمزنيه توسعه فاوا در نظام آموزشي در قالب يك مطالعه موردي.
يافته هاي تحقيق ،چارچوب نظري برنامه هاي درسي مبتني بر فاوا در تربيت معلم ترسيم مي كند ،مراحل عملي و
نظري ورود فاوا به آموزش وپرورش كشورهاي مورد مطالعه و اهداف و اصول اين كشورها را از توسعه فاوا در
تربيت معلم مشخص مي سازد ،مراحل ورود فاوا به آموزش و پرورش ايران را از ابعاد عملي و نظري و امكانات و
موانع نظام آموزش و پرورش ايران را از جهات فني و غيرفني براي توسعه فاوا تبيين مي كند و در نهايت ،به ارايه
يك الگوي راهنما براي ورود فاوا در برنامه هاي درسي تربيت معلم ايران مي پردازد.
اين مقاله به مبحث تربيت معلم از منظر چالشبرانگيز ساختار برنامهدرسی تربيت معلم و اجرای آن اختصاص دارد.
در اين زمينه مواضع گوناگونی ابراز میشود که اين گونهگونی امر تربيت معلم را به لحاظ نظری و به تبع آن در
عمل با بحران مواجه کرده است .اين وضعيت خاص ايران نيست .بنا به شواهد موجود ،در سطح جهان نيز
پژوهشهای به عمل آمده هنوز نتوانستهاند به روشنی نشان دهند که کدام برنامهدرسی تربيت معلم و با کدام ساختار از
اثر بخشی بيشتری برخوردار است و قادر است معلمان توانمندتر و موفقتری را به کالسهای درس گسيل نمايد.
موقعيت مسالهای اين مقاله در ايران را به شکل دقيقتر میتوان با استفاده از کليد واژه «تماميتخواهی» توضيح داد.
از يکسو ،اصحاب آموزش و پرورش در تالش هستند که اين دستگاه را به عنوان يگانه نهاد صالح برای تربيت معلم
معرفی نمايند و برای متقاعد ساختن مراجع سياستگذار نيز از هيچ کوششی فروگذار نکردهاند .اقدام برای تاسيس
دانشگاه ويژه تربيت معلم (يا دانشگاه ويژه فرهنگيان) با حمايت شورايعالی انقالب فرهنگی ،با فرض عهدهدار شدن
مسئوليت تام و تمام تربيت معلم در ابعاد مختلف توسط آن ،مهمترين مظهر اين سياست تماميتخواهانه و بخشینگر
است .از سوی ديگر ،گروهی از صاحبنظران دانشگاهی از ايده رقيب و بديلی حمايت میکنند که تماميتخواهانه به
دنبال استقرار همه جانبه تربيت معلم در دانشگاهها و به ويژه دانشگاه تربيت معلم تهران هستند و نهاد آموزش و
پرورش را فاقد صالحيت جزئی و کلی برای ورود به اين عرصه معرفی مینمايند.
مدعای اصلی اين نوشتار بدين ترتيب آن است که در کشاکش اين ديدگاههای تماميت خواهانه بايد به دنبال راهبردی

بود که جايگاه تربيت معلم را به دنبال يک رخداد خطير م ّلی و فرابخشی به رسميت شناخته و برای اجرای
برنامهدرسی تربيت معلم با توجه به اين ويژگیها تعيين تکليف نمايد .الگوی مشارکتی پيشنهادی با توجه به مولفههای
اساسی برنامهدرسی تربيت معلم ارائه شده است و از نقسيم کار حمايت میکند.
کلیدواژگان
تربيت معلم؛ برنامه درسی؛ اجرا؛ آموزش و پرورش؛ آموزش عالی؛ تقسيم کار ملی؛ بخشی نگری

مقدمه و بیانمسئله
چالش تعيين ساختار يا اجزاء و اضالع اصلی برنامه درسی تربيت معلم پيش از خدمت و نسبت مستقيمی که با فرايند
اجرا و کيفيت عملياتی ساختن آن دارد موضوع مقاله حاضر است .در اين زمينه مواضع گوناگونی ابراز میشود که
اين مواضع در حال حاضر امر تربيت معلم در ايران را به لحاظ نظری و به تبع آن در عمل با بحران مواجه کرده
است[ .]1اين وضعيت خاص ايران نيست .بنا به شواهد موجود در سطح جهان نيز پژوهشهای به عمل آمده هنوز
نتوانسته اند به روشنی نشان دهند که کدام برنامه درسی تربيت معلم و با کدام ساختار از اثر بخشی بيشتری برخوردار
است و میتواند معلمان توانمندتر و موفقتری را به کالس درس گسيل نمايد (برای نمونه مراجعه شود به
 Cochran-Smith and Zeichner, 2009و  .)Craig and Ross, 2008لذا الگو يا ساختار برنامه درسی
پيشنهادی و نوع اجرای متناظر با آن که در اين مقاله مورد بحث قرار گرفته عمدتا ً به پشتوانه نظری و منطقی
مستظهر است و منتقدين هم در مقام نقد و ارزيابی بايد تاکيد خود را بر همين منظر قرار دهند .به ديگر سخن شواهد
عينی و تجربی برای حمايت از اين نگاه اگر ناياب نباشد دست کم کمياب است و با اتکاء به اين گونه شواهد نمی توان
به نتيجه گيری و قضاوت نهائی دست زد.

برای فهم بهتر اين وضعيت چالش برانگيز در ايران ،کافی است توجه کنيم که در نظام آموزشی ما از يک سو
اصحاب آموزش و پرورش در تالش هستند که اين دستگاه را به عنوان يگانه نهاد صالح برای تربيت معلم معرفی
نمايند و برای متقاعد ساختن مراجع سياستگذاری نيز از هيچ کوششی فروگذار نکردهاند .اقدام برای تاسيس دانشگاه
ويژه تربيت معلم (يا دانشگاه فرهنگيان ،راهکار  1/11سند تحول بنيادين[ )]2با حمايت شورايعالی انقالب فرهنگی
مهمترين مظهر اين سياست تماميت خواهانه و بخشینگر است[ .]3از سوی ديگر گروهی از صاحبنظران دانشگاهی
از ايده رقيب و بديلی حمايت میکنند که تماميت خواهانه به دنبال استقرار همه جانبه تربيت معلم در دانشگاه ها و به
ويژه دانشگاه تربيت معلم تهران که به تازگی به خوارزمی تغيير نام داده است هستند و نهاد آموزش و پرورش را فاقد
صالحيت جزئی و کلی برای ورود به اين عرصه معرفی مینمايند.
به باور نگارنده در اين مقام يعنی اهتمام به تربيت معلم ،تماميتخواهی فاقد توجيه و غيرموجه است .چرا که امر
تربيت معلم و اجرای برنامههای درسی آن پيچيدهتر از آن است که بتوان برای آن نسخههای اين چنينی پيچيد .چنانچه
اين پيچيدگی و چند وجهی بودن امر تربيت معلم احراز شود ،تقسيم کار ملّی و استفاده بهينه از کليه ظرفيتهای ملّی به
ويژه در حوزه آموزش و پرورش و آموزش عالی به عنوان يک راهبرد اجتناب ناپذير جلوهگر خواهد شد .اگر
طرفداران الگوهای تماميت خواهانه ديد خود نسبت به ابعاد اساسی برنامهدرسی تربيت معلم را توضيح دهند روشن
خواهد شد برای تحقق اين ابعاد نمیتوان تنها به ظرفيتهای بالفعل يا بالقوه يکی از دو نهاد آموزش و پرورش و
آموزش عالی متوسل شد ،بلکه بايد بر همافزائی و مشارکت آنها در قالب يک الگوی تازه تأکيد و تمرکز داشت.
صاحب اين قلم ابعاد چهارگانهای را برای برنامهدرسی تربيت معلم به عنوان چارچوب مفهومی قابل دفاع میداند و
در اين چارچوب دو بعد نخست را ذيل ماموريتهای ذاتی دانشگاهها دانسته و در نتيجه مسئوليت آن را به طور
طبيعی متوجه آموزش عالی میداند .دو بعد ديگر نيز در زمره ماموريتهای آموزش و پرورش قلمداد شده و به طور
طبيعی مسئوليت آن متوجه آموزش و پرورش است .عناوين ابعاد چهارگانه يا «چهار ضلعی تربيت معلم» که در
ادامه درباره هر يک توضيحات مبسوطی ارائه خواهد شد عبارتند از:


تربيت تخصصی /نظری

-1

دانش محتوائی

-2

دانش تربيتی عام


تربيت حرفهای

-3

دانش محتوی[ /]4تربيتی توام با کارورزی[]5

-4

برنامه آغازين ورود به حرفه معلمی[]6

از حيث روش شناسی اين مطالعه را میتوان مبتنی بر آنچه پژوهش هنجاری[ ]7شناخته شده است ،دانست
(شورت .) 1991،هدف اين نوع پژوهش در حوزه برنامه درسی از جمله در ارتفاع بخشيدن به انديشه جاری و
برانگيختن قوه تصور از طريق ارائه برنامه درسی مبتنی بر هنجارهای بديل است .پژوهش هنجاری عالئقی همچون
فراخ انديشی به جای محدود نگريستن ،ترکيب به جای تحليل صرف و به پيش راندن به جای انتقاد را نيز متجلی
میسازد (همان ،ص  .)227در ميان چالشهائی که تدوين برنامه درسی از اين منظر دارد آن است که پژوهشگر
بتواند نشان دهد پيشنهاد او به نحوی حامل گزينشهای موجه و بهينه بوده و ظرفيت بکارگيری در موقعيت مورد نظر
را نيز دارا میباشد (همان ،ص  .)229نگارنده تالش کرده است با رعايت چنين استانداردهائی پيشنهاد الگوی
برنامهدرسی تربيت معلم را ارائه نمايد .دادههای مورد استفاده حاصل تحليل محتوای اسناد و مدارک مربوطه در
ايران ،استناد به تجارب برخی کشورهای ديگر در اين زمينه و همچنين مراجعه به انديشههای صاحبنظران برجسته
در اين حوزه بوده است.

ارائه شواهد و مستندات دال بر وجود بحران و مساله (از منظر آموزش و پرورشی آن)
از منظر و موضع آموزش عالی البت ه منبع مکتوب و مدونی که به تبيين و توجيه اين موضع تماميت خواهانه بپردازد
در دسترس محقق نبوده است[ .]8گرچه حاميان اطالق عنوان تربيت معلم به برخی دانشگاهها و در رأس آنها دانشگاه

ترييت معلم تهران چنين تفکری را نمايندگی میکنند[ .]9اما موضع يک جانبه نگر و تماميت خواهانه طرف آموزش و
پرورش از شواهد و مستندات مکتوب برخوردار است که میتوان با استناد به آن به شرح و بسط موضوع پرداخت.
مستند مورد اشاره از جمله در ويراست پنجم «طرح جامع منابع انسانی آموزش و پرورش در افق چشم انداز» است
که در آبان  1389تدوين شده و از طريق دبيرخانه شورايعالی آموزش و پرورش برای نظرخواهی نزد صاحبنظران
فرستاده شده است .نگارنده نيز يکی از دريافت کنندگان اين طرح بوده است .اين مجموعه گرچه مصوب نبود اما به
خوبی بخشینگری حاکم بر آموزش و پرورش را نمايندگی میکرد .اين مدعا را با تحليل ذيل میتوان مستند ساخت:
در فصل دوم طرح ياد شده که به تبيين «خطمشیهای کالن» اختصاص يافته است ،خطمشیها در چهار بخش ،جذب
و تأمين ،نگهداشت و ارتقاء ،تربيت و توانمندسازی و نظارت و ارزشيابی ،سازماندهی شدهاند و در فصل سوم با
عنوان «خط مشی های کالن و سياستهای اجرائی» ذيل هر يک از خطمشیها ،چگونه عملياتی شدن هر يک از ديد
طراحان نيز آمده است .خط مشیهای شماره  1و  3از مجموع  6خطمشی جذب و تامين با موضوع بحث اين نوشتار
ارتباط دارند که به قرار زير میباشند:
خطمشی :1جذب و تامين منابع انسانی به صورت حاکميتی مبتنی بر استانداردهای تربيت حرفهای و تخصصی.
خطمشی :3جذب و تامين منابع انسانی مورد نياز صرفاً از مسير تربيت معلم در کليه سطوح ادرای آموزشی متناسب
با مشاغل مورد نياز ادارات و دورههای تحصيلی.
در ذيل خط مشی شماره  1نخستين و قاعدتا ً مهم ترين سياست از ميان  17سياست به شرح ذيل آمده:

«جذب و استخدام منابع انسانی با رعايت شرائط عمومی و اختصاصی صرفاً از ميان فارغالتحصيالن تربيت معلم و
در صورت نياز مابقی نيروها از ميان فارغ التحصيالن دانشگاهها و موسسات آموزش عالی با حداقل مدرک
کارشناسی و يا دانشجويان شاغل به تحصيل دوره تحصيالت تکميلی از دانشگاههای معتبر با ارائه گواهی
صالحيتهای حرفهای و تخصصی» (ص )15
در همين طرح و در پاورقی مربوط به همين سياست که کاربرد آن در مقام تبيين و توجيه سياست فوق است چنين آمده
است:
«در يک تقسيم بندی کلی با  4رويکرد زير می توان نيروهای مورد نياز آموزش و پرورش در بخشهای مختلف را
تامين کرد:
 -1صرفا ً از ميان دانش آموختگان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور (آزاد و خارج از سازمان) بدون
آموزش؛
 -2صرفا ً از ميان فارغ التحصيالن تربيت معلم و آموزشکدههای فنی حرفهای وابسته به آموزش و پرورش( داخل
سازمان)؛
 -3از ميان دانشآموختگان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور ،پس از شرکت در دوره مهارت آموزی و
کسب گواهينامه صالحيت حرفهای؛
 -4با اولويت فارغ التحصيالن تربيت معلم و آموزشکدههای فنی حرفهای وابسته به آموزش و پرورش و تامين
مابقی نياز از ميان دانشآموختگان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور ،پس از شرکت در دوره مهارتآموزی
و کسب مدرک باالتر(تلفيقی از داخل و خارج سازمان)» (ص ]11[)15
در ادامه پاورقی و به دنبال تقسيم بندی فوق نتيجه گيری شده است که:
« با توجه به مطالعات انجام شده ،واقعيت های جامعه ،امکان سازگاری و تجربيات بدست آمده ،رويکرد چهارم
عملیتر و منطقیتر به نظر میرسد .لذا کارگروه با اين رويکرد مبادرت به تدوين اين طرح نموده است» (ص )15
اِشکال اول :تناقضات

صرفنظر از مخدوش بودن معنای تلفيق در رويکرد چهارم ،با استفاده از قيد «صرفا ً» در عبارت خط مشی
ً
معلوم میشود که به همين معنا هم پايبندی پايداری وجود ندارد .آموزش و پرورش در اين سند واقعا به دنبال توجيه
در قبضه گرفتن امور است و گوشه چشمی به آموزش عالی نشان دادن هم اصطالحا ً برای خالی نبودن عريضه و
دست و پا کردن يک مفر در تنگنای نقد هايی است که احتماال طرح با آن روبرو خواهد شد.
اِشکال دوم :نقد دسته بندی ارائه شده
سوگيرانه بوده و در واقع به گونهای انجام گرفته که نتيجهگيری به واقع تماميت خواهانه را معتدل ترين و به
تبع موجهترين و معقولترين گزينه بنماياند .چرا که میتوان حداقل گزينه پنجمی که عکس رويکرد چهارم است را هم
تصور کرد .يعنی اصل را بر استفاده از فارغ التحصيالن دانشگاهها نهادن و کسری را از طريق اقدامات ويژه
آموزش و پرورش تامين کردن.
ضمن اين که در عبارت نتيجهگيری به عواملی مانند مطالعات انجام شده ،واقعيتهای جامعه ،امکان
سازگاری اشاره شده که در صورت مراجعه به مستندات ،نوعی تفسير به رای و مصادره به مطلوب بيش نخواهد بود.
همانگونه که اشاره شد حتی در سطح جهان نيز کسی هنوز مدعای برتری بدون ترديد يک ساختار برنامه درسی
تربيت معلم بر ساختارهای ديگر با استناد به شواهد پژوهشی را نتوانسته مطرح کند.
اِشکال سوم  :آشکار کننده منویات و طرز تفکر حاکم بر آموزش و پرورش
در ذيل خطمشی شماره  3نيز دو سياست آمده که نخستين آن عبارت است از «تامين منابع انسانی از طريق
تربيت معلم (و آموزشکدههای فنی حرفهای)» .در توضيحات مربوط به اين سياست مهمترين نکته تأسيس «دانشگاه
جامع فرهنگيان» است که منويات تدوينکنندگان را آشکار میسازد[ .]11همچنين سياست شماره « 2تامين منابع
انسانی مورد نياز از منابع ديگر در صورت عدم تامين نيرو از طريق تربيت معلم» را در کانون توجه قرار داده که
 5منبع مورد اشاره قرار گرفتهاند .دو منبع از ميان  5منبع مرتبط با بحث اين نوشتار است:
« -1تربيت يافتگان و دانشجويان دانشگاههای تربيت معلم کشور،
 -2تربيت يافتگان و دانشجويان داوطلب ساير دانشگاهها و موسسات آموزش عالی (در رشتههايی که امکان توسعه آن
در دانشگاه تربيت معلم وجود ندارد ،مشروط به گذراندن دوره يا دورههای مهارت آموزی در تربيت معلم)» (ص
)19
در مقام تحليل اين سياستها هم به سادگی میتوان به همان گرايش تماميت خواهانه و بخشینگرانه رسيد .اما در تعيين
منابع تامين ثانوی و پشتيبان (يا امدادی!) هم اين نکته قابل توجه است که تدوين کنندگان دانشگاه تربيت معلم را يک
منبع ويژه و دارای اولويت به شمار میآورند .اين ويژگی به باور نگارنده معلول نگاهی است که بر امکان تربيت تمام
و کمال معلم توسط يک نهاد دانشگاهی صحه میگذارد و به طور ناخودآگاه مدعای تماميت خواهانه دانشگاهی را
تصديق می نمايد که پيشتر نيز توضيح داده شد.
اگر اين طرح غيرمصوب است ،که هست ،سند ديگری در دسترس میباشد که همان اساسنامه «دانشگاه ويژه
فرهنگيان[ »]12است .اين اساسنامه در تاريخ  1391/11/6به تصويب باالترين مرجع سياستگذاری علمی ،آموزشی و
فرهنگی کشور ،يعنی شورايعالی انقالب فرهنگی ،رسيده و در تاريخ  1391/12/1برای اجرا توسط رياست جمهور
به وزارت آموزش و پرورش ابالغ شده است .از اين اساسنامه  31مادهای تنها اشاره يه دو ماده کفايت مینمايد.
نخست بند  1از ماده  2در خصوص اهداف که شامل  5بخش میباشد:
« تامين و تربيت معلمان ،مديران ،مربيان  ،کارکنان و پژوهشگرانی مومن و متعهد ،معتقد به مبانی دينی و ارزشهای
اسالمی و انقالبی ،دارای فضائل اخالقی و ارزشهای واالی انسانی ،کارآمد و توانمند در طراز جمهوری اسالمی
ايران»
درباره اين ماده گرچه از زوايای مختلف میتوان اظهار نظر انتقادی نمود ،اما به فراخور مقصودی که در اين مقاله
دنبال میشود تنها به ذکر يک نکته و آنهم نکتهای که به ظاهر مثبت است بسنده میشود .نکته مورد نظر به تصريح
بر «تامين» در کنار «تربيت» در آغاز بند ذکر شده از اساسنامه مربوط میشود که میتواند حکايت از منوياتی
مشارکتی با ضد انحصاری و قائل شدن به سهم برای دستگاه آموزش عالی کشور در جريان تربيت نيروی انسانی

(معلم) برای آموزش و پرورش بنمايد .برای روشن شدن موضوع ،خواننده اساسنامه بايد تا واپسين مواد انتظار بکشد
و آنگاه در ماده  28با محتوائی مواجه بشود که می تواند با تکيه بر آن تفسير مقوله تامين از ديد تنظيم کنندگان
اساسنامه را دريابد .در ماده  28چنين آمده است[:]13
«تامين بخشی از نيازهای خاص آموزش و پرورش در رشتههايی که امکان توسعه آن از طريق "دانشگاه" وجود
ندارد مطابق ضوابط و مقررات وزارت آموزش و پرورش از ميان دانش آموختگان ساير دانشگاهها و موسسات
آموزش عالی و پژوهشی کشور و حوزههای علميه ،مشروط به گذراندن دوره يکساله مهارت آموزی در "دانشگاه"
بالمانع میباشد».
در مقام تحليل اين ماده بايد گفت که در تعيين مصاديق رشتههايی که دانشگاه فرهنگيان به اصطالح امکان توسعه آن
را ندارد ،می توان بسيار انقباضی يا انبساطی عمل نمود که خود منشاء ابهام و دستاويزی برای عمل انقباضی است.
فراتر از اين به نظر میرسد وزارت آموزش و پرورش مصمم به عمل در چارچوب گونه انقباضی است که در اين
چارچوب کمتر کسی مجال آن را خواهد يافت با تکيه بر مدرک دانش آموختگی در يکی از رشتههای مورد نياز از
ساير دانشگاه ها ،به جرگه معلمان بپيوندد .اين برداشت از جمله مستند به جايگاهی است که اين موضوع در اساسنامه
دانشگاه فرهنگيان پيدا کرده است .توضيح آنکه ماده  ،28که علی االصول حاوی بحث مهمی درباره شيوه مکمل تامين
نيروی انسانی مورد نياز در آموزش و پرورش است ،در واپسين فرازها و حتی پس از بحث مربوط به انحالل
دانشگاه (ماده  )25رخصت طرح و بحث يافته است! به زعم نگارنده اين خود گويای حاشيهای بودن يا تزئينی بودن
امر مشارکت توسط آموزش عالی است و نشان میدهد که موضوع «تامين» (ماده  )28در کنار «تربيت» آنچنان که
در بنده  1از ماده  2آمد ،رخداد قابل ذکری را در پی نخواهد داشت و همچنان وجهه اساسی همت آموزش وپرورش،
اگر نه انحصاری ،آن است که با اتکاء به اين ظرفيت نوپديد بالقوه راسا به تربيت نيروی انسانی بپردازد .شاهد گوياتر
بر اين مدعا اظهار نظر شگفت انگيز وزير آموزش و پرورش درباره اين دانشگاه است که در پشت جلد اساسنامهای
که توسط سازمان مرکزی دانشگاه به چاپ رسده است نقش بسته است:
«با راهاندازی اين دانشگاه ديوار بلندی به دور آموزش و پرورش کشيده میشود و صرفا ً افرادی که دارای
توانمندیهای مورد نياز باشند وارد عرصه تعليم و تربيت میشوند» (تأکيد از نگارنده است).
برنامهدرسی تربیت معلم و الگوی مشارکتی اجرائی پیشنهادی آن
در کشاکش ديدگاه های تماميت خواهانه بايد به دنبال راهبردی بود که جايگاه تربيت معلم را به دنبال يک رخداد خطير
ملّی و فرابخشی به رسميت شناخته و برای اجرای برنامهدرسی تربيت معلم با توجه به اين ويژگیها تعيين تکليف
نمايد .الگوی مشارکتی پيشنهادی با توجه به مولفههای اساسی برنامهدرسی تربيت معلم ارائه شده است و از تقسيم کار
بر مبنای وظائف و ظرفيتهای طبيعی دستگاه آموزش و پرورش و دستگاه آموزش عالی حمايت میکند .اين الگو در
بخش های چهارگانه ،موضوع شرح و بسطی است که در ادامه شاهد آن خواهيم بود .اين شرح و بسط در دو ضلع از
چهار ضلع تربيت معلم که مسئوليت مستقيم آن متوجه دستگاه آموزش و پرورش است برجستهتر است .ابن بدان جهت
است که نگارنده مايل است اصحاب آموزش و پرورش را نسبت به نقش خطيری که اين دستگاه در فرايند تربيت
معلم مشارکتی ايفا مینمايد مطمئن سازد .پيش از آنکه اين منظومه چهاروجهی يا چهارضلعی شرح داده شود،
مفروضاتی در اين الگو مورد توجه قرار میگيرند که به شرح ذيل می باشند:
 .1کل ظرفيت موجود در سطح ملّی بايد در خدمت امر تربيت معلم به عنوان يک حوزه فرابخشی قرار گيرد و هيج
بخشی نبايد برای خود تکليف يا حق ويژه ای در اين زمينه قائل باشد .مشارکت در اين امر ،به ديگر سخن ،گرچه
وظيفهای بخشی برای آموزش و پرورش است اما انحصاری و نافی وظائف بخش آموزش عالی نيست .آموزش عالی
هم وظيفهمند و الجرم پاسخگوست.
 .2تقسيم کار طبيعی بر مبنای وظائف ذاتی نهادهای مستقر در نظام آموزشی در بخشهای آموزش و پرورش و
آموزش عالی .هر طرح و برنامهای که امر تربيت معلم پيش از خدمت را در خارج از فضای تقسيم کار طبيعی تعقيب
نمايد ،الجرم با زحمت و تکلف و افت کارآئی مواجه خواهد بود .چنين طرح و برنامههايی ،به عبارت ديگر ،دقيقا ً به
جهت اينکه مستلزم تغيير در وظائف ذاتی دستگاه است کفايت و کارآئی مورد انتظار را نخواهد داشت.
 .3تربيت معلم نيازمند بهينه سازی الگوی برنامه درسی سنتی است که متکی به معرفتشناسی اثباتی در امر تربيت
حرفهای میباشد .با تمسک به معرفتشناسی بديل که نسبت خطی و مکانيکی ميان دانش نظری و دانش حرفه ای را

برقرار نمیداند ،برنامه درسی تربيت معلم بايد استعداد تربيت عناصر حرفهای با ويژگیهای يادگيرندگی ،پژوهندگی
و توان مشارکت در صحنه خلق دانش حرفهای يا همان تربيت معلم فکور را داشته باشد.
 .4برنامه درسی تربيت معلم بايد به گونهای فازبندی شده باشد که به سهم خود اجازه جذب بهترينها به اين حرفه
حساس و خطير را بدهد .اين اتفاق مستلزم آن است که ،اوالً ،برنامه فرصت تشخيص بهترين ها از ميان جامعه
داوطلبان ورود به حرفه معلمی را از نظام آموزشی به طور سيستماتيک سلب ننمايد و ثانياً ،جامعه داوطلبان از
متقاضيانی تشکيل شده باشد که با آگاهی و درايت اطمينان بخشی قصد ورود به اين حرفه را کرده باشند .البته برنامه
درسی تربيت معلم و ساختار آن علت تامه تحقق اين مهم نيست و طبعا عوامل محيطی اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
که حرفه معلمی را احاطه کرده است نيز در آن دخالت دارند و بطور هم زمان بايد برای آنها نيز چارهانديشی گردد.



· نقش و تکلیف آموزش عالی /دانشگاههای کشور

ضلع نخست :درسهای تخصصی (موضوعی) :بخش آموزش عالی ،کليه دانشکدهها و گروههای مرتبط با برنامههای
درسی مدرسه در اين زمينه فعال خواهند بود .برنامه درسی دانشجويان تربيت معلم با برنامه درسی دانشجويانی که
قصد ورود به اين حرفه را ندارند در بعد تخصصی تفاوتی نخواهد داشت .هرگونه تمايز و تفاوت از جمله به دليل
طوالنی شدن دوره تحصيل با توجه به دروسی که در ضلع دوم اين ساختار ،يعنی تربيت حرفهای عام ،بايد گذرانده
شود قابل قبول نيست و به منزله تن دادن به اين حکم است که دانش تخصصی /موضوعی دانشجويانی که چشم انداز
حرفهای معلم شدن را دنبال میکنند الزم نيست به اندازه دانشجويان ديگر که چشم انداز متفاوتی را دنبال میکنند باشد.
اين گزاره معيوبترين و مسالهدارترين گزاره قابل تصور از نظر تاثير مخرب بر جايگاه معلمی و در نتيجه عملکرد
نظام آموزشی است .اساسا ً توصيه میشود انتخاب چشم انداز حرفهای به پس از طی دوره تحصيلی در رشته مورد
عالقه موکول شود که در اينصورت بحث تفاوت و تمايز ميان برنامههای درسی دو گروه دانشجويان منتفی و بال
موضوع میگردد.
در شرايط آرمانی میتوان انتظار داشت از قِبَل اين همکاری و مشارکت در امر تربيت معلم ،همافزائی ميان دانشگاه و
آموزش و پرورش که نتيجه آن افزايش بهره وری برای کل نظام آموزشی است نيز حاصل شود .نگارنده در اينجا به
رخدادی نظر دارد که طی آن الگوی برنامه درسی حاکم بر ضلع سوم تربيت معلم ،بر برنامه درسی و آموزشی که در
اضالع اول و دوم اين طرح در دانشگاه به اجرا گذاشته میشود نيز حاکم گردد .به عبارت ديگر میتوان به بازسازی
برنامههای درسی و به ويژه آموزش در دانشگاههای کشور در چارچوب موسوم به يادگيری مساله محور[ ]14انديشيد
که فی نفسه کارآئی آموزش عالی را بهبود خواهد بخشيد .منبع الهام بخش پيشنهاد اين تغيير کلی در برنامههای درسی
و آموزش دانشگاهها البته راهبردی است که برای برنامهدرسی و آموزش آن گروه از دانشجويان که چشمانداز
حرفهای معلمی را تعقيب مینمايند در نظر گرفته شده است .توضيح بيشتردرباره نکته اخير آنکه امر تربيت معلم در
ضلع سوم که میتوان آن را حساسترين و اثرگذارترين ضلع اين برنامه چهارضلعی ارزيابی کرد هم ،همچنانکه
توضيح آن خواهد آمد ،در چارچوب همين الگوی طراحی يعنی مساله محوری ،البته با ويژگیهای خاصی ،دنبال
میشود و دانشجويانی که نوعی از اين برنامه درسی را در مولفههای قبل يعنی اضالع اول و دوم تربيت معلم تجربه
کرده باشند وحدتی از حيث الگوی برنامه درسی را تجربه خواهند کرد که قطعا ً بر کارآئی فرايند تربيت معلم خواهد
افزود .در دانشگاه اين الگو يعنی مساله محوری در قالب ساختار درسمحور برنامههای درسی مورد توجه قرار
میگيرد و عمدتا فرايند تدريس را به فرايند مسالهمحور از نوع تزريقی[ ]15تبديل میکند .در ضلع سوم برنامه تربيت
معلم ،بناست شاهد شکل جدیتر و عميقتر مسالهمحوری باشيم که از آن با عنوان مضمونمحور[ ]16نام برده میشود
و به کل جريان آموزش صبغه ميان رشتهای میبخشد ( .)Wee,2004طول اين دوره را بايد حداقل  3و حداکثر 4
سال در نظر گرفت.
ضلع دوم :درسهای ناظر به تربيت حرفهای عام[ :]17اين مولفه از برنامه درسی تربيت معلم نيز کماکان بر انتقال
دانش نظری به دانشجو معلمان تاکيد دارد و به همين دليل مسئوليت آن به عهده دانشگاه و دانشکدهها يا گروههای علوم
تربيتی آنها محول شده است .دانش نظری مورد نظر در اينجا ،دانش مدون و سازمان يافته تربيتی است که در
قلمروهای فرعی گوناگون مانند قلسفه تعليم و تربيت ،سنجش و اندازه گيری ،برنامهريزی درسی ،مشاوره ،تکنولوژی
آموزشی و ...سامان يافته و متخصصان مربوطه در دانشکدهها يا گروههای علوم تربيتی به تدريس آن مشغول
میباشند .بعضا ً میتوان به استفاده از استادان دارای تخصص در رشتههای غير علوم تربيتی ،متناسب با نيازهای

تربيت حرفهای عام با ماهيت نظری آن نيز انديشيد .مثالً بحث اخالق حرفهای ترجيحا ً با تخصيص معلمی را میتوان
نام برد که گنجاندن آن در برنامه آموزشی معلمان بسيار سودمند ارزيابی میشود (قراملکی )1389 ،و در تحوالت
برنامهدرسی تربيت معلم کرهجنوبی نيز اين مقوله مورد تاکيد قرار گرفته است (مهرمحمدی .)1391 ،نمونه ديگر از
مباحث سودمند برای معلمان آينده که میتوان ضرورت آن را مدلل ساخت مبحث عصبشناسی تربيتی است که در
صورت گنجانده شدن در برنامه اين بخش نيازمند رجوع به استادان خارج از دانشکدههای علوم تربيتی با ساخت و
بافت فعلی است (نوری .)1389 ،طول اين دوره را بايد حداقل  2و حداکثر  4نيمسال در نظر گرفت .باالخره اينکه
از آن جهت اين اليه ،اليه تربيت حرفهای عام نامگذاری شده است که آموزشها معطوف به درس يا حوزه يادگيری
خاصی نيست .اين نيز بازتابدهنده شرايط کنونی دانشکدهها و گروههای علوم تربيتی در کشور ماست که از وجود
برنامههای درسی و استادان متخصص آموزش در رشتههای مختلف چندان بهرهای نبردهايم و از اين جهت نسبت به
کشورهای پيشرو عقب ماندگی محسوسی را تجربه میکنيم .بديهی است به هر ميزان اين نقيصه برطرف شود،
آموزش های اين مرحله از برنامه تربيت معلم پيش از خدمت ضمن حفظ صفت نظری ،صفت عام خود را واخواهند
نهاد.
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ضلع سوم :تربيت (تجربه) حرفه ای خاص يا معطوف به رشته تحصيلی (حوزه آموزشی) در چارچوب آنچه شولمن
دانش تربيتی محتوا ( )PCKو متعاقبا دانش تربيتی محتوای آميخته با فناوری ( )TPCKنامگذاری کرد (شولمن،
 .)1987نکته اساسی درباره اين مرحله آن است که آموزش با محوريت مسائل متاثر از تجربه ميدانی (مدرسهای)
دانشجو معلم سامان می يابد .در نتيجه اين مولفه از برنامه پيشنهادی به شکل ترکيبی يا پيوسته با مولفه مانوس تمرين
معلمی /کارورزی که در برنامههای سنتی تربيت معلم نيز تعبيه شده است به اجرا گذاشته میشود .طول دوره تمرين
معلمی آميخته با آموزشهای نظری معطوف به رشته ،که بدون ترديد مهمترين بعد برنامه پيشنهادی است و بيشترين
برد را در شکلگيری قابليتهای حرفهای معلمان دارا میباشد ،بين  1سال تا  2سال پيشنهاد میشود که متناسب با
افزايش امکانات مورد نياز به سمت  2سال ميل خواهد نمود .در بعد ميدانی فعاليتها طی اين دوره ،دانشجو معلم
ممکن است طبق برنامهريزی بعمل آمده به فعاليتهای متنوعی چون عهدهدار شدن مسئوليت تدريس ،ايفای نقش
دستياری برای معلمان کارآزموده ،مشاهده کالسهای معلمان کار آزموده و مبتدی و  ...بپردازد.
توضيح بيشتر درباره اين مولفه آنکه اجرا در چارچوب الگوی «رفت و برگشتی»  ،رفت و برگشت دانشجو معلم
ميان مدرسه و آکادمی تربيت حرفهای معلمان ،اتفاق میافتد .ايده رفت و برگشتی با انديشه تامل بر عمل[( ]19نه تامل
حين عمل) دونالد شون ( )1983و خصوصا انديشه عملی (پرکتيکال) يا عمل فکورانه[ ]21مورد تاکيد ژوزف شوآب
( )1969سازگار است و با آنچه نگارنده از آن با عنوان طرح برنامهدرسی دارای ويژگی «وارونگی» ياد کرده نيز
همسوست (مهرمحمدی .)1388 ،وارونگی در معنای نخستين آن معرف تقدم تجربه کلينيکی يا ميدانی بر تجربه
نظری است که وارونه ساختن تقدم و تاًخر متعارف در برنامههای درسی تربيت حرفهای است .ليکن با توسعه
مفهومی به وارونه کردن «نگاه سلسله مراتبی» نسبت به تجربه کلينيکی و عملی میتوان رسيد که در آن ديگر دانش
نظری فضلی نسبت به دانش عملی ندارد .بلکه حتی ارزش دانش سازمان يافته نظری مديون ذهن آميخته با مساله و
مستعد بهره برداری از آن است (همان) .البته همانگونه که بحث شده است وارونگی به منزله يک رويکرد طراحی
برنامه درسی يا در اين مقام رويکرد اجرای مولفه سوم برنامه درسی تربيت معلم ،میتواند الگوهای عملياتی مختلف
داشته باشد (مهرمحمدی و محمودی .)1392 ،مثال برگزاری سمينار در آکادمی در پايان هر هفته و به دنبال صرف
چند روز آغازين هفته در مدرسه يا برگزاری اين سمينار در فواصل زمانی طوالنیتر .تجربه دانشگاه آکسفورد
انگلستان با آنچه مراد از اين مولفه است هماهنگی داشته و يکی از الگوهای عملياتی آن به حساب میآيد .اين دانشگاه
دورهای يک ساله برای کسانی که به حرفه معلمی میانديشند برگزار میکند که  81درصد زمان در اين سال در
مدرسه سپری میشود .دانشجو معلمان روزهای پايان هفته را در دانشکده تربيت معلم میگذرانند (رجوع شود به:
طالئی ،سخنرانی ارائه شده در همايش برنامهدرسی تربيت معلم.)1389 ،
آيزنر نيز که از انديشمندان نامی عرصه تعليم و تربيت در عصر حاضر است و به عنوان دانشجوی شوآب خود را
وامدار او میداند ( ،)1984در مقام ديگری به نقد ديدگاه پرکتيکال شوآب پرداخته[ ]21که در آن از محوريت قائل
شدن برای «مدرسه» در «تربيت معلم آينده» سخن به ميان آمده است و«قلب تربيت معلم» را مدرسه و نه دانشگاه
دانسته است ( ،2112ص  .)384لذا در چارچوب پيشنهادی آيزنر به الگوی پيشنهادی در اين مقاله نگريستن دور از
واقع نيست .اهميت اين نکته در آن است که آشکار میسازد بُعد انقالبی اتفاقی که در قالب اين الگوی برنامه و
چگونگی اجر ای آن بايد بيفتد متوجه نقشی است که آموزش و پرورش بايد ايفا نمايد .نقش دانشگاه گرچه مهم قلمداد

شده است اما با کارکرد سنتی دانشگاه که به طرز غالب کارکرد دانشی و آکادميک است همسو است و مقدمهای الزم
بيش نيست.
يک سازوکار اجرائی موثر برای اين دوره که کمتر مورد توجه قرار گرفته است «کارنمای تفکر يا عمل
فکورانه[ »]22است .براساس برآورد کريگ و راس ( ،)2118اين مکانيزم هم متاثر از انديشههای شوآب است.
«کارنمای الکترونيکی تفکر يا عمل فکورانه[ »]23هم در سطح جهان به عنوان يک ساز و کار اجرائی مفيد در اين
دوره به کار گرفته شده است .کوئی يون لين ( )2118به ارزيابی تجربيات حاصل از بکارگيری اين نوع کارنما
پرداخته است .از اين کارنماها در ارشيابی از عملکرد دانشجو معلمان نيز میتوان بهره جست.
يک ظرفيت مناسب ديگر در خدمت اجرای هر چه بهتر اين مولفه ظرفيتی است که باز هم فناوریهای جديد به
ارمغان آورده و با کارنمای الکترونيکی تفکر قرابت دارد .نگارنده در سفر مطالعاتی خود به هندوستان (بهمن سال
 )1389و در نشست با مسئوالن «موسسه مرکزی فناوری آموزشی[ »]24وابسته به «شورای ملّی تحقيقات تربيتی و
آموزش[ »]25اين کشور ،به اين نکته پیبرد که در برنامههای تربيت معلم ضمن خدمت و بالفاصله پس از برگزاری
هر دوره آموزشی ،مدرس دروه مکلف به راه اندازی يک شبکه اجتماعی اختصاصی با استفاده از سايتهايی مانند
رخنما (فيس بوک) است تا زمينه تداوم تعامالت ميان شرکتکنندگان در اين دوره کوتاه مدت فراهم شود و در واقع
دوره کوتاه مدت به دوره ای بلند مدت تبديل شود .از اين ظرفيت در اين مولفه تربيت معلم پيش از خدمت نيز بايد به
نيکوئی بهره برداری کرد و در طول اين دوره ارتباط ميان دانشجو معلمان يک دوره خاص ،مدرسان آکادمیهای
تربيت حرفه ای و معلمان راهنما در مدارس را غنا و توسعه بخشيد .گواهينامه صالحيت حرفهای معلمان در پايان اين
مرحله و با استفاده از ابزار آزمون يا ابزارهای متکی به دادههای کيفی برگزار میگردد[.]26
پيش از خاتمه بخشيدن به توضيحات مربوط به اين مولفه مجددا تاکيد مینمايد که انتظار از «آکادمیهای تربيت
حرفهای معلم» آموزش و پرورش که محمل اجرای اين مولفه تعيين کننده برنامه تربيت معلم میباشند بسيار جدی
است و با وضع فعلی مراکز تربيت معلم از حيث ساختار و منابع مادی و انسانی بسيار تفاوت خواهد داشت .انجام
تکاليف تخصصی در چارچوب اين الگو توسط آموزش و پرورش را نبايد نوعی همراهی با وضع موجود و محافظه
کارانه تلقی کرد .آموزش و پرورش برای انجام اين تکليف نياز به تدارک اقدامات وسيع و بیسابقه از نظر منابع
انسانی و ساير عوامل پشتيبانی کننده دارد که در حال حاضر تنها قالب و پوسته آنها وجود دارد .مهمترين زيرساخت
البته «تربيت مدرس تربيت معلم» است که از ميان افراد دارای صالحيتهای ويژه مانند سابقه تدريس ممتد با
مشارکت دانشگاهها تربيت خواهند شد.
سرمايهگذاری روی تأسيس آکادمیهای تربيت حرفهای معلم با توسعه کيفی و در مرحله بعد ک ّمی مراکز تربيت معلم
موجود برای ايفای چنين نقش خطيری در فرايند تربيت معلم بايد جزء اولويتهای اصلی آموزش و پرورش باشد.
البته آموزش و پرورش میتواند در اين جهت هوشمندانه از کليه ظرفيتهای بخش خصوصی نيز استفاده کند و تمام
استعدادهای پراکنده موجود در سطح جامعه را به اين مسير هدايت کرده از آنها نهايت بهره برداری را بنمايد .استفاده
از ظرفيت معلمان بازنشسته و تشويق آنان به تاسيس آکادمیهای تربيت حرفهای معلم خصوصی يکی از اقدامات قابل
تصور است.
ضلع چهارم  :برنامه ريزی ويژه برای مديريت بهينه سال نخست ورود معلم به مدرسه و کالس درس[ ]27است که از
تکاليف جدی و اساسی آموزش و پرورش است .اين حلقه پايانی حامل اين معنای مهم است که تربيت حرفهای بايد در
ورای آنچه در مرحله پيشين اتفاق می افتد و پس از آنکه دانشجو معلم موفق به دريافت گواهينامه صالحيت معلمی
میشود نيز به شکل سازمان يافته استمرار داشته باشد .لذا اين مولفه از آموزشهای پيش از خدمت به شکل طبيعی به
آموزشهای ضمن خدمت که آنهم در آموزش و پرورش سامان میيابد وصل میشود .غفلت از اين مولفه که به دليل
ماهيت ضمن خدمتی قائل شدن برای آن از دستور کار تربيت معلم پيش از خدمت خارج میماند خسارتهای زيادی
را در شکل فرسايش شغلی و خروج زودهنگام از حرفه معلمی به بار میآورد .با خروج زود هنگام معلم از چرخه
تعليم و تربيت[ ،]28گوئی تمام سرمايه گذاریها به باد داده شده و فنا میشود .برای عينیتر ساختن مساله میتوان به
تجربيات برخی کشورها در اين زمينه اشاره کرد .مثال در امريکا ترک حرفه معلمی يک معضل قابل توجه تلقی
میشود .نرخ ترک زود هنگام حرفه معلمی از  6درصد در سال تحصيلی  1988-1989به  8درصد در سال
تحصيلی  2114-2115افزايش يافته است ( .)Palmer,2007برای مقابله با اين معضل مطالعات و به دنبال آن
سياستهای ويژهای تدارک ديده شده است که مهمترين آن همان برنامههای از نوع «اينداکشن» است که طی آن
معلمان تازه وارد از پشتيبانیهای ويژه حرفهای برخوردار میشوند (NASBE, 2012؛ مهرمحمدی1371 ،؛
 .)Lieberman and Miller, 2000در مصر نيز نهادهای مستقلی ،با عنوان آکادمی حرفهای معلمان ،برای
پشتيبانی حرفهای از معلمان و ارتقاء سطح صالحيتهای حرفهای آنان شکل گرفته است که بخشی از توجهات آنها

معطوف به حمايت از معلمان تازهکاری است که پس از اتمام دوره تربيت معلم پا به عرصه مدرسه
میگذارند(مکاتبات شخصی نگارنده با مايکل کانلی و يکی از مجريان طرح در کشور مصر ،خانم دکتر مالک
زالوک 21 ،اکتبر  .)2111در ژاپن نيز براساس اطالعات موجود ميزان فرسايش افزايش چشمگيری داشته (ساتو و
آسانوما ، 2111،ص  )128و مثال ميزان درخواست مرخصی طوالنی مدت استعالجی که علت آن نابسامانیهای
روانی گزارش شده است به نسبت ده سال پيش به بيش از دو برابر افزايش يافته و در سال  2119بالغ بر 5511
مورد برآورد شده است (آسانوما ،مکاتبات شخصی) .بر همين اساس در ژاپن نيز برنامه ويژه حمايت از معلمان تازه
کار (سال نخست ورود به حرفه)[ ]29تدارک ديده شده است که برنامهای  61روزه است (همان ،ص  .)115به طور
کلی دوره سوم اصالحات برنامهدرسی تربيت معلم (آسانوما )2111 ،از جمله با طراحی و اجرای همين برنامه
يکساله برای معلمان به تازگی استخدام شده شناسانده می شود .از سوی ديگر آسانوما (مکاتبات شخصی با نگارنده) با
توجه به سنتی که در نظام آموزشی ژاپن با عنوان درس پژوهی[ ]31جاری و ساری است (آرانی ،کی سوکه و لّسه
گارد ،)2111 ،اين سنت را پايدارترين و موثرترين تدبير برای پشتيبانی از معلمان میداند و آن را به مراتب
کارآمدتر از هر تدبير بوروکراتيک ديگر برای جلوگيری از چنين ضايعاتی ارزيابی میکند .در ژاپن ،بدين ترتيب و
در مجموع در مورد ژاپن يا بايد تز برتری درس پژوهی مورد تاکيد آسانوما را با ترديد پذيرفت ،چون به هر حال
موجب رفع دغدغه نشده و برنامه  61روزه تدارک ديده شده است ،يا اينکه بايد درباره ميزان فراگيری آن و تبديل
شدن آن به يک سنت پايدار يا فرهنگ در نظام آموزشی ،تز آرانی ،ترديد روا داشت.
به هر روی شاهد هستيم در يک چرخش نگرشی و تصميم راهبردی ،حداقل سال نخست ورود به حرفه معلمی بيش و
کم به عنوان جزئی از برنامه تربيت معلم پيش از خدمت پذيرفته شده که برنامهريزی و برنامههای خاص خود را
طلب می کند تا اين مشکل به شکل اساسی قابل رفع باشد .توجيه نظری ديگر برای اين مولفه از برنامه تربيت معلم
پيشنهادی ،اعطاء فرصت برای تامل حين عمل (شون )1983 ،به معلمان تازه کار و تامل بر تامالت حين عمل[]31
او از طريق مشاورههايی است که توسط معلم راهنما به او داده میشود ،در شرايطی است که خروج از کسوت
«دانشجو معلمی» و ورود به عرصه خطير و واقعی معلمی اتفاق افتاده است .اينجاست که برای نخستين بار مسئوليت
اصلی تدريس بر عهده دانش آموخته تربيت معلم گذاشته شده و او بايد ظرفيتها و قابليتهای کسب شده در سه مرحله
پيشين را در حين عمل تدريس ،و آنهم تدريسی که ديگر فارغ البالی ذاتی مرحله کارورزی را ندارد و روح تنشزدای
کارورزی (به اصطالح تمرين معلمی) بر آن حاکم نيست ،بکار بندد .با استفاده از بيان آيزنر که در مولفه سوم نيز
مورد اشاره قرار گرفت میتوان گفت در اين دوره يک ساله ،که بدين ترتيب به بخش رسمی و پايانی برنامه تربيت
معلم بدل میشود ،قابليتهای حرفه ای در بعد هنری و يا از نوع هنری آن مورد توجه و تاکيد قرار میگيرد و خالئی
اساسی که او در برنامههای جاری تربيت معلم شناسايی کرده است بر طرف میشود (آيزنر .)2112 ،تمايز
قابليتهای حرفهای در بعد هنری[ ]32با قابليتهای حرفهای در بعد عملی[ ]33از نظر آيزنر ،در آنی و بالبداهه بودن
کنشهای معلم در لحظه لحظه کالس درس است که با حس تناسب با موقعيت و موضوع[ ]34به هنگام ارائه يک
مثال ،ادای توضيحات تکميلی ،استفاده از ترفندی برای برانگيختن دانش آموزان و  ...سروکار دارد (همان ،ص
 .)383پيش نياز تحقق اين قابليت و سنجش يا ارزيابی آن توسط معلمان خبره راهنما ،قرارگرفتن در موضع تمام و
کمال معلمی يا عهده دار شدن مسئوليت مستقيم تدريس و لذا تدارک دورهای است که در ادامه دوره دانشجو معلمی
قرار میگيرد.
جمع بندی
شکل زير بازنمائی تصويری ساده از الگويی است که مورد بحث قرار گرفت .چهار دايره متحدالمرکز هر يک
معرف يکی از مولفه ها يا اضالع برنامه درسی تربيت معلم پيشنهادی است که اجرای آن مستلزم تقسيم کار مبتنی بر
ماموريت ها و وظايف ذاتی دستگاه آموزش و پرورش و آموزش عالی کشور است .اين تصوير البته از حيث اينکه
نوعی انباشتگی مکانيکی مرحله بعد بر مرحله قبل را به ذهن بيننده متبادر میکند وافی به مقصود نيست .چرا که اين
رابطه بسيار پيچيده تر از يک رابطه خطی و منظم است و به صور ناشناخته و ضمنی و البته نيازمند پژوهش،
تجربيات هر يک از مراحل تجربيات مرحله بعد را متاثر ساخته يا خود تحت تاثير آن قرار میگيرد.
کالم آخر اين نوشتار ارائه يک پيشنهاد است .نگارنده به کليه کسانی که دلمشغولی تربيت معلم دارند ،اعم از
دانشگاهيان و اصحاب آموزش و پرورش ،به يک ضرورت تاريخی توجه میدهد که عبارتست از اقدام به امر مغفول
توليد «سند ملّی برنامهدرسی تربيت معلم[ .»]35در فرايند توليد چنين سندی درسطح ملّی ،اجماع جوامع ذيمدخل و
ذيصالح علمی و اجرائی درباره شئون مختلف برنامهدرسی تربيت معلم ،طراحی ،تدوين ،اجرا و ارزشيابی ،به وقوع
خواهد پيوست و بدين ترتيب مبنای تفاهمی برای اقدامات اجرايی بدست خواهد آمد .همچنين در چنين فرايندی میتوان
پيشنهادهايی از آن دست که در اين مقاله مطرح شد مورد نقد و ارزيابی قرار گرفته و کاستیهای احتمالی آن برطرف
گردد .اين پيشنهاد يعنی توليد سند ملّی برنامه درسی تربيت معلم ،خوشبختانه دارای يک سابقه عينی و عملی است.

نظام آموزش و پرورش هندوستان که برای ساماندهی به امر خطير تربيت معلم يک شورای م ّلی تشکيل داده است
([ ،)NCTE]36در سال  2119مبادرت به چنين کاری کرده است که میتواند به عنوان يک تجربه مفيد مورد استفاده
قرار گيرد .گرچه احتماالً و همراه با اظهار تأسف میتوان گفت به احتمال قوی با تصويب اساسنامه دانشگاه فرهنگيان
باب گفتگو در اين زمينه بسته شده و فرصت عمل به چنين پيشنهادی از دست رفته است.

منابع
[ . ]1اين قضاوت از ديد برخی تا پيش از تصويب اساسنامه دانشگاه فرهنگيان صحيح بوده است و با تصويب اين
قانون در واقع چالشها بر طرف شده و تربيت معلم جريان روشن و مشخصی پيدا کرده است .از ديد برخی ديگر از
کارشناسان ،که نگارنده نيز خود را در عداد آنها میداند ،تصويب اين اساسنامه حکايت از وارد شدن مراجع قدرت به
صحنه و فيصله دادن به بحث با اتکاء به اهرمهای قانونی است .حال آنکه اين مصوبه خود به مظهر و نماد اِشکالی
بدل شده است که همان يکجانبه نگری و تماميت خواهی از جانب آموزش و پرورش است و موضوع اصلی اين مقاله
نيز تبيين اشکاالت اين رويکرد به امر ملّی تربيت معلم میباشد.
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معلمان ،کارشناسان و مديران با همکاری دانشگاه فرهنگيان» به ميان میآورد که يا بايد آن را حمل بر تناقض گوئی
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دهد) يا اينکه عبارت را مغشوش و نارسا دانست (سند راهبردی تحول ،شورايعالی انقالب فرهنگی.)1391 ،
[ .]3اين دانشگاه عالوه بر تربيت معلمان مورد نياز آموزش و پرورش من البدو الی الختم ،عهده دار مسئوليت ضمن
خدمت معلمان فعلی و ارائه آموزشهای حرفهای و تربيتی به دانش آموختگان رشتههای مختلف علمی که قرار است
جذب آموزش و پرورش بشوند نيز میباشد.
[)Pedagogical Content Knowledge (PCK .]4
[Practicum/ internship .]5
[Induction .]6
[Normative inquiry .]7
[ . ]8استاد علی شريعتمداری از پيشکسوتان حوزه تعليم و تربيت کشور را میتوان نماينده شناخته شده اين طرز تفکر
قلمداد کرد (گفتگوهای شخصی با نگارنده).
[ . ]9نگارنده به همين دليل از تغيير نام دانشگاه تربيت معلم ،که حامل پيام ضمنی يا صريحی که همسو با مدعای
انحصار طلبانه است ،به نامی ديگر که اخيرا اتفاق افتاده است حمايت میکند.

 . 1بر نوعی انحصار و تماميت خواهی آموزش و پرورش و آموزش عالی صحه گذاشتن .اين که هر دو می توانند
مستقل از ديگری عمل کنند ،البته با رجحان و اولويتی که برای آموزش و پرورش قائل است .اطالق نام تلفيقی بر
اين سياست هم گرچه از جهتی قابل توجيه و فهم است اما از جهتی هم سوال بر انگيز و گمراه کننده است.

[ .]12تاسيس دانشگاه جامع فرهنگيان میتواند با الگوی پيشنهادی در اين نوشتار در تضاد نباشد .چراکه با تجديد نظر
در ماموريتهای محوله میتوان تصور کرد آموزش و پرورش از نهادی با اين عنوان نيز برخوردار باشد .در اين
صورت چنين تشکيالتی ماموريت ستادی در قبال واحدهای متعددی که به انجام تکاليف تربيت معلمی خاص در
آموزش و پرورش مشغولند خواهد داشت .مشابه ماموريتی که دانشگاه جامع علمی کاربردی در حال حاضر در قبال
واحدهای دانشگاهی خود دارد.
[ .]13تذکر اين نکته الزم است که در اين ماده هرکجا از دانشگاه نام برده می شود ،مقصود دانشگاه ويژه فرهنگيان
است.
[)Problem based learning (PBL .]14
[Injection based .]15
[Theme based .]16
[ . ]17قبل از ورود به اين مرحله که معرف تصميم فرد برای ورود به حرفه معلمی است ،میتوان با تدارک يک
برنامه آشنايی با شغل معلمی به آنان کمک کرد تا تصميم دقيقتر و هوشمندانهتری اتخاذ کنند .در برخی از برنامههای
تربيت معلم در فرانسه متقاضيان مکلف میشوند طی يک برنامه يک هفته ای در مدرسه حضور پيدا کنند و به
مشاهده از نزديک جريانات درون و پيرامون مدرسه بپردازند تا حس حضور و زيست در مدرسه را به شکلی تجربه
نمايند .اين بخش قاعدتا بايد با همکاری موثر آموزش و پرورش به اجرا گذاشته شود (سخنرانی کليدی دکتر زهرا
بازرگان در همايش برنامه درسی تربيت معلم 11 ،اسفند  ،1389دانشگاه شهيد رجايی)
[ .]18مراکز تربيت معلم موجود در آموزش و پرورش گرچه میتوانند هستههای اوليه موسساتی را تشکيل دهند که با
بازسازی و تقويت آنها وظايف آموزش و پرورش در امر تربيت معلمان آينده ساماندهی و پيگيری شود اما نام و
ماموريت اين مراکز ضرورتا بايد تغيير داده شود .چرا که عنوان فعلی به کژتابیها و سوء تفاهماتی در زمينه تربيت
معلم دامن میزند .مهمتر از همه ،اين کژتابی که تربيت معلم امری منحصرا آموزش و پرورشی است .پيشنهاد
میشود در عوض از عنوانی شبيه «آکادمی حرفهای معلمان» (Professional Academy of
 )Teachers/PATاستفاده شود .اين عنوان از آنچه در سالهای اخير با راهنمايی مايکل کانلی در آموزش و
پرورش مصر رخ داده است اقتباس شده است .گرچه با بررسیهای انجام شده معلوم شد اين آکادمیها در مصر
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کنونی تربيت معلم نيز در چارچوب تکاليف آموزش و پرورشی تربيت معلم است که در اين مقاله مورد بحث قرار
گرفته است.
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