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 چکیده 

کمک    انیمرب  یبرا  یاصل  ی ها  یستگیدانش و مهارت است. توجه به شا  یمستلزم مقدار قابل توجه  یسطحمعلم بودن در هر  

 ک یکنند آماده هستند تا مدرسه را به    یکه در آموزش کار م  یافراد  ریحاصل شود که همه معلمان و سا  نانیکند تا اطم  یم

آموزان تعامالت با دانش  نینحوه آموزش معلمان و اهمچنین    کنند.  لیتبد  نها آ  یدانش آموزان و خانواده ها  یتجربه مثبت برا 

  نیها و قوان  وهیمعلم، راهبردها، ش  ی ها  یستگیآموزش، شا  ی محرک اصل، تاجایی که  ساخت مدارس مؤثر است  ی سنگ بنادر  

باشد،  یعمل   یرا بهبود م  یتجربه کار  تیفیبهبود آموزش که عملکرد دانش آموزان و ک  یبرا  یی معلمان را در راه ها   که  می 

معلمان کمک کنند که معلمان    یبرا  ی و به سادگ  ی به سازمانده  توانندیم  هایستگیشا  نیکند. چهار گروه از ا  ییبخشد، راهنما

 ینیتکو  یابیارز  ،یالس درس، ارائه آموزشک   تیریکنند: مد  دایتسلط پ   ،دارند  ازیبه حداکثر رساندن عملکرد خود ن  یبه آنچه برا

  ی م   رندگانیگ  میکند که تصم  یرا فراهم م   یهسته اساس  نی چهار مقوله همچن  نیادر نتیجه  .  ی استصشخ  یهایستگیو شا

 کنند. جادیمعلم و مدرسه را بر اساس آن ا یابیمعلم، استخدام معلم، توسعه معلم و ارز یساز اده توانند آم
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 مقدمه  -1

است.   یاز ارکان مهم توسعه جوامع بشر   یکیتوسعه و هم هدف توسعه است و نهاد آموزش و پرورش    ینندگ یانسان عامل آفر

کند و نسل    تیفردا را ترب  یانتظار از آموزش و پرورش آن بود که انسانها  ربازیاست و از د  نده یفتح آ  دیآموزش و پرورش کل

 .  (1،2017فلوتن)  سازد ه فردا آمادامعه  در ج یزندگ یامروز را برا

برنامه  استیضرورت دارد س  نیبنابرا پرورش و معلمان مقتض  ،یآموزش  زانیر گذاران و  را   یزندگ  اتیمسئوالن آموزش و  فرد 

آمادگ  بتوانند  تا  ب  ،یبشناسند  و  برا  نشیدانش  و جوانان  را در کودکان  مهارت الزم  بنحو مطلوب   تیفعال  یو  فردا  در جامعه 

  ،یآموزش  لیمعلم، وسا  ها،رندهیادگی  ،یکارآمد، اجزاء و عناصر مختلف اعم از برنامه و مواد درس  ینظام آموزش  در پرورش دهند.

تجه و  با    زات،یفضا  اعتبارات  و  دست  ریتأث  گریکد یبودجه  تا  دارند  ها  یابیمتقابل  هدف  امکانپذ  یبه  را  انتظار    سازند   ریمورد 

 .  (2،2009اسکوت )

  ن ی«معلم» مهمتر  انیم  نی الزم برخوردار باشند. در ا  یو کارآمد  تیفیاز ک  زین  ییاز اجزا به تنها  کیالزم است هر    ن یعالوه بر ا

انجام    یالزم را برا  یتهایاست صالح  یو ضرور  د ینمایم  فایا   یریادگی  ی ها  تیفعال  یمناسب برا  طیشرا  ی نقش را در فراهم ساز

آموزش  ینقش  نیچن نظام  باشد  یدر  هم  طر  از  .دارا  ب  مهینفی  قرن  تغ  ستمیدوم  مناسبات    عیوس  یراتییشاهد    ، یاسیسدر 

نوآورانه و متنوع را در تمام   یابداع روش ها  رات،ییتغ  نیبوده است. ا  ی و بوم  یدر سطوح جهان  یو فرهنگ   یاجتماع   ،یاقتصاد

واقف گشته و   شتریخود ب  یو اجتماع   ینسبت به گذشته، به حقوق فرد  یکرده است. شهروند فعل  جادیا  یآموزش  یبخش ها

  ی آموزش و تحول در برنامه ها  یفیو ک  یکم  یضرورت ارتقا  شیافزا  ن ی. ا(1392باقری،)  است  افتهی   شیسطح مطالباتش افزا

تأم  یدرس منظور  ا  نیبه  را  شهروندان  .به هم  ی م  جابیانتظارات  ر  استگذارانیس  ل،یدل  نیکند  برنامه  نقش    ،یآموزش  زانیو 

 ( 2010 ،3آوالوسة ) کنند  یم  فایافراد ا ی و اجتماع  یحقوق فرد نیو تضم نیارتقاء و به سبب آن تأم نیادر  یکننده ا نییتع

ا شایستگی  به    یتوجه  یب   د یرا با تهد   یدرس  یبرنامه ها  تیفیک  ، یدرس  یزیمتمرکز برنامه ر  یکردهایمعلمان در رو  یحرفه 

اکنون تالش ها  یمواجه م  یجد ا  یکند.  ت  یقابل مالحظه  ا  تربیت معلمان و توسعه  نییبدر جهت  معلمان صورت    یحرفه 

  ی انجام م  عیسر  اریبس  گری کدیکشورها با    یو علم   یتبادل فکر  یامروز  یایدر دن  توجه داشت که  د یهم با  یاز طرف  گرفته است.

 یها  نهیمز  هیدر کل  گرانیاز تجارب د  یروش منطق  کیبا    د یاند که با  دهیعق  نیمختلف بر ا  یو صاحب نظران رشته ها  ردیگ

 .  (1394میر کمالی و همکاران، ) ستین یمستثن عده قا  نیمعلمان هم از ا یمعلم و توسعه حرفه ا تیبهره گرفت و ترب یاجتماع 

  عامل   ترین  مهم  بلکه  هستند  آموزشی  های  سیستم  بهبود  منظور  به  تغییر  نیازمند  متغیرهای  از  یکی   تنها  نه  بنابراین معلمان،  

  و   اصلی  عناصر  از  یکی  عنوان  به  آموزشی،   اصالحات  در  معلمان  دوگانه   وضعیت  این .  شوند  می  محسوب  نیز  تغییر  کننده  ایجاد

 (2010 آوالوسة،) است نموده تبدیل  برانگیز چالش و رشد حال در ای حوزه تغییرات به مجری

 کیفیت   ارتقای  بر  خود  نکال  راهبردهای  و  ها  ارزش  بیانیه  قالب  در(  1390)  پرورش  و  آموزش  تحول  راهبردی  سند   که  حالی  در

  ای  حرفه  و   علمی  تربیتی،  های  شایستگی  مستمر  توسعه  منظور  به (  فرهنگیان  ویژه  دانشگاه)  معلم   تربیت  مراکز  آموزشی

  در   فرایند  این  چگونگی   مورد  در  اما   است،   نموده  تأکید   پرورش  و   آموزش  در  ای  حرفه  تربیت  نظام   ارتقای  و   طراحی  و   فرهنگیان

. کرد  اداره  دیروز  ذهنیت  و  دانش  با  توان  نمی  را  امروز  آموزشی  نظام  نتیجه،  در  است  شده  صحبت  ترمک  معلم  تربیت  مراکز

. کنند  رهبری  و  مدیریت  را  «ها  ناشناخته»  باید  آنان.  است  گرفته  معلمان  و  مدیران  از  را  فرصتی  چنین  سازمانی،  متحول  محیط
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  باید  می  خویش  توفیق  و  حیات  حفظ  برای  امروزی  های  مانساز  که  است  معتقد   جدید،  مدیریت  دانشمندان  از  یکی  سایمون،

 :  دهند پرورش خود در را اساسی مهارت سه

 . آینده نامعین شرایط فهم  در مهارت -

 جدید  شرایط با  متناسب و نو  های  ایده ایجاد مهارت  - 

 .  جدید های برنامه تر سریع چه هر اجرای در مهارت  - 

  و   کند  می  مطرح  را  ای  تازه  های  ضرورت  و  الزامات  مشاوران،  و  معلمان  مدیران،  ویژه  به  پرورش،  و  آموزش  برای  شرایطی،  چنین

  ترین   بنیادی  تقویت  و  تجهیز  به   نسبت  باید   بنابراین،   کند؛  می   ترسیم  آموزشی  نظام   اندرکاران  دست   روی  فرا  را  نوینی  رسالت

  بیان   به.  گیرد  صورت  اساسی  اقدامی   انگیزشی،  دهایراهبر  و  پژوهشی   آموزشی،  امکانات  و  تسهیالت  تربیتی،  نظام  اجرایی  عنصر

  مکان  باید  متقابال  باشد،  آموزان  دانش   های  قابلیت  و  قوا  تشخیص  و   پیشرفت  برای  هایی   مکان  مدارس،  باشد  بنا   اگر»...    آیزنر،

ابا وجود مطالب مطرح شد  (.1392  باقری،)  «باشد  نیز  معلمان  های  قابلیت  و  قوا  تشخیص  و  پیشرفت  برای  هایی  سؤال   نیه 

 تبیین شایستگی های پایه حرفه معلمی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش کدامند؟  که  د یآ یم  شیپ 

 

 بیان مسئله   1-1

  ی است و با کوشش خردمندانه اوست که اهداف متعال یهر کشور  یو روح نظام آموزش تیو ترب م یتعل یمعلم کارگزار اصلامروزه 

 تربیت است که    لیدل  نیمعلم به ا  گاهیبر نقش و جا   دی(. تاک1393و همکاران،    یعبداله)  دشو  یکشور محقق م  ینظام آموزش

آنان را فراهم خواهد    تیموفق  شین و افزاموجبات بهبود عملکرد دانش آموزا  تیاو در نها  نشیدانش، مهارت و ب  نهیمعلم در زم

ممتاز و    ی تیز، او را در موقعچهره معلم و دانش آمو  تعامل مستمر و چهره بهبطوریکه  (.  1394و همکاران،    ی پورشافع)  ساخت

  نمی پس  (.1394  ،میرکمالی)  ستیسازمان از آن برخوردار ن  نیدر ا  یگرید  یعنصر انسان  چیه   هدهد ک  یمنحصر به فرد قرار م

  ها   فعالیت  سایر  موازی  و  ردیف  در  فعالیتی  را   آن  و  شمرد  ارزش  کم  جوامع،  آینده  برای  را  تیو ترب  میتعل  تناسب  و  اهمیت  توان

و    میتعل  عرصه  عرصه،  آن  باشد،   آینده  به  توجه  نیازمند  بشری  حیات   های  عرصه  از  عرصه  یک  تنها  اگر»  میتچل  تعبیر  به.  دانست

  ن ی، به عنوان مهم تر  تربیت معلمان  نی(. بنابر ا1394  ،میرکمالی)  .«می باشد    متولی اصلی آن  است که آموزش و پروش  تیترب

 . فراوان است تیاهم یدارا ت،یو ترب میعلظام تدر ن یانسان یروین

 از آمریکا  تا  چین از. است  ساخته جهانی  و  ناپذیر اجتناب امری را آموزشی اصالحات امروز، دنیای در  تحوالت از طرفی هم روند  

  در   تحول  آهنگ  و  تغییر  شوق   جا،   همه  ژاپن،  تا   جنوبی  آفریقای  از  و  اقیانوسیه  تا  و  فارس  خلیج  ی  حوزه  کشورهای  تا  انگلیس

  و   آموزش  فرایند   سازی   غنی  و   معلم   سازی  توانمند  به   نیز،  آموزشی  اصالحات   های  برنامه  توجه  بیشترین.  شود  می   دیده   آموزش

  دانش   یادگیری  برای  ای  پروازانه   بلند   اهداف  جهان  سراسر  در  و   متحده   ایاالت   در  آموزشی  اصالحات  جنبش  است  یادگیری

  های   شیوه  در  که  تغییراتی  حال،  این  با .  کنند   می   کمک   اهداف  این   به  دستیابی   در  بسیاری  ملعوا.  است  نموده  تعیین  آموزان

 تغییرات  این  ستون  معلمان  و  دارد  تکیه  معلمان  بر  نهایت،  در  است؛  شده  خواسته  اصالحات  انداز  چشم  سند  توسط  درس  کالس

تعداد  د یبا  ناستگذارای، سیآموزش  ستمیس  رییتغ  یبرا  نیبنابرا  (.4،2014ریچارتر)  اند از چ  یبه  بپردازند.    ی زهایاز موضوعات 

  د یها با  رساختیو ز  ی، برنامه درسس یتدر  یها  وهیها، ش  ستمیآن س   لهیاست که بوس  یندیمهم، موضوعات مربوط به فرا  اریبس

 شوند. یضرور راتییمتحمل تغ
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 اهمیت و ضرورت تحقیق:  1-2

  تعلیم   نظام   از  تر   کارساز  و  تر   مناسب  بستری  اخالقی،   و   علمی  اقتصادی،  ،فرهنگی   اجتماعی،  های  چالش  با  مؤثر  رویارویی   امروزه

  بلکه   رود   نمی   سخن  چندان  تربیت  «اهمیت»  از  دیگر   امروز،  متحول  عصر   در   فراوان،  دالیل   به   بنا .  یافت  توان  نمی   تربیت   و

  نمی   اجتماعی  نامساعد  های  زمینه  یرتغی  در  تربیت  اگرچه.  است  موردنظر  بیشتر  تربیت،  «معجزه»  فراتر،  دربیانی  و  آن  «فوریت»

  های شگفتی  آفریننده  تواند  می  انسان،  آفرینش  معجزه  مانند  تربیت  معجزه  که  کرد  باور  باید   اما   شود،  تلقی  حل  راه  یگانه  تواند

  و   امروز  دنیای  بخشی  بهبود  اندیشه  در  که  کسانی  تمام  برای  تربیت،  اعجاز  قدرت  و  فوریت  اهمیت،  رو،  این  از.  باشد  باورنکردنی

 رابطه  به  توان  می  شود،  تحلیل  درستی  به  جوامع  تحول  چنانچه.  دارد  جهانی   های  گستر  هستند،  خویش  بهتر  آینده  تدارک

  یک  بدون  تواند  نمی  ای  جامعه  هیچ  که  گذاشت  صحه  راستین  اعتقاد  و  باور  این  بر  و  برد  پی  جامعه   و  تربیت  و  تعلیم  دیالکتیک

 . (1395موسوی نژاد، )  یابد دست متعالی اهداف  به  پویا  و مترقی مدون، منظم،  تربیت  و تعلیم

 چنین  مبنای  بر.  باشد  مصداق   و  معنی  واجد  تواند  می  باشیم،  داشته  آینده  به  نسبت  ما  که  نگرشی  و  بینش  هر  با  رهیافت،  این

  احمدی، )  .«شود  آینده   ثروت  اصلی  رمز   و   کلید   تواند   می   که  است  تربیت  و   تعلیم : »گوید  می  هندی  چارلز  که   است  مفروضی

  نظام  تضعیف  و  تحلیل از بهتر راهی  هیچ  جامعه یک  بردن بین  از برای: »که  کند  می   بیان اسمیت گلد   سلبی، بعدی از و ( 1387

  تعلیم   خطیر  فرایند  اهمیت  بر  نظر  تواند  می   شواهدی،  چنین(  1378  اسمیت  گلد  از  نقل  به  ،"تامن)  .«نیست  کشور  آن  آموزشی

 تمرکز   و  توجه  عطف  مستلزم  آموزشی،   نظام  کارایی  و   کفایت  که  شود  داده  پاسخ  پرسش   این  به  باید   ننواک  لیکن.  باشد  تربیت  و

  و   آموزش  نهاد   تأثیرگذار  نقش  پذیرش  با   دیگر،   بیانی   به.  است  آموزشی  نظام  مؤلفه  یا  عنصر  کدام  روی  بیشتر،  مادی  و  فکری

 .گیرد می قرار اولویت و اهمیت نخست درجه در آن مؤلفه  کدام پرورش،

  کلیت  به  و   نشود  غفلت   ای  مؤلفه  یا   عنصر  هیچ  از  که  ای  گونه  به  است،  موضوع  به  مند   نظام   نگرش  مستلزم  پرسش،  بدین  پاسخ  

 جمله  از  عناصر  برخی  نقش  توان  می  نگری،  جانبه  همه  از  غفلت  بدون  اما  شود؛  توجه  تعاملی   رابطه  یک   در  آن  عناصر  و   نظام

  تربیت   و   تعلیم   اصلی   عامل  و  کارگزار  جهت  آن  از  معلم.  داد  بیشتری   وزن  آن  به  و  کرد  تهبرجس  و  شاخص  را  «معلم»  عنصر  نقش

.  رسد  می  ظهور  منصه  به  و  شود  می   محقق  وی  توسط  نهایت  در  آموزشی،  نظام  متعالی  نیز  و  اجرایی  اهداف  که  آید  می  شمار  به

  آموزشی نظام  هر  مطلوب های  کیفیت  و خصوصیات ال کم و  تمام  بازنمای به  باید  دارد، که برتری نقش  واسطه به  معلم درنتیجه،

  موقعیت   در  را  معلم  تربیتی،  نظام   اصلی  قطب  دو  عنوان  به  آموزان  دانش  و  معلم   چهره  به  چهره  و  مستمر  تعامل.  شود  تبدیل

 ضعف  ،سبب  همین  به.  نیستند  برخوردار  آن  از  آموزشی  نظام  عنصر  دیگر  از  یک  هیچ  که  دهد  می  قرار  فردی  به  منحصر  و  ممتاز

 بیان  یادآور  نکته  این.  شود  پرورشی  و  آموزشی  اهداف  به  دستیابی  در  شکست  و  زنجیره  این  گسست  موجب  تواند  می  وی  فتور  و

  تبدیل   از  باید   نتیجه،  در  نیست،  آن  حلقه  ترین  ضعیف  قوت  از  بیش   چیزی  زنجیر،  یک  قوت:  گوید  می  که  است  آمیزی  حکمت

آقازاده،  )  کرد  جلوگیری  جدی   طور  به  تربیتی،  نظام  حلقه  ترین  ضعیف  به  معلم  یعنی  آن  ترین   مهم  و  اجرایی  عناصر  شدن

1382.) 

و   رشد  موثر در  عوامل  از مهمترین  و معلم  است  اهمیت  با  بسیار  انسانی  نیروی  نقش  پرورش،  و  آموزش  آنجا که  از  بنابراین 

نش معلم را به تصادف محول کرد و افرادی را  توسعه کیفی و محتوایی آموزش و پرورش به شمار می رود، لذا نباید مسئله گزی

حرفه باشند. بدون تردید اگر در این زمینه دست به انتخاب    مراکز تربیت معلم راه داد که فاقد شرایط کافی برای احراز این  به

هت عالقه و  اصلح نزنیم و گروهی به عنوان معلمان آینده مملکت انتخاب شوند که هم از حیث استعداد و توانایی و هم از ج
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گی کمتری داشته باشند، دیگر نمی توان امید داشت که از همان مرحله ی آغازین از  رغبت برای تربیت و کسب تخصص آماد

 (. 1394کمالی،  )  نظر دسترسی به کیفیت مطلوب در آموزش و پرورش با دشواری هایی روبرو نشویم

 

 : تحقیق  اهداف   3-1

بهبود م  نوین  سیتدر  یهاوهیشبررسی   -1 نوینبا  معلمان  و شایستگی های    هاهارتو  با فناوری   ای مجموعه  یبرا  رویارویی 

 آموزان،دانش یهاده ی درباره ا ای بازخورد آموزنده با متنوع از دانش آموزان

  شرفتیو پ   یریادگیدر توسعه و روند  نوین    یها  دهیانظام تربیت معلم در خصوص  معلمان اثر بخش  بررسی شیوه آموزشی   -2

 ان دانش آموز

   معلم نظام تربیت  ی حرفه ا شرفتیپ   یازهاینبررسی  -3

 در آموزش معلمان   نینو  یبا اصول عمل یفعل یاستانداردهابررسی و شناسایی  -4

 

 اهداف كاربردی   1-4

 آموزش و پرورش  -1

 موسسات و دانشگاه ها  -2

 آموزشگاه ها و مهدها و پیش دبستانی ها  -3

 مراکز علوم و فناوری -4

 

 و پرورش  سند تحول بنیادین آموزش  1-5

نیز در سال   ایران  پرورش  برا  نیتر  یاساس  5فاوابه    ورودبا    1383آموزش و  پیش  توسعه در نظام    یشرط  را در  تربیت معلم 

 قیتلفبصورت عملی با    1392ایران کار و فعالیت خود را در سال  .  تغییر داد  هدف  این  به  دستیابی  در  بسیاری را  عوامل  گرفت و

آغاز کرد    فاوامحور  یبرنامه درس  کرد یمعلم فکور با رو  تیتربدر دانشگاه فرهنگیان تهران بعنوان    مساله محور و فاوا  یریادگی

ایران با   آموزش و پرورش، و  شد  یمنجر به اصالحات اساس  ی آموزش  ستمیس  یها  نهیدر همه زم  ICTابتکار عمل  مسلما این  

معلمانفراخوان   خدمت  ضمن  تغ  آموزش  آموزشی  در    رییخواستار  تربعمنظام  ها  ت،یلمان،  مح  یدرس  یبرنامه    ی ها طیو 

به    ی فعل  ستمیخواستار دور شدن از س  یشنهادیتحوالت پ   نیهمه ا  ( 16: ص1394منفردی راز،  )  .گردید دانش آموزان    یریادگی

ه  ارائ  .و بطور گسترده اشاعه نشده است  هنوز کامالً درک نشده استدر ایران بخاطرنوین بودنش    است که  دیمدل جد  کیسمت  

الگو گرفت؛  این بریجز  راهکاری که  از  توان  را می  ایران  تربیت معلم  به نظام  درک   (1991)  6بریجز  به عقیده  الگوی آموزشی 

در طی معرفی  نظام تربیت معلم  ادعا می کند که سیستم    بریجز.  تغییرات و موضوعاتی که باید مورد توجه قرار گیرد مفید است

معرفی می شود که از به مدارس  ، اقدامات یا سیاستهایی  "پایان"در مرحله اول ،  .  می کندتغییرات از سه مرحله مختلف عبور  

،  دوره آموزشی جدید ببینند  وضعیت جدید  ا ورود بهو ب کنار بگذارند  د که وضعیت قدیمی را  می خواه  مدارسافراد شاغل در  

آن به  مدارس  در  برای    "پایان"که  آغازی  و  سابق  مدیریت  برای  گویندید  جد  مدیریتی  منطقه  "وارد  نیز    معلمانو  .  می 

باید مطیع بخشنامه جدیدی شوند  می شوند  "طرفبی اعمال نشود،  که در آن قوانین    و معلمان  و  قدیمی ممکن است دیگر 

 
 (Information and communications technology) اطالعات و ارتباطات ی فناور - 5

6-  Bridges 
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، چون ممکن این دوره در پذیرش دنبه همراه دار  در یادگیری آموزشهای نوین را  هر مرحله عدم اطمینان و هیجان رامعلمان  

می  هستند که از ایده های جدید انرژی می گیرند و به سرعت تغییرات توصیه شده را اتخاذ    زیرا معلمانی   تأثیرگذار باشد.  آنها

علم.  کنند ادب   یمنابع  قرار گرفته و   "یمیقدالگوهای  "در مقابل    "د یجدالگوهای  "  اب  همربوط  مطروحه  با مباحث  یآموزش  یو 

 وستهیپ   "شروعی نو"یک  که به    شناخته شده   مستعد   از افراد  ی اتیجمع مهم و ح  ک یاست که    نیاازکار  هدف    بررسی می شود.

( 1)  مد نظر گرفت در شکل  مقالهالگویی که می توان برای ایرانِ در حال توسعه در این    آماده باشند.  دیجد   دگاهیداتخاذ    یو برا

 زیر نشان داده شده است: 

 
 م تربیت معلم ایران ظان  ستمیس  کیدر    راتییتغ  ی معرف الگوی.  (1)  شکل

 معلم و مدارس  تیت و ارتباطات در ترباطالعا  یادغام فناور  یبه دنبال معرف  استیو طرفداران س  استگذارانیکه س  ییاز آنجا 

ا  ایران درک  تغ  نیهستند،  ضرور  رییمراحل  انتقال  برخ  یو  مثال،  عنوان  به  مد  یاست.  معلمان    رانیاز  و و  کارآموزان  و 

اند. در  دهخود بو  ی یا قبولیاصالحات در دوره تصد  یبرا  یار یبس  یهایشاهد فراخوانتدریس در این دوره  دانشجویان در حال  

  ی برا  ینوظهور را ابزار  یها یفناور  گرید  یکنند. برخ  ی اطالعات و ارتباطات برخورد م  یفناور  راتِییبا تغ  اطی، آنها با احتجهینت

از   یکند و برخ  یم  رییتعادل قدرت تغ  دیجد  ستمیدر هر س  رایدانند. ز  یم  و قدرت  تیوضع  یفعل  عیتوز  رییو تغ  ستمیس  رییتغ

احساس    ردافراد در مو   ک یدر    گاهیو جا  مسئولیت  یهاگاهیو معلمان در جا  رانیکنند. ممکن است مد  یم  نگرانینقش خود 

  ی لیآنها ممکن است تما نیبرادهند. بنا ی قدرت خود را از دست م  د یجد ستمیمعتقد باشند که آنها در س ی فعل یآموزش ستمیس

اطالعات و    یفناور  شرفتیممکن است پ   گری د  ینداشته باشند. برخ  باطاتاطالعات و ارت  یفناور  دیجد  یها  یبه اتخاذ استراتژ

به همراه آورد. در   یشتری و اقتدار ب یشغل شرفتیفرصت، پ  ن یکه ا دوارند یکنند و ام ی تلق ازیمورد ن اریبس یای ارتباطات را نوآور

با ورود    جهینت  ،ICT  تربیت معلم آموزش  ستمیبه س نو  جادی ا  یفرد  نیب  ی، ممکن است تنش های نظام  برنامه  و    سانیشود. 

از هرگونه    یقسمت عاد  کی داشته باشند و آنها را به عنوان    یتنش ها آمادگ   نیبه ا  یدگیرس  یبرا  دیبرنامه بااین  سرپرستان  

 در  است؛  شده  خواسته  اصالحات  انداز  چشم  سند  توسط  درس  کالس  های  شیوه  در  هک  تغییراتی  .رندیدر نظر بگ  یستمیس  رییتغ

از این طریق بخوبی می توانند شایستگی    (7،2014ریچارتر )  اند   تغییرات  این  ستون  معلمان  و   دارد  تکیه  معلمان   بر  نهایت،  و 

 . های حرفه ای خود را نشان دهند 
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 توسعه حرفه ای معلمان   1-6

،  معلم  پایه  آموزش  به  مداوم  و  منظم  پیشرفت  برای  معلمان  کاندیداهای  که  است  این  بر  اعتقاد  رالیاد استمانن  برخی کشورها  در

  بهبود  در   توانندمی،  دهند   ادامه  خود  ای  حرفه  پیشرفت  به  معلمان  اگر.  دارند  نیاز  ای  حرفه  آموزش  ادامه  و   تدریس  تمرین  تجربه

  مدارس   رهبری  و  تدریس  مؤسسه.  باشند   مؤثر  آموزان  دانش  یادگیری  تلفخم  نیازهای   به  پاسخگویی  و  آموزان  دانش   هایمهارت

  دانشگاهیان   و  مدرسه  مدیران،  معلمان  با   همکاری  این.  شودمی  تأمین  تدریس  حرفه  کیفیت  بهبود  برای  دولت  توسط  8استرالیا

 استرالیا   در  معلمان  ای  حرفه  پیشرفت  به  مربوط  هایسازی  پیاده  و   هاسیاست  نظر  از(.  2008،  معلمان  اجمالی  بررسی)  دارد

  و  پایدار  آموزش  برای  معلمان.  کند می  پشتیبانی  معلمان  آموزش   از  کیفیت  با  معلم   برنامه.  دارد  وجود  مختلفی  رویکردهای

 به.  دارد  وجود  کار  روند  تشویق  برای  ای  حرفه  های  برنامه  اجرای  کشورها  از  بعضی  در.  شوندمی  تشویق  معلمان  سایر  با  همکاری

 برای  نمونه  های  نمونه  شامل  که  است  کرده  تهیه  را  سندی  کوئینزلند  ای  حرفه  توسعه  کنسرسیوم،  کوئینزلند  در،  مثال  عنوان

   (.9،2017لر) است معلمان ای حرفه هایپیشرفت

  پرورش   و  آموزش  وزارت  یا   آموزش  ملی   انستیتوی.  دارد  وجود  متنوعی   های آموزش  سنگاپور  در  معلمان  ای  حرفه  پیشرفت  برای

  های کالس  تا  خدمت  ضمن  آموزش  شامل  هابرنامه  این.  کندمی  فراهم  معلمان  برای  را  سمینارها  و  هاانجمن،  هاهمایش،  ها رهود

. کنند  شرکت  ای  حرفه  پیشرفت  ساعت  100  در  ساالنه  توانندمی  معلمان.  است  آموزشی  موضوعات  از  بسیاری  مورد  در  آنالین

  ها آن  و  دانند می  مدرسه  در  مشکل  های  زمینه  شناختن  برای  را  خود  وظیفه  که  نددار  وجود  مدرسه  کارکنان  دهندگان  توسعه

  بر   مبتنی  یادگیری  مانند   جدیدی  های   شیوه  ا،  دهند می  ترتیب  را  گروه   ریاضی  عملکرد  نظیر  مدرسه  در  مستقر  هایآموزش 

 دارد  را  معلمان  ای  حرفه  توسعه  صندوق   مدرسه  هر.  کنندمی  معرفی  ارتباطات را  و   اطالعات  فناوری  از  جدید   استفاده  یا   پروژه

 (. 2018، 10آراس )

 

 ی حرفه معلم  هیبرپادرسی   برنامه اهداف  -1-6-1

 اقتصادی رفاه و تحصیل در برابری عدالت اجتماعی، قبال در که شایستگی خود را نشان دهندکه، گونه ای به باید معلمین

 آموزشی مؤسسه)  دهند قرار توجه موردرا   ملی زندگی یتکیف توسعه ی اقتصادی، رشد به  توجه جای به و بدانند مسئول

 (. 2008استرالیا، 

 :بر است مبتنی برپایه حرفه معلمی درسی برنامه ویژگی ✓

و   استقالل فرهنگی، میان  فهم فعال، مشارکت بهرهور، اجتماعی  روابط طراحی، و نوآوری محور، کاردانش ها  قابلیت  −

 سوادی(  چند و ارارزشمد و  اخالق مدار خودفهمی، پایداری،

 برنامه درسی از فراگیر و گسترده دیدگاه  −

 محوری  ارزش های به ویژه توجّه −

 آموزان  دانش تمام فراگیری و شمولیت  −

 دانش آموز و جامعه نیازهای با تناسب و انعطاف پذیری −

 توسعه ای  رویکرد  -وسعت و تعادل جامعیت، −

 مشارکت و همکاری  −

 
8 AITSL 
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  ملی درسی ی برنامه اهداف ✓

 . باشند آن اجرای به قادر و بگذارند ارزش بفهمند، بدانند، باید دانش آموزان که آنچه از نظامدار ایمجموعه  −

 . انتظار مورد نتایج به آموزان  دانش تمام نیل از اطمینان −

 برنامه درسی انتظار مورد یادگیری پیامدهای تدوین و تهیه −

 (.1389پور، قاسم) برونداد بر تمرکز به درونداد بر تمرکز از رویکرد تغییر −

 

  جذب، انتخاب و استخدام معلمانمقایسه    -2-6-1

های مورد مطالعه بر اصول و منطقی خاص استوار بوده است. این های تربیت معلم در هر یک از دورهصالحات در قلمرو نظاما

 اصول عبارتند از:

 اصل توجه به روند تربیت معلم به صورت یک نظام باز و آزاد   -

ایران تربیت آموزگاران ابتدایی و دبیران دوره راهنمایی در مراکز تربیت معلم تحت پوشش وزارت آموزش    ی اسالمیدر جمهور

می انجام  پرورش  دانشکدهو  عالی،  آموزش  مراکز  طریق  از  تحصیلی  متوسطه  دوره  دبیران  تربیت  و  و  شود  تربیتی  علوم  های 

توانند پاسخگوی  مراکز از جنبه کمی نمی  گونهاین التحصیالن  غجایی که فار. ولی از آنگیردمیهای تربیت معلم صورت  دانشگاه

های رو به رشد دستگاه تعلیم و تربیت از جهت تأمین معلم متخصص باشند، الزم است به منظور حل مشکل کمبود معلم  تقاضا

بهره و  ماهر  و  آموخته  نیرو دانش  از  دانشگاهگیری  آزاد،  متخصص  آمهای  مراکز  و  وزاها  با  هماهنگی  طریق  از  عالی  رت  وزش 

های الزم، آنان را و دو ساله اقدام نمایند و در سطحی گسترده و با ارایه آموزش   ساله  یکهای  آموزش و پرورش به تأسیس دوره

مهارت زمینه  در  مباحثی  و  مطالب  در با  تخصص  داشتن  ضمن  معلمی  کسوت  به  ورود  داوطلبان  سازند.  آشنا  معلمی  های 

ها، به فراگیری برخی از دروس اختصاصی و دروس تربیتی بپردازند، تا  گذراندن این دورهتوانند با  های گوناگون علمی میرشته 

 های الزم برخوردار شوند.برای تصدی حرفه معلمی از شایستگی

 اصل گزینش اصلح معلمان  −

رای جوانان به ویژه  ی برخوردار نیستند، حرفه معلمی بادر ایران، از آنجایی که معلمان از موقعیت اجتماعی و اقتصادی شایسته 

 ای ندارد و در مقایسه با سایر مشاغل از اولویت برخوردار نیست. جوانان مستعد و هوشمند جاذبه

های این نظام است  های ورودیها و قابلیتهای تربیت معلم تابع تواناییبه خوبی روشن است که اصالح و غنا بخشیدن به برنامه

 گذاریارج لت شغلی، موقعیت اجتماعی و تسهیالت رفاهی معلمان و تکریم شخصیت معلم و  حل آن بهبود بخشیدن به منزو راه

ها نیاز و  ای که دستگاه آموزش و پرورش به آن هها وجود داوطلبان صاحب صالحیت بیش از عدبه شغل معلمی است. زیرا تن 

 سازد. ب اصلح را فراهم میها را دارد، امکان انتخاامکان جذب آن

 سازی معلمان در مراكز دانشگاهی و مؤسسات آموزش عالیربیت و آمادهاصل ت   -

ها چهار  مدت تحصیل در دانشسرا )  های مقدماتی، داشتن مدرک سوم راهنماییسرا  نظام تربیت معلم ایران شرط ورود به دانش

در رشته    متوسطیپلم کامل  ک دالتحصیالن مدراست و به فارغ  مدت تحصیل در دانشسرا دو سال()  سال( یا مدرک دوم نظری

می اعطا  ابتدایی  سیاست آموزش  پرتو  در  البته  دانشسراهای  شود.  تدریج  به  روستایی  و  ابتدایی  مدارس  سطح  ارتقای  های 

قدماتی  های مسرا  مقدماتی منحل شدند، با وجود این آخرین تصمیمات وزارت آموزش و پرورش مبنی بر احیای موقت دانش 

های مقدماتی مجدداً  است به دلیل کمبود معلم در مقطع ابتدایی در بعضی از مناطق محروم، دانشسرا بینی شده  است و پیش

های کارورزی و تدریس عملی  های موفق در این زمینه، تأکید بیشتر بر دورهگیری از تجارب کشور احیا شوند. از طرفی با بهره
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معلم تربیت  مراکز  باید    در  که  است  ضروریاتی  از  محیط ایران  اینکه  ضمن  گیرد،  قرار  جدی  توجه  باید  مورد  آموزشی  های 

 ای معلمان باشد. های حرفهتجربیاتی را فراهم آورند که پاسخگوی نیاز امکان وهای متنوع پذیر باشند و فرصتانعطاف

 اصل جذب، نگهداری و استخدام معلمان   -

کشور   معلم  تربیت  ویژگی  نرااینظام  چنین  برخورداراز  فارغ  هایی  که  معنا  بدین  و  نیست.  معلم  تربیت  مراکز  التحصیالن 

بدون    علومهای  دانشکده متعهدان خدمت  قانون  به  توجه  با  آزمون   سر  پشتتربیتی  دریافت  گذاشتن  و  تعیین صالحیت  های 

تضمین شغلی از  شوند. اعطای چنین  حرفه معلمی میبه آن صورت که در کشور استرالیا متداول است( وارد  )  گواهینامه معلمی

فارغ معلمان  به  ورود  میبدو  موجب  تواناییالتحصیالن  کسب  برای  کافی  انگیزه  از  داوطلبان  تا  قابلیتشود  و  حرفهها  ای های 

ه از تدابیری کوشید  بیشتر برخوردار نباشند و کوششی در جهت ارتقای سطح علمی خود به عمل نیاورند. بنابراین باید با استفاد

مند نیستند نتوانند  های الزم بهرهی بیشتری در داوطلبان به وجود آورد، یعنی داوطلبانی که از حداقل ویژگیگیزهتا تحرک و ان

به سادگی به این کسوت در آیند. حداقل شرایطی فراهم شود تا دانشجو معلمان ساعی، با انگیزه و ممتاز از وضعیت استخدامی 

 توجه بیشتری معطوف گردد.  تر  باسوادمی باالتر و معلمان های علبهتر برخوردار گردند، و به رتبه

 های شغلی معلمانهای ضمن خدمت به منظور ارتقای صالحیتاصل برخورداری از آموزش   -

  300تا    15  کوتاه های  شود. دورهو بلندمدت ارایه می  کوتاه های ضمن خدمت در ایران در قالب دو دوره  ر حال حاضر آموزشد

 گیرد. ا در برمیساعت آموزشی ر

شوند.  های تشکیل میهای آموزشی و به صورت متمرکز، استانی و منطقها به صورت بازآموزی، کارآموزی و گردهماییاین دوره

کنکور سراسری( که مجری آن   اساس  بر)  شجو نمود،اقدام به پذیرش دان  1370های بلندمدت برای نخستین بار از سال  دوره

های ضمن خدمت از کارایی و دهد که آموزش های به عمل آمده نشان میضمن خدمت است. اما بررسی  هایاداره کل آموزش 

 های معلمان شاغل تأثیری مطلوب ندارند. اثربخشی الزم برخوردار نیستند و بر کیفیت و توانایی

کسب امتیاز به منظور ارتقای شغلی  داشت در کنار عالیق شخصی داشتن انگیزه برای کسب معلومات بیشتر، انگیزه  باید اذعان  

از عمده این دورهیکی  در  و  ترین دالیل شرکت  اساتید، کمبود کتاب و جزوه  زیاد دروس، عدم صالحیت علمی  هاست. حجم 

 که در نتیجه، بر عملکرد معلمان تأثیری مثبت نداشته است.  ها استتجهیزات و وسایل آزمایشگاهی نقاط ضعف این دوره

 رفاهی و شأن و اعتبار معلم اصل تسهیالت     -

با وجود قدم ایران  بهبود موقعیت مالی معلمان در سالدر  راه  اما هنوز معلمان ما  هایی که در  برداشته شده است،  اخیر  های 

لت، موقعیت اجتماعی و طبقاتی، رفاه و حقوق و مزایای حاصل از درگیر مسایل و مشکالت معیشتی خود هستند. شأن و منز

نیاز  حرفه معلمی تثبیت موقعیت  پاسخگوی  به معنای  اگر  امنیت شغلی  از جامعه نیست. به طور یکه  این قشر  انتظارات  ها و 

انگیز است  چنان رقت  شغلی و نگرانی از دست دادن آن باشد، اصالً در شغل معلمی مطرح نیست. زیرا موقعیت مالی این شغل

ای ویژه به شغل معلمی دارند. اما اگر امنیت شغلی به معنای  عالقهکه کسی در آرزوی کسب این مقام نیست، مگر کسانی که  

آینده شغلی، تأمین معاش و دورنمای آن باشد، باید اذعان داشت که متأسفانه شرایط ناامیدکننده است و به همین دلیل اکثر  

 (.1389قاسمپور، ) اخراج شدن ندارند معلمان ترسی از
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 آموزش و پرورش   تیف یمعلم اثربخش در ك کی  ی حرفه ا  یو مهارت ها  یی توانا  1-7

بیان کرد که   توان  به جرات می  یافته  معلمان آن    تیترب  ی کشور به چگونگ  ک ی  ینظام آموزش  تی فیکدر کشور های توسعه 

بستگ تر  یکیدارد.    یکشور  عمده  برا  یاقدامات  نیاز  آموزش  یکه  نظام  م   کی  یبهبود  تقو  رد،یپذ  یکشور صورت  و   تیاصالح 

 یآموزش  یوژدر تکنول  انیشا   شرفتیپ   ل یکه به دل  ییمعلمان را به عهده دارند. در کشورها  تی ترب  ی  فهیاست که وظ  یمؤسسات

م بر  اند  نارسا  یادیز  زانیتوانسته  و  موضوع    ی آموزش  یها  ییاز مشکالت  کنند  تربغلبه  و  جا  تی معلم  از    یا  ژهیو  گاهیمعلم 

برنامه ها ا  یو وجود مؤسسات  یطقمتون، من  یبرخوردار است. بدون داشتن  اجرا بگذارند، موضوع   نیکه  به مورد  را  برنامه ها 

نخواهد شد و تالش ها  ی جدامر    ستهیمعلمان شا  تیترب راه به جا  یگرفته  برد   ییانجام شده و منابع مصرف شده    نخواهند 

و    میتعل  انیمتول  دیرد توجه و تأکمو  ستهیاستفاده از معلمان کارآمد و شا  یمتعدد  لی(. از گذشته تاکنون به دال1390،  گاسکی)

 :برشمرد نیرا چن لیدال نیتوان ا یبوده است که م رانیا تیترب

  در شهرها و روستاها رانیا تیجمع شیافزا .1

  یلیمختلف تحص ی آمار دانش آموزان در دوره ها شیافزا .2

  یشدن آموزش عموم یو اجبار ی همگان .3

  یختلف خدمات، صنعت و کشاورزم  یحرف و مشاغل در بخش ها یتوسعه  .4

  یدانشگاه   شیمتوسطه و مراکز پ  ،یلیتحص یی دبستان، راهنما ،یدبستان  شیمدارس پ  یتوسعه  .5

  یلیتحص یو رشته ها  یدرس  یتراکم و تنوع واحدها .6

 ی ریادگی  – یادده ی ندیاز آن در فرآ یریبر بهره گ د یاطالعات و تأک یفن آور یتوسعه  .7

 آموزش و پرورش  یدر حوزه  یتی و ترب یعلم تقایگسترش تحق .8

پرداختن به مهم    یبه مثابه    یضرور  راتیینوع تغ  نیمعلم و هم چن  تیاصالح ترب  یچگونگ  ی درباره    دنیشیاند  ریهر تقد  به

 ( 1392 ،باقری) متفکران جامعه دامن زده شود انیدر م دی است که با تیو ترب میرکن نظام تعل نیتر

  اسالمی   و  ایرانی  فرهنگ  در  دیرباز  از  تربیت  و  تعلیم  موضوع  و  متعلم   آداب  که  این  به  توجه  با  ایران،  درعلم  م  تیترببا این همه  

 شناخت.  است  ملی   و   دینی  های   آموزه  از  متأثر  ما   معلمان  تربیت  و  آموزش  بنابراین،.  است  اهمیت  حائز  داشته،  خاصی  جایگاه 

  پیش   های  چالش   و  فرایندها  با   آگاهانه  ی  مواجهه  و  سازی  بستر  برای  آگاهی   شدن  فراهم  سبب  امر،   این  حال  و  گذشته  وضعیت

  و   ارزیابی  مشاهده،  را،  دو  آن  تفاوتهای  و  بگذاریم  هم  کنار  در  را  معلم  تربیت  نظام  حال  زمان  و  گذشته  اگر،  شاید.  شد  خواهد  رو

  بررسی همه ،  با این  اما (.  1386  آقازاده،)  یم کن  پیدا  رابطه  این  در  خود  سؤاالت  برای  را  کننده   قانع  پاسخی  بتوانیم  کنیم،   مقایسه

ایران، اغلب تالش ها، طرح ها و برنامه های نوآورانه یا به نتیجة  در نظام آموزشیمعلم  تیمی دهند که، تربها و مطالعات نشان  

میتوان پیدا کرد که    را  دلخواه نرسیده یا ابتر و ناقص اجرا شده و یا با شکست مواجه شده است. کمتر طرح یا برنامة نوآورانه ای

 بدانند. آمیز  اکثریت کارشناسان آن را موفقیت

 یعنی مرجع سیاستگذاری باالترین 1390 سال در را عمومی و رسمی تربیت  نظام تحولی اسناد مجموعه همچنین کشورمان

 تصمیم گیری های ایراهنم و مالک حکم نقشه راه، عنوان به اسناد این و است کرده تصویب فرهنگی انقالب عالی شورای

در  بنیادین تحول نظری مبانی سند اولین .دارند عهده بر را کشور  پرورش مطلوب و آموزش نظام استقرار و هدایت برای اساسی

 و عمومی و رسمی تربیت تربیت، فلسفه فلسفه سند سه بر مشتمل که ایران اسالمی جمهوری عمومی  و  رسمی تربیت نظام
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 عمومی و رسمی تربیت فعلی نظام اساسی تحول  و اصالح برای نقد، استواری نظری  چارچوب  منزله  ه ب میتواند که است  رهنامه

   (.1392 باقری،) قرار گیرد استفاده مورد کشور

 ارزشها، بیانیه ، فصل کلیات هفت بر مشتمل که است (1390)  پرورش و آموزش بنیادین تحول سند دیگر، همچنین سند 

 و معلم تربیت  زیرنظام .می باشد راهکارها عملیاتی و هدف های کالن، هدف های کالن، راهبردهای ز،چشماندا ماموریت، بیانیه

 است ایران اسالمی جمهوری  در عمومی و  رسمی تربیت زیرنظام از شش یکی نیز اسناد این در  نظر مورد انسانی نیروی تأمین

حفظ،   سازی، آماده جذب، شام زیرنظام این .دارد برعهده را مدرسه سطح تا ستاد سطح از منابع انسانی تأمین اصلی وظیفه که

 تربیت نظام در متربیان مسئولیت تربیت که است افرادی همه برگیرندۀ در و است انسانی منابع سایر و  معلمان ارزشیابی و ارتقا

 . .(1394میر کمالی و همکاران، )  دارند عهده به را عمومی و رسمی

شوند اما به جهت عدم اشاعه واجرای درست به عرصه عمل  همواره خلق می  در کشورمان جدیدی ویو الگ طرح اما با این همه 

اینکه در برخی مواقع با کارآیی و اثربخشی بسیار پایینی در حوزه اجرا ظاهر می شوند. به عنوان مثال   نرسیده رنگ می بازند یا

پ یا  تربیت معلم    نوآوری یا طرح و اندیشه جدیدی در حوزه های یا به سطح بوجود می آیند ژوهشی  حوزه های علمی و  اما   ،  

های مختلف و    نمی رسد و یا اگر رسید نمی تواند درست پیاده شود. این امرمیتواند علت   دانشگاه و مراکز آموزشی و مدارس

آنها    شیبه میزان اثربخمیتواند به میزان کارآیی طرح ها و نوآوری ها مربوط شود، برخی    متفاوتی داشته باشد. برخی از علت ها 

ها انتخاب نمی    طرح  ها و   نوآوری  های تولید و پذیرش ،یعنی یک نوآوری یا یک طرح به درستی از بین سایر  و برخی به شیوه

باشند و برخی نوآوری ها مرتبط  پذیرش  اجرای آن ها  نیز  شود. برخی ممکن است به شیوه های  در نظام آموزشی   به شیوۀ 

 (.1391تودارو، ) عددی روبرو می باشد مشکالت مت   مربوط می گردد که با

با  یاز طرف دن  توجه داشت که  د یهم  فکر  یامروز  یایدر  علم  ی تبادل  با    ی و  م  عیسر  اریبس  گر یکدیکشورها  و    ردیگ  ی انجام 

  ی ماع اجت  یها  نهیزم  هیدر کل  گرانیاز تجارب د   یروش منطق  کیبا    د یاند که با   دهیعق  نیمختلف بر ا  یصاحب نظران رشته ها

 . (1394موسوی نژاد، ) ستین یمستثن عده قا  نی معلم هم از ا تیبهره گرفت و ترب

توان   ی م  نانیامر آموزش و پرورش است و با اطم  تیفیمختلف، بهبود ک  یاز عوامل مؤثر در توسعه کشورها  ی کی  گرید  یاز سو

دانش آموزان نقش    یلیتحص  شرفتیپ   رش و آموزش و پرو  تیفیمعلم اثربخش در ک  ک ی  یحرفه ا  یو مهارت ها  یی گفت توانا

به   یگذار  هیدارد. در واقع سرما  یاریبس  تیدر نظام آموزش و پرورش اهم  یانانس  یروین  گاهیمقام و جا  نیدارد. بنابرا  ییبسزا

ترب ترب  یانسان   یروین  تیمنظور  بس  تیبه خصوص  اهم  یضرور  اریمعلم  وجود  با  بود،  ا  تیخواهد  حرفه  معلمان  و    ی داشتن 

کردن معلمان جهت حضور در    ماده آ  یبرا  ی معلم برنامه خاص  تیمراکز ترب  رانیدر ا  ،یاهداف نظام آموزش  شبردیپ   یبرا  توانمند

معلم    نیشوند، بنابرا  چندین مدارسدر    سیمعلم ممکن است مجبور به تدر  تیدوره ترب  انیکالس ندارند، و معلمان پس از پا 

پ   یمنف  یریتوانند تأث  یخود م   نیکه اشود    یوارد کالس درس م  یگونه آمادگ  چیبدون ه داشته باشد و    یلیتحص  شرفتیبر 

حضور   یمعلم در آماده کردن معلمان برا  تیتوان به نقش ترب  یم  نجایروبه رو شوند در ا  یممکن است با مشکالت متعدد  یحت

  ی حوزه م  نیآموزان در ا  دانش   یلیتحص  شرفتینظام آموزش و پرورش و پ   شرفتیب پ خود سب  نیبرد که ا  یپ   و اداره کالس ها

راستا با استفاده از آموزش و    نیهموار سازد. در ا  تیو ترب  می امر تعل  یو اثر بخش  یبخش  فتیمعلمان جهت ک  یشود، و راه را برا

و    رییکشورها، تغ  یاز نظام آموزش  ی استفاده کرد و با آگاه  نهیزم  نیموفق در ا  یتوان از تجارب کشورها  یم  یقیپرورش تطب

در سطح جهان و    ین نقش مهم آنها در آموزش همگا  تیخود به وجود آورد. با نظر به اهم  یرا در نظام آموزش   یمثبتتحوالت  

پژوهشگر    ،مدارسهای آموزشی  حضور در کالس  یبرا  نیمعلم در آماده کردن معلم  تیترب  یباالخص کشورما و با توجه ضعف ها
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الگوی مناسب از طریق    لهیوس  ن یبپردازد تا بد  دیگر  یبا کشورها  رانیامعلم    تیترب  سهیمطالعه و مقا  ف،یبرآن شد تا به توص

 یم. معلم کشور ارائه ده تیبهبود نظام ترب یرا برا یمناسب یهاراهکارتجارب کشورهای مختلف و 

 

 تبیین شایستگی ها   1-8

ده، عمل و تکرار عمل تا سطح  ارا  ل، یدر معرفت، م  رییتغ  قی از طر  ان یمرب  یو تخصص  یاحرفه   ، یاخالق   ، یاعتقاد  ی هایستگیشا

 . شودیحاصل م یاحرفه تیصفات و هو نیتکو

و   هیپا   یهایستگیرشد شا یالزم برا یاستقرار سازوکارها  ،ی منابع انسان نیمعلم و تأم تیترب رنظامیز ف یاز وظا یکی ن،یهمچن

 همان(. ) ( ذکر شده استانیمرب  یتیو دانش و مهارت ترب یدانش تخصص) انیمرب یاحرفه  تیدر جهت هو ژهیو ی هایستگیشا

(  1390) نیادیتحول بن ینظر یراستا با سند مبان ( هم1395) معلم  تیترب ی ( برنامه درسیمعمار)  کالن یدر سند طراح ـ

شده و   فیتعر تی هو ی هاناظر به همه جنبه  یهاو مهارت هایاز صفات، توانمند یبیترک یاعنوان مجموعه به یستگیشا

 اند: آن ذکر شده یشرح برا نیا به یی هایژگیو

 متفاوت آن است؛  یهادر صورت  یریادگیعمل  فیناظر به توص ـ

 ها( را با خود دارد؛ حوزه ) یریادگیو سطوح  ها طه یح قیتلف ـ

 برخوردار است؛ یریادگی در سطوح گوناگون  یکپارچگیاز وحدت و   ـ

 است؛ ی و پو  ریپذانعطاف ـ

 .راستیپذ  یفرد یها و مشخصه  ها یژگینسبت به و ـ

متشکل از دو نوع   ،یمحوریستگیواحد و شا  دهیپد  کیعنوان ( بهیامعلم حرفه) کردنیمعلم یستگیسند، شا  نیا در

 اند از: عبارت ید ی کل یهایستگیذکر شده است. شا ی و اساس  یدیکل ی هایستگیشا

 ؛یمعطوف به دانش موضوع   یهایستگیشا ـ

 ؛یتیمعطوف به دانش ترب  یهایستگیشا ـ

 ؛ یموضوع  یتیمعطوف به عمل ترب  یهایستگیشا ـ

 . یمعطوف به دانش عموم  یهایستگیشا ـ

 (. 24ص ) اندذکر شده یستگیشا یبرا  یو چهارده بعد اساس ، یستگیشا  ازدهی  ،یدیسند چهار بعد کل ن یواقع، در ا در

 

برگرفته از مدل سنجش   شایستگی پایه حرفه معلمی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورشرویکردهای    .1-9

 گون

و    یدر ادغام فن آور  لگرانیدر جلسات خبرگان درباره آموزش معلمان / تسه  یسخنرانی خود که در  مقاله مفهومدر    11گون 

سه بعدی را توصیف کرد که در تعریف استفاده از فناوری  مدل تحقیقاتی، یک انجام داده بود 2003در بانکوک در سال  آموزش

سه محور از  در  .  تدریس گسترش دهد مختلف  تحت شرایط    اطات مفید که پتانسیل یادگیری دانش آموزان رااطالعات و ارتب

از آن این مدل را برای بررسی  مدل نشان داد پایه حرفه معلمی. که ما با بهره گیری  ول بنیادین سند تحدر    شایستگی های 

 
11-  Gunn 
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با ارائه الگو مطلوب که آنها را در این مدل  آموزشی مؤثرتر    رویکردهای  و   ICTبا استفاده از روشهای مختلف    آموزش و پرورش

 گنجاندیم ترسیم نمودیم. 

 

 

 ( 2شکل)

محور )  از تفکر دانش آموزان  که (  Xمحور  )   ICTبا  شایستگی پایه حرفه معلمی  یک مدل برای سنجش رویکردهای      شکل

Y )در موقعیت های یادگیری معتبر ( محورZ ) (2003، گوناز ) کند می پشتیبانی 

 باشند.  یریادگیکننده  لیرا توسعه دهند که در آن تسه یخالقانه ا یدارند تا پروژه ها ازین ،و مبتکرتر یمعلمان انتقاد

  ی هاشرفتیو پ   یمانند اقتصاد جهان   کند، یم  لیاطراف ما تحم  ی زندگ  یهانظم  یکه بر تمام   یمستمر   راتییبا تغ  ییارویرو  یبرا

است.    یکه امروزه ضرور  م یابی یم  یدیجد  یاو حرفه  یاجتماع   ، یفرد  یهام به کسب مهارتخود را ملز  ،یو فناور  یعلم  عیسر

 .ستین یقاعده مستثن نیاز ا زیبافت مدرسه ن

که دانش آموزان   میهست  ییها  یاستراتژ   یما به عنوان معلم ملزم به اجرا  م،یکن  یم   یما در جامعه دانش زندگ   نکهیتوجه به ا  با

در حال    ی با جهان  زیآم  تیموفق  ییارویرو  یها را برا  یستگی نش خود را به دست آورند و مهارت ها و شاکند تا دا  ی م  قیرا تشو

  ی تر و هوشمندانه تر، برا  یانتقاد   د،یجد  یآموزش  کردیرو  کی کار، معلمان به    نیانجام ا  یشدن توسعه دهند. برا  ی و جهان  رییتغ

 هستن  یریادگ یکننده   لیسهکه آنها ت چرادارند،   ازیخالقانه ن یتوسعه پروژه ها

 

 گیری نتیجه

شایستگی حرفه کشور به    کی  ینظام آموزش  تیفیکبا توجه به نتایج مطالعات در ایران به جرات می توان بیان کرد که    بنابراین

بستگ  ای آن کشور  تر  ی کیدارد.    یمعلمان  عمده  برا  ی اقدامات  نیاز  آموزش  یکه  نظام  م  کی  یبهبود    رد، یپذ   یکشور صورت 

تقواص و  که وظ  یمؤسسات  تیالح  دارند. در کشورها  تیترب  ی  فهیاست  عهده  به  را  پیشرمعلمان  دل  فتهی  به    شرفت یپ   ل یکه 

 تیغلبه کنند موضوع معلم و ترب  یآموزش  یها  یی از مشکالت و نارسا  یادیز  زانیاند بر متوانسته  یآموزش  یوژدر تکنول  انیشا
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برنامه ها را به مورد    نیکه ا  ی و وجود مؤسسات  ی تون، منطقم  ی هاداشتن برنامه  برخوردار است. بدون   یا  ژه یو  گاه یمعلم از جا

انجام شده و منابع مصرف شده راه به    ی گرفته نخواهد شد و تالش ها  یجدامر    ستهیمعلمان شا  تیاجرا بگذارند، موضوع ترب

برد  ییجا به دال1390،  گاسکی )   نخواهند  تاکنون  از گذشته  از  یمتعدد  ل ی(.  شا  استفاده  و  کارآمد  و    ستهیمعلمان  مستعد  و 

 :برشمرد نیرا چن لیدال نیتوان ا ی بوده است که م رانیا تیو ترب میتعل انیمتول  دیمورد توجه و تأک متخصص

  در شهرها و روستاها رانیا تیجمع شیافزا .1

  یلیمختلف تحص ی آمار دانش آموزان در دوره ها شیافزا .2

  یعمومشدن آموزش  یو اجبار ی همگان .3

  یمختلف خدمات، صنعت و کشاورز  یحرف و مشاغل در بخش ها یتوسعه  .4

  یدانشگاه   شیمتوسطه و مراکز پ  ،یلیتحص یی دبستان، راهنما ،یدبستان  شیمدارس پ  یتوسعه  .5

  یلیتحص یو رشته ها  یدرس  یتراکم و تنوع واحدها .6

 ی ریادگی  – یادده ی ندیدر فرآاز آن  یریبر بهره گ د یاطالعات و تأک یفن آور یتوسعه  .7

 آموزش و پرورش  یدر حوزه  یتی و ترب یعلم قاتیگسترش تحق .8

پرداختن به مهم    یبه مثابه    یضرور  راتیینوع تغ  نیمعلم و هم چن  تیاصالح ترب  یچگونگ  ی درباره    دنیشیاند  ریهر تقد  به

 ( 1392 ،باقری) ن زده شودمتفکران جامعه دام انیدر م دی است که با تیو ترب میرکن نظام تعل نیتر

  اسالمی   و  ایرانی  فرهنگ  در  دیرباز  از  تربیت  و  تعلیم  موضوع  و  متعلم   آداب  که  این  به  توجه  با  ایران،  درمعلم    تیترببا این همه  

  ه عصر جدید پر از تکنولوژی در کنار آموز   از  متأثر  ما   معلمان  تربیت  و   آموزش  بنابراین،.  است  اهمیت  حائز  داشته،  خاصی   جایگاه 

  شرایط  و  فضا  در  گرفتن  قرار  با  ما  معلم  تربیت  نظام  شود؛  می  مطرح  سؤالی  چنین  اکنون،.  سوق داده شود   ملی  و  دینی  های

 بستر  برای  آگاهی   شدن   فراهم  سبب  امر،   این   حال  و  گذشته  وضعیت  شناخت  لذا   بود؟   خواهد  چگونه  گذشته  به  نسبت  جدید، 

  در  را  معلم   تربیت  نظام   حال  زمان   و   گذشته  اگر،  شاید .  شد  خواهد   رو  پیش   های  چالش   و   فرایندها   با  آگاهانه  ی  مواجهه  و  سازی

  این  در  خود  سؤاالت  برای  را  کننده   قانع  پاسخی   بتوانیم  کنیم،  مقایسه  و   ارزیابی   مشاهده،   را،   دو  آن  تفاوتهای   و   بگذاریم  هم   کنار

ایران،   در نظام آموزشیمعلم    تیت نشان می دهند که، تربها و مطالعا   بررسیهمه ،  با این   اما(.  1386  آقازاده، )  کنیم  پیدا  رابطه

کماکان و با تالش سازمان آموزش و پرورش به توسعه و پیشرفت خود نزدیک می  اغلب تالش ها، طرح ها و برنامه های نوآورانه 

ح و برنامه نوآورانه را  ( نشان داده شود، طر1)  که در قالب یک شکل  (1991)  12بریجزاگر بتوان با الگو برداری از عقیده    شود،

می توان در سراسر کشور نشر و سوق داد. البته باید قابل ذکر شد که ایران در بخشهای دیگر به باالترین تکنولوژی و فناوری  

م فضا، علوم پزشکی، علوم نظامی و ...، اما ماحصل همه اینها بر می گردد به بخش آموزش و  های روز دست پیدا کرده مانند: علو

روز پرور علوم  با  را  زیر مجموعه های خود  و  تربیتی  نظام  نتوانسته  است که هنوز  نخبگان  این  آوردن  بوجود  ش که مرکزیت 

رش دهنده نسل فردای کشور است با کشورهای  هماهنگ کند، اگر پایبست خانه خود را که همان نظام تربیت معلم که پرو

نخبه   رعلم ثریایی که وعده شده است دست خواهیم یافت و شاهد فرا  جهان محکم و نزدیک کندو پیشی بگیرد، مطمئناً به آن

 .نیستیمهای بسیاری از کشور عزیزمان 

 
12-  Bridges 
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 و مأخذ  منابع

انتشارات سمت    ، یقیآموزش و پرورش تطب،  1386احمد،    آقازاده، .1 احمد  -تهران،  پرورش  1379)  آقازاده،  (، آموزش و 

 تهران: انتشارات سمت.  ،یقیتطب

 ینوآور  نامه   فصللوتار    ی ژنت  دگاه یبر د  دی با تاک  تیو ترب  م یو تعل  ی شدن انقالب اطالعات  ی( جهان1392)  باقری، خسرو .2

 . 58-4، ص: 1383تابستان  یشماره ها یآموزش

 . تهران: انتشارات مدرسه. یاسالم   تیدوباره به ترب  ینگاه(، 1393) خسرو ،یباقر .3

فاوامحور،    یبرنامه درس  کردیفکور با رو  معلمتیدر ترب  انیهنگنقش دانشگاه فر  (1394)  راز و همکاران؛  یمنفرد  ،یبراتعل .4

،  1394و زمستان    زیی، پا1، شماره  1معلم(، دوره    تیترب  نی نو  ی راهبردها)  ی جیترو  -ی فصلنامه علم2مقاله  ان، یدانشگاه فرهنگ

 36-15صفحه 

ب"معلم  ی سعه حرفه ابه تو  ینگاه"  حه،یمل  ده یس  ،ینیمحمد و حس  ،یفاطمه: اکبر  ، یوبی: ایهاد  ،یپورشافع .5   رجند، ی، 

 .1394 درخت، چهار

  تیترب .6

 نشر کوهسار .  ، یفرجاد ی، ترجمه: غالمعل در جهان سوم  یتوسعه اقتصاد(، 1391)  کلیما تودارو، .7

و مهارت    ینظر  شهر همدان: دانش  یی(. معلمان دوره ابتدا1392)  . میرح  ،یواجارگاه، کورش و نادر  یمحبوبه؛ فتح  ،ی عارف .8

 . 52-31 (، 30) 8 ،یآموزش یها ی. نوآوریریادگی هیاز نظر ییعلمان دوره ابتدام یحرفه ا یها

حرفه   یها  یستگیشا   یو اعتبار سنج  یی شناسا" ( 1393) ،ی غالمعل ، یانیوسلی ه؛یعط ، یتوکل ی: دادجوژنیب ، یعبداله .9

 1393، 49-25، 49 ،یآموزش یزی، سازمان پژوهش و برنامه ر"معلمان اثربخش یا

بر  ، گاسکی .10 ا  یابیارزش  یراهنما (  1390)  ت.  ترجممعلمان  یرشد حرفه  کی،  تعل  یانه  فصلنامه  ع.  ترب  مینژاد،    ت، یو 

 .133 – 150 صفحات وزارت آموزش و پرورش، ،یپژوهش و برنامه و پر، سازمان 59شماره 

ابتدا .11  ندگان درشرکت کن  ی مطالب آثار درس پژوه  دهیچک"  ن،یاداره کل آموزش و پرورش استان قزو  ییمعاونت آموزش 

 1395 ن،ی استان قزو یدرس پژوه جشنواره

 35- 57 (. 12) ،یآموزش یها ی، فصلنامه نوآوردر مدارس  یآموزش یها  ی نوآور  یبررس(. 1386) . یمرتض ،یمنطق .12

تعل1384)  محمود  ،یمحمد  مهر .13 ترب  می(  جهان  ت،یو  و  اولشدن    ی فرهنگ  مقاالت  ی جهان  یمل  شیهما  نیمجموعه 

 85-92هران: وزارت امور خارجه، صص ت ،تیو ترب  م یو تعل  شدن
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