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 1ییالسادات کدخدامحبوبه 
ای که هر سراممان برای تقق  بشیینن به اهنا  وود در اوتیار دارد، ییروی  ترین سررمایه مهم: چکیده

ییز به عنوان اثرگذارترین ساممان در هر جامعه، به منظور داشتن عملکرد  ایسرای  است  مموم  و ررور  

ترین سرررمایه   ام میجا که معلمان اصررل مطلوب و بهینه ییام  به ییروی ایسررای  کارممن و متشصررر دارد

ایسرای  در یظام ممومشر  هسرتننا دایم، مهار  و تشصرر میها ام اهمیت بسزای  برووردار است  رییه     

ریزی و اجرای اصول  من ضرورت  اجتناب چنین داییر  در مموم  و تربیت معلمان یهتته است که بریامه 

ای است که ام گزینم افراد شایسته و واجن صالحیت برای یارذیر است  مموم  معلم فرایننی چنن مرحله

های ضرمن ونمت معلمان که زممه به روم بودن دایم میهاست ادامه  حرفه معلم  مغام شرنه و تا مموم  

ای باشررن که برویناد من یابن  میچه در این میان مهم اسررت اینکه اوزآ مموم  و ررور  معلمان به گویهم 

اینییمنن و هنرمننی باشن که عالوه بر داشتن دایم رایه، توایای  حل مسأله و ایطباق معلمان داییرمنن،  

های  بوم  و متناسب با فرهنگ باشن تا های مموم  معلمان، رو ثاییاآ رو  با موقعیت را داشته باشنن و

 عالوه بر سودمننی و اثربشی  بییتر، معلمای  وابسته به فرهنگ بوم  تربیت یماین  

 یظام ممومش ، گزینم معلم، مموم  معلم، معلم داییمننها: واژه کلید

 

 مقدمه

ترین سرراممان هر جامعه دایسررتا چرا که ام سرروی  به مموم    توان مهممموم  و ررور  را م 

ای را های حرفهرردامد و دایم و مهار  زمم برای ایتای یقمییروی ایسررای  مورد ییام جامعه م  

ها به رردامدا ررور  ایسررراندهن و ام سررروی  دیبر به امر مهم ررور  م م  در اوتیار میها قرار

تواینن ام دایم و مهار  وود برای هر چه بهتر عنوان افرادی وودشرررکوفا، والق و توایمنن که م 

ها، ییروی سرراوتن جامعه وویم سررود جوینن  در وود یظام ممومشرر  ییز ماینن سررایر سرراممان  

های شود که در قلب من معلمان به عنوان مجریان سیاستیه دایسرته م  ترین سررما ایسرای ، مهم 
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 تدر تربیتواین یقم حساس و کلینی معلم به عنوان منرس و مرب  م این  ممومشر  جای گرفته 

را فراهم جامعه و تعال  رشن سام ممینهداشرته باشن و  والق برای جامعه  ییروی ایسرای  کارممن و 

ترین ضرروریا  هر یظام ممومش  داشتن معلمای  مگاه و توایمنن  ام مهم بر این اسراس، یک    مورد

ای وود را به شررایسررتب  ایجام داده و فراتر ام من متولیان ت ییر و  اسررت تا بتواینن ویایح حرفه

یابن مبر با تعلیم و تربیت دگرگوی  سرررامینه در مموم  و ررور  باشرررنن و این مهم، تقق  یم 

ان، یعن  ممومشر  که متناسب با ییامهای جامعه، یظام ممومش  و به ویهه  هنفمنن و اصرول  معلم 

 ممومان باشن   دایم

با گذشرت ممان و رشرن رومافزون علما به ویهه علوم ایسای  ام سوی  و ایجاد ت ییرا  مشتلح    

ممومان، ام سررروی دیبر، ت ییر رویه در مموم  و ررور  معلمان جنین دایم رشرررنی در یسرررل

های جتناب یارذیر است  رر مشکار است معلم  که برویناد مراکز تربیت معلم و داییباهضررورت  ا 

ها و اهنا  یظام ممومش  با دشواری مواجه وواهن شن  های رییرین باشرن در رییربرد مرمان   دهه

کننن و معلم امرومی، معلم  اسرررت که ام یظام ممومان امرومی، معلمان امرومی را طلب م دایم

ه روم و مرنری  بیرون ممرنه براشرررنا یظام  که ام وی ی  معلم والق، یومور و منعطح    تربیت  بر 

های سنت  مموم  معلم که عمنتاآ در مراکز سراوته اسرت و یه فقی ی  معلم مگاه  شراین شریوه    

های ممومان یسررلتوایسررت کم و بیم راسررشبوی ییام دایم گرفت، م تربیت معلم صررور  م 

ممومان دیرومی ام لقاظ میزان شرناوت و اطالعا ، طبقه اقتصادی،  رییرین باشرنا چرا که دایم  

ای هممومان امرومی با هم متتاو  یبودین و به بیان دیبر تتاو اجتماع  و فرهنب  به اینامه دایم

ووردا اما اسررتتاده ام همان رویه ممومشرر  برای تربیت معلمان  فردی در میها کمتر به چیررم م 

های بیم ام ریم متتاو  سرررر و کار ها و توایمننیممومان با ویهگ دایم امرومی که با تنوع  ام

( معلمان امرومی ییام دارین 7154) 5داریرن، چنرنان کرارسرررام یشواهرن بود و بنرا بر یظر چینرگ      

ممومان بر عهنه ای مشتلت  در قبال دایمهای حرفهای ایتا یماینن و مسررلولیتهای چننگایهیقم

 دارین   

                                                 
5. Ching 
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عقالییت »ای و یظام تربیت معلم را یوع  شرریوه سررنت  حاکم بر مموم  حرفه  دویالن شررون،

ن کنن  شون معتقن است اییامینه است و ام من به عنوان ی  رویکرد اثبا  گرایایه ایتقاد م « فن 

ه ای بیوع مموم  دارای دو ریم فرض اسراسر  است: یک  میکه تققیقا  مکادمی ، دایم حرفه  

معلمان را برای  -ای در مراکز تربیت معلم، داییرررجومیکه تنریس دایم حرفه مورد و دیبربار م 

سررامد  این در حال  اسررت که در دییای عمل، رویاروی  با ییامهای واقع  میها در منارس مماده م 

شررروینا به طوری که معلم های غیر قابل ریم بین  یاهر م مسرررابل بییرررتر در قالب موقعیت

توسرل شنن به ابزارهای تکنیک  و قوایین  که ام قبل ممووته است به مسای   تواین صررفاآ با م یم 

شرود حل و فصل یماین  در چنین  های درسر  با میها رو به رو م  مسرابل جنینی را که در کالس 

البناهه بودن و به کارگیری قنر  ابناع و مممایم و راهبردهای شررررایط  معلم براین با یوع  ف  

ای معلمان، یوع  له بپردامد  به همین جهت، شرررون برای تربیت حرفهویهه وود  به حل مسرررأ

های تربیت معلم به معلمان کنن که باین در دورهعمرل فکورایره یرا ترأمل در عمل را توصررریه م     

معلم "توان بررا عنوان (ا این همرران چیزی اسرررت کرره م 5335مموم  داده شرررود )احمررنی، 

ای وود دسررت و را بسررته عمل یکنن و ایجام یقم حرفهام من یاد کرد  معلم  که در  "اینییررمنن

وود را در چارچوب دایم و مهار  ام ریم ممووته شنه مقصور ینماین  معلم اینییمنن، معلم  

های مموم  معلمان رذیر، رذیرا، والق و یومور است  برای داشتن چنین معلمای  باین رو ایعطا 

 ، چننگویب  و چبویب  مموم  معلمان بییتر به این اصالح شود  در ادامه با ررداوتن به چیست

 مهم ررداوته وواهن شن  

 چیستی آموزش معلمان

ای چننین ساله دارد و همواره سع  بر این بوده که مموم  معلم در تمام کیرورهای دییا رییینه 

ها موم مافرادی که مستعن و شایسته معلم  هستنن به بهترین شکل ممکن مموم  ببیننن  این 

ها و مراکز مموم  عال  و یا در مراکز تربیت معلم ایجام شنه است  دو مسأله اساس  یا در داییباه

که در مورد مموم  معلمان مطرح اسرت اینکه چه مموم  داده شود و چبویه مموم  داده شود   

أله دوم با در مورد مسرأله یشسرت با مقتوای ممومش  یا دایم معلم سر وکار داریم و در مورد مس  

یوع مموم  معلم مواجه هسررتیم  اگر چه هر دو مسررأله مهم و بقا برایبیز هسررتنن اما به یظر   

ها بییتر است  میچه مسلم است این رسن در مورد شیوه مموم  معلم تنوع رویکردها و دینگاهم 
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ن  به علم باشمورد ییام م اسرت که مموم  معلم به هر شکل  که باشن باین در برگیرینه ایواع دایم 

های معلم در تنریس موضرروع بیان دیبر، مموم  معلم یباین مقنود به رشررن دایم و شررایسررتب 

های مشتلح ییام دارد  اصرروزآ دایم مورد ییام معلم ای باشررنا میرا که معلم به دایم در ممینهویهه

کننن م  را در سررره یوع دایم مقتوای ، دایم مقتوای رناگووی و دایم رناگووی دسرررته بننی

 (  7155، 4ا بن رترم7113، 3ا تو و همکاران7111، 7ا دبورا5391، 5)شولمن

ها به یکنیبر وابسررته و قابل ادغام با یکنیبر هسررتننا به طوریکه  البته یاگتته یماین که این دایم

( برا یکنیبر رابطه مببت دارین و هر دو  PCK( و دایم مقتوای ممومشررر  )CKدایم مقتوای  )

، 1کننن )دراپ و همکارانممومان ایترا م  در ترنریس اثربشم معلم و موفقیرت دایم   یقم مهم 

7151    ) 

ای طراح ، سرررامماینه  و اجرا شرررود که بنرابر این ایهرارا ، مموم  معلم ییز باین به گویه   

های فوق در ترکیب با یکنیبر و به شرکل یکپارچه ارابه شوین  به عبار  دیبر شایسته است  دایم

یم مقتوای ، دایم مقتوای رناگووی و دایم رناگووی در ترکیب  منسرجم و یه به صور   که دا

مجزا ام یکنیبر در بریامه ممومشرر  معلمان جای ببیردا به طوری که ی  معلم ریم ام شررروع به 

ونمت ایواع دایم مورد ییام را در اوتیار داشرته باشرن تا بتواین در شرایی مقت   ام من استتاده   

میچه در اینجا به عنوان ی  مسررأله در مموم  معلم با من مواجه هسررتیم، دایم مورد ییام یماین  

معلم ییسرت بلکه یوع مموم  یا استتاده ام رو  ممومش  مناسب برای تربیت معلمان استا چرا  

که در مورد ایواع دایم معلم و میچه که ی  معلم بنان ییام دارد و باین در ونمت داشرررته باشرررن 

یظران مشتلح در این مورد کم و بیم یظر اینک  وجود دارد و بین رهوهیربران و صاحب اوتال  

رأی  دینه شرررود  میچه مورد اوتال  یظر اسرررت و کمتر در مورد من تواف  و همتواف  دیرنه م  

 شود، چبویب  مموم  به معلمان است  م 

                                                 
5. Shulman 

7. Deborah 

3. Toh Et Al 

4. Ben-Peretz 

1. Depaepe Et Al 
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داشرته باشیم  اگر چه در  ریم ام ررداوتن به مموم  معلم زمم اسرت تعریح مناسرب  ام من   

هرای مشتلت  وجود داردا بره طوری کرره معلمرران، والررنین، مررنیران و   این مورد براورهررا و یبر  

گذاران هر کنام باورها و تعریح واص  در این ممینه دارین و هر ی  ام دینگاه  ویهه به سریاست 

ام   ، بهتر من است که تمهاییبرین  بنین منظور و برای مقابله با چنین گویاگوی این مسرأله م  

این تعاریح را در کنار یکنیبر و به صرورت  یکپارچه و ادغام شنه در یظر ببیریما چرا که با وجود  

ها کیتیت برتر مموم  معلم و تربیت معلمای  است که های صروری، هن  تمام  این گروه تتاو 

 (  7114، 5ساینبه بهترین شکل بتواینن به امر مهم مموم  و ررور  بپردامین )کن

یک  ام مع رالت  که در این ممینه وجود دارد این است که بسیاری ام مردم و حت  عنه میادی ام  

تواین به عنوان معلم ام عهنه مموم  برمین و گذارن ممومش  معتقنین تقریباآ هر کس  م سریاست 

واهن تنریس ومیچه ی  معلم بنان ییام دارد مگاه  و شررناوت در مورد موضرروع  اسررت که م  

های مورد ییام یسربتاآ سراده و اینه هستنن  این در حال  است که ی  معلم ییام   کننا بقیه دایم

های مشتلح مموم  زمم را دریافت یماین تا بتواین شرایستب  زمم را در حرفه وود  دارد در ممینه

: دایم در مورد های میر والصرره یمودتوان در ممینهداشرته باشررن  دایم و شرناوت مذکور را م   

ریزی )اهنا  یادگیرینه و رشرن وی )یادگیری، رشرن ایسان، مبان(، دایم در مورد موضوع و بریامه  

ممومش  و دایم مقتوای (، دایم در مورد تنریس )دایم مقتوای ممومش ، ارمشیاب  و منیریت 

هوم کارگزار (  ام سرروی  دیبر، دویالن شررون با مطرح کردن مت 7111، 7هاموین -کالس( )دارلینگ

های ویهه، وود فکور به جای معلم، معتقن است کارگزاران در بروورد با مسابل عین  و در موقعیت

ای و مموم  های تربیت حرفههای ممووته شرررنه در دورهها و دایم و مهار را به کاربرد راه حل

ویهه تلق  یموده  کننن و هر موقعیت را به عنوان شرایط  منقصر به فرد وداییرباه  مقنود یم  

کوشنن تمام  قابلیت فکری و وجودی، ام جمله دایم علم  وود را به کار گیرین تا موف  به و م 

(  چنین معلم  5391ا به یقل ام رورشررافع ، 5322کیررح راه حل واصرر  شرروین )مهرمقمنی، 

را دست و را  های وود را در مواجه با مسرابل مشتلح دارد و هرگز وود توایای  اسرتتاده ام قابلیت 

 داین   بسته و وابسته به دایم غیر قابل ایعطا  رییین یم 

                                                 
5. Kansanen 

7. Darling- Hammond 
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توان مموم  معلم را بنابراین و بر اسرراس میچه در مورد ایواع دایم معلم بنان اشرراره شررن م  

مموم  معلم عبار  است ام مموم  همه جایبه ایواع دایم مورد ییام معلم  "اینبویه تعریح کرد:  

های ممومش  های ام ریم تعیین شنه و با استتاده ام رویکردها و رو سریاست  در قالب اهنا  و

 "رذیری و منطب  شرنن با شرایی ویهه سرامی وی برای حل مسرأله و ایعطا   مناسرب و ییز مماده 

دهن: سطح منط  که بررس  (  این مموم  را در دو سطح مورد بررس  قرار م 7151، 5)رازسران 

های مموم  که کاربردی ها و فنون ممومشرر  اسررت و سررطح رو رو میربنای یظری و منطق  

 شود های مشتلح در تنریس را شامل م است و به کارگیری رو 

 چندگونگی آموزش معلمان

 هایچنایچه تأمل  بر تاریشچه مموم  معلم داشررته باشرریم، وواهیم دین که یشسررتین داییررکنه

ای بود که در ها به گویهکردین  این بریامهل م تربیت معلم ی  بریامه ممومشرر  میررتره را دیبا 

میها مباحا تلوری و عمل  ام هم جنا شرررنه و هر عنوان درسررر ، موضررروع  جناگایه را به وود 

شود  به تنریج و روشای  و تکرار در میها دینه م تر یوع  همداد که در بررس  دقی اوتصرا  م  

اری در یکنیبر ادغام شرررنین و مقتوا و بریامه برا ایجراد تنوع در واحنهای درسررر ، مباحا تکر  

تری به وود گرفت و دو رویکرد اصررل  در مموم  معلم شررکل گرفت  ممومشرر  شررکل منسررجم 

  رویکرد مقتوا مقوری، هن  گراسرررت، میچه 3و رویکرد مهرار  مقوری  7رویکرد مقتوا مقوری

ر تققیقا  ییست، بر مممون ها مبتن  بشرود رایه و اساس تجرب  ینارد، طراح  بریامه تنریس م 

شرررود، مموم ، ام یوع معلم مقوری اسرررت، ارمیاب  تکوین  در طول دوره و ارمشررریاب  تأکین م 

شوین  در رویکرد مهار  ها بر اساس موضوع و مقتوا تنظیم م ممومشر  وجود ینارد و سررفصرل   

های مبنای یافته مقوری، صررالحیت و مهار  معلم در مرکز توجه قرار دارد، مقتوای ممومشرر  بر

ای شوین، ارمشیاب  به صورت  دورههای تققیق  طراح  م ها بر اساس یافتهتجرب  اسرت، بریامه 

                                                 
5. Palasan 

7. Content Based Approach 

3. Competence Based Approach 
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شررود، مموم  ام یوع یادگیرینه مقوری اسررت و ارمشرریاب  تکوین  بشیرر  ام و ریوسررته ایجام م 

 ( 7115، 5بریامه ممومش  است )چیییمبا

های یماینن  رو به مموم  معلم را میرررشر م  این دو رویکرد، دو یبر  و جهت اصرررل  

توایرن میر مجموعره هر کنام ام این   متنوع  کره در ممینره مموم  و تربیرت معلم وجود دارد م    

ای طراح  و اجرا یمود توان به گویهرویکردها جای ببیرد  به بیان دیبر ی  رو  ممومشرر  را م 

ای معلم را در کایون توجه یا اینکه مهار  حرفه ای بر هن  و مقتوا داشرته باشن و که تأکین ویهه

ای دارد رسرررن رویکرد یشسرررت که بر هن ، مقتوا و ارمشررریاب  تأکین ویههقرار دهن  به یظر م 

گیری مهم و اساس  شرناس  رفتاری باشن که در من رفتار قابل میاهنه و اینامه برواسرته ام روان 

ورمد، رییه در روان شناس  الحیت معلم تأکین م شرود و رویکرد دوم که بر مهار  و ص تلق  م 

توان رویکرد سوم  را دهن  م شرناوت  دارد که شناوت را بیم ام رفتار در کایون توجه قرار م  

یامبذاری  "مهار  -رویکرد مقتوا"معرف  یمود کره تلتیق  ام هر دو یبر  فوق اسرررت و من را  

شود و های ام ریم تعیین شنه مهم دایسته م یمود  در این رویکرد هم مقتوای ممومش  و هن 

شود  در های  که بایسرته و شرایسرته معلم است ررداوته م    ها و صرالحیت هم به مموم  مهار 

واقع در این رویکرد سررروم ایواع دایم مورد ییررام معلم )دایم رررناگووی، دایم مقتوای  و دایم 

به رویکردهای دیبر جامعیت بییتری مقتوای ممومش ( مورد اهمیت است و ام این جهت یسبت 

 دارد 

های ممومش  معلمان و رس ام بررسر  رویکردهای مموم  معلم، بهتر اسرت به بررسر  رو     

های ممومشررر ، رو  کارگاه  اسرررت که چبویب  و چننگویب  میها بپردامیم  یک  ام این رو 

که به صررور  مموم  ها، بسرریار سررودمنن دایسررته شررنه اسررت  معلمان با شرررکت در این کارگاه

شان تجهیز شوین تواینن به دایم مورد ییام برای موفقیت در حرفهمیرارکت  و همیاری اسرت، م   

ای درست و های  باین به شرریوه(  البته یباین ام یظر دور داشرت که چنین کارگاه 7155، 7)سروسرا  

ام میجا که در مموم  اصرول  طراح  و اجرا شرود تا اثربشی  زمم را داشته باشنن  به بیان دیبر   

های  عالوه بر ارابه معلم، دایم و عمل به یکنیبر وابسررته هسررتننا زمم اسررت در چنین کارگاه  

                                                 
5. Chishimba 

7. Sousa 
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دایم مورد ییام به معلمان، فرصت استتاده ام دایم در عمل، دریافت باموورد ام همکاران و اصالح 

( به 5تواین داشته باشن:  های  با این ویهگ  چنن سودمننی معملکرد وجود داشرته باشن  کارگاه 

های ممومشرر  دیبر رویای  دلیل ممیشته بودن دایم و عمل و ییز گروه  بودن، یسرربت به رو 

( فرصت تبادل یظر، دادن و گرفتن باموورد بین همکاران وجود دارد و این موجب 7بییتری دارد 

معلمان برای افزایم ( رغبت و ایبیزه بییررتری در 3شررود ها م ها و یاراسررت اصررالح کج فهم 

( بسرتری برای ارابه راهکارها و حل میکال  معلمان  4شرود  دایم و اصرالح رو  وود ایجاد م  

 گردد مشتلح فراهم م 

اسررت که ی  فراینن  5رو  دیبری که در این ممینه مطرح شررنه اسررت، رو  مطالعه درس 

سرررت  این رو  به معلمان ای در مورد تنریس توسررری معلمان امنن برای تولین دایم حرفهیظام

ممومان کنن دایم وود در مورد مقتوا و مموم  را بهبود بشیرنن، توایای  میاهنه دایم کم  م 

کنن، ایبیزه و کارممنی را دهرن، رابطره عملکرد رومایه با اهنا  بلننمن  را قوی م   را افزایم م 

(  در این رو  7157، 7ینگبشیررن )رنگ و لدهن و کیتیت بریامه درسرر  را بهبود م افزایم م 

که یشستین بار، معلمان وارن  ام من استتاده یمودین، معلمان، جلسات  را در طول ی  دوره ممای  

)ام چنن ماه تا ی  سررال( به صررور  گروه  در مورد طراح ، اجرا، مممودن و بهبود ی  یا چنن  

ای طراح  درس ویههکننرن  بره این صرررور  که گروه  ام معلمان به   واحرن درسررر  برگزار م  

کننن، سپس یک  ام معلمان گروه به تنریس رردامین و بهترین رو  مموم  من را میشر م م 

رردامد و معلمرران دیبر یظرا  وود را در مورد تررنریس وی مطرح کرده و برره درس مربوطرره م 

نه رردامین، سپس ع و دیبری ام گروه رو  اصالح شصرور  گروه  به اصالح رو  ممومش  م  

یابن تا ام درسررت  رو  ممومشرر  اطمینان حاصررل شررود    کنن و این فراینن ادامه م را اجرا م 

دهنن معلمان وارن  با استتاده ام این رو  توایستنن رویکرد ها ییان م (  رهوهم7111، 3)لیوایز

ز یت ییر دهنن  معلمان وارن  ی "تنریس برای فهمینن"بره   "ترنریس بره عنوان گتتن  "وود را ام 

                                                 
5. Lesson Study 

7. Pang & Ling 

3. Lewis 
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در این ممینه معتقنین مطالعه درس موجب بهبود در تنریسریران شرنه اسررت و میها را به سمت    

 (  7111، 5تال  برای یافتن بهترین رو  ممومش  سوق داده است )راه و ویلسون

رو  دیبری که در این ممینه مورد استتاده قرار گرفته، استتاده ام تکنولووی است  ممای  که  

ممومان و ای معنادار با بریامه درسر  ادغام شود، به ساوتن دایم هم در دایم شریوه تکنولووی به 

کنن  کاربرد تکنولووی، چالم بییررتری را برای معلم در کالس درس در هم در معلمان کم  م 

افزاین  در واقع کاربرد تکنولووی در مموم  کالس  و ر  دارد و بر غنای تجارب ممومشر  وی م  

ممومان است  سر  ابزار قنرتمننی برای بهبود مموم  و یادگیری در معلمان و دایم های درررووه

افزاری های یرمشرررود ماینن بریامهاشرررکرال مشتلت  ام تکنولووی در کالس درس اسرررتتاده م  

ممومان به شرریوه بهتری با یکنیبر در تعامل باشررنن  شررود معلم و دایمکامپیوتری که موجب م 

کنن  ها حمایت م ممومان، معلمان و وایوادهمیارکت و همکاری بین دایم تکنولووی همچنین ام

البته تکنولووی باین در کنار بریامه درسرر  مناسررب اسررتتاده شررود و یه اینکه جایبزین من شررود  

 (  7114، 7)هایگ

توان ام من برای اگر چه در اینجا به کاربرد تکنولووی در کالس درس اشراره شنه استا اما م  

مموم  معلمان ییز بهره گرفت  برو  ام مزایای اسررتتاده ام تکنولووی در مموم  معلمان عبارتنن 

( موجب مشرنا شرنن معلمان با کاربرد تکنولووی در مموم  و استتاده ام من در کالس درس   5ام: 

کنننه برای ( با ایجاد تنوع در مموم ، ام ایجاد یکنواوت  کسرررل7شرررود، ممومان م برای دایم

( برای مموم  معلمای  که مقل ونمتیرران با مرکز استان فاصله 3شرود،  معلمان رییربیری م  

دارد و شررراین یتواینن به طور مناوم در جلسرررا  ممومشررر  شررررکت یماینن، امکان اسرررتتاده ام  

( امکان برقراری ارتباط بین معلمان 4یماین افزارهای ممومشررر  و مموم  مجامی را فراهم م یرم

 یماین   راسر کیور و حت  وارج ام کیور را فراهم م مشتلح در س

های ممومشررر  فوق را با تیز بین  منتقنایه بررسررر  کنیم وواهیم دین که هر چنایچه رو  

ای و یا به طور گسرترده برای فرهنگ واص  کارسامتر  ها در شررایی و موقعیت ویهه کنام ام رو 

گرا های جمعو رو  مطالعه درس برای فرهنگ های ممومش اسرت  برای مبال اسرتتاده ام کارگاه  

                                                 
5. Rock & Wilson 

7. Hong 
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شررود و افراد قنر  همکاری و همتکری با یکنیبر را دارین، که در من به کار گروه  ارج یهاده م 

توان در جوامع  مورد اسررتتاده قرار داد که سررودمننتر اسررت و یا رو  مبتن  بر تکنولووی را م 

با تکنولووی ممومش  و کاربرد من داشته باشنن   معلمان من حناقل ی  مشرنای  مشتصر و ابتنای  

های ممومشر  یباین چیرم بسرته و تقلینی صور  ببیرد     به بیان دیبر گزینم رویکردها و رو 

های ممومش  است  سرامی رو  میچه مهم اسرت گزینم متناسرب با فرهنگ و شررایی و یا بوم    

ری موف  بوده اسررت، به تقلین و متأسررتایه گاه با دایسررتن اینکه روشرر  در یظام ممومشرر  کیررو 

شرود و این کار بنون توجه به مناسب  اسرتتاده ام من در یظام ممومشر  کیرور دیبر ررداوته م    

ا به شود و یگیرد و طبیعتاآ یا با شکست مواجه م اجتماع  من صرور  م   -بودن بسرتر فرهنب  

 ایجامن      یتیجه دلشواه و مطلوب یم 

 چگونگی آموزش معلم

مموم  معلم، بسرررتره به یوع دینگاه و تعریت  که ام معلم وجود دارد، متتاو  و متنوع   چبویب 

های متتاوت  ییز در اسرت  تعابیر مشتلت  ام حرفه معلم  مطرح شرنه است که در ر  من دینگاه  

)اسررتن  5«رهوهم وودایتقادی یظام منن»مورد یوع مموم  معلم وجود دارد  برای مبال، معلم ، 

، 1)میزیر 1«هنری»و یا  4«تأمل شرشص  »(، 5331، 3)بویر« دایم رهوه »(  یوع  3539، 7هاوس

(  تعریح شررنه اسررت که به تبع من، یوع مموم  رییررنهادی برای تربیت معلمان شررکل    5332

 ای وواهن داشت   ویهه

اینکه مموم  معلم چبویه اسررت و چبویه باین باشررن، دو مبقا جنا ام هم هسررتنن  در واقع   

مل معلم )میچه باین باشرررن( گترت بین مموم  فعل  معلم )میچه هسرررت( و مموم  اینه  توانم 

ای وجود دارد که زمم اسررت شررناسررای  شررود، مورد بررسرر  قرار گیرد و با راهکارهای    فاصررله

اینییررمننایه و والقایه به من ررداوته شررود  تا کنون در این ممینه راهکارها و رییررنهادات  ارابه  

                                                 
5. Systematic Self-Critical Inquiry 

7. Stenhouse 

3. Boyer 

4. Personal Deliberation 

1. Artistry 

1. Eisner 
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تواین رر کنننه فاصرررله مورد یظر و بهبود دهننه فراینن هر کنام تا حنودی م شرررنه اسرررت که 

مموم  و ررور  معلمان باشرن  برای مبال یک  ام راهکارهای ریینهادی در این ممینه این است  

ا ها بیامومینکه تنریس به عنوان ی  رشرته علم  در یظر گرفته شرود و معلمان من را در داییباه  

ها و فنون تنریس اسرررت )مل های یادگیری و رو ام مشرررنای  صرررر  با یظریهکه چیزی فراتر 

(  راهکار دیبر اسرتتاده ام البوی میرارکت  اجراب  در تربیت معلم است  در این   5337حسرین ،  

داین  ها مراهکار که موضع  بینابین  است و تربیت معلمان را یه به طور کامل در ایقصار داییباه

یماین، ام تقسررریم کار برای مموم  و و کمرال بره مراکز تربیت معلم واگذار م   و یره من را تمرام   

رسن چنین البوی  بتواین تا حن (ا به یظر م 5337شرود )مهرمقمنی، ررور  معلمان حمایت م 

میادی میررکال  و یواقر داییرر  معلمان را حل و فصررل یماین  در واقع، چنایچه راهکاری اتشا   

ربوط بره حرفره معلم  را در مراکز تربیت معلم ببذراینن و مموم    شرررود کره معلمران، دروس م  

ها دریافت یماینن، بهتر و تشصرصر  که مربوط به دایم موضروع  و مقتوای  است را در داییباه   

 تواینن بر ایواع دایم مورد ییام معلم تسلی یابنن تر م عمی 

توان ا عان یمود که تا یک  ام مسرررابل  که در ممینه مموم  و دایم معلمان وجود دارد و م  

حنود میادی یادینه ایباشررته شررنه و یا در مورد من چاره جوی  ییررنه اسررت، فاصررله بین ایواع   

های مورد ییام معلم است  برای مبال، بین دایم مقتوای  و دایم مقتوای رناگووی معلمان دایم

شرررکاف  وجود داردا به این معنا که دایم مقتوای  معلمان معموزآ بیم ام  PCKو  CKن یا بی

دایم مقتوای ممومشر  میان است  ام میجا که چنین شکاف  بر کیتیت تنریس و عملکرد معلمان  

مؤثر اسرت زمم اسرت برای رر کردن این فاصله به مموم  معلمان اقنام شود تا یواقر دایم میها   

کننن در (  معلمان به ویهه کسای  که در سطح مموم  عال  تنریس م 7155وسا، رفع شرود )سر  

یظر هسررتنن اما این برای موفقیت در فراینن رشررته تشصررصرر  وود مسررلی و حت  گاه صرراحب  

یرادگیری کراف  ییسرررت  میچره این معلمران به من ییاممنن هسرررتنن و در واقع یک  ام      -مموم 

، دایستن چبویه مموم  دادن و مشنای  با راهبردها و های موفقیت در تنریسریران اسرت   سرتون 

( این دایم عمنتاآ را به 7113های مشتلح ممومشرر  اسررت  اگر چه به گتته )تو و همکاران، رو 

ها وقت صررر  کنن، کننا اما میا باین منتظر ماین تا ی  معلم تامه کار سررالرای تجربه رشررن م 

ها به چنین دایی  دست یابن  این والل تجارب این سالیادگیرینگای  را مموم  دهن و میباه در 
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  توان چنین داییاینک  کم لطت  به یظام ممومشر ، به یادگیرینگان و حت  وود معلم است  م  

رسرررن را بره معلمان تامه کار و حت  ریم ام میکه حرفه وود را مغام کننن مموم  داد  به یظر م  

های و تشصص  ما وال  است  اگر چه در برو  رشته های داییباه جای چنین دایی  در رشته

های  صور  گرفته ریزیهای ممومش  و ماینن من بریامهتشصرصر  در مورد مموم  البوها و رو   

یظران و متشصررصرران  ها و مقتوای مربوط به من عمنتاآ ام سرروی صرراحب اسررت اما چنین بریامه

بسیار تشصص  و ارمشمنن است اما میچه  ریزی اسرت که هر چنن های علوم تربیت  و بریامهرشرته 

های تشصررصرر  های طراح  شررنه برای رشرته شرود ایطباق البوها و رو  در من یادینه گرفته م 

های  اینک  وودمقورایه و متناسررب با مشتلح اسررت  به بیان دیبر طراح  و تنوین چنین بریامه

ه های یزدی  بو یا یهایتاآ رشتههای مربوط به رشته طراحان من کیتیت مقتوای  و ممومش  رشته

ها و استتاده ام رویکرد تلتیق  در بریامه درس  که ای در داییباهمن است  توسعه علوم میان رشته

راهکاری برای رر کردن شرررکا  معرفت  بیرررر و راسرررشبوی  به ییامهای یویهور جوامع اسرررت 

های  اشررنا برای مبال رشررته تواین تا حن میادی در این ممینه راهبیررا ب( م 5399)مهرمقمنی،

ماینن مموم  مبان ایبلیسر ، مموم  علوم، ریاض  و ماینن من هم تسلی بر تشصر مربوطه را در  

 شود   های ممومش  مناسب م ر  دارد و هم موجب مشنای  داییجویان با البوها و رو 

ینن در یظر بنا بر میچه بنان اشرراره شرررن مموم  و ررور  معلمان را باین به صرررور  ی  فرا  

گرفت که ام گزینم داوطلبان شررایسررته برای این حرفه مغام شررنه و تا مموم  ضررمن ونمت    

یابن  ام میجا که چبویب  و کیتیت این های مسرررتمر ام میها ادامه م معلمان و ایجام ارمشررریاب 

، 5های رفتاری و کیتیت تنریس معلم اسرررت )سرررویتو و همکارانفراینرن تعیین کننرنه مهرار    

(ا زمم اسررت این فراینن به صررور  گام به گام تعریح و توصرریح شررود تا در مورد تمام    7154

 های میر گنجاین:     توان در گامریزی زمم صور  رذیرد  این مراحل را م مراحل من بریامه

مند های تعیین صاحبی  و گیین  ارااد مناب  و الحهه ها و مصااببه انجام آزمون .1

مل، ایتشاب افراد واجن صررالحیت برای ین گام برای داشررتن معلم اینه: یشسررتباای باره معلمی

های مشتلح این حرفه اسرت  بنین منظور زمم اسرت افرادی که داوطلب معلم  هستنن در ممینه  

                                                 
5. Soitu Et Al 
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ها عبارتنن ام: ایبیزه شرر ل ، عالقه، هو  )به ویهه مورد بررسرر  و گزینم قرار ببیرین  این ممینه

اقتصادی و اجتماع  و البته  - (، سرالمت روان، وضرعیت فرهنب   هو  تقصریل  و هو  هیجای 

های والقیرت و میزان سرررامگاری معلم که به منظور بررسررر  توایای  وی در مواجهه با موقعیت 

رسرن  بنیه  است برو  ام معیارهای  غیرقابل ریم بین  در مقیی ممومشر  ضرروری به یظر م   

ای که این معیارها ام فرهنب  به فرهنگ به گویه گزینم معلمان وابسررته به ممان و مکان اسررتا 

 گردد  دیبر و ییز ام ممای  به ممان دیبر دستشو  ت ییر م 

در این مرحله زمم اسرررت به  معلمان: -آموزش وابدهای المومی باای تمامی دانشااجو .2

های عموم ، صرر  یظر ام رشرته تشصرصر  معلمان ررداوته شودا ماینن     مموم  دایم و مهار 

ای ام های ممومشررر ، مموم  مجموعهد یبر  مببرت یسررربرت به حرفه تنریس و فعالیت  ایجرا 

(، مموم  برو  ام 7151، 5ای که زممه عملکرد مطلوب در تنریس است )تودورهای حرفهتوایای 

هرای میرنگ  مراینرن توایرای  برقراری رابطره با دیبران یا روبی بین فردی، یادگیری مبان       مهرار  

(، مشررنای  با اصررول 7151، 7سرربات ، مشررنای  با تکنولووی ممومشرر  )سررایمونوارج ، توان مقا

( و البته هر میچه هر یظام ممومش  7154ممومان )چینگ، راهنمای  و میاوره برای کم  به دایم

 دهن    با توجه به فرهنگ و موقعیت وود مناسب تیشیر م 

هااو اب  دو آن آموزش وابدهای تخصاصی متناب  با مقع  و دووبی که معلمان   .3

: بنیه  اسرت که تنریس در هر مقطع و یا هر رشته و درس واص ، ییام به  به تدویس بپادازند

تشصررر دارد  برای مبال معلمان دوره ابتناب  ییام به دایم و شررناوت در مورد کودکان دارین و  

ه باشنن و حت  های دوره یوجوای  مشنای  کاف  داشتمعلمان مقاطع بعن ام من زمم است با ویهگ 

 ممومان وود ارابه یماینن  های رشنی به دایمهای زمم را در ممینه بقرانبتواینن مگاه 

ام کاوالملی مابوط به وابدهای المومی و تخصاصای گاوانده هده دو بار  مابو:ه:    .4

معلمان در بافت -شودا زمم است داییجومیجا که مهار  ی  معلم تنها در دایم وی والصره یم  

ش  که قرار است در میننه به عنوان معلم در من جای ببیرین، به کارورمی بپردامین تا عالوه بر مموم

                                                 
5. Tudor 

7. Simona 
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ای میننه وود را لمس کننن دایم  هن  به دایم عمل  ییز مجهز شرروین و ام یزدی  مقیی حرفه

 این و میچه باین ایجام دهنن ریوین زمم را ایجاد یماینن   و بین میچه ممووته

مموم  معلمران ییز مراینرن هر یوع مموم  دیبر ییرام به     بی و الملکادی: اوزهاایاابی کت  .5

ارمشیاب  برای تعیین میزان اثربشی  و سودمننی دوره ممومش  دارد  ام میجا که مموم  معلمان، 

گیرد، زمم است همایطور که در مراحل رییرین اشراره شن در دو ممینه یظری و عمل  صور  م   

 باشن تا مهار  معلمان در هر دو ممینه مورد ارمیاب  واقع شود ارمشیاب  ییز به دو صور  

مموم  معلمان های مستما از معلمان: های ضامن خدم  ضاووی و اوزهیابی آموزش .6

ای وود به روم شرررود میرا معلمان ییام دارین برای موفقیت حرفهبره ریم ام ورنمرت مقنود یم    

  در دایم اولیه وود باشرررنن  ام این رو مموم  باشرررنن و همواره مماده و رذیرای ت ییر و دگرگوی

ضرمن ونمت معلمان، ضرورت  اجتناب یارذیر است که البته زمم است بر اساس ییام معلمان و با  

ریزی شود تا عالوه بر اقبال معلمان به من، بامده مطلوب اسرتتاده ام یظرسنج  یا ییامسنج  بریامه 

 را داشته باشن    

: امرومه با توجه به جهای  شررنن برو  واهعی یا مجازی بین معلمانامکان باهااوی وابعه  .7

های دایم و شناوت و ییز امکان ایجاد رابطه در دییای مجامی، ایجاد ارتباط بین معلمان ام ممینه

تواین ریامنهای بسریار سرودمننی در ر  داشررته باشنا برای مبال معلمان ام   داول  و وارج  م 

طرح مسرأله، بیان راهکار، ارابه یظرا  و تجارب ششص  بپردامین  عالوه بر  تواینن به این طری  م 

های وود را در اوتیار معلمان دیبر قرار تواینرن هر گویره یوموری، تولیرن دایم و رهوهم   این م 

و  موریندهنن و ام این طری  هم ممینه را برای ترغیب معلمان دیبر برای تولین دایم یو فراهم م 

 شوین   و ایتقادا  همکاران وود در ممینه دایم تولین شنه وود مگاه م  هم ام یظرا 

 نتیجه  

ریزی مموم  معلمان ضرررورت  اسررت که در هر جامعه باین مورد اقبال وا  قرار طراح  و بریامه

گیرد، چرا که ضررامن موفقیت معلمان و در ر  من موفقیت یظام ممومشرر  اسررت  مموم  معلم   

د و را به رای رشررن و رییرررفت روان شررناسرر  و علوم تربیت  دچار ت ییر و ای دیرینه داررییررینه

توان تصور تقول شنه است و مشکار است که این ت ییرا  همچنان ادامه دارد و به هیچ وجه یم 
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ای مورد تواف  ای برسرریم که چیسررت  و چبویب  مموم  معلم تبنیل به مسررألهکرد که به یقطه

به قوایین غیر قابل ت ییر شرود  این مسرأله ام من جهت است که اوزآ با   همبان و به عبارت  تبنیل 

گذشررت ممان و رییرررفت علوم ایسررای  به ویهه علوم تربیت ، تعریح معلم شررایسررته و در ر  من  

شرود و ثاییاآ رییرینه و وضعیت تاریش ، فرهنب ،   تعریح مموم  معلم دچار ت ییر و دگرگوی  م 

شود در جوامع مشتلح بسریار با هم متتاو  اسرت و این موجب م   اجتماع  و اقتصرادی جوامع  

 بسترهای متتاوت  برای رشن و مموم  معلم فراهم شود  

 در مجموع و بر اساس میچه تا کنون بنان ررداوتیم سه یکته حابز اهمیت است: 

و مموم  معلمان و یا در واقع ممووتن معلمان فرایننی اسرت که اگرچه مغام من تعریح شنه   (5

توان در یظر گرفتا و این به دلیل ضرور  به روم بودن میرشر است اما رایای  برای من یم  

 دایم معلم و همبام  معلمان با ت ییرا  یظام ممومش ، دایم و یادگیرینگان است  

 «معلم داییمنن»معلم شایسته معلم  است که عالوه بر مجهز بودن به سالح دایم، که ام وی  (7

تولین دایم یو و افزودن من به وزایه دایم و مهار  وویم را داشته باشن و  سامدا قابلیتم 

های جنین و مسررابل باشررن  همچنین در بروورد با موقعیت« معلم اینییررمنن»به بیان دیبر 

معلم »یامشررنا، ایعطا  رذیری زمم و توایای  حل مسررأله را داشررته باشررن و به عبار  دیبر    

 باشن « هنرمنن

رو  برای مموم  و ررور  معلمان روشرر  اسررت که بر اسرراس ییامهای یظام ترین مناسررب  (3

ریزی شرود  این امر در صورت  مقق   ممومشر  و متناسرب با شررایی جامعه طراح  و بریامه   

ای اقنام به طراح  البو و شررود که یا وود یظام ممومشرر  توسرری افراد متشصررر و حرفه م 

های مورد اسررتتاده جوامع دیبر صررورتیکه ام رو رو  ممومشرر  برای معلمان یماین و یا در 

شرود، در جهت تناسرب با فرهنگ وودی بوم  سامی شنه و سپس به ونمت   البوبرداری م 

 گرفته شود 

 مناب 

، فصلنامه مطالعا  بریامه درس  ایران، سال تدویس به النوان وهته اللمی(، 5333مل حسین ، فرشته )

  45-11،   37هیتم، شماره 
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