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سخن سردبیر
ژان پیاژه در کتاب روانشناسی و دانش آموزش و پرورش در فصلی تحت عنوان تربیت آموزگاران و دبیران 
می نویسد »زیباترین و با کیفیت ترین طرح اصالح و بازسازی آموزش و پرورش در صورتی که معلم به تعداد 

کافی و با کیفیت مطلوب در اختیار نباشد، با شكست روبرو خواهد شد«.
بدیهی است كه میزان رضایت از مدارس در وهله نخست و بیش از همه به میزان رضایت مندی از معلم و 
تربیت معلم برمی گردد. نظام های آموزشی به انحای مختلف مورد انتقاد بوده اند و این كاستی جویی به مواردی 
از قبیل ناكارآمدی در آماده سازی معلمان برای انجام كارشان، عدم پاسخگویی به تقاضاهای نوپدید، جدایی 
این  با  افراد پرتوان برای تدریس برمی گردد. مواجهه  به كارگیری  بین نظر و عمل، و محدودیت ها و موانع 
خرده گیری ها، ضرورت بازطراحی تربیت  معلم به منظور تقویت بنیان دانشی آن، پیوندهای تربیت معلم با نظر 
و عمل، و ظرفیت آن برای پشتیبانی و حمایت از تدریس قوی و قدرتمند را بیش از پیش نمایان می سازد. آنچه 

مسلم است گستره و كیفیت تربیت معلم، پیوندی وثیق با اثربخشی معلمان دارد.
دهند،  آموزش  دانش آموزان  از  متنوع تری  به گروه های  و  باالتر  استانداردهایی  با  مدارس  این كه  انتظار 
به  دانش،  بستن  به كار  و  نوآوری،  مسئله،  برای حل  تدریس  می سازد.  معلمان  متوجه  را  بیشتری  مطالبات 
معلمانی با دانش موضوعی و تربیتی عمیق و منعطف نیاز دارد تا ایده ها را به شیوه هایی اثربخش بازنمایی و 
ارایه كنند، بتوانند فرایند یادگیری موثر و سازنده را برای دانش آموزانی با سطوح و انواع دانش پیشینی متفاوت 
سازمان دهند، بتوانند ارزیابی كنند كه دانش آموزان چه چیزی را و چگونه یاد می گیرند، و نیز بتوانند آموزش 

را با رویكردهای مختلف یادگیری متناسب سازند. 
در حال حاضر، توافق گسترده  ای بر این موضوع وجود دارد كه معلمان مهمترین عامل یا از جمله مهمترین 
عوامل یادگیری دانش آموزان و ركن اصلی هر نوع اصالحات آموزشی هستند. ازاین رو مالحظه می شود كه 
ایران)1390(،  اسالمی  جمهوری  عمومی  رسمی  تربیت  و  تعلیم  نظام  در  بنیادین  تحول  نظری  مبانی  در 
زیر نظام تربیت معلم و تأمین منابع انسانی، به عنوان یكی از شش زیرنظام تربیت رسمی و عمومی جمهوری 
اسالمی ایران، در نگاهی  جامع و نظام مند به تربیت معلم، مولفه های جذب، آماده سازی، حفظ و ارتقاء و 
ارزشیابی معلم را مورد توجه قرار داده است. اما علیرغم اتفاق نظر فزاینده در باره اهمیت و موضوعیت نقش 
معلمان، گفتگوهای زیادی در باره چرایی و چگونگی تاثیرگذاری آنها و نیز چگونگی جذب و به كارگماری، 

آماده سازی و تربیت، و حفظ و نگهداری معلمان وجود دارد.  
شماری از موضوعات اصلی و مهمی كه دغدغه سیاست گذاران، دست اندركاران تربیت معلم، و پژوهشگران 

است و یا باید باشد عبارتند از:
• ویژگی های معلم: پژوهش در مشخصات جمعیت شناختی

ادعاها و پیش بینی هایی در باره شمار معلمان مورد نیاز در امروز و آینده جامعه، داوطلبان معلمی در كجا و 
چگونه برای تدریس كردن آماده می شوند، و چه كارراهه شغلی را برای ورود به این حرفه دنبال می كنند. چه 
كسانی وارد حرفه تدریس می شوند، چگونه برای تدریس آماده می شوند، چه راه های ورودی را باید طی كنند 
و چه مسیرهای شغلی را باید دنبال كنند؟ ورودی ها چه كسانی هستند؟ كجا آماده می شوند؟ در كجا مشغول 

به كار و تدریس می شوند؟ و چه مدت دوام می آورند و می مانند؟
• ویژگی های معلم: پژوهش در شاخص های كیفیت

جمعیت شناختی،  ویژگی های  میان  و  بین  روابط  كه  می پردازد  پژوهش هایی  انجام  لزوم  به  موضوع  این 
آماده سازی، مسیرهای شغلی و شاخص های كیفیت معین را روشن می سازد. چه روابطی بین كیفیت معلم و 
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مشخصات جمعیت شناختی مشتمل بر آماده سازی، راه های ورودی، و مسیرهای شغلی وجود دارد؟ توانایی 
و موفقیت علمی ورودی ها، وضعیت گواهینامه معلمی آنها، و تاثیر توانایی و موفقیت علمی ایشان از جمله 

محورهایی هستند كه در این مقوله به آنها پرداخته می شود.
• پژوهش در باره اثرات واحدهای درسی نظری و عملی، تمرین معلمی، و كارگاه های آموزشی

برنامه های  از  بسیاری  حاضر  حال  در  و  معلم  تربیت  و  آماده سازی  دانشگاهی  برنامه های  متمادی،  سالیان 
متفاوت، بر محور چند مولفه كلیدی آماده سازی شامل آماده سازی در موضوع درسی، دانش عمومی، مبانی 
تعلیم و تربیت، علم تربیت و روش های تدریس، و تدریس كالسی استوار بوده است. آماده سازی معلمان در 
موضوع درسی، دانش عمومی، مبانی تعلیم و تربیت، چه نتایجی بر دانش و عمل حرفه ای معلمان و به تبع آن، 

بر یادگیری دانش آموزان دارد؟
• پژوهش در باره دوره های روشی و تجربه های میدانی

آماده سازی و تربیت داوطلبان معلمی در روش های تدریس، تدریس كالسی نظارت شده دانشجویان، و سایر 
نیز  برای دانش و عمل حرفه ای معلمان و  را  پیامدهایی  نتایج و  كارهای میدانی و تجربه های كالسی، چه 

شاگردان آنها به دنبال دارد؟
• پژوهش در رویکردهای پداگوژیکی در تربیت معلم

قرار  استفاده  مورد  معلم  تربیت  در  طور گسترده ای  به  كه  دارند  وجود  پداگوژیكی  رویكردهای  از  شماری 
فرصت های  و  تكالیف،  آموزشی،  راهبردهای  تدریس،  روش های  به  می توان  ویژه  به  و  جمله  از  می گیرند. 
یادگیری مشترك برای برنامه ها و پروژه های تربیت معلم در بیشتر موسسات و در اقسام مختلف برنامه ها اشاره 
كرد. نتایج استفاده از چنین رویكردهایی در آماده سازی و تربیت معلم بر دانش و عمل حرفه ای معلمان و 
همچنین بر یادگیری دانش آموزان چه هستند؟ تحت چه شرایطی و در چه بافت هایی چنین نتایجی پدید می آید؟

• پژوهش در باره آماده سازی معلمان برای آموزش به جمعیت های متفاوت دانش آموزی
و  مهارت ها،  دانش،  به  معلمان  ساختن  مجهز  تربیت معلم،  روی  پیش  مهم  چالش های  از  یكی  اینك،  هم 
به ویژه در مورد جمعیتی  ویژگی هایی برای كار موفقیت آمیز با جمعیت دانش آموزی به شدت متنوع است، 
كه پیشینه فرهنگی، زبانی، نژادی و قومی آنها با جریان غالب متفاوت است و كسانی كه در نقاط ضعیف 
شهری و روستایی زندگی می كنند. مبنای پژوهشی برای آماده كردن معلمان برای این كه در تدریس به جمعیت 
بوده اند،  نقاط محروم  نابرخوردارند و دانش آموزانی كه همواره در  و  به طور سنتی محروم   دانش آموزی كه 
اثربخش باشند چیست؟ در چه شرایط و بافت هایی تالش های ویژه برای آماده كردن معلمان به منظور كار با 

این جمعیت ها، به بروندادهای تربیت معلم كمك می كند؟
• پژوهش در باره آماده كردن معلمان برای كار با دانش آموزان دارای ناتوانی 

تقریبا همه معلمان در حال حاضر در كالس هایی مركب از شاگردان با طیف وسیعی از توانایی ها و ناتوانایی ها 
تدریس می كنند. تالش های سنجیده برای آماده كردن معلمان برای كار با شاگردانی كه ناتوانایی هایی دارند 
و بافت ها و شرایطی كه تحت آن شرایط این نتایج رخ می دهد، كدامند؟ مبنای پژوهشی جهت آماده كردن 
معلمان برای اینكه در تدریس به دانش آموزان دارای ناتوانایی اثربخش باشند چیست؟ شرایط و بافت هایی كه 
در ذیل آنها، تالش های ویژه برای آماده كردن معلمان برای كار با شاگردان دچار ناتوانایی ها به بروندادهای 

تربیت معلم كمك كند، چگونه است؟
• پژوهش در باره برنامه های تربیت معلم

یكی از مباحث به شدت مورد بحث در خصوص تربیت معلم باید در باره اثربخشی انواع مختلف برنامه های 

سخن سردبیر...



فصلنامه پژوهش در تربیت معلم/ دانشگاه فرهنگیان   10

تربیت معلم و راه های ورود به حرفه تدریس باشد. شواهد پژوهشی مرتبط با اثر ساختارهای متفاوت برنامه های 
تربیت معلم پیش از خدمت بر جنبه های مختلف جذب و نگهداشت معلم، كیفیت معلم و یادگیری دانش آموز 
كدامند و چه می گویند؟ شواهد مرتبط با تاثیر اشكال تربیت معلم پیش از خدمت بر جذب معلم، نگهداشت 

معلم، كیفیت معلم، و یادگیری دانش آموز چیست؟ 
در همین راستا، خطوط پژوهشی كه دنبال كردن آنها می تواند به یافته هایی سودمند، درخور توجه و امعان 

نظری در حوزه تربیت معلم بیانجامد عبارتند از:
- توجه به تاثیر تربیت معلم بر یادگیری و عمل حرفه ای معلمان. پژوهش ها باید تاثیر جنبه های مختلف 
برنامه ها و راه های مختلف آماده سازی و تربیت معلم را بر یادگیری معلمان به ویژه بر دانش و باورها و نیز 
عمل حرفه ای آنها در كالس درس و موقعیت های مدرسه بررسی كنند. در این میان مطالعاتی اهمیت دارند كه 

پیوندهای میان آماده سازی معلم، یادگیری معلم، شیوه عمل معلم، و یادگیری شاگردان را بررسی می نمایند.
- تحقیقات هر چه بیشتر در باره روابط بین مولفه ها، مسیرها و تجربه های تربیت معلم از یك سو 
و جنبه های مختلف یادگیری شاگردان از طرف دیگر. همچنین به پژوهش هایی نیاز است كه نتایج و 
بروندادهای تربیت معلم برای یادگیری شاگردان و دیدگاه های وسیع تر در باره آنچه كه در وهله نخست یادگیری 
یادگیری  آمادگی معلم، كه  از جمله  بررسی عوامل متعدد  بررسی كند.  به دقت  را تشكیل می دهد،  شاگردان 

شاگردان را در طول زمان تحت تاثیر قرار می دهد.
- اندازه گیری های معتبر و قابل اعتماد از دانش و مهارت های معلمان. پژوهش های مورد نیاز برای 
ارزیابی های بهتر و منسجم تر از دانش و مهارت های معلمان و اینكه چطور به برنامه ها و خط سیرهای آماده سازی 
و تربیت معلم پیوند می خوردند. آنچه به طور ویژه اهمیت دارد سنجش هایی است كه مولفه های خاص تربیت 
به  ویژه مطالعاتی كه  به  پیوند می دهد،  برنامه های مختلف  التحصیالن  فارغ  و  داوطلبان  به تدریس  را  معلم 

جنبه های چندگانه تدریس و استفاده از شاخص های چندگانه عملكرد می پردازند.
- آماده ساختن معلمان برای كمك به پایان دادن شکاف ها و نابرخورداری ها. چگونگی آماده ساختن 
معلمان برای كار موثر و اثربخش با دانش آموزان دارای ناتوانی، چگونگی جذب و نگهداشت نیروی معلم 

متنوع، و چگونگی آماده كردن معلمان برای موقعیت های خاص، از قبیل مناطق شهری و روستایی.
و  بافت ها  تاثیر  خصوص  در  بیشتر  پژوهش های  معلم.  تربیت  در  مشاركت كنندگان  و  بافت ها   -
مشاركت كنندگان مختلف در آماده سازی معلمان، نیاز به آگاهی بیشتر در خصوص اینكه چه كسانی دوره های 
آموزشی را تدریس می كنند و بر تجربه های میدانی نظارت می كنند و چه راهبردها، متون و برنامه هایی را مورد 

استفاده قرار می دهند و تحت چه شرایطی این موارد اثربخش تر هستند.
- برنامه درسی، آموزش و سازماندهی تربیت معلم. مطالعه در خصوص ترتیبات مفهومی و ساختاری كه 
در درون آن، برنامه های تربیت معلم به بروندادهای مختلف مرتبط می شود. پژوهش های بیشتر در باره ماهیت 
تعامل های آموزشی كه در كالس ها و دورهای آموزشی و بافت های میدانی اتفاق می افتد و تاثیر آنها بر یادگیری 

و عملكرد معلمان و بر یادگیری دانش آموزان.
- اشکال مختلف سازمانی و ساختاری برای آماده سازی معلمان. برحسب ترتیبات سازمانی و ساختاری، 
و نیز زمان بندی؛ تنوع زیادی در میان برنامه ها و مسیرها به تدریس وجود دارد. از این رو، پژوهش هایی در 

باره فرایندها، تجربه ها و تاثیر این تنوع ها مورد نیاز است.
- اعتبار پیشگویانه معیارهای پذیرش برنامه تربیت معلم. نوآوری های جاری در تربیت معلم، از تنوعی از 
معیارهای پذیرش برای برنامه ها، مسیرهای ورودی و شقوق دیگر  بهره می گیرد. لذا به پژوهش هایی نیاز است 
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كه اعتبار پیشگویانه اینها را برای تدریس اثربخش و باقی ماندن در حرفه تدریس به ویژه در مناطق شهری، 
روستایی و مدارسی كه كار در آنها برای كاركنان سخت و دشوار است، تحلیل كنند.

- پایگاه داده ملی برای داوطلبان معلمی، معلمان و گروه ذخیره. پیشنهاد این است كه پایگاه داده ملی 
تاسیس شود كه شامل اطالعات طولی صحیح در باره شرح حال مختصر جمعیت شناختی و كیفی معلمان كشور 
و نیز در باره چگونگی آماده سازی معلمان با كیفیت ها و ویژگی های جمعیت شناختی متفاوت برای تدریس 
باشد، و نیز اینكه در كجا و چگونه وارد حرفه تدریس می شوند، آیا به كار معلمی ادامه می دهند یا این حرفه 

را ترك می كنند.
- پژوهش در باره آمادگی معلمان در حوزه های موضوعی مختلف. به پژوهش هایی نیاز است كه تاثیر 
آمادگی معلمان در حوزه های موضوعی مختلف بر دانش و عملكرد معلمان و نیز یادگیری شاگردان آنها را 
مورد بررسی قرار دهند. همچنین ضرورت دارد كه در باره تاثیر دانش عمومی و تربیتی و نیز درگیر شدن 
دانشجومعلمان در تمرین معلمی بر دانش و عملكرد معلمان و نیز یادگیری دانش آموزان اطالعات بیشتری 

تولید شود. 
باره  در  نهادی  و چند  وسیع  مقیاس  در  و  موردپژوهی های عمیق  به  برنامه ها.  - موردپژوهی های عمیق 

برنامه ها و مولفه های تربیت معلم نیاز است.
- پژوهش هایی كه آماد سازی و تربیت معلم را با شیوه عمل و یادگیری دانش آموزان پیوند می زند. به 
مطالعات به خوبی طراحی شده و داده بنیادی نیاز است كه پیوندهای پیچیده میان برنامه ها و بافت های تربیت 
معلم، رشد دانشی داوطلبان معلمی، عمل حرفه ای معلمان و یادگیری شاگردان را در درون بافت های مدارس 

و كالس درس بررسی كند.
عملكرد  و  معلمی  داوطلبان  باورهای  بین  پیوندهای  بررسی  معلم.  تربیت  با  مرتبط  موضوعات  سایر   -
فارغ التحصیالن به عنوان معلم؛ پیوندهای میان باورها، عملكرد معلم و عملكرد شاگردان آنها؛ پژوهش های 
مورد نیاز برای بررسی نظام مند روابط میان باورها، نگرش ها، مهارت ها و شیوه های عمل داوطلبان معلمی؛  
فرصت های یادگیری، نگرش ها، موفقیت و رشد شاگردان؛ پژوهش های مورد نیاز در باره تاثیر موضوع درسی، 
بر عملكرد معلمان  آنها  تاثیر  و  اجتماعی،  و  روانشناختی  مبانی  تربیت عمومی معلمان، نقش  و  آماده سازی 
و شاگردان؛ نیاز به دانستن تاثیر سیاست ها و فرایندهای پاسخگویی مختلف بر تربیت معلم و بر یادگیری 
دانش آموزان؛ تاثیر نظام های مختلف پاسخگویی و سیاست های محلی و ملی بر بروندادها و نتایج تربیت معلم.

در مجموع، اگر چه حوزه تربیت معلم از زمان پدیدآیی آن در نیمه دوم قرن بیستم، همواره اقدامی مورد 
نقش  اما  بازی كرده اند  زمینه  این  در  غالب  و  مسلط  نقشی  پژوهش ها  ابتدا،  همان  از  و  است  بوده  مناقشه 
پژوهش در حال حاضر، خیلی بیش از گذشته است. در بسیاری از مباحث امروز پیرامون كیفیت معلم و تربیت 
معلم، تمركز اصلی بر پژوهش است - یا باید باشد - و پرسش اساسی این است كه آیا برای سیاست گذاری و 
تصمیم گیری در خصوص موضوعات و مباحث مختلف تربیت معلم، مبنایی پژوهشی وجود دارد و آیا نتایج 

و یافته های پژوهشی به كار گرفته می شوند. 

 


