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 در یك نگاه تحول در آموزش و پرورش کرهمقدمه: 

که به قصد ایجاد تحول در است شده سیاست هائی  منتج به  در کره جنوبی ”1تب تعلیم و تربیت“موسوم به پدیده 

توسعه یافتگی این کشور و تبدیل آن از یك کشور فقر زده و عقب امر تعلیم و تربیت روی داده و توانسته در 

 دانستره در واقع باور عمومی مدیران جامعه ک را می توان  به کشوری پیشتاز نقش اساسی ایفا نماید. تب افتاده

که فراتر از شعار نقش زیربنائی تعلیم و تربیت را در نیل به اهداف توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه 

مردم این کشور هم ظاهرا و مورد تاکید قرار داده و در این جهت فکورانه گام برداشته و سرمایه گذاری کرده اند. 

از خود بلوغ فرهنگی و فکری الزم را نشان داده اند. به دیگر  وفق قرائن موجود با این حرکت همراهی نموده و

تبدیل شده است طی حدود چهار دهه گذشته سخن اولویت تعلیم و تربیت به یك عنصر از عناصر فرهنگ عمومی 

  که رخدادی بس مهم و میمون برای هر جامعه انسانی است. 

ه شاخص های کالن تر نها شاخص های تعلیم و تربیتی بلک، که نه ت2جا دارد این حرکت فکورانه و قرین با موفقیت

به اندوخته کره ای ها به تصادی نیز به آن شهادت می دهند، مورد واکاوی قرار گرفته و از تجراجتماعی و اق
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 Education fever 
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 به اهداف پیش بینی شده یا فلسفه تربیتی هر نظام آموزشی دارد. د امری نسبی دانست که وابستگی تامبدیهی است موفقیت را بای 



خود بهره برداری نمائیم. کره جنوبی و موفقیت های چشمگیر آن در عرصه تعلیم و تربیتی یست بوم فراخور ز

مورد اشاره دارای پیشینه قابل توجه  ت البته مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته و واکاویتعلیم و تربی

یکی از این پژوهشگران علل مستغرق شدن کره ای ها در تعلیم و تربیت که  خصوصا نزد پژوهشگران غربی است. 

 فته اینگونه توضیح می دهد:رگمان تبی است که این کشور را فرا ه

هتمام بالمنازع به تعقیب کمال در تعلیم و تربیت رسمی در کره جنوبی معلول فراگیر بودن نگرش های سنتی کنفسیوسی به یادگیری و این ا "

منزلت، اندیشه های برابری جویانه جدیدی که از غرب وارد شده بود و همچنین شیوه های پیچیده و غالبا تناقض آمیزی بود  که در برقراری 

 (Michael Seth, 2002, P.6)"دل{ میان آرمان های سنتی و مدرن در پیش گرفته شده.تعامل} یا تعا

مده است نقش سیاست های مرتبط با حوزه معلمان و تربیت در این میزگرد با محوریت نکاتی مانند آنچه ذیال آ

 معلم مورد بررسی قرار می گیرد:

مساله تربیت معلم برای جامعه کره ای و بازیگران صحنه تعلیم و تربیت آن موضوعی کامال جدی است. هر از  .4

ورد اجرا چندگاهی با ارزیابی عملکردها و آسیب شناسی موقعیت، سیاست های دیگری وضع شده و به م

با ماموریت عام ترِ تفکر  "کمیسیون مشورتی رئیس جمهوری"گذاشته می شود. در این میان نهادی همچون 

ن، تربیت معلم از چنین نهادی که حکایت درباره اصالح تعلیم و تربیت نقش شایسته ای ایفا کرده است. در ایرا

 ار نیست. برخورداز عطف توجه در سطح ملی به این موضوع حیاتی بنماید 

مشارکت گسترده و شاید بیش از حد مورد نیاز در ارتباط با تربیت معلم دوره متوسطه در ارائه برنامه تربیت  .2

. چرا که با نگاه به این صحنه هر بیننده ای به ماهیت ملی معلم پیش از خدمت انصافا قابل توجه و تامل است

درست بر خالف حرکتی است که در آموزش و  و فرابخشی تربیت معلم در جامعه کره پی می برد. این

است که قرار است بدون  "دانشگاه  فرهنگیان"به نام  نهادی پرروش ایران آغاز شده. در اینجا سخن از

کثیری از نهاد های آموزش عالی در سطح کشور امر تربیت معلم پیش از خدمت  "وظیفه مندانه"مشارکت 

تربیت  امر. انسانی شاغل در آموزش و پرورش را سامان بخشددر کشور و همچنین توانمند سازی نیروی 

نابسنده است. نهاد مدعی تربیت  انجام نشود "تقسیم کار ملی"و با نگاه ملی ی اگر دهر نهامعلم از سوی 



معلم در کشور ما اگر دستگاه آموزش عالی کشور هم باشد، که هم در گذشته بوده و هم اکنون نیز هست، 

ت. تشریك مساعی جدی، تعریف شده و وظیفه مندانه تمام دانشگاه های کشور بر اساس همین حکم صادق اس

معلمان آینده است ضرورتی عقالنی در تربیت معلم پیش از  "تربیت علمی"ظرفیت طبیعی آن ها که همان 

به دست آموزش و پرورش سیکل تربیت معلم کامل می شود. البته  "تربیت حرفه ای"خدمت است که با 

تقسیم کار میان آموزش و پرورش و آموزش عالی بحثی نیست که در کره جنوبی مابه ازاء داشته باشد  بحث

و اختصاص به ایران دارد که دو دستگاه مستقل برای آموزش و پرورش عمومی و آموزش عالی در صحنه 

ته، به دلیل دوگانگی هستند . قائل بودن به مشارکت در سطح ملی است که مادر این بحث است و در ایران، الب

تشکیالت آموزش و پرورش و آموزش عالی شکل خاصی نیز به خود می گیرد. با توجه به تجربه کره می 

توان با احتیاط و تردید این برداشت را نیز مطرح کرد که تربیت معلم دوره ابتدائی، به دلیل ثقل بیشتر تربیت 

گاهی که زیر مجموعه آموزش و پرورش است به حرفه ای در برابر تربیت تخصصی، ممکن است در دانش

شکل قابل قبولی سامان یابد، اما تربیت معلم متوسطه بدون تردید باید در یك فضای متکی به تقسیم کار ملی 

 . 3اتفاق بیفتد.

وجود سندیکاهای معلمان نشانگر اعتماد به جامعه معلمی برای ورود به عرصه تصمیم گیری از سوی حاکمیت  .9

سندیکا یك پدیده غیر قابل انکار است. این نهاد ها معلمان را از ظرفیت  1ر کره جنوبی با وجود که د است

اجتماعی معتنابهی برخوردار می کند که با اتکاء به آن عالوه بر پشتیبانی از منافع صنفی کوتاه مدت، قدرت 

کا ها با اعمال نظارت های سازمان چانه زنی و صیانت از جایگاه حرفه معلمی را تامین می نماید. در این سندی

یافته از وارد شدن هر نوع آسیبی به حیثیت و هویت معلمان )در چارچوب عالئق و هنجارهای هر یك از 

سندیکاها( پیشگیری می نماید. اقبال نسبت به حرفه معلمی که پدیده غیر قابل انکار دیگری در کره جنوبی 
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 :بهالع بیشتر از تمایزاتی که میان تربیت معلم ابتدائی و متوسطه می توان قائل شد رجوع شود برای اط 

John Schwille and Martial Dembele. Global Perspective on Teacher Learning: Improving Policy and practice 

.UNESCO, IIEP 2007. 



. حاضر هستند تاثیر نپذیرفته باشد ای مدنی این چنینی در صحنهاست نمی تواند از این واقعیت که تشکل ه

معلمان کشور ما، متاسفانه از این ظرفیت برخوردار نیستند و تالش های محدود به عمل آمده برای اعطاء این 

 .حق به ایشان  نیز کامیاب نبوده است

خواهد بود که در  1+2از نوع  از جملهکه پیش تر اشاره شد برنامه درسی هماهنگ با ساختار مشارکتی  -1

غالب برای تربیت معلم نیست. در این قالب باید دقت داشت که  ه جنوبی هم سابقه دارد، گرچه شکلکر

انش تربیتی خاص) دانش تلفیق میان مولفه های تشکیل دهنده برنامه و به ویژه دستیابی به دانش از نوع د

در تربیت معلم ایران . مه روح غیر تلفیقی غالب نشودبرنا( مورد غفلت واقع نشود و بر 4محتوا-تربیت

 طراحی دوره اساله قابل تبدیل به دوره کارشناسی ارشد نیز در دست تدوین است.

 مشاغل دیگر پائین تربرخی ندارد و حقوق معلمان در مقایسه با  چشمگیری جاذبه اقتصادی حرفه معلمی -5

حقوق میزان ، ویژگی ثبات شغلی از 4330. با این وصف به دلیل تجربه رکود اقتصادی در دهه نیز هست

انگیزه های پیوستن به حرفه معلمی و درباره نظام جذب و نگاهداشت یا . بیشتری یافته است اهمیت

چه انگیزه های مثبت ،  استمرار فعالیت در آن چه می توان گفت؟ آیا در ایران اساسا در جامعه معلمی

 ن حرفه وجود دارد. متعالی و تکامل بخشی برای ادامه حضور در ای

استخدام دولتی معلم و نگاه به او به عنوان یك کارمند و عضوی از عائله دولت یکی از مهم ترین وجوه  -6

رقابت و در نتیجه اهرم های تضمین کیفیت را از نظام های آموزشی باز می ستاند. در یك نظام رقابتی 

در سیستم یا در  استمرار معلمان نیز باید در چارچوب قواعد تعریف شده ای به رقابت سازنده برای بقاء 

اشتغال در چرخه معلمی بپردازند. یعنی آنکه از شایستگی حرفه ای افزون تری برخوردار است و مستمرا 

بر سطح شایستگی های خود می افزاید از مزیت نسبی و در نتیجه شانس ماندن باالتری برخوردار باشد. 

ا از میان معلمان بر اساس شایستگی های حرفه در یك نظام رقابتی مدارس استقالل عمل خواهند داشت ت
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  Pedagogic-content knowledge(PCK) 



، تا بدین ترتیب اقبال والدین و دانش آموزان را که آنان نیز ای آنان دعوت به همکاری بنمایند یا ننمایند

 در حلقه دیگری از یك نظام رقابتی از حق خرید خدمت آموزشی مطابق تشخیص خود برخوردارند

توان نماینده یك سیستم آموزشی رقابتی به معنایی که توضیح داده  محروم نمانند. کره جنوبی را هم نمی

شد دانست. رقابت میان معلمان هم به این شکل نیست و معلمان نهایتا با احراز صالحیت های الزم در 

. اما در بخش مدارس دولتی رقابت، آنهم به شکل شدید آن، تنها رخه استخدام دولتی قرار می گیرندچ

رفه معلمی مطرح است و با موفقیت در آن وجه رقابتی به شکلی که در نظام رقابتی مورد برای ورود به ح

نظر نگارنده مطمح نظر است اثری به چشم نمی خورد. در تربیت معلم ما در چارچوب دانشگاه  فرهنگیان 

ه دانشگاه ورود ب با استخدام دانشجو معلمان از بدو به احیاء قانون متعهدین خدمت پرداخته شده است که

 در آموزش و پرورش حتی رقابت برای ورود به حرفه نیز منتفی است. 


