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  بخش اول:

 تربیت معلم و نسبت نظر و عمل در آنصحنه کنونی 

سند برنامه درسی ملی  :هم ترین سند انماست ها... یس ) مثال درایران کنونی معلم تربیت "ظرن" در

 آن که در این بحث مورد توجه مصداق بارز. پیشی گرفته است "عمل"( بسیار از لمتربیت مع

  .قرار می گیرد بیشتر

است که معرف یک مفهوم  بعدی برنامه درسی تربیت معلم 4وجهی یا  4تاکسونومی 

پردازی تازه در حوزه برنامه درسی تربیت معلم  می باشد. باور ما این است که در تربیت معلم یک 

که مرتبه  "معلمی"به مرتبه  "معلم نا "یک انسان رخداد انسانی شگفتی تعقیب می شود که در اثر آن

یا صعود در مرتبه  "طیبهحیات "د که خود معرف مرتبه ای از وجودی باالتری است دست پیدا کن

به  شخصیتی و هویتی، تحول یا پوست اندازی دیسی دگر وجودی است.  به تعبیر دیگر، در این فرایند

برنامه درسی انتظار  را ساده انگارانه نمی توان از یک وقوع چنین رخداد شگرفی وقوع می پبوندد. 

و صالحیت های برای نیل به شایستگی ها   نامه درسی است که می تواندبر 4تاثیر  ایندبرداشت. 

 بستر سازی کند. که از یک معلم طراز عصر جدید انتظار  می رود  نوع و پیچیدهحرفه ای مت

تربیت معلم ایران شکل گرفته که وجود  نوعی اجماع در میان سیاستگذاران خوشبختانه هم اکنون

وافی به که همان معنای  متعارف )صریح( است  رسید برنامه یک و است الزم  درسی چهار برنامه

بویژه   مبرنامه درسی توسط مدیران تربیت معل 4تدارک ندیدن می باشد و مقصودی که ذکر شد ن
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عناوین  .است "فروشی کم"بسنده کردن به برنامه درسی رسمی ولو با کیفیت مرغوب 

 قرار زیر است:به  ) تکسونومی(برنامه 4و توضیح اجمالی 

برنامه دریگر هر  3ن وچ ویژگی بهتر معرفی می شود 3... با این ، متشکلرسمی، مستقیم( الف1

 . همان برنامه درسی صریح است.ام با نداشتن یکی از ویژگی ها معرفی می شوندکد

هر درس  است. تلفیقی نگاهنوعی  است که اِعمال ثانوی کارکردمربوط به بحث  ...مستقیم غیر( ب1

به دیگر سخن  ،هم به صحنه می آید برای کمک به یادگیری های مهم دیگر ،یا بستر یادگیری خاص

در بستر درس ها و فرصت های  در سراسر برنامه یا "کلیدی"های هارت تاکید بر مضامین و م متضمن

 که در برنامه درسی رسمی تعبیه شده است. است یادگیری متنوعی

و سایر فرصت های  دانشگاه بودن روزی شبانه عنصر از استفاده حسن متضمن... رسمی غیر( ج1

 درسی برنامه در که اهدافی امتداد در . یابویژه فصل تابستان است از برنامه درسی رسمی فراغت

، در حداکثر تنوع از ) معطوف به شایستگی هایی که در آنجا نشانی ندارد(از آن غیر یا آمده رسمی

 نظر قالب و با تمرکز بر قالبها یا فرصت های یادگیری فعال و غیر متعارف مانند 

 ، با استفاده از ظرفیت های درون و بررون دانشگاه)ملی(ها میزبانی  سمینارها،  ردوها،ا

ش زمحیط دانشگاه تنفس می شود، اردر وایی که هاتمسفر و   بر تاکید... پنهان/ متشکل غیر( د1

مستلزم دغدغه د. هایی که به شکل زیرپوستی و نامحسوس اما مداوم و قهرا موثر ترویج می شو

تربیتی، محیط حقوقی و ابعاد دیگر در  -آرایش و پیرایش محیط علمی، محیط فیزیکی، محیط عاطفی

محیط دانشگاه  به عنوان محیطی سرشار از نشانه ها و  سامان دادن به... دانشگاه است.

 و مقوم آن ها معانی صریح و ضمنی هماهنگ با شایستگی ها
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 بخش دوم:

ارتباط نظر و  های سه گانه پیش رو در زمینهوضعیت 

 عمل در تربیت معلم

 پیش بینی و توصیه می شود وضعیت های ذیل در پیوند نظر با عمل در حوزه برنامه درسی تربیت معلم

در برنامه درسی حوزه های دیگر تجربه ای قابل الگو برداری ار گرفته و فعاالنه تعقیب شود. مد نظر قر

 .هم خواهد بود

 :تقدمی نظر بر عمل رابطهبا پیش فرض  ،همین وضع موجودادامه  وضعیت نخست، 

theory into practice   ، با فوران ایده ها و اندیشه های جدید در همچنان که اشاره شد

تربیت معلم فعال نبود و وجاهت  ال اخیر مواجه شده ایم. پیش از این نظرورزی دریکی دو س

و شان دانشگاهی هم نداشت. هیچگاه به یک حوزه تخصصی و آکادمیک که از شخصیت 

مستقل علمی برخوردار باشد نبوده است. حتی در دوره ای که دانشگاه های کشور در عرصه 

و در  تربیت معلم فعال و نقش آفرین بودند، تربیت معلم چندان مورد عنایت و اهتمام نبود

در حاشیه نظام )  فعالیت های پژوهشی و تولید دانش بطور کامل در حاشیه قرار داشت.

همواره و بطور ، نخستوضعیت  در ( ه سختی نفس می کشید!!بود و ب آموزش عالی

نظر از عمل/ اجرا  وجود خواهد زمانی )تایم لگ(  یا تاخیر عقب ماندگیطبیعی یک 

ه البته موضوعیت خود را حفظ می کند. بر خالف تصور توسعه نظر ورزی و نظری داشت. 

باشد) یعنی اینطور که اصال به عمل نیندیشد نظر ورزی اگر کامال فارغ از عمل برخی، توسعه 

نظرورزی عاطل /  idle speculationو بقول دیویی  و اصطالحا درد عمل نداشته باشد
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اتفاقا می تواند برای توسعه عمل و افزایش اثربخشی گرنه ناخواستنی است. و ( نباشد  و باطل

شوآب است که می تواند   flight upwardسیاست ها و راهکارها موثر هم باشد.یادآور 

رب نباشد و به ضرورتا مخعامل بحرانی که ین هم داشته باشد. یعنی آثار سازنده و تحول آفر

ادیق آن ها مص کنشوران نظری محترم و مغتنم هستند. حکم:... غنای عمل کمک کند.

و  دانشکده های علوم تربیتی دانشگاه ها  بویژه پژوهشگران دانشگاهی در تربیت معلمدرحوزه 

) خصوصا نهاد پژوهشی تازه تاسییس آن یعنی پژوهشکده مطالعات  البته دانشگاه فرهنگیان

 .هستند تربیت معلم(

 :نظر با عمل و رشد و توسعه هم افزای  یتعاملرابطه با پیش فرض  وضعیت دوم

و واقعیت  است که محیط عمل عمل فاز با ورود به،  theory and practice،  آن ها

 م از محیط عمل رنگ می گیردد و ساحت نظر هنبه ساحت نظر تقرب می جوی های محیطی

) بردیکارظریه یک ن )هم افزایی تکامل گرایانه( در اثر این دیالکتیک و تعدیل می شود.

.. نظریه کاربردی با قوام و اعتبار پیدا می کند.  یا الگوی نظری(  متعلق به حوزه عمل

، از این خطر رهایی پیدا  idle speculationتاسی به دیوئی و امتداد بخشیدن به مفهوم 

تبدیل می شود و  نظرورزی مثمر و مولد/  fruitful speculationکرده و به یک 

می نجات  کورمالوحرکت بطئی /   random groping جریان عمل را هم از 

( دست elevation)( و ارتقاء بخشی به عمل validationگویی اعتبار بخشی به نظر)بخشد.

کنشوران نظری که دغدغه عمل  حکم:... در دست یکدیگر دارند و الزم و ملزوم یکدیگرند.

در حوزه  .ندترو مغتنم  ترمحترم  (نظر و پای در عمل دارندیا دست در ) هم دارند

یان مرتبط با عمل در صحنه دانشگاه دانشگاه تربیت معلم خاستگاه ویژه اش در حال حاضر

  .فرهنگیان هستند
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 :عمل بر نظر یتقدمرابطه  پیش فرضبا   وضعیت سوم ، practice into theory ، در

اتفاق مبارک دیگری که می تواند بیفتد به  خلق نظریه  سایه فعال شدن تربیت معلم در عمل،

و دانش عمومی که  ) شخصی(دانش محلی مربوط می شود.  groundedیا  برخواسته از عمل

دارند پا به  و فکورانه عمل کردن آنان کنشگران صحنه عمل هر دو ریشه در تجربیات واقعی

با  با مواجهه از نوع دانش پژوهانهعرصه خواهند گذاشت. کنشگران عرصه عمل تربیت معلم 

که می اندوزند و برخورد متامالنه با این تجارب به شکل گیری نظریه های اینچنینی تجاربی 

به عنوان بخشی از ماموریت مدیریت دانشی نهاد باید  اینکه یا واقعیت می بخشند.

یل تجارب مثابه مطلعان کلیدی به سراغ آنان رفت و به تجزیه و تحلتربیت معلم به 

د نظریه پردازی در تربیت معلم پرداخت) آن ها در حوزه های مرتبط و مستع

گرچه نشان شوآب است که  flight downwardآور .. یاد.. استحصال دانش ضمنی(

برای یک حوزه عمل ویرانگر و مخرب نیست و می تواند با خلق اندیشه الزاما بحران است اما 

که دغدغه نظریه ای هم دارند کنشوران عملی حکم: ... .رساندهای جدید به توسعه رشته یاری 

حاضر  در حوزه تربیت معلم خاستگاهش استادان و مدرسان اند. ترین و مغتنم ترین بسیار محترم

 هستند.در صحنه عمل تربیت معلم 


