


باید از استحاله شدن دانش چگونه 
آموختگان دانشگاه فرهنگیان در فرهنگ
؟سازمانی حاکم بر مدارس پیشگیری کرد

دومبن همایش ملی تربیت معلم

اصفهان دانشگاه فرهنگیان 

1395یازدهم اردیبهشت 



 ه خود نه این ک... باید به بازسازی فرهنگ معلمی و تربیت یاری رسانندمعلمان ما
.بخشی از آن بشوند

 ثر شدن یعنی بال ا... یعنی بازگشت به نقطه صفرمنحل شدن در ففرهنگ مدرسه
یان نو اقدام مبارک تاسیس نهادی بنام دانشگاه فرهنگیان برای بنا گذاشتن بن

.برای تربیت معلم و تربیت نسل جدید از معلمان

 ،م و تربیت رکن تحول و تعالی تعلی) این یعنی شعار استراتژیک  دانشگاه همچنین
.از روی کاغذ فراتر نرفتن و هرگز مجال تحقق نیافتن( ایران جمهوری اسالمی 



تحول و تعالیرکن »تربیت معلم چگونه می تواند از شعار 
شدن پشتیبانی کند؟« تربیتتعلیم و 

ل در تبدیکه معلم را باید برای نقشی تربیت کند
.الزم است"سازمان یادگیرنده"شدن مدرسه به 

.



به سازمان یادگیرنده و تبدیل مدرسهنقش معلم در
چیست؟ن آتداوم 

 ه ای خود و با هدف بهبود مستمرکیفیت ایفای تکالیف حرف« یادگیری»تعهد به
«  اخالقی»اثربخش تر ساختن فرایند یاددهی یادگیری بعنوان یک امر 

( ...آن ذاشتن یادگیرندگی معلم در تحلیل نهایی یک تکلیف اخالقی است و فروگ
(یک تصمیم غیر اخالقی یا ضد اخالقی

 نسکو همان عنوان کرسی یو« العمریادگیرنده مادام معلم به مثابه »دیگر سخن، به
فرهنگیان دانشگاه 



راهکارهای پیش بینی شده در 
برنامه تربییت معلم؟



پیش) ختلفمهایگونهوپژوهندگیبینی1
.معلمتربیتبرنامهدرآن

،ایحرفهتوسعهخدمتدرپژوهشالبته...
دردرس3برمشتملپژوهشیبستهبهناظر

(pck)موضوعیتربیتیدروسمجموعه
پژوهیروایتوپژوهیدرسپژوهی،اقدام....



ایفهحرتربیتبرنامههرعطفنقطهکهکارورزیموضوع(2
.استقاعدههمینتابعهممعلمتربیتواست
در ( فکور) های مختلف پژوهش برای تربیت معلم پژوهندهگونه 

.شودمی تعقیب و تمرین کارورزی ها 
یکدربارهندانست)دانشیقالبازپژوهشیشایستگیاینجادر

(آنهایتکنیکوایحرفهتوسعهخدمتدرپژوهشروش
.دشومینزدیک"هویتی"وعملکردیقالببهودرآمده



مختاحسنوکاراوجکه"پروژه"درسباالخره،(3
.استآن
درآنکاملشکلبهروایتینوعاز"پژوهیخود"

.شودمیتمریناینجا
درهمدرسبهورودآستانهدرشدهمعلمتازهعنصر
میمعلازخودادراکروایتیخودگزارشاینقالب

اینباوکشدمیتصویربهرا"معلمیجهانزیست"و
هشدکسبایحرفههویتخود،ازبرداریتصویر

قراردیگرانقضاوتمعرضدروکندمیعلنیرااش
..میدهد



:بنابراین
وشوقعبیهتمنطقیوقطعینیازپیشفکور/پژوهندهمعلمتربیت

هاست،آنایحرفهحیاتطولدرمعلماندریادگیریشایستگی
سازمانبهمدرسهشدنتبدیلنیازپیشهمشایستگیوشوقاین

،یادگیرنده
وحولتتخمکاشتنمثابهبههممدرسهشدنیادگیرندهسازمان

استکوچکمقیاسدرتربیتوتعلیمدرمستمرتعالی
نظامدرطلبیتحولواصالحجریانانشاءاهللمدارسایناجتماعاز

میراستقراواستمراروکردهپیداراخود"بحرانیجرم"اموزشی
.یاید



استحاله شدن در چرا خطر 
فرهنگ سازمانی مدرسه 

است؟جدی 



صفرندای بازگشت به نقطه 
دنبخشیو عطای تغییر را به لقایش 

می خیزد؟کدام منابع بر از 



حرفهپذیریجامعهسال12ازنخستدرجهدر
ادامهسالگی18تاوآغارسالگی6سنازکهای
.استیافته

رمنفرهنگیاندانشگاهآموختهدانشسال12ایندر
ومشاهدهخودمعلمانرفتاردرراایحرفههای

هانرمهمانسمتبهداردتمایلوکردهدرونی
کندحرکت
ارکباشدموثرهمچقدرهرعاملایندرباره

دادانجامتواننمیچندانی



و خرده فرهنگ کدام عوامل از 
در نظام آموزشی می های دیگر 

برد؟توان نام 



آموزشگاهیمدیریت فرهنگ ( 1

 ریتمدی»سنتی و مبتنی بر سبک های »
با مدیریت از نوع ... «رهبری»بجای 

وهنده معلم پژو سازمان یادگیرنده  
فاصله بسیار دارد

 اقدام پیش روی ما

 تعالی مدیریت مدرسهطرح



فرهنگ ارزشیابی( 2

 تبه رنظام ارزشیابی از عملکرد معلم و موضوع
غییر یا ارزشیابی لوکوموتیو ت... بندی 

سد تغییر؟

 مان اخیر درباره پیامدهای ارزیابی معلپژوهش
تبعات ارزیابی آزمون محور... امریکادر 



درسیبرنامه فرهنگ ( 3

 برنامه درسی غیر منعطف، تجویزی

ورانه بر بسته شدن فضای تاملی و عمل فک
معلم



انزوای حرفه ای نزد معلمانفرهنگ ( 4



چند پیشنهاد راهبردی و 
کاربردی



رورشپوآموزشعالیمدیرانباگفتگو•
ستگیوابموضوعوتعقیبتوضیحبرای

هایرنظامزیسایربهمعلمتربیتمتقابل
شرط...تاسضروریبسیارتربیتوتعلیم
جربهتبرایکافیشرطبهبایدراالزم

.ساختمتصلآموزشینظامدرتحول



هاکمالبابایدپژوهندهمعلمبرنامه•
فکورمعلمتربیتهایمعیارو

.شوداحیاوبازسازی



تایراسدردانشگاهآموختگاندانش•
موردانسانیمنابعبهسازیماموریت

گیرندقرارویژهایحرفهحمایت



با سپاس از توجه شما


