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 چکیده:

مهمترین ویژگی عصری که در آن زندگی می کنیم، تغییر سریع است؛ این تغییرات در ساختارهای اجتماعی 

نیاز به کاربرد هوش را برای حل مسائل افزایش داده. در واقع انسان امروز اگر نتواند برنامه های درسی را با 

یک . (1391)یار محمدیان  و سیاسی عصر جدید تطابق دهد منسوخ خواهد شد.ماعی، نیازهای اقتصادی، اجت

تنها مقوله ی پایدار و قابل اتکا در مدرنیته، پایداری تغییر » این است که عبارت معروف در مورد مدرنیته

 عمومی انعکاس آموزش و پرورش –، این واقعیت به طور قطع در طول نیم قرن گذشته در تجارب «است

و گواه آن کوششهای متعددی است که برای بازآرایی و انجام اصالحات یا تغییر در برنامه درسی و  ،یافته

در حال حاضر با توجه به تغییر نظام آموزشی و . (1389)مهرمحمدی  اصالح نحوه تدریس انجام گرفته است.

انش معلمان صورت نمی تغییر در تالیف کتب درسی جدید اقدام خاص و فراگیری برای به روز کردن د

در واقع زمانی گیرد. تغییر اجتناب ناپذیر است و به جای مبارزه با آن، آن را بپذیریم و دوستانه رفتار کنیم. 

که آن  ،می توان گفت که ایده یا روشی نو با موفقیت در نظام آموزشی به کار گرفته شده و به ثمر نشسته

اهمیت موضوع این است که سرنوشت  یادگیری نفوذ کرده باشد. ایده یا روش تا عمق کالس درس یا فرآیند

می گردند و یا آنچه کالس درس متوقف  بسیاری از نوآوری ها با موفقیت همراه نیست و پشت درب های

روش  که به مرحله ی عمل می رسد، نگاه کامال متفاوت و به دور از اهداف اصیل آن نوآوری یا تغییر است.

، توضیح مفهوم تغییر، قرآن و سنت تغییر  فصل آمده: 5یافته های تحقیق در  ی است.تحقیق کتابخانه ا

ر سند تغییر د، تغییر معلم در سند نقشه جامع علمی کشور، ایران  آموزش و پرورشپیشگامان تغییر در نظام 

 روش جمع آوری اطالعات، مطالعات کتابخانه ای و ابزار جمع آوری فیش برداری است.. تحول بنیادین

 .ارائه شدهبه برنامه ریزان مربوطه و عطف توجه آنان به تربیت معلم و تغییر در برنامه های درسی یی پیشنهادها

 تحول بنیادین –تربیت معلم  –معلم  –تغییر  –کلید واژه: برنامه درسی 
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 مقدمه

لش هایی را برای نظام بی تردید تحوالت در حوزه های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، مسائل و چا

آموزشی بوجود می آورد که برای مواجه شدن با آن ها، به تغییرات و نوآوری هایی نیاز است. تغییر در نظام ارتباطات، 

 تحول در روان شناسی یادگیری و فلسفه ی تعلیم و تربیت، همه به نوعی داللت هایی در نظام آموزشی دارند.

ل تغییرات به شیوه های موثر و کارا نیاز به آگاهی از مقتضیات و دشواری های تغییر بنابراین نظام آموزشی برای اعما

دشواری ها و پیچیدگی های تغییر در برنامه درسی و نظام آموزشی را همچون  1«سرسون»دارد. بر همین اساس است که 

 راز و رمزهای تغییر و تحول فرهنگی می داند.

، باورها و ادراکات معلم است که نقش مهمی در موفقیت یک تغییر ایفا می به عبارت دیگر می توان گفت که دانش

امر مهم و اساسی که متاسفانه مورد غفلت دست اندرکاران تغییر در برنامه درسی قرار می گیرد و نتیجه اش و این  کند.

موفقیت در نظام آموزشی به  در واقع زمانی می توان گفت که ایده یا روشی نو، با عدم کارائی تغییر در عمل می باشد.

در  کار گرفته شده و به ثمر نشسته است که آن ایده یا روش تا عمق کالس درس یا فرآیند یادگیری نفوذ کرده باشد.

صورتیکه سرنوشت بسیاری از نوآوری ها با موفقیت همراه نیست و پشت درب های کالس درس متوقف می گردند و یا 

این  عمل می رسد، نگاه کامال متفاوت و به دور از اهداف اصیل آن نوآوری یا تغییر است. آنچه که از آن ها به مرحله ی

بطور مروری در مقاالت بررسی کرده تا به برنامه  را پژوهش قصد دارد معلم، تربیت معلم و تغییر در برنامه های درسی

 رش بوجود آید.ریزان آموزش و پرورش کمک کند تا تغییری همه جانبه در نظام آموزش و پرو

 

 هلأبیان مس

در حال حاضر با توجه به تغییر نظام آموزشی و تغییر در تالیف کتب درسی جدید اقدام خاص و فراگیری برای به روز 

که با است  و معلم بعنوان یک شاخص تغییر مدنظر نمی باشد، لذا این پژوهش بر آنکردن دانش معلمان صورت نگرفته،

و تحقیق کتابخانه ای اهمیت این موضوع را  آموزش و پرورشکشور و سند تحول بنیادین توجه به نقشه جامع علمی 

ع در واقع این است که سرنوشت بسیاری از و. اهمیت موضداده شودزمینه این و راه کارهایی به مسئولین در  دبررسی کن

آنچه که از آن ها به مرحله  نوآوری ها با موفقیت همراه نیست و پشت درب های کالس درس متوقف می گردند و یا

عمل می رسد، نگاه کامال متفاوت و به دور از اهداف اصیل آن نوآوری یا تغییر است. لذا با بیان این هدف که هر تغییری 

بخصوص معلمان دارد به این پژوهش به روش کتابخانه ای با ابزار  ،بستگی به تغییر مجریان آموزش و پرورشدر نظام 

 .پرداخته شده استکتب، مجالت، سایتها و ... فیش برداری، از 

                                     
1 - Serson 
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 :می پردازدفصل به شرح ذیل به بررسی  5و در 

 قرآن کریم و سنت تغییر -1

 توضیح مفهوم تغییر -2

 ایران آموزش و پرورشپیشگامان تغییر در نظام  -3

 مبحث تغییر معلم در سند نقشه جامع علمی کشور -4

 مبحث تغییر در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش -5

 آمده، برنامه درسی، تغییر، معلم، تربیت معلم، تحول بنیادین می باشد. پژوهشکلید واژه هایی که در این  و

ولین و د و در بخش پیشنهادات توصیه هایی به مسئاء ا... در بخش نتیجه گیری خواهد آمو به نتایجی می رسیم که انش

  .دست اندرکاران آورده می شود

 

 پیشینه ی تحقیق

 ر و بازنگری پژوهش های انجام شده درباره تغییرپس از مرو

 سوابق داخلی :

به بررسی عناصر، اصول و انواع برنامه ریزی  اصول برنامه ریزی در کتاب خود تحت عنوان (1391یارمحمدیان)

  درسی پرداخته است.

کردها و چشم برنامه درسی از نظرگاهها، روی در مجموعه مقاالتی تحت عنوان (1389مهرمحمدی و همکاران)

 تمام ابعاد برنامه ریزی درسی را بررسی نموده اند. اندازها

( در مقاله ای تحت عنوان تأملی بر مقتضیات سطوح تغییر در برنامه درسی، سطوح تغییر 1390زرقانی، امین خندقی )

 را بررسی نموده اند.

تطبیقی سیر تحول برنامه درسی آموزش  جعفری هرندی، میرشاه جعفری، لیاقت دار، در مقاله ای تحت عنوان بررسی

 علوم در جهان، به این مهم پرداخته اند.

 درسی به ابعاد تغییر اشاره نموده است. تغییر برنامه ( در مقاله ای تحت عنوان1389)نصر اصفهانی، 

ررسی ای برنامه درسی انجام داده چگونگی اجرای آن را بتحت عنوان اجر پژوهشی که( در 1389)خوئی نژاد،  

 نموده است.

و اذعان می دارند که در تغییر تمام  همگی به خوبی به مراحل و سطوح و ابعاد و سیر تحول، تغییر اشاره نموده اند.

 ارکان باید دست به دست هم دهند تا تغییر مطلوب ایجاد شود.
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 : سوابق خارجی

 ایاالت متحده آمریکا. موزش و پرورشآسه مقوله یا محور کلی در  (. در مقاله ای تحت عنوان1945)کلیبارد 

مقوله های مختلف مرتبط با نقش حکومت مرکزی در تدوین برنامه  در مقاله ای تحت عنوان (1981اتیکن و هاوس )

 های درسی در ایاالت متحده آمریکا را بررسی می کند.

به « عی در عمل منتهی شده است.برنامه ریزی و پذیرش اغلب به تغییرات واق» در مقاله ای تحت عنوان( 1982فولن )

 نوع تدوین و پخش و انتشار برنامه ریزی اشاره می کند.

یک نوآوری موثر است تشخیص دادند و به  تعدادی ویژگیها را که در پذیرشدر پژوهشی  (1971راجرز و شومیکر)

 بحث پیرامون آن پرداختند.

 کیفیت و اجرایی مواد آموزشی( 1981لوئیس و روزن بالم )

مواد  کیفیت و اجرای چهار عامل در تغییر، نیاز و قابلیت انطباق، وضوح، پیچیدگی در پژوهشی (1978ریک و پیترسن )ام

 را بررسی کرده اند. آموزشی

برنامه درسی آمریکا در در جنبش اصالح  Rand Change Agentمطالعات  ( در1976)و مک الکلین،  نبرم

 پژوهشی انجام دادند. 1960دهه 

« دهه ی تعلیم و تربیت»اصالحات و تغییراتی که در دهه ای که  کردند بررسی ( با پژوهشی1977)پایفرت  فولن و

  چگونه بوده است؟نامیده شده است 

با موضوع تغییرات آموزشی شکل  SIGانجمن تحقیقات آموزشی آمریکا یک گروه مطالعاتی با عالیق ویژه در 

 گرفته است.

 ت آموزشی در ارتباط با مقوله تغییر در آمریکا منتشر می شود.مجله ای با عنوان تغییراو 

همه به این نتیجه رسیده اند که با گسترش رشد و فن آوری روز جهان الجرم در نوع و روش یادگیری باید تغییر 

ط همه مواد و اجرا و محی -ایجاد کرد. و تغییر در صورتی اتفاق می افتد که همه جوانب آن در نظر گرفته شود. نوع

 با هم دخیل هستند.

 روش شناسی تحقیق و دالیل انتخاب

 به روش کتابخانه ای به بررسی و تحلیل موضوع پرداخته اند. اناین مقاله یک مقاله مروری است که در آن پژوهشگر

 ابزار پژوهش

یت ها و متون و مجالت فرم فیش برداری از کتاب ها، سا ،در این پژوهش سعی شده که برای ابزار گردآوری اطالعات

 معتبر استفاده گردد. ضمن اینکه سعی شده، ترجمه منابع انگلیسی تا حد امکان بدون خطا باشد.

http://www.joih.ir/
http://www.joih.ir/


 156-139، ص 1395 ، فروردین6، جلد 10علوم انسانی اسالمی، شماره 

ISSN: 4719-2148 

http://www.joih.ir  

 

 

 برای جمع آوری اطالعات چهار اقدام انجام گرفت.

دانشگاه اصفهان  –خوراسگان واحد دانشگاه آزاد اسالمی –مراجعه به کتابخانه ها )دانشکده های علوم تربیتی  -1

 شگاه پیام نور و شخصی(دان –

دو  –تبیان  –، فصلنامه تعلیم و تربیت وزارت آموزش و پرورش  SID , SICجستجو در اینترنت در سایتهای  -2

 پژوهشی دانشور رفتار –ماهنامه علمی 

 مراجعه به دوستان و صاحب نظران و کمک گرفتن از آنها در زمینه ی معرفی منابع. -3

 غییر.مراجعه به مجالت چاپی مثل شوق ت -4

 فصل  اول

 قرآن کریم و سنت تغییر

 (11)سوره رعد / آیه  بدرستی که خداوند تغییر نمی دهد احواالت قومی را مگر آنان خودشان را تغییر دهند.

در قرآن کریم فرموده اند؛ حضرت امام خمینی)ره(، نیز دغدغه ی خود را چنین اعالم د متعال بنا به بیان شیوایی که خداون

من به همه مسئولین و دست اندرکاران سفارش می کنم که به هر شکل ممکن وسایل ارتقای اخالقی و : »می نمایند

اعتقادی و علمی و هنری جوانان را فراهم سازید و آنان را تا مرز رسیدن به بهترین ارزش ها و نوآوری ها همراهی کنید و 

 (21فه نور /ج )صحی « روح استقالل و خودکفایی را در آنان زنده نگهدارید.

تحول یک »، (1385)رهبری  «ما در آموزش و پرورش احتیاج به تحول داریم»و همچنین رهبر معظم انقالب می فرمایند: 

 (1386)رهبری  «کلمه است. لکن در پشت این وجود لفظی، در پشت این کلمه، یک دنیا کار نهفته است.

 فصل دوم

 توضیح مفهوم تغییر

 امه درسی، اغلب با عنوانهایی همچون تغییر، نوآوری، اصالح یا جنبش بیان می شود.ماهیت دگرگونی در برن

 (1389)نصراصفهانی 

مفهوم اصالح نیز به تغییرات خاص اما جامع تر و بنیادی تر در تغییر برنامه درسی مربوط می شود. اصالحات شامل 

امه درسی و امثال آن می شود. این تغییرات عمده بر تجدیدنظر در سازمان و ساختار نظام مدرسه، بازنگری عمده در برن

 تغییرات بنیادی در ارزشها یا تغییر جهت گیریها، که اغلب نظام سیاسی حاکم بر جامعه آغازگر آن است، مبتنی اند.

 (1389)نصراصفهانی 

آنها را با عناوین آغاز، بیشتر محققان، فرآیند تغییر برنامه درسی را در سه مرحله ی کلی توصیف می کنند که می توان 

 (1389)نصراصفهانی  کاربست، ارزیابی نام گذاری کرد.
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در مرحله سوم و نهایی فرآیند تغییر، سوالهایی در مورد میزان جای گیر شدن نوآوریها، اصالحها و امثال آن در نظام و 

، زمانی  اتفاق می افتد که آن تغییر عواقب ناشی از آن مطرح می شود. جای گیر شدن یا نهادینه شدن تغییرها در سازمان

)جاری و ساری( از تصمیمهای مربوط به بودجه بندی و تامین نیروی انسانی تبدیل شود. تاثیر تغییر با به یک بخش عادی 

 (1389)نصراصفهانی  مباحث ارزشیابی سروکار دارد.

مربوط به تدوین و پخش است، میزان اجرا  ارزشیابی ، همه ی مراحل تغییر را شامل می شود تا تعیین کند: چه عواملی

چگونه باید اندازه گیری شود و باالخره اینکه تغییرها و نتایج قصد شده و قصد نشده از تغییرهای برنامه درسی چگونه باید 

 (1389)نصراصفهانی  اندازه گیری شود.

ارگیری آن اقدام می کنند، هر تغییری صفات برای آنان که در زمینه برنامه ریزی یک تغییر تالش می کنند و یا برای به ک

 و ویژگیهایی دارد. این صفات در این مسئله که تغییرات واقعی تا چه حد در عمل اتفاق می افتد، موثر واقع می شود.

 (1971)راجرز و شومیکر 

: امتیازهای در پژوهشی تعدادی ویژگیها را که در پذیرش یک نوآوری موثر است تشخص داده اند که عبارت است از

و قابل مشاهده بودن. با وجود این باید توجه کرد که ترکیب پژوهشی نسبی، قابلیت انطباق، پیچیدگی، قابلیت آزمایش 

آنان به جای آنکه بر افراد درون سازمان )نظیر نظام آموزشگاهی( مبتنی باشد بر نتایج اقتباس )نظیر تصمیم برای به 

تاکید می کرد، و اغلب توسط تصمیم گیرندگانی مشخص نظیر کشاورزانی که  کارگیری و نه به کارگیری عمل آن(

 (1389)خوئی نژاد  فناوری جدید را اقتباس می کنند انجام می شد.

در هر دو حالت درجه ی وضوح برای افراد دست اندرکار انجام کار نو، به  (1976)، الیوت (1974)شیپ من و همکاران 

 (1389)خوئی نژاد  اق می افتد ارتباط دارد.میزان تغییری که در عمل اتف

طبق پژوهشهای جدیدتر همچنین دریافت معلمان مجری تغییر برنامه درسی در مورد کیفیت برنامه درسی، در احتمال و 

 (1389)خوئی نژاد  اجرا و خوبی اجرای آن موثر است.

 (1981)لوئیس و اوزن بالم  (1982)کراندال و همکاران 

« اجرای برنامه درسی»جایگزین مفهوم « رشد و توسعه معلم»تخصصی تغییر در نظام آموزشی، گفتمان  امروزه در متون

شده است. اما اکنون که جایگاه معلم به عنوان یک کنشگر فعال در زمینه تغییر مورد توجه قرار گرفته است مباحث 

های جدی خوداز حیث عالقه به طرح پرسشهای ناظر بر هویت را آشکار برآمده از گفتمان رشد و توسعه معلم کاستی

ساخته است. این در حالی است که اتفاقا هویت معلمان در برنامه های مربوط به اصالحات آموزشی که به دنبال تحول 

 (1389و حاتمی  )تری کارسون به نقل از امام جمعه اجتماعی هستند، باید از نو تعریف شود و مورد تفاهم قرار گیرد.
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 فصل سوم

 پیشگامان تغییر در شورای عالی آموزش و پرورش ایران

آموزش و در دولت بازرگان بود. به ریاست شورای عالی  آموزش و پرورشاولین وزیر دکتر غالمحسین شکوهی: 

 . مهم ترین کارش در شورا:دارددرآمد، درجه ی استادی در تعلیم و تربیت از کشور سوئیس  پرورش

 حلیل وظایف شورات -1

نقش سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در آموزش و پرورش، بسترسازی تحول آموزش و پرورش و  -2

اصل، رابطه ی انسان با خدا، رابطه ی انسان با خود، رابطه انسان  4نگارش اهداف آموزش و پرورش با عنایت به 

 بود. طبیعتبا جامعه و باالخره رابطه ی انسان با 

 ه داشت.ینبر طرح معلم چند پیشتاکید 

: اولین وزیر علوم دولت بازرگان، تاسیس و مدیریت برخی مدارس نوین با رویکرد مذهبی در سحابیمرحوم دکتر یداهلل 

قبل از انقالب او در مورد تربیت معلم، ضرورت توجه به معلم و اهداف و خط مشی های آموزش و پرورش طرح های 

 ت به کتب درسی، نظرات ارزشمندی داشت.متعددی ارائه داد. و نسب

برای جایگاه تربیت معلم اهمیت / و وزیر آموزش و پرورش آموزش و پرورشرجائی: مشاور وزیر محمدعلی شهید 

به بحث و بررسی می پرداخت و برای این منظور جایگاه  آموزش و پرورشزیادی قائل بود و همواره در همه ی مسائل 

 یر گذار شورا را مورد تاکید قرار می داد.سیاست گذاری کالن و تاث

شهید دکتر محمدجواد باهنر: به اثربخشی تعلیم و تربیت ایمان داشت و چون خودکارشناس و صاحب تالیفاتی در این 

 برآمد. آموزش و پرورشخصوص بود. درصدد بهسازی وضع 

 کرده.می نوینی در شورا ارائه  وزیر علوم ایده هایو  آموزش و پرورشمرحوم دکتر حسن حبیبی: عضو شورای 

 فصل چهارم

استقرار جامعه دانش بنیان، عدالت محور و برخوردار از انسانهای شایسته و فرهیخته و نخبه برای احراز مرجعیت علمی در 

 (22/ ص 4)سند تحول / فصل  جهان.

)سند تحول /  ای اولویت دار.هدایت نظام آموزش برای تامین و جذب نیروهای نخبه و متخصص مورد نیاز در حوزه ه

 (27/ ص 4فصل 

: تربیت و توانمند سازی سرمایه انسانی با تاکید بر پرورش انسانهای متقی و کارآفرین و خودباور و خالق، 8راهبرد کالن 

 نوآور و توانا در تولید علم و فناوری و نوآوری متناسب با ارزشهای اسالمی و نیازهای جامعه.
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)نقشه جامع  حیت حرفه ای و مرجعیت علمی و اجتماعی معلمان، استادان، پژوهشگران و فناوران.ارتقای منزلت و صال

 (15و ص 6علمی کشور / فصل سوم / ص

به کارگیری فنون علمی و خالقانه در روش های تعلیم و تربیت و تدوین متون درسی بخصوص در آموزش و پرورش به 

 ن سنین.منظور ترویج تفکر خالق علمی از پایین تری

تقویت انگیزه های معنوی و تشویق اعتباری و مادی برای جلب نخبگان جامعه نسبت به حرفه های معلمی، استادی، 

 پژوهشی و فناوری.

 حل مشکالت اجتماعی، و معیشتی معلمان و پژوهشگران به منظور فراهم آوردن بستر الزم برای فعالیتهای علمی.

عی و قانون مداری روحیه تالش برای گسترش عدالت و رفاه و سالمت جامعه در نهادینه سازی تعهد و انضباط اجتما

 دانش آموختگان با مشارکت معلمان و استادان.

برنامه ریزی برای گزینش و جذب نیروی انسانی متعهد و متخصص برای حرفه معلمی و ارتقای مستمر سطح بینش و 

 مهارت و دانش آنها.

 بیت معلم.طراحی و استقرار نظام جامع تر

ارتقای سطح معیشتی و شأن اجتماعی و توانایی های علمی و عملی معلمان و طراحی سازوکار الزم برای تمرکز بر 

 )نقشه جامع علمی کشور( تدریس و اختصاص بخشی از ساعات موظف معلمان به پژوهش و مطالعه.

یئت علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی و ارتقای بهره وری منابع انسانی موسسات علمی و پژوهشی اعم از اعضای ه

 تقویت روحیه تالش جهادی و گسترش تعامالت معلم و متعلم.

 توسعه ظرفیت جذب و به کارگیری منابع انسانی متخصص کشور در مراکز علمی دولتی و غیردولتی.

ان شاغل و بازنشسته طراحی سازوکار همکاری پاره وقت نخبگان، دانشمندان، اعضای هیئت علمی، مدیران و متخصص

 (45و  44/ ص  4)نقشه جامع علمی کشور / فصل  دولتی و غیردولتی در موسسات آموزشی و پژوهشی.

 فصل پنجم

تاکید بر معلم محوری در رابطه با معلم و دانش آموز در عرصه تعلیم و تربیت و جلوگیری از اجرای هر سیاست و برنامه 

 ش نماید. نظری و عملی که این محوریت را مخدو

 طراحی و استقرار نظام خاص بازنشستگی فرهنگیان برای بهره مندی فزونتر از تجارب مفید آنان.

استقرار نظام ملی تربیت معلم و راه اندازی دانشگاه ویژه فرهنگیان با رویکرد آموزش تخصصی و حرفه ای تربیت محور 

 توسط وزارت آموزش و پرورش با همکاری دستگاه های ذیربط.
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معلمان با  –راحی و ارتقای نظام تربیت حرفه ای معلمان در آموزش و پرورش با تاکید بر حفظ تعامل مستمر دانشجو ط

مدارس و نهادهای علمی و پژوهشی در طی این دوره و فراهم آوردن امکان کسب تجربیات واقعی از کالس درس و 

 (27و  25/ ص  7)سند تحول / فصل  محیط های آموزشی.

ازوکارهای الزم برای جذب و نگهداشت استعدادهای برتر و برخوردار از صالحیت های دینی، اخالقی، انقالبی، ایجاد س

و شخصیتی به رشته های تربیت معلم با تاکید بر تقویت انگیزه های معنوی و مادی معلمان از قبیل برقراری حقوق و 

اکز ذیربط، ایجاد نظام بازآموزی مستمر علمی و تسهیل دستمزد در دوران تحصیل، ارتقای سطح آموزشی و تجهیزاتی مر

 در ادامه تحصیل با توجه به رتبه بندی معلمان.

ایجاد انعطاف در برنامه های درسی تربیت معلم متناسب با تحوالت علمی و نیازهای نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی با 

 تی و تخصصی معلمان.تاکید بر رویکرد تلفیقی و به روزرسانی توانمندی های تربی

استقرار سازوکارهای ارتقای توانمندی های معلمان برای مشارکت موثر آنان در برنامه ریزی درسی در سطح مدرسه، به 

 (27/ ص  7)سند تحول / فصل  ویژه ساز و کارهایی که به تقویت هویت حرفه ای آنان می انجامد.

ه ای به شکل فردی و گروهی میان معلمان و تبادل تجارب و توسعه زمینه پژوهشگری و افزایش توانمندی های حرف

دستاوردها در سطح محلی و ملی و ایجاد فرصت های بازآموزی مستمر علمی و تحقیقاتی و مطالعاتی و برگزاری 

/ 7) سند تحول/ فصل جشنواره های الگوی تدریس برتر و اختصاص اعتبارات خاص برای فعالیت های پژوهشی معلمان.

 (27ص

 رنامه ریزی برای کارآموزی و کارورزی دانشجو معلمان در کنار تربیت معلم و بررسی نظریات جدید تعلیم و تربیت.ب

حرفه ای و دینی معلمان کارشناسان و  –جلب مشارکت دانشگاه های برتر و حوزه های علمیه در امر تربیت تخصصی 

 (28/ ص  7)سند تحول / فصل  مدیران با همکاری دانشگاه فرهنگیان.

جذب و تربیت معلمان مستعد، آگاه و متعهد برای تدریس در درس های علوم انسانی، دانش افزایی مستمر معلمان در 

 (29/ ص  7)سند تحول / فصل  حین خدمت و ارتقای شان و منزلت فرهنگی و اجتماعی آنها.

گروهی، خالق با توجه به نقش الگویی  اصالح و به روز آوری روش های تعلیم و تربیت با تاکید بر روش های فعال،

 (30/ ص  7)سند تحول / فصل معلمان.

معلمان و تقویت انگیزه و  خدمتتامین تسهیالت و امکانات و ایجاد سازوکارهای کارا و اثربخش در آموزش های ضمن 

 (31/ ص 7)سند تحول / فصل مهارت حرفه ای برای یادگیری مداوم.

 کتاب محوری و تولید بسترآموزشی در برنامه های درسی با رعایت اصل معلم محوری.حاکمیت برنامه محوری به جای 

 (32/ ص  7)سند تحول / فصل
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معلم و مربی مترادف هم به کار رفته است به فردی اطالق می شود که رسالت خطیر تربیت دانش آموزان را در نظام تعلیم 

 (7/ ص 1)سند تحول / فصل  و تربیت رسمی عمومی بر عهده دارد.

ی امین و بصیر در فرآیند تعلیم و تربیت و موثرترین عنصر در تحقق ه نقش معلم )مربی( به عنوان هدایت کننده و اسو

  (10/ ص 2)سند تحول / فصل ماموریت های نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی.

خالق اسالمی، عامل به عمل صالح، تعالی نظام تعلیم و تربیت باید برخوردار از مربیان و مدیران مومن آراسته به فضایل ا

 (13/ ص4)سند تحول / فصل. باشد جو و تحول آفرین، انقالبی، آینده نگر، عاقل، متعهد، امین، بصیر، حق شناس

 (17/ ص 5)سند تحول / فصل توسعه مستمر شایستگی ها و توانمندی های اعتقادی، تربیتی، علمی و حرفه ای فرهنگیان.

ی اعتقادی، اخالقی و حرفه ای مدیران و معلمان و تحکیم نقش الگویی آنان و فراهم آوردن تقویت شایستگی ها

سازوکارهای اجرایی برای مشارکت فعال و موثر ایشان در برنامه های تربیتی و فعالیت های پرورشی مدارس و واگذاری 

 (21/ ص 7)سند تحول / فصل  مسئولیت کالن تربیتی مدرسه به مدیران مدارس.

تخاذ تدابیر مناسب جهت جذب، تربیت و به کارگیری نیروی انسانی شایسته و متعهد و عامل به رعایت حیا، عفاف، و ا

 (22/ ص 7)سند تحول / فصل پوشش مناسب در کلیه ی مراکز اداری و آموزشی.

 بحث و نتیجه گیری

فصل  5عات در ود ، بعد از طبقه بندی موضوکه بر اساس اسناد و مدارک و مقاالت موج سعی این مقاله بر آن بوده است

 .معلمهیچ تغییری در نظام آموزشی صورت نمی گیرد مگر با تغییر  نتیجه آن شد کهو دسبه نتایجی بر

در بخش پیشنهادات توصیه  شده استو تغییر معلم هم ساز و کارهای خود را طلب می کند که در مقاله توضیح داده 

 .گردیدهدکاران مطرح برای مسئولین و دست ان یهای

 پیشنهادات

تدوین یک برنامه جامع و اصولی برای تربیت معلم در کشور به گونه ای که افراد عالقمند و توانا در حرفه معلمی جذب 

شغل شریف معلمی گردند و آنهایی که از بد حادثه و از روی ناچاری به این شغل روی آورده اند به تدریج از گردونه 

 خارج شوند. تعلیم و تربیت

  تمهیدات الزم برای افزایش انگیزه معلمان جهت شرکت در دوره های ضمن خدمت و کارگاه های آموزشی از

 طرف مسئولین ذی ربط به عمل آید.

  معلمان الزم است نسبت به شناسایی روش های جدید تدریس و استفاده ازICT , IT  در تدریس کوشا باشند

درسی می تواند پینشهادهای مفیدی در کتاب های راهنمای معلم و کار ارایه در این راستا دفتر تالیف کتب 

 نماید.
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  برگزاری، دوره های آموزشی به صورت کامال کاربردی در زمینه معرفی اهداف، محتوا، روش های تدریس و

رس شیوه های ارزشیابی جدید برای معلمان و سایر دست اندرکاران آموزشی همچون مدیران و معاونان مدا

 توسط آموزش و پرورش.

 منابع:

 قرآن کریم -1

 ( مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی.1390سند نقشه جامع علمی کشور) -2

 ( مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی.1390سند تحول بنیادین آموزش و پرورش) -3

 96ص -21صحیفه ی نور ج  -4

 3/5/1386-12/2/1385بیانات مقام معظم رهبری سال  -5
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