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هدف از این پژوهش ،تبیین ویژگیهای معلم در اسناد آموزشوپرورش کشور و نقد آن
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مقدمه و بیان مسأله
امروزه موضوع تربیت و تأمین معلمان باتوجهبه گسترش علوم و فناوری ،از مهمترین مؤلفههای
موردتوجه صاحبنظران ،برنامهریزاان و متصصصزان ومزوزشوپرورش اسزت ایزن موضزوع ،نقز
تعیینکنندهای در کیفیت نظام تعلیموتربیت دارد و مز توانزد ییز از مهزمتزرین عوامزت توسزعه در
کشور باشد توسعه نیا همواره با تغییر همراه اسزت و زیربنزای هزر توسزعه در کشزور بزا یت یزت و
نززوووری در منززابا انسززان  ،ارتبززا وی ز های دارد ومززوزشوپرورش کشززور نیززا درپ ز اصززت و
غنابصشیدن به توسعه برنامههای تربیت معلم همواره درصدد انتصاب وی گ های است کزه نزارر بزه
کسب شایستگ های الزم برای معلمان باشد
حال باید پرسید ویا این وی گ ها توانسته معلمزان را بزا کارومزدی الزم در جنبزههای علمز و
مهارت تربیت نماید؟ ویا در انتصاب وی گ های معلم الگوی یاص مد نظر بزوده و دروا زا ازنظزر
کدام صاحبنظر در این زمینه بهزره بزرده اسزت؟ ونچزه مسزلم اسزت باتوجهبزه وضزعیت موجزود و
چال های پی

رو و همچنین بدون دانستن پیشینه وموزشوپرورش نم توان پاسخ مناسزب بزرای

حت این مسائت ارائه کرد بهدیگرسصن ،این امر مستلام بازنگری و باز اندیش برای رویاروی مولزد
و مؤثر در نظام تربیت معلم یواهد بود بههمینسبب ،الزم است باتوجهبزه پیشزرفتهای روزافزاون
در مفهوم و ماهیت دان  ،اسناد وموزشوپرورش دریصوص وی گ های معلم با تعمز بیشزتری
مورد واکاوی رار گیرد تا براساس یک چارچوب مناسزب بزا باورهزای نوگرایانزه اهزدا

را از نزو

ترسیم نمود جهتگیریهای مجدد در فهم علم ،همچون ونچه در ربا رن اییر رخ داده م توانزد
بس

بی

از اثرات تربیت صر  ،تأثیرات بر تعلیموتربیت داشته باشد (با ری) ٢١۹ :٢٨٣١،

مطالعه سیر تاریص و تیوین وموزشوپرورش نوین ایران از وغزاز تأسزید دارالفنزون تزاکنون
نشان از اهمیت و توجه مسئوالن و ت به موضوع وی گ های معلم کزارا داشزته و اسزناد موجزود در
وموزشوپرورش گویای این مطلب است اسنادی چون نظامنامه دارالمعلمین ( )٢١۹1که دارای ٨١
ماده برای پذیرش داوطلبان شغت معلم است و در ماده  ١٣ون د یقاً به وی گ های مرب و ورایف
ون اشاره م نماید عتوهبرون ،تمرکا بیشتر این پ وه

باتوجهبه اسناد ذیت که مجموعه کامتتری

نسبت به دیگر اسناد وموزش وپرورش بوده ،صورت پذیرفته است اصول کل و برنامه تحصزیتت
ش ساله ابتدای ( ،)٢٨٠1اساسنامه و دسزتور تحصزیتت دارالمعلمزات عزال (  ،)٢٨1١اساسزنامه و
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دستور تحصیتت دانشسرای مقدمات و عال ( ،)٢٨٢٨اساسنامه تربیزت معلزم اجزتس  ٨٢٢مزورخ
 ،٢٨٦٢/٦/١اساسنامه تربیت معلم مورخ  ٢٨١١/٢1/١1با یک مقدمه و نه اصت ،طر جزاما تربیزت
معلم با ارائه شاناده اصت ( ،)٢٨٣٦سند تحول بنیادین ( )٢٨٣۹و برنامزه درسز ملز ( )٢٨۹1کزه بزا
هد

رشد و تعال معلم به وی گ های حرفهای پردایتهاند
ازونجاکه نظام تربیت رسم کشور ما مبتن بر فلسفه تعلیموتربیت استم است ،انتظزار مز رود

وی گ های عمده بر نظام تربیت معلم نیا استم باشد ییز از مسزیرهای مهمز کزه ازطریز ون،
عیار استم بودن این وی گ ها مشصص م شود ،ارزیاب ونها باتوجهبه وی گ های معلم در اندیشه
فیلسوفان و مربیان بارگ مسلمان است بری از پ وه های انجامشده در دایت کشور ،نشان داده
است کموبی

فاصله میان دیدگاه مربیان بزارگ مسزلمان بزا اسزناد ومزوزشوپرورش وجزود دارد

بهعنوانمثال ،صحبتلو ( )٢٨۹٥نشان داده است که وی گ های فزرد فرهیصتزه سزینوی ونچنزانکزه
شایسته است در سند تحول وموزشوپرورش لحاظ نشده است میرزامحمدی( )٢٨۹٨به ایزن نتیجزه
رسیده است که وراء و اندیشههای تربیت فاراب در عرصه وموزشوپرورش کشور ساری و جزاری
نشده است علمالهدی ( )٢٨۹٢در تتش برومده است تا با اتیزا بزه دیزدگاه صزدرا ،نظریزهای بزرای
تعلیموتربیت استم تدوین و ارائه نماید جعفریان یسار و و اجزان ( )٢٨۹٨تزتش کردهانزد تزا بزه
بازیوان مفهوم معلم متعهد و متصصص باتأکیدبر دیدگاه فیلسوفان و متفیران بارگ و مقایسزه ون
بززا سززند ملز برنامززه درسز و سززند تحززول بنیزادین بپردازنززد دهقززان پززورهناای ( )٢٨۹٢اصززول و
روشهای تربیت را براساس وراء ابنسینا و شهید ثان استصراج کرده که م تواند راهنمای معلمزان
در فعالیتهای وموزش و پرورش باشد
"زینالدین بن عل بناحمد جبل عزامل " معزرو

بزه شزهید ثزان  ،از مشزاهیر شزیعه و مربیزان

بزارگ مسززلمان م باشززد " در میززان تربیتپ وهززان شززیعه ،هززیه کززد بززه گسززتردگ و رفززای و
فراگیری شهید ثان به معلم و وداب و ورایف وموزش و تربیت او نپردایته است ( رفیع : ٢٨۹١ ،
 ) ١٠٢اندیشههای شهید ثان از استم و بهوی ه عالم تشزیا و وموزههزا و باورهزای دینز سرچشزمه
گرفته است وی روشهای تربیت یود را از رون کریم و احیام و وانین اله اسزتصراج نمزوده و
دروداب تعلیموتربیت بهکار برده است شهید ثان وثار فراوانز دارد کزه معرفز ونهزا در اینجزا نزه
ضززروری و نززه ممیززن اسززت ،لیززن در تحقیز حاضززر ،معرو تززرین کتززاب تربیتز شززهید بززا نززام
"منیهالمرید ف ودابالمفید و المستفید" ( شهید ثان )٢٨٥۹ ،که به فارس "وداب تعلیموتربیزت در
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استم" ترجمه شده است ( حجت  )٢٨٥۹ ،محور زرار گرفتزه اسزت شزهید ثزان منیهالمریزد را در
مقدمه ،چهار باب و یاتمه تنظیم و تحریر کرده است بص

اصل و مهم کتاب به وداب و ورایف

معلم ایتصاص یافته است منیهالمرید درحوزههای علوم استم همواره از جایگاه بلندی بریوردار
بوده و عالمان و مربیان حوزههای تشیا ،به نگریستن ،ومویتن و وموزش ون توصیه کرده و جایگزاه
بلند و نق

واالی ون را ستودهاند

باتوجهبه مراتب فوق در تحقی حاضزر ،وی گ هزای معلزم در اسزناد ومزوزشوپرورش کشزور
براساس دیدگاه شهید ثان دریصوص معلم ،مورد نقد و ارزیاب

رار گرفته است برای نیت به ایزن

هد  ،سؤاالت زیر صورتبندی شده است :الف) در اسناد ومزوزش وپزرورش کشزور ،معلزم چزه
وی گ های دارد؟ ب) دردیدگاه شهید ثان معلم چه وی گ های دارد؟ ج) از منظزر شزهید ثزان ،
چه نقدهای را م توان بر وی گ های تعریفشده معلم در اسناد وموزشوپرورش متصور شد؟

روش پژوهش
در تحقی حاضر از روشهای تحلیت اسناد و انتقادی بهره گرفته شده است برایناسزاس ،بزرای
پاسخ به سؤال اول و دوم تحقی از روش تحلیت اسناد استفاده شده است؛ به این صورت که اسناد و
مدارک دستاول در تربیت معلم کشور و نیا وثار شهید ثان (بهطور وی ه منیهالمرید) انتصاب شده
و مضززامین و عبززارات موجززود در ونهززا دریصززوص معلززم ،بهیصززوص وی گ هززای ون انتصززاب و
بازسززازی شززده اسززت بززرای پاسززخ بززه سززؤال سززوم تحقیز از روش انتقززادی اسززتفاده شززده اسززت
برایناساس ،پد از مشصصشدن وی گ های معلم  ،این وی گ ها در اندیشه شهید ثان معیار زرار
گرفته و براساسون ،وی گ های معلم در اسناد وموزشوپرورش کشور نقزد شزده اسزت بنزابراین،
معیار نقد در پاسخ به این سؤال نه از درون و با استفاده از یود اسناد ،بلیزه از بیزرون و بزا اسزتناد بزه
دیدگاه شهید ثان انجام گرفته است پد معیار نقد بیرون است

یافتهها
پاسخ به سؤال اول :در اسنادآموزشوپرورش کشور ،معلم چه ویژگیهایی دارد؟
مسئولیت اساس در تربیت نیروی انسان در وموزشوپرورش کشور برعهده مراکا تربیت معلم
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بوده و توانمندی و ابلیتهای معلمان ،ویینه تمامنمای وی گ ها و صتحیتهای است که در اسناد
وموزشوپرورش برای ونان درنظر گرفته شده است شایستگ های که نشاندهنده تتش و کوش
متصدیان و دستاندرکاران دلسوزی است که نسبت به تیریم و اعااز معلم اهتمام مز ورزنزد ایزن
وی گ ها عبارتند از:
اعتقاد به هستیبخش جهان زمینهساز قرب الهی و حیات طیبه
ایمززان بززه یداونززد ییزز از مهمتززرین مفروضززههای اسززت کززه در مبززان نظززری اسززناد
وموزشوپرورش و بهیصوص در سند تحول بنیادین ( )٢٥ :٢٨٣٥و برنامه درس مل (٣ :٢٨۹1و)۹
به ون اشاره شده و مبنای تمام سیاستگذاریها و برنامهریایها در نظام تربیت رسزم و عمزوم
برای کسب رب اله و کانون تجل مرتبهای از حیات طیبه است چنانچه در بیانیه ارزشهزا ومزده
است ،معلم (مرب ) راهنمای امین و بصیر در فرایند تربیت ،اسوه دستیاب متربیزان بزه حیزات طیبزه و
مززؤثرترین عنصززر در تحقزز مأموریتهززای نظززام تربیززت رسززم و عمززوم اسززت (سززند تحززول
بنیادین)٢١،
هویتی اسالمی ،انقالبی و ایرانی و معتقد به اصل والیتفقیه
رسیدن به حیات طیبه ،تحول وجودی م طلبد و بدون هزویت اسزتم نمز تزوان بزه سرچشزمه
کمال وجودی و رب اله دست یافزت زمینهسزاز کسزب شایسزتگ های الزم فزردی و اجتمزاع
باتأکیدبریصوصیات مشترک استم ز ایران و انقتب درراستای تیزوین و تعزال پیوسزته هویزت
متربیان و تشییت جامعه استم برای دستیاب به مرتبهای از ومزادگ در تحقز حیزات طیبزه اسزت
(سند تحول بنیادین )٢٦،از وی گ های همسو با هویت دینز و ملز  ،اعتقزاد بزه اصزت والیزتفقیزه
اسزززت کزززه در اسزززناد بعزززد از انقزززتب بهیصزززوص در اساسزززنامه تربیزززت معلزززم (اجزززتس ٨٢٢
مورخ )٢٨٦٢/٦/١و سند تحول ( ٢٥و ) ١١بهعنوان یک وی گ مهزم ،تزاکنون درنظزر گرفتزه شزده
اسززت معلززم ملتززام و پایبنززد بززه ایززن اصززت عتوهبززر فززراهمووردن پایززههای معرفتز و گرایشز در
رفتارحرفهای یود ،زمینهساز تیوین و تعال

هویت دین متربیان و ا تدار جامعه استم م شود

صالحیت علمی و عملی
ازجمله مبزان اساسز در اسزناد ومزوزشوپرورش در بهزرهمنزدی از نیزروی انسزان کارومزد و
اثربص  ،تبیین شایصهای کیف در صتحیتهای معلم اسزت صزتحیتهای معلمز در اسزناد
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بیشتر بر دو بعد علم و عمل نأکید داشته ،چنانچه در طر نظام جاما تربیزت معلزم ( )٨ :٢٨٣٦در
اصت اول و سوم ومده است :انتصاب معلمان براساس صتحیت علم صورت م گیرد عتوهبزرون
در سند تحول (  ) ١٦نیا این موضوع بهیوب و اینچنین تصریح شده است :پرورش یافتگان که از
دان های پایه و عموم  ،همچنین از شایستگ تفیر ،درک و کشف پدیدهها و رویدادها ،دانز ،
بین

و مهارتها و روحیه مواجهه علم و فناورانه با مسائت فردی و اجتماع بریوردارند

تربیت اخالقی
تربیت ایت
علت غای وفرین

یی از مبان اساس در نظام تعلیموتربیت است تا انسان را در مسزیر کمزال کزه
است ،رار دهد بعد از انبیاء و اولیای الهز  ،معلمزان زمینهسزاز مسزائت ارزشز

هس زتند تززا سززتمت فززرد و جامعززه را تضززمین نماینززد بههمینسززبب ،در مززاده  ١٣نظامنامززه اساس ز
دارالمعلمین ،وی گ های جرأت ،راست  ،امانت ،و ار و متانت ،عاتنفد ،شرافت و مهزر و رأفزت
برای داوطلبان شغت معلم درنظر گرفته شده است در سند تحزول ( )٢٥نیزا وجزه کامزتتر جریزان
تربیت در تمام ساحتهای ش گانه منطب بر نظام استم ارائه و تعریف شزده اسزت کزه تربیزت
دین وایت

در ون محوریت دارد

برخوردار از ویژگیهای فردی و اجتماعی
وی گ های فردی که در اسناد بهیصوص در طر نظام جاما تربیت معلم (اصت سزوم) ،سزند
تحول بنیادین ( )١٥و برنامه درس مل ( )٣بر ونها تأکید شده است ،عبارتند از :ستمت جسزم و
روان  ،توانمندی ،نشا  ،عت مند به علم و وگاه  ،حقیقتجو ،عاتنفد ،فیور ،یتق ،کارومد،
پرسشگر ،وزاداندی

و دور از تعصب ،رلمسزتیا ،امیزدوار و منتظزر ،پاکزدامن ،مزؤمن ،زانونگزرا،

عدالتیواه و صلحجو ،اسوه امین و بصیر ،وطزندوسزت ،جمزاگزرا و جهزان انزدی  ،یودبزاور و
مقتصد ،وریفهشناس و نقاد همچنین تعیین راهبردهای مناسب جهت فراگیری و توسعه فعالیتهزای
اجتماع بعد از وی گ های فردی در تربیت معلم از اهدا

مهم بهشمار م رود و م تواند ستمت

و صیانت معلمان را تا حد باالی تأمین نماید بههمینسبب ،افاای

مشارکت معلمزان و متربیزان در

عرصههای دین  ،فرهنگ  ،اجتماع و سیاس در سطح محلز و ملز بزا بسترسزازی بزرای تقویزت
مرجعیت و منالت فرهنگ معلمزان بزا اتیزاء بزه ررفیتهزای درون و بزرون نظزام تربیزت رسزم و
عموم درنظر گرفته شده است (سند تحول) ٨١ :٢٨٣۹ ،
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آموزش آداب و مهارتهای زندگی
وموزش وداب و مهارتهای زندگ یی از اولین حوزههای یادگیری در برنامزه دارالمعلمزات
ابتدای مصوب جلسه  ٢١1سال  ٢٨1١بوده که بعداً مورد توجه دارالمعلمین عال  ،دانشسزرا ،تربیزت
معلم و دانشگاه فرهنگیان نیا رار گرفته است هد

از این مهزارت در شزر سزند تحزول بنیزادین

( )١١با درک مفاهیم زندگ  ،بهداشت فردی و اجتمزاع  ،وشزنای بزا مسزائت زیسزتبوم طبیعز و
شهری ،مفاهیم فرهنگ و میانفرهنگ برای یل وثار فرهنگز و هنزری درنظرگرفتزه شزده اسزت
ازاینرو ضروری است وموزش از متن زندگ و در متن زندگ رخ دهد (سند برنامه درسز ملز ،
) ٨۹ :٢٨۹1
استفاده از شیوههای مناسب در تربیت
در برنامه اساس تربیت معلم از دوران دارالفنون تاکنون ونچه در اسناد وموزشوپرورش بزر ون
تأکید شده است ،استفاده از شیوههای تربیت مشتمت بزر اصزول ،مبزان و واعزدی اسزت کزه اصزت
کرامت در کانون رار دارد روشهای چون :محبت ،احسان ،تنبیه ،تشوی  ،حسنتیلم و بازیهای
یتق تا از طری ون ارزشهای ایت
وزارت معار

در وجزود معلمزان نهادینزه شزود در ایزن زمینزه ،مزدیرکت

و فواید عامه در سال  ٢١۹1طز گاارشز بیزان مز دارد :تربیزت اطفزال مبتزدی از

اعمال مشیله است که باید به عهده اشصاص متصصص تفویض شود و مسلماً اگر شصص از اصول
تعلیموتربیت بهرهمند نباشد ،نم تواند علم یود را به اطفال بیشتری بیاموزد هر زدر کزه در ون علزم
بهیصوص متبحر باشد (صاف ) ١ :٢٨۹٢،
توجه به خصوصیات و نیازهای بومی و منطقهای
یی از دغدغههای اساس در وموزشوپرورش کشور ،تأمین نیروی انسان بزهیصزوص تزأمین
معلم در مناط دور افتاده و محروم است بههمینسبب ،شورای عال وموزشوپرورش به ایزن مهزم
توجه نموده و بیان م دارد که در برنامهریای و تعیین سطو دورههای تربیت معلزم و همچنزین در
تدوین شیوههای گاین

دانشجو باید نیازهای بوم و منطقهای نیا مورد توجه رار گیرند (اصول و

ضوابط حاکم بر برنامهریای تربیت معلم )٨-٢ :٢٨١١ ،عتوهبرون ،در اصت نهم طزر نظزام جزاما
تربیت معلم ( ٨ :٢٨٣٦و  ) ٠و راهیار ( )٢۹در سند تحول به موضوع وی گ های منطقهای ،بوم و
یصوصیات زوم و مزذهب  ،زبزان و وداب زنزدگ و تفاوتهزای شزهری و روسزتای پردایتزه و
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بهکارگیری معلمان را باتوجهبه رعایت شرایط همان منطقه درنظر م گیرد
توسعه شایستگیهای حرفهای و آموزش ضمنخدمت
از مسائت مهم که همواره برای رشد و کیفیزت کزاروی معلمزان مزورد توجزه زرار م گیزرد،
موضوع وموزش ضمنیدمت است که بهکرات در اسناد وموزشوپرورش دیده شده است چنانچه
در اصت دوم طر نظام جاما ( )٢٨٣٦بیان شده اسزت :ومزوزشوپرورش معلمزان بزه زمزان یزاص
محدود نم شود ،بت از ورود به حرفه معلم وغاز و در طول اشزتغال بزهطورمسزتمر تزا پایزان دوره
یدمت ادامه م بابد بنابراین ،توسعه شایستگ های حرفهای و ارتقای منالزت اجتمزاع همزواره در
صززدر اهززدا

اسززناد باالدسززت در نظززام ومززوزشوپرورش کشززور ززرار داشززته و برنامززهریایهززا و

بهکارگیری امیانات و فرصتهای اجتمزاع درراسزتای جزذب و نگهداشزت اسزتعدادهای برتزر و
تقوی زت انگی زاه شززغل معلمززان صززورت گرفتززه اسززت معلمززان اثززربص

مسززتلام رارگززرفتن در

مو عیتهای علم  ،فرهنگز و بهبزود فعالیتهزای وموزشز مزرتبط بزا رشزته تصصصز بزهمنظزور
دان افاای  ،کسب مهارت و تغییر نگرش حرفهای یود هستند (سند تحول بنیادین) ٨١ :٢٨٣۹ ،
آموزش و توسعه فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی
تحول و نوووری در نظام وموزش متناسب با تحوالت گسزترده علزم و فنزاوری و پاسزصگوی
هوشمندانه نظام تربیت به ون در شرایط فعل بهصزورت یزک ضزرورت درومزده و سزند تحزول در
( )٦1به ون پردایته و بیان م دارد از ونجاکه عموم مدیران و معلمان در هزدایت مدرسزه بزه سزمت
استفاده از فناوریهای نوین ناتوان هستند و همچنین مدارس از تجهیاات و فضای وموزش مناسزب
برای تربیت علم شاگردان بریوردار نیست ،بایزد ومزوزش فناوریهزا در اولویزت وموزشز

زرار

گیرد و به ون توجه همهجانبه شود عتوهبرون در برنامه درس مل ( )١۹به ارتقای حزوزه تربیزت،
یادگیری و فناوری و مهارتوموزی نیا توصیه شده است
توجه به برنامه درسی و بازنگری آن
تدوین برنامهریای مدون درراسزتای اهزدا

نظزام تربیزت رسزم و توجزه بزه برنامزه درسز و

بازنگری و بازمهندس سزایتارها و رویزههای متناسزب بزا نیزاز معلمزان جهزت ارتقزای بهزرهوری و
افاای

کاروی بهعنوان یک هد

کتن درنظر گرفته شده است برنامه درس ملز ( )٠١و اصزت

 ١١در سند تحول با ارائه راهیارهای در همین زمینزه ،یواسزتار اصزت سزایتارهای وموزشز

بزا
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و توجزه بزه شزرایط ا لیمز  ،اجزرای الگزوی

پیشنهاد م دهد

کارورزی
درس کارورزی بهعنوان یک برنامه میمت مؤثر در توانمندسزازی دانشزجو معلمزان و در پیونزد
نظر و عمت بهمنظور ارتقای توانای های عموم  ،تربیت و تصصص از زمزان تأسزید دارالمعلمزات
تاکنون در تربیت معلم مورد توجه وا زا شزده اسزت برایناسزاس ،در برنامزه درسز دارالمعلمزات،
کارورزی به سه روش تعلیم انفردی ،جمع و میتب باتییهبر ادراک حس و اصت تدریج صورت
گرفته است (شرکای اردکان  ) ١٦ :٢٨٣٣ ،این شیوهها تا زمزان پیزروزی انقزتب برحسزب نیزاز و
بهطور متناوب برنامهریای و اجرا شده اما بعد از انقتب و باتوجهبه تحوالت اییر و تأسید دانشگاه
فرهنگیان کارورزی در تربیت معلم از جایگاه وی های بریوردار شده است به یصوص که در سند
تحول در راهیار ( )٢٢-٢نیا این برنامزه بزا تأسز از مبزان نظزری فلسزفه تعلیموتربیزت و همچنزین
باتأکیدبر روییرد وموزش تصصص حرفهای توصیه شده است
پاسخ به سؤال دوم :در دیدگاه شهید ثانی ،معلم چه ویژگیهایی دارد؟
شهید ثان در منیهالمرید ،بحث وی گ های معلم را بسیار کامت و جاما دیده و ونها را در الب
سه عنصر اساس تربیت یعن

معلم ،شاگرد و درس به شر زیر تقسیم بندی م کند:

الف) ویژگیهای معلم در ارتباط با خود
کسب صالحیت در امر تعلیموتربیت

در نگاه شهید ثان معلم دارای صزتحیتهای حرفزهای یاصز اسزت کزه او را از دیگزر افزراد
متمایا کرده و بههمینسبب او را عالم ربان م نامد کس که بت از ورود به امر تعلیموتربیت بایزد
مراتززب صززتحیت و شایسززتگ یززوی

را بززرای احززراز چنززین جایگززاه فززراهم وورد و بایززد ایززن

شایستگ  ،در تمام مظاهر وجود او پدیدار باشد یعن سزیما و چهزره ،طزرز سزصنگفتن و گفتزارش
نمایانگر اهلیت و شایستگ او برای احراز مقام تعلیم بوده و اساتید صالح نیا صتحیت او را تأیید و
ون را گواه کنند (شهید ثان  ) ١1٨ :٢٨٥۹ ،لذا اگزر ایزن شایسزتگ ها بزهمو زا صزورت نپزذیرد،
موجبات ذلت و فرومایگ مرب و مترب را فراهم یواهد وورد
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بهکارگیری علم

معلم و استاد درنظر شهید ثان باید از شایستگ ها و صتحیتهای علم بریزوردار بزوده و ون
را بهکار برد یعن کس که بر مسند تدرید تییه م زند بایزد رفتزارش طبز مزوازین علمز یزود
باشد در این مورد ،یداوند متعال م فرماید  :اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسیم" :ویزا مردمزان را
به نیی فرا م یوانید و یود را فراموش م کنید (بقره " )٠٠ /بنابراین ،اگر کردار کس  ،گفتزار او
را تأیید نیند و میان کردار و گفتارش ناهماهنگ مشهود شود ،نم توان عنوان عالم و دانشزمند را
بر او اطتق کرد (شهید ثان )١1١ :٢٨٥۹ ،
حفظ شأن علم

یی از مهمترین وی گ های که شهید ثان برای مقام استادی درنظرگرفته است ،حفظ حیثیت
و شئون علم و دان

است به این معنا که ،علم را بزه افزراد نزاالی تعلزیم ندهزد (شزهیدثان :٢٨٥۹ ،

 )١1٠پاسداری از حرمت و وبزروی علزم و دانز

مسزتلام بهرهمنزدی از شزاگردان الیز و بهتزرین

شیوههای تربیت در بریورد با ونان در کتس درس اسزت در چنزین شزرایط و در یزام بزه وریفزه
تعلیم و با وجود چنین مصلحت و ضرورت دین معلزم بایزد واجزد حسزن نیزت و ایزتص در ادای
وریفه تعلیم باشد ( شهید ثان ) ١1٥: ٢٨٥۹ ،
رعایت شئونات اخالقی

درنظر شهید ثان معلم از اصزت نفزد و وراسزتن و پیراسزتن جزان و دل و کوشز

در جلزب

رضای پروردگار غافت نیست و همزواره بزرای ون تزتش مز کنزد فروتنز  ،حسزنیل  ،مهربزان ،
متیمت و متطفت ،انصا

و احترام ،متانت و و ار از جمله وی گ هزای اسزت کزه شزهید معتقزد

است معلم برای حفظ شئونات ایت

باید بهکار بندد تا بر حرمت و شیوه یزود افزاوده و نزاد

متربیان محبوب شود دراینمیان ،ماا و شوی اندک نیا م تواند مایه نشا و تجدید شزاداب

و

زدودن فرسودگ یاطر شاگردان باشد جدیبودن معلزم و حفزظ و زار او مزانا از ایزن نیسزت کزه
پاکدل و یوشگو باشد و با شاگردان یود مطاب مقتضیات ماا نماید (شهید ثان )١٦٠: ٢٨٥۹ ،
کوشش برای بذل و انفاق علم

رسالت و وریفه معلم ایجاب م کند که در انتقال دان

عتوهبزر ایجزاد عزدالت بزین متربیزان

سصاوتمندانه دانستههای یزود را درایتیزار ونزان زرار دهزد بههمینسزبب ،معلزم بایزد سزرمایهها و
اندویتههای علم یود را به افرادی که ذیح و نیازمند علم و دان

هستند ،بذل و انفزاق کنزد و

بررسی تحلیلی ویژگیهای معلم در اسناد آموزشوپرورش کشور و نقد آن با استفاده از دیدگاه شهید ثانی

78/

در نشر علم و اعطای ون به افراد محتاج بصت نورزد (شهیدثان )١٢٠ :٢٨٥۹ ،
ب) ویژگیهای معلم در ارتباط با شاگرد
ایجاد خلوص نیت در شاگرد

نصستینگام در ارائه دان

به دان پ وه در نگاه شهید ثزان  ،ایجزاد یلزوص در سزایه ایمزان بزه

پروردگار عالمیان است معلم باید به دانشجو بفهماند که فقط در سایه چنین حالزت روحز  ،ابزواب
معار

و دان ها ،فراسوی او گشوده م شود (شزهیدثان  )١١٠ :٢٨٥۹ ،ازهمزینرو ،شزهید ثزان

ایمان را عال ترین زمینه برای کشف اسرار و حقای پیچیده عزالم بزا اسزتفاده از شزیوههای مناسزب
(ارائه ویات ،ایبار ،اشعار و تمثیت) معرف م نمایزد ارزش و نصزیب کزت کارهزای ودمز تنهزا در
گرو نیت اوست ،پد هرکس به سوی یدا و پیامبرش روان شود به یشنودی ونها دست م یابزد
این حدیث از اصول استم و یی از پایهها و نصستین ستون ون اسزت ،گفتزهانزد یزکسزوم دانز ،
همین است (طباطبای )٠٢ :٢٨۹٥ ،
تشویق و تنبیه

از روشهای مهم در تربیزت ایت ز ایجزاد شزوق و تنبزه و وگزاهکزردن فزرد بزا بزهکزارگیری
شیوههای اصول در هر مرحله از رشد ودم است تزا انگیزاه و رغبزت بیشزتری بزرای انجزام اعمزال
صحیح در وی پدید وید دراینراستا ،شهید ثان ( )١٠٦ -١١٥به وی گ ایجاد شوق اشزاره دارد و
م فرماید :معلم باید شاگردان یود را به علم و دان

تشوی نماید و فضایت و ماایای علزم و علمزا

را بززه ونززان تززذکر دهززد در تنبیززه ( )١١۹نیززا معتقززد بززه اسززتفاده از ش زیوههای اثززربص

(شززیوههای

غیرمستقیم :ایما ،اشاره ،تعریض و کنایه) در تدرید است که مز توانزد در پیشزگیری ازسزوءرفتزار
شاگردان مؤثر باشد هد

همواره و درهمهحال تربیزت شزاگردان اسزت ،بنزابراین ،در اعمزال ایزن

شیوهها نباید از تنبیه استفاده کرد ،بلیزه نهایزت تصلزف متربیزان بایزد طزرد مو زت ونهزم باتوجهبزه
ا تضائات موجود درنظر گرفته شود چون اوالً تصریح و وشیارگوی پرده هیبت و ابهزت اسزتاد را
ازهم دریده و موجب جرئت و جسزارت شزاگردان در ارتیزاب یزت
ایت

و سزوءرفتار و تصلفهزای

م شود (شهید ثان )١١٣ :٢٨٥۹ ،

پیگیری احواالت شاگرد

تفقد و دلجوی از احوال شاگردان از شیوههای مؤثری است کزه بزه اعتقزاد شزهید ثزان معلزم
م تواند برای ایجاد یک محیط وموزش اثربص

بهکار برد او ( )١٨٠بیان داشته وریفه مزذکور
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که از حد شفقت و دلسوزی معلزم ریشزه م گیزرد ایزن اسزت کزه اگزر ییز از شزاگردان و یزا
حاضران حلقه درس استاد ،در جلسه درس حضور نیافت و غیبت او غیرعادی بهنظر رسزید ،بایزد از
احوال او و علت غیبت او پرسوجو کند
رعایت تفاوتهای فردی شاگردان

از اصول بسیار مهم تعلیموتربیت که معلم باید در ایجاد عدالت وموزش رعایت نماید ،توجه به
تفاوتهای فردی متربیان است شهید ثان ( )٢۹٦در این ارتبا م فرماید :معلزم بایزد نزوع و روش
وموزش یود را متناسب با توان شاگرد برگاینزد و بزا هزرکد در حزد فهزم و جایگزاه

سزصن

بگوید دروا ا ،معلم نهتنها اسزتعداد دان ومزوز را کشزف و شناسزای م نمایزد ،بلیزه بزا توجهبزه
فرایور و حال دان وموز به او وموزش م دهد
تدریس مناسب

یی از مهمترین وی گ های معلم مطلوب ناد شهید ثان  ،عت ه به شغت و حرفه معلمز اسزت
که م تواند زمینهساز تدرید مناسب برای تفهیم مطالب درس باشزد در ایزن ارتبزا شزهید ثزان
( )١٥1 -١٨٦م فرماید معلم برای ایجاد فضای مناسب در تدرید باید مطالب علمز را بزا بیزان
ورام و صدای رسا بهصورت بسیار د ی با حفظ پیوسزتگ مطالزب و متناسزب و باتوجهبزه فهزم و
استعداد شاگردان و برای ایجاد مهارتها و بزهچزال کشزاندن مو عیتهزای یزادگیری از وسزان بزه
سصت ارائه نماید ،تا مترب وزادانه و با شیوه پرسز

و پاسزخ (اصزت اسزتنیا ) در مباحزث علمز

شرکت نماید
معلمپروری

ازجمله مسائت دیگری که شهید ثان بهطوریاص به ون توجزه نمزوده ،تربیزت شزاگردان بزرای
احراز شغت معلم است شهید ثان معتقد است که اگر دانشجو به حد کمال نسب در دان

دست

یافت و شایستگ الزم را برای تصدی مقام تعلیم استقتل احراز کرد و از فراگرفتن علزم و دانز
بهطور نسب فارغ شد ،باید معلم به ترتیب و سامانبصشیدن کار و حرفه او ز بهاینمنظور کزه او نیزا
بهنوبهیود به تعلیم علم به دیگران ا دام بنماید ز یام کند (شهید ثان )١٥٠ :٢٨٥۹ ،؛ سزپد او را در
محافت و مجالد معرف نموده و مورد ستای

رار دهد

فروتنی علمی

از وی گ های منحصربهفرد معلم در اندیشزه شزهید ثزان  ،فروتنز و تواضزا در تمزام جریزان
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وموزش و بهیصوص در ارائه درس به شاگردان است او ( )١٨٢اشاره نموده است که نبایزد معلزم
با شاگردان یوی

رفتار شیوهمندانه و بارگمآبانهای را درپی

را در بریورد با شاگردان

گیرد ،بلیه باید فروتن و نزرم

بهکار گیرد زیرا تواضا و فروتن از جمله وی گ هزای ایت ز اسزت

که صیانت و احترام متقابزت ،محبزت ،حز مصزاحبت و همنشزین بزین معلزم و شزاگرد را افزاای
م دهد
ج) ویژگیهای معلم در ارتباط با درس
آراستگی ظاهر

یی از اصول مهم در وی گ های فردی معلم در وراء شهید ثزان  ،اصزت وراسزتگ اسزت کزه
سبب جذبه و انگیاه بیشتر در شاگردان م شود شهید معتقد اسزت معلزم بایزد بزا ومزادگ کامزت و
زمینههای که نمایانگر و ار و هیبت او است و بزا لبزاس و بزدن نظیزف و پزاکیاه وارد جلسزه درس
شود و جامه یوی

را از پارچه سفید تهیه کند ،زیزرا جامزه سزفید ،بهتزرین ،نییزوترین و زیبزاترین

لباس و تنپوش انسان است (شهید ثان  )١٥١ :٢٨٥۹ ،ازنظر شهید ،معلمز تواناسزت کزه عزتوهبزر
راهری نییو با شزوق و نشزا  ،فضزای وموزشز را مطلزوب نمزوده و باعزث تحزرک و شزاداب در
شاگردان شود این شیوه حد وریفهشناس را برای معلم لذتبص
در متربیان افاای

نموده و انگیاه یادگیری را نیا

م دهد

هدفداشتن در تدریس

توجه به اهدا

تعلیموتربیزت موجزب وشزیارکردن یزا بزهتعبیری بهفعلیترسزاندن اسزتعداد و

توانای متربیان یواهد شد شهید ثزان ( )١٦١درپز مشزصصنمودن اهزدا
یوی

تعلیموتربیزت در وراء

م فرماید :معلم باید بت از تدرید و حت هنگام یروج از یانزه  ،صزد و هزد

یزود را

تنظیم نماید و به این صورت که نیت او باید تعلیم و نشر علم و ترویج مطالب سودمند دین و تبلیز
احیام مذهب باشد ،احیام که بهعنوان امانت بزدو سزپرده شزده و مورزف اسزت کزه ون را بزرای
دیگران تبیین و گاارش نماید درحقیقت ،هد
مترب

را در مسیری درست یعن

رب اله

سنگبنای جریان وموزش را پ ریای و مربز و

رار دهد

رعایت ترتیب منطقی دروس

تقدم و تأیر در ارائه دروس ،یی از نیات ابزتتزوجه اسزت کزه در ایزن دیزدگاه باتوجهبزه
میاان توانای و درک دان وموزان برای تفهیم مطالب دروس ،طزر شزده اسزت شزهید ( )١١٢در
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این مورد بیان م دارد :درصورت که معلم بزا درسهزای متعزددی مواجزه باشزد و یزود را در برابزر
متقاضیان ببیند که یواهان تدرید علوم متنوع هسزتند ،بایزد پزی

از هزر درس دیگزری ،علزم و

دانش را تدرید کند که واجد شرافت فاونتری نسبت به سایر علوم است
به یاد خدا بودن در کالس

ازونجاکه هد

تعلیموتربیت در دیدگاه شزهید ثزان تصزفیه و پزاالی

دل از ولودگ هاسزت،

بنززابراین ،از ورززایف اصززل در جریززان درس ،توجززه بززه یززاد یززدا بززرای رسززیدن بززه ززرب اسززت
بههمینسبب ،شهید ثزان ( )١٣۹-١٥٣ارهزار مز دارد معلزم از لحظزه یزروج از منزال ،حضزور در
کتس و جریان درس همواره باید یاد یدا را در دل یود و شاگردان
اصل یعن

رب به یداوند و پاالی

زنزده نگزاه دارد تزا هزد

رو از ولودگ ها هرگا فراموش نشود

اشتغال دائم به تدریس و علمآموزی

از توصیههای مهم شهید ثان ( )١٥٥فراگرفتن علم و ادامه تحصیت و یادگیری شیوههای صحیح
وموزش م باشد این علموموزی نهتنها باید مستمر و دور از تعصب باشد ،بلیه باید از هر فردی که
دارای رتبه علم است ،کسب شود هد

از این علزمومزوزی نیزا بایزد بزرای سزامانیافتن علزم و

دان ز  ،کسززب شایسززتگ های الزم در تعلیموتربیززت و زمینززهای بززرای اصززت جامعززه و متربی زان
درنظرگرفته شود بنابراین ،الزم است مترب و دانشجو درپ کسب علوم ،اساتید متبحری را انتصاب
نماید که هد

ونزان در تعلیموتربیزت مراتزب رضزا و یشزنودی یداونزد باشزد و همچنزین بتوانزد

حیمت گمشده یود را ناد ونان بیابند کسب علوم و شنایت و وگزاه از ناشزنایتهها و پز وه
برای یافتن اباار و فنون جدید بهمنظور حت مسائت دان وموزان ،نشاندهنده توجه یاص شهید ثان
به مسئله وموزش نیروی انسان در وداب تعلیموتربیت است
پاسخ به سؤال سوم :ازمنظر شهید ثانی ،چه نقدهایی را میتوان بر ویژگیهای تعریفشـده
معلم در اسناد آموزشوپرورش متصور شد؟
با مقایسه وی گ های معلزم از دیزدگاه شزهید ثزان و اسزناد ومزوزشوپرورش کشزور مشزصص
م شود که در بسیاری از موارد ،وی گ های موردنظر شزهید در اسزناد مشزاهده م شزود و م تزوان
مابهازای وی گ های موردنظر شهید را در اسناد پیدا کرد ازجمله ایزن مزوارد اشزتراک بزه مزوارد
زیر م توان اشاره کرد:
جدول  .9ویژگیهای معلم در دیدگاه شهید ثانی و مابهازای ویژگیها در اسناد آموزش وپرورش
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مابهازای ویژگیها در اسناد آموزشوپرورش

کسب صالحیت در تعلیموتربیت  /بهکارگیری علم

صالحیت علمی و عملی

رعایت شئونات اخالقی

تربیت اخالقی

ایجاد خلوص نیت در شاگرد  /بهیاد خدابودن

اعتقاد به هستیبخش جهان زمینهساز قرب الهی و
حیات طیبه
استفاده از شیوههای مناسب در تربیت

فروتنی علمی /حفظ شأن علم  /هدفداشتن تدریس

برخورداری از ویژگیهای فردی واجتماعی

ترتیب منطقی دروس

توجه به برنامه درسی

اشتغال دائم به تدریس و علمآموزی

آموزش ضمن خدمت

تدریس مناسب

عل رغم وجود وی گ های مشترک فوق ،بری از وی گ های معلم از دیدگاه شهید ثان کزه
در اسناد وموزشوپرورش کشور کمتر مورد توجه رار گرفته یا اصتً به ونها توجه نشده است که
م توان این مورد را جاء نقا ضعف اسناد در موضوع معلم بهحساب وورد ،به شر زیر است:
ز جامعیت نگاه شهید ثان به معلم و وی گ های ون :همانگونهکه بزاالتر (در ابتزدای پاسزخ بزه
سؤال دوم) گفته شد ،شهید ثان وی گ های معلم را بهصورتکامت و در رابطه با سه مؤلفه اساسز
وموزشوپرورش (که امروزه به ون مؤلفهها ،مثلث کیفیت وموزش م گویند) شامت معلم ،شزاگرد
و درس درنظر گرفتزه و بیزان م کنزد ایزن نگزاه بسزیار د یز  ،عالمانزه و کمنظیزر بزوده و در اسزناد
وموزشوپرورش کشور دیده نم شود
ز توجه بیشتر به شاگرد از سوی معلم :بهنظر م رسد شهید ثان تعداد بیشتری از وی گ ها را بزه
شاگرد ایتصاص م دهد که از جمله ونها م توان به تشزوی و تنبیزه ،پیگیزری احزواالت شزاگرد و
رعایت تفاوت فردی شاگرد اشاره کرد این میزاان توجزه بزه شزاگرد در بیزان وی گ هزای معلزم از
سوی شهید ثان  ،در اسناد وموزشوپرورش کشور دیده نم شود
ز توجه بیشتر به ایتق :بهطورکل اینگونه بزهنظر م رسزد کزه تزدرید و معلم کزردن بزرای
شهید ثان در وهله اول ،یک عمت ایت

است برایناساس است که در این یصوص وی گ های

بسیاری را برای معلم برم شمارد که بری از ونها مانند حفظ شأن علم ،کوش

برای بذل و انفزاق

دان  ،وراستگ و مرتببودن راهر ،منحصربهفرد بهنظر م رسند و در متن اسناد ومزوزشوپرورش
کمتر به ونها توجه شده است
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ز توجه به معلمپروری :این وی گ که شزهید ثزان بزرای معلزم درنظزر م گیزرد ،در نزوع یزود
ب نظیر است اینیه معلم بتواند جانشینپروری را در کتس درس شروع کند و بهانجام برساند ،امزر
بسیار مناسب و ارزشمندی است که شهید ثان در وثار یود به ون م پردازد و این وی گ در اسناد
وموزشوپرورش کشور دیده نشده است و م توان گفت شاید یی از دالیت کمتزوجه بزه شزغت
معلم در شرایط حاضر در جامعه این است که معلمان این موضوع را جاء مسئولیتهای حرفهای
یود بهحساب نم وورند که انگیاه معلمشدن را در دان وموزان یود زنده کنند
البته نباید از نظر دور داشت که بری از وی گ هزای معلزم در اسزناد ومزوزشوپرورش کشزور
درنظر گرفته شده است که در وثار و وراء شهید ثان ردپای از ونهزا وجزود نزدارد ایزن وی گ هزا
شامت هویتبصش ( شامت هویت دین و مل ) ،ومزوزش وداب و مهارتهزای زنزدگ  ،توجزه بزه
یصوصیات و نیازهزای بزوم و منطقزهای ،و ومزوزش و توسزعه فناوریهزای اطتعزات و ارتبزاط
م باشند درضمن ،باید توجه داشت که نبودن این وی گ ها در اندیشه شهید ثان دلیزت بزر ضزعف
این مرب نبوده ،بلیه این وی گ ها ،ا تضای تربیت معلم در عصر حاضزر اسزت و در زمزان زنزدگ
شهید اصوالً این وی گ ها مطر نبوده است
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ویژگیهای معلم

معلم فکور در اسناد آموزشوپرورش
 .١اعتقاد به هستیبخش جهان زمینهسااز قارب الهای و
حیات طیبه
 .٢هویتی اسالمی ،انقالبای و ایرانای و معتقاد باه اصا
والیتفقیه
 .٣دارای صالحیت علمی و عملی
 .٤تربیت اخالقی
 .٥برخوردار از ویژگیهای فردی و اجتماعی
 .٦آموزش آداب و مهارتهای زندگی
 .٧استفاده از شیوههای مناسب در تربیت
 .٨توجه به خصوصیات و نیازهای بومی و منطقهای
 .٩توسااعه شایسااتگیهااای حرفااهای و آمااوزش ناامن
خدمت
 .١١آموزش و توسعه فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی
 .١١توجه به برنامه درسی و بازنگری آن
 .١٢کارورزی

عالم ربانی در دیدگاه شهید ثانی
الف) ویژگیهای معلم در ارتباط با خود
 . ١کسب صالحیت در امر تعلیموتربیت
 . ٢بهکارگیری علم
 .٣حفظ شأن علم
 .٤رعایت شئونات اخالقی
 .٥کوشش برای بذل و انفاق علم
ب) ویژگی های معلم در ارتباط با شاگرد
 . ٦ایجاد خلوص نیت در شاگرد
 .٧تشویق و تنبیه
 .٨پیگیری احواالت شاگرد
 .٩رعایت تفاوتهای فردی شاگردان
 .١١تدریس مناسب
 .١١معلمپروری
 .١٢فروتنی علمی
ج) ویژگیهای معلم در ارتباط با درس:
 .١٣آراستگی ظاهر
 .١٤هدفداشتن در تدریس
 .١٥رعایت ترتیب منطقی دروس
 .١٦به یاد خدا بودن در کالس
 .١٧اشتغال دائم به تدریس و علمآموزی

شکل :9ویژگیهای معلم در اسناد آموزشوپرورش و آراء شهید ثانی

نتیجهگیری و پیشنهادها
یافتههای تحقی حاضر در مرحله اول مجموعهای از وی گز هزای معلزم اسزت کزه از اسزناد
ومززوزشوپرورش کشززور و وراء و اندیشززههای شززهید ثززان احصززا و طبقهبنززدی شززده اسززت ای زن

سال  ،78دوره جدید ،شماره  ،47بهار 9317
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وی گ ها در شیت شماره  ٢ومده است:
در مرحله دوم ،وی گ های معلم در اسناد وموزشوپرورش کشور از دیدگاه شهید ثزان مزورد
نقد رار گرفته است که یود ،در سه بص

ابت بررس است :اول وی گ های مشترک در اسناد و

وراء شهید ،دوم وی گ های موردنظر شهید که در اسناد مورد توجزه زرار نگرفتزه و نیامزده اسزت،
سوم وی گ های موجود در اسناد که در وراء و اندیشههای شهید موجود نیست
اکنون که سند تحول بنیادین وموزشوپرورش تدوین شده و درحال عملیات شدن است و
همچنین چند سال است که دانشگاه فرهنگیان بهعنوان شاهراه تربیت معلم در کشور تأسید شده
است ،لاوم تدوین یک سند مل تربیت معلم کامتً احساس م شود در تدوین این سند ،توجه به
دیدگاه فیلسوفان و مربیان بارگ تعلیموتربیت مسلمان ضرورت حیات است دراینمیان ،دیدگاه و
نظریات شهید ثان ممتاز است دغدغه اول و ویر او بهراست معلم و البته شاگرد بوده است
اهمیت معلم و شاگرد برای شهید ثان حالت دیالیتیی پیدا م کند ،بهگونهایکه در منیهالمرید
از معلم به سراغ شاگرد م رود تا ارزش و شأن معلم را نشان دهد و از شاگرد به سراغ معلم م رود
تا اهمیت شاگرد را بیان کند به نظر شهید ثان  ،کار معلم یک عمت ارزش است که م توان ون را
نه وموزش و تعلیم ،بلیه تربیت و مرا بت نامید تتش شهید ازونروی ،ارزش مضاعف دارد که
وی توانسته است معلم و شاگرد را بهعنوان مسئله اول یک نظام تربیت مطر کند و در رأس
موضوعات نظام وموزش بیاورد بهنظر م رسد بازگشت به این وراء در اسناد وموزشوپرورش
کشور ،بتواند حساسیت و هوشیاری مجددی در دستاندرکاران تربیت معلم ایجاد کند و نگاه
ونان را از مسائل مانند سایتارها ،بودجه ،فضا ،فناوری( ،که البته اینها هم در جای یود اهمیت
دارند) ،به مسئله اول نظام وموزشوپرورش یعن معلم و شاگرد ،برگردانند
منابع
قرآن مجید
باقری  ،خسرو ( ،)٣١٨۲دیدگاههای جدید در فلسفه تعلیموتربیت ،تهران :انتشارات نقش هستی.
جعفریان یسار ،حمید و آقاجانی ،هادی ( ،)٣١٣١معلم متعهد و متخصص دانشگاه فرهنگیان در آیینـه اسـناد و
منابع ،کنگره بینالمللی فرهنگ و اندیشه دینی ،قم ،مرکز راهبری مهندسی فرهنگی شورای فرهنگ عمومی.
دهقانپور هنزایی ،مهدی ( ،)٣١٣٣بررسی آراء ابنسینا و شهید ثانی درمورد تعلیموتربیت ،پایاننامه کارشناسی
ارشد ،دانشگاه قم ،دانشکده الهیات و معارف اسالمی.
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رفیعی ،بهروز ( ،)٣١٣۲مربیان بزرگ ،تهران :انتشارات سمت.
شرکایی اردکانی ،جواد ( ،)٣١٨٨تربیت معلم در آیینه اسناد ،تهران :مؤسسه فرهنگی منادی تربیت.
شورای عالی معارف ( ،)٣١۰٧اساسنامه و دستور تحصـیالت دارالمعلمـات عـالی ،دفترر همراهنگی طرحهرا و
برنامهریزی توسعه.
شورای عالی معارف ( ،)٣١٣١اساسنامه و دستور تحصیالت دانشسرای مقدماتی و عالی ،دفتر هماهنگی طرحها
و برنامهریزی توسعه.
صافی ،احمد ( ،)٣١٧٣سیمای معلم ،تهران :انتشارات انجمن اولیا و مربیان.
صحبتلو ،علی ( ،)٣١٣١نقد مبانی فلسفی آموزشوپرورش ایران دربـاره انسـان فرهیختـه براسـاس دیـدگاه
ابنسینا ،رساله دکتری ،دانشگاه فردوسی مشهد.
طباطبایی ،محمدرضا ( ،)٣١٣١آیین دانشوری ،ترجمه حمیدرضا شریعتمداری ،قم :انتشارات دارالعلم.
عاملی ،زینالدین بن علی بن احمد معروف به شهید ثانی ( ،)٣١١٣منیهالمرید فی آدابالمفیرد و المسرتفید (آداب
تعلیموتربیت در اسالم) ،ترجمه محمدباقر حجتی ،تهران :انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسالمی.
علمالهدی ،جمیله ( ،)٣١٣٣نظریه اسالمی تعلیموتربیت ،تهران :انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
کلینیالرازی ،محمدبنیعقوب بن اسحاق ( ،)٣٢۲٣اصول الکافی ،تهران :دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسالمی.
میرزامحمدی  ،محمدحسن ( ،)٣١٣١فلسفه تربیتی فارابی ،تهران :انتشارات دانشگاه شاهد.
وزارت آموزشو پرورش ( ،)٣١٢۰اصول کلی و برنامه تحصیالت ششساله ابتدایی پسران و دختران ،ادارهکل
تعلیمات ابتدایی کشور.
وزارت آموزشوپرورش ( ،)٣١٣۰برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ،شورای عالی آموزشوپرورش.
وزارت آموزشوپرورش ( ،)٣١٣٣اساسنامه مراکز تربیت معلم ،شورای عالی آموزشوپرورش.
وزارت آموزشوپرورش ( ،)٣١٣۰سند تحول راهبردی نظام تعلیموتربیت رسمی و عمومی جمهوری اسـالمی
ایران ،شورای عالی آموزشوپرورش.
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری ( ،)٣١٧٧اصول و ضوابط حاکم بر برنامهریزی تربیت معلم  ،شورای عرالی
برنامهریزی.
وزارت معارف و فواید عامه ( ،)٣۲٣۰نظامنامه اساسی دارالمعلمین مرکزی ،سرالنامه معرارف ،اوقراف و صرنایع
مستظرفه.



