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وپرورش کشور معلم در اسناد آموزش یهایژگیو یلیتحل یبررس
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 چکیده

و نقد آن وپرورش کشور های  معلم در اسناد آموزشویژگی نییتباز این پژوهش، هدف 
 لیمورداستفاده در پژوهش حاضر شامل تحل یهاروش .است بودهبا استفاده از آراء شهید ثانی 

کشور،  وپرورشآموزشاساس، ابتدا با تحلیل اسناد مهم براین است.بوده ی انتقاد و اسناد
بندی شده است. سپس با تحلیل آثار شهید ثانی های معلم استخراج و صورتویژگی

های ایشان بررسی و استخراج ها در آراء و اندیشهالمرید( این ویژگیخصوص کتاب منیه)به
معلم در اسناد مورد نقد قرار  یهایژگیو دیشه یهادگاهیقراردادن د اریبا مع ،تیدرنهاشد. 

های معلم در اسناد و آراء شهید دهد که برخی از ویژگیهای تحقیق نشان مییافته گرفته است.
های موردنظر شهید در اسناد نیامده و با یکدیگر هماهنگی و همخوانی دارند، برخی از ویژگی

ها هم در اسناد وجود دارند که در آراء از ویژگیاند و باالخره برخی مورد توجه قرار نگرفته
وپرورش و تأسیس شدن سند تحول بنیادین آموزشبه عملیاتیاند. باتوجهشهید دیده نشده

 توانددانشگاه فرهنگیان در کشور استفاده از دیدگاه شهید ثانی درخصوص معلم و شاگرد می
 کشور برگرداند. یتینظام ترب  مسئله اول معلم را به
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 و بیان مسألهمقدمه 
های ترین مؤلفهاز مهم ،وریانف به گسترش علوم وامروزه موضوع تربیت و تأمین معلمان باتوجه

نقز   ،ایزن موضزوع وپرورش اسزت ریزاان و متصصصزان ومزوزشهبرنام نظران،موردتوجه صاحب
تزرین عوامزت توسزعه در از مهزم توانزد ییز مز  و وتربیت داردکیفیت نظام تعلیم ای درکنندهتعیین

توسزعه در کشزور بزا یت یزت و  زیربنزای هزر همواره با تغییر همراه اسزت و توسعه نیا کشور باشد 
وپرورش کشززور نیززا درپزز  اصززت  و ومززوزش دارد ای ویزز ه ارتبززا  ،منززابا انسززان  نززوووری در

نزارر بزه های  است کزه های تربیت معلم همواره درصدد انتصاب وی گ غنابصشیدن به توسعه برنامه
 باشد معلمان  یالزم برا یها ستگیکسب شا

لمز  و های عکارومزدی الزم در جنبزه بزا را  توانسته معلمزانها این وی گ  ویاحال باید پرسید 
ازنظزر و دروا زا  بزوده نظر مد یاص ی معلم الگوی هاوی گ  انتصابمهارت  تربیت نماید؟ ویا در 

 موجزود و تیبزه وضزعه مسزلم اسزت باتوجهچزون؟ اسزت بزردهبهزره  در این زمینه نظرصاحبکدام 
 یبزرا  توان پاسخ مناسزب وپرورش نموموزش نهیشیبدون دانستن  پو همچنین رو   یپ یهاچال 
برای رویاروی  مولزد   شیاند و باز یمستلام بازنگرامر  نیادیگرسصن،   بهارائه کرداین مسائت حت 

روزافزاون  یهاشزرفتیبزه پالزم است باتوجه سبب،همینهبیواهد بود   معلم تینظام ترب درو مؤثر 
 یشزتریبا تعمز  ب  معلم یهاوی گ وپرورش دریصوص وموزش اسناد، دان  تیماه مفهوم و در

اهزدا  را از نزو  انزهینوگرا یباورهزا چارچوب مناسزب بزا کیبراساس  تا ردی رار گ یمورد واکاو
توانزد  رخ داده م ریربا  رن ای همچون ونچه در فهم علم، مجدد در یهایریگجهت  ودنم میترس
  ( ٢١۹ :٢٨٣١،ی)با ر دداشته باش تیوتربمیبر تعل  راتیثأت صر ،  تیاز اثرات ترب  یب   بس

 تزاکنون  از وغزاز تأسزید دارالفنزون رانیا نیوپرورش نووموزش  نیو تیو  صیتار ریمطالعه س
 اسزناد موجزود در وهای معلم کزارا داشزته توجه مسئوالن و ت به موضوع وی گ  نشان از اهمیت و

 ٨١( که دارای ٢١۹1اسنادی چون نظامنامه دارالمعلمین )  استمطلب  نیا یایوپرورش گووموزش
 ورایف های مرب  وون د یقاً به وی گ  ١٣ماده برای پذیرش داوطلبان شغت معلم  است و در ماده 

 تریبه اسناد ذیت که مجموعه کامتبرون، تمرکا بیشتر این پ وه  باتوجهنماید  عتوهون اشاره م 
 حصزیتتنسبت به دیگر اسناد وموزش وپرورش بوده، صورت پذیرفته است  اصول کل  و برنامه ت

اساسزنامه و  ،(٢٨1١)  دارالمعلمزات عزال تتیتحصز اساسنامه و دسزتور(، ٢٨٠1ساله ابتدای  )ش 
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مزورخ  ٨٢٢اجزتس  ، اساسنامه تربیزت معلزم (٢٨٢٨)  عال و  مقدمات یدانشسرا تتیدستور تحص
یزت با یک مقدمه  و نه اصت، طر  جزاما ترب ١1/٢1/٢٨١١، اساسنامه تربیت معلم  مورخ ١/٦/٢٨٦٢

( کزه بزا ٢٨۹1( و برنامزه درسز  ملز  )٢٨٣۹(، سند تحول بنیادین )٢٨٣٦)با ارائه شاناده اصت معلم 
 اند  ای پردایتههای حرفههد  رشد و تعال  معلم به وی گ 

رود وتربیت استم  است، انتظزار مز بر فلسفه تعلیمازونجاکه نظام تربیت رسم  کشور ما مبتن 
ییز  از مسزیرهای مهمز  کزه ازطریز  ون، تربیت معلم نیا استم  باشد   های عمده بر نظاموی گ 

اندیشه های معلم در به وی گ شود، ارزیاب  ونها باتوجهها مشصص م بودن این وی گ عیار استم 
شده در دایت کشور، نشان داده های انجامفیلسوفان و مربیان بارگ مسلمان است  بری  از پ وه 

وپرورش وجزود دارد  له میان دیدگاه مربیان بزارگ مسزلمان بزا اسزناد ومزوزشوبی  فاصاست کم
کزه چنزانهای فزرد فرهیصتزه سزینوی وننشان داده است که وی گ ( ٢٨۹٥لو )صحبتمثال، عنوانبه

( به ایزن نتیجزه ٢٨۹٨وپرورش لحاظ نشده است  میرزامحمدی)شایسته است در سند تحول وموزش
وپرورش کشور ساری و جزاری های تربیت  فاراب  در عرصه وموزشدیشهرسیده است که وراء و ان

ای بزرای ( در تتش برومده است تا با اتیزا بزه دیزدگاه صزدرا، نظریزه٢٨۹٢الهدی )نشده است  علم
 انزد تزا بزهتزتش کرده (٢٨۹٨)  و و اجزان ساری انیجعفروتربیت استم  تدوین و ارائه نماید  تعلیم
و مقایسزه ون و متفیران بارگ  لسوفانیف دگاهیبر ددیو متصصص باتأک لم متعهدمفهوم مع  بازیوان
( اصززول و ٢٨۹٢)ی  دهقززان پززورهناا  بپردازنززد  نیادیززو سززند تحززول بن  برنامززه درسزز  سززند ملززبززا 

معلمزان  یتواند راهنما که م استصراج کرده  ثان دیشهسینا و ابنوراء    را براساستیترب یهاروش
 باشد ی وموزش  و پرورش  هافعالیت در

، از مشزاهیر شزیعه و مربیزان معزرو  بزه شزهید ثزان  "احمد جبل  عزامل بنالدین بن عل زین"
پ وهززان شززیعه، هززیه کززد بززه گسززتردگ  و  رفززای  و در میززان تربیت "باشززد  بزارگ مسززلمان م 

:  ٢٨۹١ت ) رفیع ، فراگیری شهید ثان  به معلم و وداب و ورایف وموزش  و تربیت  او نپردایته اس
سرچشزمه   نزید یهزا و باورهزاو وموزه ایعالم تشز  هیواز استم و به  ثان دیشه یهاشهیندا (  ١٠٢

اسزتصراج نمزوده و   اله نی وان احیام وو  مییود را از  رون کر  تیترب یهاروش یو گرفته است 
ارد کزه معرفز  ونهزا در اینجزا نزه شهید ثان  وثار فراوانز  د  برده است کارهوتربیت بدروداب تعلیم

تززرین کتززاب تربیتزز  شززهید بززا نززام ضززروری و نززه ممیززن اسززت، لیززن  در تحقیزز  حاضززر، معرو 
وتربیزت در وداب تعلیم" (که به فارس ٢٨٥۹، ) شهید ثان  "المفید و المستفیدالمرید ف  ودابمنیه"
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المریزد را در ید ثزان  منیهشزه ( محور  زرار گرفتزه اسزت ٢٨٥۹ترجمه شده است ) حجت ،  "استم
مقدمه، چهار باب و یاتمه تنظیم و تحریر کرده است  بص  اصل  و مهم کتاب به وداب و ورایف 

بریوردار  یبلند گاهیاره از جاوهم  علوم استم یهادرحوزه دیالمرهیمنمعلم ایتصاص یافته است  
 گزاهیو جا کرده هیون توص شو وموز ومویتن ستن،یبه نگر ا،یتش یهاحوزه انیعالمان و مربو بوده 

 اند  ون را ستوده یبلند و نق  واال
وپرورش کشزور هزای معلزم در اسزناد ومزوزشبه مراتب فوق در تحقی  حاضزر، وی گ باتوجه

براساس دیدگاه شهید ثان  دریصوص معلم، مورد نقد و ارزیاب   رار گرفته است  برای نیت به ایزن 
معلزم چزه  ،در اسناد ومزوزش وپزرورش کشزوردی شده است: الف( بنهد ،  سؤاالت زیر صورت

ج( از منظزر شزهید ثزان ،  ی  دارد؟هادردیدگاه شهید ثان  معلم چه وی گ ب( ی  دارد؟ هاوی گ 
 ؟وپرورش متصور شدشده معلم در اسناد وموزشهای تعریفتوان بر وی گ چه نقدهای  را م 

 
 پژوهش روش

بزرای  ،اسزاسبراین  ه استبهره گرفته شد یاسناد و انتقاد تیتحل یهاوشر از در تحقی  حاضر
 صورت که اسناد و نیبه ااست؛  اسناد استفاده شده تیاز روش تحل تحقی  دوم پاسخ به سؤال اول و

المرید( انتصاب شده طور وی ه منیهنیا وثار شهید ثان  )به و کشور معلم تیترب اول درمدارک دست
هززای ون انتصززاب و یصززوص وی گ عبززارات موجززود در ونهززا دریصززوص معلززم، بهو مضززامین و 

تحقیزز  از روش انتقززادی اسززتفاده شززده اسززت   پاسززخ بززه سززؤال سززومبازسززازی شززده اسززت  بززرای 
ها در اندیشه شهید ثان  معیار  زرار های معلم ، این وی گ شدن وی گ اساس، پد از مشصصبراین

وپرورش کشور نقزد شزده اسزت  بنزابراین، ی معلم در اسناد وموزشهاون، وی گ گرفته و براساس
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 
 
 ها یافته

 دارد؟ ییهایژگیمعلم چه و ،وپرورش کشوردر اسنادآموزش پاسخ به سؤال اول:
معلم  تیترب عهده مراکاروپرورش کشور بوموزش در  انسان یروین تیترب در  اساس تیمسئول
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در اسناد است که  ی هاتیصتح ها و  گیو ینماتمام نهییو ،معلمان یهاتی ابل و یتوانمند بوده و
کوش   دهنده تتش ونشانکه  ی ها ستگیاش  شده استدرنظر گرفته وپرورش برای ونان وموزش

 نیزا ورزنزد  اعااز معلم اهتمام مز و میاست که نسبت به تیردلسوزی اندرکاران دستمتصدیان و 
   ها عبارتند از:وی گ 

  بهیط اتیح ی وقرب الهساز بخش جهان زمینهاعتقاد به هستی
مبززان  نظززری اسززناد های  اسززت کززه در تززرین مفروضززهایمززان بززه یداونززد ییزز  از مهم

( ۹و٣ :٢٨۹1( و برنامه درس  مل  )٢٥ :٢٨٣٥یصوص در سند تحول بنیادین )وپرورش و بهوموزش
عمزوم   ها در نظام تربیت رسزم  وریایو برنامه هاگذاریبه ون اشاره شده و مبنای تمام  سیاست

هزا ومزده ر بیانیه ارزشای از حیات طیبه است  چنانچه دبرای کسب  رب اله  و کانون تجل  مرتبه
است، معلم )مرب ( راهنمای امین و بصیر در فرایند تربیت، اسوه دستیاب  متربیزان بزه حیزات طیبزه و 

هززای نظززام تربیززت رسززم  و عمززوم  اسززت )سززند تحززول مززؤثرترین عنصززر در تحقزز  مأموریت
   (٢١بنیادین،

 هیفقتیمعتقد به اصل وال و یرانیا و یانقالب ،یاسالم یتیهو
تزوان بزه سرچشزمه  نمز  اسزتم  تیبدون هزو طلبد و م یتحول وجود ،بهیط اتیبه ح دنیسر

های الزم فزردی و اجتمزاع  سزاز کسزب شایسزتگ زمینه  افزتیدست  ی و  رب اله کمال وجود
باتأکیدبریصوصیات مشترک استم  ز ایران  و انقتب  درراستای تیزوین و تعزال  پیوسزته هویزت 

ای از ومزادگ  در تحقز  حیزات طیبزه اسزت امعه استم  برای دستیاب  به مرتبهمتربیان و تشییت ج
 هیزفقتیزاعتقزاد بزه اصزت وال ، ملز و  نزید تیهو همسو با یها  گیو از  (٢٦ن،یادی)سند تحول بن

 ٨٢٢اجزززتس )معلزززم  تیزززدر اساسزززنامه تربیصزززوص اسزززت کزززه در اسزززناد بعزززد از انقزززتب به
عنوان یک وی گ  مهزم، تزاکنون درنظزر گرفتزه شزده ( به ١١و٢٥سند تحول )  و (١/٦/٢٨٦٢مورخ
های معرفتزز  و گرایشزز  در ووردن پایززهبززر فززراهممعلززم ملتززام و پایبنززد بززه ایززن اصززت عتوه  اسززت

 شود ساز تیوین و تعال   هویت دین  متربیان  و ا تدار جامعه استم  م ای یود، زمینهرفتارحرفه
 یعملی و علم تیصالح

 و کارومزد  انسزان یرویزاز ن یمنزدبهزره در وپرورشومزوزش اسزناد در  اساسز  بزانم ازجمله
های معلمز  در اسزناد    صزتحیتاسزت  معلمهای در صتحیت  فیک یهاشایصتبیین  ،اثربص 
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( در ٨: ٢٨٣٦  نأکید داشته، چنانچه در طر  نظام جاما تربیزت معلزم )عمل بیشتر بر دو بعد علم  و
بزرون گیرد  عتوهده است: انتصاب معلمان براساس صتحیت علم  صورت م اصت اول و سوم وم
چنین تصریح شده است: پرورش یافتگان  که از یوب  و این( نیا این موضوع به ١٦در سند تحول ) 

ها و رویدادها، دانز ، همچنین از شایستگ  تفیر، درک و کشف پدیده ،های پایه و عموم دان 
 روحیه مواجهه علم  و فناورانه با مسائت فردی و اجتماع  بریوردارند ها و بین  و مهارت

 ی اخالق تیترب
وتربیت است تا انسان را در مسزیر کمزال کزه تربیت ایت    یی  از مبان  اساس  در نظام تعلیم

سزاز مسزائت ارزشز  علت غای  وفرین  است،  رار دهد  بعد از انبیاء و اولیای الهز ، معلمزان زمینه
نظامنامززه اساسزز   ١٣سززبب، در مززاده همینتند تززا سززتمت فززرد و جامعززه را تضززمین نماینززد  بههسزز

رأفزت  و مهزر شرافت و، نفدعات، متانت و راو ، امانت ، راست، جرأتهای دارالمعلمین، وی گ 
تر جریزان ( نیزا وجزه کامزت٢٥در سند تحزول ) رنظر گرفته شده است برای داوطلبان شغت معلم  د

بر نظام استم  ارائه و تعریف شزده اسزت کزه تربیزت گانه منطب های ش در تمام  ساحتتربیت 
 دین  وایت   در ون محوریت دارد  

 یاجتماع ی وفرد یهایژگیو از برخوردار
یصوص در طر  نظام جاما تربیت معلم )اصت سزوم(،  سزند به  اسناد که در یفرد یها  گیو

 و  ستمت جسزم: از عبارتنداست، شده  دیتأک هاون بر( ٣درس  مل  )( و برنامه ١٥تحول  بنیادین )
 کارومد، ،یتق فیور، نفد،عات جو،قتیحق ، وگاه به علم و عت مند نشا ، ،یتوانمند ، روان

 ،گزرا زانون ،مزؤمن پاکزدامن، منتظزر، و دواریزام ا،یسزترلم تعصب، از دور و  یوزاداند پرسشگر،
 و یودبزاور  ،یانزد جهزان و گزراجمزا دوسزت،وطزن، ریبص و نیوه اماس، جوصلح و یواهعدالت
 یهزاتیتوسعه فعال و یریجهت فراگ ی مناسبراهبردها نییتع  همچنین نقادو  شناسفهیور مقتصد،
تواند ستمت  مرود و شمار م بهاز اهدا  مهم های فردی در تربیت معلم بعد از وی گ   اجتماع

سبب، افاای  مشارکت معلمزان و متربیزان در همین  بهدینما نیتأم ی باال دح تا را معلمان انتیص و
های دین ، فرهنگ ، اجتماع  و سیاس  در سطح محلز  و ملز  بزا بسترسزازی بزرای تقویزت عرصه

هزای درون و بزرون نظزام تربیزت رسزم  و مرجعیت و منالت فرهنگ  معلمزان بزا اتیزاء بزه ررفیت
 (  ٨١: ٢٨٣۹سند تحول، )عموم  درنظر گرفته شده است 
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 یزندگ یهامهارت آموزش آداب و
برنامزه دارالمعلمزات  در یریادگی یهاحوزهاولین  از  یی  زندگ یهامهارت وداب و وموزش

 ، دانشسزرا، تربیزت عال نیدارالمعلمبوده که بعداً مورد توجه  ٢٨1١سال  ٢١1ابتدای  مصوب جلسه 
از این مهزارت در شزر  سزند تحزول بنیزادین هد   رفته است معلم  و دانشگاه فرهنگیان نیا  رار گ

بوم طبیعز  و ( با درک مفاهیم زندگ ، بهداشت فردی و اجتمزاع ، وشزنای  بزا مسزائت زیسزت١١)
فرهنگ  برای یل  وثار فرهنگز  و هنزری درنظرگرفتزه شزده اسزت  شهری، مفاهیم فرهنگ  و میان

، در متن زندگ  رخ دهد )سند برنامه درسز  ملز رو ضروری است وموزش از متن زندگ  و ایناز
٢٨۹1 :٨۹  ) 

 تیترب مناسب در یهاوهیاستفاده از ش
وپرورش بزر ون در برنامه اساس  تربیت معلم از دوران دارالفنون تاکنون ونچه در اسناد وموزش

ت های تربیت  مشتمت بزر اصزول، مبزان  و  واعزدی اسزت کزه اصزتأکید شده است، استفاده از شیوه
های تیلم و بازیحسنتشوی ،  های  چون: محبت، احسان، تنبیه،کرامت در کانون  رار دارد  روش

کت ریمزد ،نزهیزم نیزدر اهای ایت   در وجزود معلمزان نهادینزه شزود  یتق تا از طری  ون ارزش
از  یاطفزال مبتزد تیزترب دارد:  مز انیزب  گاارشز  طز ٢١۹1د عامه در سال یفوا وزارت معار  و

اصول  از  شصص اگر اًمسلم شود و ضیبه عهده اشصاص متصصص تفو دیعمال مشیله است که باا
علزم  ون درکزه  هر زدر اموزدیب یشتریبه اطفال ب را علم یود تواند نم ،مند نباشدوتربیت بهرهتعلیم
   ( ١ :٢٨۹٢، )صاف باشد یصوص متبحربه

 یامنطقه و یبوم یازهاین و اتیتوجه به خصوص
تزأمین یصزوص بزه  انسان یروین نیتأم ،وپرورش کشوردر وموزش  اساس یهاز دغدغها  یی

وپرورش به ایزن مهزم سبب، شورای عال  وموزشهمیناست  بهمحروم  افتاده و معلم در مناط  دور
 در نیمعلزم و همچنز تیترب یهاسطو  دوره نییتع و یایربرنامه درتوجه نموده و بیان م  دارد که 

 )اصول و رندیتوجه  رار گ مورد این یامنطقه و  بوم یازهاین دیدانشجو با ن یگا یهاوهیش نیتدو
طزر  نظزام جزاما  اصت نهم برون، در  عتوه(٨-٢: ٢٨١١ معلم، تیترب یایرضوابط حاکم بر برنامه

 و  بوم ،یامنطقه یها  گیبه موضوع و( در سند تحول  ٢۹و راهیار )(  ٠و  ٨: ٢٨٣٦معلم ) تیترب
 پردایتزه و ی و روسزتا یشزهر یهزاتفاوت و  وداب زنزدگ ان وبزز ، و مزذهب   زوم اتییصوص
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 گیرد  درنظر م همان منطقه   طیشرا تیرعا بهباتوجهرا معلمان  یریکارگبه
 خدمتآموزش ضمن و یاحرفه یهایستگیتوسعه شا

گیزرد، ه  زرار م از مسائت مهم  که همواره برای رشد و کیفیزت کزاروی  معلمزان مزورد توجز
وپرورش دیده شده است  چنانچه کرات در اسناد وموزشیدمت است که بهموضوع وموزش ضمن

وپرورش معلمزان بزه زمزان یزاص ومزوزش( بیان شده اسزت: ٢٨٣٦در اصت دوم  طر  نظام  جاما )
دوره  نایزپا طورمسزتمر تزابزه طول اشزتغال وغاز و در  ورود به حرفه معلم  بت از شود، محدود نم

 همزواره در  منالزت اجتمزاعی ارتقا و یاحرفه یها ستگیتوسعه شابنابراین،  بابد  یدمت ادامه م
 هززا ویایربرنامززه و ززرار داشززته  وپرورش کشززورنظززام ومززوزش در  باالدسززت صززدر اهززدا  اسززناد

 و برتزر ینگهداشزت اسزتعدادها جزذب و یدرراسزتا  اجتمزاع یهافرصت امیانات و یریگکاربه
معلمززان اثززربص  مسززتلام  رارگززرفتن در   معلمززان صززورت گرفتززه اسززت  شززغل  اهیززانگ تیززتقو
 منظزوربزه  بط بزا رشزته تصصصزتمزر  وموزشز یهزاتیو بهبزود فعال  فرهنگز ، علم یهاتیمو ع
 (  ٨١ :٢٨٣۹، نیادیسند تحول بن) یود هستند یاحرفه نگرش رییتغ مهارت و کسب ،ی افاادان 

 ی    ارتباط و یاطالعات یهایاورتوسعه فن آموزش و
تحول و نوووری در نظام وموزش  متناسب با تحوالت گسزترده  علزم و فنزاوری و پاسزصگوی  

صزورت یزک ضزرورت درومزده و سزند تحزول در هوشمندانه نظام تربیت به ون در شرایط فعل  به
هزدایت مدرسزه بزه سزمت  دارد از ونجاکه عموم مدیران و معلمان در( به ون پردایته و بیان م ٦1)

های نوین ناتوان هستند و همچنین مدارس از تجهیاات و فضای وموزش  مناسزب استفاده از فناوری
هزا در اولویزت وموزشز   زرار برای تربیت علم  شاگردان بریوردار نیست، بایزد ومزوزش فناوری

به ارتقای حزوزه تربیزت،  ( ١۹برون در برنامه درس  مل  )جانبه شود  عتوهگیرد و به ون توجه همه
 وموزی  نیا توصیه  شده است یادگیری و فناوری و  مهارت

 آن یبازنگر و یتوجه به برنامه درس
ریای مدون درراسزتای اهزدا  نظزام تربیزت رسزم  و توجزه بزه برنامزه درسز  و تدوین برنامه

وری و قزای بهزرهمتناسزب بزا نیزاز معلمزان جهزت ارت یهابازنگری و بازمهندس  سزایتارها و رویزه
( و اصزت ٠١عنوان یک هد  کتن درنظر گرفته شده است  برنامه درس  ملز  )افاای  کاروی  به

در سند تحول با ارائه راهیارهای  در همین زمینزه، یواسزتار اصزت  سزایتارهای وموزشز   بزا  ١١
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  یالگزو یاجزرا کارگیری مشاوران متصصزص بزا رعایزت  انعطزا  و توجزه بزه  شزرایط ا لیمز ،به
   دهد م شنهادیپ   منابا انسان یبرارا   ایحرفه  ز  شغل  بالندگ

 یکارورز
 ونزدیپ در معلمزان و دانشزجو یتوانمندسزاز در برنامه میمت مؤثر کیعنوان به یکارورز درس
از زمزان تأسزید دارالمعلمزات   تصصص و  تیترب ، عموم یهای توانا یمنظور ارتقاعمت به نظر و

اسزاس، در برنامزه درسز  دارالمعلمزات، براین  مورد توجه وا زا شزده اسزتمعلم  تیتربدر تاکنون 
صورت  جیاصت تدر و  ادراک حس برهیباتی  میتب و  جمع ،یانفرد میسه روش تعلکارورزی به 
ها تا زمزان پیزروزی انقزتب برحسزب نیزاز و (  این شیوه ١٦: ٢٨٣٣ )شرکای  اردکان ،گرفته است 

به تحوالت اییر و تأسید دانشگاه ریای و اجرا شده اما بعد از انقتب و باتوجهبرنامه طور متناوببه
ای بریوردار شده است  به یصوص که در سند فرهنگیان کارورزی در تربیت معلم از جایگاه وی ه

وتربیزت و همچنزین ( نیا این برنامزه بزا تأسز  از مبزان  نظزری فلسزفه تعلیم٢٢-٢) راهیارتحول در 
 ای توصیه شده است تأکیدبر روییرد وموزش تصصص  حرفهبا

  دارد؟ هایییژگیمعلم چه و ی،ثان دیشه دگاهید درپاسخ به سؤال دوم: 
های معلم را بسیار کامت و جاما دیده و ونها را در  الب  المرید، بحث وی گ شهید ثان  در منیه

 کند:شر  زیر تقسیم بندی م سه  عنصر اساس  تربیت یعن   معلم، شاگرد  و درس  به  
 معلم در ارتباط با خود یهایژگیوالف( 

 وتربیت در امر تعلیم تیکسب صالح
افزراد  گزریرا از د اسزت کزه او  یاصز یاحرفزه یهاتیصزتح یمعلم دارا  ثان دینگاه شه در
وتربیت بایزد لیم  کس  که  بت از ورود به امر تعنامد م  را عالم ربان سبب اونیهمبه کرده و ایمتما

مراتززب صززتحیت و شایسززتگ  یززوی  را بززرای احززراز چنززین جایگززاه  فززراهم وورد و بایززد ایززن 
گفتن و گفتزارش شایستگ ، در تمام مظاهر وجود او پدیدار باشد یعن  سزیما و چهزره، طزرز سزصن

او را تأیید و نمایانگر اهلیت و شایستگ  او برای احراز مقام تعلیم بوده و اساتید صالح نیا صتحیت 
 ،ردیمو زا صزورت نپزذها بزه سزتگیشا نیزلذا اگزر ا(   ١1٨: ٢٨٥۹ ون را گواه  کنند )شهید ثان ،

 فراهم یواهد وورد  را  متربو  مرب   گیو فروما ذلت اتموجب
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 علم یریکارگبه
 بزوده و ون بریزوردار  علم یهاتیصتح ها و ستگیاز شا دیبا  ثان دیدرنظر شه استادمعلم و 

بایزد رفتزارش طبز  مزوازین علمز  یزود زند  م هیتی دیکه بر مسند تدر  کس  عنکار برد  یرا به
ویزا مردمزان را "انفسیم:  تنسون و فرماید : اتأمرون الناس بالبرباشد  در این مورد، یداوند متعال م 

اگر کردار کس ، گفتزار او بنابراین،  "( ٠٠ /کنید )بقرهیوانید و یود را فراموش م به نیی  فرا م 
توان عنوان عالم و دانشزمند را را  تأیید  نیند و میان کردار و گفتارش ناهماهنگ  مشهود شود، نم 

 (  ١1١ :٢٨٥۹، بر او اطتق کرد )شهید ثان 
 ن علمأحفظ ش

های  که شهید ثان  برای مقام استادی درنظرگرفته است، حفظ حیثیت ترین وی گ یی  از مهم
: ٢٨٥۹، ون علم و دان  است  به این معنا که، علم را بزه افزراد نزاالی  تعلزیم ندهزد )شزهیدثان و شئ
منزدی از شزاگردان الیز  و بهتزرین (  پاسداری از حرمت و وبزروی علزم و دانز  مسزتلام بهره١1٠
های تربیت  در بریورد با ونان در کتس درس اسزت  در چنزین شزرایط  و در  یزام بزه وریفزه شیوه
لیم و با وجود چنین مصلحت و ضرورت دین  معلزم بایزد واجزد حسزن نیزت و ایزتص در ادای تع

 (   ١1٥: ٢٨٥۹شهید ثان ، وریفه تعلیم  باشد ) 
 رعایت شئونات اخالقی

جلزب  کوشز  در دل و جزان و راسزتنیپ وراسزتن و معلم از اصزت  نفزد و  ثان دیدرنظر شه
یل ، مهربزان ، فروتنز ، حسزن کنزد  ون تزتش مز یهمزواره بزرا و ستیغافت ن پروردگار یرضا

هزای  اسزت کزه شزهید معتقزد متیمت و متطفت، انصا   و احترام، متانت و و ار از جمله وی گ 
کار بندد تا بر حرمت  و شیوه یزود افزاوده  و نزاد است معلم  برای  حفظ شئونات ایت    باید به

تواند مایه نشا  و تجدید شزاداب   و ی  اندک  نیا م میان، ماا  و شواینمتربیان محبوب شود  در
بودن معلزم و حفزظ و زار او مزانا از ایزن نیسزت کزه  زدودن فرسودگ  یاطر شاگردان باشد  جدی

 (    ١٦٠: ٢٨٥۹شهید ثان ، پاکدل و یوشگو باشد و با شاگردان یود مطاب  مقتضیات ماا  نماید )
 علم بذل و انفاق یکوشش برا

بزر ایجزاد  عزدالت  بزین متربیزان  کند که در انتقال دان  عتوهیفه معلم ایجاب م رسالت و ور
ها و سزبب، معلزم بایزد سزرمایههمینهای  یزود را درایتیزار ونزان  زرار دهزد  بهسصاوتمندانه دانسته

ح  و نیازمند علم و دان  هستند، بذل و انفزاق کنزد و های علم  یود را به افرادی که ذیاندویته
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 (  ١٢٠: ٢٨٥۹، در نشر علم و اعطای ون به افراد محتاج  بصت  نورزد )شهیدثان 
 های معلم در ارتباط با شاگردب( ویژگی

 در شاگرد تیخلوص ن جادیا
پ وه در نگاه شهید ثزان ، ایجزاد یلزوص در سزایه ایمزان بزه گام در ارائه دان  به دان نصستین

نشجو بفهماند که فقط در سایه چنین حالزت روحز ، ابزواب پروردگار عالمیان است  معلم باید به دا
رو، شزهید ثزان  (  ازهمزین١١٠: ٢٨٥۹، ها، فراسوی او گشوده م  شود )شزهیدثان معار   و دان 
مناسزب  یهاوهیاز شزترین زمینه برای کشف اسرار و حقای  پیچیده عزالم بزا اسزتفاده  ایمان را عال 

 تنهزا در  ودمز یکزت کارهزا بینصز ارزش و نمایزد معرف  م  (تیایبار، اشعار و تمث ات،یارائه و)
  ابزدی م ونها دست یشود به یشنود روان   امبرشییدا و پ یبه سو  پد هرکس اوست، تیگرو ن

 ،سزوم دانز کیزانزد ستون ون اسزت، گفتزه نیها و نصستهیاز پا  ییاز اصول استم و  ثیحد نیا
  (٠٢ :٢٨۹٥، ی )طباطبا است نیهم

 یق و تنبیهتشو
 یریکزارگفزرد بزا بزه کزردن تنبزه و وگزاهایجزاد شزوق و   ایت ز تیزمهم در ترب یهااز روش

انجزام اعمزال  یبزرا یشزتریو رغبزت ب اهیزاست تزا انگ  در هر مرحله از رشد ودم  اصول یهاوهیش
ارد و ( به وی گ  ایجاد شوق  اشزاره د١٠٦ -١١٥راستا، شهید ثان  )دراین  دیو دیپد یدر و حیصح
فرماید: معلم باید شاگردان یود را به علم و دان  تشوی  نماید و فضایت و ماایای  علزم و علمزا م 

های شززیوهاثززربص  ) یهاوهیاز شززنیززا معتقززد بززه اسززتفاده ( ١١۹)را بززه ونززان تززذکر دهززد  در تنبیززه 
رفتزار ازسزوء یریشزگیتوانزد در پ است که مز دیدر تدر (هیو کنا ضیاشاره، تعر ما،یاغیرمستقیم: 
 نیزدر اعمزال ا ،نیشزاگردان اسزت، بنزابرا تیزحال تربمؤثر باشد  هد  همواره و درهمه شاگردان 

بزه باتوجه هزمطزرد مو زت ون دیزبا انیزتصلزف مترب تیزبلیزه نها ،استفاده کرد هیتنب از دیها نباوهیش
بت و ابهزت اسزتاد را چون اوالً تصریح و وشیارگوی  پرده هی ا تضائات موجود درنظر گرفته شود 

هزای رفتار و تصلفازهم دریده و موجب جرئت و جسزارت شزاگردان در ارتیزاب یزت  و سزوء
  (١١٣: ٢٨٥۹ ،  ثان دی)شه شودایت   م 

 شاگرد احواالت یریگیپ 
ی است کزه بزه اعتقزاد شزهید  ثزان  معلزم  مؤثرهای تفقد و دلجوی  از احوال  شاگردان از شیوه

(  بیان داشته  وریفه مزذکور ١٨٠کار  برد  او )یجاد یک محیط وموزش  اثربص   بهتواند برای ام 
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گیزرد ایزن اسزت  کزه اگزر ییز  از شزاگردان  و یزا که از حد شفقت  و دلسوزی معلزم ریشزه م 
نظر رسزید، بایزد از حاضران حلقه درس استاد، در جلسه درس حضور نیافت  و غیبت او غیرعادی به

 وجو کند  یبت او پرساحوال او و علت غ
 های فردی شاگردان رعایت تفاوت

وتربیت که معلم باید در ایجاد عدالت وموزش  رعایت نماید، توجه به از اصول بسیار مهم تعلیم
فرماید: معلزم بایزد نزوع و روش ( در این ارتبا  م ٢۹٦های فردی متربیان است  شهید ثان  )تفاوت

شاگرد  برگاینزد و بزا هزرکد در حزد فهزم و جایگزاه  سزصن  وموزش یود را متناسب  با توان 
بزه  نمایزد،  بلیزه بزا توجهومزوز را کشزف و شناسزای  م تنها اسزتعداد دان بگوید  دروا ا، معلم نه
 دهد  وموز به او وموزش م فرایور و حال دان 

 مناسب سیتدر
ه شغت و حرفه معلمز  اسزت های معلم مطلوب ناد شهید ثان ، عت ه بترین وی گ یی  از مهم

  در ایزن ارتبزا  شزهید ثزان  باشزدساز تدرید  مناسب برای تفهیم مطالب درس  تواند زمینهکه م 
  انیزرا بزا ب  مطالب علمزفرماید  معلم برای ایجاد  فضای مناسب در تدرید  باید م ( ١٥1 -١٨٦)

 فهزم و بزهباتوجهو و متناسزب  مطالزب  وسزتگیبا حفظ پ  ید  اریبس  صورترسا به ی صدا و ورام 
وسزان بزه  از یریادگیز یهزاتیکشزاندن مو عچزال ها و بزهمهارت جادیا یو براشاگردان استعداد 

   مباحزث علمز )اصزت اسزتنیا ( در پاسزخ پرسز  و وهیش باو وزادانه   تا مترب ،دایسصت ارائه نم
    دینما شرکت

 پروریمعلم
طوریاص به ون توجزه نمزوده، تربیزت شزاگردان بزرای ازجمله مسائت دیگری که شهید ثان  به

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  

منظور کزه او نیزا اینبه ز بصشیدن  کار و حرفه اوب و سامانطور نسب  فارغ شد، باید معلم  به ترتیبه
(؛ سزپد او را در ١٥٠: ٢٨٥۹شهید ثان ،  یام کند )  ز یود به تعلیم علم به دیگران ا دام بنمایدنوبهبه

 لد معرف  نموده  و مورد ستای   رار دهد  امحافت و مج
 یعلم یفروتن

ه شزهید ثزان ، فروتنز  و تواضزا در تمزام  جریزان فرد معلم در اندیشزبههای منحصراز وی گ 
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( اشاره  نموده است که  نبایزد معلزم  ١٨٢یصوص در ارائه درس به شاگردان است  او )وموزش و به
ای را درپی  گیرد، بلیه باید فروتن  و نزرم  مآبانهبا شاگردان یوی  رفتار شیوهمندانه و بارگ

هزای ایت ز  اسزت زیرا تواضا و فروتن  از جمله وی گ  کار گیرد را در بریورد با شاگردان  به
نشزین  بزین معلزم و شزاگرد  را افزاای  که صیانت و احترام متقابزت، محبزت، حز  مصزاحبت و هم

 دهد  م 
 معلم در ارتباط با درس یهایژگیوج( 

 آراستگی ظاهر
اسزت کزه   اصزت وراسزتگدر وراء شهید ثزان ، معلم  یفرد یها  گیو از اصول مهم در  یی

شهید معتقد اسزت معلزم بایزد بزا ومزادگ  کامزت و شود   شاگردان م دربیشتر  اهیو انگ هسبب جذب
های  که نمایانگر و ار و هیبت او است و بزا لبزاس و بزدن  نظیزف و پزاکیاه وارد جلسزه درس زمینه

و زیبزاترین  شود و جامه یوی  را از پارچه سفید تهیه کند، زیزرا جامزه سزفید، بهتزرین، نییزوترین
 بزرتواناسزت کزه عزتوه  معلمز(  ازنظر شهید، ١٥١: ٢٨٥۹، پوش انسان است )شهید ثان لباس و تن

در   را مطلزوب نمزوده و باعزث تحزرک و شزاداب  وموزشز یفضزا ،و نشزا  شزوق با یوین یراهر
 ایرا ن یریادگی اهیبص  نموده و انگمعلم لذت یرا برا  شناسفهیحد ور وهیش نیشود  ا شاگردان

  دهد  م  یافاا انیمترب در
 سیداشتن در تدرهدف

رسزاندن اسزتعداد و فعلیتتعبیری بهوتربیزت  موجزب وشزیارکردن یزا بزهاهدا  تعلیمتوجه به 
وتربیزت در وراء نمودن اهزدا  تعلیم( درپز  مشزصص١٦١توانای  متربیان یواهد شد  شهید ثزان  )

ید و حت  هنگام یروج از یانزه ،  صزد و هزد  یزود را فرماید: معلم باید  بت از تدریوی  م 
تنظیم نماید و به این صورت که نیت او باید تعلیم و نشر علم و ترویج مطالب سودمند دین  و تبلیز  

عنوان امانت بزدو سزپرده شزده و مورزف اسزت کزه ون را بزرای احیام مذهب  باشد، احیام  که به
ریای و مربز  و بنای جریان وموزش را  پ هد   سنگ دیگران تبیین و گاارش نماید  درحقیقت،

 دهد مترب   را در مسیری درست یعن   رب اله   رار 
 دروس یمنطق بیترت تیرعا

 بزهباتوجه دگاهیزد نیزاسزت کزه در ا  تزوجهاز نیات  ابزت  یی ،تقدم و تأیر در ارائه دروس
( در ١١٢اسزت  شزهید )طزر  شزده  ،مطالب دروس میتفه یوموزان براو درک دان  ی توانا اانیم
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هزای متعزددی مواجزه باشزد و یزود را در برابزر که معلم بزا درسصورت دارد: دراین مورد بیان م 
متقاضیان  ببیند که یواهان تدرید علوم متنوع  هسزتند، بایزد پزی  از هزر درس دیگزری، علزم و 

 است   تری نسبت به سایر علومدانش  را تدرید کند که واجد شرافت فاون
 خدا بودن در کالس ادیبه 

هاسزت، وتربیت در دیدگاه شزهید ثزان  تصزفیه و پزاالی  دل از ولودگ ازونجاکه هد  تعلیم
بنززابراین، از ورززایف اصززل  در جریززان درس، توجززه بززه یززاد یززدا  بززرای رسززیدن بززه  ززرب اسززت   

ز منزال، حضزور در دارد معلزم از لحظزه یزروج ا( ارهزار مز ١٣۹-١٥٣سبب، شهید ثزان  )همینبه
نگزاه دارد تزا هزد   زنزدهکتس و جریان درس همواره  باید یاد یدا را در دل یود و شاگردان  

 ها هرگا فراموش نشود  اصل  یعن   رب به یداوند و پاالی  رو  از ولودگ 
   یموزآو علم سیاشتغال دائم به تدر

  حیصح یهاوهیش یریادگیو  تیتحص فراگرفتن علم و ادامه( ١٥٥)  ثان دیمهم شه یهاهیاز توص
که  یاز هر فرد اشد، بلیه بایدمستمر و دور از تعصب بتنها باید نه یوموزعلم نیباشد  ا وموزش م

علزم و  افتنیسزامان  یبزرا دیزبا ایزن  یومزوزعلزم نیکسب شود  هد  از ا، است  رتبه علم یدارا
 انیززمترب اصززت  جامعززه و یبززرا یانززهیوتربیززت و زمالزم در تعلیم یها سززتگیکسززب شا، دانزز 

را انتصاب  یمتبحر دیاسات ،کسب علوم  و دانشجو درپ  الزم است مترب ،نی  بنابرادرنظرگرفته شود
توانزد همچنزین بو  اشزدیداونزد ب یوتربیزت مراتزب رضزا و یشزنودتعلیم که هد  ونزان در دینما
پز وه   ها واز ناشزنایته  و وگزاه   کسب علوم و شنایتدبیابنونان  شده یود را نادگم یمتح
  ثان دیدهنده توجه یاص شهوموزان، نشانمنظور حت مسائت دان به دیجد فنوناباار و  افتنی یبرا

  وتربیت استدر وداب تعلیم  انسان یرویبه مسئله وموزش ن
ده شـفیتعر یهایژگیتوان بر ویرا م ییچه نقدها ،یثان دیازمنظر شه: پاسخ به سؤال سوم

 متصور شد؟ وپرورشآموزشمعلم در اسناد 

وپرورش کشزور مشزصص های معلزم از دیزدگاه شزهید ثزان  و اسزناد ومزوزشبا مقایسه وی گ 
تزوان شزود و م های موردنظر شزهید در اسزناد مشزاهده م شود که در بسیاری از موارد، وی گ م 
رد  ازجمله ایزن مزوارد اشزتراک  بزه مزوارد های موردنظر شهید را در اسناد  پیدا کازای  وی گ بهما
 :توان اشاره کردیر م ز

 ها در اسناد آموزش وپرورشیژگیو یازابهمای و ثان دیشه دگاهیمعلم در د یهایژگیو .9جدول 
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 وپرورشها در اسناد آموزشازای ویژگیبهما های معلم در دیدگاه شهید ثانیویژگی
 عملی صالحیت علمی و کارگیری علمبه /  وتربیتکسب صالحیت در تعلیم
 تربیت اخالقی رعایت شئونات اخالقی

و  یساز قرب الهنهیبخش جهان زمیاعتقاد به هست بودنیاد خدابه  / ایجاد خلوص نیت در شاگرد
 بهیط اتیح

 های مناسب در تربیت استفاده از شیوه تدریس مناسب
 های فردی واجتماعیبرخورداری از ویژگی دریسداشتن تهدف /  حفظ شأن علم/ فروتنی علمی

 توجه به برنامه درسی ترتیب منطقی دروس
 آموزش ضمن خدمت آموزیاشتغال دائم به تدریس و علم

 
های معلم از دیدگاه شهید ثان  کزه های مشترک فوق، بری  از وی گ رغم وجود وی گ عل 

ها توجه نشده است که نار گرفته یا اصتً به وتر مورد توجه  روپرورش کشور کمدر اسناد وموزش
 حساب وورد، به شر  زیر است:ضعف اسناد در موضوع معلم بهتوان این مورد را جاء نقا م 

که بزاالتر )در ابتزدای پاسزخ بزه گونههای ون: همانز جامعیت نگاه شهید ثان  به معلم و وی گ 
کامت و در رابطه با سه مؤلفه اساسز  صورتم را بههای معلوی گ  ثان  سؤال دوم( گفته شد، شهید

گویند( شامت معلم، شزاگرد ها، مثلث کیفیت وموزش  م وپرورش )که امروزه به ون مؤلفهوموزش
نظیزر بزوده و در اسزناد کنزد  ایزن نگزاه بسزیار د یز ، عالمانزه و کمو درس درنظر گرفتزه و بیزان م 

 شود وپرورش کشور دیده نم وموزش
ها را بزه رسد شهید ثان  تعداد بیشتری از وی گ نظر م جه بیشتر به شاگرد از سوی معلم: بهز تو

توان به تشزوی  و تنبیزه، پیگیزری احزواالت شزاگرد و دهد که از جمله ونها م شاگرد ایتصاص م 
هزای معلزم از این میزاان توجزه بزه شزاگرد در بیزان وی گ  رعایت تفاوت فردی شاگرد اشاره کرد 

 شود وپرورش کشور دیده نم وی شهید ثان ، در اسناد وموزشس
کزردن بزرای رسزد کزه تزدرید و معلم نظر م گونه بزهطورکل  اینز توجه بیشتر به ایتق: به

های اساس است که در این یصوص وی گ شهید ثان  در وهله اول، یک عمت ایت   است  براین
ی  از ونها مانند حفظ شأن علم، کوش  برای بذل و انفزاق شمارد که بربسیاری را برای معلم برم 
وپرورش رسند و در متن اسناد ومزوزشنظر م فرد بهبهبودن راهر، منحصردان ، وراستگ  و مرتب

 تر به ونها توجه شده است کم
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گیزرد، در نزوع یزود پروری: این وی گ  که شزهید ثزان  بزرای معلزم درنظزر م ز توجه به معلم
انجام برساند، امزر پروری را در کتس درس شروع کند و بهاست  اینیه معلم بتواند جانشین نظیرب 

پردازد و این وی گ  در اسناد بسیار مناسب و ارزشمندی است که شهید ثان  در وثار یود به ون م 
تزوجه  بزه شزغت توان گفت شاید یی  از دالیت کموپرورش کشور دیده نشده است و م وموزش

ای های حرفهم  در شرایط  حاضر در جامعه این است که معلمان این موضوع را  جاء مسئولیتمعل
 وموزان یود زنده کنند شدن را در دان وورند که انگیاه معلمحساب نم یود به

وپرورش کشزور هزای معلزم در اسزناد ومزوزشالبته نباید از نظر دور داشت که بری  از وی گ 
هزا ت که در وثار و وراء شهید ثان  ردپای  از ونهزا وجزود نزدارد  ایزن وی گ درنظر گرفته شده اس

هزای زنزدگ ، توجزه بزه بصش  ) شامت هویت دین  و مل  (، ومزوزش وداب و مهارتشامت هویت
هزای اطتعزات  و ارتبزاط  ای، و ومزوزش و توسزعه فناورییصوصیات و نیازهزای بزوم  و منطقزه

ها در اندیشه شهید ثان  دلیزت بزر ضزعف داشت که نبودن این وی گ  باشند  درضمن، باید توجهم 
ها، ا تضای تربیت معلم در عصر حاضزر اسزت و در زمزان زنزدگ  این مرب  نبوده، بلیه این وی گ 

 ها مطر   نبوده است شهید اصوالً این وی گ 
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 یثان دیوپرورش و آراء شهموزشمعلم در اسناد آ یهایژگیو :9شکل

 
 هاو پیشنهاد گیریجهینت

معلزم اسزت کزه از اسزناد  یهزا  گزیاز و یاحاضر در مرحله اول مجموعه  یتحق یهاافتهی    
 نیززشززده اسززت  ا یبنززداحصززا و طبقه  ثززان دیشززه یهاشززهیوپرورش کشززور و وراء و اندومززوزش

 در دیدگاه شهید ثانی  یعالم ربان
 معلم در ارتباط با خود یهایژگیو( الف
 تیوتربمیدر امر تعل تیکسب صالح.  ١  
  علم یریکارگبه . ٢
 ن علم أحفظ ش. ٣

   یشئونات اخالق تیرعا. ٤

  بذل و انفاق علم یبرا کوشش. ٥
 معلم در ارتباط با شاگرد یها یژگیو ب(
 در شاگرد  تیخلوص ن جادیا.  ٦

   هیو تنب قیتشو. ٧

 احواالت شاگرد  یریگیپ. ٨

 شاگردان  یفرد یهاتفاوت تیرعا. ٩

 مناسب  سیتدر. ١١

 یپرورمعلم. ١١
   یعلم یفروتن. ١٢
 معلم در ارتباط با درس: یهایژگیوج( 

 ظاهر  یاستگ. آر١٣

   سیداشتن در تدرهدف. ١٤

 دروس  یمنطق بیترت تیرعا. ١٥

 خدا بودن در کالس  ادی به. ١٦

   یموزآو علم سیدائم به تدر اشتغال. ١٧

 وپرورشدر اسناد آموزش معلم فکور
و  یسااز قارب الهانهیزمبخش جهان یاعتقاد به هست .١
 بهیط اتیح
معتقاد باه اصا   و ایرانای انقالبای و هویتی اسالمی،. ٢

 فقیهوالیت
 عملیو  دارای صالحیت علمی. ٣
 تربیت اخالقی. ٤
 یاجتماعو  های فردیویژگی از برخوردار .٥
 یزندگ یهامهارت آموزش آداب و .٦
 تربیت های مناسب دراستفاده از شیوه .٧
 یامنطقه و یبوم یازهاین و اتیخصوصتوجه به  .٨
آمااوزش ناامن  و یاحرفااه یهااایسااتگیتوسااعه شا .٩

 خدمت
 ی و ارتباطیاطالعات یهایتوسعه فناور آموزش و .١١
 بازنگری آن توجه به برنامه درسی و .١١
 کارورزی .١٢
 

 های معلمیژگیو
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 ومده است: ٢در شیت شماره  ها  گیو
مزورد   ثزان دیشه دگاهیوپرورش کشور از دمعلم در اسناد وموزش یها  گیه دوم، ودر مرحل

مشترک در اسناد و  یها  گیاست: اول و  نقد  رار گرفته است که یود، در سه بص   ابت بررس
اسزت،  امزدهیکه در اسناد مورد توجزه  زرار نگرفتزه و ن دیموردنظر شه یها  گیدوم و د،یوراء شه

  ستیموجود ن دیشه یهاشهیموجود در اسناد که در وراء و اند یها  گیو ومس
است و  شدن اتیشده و درحال عمل نیوپرورش تدووموزش نیادیاکنون که سند تحول بن

شده  دیمعلم در کشور تأس تیعنوان شاهراه ترببه انیاست که دانشگاه فرهنگ  چند سال نیهمچن
سند، توجه به  نیا نی  در تدوشود کامتً  احساس ممعلم  تیترب  سند مل کی نیاست، لاوم تدو

و  دگاهید ان،یمنیاست  درا  اتیح  مسلمان ضرورت تیوتربمیبارگ تعل انیو مرب لسوفانیف دگاهید
معلم و البته شاگرد بوده است    راستممتاز است  دغدغه اول و ویر او به  ثان دیشه اتینظر
 دیالمرهیدر من کهیاگونهبه کند، م دایپ  ییالیتیحالت د  ثان دیشه یمعلم و شاگرد برا  تیاهم

 رود تا ارزش و شأن معلم را نشان دهد و از شاگرد به سراغ معلم م رود از معلم به سراغ شاگرد م
ون را  توان است که م  عمت ارزش کیکار معلم  ، ثان دیکند  به نظر شه انیشاگرد را ب تیتا اهم

دارد که   ضاعفارزش م ،یرووناز دی  تتش شهدیو مرا بت نام تیبلیه ترب م،ینه وموزش و تعل
مطر  کند و در رأس   تینظام ترب کیعنوان مسئله اول توانسته است معلم و شاگرد را به یو

وپرورش وراء در اسناد وموزش نیبازگشت به ا رسد نظر م  بهاوردیب  موضوعات نظام وموزش
 نگاهکند و  جادیمعلم ا تیاندرکاران تربدر دست یمجدد یاریهوشو  تیکشور، بتواند حساس

 تییود اهم یهم در جا نهای    )که البته  ا ،یمانند سایتارها، بودجه، فضا، فناور  ونان را از مسائل
 معلم و شاگرد، برگردانند   عنیوپرورش دارند(، به مسئله اول نظام وموزش

 منابع 
 دیقرآن مج

 ، تهران: انتشارات نقش هستی.تربیتوهای جدید در فلسفه تعلیمدیدگاه(، ٣١٨۲، خسرو ) یباقر

اسـناد و  نـهییدر آ انیمعلم متعهد و متخصص دانشگاه فرهنگ(، ٣١٣١) یهاد ،یو آقاجان دیحم سار،ی انیجعفر
 . یعمومفرهنگ  یشورا یفرهنگ یمهندس یقم، مرکز راهبر ،ینید شهیفرهنگ  و اند یالمللنی، کنگره بمنابع

 یکارشناس نامهانیپا ،تیوتربمیدرمورد  تعل یثان دیو شه نایسآراء ابن یبررس(، ٣١٣٣) یمهد ،ییهنزا پوردهقان

 . یو معارف اسالم اتیارشد، دانشگاه قم، دانشکده اله
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 ، تهران: انتشارات سمت.بزرگ انیمرب(، ٣١٣۲بهروز ) ،یعیرف

 .تیترب یمناد ی، تهران: مؤسسه فرهنگاسناد نهییم در آمعل تیترب(، ٣١٨٨جواد ) ،یاردکان ییشرکا

هرا و طرح یدفترر همراهنگ ،یدارالمعلمـات عـال التیاساسنامه و دستور تحصـ(، ٣١۰٧معارف ) یعال یشورا

 توسعه. یزیربرنامه

ها طرح  ی، دفتر هماهنگیو عال یمقدمات یدانشسرا التیاساسنامه و دستور تحص(، ٣١٣١معارف ) یعال یشورا

 توسعه. یزیرو برنامه

 .انیو مرب ای، تهران: انتشارات انجمن اولمعلم یمایس(، ٣١٧٣احمد ) ،یصاف

 دگاهیـبراسـاس د ختـهیدربـاره انسـان فره رانیوپرورش اآموزش یفلسف ینقد مبان(، ٣١٣١) یعل لو،صحبت
 مشهد. یدانشگاه فردوس ،یرساله دکتر ،نایسابن

 قم: انتشارات دارالعلم. ،یعتمداریشر درضایترجمه حم ،یدانشور نییآ(، ٣١٣١محمدرضا ) ،ییطباطبا

)آداب  دیو المسرتف دیرالمفآداب یف دیالمرهی(، من٣١١٣) یثان دیمعروف به شهبن احمد  یبن عل نیالدنیز ،یعامل
 .یتهران: انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسالم ،یدر اسالم(، ترجمه محمدباقر حجت تیوتربمیتعل

 انتشارات دانشگاه امام صادق )ع(. :تهران ،تیوتربمیتعل یاسالم هینظر(، ٣١٣٣) لهیجم ،یالهدعلم

 .یو معارف اسالم خیدفتر مطالعات تار :تهران ،یاصول الکاف(، ٣٢۲٣بن اسحاق ) عقوبیمحمدبن ،یالرازینیکل

 هد.تهران: انتشارات دانشگاه شا ،یفاراب یتیفلسفه ترب(، ٣١٣١، محمدحسن ) یرزامحمدیم

کل ، ادارهپسران و دختران ییساله ابتداشش  التیو برنامه تحص یاصول کل(، ٣١٢۰پرورش )و آموزش وزارت

 کشور. ییابتدا ماتیتعل

 وپرورش.آموزش یعال یشورا ،یاسالم یجمهور یمل یبرنامه درس(، ٣١٣۰) پرورشووزارت آموزش

 وپرورش.آموزش یعال ی، شورامعلم تیاساسنامه مراکز ترب(، ٣١٣٣) پرورشووزارت آموزش

 یاسـالم یجمهور  یو عموم یرسم تیوتربمینظام تعل یسند تحول راهبرد(، ٣١٣۰) پرورشووزارت آموزش
 وپرورش. آموزش یعال یشورا  ،رانیا

  یعرال  ی، شورا معلم تیترب یزیراصول و ضوابط حاکم بر برنامه(، ٣١٧٧) یو فناور قاتیعلوم و تحق وزارت

 .یزیرامهبرن
 عیسرالنامه معرارف، اوقراف و صرنا ،یمرکز نیدارالمعلم ینامه اساسنظام(، ٣۲٣۰عامه ) دیمعارف و فوا وزارت

 مستظرفه.
 


