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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی دیدگاه های رابرت فلودن و الندن ای
بیر و تبیین سیاستهایی برای تربیتمعلم ایرران ببرا ن رر بره پیونرد
ن ریه و عمل) به رشته تحریر درآمده است .در این پرژوهش از روش
تحلیلی توصیفی استفاده شده است .به این من ور ابتردا بره توصری
اندیشههای موجود در این موضوع پرداختره شرد و سراز از قریر
تحلیل و مقایسه سعی شد استنتاجهای جدید استخراج شود .موضروع
مورد مطالعه مقایسة دیدگاههای فلرودن و بیرر در تربیرتمعلرم بروده
است .یافتهها نشان میدهند که ن ریه و عمل از من ر این دو متفکر
تربیتی؛ دو مقوله اصلی در فلسفه تربیتمعلم هستند با این تفاوت که
فلودن با ارائه راهکار و بیر با ارائه اسرتدال سرعی دارنرد ترا اهمیرت
موضوع را نشان دهند .توجه به مفروضههای فلسفی تربیرتمعلرم برا
تأکید بر پیوند ن ریه و عمل ،تدوین فلسفهای بهینه برای تربیتمعلم
با هدف توانمندسازی معلمانی برای سراخت دانرش ن رری مررتب و
پیوند آن با دانش عملی برای ایجاد یک جامعه دموکراتیک در کالس
مدن ر است .تجدیدن ر کلی در اصو  ،مبانی ،اهداف و برنامرههرای
تربیت معلم با تأکید بر برقراری ،حفظ و استمرار پیونرد برین ن ریره و
عمل را میتوان برای بهبود تربیتمعلم پیشنهاد کرد.
واژه های کلیدی :فلسفه تربیتمعلم ،ن ریه و عمل ،برنامره درسری،
دانشگاه فرهنگیان

Abstract
This study aims to investigate the viewpointss of
Robert Floden and London E Beyer and defining
policies curriculum in Farhangian University
(with a view to link theory and practice).
Descriptive analysis was used in this study. For
this purpose, at first the available Idea about the
subject was cleared and then by analyses and
comparison was tried to conclude some new
consequences. Comparison of Floden and London
was the subject of the study. The findings suggest
that theory and practice both are two main
categories in philosophy of teacher education from
the perspective of these two thinkers. Except that
Flodden with solutions and Beyer with arguments
are trying to show the importance of the issue.
According to the philosophical assumptions
teacher emphasizing link between theory and
practice, developed a philosophy optimized for
teacher training aimed at enabling teachers to
make relevant theoretical knowledge and practical
knowledge to build ties with a democratic society
in the classroom is concerned. The revised general
principles, , objectives and teacher training
programs with an emphasis on establishing,
sustaining the link between theory and practice
can bring a better future for teacher training
Keywords: Philosophy of teacher education,
theory and practice, hilosophy of teacher
education in Iran

 .1رابرت فلودن استاد برجسته دانشگاه استنفورد است .یکی از حوزه های کاری وی ،فلسفه تربیت معلم است .وی دستیار مدیر مرکز سیاسزت آموزشزی ،مزدیر
موسسه پژوهشی آموزش و یادگیری و معاون تحقیقات این موسسه است .از آنجا که زمینه های تخصص وی سیاست و عمل آموزشی ،نحوه آمزوزش و تربیزت و
یادگیری معلم و بررسی مسائل فلسفی تربیتمعلم است ،ارزیابی آراء وی برای این تحقیق انتخاب شده است.
 .2الندین بیر استاد و رئیس بخش تربیتمعلم دانشگاه ایندیانا ( )Indianaبوده است .عمده تحقیقات نامبرده در حوزه تربیتمعلم و مسائل مرتبط با آمزوزش و
یادگیری معلمان است .پژوهش های وی در قالب هشت کتاب و بالغ بر  80مقاله در ژورنال های معتبر از وی شخصیتی جامع در حوزه های علوم تربیتی سزاتته
است .تسلط وی در حوزه تربیتمعلم باعث شده است که آراء وی برای نگارش این تحقیق مورد واکاوی قرار بگیرد.
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مقدمه
معلم به عنوان کلیدی ترین عنصر نظام آموزشی اگر تزوب
تربیتشده باشد و تربیت او زیربنای فلسفی داشزته باشزد،
میتواند نقش هماهنگکننده و سازمان دهنده را در نظزام
آموزشی عهدهدار باشد .از ایزن رو مزیتزوان گفزت معلزم،
مهززمتززرین ع ززو نظززام آموزشززی در فراینززد یززاددهی -
یزادگیری ،معمزار اصزلی نظزام آموزشزی اسزت ( Erfani,
Shobeiri, Sahabat Anvar and Mashayekhi Pour ,
 )2016بزه نقزل از ( & Pirkamali, Momeni Mahmuei

 .)Pakdaman, 2014آماده شزدن معلزم ،مسزتل م وجزود
نظام تربیتمعلمی است که از وحدت نظر و رویه برتوردار
باشززد .وجززود فلسززفه معینززی بززرای چنززین نظززامی بززه
شکلگیری این وحدت کمک میکند .فلسفه تربیتمعلزم،
فلسفه آموزشوپزرورش همزراه بزا عمزل اسزت ( Winch,
 .)2012محققان سؤاالت اساسی زیادی را در مزورد رابطزه
بین نظریه و عمل مطرح میکنند .همه این مسائل ماهیت
فلسفی داشته و راهحلهای ممکن با درک رابطزه "نظریزه
از یکسو و عمل از سوی دیگر" معنا مییابد ( Bengston,
)1993؛ بنزززابراین موضزززوی پیونزززد نظریزززه و عمزززل در
تربیتمعلم یک مقوله فلسفی است.
تالشهایی که جهت آمادهسازی عملی معلمزان انجزام
می شود ،درگرو اسزتقبال از تزدوین یزک برنامزه منسزجم
است .نقش بارز مجری چنین برنامهای محرز است .از نظر
شوان ()Schon؛ متربی تحت نظارت دقیق یک اسزتاد کزه
بهعنوان مربی عمل میکند؛ با الگو از حرکتهزای رفزت و
برگشزتی هوشززمندانه؛ بززا مشزکالت تززدریجی کززار روبززرو
می شود ،این چالش در برنامههزای تربیزتمعلزم در سزایه
تعامل و از طریق توجه به پیوند نظریه و عمزل بزه وجزود
میآید ( .)Wax, 2001معلم برای اینکه بتواند نظریه را در
عمل پیاده کند ،نیاز به آموزش دیدن دارد که این مهم در
سززایه تعامززل محقززق مززیشززود (.)Bengston, 1993
بسترسززازی بززرای ایجززاد ایززن تعامززل درگززرو اسززتفاده از
متخصصینی است که همواره آثار زیان بار و جبزرانناپزذیر
عدم امکان تربیتمعلم تئوریسینی کزه قزادر بزه عملیزاتی
کردن آموزه های نظزری تزود در عرصزه عمزل نیسزت را

لمس کرده اند .تنها معلمی قادر است که وظیفه هزدایت و
راهنمایی فراگیران تود را بر عهده بگیرد که تزود تحزت
نظر یک مربی شایسته عملیاتی کردن مفروضه های نظری
را فراگرفته باشد (.)Mohsen Pour, 2003
اگر این فرض را بپذیریم که نظریه زیربنای عمل است،
باید با پرهی از هرگونه شزعار ،بزه نتیجزه مطلزوب عملزی
دستیابیم ،دسزتیابی بزه چنزین هزدفی نیازمنزد طزرح و
برنامه است .ترسیم نقشه راه در ایزن مسزیر راهگشاسزت.
معلم برای اینکه بتواند به ارائه آموتتههای تود بهصورت
عملی بپردازد ،نیاز بزه آمزوزش نظزری دارد .عمزل معلزم
نیازمنززد نظریززه اسززت ( Chang, 2005, Bagheri and
.)Iravani, 2001: 123
( )Pakseresht, 2007: 135بر این باور است که:
«عملگرایی دیویی ،نظریزه تزومم سزاتتن اندیشزه بزا
عمل است .گرچه ازنظر عملگرایزان ارزش عمزل بزیش از
نظریه است ،اما ازآنجاکه نظریه زیربنزای عمزل را تشزکیل
میدهد ،تفکیک می ان ارزش نظریزه و عمزل منطقزی بزه
نظر نمیرسد».
فلسفه تربیت معلم ناظر به تربیتمعلمی است که قزادر
بززه برقززراری پیونززدی ژرفبززین نظریززه و عمززل باشززد.
( )Cominusپیوند نظر و عمزل را نزوعی توانزایی قلمزداد
میکرد (.)Zekavati, 2008; 103
( )Mcnally & Black, 2012اظهار میدارند که تربیت
حرفهای معلم در گرو تعامل سازنده نظریه و عمزل اسزت.
بززرای دانشززجومعلمانی کززه دو اب ز ار نظریززه و عمززل را در
اتتیار دارند ،نظریه و عمل یکزی مزی شزوند و از یکزدیگر
منفزک نخواهنزد بزود»Cockran Smith and Power, ( .
.)translated by Rabani, 2011: 26
دانشجو معلمان به نوعی تربیزت احتیزاد دارنزد تزا از
طریق مطالعه فلسفه تعلیم و تربیزت بزه نتزایجی مطلزوب
دست یابند " .فلسفه شیوهای است که معلمزان را در فکزر
و عمل ،تردمندتر و نقادتر میسازد .فکر و عمل اب ارهایی
هسززتند کززه دانشززجو معلززم بززه آنهززا نیززاز دارد ( Elyas
 .)translated by Zarabi: 2002:85تحقزززق هزززدف

 / 111پژوهش در برنامهریزی درسی ،دوره دوم ،شماره ( 12پیاپی  ،)45سال چهاردهم ،پاییز 1931

تربیتمعلم فکور نی در عرصه نظر و عمل از اهداف فلسفه
تربیتمعلم است .،مفهوم پیونزد نظریزه و عمزل در مقولزه
کارورزی قابل تبیین است.
«یکی از اهداف تعلیم و تربیت ،پرورش قوه تفکزر هزم
در جنبه عمل و همنظر اسزت» ( Shariatmadari, 1995:

فلسفه تربیت معلم است .بررسی شواهد اولیه نشان داد که
موضوی پیوند دو مقوله نظریه و عمل در تربیتمعلم ایزران
بهاندازه ارزش و حساسیتی که دارد موردتوجه قرار نگرفته
است .عدم پرداتتن صزری بزه پیونزد نظریزه و عمزل در
مهمترین اسناد آموزشوپرورش گواهی بر این ادعاست.

40; quoting Sokhanva and Mahroo Zadeh, 2009:
.)78

پیوند نظریه و عمل در تربیتمعلم :مرور اسناد

هدف از این مطالعه استخراد م امین و نتزای عملزی
در زمینه تربیتمعلم با تحلیل و مقایسة نظر اندیشزمندان
فلسفة تعلیم و تربیت است.
روش پژوهش

در این پژوهش ابتدا از روش توصیفی استفاده شده اسزت.
به کمک تحلیل میتوان با استفاده از اطالعات نسبتاً قابزل
اعتماد و موجود به استنتاد های جدیدی دست یافزت .بزه
این منظور ابتدا به توصیف اندیشه هزای موجزود پرداتتزه
شد و سپس سعی شد با تحلیل و مقایسه از آنها اسزتنتاد
انجام گیزرد .از آنجزا کزه توصزیف بزه تنهزایی نمزیتوانزد
هدفهای پژوهش را بزرآورده سزازد ،الزم بزود تزا پزس از
توصیف ،یافته ها طبقه بندی شوند تا چارچوبی منظم برای
سازمان دهی مجدد ارائزه گزردد ،در جمزع آوری داده هزا و
اطالعززات مززورد نیززاز ایززن تحقیززق ،از روش کتابخانززهای
(اسنادی) بهره گرفته شده است و اطالعزات مزورد نظزر از
منابع علمزی  -پژوهشزی موجزود در کتابخانزههزا ،مراکز
پژوهشی و پایگاههای اطالعاتی داتلی و تارجی به دسزت
آمده است .یافتههای به دست آمده در هر بخزش نیز بزر
روی کززار بززر هززای مخصززوث ثبززت و دسززتهبنززدی و
تج یهوتحلیل و ارائه شدهاند .تج یهوتحلیل یافتههای ایزن
پژوهش ،با توجه به روش تحقیق ،با بهزرهگیزری از شزیوه
تحلیل توصیفی انجام گرفته است .جامعه آمزاری و نمونزه
تحقیق نیز اندیشزه هزای تربیتزی فلزودن و بیزر و اسزناد
آموزشوپرورش جمهوری اسالمی ایران بوده است.
با همه تأکیدی که بزر لز وم پیونزد نظریزه و عمزل در
تربیت معلم وجود دارد ،آیا این مقوله به انزدازه حساسزیتی
که دارد در نظام تربیتمعلم موردتوجه قرار میگیرد؟ ایزن
موضوی حامل ارزشهای زیادی برای تأمل و بازاندیشی در

مبانی تدوینشده فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسزالمی
ایران فرصت تمرک بر نظریه و عمزل بزهعنزوان دو مقولزه
اصلی در فلسفه تربیت معلم را نداشته است .بهعنوانمثزال
در طرح کلیات سند ملزی آمزوزشوپزرورش کزه در سزال
 1181قابلیت اجرا پیدا کرد ،در صفحه  9مبانی نظری بزه
مدل هایی شامل تفکر راهبردی ،رویکرد سیسزتمی ،مزدل
کنتززرل کالسززیک ،اسززتفاده از جدیززدترین دسززتاوردهای
علمی در زمینه روان شناسی ،فلسفه و جامعه شناسی و ...با
هدف طرح نظریهها و مدلهایی در رابطه با مبانی فلسزفی
و اصول و مبانی آموزشوپرورش اشاره شده است که هزی
موردی مبنی بر تأکید بر ل وم توجزه بزه پیونزد دو مقولزه
نظزر و عمزل مشزاهده نشزد ( General The National
 .)Education Plan Document, 2004: 9در صزفحه 10
این طرح صرفاً در بخش روششناسی به مطالعات نظری (
محک زننده مفهومی ) موردتوجه قرار گرفته است که بزاز
به پیوند نظریه و عمل بهعنوان یک الگوی مؤثر در تعلزیم
و تربیت اشاره نشده است .در صفحه  11صزرفاً بزهصزورت
کلی مسائل راهبزردی آمزوزشوپزرورش مطزرحشزده کزه
مستقیماً به پیوند دو مقولزه نظریزه و عمزل اشزاره نشزده
است .در برنامه چهارم توسعه در بخش علمی ،فرهنگزی و
فناوری (ث  )1در بند  4به طورکلی صزرفاً انگیز ه و عز م
ملی برای دستیابی به اهداف مزوردنظر مزورد توجزه قزرار
گرفتززه اسززت .در بنززد  9ایززن بخززش بززه تقویززت نه ززت
نرماف اری و تروی پژوهش و کسب فنزاوری اشزارهشزده و
راهکار مشخصی برای دستیابی به این اهداف ارائزه نشزده
است .در بند  10این سزند (ث  )4اصزالح نظزام آمزوزش
مطرح شده است و چیستی و چرائی این اصزالح مشزخص
نیست .در سزند تحزول راهبزردی نظزام تعلزیم و تربیزت
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رسمی جمهزوری اسزالمی ایزران ( ،)1189در بخزش اول
(بیانیه ارزش ها ،صص  )29-1سخن از بایدها و نبایزدهای
اساسی و الزماالجرا شده است که به  29مورد اشاره شزده
است .در این بیانیه نمیتوان ردپایی از پیوند نظریه و عمل
مشاهده کرد .عالوه بر این در بند  2این قسزمت اشزارهای
کلی به فرایند تعلیم و تربیت ،در بند  5اشارهای بزه نقزش
معلم ،در بند  22به نقش نظام تعلزیم و تربیزت بزهعنزوان
عامززل مولززد نیززروی انسززانی ،در بنززد  1از بخززش چهززارم
(هدفهای کالن ،ث  )8به تربیت انسانی مؤمن و متخلزق
به اتالق اسالمی ،در بنزد  10بخزش پزنجم (راهبردهزای
کالن ،ث  )9به ارتقزای نظزام تعلزیم و تربیزت بزهعنزوان
مهم ترین نهاد تربیت نیروی انسانی و مولزد سزرمایه هزای
اجتماعی اشاره شده ،در بخش ششم (هدفهای عملیزاتی
و راهکارها ،صزص  )22-11صزرفاً بزه بیزان ویژگزی هزای
تربیتیافتگان پرداتته شده است .در این بیانیه کلزی نیز
نمیتوان اثزری از رویکزرد نظزام بزه ربزط نظریزه و عمزل
مشاهده کرد .در سند ( 1190صص  )96-19صرفاً مبزانی
فلسفی (هستی شناسی ،شناتت شناسزی و ارزش شناسزی)
مورد توجه قرار گرفته و باز بزهطزور صزری  ،تزوجهی بزه
فلسفه تربیتمعلم و در قالب آن به ربط نظریه و عمزل بزه
میان نیامده است .بهطور مثال در صزفحه  7ایزن سزند در
بحث بیانیه ارزشهزا تصزویری کلزی از سزند چشزمانزداز
بیستساله ،نقشه جامع علمی کشور و تطمشیهای کلزی
تحول مطرح شده است اما سخنی از ل وم توجه بزه پیونزد
دو مقوله نظریه و عمزل نشزده اسزت .در صزفحه  14ایزن
سند در بخش مربوط به هدف های کزالن صزرفاً برقزراری
نظام اثربخش و کارآمد مزدنظر قزرار گرفتزه اسزت بزدون
اینکه تعریف مشخص و دقیقی ارائه نماید .در بند  14این
بخش (ث  )15توسعه ظرفیتها و توانمندیهای آموزشی
مورد تأکید قرار گرفته است؛ بدون اینکزه راهکزاری ارائزه
شود .در فصل ششزم ایزن سزند (هزدف هزای عملیزاتی و
راهکارهزا) و در صززفحه  17انتظززار مزیرود کززه راهکززاری
قابززلاجززرا مشززخص بززرای دسززتیابی بززه اهززداف نظززری
آموزشوپرورش ارائه شود که عمالً اینطور نبود.

بی توجهی به فلسزفه تربیزت معلزم در ایزران و فقزدان
رویکرد معینی به پیوند نظریه و عمل در این نظام ،همواره
منجر به بروز تبعاتی برای آن شده اسزت .بزرای مثزال در
دورههای زمانی مختلف ،با تصمیمات تلقالساعه مزدیران،
تربیت معلم رشد کرده است ،افول داشته است ،یا بزهکلزی
تعطیل شده است .این وضعیت گاه موجب طرح انتقزادات
تندی از سوی پژوهشگران حزوزه تعلزیم و تربیزت کشزور
شده است .برای مثال ( Bagheri and Iravanian ,2001:
 )123بر این باورند که:
«آنچه که باعث میشود آموتتههزای معلمزان مطزابق
اظهاراتشان در میدان عمل چنزدان کزارا نباشزد ،ناشزی از
فقدان نگرش واقعبینانزه معلمزان نسزبت بزه نظریزههزای
تربیتی ،نداشتن تعلق تاطر آنان نسبت به این نظریههزا و
آشنا نبودن معلمان با موقعیتهای عملی اسزتفاده از ایزن
نظریهها است».
بنابراین مرور اسناد در ایران نشان میدهزد کزه نظزام
آموزشززی کشززور فاقززد فلسززفه معززین و یززا اعززالم شززده
تربیت معلم و بهتبع آن فاقد رویکرد معینی به ربط نظریزه
و عمل بوده است.
ربط نظریه و عمل در تربیت معلمم ازنظمر اندیشممندان
تعلیم و تربیت

در جستجوی دستیابی به فلسفهٔ روشنی از تربیتمعلزم،
با تأکید بر رویکرد پیوند نظریه و عمل ،یکراه مراجعه بزه
دیدگاه صاحب نظزران ایزن حزوزه اسزت .ایزن کزار باعزث
میشود که با استخراد اندیشههای تربیتی قابلاجرا گزامی
مهم در مسیر درست برداشزته شزود .مزرور دیزدگاه هزای
اندیشمندان ب ر تعلیم و تربیت می توانزد منشزأ نظزری
تدوین این رویکرد در تربیتمعلزم باشزد؛ بنزابراین کزانون
توجه این پژوهش معطوف بزه بررسزی موضزوی پیونزد دو
مقوله نظریزه و عمزل در تربیزتمعلزم از منظزر دو تزن از
متفکران تربیتی شزهیر ایزن عرصزه یعنزی رابزرت فلزودن
( )Robert Flodenو النزدی ای بیزر ()London E Beyer
است.
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در این مطالعه ،محققان درصدد هستند تا با اسزتخراد
آرای ایززن دو نظریززهپززرداز اثرگززذار معاصززر ،بززه یکززی از
جنبه های کلیدی فلسفه تربیت معلم با نظر به پیوند نظر و
عمل بپزردازد .هزدف بررسزی امکزان یزافتن راهزی بزرای
تربیتمعلم تئوریسین آشنا به مفروضههای عملی است.
فلودن به عنوان یک متخصص در حوزه تربیزت معلزم و
آشنا به مسائل آموزش و یادگیری ،همزواره درصزدد بزوده
است که به ارائه راهکارهای مناسب بزرای بهبزود کیفیزت
تربیتمعلم بپردازد .او با علم بزه اینکزه دشزواریهزایی در
مسیر پیوند نظریزه و عمزل وجزود دارد ،بزه ارائزه راهکزار
میپردازد .ازجمله این راهکارها میتزوان بزه لز وم انتقزال
صحی دانش نظزری و عملزی مربزی بزه متربزی ،اهمیزت
انتقال دانزش مزوردی و اسزتراتژیک ،تزالش بزرای بهبزود
وضعیت ذهنی و نگرش فلسفی دانشجو معلمان و اسزتفاده
از تکنیکهای عملی پیشرفته ناظر به پیوند نظریه و عمزل
برای آموزش معلمان است .او تأکیزد مزیکنزد کزه اصزول
آموزش علمی به دانشجومعلمان و توجه بزه زیرسزاتتهزا
ضروری است .کشیدن نقشه راه ،داشتن هدفی که قابلیزت
اجرا داشته باشد ،اهمیت نقش مهم مربی معلمان بهعنوان
راهنمای عملی ،اهمیت آموزش دانش تخصصی به دانشجو
معلمان ،ایجاد بستر الزم بزرای امکزان چنزین آموزشزی از
طریق تعاملگرایی و حل مناقشات بین نظریزه و عمزل در
آموزش مدنظر اوست.
پیوند نظریه و عمل در تربیتمعلم از نظر فلودن

( )Floden and Buchman, 1989اظهار میدارند که:
«باید معلمان تئوریسینی تربیت کزرد کزه بزا اصزول و
مبانی آموزش وپرورش آشنا باشزند .بهتزرین راه فهمیزدن
یک نقشه آن است که تود آن را بکشیم».
دانشجو معلمان بایستی قادر به درک مفزاهیم ،اصزول،
نظریهها و پژوهشهای مرتبط با عمل باشند .این مهزم در
قالب پیوند نظریه و عمل قابل تبیزین اسزت .بزا تیییزر در
روش آموزشهای دروس مهارتی تربیتمعلم ممکن اسزت.
به این شکل که بهجای انتقال اطالعات اساسی تربیتی بزه
دانشززجویان سززعی شززود دانشززجویان در ایززن زمینززه بززه

نظریه پردازی اقدام کنند .به این منظزور اسزاتید دانشزگاه
تربیت معلم باید وقت زیادی را صرف اظهارنظرهای تربیتی
دانشجویان اتتصاث دهند.
«مربی بایستی راهنمای عملی معلزم باشزد .تئزوری و
عمل دو مقوله اصلی در فلسفه تربیتمعلزم هسزتند .بزین
آمادهسازی معلمان بهصورت نظری و تزالش بزرای بهبزود
عملکرد آنان ارتباط مثبت وجود دارد .کمزک بزه معلمزان
برای یادگیری مدیریت کالس در محیطی آکادمیک ،دادن
فرصت عملی برای کاربرد مفزاهیم ،بزه اشزتراک گذاشزتن
دیدگاههای آموزشی بزا برنامزههزای تربیزتمعلزم در ایزن
محیط توسعهیافته عجین شده است» (.)Floden, 2001
ادعا این است که معلمی که صرفاً مشزاهده مزیکنزد،
قطعاً کارایی معلمی را که نظریه و عمزل را سزرلوحه کزار
تود قرار میدهد را نزدارد؛ یعنزی الزم اسزت در دانشزگاه
تربیتمعلم اساتید برای پیوند بین نظر و عمل تالش کنند
و نشان دهند که هر عمل تربیتی با چه نظریههایی پیونزد
م زیتززورد .بززه ایززن منظززور روشهززای مهززارتآمززوزی و
کارورزی دانشجو معلمان باید آمیخته با توجیه نظری هزر
اقدام باشد این دو معلم بزا یکزدیگر تفزاوتهزای بنیزادین
قابلتأملی دارند.
«اگر مربیان بتوانند در عمزل بحزث را هزدایت کننزد،
دانشجومعلمان ممکن است یاد بگیرنزد کزه چگونزه بزرای
هدایت چنین بحزث هزایی از تزود لیاقزت نشزان دهنزد»
(.)Floden,1997
می توان چنین برداشت کرد که تنها معلمان موفق و با
دانش کافی باید راهنمای معلمان جدیزد باشزند .دانشزجو
معلمان نی برای هر اقدام تربیتی تزود الزم اسزت مبزانی
نظری را مطرح کنند.
«انتظار این است که فراگیران چی ی را یاد بگیرند کزه
اطرافیان از آنها انتظزار دارنزد .از آنهزا انتظزار مزیرود بزه
چیزز ی کززه یززاد مززیگیرنززد؛ عمززل کننززد» ( Floden,
.)Buchman & Schwille, 1997
میتوان استنباط کرد که آموزش های آمیختة نظری و
عملی باید در راسزتای اهزداف تربیزتمعلزم کزه از منزابع
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مختلف تدوین اهداف متأثر است انجام گیرد .باوجوداینکه
از نظر فلودن و بوچمن ،هزدف اصزلی آمزوزش ،یزادگیری
است ،اما مسئله نگرانکننده این است که مربیان معلمزان
در ایران فرصت کافی برای سنجش واقعی دانزش دانشزجو
معلمان تود ندارنزد و بزهنزدرت در مزورد آنچزه دانشزجو
معلمان یاد بگیرند ،مطمئن هستند .انگی ه مناسب و حس
مسئولیتپذیری دو عنصر مطلوب برای مربیانی اسزت کزه
تواستار آمزوزش صزحی مبزانی نظزری در عرصزه عمزل
هستند.
«مربیان معلمان باید متعهد به اقزدام در مزورد اصزالح
عملکرد متربیان بزا در نظزر گزرفتن پیامزدهای تجربزی و
هنجاری در نظریه و عمل باشزند و ایزن نشزانگر پزذیرش
مسئولیت آنان است .آموزش عملزی نیازمنزد انگیز ه بزاال
است» (.)Floden & Buchman, 1993
به این منظور الزم است در دانشگاههزای تربیزتمعلزم
برنامه های انگی شی کافی بزرای ایجزاد تعهزد در دانشزجو
معلمان به منظور احساس مسئولیت بزرای انجزام اقزدامات
تربیتی مناسب به هر موقعیت و مشکل وجود داشته باشد.
روش درست عملیاتی کردن مفروضههای نظری را بزه
همه دانشجو معلمان میتوان آموتت مشروط به اینکه در
ورای چنین اندیشزهای  ،ابز ار مناسزب و فلسزفه مزدون و
مشخصی وجود داشته باشزد شایسزته اسزت کزه شزرایط
مناسب برای چنین منظوری فراهم شود.
«یادگیری جدید بدون درک اولیزه مفزاهیم مزرتبط و
نظام مند شدنی نیست ،این انتظزار بزدون ایجزاد ظرفیزت
الزم برای انعکاس عملی؛ شزدنی نیسزت .بایسزتی ف زای
الزم برای تحقق این امر وجزود داشزته باشزد» ( Floden,
.)Buchmann & Schwille, 1997
استدالل این اسزت کزه منظزور از ایزن ف زا،؛ فزراهم
کردن بستر الزم برای حرکت بزه سزمتوسزوی کزاربردی
کردن مفاهیم نظری است .گرچزه ترسزیم چنزین ف زائی
همواره آسان نیست.

«پیوند بین نظریه و عمل با دشواریهایی همراه است.
این دشواریها به دلیل عدم درک مفهزوم پیونزد نظریزه و
عمل است» (.)Floden & Buchman, 1993
تطززرات ناشززی از سززردرگمی در آمززادهسززازی معلززم
ممکن است ناشی از عدم درک درست از تلفیزق نظریزه و
عمززل در تربیززتمعلززم باشززد .بززرای رهززایی از چنززین
سردرگمی ،فلودن راهکارهایی ارائه میدهد:
«آموزشوپرورش بایستی از تئزوری صزرف بزه سزمت
پیوند بین نظریه و دانش عملی تیییر جهت دهد .این کزار
درگرو حل موانع است .مناقشزات بزین نظریزه و عمزل در
تربیت معلم بایستی حل وفصل شزوند؛ زیزرا دانزش واقعزی
دانشی است کزه قزادر باشزد دسزتاوردهای تئوریزک را در
عمل نمایان سازد .تأکید مداوم بر دانش عملزی دو هزدف
اصلی آمزوزش :دادن فرصزت برابزر و توسزعه ادراکزی؛ بزا
ریسززک همززراه اسززت» (،)Prawat & Floden ,1994
(.)Floden, Buchmann & Schwille, 1997
برای ترکیب دانش نظری و عملی انتظار این است کزه
معلمان از دیدگاه فلسفی قوی و روشنی برتوردار باشزند؛
تا بتوانند از عهده تحلیل مفزاهیم نظزری و اسزتنتادهزای
مرتبط با آنها و نی حل مناقشات احتمالی برآیند.
راهکاری دیگری که فلودن برای رفع موانع احتمالی بر
سر پیوند نظریه و عمل در تربیت معلمان پیشنهاد می دهد
در آمززوتتن دانززش بهینززه مسززتتر اسززتFloden & .
) )Buchman, 1989اظهار میدارند که:
«شلمن سه نوی دانش در تربیتمعلم را نشان میدهزد
کززه عبارتنززد از دانززشگ ز ارهای ،دانززش مززوردی و دانززش
استراتژیکی .آنها با شلمن موافزقانزد کزه دانزش گز ارهای
برگرفته از تجربه نوی متداول در تربیتمعلم است .دانشزی
است که دستورالعمل ها را هدایت کرده و موجب ارتقا نوی
تاصی از یادگیری میشزود .دانزش مزوردی بزر حافظزه و
کاربرد از طریق ارائزه نمونزههزا کمزک مزیکنزد و دانزش
استراتژیکی ،شکلی از دانش است که معلم را در تصزوث
حل تعارضات در استفاده از اصول و قواعد در یک موقعیت
تاث راهنمایی میکند».
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به نظر مزیرسزد کزه دانزش گز ارهای مزدنظر شزلمن
( )Schelmanکززه مززورد تأییززد ( Floden &Buchman,
 )1989نی قرار گرفته است ،مرتبط با تئوری و دانشهزای
موردی و استراتژیک مربوط به ترکیزب نظریزه و عمزل در
تربیت معلم باشند .لذا آموزش هر سه نوی دانش در فلسفه
تربیتمعلم ضرورت دارد؛ زیرا منجر به تعامل بیشتر مربزی
و متربی میشود .ادعا این اسزت کزه در مزورد موضزوعات
محتوا و دروس عملی در تربیزتمعلزم بایزد شزفافسزازی
صورت گیرد .تحلیل مفهومی راهنمایی برای نظریه و عمل
است .این تحلیل وقتی ارزشمندتر می شزود کزه بزا عمزل
همززراه باشززد .تأکیززد بززر عملززی بززودن علززوم تخصص زی
تربیتمعلم بر همین اساس است.
«اگر دانش عملی که به تربیتمعلزم متخصزص منجزر
شود ،محسوس نباشد؛ باید کنار گذاشته شود» ( Floden,
)2001
راهکار سومی که فلودن برای بهبود درک متقابل مربی
و متربی از موضوی پیوند نظریه و عمل پیشنهاد مزیکنزد،
تالش برای بهبود ذهنیت فلسفی است.
«درک مفهزززوم تربیزززتمعلزززم را در سزززایه تقویزززت
ذهن گرایی فلسفی معلمان و سوق دادن معلمان به سزوی
ارزش ها (ارزش شناسی) در وهله اول و گسترش عقالنیزت
و آگاهی بیشتر (منطق) در سایه عمزل امکزانپزذیر اسزت
شناتت هسته مفهومی تربیت معلم درگرو راهنمایی عملی
(شززناتتشناسززی) و از طریززق برقززراری تعامززل اسززت»
(.)Floden, 2001
بر این اسزاس بزرای تحقزق ذهزن فلسزفی الزم اسزت
عملی بودن مقیاس و شالوده افکار فلسفی و ارزشی باشزد.
معلم تربیتشده مکتب فلودن کسی است که هزدف تزود
را می شناسد ،منطق را بلد اسزت ،فلسزفه تربیزت معلزم را
میشناسد و با ساتتار منطقی آشزنا اسزت و ایزن کزار در
سایه تقویت ذهنیت فلسفی است که مزیتوانزد منجزر بزه
بهبود درک متقابل مربی و متربی از پیوند تئوری و عمزل
شود.

راهکار چهارمی که فلودن برای بهبود آموزش معلمان
ارائززه مززیدهززد توانززایی اسززتفاده از تکنیززکهززای عمل زی
پیشرفته ناظر به پیوند نظریه و عمل برای آموزش معلمان
است که منجر به افز ایش اثربخشزی و کزارایی مزیشزود.
( )Floden & Buchman, 1989معتقدند که:
«ممکن است تکنیک های پیشزرفتهای بزرای معلمزین
مناسب باشد ،اما آنها باید بتوانند عمالً از ایزن تکنیزکهزا
بهرهبرداری کنند».
روشها و فنون تربیت و تدریس تنها در صورت عملزی
بودن میتواند منجر به سودمندی در عرصزة تربیزتمعلزم
شود .انتقال روش های کلی و مبهم و فاقد زمینة کاربرد به
ذهن معلمان آنها را ناتوان میسازد.
آنها از این اسزتراتژی فلسزفی اسزتفاده مزیکننزد کزه
معلمی قادر به بهرهگیزری از دانزش موضزوعی اسزت کزه
بتواند آن را در آموزش دیگزران بزه کزار بگیزرد .اسزتفاده
عملی از این تکنیک ها در محزیط هزای آکادمیزک شزدنی
است.
می توان استنباط کرد که اگر در تربیتمعلم صزرفاً بزه
آموزش نظری بپردازیم ،کاری را انجام دادهایم اما اگزر بزه
پیوند نظریه و عمل در تربیت معلم بپردازیم ،کار درست را
انجزام دادهایزم .ایزن همزان تعریزف پیتزر دراکزر ( Peter
 )Drakerاز کارایی و اثربخشی است و با توجه به وظیفه و
رسالت انسانی معلم بهعنزوان یزک الگزو ،او بایزد کارهزا را
بهصورت درست انجام دهد .ادعزا ایزن اسزت کزه معلمزان
صرفاً با آموتتن مفروضههای نظری نمیتواننزد اثربخشزی
را به شاگردان تود منتقل کنند.
در تربیت معلم مشکل اصلی این نیست که چه تدریس
شود؛ بلکه این است که چه چیز ی تزدریس شزود .صزرفاً
اینکه چه تزدریس شزود در ارتبزاط بزا موضزوعات نظزری
اسززت ،امززا اینکززه چززه چیز ی تززدریس شززود مربززوط بززه
موضوعات نظری سودمند اسزت کزه قابلیزت اجزرا داشزته
باشند )Floden & Buchman, 1989( .اظهار میدارند که:
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«تمرک بر تکنیزک هزا مزؤثر نیسزت؛ بلکزه تأکیزد بزر
روش ها مؤثر است ،تکنیک باید قابلیت عملیزاتی شزدن را
داشته باشد».
لذا تربیت معلم باید به دنبزال ایجزاد انزوای رفتارهزایی
باشد که منجر به ایجاد مهارتهای عملزی مزدنظر شزود.
Erfani, Shobeiri, Sahabat Anvar and Mashayekhi
 )Pour ,2016به نقل از ( )Maleki, 2005نی معتقدند که

صالحیتهای مهارتی به تواناییهای عملی معلم در فرایند
یادگیری مربوط میشزود .تحقزق ایزن امزر بزا روشهزای
سنتی سنخیتی ندارد .این دو متفکر تربیتی بر این باورنزد
که به معلمان باید تمام توضیحات گفته شود:
«اینکه چطور فعالیتهای پزژوهش محزور ،شناسزایی
شوند ،چرا منطقیاند؛ چطور کار میکننزد و چزه سزؤاالت
در تصوث پایههای علمی و عملی تربیتمعلم وجود دارد.
معلمان باید مهارت تدریس مؤثر را یاد بگیرند به مقزدمات
اضافی نیاز دارد؛ مبنی بر اینکه این مهارتها بایسزتی بزه
یادگیری مؤثر تتم میشود»( .همان)
میتوان استنباط کرد که یادگیری ارزشزمند و مزؤثر و
تربیززتمعلززم کارآمززد در تلفیززق آمززوزههززای نظززری و
مهارتهای عملی تالصزه مزیشزود انجزام موفزق فراینزد
یززادگیری ،هززدف اصززلی هززر سیسززتم آموزشززی اسززت.
( )SAMAVATIAN & Kazemi Mahyari, 2016بززه
نقل از (.)Brookshart, 2008
فلودن بر تربیت معلمِ آشنا به آموزه های نظری و عملی
در بستر مفروضههای زیربنایی فلسفه تربیزتمعلزم اعزم از
ارزششناسی ،منطق و شزناتتشناسزی تأکیزد مزیکنزد.
مربی شیوهای را برای تربیتمعلم برمزیگ ینزد کزه عمزالً
قابلیت اجرائی داشته باشد .او بر آموزش دانش گ ارهای در
ارتباط با مفروضه های نظری تربیتمعلم و دانش موردی و
استراتژیک در تربیت معلم عملیاتی تأکید می کنزد .وی بزا
نظر شلمن ( )Schelmanمبنی بر پیوند نظریه و عمزل در
تربیتمعلم موافق است .ازنظر فلودن تعیزین تزطمشزی و
هززدفگززذاری قبززل از آمززوزش عملززی ال امززی اسززت.
تربیتمعلمی که به پیوند نظریه و عمل اعتقزاد دارد؛ یزک
تربیتمعلم نوگرا است .گرچه چنین کاری با دشواریهایی

روبروست ،اما بایستی برای رفع این موانع؛ اقدامات جزدی
صورت پذیرد .وی برای حل این مشزکالت راهکارهزایی را
پیشنهاد داد .راهحزلهزایی نظیزر تیییزر موضزع از نظریزه
صرف به پیوند نظریه و عمل ،استفاده از دانزش مزوردی و
استراتژیک در تربیت معلمان ،تالش بزرای بهبزود ذهنیزت
فلسفی معلمان در رابطه با درک درست از پیوند نظریزه و
عمل و باالتره تزالش بزرای افز ایش اثربخشزی و کزارایی
معلمان با استفاده از فنون پیشرفته ناظر به پیوند نظریه و
عمل در آموزش معلمان.
( )London E Beyerنی بهعنوان یک متفکزر تربیتزی
در حوزه تربیتمعلم و مسائل مرتبط با مسائل یزادگیری و
آموزش معلمان همزواره ددددزه بهبزود کیفیزت آمزوزش
معلمان را داشته است .او با رویکردی انتقزادی بزه ترسزیم
وضعیت موجود تربیتمعلم پرداتته و سعی کرده است که
با طرح دیدگاهی مشخص ،دشزواریهزای مهزم در مسزیر
آموزش بهینه معلمان را معرفی کند .این معرفزی بزا ارائزه
استداللهای منطقی آداز می شود؛ اولین استدالل استفاده
از دیدگاه های تجربزهگرائزی ناکارآمزد در تربیزت معلمزان،
دومین استدالل وی عدم توجه به اف ایش کیفیزت دانزش
تخصصی معلمان از طریق برگ اری دورههای آموزشی فاقد
کیفیت و یزا اسزتفاده از مربیزان معلزم فاقزد صزالحیت و
سومین استدالل وی نگرانی موجود در مورد محتوای مواد
آموزشی است کزه در مراکز آموزشزی تربیزتمعلزم ارائزه
میشوند .در هر سه استدالل ل وم توجه به پیوند نظریزه و
عمل در آموزش معلمان مورد تأکید قرارگرفته است.
پیوند نظریه و عمل در تربیتمعلم از نظر بیر

( )Beyer, 2001اظهار میدارد که:
«یکی از مهزمتزرین مسزائل کزه مربیزان معلزم بزا آن
مواجهاند ،ارتباط بین نظریه و عمل است .سنتهای نظری
بیشماری وجود دارند که میتوانیم برای تلق برنامههزای
جدید در تربیتمعلزم و یزا نقزد وضزعیت موجزود ترسزیم
کنیم .ه نظریه انتقادی ازاین جهت ارزشمند است که به ما
کمک میکند که به ارتباط بین شیوههای رای در مدارس
و نهادها و ایدئولوژی گستردهتزر در جامعزه توجزه کنزیم.
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نظریه انتقادی هم امکان نقد و هم ترسیم مسیری جدیزد
را فززراهم م زیکنززد .تئززوری انتقززادی بززه درک ایززدههززا و
تطمشیهای آموزشی کمک میکند».
استنباط این است که هدف وی از مطرح کردن نظریه
انتقادی این است که بهردم نو بودن ،باعزث مزیشزود کزه
تأملی در برنامه تربیتمعلمان صورت بگیرد .نقزد وضزعیت
موجود مدنظر است .نوعی بهروز شزدن و در صزورت نیزاز
حرکت به جلو است.
( )Beyer & Zeichner, 1982سه استدالل را میآورند
کززه ازنظززر تعززداد زیززادی از صززاحبنظززران نارضززایتی در
تربیتمعلم ناشی از آموزش پایه است.
استدالل اول :اصرار بر تجربهگرایی در تربیتمعلم

"بهندرت از دانش آموزشی پداگوژیک بزهعنزوان محصزول
آموزش نام برده میشزود .بزاوجوداین ،تئزوری ارزش هنزر
آمززوزش را دارد؛ فقززط اگززر منظززور از "نظریززه" دانززش
کلینیکال تجربی" باشد ازآنجاکه این شزکل از دانزش هزم
در پداگوژی و هم در علم؛ نظریه نامیده نمزیشزود ،توقزع
تجدیدنظر در نظریه بزهعنزوان دانزش عملزی در آمزوزش
جایگاهی ندارد".
میتوان چنین استنباط کزرد کزه از نظزر ( & Beyer.
)Zeichner, 1982؛ چزالشهزای موجزود در تربیزتمعلزم
ناشی از عدم توجه به مفروضههای فلسفی نظزری و عمزل
در تربیتمعلم پایه است .وی مخالف آمزوزش سزنتهزای
نظری صرف است .بزهطزور مثزال ( )Beyer, 2001اظهزار
میدارد که:
«با اینکه ارزش کار نظری در ن د مربیان معلزم محزرز
است ،اما همیشه روشن نیست که چرا اصرار به استفاده از
سنتهای نظری مشخص در برنامه درسی دانشجو معلمان
وجود دارد».
استفاده از روشهزای سزنتی در تربیزتمعلزم مخزالف
ایجاد روحیه تالقیت و شکوفایی در دانشجومعلمان اسزت
اصرار بر استفاده شیوههای سنتی ،به مفهوم اجرائی نشدن
مفروضههای نظری در عرصه عمل است ادعا این است کزه

از چنین تعلیم و تربیتی انتظار پویندگی و بالندگی کزافی
نمیتوان داشت.
( )Beyer. & Zeichner, 1982اظهار میدارند که:
"ازآنجاکه هدف اصلی تربیتمعلم تجهیز معلمزان بزه
اجرای استراتژی ها و روش های آموزشزی حرفزهای اسزت،
دانش مسزتقیم از چنزین اسزتراتژیهزایی ،چزه از طریزق
مشاهده کلینیکی و یا آموزش مستقیم ،بسیار ترجی داده
شده است .چنزین دانشزی دیرتجربزی و نظزری اسزت در
آموزش معلم به دانش تجربی و آموزش مستقیم بیشزتر از
توجه به کاربرد عملی آموزش اهمیت داده شده است".
تربیتمعلم تجربهگرا ناظر به تربیتمعلمی است کزه از
ترکیب دانش نظری و عملی برای سزاتتن دانزش عملزی
قابل کاربرد و بهینه برای آمزوزش فراگیزران بهزره الزم را
ببززرد )Beyer & Zeichner, 1982 ( .بززا طززرح موضززوی
تربیت معلم تجربهگرا ،تصویری جدید از نقشزی کزه معلزم
تربیتشزده در ایزن فراینزد بایزد بزه عهزده بگیزرد ،ارائزه
میکنند.
( )Beyer, 2001ادعا میکند که:
"( )Smittمعتقد است که در تربیزت معلزم اگزر نتزوان
نتیجه آموزش را در رفتزار مشزاهده کزرد؛ تربیزت چنزین
معلمانی از ارزش زیادی برتوردار نیست".
ادعا این است که روش آموزشزی مراکز تربیزتمعلزم،
می تواند بر اساس توسعه ظرفیت ها شکل بگیزرد .بزه طزور
مثال ( )Beyer, 2001اظهار میدارد که:
"تربیت معلم حرفه نوعی تعهد عملی برای آمادهسزازی
معلم است کزه حزداقل دو مفهزوم را در برمزیگیزرد .اول
اینکه تصمیمگیری برای کمزک بزه معلمزان آینزده بزرای
توسعه نگرش ،درک ،چشمانداز و مهارت آنزان .دوم اینکزه
معلمان آینده نگر از سوی کسانی باید هدایت شوند که مزا
آن را "تمرین شدن" مینامیم".
به نظر میرسد که تربیتمعلم مدنظر ()Beyer, 2001
برای اف ایش ظرفیت و تبدیل پتانسیل بالقوه به بالفعزل از
طریق توجه به دو مقوله پیوند نظریه و عمل در برنامههای
آمادهسازی معلمان است .همچنان که وی معتقد است:
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«توجه به پیوند نظریزه و عمزل بزه چزالش جزدی در
برنامه تربیت معلمان بزه وجزود تواهزد آورد کزه بایسزتی
بهرهبرداری مناسبی از آن بشود» (همان).
برای انجزام ایزن مهزم در نظزر گزرفتن ددددزههزای
معلمان آینده نی حائ اهمیت است.
( )Beyer & Zeichner, 1982گ ارش میدهند که:
«این ادعای معلمان درست است وقتزیکزه آنهزا ادعزا
میکنند که به آنها اصول اساس آموزش را میآموزند ،امزا
چنین آموزشزی بزه آنهزا در تصزوث مزدیریت کزالس و
فعالیتهای آموزشی کمک چندانی نمیکند».
میتوان چنین استنباط کزرد کزه ددددزه ( & Beyer
 )Zeichner, 1982به این دلیل است کزه آمزوزش نظزری
صرف به معلمان؛ باعث تربیتمعلمانی میشود که نزهتنهزا
قادر به اداره آکادمیک کالس نیسزتند؛ بلکزه بزه تزوبی از
عهده اجرای فعالیت های آموزشزی کزه بزهصزورت نظزری
آموتته اند؛ نی برنمی آیند؛ زیرا فرصت الزم برای دانشزجو
معلمان در دوران تحصزیل فزراهم نمزیشزود کزه بتواننزد
مفروضه های نظزری را کزه آموتتزه انزد ،در عرصزه عمزل
اجرائی کنند .در این رابطه ( )Beyer, 2001معتقزد اسزت
که:
«عدم تربیت معلم عملگرا به دلیل آن اسزت کزه ایزن
فرصززت در اتتیززار دانشززجو معلمززان قززرار نم زیگیززرد تززا
آموزههای نظری تود را عملیاتی کنند».
بر این اساس ممکن است نظریزههزای تربیتزی عملزی
باشند اما چون مرتبط با عمل ارائه نمیشزوند دیزر عملزی
میشوند؛ به عبارت دیگر عملی بودن یک نظریزه بزه ایزن
نیست که قابلیت کاربرد داشته باشد بلکه به این است کزه
واقعاً به کزاربرده شزود .بزه ایزن منظزور تمزرین عملزی و
کارورزیهای مرتبط با نظر میتواند به تحقق ایزن منظزور
کمک کنند.
( )Beyer, 1996تأکید میکند کزه توجزه بیشزتر بزه
مفروضههای نظری در مقایسزه بزا پیونزد نظزر و عمزل در
تربیتمعلمزان ،باعزث افز ایش کیفیزت آمزوزش دانشزجو
معلمان میشود .وی معتقد است که:

«توجه به پیوند نظریه و عمل در تربیت معلمان منجزر
به کیفیسازی تعلیم و تربیت دموکراتیک میشود .چنزین
تعلیم و تربیتی مشخصههایی دارد کزه عبارتنزد از :تزالش
برای حل مشکالت موجود ،حفظ تعاملگرایی بین مربی و
متربی ،مشارکت عادالنزه در تصزمیم گیزری هزا و تشزویق
فراگیران برای کسب موفقیت بیشتر».
استنباط ایزن اسزت کزه کیفزیسزازی نزاظر بزه درک
چیستی و چرایی آموزش ،داشتن فلسفه مدون و مشزخص
برای اف ایش راندمان آموزش از طریق فراهم کردن شرایط
واقعی تدریس اسزت .شناسزایی نیازهزای واقعزی دانشزجو
معلمززان در ایززن مسززیر راهگشاسززت .ایززن نیازهززا شززامل
بسترسازی برای امکان درک درسزت دانشزجو معلمزان از
نظریه و تجهی آنان به دو سالح نظریه و عمزل و تفکزر در
مورد چگونگی اجرای صحی این راهکارهاست.
در این راستا ( )Beyer, 2001اذعان میکند که:
«بایسززتی بززه نیازهززای فراگیززران بززیش از آمززوزش
مکانیکی توجه شود .این نیازهزا عبارتنزد از تلفیزق نظزر و
عمل در برنامه درسی دانشزجو معلمزان کزه شزامل درک
مسائل نظری؛ توانایی تج یهوتحلیزل مفهزومی؛ توجزه بزه
طیف وسیعی از فعالیتهای آموزشی در محیطی علمزی و
توجه به پژوهشهای بنیادین در این حزوزه و فکزر کزردن
در مورد آموزش دانشجو معلمان است».
بنابراین میتوان چنین برداشت کرد کزه کیفزیسزازی
در تربیززتمعلززم بززدون توجززه بززه پیونززد نظریززه و عمززل
مشززکالت عدیززدهای بززه وجززود مززیآیززدBeyer & ( .
 )Zeichner, 1982ادعا میکنند که:
«عدم توجه به مسائل بنیادی ممکن اسزت در تعیزین
مسائل مربوط به تطمشی ،دانزش پزداگوزیکی آکادمیزک
کاربرد تأثیرگذار باشد ،دوره های کوتاه مدت بزرای توسزعه
مهارت ها هم در کالس و هم برای تعامزل بزا همسزاالن و
افراد دیرمتخصص مناسب نیستند».
اگززر ایززن فززرض را بپززذیریم کززه معلززم بززا فراگیززری
آموزه های نظری ،یاد می گیزرد و بزا عملیزاتیکزردن ایزن
آموزه ها در عرصه عمزل ،ورزیزده مزیشزود .لزذا ضزرورت
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ساتتن پلی ارتباطی بزین نظریزه و عمزل الز امآور اسزت.
( )Beyer & Zeichner, 1982معتقدند که:
«بایستی بنیاد مراک تربیتمعلمی را که توجه چندانی
به مقوله کاربرد عملی آموزش نمیکننزد را برچیزد .حزال
اگر طرف حساب این مراک افراد دیرمتخصصی باشند کزه
اهمیت موضوی برایشان روشزن نیسزت ،مسزئله بیزرن تزر
میشود».

به طور حرفهای تجربه الزم را برای تلفیزق نظریزه و عمزل
کسب کنند.
«مطالعات پیوسته این مسزئله را نشزان مزیدهزد کزه
آمززوزش دانشززجو معلمززان بایسززتی نززاظر بززه توسززعه
دیززدگاههززای آموزشززی سززودمند باشززد» ( & Beyer
.)Zeichner, 1982
بنابراین بر اساس چنین دیدگاهی فقط تربیزتمعلمزی
را می توان سودمند تلقی کزرد کزه بتزوان رد پزای جزدی
آمززوزش عملززی را در زمین زة آموزشززی دانشززجو معلمززان
مشاهده کرد .مدرسه مدلی برای عمل است (همان).

 )1982اظهار میدارد که:
«در حززال حاضززر در بسززیاری از برنامززههززا ،دانشززجو
معلمان در مباحث تجربی سط پائین شزرکت مزیکننزد،
بنابراین دانشجو در کالسی مربیای آموزش مزیبینزد کزه
مدت زیادی از آموزش او نمیگذرد؛ احساس این است که
اگر آنها زمان بیشتری را باهم در ایزن زمینزه کزار کننزد؛
بهتر است .تعاملگرایی بیشزتر بایزد در دسزتور کزار قزرار
بگیرد».
می توان از این دیزدگاه چنزین اسزتنباط کزرد کزه از
افرادی باید در تربیت معلمان استفاده شود که ضمن اینکه
تجربه کافی در تصوث آموزش عملزی را داشزته باشزند؛
تود نی مجه به فنون و مهارتهزای نظزری و عملزی در
تربیتمعلم باشند .ادعا این است که نقد وضزعیت موجزود
نظام تربیتمعلم اگر منجر به سازندهگرایی شزود ،مطلزوب
است .در این رابطه ( )Beyer, 2001اظهار میدارد که:
«درک و تج یه وتحلیل ارتباط بین شیوههای روزمره و
رای کسب تجربزه یزک حزوزه ارزشزی اسزت کزه بیزانگر
واقعیتهای موجود تربیتمعلم هسزتند کزه بزا رویکزردی
انتقادی میتوانند موردبررسی قرار بگیرند».
میتوان چنین برداشت کرد که تربیتمعلم تجربزهگزرا
آشنا به آموزههزای نظزری تنهزا از عهزده مربیزان معلمزی
برمیآید که ارزش حرفهای موضوی را درک کزرده باشزند.
پژوهشها نشان میدهد که بهتر است که دانشزجومعلمان

استدالل سوم :نگرانی در مورد محتوای برناممه درسمی

استدالل دوم :شرکت دانشجو معلممان در برناممه همای
آموزشی سطح پایین
( )Zeichner, 1980بززه نقززل از ( Beyer & Zeichner,

دانشجو معلمان

( )Beyer & Zeichner, 1982استدالل میکنند که:
« دیدگاه جزامع رایجزی بزا توجزه بزه آمزوزش قبزل از
تززدمت معلمززان وجززود دارد کززه بززر اسززاس "رویکززرد
شخصی سازی" فرانسیس فزولر و همکزاران او ( )1971در
دانشگاه تگ اس است .ماهیت این رویکزرد ایزن اسزت کزه
محتوای برنامه درسی تربیتمعلزم بزا سزط نگرانزیهزای
همسان که دانشجومعلمان در بستر زمان تجربه میکننزد؛
همخوانی دارد .نظر (کات  )1974 ،کزه بزا مطالعزات تزود
فولر ( )1969در مورد توسعه معلزم؛ مطابقزت دارد ،مؤیزد
این نکته است که فولر دروس ارائه شده به این دانشجویان
را تا حد زیادی "بقایگرا" قلمداد میکند که ایزن مسزئله
نگرانیهای ویژه دانشجومعلمان جدیدالورود است».
می توان استنباط کرد که دانشجومعلمان نگزران ایزن
موضززوی هسززتند کززه آیززا دروسززی کززه در دوره آمززوزش
میگذرانند؛ می تواند به آنهزا کمزک کنزد کزه بتواننزد در
آینده این تئوریهایی را کزه در ایزن دروس آموتتزهانزد؛
عملیاتی کنند .از نظر بیر این موضوی بدان معنی است که
برنامه درسی برای تربیتمعلزم در درجزه اول بزا نظزر بزه
کمک به دانشجومعلمان برای کاهش ددددههزای آنزان در
تصوث پیوند بین نظریه و عمل ،میتواند تهیه شود.
( )Beyer, 2001اظهار میدارد که:
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«این ددددزه بسزیاری از دانشزجو معلمزان اسزت کزه
حامل این پیام است که جامعه آموزشزی بایسزتی توانزایی
درک ایززن نگرانزیهززا در تصززوث پیونززد نظریززه و عمززل
بهعنوان ارزشهای دموکراتیک را داشته باشد».
جمعبندی از سه استدالل بیر

( )Beyer & Zeichner, 1982در تصوث اسزتداللهزای
تود اظهار میدارند که:
«هر سه رویکرد تمایل دارند که بزا عینزک کمزک بزه
دانشجومعلمان تربیت معلم نگاه کنند که در آینده از عهده
نقشهایی که به آنها واگذار میشود؛ انتظاراتی کزه از آنهزا
میرود و تحقق ویژگیهای که برای آنان تصور مزیشزود؛
برآیند .هدف تربیت معلم در این دیزدگاه تجهیز دانشزجو
معلمان به مهارتها ،گرایشها و ظرفیزتهزای الزم بزرای
تداوم مدارس به شکل فعلی است».
از نظر ( )Beyerتوانمندسزازی دانشزجومعلمان درگزرو
پیوند نظریه و عمل است .در چنزین حزالتی تربیزتمعلزم
نوعی آموزش فنی و حرفهای تصور میشود.
( )Beyer & Zeichner, 1982ادعا میکنند «ازآنجاکه
مفروضه های بنیزادین آموزشزی نتوانسزته اسزت دانشزجو
معلمان را به دانشی تجهیز کنزد کزه بتواننزد بزا مسزائل
روزمره عملی که مواجزه مزیشزوند؛ مقابلزه نماینزد ،ایزن
مسائل ممکن است ناکارآمد ،دیر اصلی و بیربزط قلمزداد
شوند .مهم ترین دلیل چنین ناهنجاری ناشی از این اسزت
که دانشجو معلزم در شزرایطی آکادمیزک آمزوزش ندیزده
است .نارضزایتی مکزرر از ایزن مفروضزههزای بنیزادین در
تربیتمعلم وجود دارد».
بنابراین آموزش نظری که نتواند عمالً به معلمان آینده
کمک کند که بتوانند از عهده حل مسائل عملی برآیند ،از
ارزش چندانی برتوردار نیست.
در این رابطه ( ) Beyer & Zeichner, 1982اسزتدالل
میکنند که:
«در گرایش دیرحرفه ای تربیت معلم که تمایل چندانی
به وضع ت مینشده با توجزه بزه برنامزههزای آموزشزی و
عملی برای تربیتمعلم برای اجزرای نقزشهزای حرفزهای

وجود ندارد  ،وظیفه معلمان ادلب به تکرار عمل فعلی و یا
اصالح چنین عملزی در برتزی از تجزوی محزدودیتهزای
تجوی شده ،منحصر میشود».
می توان چنین برداشت کرد که تربیتمعلمی حرفهای
و مطلوب است که محدودیتی در ارائه نظریه و ت ریزق آن
در عمل وجود نداشته باشد.
( )Beyer, 2001اظهار میدارد که:
«دیدگاههزای نظزری و انتقزادی ازایزنجهزت بزاارزش
هستند که شیوههای جدیدی را برای دیدن ،بودن و شدن
در تربیتمعلمان نظریهپرداز تجربزهگزرا و عمزلگزرا ارائزه
میدهند».
تحقق این امر در محیطهای علمی شزدنی اسزت کزه
میتواند اهداف و مقاصد تازهای در ذهزن سیاسزتگزذاران
نظام تربیتمعلم ایران القای نماید تا بتوانند بهتر به کشف
زوایزای پنهزان موضزوی بپردازنزدBeyer & Zeichner, ( .
 )1982معتقدند آشنا کزردن دانشزجو معلمزان بزا عمزل و
شززاید اف ز ایش مهززارت آنززان در چنززین عملززی و تززدوین
فعالیتها و راهحلهایی برای مشکالت که قبزل از تزدمت
داشته اند؛ ضزرورت دارد .ایزن مزورد "جنبزه هزای درونزی
آموزش" نام دارد.
استنباط محققان این است شایسته است کزه مربیزان
تربیت معلم همیشه به دنبال راه حلی برای حزل مشزکالت
دانشجو معلمزانی باشزند کزه از مهزارت کزافی برتزوردار
نیستند و این همان نگرانی اصزلی بیزر اسزتBeyer & ( .
 )Zeichner, 1982این نظزر اسزمیت (Smitt, 1980: 23-
 )24را میپذیرند که:
«دانشجو معلمان نباید قبل از تدمت درگیر نظریه هزا
و شیوههزای عملزی حاصزل از ایزدئولوژیهزا و فلسزفههزا
باشند».
به نظر میرسد که فلسفه تربیزتمعلزم نیزاز بزه ابز ار،
روش ،شززرایط و چززارچوبی دارد کززه بززر تفکززر منطقززی،
تالقیت ،اکتشاف ،ابتکار و شهود استوار باشد .پرورش قوه
تفکر و مهارتهای فکزری و ذهنزی معلمزان ،مهزم اسزت.
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هدف؛ آموزش اندیشیدن است )Beyer, 1997( .اسزتدالل
میکند که:
«کسب صالحیتهای معلم بهعنوان یک شاتص مهم
همواره باید مدنظر باشد».
میتوان استنباط کرد که بهتر است ترکیزب نظریزه و
عمل در تربیتمعلم با در نظر گزرفتن مقت زیات زمزانی و
آهسته و پیوسته انجام شود.
بیر سه دلیل مزیآورد کزه نارضزایتی از تربیزتمعلزم
موجود ناشی از عدم توجه الزم و کافی به آموزشهای پایه
در تربیتمعلم است .اولین دلیل وی ،نحوه آموزش نظزری
است که از نظر او این نوی آموزش یزک دانزش کلینیکزال
تجربی است .او با ( )Smithموافق اسزت کزه تربیزتمعلزم
نظریهپرداز ضرورتی نزدارد .در اسزتدالل دوم بیزر مخزالف
تربیتمعلم در ن د مربی تجربهگرا اسزت .بیزر اعتقزاد دارد
که تجربه مربی کمک چندانی نمیتوانزد بزه تربیزتمعلزم
نماید .چارة کار در تعامل بزا افزراد متخصزص اسزت .فزرد
متخصص ازنظر بیر قادر به برقزراری پیونزد بزین نظریزه و
عمل است .در استدالل سوم بیر نگزران کیفیزت محتزوای
دروسززی اسززت کززه دانشززجو معلمززان قبززل از تززدمت
میآموزند؛ بنابراین ددددة اصلی بیر نگرانی در مورد پیوند
بین نظریه و عمل در تربیتمعلم است .او اعتقاد به پیونزد
نظریه و عمل آهسته و پیوسته دارد.
تحلیل شکاف بین نظریه و عمل در تربیتمعلم

فلززودن و بی زر نگززران وضززعیت موجززود آمززوزش دانشززجو
معلمان هستند .ایزن نگرانزی عمزدتاً ناشزی از عزدم درک
صحی مربیان معلم از پیوند دو مقوله نظریه و عمل اسزت
که ممکن است دستیابی به اهداف از پیش تعیین شزده را
با چالش مواجه کند.
مسئله نگزرانکننزده ایزن اسزت کزه مربیزان معلمزان
به ندرت در مورد آنچه که دانشجومعلمان باید یاد بگیرنزد،
مطمزززئن هسزززتند .تطزززرات ناشزززی از سزززردرگمی ،در
آمادهسازی معلم ممکن است ناشی از عدم درک درست از
تلفیق نظریه و عمزل در تربیزتمعلزم باشزدFloden & ( .
 .)Buchman, 1993اگر دانش عملی کزه بزه تربیزتمعلزم

متخصص منجر شود ،محسوس نباشد؛ باید کنزار گذاشزته
شود (.)Floden, 2001
ادعززا ایززن اسززت کززه شززکاف بززین نظریززه و عمززل در
تربیت معلم در ایزران وجزود دارد .وجزود چنزین مشزکلی
ناشی از عدم توجه کافی به نظری و عمل از یکسو و عدم
توجه کافی به پیوند نظر و عمل از سوی دیگر است.
«عالوه بر این "فعالیت هزای آموزشزی علمزی" ،بزرای
عمل آموزش ،از ارزش چندانی برتزوردار نیسزتند.؛ چزون
آنها کمتر دستورالعمل فوری برای به استراتژی آمزوزش و
رفتززار دارنززد ( .)Floden, 2001بایسززتی بنیززاد مراکزز
تربیت معلمی را که توجه چندانی به مقوله کزاربرد عملزی
آموزش نمیکنند را برچید .معموالً این فرصزت در اتتیزار
دانشجو معلمان قرار نمیگیرد تا آموزههای تئوریزک تزود
را عملیاتی کنند» (.)Beyer, 2001
( )Pakseresht, 2007:141معتقد است که:
«همززواره نتززای عملززی تعلززیم و تربیززت در ایززران بززا
مالحظات نظری همخوانی نداشته اسزت ،درنتیجزه نزوعی
سردرگمی بین آرمانها ،اهداف و انتظارات و آنچزه کزه در
فرایند عمل تحقق مییابزد ،مالحظزه مزیشزود .ایزن امزر
موجب آن بوده است که تعلیم و تربیت بین نظزر و عمزل
شکافی وجود داشته باشد».
( )Viden and Gryment, 1995به نقل از ( Bagheri
 )and Iravanian, 2001: 134نی بر این باورند که:
«این شکاف به هنگام حرکت از حزوزه نظزر و ن دیزک
شدن به حوزه عمزل اسزت کزه آشزکارتر مزیشزود؛ زیزرا
آموتته های معلمان نمی تواند پاسخگوی نیازهزای ایشزان
در کالس و در مقابل دانشآموزان باشد».
شکاف بین عرصه نظریه و عمل مقوله مهمی است کزه
به گواهی بسیاری از صاحبنظزران ()Lotf Abadi, 2008
بززه نقززل از ()Sohbatloo, 2011؛ ()Pakseresht, 2007؛
( )Bakhtyar Nasr Abadi & Nooruzi, 2010در مسزیر
تعلیم و تربیت ایران قابل انکار نیست.
( )Pakseresht, 2007: 141بر این باور است که:
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«به دلیل شکاف بزین نظریزه و عمزل ،نظزام تعلزیم و
تربیت ایران از انسجام و یکپارچگی کافی برتوردار نبزوده
اسززت .بززه دلیززل بوروکراسززی سززنگین دولتززی ،شززکوفایی
استعدادها و پرورش تالقیتها بزه بزاد فراموشزی سزپرده
شده است»
( )Bazargan, 1989:9نی معتقد است «کاسزتیهزای
نظام تربیتمعلم ایران را میتوان در روشهزای تعامزل بزا
دانشجو معلمان ،انتخزاب نیزروی انسزانی دیرمتخصزص و
تنظیم و اجرای برنامههای کارورزی (پیوند نظریه و عمزل)
جستجو کرد»
به همین دلیزل تعلزیم و تربیزت مزا از کزارایی کیفزی
برتوردار نیسزت؛ زیزرا روی هزمرفتزه صزوری ،سزطحی و
اب اری است .صوری است که فرایند یاددهی– یادگیری بر
محفوظات متکی است هدف یادگیری عمدتاً کسب نمزره،
امتیاز و کسب مدرک اسزت .سزطحی اسزت بزرای اینکزه
محتواها با روش ها و نیازها و عالئق ذاتی فراگیزران پیونزد
کافی ندارد و با تالقیت همراه نیست .چنین تربیتمعلمی
اب اری است ،زیرا به صورت افراطی وسزیله کسزب من لزت
اجتمززاعی و امنیززت شززیلی اسززت .تربیززتمعلززم صززوری ،
سطحی و اب اری نمیتواند مشکلی را از نظام آموزشزی مزا
حل کند )Bagheri and Iravanian, 2001: 123( .بر ایزن
باورند که:
«آنچه که باعث میشود آموتتههزای معلمزان مطزابق
اظهاراتشان در میدان عمل چنزدان کزارا نباشزد ،ناشزی از
فقدان نگرش واقعبینانزه معلمزان نسزبت بزه نظریزههزای
تربیتی ،نداشتن تعلق تاطر آنان نسبت به این نظریههزا و
آشنا نبودن معلمان با موقعیتهای عملی اسزتفاده از ایزن
نظریهها است».
البته به نظر نویسندگان این مقاله این مشکالت ناشزی
از عدم توجه کافی به مقوله فلسفه تربیتمعلم است.
( )Sohbatloo, 2011اظهار میدارد که مباحث نظری
رای ز در قلمززرو فلسززفه تربیززت و آمززوزش آن در مراک ز
تربیت معلم به شدت از واقعیت هزای عمزل تربیتزی فاصزله
گرفتهاند.

فلسززفة تربیززتمعلززم نززاظر بززه تمرک ز بززر توجززه بززه
نظریههای تربیتی است .یکی از موارد عدم توجه آشکار به
این مقوله ،عدم وجود یک نظریه پایه بزرای اسزتناد بزرای
اقدامات عملزی بعزدی اسزتPakseresht, 2007: 141-( .
 )142بر این باور است که:
«در حززال حاضززر در نظززام تربیززتمعلززم ایززران هززی
نظریززهای تحززت عنززوان نظریززه معیززار ب زه دانشززجو ارائززه
نم زیشززود .در نظززام تعلززیم و تربیززت ایززران سززردرگمی
نظریهای وجود دارد .به نظر میرسد که تعلیم و تربیت مزا
از هدایت یک نظریه تربیتزی منسزجم و مزنظم بهزرهمنزد
نباشد».
پیشنهادهایی بمرای بازسمازی (تجدیمدنظر) در اسمناد
فرادستی آموزشوپرورش

بر اساس دیدگاههای فلودن و بیر در تصوث ربط نظریزه
و عمزل مزیتززوان پیشززنهادهزایی بززرای اسززناد فرادسززتی
آموزشوپرورش بر محور تربیتمعلم ارائه داد.
فلودن مبانی ارزششناسزی (توجزه دادن معلمزین بزه
ارزشها) ،شناتتشناسی (ایزدههزا و بررسزی مفهزومی) و
هستی شناسزی (جهزان اطزراف ذهزن معلمزان) و منطزق
(استفاده بهینزه از فرضزیه صزحی در تربیزتمعلزم) را در
دستور کار تود قرار داده است .توجزه بزه ذهنیزتگرایزی
فلسفی در تربیت معلم از نظزر وی مهزم اسزت .توجزه بزه
چیستی و چرایی تربیتمعلم ،اف ایش نگزرش معلزم ،قزرار
دادن معلم در بطن موضزوی ،معقزول بزودن مهزارت هزای
عملی ،توجه به دانش گ ارهای ،مزوردی و اسزتراتژیکی در
فلسفه تربیت معلم ،توجه جدی به مقولزه پیونزد نظریزه و
عمل از طریق ق اوت و شهود دارای ارزش است.
( ) Beyer. & Zeichner, 1982تربیتمعلمزی کزه بزر
مبنای مفروضه های فلسزفی بنیزان نشزده باشزد را قبزول
ندارند .از نظر بیر؛ ناکارآمدی در تربیتمعلم ناشی از عزدم
توجه به مفروضههای فلسفی تئوری و عمل در تربیتمعلم
پایه است .او از وضعیت اینگونه تربیت معلم انتقاد میکند
که در آموزش معلم به دانش تجربزی و آمزوزش مسزتقیم
بیشتر از توجه به کاربرد عملی آموزش اهمیزت داده شزده
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است .از نظر وی تربیتمعلمی سزودمند و حرفزهای اسزت
که تالش برای تلفیزق نظریزه و عمزل در تربیزت او مهزم
قلمداد شود.
تجدیدنظر کلی در اصول ،مبانی ،اهداف و برنامزههزای
تربیتمعلم با تأکید بر برقراری ،حفظ و استمرار پیوند بین
نظریه و عمل می تواند دستاوردهای بهتری را بزرای نظزام
تربیتمعلم رقم ب ند.
نقاط قابل بهبود نظام تربیمت معلمم ایمران بما نظمر بمه
اندیشههای تربیتی فلودن و بیر

همانگونه که اشاره شد ،نارساییهایی در مسیر توجزه بزه
پیوند دو مقوله نظریه و عمل در نظام تربیزتمعلزم ایزران
احساس میشود کزه توجزه بیشزتر سیاسزتگزذاران ایزن
عرصه به تصوث متولیان دانشگاه فرهنگیان را مزی طلبزد
که قطعاً حساسیت بیشزتری نسزبت بزه کیفیزت آمزوزش
دانشجو معلمان دارند .همچنزین بزر اسزاس اندیشزههزای
تربیتی فلودن و بیر مواردی که باید در نظام تربیزتمعلزم
اصالح شود این است که نارساییهایی در مسیر توجزه بزه
پیوند دو مقوله نظریه و عمل در نظام تربیزتمعلزم ایزران
احساس میشود کزه توجزه بیشزتر سیاسزتگزذاران ایزن
عرصه بهتصوث متولیان دانشگاه فرهنگیان را میطلبد:
 .1عدم تناسب دوره نظری در مقایسه با دوره عملی

دورههززای کوتززاهمززدت ضززمن تززدمت تززأثیر چنززدانی در
اف ایش قابلیت های بالقوه دانشجو معلمان نزدارد .دانشزجو
معلم فرصزت آزمزودن توانزاییهزای تزود را آنطزور کزه
بایدوشاید؛ پیدا نمیکند ،نحوه تعامل صحی بزا فراگیزران
را بهدرستی نمی آموزد و به اعتمادبهنفسی که باید ،دسزت
نمییابد .همزانطزور کزه ()Floden & Buchman, 1989
اظهار داشتند که:
«اگر مربی معلم بخواهد راهنمای عملزی دانشزجومعلم
باشد ،نحوه پیوند صحی بزین نظریزه و عمزل را آمزوزش
دهد ،امکان توسعه دیدگاههای دانشزجومعلم را بزه وجزود
آورد و اف ایش کیفیت آموزش مدنظر او باشد و بتوانزد بزه
درک عمیقی از رفتار عملی دانشجو معلمزان دسزت یابزد،
بایستی فرصت کافی در اتتیار داشته باشد».

سؤال اینجاست که در مسیر نظام تربیزت معلزم ایزران
آیا این فرصت در دورههای کوتاهمزدت در اتتیزار مربیزان
معلمان و همچنین دانشجومعلمان قرار میگیرد؟
( )Floden, 1997معتقد است که:
«مربی معلمان بایستی بتواند سازه صزحیحی از دانزش
را در ذهن دانشجو معلمان بنا نهد و بتواند در عمل بحزث
را هززدایت کنززد .سززاتتوسززاز دانززش مطلززوب در ذهززن
فراگیران نی احتیاد به زمزان مناسزب دارد» کزه در طزی
دورههای کوتاهمدت اجرای آن با مشکالتی همزراه تواهزد
بود.
«دانشجو معلمان بایستی به چی ی که یاد مزیگیرنزد،
عمل کنند ،درک تود را توسعه دهند و مفاهیم را مزرتبط
و نظاممند یاد بگیرند و ظرفیت الزم برای انعکزاس عملزی
دانشززی کززه آموتتززهانززد را پیززدا کننززد ،بایسززتی نیززاز
دانشجومعلمان به زمان کافی را هم لحاظ شود ،این انتظار
بدون ایجزاد ظرفیزت الزم بزرای انعکزاس عملزی؛ شزدنی
نیست (.») Floden, 1997
اگزر ( )Floden & Buchman, 1993نگزران یزادگیری
دانشجو معلمان هسزتند ،ایزن نگرانزی در مزورد برگز اری
دورههای کوتاهمدت در نظام تربیتمعلم ایزران بیشزتر بزه
نظر میرسد .همانطور که ( )Floden, 2001معتقد اسزت
که:
«آموزش دانشی که به تربیزت معلزم متخصزص منجزر
نمیشود ،بایستی کنار گذاشته شود».
اگر این پیشفرض را بپزذیریم کزه معلزم تربیزتشزده
متخصص کسی باشد که مجه به دو سالح دانش نظریه و
عملی اسزت ،بنزابراین مزی تزوان ادعزا کزرد تربیزت معلزم
متخصص در دورههای کوتاهمدت بعید به نظر میرسد.
از سوی دیگر ( )Beyer, 2001معتقد است که:
«بایستی فرصت الزم برای دانشجو معلمزان داده شزود
تا آموزههای نظری تود را در عرصه عمل عملیزاتی کننزد
تا بتوانند درک ،نگرش  ،مهارت و چشمانداز تود را ارتقزاء
ببخشند».
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وی در این موارد ابراز نگرانی میکند .ادعزا ایزن اسزت
که برگ اری دورههای کوتاهمدت فرصتی را بزرای دانشزجو
معلمان ایجاد نمیکنزد تزا آمزوزههزای نظزری تزود را در
عرصه عمل به بوته آزمایش بگذارند .نبایزد انتظزار داشزت
که برگ اری چنین دورههزایی بزه افز ایش کیفیزت منجزر
شود.
( )Beyer & Zeichner, 1982معتقدند است که:
«اگر در دوره هزای کوتزاه مزدت فرصزت پزرداتتن بزه
مسائل بنیادی وجود نداشته .نباید از ایزن دورههزا انتظزار
تربیتمعلم ماهر و متخصص را داشت آموزش باید عملی و
سودمند باشد».
وی نیزز هماننززد ( )Floden, 2001نگززران وضززعیت
کیفیت آموزش معلمان در دورههای کوتاهمدت است .حال
سؤال اینجاست که در آموزش ضزمن تزدمت معلمزان در
ایززران اصززرار بززرای برگز اری دورههززای کوتززاهمززدت چززه
توجیهی دارد؟ آیا این دوره ها می توانند به اف ایش دانزش،
نگرش و بینش معلمان کمک کنند؟ به چه میز ان امکزان
سنجش آموتتههای کلینیکال معلمان وجود دارد؟
 .1عدم تعامل صحیح و منطقمی بمین دانشمجو معلمم و
مدارس

عدم تعامزل صزحی و بهینزه بزین مراکز تربیزتمعلزم و
مدارس باعث میشود که بزازده آموزشزی در تربیزتمعلزم
کاهش یابد .بهطزور مثزال ( )Bazargan,1989: 11اعتقزاد
دارد که:
«مراک تربیت معلم ارتباط و همکاری مفید و مستمری
با مسئولین مقاطع مختلف آموزشی ندارند».
بنابراین عدم تعامل صحی بین مراکز تربیزت معلزم و
مزدارس باعززث شززده اسززت کززه فرصززت عملیززاتی کززردن
آموزههای نظری در عرصه عمل فراهم نشود.
برای حل مشکالتی ازاین دسزت راهکارهزایی از سزوی
فلودن پیشنهاد شده است
تقویززت ذهززنگرایززی فلسززفی معلمززان و سززوق دادن
معلمززان بززهسززوی ارزشهززا (ارزششناسززی) ،گسززترش
عقالنیت و آگاهی بیشتر (منطق) در سایه عمل و شناتت

هسززته مفهززومی تربیززتمعلززم درگززرو راهنمززایی عملززی
(شناتتشناسی) و از طریق تعامل است .انتقال و سزاتت
دانش و همچنین هزدایت عملزی متربزی در سزایه تعامزل
محقق میشزود ( .)Floden, 1997درک درسزت از پیونزد
نظریه و عمل در صورت برقزراری تعامزل صزحی صزورت
میگیزرد ( .)Floden & Buchman, 1993رفزع مناقشزات
احتمززالی بززین مربززی و متربززی بززا تعامززل شززدنی اسززت
( )Floden & Buchman, 1997( .)Floden, 1994با نظزر
شلمن موافقاند که انتقال دانشهزای گز ارهای ،مزوردی و
استراتژیک با تعامل بهتر صورت میگیزرد .آنهزا ایزن نظزر
پیتر دراکر را مزی پذیرنزد کزه انتقزال بهینزه اثربخشزی و
کارایی و همچنین اف ایش کیفیت آموزش در سایه تعامزل
است آنها این نظر گز را قبزول دارنزد کزه انتقزال بهینزه
تکنیکهای مؤثر آموزش در سایه تعامل شدنی است.
نظام تربیت معلم کزه در آن تربیزت معلزم ذهزنگزرای
فلسفی در دستور کار قرار ندارد ،کمتر توجه فراگیزران بزه
شناتت هسته مفهومی دانشی که قرار اسزت انتقزال داده
شود ،پرداتته می شود ،توجزه بزه اثربخشزی و کزارایی در
درجه دوم اهمیت قرار دارد.
تجهی دانشجو معلزم بزه دانزش عملزی و کزاربردی از
طریق تعامل ممکن است .وی مدافع تعامل گرایزی بیشزتر
است ( .)Beyer, 1982اف ایش کیفیت آموزش معلمزان بزا
برقراری تعامل صحی امکانپزذیر اسزت (.)Beyer, 2001
آموزش صحی دانشزجویان جدیزدالورود از طریزق تعامزل
شدنی است (.)Floden, 1997
 .9عدم امکان عمل به آموخته های نظری دانشجو معلمم
در محیطی آکادمیک

( )Floden, 2001معتقد است «آمزادهسزازی معلمزان بزه
مفهوم کمک به آنان بزرای یزادگیری مزدیریت کزالس در
محیطی آکادمیک است .یادگیری جدید بدون درک اولیزه
مفاهیم مرتبط و نظاممند شدنی نیست ،این انتظزار بزدون
ایجاد ظرفیت الزم بزرای انعکزاس عملزی؛ شزدنی نیسزت.
بایستی ف ای الزم بزرای تحقزق ایزن امزر وجزود داشزته
باشد» (.)Floden,.; Buchmann & Schwille, 1997
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استدالل این است که منظور از این ف ا ،فراهم کزردن
بستر الزم برای حرکت به سزمتوسزوی کزاربردی کزردن
مفزاهیم نظزری اسزت (Floden & Buchman, 1989) .از
این استراتژی فلسفی استفاده میکنند که:
«ممکن است تکنیک های پیشزرفتهای بزرای معلمزین
مناسب باشد ،اما آنها باید بتوانند عمالً از ایزن تکنیزکهزا
بهرهبرداری کنند».
استدالل این است که استفاده عملی از این تکنیک هزا
در محیطهای آکادمیک شدنی است.
از سوی دیگر ( )Beyer, 2001اذعان میکند که:
«اگر یکی از اهداف اصلی تربیتمعلم کمک بزه بهبزود
کیفیت آموزش معلمان باشد ،قطعزاً بایسزتی بزه نیازهزای
فراگیران توجه شود .این نیازهزا عبارتنزد از تلفیزق نظزر و
عمل در برنامه درسی دانشزجو معلمزان کزه شزامل درک
مسائل نظری؛ توانایی تج یهوتحلیزل مفهزومی؛ توجزه بزه
طیف وسیعی از فعالیتهای آموزشی در محیطی علمزی و
توجه به پژوهشهای بنیادین».
می توان چنین برداشت کزرد کزه در چنزین محیطزی
توجه به نیازهای اساسی دانشجو معلمان بایستی مزد نظزر
باشد که متأسفانه پژوهشها نشزان مزیدهزد کزه در ایزن
مقوله سرمایه گذاری جدی صورت نگرفته است و دانشزجو
معلم مباحث نظری قابل اعتنائی نمیآموزد که قادر باشزد
آنها را عملیاتی کند .در این حزوزه ( Beyer & Zeichner,
 )1982بر این باورند که:
«محتوای برنامه درسی تربیتمعلم با سط نگرانیهای
همسان که دانشجومعلمان در بستر زمان تجربه میکننزد؛
همخوانی دارد».
اما سؤال اینجاست که در مراک آموزشی تربیزتمعلزم
کشور ما چقدر به مفهوم ایجاد "ف ای آکادمیزک" توجزه
شده است؟ آیا فرصت الزم و کزافی بزه دانشزجومعلم داده
میشود تا آموتتههای نظری تود را عملیاتی کنزد؟ ادعزا
این است که اگر دوره کارورزی نی همانند دوره نظزری در
تود مراک تربیتمعلم انجام پذیرد ،بازدهی بیشتر تواهزد

شد )Raof, 2004; 26-27( .بزه نقزل از ()Marya Torres
ادعا میکند که:
«آموزش تئوری به دانشجو معلمزان بزهمثابزه پزرورش
محصول و آمزوزش عمزل (کزارورزی) بزهمن لزه برداشزت
محصول است».
 .4اصرار بمه اسمتداده از روشهمای سمنتی آمموزش در
تربیتمعلم

( )Floden & Buchman,1989نظر ( )Gageرا میپذیرنزد
که:
«مربی معلم باید به دنبال ایجاد انوای رفتارهایی باشزد
که منجر به ایجاد مهارتهای عملی مدنظر شود که تحقق
این امر با روشهای سنتی سنخیتی ندارد».
( )Beyer & Zeichner, 1982اظهار میدارند که:
«آموزش سنتهای نظری صرف مناسب نیستند».
( )Beyer, 2001اظهار میدارد که:
«با اینکه ارزش کار نظری در ن د مربیان معلزم محزرز
است ،اما همیشه روشن نیست که چرا اصرار به استفاده از
سنتهای نظری مشخص در برنامه درسی دانشجو معلمان
وجود دارد».
در عصر جدید و با فراهم شزدن زمینزه بهزرهگیزری از
روشهای جدیزد در تعلزیم و تربیزت دیگزر محلزی بزرای
استفاده از روشهای سنتی تربیتمعلم نیست؛ درحالیکزه
هنززوز مقاومززت در برابززر اسززتفاده از روشهززای جدیززد در
مراک آموزشی به چشم می تورد که باعث ناکارآمدی هزر
نظام آموزشی میشود .بهطور مثال ( )Raof, 2004; 23بزر
این باور است که:
«ریشه بحران در نظامهای ناکارآمزد آمزوزشوپزرورش
برتاسته از شیوههای سزنتی تربیزتمعلزم تشزخیص داده
شده است .شیوههای سنتی تربیتمعلزم انطبزاق معلزم بزا
برنامههای اصالحی را بهجای انطباق برنامههای اصالحی با
معلم ترجی میدهند».
( )Ebrahim Zadeh, 2004بزه نقزل از ( &Talebian
 )Tasdighi, 2006:102اظهار میدارد که:

پیوند نظریه و عمل :نقد اندیشههای تربیتی فلودن و بیر و ترسیم چشمانداز در برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان 112 /

«نظام آموزشی به دلیل سنتی بودن مناسبت چنزدانی
با تیییر و تحوالت پیش آمده ندارد»
( )Sokhanvar & Mahroozadeh, 2009:69-70بززه
نقل از ( )Shabani, 2003:15بر این باورند که:
«در حال حاضر نظام هزای آموزشزی بزا فقزر تفکزر در
دانشآمزوزان مواجزه هسزتند .بسزیاری از صزاحبنظزران
تربیتی علزت ایزن مسزئله را نتیجزه حاکمیزت روشهزای
سنتی و اسزتفاده نکزردن از روشهزای تزدریس فعزال در
مدارس میدانند».
به نظر می رسد که ریشه مشزکالتی از ایزن قبیزل در
اصرار بر تربیت معلم سنتگرا و عدم آموزش معلمان آینده
بزززه سزززالح روش تزززدریس بهینزززه و مطلزززوب اسزززت.
( )Pakseresht, 2007: 129بر این باور است که:
«بع ی از انوای تربیت ها بهصورت سنتی اداره میشود.
البته از چنین تعلیم و تربیتی انتظار پوینزدگی و بالنزدگی
کافی نمیتوان داشت».
بایستی تیییر در روشهای سزنتی در تربیزتمعلزم در
دستور کار قرار گیزرد )Oyewomi, 2012( .معتقزد اسزت
تیییر در آموزش وپرورش به کمک معلمزان آمزوزشدیزده
بهتر صورت میگیرد )Clandinin, 1986( .تأکید میکنزد
که به سرعت نگاه به معلم از کسی که انتقالدهنده دانزش
است به کسی که هدایت دانش آموزان را بزر عهزده دارد ،
تیییززر کززرده اسززت .از نگززاه ()Feiman Nemser,1983
بیشتر مربیان معلم به این باور پایبند هستند کزه هزدایت
دانززش علمززی یززا دانززش رسززمی بززه قززول ( Fenster
 )Macher,1994درگرو دانش عملزی شخصزی تزود فزرد
است.
نتیجهگیری

این مقاله به مطالعه اندیشههای دو متفکر تربیتزی معاصزر
(فلودن و بیر) پرداتت .در ابتدا بزهضزرورت پزرداتتن بزه
موضوی پیوند دو مقوله نظریه و عمل در آمزوزش معلمزان
پرداتته شد ،سپس این موضوی در اسناد آموزشوپزرورش
مورد واکاوی قرار گرفت .دیدگاههای فلزودن مطزرح شزد،
سپس دیدگاههای بیر مورد ارزیابی قزرار گرفزت .در ادامزه

تحلیلی از شکاف بین نظریه و عمل در تربیزتمعلزم ارائزه
شد ،سپس نقاط قابل بهبود نظام تربیتمعلم ایران با نظزر
بززه دیززدگاههززای فلززودن و بی زر مطززرح شززد و درنهایززت
تطمشی هایی برای بهبود وضعیت نظام تربیتمعلم ایزران
پیشنهاد شزد .فلزودن معتقزد بزه تربیزتمعلزم ارزشگزرا،
مفهومپرداز ،ذهنگرا و فرضیهمدار است .توجه به چیسزتی
و چرائی تربیتمعلم ،اف ایش نگرش و بینش معلزم ،توجزه
به آموزش صحی مهزارت هزای عملزی ،توجزه بزه دانزش
گ اره ای ،موردی و اسزتراتژیکی و لز وم توجزه جزدی بزه
مقوله پیوند نظریه و عمل از طریق ق اوت و شزهود دارای
ارزش است.
( )Beyer & Zeichner, 1982مخزالف تربیزتمعلمزی
هسززتند کززه رنززگ و بززوی فلسززفی نززدارد .از نظززر بی زر؛
ناکارآمدی در تربیتمعلم نظری ناشزی از عزدم توجزه بزه
پیونززد نظریززه و عمززل اسززت .او از وضززعیت ایززنگونززه
تربیتمعلم انتقاد میکند که در آمزوزش معلزم بزه دانزش
تجربی و آموزش مستقیم بیشتر از توجه به کاربرد عملزی
آموزش اهمیت داده شده است .از نظر وی توقع تجدیدنظر
در نظریه و عمل بهعنوان دانش عملی منطقی است.
در تربیتمعلزم ایزران اگزر مزیتزواهیم بزه نتیجزهای
مطلوب دست یابیم ،بهتر است بزه مفروضزههزای فلسزفی
تربیتمعلم به ویژه با تأکید بر پیوند نظریزه و عمزل توجزه
بیشتری کنیم .تدوین فلسفه تربیتمعلم یزک نیزاز اسزت.
تجدیدنظر کلزی در اصزول ،مبزانی ،اهزداف و برنامزههزای
تربیت معلم با تأکید بر برقراری ،حفظ و استمرار پیوند بین
نظریززه و عمززل م زیتوانززد آینززده بهتززری را بززرای نظززام
تربیت معلم رقم ب ند .شایسته است که رفزع کاسزتیهزای
فوق در دستور کار مسئولین نظزام آموزشزی تربیزتمعلزم
قرار گیرد .رفع این کاستی ها از طریق توجه همه جانبه به
فلسفه تربیتمعلم قابل اعتنا است .در فلسفه تربیزتمعلزم
به کیفیت بها داد نه به کمیت .تعلیم و تربیت نتیجة زنزده
و هماهنگ بین مربی و متربی باید باشد .باید بزرای لز وم
پیونززد بززین تئززوری و عمززل از طریززق توجززه بززه فلسززفه
تربیتمعلم نقشه راه کشید .هدفمند گام برداشزت و همزه
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جوانب را در نظر گرفت .باید متخصصان این حوزه متعهزد
شوند که آنچزه را کزه آموتتزهانزد بزیکزموکاسزت بزرای
تربیتمعلمان به کار گیرند .تعاملگرایی مهم است.
تأکید بر روشهای سنتی ،عزدم زمزان اتتصزاث داده
شده به نظری در مقابزل عمزل ،عزدم اسزتفاده از مربیزان
معلم به همراه دانشجو معلمزان در هنگزام سزپری کزردن
دوره کززارورزی ،اصززرار بززر طززرح سززرباز معلززم از سززطوح
کارشناسززی و سززطحینگززری و نادیززده گززرفتن جایگززاه
نظریههای تربیتی در میدان عمزل باعزث تزداوم رکزود در
تربیت معلم تواهد شد .شایسته است که رفع کاستیهزای
فوق در دستور کار مسئولین نظزام آموزشزی تربیزتمعلزم
قرار گیرد .رفع این کاستی ها از طریق توجه همه جانبه به
فلسفه تربیتمعلم قابل اعتنا است .در فلسفه تربیزتمعلزم
به کیفیت بها داد نه به کمیت .تعلیم و تربیت نتیجه زنزده
و هماهنگ بین مربی و متربی باید باشد .باید بزرای لز وم
پیونززد بززین تئززوری و عمززل از طریززق توجززه بززه فلسززفه
تربیتمعلم نقشه راه کشید .هدفمند گام برداشزت و همزه
جوانب را در نظر گرفت .باید متخصصان این حوزه متعهزد
شوند که آنچزه را کزه آموتتزهانزد بزیکزموکاسزت بزرای
تربیتمعلمان به کار گیرند .تعاملگرایی مهم است.
پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت نظام تربیت معلم ایران
(با نظر به پیوند نظر و عمل) با توجه به اندیشههمای تربیتمی

فلودن و بیمر :فلزودن و بیزر بزهعنزوان دو متفکزر تربیتزی
تأثیرگذار پیشنهادات ارزشزمندی را بزرای بهبزود کیفیزت
آموزش دانشجو معلمان ارائه داده اند کزه اسزتفاده از ایزن
نقطه نظرات ارزشمند می تواند بزه سیاسزتگزذاران نظزام
تربیززتمعلززم ایززران در اتززذ تصززمیمگیززریهززای آتززی و
برنامه ری ی برای ارتقای کیفیت آموزش دانشزجو معلمزان
کمک نماید.
 .1قرار دادن دانشجو معلم در شرایطی واقعی

( )Floden, 2001معتقد است که:
«بین آمادهسازی معلمان بهصورت نظری و تالش برای
بهبود عملکرد آنان ارتباط مثبت وجزود دارد .تحقزق ایزن
مهم مستل م آن است که شرایطی مطلوب بزرای آمزوزش
معلمان به وجود آید».

ادعا این است که اگر مربی دانشجو معلم بزا دانشزجو
معلم تعامل داشته باشد ،دانشجو معلم در هنگزام تزدریس
در شرایطی واقعی قرار میگیرد و عمالً آنچه را کزه مربزی
او به او آموزش داده است؛ اجرا میکنزد ،کیفیزت آمزوزش
معلم تربیت شده بیشتر میشود.
«ممکن است فنون پیشرفتهای برای معلمزین مناسزب
باشززد ،امززا آنهززا بایززد بتواننززد عم زالً از ایززن تکنیززکهززا
بهرهبرداری کننزد .اسزتفاده عملزی از ایزن تکنیزکهزا در
محززیطهززای آکادمیززک شززدنی اسززت» ( & Floden
.)Buchman, 1989
ادعا این است که آموزش واقعی با نظر به پیوند نظریزه
و عمل در محیطی واقعی صورت میگیرد.
«دیدگاههزای نظزری و انتقزادی ازایزنجهزت بزاارزش
هستند که شیوههای جدیدی را برای دیدن ،بودن و شدن
در تربیت معلمان تئوری گرا ،تجربزه گزرا و عمزلگزرا ارائزه
میدهند» (.)Beyer, 2001
تحقق این امر در محیطهای علمی شزدنی اسزت؛ کزه
میتواند اهداف و مقاصد تازهای در ذهزن سیاسزتگزذاران
نظام تربیت معلم ایران القاء نماید تا بتوانند بهتر به کشزف
زوایای پنهان موضوی بپردازنزد )Beyer, 1997( .اسزتدالل
میکند که:
«کسب صالحیت های معلم بهعنوان یک شاتص مهزم
همواره باید مدنظر باشد».
 .1تعامل بهینه و مطلوب در سایه توجه به پیوند نظریه و
عمل

در نظام تربیت معلزم ایزران اگزر بخزواهیم سزیر صزعودی
داشته باشیم ،توجه به تعامل صحی و منطقی بزین مربزی
و متربی میتواند راهگشا باشد.
( (Floden& Buchmann, 1989میگویند.:
«مربی بایستی راهنمای عملی معلم باشزد .از دانشزجو
معلمان انتظار میرود به چی ی که یزاد مزیگیرنزد؛ عمزل
کنند این یزادگیری جدیزد طبیعتزاً بزا مشزکالتی همزراه
تواهد بود که بایسزتی بزا برنامزهریز ی مناسزب حزداکثر
استفاده از وضعیت جدید در برنامه آموزش معلمان صورت
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بگیرد ( )Floden; Buchmann. & Schwille, 1997توجه
بززه پیونززد نظریززه و عمززل بززه چززالش جززدی در برنامززه
تربیتمعلمان به وجود تواهد آورد که بایستی بهرهبرداری
مناسبی از آن بشود ( .)Beyer, 2001احسزاس ایزن اسزت
که اگر مربی و متربی زمان بیشتری را باهم در این زمینزه
کار کنند؛ بهتر است» (.)Beyer, 1996
 .9توجه به پیوند نظریه و عمل در برنامه های ارزشمیابی
دانشجو معلمان

ازآنجاکه ارتباط دوسویه و منطقی بین نظر و عمزل وجزود
دارد ،آموزش بهینه نظری منجر به تربیتمعلزم عمزلگزرا
میشود که میتواند در ارزشزیابی دانشزجو معلمزان مزورد
توجه قرار بگیرد .این ارزشیابی در تعیین رتبهبنزدی سزایر
معلمان نی میتواند لحاظ شزود ( )Floden, 2001معتقزد
است که:
«بین آمادهسازی معلمان بهصورت نظری و تالش برای
بهبود عملکرد آنان ارتباط مثبت وجزود دارد .رتبزه بنزدی
قوی دانشجومعلمان با تأکید بر جنبه های عملزی آمزوزش
بایستی صورت بگیرد».
ادعا این است که بهتر است در برنامههای تربیتمعلزم
به لحاظ محتوایی بازنگری اساسی صورت بگیرد.
«در مزززورد موضزززوعات محتزززوا و دروس عملزززی در
تربیتمعلم باید شفافسازی صورت گیرد» (همان).
 .5توجه به نتایج عملی در تربیتمعلمان

تربیتمعلمی مطلوب است که در آن به مؤلفههزایی نظیزر
تربیت معلم ذهنگرا ،ارزشگرا ،عقلگزرا ،منطقزی بهزاداده
شود ،البته بها دادن وقتی مطلوب است که به نتای عملی
آن توجه شود.
«درک مفهزززوم تربیزززتمعلزززم را در سزززایه تقویزززت
ذهن گرایی فلسفی معلمان و سوق دادن معلمان به سزوی
ارزش ها (ارزش شناسی) در وهله اول و گسترش عقالنیزت
و آگززاهی بیشززتر (منطززق) در سززایه عمززل امکززانپززذیر
میداننزد .شزناتت هسزته مفهزومی تربیزتمعلزم درگزرو
راهنمززایی عملززی (شززناتتشناسززی) و از طریززق تعامززل
برقراری است» (.)Floden, 2001

 .4تبیین خطمشیهایی زیر بنایی بمرای تربیمت بهینمه
معلم

در نظام تربیتمعلم ایران بهتر است به تبیین تطمشیها
و هدفگذاری توجه ویژهای شود .این تطمشیها بایسزتی
در راستای توجه به اصالح در روش تربیتمعلمزان ،توجزه
به تربیتمعلم عملگرا ،چرتش از نظریهپردازی صرف بزه
پیوند دو مقوله نظریه و عمل و استفاده از فنزون مزؤثر در
یادگیری بهینه دانشجو معلمان تبیین شوند.
«مربیان معلمان باید متعهد به اقزدام در مزورد اصزالح
عملکرد متربیان با در نظزر گزرفتن پیامزدهای تجربزی و
هنجزززاری در نظریزززه و عمزززل باشزززند ( & Floden
 .)Buchmann,1993آمززوزشوپززرورش بایسززتی از نظریززه
صرف به سمت پیوند بزین نظریزه و دانزش عملزی تیییزر
جهت دهد ( .)Prawat & Floden, 1994دانشجو معلمزان
باید بتوانند عمالً از تکنیزکهزا بهزرهبزرداری کننزد .ایزن
تکنیکها بایزد قابلیزت عملیزاتی شزدن را داشزته باشزد»
(.)Floden& Buchmann, 1989
توجه به نظریه انتقادی در این مسیر می تواند راهگشزا
باشد؛ زیزرا بزه درک بهتزر از شزیوه هزای رایز در مراکز
تربیت معلم منجر می شود و ترسزیم نقشزهای بهتزر بزرای
آینده فلسفه تربیزتمعلزم را ممکزن مزیسزازدBeyer, ( .
 )2001معتقد است که:
«اگرچززه نظریززه انتقززادی بززهطززور گسززتردهای در
تربیتمعلم استفاده نمیشزود ،امزا ازایزنجهزت ارزشزمند
است که به ما کمک میکند که به ارتباط بین شزیوههزای
رای در مدارس و نهادها و ایدئولوژی گستردهتر در جامعه
توجه کنیم .نظریه انتقادی هم امکزان نقزد و هزم ترسزیم
مسیری جدید را فراهم میکند».
 .1توجممه بممه نیازهممای دانشممجو معلمممان در راسممتای
کیدیسازی

در نظر گرفتن تواناییها ،ظرفیتها ،پتانسیلها و مهمتر از
همه نیازهای دانشجو معلمزان در مسزیر افز ایش کیفیزت
آموزش و با در نظر گزرفتن پیونزد نظریزه و عمزل ،باعزث
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