
 

 

 های تربیت معلم ایرانها و ظرافتظرفیت: سخن سردبیر

تربییت معلیم »تاریخ تربیت معلم ایران، تاریخ معارضه دو دیدگاه و ایدئولوژی اساسی  اسیت  

ایی  معارضیه وی ی  تا ی ه  ید تیه تربییت معلیم در «. تربیت معلم دانشگاه »و « ایمدرسه

مات  و تیالس ایال . بعیدا هیم مبهیر بیه دارالمعلمی  به دو تالس تقسیم گردید  تالس مقد

دانشسرای مقدمات  و دانشسرای اال   ید. بیا تشی یو دو وتارتهانیه بیرای تولییت  میوت  

تر  د و ات سطح معارضیه دو وادید یی  ای و  موت  دانشگاه ، مساله اندت  پیچیدهمدرسه

هیم « انحصیار»ه وتارتهانه فراتر رفت. موضوع به دیثیت و صالدیت ارتباط پیدا ترد و مسیال

 رخ نمایان نمود. 

 ید و در دیوته تعریف  هاهای  بود ته تربیت معلم دانشگاه  موضوا  م علق به دانشگا

ای به دانشسراها و بعید مراتی  یرار گرفت و تربیت معلم مدرسه«  موت  اال »اخ یار وتارت 

 د. تا تمان  ته  تعریف«  موت  و پرور »تربیت معلم سپرده  د و در دوته اخ یار وتارت 

پرداخ بد، دو وظیفه تف ی   مطرح بود. وظیفیه ای  دو نهاد به دو سطح م فاوت تحصیالت م 

دراخ یار دا ت و در مرات ی تیه همیه زیی   در اخ ییار «  موت  و پرور »تربیت معلم را 

یر  ترد. و الب ه می ان پی خود  بود، به تربیت معلمان در سطح تحصیالت تاردان  ایدام م 

براهده دا ت و در سطح تحصیالت تار باس  «  موت  اال »دانشهوی وظیفه تربیت دبیر را 

ترد. باوجودای ، می ان پی یر  دانشیهوی دبییری توسیط به ایب ار ایدام م  هاهتوسط دانشگا

گیاه در اخ یار  موت  و پرور  بود. ای  تقسیم گرزه مببای امو بود، اما گاه و ب  هاهدانشگا

تیرد و وتارت  میوت  و هیای درسی  تربییت معلیم ورود می ت  موت  اال  به برنامهوتار

 گرفت.خرده م  هاه موخ ه دانشگاهای دبیران دانشپرور  به وضعیت صالدیت

باوجودای ، دادوس دی پبهان درجریان بود و امور با ظیاهری  رام اسی مرار دا یت.  نچیه 

د یرن زهاردهم  مس  بود ته به    ار دن برخی  مواتنه را بر هم تد، رخدادهای دهه هش ا

تمایالت و  رتوهای پبهان، انهامید. موضوع به تصمیم دولت مربوط است ته در مصوبه هیات 

مشی ر  وتارت  شبهادیببا به پ 1383.12.12در جلسه مورخ  رانیوت أتیهوتیران، نمایان  د  

تشیور،  ی یرو برنامه تیریاتمان مدو س یو فباور قاتی، تحقالوم ، وتارت موت  و پرور 
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و هشی م   و سی  صیدیو به اس باد اصیو  1383.8.11 مورخ 140.19926موضوع نامه  ماره 

 نمود  بیتصو رانیا  اسالم یجمهور  یانون اساس

و  ی راهبمیا  لیتحصی یهیاهدر دور سیتدر یبرا انیمعلمان و مرب التیی سطح تحص 1

وره د  باالتر در ر  ه مربوط و طی ایار د   تار باس  لیمدر  تحص، دارابودن م وسطه

 ات  ن یبیو ات  یروع  مییتیه ن تییو ترب میتعلی با فبیون ی   با یبرا  تهصص  سالهی

 .گردد م  ییخواهد  د، تع  ط  خدمت  موت 

 طیرا واجد   انسان یروین  یام ان ج ب و تأم ، ته با ااالم اموم  ی در مباطق تبصره

سطح  وجود ندارد، تیم باسب با ر  ه و جبس ، یم تور در ببد  بیترتبه  به تعداد تاف

و  میار ید تعلی  دوره تار باسی  ر  ه مربیوط و طی در  تار باس ،التیددایو تحص

. دو  یود م  یییتع گیردد، م ط  ات خدمت  موت  بوسوم  ن ی  یته ددایو  تیترب

 خیدمت یهفیت سیال اب یدا  ط گرید یاهوهی  ای  ، به طور پودماندوره ماندهیسوم بای

  لیمیدر  تحصی بید،ینما  طی تیدوره را با موفق  یته ا یبرگ ار خواهد  د و به افراد

 ار د ااطا خواهد  د.  تار باس

دارابیودن مییدر   ،ی در دوره اب یدا انیی، معلمییان و مربتارتبیان التیی سیطح تحصی 2

مشیالو  یببدطبقه ی ن در طردها  یوته ابا ی هاو باالتر )در ر  ه  تار باس  لیتحص

ات   مییته ن تیو ترب میبا فبون تعل ی   با  سالهی  دوره تهصص  ( و طگردد م  ییتع

 .گردد م  ییخواهد بود، تع   ن یبو ات  روع خدمت  موت 

  لیام ان ج ب دارندگان مدر  تحصی ، ته براساس ااالم اموم  ی در مباطق 1 تبصره

سیوم  ن یبیو ات خیدمت برگی ار   ییدوره دو سیاله تیه   رد، با طندا وجود تار باس

. دو ابیدی تیاهش م  م تور در ببد دو به تاردان  لیددایو سطح مدر  تحص گردد، م

و  گیردد خدمت برگ ار م یهفت سال اب دا  ط  ان، به صورت پودمدوره ماندهیسوم بای

اهید ااطیا خو  تار باس  لیر  تحصمد بد،ینما  ط تیدوره را با موفق  یاته یبه افراد

  د.
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و  قیاتی، تحقتیه وتارت الیوم ی هادر ر  ه  انسان یرویی  موت  و ج ب ن 2 تبصره

   ن را در دال داضر ندارد، همچبان بیه رو  موجیود در مراتی   موت ام ان  یفباور

 . ود معلم انهام م تیترب

بو ات دوره ی  بهش  ات  رط ط یرو  موتگا یریدب یهار  ه النیال حصی فارغ 3 تبصره

 .با بد م  و دو مس ثب  ی یم تور در ببدها  خدمت  موت  ات  روع

توانسیت ای  مصوبه به طور    اری به نفع تربیت معلم دانشگاه  بود. ای  وضعیت نمی 

بودنید نای در  موت  و پرور ، پ یرف ه  ود.  نان ماییو ات سوی م ولیان تربیت معلم مدرسه

ای سیال امور تربیت معلم را اتدست ببهبد. در پیگیری مقاصد خود، ااالم تردنید تیه بیر تمام

 هیاهها نییات نیسیتد در پی  ایی  تصیمیم، دبه تربیت دبیر توسط دانشیگاه 1384-85تحصیل  

بع دار  مبیاتدانشگاه ته برای ایب ار سرمایه گ اری ترده بودند )اام ات تدار  نیروی انسان ، 

هیای یاسیتار  ساخ ار و روابط با نظام  موت  ( ی باره نازار  دند به تغیییر سمطالعات ، تد

  ن میان تسی خود ایدام تببد و ات ای  طریق، فقط بهش  ات سرمایه خود را باتیاب  نمایبدد در 

را بیا  گ اری مل  برای تربیت دبییر موت  و پرور  را مورد خطاب یرار نداد ته زرا سرمایه

 دهد؟ باس ، برباد م ی  تصمیم لیرتار

نییاتی  اما، وایعیت پبهان  ن بود ته ای  تصمیم بر ببیاد مصالح  موت  و پرور  یعب  بی

اصله س . بالفبه تربیت دبیر نبود؛ بل ه تات ی   بود برای جابهای  اامو تربیت در دوره تار با

تار باسی   هیایدر همان تمان ته طرح تاهش و بعد د ف پ یر  دانشهوی دبیری در دوره

تمیام   د، ایده تش یو دانشگاه توسط  موت  و پرور  نی  مطرح گردیید.دنبال م  هاهدانشگا

ی  بیا همیی  هاههای  موت  و پرور  برای تاسیس دانشگاه بیه سیبب وجیود دانشیگاتال 

ا یان، تماموریت، مهصوصا دانشگاه تربیت معلم تهران با زهار وادد ب رگ ایماری در ارا ، 

 و سب وار، ات سوی وتارت الوم با مهالفت مواجه  د. تبری  

زبی   د ته تارگ اران  موت  و پرور  تدوی  سبد تحول  موت  و پرور  در اواخر 

را در  ن وارد تببید؛ و « دانشگاه ویژه فرهبگیان»دهه هش اد را فرص   یاف بد تا موضوع تاسیس 

دانشگاه ایدام تببد به   ل  بسیار   اب ده  تردندد باوجودای ، وی   ته یرار  د  نان به تاسیس

دارای »ای نامبسهم ایدام تردند و با واگ اری بهش مهم ام انات  موت ی  به نگار  اساسبامه

ای، به های فب  و درفهوتارت  موت  و پرور  یعب   موت  ده« اس انداردهای  موت  اال 
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ی  نه زبدان  باد مرات  تربیت معلم، تیه را بر تم« دانشگاه فرهبگیان»وتارت الوم، موفق  دند 

تقریبا تمام  نها فاید اس انداردهای  موت  اال  بودنید، ببیا گ ا ی بد. دانشیگاه فرهبگییان بیر 

 اساس اساسبامه خود  

 و  میوت  وتارت انسیان  مبیابع توانمبدسیاتی و تربییت تیأمی ، برای  است دانشگاه 

 و  میوت  نییات میورد نیافع الیم رویجتی و تولیید پژوهش،  موت ، در پیشرو پرور ،

 توانمبید محور،تربییت تهصص  و ایدرفه های ایس گ  و  موت  در سر مد پرور ،

 بیر مب بی  هیا،مأموریت انهیام در تربی ی  و  موت ی  نوی  هایفباوری ات گیریبهره در

 و اسی عدادها فطیرت،  ی وفای  بیرای سیاتیتمیبه در توانمبید اسالم ، نظام معیارهای

 ات برخیوردار معلمیان، دانشیهو انقالبی  ی ایرانی  ی اسالم  ی پارزه هویت گیری  و

 صیالح، امیو بیه اامیو اسیالم ، اخالق فضائو به  راس ه مؤم ، مدیران و الم  هیأت

 بیه وابسی ه ،(مهیدوی جامعیه) جهیان  ایدل جامعه به باورمبد  فری ،تحول و جوتعال 

 ایال   یورای مصیوبات اساسبامه، ای  مفاد طبق و تأسیس ... پرور  و  موت  وتارت

 و تحقیقیات الیوم، و پیرور  و  میوت  وتارتیی  مقررات و ضوابط فرهبگ ، انقالب

 . ودم  اداره مربوط مقررات و یوانی  و فباوری

م و ، اب یدا تاسییس دانشیگاه فرهبگییان و  نگیاه تغیییر نیا1391زبی   د ته در سال ای 

ر ی التم بیمعلم تشور، انهام گرفت. ای  دانشگاه امروت مبابع تالبید ی تربیتهاهاهداف دانشگا

ن های وتارت الوم برای تربیت دداتثر بیست هی ار دانشیهو را دارد. در ییانواساس  اخص

بیسیت  ی  به ی اجرای ،هاهی دس گاهاهبرنامه  شم توسعه، نسبت دانشهو به اس اد در دانشگا

 نفر هییات المی  )گی ار   بیت  یده در سیایت 803تعیی   ده است. دانشگاه فرهبگیان با 

همیی   دانشهو دا ی ه با ید؛ امیا در 16060تواند  ( م 1399 ذر  18رسم  دانشگاه به تاریخ 

 ن   موت دا  ه است. ای  بدان معباسیت تیه سیرانهمهارت 10995دانشهومعلم و  78022تمان 

خواهید  ید. زبیی   110.9 میوتان، است و بیا اد سیاب مهیارت 97.2انشهومعلمان، برای د

نفیر  45، یعبی  1399ی لیردول ی  در سیال هاهای د   ات بیش ات دو برابر سرانه دانشگاسرانه

 استد 
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م  ات ی جمهوری اسالهاهمگر در دانشگاه فرهبگیان زه زی  وجود دارد، ته سایر دانشگا

 ی تشور، همه بر اساس مقررات ی سان  به جی ب و نصیب نییرو وهاهگااند؟ دانش ن محروم

ال  انقالب تببد ته یا در دوته وتارت الوم و یا در دوته  ورایعتامی  ام انات خود ایدام م 

ا ر ود. تدام امر اخ صاص  در دانشگاه فرهبگیان هسیت، تیه  ن فرهبگ  مطرح و تصویب م 

اه رنامه های  موت   ییا فرهبگی  ییا اج میاا  در دانشیگبدیو تبد؟ تدام بصادب برندی ب 

 وان با بد؟ ات امو به  ن، نات هاهتواند اجرا  ود ته سایر دانشگا ود یا م فرهبگیان اجرا م 

ه  وانیم بهای  موت  اال  نظر تبیم،  اید به ر باگر به زهار تمیبه اساس  تیفیت فعالیت

 ببریم ی تشور پ هاهاتفاوتهای دانشگاه فرهبگیان با دانشگ

 ده ته بیر  فضای تالبدی دانشگاه فرهبگیان ددود ی  میلیون م ر مربع بواول امکانات کالبدی

، یی  سیوم  ن 1395اساس گ ار های سیاتمان نوسیاتی و تههیی  میدارس تشیور در سیال 

 ود؛ وتهریب ، ی  سوم  ن نیاتمبد تعمیر اساس  و فقط ی  سوم  ن دارای  یرایط اسی فاده بی

 ط  ای  سالها، فقط سهم بهش تهریب  بیش ر  ده است.

م اتبون  ود، سرانه دانشهو ه  بر اساس  نچه در سایت دانشگاه گ ار  م دوم. منابع انسانی

ال  نفر برای تو دانشهویان اسیتد ایی  دردی 110نفر برای بهش اصل  و بیش ات  90بیش ات 

 .نفر است 20ای دانشگاه فرهبگیان، است ته سرانه مهات بر اساس یانون  شم توسعه بر

 هیای دانشیگاه، امومیا فایید  یرایط یی   ت ابهانه های پیردیسسوم. منابع تکمیلی آموزش

 ت ابهانه معمول هس بد و ات دیث مبابع هم بسیار فقیر.

ی رفیاه های دانشگاه فاید  رایط التم برا  محیط فی ی   اللب پردیسچهارم. امکانات رفاهی

ای، فایید فضیای سیب ، فایید ام انیات تعیامل ، و های توز  مدرسه. محیطدانشهوی  است

در  با وجود سیاست پی یر  بیوم، تیراتم بسییار دانشیهو را هاههمچبی  ظرفیت پایی  خوابگا

بهیان پردیس، خوابگاه و تالس درس درپ  دارد. گرزه  رایط ترونای  تشور ای  مصائب را پ

هیا بیرای تیدریس مهیاتی مش الت اساس  تشش سیامانهترده است، اما همچبان دانشگاه با 

 مواجه است.

هیای دانشیگاه گ ارد؟ اصوال پیردیسای  ام انات محدود، زه جای  برای تربیت بای  م 

تببید و سیع  دارنید دضیور بهبگام  موت  دضوری فقیط بیه تشی یو تیالس اندیشیه می 

ر  موت یگران در بسییاری ات دانشهومعلمان را به ددایو مم   برسانبد. نبود ام انیات دضیو
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« محیورتربیت»تواند ها، مانع تعامالت بی  اس اد و دانشهو بود. زبی  فضای  زگونه م پردیس

 با د؟

  ی  در تشور داریم ته ایالوه بیر فضیا و ام انیات  موت یهاهدر زبی   رایط ، دانشگا

انید ی  ج ب  یدههاهن راهای باال، دارای مبابع انسان  لب  هس بد ته ات هماگس رده و ظرفیت

ر و  یوند. درایی  دیال، دارای ام انیات  بیشی ته مبابع انسان  دانشگاه فرهبگیان جی ب می 

توانسیت محوری هس بد. تبها موضوا  ته می  رایط  به ر د   برای پیگیری سیاست تربیت

لیم بیود برای دانشگاه فرهبگیان ی  نقطه یوت با د، وجود  موت گران دارای سابقه تربیت مع

ا بیه رته  نان نی  ط  سالهای گ   ه ات دانشگاه خارج  دند و فرص   نبود تیا تهیارب خیود 

 نسو جدید  موت گران مب قو تببد. 

میوت  و  ایار مبابع انسیان  داال باید پرسید ته زرا بر ای  انحصار پ یر  و تامی  تمام

به یری  جوانیان تشیور در  یود؟ زیرا جمعی  ات پرور  توسط دانشگاه فرهبگیان تاتید می 

علمی  تری   رایط  موت   و تربی   تشور باید به  موخ   برتری   غو جامعه یعبی  ممحروم

ه در مشغول با بد؟ ای  فرمایش مقام معظم رهبری در تها امو ایی  دانشیگاه نمیود دارد؛ تی

 اند بیان فرموده 1398یاتدهم اردیبهشت 

 ردییگیانهیام م  رجیائ دیو دانشیگاه  یه انیگدانشگاه فرهب  یته در ا ینوع تار ...

الس، ته مدرسه و تی دیتب یبا د. تار  یمعلّم  و انقالب  بید تیموجب ترب  س یبا

تقیوا و  و  ییتلمه معلّم د  وایع یمعبا بهمعلّم   یمبد بشود ته خود ابهره  ات معلّم

اوییات   ته گاه امدهی ب د؛یو  ن را هم یبول ن ب  یو انقالب با د. فشار ا ی پارسا

ن رّ یانو[، مدیریفشار ]یرار نگ ریات طرف مرات  گوناگون یدرت. ت شودیاِامال فشار م

  .دیبر طبق یانون درتت تب د،یتب تیرا راا

 یا یانون برنامه  شم توسعه تشور، یانون نیست؟ زیرا بهبگیام پی یر  دانشیهو، ییانون 

ه ملت در  میوت  ایال  ایی  تشیور  شم توسعه راایت نشده است؟ زرا ات ام انات گس رد

 میوتان بیه دانیش  یبرتیر  زرا وی  ود؟ برای تربیت فرتندان ملت جهت تربیت اس فاده نم 

 وند،  نان را  دانشگاه هس بد و وارد م  یدر ا ویتحص  م قاض اسباب م عددیگواه تب ور به 

  ییدر ا  ییز زیه ه  یود؟تبیم و ا  یاق معلم  در  نان پژمردمحیط فقیری مواجه م   یزببا 
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ات فرتنیدان  ی و توانیا  یا  تیجمع  یتبد ته زب دق م  یدانشگاه هست ته  ن را صادب ا

 نان را ات همه  ،یانحصار تیو به سبب فعال را در ای   رایط نامسااد تربی   وارد گرداندملت 

همیان  ، محیروم سیاتد؟ یود  همیی  تشیور محسیوب می  میوت  ایال یها نچه  اخص

ی  اتبون  ماده تربیت معلم هس بد ته طی  تقریبیا سیه دهیه اول اسی قرار جمهیوری هاهنشگادا

دار بار سبگی   موت  در نظیام اند ته امروت اهدهاسالم  به تربیت نسل  ات معلمان ایدام ترده

 ای تشور هس بد. هبوت ات  ن دوره امو، اندت  بیش ات ی  دهه گ   ه استد مدرسه

ه انحصیار است؟ یا  ن ی« رس گاری»ببیاد « رنج»داریم ته در تربیت معلم،   یا همچبان باور

ه انید؟ ایبیان زیاف د ته هم اتبون فریاد بردا ی هاگر   س ه  ود، مبافع  ات تسان  به خطر م 

ان تببید و همچبیان خواهیاند؟ زرا مبافع ملت در تربیت معلمیان  یبیده لحیاا را نمی تسان 

 قر و فالتت هس بد؟ موت  معلمان در  رایط ف

روج خ نچه در پایی  امسال وتیر مح رم الوم ات مقام معظم رهبری درخواست ترده است، 

سیطه ات انحصار برای برخورداری تربیت معلم ات ام انات  موت  اال  تشور است تیه بیه وا

گیاه گ اری ملت داصو  ده است. ایده اساس  ایشان سبب نوا  اف ایش اا بیار و جایسرمایه

فیا را ای راهبری تربیتت معلتم کرتوراال برای دانشگاه فرهبگیان است ته بدی    و، نقش و

ح یرم مسپارد. نظیرات وتییر ی ترات برتر تشور م هاهخواهد ترد و نقش اجرای  را به دانشگا

 الوم، سه دس اورد اساس  برای دانشگاه فرهبگیان دارد 

 لماول. نشس   دانشگاه در جایگاه راهبری تربیت مع

 دوم. ت  سپردن دانشگاه به یوانی  جاری تشور برای اا الی تیفیت خود 

 مبدی دانشهومعلمان ات  رایط به ر تیست تربی   و تسب تهربه معلم  سوم. بهره

 ورد نییاتزهارم. بهره گیری دانشگاه ات ام انات موجود  موت  اال  تشور برای تامی  معلم م

  موت  و پرور 

رند و های درس  تربیت معلم داتشور  رایط به ری برای اجرای برنامه یهاهسایر دانشگا 

 مصلحت خاص دانشگاه و مصلحت اام تربیت معلم  ن است ته در مشارتت با  نهیا، تربییت

دهید و ننا جلوه معلم را دنبال تبد و ای  نهاد نوپای ناتوان ات ایفای ای  مسئولیت ب رگ را، توا

 ند. موسسات هم ا را ناتوان نهوا
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  مبافع انحصار تربیت معلم در دانشگاه فرهبگیان مبهر به تامی»خطاست اگر تصور  ود ته 

در  یرایط »خطاست اگیر تصیور  یود تیه «. برای نظام  موت   و پرور   تشور خواهد  د

 ر علمیان میوتبون  دانشگاه فرهبگیان ای  ام ان را دارد ته محیط تربی   مباسب  برای تربیت م

میو رنجِ تحصیو در دانشگاه، رسی گاری در ا»همچبی ، خطاست اگر تصور  ود . «فراهم تبد

 بد وهمات  هسیتم  باور دارم ته ای  سه ببیاد، هر سه بر باد استد  نها «د معلم  را در پ  دارد

 تببد. های مل  را ات سوی  و توانهای جوانان را ات سوی دیگر، تباه م ته سرمایه

 پوراهلل موسینعمت


