مقاله

احمدرضادوراندیش

سیمای تربیت معلم در اسناد تحولی
اشاره
نظام آموزشوپرورش به نیروی انسانی در همة
جوانب و فعالیتهای ســازمانی خود (درونداد،
فرایند ،برونداد و پیامد) ،بهطور مستقیم وابسته
اســت .بهطوریکه میتوان بهبود مدیریت منابع
انســانی را محــور تحول در نظــام تعلیموتربیت
کشور دانست .زیرنظام تربیتمعلم و تأمین منابع
انسانی ،یکی از شش زیرنظام سند تحول بنیادین
در آموزشوپرورش اســت و رسیدن به هدفهای
نظــام تعلیموتربیــت نیازمنــد چرخشهــای
تحولآفرین در این زیرنظام اســت.این نوشته به
جایگاه تربیت نیروی انسانی در سیاستهای کلی
تحول در آموزشوپــرورش ،مبانی نظری تحول
بنیادین در آموزشوپرورش و سند تحول بنیادین
در آموزشوپرورش پرداخته است.
کلیدواژهها :زیرنظام تربیت معلم و تأمین منابع،
سیاستهای کلی تحول در آموزشوپرورش ،سند
تحــول بنیادین در آموزشوپرورش ،مبانی نظری
تحول بنیادین در آموزشوپرورش
مقدمه
تحول بنیادیــن در آموزشوپــرورش ،تحولی
عمیق و ریشهای اســت که به تحول در مفاهیم
نظری ،فرایندها ،نقشها و کارکردها ،و رویکردها
منجر میشــود .در تحول بنیادین نــوع نگاه به
معلــم ،کتــاب ،مدرســه ،کالس درس و بهویژه
دانشآموز دگرگون میشــود .این نــگاه معلم را
در قله میبیند و همة شــرایط و امکانات را برای
الگوپذیری و تأســی دانشآموز به معلم ،بهمنظور
دستیابی به قلههای انسانیت ،علم و ادب و اخالق
فراهم میآورد .تفکر و تعقل ،خالقیت و نوآوری،
بهرهمندی از روشهای نوین و فناوریهای جدید،
ایجاد محیطی بانشــاط و شاداب ،برپایی مدرسة
دوستداشــتنی ،همه و همــه در خدمت تربیت
دانشآموزان برای دســتیابی به مراتبی از حیات
طیبه و قرب الهی هستند .تحقق این امر نیازمند
بازمهندســی نیروی انســانی با محوریت استقرار
نظام رتبهبندی و نظام جذب و نگهداشت معلمان
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است.
تعریف معلم و مربی در اسناد تحولی
معلم و مربی افرادي هستند كه بهنوعی مسئوليت
زمینهسازی در نظام تربيت رسمي و عمومي را بر
عهده دارند .با عنايت به یافتههای فلسفة تربيت و
نيــز با توجه به معناي تربيت در مطالعات نظری،
میتــوان نقش مربــي را در ادامــة نقش تربيتي
انبيا و اوليای الهی دانســت و او را اسوهای امين،
راهنمايــی بصير و عالمی توانا به شــمار آورد که
وظيفة هدايت ،روشــنگری ،برنامهریزی ،آموزش،
پشــتيباني ،مشــورت ،بازخورد دادن ،و ترغيب
متربيــان براي به چالش کشــاندن موقعیتهای
کنونــي به منظور بســط و توســعة ظرفیتهای
وجودي خود برای کسب شایستگیها و دستيابی
به حيــات طيبه را بر عهــده دارد .معلم و مربی
به فردی اطالق میشود که رسالت خطیر تربیت
دانشآموزش را در نظام تعلیموتربیت رســمی و
عمومی بر عهده دارد (ســند تحــول بنیادین در
آموزشوپرورش) .بنابراین ،معلم (مربی):
 éدر مســیر راه انبیا و ائمة اطهار(ع) ،اسوهای
امین و بصیر برای دانشآموزان است.
 éبا شــناخت و بســط ظرفیتهــای وجودی
دانشآموزان و خلق فرصتهای تربیتی و آموزشی،
زمینــة درک و انگیزة اصالح مداوم موقعیت آنان
را فراهم میسازد.
 éزمینهساز رشد عقالنی ،ایمانی ،علمی ،عملی
و اخالقی دانشآموزان است.
 éراهنمــا و راهبر فراینــد یاددهی ـ یادگیری
است.
 éبرای خلــق فرصتهای تربیتی و آموزشــی
مســئولیت تطبیق ،تدویــن ،اجرا و ارزشــیابی
برنامههای درسی و تربیتی را در سطح کالس بر
عهده دارد.
 éیادگیرنده و پژوهشگر آموزشوپرورش است.
زیرنظام تربیتمعلم و تأمین منابع انسانی
نظام تعلیموتربیت رســمی و عمومی ،در قالب

مجموعههــای منســجم و هماهنــگ از شــش
زیرنظام ،گســتردهترین و پیچیدهترین ســازمان
فرهنگی ـ تربیتی کشور است که مأموریت خطیر
تربیت عمومی و نیمهتخصصی دانشآموزان 17ـ
 6ساله را به شکل همگانی و الزامی در همة ابعاد
و برخــوردار از کیفیت در جهت تشــکیل جامعة
صالح و پیشــرفت موارد آن در طراز چشــمانداز
جمهوری اســامی بر عهده دارد (ســند زیرنظام
تربیتمعلم و تأمین منابع انســانی) .زیرنظامهای
اصلــی نظام تربیت رســمی و عمومی بخشهای
اساســی این نظام در جهت پشــتیبانی از جریان
تربیــت ،انجام رســالت نظام و کمــک به تحقق
هدفها و کارکردهای آن هستند .این زیرنظامها
که عملکردشــان تمامی مؤلفههــای نظام تربیت
رسمی و عمومی را تحتتأثیر خود قرار میدهند،
عبارتاند از:
 éراهبری و مدیریت تربیتی؛
 éبرنامة درسی؛

 éتربیتمعلم و تأمین منابع انسانی؛
 éتأمین و تخصیص منابع مالی؛
 éتأمین فضا ،تجهیزات و فناوری؛
 éپژوهش و ارزشیابی.
ایــن زیرنظامها وجوه متفاوت پشــتیبان نظام
تربیت رســمی و عمومی به شــمار می آیند که
بهطور پیوســته بــرای تحقق رســالت و کارکرد
ایــن نظام در تعامل و تبادل با یکدیگر هســتند.
زیرنظام تربیتمعلم و تأمین منابع انسانی ،شامل
جذب ،آمادهسازی ،حفظ و ارتقا ،و ارزشیابی معلم
و سایر منابع انسانی ،و دربرگیرندة تمامی افرادی
است که از سطح ستاد تا سطح مدرسه مسئولیت
تربیت متربیان در نظام تربیت رسمی و عمومی را
بر عهده دارند .مأموریت اصلی این زیرنظام ایجاد
زمینهها و فرایندهایی اســت که از طریق آنها،
مربیان قادر به تشــخیص موقعیت و شناســایی
نقــاط قوت و ضعف و ســطح بلوغ فکری و روانی
خود هستند و میتوانند زمینههایی را برای رشد
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و توســعة ظرفیتهای وجودی خود و دســتیابی
متربیان به مراتب حیات طیبه فراهم کنند.
تربیت نیروی انسانی از منظر سیاستهای
کلی ایجاد تحول
رهبر معظم انقالب در اجرای بند یک اصل ۱۱۰
قانون اساســی ،سیاستهای کلی ایجاد تحول در
نظام آموزشوپرورش کشور را که پس از مشورت
با «مجمع تشــخیص مصلحت نظام» تعیین شده
است ،ابالغ کردند .در ادامه به تعدادی از بندهای
مرتبــط با موضــوع تربیتمعلــم و تأمین منابع
انسانی اشاره میشود:
مادة  3بند  .1ارتقــای کیفیت نظام تربیتمعلم
و افزایش مستمر شایســتگیها و توانمندیهای
علمی ،حرفــهای و تربیتی فرهنگیــان و روزآمد
ساختن برنامههای درســی مراکز و دانشگاههای
تربیتمعلم و شیوههای یاددهی و یادگیری برای
پرورش معلمان باانگیزه ،کارامد ،متدین ،خالق و
اثربخش.
مــادة  3بند  .2بازنگری در شــیوههای جذب،
تربیت ،نگهداشــت و بهکارگیــری بهینة نیروی
انســانی موردنیاز آموزشوپرورش و بسترســازی
برای جذب معلمان کارامد و دارای شایستگیهای
الزم آموزشــی ،تربیتی و اخالقی بعد از گذراندن
دورة مهارتی.
مادة  3بنــد  .4توســعة مهــارت حرفهای و
توانمندیهــای علمی و تربیتی معلمان با ارتقای
کیفی آموزشهای ضمن خدمــت و برنامهریزی
برای روزآمد کردن اطالعات تخصصی و تحصیالت
تکمیلی معلمان متناسب با نیاز آموزشوپرورش.
مادة  3بند  .5اســتقرار نظام ارزیابی و سنجش
صالحیتهــای عمومــی ،تخصصــی و حرفهای
معلمان مبتنی بر شاخصهای آموزشی ،پژوهشی،
فرهنگی و تربیتی برای ارتقا.
مادة  3بند  .6توسعة مشارکت معلمان در فرایند
بهسازی برنامههای آموزشی ،پژوهشی ،تربیتی و
فرهنگی.
ســند مبانی نظری تحــول بنیادیــن در نظام
تعلیموتربیــت رســمی و عمومــی جمهــوری
اســامی ایران ویرایش آذرماه  1390که به تأیید
«شــورای عالی انقالب فرهنگی» رســیده است،
بهعنوان بنیان نظری تحول بنیادین مبنای تمام
سیاســتگذاریها ،برنامهریزیها و تولید اسناد
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تحــول در نظــام تعلیموتربیت رســمی عمومی
جمهوری اســامی ایران اســت .این سند شامل
فلســفة تربیت ،فلسفة تربیت رسمی و عمومی ،و
رهنامة نظام تربیت رسمی و عمومی در جمهوری
اسالمی ایران میباشد.
اصول مؤلفة جذب
 éسیاســتهای حاکم بر جــذب و تربيت منابع
انساني بايد از تنوع كافي برخوردار باشد ،به تأمين
و ذخیرهسازی منابع انساني منجر شود ،و امکان
انتخــاب افــرادي را که داراي صفــات و ملکات،
توانمندیهای ذهني و جسمي ،و دانش و مهارت
حرفهای سطح باال هستند ،فراهم آورد.
 éپذيرش در مؤسسههای تربيتمربي (معلم) يا
دانشــگاهها بايد پس از اتمام تحصيالت در نظام
تربيت رسمي و عمومي و با سنجش صالحیتهای
عمومي و حرفهای بدو ورود صورت گيرد .پذيرش
در اين مؤسسه به استخدام منجر نخواهد شد.
 éتمامــی کارکنــان در نظام تربيت رســمي و
عمومي متناســب با نقش وظايف خود در فرایند
تربيت ،بايد در دورههای آموزشي بدو خدمتي که
به منظور آشنايي مربيان با هدفها و راهبردهای
تربيتي تشکيل میشوند ،شرکت کنند و صالحيت
آنان براي کمک به متربيان در دستيابي به مراتب
حيات طيبه احراز شود.
 éدريافت پروانه اشــتغال بــراي ورود به خدمت
كه پس از طي دورههای آموزشــي ،كارآموزي و
مربیگری و شــركت در امتحان و مصاحبه صورت
میگیرد ،ضروري است .عالوه بر آن ،همة مربيان
برحسب دورة تحصيلي بايد گواهينامة ويژة دورة
ذیربــط را دريافت کنند و با حضور در دورههای
علمي ـ پژوهشي و انجام مأموریتهایی در سطح
مدرســه ،بهطور مداوم دانش و تجربيات خود را
بهروز سازند.
 éسیاســتها و قوانين حاکــم در زمينة جذب
منابع انســاني بايــد از انعطــاف الزم برخوردار
باشــند و بهصورت دورهای مــورد بازنگري قرار
گيرند .عالوه بر اين ،بايد بهگونهای تنظيم شــوند
که امــکان تغيير موقعيت شــغلي مربيان در آن
امکانپذیر باشد.
اصول مؤلفه آمادهسازی
 éاز آنجا که تعالي مرتبة وجودی مربيان از طريق

حرکتهای رفتوبرگشــت متوالــي رخ میدهد
(ســاختار دایرهای باز) ،لذا برنامههاي آمادهسازی
مربيان بايــد از انعطاف الزم برخوردار باشــند و
امکان دســتيابي و توسعة هويت حرفهای مبتني
بر نظام معيار اســامی را بــراي يکايک مربيان،
متناســب با تفاوتهای فــردي و مبتنی بر نقش
الگويی انبيا و اوليای الهی ،فراهم سازند.
 éآمادهســازی مربيان بايد بهصورت آزادانه و از
طريق درک موقعيت ويژه و نظام معيار اســامی
صورت گيرد .در فرایند کسب شایستگیها توسط
مربيان ،بايد مراحل ترسيم ،مفهومپردازی ،باور و
عمــل به واقعيت مدنظر قرار گيرد تا آنان را براي
کمک به خود و متربيان به منظور دســتيابي به
مراتب حيات طيبه ياري رساند.
 éفرایند آمادهســازی مربيان بايد امکان کشــف
موقعيت را متناسب با نيازها و چالشهای واقعي
کالس درس و محيط آموزشــي در حال و آينده
براي متربيان فراهم کند.
 éاز آنجا که آرمــان تربيت ،تحقق ذات واقعيت
در وجود خويشــتن و زمینهســازی برای کسب
شايستگی به منظور دستيابی به مراتبی از حيات
طيبه اســت ،لذا برنامههــا و فرایندهای تربيت
مربيان بايــد بهصورت همهجانبــه ابعاد متفاوت
رشــد حرفهای را در پنج ســطح دانش ،گرايش،
رفتار ،صفات و هويت موردتوجه قرار دهد.
 éبرنامــه و فراینــد آمادهســازی بايد با رشــد
ظرفیتهای حرفهای مربيان ،امكان مشاركت آنان
را در فرایند برنامهریزی درسي تسهيل کند ،آزادي
عمل آنــان را افزايش دهد و قدرت تطبيق برنامة
درســي (پرورش هويت مشترک ويژة متربيان در
قالبهای تجویزی ،نيمهتجويزی و غيرتجويزی) را
با نيازهاي حال و آينده متربيان فراهم آورد.
 éبرنامهها بايد تمامی دستاندرکاران امر تربيت
را در هر يک از سطوح ،دورهها يا انواع مدرسهها،
متناســب با نیازها وظايف حرفــهاي خود آماده
سازند .اين برنامهها بايد مبتني بر کسب تجربيات
عملــي و مطالعة موردي در موقعيتهاي پيچيدة
واقعي باشند.
 éنظام تربيت رســمي و عمومــي بايد از طريق
تأسيس مدرسههای تجربي يا مدرسههای همجوار
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ،امکان کسب
تجربههــای عملي واقعي موردنیاز را براي مربيان
فراهم کند.

در سند تحول بنيادين
شوپرورش ،معلم راهبر و
آموز 
راهنماي فرايند ياددهي  -يادگيري
است.
اصول مؤلفه حفظ و ارتقا
 éآموزش حين خدمــت بايد بهصورت نظاممند
و با هدف بهبود مســتمر شایستگیهاي عمومي
و حرفــهای مربيــان برنامهریزی شــود و بخش
جداییناپذیــری از فرایند ارتقای شــغلي منابع
انساني در همة سطوح تلقي شود.
 éشــرايط کار مربيان در تمامــي مراحل تربيت
بايــد بهگونهای ســازمان يابد که امکان رشــد و
ارتقای مســتمر شایســتگیها را به منظور ايفاي
وظايف حرفــهای در طول خدمــت فراهم کند.
به اين منظور ،ايجاد فرصتهایی براي کســب و
به مشارکت گذاشــتن تجربيات جديد در سطح
مدرســه ،محلي ،ملي و بینالمللی ضروري است.
اين فرصتها بايد تبديل به فرهنگ ســازماني در
همة سطحها تبدیل شود و ارتقای مداوم عملكرد
نظام تربيت رســمي و عمومي را به دنبال داشته
باشــد .برنامهریزی کوتاهمدت و بلندمدت رشــد
منابع انســاني بايد امکان دســتيابي مربيان را به
منابع اطالعاتي و يادگيري مســتمر را بهگونهای
فراهــم آورد که درك و اصالح مــداوم موقعيت
مربيــان را به دنبال داشــته باشــد و احســاس
خودكارامدي آنان را افزايش دهد.
 éسیاســتها و برنامههاي رشــد حرفهای بايد
امکان انجام فعالیتهای تحقيقاتي و پژوهشي را
در سطحهای مدرســه ،محلي ،ملي و بینالمللی،
به منظــور توليد دانش و ارتقا و توســعة هويت
حرفهای مربيــان فراهم کند .به اين منظور ،نظام
آموزش رسمي و عمومي بايد فعالیتهایي را که از
سوي انجمنهای علمی و پژوهشی يا از هر طريق
ديگری براي ارتقای ســطح خدمات تربيتي انجام
میشوند ،به رسميت بشناسد.
 éاشــتغال مربيان در ســطح مدرسه بهصورت
تماموقت اســت و همة مربيان بايد براي ارتقای
شــغلي و باقي ماندن در خدمت ،در فرصتهاي
متنوعي که براي رشــد مــداوم حرفهای آنان در
سطح مدرســه ،مراكز علمي و دانشگاهي تشکيل
ویژهنامة رشد آموزش فنیوحرفهای و کاردانش
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میشود ،حضور يابند.
 éســازماندهی نیروها در نظام تربيت رسمي و
عمومي بايد با رعايت اســتانداردهای حرفهای هر
يك از شــغلها در دورة تحصيلي ذیربط صورت
گيــرد .توصيه میشــود با توجه بــه ویژگیهای
متربيان در دورة ابتدايي ،سازماندهی نيروها در
اين دوره با اســتفاده از راهبرد همراهي مربی با
متربيان انجام شود.
 éمدرسهها بايد از آزادي عمل براي بهکارگیری
نيرو برخوردار باشند ،اما اين موضوع نبايد ثبات و
امنيت شغلي و حرفهای مربيان را به خطر اندازد.
 éمســئولیتهایی مانند مديريت در سطحهای
متفــاوت ،نظــارت تربيتی یا راهنما /سرپرســت
تربيتــی در ســطح مدرســه ،بايــد براســاس
شایســتگیهاي حرفهای و با مشارکت سازمان/
انجمن صنفي معلمان به مربيان باتجربه ســپرده
شود.
 éهمــة مربيان بايد در بــدوورود و نيز بهصورت
دورهای بهطور رایگان تحت آزمایشهای پزشکي
قــرار گيرنــد و در طــول خدمت نيز از ســوي
ســازمانهای قانوني تحــت حمایتهای درماني
باشند.
 éدر بهکارگیری مربيان در نظام تربيت رســمي

و عمومي بايــد تدابيري اتخاذ شــود که مربيان
از حمایتهــای الزم براي انجام مســئولیتهای
خانوادگي برخوردار شوند.
 éبراي پيشــبرد هدفهای تربيت بايد همکاري
نزديکــي بين نهادهای ســهيم در جريان تربيت
(اوليا و مربيان ،و نهادهای مردمي) وجود داشــته
باشــد .اما نظام تربيت رســمي و عمومي بايد از
مربيان در قبال مداخلههایی که اساساً در حيطة
مسئولیتهای حرفهای آنان است ،حمايت کند.
اصول مؤلفه ارزشيابي
 éارزشــيابي از عملكرد مربيــان در طول دورة
آموزش ،پايان دوره و در حين خدمت ،بايد مبتني
بر ميزان كارامدي و اثربخشــي نتايج كار مربيان
در سه ســطح محصول ،برونداد و پيامد در نظام
تربيت رسمي و عمومي باشد.
 éعملکرد دانشــگاهها يا مؤسســههای آموزش
عالي که مســئوليت تربيت منابع انســاني را بر
عهده دارند ،بايد بهصورت مســتمر و بر اســاس
استانداردها در سطح ملي مورد ارزيابي قرار گيرد.
 éســطح ايــن اســتانداردها نبايــد از ســطح
استانداردهاي بینالمللی پايينتر باشد.
 éمربيــان بايد بتوانند ســازمانها و انجمنهای
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چرخش

از

معلم بهعنوان انتقالدهندة
دانش

به

معلم بهعنوان مربی و اسوة تربیتی و
سازماندهندة فرصتهای تربیتی متنوع برای
احیا و ارتقای مراتب حیات طیبه متربیان

چرخش

از

معلمبهعنوان
انتقالدهندة دانش

به

معلمتصمیمساز
در فرایند برنامهریزی درسی

چرخش

از

برنامههای صلب و بسته در
تربیتمتربیان

به

برنامههایی منعطف برای دستیابی آنان به هویت
حرفهای منحصربهفرد و توسعة آن مبتنی بر نظام
معیار اسالمی

چرخش

از

ارتقای خود به خودی سطح
حرفهای مربیان

به

ارزیابی عملکرد و صدور درجة مربیگری
براساس میزان کارامدی و اثربخشی

چرخش

از

فرهنگ سازمانی بسته
(محصور نمودن مربیان در
فضای مدرسه)

به

مشارکتجویی علمی و انتقال تجربیات در سطوح
متفاوت (مدرسه ،محلی ،ملی و بینالمللی)

چرخش

از

نگاه به معلم
بهعنوان کارمند اداری

به

معلم بهعنوان شخصیتی
علمی و تربیتی
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علمی را که امکان مشــارکت قانونــي آنان را در
تصمیمگیریها فراهم میآورند ،تشــکیل دهند.
مسئوليت ارزيابي و صدور پروانة اشتغال يا تمديد
آن بــر عهدة «انجمن علمی مربيان» اســت .اين
انجمن تحت نظارت شوراي سیاستگذاری است
و اعضــاي آن بهصورت دورهای (هر چهار ســال
یکبار) توسط مربيان انتخاب ميشوند.
 éوجود يک دورة آزمايشــي بهعنــوان فرصتي
براي درک و کســب صالحیتهــای الزم در بدو
خدمت ضروري اســت .در پايان ايــن دوره بايد
صالحیتهای حرفهای و کارايي افراد بر اســاس
استانداردهای حرفهای مورد ارزشيابي قرار گيرد و
مجوز ورود به دورة ذیربط براي آنان صادر شود.
اين مجوز دائمي نیســت و اعتبــار آن در فواصل
زماني مشخص بايد تمديد شود.
 éبهمنظور حفظ و ارتقای اســتانداردها در نظام
تربيت رســمی و عمومی ،بايــد عملكرد مربيان
بهصورت دورهای ارزشــيابي شــود و حمایتها و
پشــتیبانیهای الزم در ســطح مدرسه بهمنظور
حفظ كيفيــت در اختیار آنان قــرار گيرد .نتايج
اين ارزشــیابیها در تمديد پروانة اشتغال (باقي
ماندن در خدمت) و ارتقای مربيان مورداســتفاده
قــرار خواهد گرفت .مربيان بر اســاس امتيازاتي
که از اين ارزشیابیها کسب میکنند ،رتبهبندی
خواهند شد .ضوابط و شــاخصهای ارزشيابي از
عملکرد کارکنان در ســطحهای متفاوت بايد بر
اساس هدفهای فلسفة تربيت رسمي و عمومي و
یافتههای علمي با مشارکت مؤثر سازمان /انجمن
علمی مربيان و نيز ساير عوامل سهيم مورد بررسی
قرار گيرند تا زمينة ارتقای استانداردهاي تربيتي
و بهروز کردن آن را فراهم کند .اين اســتانداردها
عالوه بر رعايت شاخصهای علمی بايد مبتنی بر
ســيرة نظری و عملی ،قول و فعل ،و تقرير انبيا و
اوليای الهی باشد.
تربیت نیروی انسانی از منظر سند تحول
بنیادین در آموزشوپرورش
ســند تحــول بنیادیــن در آموزشوپــرورش
بهمثابه قانون اساســی برای تحوالت همهجانبه و
درازمدت در تاریخ  1390به تصویب شورای عالی
آموزشوپرورش و شــورای عالی انقالب فرهنگی
رســید .این ســند  23هدف عملیاتی دارد و هر
هدف عملیاتی شــامل چندین راهکار اســت .در

ادامه به راهکارهای مرتبط با تربیت نیروی انسانی
که در سند آمده است ،اشاره میشود:
راهکار  .8/2ایجاد سازوکارهای الزم برای تقویت
جایگاه و منزلت فرهنگی و اجتماعی معلمان
راهکار  .10/1برنامهریزی و بهکارگیری امکانات
و فرصتهــای اجتماعی برای اعتــای فرهنگ
عمومی در تکریم و پاسداشت مقام معلم با تأکید
بر استفاده از ظرفیت رسانة ملی.
راهکار  .12/1بهینهسازی نظام پرداختها ،مبتنی
بر شایستگیها و بر اساس رویکرد رقابتی.
راهکار  .12/2فراهم آوردن تسهیالت و امتیازات
مناسب برای جذب و نگهداشت نیروهای کارامد
در دورة ابتدایی و تقویت نگاه تخصصی زیربنایی
به این دورة تحصیلی.
راهکار  .22/3طراحی و اجــرای الگوی بالندگی
شغل ـ حرفهای برای منابع انسانی.
راهــکار  .8/6تقویــت شایســتگیهای حرفهای
و اعتقــادی مدیــران و معلمــان و فراهم آوردن
ســازوکارهای اجرایــی برای مشــارکت فعال و
مؤثر ایشــان در برنامههای تربیتی و فعالیتهای
پرورشی مدارس.
راهکار  .8/7تأکید بر معلممحوری در رابطة معلم
و دانشآمــوز در عرصة تعلیموتربیت و جلوگیری
از اجرای هر سیاســت و برنامة نظری و عملی که
این محوریت را مخدوش کند.
راهــکار  .8/8مشــارکت فعــال آموزشوپرورش
در مواجهــه با نیازهای فــوری و عمومی جامعه،
از قبیل مبــارزه با بیماریهــای فراگیر ،جبران
آسیبهای زلزله ،رفع بیسوادی ،حاکمیت قوانین
مقررات ،حفظ و پاکیزگی محیطزیســت ،خدمت
به محرومیــن ،و حرکتهای خیرخواهانه مردمی
و انقالبی ،از طریق برگــزاری دورهها و اردوهای
آموزشــی و توجیهی برای آمادهســازی مربیان و
دانشآموزان.
راهــکار  .10/3اصالح قوانیــن و مقررات موجود
اســتخدامی ،مالی و اداری متناسب با حرفههای
تخصصی ،با مشارکت دستگاههای ذیربط.
راهــکار  .11/6اســتقرار ســازوکارهای ارتقای
توانمندیهای معلمان برای مشــارکت مؤثر آنان
در برنامهریزی درسی در ســطح مدرسه ،بهویژه
ســازوکارهایی که به تقویت هویت حرفهای آنان
میانجامد.
راهکار  .11/7توسعة زمینة پژوهشگری و افزایش
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توانمندیهای حرفهای به شکل فردی و گروهی
میــان معلمان ،تبادل تجربهها و دســتاوردها در
ســطح محلی و ملی ،ایجاد فرصتهای بازآموزی
مســتمر علمی ،تحقیقاتی و مطالعاتی ،برگزاری
جشــنوارههای الگوی تدریس برتــر و اختصاص
اعتبــارات خاص بــرای فعالیتهای پژوهشــی
معلمان.
راهکار  .12/1بهینهسازی نظام پرداختها ،مبتنی
بر شایستگیها و بر اساس رویکرد رقابتی.
راهکار  .12/2فراهم آوردن تسهیالت و امتیازات
مناسب برای جذب و نگهداشت نیروهای کارامد
در دورة ابتدایــی و تقويــت زیربنایــی این دورة
تحصیلی.
راهــکار  .12/3ایجاد ســازوکارهای قانونی برای
افزایش انگیزة معلمان و مربیان ،با ســاماندهی
مناسب خدمات و امکانات رفاهی و رفع مشکالت
مادی و معیشتی آنان.
راهــکار  .17/3اصالح و بهروزرســانی روشهای
تعلیموتربیت با تأکید بر روشهای فعال ،گروهی
و خالق با توجه به نقش الگویی معلمان.
راهکار  .17/4گســترش بهرهبــرداری از ظرفیت
آموزشهای غیرحضوری و مجازی در برنامههای
آموزشــی و تربیت ویژة معلمان ،دانشآموزان و
خانوادههای ایرانی در خارج از کشــور بر اســاس
نظام معیار اســامی و با رعایت اصول تربیتی از
طریق شبکة ملی اطالعات و ارتباطات.
راهکار  .18/2تأمین تسهیالت و امکانات و ایجاد
سازوکارهای کارا و اثربخش در آموزشهای ضمن
خدمت معلمان و تقویت انگیزه و مهارت حرفهای
برای یادگیری مداوم.
راهکار  .18/4اســتفادة بهینــه از دانش و تجربة
نخبگان و پیشکسوتان آموزشوپرورش.
راهكار  .18/5اســتقرار نظــام خالقیت و نوآوری
در آموزشوپــرورش در راســتای تربیت جامع و
بالندگی معنــوی و اخالقــی ،و حمایت مادی و
معنــوی از مدیران ،مربیان و دانشآموزان خالق،
نوآور و کارآفرین.
راهکار  .5/4اولویتبخشــی به تأمین و تخصیص
منابع ،تربیت نیروی انسانی کارامد ،تدوین برنامه
برای رشــد ،توانمندســازی ،مهارتآموزی ،ادامة
تحصیل و حمایت مــادی و معنوی دانشآموزان
مناطق محروم و مرزی.
راهــکار  .5/8ســاماندهی و بهکارگیری بهینه و
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اثربخش منابع انســانی و توزیــع عادالنة آن در
سراسر کشور.
راهکار  .11/3ایجاد سازوکارهای الزم برای جذب
و نگهداشــت اســتعدادهای برتر و برخــوردار از
صالحیتهای دینی ،اخالقی ،انقالبی و شخصیتی
بــه رشــتههای تربیتمعلم ،با تأکیــد بر تقویت
انگیزههــای معنــوی و مادی معلمــان ،از قبیل
برقــراری حقوق و دســتمزد در دوران تحصیل،
ارتقای سطح آموزشی و تجهیزاتی مراکز ذیربط،
ایجاد نظام بازآموزی مستمر علمی ،و تسهیل در
ادامة تحصیل با توجه به رتبهبندی معلمان.
راهکار  .21/5ســاماندهی ســاعات کار مربیان
برای حضور تماموقت آنان در مدرســه ،شــامل
ســاعات تدریس و ساعات اختصاصیافته به سایر
فعالیتهای تربیتی در مدرسه ،با توجه بهضرورت
جبران خدمات مناسب ایشان.
راهــکار  .3/2اتخاذ تدابیر مناســب برای جذب،
تربیت و بهکارگیری نیروی انســانی شایســته ،و
متعهــد و عامل به رعایت حیا ،عفاف و پوشــش
مناسب در همة مراکز اداری و آموزشی.
راهــکار  .1/4ایجــاد ســازوکارهای ترویــج و
نهادینهســازی فرهنــگ والیتمــداری ،تولی و
تبری ،امربهمعروف و نهی از منکر ،روحیة جهادی
و انتظار (زمینهســازی برای استقرار دولت عدل
مهدوی (عــج)) ،با تأکید بر بهرهگیری از ظرفیت
حوزههای علمیه و نقش الگویی معلمان و اصالح
روشها.
راهــکار  .2/3تقویت شایســتگیهای اعتقادی،
اخالقی و حرفهای مدیــران و معلمان ،و تحکیم
نقــش اســوهای و الگویــی آنان ،فراهــم آوردن
ســازوکارهای اجرایی برای مشارکت فعال و مؤثر
ایشان در برنامههای تربیتی و فعالیتهای پرورشی
مدارس ،واگذاری مسئولیت کالن تربیتی مدرسه
به مدیران مدارس.
راهکار  .2/4تقویت ایمان ،بصیرت دینی و باور به
ارزشهای انقالب اسالمی ،توانمندسازی مربیان
و دانشآموزان برای وفاداری و حمایت آگاهانه از
این ارزشها و مواجهة هوشــمندانه با توطئههای
دشمنان ،با استفاده از ظرفیت برنامههای آموزشی
و تربیتی آموزشوپرورش ،و مشارکت سایر نهادها
و دســتگاهها بهویژه حوزههــای علمیه و حضور
فعال و ســازمانیافتة دانشآموزان و مدارس در
برنامههای سیاسی ،اجتماعی و انقالبی.

راهــکار  .11/8برنامهریــزی بــرای کارآموزی و
کارورزی دانشــجو ـ معلمــان در کنــار مراکــز
تربیتمعلم ،و بررسی نظریات جدید تعلیموتربیت.
راهــکار  .11/9رصــد کــردن تحــوالت نظــام
آموزشوپرورش و تربیتمعلم و تحوالت علمی در
حوزة علوم تربیتی در سطح منطقه ،جهان اسالم و
بینالملل ،بومیسازی تجربیات و یافتههای مفید
آنها و بهرهمنــدی آگاهانه از آنها در چارچوب
نظام معیار اسالمی.
راهکار  .11/10جلب مشارکت دانشگاههای برتر و
حوزههای علمیه در امر تربیت تخصصی -حرفهای
و دینی معلمان ،کارشناسان و مدیران با همکاری
دانشگاه فرهنگیان.
راهــکار  .11/2طراحــی و ارتقای نظــام تربیت
حرفــهای در آموزشوپرورش ،بــا تأکید بر حفظ
تعامل مســتمر دانشــجوـ معلمان با مدرسهها و
نهادهای علمی و پژوهشی طی این دوره ،و فراهم
آوردن امکان کســب تجربههای واقعی از کالس
درس و محیطهای آموزشی.
راهکار  .11/5ایجاد انعطاف در برنامههای درسی
تربیتمعلم متناسب با تحوالت علمی و نیازهای
نظام تعلیموتربیت رســمی عمومــی با تأکید بر
رویکرد تلفیقــی و بهروزرســانی توانمندیهای
تربیتی و تخصصی معلمان.
راهــکار  .11/9رصــد کــردن تحــوالت نظــام
آموزشوپرورش و تربیتمعلم و تحوالت علمی در
حوزه علوم تربیتی در سطح منطقه ،جهان اسالم
و بینالملل و بومیســازی تجربیات و یافتههای
مفیــد آنها و بهرهمنــدی آگاهانــه از آنها در
چارچوب نظام معیار اسالمی.
راهکار  .15/4جذب و تربیتمعلمان مستعد ،آگاه
و متعهد برای تدریس در درسهای علوم انسانی،
دانشافزایی مســتمر معلمان در حین خدمت ،و
ارتقای شأن و منزلت فرهنگی و اجتماعی آنها.
راهکار  .21/4اســتقرار نظام راهنمایی و مشاوره
تربیتی مبتنی بر مبانی اســامی و افزایش نقش
معلمــان در این زمینه ،و بهکارگیری مشــاوران
متخصص برای ایفــای وظایف تخصصی در تمام
پایههای تحصیلی.
نتیجهگیری
نیروی انســانی بنیادیترین عامل اثربخشــی
منابع مالی ،برنامههای آموزشی و پرورشی و فضا

شوپرورش،
در سياستهاي كلي ايجاد تحول در آموز 
استقرار نظام ارزيابي و سنجش صالحيتهاي عمومي،
تخصصي و حرفهاي معلمان مبتني بر شاخصهاي آموزشي،
پژوهشي ،تربيتي و فرهنگي مورد تأكيد قرار گرفته است.
و تجهیزات به شــمار میرود .لــذا عملکرد نظام
تعلیموتربیت و تحقق هدفهای آن متأثر از میزان
کمی و کیفی نیروی انسانی است .مأموریت اصلی
زیرنظام تربیتمعلم و تأمین منابع انسانی ،ایجاد
زمینهها و فرایندهایی اســت که از طریق آنها،
متربیان قادر به تشــخیص موقعیت و شناســایی
نقاط قوت و ضعف ،و ســطح بلوغ فکری و روانی
خود باشــند و بتوانند زمینههایی را برای رشد و
توســعة ظرفیتهای وجودی خود و دســتیابی
متربیان به مراتب حیات طیبه فراهم آورند.
تغییر نــگاه معلــم از کارمنــد اداری به معلم
بهعنوان شخصیت علمی و تربیتی ،از چرخشهای
تحولآفرین زیرنظــام تربیتمعلم و تأمین منابع
انسانی است.
در امــر تربیتمعلم ،با تأکیــد بر تعمیق هویت
مربیان در ابعاد فردی ،انســانی ،اسالمی و ایرانی،
میباید بــرای تکوین همة مؤلفههــای حرفهای
(اخالق و تعهــد حرفهای ،دانش تخصصی ،دانش
تربیتی و مهارتهــای تربیتی) معلمان بهصورت
یکپارچه برنامهریزی کرد.
سیاســتهای کلــی تحــول بنیادیــن در
آموزشوپــرورش ،مبانی نظری تحول بنیادین در
نظــام تعلیموتربیت رســمی و عمومی جمهوری
اســامی ایــران ،و ســند تحــول بنیادیــن در
آموزشوپرورش ،از مهمترین اســناد تحولآفرین
نظام آموزشی محسوب میشــوند که همگی در
مورد اهمیت پرداختن بــه تربیتمعلم در تحول
آموزشوپرورش ،دارای مــواد و گزارهها ،اصول و
راهکارهایــی در مؤلفههای جذب ،آمادهســازی،
حفظ و ارتقاء ارزشــیابی هســتند .زیرنظامهای
اصلی نظام تربیت رسمی و عمومی وجوه متفاوت
پشتیبان نظام تربیتی به شمار میآیند که بهطور
پیوسته برای تحقق رسالت و کارکرد نظام تربیتی،
در تعامل و تبادل با یکدیگرنــد .بنابراین اجرای
همزمــان زیرنظامها برای برقراری تعامل و تبادل
بین آنها ضروری است.
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