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مقاله

است.

تعریفمعلمومربیدراسنادتحولی
معلم و مربی افرادي هستند كه به نوعی مسئولیت 
زمینه سازی در نظام تربیت رسمي و عمومي را بر 
عهده دارند. با عنایت به یافته های فلسفة تربیت و 
نیــز با توجه به معناي تربیت در مطالعات نظری، 
می تــوان نقش مربــي را در ادامــة نقش تربیتي 
انبیا و اولیای الهی دانســت و او را اسوه ای امین، 
راهنمایــی بصیر و عالمی توانا به شــمار آورد که 
وظیفة هدایت، روشــنگری، برنامه ریزی، آموزش، 
پشــتیباني، مشــورت، بازخورد دادن، و ترغیب 
متربیــان براي به چالش کشــاندن موقعیت های 
کنونــي به منظور بســط و توســعة ظرفیت های 
وجودي خود برای کسب شایستگی ها و دستیابی 
به حیــات طیبه را بر عهــده دارد. معلم و مربی 
به فردی اطالق می شود که رسالت خطیر تربیت 
دانش  آموزش را در نظام تعلیم وتربیت رســمی و 
عمومی بر عهده دارد )ســند تحــول بنیادین در 

آموزش وپرورش(. بنابراین، معلم )مربی(:
é در مســیر راه انبیا و ائمة اطهار)ع(، اسوه ای 

امین و بصیر برای دانش آموزان است.
é با شــناخت و بســط ظرفیت هــای وجودی 
دانش آموزان و خلق فرصت های تربیتی و آموزشی، 
زمینــة درک و انگیزة اصالح مداوم موقعیت آنان 

را فراهم می سازد.
é زمینه ساز رشد عقالنی، ایمانی، علمی، عملی 

و اخالقی دانش آموزان است.
é راهنمــا و راهبر فراینــد یاددهی ـ یادگیری 

است.
é برای خلــق فرصت های تربیتی و آموزشــی 
مســئولیت تطبیق، تدویــن، اجرا و ارزشــیابی 
برنامه های درسی و تربیتی را در سطح کالس بر 

عهده دارد.
é یادگیرنده و پژوهشگر آموزش وپرورش است.

زیرنظامتربیتمعلموتأمینمنابعانسانی
نظام تعلیم وتربیت رســمی و عمومی، در قالب 

اشاره
نظام آموزش وپرورش به نیروی انسانی در همة 
جوانب و فعالیت های ســازمانی خود )درون داد، 
فرایند، برون داد و پیامد(، به طور مستقیم وابسته 
اســت. به طوری که می توان بهبود مدیریت منابع 
انســانی را محــور تحول در نظــام تعلیم وتربیت 
کشور دانست. زیرنظام تربیت معلم و تأمین منابع 
انسانی، یکی از شش زیرنظام سند تحول بنیادین 
در آموزش وپرورش اســت و رسیدن به هدف های 
چرخش هــای  نیازمنــد  تعلیم وتربیــت  نظــام 
تحول آفرین در این زیرنظام اســت.این نوشته به 
جایگاه تربیت نیروی انسانی در سیاست های کلی 
تحول در آموزش وپــرورش، مبانی نظری تحول 
بنیادین در آموزش وپرورش و سند تحول بنیادین 

در آموزش وپرورش پرداخته است.
کلیدواژهها: زیرنظام تربیت معلم و تأمین منابع، 
سیاست های کلی تحول در آموزش وپرورش، سند 
تحــول بنیادین در آموزش وپرورش، مبانی نظری 

تحول بنیادین در آموزش وپرورش

مقدمه
تحولی  آموزش وپــرورش،  در  بنیادیــن  تحول 
عمیق و ریشه ای اســت که به تحول در مفاهیم 
نظری، فرایندها، نقش ها و کارکردها، و رویکردها 
منجر می شــود. در تحول بنیادین نــوع نگاه به 
معلــم، کتــاب، مدرســه، کالس درس و به ویژه 
دانش آموز دگرگون می شــود. این نــگاه معلم را 
در قله می بیند و همة شــرایط و امکانات را برای 
الگوپذیری و تأســی دانش آموز به معلم، به منظور 
دستیابی به قله های انسانیت، علم و ادب و اخالق 
فراهم می آورد. تفکر و تعقل، خالقیت و نوآوری، 
بهره مندی از روش های نوین و فناوری های جدید، 
ایجاد محیطی بانشــاط و شاداب، برپایی مدرسة 
دوست داشــتنی، همه و همــه در خدمت تربیت 
دانش آموزان برای دســتیابی به مراتبی از حیات 
طیبه و قرب الهی هستند. تحقق این امر نیازمند 
بازمهندســی نیروی انســانی با محوریت استقرار 
نظام رتبه بندی و نظام جذب و نگهداشت معلمان 

سیمای تربیت معلم در اسناد تحولی
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مجموعه هــای منســجم و هماهنــگ از شــش 
زیرنظام، گســترده ترین و پیچیده ترین ســازمان 
فرهنگی ـ تربیتی کشور است که مأموریت خطیر 
تربیت عمومی و نیمه تخصصی دانش آموزان 17ـ 
6 ساله را به شکل همگانی و الزامی در همة ابعاد 
و برخــوردار از کیفیت در جهت تشــکیل جامعة 
صالح و پیشــرفت موارد آن در طراز چشــم انداز 
جمهوری اســالمی بر عهده دارد )ســند زیرنظام 
تربیت معلم و تأمین منابع انســانی(. زیرنظام های 
اصلــی نظام تربیت رســمی و عمومی بخش های 
اساســی این نظام در جهت پشــتیبانی از جریان 
تربیــت، انجام رســالت نظام و کمــک به تحقق 
هدف ها و کارکردهای آن هستند. این زیرنظام ها 
که عملکردشــان تمامی مؤلفه هــای نظام تربیت 
رسمی و عمومی را تحت تأثیر خود قرار می دهند، 

عبارت اند از:
é راهبری و مدیریت تربیتی؛

é برنامة درسی؛

é تربیت معلم و تأمین منابع انسانی؛
é تأمین و تخصیص منابع مالی؛

é تأمین فضا، تجهیزات و فناوری؛
é پژوهش و ارزشیابی.

ایــن زیرنظام ها وجوه متفاوت پشــتیبان نظام 
تربیت رســمی و عمومی به شــمار می آیند که 
به طور پیوســته بــرای تحقق رســالت و کارکرد 
ایــن نظام در تعامل و تبادل با یکدیگر هســتند.  
زیرنظام تربیت معلم و تأمین منابع انسانی، شامل 
جذب، آماده سازی، 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 زیر نظام ایجاد 
زمینه ها و فرایندهایی اســت که از طریق آن ها، 
مربیان قادر به تشــخیص موقعیت و شناســایی 
نقــاط قوت و ضعف و ســطح بلوغ فکری و روانی 
خود هستند و می توانند زمینه هایی را برای رشد 
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و توســعة ظرفیت های وجودی خود و دســتیابی 
متربیان به مراتب حیات طیبه فراهم کنند.

تربیتنیرویانسانیازمنظرسیاستهای
کلیایجادتحول

رهبر معظم انقالب در اجرای بند یک اصل 110 
قانون اساســی، سیاست های کلی ایجاد تحول در 
نظام آموزش وپرورش 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 تربیت معلــم و تأمین منابع 

انسانی اشاره می شود:
مادة3بند1. ارتقــای کیفیت نظام تربیت معلم 
و افزایش مستمر شایســتگی ها و توانمندی های 
علمی، حرفــه ای و تربیتی فرهنگیــان و روزآمد 
ساختن برنامه های درســی مراکز و دانشگاه های 
تربیت معلم و شیوه های یاددهی و یادگیری برای 
پرورش معلمان باانگیزه، کارامد، متدین، خالق و 

اثربخش.
مــادة3بند2. بازنگری در شــیوه های جذب، 
تربیت، نگهداشــت و به کارگیــری بهینة نیروی 
انســانی موردنیاز آموزش وپرورش و بسترســازی 
برای جذب معلمان کارامد و دارای شایستگی های 
الزم آموزشــی، تربیتی و اخالقی بعد از گذراندن 

دورة مهارتی.
مادة3بنــد4. توســعة مهــارت حرفه ای و 
توانمندی هــای علمی و تربیتی معلمان با ارتقای 
کیفی آموزش های ضمن خدمــت و برنامه ریزی 
برای روزآمد کردن اطالعات تخصصی و تحصیالت 
تکمیلی معلمان متناسب با نیاز آموزش وپرورش.

مادة3بند5. اســتقرار نظام ارزیابی و سنجش 
صالحیت هــای عمومــی، تخصصــی و حرفه ای 
معلمان مبتنی بر شاخص های آموزشی، پژوهشی، 

فرهنگی و تربیتی برای ارتقا.
مادة3بند6. توسعة مشارکت معلمان در فرایند 
بهسازی برنامه های آموزشی، پژوهشی، تربیتی و 

فرهنگی.
ســند مبانی نظری تحــول بنیادیــن در نظام 
تعلیم وتربیــت رســمی و عمومــی جمهــوری 
اســالمی ایران ویرایش آذرماه 1390 که به تأیید 
»شــورای عالی انقالب فرهنگی« رســیده است، 
به عنوان بنیان نظری تحول بنیادین مبنای تمام 
اسناد  تولید  و  برنامه ریزی ها  سیاســت گذاری ها، 

تحــول در نظــام تعلیم وتربیت رســمی عمومی 
جمهوری اســالمی ایران اســت. این سند شامل 
فلســفة تربیت، فلسفة تربیت رسمی و عمومی، و 
رهنامة نظام تربیت رسمی و عمومی در جمهوری 

اسالمی ایران می باشد.

اصولمؤلفةجذب
é سیاســت های حاکم بر جــذب و تربیت منابع 
انساني باید از تنوع كافي برخوردار باشد، به تأمین 
و ذخیره سازی منابع انساني منجر شود، و امکان 
انتخــاب افــرادي را که داراي صفــات و ملکات، 
توانمندی های ذهني و جسمي، و دانش و مهارت 

حرفه ای سطح باال هستند، فراهم آورد.
é پذیرش در مؤسسه های تربیت مربي )معلم( یا 
دانشــگاه ها باید پس از اتمام تحصیالت در نظام 
تربیت رسمي و عمومي و با سنجش صالحیت های 
عمومي و حرفه ای بدو ورود صورت گیرد. پذیرش 

در این مؤسسه  به استخدام منجر نخواهد شد.
é تمامــی کارکنــان در نظام تربیت رســمي و 
عمومي متناســب با نقش وظایف خود در فرایند 
تربیت، باید در دوره های آموزشي بدو خدمتي که 
به منظور آشنایي مربیان با هدف ها و راهبردهای 
تربیتي تشکیل می شوند، شرکت کنند و صالحیت 
آنان براي کمک به متربیان در دستیابي به مراتب 

حیات طیبه احراز شود.
é دریافت پروانه اشــتغال بــراي ورود به خدمت 
كه پس از طي دوره های آموزشــي، كارآموزي و 
مربیگری و شــركت در امتحان و مصاحبه صورت 
می گیرد، ضروري است. عالوه بر آن، همة مربیان 
برحسب دورة تحصیلي باید گواهي نامة ویژة دورة 
ذی ربــط را دریافت کنند و با حضور در دوره های 
علمي ـ پژوهشي و انجام مأموریت هایی در سطح 
مدرســه، به طور مداوم دانش و تجربیات خود را 

به روز سازند.
é سیاســت ها و قوانین حاکــم در زمینة جذب 
منابع انســاني بایــد از انعطــاف الزم برخوردار 
باشــند و به صورت دوره ای مــورد بازنگري قرار 
گیرند. عالوه بر این، باید به گونه ای تنظیم شــوند 
که امــکان تغییر موقعیت شــغلي مربیان در آن 

امکان پذیر باشد.

اصولمؤلفهآمادهسازی
é از آنجا که تعالي مرتبة وجودی مربیان از طریق 
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حرکت های رفت وبرگشــت متوالــي رخ می دهد 
)ســاختار دایره ای باز(، لذا برنامه هاي آماده سازی 
مربیان بایــد از انعطاف الزم برخوردار باشــند و 
امکان دســتیابي و توسعة هویت حرفه ای مبتني 
بر نظام معیار اســالمی را بــراي یکایک مربیان، 
متناســب با تفاوت های فــردي و مبتنی بر نقش 

الگویی انبیا و اولیای الهی، فراهم سازند.
é آماده ســازی مربیان باید به صورت آزادانه و از 
طریق درک موقعیت ویژه و نظام معیار اســالمی 
صورت گیرد. در فرایند کسب شایستگی ها توسط 
مربیان، باید مراحل ترسیم، مفهوم پردازی، باور و 
عمــل به واقعیت مدنظر قرار گیرد تا آنان را براي 
کمک به خود و متربیان به منظور دســتیابي به 

مراتب حیات طیبه یاري رساند.
é فرایند آماده ســازی مربیان باید امکان کشــف 
موقعیت را متناسب با نیازها و چالش های واقعي 
کالس درس و محیط آموزشــي در حال و آینده 

براي متربیان فراهم کند.
é از آنجا که آرمــان تربیت، تحقق ذات واقعیت 
در وجود خویشــتن و زمینه ســازی برای کسب 
شایستگی به منظور دستیابی به مراتبی از حیات 
طیبه اســت، لذا برنامه هــا و فرایندهای تربیت 
مربیان بایــد به صورت همه جانبــه ابعاد متفاوت 
رشــد حرفه ای را در پنج ســطح دانش، گرایش، 

رفتار، صفات و هویت موردتوجه قرار دهد.
é برنامــه و فراینــد آماده ســازی باید با رشــد 
ظرفیت های حرفه ای مربیان، امكان مشاركت آنان 
را در فرایند برنامه ریزی درسي تسهیل کند، آزادي 
عمل آنــان را افزایش دهد و قدرت تطبیق برنامة 
درســي )پرورش هویت مشترک ویژة متربیان در 
قالب های تجویزی، نیمه تجویزی و غیرتجویزی( را 

با نیازهاي حال و آینده متربیان فراهم آورد.
é برنامه ها باید تمامی دست اندرکاران امر تربیت 
را در هر یک از سطوح، دوره ها یا انواع مدرسه ها، 
متناســب با نیازها وظایف حرفــه اي خود آماده 
سازند. این برنامه ها باید مبتني بر کسب تجربیات 
عملــي و مطالعة موردي در موقعیت هاي پیچیدة 

واقعي باشند.
é نظام تربیت رســمي و عمومــي باید از طریق 
تأسیس مدرسه های تجربي یا مدرسه های هم جوار 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، امکان کسب 
تجربه هــای عملي واقعي موردنیاز را براي مربیان 

فراهم کند.

اصولمؤلفهحفظوارتقا
é آموزش حین خدمــت باید به صورت نظام مند 
و با هدف بهبود مســتمر شایستگی هاي عمومي 
و حرفــه ای مربیــان برنامه ریزی شــود و بخش 
جدایی ناپذیــری از فرایند ارتقای شــغلي منابع 

انساني در همة سطوح تلقي شود.
é شــرایط کار مربیان در تمامــي مراحل تربیت 
بایــد به گونه ای ســازمان یابد که امکان رشــد و 
ارتقای مســتمر شایســتگی ها را به منظور ایفاي 
وظایف حرفــه ای در طول خدمــت فراهم کند. 
به این منظور، ایجاد فرصت هایی براي کســب و 
به مشارکت گذاشــتن تجربیات جدید در سطح 
مدرســه، محلي، ملي و بین المللی ضروري است. 
این فرصت ها باید تبدیل به فرهنگ ســازماني در 
همة سطح ها تبدیل شود و ارتقای مداوم عملكرد 
نظام تربیت رســمي و عمومي را به دنبال داشته 
باشــد. برنامه ریزی کوتاه مدت و بلندمدت رشــد 
منابع انســاني باید امکان دســتیابي مربیان را به 
منابع اطالعاتي و یادگیري مســتمر را به گونه ای 
فراهــم آورد که درك و اصالح مــداوم موقعیت 
مربیــان را به دنبال داشــته باشــد و احســاس 

خودكارامدي آنان را افزایش دهد.
é سیاســت ها و برنامه هاي رشــد حرفه ای باید 
امکان انجام فعالیت های تحقیقاتي و پژوهشي را 
در سطح های مدرســه، محلي، ملي و بین المللی، 
به منظــور تولید دانش و ارتقا و توســعة هویت 
حرفه ای مربیــان فراهم کند. به این منظور، نظام 
آموزش رسمي و عمومي باید فعالیت هایي را که از 
سوي انجمن های علمی و پژوهشی یا از هر طریق 
دیگری براي ارتقای ســطح خدمات تربیتي انجام 

می شوند، به رسمیت بشناسد.
é اشــتغال مربیان در ســطح مدرسه به صورت 
تمام وقت اســت و همة مربیان باید براي ارتقای 
شــغلي و باقي ماندن در خدمت، در فرصت هاي 
متنوعي که براي رشــد مــداوم حرفه ای آنان در 
سطح مدرســه، مراكز علمي و دانشگاهي تشکیل 

در سند تحول بنيادين 
آموزش و پرورش، معلم راهبر و 

راهنماي فرايند ياددهي - يادگيري 
است.
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می شود، حضور یابند.
é ســازمان دهی نیروها در نظام تربیت رسمي و 
عمومي باید با رعایت اســتانداردهای حرفه ای هر 
یك از شــغل ها در دورة تحصیلي ذی ربط صورت 
گیــرد. توصیه می شــود با توجه بــه ویژگی های 
متربیان در دورة ابتدایي، سازمان دهی نیروها در 
این دوره با اســتفاده از راهبرد همراهي مربی با 

متربیان انجام شود.
é مدرسه ها باید از آزادي عمل براي به کارگیری 
نیرو برخوردار باشند، اما این موضوع نباید ثبات و 
امنیت شغلي و حرفه ای مربیان را به خطر اندازد.

é مســئولیت هایی مانند مدیریت در سطح های 
متفــاوت، نظــارت تربیتی یا راهنما/ سرپرســت 
تربیتــی در ســطح مدرســه، بایــد براســاس 
با مشارکت سازمان/  شایســتگی هاي حرفه ای و 
انجمن صنفي معلمان به مربیان باتجربه ســپرده 

شود.
é همــة مربیان باید در بــدوورود و نیز به صورت 
دوره ای به طور رایگان تحت آزمایش های پزشکي 
قــرار گیرنــد و در طــول خدمت نیز از ســوي 
ســازمان های قانوني تحــت حمایت های درماني 

باشند.
é در به کارگیری مربیان در نظام تربیت رســمي 

و عمومي بایــد تدابیري اتخاذ شــود که مربیان 
از حمایت هــای الزم براي انجام مســئولیت های 

خانوادگي برخوردار شوند.
é براي پیشــبرد هدف های تربیت باید همکاري 
نزدیکــي بین نهادهای ســهیم در جریان تربیت 
)اولیا و مربیان، و نهادهای مردمي( وجود داشــته 
باشــد. اما نظام تربیت رســمي و عمومي باید از 
مربیان در قبال مداخله هایی که اساسًا در حیطة 

مسئولیت های حرفه ای آنان است، حمایت کند.

اصولمؤلفهارزشیابي
é ارزشــیابي از عملكرد مربیــان در طول دورة 
آموزش، پایان دوره و در حین خدمت، باید مبتني 
بر میزان كارامدي و اثربخشــي نتایج كار مربیان 
در سه ســطح محصول، برونداد و پیامد در نظام 

تربیت رسمي و عمومي باشد.
é عملکرد دانشــگاه ها یا مؤسســه های آموزش 
عالي که مســئولیت تربیت منابع انســاني را بر 
عهده دارند، باید به صورت مســتمر و بر اســاس 
استانداردها در سطح ملي مورد ارزیابي قرار گیرد.

é ســطح ایــن اســتانداردها نبایــد از ســطح 
استانداردهاي بین المللی پایین تر باشد.

é مربیــان باید بتوانند ســازمان ها و انجمن های 
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علمی را که امکان مشــارکت قانونــي آنان را در 
تصمیم گیری ها فراهم می آورند، تشــکیل دهند. 
مسئولیت ارزیابي و صدور پروانة اشتغال یا تمدید 
آن بــر عهدة »انجمن علمی مربیان« اســت. این 
انجمن تحت نظارت شوراي سیاست گذاری است 
و اعضــاي آن به صورت دوره ای )هر چهار ســال 

یک بار( توسط مربیان انتخاب مي شوند.
é وجود یک دورة آزمایشــي به عنــوان فرصتي 
براي درک و کســب صالحیت هــای الزم در بدو 
خدمت ضروري اســت. در پایان ایــن دوره باید 
صالحیت های حرفه ای و کارایي افراد بر اســاس 
استانداردهای حرفه ای مورد ارزشیابي قرار گیرد و 
مجوز ورود به دورة ذی ربط براي آنان صادر شود. 
این مجوز دائمي نیســت و اعتبــار آن در فواصل 

زماني مشخص باید تمدید شود.
é به منظور حفظ و ارتقای اســتانداردها در نظام 
تربیت رســمی و عمومی، بایــد عملكرد مربیان 
به صورت دوره ای ارزشــیابي شــود و حمایت ها و 
پشــتیبانی های الزم در ســطح مدرسه به منظور 
حفظ كیفیــت در اختیار آنان قــرار گیرد. نتایج 
این ارزشــیابی ها در تمدید پروانة اشتغال )باقي 
ماندن در خدمت( و ارتقای مربیان مورداســتفاده 
قــرار خواهد گرفت. مربیان بر اســاس امتیازاتي 
که از این ارزشیابی ها کسب می کنند، رتبه بندی 
خواهند شد. ضوابط و شــاخص های ارزشیابي از 
عملکرد کارکنان در ســطح های متفاوت باید بر 
اساس هدف های فلسفة تربیت رسمي و عمومي و 
یافته های علمي با مشارکت مؤثر سازمان/ انجمن 
علمی مربیان و نیز سایر عوامل سهیم مورد بررسی 
قرار گیرند تا زمینة ارتقای استانداردهاي تربیتي 
و به روز کردن آن را فراهم کند. این اســتانداردها 
عالوه بر رعایت شاخص های علمی باید مبتنی بر 
ســیرة نظری و عملی، قول و فعل، و تقریر انبیا و 

اولیای الهی باشد.

تربیتنیرویانسانیازمنظرسندتحول
بنیادیندرآموزشوپرورش

ســند تحــول بنیادیــن در آموزش وپــرورش 
به مثابه قانون اساســی برای تحوالت همه جانبه و 
درازمدت در تاریخ 1390 به تصویب شورای عالی 
آموزش وپرورش و شــورای عالی انقالب فرهنگی 
رســید. این ســند 23 هدف 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 می شود:

راهکار 8/2. ایجاد سازوکارهای الزم برای تقویت 
جایگاه و منزلت فرهنگی و اجتماعی معلمان

 راهکار 10/1. برنامه ریزی و به کارگیری امکانات 
و فرصت هــای اجتماعی برای اعتــالی فرهنگ 
عمومی در تکریم و پاسداشت مقام معلم با تأکید 

بر استفاده از ظرفیت رسانة ملی.
راهکار 12/1. بهینه سازی نظام پرداخت ها، مبتنی 

بر شایستگی ها و بر اساس رویکرد رقابتی.
راهکار 12/2. فراهم آوردن تسهیالت و امتیازات 
مناسب برای جذب و نگهداشت نیروهای کارامد 
در دورة ابتدایی و تقویت نگاه تخصصی زیربنایی 

به این دورة تحصیلی.
راهکار 22/3. طراحی و اجــرای الگوی بالندگی 

شغل ـ حرفه ای برای منابع انسانی.
راهــکار 8/6. تقویــت شایســتگی های حرفه ای 
و اعتقــادی مدیــران و معلمــان و فراهم آوردن 
ســازوکارهای اجرایــی برای مشــارکت فعال و 
مؤثر ایشــان در برنامه های تربیتی و فعالیت های 

پرورشی مدارس.
راهکار 8/7. تأکید بر معلم محوری در رابطة معلم 
و دانش آمــوز در عرصة تعلیم وتربیت و جلوگیری 
از اجرای هر سیاســت و برنامة نظری و عملی که 

این محوریت را مخدوش کند.
راهــکار 8/8. مشــارکت فعــال آموزش وپرورش 
در مواجهــه با نیازهای فــوری و عمومی جامعه، 
از قبیل مبــارزه با بیماری هــای فراگیر، جبران 
آسیب های زلزله، رفع بی سوادی، حاکمیت قوانین 
مقررات، حفظ و پاکیزگی محیط زیســت، خدمت 
به محرومیــن، و حرکت های خیرخواهانه مردمی 
و انقالبی، از طریق برگــزاری دوره ها و اردوهای 
آموزشــی و توجیهی برای آماده ســازی مربیان و 

دانش آموزان.
راهــکار 10/3. اصالح قوانیــن و مقررات موجود 
اســتخدامی، مالی و اداری متناسب با حرفه های 

تخصصی، با مشارکت دستگاه های ذی ربط.
ارتقای  اســتقرار ســازوکارهای  راهــکار 11/6. 
توانمندی های معلمان برای مشــارکت مؤثر آنان 
در برنامه ریزی درسی در ســطح مدرسه، به ویژه 
ســازوکارهایی که به تقویت هویت حرفه ای آنان 

می انجامد.
راهکار 11/7. توسعة زمینة پژوهشگری و افزایش 
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توانمندی های حرفه ای به شکل فردی و گروهی 
میــان معلمان، تبادل تجربه ها و دســتاوردها در 
ســطح محلی و ملی، ایجاد فرصت های بازآموزی 
مســتمر علمی، تحقیقاتی و مطالعاتی، برگزاری 
جشــنواره های الگوی تدریس برتــر و اختصاص 
اعتبــارات خاص بــرای فعالیت های پژوهشــی 

معلمان.
راهکار 12/1. بهینه سازی نظام پرداخت ها، مبتنی 

بر شایستگی ها و بر اساس رویکرد رقابتی.
راهکار 12/2. فراهم آوردن تسهیالت و امتیازات 
مناسب برای جذب و نگهداشت نیروهای کارامد 
در دورة ابتدایــی و تقویــت زیربنایــی این دورة 

تحصیلی.
راهــکار 12/3. ایجاد ســازوکارهای قانونی برای 
افزایش انگیزة معلمان و مربیان، با ســامان دهی 
مناسب خدمات و امکانات رفاهی و رفع مشکالت 

مادی و معیشتی آنان.
راهــکار 17/3. اصالح و به روزرســانی روش های 
تعلیم وتربیت با تأکید بر روش های فعال، گروهی 

و خالق با توجه به نقش الگویی معلمان.
راهکار 17/4. گســترش بهره بــرداری از ظرفیت 
آموزش های غیرحضوری و مجازی در برنامه های 
آموزشــی و تربیت ویژة معلمان، دانش آموزان و 
خانواده های ایرانی در خارج از کشــور بر اســاس 
نظام معیار اســالمی و با رعایت اصول تربیتی از 

طریق شبکة ملی اطالعات و ارتباطات.
راهکار 18/2. تأمین تسهیالت و امکانات و ایجاد 
سازوکارهای کارا و اثربخش در آموزش های ضمن 
خدمت معلمان و تقویت انگیزه و مهارت حرفه ای 

برای یادگیری مداوم.
راهکار 18/4. اســتفادة بهینــه از دانش و تجربة 

نخبگان و پیشکسوتان آموزش وپرورش.
راهكار 18/5. اســتقرار نظــام خالقیت و نوآوری 
در آموزش وپــرورش در راســتای تربیت جامع و 
بالندگی معنــوی و اخالقــی، و حمایت مادی و 
معنــوی از مدیران، مربیان و دانش آموزان خالق، 

نوآور و کارآفرین.
راهکار 5/4. اولویت بخشــی به تأمین و تخصیص 
منابع، تربیت نیروی انسانی کارامد، تدوین برنامه 
برای رشــد، توانمندســازی، مهارت آموزی، ادامة 
تحصیل و حمایت مــادی و معنوی دانش آموزان 

مناطق محروم و مرزی.
راهــکار 5/8. ســامان دهی و به کارگیری بهینه و 

اثربخش منابع انســانی و توزیــع عادالنة آن در 
سراسر کشور.

راهکار 11/3. ایجاد سازوکارهای الزم برای جذب 
و نگهداشــت اســتعدادهای برتر و برخــوردار از 
صالحیت های دینی، اخالقی، انقالبی و شخصیتی 
بــه رشــته های تربیت معلم، با تأکیــد بر تقویت 
انگیزه هــای معنــوی و مادی معلمــان، از قبیل 
برقــراری حقوق و دســتمزد در دوران تحصیل، 
ارتقای سطح آموزشی و تجهیزاتی مراکز ذی ربط، 
ایجاد نظام بازآموزی مستمر علمی، و تسهیل در 

ادامة تحصیل با توجه به رتبه بندی معلمان.
راهکار 21/5. ســامان دهی ســاعات کار مربیان 
برای حضور تمام وقت آنان در مدرســه، شــامل 
ســاعات تدریس و ساعات اختصاص یافته به سایر 
فعالیت های تربیتی در مدرسه، با توجه به ضرورت 

جبران خدمات مناسب ایشان.
راهــکار 3/2. اتخاذ تدابیر مناســب برای جذب، 
تربیت و به کارگیری نیروی انســانی شایســته، و 
متعهــد و عامل به رعایت حیا، عفاف و پوشــش 

مناسب در همة مراکز اداری و آموزشی.
و  ترویــج  ایجــاد ســازوکارهای  راهــکار 1/4. 
نهادینه ســازی فرهنــگ والیت مــداری، تولی و 
تبری، امربه معروف و نهی از منکر، روحیة جهادی 
و انتظار )زمینه ســازی برای استقرار دولت عدل 
مهدوی )عــج((، با تأکید بر بهره گیری از ظرفیت 
حوزه های علمیه و نقش الگویی معلمان و اصالح 

روش ها.
اعتقادی،  تقویت شایســتگی های  راهــکار 2/3. 
اخالقی و حرفه ای مدیــران و معلمان، و تحکیم 
نقــش اســوه ای و الگویــی آنان، فراهــم آوردن 
ســازوکارهای اجرایی برای مشارکت فعال و مؤثر 
ایشان در برنامه های تربیتی و فعالیت های پرورشی 
مدارس، واگذاری مسئولیت کالن تربیتی مدرسه 

به مدیران مدارس.
راهکار 2/4. تقویت ایمان، بصیرت دینی و باور به 
مربیان  توانمندسازی  اسالمی،  انقالب  ارزش های 
و دانش آموزان برای وفاداری و حمایت آگاهانه از 
این ارزش ها و مواجهة هوشــمندانه با توطئه های 
دشمنان، با استفاده از ظرفیت برنامه های آموزشی 
و تربیتی آموزش وپرورش، و مشارکت سایر نهادها 
و دســتگاه ها به ویژه حوزه هــای علمیه و حضور 
فعال و ســازمان یافتة دانش آموزان و مدارس در 

برنامه های سیاسی، اجتماعی و انقالبی.
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راهــکار 11/8. برنامه ریــزی بــرای کارآموزی و 
کارورزی دانشــجو ـ معلمــان در کنــار مراکــز 
تربیت معلم، و بررسی نظریات جدید تعلیم وتربیت.

راهــکار 11/9. رصــد کــردن تحــوالت نظــام 
آموزش وپرورش و تربیت معلم و تحوالت علمی در 
حوزة علوم تربیتی در سطح منطقه، جهان اسالم و 
بین الملل، بومی سازی تجربیات و یافته های مفید 
آن ها و بهره منــدی آگاهانه از آن ها در چارچوب 

نظام معیار اسالمی.
راهکار 11/10. جلب مشارکت دانشگاه های برتر و 
حوزه های علمیه در امر تربیت تخصصی- حرفه ای 
و دینی معلمان، کارشناسان و مدیران با همکاری 

دانشگاه فرهنگیان.
راهــکار 11/2. طراحــی و ارتقای نظــام تربیت 
حرفــه ای در آموزش وپرورش، بــا تأکید بر حفظ 
تعامل مســتمر دانشــجوـ معلمان با مدرسه ها و 
نهادهای علمی و پژوهشی طی این دوره، و فراهم 
آوردن امکان کســب تجربه های واقعی از کالس 

درس و محیط های آموزشی.
راهکار 11/5. ایجاد انعطاف در برنامه های درسی 
تربیت معلم متناسب با تحوالت علمی و نیازهای 
نظام تعلیم وتربیت رســمی عمومــی با تأکید بر 
توانمندی های  به روزرســانی  و  تلفیقــی  رویکرد 

تربیتی و تخصصی معلمان.
راهــکار 11/9. رصــد کــردن تحــوالت نظــام 
آموزش وپرورش و تربیت معلم و تحوالت علمی در 
حوزه علوم تربیتی در سطح منطقه، جهان اسالم 
و بین الملل و بومی ســازی تجربیات و یافته های 
مفیــد آن ها و بهره منــدی آگاهانــه از آن ها در 

چارچوب نظام معیار اسالمی.
راهکار 15/4. جذب و تربیت معلمان مستعد، آگاه 
و متعهد برای تدریس در درس های علوم انسانی، 
دانش افزایی مســتمر معلمان در حین خدمت، و 

ارتقای شأن و منزلت فرهنگی و اجتماعی آن ها.
راهکار 21/4. اســتقرار نظام راهنمایی و مشاوره 
تربیتی مبتنی بر مبانی اســالمی و افزایش نقش 
معلمــان در این زمینه، و به کارگیری مشــاوران 
متخصص برای ایفــای وظایف تخصصی در تمام 

پایه های تحصیلی.

نتیجهگیری
اثربخشــی  عامل  بنیادی ترین  انســانی  نیروی 
منابع مالی، برنامه های آموزشی و پرورشی و فضا 

و تجهیزات به شــمار می رود. لــذا عملکرد نظام 
تعلیم وتربیت و تحقق هدف های آن متأثر از میزان 
کمی و کیفی نیروی انسانی است. مأموریت اصلی 
زیرنظام تربیت معلم و تأمین منابع انسانی، ایجاد 
زمینه ها و فرایندهایی اســت که از طریق آن ها، 
متربیان قادر به تشــخیص موقعیت و شناســایی 
نقاط قوت و ضعف، و ســطح بلوغ فکری و روانی 
خود باشــند و بتوانند زمینه هایی را برای رشد و 
توســعة ظرفیت های وجودی خود و دســتیابی 

متربیان به مراتب حیات طیبه فراهم آورند. 
تغییر نــگاه معلــم از کارمنــد اداری به معلم 
به عنوان شخصیت علمی و تربیتی، از چرخش های 
تحول آفرین زیرنظــام تربیت معلم و تأمین منابع 

انسانی است. 
در امــر تربیت معلم، با تأکیــد بر تعمیق هویت 
مربیان در ابعاد فردی، انســانی، اسالمی و ایرانی، 
می باید بــرای تکوین همة مؤلفه هــای حرفه ای 
)اخالق و تعهــد حرفه ای، دانش تخصصی، دانش 
تربیتی و مهارت هــای تربیتی( معلمان به صورت 

یکپارچه برنامه ریزی کرد. 
در  بنیادیــن  تحــول  کلــی  سیاســت های 
آموزش وپــرورش، مبانی نظری تحول بنیادین در 
نظــام تعلیم وتربیت رســمی و عمومی جمهوری 
اســالمی ایــران، و ســند تحــول بنیادیــن در 
آموزش وپرورش، از مهم ترین اســناد تحول آفرین 
نظام آموزشی محسوب می شــوند که همگی در 
مورد اهمیت پرداختن بــه تربیت معلم در تحول 
آموزش وپرورش، دارای مــواد و گزاره ها، اصول و 
راهکارهایــی در مؤلفه های جذب، آماده ســازی، 
حفظ و ارتقاء ارزشــیابی هســتند. زیرنظام های 
اصلی نظام تربیت رسمی و عمومی وجوه متفاوت 
پشتیبان نظام تربیتی به شمار می آیند که به طور 
پیوسته برای تحقق رسالت و کارکرد نظام تربیتی، 
در تعامل و تبادل با یکدیگرنــد. بنابراین اجرای 
هم زمــان زیرنظام ها برای برقراری تعامل و تبادل 

بین آن ها ضروری است.
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در سياست هاي کلي ايجاد تحول در آموزش و پرورش، 
استقرار نظام ارزيابي و سنجش صالحيت هاي عمومي، 

تخصصي و حرفه اي معلمان مبتني بر شاخص ها ي آموزشي، 
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