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 مقدمه

باشاد ایا     مای  فرایند تربیت ما جااری و مفیای  آنچه که امروزه در 

-سیستم تعلیم و تربیت ما براساس تربیت اجباری اساتاار مای  است که 

دانیم که تربیت کردن اجباری خاد مانع تربیت شدن فراگیاران   می .باشد

در فرایند ترییات ایاااد کاردیم و تربیات      "خاد مانعی"است .در واقع 

 .باشدمیکردن مانع تربیت شدن 

باا   "تربیت کردن مانع تربیات شادن اسات   "شاید در بدو امر میهام 

علمی و هناارهای رایج های  بزرگان تعلیم و تربیت و پارادایمهای  ادعا

و جاری ناسازگار باشد و ای  عبارت ایهام گانه مطرح شاد که چگاناه  

 ممک  است تربیت کردن مانع تربیت شدن شاد؟ 

فرایناد تربیات و آمااز  و     واقعیت ای  اسات کاه از سار تاا  یا      

اساتاار اسات و فراگیاران     "م  خابم تا بدی  "پرور  ما با رویکرد 

خااهاد بساته آمااده تربیتای را      می افراد ناتاانی هستند که فرایند تربیت

و اگر چنی  کاری را نکند از فلسیه وجادی خااد دور   تقدیم آنها نماید
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م نظارتی تعلیم و تربیت افتاده است و تاسط مدعی العمام اولیا و سیست

 آمازان دانششاد. تال  دستگاه تعلیم و تربیت آن است که  می محاکمه

را به آن چه ناخادآگاه در پی آن هستند را آگاه نمایند، وای  آگاه سازی 

 را از صیر تا صد به عهده بگیرد .

در صارتی که هنرمعلم باید ایااد و جاشاش خااسات  و ع ا  و     

نسبت به نیازهای تربیتی باشد، نه اجبار به خااست  و  تقایت نیاز متربی

اگر دانش آماز احساس کند که بادون   ع   ورزیدن و تال  بیرونی!!!

شااد،   می تمای  درونی چیزی از بیرون و از جانب دیگری بر او تحمی 

 دهد. می نسبت به آن مقاومت ن ان
ی اسات و  فرایند تربیت معلم جاری در ایران ما تاایز تربیت اجباار 

شایم و  میتر  شایم از هدف تربیتی دور میتر  در ای  مسیر هر چه ماف 

 شاد . می دیروز ما دیده آمازان دانشنتیاه آن است در رفتار شهروندی 

معلمی شغلی پایاست. معلم همااره باید در حال افازایش انگیازه و   

نحاای  باشد، باه   آمازان دانشعالقه خاد به فعالیت تدریس و ارتباط با 

 شاد.  آمازان دانشکه شغ  او باعث پی رفت و رشد شفصیت او و 

و تقایات فعالیات محاار باادن      نااندی انهدر ای  کتاب با رویکرد 

تربیات  هاای   شاد و تال  داریام متاد   می تاجه آمازان دانشمعلمی  و 

 معلم را با رویکرد مذکار تبیی  نمایم .
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 سخنی با دست اندر کاران تربیت معلم

دویام کاه    مای  به قال عالمه جعیری ما) «هیچ»تثبیت مدیریت برای 

بدویم (در فرایند مدیریت ک ار بیماری مزمنای اسات کاه ساابقان در     

مدیریت ک ار را درگیر خااد  کارد ومتفصصای  زیاادی در حاازه      

 «هایچ »مدیریت وارد عرصه کار شدند و در چرخه مبهم مدیریت بارای  

در پایان کار در بهتاری  حالات در اول   باید گیت سالها را سپری کردند 

راه مانده اند .البته ناگیته نماند که آمار ساازی واقعای همی اه در زماان     

تادیع ارائه شد و مارد ت ای  قرار گرفت و همی اه امکاناات نداشاته    

مادیریت ساازنده امکاناات جاای خااد را باه       انیها بااد.  مقصر نابساام 

ات داده است .حام عظیم امکانات ماجااد  مدیریت بهره بردار از امکان

شااد و هار    مای تار   شاد و بدنه فربه دستگاهها فربه می مصرف تکراری

 مدیری در فربه سازی ماف  تراز قب  عم  نماده است .

در چند دهه اخیر ناید بفش تحاال  مدیریت جاری در تربیت معلم 

در ، کاه خااد   دکتار خنییار  فصیتی چاان  مگر اینکه ش، نیست دار معنی

و روحیاه  عم  به جهت تاربه حرفه معلمی و مدیریتی و تال  علمی 

تااند ناید بفش پایاان ایا    ب و نقادانه نسبت به وضعیت جاری جهادی

هاای   رویکردآشنایی چند دهه با تیکر علمی و  چرخه بیمار گانه باشد.

برای نگارنده ای  جساارت را داده اسات کاه باا     نقادانه ای ان مدیریتی 

اعالم کنم که اگار در دوران مادیریت دکتار چرخاه بیماار       صدای رسا

انتظار اصاالح   و به ری  اصلی خاد برنگردد، تربیت معلم اصالح ن اد
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ه  خااهد معلم برای سالهای طاالنی دور از  کییی مدیریت در تربیت 

  باد.

 و طبیعت،جامعاه  زنادانهای  گرفتاار  هساتی  جهاان  در را آدمای  اگر 

 باه  را آدمای  خااد  راهنماایی  با که هستند معلمان ای ، بدانیم خای ت 

 معنای  انساانها  زنادگی  باه  و بف ند می رهایی زندانها ای  علم،از کمک

 .دهند می

، تارباه ، علام ، هنر از گیری بهره با معلمان امروز و گذشته جهان در

 را ناجاانان و کادکان مغزهای و انگ تان متعلم به ع   و کار به ایمان

 راباه  خاام هاای   انساان  و اند ساخته قیمتی یادگیری -یاددهی فرایند در

 تبادی   هنرمناد  و مام  متفصص،، محق ، عالم شده تربیتهای  انسان

 کردند.

اجتماعی از طالق تا اعتیاد و از عصابانیت  های  آمار قاب  تأم  در بزه

نابسااامانیهای و ازخاااد بیگااانگیتااا افساارگی واز وطاا  گریاازی تااا  

همه بیانگر عدم مافقیت فرایند تعلیم  .....اقتصادی وسیاسی،اجتماعی و 

و تربیت است که بفش عمده آن را باید در معلمان ک ار جستاا کرد 

 هییتکنیک تااج دالی  فرافکنی مضمامی است که  یابی.اعتقاد به برون 

 باشد .هرچند ماانع بیرونی واقعیتی غیار قابا  انکاار    می مدیران ضعیف

 باشند. می

به سه دهه نگارنده در سیستم آمااز  و پارور  ایا     تاربه قریب 

دهد که با اعتماد به نیس بگایم که فرایند تعلیم و  می اطمینان را به بنده
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قابا  ریا     تربیت و خصاصا تربیات معلام در یاک دوره شاش ماهاه     

سال قابا  بهاره بارداری و در     6-4باشد که در طال  می گذاری مناسب

باشد .امید دارم کاه در طاال    می امعهسال قاب  نماد در ج 18-12طال 

 مدیریت جناب دکتر خنییر ای  کار مهم به سراناام برسد .

  


