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  یشگفتارپ

هرای  معیار تررین  یرق دقنیازمنرد  انجرام مللروآ آن    و شرود  مری  ترری  تدریس کار پیچیده هرروز

(. تدریس مهارتی اساسی و کلیرد تیییرر در دانرش    1996، 1)هارگریوز گودسان باشد میعملکردی 

آینرده معیروآ و    ،بردون معلمران شایسرته    .سرازند  این دانش را شکوفا میجامعه است و معلمان 

این بود کره هری     وپرورش آموزششعار بوش در حوزه  متحده یاالتادر است. شکست  به محکوم

کرود  از   بازمانردن که  توان گفت می یطورکل به .و محروم شود بازبماندکودکی نباید از تحصیل 

آموزش هم در مرحله بحرانی قررار   با این اوصاف .دست دادن یک معلم یا رهبر یعنی ازتحصیل 

حرال تیییرر و    شناسی، جمعیت معلمان در جمعیت ازلحاظ .مشهود است      کامال  یا فاجعهدارد و این 

مجبور به بازنشستگی زودهنگام  دوران انفجار جمعیت مسن درکه معلمان  یا گونه به .تحول است

 ،فشارهای روحی و روانری  مانندکردند  برای این کار خود دالیل مختلفی را ملرح می ها آنشدند. 

در زندگی  یا بخشنامهتیییر و تحوالت  های سال تأثیراتاز  ناشییاس و ناامیدی  ،خستگی مفرط

اوضرا  و شررایم معلمران و     ،فرسرا  درپری و طاقرت   ات پری اصرالح بعد از یک دهه  .شان ای حرفه

 است. داده ازدستبرای نو معلمان جذابیت خود را تدریس  ،دار شده است شان خدشه حیثیت

خصرو    بره مشاغل های اخیر داوطلبان  در سال .سایر مشاغل را نداردبا  رقابت توانتدریس 

 .آوردنرد  مری  ی رویادارپرسرتاری و   هرای  رشرته   بره تر  های مناسب گزینه عنوان به ،زنان توانمند

 2طبق گفته ویرالرد والرر   .است نشده یفتعرصورت یک حرفه برای زنان و مردان  تدریس هنوز به

بحران به دلیل  باشند. می الزم های آمریکا معلمان فاقد صالحیت بیشتر مدارس در 1932در سال 

مردارس  تعرداد زیرادی از   و  اسرت  یافته کاهشروزهای آموزشی مدارس  کمبود معلم در انگلستان

برای  در آنجا فرصتی همدیران پرمشیل شوند و دستیاران آموزشی اداره مییا  یمعلمان خارج توسم

در  2001در سرال   همچنرین  .(2001 ،3)تراون سرند   ،ندارنرد  این دسته از معلمان  نظارت و کنترل

یرک  فقم پس از  ،معلم یتتربآموزشی  های برنامه پس از اعمال اصالحات درایالت اونتاریو کانادا 

 .درصد کاهش یافت 20الی  5شیل معلمی تقاضای استخدام در سال 

                                                           
1
. Hargreaves & Goodson 
2
. Willard Waller 
3
. Townsend 
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 به آینده وجرود دارد یعنری   ینیب خوشامید زیادی برای  مخاطرات،و   ناامیدی همه یناد وبا وج

 هرای  معیرار جریان تدوین و تصویب  .جایگاهی قدرتمندانه و بزرگ دارددر آن تدریس که  بینشی

فقردان خالقیرت و    و در مردارس  معلم مردم در رابله با کمبود های یتینارضابسیاری از آموزشی 

 یها فلسفه المللی از حمایت بین .(2001 ،1)هارگریوز و همکاران باشد یم ها بخشی در کالس الهام

گیری از محتروای   بهره همگانی وساز )با اولویت همکاری و مشارکت  بخش و انسان تدریس تعالی

در  .در حرال افرزایش اسرت   های اولیه دبیرسرتان،   علمی( در سالای دست آوردهدرسی کارآمد و 

 موجرب  ،معلمران  کیفری  یا حرفره پیشرفت و بالنردگی   شود که مشاهده میمتحده  مدارس ایاالت

 ،( در انگلستان و ولز2،2001)فوالن شده است آموزان دانشو موفقیت  یادگیریتیییرات عمیق در 

در مردارس   ها آن استقالل معلمان و عملکرد خوآ حاکی از رابلهدولتی  های و گزارش مستندات

 به تکریم و احترام از جا        یبا همهتقر ها دولت ینکهباوجودا .(2001 ،3)برای مثال ی اف ای اس است

 معمول و رایج شده است.این زمینه  درسرزنش و تحقیر  یتازگ به ؛رانند یمسخن  معلمان

و وضرعیت   ای حرفهدانش  ،ای آموزش حرفهدر باآ ملزومات  که دهد یمبررسی دقیق نشان  

آیرا   :که شوند میبدین ترتیب سؤاالتی ملرح  .وقت ناچیزی صرف شده است نسل جدید ای حرفه

 ؟شود می آموزان دانشبه پیشرفت  منجر ها آن افزایش اختیار معلمان، ای آموزش حرفه در راستای

هرای آگاهانره و    مبتنی بر خود هردایتی، چرالش   ای آموزش حرفه یریکارگ بهدر  آیا مدارس موفق

مردارس   البته شواهد موجود حاکی از ایرن اسرت کره    ؟خواهند داشتعملکرد بهتری هوشمندانه 

 .دست یابنرد  بیشتری یتموفقتوانند به  می ای حرفهآموزش  های مهارت یریکارگ بهبا ناموفق نیز 

ملابقرت  بایرد  آن  کارکنران پرذیری   حساسیت و انعلافنیازهای مدارس و با ای  آموزش حرفهآیا 

تبعری   نوعی ایجاد تواند منجر به  می این موضو  یاو آ (1997 ،4همکاران)هاپکینیز و  ؟باشد داشته

 و موضروعات مختلفری   ها پرسش ها این(. )هارگریوز، در دست انتشار شود معلمان ای حرفهتوسعه  در

 .گردند ملرح می ای آموزش حرفه در موردهستند که 

دانرش   ،اسرت  قرارگرفتره تدریس که مورد غفلرت   ای حرفهدانش  های ترین جنبه یکی از مهم

 هرا  آنهرای   های آموزشی در افزایش شایستگی آموزش معلمان و ارتقاء سیاست .باشد یماخالقی 

                                                           
1
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در ایرن خصرو     اهمیت زیادی دارد ولیمعلمان  یازموردنانوا  دانش  اگرچهنقش بسزایی دارد. 

دانش در مورد  یتر جامعاطالعات عمیق و شود که  می خواستهمعلمان  از. محدودیتی وجود ندارد

 دانرش اخالقری   ،حرال  ینبراا  .کسب کننرد به کودکان آن  و آموزش یادگیریمحتوایی، چگونگی 

 .شود یم توجهی یب (همکاران ،با شاگردان رابلهدر خود ) ای حرفه معلمان در تربیت یازموردن

وارد قلمررو   کامرل  بااقتدارالیزابت کمپبل  ،مدار اخالقمعلم عنوان  این کتاآ مهم و جدید با در

و یک محقق کارکشته  باتجربهدکتر کمپبل یک معلم  .شود میحساس دانش اخالقی در تدریس 

 وپررورش  آموزش فیلسوفان های پردازی فلسفهبه تعبیری او به  .استهای درس و مدارس  کالسدر 

 اعتقرادی  ،اثرر اسرت   و بی افراطی ،ریاکارانهاغلب اخالقی تدریس که  معضالتو ها  انتخاآ پیرامون

 به مسرائل                    در عوض او مستقیما   .(اند ساختهخود را درگیر این نو  مسائل بیشتر معلمان  اگرچهندارد )

تحقیقرات   موجرود در عملری و واقعری    های نمونه پردازد و می روابم کاری معلمان و اخالقی کالس

تصرمیمات   تواننرد  یمر  دهد کره معلمران چگونره    میکمپبل نشان  .کند می و گزارش را بررسیخود 

اخالقری   با تعارضاتچلور  ها آنانجام کار،  درروشدر صورت وجود ابهام  .کنند اخالقی خوبی اتخاذ 

 همکراران )به تنهائی و یرا همرراه برا سرایر      ها آن چرااینکه  و یا کنند میمبارزه  شان در محیم کاری

 ؟کنند در این مورد کوتاهی میگاهی  خود(

و  وضروح  بره اظهرارت خرود    یران بابکمپبرل   .و هم چالش کند انگیزه ایجاد میمعلم اخالقی هم 

 یرا  موضروعات درسرت و   نسبت بره گیری  موضع ناتوانی در به خاطراخالقی را   گرایی نسبی ،انهقاطع

 کسرب خواهرد کره در    مری او از مربیان  .دهد یم قرار سرزنشمورد  ،تدریسدر امر  مورداستفاده غلم

او  .باشرند  متعهرد  و  جردی  هرا  آن یریکرارگ  بره و  عردالت  ،صداقت ،فضایل اخالقی همچون انصاف

در  .گیرنرد  می به کاراین فضایل را در عمل چگونه دهد که معلمان ممتاز اخالقی  مینشان  ینچن هم

 و ایجراد تروازن   اخالقری به فضایل  یبندیپا چگونگی این محقق ،پیچیده تدریس مورد امردر  ادامه

برخری  کنرد کره    مری  تأکیرد کمپبرل   .کنرد  یمر را تشریح  منافع جمعی و فردی کود بین نیازهای 

 .نیستاخالقی عملی ، آموزان دانشیکی از  اشتباه به خاطر کالس کلتنبیه  مثل ،معلمان رفتارهای

او  .سیاسری  و شرناختی  جامعره  ارد ترا دفلسرفی  دیردگاهی  در این کتاآ بیشتر الیزابت کمپبل 

و  اثرگرذار در یرک سیسرتم    هرای فررد   انتخراآ  در مرورد  اخالقیرات همیشره   کند که میتصدیق 

را ندارنرد و   یرری گ جهرت و بردون   آزاد      کامال انتخاآ وقت امکان  هی معلمان  .هستند کننده یینتع

 .کنند یمسعی و کوشش و مدارس غیراخالقی  ها در سیستم اخالق محور بودنبرای 
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 هرا  آندر  کره  کننرد  یمر طررح   هرایی  آزمون ناچار بهمعلمان گاهی  چگونه دهد که نشان میکمپبل 

هرای   برا نروآوری  چلرور مردیران   یا  ،اند شده گنجاندهو تعصبات فرهنگی  ها گرایش با مضمون یسؤاالت

فردای پیشررفت    آمروزان  دانرش که یادگیری  کنند یممجبور  ییرفتارهابه بروز معلمان را  خود نسنجیده

 طرور  بره  ،کودکران را  برا  هرا  آن هرای  بردرفتاری  معلمان، چگونه اتحادیهو  کنند یمخود   شهرت و شیلی

ترغیب معلمان به لحاظ کرردن   یجا به ؛کند می اتخاذرا  مداخله عدمنادیده گرفته و استراتژی  آوری شرم

 ای حرفره اخرالق  هرای  معیاردر مورد  و جزئی اثر یبرهنمودهای عملی  ها آنبه  ان،آموز دانشمصلحت 

 .دهند یمتدریس ارائه 

هرای عملری    رهنمودو های اخالقی معیار چراکه، سازد یم ترامیدوار خواننده را به آینده این کتاآ

در اینجا نشران داده خواهرد شرد     .سازد یمفراهم به معلمان  نادرستبرای تشخیص درست و خوبی 

یرابی   رای دسرت ب معلمان موفقیت تجربیات وتحلیل یهتجزبه معلمان  آموزشی های انجمن که چلور

دسرت  بره توافرق    حرفه خرود های اخالقی معیاردر خصو   بتوانند ها آنتا  پردازد یمبه نتایج بهتر 

 ،در سیسرتم یرا مدرسره    یراخالقری غدر صرورت برروز کرار    کند که  می تأکیدکمپبل  ،. در پایانیابند

فرردی   از جنبه ینکهباوجوداحتی  را داشته باشند یاخالق اصولحمایت از  جراتتک معلمان باید  تک

 .متضرر بشوند ای حرفهیا 

اخالقری و   ازنظرر  هرا را تنها از او حمایت کند بلکه بهترین که نه دارد یمعلمهر شاگردی نیاز به 

گسال دیگر نیراز دارد کره   حداقل به یک فرد بالغ و بزرهم   میهر معل .انتظار داشته باشدز او ا  علمی

تردریس را در    هرای کرار   سرختی کمپبرل   ینکهباوجودا .رویه را در مورد خود او نیز اجرا کند نهمی

اگر شرما   .کند مین توجیهرا  هر کاری توسم معلم سختی این حرفه انجاممعتقد است که اما  ،کند می

 و پی خواهید بررد  گذشته خوداخالقی  های چالشبه با خواندن این کتاآ  ،هستید یک معلم یا مدیر

وجردانتان را بره چرالش     همیشره الزم اسرت   ،برای بهترین شدن در معلمری  متوجه خواهید شد که

 .(1،1997)هاپکینز، هریس و جکسون بکشید
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 مقدمه

 مردرس  عنروان  بره بعردها  زبان انگلیسی بودم اتفاقی برایم رخ داد که دبیر هنوز  زمانی کههفده سال پیش 

ایرن اتفراق    اخالقیات تدریس شد. ینهدرزممشوق آینده تحصیلی من  ،حوزه اخالقو پژوهشگر  معلم یتترب

برا ایرن    .مبرود روزی  مدرسه شربانه آموزان  در بین دانش های نظرسنجی فرمتوزیع  زمانی رخ دادکه سرگرم

هدف آن را نپرسیدم و قبل از توزیع برین   ،اداری معلمان است وظایففقم یکی دیگر از  ،کار یناتصور که 

 ،ملالعه کردم آموزان دانش با زمان همرا  ها که فرممح  این به ؛آن را بررسی نکردم سؤاالت آموزان، دانش

 تأکیرد  حرال  یندرعر بروده و  آموزان  اطالعات شخصی دانش در مورد یسوا التشامل  ها آنمتوجه شدم که 

یرن  ا .در مورد محرمانه بودن اطالعات چیزی ملرح نشده برود  که یدرحالشده بود که با دقت تکمیل شود 

              ایرن فررم    بررای تکمیرل   توضریح و تروجیهی   مرن   و برود  شده یهته میویتنا آموزان دانش برایپرسشنامه 

برر  م را آموزان دانش من آگاهانهگفت که  میکسی به من آن زمان اگر  .نداشتم ،کننده برانگیز و ناراحت شک

    ر  ام ا   ؛کرردم  ینمر قبول هرگز  ؛ام شدهبه خود  ها آن اعتمادی و بیترس  موجبشان جدا کرده و       مل یت اساس

عمردی از   یآزار مردمبه دلیل شرارت و یا  اتفاق سهویاین  .بود داده رخ اشتباه بهنابجا این اتفاق  هرحال به

دانش اخالقی اطالعات و من در آن زمان  که ینامن بود و  یا حرفه تجربگی یبعلت ، بلکه سوی من نبود

 نداشتم.را خا   هایموقعیتدر خود ام  ای تعهدات حرفه برای رعایتالزم 

 بره من ایرن موضرو     ازنظراما ؛ باشد ایپاافتادهموضو  پیشبرخی افراد  ازنظرممکن است این اتفاق 

خرود و   ای حرفهدر کار  هرروزهاخالقی بود که معلمان  های ای از پیچیدگی و نمونه مهم بودلحاظ اخالقی 

خرود را در دوره  تحصیالت  آن اتفاق سبب شد .هستند مواجه ها آن با ،ابم تعاملی با کودکان و نوجوانانرو

انتخراآ   معلمان و مردیران مردارس  تعارضات اخالقی  ینهدرزمرا ام  نامه بدهم و موضو  پایان ادامهدکتری 

اخالقیرات   دربراره باورهرای معلمران    شردم  استاد تعلریم و تربیرت اخالقری    که اتفاق بعدازآن ها سال .کنم

 .توسرعه دادم بیشرتر  را  )معلم یتتربو نتایج آن برای  ییحرفه گرااصول اخالقی  ،قابلیت اخالقی(کاربردی 

برد را   یرات بااخالقهدف این نیست که معلمان  .تا این تاریخ استمن نظری و تجربی  این کتاآ نتیجه تحقیقات

چیست و چگونره   یمدار اخالقاین است که نشان داده شود بلکه هدف  ،تبدیل کنیم و خوآاخالقی  یبه معلمان

 .گردد تقویت  تواند می

 .انصاف طراحی نشرده اسرت   دقت یا بی بی ،رحم بی ،کار کم ،تنبل ،خودپسند ،این کتاآ برای افراد حریص

 ،پرذیر، حسراس   فرداکار، مسرئولیت   ،مهربران  ،خروش ذهرن  افرراد   هرای  درواقع هدف کتاآ شناسایی فعالیرت 

 وجرود  ینبراا  ،معتقدم اکثریت معلمان به این گرروه دوم متعلرق هسرتند    .باشد میراستگو و منصف  ،دوراندیش
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لرذا   ؛دبکنر  تردیرد تررس و   دچرار  را معلمانشده و  ها آن ضعف نقلهتبدیل به  ،ها آنن است خوبی گاهی ممک

ایرن کتراآ    .شان توجه کنند ایوظایف حرفهآن روی  تأثیرو  خود نحوه ارتباط نقش الزم است که معلمان به

 .است شده ینتدوطراحی و  پژوهشگران حوزه اخالقو  معلمانبرای 

 


