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پیشگفتار
هرروز تدریس کار پیچیدهترری مری شرود و انجرام مللروآ آن نیازمنرد دقیرقتررین معیارهرای
عملکردی میباشد (هارگریوز گودسان .)1996 ،1تدریس مهارتی اساسی و کلیرد تیییرر در دانرش
جامعه است و معلمان این دانش را شکوفا میسرازند .بردون معلمران شایسرته ،آینرده معیروآ و
محکومبه شکست است .در ایاالتمتحده شعار بوش در حوزه آموزشوپرورش این بود کره هری
کودکی نباید از تحصیل بازبماند و محروم شود .بهطورکلی میتوان گفت که بازمانردن کرود از
تحصیل یعنی از دست دادن یک معلم یا رهبر .با این اوصاف آموزش هم در مرحله بحرانی قررار
دارد و این فاجعهای کامال مشهود است .ازلحاظ جمعیتشناسی ،جمعیت معلمان در حرال تیییرر و
تحول است .بهگونهای که معلمان مسن در دوران انفجار جمعیت مجبور به بازنشستگی زودهنگام
شدند .آنها برای این کار خود دالیل مختلفی را ملرح میکردند مانند فشارهای روحی و روانری،
خستگی مفرط ،یاس و ناامیدی ناشی از تأثیرات سالهای تیییر و تحوالت بخشنامهای در زندگی
حرفهایشان .بعد از یک دهه اصرالحات پریدرپری و طاقرتفرسرا ،اوضرا و شررایم معلمران و
حیثیتشان خدشهدار شده است ،تدریس جذابیت خود را برای نو معلمان ازدستداده است.
تدریس توان رقابت با سایر مشاغل را ندارد .در سالهای اخیر داوطلبان مشاغل برهخصرو
زنان توانمند ،به عنوان گزینه های مناسبتر بره رشرتههرای پرسرتاری و اداری روی مریآوردنرد.
تدریس هنوز بهصورت یک حرفه برای زنان و مردان تعریفنشده است .طبق گفته ویرالرد والرر

2

در سال  1932در بیشتر مدارس آمریکا معلمان فاقد صالحیتهای الزم میباشند .به دلیل بحران
کمبود معلم در انگلستان روزهای آموزشی مدارس کاهشیافته اسرت و تعرداد زیرادی از مردارس
توسم معلمان خارجی یا دستیاران آموزشی اداره میشوند و مدیران پرمشیله در آنجا فرصتی برای
نظارت و کنترل این دسته از معلمان ندارنرد( ،تراون سرند .)2001 ،3همچنرین در سرال  2001در
ایالت اونتاریو کانادا پس از اعمال اصالحات در برنامههای آموزشی تربیتمعلم ،فقم پس از یرک
سال تقاضای استخدام در شیل معلمی  5الی  20درصد کاهش یافت.
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با وجود اینهمه ناامیدی و مخاطرات ،امید زیادی برای خوشبینی به آینده وجرود دارد یعنری
بینشی که در آن تدریس جایگاهی قدرتمندانه و بزرگ دارد .جریان تدوین و تصویب معیرارهرای
آموزشی بسیاری از نارضایتیهای مردم در رابله با کمبود معلم در مردارس و فقردان خالقیرت و
الهامبخشی در کالسها میباشد (هارگریوز و همکاران .)2001 ،1حمایت بینالمللی از فلسفههای
تدریس تعالیبخش و انسانساز (با اولویت همکاری و مشارکت همگانی و بهرهگیری از محتروای
درسی کارآمد و دست آوردهای علمی) در سالهای اولیه دبیرسرتان ،در حرال افرزایش اسرت .در
مدارس ایاالتمتحده مشاهده میشود که پیشرفت و بالنردگی حرفرهای کیفری معلمران ،موجرب
تیییرات عمیق در یادگیری و موفقیت دانشآموزان شده است (فوالن )2001،2در انگلستان و ولز،
مستندات و گزارشهای دولتی حاکی از رابله استقالل معلمان و عملکرد خوآ آنها در مردارس
است (برای مثال ی اف ای اس .)2001 ،3باوجوداینکه دولتها تقریباهمهجا از تکریم و احترام به
معلمان سخن میرانند؛ بهتازگی سرزنش و تحقیر در این زمینه معمول و رایج شده است.
بررسی دقیق نشان میدهد که در باآ ملزومات آموزش حرفهای ،دانش حرفهای و وضرعیت
حرفهای نسل جدید وقت ناچیزی صرف شده است .بدین ترتیب سؤاالتی ملرح میشوند که :آیرا
در راستای آموزش حرفهای معلمان ،افزایش اختیار آنها منجر به پیشرفت دانشآموزان میشود؟
آیا مدارس موفق در بهکارگیری آموزش حرفهای مبتنی بر خود هردایتی ،چرالشهرای آگاهانره و
هوشمندانه عملکرد بهتری خواهند داشت؟ البته شواهد موجود حاکی از ایرن اسرت کره مردارس
ناموفق نیز با بهکارگیری مهارتهای آموزش حرفهای میتوانند به موفقیت بیشتری دست یابنرد.
آیا آموزش حرفهای با نیازهای مدارس و حساسیت و انعلافپرذیری کارکنران آن بایرد ملابقرت
داشته باشد؟ (هاپکینیز و همکاران )1997 ،4و آیا این موضو میتواند منجر به ایجاد نوعی تبعری
در توسعه حرفهای معلمان شود (هارگریوز ،در دست انتشار) .اینها پرسشها و موضروعات مختلفری
هستند که در مورد آموزش حرفهای ملرح میگردند.
یکی از مهمترین جنبههای دانش حرفهای تدریس که مورد غفلرت قرارگرفتره اسرت ،دانرش
اخالقی میباشد .آموزش معلمان و ارتقاء سیاستهای آموزشی در افزایش شایستگیهرای آنهرا
1
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نقش بسزایی دارد .اگرچه انوا دانش موردنیاز معلمان اهمیت زیادی دارد ولی در ایرن خصرو
محدودیتی وجود ندارد .از معلمان خواسته میشود که اطالعات عمیق و جامعتری در مورد دانش
محتوایی ،چگونگی یادگیری و آموزش آن به کودکان کسب کننرد .برااینحرال ،دانرش اخالقری
موردنیاز معلمان در تربیت حرفهای خود (در رابله با شاگردان ،همکاران) بیتوجهی میشود.
در این کتاآ مهم و جدید باعنوان معلم اخالقمدار ،الیزابت کمپبل بااقتدار کامرل وارد قلمررو
حساس دانش اخالقی در تدریس میشود .دکتر کمپبل یک معلم باتجربه و یک محقق کارکشته
در کالسهای درس و مدارس است .به تعبیری او به فلسفهپردازیهای فیلسوفان آموزشوپررورش
پیرامون انتخاآها و معضالت اخالقی تدریس که اغلب ریاکارانه ،افراطی و بیاثرر اسرت ،اعتقرادی
ندارد (اگرچه بیشتر معلمان خود را درگیر این نو مسائل ساختهاند) .در عوض او مستقیما به مسرائل
اخالقی کالس و روابم کاری معلمان میپردازد و نمونههای عملری و واقعری موجرود در تحقیقرات
خود را بررسی و گزارش میکند .کمپبل نشان میدهد کره معلمران چگونره مریتواننرد تصرمیمات
اخالقی خوبی اتخاذ کنند .در صورت وجود ابهام درروش انجام کار ،آنها چلور با تعارضات اخالقری
در محیم کاریشان مبارزه میکنند و یا اینکه چرا آنها (به تنهائی و یرا همرراه برا سرایر همکراران
خود) گاهی در این مورد کوتاهی میکنند؟
معلم اخالقی هم انگیزه ایجاد میکند و هم چالش .کمپبرل بابیران اظهرارت خرود برهوضروح و
قاطعانه ،نسبیگرایی اخالقی را به خاطر ناتوانی در موضعگیری نسبت بره موضروعات درسرت و یرا
غلم مورداستفاده در امر تدریس ،مورد سرزنش قرار میدهد .او از مربیان مریخواهرد کره در کسرب
فضایل اخالقی همچون انصاف ،صداقت ،عردالت و برهکرارگیری آنهرا جردی و متعهرد باشرند .او
همچنین نشان میدهد که معلمان ممتاز اخالقی چگونه این فضایل را در عمل به کار میگیرنرد .در
ادامه در مورد امر پیچیده تدریس ،این محقق چگونگی پایبندی به فضایل اخالقری و ایجراد تروازن
بین نیازهای فردی کود و منافع جمعی را تشریح مریکنرد .کمپبرل تأکیرد مریکنرد کره برخری
رفتارهای معلمان ،مثل تنبیه کل کالس به خاطر اشتباه یکی از دانشآموزان ،عملی اخالقی نیست.
الیزابت کمپبل در این کتاآ بیشتر دیردگاهی فلسرفی دارد ترا جامعرهشرناختی و سیاسری .او
تصدیق میکند که همیشره اخالقیرات در مرورد انتخراآهرای فررد در یرک سیسرتم اثرگرذار و
تعیینکننده هستند .معلمان هی وقت امکان انتخاآ کامال آزاد و بردون جهرتگیرری را ندارنرد و
برای اخالق محور بودن در سیستمها و مدارس غیراخالقی سعی و کوشش میکنند.
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کمپبل نشان میدهد که چگونه گاهی معلمان بهناچار آزمونهرایی طررح مریکننرد کره در آنهرا
سؤاالتی با مضمون گرایشها و تعصبات فرهنگی گنجاندهشدهاند ،یا چلرور مردیران برا نروآوریهرای
نسنجیده خود معلمان را به بروز رفتارهایی مجبور میکنند که یادگیری دانرشآمروزان فردای پیشررفت
شیلی و شهرت خود میکنند و چگونه اتحادیه معلمان ،بردرفتاریهرای آنهرا برا کودکران را ،برهطرور
شرمآوری نادیده گرفته و استراتژی عدممداخله را اتخاذ میکند؛ بهجای ترغیب معلمان به لحاظ کرردن
مصلحت دانشآموزان ،به آنها رهنمودهای عملی بیاثر و جزئی در مورد معیارهرای اخرالق حرفرهای
تدریس ارائه میدهند.
این کتاآ خواننده را به آینده امیدوارتر میسازد ،چراکه معیارهای اخالقی و رهنمودهرای عملری
خوبی برای تشخیص درست و نادرست به معلمان فراهم میسازد .در اینجا نشران داده خواهرد شرد
که چلور انجمنهای آموزشی معلمان به تجزیهوتحلیل تجربیات موفقیت معلمان برای دسرتیرابی
به نتایج بهتر میپردازد تا آنها بتوانند در خصو

معیارهای اخالقی حرفه خرود بره توافرق دسرت

یابند .در پایان ،کمپبل تأکید میکند که در صرورت برروز کرار غیراخالقری در سیسرتم یرا مدرسره،
تکتک معلمان باید جرات حمایت از اصول اخالقی را داشته باشند حتی باوجوداینکه از جنبه فرردی
یا حرفهای متضرر بشوند.
هر شاگردی نیاز به معلمی دارد که نهتنها از او حمایت کند بلکه بهترینهرا را ازنظرر اخالقری و
علمی از او انتظار داشته باشد .هر معلمی هم حداقل به یک فرد بالغ و بزرگسال دیگر نیراز دارد کره
همین رویه را در مورد خود او نیز اجرا کند .باوجوداینکه کمپبرل سرختیهرای کرار تردریس را در
میکند ،اما معتقد است که سختی این حرفه انجام هر کاری توسم معلم را توجیه نمیکند .اگر شرما
یک معلم یا مدیر هستید ،با خواندن این کتاآ به چالشهای اخالقی گذشته خود پی خواهید بررد و
متوجه خواهید شد که برای بهترین شدن در معلمری ،همیشره الزم اسرت وجردانتان را بره چرالش
بکشید (هاپکینز ،هریس و جکسون.)1997،1

1
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مقدمه
هفده سال پیش زمانی که هنوز دبیر زبان انگلیسی بودم اتفاقی برایم رخ داد که بعردها برهعنروان مردرس
تربیتمعلم و پژوهشگر حوزه اخالق ،مشوق آینده تحصیلی من درزمینه اخالقیات تدریس شد .ایرن اتفراق
زمانی رخ دادکه سرگرم توزیع فرمهای نظرسنجی در بین دانشآموزان مدرسه شربانهروزی برودم .برا ایرن
تصور که این کار ،فقم یکی دیگر از وظایف اداری معلمان است ،هدف آن را نپرسیدم و قبل از توزیع برین
دانشآموزان ،سؤاالت آن را بررسی نکردم؛ بهمح

اینکه فرمها را همزمان با دانشآموزان ملالعه کردم،

متوجه شدم که آنها شامل سوا التی در مورد اطالعات شخصی دانشآموزان بروده و درعرینحرال تأکیرد
شده بود که با دقت تکمیل شود درحالیکه در مورد محرمانه بودن اطالعات چیزی ملرح نشده برود .ایرن
پرسشنامه برای دانشآموزان ویتنامی تهیهشده برود و مرن توضریح و تروجیهی بررای تکمیرل ایرن فررم
شکبرانگیز و ناراحتکننده ،نداشتم .اگر آن زمان کسی به من میگفت که من آگاهانه دانشآموزانم را برر
اساس ملیتشان جدا کرده و موجب ترس و بیاعتمادی آنها به خود شدهام؛ هرگز قبول نمریکرردم؛ امرا
بههرحال این اتفاق نابجا بهاشتباه رخداده بود .این اتفاق سهوی به دلیل شرارت و یا مردمآزاری عمردی از
سوی من نبود ،بلکه علت بیتجربگی حرفهای من بود و اینکه من در آن زمان اطالعات و دانش اخالقی
موقعیتهای خا

الزم برای رعایت تعهدات حرفهایام خود در

را نداشتم.

پاافتادهای باشد؛ اما ازنظر من ایرن موضرو بره

ممکن است این اتفاق ازنظر برخی افراد موضو پیش
لحاظ اخالقی مهم بود و نمونهای از پیچیدگیهای اخالقی بود که معلمان هرروزه در کار حرفهای خرود و
روابم تعاملی با کودکان و نوجوانان ،با آنها مواجه هستند .آن اتفاق سبب شد تحصیالت خرود را در دوره
دکتری ادامه بدهم و موضو پایاننامهام را درزمینه تعارضات اخالقی معلمان و مردیران مردارس انتخراآ
کنم .سالها بعدازآن اتفاق که استاد تعلریم و تربیرت اخالقری شردم باورهرای معلمران دربراره اخالقیرات
کاربردی )قابلیت اخالقی ،اصول اخالقی حرفه گرایی و نتایج آن برای تربیتمعلم( را بیشرتر توسرعه دادم.
این کتاآ نتیجه تحقیقات نظری و تجربی من تا این تاریخ است .هدف این نیست که معلمان بااخالقیرات برد را
به معلمانی اخالقی و خوآ تبدیل کنیم ،بلکه هدف این است که نشان داده شود اخالقمداری چیست و چگونره
میتواند تقویت گردد.
این کتاآ برای افراد حریص ،خودپسند ،تنبل ،کمکار ،بیرحم ،بیدقت یا بیانصاف طراحی نشرده اسرت.
درواقع هدف کتاآ شناسایی فعالیرتهرای افرراد خروش ذهرن ،مهربران ،فرداکار ،مسرئولیتپرذیر ،حسراس،
دوراندیش ،راستگو و منصف میباشد .معتقدم اکثریت معلمان به این گرروه دوم متعلرق هسرتند ،برااینوجرود
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گاهی ممکن است خوبی آنها ،تبدیل به نقلهضعف آنها شده و معلمان را دچرار تررس و تردیرد بکنرد؛ لرذا
الزم است که معلمان به نحوه ارتباط نقش خود و تأثیر آن روی وظایف حرفهایشان توجه کنند .ایرن کتراآ
برای معلمان و پژوهشگران حوزه اخالق طراحی و تدوینشده است.
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