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  س ر  راشگاا  فرهگایا ای مدیریت کالهای حرفهمقایسه تطبیقی و تحلیلی مدل

 با تاکید بر شقش برشامه مبتگی بر پرو ش معلما  فکو 
2مهتاب چنگایی ، 1*سید امیر قدمی

  

 

   (62/16/1011؛ تاریخ پذیرش:  01/12/1011)تاریخ دریافت:        

 چکید 

جایگاه دانشگاه فرهنگیان به عنوان مركزي براي پرورش معلمان فکور مورد نیاز در در دنیاي امروز،   

-ریزي و سیاستآموزش و پرورش یک جامعه، جایگاهی رفیع و انکارنشدنی است و به همین دلیل برنامه

اي موجود در این گذاري در این حوزه باید به صورت علمی، دقیق و همراه با شناخت الگوهاي حرفه

اسنادي سعی بر آن است كه رویکردهاي مختلف طراحی -ه باشد. از همین روي، در این مقاله مروريزمین

برنامه درسی و مدیریت كالسی دوره هاي تربیت معلم و دانشگاه فرهنگیان، از آغاز تا كنون مورد بحث 

اه نها با دانشگاي مدیریت كالس و ارتباط آو بررسی قرار گیرند. به این منظور، سه الگوي عمده حرفه

 اند. این الگوها به ترتیب پیدایشفرهنگیان)به عنوان مركز تخصصی تربیت معلم( معرفی و نقد شده

تاریخی عبارتند از الگوي مهارتی، الگوي علم كاربردي و الگوي فکورانه. در این بین، به نقش برنامه 

چند جایگاه و اصول دو الگوي دیگر، مبتنی بر پرورش معلمان فکور به طور ویژه پرداخته شده است. هر 

ي زمانی مربوط به خودشان از نظر دور نمانده و دالیل جایگزینی این رویکردها با الگوي فکورانه در برهه

هاي تربیت تر نقش دورهصحیح است. آگاهی و شناخت در مورد این رویکردها، به درک  بررسی شده

تواند در بازنگري نگرش ي خود میانجامد كه این به نوبهمعلم در رشد و پرورش معلمانی كارآمد می

 مسؤولین امر در مورد برنامه خرد و كالن درسی دانشگاه فرهنگیان نقش اساسی ایفا كند.

 :  مدیریت كالس، معلم فکور، دانشگاه فرهنگیانواژگا  کلیدی
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 مقدمه   

 جایگاه ها، دوره این براي ریزيبرنامه كارآمد، معلمان پرورش در دانشگاه فرهنگیان اهمیت به نظر  

 ینتعی شامل ها؛ریزيبرنامه این. كندمی پیدا امر مسئولین سوي از شده اتخاذ هايسیاست در ايویژه

 كمتر و مانده مغفول كه ايمسأله بین، این در. شودمی وسایل و منابع روشها، رویکردها، محتوا، اهداف،

 از رمنظو. نهیممی بنا آن طبق بر را معلم تربیت هايدوره ما كه است الگوهایی است، شده توجه آن به

 افراد وجود در را معلمی ايحرفه اصول داریم قصد آن اساس بر كه ایستبرنامه و طرح اینجا در الگو

 ورهد طول در معلمان دانشجو از ما انتظارات كلی، طرح و برنامه این همچنین. كنیم نهادینه دانشجو معلم

 باید مان،معل دانشجو كه باشد این بر عقیده زمان یک در است ممکن مثال، عنوان به. كندمی تبیین نیز را

 نهاآ مانند آموزش امر در موفقیت براي كنند سعی و دهند قرار خود الگوي را كارآمد و تجربه با معلمان

 آزمایشگاهی و علمی تحقیقات نتایج بستن كار یا به و نظري علوم بر تأكید دیگر، ايبرهه در یا كنند؛ عمل

 تندهس البته. مد نظر باشد روزمره مشکالت حل در توانا معلمانی تربیت براي نهایی حل راه عنوان به

 جودانش به روز دانش ای و تجربه انتقال صرفا معلم، تربیت هايدوره هدف معتقدند كه ریزانیبرنامه

 و ائلمس تحلیل و تجزیه تفکر، قدرت به مجهز معلمانی پرورش باید غایی هدف بلکه نیست، معلمان

 اختشن حال، هر به خود باشد. خاص زمانی مکانی شرایط اساس بر گیريتصمیم نهایت در و مشکالت

 این انگیرندگ تصمیم به شایانی كمک ریزيبرنامه امر در تواندمی قوتشان و ضعف نقاط و الگوها این

  مورد(1831)امام جمعه،داخلی علمی مقاالت و دانشگاهی تحقیقات در كه موضوعی بنماید. حوزه

مدل عمده  سه ارزیابی و معرفی در سعی مقاله این در نویسندگان و لذا است گرفته قرار توجهیكم

 پیدایش اظلح به كه دارند تربیت معلم( مدیریت كالسی در دانشگاه فرهنگیان) به عنوان مركز تخصصی

 :باشند می زیر ترتیب به تاریخی

 1مهارتی الگوي 

  2كاربردي علم الگوي 

 8فکورانه الگوي 

)دانشی انیدانش بیتوان اذعان داشت كه سه مولفه البته در بررسی تحلیلی و تطبیقی الگوهاي مذكور،می

)دانشی كه مشتمل بر عملیات و فعالیت ايدانش رویهكه فقط با حقایق و اطالعات سر و كار دارد(، 

-بافتیخودسازماندهی براي انجام دادن امور فراگرفته می شود و شامل چگونه دانستن است( و دانش 

 عنوان شاخص،عمل)دانشی كه مشتمل بر  چراها در یک بافت و زمینه است(بهايزمینه

 شده پرداخته قوتشان و ضعف نقاط و هامدل این بررسی به ذیل در .(1833)قدمی و نورعلی،كنندمی 

 . است

                                                           
1 Craft Model 
2 Applied Science Model 
3 Reflective Model 
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هاي علمی، صنعتی، فرهنگی، اقتصادي، اجتماعی و بشر امروزي براي رویارویی مولد و موثر با چالش  

تر از نظام تعلیم و تربیت شناسایی نکرده و بدین سبب، تر، سازگارتر و موجهاخالقی بستري مناسب

یش نیاز نیل به اهداف توسعه پایدار ارزیابی شده است.كفایت تحول در نظام تعلیم و تربیت، به عنوان پ

هاي تعلیم و تربیت، مستلزم عطف توجه و تمركز فکري و مادي روي و كارایی در نظام

ن رود.به عبارت دیگر؛ معلم به ایاست كه كارگزار اصلی نظام تعلیم و تربیت به شمار می"معلم"عنصر

رین تهاي مطلوب هر نظام تعلیم و تربیت است، مهمت و كیفیتجهت كه بازنماي تمام و كمال خصوصیا

براین اساس؛ در نگاهی گذرا بر  (.2222)گریفث،شودترین عامل تغییر و تحول قلمداد میو موثر

ق به طر-ها و مهارتهاي معلمانمحورهاي تغییر و تحول نظام تعلیم و تربیت، رشد و پرورش استعداد

ردار است. در این راستا؛ جایگاه دانشگاه فرهنگیان، به عنوان مركزي از اولویت خاص برخو -مختلف

هاي معلمان مورد نیاز در آموزش و پرورش یک تخصصی، براي پرورش استعدادها و مهارت

گذاري در این حوزه باید به ریزي و سیاستجامعه،جایگاهی بس مهم است و به همین دلیل برنامه

اخت الگوهاي آموزش مناسب موجود در این زمینه باشد كه نمونه صورت علمی، دقیق و همراه با شن

آن را ما در بررسی الگوهاي مدیریت كالس در دوره هاي تربیت معلم)دانشگاه فرهنگیان( دنبال می 

 كنیم:

 

 مدیریت کالسی مها تی  الاوی 

  داده انتقال كارآموز به ها تخصص تمام آن در كه است الگویی آموزي، حرفه در مهارتی الگوي   

 تاداس یک نظر زیر كه بگیرید نظر در را خودرو مکانیک كارگاه كارآموز یک مثال، عنوان به. شوندمی

 شاید یا) سال دو یکی پس خود عالقه و استعداد میزان به بسته فرد این. است دیدن آموزش حال در كار

 شکل، نهمی به. شودمی تبدیل خودرو مکانیک یک به كار استاد هايفعالیت از الگوبرداري با( بیشتر

 قلیدت كارآموز، وظیفه در این الگو،. دارند را متخصص كار استاد نقش معلمی، حرفه در تجربه با معلمان

 .است خود عمل و فکر در تدریس روال توسعه و سازي درونی منظور به متخصص شگردهاي از

 (1991واالس، از برگرفته) معلم تربیت مهارتی الگوي: 1 شکل

 

 

 

 

 عنوان به كل در و رفتاري و علمی هايزمینه پیش داراي انسان یک عنوان به كارآموز اینجا، نقش در 

 دنبال ن،ای بر عالوه. شود می گرفته نادیده دارد اساسی نقش ادگیريی-یاددهی فرایند در كه فراگیر یک

 است. مشکل گیرندمی بهره نو تدریس هايروش از كه جدید آموزشی هايمحیط در الگو این كردن

 داشته بهتجر با معلمان به نسبت بیشتري اطالعات است ممکن كار تازه معلمان هامحیط اینگونه در زیرا

: استادکار همراه به مطالعه

 دستورالعمل/تدریس نمایش

 آموزشی

  تمرین  
 ای حرفه صالحیت
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 آموزكار زیرا كرد. اشاره آن در خالقیت نقش بودن رنگ كم به توانمی مدل، این معایب دیگر از. باشند

 .ندارد ار دیگر هاي تئوري كردن دنبال و تغییر ایجاد حق موردي هیچ در تقریبا و دارد غیرفعال نقشی

 دانش پرورش در آن نقش به توان می مثال عنوان به كه دارد هم مثبتی نقاط مدل این، حال این با   

 در اینکه و كرد اشاره دارد كار تازه معلمان داري كالس توانایی در اساسی عاملی كه معلمان تجربی

 .باشد كارآمد روشی تواند می مدل این دارد وجود جدید معلمان به عاجل و مبرم نیاز كه شرایطی

 

 کا برری علم الاوی مدیریت کالسی 

 .است معلم تربیت ها و دوره هايبرنامه از بسیاري در الگوها ترینیکی از رایج هم هنوز علم الگوي

 گرفته است: شکل زیر فرضیات ي پایه بر كاربردي علم الگوي

 كرد بررسی عینی و عقالنی صورت به را آن توانمی دلیل همین به و است علم یک تدریس. 

 هآموزش داد متخصصین توسط محور تحقیق هايتئوري معلمان دانشجو براي باید شدن معلم براي 

 .شوند

 پیدا مهارت ها تئوري این گیري بکار در كافی اندازه به كه شوند می التحصیل فارغ معلمان این وقتی 

 .كنند

 مد ار حاضر زمان در آن سریع رشد و دانش حیاتی الگوي مدیدیریت كالس، عنصر این ترتیب این به

 قرار علوم این معرض در تا دهدمی قرار معلمان دانشجو اختیار در را فرصت این و دهدمی قرار نظر

 مانه ايحرفه دانش ترینمهم كه است این بر فرض اینجا در. بگیرند فرا را آنها نهایت در و بگیرند

 . كنید مشاهده 2 شکل در توانید می را الگو این طرح. اندیافته توسعه هايتئوري
 

 (1991واالس، از برگرفته) معلم تربیت كاربردي علم الگوي: 2 شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ای حرفه صالحیت

                       ای دوره رسانی روز به

 (خدمت ضمن)

   علمی دانش  

  دانش گیری کار به

 آزمایش لهیوس به تصحیح/علمی

 تمرین

 کارآموز به نتایج انتقال
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 محیط در البته و عمل در مختلف هايزمینه در علمی دانش الگو، این در كنیدمی مشاهده كه همانطور

 مالیاحت نواقص و شود سنجیده دقیق طور به آنها  نتایج تا گیرندمی قرار ارزیابی مورد آزمایشگاهی

( معلم دانشجو) كارآموز اختیار در قانون كتاب عنوان به آزمایشات و ها بررسی این نتایج. شوند برطرف

 به علوم این البته. آنهاست دقیق اجراي به ملزم مربوطه، هايتمرین پیگیري با وي و گیرد می قرار

 ادایج صورت در و شودمی سنجیده آنها اعتبار و صحت و شوندمی ارزیابی مداوم و پیوسته صورت

 خدمت ضمن هاي دوره قالب در اطالعات این نو تئوري مواردي در و جدید نتایج آمدن بدست یا تغییر

 به با دانشجو معلمان كه است این بر عقیده اینجا، در. گیرندمی قرار كارآموزان اختیار در

. كنندمی یداپ دست ايحرفه صالحیت از قبولی قابل سطح به آنها تمرین و تحقیقات نتایج گیري كار 

 :كرد خالصه زیر موارد در توان می را الگو این ضعف نقاط

 به خود عالیتهايف در آنها طبق بر فعاالن این كه تغییراتی و تدریس بخش فعاالن تجربیات گرفتن نادیده 

 . شود می اي حرفه هاي فعالیت و تئوري بین شکاف آمدن وجود به باعث خود این كه آورند می وجود

 در و عمل در را ها تئوري این نیستند قادر معلمان دانشجو موارد اكثر در اند داده نشان زیادي تحقیقات 

 .كنند پیاده درس هاي كالس

 و دارندن پرسیدن سوال حق كه غیرفعالند یادگیرندگانی معلمان دانشجو نیز اینجا در قبل الگوي مانند 

 .كنند عمل متخصصان نظر طبق باید تنها

 هب تقریبا و تربیت و تعلیم ي حوزه ار خارج منبعی از هم آن دارد. تجویزي حالت الگو این اینکه و 

 .شود نمی داده چندانی اهمیت معلمان تجربیات و ها آگاهی درونی پیشرفت

 مدیریت آموزشی فکو اشه  الاوی 
 

 ستا این بر تاكید است، معلمی حرفه آموزش و توسعه اصلی الگوي دنیا در امروزه كه الگو، این در   

 آنها از کلش بهترین به معلم دانشجو تا بگیرند شکل یافتهسازمان هايبازاندیشی حول باید مشاهدات كه

 عنوان هب را هامهارت و تحقیقات نتایج ها،تئوري معلمان؛ دانشجو الگو، این طبق حقیقت، در.  ببرد بهره

 آن مورد در كه فعالیتی و تمرین طریق از را عمل در شناخت و آموزندمی حرفه این الزامات از یکی

 معلمانی ش،آموز ي دوره پایان در الگو این نهایی نتیجه. دهندمی توسعه گرفته صورت بازاندیشی و تفکر

 و بازاندیشی به خود هايفعالیت و خود مورد در مداوم صورت به قادرند كه است خودكار و مستقل

 . شودمی معلم اي حرفه پایدار پیشرفت و رشد به منجر خود این كه بپردازند تفکر

 در این خصوص،روند (1991)واالس عمل است. و تئوري بین تعادل فکورانه،مبناي برقراري الگوي

 :كند می تقسیم مرحله دو به را ايحرفه پیشرفت

 ايحرفه پیشرفت مسیر ابتداي در معلم دانشجو مرحله این در كه آموزش، از قبل مرحله اول؛ مرحله

 افزایش مرحله نیز دو هر در هدف.ايحرفه توسعه و آموزش مرحله دوم یعنی دارد و مرحله قرار

 اي می باشد.  حرفه صالحیت
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  قبلی هايایده یا و تجربه دانش، از اعم آورد؛ می آموزش فرایند به خود همراه معلم دانشجو كه را آنچه

 آغاز در معلم دانشجو هر به عبارت دیگر؛. شودمی  برجسته آموزش پیش مرحله همان یا اول در مرحله

 منابع خواندن طریق از یا كه داراست را خود خاص 4"ذهنی و ادراكی الگوهاي" آموزش فرایند

 یاد هب خود آموزي دانش دوران معلمان از آنچه حتی یا و تدریس قبلی تجربه یا دانشگاه در اختصاصی

 قبیل این از و ها نگرش اعتقادات، ها، ایده از تلفیقی واقع در ذهنی هاي طرح این. اند شده حاصل دارد

 نای در مربیان همه نتیجه در. دهند می شکل خاص طرق به را معلم دانشجو فعالیت و كار كه هستند

 یچه عمال موارد این گرفتن نظر در بدون اینکه چه باشند. داشته آگاهی مسائل این مورد در باید مرحله

 .      ندارد را الزم كارایی نظارتی و آموزشی روند

 نییع فکورانه الگوي كلیدي عنصر دو اساس بر اي است،حرفه توسعه و آموزش مرحله كه دوم مرحله

 ها تئوري و ها داده حقایق، سري یک از دریافتی دانش. گیرد می شکل ايحرفه دانش و دریافتی دانش

 هم و ذارگ تأثیر تجربی دانش بر مستقیم طور به باید هم كه شود می تشکیل خاص ي حرفه مورد در

 ویهدوس رابطه یک بایستمی ايحرفه دانش و دریافتی دانش ي رابطه حقیقت در. باشد آن از متأثر

 هم و دببر بکار عمل در را دریافتی دانش چگونه كه بگیرد یاد معلم دانشجو كه صورت این به باشد.

 . دهد قرار جدید هاي تئوري مورد در تحقیق براي راهنمایی را تجربی دانش

 عملی هتجرب اساسا دانش این. دهدمی تشکیل را فکورانه الگوي يهسته تجربی، دانش واالس، عقیده به

 مورد در اگر حال، این با. دهدمی تشکیل درس كالس در را نه، یا باشد معلم دانشجو خواه معلم، هر

 كند، گیريمتصمی ضروري تغییرات مورد در بتواند فرد تا نگیرد صورت تفکر و بازاندیشی تجربه این

 و ستا تغییر متضمن پیشرفت،. ندارد معلم اي حرفه صالحیت گسترش و پیشرفت در ارزشی هیچ

 منطق و لدلی مورد در باید معلم. بود خواهد مشکل بسیار تفکر و بازاندیشی بدون گذار، اثر تغیر ایجاد

 فزایشا این بنابر. برسد نتیجه به و كند فکر خاص محیط یک در آن اجراي از قبل شگرد یا روش یک

 قرار کورانهف الگوي بر مبتنی آموزشی ي برنامه اصلی هدف بایست می تفکر و بازنگري این كیفیت

 .گیرد

 فکور، معلمانی پرورش هدف با برعکس و تجربی دانش در دریافتی دانش بکارگیري در روش ترینرایج

 این. (8 شکل) است (1934)كُلب  1"تجربی ادگیريی يچرخه" همان ای بازاندیشی چرخه از استفاده

 عالیتف حین و بعد قبل، تواندمی كه تفکر و بازاندیشی روند ادامه از حمایت براي است الگویی چرخه،

 :است مرحله چهار شامل الگو این. بیفتد اتفاق

 كالس. در تدریس همان یا عینی تجربه 

 دهد. می رخ كالس در كه اتفاقاتی مورد در تفکر و بازاندیشی یعنی فکورانه مشاهده 

 آن. هايحل راه یافتن یافتن منظور به دریافتی دانش به رجوع معنی به انتزاعی ادراک 

                                                           
4 Conceptual Schemata   
5 Experiential Learning Cycle   
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 تیدریاف دانش اساس بر كه تغییراتی اعمال با كالس در تدریس ،واقع در یا فعالیت حین آزمایش 

 .اند بوده 

 (1934 كُلب، از برگرفته) تجربی یادگیري ي چرخه. 8 شکل

 
 ام كه خصوصی اي استمسأله شخصی، یا و باشد ايحرفه چه داریم، ما كه ايتجربه هر وجود، این با

 شودمی مطرح كه سوالی اینجا در. شماریممی محترم است زیادي ارزش داراي كه موردي عنوان به آنرا

 اگر. خیر یا باشیم داشته علمی و طرفبی تفکر و بازاندیشی یک توان می اوصاف این با كه است این

 انجام نظمم ساختار یک قالب در ها بازاندیشی و تفکرات بیان یا و نباشد مشخص بحث اصلی ي نکته

 شاهدهم طریق از تفکر و بازاندیشی هاي مهارت تقویت و توسعه مبناي بر كه معلمی تربیت نگیرد،

 معلمان اعتبار و مقام براي تهدیدي به تبدیل بود شده نها بنا آن پیرامون هاي بحث و تدریس فعالیت

 ودوج فعال كردن گوش مهارت آن در كه بود خواهد مؤثر وقتی كارآموز و مربی بین گفتمان. شود می

 طرف خنانس بازگویی مهارت یعنی ـ فعال شنیدن توانایی با موفق مربی یک كه معنا بدین باشد. داشته

 سوء باعث كه سواالتی پرسیدن فقط نه و شفاف عینی صورت به مخاطب منظور بندي قالب مقابل،

 اناییتو داراي كه فکور معلم یک صحیح رشد به تواند می كه است مربی ـ شوند رنجش یا و تعبیر

 . كند است،كمک درونی پیشرفت و خود مورد در اندیشیدن

 صالحیت. است كارآموز اي حرفه صالحیت دادن افزایش آموزشیي  دوره هر هدف)یور(واالس نظر از

 :است بررسی قابل جهت دو از اي حرفه

 به و صالحیت كند می دریافت آموزش ي دوره پایان در معلم یک كه مدركی یعنی اولیه صالحیت

 به خود كاري زندگی طول در اي حرفه فرد یک كه تازه افق یک یا حركت حال در هدف یک عنوان

 .  است نیافتنی دست نهایت در البته كه كند می حركت آن سوي

گاه معلم)دانش تربیت هايدر دوره ايحرفه مدرک كه است ضروري معلمان براي نکته این درک این بنابر

 حفظ رايب شگردهایی به را معلمان دانشجو باید معلم تربیت برنامه هر. نیست پایان فرهنگیان( نقطه

هاي دوره. كند مجهز آموزش يحوزه در مداوم پژوهش گرفتن نظر در با اي حرفه صالحیت روند

مگاهد  فکو اشه 

ار اک اشتزاعی 

آزمایش حین 
فعالیت 

تجربه عیگی 
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 ضعانهمتوا كه شود می اجرا و اداره دار صالحیت و تجربه با مدرسان و معلمان  توسط اغلب معلم تربیت

 ايمقوله معلم پیشرفت و رشد ولی دهند می قرار معلمان دانشجو اختیار در را خود عملی و نظري دانش

 . شودمی انجام خودش براي و شخص خود توسط كه است

 پیگیگه تجربی پژوهش     

 به: خوب معلم یک ماهیت جستجوي در"عنوان با خود مقاله در(1831زكاوتی و مالیی نژتد)كرتاگن 

 پردازدمی كار تازه معلمان دانشجو در تغییر ایجاد براي مدلی به "معلم تربیت در تر جامع رویکردي سوي

 حوصله و تمرین با همراه دقیق طور به چند هر روش، و مهارت سري یک ارائه صرف است معتقد و

 هب باید اینها بر عالوه بلکه بسازد، خوب و كارآمد معلمانی آنها از تواندنمی معلمان دانشجو به زیاد،

 آموزش را شوندمی مواجه آنها با كالس در قطعا كه مشکالتی و خود مورد تفکردر روش معلمان دانشجو

 خود ایدال به روز هر ترتیب بدین و بگیرند درس خود احتمالی اشتباهات و تجربیات از بتوانند تا داد

 .شوند نزدیک تاست خوب معلم یک كه

 و مهارتی الگوهاي)  اول الگوي دو كه حالی در پژوهش خود نشان دادكه در (،2221)ار  پنی همچنین

 دیگران جربهت مهارتی الگوي در) دارند تکیه معلمان ادگیريی براي بیرونی منبعی بر تنها(  كاربردي دانش

 می رونید كل در را یادگیري منبع فکورانه الگوي( دانشمندان تحقیقات نتایج كاربردي علم الگوي در و

  داند.

 ایران، معلم تربیت هاي نظام مقایسه تطبیقی خود به پژوهشی نیز در (،1831نژاد) مالیی و ذكاوتی

 آموزشی وايمحت آنها در پژوهش خود دریافتند بیشتر است، شده پرداخته مالزي و فرانسه ژاپن، انگلستان،

 دهندیم تشکیل( اختصاصی و تربیتی عمومی، دروس شامل) نظري دروس را ایران معلم تربیت برنامه

 محور-معلم ادگیري،ی-یاددهی فرایند و اندشده طراحی نظري -عملی صورت به دروس برخی تنها و

ام در تحقیقی دیگر ام .جویند می بهره كالس در سخنرانی روش از بیشتر اساتید و است یکسویه و

كند كه گیري میپس از بررسی دقیق وضعیت برنامه درسی تربیت معلم این گونه نتیجه(1831)جمعه 

اي صالحیت حاكم است كه طی آن فرد زمانی در حرفه 1اي هنجاريدر ایران یک برنامه درسی حرفه

اي را كه بر پایة دانش علمی قرار دارد، به كند كه بتواند ابزارهاي حل مسائل حرفهعملی الزم را پیدا می

طور منظم در حرفة خویش به كارگیرد. در نتیجه در این برنامة درسی ابتدا علوم پایة مربوط،  سپس 

علوم كاربردي مناسب و در پایان كارورزي ارائه می شود كه در طی آن دانشجویان یاد می گیرند كه 

 .  حل مشکالت روزانه خویش به كار برند. چگونه دانش مبتنی بر تحقیقات را براي 

 

 گیریشتیجه و بحث    
 

مدیریت كالسی  دوره هاي تربیت معلم)دانشگاه  عمده الگوهاي از مختصري معرفی شد گفته آنچه

 مورد در تربه گیريتصمیم و گذاريسیاست در امر مسئولین به تواندمی آنها شناخت كه فرهنگیان( بود
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مدیریت  بخواهیم همتن طور كه بیان شد اگر. كند كمک معلم تربیت هايدوره كاركردهاي و اهداف

 وجود به ورانهفک مشاهده با ابتدا در باید معلم یک كه گفت باید كنیم منطبق فکورانه الگوي بر را كالس

 خود رفتار وردم در تفکر و بازاندیشی به شد معرفی اینجا در كه الگویی طبق سپس ببرد پی مشکل یک

 و غییرت با نهایت در و است نهفته اي الیه چه در مشکل منشأ ببیند تا بپردازد آمده بوجود مشکل و

 دشوارتر دباش تر عمیق الیه چه هر تغییر ایجاد البته) یابد دست مطلوب نتیجه به الیه آن در بازنگري

. ودش می آغاز مجددا چرخه این كه اینجاست در و ببرد بکار عمل در را فرایند این نتیجه و( بود خواهد

 ظایفو از یکی كه دارد یادگیري و تمرین آموزش، به نیاز و نیست ساده هم آنقدرها شد ذكر آنچه البته

 . باشد موضوع همین باید معلم تربیت هاي دانشگاه فرهنگیان و دوره  اهداف و

 :پیگگهارات 
 

 ست ا شده ادی الگوهاي از كدامیک بر مبتنی ایران در معلم تربیت نظام اینکه مشخص باشد براي

  نف نظران صاحب و اساتید نظرات و آرا آوري جمع همراه به جامع و میدانی شود  پژوهشیپیشنهاد می

 انجام گیرد.

 مندي به حرفه معلمی از ابزارهاي موفقیت در ها و استعداد فطري و عالقهاگرچه دارا بودن توانایی

ها و هدایت و پرورش استعدادها نیز ساز است، ولی اكتساب بسیاري از این مهارتاین فعالیت انسان

شود تمهیدات این اكتساب از طریق تحصیل داراي نقش عمده در این زمینه است.بنابر این پیشنهاد می

 هاي مدیریت كالسی بهیته شکل گیرد.و كاربست روش

 در دانشگاه فرهنگیان به جهتی سوق داده شودكه  ايشود برنامه كالن آموزش تربیت حرفهپیشنهاد می

 محصول آن،تربیت كارگزان علمی فکور  و خالق باشد.

 اي در دانشگاه فرهنگیان، تاكید خودشود برنامه كالن و خرد آموزش تربیت حرفههمچنین پیشنهاد می 

 كارآمد واجد توانایی"را بر برنامه آموزش و پرورش به سوي دانایی قرار دهد كه ویژگی كلیدي  آن معلم

می باشد و  محصول اجرایی آن،فرایند الگوي فکورانه در دانشگاههاي فرهنگیان خواهد  "پژوهشگري

 بود.
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Comparative and analytical comparison of professional models of classroom 

management in Farhangian University 

 
Abstract  

Nowadays, Farhangian University is considered to be a crucial organization to prepare 

scholarly teachers that are required in a society’s educational system. According to its 

importance and value, This University demands a precise, scholarly, scientific curriculum 

and management system based on professional patterns of this area. So, this review 

_documentary study was conducted to study and analyze perspectives and views toward 

designing lesson plan and curriculum and class management courses of Farhangian 

University from the start of its established to present time. In the present paper three 

professional patterns of class management and their relation to Farhangian University 

have been introduced and criticized. They have been introduced base on chronological 

sequence which is as below : Skill pattern ,Practical science pattern and Pensive ( 

scholarly) pattern. A great deal of attention was also paid to role of curriculum for pensive 

teachers . Reasons of disappearing and substituting of the other two patterns in their time 

of prevalence have also been provided and considered. Knowing these outlooks would 

lead to a better understanding of effects of teacher training programs in training effective 

and competent teachers for society which can be very impressive and outstanding in 

programmers and governors’ opinions over the design of this university’s courses and 

curriculum. 

Keywords: class management  ,scholarly teacher , Farhangian University 

 


