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یحرفهبکنند به بحرانی که ایاشارههاآنیواسطهبهتا دهندمیقرار مورداستفادهبسیاری را هاینشانهمحققان در حال حاضر 
اعتصابی معلمان، تظاهرات، مقاالتی که توسط ایشان در هایحرکتبه توانمیهانشانهاین یازجملهاست. درنوردیدهمعلمی را 

یحرفهتا مشکالت آینددرمیاجرا یمنصهتحصیلی به هرسالکه در آغاز هاییسخنرانی، شودمییا مجالت نگارده هاروزنامه
که معلمانهاییبحرانو ... به بررسی مشکالت و روانشناسانکه جامعه شناسان،استمدتیمعلمی را نشان دهند و ... اشاره کرد. 

حلیاهرمشکالت و مصائب ایشان را بررسی کرده و به دنبال کنندمیو سعی اندپرداختهکنندمینرم وپنجهدستهاآنامروزی با 
ای مقابله باشند.بر

در کنار سایر نهادها به بررسی وضعیت معلمان و نیز هرسالهکه ایاصلیهایارگانبه فرانسه اشاره کرد. یکی از توانمیبرای مثال 
1فرانسهوپرورشآموزشارزیابی وزارت سرویساین کشور است. وپرورشآموزشوزارت پردازدمیسایر کنشگران نظام آموزشی 

معلمان جوان برای یانگیزهاولین دهدمیاست. نتایج تحقیقات این موسسه نشان دارعهدهارزیابی وضعیت معلمان را یوظیفه
با نسل دانش آموزان است. ارتباطدیسیپلین و به دنبال آن برقراری یمقولهایشان به یعالقهآموزشی این کشور نظامبهورود 

.برندمیکه از انتقال دانش به دیگری کنندمیلذتی معلمان جوان نیز اشاره به درصد٥٠

که در نظرشان اهمیت بسیاری دارد: آزادی عمل در کنندمیدیگری نیز اشاره هایمقولهبه گیرندمیقرار سؤالمعلمانی که مورد 
از کمند سلسله مراتبی که جز رهاییبه دانش آموزان منتقل کنند،خواهندمیدر انتخاب محتوای مطالبی که آزادیکالس درس،
در مدرسه حضور دارند اما در کالس درس نه. حال بهتر است به کهوقتیبهینه از یاستفادهو نیز برندارددر اینتیجهاتالف وقت 

در نظر واندکردهاشارهمشکلی که معلمان به آن ترینبزرگنیز اندکی بپردازیم. اندکردهاشارههاآننکات تاریکی که معلمان به 
معلمی است، هماهنگی خود با سطح دانش آموزان است. البته معلمان نسل قدیم و نسل جدید دو یحرفهوجه ترینسختایشان 

درسی و توقع دانش هایکتاببه تفاوت فاحش بین سطح چیزهردید متفاوت نسبت به این مقوله دارند. معلمان جوان بیش از 
تگی و منفعل احساس خسنظمبی،انگیزهبیآموزانیدانشبرابردر بعضًانیز اذعان دارند که باتجربهلمان . معکنندمیآموزان اشاره 

.کنندمی

1 DEP:La direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance



را در آن زمان مسئول بررسی و تحقیق در مورد وضعیت 3، ژان پیر اوبن٢٠٠٣فرانسه در سال وپرورشآموزشوزیر،2ژک الن
مقاله در عین آنکه که از ینویسندهبسیاری را در مورد مدرسه و وضعیت آموزش منتشر کرده است. هایکتابمعلمان کرد. اوبن 

خوانده بود.ی، وضعیت آن را بحرانیادکردهبرای آینده ایحرفهمعلمی با عنوان 

مابین امید و سرخوردگی
برای اشاره به وضعیت ٢٠٠٣در سال منتشرشدهژکس) هم قبل از گزارش (١٩٧٢ریبو) و (١٨٩٩در سال شدهتشکیلگروهدو 

بحران و نیز عبارت وضعیت نابه سامان معلمان استفاده کرده بودند. اوبن هم در گزارشی که ارائه داد مسائل یواژهاز معلمان
الت خود دیده، مشکاخیر تحوالت فراوانی را بههایسالوضعیت معلمان در طول باوجودآنکهاوبن یگفتهیکسانی را مطرح کرد. به 

اصلی هایریشهیکی از تواننمیکه آیا کندمیجدیدی به خود گرفته است. اوبن این پرسش را مطرح هایشکلایشان نیز 
ایشان به این مقوله در نظر گرفت که معلمی یعنی انتقال دانشی که معلم در اختیار دارد به وارمشکالت معلمان را باور افسانه

ایانهافسدانیممیخوبیبهما امروزه یهمهبه حد معلم خود برسند؟! باوری که ترسریعپیگیر که دوست دارند هرچه آموزانیدانش
بیش نیست؟

ایاجتماعییگستردهاصلی مشکالت خود را تحوالت یریشهشده بود، سؤالهاآنکه در گزارش اوبن از ایباتجربهمعلمان 
فرانسه به وقوع پیوسته بود.یجامعهمیالدی به بعد در ٦٠یدههکه از دانستندمی

ایشیوهبه درگذشتهکه هاییخانوادهبه آن اشاره کرد تغییر وضعیت کودکان در خانواده است. توانمیکه ایمسئلهاولین 
ت کودکیی سبب شده تا وضعوجود خارجی ندارند. تغییر و تحوالت اجتماععمالً دیگر در جوامع غربی شدندمیپدرساالرانه اداره 

و نوجوان و نیز جایگاه وی در خانواده متحول شود. پدر و مادر امروزی توجه بسیار بیشتری به نیازهای کودک خود و نیز 
غربی) تغییرات بسیاری ساالرمردمدر جوامع خصوصبه(تاکنونکودکان از سی سال پیش 4.دهندمیوی نشان هایخواسته

آگاه هستیم.هاآننسبت به خوبیبهما یهمهکه اندکرده
انین از قوبستهچشمحاضر نیستند وجههیچبه، ایشان دیگر برندمیسؤالکودکان در دنیای امروز جسورتر شده و قوانین را زیر 

و ذهن خود را روی کنندمیکالس کمتر توجه در،خوانندمیشده، در خانه کمتر درس کمترآنهایانگیزهمدرسه اطاعت کنند. 
نیز باعث شده این مسالهاین تحوالت وخیم شدن شرایط کالس درس است. این ینتیجه5.کنندنمیکالسی متمرکز هایفعالیت

.شودمیترسختبدتر و کنترل ایشان روزروزبهاحساس به معلمان دست بدهد که وضعیت دانش آموزان 
. در نظر ایشان احترام به انددادهازدستجایگاه سابق خود در جامعه را اعتقاددارندلمان دومی که به آن اشاره شد: معیمسئلهاما 

منفی هایحرفهارسانهشده است. در رنگکم، در جامعه رودمیاصلی این حرفه به شمار هایویژگیشغل و شخصیت معلم که از 
سانبهفرانسه معلمی را هایرسانهبرای مثال مطبوعات و .شودمینامناسبی از آن ترسیم یچهرهو شدهزدهدر مورد مدرسه 

.دهدنشان میمانده و در برابر هرگونه تحول و همگام شدن با تحوالت جامعه مقاومت درگذشتهکه دهندمینشان ایحرفه

میالدی به بعد تحوالت بسیاری را به خود دیده ٦٠یدههو آگاهی از دانشباکه شکل رابطه قراردادمورداشارهباید این امر را 
شدمیارائه آموزدانشمیالدی ثباتی کلی در اطالعاتی که به ٦٠یدههکه تا دهدمیاست. کارهای پژوهشی صورت گرفته نشان 

تغییری به خود ندیده بودند. ونسان الن اما معتقد است از آن زمان گونههیچسال هادهکه برای مدت اطالعاتی،خوردمیبه چشم 
در ایگستردهروزرسانیبهاصالحی و هایبرنامهمیالدی ٧٠یدههدربه بعد روند انتقال دانش به دانش آموزان دچار تحول شد:

2 Jack Lang
3 Jean-Pierre Obin
4 A. Prost, L’Enseignement en France, 1800-1967, Armand Colin, 1968.
5 J.-P. Obin, Enseigner, un métier pour demain, La Documentation française, 2003.



آن زمان به بعد تغییرات دائمی شده و از.خوردمیاجرا درامد که هنوز هم ردی از آن به چشم یمنصهتقویم آموزشی فرانسه به 
رشد چشمگیر یعنیسرعت تحول دانش را هم اضافه کنیم،مسئله. اگر به این شودمیبرداریپردهاز اصالحات جدیدی هرسال

انتقال دانش یعرصهمدرسه دیگر در هاستمدتکه رسیممیگیرینتیجهبه این فضاهای مجازی، خصوصبهدانش بشری و 
. گسترش روزافزون فضای مجازی و نیز افزایش کاربرد کامپیوتر در بین نسل نوجوان سبب شده تا مسیر دسترسی کندنمیتازیهیک

به دانش و اطالعات بسیار هموارتر از گذشته باشد. مارسل گوشه، فیلسوف، اعتقاد دارد جوامع امروزی وارد فاز فردگرایی 
ورود به این فاز نیز سبب شده تا اقتدار آموزشی از میان برود و یا حداقل تا حد زیادی از آن کاسته شود. این 6.اندشدهساالرانهمردم

گوشه.انددادهازدستهرم انتقال دانش قرار داشتند این جایگاه را رأسدر قبلبه این معناست که مدرسه و معلمان که مسئله
. جالب است که شودمیاز میزان اعتبار و نفوذ ایشان در جامعه کاسته روزروزبهد که هستنمسئلهاعتقاد دارد معلمان شاهد این 

.خوردمیبود نیز به چشم منتشرشده١٩٧٢کمتر، در گزارش ژکس که در سال ایتااندازههمین امر، حال 

احساسی نوستالژیک

، تغییراتی است که به دنبال افزایش ناگهانی و روزافزون تعداد کنندنمیمثبتی به آن نگاه بادیددیگری که معلمان یمسئله
تدریس، کارهای دیگری را نیز یوظیفهامروزه معلمان عالوه بر دیگرعبارتبهرخ داده است. شدندمیکه وارد مدرسه آموزانیدانش

ظم را بر عهده بگیرند، دعواهای دانش آموزان برقراری نیوظیفهشوند. برای مثال برخی مواقع باید دارعهدهدر محیط مدرسه باید 
که برای دانش آموزان توسط هر ایبرنامهفوقهایفعالیتشخصا کمک کنند و در دارمشکلکنند، به دانش آموزان وفصلحلرا 

طیشرایدر همسئلاینجلسات دائمی داشته باشند.معلمانبا سایر درنهایتشرکت کنند و یا آیددرمیاجرا یمنصهمدرسه به 
ان . ایشاهمیت بسیاری داردنهر کالس درس که زمانی که معلمان در مدرسه حضور دارند اما دشدهاشارهکه باالتر به این مهم است

با این حال شرایط به گونه ای آزادی عمل حداقل نسبی داشته باشند.هاساعتخود برای گذراندن این هایفعالیتباید در انتخاب 
اننددمیهاییعلترا یکی از هایویژگیاعتراض داشته باشند، برخی همین وضعیت شغلی خودنیست که همه ی معلمان به این 
یفهحرشودمیسبب هامسئولیتدنیاست. ایشان معتقدند همین گوناگونی وظایف و یحرفهکه در نظرشان معلمی زیباترین 

مختص کار کردن هایفعالیتبرای مثال اگر کشور فرانسه را مد نظر قرار دهیم، معلمان به 7ایشان شیرینی خاصی داشته باشد.
جالب یمسئله. کنندمیدر دوران راهنمایی اشاره کشف استعدادهایفعالیتو )TPE(دبیرستانآموزان ضعیف در دوران بادانش

آخرین نظرسنجی صورت دراضر تعداد معلمانی که از شغل خود رضایت دارند بسیار کم است.توجه اما این است که در حال ح
درصد معلمان اعالم کردند از شغلشان بسیار راضی هستند و ٧فرانسه، تنها وپرورشآموزشگرفته توسط سروریس ارزیابی وزارت 

بیشترین نارضایتی را از و ریاضی معلمان فلسفهدر میان معلمان، که از اول در نظر داشتند.استچیزیمعلمی همان یحرفه
روی ، نیاز به نیگرفتهشکلسریع علمی هایپیشرفتمیالدی به بعد، به دنبال رشد کشورها و نیز ٧٠یدههاز.خوددارندیحرفه
تدریس در مدارس آماده شود، . همین امر نیز سبب گشت رشته های جدیدی برایپیدا کردو متخصص افزایش کردهتحصیلکار 

او بود که یدورهاصلی تحول در مدارس فرانسه با روی کار آمدن ژک الن آغاز شد. در جریانکشورهای غربی.دربه خصوص
احداث این مدارس تربیتی معلمانی مجرب برای انتقال هدفبه طور رسمی و جدی کار خود را آغاز کردند.8مراکز تربیت مدرس

ی تعلیماتشودمیمشاهده خوبیبهامروزه اما جدید به دانش آموزان به بهترین و کامل ترین شکل ممکن بود. هایانشدمطالب و 

6 M. Gauchet, « L’école à l'école d’elle-même. Contraintes et contradictions de l’individualisme démocratique », Le
Débat, n° 37, 1985.
7 l'enquête d’E. Davidenkoff et B. Perucca, La République des enseignants, Jacob-Duvernet, 2003.
8 IUFM:Institut Universitaire de Formation des Maîtres



خیلی خوب معلمان جوان را برای تدریس در مدارس قرن بیست و یکم آماده کند آنطور که باید موفق به این کار توانستمیکه 
.کنندنمینشده و بسیاری از دانش آموزان به معلمان نسل جدید با دیدی دست باال نگاه 

خیلی کم پیش می آید معلمان ما با علوم انسانی، اجتماعی و یا فلسفه آشنایی داشته باشند. ایشان تنها با باورهای شخصی خود «
»اطالعی داشته باشند.ترینکوچکسر کالس می آیند بدون آنکه از این علوم 

کرده است. فرانسوآز کلر، محقق فرانسوی، در صورت گرفت که نتایج آن هنوز هم کامال اعتبار خود را حفظ١٩٩٤تحقیقی در سال 
یق خود داشتند تحقیآیندهنسبت به کار شدندمیکه اولین گروهی که وارد مراکز تربیت مدرس ایذهنیآن سال در مورد تصویر 

-ط دانش آموزدر چارچوب روابط و ضوابآموزدانشاصلی یک معلم انتقال دانش به یوظیفهدرصد ایشان معتقد بودند 9٧٠کرد.
معلمی است.

زش آمویحوزهاما در ؛معلمی نظم و دیسیپلین و توانایی برقراری آن استیحرفهاصلی هایویژگیایشان معتقد بودند یکی از 
تصویر ذهنی دقیقی نسبت به آنچه که قرار است در آینده به دانش آموزان خود ارائه کنندگانشرکتنشان می داد هانظرسنجی

آموزشی ضعیف، بر هاینظامآموزشی قوی و چه در هاینظامدر چهبدهند ندارند. جالب اینجاست که هنوز هم بسیاری از معلمان،
ی معلم به عنوان متکلم وحده است. روشی آموزشی که شیوهآموزدانشاین باور استوارند که بهترین شیوه ی انتقال مطلب به 

. در کنندمیو دانش آموزان تنها به سان گوش دهندگان و نویسندگان عمل کندمیمطابق آن معلم تمام طول کالس را صحبت 
نوز هم راهنمایی صورت گرفته نشان می دهد بخش قابل توجه ایشان هیدورهان که از معلماینظرسنجیمطابق ٢٠٠٣سال 

ر اصلی را دو شفاف صحبت کردن در یادگیری دانش آموزان نقشواضحمعتقدند دانش باالی معلم، متکم وحده بودن سر کالس و 
که این نوع آموزش دیگر در جریان مدرن قرن بیست و یکم هیچ جایی ندارد. خیلی وقت استشرایطیدر مسئلهاین.کندمیایفا 

است که زمان ایفای نقش متکلم وحده برای معلم در کالس درس به پایان رسیده. آموزش نوین بر پایه ی شرکت دادن دانش 
ی زمانی در کالس درس به حداکثر میزان تاثیر آموزشهایتمرین. شودمیگروهی بنا هایفعالیتو نیز انجام تدریسآموزان در 

که به صورت گروهی صورت بگیرند. در این میان هر گروه می تواند تکالیف گروه دیگر را تصحیح کند و معلم فقط رسندمیخود 
اشد وحده بو در صورت بروز مشکل درسی دخالت کند. دیدی که مطابق آن معلم باید در کالس درس متکم کردهنقش ناظر را ایفا 

حصیل در تیاجازهکردهتحصیلمرفه و یطبقههایخانوادهیعنی تا زمانی که تنها فرزندان ؛تا اواسط قرن بیستم قابل توجیه بود
و در مدارس باید یکی باشدآموزدانش. امروزه اما این دید که مطابق آن سطح زندگی معلم و کردندمیدوران راهنمایی را پیدا 

به یک قشر جامعه باشند از میان رفته است. یکی از علل اصلی ناامیدی معلمان جوان در جوامع متعلقنش آموزان معلمان و دا
شغلشان تفاوت بسیاری با آن تصویری دارد که شوندمیامروزی این است که با ورود به کالس درس و اولین روز تدریس، متوجه 

ن امر توجه داشت که معلمانی که بیش از همه از شیوه ی تدریس به صورت متکلم ایشان در ذهن خود پرورانده بودند. باید به ای
.شوندمیهمیشه با بیشترین مشکل در کالس درس مواجه برندمیوحده بهره 

. با ورود به کالس درس اما ایشان دانندنمیهند گرفت که هیچ چیز در برابر مخاطبانی قرار خواکردندمیمعلمان جوان تصور 
برندمیکه فرهنگ و تاریخ اجتماعی و خانوادگی دارند. معلمان به این امر پی اندقرارگرفتهآموزانیدانشدر برابر شوندمیمتوجه 

سترش . گگیردمیسنگین تعلیم نیز بر دوششان قرار یوظیفه، دارندعهدهآموزش را بر یوظیفهکه زین پس همانقدر که 
ن آموزشی شده است. ایهاینظامیپیکرهدر ایگستردهتغییرات گیریشکلروانشناسی شناختی و شخصیتی سبب هایدانش

9 F. Clerc, « Les futurs enseignants du second degré et leur formation », Spirale, citée dans V. Lang, op. cit.



کرده است. اگر قبال معلم سر کالس می رفت و به همه به یک صورت درس می داد، زین ترپیچیدهمعلمان را یوظیفهتغییرات نیز 
مان هاز توجه کند و به ایشان به صورت فرد فرد توجه نشان دهد. این مقوله دقیقاآموزانشدانشتکتکپس باید به یادگیری 

به دست می آید که پیشتر از آن صحبت شد. معلم دیگر این توانایی را ندارد که دانش در اختیار خود را آرام آرام در ایفردگرایی
د تا ذهن خود را گسترش دهد، باید هر روز شیوه های تدریس جدیدی کمک کنآموزدانشذهن دانش آموزان بنشاند. او باید به هر 

پاسخ بگوید و در نهایت باید از روی سکوی جلوی کالس پایین بیاید، کنار دانش آموزانشدانشرا آماده کند تا به نیازهای همه ی 
ایشان در مسیر آموزشی یاری برساند.تکتکآموزان برود و به 
جدیدهویتیحرفه ای جدید،

و ... انگیزهبییا باانگیزهمعلمان نسل جدید باید با موج هجوم دانش آموزان به مدرسه از هر قشری از جامعه و با هر وضعیت درسی، 
انش امروزه باید داعتقاددارندبرده است. برای مثال معلمان فرانسوی سؤالاصل هویت شغل ایشان را زیر مسئلهمقابله کنند و این 

اشند و که باید بطوریآنقبول کنند، نه نشینندمیکه هستند و برای اولین بار سر کالس درس طوریآنل دبیرستانی را آموزان او
. معلمان باید به بهترین شکل ممکن بتوانند با تنوع دانش آموزان، سرعت مختلف یادگیری ایشان و ... کندمیحکم ایدئالشرایط 

موزان دانش آینمرهیمسئلهکه برای همه مناسب باشد. از طرفی در این میان دربیاورنداجرا یمنصهرا به ایبرنامهکنار بیایند و 
از معلمان طرفازیکیعنی؛گیردمیشکل جاهمیناز شوندمیعمیقی که معلمان با آن مواجه هایتناقضو یکی از شدهمطرحهم 

دشومیدیده بعضاً کنند و از او در حدی که هست توقع داشته باشند، اما در سطح خودش رفتار آموزدانشبا هر شودمیخواسته 
در یک سطح باشد. هانمرهیهمهکه کنندمیاصرار وپرورشآموزشمحلی و یا حتی وزارت هایحوزهمسئوالنمدیران مدارس،

هرها و شیحاشیهل برای معلمان در مدارس بیشترین مشکقرار دهیمبینذرهن کشور را زیر اگر بخواهیم فرانسه و نظام آموزشی ای
هاآنبه مشکالت فراوانی که معلمان این مدارس باید با ،شناسجامعه،10. آنیه وان زانتنآیدمیبه وجود فقیرنشینمناطق 

بودن شرایطی که ممکن است پیش روی ایشان قرار بگیرد. به بینیپیشغیرقابلخصوصبهکندمینرم کنند اشاره وپنجهدست
التی تا با مشکباشندباشآمادهدائمی باید در حال صورتبهکنندمیمعلمانی که در این مدارس تدریس شناسجامعهاین یگفته

یهمدرسپس از مدتی یا شوندمیرس بسیاری از معلمانی که وارد این مداشودمیامر نیز سبب اینشوند.روروبهشودمیکه ایجاد 
نظامبهکه در طول چند سال اخیر ایاصلیانتقادهایشغل خود را تغییر. یکی از کًالو یا دهندمیمحل خدمت خود را تغییر 

را به این کنندمیکه اولین سال تدریس خود را آغاز ایتجربهبیکه معلمان جوان و استاین واردشدهفرانسه وپرورشآموزش
تفاده معلمان استرینباتجربه، در این مدارس باید از عکسبهجامعه شناسان و متخصصان معتقدند کهدرصورتیفرستندمیمدارس 

مقابله با مشکالت احتمالی باشند.یآمادهتجربه کرده و قبًالشود یعنی معلمانی که تمامی شرایط موجود را 
که تنها راه کنترل کالس و تدریسبرندمیخیلی سریع به این امر پی شوندمیوارد این مدارس انتن معلمانی کهوان زیگفتهبه 

آموزان برقرار کرده و کالس درس را به شکل با دانشخشک ایرابطهشدید است. این معلمان گیریسختدرست به دانش آموزان 
اول یوهلهدر کار ایشان مشاهده شود. این معلمان در ایحرفهرویزیادهتا نوعی شودمی. این امر سبب کنندمییک دادگاه اداره 

تدریس هایشیوهو آماده هستند تا شوندمیدر کالس درس دارند وارد کالس ایدئالآموزانیدانشکه از ایذهنیبا تصویر 
با اندتهنشسکه در برابر ایشان آموزانیدانشکه شوندمیاما خیلی سریع متوجه درآورنداجرا یمنصهرا به اندفراگرفتهکه جدیدی

دانشیهمهمان مجبورند برای آنکه بتوانند به لتفاوت بسیاری دارند. این معکردندمیکه ایشان در ذهن تصور آموزانیدانش
د. این امر خود را کنار بگذارنهایبرنامهبر کالس درس کنترل داشته باشند بخش اعظم حالدرعینآموزان تدریس کنند و 

. از طرفی چه آورندنمیدرکه در ذهنشان بود را به اجرا ایبرنامهچراکهتا معلمان احساس گناه کنند شودمیسبب مرورزمانبه
آموزش را به بهترین شکل ممکن به یوظیفهاز این معلمان توقع دارند تا آیندمیو چه بازرسانی که از طرف وزارت خانه هاخانواده
قرار دهند.مدنظربدون آنکه بستر کاری ایشان را درآورنداجرا یمنصه

10 A. van Zanten, L’Ecole de la périphérie, Puf, 2001.



خود را به هایشمارهیکی از 11و تعلیم فرانسهآموزشیمجلهجدی گرفت. کامًالرنجش و احساس گناه در کار معلمان را باید 
یفاصله، احساس رنجش و گناه یکی از دالیل اصلی روانکاو،12کریستوف دژوریگفتهبه اختصاص داده بود.مسئلهبررسی همین 

است برقراری رابطه و معتقد13است. کلودین بالنشار الویلکنندمیدرواقعموجود بین کاری که معلمان باید بکنند و کاری که 
ز از همین معلمی هستند و رنجی که ممکن است معلمان در کار خود متحمل شوند نییحرفههویت دو رکن اساسی گیریشکل

ور رساند.ظهیمنصهبه توانمیکنترل کرد، تحوالت بسیار مثبتی را خوبیبهرا »رنجهمینبتوان راو اگازنظر. آیدبرمیمؤلفهدو 
سیاهی که در این میان به تصویر کشیده شده، تصویری سفید نیز وجود تصویرپسنباید این مهم را به دست فراموشی سپرد که در 

دارد و آن لذت است.
ود خیرابطهاست. معلمان اهمیت خاصی به ترجوانمعلمان برقراری رابطه با نسل هایلذتکه باالتر اشاره شد، یکی از طورهمان

آموزان را بادانشخود یرابطهن امروزی و یا حداقل بخشی از ایشان . معلمادهندمیو نیز گروه دانش آموزان آموزدانشتکتکبا 
تا هرچه در توان کنندمیسعی دهندمیکه به موفقیت شغلی خود اهمیت قدرهمانیعنی کنند؛میبنا مداریاخالقیپایهبر 

معلمان یحرفهاسان عنصر اصلی بسیاری از جامعه شنیگفتهدارند را برای موفقیت دانش آموزان خود نیز صورت دهند. به 
آموزانشان است.با دانشایشان یروزانهیرابطه
معلمی در همه جای دنیا فاز یحرفهاندکشیدهکه موریس تاردیف و کلود لسار، محققان کانادایی، این امر را به تصویر طورهمان

که به دنبال پیدا کردن ارزش و ایحرفهشک و تردید، یحرفهبه شدهتبدیلمعلمی در دنیای امروز 14.کندمیتحولی را سپری 
آموزشی کشورهای غربی هاینظامدر خصوصبهکه در طول چند سال اخیر ایگسترده. تغییرات گرددمیجایگاه واقعی خود 

رش ایشان، گستفرهنگی هایتفاوت. تغییراتی مثل افزایش تعداد دانش آموزان، کندمیتائیدما را هایگفتهنیز گرفتهشکل
اینیهمهو ... فناوری، تغییرات گسترده در نهاد خانوادهیگستردهجدید یادگیری، تغییرات هایشیوهدانش بشر،روزافزون
آن است که تمامی توجهجالبیمسئله.دهدمیقرار الشعاعتحتمعلمی را یحرفهغیرمستقیممستقیم یا صورتبهتغییرات 

د . داویکنندمیمعلمان در برابر آهنگ تغییرات جامعه مقاومت دهدمیتحقیقاتی که در طول چند وقت اخیر صورت گرفته نشان 
را بررسی کردند و ١٩٩٠تا ١٨٩٠سال های تیاک و الری کوبان، دو محقق آمریکایی، سیل تحول نظام آموزشی آمریکا در فاصله

قبل از الصدسکه توسط معلمان اندکردهمیه این نتیجه رسیدند که بسیاری از معلم روش تدریسی را استفاده در کمال شگفتی ب
15.گرفتهمیقرار مورداستفادهایشان 

. بسیاری از دهندمیمعلمان در برابر آهنگ تغییرات جامعه از خود مقاومت نشان یهمهتصور کرد که طورایننباید وجودبااین
اما آیا ؛انگیزه ایجاد کنندآموزانشاندانشتدریس جدید در هایشیوهاز گیریبهرهتا با کنندمیمعلمان در طول فعالیت خود سعی 

بهتر،دهندنمیآنکه معلمان را متهم کرد که در برابر آهنگ تغییرات مقاومت کرده و خود را با آن مطابقت جایبهدر این میان 
!؟نگاهی به بستر موجود و شرایط ایشان انداختنیست

:دهندمیقرار مورداشارهگزارش خود این امر را گیرینتیجهو تاردیف در لسار
عیت وضکندنمیهیچ تغییری شانکاریمحدود است و شرایط امکاناتشان،اندشدهتا زمانی که معلمان در یک کالس درس حبس 

برگزارایحرفهآموزشی هایکالسبرای معلمان چهدرسی را تغییر دهیم،هایبرنامه. حال چه دمتحول نخواهد شراستیبهموجود
و ...بازکنیمهای مدرسه را به روی والدین تدریس خود تغییر ایجاد کنند، دریشیوهکنیم، از ایشان بخواهیم در 

که تمامی ابزار موجود در اختیار معلمان قرار بگیرد...شکل خواهد گرفتراستیبهتدریس زمانی یشیوهتغییر واقعی در مدارس و 

11 Cahiers pédagogiques, n° 412, mars 2003.
12 C. Desjours, « Sans mesure », Cahiers pédagogiques, id.
13 C. Blanchard-Laville, Les Enseignants entre plaisir et souffrance, Puf, 2001.
14 M. Tardif, C. Lessard, Le Travail enseignant au quotidien, De Boeck, 2000.
15 D. Tyack, L. Cuban, Tinkering toward Utopia : A Century of Public School Reform, Harvard University Press,
1997.




