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بررسی تطبيقی نظام برنامه درسی تربيت معلم در كشورهای انگلستان، 
ژاپن، فرانسه، مالزی و ايران٭

اعظم ماليی  نژاد ١        
 دكتر علی ذكاوتی ٢ 
     

چكيده
ژاپن،  فرانسه،  انگلستان،  کشورهای  معلم  تربيت  نظام  درسی  برنامه  شناسايی  پژوهش،  اين  ف  ه
كور به منظور  مالزی و ايران است. در اين پژوهش شباهتها و تفاوتهای عناصر برنامه درسی كشورهای م
ن به برنامه درسی نظام تربيت معلم ايران بررسی و مقايسه  ارائه پيشنهاداتی كاربردی برای بهبود بخشي
ه است. اين پژوهش يك پيمايش تطبيقی است. اطالعات مورد نياز آن برای پاسخگويی به پرسشها  ش
ارک کتابخانه ای و گزارشهای تحقيقی و جستجو در شبکه جهانی اينترنت مرتبط و  از طريق اسناد و م
ه است. الگوی مورد استفاده  سايتهای وزارت آموزش و پرورش کشورهای مورد مطالعه گرد آوری ش

ه نشان داده است كه: ست آم در اين زمينه، الگو بردی است. مهمترين نتايج ب
ف  اختصاصی  اين نظام  ف اصلی و يادگيری مادام العمر  ه  كيفيت بخشی به نظام تربيت معلم ه
ف راهبردهای تلفيق تئوری و عمل، توازن  در كشورهای مورد مطالعه است. به منظور دستيابی به اين ه
اردهای تربيت معلم، تلفيق فاوا٣ در برنامه درسی تربيت  وين استان تئوری و عمل در برنامه درسی، ت
ارس، برقراری  مت با دانشگاهها و م معلم، برقراری ارتباط مستمر ميان نظام تربيت معلم پيش از خ
ه تربيت  مت و ايجاد هماهنگی ميان نهادهای اداره كنن مت و ضمن خ ارتباط ميان آموزشهای پيش از خ

ه است. معلم  در اين كشورها در نظر گرفته ش
كلي واژه ها: نظام تربيت معلم، برنامه درسی تربيت معلم، كيفيت بخشی تربيت معلم، مراكز 

مت تربيت معلم، تربيت معلم پيش  از  خ
* تاريخ دريافت: 1385/3/28؛  تاريخ آغاز بررسی: 1385/4/28؛  تاريخ تصويب: 1386/9/21

(Amollaeenezhad@yahoo.com:ای ميل) 1ـ  پژوهشگر و كارشناس ارشد مديريت آموزشی
(Irsoc_ edu@yahoo.com:ای ميل) 2ـ  عضو هيئت علمی دانشگاه تربيت معلم

3ـ فناوری اطالعات و ارتباطات
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مقدمه
معلم  تربيت  نظامهای  بيستم،  قرن  دوم  نيمه  از  پيش  پرورش  و  آموزش  تاريخچه  به  توجه  با 
در ساختارهای سنتی خود به طور مشابه با كم و بيش تفاوتهايی از الگوهای متداول كشورهای 
اروپايی پيروی می كردند. ساختار كلی اين الگوها منحصر به آموزشكده ها يا واحدهای آموزشی 
 - علمی  اعتبارهای  با  جهان،  گوناگون  كشورهای  در  معلم  تربيت  كالجهای  يا  دانشسرا  نام  به 
آموزشی متفاوت بود. در اواخر قرن نوزدهم و نيمه اول قرن بيستم، برخی از كشورهای اروپايی 
مانند بريتانيا، آموزشكده هايی در دانشگاهها داير می كردند تا در كنار دانشكده های علوم تربيتی 
ويژه  آموزشهايی  آنان  به  يا  بپردازند  دانشسرا  استعداد  با  و  برجسته  كارآموزان  پرورش  به  صرفًا 
بدهند. اما بررسی اسناد و كتابهای موجود در كشورهای پيشرفته اين واقعيت را روشن می كنند 
كه آموزش و پرورش تا اواسط قرن بيستم بی راهه رفته و ميان آموزش و زندگی شكاف عميق به 
پرورش  و  آموزش  كه  دريافتند  جهانيان  بيستم،  قرن  پايانی  ربع  آغاز  در  لذا  است،  آورده  وجود 
پی ريزی  سبب  پرورش  و  آموزش  مفهوم  از  درك  اين  باشد.  زندگی  واقعيتهای  از  فارغ  نبايد 
تحوالت  درباره  «تفكر  كتاب  در  بود.  آموزش  شالوده  و  پايه  معلم  آن  در  كه  شد  آموزشی  نظام 
آينده آموزش و پرورش» كه محصول گردهماييهای سالهای 1980و 1981 ميالدی در يونسكو 
است، به تحول نقش معلم در برنامه های تربيت معلم اشاره شده است. براساس اعالميه جهانی 
يونسكو آن را  پرورش در  آموزش و  جهانی  كنفرانس  برای همه" كه در سال 1990،  "آموزش 
صادر كرده، يكی از زير ساختهای مهم و كارساز در اين زمينه بهسازی تربيت معلم قلمداد شده 
پرورش  و  آموزش  ارشد  مشاور  تورس  ماريا  روزا  همچنين  رؤوف، 1379).  از  نقل  است (به 
يونيسف، در كتاب خود اصالح كيفيت آموزش را در گرو صالحيتهای حرفه ای معلمان دانسته و 
معتقد است تغيير در نظام تعليم و تربيت معلمان آينده ضروری است وی برنامه يادگيری معلمان 
پيش از خدمت و ضمن خدمت را به منزله يك پيوستار نظام مند تلقی و نوسازی برنامه های درسی 
تربيت معلم از نظر هدف، محتوا، رويكردها، روشها، منابع و وسايل را پيشنهاد كرده است. 
معلم (1379)  تربيت  بهسازی  برای  جهانی  جنبش  بررسی  پيرامون  خود  تحقيق  در  نيز  رؤوف 
منتخبی از عمده ترين طرحهايی را كه كشورهای صنعتی و غيرصنعتی بر اساس نيازها و شرايط 
و امكانات خود در زمينه تربيت معلم به اجرا گذاشته اند ميان سالهای 1994-1980 ارائه داده و 
معتقد است كه همه  كشورها به  ضرورت توجه به تغيير و بازسازی برنامه های تربيت معلم  پی 

برده اند و برنامه های تغيير را دنبال می كنند.
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نگاهی به پژوهشهای انجام شده در اين زمينه نشان می دهد كه توجه به برنامه های تربيت معلم 
همگام با تحوالت جهانی در عصری كه عصر دانايی وفناوری اطالعات ناميده شده، از مهم ترين 
اين  به  ورود  كه  است  واضح  است.  كرده  جلب  خود  به  را  صاحبنظران  توجه  كه  است  بحثهايی 
مستلزم آماده سازی و  نيازهايی كه  معلمان به ارمغان آورده است.  نيازهای جديدی را برای  عصر 
تحوالت  با  را  خود  حرفه ای  و  تخصصی  تواناييهای  و  دانش  بايد  معلمان  است.  آموزش  افزايش 
آينده هماهنگ سازند. بر اين اساس كشورهای توسعه يافته و برخی از كشورهای در حال توسعه 
رويارويی با اين تحوالت تدارك ديده  و در برنامه های تربيت معلم  فعاليتهايی را برای  برنامه ها و 
كشورشان تغيير و تحوالتی ايجاد كرده اند. مطالعه تطبيقی كه در سال 1999ميالدی، انجمن آسيا 
از  كانادا  و  ژاپن  چين،  هنگ كنك،  نيوزلند،  آلمان،  فرانسه،  كشورهای  در   (APEC) پاسيفيك
تربيت  برنامه  محتوای  گزينش،  نحوه  اهداف،  به  توجه  با  معلمان  آموزش  ويژه  به  و  آموزش  نظر 
ضروری  عناصر  از  معلمان  آموزش  كه  است  آن  از  حاكی  داده   انجام  معلمان  آماده سازی  و  معلم 
توسعه آموزش و پرورش است. بر همين اساس در اين كشورها طول دوره آموزش معلمان و طول 
تطبيقی  مطالعه  همچنين  است. (كوب1، 1999).  افزايش  به  عملی (كارورزی)رو  تمرين  دوره 
ديگری كه در زمينه رشد حرفه ای معلمان در دوره های تربيت معلم ميان دو كشور ژاپن و اياالت 
كردن  ايجاد  برای  روشهايی  ارائه  كه،  داد  نشان  گرفت،   صورت  سال 2001،  در  آمريكا  متحد 
تغيير و اصالحات و تجديد حيات در زمينه رشد حرفه ای آموزش معلمان هر دو كشور ضرورت 
بين المللی  مركز  سوی  از  كه  ديگری  تحقيقی  گزارش  نتايج   .(2001 واونو2  (كالينستون  دارد. 
آموزش  زمينه های  در  تحقيقی  پروژه  برگيرنده 154  در  شد،  منتشر  نوآوری  و  آموزشی  تحقيقات 
معلمان و تحقيق و ارزشيابی فناوری اطالعات و ارتباطات بوده است. كشورهای مشاركت كننده 
انگلستان،  ژاپن،  ايرلند،تركيه،  آلمان،  فرانسه،  فنالند،  دانمارك،  كانادا،  استراليا،  طرح،  در 
سوئد، اسپانيا، ايتاليا، نروژ، پرتغال بودند. نتايج اين يافته ها نشان داده است كه فناوريهای ارتباطی 
و اطالعاتی جديد به صورت بالقوه در فرايند ياددهی- يادگيری مؤثر نخواهند بود، مگر آنكه معلمان 
در زمينه بهره گيری از اين فناوريها  در كالس درس آموزشهای الزم را ببينند (بی نا، 1992) پژوهش 
ديگری را نيز مينت سان3 در ژاپن با عنوان «ادراك معلمان تازه كار ژاپنی از آمادگی و توسعه حرفه ای 
سال ١٩٩٩ ميالدی انجام داده است. اين پژوهش به بررسی ادراک معلمان تازه کار در  خود» در 
1- Cobb
2-  Collinson& Ono
3- Myint  San
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آنهاو  حرفه ای  توسعه  و  معلم  تربيت  دوره های  آموزش  درباره  خدمت،  سوم  و  دوم  اول،  سالهای 
ميزان دانش، مهارت و نگرش آنها، پرداخته است. نتايج نشان داده كه از نظر معلمان، اين دوره ها 
به ميزان كمی دانش و مهارت آنان را توسعه داده است. آنها معتقد بودند كه مهارت خود را هنگام 
يوشيما1  آتسوشی  همچنين  داشته اند.  تأكيد  دوره ها  اين  اصالح  بر  لذا  و  كرده اند  كسب  معلمی  كار 
پژوهش ديگری را با عنوان "سبك مورد انتظار در برنامه آموزش معلمان (قبل از خدمت)، اهداف، 
محتوا، روش و نوآوری آموزشی" در ژاپن در سال 1986 انجام داده است. در اين بررسی وضعيت 
موجود آموزش معلمان در دوره تربيت معلم، اهداف، محتوا و روشها و گواهينامه معلمی وحداقل 
كيفيت مورد نياز معلمی مورد بررسی قرار گرفته است. نتايج اين بررسی نشان داده كه فقدان دوره 
مشكالت  از  سخنرانی  روش  از  از حد  بيش  بهره گيری  و  يادگيری  ياددهی -  فرايند  ماهيت  زمينه  در 
يادگيری،  ياددهی -  روشهای  و  محتوا  زمينه  در  موجود  مشكالت  اساس  بر  و  است  بوده  دوره  اين 
پانزده نوآوری را در زمينه برنامه تربيت معلم پيشنهاد می كند، آساجی يونی ياما2 نيز پژوهش ديگری 
را با عنوان "تلفيق تئوری و عمل در دوره پيش از خدمت معلمان در ژاپن"در سال 1988 انجام داده 
معلمان در آماده سازی برای تدريس زبان به عنوان  كه در اين تحقيق به ضعف دوره پيش از خدمت 
دوره  در  معلمان  مهارتهای  بهبود  برای  الگويی  ارائه  بررسی  اين  نتيجه  است.  شده  اشاره  دوم  زبان 
پيش از خدمت با به كارگيری روشهای كار گروهی و تكنيكهای عملی در فرايند ياددهی - يادگيری 
آنان است.مطالعه تطبيقی ديگری درمنطقه آسيا پاسيفيك در سال 1998 انجام شد. در اين بررسی 
تايوان، ژاپن،  غربی  آسيای  كشور  پنج  معلمان در  آموزش  نظام  زمينه  حياتی در  مشكالت  مسائل و 
تحقيق،  اين  اوليه  هدف  مقايسه شد.  آمريكا  متحد  اياالت  و  استراليا  چين،  سنگاپور،  هنگ كنگ، 
عمل  و  تئوری  ميان  «توازن  زمينه  شش  در  معلم  تربيت  بر  مؤثر  اصلی  مسائل  درباره  تحليلی  ارائه 
نقش  و  تجهيزات  كيفيت  كنترل،  ميزان  و  دولتی  سيستم  تقاضا،  و  عرضه  ميان  توازن  آن،  تلفيق  و 
معلمان، برنامه تربيت معلم و مدرسان آن» بود. نتايج اين مطالعه نشان داد كه عليرغم وجود تفاوتها 
در كشورهای مورد مطالعه شباهتهای بسياری در ماهيت مشكالت در زمينه تربيت معلم وجود دارد 
تربيت  برنامه  در  عمل  و  تئوری  ميان  توازن  و  ارتباط  برقراری  خصوص  در  مشكالت  اين  بيشتر  و 
كنترل  ميزان  معلمان،  مطالبات  و  درخواستها  و  تأمين  ميان  توازن  برقراری  برای  تالش  نيز  و  معلم 
(نشريه  بود  مدرسان  ويژگيهای  و  كالسها  برگزاری  مكان  استخدام،  شرايط  معلم،  تربيت  مركزی 
1- Atsushi Yoshima
2- Yoneyama
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مطالعه  ريمرز1 در سال 2000 در  فرناندو  ويليج و  النورا  معلمان، 1998).  آموزش  آسياپاسيفيك 
خود: "رشد حرفه ای معلمان به عنوان يادگيرندگان در طول عمر: الگوها، تمرينها و عوامل مؤثر 
در آن " نظام آموزش معلمان و نحوه توسعه حرفه ای آنان را در 15 كشور انگلستان، آلمان، هلند، 
آمريكای  اسراييل،  استراليا،  سنگاپور،  مالزی،  چين،  ژاپن،  اوكراين،  پرتغال،  سوئد،  اسپانيا، 
معلمان بايد به عنوان  نتايج اين مطالعه نشان داد كه توسعه حرفه ای  كانادا مقايسه كردند.  شمالی و 
دربرمی گيرد  را  فرد  زندگی  طول  تمام  و  شده  شروع  خدمت  از  پيش  دوره  از  كه  شود  تلقی  فرايندی 
وتوسعه حرفه ای آنان بايد به طور نظام مند طراحی، حمايت، بودجه بندی و بررسی شود. اين نظام 
دانش  بايد  معلمان  خدمت  از  پيش  محوربرنامه های  شود.  معلمان  اثربخشی  و  ارتقاء  موجب  بايد 
تعليم و تربيت، همراه با تمرينات عملی باشد. اين برنامه ها بايد معلمان را آماده سازند كه در موارد 
گوناگون و پيچيده به گروههای متفاوت دانش آموزان تدريس كنند. همچنين هدف برنامه های توسعه 
حرفه ای معلمان بايد با اهداف برنامه درسی منطبق باشد. ريچارد آپلين2 تحقيقی با عنوان «بررسی 
تغييرات اوليه در نظام تربيت معلم كشور انگلستان (1998- 1984)» انجام داد. ازآنجايی كه نظام 
بررسی  به  پژوهش  اين  شد،  اساسی  اصالحات  دستخوش  سال 1980،  از  انگلستان  معلم  تربيت 
نقش دولت مركزی درتعيين ساختار، محتوا و مديريت آموزش قبل از خدمت معلمان دوره راهنمايی 
بر اساس بخشنامه های صادره در طی 14 سال پرداخته است. همچنين محقق ابعاد مشاركت ميان 
مراكز تربيت معلم و دانشكده های علوم تربيتی را مورد بررسی قرار داده است. نتايج پژوهش فوق 
نشان داده كه نظام تربيت معلم انگلستان طی سالهای فوق از نظر ساختاری و محتوايی متحول شده 
است. آلستر مك فی و والتر هامز3 تحقيقی با عنوان «بررسی آموزشهای حرفه ای معلمان در دو نظام 
تربيت معلم انگلستان و ولز و مقايسه آن با نظامهای تربيت معلم فنالند و اسپانيا» انجام دادند. نتايج 
اهداف  و  محتوا  ساختار،  اروپايی،  كشورهای  آموزشی  همگرايی  وجود  با  كه  داد  نشان  تحقيق  اين 
معلم  تربيت  وضعيت  نظر  از  ولز  و  انگستان  است.  متفاوت  كشورها  اين  در  معلم  تربيت  نظامهای 
نسبت به اسپانيا و فنالند سرآمد است. در اين دو كشور مهارتها و شايستگيهای خاصی برای معلمان 
در نظر گرفته شده است و تنها در صورت كسب اين مهارتها معلمان می توانند به محيط آموزشی و 

كالس درس وارد شوند.

1- Villegas &Reimers
2- Richard Apline
3- ALASTAIR D. MCPHEE & WALTER M. HUMES                       
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صورت  درسی  برنامه ريزی  زمينه  در  ويژه  به  ايران  معلم  تربيت  نظام  درباره  اندكی  پژوهشهای 
گرفته است ودستاورد تحقيقی خاصی در مورد ارزشيابی اين نظام وجود ندارد. بر اساس يافته های 
معلم  تربيت  در  آموخته هايشان  كه  داشته اند  اذعان  مراكز  اين  فارغ التحصيالن  تحقيقات،  از  برخی 
چندان كار ساز نبوده و در مواجهه با واقعيات،  بهره مندی اندكی نسبت به هزينه صرف شده در آن 
مراكز صورت گرفته است (استيری، 1374)، دروس اصلی تخصصی تا حدودی نيازهای فنی و 
مهارتی دانشجو معلمان را تأمين می كند و كمبود امكانات و ساعات دروس عملی، فقدان كتابهای 
است (كاشف،  بوده  بدنی  تربيت  رشته  در  معلم  تربيت  مراكز  اصلی  مشكالت  از  مناسب  درسی 
تواناييهای اساسی تدريس  ايجاد  معلم در  تربيت  كاردانی  تربيتی دوره  كتابهای  محتوای   .(1378
دارای ضعفهای عمده است و الزم است در آنها تجديدنظر شود (عابدی، 1377)، ارزشيابی از 
اين  می شود (توانا، 1373).  طرح  فهميدن  و  دانش  سطح  بيشتردر  معلمان  دانشجو  آموخته های 
است.  صادق  نيز  می شود  ارائه  معلم  تربيت  مراكز  در  كه  ارزشيابی  شيوه های  درس  درباره  مورد 
مؤثر  ارزشيابی  امر  در  دانشجويان  مهارت  بيشتر  هرچه  كسب  در  كه  مهمی  عناصر  از  است  بديهی 
خواهد بود، نحوه ارزشيابی مدرسان اين درس است. در حالی كه نتايج تحقيق حاكی از آن است 
كه بيش از 98 درصد از سؤاالت مدرسان در سطح دانش و فهميدن قرار داشته است (معتمدی، 
1373) و نيز رويه كنونی كارورزی در اين نظام نه تنها اثربخش و سازنده نيست بلكه يكی از عوامل 

دلسردی داوطلبان معلمی است (لياقتدار،1380).
برنامه  از  ناشی  مشكالت  و  موجود  تحوالت  با  شدن  همگام  برای  كه  است  اين  اصلی  سؤال 
درسی مراكز تربيت معلم چه گامهايی بايد برداشته شود؟ نگاهی به پژوهشهای انجام شده در ساير 
كشورها، نشان می دهد كه در نيمه دوم قرن بيستم تالشهای جدی برای بهبود كيفيت مراكز معلم 

صورت گرفته و تغييرات زيادی در زمينه آماده  سازی معلمان انجام شده است.
بديهی است كه پايه گذاری نظامهای آموزشی نوين و كارآمد نياز به انديشه های جديد و روشهای 
نو دارد، پاسخ به سؤاالتی از قبيل: چه محتوايی بايد در نظام تربيت معلم گنجانده شود؟ چگونه 
بايد نظر و عمل را با هم تلفيق كرد؟ چه وسايل و مواد آموزشی مورد نياز است؟ دانشجومعلمان 
كتاب،  هميشگی  مطالعه كنندگان  انعطاف پذير،  جهت دهندگان  آموزش،  تسهيل  كنندگان  منزله  به 
آموخته های  چگونه  دارند؟  نياز  چيزهای  چه  يادگيری  به  و...  درسی  برنامه های  تهيه كنندگان 
دانشجو معلمان را ارزشيابی كنيم؟ تمرين عملی (كارورزی) دانشجو معلمان چگونه برنامه ريزی 
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به  كه  می دارد  برآن  را  آموزشی  امور  كارشناسان  باشد؟  آنان  حرفه ای  نيازهای  پاسخگوی  تا  شود 
منظور همگام شدن با تحوالت و پيشرفتهای جديد برای ايجاد تغييرات از طريق شناسايی نوآوريها 
دادن  انجام  زمينه،  دراين  پژوهش  شيوه های  از  يكی  بپردازند.  جست وجو  به  تازه  روشهای  و 
مطالعات تطبيقی است. از اهداف اساسی مطالعات تطبيقی ارائه نمونه های نوآوری و تأمين مأخذ 
و منابع برای سهولت بخشيدن به مطالعات گسترده ای است كه هركشور به سبب كشف نوآوريهای 
منظور، اين  همين  می زند (آقازاده، 1374). به  دست  مناسب بدان  نوآوری  گزينش  نياز و  مورد 
دادن  انجام  زمينه  در  مالزی  و  ژاپن  فرانسه،  انگلستان،  كشورهای  بودن  پيشرو  به  توجه  با  مطالعه 
اصالحات  در تربيت معلم با هدف شناسايی برنامه درسی مراكز تربيت معلم اين كشورها و مقايسه 
آنها با ايران و ارائه پيشنهاداتی كاربردی برای بهبود بخشيدن به وضعيت برنامه درسی مراكز تربيت 

معلم ايران انجام شده و در پی پاسخگويی به پرسشهای زير است:
1. اهداف برنامه درسی تربيت معلم در كشورهای مورد مطالعه چيست؟ 2. چه شباهتها و 
تفاوتهايی دراهداف برنامه  درسی تربيت معلم كشورهای مورد مطالعه وجود دارد؟  3. محتوای 
برنامه درسی تربيت معلم در كشورهای مورد مطالعه چيست؟ 4. چه شباهتها و تفاوتهايی در زمينه 
محتوای برنامه درسی تربيت معلم، در كشورهای مورد مطالعه وجود دارد؟ 5. فرايند ياددهی - 
شباهتها  چه   .6 است؟  چگونه  مطالعه  مورد  كشورهای  معلم  تربيت  درسی  برنامه  در  يادگيری 
مورد  كشورهای  معلم  تربيت  درسی  برنامه  در  يادگيری   - ياددهی  فرايند  زمينه  در  تفاوتهايی  و 
مطالعه وجود دارد؟ 7. دوره كارورزی (تمرين عملی) در برنامه درسی تربيت معلم كشورهای 
مورد مطالعه چگونه است؟ 8. چه شباهتها و تفاوتهايی درزمينه برنامه تمرين عملی (كارورزی) 
مراكز تربيت معلم در كشورهای مورد مطالعه وجود دارد؟ 9. ازچه  روشهايی برای ارزشيابی از 
آموخته های دانشجو معلمان در برنامه درسی مراكز تربيت معلم كشورهای مورد مطالعه استفاده 
می شود؟10. چه تفاوتها و شباهتهايی در روشهای ارزشيابی از دانشجو معلمان در برنامه درسی 
فرايند  در   (ICT) ارتباطات  و  اطالعات  فناوری   .11 دارد؟  وجود  مطالعه  مورد  كشورهای 
جايگاهی  چه  از  مطالعه  مورد  كشورهای  معلم  تربيت  مراكز  معلمان  دانشجو  يادگيری  ياددهی - 
برخوردار است؟ 12. چه شباهتها و تفاوتهايی درزمينه به كارگيری فناوری اطالعات در برنامه 
درسی تربيت معلم كشورهای مورد مطالعه وجود دارد؟ 13. با توجه به تجارب كشورهای مورد 
مطالعه چه پيشنهادات و راهكارهای عملی را می توان برای بهبود برنامه درسی مراكز تربيت معلم 

ارايه كرد؟
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روش تحقيق
اين پژوهش يك پيمايش تطبيقی است و اطالعات مورد نياز آن برای پاسخگويی به پرسشها از 
طريق  اسناد و مدارك كتابخانه ای و گزارشهای تحقيقی و جستجو در شبكه جهانی اينترنت مرتبط 
مورد  كشورهای  وپرورش  آموزش  وزارت  سايتهای  و  پروكوست3  ديزرتيشن2،  يونسكو1،  مانند  
مطالعه گرد آوری شده است. الگوی مورد استفاده در اين زمينه الگوی بردی است كه چهار مرحله 
الگو  اين  اساس  بر  می كند.  مشخص  تطبيقی  مطالعات  در  را  ومقايسه  همجواری  تفسير  توصيف 
ابتدا اطالعات مورد نياز درباره كشورها از منابع معتبر گرد آوری و تفسير شده اند، سپس طبقه بندی 
بررسی  مورد  نمونه  گرفته اند.  قرار  مقايسه  و  بررسی  مورد  تشابهات  و  تفاوتها  آخر  مرحله  در  و 
زالندنو  كره،  انگلستان،  امريكا،  متحد  اياالت  كانادا،  فرانسه،  آلمان،  ژاپن،  كشور  ده  ميان  از 
كشور  سه  معلم  تربيت  درسی5  برنامه  محقق  كشورها  اين  ازميان  كه  است4  شده  انتخاب  تايوان  و 
فعاليتهای  زمينه  در  كشور  سه  اين  است.  برگزيده  مطالعه  اين  برای  را  انگلستان  و  فرانسه  ژاپن، 
مربوط به بهسازی تربيت معلم از جمله كشورهای پيشرو بوده اند. انتخاب مالزی نيز (كه از جمله 
كشورهای آسيايی مسلمان است)، به دليل تشابه فرهنگی آن كشور با ايران و ارائه طرحهای نو در 

زمينه بهسازی تربيت معلم بوده است.
1- Unesco
2- Dissertation
3- Proquest 
4ـ  اطالعات حاصل از مراجعه به اسناد و مدارك كتابخانه ای و سايتهای اينترنتی حاكی از آن است كه  برخی از كشورهای 
جهان درزمينه برنامه های  تربيت معلم از عملكردی موفق تر در مقايسه با ساير كشورها برخوردار بوده اند. به طور مثال 
آرتور دونالد چاكر و ريچارد هايز دو محقق و متخصص آموزش و پرورش در تحقيق خود كه با عنوان «مدارس برتر جهان، 
استانداردهای جديد آموزش و پرورش»  منتشر كرده، ويژگی های نظام های برتر جهان، و داليل برتری آنها را مورد مطالعه 
قرار داده اند. هدف از اين تحقيق ارايه مجموعه واحدی از استانداردهای برتر آموزش و پرورش جهان و مقايسه آن با نظام 
آموزشی آمريكا بود.اولين گام تهيه فهرستی مناسب بود كه بتواند با اياالت متحده مقايسه شود از اين رو طی مراحلی در 
انتخاب نهايی 10 كشور انتخاب شدند كه در 35 مقوله ويژگی های نزديك داشتند و هر يك از آنها سهمی از نظام آموزش 
كشورهای  مدارس  دادهای  برون  و  دادها  درون  اساس  بر  استانداردها  بودند.  داده  اختصاص  خود  به  را  جهان  پرورش  و 
معلمان  درسی،  كالسهای  آموزشی،  های  هزينه  از:  بودند  عبارت  شده  تأييد  معيارهای  از  برخی  شدند.  تعيين  منتخب 
(ويژگيهای تربيت معلم پيش از خدمت و ضمن خدمت ) و .... (آرتور دونالند چاكر و ريچارد هاينز، 1376).همچنين 

پژوهشهای مورد اشاره پيشرو بودن اين كشورها را در زمينه تربيت معلم نشان می دهند.
محتوا  از  منظور  پژوهش  اين  در  (كه  محتوا  اهداف،  شامل  درسی  برنامه  عناصر  معلم  تربيت  درسی  برنامه  از  منظور  ـ   5
واحدها و عناوين درسی ارائه شده به دانشجويان است ) روشهای ياددهی - يادگيری، ارزشيابی از آموخته های دانشجو 
معلمان  است. همچنين به دليل اهميت بهره گيری از فناوری اطالعات و ارتباطات در برنامه درسی، چگونگی بهره گيری 

از آن در برنامه درسی دانشجو معلمان كشورهای مورد مطالعه بررسی شده است.
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يافته های پژوهش
سؤال1. اهداف برنامه درسی تربيت معلم در كشورهای مورد مطالعه چيست؟ 

جدول (1) اهداف برنامه درسی كشورهای مورد مطالعه را نشان می دهد. 

جدول ١.  اهداف برنامه درسی كشورهای مورد مطالعه
اهداف برنامه درسیكشور

انگلستان

بهبود بخشيدن به كيفيت تربيت معلم هدف اصلی است. بر اساس اين هدف استانداردهای كيفيت معلم 
در برنامه درسی با توجه به آنچه معلمان بايد بدانند، درك كنند و بتوانند اجنام دهند، بنانهاده شده و درسه 
بخش به هم مرتبط، تدوين شده  است كه عبارتند از: ارزشهای شغلی و حرفه ای كه بر اساس آنها  نگرشها 
اعتماد  بر  دانش و درك آن كه  است،  تأكيد  مورد  معلمان  انتظار از  مورد  رفتارهای  روشها و  تعهدات،  و 
به نفس، اقتدار و توانايی معلمان بر موضوعاتی كه بايد تدريس كنند، تأكيد دارند. همچنني معلمان بايد 
درك روشنی از چگونگی پيشرفت دانش آموزان خود  و انتظارات خود از آنان، داشته باشند و تدريس كه بر 

مهارتهای برنامه ريزی، هدايت، ارزيابی، روشهای تدريس و مديريت كالس تأكيد دارد.

فرانسه

كيفيت بخشی به تربيت معلم هدف اصلی است. به منظور دستيابی به اين هدف صالحيتها و استانداردهای 
اساس  اين  بر  است.  شده  بحث  مفصل  طور  به  مهارتها  منابع  به  مربوط  كتاب  در  معلمان  برای  نياز  مورد 
همه  كه  می شوند  قادر  يعنی  می شوند،  تربيت  عمومی  طور  به  دبستان  و  پيش دبستان  دوره های  معلمان 
كه  است  حرفه ای  اصلی  مهارتهای  برگيرنده  در  صالحيتها  اين  كنند.  تدريس  را  دوره ها  اين  موضوعات 
شامل تدريس موضوعات كالسی در پيش دبستان و دبستان، موقعيتهای يادگيری، نظم كالسی، روشهای 
ايجاد انگيزه در كالس و اخالق حرفه ای است. از معلمان دبيرستان انتظار می رود عالوه بر موارد فوق به 

مطالعه عميق تر موضوعات آموزشی بپردازند وحرفه مندی خود را در اين زمينه افزايش دهند.

ژاپن

اهداف برنامه پيش از خدمت معلمان در قالب صالحيتها وتواناييهای الزم برای معلمان مطرح شده است. 
توسعه  و  رشد  از  عميق  شناخت  معلم، 2.  يك  عنوان  به  وظيفه شناسی  حس  داشنت  از: 1.  عبارتند  كه 
انسان،3. داشنت عالقه به دانش آموزان، 4. كسب دانش كارشناسی نسبت به موضوعات درسی 5. دارا 
قابليتها،  و  ويژگيها  اين  بر  افزون  آموزشی.  كاربردی  مهارتهای  كسب  گسترده، 6.  عمومی  دانش  بودن 
به  و  می رسند  نظر  به  ضروری  آينده  برای  ويژه  به  كه  باشند  برخوردار  قابليتهايی  و  ويژگيها  از  بايد  معلمان 

ايفای نقش در گستره جهانی و زندگی در حكم يك عضو فعال جامعه در عصر تغييرات بپردازند.

مالزی
تربيت معلمانی با تواناييهای باال تا بتوانند متام نيازهای مربوط به مدارس ابتدايی، راهنمايی، پيش دبستانی، 
فنی وحرفه ای را پاسخگو باشند... روزآمد كردن مداوم دانش، كارآيی و توانايی معلمان در حوزه آكادميك 

وحرفه ای. توسعه كاجلهای تربيت معلم به عنوان مراكز رشد حرفه ای معلمان.

ايران

صالحيتهای  آن  تبع  به  و  دوره  خاص  هدف  معلم،  تربيت  دوره های  درسی  برنامه های  از  يك  هر  برای 
از  كه  است  معلمانی  تربيت  ابتدايی،  آموزش  كاردانی  دوره  از  هدف  است.  شده  تعريف  انتظار  مورد 
به  اشتغال  برای  مثبت،  نگرش  و  عالقه  با  توأم  عملی  مهارتهای  فراگرفنت  و  نظری  دانشهای  كسب  طريق 
فعاليتهای آموزشی و پرورشی در دوره ابتدايی آماده شوند. به طور كلی می توان گفت هدف از برنامه های 
درسی دوره كاردانی تربيت معلم كسب دانش نظری، فراگرفنت مهارتهای عملی و ايجاد نگرش مثبت در 

دانشجو- معلمان است.
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سؤال 2. چه تشابهات و تفاوتهايی در اهداف برنامه های درسی تربيت معلم كشورهای 
مورد مطالعه وجود دارد؟

الف) تشابهات
 همه كشورها بهبود بخشيدن به كيفيت تربيت معلم  را به  عنوان هدف كلی  تربيت معلم ذكر 
كرده و بر برنامه های آموزش و پرورش معلمان متمركزشده اند. موضوع كيفيت بخشی به معلمان 
نگرشهای  و  مهارتها  موضوعی،  محتوايی  دانش  تربيت،  و  تعليم  دانش  ارتقای  از:  است  تركيبی 
الزم برای تدريس مؤثر، درك و فهم قوی از رشد و تحول دانش آموزان، مهارتهای مؤثر ارتباطی، 

داشتن تعهدات اخالقی و توانايی يادگيری مادام العمر و روزآمد شدن .
مورد  كشورهای  وهمه  شده اند  تدوين  ملی  سطح  در  معلم  تربيت  اهداف  كشورها  اين  در   
مطالعه در تالش اند كه از طريق افزايش برنامه های عملی و برقراری ارتباط و توازن ميان آموزشهای 
اطمينان  و  معلم  تربيت  دانشگاهی  ومؤسسات  دانشگاهها  ميان  ارتباط  برقراری  عملی،  و  نظری 
يافتن از نحوه گزينش دانشجويان برای جذب بهترين داوطلبان برای ادامه تحصيل در تربيت معلم 

به افزايش كيفيت برنامه درسی دانشجو معلمان بيفزايند.
ب) تفاوتها

 دو كشور انگلستان و فرانسه به منظور دستيابی به هدف كلی يعنی كيفيت بخشی به آموزش 
معلمان اقدام به تأسيس مؤسسات استانداردسازی در اين زمينه كرده اند كه با مراكز اداره كننده تربيت 
معلم در اين كشورها ارتباط مستقيم دارند. اين مؤسسات، استانداردهای مورد نياز تربيت معلم را 
تدوين نموده اند. تدوين استانداردها در دستيابی دانشجو - معلمان به صالحيتها و انتظارات تدوين 
شده كمكی مؤثر می كند. چرا كه اين استانداردها انتظارات و توانمنديها را كامًال مشخص و كمكی 
و  صالحيتها  قالب  در  اهداف  ايران   و  مالزی  و  ژاپن  كشور  سه  در  اما  می  كنند.  ارزشيابی  به  مؤثر 

تواناييهای كلی مطرح شده است.      
بين  ارتباط  برقراری  عملی ،  و  نظری  آموزشهای  ميان  توازن  برقراری  موضوع  كه  است  بديهی 
دانشگاهها و مؤسسات تربيت معلم، تدوين استاندارهای روشن و توجه به آموزشهای عملی از مهمترين 
نكات مورد توجه كشورها در تدوين اهداف هستند. تدوين استانداردهای روشن و صالحيتهای مشخص 
در تدوين اهداف، كمكی قابل توجه به تدوين شاخصهای ارزشيابی و به تبع آن آنچه در فرايند ياددهی - 
يادگيری به آنها توجه كرد می كند و اين در حالی است كه در ايران اين صالحيتها كلی تعريف شده اند.   
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سؤال 3. محتوای برنامه درسی تربيت معلم در كشورهای مورد مطالعه چيست؟ 
جدول 2، محتوای برنامه درسی كشورهای مورد مطالعه را نشان می دهد.

جدول ٢. محتوای برنامه درسی كشورهای مورد مطالعه
محتوای برنامه درسیكشور

انگلستان

تلفيقی است از  كنند،  تدريس  متوسطه  مدارس  می خواهند در  معلمانی كه  دانشجو  برای  دوره  محتوای 
موضوعات آموزش و پرورش، مديريت و ارزشيابی و موضوعات تخصصی كه بايد آن را تدريس كنند. 
آنان همچنين واحدهايی را برای كسب مهارتهای تدريس در زمينه موضوعات تخصصی می گذرانند. اين 
موضوعات شامل: علوم، رياضی، طراحی و فناوری، فناوری اطالعات ،زبانهای خارجی، موسيقی، 
جغرافی و آموزش مذهب هستند. دوره تكميلی برای اخذ مدرك مهارتهای حرفه ای نيز ويژه اين دانشجو 
دانش  شامل:  ابتدايی  مقطع  معلمان   - دانشجو  برای  دوره  محتوای  می شود.  ديده  تدارك  معلمان   -
موضوعی مربوط به دروس انگليسی، رياضی و علوم، طراحی موضوعات درسی، فناوری اطالعات، 
برنامه ريزی،  درسی  واحدهای  تخصصی،  رياضيات  و  هنر  مذهب،  نظير  خاص  درسی  موضوعات 
تدريس و مديريت كالس و آموزش روشهای تحقيق است. همچنين دانشجو - معلمان بايد واحدهايی 
را برای كسب مهارتهای ثبت و نگهداری فعاليتهای دانش آموزان و ارائه گزارشهای منظم كمی و كيفی 
آن،  با  تدريس  فعاليتهای  تنظيم  توانايی  و  دهی  گزارش  و  ارزيابی  نحوه  و  اهداف  شناخت  والدين،  به 
را  الزم  آموزشهای  نيز  و  شهروندی  بهداشت،  تيزهوش،  و  عقب مانده  از  اعم  استثنايی  كودكان  با  كار 
برای دستيابی به استانداردهای درسی و واحدهای تربيت بدنی بگذرانند. عالوه بر واحدهای فوق برنامه 

آموزش هنر و طراحی (حداقل 1واحد) به برنامه آموزش پيش از خدمت معلمان اضافه شده است.

فرانسه

در سال اول بيشتر به تقويت و تحكيم  مهارتهای علمی و افزايش دانش پايه آنها پرداخته می شود. در سال 
دوم كه شركت كنندگان ديگر آزمون ورودی را پشت سرگذاشته اند به آموزش مهارتها و اصول حرفه ای 
معلمی پرداخته می شود. اين آموزش شامل دو هفته تمرين نظارت در كالس (عملی)، در طول نه(9) 
هفته است. دانشجو - معلمان مسئول يك كالس هستندكه در سه جلسه سازماندهی می شود. يكی از 
اين سه جلسه اختصاص به آموزش و پرورش ابتدايی دارد. يك توقف كوتاه چند روزه در كالج دارند و 
در طول سال دوم همه دانشجو - معلمان به مؤسسه تربيت معلم به مدت دو روز در هفته بازمی گردند، 

برای آنكه روی پروژه های درسی كار كنند.

برنامه های  به  مربوط  محتوای  می شوند. 1)  تقسيم بندی  گروه  سه  اخيربه  اصالحات  به  توجه  با  محتوا 
درسی 2) محتوای مربوط به حرفه تدريس و 3) محتوای مربوط به برنامه درسی و حرفه تدريس. هدف 
از ارائه گروه سوم دادن انعطاف بيشتر به دانشگاهها برای ايجاد كردن توازن ميان گروه يك و دو است. 
دانشجو معلمان بايد مواد هر محتوا را كه دراستانداردهای برنامه درسی ملی برای پيش دبستانی و حوزه 
حرفه  محتوای  نمايند.  مطالعه  ملی  و  جامع  صورت  به  است،  شده  ذكر  غيره  و  ابتدايی  مدارس  درسی 
تدريس به شش گروه تقسيم می شوند: 1) محتوای مربوط به اهميت حرفه تدريس 2) محتوای مربوط

ژاپن
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ژاپن

به نظريه های (تئوريهای) پايه آموزش، 3) محتوای مربوط به برنامه های درسی و روشهای تدريس، 4) 
محتوای مربوط به راهنمايی و مشاوره دانش آموزان و مشاوره كاری، 5) فعاليتهای عمومی و 6) فعاليت 
آموزش (دانش آموزان) در مدرسه، محتوای مربوط به برنامه درسی و حرفه تدريس موضوعاتی را شامل 
به  مربوط  نظری  بحثهای  در  آنچه  از  استفاده  به  می پردازند  عملی  طور  به  دانشجويان  آن  در  كه  می شود 

محتوای روش تدريس خوانده اند تا برای تدريس عملی آماده می شوند.

مالزی

و  تربيتی،  دروس  تخصصی،  دروس  اصلی:  سرفصل  سه  شامل  معلم  تربيت  دوره  درسی  برنامه 
آموزشهای ارتقای فردی (عملی) است. آموزشهای تربيتی شامل واحدهای درسی روانشناسی آموزشی، 
روشهای تعليم و تربيت، آموزش و پرورش در مالزی، زبان مااليی، زبان انگليسی، فناوری آموزشی، 
مربوط  دروس  ديگر  و  اسالمی  تمدن  مالزی،  تاريخی  رشد  اخالقی،  آموزش  يا  اسالمی  دينی  تعليمات 
ابتدايی الزم است  معلم  تربيت  دانشجويان دوره  تخصصی  به خدمات آموزشی است. در بخش دروس 
دروس اختصاصی مربوط به تدريس رياضيات، انسان و محيط زيست، آموزش اخالق، تربيت بدنی، 
توجه  با  تخصصی  دروس  برنامه ريزی  البته  بگذرانند.  تخصصی)  موضوع  را (15  و...  هنر  موسيقی، 
بخش  در  می شود.  تهيه  مدارس  تلفيقی  جديد  برنامه ريزی  و  معلم  تربيت  برنامه  در  اخير  اصالحات  به 
آموزشهای ارتقای فردی، دانشجويان دوره تربيت معلم ابتدايی و متوسطه بايد واحدهايی در زمينه اقتصاد 

خانواده بگذرانند. دانشجويان تربيت معلم دوره دوم متوسطه واحدهای موسيقی و هنر نيز دارند.

ايران

محتوا شامل دروس عمومی، دروس تربيتی و دروس تخصصی است.در دوره كاردانی دروس عمومی 
اسالمی  انقالب  اسالمی،  اخالق  بدنی،  تربيت  فارسی،  ادبيات  اسالمی،  معارف  شامل  واحد،   14
تربيت  و  تعليم  درسهای  شامل  تربيتی (19واحد)  دروس  است.  زيست  محيط  و  بهداشت  و  ريشه ها  و 
اسالمی، روانشناسی عمومی، روانشناسی تربيتی، اصول و فنون راهنمايی و مشاوره، كليات روشها 
كاربرد  و  توليد  و  است)  نظری  واحدها  حتصيلی (همه  پيشرفت  اندازه گيری  و  سنجش  تدريس،  فنون  و 
مواد آموزشی (عملی و نظری) و مترين معلمی 1و2 (عملی) است. مجموع اين واحدها برای دوره های 
كارشناسی پيوسته دانشگاهها 25 واحد است. دروس اختصاصی دردوره كاردانی و كارشناسی با توجه 

به رشته های متفاوت ومربوط به موضوعات تخصصی رشته تدوين می شود. 

سؤال 4. چه تشابهات و تفاوتهايی در زمينه محتوای برنامه درسی، در كشورهای مورد 
مطالعه وجود دارد؟
الف) تشابهات

 درهمه كشورهای مورد مطالعه محتوای دوره شامل موضوعات مربوط به آموزش و پرورش، 
موضوعات تخصصی و مهارتهای تدريس است.

نظری  آموزشهای  ميان  توازن  و  ارتباط  برقراری  و  عملی  برنامه های  افزايش  كشورها  بيشتر   
بر  تأكيد  ضمن  كشورها  اين  داده اند.  قرار  معلم  تربيت  درسی  برنامه  كار  دستور  در  را  عملی  و 
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گذراندن واحدهای نظری و در ك و فهم مطالب معتقدند كه واحدها بايد به نحوی طراحی شوند كه 
دانشجو  - معلمان بتوانند همگام با اين واحدها واحدهای عملی مربوطه را نيز بگذرانند و توانايی 

استفاده از مفاهيم نظری را در عمل و كالس درس داشته باشند.
ب) تفاوتها 

كشورها،  در  شده  ارائه  واحدهای  تعداد  استانداردها  تدوين  و  دوره  طول  به  توجه  با   
موضوعات و چگونگی برقراری توازن ميان واحدهای عملی و نظری تفاوتهايی وجود دارد. در 
كشور انگلستان واحدهايی در زمينه كسب مهارتهای ثبت و نگهداری فعاليتهای دانش آموزان و ارائه 
گزارشهای منظم كمی و كيفی به والدين، شناخت اهداف و نحوه  ارزيابی و گزارش دهی و توانايی 
تنظيم فعاليتهای تدريس با آن نيز ارائه می شود. موضوع قابل توجه در ارائه واحدها اين است كه 
دانشجو معلمان واحدهای تخصصی خود را هم به صورت نظری و هم عملی به صورت تلفيقی 
كنند،  كار  متوسطه  مدارس  در  می خواهند  كه  معلمانی  دانشجو  برای  دوره  محتوای  می گذرانند. 
مجموعه ای از موضوعات آموزش و پرورش، مديريت و ارزشيابی و موضوعات تخصصی است 
موضوعات  در  تدريس  مهارتهای  زمينه  در  را  واحدهايی  همچنين  آنان  كنند  تدريس  را  آن  بايد  كه 

خاص مانند مهارت تدريس در علوم، رياضی و حتی مذهب می گذرانند.
دوره  يك  ايجاد  كه  است  دانشجويان  عملی  برنامه های  افزايش  به  مربوط  ديگر،  تفاوت   
بايد  معلمان  دانشجو  همچنين  است.  حرفه ای  مهارتهای  مدرك  اخذ  كشوربرای  اين  در  تكميلی 
پس از پايان دوره يك دوره يكساله را كه بيشتر عملی است بگذرانند تا برای كار عملی در مدرسه 

كامال آماده شوند.
 دركشور فرانسه به دليل كم بودن طول دوره (2سال) در سال اول بيشتر به تقويت و تحكيم  
مهارتهای علمی و افزايش دانش پايه آنها پرداخته می شود. در سال دوم كه شركت كنندگان آزمون 
ورودی را پشت سرگذاشته اند به آموزش مهارتها و اصول حرفه ای معلمی پرداخته می شود. تالش 
بر آن است كه دانشجو - معلمان بيشتر به كارهای عملی بپردازند و از دانش خود برای افزايش اين 

مهارتها استفاده كنند.
 در ژاپن با توجه به اصالحات اخير در محتوای برنامه درسی گروه سومی  با عنوان "محتوای 
مربوط به برنامه درسی و حرفه تدريس" كه تلفيقی از واحدهای عملی و نظری است و به منظور 

ايجاد توازن ميان اين واحدها طراحی شده است  .
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تخصصی  دروس  و  تربيتی  دروس  عمومی،  دروس  شامل  محتوا  مالزی  و  درايران   
و  عملی  تخصصی  و  تربيتی  دروس  از  برخی  و  است  نظری  دوره ها  اين  كلی  طور  به  است. 

نظری طراحی شده اند. 

سؤال 5 . فرايند ياددهی – يادگيری در برنامه درسی كشورهای مورد مطالعه چگونه است؟

جدول ٣. فرايندياددهی– يادگيری در برنامه درسی تربيت معلم كشورهای مورد مطالعه
فرايند ياددهی – يادگيری برنامه درسیكشور

انگلستان

بيشتر آموزشهای  مربوط به مهارتهای حرفه ای كه دانشجو معلمان در اين دوره ها در زمينه روشهای ياددهی - 
يادگيری می آموزند شامل نحوه استفاده منظم از مثالهای منابع كمك آموزشی برای تمرينهای عملی كالسی، 
روشهای متفاوت مانند روش بازی نقش و ساير فنون نمايشی، شفاف سازی اهداف و روش ارزيابی دستيابی 
به اهداف، برقراری ارتباط ميان تئوری و عمل و اطمينان از اينكه وظايف عملی مرتبط با مفاهيم تئوری است. 
كاربرد تمرينهای عملی  در كالس درس واقعی، آموزش نحوه استفاده از منابع و مواد آموزشی روزآمد است. 

در واحدهای عملی  از انواع وسايل و تجهيزات كمك آموزشی اعم از ديداری، شنيداری استفاده می شود. 

فرانسه

استفاده  گروهی  كار  در  تحليل  و  يابحث  كنفرانس  در  خود  كار  ارائه  نظير  ابزارهايی  از  معلمان  دانشجو 
می كنند. در نخستين سال دوره تربيت معلم، تقريبًا يك چهارم مدت آموزش به تجربه های عملی، تحليل 
می شود.  داده  اختصاص  می گيرد،  صورت  فرد  شرايط  اساس  بر  كه  كتبی  آزمون  برای  مطالعه  و  تجارب 
زمان باقيمانده نيز صرف يادگيری خود برنامه درسی می شود. در سال دوم نيز، دانشجو-معلمان به كسب 
تجربه های عملی می پردازند، ضمن آنكه اين تجارب همراه با مسئوليت پذيری آنهاست و به صورتی است كه 
به آنها اجازه می دهد تا حداقل دو روز در هفته را صرف فعاليتهای غيرعملی مثل دوره های آموزشی نظری، 

مطالعه دروس و آماده كردن گزارش حرفه ای (شغلی) خود نمايند.

ژاپن
تمركز در آموزش پيش از خدمت معلمان بر درسهای نظری است تا عملی و كمتر به تجارب عملی پرداخته 
می شود، البته در اصالحات اخير سازماندهی برنامه به گونه ای است كه دروس نظری با دروس عملی تلفيق 

شده، اما بيشتر از روش سخنرانی استفاده می شود.

مالزی
گرايش به سمت دانش آموز محوری در فرايند ياددهی - يادگيری، استفاده از روش سخنرانی را كاهش داده 
فعاليتهای  دانشجويان در  است. در حال حاضر حركت به سمت فعال شدن سيستم آموزش و درگير شدن 

يادگيری خودشان است.

ايران

در دوره ابتدايی  اغلب واحدها به صورت نظری است. در دروس اختصاصی بررسی كتابهای دوره ابتدايی به 
صورت عملی و واحدهای روش تدريس كتابهای دوره ابتدايی عملی و نظری تدوين شده اند. واحدهای دروس 
تربيتی اغلب به صورت نظری هستند. درسايررشته ها نيز تقريبا به همين ترتيب است. برای دوره كارشناسی 
بيشتر دروس به صورت نظری و عملی و نيز كارگاهی تدوين شده اند. پژوهشها نشان می دهد كه فرايند ياددهی 

- يادگيری معلم - محور و يكسويه است و معلمان بيشتر از روش سخنرانی دركالس بهره می جويند.
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برنامه درسی  تفاوتهايی در زمينه فرايند ياددهی - يادگيری در  تشابهات و  سؤال 6. چه 
دانشجو - معلمان وجود دارد؟

الف) تشابهات
برنامه های  افزايش  و  درسی  برنامه های  در  عمل  و  تئوری  ميان  توازن   بر  تأكيد  به  توجه  با   
است.  شده  داده  سوق  فعال  روشهای  از  بهره گيری  سمت  به  نيز  يادگيری  ياددهی  فرايند  عملی، 
در  اما  است.  تأكيد  مورد  درس  كالسهای  اداره  برای  كارگاهی  شيوه  از  بهره گيری  زمينه  اين  در 

چگونگی استفاده از آن روش، در عمل و ميزان آن تفاوتهای آشكاری ميان كشورها وجود دارد.
ب)تفاوتها 

 در انگلستان همه واحدها به شيوه ای طراحی شده است كه دانشجويان بتوانند در فعاليتهای 
كالسی درگير شوند و اساتيد نقش تسهيل كننده دارند. همچنين وسايل كمك آموزشی گوناگون 
در اختيار دانشجو - معلمان قرار می گيرد تا آنان ضمن شناخت اين وسايل، روش كاربرد آنها را در 
كالس درس بياموزند. كاربرد تمرينهای عملی در كالس درس واقعی، آموزش نحوه استفاده از 

منابع و مواد آموزشی روزآمد برای واحدهای عملی در نظر گرفته شده است.
 - دانشجو  كه  است  شده  طراحی  شيوه ای  به  بيشتر  يادگيری   - ياددهی  فرايند  فرانسه  در   
معلمان از ابزارهايی نظير ارائه كار در كنفرانس يا بحث و تحليل در كار گروهی استفاده می كنند. 
مسئوليت پذيری  با  همراه  كه  می پردازند  عملی  تجربه های  كسب  به  معلمان  دانشجو  دوم  سال  در 

دانشجو - معلمان است.
 در ژاپن در سالهای اخير، به روشهای فعال روی آورده اند و تالش دارند كه آموزش سنتی را 
نظری  درسهای  بر  معلمان  خدمت  از  پيش  آموزش  در  تمركز  از  حاكی  گزارشها  ليكن  دهند.  تغيير 

است تا عملی و كمتر به تجارب عملی پرداخته می شود.
يادگيری، گرايش به سمت دانش آموز - محوری استفاده از   در مالزی در فرايند ياددهی – 
روش سخنرانی را كاهش داده است. درحال حاضر به سمت فعال شدن سيستم آموزشی و درگير 

شدن دانشجويان در فعاليتهای يادگيری گرايش يافته است.
 در ايران آنچه در متن برنامه دوره كاردانی پيش بينی شده است، نشان می دهد كه اغلب واحدها به 
صورت نظری است. نتايج برخی گزارشهای پژوهشی بيانگر آن است هنوز فرآيند ياددهی - يادگيری 

يكسويه ومعلم  - محور است و معلمان بيشتر از روش  سخنرانی  در كالس  بهره  می جويند.
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سؤال 7. دوره كارورزی (تمرين عملی) در برنامه درسی كشورهای مورد مطالعه چگونه 
است؟ 

جدول(4) دوره های كارورزی دركشورها را نشان می دهد.

جدول ٤. كارورزی در برنامه درسی كشورهای مورد مطالعه
دوره كارورزیكشور

انگلستان

آموزش مقدماتی معلمان به شيوه ای طراحی شده است كه دانشجو - معلمان بايد 32 هفته در برنامه های 
چهار ساله و 24 هفته در برنامه سه ساله را به طور عملی  آموزش ببيند. هر معلم تحت آموزش بايد 
پاره وقت  طور  به  حتی  تدريس  زمانهای  مجموع  باشد،  داشته  را  مدرسه  دو  در  حداقل  تدريس  تجربه 
الزم است معادل زمانهای ذكر شده باشد. تدريس در محيطهايی غير از مدرسه نيز مورد محاسبه قرار 
می گيرد. برنامه كار آموزی دانشجو - معلمان به نحوی تدارك ديده شده كه معلم اطمينان حاصل كه 

كند برای چالشهای كالس به خوبی آماده شده است

فرانسه
دوره  كارورزی دانشجويان از سال دوم شروع و در طول دوره انجام می شود و هشت هفته آخر آموزش 
يك  مسئوليت  كه  اين  دانشجويان  حالی   در  می شود،  انجام  رسمی  صورت  به  دانش آموزان  اين  عملی 

پست را قبول كرده اند.

ژاپن
به دليل كم بودن تمرين عملی دانشجو - معلمان (چهار هفته برای ابتدايی و دو هفته برای دبيرستان) از 
سال 1989 ميالدی، يك دوره ويژه مانند دوره انترنی پزشكی برای معلمان جديد تدارك ديده است. 

طول اين دوره يك سال و به منظور ارتقای مهارتهای عملی دانشجو - معلمان طراحی شده است.

دوره كارورزی ميان 12 تا 16 هفته در پايان دوره ارائه می شود.مالزی

ايران
برای دوره كارورزی در دروس تربيتی سه واحد عملی (كارآموزی) در نظر گرفته شده است كه شامل 
چهار ساعت كار عملی در مدارس و دو ساعت آموزش حضوری در مركز تربيت معلم در دو نيمسال 

سوم و چهارم است. 

سؤال 8. چه تشابهات و تفاوتهايی در زمينه برنامه دوره كارورزی مراكز تربيت معلم در 
كشورهای مورد مطالعه وجود دارد؟

الف) تشابهات
معلمان  دانشجو-  حضور  برای  معلمی  تمرين  عنوان  تحت  را  واحدهايی  كشورها  همه   
معلم  تربيت  برنامه های  ضروری ترين  از  يكی  را  آن  و  گرفته اند  درنظر  مدرسه  و  درس  دركالس 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

51بررسی تطبيقی نظام برنامه درسی تربيت معلم …

می دانند و برنامه های خود را بر اساس آن طراحی كرده اند و در صدد افزايش طول اين دوره هستند.
اين كشورها در نظر دارند كه برای اجرای مؤثر اين دوره ها ميان مدارس و دانشگاهها ارتباط نزديكتر 
به  و  انتخاب شده اند  مدارس  معلمان  مجرب ترين  كشورها از  اين  در  راهنما  معلمان  كنند.  برقرار 

وظايف خود آگاهی كافی دارند.
ب) تفاوتها

تا  می شود  برنامه ريزی  معلم  تربيت  درسی  برنامه  طول  در  دوره  اين  فرانسه  و  انگلستان  در   
به  خود  همكالسيهای  و  اساتيد  با  درس  كالس  در  خود  تجارب  درباره  بتوانند  معلمان  دانشجو - 

تبادل نظر بپردازند. در واقع به روش تلفيق با ساير واحدها برنامه ريزی می شود.
 در انگلستان عالوه بر اين دوره، يك دوره يكساله آموزش حرفه ای يادگيری براساس محيط 
كار در نظر گرفته شده است تا در اين دوره دانشجويان كامًال برای تدريس در مدرسه آمادگی پيدا 
كنند. طول دوره تمرين معلمی 32 هفته در برنامه  چهار ساله و 24 هفته در برنامه سه ساله است. 
هر معلم تحت آموزش بايد تجربه تدريس حداقل در دو مدرسه را داشته باشد. مجموع زمانهای 
محيطهايی  تدريس حتی به طور پاره وقت الزم است معادل زمانهای ذكر شده باشد. تدريس در 
غير از مدرسه نيز می تواند مورد محاسبه قرار گيرد. برنامه كارآموزی دانشجو - معلمان به نحوی 
شده  آماده  خوبی  به  كالس  چالشهای  برای  كه  كند  حاصل  اطمينان  معلم  كه  شده  ديده  تدارك 

است.
 در فرانسه دوره تمرين معلمی دانشجويان از سال دوم شروع و در طول دوره انجام می شود و 
هشت هفته آخر آموزش عملی اين دانش آموزان به صورت رسمی انجام می شود، در حالی كه اين 

دانشجويان مسئوليت يك پست را قبول كرده اند.
 در ژاپن  يك دوره انترنی برای معلمان جديد تدارك ديده شده است. طول اين دوره يك سال 

و به منظور ارتقای مهارتهای عملی دانشجو - معلمان طراحی شده است.
طول  در  آن  گسترش  و  عملی  تمرين  دوره  طول  افزايش  بر  تأكيد  كشورها  همه  اينكه  وجود  با 
دوره دارند، اما در ايران هنوز تمرين عملی در حد سه واحد در نظر گرفته شده و در مالزی نيز هنوز 

اقدامات اساسی در اين زمينه انجام نشده است. 
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سؤال 9. ارزشيابی از آموخته های دانشجو - معلمان در برنامه درسی در كشورهای مورد 
مطالعه چگونه است؟

 جدول (5) روشهای ارزشيابی برنامه درسی تربيت معلم را در كشورها، مورد مطالعه نشان 
می دهد.

جدول ٥. روشهای ارزشيابی برنامه درسی در كشورهای مورد مطالعه

روشهای ارزشيابیكشور

انگلستان
معلمان  و  عالی  آموزش  اساتيد  را  آنان  عملكرد  و  هستند  نظارت  تحت  مداوم  طور  به  معلمان  دانشجو - 
فعاليتهای عملی آنان را تحت نظر دارند، بر اساس نشان معلم كيفی ارزشيابی می كنند. اين  ارشدی كه 

ارزيابی هم درطول ترم و هم به صورت امتحان برگزار می شود.

فرانسه
ارزشيابی در طول دوره و به صورت پيوسته انجام می گيرد و سه نكته زير را در نظر دارد. توانايی معلمان 
موضوعات  درتحليل  معلمان  فردی  توانايی  دانش آموزان،  كردن  اداره  و  كالس  انضباط  حفظ  زمينه  در 
از  جنبه  سه  اين  همه  در  بايد  معلمان  دانشجو-  تدريس.  حوزه های (ماژول)  و  عملی  آموزش  به  مربوط 

خود شايستگی نشان دهند.

فرايند ارزشيابی رسمی برای فعاليتهای دانشجو - معلمان وجود ندارد. دانشجويانی كه واحدهای در نظر ژاپن
گرفته شده  را به اتمام می رسانند به عنوان فارغ التحصيل شناخته می شوند.

مالزی
ارزشيابی از دانشجو معلمان شامل ارزشيابی طی دوره و پايان دوره است. ارزشيابی ضمن دوره شامل 
امتحانات  شامل  دوره  پايان  ارزشيابی  و  می شود  ارائه  دانشجويان  به  كه  است  كاری  واحدهای  ارزشيابی 

كتبی است.

- ايران دانشجو  آموخته های  از  ارزشيابی  كه  می دهد  نشان  زمينه  اين  در  شده  انجام  تحقيقات  نتايج  به  نگاهی 
معلمان بيشتر در سطح دانش و فهميدن انجام می شود.

در  معلمان   - دانشجو  از  ارزشيابی  روشهای  در  تفاوتهايی  و  تشابهات  چه   .10 سؤال 
دروس عمومی تخصصی و مهارتهای حرفه ای دركشورهای مورد مطالعه وجود دارد؟

الف) تشابهات

 بجز كشور مالزی كه ارزشيابی رسمی در طول دوره تربيت معلم وجود ندارد، ساير كشورها 
می شود  نظر  دستيابی به اهداف در  امكان  سنجش  برای  مهم  عناصر  يكی از  عنوان  ارزشيابی را به 
و برای آن برنامه ريزی می كنند. نگرش  به ارزشيابی  دانشجو - معلمان  در طول  دوره  و بر اساس 
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تمرين  دربرنامه  معلمان   - دانشجو  از  ارزشيابی  عملی  است.  كارهای  نظری  و  مباحث   سنجش 
جنبه های  از  را  آن  دوره  اساتيد  و  راهنما  معلمان  و  است  اهميت  دارای  كشورها  همه  در  معلمی 

گوناگون مورد ارزيابی قرار می دهند.
 در كشورهای انگلستان و فرانسه، ارزشيابی از دانشجو - معلمان با توجه به استانداردهای 
تدوين شده انجام می شود. برای ارزشيابی دانشجو - معلمان در اين كشورها، يك پرونده ارزشيابی 
تدارك ديده شده است كه فعاليتهای دانشجو - معلمان را پيوسته مورد ارزشيابی قرار می دهد. اين 
كارهای  كارورزی،  نمرات  عملی،  كارهای  نمرات  ترم،  پايان  كتبی  امتحانات  شامل  ارزشيابی 

گروهی و انجام دادن پروژه ها است. 
ب) تفاوتها

 در انگلستان دانشجو معلمان به طور مداوم تحت نظارت هستند و عملكرد آنان را اساتيد آموزش 
عالی و معلمان ارشدی كه فعاليتهای عملی (تمرين معلمی) آنان را تحت نظر دارند و بر اساس نشان 
و  معلمان  دانشجو -  كارايی  و  توانايی  ارزشيابی  امر  در  نيز  مدرسان  می  كنند.  ارزشيابی  كيفی  معلم 
درطول  هم  ارزشيابی   دارند.اين  نقش  كالس  مديريت  و  خاص  رشته ای  در  آنان  مهارتهای  افزايش 
ترم و هم به صورت امتحان برگزار می شود. دانشجو - معلمانی كه پس از شركت در اين دوره تمام 

انتظارات را برآورده سازند و معيارهای الزم را كسب كنند نشان معلم كيفی را دريافت می كنند.
می شود،  برگزار  اول  سال  پايان  كه  سراسری  آزمون  در  برموفقيت  عالوه  فرانسه  در   
دانشجويان در فعاليتهايی كه در سال دوم انجام می شود، مورد ارزشيابی قرار گيرند. اين فعاليتها 
مسئوليت داده  عبارتند از: پشت سرگذاشتن دوره هشت هفته ای آموزش عملی رسمی كه به آنها 
می شود. نوشتن گزارش شغلی، آزمونهای مربوط به موضوعات نظری مربوط به روش تدريس. 
همچنين مراكز تربيت معلم بايد از اجرای درست پروژه های آموزشی كه دانشجو - معلمان انجام 
می دهند، مطمئن شوند. دانشجو - معلمانی كه نتوانند در اين ارزشيابيها موفق ظاهر شوند، بايد 
در ارزشيابيهای رسمی تر و آزمونهای كتبی  و يا  تدريس در حضور يك ناظر شركت نمايند. پرونده 
دانشجو- معلمان را كه حاوی  نمره  ارزشيابی و مشخصات فردی آنهاست، به  بخش  بازرسی ارسال 
می كنند. اعضای بخش بازرسی از ميان افراد خارج از مراكز تربيت معلم انتخاب می شوند. اين 
مورد  را  مربوط  معلم  تربيت  مركز  كلی  توانايی  و  می پردازند  پرونده ها  دقيق  اين   بررسی  به   افراد 

ارزشيابی قرار می دهند.
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دوره  طول  معلمان در  دانشجو -  فعاليتهای  ارزشيابی  برای  رسمی  ارزشيابی  فرايند   در ژاپن 
وجود ندارد. دانشجويانی كه واحدهای در نظر گرفته شده را به اتمام برسانند، به عنوان فارغ التحصيل 
شناخته می شوند، اما در زمينه تمرين عملی، برنامه نظارت و ارزشيابی در نظر گرفته شده است كه 
هم معلمان مجربی كه به عنوان معلمان راهنما وظيفه هدايت اين دانشجو - معلمان را برعهده دارند 

و هم به صورت رسمی، كميته ای مركب از اعضای مراكز تربيت معلم آن را انجام می دهند.
است.  دوره  وپايان  دوره  طی  ارزشيابی  شامل  معلمان   - دانشجو  از  ارزشيابی  مالزی  در   
و  می شود  ارائه  دانشجويان  كه  به   است  كاری  واحدهای  ارزشيابی  شامل  دوره  ضمن  ارزشيابی 

ارزشيابی پايان دوره كه شامل امتحانات كتبی است.
طول  ترم  در  هم  ارزشيابی  كه  است  شده  توصيه  رشته ها  از  برخی  درسی  برنامه  در  ايران  در   
نتايج  تحقيقات،  ليكن   كارهای  عملی  دانشجويان  انجام  شود.  به   توجه   با  و  دوره  پايان  در  هم   و 
انجام  فهميدن  دانش  و  بيشتردرسطح  معلمان   - دانشجو  ازآموخته های  ارزشيابی   كه   می دهد  نشان 
از  ارزشيابی  شيوه   می خورد.  چشم  به  روشهای  ارزشيابی  نيز  درس  در  حتی   روش  اين  می شود. 
معلم  تربيت  مراكز  معلمان راهنما و اساتيد  مصوب ، را  برنامه  معلمان  در  دانشجو -  تمرين  عملی  

تعيين می كنند.
مباحث  مهمترين  از  آينده  معلمان  حرفه ای  صالحيت های  از  اطمينان  و  ارزشيابی  اهميت   
كشورها به شمار می رود، بنابراين در كشورهای انگلستان و فرانسه با توجه به تدوين استانداردها 
و شفاف سازی صالحيتهای مورد انتظار چگونگی ارزشيابی نيز مشخص تدوين شده زيرا اصل بر 
ايران  در  ليكن  است،  برخوردار  ويژه  اهميتی  از  موضوع  اين  و  است  معلم  تربيت  كيفيت  افزايش 
سطح  بر  تأكيد  با  و  سنتی  كامال  شكل  به  آموزان  دانش  آموخته های  از  ارزشيابی  موضوع  همچنان 

دانش انجام می شود.

سؤال 11. فناوری اطالعات و ارتباطات در فرايند ياددهی – يادگيری دانشجو - معلمان 
كشورهای مورد مطالعه از چه جايگاهی برخوردار است؟ 

نشان  را  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  از  بهره گيری  چگونگی  موجود  وضعيت   (6) جدول 
می دهد.
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جدول ۶. چگونگی بهره گيری از فناوری اطالعات و ارتباطات

فناوری اطالعات و ارتباطاتکشور
صالحيتهای حرفه ای معلمان برای كاربرد فاوا مشخص شده است.انگلستان

فرانسه
برای معلمان دوره ابتدايی 15 ساعت ماژول در اين زمينه سازماندهی شده و برای معلمان دوره دبيرستان 
بيشتر آموزش فاوا در رشته های خاص در نظر گرفته شده است. تأكيد اين دوره ها بر كسب صالحيتهای 

مورد نياز  معلمان در كاربرد فاوا در كالس درس است. 

ژاپن
سه نوع واحد درسی ارائه می شود.: 1. مهارتهای پايه.2 . واحد درسی 30 ساعت مفاهيم پايه فناوری 
و شامل  تفكر يادگيری و تأثير بهره گيری از فناوری آموزشی در كالس است. 3. واحد درسی 26 ساعته 
تا 12   6 عالوه  به  است.  محور  رايانه  آموزشهای  توليد  و  طراحی  شامل  و  است  انتخابی  واحد  يك  كه 

ساعت تلفيق فناوری در هر واحد درسی پيشنهاد شده است.

در بخش تربيت معلم پيش از خدمت، برنامه درسی شامل آموزش سواد فناوری اطالعات است. برنامه درسی مالزی
تلفيق فناوری در فرايند ياددهی - يادگيری برای معلمان نيز در طول دوره ضمن خدمت ارائه می شود.

در برنامه درسی دوره كاردانی اين واحدها پيش بينی شده است.ايران

برنامه  در  اطالعات  فناوری  كارگيری  به  زمينه  در  تفاوتهايی  و  تشابهات  چه  سؤال 12. 
درسی تربيت معلم كشورهای مورد مطالعه وجود دارد؟

الف) تشابهات
برنامه  در  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  از  بهره گيری  زمينه  در  بسيار  تالشهای  كشورها  همه 
درسی تربيت معلم انجام داده  و واحدهايی را تدارك ديده اند. همچنين اين كشورها در يك پروژه 
صالحيتهای  ژاپن  و  فرانسه  انگلستان،  كشور  دارند.سه  فعاليت  زمينه  اين  در  يكديگر  با  مشترك 

حرفه ای برای كاربرد فناوری اطالعات در برنامه درسی تربيت معلم را مشخص كرده اند.
ب)تفاوتها

 چگونگی و گستردگی بهره گيری از فناوری اطالعات در كشورها تا حدودی متفاوت است. 
در حال حاضر در انگلستان به كارگيری روشهايی مانند كنفرانس رايانه ای، بهره گيری از فناوری به 
منظور برقراری ارتباط ميان مدارس و دانشگاهها، تشكيل پرونده های ارزشيابی الكترونيكی برای 
دانشجو - معلمان، راهنمايی از راه دور (ارتباط مجازی) دانش آموزان مدرسه از سوی دانشجو 

- معلمان متداول است.
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 در فرانسه برای معلمان دوره ابتدايی 15 ساعت ماژول در اين زمينه سازماندهی شده و برای 
اين  تأكيد  است.  شده  گرفته  نظر  در  خاص  رشته های  در  فاوا  آموزش  بيشتر  دبيرستان  دوره  معلمان 
دوره ها بر كسب صالحيتهای مورد نياز معلمان در كاربرد فاوا در كالس درس است. همچنين روش 
تلفيق فناوری در تدريس دروس متفاوت آموزش داده می شود و برای هر موضوع درسی بهره گيری از 

نرم افزارهای مخصوص آن درس و شيوه تلفيق آنها برای دانشجو - معلمان ارائه شده است.
 در ژاپن در اين زمينه، سه نوع واحد درسی ارائه می شود. 1) مهارتهای پايه كه به صورت 
كارگاهی برگزار می شوند و شامل پردازنده، پاور پوينت، سواد اينترنت و ساير مهارتهای پايه ای 
الزم است. 2) واحد درسی 30 ساعت مفاهيم پايه فناوری كه با عنوان فناوری آموزشی تدريس 
می شود و شامل تفكر يادگيری و تأثير بهره گيری از فناوری آموزشی در كالس، الگوهای طراحی 
آموزشی، انتخاب، خلق، ارزشيابی و تلفيق فناوری آموزشی و مواد و منابع درسی با يكديگر، 
فعاليتهای  مديريت  و  سازماندهی  و  فناوری  پروژه ای  فعاليتهای  طريق  از  تفكر  و  خالقيت  ارتقای 
آموزشی با منابع مناسب فناوری اطالعات در كالس درس است و 3) واحد درسی 26 ساعته كه 
يك واحد انتخابی است و شامل طراحی و توليد آموزشهای رايانه - محور است. به عالوه 6 تا 12 
ساعت تلفيق فناوری در هر واحد درسی نيز پيشنهاد شده است. همچنين دانشجويان الزم است 
پنج هفته در طول سال اول دوره پيش از خدمت و ده هفته در طول سال دوم به تمرين عملی دروس 

فوق در مدرسه بپردازند.
 در مالزی در بخش تربيت معلم پيش از خدمت، برنامه درسی شامل آموزش سواد فناوری 
اطالعات است. برنامه درسی تلفيق فناوری در فرايند ياددهی – يادگيری برای معلمان نيز در طول 

دوره ضمن خدمت ارائه می شود. 
 3) انفورماتيك  و  كامپيوتر  مبانی  درس  گذراندن  كاردانی  دوره های  از  برخی  در  ايران  در   
نگذرانده  را  درس  اين  دبيرستان  دوره  در  كه  است  الزامی  كسانی  برای  نياز  پيش  عنوان  به  واحد) 
باشند. در برنامه درسی جديد دوره ابتدايی (غير مصوب) كه اخيرا برای تصويب مراجع ذی صالح 
به  (2واحد)  ابتدايی  دوره  در  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  كاربرد  باعنوان  درسی  شده  ارسال 
صورت كارگاهی پيش بينی شده است.هرچند موضوع بهره گيری از فناوری در كشورها از اهميتی 
كشورمان  معلم  تربيت  برنامه  در  منسجم  صورت  به  هنوز  موضوع  اين  اما  است،  برخوردار  ويژه 

ارائه نشده است. 
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پيشنهادات و راهكارها
پيشنهادات و  پژوهشگران برخود فرض می كنند كه با توجه به نتايج بررسی های كسب كرده، 

راهكارهای زير را ارائه دهند:
اقتصادی  شرايط  به  اجمالی  نگاهی  ايران:  در  معلم  تربيت  بودجه  افزايش  ضرورت   .1
كشورهای انگلستان، فرانسه و ژاپن نشان می دهد كه كشورهای فوق از نظر اقتصادی در رده های 
باالی جهانی قرار دارند. توليد ناخالص ملی نيز در اين كشورها بسيار باال است و در حدود شش 
در صد آن را صرف هزينه های آموزش و پرورش و ارتقای آن می كنند. توليد ناخالص ملی در ايران 
آموزش  صرف  آن  صد  در  تنها 3/3  مقدار  اين  از  و  است  پايين  يافته  توسعه  كشورهای  نسبت  به 
به  معلمان  آموزش  برای  كه  است  بديهی  است.  كم  بسيار  كشورها  اين  با  مقايسه  در  كه  می شود 
اصالحات  دادن  انجام  نيز  و  معلم  تربيت  مراكز  در  آنها  آموزش  كيفيت  به  بخشيدن  بهبود  منظور 

مناسب، نيازمند اختصاص دادن بودجه كافی به تربيت معلم، هستيم.     
2. ضرورت به كاربستن  تمهيداتی برای گزينش صحيح معلمان: آموزش و پرورش بايد معلمان 
مورد نياز خود را تنها از ميان افرادی استخدام كند  كه دوره های آموزشی الزم را  در مراكز و دانشگاههای 
تربيت معلم گذرانده باشند و از استخدام و به كارگيری افراد بدون گذراندن اين دوره ها اكيدًا خودداری 
كند. همچنين آموزش و پرورش بايد برای گزينش معلمان عالوه بر اخذ امتحان ورودی، از آنان مصاحبه 
نيز به عمل آورد تا از برخورداری افراد از تناسب فيزيكی و شرايط روحی مناسب، ميزان عالقه مندی به 

حرفه معلمی و داشتن اطالعات كافی در زمينه اين حرفه اطمينان كسب كنند.
3. ضرورت طراحی تشكيالت نظام مند در تربيت معلم: در ايران نهادهای اداره كننده هماهنگ 
نيستند، در طی سالهای گذشته جذب معلمان از طرق متفاوت انجام شده و همه معلمان جذب شده، 
دوره های تربيت معلم را نگذرانده اند و همين طور دوره های ضمن خدمت نيز به طور پراكنده و بی توجه 
به نيازهای واقعی طراحی و سازماندهی می شوند، لذا طراحی يك برنامه منسجم و پيمودن يك مسير 
مناسب، از جذب معلمی گرفته تا گذراندن برنامه های پيش از خدمت و ضمن خدمت ضروری به نظر 

می رسد. در اين زمينه تغيير ساختار بخش معاونت نيروی انسانی نيز ضرورت دارد.
افراد  ميان  از  پرورش  و  آموزش  نياز  مورد  انسانی  نيروی  تأمين  و  جذب  ضرورت   .4
دارای مدارك كارشناسی: يك دوره دوساله پيش از خدمت معلم برای آموزش مهارتهای اساسی 
تدريس طراحی شود و به فارغ التحصيالن مدرك فوق ليسانس آموزش داده شود يا گواهينامه معتبر 
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معلمی به آنان اعطا گردد (اكنون يك دوره يكساله مصوب وجود داردكه تاكنون اجرا نشده است). 
همچنين پيشنهاد می شود چنانچه در برخی از مناطق كشور امكان بهره گيری از افراد ليسانس وجود 
ندارد اين دوره دوساله را برای افرادی كه دارای مدرك فوق ديپلم هستند در نظر بگيرند و به آنان 

مدرك ليسانس آموزش داده شود.
درسی  برنامه  نظام  به  بخشی  كيفيت  معلم:  تربيت  نظام   اهداف  در  بازنگری  ضرورت   .5
راهبردهای  دستيابی به اين هدف  تربيت معلم به عنوان هدف اصلی در نظر گرفته شود. به منظور 
تلفيق تئوری و عمل، توازن تئوری و عمل در برنامه درسی، تدوين استانداردها يا صالحيت های 
حرفه معلمی و نيز برنامه تلفيق فاوا در برنامه درسی تربيت معلم، برقراری ارتباط قوی ميان نظام 
تربيت معلم پيش از خدمت با دانشگاهها و مدارس اتخاذ شوند. با توجه به هدف وراهبردهای مطرح 

شده، صالحيتهای مورد انتظار به شيوه برنامه ريزی تلفيقی، در سه بخش زير پيشنهاد می شود:
الف) صالحيتهای شناختی و مهارتی
ب) صالحيتهای نگرشی و رفتاری

ج) صالحيتهای مديريتی
از  يكديگر:  با  معلم  تربيت  مراكز  و  دانشگاهها  مدارس،  مؤثر  مشاركت  ضرورت   .6
مشاركت  معلم،  تربيت  اهميت دادن به نقش مدارس در  كشورها،  جمله اساسی ترين اصالحات 
معيارهای  تدوين  و  تعيين  منظور  به  كشور،  مدارس  با  دانشگاهی  مراكز  و  معلمان  تربيت  مراكز 
اساسی آموزش معلمان، تأكيد بر صالحيتهای آموزشی (توانايی تدريس، مديريت كالس و…) و 
همپوشانی دوره های آموزشی تربيت معلمان با دوره های آموزشی عالی است لذا پيشنهاد می شود  

اين هماهنگی از طريق نهادهای ذی ربط نهاينه شود.
7.  تدوين استانداردهای تربيت معلم: در كشورهای انگلستان،فرانسه و ژاپن استانداردهای 
تربيت معلم تهيه شده است و اين استانداردها همواره در جهت افزايش كيفيت معلم مورد بازنگری 
قرار می گيرند.دانشجو - معلمان برای دستيابی به استانداردهای تهيه شده بايد آزمونهای متفاوتی 
را بگذرانند و مسئوالن بر آنند تا با ارزيابی آنان مطمئن شوند كه معلمان استاندارهای مورد نياز را 
كسب نموده اند. لذا در اين كشورها استانداردهای تربيت معلم نقشی مهم در اين زمينه ايفا می كنند. 
در كشور مالزی با توجه به اينكه اين استانداردها در مركز خاصی تدوين نشده است، مسئوالن نظام 
آموزشی بر آنند تا با برنامه ريزی، كيفيت معلمان خود را با توجه به استانداردهای جهانی افزايش 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

59بررسی تطبيقی نظام برنامه درسی تربيت معلم …

داده و با آن هماهنگ سازند.در ايران بحث استانداردها به تازگی مطرح شده و تاكنون استانداردی  
برای نظام تربيت معلم تعيين نشده است. بنابراين پيشنهاد می  شود اين موضوع در اولويتهای نظام 
تربيت معلم قرار گيرد و مركزی در نظام آموزش و پرورش برای تهيه استانداردهای برنامه درسی 
دانش آموزان و معلمان پيش بينی شود. ضرورت دارد اين مركز با سازمان پژوهش و برنامه ريزی 
آموزشی و بخش تربيت معلم هماهنگی الزم را به عمل آورد. همچنين تشكيل كميته ای با مأموريت 
تدوين استانداردهای تربيت معلم با تركيبی از محققان و صاحب نظران موضوعی از دانشگاهها، 
مديران  و كارشناسان برنامه درسی تربيت معلم و نيز نمايندگان معاونت تأمين نيروی انسانی وزارت 

آموزش و پرورش و آموزش عالی نيز پيشنهاد می شود. 
تئوری  تلفيق  صورت  به  معلم  تربيت  مراكز  درسی  واحدهای  برنامه ريزی  ضرورت   .8
تئوری  واحدهای  ابتدا  است  الزم  معلمان  دانشجو -  كه  سنتی  ديدگاه  اينكه  به  توجه  با  عمل:  و 
را اخذ كرده و سپس تعدادی واحد عملی را برای كسب مهارتها بگذرانند امروزه جای خود را به 

برنامه ريزی واحدهای نظری و عملی به شكل تلفيقی داده است پيشنهاد می شود:
 ميان واحدهای تئوری و عملی توازن ايجاد شود و واحدها تلفيقی (نظری و عملی) طراحی شوند.

همچنين دانشجو - معلمان الزم است با منابع كمك آموزشی مرتبط با درس آشنا باشند و ضمن 
آشنايی با روشهای متفاوت تدريس، نحوه استفاده از آنها را در كالس درس بياموزند. استفاده از 
روشهای تدريس فعال در آموزش دانشجو معلمان، نظير روشهای كارگاهی، سمينارها، اجرای 
پروژه های فردی و گروهی، سفرهای اكتشافی، تشكيل گروههای كوچك متشكل از دانشجويان 
زمينه  در  كه  اخيری  پژوهشهای  و  فعاليتها  درباره  مذاكره  برای  گفتگو  و  بحث  جلسات  مربيان،  و 
تدريس مؤثر است، بازبينی مقاله ها، نوشته های دانشگاهی، پژوهشها و نظريه های مربوطه، اجرا 
و به كارگيری گزارشهای اقدام پژوهی، اجرای پروژه های فردی و گروهی با بهره گيری از فناوری 

و... می تواند مهارت آنان را در اين زمينه افزايش دهد. 
همه  معلمان):  كارورزی  (دوره  معلمی  تمرين  واحد  به  بخشی  كيفيت  ضرورت    .10
معلمان   - دانشجو  حضور  برای  (كارورزی)  معلمی  تمرين  عنوان  تحت  را  واحدهايی  كشورها 
دركالس درس و مدرسه در نظر گرفته و به عنوان يكی از ضروری ترين برنامه های تربيت معلم در 
برنامه های خود گنجانده اند. اين كشورها با توجه به اينكه افزايش طول دوره های عملی را به عنوان 
يكی ازهدفها مدنظر دارند، درصدد افزايش طول اين دوره ها وكيفيت بخشی به آنها هستند.گرايش 
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به اين است كه ميان مدارس و دانشگاهها ارتباط نزديكتر برای انجام دادن مؤثر اين دوره برقرار شود 
خود  وظايف  به  و  شده  انتخاب  مدارس  معلمان  مجرب ترين  از  كشورها  اين  در  راهنما  .معلمان 
آگاهی دارند. بنابراين پيشنهاد می شود: طول دوره كارورزی افزايش يابد و در طول برنامه درسی 
يابند.  حضور  واقعی  درس  كالسهای  بتوانند در  معلمان  دانشجو  برنامه ريزی  شود تا  معلم  تربيت 
نظر  تبادل  به  خود  همكالسيهای  و  اساتيد  با  درس  كالس  در  خود  تجارب  درباره  و  كنند  تدريس 
بپردازند و از طرف معلمان راهنمای مجرب و اساتيد خود بازخورد مناسب دريافت كنند. همچنين 
در صورت امكان برای تدوين يك دوره يكساله حرفه ای آموزش مبتنی بركار (دوره انترنی) برای 
سازماندهی  نحوی  به  است  بهتر  دوره  اين  شود.  برنامه ريزی  معلمان   - دانشجو  تجارب  تكميل 

گردد كه دانشجو - معلمان درحالی كه در مدرسه مشغول به كار هستند، انجام شود. 
11. ضرورت ايجاد برنامه جذب برای معلمان تازه كار: ميان دوره پيش از خدمت و ضمن 
خدمت معلمان يك دوره انتقالی وجود دارد كه تاكنون به آن توجهی نشده است لذا بهتر است به 
منظور كيفيت بخشی به برنامه درسی تربيت معلم يك دوره برنامه جذب برای معلمان كم تجربه و 

بی تجربه طراحی و اجرا شود .
12. ضرورت تغيير در برنامه ارزشيابی از عملكرد دانشجو – معلمان: تقريبًا همه كشورها 
آن  برای  و  گرفته اند  نظر  در  اهداف  به  دستيابی  برای  مهم  عناصر  از  يكی  عنوان  به  را  ارزشيابی 
سنجش  اساس  -  بر  و  دوره   طول   در  معلمان   دانشجو -  بر  ارزشيابی  تأكيد  می كنند.  برنامه ريزی 

مباحث نظری  وكارهای عملی  است. لذا پيشنهاد می شود:
نظری  و  دانش  سنجش  اساس   بر  پيوسته و  طور  دوره، به  طول   معلمان  در  دانشجو-    ارزشيابی  
فعاليتهای عملی انجام شود.يك پرونده ارزيابی برای هر يك از دانشجو - معلمان تدارك ديده شود 
كتبی  امتحانات  شامل  ارزيابی  اين  دهد.  قرار  مداوم  ارزيابی  مورد  را  معلمان  دانشجو  فعاليتهای  كه 
و...  پروژه ها  اجرای  و  گروهی  كارهای  كارورزی،  ،نمرات  عملی  كارهای  نمرات  ترم،  پايان 
از  گوناگون،  جنبه های  از  معلمی  تمرين  دربرنامه  معلمان  دانشجو-  از  ارزشيابی  همچنين  است. 
تمرين  برنامه  بر  نظارت  قرار  گيرد.  ارزيابی  مورد  دوره  اساتيد  و  راهنما  معلمان  مانند  افرادی  سوی 
عملی و چگونگی ارزشيابی از آن بسيار حائز اهميت است. اين برنامه را بايد اساتيد دانشگاه و معلمان 

راهنما به طور نظام مند طراحی كنند. اين پرونده می تواند به صورت الكترونيكی تهيه شود.
13. ضرورت به كارگيری فاوا در برنامه های درسی دانشجو – معلمان: همه كشورها تالشهای 
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بسيار در زمينه بهره گيری از فناوری اطالعات و ارتباطات در برنامه درسی تربيت معلم انجام داده  و 
واحدهايی را تدارك ديده اند. اين كشورها در يك پروژه مشترك با يكديگر در اين زمينه فعاليت دارند. 
همچنين سه كشور انگلستان، فرانسه و ژاپن صالحيتهای حرفه ای را برای كاربرد فناوری اطالعات و 
ارتباطات در برنامه درسی تربيت معلم مشخص كرده اند. چگونگی و گستردگی بهره گيری از فناوری 
اطالعات و ارتباطات در كشورها تا حدودی با يكديگر متفاوت است.براين اساس پيشنهاد می شود: 
با توجه به اينكه ارائه دوره های آشنايی و كاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در برنامه درسی دانشجو 
- معلمان ضروری است، در اين زمينه بايد در ايران نيز ابتدا صالحيتهای الزم بهره گيری از فناوری 
اطالعات وارتباطات در برنامه درسی تربيت معلم تعريف شود. بر اين اساس مراكز تربيت معلم بايد 
از نظر ساختاری با اين فناوری تجهيز شوند و امكان بهره گيری از اينترنت و اينترانت فراهم شود. دانش 
و مهارت بهره گيری از فناوری در دو بخش عمومی و اختصاصی به دانشجو - معلمان ارائه شود. در 
بخش دانش و مهارت تخصصی ارائه واحدهای يادگيری الكترونيكی، يادگيری مكاشفه ای (پژوهش 
با بهره گيری از فاوا و اجرای پروژه های فردی و گروهی)، يادگيری تعاملی (دستيابی به مهارت های 
ارتباطی ميان معلم و دانش آموز و بحثهای گروهی از طريق فاوا و استفاده از تجارب يكديگر) پيشنهاد 
می شود. همچنين دانشجو - معلمان از طريق ارائه درسهای تلفيقی با فاوا بايد بتوانند مهارتهای الزم 

در زمينه كاربرد فاوا در كالس درس با درسهای دانش آموزان را به دست آورند. 
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