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 انیفرهنگ دانشگاه

 یجیترو -یعلم دوفصلنامه

 معلمان تیترب نینو یهبردهارا

 1397 زمستان و زییپا ،6 شماره چهارم، سال

 رانیا و کانادا ،یمالز فنالند، یکشورها در معلمتیترب یهانظام ۀسیمقا

  ۲۳/۹/۱۳۹۷: افتیدر خیتار

 ۸/۹/۱۳۹۸: رشیپذ خیتار

  ۱انیالهام الهام

 دهیچک

 نظر از پژوهش نیا. است رانیا و کانادا ،یمالز فنالند، یکشورها در معلمتیترب ۀسیمقا حاضر ۀمقال هدف

 نیا در. ستا یفیک روش به و یاسهیمقا یهاروشۀ درزمر و یقیتطب مطالعات نوع از و یکاربرد اهداف،

 با و شده دهاستفا رانیا و کانادا ،یمالز فنالند، یکشورها وپرورشآموزش ۀحوز یباالدست اسناد از پژوهش

 .استهشد لیتحل و یبررس یموضوع یکدگذار و متن لیتحل براساس و انتخاب یشمارتمام روش از استفاده

 منظوربه ار معلمان یاحرفه یهاتیصالح ۀتوسع نامبرده، یکشورها ۀهم که دهدیم نشان هشپژو جینتا

 یازهاین مذکور یاهدوره تا اندداده قرار مدنظر یلیتحص مختلف یهادوره یآموزش یازهاین به ییپاسخگو

 معلمتیترب در هک است نیا زین هادوره اهداف در اکشوره انیم زیتما وجه. کنند نیتأم را متبوع ۀجامع یآموزش

مهم از یکی کانادا معلمتیترب در شود؛یم دیتأک متوسطه ۀدور تا یدبستانشیپ ۀدور از معلمتیترب به فنالند

 و یوآورن و تیخالق به توجه یمالز در و است معلمان ییکارآ و دانش روزآمدکردن به توجه دوره اهداف نیتر

 توجه رانیا معلمتیبتر در شود؛یم یتلق معلمتیترب مهم هدف یمل ۀتوسع یراستا در معلمان یریپذانعطاف

 فنالند رد اما مجلس و دولت یمالز و رانیا در اهداف نیتدو در. است تیاولو در ینظر یهادانش کسب به

 یطراح محقق آموزاندانش و مدارس یازسنجین و ییاجرا یهاپژوهش یهاافتهی از دولت، و مجلس برعالوه

 مراجع گرید زین معلمان یشورا و مدارس یشورا دولت، مجلس، برعالوه کانادا در. رندیگیم بهره اجرا و

 مراجع جلسم و دولت صرفاً کانادا و فنالند کشور دو برخالف یمالز و رانیا در. هستند اهداف یریگمیتصم

 .شوندیم گرفته نظر در اهداف یریگمیتصم

                                                           

    negarelhamian@gmail.com                                               ی.خوارزم گاهدانش یدرس یزیربرنامه ۀرشت ۀآموختدانش - ۱
 



25 

 

 .رانیا کانادا، ،یمالز فنالند، معلم،تیتربی: دیکل واژگان

 مقدمه

 یآموزش یکردهایرو وپرورش،آموزش در یاساس راتییتغ ازمندین امروز مدرن یایدن در یانسان ۀتوسع

 کی یریادگی یازهاین ۀدهندببازتا دیبا وپرورشآموزش اهداف ثیحنیااز. است آن یهانهیزم و

 مؤثر یهامؤلفه و هاشاخصه بر دیبا وپرورشآموزش. کنند کمک آن ۀتوسع و رشد به و باشد جامعه

 یطیشرا در مهم نیا. شود متمرکز آموزاندانش یسازآماده منظوربه یریادگی -سیتدر ندیفرا بر

 الئورا) شود یاژهیو توجه «معلمان» یعنی نهاد نیا یانسان یروین یاساس عنصر به که شد خواهد محقق

 به وپرورشآموزش در هستند، یآموزش نظام ارکان نیترمهم از معلمان ازآنجاکه(. ۲0۱۳ ،۲وکیسردن

 وستهیپ وقوع به معلمان در مناسب یفیک راتییتغ ش،یشاپیپ آنکه مگر بست دل توانینم یورنوآ چیه

 در او عملکرد بازتاب باشد، داشته یاستهیشا عملکرد و رشد ،یمعلم اگر(. ۱۳۸6 رئوف،) باشد

 ابد،ین بهبود معلمان عملکرد که یمادام(. ۱۳۸۸ ،یکنامین) شودیم منعکس آموزاندانش یریادگی

 قتیدرحق(. ۱۳۸۸ همکاران، و ریپورظه یتق) دیرس نخواهد یعال سطوح به آموزاندانش یریادگی

 تیدرنها و هاشناخت ها،نگرش در مطلوب راتییتغ جادیا وپرورشآموزش رسـالت نکهیا بهباتوجه

 ینقش معلمان کشورها، ۀهم وپرورشآموزش در ترسال نیا رسـاندن انجـام به در هاست،انسان رفتار

به جهان سراسر در ۳معلمتیترب اساس، نیا بر(. ۱۳۸۷ ،یصاف) دارنـد عهده به مهم اریبس و یاساس

هیپا مانمعل به الزم یهامهارت و هاآموزش ۀارائ و هاشناخت و هانگرش در راتییتغ منظور
 مدارس یآموزش یازهاین برآوردن منظوربه یکشور هر معلمتیترب نظام قتیدرحق. شودیم یگذار

 معلمتیترب ینظر منابع در(. ۲0۱۳ ،4هلواک) کندیم تیفعال کشور آن یآموزش اهداف به یابیدست و

 به تفکر و دانش آموزش مثال یبرا است؛شده کارگرفتهبه همقول نیا فیتوص یبرا یادهیعد میمفاه

 ،۹یلیب) آموزش در معلم ،(۲0۱4 ،۸ونگ ،۷گاه) معلم یفرد آموزش ،(۲0۱۱ ،6هون یل ،5سومخ) و معلم
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 به مربوط یهاهینظر و میمفاه نیا(. ۲0۱0 ،۱۱وندهام نگیدارل) معلمتیترب ۀفلسف ،(۲0۱5 ،۱0ینومانبو

 (. ۲0۱۳ ،۱۲مارکووا) دارد توجه آن اهداف و معلمتیترب مفهوم به یکل طوربه آن

حرفه عمل ،یاحرفه دانش ۀنیزم سه در دیبا معلمتیترب که است معتقد( ۲00۸) ۱۳یهانتل انیم نیا در

 و آموزدانش شناخت محتوا، دانش شامل یاحرفه دانش. ردیگ قرار توجه اساسِ یاحرفه تعهد و یا

 و یریادگی طیمح جادیا ،یریادگی یطراح از یاحرفه عمل. است یریادگی و سیتدر ازی آگاه

ارزش ،یرهبر مشارکت، ،یاحرفه یریادگی ،یاحرفه تعهد و استشده لیتشک یریادگی یابیارزش

 یهاروش یهامؤلفه به( ۲005) بومهان و برمنیها.شودیم شامل را اتیاخالق و ارتباطات ها،

 یاهمؤلفه به نهیزم نیا در زین( ۲00۷) ۱4مرسیر و لگاسیو و اندکرده اشاره یابی ارزش و سیتدر

( ۱۳۹۱) یملک. اندپرداخته معلمتیترب در یابــیارزش و یآموزش یتکنولوژ س،یتدر دیجد یهاروش

 بهباتوجه معلم یهامهارت و هاشیگرا ها،شناخت مجموعه دیبا معلمتیترب در است معتقد

 یحرکت یروان و ،۱6یعاطف ،۱5یختشنا ۀطیح سه در یمعنو و یاجتماع ،یعاطف ،یعقل ،یجسم پرورش

 .شود توجه

 ،یعبارت به کند؛یم فایا کشور هر وپرورشآموزش ینهادها ۀتوسع در یاتیح نقش معلمتیترب

 نقش کشورها وپرورشموزشآ ۀتوسع و بهبود در معلمتیترب یهابرنامه دهدیم نشان قاتیتحق

نهیزم معلم،تیترب خصوص در گوناگون یکشورها مختلف تجارب از یآگاه نیب نیا در. دارد ییبسزا
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 یکشور هر وپرورشآموزش ۀتوسع و رشد منظوربه آنها تجارب از یریگبهره در را یروشن یها

 (. ۲0۱4 همکاران، و ۱۸لیجم ،۱۷نینورد) کرد خواهد میترس

 قتیدرحق(. ۲0۱۱ ،۱۹سالبرگ) است متفاوت معلمتیترب ۀنیدرزم مختلف یکشورها یهاتجربه

 یمتفاوت عوامل به معلمتیترب به توجه ۀنیدرزم کشورها دهدیم نشان گوناگون یکشورها تجارب

 منظوربه که اندافتهی دست جهینت نیا به کشورها از یاریبس(. ۲0۱۳ ،۲0کافیو و ید) کنندیم توجه

 یهادوره ساختنیغن به و دهند بها کشور آن معلمتیترب به دیبا کشور یآموزش نظام ۀتوسع و رشد

 یاریبس در استشده مطرح( ۲0۱۳) ۲۲لیپات و راجاکاریم پژوهش در(. ۲0۱4 ،۲۱ایموند) بپردازند مذکور

 یسنت یهاروش برهیتک همچون یادهیعد مشکالت معلمتیترب ندیفرا توسعه، حال در یکشورها از

 یشورهاک کهیدرحال دارد؛ رواج لیقب نیا از یمشکالت و یآموزش یهایفناور به یتوجهیب س،یتدر

 ،یآموزش دیجد یهاهینظر از یریگبهره و روز دانش از استفاده به معلمتیترب ۀنیدرزم افتهیتوسعه

 در( ۱۳۹4) یدست خیباباش و یلیسه. دارند فراوان دیتأک معلمان یآموزمهارت و یفناور از استفاده

 نظام با سهیمقا در که دیرس جینتا نیا به کایآمر و رانیا در معلمانتیترب و نشیگز ،یقیتطب پژوهش

تیترب یهابرنامه یماندگعقب رفع یبرا یقیتطب قاتیتحق انجام ازمندین رانیا کا،یآمر معلمتیترب
کم منظوربه یآموزش مدارس جادیا سانس،یل حداقل به پلمید از معلمتیترب به ورود مقطع رییتغ معلم،

 نیا نظرات مؤثرساختن و معلمان یۀاتحاد جادیا معلم،تیترب مؤسسات در عمل و هینظر ۀفاصل کردن

 منظوربه کارکنان ریسا مانند معلمان یایمزا و حقوق شیافزا و معلمان به مربوط ماتیتصم در هیاتحاد

 ،یامنطقه طیشرا بهباتوجه معلمتیترب یهابرنامه در تنوع جادیا معلمان، گاهیجا و شأن یارتقا

تیترب مؤسسات در یشغل نیتضم ندادنِ ،یدانشگاه یهامؤسسه به معلمتیترب مؤسسات یارتقا
 یپژوهش نه،یزم نیا در نیهمچن. است یآموزش ینواح و مدارس ۀلیوسبه معلم استخدام و معلم
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( ۲0۱5) ۲۳منودوسیس «جهان یکشورها از یبرخ در یارفهح سیتدر و معلمان تیوضع» باعنوان

 به ۲0۱5 لیاوا و ۲0۱4 آخر ۀماه سه در جهان یکشورها معلمتیترب مورد ۷۳ یبررس به که هست

 . استپرداخته معلمتیترب و معلمان تیوضع

 که یعصر در یجهان تتحوال با گامهم معلم تیربت یهابرنامه به توجه دهدیم نشان هاپژوهش

 را نظرانصاحب توجه که استیی هابحث نیترمهم از شده، دهینام اطالعات یفناور و ییدانا دوران

. استآورده ارمغان به معلمان یبرا را یدیجد یازهاین عصر نیا به ورود. کرده جلب خود به

 و یتخصص یهاییتوانا و دانش دیبا معلمان. است آموزش شیافزا و یسازآماده زمنداین که ییازهاین

 در یکشورها از یبرخ و افتهیتوسعه یکشورها. سازند هماهنگ ندهیآ تحوالت با را خود یاحرفه

 یهابرنامه در و دهید تدارک تحوالت نیا با ییارویرو یبرا را ییهاتیفعال و هابرنامه توسعه، حال

 .اندکرده جادیا را یتحوالت و رییتغ کشورشان معلم تیترب

 رییتغ یاجرا یدهیچیپ تیماه متوجه تیترب و میتعل اندرکاراندست و محققان ۱۹۷0 ۀده اواخر از

 به یدرس ۀبرنام رییغت ندیفرا اساس، نیهم بر(. ۱۹۹۲ همکاران و دریاشنا) شدند یدرس یهابرنامه در

یم وقوع به تازه راتییتغ از حاصل یهاچالش آن در که( ۲00۲ ، ۲4وانیاسل) شد ریتعب «۲اهیس جعبه»
 نیا نشدنیعمل و یعال آموزش یهایاستگذاریس نیب نامتناجس ارتباطات و یدگیچیپ. وندندیپ

 بکالو(. ۱۹۹۲ ۲5کسیسا و المور) است یدرست ۀبرنام در رییتغ یااجر مشکالت ۀدهندنشان هااستیس

 به عمل در آنچه و شده مشخص ینظر نظر از آنچه نیب موارد اغلب در معتقدند( ۲000) ۲6ولفورد و

 است یاعمده یهاچالش از یکی عمل و هینظر یسازهمسان. دارد وجود تفاوت وندد،یپیم وقوع

 و یکانل زعم به. بانندیگر به دست آن با مدرسان خصوصبه و رانیمد ،یآموزش گذاراناستیس که

 نیبرهم است؛ ریناپذاجتناب ر،ییتغ یاجرا هنگام در متعدد مشکالت با ییارویرو( ۱۹۹۱) ۲۷النتز

یم فکر یاریبس که است آن از تردهیچیپ اریبس یدرس ۀبرنام در رییتغ جادیا رسدیم نظر به اساس،
                                                           

23
-Symeonidis  

24
-Sliven 

25
-Elmor& Siex 

26
-Belkafou& Welfour 

 

27
-Canelli & Lantes 



29 

 

 (.۱۹۹۱ ،۲۹گلوبریاست و فولن و ۱۹۹0 ،۲۸هود و یندلیبر) کنند

 یاجرا عامالن نیتریاصل یعنی مدرسان مقاومت با است ممکن یدرس ۀبرنام در یرییتغ هرگونه

برنامه عمد از مدرسان نکهیا ای( ۱۹۹4 همکاران، و ۳۱امزیلیو و ۱۹۸5 ، ۳0سیرمو) شود مواجه راتییتغ

 موافق شدهحاصل راتییتغ با آنان نکهیا ای( ۱۹۹5 دوکاس،-کاراواس) نگذارند اجرا به را دیجد یها

 (.۲00۱ ، ۳۲لیه یما و یاهگ) نکنند اعمال را حاصل راتییتغ درس یهاکالس در عمل در اما باشند،

یم انیب شدهانجام یهاپژوهش نتاج به استناد با( ۱۹۹۱) ،۳4گلوبریاست و فولن و( ۱۹۸۲) ،۳۳فولن
 اثربخش یاجرا در رگذاریتأث عوامل است الزم یدرس یهابرنامه در رییتغ یاجرا منظوربه که کنند

 .استکرده مشکل محققات یبرا را امر نیا ر،ییتغ ندیفرا یدگیچیپ اما شوند؛ مشخص رییتغ

 در رییتغ تکاربس و اجرا در مؤثر و دهیتندرهم عوامل از مجموعه سه( ۱۹۹۱) گلوبر،یاست و فولن

 برحسب را ضرورت زانیم نهیزم نیا در. است رییتغ خود اول عامل: اندکرده مشخص را یدرس ۀبرنام

چه آن یدگیچیپ بوده، مبرهن و واضح چقدر رییتغ نکهیا و نه ای بوده رییتغ به یازین اصالً ایآ نکهیا

 یمحل یهایژگیو و تیفیک دوم عامل. کنندیم یبررس است، یعمل آن انجام چقدر و بوده اندازه

( ۱۹۹۱) لوبر،گیاست و فولن. شودیم یبررس رییتغ ندیفرا در مدرسان و رانیمد مشارکت زانیم که است

 رییتغ یاجرا در رانیمد و جامعه افراد ،یآموزش مؤسسه اندرکاراندست ۀجانبهمه تیحما اندگفته

 رییغت کاربست در است آنان ۀبرعهد که ینقش و رییتغ از مدرسان یآگاه ان،یم نیا در. است مؤثر

 در یآموزش ینهادها ریسا ای دولت نفوذ زانیم اندکرده ذکر آنان که یسوم املع. است ریانکارناپذ

 .است راتییتغ کاربست بر یرگذاریتأث منظوربه انیمجر
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 را یدرس ۀبرنام در رییتغ یدگیچیپ به نسبت یقیعم نشیب و بود جامع( ۱۹۹۱) گلوبریاست و فولن مدل

 به مندعالقه پژوهشگران و یبعد یهاپژوهش بر یادیز ریأثت آنها مدل عالوه،به. ساخت فراهم

 در رییتغ یاجرا اندرکاراندست است معتقد( ۱۹۹۳) ۳5یمارک. گذاشت یدرس ۀبرنام در رییتغ یاجرا

 .است متفاوت گرید موقعت و مکان به نسبت یتیموقع و مکان هر

 یارزش یهایریگجهت و یمذهب دیعقا و یآموزش ظامن ،یاجتماع ساختار ،یاسیس نظام رانیا در

 معجوا در که جامعه ای نیوالد مثل یعوامل که است مفهوم نیبد نیا. است متفاوت غرب به نسبت

 ریتأث تنسب همان به رانیا کشور بافت یبرا است ممکن دارند، کنندهنییتع و یاساس ینقش یغرب

 به حاضر پژوهش رد جهان، مختلف یکشورها معلمتیترب انیم یهاتفاوت بهباتوجه. باشند نداشته

 نیبنابرا شود؛یم پرداخته رانیا و کانادا ،یمالز فنالند، یکشورها معلمتیترب نظام یقیتطب ۀسیمقا

 و کانادا ،یمالز فنالند، یکشورها معلمتیترب نظام یقیتطب ۀسیمقا و یبررس حاضر پژوهش یکل هدف

 . است رانیا

  پژوهش روش

 از رانیا و کانادا ،یمالز فنالند، یکشورها در معلمتیترب یقیتطب یبررس منظوربه پژوهش نیا در

 روش. استهشد یگردآور هاداده و اطالعات ل،یقبنیازا یموارد و هاتیسا ها،مقاله ها،کتاب

 ،یاسهیمقا یهاروشۀ درزمر یقیتطب مطالعه، نوع و تیماه ازنظر و یکاربرد هداف،ا ازنظر پژوهش

 یتحول اسناد براساس پژوهش یهاداده. است یاسناد ۀمطالع ازنوع و یفیک یهاپژوهش گروه در

 و نتخابا یشمارتمام روش از استفاده با رانیا و کانادا ،یمالز فنالند، یکشورها وپرورشآموزش

 یمطالعات به یموضوع یکدگذار. اندشده لیتحل و یبررس یموضوع یکدگذار و متن لیتحل براساس

 سر بر هادگاهید عیتوز از استفاده با را کار نیا و است هینظر کی نیتدو شانهدف که دارد اختصاص

یم لیتحل و نییتع گروه خاص یهاوتتفا و هامشابهت. دهندیم انجام خاص ندیفرا با موضوع کی

 با رابطه در هاگروه ۀسیمقا به آن از پس شود،یم انجام یمورد لیتحل نخست که بیترتنیبد. شوند

 یموضوع یکدگذار در یکدگذار ندیفرا که شد ادآوری دیبا. شودیم مبادرت مطالعه موضوعِ ای دهیپد

 کی جادیا نه و است سهیمقا منظوربه و است منفرد موارد یبرا یمقوالت و یموضوع ۀحوز کی جادیا

                                                           
3 5
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 به یابیارز از یاعتبارسنج منظوربه(. ۳4۲ و ۳46: ۱۳۸۸ ،۳6کیفل) موارد یتمام یبرا یمرکز ۀمقول

 . ستاشده استفاده محقق همکار از ییایپا بیضر از یسنجییایپا یبرا و یارتباط ۀویش

 هاافتهی

 ابعاد در رانیا و اکاناد ،یمالز فنالند، یکشورها معلمتیترب نظام یاسهیمقا لیتحل به بخش نیا در

 رداختهپ یلیتحص مدرک و یمال منابع نظام ، یآموزش یمحتوا اهداف، یریگمیتصم مراجع اهداف،

 .استشده

 و کانادا ،یمالز فنالند، یکشورها معلمتیترب نظام اهداف در ییهاتفاوت و تشابه چه: اول سؤال

 دارد؟ وجود رانیا

 

  هادوره اهداف ۀسیمقا. ۱ جدول

 کشور  اهداف ها تشابه  زاتیتما

 یهادوره تیترب به توجه -

 شیپ ۀدور از معلمتیترب

 فنالند معلمتیترب در یدبستان

 و دانش روزآمدکردن به توجه -

 کانادا معلمتیترب در معلمان ییکارآ

 و ینوآور و تیخالق به توجه -

 یمالز در معلمان یریپذانعطاف

 یمل ۀتوسع یراستا در

 یهادانش کسب به توجه -

 رانیا معلمتیترب در ینظر

 یهاتیصالح ۀتوسع -

 معلمان یاحرفه

 منظوربه معلمتیترب -

 یازهاین به ییپاسخگو

 مختلف یهادوره یآموزش

 یلیتحص

 

 

 از شیپ و کودک یمهدها یهادوره یبرا

 متوسطه و ییابتدا ۀدور دبستان،

 فنالند

 و ییابتدا دبستان، از قبل یهادوره یبرا

 یاحرفه و یفن متوسطه،

 یمالز

 یراب گسترده یهاییتوانا با یمعلمانتیترب

 مدارس به مربوط یازهاین تمام به ییپاسخگو

حرفه و یفن ،ییراهنما ،ییابتدا ،یدبستان شیپ

 یا

 ییتوانا و ییکارآ دانش، مداوم روزآمدکردن

 یاحرفه و کیآکادم ۀحوز در معلمان

 کانادا

                                                           
3 6
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مهارت فراگرفتن و ینظر یهادانش کسب 

 یبرا مثبت، نگرش و عالقه با توأم یعمل یها

 در یپرورش و یآموزش یهاتیفعال به تغالاش

 یلیتحص یهادوره

 رانیا

 

 ۀتوسع لعه،مطا تحت یکشورها ۀهم تشابه وجوه در دهد،یم نشان زین باال جدول که گونههمان

 یهاهدور یآموزش یازهاین به ییپاسخگو منظوربه معلمتیترب و معلمان یاحرفه یهاتیصالح

 نیتأم را متبوع ۀجامع یآموزش یازهاین مذکور یهادوره تا اندداده قرار مدنظر را یلیتحص مختلف

شیپ ۀدور از معلمتیربت یهادوره تیترب به فنالند معلمتیترب نظام ها،تفاوت وجه از اما .سازند
 به توجه دوره اهداف نیرتمهم از یکی کانادا معلمتیترب در. شودیم دیتأک متوسطه ۀدور تا یدبستان

 یریپذانعطاف و ینوآور و تیخالق به توجه یمالز در. است معلمان ییکارآ و دانش روزآمدکردن

 به توجه رانیا علممتیترب در و شودیم یتلق معلمتیترب مهم هدف یمل ۀتوسع یراستا در معلمان

 . است مدنظر ینظر یهادانش سبک

 فنالند، یرهاکشو معلمتیترب نظام اهداف یریگ میتصم مراجع در ییهاتفاوت و تشابه چه: دوم سؤال

  دارد؟ وجود رانیا و کانادا ،یمالز

 

 

 ی ریگمیتصم منابع ۀسیمقا. ۲ جدول

 هاتشابه  زاتیتما یریگمیتصم منابع کشور

 و یآموزش انیمتصد ـای دولت و مجلس ندفنال

 یمل یشورا و وپرورشآموزش وزارت

 ییاجرا یهاپژوهش یهاافتهی آموزش،

 آموزاندانش و مدارس یازسنجین و

 اجرا و یطراح محقق

 مجلس و دولت نقش

  کشورها تمام در

  

 

 

 

 

 

 

 از دولت، و مجلس برعالوه فنالند در -

 و ییاجرا یهاپژوهش یهاافتهی

  آموزاندانش و مدارس یازسنجین

 یشورا دولت مجلس بر عالوه کانادا در -

  معلمان یشورا و مدارس

  مجلس و دولت صرفاً یمالز و رانیا در -

 
آموزش وزارت و دولت مجلس، یمالز

 وپرورش

 یشورا و وپرورشآموزش وزارت کانادا

 معلمان یشورا و مدارس
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 مجلس وپرورش،آموزش وزارت رانیا

         ینهادها مسئوالن ،یاسالم یشورا

 وپرورشآموزش

 

 

 

 و دولت ،یمالز و رانیا ژهیوبه کشورها نیا ۀهم دهد،یم نشان زین باال جدول که گونههمان

 کشور در هک شرح نیبد هستند، زین ییهاتفاوت یدارا اما دارند؛ یمؤثر نقش اهداف نیتدو در مجلس

دانش و دارسم یازسنجین و ییاجرا یهاپژوهش یهاافتهی از دولت، و مجلس برعالوه فنالند

 و مدارس یوراش دولت مجلس برعالوه کانادا کشور در. رندیگیم بهره اجرا و یطراح محقق آموزان

 کشور دو برخالف یمالز و رانیا در. هستند اهداف یبرا یریگمیتصم مراجع زین معلمان یشورا

 .وندشیم گرفته نظر در اهداف یریگمیتصم مراجع مجلس و دولت صرفاً کانادا و فنالند

 ،یمالز ند،فنال یکشورها معلمتیترب نظام یآموزش یمحتوا در ییهاتفاوت و تشابه چه: سوم سؤال

 دارد؟ وجود رانیا و کانادا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی آموزش یمحتوا ۀسیمقا. ۳ جدول

  زاتیتما هاتشابه یآموزش یمحتوا کشور



34 

 

یفناور     و اطالعات از یآموزش یریگبهره فنالند

 آموزش یهادوره گسترش ،یارتباط یها

 یبرا آن یسازیجهان و یفنالند زبان

 کشورها، ریسا بـا یزشـآمو روابـط یبرقـرار

 و آموزاندانش عملکرد از حیصح یابیارز

 و یآموزش یابیخودارز ستمیس تیتقو

 ژهیوبه سیتدر یهاروش ،یدانیم آموزش

 یآموزمحوردانش       سیتدر یهاروش

 و هاهیپا یاصل دروس ۀارائ -

 مختلف یلیتحص یهادوره

 ۀهم در متوسطه تا ییابتدا از

  کشورها

 بریمبتن یدروس ۀارائ -

 و سیتدر یهاروش

  کشورها ۀهم در یریادگی

 مبحث به یاژهیو توجه -

 ارتباطات و اطالعات یفناور

 کشور سه در معلمتیترب در

  کانادا و یمالز فنالند،

 

 یهاروش به یاژهیو توجه -

 در یآموزمحوردانش سیتدر

 از حیصح یابیارز و فنالند

 و آموزاندانش عملکرد

 یابیخودارز ستمیس تیتقو

 ی دانیم آموزش و یآموزش

 یهاسرفصل و مدارس یازهاین برمنطبق یمالز 

روش و هامهارت همراه به شدهارائه دروس

روان ت،یشخص یشناسروان س،یتدر یها

 ارتباطات و اطالعات یفناور ،یتیترب یشناس

 ییوماال یسیانگل زبان و

ی هاهینظر س،یتدر یهاروش و الگوها کانادا

 یریادگی

 آموزش، یهاروش ،یتیترب یشناسروان

 آموزش، در نینو یفناور ،یسیانگل زبان

 . فرهنگ و خیتار اخالق، آموزش

 تیترب ،یستیز علوم ست،یز طیمح ات،یاضیر

 هنر و یقیموس ،یبدن

 و یریادگی یهاهینظر و سیتدر یهاوشر رانیا

 ات،یاضیر قرآن، و یاسالم معارف آموزش،

 و یبدن تیترب ،یستیز علوم ست،یز طیمح

 ی. فارس اتیادب

 دروس سرفصل و یآموزش یهابرنامه

 الزم یهارشته یتخصص آموزش براساس

 وزارت مصوّب و وپرورشآموزش یبرا

 ی.ناورف و قاتیتحق علوم،

 

 یلیتحص یهادوره و هاهیپا یاصل دروس ۀارائ به شدهیبررس یکشورها ۀهم باال، جدول براساس

 یریادگی و سیتدر یهاروش بریمبتن یدروس ۀارائ به نیهمچن و پرداخته متوسطه تا ییابتدا از مختلف

 کانادا و یمالز فنالند، یهاکشور در که شرح نیبد تند،هس زین ییهاتفاوت یدارا اما اند؛کرده   توجه

 مهم نیا به رانیا در. شودیم یاژهیو توجه معلمتیترب در ارتباطات و اطالعات یفناور مبحث به
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یم یاژهیو توجه یآموزمحوردانش سیتدر یهاروش به فنالند در. شودینم مبذول یچندان توجه
 یابیخودارز ستمیس تیتقو و آموزاندانش عملکرد از حیصح یابیارز فنالند در گرید یطرف از. شود

 .دارد قرار کشور نیا یهابرنامه تیاولو در یدانیم آموزش و یآموزش

 کانادا ،یمالز د،فنالن یکشورها معلمتیترب نظام یمال منابع در ییهاتفاوت و تشابه چه: چهارم سؤال

  دارد؟ وجود رانیا و

 

 ی مال منابع نظام ۀسیمقا. 4 جدول

 زهایتما هاتشابه یمال منابع کشور

 وزارت و دولت یمال منابع نیتأم آموزش یمل یشورا و دولت فنالند

 و کانادا ،یمالز وپرورشآموزش

  رانیا

 و دولت دوش بر فنالند یمال منابع نیتأم

 آموزش یمل یشورا
 وپرورشآموزش وزارت و دولت یزمال

 وپرورشآموزش وزارت و دولت کانادا

 وپرورشآموزش وزارت و دولت رانیا

 

 وزارت و ولتد رانیا و کانادا ،یمالز کشور سه در دهد،یم نشان زین فوق جدول که گونههمان

  .کنندیم نیتأم را یمال منابع شآموز یمل یشورا و دولت فنالند کشور در فقط و وپرورشآموزش

 امنظ سیتدر ۀنامیگواه یاعطا و معلمان یلیتحص مدارک در ییهاتفاوت و تشابه چه: پنجم سوال

  دارد؟ وجود رانیا و کانادا ،یمالز فنالند، یکشورها معلمتیترب

 

  سیتدر ۀنامیگواه یاعطا و یلیتحص مدارک ۀسیمقا. 5 جدول

 زهایتما ها تشابه سیتدر نامهیگواه و یلیحصت مدارک کشور

 فنالند، یکشورها در -  ارشد یکارشناس مدرک داشتن ۀستیبا شرط فنالند

 داشتن کانادا و یمالز

 ۀحرف با مرتبط مدرک

 و میتعل ازجمله یمعلم

  تیترب

 و کانادا یکشورها در -

 و فنالند یهاکشور در -

 یدارا دیبا معلمان یمالز

 یلیتحص مدرک

 باالتر و ارشد یکارشناس

 . باشند

 

 آموزش مراکز توسط ییابتدا مدارس معلمان ۀنامیگواه یمالز

آموزش وزارت نظـارت و تیمسـئول تحت معلمان

آموزش وزارت نظر ریز یآموزش مؤسسات و وپرورش

  وپرورش

 دکترا ای ارشد یکارشناس مدارک مدرسان
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 مدرک ییابتدا مقطع در سیتدر یۀاول الزامات از کانادا

 یآموزش یکارشناس

 ی آموزش و یعلم یهاتیصالح از یبرخوردار

 و معلمان آموزش ۀدوسال یآموزش ۀدور گذراندن 

 نامهیگواه افتیدر

 یبرا ستهیبا شرط رانیا

 داشتن یمعلم و سیتدر

 ی سکارشنا مدرک حداقل

  

 

   

 

  

 

 یلیتحص یهاشتهر یتمام در یکارشناس مدرک حداقل رانیا

 یهادانشگاه و یعموم فراخوان قیطر از معلمان جذب

  وپرورشآموزش ۀتابع

 

 با مرتبط مدرک اشتند کانادا و یمالز فنالند، یکشورها در دهد،یم نشان زین باال جدول که گونههمان

 رانیا در هک شرح نیبد هستند، زین ییهاتفاوت یدارا اما است؛ تیترب و میتعل ازجمله یمعلم ۀحرف

 در. داردن وجود یمعلم ۀحرف یبرا یآموزش یهاطهیح ای تیترب و میتعل ۀرشت داشتن یبرا یالزام

 در و اشندب باالتر و ارشد یکارشناس یلیتحص مدرک یدارا دیبا معلمان یمالز و فنالند یهاکشور

 . است یکاف یرشناسکا یلیتحص مدرک داشتن کانادا و رانیا

 ی ریگجهینت و بحث

بوده رانیا و کانادا ،یمالز فنالند، یکشورها در معلمتیترب یهانظام ۀسیمقا درصدد حاضر پژوهش

 اسناد از یموضوع یکدگذار و متن لیتحل روش از استفاده با پژوهش یهاداده منظر نیا از. است

 یبررس براساس. استشده لیتحل و سهیمقا و برشمرده مذکور یشورهاک وپرورشآموزش یتحول

 زین یمالز در متوسطه، تا کودک یمهدها یهادوره از فنالند، در معلمانتیترب از هدف شده،انجام

 هدف کانادا در ،یاحرفه و یفن و متوسطه و ییابتدا مدرسه، از شیپ یهادوره معلمان تیترب هدف

 یدبستانشیپ از مدارس به مربوط یازهاین تمام بتوانند تا است گسترده یهاییتوانا با یمعلمان تیترب

 در معلمان ییتوانا و ییکارآ دانش، مداوم روزآمدکردن نیهمچن و باشند پاسخگو را یاحرفه و یفن تا

تیترب یهادوره هدف تیدرنها و مذکور یهارهدو اهداف گرید از زین یاحرفه و کیآکادم ۀحوز
 یهامهارت فراگرفتن و ینظر یهادانش کسب قیطر از که است یمعلمان آموزش ران،یا در معلم

 یهاهدور در یپرورش و یآموزش یهاتیفعال به اشتغال یبرا مثبت، نگرش و عالقه با توأم یعمل

 زین یدبستانشیپ و مهدکودک یهادوره یبرا فنالند همچون یکشور در اما. دشون آماده یلیتحص

 معلم یبرا هادوره نیا رانیا در اما دارد؛ وجود معلمتیترب یهادوره گذراندن شرط معلمان یبرا
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دوره معلمانتیترب هادوره  از هدف زین یمالز و کانادا در. ستین یاجبار یلیتحص ۀدور هر در شدن

 شرکتی اجبار هادوره در دیبا دارند، شدن معلم به لیتما که یافراد و است یلیتحص مختلف یها

 و است کشور یلیتحص یهادوره معلمان از یبخش تیترب رانیا در معلمتیترب نظام از هدف اما کنند؛

 کانال از معلمان از یبخش رایز شود؛یم محسوب کشور ممعلتیترب نظام ضعف نقاط از یکی خود نیا

 . شوندیم   یمعلم ۀحرف وارد یگرید طرق از زین گرید یبرخ و کرده گذر معلمتیترب یهادوره

 زش،آمو یمل یشورا و وپرورشآموزش وزارت و یآموزش انیمتصد ـای دولت و مجلس فنالند در

 یمالز در و اجرا و یطراح محقق آموزاندانش و مدارس یازسنجین و ییاجرا یهاپژوهش یهاافتهی

 وپرورشآموزش رتوزا کانادا در. هستند هادوره یریگمیتصم منابع وپرورشآموزش نهاد و دولت

آموزش وزارت زین رانیا در و هستند هادوره یریگمیتصم منابع معلمان و مدارس یشورا و

 هاورهد یریگمیتصم منابع وپرورشآموزش ینهادها مسئوالن و یاسالم یشورا مجلس وپرورش،

آموزش ارتوز و یآموزش انیمتصد ای دولت مجلس، از اعم یدولت منابع برعالوه فنالند در. هستند

 یهاهدور یریگمیتصم منابع دارند، هدهع به را مدارس یازسنجین کار که پژوهشگران وپرورش،

 ۀنیدرزم کشور نیا وتق ۀنقط و کندیم عمل تریعلم و تریقو کشورها ریسا از و هستند معلمتیترب

 و دولت ونچ یینهادها ،یریگمیتصم منابع رانیا و یمالز یکشورها در. است یریگمیتصم منابع

 همچون ییاهدانشگاه گاه و وپرورشآموزش وزارت از اعم مربوطه یدولت یهانهاد ریسا و مجلس

 و ترتوجه ابلق مهم نیا زین کانادا در. هستند هادوره اهداف نیتدو یاصل منابع انیفرهنگ دانشگاه

 یشورا از یولتد منابع برعالوه اهداف نیتدو در رایز است؛ رانیا و یمالز یکشورها از ترشاخص

 . ردیگیم بهره زین هستند، ریدرگ مربوطه ۀدرحوز عمالً که یافراد عنوان به معلمان

 یهایفناور و اطالعات از یآموزش یریگبهره از فنالند در معلمتیترب نظام یآموزش یمحتوا

 یآموزشـ روابـط یبرقـرار یبرا آن یسازیجهان و یفنالند زبان آموزش یهادوره گسترش ،یارتباط

 و یآموزشی ابیخودارز ستمیس تیتقو و آموزاندانش عملکرد از حیصح یابیارز کشورها، ریسا بـا

 یمالز در اما. است یآموزمحوردانش سیتدر یهاروش ژهیوبه سیتدر یهاروش ،یدانیم آموزش

روش و هامهارت همراه به مدارس در شدهارائه دروس یهاسرفصل و مدارس یازهاین برمنطبق

 زبان و ارتباطات و اطالعات یفناور ،یتیترب یشناسروان ت،یشخص یشناسروان س،یتدر یها

ی هاهینظر س،یتدر یهاروش و الگوها شامل هادوره یمحتوا کانادا در. است ییماال و یسیانگل

 آموزش آموزش، در نینو یفناور ،یسیانگل زبان آموزش، یهاروش ،یتیترب یشناسروان ،یریگادی

 در. است هنر و یقیموس ،یبدن تیترب ،یستیز علوم ست،یز طیمح ات،یاضیر فرهنگ، خ،یتار اخالق،
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 طیمح ات،یاضیر قرآن، و یاسالم معارف آموزش، و یریادگی یهاهینظر و سیتدر یهاروش به رانیا

 آموزش برعالوه فنالند در. شودیم توجه خیتار و یفارس اتیادب ،یبدن تیترب ،یستیز علوم ست،یز

 معلمان به یگرید ینظر و یعمل دروس...  و یستیز علوم خ،یتار ات،یادب و زبان از اعم یمتداول دروس

 یآموزش یهاسرفصل از یکی و یآموزمحوردانش سیتدر یهاروش عنوان با که شودیم سیتدر

 مندبهره سیتدر یهاروش انتخاب در یشتریب عمل یآزاد از فنالند در معلمان. است معلمان یبرا

 وپرورشآموزش مصوب یدرس یهاکتاب یمحتوا با هادوره یمحتوا گرید کشور سه در. هستند

 نیا زیتما وجه اما شود؛یم داده آموزش افراد به سیتدر یهاروش انواع آن برعالوه. دارد مطابقت

ژهیو توجه یآموزمحوردانش سیتدر روش آموزش بر فنالند در که است نیا در فنالند با کشور سه
 برمنطبق شتریب سیتدر یهاروش رایز است؛ مشهود کامالً رانیا در ژهیوبه مسئله نیا. شودیم یا

 یهاروش بر دیتأک رونیازا و است یسنت سیتدر یهاروش و یسخنران و یمحورمعلم یهاروش

 . بود خواهد ذهن از دور درعمل یآموزمحوردانش سیتدر

 یمالز و رانیا نادا،کا در. کندیم نییتع آموزش یمل یشورا را فنالند در تیترب و میتعل نظام یمال منابع

. هستند معلمتیترب یهادوره یمال منابع نیتأم یمتصد وپرورشآموزش وزارت و دولت ،یمال منابع

 سه است؛ رشدایکارشناس مدرک داشتن الزم، شرط فنالند، یهامدرسه در کار ۀپروان گرفتن یبرا

 را یمالز ییابتدا مدارس معلمان ۀنامـیگواه. است ارشدیکارشناس یبرا سال دو و سانسیل یبرا سال

 وزارت نظـارت و تیمسـئول تحت معلمان یخصوص یآموزش مراکز و وپرورشآموزش وزارت

 به یریدب ارشد یکارشناس مدرک بـا دانشـگاه النیالتحصفـارغ.  کندیم اعطاء وپرورشآموزش

 طحس ۀژیو) یمعلم پلمید. شوندیم گرفته متوسطه یلیتکم سمدار در یانحصار آموزش و خدمت

 پلمید فوق ۀنامیگواه. شودیم اعطا آموختگاندانش به سالهسه ۀدور گذراندن از پس که( ییابتدا

یم اعطا تگانآموخدانش به کسالهۀ یدور گذراندن از پس که( ییراهنما و ییابتدا سطوح ۀژیو) یمعلم
 به کسالهی یآموزش ۀدور گذراندن از پس که( ییراهنما سطوح ۀژیو) یمعلم یکارشناس پلمید. شود

 خواهان و بوده کاربه مشغول اکنون هم که یمعلمان از دسته آن یبرا. شودیم اعطا آموختگاندانش

 .هستند خود یمهارتها و اطالعات یسازنهیبه

 ۀدور کی که است یآموزش یکارشناس از یبرخوردار کانادا ییابتدا عمقط در سیتدر یۀاول الزامات

 موجب یآموزش و یعلم یهاتیصالح از یبرخوردار. شودیم شامل را سال تاچهارسه یآموزش

 برخوردار یشتریب التیتحص از که یمعلمان پس شود؛یم نیمعلم یعلم و یآموزش درجات یارتقا

 یآموزش نیقوان مطابق که است یحال در نیا. شوندیم مندبهره یشتریب دستمزد و حقوق از باشند،
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 معلمان آموزش ۀدوسال یآموزش ۀدور گذراندن به ملزم یعلم ۀدرج هر با معلمان از کیهر کانادا کشور

 . شودیم اعطا نامهیگواه دهیدهدور افراد به دوره اتمام از پس. هستند

 قیطر از معلمان جذب ،یلیتحص یهارشته یتمام در یکارشناس مدرک حداقل داشتن رانیا در

 شتریب معلمان یهاآموزش. ردیگیم صورت وپرورشآموزش ۀتابعی هادانشگاه و یعموم فراخوان

 دیبا حداقل انمعلم فنالند در. شودیم انجام خدمت ضمن یهادوره یمقطع یهاآموزش قالب در

 یهارشته رد مدرک داشتن صرف البته که باشند داشته یآموزش یهارشته در ارشدیکارشناس مدرک

 زین یمالز رد. بگذرانند زین را معلمتیترب نظام دیبا افراد نیا و ستین شدن معلم یبرا یضامن یآموزش

 نآ قوت ۀنقط که استشده گرفته نظر در یلیتحص مدرک کی یلیتحص ۀدور هر در سیتدر یبرا

دوره در یاضمتق افراد یتمام. است وپرورشآموزش به معلمان یلیتحص یهارشته ارتباط به توجه

 در فرادا جذب ۀنحو درمجموع،. باشند داشته آموزش ۀنیدرزم یلیتحص مدارک دیبا معلمتیترب یها

 در یمدارک داشتن ،مذکور کشور سه در اول ۀدرج در آنان به نامهیگواه یاعطا و معلمتیترب یهادوره

 یتمام غلبا رانیا در اما است؛ یآموزش یلیتحص یهارشته با ارشدیکارشناس و یکارشناس سطح

 یآموزش یاهدوره و معلمان استخدام و جذب یهادوره در شرکت به مجاز یلیتحص یهارشته

 .   است مذکور یهادوره ضعف از یحاک خود نیا و هستند مربوطه

روان س،یتدر فنون و هاروش ۀدربار ییهاکتاب و منابع استشده یسع رانیا معلم تیترب نظام در

 آنها بردکار اما شود؛ گرفته درنظر انیدانشجو یبرا گرید موارد و یریادگی یشناسروان ،یتیترب یشناس

 رانیا در معلم تیترب یهابرنامه مهم، ۀنکت. داستیناپ آنها ییکارا و روستروبه ابهام با عمل دانیم در

 آموزش. است معلمان یعمل آموزش و یاحرفه ،یتخصص ،یعموم آموزش ۀمؤلف چهار از متشکل

 و آموزش بخش نیترمهم و دیآ حساب به وزشآم کار در معلم یهاتجربه مثابهبه تواندیم یعمل

 نیترعمده از یکی که دیآیبرم پژوهش نیا یهاافتهی از. استشده قلمداد رانیا در معلم تیترب

 یاحرفه ۀتوسع. آنهاست نبودن یعمل و معلمتیترب یهادوره افتنیاستمرارن در موجود مشکالت

 را فرد یزندگ طول تمام و شده شروع خدمت از شیپ ۀدور از که شود یتلق یندیفرا دیبا معلمان

. شود یبررس و یبندبودجه ت،یحما ،یطراح مند،نظام طوربه دیبا آنان یاحرفه ۀتوسع و ردیدربرگ

 بریمبتن و یعمل ناتیتمر با همراه ت،یترب و میتعل دانش دیبا معلمان خدمت از شیپ یهابرنامه محور

 در هم و نقش ضیتفو ۀحوز در هم ما، کشور در معلم تیترب نظام. باشد نینو سیتدر یهاروش

 که ییالگوها از استفاده با. روستروبه شناسانهروش یماندگعقب و ریتأخ ینوع با تیتربۀ حوز

. برخاست «کنندهتیترب» تیترب به توانیمن شده، روشن همگان بر یحدود تا آنها یناکارآمد تاکنون
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 و هادهیا ینوساز به میریبپذ دیبا پس است، برخوردار یاعتبار و گاهیجا نیچن از تیترب امر یوقت

آموزش که هاستسال ما کشور در. میدار فراوان ازین معلم تیترب نظام ۀنیدرزم مانیهاشهیاند

 . استشده رانیمد و رانیوز مسئوالن، زان،یربرنامه مکرر یخطاها و نآزمو ۀعرص وپرورش،

طهیح در افراد نیترتجربه با و نیترمتخصص از مدرسان یکارگماربه ۀنیدرزم فنالند یطورکلبه

 از اگرچه الندفن در. است یمتک دانشگاه استادان بر شتریب کانادا. ردیگیم بهره یموضوع مختلف یها

متخصص از هادوره مدرسان شود،ینم گرفته یچندان بهره هادوره سیتدر یبرا دانشگاه استادان

 وزارت ۀبرعهد مدرسان انتخاب هم یمالز در. هستند مربوطه یهاحوزه در افراد نیترمجرب و نیتر

 تیوضع رانیا در. است استوار وپرورشآموزش وزارت نظر ریز یهادانشکده و وپرورشآموزش

 و معلمتیترب یاهدانشگاه مدرسان به دیبا را مدرسان رانیا در رسدیم نظر به است؛ متفاوت یاندک

 ۀنیدرزم ژهیو فاهدا با انیفرهنگ دانشگاه که ریاخ یهاسال در ژهیوبه کرد؛ کیتفک مدرسان ریسا

 استادان مربوطه یاهدوره مدرسان از اندازه چه تا رانیا در نکهیا. استشده سیتأس معلمتیترب

 یبررس و قیتحق ازمندین که است یامسئله خود شوند،یم نیتأم یگرید منابع از ای هستند دانشگاه

 .دارد یشتریب

 منابع
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 . آگاه
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