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 2زادهرضوان حکیمدکتر ، 1امید امراله
سازترین و توان از جمله سرنوشتتربیت معلم را می چکیده:

های نظام تعلیم و تربیت هر کشور، دانست. چرا که رین مؤلفهتمهم
و عدم موفقیت در ایجاد تحول و شایستگی هر نظام  موفقیت

ای های حرفهها و شایستگیها، قابلیتتوانمندی آموزشی، منوط به
های های درسی در محیطمعلمانی است،که مجریان اصلی برنامه

ت فرهنگی، سیاسی و اجتماعی و باشند. با توجه به تحوالواقعی می
روز رسانی و تحول بنیادین در آموزش و پرورش کشورها اهمیت به

توجه به  معلم متناسب با تغییرات مذکور ونظام تربیت اصالح
رسد. با معلم، امری ضروری به نظر میارزیابی نظام آموزشی تربیت

ی این تفاصیل مقاله حاضر با هدف بررسی تطبیقی نظام ارزیاب
معلم در کشورهای کره جنوبی، انگلستان درسی تربیتکیفیت برنامه

درسی نظام و ایران به منظور اصالح و به روزرسانی هرچه بهتر برنامه
های تطبیق در این معلم کشور، نگاشته شده است. واحدتربیت

مقاله، از میان هفت کشور ژاپن، کره جنوبی، ایاالت متحده آمریکا، 
جنوبی و مالزی انتخاب شده است که از این میان  انگلستان، کره

محقق دو کشور کره جنوبی و انگلستان را که مطابق گزارشهای بین 
المللی منتشر شده در پایگاههای ارزیابی علمی جهان در سالهای 
اخیر در زمینه فعالیتهای مربوط به بهسازی تربیت معلم از جمله 

مطالعه برگزیده است.  کشورهای پیشرو در جهان هستند را برای
این پژوهش یک پیمایش تطبیقی بوده و اطالعات مورد نیاز آن، 

ای و برای پاسخگویی به سواالت، از طریق اسناد و مدارک کتابخانه
فصلی و سالیانه برخی از سایتهای بین المللی چون  هایگزارش

یونسکو، سایمگو و بانک جهانی گردآوری شده است. الگوی مورد 
ه در این زمینه الگوی بردی است که دارای چهار مرحله استفاد

-توصیف، تفسیر، همجواری و مقایسه را در مطالعات تطبیقی می

ها گردآوری و باشد. در این الگو ابتدا اطالعات مورد نیاز درباره کشور
تفسیر شدند، سپس طبقه بندی و در مرحله آخر تفاوتها و تشابهات 

گرفتند. نتایج بدست آمده در مقاله مورد بررسی و مقایسه قرار 
حاضر حاکی از اختالف معنادار و تفاوت اساسی بین نظام ارزیابی 

جنوبی در هدرسی ایران و دو کشور انگلستان و کرکیفیت برنامه
و فرایند  درسیدرسی، محتوا برنامههای؛ارزیابی اهداف برنامهحوزه

 باشد. درسی مییاددهی و یادگیری در برنامه
: بررسی تطبیقی، ارزیابی کیفیت برنامه درسی، کلیدی کلمات 

 تربیت معلم، بهسازی تربیت معلم، راهبردهای یادگیری

Omid Amrollah- Dr.Rezvan Hakimzadeh 
Abstract:Throughout its history, 
curriculum has experienced growing 
number of ideas and concepts. Deliberative 
action is among the most important 
concepts that have recently found itself as 
the object of renewed examination by 
researchers. It is very concept that has been 
emphasized as an unprecedented solution 
for curriculum issues. Deliberative action 
is an intelligent and rational method. It 
represents an approach that while taking 
into consideration the curriculum in its 
totality, chooses the most practical and 
possible solution to the problems in this 
area. This paper intends to draw attention 
to the fundament, concepts and plethora of 
insights concerning deliberative action 
from a descriptive-analytical standpoint. It 
would examine the views expressed by 
Dewey, Schwab, Reid, walker and 
westbury who represent the most renowned 
thinkers on the topic. Findings indicate 
given their adopted philosophical 
foundations, these theoreticians have 
offered different definitions concerning 
deliberative action and have maintained 
certain characteristics for it. This paper 
concludes that deliberative action is a 
multi-faceted competency of a cyclic 
nature which are composed of components 
such as teachers, pupils, course topic, 
background, status and curriculum. 
Keywords: Curriculum theory, Deliberative 
Curriculum, philosophical foundations 
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 مقدمه

حول در مفهوم توسعه، جایگاه تعلیم وتربیت در میالدی به بعد، به سبب ت 3961از دهه 

توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جوامع متحول شده است. مقارن با این دهه و با بروز 

تحوالت اجتماعی و انباشته شدن تجارب و دستاوردهای مختلف از یک سو و عرضه نتایج حاصل 

یه هایی که صرف تعلیم و تربیت از پژوهشهایی که پیرامون بازدهی اقتصادی ، اجتماعی سرما

شود از سوی دیگر، مفهوم توسعه را دستخوش تحول کرده است. مفهوم تحول یافته، بیش از می

(. در عین 3173آنکه صبغه اقتصادی داشته باشد، از صبغه انسانی برخوردار است) مهرمحمدی، 

ی از عناصر کلیدی نظام آموزش عالی در ایران نقش اساسی در نیل اهداف جامعه دارد. یکحال، 

آموزش عالی، برنامه های درسی است که به عنوان آیینه تمام نمای میزان موفقیت و شکست 

نظام آموزش عالی و قلب تپنده آموزش عالی محسوب می شوند. ولی علی رغم اهمیت و 

می اند. در سال های اخیر، تحوالت مه حساسیت برنامه های درسی کمتر مورد توجه قرار گرفته

در سطح جهانی موجب شده برنامه های درسی در آموزش عالی بیشتر مورد توجه سیاستمداران، 

برنامه های  ( این در حالی است که،3195) مهر محمدی،محققان و برنامه ریزان قرار بگیرد

درسی از جمله عناصر اساسی در نظام تعلیم وتربیت و به ویژه در آموزش عالی به شمار می روند 

توانند در بهبود وپیشرفت نظام آموزشی وتحول در اجتماع مفید و مثمر ثمر باشند. امروزه که می

در  های سریعهای اطالعاتی وارتباطی و دگرگونیآوریدر پرتو جهانی شدن و ورود گسترده فن

(. در پرداختن به این نیازها 3181سطح جوامع، نیازهای جدیدی آشکار گردیده است )عارفی، 

ت که آن ها را بشناسیم ودر قالب اهداف ورسالت ها درپی برآوردن آن ها تالش نماییم. الزم اس

سر انجام بایستی مشخص کنیم که به چه میزان اهداف ما برآورده شده اند، که این امر یعنی 

سنجش میزان تحقق اهداف، به وسیله ی ارزشیابی کیفیت امکان پذیر خواهد بود) جوانمردی، 

ترین و را می توان از جمله حساس تربیت معلم(. از طرفی برنامه درسی 3193پورشافعی،

های تعلیم و تربیت دانست ؛ چرا که موفقیت و عدم موفقیت در ایجاد های نظامترین مؤلفهمهم

ای معلمان است که مجریان های حرفهها و قابلیتهای آموزشی، منوط به توانمندیتحول در نظام

حول با توجه به، تمیالدی  61پس از دهه لذا  در محیط واقعی هستند. وزشیی آمهااصلی برنامه

کشورها،  در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ،تعلیم و تربیتو نقش در مفهوم توسعه، 

و نقش  بیش از پیش احساس گردیدبرنامه های تربیت معلم  و ارزیابی کیفیت ضرورت بازنگری

واقع توسعه،  مین آن برای توسعه جوامع در اولویت قرارگرفت. درنیروی انسانی آموزش دیده و تأ

های جدی صورت های توسعه سرمایه گذاریمفهومی انسانی پیدا کرد. لذا برای دستیابی به هدف

های هایی جدی در زمینه توجه به افزایش کیفیت نظامگرفت. در ربع آخر قرن بیستم، تالش

المللی تعلیم و تربیت، در سال ، توصیه نامه اجالس بینآموزشی به عمل آمد. در همین راستا
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های ، آموزش و پرورش را به عنوان بهترین انتخاب و کلید طالیی برای رویارویی با چالش3996

موجود اجتماعی معرفی کرد. از آنجا که تحقق هر آرمانی در آموزش و پرورش در گروی معلم به 

ای وی، صالحیتهای حرفهس بر تقویت نقش معلم، عنوان نیروی انسانی است، در این اجال

ایجاد عالقه به  ،آموزش هایبر اساس تغییر بنیادی در شیوه ای ایشانهای حرفهمهارتافزایش 

تسلط بر  ،یادگیری-های یاددهیمهارت در شیوه یادگیری در طول عمر، پیوند مهارت در دانش با

هایی در این حوزهآموزان و دانش در یریگیادهای سبک ،راهبردهای آموزشی در شرایط متفاوت

تواند نمی در آمور تعلیم و تربیت، . همچنین با اعالم این اصل که هیچ اصالحیگردیدتأکید  باب،

بر توجه به مشارکت معلمان در تغییرات بنیادی  گردد،بدون همکاری و مشارکت معلمان موفق 

نیز که ، «باره تحوالت آینده آموزش و پرورشتفکر در»در کتاب همچنین،  .مضاعف گردیدتأکید 

تحول در نقش »یونسکو است، آمده است:  3983و  3981محصول گردهمایی های سال های 

معلم، موجب شد در برنامه های تربیت معلم تغییراتی پدید آید. از جمله اینکه اغلب کشورهای 

هایی ها و بازآموزیان کارآموزیپیشرفته دوره های تربیت معلم را طوالنی ساختند و برای معلم

بینی کردند. همگام با این تحوالت، منابع دانش و اطالعات نیز رو به فزونی گذاشت و از این پیش

های آموزشی، مطالب و های درسی و برنامههای تربیت معلم و کتاببرنامه طریق به محتوای

الت غیرقابل انتظاری را به وجود موضوعات جدیدی افزوده شد. اما این تحوالت و تغییرات، مشک

های خرد و اصالحی آموزش و پرورش و آوردند و موجب شدند، این تفکر شکل بگیرد که برنامه

در صدر آنها اصالح و بهسازی تربیت معلمان و مربیان ورزیده و کارآمد باید به صورت گسترده و 

دی پیوستار، آموزش پیش از خدمت فراگیر صورت گیرد. در این راستا تربیت معلم به عنوان فراین

(. نکته حایز 3191، تفتیان ،مشکی باف مقدم )و تربیت حین خدمت را مورد توجه جدی قرار داد

اهمیت در این است که برای تحقق این تغییر میبایست به طراحی نظام ارزشیابی ازکیفیت 

ابی کیفیت، آن است هدف ارزشی منسجمی برای برنامه درسی تربیت معلم مبادرت ورزید زیرا،

که میزان نزدیکی به نتیجه مورد نظر را نشان دهد و همچنین روشن نماید که تغییرهای ناشی از 

موثر واقع گردیده است. به عبارت  نیل به اهداف از پیش تعیین شده اجرا برنامه، تاچه حد در

د نظر مطابق با دیگر در ارزشیابی از کیفیت، منظور آن است که روشن گردد، آیا موضوع مور

طرحی که برای اجرای آن تنظیم یافته، انجام گرفته است یا خیر؟ در صورتیکه نتایج عملیات از 

مین کند منحرف شده باشد باید بتوان اقدماتی در أهای مطلوب را تمسیری که نیل به هدف

رایند ارزیابی (. در ف3189جهت جلوگیری از وقوع یا تکرار این قبیل انحرافات انجام داد)غفاری، 

میزان  و گرفته قرار ارزیابی و توجه مورد برنامه رسالتهای و کیفیت برنامه درسی اهداف

 ارزیابی نوع شود. اینسنجیده می نظر مورد اهداف به نسبت عوامل، یا برنامه تحقق و دستیابی
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 فاصله وبمطل وضعیت با اندازه چه تا که دهدنشان می ارزیابی مورد نظام اندرکاران دست به

 قرارگیرد از توجه مورد بایستی کفیت بهبود و اهداف به رسیدن هایی برایبرنامه چه و دارند

 مجموعه به و شده آموزشی تصویر کیفیت که کندمی فراهم را کیفیت، شرایطی طرفی ارزیابی

 ایبر را راه و کنند تالش خود مدت بلند به اهداف دستیابی راه در تا دهدمی امکان آموزشی

دارد  هاییبرنامه بر فراوان کیفیت، تأکید دارند. ارزیابی نگاه باز برنامه توسعه در سازمان ایجاد

آموزشی  ضعف مجموعه و قوت نقاط و اهداف جایگاه، مأموریت، ها،برنامه آن طریق از که

 اتخاذ را مفیدی روشهای خود، بهبودکیفیت و تضمین برای مجموعه آن و شودمی معین

 ضعف قوت و نکات تشخیص شامل درسی برنامه فرایند ارزشیابی حال عین ید درنمامی

که،  نمود تعیین آن کمک به توانکه می است این ارزشیابی نتایج از باشد.یکیمی طرحها

 دارند. نیاز تکمیل یا تغییر اصالح، به جهاتی از چه بوده و ثرؤم جهاتی چه های درسی ازبرنامه

برنامه  هایقوت ضعفها و نقطه روشن ساختن برای تنها ارزشیابی کیفیت، نهنتایج  تایلر نظر از

دارد.  ضرورت آنها نیز پیدایش علل درباره هاییفرضیه کردن پیدا برای بلکه است، مطلوب

 است درسیبرنامه ارزشیابی دارد. با عناصر گوناگونی و اجزا یادگیری طرح یک عنوان به برنامه

 و امکانات و یادگیرنده شرایط به توجه با برنامه عناصر از هریک شود می معلوم که

 به بیشتر آنچه کلی است؛ بطور داشته اجرا قابلیت و تناسب حد چه تا های دیگرمحدودیت

 و یادگیری فعالیتهای محتوا، از: هدفها، شده، عبارتند شناخته درسی برنامه عناصر عنوان

 درسی . لذا به صورت خالصه میتوان بیان کرد؛ برنامه(3189لو، ارزشیابی)ربیعی، محبی و خواجه

 و دانش ساختن برای زمینه کننده فراهم و اطالعات دهنده انتقال عنوان به عالی آموزش

 کیفی ارزشیابی رو، این است. از برخوردار ای ویژه اهمیت از هانگرش ها و مهارت کسب

 مورد همواره استانداردها به عنایت با اکردن آنه روزآمد و تحصیلی هایرشته درسی هایبرنامه

(. بنابراین انچه مسلم است اهمیت الگو برداری در زمینه 3191ملکی و همکاران،است) بوده توجه

انتخاب روش های بهینه ارزشیابی از کیفیت برنامه درسی، آن هم در اموزش عالی است که با 

باشد، که اند خالی از لطف نمینه داشتهتوجه به تجربیاتی که کشورهای توسعه یافته در این زمی

ما نیز در کشو خود به بررسی این تجارب پرداخته تا ضمن الگوگیری از این روشها با تلفیق 

صحیح و متناسب شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور اقدام به طراحی نظامی کارآمد و 

نماییم. با این تفاصیل مقاله حاضر با بومی در حوزه ارزشیابی از کیفیت برنامه درسی تربیت معلم 

معلم در کشورهای کره جنوبی، درسی تربیتهدف بررسی تطبیقی نظام ارزیابی کیفیت برنامه

معلم کشور، درسی نظام تربیتانگلستان و ایران به منظور اصالح و به روزرسانی هرچه بهتر برنامه

 نگاشته شده است.
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 بیان مساله:

زش و تربیت معلمان از مهمترین مسائل یک نظام آموزشی پویا و کاارا  ریزی برای آموبرنامه

گردد. در قرن بیست ویکم از معلم به عنوان مدیر بادگیری ناام بارده میشاود و او باا     محسوب می

کوشادتا باا   بکارگبرب مجموعه ای از امکانات مادی و معنوی و توانایی که در خود سراغ دارد مای 

آموزان پرداخته و دهی فعالیت های یادگیری دانشسازماندهی و جهتایجاد فرصتهای مناسب به 

از این طریق تغییرات مطلوب و مطابق با اهداف تعلیم وتربیت را در انها ایجاد نماید. بشار اماروزه   

به خوبی دریافته است که تحول در نظام آموزش و پرورش به منزله پیشنیازی بارای پاساخگویی   

، فرهنگی، اقتصاادی، اجتمااعی و اخالقای و در نهایات دساتیابی باه       به چالشهای علمی، صنعتی

گردد. با در نظر گرفتن چنین اولویتی برای نظاام تعلایم وتربیات بهتار     توسعه پایدار محسوب می

گردناد، پای   دار اصلی این حرکت محسوب مای میتوان به نقش و اهمیت تربیت معلمان که پرچم

بیت به دست توانای معلماان متخصاص، شایساته و صااحب     برد. تحقق اهداف متعالی تعلیم و تر

گیرد و از این رو است که در نظامهای آموزشی پیشرو، وسواس و دقت نظری صالحیت صورت می

ای صاورت  روز رسانی معلمان از منظر دانش تخصصای و حرفاه  زیادی برای گزینش، آموزش و به

وری مطلوب نمیتوان دسات یافات مگار    گیرد. در آموزش و پرورش به هبچ تحول علمی یا نوآمی

اینکه پیشاپیش در شیوه های کاری معلمان، به عنوان کارگزاران واقعای، تغییارات ماتناساب باه     

وجود آید. رمز سالمتی و بالندگی نظامهای تعلیم وتربیت را باید در سالمت، رشد و بالندگی معلم 

(، این اندیشاه را  3996بیت و یکم)المللی آموزش و پرورش برای قرن جستجو کرد. کمسیون بین

آمادهایی همچاون   رواج داد که تربیت معلم نقطه شروع حرکت عظیم آموزش و پرورش است. پی

مندانه و با هم زیستن مفرح و شادمانه انساانها  یادگیری های هوشیار کار واشتغال، زیستن رضایت

آشنای آتای باه   ی ناشناخته و نادر زمان حیات و نیز آماده کردن خود ونسلهای بعدی برای زمانها

چگونگی معلمان در جهان بستگی دارد. نظام تعلیم و تربیت معلم در کشور ما با اینکاه از ساابقه   

آموزان و نیاز به مدرسه و کالسهای درسی نسبتا طوالنی برخوردار است، به علت رشد کمی دانش

گونی بارای جاذب، آماوزش و    جدید، مرتبا دستخوش تغییرات متعدد شده و از شیوه هاای گوناا  

بکارگیری معلمان استفاده شده است. بررسی روند رو به رشد روشهای آماده سازی معلمان بارای  

خدمت در وزارت اموزش و پرورش حااکی از آن اسات کاه هماواره در کناار دروس تخصصای و       

یس شاده اسات، تادر   عمومی که در اموزشهای قبل از خدمت و ضمن خدمت به معلمان ارائه می

دروس تربیتی نیز که نقش اساسی در ایجاد صالحیتهای حرفه ای معلمان را دارد از اهمیت ویاژه  

ای برخوردار بوده است. پس از پیروزی انقالب اسالمی که ضرورت تغییر نظام آموزش و متناساب  

بیت های ترساختن آن با نیازهای جامعه انقالبی احساس گردید، ایجاد تغییرات اساسی در برنامه 
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معلم در سرلوحه امور قرار گرفت. نخستین تغییرات در حوزه برنامه درسی تربیت معلم، در ساال  

صورت گرفت که بر اساس آن ضمن پیشنهاد سرفصلهای جدید برای دروس تربیات معلام    3159

کتابهای درسی جدیدی نیز در این زمینه از سوی دفتر برنامه ریزی و تالیف کتاب درسای تهیاه    

باه   3168(. در ساال  3193ی تدریس به مراکز تربیت معلم ابالغ گردید) فریده ملکای،  شده و برا

منظور اصالح و بازنگری دروس و برنامه درسی دوره های تربیات معلام کمیتاه تخصصای برناماه      

ریزی دروس در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی تشکیل گردیاد. ایان کمیتاه پاس از دو     

صالحیتهای حرفه ای معلمان را تعیین نماود تاا در مراکاز     3171سال سال مطالعه و بررسی در 

تا کنون تغییرات جزئی در ایان سرفصالها    3171گرچه در فاصله دهه  تربیت معلم به اجرا دراید.

صورت گرفته است، اما کمیته مذکور بر این باور است که محتوا، سرفصال و روش اجارای دروس   

تحوالت جهاانی و نیازهاای کناونی آماوزش و پارورش ایاران،        موجود در تربیت معلم با توجه به

 3111تواند آن طور که باید معلمانی توانا، شایسته و کارآماد را بارای نظاام آموزشای ایاران      نمی

(. در این راستا و به منظور ارائه الگاویی کارآماد در حاوزه ارزیاابی از     3186تربیت نماید)احمدی،

قیق حاضر قصد دارد تا به بررسی تطبیقی نظام ارزیابی کیفیت برنامه درسی دوره تربیت معلم تح

هاای ارزیاابی   برنامه درسی تربیت معلم در کشورهای کره جناوبی، انگلساتان و ایاران در زمیناه    

در برنامه درسی مراکاز تربیات معلام کشاورهای     یادگیری  –ا و فرایندهای یاددهی محتو اهداف،

موزش و پرورش بایش از نیماه دوم قارن بیساتم نظامهاای      مذکور بپردازد. با توجه به تاریخچه آ

تربیت معلم در ساختارهای سنتی خود به طور مشاابه باا کام و بایش تفااوت هاایی از الگوهاای        

هاا و یاا   کردند. ساختار کلی این الگوها منحصر به آموزشکدهمتداول کشورهای اروپایی پیروی می

معلام در کشاورهای گونااگون جهاان، باا      تربیات هاای  واحدهای آموزشی به نام دانشسرا یا کاالج 

(. در اواخر قارن ناوزدهم و نیماه اول    3193اعتبارهای علمی آموزشی متفاوت بود) فریده ملکی، 

هایی دایر کردند تاا  ها آموزشکدهقرن بیستم، برخی از کشورهای اروپایی مانند بریتانیا در دانشگاه

نیروهای برجسته و با استعداد دانشسراها بپردازند تاا   تربیتی، به تربیتهای علومدر کنار دانشکده

های موجود در کشورهای پیشرفته های ویژه بدهند .بررسی اسناد و مدارک و کتاببه آنها آموزش

کند که آموزش و پرورش تا اواسط قرن بیستم باه بیراهاه رفتاه و میاان     این واقعیت را روشن می

ده است. لذا در آغاز ربع پایانی قرن بیساتم، جهانیاان   آموزش و زندگی شکاف عمیق به وجود آور

های زندگی باشد. این درک از مفهوم آموزش در یافتند که آموزش و پرورش نباید فارغ از واقعیت

ریزی نظام آموزشی شد که در آن معلم پایه و اسااس و شاالوده آماوزش باود.     و پرورش سبب پی

، کنفارانس جهاانی آماوزش و    3991ه در ساال  کا « آموزش بارای هماه  »براساس اعالمیه جهانی

پرورش در یونسکو آن را صادر کرد یکی از زیرساختهای مهم و کار ساز در ایان زمیناه بهساازی    

در ایان قسامت از مقالاه ابتادا باه تشاریح        (.3193)فریده ملکی،  تربیت معلم قلمداد شده است
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، انگلساتان و ایاران خاواهیم    جناوبی مختصری از تاریخچه نظام تربیت معلام در کشاورهای کاره   

 پرداخت؛

 

 جنوبی:تاریخچه تربیت معلم در کشورکره

نوسازی در نظام آموزش و پرورش را آغاز کرده و در ایان دو   71ی جنوبی از دههکشور کره

دهه برای تغییر کیفی وضعیت معلمان اقداماتی را انجام داده است . در این راستا وزارت آماوزش  

دولات   3995به دنبال تربیت معلم )معلام اساتاندارد (باوده اسات. در ساال       و پرورش این کشور

هاای  ارتباط مادارس و حاوزه  » جنوبی اعالم کرد که در طرح نوسازی نظام آموزش و پرورش کره

 شغلی بسیار مهم است و این ارتباط به مثابه طرحی برای کیفی کردن معلمان در نظر گرفته شاد 

های درسی تربیت معلم باید به گونه ای باشد کاه معلماان   سعه برنامهو تاکید گردید که رشد و تو

 (. 3179فرهمندیان، «) بتوانند در عمل آن را تجربه کنند

دو ناوع انیساتیتوی تربیات معلام     معلماان در  آموزش پیش ازخدمتدر کشور کره جنوبی، 

لماان مادارس   بارای تربیات مع   های آموزش ساابق( دانشگاههای آموزش)کالج -3گیرد انجام می

های چهارساله ارائاه  برنامه، هر دو مرکز های آموزشی تربیت معلمان دبیرستانیکالج -5و  ابتدایی

 ایان بینناد.تمامی  معلماان مادارس ابتادایی دریاازده دانشاگاه آموزشای تعلایم مای         می نمایند.

در  هلمعلام هار ساا    5111حدود  .گردنداداره می جنوبیمرکزی کره دانشگاههای تحت نظردولت

درصد فاارغ التحصایالن ایان     71نکته با اهمیت این است که تقریبا  .گردتدتربیت میاین مراکز 

آماوزش  جنوبی خواهند شاد.  ها بعد از پایان تحصیالتشان جذب آموزش و پرورش کشور کرهکالج

 59سایزده کاالج آماوزش ملای و      پیوندد.درکالجهای آموزشی بوقوع می ادبیران دبیرستان عمدت

معلم ابتادایی و   35111وجود دارند و مسئول تربیت حدود  در این کشور الج آموزش خصوصیک

ای غیرازامتحان توسط رؤسای هدرک معلمان برپای. در این کشور، مدبیرستانی درهر سال میباشند

انتخااب واساتخدام    گاردد. اند اعطاا مای  های الزم را گذراندههردانشگاه به تمامی افرادی که دوره

مان مدارس عمومی توسط امتحان تعیین شده توسط دفاتر آماوزش اساتانی و شاهری انجاام     معل

 .آزمون استخدامی جهت مدارس عمومی مرکب ازیک تست اولیه از فن آموزش و پرورشگرددمی

الزم به ذکار   متشکل از یک تست سنجشی و مصاحبه. دیگری است،و نیز تست  یو حوزة تخصص

تربیات معلماان ممتاازی باود کاه      جنوبی در کشور کره 3995ال هدف رفرم آموزش ساست که، 

بتوانند نیازهای جهانی سازی را دردوران جدید اطالعات بر آورند.وزارت آماوزش و توساعم مناابع    

درحال حاضر دوره های آموزشی را اصالح کرده و یک سیساتم انتخااب    جنوبیکشور کره انسانی

بر فان پارورش کاودک و     در این کشور، ی آموزش جدیددوره ها. معلم جدید را آغاز نموده است
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اهمیت بیشتری به تواناایی مادیریت اطالعااتی شاامل آماوزش       نمایند واخالق معلمان تأکید می

آماوزی  دانش هدهند. حمایت از مهارتها با هدف مشاورهای مدیریت کالسی میکامپیوتر و مهارت

باا درک اهمیات آماوزش    ز در ایان کشاور،   نی آموزش ضمن خدمت. گیردهم مورد تأکید قرارمی

تاا مراکزآموزشای را درساطوح     ،درآماد  به اجارا  3961ضمن خدمت معلمان قانونی درنیمم دهم 

درسطح محلای شاانزده انیساتیتوی تربیات معلام واساتانهای       . ابتدایی ودبیرستان تأسیس نماید

معلام ابتادایی    انیساتیتوی تربیات   33وشهرهای بزرگ تحت نظرمشاوره ناارری ازدفترآماوزش،  

. انیستیتوی تربیت معلم وابسته به دانشاگاهها وجاود دارناد    53وابسته به دانشگاههای آموزشی و

به آماوزش کالساهای بااالتر را     ءمعلم شایستگی مدرک گرفتن جهت ارتقا 51111هرسال حدود 

هاای  را جهت احیای مجادد مهارت  معلم دیگر دورة از آموزش یاد آور 381111کنند ودریافت می

برنامه های آموزش صاالحیت متشاکل ازدوره هاایی هساتندکه     نمایند. ای خود دریافت میحرفه

درصد جهت دوره  51تا 31جهت آموزش عمومی،  درصد51تا 31 صساعترا با اختصا381پیش از

گردند.جهت تکمیال  درصد جهت یک موضوع تخصصی تشکیل می 81تا  61های آموزش اولیه و 

سااعت الزم اسات.عالوه باراین، کاالج آماوزش دانشاگاه ملای         61حاداقل   دورة آموزش یااد آور، 

شش  یفشردهکند.این برنامم یک انیستیتوی تربیت معلم برای ادامم آموزش برگزارمی جنوبیکره

معلماان دانشاگاه ملای    بوده و داری جهت مدارس ابتدایی و دبیرستان اماهه ارائه دهندة آموزش 

یک برنامم آموزش فشرده با هدف بهبود مهارتهای حرفه ای معلماان و  نیز ارائه دهندة جنوبی کره

آماده کردن آنها جهت پذیرش نقشهای هدایت کنناد درحاوزه هاایی چاون طراحای آموزشای و       

دانشاگاه آموزشای ودپارتماان    33معلمان پیش دبساتانی و ابتادایی در  . روشهای آموزش می باشد

 شوند.تربیت می« اوها»به نام  و دانشگاه زنان جنوبیدانشگاه ملی آموزشی کره آموزش ابتدایی در

معلماین مقااطع مقادماتی و    . ساله جهت مدرک کارشناسی ارائه می کنناد 1این مراکز دوره های

 ،جناوبی کاره  هاا، دانشاگاه ملای آماوزش    هاای آموزشای دانشاکاه   تکمیلی متوسطه در دانشاکده 

اکثار مدرساین آماوزش عاالی در     . شاوند های عمومی تربیت میدانشگاه های آموزشی ودپارتمان

مدرک جنوبی در کشور کره بینند.های محلی و خارجی آموزش میمراکز فارغ التحصیالن دانشگاه

عناوان  ه اماا مادرک دکتاری با     عالی است.کارشناسی ارشد حداقل نیاز برای یک مدرس آموزش

 . شودته میدرنظرگرف حداقل مدرک جهت عضویت در هیأت علمی دانشگاه یا دانشکدة

 

 تاریخچه تربیت معلم در کشور انگلستان:

های ، دولت انگلستان به اختصاص بودجه خاصی به معلمان برخوردار از مهارت3999ز سالا

هاای جدیاد آموزشای دولات انگلساتان، معلماین و       طبق سیاسات  پیشرفته مبادرت نموده است.
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بناابر قاوانین   . ام دولت درمی آیناد مدرسین برخوردار از استعدادهای درخشان آموزش به استخد

هزار پوند در ماه برخوردار گردیاده و   5ور، کلیه معلمین با شرایط فوق از اضافه حقوق بالغ برکمذ

گردناد. از آن جاایی کاه طای     معرفی مای  تحت عنوان معلمین برخوردار از مهارت های پیشرفته

المللای آماوزش در کشاورهای    طرح بین های اخیر از تعداد دانشجویان انگلیسی تبار که بنابرسال

نمایناد کاساته شاده اسات و نسابت حضاور دانشاجویان ساایر         عضو اتحادیه اروپا تحصایل مای  

برخوردار بوده است، از این روی دولت  3به 5کشورهای عضو اتحادیه اروپا در انگلستان از افزایش 

یشاتر  در پای تشاویق هار چاه ب     ERISMUS SOCATES انگلساتان باا همکااری شاورای    

. در دانشجویان انگلیسی تبار در جهت ادامه تحصیل در مراکز دانشگاهی خارج از کشور می باشاد 

مایالدی بارای آماوزش معلماان از روشاهای ناوین آموزشای و باا          3991کشور انگلستان از دهه 

آماوزان  های معلمان برای پاسخگویی به نیازهای رو به رشد دانشکیفیت، جهت باال بردن توانایی

ورد تاکید قرار گرفته است. در این میان مدارس کشور انگلستان باید با کمک موسسات آماوزش  م

(. موسسات تربیات معلام بایاد    3186عالی نقش موثرتری در آموزش معلمان ایفا نمایند)حبیبی، 

ای تاادریس؛ یعناای دانااش موضااوعی و ماادارس را ملاازم نماینااد کااه روی اسااتانداردهای حرفااه

کار متمرکز شوند، تا از این طریاق معلماان   یاز همچنین الزم است معلمان تازههای مورد نمهارت

(. بازدیادهای مساتمر از فعالیتهاای    3189به صورت ماوثر تادریس نمایناد)فراهانی و همکااران،     

(. تربیات آکادمیاک و عملای    5111آموزشی معلمان توسط نارران تعلیماتی صاورت گیرد)بااتلر،  

(. در ساال  3188خوی ترجمه یمنی، تانانجامد)لیسال به طول می 1-1معلمان کشور انگلستان 

-دولت انگلستان اعالم کرد جهت ارتقاء کیفیت کار دانشجویانی که حرفه معلمی را بر می 3981

هاایی  تر و زیر نظر استادان پر تجرباه و در کاالس  های کارورزی معلمان باید طوالنیگزینند، دوره

 (. 3186زات مدرن آموزشی هستند)عصاره، برگزار گردد که دارای تجهی

 

 تاریخچه تربیت معلم در کشور ایران:

 هاای برناماه  راساتای  تاازگی در  به اما دارد، دیرینه های سابق کشورمان در معلم تربیت

ویاژه   دانشاگاه  طریاق  از معلماان  تربیت است تا شده مقرر پرورش و آموزش وزارت در تحول

 فعالیات  گذشاته  سال ماه اسفند در اشاساسنامه ابالغ با ی کهدانشگاه گیرد، انجام فرهنگیان

 از هاییبخش در .شوند آن جذب جاری سال در دانشجو هزار 55 تا شده و مقرر آغاز را خود

رسایده آماده اسات:     فرهنگی انقالب عالی تصویب شورای به که فرهنگیان دانشگاه نامه اساس

 پرورش تاسیس و آموزش وزارت انسانی منابع توانمندسازی و تربیت برای تأمین، دانشگاه این

 و آماوزش  نیااز  ماورد  ناافع  تارویج علام   و تولید پژوهش، آموزش، در پیشرو معلمانی تا شده
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 نظاام  در ناوآوری  و تحول کند. ایجاد و ملی تربیت نظام اسالمی معیارهای بر مبتنی پرورش،

تربیات   پژوهشای  و آموزشای  هایبرنامه و هاروش ارتقای و تغییر، اصالح و کشور معلم تربیت

 جهت نوین فناوریهای مندی از بهره و علمی تحوالت آخرین و اسالمی مبانی اساس بر معلم،

 اسات. هماان   شاده  ذکر دانشگاه این اهداف جمله اسالمی نیز از تربیت و تعلیم اهداف تحقق

 گذشاته  سانوات  در و دارد در کشاورمان  دیریناه  ایسابقه معلمان تربیت شد اشاره که گونه

 تربیات  رشاته  دانشجویان میان از استخدامی های آزمون از برگزاری غیر به معلمان استخدام

 تحصیل به کاردانی مشغول مقطع در و سراسری کنکور در شرکت با که گرفتمی معلم انجام

 مجتماع  ق،فاو  دانشاگاه  تأسیس با که شده فرهنگیان اشاره دانشگاه اساساسنامه در اما بودند،

 دانشگاه ساماندهی این در آن پوشش تحت معلم تربیت مراکز اعظم)ص( و پیامبر عالی آموزش

 پژوهشاکده،  تأسیس دانشکده، وجود این با است تهران شهر در مذکور دانشگاه شود. محلمی

 پیشنهاد با ها، استان از یک هر در گاه دانش و پژوهشی آموزشی واحدهای سایر و آموزشکده

 پذیرامکان و فناوری تحقیقات علوم، وزارت عالی آموزش گسترش شورای و تصویب امنا هیأت

 و فنااوری  و علوم، تحقیقات وزارت مجوز با فرهنگیان دانشگاه در دانشجو بود. پذیرش خواهد

 پاذیرد مای  صورت فناوری، و تحقیقات و علوم، پرورش و آموزش وزارتین توافق مورد شیوه به

 صاالحیت  تأییاد  از پاس  سراسری، آزمون پذیرفته شدگان بین معلمان از دانشجو پذیرش که

 پذیرفتاه  پذیرد. همچناین صورت می پرورش، و آموزش وزارت توسط آنان تخصصی عمومی و

 وزارت باه  خادمت  متعهاد  معلام  دانشاجو  عناوان  مربوط، باه  مقررات رعایت با نهایی شدگان

 از داناش  پس که دهند تعهد رسماً نامثبت از پیش باید و شوندمی پرورش پذیرفته و آموزش

 و آماوزش  وزارت توسط شده محل تعیین در خود، تحصیل مدت برابر دو میزان به آموختگی

 مای  محساوب  آناان  خادمت  سوابق جزء معلمان دانشجو مدت تحصیل کنند. خدمت پرورش

 نخبگان تلف،مخ مدارک تحصیلی دارندگان تحصیل ادامه نحوه دانشگاه این اساسنامه شود. در

 مخترعان، عالی، آموزش مؤسسات و علمیه هایهها، حوزه دانشگا ممتاز آموختگاندانش علمی،

 تجربی دارندگان سوابق بین المللی، ورزشی قهرمانان علمی، المپیادهای و برگزیدگان مبتکران

 مقررات ترعای با آنها و است بینی شدهدانشگاه پیش این در ایمنطقه و بومی نیروهای مفید،

 هستند. برخوردار دانشگاه در اولویتهای پذیرش از مربوطه،
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 االت تحقیق:ؤس

 ؟گرددچگونه ارزیابی میدر کشورهای مورد مطالعه  معلماهداف برنامه درسی تربیت  -3

کشورهای مورد  معلماهداف برنامه درسی تربیت  نحوه ارزیابی هایی درچه شباهت ها و تفاوت -5

 د دارد؟مطالعه وجو

 ؟گرددچگونه ارزیابی میدر کشورهای مورد مطالعه  تربیت معلممحتوای برنامه درسی  -1

در  تربیات معلام  محتاوای برناماه درسای    ارزیاابی  ی هاایی در زمیناه  ها و تفااوت چه شباهت -1

 کشورهای مورد مطالعه وجود دارد؟

کشاورهای ماورد مطالعاه     معلام  درسی تربیت برنامه در یادگیری –یند یاددهی آفرارزیابی از  -5

 چگونه است؟

 برناماه  در یاادگیری  –یناد یااددهی   آفرارزیاابی از   هاای هایی در روشها و تفاوتچه شباهت -6

 وجود دارد؟کشورهای مورد مطالعه  درسی تربیت معلم

 

 روش تحقیق:

اسات و اطالعاات ماورد نیااز آن بارای       ای() مقایساه ین پاژوهش یاک پیماایش تطبیقای    ا

فصلی و سالیانه برخای   هایو گزارش ایها از طریق اسناد و مدارک کتابخانهویی به پرسشپاسخگ

 هاای وزارت آماوزش و  و ساایت از سایتهای بین المللی چون یونساکو، ساایمگو و باناک جهاانی     

الگوی مورد استفاده در ایان زمیناه الگاوی    گردآوری شده است. پرورش کشور های مورد مطالعه 

ار مرحله توصیف تفسیر همجواری و مقایسه را در مطالعات تطبیقای مشاخص   بردی است که چه

کند. بر اساس این الگو ابتدا اطالعات مورد نیاز دربااره کشاورها از مناابع معتبار گارد آوری و      می

تفسیر شده اند، سپس طبقه بندی و در مرحله آخر تفاوت ها و تشابهات مورد بررسای و مقایساه   

ه مورد بررسی از میان ده کشور ژاپن، آلماان، فرانساه، کاناادا، ایااالت متحاد      نمون. قرار گرفته اند

 ،، زالندنو و تایوان انتخاب شده است که ازمیان ایان کشاورها محقاق   جنوبیامریکا، انگلستان، کره

مقایسه و تطبیق با نظام تربیت و انگلستان را برای جنوبی کرهکشور  دو برنامه درسی تربیت معلم

الزم به ذکر است دلیل محقق در انتخاب دو کشاور فاوق الاذکر،     برگزیده است. ایران معلم کشور

 معلم در جهان بوده است. در زمینه فعالیت های مربوط به بهسازی تربیت پیشرو بودنشان 

 های تحقیق:یافته
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 ؟گرددچگونه ارزیابی میدر کشورهای مورد مطالعه  معلماهداف برنامه درسی تربیت  :3سوال

 

کشاورهای   معلماهداف برنامه درسی تربیت  نحوه ارزیابی هایی درچه شباهت ها و تفاوت: 5سوال

 ورد مطالعه وجود دارد؟م

 ها:شباهت

کشاورهای ماورد    معلام اهداف برنامه درسی تربیات   نحوه ارزیابیآنچه به عنوان شباهت در  -1

در برنامه درسی با توجه  آموزش دانشجو معلماناستانداردهای کیفیت ارزیابی ، مطالعه وجود دارد

نامه درسی تربیت معلم در ایجااد  ارزیابی میزان توانایی بر ای تعیین شده وهای حرفهصالحیتبه 

باشاد کاه ایان    ای معلمان و تقویت عملکرد شغلی ایشان مای و ارتقاء صالحیت و شایستگی حرفه

خود نشان از تمرکز تمامی کشورهای مورد مطالعه بر ارزیابی میزان تمرکز برنامه درسی بر ایجااد  

 ود دارند. ای معلمان تربیت شده در مراکز تربیت معلم خصالحیتهای حرفه

 : جدول ارزیابی از اهداف برنامه درسی تربیت معلم3جدول 

 کشور اهداف برنامه درسیی ارزیابی نحوه

صالحیتهای حرفاه  در برنامه درسی با توجه به  آموزش دانشجو معلماناستانداردهای کیفیت ارزیابی  -3

 ای تعیین شده برای هر معلم متناسب با دروه تدریس.

 دانشجو معلمان. درهای شغلی و حرفه ارزشامه درسی به نهادینه کردن، ارزیابی میزان پرداختن برن -5

   تخصصی در دانشجو معلمان. درک و دانش ارزیابی میزان پرداختن برنامه درسی به نهادینه کردن -1

 داناش  پیشارفت  چگاونگی  از ارزیابی میزان پرداختن برنامه درسی به ایجاد درک صحیح در معلماان  -1

 آنان. از خود انتظارات و خود آموزان

برناماه ریازی، هادایت، ارزیاابی، روشاهای      ارزیابی میزان پرداختن برنامه درسی به ایجاد مهارتهاای    -5

 در دانشجو معلمان.تدریس و مدیریت کالس 

 انگلستان

 . هر دوره هدف خاصمتناسب با برنامه های درسی دوره های تربیت معلم،  ارزیابی از اهداف -3

 مورد انتظاار تعریاف شاده    هایصالحیتیت معلم در خصوص توانایی ایجاد، برنامه درسی ترب ارزیابی -5

   در دانشجو معلمان.

تربیت معلمانی که ازطریق کسب دانش هاای نظاری و   ارزیابی برنامه درسی تربیت معلم در خصوص  -1

فراگرفتن مهارتهای عملی توأم با عالقه و نگرش مثبت، بارای اشاتغال باه فعالیات هاای آموزشای و       

 .  باشندآماده  های مختلف تحصیلیی در دوره پرورش

 ایران

ای ارزیابی میزان توانایی برنامه درسی تربیت معلم در ایجااد و ارتقااء صاالحیت و شایساتگی حرفاه      -3

 معلمان و تقویت عملکرد شغلی ایشان.

 ارزیابی میزان آماده سازی معلمان برگزیده جهت رشد و باال بردن سطح مهارت معلمان. -5

میزان توانایی برنامه درسی تربیت معلم در ایجاد و ارتقاء داناش و مهارتهاای شاغلی معلماان     ارزیابی  -1

 درزمینه فناوری اطالعات و ارتباطات و به کارگیری ان در امر یاددهی و یادگیری.

 جنوبیکره
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کشاورهای ماورد    معلام اهداف برنامه درسای تربیات    نحوه ارزیابیآنچه به عنوان شباهت در  -2

، توجه به ارزیابی از برنامه درسی در میازان توجاه باه صاالحیتهای حرفاه ای      مطالعه وجود دارد

 معلمان در مقاطع و پایه های مختلف تحصیلی است.

 ها:تفاوت

کشاورهای ماورد   از معلام اهداف برنامه درسی تربیات   ه ارزیابینحوآنچه کشور ما را در زمینه  -3

 متمایز مینماید عدم توجه به ارزیابی از برنامه درسی تربیت معلم در حوزه تمرکاز برناماه   مطالعه

و بکاارگیری فنااوری    بر آماده سازی دانشجو معلمان دررابطه با، اساتفاده از تکنولاوژی آموزشای   

ددهی ویادگیری میباشد. البته به نظر میرسد علت این امر بیشاتر  اطالعات در حوزه تسهیل امر یا

بر این امر متمرکز است که در کشورهایی چون کره جناوبی و انگلساتان محتاوای کتاب درسای      

-مدارس به عنوان محتوای برنامه درسی در بسیاری از دوره ها به صاورت الکترونیکای ارائاه مای    

 گردد.  

کشاورهای ماورد   از معلام اهداف برنامه درسی تربیت  ه ارزیابینحوآنچه کشور ما را در زمینه   -5

 متمایز مینماید عدم توجه به ارزیابی از برنامه درسی تربیت معلم در حوزه تمرکاز برناماه   مطالعه

آماوزان و  آموزش دانشجو معلمانی آگاه به عوامل موثر برموفقیات و شکسات تحصایلی داناش     بر

 باشد.  آموزان میه تفاوتهای فردی در دانشمسلط بر روانشناسی تربیتی و آگاه ب

 

 ؟گرددچگونه ارزیابی میدر کشورهای مورد مطالعه  تربیت معلممحتوای برنامه درسی  :1سوال

 : جدول ارزیابی از محتوای برنامه درسی تربیت معلم2جدول 

 کشور برنامه درسی ی ارزیابی محتواینحوه

جو معلمانی که می خواهند در مدارس متوسطه تدریس کنناد،  برای دانش برنامه درسیمحتوای ارزیابی  -3

و موضاوعات تخصصای    اموزشای  ارزشیابی ،موضوعات آموزش و پرورش، مدیریتبودن  تلفیقیاز منظر 

 .که باید آن را تدریس کنند

داناش   هاای در حاوزه  مقااطع مختلاف تحصایلی،   معلماان   برای دانشجو برنامه درسیمحتوای ارزیابی  -5

به دروس انگلیسی، ریاضای و علاوم، طراحای موضاوعات درسای، فنااوری اطالعاات،         موضوعی مربوط

موضوعات درسی خاص نظیر مذهب، هنر و ریاضیات تخصصی، واحدهای درسی برنامه ریازی، تادریس   

 .و مدیریت کالس و آموزش روشهای تحقیق

و نگهاداری  معلماان بارای کساب مهارتهاای ثبات       -دانشاجو  ارزیابی محتوای برناماه درسای تربیات     -1

فعالیتهای دانش آموزان و ارائه گزارشهای منظم کمای و کیفای باه والادین، شاناخت اهاداف و نحاوه        

ارزیابی و گزارش دهی و توانایی تنظیم فعالیت های تدریس با آن، کار با کودکان استثنایی اعم از عقب 

 .مانده و تیزهوش، بهداشت، شهروندی

 

 انگلستان
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در  تربیات معلام  محتوای برنامه درسای  ارزیابی ی هایی در زمینهها و تفاوتچه شباهت: 1سوال 

 کشورهای مورد مطالعه وجود دارد؟

 ها:شباهت

در کشورهای ماورد   تربیت معلممحتوای برنامه درسی  نحوه ارزیابیآنچه به عنوان شباهت در  -3

مقااطع  معلماان   بارای دانشاجو  مه درسی تربیت معلم، وجود دارد، ارزیابی از محتوای برنا مطالعه

ارزیاابی محتاوای برناماه درسای تربیات      ، دانش موضوعی های مختلفدر حوزه مختلف تحصیلی،

بهبود مهارتهای حرفه ای معلمان و آمااده کاردن آنهاا جهات طراحای آموزشای و       معلم از منظر 

هاای  ها و یادگیریبا صالحیت وییو ارزیابی محتوای برنامه درسی از منظر همس روشهای آموزش

 مشترک در برنامه درسی دوره تربیت معلم میباشد.

 ها:تفاوت

کشاورهای ماورد   از معلمبرنامه درسی تربیت  محتوای نحوه ارزیابیآنچه کشور ما را در زمینه  -3

 اماه نماید، عدم توجه به ارزیابی از برنامه درسی تربیت معلم در حوزه تمرکز برنمتمایز می مطالعه

معلماان بارای کساب     -دانشاجو  تربیات  و  معلم از منظار پارورش اخاالق در معلماان     تیترب بر

مهارتهای ثبت و نگهداری فعالیتهای دانش آموزان و ارائاه گزارشاهای مانظم کمای و کیفای باه       

والدین، شناخت اهداف و نحوه ارزیابی و گزارش دهی و توانایی تنظیم فعالیت های تدریس با آن، 

کودکان استثنایی اعم از عقب مانده و تیزهوش، بهداشت، شاهروندی و نیاز آماوزش هاای     کار با 

 باشد.می الزم را برای دستیابی به استانداردهای درسی و واحدهای تربیت بدنی

رسی تربیت معلم از منظر همسویی باا اصاول ناارر بار انتخااب و ساازماندهی       ارزیابی محتوای برنامه د -3

 محتوای برنامه درسی دوره تربیت معلم.

های مشترک در برنامه درسی ها و یادگیریبا صالحیت ارزیابی محتوای برنامه درسی از منظر همسویی -5

 دوره تربیت معلم.

هاای یاادگیری در برناماه درسای دوره تربیات      هبا حوز ارزیابی محتوای برنامه درسی از منظر همسویی -1

  معلم.

 ایران

   در معلمان.پرورش اخالق ارزیابی محتوای برنامه درسی تربیت معلم از منظر  -3

تواناایی مادیریت اطالعااتی شاامل آماوزش      ارزیابی محتوای برنامه درسی تربیت معلم از منظار ایجااد    -5

 .در معلمانکامپیوتر و مهارتهای مدیریت کالسی 

بهبود مهارتهای حرفه ای معلماان و آمااده کاردن    ارزیابی محتوای برنامه درسی تربیت معلم از منظر    -1

 .آنها جهت طراحی آموزشی و روشهای آموزش

تئاوری هاای تربیتای ودروس    ارزیابی محتوای برنامه درسی تربیت معلم از منظار آشانایی معلماان باا      -1

   .روشهای تدریس مربوط به برنامه درسی و

 جنوبیکره
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کشاورهای ماورد   از معلمبرنامه درسی تربیت  محتوای نحوه ارزیابیآنچه کشور ما را در زمینه  -5

ارزیاابی  م توجه به ارزیاابی از برناماه درسای تربیات معلام در حاوزه       نماید، عدمی متمایز مطالعه

داناش   هاای در حاوزه  مقااطع مختلاف تحصایلی،   معلماان   بارای دانشاجو   برنامه درسیمحتوای 

موضوعی مربوط به دروس انگلیسی، ریاضی و علوم، طراحی موضوعات درسی، فنااوری اطالعاات،   

تخصصی، واحادهای درسای برناماه ریازی،      موضوعات درسی خاص نظیر مذهب، هنر و ریاضیات

 باشد.می تدریس و مدیریت کالس و آموزش روشهای تحقیق

کشاورهای ماورد    درسای تربیات معلام    برناماه  در یاادگیری  –فرایند یاددهی  ارزیابی از :5سوال

 مطالعه چگونه است؟

 برنامه درسی تربیت معلم یادگیری-فرایند یاددهی : جدول ارزیابی از1جدول 

 کشور  برنامه درسییادگیری  -ی ارزیابی از فرآیند یاددهیهنحو

آموزشهای مربوط به مهارتهای حرفه ای که دانشجو معلمان در ایان دوره   ارزیابی از فرآیند -3

تعیاین میازان مهاارت دانشاجو     آموزند شامل یادگیری می -ها در زمینه روشهای یاددهی 

ابع کمک وزشی برای تمرینهای عملی کالسی، نحوه استفاده منظم از مثالهای منمعلمان در 

روشهای متفاوت مانند روش بازی نقش و سایر فنون نمایشی، شفاف سازی اهاداف و روش  

 .ارزیابی دستیابی به اهداف

برقراری ارتباط میان تئوری و عمل و اطمینان از اینکه  های مهارتارزیابی از فرآیند آموزش -5

 .ی استورایف عملی مرتبط با مفاهیم تئور

تمرینهای عملای در کاالس درس ،    ارزیابی از فرآیند آموزش دانشجو معلمان در استفاده از -1

 .به روز شدهآموزش نحوه استفاده از منابع و مواد آموزشی 

واحدهای عملای از اناواع وساایل و     ارزیابی از فرآیند آموزش دانشجو معلمان در استفاده از -1

 .شنیداری تجهیزات کمک آموزشی اعم از دیداری،

 انگلستان

درک و تفسیر پدیاده هاا، وقاایع، و     هایارزیابی از فرایند آموزشهای مربوط به ایجاد مهارت -3

 در دانشجو معلمان. روابط درموقعیت های واقعی زندگی

علام آماوزی در دانشاجو    انگیازه  هاای  ارزیابی از فرایند آموزشهای مربوط به ایجاد مهاارت  -5

 .از طریق کاوشگری معلمان

فرصت هایی که شایستگی های کسب شاده در   رزیابی از فرایند آموزشهای مربوط به ایجادا -1

مرور و تصمیماتی برای تعدیل، بازنگری یاا اداماه مسایر     دانشجو معلمفواصل زمانی توسط 

 .یادگیری توسط او اخذ شود

 ایران

 اختی، فرهنگای و های ارتبااطی، شان  ارزیابی فرایند ایجاد قابلیت های کانونی، شامل توانایی -3

 فنی در دانشجو معلمان.
 کره جنوبی
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 برنامه در یادگیری –یند یاددهی آفرارزیابی از  هایهایی در روشها و تفاوتچه شباهت: 6سوال 

 ورد مطالعه وجود دارد؟کشورهای م درسی تربیت معلم

 ها:شباهت

برناماه درسای   در  یاادگیری  –یناد یااددهی   آفراز  آنچه به عنوان شباهت در نحوه ارزیاابی  -3

ارزیابی از فرایند آموزشهای مربوط باه ایجااد   وجود دارد،  در کشورهای مورد مطالعه تربیت معلم

در دانشاجو   واقعای زنادگی   درک و تفسیر پدیده ها، وقایع، و روابط درموقعیات هاای   هایمهارت

های ارتباطی، شناختی، فرهنگای  معلمان و ارزیابی فرایند ایجاد قابلیت های کانونی، شامل توانایی

 باشد.فنی در دانشجو معلمان می و

 
 ها:تفاوت

ارزیابی فرایند ایجاد توسعه و رشد مشارکت دانشجو معلمان در فرایندهای تولید و کاربست  -5

 دانش تخصصی در امر یاددهی و یادگیری پس از طی دوره آموزش تربیت معلم.

 و جدید یموقعیتها تدارک در دانشجو معلمان ازطریق نیاز ارزیابی فرایند ایجاد احساس -1

 دانشجو معلمان. تعادل خوردن بهم

دانشجو معلمان در مواجه با  توسط مختلف های حل ارزیابی فرایند ایجاد توانایی ارائه راه -1

 مسائل.

برناماه درسای تربیات     در یاادگیری  –یند یااددهی  آفراز  نحوه ارزیابیآنچه کشور ما را در زمینه  -3

نماید، عدم توجه به ارزیابی از برنامه درسی تربیت معلم متمایز می مورد مطالعه کشورهایاز معلم

آموزشهای مربوط به مهارتهای حرفاه ای کاه دانشاجو     ارزیابی از فرآینددر حوزه تمرکز برنامه بر 

تعیین میزان مهارت دانشجو یادگیری شامل  -معلمان در این دوره ها در زمینه روشهای یاددهی 

نحوه استفاده منظم از مثالهای منابع کمک وزشای بارای تمرینهاای عملای کالسای،      ر معلمان د

روشهای متفاوت مانند روش بازی نقاش و ساایر فناون نمایشای، شافاف ساازی اهاداف و روش        

، ارزیابی فرایناد ایجااد توساعه و رشاد مشاارکت دانشاجو معلماان در        ارزیابی دستیابی به اهداف

انش تخصصی در امر یاددهی و یادگیری پس از طای دوره آماوزش   فرایندهای تولید و کاربست د

 موقعیتهاای  تادارک  در دانشجو معلمان ازطریاق  نیاز تربیت معلم، ارزیابی فرایند ایجاد احساس

 هاای  حال  دانشجو معلمان و ارزیابی فرایند ایجاد تواناایی ارائاه راه   تعادل خوردن بهم و جدید

باشد و از همه مهمتر اینکه در نظام تربیت با مسائل می دانشجو معلمان در مواجه توسط مختلف

معلم ایران تقریبا هیچگونه ارزیاابی از برناماه درسای تربیات معلام در حاوزه ارزیاابی از فرآیناد         

 گیرد.نمی در دانشجو معلمان صورتبرقراری ارتباط میان تئوری و عمل  های مهارتآموزش
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 بحث و نتیجه گیری:

مقایسه وضعیت نظام ارزیابی از برنامه هاای درسای تربیات معلام ساه       با توجه به تحلیل و

کشور انگلستان، کره جنوبی و ایران و بررسی تفاوتها و شباهتهای موجاود در ایان نظاام ارزیاابی     

میتوان چنین نتیجه گیری نمود که کشورهای مورد نظر در این مقاله، در ساه حاوزه ارزیاابی از    

آموزشی و فرایند یاددهی و یادگیری تربیت معلام، در حاوزه هاای    اهداف برنامه درسی، محتوای 

صاالحیتهای  در برنامه درسی باا توجاه باه     آموزش دانشجو معلماناستانداردهای کیفیت ارزیابی 

ارزیابی میزان توانایی برنامه درسی تربیت معلم در ایجاد و ارتقاء صالحیت  ای تعیین شده وحرفه

ارزیاابی از برناماه درسای در میازان     تقویت عملکرد شغلی ایشان،  ای معلمان وو شایستگی حرفه

ارزیابی از محتوای  توجه به صالحیتهای حرفه ای معلمان در مقاطع و پایه های مختلف تحصیلی،

 هاای مختلاف  در حاوزه  مقاطع مختلف تحصیلی،معلمان  برای دانشجوبرنامه درسی تربیت معلم، 

بهباود مهارتهاای حرفاه ای    مه درسی تربیت معلم از منظار  ارزیابی محتوای برنا، دانش موضوعی

و ارزیاابی محتاوای برناماه     معلمان و آماده کردن آنها جهت طراحی آموزشی و روشهای آماوزش 

هاای مشاترک در برناماه درسای دوره تربیات      ها و یادگیریبا صالحیت درسی از منظر همسویی

درک و تفسیر پدیده ها، وقاایع، و   هایاد مهارتمعلم و ارزیابی از فرایند آموزشهای مربوط به ایج

در دانشاجو معلماان و ارزیاابی فرایناد ایجااد قابلیات هاای         روابط درموقعیت های واقعی زندگی

فنی در دانشجو معلماان درای تشاابهات    های ارتباطی، شناختی، فرهنگی وکانونی، شامل توانایی

بار آمااده ساازی     یت معلم در حوزه تمرکز برنامهارزیابی از برنامه درسی تربزیاد و در حوزه های 

و بکارگیری فناوری اطالعاات در حاوزه    دانشجو معلمان دررابطه با، استفاده از تکنولوژی آموزشی

 بار  ، ارزیابی از برنامه درسی تربیات معلام در حاوزه تمرکاز برناماه     تسهیل امر یاددهی ویادگیری

آموزان و مسالط  رموفقیت و شکست تحصیلی دانشآموزش دانشجو معلمانی آگاه به عوامل موثر ب

، ارزیابی از برناماه درسای تربیات    آموزانبر روانشناسی تربیتی و آگاه به تفاوتهای فردی در دانش

 -دانشاجو  تربیت و  معلم از منظر پرورش اخالق در معلمان تیترب بر معلم در حوزه تمرکز برنامه

فعالیتهای دانش آموزان و ارائاه گزارشاهای مانظم    معلمان برای کسب مهارتهای ثبت و نگهداری 

کمی و کیفی به والدین، شناخت اهداف و نحوه ارزیابی و گزارش دهی و تواناایی تنظایم فعالیات    

های تدریس با آن، کار با کودکان استثنایی اعم از عقب مانده و تیزهوش، بهداشات، شاهروندی و   

، ارزیابی از داردهای درسی و واحدهای تربیت بدنینیز آموزش های الزم را برای دستیابی به استان

مقااطع  معلماان   بارای دانشاجو   برنامه درسیمحتوای ارزیابی برنامه درسی تربیت معلم در حوزه 

دانش موضوعی مربوط به دروس انگلیسی، ریاضی و علوم، طراحی  هایدر حوزه مختلف تحصیلی،

نظیار ماذهب، هنار و ریاضایات      موضوعات درسی، فناوری اطالعاات، موضاوعات درسای خااص    
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،  تخصصی، واحدهای درسی برنامه ریزی، تدریس و مدیریت کالس و آماوزش روشاهای تحقیاق   

آموزشهای مرباوط   ارزیابی از فرآیندارزیابی از برنامه درسی تربیت معلم در حوزه تمرکز برنامه بر 

یاادگیری   -شهای یااددهی  به مهارتهای حرفه ای که دانشجو معلمان در این دوره ها در زمینه رو

نحوه استفاده منظم از مثالهای منابع کمک وزشی تعیین میزان مهارت دانشجو معلمان در شامل 

برای تمرینهای عملی کالسی، روشهای متفاوت مانند روش باازی نقاش و ساایر فناون نمایشای،      

ساعه و رشاد   ، ارزیاابی فرایناد ایجااد تو   شفاف سازی اهداف و روش ارزیابی دستیابی باه اهاداف  

مشارکت دانشجو معلماان در فراینادهای تولیاد و کاربسات داناش تخصصای در امار یااددهی و         

در دانشاجو   نیااز  یادگیری پس از طی دوره آموزش تربیت معلم، ارزیابی فرایناد ایجااد احسااس   

دانشجو معلمان و ارزیابی فرایناد   تعادل خوردن بهم و جدید موقعیتهای تدارک معلمان ازطریق

دانشجو معلمان در مواجه با مساائل و در نهایات،    توسط مختلف های حل د توانایی ارائه راهایجا

برقراری ارتباط  های مهارتارزیابی از برنامه درسی تربیت معلم در حوزه ارزیابی از فرآیند آموزش

تاوان،  باشاد. و در نهایات مای   در دانشجو معلمان دارای تفاوتهای عمیاق مای  میان تئوری و عمل 

درسی ایران و دو کشور انگلساتان  اختالف معنادار و تفاوت اساسی بین نظام ارزیابی کیفیت برنامه

درسای و فرایناد یااددهی و    درسی، محتاوا برناماه  های ارزیابی اهداف برنامهجنوبی در حوزههو کر

  درسی را از نتایج نهایی و مهم این تحقیق برشمرد.یادگیری در برنامه

 
 منابع

بررسی تطبیقی عنصر (. 3189،سید ابراهیم، لیاقتدار، محمدجواد)رشاه جعفریمی ، رضا،جعفری هرندی 

، پژوهشنامه مبانی تعلیم و محتوا در برنامم درسی آموزش عمومی علوم ایران و چند کشور جهان

 . 3189 : بهار و تابستان3, شماره 33سال تربیت، فردوسی مشهد، 

(. بررسی تطبیقی برنامه درسی آموزش علوم در 3188اد)میرشاه جعفری، سید ابراهیم، لیاقتدار، محمدجو

 .5ایران و چند کشور جهان، تهران، اندیشه های نوین تربیتی شماره 

 یدوره  یبرنامه درس یدرون تیفیک یابیارز(. 3189لو، صالح)ربیعی، مهدی، محبی امین، سکینه، خواجه

، 3شماره  ، 1 دورهی، پزشک مجله افق توسعه آموزش، مشهد یدانشگاه فردوس یآموزش مجاز

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 

 یراپزشکیجله دانشکده پی، مهای درسبرنامه یابیارزش ندیفرا(. 3191، مژگان)مهر  یمحمدی، حسن، ملک

شماره  ، 3191و زمستان  زیپای ،5شماره  ،چهارم سال، تهران، می ایرانالارتش جمهوری اس

 7مسلسل 

 چند درسی برنامه در فاوا تلفیق تطبیقی (. بررسی3185مالیی نژاد، اعظم)کاشان، طیبه،  جمعه امام

 ششم، سال ، 19 شمارة آموزشی،تهران، نوآوریهای ایران، فصلنامم برای الگویی و ارایه جهان کشور

 .3186بهار

http://jm.um.ac.ir/index.php/psychology/article/newAdvancedResults/view?firstName=%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%D9%8A%20%D9%87%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%8A&lastName=%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%D9%8A%20%D9%87%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%8A&id=1572
http://jm.um.ac.ir/index.php/psychology/article/newAdvancedResults/view?firstName=%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%D9%8A%20%D9%87%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%8A&lastName=%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%D9%8A%20%D9%87%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%8A&id=1572
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 کشورهای در معلم تربیت درسی برنامه نظام تطبیقی (. بررسی3185مالیی نژاد، اعظم، ذکاوتی، علی)

 هفتم، سال ، 26 شمارة آموزشی، های نوآوری ایران، فصلنامم و مالزی فرانسه، نگلستان، ژاپن،ا

 .3187تابستان 

(، بررسی تطبیقی آموزش فرایند حل مساله 3188ریحانی، ابراهیم، احمدی، غالمعلی، کرمی زرندی، زهرا)

ژاپن، سنگاپور و ایران.  درسی آموزش ریاضی دوره متوسطه کشورهای آمریکا، استرالیا،در برنامه

 .315تهران فصلنامه تعلیم تربیت، شماره 

(. بررسی تطبیقی برنامه درسی دینی و اخالقی دوره ابتدایی در ایران و چند کشور 3181شعبانی، زهرا)

 .81جهان، تهران، فصلنامه تعلیم و تربیت شماره 

ره جنوبی و چین، مجله رشد معلم، دوره (. تعلیم وتربیت: نظام تربیت معلم در ک3179فرهمندیان، محمد)

 نوزدهم، شماره پنج.

، مقایسه نظام تربیت معلم در ایران با سایر کشورها ی جهان(. 3193ملکی، فریده)
faridhmaleki.mihanblog.com  

 تفاوت وجوه مقایسه و معلم ایران تربیت نظام کنونی های ویژگی تحلیلی (. بررسی3191درکی، سیمین)

 .81ژاپن، تهران، فصلنامه تعلیم و تربیت شماره  و کشور آلمان دو با آن تشابه و

 و ایران اسالمی در جمهوری درسی ریزی برنامه نظام تطبیقی بررسی (3175محمود،) مهرمحمدی،

 36 و 35 شماره تربیت، و تعلیم شکدهپژوه .تربیت،  و تعلیم فصلنامه آلمان، فدرال جمهوری

-جنوبی، رشد آموزش پیش کرة در پیش دبستانی (. آموزش3195آرمند، محمد، قاسمی راد، مرضیه)

 .3195، بهار  1دبستانی، دوره چهارم شماره 

(، شورایعالی 3191سند راهبردی تحول نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسالمی ایران )

 گی.انقالب فرهن

(. نگاهی به شیوه اصالح و نوع اصالحات ضروری در تربیت معلم. فصلنامه 3173مهرمحمدی، محمود )

 .17-55، ص 13تعلیم و تربیت. سال هشتم، شماره 
های درسی (. وارونگی: رویکردی نوین به طراحی برنامه3195مهرمحمدی، محمود و محمودی، فیروز )

درسی آموزش عالی. ر علوم تربیتی(. دوفصلنامه مطالعات برنامهای )با تاکید بمعطوف به تربیت حرفه

 .7شماره
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