بررسی وضعیت کارورزی در تربیتمعلم تاجیکستان
(مطالعه موردی :دانشگاه آموزگاری صدرالدين)
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چکیده
آموزشوپرورش از بنیاديترین ارکان هر کشور و دولتی است که میتواند زمینهساز توسعه هر جامعهاي باشد .معلمان،
نیروي انسانی این رکن مهم بوده،که مهمترین و باارزشترین سرمایه آموزشوپرورش در هر کشوري محسوب می-
شوند .معلمان باکیفیت و خالق هستند که میتوانند با استفاده از بهکارگیري روشهاي نوین و تربیت دانش آموزان
متفکر و منتقد ،زمینه جهش یک جامعه در زمینههاي مختلف ،از صنعتی تا فرهنگی و هنري را ایجاد نمایند .این مسئله
باعث میشود که دولتها در تالش باشند تا افراد باصالحیت و شایستهاي را ابتدا انتخاب و بعد از آموزش ،آنها را
بهعنوان معلم وارد بدنه آموزشوپرورش نمایند .مؤسسات ،دانشگاهها و کالجهاي تربیتمعلم ،مسئول ،آموزش معلمین
در سرتاسر دنیا هستند که کیفیت این مؤسسات نقش به سزایی در رشد جامعه خواهد داشت .یکی از مراحلی که
معلمین در مرحله آموزش ،قبل از شروع کار در مدارس باید بگذرانند ،دوره کارورزي است که از مهمترین دروس
مؤسسات تربیتمعلم است .در این پژوهش نگارنده دوره کارورزي دانشجویان معلمی کشور تاجیکستان را
موردبررسی قرار داده است و توضیحاتی در مورد کشور تاجیکستان ،میزان هزینههاي آموزشی در این کشور ،نهاد
متولی آموزشوپرورش در تاجیکستان و تاریخچه تربیتمعلم آورده شده است.
واژگان کلیدی :تربیتمعلم ،تاجیکستان ،کارورزي ،برنامهریزي درسی

 - 1هیات علمی و استادیار گروه معارف و تعلیم و تربیت اسالمی ،دانشگاه فرهنگیان ،تبریز ،ایران
 - 2هیات علمی و استادیار گروه علوم ترببیتی  ،دانشگاه فرهنگیان ،تبریز ،ایران

مقدمه
معلم بهمنزله نیروي انسانی از عوامل اساسی آموزشوپرورش در هر کشور است و تحول در نظام تعلیم و تربیت به
نحو مؤثر در ارتباط با او و چگونگی «تأمین و تربیتمعلم» معنا مییابد .توفیقات بهدستآمده در نظام آموزشی کشورها
نشانهاي از کارایی و کفایت نظام تربیتمعلمان است تا جایی که این حتی در کشورهاي کمتر توسعهیافته نیز مشهود
است؛ زیرا این کشورها اصالحات و تحول تربیتمعلم را در ردیف اولویتهاي درجه اول قرار دادهاند(سنگري و
آخش.)1396 ،
برنامهریزي براي آموزش و تربیتمعلمان از مهمترین مسائل هر نظام آموزشی پویا و کارآمد به شمار میرود .با در
نظر گرفتن چنین اولویتی براي نظام تعلیم و تربیت میتوان به نقش و اهمیت تربیتمعلمان که پرچمدار اصلی این
حرکت هستند ،پی برد(ملکی.)1391،در آموزشوپرورش به هیچ تحول علمی و نوآوري مطلوب نمیتوان دستیافت،
مگر اینکه پیشاپیش در شیوههاي کاري معلمان ،بهعنوان کارگزاران واقعی ،تغییرات مناسب به وجود آید .رمز سالمتی
و بالندگی نظامهاي تعلیم و تربیت را باید در سالمت ،رشد و بالندگی معلم جستجو کرد (سمیعی.)1395 ،
یکی از جنبههاي برجسته برنامههاي تعلیم و تربیت در کشورهاي پیشرفته ،تأکید بر رشد و توسعه حرفهاي دوره
کارورزي است و البته این ویژگی در کشور ما و دیگر کشورهاي دنیا ضمن اهمیت داشتن ،ناکارآمديهایی نیز دارد.این
پژوهش قصد دارد تا دوره کارورزي معلمان در کشور تاجیکستان را موردبررسی قرار دهد .در این پژوهش از روش
توصیفی – تبیینی استفادهشده است.
کارورزی
شایستگی هر نظام آموزشی بهاندازه شایستگی معلمان آن نظام و کیفیت نظام آموزشی بـه کیفیت معلمان آن جامعه
وابسته است(یونسکو .)1990،معلمان با عنایت به رسالت خطیري که دارند باید به مسائل تعلیم و تربیت آگاه بوده و
با شناخت کافی ،مهارتهاي عملی و صالحیتها را کسب کنند تا واجد شایستگیهایی باشند که انسانسازي نتیجه
کارشان باشد نه ویران ساختن انسانها و انسانیت .لذا چنین معلمانی نقطه آغاز هر تحول آموزشی و پرورشی بوده و
بیشترین و برترین نقش را بر عهدهدارند بهگونهاي که در این میدان هیچکس بر آنان پیشی نمیگیرد .نظر به اهمیت،
اعتبار و ارزشی که بر معلم متصور است ،سرمایهگذاري مادي و معنوي در جهت تربیت و تأمین این رکن اساسی
تعلیم و تربیت ،بهترین و سودمندترین نوع سرمایهگذاري است(اسدي.)1392 ،
آمادهسازي و مجهز نمودن دانشجو معلمان به مهارتهاي حرفهاي ،قبل از ورود به کالس درس ،اصـلیتـرین وظیفـه
مراکـز تربیتمعلم و سازمانهایی است که به انحاي مختلف ،معلم تربیت میکنند یا دورههاي آموزش حین خدمت
براي معلمان ترتیب میدهند .کارورزي جزء ارزشمندي از برنامه تربیتمعلم است و یگانه تالش کارسـاز در عرصه
تربیتمعلم قلمداد میشود(رون ،بی تا).

کارورزي فرصتهایی را همراه با نظارت و کمک به دانشجو معلمان براي فهم گسترده از نقـش کارگزاران فکور
توسط مربیان و اعضا مدرسه فراهم مـیکنـد .دانشـجو معلمان به مشاهده و عمل در موقعیتهاي کالس درس،
مدرسه و تدریس مـیپردازنـد ،و باورهـاي قابلتوجهی از معلمی را در درون خود شکل میدهند و تصوراتی از این
حرفه را بهعنوان معلمـان آینده در خود ایجاد میکنند(نامسر.)2010 ،1
کارورزي در حـین تحصـیل در مراکـز تربیتمعلم موجـب مـیشـود کـه اطالعـات نظـري دانشجو معلمان به عمل
درآید و دو عامل مؤثر در تدریس ،دانایی و توانایی ،باهم تـوأم مـیشـود .دانشجو معلمان با محیط واقعی و فرآینـد
حقیقـی یـاددهی–یـادگیري آشـنا مـیشـوند ،محاسـن و محدودیتهاي کار معلمی را در عمل درك مـیکننـد و از
ظرافـت و دشـواري حرفـه معلمـی آگـاه میشوند .به مشکالت تدریس و تربیت دانشآموزان واقف میشوند و در
مدرسه یا دانشکده و مرکـز با مدرسان و استادان خود در میان میگذارند و از راهنمـاییهـاي علمـی و عملـی آنـان
بهـرهمنـد میشوند .با کارورزي در حین تحصیل ،دانشجو معلمان اعتمادبهنفس الزم را کسب میکننـد و بهطور نسبی
خودکفا شده و مهیا میشوند تا بدون اضطراب مفرط در مدارس تـدریس کننـد.
براون  2کارورزي را فعالیتی می داند که دانشجو معلمان بین تئوري و دانش خـود اتصال و ارتباط ایجاد میکنند.
دانشجو معلمان فرصتی براي توسعه مهارتهاي تدریس و دانـش در موقعیت کالس درس ،مدیریت آن و آشنایی
بافرهنگهاي متفـاوت از دانـش آمـوزان بـه دسـت میآورند(براون.)2008 ،
نیــک نیا از مقایسه کارورزي در کشورهاي آمریکا ،انگلیس ،ژاپن ،مصر و هنـد بـه این نتیجه دستیافت که واحد
کارورزي در تربیتمعلم در همه کشورهاي موردمطالعه داراي اهمیـت است .ولی در برخی از این کشـورها توجه
بیشتري به آن میشود .مـثالً هنـد  % 40محتـواي برنامه درسی تربیتمعلم را به کارورزي اختصاص داده است.
دانشــگاههاي تربیتمعلم ژاپـن بـه خاطر نظارت بیشتر بر واحد کارورزي ،داراي مـدارس الگو هستند .در آمریکا،
دانشجو معلمـان پـس از طی دوره کارورزي توسط کـمیته ارزیابی ،مورد ارزشـیابی قرار میگیرند و پـس از گذرانـدن
این دوره با موفقیت ،به آنان گواهی صالحیت داده میشود .در انگلیس برنامه کارآموزي به نحـوي تدارك دیدهشده
است که دانشجو معلمان را مطمئن کند براي چالشهاي کالسی بهخوبی آمادهشدهاند( نیک نیا.)1387 ،
در دانشگاه آموزگاري تاجیکستان  ،کارورزي مهمترین ابزار آمادگی حرفهاي دانشجویان تربیتمعلم به شمار میآید.
هدف اساسی این دوره حاصل نمودن رشد و مهارت تحصیل است .در ادامه به تبیین ابعاد مختلف دوره تجربهآموزي
تربیتمعلم در دانشگاه صدرالدین عینی تاجیکستان میپردازیم.
دانشگاه صدرالدين عینی
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دانشگاه دولتی آموزگاري تاجیکستان که در خیابان رودکی شهر دوشنبه قرار دارد ،در  18جوالي  1931بانام موسسه
عالی آگروپداگوژي پایهگذاري شد .این دانشگاه در سال  1939بهحکم شوراي عالی جمهوري تاجیکستان ،بهافتخار
شاعر بزرگ اوکراینی انستیتوي پداگوژي تاراس شفچنکو نام گرفت .در  16دسامبر  1981به مناسبت پنجاهمین سالگرد
پایهگذاري آن از سوي مجمع عالی اتحاد جماهیر شوروي سوسیالیستی عنوان دوستدار مردمان را دریافت نمود .پس
از استقالل تاجیکستان بر پایه تصمیم شوراي عالی جمهوري تاجیکستان در  9سپتامبر  ،1991دانشگاه بهافتخار معلم
و دانشور پرآوازه تاجیک جورایف نامگذاري شد .؛ و در آخر دولت تاجیکستان در  3آوریل  2007این دانشگاه را
بهافتخار شاعر بزرگ تاجیک ،دانشگاه دولتی آموزگاري تاجیکستان به نام صدرالدین عینی نام نهاد .دانشگاه آموزگاري
صدرالدین عینی تاجیکستان یکی از مراکز مهم تربیتی و آموزشی باکیفیت تاجیکستان است که به کار تربیتمعلم و
آموزگار در رشتههاي مختلف مشغول است() http://www.tgpu.tj
محتوای مواد درسی کارورزی
در دانشگاه صدرالدین عینی ،دانشجویان در سال چهارم و پنجم تحصـیل در کالسهاي  11 ،10 ،9 ،8یعنی پایههاي
باالي تحصیالت عمومی مدرسه و موسسههاي تعلیمی شهر دوشنبه به کارورزي میپردازند .آنان در تمامکارهاي تعلیم
و تربیت شرکت کرده و دستیاري میکنند .در دوره کارورزي فعالیتهایی مانند مشارکت در فعالیتهاي درسی کالسی
که دانشجو معلم بهمنظور کارورزي به معلم آن کالس معرفیشده است و مشاهده هدفمند در محیط اجتماعی و سبک
معاشرت دانشآموزان و چگونگی رفتار آ نان با آموزگار و یکدیگر؛ اجراي وظیفه آموزگار تخصصی و راهبر کالس
از سوي دانشجو معلم؛ اجراي تدریس بر اساس طرح آموزشی تنظیمشده از سوي راهبر کـالس؛ تهیه و شرح برنامه
کارورزي خود بر اساس شرح وظایف کارورزان؛ مدلسازي از رفتار غیراستاندارد یکی از دانشآموزان بهصورت
تخصصی و آموزش ویژه به دانش آموز جهت رفع مشکل وي؛ تدریس مستقل با توجه به رشته تخصصی و تطبیق
نمودن وظایف تعلیم و تربیتی و توسعه دانش خود؛ یادگیري تکنولوژي جدید آموزشی و اجراي آن درروند تعلیم و
تربیت در زمان کارورزي ،سنجش گـزارش روزانه کارورزي دانشـجو در هر هـفته از طـرف مسئول گـروه کارورزي
و معلم راهنما و نمرهگذاري آن در ژورنال دانشگاه و ثبت نسخه الکترونیکی آن در دانشکده؛ تدریس مستقل در دوره
کارورزي براي دانشجویان سال سوم رشتههاي عمومی و سال چـهارم رشتههاي تخصصی در قالب حداقل  8عنوان
درس تخصصی الزامی است(طیبی و باقري موسوي.)1397،
روند کلی برنامه کارورزی و زمان اجرای آن در دانشگاه آموزگاری
مرحله سازماندهی  ،مرحله آمادگی ،مرحله فعال و مرحله پایانی ،چهار مرحله دوره کارورزي در دانشگاه آموزگاري
تاجیکستان هستند که در ادامه به هر مرحله میپردازیم:

 -1مرحله سازماندهی :در این مرحله جلسهاي از طرف مدیریت گروههاي مختلف دانشگاه آموزگاري با مدیران
مدارس کارورزي و بخش تجربهآموزي و کار ،با متخصصان جوان دانشگاه و ریاست دانشکدهها تشکیل
میشود .بدین منظور در دانشکدهها ،کنفرانسهاي افتتاحی برگزار شده و دانشجویان با اهداف و وظایف
کارورزي آشنا میشوند و گروههاي روانشناسی در سالنهاي دیگر جهت مشاوره و پاسخ به سؤاالت و رفع
ابهام تشکیل جلسه میدهند( .طیبی و باقري موسوي.)1397،
 -2مرحله آمادگی :این مرحله  4هفته اول کارورزي را شامل میشود و وظایف کارورز در این مرحله عبارت
است از :شناسایی روشها و اصول اساسی کار در مدرسه باراهنمایی مدیر مدرسه ،مسئول کارورزي مدرسه
و سازمان دهنده کارهاي تربیتی در مدرسه؛ آشنایی باکالس کارورزي و کسب اطالعات درباره دانشآموزان
کالس ،شناسایی اسناد شخصی دانشآموزان و شناسایی نحوه رفتارشان با یکدیگر؛ تهیه برنامه انفرادي شامل
فعالیت تعلیمو تربیتی و کالسی دانشجویان در تمام دوره کارورزي در مدرسه؛ تشکیل جلسه باهدف تحلیل
اولین تجربه کارورزي و مشخص کردن مقررات دانشآموزي و آشنایی با کارکنان مدرسه و درسهاي فنی،
آشنایی با اسناد و مدارك و آییننامههاي مدرسه ،کتابهاي درسی و مواد کمکآموزشی مدرسه ،آشنایی
باکالسها ،اتاق فنی ،وسایل آموزشی و کمکآموزشی و اجراي کار در اتاق فنی و مشاهده شیوه تدریس
آموزگار؛ شناسایی راهبر کالس و دستیاري کردن او و شرکت در جلسات تربیتی جهت چارهاندیشی مسائل
تربیتی کالس و طراحی یک مسئله تربیتی بهمنظور حل مشکل؛ تعیین وقت حضور در مدرسه و دریافت
وقت از مسئول کارورزي مدرسه ،مدیر گروه کارورزي دانشگاه و استاد فنی کارورزي و استاد روانشناس
کارورزي جهت مراجعه و هماهنگی و جمعبندي نتایج حاصل از کارورزي در مرحله آمادگی(طیبی و باقري
موسوي.)1397،
 -3مرحله فعال :این مرحله از هفته پنجم شروعشده و هشت هفته را شامل میشود .وظایف کارورزي در مرحله
فعال عبارت است از :التزام به آموختن برنامههاي علمی و تربیت ،ادبیات علمی و آمـوزشی ،کتابهاي
درسی ،روشهاي تدریس؛ آشنا کردن کارورزان با برنامه کامل و انتخابی تحلیل درسها و اصول ثبت آن؛
شرکت در تدریس آموزگاران و نقد و بررسی ،تدریس آنان در قالب هفتهاي دو درس و درمجموع  12تا 14
درس؛ تهیه طرح جهت یک نیمسال براي کالس کارورزي؛ تهیه برنامه تقویمی کالس و تحویل به معلم
مربوط و رئیس گروه کارورزي؛ تدریس با استفاده از روشهاي فعال و کاربرد وسایل فنی و تکنولوژي در
تدریس؛ پاس کردن واحدهاي سنجش و اندازهگیري و اجراي آزمون در کالس درمجموع هشت درس و
تحلیل آزمون ها از جانب استاد فنی و نقد و بررسی آن .انتخاب و آماده کردن مستقل مواد دیالکتیکی اعیانی
براي تدریس مؤثر؛ انجام فعالیتهاي تربیتی فوقبرنامه و سایر راهحلهاي تربیتی؛ مشاهده یک دانشآموز
کالس باهدف تهیه گزارش روانشناسی و ثبت اطالعات در دفتر کارورزي؛ اقدام به راهحل جهت رفع مسائل
تربیتی کالس بر اساس برنامه مدیر کالس(راهبر صنف) و شرکت در جلسات اولیا و مربیان جهت هماندیشی

درباره مسائل تربیتی و اجتماعی؛ کار انفرادي با خوانندگان ،کار با شوراي دانشآموزي و دانشآموزان فعال
کالس؛ ثبت روزانه راهحلهاي تعلیمی و تربیتی در دفتر کارورزي فردي و جمعبندي و نتیجهگیري از
تجربههاي فعال دانشجویان از جانب استاد فنی بعد از هر دو هفته (طیبی و باقري موسوي.)1397،
 -4مرحله پایانی :این مرحله  4هفته است که آخرین مرحله کارورزي بوده و مرحله جمعبندي محسوب میشود.
در این مرحله هدف اساسی گذراندن درسهاي سنجشی است که تعیینکننده نمره نهایی دانشجو در تمام
دوره کارورزي بهحساب می آید .ارزشیابی از دانشجو توسط استاد فنی ،استاد روانشناسی ،معلم کالس و
نمایندگان گروههاي علمی دانشگاه صورت میگیرد .دانشجو موظف است پوشه کارورزي را که شامل تمام
یادداشتهاي روزانه و موادي که به کار گرفته است و روشهایی که استفاده کرده است را به استاد فنی
کارورزي ارائه دهد که تمام موارد ارزیابی شود .این مرحله دوره پرکاري براي دانشجو است و نیاز به تالش
بیشتري دارد .چون اکنون دانشجو عالوه بر تکالیف روزانه موظف به تهیه گزارش نهایی ،تهیه اسناد و مدارك
براي تحویل بهموقع مدارك و گزارشها به استاد میباشد .وظایف کارورزي در مرحله پایانی عبارت است
از :تهیه راهنماي روش حرفهاي ،گذراندن درس اختیاري از طرف کارورزان؛ نوشتن گزارش پایانی و تکمیل
مدارك و اسناد کارورزي و تحویل به استاد کارورزي؛ آمادگی ارائه کنفرانس پایانی در دانشگاه؛ دفاع از نتایج
کارورزي در حضور کارورزان دیگر ،اساتید ،نمایندگان گروههاي علمی دانشگاه و معلمان راهنما؛ تحویل
مدارك و گزارش به گروه کارورزي و گروه روانشناسی دانشگاه ،سه روز پس از پایان کارورزي(طیبی و
باقري موسوي.)1397،
سرفصلهای دورة کارورزی در دانشگاه صدرالدين عینی
برخی از مهارتهایی که دانشجویان در جریان کارورزي در دانشگاه آموزگاري تاجیکستان باید کسب نمایند عبارت
است از :مهارت اداره کالس در مدرسه ،مرتب نمودن طرحهاي فعلی آینده در تعلیم و تربیت ،مهارت درزمینهٔ
طرحهاي آموزشی ،برنامه آموزشی و کتاب درسی و توصیههاي روشمند ،تهیه طرح تقویمی و موضوعی و طراحی
طرح درسآموزشی و تهیه گزارش آن ،تدریس با روشهاي اثربخش با توجه به توان دانش آموزان و ویژگیهاي
فردي ،روانشناسی و اجتماعی آنان ،آموزش محتواي جدید بابیان روشن و جالب و در نظر داشتن همگرایی رابطه
مطالب آموزشی؛ مهارت انتخاب و استفاده از وسایل کمکآموزشی و طراحی شیوههاي فعال و اثربخش آموزش با
توجه به رشته تخصصی خود ،مهارت کار با دستگاه ،وسایل عملی ،البراتوار شنیداري و دیداري و روشهاي آموزش
و تکنولوژي کامپیوتر؛ مهارت تحلیل ادبیات آموزشی و تحلیل روشهاي معاصر باهدف کارکرد یا تبدیل آنها بهمنظور
استفاده در جریان تدریس؛ نظارت و اداره فعالیت آموزشی دانشآموزان و ایجاد انگیزه جهت تحصیل دانش در رشته
تخصصی و پرورش استعدادها و رشد صالحیت تخصصی در آنها؛ کسب مهارت نظارت ،ارزشیابی و نمره دهی و
جویا شدن نظرات دانشآموزان نسبت به عملکرد خود و اقدام به رفع اشکاالت؛ اجراي روشهاي تشکیل کار مستقل
توسط دانش آموزان و ایجاد خالقیت و تفکر منطقی در آنان؛ یادگیري اصول و روشهاي تهیه آزمون تستی جهت

سنجش و اجراي آن در دروس مختلف ،اجراي اشکال مختلف فعالیتهاي تربیتی بیرون از کالس و مدرسه براي
دانش آموزان متناسب با رشته خود؛ شناخت شخصیت دانشآموزان بامنظور تشخیص و طراحی متناسب باشخصیت
آنان؛ تعیین وظایف تعلیم و تربیت با توجه به اهداف عمومی آن بر اساس خصوصیات اجتماعی و روانشناسی رشد
و روانشناسی شخصیت؛ آشنایی با روشهاي مختلف اداره کالس درس و مدرسه؛ تشکیل جلسه با والدین براي
هماهنگی فعالیتهاي تربیتی دانشآموزان؛ تحلیل و جمعبندي تجربیات آموزگاران پیشکسوت و یادگیري یک مدل
کار پژوهشی و تجربهاي در مدرسه؛ عملی کردن مهارتهاي حرفهاي معلمی و تالش در رشد و پرورش آنها(طیبی
و باقري موسوي.)1397،
اهداف و مقاصد کارورزی
بر اساس دستور وزارت معارف و علوم جمهوري تاجیکستان ،اهداف کارورزي در نظامنامه کارورزي آموزگاري در
مؤسسات آموزش عالی حرفهاي عبارت است از :فراهم آوردن شرایط براي شکوفایی استعدادها و عملی کردن دانش
از جانب دانشجویان؛ کشف مهارتها ،قابلیتهاي حرفهاي و پرورش استعدادهاي دانشجویان براي عملی گرداندن
روند تعلیم و تربیت؛ ایجاد انگیزه در دانشجویان بهعنوان آموزگاران آینده در شکلدهی حرفهاي به شخصیت خود و
استعدادیابی و مجهز کردن خود؛ شکلدهی به تواناییهاي دانشجویان بهعنوان آموزگاران آینده در شکلدهی حرفهاي
به شخصیت خود و استعدادیابی و مجهز کردن خود؛ شکلدهی به تواناییهاي دانشجویان بهمنظور شناخت استقالل
دانشجویان و کشف شخصیت آنان؛ ایجاد آمادگی در دانشجویان براي فعالیت و نوآوري ضمن تحصیل و بهکارگیري
توانایی و خالقیت در آموزش اثربخش به دانشآموزان (طیبی و باقري موسوي.)1397،
روش ارزيابی فعالیت کارورزی
در کارورزي تربیتمعلم تاجیکستان ،نمره  100-90عالی است .این نمره به کسانی تعلق میگیرد که تدریس اثربخش
داشته و در جریان تدریس از اصول روانشناسی و تفاوتهاي فردي ،روشهاي فعال و وسایل کمکآموزشی استفاده
کنند و کالس را بامهارت اداره کنند .در انتخاب مواد درسی مستقل عمل کنند ،خالقیت و نوآوري نشان دهند و
سیماي اخالقی و معنوي آنان الگو باشد .همچنین دانشجو باید گزارشهاي طرحهاي خود را بهموقع و با رعایت
اصول نگارشی ،پاکیزه و با خط زیبا و یا تایپشده تحویل دهد .نمره  89-75نیز در درجه پایینتر از عالی ،در مواقعی
است که فعالیت دانشجو در سطح باال و مؤثر ،اما کمتر از عالی به خاطر اشتباهاتی نهچندان آشکار باشد .همچنین
نمره ( 50-74قابلقبول یا قناعت بخش) در صورتی است که در حل مسائل ،تعلیم و تربیت و مهارتهاي معلمی
چندان مؤثر نباشند و بادانش آموزان نتواند خیلی خوب رابطه برقرار کند و به ضعفهاي خود واقف نباشد .داراي
دانش عمیق نظري و تعلیم و تربیت نباشند و در حین تدریس ویژگیهاي دانشآموزان را مدنظر ندارد و کالس را با
مشکل مدیریت میکند .نمره غیرقابلقبول نیز در صورتی است که دانشجو توانایی حل مسائل تربیتی را ندارد .خطاهاي

زیادي داشته و در تعامل بادانش آموزان خشن است ،توانایی مدیریت کالس را ندارد و دانش او ضعیف و سطحی
است(طیبی و باقري موسوي.)1397،
معرفی تاجیکستان
تاجیکستان در جنوب شرقی آسیاي مرکزي واقعشده است ،با کشورهاي جمهوري قرقیزستان ،افغانستان ،ازبکستان و
در شرق با چین هممرز است .بیش از  ٪93این کشور کوهستانی است و تقریباً سهچهارم جمعیت آن در مناطق
روستایی زندگی میکنند .تاجیکستان حدود  8میلیون نفر جمعیت دارد و در حال حاضر در حال رشد سریع جمعیت
است 51.6 .درصد جمعیت آن زیر  25سال هستند که از این میزان  32/6درصد کمتر از  15سال سن دارند(الفام،1
.)2017
کشور تاجیکستان داراي سه والیت و یـک منطقـه خودمختـار اسـت .والیـت خودمختـار کوهستانی بدخشان در
جنوب شرق تاجیکستان قرار دارد و  44درصـد از خـاك تاجیکـستان را تشکیل میدهد که البته این کـشور بـا
چـــین بـر سـر قـسمتی از منطقـه بدخـشان در حـدود  1000کیلومترمربع( %1خاك تاجیکستان ) اخـتــالف دارد
(سینگ .)2011 ،2بنـا بـر قانون اساسی ،تاجیکستان کشوري داراي نظـام جمهـوري ،دموکراتیـک و چندحزبی اسـت
و اقتصـاد کشور مبتنی بر نظام بازار آزاد است .تاجیکستان از نوع جــمهوريهـایی اسـت کـه در آن رئیسجمهور
هم رئیس دولت است و هم رئیس کشور و اختیارات قابلمالحظهاي دارد .ایـن کشور در زمان قبل از فروپاشی اتحاد
جماهیر شوروي ،یکی از فقیرترین جمهوريها بود؛ اگرچـه هماکنون نیز داراي پایینترین سرانه تولیـد ناخـالص
داخلـی در میـان جمهـوريهـاي پیـشین است ( باباجانیان .)2006 ،3ضعف اقتصادي تاجیکستان ،تأثیر قابلتوجهی
بر بخش آموزشوپرورش آن گذاشته است و باعث شده تا سرمایهگذاري خانوادهها در آموزش کودکان کاهش
یابد(الفام.)2017 ،
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نمودار :1بودجه تاجیکستان در بخش آموزش(گزارش یونیسف)2011:
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نمودار  :2سهم هزینه عمومی در آموزش از ( % GDPالفام.))2017 ،
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نمودار  :3سهم بخش آموزش از هزینههاي عمومی( ()%الفام.)2017 ،
موقعیت جغرافیایی و محدودیتهاي حملونقل ،تاجیکستان را از بسیاري جهات بـه ازبکستان و روسیه وابسته کرده
است و این امر باعث سـوءاسـتفاده ازبکـستان از تاجیکـستان گردیده است .این مسئله زمانی بروز کرد که اسـالم
کـریماف ،رئـیسجمهـور ازبکـستان در اواخر سال 2009میالدي در حکمی دستور داد ،انتقال کاال و اقـالم موردنیاز
کـشورش در وادي فرغانه از طریق راهآهن تاجیکستان در این منطقه کاهش یابد .همچنین دولت تاشـکند در سال
2009میالدي از سیستم واحد انرژي بـرق آسـیاي مرکـزي خـارج شـد .ایـن اقـدام ازبکستان مانع از انتقال گـاز
ترکمنـستان بـه تاجیکـستان گردیـد( آنچسکی.)2009 ،1
نظام آموزشی تاجیکستان
تاجیکستان ،نظام آموزشی خود را از اتحاد جماهیر شوروي به ارث برده است .اولین مرحله آموزش جامع ،از طریق
سیاستهاي آموزشوپرورش شوروي و از دهه  1940به اجرا درآمد .این روند در سیاستهاي آموزشی بعدي نیز
ادامه یافت .در حال حاضر نظام آموزشوپرورش این کشور بهطور فزایندهاي متمرکزشده است و دولت بر برنامههاي
درسی ،ارزیابی و تعیین مدرسان و مقامات وفادار نظارت و کنترل دارد( والجی. )2010 ،2
ساختار نظام آموزشوپرورش نظام آموزشی تاجیکستان از دو دوره تحصیلی ابتدایی و متوسطه تشکیلشده است.
دوره ابتدایی شامل یک دوره چهارساله ( 11 - 6سالگی) یعنی کالسهاي اول تا چهارم ابتدایی و دوره متوسطه یک
دوره تحصیلی هفتساله شامل یک مرحله پنجساله میانی(15 – 11سالگی) یعنی کالسهاي پنجم تا نهم ،بعالوه
مرحله دوساله پایانی (17- 15سالگی) یعنی کالسهاي دهم و یازدهم است (رون ،بیتا).
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طول دوره آموزش عمومی و اجباري در تاجیکستان  9سال است .در پایان مرحله اول(میانی) و مرحله دوم (پایانی)
دوره متوسطه به دانشآموزان مدرك تحصیلی داده میشود .دانشآموزان پس از مرحله میانی میتوانند وارد دبیرستان-
هاي نظري و یا مراکز آموزش فنیوحرفهاي شوند .از سال  2010میالدي به بعد طول دوره تحصیلی بهتدریج از 11
سال به  12سال تغییر پیداکرده است .مرحله اول اصالحات در  2010تا  2011آغاز شد و در  2016به اتمام رسید
(رون ،بیتا).
پایگاه گزارش تحلیلی کشورهاي آسیاي میانه  1که به ارائه گزارشهاي تحلیلی درباره کشورهاي آسیاي میانه میپردازد،
در سال  2015در گزارشی اعالم کرد بیش از  99درصد مردم در تاجیکستان داراي سواد خواندن و نوشتن هستند،
ولی کیفیت نظام آموزشی این کشور هنوز هم از استانداردهاي جهانی فاصله زیادي دارد .نظام آموزشی تاجیکستان با
مشکل کمبود معلم ،پایین بودن حقوق معلمان ،میزان باالي رشوهخواري و نبود کتابهاي درسی بهروز شده مواجه
است .در سال  2015در مدارس دولتی تاجیکستان کمبود  4هزار معلم گزارششده است که دلیل این نابسامانی حقوق
پایین این افراد است .حقوق معلمان مدارس دولتی در این گزارش بین 100تا  120دالر در ماه اعالمشده که براي
زندگی آنان کفایت نمیکند .بااینکه وزارت آموزشوپرورش تاجیکستان طی سالهاي  2015-2014به  3856دانش-
آموخته دانشگاههاي این کشور مجوز فعالیت در مدارس دولتی را بهعنوان معلم اعطا کرد ،اما تنها  2887نفر از آن
افراد در محل کار خود حاضر شدند( پایگاه گزارش تحلیلی کشورهاي آسیاي میانه.)2015 ،
مدیریت کالن نظام آموزشی بر عهده وزارت معارف است .این وزارتخانه اداره امور تحصیلی دانشآموزان در دوره
ابتدایی ،میانی و متوسطه و دانشجویان دانشگاهها را بر عهده دارد .در هر والیت ،مرکزي به نام مؤسسه معارف وجود
دارد که امور آموزشی هر ایالت و شهر را مدیریت میکند .نظام آموزشی در این کشور متمرکز است و کلیه مدارس
(بهاستثناي مدارس ازبکی و روسی ) از کتابهاي درسی یکنواخت استفاده میکنند .دانشگاههاي این کشور استقالل
کامل ندارند و بر اساس استانداردهاي کشور روسیه عمل میکنند .وزارت معارف تاجیکستان دو پژوهشگاه دارد که
یکی از آنها خاص تحقیق و تألیف در مورد کتابهاي علوم تربیتی و دیگري در مورد کتابهاي علوم انسانی و علوم
محﺾ است که مسئولیت پژوهشها و تألیف کتابهاي درسی دانشگاهی را بر عهدهدارند .مدارس در کشور
تاجیکستان شامل مدارس دولتی (رایگان) و غیردولتی است .مدارس خصوصی عمدتاً در مراکز شهري دیده میشوند.
هدف اصلی آموزشوپرورش در این کشور ،توجه به رشد همهجانبه شخصیت دانشآموزان ،پرورش قابلیتها و
استعداد دانشآموز بهمنظور پیشرفت اجتماعی و اقتصادي این کشور در زمینههاي اجتماعی ،اقتصادي ،علمی ،فنی و
فرهنگی و دموکراسی و با توجه به قانون اساسی (حقوق بنیادي) این کشور تعریفشده است.
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تاريخچه تربیتمعلم در تاجیکستان
در تاجیکستان همه امتیازاتی که باعث رضایت شغلی معلمین میشود از قبیل :امنیت شغلی ،فرصت پیشرفت روزافزون،
جایگاه اجتماعی باال و هر مزیت دیگري که وجود داشت پس از فروپاشی شوروي بهسرعت از بین رفت که این
مسئله تأثیر به سزایی در امر آموزشوپرورش داشت .درآمد ماهیانه معلمین تا حدي کاهش یافت که قادر به تأمین
نیازهاي عادي یک خانواده متوسط نیز نبود .همچنین حمایت از صنف معلمین و پشتیبانی از این قشر توسط دولت
بهشدت کاهش یافت .دولت حتی نتوانست تعهدات و وظایف قانونی خود را در قبال آموزشهاي ضمن خدمت در
مورد معلمان به اجرا بگذارد .شغل معلمی نیز جایگاه ویژه و احترام اجتماعی را که همراه خود داشت از دست داد.
یکی از آسیبهاي اساسی بهنظام آموزشی تاجیکستان در جریان جنگ داخلی زده شد که چیزي نزدیک به  400نفر
از معلمین و کارکنان مدارس که همگی آموزشدیده بودند ،به کشورهاي دیگر مهاجرت کردند .عده زیادي نیز شغل
معلمی را براي پیدا کردن شغل پردرآمدتري در دیگر نواحی کشور رها کردند .دولت تاجیکستان بعد از فروپاشی
شوروي تالش زیادي را براي افزایش تعداد معلمان و سطح تحصیالت آنها انجام داده است .در سال  2002در
تاجیکستان تنها  %62از معلمان داراي تحصیالت باالبودند .یکی از مشکالتی که در آموزش و پروش تاجیکستان
وجود داشته ،آموزش ضمن خدمت محدود و قدیمی آن است .براي جبران کمبود معلم ،وزارت معارف اقدام به
استخدام تعداد زیادي معلم نمود که بسیاري از آنها فاقد صالحیت کافی براي این شغل بودند .پیامد این مسئله کاهش
بودجه آموزش و پروش بود که درصدد جبران کمبود کمی معلم بود .هرچند که معلمین موظفاند هر پنج سال یکبار
آموزش ضمن خدمت را سپري نمایند ولی به دلیل کمبود بودجه دولت در برگزاري منظم آن دچار مشکل شد .بسیاري
از مراکز منطقهاي آموزش ضمن خدمت در تاجیکستان در دهه  90میالدي تعطیل شدند .مؤسسات ضمن خدمتی نیز
که مشغول فعالیت بودند ،از زمان فروپاشی شوروي تغییرات چندانی نکرده و معموالً آموزشهاي قدیمی و ازکارافتاده
را ارائه میدادند .آموزش مواردي از قبیل ،روشهاي تـدریس /یادگیري تعاملی ،آموزش مهـارت تفکر انتقادي،
مهـارت حل مسئله و برنامـهریزي درسـی بـراي دانشآموزان بسیار کم و نادر بود(نهاد اجتماعی باز  ،برنامه حمایتی
آموزشوپرورش
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.)2002،

وضعیت تربیتمعلم در کشور تاجیکستان نیز بعد از فروپاشی شوروي از حالوروز خوبی برخوردار نبوده و با
مشکالت زیادي براي افزایش تعداد معلمان و کیفیت آنها روبرو بود .مؤسسات ،کالجها و دانشگاههاي تربیتمعلم،
مشکالت زیادي را براي جذب دانشجو و دانشآموز داشتهاند .علت این مشکالت حقوق پایین معلمین ،شرایط کار
نامناسب ،کاهش اعتبار و جایگاه حرفهاي آنهاست که باعث شده دانشجویان تمایل کمی براي ورود به شغل و جایگاه
معلمی داشته باشند .مشکل دیگري که در مؤسسات تربیتمعلم در کشور تاجیکستان وجود داشته ،این امر است که
معموالً این مؤسسات نمیتوانند بعد از آموزش فارغالتحصیالن خود را در بخش آموزشوپرورش حفظ کنند .بیشتر
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فارغالتحصیالن این مؤسسات به دنبال استخدام در مشاغل دیگر از قبیل مترجم ،منشی و  ...میروند .همین موارد
باعث میشود که مراکز تربیتمعلم براي دانشجویان مستعد و آیندهنگر جذابیتی نداشته باشد .درواقع متدها ،مفاهیم و
شاکله اصلی در حوزه تربیتمعلم در تاجیکستان ،از دهه  1990تغییر چشمگیري نداشته است(نهاد اجتماعی باز ،
برنامه حمایتی آموزشوپرورش .)2002،
البته در سـالهاي اخـیر دولـت تاجیـکستان بـرنـامههاي ویژهاي را براي ارتقـا نظام تربیتمعلم و نظـام آموزشو-
پرورش تدوین کرده است که بتواند با استفاده از تحول اساسی در بخش آموزشوپرورش به پیشرفت و توسعه در
بخشهاي دیگر نیز برسد« .برنامه دولتی رشد معارف جمهوري تاجیکستان براي سالهاي  »2015-2010یک برنامه
اختصاصی است که در  29آوریل  2009به ارگانهاي مربوطه ابالغ شد .هدف این برنامه ارتقا اثربخشی در سیستم
مدیریتی آموزشوپرورش ،ارتقا کمی و کیفی کارکنان آموزشوپرورش اعم از معلمین و مدیران تا ارتقا سیستمی،
بهبود زمینههاي مادي و فنی در آموزشوپرورش ،اصالحات اقتصادي در آموزشوپرورش بود(.برنامه دولتی رشد
وزارت معارف .)2009 ،1این برنامه به این جهت برنامهریزيشده بود که بتواند تحوالت اساسی را در بخش
آموزشوپرورش ایجاد کند .اصالحات اقتصادي در آموزشوپرورش زمینه افزایش حقوق معلمان را ایجاد کرده و
مشکل جذب معلمین به این وزارتخانه تا حد زیادي مرتفع کرده است.
نتیجهگیری و بحث
کشور تاجیکستان از کشورهاي است که بعد از فروپاشی شوروي پا به عرصه وجود نهاد و باید گفت که ضعیفترین
کشور در بین کشورهاي آسیاي میانه است که پس از تجزیه شوروي به وجود آمدند .این کشور پس از استقالل نیز،
یک دوره جنگ داخلی را تجربه کرد که باعث شد شرایط این کشور را وخیمتر نماید.
این کشور ازلحاظ اقتصادي داراي شرایط مساعدي نبوده که این مسئله باعث میشود توانایی تاجیکستان براي سرمایه-
گذاري در بخشهاي مختلف ازجمله آموزشوپرورش زیاد نباشد .متصدي امر آموزشوپرورش در تاجیکستان،
وزارت معارف و علم است که بهطور مرکزي بر تمام مؤسسات و مدارس آموزشی کشور نظارت دارد.
این وزارتخانه با مشکالت زیادي ازجمله ،کمبود معلم ،پایین بودن بودجه ،پایین بودن کیفیت و تواناییهاي معلمین،
ناتوانی در برگزاري منظم دورههاي ضمن خدمت ،و  ...روبروست .در سالهاي اخیر دولت جمهوري تاجیکستان با
تدوین برنامههاي مختلف براي توسعه کشور ،سعی در رفع این مشکالت داشته است .برنامه رشد معارف جمهوري
تاجیکستان که براي بازه زمانی  2010تا  2015تدوینشده بود و برنامه چشمانداز  2030ازجمله این برنامهها
هستند.یکی از مشکالت همیشگی وزارت معارف ،معلمین و نیروي انسانی بوده است که دولت تاجیکستان تالش
دارد با سرمایهگذاري در دانشگاههاي تربیتمعلم ،ازنظر کیفی و کمی این مشکل را برطرف نماید .دانشگاه صدرالدین
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عینی یکی از دانشگاههاي تربیتمعلم در کشور تاجیکستان است که به تأمین نیروي انسانی وزارت آموزشوپرورش
میپردازد.
بعد از فروپاشی شوروي تا یک دهه کشور تاجیکستان نتوانسته بود اقدام قابلتوجهی در عرصه آموزشوپرورش انجام
دهد و ساختارها و متدهاي بکار گرفتهشده در بخش آموزش اساساً بازمان اتحاد جماهیر شوروي هیچ تفاوتی نداشت.
اما در سالهاي اخیر این مهم به وقوع پیوسته و دولت با اجراي برنامههاي خود توانسته سروسامانی به بخش آموزش
دهد
یکی از بخشهایی که در آموزش معلمین در تاجیکستان داراي اهمیت بوده و هست ،و مؤسسات تربیتمعلم اهتمام
ویژهاي به آن دارند،کارورزي دانشجویان تربیتمعلم است .سازماندهی ،آمادگی ،فعال و پایانی چهار مرحله دوره
کارورزي در دانشگاه آموزگاري تاجیکستان هستند.مرحله سازماندهی بهصورت یک مراسم افتتاحیه بوده ،مرحله
آمادگی  4هفته اول کارورزي را شامل میشود .مرحله فعال از هفته پنجم شروعشده و هشت هفته را شامل میشود.
مرحله پایانی  4هفته است که آخرین مرحله کارورزي بوده و مرحله جمعبندي محسوب میشود .در این مرحله هدف
اساسی گذراندن درسهاي سنجشی است که تعیینکننده نمره نهایی دانشجو در تمام دوره کارورزي بهحساب میآید.
موفقیت دانشجو در این بخش بسیار مهم بوده و کسی که نتواند نمره قابل قبولی را کسب نماید در استخدام در مدارس
معتبر دچار مشکل خواهد شد.
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