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 چکیده
 هاتمدن ایجاد در مهمی نقش آموزشی، روند در مؤثر عوامل از یکی عنوان به معلمان     

س را هاارزش و نگرش دانش، تجربیات، یادگیرنده از طریق تعامل با او زیرا دارند،   تبد
ــوع .آوردمی ــیاري توجه مورد معلمان، تربیت و آمادگی موض  و آموزش اهالی از بس

  زشآمو دبهبو در اساسی اصول از یکی آنان ايحرفه پیشرفت و است وآمادگی پرورش
سوب ست اهمیت دلیل به امر این. شودمی مح سعه و زیاد درخور توجه ا   ايحرفه تو

صلی ستیابی براي نکته ترینا شجومعلمان براي ايحرفه هايمهارت به د ست. ا دان   ینا
  اماي آنان انجحرفه پیشرفت و دانشجومعلمان آمادگی هايزمینه شناسایی هدف با مطالعه

صیفی اربردي با روشیک تحقیق ک شود کهمی ست تحلیلی -تو   حورهايم طریق از و ا
  دانشجومعلمان پذیرش سیاست مورد در معاصر المللیبین شود: روندهايمی انجام زیر
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یت معلم در هاي .مراکز ترب ند غام در اخیر رو مادگی اد مان آ مت از پیش معل  و خد
مراکز تربیت  در هابرنامه و مطالعه ســیســتم در اخیر روندهاي. آنان ايحرفه پیشــرفت

ــمن آموزش هايبرنامه کارورزي و هايبرنامه براي مدرن هايگرایش.معلم خدمت  ض
  هتوسع حال در و یافتهتوسعه کشورهاي عالقۀ روزافزون دهندهنشان مطالعه معلمان. این

  فتهگر نتیجه است و آنان ايحرفه پیشرفت و معلمان آمادگی زمینه در مدرن روندهاي به
 و خدمت از قبل سازيآماده شامل که است مداوم روند یک معلمان سازيآماده که شد

ست و ضمن هايآموزش سیدیم نتیجه این به خدمت ا   ايبرنامه در باید در مراکز که ر
شجومعلمان فعالیت براي   چگونه و بگیرند یاد چگونه که بیاموزند تا شود بینیپیش دان

 .کنند سازماندهی را خود یادگیري
 اي .ترببت معلم، دانشجومعلم، کارورزي، توسعه حرفه ید واژگان:کل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Preparation of teachers and their professional development with 
due regard 

in Teacher Training Centers Future Challenges 
 

Taghizadeh Hedayatollahh1 
 

Abstract 
Teachers, as one of the influential factors in the educational process, 
play an important role in the creation of civilizations because the learner 
acquires experiences, knowledge, attitudes and values through 
interacting with them. The issue of teacher preparation is a matter of 
concern to many education professionals and their readiness and 
professional development is one of the essential principles in improving 
education. This is of great importance, and professional development is 
the key to acquiring professional skills for students. This study aims to 
identify the areas of student preparedness and their professional 
development, which is a descriptive-analytical applied research, which 
is conducted through the following axes: Contemporary international 
trends in student admission policy in teacher training centers .Recent 
trends in integrating pre-service teacher preparation and professional 
development. Recent trends in study systems and programs in teacher 
training centers. Modern trends in internships and in-service teacher 
training programs. This study demonstrates the growing interest of 
developed and developing countries in modern trends in teacher 
preparation and professional development, and concluded that teacher 
preparation is an ongoing process that includes pre-service preparation. 
And in-service training. 
Keywords: Teacher education, Student science, Internship, 
Professional development. 
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 مقدمه

ــاختار بر جهان تأثیراتی عظیم تحوالت و تغییر      ــتم س ــیس ــی س .  گذاردمی آموزش
ــازيادهآم ــی س ــخص ــی به نیاز کند، برطرف را تحوالت این همه بتواند که ش   بررس

ستم ست. از و محتوا نظر از آموزشی هايسی   هايچالش پیامدهاي ترینبرجسته سبک ا
صر ست، روبرو آن با جهان پرورش و آموزش که ايآینده و معا   نقش با مرتبط موارد ا

شی فرآیند در معلم صادي هايجنبه در سریع تحول و چارچوب به توجه با آموز  و اقت
سی ست معاصر جهان سیا   دارد نیاز آموزش از دیگري نوع به تغییر، حال در جهانِ که ا

  کارورزى دورة اســت، توجّه قابل همه از بیش آنچه مصــر مثال در ).97: 1996 عتیبی،(
  شودىم یتترب نسلى معلم، سازىآماده دنبال به چراکه است؛ متوّسطه دوره معلمان براى

  تنها کارورزى هاى و دوره )11 :2008 سعد، فهمى( دهدمى چاسخ جامعه نیازهاى به که
شگاه دوره به محدود ست؛ آن از قبل یا دان سته عملیات بلکه نی ست اىپیو   پایان ات که ا
 .اوست همراه انسان حیات
  مناسـب شــرایط اســت الزم ســازد، برآورده خود را زمان نیازهاي آموزش، اینکه براي

  که است چیزي همان این و شرایط را مهیا سازد واجد دانشجومعلمان تأمین و آموزشی
شورهاي سعه ک سعۀ دنبال به یافتهتو ستند؛ بنابراین مطالعه معلم ايحرفه تو   مادگیآ ه

  رايب و فوري ضرورت یک به آینده، هايچالش به توجه با ايحرفه پیشرفت و معلمان
  هب حاضر مطالعه که است چیزي همان این و است، شده تبدیل نزما هايچالش با مقابله
 .است آن دنبال

  اب که است سازسرنوشت موضوعی اي آنانحرفه پیشرفت و معلمان سازيآماده موضوع
  تحوالت و هاچالش از عصري در ما که ویژه به است، رسیده اثبات به زندگی تحوالت

ــیم. کیفیت و آموزش حرفه ءارتقا جهت در کنیم و بایدمی زندگی مهم،   معلمان بکوش
  بویژه هستند؛ کلی طور به خود آموزشی هايسیستم مرور حال در کشورهاي جهان همه

ستم شی و دانش که هاییبرنامه طریق از معلمان آموزش و آمادگی سی   هايمهارت آموز
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  به قادر هک معلمانی دهد. اکنون آموزش و پرورش بهمی قرار آنها اختیار در را ايحرفه
سانی توسعه در تأثیرگذاري شرفت و ان ستند جامعه پی ست مالز بنابراین دارد، نیاز ه   با ا

  بررسـی را معلمان آموزش و ســازيآماده واقعیت واقعیت، این بودن مناســب به توجه
 . کنیم

 
 سؤاالت تحقیق

سعۀ برنامه براي جهانی مدرن روندهاي از توانمی ) چگونه1  و انمعلم آمادگی هايتو
 کرد؟ اي استفادهحرفه توسعۀ

  چیست؟ ايحرفه پیشرفت و معلمان آمادگی زمینۀ در معاصر روندهاي) 2
سناریوهاي ) 3 شنهادي مهمترین  سعه براي پی ستم تو شرف و معلمان آمادگی سی  تپی

 معاصر کدام است؟ با روندهاي را آنان ايحرفه
 

 اهداف

 هايزمینه در ايحرفه پیشرفت و معلمان آمادگی زمینۀ در معاصر شناخت روندهاي) 1

 .مراکز تربیت معلم در دانشجویان پذیرش سیاست زمینه در جهانی معاصر روندهاي  -
  ايحرفه پیشرفت و خدمت ضمن پیش و دانشجومعلمان آمادگی در معاصر روندهاي -

 .آنان
 .مراکز تربیت معلم در هابرنامه و مطالعه سیستم در معاصر هايگرایش -
 .کارورزي معاصر هايشیوه -
 .اي آنانحرفه هايپیشرفت و معلمان آمادگی هايبرنامه توضیح چگونگی) 2
شنهادي ایده یک ارائه) 3 سعه براي پی سب  معلمان ايحرفه آمادگی تو   يروندها با متنا

 معاصر.
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 ضرورت تحقیق

  روندهاي به توجه با دانشــجومعلمان آموزش و آمادگی اهمیت به روزافزون عالقۀ    
  هب عالقه افزایش متعاقباً و علمی روندهاي در جهان روزافزون رشد به توجه با و معاصر
  ۀزمین در معاصر روندهاي شناسایی هدف با مطالعه این متغیر، دنیاي در معلمان آمادگی
  این .شـدمی عمومی انجام آموزش مراحل در اي آنانحرفه پیشـرفت و معلمان آمادگی

  ادگیآم هايبرنامه توسعۀ براي توانندمی آموزشی مراکز است که مطالبی  تحقیق حاوي
 استفاد کنند. دانشجومعلمان آموزش و
 

 شناسی تحقیقروش

ن شــده بدیاي) انجام(کتابخانه اســنادي روش از نوع بنیادي اســت که به تحقیق این    
ضوع با مرتبط قبلی مطالعات ادبیات تمام محقق صورت که سی را مو  از ات نموده برر

 .ودش آنان مطلع ايحرفه پیشرفت و دانشجومعلمان آمادگی هايسیستم و روندها آخرین
 

 پیشینه
سایی هدف با) 2011( فقعاوي مطالعه - سترس در شنا   برنامه ارزیابی معیارهاي بودن د

 .شد انجام غزه نوار هاي دانشگاه در ابتدایی آموزش معلم تهیه کارورزي براي هاي
شجویان عملکرد در مطالعۀ خود به ارزیابی )2010(زوین  - صص براي کارورز دان  تخ

 .بابل پرداخت دانشگاه آموزشی سرپرستان دیدگاه از عربی زبان در
شتاوى أحمد - ش صر در آموزىمهارت مراکز تعداد به) 2006( ال   این به و پرداخت م

 رد را آن علّت شاید و شودمى انجام صورى بیشتر کارآموزى هاىدوره که رسید نتیجه
 .یافت کارآموزى هاىبرنامه در مشخص استراتژى نبود

  رقط کشور اىحرفه مهارت منفى و مثبت نقاط به کتاب خود در) 2004(النمرى سعید  -
ست پرداخته سید نتیجه این به و ا  رد معلّمان اىحرفه مهارت براى اندکى مراکز که ر
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ــور ــر کش ــر معلّم تربیت راکزم رنج ترینبیش و دارد وجود مص   نیروى کمبود از مص
 .است آموزانمهارت براى منسجم برنامه نداشتن و زمینه این در متخصّص

ساییدر مقاله )2001زایر ( - شنا شکالت اي به  شجومعلمان م   زبان گروه در شاغل دان
ستفاده هنگام عربی سبت آنها نگرش و مدارس در ا آن  زا بعد و قبل تدریس حرفه به ن
 ت.پرداخ

  ورمنظ به که یافتند دست نتایج این مطالعه خود به در) 1387(  ذکاوتی و نژاد موالیی  -
ــتیابی ــی کیفیت دس   تدوین عمل، و تئوري تلفیق راهبردهاي معلم، تربیت نظام بخش

ــالحیت  زا پیش معلم تربیت نظام میان قوي ارتباط برقراري و معلمی حرفه هاي ص
 تربیت هاي دانشگاه در اصالحات تریناساسی جمله از مدارس، و دانشگاهها با خدمت

 .باشدمی کشور معلم
سۀ از) 1387(  نیا نیک -   شورها تطبیقی کارورزي مقای ست نتیجه این به ک   که یافت د

  است مثالً اهمیت داراي مطالعه مورد همۀ کشورهاي در معلم تربیت در کارورزي واحد
  است. داده اختصاص کارورزي به را معلم برنامۀ تربیت محتواي % 40هند

ـــید نتیجه این به) 1998( خود تحقیق در عبدالفتاح أمل -  در معلّمان انگیزه که رس
ستفاده و زمینه این در شده بینىپیش بودجه کارورزى و هاىبرنامه  و ىسمع وسایل از ا
 .است اندك آموزىمهارت هاىدوره در بصرى

شان می شینیه تحقیق ن سی پی صت و هاعالیتدهد که فبرر   برنامه رد که یادگیري هايفر
  مدرســه، در که کندمی کمک معلمان دانشــجو به شــودمی تدوین و طراحی کارورزي

 مکرر و متفاوت زوایاي از مسائل تحلیل و تجزیه بررسی، به و ببینند را آموزشی مسائل
ستاد و راهنما معلم ارزیابی و حمایت هدایت، بپردازند و  واقعی هايانمک در کارورز ا

  اختیار در را ارزشـــمندي تجارب کارورزي، مکان در واقعی حضـــور با و تدریس
 چترحمایتی و مدارس در مناســب بســترســازي بدون که دهدمی قرار دانشــجومعلمان

 و تربیتی عمل دانش رشد براي را ايزمینه و یابد نمی تحقق دانشگاه و مدارس اعضاي
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 و ســازيآماده واقعیت که اســت الزم بنابراین .ندکنمی فراهم موضــوعی تربیتی دانش
 .کنیم بررسی را معلمان آموزش

 
 معاصر آموزش در معلم هايویژگی

 و یتیشخص خصوصیات و معلم بین مثبت رابطه از حاکی آموزشی مطالعات از بسیاري
ــته دو به توانمی را خصــوصــیات این. اســت وي اثربخشــی میزان و عملکردي   دس

صات شخ   معلمی هرچه. کرد بنديشغلی طبقه وظایف اجرایی هايقابلیت و عمومی م
  تواندمی بیشتر درآمیزد، خود شخصیت با را آنها و یابد دست خصوصیات این به بتواند
ــی فرایند در هدایت توانایی و تأثیرگذار یادگیري هايروش داراي  و داخل در آموزش
طی  معلم باتالش. بگذارد موزانآدانش شخصیت بر عمیقی تأثیر باشد و کالس از خارج

صیات این تواند بهمراکز تربیت معلم می در خود عملی و نظري آمادگی صو ست خ  د
 عبارتند ازمعلم در آموزش  يهایژگیویابد. 

 
 شناختی و ذهنی جنبه اول:

  باال و آموزاندانش ذهنی کارآمدي افزایش پرورش آموزش و واالي هدف که آنجا از
ست، جتماعیا کفایت سطح بردن   زانآمودانش به کمک در ذهنی توانایی باید معلم آنها
شد در خود شته ذهنی ر شد دا ست معلم براي کار این انجام روش و با   بهرة از که آن ا

  سترشگ به عالقمند بسیار و آموزد؟به خوبی می بداند که این یعنی شود، مندبهره علمی
ست و خود دانش شن آموزش نوین يهاروش با ا شد اآ سعید،( با  ).118 2001 شوق و 

مل دانش این ـــا مه به مربوط نظري اطالعات ش نا جاد آموزش، ریزيبر  انگیزه در ای
ـــتفاده با علمی محتواي با ارتباط برقراري آموزان، نحوهدانش   مؤثر، هايروش از اس
 کالس مدیریت برخورداري از دانش همچنین و آموزاندانش یادگیري خاص هايروش

 ).123: 2000 خمیسی،(یادگیري است  بیارزیا و
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 آموزش به طبیعی میل دوم:

 ماش و پذیردمی انگیزه و عشق با را خود آموزاندانش باشد، داشته را میل این که معلمی
ــاس و رفتار فکر، با را  را وي امر این. دهدمی قرار آموزش جریان امر خود در احس

  آن قطری از و کند وقف ايحرفه آموزش براي را خود تالش بیشترین تا کندمی ترغیب
سانی نیازهاي   نوآوري و همکاري دنبال به بنابراین سازد؛ برآورده را خود اجتماعی و ان

شی هايدوره در شرکت به مندعالقه و در حرفۀ خود  و بوده آنها از منديبهره و آموز
 .کندمی پیشرفت و رشد ايحرفه صورت به ترتیب بدین

 
 اجتماعی و نشناختیروا جنبه سوم:

سته معلم سی شای ست ک ست برخوردار اجتماعی و عاطفی هايویژگی از که ا  از و ا
  ايکند، دارمی برقرار تعادل خود احساسات در که است این هاویژگی این ترینبرجسته

صیتی سته، شخ ست برج شتنی نزد دو   ،ايحرفه اخالق به متعهد ، خود آموزاندانش دا
  يهاآموزان است و داراي ارتباط مهارت دانش شخصیت به احترام فس،ن به اعتماد داراي

 اعیاجتم تعامل بر مبتنی که است انسانی جامعه یک اجتماعی است، زیرا جامعۀ مدرسه،
ضاي بین ست والدین و مدیران مدیران، معلمان، آموزان،دانش آن، اع  را واقعیت این و ا
 ند. وک حفظ را مؤثر و مثبت روابط و کند اريهمک آنها همه با تا کندمی تحمیل معلم به

شتن با همچنین   شخصی، ادراك و تعصب از دور به و حاکمیت در انصاف و عینیت دا
 و یادگیري نتایج مورد در خرد با چه و آموزان،دانش با خود روزانه برخورد در چه

اعی هستند اجتم تعامل در که کنند احساس آموزاندانش آنها، هايشکست یا هاموفقیت
   .)36: 2004 طعیمه،(
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 سازندگی جنبه چهارم:

شوار ايحرفه تدریس حرفه ست د  و سالمتی که چرا دارد، فراوان تالش به نیاز که ا
  لزاما همچنین و است مفید و موفق تحقیق یک براي مهمی شرایط مناسب جسمی نشاط
  آموزانزبان میشگیه توجه جلب براي لحن تغییر و واضح صداي داشتن به معلم داشتن

سالت به منجر که یکنواختی از جلوگیري و   هب همچنین معلم. شودمی پرتیحواس و ک
سیار نقش دلیل ند ک حفظ را خود ظاهر باید او، به احترام و آموزاندانش تقلید در زیاد ب

 ).87: 1993(عبدالدایم، 
 

 معلمان ايحرفه توسعۀ جهانی روندهاي

 معلمان ايحرفه پیشرفت در معاصر روندهاي اهمیت
 خود گیزند تواندنمی معلم اینکه به توجه با است، مستمر نیاز یک ايحرفه رشد به نیاز
شخص خاص هايمهارت و دانش از ايمجموعه با را ضوع کند، این م ستلزم مو   آن م

ست   طول در خالق معلم فراگیرد. را  و هامهارت اطالعات، از جدیدي سطح معلم که ا
ست، چرا که او در علوم خواهان ودخ زندگی ست ايجامعه مختلف و نوین ا   دائماً که ا

ـــت. پیشـــرفت و یادگیري حال در اطالعات و فناوري به توجه با   به توجه با اس
 و فناوري به توجه با و مکان و زمان هر براي خوب معلم ســازيآماده هايدشــواري

شی ریزيبرنامه اطالعات، انقالب شی خدمات ائهار منظور به آموز   معلم براي الزم آموز
شامل شده ترضروري ست، زیرا این امر  شی فرآیند هايحوزه در مواد تهیه ا  و آموز
  رشد در امر این است. آموزش و یادگیري و آموزش هايتکنیک و هاروش در تحوالت

  عهتوس با را معلمان وريبهره و است جدید مؤثر علمی و آموزشی هايپیشرفت ايحرفه
  .بردمی باال رفتاري و شناختی هايجنبه با آنها آموزشی هايشایستگی

شد پس فرایند ستمر کمک و کافی وقت فراوان، تالش نیازمند ايحرفه ر   یريیادگ در م
 خود نوبه به این و دارد، به آن نیاز جدید آموزشی سیستم یک که است رفتاري هرگونه
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ستلزم شی مدیران م ست توانمند آموز   شدر و معلم درس کالس رفتار تغییر ايبر که ا
  ندکنمی انتخاب را آموزشی وضعیت نیاز مورد مناسب روش آنها و کنندمی کار ايحرفه

  ظهور به ارتباطات و رایانه الکترونیک، اطالعات، عظیم . انقالب)99: 1395 عبداللهی،(
  هايگرایش از بســیاري ظهور و اســت کرده کمک آموزش حوزه در جدید هايروش

ز مراک تعامل مستقیم نتیجۀ دانشجومعلمان آموزش و سازيآماده زمینه در مدرن آموزشی
ــت، تغییرات تربیت معلم با ــر اس ــیاري دلیل همین به معاص   مدرن هايگرایش از بس

 است زیر موارد آنها ترینبرجسته است. آمده پدید تربیت معلم زمینه در آموزشی

 یتترب مراکز در دانشجومعلمان پذیرش سیاست اب رابطه در معاصر هايگرایش اول

 معلم

 و نتخابا براي که دارد بســـتگی پذیرش کادر کیفیت معلم به تربیت مراکز موفقیت
  مراکز از تیمی تشــکیل به نیاز امر این و شــونددانشــجومعلمان بکار گرفته می پذیرش

 فردي هايشایستگی بیانگر که فراهم کنند نیاز مورد هايویژگی از لیستی است که علمی
ست معلم شجومعلمان پذیرش آن به توجه با که ا   پذیرش در رو این از. شود انجام دان
 ضروري است  زیر عناصر به توجه

صاحبه طریق از تواندمی امر معلم این هاي فرديجنبه تعیین - الف صی م   مدون شخ
شخص   زمان یک در بتثا و صادقانه معیارهاي اقدامات و ابزارها به توجه با و شود م

ــیات تعیین منظور به خاص، ــوص ــکل اولیه خص ــفات با توجه به ايحرفه گیريش   ص
  ختلفم مقاطع در آموزاندانش با کار حرفه معلمی، سمت متقاضی به تمایل و شخصیتی
 شود.می مشخص اندام تناسب همچنین و تحصیلی

  دمور در سرعت هب مسئوالن که است آن مستلزم امر اجتماعی این و اخالقی سطح - ب
ــمیم آزمون معیارهاي مجدد ارزیابی یا تهیه  رد را عینیت و دقت میزان تا بگیرند تص

ست -1بیابند زیر ابزارهاي صیتی هايت ست توانمندي و -2.ايحرفه تمایالت و شخ  ت
 .سالمتی صحت و تست -3 .سازيآماده
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 تربیت مراکز در صیتخص اساتید مستلزم امر تحصیلی این پیشرفت واقعی سطح تعیین -ج
کنند و  تأیید اصلی، موضوعات در دانشجومعلمان را موفقیت که سطح معلم است

 از لقب دانشگاه را هايکنند و آزمون خود هاينام در برنامهدانشجویان را تشویق به ثبت
 .انجام دهند پذیرش

 پذیرش. شرایط صحت از اطمینان براي عمومی اداري فرایندهاي -د 
 

 جهان مراکز تربیت معلم در یرش دانشجومعلمانپذ سیاست

 )221: 1992 دیب،( متحده امریکا ایاالت پذیرش سیاست -1
 شوندمی پذیرفته معلم تربیت مراکز در زیر پارامترهاي طبق دانشجویان

شجویانی - ست تدریس براي خواهندمی و اندکرده تمام را خود سال دو که دان   درخوا
 از قبل هفته را چهار نام ثبت فرم حرفه این در کار و موزشاســت براي آ الزم ، دهند

 تدریس تکمیل کنند.

شکی گواهی یک - سال پز   یروان و عفونی هايبیماري از عاري کندمی بیان که کنند ار
 .است

 .کندقرارداد امضا می معلم تربیت مراکز معاون با -
 .دهندمل انجام میبطور کا را آموزشی و ايحرفه هايدوره شرایط و تعهدات -
 از 2,5 از حداقل متوسطه، و تخصصی دروس ساعات تعداد به توجه با دانشجو باید -
 .کند کسب ساعت را 4
ــجو - ــت موظف دانش   تدریس، آموزش هايروش مانند مطالعه مورد هايدوره در اس

 .کند کسب قبول قابل نمره چند یا یک تخصصی دروس ویژه،
 )50 :1387نژاد،  موالیی( فرانسه در پذیرش سیاست -2
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ستگی امتحان دارد در نیاز زیر موارد به سه شای   شرکت در امتحانات شود، قبول مدر
  هک مشخصات از برخی به وجود اطمینان اي و کسب نمره قبولی، حصولحرفه آمادگی

 از قبیل باشد داشته وجود آینده معلم در باید

 .سازي آماده برنامه در نام ثبت از شرکت دانشجومعلم قبل -
 .تدریس کند ابتدایی تواند در دورهمی  دیپلم دانشجومعلم با داشتن -

شته باشد و  متوسطه مرحله دانشجومعلم براي تدریس در - سال  4یا  3باید لیسانس دا
 کندزیر را دریافت می هايبیند وگواهینامهدر مراکز تربیت معلم دوره می

 .متوسطه سطح در تدریس توانایی گواهینامه اخذ - الف
 .دانشکده در تدریس توانایی گواهینامه اخذ -ب
 .ورزشی دانشکده در تدریس توانایی مجوز اخذ -ج
 )161: 1377مهرمحمدي، ( آلمان در پذیرش سیاست -3

  Abitur گواهینامه آلمان، دریافت در مراکز تربیت معلم در دانشجومعلم پذیرش از پس
 است. الزامی

 از الس اول و نه مرحله سال در چهار گذراندن از پس تربیت معلم مراکز پیوستن براي و
  مدرك دانشگاه است تا در Grundsehule در نام ثبت به مجاز وي ، دبیرستان دوران

 .دانشگاهی خود را بگیرد اول
  انگلستان معلم تربیت پذیرش مراکز سیاست -4

:  1387موالیی نژاد،( است مالز زیر موارد معلم، تربیت مراکز در دانشجو پذیرش هنگام
45-48( 

شگاه اول درجه ضوع دو در موفقیت ،)BED(باال سطح دان شروط مو  او اینکه بر از م
  ،)GCSE( آن معادل یا امتحانات از بیشتر یا سه گذراندن ،)GCE(کند کسب خوبی سطح
سی زبان باید امتحان براي ضیات و انگلی شته انتخاب ریا شد ر   مورد . در)GCSE. (با
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  معلمان توســط ارزیابی و انتخاب فرآیندهاي ،PGCE معلم تربیت مراکز در ویتعضــ
 شودمی زیر انجام باشرایط باتجربه

  و تست سالمتی شفاهی آزمون کتبی، تعدادي گذراندن با آن، معادل یا دانشگاهی مدرك
  تدریس، حرفه براي

 )76: 1993 ، عبید( معلم ژاپن تربیت مراکز در پذیرش دانشجومعلم سیاست -6
شجومعلمان پذیرش و انتخاب شرایط پرورش و آموزش شوراي  را معلمی حرفه در دان
 تصالحی آزمون گذراندن بگیرید، دانشگاهی مدرك است کرده تعیین ذیل موارد مطابق

  ناسیکارش مدرك اخذ یا دانشگاهی تحصیالت از بعد اضافی سال یک تحصیل تدریس،
 .هستند متوسطه دوم مرحله در تدریس به یلما که است کسانی براي ارشد. واین

 یشرفت تربیت معلم در مصرپیشنهادى براى پهاى ىژاسترت -7
) برنامه خود را بر ساعات تخّصصى و %75(1996مرکز تربیت معلّم مصر اخیراً در سال 

صالحیّت20%( شغلى و (هاى حرفه) آنرا به  ساعت خود را به امور فرهن%5اى و  ى گ) 
شجو معلّ صیل آنها در مدّت مان قرار داد و فارغدان ست که در  5التح سال اول  3سال ا

ــى را فرا ــص ــال گمواد تخص ــغلى را فرا حرفه هارم به بعد مهارتچیرند و از س اى و ش
کمیسـیوم تغییر در بازآموزى معلّمان در  1996). در سـال 187یرند(سـلیمان، بی تا: گمى

شکل  ضرورت تغییر ) و توج170ّ 1996رفت (حجى، گقاهره  سى آن به معلّم و  سا ه ا
صر هم سب با زمان بود. در م سى متنا سا شکده تربیت معلّم وجود دارد که  24اکنون ا دان

ـــى به تربیت معلّم اختصاص دارد و  17 دانشکده  12دانشکده تربیتى به طور تخّصصـ
ست و پتربیت بدنى  شکده تربیت معلّم براى کودکان وجود 3سران و دختران ا دارد  دان
 ). 170: 1996انجامد. (حجى،ساله بطول مى 5که یک دوره 
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طول  اي درتوسعه حرفه و خدمت از پیش معلمان آمادگی در معاصر روندهاي دوم:

 خدمت

 از حمایت براي بیستم قرن هفتاد دهه اوایل و شصت دهه اواخر از مداوم آموزش مفهوم
ــد آغاز یکپارچه ریزيبرنامه ایده ــی هايکنفرانس هفتاد دهه اوایل در و ش  و آموزش

 صــورت اجتماعی و اياتحادیه اي،حرفه حقوقی، مختلف ســطوح در تربیتی جلســات
شکالت معلمان بتدریج تا گرفت   هک هاییپارادوکس و خدمت را کاهش دهد از پیش م

شت از وجود در میان داوطلبان   پیش" اولیه مرحله با معلمان سازي آماده و. برد بین دا
 ). 90: 1988 حمود،( یابدمی ادامه توسعه هايدوره قالب در و شودمی آغاز "خدمت
  براي آمادگی نظام اولی دارد، وجود جدید سیستم دو معلمان آمادگی در معاصر درروند
  این وارد برخی و زندگی، طول در مداوم شغل آموزش سیستم دوم و عملی است تمرین

ستم ست که روند این اهمیت و) 121: 1995 شوق،( شوندمی "خودآموزي" سی   این ا
  هايآموزش با باید بلکه نیســت کار آنان پایان دانش، انفجار عصــر به توجه با معلمان
 .)154: 1983 جبرائیل،( توجه کنند آن دانش وتجدید توسعه بر مداوم،

  فناوري و دانش جریان در معاصر تحوالت دلیل به روند این که است واضح رو، این از
 یتموفق براي مراکز تربیت معلم در معلمان سازيآماده هايبرنامه و تنها است آمده دپدی

  دشومی شروع خدمت از قبل معلمان آموزش روند آن، اساس نیستند. بر کافی ايحرفه
صل باید مراکز تربیت معلم نتیجه در. یابدمی ادامه آن طی در و   محوري را خودآموزي ا

 دهند. قرار درسی برنامه در مندرج میعل تجارب سازماندهی براي
 

 معلم تربیت در اي معلمانبرنامۀ حرفه معاصر روندهاي سوم:

ا گذارد تمی تأثیر کشور آن آموزش کیفیت بر کشوري هر در معلمان آموزش هايبرنامه
 حرفۀ از قبل که دارد بســـتگی هاییبرنامه به حد زیادي تا معلمان کارآیی که جایی

ــود.نان در نظر گرفته میبراي آ تدریس ــازيآماده ش ــته از یکی به معلم س   نتریبرجس
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  ینا و گیرد قرار آموزشی حوزه توجه مورد شده باعث که است شده تبدیل موضوعاتی
ضرورت امر شتر مثبت اقدامات انجام بر   انمعلم آمادگی هايبرنامه به توجه جهت در بی
 )87: 1985 احمد،( اقدامات عبارتند از کند. از جملهتأکید می آنان ايحرفه ارتقاء و
 

 مهارت اساس بر معلمان ايحرفه گیريجهت

  به منجر که جهانی تغییرات و شـد پدیدار معلمان آمادگی عدم دلیل به روند این       
.  دش منجر جهانی تغییرات به شد، تدریس جدید روشهاي و متنوع و جدید منابع ظهور

  دباش کارآمد و فراگیر که دارد هدف است.او معلم آمادگی اهداف تکامل بیانگر روند این
 و دش آغاز بیستم قرن هفتاد دهه در روند این. دارد ارتباط کالس در عملکرد بهبود با و

  ایهپ خدمت حین و قبل معلم آموزش و عملکرد شایستگی، که است این آن اصلی ایده
ساس و ست، ا   تدریس هايمهارت از ايموعهمج به توانمی را تدریس مؤثر روند زیرا ا

 او دنش تبدیل احتمال. شود پیدا آموزش در مراکز تربیت معلم معلم اگر که کرد، تحلیل
 یابد.می افزایش روند این تأیید و) 67: 2007 احمد،( موفق معلم یک به
 

 معلم تربیت مراکز در کیفیت جامع استانداردهاي از استفاده

سعهت به مربوط مطالعات نتایج     شگاهی آموزش و  یفیتک سمت به کند کهمی بیان دان
شی به را جامع کیفیت و گرایش پیدا کند آموزش   شده، کارگرفته به یکپارچه عنوان رو

. کند راضـــی را ذینفعان و آموزاندانش تا دهد قرار کاري تیمهاي و افراد اختیار در
  نشـان را اســتانداردها از ايمجموعه آموزشــی، زمینۀ در یادگیري) 45: 2004 عالونه،(

شان و دهدمی صات ها،رویه جامع، کیفیت دهنده ن شخ  در موردانتظار هايویژگی و م
 دست به مشخصات این طریق از که است هاییفعالیت و فرآیندها و آموزشی محصول

ستمر بهبود آن اجراي از هدف و آید،می صول در م شی مح ست آموز   جامع کیفیت و ا
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  یجنتا تا کندمی کمک آموزشی مؤسسات به که دهدمی ارائه را پارچهیک روشهاي و ابزار
 .کنند کسب مطلوبی

 
 مراکز نوین در هايفناوري از با استفاده تدریس هايسازي روشمتنوع
 معلم تربیت

ـــند و تدریس مدرن هايباید از روش  معلم تربیت مراکز ـــته باش  هنگام آگاهی داش
شجومعلمان سازيآماده ستفاده کنند. این روشا باید دان شاملز آنها ا   مغزي، طوفان ها 

  ی،میدان بازدیدهاي مشــارکتی، یادگیري آفرینی، نقش عملی، هايارائه کوتاه، تدریس
 فتپیشر توجه به نیاز هدف این به دستیابی براي .)71: 2002 راشد،(است . و.. هاکارگاه

ستمر ضاي ايحرفه م سعه براي علمی هیئت اع آنها  آموزش و تدریس هايمهارت تو
ستفاده براي سانه و اینترنت ها،رایانه مانند نوین هايفناوري از ا   ريیادگی مختلف هاير

 است.

ستفاده شی هايکمک عنوان به نوین فناوریهاي از ا   هب سنتی آموزش از انتقال و آموز
  ازیر است، دانشجومعلمان آمادگی در مدرن هايگرایش ترینمهم از الکترونیکی آموزش

 فنی هايرســانه به آمادگی هايبرنامه اجراي براي یافتهتوســعه کشــورهاي از بســیاري
  هآماد روند و است معلم عملکرد دهنده نشان این. کنندمی اعتماد رایانه و اینترنت مدرن،
 هايروش و هاروش به که کندمی ترغیب را معلم این همچنین کند.می ترآسان را سازي
ــتفا با مدرن   دهد. این پرورش را خود یادگیري توانایی و کند تدریس فناوري از دهاس

 در مطالب قالب در) صـــوتی و فیلم جمله از( هاییدوره ارائه با توانمی را فناوري
ستفاده .برد بکار مراکز در اینترنت، شورها فناوري از ا شتر ک ستزی شرح به در بی  ر ا

 )123: 2003 حسن، و شرف(
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 مطالب. سازيپیاده براي افزار نرم فناوري، راحانط از استفاده. 1

شگاهی و جذاب ايشیوه به علم. 2   شبکه در ویژه هايسایت وب در آن انتقال و دان
 .وب جهانی

  مانند یادگیري مختلف هايرســانه از اســتفاده براي فناوري هايزیرســاخت وجود. 3
 .ناوريف تجهیزات سایر و فیلم و رادیو پخش هايشبکه ارتباطی، پیشرفته هايشبکه

  بمطال با برخورد در استفاده مورد افزار نرم و فناوري از استفاده هايمهارت توسعه -4
 .علمی هیئت اعضاي و دانشجومعلمان شنیداري چاپی، علمی

 
 

 ايآمادگی و حرفه هايبرنامه اجراي و تهیه در جامعه مشارکت
 دانشجومعلمان

  خارج و داخل از اشخاصی مشارکت به مندعالقه المللیبین هايدانشگاه از شماري    
  هايبرنامه براي هاییبرنامه تعیین در والدین و مدرسـه مدیریت معلمان، مانند مدرسـه
  عنصــر یک به والدین ویژه به هاارگان این که جایی هســتند، دانشــجومعلمان آمادگی
ساسی ستار روند و انددهش تبدیل معلمان آمادگی هايبرنامه طراحی و ساخت در ا   خوا

  حسن، و شرف. (است معلم آمادگی هايبرنامه در مشارکت اصل اتخاذ لزوم دلیل به آن
یدانی م تجربیات معلم تربیت مراکز که اندخواسته موارد بسیاري در همچنین) 97: 2003

 و هافعالیت ها،شیوه بهبود و توسعه براي معلمان تا را فراهم کنند  معلمان واقعی نیاز و
  .)165: 1991 عبدالرحیم،( از آن استفاده کنند خود هايبرنامه

 
  خودآموزي روش یک معلم با کمک تربیت مراکز التحصیالنفارغ پیگیري

ـــازيآماده به عنوان مراکز باید معلم تربیت مراکز        بودن مؤثر و موفق از معلم، س
 گیهمیش تماس در ي کنند و با آنانباشند و امور آنها را پیگیر مطلع دانشجومعلمان خود

  یربطذ هايدستگاه همکاري با جدید معلمان پیگیري براي را الزم مطالعات باید و باشند،
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 و سازي آماده هايبرنامه. شوند مطلع آن کفایت از تا دهند ارائه خدمات به ورود از پس
 نینچ از استفاده و شویدمی روبرو آنها با که موانعی و جدید معلمان مشکالت شناسایی
 آموزشــی از هايریزيبرنامه و آمادگی هايبرنامه بهبود براي ايپایه عنوان به مطالعاتی

 .)167: 1991 عبدالرحیم،(ضروریات مراکز است 
 بستگی خودآموزي اصل به خارجی کشورهاي از بسیاري در معلمان آمادگی هايبرنامه
  مطالعه و قتحقی بار بیشترین و گرفته قرار زشیآمو فرآیند کانون در یادگیرنده زیرا دارد،

  حال در وب ظهور و فنی و تکنولوژیکی توســعه دلیل به روند این و دارد عهده بر را
ست افزایش شجویان به امر این و ا  و اه تبلت اینترنت، طریق از چگونه که آموزدمی دان

شی هايو فیلم هاکتاب سن، و شرف( دهند آموزش را خود آموز  هدف ).99: 2003 ح
ست این شجومعلمان توانایی که ا شی در دان سیله بدین تا شود ایجاد خودآموز  راهی و

سد العمر مادام ايحرفه در آنها و شود زندگی براي  و آموزش ادامه به قادر را آنها و بر
 . کند خود تدریس در اشتغال و متنوع منابع از اطالعات استخراج

 
اي فهحر آمادگی زمینۀ در یافتهتوسعه يکشورها تجربیات از منديبهره

 معلمان

  نظورم به معلمان، آمادگی زمینه در یافتهتوسعه کشورهاي تجربیات مطالعه ضرورت    
شرفت در امر این از منديبهره شورها این در آنچه با همگام و مراکز تربیت معلم پی  ک

ست.اجتناب دارد، وجود شگاه العاتیمط برنامۀ مطالعه بنابراین ناپذیر ا   المللیبین هايدان
سه، آمریکا، متحدهمانند ایاالت سوئد، آلمان، فران  از ییک عنوان به مالزي ژاپن، انگلیس، 
شورهاي صیالت داراي ک شرفته تح ست پی ضروریات مراکز تربیت معلم ا ستم سی. از 

 زیراست معلمان در بسیاري کشورها شامل موارد آمادگی
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 مطالعه سیستم اول:

ــتم تعدادي کز تربیت معلم ازمرا ــیس ــتفاده معلمان آمادگی زمینه در س ــودمی اس   هک ش
 عبارتند از: هاآن ترینمهم

ستم - 1 سته سی شجومعلم آن در که پیو صی هايدوره دان ص   هايدوره آکادمیک، تخ
شی سازيآماده مواد و فرهنگی   مدت مراکز تربیت معلم به نام به مکان یک در را آموز

 گیرد.می لیسانس مدرك آن از پس و کندمی صیلتح سال چهار
ستم - 2 سته که سی شجو آن در ناپیو شته دان صی هاير ص شگاه در را تخ   اهدیگر دان

صیل صیالت اتمام از پس و کندمی تح شگاهی، مدرك اخذ و تح   هب مایل که افرادي دان
ستند تدریس و معلمی صاحبه و گذراندن ه شرکت در آزمون وم شیآ هايبرنامه با    موز

 شوند.می آماده سال دو یا یک براي

مراکز تربیت معلم در کشورها متفاوت  تحصیل زمان مدتتحصیل  زمان مدت - دوم:
  ساله هارچ تحصیل به نیاز لیسانس به دستیابی براي مهدکودك معلمان مثال براي است،
س متغیر سال چهار از ابتدایی دوره معلم براي دوره این که حالی در دارد،   آموزش. تا

ــورها اکثر در ابتدایی ــاله 4 مطالعه یک به کش   مدارس معلمان مورد در. دارد نیاز س
شتر متوسطه،   یک براي سال 4 دارند توافق زیر موارد با جهان یافتهتوسعه کشورهاي بی

  یک براي سال 5 )ژاپن و فرانسه( مانند تخصصی معلم یک براي سال 5 معمولی، معلم
ضویت بر عالوه تجربه با معلم صی و ايحرفه هايدیپلم در ع ص   لسا یک حداقل تخ
 ).50: 1387ژاپن(مالیی نژاد،  مانند ارشد کارشناسی مدرك گرفتن یا فرانسه مانند
ها و برنامه طبق سازيآماده .شودمی آماده آن براي معلم که آموزشی مراحل - سوم:

ست نیازهاي شورها مختلف ا شامل ک  از مهدکودك، برخی مانمعل آمادگی هايبرنامه و 
سه در هاایالت سطه آن، سطح دو در فران سطه، فنی و عمومی متو  در که همانگونه متو

سه، ست، ژاپن و آمریکا متحده ایاالت فران  و آمریکا هايایالت برخی در که حالی در ا
 .)163: 1377مهرمحمدي،(است تحصیلی مقاطع تمام براي برنامه یک این آلمان
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 در آمادگی و کارآموزي هايمراکز تربیت معلم، برنامه درارآموزي ک روش - چهارم:
شگاهی فرهنگی و آموزشی هايدوره توزیع روش مورد   سالهاي طول در ايحرفه و دان

 )167-164(همان:  است متفاوت زیر گزینه سه با مطابق تحصیل
  شودمی آغاز سال دو مدت به آموزشی هايدوره با سازيآماده برنامه که این گزینه: اولین

 آینده است. سال دو در دانشگاهی هايدوره تدریس آن از پس و

شگاهی هايدوره گزینه دوم: صیل اول سال دو در دان   آن از بعد و شود،می شروع تح
 آموزشی است. هايدوره آموزش

 هم با را آموزشی و دانشگاهی هايدوره دهندمی ترجیح دیگر هايدانشگاه :سوم گزینه 
. دهند ادامه مشــترك طور به التحصــیلیفارغ ســال تا تحصــیل ابتداي از و کنند قتلفی

  المللیبین هايدانشــگاه در معلمان ســازي آماده براي را مختلفی هايمدل ما بنابراین،
  رايب ايپایه عنوان به را آن از استفاده مزایاي و توجیهات هامدل این از هریک و یابیممی

 ارند.د معلمان سازي آماده
 عملی(کارورزي) آموزش مورد در معاصر هايگرایش چهارم:

 را خود نقش معلم آن موجب به است، معلمی فقرات ستون عملی و کارآموزي آموزش
  هايمهارت خوب عملکرد از و کندمی آزمایش را خود هايتوانایی و کندمی تمرین

شجومعلماندا درك میزان صادقانه آزمایش این که دهد،می اطمینان خود   هايدوره از ن
شگاهی شناختی و دان ست روان ست قرارداده مطالعه مورد وي که ا   دیگر طرف از و ا

است که معلم  عملی آورد بلکه آموزشنمی وجود به را معلم دروس و دوره هاي نظري
ضاً که عملی آموزش .کنداي را خلق میحرفه   به شود،می نامیده نیز میدانی آموزش بع
شجومعلم که ايمرحله مدارس در تدریس حرفه واقعی عملی شآموز عنوان   براي را دان

 .شودمی تعریف کند،می آماده مسئوالن نظارت و هدایت تحت تدریس
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  جهان مراکز تربت معلم سطح در )کارورزي(عملی آموزش روند هايویژگی تریناصلی
سه، آلمان، ، آمریکا متحده ایاالت(بویژه    زیر شرح به مالزي) اپن،ژ سوئد، انگلیس، فران
 است:

  معلمان مشی خط در جهانی موفق تجربیات از حاصل عملی نتایج آموزش مقدمات اول:
 موفقیت هب دستیابی زیر موارد انجام با که اندکرده تأیید اند،شده تهیه ايحرفه طور به که

 شودمی در کارآموزي حاصل

ستیابی • سی برنامه بین ادغام به د   ساختار یک در کارآموزي و دریست هايروش در
 .یکپارچه

 تدریس. هايروش براي دوره یک از بیش وجود بر تأکید •

  که کنید، آماده را عملی آموزشــی هايبرنامه پایه، درســی هايبرنامه از تعدادي براي •
 شود.نمی حاصل آن در آن موفقیت بدون

 عملی آموزش به شده داده اختصاص زمانی مدت دوم:

  مطرح معلم ايحرفه آمادگی و عملی آموزش به شده داده اختصاص دوره مورد در بحث
  زمانی دوره در ما بنابراین شــد، ارائه برنامه و طرح چندین ظهور این نتیجه در و شــد

  که نیمبیمی تفاوت دیگر دانشگاه به دانشگاه یک از عملی آموزش به شده داده اختصاص
  هاکشور سایر که حالی در دهند،می اختصاص رمتیک کشورها از برخی که یابیم درمی

صاص کارورزي به کلی طور به   نرخ کلی طور به و آکادمیک کامل سطح. دهندمی اخت
مهرمحمدي، (دهد می خبر عملی آموزش دوره طول در توجه قابل افزایش از المللی بین

1377 :165.( 
  تحصیلی سالهاي طی کارورزي توزیع سیستم سوم:
  وزيکارآم شروع اهمیت بر تأکید با المللیبین هايدانشگاه در معلمان آمادگی هايبرنامه

  ختصاصا روزهاي نسبی تفاوت با التحصیلی، فارغ سال تا دانشگاه اول سال از تدریج به
 است: زیر هايگزینه به توجه با مختلف هايفعالیت به شده داده
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 زیر: شرح به یافتهازمانس هايدوره در کارورزي توزیع سیستم - گزینه اولین

شجویان آموزش براي مراکز تربیت معلم در آمادگی دورهاول:  دوره   هايمهارت در دان
سندگی، سی، ریزيبرنامه نوی سایل در سی، کمک تولید و   آموزش ارزیابی، ابزارهاي در

 .میدانی بازدیدهاي و خرد
ــودمی برگزار مدارس داخل در امر ایندوم:  دوره ــاهدهم به محدود و ش  در معلم ش
شامل فعالیت تدریس و تهیه هايروش ست و  ضور و روزانه، هايا سی ح غیاب و  برر

 بازدیدهاي میدانی است.

 درس یک سپس گیرد،می عهده به تدریس را مسئولیت دانشجومعلم آن درسوم:  دوره
 کند.تدریس می همکارانش نظر معلم راهنما با حضور زیر در را آن از بخشی یا کامل

ه جداگان صورت به را کالس تعدادي تدریس کامل مسئولیت دانشجومعلم چهارم: ورهد
  دارد. عهده بر و به تنهایی

 شودمی انجام مرحله دو در تنها اما است، اول گزینه به دوم: نزدیک گزینه

ــودمی برگزار مراکز تربیت معلم داخل در کار ایناول:  مرحله   ارائه آن از هدف و ش
  آموزشی تولید مواد معناي به و درسی ریزيبرنامه مانند دانشجویان ریستد هايمهارت

  بازدیدهاي و تمرین و تدریس خرد مانند مختلفی هايروش از مرحله این در اسـت و
 .شودمی مدارس استفاده از میدانی
شجومعلمان آن، دردوم:  مرحله  و بینند،می آموزش مدارس در تدریس تمرین براي دان

شگاه در صاص زمان المللی بین هايدان و  دارند تفاوت کارورزي زمان و شده داده اخت
 گزینندهاي زیر را برمیدانشجومعلمان یکی از گزینه

 .کنند تدریس توانندمی مدرسه در چهارم سال اول دانشجومعلمان درترم •
  به مدارس از یکی در ماه یک مدت به چهارم و ســوم ســال هر دانشــجومعلمان در •

 .یابندمی اختصاص تدریس
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سانس، اخذ از بعد را معلم براي کار اول سال • شی سال یک عنوان به لی   نظر در آموز
 فارغ که مراکزي نظارت تحت کامل پرداخت با را خود کار معلم آن در که بگیرید

  .کندمی تمرین است شده التحصیل
 است زیر شرح به و کارورزي براي پنجم سال یک کردن سوم اضافه گزینه

ــال در مراکز تربیت معلم • ــجومعلمان یک س کارورزي را زیر نظر  و دارند اقامت دانش
 گیرند.به صورت عملی فرا می  مرکز و مدرسه

صورت پاره • شجومعلم به  ست،دان سه در کنار معلم راهنما ا در  باید او اما وقت در مدر
  مدرســه قوانین لیهک از و دهد انجام را مدرســه هايکند و فعالیت تمام کالس شــرکت

 .کند پیروي
 ضوربا ح مقدماتی دوره یک عنوان به تحصیلی سال اول هفته دو تواندمی دانشجومعلم •

سی یا راهنما معلم شته زمینه این در توجهی قابل تجربه که ک شد، دوره دا  ار معینی با
 کند. تدریس سپري یا مشاهده براي

صان و متخص و اساتید از متشکل ايکمیته توسط سال پایان در دانشجومعلمان ارزیابی •
ــه ــود ومی انجام معلم راهنما و مدیر مدرس ــالحیت  براي آن از پس ش وي گواهی ص

 شود.صادر می تدریس
 دانشجومعلمان برکارورزي نظارت کیفیت چهارم:

شته به برکارورزي نظارت شجومعلمان توسط یکی از معلمان متخصص و خبره در ر   دان
صطالح ست. "نماراه معلم" ا شجومعلم نظارت وي وظیفه ا  راهنمایی و کمک و بردان

ـــت. وي  حقوق از که کندمی دریافت حقوقی خود، نظارت براي راهنما، معلم اس
 وي از مناسبی اوقات در راهنما استاد و شود،می کسر وي نظارت دانشجومعلمان تحت

شکالت به و کند راهنمایی را او تا کندمی بازدید و روند کارورزي او  دهد گوش وي م
 مهمترین شرایط معلم راهنما عبارتند از ).123: 1993قوره، ( را رصد کند.

 



 ۵۷ | کارورزي در تربیت معلممطالعات  –علمی  فصلنامه

 .دانشگاهی مدرك داشتن -

 .باشد داشته موفق تدریس تجربه سال سه حداقل باید او -

 .مرکز تربیت معلم علمی هیئت اعضاي از یکی و وي مدرسه مدیر توسط معرفی -

 .اري با دانشجومعلمانبه همک تمایل و توانایی -

 است. وي عهده بر که وظایفی انجام در جدیت -

 .مواد درسی تحلیل و تجزیه برخورداري از قدرت -

 .بینی خوش سالمتی، داشتن -

  
  گیرينتیجه

 در تولید جنبش و آموزش بین پیوند به توجه با معلمان براي پایدار توسعه استراتژي    
شرفت و آموزش بین و سو یک از جامعه   راهبردهاي از یکی دیگر سوي از علمی پی
ست نیاز مورد سته از یکی و ا صل اعتقادات ترینبرج ست این مطالعه این از حا   که ا
  آموزش و خدمت از قبل سازيآماده شامل که است مداوم روند یک معلمان سازيآماده

ــت. حین در ــرفت پس خدمت اس ــت فرایندي معلم ايحرفه پیش   ريماندگا با که اس
 د.یابنمی تربیت معلم خاتمه از دانشجومعلم التحصیلی فارغ با و شودمی مشخص

  طشرای نیازمند معلم، عملکرد توسعه براي آموزشی سیستم در جدید راهکارهاي معرفی
سی سا سخ قبیل از ا ست نیازهایی به پا سه معلم، که ا ساس جامعه و مدر   کنند.می اح
سترس در بنابراین ش مواد بودن د سایل، ی،آموز سب هايساختمان و تجهیزات و  و منا

  جدید نقش براي معلم آموزش براي مناسب محیط کردن فراهم اداري، مقررات همچنین
  از اهمیت خاصی برخوردار است. تمرین معلمی آموزش، نوسازي در مؤثر و
  یا عجام تغییر یک به موجود معلمان نیاز وضع که است ضروري امر این در نظر اتفاق و

صالحات در تربیت معلم نیارمند به تغییر زیربنایی  آموزش آنان و سازي آماده و دارد، ا
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  هايفعالیت تا شود آنان توجه خدمت ضمن و خدمت از قبل آموزش است و باید به امر
 و دفرهنگی انجام شو و اجتماعی و فناوري و علمی اقتصادي، پیشرفت در بهتر آموزشی

  که يافراد باید ببریم، پیش هم کنار در را معلم و آموزشــی درون بتوانیم ما اینکه براي
 . قرار دهیم گیريتصمیم در هستند پذیرمسئولیت

ــینه آمد را تأیید می ــدا باین تحقیق نتیجه تحقیقات قبلی که در پیش ا آنان بر کند و همص
شنهاداتى داردپرى مرکز تربیت معلّم اهتمام دارد و در این زمینه گبازنضرورت   ه در ک ی

ست  شجویان در تربیت معلّم. گذیرش و پمرحله  -1سه مرحله قابل اجرا ا  -2زینش دان
 ) استخدام و کارآموزى در حین خدمت.3سازى قبل ازخدمت. آماده
  بودن شود و علت آنمى انجام صورى بیشتر کارآموزى هاىدوره که رسید نتیجه این و به

ص، ضــعف انگیزه نیروى کمبود کارآموزى، هاىبرنامه در مشــخص اســتراتژى   متخصــّ
  .است آموزانمهارت براى منسجم برنامه نداشتن کارورزى و هاىبرنامه در معلّمان
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 پیشنهادات 
  موزشآ تربیت و ۀزمین در یافتهتوســعه روند تربیت معلم کشــورهاي از آگاهی یافتن -

ستفاده و معلم شی به آن از ا سب رو ستم هايتوانایی و شرایط با متنا  و آموزش سی

 .پرورش

  لمیع مبانی بر کیفی، نظر از هم و کیفی نظر از هم معلم، آمادگی ریزيبرنامه ضرورت -

  آماده روند طحس تا و توصیفی تحلیل تا گرفته آمادگی استراتژي ترسیم طرح از صحیح،

 .فرهنگی و علمی بعد در خود سازي

 .دانشجویان انتخاب سیستم در بازنگري  -

سی هايبرنامه در رتجدیدنظ -   رايب آنها تغییر براي تالش مراکز و در مطالعه فعلی در

  پیشرفت با سازي همگام

  افزایش و تشــویق معلمان، آموزش و ســازيآماده زمینه در علمی تحقیقات توســعه -

 .هابرنامه اجراي پرورش در و آموزش وزارت مراکز تربیت معلم و همکاري بودجه و

شجومعلمان و وظایف مورد در شفافیت کارورزي و امهبرن به کافی توجه -  معلمان دان

 .راهنما
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سی ). 2011(الفقعاوي، أحالم محمد سا تقویم برامج التربیۀ العملیۀ إلعداد معلم التعلیم األ
 .بکلیات التربیۀ فی قطاع غزة، رسالۀ ماجستیر (غیر منشورة)، فلسطین

 استراتیجیۀ التخطیط التربوي، القاهرة، دارالثقافیۀ للنشر.  .)2008فهمى سعد، عبدالمنعم (

سنۀ. )1993( سلیمانقورة، حسین  ، 22اعداد المعلم لمرحلۀ الثانویۀ، مجلۀ التربیۀ، قطر، ال
 . 139-120، صص104العدد

التنمیۀ المهنیۀ للقیادات التربویۀ بدولۀ قطر فی ضــوء  .)2004النمرى، مطر ســالم ســعید (
مدخل ادارة الجودة الشاملۀ.
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