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Abstract 
In this study, the similarities and differences between the teacher education system of Iran 
and Finland were compared and using a comparative method, the differences and similarities 
of teacher education between the two countries were examined. The information needed to 
answer the questions has been collected through the official website of specialized 
collections, library resources and authoritative articles in both countries. Using the model and 
the framework proposed by Ezazi et al. (2015) based on the three axes of the comprehensive 
teacher education program, social models and economic models, the structure of teacher 
education in the two countries in five sections, initial policy (objectives), teacher education 
curriculum content (content), The executive process of teacher training (teacher training 
process), monitoring and evaluation of teacher education programs (feedback) and the social 
and professional status of teacher education teachers were compared. The results showed that 
despite the apparent similarities, there is a fundamental difference between the five 
dimensions of teacher training in Iran and Finland. At the end, suggestions and solutions to 
improve the situation of teacher education in our country were presented. 
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 ایران و فنالنددر های نظام تربیت معلم ها و تفاوتشباهت

 5، فروغ ماهیگیر4پاک سرشت محمد ،3یشراره سادات سرسراب ،2اینیباقر طاهر یعل ،1کریمی باغملک اهللآیت

 رانیتهران، ا ،انیدانشگاه فرهنگ ،یتیگروه علوم ترب ،اریتاداس .1

  رانیتهران، ا ،تهرانانشگاه د ،زبان و ادبیات عربگروه  ،تاداس. 2

  رانیتهران، ا ان ،یدانشگاه فرهنگ ،زبان انگلیسیگروه  ،اریتاداس .3

 رانیتهران، ا ان،یفرهنگ دانشگاه ،یتیگروه علوم ترب ار،یاستاد .4

 رانیتهران، ا ان،یدانشگاه فرهنگ ،یتیگروه علوم ترب ار،یاستاد. 5

 (14/09/1401 ؛ تاریخ پذیرش:05/05/1401)تاریخ دریافت: 

 دهیچک

با استفاده از روش تطبیقی، تفاوت  بود. به این منظور،های نظام تربیت معلم ایران و فنالند ها و تفاوتشباهت هدف پژوهش حاضر مقایسة
های سایت رسمی مجموعهها از طریق وبنیاز برای پاسخگویی به پرسش . اطالعات موردبررسی شدهای تربیت معلم دو کشور و شباهت

ای و مقاالت معتبر در دو کشور گردآوری شد. تحقیق حاضر از نوع مطالعات تطبیقی بردی و روش گردآوری تخصصی، منابع کتابخانه
( بر اساس 1397با استفاده از الگوی بردی و چارچوب پیشنهادی اعزازی و همکاران ) است.ای یا بررسی و تحلیل اسناد بخانهااطالعات کت

گذاری جامع تربیت معلم، الگوهای اجتماعی و الگوهای اقتصادی، ساختار تربیت معلم دو کشور در پنج بخش، سیاست سه محور برنامة
های درسی تربیت معلم )محتوا(، فرایند اجرایی تربیت معلم )فرایند تربیت معلم(، نظارت و ارزیابی برنامه ةاولیه )اهداف(، محتوای برنام
های ظاهری، تفاوت . نتایج نشان داد با وجود شباهتمقایسه شدای اساتید تربیت معلم گاه اجتماعی و حرفهتربیت معلم )بازخورد( و جای

 گانه تربیت معلم ایران و فنالند وجود دارد.  اساسی بین ابعاد پنج

 بخشی به تربیت معلم، مطالعات تطبیقی. تربیت معلم، کیفیت: واژگان کلیدی
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 مقدمه 

 چگونگی و معلم ترین عوامل،مهم از دارد. یکی بستگی مختلفی عوامل به آموزشی نظام هر کیفیت

1تطبیقی امروزه مطالعات ت.تربیت معلم اس
 شودمی انجام وسیعی طورپرورش به و آموزش حوزۀ در 

است. توجه  شده کشیده آموزشی نظام ترین ارکانمهم از یکی عنوانبه تربیت معلم، حوزۀ به آن دامنۀ و

های تربیت معلم همگام با تحوالت جهانی، در عصری که عصر دانایی و فناوری اطالعات ه برنامهب

)اسالمی،  نظران را به خود جلب کرده استهایی است که توجه صاحبترین بحثنامیده شده، از مهم

(. در کشورهای مختلف جهان، وظیفۀ تربیت معلم بر عهدۀ واحدهای 1397زاده و صبوری، حکیم

های آن کشور است، اما نکتۀ حائز اهمیت آن است که در دانشگاهی مستقل یا وابسته به دانشگاه

ده است که منجر به تغییر شهای نوینی طراحی برخی کشورهای جهان برای تربیت معلم، سیاست

 2(. تورس1394سوی کشوری پیشرو شده است )مهرمحمدی، بهماندگی کشور از حالت فقر و عقب

گرو  وپرورش یونیسف، در کتاب خود اصالح کیفیت آموزش را دررشد آموزشا مشاور

ای معلمان دانسته و معتقد است تغییر در نظام تعلیم و تربیت معلم ان آینده های حرفهصالحیت

یك پیوستار  ۀمنزلیادگیری معلمان پیش از خدمت و ضمن خدمت را به ۀضروری است. وی برنام

ها، نظر هدف، محتوا، رویکردها، روش از های درسی تربیت معلمبرنامه مند تلقی و نوسازینظام

 (.2013 و همکاران، 3منابع و وسایل را پیشنهاد کرده است )ریچتر

کشورهای مختلف  یکی از کارکردهای مهم مطالعات تطبیقی بررسی ساختارهای نظام تربیت معلم

ها در گونه پژوهشاینمطالعات است؛ انجام  گونههای اینسازی یافتهاز طریق تبادل علمی و بومی

کشورها  نظام تربیت معلمهای صورت گرفته در دنیا بهتواند کمك کند تا نوآوریمی تربیت معلم

 (.1374منتقل شود )حیدری عبدی، 

با توجه به هدف تحقیق و از آنجا که تربیت معلم ذیل عنوان تربیت نیروی انسانی متخصص در 

رسد مفهوم به نظر می است،وظایف اصلی نهاد آموزش و پرورش و آموزش عالی  این جامعه و جزء

                                                           
1. Comparative studies 

2. Torres 

3. Richter 
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شناختی این تحقیق قرار گیرد. بر اساس این انسانی باید مبنای فکری و معرفت ۀسرمای ۀو نظری

تواند به تولید و درآمد های مادی و فیزیکی ثابت مینظریه، از آنجا که قابلیت ایجادشده با سرمایه

 ۀهای وی را افزایش داده است، به منزلجر شود، آموزشی که فرد کسب کرده و تواناییبیشتر من

 ۀنظری .(1383فیزیکی دیگری بازدهی دارد )قارون،  ۀهایی است که مانند هر نوع سرمایسرمایه

وری است و باید با انسانی بر این باور است که آموزش، عاملی ضروری برای بهبود بهره ۀسرمای

 (.1220و همکاران،  1)چن و تجهیزات در نظر گرفته شودسرمایه، نیروی کار  تی مانندعوامل سن

ها و وری بیشتر از طریق تحریك تغییرات در دانش افراد، تولید، اثربخشی فعالیتآموزش به بهره

 (.2011، 2کند )لیننوآوری کمك می

گرفته است، مطالعات  انجام پرورش تطبیقی و آموزش ۀای که درزمینرغم تحقیقات گستردهعلی

ایران با سایر کشورهای جهان انجام شده است؛ که در  تربیت معلم ۀمحدودی در خصوص مقایس

(، در پژوهشی با عنوان 1387نژاد و ذکاوتی )مالیی شود.این قسمت به بعضی از آنان اشاره می

، «ژاپن، فرانسه، مالزی و ایراندر کشورهای انگلستان،  بررسی تطبیقی نظام برنامه درسی تربیت معلم»

و موضوعاتی چون اهداف، محتوا، فرایند  است درسی این کشورها پرداخته ۀنظام برنام ۀبه مطالع

کشورهای فوق  های ارزشیابی و... را در نظام تربیت معلمکارورزی، روش ۀیاددهی، یادگیری، دور

و  کردو کشور آلمان و ژاپن را بررسی د نظام تربیت معلم (1391دادند. درکی ) مطالعه قرار مورد

د. مهدوی هزاوه و کرمقایسه در ایران  ها را با تربیت معلمترین وجوه تشابه و تفاوت این نظاممهم

کشورهای مالزی و  درسی تربیت معلم ۀها و اصول حاکم بر برنامسیاست (، نیز1395همکاران )

نتایج نشان داد کردند. ایران مقایسه  یت معلمو با وضعیت موجود در ترب کردههندوستان را بررسی 

مفهوم شایستگی معلمی با توجه به زمینه و بافت فرهنگی، مسائل خاص هر کشور و نگاه 

های کشور هند و مالزی در ترین چالشریزان، دستخوش تغییر است و مهمگذاران و برنامهسیاست

لمی و مقاومت معلمان در برابر اصالحات ای معای حرفههای یکپارچهاین زمینه، سنجش شایستگی

در کشورهای ایران، ژاپن و استرالیا به  نظام تربیت معلم ۀمطالع (، با1396است. سنگری و آخیش )

                                                           
1. Chen 

2. Lin 
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های مختلف در مقایسه با این نتیجه رسیدند که ایران و ژاپن نسبت به شغل معلمی و انجام مصاحبه

های اخالقی، اجتماعی، که صالحیت طورینند؛ بهکتر عمل میجذب حساس بارۀکشور استرالیا در

در نظام  ،سنجند. همچنیندقت میهای عمومی را بهپیشینه، انگیزش و توانایی جسمانی، نداشتن سوء

 .شودمعدل و تعهدگرفتن از متقاضیان در ابتدای دوره نیز اهمیت داده می مانندجذب ایران به مواردی 

 ۀشده در حوزهای انجامساس فراترکیبی از الگوهای نظری و پژوهشا(، بر1397اعزازی و همکاران )

د که شامل سه محور برنامۀ جامع تربیت معلم، کردنتطبیق تربیت معلم، چارچوبی مفهومی را ارائه 

 الگوهای اجتماعی و الگوهای اقتصادی است.

های تربیت ه برنامهدهد که توجه بشده در سایر کشورها نیز نشان میهای انجامنگاهی به پژوهش

تطبیقی  ۀنظران را به خود جلب کرده است؛ مطالعهایی است که توجه صاحبترین بحثاز مهم معلم

1پاسیفیك تعلیم و تربیت آسیا میالدی توسط انجمن 1999که در سال 
)APEC(  اهداف،  ۀدر زمین

ت، حاکی از آن است که سازی معلمان انجام گرفو آماده تربیت معلم ۀنحوه گزینش، محتوای برنام

آموزش  ۀپرورش بوده و بر این اساس طول دور آموزش ۀتوسع آموزش معلمان از عناصر ضروری

 (. ویلیج1999، 2افزایش است )کوبهای تربیت عملی یا کارورزی رو به دوره ،معلمان و همچنین

کشور  15آنان را در ای حرفه ۀتوسع ۀعوامل مؤثر در نظام آموزش معلمان و نحو (2000) 3و ریمرز

هایی روش ۀارائ ند( نیز نشان داد2001) 4تحقیقات کالینستون و یومیکو و نتایجمقایسه کردند دنیا 

 .ای آموزش معلمان ضرورت داردبرای ایجاد تغییر و اصالحات و تجدید حیات رشد حرفه

ته و چه و تربیت نگریستعلیم  موضوع که کشورهای مختلف چگونه به جریان توجه به این

و ارزشمندی  های مفیدها حاصل شده است، نکتهنتایجی از اقدامات آن اند و چهگرفتهروشی را پیش

 بررسی قرار های موفق آموزشی مورد(؛ در مطالعات تطبیقی معموالً نظام1382در بر دارد )الماسی، 

د؛ بر این اساس این پذیر باشاثربخش امکان هایگیرند تا استخراج راهکارهای عملی و توصیهمی

دو کشور ایران و فنالند بپردازد. علت  مطالعه در نظر دارد به بررسی و مقایسه نظام تربیت معلم

                                                           
1. Asia-pacific Education Center 

2. Cob 

3. Villegas & Reimers 

4. Collinson & Yumiko 
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های گذشته از طریق تقویت سال ۀانتخاب کشور فنالند به این دلیل است که این کشور طی ده

های اجرای سیاستساختار نظام آموزشی به تقویت هویت فرهنگی شهروندان خود پرداخته و با 

های آموزشی در جهان بوده ترین سیستمهای ملی آموزشی، دارای یکی از موفقآموزشی و برنامه

 ده در انسانی ۀتوسع شاخص نظر از فنالند ملل متحد، سازمان ۀتوسع ۀبرنام گزارش اساس است. بر

 از جهان کشور ندومی 2018 در سال و ،محسوب یافتهتوسعه کشورهای باالترین ءجز سال گذشته

این مقاله درصدد  ،بر این اساس .(2019و همکاران،  1)ترحان شودمحسوب می شاخص این نظر

 گویی به سؤاالت زیر است.پاسخ

 در دو کشور ایران و فنالند چگونه است؟ )اهداف( تربیت معلم ۀاولی گذاریسیاست -

و کشور ایران و فنالند چگونه در د )محتوا( تربیت معلم درسی تربیت معلم ۀمحتوای برنام -

 است؟

 )فرایند( در دو کشور ایران و فنالند چگونه است؟ فرایند اجرایی تربیت معلم -

 در دو کشور ایران و فنالند چگونه است؟ ها )بازخورد( تربیت معلمنظارت و ارزیابی برنامه -

 فنالند چگونه است؟در دو کشور ایران و  ای معلمان تربیت معلمجایگاه اجتماعی و حرفه -

 شناسی پژوهشروش

ای یا بررسی و و روش گردآوری اطالعات کتبخانه مطالعات تطبیقی بردیتحقیق حاضر از نوع 

الگوی بردی است که چهار مرحله توصیف،  ،باشد. الگوی مورداستفاده در این زمینهتحلیل اسناد می

(؛ و برای مقایسه 1964، 2کند )بردیمیجواری و مقایسه را در مطالعات تطبیقی مشخص تفسیر، هم

( بر اساس سه محور برنامۀ 1397دو کشور از چارچوب پیشنهادی اعزازی و همکاران ) تربیت معلم

های موردنیاز در این جامع تربیت معلم، الگوهای اجتماعی و الگوهای اقتصادی استفاده شد. داده

لم و آموزش و پرورش دو کشور، مقاالت معتبر پژوهش نیز با استفاده از اسناد باالدستی تربیت مع

های راجعه حضوری و مستقیم پژوهشگر به دانشگاههای رسمی و مسایتو اسناد کتابخانه ای، وب

                                                           
1. Tarhan 
2. Bereday 
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تربیت معلم و مصاحبه با مدیران، اساتید و دانشجویان متقاضی معلمی در هر دو کشور به دست 

 آمد.

 ی پژوهشهایافته

 شود.ها بیان میپژوهش، یافته هایدر ادامه، براساس پرسش

 سیاست گذاری اولیه )اهداف( تربیت معلم در دو کشور ایران و فنالند چگونه  اول: پرسش

 است؟

رفۀ ها در تربیت معلم، موقعیت و ساختار اجتماعی حهای آموزشی، ارزشدر این مقوله سیاست

موزشی تربیت معلم، های سیاست آدانشجومعلمان، شاخص ۀای آیندهای حرفهمعلمی، طرح

متمرکز  )متمرکز، غیر ها، سیاست ارائۀ تربیت معلمبا سایر دانشگاه های تعاملی تربیت معلمسیاست

 .شودبررسی میها ها و تفاوتو...( در دو بخش شباهت

 هاشباهت

ذکر شده است.  عنوان هدف کلی تربیت معلمبه در هر دو کشور بهبودبخشیدن به کیفیت تربیت معلم

بخشی به معلمان ترکیبی است از ارتقای دانش تعلیم و تربیت، دانش محتوایی وضوع کیفیتم

های الزم برای تدریس مؤثر، درك و فهم قوی از رشد و تحول ها و نگرشموضوعی، مهارت

العمر و های مؤثر ارتباطی، داشتن تعهدات اخالقی و توانایی یادگیری مادامآموزان، مهارتدانش

اند که اند و هر دو کشور در تالششده در سطح ملی تدوین است. اهداف تربیت معلم روزشدنبه

های نظری و عملی، های عملی و برقراری ارتباط و توازن میان آموزشاز طریق افزایش برنامه

و اطمینان یافتن از نحوه گزینش  ها و مؤسسات دانشگاهی تربیت معلمبرقراری ارتباط میان دانشگاه

 ۀبه افزایش کیفیت برنام تحصیل در تربیت معلم ۀویان برای جذب بهترین داوطلبان برای ادامدانشج

 (. 1404انداز راهبردی دانشگاه فرهنگیان در افق چشم ۀدرسی دانشجو معلمان بیفزایند )برنام

 هاتفاوت

پاسخگو با  معلم های عملی و در حال اجرا در دو کشور، در فنالند تأکید بر تربیتبه برنامه توجهبا 
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ها و مؤسسات هایی چون برقراری ارتباط بین دانشگاهتوجه است. ویژگی صالحیت الزم بیشتر مورد

 ۀهای عملی در تدوین اهداف تا اندازتربیت معلم، تدوین استانداردهای روشن و توجه به آموزش

منظور اند. در فنالند بهتر تعریف شدهها کلیزیادی متفاوت با ایران است و در ایران این صالحیت

بخشی به آموزش معلمان اقدام به تأسیس مؤسسات دستیابی به هدف کلی یعنی کیفیت

در این کشورها ارتباط  تربیت معلم ۀکننداند که با مراکز ادارهاستانداردسازی در این زمینه کرده

اند. تدوین ن نمودهرا تدوی مستقیم دارند. این مؤسسات، استانداردهای موردنیاز تربیت معلم

کند. شده کمکی مؤثر میها و انتظارات تدویناستانداردها در دستیابی دانشجومعلمان به صالحیت

 کنندها را کامالً مشخص و کمکی مؤثر به ارزشیابی میاین استانداردها انتظارات و توانمندی زیرا

عالیتی در خصوص مؤسسات در ایران تاکنون ف (.1اروپا ۀمشی آموزش معلمان در اتحادی)خط

صورت سازمانی مستقل و دارای اختیارات الزم انجام نشده به تربیت معلم ۀاستانداردسازی حوز

 است.

 درسی تربیت معلم )محتوا( تربیت معلم در دو کشور ایران و فنالند  ۀمحتوای برنام دوم: پرسش

 چگونه است؟

های معلمی، استانداردهای جهانی برای محتوای برنامه درسی تربیت معلم؛ شایستگی ۀدر مقول

های آموزشی، تربیت معلم، دروس تئوری و عملی، دروس تخصصی و عمومی، کارورزی، برنامه

ها موردبررسی قرار ها و تفاوتای معلمان در دو بخش شباهتدانش پداگوژیکی، توسعه حرفه

 گیرد.می

 هاشباهت

پرورش، موضوعات تخصصی  و وط به آموزشدر هر دو کشور محتوای دوره شامل موضوعات مرب

های عملی و برقراری ارتباط و توازن میان های تدریس است. هر دو کشور افزایش برنامهو مهارت

اند و ضمن تأکید بر قرار داده درسی تربیت معلم ۀهای نظری و عملی را در دستور کار برنامآموزش

دند که واحدها باید به نحوی طراحی شوند که گذراندن واحدهای نظری و درك و فهم مطالب معتق

دانشجومعلمان بتوانند همگام با این واحدها واحدهای عملی مربوطه را نیز بگذرانند و توانایی 
                                                           
1. Teacher Education Policies in the European Union 
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استفاده از مفاهیم نظری را در عمل و کالس درس داشته باشند. در هر دو کشور دانشجویان باید 

موضوعات تخصصی بگذرانند. در هر دو  ۀنهای تدریس درزمیواحدهایی را برای کسب مهارت

، هنر، ریاضی، ابتدایی مانند علوم ۀکشور، دروس مربوط به موضوعات درسی و دروس تربیتی در دور

و برخی دروس پایه مثل آمار و روش تحقیق، سنجش و ارزشیابی، مشاوره و  آموزی و...نباز

یوواسکوال بوده  دانشگاه تربیت معلمراهنمایی و روانشناسی، دروس مشترك دانشگاه فرهنگیان و 

کار با کودکان استثنایی  ۀدر هر دو دانشگاه دانشجومعلمان باید واحدهایی را درزمین ،است. همچنین

های الزم های زندگی و نیز آموزشهای اولیه، مهارتمانده و تیزهوش، بهداشت، کمكاعم از عقب

بدنی بگذرانند. در هر دو کشور به ای تربیترا برای دستیابی به استانداردهای درسی و واحده

 ای شده است.کارورزی یا تمرین عملی توجه ویژه

 هاتفاوت

شده، موضوعات و چگونگی برقراری توازن نظر تعداد واحدهای ارائه در دو کشور ایران و فنالند از

های شایستگیایران،  هایی وجود دارد. در نظام تربیت معلممیان واحدهای عملی و نظری تفاوت

یادگیری، معلمان و  - شوند و در فرایند یاددهیمعلمی درزمینه ی اسالمی و ایرانی تعریف می

کنند؛ به این آموزان برای رسیدن به هدفی مشترك و کسب مراتب حیات طیبه مشارکت میدانش

های اسالمی دارد. هرچند در فنالند نیز به ارزش ۀخاطر، ماهیت دروس تربیتی و عمومی صبغ

ای شده است، ولی وزن دروس تربیتی و دینی در ایران بسیار ای شغل معلمی توجه ویژهحرفه

شود؛ ای ارائه میتر از وزن دروس دینی در فنالند است. در فنالند تنها درس اخالق حرفهسنگین

بانی نظری ولی در ایران دروس انسان در اسالم، تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی، نظام تربیتی اسالم، م

هدف ارتقای  ای معلم و... دروس تربیتی و عمومی هستند که بانظام سیاسی اسالم، اخالق حرفه

شوند. در فنالند به عالیق شخصی دانشجویان ارائه می هویت اسالمی برای دانشجویان تربیت معلم

یت تخصصی شود و هر دانشجو باید در یك زمینه صالحای میدرزمینه ی دانش تخصصی توجه ویژه

راهبردی دانشگاه فرهنگیان ۀ ولی در ایران به این موضوع توجه الزم نشده است )برنام .داشته باشد

 (. 1404 ،اندازدر افق چشم
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آموزان های دانشهای ثبت و نگهداری فعالیتکسب مهارت ۀدر کشور فنالند واحدهایی درزمین

ارزیابی و گزارش دهی و ۀ خت اهداف و نحوهای منظم کمی و کیفی به والدین، شناگزارش ۀو ارائ

واحدها این  ۀتوجه در ارائشایان موضوع  .شودهای تدریس با آن نیز ارائه میتوانایی تنظیم فعالیت

صورت صورت نظری و هم عملی بهاست که دانشجومعلمان واحدهای تخصصی خود را هم به

خواهند در مدارس متوسطه کار کنند، که میمحتوای دوره برای دانشجومعلمانی  .گذرانندتلفیقی می

های اولیه و موضوعات وپرورش، مدیریت، بهداشت، کمكای از موضوعات آموزشمجموعه

در  معلمان ایحرفه رشد منظوربه که درسی هایتخصصی است که باید آن را تدریس کنند. برنامه

 در ولی شدهارائه و متوسطه میعمو آموزش یدرس ۀبرنام با متناسب شودمی کاربردهبه فنالند

درسی آموزش ابتدایی و متوسطه کمتر  ۀبرنام با تناسب و هماهنگی ایران تربیت معلم ریزیبرنامه

 .شودمشاهده می

 فرایند اجرایی تربیت معلم )فرایند( در دو کشور ایران و فنالند چگونه است؟ سوم: پرسش 

های تربیت های صالحیت معلمی، انواع مدلدر این مقوله مواردی چون طول دوره، گواهینامه

 گیرد.موردبررسی قرار می دار تربیت معلمو مراکز اجرایی عهده معلم

 هاشباهت

ای برای تربیت معلم ان دیده ای در قالب دانشگاه یا مراکز آموزش حرفهکشور مراکز ویژه دو هر در

 شود.می

های متفاوتی تدارك دیده شده وزان، دورهآمدر هر دو کشور برای مقاطع مختلف تحصیلی دانش

 بینند.های مخصوص میها و مقاطع مختلف در مراکز متفاوت و آموزشاست و دانشجویان رشته

ای برخوردار بوده و آموزش دانشجومعلمان از اهمیت ویژه در هر دو کشور جایگاه تربیت معلم

 شود.متقاضی معلمی میوجهی بر فرایند جذب و آموزش دانشجویان شایان تو نظارت 

 هاتفاوت

مقدماتی و تکمیلی  ۀبرای مقاطع ابتدایی و متوسط ویژه تربیت معلم ۀدانشگاه دور 11در  فنالند در
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دو دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی  (، در ایران2012 ،1و ساواالنین، ویسانن )ملینن وجود دارد

 ۀپس از دریافت مرتب در فنالند هنگیان(.دانشگاه فر ۀنام)اساس هستند متصدی امر تربیت معلم

 های عالی تربیت معلمتوانند مجدداً در دورهنامه معلمی، معلمان میکارشناسی ارشد و گواهی

کشور بگذرانند  اینترین سطوح موجود را در یکی از پنج دانشگاه ویژۀ ای شرکت نموده و عالیحرفه

های رایج ی، معلمان صرفاً قادر به تحصیل در دورهکارشناس ۀکه در ایران پس از اخذ دوردرحالی

 هستند. یکارشناسی ارشد و دکتر

 ۀای طراحی شده است که دانشجومعلمان از ابزارهایی نظیر ارائواحدها به شیوهۀ در فنالند هم

کالسی  هایکنند و بتوانند در فعالیتکار در کنفرانس یا بحث و تحلیل در کار گروهی استفاده می

آموزشی گوناگون در اختیار وسایل کمك ،کننده دارند. همچنینشوند و اساتید، نقش تسهیل درگیر

کالس درس  ها را درگیرد تا آنان ضمن شناخت این وسایل، روش کاربرد آندانشجومعلمان قرار می

های عملی در کالس درس واقعی، آموزش نحوه استفاده از منابع و مواد کاربرد تمرین .بیاموزند

 .(2012 و همکاران، )ملینن موزشی روزآمد برای واحدهای عملی در نظر گرفته شده استآ

صورت نظری است و دانشجویان فعالیت بر اساس محتوای دروس، اغلب واحدها به ایران در 

های زیاد آموزشی و دارای دشواری های آموزشی تربیت معلمکمتری در کالس درس دارند. دوره

 ۀصورت فشرده و با حداقل امکانات و تجهیزات آموزشی، انگیزی آموزشی بهاداری است. واحدها

گرفته است و از سوی دیگر  الزم برای مطالعه و تحقیق بیشتر را از دانشجویان مراکز تربیت معلم

گیرد های بسیار و امکانات رفاهی ناچیز انجام میروزی با محدودیتصورت شبانهاداره مراکز به

 (. 1404انداز دی دانشگاه فرهنگیان در افق چشمراهبر ۀ)برنام

 ها )بازخورد( تربیت معلم در دو کشور ایران و فنالند نظارت و ارزیابی برنامهچهارم:  پرسش

 چگونه است؟

ها مواردی چون طرح گزینش اصلح، آزمون جامع، ارزیابی نظارت و ارزیابی برنامه ۀدر مقول

 برایکارمند(، نیازسنجی مختلف  و ف )دانشجو، استادهای مختلدورۀ تربیت معلم، نظرسنجی

                                                           
1. Malinen, Väisänen & Savolainen 
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ها ها و تفاوتهای بالندگی )برای اساتید، دانشجویان و کارکنان( در دو بخش شباهتبرگزاری دوره

 .شودبررسی می

 هاشباهت

 داشتن تربیت معلم، هایدوره به ورود برای الزامی شرایط و فنالند ایران دو کشور در هر

 بودندارا و روانی و جسمی کامل از سالمت برخورداری و معلمی مسئولیت با ناسبمت هایصالحیت

در هر  .است ایحرفه و علمی هایصالحیت کسب برای کافی و توانایی دانایی عالقه، و انگیزه، عشق

های عمومی و شخصی و دو کشور برای گزینش نهایی دانشجومعلمان از آزمون کتبی، مصاحبه

شود. اخذ تعهد خدمت دبیری در هنگام پذیرش داوطلبان در ایران و تفاده میمعاینات پزشکی اس

ۀ در هر دو کشور روزآمدکردن مداوم دانش، کارایی و توانایی معلمان در حوز .فنالند متداول است

ای معلمان در اولویت قرار عنوان مراکز رشد حرفهبه ای و توسعه مراکز تربیت معلمآکادمیك و حرفه

 دارد.

 هافاوتت

تحصیل صالحیت علمی، اخالقی، جسمانی و شخصیتی  ۀدر فنالند در بدو ورود و طول دور

ارزیابی التحصیلی نیز مجدداً شود در زمان فارغصورت دقیق و مرتب بررسی میدانشجویان به

 تحصیل ۀشود. در طول دور. در ایران بیشتر بر دو فیلتر ورود و خروج دانشجویان تأکید میشودمی

شود. در فنالند فیلترهای دانشجویان معیارهای عملی برای سنجش صالحیت دانشجویان اعمال نمی

جمله ابعاد اخالقی و شخصیتی وجود دارد ولی  های عام ازتری جهت سنجش برخی صالحیتقوی

خوردار شود. در فنالند مدارس از جایگاه باالتری بردر ایران بیشتر بر ابعاد علمی و اعتقادی تأکید می

 ریزی درسی، تعیین معلمان، خرید وسایل و لوازم موردبوده و مدیران مدارس در ابعاد مختلف برنامه

نیاز و حتی تعیین حقوق معلمان و کارکنان دخالت بیشتری دارند. در فنالند معلمان مدارس به گرفتن 

صورت یگاه آنان بهشوند و با افزایش سطح تحصیالت حقوق و جامدارك تحصیلی باالتر ترغیب می

یابد. در ایران بر اساس قوانین استخدام کشوری صرفاً معلمان تا یك مقطع توجهی ارتقا میشایان 

تحصیلی قادر به افزایش سطح تحصیالت خود هستند. در ایران تغییر پیاپی مدیران و عدم ثبات 
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شود. در فنالند این مشکل دانشجویان می ،نهایت و در ،کارکنان و اساتید گیانگیزمدیریتی به بی

باالیی  ۀن، آرامش و انگیزآشود و ساختار باثبات موجود در آموزش و تربیت معلم ندرت دیده میبه

 شود.دیده می تربیت معلم ۀدر مجموع

 ای معلمان تربیت معلم در دو کشور ایران و فنالند چگونه جایگاه اجتماعی و حرفه پنجم: پرسش

 است؟

توجه بسیاری از محققین است و  یگاه اجتماعی معلمان در هر کشوری موردفرهنگ و جا ۀمقول

های دهد الگوهای متفاوتی در هر کشور حاکم است که برگرفته از فرهنگ مردم، حمایتنشان می

ای معلمان در جوامع، رفاه و منزلت اجتماعی های علمی و حرفهای از معلمان در جامعه، انجمنحرفه

این مقوله شأن حرفۀ معلمی در جامعه، حقوق معلمان، رفاه و منزلت اجتماعی معلممان هست. در 

 .شودبررسی میهای صنفی معلمان، کانون

 هاشباهت

توجه محققان و  فرهنگ و جایگاه اجتماعی معلمان از مسائل مهم و مورد ۀدر هر دو کشور مقول

ه از الگوهای متفاوتی است که پژوهشگران است. در هر دو کشور جایگاه اجتماعی معلمان برگرفت

شود. در هر دو کشور ای از معلمان در جامعه ایجاد میهای حرفهفرهنگ مردم و حمایت ،نتیجه در

کننده در میزان پرداخت حقوق معلمان است. در نظام تربیت کار، دو عامل تعیین ۀتحصیالت و سابق

 کنند.ت علوم پیروی میهر دو کشور، اساتید و کارکنان از طرح پرداخت وزار معلم

 هاتفاوت

در جمهوری فنالند معلمی یکی از مشاغلی است که از منزلت اجتماعی باالیی برخوردار است. چنین 

های شغلی اولویت ءاحترام بنگرد و آن را جز ۀشود نسل جوان به این حرفه با دیدموقعیتی سبب می

ها و و اساتید آن نیز به نسبت سایر رشته لمد. جایگاه اجتماعی دانشگاه ه تربیت معکنخود منظور 

مؤسسات آموزشی در سطح باالتری قرار دارد؛ در ایران، به دلیل عوامل مختلف فرهنگی، اجتماعی، 

معلمی برای  ۀای برخوردار نیستند، حرفاقتصادی، معلمان از موقعیت اجتماعی و اقتصادی شایسته

ای ندارد و در مقایسه با سایر مشاغل از اولویت بهویژه جوانان مستعد و هوشمند جاذجوانان به
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 -های مختلف فنیهای اخیر به دلیل کمبود شدید شغل در رشتهبرخوردار نیست )هرچند طی سال

اند و متقاضیان بیشتری داشته مهندسی و علوم انسانی، به دلیل امنیت استخدامی، مراکز تربیت معلم

دهنده از بیکاری برای جوانان محسوب اضطراری و نجات عنوان شغلیدر شرایط فعلی، معلمی به

 شود(.می

 گیری نتیجه و بحث

کشورهای مختلف از  یکی از کارکردهای مطالعات تطبیقی بررسی ساختارهای نظام تربیت معلم

ها در گونه پژوهشگونه مطالعات است و انجام اینهای اینسازی یافتهطریق تبادل علمی و بومی

کشورها  نظام تربیت معلم های صورت گرفته در دنیا بهتواند کمك کند تا نوآوریمی تربیت معلم

دهد در دو کشور ایران و فنالند نشان می منتقل شوند. تحلیل و مقایسه وضعیت نظام تربیت معلم

 تربیت معلم، در کشور فنالند با تدوین استانداردهای روشن مورد ۀاولی سیاست گذاری ۀزمین که در

معلمی، دستیابی به هدف  ۀهای مناسب حرفانتظارات و توانمندی کردنو مشخص از تربیت معلمنی

این استانداردها، انتظارات و  زیراتر شده است؛ بخشی به آموزش معلمان آسانکلی یعنی کیفیت

سیستمی  کنند. توجه به نگرشه و کمکی مؤثر به ارزشیابی میکردهای الزم را مشخص توانمندی

 تربیت معلم ها و مراکزپردیس مؤثر ارتباط پرورش و برقراری و آموزش بر ایزنجیره نگرش جایبه

در  فیزیکی و امکانات انسانی منابع از گیریبهره حداکثر منظوربه ها و سایر مراکز آموزشیدانشگاه با

وجه به این کشور فنالند نیز نقش مهمی در ارتقای سطوح علمی و فرهنگی دانشجویان دارد که ت

 تواند نتایج بهتری به همراه داشته باشد.ایران می موضوع در نظام تربیت معلم

 ۀزمین درسی مشخص و مؤثری را در ۀدرسی تربیت معلم، فنالند برنام ۀمحتوای برنام ۀزمین در

دن کرار باالیی به معلمان برای اجرایی، اختیار و احترام بسیوجود این ه است؛ باکردآموزش معرفی 

های های ثبت و نگهداری فعالیتکسب مهارتۀ این برنامه داده است و واحدهایی درزمین

ارزیابی و  ۀهای منظم کمی و کیفی به والدین، شناخت اهداف و نحوگزارش ۀآموزان و ارائدانش

شود؛ که توجه به آن در های تدریس به دانشجویان ارائه میگزارش دهی و توانایی تنظیم فعالیت

 رسد.ایران مفید به نظر می ریزی درسی نظام تربیت معلمنامهبر
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تکمیلی برای اخذ  ۀمحتوای فرایند اجرایی تربیت معلم، در فنالند با ایجاد یك دور ۀزمین در

توانند مجدداً در کارشناسی ارشد(، معلمان میۀ مرتب دریافت از پس) ایهای حرفهمدرك مهارت

ه و تحصیالت خود را در یکی از پنج دانشگاه ویژۀ کردای شرکت هحرف های عالی تربیت معلمدوره

ای طراحی شده است که دانشجومعلمان واحدها به شیوه ۀادامه دهند؛ هم یاین کشور تا مقطع دکتر

وسایل  ،کننده دارند. همچنینکالسی درگیر شوند و اساتید نقش تسهیل هایبتوانند در فعالیت

گیرد تا آنان ضمن شناخت این وسایل، تیار دانشجومعلمان قرار میآموزشی گوناگون در اخکمك

 کردنسنجی عملیاتیبا بررسی این شرایط و امکان .کالس درس بیاموزند ها را درروش کاربرد آن

 د.کرتوان برخی نقاط ضعف آموزشی را مرتفع آن در کشور می

ان مدارس در ابعاد مختلف در فنالند مدارس از جایگاه باالتری برخوردار بوده و مدیر 

ریزی درسی، تعیین معلمان، خرید وسایل و لوازم موردنیاز و حتی تعیین حقوق معلمان و برنامه

 گیانگیزبیکارکنان دخالت بیشتری دارند. در ایران تغییر پیاپی مدیران و عدم ثبات مدیریتی به 

شود ندرت دیده میفنالند این مشکل بهشود؛ در میمنجر دانشجویان  ،نهایت کارکنان و اساتید و در

تربیت  ۀباالیی در مجموع ۀو ساختار و باثبات موجود در آموزش و تربیت معلم ان، آرامش و انگیز

شود. هرچند با توجه به سطح بیکاری در جامعه و شرایط اقتصادی و استخدامی حاکم دیده می معلم

در دوره دانشجویی  گام دانشجویان تربیت معلمبر سایر مشاغل دولتی و خصوصی، با استخدام زودهن

های شغلی داوطلبان عنوان یکی از اولویتبه های تربیت معلموپرورش، قبولی در دانشگاهدر آموزش

ایران، پس  ۀای و اجتماعی معلم در جامعحال به دلیل جایگاه نسبتاً پایین حرفهدرآمده است، بااین

 دانشجویان وجود ندارد.بالندگی در این از ورود انگیزه کافی برای رشد و 

سازی المللیای نیز مدرسان به عنوان بعد مهمی از الگوی بینجایگاه اجتماعی و حرفه ۀزمین در

های در فنالند، از منزلت اجتماعی باالیی برخوردارند. مردم از معلمان انتظار دارند که ارزش آموزش

های آموزشی به کار ببرند و به باروری شخصیت فرزندان یتامور و فعال ۀاخالقی و فرهنگی را در کلی

و اساتید آن نیز به  خود در مدرسه و خارج از آن کوشا باشند. جایگاه اجتماعی دانشگاه تربیت معلم

ویژه ها و مؤسسات آموزشی در سطح باالتری قرار دارد. اساتید تربیت معلم، بهنسبت سایر رشته

های دانشگاه ریزیها و برنامهنظر اجتماعی احترام خاصی داشته و در فعالیت باالتر از ۀاساتید باتجرب
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و اقتصادی  شود. در ایران، معلمان از موقعیت اجتماعیاهمیت زیادی به نظرات آنان داده می

معلمی برای جوانان مستعد و هوشمند از اولویت باالیی برخوردار  ۀای برخوردار نیستند، حرفشایسته

 نیست.

گذاری دهد سرمایهتربیت معلم ان شایسته نشان می ۀزمین فنالند در کلی، تجربیات کشور ورطبه

گذاری و محور هرگونه های مختلف در ابعاد کیفی و کمی، بهترین نوع سرمایهرشته برای تربیت معلم

اصالحات بنیادین در نظام آموزشی است؛ بر این اساس تقویت و گسترش مراکز دانشگاهی و 

حمایت و  از اقدامات اساسی و بنیادی است که باید مورد سسات آموزش عالی تربیت معلممؤ

 اندرکاران تعلیم و تربیت کشور قرار گیرد.گذاران و دستپشتیبانی دولتمردان و قانون

های کار برده است، دارای کاربسته های اصالحی که فنالند در سیستم آموزشی خود بروش

کار ه توانند آن را برای اصالح سیستم آموزشی خودشان بکشورهای می ای است که سایرعمده

وزش فنالند بدون گرفتن یك جنبه از سیستم آمه این نکته باید توجه شود که واموجود بگیرند. بااین

ای عنوان نتیجهای ایجاد نخواهد کرد. سیستم فنالند بهها احتماالً تفاوت عمدهنظرگرفتن سایر جنبهدر

کنند، مؤثر است؛ جدا کردن فقط یك بخش از اجزاء های مختلف که یکدیگر را کامل میلفهاز مؤ

ای های مداخلهد. متأسفانه، بسیاری از کشورها، روشآن برای اجرا احتماالً کاری بیهوده خواهد بو

 کنند که متضاد با رویکرد جامع و سیستماتیك فنالند هستنداتفاقی را برای اصالح استفاده می

 (.3201، 1)سهالبرگ

  به شرح زیر است.پیشنهادهای مبتنی بر این تحقیق 

های مرتبط ها و مؤسسات متصدی تربیت معلم با بخش. برقراری تعامل و ارتباط بین دانشگاه1

 ها و نهادهای مربوطه. با آموزش و تربیت معلم در سایر سازمان

منظور به پرورش و تربیت معلم و وزشموازات نظام آم. ایجاد مؤسسات استانداردسازی به2

 های مناسب حرفه معلمی.ارزشیابی مداوم از انتظارات و توانمندی

 تحصیل معلمان در سطوح کارشناسی ارشد و دکتری تربیت معلم ۀزمینه ادام کردن. فراهم3

 ای.حرفه

                                                           
1. Sahlberg 
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ان در سطوح و تسهیل شرایط آموزش معلم های متولی تربیت معلمارتقای سطح علمی دانشگاه .4

 ای مقطع کارشناسی ارشد و دکتری.حرفه عالی تربیت معلم

بررسی دقیق صالحیت علمی، اخالقی، جسمانی و شخصیتی دانشجویان در بدو ورود و طول . 5

التحصیلی و خدمت مراحل استخدامی به بعد از فارغ ۀکلی کردنتحصیل و موکول ۀدور

 آزمایشی. 

و تقویت وضعیت  ای و اجتماعی معلمان و اساتید تربیت معلمهزمان به ارتقای حرفتوجه هم. 6

 .های تربیت معلمفیزیکی و منابع انسانی در دانشگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



136                 1401 و زمستان ، پاییز1، شمارة 1لل(، دورة المنامه بینمطالعات تطبیقی تربیت معلم )کاوش 
 

 

 منابع

 یچارچوب ها نییتب یقی(. مطالعه تطب1397اکبر) یعل ،یزاده، رضوان؛ صبور میزهرا؛ حک ،یاسالم

هلند،  ا،یاسترال س،یانگل یشورهابا ک رانیا یپژوهش در نظام آموزش عال تیفیسنجش ک

 . 79-56: 42. یآموزش یو هنگ کنگ. پژوهش در نظام ها ایتالیا

(. سنتزپژوهی در 1397) نوروزی، داریوش ، وخسروی بابادی، علی ،نوریان، محمد ،اعزازی، مهری

 .67-104 ،11، درسی ۀنظریه و عمل در برنامهای تربیت معلم ایران و جهان. مطالعات نظام

 تهران: انتشارات رشد.  .آموزش و پرورش تطبیقی(. 1382) لماسی، محمدا

(. شورای عالی آموزش و پرورش، وزارت آموزش 1393) درسی ملی جمهوری اسالمی ایران ۀبرنام

 و پرورش.

 .ایران در معلم تربیت نظام با آن ۀمقایس و ژاپن در معلم تربیت نظام (.1374) احمد عبدی، حیدری

 ،73 - 74 ،8. یتترب و تعلیم

تهران: دانشگاه  1404انداز راهبردی دانشگاه فرهنگیان در افق چشم ۀ(. برنام1395)دانشگاه فرهنگیان 

 فرهنگیان.

وجوه ۀ های کنونی نظام تربیت معلم ایران و مقایس(. بررسی تحلیلی ویژگی1391) درکی، سیمین

 . 90-81، 14 ،ربیتتعلیم و تتفاوت و تشابه آن با دو کشور آلمان و ژاپن. 

سازی دانشجو در (. بررسی تطبیقی نحوه جذب و آماده1396و آخیش، سلمان ) محمود، سنگری، 

 . 37-49، 10، آموزش عالی ۀناممراکز تربیت معلم کشورهای ژاپن، استرالیا و ایران. 

 ۀمؤسس . تهران:تخمین و برآورد تقاضای اجتماعی ورود به آموزش عالی(. 1383قارون، معصومه )

 ریزی آموزش عالی.پژوهش و برنامه

درسی تربیت معلم در  ۀ(. بررسی تطبیقی نظام برنام1387ذکاوتی، علی ) و نژاد، اعظم،مالیی

 . 36-48، 26، های آموزشینوآوری .کشورهای انگلستان، ژاپن، فرانسه، مالزی و ایران

(. بررسی 1395) پور، عباسو عباس ،مهرمحمدی، محمود ،ملکی، حسن ،مهدوی هزاوه، منصوره

ابتدایی کشورهای  ۀتربیت معلم دور ۀها در برنامدرسی مبتنی بر شایستگی ۀتطبیقی نظام برنام

 . 23-64، 41 ،درسی ایران ۀمطالعات برناممالزی، هندوستان و ایران. 



    137                                                                                    ایران و فنالنددر های نظام تربیت معلم ها و تفاوتشباهت

   

 

قالب (. معلم و تربیت معلم در کره جنوبی و ایران: نقد و ارزیابی در 1394) مهرمحمدی، محمود

  ، پردیس نسیبه.نخستین همایش تربیت معلم .چند نکته

Bereday, G. (1964). Comparative methods in education. Education, 5(4), 591-599. 

Chen, J., Brown, G. T. L., Hatti, J.A.C., & Millward, P. (2012) Teachers perceptions of 

excellent teaching and its relationships to self-reported teaching practices. 

Teaching and Teacher Education, 28, 936-947. 

Cobb, V. (1999). An international comparison of teacher education ،Eric Digest ،Eric 

Clearinghouse on Teaching and Teacher Education Washington DC. 

Collinson, V., & Yumiko, O. (2001). The professional development of teachers in the 

united States and Japan. European Journal of Teacher Education, 24(2), 223-248. 

Lin, M. J. (2011). Womens Aspirations for graduate education in Taiwan. International 

Journal of Educational Development, 31, 515-523. 

Malinen, O. P., Väisänen, P., & Savolainen, H. (2012). Teacher education in Finland: A 

review of a national effort for preparing teachers for the future. The Curriculum 

Journal, 23(4), 567–588.  

Richter, M. S., Porter, A. C., Desimone, L., Birman, B. F., & Yoon, K. S. (2013). What 

makes professional development effective? Results from a national sample of 

teachers. American Educational Research, 38(4), 915-945. 

Sahlberg, P. (2013). Teachers as leaders in Finland. Educational Leadership, 71)2,( 

Subedi, B. S. (2009). Emerging trends of research on transfer of learning. 

Tarhan, H., Karaman, A., Lauri, K., & Aerila, J. (2019). Understanding teacher evaluation 

in Finland: A professional development framework. Australian Journal of Teacher 

Education, 44(4), 32-50. 

Villegas, E., & Reimers, F. (2000). The professional development of teachers as lifelong 

learning: models،practices and factors that influence it. The Board on International 

Comparative Studies in Education of the National Research Council, Washington 

D.C. 

 

 

 


