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Abstract
The purpose of the current study was to
investigate Bachelor Curriculum for elementary
education in selected Asia-Pacific and to
compare it with Iran. So, Brady pattern and
descriptive-analytic method were used. The study
population comprised presenter universities of
this major in Asia and Pacific and documents
related to its curriculum. Due to variety forms of
curriculums offered for this degree in different
countries, after preliminary review, purposeful
sampling method was used and 6 presenter
universities of this major were selected from 4
countries. Then, their curriculum was extracted
by some tables and content analysis checklists.
Thus, raw data were described, coded, compared
and analyzed. The obtained results indicated
similarity and differences in study program of
the investigated countries. Among the most
significant was - such as in-person and full-time
curriculums, emphasis on promoting professional
competencies, and elementary schools content
knowledge, and offering required and practicum
courses. But, they were different in other aspects,
such as: Necessity of IT, manner of presentation
and number of credits of practicum courses,
offered research credits, and attention to content
knowledge and offered additional opportunities.
Accordingly, some recommendations were given
the course program in Iran, such as: giving more
importance to some courses, promoting flexibility
of the curriculum, evolution in the manner of
presentation of dissertation, seminar and
practicum courses.
Keywords: Comparative Study, Curriculum,
Elementary education, Bachelor.
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صالحیتهای حرفهای تأکیه بر دانش محتزوای ابتزهائ و ارائزه درو
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( & Abdollahi, Dadjoo Tavakoli

مقدمه

آنهررا اسرر

در سالهای اخیرر تحروت مهمر در سرح جهرای
موجب شده بریامههایدرس در آمروشش عرای بیشررر
مورد توجه سیاسرمداران محققان و بریامهریراان قررار
بگیررد ( .)Mehrmohammadi & Mahmoodi, 2014اش
طرف مهمترین مقویه مورد تأکید دایشجویان در ارشیاب
عملکرد کیف دایشگاهها بریامههایدرس ارائه شرده در
دایشگاه و فرایند یادده -یادگیری اسر ( Iacovidou,
 .)Gibbs, & Zopiatis, 2009ایررن مسررهله رسررای
بریامهریاان درسر را بررای تردوین بریامرههرایدرسر
باکیفیررر دوچنررردان مررر سررراشد .در ایرررن میررران
بریامههایدرس در حیحرة آمروشش معلمران اش اهمیر
براتی برخروردار اسر  .چراکره شایسررگ هرر یظرا
آموشش به میاان شایسرگ معلمان آن یظا و کیفی
یک یظا آموشش به کیفی معلمان آن جامعه وابسرره
اسر ( .)Unesco, 1990در همرین راسررا و برهمنظررور
بهبود عملکرد یظا هرای آموششر ارتقرای صرححی و
قابلی های حرفهای معلمان م بایس همرواره در صردر
اویوی های آموشش های دایشگاه قلمداد شرود .جهران
معاصر به معلمان جدیدی ییاشمنرد اسر م معلمرای کره
یهتنها به یحاظ تکنیکهای آموشش قوی باشند بلکه برا
برخورداری اش ذهن باش و ایرقادی قادر باشند خود را برا
تغییرا و تقاضاهای مداو محیط پیرامون خود تحبیر
دهند و جریران رو بره رشرد اطحعرا را درویر سراشید
( .)Bead, Ridgeway, Brownlle, & Kalina, 2005در
این فرایند معلم یهتنها بهعنوان منبع اطحعا بلکه یک
ایگوی رفراری برای فراگیران به حساب م آید ( Morais
 .)& Azevedo, 2010این ضرور یاش اش آن اس که
اقداما بخردایة معلم بهعنروان کرارگاار اصرل تعلریم و
تربی و روح هر یظا آموشش تحق اهداف مرعای آن
یظا را میسر م ساشد .به عبار بهرر هر آیچه کودکران
یوجوایرران و جوایرران در مرردار م ر آموشیررد مرررأ ر اش
ویژگ ها کیفی ها صححی ها و قابلیر هرای علمر
فرهنگ دینر اجرمراع اخحقر و معنروی معلمران

)youseliani, 2015م اما بایرد ایرن یکرره را همرواره بره
خاطر داش کره بنرا بره براور برخر اش صراحبیظرران
معلمان خوب خوب به دییا یم آیند بلکه خوب ساخره
م شوید .یم توان فرض کرد کره هرکسر قرادر اسر
تدریس کندم بلکه برای این امرر مهرم ییاشمنرد گسررره
وسیع اش دایش و مهار اس ترا آمروشش و یرادگیری
فراگیر تضمین گرردد .هریچکرس تمایر یردارد تحر
آموشش معلم قرار گیررد کره فاقرد کفایر تش اسر
()Glover & Browning, 2002م امرا تعریرک کفایر و
شایسرررگ حرفررهای در ادبیررا ایررن حرروشه و اش دیررد
صاحب یظرران مؤیفره هرای مرعرددی را در برمر گیررد
( Villegas & reimers, 2007; Mohammadi, Naseri
Jahromi & Rahmani, 2013; Dadjoo Tavakoli,
 .)2012; Karimi, 2009اشجمله بنرا بره براور بجکیرک
کمررا و میلوسرویک ( Bjekic, Krneta, & Milosevic,

 )2010صححی های حرفهای معلمان یظام اش دایرش
مهار توایای و خواس ایگیاش اس که تحق مرؤ ر
فعایی های آموشش وپرورش را فراهم م کند .توجره بره
این مؤیفه هرا و اخراراج جایگراه مناسرب بره آیران در
فراینررد توسررعه حرفررهای معلمرران موجررب توایمنرردی
روشافاون آیان م گردد .ایبره منظور ما اش فرایند توسرعه
حرفهای معلمران بریامرهریرای بلندمردت اسر کره اش
آموشش های دایشرگاه ترا دوره هرای ضرمن خردم را
شام م شود ( Richter, Kunter, Klusmann, Lüdtke
 .)& Baumert, 2011بردیه اسر کره در ایرن میران
بریامه های دایشگاه یقرش بسریار پرریر ترری را ایفرا
م یمایند .یافره های پژوهش مرعدد حکای اش آن دارد
کرره چگررویگ توسررعه حرفررهای معلمرران و کیفیرر
آموششهای دایشگاه آیان در یحروة عملکررد ایشران و
بهبود یادگیری فراگیران و افاایش کرارای کرح در
تأ یرگررذار اس ر  .در ایررن شمینرره فرروی ()Foey, 2007
دسریاب به یادگیری و پیشرف تحایل دایرشآمروشان
را منوط به اسرفراده اش معلمان آموششدیرده و ا رربخش
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کیفیر

م داید تا با اسرفاده اش بیرنش و سررع عمر
تدریس را افاایش دهنرد ( Geravand & Abbas Pour,
 .)2013همچنین یررای پژوهشر در ایرران گویرای آن
اسرر کرره بریامررههررای آمرروشش معلمرران و کسررب
صححی های حرفهای ارتبراط مسررقیم برا ا ربخشر
تدریس و عملکررد تحاریل فراگیرران دارد ( Bagheri,
 .)2007; Esmaeili Barzi, 2013این در حای اس کره
اش دیگر سو یافرههای پژوهش حاک اش وجود مشکحت
در بریامهدرس دایشرگاه آمروشش معلمران ابرردائ و
تفرراو آن بررا وضررع محلرروب اس ر ( & Hosseinpur
 .)sekhavatjou, 2011; Abdolmaleki, 2011بهعنروان
یمویه یرای پژوهش حسینپور شرریعرمداری یرادری و
سیکیراق (& Hosseinpour, Shariatmadari, Naderi
 )Seif Naraghi, 2007در رابحرره بررا بررسرر یگرررش
اسرادان علو تربیر به سرفا بریامههایدرسر رشرره
کاردای و کارشناس آموشش ابرردای در آمروشش عرای
ایران یشان مر دهرد کره بریامرههرای درسر فعلر برا
وضعی محلوب فاصله شیادی داشره و ییاش بره براشیگری
جدی دارد .به عحوه یررای پرژوهش هرای مرعرددی ییرا
گویررای عررد کررارای دورههررای کررارورشی در بریامرره
دایشرگاه معلمران اسر ( & Davoodi, Keshtiaray
&

;Sylanh, 2015
 )Liaqhatdar, 2002در این راسرا یافررههرای پژوهشر

فراهای

Karami

;Yusefi,2016

یاراصفهای و شریکخلیفهسلحای

(Farahani,

)Nasr Esfahani & Sharif Khalifeh Soltani, 2011
بهعنوان راهکار بیان م دارد که باید در فرایند آمروشش
و تربی معلمان به تدوین محروا و مواد درس کارآمد و
بهروش بهکارگیری مدرسان باتجربره و کارآمرد برگرااری
دورههای کارورشی و امکایا و تجهیاا مراکا مرناسرب
بررا ییاشهررای معلمرران توجرره شررود .یافرررههررای محایعرره
پدیدارشناسایه معروف و کرمر ( Marofi & Karami,
 )2015ییا گویای آن اسر کره برا تلفیر پرژوهش در
بریامه درس تربی معلم مر تروان بره توسرعه حرفره ای
معلمان کمک یمود .امینخندق شرقای شعبای ورک

و موس پور ( Zarghani, Amin Khandaghi, Shabani

 )Varaki & Mosapour, 2016ییا دایش یظری و عمل
را دو دایش ا رگذار در تدریس و عملکرد حرفه ای معلرم
م دایند که تش اس بهمنظور رشد و توسرعه حرفرهای
معلمان و بهبود عملکرد آیان به تقوی این دو دایش در
بریامههای تربی معلم پرداخره شود.
بدیه اس توجه به بهبود کیفی بریامههای درس
و آموشش معلمان ابردای ضرورت ایکاریاپرذیر اسر در
غیر ایرنصرور بره قرول مرراکس ( )Mattox, 2010برا
یادگیری سروکار خواهیم داش کره پرس اش آمروشش اش
بین م رود و دریریجه منجرر بره بهبرود عملکررد فررد
یمر گرردد ( .)Eggleston, 2013اشایرنرو و در راسررای
کیفیرر بخشرر برره بریامررههررای آمرروشش معلمرران
دایشررگاههررای مخرلررک جهرران گررا هررای مررؤ ری را
برداشرهاید .محایعا تحبیق مرعددی ییا کیفیر ایرن
بریامه هرا را در کشرورهای مخرلرک مرورد بررسر قررار
دادهایرد ( Ahghar, 2008; Asia Pacific Economic
 .)Cooperation[APEC], 1999برررهعنررروان یمویررره
دسرررراوردهای پرررژوهش تحبیقر ر ویگرررا و ریمررررش
( )Villegas & Reimers, 2000بریامههرای دایشرگاه
معلمان را تلفیق اش دو حوشه یظر و عمر مر دایرد کره
باید ضمن اسرفاده بهینه اش فناوری و آمروشش اش راه دور
دایشجومعلمان را برای کار در شمینه های پیچیده معلم
توایمند ساشد .بررس تحبیق کیفی بریامههرایدرسر
آموشش عای و تربی معلمان بهویژه در رشرره آمروشش
ابردای و شیوههای صححی های حرفهای آیران محرور
برخ پژوهشهرا در ایرران ییرا بروده اسر ( Habibi,
 )2012; Mollaeenezhad & zekavati, 2009در ایرن
شمینه یافره های محایعه تحبیق قربای ییلر و دیبرری
( )Ghorbani, Nili & Delbari, 2014تربیر ییرروی
مرخاص و ماهر برای جرذب براشار کرار یخبره پرروری
پرررورش دایشررجویان خررح و یرروآور و توایررای تحلی ر
مسائ داشررن تفکرر ایرقرادی تضرمین کیفیر و ...را
اشجمله اهداف مشررک بریامرههرای درسر در آمروشش
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عررای کشررورهای افریقررای جنرروب اسرررراییا فنحیررد
ایگلسران و کشورهای اروپای شمای (دایمارک ایسرلند
یروژ و سوئد) و ایران به منظور افاایش کیفی بره شرمار
مرر آورد .یرررای حاصرر اش محایعرره تحبیقرر امرایرره و
حکریمشاده ( )Amrollah & Hakimzadeh, 2014ییرا
حاک اش اخرحف معنرادار و تفراو اساسر برین یظرا
ارشیاب کیفی بریامه درس تربی معلم ایران و دو کشور
ایگلسران و کره جنوب در حروشه هرای ارشیراب اهرداف
محروا و فرایند یادده و یادگیری در بریامه درس اس .
دسراوردهای پژوهش شعبای ( )Shabani, 2004ییرا برا
عنوان بررس تحبیق بریامه تربی معلرم ایرران و چنرد
کشور جهان گویای آن اس که قابلیر هرا ایگیراههرا
ویژگ های شخایر اشریا بره معلمر و ...اش طریر
مااحبه مشراهده و خودارشیراب بررای پرذیرش حرفره
معلم امری ضروری اس  .اش طرف یرای این تحقی بر
موضوع محوری بریامره هرای درسر ایرران تأکیرد دارد.
حبیب ( )Habibi, 2012ییا در محایعره تحبیقر خرود
درشمینررة ارتقررا صررححی هررای حرفررهای معلمرران در
کشورهای ژاپرن آیمران و ایرران برا اشراره بره ضررور
هماهنگ آموششهای قب و بعد اش خدم بیان م دارد
که در طبقهبندی اسرایدارد بینایملل آمروششوپررورش
تاری شده اس که آمروشش قبر اش خردم و ضرمن
خدم باید با هرم مررتبط و هماهنر شرود و آمروشش
معلمان به طور مداو گسرررش یابرد ترا صرححی هرای
حرف رة معلم ر تحق ر یابررد .در ایررن رابحرره یظررا هررای
آموششر ژاپرن و آیمران بره اقردامات درشمینرة ارتقررای
صححی های حرفه ای معلمان دس شدهایرد و تنهرا بره
آموشش ضمن خدم در هنگا تغییر بریامة درس اکرفا
یکردهاید بلکه اش روشهای یظیر در پژوهر آمروشش
اش راه دور شرررک در سررمینارهای علمرر و محایعررا
گروه اعاا معلمران بره خرارز اش کشرور و ...اسررفاده
مر کننرد .یافرررههرای تحبیقر محئر یرژاد و ذکرراوت
( )Mollaeenezhad & Zekavati, 2009حاص محایعره
تحبیق بریامهدرس تربی معلرم کشرورهای ایگلسرران

ژاپن فرایسه مایای و ایران یشان م دهد که بهمنظرور
بهبود کیفی یظا تربی معلم راهبردهای تلفی تهوری
و عم تواشن تهوری و عمر در بریامره درسر تردوین
اسرایداردها یا صرححی هرای حرفره معلمر و برقرراری
ارتباط قوی میان یظا تربی معلرم پریش اش خردم برا
دایشگاهها و مدار اشجمله اساسر تررین اصرححا در
دایشگاههرای تربیر معلرم کشرور اسر  .وی همچنرین
خاطریشان م ساشد که همه کشورها عل رغم تفراو در
یحوه اجرا و طول دوره واحدهای کارورشی برای حضرور
دایشجومعلمان در کح در در یظر گرفرهایرد .یررای
محایعه ییرکییرا ( )Nice Nia, 2009حاصر اش مقایسره
کارورشی در بریامهدرس دایشرجومعلمان در کشرورهای
آمریکا ایگلیس ژاپن مار و هند ییا حکای اش اهمیر
واحد کارورشی در همه کشورهای مورد محایعه داردم امرا
میاان و یوع توجه به آن در مل مخرلک مرفراو اسر .
بهگویهای که 40درصد محروای بریامهدرس تربی معلم
در هند به کارورشی اخرااج یافره اس و دایشگاههرای
تربیر معلرم ژاپرن بره خراطر یظرار بیشررر برر واحرد
کرارورشی دارای مردار ایگرو هسررند و در آمریکرا
دایشجو معلمان پس اش ط دوره کارورشی توسط کمیرره
ارشیاب مورد ارششیاب قرار م گیرید و پس اش گذرایدن
این دوره برا موفقیر بره آیران گرواه صرححی داده
م شود .یافرههای پژوهش طحی و گنردم ( & Talae
 )gandomi, 2016در رابحه با بررس یظا تربیر معلرم
دایشررگاه آکسررفورد ییررا گویررای آن اس ر کرره ایگرروی
کارآموشایه مبرن برر یگررش مدرسره بنیران یرک مردل
مشارکر موف میان یهاد مدرسره و دایشرگاه بره شرمار
م رود.
همانگویه که مشاهده شد اقرداما درشمینرة ارتقرا
کیفی ر آمرروششهررای دایشررگاه معلمرران ابررردای در
کشورهای مخرلک جهان ری و بوی مرفراوت بره خرود
گرفره و در قایب بریامههایدرس کمابیش یوآورایه یمود
یافره اس  .توجه به این تفاو ها که شاید شاییده تفاو
در یظا های آموشش و ارششهای حراکم برر آن جوامرع
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باشد ایده های مناسب را برای تدوین بریامهدرس ایرن
حوشه فراهم م ساشد .تشمة این امرر بررسر واکراوی و
تحلی عناصر بریامه های درس کشورهای مخرلک اسر
ترا برا شناسررای شرباه هررا و تفراو هررا و یروآوریهررا
چشررمایررداش وسرریع اش شررقو و راهکارهررا پرریش روی
مجریان امرر قررار گیررد و برا وسرع بخشر بره دامنره
ایرخاب ها امکان تامیم گیری درس و مرناسب با یظا
آموشش کشور مهیا شود .این در حای اس که تراکنون
پژوهش در رابحه با بررس و مقایسه بریامهدرسر دوره
کارشناس رشره آموشش ابرردای ایرران برا سرایر ملر
ایجررا یگرفررره اس ر  .اشایررنرو پررژوهش حاضررر در پ ر
دسریاب بره ایرن مهرم بره بررسر اهرداف و سرفار
بریامههرایدرسر مقحرع کارشناسر آمروشش معلمران
ابررردای در کشررورهای منرخررب آسرریای -اقیایوسرریه
پرداخره اس تا اش این طری راهکارهای را برای بهبرود
بریامهدرس این حوشه ارائه یماید.
پرسشهاي پژوهشی

پژوهش حاضر بر آن اس ترا بریامرهدرسر کارشناسر
رشره آموشش ابردای را در کشورهای مورد محایعه اش دو
قارة آسیا و اقیایوسیه بررس و با ایران مقایسه کند و برا
عنای به یوآوریهای موجود راهکارهای را برای بهبرود
بریامهدرس ایران ارائه یماید .در این راسرا سؤات ویرژه
شیر قاب بررس اس :
 .1شررباه هررا و تفرراو هررای بریامررهدرسرر دوره
کارشناس رشره آموشش ابردای کشورهای مورد محایعه
در مقایسه با ایران کدا اس ؟
 .2یرروآوریهررای موجررود در بریامررهدرسرر دوره
کارشناس رشره آموشش ابردای کشورهای موردمحایعره
کدا اس ؟
 .3بررر مبنررای تجررارب کشررورهای مررورد محایعرره
پیشنهادهای قاب ارائه برای بریامهدرسر ایرن رشرره در
ایران کدا اس ؟

روش پژوهش

در این پرژوهش بره منظرور بررسر تجربره کشرورهای
منرخب بهوسیلة فرر هرا و چرکییسر هرای بررسر و
تحلیر محرروای اسرناد اش روش توصریف  -تحلیلر و
روش بررس تحبیق برردی ( )Beredyاسررفاده شرده
اس  .ایگوی بردی شام چهار مرحلة توصیک تفسریر
همجواری و مقایسه اس  .در توصیک پدیدهها بر اسا
شواهد و اطحعا یادداش بررداری و بررای بررسر و
یقادی مرحلة بعد آماده م شوید .در تفسیر به وارس و
تحلی اطحعا توصیف مرحله قب پرداخره م شود.
در همجواری بره طبقرهبنردی و کنرار هرم قررار دادن
اطحعات که در مرحلة قبر آمراده شرده بررای ایجراد
چارچوب برای مقایسرة شرباه هرا و تفراو هرا توجره
م گرردد .در مرحلره مقایسره ییرا بره بررسر مسرهله
تحقی با توجه به جائیا درشمینة شباه ها و تفاو ها
و دادن پاسرر برره سررؤات پرداخررره مرر شررود
( .)Aghazadeh, 2014جامعة آماری این محایعه اسرناد
مرتبط با بریامهدرس دایشرگاه هرا و مؤسسرا آمروشش
عای کشورهای واقع در منحقة آسیاپاسفیک (قرارههرای
آسیا و اقیایوسریه) اسر کره دورة کارشناسر آمروشش
ابردای در آنها دایرر اسر  .در یرک محایعرة مقردمات
مشررخص گردیررد کرره تنرروع صررور ارائرره ایررن رشررره در
کشورهای مخرلک این منحقه فو ایعاده شیراد اسر و اش
آیجا کره در پرژوهش هرای تحبیقر وجرود حرداقل اش
مشررکا برین واحردهای تحلیر ضرروری مر یمایرد
محققررین بررا پیررروی اش شرریوه یمویررهگیررری هدفمنررد
معیارهای شیر را برای ایرخاب یمویه یحاظ یمودید:
 دایشررگاههررای کرره در مقحررع کارشناس ر رشررره
آموشش ابردای محض را ارائه م دهند و اش این یظر
تناسب بیشرری با بریامهدرس ایران دارید.
 دایشگاه های که دسررسر بره اطحعرا مروردیظر
آن ها برای تحلی اش طریر مراجعره بره سرای یرا
برقراری ارتباط با ایمی و  ...امکانپذیر باشد.
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 اش بین دایشگاههای مورد ( 1و  )2دایشگاههای کره
دارای باتترین رتبه بندی علم در سح جهران یرا
در کشور خود باشند.
اش این طری  6دایشگاه مجری این رشرره کره دارای
معیارهای بات بودید اش چهار کشور منحقه آسیاپاسرفیک
بهعنوان یمویه ایرخاب شدید .سپس اش طری مراجعه بره
سای و برقراری ارتباط اش طریر ایمیر بریامرهدرسر
دایشگاههای کشورهای مورد محایعه بهوسریلة فرر هرا و
چررکییس ر هررای بررس ر محررروا اسرررخراز گردیررد و
دادههای خا پس اش ایجا مراح توصریک و کدگرذاری
مررورد وارس ر و تحلی ر قرررار گرف ر  .در ایررن راسرررا و
بهمنظور دسریاب به یک چارچوب مشررک برای محایعه
تحبیق بریامهدرس دایشگاههای مذکور ابردا بهصرور
اجمای مورد محایعه قرار گرف و با توجه به اهداف ایرن
تحقی ابعاد مشرم بر ابعاد سهگایه مشخاا اهرداف
و سرفا دوره برای مقایسره و تحلیر در یظرر گرفرره

شد .در بعد مشخاا دوره یحوه ارائه و طول دوره و در
بعد سرفا دوره ییا درو ایاام اخریاری پایان یامه
کارآموشی و ییا مجموع واحدهای خاج و ک دوره قاب
بررس اس .
اطالعات توصیفی دانشگاههاي مورد مطالعه

در این بخرش یافررههرای توصریف حاصر اش پرژوهش
حاضر در قایب جداول و مرن ارائه م گردد .در مرواردی
که بیش اش یک دایشگاه اش یک کشور ایرخاب شده اس
بسره به میاان تشابه در بریامهریرای یافررههرا گاهرا در
یک جدول و یا در مقایسه با هم بررس شده اس .
ایک .کشور مورد محایعه :اسرراییا
یافرههای حاص اش بررس بریامهدرسر کارشناسر
آموشش ابردای دایشگاههای سیدی و کوئینایند منردرز
در جدول  1در مقایسه با هم تحلی م گردید:

جدول  .9برنامهدرسی کارشناسی آموزش ابتدایی دانشگاههاي سیدنی و کوئینزلند ( )Universities Sydney & Queenslandاسترالیا
ابعاد
دوره

مشخصاااا

شاخصها

دادهها

نحوه ارائه دوره

حضوری

طول دوره

 4سال

تمرکز بر روی تلفیق فناوری ارتباطا و اطالعا درون شیوههای تدریس؛ آموزشوپرورش عمومی گساررده باا دانا
حداقل یک حیطه :پوش

عمیاق در

تمام حیطههای کلیدی ضروری موضوعا آموزشی ابرادائی باا تمرکاز ویا ه بار حیطاههاای اجبااری

آموزش بومی ،آموزش زبان انگلیسی به دانشجویان خاارجی ،آماوزشوپارورش ویا ه و هنرهاای خاال و تخصاص در آنهاا؛
اهداف دوره

فراهمسازی فرصتهای توسعه و تجربه حرفهای (آموزش عمل) فو العاده با تلفیق ساازنده علام و عمال و گساررش صاالحیت
حرفهای برای تدریس در یک مدرسة ابردایی و زمینههای دیگر کاار باا کودکاان تاا پایاه ششام؛ ب ارهمنادی از دانا  ،نگارش و
خصایص الزم برای اجرای مؤثر مسئولیتهای پیچیده معلمان ابردایی و ظرفیت برای ساخت ،اجرا و ارزیاابی برناماههاای مناسا
تجارب یادگیری برای کودکان دبسرانی؛ توانایی برای حفظ ،بررسای و ارزیاابی توساعه حرفاهای خاود و قادر تحلیال انرقاادی
تحوال حرفهای و سیاسری؛ دسریابی به یک نظریه شخصی در حال تحول آماوزشوپارورش مبرنای بار درک درساری از جامعاه
معاصر ،رشد کودکان ،تنوع نق های معلمان و اهداف و کارکردهای تحصیل؛ ارتقاء بلوغ و انسانیت الزم برای آموزش حرفهای.
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سرفصل دوره

 03عنوان درس درمجموع  043واحد
آموزشوپرورش ،معلمان و تدریس؛ توسعه انسانی و آموزشوپرورش :کودکی و نوجوانی؛ روانشناسی تربیرای؛
دیدگاههای اجرماعی در آموزشوپرورش؛ انگلیسای ،ساواد و یاادگیری؛ مفااهیم علاوم 0؛ هنرهاای خاال 0؛
ریاضیا و حساب؛ انگلیسی :یاادگیری ساواد؛ پاداگو ی تربیاتبادنی  0و کااربرد آن در زمیناههاای عملای؛
الزامی

آموزشوپرورش بومی اسررالیایی؛ هنرهای خال 2؛ آموزش ریاضیا  :0محاسابا اولیاه 0؛ مفااهیم علاوم 2؛
تفاهم بین فرهنگی تا پایه ششم ابردایی؛ رویکردهای مثبت به آموزشوپرورش ویا ه؛ مادارس ابرادایی ساالم و
فعال :تربیتبدنی؛ جامعه انسانی و محیطزیست آن؛ تدریس در کالسهای درس چندزبانه؛ هنرهاای خاال 0؛
مطالعه و کاربرد تحقیقا آموزشی؛ آموزش ریاضیا 2؛ انگلیسی :باسواد شادن؛ علاوم و فنااوری 0؛ تاروی و
رشد ب داشت مدارس؛ علوم و فنآوری  2تا پایه ششام؛ آماوزش ریاضایا 0؛ انگلیسای :دارای درجاه بااالی
سواد؛ تدریس کودکان با نیازهای خاص؛ جامعه انسانی و محیط آن.
حداقل  5عنوان درس درمجموع  02واحد
انتخاب ( 21واحد 6 :واحد لیست الف و  6واحد ب) :الف :فقر ج انی و آماوزش؛ مشااوره در زمیناههاای
آموزشی؛ روانشناسی یادگیری و تدریس؛ خالقیت ،یادگیری و هنر معلمی؛ یا پایاانناماه آموزشای  /ب :ورزش:
مسائل آموزشی معاصر؛ آموزش بینالمللی؛ برنامهدرسی و آماوزش .انتخااب کیاا ا واحاداا مطالعاایا

اخریاری

ابتداکا ( 8واحد 4 :واحد ا دروس  Aو  4واحد ا دروس  :)Bزبانهای ابردائی A؛ آموزشوپارورش ویا ه
A؛ ITدر کالسهای درس ابردایی A؛ تدریس انگلیسی برای فراگیران غیر انگلیسیزبان A؛ هنرهای درهامتنیاده
و تلفیقی A؛ کودکان بومی در مدرسه  / Aزبانهای ابرادایی B؛ آماوزشوپارورش ویا ه B؛  ITدر کاالسهاای
درس ابردایی B؛ تدریس انگلیسی برای فراگیران غیر انگلیسیزبان B؛ هنرهای درهمتنیده و تلفیقای B؛ کودکاان
بومی در مدرسه  .Bانرخاب  2واحد مطالعاتی از طیف وسیعی از دروس دانشکده هنر و علوم اجرماعی یا علاوم
یا تجار یا از درون دانشکده آموزشوپرورش ( 02واحد)

ساااااااامینار 4 ،عنوان درس با  01واحد
کااااارآموزی و تجارب حرفهای ( 2ابردائی)؛ تجارب حرفهای (0ابردائی)؛ تجربیا حرفهای 4؛ کارآموزی تجربیا حرفهای
پایاننامه
مجمااااااااوع
واحدها
ابعاد

شاخصها

دوره

مشخصا

نحوه ارائه دوره
طول دوره

 1واحد :اخذ پایاننامه آموزشی تن ا برای دانشجویان واجد شرایط و ممراز ()Honours
واحدهای مطالعاتی خاص این دوره 071 :واحد

کل واحدهای مطالعاتی دوره 092 :واحد

دادهها
حضوری
 4سال

اهداف دوره

توسعه ظرفیتهای موردنیاز برای معلمان در عصر اطالعا ؛ فراهمسازی زمینه رشاد معلماان ابرادایی در تماام
پایهها بهعنوان پلی در مراحل اولیه و میانه یادگیری؛ توسعه م اار هاا ،ادراکاا و دانا

فاارغالرحصایالن در

ج ت نشان دادن تواناییهای مرخصصین در زمینههای سواد و حساب؛ تنوع و تفاو در یاادگیری؛ رهباری و
پ وه ؛ کارآموزی مسرمر.

سرفصل دوره

 23عنوان درس درمجموع  43واحد
الزامی

مقدمهای بر آموزشوپرورش؛ رشد کودکان و نوجوانان برای مربیان؛ حساب درزمینة سالهاای ابرادایی و میاناه؛
آموزشوپرورش و خالقیت :دان

محروای پداگو ی؛ مقدمهای بر نق

علوم و تکنولو ی آموزشی در جامعاه؛
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سوادآموزی درزمینة سالهای ابردایی و میانه؛ مقدمهای بر تدریس علاوم انساانی و اجرمااعی؛ ب داشات ،رفااه و
دان

محروای پداگو ی آموزشوپرورش؛ یادگیری ،ذهن و آموزشوپارورش؛ آماوزش ریاضایا 0؛ آماوزش

زبان انگلیسی 0؛ مبانی برنامهدرسی سالهای اولیه؛ تنوع و آماوزش فراگیار؛ آماوزش ب داشات و تربیاتبادنی؛
دان

بومی و آموزشوپرورش؛ آموزش ریاضیا 2؛ آموزش برنامهدرسی علاوم انساانی و اجرمااعی؛ آماوزش

تکنولو ی و هنر در قرن بیستویکم؛ آموزش علوم در مدارس ابردایی و راهنمایی؛ آموزش زبان انگلیسی .2
حداقل  4عنوان درس با حداقل  8واحد
یا از دروس دوره تخصصی تکمیلی ( )minorدر یک رشره در زمینههاای :زبانشناسای کااربردی ،چینای ،علاوم
کامپیوتر  /فناوری اطالعا  ،انگلیسی ،فرانسوی ،ریاضی عمومی ،علم جنرال ،آلمانی ،ب داشات و تربیات بادنی،
تاریخ ،اندونزیایی ،اپنی ،کرهای ،موسیقی ،فلسفه ،اسپانیایی ،مطالعا دین و مطالعاا جامعاه و محایطزیسات
اخریاری

(انرخاب همه دروس از یک یا چند دوره تخصصی تکمیلی) یا از دو لیسات حیطاههاای برناماهدرسای شاامل
ریاضی ،زبان انگلیسی ،علوم ،ب داشت و تربیتبدنی ،هنر (موسیقی ،هنرهای تجسمی ،رقص ،تئاتر و رسانههاا و
فیلم) ،تکنولو ی ،طراحی ،تاریخ ،جغرافیا تعلیما مدنی ،اقرصااد ،برخای از دورههاای کسا وکاار و انرخااب
زبانها غیر از انگلیسی از هر لیست  4واحد .حداقل  4واحاد دروس اخریااری مسارقیم مارتبط باا حیطاههاای
موضوعی باشد.

سمینار،

 1عنوان درس درمجموع  01واحد

کااااارآموزی و تجربه حرفهای ابردایی 0؛ تجربه حرفاهای ابرادائی 2؛ تجرباه حرفاهای ابرادائی 0؛ تجرباه حرفاهای ابرادائی 4؛
پایاننامه
مجمااااااااوع
واحدها

تجربه حرفهای ابردایی 5؛ معلم بهعنوان یک حرفهای .پایاننامه تن ا برای دانشجویان ممراز ()Honours
واحدهای مطالعاتی خاص این دوره  51 -13واحد

اطحعا جدول  1گویای آن اس کره یروع و طرول
این دوره در هر دو دایشرگاه اسررراییا حضروری  4سرایه
اس  .اهداف هر دو دایشگاه بر تلفی فنراوری اطحعرا
در شیوه های تدریس و افاایش صححی هرای حرفره ای
معلمان همراه با کارآموشی و تجربیرا حرفره ای تأکیرد
داریدم اما همرانطرور کره مشراهده مر شرود دایشرگاه
سرریدی درشمین رة اهررداف تنرروع فراگیررری و جامعی ر
بیشرری یسب بره دایشرگاه کوئیناینرد دارد .واحردهای
مررورد اشرررراک در درو ایاام ر شیرراد اس ر  .دروس ر
همچررون روایشناس ر ریاض ر سررواد ایگلیس ر هنررر
بهداش فنآوری روش تحقیر و پرداگوژی در هرر دو
دایشگاه کموبیش مورد تأکیرد هسررند .بره طرور خراج
دایشگاه سریدی برا گنجایردن درو مررتبط برا یقرش
دیدگاه های اجرماع و تفاهم بین فرهنگر در آمروشش
ابردای و ییا آموشش چندشبایه محیطشیسر در درو

کل واحدهای مطالعاتی دوره 14 :واحد

مجررراا و مسررررق تحرر واحررردهای ایاامرر تأکیرررد
فررو ایعررادهای بررر ایررن درو داشررره اس ر  .همچنررین
گنجایدن واحدهای بسیار در آموشش هنرر کره اغلرب در
رده درو ایاام ر اس ر گویررای عنای ر بیشرررر ایررن
دایشگاه به آموششهای هنری بهعنوان یک اش محرواها و
پررداگوژیهررای اصررل در دوره ابررردای در مقایسرره بررا
دایشگاه کوئینایند اس  .در خاروج توجره بره علرو و
ریاض ییا قضیه مشابه اس  .در رده واحدهای اخریاری
هررر دو دایشررگاه در درو هنررر و برخ ر حیحررههررای
بریامهدرس تأکید کموبیش یکسای داریردم امرا یحروه و
یوع تخاص های آن ها مرفاو اس  .به طورکل تنروع و
دامنه ایرخاب های درو اخریاری در دایشگاه کوئیاینرد
بیشرر اش دایشگاه سیدی اس م اما تعداد واحد اخرااج
یافره به این درو در دایشگاه سیدی بیشررر اسر  .اش
طرفر دروسر کره در دایشرگاه سریدی تحر عنروان
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درو ایاام ر بررر آن تأکیررد بیشرررری شررده اس ر در
دایشگاه کوئیایند تحر عنروان درو اخریراری و دوره
تخاا تکمیل ارائه شده اسر  .درمجمروع مر تروان
گف که واحدهای اخریاری دایشرگاه سریدی ردهبنردی
شده در حوشههرای دایرش محرروا پرداگوژی پرداگوژی
محروا و گاها عموم با ییسر آشاد اسر و در دایشرگاه
کوئینایند دایش محرروا عمروم برا ییسر آشاد و دوره
تخاا تکمیل اس  .این محلب گویای هدفمند بودن
و یگاه جرامع هرر دو دایشرگاه در ارائره درو اخریراری
اسر کرره در آن سررع شررده طیررک مرنرروع اش درو
اخریرراری -پررداگوژی اخریرراری -محررروای اخریرراری-
تخاا و اخریاری -عموم ارائه گردد .هر دو دایشرگاه

با تعداد واحد مرفاو برای دایشجویان واجرد شررایط و
ممراش پایان یامه ارائه م یمایند .همچنین هر دو دایشگاه
کارورشی را با تعداد واحد یکسان و هر دو مرحلره بنردی
شده اش مقدمات تا پیشرفره با تمرکا یک اش مراحر برر
تحقی در حوشه آموشش ارائه م دهندم امرا یروع ارائره و
تعداد عنوان در و میاان تأکیرد در درو کرارآموشی
مرفاو اس .
ب .کشور مورد محایعه :ییوشیند
دادههای حاص اش محایعه دایشگاه اوکلنرد برهعنروان
مهمترین دایشگاه کشور ییوشیند در جدول  2ارائره شرده
اس :

جدول  .0برنامهدرسی کارشناسی آموزش ابتدایی دانشگاه اوکلند ( )Auckland Universityنیوزلند
ابعاد
مشخصا دوره

شاخصها

دادهها

نحوه ارائه دوره

حضوری

طول دوره

 0سال تماموقت یا  1سال پارهوقت

اهداف دوره

یادگیری تکنیکهای تدریس و نظریههای مؤثر درزمینة آموزش و یادگیری و چگونگی اسرفاده از آنها در زمینههای مدرساه و کاالس
درس؛ دسریابی به بینشی عمیق در زندگی واقعی در مورد آنچه تدریس میشود بر اثر تجربه عملی گسررده و دساتاول از تادریس در
مدارس در طول کارآموزی؛ توسعة دان

درزمینة برنامهدرسی ملی

 05عنوان درس درمجموع  225واحد
آموزش هنر در دوره ابردایی؛ آموزش زبان و ادبیا در ابردایی 0؛ آموزش ریاضایا و آماار در دوره ابرادایی 0؛
حمایت از دانشجویان؛ تاریخ و جامعه در آموزشوپارورش نیوزیلناد؛ رشاد ،یاادگیری و تادریس؛ ب داشات و
تربیت بدنی در دوره ابرادایی؛ آماوزش علاوم در دوره ابرادایی؛ آماوزش مطالعاا اجرمااعی در دوره ابرادائی؛
الزامی

تکنولو ی آموزشی در دوره ابردایی؛ آموزش ریاضیا و آماار در دوره ابرادایی 2؛ افازای

پیشارفت تحصایلی

سرفصل دوره

برای یادگیرندگان مرنوع؛ ارزیابی برای یادگیری و تدریس؛ آموزش زبان و ادبیا در دوره ابردایی 2؛ سیاست هاا،
فلسفه و آموزشوپرورش؛ (هرکدام  05واحد).
اخریاری

انرخاب  0عنوان درس درمجموع  45واحد از طیف وسیعی از دروس اخریاری ارائه شده

سااااااااااامینار 4 ،عنوان درس درمجموع  93واحد
کااااااااارآموزی ،کااارآموزی :معلاام حرفااهای در دوره ابراادایی 0؛ کااارآموزی در دوره ابراادایی 2؛ معلاام حرفااهای؛ کااارآموزی:
پایاننامه

فراهمسازی پیشرفت تحصیلی در دوره ابردایی .پایاننامه ندارد

مجموع واحدها

واحدهای مطالعاتی خاص این دوره 013 :واحد

کل واحدهای مطالعاتی دوره 075 :واحد

مطالعة تطبیقی برنامهدرسی کارشناسی رشته آموزش ابتدایی در ایران و 01 / ...

محایب درزشده در جدول  2گویای آن اس که این
دوره در این دایشرگاه برهصرور حضروری تمرا وقر و
پارهوق ارائه م شود .در درو ایاام تأکید فو ایعاده
بر پداگوژی محروا کامح بارش و مشهود اسر  .عرحوه برر
این ایرخاب  3عنوان در درمجموع  45واحد اش طیرک
وسیع اش درو اخریراری ارائره شرده در ایرن بریامره
امکان پذیر اس  .این امر بیرایگر آن اسر کره دایشرگاه
اوکلند ییوشیند با ارائه یک بریامه اش پیش تعیین شده برا
تمرکا بات بر درو ایاام و اجباری ایعحرافپرذیری و
توجه کمررر بره عحئر دایشرجویان را در بریامره یحراظ
یموده اس  .ویژگ شاخص ایرن بریامره تأکیرد برات برر

واحدهای کارآموشی و ییا سمینار اسر کره درمجمروع
 90واحد درس اش کر  360واحرد تخاار را شرام
م شود که چیای قریب به یکچهار کر واحدهاسر .
این دوره فاقد واحد پایانیامه اسر  .دیگرر ویژگر ایرن
دوره تأکیرد برات برر واحردهای خراج ایرن دوره اسر .
بهگویهای که اش ک  375واحدهای محایعات دوره 360
واحد جا واحدهای محایعات خاج این دوره اس .
ز .کشور مورد محایعه :چین
یافرههای محایعات حاص اش بررس اسرناد دایشرگاه
ماکائو در جدول  3یشان داده شده اس :

جدول  .1برنامهدرسی کارشناسی آموزش ابتدایی دانشگاه ماکائو ( )Macau Universityچین
ابعاد

شاخصها

مشخصا دوره

نحااوه ارائااه
دوره
طول دوره

دادهها
حضوری
 4سال تماموقت

اهداف دوره

فراهمسازی زمینه آموزش و آمادهسازی معلمان آینده ابردایی با کیفیت باال و برخورداری دانشجویان از یک مبنای مسارحکم
در حرفه آموزش ابردایی؛ اشریا فراوان دانشجویان برای تع د به آموزش ابردایی؛ برخورداری دانشاجویان از پایگااه دانا
غنی در حوزههای محروایی مرتبط با آموزش ابردایی؛ عالقهمندی دانشجویان به پ وه

درزمینة آماوزش ابرادایی؛ و تسالط

دانشجویان بر فناوری اطالعا در آموزش ابردایی.
 00عنوان درس درمجموع  09واحد
سرفصل دوره

جامعهشناسی آموزش؛ روشهای تدریس موضوع محور (ریاضایا ابرادایی)0؛ اصاول و نظریاههاا بارای
آموزش ریاضایا ابرادایی؛ تکامال کاودک؛ روشهاای تادریس موضاوع محاور (ریاضایا ابرادائی)2؛
الزامی

روانشناسی تربیری؛ تلفیق  ITدر تدریس و یادگیری؛ آموزش مطالعا اجرماعی در مدارس ابردایی؛ مشااوره
و راهنمایی؛ آموزش علم و فنآوری؛ مقدمهای بر آموزشوپرورش؛ فلسفه آماوزشوپارورش؛ نظریاههاای
برنامهدرسی و آموزش.
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 08عنوان درس درمجموع  54واحد
تربیتبدنی برای مدارس ابردایی 2؛ موسیقی  2برای کودکان؛ هنرهای تجسمی  :2تئوری و عمل در ابرادائی
(هرکدام  0واحد) .برنامهدرسی و مواد آموزشی چینی در آموزش ابردایی یاا آماوزش زباان انگلیسای  0در
مدارس ابردائی (هرکدام  0واحد)؛ روشهای تدریس چینی در آموزش ابردایی یاا آماوزش زباان انگلیسای
(2هرکدام  0واحد)؛ خواندن هدایت شده و آموزش نثر و نظم (ادبیاا ) چاین یاا آماوزش کاالس درس
انگلیسی (هرکدام  0واحد) .آموزش  / PEیا آموزش موسایقی یاا آماوزش هنرهاای تجسامی (هرکادام 0
واحد) .خواندن هدایت شده و آموزش نثر و نظم (ادبیا ) چین یا آموزش کالس درس انگلیسی (هرکادام
اخریاری

 0واحد) .تربیتبدنی  0یا موسیقی  0یا نوازندگی  0یا هنرهای تجسامی  :0اکرشااف و کشاف (هرکادام 0
واحد) 00 .واحد از بین دروس :مدیریت آموزشی؛ تحقیقاا آموزشای؛ آماوزشوپارورش ویا ه؛ اصاول
اخالقی معلمی و توسعه حرفهای معلم؛ درک اهمیت و آموزش ادبیا کودکاان؛ تفکار و یاادگیری باا IT؛
تدریس و یادگیری آموزشوپرورش ملی؛ تدریس تلفیقی فعال و طراحی بارای آماوزش ابرادایی؛ آماوزش
ریاضیا ابردایی و پ وه ؛ زبان شناسی و آموزش زبان انگلیسای باه عناوان زباان دوم؛ مادیریت کاالس؛
پ وه

در آموزش ریاضیا ؛ همراهی پیانو پیشرفره برای موسیقی کلی کالس درس؛ هنرهای تجسامی 0

 /درک فرهنگ بصری؛ آموزش فرهنگ سنری چین؛ شیوه های نگریسرن :نقاشی به عنوان تحقیق؛ موسایقی 0
  ORFF/KODALYروشهای آموزش موسیقی؛ نوازندگی  ORFF/KODALY - 0روشهاای آماوزشموسیقی؛ کیفیت تربیتبدنی؛ تربیتبدنی ( 0هرکدام  0واحد)
سااااامینار 0 ،عنوان درس درمجموع  1واحد
کااارآموزی ،تدریس تحت نظار و تجربه مدرسه ،پایاننامه ندارد
پایاننامه
مجماااااوع
واحدها

واحدهای مطالعاتی خاص این دوره 99 :واحد

همانطور که در جدول  3مشاهده م شرود اهرداف
این دوره در دایشگاه ماکائو شام آمراده سراشی معلمران
آینده ابردای با کیفی بات و مرعهد به آموشش ابرردای
با برخورداری اش پایگاه دایش غن در حوشه های محروای
مرتبط با آموشش ابردای همرراه برا فنراوری اطحعرا و
پژوهش درشمینة آموشش ابردای اس  .در درو ایاام
تأکید بسیار بر پداگوژی محروا مشاهده م شود .ایرن در
حای اس که امکان ایرخاب گسررده و مرنوع در درو
اخریاری قاب مححظه اس  .گرچه در این برین تأکیرد
بات بر هنر و موسیق بسیار چشمگیر اس  .برهطرورکل
واحدهای اخریاری ایرن دایشرگاه در حروشه هرای دایرش
محروا پداگوژی و پداگوژی محروا ارائه شده اس .
د .کشور مورد محایعه :ترکیه

کل واحدهای مطالعاتی دوره 005 :واحد

در رابحه با کشور ترکیه تش به ذکر اس که اگرچره
کشوری اوراسیای اس اما بخش بارگ کشور ( )%97با
عنوان آیاتوی یا آسیای کوچک در جنوب باخرر آسریا و
خاورمیایه و تنها بخش کوچک اش آن ( )%3به یا تراکیه
در منحقرره بایکرران در جنرروب خرراور اروپررا قرررار دارد.
دریریجه این کشور جا قاره آسیا بره شرمار مر رود ترا
آیجررا کرره عنرروان آسرریای صررغیر را برره آن دادهایررد
( Zdanowski, 2014; National Geographic Atlas of
 .)the World, 2015بررهعررحوه در پررژوهش حاضررر
دایشگاههای اش بخش آسیای ترکیه ایرخراب شردید .بره
دیی تشابه بسیار بات در بریامهدرس دو دایشگاه غراشی
و کارادییا یافرههای حاص در یک جدول ارائه گردیرده
اس :

مطالعة تطبیقی برنامهدرسی کارشناسی رشته آموزش ابتدایی در ایران و 01 / ...

جدول  .2برنامهدرسی کارشناسی آموزش ابتدایی دانشگاههاي غازي و کارادنیز ( )Gazi & Karadeniz Technical Universitiesترکیه
دادهها
شاخصها
ابعاد
مشخصا
دوره

نحوه ارائه دوره

حضوری

طول دوره

 4سال تماموقت

اهداف دوره
سرفصل دوره

پرورش معلمان کالس های درس آینده بر مبنای دانشی از مسائل اساسی علمی و همچنین م ار ها و اسرعدادهای الزم بارای ایان
حرفه؛ تسلط دانشجویان بر ترکی دانا نظاری باا عملای؛ پارورش دانشاجویان در ج ات ارائاه نقا الگاویی مناسا بارای
دان آموزان خود بهعنوان یک فرد و یک معلم؛ توانایی ب بود خود و مدیریت زمان باا سااخراربندی ارتباطاا ماؤثر؛ مسائولیت در
قبال اطاعت از قوانین علمی -اخالقی؛ حساسیت نسبت به انسان ،جامعه و طبیعت؛ آگاه بودن از اهمیت یادگیری مادامالعمر.
 07عنوان درس درمجموع  008واحد
ادبیا کودکان؛ آموزش خواندن و نوشرن در مدارس ابردایی؛ آموزش علوم زنده؛ تئاتر در تادریس و
آموزش ابردایی؛ اندازهگیری و ارزیاابی در تادریس؛ مادیریت کاالس؛ آماوزش ریاضای 0؛ آماوزش
ریاضیا 2؛ آموزش زبان ترکی؛ آموزش علوم اجرماعی؛ آموزشوپرورش ساالهاای اولیاه کاودکی؛
مشاوره و آموزش؛ آموزش اطالعاتی از فرهناگ دینای و اخالقای؛ آماوزش هنار؛ آماوزش هنرهاای
تجسمی؛ آموزش موسیقی؛ آموزشوپرورش کودکان با نیازهای خاص؛ تدریس در کاالسهاای درس
الزامی
چندپایه؛ تلفیق در آموزش ابردایی؛ آموزش زیستمحیطی؛ فنااوری ارتباطاا در آماوزشوپارورش؛
فنآوریهای آموزشی و سیر تکاملی ماواد؛ آماوزش علام و فنااوری 0؛ آماوزش علام و فنااوری 2؛
مقدمهای بر علومتربیری؛ روانشناسی تربیری؛ اصول و روشهای تدریس؛ تکنیکهای پا وه علمای؛
تکنیک هایی برای سبک خوشنویسی؛ تربیت بدنی و فرهناگ ورزش؛ تربیات بادنی و آماوزش باازی؛
نرم افزارهای علوم و تکنولو ی 0؛ نرم افزارهای علوم و تکنولاو ی 2؛ موسایقی  :0کاودکی؛ آماوزش
ترافیک و کمکهای اولیه در مدارس ابردایی؛ تاریخ آموزشوپرورش ترکیه و مدیریت مدرسه.
 0عنوان درس درمجموع  0واحد
اخریاری
مسائل و مشکال در آموزش ابردایی و راهحلهای پیشن ادی یا آموزش بزرگساالن.
سااااااااامینار 3 ،عنوان درس درمجموع  01واحد
کااااااارآموزی ،تجربه آموزشی در ترم 1؛ تمرین تدریس  0و  2در ترم  7و 8؛ درمجموع  04هفره یک روز در هفره کاارآموزی
پایاننامه
در هر ترم .پایاننامه ندارد
کل واحدهای مطالعاتی دوره 243 :واحد
مجموع واحدها واحدهای مطالعاتی خاص این دوره 057 :واحد

محایب جدول  4یشان م دهد که اشجمله مهمتررین
اهداف دوره پرورش معلمان آینرده برر مبنرای دایرش و
مهار علم و حرفه ایم تلفی حوشه یظر و عمر م ارائره
یقش ایگروی مناسرب بررای دایرش آمروشانم توایمنردی
مدیریر و ارتباط باتم اخح مداریم حساسی یسرب
به ایسان جامعه و طبیع م توجه بره اهمیر یرادگیری
مادا ایعمر اس  .اکثر واحدهای دوره جا درو ایاام
اس و شام واحدهای پرداگوژی و پرداگوژی محرروا و
فناوری اس  .درصورت که میاان درو اخریراری تنهرا
 3واحد و در حوشه پداگوژی اسر  .ایرن امرر حکایر اش
وجود بریامه اش پیش تعیین شرده دارای ایعحرافپرذیری
کم دارد .همچنرین برر تلفیر فنراوری اطحعرا و ییرا

واحدهای هنر و تربی بردی برا اخراراج تعرداد واحرد
درخررور توجرره برره آنهررا در رده درو ایاام ر تأکیررد
بیشرری شده اس  .دوره مذکور فاقد پایانیامره اسر و
دورههای کارآموشی این دایشرگاه مجموعرا در  14هفرره
مسرمر بهصور یک روش در هفره اجرا م گردد .ویژگر
شاخص این دوره یسب  1/5برابری واحدهای محایعات
خاج به ک واحدهای محایعات دوره اس .
ه .کشور مورد محایعه :ایران
در ایرررن پرررژوهش اهرررداف و محرررروای سرفار ر
بریامه درس دوره کارشناسر رشرره آمروشش ابرردای -
آخرین بریامرهدرسر ماروب برا جدیردترین براشیگری-
مبنای کار قرار داده اس .
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جدول  .9برنامهدرسی کارشناسی رشته آموزش ابتدایی دانشگاههاي ایران
ابعاد

شاخصها

دوره

مشخصا

نحوه ارائاه
دوره
طول دوره

دادهها
حضوری تماموقت
 4سال

هدف کلی :توسعه ظرفیت حرفهای مربیان بهمنظور خلق فرصتهای یادگیری؛ دسریابی به دان پایه ،پرورش م ار ها،
باورها و گرای های زمینهساز عمل و تداوم عمل یادگیرنده در دسریابی به شایسرگیهای مورد انرظار در نظام آموزشی؛
تربیتمعلمان واجد شایسرگیهای الزم ج ت اشرغال به فعالیتهای آموزشی ،پرورشی در دوره ابردائی.
اهداف فرعی /شایسرگیها :کس

توانایی درزمینة روشهای تدریس در حوزههای محروایی دورة ابردایی؛ تصمیمگیری

مبرنی بر اصول و مبانی تربیت اسالمی و یافرههای علمی برای تأثیرگذاری مثبت بر رفرار دان آموزان و تقویت هویات
ایرانی  -اسالمی در سطح کالس درس و مدرسه؛ کاربرد انعطافپذیر زبان آماوزش بارای ساازمان دادن فرصاتهاای
اهداف دوره

با وی گیهای آنان در گروههاای مخرلاف (دانا آماوزان باا نیازهاای ویا ه،

یادگیری و کمک به دان آموزان مرناس

دان آموزان تیزهوش و)...؛ تحلیل برنامهدرسی موضوعا

مخرلف دوره ابردائی برای انطبا باا وی گایهاای باومی و

نیازهای یادگیرندگان و طراحی ت یه و اجرای رویکرد تلفیق در سازمان دادن فرصتهای یادگیری یکپارچه برنامهدرسی
بر اساس مفاهیم و م ار های پایه دوره ابردائی؛ شناسایی راهحلهای اثربخ

برای موقعیاتهاای تربیرای در کاالس

درس /مدرسه با بهکارگیری اصول و مبانی تربیت اسالمی و یافرهها و روشهای علمی و ارزیاابی نراای اجارای آن در
ب بود عملکرد حرفهای خود؛ تحلیل ماهیت کس

تجربیا

دستاول و تبدیل دان

غیررسمی به دانا

ساازمانیافراه

رسمی از سوی دان آموزان دوره ابردایی با درک و توسعه فرایند رشد شناخری و توانایی حل مسائله آناان؛ اسارفاده از
فناوری اطالعا

و ارتباطا

برای خلق /غنیسازی فرصتهای آموزشی /تربیری و توسعه تواناییهای حرفهای؛ اسرفاده

از زبان هنر؛ اتخاذ تصمیماتی با مشارکت عوامل درگیر در آموزش /تربیت
 52عنوان درس درمجموع  031واحد
روانشناسی رشد کودک؛ اصول و مبانی آموزش وپرورش ابردائی؛ روش تحقیاق و آماار در علاوم تربیرای؛
ادبیا

کودکان و نوجوانان؛ مبانی آموزش زبان فارسی؛ آموزش زبان فارسی 0؛ آموزش زباان فارسای 2؛

مبانی آموزش ریاضی؛ آموزش ریاضی؛ مبانی آموزش علوم تجربی؛ آموزش علوم تجربی؛ مباانی آماوزش
مطالعا

اجرماعی؛ آموزش مطالعا

اجرماعی؛ مبانی آموزش دینی؛ آموزش دینی؛ آماوزش قارآن؛ مباانی

آموزش هنر؛ کارگاه آموزش هنار 0؛ کارگااه آماوزش هنار 2؛ کارگااه آماوزش هنار 0؛ مباانی آماوزش
سرفصل دوره

تربیتبدنی؛ آموزش تربیتبدنی؛ آموزشوپرورش فراگیر در دوره ابردایی 0؛ برنامهریزیدرسی کالسهای
چندپایه؛ زبان تخصصی (مرون تخصصی آموزش ابردایی)؛ اخرالال
الزامی

یادگیری 0؛ اخارالال

یاادگیری 2؛

فنون راهنمایی و مشاوره در دوره ابردایی؛ برنامه ریزی درسی در آموزش ابردایی؛ راهبردهاای تادریس در
آموزش ابردایی؛ طراحی آموزشی در آموزش ابردایی؛ طراحی واحد یادگیری در آموزش ابردایی؛ ارزشیابی
کیفی (توصیفی) در دوره ابردایی؛ تحلیل محروای کراب درسی 0؛ تحلیل محروای کراب درسی 2؛ کااربرد
فناوری اطالعا

و ارتباطا

در آموزش ابردایی 0؛ کااربرد فنااوری اطالعاا

ابردایی 2؛ کاربرد فناوری اطالعا
آموزش ابردایی؛ پ وه
0؛ پ وه

و ارتباطا

و ارتباطاا

در آماوزش

در آماوزش ابرادایی 0؛ تجرباههاای خااص حرفاهای در

و توسعه حرفه ای  :0پ وه

روایی؛ پ وه

و توسعه حرفه ای  :2اقدام پ وهی

و توسعه حرفه ای  :0درس پ وهی 0؛ روانشناسی تربیری؛ جامعه شناسای تربیرای؛ نظریاه هاای

یادگیری و آموزش؛ اصول و روش های تدریس؛ اصول و روش هاای راهنماایی و مشااوره؛ ارزشایابی از

مطالعة تطبیقی برنامهدرسی کارشناسی رشته آموزش ابتدایی در ایران و 19 / ...

یادگیری؛ کاربرد هنر در آموزش؛ کاربرد زبان در تربیت؛ مدیریت آموزشگاهی؛ آموزشوپرورش تطبیقی با
تأکید بر دورههای تحصیلی.
انرخاب  2واحد از  01واحد انرخابی
اخریاری

برنامهریزی فعالیتهای مکمل و فو برنامه؛ آموزشوپرورش پی دبسرانی؛ آماوزش ارزشهاا؛ روانشناسای باازی؛
ب داشت و ایمنی در مدارس؛ آموزش فنون و م ار های زندگی؛ آماوزشوپارورش فراگیار در دوره ابرادائی ()2؛
پرورش تفکر و تعقل در کودکان.

ساااامینار 5 ،عنوان درس درمجموع  03واحد
کارآموزی،

کارورزی 0؛ کارورزی 2؛ کارورزی 0؛ کارورزی 4؛ پایاننامه :پرو ه  /کارنما.

پایاننامه
مجمااااوع
واحدها

واحدهای مطالعاتی خاص این دوره 008 :واحد

همانطور که در جدول  5مشاهده م شرود طرول و
یوع دوره تما وق  4سایه اس  .در بخش اهداف طیرک
مبسرروط اش اهررداف در حرروشههررای دایررش و مهررار و
یگرش قاب مشاهده اس  .یکرره قابر مححظره تأکیرد
خاج بر توسعه شایسرگ های حرفرهای جهر اشررغال
در دوره ابردای اس  .همچنرین توجره بره تفراو هرای
فردی و گروه های مخرلک دایشآموشی (ییاشهای خراج
تیاهوش و )...پداگوژی محروا و اسرفاده اش شبران هنرر و
فناوری برای غن ساشی فرصر هرای یرادگیری اشجملره
یکا حائا اهمی اس م اما دایش محروا در اهداف دوره
مررورد کررمتوجررهی قرررار گرفررره اس ر  .اشجملرره یکررا
پراهمی در بخش درو ایاام سرفا دوره م تروان
به گنجایدن در کاربرد فنراوری اطحعرا و ارتباطرا
در آموشش ابردای  1و  2و  3آموشش کارگراه هنرر و
افاایش توجه به کودکان برا ییاشهرای ویرژه و اخررحت
یرادگیری بریامرهریرایدرسر کرح هرای چندپایرره و
ارششیاب کیفر (توصریف ) در دوره ابرردای همسرو برا
اهداف دوره اشاره کردم امرا در میران مباحرر سرفار
توجه به آموشش وپرورش مناط بروم مشرهود ییسر .
درشمینرة دایررشهرای محررروای دوره ابرردای (ریاضر
علو علو اجرماع شبان هنر) تأکید سرفا بر دایش
پداگوژی محروا بوده و کمرر به دایش محروا توجه شرده
اس  .در درو اخریاری سرفار اگرچره در یگراه اول

کل واحدهای مطالعاتی دوره 053 :واحد

دامنه ایرخاب بات به یظر م رسد امرا برا محایعره کامر
سرفا و آگاه اش اِعمال برخ اش محدودی های ایجاد
شررده عمررح گاینررههررای ایرخرراب کرراهش م ر یابررد و
به این ترتیب ایعحراف پرذیری بریامره و همراهنگ آن برا
عحئ دایشجومعلمان کراهش مر یابرد .یگراه گرذرا بره
درو کارآموشی ییا تأکید بسریار برات برر پرژوهش در
واحدهای تجربه میدای را یشان م دهدم امرا علر رغرم
اخرااج  10عنوان درس در عم تنهرا  12واحرد اش
مجموع  109واحد محایعات خاج دوره بره ایرن درو
اخرااج یافره اس  .همچنین دایشجومعلمان موظک به
گذرایدن پایانیامه م باشند .این در حای اسر کره برا
شیوههای تحقی و پژوهش که پیشییاشی ضروری برای
برخورداری اش توایمندی ایجا پایانیامه اس تنهرا در 3
واحد درس آن هم برهصرور مشرررک برا آمرار آشرنا
م شوید.
بررسی یافتههاي پژوهش

یافرههای حاصر اش بررسر و تحلیر اسرناد و مردارک
کشورهای مورد محایعه بر اسا چارچوب تحقی حاضر
و به تفکیک سؤات پژوهش به شرح شیر اس :
بررسییی پرسییش اول :شررباه هررا و تفرراو هررای
بریامه درسر دوره کارشناسر رشرره آمروشش ابرردای
کشورهای مورد محایعه در مقایسه با ایران کدا اس ؟
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بررس بریامه درس دوره کارشناس رشرره آمروشش
ابردای در کشورهای مورد محایعره بیرایگر تفراو هرا و

شررباه هررای اس ر کرره در جرردول شیررر برره برخ ر اش
مهمترین آنها اشاره م شود:

جدول  .2تفاوتها و شباهتهاي موجود در برنامهدرسی دوره کارشناسی رشته آموزش ابتدایی مورد مطالعه
ابعاد
مشخصا دوره

اهداف دوره

تفاو ها

شباهتها

طول دوره

نحوه ارائه دوره بهصور حضوری

امکان اخذ دوره بهصور پارهوقت

نحوه ارائه دوره بهصور تماموقت

میزان و نوع تأکید بر مؤلفههای حیطههای دان

و نگارش و

م ار

تأکید بر پرورش معلماان کاالسهاای درس آیناده از طریاق
پرورش م ار ها و صالحیتهای حرفهای ،تأکید بار دانا
محروا در دوره ابردائی

نحوه ارائه واحدهای الزامای و اخریااری (وجاود تفااو در
نوع ،تنوع محروایی و تعاداد واحاد) ،میازان تمرکاز در ارائاه
واحدهای اخریاری ،ارائه واحدهای تکمیلی در برناماهدرسای
سرفصل دوره

دوره ،وجود واحدهای درسی پایانناماه و سامینار ،تعاداد و
معیارهای اخذ واحادهای سامینار و پایاانناماه ،نحاوه ارائاه

ارائه دروس الزامی
ارائه واحدهای کارآموزی

واحاادهای کااارآموزی (تفاااو در تعااداد واحااد و درجااه
اسرمرار) ،تعداد واحدهای دوره (کل و تخصصی).

همررانطررور کرره در جرردول  6مشرراهده م ر شررود اش
یکطرف در برخ شاخصهای ابعاد سهگایه مایند :ارائره
دوره حضوری و تما وقر تأکیرد برر پررورش معلمران
آینررده اش طری ر پرررورش مهررار هررا و صررححی هررای
حرفهای تأکید بر دایش محروای ابرردائ و ارائره درو
ایاام و کرارآموشی -ایبرره برا ایردک تفراوت در یروع و
میاان تأکید آنها -دایشگاههای مورد محایعه مشابه هرم
عم م کنندم اما اش طرف دیگر در یشایگرهای مرعددی
اش قبی ضرور فناوری اطحعا شک اجرای دورههای
کارآموشی و ایرری و تعداد واحرد آن وجرود واحردهای
پژوهش در ییمسال هرای پایرای تحاری اهمیر بره
دایررش محررروا و ییررا فررراهمسرراشی شمینرره تش برررای
فرص هرای تکمیلر در بریامره تفراو آشرکاری قابر
مشاهده اس  .در یک جمعبندی کل م توان گف کره

باوجود مبای مشررک تفاو های دایشگاهها در هر سره
بعد بیشرر اش شباه های آنهاس  .این محلب اش یکسو
یشرران اش وجررود بریامررههررایدرس ر برردیع و خررح در
دایشگاههای مورد محایعه دارد و اش سروی دیگرر گویرای
گسرردگ طیرک ییاشهرای آمروشش معلمران در مقحرع
ابردای اس که بسره بره خاسررگاهِ مؤسسرا آمروشش
عای دارای تعدد و تنروع بر شرمار اسر و در هرکردا
بهیوع در بریامهدرس دایشگاه یمود پیدا کرده اس .
بررسییی سییلال دوم :یرروآوریهررای موجررود در
بریامه درسر دوره کارشناسر رشرره آمروشش ابرردای
کشورهای مورد محایعه کدا اس ؟
برخ اش مهم تررین یروآوری هرای حاصر اش بررسر
اسناد و مدارک کشورهای مورد محایعه در جدول  7ارائه
شده اس :
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ابعاد
مشخصا
دوره

جدول  .1ایدههاي خالقانه در برنامهدرسی دوره کارشناسی رشته آموزش ابتدایی مورد مطالعه
دانشگاه صاح ایده
ایدههای خال
ساایدنی ،اوکلنااد ،کوئینزلنااد ،ماکااائو ،غااازی و
مرغیر بودن طول دوره
کارادنیز
امکان اخذ دوره بهصور پارهوقت ( 1سال)

اهداف دوره

افزای توانایی ب بود خود ،رهبری و مدیریت زمان با ساخراربندی ارتباطاا
مؤثر با فراگیران
اشااریا دانشااجویان باارای تع ااد بااه آمااوزش ابراادایی و تأکیااد باار تنااوع
مسئولیتهای پیچیده معلمی
آگاهی از اهمیت یادگیری مادامالعمر
قدر تجزیهوتحلیل انرقادی تحوال حرفاهای و سیاسای و توساعه دانا
درزمینة فرهنگ
اهمیت توجه به هنرهای خاال و آماوزش زباان انگلیسای و لازوم کسا
تخصص در آنها
ایجاد ظرفیت الزم برای ساخت ،اجرا و ارزیابی برنامههاای مناسا تجاارب
یادگیری کودکان
توسعه م ار ها ،ادراکا و دانا فاارغالرحصایالن در ج ات نشاان دادن
تواناییهای مرخصصین و عالقاهمنادی آناان درزمیناة پا وه در آماوزش
ابردایی
ارتقاء بلوغ و انسانیت الزم برای آموزش حرفهای ،مسئولیت در قبال اطاعات
از قوانین علمی -اخالقی و حساسیت نسبت به انسان ،جامعه و طبیعت

سرفصل دوره

تأکید بر تسلط دانشجویان بر فنااوری اطالعاا و تلفیاق آن در شایوههاای
تدریس
لزوم ارائه آموزش مرناسا باا زباان و دیگار وی گایهاای باومی و کسا
تخصص در آن
وجود تنوعی در ارائه دروس اخریاری از پداگو ی ،پاداگو ی محراوا ،دانا
محروا تا آزاد
وجود و نیاز تناوع در ارائاه دوره تخصصای تکمیلای مرناوع در رده دروس
اخریاری
لیست بندی کردن دروس انرخابی با امکان اخذ تعداد واحد مشاخص از هار
لیست

اوکلند
کوئینزلند ،غازی و کارادنیز
سیدنی و ماکائو
غازی و کارادنیز
سیدنی و اوکلند
سیدنی
سیدنی
کوئینزلند و ماکائو
سیدنی ،غازی و کارادنیز
سیدنی ،کوئینزلند و ماکائو
سیدنی و اوکلند
ساایدنی ،ماکااائو ،کوئینزلنااد ،اوکلنااد ،غااازی و
کارادنیز
کوئینزلند تحت عنوان)minor( :
سیدنی وکوئینزلند

برخورداری از برنامه مرمرکز و ارائه دروس از قبل تعیین شده

اوکلند ،غازی و کارادنیز

وجود تنوعی در ارائه دروس الزامی از پداگو ی ،پداگو ی محراوا تاا دانا
محروا

ماکااائو ،ساایدنی ،کوئینزلنااد ،اوکلنااد ،غااازی و
کارادنیز

وجود پایاننامه و سمینار مرتبط با واحدهای کارآموزی

سیدنی ،کوئینزلند ،اوکلند و ماکائو

مداوم و مسرمر بودن نحوه ارائه واحدهای کارآموزی در سالهای تحصیلی

کوئینزلند ،غازی و کارادنیز

اهمیت باال برای دروس کارآموزی و ارائه مسئولیت کامل اداره یک کالس به
دانشجو (در تمامی زمینههای برناماهدرسای) در پایاان کاارآموزی باه هماراه سیدنی ،کوئیزلند و اوکلند
جایابی در مدارس مخرلف و در تمام پایههای ابردائی باا ب ارهمنادی از مادل
همیار تدریس
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بر اسا دادههای جدول  7اشجملره عناصرر ابرداع
دوره در بعد اول مرغیر بودن طرول و امکران اخرذ دوره
بهصور پارهوق اس  .در بعد دو م توان به مرواردی
اش قبی تأکید بات برر هنرهرای خرح آمروشش بروم
تلفی ر فنرراوری اطحعررا بررا حیحررههررای محررروای و
پداگوژیک آموشش شبان ایگلیس توجره بره یرادگیری
مادا ایعمر مهرار رهبرری مردیری شمران و ارتبراط
قدر تحلی ایرقادی و توسعه دایش در شمینه فرهنر
اشاره یمود .در بعد سو ییا یشایگرهای یظیر توجره بره
بهرهمندی اش بریامه منعحرک برا تنروع در ارائره درو
ایاام و اخریاری اش پداگوژی پرداگوژی محرروا دایرش

محروا تا ییس آشاد ارائه دوره تخاا تکمیل وجرود
پایانیامه و سرمینار مررتبط برا واحردهای کرارآموشی و
مداوم در ارائه کارآموشی در سالهای تحایل با ارائره
مسهویی کام به دایشجو همراه برا کراربرد مردلهرای
ترردریس ا ررربخش اش جملرره ایرردههررای یوآورایرره در
دایشگاههای مورد محایعه به حساب م آید.
بررسی سلال سوم :برر مبنرای تجرارب کشرورهای
مورد محایعه پیشنهادا قاب ارائه برای بریامهدرس این
رشره در ایران کدا اس ؟
در این بخش پیشنهادات مبرن بر یافرههای حاص
اش پژوهش در جدول  8ارائه گردیده اس :

جدول  .2پیشنهادات برگرفته از تجارب برنامهدرسی دوره کارشناسی رشته آموزش ابتدایی کشورهاي منتخب براي برنامهدرسی ایران
ابعاد

پیشن ادا

دوره

مشخصا

وجود انعطافپذیری در طول دوره با توجه به سوابق و آینده تحصیلی
فراهمسازی امکان اخذ دوره بهصور

پارهوقت

م یا نمودن بسررهای الزم برای آگاهی از اهمیت یادگیری مادامالعمر ،رهباری و مادیریت زماان و ارتباطاا
فراگیران ،ساخت ،اجرا و ارزیابی تجارب یادگیری مناس
افزای

تاوان نقاادی تحاوال

برای کودکان ،عالقهمندی به پ وه

ماؤثر باا

در آموزش ابردایی

حرفاهای ،سیاسای و فرهنگای و نیاز ارزیاابی توساعه حرفاهای خاود ،پارورش افاراد

اهداف دوره

مسئولیتپذیر ،دارای تع د و حساسیت نسبت به قوانین اخالقی با توجه به پیچیدگی نق های مرنوع معلم ابردایی
تأکید بر پرورش قابلیتهای حرفهای و توسعه توانمندیهای فارغالرحصیالن در تمام زمینههای الزم برای تخصاص در
این حوزه ازجمله هنرهای خال  ،آموزشوپرورش وی ه ،آموزش بومی ،تلفیق فناوری اطالعا

با حیطههای محروایی و

پداگو یکی ،آموزش زبان انگلیسی ،تأکید بر پرورش معلمان کالسهاای درس آیناده از طریاق پارورش م اار هاا و
صالحیتهای حرفهای و تأکید بر دان
اسرفاده از برنامه منعطف برای افزای

محروا در دوره ابردایی.
توان انرخابی ،ارائه دوره تخصصای تکمیلای مرناوع در ج ات تناوع موضاوعی

واحدهای اخریاری با عنایت به ابعاد مخرلف حرفه معلم ابردائی ،برخورداری از انعطافپذیری و تنوع در ارائه واحدهای
سرفصل دوره

الزامی ،ارائه واحدهای پایاننامه و سمینار مرتبط با دورههای کارآموزی آنان ،افزای

س م واحدهای عملی (کاارآموزی

و سمینار) نسبت به واحدهای نظری در برنامهدرسی باهمنظاور اسارفاده مناسا

از تجرباه عملای ،ماداومت در ارائاه

واحدهای کارآموزی از سالهای ابردایی تا سالهای پایانی دوره ،اسرفاده مناس

از ساازماندهای ماارپیچی در ارتباا

عمودی واحدهای کارآموزی و فراهمسازی طیفی از تجارب یادگیری از مشاهده تا برخورداری از مسائولیت کامال در
برنامهریزی ،طراحی ،اجرا و مدیریت کالس درس در تمامی زمینههای برنامهدرسی و در تمام پایههای دوره ابردایی.
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همررانطررور کرره در جرردول  8مححظرره مرر شررود
پیشنهادهای برای بریامهدرس رشره آموشش ابردای در
ایران قاب ارائه اس که اش آن جمله م تروان گفر کره
بریامه این رشره باید اش ایعحافپذیری تش در طول دوره
با توجه بره سرواب و آینرده تحاریل برخروردار باشرد.
همچنررین در بعررد اهررداف بایررد امکرران بیشرررری برررای
پرورش توایمندی های همچرون یرادگیری مرادا ایعمرر
توایمندی ارتباط رهبرری و مردیری شمران سراخ
اجرا و ارشیاب تجارب یادگیری مناسب یقرادی تحروت
حرفررهای سیاسرر و فرهنگرر و ییررا ارشیرراب توسررعه
حرفررهای و پژوهش ر دایشررجومعلمان فررراهم گررردد .اش
طرف شمینههای آمادهسراشی معلمران آینرده برا امکران
تسلط بر هنرهای خح آموشش بروم تلفیر فنراوری
اطحعا با حیحه های محرروای و پرداگوژیک آمروشش
شبان دو و ...در این بریامه باید مهیا شود .ایبره برخ اش
این شمینهها در بریامه فعل مورد توجه قرار گرفره اس م
امرا برا دریظرگررفرن اهمیر آن تأکیرد بیشررر و یگرراه
هوشمندایهتری را طلب م کند .همانطور کره مشراهده
شد برخ اش دایشگاهها در ایرن رابحره گرا هرای بسریار
مؤ ری برداشرهاید و با فراهمساشی فرص هرای تکمیلر
مرنوع بر غنای بریامه خود افاوده ایرد .همچنرین امکران
ایرخاب اش طیک وسریع اش واحردهای اخریراری وجرود
ایعحافپذیری در ارائه واحدهای ایاامر برا جایگراه برارش
دایش محروا ارائه واحدهای پایانیامه و سمینار و توجره
بیشرر به یحوه ارائه واحدهای کارآموشی و افاایش سرهم
آنهررا راهکارهررای مناسررب جهرر ارتقررا کیفیرر
بریامهدرس این رشره اس .
نتیجهگیري

محیط رقابر آموشش عای در دییای امرروشی ییاشهرای
جدیدی را برای ذییفعان اشجمله دایشرجویان جامعره و
کارفرمایان پدید آورده اس که آموشش عای بایرد بررای
پاس گوی به این ییاشهرا توایرای تش را داشرره باشرد.
یک اش راه های پاس گوی دایشگاه ها به چنین ییاشهای

افاایش کیفی فعایی های دایشرگاه اسر

( Jaafari,

 .)Ghourchian, Behboodian & Shahidi, 2012در
این میان آموشش های دایشگاه تربی معلمان ابرردای
و ارتقا کیفی آنها ییرا همرواره موردتوجره مؤسسرا
آموشش عای بوده و به اشکال و صرور مخرلرک در قایرب
بریامه هرای درسر یمرود یافرره اسر  .چراکره عملکررد
تحایل دایش آموشان به کارآمدی معلمان بسررگ دارد
()Azadmard, Kagbaf, Faramarzi & Talebi, 2012
بدیه اس واکاوی عناصر این بریامههایدرس در مل
مخرلک ضمن شناخ بیشرر طیف وسریع اش شرقو
مخرلک را پیش روی بریامهریاان قرار م دهد ترا اش ایرن
طری تامیمات مرناسب با یظا آموشش کشور اتخراذ
گرددم اما این مهم در رابحه با بریامهدرسر کارشناسر
رشره آموشش ابردای ایران ایجا یگرفره و پژوهش کره
به بررس و مقایسه این بریامره برا سرایر ملر بپررداشد
تاکنون ایجا یشده اس  .اشاینرو این محایعره برا هردف
بررسر بریامررهدرسر دوره کارشناسر رشررره آمرروشش
ابردای در کشورهای آسیای  -اقیایوسیه و مقایسه آن با
ایران صور گرف  .در ایرن راسررا اش چهرار کشرور ایرن
منحقه  6دایشگاه که مجری این رشره بودید ایرخاب
شدید و بریامهدرس آن ها برا روش توصریف  -تحلیلر
مورد بررس و مقایسه با ایران قرار گرف .
یافرررههررای حاصر اش بررسر سررؤال یررک پررژوهش
درشمینة "شباه هرا و تفراو هرای بریامرهدرسر دوره
کارشناس رشره آموشش ابردای کشورهای مورد محایعه
در مقایسه با ایران" حاک اش آن اس که عل رغم وجود
تشابه و مبای مشرررک در برخر اش یشرایگرهای ابعراد
سهگایه یظیر ":حضوری و تما وق بودن دوره تأکید بر
پرورش مهار ها و صححی های حرفهای معلمان ارائره
واحرردهای ایاامرر و کررارآموشیم ایررن دایشررگاههررا در
شاخص های مرعددی مرفاو عم یموده اید .اش بین این
شاخصها م تروان بره مرواردی ماینرد جایگراه تلفیقر
فناوری اطحعا در دایش های محروای درهم تنیردگ
یظررر و عمرر در بریامرره میرراان اهمیرر برررای درو
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کارآموشی و یحوه اسرمرار و اجرای آن وجود پایانیامه و
سمینار مرتبط با واحدهای کارآموشی میراان توجره بره
دایش محروا ایعحاف پذیری بریامه و میاان توان ایرخاب
دایشجو و ییا توجه به فراهمسراشی شمینره بررای ایجراد
فرص های تکمیل در بریامهدرس در مقایسه برا ایرران
اشاره یمود که در مباحر مرتبط با سرؤال دو پرژوهش
رویکرد هر دایشگاه به تفکیک در هرکردا اش ایرن یقراط
تفاو بررس و یوآوریهای آنها ارائره مر گررددم امرا
آیچه در یک یگاه کل قاب درک اس وجود تفاو های
بررارش در بریامررهدرسرر کشررورها یسررب برره تشررابها
آن هاس  .همان طور که پیش تر گفره شد این مسرهله را
م توان یاش اش توجره بره ییاشهرای آموششر مرعردد و
مرنوع کشورهای مخرلک در مقحع ابرردای دایسر کره
موجب شک گیری و تدوین بریامههرایدرسر بردیع در
یظا های آموشش عای آنها شده اس .
یرای حاص اش بررس سرؤال دو ییرا در رابحره برا
یوآوریهرای موجرود در بریامرهدرسر دوره کارشناسر
رشره آموشش ابردای کشورهای مورد محایعه به تفکیک
ابعاد سهگایه قابر بحرر اسر  .در ایرن راسررا در بعرد
مشخاا دوره م تروان بره وجرود ایعحراف در طرول و
همچنررین امکرران اخررذ دوره بررهصررور پررارهوقرر
(دایشگاههای سیدی کوئینایند اوکلند ماکائو غراشی و
کررارادییا) اشرراره یمررود .ایررن در حررای اس ر کرره دوره
کارشناس رشره آمروشش ابرردای در ایرران برهصرور
تما وق و  4سایه اس و ایعحافپذیری در اجرای دوره
وجود یدارد و تنها یک مسیر ورود با یرک رویره یکسران
برای مرقاضیان در یظر گرفره شده اس و دریریجره بره
ییاشها و عحئ دایشجویان کم توجهی شده اسر و ایرن
امر کاهش ایگیاه دایشرجویان را در پر دارد .توجره بره
شاخص هرای یظیرر آمروشش بروم هنرهرای خرح و
آموششوپرورش ویژه (سیدی ) تلفی فنراوری اطحعرا
با حیحه های محروای و پداگوژیک (سیدی کوئیناینرد
و ماکائو) توایای خودراهبری مردیری شمران و ارتبراط
بهینه با فراگیران (کوئینایند غاشی و کارادییا) توجه به

یادگیری مادا ایعمر (غاشی و کارادییا) کسرب تخارص
در آمرروشش شبرران ایگلیسرر قرردر تحلیرر یقادایرره
رویدادهای حرفه ای  -سیاس و توسعه دایرش درشمینرة
فرهن (سریدی ) و درهرم تنیردگ یظریره و عمر در
بریامه (سیدی غاشی و کارادییا) ییا اشجمله یکا حائا
اهمی در بعد اهداف دوره در مقایسه با ایران بره شرمار
مر رود .اهرداف ایرران علر رغرم گسررردگ و پوشرش
بسیاری اش حوشههای مرورد ییراش در بریامره اش جامعیر
کاف برخوردار ییس  .بهعنروان یمویره براوجود پوشرش
محلوب دایش پداگوژی و ییا پداگوژی محرروا کمرررین
توجه به دایش محروا شرده اسر و ییرا فرصرر بررای
آموششوپرورش بوم و پررورش معلرم یقراد و آگراه بره
تحوت اجرماع و حرفره ای و توجره بره مهرار هرای
موردییاش در این شمینه فراهم یگردیده اس  .بدیه اس
که عد ارائه دایشهای محروای موردییاش دوره ابرردای
موجب کاهش قابلیر دایشرجومعلم در تردریس درو
محروای این دوره و برایحبع کراهش کرارای آمروشش و
پیشرف تحایل فراگیران م گردد .بهعحوه اش آیجا کره
اش اهداف آموشش وپرورش این دوره پررورش شرهرویدی
آگاه برای درک تحوت اجرمراع فرهنگر سیاسر
حرفهای و ییا دارای مهار های تش برای درک اقروا و
فرهن های مرنوع در حد سن خود اس معلمر فاقرد
این توایمندی شمینهساش تحق ایرن اهرداف یمر توایرد
باشررد .همچنررین در بررس ر سرفا ر دوره ایرردههررای
خحقایهای قاب مشاهده اس که اش آن میان م توان بره
یشایگرهای اش قبی تدوین بریامه منعحک با ارائه طیرک
وسیع و مرنوع اش پرداگوژی پرداگوژی محرروا دایرش
محروا ترا ییسر آشاد در رده درو ایاامر و اخریراری
(ماکائو سیدی و کوئینایند) با فراهمساشی شمینه ارائره
واحدهای تخاا تکمیل (کوئینایند) در بریامه اشراره
داش  .اش طرف در برخ اش دایشگاههرا مرمرکرا برودن
بریامه و ارائه بریامه اش قب تعیین شده (اوکلند غراشی و
کارادییا) یمود بیشررری دارد .ایرن در حرای اسر کره
سرفا ایران سیر خحر و اش پریش تعیرین شردهای را
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دیبال م کند و برایحبع تقرد و ترأخر درو و رعایر
پیش ییاش به شد مورد تأکیرد اسر  .ایرن امرر گویرای
توجره بریش اش حررد بره یحروة ارتبرراط مرروای در مررواد
بریامه درس و غفل اش ارائه مواد درس بهصور مواشی
اس  .تعداد واحرد ایرخراب در سرفار صررفا  2واحرد
اس ر و اش طرف ر هرریچ مسرریر ایرخرراب دیگررری برررای
دایشجو در یظر گرفره یشده اس  .اشاینرو ایعحافپذیری
پایین دوره و محدودی ایرخاب دایشجو بهصور برارشی
یمود پیدا کررده اسر م برهعبرار دیگرر دایشرجو یقرش
کلیدی و محوری در بریامهدرس یدارد و صرفا پذیریرده
بریامه درس اس  .اش دیگرر ویژگر هرای برارش سرفار
دایشگاههرا وجرود پایرانیامره (سریدی و کوئیناینرد) و
سمینار (اوکلند و ماکائو) در ارتباط مسرقیم با واحدهای
کارآموشی توجه به عنارر مرداوم در ارائره واحردهای
کارآموشی در ییمسال های مخرلک تحایل (کوئیناینرد
غاشی و کارادییا) همراه با ارائه طیف اش تجرارب مرعردد
به دایشجو معلم اش مشاهده صرف کح ترا اداره کامر
یک کح در تما شمینههای بریامهدرسر (سریدی ) و
در مدار و پایههای مخرلک دوره ابرردائ (اوکلنرد) برا
کرراربرد مررؤ ر مرردلهررای یرروین ترردریس (کوئیناینررد) و
افاایش سهم درو کرارآموشی اش یسرب یرک سرو ترا
یک چهار (کوئیایند و اوکلند) در مقایسه با ایران اسر
که توجه به این موارد تأ یر بارشی بر افراایش پرایسری
پژوهش و ییا تجربر دایشرجومعلمان خواهرد داشر .
سرفا ایران در این شمینه گرچره یسرب بره سرفار
قبل ر هررم اش یظررر تعررداد واحررد و هررم سرفا ر در
پیشرف قاب مححظهای داشره و بسیاری مروارد یحراظ
شده اس اما با اخرااج تنها  4عنوان در درمجمروع
 8واحد سهم بسیار ایدک اش بریامره  150واحردی ایرن
رشره (معادل یسب یک هجدهم واحدهای ک دوره) را
به خود اخرااج داده اس  .دریریجه سرفار مبسروط
این درو عل رغم بسیاری اش محاسن بره دییر عرد
اخرااج شمان کاف به آن عمرح یمر توایرد اش کرارای
تش برخوردار باشد .اش طرف تأکید بر مرداوم در ارائره

واحدهای کارآموشی در طول تر های تحایل و حضرور
و درگیری مسررقیم و مرنراوب دایشرجومعلم برهصرور
مسرمر در مدرسه همراه با افراایش تردریج مسرهویی
دایشجومعلم همراه با یظار دایشگاه بهدرسر یحاظ
یشده اس  .این درو صرفا در ط  4تر (تر  3تا )6
ارائرره م ر گررردد .دریریجرره دایشررجومعلم عمررح فرص ر
محدودی برای تجربره و دسر ورشی در محریط واقعر
مدرسه و کرح در دارد .ایرن امرر موجرب پررورش
فارغ ایرحایل م گردد که عمح با محیط واقع کرح
در بیگایه اس و اش توایمندی تش برای رویراروی برا
چایشهای آن برخوردار ییس .
یافرههرای حاصر اش بررسر سرؤال سرو درشمینرة
تجارب کشورهای مورد محایعه حراوی یکرا ارشیردهای
برای بریامهدرس ایران اس که به تفکیک ابعاد سهگایه
قاب ارائه اس  .در این شمینه با توجره بره یروآوریهرای
دایشگاههای مورد محایعه م توان در ساشوکار اجرایر و
قوایین و مقررا این دوره در ایران تغییراتر در جهر
امکان اخذ مدارک مرتبط دوگایره برهصرور همامران و
ترکیب بریامه در صرور ییراش و برهصرور ایرخراب برا
بریامههای مرتبط و ییا تنوع در مسیر ورود بره رشرره را
فراهم کرد و اش این طریر و برا منعحرک یمرودن طرول
بریامه به سواب و ییا آینرده تحاریل دایشرجومعلمان
توجه بیشررری یمرود .اش ایرن طریر یقرش دایشرجو اش
پذیریدگ در بریامهدرس به عنارری فعرال و محروری
بدل م شود .بهگویهای کره قرادر اسر بسرره بره ییراش
عحئ و تجارب خود مسیر تحاریل خرویش را ترسریم
یماید .در بریامه کنوی صرفا یک مسیر خح به دایشجو
ارائه شده اس  :مرقاض پرس اش قبروی در کنکرور ایرن
رشره وارد دایشگاه شده و بعد اش گذرایردن واحردهای اش
پیش تعیرین شرده موفر بره اخرذ مردرک کارشناسر
م گردد .درصورت که در دایشگاه های دیگرر مسریرهای
مرعددی برای ورود به رشره پریشبینر شرده اسر  .اش
طرف دیگر دایشجو به صور همامان مجوش تحاری در
دورههای مرتبط و امکان اخذ هر دو مدرک را دارا اس .
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این مسهله ییا موجب پرورش قابلیر هرای بیشررری در
دایشجومعلم با توجه به عحئر و ییاشهرای او مر گرردد.
بهعحوه در راسرای تنوعبخش به اهداف ایرن دوره و برا
برخورداری اش یک یگاه جامع بریامرهدرسر پیشرنهادی
باید ضمن پرورش افراد مرعهد و بااخح با فراهمسراشی
شمینه یادگیری مداو و مادا ایعمر پرورش روحیه تعهد
و یقادی تحوت حرفه ای سیاس و فرهنگر ظرفیر
فکری آیان را در عرصههای مخرلک جامعه محل مل و
بین ایملل به عنوان شهروید و ییا بهعنوان معلم افراایش
دهد و توان یقد و ارشیاب خود و حرفه معلمر رهبرری
آموشش و اسرفاده مؤ ر اش تکنیکهای مردیری شمران و
ارتباطررا مناسررب توایمنرردی ترردوین اجرررا و ارشیرراب
تجارب یرادگیری مناسرب را ارتقرا بخشرد .یافرره هرای
پژوهشر ییرا اهررداف فرو را در پرررورش قابلیر هررای
حرفه ای معلمان مؤ ر دایسره اید .در این رابحره موسسره
بینایملل آموششوپرورش کودکان ( The Association
Education

Childhood

International,
")2004توایای برقراری ارتباط شفاه

for

و کرب با مررد
آگاه اش چگویگ تأ یر ییروهرای سیاسر تراریخ برر
شیدگ مرد و درک شباه ها و تفراو هرای جوامرع و
گروههای فرهنگ " و ایجمرن همکراری اقرارادی آسریا
پاسیفیک ( )APEC, 1999ییا مواردی اش قبی "اخح و
توایای و روشآمدساشی یادگیری و یادگیری مرادا ایعمرر
مهار ها و یگرش های مورد ییاش برای تدریس ا رربخش
مهار های ارتباط " را اشجمله صححی هرای حرفرهای
ضروری در بریامه آمادهساشی معلمان ابردای مر داینرد.
دسرررراوردهای پرررژوهش تحبیقر ر ویگرررا و ریمررررش
( )Villegas & Reimers, 2000ییا مهرار هرای ایجراد
ارتباط برین معلرم و وایردین را اشجملره مروارد مهرم در
بریامررههررای دایشررگاه قب ر اش خرردم معلمرران ذکررر
م کنند .به اعرقاد برخ محققان یگررشهرای معلّمران
در میاان تعهد آیان به وظایفشان و شیوهای که آنها برا
فراگیرایشان تدریس و رفرار م کنند همچنین کیفیر
درک آیان در ارتقای سح شغل شان مؤ ر اس ( Chen
.)& Rovegno, 2000; Darling- Hammond, 2000

اهداف بریامهدرس فعل بیشرر بره جنبرههرای اخحقر
توجه یموده و اش جامعی تش برخوردار ییس  .ضررور
برخورداری اش دایش غن محروای در تلفی با فنآوری
درهررمتنیرردگ یظررر و عمرر در بریامرره توجرره برره
شاخصهای اقوا و عناصر مرنوع فرهن بروم تسرلط
دایشجومعلم بر مرغیرهای فرهنگ سیاس اجرمراع و
اهمی یگاه بره معلرم برهعنروان مردیر و ییرا برهعنروان
یادگیریده مادا ایعمر اشجمله مواردی اس که در اهداف
سرفا فعل کمرر مورد توجه قرار گرفره اس  .گرچره
یشایه های اش آن در سرفا مبسوط برخ درو قاب
مشاهده اس م اما اش آیجا که اهداف بره منایرة چرراغ راه
در بریامهدرس اس توجه به دامنه شمول آنها موجب
ایها بخشر و هردای صرحی در جهر تعیرین مرواد
سرفا و حفظ جامعی آن خواهرد برود .بره عرحوه در
بخررش سرفارر درو م درو ارائرره شررده در بریامرره
پیشنهادی برای ایران باید شمینة پررورش مجموعرهای اش
قابلی هرای حرفرهای مرورد ییراش بررای براشار کرار را در
دایشررجومعلمان فررراهم آورد .اشایررنرو یگرراه جررامع در
سرفا دوره و درو مرتبط با آن در ارتباط مسررقیم
با اهداف و با عنایر بره چندبعردی برودن تخارص در
حرفه معلم ابردای حائا اهمی اس  .در این شمینره برا
توجه به یافرههای حاص اش بررس تحبیق بریامهدرس
کشورهای مورد محایعه پیشنهادهای شیر ارائه م شود:
 .9اهمیت بیشتر قائل شدن براي برخی دروس در برنامه

 دایشهای محرروای دوره ابرردای (ریاضر علرو
تجرب تراری جغرافیرا علرو اجرمراع شبران و
ادبیا فارسر هنرهرای خرح اش قبیر یقاشر
خوشنویس موسیق و )...
اصرروت حرفرره معلم ر در دوره ابررردای یررک حرفرره
چندبعدی اس و فارغ ایرحای این رشره باید عحوه برر
برخورداری اش توایمندی معلم و شناخ مخاطبان این
دوره شناخ گسرردهای اش محرواهای مورد تردریس در
پایه های مخرلرک دوره ابرردائ داشرره باشردم بنرابراین
بریامه درس دایشجومعلمان رشره آموشش ابردای ایرران
بایرد آیان را بررای ارائه ایرن دایشهای محروایر آمراده
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سرراشد .آنهررا بایررد اطحعررا وسرریع در شمینررههررای
ریاضیا علو تجرب تاری جغرافیا علرو اجرمراع
شبرران و ادبیررا فارسرر هنرهررای خررح (یقاشرر
خوشنویسرر موسرریق و  )...دارا باشررند و ایررن امررر
بهراحر و با اخذ یک یا چند واحرد درسر محردود در
هرکدا اش این شمینهها امکانپذیر ییس  .ایرن در حرای
اس که در سرفا فعل ایران تنها بره پرداگوژی ایرن
درو توجه شده و در آن بین تنها در معدود مرواردی
تسلط بر دایش محرروای آن هرا محررح گردیرده اسر .
درو مرتبط با برخ دایشهای محروای شام ریاض
پایه ( 3واحرد) شیسر شناسر شریم فیایرک پایره
( 3واحد) اصول و قواعد آمروشش قررآن و مهرار هرای
هفرگایه پیش ییاش فناوری اطحعا (برای هرکدا گواه
تش اس ) تح عنوان درو جبرایر تنهرا بررای آن
دسره اش دایشجویان علرو ایسرای اسر کره موفر بره
کسب حداق یمره  12در آشمون مربوطه یشدهاید ارائره
م گرردد .اش طرفر بره ایرن درو در بریامره عمروم
سرفا ییا توجه یشده اس  .اش طرفر تعرداد بسریار
محدود واحد اخرااج یافره و عد توجه به تمام ابعاد
و ایواع مخرلک دایش در یک حوشه تخاا تنها شمینه
آشنای با آن حوشه را فراهم ساخره اس  .این در حرای
اس که کشورهای مرورد محایعره عرحوه برر اخراراج
واحدهای به این درو در واحدهای جنررال و عمروم
خود فرصر هرای مناسرب را ییرا در غایرب واحردهای
خاج دوره فراهم یمرودهایرد .برهعنروان یمویره دایشرگاه
کوئیناینرررد عرررحوه برررر درو ایاامر ر در رده درو
اخریاری فرص گذرایدن حداق  8واحد درس در یک
اش موضرروعا ریاضرر علررو هنررر بهداشرر و حررر
تکنویوژی و طراح و تاری و جغراف و  ...را مهیا کررده
اس  .مسرلما عرد توجره بره ایرن امرر موجرب تربیر
فارغایرحایل م شود که بهعنوان یمویه بررای تردریس
ریاض دوره ابردای اش دایش ریاض ب بهره اسر و یرا
در بهررین حای به دایش حداقل در این حروشه مجهرا
اس و اش آیجا که یک اش فاکرورهای اساس تدریس

تسررلط بررر موضرروع در اسرر کررح در چنررین
معلمر پیامررد آموشش ر محلرروب یخواهررد داش ر و اش
کارآمدی تش برخوردار ییس  .توجه به اهمی این امرر
به ویژه با توجه بره تحروت یظرا آمروششوپررورش در
کشور و سپردن کح های محروای مرفاو (ریاضریا
علو تجرب علو اجرماع هنر و )...به معلمای که در
آن خاوج تجربه بیشرری داریرد بایرد بیشررر مردیظر
قرار گیرد .مرأسفایه مبنای این تقسیم بنردی در شررایط
حاضر تنها تجربه و کارآمدی معلم اس یه یوع تخارص
و آموشش هرای دایشرگاه  .ایرن امرر موجرب شرده کره
محرواهای بره ظراهر کرماهمیر ترر و سره ترر (علرو
اجرماع و )...قربای محرواهای به قروی پراهمیر ترر و
دشوارتر (ریاض علو تجرب و )...شوید و بدین ترتیرب
اش وجود معلمان کارآمد ب بهرره بماینرد .ایرن در حرای
اس که شمینه کسب تخاص در هرکدا اش دایرشهرای
محروای باید در دوران تحایح دایشگاه ایجاد شود.
در این خاوج درک چندتخاار برودن ایرن رشرره
بریامررههررای دایشررگاه را برره سررم وسرروی تناسررب
آموششها با دوره اول ابردای (سهسرایه اول) و دوره دو
ابردای (سرهسرایه دو ) سرو مر دهرد و در هرر دوره
(بررهویررژه دوره دو ) توجرره برره ضرررور تسررلط بررر
تخاص هرای خراج آن دوره را خاطریشران مر سراشد.
برخ ر محققرران ییررا دایررشمحررروا دایررش پررداگوژی و
چگویگ یادگیری آن را اشجملره قابلیر هرای حرفرهای
مورد تأکید در بریامه درس آموشش معلمران کشرورهای
مورد محایعه عنروان یمرودهایرد کره برهیروع برر ارتقرا
صححی های دایش و مهارت معلمان و بهبود عملکررد
آیرران مررؤ ر مرر باشررند ( APEC, 1999, Smith,
Zeidner,

Dunn,
Bhatt
&
 )Rumyantseva, 2007ماشررررایکوا

Desimone,

و تبررررن
( )Mushayikwa & Lubben, 2009بهگویرهای مشرابه
بهبود دایشمحروای و روش تدریس معلمان را اشجملره
فرایندهای توسعه حرفهای آیان برم شمرد .عحوه بر این
مواردی اش قبی " توایای درک و فهم تجایهوتحلی و
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ارشیرراب تعررداد شیررادی اش منررابع علم ر منرشررر شررده
اعرمادبهیفس به توایای خود در اجرای وظرایک ریاضر
دایش و مهار علرو فیایکر و علرو شمرین دایرش و
مهار برای هنرهای یمایش و باری و دایش " اشجمله
مؤیفه های به شمار م آیند که پیشنهاد شرده اسر در
بریامه دایشگاه معلمان ابردای گنجایرده شروید ( The
Childhood
Education
.)International[ACEI], 2004



for

Association

تلفیق بهینه فناوري اطالعیات بیا حیوزه هیاي
محتوایی و پداگوژیکی

در عارررر کنررروی ضررررور و اهمیررر تسرررلط
دایشجومعلمان بر دایش و مهار های فنراوری اطحعرا
بر کس پوشیده ییسر کره در سرفار درو رشرره
آموشش ابردائ تا حدی به آن توجه شده اسر م امرا در
کنار تسلط بر دایش محروای فناوری اطحعا دسرریاب
به دایش و مهار پداگوژی فنراوری اطحعرا و ارتبراط
آن با حوشههرای محرروای دوره ابرردای حرائا اهمیر
اس که در این خاوج در سرفا ایران توجه کمرری
شده اس  .این در در سرفا ایرران تحر  3عنروان
در مجموعررا برره ارشش  3واحررد ارائرره شررده اسرر .
درصورت که در دایشگاه کوئینایند عحوه بر اخراراج 3
در در رده درو ایاام همانطور که در برات اشراره
شد حداق  8واحد ییا به صور اخریاری قاب ایرخراب
اس  .یا در دایشرگاه سریدی  4در فنراوری در در
ایاام و اخریاری یحاظ شده اس و در دایشگاه غراشی و
کارادییا  6عنوان در در حوشه فنراوری پایره و ییرا در
تلفی با حوشههای پداگوژی و محروای در درو ایاام
گنجایده شده اس  .توجه به این حوشه بدان جه اسر
کرره فررارغایرحاری ایررن رشررره بایررد توایررای کاربسر
فن آوری را در کح های مخرلک آموششر دارا باشرد و
بروایررد اش تکنویرروژی موجررود در درو ریاضرر علررو
تجرب هنر و  ...برهدرسرر و در جهر بهبرود فراینرد
یادده یادگیری بهره مناسب ببرد .بهعنوان یمویره وی
بایررد هررم برره مبررای کررامپیوتر مسررلط باشررد و هررم
یر افاارهای کاربردی در حوشه علو و ریاض را بشناسد

و یحرروه اسرررفاده اش آن را بدایررد .برره عبررار بهرررر در
سرفا ایرن درو بایسرر هرم بره دایرش و مهرار
محض فناوری عنایر داشر و هرم کراربرد فنراوری و
یر افاارهای مخرلک آموشش در تدریس درو مخرلرک
ریاض علو تجرب هنر و  ...مدیظر قرار داد .بر اسرا
دسرررراوردهای پرررژوهش تحبیقر ر ویگرررا و ریمررررش
( )Villegas & Reimers,2000و وایر یایر و کریم
( )Hwang, Yang & Kim, 2010ییررا بریامررههررای
دایشگاه قب اش خدم معلمان باید مبرن بر فنراوری
اطحعا باشدم و به طور خاج بریامه دایشگاه معلمران
ابردای منجر به کسب مهرار در کاربسر رسرایههرا و
تکنویوژی گردد (.)ACEI, 2004


آموزشوپرورش مناطق بومی

کشور ما دارای تنوع فرهنگ قوم شبای و ...اسر
و این امر موجب شده تا دایشآموشان با طیک وسریع اش
ویژگ های مخرلک در کح های در حاضر باشند .در
ایررن شرررایط معلررم ابررردائ بایررد ضررمن شررناخ ایررن
تفرراو هررای فرهنگرر قرروم و  ...شمینرره ارتبرراط بررا
دایشآموشان را فراهم آورد .یک اش بارشترین تفاو هرا در
این شمینه تفاو های شبای اسر  .دایرشآمروش برا شبران
مررادری غیررر اش شبرران فارس ر وارد مدرسرره مر شررود و
مرأسفایه به دتی مخرلک (کمبود معلرم بروم توشیرع
یامناسب معلمان و  )...معلرم کرح بروم آن منحقره
ییس و شبان ارتباط با دایشآموش را یمر دایرد! راهکرار
این امر در جذب دایشجومعلمان بوم برر اسرا محر
خدم و توشیع مناسب آنها یهفره اس که هرماکنرون
این رویه اعمال یم شود .در کنار آن باید شمینره کسرب
دایش و مهار و بینش مواجهه مناسب باوجوداین تنوع
در کح در در دوران تحاریل دایشرجویان فرراهم
آید که به این مهم ییا در سرفار فعلر توجره یشرده
اسررر  .درحرررای کررره در دایشرررگاه سررریدی درو
آموشش وپررورش بروم تردریس در کرح هرای در
چندشبایه به عنروان درو ایاامر و کودکران بروم در
مدرسرره  1و  2بررهعنرروان درو اخریرراری در سرفا ر
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گنجایده شده اس  .دایشگاههای کوئینایند و اوکلند ییرا
به این مهم توجه داشرهاید.
درمجموع و در راسرای ارائه راهکار قاب اجررا بررای
بریامه درس ایران درشمینة موارد فرو و برا عنایر بره
چندبعدی بودن تخاص در حرفه معلم ابردائ و اش آیجا
که ارائه چند واحد درس محدود درشمینة خراج صررفا
موجب شناخ مقدمات آن حوشه م گردد ییاش به ارائه
دوره های تکمیل اخریاری در کنرار دوره اصرل و ارائره
مدرک همسو با آن در کنرار مردرک اصرل کارشناسر
آموشش ابردای بیشرر احسا م شرود .بردین ترتیرب
دایشجو بر اسا عحقه و ییاش خرود مخررار اسر برین
دورههررای تکمیلرر ارائرره شررده دوره یررا دورههررای را
برگایند و پرس اش طر دوره مردرک مرنراظر برا آن را
دریاف یمایدم بهعبار دیگرر برا توجره بره عرد امکران
دسررریاب برره تخاررص در همرره دایررشهررای محررروای
(ریاض ر علررو تجرب ر هنررر و  )...آمرروششوپرررورش
مخاوج کودکران ابرردای برا ییاشهرای ویرژه فنراوری
اطحعا آموشش وپرورش مناط بوم و  ...در چارچوب
یک بریامه درس خراج ارائره دوره تخاار تکمیلر
م تواید فرصر مفید در ایرن شمینره باشرد ترا دایشرجو
معلمان با توجه به شمینههای مورد عحقه و ییاش خرود اش
موقعی های آموشش مرنوع بهره گیرید .ایبره همکراری
سایر دایشکدهها و رشرههای تحایل دایشگاهها در ایرن
شمینه ضمای اجرای این راهکار را افاایش م دهد.
 .0افزایش انعطافپذیري برنامه

ارائه یک بریامه منعحک با افاایش امکان ایرخراب منجرر
به پوشش طیک گسرردهای اش عحئ ییاشها و شمینههای
علم و محروای م گردد .همانطور که در بریامهدرس
دایشگاههای موردمحایعه مشاهده شد قدر ایرخراب در
دایشرگاههررای ماکرائو سرریدی و کوئیناینرد بررات اسر .
دایشگاه ماکائو با هدف افاایش ایعحافپذیری بریامه 54
واحررد اش  83واحررد خرراج دوره را برره درو اخریرراری
اخرااج داده اس  .دایشگاه هرای سریدی و کوئیناینرد

ییا هرکدا با ارائه راهکاری اشجمله ییسر بنردی درو
اخریاری فراهم یمودن فرص تکمیل در بریامه امکران
اخذ مدارک دوگایه هرکدا بره یروع سرع در افراایش
ایعحاف پذیری بریامه داشره اید .به عبرارت هدفمنردی و
یگاه جامع در هردو دایشگاه منجر به ارائه طیک وسریع
اش درو اخریرراری -پررداگوژی اخریرراری -محررروای
اخریاری -تخاا اخریاری -عمروم شرده اسر م امرا
بریامررهدرسرر ایررران یررک سرریر خحرر و اش پرریش
تعیینشدهای را ارائه م دهد که عمح قردر ایرخراب و
مشررارک دایشررجومعلم در بریامرره درسرر را محرردود
م یماید .این مهم عحوه بر ایجاد یکنواخر در بریامره و
پیامد آن اف ایگیاه دایشجو منجر بره عرد توجره بره
ییاشهای دایشرجویان و ییرا یظرا آموششر مر گرردد و
فررارغایرحارریحی بررا توایمنرردیهررا و محرردودی هررای
کموبیش مشابه را در پ خواهد داش .
 .1تحول در نحوه ارائه واحدهاي پایان نامه ،سیمینار و
کارآموزي و افزایش سهم آنها در برنامه

ارائه واحد پایانیامه و سمینار در صورت مفید بره حرال
دایشررجویان خواهررد بررود کرره در ارتبرراط مسرررقیم بررا
واحدهای کارآموشی و ییا دایشمحرروای آنهرا باشرد و
دایشجویان اش ایرن طریر پیویردی ملمرو برا تجرارب
عمل یاش اش حضور در کح در واقع برقرار کنند.
در این خاوج موضوع پایانیامه و سمینار بایرد مبرنر
بر تجربه شیسرره دایشرجویان در مدرسره و کرح هرای
در و در امرررداد آن ایرخرراب شررود و بررا ش ریوههررای
پژوهش مایند اقدا پژوهر و یظرایر آن مرورد بررسر
قرار گیرد .اش سوی دیگر دورههای کارورشی کارآموشی و
ایرری ییا همواره به جه تعام بیشرر دایشرجویان برا
ابعررراد مرفررراو محررریط مدرسررره و کرررح در در
بریامه درس معلمران ابرردای گنجایرده مر شرود .ایرن
درو در بریامهدرس دایشگاههای کوئینایند و اوکلند و
ییا سیدی سهم قاب توجه را به خود اخرااج دادهاید
و اش طرفرر دایشررجو موظررک اسرر در همرره ابعرراد
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بریامهدرس (هدفگذاری طراحر اجررا ارششریاب ) و
ییا در تما دایشهای محروای (ریاض علو و  )...و در
همه پایه های ابردای کسرب تجربره یمایرد و بره دییر
اینکه کیفی تجربه وابسره به موقعی اس ایرن مهرم
باید در مدار مخرلک صور گیرد تا طیف اش تجرارب
مرنرروع حاص ر آیررد .ایررن تجربره اش مشررارک حررداقل
دایشجو در کح و مدرسه به سم مشارک حداکثری
تحول م یابد .در بریامهدرسر ایرران بریامره کرارورشی
مبرنرر بررر پررژوهشهررای روایرر اقرردا پژوهشرر
در پژوهر و کررنشپژوه ر برره همررراه سررمینار ارائرره
م گردد و مواد محلوب در چارچوب سرفار گنجایرده
شده اس اما این فرص تجربرهایردوشی محردود اسر .
محدودی هم اش این یظر که دایشجو موظرک ییسر در
تمام ابعاد بریامه و ییرا تمرا موضروعا درسر دوره
ابردائ و همه پایهها مشارک کند و هم اش منظرر سرهم
این درو در بریامه که باشه شمای مناسب را در اخریرار
یدارد و عمح دایشجو یمر توایرد بهرره درسرر ببررد .اش
طرف دیگرر دایشرجو بره مردار مخرلرک ییرا هردای
یم ر شررودم بنررابراین ضرررور برراشیگری در ایررن بخررش
احسا م گرردد .چراکره بریامره هرای عملر و ایجراد
فرص ر تجربررة میرردای را مرر ترروان برره قلررب تپنررده
بریامهدرس و آموشش معلمان تشبیه کرد .در اینجا چره
اش منظر یک ساخرارگرا یگاه کنیم یا اش شاویره دیرد یرک
تجربهگرا و یا با دیوی همصدا شویم یم ترواییم یقرش
درگیری عمی در بحن موقعی و ایجراد تجربره شیسرره
وسیع در پرورش توایمندی های دایشجومعلمان را منکرر
شویم .کیفی تجربه و موقعیر که مسلما برا گذرایردن
چند واحد درس آن هم برا میراان مسرهویی محردود
میسر ییس و عمح مهر تأییدی بر وجود شکاف واقعر
بین آموششهای دایشگاه و توایمندیهای تش محریط
عمل کح در و به عبارت گسس بین یظر و عم
اس  .چراکه کارورشی توأ با یظرار دایشرجومعلمان را
در فهم یقش معلم یاری م دهد ( George, Worrell,
 .)Rampersad & Rampaul, 2015پرژوهش داگرح

( )Douglas, 2012ییا درشمینة وضعی دایشجو معلمان
دوره ابردای قبر اش آغراش دوره کرارورشی و بعرد اش آنم
ضمن تأکید بر اهمی کارورشیم دایرش محرروا دایرش
پداگوژی و دایش پرداگوژی محرروا را صروری اش دایرش
معلمان م داید که با حضور و تدریس قبر اش آغراش بره
کار در حرفره معلمر و در رویرد کرارورشی در محریط
واقع کح در با تجارب عملر رشرد مر یابرد .در
پایان بر اسا یرای ایرن پرژوهش پیشرنهاد مر شرود
بهمنظور بهبود هرچه بیشررر بریامرهدرسر ایرن رشرره
راهکارهای ارائه شده در بریامه اعمال گردد .امیرد اسر
که توصیههای ارائه شده آموشههای را برای بریامهدرس
این رشره در ایران در پ داشره باشد.
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