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 مقدمه

دارد و  يبه قدمت تفکر بشر ياسابقه یتتعلیم و ترب

ز انسان ا نشیهدف آفر ،یاز نگاه هر مکتب اشییهدف نها

و سپس  شودیخانواده شروع م از همان مکتب است. دگاهید

 مسئولیتو دانشگاه اختصاصی به نام مدرسه ي هاسازمان

و در  رندیگیرسمی به عهده م طورایفاي این وظیفه را به

ضروري است.  کارامدي ابزارها افزاییِهمدار، ادامه فرایند این

 یتربتعلیم و ت ناپذیرییجزء جدا و ورزش یبدن تیترب

نسان، اابزاري کارا در بازحرکتی  عنوانبه، و است یرسم

د رش درا در فراین نقش بسیار معناداري نشان داده است که

انی رو ،تشناخبر  مبتنی تجربه و یادگیريِ قاز طری و توسعه

 ). باید24،21،20،14عهده دارد (به حوزة عاطفی و حرکتی

که ینالحاظ کرد که کارامدي ابزار، مؤثر نخواهد بود، مگر 

ایت ي مختلف کاربردي ابزار، هدهاجنبهمربیانی واقف بر 

ی مترب حیی شایسته، بر لوهانقشگیرند و  به دستآن را 

ربیت نقش معلمان ت اردادامهو در این فرایند  دتصویر کنن

علم و  ي است که با تار و پوداکارآزمودهبدنی بسان مربیان 

یت را بر جسم و جان و تربعمل، طرحی از اهداف تعلیم 

درخت دانش و  ساننیبدو  نشاندیم آموزانشدانش

 .ندینشیمیادگیري به بار 

یکی ) و 17یط یادگیري (در مح یديعنصر کلمعلم    

). 13( آن است مؤثرترینم آموزشی و نظاي هااز حلقه

که معلم ي آموزشی درصورتیهاطرحبدیهی است بهترین 

یده در اختیار نباشد، با شکست دآموزشمتعهد، متخصص و 

 باید تربیت معلم اندرکاراندست روینازارو خواهد شد. روبه

 جامعه، نیازهاي با متناسب و علمی تحوالت با همسو بتوانند

و  دهند معلمان را ارتقا و روشی دانشی هايییتوانا

                                                           
  در معلم مرجعیت نقش باید تربیتی و درســی هاي: برنامه3-4. اصــل 1

ــازيغنی تعلیم، بر تزکیه تقدم براي تربیتی هدایت  و تربیتی محیط س
  پذیري تربیت و یادگیري فرایند در آموزاندانش ســازيیادگیري، فعال

سبت  آنان ترغیب و ستمر  یادگیري به ن  زمینۀ همچنین .نماید توجه م
حرفه اي و تخصــصــی معلم را   اخالقی، هاي اعتقادي،صــالحیت ارتقاء

 وها عادت کسب براي را متنوعی یادگیري هايیتموقع

 آموزان دانش ياز سو 1العمرمادام یادگیري يهامهارت

 زیادي حد تا امر این تحقق که است بدیهیببینند.  تدارك

 آنان سازيآماده چگونگی و معلمان درسیۀ برنام یفیتک به

 به همین دلیل اصالحات و تغییرات). 3ست (ا تهوابس

 ي آموزش معلمان، همواره دغدغۀهاوهیشمتناسب در 

 است. بودهیت و تربمتخصصان تعلیم 

 آموزش نه یک نهاد است و ت) معتقد اس1395سیف (

 طوراست که به ییهاتینه یک دوره، بلکه مجموعه فعال

 واقع در ؛ردیگیمقرار کارآموزي  خدمت پرورش و عمده در

اي شدهژریزیپیش طرح گونه فعالیت یا تدبیر از آموزش هر

 یادگیرندگان است و یادگیري در است که هدف آن ایجاد

 خصوصبه دانش وي که قصدش ارتقا اردد یفن یتیماه

 یخاص ندیفرا ایموضوع  ارتباط با در رندهیادگی هر يارتقا

 و دلی. سگیردیبرم را در یعیوس حوزة است و

 يهاطیعنوان خلق مح)، آموزش را به2007(2شاولسون

 موردنظر يهاتیکه در آن فعال کنندیم فیتعر يریادگی

 به ،تفکر ییکسب توانا ساختن دانش و يبرا رندگانیادگی

 یطیشرا ةکنند. آنها نقش معلم را فراهمرسدیحداکثر م

 معلم که آنجا از روازاین ).8( دانندیم يریادگی لیتسه يبرا

 تیترب يهاآموزه یريگبر شکل ،یداخل رگذاریثأعوامل ت از

 سازيو آماده تربیت )، اگر موفق به23( مدارس است یبدن

 آموزشتصحیح و تغییر  به قادر م،یباش یشاستعدادها

 يآموزش مناسب برا ارائۀ تینها در کشور و در یعموم

 شد. میخواه نیفرزندان سرزم یتمام

 ت تا با بررسی و مقایسۀاس کردهی سعمطالعۀ حاضر    

 سازي معلمان تربیت بدنی درکشورهايآمادهفرایندهاي 

  کسب  زمینۀ باید تربیتی و درسی  ریزي: برنامه3-9فراهم آورد. و اصل  
  شـــدن ومعنادار اســـتمرار الزم را براي هايمهارت و هاشـــایســـتگی

  آموزاندانش براي را زندگی در یادگیري تجارب پیوســتگی و یادگیري
 ).10، ص1391ریزي درسی ملی، تأمین کنند (برنامه

2. Seedl and Shawlson 
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 آمریکا، انگلیس، ژاپن، مالزي و ایران، و یافتن نقاط قوت

ي آموزش معلمان در کشورهاي منتخب و هادوره

ي آن با الگوهاي تربیت معلم در ایران، به سازمتناسب

ي هاوهیش کردن ترینهبهپیشنهاد/ راهبردهایی براي هرچه 

با رویکرد تربیت معلم  سازي معلمان تربیت بدنیآماده

، در نظام تربیت معلم سازشهیاندو  ورزشهیانداندیشمند، 

تا  هاتیواقعۀ فاصل در حال حاضرج.ا.ایران دست یابد. 

تربیت معلم بسیار زیاد است. هنوز این ۀ ها در عرصآرمان

ازم پیشرفت در هر علم کی از لوه یباور ایجاد نشده است ک

تخصصی  دانشِ تعلیم آن علم است و يهادسترسی به راه

از شئونات  یبناي پیشرفت در هر شأنرزی ،تربیت تعلیم و

ت. آنچه در شرایط فعلی نیاز به بررسی، کشور اسعلمی 

یی هايدشواروتحلیل دقیق و عمیق دارد، مطالعه و تجزیه

احراز موقعیت کشور در  و پرورشاست که نظام آموزش 

واالي معلم و ایجاد شرایط الزم براي آموزش، تربیت و ایفاي 

نقش حساس و پیچیدة آن در جریان پرورش و هدایت رشد 

رو پرداختن ینازا). 6روست (آموزان با آن روبهو تعالی دانش

به چگونگی تغییر و بازسازي مسیرهاي آموزش معلمان از 

با این معلم ایران است.  مطالبات بحقِ نظام آموزشی تربیت

 مندنظام طوربهباید  آموزش معلمان يهابرنامهرویکرد، 

بررسی، طراحی، اجرا و حمایت شود. چنین نظامی موجب 

تربیت معلم  .دشویمارتقا، اثربخشی و تولید معلم فکور 

از  مدبرانهي جسمی هاتیفعالتربیت بدنیِ فکور، به انتقال 

و او را براي  شودیم یادگیرنده منجرشده به يزیرطرحپیش 

 سازدیمآماده  عمردرطولاز فواید تربیت بدنی  بهره بردن

 يهامهارتدر توسعۀ  بدنی تیفعال اهمیت درك و فرصت

. آوردیم فراهم آموزاندانش براي را اندام و تناسب حرکتی

ي آموزشی کشورهاي هادر نظام آمدهدستبهتوفیقات 

یت نظام تربیت معلمان و کفاي از کارایی انشانهپیشرفته، 

)، حتی در 2013(1است تا جایی که این امر به گفتۀ کاسانا

                                                           
1. N Kosana 

کشورهاي جهان سومی همچون مالزي مشهود است، زیرا 

تربیت معلم را در ردیف  و تحولاین کشورها اصالحات 

. براي تحقق اهداف انددادهي درجه اول قرار هاتیاولو

ي سند تحول در ایران، هانگرش و عملیاتی شدن ذکرشده

ي برخوردار است. اژهیویگاه و اهمیت از جامطالعات تطبیقی 

ي تطبیقی در حوزة آموزشی، به کشف هایبررسدر واقع 

حقایق و مسائل آموزشی کشور از طریق تحلیل و شناخت 

. شودیم ي آموزشی کشورهاي دیگر منجرهانظاممسائل 

ي و نگرتیواقعمبتنی بر این رویکرد به تحقق، ارزیابی 

یزي، برقراري و ربرنامه، 2پرهیز از خودشیفتگی فرهنگی

توسعۀ روابط فرهنگی بین کشورهاي مختلف در جهت 

ي آموزشی و هاينوآوروحدت و صلح جهانی، معرفی 

از  بريبهره وي آموزشی هانظامشناخت نقاط ضعف و قوت 

و راهکارهاي کشورهاي صاحب  هاچالش حلچگونگی 

 .دشویم سبک، منجر

در زمینۀ  هگرفتانجامکه مطالعات  دادنشان  هایبررس  

یریت ي درسی، مدزیربرنامهیخچه، بر تارتربیت معلم، بیشتر 

ي هادگاهید، آموزش و توسعه، مقایسۀ هاکاربستآموزشی، 

. داشته استي مختلف به تربیت معلم و... تأکید هاگروه

 یمدو کشور آلمان و ژاپن از تما بیان کرد، )1393(ي مداح

 معلمان خود هايیستگیباال بردن شا يبرا هاتیظرف

خود  یرا در نظام درس یمتنوع يهاوهیو ش کنندیاستفاده م

امۀ درسی ) محتوا و برن1393سلیمی ( .)1( رندیگیکار مبه

و اجراي کارورزي انگلستان و ژاپن را  نسبت به ایران 

 نشان داد.  ترموفق

 سرفصل با ی محتواهمخوان) 1388مطالعۀ حسینیان (

 در موقعبه حضور و ارزشیابی نحوة با محتوا دروس، انطباق

 از آموزشی یفیتک موارد تأثیرگذار بر جمله از را  کالس

 سرکارآرانی). 8دیدگاه دانشجومعلمان ایران بیان داشت (

 ژاپن و ایران، بر ایجاد) با مقایسۀ جایگاه معلم در 1373(

 تمایالت ناسیونالیستی افراطی. یی، ایدئولوژي وگراقوم. منبعث از  2
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ي الزم براي جلب همکاري بهترین استعدادها در هاجاذبه

ي الزم قبل و حین هاآموزشین اقتصادي، تأمحرفۀ معلمی، 

) نتیجه 1388ینی (الدشمس). 5خدمت تأکید دارد (

نسبت به ایران با  و کاناداگرفت، کشورهاي آمریکا، انگلیس 

ب افراد شایسته که تمرکز و تأکید بیشتري جهت انتخا

و ي آموزشی هابرنامهمتناسب معلمی ورزش هستند، 

ی و همکاران محب). 9( اندکردهی خود را تدوین استخدام

اهمیت دادن و به نظام تربیت معلم  بخشییفیتک) 1397(

دو کشور هر در  ریزانتوجه برنامهمورد  کارورزية به دور

) به مقایسۀ 1398( ). مرادپور11ایران  و ژاپن را بیان کرد (

تجربۀ تاریخی سپاه دانش دورة پهلوي دوم با طرح سرباز 

) معلم را 2004( 1). یونسکو12معلم دورة کنونی پرداخت (

ي هاتیقابلمحور و مرکز آموزش و وجود معلمان مجرب و با 

 ) در2012(2آدامسون). 12( داندیمي بیان ضرورممتاز را 

 معلم به تربیت و وزشآم در المللیینب تطبیقی مطالعۀ

 گذشته سال بیست طی منتشرشده مقاله هشت بررسی

 جهانی از نیروي حرفه این چگونه داد که و نشان پرداخت

) در 2015(3انگونجم و سارونگبم. است متأثر شده شدن

 معلمان آموزش روش ايیسهمقا ي به بررسیامطالعه

هندوستان  4ایمپالِندیده در آموزش و یدهدآموزش

ي آموزشی هادورهاهمیت ویژة  دهندةنشاننتایج پرداخت، 

 معلمان یده ازدآموزش تربیت معلم بود و معلمان

 داشتندندیده، در وظایف آموزشی عملکرد بهتري آموزش

)16.( 

بیانگر آن است که  بررسی  هگرفتانجاممطالعات 

سازي معلم تربیت بدنی موضوع مطالعات ي آمادههاوهیش

و این مطالعه از این حیث بدیع  استی و خارجی نبوده داخل

رو به پشتوانۀ مبانی و پیشینۀ است. ازاین فردمنحصربهو 

ي آموزش معلم در تربیت معلم هاوهیشتحقیق و اهمیت 

                                                           
1. UNESCO (United Nations Educational, 
Scientific and Culture Organization) 
2. Adamson 

یفیت و فکور، بررسی فرایندهاي آموزش و چگونگی باک

 نظرتربیت بدنی بیش از پیش ضروري به کارتازهتربیت معلم 

. این مطالعه به بررسی، مقایسه و تحلیل ساختار و رسدیم

سازي معلمان ي آمادههاوهیشاصالحات آموزشی با تأکید بر 

تربیت بدنی در کشورهاي آمریکا، انگلیس، ژاپن و  کارتازه

ي تحقیق عبارت هاپرسشاست.  پرداختهمالزي و ایران 

 از:  است

شی آموز . نکات افتراق و اشتراك نظام1پرسش

 سازي تربیت معلم کشورهاي منتخب چگونه است؟آماده

سازي : نکات افتراق و اشتراك مسیرهاي آماده2پرسش

 معلم تربیت بدنی کشورهاي منتخب چگونه است؟

فلسفۀ نظام آموزشی  نکات افتراق و اشتراك: 3پرسش

تربیت  معلمسازي ي آمادههادورهی درس ۀبرنامو اجزاي 

 بدنی کشورهاي منتخب چگونه است؟

 
 ی پژوهششناسروش

را آشکار  هاتیاست که واقع يالهیوس همانندمحقق 

 نیانتخاب بهتر و یچگونگ ت،یواقع تی). ماه18( سازدیم

پرسش پژوهش، همراه با  یتکشف آن، از ماه يروش برا

 حاضر). پژوهش 15( ردیگیمحقق شکل م یفلسف يباورها

سطح . است یتطبیق کردیو با رو يکاربرد-یفیاز نوع ک

ي آمریکا، انگلیس، ژاپن، مالزي و کشورها ،مکانی تطبیق

به آمریکا،  ایران است که به شکل هدفمند انتخاب شدند.

ي آموزشی، وسعت و هاتیموفقیل روند صعودي و دل

یتی و مدیریت آموزشی جمع -یاییجغراف خاصپراکنش 

ل پیشینۀ نظام تربیت معلم یدلبهغیرمتمرکزش؛ انگلیس 

 یلدلبه ژاپنو  اشیآموزشقارة سبز و پیشرو در اصالحات 

 در صدرو حضور همیشگی  یشرفتهپ ینظام آموزش داشتن

ي آموزشی و حفظ آداب و هاتیموفقي بندرتبهجدول 

3. Annu, Angonjam & Gunadhor, Sarungbam 
4. Imphal 
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نمونه انتخاب شدند.  عنوانبهاش، یژاپنفرهنگ 

دالیل  مذهبی نیز از -یافتگی و قرابت فرهنگیتوسعه

انتخاب کشور مالزي است. مضاف بر اینکه زبان انگلیسی 

شاخص مشترك منابع اطالعاتیِ کشورهاي هدف  عنوانبه

 تأثیر نبوده است.یبدر انتخاب آنها 

 يهاگزارش ،يااسناد و مدارك کتابخانه یقها از طرداده

 یجهان يهاشبکه جو دروها و جستمقاله ،یتحقیق

 ،نهیزم نیا مورد استفاده در يالگو است.ي شده آورجمع

 ر،یتفس ف،یتوص مرحلۀ است که چهار 1يديبِر يالگو

مشخص  یقیرا در مطالعات تطب سهیمقا و يجوارهم

. در مرحلۀ توصیف، با مراجعه به منابع اطالعاتی، کندیم

. در مرحلۀ تفسیر، اطالعات ردیگیمشکل  هادادهي آورجمع

ي هاوهیششده در مرحلۀ قبل مبتنی بر اصول و یفتوص

ي و بندطبقهو سپس  گرددیمعلمی وارسی و تحلیل 

ي هاتفاوتو در نهایت مقایسۀ تشابهات و  ندشویمهمجوار 

تحقیق پاسخ  پرسشگیرد و پدیدة مورد تحقیق شکل می

 .شودیمداده 

 
 هاي پژوهشیافته

شده در پاسخ به يآورجمعي هاداده: 1پاسخ پرسش 

پرسش اول تحقیق، در سه طبقۀ ساختار، اصالحات 

ي، بندطبقهیرگذار و رتبۀ آموزشی کشورهاي منتخب تأث

 .شده استهمجوار و مقایسه 

 هاالتیا به آمریکا، آموزشی قانون نظام براساس آمریکا:

 قانون موجب به مرکزي است. دولت شده و مناطق واگذار

 چارچوب در که است داده کامل اختیارات محلی مقامات به

 خود منطقۀ و صالح به سود که را اقدامی هر قوانین

 یالتیا يهادولت .)2دهند ( ؛،انجامدهندیم تشخیص

ها و نظارت و کنندیم نییرا تب یآموزش ياستانداردها

                                                           
1. Bereday 
2. Horace Mann 
3. like-minded reformers 

فدرال،  يهامشارکت سطوح دولت قیاز طر هانهیهز نیمأت

 آموزشی اصالحات ).37( ردیگیصورت م یو محل یالتیا

 توجه شایان يهاتالش یلبه دل 1800دهۀ در بنیادین

ي ریچشمگبه طرز  3همفکرش طلباناصالحو  2مانهورس

در . داد ییرتغی آمریکا را عمومآموزش  اندازچشم

 آموزشگاه نخستین ،)4NYU(دانشگاه نیویورك  1890سال

 آموزش به 1920دهۀ از کرد و تأسیس را کشور 5پداگوژي

  .سطوح پرداخت یدر تمام وها رشته تمامی در معلمان

دنبال  را مدل این نیز به سرعتها دانشگاهو ها کالج یرسا

در حرفۀ  اشتغال تحصیالت عالی با هدف کسب وکردند 

 .)32شد ( متداول معلمی، مسیري

 نفی حق فردي هیچ انگلیس آموزشی در نظام انگلیس:

و تعلیم  با مرتبط که یفیهر تکل ي. در اجراندارد را آموزش

 که است قائل والدین براي را حق این دولت یت باشد،ترب

 و مذهبی به اعتقادات فرزندانشان، تربیت یم،در تعل

 قانون بریتانیا کهیدرحال ).28بگذارد ( احترام ،شانیفلسف

 بریتانیا کهشده  گفته اغلب ندارد، ياشدهنگارش اساسی

 ،مهم از قوانین برگرفته که است نانوشته اساسی قانون داراي

 .)22( ستا نانوشته هايیونو کنوانس قوانین عمومی سوابق

المللی اصالحات آموزشی نامیده ینباین کشور آزمایشگاه 

آموزشی  اصالحات قانون از برایند یک عنوانبه. شودیم

 1992در سالآن،  از پس ملی درسی برنامۀ و 1988

 ياستانداردهاشد.  متمرکز و تریرسم بدنی تربیت انتظارات

 1998در سال )،TDA/6DFES( معلمی ستگیملی شا

مشاهده، ثبت ، کالس تیریو مد سیتدر ،یزيربرنامهشامل 

 ازیموارد مورد ن ریسایی و گزارش و پاسخگوی، ابیو ارز

در  هایستگیشایی  شد. این اجراو  اصالحي احرفه

آموزش،  مهمیل توجه به امر دلبهبازنگري شد.  2002سال

استانداردهاي شغلی معلمی در نیازهاي  2007 در سال

4.  New York University (NYU) 
5. school of pedagogy 
6. Department for Education and Skills(DFES) 
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ي بررسی، تجدید احرفهي هامهارتو دانش، و  دركاصلیِ 

و ارتقا یافت. آخرین اصالحات با تأکید بر دانش موضوعی و 

تدوین، ابالغ و اجرا  2012 در سالي احرفهي هاارزشحفظ 

تمامی  در یستدر يبراحاضر  حالدر است  ذکرشد. شایان 

 ) از1QTS( معلمی ستگیشا یکسب گواه یتانیا،مدارس بر

ضروري است  ملتربیت مع يهادنبال کردن برنامه یقطر

)34.( 

 دانش موفقیت المللیینب يهاسهیمقا کهزمانی از ژاپن:

در صدر  یا نزدیکی در ژاپن داشته، وجود هایتمل آموزان

 مگرشد نخواهند  موفق که اندافتهیدر آنها .است قرار گرفته

 یابیدر دست حیاتی نقش و تربیتی، که تعلیم سیستم ینکها

 از را ییهادهیا اآنکنند.  ایجاد کند؛یم بازي را اهداف به

در  و کردند اقتباس متحده ایاالت و فرانسه آلمان، انگلیس،

 ژاپنی يهاارزش متأثر ازشدت به که آموزشی نظام یطراح

 میجی، مرمتترتیب از دورة و بدین کار گرفتندهب است،

 در تربیت معلم .)36شد ( ژاپن در مطلوب اشتغالِ معلمی

آغاز  1872 سال در يعاد يسراهادانش سیتأس با ژاپن

 اصالحات توسط 1949سال در یعال آموزش یفعل منظا .شد

 یآموزش ستمیس و افتتاح دوم یجهان جنگ از پس آ و پ.

 يدارا یمل دانشگاه کی حداقل .دش آغاز معلمان یکنون

 التیا هر در ،تربیت معلمة دانشکد ای ة علوم تربیتیدانشکد

 مقرر شد که هر دانشگاه ن،یبر اعالوه. شد سیسأت

تربیت  یآموزش يهادوره يپس از برقرار یخصوصی/مل

، فرهنگ، ورزش، علوم آ و پ.ارت آن توسط وز دأییمعلم و ت

                                                           
1. Qualified Teacher Status (QTS) 
2. the Ministry of Higher Education (MOHE) 
3. the Ministry of Education (MOE) 
4. Teacher Training Colleges 
5. Institute of Teacher Education 
6. Institute Pendidikan Guru (IPG) 

1.1.1.1. 7. Persediaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) 
 منظورو به ي، توسط وزارت آموزش و پرورش مالز(PISMP) ۀبرنام

 ارائه کشور و در سراسر معلم منتخب تربیت در مؤسسات تربیت معلم و

(اصل  ملو تحت نظر نظام تربیت مع)، MEXT(ي و فناور

 باز) در صورت لزوم به آموزش معلم بپردازد. ستمیس

 فلسفۀ با مالزي مطابق تربیت معلم يریگجهت مالزي:

 .شده است نییتع 1982گرفته در سالشکل تربیت معلم،

 ي آموزشهادوره زمینۀ ترجمان یقتدر حق فلسفه این

 دیدهیمتعل فردي و مناسبِ متعادل توسعۀ به که است معلم

 در اطمینان تحصیل اش،یجهنت و دارد توجهمتبحر  و

 ایجاد از قبل. یت استو تربتعلیم  يهاآرمان به دستیابی

سازي و آماده یزيربرنامه ،)MOHE(2عالی آموزش وزارت

از سال  .، بود)MOE(3آ و پ. وزارت مسئولیت معلم تحت

 تفکیک و ابتدایی و متوسطه مدارسِ معلم آموزش 2004

 در .شد سپرده به آموزش عالی و آموزش  پرورش ترتیببه

 تربیت معلم کالج 27دولت  با تصویب هیئت 2005سال 

ارتقاء پیدا کرد  ،)ITEs(5موسسۀ تربیت معلم به 4مالزي

)6IPG( 3725بار تعداد اولین و براي 2007، در سال 

پذیرش ، )PISMP(7در دورة چهارسالۀ کارشناسی دانشجو

 ستمیس، گذشته ۀده نشان داد، طی هایبررس ).30شد (

 2013لدر سا ه است.کرد یمهم راتییتغ يمالز یآموزش

هدف با  )،2013-2025ۀ (طرح توسع يمالزآ و پ. وزارت 

این  یی کرده است.اجرارا  يمالز یآموزش تیفیکي ارتقا

 یاساس راتییو تغ یستمیتحول جامع س شامل برنامۀ طرح

 ).35( است يمالزآ و پ. وزارت  در

 اسالمی فرهنگ در دیرباز از معلمی آداب به توجهایران: 

 حکومت آغاز تا ، لیکنداشته خاص جایگاهی ایرانی و

تربیت  مراکز تأسیس براي مرکزي دولت ایران، در مشروطه

 دو( ماه12 مقدماتی برنامۀ یک در ابتدا شده،پذیرفته داوطلبان .شودیم
 است، شده طراحی وزارتخانه توسط را که )PPISMPنام ( ، به)ترم

 شوند، دوره این از عبور به موفق که داوطلبانی .گذرانندیم
 ،)PISMP(گذراندن  براي و کنندیم دریافت را) PPISMP(گواهی

 شدهتعیین در مؤسسۀ تربیت معلم ،)ترم هشت(سال  چهار مدت به
ها دوره این .دننیبیمشوند و آموزش می معرفی وزارتخانه توسط

 است (محقق). وقتتمام
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 از .است نبوده قائل خود براي مسئولیتی گونهچیه معلم

 معارف، وزارت اداري تشکیالت نخستین ه.ش1289 سال

 مسئولیت و رسید تصویب به مستظرفه صنایع و اوقاف

تربیت  مراکز و مشخص شد آ و پ. امور در معارف وزارت

قانون  1312. در سال )10توسعه یافت ( و تأسیس معلم

س از پیروزي انقالب اسالمی در پتصویب شد.  تربیت معلم

جدید مراکز تربیت معلم تصویب شد  ۀاساسنام 1358 سال

 يهابرنامهو  تأسیس تربیت معلم مراکز آن موجب به  که

با توجه به بافت . قرار گرفت بازنگريتربیت معلم مورد 

پذیرش دانشجو براي  1374کشور در سال  و نیاز یتیجمع

طرح  1387سال  ت تا آنکه درمراکز تربیت معلم کاهش یاف

مرکز  هفتادو  ستیدوکه قریب به  تجمیع مراکز تربیت معلم

رویکرد با (ص) و اعظم پیامبر، ذیل مجتمع آموزش عالی بود

خود ادامه  يهاتیفعالدانشگاهی، تحقیقاتی و پژوهشی به 

 و اندي نداشت. سه سالکه طول عمري بیش از  د،دا

ي بهسازیت و ضرورت بازنگري و اهمبا تکیه بر    

عملیاتی  در هدفی آموزش معلم، در چگونگ هاهیِرومستدام 

)، 7( و پرورشیازدهم سند ملی تحول بنیادین در آموزش 

و همچنین تبصرة مادة چهار اساسنامۀ دانشگاه فرهنگیان، 

تحت پوشش این ، (ص)اعظم پیامبرمجتمع آموزش عالی 

 دانشگاهاساسنامۀ  1390ماهيد در. قرار گرفتدانشگاه 

رسید و  فرهنگی انقالب عالی ورايبه تصویب ش فرهنگیان

آ و پ. از جمله معلمان  معلمان تربیت و تأمینبراساس آن؛ 

در نظام  نوآوري و تحول ایجادتربیت بدنی و همچنین 

دانشگاه فرهنگیان گذاشته شد.  عهدةبهتربیت معلم کشور 

 استاستراتژیک  مأموریت محور و یدانشگاه این دانشگاه،

 32 (در قالبی نشگاهواحد دا 92حاضر داراي  در حالو 

که از  ستا وابسته به پردیس)واحد آموزشی  64و پردیس 

پردیس  6پردیس پسران و  9پردیس ( 15این میان، تعداد 

مقایسۀ  .اندمشغولخواهران)، به آموزش معلم تربیت بدنی 

ساختار نظام آموزشی تربیت معلم و رتبۀ آموزشی 

 شده است.و مقایسه  همجوار 1 در جدولکشورهاي منتخب 

 
 . ساختار نظام آموزشی تربیت معلم کشورهاي منتخب1جدول 

 2019 *یآموزشرتبۀ متمرکز/غیرمتمرکز کشور

 )1489، (نمره: 24رتبه:  غیرمتمرکز آمریکا
 329،177،200جمعیت: 

 )1500نمره: ، (19رتبه:  زیادي متمرکز تا حد انگلیس
 67،551،520جمعیت: 

 )1588، (نمره: 5رتبه:  متمرکزیمهن ژاپن
 126،841،090جمعیت: 

 )-، (نمره: -رتبه:  متمرکزیمهن مالزي
 31،973،098جمعیت: 

 )-، (نمره: -رتبه:  کامل متمرکز طورهب ایران
 82،975،520جمعیت: 

*Source: World Population Review. Education Rankings By Country by Population 2019 
 

نکات اشتراك: همۀ کشورهاي تحت بررسی از نظام 

ند و اصالحات آموزشی تربیت برخوردارآموزشی ساختارمند 

. در هر پنج کشور قوانین بنیادي توسط انددادهمعلم اهمیت 

شود، اما دو عامل تمرکز یا یمدولت مرکزي تبیین و ابالغ 

عدم تمرکز به نوع حکومت و سیاست حاکم بر کشورها 

مقامات ي آموزشی متمرکز، هادر نظاممعطوف است. 

کنند ي آموزشی را تبیین میهابرنامه، تمامی رندهیگمیتصم

دارند و بر این باورند که وظایف و بر اجراي آن نظارت 

نحو مطلوب انجام ی، بهمشکلمربوطه را بدون مواجه شدن با 

نظام آموزشی نامتمرکز برمبناي که یدرحال .دهندیم
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و مردم امکان مشارکت  شودیمبنا  منطقه هرنیازهاي مردم 

خصوص اگر این ي آموزشی دارند، بههاتیفعالبیشتري در 

 وان وظیفۀ اجتماعی تلقی شود.عنبه آنهاعمل براي 

و دستیابی/عدم دستیابی به اهداف تعلیم نکات افتراق: 

یت ارتباط مستقیمی به ساختار نظام آموزشی دارد و ترب

در سازي معلمان منظور آمادهداد متأثر از اصالحات به برون

حکایت از تفاوت  هاافته. یاستي جوامع هاآرمان رازت

آموزشی کشورهاي منتخب دارد. این  در نظامساختاري 

کشور اختالف به شکلی است که در یک طرف پیوستار، 

دیگر، ایران  در طرفغیرمتمرکز و  کامالًیکا با ساختاري آمر

متمرکز قرار گرفته است. انگلیس بیشتر  کامالًبا ساختاري 

ي هابرنامهرو و ازاین 1تمایل به مدیریت متمرکز دارد

 دو کشور. ابندییمبازنگري و بهبود  اًدائمصالحیت معلمی 

متمرکز) پیوستارند و بیشتر بر یمهنژاپن و مالزي در میانه (

تأکید دارند. در نظام  هاسنتي فرهنگی و حفظ هاارزش

شده و  رفتهی) پذیی(تکثرگرا زمیپلورال کایآمر آموزشی

 اما در نظام آموزشی ایران ،قانون وضع شده است شیبرا

روند اصالحات  مورد توجه است. سازيکسانیو  یکپارچگی

در آمریکا زودتر از کشورهاي منتخب مورد توجه قرار گرفته 

از ثبات نیز برخوردار است،  رسدیم نظراست و به

سر ثباتی نسبی بهیباز این حیث ایران در  کهیدرصورت

 دهدیمنشان  2019 در سال. رتبۀ آموزشی کشورها بردیم

که کشور ژاپن با اختالف زیادي، جایگاه باالتري نسبت به 

ی است که ایران و در حالکشور آمریکا و انگلیس دارد. این 

ي حضور ندارند. نتایج بیانگر آن بندرتبهمالزي در نقشۀ 

 يهادر رتبه آسیاغرب  يکشورها یراخي هاسالاست که در 

ز فنالند نیز و گوي سبقت را ااند، گرفتهقرار باالیی جدول 

که کشورهاي آمریکاي التین و آفریقایی درحالی، اندربوده

ي هانظامي بندرتبه در گزارش .هستندپایین  يهادر رتبه

                                                           
و لندن)  رلندی(اسکاتلند، ولز، ا سیانگلۀ منطقچهار  آموزش در .1

 .شودیاداره م يصورت جداگانه اما تحت نظر حکومت مرکزبه

در میان هفتادوشش کشور  2016 در سالآموزشی کشورها 

یک و مالزي در رتبۀ وپنجاهمورد بررسی، ایران در رتبۀ 

که توسط سازمان  این گزارش، قرار داشته است. ودوپنجاه

است،  منتشر شده)، 2OECDتوسعه (همکاري اقتصادي و 

یک کشور، رشد  که بهبود استانداردهاي آموزشی داردکید أت

 .کندیتسریع مآن کشور را اقتصادي 

شده در پاسخ به يآورجمعي هاداده :2پاسخ پرسش

سازي پرسش دوم تحقیق، در سه طبقۀ مسیرهاي آماده

ي، همجوار و بندطبقهکشورهاي منتخب؛  کارتازهمعلم 

 .شده استمقایسه 

 تیل مدیریت غیرمتمرکز در آمریکا، الزامادلبه آمریکا:

 تایال به ایالتی از تربیت بدنی معلم به شدن تبدیل براي

یالتی ا مدیرة ادارة آ و پ. نظر هیئت به بوده ومتفاوت  یگرد

ر صدو نیازِ عمومی مورد الزامات اما مجموعه است، وابسته

 یکسان هاالتیادر تمامی  از آنها انتظارات و ی معلمیگواه

 یبه گواه یمنتهسازي آماده یرهايمساست.  مشابه و

محقق تالش است، اما  پیچیدهو  یطوالن یندي، فرایمعلم

کند.  یمروشن ترس یرهايمس يبه تعدادکرده است آنها را 

 یالتاهر است و  یمیتعم ،هاراهاین  شایان ذکر است

 داراست.را  يفردمنحصربه یارهايمع

سازي معلم تربیت بدنی ی مسیرهاي آمادهکل طوربه

ی آموزش، ب) کارشناس یرالف) مس: سه گروهآمریکا در 

 ارشدی کارشناس یرمسیگزین و جا یگواه صدوریر مس

 .شوندیمي بندطبقه)، 3MATآموزش (

متمرکز  حد زیادي تا انگلیس آموزشی نظامانگلیس: 

کار سازي معلم تربیت بدنی تازهآماده روندی کل طوربه. است

الف) کارشناسی : شودیمي بندطبقهدر چهار مسیر  انگلیس

2. Organization for Economic Co-operation and 
Development (OECD) 
3. Master of Arts in Teaching/Masters in Education 
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روش  ینترمرسوم، که )1ITET( کارمعلم تازهسازي آماده

است. ب) کارشناسی ارشد  ،)2PE( ملمع ه یکشدن ب یلتبد

 منجر )3PGCEي در آموزش (احرفهکه به دریافت گواهی 

د) و  )4SKE(افزایی دانش يهادورهج) مسیر  ،شودیم

توسط  ، در این روش، متقاضی5بر مدرسهمسیر مبتنی 

استخدام تأییدیۀ معلمی عنوان معلم فاقد به آموزشگاه،

 .بیندی، آموزش مین تدریسدر حو  شودیم

عمده از دو مسیر به  طورژاپن: آموزش معلم در ژاپن به

سازمان)، در  47(6هاالف) آموزش در دانشگاه :رسدیانجام م

با لحاظ مدرك تحصیلی، مجوز تدریس صادر  این روش

 یدانشگاه منظا در یمعلم مختلف گواهیسطوح . شودیم

 ب) سیستم بازِ ، آمده است.2در جدول ژاپن 

ها مؤسسه این بیشتر)، دانشجویان یا سازمان459(7معلمی

 نقطۀ تفاوت این و می ندارندمعل گواهی دریافت به الزامی

 .است لفا نوع يهامؤسسه با آنها

 
 نظام دانشگاهی ژاپندر . سطوح تاییدیۀ معلمی 2جدول 

 مدت دوره تحصیالت یسمجوز تدرگواهی/ نوع

 دو سال کاردانی دو درجۀ

 چهار سال کارشناسی یک درجۀ

 دو سالچهار+ کارشناسی ارشد برتر درجۀ

 )36(: منبع
بر ي زمعلم در مال سازيآمادهمتداول ي هاروش مالزي:

ا ب 1990ۀده لیدارد. از اوا دیکأت يرودررو و حضور آموزشِ

آموزش ضمن خدمت ۀ و ارائ يدانشگاه آزاد مالز سیسأت

 يندیشکل گرفت که فرانیز مان، آموزش از راه دور لمع

در تربیت معلم  يمجاز مرکب از روش متداول و آموزش

ز ا یهم در دانشگاه آزاد و هم در برخ ،. در حال حاضراست

ی بیصورت ترکتربیت معلم به ،ی مالزيدولت يهادانشگاه

 منظورهها، بدورهاین  .شودیم(حضوري و مجازي) برگزار 

اند. طراحی شده متوسطهابتدایی و  ةدو دور هر آموزش

ها، با ورود به دوره یفیتو ک وقتتمام به صورت ها نامهبر

 ). 27( گرددیمربوطه ارائه م يهادوره یطتوجه به شرا

                                                           
1.  Initial Teacher Education or Training (ITET) 
2. Physical education 
3. Professional Graduate Certificate in Education 
(PGCE) 
4. Subject knowledge enhancement (SKE) 
5. School Direct 
6. Teacher Education at Universities 
7. Open System for Teachers‟ License (OSTL) 
8. The Malaysian Diploma of Teaching (DMT) 

سازي معلم وجود دارد: رنامۀ آمادهب ي دو نوعدر مالز

شده ارائه يهادوره)؛ 8DMT( آموزش یکارشناسدورة  الف)

 يرا برا رندهیدگه یااست ک ییهاشامل آموزش نهیزم نیدر ا

 ،ییراهنما ،ییدر سطوح مختلف کودکستان، ابتدا سیتدر

ی کارشناس. ب) دورة کندیآماده م ژهیمتوسطه و آموزش و

 توسط است کهسال  )؛ مدت دورة یک9PDT( آموزش ارشد

 .است شده ، تأیید )10MQA(مالزي  يهاتیصالح آژانس

 مشتاق داوطلبان مسیري است که ،(PDT) طور خالصهبه

ي معلمی احرفهبه صالحیت  تا سازدیمرا قادر  معلمی

شایان ذکر است براي شرکت در  .)25یابند ( دست

بینی شده است که سازي، پنج مسیر پیشي آمادههابرنامه

 آمده است. 3در جدول 

9. The Postgraduate Diploma of Teaching (PDT) 
 Agensi Kelayakan)مالزي ( يهاتیصالح آژانس .10 

Malaysia) یا ،MQA،( قانون براساس که است قانونی نهاد یک 
 تسهیل آن هدف و است شده ایجاد مالزي )،2007کیفی(

 که است دانشگاهی يهابرنامه به مجوز اعطاي و تأیید دراعتباربخشی،
 .دشویم ارائه آموزشی يهامؤسسه توسط
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سازي معلم تربیت ی مسیرهاي آمادهکل طوربه ایران:

 پذیرد:یمبدنی ایران به دو طریق صورت 

معلم  آموزشارسالۀ کارشناسی پیوستۀ الف) دورة چه

که واجد  است معلمانی تیترببدنی: هدف این دوره  تیترب

هاي آموزش یتفعالبه  هاي الزم جهت اشتغالیستگیشا

آمیز دوره به . اتمام موفقیتددر مدارس هستن یبدن یتترب

، دشویماخذ مدرك کارشناسی آموزش تربیت بدنی منجر 

 مناطق هدف در کارعنوان معلم تازهبهاین مدرك  دارندگان

 .شوندیم کارمشغول به

آموزان این ي: مهارتآموزمهارتورة یکسالۀ دب) 

ها و آموختگان سایر دانشگاهدانشمیان از ، هادوره

ند، و پس از اتمام آموزش عالی کشور يهامؤسسه

آمیز دوره و کسب گواهی آموزش معلمی تربیت یتموفق

 کاربهپیمانی مشغول  صورتبهف و بدنی، در مناطق هد

سازي معلمان تربیت خواهند شد. مقایسۀ مسیرهاي آماده

 شده است. همجوار 3 در جدولبدنی، 

 ي منتخبکار کشورهاتازهسازي معلم . مقایسۀ مسیرهاي آماده3جدول 

 گروه هدف نوع اجراي دوره تحصیالت ورودي طول دوره سازيمسیرهاي آماده 
 

 آمریکا
 . کارشناسی تربیت معلم1
 . کارشناسی2
 ی جایگزینصدور گواه. 3
 در آموزش ارشد یکارشناس. 4

 سال4
 سال1+4
 سال1
 سال2

 دیپلم
 کارشناسی
 کارشناسی
 کارشناسی

 حضوري
 حضوري

 حضوريیمهن
 حضوريیمهن -حضوري

 توسطهم -ابتدایی
 توسطهم -ابتدایی
 توسطهم -ابتدایی

 هادورهتمامی 
 

 انگلیس
 یمعلم یکارشناس. 1
 . کارشناسی ارشد2
 . دانش افزایی3
 بر مدرسه. مبتنی 4

1+3 
 سال1

 سال1-2
 سال1

 دیپلم
 یکارشناس

 یکارشناسدیپلم/
 یکارشناس

 حضوري
 ضوريح-تمام وقت
 ضوريح-تمام وقت

 تمام وقت

 توسطهم -ابتدایی
 توسطهم -ابتدایی
 توسطهم -ابتدایی
 توسطهم -ابتدایی

 
 ژاپن

 هاآموزش در دانشگاه. 1
 نوع اول        یبازمعلم ستمیس. 2

 نوع دوم                              

2+4 
 سال4/2
 سال4/1

 دیپلم/کارشناسی
 دیپلم

 دیپلم/کارشناسی

 حضوري
 حضوري
 حضوري

 توسطهم -ابتدایی
 توسطهم -ابتدایی

 توسطه اولم -ابتدایی
 
 

 مالزي
 
 

1.  3PISMP SK>  2>  1SPM 
2 .SPM>Matriculation>Degree>SMK 
3 .SPM >STPM> Degree > SMK 
4 .SPM >Diploma >Degree> SMK 
5 .SPM>Pre-U/Diploma>Degree> 

Teach for Malaysia > SK/SMK 

 سال1+4
 سال5
3 +5/1 
 سال5

 سال6-5

 دیپلم
 دیپلم
 دیپلم

 دانشگاهییشپ
 دیپلم

 حضوري
 حضوري
 حضوري
 حضوري
 حضوري

 ابتدایی
 متوسطه
 متوسطه
 متوسطه

 متوسطه –ابتدایی 

 . کارشناسی پیوسته1 ایران
 يآموزمهارت. 2

 سال4
 سال1

 دانشگاهییشپ
 کارشناسی/ ارشد

 يروزبانهش -تمام وقت 
 جازيم -حضوري 

 توسطهم -ابتدایی
 توسطهم -ابتدایی

 
سازي معلم پیش نشان داد آماده هاافتهی نکات اشتراك:

، دغدغۀ پنج کشور تحت بررسی است. این دغدغۀ از خدمت

منجر به تبیین مسیرهاي متنوع با هدف تأمین معلمانی 

 دانشسراها. استقرار گرفته  هادولتیفیت، در دستور کار باک

و احراز تحصیالت کارشناسی از  اندافتهبه دانشگاه ارتقا ی

                                                           
1 .The Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) or the 
Malaysian Certificate of Education (MCE) is a 
national examination taken by all fifth form 
students in malaysia. 

راي ورود به حرفۀ معلمی است. طول الزامات حداقلی، ب

ی دارد و همخواندر کشورهاي منتخب، با یکدیگر  هادوره

، هادورهبیشتر بر اجراي تمام وقت تأکید دارند؛ نتیجۀ نهایی 

ي است که براي تدریس در مدارس کارتازهتعلیم معلمان 

 .اندشدهابتدایی و متوسطه آماده 

2. Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan 
(PISMP) or the Bachelor of Teaching (PISMP) 
3. Sekolah Kebangsaan (SK) or Malay-medium 
National Schools 
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 یران تنها کشورينشان داد ا هاسهیمقا نکات افتراق:

صورت پیوسته، ي کارشناسی را بههادورهاست که 

 یرسا و نسبت به کندیممتمرکز اجرا  کامالًي و روزشبانه

ي تحت بررسی، مسیرهاي محدودي براي ورود کشورها

 یزي کرده است.رطرحبه حرفۀ معلمی  مندانعالقه

لیس از ي آموزش معلم در آمریکا و انگهادورهکه یدرحال

نوع و انعطاف بیشتري برخوردار است و داوطلبان ت

ي بیشتري براي کسب حرفۀ تدریس دارند. در رهایمس

بینی شده است که آمریکا و انگلیس مسیرهایی پیش

داوطلب معلمی، همزمان با تدریس در مدرسه، دورة 

که در سه کشور آسیایی یدرحال، گذراندیمآموزشی را نیز 

از  هاافتهوجود ندارد. ی شرایطی ایران، ژاپن و مالزي چنین

ي اخیر حکایت هاسالي جایگزین ژاپن و مالزي در هاطرح

م ي تربیت معلهامؤسسهدارد. در ژاپن فراوانی مراکز و 

علمی به حرفۀ م مندانعالقهي جدیدي براي ورود هادر

سازي معلم مالزي ی است که آمادهدر حالگشوده است. این 

ش رو بوده و تالزیادي روبه راتییتغبا  گذشتهۀ در طول ده

ي نیازهاي پاسخگوي متفاوت، هاهیروکرده است تا با 

دانشگاه آزاد  کهيطورهبمشتاقان به شغل معلمی باشد، 

مالزي نیز در آموزش معلم سهیم و نقش بسزایی را ایفا 

 به سمت آموزشي اندازچشم، در واقع مالزي کندیم

 دارد. کمیو ستیقرن ب یزبرانگچالش

شده در پاسخ به يآورجمع يهاداده :3پاسخ پرسش

سازي ي آمادههادورهپرسش سوم در حوزة برنامۀ درسیِ 

ي، بندمنتخب طبقه يکشورهاتربیت بدنی  کارتازهمعلم 

 است. شدهو مقایسه  جوارهم

سازي معلم تربیت ي آمادههابرنامهی هدف کل آمریکا:

 ابتدایی، مدارس در شایسته بدنی آمریکا، تربیت معلمانی

معلم  . آنها معتقدند یک)34(دبیرستان است  راهنمایی و

ها و علوم و عملی ورزش یبه دانش علم دیتربیت بدنی با

                                                           
1. Content, pedagogy & practice 

 یسالمت جسم منظور آموزش ورزش، رشد وبه یسالمت

 باکار  س،یتدر يهاروش نیدانش آموزان و همچن

 یدانیمي هاتیمتفاوت، فعال يهاییآموزان با توانادانش

ها به برنامه ینا ،مرسوم طوربه آگاه باشد. يمثل کارورز

 ياهیپا یزن و ورزشی علوم رشتۀ درکار تازهمعلمان  یتترب

 شودیمنجر م 1اجرا يهاوهیآموزش و ش در محتوا، فنِ يقو

)3.( 

ی/کارشناسی کارشناس التیتحص یلیتکمي هادورهدر 

 يهاتیفعال ی،بدن تیترب یشناسس روشودرارشد، 

، فنون حرکات موزون ،یمشارکت و يفرد ،یمیت ،یقیتطب

شناسی ارائه ي تدریس تربیت بدنی و مباحث روانهاروش

امکان  نیا اینیرجیوهمانند  هاالتیا. البته در بعضی دشویم

 ،میآمادگی معل يهادوره شرکت در يجابهکه  وجود دارد

مشروط  ،یردو مالك قرار گ یابیمورد ارز یتجرب يریادگی

 ۀحداقل پنج سال تمام وقت تجربی فرد متقاض ینکهبر ا

 يهاشامل آموزه يکار ۀموفق داشته باشد. تجرب يارک

  .استمرتبط  يهاحوزه ای یبدن تیدر ترب یتخصص

تربیت بدنی انگلیس از سازي معلم آماده مۀبرناانگلیس: 

هدف  و )26( بهره برده است متمرکزآموزشی  یک برنامۀ

و  یتو ترب میتعل ةحوز در اثرگذار یپرورش معلمان آن

و  يرضرو يهااست که با آموزش مهارت یعمل يهاتیفعال

و  میتعل از یعنوان بخش مهمتربیت بدنی به ةدرك حوز

 مانند عدالت و یمیمفاه جیترو. دشویماجرا  یتترب

 -آموزان ة همۀ دانشبالقو يرویپرورش ن عمل در تیجامع

 ای تیجنس ،ییگرفتن سن، (نا)توانا بدون درنظر

 نی. چندارد يادیز تیاهم -ي نژاد هايینهزمپس

از  ينگرجامع همراه با مفهوم آموزش کودکان و ،یمیمفاه

 مهم، از ۀرسان کیعنوان به یبدني هاتیفعال قیطر
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). موضوعات درسی 38( هاستبرنامه اصلی يهایژگیو

 یزي شده است.ربرنامه ،)1GCSE(براساس سند 

سازي معلم در ژاپن، ي آمادههادورهاز  هدف ژاپن:

 و سیتدر يهاروش از انیدانشجو دركسعۀ تو

با تا د نها قصد داربرنامه نیااست.  عملی يهایستگیشا

مردم  یالعمر را وارد زندگمربی و محقق، ورزش مادام تیترب

که است شکلی  به هادوره برنامۀ درسی طراحی د.نکن

 سالمت ،هاورزش مباحث نظريِ تدریجی، طوربه دانشجویان

. آموزندیم راها ورزش عملی يهامهارت نیهمچنو 

بیت مطالعات تر يهااز رشته یکیدر  توانندیم انیدانشجو

 ،و مطالعات آموزش سالمت حرکت يبدنی، مطالعات نظر

 ژاپنی معلمان رودیم . انتظاردهند لیادامه تحص و متمرکز

 .باشند توانا و ماهر ،دهندیم آموزش که يارشته در

مرتبط به موضوعات  يهاهر سال مهارت در انیدانشجو

 .)31( کنندیلعه و تجربه مطور عملی مطارا به یآموزش

 ،مالزيسازي معلم در آماده يهادوره مأموریت مالزي:

صالح  یانمعلمي براي تربیت و توسعۀ معلم پویا، زیربرنامه

 یابیدست آن اندازچشماست و  یو پرشور و در کالس جهان

 تربیت معلم مالزيمنشور  در. است یمعلم متعال یتبه ترب

ضمان  ،معلم، با عزم یتتربۀ سسؤما کارکنان م"آمده است: 

را وقف  مانیهاتالش یتمام میشویو التزام، متعهد م

 یتترب یدرس ۀبرنام یادگیريآموزش و  ياز اجرا یناناطم

برگرفته از  یدرس يهابرنامه يمحتوا). 39("کنیممعلم 

                                                           
1. The General Certificate of Secondary Education 
(GCSE) 
2. Pedagogical Content Knowledge (PCK) 

 خلق ي: معلم برا5بند ،معلم نقش ،ملی سیدر برنامۀ دیکررو .3
 شیابیو ارز اجرا ،ینوتد ،تطبیق مسئولیت شیزموو آ تربیتی يهافرصت
 دارد هبر عهددرس را  سکال سطحدر  تربیتیو  سیدر برنامۀ

 ).1391ملی،  سیدر يزیر(برنامه
 يساحتهاو  حلامر به با توجه( ع بیت هلو ا پیامبر تربیتی . سیرة4

و  نیناقو د،سنااتربیت اسالمی،  ، فلسفۀمسالا تربیتی متربیت)، نظا
 ي با تأکید بر تربیت بدنی و نقشاحرفهآپ در ج.ا.ا.، اخالق  نمازسا

 272واحد درسی با مجموع 17معلم از دیدگاه اسالم. شامل  جتماعیا
 ساعت.

 فنون وها از روش ياموضوعات مرتبط با مدرسه و مجموعه

)، شناخته PISMP( ها تحت عنوانبرنامهاین است.  تدریس

، انسجام، یجهنت بر مبتنی اصلِ پنج براساسها دوره .شودیم

شده  یعملی  طراح و یز تئورينگر و نتوسعه، کلي، محور

ي هاحوزهي کارشناسی ارشد نیز یکی از ها. دوره)27( است

ها، دوره نیدر اي آموزش معلم است. هادورهتخصصی 

فنون بر دروس تخصصی، دانش و معلمان عالوهدانشجو

 .)39( آموزندیمرا نیز ، )2PCK(یآموزش يآموزش محتوا

 ۀوستیپ یکارشناس یدرسۀ برنامی هدف کل ایران:

 انمربی ياحرفه تیظرف ۀتوسع ،یبدن تیموزش تربآ

در آن امکان  که 3است یادگیري يهامنظور خلق فرصتبه

براي  رندهیادگیو آزادي عمل  یشخص اتیتجرب یريکارگبه

 ها، باورها وپرورش مهارت ه،یبه دانش پا یابیدست

 رندهیادگیعمل و تداوم عمل  سازینهکه زمرا  ییهاشیگرا

 یمورد انتظار در نظام آموزش يهایستگیبه شا یابیدر دست

این  درسی واحدهايتعداد کل  .کندیم فراهم، است

ی، دروس عمومواحد  25واحد است. از این تعد اد 150دوره

دروس واحد  18، 4یت اسالمیو تربتعلیم  دروسواحد  17

دروس واحد  8و  6یتخصصواحد دروس   82، 5یتیترب

 یدرسۀ در برنام یدرس يواحدهاتعداد ). 3( استی انتخاب

  تخصصی واحد 12مشتمل بر  یدرس واحد 22یکساله،  ةدور

 آموزان،مهارت  یتمام کارآموزي. است  مشترك واحد 10و

ها سطح دوره یسۀ. مقادگیریمربوط انجام م يهاطیمح در

ي یادگیري، هاهینظرشناسی تربیتی، شناسی تربیتی، جامعه. روان5
ي مشاوره، ارزشیابی، کاربرد هاروشي تدریس، اصول و هاروشاصول و 

هنر و زبان در ورزش، مدیریت آموزشگاهی و آموزش و پرورش تطبیقی. 
 160ساعت نظري و  208ساعت ( 368واحد درسی با مجموع 18شامل 

 ساعت تئوري).
تربیت بدنی، آناتومی، فیزیولوژي ، یادگیري و کنترل  مبانیو  لصوا. 6

شناسی و امادگی حرکتی، بیومکانیک، حرکات اصالحی، آسیب
بازي، آموزش شنا، آموزش فوتبال، پژوهش و توسعۀ جسمانی، طناب

واحد درسی  82ي، کارورزي، کارنماي معلمی (پروژه) و.... شامل احرفه
ساعت  1184ساعت نظري،  512ساعت درسی ( 2352با مجموع

 ساعت کارورزي). 512ساعت کارگاهی و  144تئوري، 
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و پرورش معلمان زش ومو فلسفۀ آ یدرس يهاحوزه و

و مقایسه  همجوار 4 منتخب، در جدول يکار کشورهاتازه

 شده است.

ي هابرنامهنشان داد که  هایبررس نکات اشتراك:

کشور  هر پنجسازي معلم تربیت بدنی، کارشناسی آماده

 1تربیتی میمفاه و تربیت بدنی دربرگیرندة محتوايمنتخب 

 و . آناتومیاست تخصصی ي عمومی وهاآموزشمرتبط، 

حرکتی  توسعۀ و شناسیحرکت شناسی،یستز فیزیولوژي،

 و اجتماعی پیامدهاي ،هابیآس از پیشگیري و مراقبت

 ،هاورزش آموزش يهاروش بدنی، فعالیت یشناختروان

از جمله دروس  2رفتارحرکتی ی تطبیقی وبدنتربیت 

شامل  و همچنین اغلب هاستدورهتخصصی این 

شناسی روان و در کالس یادگیري با موضوع ییهاسرفصل

بر دروس تئوري، آموزش تعدادي از عالوه. است یتیترب

 انفرادي، يهاورزش شامل ي عملی تخصصیهاتیفعال

 تربیت بدنی يهابرنامه براي معمول امري و تیمی دونفره

دروس عمومی همچون علوم پایه (ریاضیات، فیزیک)،  است.

ي کامپیوتري نیز مورد توجه است. هامهارتزبان انگلیسی، 

یب ترتبهي و کارورزي امشاهدهپژوهی، یادگیري درس

ند که در برنامۀ درسی گنجانده ادروس کارگاهی و عملی

 در قالب 3سالهتا دو کی يهادوره يمحتواشده است. 

و  یطراح یمعلم يهایستگیبر شا یمبتني درسی هابرنامه

 يهابرنامه انیم در یکپارچگیاند. انسجام و شده نیتدو

 ینیبال تیفعال ي،نظر يهاآموزش قیتلف زیو ن یدرس

و  یآموزش يهااز روش يریگو بهره رسهمدشده در نظارت

و عمل منجر  هینظر انیم وندیکه به پ يریادگی يهاهینظر

 در تمامی پنج کشور تحت بررسی مشترك است. شود،یم

تفاوت در  نیتریاساسنکات افتراق: نتایج نشان داد 

 سمیپراگمات کایآمرۀ آ و پ. در فلسف. است "آ و پ. ۀفلسف"

. است تولیدگراانسان  تیهدف تربو  ییگراعمل ای

در آ و پ. انگلیس  یاسیس سمیبرالیلکه تأثیر فلسفۀ یدرحال

 ت،یخالق ت،یبر فرد دیکأت ریثأت نیا ۀجینت ،داستیکامالً هو

 است. یو نگرش ابزارانگارانه به علم در نظام آموزش رقابت

فلسفی  -اجتماعی يهادگاهیاز دثر أدر ژاپن متۀ آ و پ. فلسف

و لیبرالیسم بوده و هدف آن تربیت انسان  وسیکنفوس

که در مالزي یدرحالشناس و مطیع و مولد است. یفهوظ

اعتقاد انسان به  ۀبر فلسف یملی مبتن یتتعلیم و ترب ۀفلسف

ایران  . درابعاد انسان است ۀهم ۀهدف توسع و نیخدا و د

انسان  تیهدف تربفلسفۀ حاکم، فلسفۀ اسالمی و 

 .توحیدگراست
 

 کارتازه، حوزةدرسی و فلسفۀ آ.پ معلمان دوره. مقایسۀ سطح 4جدول 
 فلسفه آ.پ حوزة درسی دورهسطح  

 آمریکا
 کارشناسی0
 معادل ارشد0
 ارشد0

 پراگماتیسم يکارورز -سیتدريهاروش و فنون-یتخصص-یتیترب علوم
 

 انگلیس
 کارشناسی0
 ارشد0

-يکارورز-سیتدر يهاروش و اصول-یتخصص-یتیتربعلوم-یعموم
 مذهبی آموزش

 لیبرالیسم

 ژاپن
 کاردانی0
 کارشناسی0
 ارشد0

 کنفوسیوس کارورزي-انون اساسیق-نتخابیا-خصصیت-علوم تربیتی

 مالزي
 کارشناسی0
 ارشد0

-انتخابی-آموزش و فنوندانش -عیدانش موضو-خصصیت-عمومی
 مذهبی آموزش -کارورزي

 اسالمی

                                                           
1. physical education and content disciplinary 
concepts 
2. anatomy and physiology, biology, kinesiology, 
motor development, care and prevention of 
injuries, social and psychological ramifications of 

physical activity,  methods for teaching sports, 
adapted physical education, and motor behavior 

ي کارشناسی ارشد در کشورهاي آمریکا، انگلیس، ژاپن، هادوره. 3
 ي در ایران.آموزمهارتدورة و  مالزي
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 ایران
 کارشناسی0
 يآموزمهارت0

 اسالمی مذهبی موزشآ -کارورزي-اختیاري-نتخابیا-خصصیت-ربیتیت-عمومی

 
کلیات برنامۀ درسی پنج کشور منتخب  اگرچه  

ي زیادي در توزیع اجزاي هاافتراقی دارد، اما خوانهم

ي درسی مشاهده شد. کشورهاي آمریکا، انگلیس و هابرنامه

دو ي تأکید بیشتري از کارورزژاپن، بر دروس مشارکتی و 

ي آموزش معلم در هادورهمالزي و ایران دارند.  کشور

ي هامؤسسهمحور است. آمریکا، انگلیس و ژاپن مدرسه

س، ژاپن و تا اندکی مالزي داراي تربیت معلم آمریکا، انگلی

ایران از مدارس وابسته  کهیدرحالاند؛ مدارس وابسته

. در آمریکا، انگلیس، ژاپن و مالزي برندینمي ابهره

، دشویمي تأیید صالحیت معلمی برگزار هاآزمون

ي مصوب در ایران، آزمون هادستورالعملبا وجود  کهیدرحال

نشده است. در کشورهاي تأیید صالحیت معلمی عملیاتی 

ي رشتۀ هاشیگرامنتخب، دانشجومعلمان، در انتخاب 

دانشجومعلمان ایران  کهیحال، دراندمنعطفتربیت بدنی 

ملزم به تحصیل در گرایش آموزش تربیت بدنی هستند. از 

ي مذهبی هاآموزشنکات دیگر افتراق، ارائۀ دروس 

تحت  بیترتبهي انگلیس، مالزي و ایران است که درکشورها

عناوین آموزش مذهبی، علوم اسالمی و معارف اسالمی و 

. دروس مذهبی در شودیمیت اسالمی ارائه و تربتعلیم 

 اختصاص داده است. به خودایران، واحد درس بیشتري را 

 
 يریگجهینتبحث و 

یم؟ پرسشی به ظاهر ساده شو یبدن تیچگونه معلم ترب

تردید تبیین و پاسخ به آن، اطالعات بایسته و یباست؛ اما 

ین دلیل محقق خود را ملزم به هماي را نیاز دارد. یستهشا

به بررسی زوایاي پیچیده آن با هدف حصول به پاسخ کرده 

، آنهاي بندطبقه، هادادهي آورجمعاست. در این تحقیق با 

ي و مقایسۀ ساختار نظام آموزشی، اصالحات همجوار

آموزشی، بررسی  بر نظام، فلسفه و مدیریت حاکم آموزشی

ي هادورهمسیرهاي کسب حرفۀ معلمی و چگونگی اجراي 

و نقاط  سۀیمقا ،شیپاآموزش معلمان تربیت بدنی، به 

 یبدن تیمان تربلمعآموزش  يندهایفرا اشتراك و افتراق

پرداختیم.  رانیو ا يانگلیس، ژاپن، مالز کا،یآمر يدرکشورها

ي هاپرسشمنظور پاسخ به کیفی است و بهتحقیق حاضر 

یابی به هدف تحقیق، از رویکرد تطبیقی دستو  شدهطرح

که رویکردي علمی و متقن درحوزة مطالعات آموزشی است، 

بهره گرفتیم. با تکیه بر بیان موضوع و استناد به هرآینگی 

ي پژوهش دوام گرفت. هاهیپاو مفاهیم تئوري تحقیق، 

العات پیشینِ مرتبط با موضوع تحقیق، مفاهیم تئوري و مط

ي مختلف هاحوزهضرورت و اهمیت پرداختن به  انگریب

انجام تحقیقات متعدد در این  رغمیعلتربیت معلم شد. اما 

سازي حوزه، پاسخ به چگونگی و چرایی مسیرهاي آماده

سازي معلمان ؛ مسیرهاي آمادهتریاختصاصمعلم و با نگاه 

انده است. در مطالعۀ حاضر به بررسی تربیت بدنی، مغفول م

به پیشنهاد و  ویش پرداختیم هاجنبهو پاسخ به آن و 

ي هاوهیش کردن ترینهبهراهبردهایی براي هرچه 

با رویکرد تربیت معلم  معلمان تربیت بدنی سازيآماده

ساز، در نظام تربیت معلم یشهاندورز و شهیانداندیشمند، 

 ج.ا.ایران دست یافتیم.

نشان داد اصالحات و قاعدة آموزش  هایبررس

به قصد معلمی کردن، مورد تدقین تمامی  مندانعالقه

ي براساس اقتضائات هر کشورمنظور ست. بدینهادولت

ي هاارزششناسی، یتجمعسیاسی، اقتصادي، جغرافیایی، 

اجتماعی و فرهنگی و فلسفۀ حاکم بر نظام آموزشی 

و در این  کندیمیزي و اجرا ربرنامهیی را طراحی، هاروش

ي نقاط ضعف و قوت، و هایبررسفرایند پیوسته با 

، به بهبود کشورها یرساي از تجارب زیستۀ آموزشی مندبهره

 هابرنامه. آنچه مسلم است، پردازدیم شانیهاهیروو ارتقاي 
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ي فراخور شرایط هر کشورشده در یزيرطرحي  هاروشو 

یی هاتیمحدودهاي همان کشور است و این خود یژگیوو 

ی اقتضائاتی که ذکر آن شد، عدم همگون. ناشودیمرا موجب 

از فیزیکی و  اعمدسترسی احتمالی به برخی اسناد و منابع 

ي هاواژهاز  برداشتي، یکسان نبودن احتمالی اشبکه

یات فرهنگی و موضوعی و نداشتن ادبتخصصی، ناآشنایی با 

زیستۀ محقق در کشورهاي تحت بررسی از  تجربۀ

 رو بودیم.یی بود که با آن روبههاتیمحدود

 ترینايیهپاي آموزش معلم در آمریکا هامؤسسه

 نیا یکالن آموزش عال يهااستیست که در سي ااحوزه

ي آموزش هااز مؤسسه ياریشده است. بس فیکشور تعر

لت بکاهند و خود به دو یتا از وابستگ کنندیتالش م معلم

و  گیريیماز نظر تصم. گام بردارند شتریاستقالل ب ریدر مس

عمل  یرمتمرکزشدت (نسبت به دولت فدرال) غبه ارات،یاخت

 االتیا یبرگرفته از متمم دهم قانون اساس نیو ا کنند؛یم

سازي آماده یتمهم موفق لیاز دال یکی ست.کایآمر ةمتحد

روزافزون  تیحما ،يمتماد انیدر سال معلمان تربیت بدنی

از نظام  کایآمر ریخ ها، و افرادشرکت ،یدولتریغ ينهادها

فرهنگ وقف به  نیاست. ا کشورشان بوده یآموزش عال

تنها در سال  است. یرنظکم ایدر دن یفرهنگ يهامؤسسه

 اردیلیم 30مجموع مبلغ در  کایآمر يها، دانشگاه2007

دولت  رسدیمنظر به دند.کر افتیدر ينقد يایدالر هدا

بر روند  یرگذاريتأث تیمبالغ بودجه قابل يفدرال با اعطا

دولت آمریکا توانسته  را دارد. يهامؤسسه نیا گیريیمتصم

معلمان، به  آموزش يبرا يدیجد يهاراه جادیااست با 

بپردازد.  مدارس رهبري و قوي آموزشی نیروي تربیت

 دستور رکن چهار از یکی مدیر و معلم اثربخشی در پیشرفت

، دهدیمنشان  هاافتهی .آمریکاست آموزشی اصالحات کار

براي تبدیل شدن به  یمناسب یاربس يرهایمس کهیدرحال

 يهااز مؤسسه یبرخاما وجود دارد، معلم تربیت بدنی 

ها اند. آنخود را درست انجام نداده ۀفیسازي معلم، وظآماده

که  ییهاو به داده کنندیموارد چشم بسته عمل م یدر بعض

پس از اتمام  یالنالتحصفارغ يمداکار یچگونگ ةدهندنشان

از  يتعداد معدود ندارند. یتوجه ،سازيدهآما يهابرنامه

 قیدق ۀتجرب یسازي معلم نوعآماده يهااز برنامه هایالتا

با  کندیمتالش  دولت فدرال .دهندیرا ارائه م ینیبال

از طرح مجدد  هاالتیا هايیتحماو ي خود هایبانیپشت

 ی، رقابت"از آموزش محروم شود دینبا یکودک چیه"قانون 

 کند. جادیها ابهترشدن در مؤسسه يسازنده برا

 زانگلیس معروف به خاستگاه اصالحات آموزشی است. ا

ی در انگلیس ملزم به معلمبه حرفۀ  مندانعالقه1992سال

 یشغل معلمکسب  يبرا ییهایستگیمجموعه شا کسب

متفاوت از  يارهایپنج مجموعه مع خ،یاند. از آن تارشده

 2012 آن در سپتامبر نیدتری، که جدیمعلم يهاتیصالح

 يهر مجموعه از استانداردها شد، ارائه شده است. یمعرف

که به  یدارند اما دانش اصل یمختلف نالفؤنام و م ،متمرکز

، شودیارائه م ي تربیت معلمهاکار در دورهتازهمعلمان 

 تیکه آموزش معلم ترب رسدینظر مبه ندارند. يادیتفاوت ز

 ،بردیرنج م یدانش موضوع از حد بر شیب دیکأت از یبدن

بخش آموزش عملی دانشجومعلمان به این تأکید  دیشا

موجب  ،ییو دانش محتوا ياگوژبر پد دیکأبرساند. ت بیآس

و تسلط  یبدن تیدرك اساس ترب فهم و يهدررفت زمان برا

 یبه سردرگم نیو همچن شودیم یورزش يهاکیبه تکن

حال  نیبا اخواهد شد.  منجر یبدن تیهدف و نقش ترب

 تیبه ترباین نگرش که  اندیدهعق نیبرا ي از متخصصاناعده

اما به  ،ماهرند يپداگوژ که از نظر دشویم منجر یمعلمان

. یستندنماهر  يجار يهاتیاز واقع ياریبس يبرا یکاف ةانداز

مانند  یچالش يهاتیدر موقعدانشجومعلمان که  یمشکالت

ی و تعامالت انسان فیظر يهاتفاوت ی،حرکت فقر و یچاق

رو هبا آن روب یزندگ یواقع طیدر مح ینیچننیامسائل 

از حد  شیب کردیرو کیناخواسته از  ۀجیهستند، نت

 تیترب کارمعلم تازه تیترب يساختارمند و استاندارد برا
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بر  یسازي مبتنآماده رب ییانتقادها نیاست. چن یبدن

بوده ره مطرح هموادانشجومعلمان  در آموزشی ستگیشا

ي تربیت معلم هادوره متمرکزِ یدرس ۀبرنام رغمیعل است.

از مسیرِ  کارتازهکه آموزش معلم  رسدیم نظرانگلیس، به

براي معلمی و ارتقاي تقاضا  شیبه افزا» بر مدرسهمبتنی «

 ترتیب؛ بدیندشومعلم منجر  تیترب يهامؤسسه یفیتک

 شتریب نیزکار مدارس در آموزش معلم تازه تیلئونقش و مس

بر  یمبتن« يریادگنتیجه گرفت ی توانیمبنابراین . شودیم

 کاردر آموزش معلمان تازه يریادگی ةدور نیتریغن »مدرسه

حضور زمان  شیافزا ساس،ا نیبر ا .استتربیت بدنی 

 انو آموزش مربی یفیتدر مدارس و باال بردن ک دانشجومعلم

حال در  نیاست. با ا یو مترق یگام منطق کیمدارس، 

مدرسه و معلم در آموزش  يهاگرفتن نقش دهیصورت ناد

 .خواهد شد جادیا زیادي ۀعواقب ناخواست ،معلم و مربی

از آن عملکرد آموزشی مناسب و پیامدهاي حاصل 

بودن نظام آموزشی  مندقاعدهحکایت از ساختار، مدیریت و 

مناسب است. هرچند نوع مدیریت حاکم بر کشور ژاپن 

که نظام آموزشی  دهدیممتمرکز است اما شواهد نشان 

است از نظام مدیریتی متمرکز و غیرمتمرکز.  ترکیبیژاپن 

 هرنسبتی از مقتضیات، با درنظر گرفتن شرایط و رو ازاین

طور ساده و حاصل آن به دینمایمرا انتخاب و ترکیب  کدام

براساس  هابرنامهپذیري سازي و انعطافمناسب

ارتباط با یبنکته  هاي آموزشی است. شاید ایننیازسنجی

ي مختلف نباشد. هاحوزهدر  هایژاپني جهانی هاتیموفق

نکتۀ دیگري که نیاز به تحلیل دارد مسیر نوع دوم 

ازي معلمان تربیت بدنی یا همان سیستم باز معلمی سآماده

 خصوصی ملی، دانشگاه و کالج است. در این سیستم تعدادي

 واحدهاي که دارد وجود) شهرداري به استانی (وابسته و

چالش از  .دهندیم ارائه معلمی مندانِعالقه به را اختیاري

 ملزم هامؤسسه این که دانشجومعلمان شودیمجایی شروع 

                                                           
1. Teaching Practice Pollutions 

تفاوت و  نقطۀ این و نیستند گواهی تدریس دریافت به

در مقایسه با   آنها نقطۀ ضعف ترحیصری عبارتبه

آغاز اجراي  شواهد نشان داد، در .است اول نوع يهامؤسسه

دور  مدارس براي ویژه به معلم، شدید کمبود »باز سیستم«

 یحلراهبنابراین این سیستم  .داشت وجود اول متوسطه

 که معلمان تعداد افزایش با شد. اما مشکل این درمان براي

 مشکالتی کردند، دریافت تدریس مجوز سیستم این تحت

 »1تمرین دبیري يهایآلودگ« نام به چالشی .پدید آمد نیز

 را کارورزي دانشجویان از بسیاريچراکه  آمدبه وجود 

 حرفۀ موفق به کسبآنها  از کمی اما تعداد گذراندندیم

 کاربهمجبور  معلمان مدرسینِ بنابراین ،شدندیم معلمی

 که آنجااز  دیگر، دیدگاهی بودند. از اندك زیاد با پاداش

 این ارزش نبود، سخت زیاد تدریس گواهی دریافت روش

 والدین و کودکان بنابراین بود و قبل شده از کمتر گواهی

 ی دیگراز طرفبودند.  قائل معلمان براي کمتري احترام آنها

 رقابت نسبت تحت آموزش ژاپنی، کاهش هرسالۀ کودکانبا 

 بسیار تمام وقت معلم تبدیل شدن به براي غربالگري در

در حرفۀ  توانندینم ژاپنی جوانان از بسیاري و رودیم باال

معلمی اشتغال یابند. البته شاید این تهدید، یک فرصت نیز 

 باشد.

تعداد معلمان زن در کشور مالزي بیشتر از همکاران 

در اغلب  عارضه اینتر یکل عبارتبهمرد آنان است. 

کشورهاي دنیا مصداق دارد و این در حالی است که وزارت 

جذب هرچه بیشتر مردان  برايآموزش مالزي در تالش 

شده در براساس مشاهدات انجام براي شغل معلمی است.

که مشاهده  ییهاکالس از درصد 50در، آموزش 2011 سال

 توانستندیمعلمان نم نبوده است. بخشیتاند، رضاشده

کنند  یآموزش ندیفرا ریدرگ یکاف ةدانش آموزان را به انداز

معلم صورت  رفعالیغ یقالب سخنران محتوا فقط در ارائۀ و

نشان  نیهمچن ،)2013(ي وزارت آموزش مالز .گرفتیم
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خود  یاددهیو  يریادگی يهاوهیش سمدار درصد 63داد که 

بازرسان  أتیه کهیدرحال ،اندکرده فیتوص یعال ایخوب را 

 یعال ایخوب  مدارس را درحد نای درصد 13 مدارس فقط

دادند که  شنهادیپ هاییایمالزارزیابی کرده بود. متخصصان 

 انسازي معلمآماده تحول در ،یفیتآموزش معلم باک يبرا

-2025ی (آموزشجامع اصالحات طرح رو ینازا. است ازین

تحول جامع  شامل برنامۀیی شد. این طرح اجرا )،2013

 یفیتبهبود ک يبرا یاقدام مقتض نیچندی و ستمیس

یی هاياستراتژدر این خصوص دولت مالزي معلمان است، 

مؤسسات آموزش  ساختار يبازسازرا اتخاذ کرده است. 

و  ،2020 تا سال یکالس جهان يارهایبه مع يمعلمان مالز

است  یازجمله اقدامات ،یمعلم یصدور گواه ندیبهبود فرا

اجراست.  در حالمالزي معلمان  یفیتکي که در جهت ارتقا

 از خدمت و شیآموزش پ یاثربخشاز پیامدهاي آن؛ بهبود 

ندیده را و کاهش نرخ معلمان دوره يامداوم حرفه توسعۀ

با داشتن مدارس  يمالزاضر ح در حالتوان نام برد. یم

با ؛ ستایآس یجنوب شرق در برتر کشور جزو سه المللیینب

مورد بحث و  چنانهم يمالز انمعلم یفیتحال ک نیا

 .است یبررس

نظام آموزشی تربیت معلم ایران، سراسر متمرکز اداره 

. براساس اسناد باالدستی، دانشگاه فرهنگیان تنها شودیم

نظر رو بهمعلم تربیت بدنی است. ازاینمسیر ورود به حرفۀ 

یت مسیرهاي ورود به حرفۀ معلمی و از محدود رسدیم

ي هاسیپرددر  شدهارائهي درسی هابرنامهطرفی همسانی 

مختلف تربیت معلم کشور، این حوزه را با چالش مواجه 

، در کشورسازي معلم کرده است. اگرچه گسترة مراکز آماده

تعداد مراکز آموزش معلم را مرتفع  یت درمحدودي تا حدود

یري مسیرهاي ورود به پذانعطافکرده است؛ لیک عدم 

یات جغرافیایی، پراکنش فرهنگی و مقتض، نسبت به هادوره

یالن التحصفارغي کاریبلحاظ رکود اقتصادي و  نیهمچن

یز است. به همین برانگچالش، همچنان هادانشگاه یرسا

ه فرهنگیان و شروع مجدد دلیل بعد از تأسیس دانشگا

یران، دو دیدگاه همواره مورد بحث در ا سازي معلمآماده

تربیت معلم مدل دورة چهارسالۀ  متخصصانبوده و است. 

ي هابر تجربهبا تکیه  آنها. دانندیم ترمناسبسازي را آماده

ي چهارساله به پرورش هادورهیت معلم معتقدند مراکز ترب

 جمهوري اسالمی ایران منجر رازتدر معلمانی شایسته و 

ي و در روزشبانه، چراکه مدل آموزشی حاضر، شودیم

فرهنگی و با هدف کسب محتواي -محیط مناسب آموزشی

اي و آموزشی، کسب تجارب بالینی مستمر، اخالق حرفه

 کهیدرصورت. دشویمي از استادان مجرب، اجرا ریگبهره

ر زمان تحصیل ي، دآموزمهارتي هادوره دانشجومعلمان

و شخصیت آموزشی آنان شکل  اندنداشتهي را اتجربهچنین 

کسب  کسالهمعتقدند در یک دورة ی آنهاگرفته است. 

. از طرفی شودینمي تجربی و بالینی میسر هامهارت

ي علوم هادانشکدهیت اهممنتقدان این مدل با تکیه بر 

شی و سطح دان باال بودن، نظرصاحبتربیتی، وجود استادان 

، از افزایش هادانشگاهیالن سایر التحصفارغنرخ بیکاري 

ي هادانشگاهیق سایر از طرسازي معلم مسیرهاي آماده

به سونامی بازنشستگی  با توجه. کنندیمکشور حمایت 

یز به نرخ برانگبحثنگاهی هرچند بسیار یمنمعلمان، و با 

، دیدگاه دوم در شرایط کنونی رسدیمنظر باالي بیکاري، به

 مورد بررسی و توجه قرار گیرد. تواندیم

دستاوردهاي این مطالعه نشان داد در همۀ جوامع، 

ضرورت توجه به فرایند آموزش معلم تربیت بدنی مورد 

یت است و در این زمینه، فرایند و تربتوجه متخصصان تعلیم 

از ست که ا ياحرفه اتیاز تجرب ايیوستهپ ۀمجموع یمعلم

نظر به. شودیم جادیا طیفرد و مح نیب داراتعامل معن طریق

ي گشاکمتر راه ی،رسم يهاها و آموزشمهارت رسدیم

 ،محتوا بر دیکأت يجابه رودانشجومعلمان است و ازاین

تر مهمي اتجارب حرفه ۀتوسع ،ياو دانش حرفه يپداگوژ

گرفتن نقش مدرسه و معلم در  دهیدر صورت ناد است.
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 یتوجه ۀ شایانعواقب ناخواست، کارتازهان معلمسازي ادهآم

هرچه تعامل بین مدرسه، دانشجو و . شودیم جادیا

 یبرخ جادیبه ا تواندیم مربیانشان بهتر شکل بگیرد،

ها و نسل نیروابط ب نیها در آموزش منجر شود. اارزش

. است یفرهنگ دیازتولنوع ب کیها، کمک به گسترش ارزش

، یط واقعیِ بالینیدر شرا معلماندانشجو يریکارگبهرو ینازا

محسوب  اندانشجومعلم یآمادگ يبرا يعاملی ضرور

منظور تبدیل شدن به کشوري . کشور ایران بهشودیم

 یانسان یۀسرماۀ توسع دیبا یافته،توسعهپیشرفته، مستقل و 

ي آموزش معلم هادورهنقش دهد.  قرار تیرا در اولوخود 

 قیاز طر يثرؤطور مبه یانسان یۀسرما نیا تربیت در کارتازه

در بهبود و  .دشویمایفا  هادوره یآموزش یفیتک بهبود

ة ندیآ هايیزيربرنامهي و هادورهاصالح مسیرها و 

 يهانظام« يهاتیبه موفقسازي معلمان، توجه آماده

انگلیس و ژاپن؛  کا،یآمردر  »متمرکزیمهمتمرکز و ن یآموزش

در انگلیس، چالش  »بر مدرسه یمبتن« ریمس يهاتیمز

طرح «ی اتدر ژاپن و روند عملی »يریدب نیتمر يهایآلودگ«

حائز شایان توجه و  از نکات ي؛در مالز »جامع اصالحات

معلم،  تیترب ۀجامع زانیرکه برنامهامید است  است. تیاهم

 يهاتالش شبردیپ مان ولآموزش مع يهاچالش تیفور

 شناسند.ب یترا به رسم یاصالح

 سطح کیفی شودیمپیشنهاد  هاافتهیت به یبا عنا

 انِمربی، استادان، معلمان يهایستگیشا با تکیه  بر انمعلم

آموزش  يهامدارس و برنامه انریمد ،انِ تربیت بدنیمعلم

بهبود و  در سراسر کشورتربیت بدنی  کارمعلم تازه

ي هادورهي بازخورد ارتقا یابند. مسیرهاي ورود به هاستمیس

تربیت بدنی و ورزش متعدد  کارتازهسازي معلمان آماده

در ي معلمی دانشجومعلمان تربیت بدنی هاتیصالحشود. 

 هادوره انیدر پاطور مستمر ارزیابی شود و ، بههادورهین ح

. زمان دروس کارورزي برگزار شودآزمون جامع شایستگی 

 يهابرنامه یط واقعی تدریس،در شرا يریادگتأکید بر ی با

افزوده شود. مدل عملیاتی مدارس  برنامهفوقو  1ییاردو

 وابسته به مراکز تربیت معلم تدوین و اجرایی شود. آموزش

 که کسانی براي تمامی و سطوح تمامی درکار تازهمعلمان 

دارند، رایگان شود.  را دولتی مدارس در خدمت قصد

عملکرد دانشجومعلمان، استادان و مربیان دروس کارورزي 

در فرایند تجارب بالینی، مورد نظارت و ارزیابی مستمر و 

 یرد.قرار گدقیق 

 
 و مآخذ منابع
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 يبرا یفرصت)، camping programي اردویی (هابرنامه .1

خود را در  یو اجتماع يفکرۀ توسع تا کندیفراهم م معلماندانشجو
 .(محقق) خارج از مدرسه گسترش دهند یطیمح
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Abstract 
The aim of this present study was to investigate and compare the process of novice 

physical education teachers in the United States, England, Japan, Malaysia and Iran. 

This study was qualitative-applied with a comparative approach. The population 

included the USA, England, Japan, Malaysia, and Iran which were selected purposively. 

The data were collected through library documents, searches of global networks, 

scientific reports, and articles. Then, they were described, interpreted, juxtaposed and 

compared by Brady model. The findings showed that pathways to novice physical 

education teachers preparation in Iran were limited and fully centralized. However, the 

mentioned countries had acceptable diversity and flexibility and were decentralized or 

semi-decentralized. In general, it can be concluded that in modern teacher training, 

theoretical skills and training do not seem to produce professional physical education 

teachers. Hence, the development of professional experiences seems more important 

than emphasizing content, pedagogy and professional knowledge. 
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