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هدف پژوهش حاضر، بررسی و مقایسه معیارهای پذیرش  چکیده:

ه ، کردانشجو معلم در مراکز تربیت معلم کشورهای فنالند، کانادا، ژاپن

وش جنوبی و ایران است. رویکرد حاکم بر این پژوهش کیفی است که از ر

وجه تری داده ها در این پژوهش با تطبیقی استفاده شده است. روش گرداو

توب به کیفی بودن رویکرد پژوهش، استفاده از تکنیک گرداوری اسناد مک

است. در این روش، آثار و منابع مکتوب که به موضوع پژوهش مربوط 

شوند. های مورد نیاز، گرداوری و تحلیل میشوند، جهت شناسایی ویژگیمی

ها و اسناد نامهب، مقاالت، پایانبنابراین کلیه منابع مکتوب شامل کت

شوند، باالدستی که به نظام تربیت معلم هریک از این کشورها مربوط می

یفی ها نیز، روش تحلیل توصگرداوری وتحلیل شدند. در قسمت تحلیل داده

اب، های مورد نیاز از منابع موجود، انتخبه کار گرفته شده است. داده

یسه های آنها مشخص و با یکدیگر مقافاوتها و تسازماندهی و سپس شباهت

ش بر اساس نتایج این پژوهش، شرایط و معیارهای پذیرو تفسیر شدند. 

یل ز قبادانشجو در مراکز تربیت معلم کشورهای مذکور با ایران در مواردی 

هایی ترین تفاوتها و مصاحبه شباهت دارند، اما مهماستفاده از انواع آزمون

ر دی آن نوع استفاده از مصاحبه و محتوان زمینه بر شمرد توان در ایکه می

های عملی و اختصاص این کشورها است. بر این اساس، توجه به مهارت

بخشی از مصاحبه به شرکت داوطلب در فرایند تدریس واقعی)تدریس 

نوان عبه  گیری از ابزار مصاحبه به عنوان یک ابزار تکمیلی)نهعملی( و بهره

ار ابز های اصلی به کارگیریاسایی افراد شایسته( از ویژگیتنها ابزار شن

 ذکورمصاحبه برای تعیین افراد شایسته در مراکز تربیت معلم کشورهای م

یان است که تا حدودی با فرایند انتخاب دانشجومعلم در دانشگاه فرهنگ

 .ایران، متفاوت است

بیقی، دانشجو معلم، دانشگاه فرهنگیان، مطالعه تط: کلمات کلیدی

 .معیارهای پذیرش

Dr. Toorun Soleimany, Azimeh 

Motekalem, Dr.Yousef Namvar 
Abstract: The aim of this study is to evaluate and 

compare the criteria for accepting teacher students 

in teacher training centers in Finland, Canada, 

Japan, South Korea and Iran. The approach to this 

qualitative research is that a comparative method 

has been used. The required data were identified, 

selected, organized, and then their similarities and 

differences were identified and compared and 

interpreted. According to the results of this study, 

the criteria for accepting students in teacher 

training centers of the mentioned countries with 

Iran are similar in cases such as using different 

types of exams and interviews, but the most 

important differences that could be mentioned in 

this field are the type of interview and its content 

is in these countries. Accordingly, part of the 

interview will be dedicated to the volunteer 

company in the actual teaching process (practical 

teaching). Also, using interview tools as a 

supplementary tool (not as the only tool for 

identifying qualified people) is one of the main 

features of using interview tools to determine 

worthy people in the teacher training centers of the 

mentioned countries which is somewhat different 

from the student-teacher selection process at 

Teacher Training University of Iran. 
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 مقدمه
امروزه تربیت معلم به عنوان یک حوزه پژوهشی در همه کشورهای جهان مورد مطالعه 

اختن رشد و توسعه معلمان و داوطلبان ورود به حرفه معلمی، زمینه گیرد تا با فراهم سقرار می
رشد تعلیم و تربیت و ارتقای کیفیت آموزش و یادگیری دانش آموزان فراهم شود. به عبارتی، 

شود، بخش مهمی از رشد و موفقیت نسل نوجوان و جوان هر جامعه را که در مدارس حاصل می
دانند که قرار هست بعد از آموزش، مسوولیت اصلی مربوط می به رشد و ارتقای معلمان تازه کاری

معلمان در مقامِ معماران نسل  تیهما(. از طرفی 1،2010تربیت آنان را بر عهده بگیرند)لوگران
افراد جامعه  نیترو کاردان نیفراهم شود که خردمندتر ییتا فضا کندیم جابی، اجامعه یندهیآ

شود مگر . در آموزش و پرورش هیچ تحولی به موفقیت ختم نمیبه کار گرفته شوندشغل  نیدر ا
های تعلیم و های کاری معلمان تحولی صورت گیرد. رمز بالندگی نظاماینکه پیشاپیش در شیوه

 (.1395تربیت را باید در رشد و بالندگی معلم جستجو کرد)سمیعی نژاد،
ی، به ابزارهای مختلفی عالوه بر آن، نظام آموزشی کارآمد برای رسیدن به هدف غای

است که در آن معلمان  مراکزی ،هر جامعهدر مهم آموزش و پرورش  مراکزیکى از نیازمند است. 
برنامه ریزی برای تربیت و  . به عبارتی،شوندتربیت مى ،هاى مختلف تحصیلىمورد نیاز دوره

ظر گرفتن چنین ترین مسایل هر نظام آموزشی کارامد است. با در نآموزش معلمان، از مهم
زیرا ( ؛ 1391توان به اهمیت معلمان پی برد)ملکی،اولویتی، برای نظام تعلیم و تربیت، بهتر می

که  مهارتى و دانش با هستند قادر و هستند پرورشى و آموزشى تحول هر آغازنقطه معلمان 
به فضاى را دگرگون سازند و فضاى مدارس را های آموزش و مدارس محیط اند، چهرهکسب کرده

بخش مبدل کنند و با انتقال عناصر فرهنگى به نسل نوخاسته و افزا و لذترشد و بالندگى روح
. نوجوانان را فراهم سازند و هاى مناسب تربیتی، موجبات رشد شخصیت کودکاناِعمال روش

ظام های مختلف آموزشی و تربیت هستند که در نترین افراد در اجرای برنامهدرواقع معلمان مهم
شوند و موفقیت این برنامه ها، بدون رشد و بالندگی آنها امکان پذیر آموزشی تدوین و طراحی می

ها و مراکز مربوط به تربیت معلمان، به عنوان مراکزی بی شک دانشگاه (.2،2013نیست)کاسانا
متعدد هستند که باید معیارهای مناسب و کافی را برای گزینش افراد مناسب از بین کاندیداهای 

توان کیفیت افراد گزینش شده به کار بگیرند. در صورتی که از ایفای نقش خود امتناع ورزند، نمی
بطور کلی، پیشرفت های حاصل (. 3،2009و حتی معلمان آینده را تضمین کرد)رتس و لیمان

های آموزشی که در کشورهای مختلف حتی در کشورهای در حال توسعه و جهان شده در نظام
اتفاق افتاده است، نشانه ای از رشد و پیشرفت و کفایت مراکز تربیت معلم سومی 

                                                 
1 Loughran 

1Kosana    
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های تدوین شده مراکز تربیت بسیاری معتقدند که اگر در برنامه (. بنابراین2013دارند)کاسانا،
معلم، دقت کافی اعمال نشود، مالک و معیارهای مناسب در نظر گرفته نشود، این مراکز 

های جامعه در تربیت معلمان کارآمد و ماهر باشند. عالوه بر آن توانند پاسخگوی نیازنمی
های انتخاب با اهداف کلی نظام آموزشی از دیگر مواردی است که دست هماهنگی مالک

 (.1،2018اندرکاران و متخصصان این حوزه حتما باید مد نظر قرار دهند)مانا
ژوهش در این حوزه حاصل توان گفت آنچه که از مرور و بررسی ادبیات پدر مجموع می

کنند، نقش می شود این است که اگرچه شرایط تدریس و محیطی که معلمان در آن فعالیت می
های استخدام معلمان نیز یکی از این عوامل وری آنها دارد، اما شیوهمهمی در کارآمدی و بهره

برای دستیابی به (. بنابراین ایجاد شرایط مطلوب 2،2009رود)جانسون و هاولاصلی بشمار می
نتایج مثبت و کاربردی در فرایند یادگیری دانش آموزان در هر کشوری، نیازمند توجه ویژه به 
فرایند انتخاب و تربیت داوطلبان ورود به حرفه معلمی در  مراکز تربیت معلم است. برای ایجاد 

ایسته، هایی همچون چگونگی انتخاب داوطلبان شچنین شرایط مطلوبی، توجه به مولفه
های درسی و بطور کلی فرایند های مدیریتی داوطلبان ورود به حرفه معلمی، برنامهمهارت

های آمادگی (.برنامه3،2009اسمیت وماکلر-یادگیری حرفه ای معلمان ضروری است)گراندواتر
معلمان وظیفه ارائه معلمان با کیفیت برای دانش آموزان سراسر کشور را بر عهده دارد. در این 

های آماده سازی معلمان نه تنها کیفیت آنها  را مسئولیت این ایده و دیدگاه  وجود دارد که برنامه
کنند بلکه برای جلوگیری از کاندیداهایی که قادر به تبدیل شدن به معلمان آماده  و تضمین می

 با کیفیت نباشند، باید به عنوان دروازه و فیلتر نیز عمل کنند.  

های تربیت معلم و  دار و قابل اعتماد، برای برنامهمساله، معیارهای پذیرش معنیبا توجه به این 
های مختلفی را برای انتخاب افراد شایسته در نظر آمادگی معلمان ضروری است. بنابراین مولفه

گیرند که در جوامع مختلف، متفاوت است. اما باید توجه داشت  که داشتن مهارت باال فقط می
ینامه و داشتن مدارک تحصیلی  و برخورداری از سواد دانشی در یک موضوع خاص داشتن گواه

( نشان دادند که معلمانی که  در دانش محتوا  و پداگوژی و 2007)4نیست. کیسی و چایلدز 
های آموزشی و تدریس باید نگرش مثبت آموزش مهارت داشته باشند، ضمن داشتن مهارت

 آمادگی هایپذیرش برنامه معیارهای . با توجه به این مساله،نسبت به حرفه معلمی داشته باشند
شود. به عبارتی  متمرکز ها برنامه به ورود برای مناسبی حد تا ها همه زمینه در باید معلمان

ها در معیارهای ورودی در نظر گرفته شوند. بنابراین ها و مهارتتر، تمام این صالحیتدقیق

                                                 
1 Maunah 

Johnson & Howell  2  
3 Groundwater-Smith & Mockler 
4 Casey&Childs 
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ظر گرفتن استانداردهای الزم، باید زمینه ورود افراد مستحق به حرفه های غربالگری با در نبرنامه
 (.2007معلمی را فراهم کنند)کیسی و چایلدز،

لذا با توجه به اهمیت انتخاب افراد شایسته برای حرفه معلمی، پژوهش حاضر قصد دارد 
ا، کره جنوبی و از طریق بررسی و مقایسه معیارهای انتخاب دانشجویان در کشورهای فنالند، کاناد

ژاپن با معیارها و شرایط انتخاب دانشجومعلم برای دانشگاه فرهنگیان ایران، به بهبود شرایط 
انتخاب و در نتیجه ارتقای کیفیت معلمان کمک کند. لذا در این پژوهش، از میان کشور های 

تخاب پیشرفته در حوزه نظام آموزشی و تربیت معلم، کشورهای مذکور به صورت هدفمند ان
شوند. براساس معیارهای مختلفی، نظام های آموزشی کشورهای جهان  هر سال رتبه بندی می
 یدر کشورها ینظام آموزش یابیبه ارز سفیونی یبا همکار، 1شوند. گروهی با نام پیرسونمی

 یسع یرده بند نیا در. در نظر گرفته شده است یمختلف یارهایمختلف پرداخته که در آن مع
با درنظر  شوند. یخود دسته بند یآموزش ستمیس شرفتیبا پ سهیمختلف در مقا یهاشده کشور

کند تا به روشی نوآورانه و با بهره گیری از سنت گرفتن این موارد، پژوهش حاضر تالش می
مقایسه، ضمن بررسی معیارهای فرایند انتخاب و شرایط پذیرش دانشجو در کشورهای منتخب، 

 ای بهبود شرایط انتخاب دانشجو در دانشگاه فرهنگیان ایران بهره گیرد.  از تجارب این کشورها بر
های آموزشی همچنین هرسال، طبقه بندی دیگری توسط موسسه فرانسوی ارزیابی نظام

های دیگر جزو ده کشور گیرد که برخی از کشورهایی که در طبقه بندیصورت می« 2پیزا»با نام 
ها، معیارهای بندییز همان شرایط را دارند. عالوه بر این طبقهبرتر هستند، در این طبقه بندی ن

شوند که عبارتند دیگری نیز برای انتخاب کشورها برای انجام مطالعه تطبیقی، در نظر گرفته می
قرار گرفتن در گروه کشورهای توسعه یافته، داشتن قدمتی طوالنی در تاسیس مراکز تربیت از: 

یت معلم در تربیت معلمان)حجم بیشتری از پرورش  معلمان در این معلم، ایفای نقش مراکز ترب
برعهده مراکز تربیت معلم است(، در دسترس بودن منابع و برنامه های مراکز تربیت  کشورها،

از دیگر معیارها  4و پرلز3معلم. همچنین موفقیت در آزمون های بین المللی مثل آزمون تیمز
ای منتخب ضروری است که با توجه به غیرمتمرکز بودن است. ذکر این نکته در مورد کشوره

نظام آموزشی در کشور کانادا و ایالتی محور بودن آموزش در این کشور و دانشگاه های فنالند، 
ها و شرایط انتخاب کشورهای کره ها با برنامههای منتخب ایاالت و دانشگاه های این کشوربرنامه

شوند. به عبارتی بهتر، واحد رکز دارند، بررسی و مقایسه میجنوبی، ژاپن و ایران که نظامی متم
تحلیل در این پژوهش برای کشورهای ایالت محور جهت مقایسه، ایاالت و دانشگاه های منتخب 

                                                 
1 Pearson   
2 PISA  
3 TIMSS  
4 PIRLS  
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شود. کشورهای کانادا و فنالند است که با شرایط انتخاب دانشجو در کشورهای دیگر مقایسه می
 اسخ به این دو سوال اساسی است: بر این اساس، این پژوهش به دنبال پ

، کره اناداک.معیارها و شرایط انتخاب دانشجو در مراکز تربیت معلم کشورهای فنالند، 1
 جنوبی، ژاپن و ایران چگونه است؟

، اناداکهایی بین شرایط انتخاب دانشجو در کشورهای فنالند، ها و تفاوت.چه شباهت2
 کره جنوبی، ژاپن و ایران وجود دارد؟

 وش پژوهشر
رویکرد پژوهش حاضر کیفی و روش مورد استفاده در آن روش تطبیقی)مقایسه ای( است 

شود. در این الگو چهارمرحله توصیف، تفسیر، هم جواری و و از الگوی بردی در آن استفاده می
(. مدل توصیفی به یک رویکرد تحقیق اشاره دارد که در آن 1392شود)فلیک،مقایسه اجرا می

ذشته یا حال یک موضوع یا پدیده را آنطور که بود یا هست، توصیف وضعیت گ
در این پژوهش، کشورهای ژاپن، کانادا، کره جنوبی و فنالند بصورت  (.1،2012کند)کاراسرمی

روش گرداوری و  شوند.هدفمند و بر اساس معیارهایی که قبال به آنها اشاره شده، انتخاب می
ا توجه به کیفی بودن رویکرد پژوهش، استفاده از تکنیک ها در این پژوهش بتحلیل  داده

گرداوری اسناد مکتوب است. در این روش، مواد مکتوب که به موضوع پژوهش مربوط می 
شوند.بنابراین کلیه منابع شوند،جهت شناسایی ویژگی های مورد نیاز، گرداوری و تحلیل می

الدستی که به نظام تربیت معلم هریک از مکتوب شامل کتب، مقاالت، پایان نامه ها و اسناد با
ها نیز، روش تحلیل شوند، گرداوری وتحلیل شدند. در قسمت تحلیل دادهاین کشورها مربوط می

ها در نظر توصیفی به کار گرفته شده است. براساس سواالت پژوهشی، چارچوبی برای تحلیل داده
منابع موجود، انتخاب، سازماندهی و  های مورد نیاز ازگرفته شد. براساس این چارچوب، داده

در پژوهش حاضر  .های آنها مشخص و با یکدیگر مقایسه و تفسیر شدندها و تفاوتسپس شباهت
واحد تحلیل، نظام تربیت معلم و صرفا پذیرش دانشجو برای مراکز تربیت کشورهای منتخب 

مقایسه و موارد الزم مورد  است. به عبارتی کشورهای منتخب بر اساس این واحد تحلیل، با ایران
گیرند. در مرحله اول به توصیف هریک از عوامل تحقیق)یعنی تربیت معلم مقایسه قرار می

شود، مرحله تفسیر شامل وارسی اطالعاتی است که در مرحله کشورهای منتخب( پرداخته می
ر مرحله قبل قبلی به توصیف آنها پرداخته شد. در مرحله همجواری نیز اطالعات بررسی شده د

گیرند و باالخره در مرحله مقایسه موارد مطرح شده در مرحله بندی شده و کنار هم قرار میطبقه
گیرند و نتایج پژوهش نیز در این مرحله به دست قبل مورد بررسی و مقایسه قرار می

 (.1966آید)بردی،می

 

                                                 
1 Karasar 
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 هایافته

انادا، کنالند، بیت معلم کشورهای ف.معیارها و شرایط انتخاب دانشجو در مراکز تر1 .1سوال 
 کره جنوبی، ژاپن و ایران چگونه است؟

 مرحله توصیف و تفسیر: -
بخش  برای پاسخ به سؤال اول پژوهش با کمک مرحله اول و دوم روش جرج بردی در هر

 .شده استتفسیر اطالعات پرداخته و سپس به توصیفابتدا به 

 ت معلم فنالندمعیارهای انتخاب دانشجو در مراکز تربی
های حرفه معلمی، دانش پداگوژیکی و دانش محتوایی به طور کلی عناصر اصلی شایستگی

های آموزشی در است. در مراکز تربیت معلم فنالند، صالحیت چندبعدی و همه جانبه را در برنامه
عات اصلی ای معلمان با تاکید بر تامل و توانمندسازی آنها، از موضوگیرند. توسعه حرفهنظر می

مراکز تربیت معلم کشور فنالند است. هر دانشجو معلم باید در دوره آموزشی خود، یک پایان نامه 
در مقطع ارشد را تکمیل کند و این برنامه تا حدودی این کشور را از سایر کشورها متمایز می 

 (. 1،2008کند)کازیال و همکاران
های مختلف از اهمیت اد مختلف در دورهدر نظام آموزشی کشور فنالند آموزش سواد در ابع

ویژه ای برخوردار است که کیفیت معلمان در تحقق این هدف اصلی بسیار مهم و حیاتی 
 از یکی عنوان به فنالند (. نظام تعلیم و تربیت کشور 2،2016است)گارب، شیل و سالکانین

 نمره های به المللی بین هایآزمون در فنالندی آموزان دانش. شودمی شناخته جهان هایبهترین
 الگوی جهان سراسر در شانهمکاران از بسیاری برای فنالندی معلمان و یابندمی دست باالیی
 جای بنابراین است، در فنالند عالقه مورد بسیار هایحرفه از یکی تدریس حرفه. هستند اصلی

 دارد، فقط وجود معلمان آموزش هایدانشکده در پذیرش برای بزرگی رقابت که ندارد تعجب
 داوطلب یک اینکه از قبل باید که دارد وجود شرط چندین و شوند معلم توانندمی توانمند افراد

 و کند تمام را دبیرستان است فرد الزم. شود برآورده شود، تربیت دانشکده وارد موفقیت با بتواند
 هایفعالیت انواع در لبانداوط مشارکت. بگذراند افتخارات با را التحصیل فارغ ارشد امتحان یک

 باید داوطلبان. همراه دارد به دیگری امتیاز تربیت معلم، در نام ثبت بر عالوه درسی هایبرنامه
 فارغ امتحان از پس. دهند نشان نام ثبت هنگام در را خوبی بسیار فردی بین هایمهارت

 آزمایش را ی پداگوژیکیهادانش و مهارت که گیرندمی را ورودی امتحان داوطلبان التحصیلی،
 قرار آزمایش مورد آزمایشی شرایط در نامزدها ارتباطی های مهارت و اجتماعی تعامل کند.می
کند)محیط مدرسه در آن شبیه سازی می می تقلید را مدرسه روزمره هایموقعیت که گیردمی

                                                 
1 Kaasila,.Hannula, , Laine, & Pehkonen 
2 Garbe &  Shiel &  Sulkunen 
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 در که است ایاحبهمص رسندمی آن به نامزدها بهترین افراد و  تنها که ایمرحله آخرین. شود(
 انتخاب آینده خود حرفه عنوان به را معلمی و تدریس آنها چرا که دهند توضیح باید آن

 (.1،2010اند)سالبرگکرده

تربیت معلم فنالند بویژه برای گزینش معلمان دوره  در پذیرش 2003 و 2002 تابستان از 
 که بود ملی مشترک برنامه اول لهمرح. است مرحله دو با تغییراتی مواجه شد که شامل ابتدایی،

مربوط به برنامه تربیت معلم  موارد از یک هر به توانندمی فنالند سراسر از متقاضیان آن در
شود و آنرا معیاری برای ورود به می کسب امتیازاتی مرحله این در. مراجعه و در آن شرکت کنند

ربیت معلم در این کشور در دوره مراکز ت در پذیرش دوم کنند مرحلهمرحله بعدی قلمداد می
ای را برنامه 2برای مثال دانشگاه هلسینکی .بود متفاوت حدی تا مختلف هایدانشگاه ابتدایی در

های دیگر از قبیل برای پذیرش دانشجو معلمان دوره ابتدایی تدارک دیده است که با دانشگاه
 (. 2008، کاراناین کشور تا حدی متفاوت است)کازیال و هم 3تورکو و الپلند

 ( یک آزمون جهت1عنصر تشکیل شده است:  4در دانشگاه تورکو مراحل پذیرش از 
وهی برای ( شرکت در کار گر2ارزیابی میزان آمادگی جهت تجزیه و تحلیل مسایل کالن آموزشی

شرکت در  (4( ارزیابی از شخصیت فرد و خود تصوری وی 3های تعاملی داوطلبانارزیابی مهارت
ا اجر ون مربوط به ریاضیات و علوم که برای سنجش تفکر ریاضیات داوطلب طراحی ویک آزم

یک آزمون  (1شود. از طرفی روند پذیرش در مرحله دوم دانشگاه الپلند به قرار زیر است: می
ه. در ( انجام یک مصاحب3( شرکت در بحث گروهی2کتبی بر اساس منابع آموزشی معرفی شده 

بری باید یک موضوعی را مطرح کند، موضوع بحث را مدیریت و ره جلسه گروهی هر داوطلب
 (.2010کند و در موضوعات مطرح شده توسط دیگران نیز مشارکت کند)سالبرگ،

له های ( تهیه مقا1روند پذیرش در مرحله دوم دانشگاه هلسینکی به ترتیب زیر است: 
گاه همانند این دانش 3و 2حله کوتاه در حوزه علوم تربیتی و بر اساس موضوعات مشخص شده، مر

اوطلبان درای روند پذیرش در دانشگاه همانند دانشگاه الپلند است. همچنین دانشگاه هلسینکی ب
 گیرد. درماه، تجربه تدریس را به عنوان یکی از معیارهای اصلی در نظر می 16حداقل مدت 

د رایننند، سپس به فصورت نداشتن تجربه تدریس، باید ابتدا در آزمون کتبی موفق عمل ک
 (.2008مصاحبه وارد شوند و در فرایند تدریس مشارکت کنند)کازیال و همکاران،

انتخاب  یادو مرحله ندیفرآ کیبا توجه به  انیدانشجوتوان گفت که در مجموع می
 (:2010)سالبرگ،شوندیم

                                                 
1 Sahlberg 
2  Helsinki (HU) 
3 Turku (TU) and Lapland 
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و  سیل تدرباال در طو نیانگیکالج ، م ینمره باال در آزمون ورود کی ازمندیاول: ن گام
 .برنامه استفوق یهاتیداشتن سطح باال در فعال

متوسطه  ۀدور النیالتحصدرصد از فارغ 10در برنامه آموزش معلمان  انیدوم: دانشجو گام
دوره  نیااتمام  یرا برا سانسیلساله فوق 5دوره  کی یستیو با دهندیم لیفنالند را تشک

و شامل  کندیماده ممحقق بودن و شاغل شدن آ کی یها را برابگذرانند. آموزش دانشگاه، آن
که  آموزندیم انیکه دانشجو ییمدرسه مدل است جا کیدر  ینیبال تیدر فعال یاسهم عمده

 (.2010)سالبرگ،نظارت کنند هایمبتدبر حور را ارائه دهند و م -چگونه آموزش پژوهش 
ز تربیت معلم باید در یک دوره بطور کلی، فارغ التحصیل دوره متوسطه، برای ورود به مراک

آزمون مربوط به انتقال به آموزش عالی شرکت کند و امتیازات الزم را در آن کسب کند. عالوه بر 
آن، داوطلب باید در فرایند مصاحبه شرکت کرده و نمونه از  تدریس خود را برای کمیته بررسی 

سنجد و در مصاحبه داوطلب را می های دانشارایه کند. آزمون برگزارشده بیشتر توان و مهارت
هایی مانند برقراری ارتباط، مدیریت کالس و قدرت تبیین و تفسیر ها، تواناییعالوه بر این مهارت

دهند. ضمن اینکه داوطلب پس از ورود به مراکز تربیت معلم، بصورت و ... را مورد ارزیابی قرار می
تواند وارد تی که امتیاز الزم را کسب نکند، نمیگیرد و در صورمستمر تحت نظر و بررسی قرار می

 (.1،2009حرفه معلمی شود)ایررسالن
 ژاپن

 این و گذارندمی قدم احترام و افتخار برای که هستند انضباط و نظم با کشور یک ها ژاپنی
 آموزش در معلمان مسئولیت. است شده تعبیه آنها آموزشی سیستم در که است خصوصیاتی

دیگر   به را حرفه خود  کامالً آنها که رودمی انتظار و شودمی گرفته جدی یاربس آموزان دانش
 برابر ده هستند معلمی حرفه انتخاب به مشغول که داوطلبانی تعداد. دهند ترجیح ها حرفه
 این از که کندمی اتخاذ را تصمیمی پرورش و آموزش هیات. ظرفیت موجود است تعداد از بیشتر
 که است مشخص ژاپن در. گیرندمی قرار آزمایش تربیت معلم، مورد در رشپذی متقاضیان طریق

 و برجسته استعدادهای بنابراین دارد، بستگی معلمان کیفیت به آموزش موفقیت عدم یا موفقیت
 پس و کتبی امتحان در باید شوند. داوطلبانمی انتخاب حرفه این برای مناسب هایمهارت دارای

 طریق از تواندمی که است شخصیت ارزیابی بر تأکید. کنند شرکت ویژه ارزیابی یک آن از
حس  جمله از تدریس حرفه در مهم هایقابلیت و خصوصیات و عملی امتحانات و مصاحبه

 واجد که افرادی. شود مشخص قبلی کاری تجربه و مدیریتی های مهارت معلمی و تدریس،
 تا باشند داشته خاصی دانش و مهارت باید ماا کنند کار نیز مدارس در توانندمی نیستند شرایط

                                                 
1 Erarslan 
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باشند)کمسیون آموزش  سهیم مدرن جامعه در آموزان دانش مشارکت بهبود در بتوانند
 (.2003ژاپن،

حرفه معلمی و به طور کلی عمل تدریس در نظام آموزشی ژاپن یکی از عناصر اصلی و 
ری در دوره های مختلف نظام رود که نقش مهمی در کیفیت فرایند یادگیکارامد به شمار می

(. در نظام تربیت معلم 1،2018آموزشی این کشور دارد)مرکز ملی کارآفرینی در آموزش و پرورش
سال یک بار به صورت کلی مورد  10شود و در هر ژاپن برنامه درسی ملی طراحی و اجرا می

ن انجام گیرد. معلمان گیرد تا در صورت نیاز اصالحات الزم در آارزیابی و تجدید نظر قرار می
مدارس دولتی در این کشور، توسط شورای آموزش و پرورش و بر اساس برنامه ها و معیارهای 

گیرند. به طور کلی در کشور ژاپن تعیین شده آن انتخاب و در مراکز مربوط تحت آموزش قرار می
ه نام مدرک شود. باالترین آن، بای تدریس یا معلمی صادر مینوع مدرک صالحیت حرفه 3

شود. سطح بعدی مربوط به مدرک پیشرفته است که با درجه کارشناسی ارشد اعطا می
ترین سطح صالحیت کارشناسی است که نسبت به سطح قبلی در سطح پایینی قرار دارد و پایین

ساله  15شود که دارای اعتبار حرفه معلمی به گواهی نامه درجه دوم مربوط می
 (. 2005است)اینگرسال،

های مربوط به شغل معلمی، شرایط و به طور کلی، در کشور ژاپن و برای کسب صالحیت
الزامات خاصی از طرف وزارت آموزش و پروش این کشور طراحی شده است. در درجه اول، یک 

های مربوط به زیرمجموعه تربیت معلم داوطلب باید برای ورود به حرفه معلمی، از یکی از دانشگاه
های مربوط به دوره شده باشد. عالوه بر آن، وی باید تمام اعتبارات و صالحیت فارغ التحصیل
درسی و مهارت های تدریس را کسب کرده باشد. همچنین افراد داوطلب ورود  –های آموزشی 

های پرستاری و مراقبت از دانش ای مربوط به مهارتبه حرفه معلمی باید در یک دوره یک هفته
های الزم را کسب کند. پس از کسب این شرکت کرده و صالحیت آموزان دوره ابتدایی

ها، آموزش و پرورش در مورد به کارگیری و یا عدم استخدام وی تصمیم صالحیت
 (. 2،2006گیرد)فوجیتامی

های طراحی شده توسط آموزش و ای از آزموناز طرفی، افراد داوطلب باید در مجموعه
ها شامل مواردی از امتیازات الزم را کسب کنند. این آزمون پرورش این کشور شرکت کرده و باید

های های کتبی از بخشهای مهارتی است. آزمونهای کتبی، مصاحبه و آزمونقبیل آزمون
های آموزشی، مشاوره، های تدریس، روانشناسی تربیتی، مهارتها و شیوهمتنوعی از قبیل روش

رورش، مدیریت مدرسه و فرهنگ عمومی مدرسه دانش موضوعی، قوانین و مقررات آموزش و پ
تشکیل شده است. بعد از موفقیت در این مرحله، متقاضی باید در مصاحبه انفرادی نیز شرکت 

                                                 
1 National  Centre  for  Entrepreneurship  in  Education (NCEE) 
2 Fujita 
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کند. با توجه به رقابت زیاد بین فارغ التحصیالن ژاپنی برای ورود به حرفه معلمی، انها سعی 
های آموزشی موسسات و دورهها های تعریف شده در کالسکنند برای کسب صالحیتمی

 (. 2005خصوصی نیز شرکت کنند)اینگرسال،
ن گذرانند و معلمایمعلم م تیترب یهادوره دو ساله را در کالج کی، ییمعلمان ابتدا

فوق  درکم یکنند. اکثر معلمان دارایم یها طچهارساله را در دانشگاه یاها دوره رستانیدب
را دارند.  معلم تیها دوره مخصوص تربها و دانشگاهمه کالجدرصد ه 75 باًیهستند و تقر پلمید

ه د بخو یحداقل دو و حداکثر چهار هفته در مدرسه محل زندگ دی، با دهیآموزش د نمعلما
 .کنندیم افتیدر نامهیدوره ، گواه انیها در پابپردازند. آن یمعلم نیتمر

 کره جنوبی
 و خوب دستمزد مدت، طوالنی تغالاش زیرا است محبوب بسیار کره در تدریس حرفه

 به یازن براساس دانشکده به ورود برای موجود هایمکان تعداد. دهدمی ارائه را کار شرایط
 اند، ذراندهگ را دبیرستان که آموزانی دانش برتر ٪5 میان از داوطلبان. است معلمان استخدام
 در پذیرش. است دریست هایدانشکده به ورود کیفیت دهنده نشان که است شده انتخاب

 علماننامه م  توصیه و خاص موضوعات از دبیرستان نمرات شامل تربیت معلم  های دانشکده
 مورد در داوطلبان نگرش بررسی و مصاحبه آن از پس و ورودی امتحان از باید است. متقاضیان

 (.2015معلم امتیازات الزم را کسب کنند)مرکز بین المللی آموزش کره، اخالق و حرفه
 علمم تیترب یتویستیازخدمت معلمان در دو نوع ان شیآموزش پ ،یدر کشور کره جنوب

ت ی تربیبرای تربیت معلمان ابتدایی و کالج های آموزش آموزش یهادانشگاه: ردیگیم انجام
وسط تی در کشور کره جنوبی معلمان مدارس عموم انتخاب واستخداممعلمان دوره متوسطه. 

ت جه یم.آزمون استخداگرددیم انجام یو شهر یوسط دفاتر آموزش استانشده ت نییامتحان تع
 تست زیو ن یحوزۀ تخصص و از فن آموزش و پرورش هیتست اول کیمرکب از یمدارس عموم

 (.1393)امراله و حکیم زاده،و مصاحبه یتست سنجش کیاست، متشکل از  یگرید
ت مقدماتی یا تحصیالت معادل در نظام تربیت معلم کره جنوبی، هر داوطلب باید تحصیال

مدرک دیپلم را قبال کسب کرده باشند. وزارت آموزش و پرورش این کشور استعداد متقاضیان را 
(. در 1،2006کند)کیمبرای ورود به حرفه ی تدریس از طریق یک آزمون استاندارد ارزیابی می
ی تدریس و معلمی انظام آموزشی کره جنوبی، هیچ محدودیت سنی برای کسب صالحیت حرفه

های حرفه ای معلمی، قبل از فارغ التحصیلی داوطلبان باید وجود ندارد. برای کسب صالحیت
های آموزشی، دروس ساعت در دوره های مختلف آموزشی شرکت کنند. این برنامه 140حدود 

های تدریس و فعالیت های عملی متناسب با حرفه معلمی را شامل نظری، شیوه
                                                 

1 Kim 
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ای از فرایند کسب صالحیت حرفه ای معلمان در (. در جدول زیر خالصه2005سال،شود)اینگرمی
 کره جنوبی ارایه شده است:

 (2005ای معلمان در کشور کره جنوبی)اینگرسال،.خالصه نظام کسب صالحیت حرفه1جدول

 نوع صالحیت 2معلم درجه  1معلم درجه 

اخذ صالحیت بدون آزمون 
 رسمی

 روش کسب صالحیت اخذ صالحیت بدون آزمون

 هینامه استانداردصدور گوا-
رزیابی صالحیت فرد در محل ا-

 کار)حین خدمت(

ساله  4فارغ التحصیالن دوره 
موسسات آموزشی، افرادی که 

دارای مدرک کارشناسی ارشد از 
 مدارس آموزش عالی دارند

معیارهای الزم برای کسب 
 صالحیت

های آموزشی شرکت در دوره -
 60کسب حداقل تعریف شده و 

 امتیاز از آنها
از  2رتقا از گروه معلمان درجه ا-

طریق کسب مهارت های فنی و 
شرکت در دوره های آموزشی 

 پیشرفته

درخواست مجوز صالحیت حرفه 
ای بدون شرکت در آزمون 

 رسمی

 روند کسب صالحیت

 محدودیت سنی ندارد ندارد

ارتقا بر اساس شرایط تعیین 
 شده

 اط با استخدام و اشتغالارتب رقابت آزاد

- 

میته معلمان که مجوز صدور ک-
 کند.گواهینامه را تدوین می

ضع مقررات از پیش تعیین و-
شده در صورت محرومیت از 

تدریس و یا از بین رفتن 
 ای.صالحیت حرفه

نهاد نظارتی صدور صالحیت 
 ایحرفه

 

ا شود که یافرادی صادر میای معلمی در کره جنوبی برای های حرفهبه طور کلی، صالحیت
 و تربیت علیماز مراکز تربیت معلم فارغ التحصیل شده باشند و یا اینکه از مراکز مربوط به ت

 (.2015مدرک کارشناسی ارشد را کسب کرده باشند)مرکز بین المللی آموزش کره،
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 پذیرش دانشجو معلم در کانادا

ت معلم در کشور کانادا، هر ایالتی تقریبا به به توجه به غیر متمرکز بودن نظام آموزشی تربی
های آموزشی را برای مراکز تربیت معلم تدارک دیده است اما با این حال طور مستقلی برنامه

های ایاالت مختلف وجود دارد و بسیاری از معیارهای درنظر گرفته های مشترکی در برنامهویژگی
ترین و پرجمعیت ترین ایاالت نوان یکی از مهمبه ع 1شده برای پذیرش دانشجو ایالت اونتاریو

ها و کشور کانادا است که تربیت معلم در آن از قدمت زیادی برخوردار است. لذا با بررسی برنامه
ها و معیارهای کل مراکز معیارهای پذیرش آن می توان اطالعات مفید و سودمندی از برنامه

 21های آموزشی و سیاست های کلی در اوایل قرن تربیت معلم کشور کانادا به دست آورد. برنامه
میالدی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته از جمله کشور کانادا به تغییر و تحوالت اساسی 

دا آیین نامه جدید و معروف به ، مسوول آموزش ایالت اونتاریو در کانا2013همراه شد. در سال 
را به مراکز تربیت معلم معرفی کرد که بر اساس آن، طول آموزش در مراکز تربیت معلم  283/13

سال افزایش یافت و میزان حضور و کسب تجربه عملی دانشجو معلمان در مراکز تربیت  4به  2از 
بر آن، دولت نیز برای افزایش (. عالوه 2،2015معلم و کالس های آن، بیشتر شد)کیچن و پتراکا

های آموزشی، کاهش نرخ پذیرش افراد واجد شرایط از بین داوطلبان را اعالم کرد. کیفیت کالس
بنابراین عالوه بر تغییرات ساختاری و اساسی اعمال شده در آموزش معلمان و در برنامه های 

هایی همراه علمان، با چالشها و معیارهای پذیرش دانشجو متربیت معلم، تنظیم و اصالح شیوه
ها و معیارهای (. لذا با توجه به تاکیدی که بر اهمیت شیوه3،2015بوده است)توماس و کین

شود لذا این چالش ها را باید در نظر پذیرش دانشجو معلمان در مراکز تربیت معلم کانادا می
ربیت معلم باید در وهله گرفت و در جهت اصالح آن گام برداشت. برای نمونه مربیان و مدرسان ت

( و 4،2014اول معیارها و ابزارهای گزینش دانشجومعلمان را شناسایی کنند)پتراکا و لی سیج
دهند)چایلدز های مختلف دانشجویی را تحت تاثیر قرار میاینکه چگونه این ابزارهای آرایش گروه

ه را در نظر بگیرند. همانطور (. آنها باید الزامات الزم برای گزینش افراد شایست2016و همکاران،
( نشان داده اند، در مورد چگونگی انتخاب افراد بهتر و متناسب 2004که روزنفلد، رایتر و نورمن)

های های مختلف، اختالف نظرهای مختلف آموزشی و تربیت از بین داوطلبان با ویژگیبا برنامه
 (. 2016ای وجود دارد)کیچن و پتراکا،قابل مالحظه

ر کانادا که مراکز تربیت معلم در آن، از قدمتی طوالنی برخوردار است، تعداد در کشو
متقاضیان برای ورود به حرفه معلمی همواره بیشتر است. به همین دلیل همواره بر انتخاب و 

                                                 
1 Ontario 
2 Kitchen & Petrarca 
3 Thomas & Kane 
4 LeSage 
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شود. معیارهای گزینش و انتخاب گزینش دقیق معیارها برای گلچین افراد شایسته تاکید می
دهد، بلکه فرصت بهتر شدن را نادا، پذیرش داوطلبان را تحت تاثیر قرار میمعلمان نه تنها در کا

(. هر چند 2011کنند)کیسی و چایلدز،برای افراد راه یافته به مراکز تربیت معلم فراهم می
معیارهای پذیرش دانشجو معلمان در مراکز و برنامه های مختلف، متفاوت است، اما بطور کلی 

انتخاب «عملکرد مربوط به دوران قبل از دانشگاه»های خود را بر پایه اکثر برنامه ها، گزینش
 (:1،2010کنند )کمیته آموزش معلمانمی

تخصصان ملکرد مربوط به دوران قبل از دانشگاه)به عنوان مثال، معدل دوره متوسطه(. مع-
علمان مدانشجو  خابتترین ابزارها در انحوزه تعلیم و تربیت کانادا این ابزار به عنوان یکی از مهم

 (.2011کند)کیسی و چایلدز،دانند و معتقدند به عنوان صافی اولیه عمل میمی
ین دریس باشند)اتهایی که نشان دهنده تجارب و عالقه فرد به حرفه ها و نوشتهمقاله -

 نامند(.نوشته ها را گاهی پروفایل متقاضی هم می
د در انتخاب دانشجو معلم در بیشتر دانشگاه های این ابزار که به عنوان دومین ابزار پرکاربر

شود که در آن، متقاضی، تجارب  مرتبط با نیز خوانده می 2کاناداست، به عنوان پروفایل نوشتاری
کند و  با تامل بر تجارب و خاطرات خویش، عالقه خود را به حرفه تدریس خود را توصیف می
تقاضی ممکن است اطالعاتی را در این زمینه در دهد. پروفایل محرفه تدریس و معلمی نشان می

های شخصیتی، شرایط های قبل دانشگاهی، ویژگیاختیار کمیته بررسی قرار دهد: موفقیت
اشتغال و آموزش تا به حال، تجارب خدماتی، فعالیت با گروه های متنوع، توانایی زبانی و گفتاری، 

ا در صورتی که داوطلب از قبل تهیه نکرده های ویژه و نقش رهبری. این نوع اطالعات رمهارت
(. متخصصان 2011توان از طریق مصاحبه هم از داوطلب به دست آورد)کیس و چایلدز،باشد، می

( معتقد هستند که این ابزار می تواند باعث برانگیخته 2001)3کانادا از جمله کاسکی و همکاران
مهارتهای ارتباطی داوطلبان را به نمایش  شدن داوطلبان شود، کیفیت واقعی آنها را نشان دهد و

 بگذارد. این ابزار برای اثبات توانایی ها و تعهدات فردی در موقعیت های قبلی ضروری است.
 های استانداردها و یا آزمونها، نتایج مصاحبهنامهتوصیه-

سبه حارا م بر اساس این معیارها افراد مسوول و کمیته تخصصی، امتیازات و نمرات افراد
 (.2010کنند)کمیته آموزش معلمان،می

و  ییاابتد یمقاطع آموزش کشور کانادا در  معلمان در هیکلتحصیلی مدارک در مجموع 
 (:2011)کیسی و چایلدز،است لیصورت ذ 2از  یکیمتوسطه به 

                                                 
1 Teacher Education Application Service.TEAS 
2 written profile 
3 Caskey et al 
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ه شده سال ( ارائ 3سال ) در کبک  5 ایو  4 یآموزش و پرورش که در ط یکارشناس. 1
 است

عطا ا یکه مدرک دوره آموزش یساله پس از دوره کارشناس 2 ای 1 یآموزش دوره یط. 2
 گردد.یم

 شرایط پذیرش دانشجومعلم در ایران
ریق طدرحال حاضر حجم بیشتری از نیروهای مورد نیاز آموزش و پرورش در ایران از 

س از ن پاشوند که داوطلبهای فرهنگیان( انتخاب میمراکز تربیت معلم)با نام فعلی دانشگاه
صاحبه نی مشرکت در آزمون سراسری، و کسب شرایط اولیه و امتیازات الزم ،به مرحله بعدی یع

 ارد اشارهتوان به این موشوند. از جمله مهمترین شرایط ورود به دانشگاه فرهنگیان میوارد می
 22ثر داکحسال و  17کرد: دارا بودن سالمت کامل تن و روح برای حرفه معلمی، داشتن حداقل 

التزام به  سال تمام، نداشتن سابقه محکومیت جزایی و کیفری، اعتیاد نداشتن به مواد مخدر،
اه قانون اساسی جمهوری اسالمی، تابعیت کشور جمهوری اسالمی ایران)اساسنامه دانشگ

راکز تربیت م(. همانطور که اشاره شد، انتخاب دانشجو برای 20ماده  1، تبصره 1390فرهنگیان،
یلی در های تحصاز بین داوطلبانی که در آزمون سراسری در کارنامه مجاز به انتخاب رشتهمعلم 

 ومی آنانهای عممراکز تربیت معلم هستند، براساس نمره کل باالتر و با توجه به نتایج صالحیت
 (.40،ص1397گیرد)دفترچه کنکور آزمون سراسری،و از طریق مصاحبه انجام می
عالم ارفیت زیر مسیر ورود افراد گزینش شده از میان چندبرابر ظ به طور کلی در نمودار

 شده در کنکور سراسری ارایه شده است:
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 .فرایند گزینش دانشجو معلم برای دانشگاه فرهنگیان در ایران1نمودار

 -مرحله همجواری

ه گیری با استفاده از مرحله سوم و چهارم روش بردی کمنظور تفسیر و نتیجهبه ادامه،در 
 شده است. داده جواری و مقایسه اطالعات پرداخته و به سؤاالت دوم پژوهش پاسخبه هم

 ورایط شدر مرحله سوم یعنی مرحله همجواری در روش تطبیقی بردی، برای مقایسه بهتر 
یران، ان امعیارهای پذیرش دانشجو در مراکز تربیت معلم کشورهای مذکور با دانشگاه فرهنگی

 ط در قالب جدول زیر ارایه می شود:معیارها و شرای
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ن، ، ژاپ. خالصه شرایط و معیارهای پذیرش دانشجو در مراکز تربیت معلم کشورهای فنالند، کانادا2جدول

 کره جنوبی و ایران

 کشورها معیارها و شرایط پذیرش

( شرکت در یک آزمون جهت ارزیابی 1
میزان آمادگی جهت تجزیه و تحلیل مسایل 

( شرکت در کار گروهی برای 2کالن آموزشی،
( 3ارزیابی مهارت های تعاملی داوطلبان،

ارزیابی از شخصیت فرد و خود تصوری وی، 
( شرکت در یک آزمون مربوط به ریاضیات 4

و علوم که برای سنجش تفکر ریاضیات 
 داوطلب طراحی و اجرا می شود.

دانشگاه 
 تورکو

شرکت در آزمون سراسری 
 و عمومی)مرحله اول(

 دفنالن

(  شرکت در یک آزمون کتبی بر اساس 1
( شرکت در 2منابع آموزشی معرفی شده، 

بحث گروهی)در جلسه ی گروهی، هر 
داوطلب باید یک موضوعی را مطرح کند، 
موضوع بحث را مدیریت و رهبری کند و در 
موضوعات مطرح شده توسط دیگران نیز 

 ( انجام یک مصاحبه. 3مشارکت کند(.  

دانشگاه 
 الپلند

( تهیه مقاله های کوتاه در حوزه علوم 1
تربیتی و بر اساس موضوعات مشخص شده، 

این دانشگاه همانند روند  3و 2مرحله 
پذیرش در دانشگاه همانند دانشگاه الپلند 
است. همچنین دانشگاه هلسینکی برای 

ماه، تجربه  16داوطلبان حداقل مدت 
تدریس را به عنوان یکی از معیارهای اصلی 

ر نظر می گیرد. در صورت نداشتن تجربه د
تدریس، باید ابتدا در آزمون کتبی موفق 
عمل کنند، سپس به فرایند مصاحبه وارد 

 شوند و در فرایند تدریس مشارکت کنند

دانشگاه 
 هلسینکی

 ی انتخابملکرد مربوط به دوران قبل از دانشگاه به عنوان مهمترین ابزار و معیار براع-
 به عنوان مثال، معدل دوره متوسطه(دانشجومعلم )

مقاله ها و نوشته هایی که نشان دهنده تجارب و عالقه فرد به حرفه تدریس باشند)این  -
نوشته ها را گاهی پروفایل نوشتاری متقاضی هم می نامند(. این ابزار به عنوان دومین ابزار 

 کانادا
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 پرکاربرد در انتخاب دانشجومعلم دانشگاه های کاناداست. 
ت : موفقیدهد یل متقاضی اطالعاتی را در این زمینه در اختیار کمیته بررسی قرار میپروفا

 جاربهای قبل دانشگاهی، ویژگی های شخصیتی، شرایط اشتغال و آموزش تا به حال، ت
نقش  ویژه خدماتی، فعالیت با گروه های متنوع، توانایی زبانی و گفتاری، مهارت های و

ن از ی توامدر صورتی که داوطلب از قبل تهیه نکرده باشد، رهبری. این نوع اطالعات را 
 طریق مصاحبه هم از داوطلب به دست آورد

 تایج مصاحبه ها و آزمون های استانداردتوصیه نامه ها، ن-
 

 برخورداری از ویژگی های عمومی-
 پایان تحصیالت عمومی-
 یت معلمپرورش و یا مراکز ترب شگاه های وابسته به وزارت آموزش وورود به یکی از دان-
 ه ایموفقیت در آزمون تعیین صالحیت حرف-
 ملهج از تدریس حرفه در مهم های قابلیت و خصوصیات و عملی امتحانات و مصاحبه -

 شود مشخص قبلی کاری تجربه و مدیریتی های مهارت حس معلمی و تدریس،
رت درسی و مها –ی آموزشی ارات و صالحیت های مربوط به دوره هاوی باید تمام اعتب-

ر یک ید دهای تدریس را کسب کرده باشد. همچنین افراد داوطلب ورود به حرفه معلمی با
بتدایی ره ادوره یک هفته ای مربوط به مهارت های پرستاری و مراقبت از دانش آموزان دو

 شرکت کرده و صالحیت های الزم را کسب کند

 ژاپن

 ان برتر دوره متوسطهصد دانش آموزدر 50انتخاب داوطلبان از بین -
 مرات و پرونده تحصیلی دوره متوسطه و شرایط تحصیلی در موضوعات درسی مرتبطن-
 توصیه نامه معلمان-
 آزمون ورودی-
 گرش داوطلبان در مورد حرفه و اخالق معلمی(مصاحبه)بررسی ن-
 ر آزمون و جلسات تعیین صالحیت پس از دوران تحصیالت دانشگاهیشرکت د-

 کره جنوبی

 پایان دوره آموزش عمومی)اخذ مدرک پیش دانشگاهی(
 موفقیت در آزمون کنکور سراسری

 موفقیت در مصاحبه گزینشی
 شرایط اختصاصی

 یبوم رشیپذ -
ز شـدن مربـوط جهـت مجـا رگـروهیو بـاالتر در ز 6500کـل  یکسب حداقل نمره علمـ-

 یوط در آزمـون سـراسرمربـ یشـیانتخـاب رشـته در گـروه آزما یبـرا
و  هادهـانبـه  "موقـت ـایدائم "تعهـد خـدمت  ـای یرابطـه اسـتخدام چگونهینداشتن ه-

 انشـگاهددر  لیدوره تحصـ ـانیاز آغـاز تـا پا یردولتـیو غ یدولتـ یهـاسـازمان
اول، دوم  ــهیمعــدل سـه پا"در دوره متوسـطه دوم  14داشـتن حــداقل معـدل کــل  -

 ایران
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 دانشجو، مالک عمل خواهـد بـود.  رشیپــذ یبرا "و سـوم
 بدو ورود به دانشگاه سال سن در 22داشتن حداکثر-

 شرایط عمومی
 .ـرانیا یاسـالم یجمهور تیتابع

 یاسـنون اسشـناخته شـده در قـا ـانیاز اد یکـی ـایاسـالم  نیمبـ ـنیاعتقـاد بـه د 
 . ـرانیا یاسـالم یجمهـور

 . رانیا یاسالم یجمهور یقـانون اساسـ التـزام بـه
 محولـه، فیانجـام وظـا ییو توانـا یجسـمان ،یداشتن سالمت کامل روانـ

 مـؤثر، یفـریک ـای ییجزا ـتیمحکوم ابقهنداشـتن سـ 
 ادآوریو الکل و هر نوع مواد اعت اتیبـه مواد مخدر، دخان ـادیعـدم اعت 

 

 مرحله مقایسه-
تفسیر  واوری ز پژوهش، با توجه به مراحل قبلی و با استفاده اطالعات گرددر این مرحله ا

نشگاه ا دابشده در مراحل قبلی، شرایط انتخاب دانشجو در مراکز تربیت معلم کشورهای مذکور 
م سوال دو ب بهشود و به این ترتیهای آنها ارایه میها و تفاوتفرهنگیان ایران مقایسه و شباهت

 شود.ده میپژوهشی پاسخ دا
، کره اناداهایی بین شرایط انتخاب دانشجو در کشورهای فنالند، کها و تفاوت.چه شباهت2

 جنوبی، ژاپن و ایران وجود دارد؟
در زمینه  یران،اآنچه که در مورد تشابه بین کشورهای فنالند، کانادا، کره جنوبی و ژاپن و 

ر دکه  توان گفت این استیت معلم میشرایط و معیارهای پذیرش دانشجو معلم در مراکز ترب
ردترین ترین و پرکاربتمامی این کشورها همانند ایران، مصاحبه حضوری به عنوان یکی از مهم

کشورها  این شود. همچنین در تمامیابزارهاست که برای انتخاب افراد شایسته به کار گرفته می
فراد مد شود و اان توجه ویژه ای میهمانند ایران، به وضعیت جسمانی، فیزیکی و روانی داوطلب

مون های گیری آزکنند. از طرفی، به کارنظر را از بین افراد سالم در ابعاد مختلف انتخاب می
ا ین کشورهین اباستاندارد البته در انواع مختلف یکی دیگر از معیارها و ابزارهایی است که در 

لف ی مختنیز نوع آزمون ها در کشورهامشترک است هر چند که زمان بندی اجرای آزمون ها و 
 متفاوت است.

هایی در بین کشورهای مذکور و ایران در زمینه شرایط و معیارهای اما با وجود شباهت
های قابل مالحظه ای در بین آنها وجود دارد. در کشور فنالند برای انتخاب دانشجو معلم، تفاوت

علم، دو مرحله کلی را در نظر گرفتند که در گزینش افراد شایسته جهت ورود به مراکز تربیت م
مرحله اول تمامی افراد داوطلب از سراسر کشور باید در آزمونی شرکت کنند و امتیاز الزم را 

کنند باید براساس شرایط و معیارهای کسب کنند. افرادی که از این مرحله با موفقیت عبور می
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های تربیت معلم را هر دانشگاهی که برنامه ها انتخاب شوند. در این کشورتعریف شده دانشگاه
هایی کند که نسبت به مراکز دیگر تفاوتکند، شرایط و معیارهای خاصی را تعریف میاجرا می

ها و مراکز تربیت معلم این کشور مشترک است توجه ویژه به دارد. اما آنچه که در بین دانشگاه
های های مربوط به کارهای گروهی، مهارتقدرت تجزیه و تحلیل مسال آموزشی داوطلب، مهارت

های مربوط به موضوعات خاصی مثل ریاضیات و علوم بوهژه برای تعاملی و ارتباطی، مهارت
ها در بین داوطلبان نیز از داوطلبان معلمی در دوره ابتدایی است. برای سنجش این مهارت

ومی، آزمون شخصیت، آزمون ابزارهای متنوعی از قبیل انواع آزمون ها)آزمون های علمی عم
های کوتاه در زمینه های ریاضیات، مصاحبه حضوری، تدریس عملی و تهیه مقالهمهارت

 شود.موضوعات مشخص شده استفاده می
شاره علم امتوان در زمینه شرایط و معیارهای پذیرش دانشجو در کشور کانادا آنچه که می

لکرد ه عمباوت است این است که در این کشور کرد که  نسبت به دانشگاه فرهنگیان ایران متف
توسط  های تهیه شدهها و مقالهای دارند، از نوشتهقبل از دوره دانشگاه داوطلب توجه ویژه

 . بههای تدریس او را ارزیابی کنندکنند تا تجارب وی و نیز مهارتداوطلب استفاده می
های آزمون نواعاگاه( توجه ویژه دارند، از های معلمان دوره آموزش عمومی)قبل از دانشنامهتوصیه

عنوان  ا بهکنند و مهم تر از همه ابزار مصاحبه رهای داوطلبان استفاده میبرای سنجش مهارت
 برند.یک ابزار تکمیلی در کنار ابزارهای اشاره شده به کار می

ر توجه بوه الدر کشور ژاپن برای انتخاب افراد شایسته جهت ورود به مراکز تربیت معلم، ع
، موارد لبانبه معیارهایی از قبیل پایان دوره آموزش عمومی)دیپلم( و ویژگی های عمومی داوط

ور ن کششود که تا حدودی نسبت به کشور ایران متفاوت است. در ایدیگری در نظر گرفته می
ملی عون های مع آزبرای انتخاب افراد مناسب از بین داوطلبان ورود به مراکز تربیت معلم، از انوا

ر ( در کناداییهای مراقبتی)به ویژه در دوره ابتهای مدیریتی و مهارتشود، مهارتبهره گرفته می
وطلبان ی داگیرد. همچنین برای اینکه به مهارت هاهای تدریس، در اولویت قرار میدیگر مهارت

ب که در وطلاری داتوجه ویژه ای شود و شایسته ساالری در انتخاب افراد مراعات شود، تجارب ک
که  شود. در صورتیگیرد و به طور دقیق بررسی میسال های قبل داشته، مد نظر قرار می

ها بررسی شواهدی برای ارایه نباشد، از طریق شرکت در مصاحبه های عملی، این مهارت
 شوند.می

اینکه  در کشور کره جنوبی فرایند انتخاب دانشجومعلم برای مراکز تربیت معلم، عالوه بر
هایی نیز وجود دارد. در این کشور، نمرات و پرونده های شباهت هایی با کشور ایران دارد، تفاوت

رود. افراد مورد نظر برای ترین ابزار سنجش داوطلبان به کار میتحصیلی به عنوان اولین و مهم
ر انتخاب درصد داوطلبان برتر کل کشو 50ورود به مراکز تربیت معلم در این کشور از بین 
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های حضوری را به ای دارد، مصاحبهشوند، توصیه نامه های معلمان برای داوطلبان امتیاز ویژهمی
 گیرند.عنوان ابزاری برای بررسی نگرش داوطلبان در زمینه حرفه معلمی و تدریس در نظر می

ای کشوره رعلم دبه طور کلی در فرایند انتخاب افراد مورد نظر برای ورود به مراکز تربیت م
اکز و ر این مرور دفنالند، کانادا، ژاپن و کانادا، داوطلبان باید پس از کسب امتیازات الزم و حض

ت معلمی الحیها و جلسات تعیین صگذراندن دوران دانشگاه به طور موفقیت آمیز، باید در آزمون
شرایط  ا ویارهشرکت کنند و مدارک الزم را برای حرفه معلمی کسب کنند. به عبارتی بهتر، مع

فته ر گردر نظر گرفته شده پس از دوره آموزش عمومی)دیپلم( به عنوان شرایط اولیه در نظ
بتواند  شود و افراد باید پس از ورود به تربیت معلم و اتمام موفقیت آمیز این دوره،می

 .ای و اخالقی را برای حرفه معلمی کسب کنندهای حرفهصالحیت

 گیرینتیجه

قبال نیز گفته شده است، هدف پژوهش حاضر، بررسی و مقایسه فرایند همانطور که 

جذب دانشجومعلم برای مراکز تربیت معلم کشورهای فنالند، کانادا، ژاپن، کره جنوبی با ایران 

است. برای این هدف، آثار و منابع مربوط به کشورهای مختلف بررسی شده است. شرایط و 

رکدام از این کشورها بررسی و با شرایط و معیارهای انتخاب معیارهای انتخاب دانشجومعلم در ه

در دانشگاه فرهنگیان ایران مقایسه شد. بر اساس نتایج این پژوهش، شرایط و معیارهای انتخاب 

دانشجومعلم در کشورهای مذکور در مواردی با شرایط و معیارهای انتخاب دانشجومعلم در ایران 

استفاده از آزمون های متعدد و استاندارد در همه این کشورها تشابه دارد. براساس این پژوهش، 

ترین و پرکاربردترین ابزار در فرایند انتخاب افراد وجود دارد. از طرفی مصاحبه به عنوان مهم

رود. اما نوع استفاده از مصاحبه و شایسته برای حرفه معلمی در همه این کشورها به کار می

فرایند انتخاب در ایران، تفاوت دارد. بر این اساس، توجه به محتوای آن در این کشورها با 

های عملی و اختصاص بخشی از مصاحبه به شرکت داوطلب در فرایند تدریس مهارت

واقعی)تدریس عملی( و بهره گیری از ابزار مصاحبه به عنوان یک ابزار تکمیلی)نه به عنوان تنها 

اصلی به کارگیری ابزار مصاحبه برای تعیین افراد های ابزار شناسایی افراد شایسته( از ویژگی

شایسته در مراکز تربیت معلم کشورهای مذکور است که تا حدودی با فرایند انتخاب دانشجومعلم 

های این پژوهش، برخورداری از در دانشگاه فرهنگیان ایران، متفاوت است. بر اساس یافته

ای، موفقیت در مصاحبه های حرفهیتهای عمومی،  موفقیت در آزمون تعیین صالحویژگی

ترین معیارهای پذیرش افراد در حرفه معلمی در مربوط به مهارت های عملی معلمان، از مهم

ژاپن است. هچنین در کره جنوبی، معلمان با توجه به اهمیتی که این شغل در جامعه دارد، از 

عالوه بر آن، شرایط تحصیلی شوند. درصد دانش آموزان برتر دوره متوسطه انتخاب می 50بین 

در دوره متوسطه، شرکت در آزمون ورودی، شرکت در مصاحبه عملی از جمله معیارهای پذیرش 
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عملکرد مربوط به دوران افراد برای ورود به حرفه معلمی هستند. در عین حال، در کشور کانادا، 

شرکت در یک است. جومعلم ترین ابزار و معیار برای انتخاب دانشقبل از دانشگاه به عنوان مهم

آزمون جهت ارزیابی میزان آمادگی جهت تجزیه و تحلیل مسایل کالن آموزشی،  شرکت در کار 

های تعاملی داوطلبان،  ارزیابی از شخصیت فرد و خود تصوری وی  و  گروهی برای ارزیابی مهارت

ت داوطلب طراحی شرکت در یک آزمون مربوط به ریاضیات و علوم که برای سنجش تفکر ریاضیا

های مورد نظر برای جذب دانشجو معلم در کشور فنالند ترین شاخص، از مهمشودو اجرا می

 است. 

ود هت ورجعالوه بر آن، بر اساس نتایج این پژوهش، شرکت در فرایند انتخاب و گزینش 

عیارهای مو  های مربوط به وزارت آموزش و پرورش، تنها شرایطبه مراکز تربیت معلم و دانشگاه

اید در بنکه ورود به حرفه معلمی در کشورهای مورد مطالعه نیست. بلکه داوطلبان عالوه بر ای

و  معیارها ند وفرایند انتخابی قبل از ورود به دانشگاه شرکت کرده و امتیازات الزم را کسب کن

باید  اه، حتماانشگدشرایط الزم را برای ورود به این مراکز از خود نشان دهند، پس از پایان دوران 

سب کیند در فرایند تعیین صالحیت شرکت کرده و امتیازات و مدارک الزم را کسب کنند. فرا

انشگاهی ان دصالحیت برای ورود به حرفه معلمی در این کشورها نیز در مرحله پس از پایان دور

 ن پژوهش،ی ایهابر اساس معیارها و شرایط تعریف شده انجام می گیرد. بنابراین بر اساس یافته 

 پیشنهاد می شود که با تشکیل کارگروه تخصصی، معیارها و شرایط پذیرش دانشجو در

رهنگیان اه فکشورهای موفق بررسی شده و نتایج این بررسی در فرایند انتخاب دانشجو در دانشگ

ین ر اشجو ددان ایران به کار گرفته شود و از طریق بومی سازی این معیارها بتوان کیفیت انتخاب

رایط ری شدانشگاه را ارتقا داد. عالوه بر آن پیشنهاد می شود که در قالب پژوهش های دیگ

های آن تهیاف انتخاب دانشجو در مراکز تربیت معلم در سایر کشورهای موفق بررسی و از نتایج و

 در جهت بهبود شرایط گزینش دانشجو در دانشگاه فرهنگیان استفاده شود.  
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