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 چکیده

معلمان،  .اي باشدهر جامعهساز توسعه تواند زمینهارکان هر کشور و دولتی است که میترین نیادياز ب وپرورشآموزش

-در هر کشوري محسوب می وپرورشآموزشسرمایه  ترینباارزشو  ترینمهمنیروي انسانی این رکن مهم بوده،که 

وزان مهاي نوین و تربیت دانش آروش کارگیريبهانند با استفاده از توو خالق هستند که می باکیفیتمان معل شوند.

 مسئلهن ای عتی تا فرهنگی و هنري را ایجاد نمایند.نهاي مختلف، از صقد، زمینه جهش یک جامعه در زمینهمتفکر و منت

را  هانآرا ابتدا انتخاب و بعد از آموزش، اي صالحیت و شایستهدر تالش باشند تا افراد با هالتشود که دوباعث می

لمین مع، مسئول، آموزش معلمتربیتهاي ها و کالج، دانشگاهمؤسسات نمایند. وپرورشآموزشمعلم وارد بدنه  عنوانبه

ه یکی از مراحلی ک امعه خواهد داشت.نقش به سزایی در رشد ج مؤسساتدر سرتاسر دنیا هستند که کیفیت این 

دروس  ترینمهمدوره کارورزي است که از  ،کار در مدارس باید بگذرانند از شروعقبل  معلمین در مرحله آموزش،

را کشور تاجیکستان دانشجویان معلمی وره کارورزي ددر این پژوهش نگارنده  است. معلمتربیت مؤسسات

 در این کشور، نهاد آموزشی هايهزینهتوضیحاتی در مورد کشور تاجیکستان، میزان  و اده است قرار د موردبررسی

 است. شدهآورده  معلمتربیتتاریخچه  و در تاجیکستان وپرورشآموزشمتولی 

 ریزي درسی، تاجیکستان، کارورزي، برنامهمعلمتربیت واژگان کلیدی:
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 مقدمه 

ه بدر هر کشور است و تحول در نظام تعلیم و تربیت  وپرورشآموزشنیروي انسانی از عوامل اساسی  منزلهبهمعلم 

کشورها  وزشیآمدر نظام  آمدهدستبهتوفیقات  یابد.معنا می« معلمتربیتو  تأمین»چگونگی  در ارتباط با او و مؤثرنحو 

نیز مشهود  هیافتکمتر توسعهان است تا جایی که این حتی در کشورهاي معلمتربیتاي از کارایی و کفایت نظام نشانه

)سنگري و اندهاي درجه اول قرار دادهلویترا در ردیف او معلمتربیتزیرا این کشورها اصالحات و تحول  است؛

 .(1396آخش، 

ا در ب رود.رآمد به شمار میپویا و کا آموزشیمسائل هر نظام  ترینمهمان از معلمتربیتریزي براي آموزش و برنامه

این اصلی  دارمپرچ هان کمعلمتربیتتوان به نقش و اهمیت ویتی براي نظام تعلیم و تربیت مینظر گرفتن چنین اول

، یافتدستتوان مطلوب نمیبه هیچ تحول علمی و نوآوري  وپرورشآموزش.در (1391)ملکی،پی بردحرکت هستند، 

 تغییرات مناسب به وجود آید. رمز سالمتی کارگزاران واقعی، عنوانبههاي کاري معلمان، مگر اینکه پیشاپیش در شیوه

 .(1395 )سمیعی، هاي تعلیم و تربیت را باید در سالمت، رشد و بالندگی معلم جستجو کردو بالندگی نظام

دوره  ايبر رشد و توسعه حرفه تأکید هاي تعلیم و تربیت در کشورهاي پیشرفته،برنامه هاي برجستهیکی از جنبه

 این.ردایی نیز داهدنیا ضمن اهمیت داشتن، ناکارآمدياست و البته این ویژگی در کشور ما و دیگر کشورهاي  کارورزي

از روش  در این پژوهش  .دهدقرار  موردبررسیرا کشور تاجیکستان تا دوره کارورزي معلمان در  قصد داردپژوهش 

  .شده استدهاستفاتبیینی  –توصیفی 

 کارورزی

شایستگی معلمان آن نظام و کیفیت نظام آموزشی بـه کیفیت معلمان آن جامعه  اندازهبهشایستگی هر نظام آموزشی 

و  تعلیم و تربیت آگاه بوده مسائلمعلمان با عنایت به رسالت خطیري که دارند باید به  (.1990وابسته است)یونسکو،

نتیجه  سازيهایی باشند که انسانها را کسب کنند تا واجد شایستگیعملی و صالحیتهاي با شناخت کافی، مهارت

ها و انسانیت. لذا چنین معلمانی نقطه آغاز هر تحول آموزشی و پرورشی بوده و کارشان باشد نه ویران ساختن انسان

به اهمیت،  گیرد. نظرآنان پیشی نمیبر  کسهیچکه در این میدان  ايگونهبه دارندعهدهبیشترین و برترین نقش را بر 

 این رکن اساسی تأمینگذاري مادي و معنوي در جهت تربیت و اعتبار و ارزشی که بر معلم متصور است، سرمایه

 (.1392است)اسدي،  گذاريسرمایهتعلیم و تربیت، بهترین و سودمندترین نوع 

تـرین وظیفـه اي، قبل از ورود به کالس درس، اصـلیحرفههاي به مهارت معلمان دانشجوسازي و مجهز نمودن آماده 

هاي آموزش حین خدمت کنند یا دورههایی است که به انحاي مختلف، معلم تربیت میو سازمان معلمتربیتمراکـز 

رصه در ع است و یگانه تالش کارسـاز معلمتربیتدهند. کارورزي جزء ارزشمندي از برنامه براي معلمان ترتیب می

 شود)رون، بی تا(.قلمداد می معلمتربیت



براي فهم گسترده از نقـش کارگزاران فکور  معلمان دانشجوهایی را همراه با نظارت و کمک به کارورزي فرصت

هاي کالس درس، کنـد. دانشـجو معلمان به مشاهده و عمل در موقعیتتوسط مربیان و اعضا مدرسه فراهم مـی

دهند و تصوراتی از این از معلمی را در درون خود شکل می توجهیقابلپردازنـد، و باورهـاي مدرسه و تدریس مـی

  .(2010، 1کنند)نامسرآینده در خود ایجاد می معلمـان عنوانبهحرفه را 

 به عمل دانشجو معلمانشـود کـه اطالعـات نظـري موجـب مـی معلمتربیتکارورزي در حـین تحصـیل در مراکـز 

با محیط واقعی و فرآینـد  دانشجو معلمانشـود. تـوأم مـی باهمآید و دو عامل مؤثر در تدریس، دانایی و توانایی، در

کننـد و از هاي کار معلمی را در عمل درك مـیمحدودیت شـوند، محاسـن ویـادگیري آشـنا مـی–حقیقـی یـاددهی

 شوند و درآموزان واقف میشکالت تدریس و تربیت دانششوند. به مظرافـت و دشـواري حرفـه معلمـی آگـاه می

هـاي علمـی و عملـی آنـان گذارند و از راهنمـاییمدرسه یا دانشکده و مرکـز با مدرسان و استادان خود در میان می

نسبی  ورطبهکننـد و الزم را کسب می نفساعتمادبه دانشجو معلمانشوند. با کارورزي در حین تحصیل، منـد میبهـره

 شوند تا بدون اضطراب مفرط در مدارس تـدریس کننـد.خودکفا شده و مهیا می

ند. کنداند که دانشجو معلمان بین تئوري و دانش خـود اتصال و ارتباط ایجاد میکارورزي را فعالیتی می 2 براون

رس، مدیریت آن و آشنایی هاي تدریس و دانـش در موقعیت کالس ددانشجو معلمان فرصتی براي توسعه مهارت

 (.2008آورند)براون، متفـاوت از دانـش آمـوزان بـه دسـت می هايبافرهنگ

ه واحد ک یافتدستکارورزي در کشورهاي آمریکا، انگلیس، ژاپن، مصر و هنـد بـه این نتیجه  نیــک نیا از مقایسه

است. ولی در برخی از این کشـورها توجه  داراي اهمیـت موردمطالعهدر همه کشورهاي  معلمتربیتکارورزي در 

را به کارورزي اختصاص داده است.  معلمتربیتمحتـواي برنامه درسی  % 40شود. مـثالً هنـد بیشتري به آن می

ژاپـن بـه خاطر نظارت بیشتر بر واحد کارورزي، داراي مـدارس الگو هستند. در آمریکا،  معلمتربیتهاي دانشــگاه

ـدن گیرند و پـس از گذرانن پـس از طی دوره کارورزي توسط کـمیته ارزیابی، مورد ارزشـیابی قرار میدانشجو معلمـا

 شدهدیدهتدارك  شود. در انگلیس برنامه کارآموزي به نحـوياین دوره با موفقیت، به آنان گواهی صالحیت داده می

 (.1387) نیک نیا، اندشدهآماده خوبیبههاي کالسی است که دانشجو معلمان را مطمئن کند براي چالش

آید. یبه شمار م معلمتربیتاي دانشجویان ابزار آمادگی حرفه ترینمهمدر دانشگاه آموزگاري تاجیکستان ، کارورزي 

موزي آهدف اساسی این دوره حاصل نمودن رشد و مهارت تحصیل است. در ادامه به تبیین ابعاد مختلف دوره تجربه

 پردازیم.تاجیکستان می دانشگاه صدرالدین عینی در معلمتربیت

 دانشگاه صدرالدين عینی

                                                           
1 Nemser 
2 Brown 



موسسه  بانام 1931 جوالي 18در که در خیابان رودکی شهر دوشنبه قرار دارد، دانشگاه دولتی آموزگاري تاجیکستان 

 افتخاربهشوراي عالی جمهوري تاجیکستان،  حکمبه 1939در سال این دانشگاه گذاري شد. آگروپداگوژي پایه عالی

به مناسبت پنجاهمین سالگرد  1981دسامبر  16در ت. نام گرف تاراس شفچنکوشاعر بزرگ اوکراینی انستیتوي پداگوژي 

پس . عنوان دوستدار مردمان را دریافت نمود اتحاد جماهیر شوروي سوسیالیستیگذاري آن از سوي مجمع عالی پایه

معلم  افتخاربه دانشگاه، 1991سپتامبر  9 در تاجیکستان جمهوري عالی شوراي تصمیمه از استقالل تاجیکستان بر پای

این دانشگاه را  2007آوریل  3؛ و در آخر دولت تاجیکستان در د. گذاري شجورایف نام تاجیکو دانشور پرآوازه 

نشگاه آموزگاري دا .شاعر بزرگ تاجیک، دانشگاه دولتی آموزگاري تاجیکستان به نام صدرالدین عینی نام نهاد افتخاربه

و  معلمتربیتار که به کصدرالدین عینی تاجیکستان یکی از مراکز مهم تربیتی و آموزشی باکیفیت تاجیکستان است 

 ( http://www.tgpu.tj)مختلف مشغول است هايرشتهآموزگار در 

 محتوای مواد درسی کارورزی 

هاي یعنی پایه 11، 10، 9، 8 هايکالسیل در ـدانشجویان در سال چهارم و پنجم تحصدر دانشگاه صدرالدین عینی، 

علیم ت کارهايتمامپردازند. آنان در هاي تعلیمی شهر دوشنبه به کارورزي میباالي تحصیالت عمومی مدرسه و موسسه

کالسی  هاي درسیهایی مانند مشارکت در فعالیتکنند. در دوره کارورزي فعالیتو تربیت شرکت کرده و دستیاري می

است و مشاهده هدفمند در محیط اجتماعی و سبک  شدهمعرفیکارورزي به معلم آن کالس  منظوربهکه دانشجو معلم 

نان با آموزگار و یکدیگر؛ اجراي وظیفه آموزگار تخصصی و راهبر کالس آموزان و چگونگی رفتار آمعاشرت دانش

از سوي راهبر کـالس؛ تهیه و شرح برنامه  شدهتنظیماز سوي دانشجو معلم؛ اجراي تدریس بر اساس طرح آموزشی 

 صورتبهآموزان یکی از دانش غیراستاندارد رفتاراز  سازيمدلکارورزي خود بر اساس شرح وظایف کارورزان؛ 

آموز جهت رفع مشکل وي؛ تدریس مستقل با توجه به رشته تخصصی و تطبیق تخصصی و آموزش ویژه به دانش

علیم و ت درروندنمودن وظایف تعلیم و تربیتی و توسعه دانش خود؛ یادگیري تکنولوژي جدید آموزشی و اجراي آن 

روه کارورزي ـرف مسئول گـفته از طـهر ه جو درـزارش روزانه کارورزي دانشـتربیت در زمان کارورزي، سنجش گ

گذاري آن در ژورنال دانشگاه و ثبت نسخه الکترونیکی آن در دانشکده؛ تدریس مستقل در دوره و معلم راهنما و نمره

عنوان  8هاي تخصصی در قالب حداقل هاي عمومی و سال چـهارم رشتهکارورزي براي دانشجویان سال سوم رشته

 (.1397است)طیبی و باقري موسوي،درس تخصصی الزامی 

 آموزگاری دانشگاه و زمان اجرای آن در روند کلی برنامه کارورزی

، مرحله آمادگی، مرحله فعال و مرحله پایانی، چهار مرحله دوره کارورزي در دانشگاه آموزگاري دهیسازمانمرحله 

 پردازیم:تاجیکستان هستند که در ادامه به هر مرحله می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%B1_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%B1_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C
http://www.tgpu.tj/


هاي مختلف دانشگاه آموزگاري با مدیران اي از طرف مدیریت گروه: در این مرحله جلسهدهیسازمانمرحله  -1

ها تشکیل و کار، با متخصصان جوان دانشگاه و ریاست دانشکده آموزيتجربهمدارس کارورزي و بخش 

اهداف و وظایف  هاي افتتاحی برگزار شده و دانشجویان باها، کنفرانسشود. بدین منظور در دانشکدهمی

 و رفع سؤاالتهاي دیگر جهت مشاوره و پاسخ به هاي روانشناسی در سالنشوند و گروهکارورزي آشنا می

 (.1397موسوي، باقري و طیبی) دهند.ابهام تشکیل جلسه می

شود و وظایف کارورز در این مرحله عبارت هفته اول کارورزي را شامل می 4مرحله آمادگی: این مرحله  -2

مدیر مدرسه، مسئول کارورزي مدرسه  باراهنماییها و اصول اساسی کار در مدرسه از: شناسایی روش است

ان آموزکارورزي و کسب اطالعات درباره دانش باکالسو سازمان دهنده  کارهاي تربیتی در مدرسه؛ آشنایی 

دي شامل تهیه برنامه انفراآموزان و شناسایی نحوه رفتارشان با یکدیگر؛ کالس، شناسایی اسناد شخصی دانش

تحلیل  فباهدتربیتی و کالسی دانشجویان در تمام دوره کارورزي در مدرسه؛ تشکیل جلسه وفعالیت تعلیم

هاي فنی، آموزي و آشنایی با کارکنان مدرسه و درساولین تجربه کارورزي و مشخص کردن مقررات دانش

مدرسه، آشنایی  آموزشیکمکهاي درسی و مواد ، کتابهاي مدرسهنامهآشنایی با اسناد و مدارك و آیین

و اجراي کار در اتاق فنی و مشاهده شیوه تدریس  آموزشیکمک، اتاق فنی، وسایل آموزشی و هاباکالس

 سائلماندیشی آموزگار؛ شناسایی راهبر کالس و دستیاري کردن او و شرکت در جلسات تربیتی جهت چاره

حل مشکل؛ تعیین وقت حضور در مدرسه و دریافت  منظوربهتربیتی کالس و طراحی یک مسئله تربیتی 

وقت از مسئول کارورزي مدرسه، مدیر گروه کارورزي دانشگاه و استاد فنی کارورزي و استاد روانشناس 

 باقري و طیبی)نتایج حاصل از کارورزي در مرحله آمادگی بنديجمعکارورزي جهت مراجعه و هماهنگی و 

 (.1397موسوي،

شود. وظایف کارورزي در مرحله و هشت هفته را شامل می شدهشروعمرحله فعال: این مرحله از هفته پنجم  -3

 هايهاي علمی و تربیت، ادبیات علمی و آمـوزشی، کتابفعال عبارت است از: التزام به آموختن برنامه

ها و اصول ثبت آن؛ برنامه کامل و انتخابی تحلیل درس هاي تدریس؛ آشنا کردن کارورزان بادرسی، روش

 14تا  12 درمجموعاي دو درس و شرکت در تدریس آموزگاران و نقد و بررسی، تدریس آنان در قالب هفته

؛ تهیه برنامه تقویمی کالس و تحویل به معلم کارورزيدرس؛ تهیه طرح جهت یک نیمسال براي کالس 

هاي فعال و کاربرد وسایل فنی و تکنولوژي در تدریس با استفاده از روش مربوط و رئیس گروه کارورزي؛

هشت درس و  درمجموعگیري و اجراي آزمون در کالس تدریس؛ پاس کردن واحدهاي سنجش و اندازه

ها از جانب استاد فنی و نقد و بررسی آن. انتخاب و آماده کردن مستقل مواد دیالکتیکی اعیانی تحلیل آزمون

موز آهاي تربیتی؛ مشاهده یک دانشحلو سایر راه برنامهفوقهاي تربیتی ؛ انجام فعالیتمؤثرریس براي تد

 ائلمسحل جهت رفع تهیه گزارش روانشناسی و ثبت اطالعات در دفتر کارورزي؛ اقدام به راه باهدفکالس 

ندیشی امربیان جهت همتربیتی کالس بر اساس برنامه مدیر کالس)راهبر صنف( و شرکت در جلسات اولیا و 



عال آموزان فآموزي و دانشتربیتی و اجتماعی؛ کار انفرادي با خوانندگان، کار با شوراي دانش مسائلدرباره 

از  گیريو نتیجه بنديجمعهاي تعلیمی و تربیتی در دفتر کارورزي فردي و حلکالس؛ ثبت روزانه راه

 (.1397موسوي، باقري و طیبی)هاي فعال دانشجویان از جانب استاد فنی بعد از هر دو هفته تجربه

شود. بندي محسوب میهفته است که آخرین مرحله کارورزي بوده و مرحله جمع 4مرحله پایانی: این مرحله  -4

و در تمام نمره نهایی دانشج کنندهتعیینهاي سنجشی است که در این مرحله هدف اساسی گذراندن درس

آید. ارزشیابی از دانشجو توسط استاد فنی، استاد روانشناسی، معلم کالس و می حساببهدوره کارورزي 

گیرد. دانشجو موظف است پوشه کارورزي را که شامل تمام هاي علمی دانشگاه صورت مینمایندگان گروه

ستفاده کرده است را به استاد فنی هایی که اهاي روزانه و موادي که به کار گرفته است و روشیادداشت

کارورزي ارائه دهد که تمام موارد ارزیابی شود. این مرحله دوره پرکاري براي دانشجو است و نیاز به تالش 

بیشتري دارد. چون اکنون دانشجو عالوه بر تکالیف روزانه موظف به تهیه گزارش نهایی، تهیه اسناد و مدارك 

باشد. وظایف کارورزي در مرحله پایانی عبارت است ها به استاد میزارشمدارك و گ موقعبهبراي تحویل 

اي، گذراندن درس اختیاري از طرف کارورزان؛ نوشتن گزارش پایانی و تکمیل از: تهیه راهنماي روش حرفه

تایج نمدارك و اسناد کارورزي و تحویل به استاد کارورزي؛ آمادگی ارائه کنفرانس پایانی در دانشگاه؛ دفاع از 

هاي علمی دانشگاه و معلمان راهنما؛ تحویل کارورزي در حضور کارورزان دیگر، اساتید، نمایندگان گروه

 و طیبی)مدارك و گزارش به گروه کارورزي و گروه روانشناسی دانشگاه، سه روز پس از پایان کارورزي

 (.1397موسوي، باقري

 عینی صدرالديندر دانشگاه دورة کارورزی  هایسرفصل

در دانشگاه آموزگاري تاجیکستان باید کسب نمایند عبارت  کارورزيهایی که دانشجویان در جریان برخی از مهارت

 ٔ  درزمینههاي فعلی آینده در تعلیم و تربیت، مهارت است از: مهارت اداره کالس در مدرسه، مرتب نمودن طرح

شمند، تهیه طرح تقویمی و موضوعی و طراحی هاي روهاي آموزشی، برنامه آموزشی و کتاب درسی و توصیهطرح

هاي هاي اثربخش با توجه به توان دانش آموزان و ویژگیو تهیه گزارش آن، تدریس با روش آموزشیدرسطرح 

روشن و جالب و در نظر داشتن همگرایی رابطه  بابیانفردي، روانشناسی و اجتماعی آنان، آموزش محتواي جدید 

فعال و اثربخش آموزش با  هايشیوهو طراحی  آموزشیکمکخاب و استفاده از وسایل مطالب آموزشی؛ مهارت انت

وزش هاي آمتوجه به رشته تخصصی خود، مهارت کار با دستگاه، وسایل عملی، البراتوار شنیداري و دیداري و روش

 منظوربه هانآیا تبدیل کارکرد  باهدفهاي معاصر و تکنولوژي کامپیوتر؛ مهارت تحلیل ادبیات آموزشی و تحلیل روش

آموزان و ایجاد انگیزه جهت تحصیل دانش در رشته آموزشی دانش فعالیتاستفاده در جریان تدریس؛ نظارت و اداره 

؛ کسب مهارت نظارت، ارزشیابی و نمره دهی و هاآنتخصصی و پرورش استعدادها و رشد صالحیت تخصصی در 

هاي تشکیل کار مستقل عملکرد خود و اقدام به رفع اشکاالت؛ اجراي روشآموزان نسبت به جویا شدن نظرات دانش

هاي تهیه آزمون تستی جهت آموزان و ایجاد خالقیت و تفکر منطقی در آنان؛ یادگیري اصول و روشتوسط دانش



هاي تربیتی بیرون از کالس و مدرسه براي سنجش و اجراي آن در دروس مختلف، اجراي اشکال مختلف فعالیت

 خصیتباشمتناسب  طراحی وتشخیص  بامنظورآموزان دانش آموزان متناسب با رشته خود؛ شناخت شخصیت دانش

آنان؛ تعیین وظایف تعلیم و تربیت با توجه به اهداف عمومی آن بر اساس خصوصیات اجتماعی و روانشناسی رشد 

؛ تشکیل جلسه با والدین براي هاي مختلف اداره کالس درس و مدرسهو روانشناسی شخصیت؛ آشنایی با روش

بندي تجربیات آموزگاران پیشکسوت و یادگیري یک مدل آموزان؛ تحلیل و جمعهاي تربیتی دانشهماهنگی فعالیت

)طیبی هاآناي معلمی و تالش در رشد و پرورش هاي حرفهاي در مدرسه؛ عملی کردن مهارتکار پژوهشی و تجربه

 (.1397و باقري موسوي،

 کارورزیمقاصد اهداف  و 

نامه کارورزي آموزگاري در بر اساس دستور وزارت معارف و علوم جمهوري تاجیکستان، اهداف کارورزي در نظام

اي عبارت است از: فراهم آوردن شرایط براي شکوفایی استعدادها و عملی کردن دانش آموزش عالی حرفه مؤسسات

اي و پرورش استعدادهاي دانشجویان براي عملی گرداندن حرفههاي ها، قابلیتاز جانب دانشجویان؛ کشف مهارت

ود و اي به شخصیت خدهی حرفهآموزگاران آینده در شکل عنوانبهروند تعلیم و تربیت؛ ایجاد انگیزه در دانشجویان 

اي ی حرفهدهآموزگاران آینده در شکل عنوانبههاي دانشجویان دهی به تواناییاستعدادیابی و مجهز کردن خود؛ شکل

قالل شناخت است منظوربههاي دانشجویان دهی به تواناییبه شخصیت خود و استعدادیابی و مجهز کردن خود؛ شکل

 ارگیريکبهدانشجویان و کشف شخصیت آنان؛ ایجاد آمادگی در دانشجویان براي فعالیت و نوآوري ضمن تحصیل و 

 (.1397)طیبی و باقري موسوي،آموزان توانایی و خالقیت در آموزش اثربخش به دانش

 ارزيابی فعالیت کارورزیروش 

گیرد که تدریس اثربخش عالی است. این نمره به کسانی تعلق می 100-90تاجیکستان، نمره  معلمتربیتدر کارورزي 

اده استف آموزشیکمکهاي فعال و وسایل هاي فردي، روشداشته و در جریان تدریس از اصول روانشناسی و تفاوت

اداره کنند. در انتخاب مواد درسی مستقل عمل کنند، خالقیت و نوآوري نشان دهند و  بامهارتکنند و کالس را 

و با رعایت  موقعبههاي خود را هاي طرحسیماي اخالقی و معنوي آنان الگو باشد. همچنین دانشجو باید گزارش

تر از عالی، در مواقعی نیز در درجه پایین 89-75حویل دهد. نمره ت شدهتایپاصول نگارشی، پاکیزه و با خط زیبا و یا 

ین آشکار باشد. همچن چنداننه، اما کمتر از عالی به خاطر اشتباهاتی مؤثراست که فعالیت دانشجو در سطح باال و 

ی معلمهاي ، تعلیم و تربیت و مهارتمسائلیا قناعت بخش( در صورتی است که در حل  قبولقابل) 50-74نمره 

هاي خود واقف نباشد. داراي آموزان نتواند خیلی خوب رابطه برقرار کند و به ضعف بادانشنباشند و  مؤثرچندان 

ا ندارد و کالس را ب مدنظرآموزان را هاي دانشحین تدریس ویژگی در ودانش عمیق نظري و تعلیم و تربیت نباشند 

دارد. خطاهاي تربیتی را ن مسائلصورتی است که دانشجو توانایی حل نیز در  قبولغیرقابلکند. نمره مشکل مدیریت می



آموزان خشن است، توانایی مدیریت کالس را ندارد و دانش او ضعیف و سطحی  بادانشزیادي داشته و در تعامل 

 (.1397موسوي، باقري و طیبی)است

 معرفی تاجیکستان

و  جمهوري قرقیزستان، افغانستان، ازبکستانکشورهاي است، با  شدهواقعآسیاي مرکزي  شرقی جنوبتاجیکستان در 

در مناطق  آن جمعیت چهارمسه تقریباًکشور کوهستانی است و این  ٪93. بیش از است مرزهمچین با  شرق در 

و در حال حاضر در حال رشد سریع جمعیت جمعیت دارد میلیون نفر  8حدود تاجیکستان . کنندروستایی زندگی می

، 1)الفامندسال سن دار 15از  کمتردرصد  6/32 هستند که از این میزان سال  25زیر آن درصد جمعیت  51.6است. 

2017).  

کوهستانی بدخشان در  الیـت خودمختـار. وکشور تاجیکستان داراي سه والیت و یـک منطقـه خودمختـار اسـت

دهد که البته این کـشور بـا تشکیل می درصـد از خـاك تاجیکـستان را 44جنوب شرق تاجیکستان قرار دارد و 

 الف داردــاخـت (خاك تاجیکستان  %1)کیلومترمربع 1000 ین بـر سـر قـسمتی از منطقـه بدخـشان در حـدودــچـ

سـت ا چندحزبیقانون اساسی، تاجیکستان کشوري داراي نظـام جمهـوري، دموکراتیـک و  بنـا بـر(. 2011، 2)سینگ

 جمهوررئیس هـایی اسـت کـه در آنمهوريــاد کشور مبتنی بر نظام بازار آزاد است. تاجیکستان از نوع جـاقتص و

زمان قبل از فروپاشی اتحاد کشور در  ایـن دارد. ايمالحظهقابلهم رئیس دولت است و هم رئیس کشور و اختیارات 

ترین سرانه تولیـد ناخـالص نیز داراي پایین اکنونهم ها بود؛ اگرچـهجماهیر شوروي، یکی از فقیرترین جمهوري

 توجهیقابل تأثیر ضعف اقتصادي تاجیکستان،(. 2006، 3) باباجانیان است هـاي پیـشینداخلـی در میـان جمهـوري

در آموزش کودکان کاهش  هاهگذاري خانوادسرمایهشده تا  باعثآن گذاشته است و  وپرورشآموزشبر بخش 

 (.2017)الفام، یابد

                                                           
1 Lapham 
2 Singh 
3 Babajanian 
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 (.2017) الفام، عمومی)%( هايهزینهسهم بخش آموزش از  :3 نمودار

 کرده ستهواب روسیه و بـه ازبکستان جهات بسیاري از را تاجیکستان نقل،وحمل هايمحدودیت و جغرافیایی موقعیت

 اسـالم هک کرد بروز زمانی مسئله این. است تاجیکـستان گردیده از ازبکـستان سـوءاسـتفاده باعث امر این و است

 موردنیاز اقـالم و کاال انتقال داد، دستور حکمی در میالدي2009  سال در اواخر ازبکـستان جمهـوررئـیس اف،کـریم

  الس تاشـکند در دولت همچنین. یابد کاهش منطقه این در تاجیکستان آهنراه طریق از فرغانه در وادي کـشورش

 زگـا انتقال از مانع اقـدام ازبکستان ایـن. شـد خـارج مرکـزي آسـیاي بـرق انرژي واحد سیستم از میالدي2009

 .(2009، 1آنچسکی )گردیـد تاجیکـستان بـه ترکمنـستان

 تاجیکستان آموزشینظام 

از طریق اولین مرحله آموزش جامع، خود را از اتحاد جماهیر شوروي به ارث برده است.  آموزشیتاجیکستان، نظام 

 نیز بعدي آموزشیهاي این روند در سیاستبه اجرا درآمد.  1940از دهه و شوروي  وپرورشآموزشهاي سیاست

 هايبرنامهو دولت بر  است متمرکزشدهاي فزاینده طوربهاین کشور پرورش وآموزش. در حال حاضر نظام ادامه یافت

 ( .2010، 2دارد) والجی و کنترل نظارتمدرسان و مقامات وفادار  تعییندرسی، ارزیابی و 

. است شدهتشکیل متوسطه و ییابتدا تحصیلیدو دوره  از نتاجیکستا شیزموآ منظا ورشپروزشموآ منظا رساختا

 یک  متوسطهدوره  و ییابتدا رمچها تااول هاي یعنی کالس (سالگی 11 -  6) چهارسالهدوره  یک شامل ییابتدوره اد

 وهبعالهاي پنجم تا نهم، کالسیعنی  (سالگی15 – 11میانی) سالهپنج مرحله یک شامل سالههفت تحصیلیدوره 

 (.تابیهاي دهم و یازدهم است )رون، یعنی کالس( سالگی17- 15) پایانی دوساله مرحله

                                                           
1 Anceschi 
2 Waljee 
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وم )پایانی( در پایان مرحله اول)میانی( و مرحله د سال است. 9 نتاجیکستادر  ريجباو ا عمومی زشمودوره آ لطو

-نبیرستاوارد د ننداتومی میانی مرحلهاز  پس زانموآنشدا .شودآموزان مدرك تحصیلی داده میدوره متوسطه به دانش

 11از  تدریجبهمیالدي به بعد طول دوره تحصیلی  2010از سال  اي شوند.حرفهوفنی زشموآ کزامر یاو  ينظر يها

به اتمام رسید  2016آغاز شد و در  2011تا  2010است. مرحله اول اصالحات در  پیداکردهسال تغییر  12سال به 

 (.تابی)رون، 

 ،دپردازکشورهاي آسیاي میانه میی درباره هاي تحلیلکه به ارائه گزارش 1میانه  گزارش تحلیلی کشورهاي آسیايپایگاه 

 ،درصد مردم در تاجیکستان داراي سواد خواندن و نوشتن هستند 99بیش از اعالم کرد  یدر گزارش 2015در سال 

ان با تاجیکست آموزشیام ظاین کشور هنوز هم از استانداردهاي جهانی فاصله زیادي دارد. ن آموزشیولی کیفیت نظام 

واجه م شده روزبههاي درسی و نبود کتاب خواريرشوهان باالي بودن حقوق معلمان، میزمشکل کمبود معلم، پایین 

است که دلیل این نابسامانی حقوق  شدهگزارشهزار معلم  4در مدارس دولتی تاجیکستان کمبود  2015در سال  است.

که براي  شدهاعالمدالر در ماه  120تا 100حقوق معلمان مدارس دولتی در این گزارش بین  پایین این افراد است.

-دانش 3856به  2015-2014 هايسالی تاجیکستان ط وپرورشآموزشوزارت  بااینکه کند.زندگی آنان کفایت نمی

 ننفر از آ 2887، اما تنها ردمعلم اعطا ک عنوانبهور مجوز فعالیت در مدارس دولتی را شکهاي این آموخته دانشگاه

 .(2015پایگاه گزارش تحلیلی کشورهاي آسیاي میانه،  )افراد در محل کار خود حاضر شدند

در دوره  زانموآنشدا تحصیلی رمواداره ا تخانهوزار ینا وزارت معارف است. عهده بر آموزشی منظا نکال مدیریت

 دجوو رفمعا مؤسسه منا به يمرکز ،الیتو هردر  .دارد عهده بررا  هادانشگاه ننشجویاو دا متوسطهو  میانی ،ییابتدا

 ارسمد کلیهو  ستا متمرکز رکشو یندر ا شیزموآ منظا .کندمی مدیریترا  شهرو  یالتا هر شیزموآ رموا کهدارد 

 لستقالا رکشو ینا هايدانشگاه. کنندمی دهستفاا ختایکنو سیدر يهابکتااز  ( سیو رو بکیاز ارسمد استثنايبه)

 کهدارد  ههشگاوپژدو  نتاجیکستا رفمعاوزارت . کنندمی عمل سیهرو رکشو يهااردستاندا اساس برو  ندارند کامل

 معلوو  نسانیا معلو هايکتاب ردمودر  يیگرو د تربیتی معلو هايکتاب ردمودر  تألیفو  تحقیق صخا هاآناز  یکی

 رکشودر  ارسمد .دارندعهده بررا  نشگاهیدا سیدر هايکتاب تألیفو  هاپژوهش مسئولیت که ستا محض

 شوند.می هیدد يشهر کزامردر  عمدتاً خصوصی ارسمد .ستا لتیدوغیرو ( نیگارا) لتیدو  ارسمد شامل نتاجیکستا

 ها وآموزان، پرورش قابلیتجانبه شخصیت دانشرش در این کشور، توجه به رشد همهپرووهدف اصلی آموزش

 هاي اجتماعی، اقتصادي، علمی، فنی وپیشرفت اجتماعی و اقتصادي این کشور در زمینه منظوربهآموز دانش استعداد

 .است شدهتعریفاین کشور  (حقوق بنیادي)دموکراسی و با توجه به قانون اساسی  فرهنگی و
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 در تاجیکستان معلمتربیتتاريخچه 

 ،روزافزون امنیت شغلی، فرصت پیشرفتشود از قبیل: رضایت شغلی معلمین میتی که باعث همه امتیازادر تاجیکستان 

از بین رفت که این  سرعتبهمزیت دیگري که وجود داشت پس از فروپاشی شوروي و هر  جایگاه اجتماعی باال

 أمینتافت که قادر به آمد ماهیانه معلمین تا حدي کاهش یدر رورش داشت.پوبه سزایی در امر آموزش تأثیر مسئله

و پشتیبانی از این قشر توسط دولت  معلمینهمچنین حمایت از صنف  .نبودنیازهاي عادي یک خانواده متوسط نیز 

هاي ضمن خدمت در خود را در قبال آموزش ی نتوانست تعهدات و وظایف قانونیدولت حت کاهش یافت. شدتبه

 جایگاه ویژه و احترام اجتماعی را که همراه خود داشت از دست داد.شغل معلمی نیز  مورد معلمان به اجرا بگذارد.

نفر  400ه چیزي نزدیک به تاجیکستان در جریان جنگ داخلی زده شد ک آموزشی نظامبههاي اساسی یکی از آسیب

شغل عده زیادي نیز  به کشورهاي دیگر مهاجرت کردند. ،بودند دیدهآموزشمدارس که همگی  کارکنانو  ینماز معل

اشی پدولت تاجیکستان بعد از فرو معلمی را براي پیدا کردن شغل پردرآمدتري در دیگر نواحی کشور رها کردند.

در  2002سال در  انجام داده است. هاآنایش تعداد معلمان و سطح تحصیالت ي تالش زیادي را براي افزشورو

از مشکالتی که در آموزش و پروش تاجیکستان  یکی .باالبودنداز معلمان داراي تحصیالت  %62تاجیکستان تنها 

ت معارف اقدام به روزا براي جبران کمبود معلم، آموزش ضمن خدمت محدود و قدیمی آن است.ه، داشتوجود 

کاهش  ئلهمسپیامد این  فاقد صالحیت کافی براي این شغل بودند. هاآناستخدام تعداد زیادي معلم نمود که بسیاري از 

 بارکینج سال پهر  اندموظفهرچند که معلمین  بود.کمبود کمی معلم  جبران دصدبود که درروش بودجه آموزش و پ

سیاري ب .رگزاري منظم آن دچار مشکل شدآموزش ضمن خدمت را سپري نمایند ولی به دلیل کمبود بودجه دولت در ب

ضمن خدمتی نیز  مؤسسات ند.تعطیل شدیالدي م 90دهه در تاجیکستان در  خدمت ضمناي آموزش از مراکز منطقه

 رافتادهازکادیمی و هاي قآموزش معموالًرات چندانی نکرده و از زمان فروپاشی شوروي تغیی ،بودندغول فعالیت شکه م

ارت تفکر انتقادي، ـیادگیري تعاملی، آموزش مه دریس/ـهاي تروشآموزش مواردي از قبیل،  .دادندرا ارائه می

نهاد اجتماعی باز ، برنامه حمایتی )بودموزان بسیار کم و نادر آراي دانشـی بـریزي درسو برنامـه مسئلهارت حل ـمه

 .(2002،  1 وپرورشآموزش

ه و با نبود برخوردارخوبی  وروزحالاز نیز بعد از فروپاشی شوروي در کشور تاجیکستان  معلمتربیتوضعیت 

 ،معلمتربیتهاي ها و دانشگاهکالج ،مؤسسات .بود روبرو هاآنمشکالت زیادي براي افزایش تعداد معلمان و کیفیت 

علت این مشکالت حقوق پایین معلمین، شرایط کار  .اندداشتهموز آو دانشمشکالت زیادي را براي جذب دانشجو 

که باعث شده دانشجویان تمایل کمی براي ورود به شغل و جایگاه  هاستآناي جایگاه حرفهنامناسب، کاهش اعتبار و 

ر است که ماین ا داشته،در کشور تاجیکستان وجود  معلمتربیت مؤسساتمشکل دیگري که در  معلمی داشته باشند.

شتر یب پرورش حفظ کنند.وخود را در بخش آموزش التحصیالنفارغتوانند بعد از آموزش نمی مؤسساتاین  معموالً
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ارد همین مو روند.ل استخدام در مشاغل دیگر از قبیل مترجم، منشی و ... میبه دنبا مؤسساتاین  التحصیالنفارغ

 ومفاهیم  تدها،م درواقع نگر جذابیتی نداشته باشد.براي دانشجویان مستعد و آینده معلمتربیتشود که مراکز باعث می

نهاد اجتماعی باز ، )تغییر چشمگیري نداشته است 1990ه از ده در تاجیکستان، معلمتربیتشاکله اصلی در حوزه 

 .(2002،  وپرورشآموزشبرنامه حمایتی 

-وزشام آموـو نظ معلمتربیتا نظام ـقاي را براي ارتهاي ویژهامهـرنـبکستان ـت تاجیـیر دولـهاي اخالـالبته در س 

عه در به پیشرفت و توس وپرورشآموزشکه بتواند با استفاده از تحول اساسی در بخش  است کردهتدوین  پرورش

یک برنامه « 2015-2010 هايسالبرنامه دولتی رشد معارف جمهوري تاجیکستان براي »دیگر نیز برسد.  هايبخش

م تسارتقا اثربخشی در سیاي مربوطه ابالغ شد. هدف این برنامه هبه ارگان 2009آوریل  29اختصاصی است که در 

، ان تا ارتقا سیستمیاعم از معلمین و مدیر وپرورشآموزش کارکنانکمی و کیفی  ارتقاش، پرورومدیریتی آموزش

)برنامه دولتی رشد .بود وپرورشآموزشاصالحات اقتصادي در  پرورش،ودر آموزش فنیهاي مادي و بهبود زمینه

ند تحوالت اساسی را در بخش بود که بتوا شدهریزيبرنامهن برنامه به این جهت (. ای2009، 1وزارت معارف

پرورش زمینه افزایش حقوق معلمان را ایجاد کرده و واصالحات اقتصادي در آموزش ایجاد کند. وپرورشآموزش

 .وزارتخانه تا حد زیادي مرتفع کرده است مشکل جذب معلمین به این

 و بحث گیرینتیجه

 ترینعیفضکشور تاجیکستان از کشورهاي است که بعد از فروپاشی شوروي پا به عرصه وجود نهاد و باید گفت که 

 ز،این کشور پس از استقالل نی .ندمدآبه وجود کشور در بین کشورهاي آسیاي میانه است که پس از تجزیه شوروي 

 تر نماید.را وخیمباعث شد شرایط این کشور  یک دوره جنگ داخلی را تجربه کرد که

-رمایهد توانایی تاجیکستان براي سشوباعث می مسئلهاعدي نبوده که این اقتصادي داراي شرایط مس ازلحاظاین کشور 

 پرورش در تاجیکستان،ومتصدي امر آموزش زیاد نباشد. وپرورشآموزش ازجملههاي مختلف گذاري در بخش

 کشور نظارت دارد. آموزشیو مدارس  مؤسساتمام مرکزي بر ت طوربهوزارت معارف و علم است که 

 اي معلمین،هپایین بودن کیفیت و توانایی ،، کمبود معلم، پایین بودن بودجهازجملهبا مشکالت زیادي  وزارتخانهاین 

یکستان با اخیر دولت جمهوري تاج هايسالدر  ، و ... روبروست.خدمت ضمن هايدورهاري منظم ناتوانی در برگز

برنامه رشد معارف جمهوري  سعی در رفع این مشکالت داشته است. هاي مختلف براي توسعه کشور،برنامهتدوین 

ها این برنامه ازجمله 2030 اندازچشمبود و برنامه  شدهتدوین  2015تا  2010تاجیکستان که براي بازه زمانی 

هستند.یکی از مشکالت همیشگی وزارت معارف، معلمین و نیروي انسانی بوده است که دولت تاجیکستان تالش 

الدین ردانشگاه صد مشکل را برطرف نماید.کیفی و کمی این  ازنظر ،معلمتربیتهاي در دانشگاه گذاريسرمایهدارد با 
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پرورش ونیروي انسانی وزارت آموزش تأمین بهاست که  در کشور تاجیکستان معلمتربیتهاي عینی یکی از دانشگاه

 پردازد.می

پرورش انجام ودر عرصه آموزش توجهیقابلاقدام  تا یک دهه کشور تاجیکستان نتوانسته بود شورويبعد از فروپاشی 

 اتحاد جماهیر شوروي هیچ تفاوتی نداشت. بازمان اساساًدر بخش آموزش  شدهگرفته بکاردهد و ساختارها و متدهاي 

زش به بخش آمو سروسامانیهاي خود توانسته ع پیوسته و دولت با اجراي برنامهاخیر این مهم به وقو هايسالاما در 

 دهد

تمام اه معلمتربیت مؤسساتو  ،هست داراي اهمیت بوده و تاجیکستانهایی که در آموزش معلمین در یکی از بخش

، آمادگی، فعال و پایانی چهار مرحله دوره دهیسازماناست.  معلمتربیتآن دارند،کارورزي دانشجویان  اي بهویژه

یک مراسم افتتاحیه بوده، مرحله  صورتبه دهیسازمانکارورزي در دانشگاه آموزگاري تاجیکستان هستند.مرحله 

شود. و هشت هفته را شامل می شدهشروعشود. مرحله فعال از هفته پنجم هفته اول کارورزي را شامل می 4آمادگی 

شود. در این مرحله هدف بندي محسوب میمرحله کارورزي بوده و مرحله جمع هفته است که آخرین 4 مرحله پایانی

 آید.یم ابحسبه کارورزينمره نهایی دانشجو در تمام دوره  کنندهتعیینهاي سنجشی است که اساسی گذراندن درس

موفقیت دانشجو در این بخش بسیار مهم بوده و کسی که نتواند نمره قابل قبولی را کسب نماید در استخدام در مدارس 

 معتبر دچار مشکل خواهد شد.
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