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Abstract 
The purpose of the present study was to investigate and compare the approaches to 

selecting and employing initial primary school physical education and sports teachers in 

Iran with the US, England, Japan, and Malaysia. The study is a qualitative-applied 

research and based on an adaptive approach. The collection of data is through searching 

library documents, global networks, scientific reports, and articles. This study used 

Beredy’s pattern that includes the four stages of description, interpretation, juxtaposition, 

and comparison. The results showed that in the United States, England, Japan, and 

Malaysia, the training of initial school teachers in physical education is done at colleges, 

universities, educational centers, and social and private institutions. While in Iran, 

Farhangian University is responsible for training. Obtaining a teaching qualification 

certificate in Iran is required that Iranian PE teacher students be committed to service and 

they will be employed by the government, while it is not common in other countries. The 

salaries of teachers in the United States, England, Japan, and Malaysia are better than other 

government employees, while in Iran they are not. In general, Iranian teachers in the field 

of salaries and wages face major challenges and problems. The suggested solutions consist 

of considering different paths for the training of initial physical education teachers, 

explaining the processes of awarding teaching qualification certificates, paying more 

attention to teaching skills and evaluations in real conditions, upgrading the hardware and 

software facilities for initial teachers, improving the economic and living conditions of 
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teachers, and benefiting from the permanent employment of initial school teachers and the 

boarding conditions of Farhangian University as an opportunity. 

 

Keywords: Selection, Employment, Comparative Study, Primary School Physical 

Education Teacher 

 

Extended Abstract 

Background and Purpose 
Physical education is a long-standing tradition, and as an educational medium, it 

is growing with human needs. Physical education teachers, as one of the key 

elements of education, facilitate achieving the goals of educational systems. There 

is a comprehensive international consensus that "the quality of an education 

system cannot exceed the quality of its teachers and administrators (1). It should 

be mentioned that this article does not intend to examine how a physical education 

teacher is trained or how he/she teaches. In an era of high professional standards 

and regulations, this article seeks a comparative analysis of selected approaches 

and requirements for employing an initial PE teacher in large-scale units in order 

to benefit from the experiences of other educational systems. Teachers today are 

required to know and do things that their predecessors were not. They must 

prepare all their students to achieve the highest level of learning in the history of 

education. This is done by employing volunteers through a preferred selection 

process. This selection process is a series of operations that, after finding the 

workforce needed by the organization, draws their attention to the organization 

and its employment. This series of operations includes selection and employment 

(2). Undoubtedly, these steps are the most important steps in the teacher education 

process. According to Haslebin, strategic and economic advantages in the future 

will go to organizations which can attract, train and maintain the best and brightest 

individuals better than others in the labor market (3). Accordingly, today the 

challenge of organizations has been the selection, recruitment and maintenance of 

human capital. 

The purpose of this study is to investigate and compare the methods, requirements, 

recruitment and employment of initial physical education and sports teachers in 

Iran and the selected countries using a comparative approach: Which  

institution/institutions are responsible for teacher training? What are the paths to 

attract and hire  an hnitial physical education teacher and what are the 

requirements? 
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Methodology 
 The study is qualitative-applied research and is based on an adaptive approach 

(4). The countries of the United States, England, Japan, Malaysia, and Iran were 

selected purposely as representatives of the three continents of America, Europe 

and Asia. The reason for choosing these four countries as a unit of comparison is; 

High human development index and unique educational management of the 

United States, research-based educational standards and the International Center 

for Educational Reform of the United Kingdom, advanced education system and 

permanent presence of Japan at the top of the ranking of world educational 

achievements, and development and growth in Malaysia and its cultural and 

religious proximity to Iran.  

The collection of data is through e-mail and telephone interviews (for explanation 

and clarification of data) with expert professors from the target countries, and 

searching on global networks, scientific reports, libraries (documents), and 

articles. The framework used is that of Bereday's that includes the four stages of 

description, interpretation, juxtaposition, and comparison (5). According to this 

model, first the required information has been collected and interpreted from 

reliable sources, then it is classified, and in the last stage, the differences and 

similarities have been studied and compared (4). 

 

Results 
In physical education, comparative study includes the study and analysis of 

educational systems of physical education according to the structure, goals, 

methods, and achievements in the light of historical and philosophical attitudes 

and the economic, political, historical, geographical, and religious factors and 

forces. The social status of the countries under study is considered (6). Findings 

showed that in general in the United States, the United Kingdom, Japan, and 

Malaysia, various institutions, including colleges and universities (public and 

private) are actively involved in training physical education teachers. In the 

United States and the United Kingdom, school-based educational models are 

school-oriented. In these four countries, the paths to becoming a physical 

education teacher are varied and flexible, so that often each applicant has the 

chance to get a teaching job in his/her field of interest. However, in Iran obtaining 

a professional physical education teacher is possible only through taking the 

national university entrance exam and entering Farhangian University. 

Farhangian University is a mission-oriented university, which was established in 

2012 with the approval of the Supreme Council of the Cultural Revolution of Iran. 
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In each five countries under study, requirements have been set for entry into 

teacher training courses. Due to the prevailing philosophy of the Iranian 

educational system, moral-Islamic requirements are more emphasized than in 

other countries. Among the countries under study, Iran is the only country whose 

teachers do not have a teaching qualification. In the United States, the United 

Kingdom, Japan, and Malaysia, teachers' salaries are higher than those of other 

government employees, while in Iran they are not. In general, Iranian teachers 

face major challenges and problems in their salaries and wages. It seems that the 

unfavorable economic conditions and the unemployment problem in Iran have led 

to the recruitment of volunteers who are not in a favorable position in terms of 

scientific qualifications as well as their interest in teaching. Initial physical 

education teachers in Iran are considered as government employees upon entering 

teacher-training courses while in other selected countries, obtaining a certificate 

of teaching competence does not mean their employment. Therefore, it seems that 

the approaches to selecting and employing initial physical education teachers in 

Iran need to be seriously reviewed. 

 

Conclusion 
 This study suggested some solutions including considering different paths for the 

training of primary school physical education teachers, explaining the processes 

of awarding teaching qualification certificates, paying more attention to teaching 

skills and evaluations in real conditions, upgrading the hardware and software 

facilities for primary school  teachers, improving the economic and living 

conditions of teachers, and benefiting from the permanent employment of primary 

school  teachers and the boarding conditions of Farhangian University as an 

opportunity. 

Keywords: Selection, Employment, Comparative Study, Primary School 

Physical Education Teacher 
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 مقالة پژوهشی

مطالعه تطبیقی رویکردهای انتخاب و بکارگیری معلّم تربیت بدنی و ورزش در 

 2ایران با کشورهای آمریکا، انگلستان، ژاپن و مالزی
 

 3، غالمعلی کارگر2، حبیب هنری1مهرپورعلی اصغر 

 

ن، تهرا ،یائامه طباطبدانشگاه علّ علوم ورزشی،ی، دانشکده تربیت بدنی و ورزش تیریمد یدکتردانشجوی  . 1

   ایران

 ، ایراننراته ،یامه طباطبائدانشگاه علّ دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، ی،ورزش تیریمد اری. دانش2

 )نویسنده مسئول(

 ایران، ناتهر ،یامه طباطبائدانشگاه علّ دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، ی،ورزش تیریمد اریدانش .3
 

  17/06/1399تاريخ پذيرش:                           18/04/1399تاريخ دريافت: 

 چکیده

و ورزش در ايران  یبدن تیمعلّمان ترب یریبکارگرويکردهای انتخاب و  سةيو مقا یهدف مطالعة حاضر بررس

کاربردی و مبتنی بر رويکرد تطبیقی -تحقیق از نوع کیفی بود. یژاپن، مالز ،ستانانگل ،آمريکابا کشورهای 

ی آمريکا، انگلیس، ژاپن، مالزی و ايران است که به شکل هدفمند انتخاب کشورها ،سطح مکانی تطبیقاست. 

-جمع یعلم یهامقالهو  هاگزارشی، جهان یهاشبکه جستجو در ،یاکتابخانه طريق اسناد ازها داده شده اند.

جوار و مقايسه گرديده است. نتايج نشان داد در چهارچوب الگوی بِرِدی، توصیف، تفسیر، همآوری و در 

ها، معلّمان تازه کار تربیت بدنی و ورزش، کالج سازی ی مسئول آمادهمالز و ژاپن س،یانگل ،کشورهای آمريکا

ران اين مسئولیت در که در ايهستند، در حالی اجتماعی و خصوصی آموزشی و نهادهای مراکز ها،دانشگاه

انحصار دانشگاه فرهنگیان است. کسب گواهی صالحیت تدريس تربیت بدنی و ورزش در کشورهای منتخب 

اند و به استخدام دولت در شروع تحصیل متعهّد به خدمت بجز ايران الزامی است. دانشجو معلّمان ايرانی، با

ن نیست. وضعیت حقوق و دستمزد معلّمان در می آيند در حالی که در ديگر کشورهای مورد مقايسه، چنی

که در ايران، از تر است، در حالیی از ساير کارمندان دولت مناسبمالز و ژاپن س،یانگل ،کشورهای آمريکا

 مشکالت و هاچالش شرايط مناسبی برخوردار نیست. در مجموع معلّمان ايرانی در حوزة حقوق و دستمزد، با

کار تربیت بدنی، تبیین فراشدهای اعطاءِ تدوين مسیرهای متفاوت آموزش معلّم تازه .هستند مواجه اساسی
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ها، ارتقاءِ تسهیالت های تدريس در شرايط واقعی و ارزيابیگواهی صالحیت تدريس، توجّه بیشتر به مهارت

ويژگیِ استخدام  سخت افزاری و نرم افزاری نومعلّمان، ترمیم وضعیت اقتصادی و معیشتی معلّمان و انتفاع از

های دانشگاه فرهنگیان به مثابة يک فرصت ازجمله راهکارهای دائم معلّمان و شرايط شبانه روزی دوره

 پیشنهادی است.
 

 کار تربیت بدنیجذب، اشتغال، بررسی تطبیقی، معلّم تازه واژگان کلیدی:

 

 مقدمه

 بسان قطع بطور حال رشد است وانسان در  اجتماعی نیازهای با که دیرینه سنّتی است بدنی تربیت

 تربیتدلیلی باشد.  معاصر موضوعات بیان تاریخی است که شاید برای اجتماعی، شاهد بر رسانة یک

این  دارمیراث معاصر بدنی تربیت تنوّع، همین دلیل به است و گوناگونی هاینقش دارای بدنی

 سالمت )شامل ورزش، مهّمِ حوزة سه به را بدنی خط مشیِ تربیت 3و گرین هانیهول .است سردرگمی

ها حوزه این (.2006 گرین، و هانیهول)کرده اند  بندی طبقه آموزش، و( اجتماعی و جسمی ابعاد

محقق معتقد است هم خواستة  داشته است. ریتأث که تربیت بدنی نامیده شده،چه مداوم بر آن بطور

تربیت  معلّمناخواسته ای که، جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را، همانا درس تربیت بدنی است و 

کلیدی آموزش، همچون کاتالیزور، عنوان عنصر و نوآور، با کالم و عملکرد مطلوبش به کیفیّتبدنی با 

محور، دانشخالق،  وّدرجکه  آموزشی مگر دستیابی به اهداف نظام آموزشی است. هر نظاتسهیل

 انیمعلّمبه حضور ، مستلزم داردمیگام بر مشارکتی گرا و تحوّل، گرا، کارآفرینکیفیّت، مهارت آموز

 کی کیفیّت" کهنیبر ا یمبن ،وجود دارد یهمه جانبه ا یالملل نیب اجماع .استد و متعهّ متخصّص

، 4و توسعه یاقتصاد یسازمان همکار) آن فراتر رود رانیو مد انمعلّم کیفیّتتواند از ینم یآموزش نظام

. البته ان معطوف کرده استمعلّمرا به آموزش  هادولت توجّه، کیفیتبا  انمعلّمبه  لذا نیاز .(2011

دهد را ندارد، بلکه بیند و یا چگونه آموزش میچگونه آموزش می معلّمکه این مقاله قصد بررسی این

 انمعلّم بکارگیریدنبال این است که انتخاب و هب ای،حرفه راتمقرّ و استانداردها باالبودن عصر در

و آموزش اعتباربخشی  مسئولیتهایی باشد؟ چه مؤسسه یا مؤسسه باید چگونه و چطور درس کالس

 جاری، بکارگیریرویکردهای انتخاب و  تربیت بدنی را به عهده دارند؟ آیاکار تازهان معلّمدانشجو 

 شناختی، جمعیّت تغییرات دلیل به تقریباً حاضر است؟ که آموزشی حال فراوان نیازهای پاسخگوی
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سبب واکاوی باشد. بدین شاید غیرممکن آموزشی هایتوسعة فناوری سرعت متغیر و هایبودجه

به در واحدهای بزرگ مقیاس  -کار تربیت بدنیزهتا معلّم بکارگیریتطبیقی رویکردهای انتخاب و 

دیوار آموزش  قبل از آموزشش ضروری است که؛ -های آموزشیوری از تجارب سایر نظاممنظور بهره

 تا ثریّا کج نرود.

 باید آنهااند.  نداده انجام شانپیشینیان که دهستن کارهایی انجام و دانستن به ان امروز ملزممعلّم  

. این کنند آماده تاریخطول  در یادگیری میزان باالترین به رسیدن برای را خود آموزان دانش تمام

کارگرفته بهی معلّمحرفة  دریک فراشد انتخاب مطلوب، طی زمانی ممکن است که داوطلبان مهّم 

 انجام یک سلسله عملیاتی است که پس از یافتن نیروهای انسانی مورد نیازتخاب، ند. این فراشد اشون

. این سلسله عملیات شامل گزینش و کنددرآن جلب میاستخدام  به سازمان و آنان را سازمان، نظر

ها در فرایند آموزش ترین گاممهّمی، از هیچ شکّاین مراحل بی(. 2015شود )ابطحی، می بکارگیری

هایی خواهد ت راهبردی و اقتصادی در آینده نصیب سازمانمزیّ 5هسلبین بر اساس نظراست.  معلّم

انسانی را جذب کرده،  ةترین سرمایکار بهترین و درخشان بازار شد کـه بتوانند بهتر از سایرین در

، انتخاباند  ها بـا آن مواجهچالشی که امروزه سازمان لذا(. 2014، رشیدی) پرورش داده و نگهدارند

کم تجربه ای  کارِزنم: شالی. برای تبیین بیشتر مثالی میانسانی اسـت ةداشت سرمایهو نگ بکارگیری

بی -فراشدهای زراعت برنج را 6به سبُک سنگین کردن بذرهای برنج توجّهبدون  یرید کهرا در نظر بگ

ی خواهد داشت؟. این موضوع در نظام کیفیّترساند؛ آیا محصول بابه سرانجام می -هیچ کم وکاستی

نوآور، فکور و آینده نگر، مثال بذرهایی  معلّمدانشجو  بکارگیرینیز صادق است. انتخاب و  معلّمتربیتِ 

بی هیچ  - که دورة آموزش رانشوند، بر فرض این کارگرفتهبهاست که اگر به شیوة صحیح انتخاب و 

 ی خواهند شد؟.کیفیّتبا معلّمبه سرانجام رسانند؛ آیا  -کم وکاستی

خود اختصاص داده است، که حوزة تربیت بدنی سهم بسیاری از تحقیقات علمی را به رغم اینعلی  

، از مطالعات معلّمویژه حیطة آموزش هحوزة تربیت بدنی ب ها نشان داد مطالعات تطبیقی دربررسی امّا

توصیف جایگاه  ی همچوناعم از داخلی و خارجی، بیشتر به موضوعاتنیز مطالعات پیشین  .نوپا است

و غیره ها ها، کاربستچالش درسی، و نقش تربیت بدنی، برنامه ریزی درسی، مدیریت آموزشی، کتب

                                                           

5. Hesselbein 

که به هر یطورهمحلول آب نمک ضروری است، ب برای تهیه بـذر مرغوب روش سبک سنگین کردن بذرهـا با استفاده از .6

ر که دبذرهایی ریزند.هم زده و بذرها را کم کم درآن میهکنند و خوب بکیلـوگرم نمک اضافه می 4تا  5/3لیترآب  20

 است. انهخز مک قــرارگیرد، نامناسب و غیرقابل مصـرف برایباالی آب ن
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ارزش واقعی مطالعة  8. به بیان سدلراست، لذا این تحقیق از این حیث تازه و بدیع 7پرداخته است

های مرسوم کشوری را به کشور ها و شیوهها، نوآوریتطبیقی، در این نیست که امکان انتقال طرح

ای تحت چه شرایط و اوضاع و احوالی، جامعه دیگر تسهیل کند، بلکه هدف اصلی آن است که دریابیم

کند )زندی و فراهانی،  کسب موفقیّتتوانسته است در اصالح و توسعة نظام تعلیم و تربیت خود 

مند های حال حاضر موضوع مطروحه را نظام(. بنابراین محقق بدون هیچ سوگیری، واقعیت2008

رفع  های گوناگونی را که منجر بهشرایط و زمینهو لحاظ  ،و با تبیین نقاط افتراق و اشتراک هنمود

گیری پرداخته است و در انتها به بحث و نتیجه  گردد،میها ها و ترمیم کاستینیامانابس

کار تربیت تازه انمعلّمدانشجو  بکارگیریترکردن مسیرهای انتخاب و پیشنهاد/راهبردهایی برای بهینه

ها، چگونگی شیوهو مقایسة هدف از این تحقیق بررسی ست. و ورزش در ایران را ارائه داده ابدنی 

با استفاده از  منتخبکشورهای و ورزش ایران و کار تربیت بدنی معلّم تازه بکارگیری، جذب و الزامات

 .رویکرد تطبیقی است
 

 پژوهش روش
ها، و استخراج داده لیبه ماهیت و نوع مطالعه، روشِ تحل توجّهو با است  یکاربرد-یفیک حاضرپژوهش 

، انگلستان، آمریکای کشورها ،(. سطح مکانی تطبیق2013است )آقازاده،  یاسهیمقا ای یتطبیق کردیرو

، اروپا و آسیا آمریکانمایندگان سه قارة  به عنوانژاپن، مالزی و ایران است که به شکل هدفمند و 

باال و انسانی بسیار  شاخص توسعةهای آموزشی در بین کشورهای جهان، موفقیّتانتخاب شدند. 

نظام تربیت  یاستاندارها، معلّمتجربه و قدمت نظام تربیت  آمریکا؛ فردمنحصر بهمدیریت آموزشیِ 

نظام آموزشی پیشرفته، حفظ  ستان؛المللی اصالحات آموزشیِ انگلمرکز بین پژوهش وبر  مبتنی معلّم

و رشد سریع  ؛های آموزشیِ ژاپنوفقیّتمبندی صدر رتبه همیشگی درو حضور  سنّت و فرهنگ

های نوین تدوین سبکاز طرفی و  با ایران؛ مذهبیِ مالزیفرهنگی و آموزشی، توسعه یافتگی و قرابت 

بود. مضاف بر به عنوان واحد مقایسه ، از دالیل انتخاب آنها کشور منتخب چهاردر هر  معلّمآموزش 

                                                           

 ،( 2003 ،ینژاد و ذکاوت یی)مال ،( 2001 ،ی)درک ،( 2004 ،ی)شعبان ،( 2000ی، )مهرمحمد ،( 1994 ،ی)سرکارآران 7.

خ. و حاجی  )مهرپور، حاجی زاده(، 2016 ی،(، )مهرپور، هنر2014،یمی(، )سل2007 پور، ی(، )ول2006 ،ینی)شمس الد

(، 2005 ی،موس نیعزالد و ریِپ)(، 2019 ی،)مهرپور، هنر(، 2017(، )سنگری، محمود و آخش؛ سلمان، 2017زاده ح. 

 ( و...2014، ریبا و(، )راسموسن 2012، یگاشیو ه ی(، )کاگام2012(، )آدامسون، 2007، نو(، )بارزا2005، و متزلر ییناکا)
8. Sadler 
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نیز در انتخاب آنها بی تأثیر نبوده شاخص مشترک منابع اطالعاتی  که زبان انگلیسی به عنواناین

 است.

ها( با اساتید داده شدن روشن و توضیحات ی )برایتلفن حبةمصا نامة الکترونیکی و قیاز طرها داده 

جمع آوری شد.  ها)اسناد و مدارک(، مقاله هاهای اطالعاتی، کتابخانهشبکه کشورهای هدف،متخصّص 

 و یجوارهم ر،یتفس ف،یتوص مرحلة است که چهار 9یدِرِبِ یالگو ،نهیزم نیا رد استفاده درمو یالگو

الگو ابتدا اطالعات  نیبر اساس ا(. 1520، 11)فِلیک کندیمشخص م یقیمطالعات تطب را در 10سهیمقا

ها و آخر تفاوت ةو در مرحل یشده اند، سپس طبقه بند ریتفس و یآوررداز منابع معتبر گ ازیمورد ن

 .(2013)آقازاده،  گرفته اند قراره سیو مقا یمورد بررس ها،هتابش

 

 های پژوهشیافته

در تازه کار تربیت بدنی  معلّمو آموزش  اعتباربخشی مسئولیتچه مؤسسه/هایی  :1سئوالپاسخ 

مطالعة تطبیقی در ها الزم به ذکر است که پیش از ارائه یافته کشورهای منتخب را به عهده دارد؟

ها به ساختار، اهداف، روش توجّههای آموزشی تربیت بدنی با تربیت بدنی شامل بررسی و تحلیل نظام

و دستاوردها در سایة نگرش تاریخی و فلسفی است که در آن عوامل و نیروهای اقتصادی، سیاسی، 

 و شود )بنتتاریخی، جغرافیایی، مذهبی و اجتماعی کشورهای مورد مطالعه در نظرگرفته می

 در جدولی هاو سپس داده ذکر شده ارائهعوامل (. لذا ابتدا اطالعاتی جهت تبیین 1983، 12همکاران

 و مقایسه شده است.  ، طبقه بندیح مکانی تطبیق، همجواروبراساس سط

 و است مربعومترکیل 885/369/9وسعت این کشور  .است جهان پهناور کشور سوّمین آمریکا :آمريکا

 ،دهدرا پوشش می ایران است. از پنجاه ایالت که شش منطقة زمانی از تربزرگ برابر شش طورتقریبیهب

 (.2017 ،آمریکا مرکزی اطالعات سازمان)شکل گرفته است. نوع حکومت آن جمهوری فدرال است 

 نفر اعالن شده است. 651/002/331جمعیّت آمریکا ، 2020در سال

 آموزشی . اصالحاتآغاز گردید آمریکا متحده ایاالت تشکیل از پس ،آمریکادر  معلّمتاریخ آموزش   

ی به عنوان معلّم ةدر قرن بیستم حرف .داد تغییر را عمومی آموزش انداز ، چشم1800دهة در بنیادین

معلّمان به عنوان و آموزش ت مورد تأیید قرارگرف 13نام دیوئیفیلسوف آمریکایی بهتوسط  ،یک علم
                                                           

9. Bereday 

10. Discription, Interpration, Juxtaposition & Comparison 

11. Flik 

12. Benet et al. 

13. John Dewey 
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 منجر سراسرکشور در معلّم به نیاز تثبیت کرد. هاهمؤسسی جایگاه خود را در اکثر تخصّص ةیک رشت

 سازی آماده ها بردانشگاه تمرکز و انمعلّم ایالتی هایدانشکده تا و گردید گسترش دانشسراها به

 دانشگاه: جمله از عالی مراکز آموزش از بسیاری توسط که ت، فرایندییاف توسعه انمعلّم ایحرفه

 درتمامی انمعلّم شد. آموزش شروع 14برکلی دانشگاه و کالیفرنیا دانشگاه میشیگان، دانشگاه هاروارد،

کردند  دنبال را مدل این سرعت نیز به هادانشگاه و هاسایرکالج .توسعه یافت سطوح درتمامی و هارشته

 (.2016، 15معلّم تربیت )دانشگاه نیویورک: بازآفرینی

د )دپارتمان باشن یدولت ای یخصوص توانندیم ی آموزش معلّمهاها و دانشگاهکالجدولت فدرال  در 

ها معموالً دانشگاه استیوجود ندارد و ر یلیتکم التیتحص یمتولّة وزارتخان .(2011آموزش آمریکا، 

بر اساس گزارش  .(2016)مفدا،  شوندیم نییها تعدانشگاه هایهریمد ئتیه ایامنا  ئتیتوسط ه

 آموزش نظام در اساسی نقش انمعلّم سازی آماده هایبرنامه 2012در سال  16گرینبرگ و همکاران

 در آینده معلّم 000/200سازیِ حدود آماده و کارگیریبهجذب،  به که دارد آمریکامتوسطة  و ابتدایی

 (.2014، 17وود وکالوو، مورا ) کندمی کمک سال هر

 رانیتر از ابرابرکوچک حدود هشتدارد، مربع مساحت  لومتریک 100/244حدود انگلستان انگلستان:

 یاسیس نظام .میلیون نفر برآورد شده است 8/55 یطورتقریبهب 2019انگلستان درسال جمعیّت. است

 چند یجامعه ا .است یسلطنت مشروطه و نظام پارلمان ا،یتانیبر ةمتحد یاز پادشاه یبه عنوان بخش

تفاوت بی گرانینسبت به مذهب دمعمول ر طوهمردم ب یول مذهب غالب است. تیّحیمسدارد و  یمذهب

در نظام آموزشی . پنداردرا سرمایه گذاری میآموزش و پرورش آنان  .(2019، 18هستند )مندی

 1944طبق قانون .قرن نوزدهم شکل گرفت ی، در ابتدامعلّمآموزش  یرسم نظاممفهوم انگلستان 

علوم  وآموزش و پرورش وزارت ة بر عهد یمدارس دولت یآموزش کادر نیمأت و معلّم تیترب تیمسئول

، گذراندن معلّم تیتربة نیدر زم یمشورت یملّ یشورابه تصویب  1962در سالبود و ل شده محوّ

شاهی، الزامی گردید )فراهانی و خسرو تدریس گواهی صالحیت و اخذ معلّمهای ویژة تربیت دوره

، 19)دانشگاه گرینویچشده است الزامی نیز  یمعلّم یهایستگیمجموعه شاکسب  1992از سال(. 2011

                                                           

14. University of Harvard, University of Michigan, University of California, University of 

Berkeley 

15. New York University: Teacher Education Reinvented 

16. Greenberg, Pomerance & Walsh 

5. Calvo, Mora & Wood 

18. Mandy 

19. Greenwich University 
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و  نیتمام مدرس و است ایپو یقیتحق یاستاندارهااز برگرفته انگلستان  معلّم تینظام ترب .(2019

از  یدر تعداد .(2015، 20یبوچامپا، کالرکب، هولمک و مور) کنند تیتبع از آن دیها بامعلّمدانشجو 

در  متخصّص معلّم آموزشو  تیتربمرتبط با  یهااز دوره یگسترده ا فیط سیانگل یهاهدانشگا

 .(2019)دانشگاه گرینویچ،  شودیارائه مو ورزش  یبدن تیترب معلّمجمله  ازگوناگون  یهارشته

است  مربع کیلومتر 000/378حدود در کشور این مساحت. قرار دارد آسیا شرق در ژاپن کشورژاپن: 

 ،آن جزایر فراوانِ طولی گستردگی دلیل به .است ایران تر ازپنج برابر کوچک حدود مقایسه، و در مقام

 دارای کشور این است. مشروطه سلطنت ژاپن حکومت است. برخوردار نیز زیادی هوایی و آب عتنوّ از

 ژاپن جمعیّت (.2017، 21)سفارت ژاپن در ایران است اروپا سبک به مدنی حقوق سیستم

 اقتصاد دومّین آمریکا از پس داخلی، ناخالص تولید نظر از .است میلیون نفر 000/005/127حدود

 پایبندند 22بودیسم و شینتو از تلفیقی به ژاپنی شهروندان از %95شود. می محسوب جهان بزرگ

 .(2017)فرهنگ و تاریخچه ژاپن، 

 یجهان جنگ از پس ،یآموزش اصالحات همراه با 1949درسال ژاپن انمعلّم آموزش یفعل ستمیس 

 یباال یهامهارت و دانشبا  یانسان منابع دیتول منظور به ی آینده نگر واندازچشم با .دیآغازگرد مدوّ

 سیسأت التیا هر در ،معلّم تیترب ای علوم تربیتی دانشکدة یدارا ،یملّ دانشگاه کی حداقل ،تخصّصی

 یهادوره یبرقرار از پس یخصوص ای و یملّ دانشگاه هر که شد گرفته میتصم ن،یا بر عالوه .دیگرد

 اصل) معلّم تیترب نظام نظر تحت و( 23تی.کسم.ای.اا) ریوز توسط آن دأییت و معلّم تیترب یآموزش

 زمانی تا عالی آموزش موسسة هر .(2010، 24)تارو بپردازد معلّم آموزش به لزوم درصورت( باز ستمیس

 معلّم تواندمی باشد، متبوع وزارت هایبرنامه با منطبق و تأیید مورد اشمعلّمتربیت  هایدوره که

 .(2017، 25نماید )مرکزملی آموزش و اشتغال تربیت

حدود  جهان از نظر وسعت است. کشور شصتمینکیلومترمربع و  750/329کشور این مساحتمالزی: 

 گسترده طورهب یسیبه انگل امّااست،  26باهاسا مالزی رسمی زبانتر از ایران است. شش برابر کوچک

                                                           

8. Beauchampa, Clarkeb, Hulmec & Murray 

21. Embassy Of Japan In Iran (emb-japan), http://www.ir.emb 

japan.go.jp/fa/about_japan/land.html. 

22. Shinto and Buddhism 

23. Minister of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT)  

24. Taro Numano 

25. National Center on Education and the Economy (NCEE) 

26. Bahasa 

http://www.ir.emb-japan.go.jp/fa/about_japan/land.html
http://www.ir.emb-japan.go.jp/fa/about_japan/land.html
http://www.ir.emb/
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-سیزده ایاالت شاهان وسیلههب پادشاه و بوده 27سلطنتی حکومتش مشروطه شود.یسخن گفته م یا

برخوردار  ایمالحظه قابل اقتصادی از رشد .شودمی انتخاب سال 5مدّت برای ،خودشان میان از ،گانه

 کشوری یمالز .(2020 ،مالزیآمار سازمان )دارد  ینفر میلیون 941/767/32و ترکیب جمعیتی است

 دارند تیآزادانه فعال گرید انیاد ةهم امّااسالم است،  ی. مذهب رسماست یو چند فرهنگ یچند نژاد

 (.2008، 28یونسکو)

 یطرح توسعة آموزش کرده است. یتوجّهقابل  راتییگذشته تغ ةدرطول ده یمالز یآموزش نظام  

 و شامل برنامةاجرایی شده است،  2013در سال ،آموزش تیفیک ارتقاءِ(، با هدف 2025-2013) یمالز

 ارتقاءِ ،کیفیّتبا  معلّم تیجهت ترب ارها درکراهیکی از  است. یاساس راتییو تغ یستمیجامع س تحوّل

 ،هاو دانشگاهآموزش و پرورش دو نهاد وزارت  است. معلّمآموزش های سطح استاندارد ورود به برنامة

 آموزش ادارة عهدة به هابرنامه نظارت تیعهده دارند. مسئول ان را برمعلّمآموزش دانشجو  فةیوظ

بیست  است. ی(تیبعلوم تر هایهدانشکد) هاهم دانشگاه وآموزش و پرورش وزارت  یهم برا، انمعلّم

 و ضمنقبل  یهادوره هاهسسؤم نیا و، استها در دسترس التیدر تمام ا معلّم تربیت ةسسؤم هفت و

 یکی زین یبدن تیترب. (2017 ،29بحسی و خان)فرحدهند می هارائرا در سراسر کشور  انمعلّمخدمت 

 .(2020، 30ای)دانشگاه ماال است یدر مالز معلّمآموزش  تخصّصی یهااز حوزه

هفدهم پهناوری کشورهای کیلومترمربع و در رتبة  959/873/1ایران کشوری است با مساحت ايران: 

میلیون نفر  6/83حدود  2020آن در سال جمعیّت( که 2012 ،پورحیدری ونامی دارد )قرارجهان 

 یزبان یهاکه از گروه ستی افرهنگ یبا چندگانگ یکشور(. 2020ایران،  آمارگزارش شده است )مرکز 

است.  یفارس یزبان رسم و عهیش تیّاکثردین رسمی اسالم و  .است شده لیتشک متنوعی یو نژاد

کهن دارد و  یانهیشیپ رانیا. استی اسالم نیبر قوان یمبتن یشرع ی،نظام حقوق حکومت دینی ونوع 

سالمی انقالب ا" .(2020، 31)اطالعات نامه جهان رودیشمار مجهان به یکشورها نیتریخیاز تار یکی

، "80ةده :یملّ یدرس ةسند برنام"، "70ی دهةآموزش نظام رییتغ"، "60ةده یادیبن رییتغ"، "50دهة

ایران تحوّالت عمدة نظام آموزشی از  "90ةدهو تأسیس دانشگاه فرهنگیان  نیادیبن تحوّلسند  "
                                                           

27. Constitutional monarchy 

28. UNESCO 

29. Farah Khan & Muhammad Haseeb 

30. University of Malaya 

نامه ک سالو به سب ایاست که هر ساله توسط سازمان س یمرجع( The World Factbook) جهاننامه طالعاتا. 31

 یصاد و ارتش کشورهاحکومت، اقت ،یشناستیّجمع ا،یدر مورد جغراف یاطالعات متنوع یمرجع حاو نی. اشودیمنتشر م

 مختلف جهان است.
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آموزش و وزارت  یانسان یرویان و نمعلّم یو توانمندساز تیترب ن،یتأم یبرا ان،یدانشگاه فرهنگاست. 

( سیمرکز وابسته به پرد 34و  سیپرد 64)در قالب  یواحد دانشگاه 98 یکه دارا ،شد سیتأسپرورش 

 یانقالب فرهنگ یعال یشورا بی، با تصو1390ماه  یدر د . این دانشگاهاستدانشجو  رهزا 70از شیو ب

جدول در  شروع به کار کرد. 1391و از سال  سیتأس رانیسراسر ا معلّم تیمراکز ترب یةکل عیو با تجم

، نوع مدیریت نظام تربیت (پی.پی.پی)32واقعی یداخل ناخالص دیرتبة سرانة تولمذهب غالب، (، 1)

کار تربیت بدنی در سطوح معلّم تازهو مؤسسة)ها( مسئول تربیت  معلّم، کارگزار)ان( نظام تربیت معلّم

 مکانی تطبیق همجوار، طبقه بندی و مقایسه شده اند.
 

لّم، کارگزارتربیت (، نوع مديريت تربیت معPPPذهب غالب، رتبة سرانة تولیدناخالص داخلی )م -1جدول

 معلّم و مؤسسة)ها( مسئول آموزش معلّم تازه کار تربیت بدنی

 کشور

 مذهب غالب*

و 

جمعیّت)میلیون 

 نفر(

 (PPP)رتبه* 

 )میلیون دالر( 

نوع 

 تيريمد

نظام 

تربیت 

 معلّم

 نظام کارگزار

 معلّم تیترب

 مسئول )ها(ةمؤسس

تازه کار  معلّم آموزش

 تربیت بدنی

 آمریکا

مسیحی 

(77.38٪) 

 332/000حدود

2 

21/439/453  

 کامالً

 غیر متمرکز

 دولت فدرال، 

هیئت امنا/هیئت 

 مدیره

 هاها و دانشگاهکالج

 )دولتی و خصوصی(

      

 (، نوع مديريت تربیت معلّم، کارگزارتربیتPPPذهب غالب، رتبة سرانة تولیدناخالص داخلی )م -1جدول

 معلّم تازه کار تربیت بدنیمعلّم و مؤسسة)ها( مسئول آموزش 

 کشور

 مذهب غالب*

و 

جمعیّت)میلیون 

 نفر(

 (PPP)رتبه* 

 )میلیون دالر( 

نوع 

 تيريمد

نظام 

تربیت 

 معلّم

 نظام کارگزار

 معلّم تیترب

 مسئول )ها(ةمؤسس

تازه کار  معلّم آموزش

 تربیت بدنی

                                                           

ادی معروف است نوعی شاخص اقتص (PPP: Purchasing Power Parity)در متون اقتصادی بهکه برابری قدرت خرید  .32

 جهـت رتبه ولالمللی همچـون سـازمان ملـل، بانـک جهـانی و صـندوق بـین المللـی پـهای بیندر سازمان اسـت کـه

خرید با یکسان  ود. شـاخص برابـری قدرترکـار مـیهبندی و مقایسه درآمد سرانه و تولید ناخـالص داخلـی کـشورها ب

 ایسهمق های قابلشاخص ،ودن قدرت خرید ارزهای متفـاوت و حـذف اختالفـات سـطوح قیمتـی درکشورهای مختلفب

 .(2011)میراحسنی،  دهدای را برای کشورها ارائه می



31                                         Research on Educational Sport, Volume 10, No 27, 2022 

31 

 

 انگلستان

مسیحی 

(84.50٪) 

 55/8حدود 

9 

3/131/199 

 تقریباً

 متمرکزغیر 

شورای آموزشی 

 عالی 

 و هاکالجمدارس، 

 هادانشگاه

 (یو خصوص ی)دولت

 ژاپن

 بدون مذهب

(57.00٪) 

 127/00 د حدو

4 

5/747/496 

 تاحدودی

 غیر متمرکز

وزارت آموزش، 

فرهنگ، ورزش، 

 یعلوم و فناور

(MEXT) 

 های ملّیدانشگاه

 و

 دانشگاه آزاد

 مالزی

مسلمان 

(63.70٪) 

 33/00حدود 

25 

1/078/537 

 تاحدودی

 متمرکز

و  آموزش و پرورش

 یآموزش عال

مراکز تربیت معلّم، 

های دولتی و دانشگاه

 خصوصی

 ایران

مسلمان 

(99.50٪) 

  83/6حدود 

18 

1/470/661 

 کامالً 

 متمرکز

آموزش و پرورش و 

 یآموزش عال

دانشگاه فرهنگیان 

 )دولتی(

 (2019پول ) یالمللنیصندوق بو  OECD*منبع: 

 

ایران بدنیِ  تازه کار تربیت معلّمرویکردهای انتخاب در  ییهاها و تفاوتچه شباهت :2سئوالپاسخ 

ه تفکیک یه باوّلدوّم پژوهش، ابتدا اطالعات  سئوالدر پاسخ به  وجود دارد؟ منتخب کشورهایبا 

 جوهو در نهایت و کشورهای هدف توصیف و سپس در جدولی طبقه بندی، همجوار و مقایسه گردید

 اشتراک و افتراق سطوح مکانی تطبیق ارائه شده است.

-شیوه معلّم های متحده، همانند سایر کشورهای با تکنولوژی، برای جذب و انتخابدر ایالت: آمريکا

های اختصاصی و ها در سایتعالن نیاز ایالتا-های فراخوان مشابه ای را به صور مختلف الکترونیکی 

ی برای کنند. تشکیالت واحددنبال می –ی بین المللیهای کاریابی داخلی و حتّسایتهمچنین در 

ها از سازمان بسیاریطبیعی  طورهداری است و بوجود ندارد. نظام حاکم سرمایه معلّمجذب و استخدام 

ها ایالت لّممعتربیت  هایهدر تمامی مؤسس معلّمند. در واقع اسلوب انتخاب هستوتشکیالت خود محور 

 د.نکنی در مدارس هدف، از قوانین آموزشی ایالتی تبعیت میو در روش سنتّ

 ری. مس(2011، 33)لوین وجود دارد تربیت بدنی معلّم کیشدن به  لیتبد یبرا یمتعدد یندهایفرا

صالحیت  یگواه طیمحل کار، شرا ،یا حرفهة جمله آموزش، تجرب از یاریبه عوامل بس ،هر فرد یانتخاب

 التیها حداقل تحصالتیا یتمام دارد. در یبستگ یشخصة زیو انگ لیمورد نظر و تما التیاة ژیو تدریسِ

                                                           

1. Levine 
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 است یارشد ضرور یکارشناس التیها داشتن تحصالتیا از یدر برخ و یکارشناس، شدن معلّم یبرا

 هایدانشگاه در التحصیلی فارغ از پس تدریس حرفة متقاضیان (.2020، 34یمعلّم تی)نقشه راه صالح

 آماده اعتباربخشی شورای تأیید مورد- معلّم ویژة تربیت آموزشی هایبرنامه ملزم به شرکت در معتبر،

، معلّم تربیت )دانشگاه نیویورک: بازآفرینی هستند تدریس گواهی صالحیت و دریافت -معلّم سازی

حوزة تربیت در  هیدانش پا دأییسنجش و ت یبرا ژهیاستاندارد و یهاها آزمونالتیدر اکثر ا .(2018

 یندگینما دفاتر شتریب .گرددبرگزار می یآموزش یها و روش شناسکیتکن ،یپداگوژ نیو همچن بدنی

را در  ی ویژة ایالتیهاآزمون یا( و یا حرفهشیپ یهاآزمون مهارت) 35سیپراکس یها، آزمونیالتیا

خواندن و نوشتن  ،یاضیر یهایی( که تواناIسیپراکس)معروف به  هیپا یهامهارت دستورکار خود دارند.

گواهی  ءقبل از اعطا و دوره لی( که پس از تکمIIسی)معروف به پراکس یموضوع یابیارز و سنجدمیرا 

های آزمون. است تخصّصی یاز محتوا یشامل تعداد یابیارز نیگردد. ایبرگزار م ،صالحیت تدریس

های آزمونیا II سیپراکسدر آزمون  موفقیّتبعد از . داردعبور خود را  ازاتیامت ،التیهر ا پراکسیسِ

 یفرد یتصالح أییدت از دهد. بعدویژة ایالتی، متقاضی درخواست دریافت گواهی صالحیت تدریس می

، (انباکودک یبدرفتار یو ثبت مرکز لفدرا یقاتتحق ، ادارةیالتیا یس)پلپیشینه سوءِ یاز جمله بررس

 یریدرگ ،کودکانبا  ی، بدرفتاراننوجوان یاز خودکش یشگیریپ هدف با یحرفه ا آموزش توسعة یلتکم

اشتغال در  داوطلبان .شودمیتدریس صادر صالحیت  موقّتگواهی  ؛یپزشک یو غربالگر ینبا والد

و  میتِ) هستندحرفه  نیا بامتناسب  الزاماتملزم به احراز تمامی و ورزش  یبدن تیترب معلّمپست 

 .(2018، 36شارنل

 

 یکنواختی یآموزش خیتار یدارا ن،صاحب فرهنگ و تمدّ کشور کیبه عنوان  انگلستانانگلستان: 

، هاهسسؤم .است تیّو فعال خیسال تار 2500حاصل ی،کنونهای نظام آموزشی موفقیّتنبوده است. 

 متقاضیانبه اعم از دولتی و خصوصی در انگلستان های کاریابی و آژانس تخصّصیتارنماهای عمومی، 

و  یامروزه اقتصاد قوجای جایِ انگلستان بیابند. را در  یمعلّم حرفةتا  کنندمیکمک حرفة تدریس 

 کارگیریبهدسترسی سریع و آسان به شرایط جذب و  کشور انگلستان باعث یایمدرن و پو یکار یفضا

 یگسترده ا فیط سیانگل یهاهدانشگاهای آموزش عالی و مؤسسهاز  یدر تعدادان شده است. معلّم

 .شودیارائه م یبدن تیترب معلّمحوزة آموزش در  متخصّص معلّم آموزشمرتبط با  یهااز دوره

                                                           

34. Certification map 

35. Praxis 

36. Tim Hordo & Sharnell O'Donnell 
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معلّمی حرفة برای هایی باشند تا ورود به مسیرهای انتخابی این حرفه باید دارای ویژگی انمتقاضی

حال حاضر کادر آموزشی نظام تعلیماتی  در (.2019 چ،ینوی)دانشگاه گرگرفته شوند کارانتخاب و به

نایل  گواهی صالحیت تدریس به دریافت تامعلّم را بگذارنند های دانشگاهی تربیت انگلستان باید دوره

 .(2017)الماسی،  شوند

 معلّم یکشدن به  یلتبد یروش برا ینتریجرا .است ادیز اریبس یآموزش یرهایتنوّع مس ستاندر انگل 

( و کسب 37آی.تی.ای.تی)یه اوّل معلّمهای تربیت دورهپذیرش و آموزش در  ،تربیت بدنی و ورزش

حداقل مدرک کارشناسی ، نخستین گام (39آی.تی.تی)های دورهاست. برای ورود به  (38اس.تی.کیو)

 (آی.تی.ای.تی) قبل از شروع عمومی یهامهارت یهاآزمون موفقیّت درمرتبط با رشتة تربیت بدنی، 

ها، مدارک مرتبط عملکرد ورزشی، آزمون های درخواست متقاضیان، نتایجاطالعات فرم یبررس. است

و مصاحبه حضوری از دیگر مراحل  (40دی.بی.اس)ی ریشگیپ دایرة قیاز طر انیمتقاض ةنیشیپبررسی 

 . است ان این حرفهجذب و انتخاب داوطلب

ها، مدارس، های مختلف )مهدکودکموقعیّتورزش در یان شایستة تربیت بدنی و تربیت مربّ ژاپن:

برای دستیابی به این  (.2017، 41دانشگاه ناگویا)های آموزشی ژاپن است لویتوخانه و محل کار( از ا

در ژاپن به  معلّمهای متولّی تربیت های مختلف درسی، مؤسسهو موازی با تربیت دبیر در رشتهمهّم 

های ورزش در دورهمعلّم تربیت بدنی و  کارگیریبهمندان، برای جذب و سازی عالقه آمادهزش و آمو

 (.2017دپارتمان تربیت بدنی،  ،42هونپردازند )دانشگاه نیمختلف آموزشی می

مندان به حرفة تدریس عالقهرو از این ی است.معلّمین گام در مسیر اوّل، دانشگاهی تحصیالت کسب  

 زبان شامل آزمون .هستند کارشناسی در مقطع 43ملّی سراسری کنکور در شرکت به ملزم بدنیتربیت 

                                                           

37. Initial Teacher Education or Training (ITET) 

38. Qualified teacher status (QTS) 

39. Initial Teacher Training (ITT) 

40. Disclosure and Barring Service (DBS) 

41. Nagoya Gakuin University, Faculty of Health and Sports 

42. Department of Physical Education, College of Humanities and Sciences, Nihon 

University 
-ملّی )مرحلة اولهای دولتی باید ابتدا حداقل نمرات را در آزمون سراسری آموزان ژاپنی برای ورود به دانشگاهدانش .43

از . دانشگاه مورد نظرشان نیز شرکت کنند ز(غیرمتمرک-)مرحلة دوّم و سپس در آزمون اختصاصی کسب کنندتمرکز( م

های آموزش عالی غیردولتی در ژاپن ملزم نیستند که برای پذیرش دانشجویان از کانال کنکور سوی دیگر، آموزشکده

ه جذب از طریق آزمون اختصاصی منتسب به همان مرکز دانشگاهی ب اًسراسری اقدام کنند؛ بلکه این مراکز عمدت

 آورند.دانشجویان روی می
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 زمان هم ملّی هایدانشگاه اغلب است که در اجتماعی مطالعات و علوم ریاضی، خارجی، زبان ژاپنی،

ی تدریس نیز دارادریافت گواهی صالحیت  .(2017، 44شود )مرکز ملّی آموزش و اشتغالمی برگزار

 .شوداساس مقطع تدریس و مدرک تحصیلی درجه بندی می ی است که برالزامات

از زمان  یرتریچشمگ به طرز و 1957در سال از زمان استقالل خودبه طرز چشمگیری  یمالزمالزی: 

-تیاز جمله فعال یدولت یهاتیفعال یتمام یبرا ،2020و در چشم انداز 45محمد ریماهات یرینخست وز

به  یکامل آموزش هم افزایی ایجاد ،آن ترینمهّماز  .است برداشتهرا  یمهّم یهاگام ،یآموزش یها

 یساز آماده هایتیمأمور (.2019، یمالز خی)تار است "منطقه یقطب آموزش"منظور توسعة کشور به 

است  یپرشور و درکالس جهان ،صالح ،انی نوآورمعلّمو توسعة  تیترب یبرا یزری برنامه ،یدر مالز معلّم

 (.2019، یمالزآموزش و پرورش )وزارت  است یمتعال انِمعلّم تیبه ترب یابیو چشم انداز آن دست

 دارند یمعلّم ةبه حرف لیتما شتریو ب شتریبمالزی است که مردم مهّم  نیا انگریت بتحوّال نیهمه ا

 (.2011، 46ینامّا)وت

شده  نییتعی دانشگاه الزاماتحداقل  (47جی.پی.آی)مالزی  معلّمهای تربیت مؤسسه ورود به یبرا  

 ،، هر استانتربیت بدنی و ورزش انمعلّم کارگیریبهانتخاب و  یبرا. (2012ی، طرح آموزش مالزاست )

مختص  یغربالگر وةیش ، معیارها وقانون یدارا یمدرسة خصوص ای یمحل یهر فرماندار ،سسهؤهر م

 موفقیّت وجود ندارد. معلّمان مدرسه یحداقلمسئول مستقیمی برای استاندارهای  و به خود را دارد

عمومی است. در رشتة تربیت مشترک و از شرایط حضوری  )آی.تی.پی( و مصاحبه در آزمون ملّیِ

 برخوردار است. باالییمتقاضی از اهمیت جسمانی پیشینة ورزشی و شرایط  ،بدنی

 توجّه موردهمواره  انمعلّم شخصیت تکریم و متعلّمی و یمعلّم آداب به توجّهدر تاریخ ایران ايران: 

و  بود متخصّص اشخاص عهدة بر تربیت اطفال ه.ش1290سال رطور رسمی دهب امّااست.  بوده بسیار

ه.ش 1290سال اوایل در دارالفنون مدرسه در تعلیم اصول تدریس برای خاص هایکالس تشکیل

 اساس این بر .است بوده معلّم به توجّه نشانگر نیز دارالفنون( تاالر در اعلم صدیق هایسخنرانی )سلسه

 تعلیم نظرانصاحب تأکید و توجّه موردهمواره  معلّم تربیت امر سال(،90)ه.ش تاکنون 1297 سال از

نامه ان ورزش، اساسمعلّمبه منظور تأمین و تربیت  1327در سالاست.  گرفته قرار تربیت و

تربیت بدنی به تصویب شورای عالی فرهنگ رسید و دانشسراهای تربیت بدنی تأسیس دانشسراهای 

                                                           

44. National Center on Education and the Economy (NCEE) 

45. Mahathir Mohamm 

46. Vethamani 

47. Teacher Education Institutes or Institut Pendidikan Guru (IPGs) 
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و تربیت دبیران دورة  معلّمابتدایی در مراکز تربیت  ةدورتربیت بدنی  معلّمتربیت  1387. تا سالشد

معلّم  تربیت هایدانشگاه ویژه به عالی آموزش مؤسسات و هادانشگاه به سپاریبرون طریق متوسطه از

ف گردید )صافی، متوقّها در تمامی رشته معلّمپذیرش دانشجو  همان سالپذیرفت. در می انجام

2008.) 

 دانشگاه 1390ماهدی  د، درعهّو مت متخصّصان معلّمبه آموزش و پرورش به نیاز روز افزون  توجّهبا 

 ایران اسرسر معلّم تربیت مراکز کلیة تجمیع با و فرهنگی انقالب عالی شورای تصویب با فرهنگیان

 مرکزیمت نیمه هایرشته جملهآموزش تربیت بدنی از  .کارکردهب آغاز 1391سال از و شد تأسیس

بدنی  ة آموزش تربیترشتبا قبولی در آزمون سراسری و چند برابر ظرفیت در داوطلبان  که است

کسب ت در صورو  شوند.می یاختصاص-یعموم یهاتیصالح یمراحل بررس دانشگاه فرهنگیان، وارد

یی، نها یقبول ناعال ی وانتخاب یهادر کد رشته، داوطلبان ریبا سا سهیدر مقا یلمعِ ةنمر نیباالتر

ا مجوز ب دانشجو رشیپذ انیدانشگاه فرهنگ ةاساسنام ستیب ةاساس ماد بر .کنندتحصیل را آغاز می

و رورش آموزش و پ نیمورد توافق وزارت ةویو به ش ی(و فناور قاتیعلوم، تحق وزارت) وزارت عتف

صاحبة های عملی و مدر آزمون موفقیّتپذیرد. احراز شرایط عمومی، اختصاصی و صورت می ،تفع

 هاییکردرو( 2) در جدول .است معلّمورود و انتخاب متقاضی به عنوان دانشجو  الزاماتحضوری از 

 سه شده اند.همجوار، طبقه بندی و مقای ،تازه کار تربیت بدنی در سطوح مکانی تطبیق معلّمانتخاب 

 
 
 
 

 در کشورهای هدف یت بدنیو جذب معلّم تازه کار تربرويکرد انتخاب  -2جدول

 الزامات ورود به دورة آموزش معلّم کشور

 آمریکا

آزمون ویژه ایالتی )قبل از ورود /Ιوفقیّت در آزمون پراکسیسم -حداقل تحصیالت کارشناسی مرتبط

درخواست  -آزمون ویژه ایالتی )بعد از اتمام دوره( /ΙΙر آزمون پراکسیسدموفقیّت  -به دوره(

 دریافت گواهی موقّت ایالتی. -ربالگری پزشکیغ -مجوز/گواهی صالحیت معلّمی

 انگلستان

 -خواندن، نوشتن و ریاضیاتهای عمومی در آزمون موفقیّت -مرتبط حداقل تحصیالت کارشناسی

های غربالگری بهداشت ارای سالمتی کامل و شرکت در آزمایشد -های مهارتیموفقیّت در آزمون

 سال.18ها حداقل ریافت گواهی صالحیت معلّمی)پی جی سی ای(. سنّ ورود به دورهد -حرفه ای

 ژاپن
ها و دانشگاه یاختصاص قیّت در آزمونموف -)مرحله اوّل( هادانشگاه یآزمون کنکور سراسرموفقیّت در 

اتمام موفق رشتة تربیت بدنی و طی بستة  -معلّم )مرحله دوم( تیترب یاز آن جمله دانشگاه ها
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 و موضوعی پیشینة ورزشی، دانش بررسی و مصاحبه مهارتی، هایآزمونموفقیّت در  -آموزشی معلّمی

 (.2-کسب گواهی/تاییدیة معلّمی )الزامات جدول -تدریس اجرای معمول طوربه و آموزشی فنون

 

 مالزی

الزام به  -(یعموم التیبعد از اتمام تحص) سال20سن  حداکثر -سام وتندرست -یشهروند مالز

سن  حداکثر -(49اس.پی.ام) ( در48پی.آی.اس.ام.پی) برنامه ایآموزش  یگذراندن برنامة کارشناس

فعال  -حداقل در پنج درس یداشتن نمرات با درجه عال -ی(کارشناس التیبعد از اتمام تحص) سال35

ی و داشتن سیو زبان انگل خی، تارییایکسب حدنصاب در زبان مالز -فوق برنامه یهاتیدر فعال

وزارت آموزش و  تیوب سا قینام و درخواست از طر ثبت -شایستگی در زمینة تربیت بدنی و ورزش

 .(نیآنال ة)برنام پرورش

 ایران

التزام به  ،یانون اساسشناخته شده در ق انیاز اد یکی ایاسالم  نیمب نیاعتقاد به د ران،یج. ا. ا تیتابع

ن سابقه ، نداشتیانجام کار معلّم ییو توانا یجسمان ،یداشتن سالمت کامل روان ،یقانون اساس

از حسن  یرورداو الکل، برخ اتیبه مواد مخدر، دخان ادیمؤثر، عدم اعت یفریک ای ییجزا تیمحکوم

التزام به  ،یانون اساسشناخته شده در ق انیاز اد یکی ایاسالم  نیمب نیاعتقاد به د ران،یج. ا. ا تیتابع

ن سابقه ، نداشتیانجام کار معلّم ییو توانا یجسمان ،یداشتن سالمت کامل روان ،یقانون اساس

از حسن  یرورداو الکل، برخ اتیبه مواد مخدر، دخان ادیمؤثر، عدم اعت یفریک ای ییجزا تیمحکوم

کسب نمرة  ،یدانشگاه شیپ ةدور انیپا نامهیداشتن گواه کو،یشهرت، عامل بودن به اخالق و رفتار ن

 پلمید 15داشتن حداقل معدل کل ،یمربوط در آزمون سراسر رگروهیو باالتر در ز 6500کل یعِلم

ستان ا ی، بومکنکور سراسر( )مسیر سال تمام 22، حداکثر سن()معدل کل دورة سه ساله متوسطه

 ،یتصاصو عالقه خدمت در آ.پ .، موفقیّت در مصاحبه اخ زهیداشتن استعداد، انگ رش،یمحل پذ

 یعلوم فناور و هیپا هایتدر مهار ییتوانا احراز، یبا سواد قرآن ییآشناموفقیّت در آزمون عملی، 

 ت آموزی(.و مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد در )مسیر مهار سال تمام 35حداکثر سن. اطالعات

سی تربیت بدنی درکشورهای تحت برر معلّمانتخاب دانشجو رویکردهای  مشترکِ وجوهاشتراک: 

در مسیر  معلّمهای تربیت ری( نظامدیوانساال-نظری بلوغ بخوانید)آموزشیِ -دهنده بلوغ ادارینشان

دورة  )همراه با های آموزشی کارشناسیحصیالت متوسطه برای دورهان است. پایان تمعلّمآموزش 

یت بدنی، تربیت بدنی(، و حداقل تحصیالت کارشناسی برای سایر مشتاقانِ تدریس ترب معلّمتربیت 

به سالمت  جّهتوهای انتخابی، احراز معیارهای اخالقی، اجتماعی و مهارتی، در آزمون/آزمون موفقیّت

عمده  های ورزشی داوطلب، ازاحبة حضوری و اهمیت تمایالت فردی و زمینهفیزیکی و روانی، مص

 در کشورهای هدف است.و ورزش کار تربیت بدنی معلّم تازههای رویکرد انتخاب شباهت

                                                           

48. The Bachelor of Education programme or Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan 

(PISMP) 

2. Sijil Pelajaran Malaysia or Malaysian Certificate of Education (SPM) 
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قابل  یتحت بررس یکشورهاتربیت بدنی در  معلّمانتخاب دانشجو  رویکردهایوجوه متفاوتِ افتراق: 

که در حالی شود. درو مالزی کنکور سراسری برگزار نمی ستان، انگلآمریکا. در کشورهای است تأمل

آموزشی، برای ورود به دورة  آمریکاکنکور سراسری است. در ، موفقیّت درانتخاب گامین اوّلژاپن و ایران 

 و، ایالت به ایالت دیگر متفاوت استاز  کهشود های ایالتی برگزار میهیئتهای انتخابی توسط آزمون

شود. در انگلستان برگزار می تدریس گواهی صالحیت اعطایبرای  تخصّصیهای در انتهای دوره، آزمون

ورود  یبراگیرد. در مالزی صورت می و مصاحبة حضوری ها براساس سوابق تحصیلیپذیرش دانشگاه

دو  حداقلو کسب ( 50)اس.تی.پی.ام زیآمموفقیّت گذراندن تربیت بدنی، معلّم تربیتهای سسهمؤ به

 امتحانات معدل بر اساسآموزش و پرورش  وزارت یاست. واحد مرکز یالزام خوب با معدل درس

 میتصمآنان محل تحصیل  و دانشگاهی قبول ةو دربار یرا بررس انیمتقاض ةیکل (، سوابقاس.تی.پی.ام)

گیرد غربالگری عمومی ملّی صورت می اوّل، دو مرحله دارد. در مرحلة. در ژاپن کنکور سراسری ردیگیم

در ایران که حالی شود، درصورت غیرمتمرکز برگزار میهبتخصّصی است، کنکور که و در مرحلة دوّم 

ورود به مرحلة مصاحبة حضوری،  نصاب الزم، مجازِ و کسب حدّ متقاضیان با شرکت در کنکور سراسری

شوند و در صورت احراز شرایط به اعتقادی و اخالقی میهای معاینات پزشکی، آزمون عملی و گزینش

د. در نشوسالة آموزش تربیت بدنی می چهار انتخاب و وارد دورة کار تربیت بدنیمعلّم تازهعنوان 

داوطلب ضروری  کارگیریبه، انگلستان، ژاپن و مالزی دریافت گواهی صالحیت تدریس قبل از آمریکا

 .هستند چنین روندیان ایرانی فاقد ممعلّ اًکه اساساست، در صورتی

بیت بدنیِ کار ترمعلّم تازه کارگیریبهی کردهایرودر  ییهاها و تفاوتچه شباهت :3سئوالپاسخ 

معلّم تخاب ها نشان داد بعد از احراز شرایط مرحلة انداده وجود دارد؟کشورهای منتخب ایران با 

 ربیت بدنیکسب گواهی صالحیت تدریس ت ،حرفة معلّمی کارگیریبهکار تربیت بدنی، به منظور تازه

سوّم پژوهش، ابتدا اطالعات  سئوالن پیش فرض، در پاسخ به الزامی است. با ای - بجز کشور ایران –

یسه جوار و مقاجمع آوری شده به تفکیک کشورهای هدف توصیف و سپس در جدولی طبقه بندی، هم

 ق سطوح مکانی تطبیق، ارائه شده است.اشتراک و افترا وجوهو در نهایت گردید 

 افتیدر یبرااقدام  و مربوطهبا ارسال مدارک  ی تربیت بدنیمعلّم انیمتقاض کارگیریبهفراشد : آمريکا

کسب گواهی  .(2019، 51کار ایاالت متحدهآمار)دفتر شود آغاز می یالتیای صالحیت تدریسِ گواه

ی، آموزشة دورعموم، اغلب نیاز به تکمیل طور امّا بهصالحیت، از ایالتی به ایالت دیگر متفاوت است. 

                                                           

50. Malaysia Higher School Certificate (STPM) 

51. U.S. Bureau of Labor Statistics (www.bls.gov) 
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. (2019 ،یمعلّم تی)نقشه راهِ صالحهای پراکسیس یا ایالتی دارد در آزمون موفقیّتتدریس عملی و 

رشد  آمریکادر  یمعلّمشغل  2024تا  2016 یهاسال نیمتحده، ب االتیکار ا آمارة به گزارش ادار

 گواهی صالحیت(. با دریافت 2019کار ایاالت متحده، آمار)دفتر  دهدمی نشان را هشت درصد یبیتقر

این به معنای استخدام نیست. ده به تدریس است. آماتدریس، داوطلب یک نیروی بالقوة آموزشی و 

خود را ارسال و با بررسی آن از )رزومه(  کارنامک به اعالن نیاز آموزشگاه/مدرسه، توجّه مقتاضیان با

یه، برای مصاحبه دعوت اوّلمدرسه( و در صورت پذیرش  مدیرة آموزشگاه/ هیئت طرف کارفرما )شورا/

در  ،مداقه سوءِ پیشینهبه منظور  گرید یهایبررس و ینگار ملزم به انگشت انیمقاض یةکلشوند. می

و در صورت مثبت بودن مراحل بازبینی  هستند ،دارد آن قرار در نظر موردة که مدرس یاه محدود

 موقّت مجوز معلّمتازه  به ،هاایالت از شود. برخیگرفته میکارصاحبه، متقاضی مورد نظر بهرفتاری و م

گواهی . شوند گواهی تدریس اخذ به موفق مشخص زمانی دورة یک در کهاین به مشروط دهند،می

 یبرا موقّت یگواهدر واشنگتن،  سال باید تمدید شود. 5توسط پس از طور مهتدریس در هر ایالت ب

تر، تحت عنوان یدائم یبه ارتقاء به گواه ازیبود، بعد از آن ن معتبر خواهد یحرفه ا رةدو اوّلسه سال 

 (.2019مهرپور و هنری، ) پنج سال معتبر است یبرا یگواه نیا، است یحرفه ا یگواه

در مدارس  ،یدرس تربیت بدن یاجرا زمان آمریکا، یورزش و تربیت بدن یجمن ملّان اعالن بر اساس  

و  ری)پیترراتیگان، پائول بلاست دقیقه در هفته 225متوسطه  یهادقیقه و در دوره150ییابتدا

 بران وجود دارد. معلّمدر سطوح حقوق  یادیز یهامتحده، تفاوت االتیدر ا (.2010، 52کسونیوهیکل

دالر  41948متوسط  طورهب یبدن یتترب معلّم ةحقوق ساالن 53سوکوانواساس گزارش رسمی بنیاد 

تجربه، مهارت، تعداد دانش آموز و  یزانم یالت،مانند سطح تحص یبسته به عوامل متعدد و است

 است بیشترمشابه  هایحرفه %73از  یبدن یتان تربمعلّم. حقوق است متفاوت یمکان موقعیّت

 هایفعالیت و مدرسی دانشگاه و یا یاددهی تدریس، آموزش، ،انمعلّم اصلی کار اگر .(2019)سوکوانو، 

 مالیات از باشند، داشته کارهب اشتغال موسسة آموزشی یک در معلّم به عنوان اگر و باشد، دانش ترویج

 (.2019مهرپور و هنری، هستند ) معاف

 روی معلّم تربیت هایدوره در آموزش به هاکردهتحصیل بهترین از در انگلستان بسیاریانگلستان: 

 مندانه، دستیابیسخاوت بازنشستگی شغلی، حقوق تدر طول دوره، امنیّ مالی هایآورند، حمایت می

ی معلّمدالیل انتخاب حرفة  عمدهاز  ،جوان به نسل های زندگیمهارت انتقالِکیفیّت و  با آموزش به

                                                           

52. Peter Rattigan, Paul Blair & Clive Hickson 

.53 (Sokanu:) دهیا ةبه حرف یابیدست یبراافراد هدف کمک به با  ، در ونکوور2012است که در سال ی معتبر یشغل یادبن 

 )محقّق(. شد یسسأتخود آل 
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است و الزامی تدریس و کسب صالحیت  ستا ادیز اریبس یآموزش یرهایتنوّع مس ستاندر انگل. است

 طوربهشد.  خواهندگواهی صالحیت تدریس  دریافت به ان، مفتخرمعلّم دانشجو ،دورة آموزش اتمام با

ملّی  قانون الزاماتدر پایان دوره و براساس  تدریس داوطلبان، صالحیت گواهیءِ و اعطا ارزیابی رسمی

مشتاقان ، ت محلیاما(. با اعالن نیاز مق2019شود )دانشگاه گرینویج، می ان تضمینمعلّمدانشجو 

از  یشینهپ یبررسبا شود. به مصاحبه دعوت می ،مدارک تحصیلی پس از ارسال کارنامک وتدریس، 

 معلّم نو در صورت داشتن تمامی شرایط، به عنوا، (دی.بی.اس) یسازو فاش یشگیریپ یسسرو یقطر

س از گذراندن پ صالحیت تدریس التحصیالن صاحب گواهیفارغشوند. کار گرفته میهتربیت بدنی ب

سال  سیتدر اوّلسال  .(2017)الماسی،  شوندسال استخدام می 2تا  ،آزمایشی ةآمیز یک دورموفقیت

تجربه  با ریمد ای معلّم کیمعمول  طورهدارد، ب یاختصاص یمربّ کی معلّمدانشجو  هردارد.  نامآشنایی 

 یروند طبق قانون دولت اجبار نیا سیدر انگل .کندیکمک م یبه و ینظارت قیروند دق کی قیاز طر

، اوّل، بعد از دو سال تدریس روند ارزیابی و تمدید گواهی صالحیت .(2020آموزشی، نشنامة )دا است

 است.هر پنج سال و مطابق با استانداردهای ملّی 

، طرح جاری و مسابقات امور یزیراست. برنامه ساعت در هفته 35تا  34 معلّمان انگلیسی کار مدّت  

 شود.یانجام م یسخارج از ساعات تدر غیره،و  ینمالقات با والد ،هادرس، شرکت در جلسات و دوره

بر اساس  تهیکم نیاست. ا "54برنهم تهیکم"به نام یا تهیکم ةبرعهددر انگستان  انمعلّمحقوق تعیین 

درامد متوسط ی، زندگ یجار یهانهی، هزساالنهم تورّ زانیمجربة آموزشی، ت یشازچون اف ییهاشاخص

در  د وکنیم یریگمیان تصممعلّمحقوق  شیو افزا نیینسبت به تع ی،و دولت یکارکنان بخش خصوص

 مستمری در بین(. 2013)آقازاده،  خواهدکرد یریگمیمقننه تصم ةقو ،دنرس جهیکه به نت یصورت

 (.2019)دانشگاه گرینویج، در اختیار دارد  را دوّم ان رتبهمعلّمبازنشستگی،  هنگام دولتی بگیران

 آن یهاجنبه نیترمهّماز شغلی ثبات  .محبوب است اریجوانان ژاپن بس انیدر می، معلّمشغل ژاپن: 

 تدریس و گواهی صالحیتاخذ  اوّلاست،گام  اصلی گام دو دارای داوطلبان کارگیریبه مسیر .است

، گواهی معلّمگام بعدی ورود به دورة آموزشی است، و با اتمام دورة تربیت است.  گام دوّم غربالگری

 تمامی تدریس ریس تربیت بدنی دورة ابتدایی،شود، گواهی تدصالحیت تدریس تحصیل می

درس  س، اختصاص بهگواهی تدری متوسطه، مدرسین برای دهد، ولیپوشش می رادرسی  موضوعات

 ،55یوکیاسوی) دهندمیرا ارائه  صالحیت یگواه ،طیواجد شرا یهامؤسسه یتمامتربیت بدنی دارد. 

                                                           

54. The Burnham committee 

55. Yasuyuki 
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 معمول طوربهنمایند. می تدریس خود اقدام برای تجدید گواهی سال ده هر ژاپنی، انمعلّم. (2004

 دانش که شاملکنند. برگزار میرا  استخدام از قبل هایآزمون و با اعالن قبلی، آموزشی هایهیئت

از آزمون  یمتقاض عبور(. 2017)مرکز ملّی آموزش و اشتغال،  است آموزشی فنون و موضوعیعمومی، 

-یثبت نام انجام م متمرکز ستمیس قیازطر ،ی. آزمون استخدامستیاستخدام ن یبه معنا یاستخدام

 تیالو نیاند. بنابرامرتب شده ازینمرة آزمون و براساس اعالن ن بیبه ترت انیمتقاض که در آن ردیگ

سوء عدم های اخالقی )دارا بودن صالحیت (.2010، امانو)تارو ن است ستیبا افراد باالتر ل کارگیریبه

پیشینه، خصوصیات اخالقی شخصی و نداشتن اعتیاد( از مواردی است که داوطلب باید احراز کند 

 (.2008)مالئی نژاد، 

 یک نظارت تحت مدّت این طی .در می آیند و آزمایشی ساله یک در ابتدا به استخدامژاپنی  انمعلّم 

 سال آمیز موفقیّت اتمام از پس .شوندنمی یمعلّم حرفة مزایای تمام و شامل دارند رقرا ارشد معلّم

-رستانیدب ان تازه کارمعلّم. (2017آیند )مرکز ملّی آموزش و اشتغال،  می در کامل استخدام به ،اوّل

 56متوسط  طورهب و را دارند یساعت کار نیتریطوالن )اُ.ای.سی.دی( کشور 48 نیدر ب یژاپن های

آموزش و  یالملل نیب یبررس" درساعت کار  نیانگیکه م یدر حال کنند،یم ساعت در هفته کار

ساعت در هفته  هفت و نیممتوسط  طورهب معلّمان ژاپنی .ه استساعت بود 3/38، "2018 یریادگی

آموزش در  (.9201، 56ودوی)ک دنماییدانش آموزان م ةخارج از برنام یباشگاه هایتیرا صرف فعال

را  یافتیدر نیکارمندان دولت باالتر انیان در ممعلّمشود و یمحسوب م یحرفه متوسط کیژاپن 

توسط به م ،انمعلّم یسطح زندگ کار است.مهندس تازه کیتازه کار برابر با  معلّم کیدارند. حقوق 

 نیرات مستخدمو طبق مقرّ یسالگ60در سن یگتمادام العمر است. بازنشس باال است و استخدام آنها

 (. 2019 ،یآران)سرکار است یدولت

که  یطورهب ،اندشناخته شده یابیارز تیو با قابل یاصول یبه عنوان مبنا سیتدر یاستانداردهامالزی: 

رد یگمی آنها مورد قضاوت قرار ییبر اساس کارا ،متخصّصبه عنوان افراد مالزی ان معلّم یعملکردها

دورة متوسطه( و علوم تربیتی  معلّم)های آموزش تربیت بدنی دورهدر  موفقیّت (.2017، 57اسوری)

 یعیوس فیط بر اساسگردد. سپس تدریس میصالحیت دورة ابتدایی( منجر به حصول گواهی  معلّم)

از دانشجویان دسته  آن شوند.کارگرفته میهتربیت بدنی انتخاب و ب معلّم به عنوان از عوامل

                                                           

56. Kyodo56. The Burnham committee 

3. Yasuyuki 

4. Kyodo 

57. Surayyah 
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 ادارة تحت) گرفته شده اند، کارمندکار ز بهکارآمو معلّم به عنوانابتدای تحصیل  که از (آی.پی.جی)

 کار به مشغول مدارس در آموزش دورة اتمام از شوند و پسمی قلمداد( مالزی آموزشی خدمات

 و کتاب بابت $170درحدود ماهانه ساله چهار تحصیلی برنامة طول در کارآموز، انمعلّم .شوندمی

 کمک و حقوق نظر از ،گذاری سرمایه این دلیل به نهایت، در .کنندمی دریافت زندگی ةهزین کمک

دارند را  سال پنج مدّت به به خدمت آموزشی دآموزشی، تعهّ دورة اتمام از پس تحصیل، هایهزینه

که  ییهاتیفعال ةدامنو  یدر خصوص ساعات کار طوالن یان مالزمعلّم (.2018اطالعات نامه جهانی، )

کنند میکار  در هفته ساعت 57نیانگیم طوربهن آنا کرده اند. یجدّ یرود، اظهار نگرانیاز آنها انتظار م

دهندة نشان جینتا نیا ساعته است. 15 یروزکار کیکه نشانگر ( 2011، 58سلطان ادریس )دانشگاه

شروع  مشاغل هستند. نیریاز سا یتریان ساعات کار طوالنمعلّماز  یاریاست که بس تیواقع نیا

از جمله  یدر مالز یو خصوص یبخش دولت یهاحرفه ریبا سا یان خدمات کشورمعلّم یحقوق برا

 ،یآموزش مالزتوسعة طرح ) است سهیاطالعات قابل مقا یفناور رانیحقوقدانان، حسابداران و مد

 به شبیه شوند،می التحصیل رغفا (آی.پی.جی)از  که انیمعلّم بازنشستگی حقوق .(2025-2013

 .(2018 )اطالعات نامه جهانی، متغیر است $789تا  $716و از  محلی هایدانشگاه

 آزمون سراسریاز دو مسیر تدریس تربیت بدنی و ورزش در ایران داوطلبان  کارگیریبهوند رايران: 

آموزش تربیت بدنی و شرکت لحاظ شرایط عمومی و اختصاصی رشتة  پذیرد. باصورت می 28 ةمادو 

اسامی  ،انتخاب رشته ةاتمام مرحلاعالن نتایج کنکور و پس از  شود.در آزمون سراسری، مسیر آغاز می

د. از معرفی گردمی دعوتبرای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش  برابر ظرفیت متقاضیان دو

 موفقیّت در د.یآمیعمل هبنیز  تخصّصی، مصاحبه های عمومیعالوه بر بررسی صالحیت، شدگان

جدول ذکر شده در داوطلبان باید حائز شرایط رشتة آموزش تربیت بدنی است.  الزاماتآزمون عملی از 

شوند. های انتخابی پذیرش میبهتر، در کد محللمی عِ ةدارای نمراشند. در نهایت داوطلبانِ ب دو

 59خدمت تعهد ارائه ، ملزم بهتربیت بدنی سالة آموزش پذیرفتگان نهایی، هنگام ثبت نام در دورة چهار

فارغ بین از ، دانشگاه فرهنگیان ةاساسنام 2860 ةاساس ماد بر ، کارگیریبهم مسیر دوّ .هستند

                                                           

58. University Pendidikan Sultan Idris 

ولت محسوب باشند. لذا از ابتدای تحصیل کارمند د پرورش و آموزش خدمت تحصیل در مدت برابر دو باید . داوطلبان59

 شود.کنند و مدت تحصیل در سنوات حرفة ای آنان محاسبه میشود و برابر قوانین کشوری، حقوق دریافت میمی
آن از طریق دانشگاه وجود ندارد،  ةتأمین بخشی از نیازهای خاص آموزش و پرورش در رشته هایی که امکان توسع .60

ها و مؤسسات سایر دانشگاهرشتة تربیت بدنی ِمطابق ضوابط و مقررات وزارت آموزش و پرورش از میان دانش آموختگان 

بالمانع « دانشگاه » مهارت آموزی در  ةسالیک ةگذراندن دور های علمیه، مشروط بهآموزش عالی و پژوهشی کشور و حوزه
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استخدامی دولتی )آزمون موفقیّت در آزمون ، و پس از هاالتحصیالن رشتة تربیت بدنی سایر دانشگاه

مهارت آموزی  ةسالیک ةدور وارد ،غربالگری پزشکی و مصاحبهانتخاب و عبور از  ،عمومی و اختصاصی(

بخشی کنند بلکه دریافت نمییی حقوق و مزایا، نه تنها در طول دوره، 28مهارت آموزان مادة  شوند.می

 نمایند.را نیز پرداخت میمهارت آموزی )خدمات آموزشی و رفاهی(  ةهای برگزاری دوراز هزینه

بطور  ،1399 سال ایرانی در معلّمان متوسط حقوق ریاست سازمان برنامه و بودجه وقت، گفته به  

 60حدود  در دستمزدی ساالنه ایرانی معلّمان بنابراین. 61تومان است میلیون حدود پنج میانگین

سال )هرکدام که زودتر حادث  65سال یا سن  30ان با سابقة معلّم کنند.دریافت می تومان میلیون

کار تربیت بدنی در سطوح مکانی تازه معلّم کارگیریبه( رویکرد 3در جدول )شوند. شود( بازنشسته می

 .ستهمجوار، طبقه بندی و مقایسه شده ا ،تطبیق

 

 ای هدفتازه کار تربیت بدنی در کشوره معلّم یریکارگبهرويکرد  -3جدول

 

 کشور

غربالگری 

 پزشکی 

مصاحبه 

 حضوری

گواهی 

 تدريس

تمديد 

گواهی 

 تدريس

 نوع

 به

 یریکارگ

ساعت 

کار در 

 هفته

دستمزد 

 #ماهانه

 )دالر(

 *دیتول

ناخالص 

 یداخل

 رتبه*
(ppp) 

(2019) 

 45 قراردادی         آمریکا
(2020) 

6483 
21,439,453 2 

 35 قراردادی         انگلستان
(2020) 

2160 
3,131,199 9 

 

 

 ای هدفتازه کار تربیت بدنی در کشوره معلّم یریکارگبهرويکرد  -3جدولادامة 

 

 کشور

غربالگری 

 پزشکی 

مصاحبه 

 حضوری

گواهی 

 تدريس

تمديد 

گواهی 

 تدريس

 نوع

 به

 یریکارگ

ساعت 

کار در 

 هفته

دستمزد 

 #ماهانه

 )دالر(

 *دیتول

ناخالص 

 یداخل

 رتبه*
(ppp) 

(2019) 

 56 دائمی         ژاپن
(2020) 

3855 
5,747,496 4 

 57 دائمی         مالزی
(2020) 

1319 
1.078,537 25 

 24 دائمی         ایران
) 2020(
и 227 

1,470,661 18 

                                                           

کار کنند و بعد از اتمام دوره در پست معلّمی تربیت بدنی، بههای دوره را پرداخت میپذیرفتگان از این طریق هزینه .است

 شوند.گرفته می
 23918کد خبر: ، 23:26، 1399فروردین 26(، پخش زندة اینستاگرام، شهرآرانیوز، 2020دکتر نوبخت ). 3
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  تومان 22000: به ازای نرخ ارز и(        2020کاوشگر دستمزد ) #      (2019پول ) یالمللنیبرآورد صندوق ب* 
 

 

ها نشان داد در هر پنج کشور تحت بررسی، سالمت جسمی و روحی داوطلبان اهمیت یافته اشتراک:

 (با انجام مصاحبه تخصّصی) یحرفه ا هایتواناییسنجش پزشکی و  غربالگریاز طریق  کهای دارد ویژه

نداشتن سابقه محکومیت با هدف پیشگیری از رفتارهای نابهنجار فردی و اجتماعی و  .شودمیمحقق 

، ارائة تأییدیة سوءِ پیشینه از مراجع ذیصالح نیز الزام مشترک کشورهای منتخب جزایی یا کیفری مؤثر

های آموزشی به شکلی است که هم فارغ است. در کشورهای منتخب، طراحی و برگزاری دوره

های های آموزشی چهار ساله( و هم فارغ التحصیالن دانشگاهی )دورهآموزشگاهی )دورهالتحصیالن 

های فوق برنامه، کارامدی در حوزة فنآوری شوند. اهمیت به فعالیتکارگرفته میساله( بهآموزشی یک

کار معلّم تازه کارگیریبهاز دیگر رویکردهای مشترک در اطالعات و بررسی پیشینة ورزشی داوطلبان، 

 است.تربیت بدنی 

کسب گواهی صالحیت تدریس در کشورهای آمریکا، انگلستان، ژاپن و مالزی ضروری است  افتراق:

در که در ایران چنین گواهی موجودیت خارجی ندارد. گواهی صالحیت تدریس در آمریکا )در حالی

سال باید تمدید شود، امّا در سال و در ژاپن پس از ده  5توسط( و انگلستان پس از طور مههر ایالت ب

مالزی نیاز به تمدید ندارد. دریافت این گواهی در آمریکا، روند ویژه ای دارد و از ایالتی به ایالت دیگر 

شود. نوع که در انگلستان، ژاپن و مالزی با اتمام موفق دورة آموزشی، اعطاء میمتفاوت است، در حالی

که در ژاپن، مالزی و ایران، و انگلستان قراردادی است، در حالیمعلّم در کشورهای آمریکا  کارگیریبه

دنبال آن قدرت خرید شوند. حقوق و دستمزد و بهکارگرفته میمعلّمان تازه کار به صورت دائمی به

، باالترین و 2که آمریکا با رتبة طوریمعلّمان در پنج کشور هدف تفاوت زیادی با یکدیگر دارند، به

ام قدرت خرید جای  25ف زیاد از آمریکا و انگلیس و فاصلة اندکی از ایران در رتبة مالزی با اختال

(. در آمریکا و انگلیس، اتمام موفقیت آمیز دوره و کسب گواهی صالحیت تدریس به 4دارند )جدول

متقاضیان دوره دیده  کارگیریکه در ژاپن، مالزی و ایران، بهمعنی اشتغال به کار نیست، در حالی

شان در حین تحصیل، ریباً قطعی است. مالزی و ایران دو کشوری هستند که از دانشجو معلّمانتق

کنند. این حمایت مالی در مالزی مختص دانشجو معلّمان )آی.پی.جی( و در حمایت مالی و رفاهی می

متعهّد های آموزشی چهار ساله است. دانشجویان نیز به ازاءِ آن، ایران مختص دانشجو معلّمان دوره

که در ایران تعهّد هشت ساله خدمت به دولت هستند. تعهّد خدمت در مالزی پنج سال است در حالی

 شود.گرفته می
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 گیریبحث و نتیجه
 یتیشخص یراکه دا یمعلّم دارند. ز جوامعبه اهداف چشم اندا یابیدر دست یمهّم ارینقش بس انمعلّم

ی فرهنگ ملّ دار راثیمملّت و  هایآرمان تردید حامیبی ،و متعهّد است پیشرو دیدگاهی ،گرااخالق

ار تربیت بدنی کتازه  معلّم کارگیریبهانی، بهترین رویکرد برای انتخاب و معلّماست. برای جذب چنین 

گرگونی د شود.ینم یتلقّ مسأله ، حلِّهدیچیپرسش پ این سهل انگارانه به یهاپاسخکدام است؟ 

متقن را غیرممکن  نسل جدید و التهاب از آینده، دستیابی به یک پاسخ روزِبه نیازهای  تنوّعاطالعاتی، 

 ."آب دریا را اگر نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید" امّاد، سازمی 

کار تربیت بدنی در معلّم تازه کارگیریبهانتخاب و  رویکردهایاز  یریمرور و تصو تطبیقی، ةمطالع 

 فهمِ فهمِ دیبخوان) یگریفهم و عمل د یهابافت افتیدر شناخت و به منظور راکشورهای منتخب 

 ینکات گرانید موفقیّت ةدیچیپ هاینقشه و هافرمول یجست وجو. هر چند 62کندیم نییتبرا  (یدگر

خود را  ،تواند باشدیراهکار مسائل ما نم آنهامحصول  شهیهم یولآورد، یبه همراه م دنیشیاند یبرا

(. این 2018، 63کونوسوکهآورد )یگو فراهم موتفو گ شهیاند یبرا ییهافرصت ،دنید گرانید ةآیندر 

مطالعه با بررسی روندهای انتخاب و جذب معلّمان تربیت بدنی کشورهای منتخب و مقایسه آن با 

ایران، به واکاوی چگونگی فراشدها و تبیین وجوه اشتراک و افتراق آنها پرداخت. آنچه مسلم است، 

مسیر تعالیش حرکت  مقتضیاتش، دربنابر این موضوع، دغدغة کشورهای مورد مطالعه است و هرکشور، 

در ، انگلستان، ژاپن و کشورهای آمریکا کارگیریها نشان داد رویکردهای انتخاب و بهیافتهاست.  کرده

مسیرهای متنوعی برای متقاضیان و عالقه مندان به معلّمی تربیت بدنی و ورزش مالزی، های اخیر سال

 نهادهای آموزش عالی، مراکزو سایر  و آزاد،های دولتی دانشگاه/هاکالجطوری که اند. به ردهطراحی ک

به گونه ای است رویکرد آنها و حتّی مدارس در این فرایند نقش بسزایی دارند.  اجتماعی و خصوصی

حرفة معلّمی تربیت بدنی، در هر سطح و رشتة تحصیلی، اقبال دریافت گواهی صالحیت به  انمشتاقکه 

رسد وضعیت اقتصادی مناسب کشورهای آمریکا، انگلستان و تدریس تربیت بدنی را دارند. به نظر می

های آموزشی آنها باشد. کشور ژاپن و توسعة اقتصادی و رو به رشد مالزی، از دالیل عمدة موفقیت

ایران با مسیر محدود و مدیریت کامالً متمرکز و از طرفی اقتصاد رنجور، در تالش برای سرعت بخشیدن 

رسد ابعاد اقتصادی )بخوانید وضعیت نظر میموزشی معلّمان است. امّا بهبه حرکت رو به جلوی نظام آ
                                                           

 .1398همن ماه باقتباسی آزاد از سخنرانی دکتر سرکارآرنی، کنفرانس بین المللی مطالعات تطبیقی. دانشگاه کاشان،  62.

63. Konosuke 
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نابسامان اقتصادی( و سیاسی )بخوانید تعارض و نگاه سیاسیون(، بسان سرعت گیری در مسیر تعالی 

م و ت باال رفتن میزان تورّبه علّ و توسعة یافتگی نظام تربیت معلّم ایران قرار گرفته است. چرا که

افراد با صالحیت موجب عدم جذب  ،از طرفی و حقوق ناکافی معلّمان از طرف دیگر خرید کاهش قدرت

طور نسبی از لحاظ کمّی قابل قبول اگر چه نظام تربیت معلّم ایران، به د.شواین حرفه می درو شایسته 

ها . یافتهاست )بخوانید نامناسب نیست(، امّا برای رسیدن به کیفیّت مطلوب، راه دشواری پیش رو دارد

نشان داد تحوّل نظام آموزشی ایران و ژاپن مقارن با یکدیگرند؛ این درحالی است که ژاپن در صدر 

رتبة آموزشی آسیا است، و ایران در جدول رتبه بندی آموزشی ناپدید گشته است )رتبه بندی آموزشی 

 (.2019، 64جهانی

طور نسبی جایگاه شایسته ای است، و معلّمان بهجایگاه معلّمان در آمریکا، انگلستان، ژاپن و مالزی 

آمریکا  در انمعلّم وضعرفاهی مناسبی نسبت به سایر کارمندان دولت قرار دارند. در شرایط معیشتی و 

 اًدوّم و است ملّی سرانه در حدّ انمعلّم حقوق اوّالً زیرا است ترمناسب کشورها سایر از 65طور نسبیبه

 تفصیل این با است مناسب هم فنالند و بریتانیا ژاپن و در وضع .نیست باال بسیار کننده،مصرف شاخص

 کهاین ضمن. گفت توانمی را سخن همین هم ایران مورد در. است باال بریتانیا و فنالند در هاقیمت که

 موضوع این به باید امّا کرد. اشاره هم کشورها سایر به ایرانی نسبت انمعلّم حقوق بودن کم به توانمی

چه حقوق  . اگراست ترپایین کشورها سایر نسبت به ایران در کنندهمصرف شاخص که کرد توجّه هم

 ةنیبودن هز نییپا لیامّا به دل ،شود محدود استیان پرداخت ممعلّمبه  یمالز که در ییو دستمزدها

معلّمان نوآموز  برخوردارند. یقابل قبول یان از سطح زندگمعلّمکشورها،  ریبا سا سهیدرمقا یزندگ

 شیهمزمان با افزا امّامواجه شوند،   مالیبا اندک چالشِحرفه ای  کارشروع ممکن است در مالزیایی 

در حالی که در ایران سطح دستمزدِ پایین،  .ابدییم شیافزا زیحقوق و دستمزد آنان ن ،شغلیسنوات 

ده است. تجربة زیستة محقق در تربیت معلّم ایران، اقتصاد معیشتی معلّمان را با فشار زیادی روبرو کر

دو عامل اقتصاد معیشتی )بخوانید حقوق اندک معلّمی( و نرخ باالی تقاضا )بخوانید نرخ باالی بیکاری(، 

                                                           

64. Source: World Population Review. Education Rankings, By Country by Population 

2019 
جالب توجه است که در  در سطوح حقوق و دستمزد معلّمان وجود دارد. یادیز یهامتحده، تفاوت االتیدر سراسر ا 65.

هستند  یخوب یهانهاز نمو زونایو آر ایفرنیرسد. کالیدالر م 000,25از  شیها به بالتیا نیموارد تفاوت پرداخت ب یبرخ

 یلیخ طیشرا نییحقوق پا یلدلهالر درآمد دارند. بد 050,48دالر و  390,77 نیانگیم بیبه ترت یرستانیکه معلّمان دب

 یند در حالکنیشغل خود را ترک م یتیاوکالهما س چهارم معلّمان در کیساله  هر بایکه تقریطورهب ،سخت شده است

 (.2018،  یتمک کار) است طیافراد واجد شرا ینیگزیکردن و جا دایپ یکه دولت در حال تالش برا
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اوّلی  ."جا به پناه آمده انداز بد حادثه این"که  داند،میی معلّمورود داوطلبانی به حرفة  را دلیل عمدة

محال و  ،ظرف کیهم را در  و ضدِ یدو عنصر ناف این رانش و کششِ کشش؛ ورانش است و دوّمی 

بر آموزش سنجش و نظارت  یهاوهیو شرویکردها ساختارها، رسد لذا به نظر می .داندیممکن مریغ

  دارند. ازین ی جدّیبه هرسان در ایران معلّم

شود. با لحاظ شرایطی، گواهی صالحیت تدریس صادر می ها نشان داد در کشورهای منتخبیافته  

شود. این فرایند، از این گواهی باگذشت سنواتی معلوم مبتنی بر معیارهایی عیان، تمدید یا لغو می

گردد. ایران تنها کشوری تر میدالیل ایجاد انگیزش درونی و خود ارزیابیِ منجر به عملکرد مطلوب

های آموزشی، به استخدام آموزش و پرورش در ن، از همان آغاز دورهاست که تمامی دانشجو معلّما

برند. در ایران، کسب گواهی صالحیت تدریس، آیند و از حقوق و مزایای کارمندان دولت بهره میمی

دانشجو معلّمان دیده  کارگیریو یا عدم به کارگیریعملیاتی نشده است و نظام ارزیابیِ منجر به به

 یمسئول استانداردها یچه کس"که سئوال نیا یبرا یپاسخ چیهاذعان داشت که شود. باید نمی

به نظر  وجود ندارد. "است؟ کار تربیت بدنیتازهان معلّم کارگیریانتخاب و به یبرا یحداقلعملیاتی 

مادام العمر دولتی در ایران، فرصتی استثنائی برای جذب، انتخاب و  کارگیریرسد، رویکرد بهمی

 دانشجو معلّمان برترِ علمی، خالق و فکور باشد. کارگیریبه
بینی تمامی مورد ژرف معلّمان تربیت بدنی کارگیریبهانتخاب و  رویکردهایها نشان داد بررسی 

-اقتضائات سیاسی، اقتصادی، جغرافیایی، جمعیّت شناسی، ارزش بر اساسکشوری  هرها است و دولت

حاکم بر نظام آموزشی اش، روندهایی را طراحی، برنامه ریزی و  های اجتماعی و فرهنگی، و فلسفة

های همان کشور تدوین شده در هرکشوری فراخور شرایط و ویژگی ها و رویکردهایکند. طرحاجرا می

ی احتمالی شود. عدم همگونیِ اقتضائات، عدم دسترسهایی را موجب میاست و این خود، محدودیت

، عدم آشنایی دقیق به تخصّصیهای سان نبودن احتمالی برداشت از واژه، یکبه برخی اسناد و منابع

-ادبیّات فرهنگی و موضوعی، و نداشتن تجربة زیستة محقق در کشورهای تحت بررسی از محدودیت

، های مطرح شدهپرسشبه  نشست وبه ثمر  هاها، بررسی. با وجود این محدودیتهای تحقیق بود

ضروری  یمعلّم انیمتقاض "کارگیریبه، آموزش و انتخاب" تِیریمدشد. شایسته داده پاسخی روشن و 

 .ان هستندمعلّم نیتالش و بهتر نیانش آموزان مستحق بهتر. داست

از  یدارادرسطح معن شود به منظور حفظ و ارتقاءِ دانشگاه،در راستای مطالعة انجام شده پیشنهاد می

پژوهش صورت بگیرد. بر  یمبتن نیبر اساس قوان معلّم، دانشجو کارگیریبهو انتخاب و جذب ، کیفیّت

 ها طراحی شود. روش مناسبی برای اعطاءِتربیت بدنی برای جذب بهترین معلّممسیرهای تنوع آموزش 

طور دقیق بررسی هگواهی صالحیت تدریس، اتخاذ شود و بعد از گذشت سنواتی معلوم، عملکرد فرد ب
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ان به حد معلّمتمدید و یا لغو گردد. افزایش حقوق و دستمزد  و بر اساس آن گواهی صالحیت تدریس

ان و جذب افراد با صالحیت به معلّمهای معیشتی با هدف کاهش دغدغه معلّممطلوب و در شأن مقام 

لذا پیشنهاد  ؛کار، چالشی جدّی استتازهان معلّمحرفة تدریس تربیت بدنی. عدم انگیزة دانشجو 

ان تبیین و اجرا گردد. در معلّمانگیزه در دانشجو  به منظور ایجاد و افزایشهای عملیاتی شود روشمی

ها، تمرکز بیشتری صورت گیرد. های تدریس در شرایط واقعی و ارزیابیهای آموزشی به مهارتهورد

ان از آغاز دوره و معلّمان ارتقاء یابد، استخدام دائم نو معلّمتسهیالت سخت افزاری و نرم افزاری نو

ها بهره گرفته شود. پیشنهاد های آموزشی به مثابة یک فرصت، در جذب برتریننه روزی بودن دورهشبا

کار معلّم تازهآموزشی  فراشددر  یعلم قیتحق، نمتفنّ ، خالق وان دانشورمعلّمشود به منظور جذب می

 یهاش با روشافراد تحت آموز یریادگیو  ییرا جهت همسو ییهاموقعیّتتا  ضروری است تربیت بدنی

ان تربیت بدنی در کشورهای منتخب معلّمشود استاندارهای آموزشی پیشنهاد می مند فراهم کند.نظام

 .تربیت بدنی در ایران، مورد بررسی مقایسه ای قرار بگیرد معلّمبا هدف تدوین استانداردهای آموزشی 
 

 و تشکر تقدیر
های مطالعه تطبیقی شیوه"دکتری نویسنده نخست مقاله با عنوان  این مطالعه برگرفته از رسالة

 "آموزش، جذب و اشتغال معلمان تربیت بدنی در کشورهای آمریکا، انگلیس، ژاپن، مالزی و ایران

و همچنین  . بدینوسیله از تمامی اساتیدی که در به ثمر رساندن این پژوهش همکاری نمودند،است

مسئوالن دانشگاه فرهنگیان؛ آقایان دکترمهرمحمدی، دکترموسی پور، های معنوی و مادی پشتیبانی

 .صمیمانه سپاسگزارمدکترخاکی و دایره حقوقی و مالی دانشگاه فرهنگیان به عنوان حامیان طرح 
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