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  1نظام تربیت معلم  در فنالند با تاکید بر دانشگاه تربیت معلم بررسی

 2حرفه ای جمک 

 3شراره سادات سرسرابی

 چکیده

رفه ای حو روند کسب و توسعه مهارتهای  پیشرو ورهایکش معلم تربیت المللی بین تجارب     

 در ه هـا و اجـرای دور   آمـوزش  هـای  روش و هـا  برنامه بهبود و ارتقا به شایانی کمک تواند می

 برنامـه  یبرنامه ریزی  و اجـرای واحـدها    شیوه هدف،  این به دستیابی منظور بهکشور نماید. 

رد بـا رویکـ   پـژوهش  ایـن  قرار گرفته اسـت.  یموردبررس کشورفنالند در معلمان دانشجو درسی

شـاهده  مطریـق   از  نیـاز  مورد اطالعات .انجام شد کیفی و با استفاده از روش تحلیلی توصیفی

 عـه مستقیم در محیط آموزشی و دانشگاهی تربیت معلم حرفه ای جمک  کشور فنالنـد و مطال 

 داده، هـای  پایگـاه  در ژوهشـی پ های گزارش و مقاالت نیزترجمه و ای کتابخانه مدارک و اسناد

 .تاسـ  شـده  کارگرفتـه  بـه  محتوا نیز فن تحلیل منتخب منابع بررسی در جمع آوری گردیده و

نـین  دارد و همچ ای حرفـه  نتایج بررسی نشان داد که کشور فنالند برنامه هـای جـامع توسـعه   

 وزشآمـ  .باشـد  مـی  کـار  کیفیـت  افـزایش  بـرای  هـا  مرتبط بـا دانشـگاه   تجربی مدارس دارای

 در ایهعمـد  سـهم  شامل و کندمی آماده شدن شاغل و بودن محقق برای را معلمان دانشگاهی،

 آمـوزش  چگونـه  که آموزندمی دانشجویان که در آنجا است مدل مدرسه یک در بالینی فعالیت

ه دسـت  بـ در پایـان پیشـنهاداتی   . نظـارت نماینـد   را هـا مبتـدی  و دهند ارائه را محور-پژوهش

اجـرای   وحوزه تربیت معلم مانند استاندارد سازی فضاهای آموزشی در تربیـت معلـم   اندرکاران 

 بهینه ی دوره های آموزشی ارائه شد.

 نالندفدرسی، دانشگاه تربیت معلم حرفه ای جمک  برنامه معلم، تربیت نظام ی:واژگان کلید
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 مقدمه   

 رتصـو  بـه  و کرده حفظ را خود حیات بخواهد اجتماعی نهادی عنوان به پرورش و آموزش اگر

 یآموزشـ  برنامـه  بـه  کـه  اسـت  ضـروری  باشد، افزایش حال در نیازهای پاسخگوی پویا و فعال

 سـایل و و آوری فـن  در زیـاد  پیشـرفتهای  وجـود  با زیرا. باشد داشته خاصی توجه تربیت معلم 

 پیشـرفت  و آمـوزش  امـر  در اساسـی  رکن همچنان معلم، پرورش، و آموزش در آموزشی کمک

شـده   رود و توسعه ی حرفه ای معلم در گرو افزایش کیفیت محتـوی ارائـه   می شمار به امعهج

 در برنامه های درسی می باشد.

 نمای امتم آیینه عنوان به که است درسی های برنامه عالی، نظام آموزش کلیدی عناصر از یکی

 یول. شوند می محسوب عالی آموزش تپنده قلب و عالی آموزش شکست نظام و موفقیت میزان

 ایهـ  سـال  در. اند گرفته قرار توجه مورد کمتر درسی های برنامه وحساسیت اهمیت رغم علی

 بیشـتر  عـالی  آمـوزش  در درسی های برنامه شده موجب جهانی سطح مهمی در تحوالت اخیر،

 طرفـی  ز(. ا1392 محمـدی،  بگیرد) مهر قرار ریزان برنامه و سیاستمداران، محققان توجه مورد

 اینظامهـ  مؤلفـه هـای   و مهمتـرین  حساسـترین  جمله از توان می را معلم تربیت درسی مهبرنا

 زشـی، آمو نظامهـای  در ایجاد تحول در موفقیت عدم و موفقیت که دانست، چرا تربیت و تعلیم

 موزشـی آ برنامه هـای  مجریان اصلی که معلمان است حرفه ای قابلیتهای و توانمندیها به منوط

 روش بزمینـه انتخـا   در برداری الگو اهمیت است مسلم انچه ند. بنابراینهست واقعی محیط در

 یافتـه  هتوسع کشورهای که تجربیاتی به با توجه که است درسی تربیت معلم  برنامه بهینه های

 تـا  اختـه پرد تجارب این بررسی خودبه کشور در نیز خوب است  تا  ما داشته اند زمینه این در

 هنگیفر و اقتصادی اجتماعی، شرایط متناسب و تلفیق صحیح با هاروش این از الگوگیری ضمن

 لـذا  .نمـاییم  معلـم  تربیـت  درسـی  برنامـه  حوزه در وبومی کارآمد نظامی طراحی به کشوراقدام

 ت.اسـ  ناپـذیر  اجتناب ضرورتی کردند عمل موفق که کشورهایی در معلم تربیت بررسی اهمیت

 جمک  بـه   ند و بویژه دانشگاه تربیت معلم حرفه ایفنال تربیت معلم بررسی باهدف حاضر مقاله

 است. دهش کشور نگاشته تربیت معلم نظام برنامه های بهتر هرچه روزرسانی به و اصالح منظور

ـ  که بدانـد  کند نقش ایفای خوبی به عمل عرصه ی در می تواند معلمی امروز، جهان در چـه   هب

 رسـم  و هرا خـود،  تالش با باید که اوست. زدبیامو باید چگونه و می آموزد چه می آموزد، کسی

نـدگان  گیر یاد به را شدن متحول و کردن نتیجه تغییر در و اندیشیدن چگونه آموختن، چگونه

 ابانتخـ  خـوب  باشـد،  داشـته  عالقه معلمی ی حرفه به باید آموزگاری چنین این. آموزش دهد

 از یریگ بهره منظور، همین به .شود فراهم الزم شرایط وی نقشهای وبرای ایفای گردد وتربیت

  (.1387 دارد) صافی، ضرورت وتطبیقی( )تاریخی جهانی تجارب
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مـی   نشـان  مختلـف  کشـورهای  معلـم  تربیت بررسی زمینه در انجام شده به پژوهشهای نگاهی

ـ  عصـر  که عصری جهانی در تحوالت با همگام معلم تربیت برنامه های به توجه دهدکه  و اییدان

 ودخـ  بـه  را نظـران  صـاحب  توجه که است بحثهایی مهمترین از شده، نامیده اطالعات فناوری

ام عرصه نیازمنـد بررسـی پیشـینه تحقیقـات انجـ      این به ورود که واضح است. است کرده جلب

علـم  بررسی نظام تربیـت م شده در این زمینه می باشد .در همین راستا درپژوهشی در خصوص 

ذب جپژوهش به بررسی شرایط و شیوه های گوناگون  است. در این صورت گرفته کشور فنالند

علمـان  ممعلم در کشور فنالند، اهداف و برنامه درستی نظام آموزش معلمان و شیوه ی تربیـت  

برای هر یک از مقاطع تحصـیلی از پـیش دبسـتانی تـا تحصـیالت متوسـطه در کشـور فنالنـد         

ی نظام هـا  ارنده ی یکی از برتریننتایج نشان داد کشور فنالند به عنوان دو پرداخته شده است

رکـان  آموزشی در دهه ی اخیر توجه بسیار زیادی به پرورش معلمان خود بـه عنـوان یکـی از ا   

ارشـد   (. محققی در پایان نامـه ی  1399فالح زاده، کیانی،)اصلی آموزش و پرورش داشته است

 یـان داشـته  بداخته است و پرمقایسه تربیت معلم در کشورهای فنالند، مالزی، کانادا و ایران به 

ـ ها نیز این است که در تربیت معلم فنالنـد   وجه تمایز میان کشورها در اهداف دوره ه تربیـت  ب

الف دو در ایـران و مـالزی بـر خـ    و شود معلم از دوره پیش دبستانی تا دوره متوسطه تاکید می

گرفتـه   اف در نظـر کشور فنالند و کانادا صرفاً دولت و مجلس به عنوان مراجع تصمیمگیری اهد

 دوره لـم مع تربیـت  درسی برنامه تطبیقی مطالعه (.در مقاله ی1397)ابراهیمیان ،نگار،شوند می

 وردبررسـی م فنالنـد  و ایـران  کشـور  دو در معلم تربیت درسی فنالند ،برنامه و ایران در ابتدایی

 بررسـی  و توصـیف  از پـس  کـه  کـرده  سعی تحقیق این اجرای در نیز گیردو پژوهشگر می قرار

 بیـت تر درسـی  برنامـه  کیفیت ارتقای برای کشور این معلم تربیت درسی برنامه کنونی وضعیت

 ( .1394 ،خمیس آبادی دهد) ارائه را مناسبی های حل راه کشورمان معلم

در تمامی پژوهشهای انجام شده در خصوص نظام آموزشـی  و برنامـه ی درسـی و هـم چنـین      

 ا برنامهبنالند و کشورها ی سرآمد آموزشی و بعضا تطبیق آن برنامه ی درسی تربیت معلم در ف

اسـت   ی آموزشی در ایران انجام شده است ولی آنچه این بررسی و مطالعـه را متمـایز سـاخته   

د ه ی بررسی تربیت معلم فنالند و بویژه دانشگاه تربیت معلم حرفه ای جمک از طریـق مشـاه  

 حضوری می باشد.  

 

 اهداف و سوال های پژوهش

 ای حرفه ی توسعه ی زمینه در پیشرو کشور یک در معلم مقاله بررسی تربیت این اصلی هدف

باشد . با بررسی نظام آموزشی و  برنامـه درسـی  تربیـت معلـم در فنالنـد و بـویژه        معلمان می
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 شراره سادات سرسرابی     ای جمک بررسی نظام تربیت معلم  در فنالند با تاکید بر دانشگاه تربیت معلم حرفه 

45 

 

دانشگاه تربیت معلم حرفه ای جمک به تفصیل تالش می گردد تا ضمن پاسخ به سوالهای زیـر  

جهت اجرای بهینه ی برنامه ی درسی در ایران برای رسیدن به اهداف ذکر شـده  پیشنهادهایی 

 نیز ارائه داد.

 نظام آموزشی  و برنامه ی درسی تربیت معلم  فنالند چگونه است؟-1

 است؟ چگونه معلم تربیت در دانشجو جذب شیوه -2

معلم فنالنـد  رشته های مختلف و تعداد واحدهای درسی هر رشته در تربیت  درسی محتوای-3

 چیست؟

 

 روش پژوهش

رویکرد مورد استفاده در این پژوهش کیفی است و روش مورد استفاده تحلیلی توصیفی اسـت.  

گردآوری اطالعات از طریق مشاهده مستقیم دانشـگاه و جمـع آوری اطالعـات کتابخانـه ای و     

اطالعات بـه روش  اسناد و مدارک مرتبط و نیز مروری بر پژوهش ها و مقاالت انجام شده است. 

 تحلیلی مورد بررسی قرار گرفتند.

 

 یافته ها

ا تکیه بدر پاسخ به سوالهای مطرح شده در این قسمت نخست به ارائه سیستم آموزشی فنالند  

 بر تربیت معلم و شیوه ی جذب دانشجو و سپس بحث و بررسی در خصوص محتوای برنامـه ی 

 .ی هر رشته در تربیت معلم می پردازیمدرسی و رشته های مختلف و تعداد واحدهای درس
 

   معلم تربیت درسی ی برنامه نظام آموزشی و

 در نقشـی  وپرورش آموزش وزارت می باشد، متمرکز غیر فنالند آموزشی نظام اینکه به توجه با

 شـهرداریها  به را خود همکاری متقاضیان درخواست بلکه ندارد، معلمان کارگیری به و استخدام

 مجـالت  یـا  روزنامـه  در آگهـی  درج بـا  مختلـف  منـاطق  مـدارس و  نیـز  گاهی. دمیدهن تحویل

مـی   نیـاز  اعـالم  جدیـد  معلـم  استخدام برای تربیت و تعلیم به وب سایتهای مربوط و تخصصی

اسـتخدام   مـورد  در معموال شهرداری وپرورش آموزش مدیریت و مدرسه شورای مدیرو و کنند

 (.1،2011می کنند)سهالبرگ گیری تصمیم معلمان

                                                      
1 Sahlberg 
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 فنالنـد  کشور ابتدایی و راهنمایی آموزشی مقاطع معلمان آموزش های دوره برگزاری مسؤولیت

 دهـۀ  اواخـر  در.  گردیـد  واگذار کشور های دانشگاه به 1971 سال در معلمان کانون آموزش از

علمـی   مـدرک  اخـذ  به ملزم متوسطه و ابتدایی معلمان مقاطع کلیه قوانین آموزشی مطابق 70

 (1،2011گردیدند.)آندرسنارشد 

است   سال 5سال به طول می انجامد و زمان الزم جهت احراز معلمی  3 معلمان  دوره آموزش

ه بـ دو سـاعت درهفتـه را   و ساعت در روز را درکالس های درس می گذراننـد  4معلمان فقط و 

لی اصـ معلمان مدارس ابتدایی بایستی دارای مدرک . پیشرفت حرفه ای صرف می کنند"عنوان 

ولـی   .یک موضوع دیگـری در طـول تحصـیل خـود باشـند     در رشتۀ آموزش و مدرک فرعی در 

ک معلمان دبیرستان باید دارای مدرک اصلی در موضوعی که قرار اسـت تـدریس کننـد و مـدر    

ــوع  ــی در موض ــهالبرگ،   فرع ــند )س ــری باش ــه  2013دیگ ــان ب ــه معلم ــرای اینک ــوبی (. ب خ

برند درروشی که یشتری برخورداربوده و از تدریس لذت بیشتر میها از اختیار باند،آنشدهآماده

برند. ایـن آزادی حرفـۀ معلمـی را در    آموزان بیشترین بهره را از آن میکنند دانشاحساس می

تـرین مشـاغل در کشـور    بخـش بخش کرده است، بنابراین، آن را به یکی از رضـایت فنالند لذت

جویان تدریس بسیار محترم است، بـه میزانـی کـه دانشـ     تبدیل کرده است. عالوه بر این، حرفۀ

پندارنـد  تر از پزشکی و حقوق مـی جوان امیدوارند که به این حوزه وارد شوند و اغلب آن را مهم

 ( 2011)سهالبرگ،

 

 پایه معلمان آموزش

 بـه  مموسـو  مشـابه  مراکز دیگر آموزشی یا های دانشکده در پایه آموزش معلمان مقاطع تربیت

ـ  نیـز  دبسـتانی  پـیش  آموزگـاران  آموزش 1998 سال از. گیرد می صورت تربیت معلم مراکز  هب

 بیـت تر معلم،ازمدارس هرمرکزتربیت می گردد. دهی زشی سازمان آمو های دانشکده در تمامی

 دباشـ  برخـوردارمی  مـداوم  آموزش و انجام آزمایشات،تحقیقات آزمایشی، تدریس جهت معلمی

 اغلبمـی گذراننـد.   را مقـدماتی  دبستانی،درجه دانشگاهی پیش ممعل تربیت مراکز دانشجویان.

 در خردســال کودکـان  ومربیـان  معلمـان  عنـوان  بـه  التحصـیل  فـارغ  دبسـتانی  پـیش  معلمـان 

 دبسـتانی  پـیش  هـای  تواننـد درکـالس   و همچنـین مـی   شوند می کار به مشغول مهدکودکها

 ششـم  اول تـا  کالسـهای  انمعلمـ  بپردازنـد.  دبستانی پیش دروس آموزش به نیز جامع مدارس

 د.باشن می خود تدریس اصلی رشته در عالی دانشگاهی درجه اخذ به ملزم نیز جامع مدارس

                                                      
1 Anderson 
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 متوسطه مقطع معلمان آموزش

 نگذرانـد  بـه  آن از برخـورداری  که عالی است دانشگاهی ،درجه متوسطه مدارس دبیری درجه

 داوطلـب  وزشـی دانشـجویان  آم دروس اصـلی  موضـوع . است نیازمند واحد درسی 160حداقل 

 دهدانشـک  در دانشـجویان . دارنـد  را آن تـدریس  قصـد  دانشجویان که ای  رشته ، دبیری رشته

 ی هـا  دوره پردازنـد  مـی  دبیـر  تربیـت  کلـی  درچـارچوب  خود اصلی رشته تحصیل به معلمان

 مسـئول  خـود  هـا  آموزشـی دانشـکده   هـای  گـروه  که ند گرد می دهی سازمان چنان آموزشی

 دهیمسـئول سـازمان   تنهـا  معلم تربیت مرکز و بوده مربوطه تحصیلی رشته آموزش هیسازماند

 تربیت.مـی شـود   دنبـال  یکدیگر با تعامل در و همزمان طور به آموزش هردو باشد. تربیتی امور

 بـه  دتواننـ  مـی  دانشـگاهی  تـر  عـالی  مدارج دارندگان. شود می شامل را تربیتی واحد 35 دبیر

 مایندن مبادرت درسی واحد 35 از متشکل معلم تربیت مراکز در دبیران ویژه تحصیالت تربیتی

 و ای وحرفـه  فنـی  تـدریس  متعـدد  هـای  صـالحیت  ارتقـاء  نیز، حرفه ای و فنی دبیران تربیت

 به دنبال خواهد داشت. را آموزش بزرگساالن آزاد موسسات بیشتر چه هر گسترش

 

 

 تخصصی های رشته معلمان آموزش

 160 گذرانـدن  و دانشـگاهی  تکمیلی مدرک از برخورداری به ملزم تخصصی های رشته معلمان

 یتحصـیل  هـای  رشـته  این داوطلبین. باشند می سال6تا 5  زمان درمدت آموزشی واحد 180تا

 آموزش های دوره آموزشی دروس مهمترین ازجمله. دارند را تخصصی دربخشهای تدریس قصد

 و تـاریخ، علـوم اجتمـاعی    خـارجی،  زبانهـای  ،زبان مـادری  آموزش به میتوان تخصصی معلمان

شـیمی،   کـامپیوتر،  روانشناسی، فلسفه، اخالق، زیست شناسی، جغرافیا، ریاضیات، فیزیک، علوم

 صـیالن التح فـارغ . نمـود  اشـاره  هنـر  و بدنی، موسیقی تربیت فنی، و عملی کار نساجی، اقتصاد

 تخصصـی  رشته در استادی درکبراحرازم تخصصی، عالوه معلمان آموزش های دوره دانشگاهی

 زشیآمو واحد 35 با گذراندن آموزی دانش مشاورة آموزش های دوره در ازمجوزحضور مربوطه

 وزشـی عنـوان مشاورآم  بـه  فعالیت جهت الزم صالحیت ازمجوز آنان برخورداری به که جداگانه

  گردند. می برخوردار گردد، می منتهی
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 آموزش ویژه  دارای معلمان 

 کـه بـا  مدرک کارشناسی ارشد در علوم آموزشی دریافت می کننـد  فارغ التحصیالن این دوره   

د به عنوان یک معلم آموزش عالی در مدارس جامع و به عنوان یـک معلـم   ناین مدرک می توان

 د.  نکالس درس خدمت کن

 معلمان مدارس حرفه ای 

الت مدرک تحصیلی در یک دانشگاه یا یک موسسه حرفه ای تحصـی فارغ التحصیالن این دوره  

ی را و سپس برای چند سال کار می کنند و پس از آن مطالعات آموزشـ عالی دریافت می کنند 

نوان در یک موسسه حرفه ای تحصیالت عالی انجام می دهند تا واجد شرایط برای خدمت به ع

 معلم باشند .

 سیستم مدرسه فنالندی : 1شمارهجدول 
 معلم  مدرسه  سن 

 معلمان مهد کودک / پیش دبستانی  مهد کودک  0-6 

 معلمان پیش دبستانی یا معلمان کالس درس  پیش دبستانی اختیاری  6 

 معلمان کالس درس و معلمان موضوعی  سال 9مدرسه جامع،   7-15 

 معلمان موضوعی  سال 3دبیرستان،   16 

 معلمان حرفه ای مدرسه  مدارس حرفه ای  16 

 معلمان با مدرک تحصیلی عالی  آموزش عالی  19 

  

 

   معلم تربیت در دانشجو جذب شیوه

کـه( بـا   المللـی )هنگـامی  های بـین خوبی در آزمونآموزان در فنالند بهیکی از دالیلی که دانش

علمان باشـد ؛ فنالنـد فقـط    شوند بایستی روش در انتخاب مشاگردان سایر کشورها مقایسه می

کند، اگرچه از هزاران نفری که امید دارند در برنامه دانشـگاهی آزمـون   ها را انتخاب میبهترین

(. 2013شوند )سـهالبرگ،  پذیرفته می تعداد محدودی معلمان در مقطع ابتدایی پذیرفته شوند 

نیازمند یـک نمـره بـاال در     که  شوندای انتخاب میدانشجویان با توجه به یک فرآیند دومرحله

برنامـه  های فوقآزمون ورودی کالج، میانگین باال در طول تدریس و داشتن سطح باال در فعالیت

. در فنالند با استعدادترین و تواناترین افراد وارد حرفه معلمی می شوند و همکاری نزدیکی است

چنین تربیـت معلـم در   بین دانشکده های موضوعی و مدارس آموزش و پرورش وجود دارد .هم

فنالند پژوهش محور است و نکته مهمی را که در جذب نیرو در تربیت معلم آنان بایـد در نظـر   
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گرفت این است که کار معلم باید یک حرفه مستقل و قابل احترام به جـای تمرکـز بـر اجـرای     

(. 1394فنی استانداردهای خارجی آزمونهای بی پایان و مسئولیت های اداری باشد)سـهالبرگ، 

التحصـیالن دورة متوسـطه فنالنـد را    درصـد از فـارغ   10دانشجویان در برنامه آموزش معلمـان  

لیسـانس را بـرای اتمـام ایـن دوره بگذراننـد .      ساله فوق 5دهند و بایستی یک دوره تشکیل می

کنـد و شـامل سـهم    ها را برای یک محقق بودن و شاغل شـدن آمـاده مـی   آموزش دانشگاه آن

آموزند که چگونه بالینی در یک مدرسه مدل است جایی که دانشجویان می ر فعالیتای دعمده

  .ها را نظارت کنندمحور را ارائه دهند و مبتدی-آموزش پژوهش

 

 

   معلم تربیت در رشته هر درسی واحدهای تعداد و درسی محتوای

سـاله و   3دوره  ساختار واحدها و برنامه های درسی درجه کارشناسی ارشد معلمان کالسی یک

اعتبـار  و   180ساله مـی باشـد  کـه دانشـجویان در سـطح کارشناسـی  بایـد          2یک دوره ی 

-1کسـب نماینـد.در ایـن جـدول سـتون:      1اعتباررا مطابق نمودارشـماره    120درسطح ارشد 

مطالعـات  - 4  3موضـوعهای فرعـی  -3  2مطالعات بین رشـته ای -2  1موضوع های اصلی  آموزشی

 اطی را نمایش می دهد.زبانی و ارتب

المللی شامل گذراندن دوره های زیـر بـا میـزان      بین ای حرفه معلم پرورش و آموزش مطالعات

 8 بزرگسـاالن  یـادگیری  اعتبـار، درک  16 تربیتـی  علـوم  تعیین شده می باشـد: مبـانی   4اعتبار

 کننـده  سهیلت اعتبار،  یادگیری 8 معلم کار اعتبار، محیط 8 جامعه و پرورش و اعتبار،آموزش

 مهارت اعتبار،توسعه7 یادگیری ای حرفه کننده تسهیل یک عنوان به شخصی اعتبار،توسعه 14

 صـالحیت، محـیط   و یـادگیری  ازفرآینـد   اعتبارکه شامل ارزیـابی 15 صالحیت و آموزشی های

 مطالعات می باشد و پـس  ریزی رسمی، برنامه دانشجویی،مجوز بازخورد و کار یادگیری،کیفیت

 بدست می آید. حرفه ی معلمی  مورد در جامعی درک دوره، این اماتم از

 

                                                      
1 Major subject education 
2 Multidisciplinary studies  
3 Minor subjec 
4 credit 
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  ساله 2+3ی ساختار واحدها و برنامه های درسی درجه کارشناسی ارشد معلمان کالس :1شماره نمودار

 اعتبار( 120اعتبار /سطح ارشد  180)سطح کارشناسی

 

 

 رشته آموزش ابتدایی

واحـد درسـی    300ی، هـر دانشـجوباید حـدود    برای فارغ التحصیلی در رشـته آمـوزش ابتـدای   

 واحـد درس مربـوط بـه رشـته     140طول می کشد. از این تعـداد،   سال 5که معموالً  بگذراندرا

واحـد دروس مـرتبط بـا    60شـامل ایـن دروس  تربیتی می باشـد  و  تخصصی آن ها یعنی علوم 

 ) دباشـ له مـی  واحد دروس دیگرعلوم تربیتی مانند روش تحقیـق و رسـا   80آموزش ابتدایی و 

                                                      (.                                                                                                                                                                              12010اکینچی

 تـدایی(، اب آمـوزش  تخصـص  بـه  دروس مربوط تربیتی) علوم به مربوط درسی واحدهای بین در

 دوره کـارورزی  یـک  و مقـدماتی  کـارورزی  دوره دو در را کـارورزی  واحد20 حدود دانشجویان

 بازخورد و تدریس تدریس، مشاهده بر کارورزی مقدماتی های دوره در. کنند می پاس پیشرفته

 درسـی  موضـوعات  دلیـل  بـه  بیشـتر  کارورزیهـا  این تقسیم منطق. شود می تاکید معلم کالس

 کـارورزی  در و ادبیات و دروس زبان آموزش موضوع اول، کارورزی در مثال رایاست .ب مختلف

 سطح به دانشجویان یشرفته، درکارورزی. شود می گرفته نظر در مانندریاضی دیگر دروس دوم،

                                                      
1 Ekinci 
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تدریس  همتا، با تدریس بر بیشتر دوره، این ودر یافتند دست تدریس در باالتری عملی علمی و

 .(1397شود )عظیمی، تاکید می راهنما استاد و راهنما معلم با بحث گیری شکل و مستقل
 

 رشته آموزش موضوعی

 دوم و اول متوسـطه  هـای  دردوره تخصصی های موضوع معلمان حقیقت در رشته، این معلمان

 را رسید واحد 300 حدود باید دانشجو هر هم، رشته دراین التحصیلی فارغ برای ..شد خواهند

 رسید واحد 150 تا 120تعداد واحد حدود  این از. کشد می طول سال 5 معموالً که پاس کند

 در کـه  مـی باشـد   شـیمی  و ریاضـی  هاماننـد  آن موضـوع تخصصـی   به مربوط دانشجویان این

سـاختار واحـدها و برنامـه هـای      شـود.  مـی  تدریس هلسینکی دانشگاه تخصصی دانشکده های

سـاله مـی    2سـاله و یـک دوره ی    3درسی درجه کارشناسی ارشد معلمان موضوعی یک دوره 

اررا اعتبـ  120اعتبـار  و درسـطح ارشـد     180باشد  که دانشجویان در سطح کارشناسی  بایـد   

 -2فیزیک..( موضـوع اصـلی)   -1کسب نماینـد.در ایـن نمـودار سـتون:      2مطابق نمودار شماره 

نمـایش مـی    طالعات زبـانی و ارتباطـات را  م - 4طالعات پداگوژی م -3موضوع فرعی)شیمی...( 

 دهد.  

 

 
 عیساختار واحدها و برنامه های درسی درجه کارشناسی ارشد معلمان موضو: 2شماره نمودار

 

 دانشگاه تربیت معلم حرفه ای جمک

 در خـاص  موضـوعی  تـدریس  برای در دانشگاه علوم کاربردی جمک  آموزش حرفه ای معلمان

یادگیری، یک انتخـاب حرفـه ای و    آموزش یا به جای آن، تسهیلاست. شده ایجاد معلم تربیت
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در دانشـکده   موضـوعهای درسـی  جذاب برای حرفه ای ها از زمینه های مختلف تخصص است. 

طراحی شده اند که نیازهـای دانـش آمـوزان    جمک طوری  آموزش و پرورش معلمان حرفه ای 

جیتـال  بزرگسال را برآورده می کنند: شیوه مطالعه انعطاف پذیر اسـت، از محـیط یـادگیری دی   

می تواند مطالعات خود را به صورت جداگانه تطبیق دهد. تکمیـل  شجوو هر دانشود استفاده می

سال طول می کشد. این برنامه در درجـه اول   2-1این برنامه انعطاف پذیر پس از دوره معموال 

نیست توصیه می شود اما بـرای هـر کسـی کـه مـی       یبرای کسانی که زبان مادری آنها فنالند

 .مهارت های بین المللی خود را افزایش دهد، باز استخواهد 

بـان  تجربـه طـوالنی ای در ارائـه مطالعـات آمـوزش معلمـان در ز       1994از سـال   این دانشگاه 

العـه در  . عالوه بر مطالعات میانجیگری زبان انگلیسی، همچنـین تجربیـات در مط  دانگلیسی دار

 .می دهدن( ارائه محیط های یادگیری ترکیبی )جلسات همزمان و آنالی

 و)مربوط بـه یـک سـال تحصـیلی تمـام وقـت(       اعتبار  60برنامه آموزش حرفه ای معلم شامل 

 شامل:

 تربیتی علوم در اساسی مطالعات •

 ای حرفه آموزش مطالعات •

 تدریس تمرین •

 .دیگر مطالعات •

ه و آینـد  تسـهیل یـادگیری، ایجـاد    ،برنامه درسی براساس مسائل مربوط به شایستگی متقابـل  

 حبت ص هم  مطالعات نیاز به سطح خوب انگلیسی، هر دو می باشد که این  توسعه هویت معلم

 کردن و هم نوشتن دارد.

 نامـه بر و دانشـجویان  پیشـنهادی  زمینه به بسته تحصیلی سال 2 تا 1 از تحصیلی دوره طول •

 می باشد.  خود شخصی مهارتهای توسعه

 در یک گروه(دانشجو 6-4) یادگیری یها حلقه در کار شامل مطالعات •

مـی   سجلسات یادگیری ترکیبی، فعالیت های یادگیری الکترونیکی، کار مستقل و تمرین تدری

 باشد.

جمـع آوری    1جیواسـکاال را برای جلسه ی یـک یـا دو روزه در    پیشرو این گروه در ابتدا جلسه 

 دانشگاه جیواسـکاال یک روزه در  1هایبرید)ترکیبی( زشیخواهد کرد. جلسات بعدی جلسات آمو

 بار در هر ترم خواهد بود. 8تا6و آنالین، تقریبا 

                                                      
1 Jivaskala 
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 رد به طورحق تحصیل به مدت سه سال دارند. این زمانهای استانداجویان مطابق با قانون، دانش

 .کافی خواهد بود وقوع هرگونه وقفه ناخواسته در مطالعاتدر صورت معمول 

 

 ایتربیت معلم بین المللی حرفه 

س و مطالعات شامل مبانی علوم آموزشی، مطالعات حرفه ای در آموزش و پرورش، تـدریس درو 

ای پشـتیبانی از خـدمات بـر   ،سایر مطالعات، اعتباربخشـی، کـار کیفیـت و بـازخورد دانشجویی    

ت خدمات دانشجویی، مشاوره دانشجویی، بـین المللـی شـدن در مطالعـات، خـدما     ،دانشجویان 

و  دانشـکده آمـوزش   انی، خدمات فنـاوری اطالعـات، انجمـن دانشـجویان    کتابداری و اطالع رس

برنامه های آموزش معلمان، دوره هـای آموزشـی و خـدمات آموزشـی و      جمکپرورش معلمان 

 همچنین فعالیت های پژوهشی، توسعه و نوآوری را فراهم می کند.

کـارآموزی در طـول    به عنوان یک دانشجوی بین المللی در فنالند ، مجاز و تشـویق بـه انجـام   

می تواند از طریق سازمان های مختلف و یا به طور مستقل این امر . می باشید تحصیالت خود 

)برای برنامه های اتحادیه اروپا( و سازمان های دانشـجویی کمـک    2انجام شود. هر دو اراسموس

ویی مـی توانیـد   در فنالند با ویـزای دانشـج   می نمایند. در پیدا کردن کارآموزی جویانبه دانش

درسـی  تعداد نامحدودی از کارآموزی انجام دهید, تا زمانی کـه آنهـا بخشـی از برنامـه مطالعـه      

و یا بدون مزد پرداخت شود. اگر در حـال برنامـه ریـزی بـرای     با مزد . کارآموزی می تواند باشد

 ز طریـق  امـی توانیـد   درسـی خـود باشـید،     انجام کارآموزی به عنوان بخشی از برنامه مطالعه 

. نماییـد  دانشگاه میزبـان شـروع  درآگهی های شغلی آژانس های استخدام و در کانال های خود 

برای مطالعه بیشتر در مورد کار در فنالند ، به عنوان اطالعات مشابه برای پیدا کـردن شـغل و   

همچنین می توانید در فنالند کارآموزی تحصیلی انجام دهید حتی اگـر در   همچنین کارآموزی

تجربـه   عالقـه منـد بـه    دانشگاه فنالندی نیستید. اگر در یک کشور دیگر دانشجو هستید ، امـا  

می توانیـد کـارآموزی در یـک شـرکت فنالنـدی       هستید،شیوه زندگی منحصر به فرد فنالندی 

اما می توانید اجازه اقامت مبتنی  است، ماه  6-3انجام دهید. کارآموزی معموال برای آخرین بار 

ماه دریافت کنید. کارآموزی نیز یک دروازه بزرگ به بازار کار فنالند  18موزی برای تا به بر کارآ

است و بسیاری از دانشجویان در فنالند اولین کار مناسب خود را از طریـق کـارآموزی دریافـت    

 می کنند.  

                                                                                                                            
1 hybrid 
2 Erasmus 
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 توسعه حرفه ای در قالب کارورزی تحقیقاتی

و موسسـات آمـوزش عـالی اسـت.      TVET1 ران ازاین برنامه با هدف معلمـان ، مـدیران و مـدی   

تمرکز اصلی توسعه مهـارت هـای آموزشـی و رهبـری آموزشـی معلمـان و مـدیران موسسـات         

ماهـه شـامل سـمینارها ، کارگـاه هـا ، تحقیقـات        6برنامـه   )HE2&  TVET .(آموزشی اسـت 

ان مستقل ، مشاهدات ، و همچنین بازدید از سـایر موسسـات آموزشـی اسـت. شـرکت کننـدگ      

همچنین دارای کارگاه های مشترک با دانش آموزان از دانشکده آموزش و پرورش معلم حرفـه  

ای جمک می باشند.این برنامه شامل جلسـات بـین معلمـان فنالنـدی و شـرکت کننـدگان در       

برنامه برای به اشتراک گذاشتن تجربیات است. در طول برنامه ، شرکت کننـدگان یـک پـروژه    

روش های آموزش و یـادگیری   .یدگاه مربوط به کار خود انجام می دهندتوسعه شخصی را از د

مورد استفاده در برنامه ، طیف گسترده ای از مهارت ها و روش های اعمـال شـده در سیسـتم    

می کند. محیط های یادگیری مـدرن و فـن آوری    3دنبال(  مودل) آموزش و پرورش فنالندی را

در  .خواهد بود. زبان آموزش انگلیسی اسـت  د استفادهیادگیری دیجیتال در طول مطالعات مور

 :طول برنامه شرکت کنندگان به مهارتهای زیر دست می یابند

     ل مهارت های به روز شده در یادگیری و آموزش و مهارت هـا بـرای انتخـاب و اعمـا

 ،روش های متنوع آموزشی کاربردی و ارزیابی

 ب نی بر مدرسه و عمل در چارچوظرفیت توسعه فعالیت های تحقیقاتی و توسعه مبت

 ، و یا دانشگاه (TVET) مدرسه کالج

 اعمال شده و بـه روز  کشور آموزشی های شبکه و مدارس در آموزشی رهبری مهارت 

 ،شده

   افزایش ظرفیت به همکاری با کارفرمایان و دیگر ذینفعان 

 افزایش کارآفرینی و نوآوری 

 

 بحث و نتیجه گیری

 در فنالنـد  آموزشـی  و دریافتیم برنامه نمودیم  آغاز فنالند در پرورش و آموزش از ای خالصه با

 و آینـده  ایجاد یادگیری، تسهیل: است کلیدی صالحیت حوزه سه جمله از شایستگی بر مبتنی

                                                      
1 (Technical and Vocational Education and Training) 
2 Higher education 
3 moodle 
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 مـی  تقسـیم  بیشـتر  خـاص  هـای  صالحیت و ها مهارت به آنها از کدام هر. معلم هویت توسعه

 آموزشـی  مقـاطع  معلمـان  آمـوزش  هـای  دوره زاریبرگـ  هم چنین دریافتیم مسؤولیت . شوند

 هـای  دانشـگاه  بـه  1971 سـال  در معلمـان  کانون آمـوزش  از فنالند کشور ابتدایی و راهنمایی

 و ابتـدایی  معلمـان  مقاطع کلیه قوانین آموزشی مطابق 70 دهۀ اواخر در گردید و واگذار کشور

سـال بـه طـول     3 معلمـان   وزشدوره آم علمی ارشد گردیدند که مدرک اخذ به ملزم متوسطه

سـاعت در روز را   4معلمـان فقـط   اسـت و   سال  5می انجامد و زمان الزم جهت احراز معلمی 

صـرف   "پیشـرفت حرفـه ای  "درکالس های درس می گذرانند و دو ساعت درهفته را به عنوان 

 ر است:. نکات بارز و خاص برنامه درسی دانشگاه های تربیت معلم فنالند به شرح زیمی کنند

 :تاملی های بحث و تامل بر تاکید-1

 شـود  میکار دانشجومعلمان با دروس در چه و دیگر های دوره در چه همان ابتدا از که چه آن 

 دوره نریـزا  برنامـه  و استادان. هاست بین آن تاملی های بحث خصوص به و ها آن تامل ارتقای

 اصـل انتظـار   و روش چنـد  آمـوزش  با که نیست کاری تدریس اعتقادداشتند معلم تربیت های

 و ناشـناخته  موقعیـت  یـک  بلکـه تـدریس  . شـود  آمـاده  درس کـالس  برای دانشجومعلم داشت

 شد.با آماده خود اعمال بر تامل برای باید آن، در موفق برای عمل معلم که است پیچیده

 :  تدریسی)درس پژوهی( هم بر تاکید-2

 از یـادگیری  ایـن روش،  منطـق . بـود  همتایـان  با تدریس تاکید ومورد مهم های ویژگی از یکی

 و ستـدری  مشـارکتی  یادگیری تاثیر. است شغل معلمی به دانشجومعلم ورود تسهیل و همتایان

 یـن ا در کارمشارکتی که کرد دقت باید. نیست پوشیده کسی بر وهمتابازخورددهی همتاسنجی

 است. یفوظا همه در کاراشتراکی بلکه نیست، کار تقسیم معنای به ها دوره

 :  پیوستگی-3

 کیـ  کـه  صورت این به. شود می اجرا صورت پیوسته به هلسینکی دانشگاه عملی در های دوره

 یمـ  حضـورپیدا  مدرسـه  در را هفته روزهای تمام دارد، دروس عملی  که درترمی دانشجومعلم

 در دانشـگاهی  هـای  تـرم . دارد برنمـی  دیگـری را  درسـی  واحـد  هـیچ  ترم این طول در و کند

سـه  مدر در سـرهم  پشت هفته 8 دانشجومعلم یک بنابراین. دوماهه هستند هلسینکی لنشگاهدا

 و آمـوزان  دانـش  کـل  بـا  بیشتردانشـجومعلم  آشنایی به منجر ویژگی این. کند می پیدا حضور

 یابد. می ارتقا دانشجومعلم یادگیری و تامل درنتیجه که شده مدرسه رویدادهای

 :دانشگاه به وابسته مدارس از استفاده-4

 مـدارس  ایـن  کارورزی به برای را دانشجومعلمان که دارد وابسته مدرسه هلسینکی دو دانشگاه 

 از ترکیبـی  یـا  عادی مدارس پیشرفته، کارورزی توانند در می دانشجومعلمان البته. فرستاد می
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 کـان ام دلیـل  وابسـته بـه   مـدارس  از استفاده برای نقدهایی چند هر. کنند هم انتخاب را ها آن

 مدارسـی،  چنین در دانشجومعلمان دادن قرار شود،اما می وارد واقعی های بافت با ها آن تفاوت

 یـادگیری  اندکـه  داده نشـان  تحقیقـات . اسـت  مفیـد  و منطقی بسیار کار درابتدای خصوص به

 یـا  ایـم  شده تدریس که کنیم می تدریس همان طور ما همه و است اجتماعی امر یک تدریس

 در و مـاهر  تحت معلمـان  تدریس یادگیری که است مهم موضوع این بنابراین! مدیده ای تدریس

در پاسـخ بـه اولـین سـوال در خصـوص نظـام       (. 1396بیفتـد )عظیمـی   اتفاق باکیفیت مدارس

آموزشی و برنامه ی درسی تربیت معلم فنالند و دانشگاه تربیت معلم حرفه ای جمک بـا توجـه   

 ذکر نمود. 2ی توان نکات بارز آن را در جدول به یافته ها و بحث های مطرح شده م

 شاخصه های نظام آموزشی  و برنامه ی درسی تربیت معلم : 2شماره جدول
 درسی نظام آموزشی  و محتوای برنامه کشور

 فنالند

 نظام آموزشی غیر متمرکز

 الزام معلمان  به اخذ مدرک علمی ارشد

 مدرک اصلی در موضوع تدریس

 دیگر مدرک فرعی در موضوع

 ترین مشاغلبخشیکی از رضایت

 تسهیل یادگیری ، ایجاد آینده و توسعه هویت معلم

 کسب صالحیت آموزشی برای آموزش موضوع خاص خود

 توسعه حرفه ای در قالب کارورزی تحقیقاتی

 موسسه آموزشی به عنوان یک جامعه کار

 پاسخگویی به نیازهای دانش آموزان

 شیوه مطالعه انعطاف پذیر

 یط یادگیری دیجیتالمح

یلی اعتبار )مربوط به یک سال تحص 60شامل  برنامه آموزش حرفه ای معلم 

 تمام وقت( و شامل:

 مطالعات اساسی در علوم تربیتی •

 مطالعات آموزش حرفه ای •

 تمرین تدریس •

 مطالعات دیگر •

ی، دگیربرنامه درسی براساس مسائل مربوط به شایستگی متقابل است: تسهیل یا

 ایجاد آینده و توسعه هویت معلم.
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در پاسخ به دومین سوال در خصوص شـیوه هـای جـذب دانشـجو در تربیـت معلـم فنالنـد  و        

دانشگاه تربیت معلم حرفه ای جمک با توجه به یافته ها و بحث هـای مطـرح شـده مـی تـوان      

 نکات بارز آن را به شرح زیرذکر نمود:

 

 هابهترین انتخاب فقط   

 در بـاال  میـانگین  کـالج،  ورودی آزمـون  در باال نمره یک نیازمند : ایلهدومرح فرآیند 

 است برنامهفوق هایفعالیت در باال سطح داشتن و تدریس طول

 و وزارت میدهند  تحویل شهرداریها به را خود همکاری متقاضیان  معلمی درخواست 

 ندارد. معلمان کارگیری به و استخدام در نقشی وپرورش آموزش

 وب سایتهای  و تخصصی مجالت یا روزنامه در آگهی درج با مختلف مناطق و مدارس

 . می کنند نیاز اعالم جدید معلم استخدام برای تربیت و تعلیم به مربوط

 استخدام  مورد در معموال شهرداری وپرورش آموزش مدیریت و مدرسه شورای مدیرو

 می کنند گیری تصمیم معلمان

 افراد وارد حرفه معلمی می شوند با استعدادترین و تواناترین 

   همکاری نزدیکی بین دانشکده های موضوعی و مدارس آموزش و پرورش وجـود دارد

. 

  . تربیت معلم در فنالند پژوهش محور است 

           کار معلم باید یک حرفه مستقل و قابـل احتـرام بـه جـای تمرکـز بـر اجـرای فنـی

 های اداری باشد. استانداردهای خارجی آزمونهای بی پایان و مسئولیت

         انجام کارآموزی در طول تحصیالت از طریـق سـازمان هـای مختلـف و یـا بـه طـور

 مستقل 

 

 در رشته هر درسی واحدهای تعداد و مختلف های در پاسخ به سومین سوال در خصوص رشته

فنالند و دانشگاه تربیت معلم حرفه ای جمک با توجه بـه یافتـه هـا و بحـث هـای       معلم تربیت

 ذکر نمود. 3ده می توان نکات بارز آن را در جدول مطرح ش
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 رشته های مختلف و تعداد واحدهای درسی تربیت معلم : 3 شماره جدول
 رشته های مختلف و تعداد واحدهای درسی تربیت معلم کشور

 فنالند

 رشته آموزش ابتدایی: 

کنـد کـه    واحد درسی را پـاس  300برای فارغ التحصیلی در رشته آموزش ابتدایی، هر دانشجوباید حدود 

نی علـوم  واحد درس مربوط به رشته تخصصی آن ها یع 140سال طول می کشد. از این تعداد،  5معموالً 

رعلـوم  واحد دروس دیگ 80واحد دروس مرتبط با آموزش ابتدایی و 60تربیتی می شود. این دروس شامل

 تربیتی مانند روش تحقیق و رساله می شود.

 عی:رشته آموزش موضو

طه برای فارغ التحصیلی دراین رشته که  در حقیقت معلمان موضوع های تخصصـی دردوره هـای متوسـ   

ل طول می سا 5واحد درسی را پاس کند که معموالً  300اول و دوم خواهند شد، هر دانشجو باید حدود 

ن صـی آ واحد درسی دانشـجویان مربـوط بـه موضـوع تخص     150تا  120کشد. از این تعداد واحد ،حدود 

علمـان  هامانند ریاضی و شیمی می باشد ساختار واحدها و برنامه های درسی درجـه کارشناسـی ارشـد م   

یـد   ساله مـی باشـد  کـه دانشـجویان در سـطح کارشناسـی  با       2ساله و یک دوره ی  3کالسی یک دوره 

 اعتباررا کسب نمایند. 120اعتبار  و درسطح ارشد  180

 برنامه آموزش حرفه ای معلم :

 اعتبار )مربوط به یک سال تحصیلی تمام وقت( و شامل واحدهای زیر می باشد. 60شامل 

 مطالعات اساسی در علوم تربیتی •

 مطالعات آموزش حرفه ای •

 تمرین تدریس •

 مطالعات دیگر •

 تربیت معلم بین المللی حرفه ای: 

یر ش، تـدریس دروس و سـا  مطالعات شامل مبانی علوم آموزشی، مطالعات حرفـه ای در آمـوزش و پـرور   

ن ،خـدمات  مطالعات، اعتباربخشی، کار کیفیت و بازخورد دانشجویی،پشتیبانی از خدمات برای دانشـجویا 

ی، خـدمات  دانشجویی، مشاوره دانشجویی، بین المللی شدن در مطالعات، خدمات کتابداری و اطالع رسان

 فناوری اطالعات، انجمن دانشجویان.

 

 پیشنهادات

در صـدد   که اندیشمندان حوزه ی تعلیم و تربیت وبرنامه ریزان داخلی بطور مسـتمر از آنجایی 

لـف در  بهینه سازی این  امر می باشند و با توجه به بررسی و مقایسـه نظامهـای آموزشـی مخت   

 النـد، زمینه اجرای برنامه درسی و موفییت های کسب شده در سایر کشورها از جمله کشـور فن 

مـر  احسن اجرای برنامه درسی به مسئوالن و دست انـدرکاران ایـن    پیشنهادات های زیر جهت

 خطیر ارائه می گردد.



 فصلنامه پویش در آموزش علوم تربیتی و مشاوره

 شراره سادات سرسرابی     ای جمک بررسی نظام تربیت معلم  در فنالند با تاکید بر دانشگاه تربیت معلم حرفه 

59 

 

   پژوهشی :در قالب دوره های اقدام پژوهی   ایستگیشبستر سازی برای کسب -1

 در پـژوهش  روش یـک  دربـاره  دانستن)  نشیدا قالب های قبلی: عبور از قالب فراتر رفتن از-2

 و "هویتی " و "عملکردی" قالب به ونزدیک شدن ( آن ایه تکنیک و ای حرفه توسعه خدمت

 عملی و نظری های آموزش میان توازن برقراری

ه برنامه ها :در قالب اختصاص بودجه بیشتر و جذب سایر منابع مالی )طـرح  کیفیت بخشی ب-3

نی های پژوهشی و کمک های سایرسازمانها و نهادهـای داخلـی و بـین المللـی(و نیـروی انسـا      

 شامل استاد و معلم راهنما  کارآمد

 معلم تربیت کننده ارهاد مراکز با که :موسسات و نهادهایی استانداردسازی مؤسسات تأسیس-4

 داشته باشند و برنامه های راهبردی ارائه نمایند. مستقیم ارتباط کشور در
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 تربیت

 26(سازمان و قوانین آموزش و پرورش در ایران،انتشارات سمت ،چاپ 1396صافی،احمد) -

(تمــــرین معلمــــی کارورزی،جــــذب و مشــــاوره در مراکــــز و     1384صــــافی،احمد ) -

 سازمانها،تهران،انتشارات رشد.
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