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 1دکتر رحمت اله خسروی
-یر برنامه مهارتهدف از پژوهش حاضر، ارزیابی تأث چکیده:

 282ای مهارت آموزان ماده آموزی دانشگاه فرهنگیان در بهسازی حرفه

است. بدین منظور، پژوهش با رویکرد کیفی و راهبرد پدیدارشناختی 

آموزان نفر از مهارت  79ی مورد نظر پژوهش انجام شده است. جامعه

ی خود را سالهآموزی یکی مهارتی آموزش ابتدایی بودندکه دورهرشته

ها با نفر از آن 14اند. تعداد در دانشگاه فرهنگیان استان زنجان گذرانده

عنوان ای، بهگیری هدفمند از نوع زنجیرهاستفاده از روش نمونه

ها از ابزار کنندگان در تحقیق انتخاب شدند. برای گردآوری دادهشرکت

ها تا ا نمونهی نیمه ساختارمند)عمیق( استفاده شد و مصاحبه بمصاحبه

های وتحلیل دادهها، تداوم یافت. جهت تجزیهی اشباع دادهمرحله

بررسی روایی با استفاده از مصاحبه از روش تحلیل مضمون استفاده شد. 

روش بازبینی توسط همکاران و مشارکت کنندگان و بررسی پایایی از 

ارج طریق کدگذاری متن سه مورد از مصاحبه ها توسط افراد ناشناس خ

های پژوهش در پنج مضمون سازمان دهنده، یافته از پژوهش انجام شد.

. مضمون 1آموزی را  بدین شرح مشخص کرد: مشکالت برنامه مهارت

مضمون  -3ها، مضمون استادان و تدریس آن -2های درسی،برنامه

 -5مضمون مهارت آموزان، و  -4های دانشگاه، ها و سیاستبرنامه

طورکلی نتایج ی) محیط فرهنگی و اجتماعی(.  بهمضمون عوامل محیط

ی دانشگاه فرهنگیان برای سالهی یکپژوهش حاکی از این بود که دوره
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Abstract: The purpose of this study is to 

evaluate the effectiveness of the Skill Training 

Program at the Teacher Training University. 

For this purpose, research has been conducted 

with a qualitative approach and 

phenomenological strategy. The study 

population was 79 primary school teachers who 

have completed their skills training program at 

Teacher Training University of Zanjan, Iran. 

From this population, 14 individuals were 

selected as participants in the study using 

purposive sampling. Semi-structured (in-depth) 

interviews were used to collect data. Interviews 

with the samples continued until the data 

saturation stage. Thematic analysis method was 

used to analyze the data. The validity was 

investigated using two methods of long-term 

involvement and seeking colleague opinion. 

Also, reliability was done using the reviews of 

the participants. The research findings identified 

five organizing themes as follows: 1) curricula; 

2) professors and their teaching; 3) university 

programs and policies, 4) skills learners; and 5) 

cultural and social environment. In general, the 

results showed that the Skills Training Program 

at Teacher Training University is not effective 

enough. 
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 قدمهم
وپرورش، یکی از مراکز اصلی و مرجع، برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز آموزش

معلم سراسر ایران ی مراکز تربیتبا تجمیع کلیه 1390باشدکه در سال دانشگاه فرهنگیان می
ای چهار ساله را که متشکل از دروس نظری دوره معلمان –تأسیس شد. در این دانشگاه دانشجو 

شوند. دانشگاه فرهنگیان که باشدگذرانده و سپس به مدارس مورد نظر انتقال داده میو عملی می
وپرورش کشور است، عنوان نهادی نوپا متولی امر پرورش منابع انسانی مورد نیاز آموزشبه

ها برعهده دارد، چرا که دانش سایر دانشگاهتر نسبت به تر و مسئولیتی سنگینرسالتی حساس
وپرورش کشور عنوان منابع انسانی در نظام آموزشکه بهآموختگان این دانشگاه، عالوه بر این

طور مستقیم یا غیرمستقیم در تأمین و تربیت منابع انسانی سایر مشغول خواهند شد، به
ترین و ن این دانشگاه را ازجمله حساستواهای جامعه هم نقش آفرینی خواهند کرد. لذا میبخش
های نظام تعلیم و تربیت دانست، چرا که موفقیت و عدم موفقیت در ایجاد تحول ترین مؤلفهمهم

ای الزم در معلمان است که به های حرفهها و قابلیتدر نظام آموزشی، منوط به ایجاد توانمندی
ی دانشگاه م و تربیت هستند )اساسنامهها در محیط واقعی تعلیواقع مجریان اصلی برنامه

ای های حرفهی آموزشمعلمان، مسئول ارائه(. دانشگاه فرهنگیان عالوه بر تربیت1390فرهنگیان،
ها که داوطلب استخدام در های مختلف علمی دانشگاهو تربیتی به دانش آموختگان رشته

وپرورش، ایجاد یاتی نظام آموزشباشد. یکی از وظایف اساسی و حوپرورش هستند نیز میآموزش
معلمانی است که بتوانند موجبات دستیابی به تحقق اهداف و رسالت کالن تمهیداتی برای تربیت

شکوفایی و  -و همچنین اهداف خرد این نظام  -ی پایدار جامعهرشد و توسعه -نظام آموزشی
ریزی برای نابراین برنامهرا  فراهم کنند. ب -ی استعدادهای دانش آموزان پرورش همه جانبه

وپرورش، بسیار ترین ارکان نظام آموزشعنوان یکی از مهممعلمان بهشناسایی، انتخاب و تربیت
ها و ی کافی مورد توجه قرار نگیرد، آسیباندازهحائز اهمیت است، تا جایی که اگر این موضوع به

ها و اهداف ارد آمده و تحقق آرمانوپرورش وی نظام آموزشهای جبران ناپذیری بر پیکرهخسارت
جا که دانشگاه فرهنگیان در شرایط های اساسی مواجه خواهد شد. از آنتعلیم و تربیت با  چالش

ی نیازهای نظام آموزشی در این معلم، همههای چهارساله تربیتتواند از طریق دورهفعلی نمی
ی به تقاضای جامعه، ناگزیر از توسل به زمینه را فراهم کند، برای جبران این کمبود و پاسخگوی

ی بینی شده در این زمینه است. ازجمله مواد قانونی که در اساسنامهقوانین و مقررات پیش
است. دانشگاه فرهنگیان با  281ی دانشگاه فرهنگیان در ارتباط با کمبود معلمان وجود دارد، ماده

                                                 
وپروا ز ازآمسوآیزاوآآزاموو م م نزایاوتز مزگ أتووز"امو  ز خو  ززیز  گاوو آ زررسن  وآ  خآخونآم ز28زی ازموآ  ز. 1

م وآ ز مززوپروا امو م وج  زگ  ا ،زمطوآاقزوو  اوزوزمرورا وزز"  گا آ "ا ز مزطریقززی خع سآیتز  ز مکآ زتاشت 
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شروع کرده است و از  1394زی را از سال آموی مهارتسالههای یکتوسل به این ماده، دوره
هایی از ابعاد مختلف گذرد، طبعاً با کاستیها نمیجا که زمان زیادی از اجرای این دورهآن

ریزی و آموزش همراه است. ذکر این نکته، خالی از فایده نیست که در سیاست گذاری، برنامه
آموزی، در کسوت استاد و ی مهارتالهسیک پژوهش حاضر، پژوهشگران در فرایند برنامه آموزش

دست آمده، کمابیش ابعاد و ی بهی زیستهاند. در این راستا، تجربهمهارت آموز حضور داشته
ای برای کندوکاو و فهم بیشتر فراهم نموده زوایای پنهان دوره را برای آنان روشن ساخته و زمینه

ی سالهی یکهای ارائه شده در دورهها وآموزشی کیفیت و وضعیت برنامهاست. مطالعه
مند تواند به بلوغ تدریجی و نظامهای بسیاری حائز اهمیت است، چرا که میآموزی از جنبهمهارت

معلم و ی تربیتگذاران حوزهدر مقیاس وسیع و از ابعاد مختلف کمک کند. سیاست این دوره
ای مهارت آموزان ایفا بهسازی حرفه توانند نقش مؤثری در اندرکاران امر در صورتی میدست

معلم از طریق کنند که از نگاه بخشی فاصله گرفته و با تفکر و نگرش سیستمی به فرایند تربیت
معلم از وپرورش، نقش کلیدی در تربیتآموزی نگاه کنند. دو  نظام آموزش عالی وآموزشمهارت

جایگاه "(، در پژوهشی با عنوان1392ی)کنند. در این راستا مهرمحمدآموزی ایفا میطریق مهارت
 برای این دو نظام "معلمچهار ضلعی تربیت"، الگویی مشارکتی به نام "معلم در کشور ایرانتربیت

 2و دانش تربیتی عام1ارائه کرده است. مسئولیت اجرای دو ضلع اول و دوم یعنی دانش محتوایی
و 4همراه با کارورزی3انش محتوایی تربیتیرا متوجه آموزش عالی و دو ضلع سوم و چهارم یعنی د

را متوجه آموزش پرورش دانسته است؛ که همکاری  5ی معلمیی آغازین ورود به حرفهبرنامه
ها خواهد شد. مهارت ها منجر به اثربخشی این دورهمتقابل دو نظام یادشده در اجرای برنامه

ند و رضایت خاطر آنان در فرایند ی درسی در مدارس هستآموزان در مقام مجریان آتی برنامه
کند. اهمیت پژوهش حاضر در ای آنان را تضمین میآموزی، رفتار و عملکرد حرفهی مهارتدوره

ی آموزش های تأثیرگذار در باب برنامهاین است که با شناسایی و تحلیل عوامل و چالش

                                                                                                                     
سوآیزعلم و ،زماوروهزاو زنذا گو  زم م زعآلتزوزپژوساتز ا ازوز  م خ آوزاؤسآزوزمام ات آ زخآیرز  گا آ   گش

گظورزز(.زنرچو زاو 1390رسن  وآ ،زخونآم ز  گاو آ زر) خآز"االموآگ ز خو ز"  گا آ ز"ام میز ازیزمرآاوخآل یزیک وا 

بزمروآاوزامو م  زج و زمنآخوبتزاور یزجوذت  گو زت گمتوزز ازتنآقضز خو ز28زیآز صدزمآ  اخ ز ختنآ زا ز ینزمآ  ززامت

اور یزجبور  ز مبو  ز  گا آ ز ختآویززقآگ گتز ی وریززوپروا ،ام م  مآزا زخببز مب  زش ی زگ رویز گ آگتز ازز،اآش 

زگ  ا .زمذ  ا
1 . Content Knowledge 

2 . Pedagogical Knowledge 

3 . Pedagogical Content Knowledge 

4 . Practicum/Internship  

5 . Induction 
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های موجود در ن بردن نقصتوانند امکان کاستن یا از بیاندرکاران امر میآموزی، دستمهارت
 برنامه را به دست آوردند.

ی معلمی از اهمیت ی آموزش داوطلبان حرفهدهدکه برنامهنتایج مطالعات نشان می
 شود:های برخی از این مطالعات ارائه میای از یافتهخاصی برخوردار است. در ادامه خالصه

معلم: پارامترهای ر تربیتکیفیت د"( در پژوهشی با عنوان 2014)1موکوپادیای    
های صورت گرفته پیرامون از طریق بررسی و مرور پژوهش "مختلف و مدیریت کیفیت اثربخش

سازی معلمان را بدین شرح اعالم کرده این موضوع، برخی از پارامترهای اثرگذار در کیفیت آماده
شجویان )جامع و ی درسی مبتنی بر تلفیق نظریه و عمل، ارزیابی داناست: طراحی برنامه

ی درسی های تدریس اثربخش، برنامهمعلم )تحقیق در مؤلفهمستمر(، تحقیق در تربیت
ی ها بر عملکرد دانشجومعلم(، پذیرش معلم)راهبردها و نحوهمعلم، جو سازمانی و تأثیرآنتربیت

برای  هاییی کارورزی و کارآموزی. مدیریت کیفیت اثربخش، به طراحی برنامهعمل( و برنامه
های کند تا از این رهگذر کیفیت برنامهمعلم کمک میهای تربیتمواجهه سنجیده با چالش

(، در پژوهشی با 2018)2معلم تضمین شود.گلدهابرآموزش و یادگیری در تربیت
با مرور  "دانیمچه ما میسازی معلمان با ابتناء بر شواهد: سیاست تربیتی و آنآماده"عنوان

به این نتیجه رسید که اکثر  3سازی معلمانهای آمادهی برنامههد موجود دربارهپژوهش ها و شوا
معلم دارند. همچنین تنها تعداد سازی تربیتهای متنوع آمادهمعلمان رضایت اندکی از برنامه

سازی و های آمادهمعلم، بر ارتباط بین ویژگیهای انجام شده پیرامون تربیتمحدودی از پژوهش
ارتباط نظریه و عمل در "( در پژوهشی با عنوان 2019)4اند. ینر معلمان متمرکز شدهنتایج کا

با  "ی کارورزیی تجربهی زبان انگلیسی دربارهمعلم: ادراکات معلمان پیش از خدمت رشتهتربیت
معلم، ی تربیتنفر از معلمان نشان داد، دوره 15استفاده از رویکرد کیفی و از طریق مصاحبه با 

کند، با این حال این های مورد نیاز دانشجو معلمان برای تدریس را  فراهم میخی شایستگیبر
های موجود در مدرسه و کالس درس واقعی، دوره در آماده ساختن آنان برای مواجهه با واقعیت

گرایانه معلم فقط توانسته است دید آرمانی تربیتآمیز نبوده است. درواقع دوره چندان موفقیت
 "(، در پژوهشی تحت عنوان 2018)5ها ارائه دهد. متسکو و همکاراناز کالس و تدریس به آن

معلمان از آمادگی برای  -عنوان الگو و مربی: آنچه منجر به ادراکات دانشجوبه 6معلم راهنما
سازی معلم، با روش پیمایشی به نهاد آماده 44های با بررسی گزارش "شود.ی معلمی میحرفه

                                                 
1 .Mukhopadhyay  

2 .Goldhaber  

3 .Teacher Preparation Programs (TPPs) 

4 .Yin  

5. Matsko et al 

6. Cooperating Teachers 
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 ،1معلم پیش از خدمتی تربیتنتیجه رسیدند که هم برنامه معلمان راهنما و هم برنامهاین 

ی معلمان راهنما به سبب فراهم کردن کند، ولی برنامهدانشجو معلمان را برای تدریس آماده می
های مشارکتی، های آموزشی و راهنمایی مضاعف، بازخوردهای کافی و فراوان، فعالیتپشتیبانی

ی شغلی دانشجومعلمان، اثربخشی ای و ایجاد تعادل بین استقالل و انگیزههای حرفهحمایت
(، در پژوهشی با 2017) 2معلم پیش از خدمت دارد. پرستونی تربیتبیشتری نسبت به برنامه

با بررسی  "ی متوسطه اولسازی معلمان در دانشگاه و اثربخشی معلمان دورهآماده"عنوان 
سازی معلم نشان داد: کیفیت دروس دانشگاهی و کارهای ی آمادهبرنامه15 یهای چهارسالهداده

تأثیر  ای است کهگونهشود، بهمعلمان تدارک دیده می سازیآماده هایمیدانی که در  برنامه
 3آموزان در دروس ریاضی و زبان انگلیسی ندارد. سُنگچندانی در موفقیت تحصیلی دانش

ای: ایجاد نظام تضمین کیفیت از پاسخگویی بیرونی تا رشد حرفه"نوان (، در پژوهشی با ع2019)
هایی که مأموریت با انتخاب پنج مورد از دانشگاه "سازی معلمان در چینهای آمادهبرای برنامه

ی موردی، به این نتیجه رسید که در سازی معلمان را به عهده داشتند و با روش مطالعهآماده
کنند: ی کلیدی را طی میسازی معلمان دو مرحلهای درگیر در آمادهکشور چین، دانشگاه ه

معلم سازی معلم در تربیت. نظام تضمین کیفیت برای آماده5ی بهبودو مرحله 4ی ساختنمرحله
معلم تمیز قائل است. بین استانداردهای سخت و نرم چین میان استانداردهای مرتبط با تربیت

ای ی حرفهکه به صدور گواهینامه-6ای معلمهای حرفهجش صالحیتتمایز وجود دارد و نظام سن
ی ارزشیابی را از منجر به گرایش متعصبانه به سمت آزمون محوری شده و مؤلفه  -شودختم می

الگوی  "(، در پژوهشی با عنوان 2018)7های بردی و همکارانفرایند تربیت جدا کرده است. یافته
حاکی از آن است که کیفیت  "سازی معلمانهای آمادهبرای برنامهمنطقی و دارای ارزش افزوده 

ی کارورزی، کیفیت دروس نظری و عملی، و کیفیت عملکرد کالسی داوطلبان معلمی در پروژه
ها دارد. عالوه بر ای آنمعلم، نقش تعیین کننده ای در توسعه حرفهطول تحصیل در تربیت

معلم به ی تربیتدروس نظری و عملکردی که در برنامه ی کارورزی،های خرد و کالن پروژهدرس
سازی معلمان به حساب ی آمادهی برنامهشود، ارزش افزودهدانشجومعلمان آموزش داده می

ای معلمان  بر روی تأثیر رشد حرفه"(، در پژوهشی تحت عنوان 2017)8آید.گور و همکارانمی
نفر  8عنوان جامعه و از هر مدرسه سه بهمدر 24، که "کیفیت تدریس: یک مطالعه آزمایشی
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ای معلمان تأثیر مثبت معناداری دهد که رشد حرفهعنوان نمونه انتخاب شدند، نشان میبه
(d=0.4بر کیفیت تدریس آن ،)ی ابتدایی، یا متوسطه و یا در که در مدرسهها، فارغ از این

شش ماه بعد از اتمام پژوهش نیز باقی  مدرسه شهری یا روستایی تدریس کنند، دارد. این تأثیر تا
معلم، اثرات ی تربیتمانده است. نتایج حاکی از این است که حمایت از یادگیری معلمان در دوره

در  ،(2018)1آلس و همکاران .ها داردتوجهی برکیفیت تدریس و منش معلمِی آنمثبت قابل
های ی آموزشخود را در طول دورهچگونه شخصیت معلمی  2میمعل داوطلبان"ای با عنوانمقاله

در ای دریافت شده حرفههای آموزشتأثیر دهند: سازی، شکل میهای آمادهدانشگاهی و برنامه
نفر از  573تعداد  "3ای آغاز معلمیی رشد حرفههای انجام شده در طول برنامهدانشگاه و حمایت

عنوان ز روش پیمایش و پرسشنامه بهداوطلبان معلمی در مدارس متوسطه آلمان را با استفاده ا
ها بر اساس مدل معادالت ساختاری ابزار جمع آوری اطالعات، مورد مطالعه قرار دادند. آن

ی مرحلههای انجام شده در در دانشگاه و حمایتای دریافت شده های حرفهدریافتندکه آموزش
را در دانشجومعلمان  گیری شخصیت و هویت معلمیسیستماتیک، شکلطور به غاز معلمی،آ

های معلمان پیش از (، در پژوهشی با موضوع مهارت2020)4وینز و همکاران کند.بینی میپیش
ی دانشجومعلم پیش از خدمت که در سال پایانی برنامه 130خدمت برای انجام  تدریس اثربخش،

های معلمان پیش ارتمعلم بودند را مورد مطالعه قرار داده و  به این نتیجه رسیدند که مهتربیت
ها، ارتباط از خدمت برای انجام تدریس اثربخش باکیفیت حمایت عاطفی و حمایت آموزشی از آن

معلم ارتباط وجود دارد. ی تربیتهای برنامهها و ویژگیها نشان داد که بین این مهارتدارد. یافته
ی تعامل در ی از خصیصهعالوه بر این، مهارت تدریس اثربخش با برخورداری داوطلبان معلم

 ای خود، رابطه دارد. شخصیت حرفه
هایی کمابیش مرتبط های خارجی ذکر شده، در داخل کشور هم پژوهشعالوه بر پژوهش

(، در پژوهشی 1397مثال سلیمی و همکاران )عنوانبا موضوع پژوهش حاضر انجام شده است. به
معلمان: یک  -ی دانشجوب تجارب زیستهواکاوی وضعیت دانشگاه فرهنگیان بر حس"با عنوان 

معلمان  –دریافتند وضعیت آسیب پذیری دانشگاه فرهنگیان از دیدگاه دانشجو"ی آمیخته مطالعه
 ،کارکرد پژوهشی -2 ،وضعیت آموزشی -1گیردکه عبارتند از: ی توصیفی جای میدر هفت طبقه

برنامه  -6 ،حوزه مالی و اداری -5 ،حوزه فضا و تجهیزات -4 ،های نیروی انسانیپتانسیل -3
زارع خلیلی و همکاران  .سازوکارهای ورودی، فرایندی و خروجی -7 ،هادرسی و سرفصل

از  28ی های مادهآموزی استخدامیی مهارتشناسی دورهآسیب"(، در پژوهشی با عنوان 1396)
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یر کلی از آسیب های به ارائه ی تصو "آموزان، استادان و برگزارکنندگان دورهدیدگاه مهارت
ها شیراز پرداختند. آن فارسی معلم مرکز سلمانتربیتآموزی در ی مهارتسالهی یکدوره

ریزی ، برنامه، مدرسانبندیمحتوا، ارتباطات، زمانطورکلی آسیب ها را در ابعادی چون کیفیت به
از  پاسخگویی مسئوالن ها، تجهیزات و امکانات؛، مهارت آموزان، ارزشیابی، جو و فرهنگ، هزینه

برونداد از دیدگاه مدرسان و و  آموزان؛ عوامل چهارگانه زمینه، درونداد، فرایند،دیدگاه مهارت
 .شناسایی کردند سازمانی از دیدگاه مسئوالن برگزاری دورهسازمانی و برونهمچنین عوامل درون

  -هاطور عمیق  به جزئیات آنهدر این پژوهش، محققان مواجهه کلی با ابعاد آسیب ها داشته و  ب
  -آموزیساله مهارتبرای مثال جزئیات  برنامه درسی و آموزش در دروس مختلف دوره یک

 نپرداخته اند. 
 توانمی کلی بندی یک جمع در شد، مرور پژوهش یپیشینه در آنچه به توجه با    

 از ویژهبه دوره این مختلف عاداب هنوز آموزی،مهارت یسالهیک یدوره بودن نوپا سبب به گفت
 نگرفته قرار پژوهشگران توجه مورد سیستمی و جامع نگرشی با آموزش و درسی یبرنامه حیث
 اختیار در دقیقی اطالعات تواندمی زمینه، این در مستقل و عمیق پژوهش انجام روازاین. است

 این از و داده قرار 28 یادهم آموزان مهارت آموزش یبرنامه گیرندگان تصمیم و گذارانسیاست
 کمک معلمی یحرفه به اثربخش ورود برای آموزان مهارت ایحرفه رشد و بهسازی به رهگذر

(، 1990است. سنگه ) 2پیتر سنگه 1ی سازمان یادگیرندهنگرش سیستمی برگرفته از نظریه .کند
عناصر عبارتند از  ی خود عناصری را برای سازمان یادگیرنده برشمرده است که ایندر نظریه

.یادگیری 4، 5انداز و آرمان مشترک.چشم3 4ها و الگوهای ذهنی،.مدل2 3های فردی،.توانایی1:
در خلق سازمان  عنصرترین مهم در میان عناصر ذکر شده،. 7تفکر سیستمی .5و 6جمعی

ه، نگاه عنوان سنگ بنای سازمان یادگیرنداین عنصر به .است «تفکر سیستمی» عنصر ،یادگیرنده
پردازد، بلکه بر صورت مجزا از هم نمیها بهسطحی و بخشی به مسائل ندارد و به بررسی پدیده

ها تأکید دارد. براساس نگرش سیستمی، ها و نگاه سیستمی و در هم تنیده به آنروابط پدیده
 28ی ی آموزش مهارت آموزان مادهها دارای دو بخش درون و محیط هستند. اگر برنامهسیستم

عنوان سیستم در نظر گرفته شود، عوامل درونی این سیستم عبارت در دانشگاه فرهنگیان به
ها، آموزش های آنها، استادان و قابلیتهای آنو قابلیت 28ی خواهند بود از: مهارت آموزان ماده

فرهنگی های دانشگاه. عوامل محیطی سیستم نیز  محیط ها و سیاستهای درسی، برنامهو برنامه
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گیرد. در پژوهش حاضر، تأثیر این عوامل آموزی را دربر میو اجتماعی حاکم بر برنامه مهارت
 گیرد. مورد ارزیابی قرار می 28ی ای مهارت آموزان مادهدرونی و محیطی در بهسازی حرفه

، ای مهارت آموزانسازی حرفهی آمادهعنوان متولی برنامهدانشگاه فرهنگیان به     
ی سالهی یکرود دانش آموختگان دورهکند. بر اساس این اهداف، انتظار میدافی را دنبال میاه

های پژوهش های علمی و روشکارگیری یافته. با کسب توانایی در به1آموزی بتوانند: مهارت
های متفاوت شاگردان و فضای ی درسی را متناسب با ویژگیی تعلیم و تربیت، برنامهعلمی حوزه

یابی مورد ارز کارگیری آن را برای ارتقاء سطح عملکردفرهنگی، آماده )سازگار( نمایند و نتایج به
های درسی یا شاگردان یا محیط های تربیتی )مرتبط با برنامهمنظور حل مسأله. به2قرار دهند. 

های حلتربیتی(، از دانش تخصصی و مشورت همکاران و متخصصان ذی ربط جهت یافتن راه
های مختلف . بر روش3های تربیتی استفاده کنند. ریزی برای انجام پژوهشاثربخش و برنامه

 کار گیرند و به ترویج چگونگی وها را برای یادگیری مستمر خود بهیادگیری، تسلط یافته و آن
عامل با ت. از ارزش و نقش گفتگوهای معلمی در 4ها در محیط آموزشی بپردازند.مزایای این روش

یدا تی را پعامالتدانش آموزان، همکاران و اولیاء،آگاهی یافته و مهارت اقدام و مشارکت در چنین 
 (. 2، ص1397آموزی، ی مهارتسالهی یکی درسی دورهکنند )برنامه
، باید گفت مهارت  28ی آموزان ماده ی مهارتترین مشکل برنامهدر توصیف مهم    

شگاهی و دانش آکادمیک برخوردار بوده و حتی شمار  آموزان هرچند از تحصیالت دان
ی التحصیل مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری هستند، لیکن از تجربهتوجهی از آنان فارغقابل

بوده، اما فاقد  1دیگر این افراد دارای هویت دانشگاهیبیاناند. بهبهره بودهحضور در مدرسه بی
که در دوران تحصیل خود، تحت آموزش د. ضمن اینهستن2ایدانش عملی معلمی و هویت حرفه

های و جامعی در خصوص مدرسه و آموزش 3ی زیستهکه عمدتًا تجربه انداستادانی قرارگرفته
های محل تحصیل مهارت آموزان، آن ها ی درسی دانشگاهاند. چهارچوب برنامهای نداشتهمدرسه

ها مثال، آنعنوانم آماده نکرده است. بهرا به شکل عملی برای ورود به مدرسه در مقام معل
هایش در مدرسه ی درسی کارورزی که مقیاسی کوچک از زیست معلمی با تمام پیچیدگیبرنامه

شان به شکل عملی، آموزشی در رابطه با ی درسیطورکلی، در برنامهاند. بهاست، را تجربه نکرده
اند. بدین ای دریافت نکردهیادگیری مدرسههای ها و راهبردهای تدریس در هر یک از حوزهروش

ی دانشگاه فرهنگیان، آمادگی مؤثر و سالهی یکترتیب، مهارت آموزان قبل از شرکت در دوره
عنوان معلم را ندارند. نقش دانشگاه فرهنگیان در جبران این نقیصه کافی جهت ورود به مدرسه به

حیاتی است، چراکه مسئولیت تربیت و های تکمیلی و ترمیمی،  بسیار ی آموزشو ارائه
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 ای داوطلبان معلمی برای برآورده کردن نیازهای جامعه در بخش آموزش را  برسازی حرفهآماده
آموزی دانشگاه فرهنگیان در بهسازی مهارت عهده دارد. در پژوهش حاضر به ارزیابی تأثیر برنامه

شده است. بداعت و اصالت یستمی پرداختهبا اتکا بر نگرش س 28ی ای مهارت آموزان مادهحرفه
پژوهش حاضر در انتخاب پایگاه نظری مرتبط، یعنی نگرش سیستمی، برای تبیین و وارسی 

ی مهارت آموزان است.  بر این اساس، عوامل درونی و بیرونی مؤثر در مسائل مربوط به برنامه
ر کانون توجه قرارگرفته است. ها دای مهارت آموزان و تعامالت میان آنفرایند بهسازی حرفه

ی دانشگاه سالهی یکپس از اتمام دوره 28ی ی مهارت آموزان مادهبدین منظور تجارب زیسته
آموزی مورد ارزیابی قرار فرهنگیان، با دقت احصاء شده تا از این رهگذر اثربخشی برنامه مهارت

آموزی نیز ی مهارتبهبود برنامه یبارهها دردها و راهکارهای عملی آنشنهایپگیرد. عالوه بر این، 
انداز روشنی برای این برنامه در آینده ترسیم کرد. آن بتوان چشم شده است تا با اتکا برآوریجمع

 های ذیل طرح و پیگیری شده است:ی پژوهش ذکر شد، پرسشی مسئلهبا توجه به آنچه درباره
 ،یمطالعات اجتماع ،یوم تجربعل ،یفارس . محتوای برنامه درسی و آموزش دروس1

هسازی بدر تا چه حد  ،کیفی-توصیفی بدنی و ارزشیابی، تربیتهنر ،ینید قرآن و ،یاضیر
 است؟  بوده گذارتأثیر 28ی ای مهارت آموزان مادهحرفه

 "و  "معلم یتیو نقش ترب یااخالق حرفه "برنامه درسی و آموزش دروس .محتوای2
تا  شود،می که به شکل مجازی برگزار "جمهوری اسالمی ایراندر  تیترب یو فلسفه یاسناد تحول

 بوده است؟  گذارتأثیر 28ی ای مهارت آموزان مادهدر  بهسازی حرفه چه حد
در  یآموزش پژوه"و  "کالس درس تیریمد"درسی و آموزش دروس . محتوای برنامه3

 گذار بوده است؟أثیرت 28ی ماده ای مهارت آموزاندر بهسازی حرفهتا چه حد  "عمل
در تا چه حد  "2آموزیروکا 1کارآموزی". محتوای برنامه درسی و آموزش دروس4

  تأثیرگذار بوده است؟ 28ی مهارت آموزان ماده ایبهسازی حرفه
دانشگاه  ی درآموزمهارت یسالهیک یبرنامهعوامل درونی و محیطی بر  یی. چه نقدها5

 ارد است؟ و عنوان یک سیستم()به انیفرهنگ
 ؟کدام اند اه فرهنگیانآموزی در دانشگی مهارتسالهی یکبهبود برنامه. راهکارهای 6

 

 روش پژوهش

های کیفی قرار داشته و با راهبرد ی پژوهشپژوهش حاضر به لحاظ رویکردی در زمره   
ی مصاحبه ی اول از ابزارها در مرحلهآوری دادهمنظور جمعشده است. بهپدیدارشناختی انجام

دست آوردن  که متشکل از یک سری سؤاالت برای به نیمه ساختارمند)عمیق( استفاده شد
نفر از مهارت آموزان  79ی موردپژوهش ی موضوع پژوهش است. جامعهتر دربارههای عمیقداده
وپرورش آموزش 97)رشته آموزش ابتدایی( هستند که در آزمون استخدامی سال  28ی ماده
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ی خود را سپری سالهآموزی یکی مهارتشده و در دانشگاه فرهنگیان استان زنجان دورهپذیرفته
عنوان اطالع رسان در تحقیق ای بهگیری زنجیرهی نمونهنفر از آنان به شیوه 14اند. تعداد کرده

 تفصیل آورده شده است. ، به1شرکت کردند. اطالعات این افراد در جدول شماره
ها با کسب اجازه از . مصاحبهکردبه تا رسیدن به اشباع نظری ادامه پیدا فرایند مصاح    

، 1مضمون های کیفی به روش تحلیلسازی شد. دادهشونده ضبط و پیادهافراد مصاحبه
 های پراکنده وهای متنی است و دادهاین روش، فرایندی برای تحلیل دادهوتحلیل شد. تجزیه

 ها از روشها و یافته. برای اعتباریابی دادهکندفصیلی تبدیل میهایی غنی و تمتنوع را به داده
بازبینی توسط کنندگان استفاده شد. در ی مشارکتوسیلهبازبینی بهان و ازبینی توسط همکارب

تعامل  داشتند و تخصص تجربه کیفی های تحقیقروش درزمینهکه  با برخی افرادی، انهمکار
ها از آن هادادهآوری و تحلیل طرح تحقیق، جمع هایی دربارهرتمشو ،برقرار شد و از این رهگذر

ها و نتایج ها،کدبندینیز متن مصاحبهکنندگان وسیله مشارکتگرفته شد. در بازبینی به
شوندگان قرار گرفت تا هرگونه ها در اختیار چند نفر از مصاحبههای حاصل از مصاحبهتحلیل

اعمال کنند، که بیشتر آنان از روند کار ابراز رضایت کردند. اصالح، تغییر یا تعدیل ضروری را 
وسیله سه فرد ناشناسی برای ارزیابی پایایی پژوهش نیز از روش کدگذاری متن سه مصاحبه به

درصد توافق حاصل شد و  80که بین کدگذاران که عضو پژوهش نبودند، استفاده شد. نتیجه این
 ها تأیید گردید. ثبات نسبی پاسخ

 کنندگان در پژوهششرکت -1دول ج

معدل نمره عملکرد  محل خدمت جنسیت  مدرک تحصیلی کد

 دوره

 70/19 استان زنجان منطقه: انگوران زن کارشناسی ارشد م  -1

 50/16 استان زنجان منطقه: ایجرود زن کارشناسی م -2

 50/18 استان زنجان منطقه: انگوران مرد کارشناسی م -3

 17 استان زنجان منطقه: انگوران مرد کارشناسی م -4

 50/18 روداستان زنجان منطقه: بزینه مرد کارشناسی ارشد م -5

استان زنجان منطقه:  زن کارشناسی ارشد م -6

 رودزنجان
19 

 19 استان زنجان منطقه: انگوران مرد کارشناسی ارشد م -7

استان زنجان منطقه:  مرد کارشناسی م -8

 ماهنشان
50/16 

                                                 
1 .Thematic analysis 
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معدل نمره عملکرد  محل خدمت جنسیت  مدرک تحصیلی کد

 دوره

استان زنجان منطقه:  زن کارشناسی م -9

 رودزنجان
30/18 

 50/19 استان زنجان منطقه: خدابنده زن کارشناسی ارشد م -10

 18 استان زنجان منطقه: ایجرود  مرد کارشناسی م -11

 18 استان زنجان منطقه: سلطانیه زن کارشناسی ارشد م -12

استان زنجان منطقه:  زن کارشناسی ارشد م -13

 رودنجانز
86/18 

 20/18 استان زنجان منطقه: انگوران زن کارشناسی م -14

 

 هایافته

 ،یعلوم تجرب ،یفارسمحتوای برنامه درسی و آموزش دروس  سؤال نخست پژوهش:    
، تا چه حد یفیک-یو ارزشیابی توصیف بدنیتربیت، هنر ،ینید قرآن و ،یاضیر ،یمطالعات اجتماع

ه این سؤال، تعداد ببرای پاسخ بوده است؟  گذارتأثیر 28ارت آموزان ماده ای مهدر بهسازی حرفه
مراحل  های مهارت آموزان استخراج شد  و درکد اولیه  با احتساب کدهای تکراری از پاسخ 154

بدیل یر تبعدی این کدها به شانزده مضمون پایه، دو مضمون سازمان دهنده و یک مضمون فراگ
 ، آورده شده است. 2مضامین یادشده در جدول شماره شدند. جزئیات هر یک از

 : مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر برای پاسخ به پرسش اول2ی جدول شماره

مضمون 

 فراگیر
 مضمون پایه مضمون سازمان دهنده

ش 
وز

آم
ه 
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ت
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  عدم اثربخشی محتوای برنامه

 درسی

 کهنه و قدیمی بودن محتوا 

  کاربردی نبودن محتوای اغلب دروس 

  جامع نبودن محتوای دروس 

  پررنگ بودن بخش نظری محتوای دروس 

 هددای عدددم تدددوین محتددوای دروس کددالس

 چندپایه

 هدا و حداالت عدم تناسب محتدوا بدا ویژگدی
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مضمون 

 فراگیر
 مضمون پایه مضمون سازمان دهنده

 مهارت آموزان

 حجم زیاد محتوا 

 عدم تناسب محتوا با زمان آموزشی 

 ت آموزانعدم تناسب محتوا با انتظارات مهار 

  عدم اثربخشی اسدتادان و تددریس

 هاآن

 تدریس غیرتخصصی دروس تخصصی 

 های ابتدایی در عدم تمرکز به محتوای کتاب

 تدریس

 غفلت از تدریس چندپایه 

 سازی اهداف دروس توسط استادعدم روشن 

 عدم استفاده از آموزش مجازی 

 تدریس غیرمشارکتی 

 فشردگی تدریس 

 

دهد که تجارب در بخش مضامین پایه و سازمان دهنده نشان می 2 مندرجات جدول شماره    
عمدتاً دال بر عدم رضایت از محتوای برنامه درسی و آموزش دروس  28مهارت آموزان ماده 

و ارزشیابی  بدنیتربیت، هنر ،ینید قرآن و ،یاضیر ،یمطالعات اجتماع ،یعلوم تجرب ،یفارس
سان این دروس، اغلب مدر... "(گفت: 1ی)شوندهکیفی است. برای مثال، مصاحبه-توصیفی

 این از... "( نیز چنین گفت: 2شونده). مصاحبه"کردندشده را تدریس میمحتوای کهنه و منسوخ
ها کالس تجربه کردیم فقط کمی هنر و فارسی مفید بود و تقریبًا اکثر آن در که درسی تاهشت

 انگار اجتماعی مطالعات درس مخصوصاً ت،ای برامون نداشفشرده و بد تدریس شد و فایده
 جوره هیچ من...  و چی و چی و هاایدئولوژی کردن،می تدریس ما برای رو دانشگاه شناسیجامعه

 تدریس قرارِ در دوره ابتدایی که مطالعات اجتماعی به  بدم ربط تونستم تدریس استاد را نمی
س چندپایه خیلی خیلی مهمه. من االن کال..."(چنین گفت:  3شونده )همچنین مصاحبه ."کنم
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کنم آم فکر میدبستانی دارم ، بعد میاضافه سه تا هم پیشپایه هستم بهخودم تو کالس شش
بینم واقعًا هیچ چی در مورد تدریس این دروس در کالس چندپایه به ما نگفتن. و اون چیزایی می

نفره  25تا  20ه هستش تعدادشونم پایگفتن برای مدارس شهری بودش که چون تککه به ما می
ها به های مختلف در یک کالس سروکار داریم هیچی درباره اینها و جنسیتولی اینجا ما با سن
 ."ما نگفتن متأسفانه

 یتیو نقش ترب یااخالق حرفه"دروس یمجاز آموزش برنامه درسی و سؤال دوم پژوهش:    
ازی بهستا چه حد در  "هوری اسالمی ایرانجمدر  تیو فلسفه ترب یاسناد تحول"و  "معلم
کد  120رای پاسخ به این سؤال، تعداد ؟ ببوده است گذارتأثیر 28ای مهارت آموزان ماده حرفه

عدی این بهای مهارت آموزان استخراج شد  و در مراحل اولیه با احتساب کدهای تکراری از پاسخ
 دند.شه و یک مضمون فراگیر تبدیل کدها به چهارده مضمون پایه، دو مضمون سازمان دهند

 ، آورده شده است. 3جزئیات هر یک از مضامین یادشده در جدول شماره
 ایه، سازمان دهنده و فراگیر برای پاسخ به پرسش دوم: مضامین پ3ی جدول شماره

 مضمون پایه مضمون سازمان دهنده مضمون فراگیر

  کدداربردی نبددودن محتددوای

 دروس مجازی 

 حتددوای جددذاب نبددودن م

 دروس مجازی

  عدم تناسب محتوا با زمدان

 دروس مجازی

  کلدددی و انتزاعدددی بدددودن

 محتوای دروس مجازی

تکراری بودن محتوای دروس 
 مجازی

  عدم اثربخشی محتوای برنامه

 درسی دروس مجازی

ت
ار

مه
ش 

وز
آم

ه 
ام

رن
ز ب

ت ا
ضای

م ر
عد

ی
وز

آم
 

  عدددم تسددلط اسددتادان بدده

 محتوای دروس مجازی

 ه شیوه عدم تسلط استادان ب

 ارائه دروس مجازی

  ناکددافی بددودن توضددیحات

اسددددتادان در تدددددریس 

 مجازی

  نگاه منفی اسدتادان نسدبت

 28به مهارت آموزان ماده 

  عددددم اثربخشدددی اسدددتادان

دروس مجدددازی و تددددریس 

 هاآن
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  عددددم راهنمدددایی مهدددارت

آموزان در تددریس دروس 

 مجازی

  نبددود فضددای انتقددادی در

 تدریس دروس مجازی

  رفع تکلیفی بدودن تددریس

 دروس مجازی

  عددددم مشدددارکت مهدددارت

ر تددریس دروس آموزان د

 مجازی

 

دهد که در بخش مضامین پایه و سازمان دهنده نشان می 3مندرجات جدول شماره     
 دال بر عدم رضایت از محتوای برنامه درسی و آموزش 28تجارب مهارت آموزان ماده 

ی جمهوردر  تیو فلسفه ترب یاسناد تحول"و  "معلم یتیو نقش ترب یااخالق حرفه"دروس
ای اخالق حرفه ... مطالب"( چنین گفت: 1ی)شوندهاست. برای مثال، مصاحبه  "اسالمی ایران

م وپرورش می شیخیلی تکراری و کلی بود. انگار اخالق عمومی بود. ما وقتی وارد آموزش
ای رو یه جوری اخالق حرفهساله هستند و احتیاج داریم تا دوازدهمون کودکان هفتمخاطب

 ."رفتار کنیم عنوان یک معلم چه طورتر و ریزتر یاد بدیم، اینکه با کودکان بهجزئی
توجهی را به و تا درس، چیز مفید و قابلدکنم این درواقع فکر نمی... "(گفت: 5ی)شوندهمصاحبه

ره قبولی ف بود و کسب نمهای مجازی صرفاً برای رفع تکلیسواد ما اضافه کرده باشه. این کالس
عیف بود، ضاین دو تا درس درمجموع ... "( نیز اظهار داشت:8ی )شونده. مصاحبه"بود نه یادگیری

های حضوری رخ میده های پنهانی که توی ارتباطکاش آموزش این دروس حضوری بود. اون الیه
 . "تو آموزش مجازی وجود نداره

و آموزش  کالس درس تیریمد"آموزش دروس برنامه درسی و  سؤال سوم پژوهش:    
پاسخ به این  برای است؟ گذاشته تأثیرای شما در بهسازی حرفهتا چه حد  "در عمل یپژوه

و  های مهارت آموزان استخراج شدکد اولیه با احتساب کدهای تکراری از پاسخ 85سؤال، تعداد 
مون زمان دهنده و یک مضدر مراحل بعدی این کدها به سیزده مضمون پایه، دو مضمون سا

 ه است.، آورده شد4فراگیر تبدیل شدند. جزئیات هر یک از مضامین یادشده در جدول شماره
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 : مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر برای پاسخ به پرسش سوم4ی جدول شماره

مضمون 

 فراگیر
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 روز نبودن محتوای درس مدیریت کدالس به

 درس 

 مبهم بودن محتوای درس آموزش پژوهی 

  عملی نبودن محتوای دروس 

 جذاب نبودن محتوای دروس 

 تفسیرپذیری محتوای درس آموزش پژوهی 

  عدددم تناسددب محتددوای دروس بددا زمددان

 یافتهاختصاص
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و ت

 ها

 عدم تسلط استادان به محتوای دروس 

 های تدریس قدیمیاستفاده از روش 

 ن دروسروز نبودن استادابه 

 مدیریت ضعیف کالس در تدریس 

 های درس چندپایهعدم توجه به کالس 

  عدددم مشددارکت دادن مهددارت آمددوزان در

 تدریس

 های فرایندیعدم ارائه بازخورد برای فعالیت 

 

دهد که در بخش مضامین پایه و سازمان دهنده نشان می 4جدول شماره  مندرجات    
دال بر عدم رضایت از محتوای برنامه درسی و آموزش  28تجارب مهارت آموزان ماده 

( 2ی)شوندهاست. برای مثال، مصاحبه "در عمل یآموزش پژوه"و  "کالس درس تیریمد"دروس
اًل در جریان درس آموزش پژوهی نبود ، نمی ... مدرس درس آموزش پژوهی؟  اص"چنین گفت: 
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دونم چرا ، اصالً انتظار نداشتیم مدرس این درس سوادش در این حد باشه، من را دستیار خودش 
ها بازخورد های بچهکرده بود و بر اساس دانش خودم که نمیدونم درست بود یا نه به فعالیت

دکتر های تدریس قدیمی اره روشدادم ... مدرس درس مدیریت کالس درس هم فقط دربمی
شعبانی ، برامون تدریس کردن و واقعاً چیز چندانی درباره مدیریت کالس دانش آموزان ابتدایی 

های تدریس دویست سال پیش را یاد نگرفتیم. یعنی عنوان درس مدیریت بود ولی برای ما روش
... تو "( نیز اظهار داشت: 8)یشوندهمصاحبه ."ای گفتند و تموم شد. تدریس کردند و یه جزوه

پایه با ما کار مدیریت کالس فقط به شکل تئوریک چیزای قدیمی درباره اداره کالس تکدرس 
ای از کنیم توشههای چندپایه داریم تدریس میعنوان معلم  سر کالسکه بهکردن، اکنون

آموزش .. درباره درس .رسیمساله نداریم و با آزمایش و خطا به جواب مسائل میهای یکآموزش
پژوهی هم باید بگم جز سردرگمی چیز زیادی دستگیرمون نشد. ذات این درس عملی هست، اما 

رسید مدرس این درس بر محتوا و هدف درس کرد. به نظر میمدرسمون نظری برخورد می
 "تسلط نداشت و توضیحاتش عمدتًا رفع تکلیف بود.

 "1کارآموزی"درسی و آموزش دروسمحتوای برنامه  سؤال چهارم پژوهش:    
تأثیرگذار بوده است؟  28ی مهارت آموزان ماده ایدر بهسازی حرفهتا چه حد  "2آموزیرکا"و

های مهارت کد اولیه با احتساب کدهای تکراری از پاسخ 83برای پاسخ به این سؤال، تعداد 
ان ازمسه، دو مضمون آموزان استخراج شد و در مراحل بعدی این کدها به چهارده مضمون پای

ره شما دهنده و یک مضمون فراگیر تبدیل شدند. جزئیات هر یک از مضامین یادشده در جدول
 ، آورده شده است.5

 : مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر برای پاسخ به پرسش چهارم5ی جدول شماره

 هیمضمون پا مضمون سازمان دهنده ریمضمون فراگ

 پایه و روستایی های چندغفلت از کالس
 در محتوای برنامه کارآموزی

  دشواری محتوای کارآموزی برای عوامل
 مدرسه

  عدم اجرای علمی محتوای کارآموزی در
 مدرسه

  عدم تناسب محتوای پرچگالی کارآموزی
 با زمان محدود

  عدم آگاهی کافی معلمان و استادان
 راهنما نسبت به محتوای کارآموزی

  مهارت آموزان عدم ایجاد زمینه کافی در
 نسبت به محتوای کارآموزی
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  عدم آموزش طرح درس و شیوه تهیه آن
 به مهارت آموزان

  عدم حضور استادان راهنما در مدارس
 کارآموزی

   عدم توجیه کافی مدیر و معلم راهنمای
 کارآموزیتوسط استادان 

  عدم بازخورد دادن استادان به فعالیت-

 های مهارت آموزان

   عدم برگزاری جلسه رفع اشکال بعد از
 حضور در مدرسه

  مواجهه نظری استادان با برنامه عملی
 کارآموزی
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که  دهدمیدر بخش مضامین پایه و سازمان دهنده نشان  5مندرجات جدول شماره     
آموزش  وعمدتًا دال بر عدم رضایت از محتوای برنامه درسی  28تجارب مهارت آموزان ماده 

... "ین گفت: ( چن10ی)شوندهاست. برای مثال، مصاحبه "2کارآموزی "و  "1کارآموزی "دروس
تیم در واحد بود، با این زمان محدود نتونس بهتر خیلی شدمی بیشتر کارآموزی  روزهای اگر

 رو درسهم که بود باری اولین ما کارآموزی مهارت معلمی مون را به نقطه اطمینان برسانیم.
 اد.کردیم و این زمان کم فرصت چندانی برای یادگیری محتوای کارآموزی به ما ندمی تجربه

شکل نظری  جلسه تعریف شده بود، در پودمان اول استاد به 12کارآموزی با اینکه در هر ترم 
ل جلسه قب هشت ا در چهار جلسه اینا ارائه دادن ، بعدش مارو فرستادند مدارس. اون جامطالبی ر

ود، ت دایر بدیبهشعید و چون بعد از عیدم اکثراً تعطیالت اینا بودش و مدرسه عمالً تا آخر ار از
 یشوندهمصاحبه شده بود مدرسه رفتیم.بینیشش جلسه، یعنی خیلی کمتر ازآنچه پیش حداکثر

 دادنچندپایه اختصاص می هایکالس به ها راترم کارآموزییک ... اگر حداقل ":کرد بیان نیز (5)
های چندپایه مشغول کالس تو االن اومدیم که اکثر ما چون شد،مفیدتر می خیلی من نظر به

وبیش نچه کمآبگویم  افتادیم و شیوه کار در این کالس را نیاموختیم... این را هم گیر واقعاً شدیم،
 و مدارس وستادر واحد کارآموزی تجربه کردیم برای مدارس شهری و عمدتًا برخوردار بود و در ر

مدرسه  ینکهامحروم، شرایط خیلی فرق داره.  البته کارآموزی با همه نواقصی که داشت به جهت 
 . " آموزی بود تر از دیگر دروس دوره مهارترا تجربه کردیم برامون جالب

 یسالهیکآموزش  یبرنامه عوامل درونی و محیطی بر ییچه نقدها سؤال پنجم پژوهش:
ت؟ برای پاسخ به این سؤال، وارد اسعنوان یک سیستم( )به انیآموزی در دانشگاه فرهنگمهارت
های مهارت آموزان استخراج شد و در کد اولیه با احتساب کدهای تکراری از پاسخ 223تعداد 
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وشش مضمون پایه، پنج مضمون سازمان دهنده و یک مضمون ین کدها به سیمراحل بعدی ا
 ، آورده شده است.6فراگیر تبدیل شدند. جزئیات هر یک از مضامین یادشده در جدول شماره 

 : مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر برای پاسخ به پرسش پنجم6ی جدول شماره
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 ها و مشکالت مربوط به برنامه
 های دانشگاهسیاست

 زمان دورهکوتاه بودن مدت 

 هاتکثر دروس و تمرکز سطحی به آن 

 اندرکاران نسبت به برنامه ناآشنایی دست
 آموزیمهارت

  ه نگاه اضطراری و غیر اصیل به برنام
 آموزی مهارت

 معلم جای تربیتتمرکز بر تأمین معلم به 

  های توجهی به واقعیتبی
 گرایانه بودن برنامه(اجرایی)آرمان

 بینی مدارس وابسته به دانشگاه عدم پیش
 برای دروس عملی 

   مشکالت مربوط به استادان و
 هاتدریس آن

  عدم ارتباط مؤثر استادان با مهارت
 آموزان 

 ازحد استادان دوره ی بیشنمره محور 

 تدریس گذرا و سطحی دروس تخصصی 

  رویکرد سنتی استادان به تدریس و
 یادگیری

  عدم جلب مشارکت مهارت آموزان در
 تدریس

 سواد فناوری ضعیف استادان در تدریس 

 عدم حضور استادان در مدارس کارآموزی 

 توجهی استادان به آموزش منش کم
 معلمی در کنار روش معلمی

 استفاده استادان از معلمان ابتدایی  عدم
 عنوان دستیار مجرب به
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 پایه مضمون مضمون سازمان دهنده مضمون فراگیر

  مشکالت مربوط به

 های درسیبرنامه

  ایه در های چندپتوجهی به کالسبی
 دروس تخصصی و کارآموزی

 ویژه کافی نبودن زمان دروس عملی به
 کارآموزی

   نبود زیرساخت مناسب فناوری برای
 دروس مجازی

 رای یک روزس بریزی فشرده دروبرنامه 

 حجم زیاد محتوای دروس 

  روز نبودن محتوا و منابع یادگیریبه 

  های یادگیری ها و فرصتنبود فعالیت
 بخشلذت

  ارزشیابی ضعیف از محتوای دروس 

  مغفول بودن درس مدیر آموزگاری
 مدرسه 

  مشکالت مربوط به مهارت
 آموزان

  نگاه منفی عوامل دانشگاه نسبت به
 28ه مهارت آموزان ماد

  سرخوردگی مهارت آموزان بر اثر نگاه
 هاآمیز به آنتبعیض

  نگرانی شغلی به سبب تأکید بر قبولی در
 آزمون اصلح

 عدم دسترسی به امکانات رفاهی دانشگاه 

  عدم دسترسی به منابع کتابخانه و
 های اطالعاتیپایگاه

 های خستگی ناشی از حضور در کالس
 فشرده

 عوامل  مشکالت مربوط به
حیطی )محیط فرهنگی و م

 اجتماعی(

 های مربوط به بومتوجهی به ویژگیبی 
 استخدامی مهارت آموزان

 کاری معلمان راهنمای مدرسهمحافظه 

 کاری در دانشگاهجاری بودن فرهنگ محافظه 

 عدم تعامل مدرسه و دانشگاه 

  نبود نگرش مثبت نسبت به مهارت آموزان در مدرسه و
 جامعه
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دهد که در بخش مضامین پایه و سازمان دهنده نشان می 6ره مندرجات جدول شما 
آموزی را در پنج دسته قرار ساله مهارت، مشکالت مربوط به برنامه یک28مهارت آموزان ماده 

های دانشگاه اختصاص دارد. برای ها و سیاستاند. دسته اول به مشکالت مربوط به برنامهداده
( درباره مشکل نگاه اضطراری و غیر اصیل به برنامه 1ی)شوندهمثال در این راستا، مصاحبه

ها، و همچنین مشکل تأمین معلم آموزی، مشکل تکثر دروس و تمرکز سطحی به آنمهارت
عنوان دانشجوهای خودش قبول ... دانشگاه فرهنگیان ما رو به"معلم، چنین گفت: جای تربیتبه

وپرورش به اضطرار شرایط ره گذر هستیم و آموزششد که فقط برای دونداشت. این به ما القا می
آموزی به نظر نمی اومد زیاد براشون مهم باشه. تعداد زیاد دروس پذیرشمان کرده، برنامه مهارت

های زیادی هم و  اون همه محتوا که در برنامه قرار داده بودن، در طول چندماه که تعطیلی
دسته  "تر یاد بگیریم.های معلمی را عمیقت مهارتداشت، ارائه شد. معناش این بود که قرار نیس
مثال در این خصوص، عنوانشود. بهها مربوط میدوم مشکالت، به استادان و تدریس آن

در اشاره به مشکل عدم ارتباط مؤثر استادان با مهارت آموزان چنین اظهار  (12) یشوندهمصاحبه
ساتید دانشگاه فرهنگیان سرچشمه می گیره، اساتید از خود ا 28های ماده ...  نگاه به بچه" :کرد

های ذهنی فرضنسبت به دانشجوهای خودشون خیلی عرق و عالقه داشتند ولی درباره ما پیش
( در ارتباط با 5شونده)یا مصاحبه ".خوبی نداشتند، این باعث شد روابط گرمی با ما نداشته باشند

گفتن، من ها را می...  استادا روش":فتمشکل تدریس گذرا و سطحی دروس تخصصی چنین گ
رفت. شد میشدند و گذری تموم میگفتن ولی خیلی زود رد میگفتن، مینمیگم روش نمی

اینکه بتونیم ببینیم یه توانایی خاصی رو کسب کردیم یانه در اون حد نبود. درحدی بود که فقط 
گفت به دانش اد یه بار امال میگذری بگن تموم بشه بره.کاش  مثال در مبحث امال، کاش است

هایی استفاده کردن، مشکالت کجا بود، نقاط قوت کجا دیدیم از چه روشآموزان مفروض، ما می
شد، البته محدود بودن زمان هم مزید بر علت گفتن خیلی بهتر میبود اگه دونه دونه به ما می

. برای مثال در این خصوص، دسته سوم مشکالت، به مشکالت برنامه درسی اختصاص دارد "بود.
های چندپایه در دروس تخصصی و توجهی به کالس(، در اشاره به مشکل بی3شونده )مصاحبه

آموزی وارد است، اینه که تمام محتوا و ترین انتقادی که به دوره مهارت... مهم"کارآموزی، گفت: 
ه.  اکثریت ما مهارت آموزا پایه است نه چندپایهای تکها برای آمادگی تدریس در کالسسرفصل

آموزی رفتیم مناطق دورافتاده، اونجا هم که چون جمعیتش کمه بالطبع بعد از اتمام دوره مهارت
اضافه سه تا هم پایه هستم بهها چندپایه است... من االن خودم تو کالس ششکالس
باره وره دراینبینم هیچی در دروس تخصصی دکنم میآم فکر میدبستانی دارم ، بعد میپیش

. دسته چهارم مشکالت، به مشکالت خود "گفته نشد، حتی در کارآموزی هم تجربه نکردیم
( در خصوص مشکل 4شونده)مثال در این مورد، مصاحبهعنوانشود. بهمهارت آموزان مربوط می

اولین انتقادم فشردگی دروس ... "های فشرده، چنین گفت: خستگی ناشی از حضور در کالس
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شد. واقعًا خستگی شب برگزار می 8ره است. اون همه درس در عرض یک روز از صبح تا دو
. درنهایت دسته پنجم، به مشکالت "گرفتزیادی داشت، بعدازظهرها  خوابمون می

(، 7شونده)محیطی)محیط فرهنگی و اجتماعی( اختصاص دارد. برای مثال، در این زمینه مصاحبه
استخدامی مهارت آموزان چنین گفت:  های مربوط به بومبه ویژگیتوجهی در اشاره به مشکل بی

های اجتماعی بوم -های فرهنگیما در بین دروس دوره، یک درس انتخابی نداشتیم تا ویژگی ..."
 ."ها یاد بگیریممون را از یک فرد آگاه و آشنا با این بوماستخدامی
آموزی در دانشگاه ی مهارتسالهکی یبهبود برنامهراهکارهای  سؤال ششم پژوهش:    
های تکراری از کد اولیه با احتساب کد 130برای پاسخ به این سؤال، تعداد  ؟کدام اند فرهنگیان

وشش مضمون پایه، های مهارت آموزان استخراج شد و در مراحل بعدی این کدها به سیپاسخ
ین ات هر یک از مضامپنج مضمون سازمان دهنده و یک مضمون فراگیر تبدیل شدند. جزئی

 ، آورده شده است.7یادشده در جدول شماره 
 : مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر برای پاسخ به پرسش ششم7ی جدول شماره
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 ا و هترمیم برنامه
 های دانشگاهسیاست

 آموزیزمان دوره مهارتافزایش مدت 

 هاتر به آنکاهش تعداد دروس و توجه عمقی 

 اندرکاران نسبت به برنامه افزایی دستدانش
 آموزیمهارت

 جای تأمین معلممعلم بهتمرکز بر تربیت 

 های اجرایی توجه بیشتر به واقعیت
 گرایی(برنامه)افزودن به واقع

 اه اصیل و غیر اضطراری به برنامهاختیار نگ 
 آموزیمهارت

 اندازی مدارس وابسته به دانشگاه برای راه
 دروس عملی
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 مضمون پایه مضمون سازمان دهنده مضمون فراگیر

  بهسازی استادان و

 هاتدریس آن

  برقراری ارتباط مؤثر بین استادان و مهارت
 آموزان 

 جای نمرهتأکید استادان دوره بر یادگیری به 

 تدریس عمقیِ دروس تخصصی 

 رویکردهای نوین  استفاده استادان از
 یادگیری  -یاددهی

 جلب مشارکت مهارت آموزان در تدریس 

 تقویت سواد فناوری استادان در تدریس 

  حضور مستمر استادان راهنما در مدارس
 کارآموزی

  توجه بیشتر به منش معلمی عالوه بر روش
 معلمی

  استفاده استادان از معلمان ابتدایی مجرب
 عنوان دستیار کالسبه

 

  های زی برنامهبهسا

 درسی

 های چندپایه در دروس توجه به کالس
 تخصصی و کارآموزی

  تخصیص زمان کافی برای دروس عملی
 ویژه کارآموزیبه

   تدارک زیرساخت مناسب فناوری برای
 دروس مجازی

 ریزی دروس برای بیش از یک روز در برنامه
 هفته

 کاهش حجم محتوای دروس 

  گیریروزآمد کردن محتوا و منابع یاد 

  های یادگیری ها و فرصتتدارک فعالیت
 بخشلذت

  تر از محتوای دروسارزشیابی جدی 

  گنجاندن درس مدیر آموزگاری مدرسه در
 برنامه

  بهسازی شرایط
 مهارت آموزان

  ایجاد نگرش مثبت در عوامل دانشگاه
 نسبت به مهارت آموزان 

 بخشی به مهارت آموزان بر اثر نگاه انگیزه
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 مضمون پایه مضمون سازمان دهنده مضمون فراگیر

 هاآن منصفانه به

 ازحد بر آزمون اصلح و عدم تأکید بیش
 پرهیز از استرس غیرضروری

  فراهم کردن دسترسی مهارت آموزان به
 امکانات رفاهی دانشگاه

 دسترس کردن منابع کتابخانه و قابل
 های اطالعاتیپایگاه

  شاداب سازی مهارت آموزان از طریق
 تنظیم دروس در چند روز هفته

  بهسازی عوامل
 محیطی

 محیط فرهنگی و اجتماعی()

  ترویج نگرش مثبت نسبت به مهارت آموزان
 در مدرسه و جامعه 

  تقویت فرهنگ کنشگری معلمان مدرسه
 هارت آموزانعنوان الگوی مبه

 جای ایجاد فرهنگ نقد و نظر در دانشگاه به
 اطاعت و انقیاد

 تعامل مؤثر دانشگاه با مدرسه و جامعه 

  های زمینهآشنا ساختن مهارت آموزان با
 های استخدامیفرهنگی بوم

  

دهد که در بخش مضامین پایه و سازمان دهنده نشان می 7مندرجات جدول شماره      
آموزی را در پنج دسته قرار ساله مهارت، راهکارهای بهبود برنامه یک28مهارت آموزان ماده 

ختصاص دارد. برای مثال در این های دانشگاه اها و سیاستاند. دسته اول به ترمیم برنامهداده
-مهارت برنامه به اضطراری غیر و اصیل نگاه ( درباره راهکار اختیار1ی)شوندهراستا، مصاحبه

جای معلم بهها، و همچنین راهکار تربیتآن به ترعمقی توجه و دروس تعداد آموزی، کاهش
عنوان اه فرهنگیان ما رو به... اصوالً در قدم اول الزم است دانشگ"تأمین معلم، چنین گفت: 

ای به ما داره و می خواد  از دانشجوهای خودش بپذیره. این حس به ما منتقل بشه که نگاه حرفه
های معلمی را ما معلمای توانمندی برای سی سال تدریس در مدارس بسازه. اگه قراره مهارت

دروس بکاهه یا زمان دوره را مثاًل  ریزی خود از تعددتر یاد بگیریم، دانشگاه بهتره در برنامهعمیق
ها دسته دوم راهکارها، به بهسازی استادان و تدریس آن "از یک سال به دو سال افزایش بده .

در اشاره به راهکار برقراری  (12) یشوندهمثال در این خصوص، مصاحبهعنوانشود. بهمربوط می
... استادان دانشگاه فرهنگیان نباید " :دارتباط مؤثر استادان با مهارت آموزان چنین اظهار کر

های فرضهای خودشون و مهارت آموزان قائل باشند. بهتر است پیشتفاوتی میان دانشجومعلم
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شود سوگیری و تعصب را کنار بذارن و اصالح کنند، این باعث می 28ذهنی بد را نسبت به ماده 
یا  ".اصطالح معلم چینی تلقی کنندبه روابط بهتری با ما داشته باشند. استادان نباید ما را

...  استادا در ": ( در ارتباط با راهکار تدریس عمقی دروس تخصصی چنین گفت5شونده)مصاحبه
زدگی دست برداشته و در هر مبحث تأمل گویی و شتابتدریس دروس تخصصی بهتره از پراکنده

ندوچون آن آشنا بشیم و از طریق تر با چطور عمیقکرده و یک نمونه کار ارائه کنن تا ما به
دسته سوم راهکارها، به بهسازی برنامه درسی  "دست آوریم. درگیر شدن در کار فهم بهتری به

(، در اشاره به راهکار توجه  به 3شونده )اختصاص دارد. برای مثال در این خصوص، مصاحبه
آموزی باید بخشی مهارت... در دوره "های چندپایه در دروس تخصصی و کارآموزی، گفت: کالس

طور های چندپایه اختصاص پیدا کنه. همانی در کالسها به  تدریس و یادگیراز محتوا و سرفصل
آموزی به مناطق غیر برخوردار و قبالً گفتم ،اکثریت ما مهارت آموزا  بعد از اتمام دوره مهارت

دپایه است... عالوه بر بخشی ها چنآموزی، کالسدورافتاده می ریم که به خاطر جمعیت کم دانش
توانن چند جلسه ما را  در مدارس چندپایه از محتوای دروس تخصصی، در کارآموزی هم می

شود. . دسته چهارم راهکارها، به بهسازی شرایط مهارت آموزان مربوط می"دهی کنند سازمان
آموزان از طریق  ( در خصوص شاداب سازی مهارت4شونده)مثال در این مورد، مصاحبهعنوانبه

...دانشگاه با فراهم کردن امکاناتی مانند خوابگاه "تنظیم دروس در چند روز هفته ، چنین گفت: 
جای کپسول کردن در یک روز، در چند روز هفته تنظیم کنه. این میتونه دروس رو بهو غذا،  

. "ر یاد بگیرن ها حاضر بشن و بهتتر سر کالستر و با نشاطباعث میشه مهارت آموزا شاداب
درنهایت دسته پنجم، به بهسازی عوامل محیطی)محیط فرهنگی و اجتماعی( اختصاص داشت. 

های (، در اشاره به آشنا ساختن مهارت آموزان با زمینه7شونده)برای مثال، در این زمینه مصاحبه
باشیم و  کنم یک درس انتخابی داشتهپیشنهاد می ..."های استخدامی چنین گفت: فرهنگی بوم

های مون دعوت بشه تا درباره ویژگیهای استخدامیطی چند جلسه از یک فرد آشنا و آگاه به بوم
ها توضیح بدند. االن که در موقعیت قرار گرفتم می فهمم این موضوع اجتماعی این بوم -فرهنگی

 . "چقدر مهمه
 گیرینتیجه

اله دانشگاه فرهنگیان در سهدف از پژوهش حاضر، ارزیابی تأثیر برنامه آموزش یک

نشان داد که برنامه نتایج پژوهش درمجموع، بود.  28ای مهارت آموزان ماده بهسازی حرفه

 ی دانشگاه فرهنگیان برای مهارت آموزان از اثربخشی کافی برخوردار نبوده است.سالهآموزش یک

ای مربوط به دروس هآموزشبرنامه درسی و رسش نخست نشان داد پهای در این راستا، یافته

شود. این  28ای مهارت آموزان ماده منجر به رشد حرفه ای نبوده است کهگونهتخصصی به

(، و زارع خلیلی و همکاران 2017(، پرستون )2018های گلدهابر)ها با نتایج پژوهشیافته
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های مربوط به توان گفت برنامه درسی و آموزش( همسو است. در توضیح بیشتر، می1396)

آموزی هستند. حال اگر این ساله مهارتی یکدهنده دورهدروس تخصصی، بخش اصلی تشکیل

های تخصصی الزم برای انجام عناصر، کیفیت الزم را نداشته باشند، مهارت آموزان آمادگی

آورند. این مهم با فلسفه وجودی دوره دست نمی تدریس موفق در موقعیت مدرسه را به

ها است، در های آنای مهارت آموزان و تقویت شایستگیرشد حرفه آموزی، که همانمهارت

طور ای داوطلبان معلمی، همانهای باکیفیت برای رشد حرفهها و آموزشتعارض است. ارائه برنامه

اند، اثرات ( در مطالعات خود یادآوری کرده2018( و آلس و همکاران)2017که گور و همکاران )

گیری شخصیت و مهارت ها در مدرسه  و شکلیت تدریس آنکیف توجهی برمثبت قابل

 شان خواهد داشت. معلمی

اخالق  "های پرسش دوم که ناظر بر برنامه درسی و آموزش مجازی دروسیافته    

بود،  "جمهوری اسالمی ایراندر  تیو فلسفه ترب یاسناد تحول"و  "معلم یتیو نقش ترب یاحرفه

رنامه درسی و آموزش این دو درس، رضایت کافی نداشته و کیفیت نشان داد مهارت آموزان از ب

های حضوری داشتند، برگزاری رغم نقدهایی که بر کالساند. مهارت آموزان علیآن را تائید نکرده

ها به مواردی چون جذاب اند. در این راستا، آنهای مجازی را مفیدتر دانستهحضوری کالس

س مجازی و ناکارآمدی استادان در تدریس مجازی این دروس نبودن محتوای برنامه درسی درو

اند. در توضیح بیشتر، باید یادآور شد که در فرایند برنامه درسی و آموزش مجازی اشاره کرده

ای معلمان، مواردی چون تهیه محتوای الکترونیکی جذاب و کاربردی و برای بهسازی حرفه

ری کافی، بسیار مهم و حیاتی است. آموزش و همچنین برخورداری آموزشگران از سواد فناو

دسترس بودن در هر زمان و هر مکان، رغم داشتن امتیازاتی چون قابلیادگیری الکترونیکی، علی

کنند، های آموزش الکترونیکی را شروع میدهد بسیاری از فراگیرانی که دورهتحقیقات نشان می

های آموزش دهد که سیستم(. این نشان می0022، 1رسانند)داتون و پریها را به پایان نمیآن

( 2006)2کنند. در این زمینه، بونیک و مارکوسدرستی کار نمیالکترونیکی اشکاالتی دارند و  به

اند که عدم رضایت از آموزش و یادگیری الکترونیکی از مواردی چون نبود چارچوب اظهار داشته

داشتن به سطح باالیی از نظم و انضباط شخصی،  محکم برای تشویق فراگیران به یادگیری،  نیاز

سواد فناوری ناکافی فراگیران و آموزشگران، کاهش بحث و گفتگو در کالس، و نبود تعامل بین 

 گیرد.فردی و واقعی میان فراگیران و آموزشگران نشأت می

                                                 
1. Dutton & Perry 
2. Bouhnik & Marcus 
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کالس  تیریمد"های پرسش سوم که بر کیفیت برنامه درسی و آموزش دروسیافته    

( و 2018های گلدهابر)متمرکز است و با نتایج پژوهش "در عمل یآموزش پژوه"و  "درس

( همسو است، نشان داد مهارت آموزان از مواردی چون مناسب نبودن محتوا و 2017پرستون )

های یادگیری در دروس مدیریت کالس درس و آموزش پژوهی در عمل و همچنین فعالیت

ی های ادارهنداشتند. ابراز نگرانی آنان نسبت به چالش کیفیت تدریس این دروس رضایت کافی

تأمل و روشن بود. همچنین مهارت آموزان، مبهم بودن اهداف کالس درس در طول مصاحبه قابل

درس آموزش پژوهی در عمل، نداشتن زمان کافی و مناسب نبودن شرایط کارآموزی در مدرسه 

آمد این درس ذکر کردند. این در حالی است که، را از عوامل مهم در برگزاری غیرمؤثر و ناکار

(آمده، این 1397آموزی که در سرفصل مصوب این دوره)ساله مهارتی یکیکی از اهداف دوره

متغیرهای آن را کسب با  اداره کالس درس و مواجهه سنجیده است که مهارت آموزان آمادگی

مد در کالس است و ارتباط های اصلی تدریس کارآکنند. مهارت مدیریت کالس از مؤلفه

(. 2003،  1مستقیمی با روند یادگیری دانش آموزان در کالس ارتباط دارد)مارزانو و مارزانو

مدیریت کالس یک روند مداوم است که در آن معلمان در مورد متغیرهایی مانند محل نشستن 

توان ود؛ چگونه میهای یادگیری باید دنبال شهای تدریس و طرحدانش آموزان، اینکه کدام روش

انگیزه و مشارکت دانش آموزان را تضمین کرد، شیوه مواجهه با رفتارهای نادرست دانش آموزان 

(. بدین ترتیب، 2004، 3؛ جونز و جونز2005، 2کنند) اِمِر و گرولزگیری میو امثالهم تصمیم

ان معلمی برای های اصلی در حرفه معلمی است که داوطلبمهارت مدیریت کالس  یکی از مهارت

تدریس اثربخش باید آن را کسب کنند. عالوه بر مدیریت کالس درس، مهارت آموزش پژوهی نیز 

توان در مهارت آموزان این آمادگی را ایجاد کرد که بسیار مهم است. از طریق آموزش پژوهی، می

بزنند.   ای خود دست به کاوشهای بریده از آموزش، درباره عمل حرفهجای انجام پژوهشبه

درواقع آموزش پژوهی، بستر عملی مستحکمی برای پژوهش در زمینه تدریس و یادگیری فراهم 

مثابه های آموزش و یادگیری بهمکان 5(. در آموزش پژوهی2015، 4کند)هابل و همکارانمی

ها هستند تا از این رهگذر یادگیری و هایی برای تحقیق ، پرسیدن و پاسخ دادن به پرسشسایت

(.  بر این اساس، الزم است در طول دوره 2005، 6دریس بهبود پیدا کند)هابر و هاچینزت

آموزی، بستری فراهم شود تا مهارت آموزان شیوه پژوهش در حوزه تدریس و یادگیری را مهارت

                                                 
1. Marzano & Marzano 
2. Emmer & Gerwels 
3. Jones & Jones 
4. Hubball et al 
5. Scholarship of Teaching and Learning 
6. Huber & Hutchings 
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فراگیرند و به این بینش برسند که جریان یاددهی یادگیری نیاز به کندوکاو دارد و صرفاً با دانش 

 توان با آن مواجه شد. ای نمیرشته

های مربوط به پرسش چهارم که ناظر بر کیفیت برنامه درسی و یافته    

(، 2019های یِن)است و با یافته  "2آموزیرکا"و "1کارآموزی"آموزش

( همسویی دارد، نشان داد مهارت 2018(، و بردی و همکاران)2018(،گلدهابر)2014موکوپادیای)

زی، کیفیت برنامه درسی کارآموزی و ی کارآمومدت بودن طول دورهون کوتاهآموزان از مواردی چ

سازی برای شیوه ارائه آن رضایت کافی نداشتند. کارآموزی بخش مهمی از هر برنامه آماده

ی معلمی است و عمدتاً به این دلیل در کانون توجه مهارت آموزان قرارگرفته است که آنان حرفه

طورکلی ، اند. بهآموزی، فضای مدرسه را تجربه نکردهساله مهارتی یکرهتا قبل از حضور در دو

های ای مهم برای درهم آمیختن نظریه و عمل است که برای تقویت مهارتدوره کارآموزی دوره

شود)پورتمن و معلم گنجانده مینفس و تسلط کارآموز در برنامه تربیتآموزشی و کسب اعتمادبه

. درواقع، کارآموزی نوعی فرصت یا تجربه یادگیری است که در آن دانش و (2019،  1رویدا ابو

رو، تجربه کارآموزی، تا گردد. ازاینی دانشگاهی با عمل و مهارت در محیط کار تلفیق مینظریه

ریزی سازی و برنامهبایست طوالنی باشد و با نظارت، هدایت، تسهیلگری، آمادهحدودی می

(. عالوه بر متغیر 2013، 2به دستاوردهای مورد انتظار بینجامد)روهانن دانشگاه همراه باشد تا

ای که برای کارآموزی انتخاب زمان و طول دوره کارآموزی، متغیرهایی چون مکان و نوع مدرسه

ی شود، سطح کیفی اجرای دوره، کیفیت هدایت و راهبری استاد و معلم راهنما در طول دورهمی

شده برای کارآموزان، هماهنگی و همکاری ا و تجارب یادگیری طراحیهکارآموزی، نوع فعالیت

آموزی های مهارتمدرسه و دانشگاه و ... نقش بسزایی در موفقیت برنامه کارآموزی و دوره

طور مکرر توسط معلمان پیش از خدمت دارند. یکی از موضوعات مهمی که در جریان مطالعه به

های چندپایه در دوره کارآموزی بود. این توجهی به کالسشد، بیمهارت آموزان، یادآوری می

بدان علت است که اکثر مهارت آموزان اکنون در روستاهای مناطق روستایی دورافتاده و مدارس 

اند و فضای آموزشی مناطق روستایی و چندپایه با فضای مدارس چندپایه مشغول به خدمت شده

های بسیار زیادی دارد. بدین اند، تفاوتجربه کردهپایه و شهری که در دوره کارآموزی تتک

ها را برای تدریس شده، آندانشگاه برای مهارت آموزان طراحیترتیب، دوره کارآموزی که توسط 

 های چندپایه آماده نکرده است.ویژه در مناطق روستایی و کالسهای درس بهمؤثر در کالس

                                                 
1. Portman & Ruwaida Abu 
2. Ruhanen  
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عوامل درونی و محیطی  ی وارد برنقدها های مربوط به پرسش پنجم که بهیافته     

های گلدهابر عنوان یک سیستم، متمرکز بوده و با نتایج پژوهشی بهآموزمهارت یبرنامه

(، و سلیمی و همکاران 1396(، زارع خلیلی و همکاران)2019(، ین)2016(، پرستون )2018)

-وامل درونی شامل برنامهآموزی از بعد ع( همسو است، نشان داد مشکالت برنامه مهارت1397)

های درسی، و مهارت آموزان و از ها، برنامهگذاری دانشگاه، استادان و تدریس آنریزی و سیاست

که اجتماعی است. نکته حائز اهمیت این -های محیط فرهنگیبعد عوامل محیطی شامل چالش

ی مهارت زیسته یآموزی از درون تجربهشده برای برنامه مهارتهای مطرحمشکالت و چالش

ای تواند نقش ارزندهآموزی استخراج شده است و این مهم میی مهارتآموزان پس از طی دوره

های اول تا چهارم، درباره مشکالت استادان و های پرسشدر بهسازی برنامه داشته باشد. در یافته

زه کافی بحث شد. انداآموزی بههای درسی دوره مهارتها و همچنین مشکالت برنامهتدریس آن

های دانشگاه، مشکالت مهارت شود، مشکالت مربوط به برنامه و سیاستآنچه در اینجا مطرح می

آموزان و مشکالت مربوط به محیط اجتماعی و فرهنگی حاکم بر برنامه است. مواردی چون کوتاه 

طراری و غیر ها، نگاه اضآموزی، تکثر دروس و تمرکز سطحی به آنزمان دوره مهارتبودن مدت

گرایانه بودن برنامه معلم، آرمانجای تربیتآموزی، تمرکز بر تأمین معلم بهاصیل به برنامه مهارت

ریزی دانشگاه گذاری و برنامههای اجرایی مشکالتی هستند که به سیاستتوجهی به واقعیتو بی

ردگی مهارت آموزان بر آموزان طرح شده اند. عالوه بر این، سرخوشوند و توسط مهارتمربوط می

ها، نگرانی شغلی به سبب تأکید بر قبولی در آزمون اصلح، عدم آمیز به آناثر نگاه تبعیض

های اطالعاتی، دسترسی به امکانات رفاهی دانشگاه، عدم دسترسی به منابع کتابخانه و پایگاه

آموزان در طی های فشرده ازجمله مشکالتی هستند که مهارت خستگی ناشی از حضور در کالس

استخدامی  های مربوط به بومتوجهی به ویژگیاند. سرانجام بیآموزی با آن روبرو بودهدوره مهارت

کاری در دانشگاه، عدم تعامل کاری مدرسه، جاری بودن فرهنگ محافظهمهارت آموزان، محافظه

معه ازجمله مدرسه و دانشگاه، و نبود نگرش مثبت نسبت به مهارت آموزان در مدرسه و جا

آموزی بودند که مهارت آموزان در اجتماعی برنامه مهارت -مشکالت مربوط به محیط فرهنگی

باوجود  28آموزی ماده که برنامه مهارتتأمل است اینطول دوره با آن مواجه بودند. آنچه قابل

دم چنین مشکالت درونی و محیطی، نیازمند یک بازنگری و بازسازی اساسی است. در صورت ع

ریزی مناسب، عدم طراحی برنامه درسی مناسب، عدم بسترسازی اجرایی گذاری و برنامهسیاست

طرف اجتماعی، ازیک -مناسب، و همچنین عدم تعدیل متغیرهای مربوط به محیط فرهنگی

به  28های معلمی برای مهارت آموزان ماده دانشگاه هیچ توفیقی در ایجاد و توسعه شایستگی
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وپرورش و مدارس از فرصت برخورداری از معلمان رد و از طرف دیگر آموزشدست نخواهد آو

 نصیب خواهد شد.ای برای تحقق اهداف خود، بیحرفه

 های مربوط به پرسش ششم که ناظر بر پیشنهادهای مهارت آموزاندرنهایت، یافته     

های پژوهش هآموزی در دانشگاه فرهنگیان بوده و با یافتی مهارتبهبود برنامه یبرا

( همسو است، حاکی 2018(، و متسکو و همکاران )2018(، بردی و همکاران )2014موکوپادیای)

 -1اند:از این است که مهارت آموزان پیشنهادهای خود را در پنج محور بدین شرح ارائه کرده

های رنامهبهسازی ب -3ها،بهسازی استادان و تدریس آن -2های دانشگاه،ها و سیاستترمیم برنامه

اجتماعی. در محور  -فرهنگیبهسازی محیط -5بهسازی شرایط مهارت آموزان، و -4درسی، 

زمان دوره های دانشگاه، مهارت آموزان مواردی چون افزایش مدتها و سیاستترمیم برنامه

اندرکاران نسبت افزایی دستها، دانشتر به آنآموزی، کاهش تعداد دروس و توجه عمقیمهارت

های جای تأمین معلم، توجه بیشتر به واقعیتمعلم بهآموزی، تمرکز بر تربیتبرنامه مهارت به

اندازی مدارس آموزی، و راهاجرایی برنامه، اختیار نگاه اصیل و غیر اضطراری به برنامه مهارت

س اند. در محور بهسازی استادان و تدریوابسته به دانشگاه برای دروس عملی را پیشنهاد کرده

ها، مواردی چون  برقراری ارتباط مؤثر بین استادان و مهارت آموزان ، تأکید استادان دوره بر آن

جای نمره، تدریس عمقیِ دروس تخصصی، استفاده استادان از رویکردهای نوین یادگیری به

یادگیری، جلب مشارکت مهارت آموزان در تدریس، تقویت سواد فناوری استادان در  -یاددهی

، حضور مستمر استادان راهنما در مدارس کارآموزی، توجه بیشتر به منش معلمی عالوه تدریس

عنوان دستیار کالس توسط مهارت بر روش معلمی، و استفاده استادان از معلمان مجرب به

های درسی مواردی از قبیل آموزان پیشنهاد شده است. مهارت آموزان در محور بهسازی برنامه

چندپایه در دروس تخصصی و کارآموزی، تخصیص زمان کافی برای دروس های توجه به کالس

ریزی ویژه کارآموزی،  تدارک زیرساخت مناسب فناوری برای دروس مجازی، برنامهعملی به

دروس برای بیش از یک روز در هفته، کاهش حجم محتوای دروس، روزآمد کردن محتوا و منابع 

تر از محتوای بخش، ارزشیابی جدیی یادگیری لذتهاها و فرصتیادگیری،  تدارک فعالیت

اند. در آموزی را پیشنهاد کردهدروس، و گنجاندن درس مدیر آموزگاری مدرسه در برنامه مهارت

محور بهسازی شرایط مهارت آموزان، مواردی از قبیل ایجاد نگرش مثبت در عوامل دانشگاه 

ها، عدم تأکید وزان براثر نگاه منصفانه به آنبخشی به مهارت آمنسبت به مهارت آموزان، انگیزه

ازحد بر آزمون اصلح و پرهیز از استرس غیرضروری، فراهم کردن دسترسی مهارت آموزان به بیش

های اطالعاتی، و شاداب سازی دسترس کردن منابع کتابخانه و پایگاهامکانات رفاهی دانشگاه، قابل

روز هفته توسط مهارت آموزان پیشنهاد شده است.  مهارت آموزان از طریق تنظیم دروس در چند
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اجتماعی، مهارت آموزان مواردی از قبیل ترویج  -سرانجام در محور بهسازی محیط فرهنگی

نگرش مثبت نسبت به مهارت آموزان در مدرسه و جامعه، تقویت فرهنگ کنشگری معلمان 

جای اطاعت و در دانشگاه بهعنوان الگوی مهارت آموزان، ایجاد فرهنگ نقد و نظر مدرسه به

های انقیاد، تعامل مؤثر دانشگاه با مدرسه و جامعه، و آشنا ساختن مهارت آموزان با زمینه

 اند. های استخدامی را پیشنهاد کردهفرهنگی بوم

اندرکاران تواند دستشده میبدین ترتیب، پیشنهادهایی که توسط مهارت آموزان ارائه    

ترغیب  28آموزی ماده اصالحات اساسی در طراحی و اجرای بهینه برنامه مهارتامر را برای انجام 

ها را برای های معلمی را در مهارت آموزان بهبود ببخشد و آنکرده و از این رهگذر شایستگی

 ورود اثربخش به عرصه معلمی در مدارس آماده کند. 
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