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علی دکتر ، 2 مهرعلیزاده، دکتر یداهلل1ناصر اکبری

  ،3بیرمی پور
عناصر  انطباق میزان از هدف پژوهش حاضر، آگاهی چکیده:

 موردنیاز ایحرفه هایصالحیت با نگیانفره دانشگاه درسی یی برنامهگانهنه

 ن عناصرانطباق ای عدم یا انطباق دالیل و تبیین اهواز شهر متوسطه دبیران

 آمیخته پژوهش بود. روش دبیران موردنیاز ایحرفه  هایصالحیت با گانهنه

 یکلیه را کمی بخش در پژوهش آماری یتبیینی( بود. جامعه طرح )

 وسطهمت مدارس دبیران دانشگاه فرهنگیان و مدرسان و دانشجویان مدیران،

در  یل می داد.تشک فرهنگیان استان، دانشگاه از التحصیلفارغ اهواز، شهر

 زا استفاده با و مورگان جدول براساس مطالعهمورد یبخش کمی، نمونه

خش کیفی بدر . شدند انتخاب نفر 269 ایسهمیه تصادفی گیرینمونه روش

وری داده ها آمطلوب بود. ابزار جمع  هدفمند از نوع موارد گیرینمونه روش

ی محقق ساخته و در بخش کیفی مصاحبه نیمه در بخش کمی، پرسشنامه

اهداف، محتوا،  تایج بخش کمی بین عناصرساختمند بود. براساس ن

 دانشگاه درسی ییادگیری برنامه هایگروه و یادگیری-یاددهی هایفعالیت

ما بین اداشت؛  وجود دبیران انطباق ایحرفه هایصالحیت با فرهنگیان

 طباق الزمارزشیابی ان هایآموزشی و روش آموزشی، فضای عناصر زمان، مواد

ها یفی، به منظورتبیین نتایج بخش کمی، مصاحبهنداشت. در بخش ک وجود

 وبر مبنای رویکرد تحلیل محتوای کیفی به روش استقرائی تحلیل شده 

 درسی یبرنامه یگانهنه هر یک از عناصر انطباق عدم یا دالیل انطباق

 ده است.تبیین گردی دبیران ایحرفه هایصالحیت با فرهنگیان دانشگاه

 شیابی.یادگیری، ارز-محتوا، فرایندهای یاددهیاهداف، : کلمات کلیدی

N. Akbari , Dr.Y. Mehralizadeh, Dr. A. 

Beiramipur. 
Abstract: The purpose of this study was to investigate 

the degree of compliance of the nine-elements of the 
university curriculum with professional qualifications 

required by the secondary teachers in Ahvaz (Iran) 

and explaining the reasons for potential adaptation or 
lack of conformity. The method of research was 

mixed and the population in the quantitative phase 

included all managers, teachers and students of 
Teacher Training University and secondary school 

teachers in Ahvaz. In the quantitative phase, the 

sample under study was selected based on the Morgan 
table and using a random quota sampling method 269 

individuals were selected. In the qualitative phase, the 

sampling method was purposeful. According the 
results, there were few professional qualifications 

between elements of goals, content, Teaching - 

learning activities and learning groups of the Teacher 
Training University curriculum with professional 

qualifications of the teachers; but there were no 

necessary adaptations between time elements, training 
materials, training space, and evaluation methods. In 

the qualitative phase, the results of quantitative phase 

the reasons for the compliance or non-compliance of 
each of the nine elements of the curriculum of 

Teacher Training University with professional 

qualifications of the teachers were explained. 

Keywords: aims, contents, teaching-learning 

activities, evaluation  
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 مقدمه
منظور تأمین، تربیت و گرا که بهریتدانشگاه فرهنگیان، دانشگاهی است مأمو

شده و ایجاد تحول و نوآوری در نظام وپرورش تأسیستوانمندسازی منابع موردنیاز وزارت آموزش
ی ر حوزههای آموزشی و پژوهشی دها و برنامهقای روشمعلم کشور و تغییر، اصالح و ارتتربیت

ه ی چهارم اساسنامه، دانشگاق مادهبطگیری آن است. و پرورش از اهداف اساسی شکلآموزش 
وپرورش فرهنگیان دارای شخصیت حقوقی و استقالل اداری و مالی و وابسته به وزارت آموزش

  (.1391شود )اساسنامه دانشگاه فرهنگیان، است و به صورت هیأت امنایی اداره می
معلمان بوده ترین عنصر در فرآیند تربیتی درسی دانشگاه فرهنگیان، مهمکیفیت برنامه

نسانی اهای نیروی ها و صالحیتای از شایستگیای را در کسب مجموعهکنندهو نقش تعیین
ی ساسنامهی اول، دوم و سوم انماید. همچنین، در مادهوپرورش ایفا میموردنیاز سازمان آموزش

 هایشده که تربیت، توانمندسازی و ارتقای شایستگیاین دانشگاه، به صورت صریح عنوان
ظایف وپرورش، از اهداف و وای منابع انسانی موردنیاز سازمان آموزشعمومی، تخصصی و حرفه

 باشد. اصلی دانشگاه فرهنگیان می
وی رامروزه سرعت تحوالت جهانی به نحوی است که همواره نیازهای جدیدی را پیش

رسی ی و دهای آموزشدهد و به همین دلیل بازبینی و تغییر در برنامهنظام آموزشی قرار می
-منظور پاسخگویی به انتظارات جدید امری ضروری است. در واقع، میمعلم بههای تربیتنظام

های تمعلم و صالحیبایست نوعی انطباق، هماهنگی و سازگاری بین برنامه درسی مراکز تربیت
مهدوی هزاوه،  فته(. به گ1394راد و سامری، ای موردنیاز معلمان وجود داشته باشد )حاذقیحرفه

معلم در ایران (، بررسی تاریخی برنامه درسی تربیت1396ملکی، مهرمحمدی و عباس پور )
برحسب  ت کهحکایت از آن دارد که امر بازنگری در این حوزه، فرآیندی مستمر بوده و الزم اس

 های درسی و تحوالت علمی، مورد تجدیدنظر قرار گیرد. تغییرات برنامه
وری ان ضردانایی و فناوری اطالعات نیازهای تخصصی جدیدی را برای معلم ورود به عصر

از  علمانمسازی و ارتقای سطح دانش، نگرش و مهارت ساخته است. نیازهایی که مستلزم آماده
ورهای های درسی در دانشگاه فرهنگیان است. بر همین اساس، بسیاری از کش طریق برنامه

منظور معلم خود، اقداماتی را بهتربیت های درسیدر برنامهتوسعه، یافته و درحالتوسعه 
اده، زعقوبینیا و اند )عباسی، بهاروند ایرانپاسخگویی به نیازهای جدید معلمان اجرا کرده

-ان پژوهشمعلم و دانشگاه فرهنگیان در ایرهایی درسی مراکز تربیت (. در ارتباط با برنامه1394

یابی ارز مین اساس، یافته های پژوهشی اندکی در مورد بررسی وهای اندکی صورت گرفته؛ بره
-می دسترس ای موردنیاز معلمان درهای حرفهمیزان انطباق این برنامه های درسی با صالحیت

 باشد. 
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اکز التحصیالن مر(، فارغ1390( و متین )1390های پژوهشی نبوی )بر اساس یافته
بینی پیشهای واقعی و غیرقابلها در موقعیتهای آنهاند که آموختمعلم اذعان داشتهتربیت

رتی اند. دروس اصلی تخصصی تا حدودی نیازهای فنی و مهاتدریس، چندان کارساز نبوده
، از های درسی مناسبدانشجو معلمان را تأمین کرده و ساعات دروس عملی و فقدان کتاب

ه در برنام اس، آنها پیشنهاد داده اند کهسامعلم بوده است.  برهمین مشکالت اساسی مراکز تربیت
ی از شیابهایی آموزشی و درسی این مراکز تجدیدنظر اساسی صورت گیرد. همچنین، فرآیند ارز

متر های دانشجو معلمان بیشتر در سطوح دانش و فهمیدن مطرح بوده و مدرسان کآموخته
 اند. ار دادهسطوح باالی یادگیری مانند تجزیه و تحلیل و ترکیب را مدنظر قر

یازهای نن با آبه نظر می رسد بازنگری در برنامه های درسی دانشگاه فرهنگیان و انطباق  
های افتهیسال طول کشیده و تحوالت ناشی از  20آموزشی جدید و موردنیاز معلمان، بالغ بر 

، 90 و 80ی های درسی طی دهههای علوم تربیتی و روانشناسی و تغییرات برنامه هاعلمی حوزه
ن، مکاراههای درسی اجرا شده در دانشگاه فرهنگیان، اعمال نشده است )عباسی و در برنامه

منظور معلم، بههای آموزشی و درسی آینده تربیتریزی(. از این رو، ضروری است که برنامه1394
 یرد. گ قرار ای موردنیاز معلمان، مورد بازنگریهای حرفههماهنگی و تطابق بیشتر با صالحیت

اکز ی درسی مرهای صورت گرفته در این حوزه به نقاط ضعف برنامهبرخی از پژوهش
 سنگ وجوشقان پور عمران، عباسیراز، سلیمانردیمعلم اشاره کرده اند؛ به گفته منفتربیت

ری ی نوآومعلم بیشتر در جهت پرورش معلمانی مقلد و فاقد روحیه( نظام تربیت1394سفیدی )
ظام نی مسائل و مشکالت بوده و کمتر به دانشجو معلمان فرصت پژوهش در زمینهمتمرکز 

ت نظار وی کارورزی بدون رهبری، هدایت آموزشی داده شده است. تجارب دانشجویان به دوره
ی هایس در گروهپژوهشی، تدر -اساتید متعهد و مجرب محدود شده و از سمینارهای آموزشی

شده است. ردی و آموزش و یادگیری خودراهبری کمتر استفادههای فکوچک، توجه به تفاوت
ه، از دیدگاه ( در پژوهشی نشان دادند ک1393پور عمران و نعمتی )زاده، سلیمانهمچنین، دایی

 ای،معلم حرفهی درسی برای تربیت مدرسان دانشگاه فرهنگیان، مطلوبیت و کیفیت برنامه
( 1395قدم )مصفایی  باشد. در همین زمینه، زارع، پارسا ومی المللیتر از استانداردهای بینپایین

ی هاست که نسبت به پذیرش و آموزش متقاضیان حرفهمعلم سالمعتقدند که مراکز تربیت
کنند و قریب به اتفاق دانشجو معلمان این مراکز ای عمل میمعلمی، به صورت بومی و منطقه

ران، گردند. از نظر این پژوهشگسکونت خود بر میپس از تحصیل در این مراکز به منطقه محل 
های فرهنگی بارز و فضای های درسی، نبود تفاوت کم بودن زمان آموزش، فشردگی برنامه

ی معلم، شانس دانشجو معلمان را براسازمانی و روانی تا حدودی ایستا در مراکز تربیت
 کرده است.       و دیدگاهی آکادمیک را محدود یاحرفه رتیبصبرخورداری از 
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وپرورش امروزه به معلمانی نیازمند است که در نظران، آموزشی برخی از صاحببه عقیده
تلف های مخهای موردنیاز سازمان، متخصص بوده و توانایی تدریس در دورهی دانشکلیه

 ید دربا نگیانی درسی دانشگاه فرهتحصیلی را داشته باشند. در واقع، طبق این دیدگاه، برنامه
 وجهت تأمین نیروهای خودکارآمد و چند مهارتی حرکت نماید و مشکل تک دانشی بودن 

ن معلم را حل نماید. به عقیده موافقان ایالتحصیالن مراکز تربیتای فارغرشتهتخصص تک
دادهای برون التحصیالن وی درسی دانشگاه فرهنگیان باید با مجهز نمودن فارغدیدگاه، برنامه

های مین نیازهای مهارتی، در راستای تأای و شایستگیهای حرفهای از صالحیتمجموعه خود به
 (. 1394آرای و یوسفی، ، کشتیوپرورش گام بردارد )داودیمختلف سازمان آموزش

امروزه برنامه های درسی تربیت معلم باید طوری طرح ریزی شوند که همگام با پیشرفت 
آموزشی و توسعه فناوری ها به دانشجو معلمان فرصت کسب های نوین علوم، روش های نوین 

(. در 1398دانش و مهارت های الزم را بدهند )عطاران، موسی پور، عطاران و حسینی خواه، 
( معتقدند که برنامه های درسی باید مطابق با اصول و 1395همین رابطه، کریمی و فاتحی )

د. به عالوه، با توجه به تغییر و تحوالت اهداف یادگیری مادام العمر طراحی و تدوین شون
اجتماعی و نوآوری های آموزشی در سراسر دنیا برنامه های درسی دانشگاه ها آماج مسائل جدی 

 (، بنابراین،2008، 2و بریتون، فارم، نانسی و ملیسا 2011، 1و جدیدی قرار گرفته اند )ایبیوومی
 .بازنگری آنها ضروری به نظر می رسد

مروز بیش از پیش نیازهای مبرمی به معلمان توانمند و باقابلیت داریم زیرا در دنیای ا
بدون وجود معلمان توانمند و حرفه ای دانش آموزان برای مواجهه با چالش های آینده آماده 
نخواهند شد. بنابراین، یکی از اقدامات اساسی در زمینه کیفیت کار و عملکرد دبیران متوسطه، 

ای حرفه ای متناسب با دوره متوسطه می باشد. در همین زمینه، دستیابی به شاخص ه
( استاندارهای حرفه ای مورد نیاز معلمان را شامل توانمندی در طراحی درس، 1996) 3دانیلسون

محیط و جو کالس درس، تدریس و وظایف و مسئولیت های حرفه ای طبقه بندی نمود. 
مورد نیاز معلمان را در سه زمینه اصلی دانش ( قابلیت های حرفه ای 2008) 4همچنین، هانتلی

( 2004حرفه ای، عمل حرفه ای و تعهد حرفه ای دسته بندی کرد. به عالوه، ویلیامز و همکاران )
استاندارد های حرفه ای معلمان ایالت نیوجرسی را دانش محتوای درسی، توسعه و رشد انسانی، 

، محیط یادگیری، ارتباطات، همکاری، مشارکت تنوع یادگیرندگان، راهبردهای آموزشی، ارزشیابی

                                                 
1 -Ibiwumi 
2 -Britton, Pharm, Nancy & Melissa 
3 -Danielson 
4 -Huntly 
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( شاخص های 2010) 1و توسعه حرفه ای ذکر نمودند. در همین زمینه، شورای تحقیقاتی استرالیا
حرفه ای از قبیل توانایی شناخت دانش آموزان، شناخت محتوا، تدریس اثربخش، ارزشیابی و 

ه و امور مربوطه را، برای معلمان، گزارش پیشرفت تحصیلی، تفکر حرفه ای و مشارکت در مدرس
ای معلمان شامل صالحیت ( صالحیت حرفه2011) 2به عقیده وو و لین اساسی ذکر کرده است.

سازی تدریس، صالحیت تدریس ریزی، صالحیت آمادهای صنعتی، صالحیت توسعه برنامهحرفه
آموز، دانشی عملی، صالحیت ارزیابی تدریس، صالحیت مدیریت کالس، صالحیت مشاوره

 باشند. فردی و صالحیت انجام اقدام پژوهی میصالحیت ارتقای روابط عمومی و ارتباط بین

با توجه به آنچه در باال ذکر شد باید عناصر برنامه های درسی دانشگاه فرهنگیان به گونه 
یای ای طراحی و تدوین گردد که انواع صالحیت های حرفه ای و مورد نیاز معلمان در شرایط دن

امروز را پاسخگو باشد. درباره اجزا و عناصر برنامه درسی اتفاق نظری میان صاحب نظران این 
حوزه وجود ندارد؛ دامنه این اختالف نظرها از یک عنصر تا نه عنصر از برنامه درسی را شامل می 

ر در قالب عناص 3ی درسی کالین(. در این پژوهش، از الگوی برنامه1383شود )مهر محمدی، 
های تدریس، مواد و منابع یادگیری، زمان، فضا، های یادگیری، روشگانه اهداف، محتوا، فعالیتنه

ی درسی دانشگاه فرهنگیان منظور تعیین میزان انطباق برنامههای ارزشیابی بهگروه بندی و روش
تناسب و  توانکارگیری این الگو را میوپرورش استفاده شده است. دلیل بهبا نیازهای آموزش

عناصر برنامه  پوشش حداکثریهای آموزشی و پرورشی و هماهنگی عناصر آن با ماهیت فعالیت
 درسی ذکر نمود.

ترین اهداف دانشگاه فرهنگیان این است که معلمان واجد شرایط و با یکی از مهم
ای رفهحهای مناسب عقالنی و زمینهی سطوح نظام آموزشی و با پیشصالحیت را برای کلیه

-رنامهگی بین بماهنتربیت و آماده نماید. این امر زمانی اثربخشی الزم را دارد که نوعی تطابق و ه

اشد. مدارس وجود داشته ب ای موردنیاز معلمانهای حرفهمعلم و صالحیتی درسی مراکز تربیت
مین معلم دیگر، رسالت خطیر دانشگاه فرهنگیان به عنوان تنها منبع رسمی تربیت و تأعبارتیبه

، ی درسیوپرورش، توجه خاص نسبت به تدوین برنامهای و کارآمد برای سازمان آموزشحرفه
علمان، اسی مهای اسسازی و مطابقت نمودن آن با نیازمندیارتقای کیفیت، استاندارسازی، بومی

 ضرورت دارد. 
معلمان ای های حرفهها و صالحیتی توانمندیموفقیت هر نظام آموزشی به مجموعه

ای معمان را در جهت تغییر نظام های حرفه( نقش صالحیت2007) 4وابسته است. ریمرز

                                                 
1 -Australian Education, Early Development and Youth Afficials Committee 

(AEEYSOC) 
2 -Wu & Lin 
3 -Klein 
4 -Reimer 
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-های حرفهآموزشی، بسیار ضروری دانسته است. همچنین، کارشناسان آموزشی، تعیین صالحیت

-ترین مالک افزایش عملکرد تحصیلی دانشای معلمان و رفتارهای کالسی وی را به عنوان مهم

 (.1391ن کرده اند )مهاجری، شریف و مهاجری، آموزان عنوا
ای معلمان، که الزم است در برنامه های حرفه( معتقد است صالحیت2004) 1کورتاجن

-های درسی به آنها توجه شود، شامل دانش، توانایی مدیریت کالس، توانایی ارتباط با دانش

تر ایجاد تغییر ن و در سطحی کلیآموزاآموزان، برقراری ارتباط مستمر و نزدیک با والدین دانش
ای موردنیاز معلمان در شرایط مختلف برای بهبود و ارتقای عملکرد های توسعه حرفهدر فعالیت

وپرورش کشور، ( در تاریخ آموزش1385باشد. از طرفی، به گفته شعبانی )ها میای آنحرفه
-کارگماری، روانه کالسو به های فرآیند جذبرغم نقایص و کاستیمعلمان پس از استخدام، به

ها ارزیابی شده است. این در حالی است که ای آنهای حرفهاند و کمتر صالحیتهای درس شده
منظور تشخیص نقاط ضعف و ارائه راهکارهای ی معلمی بهاهای حرفهمطالعه درباره صالحیت

 ود کمک نماید.تواند به بهبود وضعیت موجعملی، اقدامی عقالنی و شایسته بوده و می
ت معلم از اولویت و اهمیهای درسی تربیتی برنامههای اخیر پژوهش در زمینهدر دهه

ی درسی نظران تعلیم و تربیت بر نقش و اهمیت برنامهای برخوردار شده است. بیشتر صاحبویژه
هر  هایلویتومعلم تأکید داشته اند و اصالح، نوسازی و تطبیق آن با نیازهای جدید را از اتربیت

-هسته برناممعلم، اصالح و نوسازی پیوی تربیتنظام آموزشی عنوان نموده اند. در واقع، در حوزه
 ی درسی بههاههای درسی و انطباق آن با نیازهای جدید، امری ضروری بوده و الزم است تا برنام

ای هستگیو شای هایای از صالحیتای طراحی شوند که نتیجه آن توسعه و پرورش مجموعهگونه
تیب، با بدین تر نو در معلمان شوند. بنابراین، اجرای پژوهش حاضر ضروری به نظر می رسد.
انشگاه سی دی درتوجه به موارد ذکر شده، مسأله اصلی این پژوهش بررسی میزان انطباق برنامه

 اشد. بمی ای موردنیاز دبیران مدارس متوسطه شهر اهوازهای حرفهفرهنگیان با صالحیت

 های پژوهشسؤال
توا، )اهداف، مح انینگدانشگاه فره یدرس ی¬گانه برنامهعناصر نه نی. تا چه اندازه ب1

 روهگ ،یآموزش لیشده، مواد و وسازمان در نظر گرفته س،یتدر های روش ،یریادگی های¬تیفعال

 انریدب زاینمورد یحرفه ا های تی( با صالحیابیارزش های و روش یآموزش یفضا ،یریادگی های
 شهر اهواز، مطابقت وجود دارد؟ سطهمدارس متو

بر  یبنم -پژوهش یبخش کم جینتا یرگی شکل لدالی شوندگان، مصاحبه دگاهی. از د2
 های تیبا صالح انیرهنگفدانشگاه  یدرس ی گانه برنامهعدم انطباق عناصر نه ایانطباق  زانیم

 ست؟یچ -وازمدارس متوسطه شهر اه رانیدب ازیموردن یحرفه ا

                                                 
2. Korthagen 
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 روش پژوهش
 ر ایناین پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ پارادایم از نوع ترکیبی است. د
ز ی، اپژوهش با توجه به ماهیت موضوع، اهداف و سؤاالت مطرح شده در دو بخش کمی و کیف
، کمی روش پژوهش ترکیبی در قالب الگوی تبیینی استفاده شده است. ابزار پژوهش در بخش

-آیین رک وشنامه محقق ساخته بود. برای طراحی پرسشنامه در ابتدا به بررسی اسناد، مداپرس

اه رسی دانشگی دههای موجود در دانشگاه فرهنگیان اقدام شد. در ادامه، در ارتباط با برنامنامه
عه به روش ها و مدرسان دانشگاه مورد مطالنفر از مدیران پردیس 12فرهنگیان و ماهیت آن، 

ختمند ه سانه گیری هدفمند از نوع موارد مطلوب انتخاب و با انجام مصاحبه به صورت نیمنمو
عات به می اطالی بعدی با استفاده از تماآوری گردید. در مرحلهاطالعات مقدماتی از آنان جمع

امه ی پرسشنی محقق ساخته طراحی و تدوین گردید. روایی اول، پرسشنامهدست آمده از مرحله
هید شگاه س نظرات اساتید گروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشبراسا

در قالب طیف  سؤال بود که 57چمران اهواز تأیید شد. پرسشنامه مذکور دارای نه بعد )مقوله( و 
ردیده ( تنظیم گ5؛ خیلی زیاد=4؛ زیاد=3؛ متوسط=2؛ کم=1پنج درجه ای لیکرت )خیلی کم=

د. میزان شمحاسبه  89/0ایی کل پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ بود. ضریب پای
 ( آورده شده است.1آلفای ابعاد پرسشنامه به تفکیک در جدول )

 ی محقق ساختهگانه ی پرسشنامه(: ضریب پایایی کل و ابعاد نه1جدول )

 ضریب پایایی ابعاد ردیف
 79/0 اهداف 1
 85/0 ترکیب محتوا 2
 88/0 ادگیریی -های یاددهییتفعال 3
 78/0 های تدریسروش 4
 90/0 زمان 5
 85/0 وسایل آموزشی 6
 77/0 های یادگیریگروه 7
 84/0 فضای آموزشی 8
 91/0 های ارزشیابیروش 9

      89/0                    ضریب پایایی کل                                                           

ی مدیران، مدرسان، دانشجویان و دبیران ی آماری پژوهش در بخش کمی را کلیهجامعه
التحصیل های دانشگاه فرهنگیان استان خوزستان فارغکه از پردیس-مدارس متوسطه شهر اهواز

که  نفر بودند 750 شامل تشکیل می داد. براین اساس، جامعه اماری بخش کمی -شده بودند
گیری ی مورد مطالعه، مطابق با جدول مورگان و با استفاده از روش نمونهق نمونهبرای برآورد دقی
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 یحجم نمونه در بخش کمنفر به عنوان نمونه انتخاب شدند.  269ای تعداد تصادفی سهمیه
 آورده شده است. (2ل)در جدوهای مورد مطالعه و جنسیت، ، با توجه به گروهپژوهش

 های مورد مطالعه و جنسیتپژوهش با توجه به گروه : حجم نمونه در بخش کمی2جدول 

 نمونه جامعه آماری جنسیت کنندگانمشارکت ردیف      

 38 85 مرد مدیران و مدرسان دانشگاه 1

 24 45 زن

 79 175 مرد دانشجویان تربیت معلم 2

 45 125 زن

 58 185 مرد دبیران مدارس متوسطه 3

 25 135 زن

 269 750  مجموع

 
ه بتیابی ی بعد، به منظور تکمیل، پیگیری  و تبیین نتایج مرحله کمی و دسدر مرحله

بت مطلع نس فعاناطالعات عمیق تر از بستر و زمینه سازمان مورد مطالعه و آشنایی با دیدگاه ذین
د. شوری آبه موضوع مورد پژوهش، داده هایی کیفی با انجام مصاحبه های نیمه ساختمند جمع 

د از نوع گیری هدفمننفر بودند که با استفاده از روش نمونه 15کل مصاحبه شوندگان تعداد 
ن، دیرامها با موارد مطلوب انتخاب شدند. با توجه به اهداف و سؤاالت بخش کیفی، مصاحبه

ع ها و اشباهای دانشگاه فرهنگیان تا دستیابی به کفایت مقولهسمعلمان پردی -مدرسان و دانشجو
 ها ادامه پیدا کرد. نظری داده

در پژوهش کیفی معموالً به جای روایی و پایایی از واژه های دقت و صحت داده ها 
قابلیت تأیید و ، نانیاطم تیقابلاعتبار،  ( چهار روش1985)1استفاده می گردد. لینکلن و گوبا

گران در  داده ها پیشنهاد داده اند که توسط پژوهشدقت و صحت انتقال پذیری را برای تأیید 
  بخش کیفی این پژوهش )مصاحبه( مورد استفاده قرار گرفته است.

 یطوالن یریدرگ ل،یگوناگون از قب یهابودن مطالعه، از راه رشیاعتبار و قابل پذ یبرا
 نیپرسش کردن از همکاران و چک اعضا استفاده شد. به ا ،یمدت، مشاهده مداوم، سه سوساز

 کیو عالوه بر آن از  دیاستاد راهنما و مشاور رس دییبه تأ ی هابندو طبقه لیکه تحل بیترت
 یبندو مقوله لیتحل زیچک اعضا ن یشد. برا ینظرخواه زین یفیپژوهشگر با تجربه در پژوهش ک

شوندگان قرار گرفت که براساس مصاحبه و از مصاحبه یتعداد اریها در اختحاصل از مصاحبه
 یفیدر مطالعه ک نانیاطم نیتأم یهااز راه یکی دند.کر دییتجارب خود، آنها را تأ نیهمچن

                                                 
1 -Lincoln & Guba 
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 یفیک یهاافراد خارج از پژوهش که به پژوهش یزیمم ریاست. در مس یزیمم ریاستفاده از مس
 یناظر خارج کی. در پژوهش حاضر، از ندینمایآشنا هستند به عنوان چک کننده و ناظر عمل م

را  لیتحل ندیها و فراداده یآورجمع کیورتئ یاربنیاستفاده شد که ز یفیک قیبا تجربه در تحق
ناظر  کیاز  زین یریدپذییتأ تیبه قابل یابیمطالعه، جهت دست نینمودند. در ا دییو تأ یبررس
 ادهیپ مصاحبه متون یهالیفا لیاز قب یاستفاده شد که موارد یفیک قیمسلط به تحق یخارج

 ها،یبنداستخراج شده، طبقه یمطالعه، معان یاهافتهیشده،  لیتحل یهاداده ها،ادداشتیشده، 
 یمصاحبه و در کل به تمام یهاسؤال ه،یاول شنهادیمطالعه، پ هیاول قصدمطالعه،  ندیفرآ اتییجز
 اتییتمام جز شد یمطالعه سع نیدر ا یریپذانتقال یبرا داشت. یمطالعه دسترس اتییجز

 .شودداده ها به طور کامل شرح داده لیتحل و یآورجمع ندیگرفته تا فرآ یریگپژوهش از نمونه
معیت جهای های حاصل از پرسشنامه، نخست ارزیابی ویژگیبرای تجزیه و تحلیل داده

-خصز شاشناختی نمونه مورد مطالعه )سن، جنسیت، سمت، رشته تحصیلی، رتبه علمی و ...( ا

 ادامه و ست. درا( استفاده شده درصدو  فراوانیمیانگین، انحراف معیار، های آمار توصیفی نظیر )
اطی، های آمار استنببه منظور تجزیه و تحلیل سؤاالت پژوهش در بخش کمی از بین شاخص

 ای استفاده گردید. تک نمونهآزمون تی
 ای کیفیساختمند از رویکرد تحلیل محتوهای حاصل از مصاحبه نیمهبرای تحلیل داده

نی دقیق ازخواها بعد از چندین بار برت که متن مصاحبهبه روش استقرایی استفاده شد. بدین صو
رت ه صوبتوسط پژوهشگران، با استفاده از رویکرد تحلیل محتوای کیفی به روش استقرائی و 

 ومورد تجزیه  ها و مفاهیم مرتبط و طبقات پدیدار شده،های استقرائی محوری، زیر مقولهمقوله
 تحلیل قرار گرفت.

 هایافته

-ی درسی دانشگاه فرهنگیان با صالحیتگانه برنامها چه اندازه بین عناصر نهسوال اول: ت

 موردنیاز دبیران مدارس متوسطه مطابقت وجود دارد؟ های حرفه ای
اصر (: نتایج مربوط به میانگین و انحراف معیار، آزمون تی تک نمونه ای مربوط به عن3) جدول

 ی درسی دانشگاه فرهنگیانی برنامهگانهنه

انحراف  میانگین تعداد عناصر

 معیار
 Tمقدار 

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

 >p 001/0 268 76/13 43/0 36/3 269 اهداف 

 >p 001/0 268 91/17 45/0 49/3 269 ترکیب محتوا

 >p 001/0 268 23/31 19/0 51/3 269 -های یاددهیفعالیت
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انحراف  میانگین تعداد عناصر

 معیار
 Tمقدار 

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

 یادگیری

 >p 001/0 268 -51/22 22/0 72/2 269 های تدریسروش

 >p 001/0 268 -63/17 46/0 89/2 269 زمان

 >p 001/0 268 -29/12 46/0 77/2 269 مواد و وسایل آموزشی

 >p 001/0 268 14/14 66/0 47/3 269 های یادگیریگروه

 >p 001/0 268 -09/18 35/0 70/2 269 فضای آموزشی

 >p 001/0 268 -12/16 26/0 59/2 269 های ارزشیابیروش

های های یادگیری و گروهبین عناصر اهداف، محتوا، فعالیت (،3اس نتایج جدول )براس
های حرفه ای موردنیاز دبیران مدارس متوسطه به طور معناداری مطابقت یادگیری با صالحیت

های تدریس، زمان، مواد و وسایل آموزشی، فضای ( و بین عناصر روش>001/0p)وجود داشته 
های حرفه ای موردنیاز دبیران مدارس متوسطه یابی با صالحیتهای ارزشآموزشی و روش

 (. >001/0p)مطابقت معناداری وجود نداشته است 
قت و عدم مبنی بر مطاب-آمدهدستمنظور کسب شناخت بیشتر نسبت به چرایی نتایج به به

ه و ای دبیران مدارس متوسطهای حرفهی درسی با صالحیتی برنامهگانهمطابقت عناصر نه
د طرح سؤاالتی اقدام به مصاحبه نیمه ساختمن پژوهشگران با-های بخش کمیپیگیری یافته

رویکرد  شوندگان با استفاده ازهای صورت گرفته با مصاحبهوتحلیل مصاحبهکردند. پس از تجزیه
رای بط که ها و مجموعه مفاهیم مرتبتحلیل محتوای کیفی به روش استقرایی، در نهایت مقوله

 رائه شدند.آمده بودند، ادستهای پژوهش در بخش کیفی بهخ به پرسشپاس
مبنی  -شگیری نتایج بخش کمی پژوهشوندگان، دالیل شکلسوال دوم: از دیدگاه مصاحبه

 هایالحیتصاه فرهنگیان با ی درسی دانشگگانه برنامهبر میزان انطباق یا عدم انطباق عناصر نه
 یست؟چ -رس متوسطه شهر اهوازحرفه ای موردنیاز دبیران مدا

طه با ر رابدر اینجا به منظور پاسخ گویی به سوال کلی دوم پژوهش از مصاحبه شوندگان د
یان با رهنگدالیل مطابقت یا عدم مطابقت هر کدام از عناصر نه گانه برنامه درسی دانشگاه ف

 ت.ه اسآورده شد های حرفه ای دبیران مدارس متوسطه شهر اهواز، به تفکیک عناصر،صالحیت
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 عنصر هدف
با  ی دانشگاه فرهنگیانی درسشده در برنامهبر اساس نتایج بخش کمی بین اهداف تعیین

ت مطابق شهر اهواز به طور معناداریهای حرفه ای موردنیاز دبیران مدارس متوسطه صالحیت
ی درسی توان گفت اهدافی که در برنامهدر این رابطه می .(>001/0p) وجود داشته است

طور صریح اند، با توجه به همسویی با اسناد باالدستی که در آن بهشدهدانشگاه فرهنگیان تعیین 
های ای دبیران تأکید شده، از انطباق الزم و مطلوب با صالحیتهای حرفهی صالحیتبه توسعه

دهد که نشان می مراای دیگر، این اند. از جنبهای موردنیاز مدارس متوسطه برخوردار بودهحرفه
شور و شی کبرنامه ریزان درسی دانشگاه فرهنگیان اهداف مطلوبی را بر اساس نیاز نظام آموز

 اند. ودههای درس تدوین نمبازخوردهای دریافتی از فرآیندهای آموزشی و تربیتی مدارس و کالس
ی برنامهتوان اذعان کرد که اهداف های پژوهشی میبراساس یافته های حاصل از مصاحبه

 رینجدیدت و نتایج آخرین از میشههپذیری الزم را دارند و درسی دانشگاه فرهنگیان انعطاف
(. 6های دانشگاهی، شماره پذیرند )مدرس پردیستربیت تأثیر می و تعلیم یحوزه تحوالت

ی های اهداف برنامهی درسی با اسناد باالدستی از دیگر مشخصههمچنین، همسویی اهداف برنامه
گیری دانشگاه ی شکل(. به عالوه، فلسفه1، شماره درسی دانشگاه فرهنگیان است ) مدیر پردیس

 سرفصل علمان بوده و اهداف،م -ای دانشجوهای حرفهشایستگی و صالحیت یهمواره توسعه
معلم و دبیر همسو با اسناد باالدستی در حال اصالح و تغییر های تربیترشته محتوای و دروس

های ای دیگر، تدوین اهداف منطبق با واقعیت(. از جنبه8است )مدرس پردیس، شماره  بوده
های آموزشی مدارس صورت گرفته و کارورزی و ورود به محیط مدارس و آشنایی با واقعیت

نمایند؛  کسب را الزم مهارتی و عاطفی شناختی، آمادگی معلمان -دانشجو شده تا آموزشی، باعث
 شود آشنا نزدیک از رسمدا آموزشی هایواقعیت از بسیاری با باید معلمتربیت در واقع، دانشجوی

شود که بگیرد و کارورزی و آشنایی با مسائل محیط آموزشی باعث می قرار کار جریان در و
یس، شماره باشند ) مدیر پرد داشته آموزشی فعالیت از ایچهار ساله یمعلمان تجربه -دانشجو

5.) 

 عنصر محتوا
ی درسی دانشگاه یج بخش کمی حکایت از آن داشتند که بین ترکیب محتوای برنامهنتا

مطابقت به طور معناداری های حرفه ای موردنیاز دبیران مدارس متوسطه با صالحیت فرهنگیان
ی درسی دانشگاه در این زمینه می شود گفت که محتوای برنامه. (>001/0p) وجود داشته است

ای موردنیاز دبیران مدارس متوسطه داشته و های حرفهوبی با صالحیتفرهنگیان انطباق مطل
ی درسی معلمان را پوشش داده است. در برنامه -خوبی نیازهای تخصصی و علمی دانشجوبه

معلمان به دو نوع شایستگی کلیدی و -دانشگاه فرهنگیان، محتوا با هدف دستیابی دانشجو
های های کلیدی در این برنامه شامل شایستگیتگیشایستگی اساسی ترکیب یافته است. شایس
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های معطوف به های معطوف به دانش تربیتی، شایستگیدانش موضوعی، شایستگیمعطوف به
شوند. آگاهی از دانش های معطوف به دانش عمومی میعمل تربیتی موضوعی و شایستگی

ریزی و اجرای و توانایی برنامه ای، آشنایی با دانش تربیتی، توانایی تحلیل موقعیت تربیتیرشته
باشند )مهرمحمدی، های اساسی مطرح میعنوان برخی از شایستگیی درسی نیز بهبرنامه
معلمان در مورد موضوعات درسی که در آینده باید آموزش دهند، از  -(. دانش دانشجو1391

ی هایی در زمینهایده ها واهمیت حیاتی برخوردار است. این دانش شامل آگاهی از مفاهیم، نظریه
صورت هماهنگ ی این محتوا که بهتولید محتوای مطلوب و مرتبط با رشته خود است. مجموعه

های گیری صالحیتمنظور شکلهای الزم را بهمعلم ترکیب یافته، زمینهی درسی تربیتدر برنامه
 ای معلمان فراهم ساخته است. مطلوب حرفه

از  ان بخش کیفی پژوهش به مواردی از جمله استفادهشوندگدر این رابطه، مصاحبه
صان (، استفاده از متخص2روز و جدید )معاون آموزشی پردیس، شمارهرویکردها و محتوای به

معلمان و -(، مشارکت دانشجو3ریزی درسی در واحدهای دانشگاهی )مدیر پردیس، شماره برنامه
حتوای ( و ارتباط تنگاتنگ م1، شمارهمدرسان در تدوین و ترکیب مواد درسی )مدیر پردیس

 (  اشاره کردند. 7س پردیس، شماره معلمان )مدر -ی درسی با فرهنگ بومی دانشجوبرنامه

 عنصر فعالیت های یادگیری
 رهنگیانفی درسی دانشگاه های یادگیری در برنامهبراساس نتایج بخش کمی بین فعالیت

ابقت مطاری به طور معناددارس متوسطه شهر اهواز های حرفه ای موردنیاز دبیران مبا صالحیت
های یادگیری در توان اذعان کرد که فعالیتمیدر این رابطه (. >001/0p) وجود داشته است

ی علوم تربیتی متفاوت های حوزههای اجرایی با سایر دانشگاهدانشگاه فرهنگیان از لحاظ شیوه
های دانشی، نگرشی و گیری صالحیتشکلبوده و واحدهای درسی کارورزی شرایط را برای 

 منظور حضورنموده است. استفاده از مدارس وابسته به دانشگاه به معلمان فراهم-مهارتی دانشجو
ی جهت ورود ی چهارسالههای آموزشی و کسب تجربهنایی بیشتر با محیطمعلمان و آش -دانشجو
ه جمشیدی توانا و به گفتی بوده است. های یادگیرهای بارز فعالیتی معلمی از مشخصهبه حرفه

های یادگیری ی کارورزی فکورانه که مرتبط با فعالیتمعلمان در ط -دانشجو(، 1395جمعه )امام
تری شوند و وظایف کاملی معلمی به نحو مطلوبی آشنا میهای حرفهها و مهارتاست، با دانش

 ا و وظایفورزی جهت آشنایی با محتوا، فضی کارهایی در برنامهاز معلمی را تجربه کرده و فرصت
رزی، کنند. همکاری مدارس و دانشگاه فرهنگیان در دوره کاروکادر آموزشی مدارس ایجاد می

های انشظور عملی نمودن انواع دمعلمان به من-فرصت ها و زمینه هایی را برای آموزش دانشجو
و  تربیتی موضوعی، مدیریتمعلمان مانند دانش موضوعی، دانش عمل تربیتی، دانش عمل 

های آموزشی و های مشارکتی، مهارت های استفاده از فناوریدهی کالس درس، مهارتسازمان
 کند. مهارت تأمل روی اعمال دانش آموزان را فراهم می
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کنندگان در ها با مشارکتآمده از مصاحبهدستت بهوتحلیل اطالعانتایج حاصل از تجزیه
معلمان -مواردی از جمله وجود فرهنگ خودپژوهی در بین دانشجوبخش کیفی پژوهش، به 

جو معلم، معلمان )دانش-تجربیات روایتی بین دانشجو (، تبادل و تحلیل10)دانشجو معلم، شماره
ی وایت پژوهی ابزاری برای توسعهیادگیری و ر -های یاددهیسازی موقعیت(، شبیه12شماره 

ر این زمینه یکی از مدرسان پردیس اشاره ره داشتند. د( اشا8ای )مدرس پردیس، شماره حرفه
 کردند که:

سازی های شبیهای تدریس عملی در موقعیتی حرفهف توسعهمعلمان با هد-برای دانشجو
شود ته میمعلمان خواس -شود؛ طی این کارگاه، از دانشجوهای آموزشی برگزار میشده، کارگاه

 یرین هم با دقت،معلمان و سا -یس کند. دانشجویک واحد درسی را در حضور سایرین تدر
ین در معلم و سایر -های دانشجوکنند. نتیجه تحلیلفرآیند تدریس را مشاهده، ثبت و تحلیل می

ای شناسایی و برنامه هایی برای بهبود آن شود و بر مبنای آن، نیازهای حرفهکالس بیان می
 (.8شود )مدرس پردیس، شماره ترسیم می

 ش تدریسعنصر رو
گیان با ی درسی دانشگاه فرهندر برنامه های تدریسبراساس نتایج بخش کمی، بین روش

ت مطابق به طور معناداریهای حرفه ای موردنیاز دبیران مدارس متوسطه شهر اهواز صالحیت
شده از نظر های تدریس به کار گرفته(. الزم به ذکر است که روش>001/0p)وجود نداشته است 

 -ای دانشجوهای حرفهی صالحیتکه باید و شاید در مسیر توسعهچناناند آنرا نتوانستهنوع اج
کنندگان ارکتبا مش آمده از مصاحبهدستوتحلیل اطالعات بهپس از تجزیهمعلمان قرار گیرند. 

در  شوندگان به مقوالتی از جمله استفاده از فرهنگیان بازنشستهمصاحبهبخش کیفی پژوهش، 
های آموزشی در فرآیند تدریس و کارگیری مناسب فناوریهای دانشگاهی، عدم بهپردیس

 علمان از فرآیند تدریس مدرسان اشاره داشتند. م -نارضایتی دانشجو

یافته های کیفی در رابطه با عدم انطباق میان عنصر روش های تدریس در برنامه ی  
د نیاز دبیران مدارس متوسطه، به درسی دانشگاه فرهنگیان با صالحیت های حرفه ای مور

 کارگیریبه دانشگاهی، عدم هایپردیس در بازنشسته فرهنگیان از استفادهمواردی از جمله  
 از معلمان -دانشجو تدریس توسط مدرسان و نارضایتی فرآیند در آموزشی هایفناوری مناسب
ان بازنشسته باید ذکر کرد که مدرسان اشاره داشتند. در رابطه با استفاده از مدرس تدریس فرآیند

معلمان باید از تجارب  -از یک طرف بسیاری از کارشناسان حوزه تربیت معتقدند که دانشجو
های الزم برای تدریس مطلوب را کسب ارزنده و مفید معلمان با تجربه استفاده نمایند تا مهارت

ازنشسته انگیزه، انرژی و نظران معتقدند که معلمان بنمایند. از سویی دیگر، بعضی از صاحب
ها دیگر معلمان را ندارند و تجربیات گذشته آن -منظور هدایت و راهنمایی دانشجواشتیاق الزم به

کارگیری مناسب ویژه بههای تدریس بهی روششده در حوزهجوابگوی مسائل جدید مطرح
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معلمان بازنشسته را کارگیری  ها دلیل بههای آموزشی نیست. برخی از مدیران پردیسفناوری
ها عنوان کردند. در های پرسنلی پردیسکمبود مدرسان جوان با تجربه کافی و کاهش هزینه

 ها چنین بیان کرد:همین رابطه معاون آموزشی یکی از پردیس
کارگیری های دانشگاه، بههای ما در پردیسباید اذعان کرد که یکی از مسائل و چالش

ختن انگیلمان بازنشسته انرژی الزم برای به حرکت درآوردن و برمعلمان بازنشسته است. مع
ارد اری از موو با انگیزه باال را ندارد و حتی در بسی معلمان جوان -احساسات و ادراکات دانشجو

ها از معلمان یت آموزشی انجام دهد؛ البته همه پردیسمعلمان فعال -توانند پا به پای دانشجونمی
ترین گیرند، بزرگکنند ولی مراکزی که معلمان بازنشسته را به کار مییبازنشسته استفاده نم

اند. باید د کردهمعلمان ایجا -ای موردنیاز آینده دانشجوهای حرفهی صالحیتمانع را در توسعه
های گذشته است، اذعان کرد که دانش، تجربه و تخصص معلمان بازنشسته مربوط به دهه

 -کند. دانشجوسرعت تغییر میه و بهوط به تعلیم و تربیت پیوستهای مربکه دیدگاهدرحالی
های نوین با های جدید تدریس و تلفیق فناوریمعلمان قبل از هر چیز نیاز دارند تا با روش

 (. 4تدریس آشنا شوند )معاون آموزشی پردیس، شماره 
د س باید اشاره نموتدری فرآیند در آموزشی هایفناوری مناسب کارگیریبه در رابطه با عدم

 به اهداف منظور دستیابیمعلمان، به -که امروزه استفاده از فناوری اطالعات در آموزش دانشجو
شده است. دالیلی از قبیل نداشتن عنوان یک اصل در دانشگاه فرهنگیان پذیرفته  شده، بهتعیین

های آموزشی در سانهکارگیری رهای آموزشی، نداشتن مهارت بهشناخت کافی از انواع رسانه
ا تعداد بهای استاندارد، عدم تناسب وسایل آموزشی فرآیند تدریس، فقدان آزمایشگاه و کارگاه

در  ترین عوامل بازدارندههای سنتی از روی عادت جزو مهمتفاده از روشمعلمان و اس -دانشجو
مدیر یکی از پردیس ها ر فرآیند تدریس است. در همین راستا، های آموزشی دکارگیری فناوریبه

 بیان کردند که:
 تدریس و عنوان یک یادگیرنده باید قبل از هر چیز با کاربرد فناوری درمعلم به -دانشجو 

گیری ی این مسأله بهرهتلفیق فناوری در طراحی محتوای یادگیری آشنا شوند و پیش بایسته
 -راهنمایی و هدایت دانشجوهای آموزشی در حین تدریس و در ها از فناوریمدرسان پردیس

جرای کارگیری فناوری از سوی مدرسان از نظر کیفیت و چگونگی امعلمان است. از نظر من به
ی تولید محتوای الکترونیکی از شده است. در زمینهتر از حد استانداردهای تعیینتدریس، پایین
د حرت گرفته ولی با علمان و با هدایت و حمایت مدرسان، اقدامات خوبی صوم -سوی دانشجو

 (.5مطلوب و مورد انتظار فاصله دارد)مدیر پردیس، شماره 
های معلمان از ویژگی -ی دانشجوشدن برای شخصیت، سطح تفکر و اندیشه قائل احترام

شوندگان، برخورد برخی از مدرسان نسبت های مصاحبهاصلی مدرسان موفق است. بر اساس گفته
معلمان مطلوب نمی باشد. نبود فرصت پرسش و پاسخ، عدم درک  -به سؤاالت و عقاید دانشجو
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معلمان و نپذیرفتن انتقاد در فرآیند تدریس باعث شده که جوّی مبتنی بر  -روحیات دانشجو
معلمان، آنگونه که انتظار می رود، شکل نگیرد. در همین رابطه یکی از  -اعتماد و رضایت دانشجو

 مصاحبه شوندگان بیان نمودند که:
براز معلم فرصت ا -شده که برای دانشجواین مسأله که روش تدریس مدرس طوری طراحی 

ی اشت. وقتهد دعقیده و دیدگاه در ارتباط با محتوا وجود نداشته باشد، نارضایتی به همراه خوا
کند، نسبت به برخی از واحدهای درسی نگاهی کم چیز را به سلیقه خود انتخاب میمدرس همه

اعتمادی را در کالس خواهد نوعی بدبینی و بینمی معلمان نظری -اهمیت دارد و از دانشجو
-دهد که نتیجه آن چیزی جز نارضایتی و یادگیری غیر اثربخش نیست )دانشجودرس شکل می

 (.13معلم، شماره 

 عنصر زمان
شده تهر گرفیافته های بخش کمی، در رابطه با این عنصر، نشان دادند که بین زمان در نظ

توسطه دارس مهای حرفه ای موردنیاز دبیران می درسی دانشگاه فرهنگیان با صالحیتدر برنامه
توان گفت، (. بنابراین، می>001/0p)مطابقت وجود نداشته است به طور معناداری شهر اهواز 

 را مانمعل دانشجو ایحرفه هایصالحیت یتوسعه موجبات نتوانسته شدهگرفته  نظر در زمان
هایی که صورت یافته به واحدهای نظری و عملی با توجه به فعالیت سازد و زمان اختصاص فراهم

 گیرد، متناسب نبوده است. می
به انطباق، مصاحدر بررسی یافته های بخش کیفی، به منظور تبیین دالیل این عدم 

 دمی واحدهای عملی، عاشده برای اجرکمبود زمان در نظر گرفتهشوندگان به مقوالت محوری 
 عدم درس و طرح بوم، نداشتنزیست در یادگیری هایفرصت به نسبت درسی ریزان برنامه توجه

 عنوان یک مسأله فنی و مهم درزمان همواره به تدریس اشاره داشتند. در بندیبودجه رعایت
ن بین زمای درسی دانشگاه فرهنگیان مطرح بوده است. دلیل این امر وجود ارتباط برنامه

یافته برای واحدهای نظری، عملی، تخصصی و پژوهشی با میزان یادگیری و کسب اختصاص
یافته به واحدهای ز سویی، کمبود زمان اختصاص امعلمان است. -ای دانشجوهای حرفهصالحیت

ه چالش موارعملی از جمله دروس مرتبط با کارورزی و آزمایشگاه و تالش برای حل این مسأله ه
ان با ها بوده است. همچنین، تناسب زمروی معاونان آموزشی و برنامه ریزان درسی پردیسپیش 

ه معلمان مسأل -یافته جهت ارائه تکالیف عملی دانشجوحجم محتوای دروس و زمان اختصاص
 ها بیان کردند که:دیگری است. در همین رابطه، معاون آموزشی یکی از پردیس

ی درسی واحدهای عملی حجم بیشتری از برنامه به در حال حاضر، دروس نظری نسبت
توان گفت زمانی که برای اجرای اند؛ حتی میهفتگی و نیمسال تحصیلی را به خود اختصاص داده

شده متناسب با حجم تکالیف نیست و واحدهای عملی از جمله درس کارورزی در نظر گرفته 
ی می کنند. با توجه به اینکه دروس عملی در معلمان از این مسأله ابراز نارضایت -همیشه دانشجو
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های مهارتی را شکل معلمان آمادگی الزم برای ورود به کالس درس و کسب صالحیت -دانشجو
 (.4دهند، باید بیش از دروس دیگر موردتوجه قرار گیرند )معاون آموزشی پردیس، شماره می

بوم باید یستای یادگیری در زهدر رابطه با عدم توجه برنامه ریزان درسی نسبت به فرصت
باشد و  معلم باید نسبت به محیط فرهنگی و اجتماعی حساس اشاره نمود که برنامه درسی تربیت

های یادگیری موجود در های مناسب و طراحی واحدهای عملی، از فرصتبا گنجاندن سرفصل
که در ه نماید. درصورتیدمعلمان استفا -ای دانشجوهای حرفهصالحیت منظور ارتقایبوم بهزیست
ی ز پایان دورهمعلمان پس ا -معلم به این مقوله مهم توجه شود دانشجوی درسی تربیتبرنامه

ز ی آموزشی خود و شروع به کار در مدارس، کمتر تحت تأثیر عدم آگاهی ناشی اچهارساله
گیرند. د قرار میهای موجوورسوم و ارزشبرخورد با فرهنگ مناطق، زبان، الگوهای مصرف، آداب

 در همین رابطه یکی از مصاحبه شوندگان چنین بیان کردند که:
ی توان مسأله ی تنوع فرهنگی استان را نادیده گرفت. این مسأله ظرفیتی برامگر می

نده است. و این از نظر برنامه ریزان درسی دور ما معلمان دارد -ارتقای سطح یادگیری دانشجو
ا بوم خود را پیدمطالعه بیشتر در زیست معلمان فرصت -م کرد تا دانشجوهایی را فراهباید فرصت

ی معلمان طراح -هایی را برای دانشجومعلم در این زمینه فعالیتدرسی تربیت  کنند. باید برنامه
 (.    7و اجرا نماید )مدرس دانشگاه فرهنگیان، شماره 

وعی مدیریت اثربخش زمان ننیز  طور کلی داشتن طرح درس بندی و بهبندی، زمانبودجه
. بیشتر مدرسان دانشگاه به فکر ارائه حجم یادگیری است -های یاددهیی فعالیتو اجرای بهینه

معلمان و  -باالیی از اطالعات در فرصت محدود کالسی، بدون توجه به نیازهای دانشی دانشجو
ند. در همین رابطه، یکی دیگر باشترم تحصیلی، میریزی در طولبندی و طرحبدون رعایت بودجه

 ی علوم تربیتی با گرایش آموزش استثنایی بیان نمودند که:معلمان رشته -از دانشجو
کنند. مدرس باید های غیرضروری را در کالس درس مطرح میبسیاری از مدرسان بحث

 ینکه مدرسریزی داشته باشد؛ نکته بعدی اخواهد ارائه دهد، از قبل برنامهبرای محتوایی که می
د نیمعلم در فرآ -نباید فقط به فکر ارائه و انتقال محتوا باشد، بلکه بحث، گفتگو و درک دانشجو

 (.9معلم، شماره -تدریس و نوع برداشت و برخورد وی با محتوا خیلی اهمیت دارد )دانشجو

 مواد و وسایل آموزشیعنصر 
های درسی  ی در برنامهبا توجه به نتایج بخش کمی بین عنصر مواد و وسایل آموزش

به طور معناداری های حرفه ای موردنیاز دبیران مدارس متوسطه دانشگاه فرهنگیان با صالحیت
معلمان -(، دانشجو1395. به گفته دهقان و همکاران )(>001/0p)مطابقت وجود نداشته است

دانش جدید اند تا دست به پژوهش زده و در کسب ای خود مکلفبرای موفقیت در رسالت حرفه
-های پژوهشی دانشجوای نقش داشته باشند. در واقع، توسعه و تقویت توانمندیو معتبر حرفه



...با انیدانشگاه فرهنگ یدرس یانطباق برنامه زانیم یبررس  

 23 

معلمان یکی از عوامل کلیدی در ارتقای سطح کیفیت آموزشی بوده و در دسترس بودن امکانات 
 ی آن است.کنندهآموزشی و پژوهشی فراهم

کمبود ان به مواردی از قبیل در پیگیری نتایج بخش کمی پژوهش، مصاحبه شوندگ
ی آموزشی و در شده، امکانات فرسودهی آموزشی تعیینها با توجه به سرانهامکانات پردیس

ال حدسترس نبودن امکانات پژوهشی اشاره داشتند. براساس نظرات مصاحبه شوندگان، در 
بودجه و امکانات ویژه در استان خوزستان، با کمبود های دانشگاه فرهنگیان، بهحاضر، پردیس

 از پردیس ها در این زمینه بیان نمودند که: اند. مدیر یکیمواجه
ت های دانشگاه فرهنگیان در سطح استان با کمبود فضا و امکانادر حال حاضر، پردیس

آمده که شده گاهی اوقات پیشاند. با توجه به کسری بودجه و هزینه سرانه تعریفآموزشی مواجه
ها های الزم در پردیسایم. تا زمانی که زیرساختانشگاه با مشکل مواجه شدهدر تأمین تغذیه د
ن کرد. متأسفانه معلمان تدوی -ی کیفی برای دانشجوای برای توسعهتوان برنامهفراهم نشده، نمی

ستان طح اساراده و همکاری الزم برای کمک به این دانشگاه در جهت رفع امکانات آموزشی در 
 (.1دیر پردیس، شماره وجود ندارد )م

حیا و مشکالت جدی در تأمین، ا براساس نظرات مصاحبه شوندگان، دانشگاه فرهنگیان،
ای شود. از طرفی، در ی فضاهای کاربردی خود دارد که باید به این موضوع توجه ویژهتوسعه

داث های فرسوده و احمنظور احیای بافتی عمرانی بهاعتبارات دانشگاه فرهنگیان، بودجه
نگیان نشده است. همچنین، با توجه به گستردگی فضای فرسوده دانشگاه فرهواحدهای نو تعریف

سیار قم بردر کل کشور و برآوردهای صورت گرفته، بودجه موردنیاز برای بازسازی این فضاها 
 باالیی است. 

یل . دالدر دانشگاه فرهنگیان یک واقعیت است پژوهشی مطلوب امکانات نبودن دسترس در
رف طاز  این کم توجهی این است که از یک طرف پردیس های دانشگاه فرهنگیان نوپا هستند و

 -ای دانشجوهای حرفهی صالحیتعنوان یک کارکرد مهم و اثربخش در توسعهدیگر پژوهش به
حث بهایی که کمتر به آن توجه شده، معلمان در نظر گرفته نشده است. یکی دیگر از زمینه

ست؛ اهای کشور رک و همکاری مدرسان دانشگاه فرهنگیان با سایر استادان دانشگاهپژوهش مشت
های پژوهشی هیأت ی توانمندیتواند به توسعههای پژوهشی مشترک هم میچرا که اجرای طرح

سطح امکانات در دسترس را افزایش دهد. در همین جامد و هممعلمان بیان -علمی و دانشجو
 شوندگان بیان کردند که:زمینه یکی از مصاحبه 
 40ها تمام وقت )ها از اساتید انتظار دارند که مانند اساتید سایر دانشگاهمدیران پردیس

ساعت در هفته( در خدمت دانشگاه باشید، ولی بودجه و امکاناتی از قبیل حقوق و مزایا، گرنت 
م دهید ابزار و امکانات شود. اگر شما بخواهید در دانشگاه کار پژوهشی انجاپژوهشی ارائه نمی

پژوهشی در کمتر پردیس و مرکزی وجود دارد و حتی اتاقی که بتوانید در آن کار کنید نیز در 
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دسترس نمی باشد، اما از شما انتظار دارند که استادی پژوهشگر باشید. به نظر من در این چند 
د استفاده کنند و خود را گونه تسهیالت و امکانات پژوهشی که اساتید و مدرسان بتواننسال هیچ

 (.11اند )مدرش دانشگاه، شماره روز نمایند، در اختیار دانشگاه نگذاشتهبه

 عنصر گروه های یادگیری
ه ی درسی دانشگاهای یادگیری در برنامهبراساس یافته های بخش کمی بین گروه

بقت ، مطایمعنادربه طور های حرفه ای موردنیاز دبیران مدارس متوسطه، فرهنگیان با صالحیت
ی های یادگیری در برنامههتوان گفت که گرو(. در این رابطه می>001/0p)وجود داشته است 

معلمان -های پژوهشی و اهمیت دادن به کارگروهی دانشجوی تشکیل گروهدرسی با دو مشخصه
 آورند.ی مهارتی را فراهم ویژه در حوزهای بههای حرفههای احراز صالحیتتوانسته زمینه

آموزشی  هایوهتوان گفت، گرهای پژوهشی میهای حاصل از مصاحبهبا استناد به یافته
 منظوربه را مطالعاتی هایطرح نتایج و پژوهشی مقاالت نتایج های دانشگاهی،مستقر در پردیس

 هایبکس تدریس، روش هایجنبه در ایحرفه یتوسعه هدف با معلمان-دانشجو استفاده
 .(14اند )مدیر گروه های آموزشی، شماره گذاشته اشتراک به...  و آموزانانشد یادگیری

آموزشی )مدیر  هایگروه مابین و هاگروه در دانش اشتراک و یادگیری هایایده انتقالهمچنین، 
 را معلمان -ودانشج مهارتی و نگرشی دانشی، هایصالحیت یتوسعه ظرفیت ( و1پردیس، شماره 

 صورتبه و نمعلما-دانشجو و مدرسان همّت با که یادگیری کوچک هایگروه .تاس ساخته فراهم
 ایحرفه یتوسعه ویژههب دانشگاه، اساسی و اولیه اهداف تحقق پی در و اندشدهتشکیل خودجوش

 اجرای رد فعالی نقش معلمان-دانشجو .دارند تنگاتنگی و نزدیک همکاری معلمان، -دانشجو
 امور همین و ددارن عهده بر کارورزی و پژوهی اقدام پژوهی، درس جمله از پژوهشی هایفعالیت

 آموزشی هایگروه آورند. همچنین، نگاهمی فراهم را پژوهشی هایصالحیت یتوسعه موجبات
 که هاییمهارت معلمان -دانشجو تحصیل سال چهار طول در شودمی سعی و بوده بلندمدت

 مچنین، بیانه .(8شود )مدرس دانشگاه، شماره  داده موزشآ هاآن به است، بودن اثربخش الزمه
 توانسته شی،آموز مسائل مورد در معلمان-دانشجو مؤثر پیشنهادات و نظرات نقطه ها،دیدگاه

انشگاه، شماره دباشد )مدرس  داشته همراه به را یادگیری هایگروه علمی و اخالقی رشد موجبات
7.) 

 عنصر فضای آموزشی
 نگیان بای درسی دانشگاه فرهدر برنامه آموزشی ای بخش کمی بین فضایبراساس یافته ه

جود ، مطابقت وبه طور معناداریهای حرفه ای موردنیاز دبیران مدارس متوسطه، صالحیت
 (. >001/0p)نداشته است 

-دانشجو و مدرسان از برخیتوان گفت، های پژوهشی نیز میبا استناد به نتایج مصاحبه
 ندارد بودند که لزومی معتقد آموزشی فضای موجود وضعیت از نارضایتی ازابر با معلمان
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 جمله از الزم هایزیرساخت بایستداشت. در نهایت، می نگه دایر را استان فرسوده هایپردیس
 انتقال زمینه و شود مهیا آینده معلمان مقام شأن خور در و مناسب خوابگاهی و آموزشی فضای

  .شود انجام استاندارد هایسپردی به معلمان-دانشجو
 ز قبیلا حوریم مقوالت مصاحبه شونده ها به به عالوه، در رابطه با دالیل این عدم انطباق،

 ها، خالءپردیس از برخی استیجاری آموزشی ها، فضایکالس فیزیکی هایویژگی نبودن مطلوب
 زشیآمو فضای از معلمان-دانشجو و مدرسان آموزشی و نارضایتی فضاهای در نشاط و تحرک

تد، رسانی که در مصاحبه مشارکت داشمعلمان و مد -به اذعان دانشجو موجود اشاره نمودند.
ها همیشه نوعی عدم جذابیت، ها در مراکز و پردیسکالس فیزیکی هایویژگی نبودن مطلوب

، کند. در همین رابطهها تداعی میهای جسمی را برای آنزدگی، افزایش استرس و آسیبدل
 یکی از مصاحبه شوندگان بیان کردند که:

که گاهی صدای بیرون از کالس بر صدای مدرس طوریها عایق نیست بهساختمان کالس
د ماه به بعد به دلیل نبوزند. از اردیبهشتدر حال تدریس برتری دارد و تمرکز ما را بر هم می

 -ها همیشه دانشجور کالسوسایل استاندارد سرمایشی و وجود کولرهای فرسوده و قدیمی د
ها طوری است که یادگیری از همکالسی و کارگروهی شوند. چیدمان صندلیمعلمان گرمازده می

 (.9علم، شمارهم-را غیرممکن ساخته است )دانشجو
های دانشگاه فرهنگیان شوندگان، فضاهای آموزشی پردیسی بعضی از مصاحبهبه عقیده

ای دارند که در کنندههای کسلآمیزیرنگ  ونات محدود روح، امکاکننده، خشک و بیخسته
کند. فضای فیزیکی، رنگ دیوارها و زدگی ایجاد میس افسردگی و دلمعلمان احسا -دانشجو

مین شادابی مدرسان نقش مؤثری در پذیرش یا تحمل نکردن مدرس و کالس درس دارد. در ه
 زمینه یکی از مصاحبه شوندگان بیان نمودند که:

 بر درجاز مشکالت مربوط به فضای آموزشی، وجود نداشتن جذابیت و تنوع و وجود  یکی
اند در یک کالس مشخص که از قبل معلمان ملزم -شده است. دانشجوهای از پیش تعیینانتخاب

های درسی ریزیی من، جبری بودن برنامهشده، حضور یابند. به عقیدهتوسط برنامه ریزان تعیین
ت به فضاهای آموزشی است و این معلمان  نسب -عالقگی دانشجوترین عامل بیو آموزشی مهم

 (.7اثرات منفی خود را در درازمدت نشان خواهد داد )مدرس دانشگاه، شماره 

 عنصر ارزشیابی
 فرهنگیان با ی درسی دانشگاهدر برنامه ارزشیابی هایبراساس نتایج بخش کمی بین روش

طابقت م( >001/0pبه طور معناداری )ز دبیران مدارس متوسطه های حرفه ای موردنیاصالحیت
 .وجود نداشته است

براساس نتایج بخش کیفی و در رابطه با عدم انطباق برنامه های درسی دانشگاه فرهنگیان 
مورد نیاز دبیران مدارس متوسطه، مصاحبه شوندگان به مواردی از  های حرفه ایصالحیتبا 
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 نبودن (، همسو10ارزشیابی )دانشجو معلم، شماره  هایروش بودن محدود و سطحیقبیل 
 توانایی ( و عدم4شده )معاون آموزشی پردیس، شماره تعیین اهداف با ارزشیابی هایروش

 .اندداشته ( اشاره4شناختی )مدیر پردیس، شماره  باالی سطوح ارزشیابی در مدرسان

 گیرینتیجه

 وی به نیازهای در حال تغییر خود و تأمین منظور پاسخگویوپرورش، بهوزارت آموزش

و  معلمان، مدیران، مربیان، کارکنان و پژوهشگران متعهد و معتقد به مبانی دینیتربیت 

ات و های انقالبی و توانمند در تراز جمهوری اسالمی، با مشارکت وزارت علوم، تحقیقارزش

فرهنگی  در شورای عالی انقالبمبادرت به تصویب دانشگاه فرهنگیان  1390فناوری، در سال 

شگاه گانه مندرج در اساسنامه، داننمود. بر اساس وظایف دهگانه و تحقق اهداف اساسی پنج

ا بمعلمانی  وهای انقالب اسالمی داشته فرهنگیان باید بتواند نقشی مؤثر و پیشرو در تحقق آرمان

 (. 1393)عباسی،  بیت نمایدای و تخصصی تردی، انقالبی، حرفههای اخالقی، اعتقاشایستگی

ای های حرفهی صالحیتهای الزم برای توسعهتواند زمینههایی که مییکی از مؤلفه

پژوهش،  ی درسی است. طبق نتایج اینمعلمان را در دانشگاه فرهنگیان فراهم سازد، برنامه ها

دنیاز حرفه ای مورهای حیتی درسی دانشگاه فرهنگیان با صالشده در برنامهبین اهداف تعیین

ه توان گفت اهدافی کمعلمان مدارس متوسطه مطابقت وجود داشته است. بر همین اساس، می

اند، با توجه به همسویی با اسناد شدهی درسی دانشگاه فرهنگیان تعیین و تدویندر برنامه

، از ای معلمان تأکید شدههای حرفهی صالحیتطور صریح به توسعهباالدستی که در آن به

اند. از ای موردنیاز مدارس متوسطه برخوردار بودههای حرفهانطباق الزم و مطلوبی با صالحیت

 دهد که برنامه ریزان آموزشی و درسی دانشگاه فرهنگیان اهدافای دیگر، این امر نشان میجنبه

وزشی و ی آممطلوبی را، بر اساس نیاز نظام آموزشی کشور و بازخوردهای دریافتی از فرآیندها

 اند. وین نمودههای درس، تعیین و تدتربیتی مدارس و کالس

ی درسی دانشگاه به عالوه، نتایج پژوهش نشان داد که بین ترکیب محتوا در برنامه

های حرفه ای موردنیاز دبیران مدارس متوسطه مطابقت وجود داشته است. با صالحیت فرهنگیان

معلمان به دو نوع -حتوا با هدف دستیابی دانشجوی درسی دانشگاه فرهنگیان، مدر برنامه

های کلیدی در این برنامه، شایستگی کلیدی و شایستگی اساسی ترکیب یافته است. شایستگی

های معطوف به دانش تربیتی، دانش موضوعی، شایستگیهای معطوف بهشامل شایستگی

به دانش عمومی های معطوف های معطوف به عمل تربیتی موضوعی و شایستگیشایستگی

ای، آشنایی با دانش تربیتی، توانایی تحلیل موقعیت های تربیتی و شوند. آگاهی از دانش رشتهمی

های اساسی مطرح عنوان برخی از شایستگیی درسی نیز بهریزی و اجرای برنامهتوانایی برنامه
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که در آینده  معلمان در مورد موضوعات درسی -(. دانش دانشجو1391باشند )مهرمحمدی، می

باید سکاندارآموزش باشند، از اهمیت حیاتی برخوردار است. این دانش شامل آگاهی از مفاهیم، 

ی تولید محتوای مطلوب و مرتبط با رشته خود است. دانش عمیق هایی در زمینهها و ایدهنظریه

یتی معلمان را های تدریس و یادگیری، دانش عمل تربها و روشمعلمان در مورد فرآیندها، شیوه

گیرد. دانش عمل تربیتی موضوعی، توانایی معلم برای نهادینه سازی محتوای درسی در بر می

، به نقل از دهقان و 2010، 1باشد )دنیزدرک برای دانش آموزان میهای قابلهمراه با استراتژی

معلم بیتی درسی ترصورت هماهنگ در برنامهی این محتوا که به(. مجموعه1395همکاران، 

ای معلمان های مطلوب حرفهگیری صالحیتمنظور شکلهای الزم را بهترکیب یافته، زمینه

 فراهم ساخته است. 

ی درسی دانشگاه در برنامه های یادگیریبراساس یافته های این مطالعه بین فعالیت

داشته است.  های حرفه ای موردنیاز دبیران مدارس متوسطه مطابقت وجودبا صالحیت فرهنگیان،

های یادگیری در دانشگاه فرهنگیان، از لحاظ توان اذعان کرد که فعالیتبر همین اساس، می

ی علوم تربیتی متفاوت بوده و واحدهای درسی های حوزههای اجرایی با سایر دانشگاهشیوه

معلمان  -های دانشی، نگرشی و مهارتی دانشجوگیری صالحیتکارورزی شرایط را برای شکل

منظور حضور فراهم نموده است. استفاده از مدارس تجربی و مدارس وابسته به دانشگاه به

ی های آموزشی و کسب تجربهمعلمان در این مدارس و آشنایی بیشتر با محیط -دانشجو

به های یادگیری بوده است. های بارز فعالیتی معلمی از مشخصهی جهت ورود به حرفهچهارساله

معلمان در طی کارورزی فکورانه که مرتبط  -دانشجو(، 1395جمعه )انا و امامگفته جمشیدی تو

ی معلمی به نحو مطلوبی آشنا های حرفهها و مهارتهای یادگیری است، با دانشبا فعالیت

هایی جهت ی کارورزی، فرصتتری از معلمی را تجربه کرده و  در برنامهشوند و وظایف کاملمی

شود. همکاری  درسی و محتوا، فضا و وظایف کادر آموزشی مدارس ایجاد می یآشنایی با برنامه

 -مدارس تجربی و دانشگاه فرهنگیان در دوره کارورزی، فرصت هایی را برای آموزش دانشجو

های معلمان مانند دانش هایی را برای عملی نمودن انواع دانشکند و زمینهمعلمان فراهم می

دهی کالس درس، دانش عمل تربیتی موضوعی، مدیریت و سازمان موضوعی، دانش عمل تربیتی،

های آموزشی و توانایی تأمل روی اعمال دانش اموزان را های مشارکتی، استفاده از فناوریمهارت

های بایست در دانشگاه فرهنگیان شیوهفراهم می سازد. نکته قابل ذکر دیگر این است که می

ی درسی یادگیری خلق و توسعه پیدا کنند. در واقع، برنامههای نوین جدید تربیتی و فعالیت

دانشگاه فرهنگیان باید به سمتی سوق داده شود که خروجی آن معلمان با صالحیت از نظر خلق 

                                                 
1. Denis 
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ی علوم تربیتی و بهبوددهندگان کمی و کیفی پرداز در حوزههای آموزش و یادگیری، نظریهروش

باشند. امری که تحقق آن هنوز در نظام آموزشی کشور های یاددهی و یادگیری در مدارس روش

 هایی را پیش روی دارد. عملی نشده و موانع و چالش

ه ی درسی دانشگادر برنامه های تدریسبراساس یافته های این پژوهش بین روش

داشته نهای حرفه ای  موردنیاز دبیران مدارس متوسطه مطابقت وجود با صالحیت فرهنگیان

که چناناند آنشده از نظر نوع اجرا نتوانستههای تدریس به کار گرفتهر می رسد روشاست. به نظ

گیرند. در پژوهش  معلمان قرار -ای دانشجوهای حرفهی صالحیتباید و شاید در مسیر توسعه

از آن بوده است که فرآیند تدریس،  معلمان حاکی -های دانشجو( پاسخ1395دهقان و همکاران )

معلمان  -ی حمایت از پژوهشگری دانشجوهای دانشگاه فرهنگیان در زمینهو فعالیتارزشیابی 

بت ت مثهنوز با نقطه مطلوب و استاندارد فاصله داشته است. می شود گفت با وجود تغییرا

علمان و توجه اسناد م -ای دانشجوهای حرفهی صالحیتی توسعهدانشگاه فرهنگیان در زمینه

سانی ی نیروی انالی این دانشگاه نسبت به این موضوع، هنوز در زمینهباالدستی و مدیران ع

ی درسی هستند، تغییر و ی برنامهدهندهتوانمند )مدرسان دانشگاه( که مجری و ارائه

ها با لهای جدی و اساسی صورت نگرفته است. بنابراین، الزم است تا مدرسانی که سابازآموزی

اند، از طریق آموزش و های درس را اداره کردهور، کالسهای تدریس سنتی و موضوع محروش

 های جدید تدریس قادر شوند که تغییری در رویکردهای تدریس خود ایجادآشنایی با روش

ی های جدید در زمینهها و توانمندیکنند. از طرفی، جذب مدرسان متخصص و دارای نگرش

 له کمک اساسی نماید. تواند به برطرف کردن حل این مسأهای تدریس میروش

 ی درسی دانشگاهشده در برنامهدر رابطه با عنصر زمان، بین زمان در نظر گرفته

داشته های حرفه ای موردنیاز دبیران مدارس متوسطه مطابقت وجود نبا صالحیت فرهنگیان

ژوهش پ( همسو می باشد. در 1395است. این یافته ها با نتایج پژوهش دهقان و همکاران )

شده که با توجه به بندی به این نکته اشارهی زمان( در ارتباط به مقوله1395ان و همکاران )دهق

صورت چشمگیری های اخیر، حجم واحدها و دروس بههای جدید در سالنامهها و آیینبخشنامه

نویسی، روش تحقیق و  یافته به واحدهای عملی از جمله مقالهیافته و زمان اختصاصافزایش

 توان گفت که زمانیافته است. بنابراین، میدهای کارورزی نسبت به واحدهای نظری کاهشواح

 فراهم را معلمان دانشجو ایحرفه هایصالحیت یتوسعه موجبات نتوانسته شدهگرفته  نظر در

هایی که صورت یافته به واحدهای نظری و عملی با توجه به فعالیت سازد و زمان اختصاص

 اسب نبوده است. گیرد، متنمی
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درسی  یامهبه عالوه، براساس یافته های این مطالعه بین مواد و وسایل آموزشی در برن

د قت وجوهای حرفه ای موردنیاز معلمان مدارس متوسطه، مطاببا صالحیت دانشگاه فرهنگیان

ا ب ندانشگاه فرهنگیا های درسی مواد و وسایل آموزشی در برنامهتوان گفت، مینداشته است. 

روز بودن منابع علمی موجود، های در دسترس بودن امکانات آموزشی و پژوهشی و بهمشخصه

ای موردنیاز معلمان نداشته است. به نظر می رسد های حرفهانطباق الزم و مطلوبی با صالحیت

ظر معلمان در ن -ای و کیفی دانشجوها و امکانات آموزشی را برای رشد حرفهکه باید زیرساخت

وی ساز  رفت و نسبت به برطرف کردن مشکالت مربوط به امکانات، تمهیدات و اقدامات الزمگ

 -(، دانشجو1395به گفته دهقان و همکاران )مسؤوالن و متولیان دانشگاه فرهنگیان انجام شود. 

انش ای خود مکلفند تا دست به پژوهش زده و در کسب دمعلمان برای موفقیت در رسالت حرفه

های پژوهشی ای نقش داشته باشند. در واقع، توسعه و تقویت توانمندیتبر حرفهجدید و مع

ودن بز عوامل کلیدی در ارتقای سطح کیفیت آموزشی بوده و در دسترس امعلمان یکی  -دانشجو

 ی آن است. کنندهامکانات آموزشی و پژوهشی فراهم

-گروه ه بینن حقیقت بود کنتایج پژوهش در رابطه با عنصر گروه های یادگیری بیانگر ای

ان یاز دبیرهای حرفه ای موردنبا صالحیت ی درسی دانشگاه فرهنگیاندر برنامه های یادگیری

-رنامهبدر  های یادگیریتوان گفت گروهمدارس متوسطه مطابقت وجود داشته است. بنابراین، می

 -روهی دانشجوهمیت دادن به کارگهای پژوهشی و ای تشکیل گروهی درسی با دو مشخصه

ی مهارتی را فراهم آورند. ویژه در حوزهای بههای حرفههای احراز صالحیتمعلمان توانسته زمینه

 هایطرح نتایج و ژوهشیپ مقاالت نتایج های دانشگاهی،آموزشی مستقر در پردیس هایگروه

 روش هاینبهج در ایحرفه یتوسعه هدف با معلمان -دانشجو استفاده منظوربه را مطالعاتی

 هایایده انتقالهمچنین،  .اندگذاشته اشتراک به آموزاندانش یادگیری هایتدریس و سبک

 هایصالحیت یتوسعه ظرفیت آموزشی، هایگروه مابین و هاگروه در دانش اشتراک و یادگیری

 سانمدر همّت اب که یادگیری کوچک هایگروه .است ساخته فراهم را معلمان -دانشجو حرفه ای

 اساسی و اولیه اهداف ققتح پی در و اندشدهتشکیل خودجوش صورتبه و معلمان -دانشجو و

 -دانشجو .دارند گاتنگیتن و نزدیک همکاری معلمان، -دانشجو ایحرفه یتوسعه ویژهبه دانشگاه

 و وهیپژ اقدام پژوهی، درس جمله از پژوهشی هایفعالیت اجرای در فعالی نقش معلمان

آورند. می راهمف را پژوهشی هایصالحیت یتوسعه موجبات امور همین و دارند عهده بر کارورزی

 تحصیل الس چهار طول در شودمی سعی و بوده بلندمدت آموزشی هایگروه همچنین، نگاه

  .دهند آموزش هاآن بودن آنها می باشد را به اثربخش الزمه که هاییمهارت معلمان -دانشجو
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گاه سی دانشی دردر برنامه ها آموزشی ین مطالعه عدم مطابقت بین فضایاز دیگر نتایج ا

طه، ین راباهای حرفه ای موردنیاز دبیران مدارس متوسطه بوده است. در با صالحیت فرهنگیان

 یتوسعه و ایحرفه هایصالحیت بحث روی یف آن،توان گفت که فضای آموزشی و کم و کمی

 و آموزشی فضای بوداز طرفی، کم .گذاردمی تأثیر ناخواسته ای خواسته معلمان -دانشجو کیفی

است  وابسته هایپردیس و فرهنگیان دانشگاه حاضر حال هایچالش ترینمهم از یکی خوابگاهی

 عنیی خود اصلی مسؤولیت از را دانشگاه دست موجود، آموزشی فضای بودن فرسوده و مشکل

از سویی، میانگین  .است کرده کوتاه اسالمی نظام رازت در خالق و توانمند شایسته، معلمیتربیت

توجهی و سال است و کم 30ها و فضاهای آموزشی دانشگاه فرهنگیان حدود قدمت ساختمان

ی عمرانی و تعمیرات معلم و عدم تخصیص بودجهشده در خصوص تربیتهای انجاممهریبی

لت قرار گرفتن در حا ه که برایازحد فرسوده شدسبب شده است، بسیاری از این فضاها بیش

 ازی اساسی هستند. قبول، نیازمند بازسقابل وبرداری مطلوب بهره

ناطق رخی مدر گزارش وضعیت عملکرد دانشگاه فرهنگیان آمده است که با توجه به نیاز ب

ی ضاهافبه نیروی انسانی و ضرورت پذیرش دانشجو، بین تعداد ورودی دانشجو و امکانات و 

ها با مشکالت اکنون هم برخی پردیسخوابگاهی دانشگاه تناسب الزم وجود ندارد و هم آموزشی و

های ها و بحرانای نزدیک این دانشگاه با چالشرود که در آیندهاند و بیم آن میجدی مواجه

 طور مثال، دربار اجتماعی و سیاسی را به دنبال خواهد داشت. بهجدی مواجه شود که آثار زیان

 1393-94که ظرفیت دانشگاه فرهنگیان در سال تحصیلی گزارش آمده است که درحالیهمان 

ذب نفر برای ج 17000ریزی و آموزش نیروی انسانی حدود نفر است، مرکز برنامه 10000حدود 

رج در بینی و اعالم نموده است. از طرف دیگر، بر طبق وظایف منددر دانشگاه فرهنگیان پیش

، ن، مربیانمعلمان، تأمین و تربیت مدیرارهنگیان، عالوه بر تأمین و تربیتاساسنامه دانشگاه ف

این  های تکمیلی نیز از وظایف آن دانشگاه می باشد که بااندازی دورهکارکنان و پژوهشگران و راه

های جدی مواجه خواهد شد. همچنین، بیش ها و بحرانروند و کمبود فضای آموزشی، با چالش

ند که سال و باالتر دار 35های دانشگاهی قدمتی باالی فضاهای مربوط به پردیسدرصد از  52از 

 (.1393شده است )عباسی، مشکلی بر مشکالت قبلی افزوده

ی درسی دانشگاه در برنامه ارزشیابی هایدر رابطه با عنصر ارزشیابی نیز بین روش

طه مطابقت وجود نداشته های حرفه ای موردنیاز دبیران مدارس متوسبا صالحیت فرهنگیان

 هایروش بودن محدود و سطحیدر همین رابطه، مصاحبه شوندگان به مواردی از قبیل است. 

 در مدرسان توانایی شده و عدمتعیین اهداف با ارزشیابی هایروش نبودن ارزشیابی، همسو

 .اندداشته شناختی اشاره باالی سطوح ارزشیابی
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ی درسی در گرو ارزشیابی صحیح و اصولی آن است و به نظر می رسد موفقیت هر برنامه

ی توانند همههای ارزشیابی مینسبت به دیگر عوامل اهمیت بیشتری دارد. همچنین، روش

ی هر چه بیشتر ای را تحت تأثیر قرار دهند و شرایط را برای توسعههای حرفهجوانب صالحیت

های ابی مناسب، پی بردن به نواقص و کاستیهای ارزشیکارگیری روشها فراهم نمایند. با بهآن

های ی درسی، شناخت نقاط قوت و ضعف و بهبود آن به کمک ارزشیابیجزئی و کلی برنامه

های ارزشیابی گردد. عالوه بر این موارد، روشیافته میسر و ممکن میهدفمند و سازمان

الت وضعیت موجود، نظارت تواند به تشخیص مشککه صحیح و اصولی به کار روند، میدرصورتی

های یادگیری بپردازند، و باعث بروز انتقادات و پیشنهادات سازنده شوند و بر خود و چالش

(. ارزشیابی تنها گذراندن 2013، 1ای مثبت را در معلمان توسعه دهند )رامالیگالهای حرفهویژگی

های و باید بر اساس شیوه امتحان پایان ترم نیست، بلکه فرآیندی مستمر، پویا و تکوینی بوده

گیری یادگیری معنادار منظور شکلهای زندگی واقعی بهتعاملی بین استاد و دانشجو و مثال

 (.2009، 2و تاپینگ ، طارقدنبال شود )اختر
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عوالی  شوورای معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه فرهنگیان و(. 1391اساسنامه دانشگاه فرهنگیان )

 . تهران.نقالب فرهنگیا

سی در (. بررسی تأثیر کارورزی فکورانه در برنامه1395جمعه، محمدرضا )جمشیدی توانا، اعظم، و امام

 6، ی درسیهای برنامهی علمی پژوهشی پژوهشمجلههای دانشجو معلمان. معلم بر رشد شایستگیتربیت

(1 ،)20-1. 

نظور میوزان  ارزیابی برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان از (.1394حاذقی راد، معصومه، و سامری، مریم )
هوای تحصویلی از دیودگاه دانشوجو معلموان دانشوگاه فرهنگیوان انطباق با نیازهای آموزشی معلمان دوره

 تربیتی و اجتماعی، تهران.. کنفرانس ملی روانشناسی، علومشهرستان ارومیه

نامه درسی (. تبیین پدیدارشناسانه اصول بر1394داودی، آذر، کشتی آرای، نرگس، و یوسفی، علیرضا )

(، 6) 3، یی نظریه و عمل در برناموه درسودو فصلنامه)کارورزی( در دانشگاه فرهنگیان. « تجربه تدریس»

28-5. 

ت کیفیوت بررسوی مطلوبیو(. 1393اهلل )پور عمران، محبوبه، نعمتوی، ذبویحزاده، حسین، سلیماندایی
المللی کیفیوت در ینبهمایش ای از دیدگاه مدرسان. معلم حرفهان در تربیتبرنامه درسی دانشگاه فرهنگی

 برنامه درسی آموزش عالی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان.

ی درسوی دانشوگاه (. ارزشویابی برناموه1395دهقان، عبدالمجید، مهرام، بهوروز، و کرموی، مرتضوی )

(، 13) 7، عوالی ی درسوی آمووزشی مطالعات برنامهامهدو فصلنمعلم پژوهشگر. فرهنگیان از حیث تربیت

100-78. 

معلم: آمووزش عوالی یوا (. متوولی تربیوت1395زارع، مریم، پارسا، عبداله، و صفایی مقودم، مسوعود )

 .85-118(، 8) 4، ی درسیامهی نظریه و عمل در برندو فصلنامهوپرورش. آموزش

یش تهوران: ویورا ها و فنوون تودریس(.ورشی )روشهای آموزشی و پرمهارت(. 1385شعبانی، حسن )

 ها )سمت(. سوم، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی در دانشگاه

درسوی جدیود  بررسوی برناموه(. 1394زاده، ابراهیم )نیا، زهرا، و یعقوبعباسی، حسین، بهاروند ایران
 راز.اره سوم و علوم انسانی، شی. همایش ملی هزرشته کارشناسی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان

مجلس  . مرکز پژوهش هایمروری بر وضعیت و عملکرد دانشگاه فرهنگیان(. 1393عباسی، لطف اهلل )

 شورای اسالمی.
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داز (. چشوم انو1397عطاران، عاطفه، موسی پور، نعمت اهلل، عطاران، محمود، حسوینی خوواه، علوی )

، 13دوره  فصولنامه مطالعوات برناموه درسوی،لم در ایران، تاریخی به بازنگری برنامه های درسی تربیت مع

 .74-45، صفحه 1397، پاییز 50شماره 

درسوی دوره  تغییر برنامه درسی آموزش عالی: )موورد: برناموه(. 1392کرمی، مرتضی، فاتحی، هدی )

، بهار 7، شماره 3دوره ، فصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی .آموزشی( ریزیارشد برنامهکارشناسی

 . 161-1، صفحه 1392و تابستان 

فرهنگیوان،  پژوهشونامه .هوای آموزشوی معلمواندانشگاه فرهنگیان و بنیان(. 1390) اهللمتین، نعمت

 .92، ، آذرماه، صاول یشماره

رضوا  محبوبه، عباسی جوشوقان، احسوان، و سونگ سوفیدی، پور عمران،راز، براتعلی، سلیمانمنفردی

ی فصولنامه. معلم فکوور بوا رویکورد برناموه درسوی فواوامحورنقش دانشگاه فرهنگیان در تربیوت(. 1394)
 .15-36(، 1) 1، معلم فکورتربیت

لموان ای معهای حرفوه(. رابطه بین قابلیت1391مهاجری، مژده، شریف، مصطفی، و مهاجری، احمد )

 7، موزشویی رویکردهوای نووین آفصلنامهآموزان در شهر اصفهان. ره ابتدایی با عملکرد تحصیلی دانشدو

(1 ،)48-27. 

درسی  (. برنامه1396مهدوی هزاوه، منصوره، ملکی، حسن، مهرمحمدی، محمود، و عباس پور، عباس )

ر تربیوت دپوژوهش و پرورش.  تربیت معلم ابتدایی: ارائه الگویی همسو با سند تحول بنیادین نظام آموزش
 .47-74(، 1) 1، معلم

مبوانی (. 1393ابوراهیم، عبودالرحیم )مهرعلیزاده، یداهلل، صفایی مقدم، مسعود، علم، محمدرضا، و نووه
چموران  ، اهواز، انتشوارات دانشوگاه شوهیدنظری و عملی پژوهش )کمی، کیفی و آمیخته( در علوم انسانی

 اهواز.

اهیوت و معلوم تربیتی . برنامه ی درسی. در ع.م. کاردان )پدید آورنده(، (1383مهرمحمدی، محمود )
 نتشارات سمت.(. تهران: ا261-227) قلمرو

معلم در جمهوری کره و تأملی در وضعیت متنواظر آن در معلم و تربیت(. 1391مهرمحمدی، محمود )
ریزی زمان پوژوهش و برناموهالعاتی کره جنووبی، سواشده در نشست سفر مط. ارائهجمهوری اسالمی ایران

 آموزشی.

معلم و الگوی اجرائی مشارکتی آن؛ راهبرد تحوولی (. برنامه درسی تربیت1392مهرمحمدی، محمود )

 .5-26(، 1) 1ی درسی، ی نظریه و عمل در برنامهمعلم در ایران. دو فصلنامهبرای تربیت

، پژوهشونامه فرهنگیوان .های آموزشیاممعلم در نظبررسی جایگاه مراکز تربیت. (1390) نبوی، صادق

 .74، ، آذرماه، صاول یشماره

http://www.icsajournal.ir/article_7924.html
http://www.icsajournal.ir/article_7924.html
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