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پژوهش حاضر با هدف فهم تجارب زیسته دانشجو معلمان  ده:چکی

م درسی اجرا شده رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان انجااز برنامه

ی گرفت.  رویکرد پژوهش کیفی و روش پژوهش پدیدارشناسی توصیفی مبتن

ه بر نظریه هوسرل بود، مشارکت کنندگان پژوهش را دانشجومعلمان رشت

ز اده ادانشگاه فرهنگیان اراک تشکیل می داد. که با استفآموزش ابتدایی 

 65ا گیری هدفمند و با استفاده از مصاحبه نیمه ساختارمند برویکرد نمونه

ورت نفر  از دانشجویان رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان اراک ص

ا بها به روش توصیفی مبتنی بر رویکرد کالیزی بود که گرفت. تحلیل داده

های پژوهش حاکی از اجرا گردید. یافته 12افزار مکس کیودا فاده از نرماست

 22مقوله اصلی)تقلیل محقق(  4ها تعدادآن بود که در فرایند کدگذاری

گردید.  مقوله باز)تعلیق یافته( شناسایی 55مقوله فرعی )تقلیل یافته( و 

 هایر کدتجارب زیسته دانشجویان در کدهای اصلی و فرعی هم راستا ولی د

ش ه روباز متفاوت بود. کدهای اصلی عبارت بود از، کسب توانایی در زمین

ختی، شنا تدریس، بهره گیری از فناوری اطالعات و ارتباطات، توسعه توانایی

آموزان درحل مشکالت یادگیری. در نتایج پژوهش مشاهده کمک به دانش

ه درسی رشته های برنامگردید تجارب کسب شده دانشجومعلمان با سرفصل

صد پوشانی وجود داشته که داللت بر همسویی با اهداف قآموزش ابتدایی هم

 ت.ی برنامه درسی رشته آموزشی ابتدایی دانشگاه  فرهنگیان داشته اسشده

 

 تجارب زیسته دانشجومعلمان ، برنامه درسی کسب شده،: کلمات کلیدی

 رشته آموزش ابتدایی.

Dr. M.Seydi, Dr.F.Nateghi, 

Dr.M.Seifi,Dr.A.Faghihi 
Abstract: The current research was conducted with the 

aim of understanding the lived experiences of student-
teachers of the implemented curriculum of the primary 

education field in Teacher Training University. The 

qualitative research approach and the descriptive 

phenomenological research method were based on 

Husserl's theory, the participants of the research were 

students and teachers in the field of elementary education 

at Teacher Training University of Arak, (Iran) which was 
conducted using a purposeful sampling approach and 

using a semi-structured interview with 65 students of 

elementary education at Teacher Training University of 

Arak. The data analysis was conducted through a 

descriptive method based on the Claysey approach, which 

was implemented using Max Kyoda 12 software. The 

findings of the research indicated that in the coding 

process, 4 main categories (reduced by the researcher), 22 
sub-categories (reduced) and 55 open categories 

(suspended) were identified. The lived experiences of the 

student-teachers were similar in the main and secondary 

codes, but different in the open codes. The main codes 

included: acquiring ability in the field of teaching 

method, using information and communication 

technology, developing cognitive ability, helping students 

solve learning problems. According to the results of the 
research, it was observed that the experiences gained by 

student teachers overlapped with the topics of the 

elementary education curriculum, which indicated 

alignment with the intended goals of the elementary 

education curriculum of Teacher Training University. 
Keywords: lived experiences of students, gained 

curriculum, elementary education 
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 و بیان مسئله مقدمه
ورش پر دانشگاه فرهنگیان بعنوان نهاد تربیت کننده نیروی انسانی برای آموزش و

جامعه، نهادی است که معلمان وپرورش هرترین نهادهای آموزشمحسوب می شود. بنیادی
شوند. این نهاد از اهمیت و جایگاهی متعالی های مختلف تحصیلی در آن تربیت میموردنیازدوره

و های اصالح برنامه ترینترین و دقیقنظران تعلیم و تربیت معتقدند بزرگبرخوردار است. صاحب
پذیر انوپرورش در سطوح گوناگون جز با داشتن معلمانی توانمند و کارآمد امکبازسازی آموزش
عنوان رکن گذاری برای تربیت و تأمین معلمان به(. درنتیجه، سرمایه1395نیست )دهقان، 

رود و هر گونه تالش در این گذاری به شمار می، سودمندترین نوع سرمایهاساسی تعلیم و تربیت
شود)شعبانی، مینه، درواقع ارزشمندترین حرکت در جهت ارتقای نظام آموزشی تلقی میز

هایی که وظیفه تعلیم و تربیت رو گسترش و ارتقای اثربخشی نهادها و سازمان(. ازاین1387
گذاران وپرورش و سیاستترین وظایف مدیران عالی آموزشمعلمان را برعهده داشته باشند از مهم

آموختگان آن ها معلمانی (. چرا که دانش18، ص1393ست )امراله و حکیم زاده، هر کشوری ا
توانند سرآغاز زنند، بلکه میتنها موفقیت یا شکست یک نظام آموزشی را رقم میهستند که نه

اند از دانش و مهارتی که کسب کرده گیریوپرورش باشند و با بهرهتحوالت شگرف در آموزش
های آموزشی را به فضایی های آموزشی را افزایش دهند و مکانسازمانکارآمدی و اثربخشی 

 (.1389کاظمی، آکنده از محبت، رشد و بالندگی تبدیل کنند )
منظور وپرورش ایران نیز با درک جایگاه رفیع معلم در نظام آموزشی و بهوزارت آموزش

ساله و مطابق مفاد بیستحرکت در جهت پیشرفت و تعالی کشور و باهدف تحقق سندچشم انداز 
عنوان نهادی که مسئولیت تربیت معلمانی دانشگاه فرهنگیان را، به1سند نقشه جامع علمی کشور

های خود قرار داده ی فعالیتهای دینی و اخالقی را در سرلوحهآگاه، اندیشمند و پایبند به ارزش
شگاه( اقدام نمود ) اسدی اندازی داناست، تأسیس کرد و نسبت به قانونمند نمودن آن )راه

(. با این امید که برونداد این نهاد آموزشی با توجه به  مأموریت و رسالتی که بر 1392گرمارودی، 
اساس اسناد قانونی برعهده آن  گذاشته شده است، بیش از گذشته معلمانی کارآمد، باتجربه، 

 الف(. 1395)دانشگاه فرهنگیان، توانمند، ارزشی و معتقد به اصول و مبانی دینی و اخالقی باشد 
وپرورش داشته است، بر اساس دانشگاه فرهنگیان با تعاملی که با وزارت آموزش

های درسی خود را سامان داده است تا های تحصیلی و برنامههای این وزارت، رشتهنیازمندی
دایی یکی از خروجی آن معلمانی آماده برای ایفای نقش در مدارس کشور باشد. رشته آموزش ابت

وپرورش بوده که دانشگاه فرهنگیان در راستای تربیت نیروی موردنیاز وزارت آموزش هایرشته
التحصیالن این انسانی برای این رشته اهتمام داشته است. این انتظار وجود داشته است که فارغ

                                                 
1 Document A comprehensive scientific map of the country 



 … ستهیبه تجارب ز دارشناسانهیپد یکردیرو

 311 

ی و نیز جامعهرشته بتوانند با عنوان آموزگار در مدارس ابتدایی پاسخگوی نیازهای تعریف شده 
 (.1394)حاذقی راد، باشنداسالمی

مه برنا سنجش و ارزیابی برنامه درسی راهی است که می توان تعیین کرد تا چه میزان
برنامه  یابیدرسی قصد شده با برنامه درسی اجراشده و برنامه درسی کسب شده فاصله دارد.ارزش

ف تحقق هد یزانیزان ارزش این برنامه و مدرسی فرآیندی است که با استفاده از آن می توان از م
 (2004مورد نظر آگاهی یافت.)روسی وهمکاران ،

 قابل ذکر است برنامه درسی قصد شده طرحی است برای آموزش و یادگیری ، صرف
ننده هم کتوجه به ارزشیابی تکوینی و پایانی در مراحل شکل گیری و تولید یک برنامه، فرا

 ی قصدآن در موقعیت واقعی کالسهای درس نیست . برنامه درسضمانت اجرایی برای موفقیت 
یاید و ندر  شده ممکن است تحت تاثیر عوامل گوناگون ، طبق پیش بینی های انجام شده به اجرا

 در نهایت هدف های آموزشی آن به نحومطلوب درفراگیران محقق نشود . 
نی ی دروخوانی و هماهنگمهمترین ویژگی های یک برنامه درسی موثر و کارآمد وجود هم

شش (. به همین جهت تمام کو1388میان عناصر تشکیل دهنده ی آن برنامه است )احمدی ،
ط ند ارتباتوانبرنامه ریزان درسی آن است که با نظارت بر فرآیند اجرای برنامه تا حد امکان ب
ق به طری اینسطوح قصد شده ، اجرا شده و کسب شده برنامه  را با یکدیگر تشخیص داده و از 

 یروزفکاهش فاصله بین سه برنامه قصد شده ، اجراشده و کسب شده کمک کنند )حاجی تبار 
 (. 1392جائی ،

ای به شرح زیر وجود دارد که در درسی رشته آموزش ابتدایی اهداف چندگانه در برنامه
نظیم دارس تهای تعلیم و تربیت کشور و رسالت معلم در مراستای اسناد باالدستی، نیازمندی

های موضوعی دوره ابتدایی، آشنایی با حوزه در تدریس هایروش درزمینه توانایی اند: کسبشده
ها در حل مسائل کالس درس، های علمی و توان کاربرد آناصول ومبانی تربیت اسالمی ویافته

های های یادگیری متناسب با تفاوتایجاد توان کاربرد منعطف زبان آموزش جهت خلق فرصت
 ه تواناییهای درسی تلفیقی ، آشنایی با چگونگی توسعفردی فراگیران ،آشنایی با طراحی برنامه

های های دانشجویان از طریق تربیت اسالمی و یافتشناختی در فراگیران ،بهبود عملکردحرفه
الت باالبردن سطح توان یادگیری و حل مشک آموزان دری کمک به دانشعلمی،آشنایی با نحوه

سازی غنی/گیری از فناوری اطالعات وارتباطات برای خلقیادگیری شان،ایجاد توانایی بهره
هنر برای  توان کاربردزبان ای، ایجادهای حرفهتربیتی وتوسعه توانایی /های آموزشیفرصت

هایی چون قوه های تربیتی جهت پرورش ظرفیتمطالعه و تحلیل موقعیت
 اتآموزان وتوانایی انعکاس احساسات و هیجانودی دردانشای و شهتخیل،تصور،تفکراستعاره

 (. 6، ص1393)دانشگاه فرهنگیان، 
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ه انشگاحال که چند سالی است که تربیت معلمان از جمله معلمان دوره ابتدایی به د
در  «اییفرهنگیان سپرده شده است و برنامه درسی دوره کارشناسی پیوسته رشته آموزش ابتد

أکید بر ها و بازتنظیم اصول حاکم بر برنامه درسی تربیت معلم با تی سیاستبازمهندس» راستای 
ای معلمان در سطح ملی و جهانی با مقتضیات های حرفهکارورزی و انطباق سطح شایستگی

حی و طرا« علممسند ملّی برنامه درسی تربیت » و « الگوی برنامه درسی در نظام تعلیم و تربیت 
یجاد اهی، وجه به اینکه هدف از هر برنامه ریزی در هر سطح و جایگاتدوین شده است و  با ت

ز امعه و ا، ج تفاوت و تغییر برای توانمند ساختن دانش آموزان و رسیدن به اهداف نظام آموزشی
سیار خش ببهمه مهمتر از همه ، خود برنامه ها است ، اجرای مطلوب بر نامه درسی به عنوان 

ط ین ارتباادر  یزی درسی ، این تغییرات را به عمل نزدیک می کند.لذاحیاتی از فرآیند برنامه ر
نین است گر چسواالتی مطرح می گردد که آیا برنامه های درسی جدید واقعا اجرا می شوند ؟ و ا

ر ذ  دتا چه حد از مطلوبیت ؟ بدیهی است که هدف گذاری های اولیه درج شده بر روی کاغ
از  آورند . نمی به پای عمل و اجرا نرسند ارزش خاصی را به وجود ارتباط با برنامه های درسی تا

د بود و خواهسوی دیگر مشخصا برنامه ای که در عمل اجرا شده، کامال منطیق بر اسناد اولیه ن
ست که این ( نیز  بیان نموده اند مشخص نی1393حتی همانطور که فتحی واجارگاه و همکاران )

ک یه عنوان ده بشد . با توجه به این موضوع ، برنامه درسی اجرا شاجرا بهتر از برنامه سابق با
ته و داش برنامه درسی با هویت مستقل در طبقه بندی بسیاری از صاحب نظران این حوزه وجود
ی گونگچفقط به برنامه های درسی تدوین شده یا قصد شده بسنده نشده است . لذا ارزیابی 

ه رنامبیی جهت تشخیص میزان همسویی این برنامه با اجرایی شدن برنامه درسی دوره ابتدا
ده شدرسی قصد شده به عنوان یک ضرورت مطرح می شود. ضرورتی که کمتر به آن پرداخته 

را شده ا اجاست به ویژه از منظر تجربیات دانشجو معلمان  کسانی که این برنامه ها روی آنه
شده  اشتهن طراحی و به مورد اجرا گذاست.  ضرورتی که پژوهش حاضر به منظور پاسخگوی به آ

 است. 
مطالعات مقدماتی در راستای نگارش طرح پژوهش حاضر نشان داد اغلب مطالعاتی که  

معلم انجام گرفته است، در راستای ارزیابی برنامه درسی اجرا شده رشته آموزش ابتدایی در تربیت
های فراهم شده رصدد توصیف دادههای کمّی دای کمی گرا داشته، از طریق فرآوری دادهشیوه

(، 1395(، برهان )1394اند از: احمدی عیسی آبادی ) بودند. نمونه این مطالعات عبارت برآمده
(. این در حالی است که مطالعات 1391(، میالنی نژاد ) 1395( ، مرادیان ) 1395جباری ) 

خته و جوانب را واکاوی نماید و تواند به عمق مسائل پرداکیفی با رویکرد نوین پدیدارشناسی می
راهکارهای کاربردی ارائه نماید. از این رو این تحقیق با تحقیقات دیگر متفاوت است.  بر اساس 

ی شوند، تجارب زیستهدورازهرگونه سوگیری شناسایی میهای مورد مطالعه بهاین رویکرد پدیده
شوند، بین انتظارات و آنچه که باید ها شناسایی و پاالیش میافراد مختلف نسبت به آن پدیده
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گردد ) اعرابی و گیرد و فهم جدیدی از برنامه درسی ارایه میای ژرفانگر صورت میباشد مطالعه
های درسی کسب شده (. این پژوهش  در نظر داشته ارزیابی برنامه1390بودالیی، 

ر رویکرد پدیدارشناسی به دانشجومعلمان رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان را با تأکید ب
انداز فلسفه چشم دست،گذاران تفکر پدیدار شناختی معتقدند مطالعاتی ازاینانجام برساند. بنیان

نمایند ) وجنار و های آن را کاربردی مینوینی هستند که تجربه انسانی را آشکار و یافته
منبعی ارزشمند برای  ( . مطالعه تجارب مشترک افراد در مورد یک پدیده2007، 1سوانسون

(. در پدیدارشناسی تجارب 2007، 2رود ) اسمیتاندرکاران تعلیم و تربیت به شمار میدست
ها ها و روابط بین آنپدیده سازیباشد. به همین دلیل در بهینهمی موردتوجه اولزیسته و دست

بازگشت به سمت  (. تنها راه شناخت درست پدیدارهای این جهان2014، 3کاربرد دارد ) نیکول
درک مستقیم آن پدیده است. بر همین اساس در مطالعات علوم انسانی بر تجارب زیسته تأکید 

 (. 2012، 4شود ) دی وارنمی
های مختلف ازجمله علوم تربیتی های آن در عرصهرویکرد پدیدار شناختی و داللت

های درسی با رویکرد برنامه (. ارزیابی2016، 5ویژه برنامه درسی کاربرد یافته است )نظیربه
 ،یفراهم آورد ) قدوس یبرنامه درس یایتر زوادقیق یبررس یبرا یفرصتتواند پدیدارشناسانه می

های درسی تربیت در چند سال اخیر اگرچه تالش شده است برنامه(.1396 ،یهیپور، فق یموس
ر قرار نداشته استبر همین اساس ها در دستور کامعلم در ایران بهبود یابد ولی ارزیابی این برنامه

،این پژوهش به دنبال فهم پدیدار شناسانه تجارب زیسته دانشجو معلمان از برنامه درسی اجرا 
 شده ی رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان است .

 پیشینه
ضعف ها و قوتهای ( در پژوهشی  به بررسی 1401مظفری پور، خسروی و خدادوست )

و همچنین بررسی نحوه برداشت دانشجومعلمان از  دانشگاه فرهنگیاندر  آموزش الکترونیک
برای این منظور  پرداختند.تحت تاثیر فناوری و تجربه آنها از استاد و تدریس  آموزش الکترونیک

دانشجومعلمان آموزش  ندنشان داد پژوهش نتایجکرده اند. در استفاده  پساپدیدارشناسیاز روش 
مجازی را در برخی موارد مثبت تلقی می کنند از جمله به لحاظ انعطاف پذیری در زمان و مکان، 

راحتی و آزادی بیشتر در کالسهای صرفه جویی در وقت و هزینه، آشنایی بیشتر با فناوری و 
فراهم کرده  دانشجویانمجازی. همچنین این نوع آموزش زمینه برخی رفتارهای نامطلوب را در 

عواملی مانند ضعف زیرساختها از جمله سرعت اینترنت و مشکالت سامانه  است. آنها همچنین به

                                                 
1 Wojner & swanson  
2 Smitj  
3 Nicol  
4 De Warren  
5 Nazir  

https://civilica.com/search/paper/k-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9/
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https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86/
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اشاره داشتند. آنها اعتقاد داشتند کالسها خسته کننده بوده و امکان تمرکز و یادگیری مشکل 
 .بوده است و ارزشیابی معنای خود را از دست داده بود

ت. او پرداخته اسحوربرنامه درسی صالحیت مبه بررسی   ( در مقاله خود1400حاتمی )
ود تا شعیین ابتدا باید شایستگیهای مد نظر بازار کار در هر تخصص و حرفه ای تبیان می کند 

اضا از دانشگاه این ابهام در تق .برنامه های درسی مبتنی بر آن شایستگیها طراحی و تدوین شوند
در بر  را ی ناکارآمد، سردرگمی در تدوین برنامه های درسی و به تبع آن تربیت نیروی انسان

  . خواهد داشت

دانشگاه  تجربۀ زیسته دانشجو معلمان( در پژوهش خود به 1398صفرنواده و همکاران  )
لین لمان اوتا تجربه زیسته دانشجو مع شده استدر این مقاله تالش پرداخته است.  فرهنگیان 

بر اساس  ومصاحبه بازخوانی  دیدارشناسی و از طریقپکارگیری روش نوبت اجرای این برنامه با به
 دهد که برنامههای کارورزی ترسیم گردد. تجربه این گروه نشان میآن، تصویری از آثار برنامه

ب کند، است رضایت دانشجو معلمان را کس بوده و توانسته« اثربخشی»جدید کارورزی دارای 
این، باوجود. ک نمایدگیری هویت معلمی آنان، کمشایستگی آنان را افزایش دهد و به شکل

تواند اعتال یماجرای برنامه کارورزی با مسائلی از جمله ضعف آموزش کارگزاران مواجه است ولی 
   .یابد

رسی ( در پژوهش خود گزارش داده است کیفیت عناصر آموزشی برنامه د1396قنبری )
ویان و نشجرات دارشته علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان در سطح نسبتاً مطلوبی بوده و بین نظ

 دار وجود داشته است.مدرسان اختالف معنی
های ه برنامه( درنتایج حاصل از این مطالعه خود گزارش داده اند ک1395دهقان و مهرام )

اجرا  قبوالست، ولی دردرسی دانشگاه فرهنگیان گرایشی پژوهش محور داشته و طراحی آن قابل
های فیزیکی و هاعبارتند از: کمبود فضا، زیر ساختهایی وجود داشته است. این کاستیکاستی

اند انتظارات التحصیل نتوانستهآموختگان فارغتجهیزاتی، نیروی انسانی متخصص درنتیجه دانش
 ه است، اخذ نمایندگونه که شایستبرنامه درسی این دانشگاه را آن

 ای برنامه درسیههای تحقیق خود اعالم داشته است کاستی( در یافته1395میکائیلو )
ت، رشته آموزش ابتدایی عبارتند از: سرفصل های برخی مواد درسی تکراری و اضافی اس
رات همچنین برخی واحدهای درسی با ساعات اختصاص یافته تناسب ندارد. همچنین بین نم

لیل در ین دارزشیابی در طول ترم و پایان ترم از نظر ارزش گذاری تناسب وجود ندارد. به هم
 هادهای کاربردی به ضرورت پرداختن به این موارد تأکید شده است. پیشن

( در پژوهش خود با عنوان ارزیابی برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان 1394حاذقی راد )
های گانه برنامه درسی شامل هدف، محتوا، فعالیتگزارش داده است هر یک از عناصر نه
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بندی، مکان، زمان و ارزشیابی با نیازهای شی، گروههای تدریس، مواد و منابع آموزیادگیری، روش
 آموزشی معلمان در سطح باالی متوسط همخوانی دارند.. 

شته علوم ر( در مطالعه خود با عنوان ارزیابی کیفیت برنامه درسی 1394درخشان فرد ) 
ه از ن بود کهای تحقیق حاکی از آای میدانی را اجرا نمود. یافتهتربیتی دانشگاه فرهنگیان مطالعه

ه ترتیب بیند نظر اعضای هیأت علمی کیفیت برنامه درسی مذکور در ابعاد زمینه درون داد و فرا
 و نسبتاً  طلوبمنسبتاً مطلوب و مطلوب بوده است. و از نظر دانشجو معلمان این کیفیت به ترتیب 

 آموختگان هر سه مورد مطلوب بوده است.مطلوب بوده است و از دیدگاه دانش
های ترین چالشهای تحقیق خود آورده اند مهم( در یافته1394ه طلبی و تصدیقی ) شا

ای بوده است. در بخش های فنی و حرفههای تدریس در دو مفهوم ناکارآمدیروش
خش بهای فنی، روش تدریس و مدیریت زمان بیشترین فراوانی را داشته است و در ناکارآمدی

 ود اختصاصفراوانی را به خ ای دانش، محتوا و ارزشیابی بیشترینهای مقولهناکارآمدی های حرفه
 داد.

ست برنامه ادر یافته های پژوهش خود نوشته  (2021 ، ماردیانا و کهرودیان )دی جوویرا
ش می الت درسی نقش حیاتی در ارائه دانش و مهارت به فراگیران دارد و همه موسسات آموزشی

ود شی خرا به عنوان عامل اصلی در بهبود کیفیت آموز کنند تا استانداردهای آموزشی خود
ا ه درسی ررنامبافزایش دهند. به همین دلیل ارزیابی برنامه درسی می تواند نتایج مثبت و منفی 

 .تعیین کند و بر اساس آن تغییرات برنامه درسی صورت گیرد
طح ( در پژوهش خود از پیچیدگی و دشواری تغییرات آموزشی در س2020) 1آگوس

های برنامه درسی های کالس درس معلمان نه ایدهویژه، آموزشکالس درس سخن می گویدو به
کنند. این مطالعه به ضرورت گسترش رسمی را و نه باورهای مورد حمایت خود را منعکس می

فضا برای استقالل معلمان برای دستیابی به انطباق متقابل معنادارتر در اجرای برنامه درسی 
 .کندیاشاره م

بهبود تربیت معلم با رویکرد تغییر محتوای » ( در پژوهش خود با عنوان 2018) 2بارنس
ای تجربی را اجرا نمود. در این تحقیق برنامه تغییر محتوای مطالعه« دبستانیدرسی گرایش پیش

آموز محوری، کاهش روش سخنرانی عملیاتی ، دانشهای تدریسدرسی تربیت معلم ازنظرروش
ای و های حرفه. در پایان دوره مشاهده گردید دانشجو معلمان ازنظر کسب صالحیتگردید

اند. در پیشنهادات این تحقیق داری داشتهآمادگی برای تدریس رسمی در مدارس پیشرفت معنی
آموز محور مورد تأکید قرار گرفته است های دانشترویج این برنامه در بلندمدت بر اساس آموزش

                                                 
1 Aguas 
2Barnes  
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های دوره ابتدایی و های درسی برای گرایشود تربیت معلم از طریق اصالح برنامه. همچنین بهب
 متوسطه نیز توصیه شده است.

های خود آورده است رویکردهای مهم آموزش برای تدریس ( در یافته2017) 1سنتانس
شود، دارای پنج عنصر کلیدی آموزان به کار گرفته میمعلمان که درنهایت برای حمایت دانش

سازی وظایف، مشارکت در های موردی غیرفعال، زمینهاست. این موارد عبارتند از : فعالیت
عنوان توانند به ریزی کاریست وظایف ، این عناصر مییادگیری، توسعه تفکر محاسباتی، برنامه

آموزان مورد توجه برنامه ریزان کننده تدریس معلمان و یادگیری دانشهای حمایتاستراتژی
 قرار گیرند. درسی

ای دانشجو معلمان و توسعه ( در تحقیق کیفی خود با عنوان تجارب حرفه2017) 2قرشی
آموزان را از طریق درج و توصیف کشور گزارش داده است: دانشجومعلمان احساس ساختن دانش

 آموزان ناشی از تجربه معناداری دانشهای زیستهکنند. مزایای فعالیتای خود تجربه میحرفه
ای معلمان معلمان بوده است. زمینه و فرهنگ حاکم بر تعلیم و تربیت در تجارب توسعه حرفه

ای های توسعه حرفهتمرکز دارد. نقش معلمان علوم تجربی در ایالت پنجاب پاکستان فعالیت
ی معلمان و مشارکت فعال آنها در طراحی برنامه درسی ها را رقم زده است. تجارب زیستهآن

 مربخش و سازنده بوده است.بسیار ث
 –های خود گزارش داده است در فرایند یاددهی ( در یافته2017) 3سیمونیدیس

یادگیری آن برنامه درسی سازنده است که رابطه بین تدریس و یادگیری را مورد تأکید قرار داده 
ند، آن آموزان در فرایند یادگیری مشارکت داده شده باشباشد. در برنامه درسی وقتی دانش

گردد . بنابراین می اثرشود. و اگر این نکته لحاظ نشده باشد، آموزش بیآموزش اثرگذار می
ی معلمان نیز بر همین محتوای برنامه درسی پیوند میان تدریس و یادگیری است. تجارب زیسته

 پیوند تأکید داشته است.
ی شناختی عمومی ( در تحقیق خود می نویسد در این مطالعه توانای2017)4تودوروا

ها قبل از حضور در دوره و نیز پس از شرکت در دوره تربیت معلم مورد معلمان و نگرش آن
سنجش قرار گرفت. این مقایسه نشان داد که محتوی درسی اجرا شده تربیت معلم بر ارتقاء 

 ها تأثیر مثبت داشته است ؛ به همینای و تجربیات تخصصی آنای دیدگاه حرفهدانش حرفه
های مثبت یک برنامه درسی در تربیت معلم اعالم گردیده است. این دلیل این سه ویژگی از نشانه

ای، کیفیت آموزش، دانش محتوی ای تربیت معلم که در آن توسعه حرفهیافته با اهداف توسعه

                                                 
1 Sentence  
2 Qureshi  
3 Simonides  
4 Todorova  
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(در مقاله خود می نویسد مدل های  2020رکسکین و یازاز، ) آموزشی بوده تطبیق داشته است.
مندی در ارزیابی برنامه درسی مورد استفاده قرار میگیرد و رویکرد اساسی، رویکرد تفاوت هدف

 .است.تفاوت در نظرات افراد مختلف از یک برنامه درسی میتواند مبنای ارزشیابی قرار گیرد

 سؤاالت پژوهش
 یهاروش نهیدر زم ییکسب توانا یهادر ارتباط با فرصت انیدانشجو ستهیتجارب ز -1

 چگونه است؟ ییدوره ابتدا یموضوع یهادرحوزه سیرتد
جهت کسب  شده جادیا یهافرصت ی(در ارتباط با چگونگانی)دانشجو ستهیتجارب ز -2 

 یهافرصت یسازیخلق/غن یاطالعات وارتباطات برا یاز فناور یریبهره گ نهیدر زم ییتوانا
 ت؟خود چگونه اس یاحرفه یهاییوتوسعه توانا یتیترب /یآموزش

های کسب توانایی در زمینه توسعه توانایی انشجویان از فرصتدتجارب زیسته -3
 شناختی در فراگیران چیست؟

ی کمک به های کسب توانایی در زمینه  نحوهانشجویان از فرصتدتجارب زیسته -4
 شان چیست؟آموزان در باال بردن سطح توان یادگیری و حل مشکالت یادگیریدانش

 پژوهش روش
 کیفی ن پژوهش  به لحاظ هدف کاربردی بوده است و به لحاظ رویکرد جزء تحقیقاتای

هش ر پژودتوصیفی هوسرل انجام گردید. این رویکرد بوده که با تأکید بر روش پدیدارشناسی 
عبارتند  ( اجرا گردید. این مراحل 2012حاضر بر طبق مراحل سه گانه پدیدارشناسی هوسرل )

ناسی تی برنامه درسی اجرا شده رشته آموزشی ابتدایی مقطع کارشدرک پدیدار شناخ.1از:
ربه شده آنها تحلیل گفتگوهای مصاحبه شوندگان از پدیده های تج. 2. پیوسته دانشگاه فرهنگیان

جام گرفته توصیف داده های کیفی جمع آوری شده از مصاحبه های ان. 3 در اجرای برنامه درسی
  .دان عمل اجرای برنامه درسیو یا مشاهدات صورت گرفته از می

مشارکت کنندگان پژوهش دانشجومعلمان رشته آموزش ابتدایی در مقطع کارشناسی در 
دانشگاه فرهنگیان اراک تشکیل داد. نظر به اینکه پژوهش مبتنی بر پدیدارشناسی از یک ذات 

(. 1394ی خو، ضرورت دارد)امینحد اشباع  بهها تا رسیدن آوری دادهکیفی برخوردار است، جمع
یافت و سرانجام تداوم  یاطالعات یغناهای کیفی تا رسیدن به آوری دادهدر این  پژوهش جمع لذا
نفر از دانشجومعلمان مورد مصاحبه قرار گرفتند . مالک گزینش دانشجومعلمان حداکثر  65

از ترم آخر در  سابقه تحصیل در رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان  بود . بنابراین این گروه
ها جمع آوری گردید. نظر گرفته شدند. با آنها مصاحبه و گفتگو به عمل آمد و تجارب زیسته آن

ی کالیزی فرایند تحلیل ادامه یافت. این هفت مرحله امرحلهدر ادامه با استفاده از رویکرد هفت 
مهم ، نوشتن  یهاصحبتشامل: خواندن دقیق متن و دریافت درکی کلی از آن ، مشخص کردن 

ی مضامین، نوشتن شرح جامع ، نوشتن ساختار پدیده و خوشهی بنددستهمعانی استخراج شده، 
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کنندگان خواهد بود . در نهایت جهت کدگذاری داده ها از نرم افزار چک کردن نتایج با شرکت
 استفاده گردید. 12مکس کیودا 

 یافته های پژوهش

 در ییکسب توانا یهاارتباط با فرصت در انیدانشجو ستهیتجارب زسؤال اول.
د در فراینچگونه است؟  ییدوره ابتدا یموضوع یهادرحوزه سیتدر یهاروش نهیزم

ها های آنهای انجام گرفته دانشجویان مواد متنوعی از آموختههای مصاحبهکدگذاری واحد داده
آمده در دستفرعی بههای تدریس مشاهده گردید. کدهای در دانشگاه فرهنگیان در مورد روش

تجربه روش  گانه شناسایی گردید که به ترتیب عبارتند از : تسلط بر راهبردهای تدریس،موارد نه
ه تدریس فعال، ایجاد فرصت یادگیری، طراحی طرح درس، تجربه تدریس حل مسئله، تجرب

 تدریس کاوشگری، روش تدریس، تجربه تدریس موضوعی و تدریس درس پژوهی.

های پژوهش در مرحله کدگذاری باز و محوری  تجارب زیسته دانشجومعلمان در افتهی  -1جدول

 تدریس هایهای ایجاد شده جهت آشنایی دانشجویان با روشارتباط با چگونگی فرصت

 
 مفهوم( 37توصیف کدگذاری باز ) کدهای فرعی کد اصلی
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 های تدریس در تربیت معلمتجربه روش تسلط بر راهبردهای تدریس

 اد نظری و عملی در کارورزیهای تدریس در ابعتجربه روش

 یق گذراندن واحدهای درسیهای تدریس از طرآشنایی با روش

 آشنایی با راهبردهای تدریس

 ارائه تدریس عملی در کالس توسط دانشجویان

 یه گزارش از تدریس معلم به عنوان یک کار عملیته

 انجام کار عملی در واحدهای روش تدریس

 تماشای فیلم جشنواره روش تدریس برتر در استان مرکزی.

 پیدا کردن توانایی انجام تدریس

 درک راهبردهای تدریس

 نقش مهم اساتید کارورزی در انتقال تجارب روش تدریس

 مورد مهارت تدریس و استخراج نکات مهم آنتأمل در 

 های فعال تدریس به عنوان روشی بسیار پرکاربردتأکید به روش تجربه روش تدریس فعال

 تسلط به روش تدریس فعال و تجربه کاربرد آن در کالس

 یس فعالیابی به تسلط در تدرتمرین و تکرار جهت دست

 نون تدریس ها و فمراجعه مکرر به کتاب روش

 بر تدریس جهت دستیابی به تسلط

 علمانمی با تمرکز به فرایند تدریس مشاهده

 لط بر تدریس فعالراهنما در مدارس جهت تس 
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 مفهوم( 37توصیف کدگذاری باز ) کدهای فرعی کد اصلی

 های یادگیریپیوند عمیق روش تدریس با ایجاد فرصت ایجاد فرصت یادگیری

 آن ییری در دانشگاه و اجراگهای یادی از ایجاد فرصتیفهرست نمونه ها

 تهیه طرح درس بر اساس الگوهای تدریس طراحی طرح درس

 ثبت نوع روش تدریس و سازوکارهای آن در طراحی انواع طرح درس

 تجربه تدریس حل مسئله توسط دانشجو تجربه تدریس حل مسئله

 عملی تدریس به روش حل مسئله بررسی

 توأم با نقد همکالسان یا اعضای گروه 

 تدریس حل مسئله به صورت گروهیتمرین روش 

 اجرای عملی روش تدریس کاوشگری تجربه تدریس کاوشگری

 توأم با نقد همکالسان یا اعضای گروه روش تدریس کاوشگری بررسی

 تمرین  و کنجکاوی در یافتن پاسخ های 

 مبهم جهت تسلط به روش تدریس

 کتشافیاجرای عملی روش تدریس ا تجربه روش تدریس اکتشافی

 تسلط به روش تدریس اکتشافی

 های یادگیری فراهم شده تجربه موقعیت

 در دانشگاه جهت تسلط به تدریس

 های تدریس و طرح درس پرداختن به الزامات روش تجربه تدریس موضوعی

 مواد درسی مختلف در اجرای تدریس عملی

 نرلوم و فارسی مانند ههای تدریس ریاضی ، عآموزش روش

 تجربه تدریس اکتشافی و کاوشگری در درس های ریاضی و علوم

 کسب تجربه مفید در روش تدریس دینی

 های تدریس ایجاد موقعیت مشاهده از روش

 زیمعلمان راهنما در حین کارورمواد درسی 

 از طریق اساتید آشنایی با فرایند درس پژوهی تجربه تدریس درس پژوهی

 ت درس پژوهی با استفاده از منابع موجود و اجرای آنتجربه موقعی

 
آمده در کد فرعی تسلط بر راهبردهای تدریس مشاهده گردید. دستبیشترین کدهای به

های تجربی خود اشاره نموده بودند. دانشجو معلمان در اظهارات خود به نکات  سازنده و آموخته
های عملی آن را نیز در زمینه نا شده بودند، مهارتکه با مبانی نظری تدریس آشآنها عالوه بر این

جا که واحدهای های کارورزی  عمال تجربه کرده اند . از آنهای عملی دانشگاه و کالسکالس
درسی متنوعی برای آن ها تدارک شده بود، توانستند با راهبردهای تدریس آشنا شوند و برای 

. به اعتراف دانشجویان، مدرسین درس روشها و اجرای عملی تدریس در کالس آمادگی پیدا کنند
ها فنون تدریس در دانشگاه و معلمان راهنمای کارورزی در مدارس، تجارب مفیدی را برای آن
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های های جشنواره روشطرف، مشاهده فیلمهای تدریس ازیکرقم زده بودند. تمرین روش
ها و کالسیقد روش تدریس همها افزوده بود.  نتدریس برتر از طرف دیگر بر تجربیات آن

رسد شود. چنین به نظر مینظر با اساتید از دیگر تجارب مفید در این زمینه محسوب میتبادل
اند راهبردهای تدریس را فراگرفته و بر آن تسلط یابند. ازجمله که دانشجومعلمان توانسته

های فعال تدریس بوده که های تدریس که در دانشگاه فرهنگیان بر آن تأکید گردیده، روشروش
رود. دانشجویان ضمن گذرانیدن واحدهای درسی بسیار پرکاربرد در تعلیم و تربیت به شما می

های خود اجرا نموده، همچنین در مدارس کارورزی از ها و فنون تدریس، آن را در کالسروش
گاه،  بر کم و ی گزارش  و نقد آن در دانشی روش تدریس  معلم راهنما، تهیهطریق مشاهده

 کیف این روش تدریس واقف می شوند.
های خود هایجاد فرصت یادگیری توانایی دیگری بوده است که دانشجومعلمان در آموخت  

های صتدهد که بین روش تدریس و ایجاد فربه آن اشاره داشتند. اظهارات دانشجویان نشان می
ا های یادگیری ردانشجویان فرصت یادگیری در کالس درس، پیوندی عمیق وجود دارد. برخی

برداری کرده بودند. های گروهی خود از آن بهرهها را فهرست کرده، در فعالیتشناسایی نموده، آن
د در عتقاتدوین طرح درس تجربه دیگری بود که در اظهارات دانشجویان مشاهده گردید. این ا

 وروش تدریس، مدیریت زمان  ور در کالس درس سازماندهیگرفته بود که برای حضآنان شکل
ی طرح درس قبل از ها مستلزم تهیهمدیریت کالس اجتناب ناپذیر بوده، اجرای عملیاتی آن

حضور در کالس است. روش تدریس مبتنی بر حل مسئله از دیگر تجاربی بود که توسط 
صورت فردی و گروهی در دانشگاه دانشجویان منعکس گردیده است. این روش تدریس به

صورت تخصصی های تدریس بهرسد پرداختن به روششده است. به نظر میهنگیان اجرا میفر
س به سازی دانشجویان برای ایفای نقش در مدارس است. انتخاب روش تدریگام مهمی در آماده

که دانشجویان در گردد. اینیادگیری بازمی –ماهیت درس، محتوای درسی و شرایط یاددهی 
سیار ند، ببه این اجزا و عناصر آموزشی و تربیتی تأکید توجه داشته باشانتخاب روش تدریس 

 سازنده و اثربخش خواهد بود.
رود که در روش تدریس کاوش گری از دیگر تجارب دانشجویان به شمار می  
در  های خود بر آن تأکید داشتند. اجرای عملی این روش تدریس، تمرین و تکرار آنمصاحبه

جای این روش تدریس در پاسخ به حفظ کنجکاوی فراگیران از نکات ی بهدهکالس درس و استفا
 ای است که انگیزه پرداختن به آن را در دانشجویان تقویت نموده بود.برجسته

ها به اجرای عملی داد که آنتجربه روش تدریس اکتشافی توسط دانشجویان نشان می
های یادگیری در کالس درس به ایجاد موقعیت اند، بر این روش تدریس تسلط یافته وآن پرداخته

اند ی تدریس موضوعی اظهار داشتهاند. همچنین دانشجویان در تمرین و تجربهمبادرت نموده
ها مواد درسی مختلف دوره ابتدایی را تدریس نموده، به الزامات آنها برحسب موضوع ماده آن
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در مدارس و در حین کارورزی، تدریس اند. به همین دلیل به هنگام حضور درسی توجه داشته
 اند.ی درسی ارزیابی و گزارش نمودهتناسب موضوع مادهمعلم راهنما را به

ا بتدریس مبتنی بر درس پژوهی تجربه دیگری بوده است که دانشجویان در تعامل 
سه ر مدردهای درس پژوهی اساتید خود با آن آشنا شده، فرایند اجرای آن را فراگرفته، موقعیت

ای خود در سازی دانش حرفهاند. همچنین  از طریق  مراجعه به منابع به غنیرا شناسایی نموده
 اند.این زمینه پرداخته

ها در سطح قابل قبولی با دهد که آنهای تدریس دانشجویان نشان میتجارب روش 
ه اند. در این زمینها را تجربه نمودههای تدریس وقوف یافته، اجرای عملی آنمصادیق متنوع روش

ای را در این زمینه کسب توان اذعان داشت که دانشجو معلمان تجارب مفید و سازندهمی
 اند. نموده

ه ر مدرسددر گفتگویی که با معلم راهنمای کارورزی »یکی از دانشجویان اظهار داشت: 
، تنوع ی مشکالت موجود در مدرسهداشتم از وی سؤال کردم چگونه است که شما با همه

ود، با خهای فردی، توقع اولیای دانش آموزان، انتظارات مدیرمدرسه و مشکالت اجتماعی تفاوت
جام شوید و با اشتیاق تمام به انتالش و کوشش و عشق روزافزون هر روز در کالس حاضر می

پردازید؟ او در پاسخ گفت: فطرت آدمی همواره طالب خدمت به همنوعان است. وظیفه می
کند. در هیچ شغلی وص آنجا که کار عبادت تلقی شود، این اشتیاق را دوچندان میخصبه

ن هر روز توانید مانند معلمی حاصل تالش خالصانه را در رفتار مخاطب خود مشاهده کنید. منمی
وز بر رکنم. این چنین است که هر این مشاهده را در دستان و چشمان دانش آموزان مشاهده می

ی تعلیم شود، در حاشیهی مشکالت از آن یاد میافزاید. سایر مسایل که در طبقهاشتیاق من می
التحصیالن را پس از که در همین تالش خالصانه است که فارغتر اینو تربیت قرار دارد. از آن مهم

های انسان دوستانه و عاشقانه خود با من زبانی به تشکر دارد تا در مالقاتها بر آن میسال
 اید که بهترین خاطرات دوران تحصیلشود. آیا نشنیدهند . این هم در کمتر شغلی یافت میبگشای

 ند داشتهپیو مشاهیر و معاریف و دانشمندان خاطراتی است که در دبستان داشته که با معلم خود
 «کشاندها مجموعه نکاتی هستند که مرا هر روز صبح به کالس درس میاست؟ این

ذاشت که گچنان تأثیری بر من افزوده بود بیانات این معلم راهنما آن . این دانشجو معلم
ام، بر همین جایگاه معلمی را یافتهیابی بهبرای همیشه شکرگزار خداوند باشم که لیاقت دست

  اساس بر خود عهد نمودم که راه همین معلم راهنما را تداوم بخشم.
طوری  مقوله شناسایی شد، به 9لب کدگذاری در قا 78در نهایت در پرسش پژوهش اول 

ز آن تجربه ادارای فراوانی بیشتری بوده و بعد  21که تسلط بر راهبردهای تدریس با فراوانی 
 بیشترین فراوانی را دارا بود. 15روش تدریس فعال با تعداد 
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 جادیا یهافرصت ی(در ارتباط با چگونگانی)دانشجو ستهیتجارب ز سؤال دوم.

 یاطالعات وارتباطات برا یاز فناور یریبهره گ نهیدر زم ییاشده جهت کسب توان

خود چگونه  یاحرفه یهاییوتوسعه توانا یتیترب /یآموزش یهافرصت یسازیخلق/غن
 است؟

ز کد با 38های دانشجو معلمان تعداد در فرایند کدگذاری مفاهیم موجود در مصاحبه
ری فناو سازماندهی گردید. به کارگیریشناسایی گردید که در قالب پنج کد فرعی بدین شرح 

اخت ای دانشجومعلمان، سدرس، غنی سازی آموزشی، توسعه حرفهاطالعات و ارتباطات در کالس
 و طراحی برنامه درسی، کاربرد شبکه ها و نرم افزارها در فرایند تدریس. 

لمان در ارتباط با های پژوهش در مرحله کدگذاری باز و محوری تجارب زیسته دانشجومعیافته-2جدول

 برای وارتباطات اطالعات گیری از فناوریهای ایجاد شده جهت آشنایی دانشجویان با بهرهچگونگی فرصت

 ایحرفه هایتوانایی وتوسعه تربیتی /آموزشی هایفرصت سازیغنی/خلق

 مفهوم( 38توصیف کدگذاری باز ) کدهای فرعی کد اصلی
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 کارگیری فناوریب

 اطالعات  

 و ارتباطات در کالس

 تجربه استفاده از تکنولوژی های مدرن

 شودوجود جذابیت در کالسی که از فناوری استفاده می

 اطالعاتی هایبرداری از شبکههای تدریس مبتنی بر نرم افزار بهرهتجربه روش

 تدریس مبتنی بر سرچ کردن منابع، تهیه پاورپوینت هایتجربه روش

 تجربه ارزیابی تدریس دوستان پس از اسالید ساخته شده

 ای معلمان در بکارگیری فناوری اطالعات و ارتباطاتصالحیت حرفهعالقه مند به 

 کالس ستفاده از فناوری اطالعات به اقتضای ماهیت و شرایطا

 حین تدریس فناوری در کالس درس تمایل به استفاده از

 آموزش  نحوه استفاده از فناوری  به دانش آموزانانگیزه 

 کاربرد فناوری اطالعات در تربیت معلم

 یادگیری -اددهی استفاده از فناوری اطالعات در کارهای عملی تدریس و اجرای فرایند ی

 مهارت معلمی فراگرفتن فناوری اطالعات در دانشگاه به عنوان یک

 یستدردررایانه و تالش برای استفاده ازآن  استفاده ازبه عالقه دانش آموزان 

 غنی سازی آموزشی از

 طریق فناوری اطالعات 

 تجربه تدریس، غنی سازی آموزش، ارزشیابی، طراحی آموزشی

 تجربه تعامل با دانش آموزان، تعامل با همکاران در تربیت معلم

 رسی به منابع درسی و غیردرسی در تربیت معلمتجربه دست

 های آموزشی در تربیت معلمغنی سازی فرصت

 تهیه پاورپوینت آموزشی بصورت گروهی و تدریس آن ها

 های یادگیری از جمله کاربرد فناوری اطالعات و استفاده از آنایجاد فرصت

 ت معلماستفاده و نگهداری از پاورهای ساخته شده در تربی

 ی یادگیریهای اجتماعی برای غنی سازاستفاده از شبکه

 ل و دریافت گواهی آن خارج از دانشگاهی اگذراندن دوره های آی سی د

 استفاده از تجارب آموخته شده در زمینه فناوری اطالعات برای تدریس ای معلمانتوسعه حرفه
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 مفهوم( 38توصیف کدگذاری باز ) کدهای فرعی کد اصلی

 فناوری اطالعات در غنی سازی آموزش یاثربخش

 ای معلماناثربخش فناوری اطالعات درتوسعه حرفه

 ای معلماناز فناوری اطالعات فرصتی برای توسعه حرفه برداریبهره

 سها در استفاده از فناوری اطالعات در کار تدریکالسیاغلب هم مثبت تجربه

 تمایل به استفاده از تخته هوشمند در مدرسه توسط دانشجو

 ای معلماناز فناوری اطالعات فرصتی برای توسعه حرفه برداریبهره

 ساخت و طراحی برنامه 

 درسی توسط پاورپوینت

 تهیه پاورپوینت آموزشی بصورت گروهی و تدریس

 ها بصورت کنفرانسکالسیمشاهده پاور روش تدریس هم

 تجربه معرفی نرم افزار و تهیه پاور تدریس در درس تکنولوژی آموزشی

 برداری از شبکه ها وهرهب

 نرم افزارها در فرایند تدریس 

 شبکه رشد روش خوبی برای استفاده معلمان از فناوری اطالعات

 د و پایگاه های اطالعاتی برای تدریسبرداری از شبکه رشبهره

 برداری از پایگاه اطالع رسانی در شبکه الکترونیکی جهت توسعهبهره

 یان وارایه بازخورد به آنها با استفاده از فناورارزشیابی دانش آموز

 استفاده از امکانات زیرساختی در مدرسه

 ت معلمیصالحیاز وژی مدرن یا فناوری اطالعات و ارتباطات برداری از تکنولبهره

 
 

س س دراولین کد فرعی شناسایی شده به کارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات در کال
ود. این های دانشجومعلمان منعکس گردیده ببطه تجارب عملی متنوعی در مصاحبهبود. در این را

س با س درموارد عبارتند از : کاربرد تکنولوژی مدرن در حین تدریس، ایجاد جذابیت در کال
های روش های تدریس با استفاده از نرم افزار، تجربهاستفاده از فناوری اطالعات، تجربه روش

ریس، به ور تداز ساخت پاور، تجربه ارزیابی تدریس دوستان پس از  نمایش پاتدریس با استفاده 
انه به ای، آموزش کاربرد رایکارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات در راستای توسعه ی حرفه

 رتباط باری ادانش آموزان در مدرسه، استفاده از فناوری اطالعات در ارزشیابی تحصیلی، برقرا
دهد که دانشجومعلمان در طول دوران یق شبکه. این تجارب نشان میدانش آموزان از طر

ن برای آبرداری نموده و حتی فراتر از تحصیل دانشگاهی از فناوری اطالعات و ارتباطات بهره
 اند.برقراری ارتباط آموزشی با دانش آموزان کسب تجربه داشته

وری اطالعات بود. سازی آموزشی از طریق فنادومین کد فرعی شناسایی شده غنی
دانشجومعلمان تجارب کسب شده ی خود را در این زمینه بدین شرح گزارش داده بودند. ارایه 
بازخورد ارزشیابی تحصیلی به دانش آموزان پس از هر نوبت ارزشیابی، در این راستا فهرست 

حلیل رفتار نمرات ارزشیابی دانش آموزان به عنوان داده به سیستم رایانه وارد شده از طریق ت
آموزشی بازخورد الزم به دانش آموزان و اولیای آنها داده شد. استفاده از فناوری اطالعات در 
طراحی آموزشی و تدریس، تجربه تعامل با همکاران در تربیت معلم، در این رابطه اساتید هم 
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گذاشتند  گروه، اطالعات علمی، پژوهشی، میدانی و ضرورت های همکارانه خود را به اشتراک می
تا برای جلسات حضوری با یکدیگر آمادگی کافی داشته باشند. تجربه دسترسی به منابع از طریق 
شبکه ها، تولید محتوای درسی با استفاده از فناوری اطالعات، ساخت پاورپوینت آموزشی در 

 آموزان به کمک فناوری اطالعات،های یادگیری برای دانشدانشگاه فرهنگیان، ایجاد فرصت
( برای ICDLهای اجتماعی برای غنی سازی یادگیری، گذرانیدن دوره ای )استفاده از شبکه

دهد که دانشجویان از ای خارج از دانشگاه. این موارد تجربه شده نشان میتقویت صالحیت حرفه
امکانات در دسترس استفاده نموده، برای غنی سازی آموزش از طریق فناوری اطالعات و 

اند. حتی مشاهده گردید تعدادی از دانشجویان بر حسب برداری قابل توجهی داشتههارتباطات بهر
اند که خود را طی نموده« مولتی مدیا» عالقه احساس نیاز در خارج از دانشگاه دوره تخصصی 

 دلیلی بر عالقمندی آنها به کاربرد فناوری اطالعات بوده است.
ین ی از ادانشجو معلمان بود. اگرچه برخ ایسومین کد فرعی شناسایی شده توسعه حرفه

 ایهای حرفهتجارب با کدقبلی هم پوشانی داشت، ولی به لحاظ اهمیت احراز صالحیت
 جاربتدانشجومعلمان مهمترین تجارب کسب شده ی آن ها در این طبقه قرار داده شد. این 

نی سازی در غ ری اطالعاتکاربرد فناوری اطالعات در حین تدریس، استفاده از فناو: عبارتند از
برداری از فناوری اطالعات و ارتباطات، ای دانشجو معلمان از طریق بهرهآموزش، توسعه حرفه

ی از بردارساخت پاورپوینت موضوعی تدریس در مدرسه، کاربرد تخته ی هوشمند در کالس، بهره
های علمی، ت در فعالیتبرداری از فناوری اطالعاای خود، بهرههای مجازی در توسعه حرفهشبکه

که راه کارهای دهد که دانشجومعلمان عالوه بر اینآموزشی، پژوهشی. این موارد نشان می
 ای خود نیز به کاربرداری از فناوری اطالعات و ارتباطات را می شناسند، در توسعه حرفهبهره

 گرفته اند.
نه د. در این زمیچهارمین کد فرعی شناسایی شده ساخت و طراحی برنامه درسی بو

وینت پاورپ ی دانشجومعلمان عبارت بود از: تهیه پاورپوینت آموزشی، ارزیابیشدهتجارب کسب
ین افزار در ح ها در قالب کنفرانس، شناسایی نرم افزارهای آموزشی، کاربرد نرمکالسیهم

 موارد ادگیری. اینی –های یاددهی تدریس، استفاده از تکنولوژی آموزشی مدرن در فعالیت
الش نت تگویای آن است که دانشجویان به حد کفایت در طراحی، ساخت و استفاده از پاورپوی

ریس های اند و حتی در ارزیابی و نقد محتوایی آن نیز کوشیده اند. آنها برای اغلب تدداشته
 نمادین خود که در دانشگاه اجرا نمودند به ساخت پاورپوینت پرداخته بودند.

های اجتماعی، آموزشی و نرم برداری از شبکهپنجمین کد فرعی شناسایی شده بهره  
افزارهای آموزشی بوده است. در این رابطه استفاده از شبکه ی رشد، پایگاه های اطالعاتی، 
دستگاه های جانبی رایانه در غنا بخشیدن به تدریس تجربه شده است، استفاده از فناوری 

برداری شده است، ابی تحصیلی دانش آموزان و ارایه بازخورد به آنان بهرهاطالعات برای ارزشی
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های اجتماعی در تعامل با همکاران و مدیر مدرسه مورد توجه  بوده همچنین استفاده از شبکه
برداری از شبکه و نرم افزارها توسط دانشجو معلمان در دستور کار قرار است. بدین ترتیب بهره

 اند. داشته
ساخته  ی آلبوم پاورهای آموزشیمجموعه» دداشت یکی از دانشجویان آمده بود:در یا

از  شود که در آینده پسشده من در دانشگاه فرهنگیان یک منبع غنی آموزشی محسوب می
ی درس حضور در مدرسه محل خدمت خود در آنها استفاده خواهم کرد به شرط آنکه کتاب های

 «.تغییر نکنند
وزه مقوله شناسایی شده است. به طوری که در ح 5اری در قالب کدگذ 85در نهایت 

اوانی و بعد از دارای بیشترین فر 25بکارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات در کالس با فراوانی 
 اراست.دبیشترین فراوانی را  19آن غنی سازی آموزشی از طریق فناوری اطالعات با تعداد 

 نهیدر زم ییکسب توانا یهااز فرصت انیدانشجو ستهیتجارب زسؤال سوم. 

 های دانشجویاندر فرایند کدگذاری مصاحبه ست؟یچ رانیدر فراگ یشناخت ییتوسعه توانا
تند از بندی شدند. این موارد عبارمفهوم به دست آمد که در قالب چهار کد فرعی طبقه 39تعداد 

شناختی  د رشدآشنایی با فراین ای و شغلی،: توانایی توسعه شناختی خود، توانایی توسعه حرفه
ایی های یادگیری دانش آموزان. نخستین کد فرعی شناسدانش آموزان ، توانایی تحلیل فرصت

رح ر این زمینه بدین شدی دانشجویان آمدهدستشده، توانایی توسعه شناختی بود. تجارب به
ه ای، شناسایی راهای حرفهبوده است: انجام روایت پژوهی و اقدام پژوهی با تأکید بر توانمندی

فاده از های رشد شناختی، است، مطالعه نظریهبردهای یادگیری مبتنی بر مراحل رشد در کودکان
ها در کالسیاندیشی با همفناوری اطالعات و ارتباطات در راستای تقویت توانایی شناختی، هم

ربیتی در کارهای عملی. تسی های علمی روانشناهبرداری از یافتجهت توسعه شناختی خود، بهره
دهد که دانشجویان با راهنمایی اساتید خود تجارب مفیدی را در ی این تجارب نشان میمجموعه

 اند.جهت توسعه شناختی خود کسب نموده
های پژوهش در مرحله کدگذاری باز و محوری تجارب زیسته دانشجومعلمان در ارتباط با یافته -3جدول

 اد شده جهت آشنایی دانشجویان با چگونگی توسعه توانایی شناختی در فراگیرانهای ایجچگونگی فرصت
 مفهوم( 39توصیف کدگذاری باز) کدهای فرعی کد اصلی
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 توانایی 

 توسعه شناختی خود

 تقویت توانایی شناختی توسط واحدهای درسی ارائه شده

 اقدام پژوهی وای، پژوهش روایی پاس کردن واحدهای عملی توسعه حرفه

 یادگیری -سازماندهی فرایند یاددهی 

 ه شناخت و ادراک و یادگیری بر اساس مراحل رشدبیابی کودکان دستتجربه 

 مطالعه نظریات رشد شناختی در درس روانشناسی تربیتی

 در دانشگاه فرهنگیانارتقاء دانش و توانایی شناختی 

 استفاده از فناوری اطالعات جهت ارتقاء توانایی شناختی

 تیکالسی جهت توسعه شناخیان هماندیشی با دانشجوتبادل تجربه و هم
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 مفهوم( 39توصیف کدگذاری باز) کدهای فرعی کد اصلی

 توانایی توسعه 

 ای و شغلیحرفه

 تجربه کارهای عملی از طریق گذراندن واحدهای درسی عملی

 انشجویان و حل مسائل کالستأثیر اقدام پژوهی بر شناخت د

 در اختیار داشتن مهارت مواجهه صحیح با مراحل رشد شناختی

 و لحاظ نمودن آن در عملکرد حرفه ای یری رشد شناختیگیاد

 توانایی رشد شناختی آشنایی با منابع مختلف در زمینه

 رنتی جهت توسعه شناختیتهای اینبرداری از شبکهبهره

 له خودکارآمدی جهت توسعه شناختیتجربه مقو

 ای معلم در دوره ابتداییهای حرفهآموختن مهارت

 یانگآموختن روش توسعه توانایی در دانشگاه فرهن

 دنبال کردن مشکالت آموزشی دانش آموزان بصورت حل مسئله

 هعلمی  جهت توانایی حل مسئلمای و دانش شغلی دستیابی به مهارت حرفه

 انایی با مسائل آموزشی تربیتی دانش آموزان به تناسب سن و سال آنهآش

 آموختن برنامه ریزی برای دانش آموزان به تناسب مراحل رشد شناختی

 توانایی حل مسایل آموزشی تربیتی از طریق توجه به مراحل رشد شناختی

 آشنایی با 

 فرایند رشد شناختی

 ک در روانشناسی تربیتیآشنایی با مراحل رشد شناختی کود

 های ویژه متناسب با هر رده سنیآموزش

 تأثیر توانایی شناختی بر فرایند یاددهی یادگیری

 پرداختن به رشد شناختی در برنامه های درسی بصورت تفصیلی

 یادگیری دانشجویان در توانایی شناختی درتأکید اساتید 

 ده کارهای پژوهشی خواسته شده اساتیتسلط بر توانایی شناختی  به واسط

 ایجاد توانایی شناختی با کنفرانس های انجام شده در کالس

 مشاهده روش تدریس معلم راهنما در کسب تجربه توانایی شناختی

 تقویت توانایی شناختی با اجرای تدریس عملی

 مراجعه به پایگاه اطالعاتی جهت آشنایی با فرایند رشد شناختی

 توانایی تحلیل

 های یادگیریفرصت 

 آشنایی با مراحل رشد شناختی جهت حل مسائل کالس

 موختن اینکه کودک در چه رده سنی توانایی درک مفاهیم را داردآ

 توانایی رشد شناختی در طرح درس برتأکید 

 با لحاظ کردن تحلیل مراحل یادگیری توانایی ایجاد فرصت یادگیری

 ناوری اطالعاتهای یادگیری با استفاده از فرصتتحلیل ف

 ، فنی، تربیتیحل مسائل آموزشی با تکنیک های علمی

 های یادگیری به تناسب سن و سالتحلیل فرصت

 
عنوان ای و شغلی بود. آن چه که بهدومین کد فرعی شناسایی شده توانایی توسعه حرفه

ردید بدین شرح بود. اجرای اقدام پژوهی در راستای ی دانشجومعلمان شناسایی گتجارب زیسته
ی کالسی، ارزیابی تکالیف دانش آموزان مبتنی بر مراحل رشد شناختی، تقویت دانش حل مسئله

ای در راستای رشد شناختی کودکان، شناسایی منابع مختلف رشد شناختی از طریق حرفه
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 –سئله ثبت مسایل آموزشی وفصل مسایل آموزشی به روش حل مهای اجتماعی، حلشبکه
تربیتی مشاهده شده در  کالس به تناسب مراحل رشد دانش آموزان، طراحی برنامه درسی به 
تناسب سن دانش آموزان، سازماندهی کالس درس با تأکید بر مراحل رشد شناختی. این تجارب 

ستای اند در رادهد که دانشجویان در حد بضاعت خود و دانشگاه تالش نمودهنشان می
 ای و شغلی خود اهتمام جدی داشته باشند.توانمندسازی حرفه

لمان سومین کد فرعی شناسایی شده آشنایی با فرایند رشد شناختی بود. دانشجو مع
شد رراحل های کودکان را بر اساس مضمن گذرانیدن واحدهای درسی روانشناسی تربیتی، ویژگی

اتید و ادند. در این تطبیق با اسدای خود تطبیق هها را با طرح درسشناختی فهرست نموده، آن
 های پژوهشی موظفنظر نمودند. دانشجویان در فعالیتهای خود به تفصیل تبادلکالسیهم

های برداری نمایند و در کنفرانسهای علمی مرتبط با روانشناسی  تربیتی بهرهبودند از یافته
اهنمای رور در مدارس کارورزی ، تدریس معلم گام حضها را نقد و تحلیل کنند. به هنکالسی آن

ه س دانشگاس درکالس را با توجه به مراحل رشد شناختی مورد ارزیابی قرار دهند و آن را به کال
ودک اند از مراحل رشد شناختی کگزارش کنند. دانشجویان در تدریس عملی خود ناگزیر بوده

ا شناختی ر اجعه به شبکه اینترنت فرایند رشدها موظف بودند از طریق مربرداری نمایند. آنبهره
لمان ی آن را به کالس گزارش دهند. این تجارب گویای آن است که دانشجومعمطالعه ، خالصه

 اند.های مفیدی داشتهدر راستای آشنایی با فرایند رشد شناختی  تالش
در این های یادگیری بوده است. دانشجویان چهارمین کد فرعی توانایی تحلیل فرصت

که کودک در هر رده اند. وقوف به اینی خود را بدین شرح گزارش دادهزمینه تجارب کسب شده
 ل رشداساس مراحریزی درسی چگونه برسنی توانایی درک کدامین مفاهیم را دارد، برنامه

ای با مراحل رشد شناختی های یادگیری چه رابطهگیرد.فرصتشناختی کودک صورت می
ه به اند. مراجعهای عملی داشته؟ دانشجویان برای هر یک از این موارد فعالیتکودکان دارد

ها از نآهای یادگیری از دیگر تجارب دانشجویان بوده است. فناوری اطالعات برای تحلیل فرصت
ها را در اند و آنهای علمی، فنی و تربیتی به حل مسایل آموزشی پرداختهطریق تکنیک

 اند. ی مورد تحلیل قرار دادههای کالساندیشیهم
بر اساس مراحل رشد شناختی »یکی از دانشجویان در یادداشت های  خودآورده بود 

ی دوره ابتدایی آموزش دهد. عالوه بر آموز در هر پایهتواند هر مطلبی را به هر دانشمعلم نمی
ها از شدی را دارند، آنی سنی توانایی درک مفاهیم همان مرحله رآموزان در هر ردهکه دانشاین

ی طولی دارد که در رده سنی های فردی نیز برخوردارند. بنابراین یادگیری هم جنبهتفاوت
ی کند. عالوههای فردی نمود پیدا میصورت تفاوتی عرضی دارد که بهشود، هم جنبهتعریف می

آموز دگیری دانشبر این دو مورد حتی انتخاب ساعت درس برای ماده درسی بخصوص نیز در یا
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شود ریاضی در ساعت اول صبح آموزش داده شود و هنر در ساعت که گفته میمؤثر است. این
 «پایانی روز آموزش داده شود، مبتنی بر همین نکته است.

، خوبی درک نمودهدهد که او مراحل رشد شناختی را بهاین یادداشت دانشجو نشان می
. این ن توجه داشته استآمه درسی هفتگی دانش آموزان به ی آن در برناحتی در کاربرد بهینه

گونه که در روانشناسی تربیتی بیان شده دهد که توجه به مراحل رشد شناختی آننشان می
 . دانشگاهخوبی دریافت گردیده، آمادگی کاربرد آن را پیدا کرده استاست، توسط این دانشجو به

داده  پاسخ مواردی دست یافته باشد، به رسالت خود ی خود به چنینفرهنگیان اگر در کارنامه
  است.

توانایی  مقوله شناسایی شده است. به طوری که حوزه 4کدگذاری در قالب  76در نهایت 
 شنایی با فراینددارای فراوانی بیشتر بوده و بعد از آن آ 27توسعه حرفه ای و شغلی با فراوانی 

 نی را داراست.بیشترین فراوا 19رشد شناختی  با تعداد 

  نهیدر زم ییکسب توانا یهااز فرصت انیدانشجو ستهیتجارب زسؤال چهارم. 

و حل مشکالت  یریادگیوان آموزان در باال بردن سطح تکمک به دانش ینحوه
 ست؟یچ شانیریادگی

ا های پژوهش در مرحله کدگذاری باز و محوری تجارب زیسته دانشجومعلمان در ارتباط بیافته -4جدول

آموزان درباال بردن سطح ی کمک به دانشهای ایجاد شده جهت آشنایی دانشجویان با نحوهچگونگی فرصت

 شانتوان یادگیری و حل مشکالت یادگیری

 مفهوم( 54توصیف کدگذاری باز ) کدهای فرعی کد اصلی
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 مشارکت در 

 تصمیم گیری های مدرسه

 حل مشکالت یادگیری از وظایف معلمی و تأکید اساتید بر این مسئله

 لی به منظور حل مشکالت یادگیریهای شفاهی و عمتجربه انجام پروژه

 مطرح بودن حل مشکالت یادگیری در دروس روانشناسی، راهبردهای تدریس

 ل مشکالت یادگیری دانش آموزاناهمیت تصمیم گیری ثمربخش در ح

 گیریبررسی وضعیت تحصیلی و انجام مشاوره تحصیلی روشی جهت حل مشکالت یاد

 سئلهن مدرسه، تعامل باخانواده دانش آموزان جهت حل منظر باهمکاراتبادل

 جمع آوری شواهد تحصیلی دانش آموز جهت حل مشکالت یادگیری

 سه در سطح توانایی یادگیری و حل مشکالتکمک عوامل دست اندرکار مدر

 های تربیتی مانند جلسه شورای معلمان یمشارکت در تصمیم گیر

 طراح مشکالت یادگیری در جلسه گروه آموزشی معلمان و چاره اندیشی

 نهاذ راهبردهای مداخله گرااندیشی و اتخدعوت از افراد متخصص برای هم

 شاغل در مدارسآمادگی مشارکت با عوامل 

 آموختن تجارب حل مشکالت یادگیری به صورت نظری و عملی

 آشنایی با حل مشکالت دانش آموزان در دوران کارورزی

 ا کسب تجربه در دانشگاههای آموزشی شاگردان بافزایش مهارت
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 مفهوم( 54توصیف کدگذاری باز ) کدهای فرعی کد اصلی

 مشارکت با عوامل درگیر در مدرسه برای ورود به مدارس

 عوامل مدرسهمشارکت معلم با تجربه 

 مشارکت با عوامل مدرسه جهت توفیق در مسائل تربیتی

 مشارکت با عوامل مدرسه برای درگیر شدن با مسائل آموزشی

 مشارکت فعال با کارکنان مدرسه جهت هم افزایی

 اجرایی شدن کار تربیت در مدرسه با تعامل همه دست اندرکاران

 مشاهدات مشکالت یادگیری توانمندسازی دانشجویان با ثبت

 تمرین ارائه راه کار از جمله نگارش سناریو برای حل مشکالت یادگیری

 یبرای چاره اندیشی مشکالت یادگیر اندیشی گروهیبرگزاری نشست های هم

 درسهاندیشی با مسئوالن متصمیم گیری های تربیتی از طریق هم

 ادگیریسازی دانشجویان در حل مشکالت یاجرای سناریوهای مختلف برای توانمند

 توانایی 

 حل مشکالت یادگیری ، 

 تربیتی دانش آموزان

 حل مشکالت یادگیری به اقتضای شرایط کالس و مشکل هر دانش آموز

 تجربه حل مشکالت یادگیری در اجرای کارهای عملی تدریس

 یشکل یادگیرمشاهده اجرای عملی تدریس همکالسی ها و بررسی ابعاد حل م

 اختصاص ساعت های فراوان جهت حل مشکالت یادگیری در دانش آموزان

 حل مشکالت دانش آموزان به موازات اجرای تدریس و آموزش

 توانایی تصمیم گیری برای حل و فصل مسائل تربیتی

 توانایی حل مشکالت آموزشی و تربیتی دانش آموزان

 و تربیتی در واحدهای اختالالت یادگیرییادگیری حل مشکالت آموزشی 

 کسب تجربه در طول انجام کارورزی برای حل مشکالت یادگیری

 هارائه ساعاتی خاص برای طرح مشکالت یادگیری  حل و فصل آن در دانشگا

 سیشناهای درس روانباال بردن سطح توان یادگیری با استفاده از آموخته

 توسعه تجارب 

 دای خوحرفه

 داشتن آمادگی برای حل مشکالت یادگیری

 گزارش دادن مشاهدات کارورزی جهت کسب تجربه در حل مشکالت یادگیری

 های علمی جهت حل مشکالتمراجعه به تجارب موجود، یافته

 ینقش سناریو های تجربه شده، اجرای اقدام پژوهی در حل مشکالت یادگیر

 ول دوران خدمتای در طنوسازی توانایی حرفه

 ویانای در دانشگاه به دانشجآموزش رهنمودهای توسعه حرفه

 ای معلم سرکالس درسیادگیری نوسازی حرفه

 ای و پایبند بودن به آنضرورت نوسازی تجارب حرفه

 طرح مسائل آموزشی یادگیری و تربیتی در اختالالت یادگیری

 حل مشکالت آموزشیاستفاده از منابع برای تصمیم گیری 

 توانایی چاره اندیشی 

جمعی در مدرسه در حل مشکالت 

 مدرسهحل مشکل دانش آموزان در کالس یا به کمک سایر همکاران و مدیر

 عدم سهل انگاری در تربیت و مشکالت آن
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 مفهوم( 54توصیف کدگذاری باز ) کدهای فرعی کد اصلی

 استفاده از تصمیم گیری جمعی در مشارکت جمعی تربیتی

 سه جهت بهبود عملکرد شغلیمشارکت جدی با عوامل مسئول در مدر

 اگردان در آستانه ورود به مدرسههای آموزشی شتوانایی ارتقای مهارت

 رانو تجارب دیگ معلم اینیازمند مهارت حرفه ،آموزانحل مشکالت یادگیری دانش

 توجه به تجربه دیگران در تصمیم گیری های آموزش تحصیلی تربیتی

 
دید که مفهوم شناسایی گر 55صاحبه دانشجومعلمان تعداد در فرایند کدگذاری متون م

ی یستهزجملگی آن ها در قالب چهار کد فرعی سازماندهی شدند. آن چه که به عنوان تجارب 
 شود:دانشجویان استخراج گردید به شرح زیر ارائه می

ه رش شددر رابطه با مشارکت در تصمیم گیری های در مدرسه تجارب بسیار متنوعی گزا
ل و حهای شفاهی و عملی در مورد توان به این موارد اشاره نمود: انجام پروژهبود. از آن جمله می

ر های روانشناسی دفصل مشکالت یادگیری، لحاظ نمودن حل مشکل یادگیری مبتنی بر یافته
سی سناریوی مدیریت کالس، مشارکت در تصمیم گیری جلسه ی دست اندرکاران مدرسه، برر

نواده ا خابلی در مدرسه ، انجام مشاوره تحصیلی به دانش آموز در مدرسه، تعامل وضعیت تحصی
ی جلسه ی انجمن اولیا، مشارکت در تصمیم گیری تربیتی در جلسه دانش آموز در حاشیه

رد ی راهبشورای معلمان، چاره اندیشی مشکالت یادگیری در جلسه گروه های آموزشی، تجربه
 ر کالسدفرد متخصص به مدرسه، مشاهده حل مشکالت دانش آموزان گرانه با دعوت از  مداخله

الت کارورزی، مشارکت فعال با کارکنان مدرسه در ایجاد هم افزایی، ثبت مشاهدات مشک
گارش ناندیشی گروهی در دانشگاه فرهنگیان ، یادگیری در فرایند اقدام پژوهی، شرکت در هم

ارب ن تجیو در حل مشکالت یادگیری. مجموعه ایسناریو در حل مشکالت یادگیری، اجرای سنار
 –دهد که آن ها حداکثر استفاده را از محیط های تربیتی ی دانشجومعلمان نشان میزیسته

 اند تا در توانمندسازی خود برای مشارکت در تصمیم گیری هایآموزشی در دسترس نموده
 برداری نمایند.مدرسه ای بهره

تربیتی دانش آموزان  –توانایی حل مشکالت یادگیری دومین کد فرعی شناسایی شده 
این تجارب توسط دانشجومعلمان انعکاس داشت: حل مشکل به اقتضای شرایط بود. در این رابطه

 –کالس، حل مشکل به اقتضای تفاوت فردی دانش آموز، حل مشکل به شیوه ی یاددهی 
ی حل ها در دانشگاه، تجربهکالسیی حل مشکل یادگیری همیادگیری در حد تسلط، مشاهده

مشکل یادگیری دانش آموز دارای اختالالت یادگیری، ارزیابی فرایند حل مشکل یادگیری اجرا 
شده توسط معلم راهنما افزایش دانش تخصصی جهت حل مشکالت یادگیری دانش آموزان. این 

تربیتی  – دهد که دانشجومعلمان به طور نسبی برای حل مشکالت یادگیریتجارب نشان می
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اند. یکی از دانشجویان نوشته بود در کدرسه محل کارورزی به دانش آموزان توانایی پیدا کرده
جای معاون مدرسه در جلسه انجمن اولیا شرکت کردم و در تصمیم گیری های تربیتی مشارکت 
نموده حاصل مذاکرانت را صورت جلسه کردم.سومین کد فرعی شناسایی شده توسعه ی تجارب 

ی دانشجویان کدگذاری و ای خود، نامیده شد که در ذیل آن مجموعه ای از تجارب زیستهفهحر
 استخراج گردید.

 ی موجبگذرانیدن واحدهای درسی روانشناسی کاربرد»در تشریح این تجارب آمده بود: 
موظف  ورزیشد تا ما برای حل مشکالت یادگیری دانش آموزان آمادگی پیدا کنیم. در دوره کار

ما اجرا راهن آموزان که توسط معلمدیم مشاهدات خود را از فرایند حل مشکالت یادگیری دانشبو
نشگاهی ف دامی شد، به ثبت برسانیم و آن را به کالس درس دانشگاه گزارش کنیم . در یک تکلی

 های حل مشکالت یادگیری کودکان را بهموظف شدیم از طریق کاوش در منابع علمی یافته
 یبندی شده گزارش کنیم. همچنین در این کاوش ها سناریوهای تجربه شده صورت طبقه

 جب گردیدا موهموفقیت آمیز را انتخاب و در اجرای یک اقدام پژوهی به کار ببریم. این فعالیت 
 ا بخشی ازتهای نظری و عملی موجب گردید ای ما ارتقا پیدا کند. تلفیق فعالیتتا توانایی حرفه

اشد. دامه داشته باای تأمین شود. هر چند که این نوسازی تجربی می بایست های حرفهصالحیت
مین ید. هی حل و فصل اختالالت یادگیری در گروه های کاری عملیاتی گرددر دانشگاه تجربه

ن گفت تجربه موجب شد تا در هنگام حضور در مدارس کارورزی به هنگام ضرورت، حرفی برای
 «.داشته باشیم

ل حرعی شناسایی شده، توانایی چاره اندیشی جمعی در مدرسه برای چهارمین کد ف
. های دانشجویان انعکاس داشتمشکالت تربیتی بود. در این زمینه این تجارب در مصاحبه

 ی درشرکت در جلسه ی همکاران و مدیر مدرسه در دوره کارورزی، تجربه تصمیم گیری جمع
یابی به راه کارهای تقویت مدرسه، دست شورای معلمان مدرسه، مشارکت عملی با عوامل

انش دبرداری از تجارب معلمان مجرب برای حل مشکالت یادگیری یادگیری دانش آموزان، بهره
برداری در تصمیم گیری های آموزشی در مدرسه. های علمی جهت بهرهآموزان، مراجعه به یافته

ابل توجهی را ن ها تجارب عملی قدهد که آی دانشجویان نشان میی تجارب زیستهاین مجموعه
تواند ره اند که میبرای چاره اندیشی در حل و فصل مسایل تربیتی دانش آموزان تجربه نموده

بود  ی محل خدمت  آنان باشد. یکی از دانشجویان نوشتهتوشه ای برای ایفای نقش در مدرسه
 لماندل نظر جمعی معوقتی در جلسه گروه های آموزشی معلمان شرکت کردم متوجه شدم تبا

موزان آانشبسیار کارساز است و نقل تجارب موفق آنها برای یکدیگر بسیار کاربردی و برای د
 .کنم سرنوشت ساز است. به همین دلیل تصمیم گرفتم من هم در آینده در این جلسات شرکت
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کت در مقوله شناسایی شد، به طوری که در حوزه مشار 4در نهایت کدگذاری در قالب 
وانایی حل تدارای فراوانی بیشتری بوده و بعد از آن  55تصمیم گیری های مدرسه با فراوانی 

 ت.بیشترین فراوانی را داراس 26مشکالت یادگیری، تربیتی دانش آموزان با فراوانی 

 بحث و نتیجه گیری 
ه با بیی رشته  آموزش ابتدا تا تجربه زیسته دانشجو معلمان  شددر این مقاله تالش 

عان به تصویر کشیده شود. دانشجویان اذارگیری روش پدیدارشناسی و از طریق مصاحبه ک
مل می ا شاداشتند برنامه درسی اجرا شده که توسط اساتید موقعیت ها و فرصت های یادگیری ر

ول اوال سشد تا حد زیادی با برنامه درسی قصد شده همپوشانی داشته و همسو بوده است. در 
الب قدر  سیتدر هایدر مورد روش انیشده دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگ تجارب کسبپژوهش 

با  ییناآَش س،یتدر یموارد عبارتند از: تجربه  روش ها نی. ادیگرد یطبقه بند یکد فرع 9
 هایواع روشطرح درس، تجربه ان یطراح ،یریادگی هایفرصت جادیا ییتوانا س،یتدر یراهبردها

رات . دانشجومعلمان در اظهایو درس پژوه یموضع ،اکتشافی ،، حل مسئلهیکاوشگر سیتدر
گزارش  ،یدر کارورز سیتدر هایمشاهده روش س،یتدر هایمفهوم در حوزه روش 37خود تعداد 

  ایهروش در کالس، نقد سیتدر هایمهارت یبه دانشگاه، تجربه عمل یکارورز سیتدر هایروش
 سیرتد یجشنواره ها لمیدر ف سیتدر یش هانقد رو ،یکار یاهگروه در کالسانهم سیتدر

 و سیتدر یسیونویسنار س،یتدر یو معلمان راهنما در انواع روش ها دیبا اسات یشیبرتر، هم اند
 .یموضوع سیتدر یالگوها یطراح ،یکار های آن در گروه یاجرا

 و انینگدانشجومعلمان در دانشگاه فره ی ستهیکه تجارب ز یدهدنشان م قیتحق نهیشیپ
 یاحرفه تیصالح یبوده، بخش عمده تیاهم یزحا اریبس سیتدر هایمعلم در روش تیربت

، 1394ادر ی، حاذق1396یعبارتند از: )قنبر قاتیتحق نیداده است. ا لیدانشجومعلمان را تشک
سؤال  نیولاحاصله از  جیبا نتا نهیشیپ هایافتهیتوان گفت  ی( . م2017، سننتانس1394 یعباس

 بوده است.پژوهش هم جهت 
اطالعات و ارتباطات مورد توجه بود.  یاز فناور یپژوهش بهره برداردوم سؤال  یدر راستا

: دیگرد ییشرح شناسا نیبد یدانشجو معلمان تعداد چهار کد فرع ی ستهیتجارب ز یدر بررس
. در ادامه یریادگی یفرصت ها جادیا س،یآموزش  تدر ،یآموزش، توسعه حرفه ا یساز یغن

 نیشده به دست آمد. حاصل ا ستیمفهوم ز 38دانشجومعلمان تعداد  ی ستهیتجارب ز یکدگذار
 یاز فناور یدر بهره بردار یدانشجومعلمان رغبت فراوان تیاز آن بود که اکثر یتجارب حاک

 ی ستهیتجارب ز نیداشته اند. مهمتر تیو ترب میکالس و تعل یاطالعات و ارتباطات در صحنه 
تجارب حرفه  یدانش آموزان، ارتقا ختنیبرانگ ،یآموزش یمحتوا دیلاز :  توآن ها عبارت بودند 

اطالعات در  یکاربرد فناور ،یاطالعات یها گاهیمراجعه به پا نت،یو پاورپو دیاسال دیتول ،یا
بود که  دهیگرد تیباور در دانشجومعلمان تقو نی. ایرفتار آموزش لیو تحل یلیتحص یابیارزش
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اطالعات و ارتباطات  یتوجه به فناور یب ی توانرا نم ییدادوره ابتدر  ینقش معلم یفایا
 نیمذکور هم جهت بود. ا جیموجود وجود داشت با نتا نهیشیکرد. آن چه که  در پ یسازمانده

 یپور و غفار مانی، سل1393زاده می، امراله و حک1394درخشان فرد)عبارتند از :  قاتیتحق
 (.2011تگ، وا2013، والکر 2017، شاور1390

نش آموزان % معلمان به اینکه چه محیطی برای دا 47نتایج  نیز نشان می دهد که قریب 
رار قمهیا کنند که در طرح درسشان، طرح مسئله، حل مسئله و جستجوی مسئله مورد توجه 

ت نشان قیقابگیرد. چطور از روشهای متنوع تدریس استفاده کند مدنظرشان بوده است. نتایج تح
قا و ارت غییراتی در مورد رویکرد تدریس در معلمان به وجود آمده است. اگرچه بهمی دهد ت

 دریستقویت بیشتری هنوز نیاز است .درکنار دانش معلم از روشهای تدریس، راهبردهای ت
ی مشخص و سازماندهی درس به طور آشکار ناکافی هستند. شواهد نشان می دهند که بعض

نتی با یس سو فعال را نتوانستند اجرا کنند و به همان تدر اوقات معلمان یک طرح تدریس خوب
 مثال و تمرین بازگشتند.

نایی در راستای سؤال سوم تجارب زیسته ی، دانشجویان در مورد چگونگی توسعه توا
، دکانشناختی شان بدین شرح شناسایی گردید. آشنایی با فرایند و مراحل رشد شناختی کو

ی دگذارکهای یادگیری. قابل ذکر است در فه ای، ایجاد فرصتتوسعه شناختی خود، توسعه حر
ز آن بود اکد باز شناسایی گردید. این تجارب حاکی  39ی دانشجومعلمان تعداد تجارب زیسته

ستای ر راکه دانشجومعلمان برای توسعه ی توانایی شناختی خود به تولید محتوا پرداخته، د
امه برن  و مراحل تربیتی کودک توجه داشته، طراحیایجاد فرصت های یادگیری به مراحل رشد 

ان به معلمدرسی خود را مبتنی بر آن سازماندهی نمودند. این تجارب نشان می داد که دانشجو
ساس ا بر ارتربیتی خود  -آن درجه از توسعه حرفه ای دست یافته اند که سازماندهی آموزشی

مین ههای حرفه ای خود را بر اساس  یافته های روانشناسی انجام دهند. همچنین فعالیت
ح باالی ر سطدتوانایی شناختی دانشجومعلمان در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه های تربیت معلم 

، 1393شکاری  و، قادری 1394متوسط ارزیابی شده  بود. این تحقیقات عبارتند از : )حاذقی راد، 
 (.2015نی ، ماگری2017، قرشی 2018، بارنس1392کارسکی و همکاران 

بنابراین ساختار مهارت های شناختی که برای فعالیت های شناختی موفق ومطابق با 
توانایی دانش آموز ضروری هستند  عبارتند از : شناسایی و قالب بندی مسئله، تولید ایده های 
بیشتر و ممکن، در نظر گرفتن اهداف و پدیده های واقعی از دیدگاه های مختلف، اجتناب از  

اک مدلهای کلیشه ای، تولید  عقاید) ایده های(متنوع، پاسخ خالقانه به محرک ها، بهبود ادر
هدف با اضافه کردن تعداد جزئیات، حل مسئله،  تحلیل و ترکیب، فکرکردن به راه حلهای متنوع 
و ممکن، فکر کردن تخلیلی در برگرفتن شرایط غیر معمول( مهارتهای شناختی شکل داده شده 

ین معنی که عملیات شناختی کالمی مانند پیش بینی و قوه تمیز تحلیل متن پیچیده است. به ا
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و منطقی، پیش بینی متن، برنامه ریزی متن، شناسایی پیش فرض ها، ارائه متنوع یک متن، 
 نمایه سازی روان شناختی تولید کننده متن خود بازسازی از  اهداف مخاطب می باشد.

صلی خاب ابهبود یا توسعه مهارتهای شناختی مستلزم انت ساخت مجموعی از تکالیف برای
خلی و ی داانواع)ساختار متن، طبقه بندی واژگانی، نگرش تفکیکی و پیش بینی، روابط واژگان

ابط ه روبخارجی( به منظور ارائه منظم اهداف و محتوای تدریس)تحلیل محتوا(،  توجه کردن 
هبود بفرایند درک متن و ساختار به منظور میان زبان/ گفتار، طبقه بندی های ذهنی در 

رقرار اط ببخشیدن به کار مکانیسم درونی سازی و بیرونی سازی اطالعات؛ تشکیل قابلیت ارتب
ا  ار بککردن به عنوان یک پایه نظری برای کار با اطالعات متنی؛ تشکیل و بهبود مهارت 

حل مرا یدن با قوانین، نمایشاطالعات متنی به وسیله ارائه بازگشتی مطالب، عمومیت بخش
ر متن، دشان تبدیل کردن اطالعات به دانش؛ با در نظر گرفتن معنا وحس واحدهای زبان و ترکیب

فتار ین گسطح سازماندهی متن، تعریف ویژگیهای خاص معناشناسی به وسیله تمایز قایل شدن ب
نی نی و درویروبواژگانی به  درونی و بیرونی، طبقه بندی واژگان بر اساس نشانه ها، تقسیم روابط

طابقت محوه باعث می شود دانش آموزان به ارتباط بین نشانه شناسی و تولید متن پی ببرند، ن
متن،  روی ذهنی و گفتاری، مقوله بندی زبان، خود انعکاسی در استفاده از الگوریتم کار بر

ون همچه طور مستقل)شناخت مهارت ها و توانایی های دانش آموزان برای کار با اطالعات ب
 جستجو کردن، انتخاب کردن، طبقه بندی و رسمی سازی ساختارهای  اطالعاتی(

 تخراجاگر فعالیت های شناختی دانش آموزان در مسیر ذیل سازماندهی شود درک و اس
ی درک و برا اطالعات وبه کارگیری خالقانه اطالعات فراوری شده و تسهیل می گردد ارائه مدلی

ان ان پشتیبعنو عات برای دانش آموزان: با این مدلی بر اساس  اهداف ارتباطی و بهاستخراج اطال
ود. شبرای  یادگیری دانش آموزان وگنجاندن اطالعات در مونولوگ های خود استفاده می 

ر خص دویژگیهای خاص ادارک معنایی و درک اطالعات  انجام شده برای یک هدف ارتباطی مش
 ود نتایجمی ش گرفته می شود. اینکار ذهنی با فعالیتهای گفتاری تقویتفرایند یادگیری در نظر 

ه بکه  فعالیت شناختی/ کالمی استفاده می شود به منظور ساختن طرحی از یک گفته بالقوه
اژگان و و عنوان اطالعات عمل می کند. متون دانش آموزان با توجه به اطالعات مهم ارتباطی

سازماندهی می شود)علمی،عمومی، خاص، اصطالحات(  مناسب انتخاب وبه صورت آموزشی
ی روه بندگارتباطی شبیه سازی در  قالب   –مهارت ها و تمرین های گفتاری و وظایف شناختی 

 انجام می شود.
در راستای سؤال چهارم تجارب زیسته ی دانشجویان در مورد نحوه ی کمک به دانش 

ت یادگیری شان، تعداد چهار کد فرعی بدین آموزان در ارتقا سطح توان یادگیری و حل مشکال
شرح شناسایی گردید: توانایی مشارکت در تصمیم گیری های آموزشگاهی، توانایی چاره اندیشی 
فردی در حل مشکالت آموزشی، توانایی چاره اندیشی جمعی در حل و فصل مسایل تربیتی، 
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لیل تجارب زیسته ی توانایی نوسازی تجربیات  حرفه ای خود. ضمناً در تجزیه و تح
مفهوم جداگانه به دست آمد. این تجارب نشان دادند که دانشجومعلمان  54دانشجومعلمان تعداد 

رویکردهای مختلف کمک به دانش آموزان را برای حل مشکالت یادگیری از طریق مطالعات 
دانشگاه ، پژوهشی، مشاهدات عملکرد معلم راهنما در دوره کارورزی،  هم اندیشی با اساتید در 

مشارکت در تصمیم گیری های آموزشگاهی ، مشاهده مشاوره های تحصیلی، تربیتی و انضباطی 
در مدارس تجربه نمودند. همچنین از طریق شرکت در انواع جلسات شورای معلمان، گروه 
آموزشی معلمان، انجمن اولیاء و مربیان تجارب خود را تقویت نمودند. آن ها از طریق  

مشکالت موضوعی رایج در تعلیم و تربیت به حل و فصل مشکالت پرداخته ، راه  ناریونویسی
کارهای خود را ارایه دادند. بدین ترتیب دانشجو معلمان در تحصیالت دانشگاهی خود به نوسازی 

 تجارب حرفه ای خود پرداختند.
رای بمان پیشینه موجود نشان می داد اگرچه آموخته های دانشگاه در گروه دانشجو معل
صرف  تلزمحل مشکالت یادگیری دانش آموزان مثبت ارزیابی شده است، ولی آن را ناکافی و مس

، 1393راهانی ، ف1394تجارب عینی دانسته اند. این تحقیقات عبارتند از: ) شاه طلبی و تصدیقی
 ( 2013، والکر 2014، سیت هیپون 2015، مارگرینی 2016نظیر 

 ادات زیر ارائه می گردد:براساس نتایج بدست آمده پیشنه
فید و ر ارتباط با تجربه زیسته دانشجویان از روشهای تدریس با توجه به تجربیات مد-

تمام ل اهموثر دانشجویان در این زمینه پیشنهاد می شود به ارائه عملی روشهای تدریس فعا
ا برکزی من یادگیری به کار گرفته شده در پردیسها ی استا –ورزیده شود و الگوهای یاددهی 

 سایر پردیسهای تربیت معلم به اشتراک گذاشته شود .
ر به داربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش پیشنهاد می شود دانشجو معلمان ک-

وه بر عال وکارگیری فناوری به عنوان یکی از اجزای آموزش و تدریس توجه ویژه داشته باشند 
 .برندع تری مثل تولید محتوا از فناوری بهره برفع نیازمندیهای آموزشی در گستره وسی

ر راستای حل مشکالت یادگیری دانش آموزان تجارب مفیدی توسط دانشجو معلمان د -
ی رت مکسب شده بود، ولی این تجارب اگر در صحنه ی مدارس ابتدایی و به طور روزانه صو

یان اه فرهنگانشگین زمینه به دگرفت، توانمندی دانشجومعلمان را بیش از پیش ارتقا می داد. در ا
جرای ااهد شپیشنهاد می شود به تأسیس مدارس تجربی اقدام نمایند تا دانشجومعلمان بتوانند 

 تربیتی دانش آموزان باشند. –حل مشکالت آموزشی 
در یافته های تحقیق مشاهده گردید دانشجومعلمان در راستای توسعه توانایی شناختی  -

رب مفیدی را کسب نمودند. در این زمینه به دانشجومعلمان پیشنهاد می خود گام برداشته وتجا
شود از طریق استمرار در مطالعات منابع روانشناسی و در مورد مراحل تربیتی و مراحل رشد 



یهیفق رضایعل ،یفی، محمد س یزه ناطق، فائ  یدیص میمر  

 1401، پاییز و زمستان 26، شماره 13دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، سال                      336

 

 

تفاوت های فردی دانش آموزان و تأثیر عوامل محیطی اطالعات خود را به روز نموده و در غنی 
 ری در کالس بیش از پیش اثرگذار باشند.یادگی –سازی فرایند یاددهی 
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