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 چکیده

ن در شجومعلمادانی آموزش یزریبرنامهن کیفیت هدف از انجام این پژوهش، دستیابی به الگوی تضمی 
سته رح نوخاو ط هادانشگاه فرهنگیان است. این پژوهش، کیفی و روش آن نظریه برخاسته از داده

نفر از  ۶گاه و نفر از اعضای هیأت علمی دانش ۹کنندگان تحقیق شامل باشد. مشارکتگلیزر می
دند که با یفیت بومین کریزی آموزشی و تضیت و برنامهمدیران عالی دانشگاه فرهنگیان مرتبط با مدیر

تین ی و گیلون دپوها از روش تحلیل مضمگیری هدفمند انتخاب شدند. برای تحلیل دادهروش نمونه
ناسایی کد باز ش 4۰ های تضمین کیفیت،استفاده شد. درباره مولفه MAXQDAافزار و با کاربرد نرم

، درسی غیر امهدرسی، برن به دست آمد که عبارتند از برنامهمقوله اصلی  ۸شدند که در نهایت 
زی، کارور نمایراه یادگیری، استاد-یاددهی فرایند و منتورینگ، موقعیت و گریکارورزی، مربی

قوله شناسایی شدند. م 22کد باز و  1۰۷ها و اقدامات راهنما. در زمینه سیاست نقش و معلم الگوی
رسی، رنامه دمینه بنظر در زگروه کانونی متشکل از سه نفر صاحبی، های اصلپس از شناسایی مقوله

ه الگو بیابی نظر در زمینه مدیریت آموزشی و آموزش عالی و پژوهشگر برای دستدو نفر صاحب
وی ایت الگر نهد. گیری هدفمند استفاده شدی انتخاب افراد نمونه از روش نمونهتشکیل شد. برا

 و تدوین شد. موزشی طراحیریزی آکیفیت برنامهتضمین 
 ریزی آموزشی، تربیت معلمتضمین کیفیت، برنامهکلمات کلیدی: 
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 مقدمه
پیوندی تنگاتنگ دارد. کارگزار اساسی در اجرای تدریس  کیفیت معلم با مفهوم 1شایسته تدریس

شایسته، معلم است که بخشی از کیفیت آن، از طریق نحوه تربیت و آموزش معلم طی دوره 
هایی که از طریق آن شود. روشسازی وی در مراکز دانشگاهی تربیت معلم تأمین میآماده

 کنند، ارتباط مستقیمی باای پیدا میبینند و توسعه حرفهشوند، آموزش میمی معلمان استخدام
تربیت معلمِ باکیفیت در بهبود (. 25، 2۰۰۸، 2دارد )یونسکو نابرابری کاهش و یادگیری نتایج

ای نقش اساسی ش، ایجاد تناسب در سطوح آموزش و ارتقای جایگاه تدریس حرفهکیفیت آموز
(. کیفیت در تربیت معلم به سبب 5، 2۰۰۸، 3)کمیسیون تجاری اروپا برای آموزشدارد 

؛ زیرا کیفیت تربیت به جاستای عمومی و تأثیرگذاری در پیشبرد اهداف متعالی کشور، خواسته
وز و رشد فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و حتی اقتصادی جامعه آممعلم بر کیفیت تربیت دانش

 (. 144، 13۹1اثرگذار است )فرزادنیا، 
های کیفیت در تربیت معلم، تضمین کیفیت است که شامل تمامی یکی از انواع بررسی

ریزی شده است که از طریق آن های برنامهها، فرایندها و فعالیتگذاریها، سیاستمشیخط
یابد. مفهوم تضمین کیفیت بر حفظ، بهبود مستمر و حفظ، ارتقا و توسعه می کیفیت آموزش

بر فرایندهای تبدیل یک فردی  معلم، سازی و تربیتآماده ارتقای کیفیت داللت دارد و در
ای و به عبارتی تدریس شایسته ای و معلم خوب برای ایفای نقش حرفهمبتدی به حرفه

تدریس و  و توسعه یادگیری چگونگی فهم بر کیفیت تضمین ابزارهای بنابراین .متمرکز است
(. در این فرایند ۸، 2۰13، 4واسیلنکو-استوار است )ساسیلوتو اینکه کدام نیازها باید مرتفع شود

ای )اگی و های حرفهها و مهارتای، تواناییبر ارزیابی از کیفیت، ایجاد دانش و درک حرفه
؛ تاجور، پور 125، 2۰۰۸، ۶ای و تعهدات فردی )هانتلیهای حرفه(، ارزش55۰، 2۰12، 5ووت

 شود. ( تأکید می15۶، 13۹1طهماسبی و پور طهماسبی، 

                                                           
1. good teaching 

2. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
3. European Trade Union Committee for Education (ETUCE) 

4. Sacilotto-Vasylenko  

5. Agyei & Voogt 
۶. Huntly 
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ای معلم و بیش متمرکز بر آموزش حرفه طی پنج سال گذشته، سمت و سوی تحقیقات کم
دونالد، کاظمی و ی تدریس بوده است )مک«2سطح باال»یا « 1اصلی»های مبتنی بر فعالیت

هایی برای تدریس و استفاده (. هدف این رویکرد تعیین و شناسایی شیوه3۸۰، 2۰13، 3اگکاوان
پذیری در ای برای مسئولیتاز آن برای تبدیل دانشجومعلمان از یک فرد مبتدی به حرفه

های آموزشی در (. توسعه تکنیک13۰، 2۰1۰، و همکاران 4باشد )لمپرتکالس درس می
سازی معلم اصلی دارند بوده و ارتباط نزدیکی با کیفیت آمادهآموزش دانشجومعلمان موثر 

سازی و های مدل(. برای مثال دانشجومعلمان با روش3۸1، 2۰13دونالد و همکاران، )مک
های عملی، استفاده از ویدئو و تجزیه (، فعالیت135، 2۰1۰ها )لمپرت و همکاران، انواع تمرین

(. این کار 151، 2۰11، 5گیرند )گوسینی و اسلیپبه کار میها را و تحلیل و... آشنا شده و آن
یا آموزش  "۶آموزش مبتنی بر عمل"شمار برای بهبود تربیت معلمِ های بییکی از تالش

ای است که در فرایند ارزیابی و تضمین کیفیت مورد توجه نهادهای نظارتی درونی و حرفه
جویانه مستلزم داشتن برنامه های تعالیها و روشاین رویکرد بیرونی تربیت معلم دنیا قرار دارد.

( است، زیرا چیستی، چرایی، چگونگی و زمان یادگیری را 4، 2۰1۶، ۸)استاباک ۷درسی شایسته
 کند. برنامه درسی مشخص می

با تبدیل مراکز تربیت معلم به مراکز دانشگاهی به سوی  13۹۰دانشگاه فرهنگیان در سال 
ویژه برنامه ها و بهکرد و به تبع این تغییر، تحوالتی در ساختار، مدیریتآموزش عالی تغییر پیدا 

درسی آن ایجاد شد. راهنمای این تغییر اسنادی مانند سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، 
سند تحول  11هدف عملیاتی نامه دانشگاه فرهنگیان بود. نقشه جامع علمی کشور و اساس

درسی  ها و بازتنظیم اصول حاکم بر برنامههندسی سیاستبنیادین آموزش و پرورش، بازم
ای معلمان در سطح ملی های حرفهتربیت معلم با تأکید بر کارورزی و انطباق سطح شایستگی

و جهانی با مقتضیات الگوی برنامه درسی در نظام تعلیم و تربیت را مورد تأکید قرار داده است 
(. بر این اساس دانشگاه فرهنگیان دو تحول در 3۸، 13۹۰)شورای عالی انقالب فرهنگی، 

                                                           
1. core 

2. highe leverage 

3. Mcdonald, Kazemi & Kavanagh 

4. Lampert 

5. Ghousseini & Sleep 

۶. practice-based 
۷. good curriculum 
۸. Stabback 
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 طراحی کالن )معماری( برنامه درسی تربیت معلمبرنامه درسی خود ایجاد کرد که شامل 
های جمهوری اسالمی ایران( و بازآرایی برنامه درسی رشته تربیت معلم برنامه درسی ملی)

صلی برنامه درسی یکی از نقاط گانه دانشگاه بود. کارورزی به عنوان هسته اتحصیلی شانزده
فرهنگیان  های درسی جدید در دانشگاهبرنامه از آنجا که رویکرد طراحیمحوری تحول است. 

عنوان رس در کنار سایر دروس، بلکه به د عنوان یککارورزی نه به  است، 1محور شایستگی
ای کسب شده از های حرفهو مبنایی برای ارزیابی شایستگی های درسینقطه کانونی برنامه

آبادی، باف، محمودزاده و رزمیان فیض)مشکی شده استگرفته  نظر سوی دانشجویان در
دهد با وجود تغییرات بنیادین در برنامه درسی کارورزی هنوز (. تحقیقات نشان می42، 13۹4
های عملیات ( چالش23، 13۹5هایی بر آن وارد است. نامداری پژمان و موالئی )آسیب
ی و شناخت و یادراک یناهماهنگها، نواییها و ناهمهای دانشی و روشی، مقاومتتگی)شایس

 ( این برنامه را استخراج کردند.عمل عرصه در هایناهماهنگ و کمبودها
سازی های انجام شده در زمینه جایگاه برنامه درسی در تضمین کیفیت آمادهبررسی فعالیت

ها به بعضی ابعاد و جوانب این فرایند به صورت وهشدهد برخی پژمعلم در ایران نشان می
اند، اما اطالعات جامعی در این زمینه وجود ندارد. برای مثال مطالعات مختلفی به جزئی پرداخته

های فعال تدریس، روش حل مسئله، های مختلف مانند شیوهضعف عملکرد معلمان در جنبه
یابی به یادگیری و دست -شیوه نوین یاددهیعنوان گرایی بهگیری از رویکرد سازندهبهره

های مورد تقاضای برنامه ( و عدم پوشش شایستگی۶۸، 13۹۰های مهارتی )نعمتی، هدف
( اشاره دارند و در حال حاضر وجود الگویی که در 121، 13۹2درسی )کیان و مهرمحمدی، 

سازی ت فرایند آمادههای برنامه درسی در تضمین کیفیها و کنشبرگیرنده سایر اجزا، رویه
معلمان باشد، به عنوان یک خأل و حلقه مفقوده وجود دارد. برای ساختارسازی برنامه درسی 

سازی الگوی تربیت معلم در راستای دستیابی به تضمین کیفیت، بسیاری از کشورها به بومی
(، هند )سین 54، 2۰15، 2اند به طور مثال استرالیا )هو و نورثآن حسب شرایط خود اقدام کرده

 (4۰5، 2۰1۰، 5لشاد و اقبال( پاکستان )د25، 2۰14، 4(، غنا )اووسو و براون13، 2۰14، 3و کیویر

                                                           
1- competency based approach 
2. Ho & North 
3. Sain & Kaware 

4. Owusu & Brown 

5. Dilshad & Iqbal 
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( و برخی دیگر، الگوهای کشورهای پیشرو را به عاریت 3، 2۰۰۹، 1و سنگاپور )چانگ و چی
بدون  دهد که به عاریت گرفتن الگوی تضمین کیفیت،اند. تجربه کشور ترکیه نشان میگرفته

-های نهادی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بین جوامع مختلف، نتایج موفقیتتوجه به تفاوت

 (. 114، 2۰۰4، 2آمیزی به دنبال نخواهد داشت )بیلینگ
، از یک سو، الگویی در 3های اطالعات علمی داخلیهای انجام شده در پایگاهبر اساس بررسی

های کلی ها و مؤلفهو تنها به ارائه شاخصاین زمینه به صورت جامع تدوین نشده است 
های حاکم های موجود در اهداف کالن و ارزشپرداخته شده و از سویی دیگر با توجه به تفاوت

بر تربیت معلم ایران در مقایسه با سایر کشورها از جمله مطالبه معلمِ در طراز جمهوری 
اساسنامه  2انقالبی )ماده -ایرانی -اسالمی یکپارچه هویت گیریاسالمی ایران و شکل
کارهای مناسب را برای ساختارسازی توان گفت ارائه الگویی بومی، راهدانشگاه فرهنگیان(، می

آورد. پژوهش حاضر در نظر دارد با ارائه الگویی جامع از برنامه درسی تربیت کیفیت فراهم می
تربیت معلمان در کشور  سازی ومعلم، تصویری روشن و منطقی از تضمین کیفیت برای آماده

ایران را نمایش دهد و به این سئوال پاسخ دهد که الگوی مناسب تضمین کیفیت در دانشگاه 
 سازی و تربیت معلمان چیست؟فرهنگیان برای آماده

 

 پیشینه پژوهش
-مشکیهای متعددی صورت گرفته است )در زمینه کیفیت برنامه درسی تربیت معلم پژوهش

( 35، 13۹4(. طالیی و گندمی )124، 13۹2کیان و مهرمحمدی، ؛ 44، 13۹4باف و همکاران، 
است،  حیاتی خدمت از پیش معلم تربیت در اثربخش ساختن الگویی برای که عناصری شرح به

 از حاصل هاییادگیری و معلمان -دانشجو گسترده بالینی تجربیات اند که شامل تلفیقپرداخته
 معلمان-دانشجو کردن مناسب، درگیر آموزشی هایروش از یگیربهره دانشگاه با در هانشست

معلم از  تربیت در فرآیند راهنما معلم شده و نقش نظارت شدیداً و گسترده بالینی فعالیت در
( با عنوان 224، 2۰1۶و همکاران ) 4در پژوهش بصیریعناصر اصلی آن است. موضوع تدریس 

نظر استادان  از فرهنگیان دانشگاه در تدریس رایب نیاز مورد هایمهارت بندیاولویت و تبیین

                                                           
1. Chong & Cheah  

2. Billing 

های مختلف های دانشگاهنامه( و بخش پایانirandocتوان به سایت مرکز اطالعات و مدارک علمی وزارت علوم ). از جمله می 3
 اشاره کرد.

4. Basiri 
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ای آمیخته انجام شد و نتیجه گرفتند تدریس در دانشگاه فرهنگیان و صاحبنظران و به شیوه
-مهارت در علمی اعضای آموزشی نیازهای ترینمستلزم نگاهی ویژه است. در این راستا مهم

 تجارب با معلمان، آشنایی-ه دانشجوب مفاهیم و دانش انتقال از امکان عبارتند تدریس های
 افراد برای مناسب تدریس هایروش انتخاب قابلیت آموزش، از باال کیفیت با اساتید عملی
( در 113، 13۹4اسدی و غالمی ). آموزش روانی اصول با و آشنایی کالس، نوع و دوره

 4اساس  ، بر«سنتزپژوهی بر الگوی تدریس اثربخش در آموزش عالی»پژوهشی با عنوان 
ها و مؤسسات آموزش عالی پژوهش کمی، کیفی و ترکیبی در دانشگاه ۸۶چهارچوب نظری و 

، با روش تحلیل محتوای استقرایی 2۰1۶تا  1۹۹۹های داخل و خارج کشور در محدوده سال
( 2های منش محور؛ ( مؤلفه1نشان دادند الگوی تدریس اثربخش شامل چهار بعد کلی است: 

 ای. های زمینه( مؤلفه4محور؛ و های روش( مؤلفه3اطی؛ های ارتبمؤلفه
( با تمرکز بر روایت نگاری در درس کارورزی به عنوان 24، 13۹5ملکی و مهرمحمدی )

سازی معلمان در دانشگاه فرهنگیان، نتیجه گرفتند در فرایند بخشی از فرایند آموزش و آماده
ن باید روایتی از آنچه در مدرسه و در آموزش دانشجومعلمان در درس کارورزی دانشجویا

تعامل با استادان و معلمان راهنما اتفاق افتاده به صورتی پژوهشی و علمی نگارش کنند. در 
-( نیز در پژوهشی مروری به نقش و کاربردی پژوهش45، 13۹5این زمینه گلکار و شریفیان )

معلمان پرداختند. ایشان هدف ای های تربیت معلم و رشد حرفههای روایتی در بهبود برنامه
های تربیت معلم را بهبود عمل و تالش برای تضمین تداوم غایی پژوهش روایتی در برنامه
کند. پژوهش روایی نه تنها معلمان را به ای آنان معرفی مییادگیری معلمان و رشد حرفه

شمند درونی و سازد، بلکه موجب ایجاد تغییرات ارزای خود توانمند میساختن دنیای حرفه
ای معلم به عنوان یکی از اهداف شود. دانش حرفههای مربوط به تردیس آنان میفعالیت

 شود.ها بازنمایی میسازی در روایتاساسی تربیت و آماده
های درسی غیر رسمی را ( جایگاه و نقش برنامه54، 13۹5پور، جعفری و باقری )محمدی

ر تربیت معلم مورد پژوهش قرار دادند. به اعتقاد ایشان های معلمی ددر دستیابی به شایستگی
شود و به صورت های آموزش تهیه میبرنامه درسی، به عنوان یک راهنما، جهت انجام فعالیت

-ها در مراکز آموزش رسمی اجرا شده و مورد ارزشیابی قرار میها و سایر رسانهرسمی در کتاب

در برنامه درسی گنجانده نشده و دانشجو معلمان طی  گیرد. در این میان تجاربی وجود دارد که
گیرند. این تجارب تحت برنامه درسی پنهان در صورتی که به درستی ها را یاد میتحصیل آن

فاضلی و کرمی کند. های معلمی فراهم میهدایت شوند، زمینه را برای ایجاد شایستگی
بر  آموزشی طراحی از معلم بیتتر دانشجویان ( در پژوهشی با عنوان تجارب144، 13۹4)
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گرایی را یکی از رویکردهای نسبتاً جدید در طراحی گرایی، رویکرد سازندهسازنده رویکرد اساس
های استخراج شده در این پژوهش عبارتند از: استقالل، اند. مقولهآموزشی معرفی کرده

ازیابی و ذخیره خودکفایی )خودگردانی(، توسعه توانایی حل مسئله، تسلط در جستجو، ب
گرایی و اطالعات، تعامالت اثربخش و یادگیری عمیق و اثربخش. در نهایت رویکرد سازنده

، 13۹4خروشی و همکاران )معلمان مؤثر. -سازی دانشجوکاربرد آن را در ارتقای کیفیت آماده
پرداختند  های مورد نیاز معلمان بر اساس اسناد تحولیای به تبیین شایستگی( نیز در مقاله41۷

ها توجه کرد. و بیان داشتند برای قضاوت درباره اعتبار تربیت معلم باید به این شایستگی
های مورد نظر ایشان شامل دانش، توانش، نگرش، عمل و اخالق بود که هر کدام شایستگی

هایی را در بر دارند. تحلیل اسناد تحولی آموزش و پرورش کشور در این پژوهش، زیرشایستگی
های معلمان و توجه بینی تهیه یک برنامه درسی مبتنی بر شایستگیریزی و پیشینه برنامهزم

ریزان برنامه درسی کالن دانشگاه فرهنگیان را که متولی تربیت بیشتر متخصصان و برنامه
های خاص برای جذب نیروهای کارآمد و اثربخش فراهم معلمان کشور است، در تدوین مالک

 کند.می
 از منظر عدم معلم تربیت درسی ای دیگر بر ضعف برنامه( در مقاله5، 13۹2ی )مهرمحمد

 هب بنا. نیست نایرا وضعیت خاص دارد اینتوجه به مشارکت در آن اشاره دارد. وی بیان می
 نشان روشنی به داننتوانسته هنوز آمده عمل های بهپژوهش نیز جهان سطح در موجود، شواهد
 و تاس برخوردار تریبیش اثربخشی از ساختار کدام با و معلم درسی تربیتبرنامه  کدام که دهند

 نماید.  گسیل درس هایکالس به را تریموفق و توانمندتر معلمان قادر است
ویکردهای رنقد و بررسی »( در پژوهشی با عنوان 3۰، 13۸5امام جمعه و مهرمحمدی )

رزنده هنر و یگاه ابر جا با تأکید« معلم فکورتدریس فکورانه به منظور ارائه برنامه درسی تربیت 
بیت رسی ترامه دها، رویکردی به عنوان مبنای برنکارورزی فکورانه در پرورش این قابلیت

، کورانهزی فمعلم فکور ارائه کردند که اضالع چارچوب نظری آن را تربیت هنری، کارور
-یل میو سازگرایی تشک ادگیری ساختی-روانشناسی وجودگرای ادراکی و رویکرد یاددهی

 دهند. 
فلسطین به  معلم تربیت در کیفیت تضمین»( پژوهشی با عنوان 3۰، 2۰1۶) 1بشارت و رماهی

انجام دادند که هدف آن ارزیابی ابعاد « منظور رهنمودهایی برای اعضای هیأت علمی و رهبری
اه نمونه هدفمندی های تربیت معلم آغازین )پیش از خدمت( در فلسطین از دیدگکیفیت برنامه

                                                           
1. Bsharat & Rmahi 
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ای عمیق از طریق معلمان در سه دانشگاه بود. برای این منظور مصاحبه-از مدرسان و دانشجو
های کانونی اجرا شد. نتایج این پژوهش نشان داد نتایج یادگیری مورد انتظار در برنامه گروه

زیابی درسی، فرایندهای یاددهی و یادگیری و مبتنی بر عمل، سازوکارهای حمایت و ار
اندازها و اهداف فاصله دارد. پیشنهادهای این پژوهش شامل پیشرفت دانشجویان با چشم

معلمان و مدرسان، -های یادگیری برای دانشجوکیفیت بخشی آموزش، کیفیت بخشی فرصت
 کیفیت بخشی به رهبری دانشگاه.

معلم را در ای استنادی، تضمین کیفیت تربیت ( در مقاله121، 2۰15) 1اویومی و فاتوکی
شمارد. این اجزا عبارتند از: استاندارد پیشرفت نیجریه معرفی و اجزای آن را بر می 2ایالت کوارا

یادگیری، کیفیت -تحصیلی دانشجو، کیفیت رهبری و مدیریت تربیت معلم، کیفیت یاددهی
و  نفعان، دانشجویانبرنامه درسی، کیفیت مراقبت، هدایت و حمایت دانشجو، ارتباط با ذی

 جوامع.
کیفیت در تربیت معلم: پارامترهای »ای تحت عنوان ( در مقاله۷۰، 2۰14) 3موخوپادیا

سازی را پارامترهای اثرگذار بر کیفیت تربیت و آماده« مختلف و مدیریت کیفیت اثربخش
برشمرده است. طراحی برنامه درسی در دو بعد تئوری و عمل )کارورزی و کارآموزی(، تبادل 

سی )تسهیم و توزیع برنامه جهت آشنایی و درخواست همراهی(، ارزیابی دانشجویان برنامه در
های تدریس اثربخش، ارزیابی برنامه )جامع و مستمر(، تحقیق در تربیت معلم )تحقیق در مؤلفه

ها بر عملکرد معلم(، پذیرش معلم )راهبردها و نحوه عمل( و درسی، جو سازمانی و تأثیر آن
-ترین پارامترها معرفی شدههای تربیت معلم مهمبه عنوان هسته اصلی برنامهبرنامه کارورزی 

 اند. 
( در پژوهشی، به بررسی مؤلفه نظارت عمل تدریس به عنوان 2۸، 2۰14اووسو و براون )

های کارآموزان در مورد ناظران در سازی معلم بر اساس دیدگاهابزار تضمین کیفیت در آماده
داختند. نتایج حاکی از آن بود که عمل تدریس کارآموزان یک فعالیت پر 4دانشگاه کیپ کاست

ای مهم و اثرگذار بر ارتقای کیفیت تربیت معلم است. بیشتر افراد بر این اعتقاد داشتند که حرفه
نظرات و بازخوردهای ناظران در فرایند تدریس کارآموزان بسیار مؤثر است. در این راستا 

توان به مواردی مانند ایجاد رابطه دوستانه استاد راهنما ائه شده که میپیشنهادهای بهبود نیز ار

                                                           
1. Oyewumi & Fatoki 
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3. Mukhopadhyay 
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های دهی ناظر پس از مذاکره شفاهی و توضیحات کارآموزان، برگزاری کارگاهو کارآموز، نمره
آموزشی تدریس، رعایت سقف استاد نسبت به دانشجو، انتخاب ناظران بر اساس رشته 

 تخصصی اشاره کرد.
( کیفیت در تربیت معلم و اطمینان از حصول آن را با 3۰، 2۰13) 1دیکولشارستا و پن

کنند برای بررسی تضمین کیفیت در این اند و استدالل میای پیوند زدههای حرفهشایستگی
ها عبارتند از ای را ارزیابی و پایش کرد. از نظر ایشان شایستگیهای حرفهنظام، شایستگی

-، شایستگی3ای، شایستگی تبادلیمفهومی، شایستگی زمینه )شایستگی 2های آموزشیشایستگی

های مرتبط با استفاده از به روز ترین یادگیری، شایستگی-ها در تأمین و توسعه مواد یاددهی
-)شایستگی 4های سازمانییادگیری(، شایستگی-فناوری اطالعات و ارتباطات در فرایند یاددهی

های سازماندهی ، فعالیت5ع، مدیریت، تطابق و سازگاریهای مرتبط با تعیین منابع، تجهیز مناب
برنامه درسی مشارکتی، تعامل و کار با والدین، تعامل و کار با جوامع و شایستگی روحیه مشارکت 

های ها و ابزارهای ارزیابی، رویه)ساخت گویه۶های ارزیابیو تشریک مساعی( و شایستگی
 ارزیابی(. سنجش، تفسیر نتایج، کسب روندهای جدید در

ه م پاکستان را بهای تربیت معلهای کیفیت در برنامهشاخص (41۰، 2۰1۰دلشاد و اقبال )
ها صشاخ ترین اینروشی پیمایشی و از نظر مدرسان تربیت معلم شناسایی کردند. مهم

 دیریتم ربخش، تعهدتدریس اث انجام برای مدارس با معلمان، تعامل ایحرفه عبارتند از توسعه
مدت، ریزی بلندعملکرد، برنامه هایعلمی/ شاخص استانداردهای کیفیت، ایجاد به گاهدانش

میک، ای آکادهامهگیری مشارکتی، خود ارزیابی برنرضایت معلمان از شرایط کار خود، تصمیم
 ایهرنامهب خشیهای واحد برای توسعه برنامه درسی، آموزش، پژوهش و غیره، اعتباربرویه

 رمستم ، بهبودیادگیری و آموزش به محور دانشجو وزارت، رویکرد سطح در دانشگاهی، رهبری
 گرفتن فیزیکی، عاطالعات، فراهم سازی مناب مناسب اجرایی، مستندسازی هایو فعالیت علمی

 اجتماعی. نفعان و مسئولیتذی از بازخورد
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-یعلم، ممبیت بر اساس تحقیقات داخلی و خارجی صورت گرفته در زمینه برنامه درسی تر
سیر ا در مرآن  اند وتوان گفت بیشتر تحقیقات از منظر خود برنامه درسی ورود پیدا کرده

فته ار نگریق قرهایی خاص باید داشته باشد، مورد تحقتضمین کیفیت تربیت معلم که ویژگی
 ر برخیداست.  ها بودهها حاصل مطالعات مروری و بررسی نظامچنین بیشتر پژوهشاست. هم

ع این رای رفارد. بدهای موجود وجود های زیادی بین الگوی ارائه شده و واقعیتد تفاوتموار
ه و ز زمینعات اای جز دستیابی به الگو از طریق بررسی میدانی و دریافت اطالمشکل چاره

 بافت موجود تربیت معلم نیست.

 

 شناسیروش
ا و هؤلفهکه عناصر و مای است، زیرا هدف این است پژوهش حاضر بر اساس هدف، توسعه

اه در دانشگعلمان م-آموزشی دانشجو یزریبرنامههای تضمین کیفیت اقدامات و سیاست
ر این زمینه دبدیع  گوییرو ارائه الفرهنگیان شناسایی و الگوی متناسب با آن ارائه شود؛ از این

نوع  یفی ازتوص ،ها و اقدامات بعدی باشد. از منظر روش اجراتواند مبنایی برای پژوهشمی
ط د شرایبای هایاکتشافی است. زیرا بر اساس هدف پژوهش، برای شناسایی عناصر و مؤلفه

 کنندگان توصیف و تحلیل شود. پدیده مورد بررسی توسط مشارکت
برای روش کیفی استفاده شد. در  1ها و از طرح نوخاسته گلیزراز روش نظریه برخاسته از داده

های فرض که باید امکان داد تا نظریه از داده تکوین یابد، نه اینکه مقولهاین طرح، با این پیش
-برنامه( سعی شد الگوی تضمین کیفیت 1۰۰، 13۹3ای را مورد تأکید قرار داد )بازرگان، ویژه

ها استخراج شود. به عبارتی بر اساس از تحلیل مصاحبه معلمان-آموزشی دانشجو یزری
ها، عناصر، موجود در افکار افراد مورد مطالعه، سعی شد مؤلفهذهنیات و ساختارهای شناختی 

سازی ها و اقدامات برنامه درسی در راستای تضمین کیفیت آموزش و آمادهسیاست
 دانشجومعلمان شناسایی شود. 

با  رهنگیاندر دانشگاه فعلمان م-آموزشی دانشجو یزریبرنامهدر تدوین الگوی تضمین کیفیت 
ه ، جامعست آیددربطان اصلی به نفعان و ذیهای الگو از ذیات و مقولهاین هدف که اطالع

 مورد بررسی شامل دو گروه بود:
( خبرگان دانشگاهی مطلع از تربیت معلم: خبرگان عبارت افرادی بودند که در زمینه کیفیت تربیت 1

اقدام به تألیف  13۹5تا  13۸5ریزی آموزشی و درسی آن در بازه زمانی معلم و مدیریت و برنامه
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ها و پژوهشی و طرح پژوهشی کرده بودند و همچنین سخنرانان کلیدی همایش-کتب، مقاله علمی
شد. بر اساس جستجوی منابع اطالعاتی و بررسی آثار و تألیفات های ملی نیز را شامل میکنفرانس

 . نفر از خبرگان دانشگاهی تشخیص داده شدند 3۰ها، ها و همایشو مرور کنفرانس

دارای سابقه  13۹5تا  13۹۰( مدیران کالن و میانی تربیت معلم: شامل افرادی که از سال 2
حداقل شش ماه مدیریت در سطح رییس دانشگاه، معاونان رییس دانشگاه، مدیران کل، 

ریزی های استانی بودند و در زمینه مدیریت و برنامهمشاوران رییس دانشگاه و ریاست پردیس
 نفر از مدیران فهرست شدند.  2۰دارای تخصص بودند. بر این اساس  آموزشی و درسی

مند استفاده شد. زیرا باید اطالعات از افرادی به گیری هدفبرای انجام تحقیق از روش نمونه
ریزی آموزشی و درسی آن آشنایی داشتند و در این آمد که با فرایند مدیریت و برنامهدست می

انجام داده یا تجربه زیسته داشتند. این افراد با هدف خاصی  زمینه فعالیت فکری و عملی
گیری بر اساس )آشنایی با ساختار و فرایند تربیت معلم( انتخاب شدند، پس به این دلیل نمونه

گیری های نیمه ساختاریافته فرایند نمونههدف تحقیق شکل گرفت. بر این اساس مصاحبه
ها ادامه یافت تا پس ها با نمونهر گرفت. آنقدر مصاحبهپیش رفت و ابعاد مسئله مورد کاوش قرا

کنندگانی که در مرحله مصاحبه به حد اشباع نظری اطالعاتی رسید. به عبارتی، مشارکت 13از 
نهایی مصاحبه شدند، کدها و اطالعات جدیدی ارائه نکردند. با این وجود، برای اطمینان 

ها و احبه انجام شد. انتخاب این افراد بر اساس ویژگینفر مص 15ها ادامه پیدا کرد و با مصاحبه
-های جمعیتشرایطی که در معرفی جامعه بیان شد صورت گرفت. به منظور شناخت ویژگی

 شود.ارائه می 2و 1شناختی نمونه مورد مطالعه، اطالعات در قالب جدول 
 کننده در بخش مصاحبههای صاحبنظران شرکتویژگی -1جدول 

 محل خدمت مرتبه علمی رشته تحصیلی یلیمدرک تحص کد
 دانشگاه تهران استادیار فلسفه تعلیم و تربیت دکتری  ع-1

 دانشگاه فرهنگیان استادیار مدیریت آموزشی دکتری ع-2

 پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش دانشیار مدیریت آموزشی دکتری ع-3

 هنگیاندانشگاه فر استادیار ریزی آموزشی برنامه دکتری ع-4

 دانشگاه تربیت مدرس استاد ریزی درسیبرنامه دکتری  ع-5

 دانشگاه فرهنگیان استادیار ریزی درسیبرنامه دکتری  ع-۶

 دانشگاه خوارزمی دانشیار ریزی درسیبرنامه دکتری  ع-۷

 دانشگاه فرهنگیان استادیار ریزی درسیبرنامه دکتری  ع-۸

 دانشگاه فرهنگیان ستادیارا ریزی آموزشیبرنامه دکتری  ع-۹

 
 کننده در بخش مصاحبههای مدیران شرکتویژگی -2جدول 
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 محل سازمانی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی کد
 عاونت نظارتم -مدیر کل مدیریت آموزشی دکتری م-1

 عاونت آموزشیم -مدیر کل مدیریت آموزشی دکتری م-2

 عاونت آموزشیم -مدیر کل روانسنجی دکتری م-3

 عاونت نظارتم -گروه تضمین کیفیت مدیریت آموزشی دانشجوی دکتری م-4

 معاون دانشگاه ریزی درسیبرنامه دکتری م-5

 عاونت فرهنگیم -مدیر کل ریزی درسیبرنامه دکتری م-۶
 

بود. در این نوع مصاحبه،  1ساختاریافتهها در این بخش، مصاحبه نیمهابزار گردآوری داده
اند و هدف، کسب اطالعات عمیق از مصاحبه شونده است و در طراحی شدهها از قبل سئوال

-کننده با سؤالگیرد و از مشارکتهای پیگیر مورد بررسی بیشتر قرار میآن هر پاسخ با سؤال

های خود بدهد. علت استفاده از شود توضیح بیشتری در مورد پاسخخواسته می« چرا»های 
د که بر اساس پیشینه پژوهشی اطالعاتی )نه کامل( در دست ساختاریافته آن بومصاحبه نیمه

بود. لذا ممکن بود موارد جدیدی وجود داشته که پیشینه آن را مد نظر قرار نداده باشد. 
اطالعات مصاحبه با کسب مجوز از فرد مصاحبه شونده ضبط شد. شرایط و سئواالت کلی قبل 

و زمان انجام مصاحبه نیز توسط وی تعیین  از انجام مصاحبه برای مصاحبه شوندگان فرستاده
استفاده شد. در این روش سؤاالت  STARو  2H1W5شد. برای انجام مصاحبه از روش می

روشی برای پرسیدن  5W1Hشود. در واقع روش اساسی مصاحبه حول شش سؤال پرسش می
، 3و وو سؤاالت درباره یک فرایند یا یک مشکل است که به دنبال بهبود آن هستیم )جنگ

)چه  When)کجا( و  Where)چگونه(،  What)چه کسی(،  Whoیعنی  W(. چهار 2۰۰5
ها را شود که تأثیرات و قضاوت( برای دریافت جزئیات استفاده میHow) Hزمانی( و یک 

کند و جمالت را به سمت و سوی تجرید رهنمون برای رسیدن به حقایق اساسی را تحلیل می
( اغلب در هر پنج موقعیت مذکور برای پی بردن به هسته Whyانده )باقی م Wشود. حرف می

 شود.اصلی استفاده می
بود که روشی برای شناخت، تحلیل و گزارش  4ها و اطالعات، تحلیل مضمونروش تحلیل داده

(. در این روش، تحلیل ۸5، 2۰۰۶، 5های کیفی است )بران و کالرکالگوهای موجود در داده

                                                           
1. semi structured interview 

2. What, Who, When, Where, Why + How 
3. Jang & Woo 
4. thematic analysis 

5. Braun & Clarke 
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ها و الگویابی بندی دادهی تحلیلی است که در آن محقق از طریق طبقهمبتنی بر استقرا
یابد. علت استفاده از این روش شناسی تحلیلی دست میای به یک سنخدادهای و بروندادهدرون

آموزشی دانشجومعلمان ریزی های تضمین کیفیت برنامهاین بود که باید ابتدا مضامین و مقوله
یی این مضامین، در تدوین الگوی تضمین کیفیت ضروری بود. به عبارتی شد. شناساشناسایی می

 شد.بر پایه این مضامین الگوی نهایی تدوین و طراحی می
های متفاوتی مانند دپوی و گیلتین، ولکات، استربرگ، میلز و هابرمن، برای تحلیل مضمون شیوه

( یکی از ۸4، 2۰۰5) 1ی و گیتلین(. روش دپو111، 13۹2لوفلند و لوفلند وجود دارد )محمدپور، 
گرا و کارآمد از تحلیل مضمون است. این رویکرد، خاص مطالعات میدانی است های طبیعتنسخه

ها، کدگذاری، جستجو برای مضامین، تشکیل مضامین، آشنایی با دادهو شامل شش مرحله 
 ( 1۰1، 2۰۰۶، شود )براون و کالرکگذاری مضمون و نگارش میتعریف و ناممرور مضامین، 

برای اطمینان از پایایی ابزارهای گردآوری اطالعات، از دو روش کدگذاری مجدد توسط کدگذار 
پایایی بین کدگذاران از مفاهیم پرکاربرد دوم و کدگذاری مجدد توسط خودِ کدگذار استفاده شد. 

های یک پیام یا است که به معنای میزان توافقی است که کدگذاران مستقل، هنگام ارزیابی ویژگی
( که به آن توافق بین کدگذاران 421، 2۰11، 2دهند )کوهن، مانیون و ماریسونمتن به دست می

های پژوهشی، پر ها در مصاحبهشود. بر مبنای پیشینه تحقیقات، در زمینه پایایی کدگذاریگفته می
توافق درصدی است که  ترین روش برای محاسبه پایایی بین کدگذاران، ضریبترین و سادهاستفاده

بدین منظور، متن پیاده (. 1۶۸، 13۸۸مطلوب گزارش شده است )خواستار،  ۷۰/۰مقادیر باالی 
شده سه مصاحبه به صورت تصادفی به یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه که در زمینه 

ا را هارزشیابی و کیفیت دارای چندین تألیف و اثر بود ارائه شد و از وی خواسته شد تا آن
 ارائه شده است. 3کدگذاری کند. نتیجه حاصل از این کدگذاری در جدول 

 ها توسط کدگذار دومتایج حاصل از کدگذاری مجدد مصاحبهن-3جدول 

عنوان 
 مصاحبه

تعداد کدهای به دست 
 آمده توسط پژوهشگر

تعداد کدهای به دست 
 آمده توسط کدگذار دوم

تعداد کدهای مورد 
 توافق

م تعداد کدهای عد
 توافق

م-۶  1۸ 1۶ 14 4 

ع-3  23 22 1۸ 5 

 ۹ 32 3۸ 41 جمع کل
 

                                                           
1. Depoy & Gitlin 

2. Cohen, Manion & Morrison 
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 پایایی بین کدگذاران عبارت است از:  3های جدول بر اساس داده

 
ین ام به ذکر آن که به دست آمد که پایایی مطلوبی است. الز ۷۸مقدار پایایی بین کدگذاران، 

 . پایایی از مجموع کدگذاری دو مصاحبه به دست آمده است
است که به میزان سازگاری  1دومین روش برای پایایی، شاخص ثبات یا پایایی بازکدگذاری

توان زمانی محاسبه کرد که یک ها در طول زمان اشاره دارد. این شاخص را میبندی دادهطبقه
کدگذار یک متن را در دو زمان متفاوت کدگذاری کرده باشد. روش محاسبه این نوع پایایی 

ها، ها، چند نمونه به صورت تصادفی انتخاب و هر کدام از آنکه از میان مصاحبهچنین است 
شوند. در فاصله دوبار، در یک فاصله زمانی کوتاه و مشخص )پنج تا سی روز( کدگذاری می

شوند و از طریق میزان توافقات و عدم ها با یکدیگر مقایسه میزمانی برای هر کدام از مصاحبه
شود. کدهای مشابه با عنوان در دو مرحله کدگذاری، شاخص ثبات محاسبه میتوافقات موجود، 

(. 1۷۰، 13۸۸شوند )خواستار، مشخص می« عدم توافق»و کدهای غیر مشابه با عنوان « توافق»
ها در جدول های انجام گرفته دو مصاحبه مجدداً کدگذاری شدند که اطالعات آناز بین مصاحبه

 گزارش شده است. 4
 ها تایج حاصل از بازکدگذاری مصاحبهن -4جدول 

عنوان 
 مصاحبه

تعداد کدهای به دست 
 آمده در بار اول

تعداد کدهای به 
 دست آمده در بار دوم

تعداد کدهای مورد 
 توافق

تعداد کدهای عدم 
 توافق

م -2  1۸ 1۸ 1۷ 1 

ع -۸  2۶ 25 23 3 

 4 4۰ 43 44 جمع کل
 

 کدگذاری عبارت است از:  پایایی باز 4های جدول بر اساس داده

 
 به دست آمد که پایایی مطلوبی است.  ۹1مقدار پایایی بازکدگذاری، 

های کیفی به جای واژه روایی در پژوهشبعد دیگر در تعیین میزان کارآمدی ابزار، روایی است. 
، 2و ویلر، نقل از هالوی 2۰۰3شود. گوبا و لینکلن )ها استفاده میداده 1و صحت 2های دقتاز واژه

                                                           
1. recoding reliability 

2. rigor 
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اند که از سوی بسیار ها پیشنهاد کرده( چهار روش را برای تأیید صحت و درستی داده121، 2۰1۰
، قابلیت 3اند. این چهار روش عبارتند از اعتباراز پژوهشگران کیفی مورد استفاده قرار گرفته

شرح ذیل سعی شده ها به که در این مطالعه بر رعایت آن ۶پذیریو انتقال 5، تأییدپذیری4اطمینان
های مختلف مانند درگیری طوالنی مدت، مشاهده توان از روشاست. برای اعتبار مطالعه می

 ۹و کاوش به وسیله افراد مطالعه ۸، پرسش و جستجوگری از همکاران۷سوسازیمداوم، سه
(. در این پژوهش، از سه روش درگیری طوالنی مدت، 1۸5، 2۰1۰استفاده کرد )هالوی و ویلر، 

 پرسش و جستجوگری از همکاران و کاوش به وسیله افراد مطالعه استفاده شد. 

 های پژوهشهایافته
در  ریزی آموزشی دانشجومعلمانهای اصلی تضمین کیفیت برنامهسؤال اول: عناصر و مؤلفه

 دانشگاه فرهنگیان کدامند؟

 ده است. شئه ارا 5کد باز به دست آمد، که در جدول  3۹در پاسخ به این سؤال ابتدا 

ی هایی شده از مصاحبه در سؤال اول پژوهش )عناصر و مؤلفهکدهای شناسا -5جدول 
 (ریزی آموزشی دانشجومعلمانبرنامهتضمین کیفیت 

کد 
 مصاحبه

 کدهای شناسایی شده

 ریزی فرهنگی و فوق برنامه. برنامه1 م-1

 . کارورزی، نقطه مثبت برنامه درسی1 م-2

 یادگیری-هی. کیفیت یادد1 م-3

 . پشتیبانی استاد از دانشجو2. ارتباط استاد و دانشجو 1 م-4

 م-5
. الگو بودن 4هنما گری استاد را. مربی3. کارورزی 2گذاری استاد راهنما در کارورزی . نقش1

. ۸خنرانی . مهیارت سی۷. مهارت طراحی آموزشیی ۶آموزی . تمرکز بر مهارت5معلم راهنما 
 مهارت ارتباطی 

                                                                                                                                               
1. trustworthiness 

2. Holloway & Wheeler 
3. credibility  

4. dependability  

5. conformability  

۶. transferability  

۷. triangulation 
۸. peer debriefing 

۹. member check  
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کد 
 مصاحبه

 کدهای شناسایی شده

 گری و همراه بودن استادان با دانشجویان. هدایت1 م-۶

 یزی فرهنگیر. سیستم برنامه4گری استاد راهنما . مربی3. استاد راهنما 2. کارورزی 1 ع-1

 ع-2
ؤلفیه در هوییت . کارورزی تأثیرگذارترین م2. کارورزی پاشنه آشیل کیفیت در تربیت معلم 1

 معلمی
 گری و ارشادگری. منتوری3

 . کوچینگ2. منتورینگ 1 ع-3

 ع-4
یسیتگی . شا4. شایسیتگی موضیوعی 3های تربیتی . شایستگی2ای های حرفه. شایستگی1

 های درسی. برنامه۶. شایستگی فناوری آموزشی 5محتوای آموزشی 

 . محتوای درسی و غیردرسی1 ع-5

 . برنامه درسی پنهان1 ع-۶

 منتورینگ. 3ی معلمان راهنما نقش الگوی. 2. معلم راهنمای کارورزی 1 ع-۷

 . استادان راهنمای کارورزی3. معلمان راهنما 2. جدی گرفتن درس کارورزی 1 ع-۸

 کیفیت دانشگاه تضمینکارورزی خیمه . 3گری . مربی2. برنامه درسی پنهان 1 ع-۹
 

                                                           
 های یک برنامه درسی است و باید پوشش داده شود.ای و تربیتی از ویژگیهای حرفه. شایستگی 1

 کدهای مرتبط عنصر

 درسی برنامه
ع(؛ -4ع(؛ شایستگی موضوعی )-4) 1های تربیتیع(؛ شایستگی-4ای )های حرفهشایستگی

های درسی ع(؛ برنامه-4ع(؛ شایستگی فناوری آموزشی )-4شایستگی محتوای آموزشی )
 ع(-5ع(؛ محتوای درسی و غیردرسی )-5)

 کارورزی
اشنه آشیل کیفیت پم(؛ کارورزی -5کارورزی )؛ (م-2کارورزی، نقطه مثبت برنامه درسی )

ن ع(؛ جدی گرفت-2یرگذارترین مؤلفه در هویت معلمی )(؛ کارورزی تأثع-2در تربیت معلم )
 (ع-۹(؛ کارورزی خیمه تضمین کیفیت دانشگاه )ع-۸درس کارورزی )

 و گریمربی
 منتورینگ

م(؛ -4م(؛ ارتباط استاد و دانشجو )-۶گری و همراه بودن استادان با دانشجویان )هدایت
گری استاد راهنما مربی؛ م(-5هنما )گری استاد رام(؛ مربی-4پشتیبانی استاد از دانشجو )
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هایی پدیدار (، مضمون2۰۰5ها، بر اساس مراحل دپوی و گیتلین )های مصاحبهدر تحلیل سؤال 

شوندگان در کیفیت و تضمین آن در فرایند بیات مصاحبهشدند که همگی پیرامون نظرات و تجر
دار در تک تک بود. بعد از انجام هر مصاحبه، جمالت معنیریزی آموزشی دانشجومعلمان برنامه

ها مشخص شدند و کدها استخراج شد. کدگذاری هر مصاحبه به طور مجزا اما مصاحبه
ها انجام شد. سپس بازخوانی و هدهی طبقات با توجه به وجوه مشترک بین مصاحبسازمان

ها به بازنگری کدها منجر به حذف کدهای تکراری و ادغام برخی از کدها شد. برخی طبقه
 ها در هم ادغام شدند.ها تقسیم و برخی طبقهزیرطبقه

های اصلی در مقوله اصلی به عنوان مؤلفه ۸پس از کدگذاری محوری مفاهیم شناسایی شده، 
در دانشگاه فرهنگیان شناسایی شد ریزی آموزشی دانشجومعلمان برنامهعرصه تضمین کیفیت 

 ارائه شده است. ۶که در جدول 
 ریزی آموزشی دانشجومعلمانبرنامهعناصر شناسایی شده تضمین کیفیت  -۶جدول 

 

آموزشی، ریزی بر اساس نتایج حاصل از سوال اول مبنی بر عناصر اصلی تضمین کیفیت برنامه
-یاددهی فرایند و موقعیت»، «منتورینگ و گریمربی»، «کارورزی»، «درسی امهبرن»مفهوم  ۸

  الگوی»، «استاد راهنمای کارورزی»، «درسی غیر برنامه»، «یادگیری
 
 

-۷ع(؛ منتورینگ )-3ع(؛ کوچینگ )-3ع(؛ منتورینگ )-2گری و ارشادگری )ع(؛ منتور-1)
 ع(-۹گری )ع(؛ مربی

 و موقعیت
 فرایند
-یاددهی

 یادگیری

م(؛ مهارت طراحی آموزشی -5آموزی )م(؛ تمرکز بر مهارت-3یادگیری )-کیفیت یاددهی
 م(؛-5م(؛ مهارت ارتباطی )-5ی )م(؛ مهارت سخنران-5)

 غیر برنامه
 درسی

ع(؛ برنامه درسی -1ریزی فرهنگی )م(؛ سیستم برنامه-1ریزی فرهنگی و فوق برنامه )برنامه
 ع(-۹ع(؛ برنامه درسی پنهان )-۶پنهان )

استاد 
راهنمای 
 کارورزی

 ع(-۸م(؛ استادان راهنمای کارورزی )-5گذاری استاد راهنما در کارورزی )نقش

 ع(-۷م(؛ نقش الگویی معلمان راهنما )-5الگو بودن معلم راهنما ) نقش الگوی

 ع( -۸ع(؛ معلمان راهنما )-۷معلم راهنمای کارورزی ) معلم راهنما
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بود. سؤال دوم بر اساس این مفاهیم شکل گرفت که در آن اقدامات و « معلم راهنما»و « نقش 
 ورد سؤال قرار گرفت. های مرتبط با هر یک از این مفاهیم مسیاست

 
ریزی آموزشی های مرتبط با هر مؤلفه تضمین کیفیت برنامهسؤال دوم: اقدامات و سیاست

 دانشجومعلمان در دانشگاه فرهنگیان کدامند؟

 ارائه شده است.  ۷کد باز به دست آمد، که در جدول  1۰۷در پاسخ به این سؤال ابتدا 
ها و اقدامات در سؤال دوم پژوهش )سیاستکدهای شناسایی شده از مصاحبه  -۷جدول 

 (ریزی آموزشی دانشجومعلمانبرنامههای تضمین کیفیت مرتبط با عناصر و مؤلفه
 
کد  

 مصاحبه
 کدهای شناسایی شده

 م-1

. رفیت و برگشیت 3آوردی آمیوزش نظیری و عملیی . هیم2. ارزیابی کارورزی در موقعیت واقعی 1
. زیست مداوم دانشجو در دانشگاه و 5جرای کارورزی از اول دوره . ا4دانشجو بین مدرسه و دانشگاه 

. ایجیاد شیوق بیه ۸الگوهیای نیوین تیدریس . ۷. تعامل در هم تنیده دانشگاه و میدارس ۶مدرسه 
توجیه بیه  .افزایش11. حق انتخاب دانشجو 1۰. تعامل سازنده استاد و دانشجو ۹یادگیری و تدریس 

و کنتیرل  نظیارت. 13کیاربردی برنامیه درسیی  جوانبرکز بر . تم12دروس مرتبط با شغل معلمی 
 دانشجومحوری آموزش. روش 14اجرای کارورزی 

 م-2

های فرهنگی در دستیابی به ابعاد حیات راستایی برنامه. هم2های فرهنگی . وسعت و تنوع فعالیت1
هیا بیر تمرکز آموزش. 4های دوره تربیت معلم . کاربردی بودن آموزش4نامه فرهنگی . نظام3طیبه 

 . روش آموزشی حل مسئله۶. حرکت رفت و برگشت بین مدرسه و دانشگاه 5حل مسائل و موقعیت 
 . تمرکز بر جوانب عملی برنامه درسی۷

 . اجرای کارورزی در تمام دوره2. انگیزش و رغبت دانشجو1 م-3

 م-4
. دانشجومحوری 3بر کاربرد . تمرکز روش آموزش استادان 2. روش آموزشی مبتنی بر حل مسئله 1

. اجرای کیارورزی در تمیام 5های معلمی های ایجاد شایستگی. فراهم کردن زمینه4فرایند آموزش 
 دوره

 م-5
. انتخیاب 3های دانشیجو و اجیرای برنامیه توسیعه فیردی . شناسایی توانایی2. زیست مداوم در مدرسه 1

دار کیردن رابطیه اسیتاد و . جهیت5کیاربردی  . وزن بیشیتر دادن بیه دروس4سنجیده مدارس کارورزی 
 دانشجو

 م-۶

. 5العمر . نظام یادگیری مادام4. معلم پژوهنده 3های تأملی . پژوهش2. دانش استراتژیک تدریس 1
. اتصال بین برنامه درسی تربیت معلم با نیازهای آموزش و پرورش ۶های درسی روزرسانی برنامهبه
. اجیرای ۹. روش تیدریس مبتنیی بیر بازدییدهای میوقعیتی ۸راهبر . رویکردهای یادگیرنده خیود۷

 . حرکت رفت و برگشت بین مدرسه و دانشگاه1۰کارورزی از اول دوره 

 ع-1
. پیایش و 4. انعطیاف در کیارورزی 3های تربیتی . رشد متوازن در همه ساحت2. آموزش منعطف 1

. نظارت مداوم بیر عملکیرد ۶ی فرهنگی ها. شایستگی محور بودن برنامه5مراقبت مداوم کارورزی 
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کد  
 مصاحبه

 کدهای شناسایی شده

. تمرکیز برنامیه درسیی بیر ایجیاد ۸. تعامالت سازنده استاد و دانشجو ۷فرهنگی در راستای اهداف 
 هاشایستگی

 ع-2
. انتخاب 4. عامل به عمل بودن استادان 3. تعامل سازنده استاد و دانشجو 2. نقش الگویی استادان 1

. بازنمیایی مثبیت ۷. عامل به عمل بیودن اسیتادان ۶ری از استادان . الگوپذی5سنجیده معلم راهنما 
 هاحرفه معلمی در رسانه

 ع-3
. دانشیجو 3هیای آموزشیی . انقالب کپرنیکیی در روش2های درسی بر علوم جدید . ابتنای برنامه1

 نظارت مداوم بر برنامه درسی  .5. رویکرد علمی به کار آموزش 4محوری 

 ع-4

. تربییت 3شیناختی برنامیه درسیی . توجه به ابعاد هنری و زیبایی2بودن استادان  . عامل به عمل1
. ۶تجربیات زیسته دانشجومعلم از مدرسه و کالس . 5انتخاب صحیح مدارس کارورزی . 4معلم فکور 

. عدم انفصیال بیین تربییت معلیم و ۸. تلفیق دانش نظری و عملی ۷حرکت گام به گام با دانشجو 
 معلمی در مدرسه

 ع-5
روز کیردن . بیه3. حضیور مسیتقیم اسیتاد کیارورز در میدارس 2گیرانه استادان و دانشیجویان . تعامل دست1

. پوشیش 5. ارتباط مداوم بیین مدرسیه و دانشیگاه 4آموز محتوای آموزشی متناسب با نیازهای جامعه و دانش
 اصالح برنامه درسی بر اساس بازخوردها. ۶نیازهای مدارس 

 ع-۶

. 4. آموزش مبتنی بیر حیل مسیائل کیالس درس 3. کاربردی شدن دروس 2های درسی وارونه امه. برن1
یابی دانشجو در مدرسیه . مسئله۶. ارتباط مداوم دانشجو با مدرسه 5کارورزی میدان مسئله یابی و حل آن 

علمیان و هیای م. شایسیتگی۸. اجرای کارورزی از سال اول دانشیجومعلمی ۷و یافتن راه حل در دانشگاه 
. 11. سینجش صیالحیت معلمیان راهنمیا 1۰ای استادان و معلمان راهنما . بالندگی حرفه۹استادان راهنما 

ای . سنجش صیالحیت حرفیه13. رفت و برگشت نومعلمان بین مدرسه و دانشگاه 12ای تولید نسل حرفه
 ای. بالندگی حرفه14

 ع-۷

هیای درسیی . تألیف کتیاب3ریزی متوازن . برنامه2ریزی . توجه به تمام ابعاد شخصیت در برنامه1
. اردوهیای 5شناسی و پرورش تفکر یا عقالنییت های فوق برنامه با مأموریت روش. کالس4جدید 

های آموزشی به شیوه . برگزاری دوره۷دانشجو -. روابط حسنه استاد۶مشترک اساتید و دانشجویان 
. رابطیه منطقیی 1۰ها . عملی بودن آموزش۹نیاز فراگیران  ها با. مطابقت محتوای دوره۸کارگاهی 

. تعییین صیالحیت 12. انتخیاب سینجیده معلیم راهنمیا 11استاد راهنما و معلم راهنما در کارورزی 
 معلمان راهنما

 هاهای فرهنگی مبتنی بر صالحیتگیری فعالیت. جهت2های فرهنگی . طرح جامع فعالیت1 ع-۸

 ع-۹
فراینید آموزشیی مبتنیی بیر . 4. جانشین پیروری 3. الگوی نقش استادان 2ستادان . نقش الگویی ا1

 محور بودن برنامه درسی. عمل5تمرین و نمونه کار در محیط واقعی 

 
های اقدام و سیاست در راستای مؤلفه 21پس از کدگذاری محوری کدهای شناسایی شده، 

 نشان داده شده است. ۸شناسایی شده تشخیص داده شد که جزئیات آن در جدول 
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ریزی آموزشی برنامههای مرتبط با عناصر تضمین کیفیت اقدامات و سیاست -۸جدول 
 دانشجومعلمان

 عنصر
ها و سیاست

 اقدامات
 کدهای شناسایی شده

 درسی برنامه

 محورشایستگی

م(؛ فراهم کردن -1افزایش توجه به دروس مرتبط با شغل معلمی )
م(؛ تمرکز برنامه درسی بر -4های معلمی )های ایجاد شایستگیزمینه

-م(؛ پژوهش-۶ع(؛ دانش استراتژیک تدریس ) -1ها )ایجاد شایستگی

شناختی برنامه درسی م(؛ توجه به ابعاد هنری و زیبایی-۶های تأملی )
 ع(-4)

 مداوم نوسازی

روز کردن محتوای ع(؛ به-3های درسی بر علوم جدید )ابتنای برنامه
ع(؛ پوشش  -5آموز )سب با نیازهای جامعه و دانشآموزشی متنا

م(؛ اتصال -۶های درسی )روزرسانی برنامهع(؛ به -5نیازهای مدارس )
 م(-۶بین برنامه درسی تربیت معلم با نیازهای آموزش و پرورش )

 تمرکز بر عمل

م(؛ تلفیق دانش نظری و -1تمرکز بر جوانب کاربردی برنامه درسی ) 
م(؛ وزن بیشتر -2رکز بر جوانب عملی برنامه درسی )ع(؛ تم-4عملی )

م(؛ -1آوردی آموزش نظری و عملی )م(؛ هم-5دادن به دروس کاربردی )
محور ع(؛ عمل-۶ع(؛ کاربردی شدن دروس )-۶های درسی وارونه )برنامه

 ع(-۹بودن برنامه درسی )
پایش مداوم و 

 اصالح
برنامه درسی بر اساس اصالح ع(؛ -3نظارت مداوم بر برنامه درسی )

 ع(-5بازخوردها )

 کارورزی

در دوره  تمامیت
 دانشجومعلمی

-۶م(؛ اجرای کارورزی از اول دوره )-4اجرای کارورزی در تمام دوره )
م(؛ اجرای کارورزی از سال اول -1م(؛ اجرای کارورزی از اول دوره )

 ع(-۶دانشجومعلمی )
 آگاهانه انتخاب

 موقعیت کارورزی
م(؛ انتخاب صحیح مدارس -5جیده مدارس کارورزی )انتخاب سن
 ع(-4کارورزی )

 مداوم ارزیابی
 کارورزی

ع(؛ ارزیابی کارورزی در -5حضور مستقیم استاد کارورز در مدارس )
 عم(-1موقعیت واقعی )

 اجرای نظارت بر
 کارورزی صحیح

ع(؛ نظارت و کنترل اجرای  -1پایش و مراقبت مداوم کارورزی )
 م(-1)کارورزی 

 و گریمربی
 منتورینگ

کیفیت الگوی 
 تعاملی

ع(؛ تعامل سازنده استاد و دانشجو  -1تعامالت سازنده استاد و دانشجو )
های معلمان و ع(؛ شایستگی-4ع(؛ حرکت گام به گام با دانشجو ) -2)

 ع(-۶استادان راهنما )
 معلم شایستگی

 راهنما
های معلمان ؛ شایستگیم(-1تعامل سازنده معلم راهنما و دانشجو )

 ع(-۶های معلمان و استادان راهنما )ع(؛ شایستگی-5راهنما )
انتخاب سنجیده 

 معلم راهنما
ع(؛ سنجش صالحیت معلمان راهنما  -۷انتخاب سنجیده معلم راهنما )

ع(؛ تعیین صالحیت معلمان -۷ع(؛ انتخاب سنجیده معلم راهنما )-۶)



 1396 پاییز و زمستان، دوازدهمدوره ششم، شماره ریزی آموزشی، دو فصلنامه مطالعات برنامه ..75

 

 عنصر
ها و سیاست

 اقدامات
 کدهای شناسایی شده

 ع(-۶راهنما )

 و موقعیت
 فرایند

-اددهیی
 یادگیری

 دانشجومحوری
ع(؛ -3م(؛ دانشجو محوری )-1روش آموزش دانشجومحوری )

م(؛ -1م(؛ حق انتخاب دانشجو )-4دانشجومحوری فرایند آموزش )
 ع(-3های آموزشی )انقالب کپرنیکی در روش

 بر مبتنی آموزش
 مسئله حل

م(؛ روش آموزشی حل -2ها بر حل مسائل و موقعیت )تمرکز آموزش
م(؛ آموزش مبتنی -4م(؛ روش آموزشی مبتنی بر حل مسئله )-2له )مسئ

یابی دانشجو در مدرسه و ع(؛ مسئله-۶بر حل مسائل کالس درس )
 م(-1ع(؛ الگوهای نوین تدریس )-۶یافتن راه حل در دانشگاه )

 محیط در آموزش
 موقعیت و واقعی

 کاربردی

روش تدریس م(؛ -2های دوره تربیت معلم )کاربردی بودن آموزش
های آموزشی به م(؛ برگزاری دوره-۶مبتنی بر بازدیدهای موقعیتی )

فرایند آموزشی ع(؛ -۷ها )ع(؛ عملی بودن آموزش-۷شیوه کارگاهی )
تمرکز روش آموزش  ع(؛-۹مبتنی بر تمرین و نمونه کار در محیط واقعی )

 م(-4استادان بر کاربرد )

 بر مبتنی آموزش
 شایستگی کسب

های دانشجو و م(؛ شناسایی توانایی-۶ی یادگیرنده خودراهبر )رویکردها
م(؛ -3م(؛ انگیزش و رغبت دانشجو )-5اجرای برنامه توسعه فردی )

-1ع(؛ ایجاد شوق به یادگیری و تدریس )-4های توسعه فردی )برنامه
 م(

رفت و برگشت 
مداوم دانشجو در 
 دانشگاه و مدرسه

م(؛ حرکت رفت و -2انشگاه )حرکت رفت و برگشت بین مدرسه و د
م(؛ ارتباط مداوم بین مدرسه و -۶برگشت بین مدرسه و دانشگاه )

م(؛ -1ع(؛ رفت و برگشت دانشجو بین مدرسه و دانشگاه ) -5دانشگاه )
م(؛ تعامل در هم تنیده -1زیست مداوم دانشجو در دانشگاه و مدرسه )

تجربیات  م(؛-5م(؛ زیست مداوم در مدرسه )-1دانشگاه و مدارس )
ع(؛ ارتباط مداوم دانشجو با -4زیسته دانشجومعلم از مدرسه و کالس )

 ع(-۶مدرسه )

 غیر برنامه
 درسی

 محور شایستگی

های فوق ع(؛ کالس-1های فرهنگی )شایستگی محور بودن برنامه
ع(؛ -۷شناسی و پرورش تفکر یا عقالنیت )برنامه با مأموریت روش

گیری ع(؛ جهت-۷های معلمی )حیتریزی برای ایجاد صالبرنامه
 ع(-۸ها )های فرهنگی مبتنی بر صالحیتفعالیت

 جامع برنامه
 فرهنگی

های م(؛ وسعت و تنوع فعالیت-1ریزی فرهنگی و فوق برنامه )برنامه
ع(؛ -۷ریزی )م(؛ توجه به تمام ابعاد شخصیت در برنامه-2فرهنگی )

-م(؛ طرح جامع فعالیت-2نگی )نامه فرهع(؛ نظام-۷ریزی متوازن )برنامه

 ع(-۸های فرهنگی )
برنامه غیر درسی 

مبتنی بر 
 های تربیتیساحت

م(؛ رشد متوازن -2های فرهنگی با ابعاد حیات طیبه )راستایی برنامههم
 ع( -1های تربیتی )در همه ساحت
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 عنصر
ها و سیاست

 اقدامات
 کدهای شناسایی شده

پایش مداوم و 
اصالح برنامه غیر 

 درسی

بازآرایی ع(؛ -1ای اهداف )نظارت مداوم بر عملکرد فرهنگی در راست
 ع(-۷رسمی مبتنی بر مأموریت دانشگاه )های نیمهآموزش

 نقش الگوی
الگو بودن استاد و 

 راهنما معلم

ع(؛  -2ع(؛ عامل بیه عمیل بیودن اسیتادان ) -۹نقش الگویی استادان )
گیرانیه اسیتادان و ع(؛ تعامیل دسیت-4عامل به عمل بیودن اسیتادان )

 ع(-۷دانشجو )-بط حسنه استادع(؛ روا-5دانشجویان )
 ع(-۹مدیریت تجربه زیسته اساتید ) ع(؛-۶ای )تولید نسل حرفه پروریجانشین

های استخراج شده، گروه کانونی برای های متناسب با مؤلفهپس از احصای اقدامات و سیاست
گروه  تشکیل شد. اینریزی آموزشی دانشجومعلمان برنامه دستیابی به الگوی تضمین کیفیت

نظر در زمینه ریزی آموزشی، دو نفر صاحبنظر در زمینه برنامهمتشکل از سه نفر صاحب
گیری ی انتخاب افراد نمونه از روش نمونهمدیریت آموزشی و آموزش عالی و پژوهشگر بود. برا

صورت هدفدار به دنبال آن دسته از استادان و خبرگان هدفمند استفاده شده است، زیرا به
تضمین کیفیت و برنامه درسی داشتند. یم که بیشترین اطالعات را درباره دهی بودانشگا

نشست این گروه که به مدت دو ساعت و نیم به طول انجامید، الگوی مذکور را ترسیم کرد 
 (1)نمودار 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 طراحی مبتنی بر شایستگی

 

 

 

 

 کارورزی 
 در دوره دانشجومعلمی تمامیت 

 موقعیت کارورزی آگاهانه انتخاب 

 کارورزی صحیح یاجرا نظارت بر 

 

 

 

 گری و منتورینگمربی
 کیفیت الگوی تعاملی 

 راهنما معلم شایستگی

 انتخاب سنجیده معلم راهنما 

 

 یادگیری-یاددهی موقعیت

 دانشجومحوری 

 مسئله حل بر مبتنی آموزش 

  رفت و برگشت مداوم دانشجو در

 دانشگاه و مدرسه

 شایستگی کسب بر مبتنی آموزش 

 موقعیت  و واقعی محیط در آموزش

 کاربردی

 الگوی نقش

 راهنما  الگوبودن استاد و معلم 

 پروریجانشین 

 برنامه غیر درسی

 محور شایستگی 

 فرهنگی جامع برنامه 

 بر برنامه غیر درسی ابتنا 

 تربیتی هایساحت

 اصالح  و مداوم پایش

 برنامه غیر درسی

 برنامه درسی
 محورشایستگی 

 مداوم نوسازی 

 تمرکز بر عمل 

 زیابی مداومپایش و ار 
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 ریزی آموزشی دانشجومعلمانبرنامهن کیفیت الگوی تضمی -1نمودار 
 
 

 یریگبحث و نتیجه
 آموزش کیفیت های مرتبط با تضمینها، اقدامات و سیاستهدف این پژوهش شناسایی مؤلفه

ین راستا، . در ابود سازی دانشجومعلمان در دانشگاه فرهنگیان با محوریت برنامه درسیو آماده
 راج شد.ها استخاقدام متناسب با این مؤلفه 21شش مؤلفه شناسایی شد و در مجموع 

رود که رنامه یا دوره به عنوان هسته اصلی مفاهیم قابل آموزش به شمار میمحتوای یک ب

-در حقیقت، منعکس برنامه درسیتواند به دو بخش درسی و غیر درسی تقسیم شود. می

کننده آن چیزی است که معلم بدان امید دارد، برای آن ارزش قائل است، بدان اعتقاد دارد و 
آن را برای فراگیران تحت نظر خود فراهم سازد. برنامه درسی در  باالخره انتظار دارد که بتواند
های معلم در خصوص تعلیم و ها و برداشتای، قابلیتهای حرفهاین سطح به درجه مهارت

تربیت بستگی دارد. ایده اصلی در درک مفهوم برنامه درسی در سطح آموزشی این است که 
(. ۸4، 13۹3اصلی باشد )عابدینی،  گیرندهیک معلم در محدوده کالس درس تصمیم

در برنامه  1یکی از رویکردهای اساسی در برنامه درسی بود. شایستگی محوریشایستگی

ها مستلزم طراحی برنامه درسی درسی تربیت معلم دارای نقش محوری است. کسب شایستگی
اسخگویی به است. در این بستر، شایستگی توانایی پ« محورشایستگی»تربیت معلم با رویکرد 

، 13۹5آمیز است )خروشی، ای موفقیتتقاضاهای پیچیده یا انجام فعالیت یا وظیفه به گونه

در برنامه  تمرکز بر عمل(. دومین رویکرد حاکم بر برنامه درسی وارونگی بود. مفهوم 121

هایی مانند تربیت معلم، حقوق، پزشکی، مهندسی و مددکاری درسی آموزش عالی در رشته
رود قادر باشند ای انتظار میهای دانشگاهی از عناصر حرفهعی کاربرد دارد. در این رشتهاجتما

چنین باید ای همبندی نمایند. عناصر حرفهمسائل واقعی در رشته را ادراک، کشف و صورت
ها برای بتوانند دانش دیسیپلینی مرتبط با مسائل واقعی را بازیابی و احضار نموده و از آن

(. 3۶، 13۹3برداری نمایند )مهرمحمدی، ای و گشایش در آن بهرهبا موقعیت مسألهمواجهه 
مفهوم ابتدائی وارونگی بر تقدم مطلق تجربه میدانی نسبت به تجربه کالس درس تأکید دارد 
                                                           
1. competency 
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شود، اما در معنای بسط معنا ارزیابی میکه در صورت عدم تحقق آن، تجربه کالسی کامالً بی
قدم یکی بر دیگری نیست و به جای آن برنامه درسی قادر است رابطه یافته تأکید بر ت

های دانش نظری و تجربه میدانی برقرار نماید تا به میان مؤلفه 1دیالکتیکی و تکرار شونده
آموختگان پاسخگو نسبت به مخاطبان و ای شانس توفیق در تربیت دانششکل برجسته

بندی کدها به کار رفته با کمی تسامح در مقولهمتقاضیان خدمت را افزایش دهد. این معنا 

که  2هابود. بر اساس نظریه عمومی سیستم نوسازی مداوماست. بعد دیگر برنامه درسی، 

های باز در حالت طبیعی تمایل به مطرح شد، سیستم 1۹۷۸در سال  3توسط کتز و کان
، ۶داشته باشند )بیورک 5منفی ها برای مقابله باید آنتروپیدارند. سیستم 4اضمحالل یا آنتروپی

(. آنتروپی منفی از طریق ورود منابع جدید و بازخوانی و بازسازی فرایندها انجام 4۸، 2۰۰2
شود. موضوع نوسازی برنامه درسی نیز از این قاعده مستثنی نیست. محتواهای برنامه می

علم همگام با تغییرات درسی همزمان با رشد علوم و فناوری باید دچار تحول شوند تا بتوانند م
را تحویل جامعه دهند. به عبارتی تضمین کیفیت به معنای بهبود مستمر و افزایش پاسخگویی 

برنامه  ارزیابی و پایشروز رسانی برنامه درسی است. در نهایت نفعان، مستلزم بهبه نیاز ذی

وب برای میزان های مطلتواند دادهیاب میدرسی، به عنوان منبع بازخورد دهنده و عارضه
 دستیابی به شایستگی فراهم آورد. 

روزی بودن در دانشگاه بود. اصل شبانه برنامه غیر درسیمقوله دیگر در تضمین کیفیت، 

های غیر درسی یا ضمنی ایجاد کرده است که بر اساس آن فرهنگیان، محملی برای برنامه
ه یکی از اهداف نظام تربیت معلم، شود. از آن جا کبینی و طراحی میهای متعددی پیشفعالیت

هاست و محتواهای درسی و غیر درسی از جمله ابزارهای این بسترسازی برای کسب شایستگی

ناپذیر است. به هر میزان ها اصلی خدشهبودن آن محورشایستگیروند، هدف به شمار می

بود و در تربیت و ها باالتر خواهد ها بر شایستگی باشد، کیفیت آنکه ابتنای این برنامه
تر عمل خواهند کرد. سیاست دوم حاکم بر برنامه غیر سازی معلم شایسته اثربخششخصیت

است. هر عملی در هر سازمانی مستلزم داشتن  ریزی جامع و استراتژیکبرنامه درسی

                                                           
1. recursive 
2. general theory of systems 
3. Katz & Kahn 
4. entropy 

5. Negative entropy 
۶. Burke 
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کننده اجرای آن است. در های مترتب بر آن، تضمینریزی و نگرشبرنامه است. نحوه برنامه
اضر، به دلیل پیچیدگی و عدم اطمینان فزاینده، داشتن نگرش استراتژیک )یا راهبردی( عصر ح
یافته ریزی استراتژیک تالشی سازمانریزی مبتنی بر این نگرش ضروری است. برنامهو برنامه

گیری و منظم برای اتخاذ تصمیمات بنیادی و انجام اقدامات اساسی که سرشت و جهت
دهند، تعریف شده با دیگر نهادها را در چارچوبی قانونی شکل می های یک سازمانفعالیت

ریزی استراتژیک به معنای نگاه نگری در فرایند برنامه(. جامع1۸، 13۹۰است )برایسون، 
ها بر سیستمی و فراکنشی داشتن است. یکی دیگر از ابعاد برنامه غیر درسی، ابتنای آن

ل بنیادین آموزش و پرورش )شورای عالی تحو سند اساس است. بر های تربیتیساحت

 زیستی تربیت -اجتماعی و سیاسی تربیت -اخالقی و دینی تربیت (5، 13۹۰انقالب فرهنگی، 
– فناوری و علمی تربیت -ای حرفه و اقتصادی تربیت -شناختی زیبا و هنری تربیت -بدنی و

افزای این اثر هم. تگرف خواهد صورت آنها اساس بر تربیت و تعلیم که هستند هاییساحت
 ها، دستیابی به حیات طیبه است.ساحت

است. کارورزی به سلسله  کارورزیسازی معلم، یکی از ابعاد بسیار مهم در تضمین کیفیت آماده

-سازی دانشجوشود که فرایند آموزش و آمادهای اطالق مییافتههای کاربردی و سازمانفعالیت
کاربردی این حرفه -های عملیری به مرحله اجرای فعالیتهای نظمعلمان را از دوره آگاهی

شده از این معلمان ضمن گذر فعال و مراقبت-سازد. در این فرایند دانشجوتسهیل و ممکن می
ای های آموزشی خود را با اطمینان و به شیوههای نظری و اندوختهمراحل، باید بتوانند دانش

شگاه مورد استفاده و آزمون قرار دهند. در این که خالقانه در میدان عمل کالس درس و آموز
نظران، سازی معلم کجاست، به زعم بسیاری از صاحبجایگاه کارورزی در فرایند آموزش و آماده

کارورزی هسته اصلی تمامی فرایندهای تربیت معلم باالخص برنامه درسی است و آن ر ا تاج 
(. برای تضمین کیفیت این 23، 13۹4همکاران،  اند )مهرمحمدی وبرنامه تربیت معلم نام نهاده

اولین  انتخاب سنجیده موقعیت اجرابعد، باید چندین سیاست اتخاذ و به کار بسته شود. 

گیری نگرش هاست. موقعیت اجرای کارورزی شامل کالس درس و مدرسه در شکلآن
-بینی آینده حرفهشهای آموخته شده و پیمعلمان به حرفه معلمی، عملیاتی کردن دانش-دانشجو

معلمان رفتارها و جو -سزایی دارد. با توجه به اظهارات گروه دانشجومعلمان تأثیر به-ای دانشجو
اند. بنا بر گزارشی که از اجرای ها به مدرسه بسیار مهم تلقی کردهحاکم بر مدرسه را در نگاه آن

( 3۰، 13۹5آباد، موالئی علی کارورزی در دانشگاه فرهنگیان انجام شده است )نامداری پژمان و
ها، ناهماهنگی ادراکی و شناختی، نواییها و ناهمهای دانشی و روشی، مقاومتشایستگی
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های کارورزی در بخش عملیات ها در عرصه عمل از جمله موانع و چالشکمبودها و ناهماهنگی

 جومعلمیتمامیت در دوره دانشبرشمرده شده است که مانع از اثربخشی آن شده است. 

-دومین سیاست در کارورزی است. کارورزی در دوره تربیت معلم ایران، از سال دوم شروع می

شود. در مورد کفایت این حجم و گستره از کارورزی شود و به مدت چهار ترم تحصیلی اجرا می
معلم دانش و -های متعدد عمل شده است. آنچه محرز و عیان است، هر چه دانشجوبه روش

در زمینه حرفه تخصصی افزایش یابد، اثربخشی باالتری در عرصه عمل خواهد شد. و مهارتش 

ای است. است. کارورزی میدان عمل حرفه پایش بالینیدر نهایت سیستم کارورزی مستلزم 

کنند و نقاط معلمان چگونه عمل می-ای هر یک از دانشجواین که در این میدان عمل حرفه
تر از آن، نحوه بازخورد و اصالح و مداخله امری حیاتی حتی مهم ها در چیست وقوت و ضعف آن

ای باید به طور مداوم و از طریق مثلث استاد راهنما، معلم راهنما است. این سیستم حمایت حرفه
 معلم پایش شود. -و دانشجو

های آموزشی فرایند است. هسته فنی سازمانیادگیری -فرایند یاددهی عنصر بعدی،

(. راهبردهای به کار گرفته شده در این 14، 2۰13، 1یری است )هوی و میسکلیادگ-یاددهی
-معلمان است. فرایند یاددهی-ساز فراگیری دانش، مهارت و نگرش دانشجوفرایند زمینه

های عام و خاص مورد یادگیری به طور مستقیم تحت تأثیر برنامه درسی، استاد درس، فناوری
ترین رکنی که در ط انگیزشی است. شاید بتوان گفت مهماستفاده و مواردی از قبیل شرای

های یادگیری است. تحول در شیوه-تضمین کیفیت به آن باید تأکید داشت، فرایند یاددهی
-های جدید روانشناسی و نیز نیازهای دانشهای جدید و ظهور نظریهآموزشی مبتنی بر فناوری

های مهم این بعد از تضمین کیفیت، ویژگیناپذیر است. از آموزان امروزی، ضرورتی اجتناب

است. کاربرد این واژه در تعلیم و تربیت به دانشجو محوری یا انقالب کوپرنیکی ایجاد 

جایی ماه )دانشجو( و خورشید )معلم یا استاد( و کنشگری دانشجومعلم و هدایت معنای جابه
ئولیت نسبت به یادگیری توسط استاد است. این رویکرد موجب استقالل دانشجو و احساس مس

است. حل مسئله شکافی حل مسئله و موقعیتشود. سیاست بعدی حاکم بر این بعد، می

عبارت است از پردازش شناختی برای تبدیل موقعیت مفروض به موقعیت مطلوب در حالی که 
(. 45، 13۹5شخص حل کننده برای حل آن به طور آماده روش واضحی ندارد )استرنبرگ، 

یادگیری، درک و فهم عمیق و درگیری فراگیر را در -های یاددهیاین روش در موقعیتکاربرد 
های وابسته به حل پردازان مختلف همواره بر اهمیت فعالیتشناسان و نظریهپی دارد. روان

                                                           
1. Hoy & Miskel 
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توان گفت حل مسأله، تشخیص و اند. میمسأله در ایجاد یادگیری مفید و مؤثر تأکید داشته
هایی است که منجر به پاسخ درست یادگیرنده به موقعیت یا رسیدن او ارتکاربرد دانش و مه

تواند بر (. حل مسئله در تربیت معلم می1۸4، 13۹5شود )سیف، به هدف مورد نظرش می
یادگیری رخ -های کالسی و یاددهیهای بیشماری باشد که در حوزه فعالیتمحور موقعیت

-نظیر پدید میشجویان در واکاوی آن، وضعیتی بیها و مشارکت داندهد. تحلیل موقعیتمی

تر اشاره شد برنامه درسی برد. همانطور که پیشآورد و او را به سمت متخصص شدن پیش می
ها تدوین شود. رویکردهای آموزش و کاربست برنامه درسی نیز باید باید مبتنی بر شایستگی

زیست مداوم یا انشجو رفت و برگشت دباشد. در این زمینه  مبتنی بر شایستگی

رویکردی اساسی است. رفت و برگشت یا حرکت زیگزاگی او در مدرسه و دانشگاه 

شکافی و حل مسوله بسیار یابی، مسئلهدانشجو بین دانشگاه و مدرسه محل کارورزی در مسئله
شود. دانشجو با حضور در مدرسه و کالس کارورزی مسائل را شناسایی و با مهم تلقی می

دهد. این فرایند رفت و برگشت به دانشگاه آن را در معرض نقد و بررسی قرار میبرگشت 
 شود. معلم و در نهایت افزایش کیفیت خروجی دانشگاه می-ای شدن دانشجومنجر به حرفه

دهد. رخ می معلم راهنمابخشی عملیاتی کارورزی در بستر کالس درس واقعی و زیر نظر 

معلمان دارند. نحوه عمل، تعامل و -ای بر دانشجورگذاری حرفهمعلمان راهنما از چند بعد اث
معلم از -یادگری، الگوساز است. دانشجو-آموزان و فرایند یاددهیتأمل معلمان راهنما با دانش

زند. نقش دوم های دانشی و نظری خود را به آن پیوند میگیرد و آموختهاین فرایندها یاد می
ر این نقش، وی همچون استادی کارآزموده به رفع نواقص و گری است. دمعلم راهنما مربی

گیری معلم در شکل-پردازد. فرایند تعامل استاد راهنما و دانشجوکمبودها با دیدی انتقادی می
ای بر اساس گیری هویت حرفهبدیل دارد. به دلیل اثرگذاری و شکلای اثری بیهویت حرفه

یکی از عناصر  گزینش و انتخاب معلم راهنمام، معل-تعامالت بین معلم راهنما و دانشجو

آید. بدین لحاظ این معلمان باید در معرض سازی معلم به شمار میکننده کیفیت آمادهتضمین
ها بر اساس معیارها و ضوابط باشد. سنجش صالحیت و شایستگی قرار گیرند و انتخاب آن

معلم و به صورت یک -و دانشجو ای معلم راهنما با استاد راهنماهای حرفهکنش و واکنش
معلم مؤثر است. در این کنش و -مثلث با روابط دوسویه در ارتقای کیفیت تربیت دانشجو

ای معلم و تسلط وی بر فرایندهای علمی و حرفه-ای نحوه پیشرفت دانشجوهای حرفهواکنش
گیرد. می ریزی توسعه فردی صورتبه خوبی محرز و برای نقاط ضعف و کمبودهای او برنامه

 شود. می الگوی نقشخروجی این تعامالت منجر به پدیده 
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آموزشی، مذاکره و مکالمه یک نفر با نفر دیگر با تمرکز بر بهبود یادگیری و  گریمربی

توسعه فردی از طریق افزایش خودآگاهی و احساس مسئولیت شخصی است و در آن مربی، 
گری متناسب در ی، گوش دادن فعال و چالشگریادگیری خودراهبر متربی را از طریق پرسش

گری به عنوان (. مربی5۸، 2۰12، 1کند )نیوربرگگرانه و انگیزشی تسهیل مییک جو حمایت
رساند. طی دو شود که به یادگیری و اثربخشی متربی یاری مییک عمل اثربخش تعریف می

-است و آن را یکی از مطلوب ها بسیار رواج یافتهگری و انواع آن در سازماندهه گذشته مربی

شناسند )سنگری و پورولی، ترین رفتارها برای رهبری، مدیریت و یادگیری سازمانی موفق می
گری، الگوی نقش بودن است. الگوی نقش، (. یکی از مقوالت مرتبط با مربی1۶2، 13۹3

ل دارد های اجتماعی، تمایهای افراد در نقشمعرف موقعیتی است که شخص بر اساس ویژگی
های درک شده خود با آن افراد را افزایش دهد. بنابراین الگوی نقش، فرایند شناختی شباهت

افراد دیگر تطبیق پیدا  هایگر بوده و با ویژگیاست که در آن شخص به صورت فعال مشاهده
های (. افراد از راه فرایند یادگیری از دیگران و تقلید، ارزیابی۶۰1، 2۰۰3، 2کند )گیبسونمی

هایی که مستلزم ای دارند. در زمینه تربیت معلم و رشتههای حرفهشناختی مختلفی از انتخاب
برداری از فرصت های الزم برای بهرهکارورزی و کارآموزی هستند، اغلب تخصص و مهارت

 گریهای اساسی مربیتواند از راه مشاهده رفتار دیگران آموخته شود. یکی از ویژگیمی
ها گری موفقیت تا حد زیادی به باورها، ارزش( است. در مربی)عامل به عمل 3یکپارچگی

ها. میزان تناسب بین ابعاد های یک مربی بستگی دارد تا تجربه، دانش یا مهارتو نگرش
نگرشی و ابعاد عملیاتی در این زمینه از اهمیت باالیی برخوردار است. زمانی که اعمال یک 

آید و به ها و باورهای اوست، شکاف هیجانی به وجود میبا نگرش مربی دارای تعارض و تضاد
، 4کند )گروه جاستیسشکل فشار روانی، کمبود تمرکز و عملکرد غیرقابل قبول خودنمایی می

اشد الناس ندماً  »(. حضرت امیرالمؤمنین )ع( درباره علمای بی عمل چنین فرمود: 3، 2۰11
ترین مردم هنگام مرگ عالمانی هستند که به علم پشیمان»«: عند الموت العلماء غیر العاملین

(. موضوع عمل نکردن به علم و تناقض 2۰5)غرر الحکم و دررالکلم، «. خود عمل نکرده اند
بین گفتار و کردار در ادبیات نیز به کرات مورد ذم قرار گرفته است و مردم را از پیروی چنین 

پروری گری، جانشینها و رویکردهای حاکم بر مربیافرادی پرهیز کرده است. از دیگر سیاست
                                                           
1. Nieuwerburgh 
2. Gibson 

3. integrity 
4. Justis Group 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiy8oLorbzSAhWJKiwKHXlWAUMQFgglMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.growthcoachinguk.com%2Fbios%2Fdr-christian-van-nieuwerburgh&usg=AFQjCNGtJ3ookhprzcY88J5CF-HUo06peg&sig2=XzF4qfMQttRM6tBcgtMbbg
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ای با راهبرد یافته، پرورش شخصی و حرفهای است. در این فرایند نظامیا تولید مثل حرفه
شود که سازمان آمادگی دارد خألهای خود را با افراد شود و این اطمینان حاصل میترکیب می

های (. این مسئله در سازمان2۰۰، 13۹5 وردی، زارعی متین و جندقی،شایسته پر کند )گل
های هایی سایر حوزهداد چنین سازمانآموزشی و فرهنگی اهمیتی مضاعف دارد؛ چرا که برون

( 4۷۶، 2۰۰4و همکاران ) 1دهد. ابراهیماجتماعی، اقتصادی و سیاسی را تحت تأثیر قرار می
راهنما با دانشجو و نیز  پروری را در حوزه تربیت معلم به روابط استادموضوع جانشین

 اند. کارگزارانی که در قالب مربی یا منتور با دانشجو در ارتباط هستند نسبت داده

یندها به مر فراد مستهای آموزش عالی کشور، برای بهبوتربیت معلم به عنوان یکی از زیرنظام 
است.  عملی سازی دانشجومعلمان مستلزم الگویی به عنوان راهنماویژه آموزش و آماده

آورد. اهم میا فررالگوی برخاسته از فرهنگ و بوم جامعه ایرانی زمینه کاربست و پذیرش آن 
لم بیت معلی ترنظران، اندیشمندان و مدیران عابر این اساس در این پژوهش، نظرات صاحب

 بتنیمعلم و مبیت های ترمورد واکاوی قرار گرفت. برنامه درسی به عنوان هسته اصلی برنامه
ر ر عناصمر سایهای بهبود مستافکن تضمین کیفیت زمینهبر رویکرد شایستگی در نقش سایه

ار از انتظ های موردکند. کارورزی محملی است که در آن شایستگیوابسته را فراهم می
معلم  ستاد وایعنی –کند. موقعیت اجرای کارورزی و نیز عاملین آن دانشجومعلم ظهور پیدا می

تکثیر  یند کوچینگ و منتورینگ و الگوی نقش منجر بهاز طریق فرا -رزیراهنمای کارو
یادگیری -اددهییشود. از طرف دیگر، رویکردهای حاکم برنامه درسی بر فرایند ای میحرفه

 شناسی وسئلهمزند. رویکرد دانشجومحوری، سایه افکنده و ماهیت و کیفیت آن را رقم می
  یادگیری است.-رنامه درسی بر موقعیت یاددهیهای بشکافی از جمله داللتمسئله

                                                           
1. Ibrahim 
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 منابع
 ،علوم پژوهشکده: تهران. حجازی الهه و خرازی کمال ترجمه ،شناختی روانشناسی(. 13۹5رابرت. ) استرنبرگ 

  .تهران شناختی

 ( .سنتزپژوهی بر الگوی تدریس اثربخش در آموزش عالی. 13۹4اسدی، محمد؛ و غالمی، خلیل .) دوفصلنامه
 .144-113، (۹)5ریزی آموزشی، عات برنامهمطال

 ( .نقد و بررسی رویکردهای تدریس فکورانه به منظور ارائه برنامه 13۸5امام جمعه، محمدرضا؛ مهرمحمدی، محمود .)
 .3۰-۶۶، 1(3نامه مطالعات برنامه درسی، )فصلدرسی تربیت معلم فکور. 

 ( .13۹3بازرگان، عباس .)تهران: نشر دیدار. کیفی و آمیختههای تحقیق ای بر روشمقدمه . 

 ( .13۹۰برایسون، جان، ام .)چاپ دوم(، ترجمه  های دولتی، عمومی و غیر انتفاعیریزی استراتژیک در سازمانبرنامه(
 مهدی خادمی. تهران: انتشارات آریانا قلم.

 ( .استانداردها و ص13۹1تاجور، آذر؛ پور طهماسبی، سعید؛ و پور طهماسبی، الهام .)های برنامه آموزشی تربیت الحیت
. دانشگاه فرهنگیان، 14۰4 انداز ایرانمجموعه مقاالت همایش ملی رسالت معلم در چشم. 14۰4انداز معلم در چشم

 تربیت معلم شهید رجایی بابل.

 ( .تبیین شایستگی13۹5خروشی، پوران .)ربیت و های مورد انتظار از معلمان بر اساس اسناد تحولی نظام تعلیم و ت
. دانشگاه اصفهان، ریزی درسیپایان نامه دکتری در رشته برنامهتدوین برنامه درسی آن در دانشگاه فرهنگیان. 

 شناسی.دانشکده علوم تربیتی و روان

 ( .تبیین شایستگی13۹4خروشی، پوران؛ نصر، احمدرضا؛ میرشاه جعفری، سید ابراهیم؛ و موسی پور، نعمت اهلل .) های
مجموعه مقاالت دومین  جمهوری اسالمی ایران بر اساس اسناد تحولی نظام آموزش و پرورش.معلم طراز 

 . دانشگاه فرهنگیان، پردیس نسیبه تهران.های دانشگاهیکنفرانس ملی و نهمین همایش ارزیابی کیفیت نظام

 ( .ارایه13۸۸خواستار، حمزه .)فصلنامه های پژوهشی. بهی کدگذاری در مصاحی پایایی مرحلهی روشی برای محاسبه
 . 1۷4-1۶1، (5۸) 15شناسی علوم انسانی، پژوهشی روش-علمی

 ( .تاثیر13۹3سنگری، نگین؛ پورولی، بهروز .) فرایند مدیریت کارکنان.  عملکرد مرتبط با نتایج بر مدیر مربیگری رفتار
 .1۷1-14۷، 2۷(3، )و توسعه

 ،ویراست هفتم(. تهران: دوران. شروانشناسی یادگیری و آموز روانشناسی پرورشی نوین:(. 13۹5. )اکبر علی سیف( 

 ( .13۹۰شورای عالی انقالب فرهنگی .)سند تحول بنیادین آموزش و پرورش. 

 ( .13۹۰شورای عالی انقالب فرهنگی .)سند تحول بنیادین آموزش و پرورش. 

 ( .واکاوی13۹4طالیی، ابراهیم؛ و گندمی، فهیمه .) داللت ارائه و دانشگاه آکسفورد در معلم تتربی کارآموزانه الگوی-

 .۶۸-31، 214تربیت،  و تعلیم فصلنامهایران.  معلم تربیت برای نظام هایی

 ( .13۹3عابدینی، احمد .)تهران: نشر سادس.نامه تخصصی آموزش و پرورشواژه . 

 ( .تجارب13۹4فاضلی، احمدرضا؛ کرمی، مرتضی .) رویکرد بر اساس شیآموز طراحی از معلم تربیت دانشجویان 
 .15۰-14۰، (2) 12درسی،  ریزیبرنامه در پژوهشگرایی.  سازنده



 1396 پاییز و زمستان، دوازدهمدوره ششم، شماره ریزی آموزشی، دو فصلنامه مطالعات برنامه ..85

 

 ( .بررسی نقش معلمان در مدیریت کارآمد مدارس. 13۹1فرزادنیا، فرزانه .) مجموعه مقاالت همایش ملی رسالت معلم
 . دانشگاه فرهنگیان، مرکز تربیت معلم شهید رجایی بابل.14۰4انداز ایران در چشم

 هایشایستگی سایه در ابتدایی دوره معلم تربیت برنامه ارزیابی و (. نقد13۹2محمود. ) ان، مرجان؛ و مهرمحمدی،کی 
 .11۹-142، (3۰) ۸ درسی، برنامه مطالعات فصلنامههنر جدید.  درسی برنامه تقاضای مورد

 ( .نقش و کاربردی پژوهش13۹5گلکار، رسول؛ و شریفیان، فریدون .)های تربیت معلم و بهبود برنامه های روایتی در
پردیس شهید باهنر مجموعه مقاالت دومین همایش ملی تربیت معلم، دانشگاه فرهنگیان، ای معلمان. رشد حرفه

 اصفهان.

 پروری (. شناسایی عوامل مؤثر در بروز رفتار جانشین13۹5وردی، مهدی؛ زارعی متین، حسن؛ جندقی، غالمرضا. )گل
 .2۰۸-1۸3، ۸(2، )های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسینپژوهشفی. فصلنامه مدیران: رویکردی کی

 ( .13۹2محمدپور، احمد .) چاپ دوم(. تهران: انتشارات جامعه شناسان. 1روش تحقیق کیفی ضد روش( 

 ( .جایگاه و نقش برنامه13۹5محمدی پور، ناصر؛ جعفری، آریا؛ و باقری، مجتبی .) رسمی را در های درسی غیر
مجموعه مقاالت دومین همایش ملی تربیت معلم، دانشگاه های معلمی در تربیت معلم. دستیابی به شایستگی

 پردیس شهید باهنر اصفهان.فرهنگیان، 

 شناسی کارورزی رشته علوم آسیب(. 13۹4آبادی، فاطمه. )مشکی باف، زهره؛ محمودزاده، سیده مهسا؛ رزمیان فیض
-مجموعه مقاالت دومین کنفرانس ملی و نهمین همایش ارزیابی کیفیت نظام. ه فرهنگیان مشهدتربیتی در دانشگا

 ، تهران، دانشگاه فرهنگیان، اردیبهشت ماه.های دانشگاهی

 ( .روایت نگاری ابزار تأمل و بالندگی حرفه13۹5ملکی، صغری؛ و مهرمحمدی، محمود .) ای کیفی در مطالعه»ای
مجموعه مقاالت دومین همایش ملی تربیت معلم، «. ی دانشجو معلمان در درس کارورزینگارزمینه تجربه روایت
 پردیس شهید باهنر اصفهان.دانشگاه فرهنگیان، 

 ( .13۹4مهرمحمدی، محمود و همکاران .) راهنمای عملی کارورزی دانشگاه فرهنگیان با رویکرد تربیت معلم فکور
 . تهران: انتشارات دانشگاه فرهنگیان.(1)
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