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 مقرمه:-1-1

و هرچقدر سطح دانش و تمانایی این  ردیگیمنظا  آممزشوی هر کشومری تمسوط معلمان آن کشمر شکل     

و پمیاتر اسوت. معلم کارگزار اصولی تعلیم وتربیت و روح نظا  آممزشی    ترممفقمعلمان باالتر باشود آن نظا   

معلم در دگرگمنی  ابدییمبا کمشش خردمندانه اوست که اهداف متعالی نظا  آممزشی کشمر تحقق  اسوت و 

و تحمالت علمی  هاشوورفتیپنظا  آممزشووی به اندازه کل عمامل نظا  نقش دارد و اثر گذار اسووت. با این همه 

ا بگیرد و هر تغییر و جای معلم ر تماندینمدر دنیوای ارتبواطوات و فناوری اطالعات هنمز هیچ چیز     ،جهوان 

بدون تحمل در نظا  تربیت معلم امکان پذیر  ،تحملی در کیفیت آممزشوی و هر تالشی در تغییر بنیادی نظا  

 (1ص  ،1481،)نائینی و همکاراننیست و این در دنیای امروز به اثبات رسیده است. 

ی سرمایه گذاری عمرانی برای امروز سورمایه گذاری در تربیت معلم در تما  کشمرهای پیشرفته جهان نمع 

 (1ص  ،1481)نائینی و همکاران، اخالقی و سیاسی است. ،فرهنگی ،اقتصادی ،تمسعه پایدار در تما  ابعاد اجتماعی

تربیت معلم کشمرهای دنیا این امکان  یهانظا مقایسه آن با  بررسی مسیر تاریخی تربیت معلم در ایران و 

یین کننده آن در نظا  آممزشی بیشتر آشنا شده وآگاهی یابیم و با مطالعه که با اهمیت و نقش تع دهدیمرا 

نظا   یندهایفراعمل و اصالح  دریابیم که مسویر صوحیح برای اقدا  و   هانظا شوکسوت    ممفقیت و یهاعلت

 تربیت معلم با استفاده از تجارب دیگران کدامند.

به آن  بیت معلم از اممری اسووت که بایسووتی گذار در تمسووعه نظا  تر ریتأث یهامؤلفههمچنین بررسووی  

ست شده ا ییفرودهاپرداخته شمد فرایند تربیت معلم در قبل و بعد از انقالب شکمهمند اسالمی دچار فراز و 

علمی ممرد مداقه و بررسی قرار گیرد اگرچه اولین مراکز تحصیالت  یهاروشکه نیاز است به طمر دقیق و با 

مین دارالمعل ،به راه افتاده اسوت )دانشسراهای مقدماتی و عالی  برای تربیت معلمتکمیلی آکادمیک در ایران 

ها و حتی دانشگاه تهران و بخش اعظمی از اعزا  دانشجم به خارج و...( اما روند رو به رشد نظا  تربیت معلم 

 (1ص ، 1481،ریسمند) .شده است ییفرودهادر ایران حرکات بسامانی نداشته است و درطمل زمان دچار فراز و 

البته که اولین گا  بعداز انقالب اسالمی در سطح اکادمیک دانشگاهی تمسط شهیدان رجایی و باهنر بعد از 

تعطیلی دانشوگاهها به منظمر انقالب فرهنگی برای تربیت معلم برداشته شد و آممزش و پرورش خمد متملی  

مدیران عالی این روند رو به  یهابرنامهو  هاتاسووویسوووتربیت معلمان ممرد نیاز خمد از این طریق گردید اما 

رشود را در مقاطعی از زمان دچار افت و مشکالتی کرد که به ممقع به آن خماهیم پرداخت و ناشی از فلسفه  

 (1، 1481)سمندری، .میشناسیمعاریت گرفته از غرب بمده که آن دوران را به دوره فترت تربیت معلم 

ت و ضوورورت پژوهش و اهداف بررسووی پیراممن بیان مسووئله و اهمی حث و درهر حال در این فصوول به ب 

 پژوهش و تعریف مفاهیم و اصطالحات پژوهش خماهیم پرداخت. سؤاالتپژوهش و 
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 پژوهشان مساله یب-1-2

 است. بانیدست به گر میدر کشمر ما هم اکنمن با سه چالش عمده و عظ ینظا  معلم

 قراردارد. نیینازل و پا یسطحمعلمان در  یشأن و منزلت اجتماع-1

 .ستین ماکه مطلمب نظا   ،یو مهارت معلم سیتدر تیفیک ،یدانش تخصص -4

کارکنان دولت قرار دارد  یشغل یهاگروه نیترنییپامعلمان که در  یشتیو مع یو اممر رفاه ایمزا ،حقمق -4

 .ستین سهیمقا قابل ی و نیز حتی سایر کارکنان دولتیکارکنان بخش خصمص یدرآمدهاو با 

 آنان بخصمص ایتمسط دانش آممزان و اول دیجد یهایفناورقرار گرفتن  اریو دراخت یابیتمجه به دسوت   با

ه ادار یو تمانمند یدانش تخصص یآن بر فرهنگ جامعه لزو  به روز آور ریتأثو  اطالعات و ارتباطات یفناور

لمان مع تیر در آممزش و تربییلزو  تغ یعنی شمدیماحساس  شیاز پ شیکالس تمسط معلمان ب تیریو مد

پرداختن به  نهیزم نیا در اسووت. یضوورور یامر دیجد یهایفناوربه  یابیو دسووت یجهان راتییهمسووم با تغ

 است. یقابل بحث و بررس زیمقمله فرهنگ که چاره ساز چالش اول است ن

ل و دو  را تحت الشعاع خمد قرار برخمردار است و دو چالش او یاژهیوو  شوتر یب تیچالش سوم  از اهم  اما

 ،ژاپن، از جمله آلمان ،جهان یاز کشمرها یاریمعلمان در بس یشوت یرفاه و اممر مع ،ایداده اسوت حقمق و مزا 

و  لمعقم یزندگ نیتأمدر سوووطح  (جهان یکشووومرها یبرخ تیوترب مینظا  تعلوفرانسوووه ) آمریکا، سیانگل

و مطلمب معلمان است و  کندیم یجامعه برابر یانیم رانیدست و با حقمق ما او یمتناسوب با وضوع اجتماع  

بن  ،هامتیقسطح  شیحقمق ساالنه متناسب با افزا شیو افزا هیپا ،گروه ،رتبه ،یفصل یهاپاداشعالوه بر آن 

 طیمح جادیا ،یمطالعات یهافرصتو  یعلم یهامسافرت یبرا یامکانات رفاه نیتأمو  یزندگ حتاجیما دیخر

 .دهدیم شیمعلمان را افزا یمند تیرضا ،مستمر یهاآممزشمطالعه و  یمناسب برا

 کیکامل به خدمت مشووغملند در هر شووهرسووتان  اقیکشوومرها معلمان تا آخر عمر با اشووت نیدرا نیهمچن

سائل به م استیکه دور از جهان س تشده اس لیاز معلمان شاغل و بازنشسته و با تجربه تشک یانجمن صونف 

عمل  ییاجرا رانیآممزش و پرورش و مد یامنطقه یشمراهاهم به منزله مشاور  و پردازدیممعلمان  یصونف 

دستگاه پرورش و معروفند وزارت آممزش  رانیمعلمان و مد یصنف یهاانجمنکه با نا   هاانجمن نیا .کندیم

را  یآممزش دیجد یهاطرحهستند که  هاانجمن نیو هم دهندیم یاری یادیاممر بن ریکشمر را در تدب یتیترب

 ییاجرا یهاطرح ،یبه مراجع قانمن هابرنامه رییاصووالح نظا  و تغ یو برا کنندیم یو اعتبار سوونج یابیارزشوو

ا ر هاچالش شیدایدر پ مؤثرعمامل  رانیدر ا معلم تیممجمد نظا  ترب تیبه وضع یبا نگاه .دهندیم شنهادیپ

و  یلمع اتیو استفاده از تجرب ایدن یمعلم درکشومرها  تیترب شورفته یپ یهانظا و با مطالعه  افتیدر تمانیم

. نممد ریو تدب یشوویو رفع اشوکاالت چاره اند درحل مشووکالت  اتیتجرب نیا یسواز  یبمم قیآنها از طر یعمل

 (4ص  ،1481،نائینی و همکاران)
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 تیر وضووعمعلمان اسووت که د نیا نشیآممزش و گز ،رشینظا  پذ رانیمعلم ا تیمسووئله مهم در نظا  ترب

 .ستیممجمد مطلمب ن

تی و عملیا یهابرنامهراجع به سوند تحمل بنیادین که به ماابه نقشوه راه و نسوخه شفا بخش است نیاز به    

قابل اتکا در این زمینه انجا  نگرفته ویا محقق از آن اطالع ندارد لذا  یهاطرحاجرایی دارد و هنمز مطالعات و 

اجرایی بر مبنای سند تحمل  یهاطرحتخصصان آممزش و پرورش تهیه دغدغه همه مسئمالن و دردمندان و م

 .باشدیم

در یک نظا  تربیت معلم کارآمد و پمیا بر مبنای مبانی نطری و متن سند تحمل  مؤثر یهامؤلفهشوناسایی  

 لنظا  تربیت معلم در کشمرهای پیشرفته جهان و ارائه یک مد یالگمهابنیادین آممزش و پرورش با نگاه به 

 .باشدیمبممی سازی شده مسئله اصلی این پژوهش 

 :پژوهش تیاهن و ضرویت-1-3

ن و یتردهیچیپ ،نیتراز مهم یکیه کنظا  آممزش و پرورش اسوووت  ،یاجتمواع  یهوا از جملوه سوووازموان   

 اوست. تیم و تربیانسان وتعل ،ت آنیفعال یه ممضمع و محمر اصلکباشد یم یاجتماع یهان نظا یترگسترده

 یهانهیهز صوورف بدون عملکردآن و بهبمدکیفیت کارآیی افزایش ،آممزشووی نظا  مهم های ازچالش یکی

و  خالق ،ارزشها به باور و عامل دین ،معلمانی با کیفیت تربیت. است انسانی سورمایه  در فرایند تمسوعه  گزاف

 و پرورش آممزش توزار راهبردی یهابرنامهاز  طیبه بر حیات درس مبتنی یهاکالسمدیریت  ماهربرای

 .خماهد بمد

م و یه نه فقط در امر تعلکاست  یمعلمان و رهبران ،رانیاز به مدین ،  آممزش و پرورشب در نظاین ترتیبد 

 ز دقت و مهارتین یو سازمان یالت ادارکو مش مسائلص یه در تشخکبل ،ت مجرب و صاحب نظر باشندیترب

 یو رهبر یسازمانده معلمان و نحمه و رانیمد یهایبه تمانمندسازمان  یهابرنامهت یرا ممفقیداشته باشند ز

 یاهسازمان از جمله سازمان یدر اثربخش یانندهکن ییمعلم نقش تع ر ویمد کدارد. بدون شو  یآنان بسوتگ 

ار رساندن تعامل کو معلم در به حدا ریمد ییق تمانایتمان از طریسازمان را م یه اثربخشکدارد چرا  یآممزش

 (.488ص ، 1474 ،یرازی)شرد. ک یریگند سازمان اندازهیتار و فران ساخیب

 اربهدیپا محمرتمسعه نظران باورصاحب وبه ستیده نیپمشو  برکسوی  انسوانی  رویین گاهیوجا تیاهم امروزه 

 نیا بر قاتیتحق و رودینم انتظار وجاهتی و تیشووان نیچن فعلی پرورش و ازآممزش اما دیآیم حسوواب

 .هستند آن رییگیپ به مُصر و مطرح را تیترب و میتعل دستگاه در تحمل ضرورت بزرگان که مبناست

 و راه هنقش میترس به قادر جامعه ارزشی نظا  بر مبتنی فلسفه از دور به و رهدفمندیغ آممزشی نظا  اصمالً 

 باشدیم ساله 40 انداز چشم بر مبتنی منطقه درسطح اول کشمر به لیتبد آن از انتظار که فرهنگی مهندسی

 (48ص ، 1480 ،یصالح) .بمد خماهد رممکنیغ
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 از رخاستهب بممی کیتئمر مبانی بر مبتنی فلسفه فقدان ما پرورش و آممزش نظا  مبتالبه مشکالت برخی 

 ،فرعی وجمانب هاهیحاش به پرداختن و اصلی ازرسالت دوری ،هدفمند فرهنگی مهندسی فقدان ،ارزشی نظا 

 ونهادهای آحادجامعه رکردنیپذ درمشووارکت قیتمف وعد  فرهنگی باعقبه لوتعام رییپذ مشووارکت عد 

 یحکممت نهادهای عمل و درباور تیوترب میوتعل فرهنگ مقمله انزوای و زدگی استیس و اقتصادزدگی ،ممجمد

 گاهیپا تنزل ،اقتدارمعلم و منهیه شدن شکسته ،ستاد و صف روهایین نیب ژرف فاصوله  و گسوسوت   ،ومردمی

 فرار با آن ییارویرو و پرورش و آممزش به نخبگان ابییراه عد  ،مادی یهاشوواخصووه از متأثر معلم اجتماعی

 سالیریپ ،آن به ًمصرفی صرفاً نگاه ،بمدن وگسترده میحج ،رسانه درعرصه آن تیمظلمم و تیمهجمر ،نخبگان

 ،خالق یهاتیریمد رایب الز  بسترهای نبمد و مداربسته و انقباضی تییریمد ستمیسو  ،تییریمد سواختار  در

 .است ستمیس در اقتصادی تفکر وخأل دیشد تمرکز

تمجه به اهمیت ممضوومع و ضوورورت تبیین معلم شووایسووته از منظر تحملی و باالخص تحمل   ،مع المصووف 

بنیادینی که ممرد تأکید مقا  معظم رهبری بمده و سووند آن با نا  سووند تحمل بنیادین آممزش و پرورش در 

و همچنین برای اطمینان از دستیابی به  رودیمجدی به شمار  یهاضرورتصمیب رسید از به ت 1490سوال  

 ،اسووب و برمبنای نظا  معیار اسووالمیسووند مزبمر در حمزه نقش و جایگاه نظا  تربیت معلم من یهاخماسووته

 .باشدیمتربیت بارز این نظا ؛ از ضروریات مهم و چالش برانگیز در نظا  تعلیم و  یهایژگیوترسیم و بررسی 

م و یم بررسووی نظا  تربیت معلم در نظا  تعلکاهداف و اصوومل حا ،ان ضوورورتیلذا در پژوهش حاضوور به ب

 .شمدیمپرداخته  ،تیفکین ید بر تضمکیبا تأ دینمایمتی که سند تحمل بنیادین ترسیم یترب

 رد:که ر خالصیدی مواید ز توانیمن پژوهش یا یت و ضرویت انجام ایاهن یلکبه طوی 

نگارنده مربمط  یق فردیالت و عالین پژوهش به تمایا یممضووومع در انتخاب گر نیتریادیو بنن و یاول -1

 ب جهت پژوهش و نگارش گشته است.یو ترغ یختگین عالقه ممجبات برانگیا گرددیم

ه تنگارنده و حشر و نشر دراز مدت با ممضمعات فمق وابس یلینه به رشوته تحصو  ین ضورورت و زم یدوم -4

 گرانقدر استاداناز محضور   یمنده و بهر ین و ممضومعات حمزه درسو  ین تعامل نگارنده با عناویا ،بمده اسوت 

 انتخاب و انجا  پژوهش بمده است. یبرا یجهت دهنده مهم

ت نگارنده در دسووتگاه آممزش و پرورش و دانشووگاه  ینش به مسووئملین گزیدر ا ین عامل جدیسوومم-4 

 نیار در اک یان متمادیسووال یبمده اسووت. ط ع نظا  تربیت معلمیوقا ینیو ع یتجرب ٔ  ومشوواهدهفرهنگیان 

 ،نظا  تربیت معلم یفرودهاار و پنهان مسائل و مشکالت و همچنین فراز و کآشو  یایاز زوا یاریدسوتگاه بسو  

 گشته است. ین اثر و پژوهش منتهیه به نگارش اکذهن نگارنده را بخمد معطمف داشته است 

رد بشین عنمان و آثار مترتب بر آن در پیا ٔ  ژهیوگاه و منزلت ین خصمص جایر در اکقابل ذل یاز دیگر دال 

و  نیأمخصمصاً ت. نقش نظا  تربیت معلم و باشدیمنظا  تعلیم وتربیت کشمر  یرمانهابه آ یابیاهداف و دسوت 

و پرورش و  کشوووف خصووومصووواًاهداف نظا  تعلیم وتربیت  تربیت معلم با کیفیت و کارآمد و تمانا درتحقق
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 ماندتیمنه ین زمیپژوهش در ا یعیشوکمفایی استعدادهای نمنهاالن و دانش آممزان بی بدیل است و بطمر طب 

 د.ینما کرا تدار هاافتهیاربست کبستر 

 :پژوهش اهراف–4 -1

 :اصلی ( هرفالف

 و پروشآممزش  نیادیو متن سند تحمل بن ینظر یمعلم بر اساس مبان تیمدل مناسب نظا  تربارائه 

 ویژه: ( اهرافب

بر اساس مبانی نظری و )پدیده اصلی(  نظا  تربیت معلم ایرانو ابعاد  هامؤلفه، هاشاخصشوناسوایی    .1

 متن سند تحمل بنیادین آممزش و پرورش؛

بر اساس مبانی نظری و متن سند )شرایط علی(  نظا  تربیت معلم ایرانشوناسوایی عمامل اثرگذار بر    .4

 پرورش؛ تحمل بنیادین آممزش و

بر اساس مبانی نظری و متن سند تحمل شوناسوایی عمامل اثرپذیر )پیامد( از نظا  تربیت معلم ایران    .4

 بنیادین آممزش و پرورش؛

 بر اساس مبانی نظری و متننظا  تربیت معلم ایران  یسازادهیپشناسایی سازوکارها، بسترها و ممانع  .3

 سند تحمل بنیادین آممزش و پرورش؛

ر اساس بممجمد عمامل اثرگذار، عمامل اثرپذیر و ابعاد شناسایی شده نظا  تربیت معلم تعیین وضعیت  .1

 مبانی نظری و متن سند تحمل بنیادین آممزش و پرورش؛

ری بر اسوواس مبانی نظ تعیین روابط علی بین عمامل اثرگذار، عمامل اثرپذیر و نظا  تربیت معلم ایران .1

 ؛و متن سند تحمل بنیادین آممزش و پرورش

اس بر اساولمیت بندی عمامل اثرگذار، عمامل اثرپذیر و ابعاد شوناسوایی شوده نظا  تربیت معلم ایران     .7

 مبانی نظری و متن سند تحمل بنیادین آممزش و پرورش؛

 بر اساس مبانی نظری و متن سند تحمل بنیادین آممزش و پرورش؛ ارائه مدل نظا  تربیت معلم ایران .8

 تحقیق  هاسؤال-1-6

 :کلی ؤالسالف( 

مدل مناسووب نظا  تربیت معلم بر اسوواس مبانی نظری و متن سووند تحمل بنیادین آممزش و پروش کدا   

 است؟

 :جزئی  ها( سؤالب

بر اساس مبانی نظری و متن سند تحمل )پدیده اصلی(  نظا  تربیت معلم ایرانو ابعاد  هامؤلفه، هاشاخص .1

 ؟اندکدا بنیادین آممزش و پرورش 
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بر اساس مبانی نظری و متن سند تحمل بنیادین )شورایط علی(   نظا  تربیت معلم ایرانار بر عمامل اثرگذ .4

 ؟اندکدا آممزش و پرورش 

بر اساس مبانی نظری و متن سند تحمل بنیادین آممزش عمامل اثرپذیر )پیامد( از نظا  تربیت معلم ایران  .4

 ؟اندکدا و پرورش 

بر اسوواس مبانی نظری و متن سووند تحمل بنیادین معلم ایران نظا  تربیت  یسووازادهیپبسووترها و ممانع  .3

 ؟اندکدا آممزش و پرورش 

 دا ک و متن سند تحمل ینظر یبر اساس مبان رانیمعلم ا تینظا  ترب سازی ادهیپی اجرایی وکارها ساز .1

 ؟اند

 س مبانیبر اساوضوعیت ممجمد عمامل اثرگذار، عمامل اثرپذیر و ابعاد شوناسوایی شوده نظا  تربیت معلم      .1

 نظری و متن سند تحمل بنیادین آممزش و پرورش چگمنه است؟

بر اساس مبانی نظری و متن سند  روابط علی بین عمامل اثرگذار، عمامل اثرپذیر و نظا  تربیت معلم ایران .7

 تحمل بنیادین آممزش و پرورش چگمنه است؟

بر اساس مبانی نظری و متن م ایران اولمیت بندی عمامل اثرگذار، و ابعاد شوناسوایی شوده نظا  تربیت معل    .8

 سند تحمل بنیادین آممزش و پرورش چگمنه است؟

بر اسوواس مبانی نظری و متن سووند تحمل بنیادین  نظا  تربیت معلم ایران  عمامل اثر پذیر از بندیاولمیت .9

 ،چگمنه است؟ آممزش و پرورش

ند تحمل بنیادین آممزش و پرورش بر اساس مبانی نظری و متن س چه مدلی برای نظا  تربیت معلم ایران .10

 ارائه کرد؟ تمانیم

 آنها: یاتیف عنلیرها و تعاییمتغ -1-7

 :پژوهش  رهایمتغ

بنیادین  سووند تحمل ،اعتبار سوونجی نظا  تربیت معلم ،فلسووفه تربیت نظا  تربیت معلم ،نظا  تربیت معلم

 آممزش و پرورش

 تعاییف نظر 

 :1نظام تعلیم وتربیت یسنی 

گ الء فرهناعت بسط و ،عامل انتقال نیترمهمبه عنمان  ؛افته کهیو سازمان  یو فرهنگ یجتماعاست ا ینهاد

به در همه یات طیاز ح یامرتبهآممزان جهت تحقق  دانش یت آماده سازیمسوئمل  ،رانیا یدر جامعه اسوالم 

 نیبه ا یابی. دسووتدسووته باشوویا شووایافراد جامعه الز  عمم   یل آن مرتبه برایابعاد را برعهده دارد که تحصوو

                                                 
2Formal and General Education System 
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 یاسالم ،یانسان کد بر وجمه مشتریت دانش آممزان )با تاکیمسته همیپ ین وتعالیمکجهت ت یاز آمادگ مرتبه

مداو  جامعه  یاعتال و یریل گکش یز در راستاین و کمشترریو غ یفرد یهایژگیو( ضمن مالحظه یرانیوا

 تیقعمم اصالح مداو  و کالز  جهت در یهایستگیشان نظا  یافتگان ایت یمستلز  آن است که ترب یاسالم

، 1490، ممزش و پرورشآتحمل بنیادین مبانی نظری ) .ندیکسب نما یار اسوالم یگران را براسواس نظا  مع ید خمد و

 (334ص 

 :1فلسفه تربیت

جامعه اسالمی در  ،چرایی و چگمنگی تربیت ،مدلل و مدون که به تبیین چیسوتی  یهاگزارهاز  یامجممعه

به هم پیمسوته و با تکیه بر مبانی اسواسوی معتبر و متناسب با نظا  فکری و     ،سوازوار  ،یران به شوکلی جامع ا

تا بتماند به ماابه چهارچمب نظری کالن برای هدایت  پردازدیمارزشووی مقبمل در جمهمری اسووالمی ایران  

 .در دوران معاصر نقش آفرین باشد تربیتی جامعه اسالمی ایران یهاتیفعالو  نهادهاانماع تربیت و ساماندهی 

 (31ص ، 1490، پ مبانی نظری تحمل بنیادین درآ.)

 :2برنامه دیسی

که دانش آممزان تحت هدایت و نظارت  شوومدیمتعبیر  ییندهایفرآو  سوواختارهابرنامه درسووی به مجممعه 

 در ف آممزشوووی یادگیری در جهت نیل به اهدا یهاسوووبکراهبردها و  ،معلم محتمای درسوووی را با روشوووها

 (41ص ، 1489، کرمی پمر) .رندیگیم مدرسه فرا

 ،اصمل ،از اهداف یامجممعهحاوی  ،آممزشوی و پرورشی مدارس  یهاطرحسوازمان یافته   الگمی هماهنگ و 

و محلی تا مدرسه و کالس  یامنطقه ،ملیسطح )از  تربیتی و طرح ریزی شده یهافرصت ،عمممی یهابرنامه

ممضوومع یا »جزء طبان بسویار گسووترده و فراگیر تا بسوویار محدود که حداقل شوامل سووه   خامبا طیف  (درس

 (118ص  ،1494 ،ینیعابد) است.« ترتیب زمانی»و  «روش»، «محتمی

 3:مربی(معلم )

 دیآممزگار و اسووتاد هم معنا اسووت. اگر از د   ،که با مدرس ،آممزنده و آممزاننده یعنی ،معلّم یلغم یمعنا 

 .ستهادانشاز  یاست که جامع علم  عصر خمد و واضع بخش یمعلم کس ،میمعلم بنگر ینابه مع انینیشیپ

را  یو ابم نصر فاراب اندگفته« معلم اوّل» ،کرد یو منطق را گرد آور نیچنان که به ارسطم که حکمت را تدو

را  نایابن سوو ،گرانیو د هیمانند ابن مسووکم ی. و برخانددهینام «یمعلم ثان»را ترجمه کرد  یمنانیکه حکمت 

 .(41178ص  ،13شماره  ،لغت نامه دهخدا). انددانسته« معلم ثالث»

 یهادانشو  هامهارت کمشدیماست که  ی( معلم چهره شاخصتیو ترب میآممزش و پرورش )تعل ندیدر فرا 

 فیاکبر س یعل . دکتردینما جادیا یرفتار رییتغ هاآنبرساند و در  رانیهدف مند به فرا گ یخمد را به صومرت 

                                                 
2 Philosophy of Education 
1Curriculum 
3Teacher/Instructor 
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 اسوووت که نیو هدفش ا پردازدیم یچند دانش آممز به رفتار تعامل ای کیبا  ؛کوه  دانود یم یمعلم را کسووو

 ی( از سوومی)مهارت یو حرکت یچه نگرشوو ،باشوود یچه شوناخت  رییتغ نی. ادینما جادیا یرییدر دانش آممز تغ

 (41ص ، 1489، یاحمد صاف) .مند استهدف رییتغ کیمعلم 

علم م کشدیمرسالت را به دوش  نیکه ا یاست و کس تیو ترب میتعل ،کار نیتریاسواس  ،یانسوان  در جامعه 

 . ازشمدیماطالق  ،ردیگیمتکامل و آممزش انسان صمرت  ،تیهدا یکه برا یبه هر گمنه تالش یاسوت. معلم 

خانماده نسبت به  یاعضا گریو د رپدر و ماد نی. هم چنشمندیممعلم بشر خمانده  ،امبرانیروست که پ نیهم

 را بر عهده تیو ترب میتعل فهیکه وظ یمختلف یهاگروه یدر نا  گذار ینقش معلم را دارند. ول ترهوا کمچوک 

 که رسالت آممزش و پرورش یهمان کسان یعنی ند؛یگم یم« معلم»طبقه  کیدر اصطالح تنها به  ،اندگرفته

. ماهنامه یمظاهر) .رندیگیمبر عهده  یو آممزش عال ینتوا دوره جما  ییو ابتودا  یفرزنودان موا را از دوره کمدک  

 (14ص  ،71 بهشتیارد ،181شماره  ،پاسدار اسال 

است متخلق به  یفرد ،کشمر تیاسوت و در افق چشم انداز نظا  ترب  یآممزش دهنده و مرب یمعلم به معن 

 ،یمنزلت و اعتبار اجتماع ،کمالبرخمردار از علم و ،یانسان لیشأن و کرامت و فضا نیدر باالتر یاخالق اسالم

 ،قیپژوهشگر حقا ،صاحب دانش روز ،یو شوجاعت و کمال انسان  شورافت  ،عفت ،یپاک ،یتقم ارینممنه تما  ع

، نوائینی و همکاران ) .یآممزشووو تیاداره کالس و هدا ،سیتدر اقتدار و مهارت در یو دارا تیریدر مد منود تمان

 (1 همیضم، 1481

 :1معلم  هایستگیشا

 اسووت که معلم با کسووب ییهامهارتو  هاشیگرا ،هاشووناختمجممعه  ،معلمی یهایسووتگیشووامر از منظ

اجتماعی و معنمی فراگیران کمک  ،عاطفی ،عقلی ،در جریان تعلیم وتربیت به پرورش جسمی تماندیم هاآن

 طبقه بندی نممد: تمانیممعلمی را در سه حیطه  یهایستگیشاکند. 

ذهنی  یهامهارتو  هایآگاهمجممعه  ،شناختی یهایستگیشوا : منظمر از 4شوناختی  یهایسوتگ ی( شوا الف 

مان به عن .سازدیمتربیت تمانا  مرتبط با تعلیم و یهاممضمعو  مسائلا درشوناخت و تحلیل  اسوت که معلم ر 

 شناختی معلم است. یهایستگیشااز  یکی« ذهنی یادگیرنده یهاییتماناشناخت عالیق و » ،نممنه

و عالیق معلم نسبت به  هاشیگرامجممعه  ،عاطفی یهایستگیشوا : منظمر از 4عاطفی یهایسوتگ یشوا ( ب

 «گرایش و عالقه به تکریم دانش آممز» ،تربیت است. به عنمان نممنه مرتبط با تعلیم و یهاممضمعو  مسوائل 

 عاطفی معلم است. یهایستگیشایکی از 

                                                 
2 Teacher’s competencies 
1 Cognitive competencies 
3Affective competencies 
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علمی  یهاییتماناو  هامهارتبه  که هاستیستگیشوا ش از آن بخ :1(مهارتی) یاحرفه یهایسوتگ ی( شوا ج

مهارت معلم در تهیه طرح درس یکی از این  ،. بوه عنمان ماوال  شووومدیمدر فراینود یوادگیری مرتبط    معلم

 (13ص ، 1480، ملکی) .هاستتیصالح

 :2معلم تیترب نظام

ه ب مانیا هیبر پا ،یتیو ترب یپژوهش ،یاسوت آممزشو   ی؛ نظامرانیا یاسوالم  یمعلم در جمهمر تیترب نظا  

 یرو محم یتیاسال  و با تمجه به نقش هدا یتیاصمل و ضمابط ترب ،یاخالق اسالم ،یاله یتقما ،کتای یخدا

 نیتأم و تیآن ترب ییالسال  و هدف غا همیعظا  و ائمه اطهار عل یایانب ییو الگم تیو رسالت ترب میقرآن کر

 ازینمجمانان و جمانان و ممرد ن ،روز کمدکان یو پرورش یبه مسائل آممزشمتفکر و خالق و آگاه  یمنابع انسان

مانان نمجمانان و ج ،کمدکان تیو ترب میتعل تینظا  آممزش و پرورش کشمر است در آن حد که بتمانند مسئمل

 (4ص ، 1481 ،نائینی و همکاران) .رندیآگاهانه بر عهده بگ رانیا یاسالم ینظا  جمهمر دافجامعه را تا وصمل به اه

 :3تیترب

 یراب اتیو مقتضوو نهیزم جادیو ا یو مابت انسووان یفطر یاسووتعدادها تیو هدا ییشووکمفا یبه معن تیترب 

 است. «رب»آن  شهیاست و ر یرشد متعادل صفات فاضله و کمال مطلق اله

ما  صفات ت نهایکننده است که ا تیو تربر سورو  ،میق ،منعم ،مدبر ،صواحب  ،خالق ،مالک یبه معنا «رب» 

 است. یاله هیعال

 :4تیترب هرف

 و مسئمل مؤمن ،یاله ریو پرتالش در مس ندهیپم ،است عبد صالح یآممزش و پرورش انسوان  ؛تیترب هدف 

 و مجاهد در یمتق ،عتیمتفکر و مبتکر در رابطه با طب ،در رابطه با جامعه دیمتعهد و مف ،در رابطوه با خلق 

 رابطه با خمد.

 :5استانراید

 یریسنجش و اندازه گ ،سهیمقا یهستند که برا ییهاشاخص ای و ارهایو مع هامالکعبارت از  نداردها؛استا 

 قتیآنها اسووت و در حق یو گسووتردگ تیظرف ،دهیفا ،تیفیک ،تیکم ،ارزش ،محتما ثیدانش و مهارت از ح

و  هااستیس نییو تع اهروش یابیو ارزش یابیدانش و ارز تیو کفا تیمطلمب زانیم ،اسوتانداردها سوطح سماد  

 آنها ملز  قیدق تیرا به رعا انیمجر ایو  رندیگیمممرد استفاده قرار  یبرنامه آممزش کی ینحمه عمل در اجرا

 .سازندیم

                                                 
2 Perfessssionsl competencies 
1Teacher Educational System 
3Education 
4Educational Objectives 
5Standard 
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پژوهش از  نی. در اشمندیم رفتهیو پذ فیتعر یو تخصوصو   یمراجع علم یاز سوم  رسوماً اسوتانداردها   نیا 

استفاده  رانیا یاسالم یآممزش و پرورش جمهمر یعال یمسط شمراشده ت نیتدو یو استانداردها هاشاخص

 کرد. میخماه

 :1یسدج اعتبای

 کی ای ینهاد رسم کینظا  از طرف  کی یو آممزش یآن منزلت علم یاست که ط یندیفرا یسنج اعتبار 

 نیو ا شمدیماز اعتبار به آن اعطا  یادرجهو  نییتع یانجمن علم کیسازمان و  ،ممسسه کی ای نظارت اتیه

ا  به و سرانج ابدییمان یشده جر فیتعر شیاز پ یو استانداردها یفیو ک یکم یهاشاخصبا تمجه به  ندیفرا

 یهاتیفعال یاست که برا تیفیکنترل ک ینمع یاعتبار سنج قتیدرحق ،انجامدیم یینها میقضواوت و تصوم  

 .سازدیمفراهم کار را  تیفیو امکان قضاوت در باره ک رودیمبه کار  یانسان

 :تمانیم یاعتبار سنج قیطر از

 کرد. نییتع یتطابق نظا  را با اهداف آممزش زانیم-1

 برد. نیرا از ب یابهامات عملکرد-4

 کرد. دایرتبه و ارزش کار را پ-4

 نظا  به مخاطبان پاسخگم بمد. جیاز نتا-3

 :2سدر تحول بدیادین آموزش و پرویش

 .باشدیمآممزش و پرورش  نیادیسند تحمل بن ،وهشپژ نیمنظمر از سند تحمل در ا

فه فلس ،رانیا یاسالم یدر جمهمر تیو ترب میآممزش و پرورش شوامل فلسفه تعل  یسوند مل  ینظر یمبان 

در  یعممم یرسووم تیو ترب میو رهنامه نظا  تعل رانیا یاسووالم یدر جمهمر یعممم یرسووم تیو ترب میتعل

شد  یکل دییأت 1489آممزش و پرورش ممرخ دو  مرداد  یعال یشمرا 841در جلسه  رانیا یاسالم یجمهمر

 یرسووم تیو ترب میدر نظا  تعل 1یاسووناد تحمل دیو تمل3هایزیربرنامه ،4هایگذاراسووتیسوو یتمام یو مبنا

فصل  7مشتمل بر  نیادیسند در قالب سند تحمل بن نیا تیاسوت. و در نها  رانیا یاسوالم  یجمهمر یعممم

 191 ،191 ،193 ،194 ،194 ،191 ،190 ،189 ،188 ،187 ،181 ،181 ،183 ،184 ،184 ،181در جلسات 

 ،40/4/90 ،1/4/90 ،44/1/90 ،17/14/89 ،10/14/89 ،4/14/89 ،41/11/89 ،14/11/89ممرخ  197و 

به  یانقالب فرهنگ یعال یشووومرا 1/7/90و  44/1/90 ،11/1/90 ،3/1/90 ،41/3/90 ،13/3/90 ،41/4/90

 .است دهیرس ییهان بیتصم

 

                                                 
2Accreditation/Validation 
1Fundamental Education Reform Document 
3 Pholicy makings 
4Plannings 
5 Transformational duocuments 



22 

 

 تعریف عنلیاتی

 نظام تربیت معلم:

منظمر از نظا  تربیت معلم عبارت است از نظامی که تمسط مرکز برنامه ریزی آممزش منابع انسانی وزارت  

آممزش و پرورش به عنمان یک زیر نظا  برای نظا  آممزش و پرورش کشمر برنامه ریزی شده است و دانشگاه 

 مجری آممزش و تربیت معلم آن است.تربیت دبیر فنی شهید رجایی و دانشگاه فرهنگیان 

 مبانی نظر  سدر تحول بدیادین آموزش و پرویش:

 یمردر جمه تیو ترب میشامل فلسفه تعلمنظمر ازمبانی نظری سند ملی آممزش و پرورش سندی است که 

 تیو ترب میو رهنامه نظا  تعل رانیا یاسالم یدر جمهمر یعممم یرسم تیو ترب میفلسفه تعل ،رانیا یاسالم

آممزش و پرورش ممرخ دو  مرداد  یعال یشوومرا 841در جلسووه  رانیا یاسووالم یدر جمهمر یعممم یرسوم 

و  میدر نظا  تعل یاسناد تحمل دیو تمل هایزیربرنامه ،هایگذاراستیس یتمام یشود و مبنا  یکل دییأت 1489

 .است رانیا یاسالم یجمهمر یعممم یرسم تیترب

 سدر تحول بدیادین آموزش و پرویش:

شوومرای عالی  1490مصوومب  آممزش و پرورش نیادیسووند تحمل بن ،پژوهش نیمنظمر از سووند تحمل در ا

 .باشدیمانقالب فرهنگی 

 :1مرل مفهومی پژوهش-1-9

 دلم شمدیمانجا  پایان نامه و یا حتی نمشوتن پروپمزال طلب   برای نمشوتن و  معممالًیکی از چیزهایی که 

مدل مفهممی نشوان دهنده اسوکلت تحقیق است. در تحقیقات    ،مفهممی تحقیق اسوت. در یک قیاس سواده  

تعاریف فنی خاص خمد را دارند  ،سر و کار داریم. این دو” 4سازه“و ” 4مفهم “با دو عبارت  معممالًمدیریتی ما 

 ،نی هسوتند مال ماشین مفاهیم آن چیزهایی هسوتند که دارای مصوادیق بیرو   ،بطمر خیلی سواده و خالصوه  

 دیدن قابل و ندارد بیرونی مصداق که است چیزی آن سازه اما اند ومشاهده رویت قابل که…میز و  ،درخت

 کار شوده  یاد ممارد مال ییهاسوازه  گیری اندازه و سونجش . …و تعهد ،شوغلی  رضوایت  ،انگیزه مال نیسوت 

 یوقت .طی فرآیندی تبدیل به کمیت شمند اهتیفیکمنظمر الز  است این  بدین. است دشماری و بسیارصعب

در واقع مدل مفهممی تحقیق را به نمایش  میدهیمیک سووازه را به همراه ابعاد آن بطمر شووماتیک نشووان   

 .میادرآورده

 

                                                 
2Conceptual model 
1Concept/Meaning 
3Construct 
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روابط بین  یر همراه باشووود مدل مفهممی باید نشوووان دهندهق در تحقیق خمد با بیش از یک متغاگر محق

 .مابت یا منفی بمدن رابطه باشد ،د امکانجهت آنها و در ح ،یرهامتغ

 رل مفهومی پژوهش:م

 پژوهش و آنچه گفته شد، مدل مفهممی پژوهش به شکل زیر ارائه خماهد شد. یهاسؤالبر اساس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . مرل مفهومی اولیه پژوهش1-1شکل 

 

تربیت معلم پرداخته سپس به نظا   یهاشواخص هاو  مؤلفهدر این مدل ابتدا به مطالعه و شوناخت ابعاد و  

ن ند تحمل بنیادیجایگاه نظا  تربیت معلم در اسوووناد و قمانین باالدسوووتی بمیژه در مبانی نظری و متن سووو

از طریق جمع آوری نظرات اندیشمندان و متخصصان و مدیران و کارشناسان حمزه آممزش سپس  میپردازیم

ا  تربیت معلم اقدا  خماهیم کرد و در پایان مدل و پرورش بخصوومص تربیت معلم به ارائه مدل مناسووب نظ 

 اعتبار سنجی خماهیم نممد. علمی یهاروشارائه شده را با 

 

 

 

 

 

 عوامل اثرگذای )شرایط علی(:

 

 کالن نظام اداری کشور هایسیاست

برنامه ریزی استراتژیک وزارت عتف 

 و آ.پ

 ایحرفهمدیریت 

 

پریره  ) رانیانظام تربیت معلم 

 محوی (:

 فلسفه تربیت

 چشم انداز

 مأموریت

 اهداف

 درسی برنامه ریزی

 ساختار و سازمان

 ارزشیابی کیفیت آموزش

 ل اثرپذیر:عوام

 معلم طراز جمهمری اسالمی

 مدرسه

 دانش آموز 

 خانواده

 جامعه

 فرهنگ اجتماعی

 استراتژ 

 بسترها

 هابازداینره
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 فصل دوم
 و اتیرب ادب  ی مرور

 پیشینه ژپوهش
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 مقدمه-2-1

نیازمند برنامه ریزی دقیق و اجرای  ،شی برای بهسازی در آممزش و پرورشهر تال ؛گفت تمانیمجرآت به  

 .1باشدیمطرح ریزی شده به منظمر افزایش دانش و مهارت معلمان  یاحرفهحیح اقدامات تمسعه ص

کانمن تمجه را هرچه بیشتر به سمت تمسعه  ،مجادالت در ممرد کیفیت مدارس ،بنابر این در دهه گذشوته  

 .4استمتمرکز نممده  معلمان یاحرفه

 یهاچالشچراکه  ،روز ممرد تاکید و تمجه نبمده استاممعلمان هیچگاه به اندازه  یاحرفهکیفیت تمسوعه   

 .4پیش روی آنها در حرفه معلمی تشدید شده و انتظارات مرد  در باره کیفیت آممزش باالرفته است

در تراز جهانی در اهداف دو  و هشتم سند منابع انسانی  یاحرفه یهایستگیشوا بر ارتقای سوطح   بنابراین

 (.49ص.، )سند تحمل بنیادین آممزش و پرورشرش تاکید شده است آممزش و پروتحمل بنیادین 

مناسب و در طراز نظا   یاحرفه یهایسوتگ یشوا برای تحقق این هدف و تربیت معلمان با کیفیت و دارای 

 پیشرفته و بممی و کامالًجمهمری اسوالمی ایران نیازمند داشوتن یک نظا  تربیت معلم با سوازمان و ساختار    

تربیت و بهسازی منابع انسانی وزارت آممزش و  ،نیتأمآن  تیمأممرکه  باشدیممعیار اسالمی براسواس نظا   

نظوا  تربیوت معلم کارآمد و تمانمند نیاز به بررسوووی و تحقیق در ممرد    پرورش خماهود بمد برای داشوووتن 

و پرورش  ممزشاهداف و راهکارهای سووند تحمل بنیادین آ با فلسووفه و هامؤلفهانطباق این  آن و یهامؤلفه

 یهاهمؤلفکه با مطالعه وضعیت ممجمد نظا  تربیت معلم ایران و شناسایی هستیم بر آن  فصلاین در . اسوت 

آن و انطباق آنها با نظا  معیار اسالمی بر مبنای مبانی نظری و متن سند تحمل بنیادین الگمی مناسب نظا  

کالن در سووطح وزارت آممزش و پرورش و مجریان  نمه ریزابرای سوویاسووتگذاران و برناتربیت معلم ایران را 

 .یمشهید رجایی معرفی نمایتربیت دبیر فنی درسطح دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه 

 و یابطه آن با توسعه 4ام آموزشیظن-2-2

 و مفهوم آن5توسعه  2-2-1

 ترشدنقدرتمندترشدن و حتی بزرگ ،ترشدندر لغت به معنای رشد تدریجی در جهت پیشرفته :توسعه

 .(4001 ،)فرهنگ لغات آکسفمرداست 

گمید: تمسعه را باید برحسب پیشرفت به سمی اهداف رفاهی نظیر کاهش در تعریف تمسعه می 1لدیبروکف  

 .فقر, بیکاری و نابرابری تعریف کنیم

                                                 
2 Guskey,1119 
1 Richter,Kunter,Klusmann,Ladtke,&Baumert,1121 
3 Ganser,1111 
4 Educational system 
5 Devolopment 
6 Brookfield 
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-گیری متفاوت کل نظا  اقتصادیبه طمر کلی تمسعه جریانی است که در خمد تجدید سازمان و سمت

های شامل دگرگمنی ،بردارد عی را به همراه دارد. تمسعه عالوه بر اینکه بهبمد میزان تملید و درآمد را دراجتما

تمسعه  های عمممی مرد  است.اداری و همچنین ایستارها و دیدگاه-اجتماعی ،های نهادیاساسی در ساخت

 .یردگحتی عادات و رسم  و عقاید مرد  را نیز دربرمی ،در بسیاری از ممارد

 ،نابرابری، بیکاری ،مسعه را به معنای کاهش فقر، تگیری خمد از بحث تمسعهدر نتیجه ؛مصطفی ازکیا

ایجاد نظا  اجتماعی مبتنی بر عدالت و افزایش مشارکت مرد  در اممر ، ارتباطات بهتر، شدن بیشترصنعتی

 .کندتعریف می سیاسی جاری

را به معنای بازسازی جامعه بر اساس ؛ تمسعه علمای تمسعه از مجممع نظرات ؛یاد دکتر حسین عظیمیزنده

 ؛یشهسه اند شامل ،های تازه در دوران مدرنها و بصیرتنماید. این اندیشههای تازه تعبیر میها و بصیرتاندیشه

ک و سه اقدا  اساسی در ،است. به همین منظمر باید برای نیل به تمسعه باوریو آینده باوریانسان ،باوریعلم

ها ها و ایجاد نهادهای جدید برای تحقق عملی این اندیشهتشریح و تفضیل این اندیشه ،های جدیدهضم اندیشه

  .صمرت پذیرد

انسان را ممجمدی دو بعدی دانسته و برای هر دو بعد  ،محمر اسال  کوه جوهان بینیِ خدا قابل ذکر است 

روحوی انوسان و بعد جسمی و  یر دانسته و محدود بوهجسمی و روحی او برنامه دارد و زندگی را نیز فراگ

بوه  ،از ایون رو .ابدییم( تبلمر (که در ))حیات طیّبه یاتمسعه. رستگاری همه جانبه او دانسته استهدایت و 

  :کوه توعوریف زیر از جامعیت الز  برخمردار بمده و ممرد تاءیید اسال  باشد رسدیمنوظور 

ی و د سازدیمکه زمیده شکوفایی استعرادها  گوناگون انسان یا فراهم فرایدر  است  ،توسعه» 

بستر مداسبی برا  یشر تمولیمرات مملی )اعمم از  ،با استفاده بهیده از مدابع مختلف ،این فرایدر

فمراهمم  اصمیمل انمسمان  هاخواسته نیتأمهمنماهمدمگ بما  ،(تمولیمر ثمروت و غمیمر آن

مسیر تکاملی شمایمسمتمه خمود یا ، دی این فرایدر، افراد جامعه ،و دی نمتمیمجه ریآیم

   «.درینایپیم

بوه  کوه در آن انوسوان شمدیمتمسعه اقتصادی نیز به وضعیتی اطالق » ،ف عا  تمسعهبوا تومجوه بوه توعوریو  

جهت  ،امعبرنامه ریزی ج تمان ،درن و اسوتوفواده بهینه از منابعتربیت شمد که با تسلط بر تکنملمژی م یاگمنه

   «.رفاه جامعه را داشته و زمینه مناسب برای نیل به کماالت انسانی برای همگان فراهم باشد نیتأم

  :؛ زیرامد نظر قرار گرفته است ،ویژگیهای تمسعه ممرد نظر اسال  ،در ایون دو توعوریف

و روشون است که  باشدیمراد جامعه فوراهوم کوننده زمینه شکمفایی استعدادهای همه اف ،و تومسوعوه 1

  .دیآینمبدون برقراری عدالت اجتماعی و ایجاد فرصتهای برابر به وجمد  یانهیزمچنین 

انسان و رشد و تعالی فرد و جامعه  (مادی و معنمی )جسمی و روحی یهاخماسته نیتأم ،و در ایون فورایند 4

  .در کنار هم و تمامان مطرح است
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 رسوانودن انوسوان بوه کوموال نوهوایوی، ت دار اسوت وهودف نوهوایوی از آنفورایونودی جوهو ،و تومسوعوه 4

قورب الی »، کوموال نوهوایوی انوسوان ،وان بویونوی و فورهونوگ اسوالموی. در جوهوایوسوتوه موقوا  اوسوتش

 .ابدییمتحقق ، شدن کلیه استعدادهای درونی انساناسوت کوه با شکمفا  «اهلل

جانبه است )نه فقط تمسعه اقتصادی( که معطمف فرآیندی همه ،امروز تلقی ما از مفهم  تمسعه ،هر تقدیر به 

به بهبمد تمامی ابعاد زندگی مرد  یک جامعه )به عنمان الز  و ملزو ( است. ابعاد مختلف تمسعه ملی عبارتند 

ن مسعه امنیتی )دفاعی(. مناسب نیست بدوو ت ،تمسعه فرهنگی و اجتماعی ،تمسعه سیاسی ،از: تمسعه اقتصادی

 .دها را در دستمرکار آینده قرار داصرفاً به یک جنبه اولمیت بخشید و دیگر بخش ،تمجه به کلیه ابعاد تمسعه

 ها  توسعه اقتصاد شاخص ●

 تمان این ممارد را برشمردیافتگی میهای تمسعه اقتصادی یا سطح تمسعهاز جمله شاخص

 :ر سرانهالف( شاخص دیآم

آید. این درآمد سرانه بدست می ،از تقسیم درآمد ملی یک کشمر )تملید ناخالص داخلی( به جمعیت آن

معممالً با سطح درآمد سرانه کشمرهای پیشرفته مقایسه  ،در کشمرهای مختلف یابیارز شاخص ساده و قابل

مده است و زمانی دیگر حداقل درآمد ب یافتگی دالر در سال نشانگر تمسعه 1000شمد. زمانی درآمد سرانه می

 .دالر 10000سرانه 

 :(PPP) ب( شاخص برابر  قریت خریر

گردد و معممالً سطح قیمت محصمالت های محلی کشمرها محاسبه میاز آنجاکه شاخص درآمد سرانه از قیمت

دد. در این گراز شاخص برابری قدرت خرید استفاده می ،و خدمات در کشمرهای مختلف جهان یکسان نیست

های جهانی آن کاالها ضرب شده و پس از انجا  در قیمت ،مقدار تملید کاالهای مختلف در هر کشمر ،روش

 .گرددتملید ناخالص ملی و درآمد سرانه آنان محاسبه می ،تعدیالت الز 

 :(GNA, SSI) ج( شاخص دیآمر پایرای

 ،به جای تمسعه اقتصادی به تمسعه پایدار های شاخص درآمد سرانه و تمجهکمشش برای غلبه بر نارسایی

محیطی که در جریان تملید و های زیستهزینه ،منجر به محاسبه شاخص درآمد پایدار گردید. در این روش

های ملی منظمر گردیده )چه به عنمان خسارت و چه به عنمان گردد نیز در حسابرشد اقتصادی ایجاد می

 .آیدیزان رشد و تمسعه بدست میبهبمد منابع و محیط زیست( و سپس م

 :ها  ترکیبی توسعهد( شاخص

گیری و مقایسه برخی از اقتصاددانان به جای تکیه بر یک شاخص انفرادی برای اندازه ،1980از اوایل دهه 

مان به تهای ترکیبی را پیشنهاد نممدند. به عنمان ماال میاستفاده از شاخص ،تمسعه اقتصادی بین کشمرها
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زیرشاخص( محاسبه  74شاخص اصلی ) 18برمبنای ( 1974) 4گراناهانکه مک 1کیبی ممزنیشاخص تر

 ، نممدمی

 .)اشاره کرد )بعد, شاخص تمسعه انسانی معرفی گردید

 :(HDI) و( شاخص توسعه انسانی

ها محاسبه تمسط سازمان ملل متحد معرفی گردید که براساس این شاخص 1991این شاخص در سال 

 و دسترسی ،امید به زندگی )دربدو تملد( ،آمد سرانه واقعی )براساس روش شاخص برابری خرید(گردد: درمی

 .)رفتن افراد استهای به مدرسهبه آممزش )که تابعی از نرخ باسمادی بزرگساالن و میانگین سال

 آنها برا  توسعه 4و مرل بومی3کشویها  پیشرفته  -2-2-2

 5توسعهکشویها  دیحال 

مانده( از اصووطالح کشوومرهای  جای تعبیر کشوومرهای جهان سووم  )عقب گردد که بههاد میامروز پیشوون

و  یافتهتمسووعه نیز خمد به کشوومرهای بیشووترتمسووعه   اسووتفاده شوومد. کشوومرهای درحال   تمسووعهدرحال

شومند. بعضواً پارامترها و سطمحی برای این تعاریف )ماالً براساس میزان درآمد   تقسویم می  یافتهکمترتمسوعه 

تمان طمر کیفی و کلی میمنتها شووواهد اتفاق جهانی در این حمزه نیسوووتیم. اما به ،رودرانوه( بکوار می  سووو

 :بندی کردتمسعه را اینگمنه دستههای مشترک کشمرهای درحالویژگی

 بمدن سطح و کیفیت زندگی مرد پایین(1   

 (وری کار )و نیروی کاربمدن میزان بهرهکار و پایینو کم یکاری( ب4

 (یا صادرات مماد اولیه )منابع طبیعی وابستگی زیاد به تملیدات کشاورزی و (4

 المللیپذیری در روابط بیناقتصادی و آسیب ی( وابستگ3

 سیاسی و حکممتی نامناسب و ناکارآمد ( ساختار1

 :های اجتماعی( مشخصه1

 الف( نابرابری اجتماعی

 ب( ضعف طبقات متمسط

 سمادیج( بی

 هداشتی و درمانید( مشکالت ب

                                                 
2 Mozhini index 
2 Mc grenahan 
3 Devolopted countries 
4 Native model 
5 Developing countries 
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هر کدا  از کشومرهای پیشورفته مدلی مخصومص به خمد برای تمسوعه با تمجه به سرمایه انسانی، ممقعیت     

اما کشوومرهایی که محمر تمسووعه خمد را  ، اندداشووتهجغرافیایی و اقلیم منطقه و منابع طبیعی در دسووترس 

 .اندبمدهبرخمردار  یاظهمالحدر روند تمسعه از سرعت قابل  انددادهسرمایه انسانی قرار 

 و یابطه آن با توسعه 1موزشیآنظام -2-2-3

 یتماعاج ،یدر تمسعه اقتصاد " تیو ترب میتعل " ،تحمل در مفهم  تمسعه لیبه دل یالدیم 1910پس از دهه  

 تیتمسعه جمامع در اولم یآن برا نیو تأم دهیآممزش د یانسان یرویو نقش ن افتی ژهیو یگاهیجا یو فرهنگ

 یهایذارگ هیسرما ،تمسعه یهاهدفبه  یابیدست یکرد. لذا برا دایپ یانسان یمفهمم ،رار گرفت. در واقع تمسعهق

 صمرت گرفت. یجد

مد. به عمل آ یآممزش یهانظا  تیفیک شیتمجه به افزا نهیدر زم یجد ییهاتالش ،ستمیدر ربع آخر قرن ب 

آممزش و پرورش را به عنمان  ،1991در سال  ،تیو ترب میتعل یالملل نینامه اجالس ب هیتمص ،راستا نیدر هم

کرد. از آن جا که تحقق  یمعرف یممجمد اجتماع یهاچالشبا  ییارویرو یبرا ییطال دیانتخاب و کل نیبهتر

نقش  تیاجالس بر تقم نیدر ا ،است یانسان یرویمعلم به عنمان ن یدر آممزش و پرورش در گرو یهر آرمان

عالقه به  جادیا ،آممزش دادن به او یهامهیشدر  یادیبن رییبر اساس تغ یو یها یمند حرفه شیافزا ،معلم

تسلط بر  ،" یریادگی - یاددهی یهامهیشمهارت در  "با  "مهارت در دانش  " مندیپ ،در طمل عمر یریادگی

 کرد. دیدانش آممزان و ... تأک یهایریادگیمتفاوت  طیدر شرا یآممزش یراهبردها

 بر تمجه ،و مشارکت معلمان ممفق شمد یبدون همکار تماندینم یاصالح چیاصل که ه نیا اعال  اب نیهمچن

 .دیورز دیتأک یادیبن راتییتغ دربه مشارکت معلمان 

 1980 یهاسال یهاییگردهماکه محصمل  زین "آممزش و پرورش  ندهیتفکر درباره تحمالت آ "در کتاب  

 یاترییمعلم تغ تیترب یهابرنامهممجب شد در  ،تحمل در نقش معلم ": آمده است ،است " منسکمی " 1981و 

مان معل یساختند و برا یمعلم را طمالن تیترب یهادوره شرفتهیپ یاغلب کشمرها نکهی. از جمله ادیآ دیپد

 یزونفرو به  زیمنابع دانش و اطالعات ن ،تحمالت نیکردند. همگا  با ا ینیب شیپ ییهایو باز آممز هایکارآممز

 مطالب و ،یآممزش یهابرنامهو  یدرس یهاکتابمعلم و  تیترب یهابرنامه یبه محتما قیطر نیگذاشت و از ا

را به وجمد آوردند و  یقابل انتظار ریمشکالت غ ،راتییتحمالت و تغ نیافزوده شد. اما ا یدیممضمعات جد

ممزش و پرورش و در صدر آنها اصالح و آ یخرد و اصالح یهابرنامهکه  ردیتفکر شکل بگ نیا ،ممجب شدند

راستا  نی. در اردیصمرت گ ریبه صمرت گسترده و فراگ دیو کارآمد با دهیورز انیمعلمان و مرب تیترب یبهساز

قرار  یخدمت را ممرد تمجه جد نیح تیاز خدمت و ترب شیآممزش پ ،مستاریپ یندیمعلم به عنمان فرا تیترب

  "داد. 

ا برای ر یاژهیوسیاستگذاران نظا  اسالمی تالش  ،هادانشگاهو آغاز انقالب فرهنگی در پس از انقالب اسالمی  

                                                 
2 Educational system 
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طراحی و استقرار یک مدل آممزشی و پرورشی اسالمی که صفت مرد  گرایی و دینی مسلکی را همراه خمد 

حلیل نممدند. با تآغاز نممده و در این راه دست به تغییراتی بزرگ در پهنه تملید محتمای آممزشی جدید  ،نماید

 زمینه شناخت و استقرار ،مربمط به مطالعات تطبیقی در میان ساختارهای آممزشی و پرورشی دنیا یهاافتهی

این بخش مهم از جامعه را ترسیم نممده که در تراز انقالب اسالمی  یساختارهایک مدل پیشرفته از تمسعه 

 .اشدب

مخصمص به خمد است  ییهایژگیودارای  ،شرفته و مدرنیک ساختار آممزشی و پرورشی پی ،نظری از حیث 

در بطن نظا  سیاستگذاری و عملکردی یک جامعه  هاآندر پیش و هنگا  طراحی و استقرار  هاآنکه تمجه به 

که درواقع مختصات محتمایی و عملکردی یک ساختار  هایژگیو. این دیآیمامری ضروری به شمار  ،به ماابه کل

  :شامل ممارد زیر است شمدیمرا شامل 

 -1روزآمدسازی عملکردها  -3مشارکت چهارگانه اضالع  -4انعطاف پذیری  -4چابک سازی ساختار  -1

 -9رهبری  -8ارزش سازی  -7و عملکردها  هاتیمأممر ،تناسب اهداف -1شممل و فراگیری  ،تطبیق

  اصالح و بازسازی ،بازنگری -10تمانمندسازی و مهارت اندوزی 

ه ک دهدیمپیشرفته آممزشی در دنیا و بمیژه اتحادیه اروپا نشان  یهانظا عه تطبیقی در رابطه با مطال 

ساختارهای آممزشی و پرورشی عصر مدرن برای نیل به اهداف آرمانی و واقعی مدنظرشان نیازمند انجا  یک 

دارای برخی مالحضات  منددیپیمکه در حمزه ساختار بمقمع  هایدگرگمنسری از تغییرات هستند. دامنه این 

. در کشمرما و طی آوردیماست که زمینه مدل سازی یک سیستم مطلمب را فراهم  ضروری و کارکردی

اتفاق  ،بی پایانی در مسیر اجرایی سازی این تغییرات صمرت گرفته که نتیجه آن یهاکشمکشاخیر  یهاسال

ل همشمند و پیشرفته را در اختیار کارگزاران و نظر پیراممن اصمل ده گانه ایست که شالمده ساخت یک مد

 ستیبایم ،برای دستیابی به یک مدل تطبیقی متناسب با داخل که دهدیمسیاستگذاران آممزش و پرورش قرار 

اشاره  باشدیمسه اصل مهم از آنرا که مرتبط با ممضمع این پژوهش  به .این اصمل مدرن مد نظر قرار گیرد

  .دینمایم

ازی ساختار: اولین اصل از اصمل ده گانه تمسعه ساختارهای آممزشی و پرورشی عصر جدید به چابک س -1

 دابییممعتقد است که اثربخشی یک ساختار زمانی افزایش  1. نیل فرانکشمدیممربمط  ساختارهاچابک سازی 

در  هاآنو یکپارچگی نیروی انسانی محدود گردیده و در عین حال تمانمند گردد. تحدید مسملیت ها  اوالًکه 

به اثربخشی هر چه  تماندیم ،واحد که علی القاعده همراه با نخبه ساالری بروکراتیک است یامجممعهطمل 

 .منجر شمد هادستگاهبیشتر عملکرد 

                                                 
1 Neil Frank 
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: همه اصمل باال اگر به تمانمندسازی و مهارت اندوزی دیگمیم 1تمانمندسازی و مهارت اندوزی: نیل لیبرت -4

جتماعی و ا یهاهیسرمافاقد کارکرد است. یک ساختار پیشرفته باید بتماند  عمالً ،انسانی منجر نشمدنیروهای 

هرچه  به بازدهی تماندیمفرهنگی خمد را فعال و بازسازی نماید. بنابراین ارتقای تمان کیفی نیروهای انسانی 

  .بیشتر یک ساختار آممزشی کمک نماید

قابلیت پاسخگمیی یکی از مهمترین ارکان یک ساختار مدرن است. اگر یک  اصالح و بازسازی: ،بازنگری -4

اهداف و فرآیندهای خمد را متناسب با نیازهای ممجمد و شرایط مفید اصالح و بازسازی  ،هاهیروسازمان بتماند 

  .به بهسازی کل سیستم کمک نماید تماندیم ،نماید

به کدامیک از اصمل فمق پایبند  هاسالمری اسالمی طی این بدانیم ساختار آممزش و پرورشی نظا  جمهباید  

مذکمر در این باره تاکنمن چه  یهامناقشهاقدا  نممده؟ و دو  اینکه اهم  هاآنبمده و در مسیر اجرایی سازی 

  ؟کندیمبمده؟ و در انتها باید بررسی نممد که ساختار آممزش و پرورش ما به کدامین سم حرکت 

 وشممل و فراگیری  ،تطبیق یهاحمزهکه در  دهدیمآممزش و پرورش ایران اسالمی نشان  ارزیابی ساختار

صمرت پذیرفته است. در حمزه کمچک سازی  یاارزندهاقدامات مابت و و عملکردها  هاتیمأممر ،تناسب اهداف

ید دولت محتر  تقنینی و اجرایی وجمد دارد. علی رغم تاک از حیث یاعمدهو چابک سازی ساختار اختالفات 

 در این راه وجمد دارد. برخی معتقدند هنمز بسترهای الز  برای ییهاممانعتبر کمچک سازی دولت اما تاکنمن 

تحقق این امر بمجمد نیامده است که باید برای آن تدبیری اندیشید. ارزش سازی نیز تاکنمن با بی مهری مماجه 

راهبردی مرتفع گردد.  خألو مسنجم با جامعه نخبگان این هماهنگ  یاشبکهشده و ضروری است تا با ایجاد 

مشارکت اضالع چهارگانه الزمه تمسعه ساختارهاست اما هنمز مسیری طمالنی برای دست یابی به این مهم در 

احیای طرح هم اندیشی خالق و مدرسه کانمن فرهنگی و اجتماعی محالت در  رسدیمپیش است. به نظر 

هم تلقی شمد. از سمیی دیگر انعطاف پذیری و روزآمدسازی عملکردها امری قطعی به زمانه فعلی یک الزمه م

 .که باید بیش از پیش به آن تمجه نممد دیآیمحساب 

انی لزو  تمانمندسازی نیروهای انس یهانهیگز ،باید به آن تمجه بیشتری نشان داد آنچه در نتیجه گیری بحث

. از این رو برای اصالح ساختار فعلی و دستیابی به مدل ندهاستیفرآح و اصال هاهیروو بازنگری و اصالح همه 

بهنگا  و متناسب اصمل ده  ،اثربخش آممزش و پرورش پیشرفته در کشمرمان باید ضمن اجرایی سازی دقیق

پیشین را فراهم نممد تا اهداف مندرج در متن  یهامدلبسترهای الز  برای اصالح و بازنگری در  ،گانه فمق

صص  ،1491،حیدری) .در نظا  آممزش و پرورش قابلیت پیاده سازی و استقرار را داشته باشد بنیادین تحملسند 

 (41و  44

 

                                                 
1Nile Libert 
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 1تربیت معلم-2-2-4

 ،یاقتصاد یهانهیدر زم ،شمرهاکر یه همگا  با ساکقدرتمند  ییشمرهاک، جهان یصنعت یایامروزه در دن

ممزش من نظا  آیمد ،شمرکهر  یو اجتماع یتمسعه اقتصاد ،اندافتهیرشد و تمسعه  یاسیو س یفرهنگ ،یاجتماع

 .ت معلم استیترب ز نظا یاز عناصر مهم آممزش و پرورش ن یکیو پرورش است و 

در آممزش  یاست. تحقق هر آرمان ریاجتناب ناپذ یاهیسرماآممزش و پرورش  ،ندهیآ یهاچالشبا  ییارویدر رو 

هستند و  یعمل طیآرمانها در مح ییمعلمان است که عامل اجرا یعنی آن یانسان یروین یدر گرو ،و پرورش

 تیترب یهابرنامهدر  یو مشارکت فعال آنان انجا  نخماهد شد. لذا تمجه و بازنگر یبدون همکار یاصالح چیه

 امر نیبه ا یتمجه خاص ریاخ یهاسالاز کشمرها در  یاریاست. بس یخدمت ضرور نیچه قبل و چه ح ،معلم

 هارنامهب نیا ؛دهدیمنشان  ،کشمرهای پیشرفتهمعلم در  تیبه برنامه ترب یراستا نگاه نی. در ااندداده نشان 

 شرفتیپ یابیارز ییو تمانا یعالقه به کار گروه ،تیاحساس مسئمل ،یختگیانگکه خمد  اندشده یطراح یبه نحم

و هم به لحاظ  یهم به لحاظ علم ،ییرا  باالو به ممازات آن معلمان از ارزش و احت ابدیکار در معلمان پرورش 

 باشند.برخمردار یاجتماع گرینسبت به کارکنان مشاغل د ،یاحرفهو  یاخالق

 نظام آموزشی 2کیفیت عنلکرد -2-2-5

 اثربخشووی و کارآیی ارزیابی واسووطه به آممزشووی یهانظا  کیفیت آممزشووی، یهانظا  عملکرد ارزیابی در

 با نظا  عناصوور  ممجمد وضووعیت  انطباق میزان آممزشووی،  نظا  کیفیت .ردیگیم قرار تمجه ممرد هاآن

 برون محصمالت، فرایندها، دادها، درون شامل آممزشی نظا  عناصر .اسوت  انتظارات و اهداف یا اسوتانداردها 

 یهایژگیو :رندیگیم قرار ارزشوویابی ممرد اثربخشووی و کارایی ارزیابی در که باشووندیم پیامدها و دادها

 -یاددهی یفرایندها .باشووندیم آممزشووی نظا  یدادها درون نیترمهم آممزشووی نظا  و یادگیرنده مدرس،

 نیترمهم تحصوویلی پایه ارتقاء وضووعیت و تحصوویلی سووال نیم امتحانات نتایج فرایندها، نیترمهم ییادگیر

 آممختگان دانش تأثیر و یداد برون عمامل از ها ن آ خدمات کیفیت و آممختگان دانش تعداد و محصوومالت

 یهانظا  یپیامد عمامل از فرهنگی و یاقتصوواد اجتماعی، مختلف جمانب از جامعه یشووهروند وضووعیت بر

 به یا نظا ، یاعضا تمسط درونی، صمرت به است ممکن مذکمر عمامل ارزیابی .شمندیم محسومب  آممزشوی 

 از اسووتفاده با را آممزشووی یارزشوویاب تمانیم. گیرد صوومرت خارجی، مؤسووسووات تمسووط بیرونی، صوومرت

 و ارزشووویابی عامل و اهداف ،یداد برون و یفرایند ،یداد درون عمامل .داد انجا  مختلف یرویکردها

و  یگمدرز) .باشووندیم آممزشووی یهانظا  ارزشوویابی بر مؤثر عمامل از ممرداسووتفاده آممزشووی یرویکردها

 (4ص  ،1491همکاران،

 

                                                 
2 Teacher’s education 
1 Performance quality 
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 نظام آموزشی 1کایآیی-2-2-6

 آممخته، دانش) امدیپ مطلمب سطح یبرا که اسوت  این درباره قضواوت  آممزشوی  کارآیی ارزیابی از مرمنظ

 و بمدجه معلم، یهایژگیو یادگیرنده، یهایژگیو) داد درون از حداقلی چه (تخصوصی  خدمات و علمی آثار

 (3ص  ،1491و همکاران، یگمدرز) .کندیمکفایت  (غیره و ییادگیر – یاددهی) فرایند و (غیره

 نظام آموزشی 2اثربخشی-2-2-7

 این با .است یدشمار کار آن به دستیابی فرایند که چرا ندارد وجمد آممزشوی  اثربخشوی  از جامعی تعریف

 به حد چه تا شده انجا  یهاآممزش کنیم تعیین اینکه یعنی آممزشی اثربخشوی  ارزیابیت گف تمانیم حال

 میزان تعیین دیگر عبارت به و است شده منجر یکاربرد و علمی طمر به سازمان نیاز ممرد یهامهارت ایجاد

 انطباق تعیین شده، اجرا یهاآممزش اثر در کارآممزان از مشواهده  قابل نتایج تعیین آممزشوی،  اهداف تحقق

 تعیین آممزش، نظر ممرد کار دادن انجا  درسووت میزان تعیین سووازمانی، نقش انتظارات با کارآممزان رفتار

 .است هاهدف به دستیابی یبرا هاآممزش اثر در شده ایجاد یهایتمانائ میزان

 نظا  بیرونی و درونی کارایی ارزیابی طریق از آممزش اثربخشووی که گفت تمانیم فمق تعاریف به تمجه با

 .گرددیم تعیین سازمانی آممزش

 تضمین نیز آممزشی اثربخشی قریباًت کنیم اصالح را سازمان بیرونی و درونی کارایی بتمانیم اگر عبارتی به

 جنبه کارایی همچنین .دارد جا کارایی درون در اثربخشووی مفهم  که شوومدیم بیان اینکه ضوومن .گرددیم

 (3ص  ،1491و همکاران، یگمدرز) .دارد کیفی جنبه اثربخشی و کمی

 نظام آموزشی 3بهره وی -2-2-8

ای برخمردار است. رهای مختلف از اهمیت و جایگاه ویژهآممزشی کشم یهانظا در  یورامروزه ارتقای بهره  

شمد. چرا که برای تحقق اهداف وری در آممزش و پرورش کشمرما نیز به خمبی احساس مینیاز به ارتقای بهره

وری در آممزش و پرورش ضرورتی های کشمر در جهت رشد و تمسعه اقتصادی و اجتماعی، ارتقای بهرهو برنامه

  .ر استاجتناب ناپذی

عبارت است از ارتباط میان نحمه استفاده سازمان آممزشی از منابعی که در  بهره وری در آممزش و پرورش

اختیار دارد و تبدیل آن طی فرآیندی آممزشی به ستاده های مطلمب همراه با در نظر گرفتن کیفیت زندگی 

 .کارکنان آن ٔ  هیکلکاری 

                                                 
2 Effeciency 
1 Effectiveness 
3 Productivity 
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و بروندادها  (مصرف شده در آممزش یهانهی)هزبین دروندادها  بهره وری آممزشی را ارتباط (1991)کالن 

 . از دیدگاه او مسأله اصلی در داندیم)پیشرفت تحصیلی یا سایر اهداف تعریف شده برای آممزش و پرورش( 

بهره وری آممزش و پرورش، اثربخشی هزینه و چگمنگی استفاده از منابع ممجمد برای افزایش پیشرفت دانش 

 و مؤثرت. برای حصمل به این نتیجه مهم باید برنامه ریزی آممزشی و مسائل مالی را در بهره وری آممزان اس

  .ضروریدانست

  .مدشیمدر آممزش و پرورش بهره وری ارتباط بین پیشرفت تحصیلی دانش آممزان با منابع ممجمد تعریف 

آنان، همچنین استفاده بهینه  یهایندتمانمنکته مشترک تمامی این تعاریف محمریت دانش آممزان و افزایش 

 .از منابع ممجمد و کاهش هرینه ها در فعالیتهای مربمط به ارتقای بهره وری است

 تعریف مفاهیم:-2-3

 آموزش و پرویش نیادیسدر تحول بد-2-3-1

 .باشدیمآممزش و پرورش  نیادیسند تحمل بن ،پژوهش نیمنظمر از سند تحمل در ا

 میه تعلفلسف ،رانیا یاسالم یدر جمهمر تیو ترب میآممزش و پرورش شامل فلسفه تعل یسند مل ینظر یمبان  

 یدر جمهمر یعممم یرسم تیو ترب میو رهنامه نظا  تعل رانیا یاسالم یدر جمهمر یعممم یرسم تیو ترب

 یشد و مبنا یکل دییأت 1489آممزش و پرورش ممرخ دو  مرداد  یعال یشمرا 841در جلسه  رانیا یاسالم

 یهمرجم یعممم یرسم تیو ترب میدر نظا  تعل یاسناد تحمل دیو تمل هایزیربرنامه ،هایگذاراستیس یتمام

 ،181فصل در جلسات  7مشتمل بر  نیادیسند در قالب سند تحمل بن نیا تیاست. و در نها رانیا یاسالم

ممرخ  197و  191 ،191 ،193 ،194 ،194 ،191 ،190 ،189 ،188 ،187 ،181 ،181 ،183 ،184 ،184

14/11/89، 41/11/89، 4/14/89، 10/14/89، 17/14/89، 44/1/90، 1/4/90، 40/4/90، 41/4/90، 

 یینها بیبه تصم یانقالب فرهنگ یعال یشمرا 1/7/90و  44/1/90 ،11/1/90 ،3/1/90 ،41/3/90 ،13/3/90

 است. دهیرس

 نیادیسدر تحول بد لیتحل-2-3-2

نظا  آممزش و پرورش  سیبدوتاس آر یو حت یآممزش وپرورش بعداز انقالب اسالم یاز اقدامات اساس یکی

 نیه اداشت ک انیب تمانیبه جرئت م باشدیمآممزش و پرورش  نیادیسند تحمل بن نیو تدو هیته کیکالس

 و آممزش و پرورش ارائه شده است. یانقالب اسالم خیاست که در طمل تار یمدون ٔ  برنامه نیتریسند قم

 یبرا تیو ترب مینظا  تعل، ت به طمر خاص ممرد تمجه قرار گرفته استیم و تربین سند فلسفه تعلیر اد 

. شمدیم تیاهل ب رهیوس یو قرآن یاسالم ،ینید یهابر آممزه یمبتن تیو ترب میصاحب فلسفه تعل بارنیاول

 یززش و پرورش که نقطه مرکآمم نیادیسند تحمل بن یفلسف یمبان نیدر تدو یاساس اریبس یاز محمرها یکی

محمر سند قرار  یدرصد قرآن 100واژه  دیکل کیاست که به عنمان  «بهیط اتیح»ممضمع  ،شمدیمآن قلمداد 

 یتیو ترب میبلکه تعل ست؛ین تیرسالت آممزش و پرورش تنها آممزش و ترب ،واژه دیکل نیگرفته است. براساس ا



14 

 

 یهم شامل زندگ اتینمع از ح نیکند؛ ا جادیانش آممزان اد یبرا بهیط اتیتحقق ح یبرا یاست که معبر

تفکر حضرت اما  )ره(  یمبان ،ییمرحم  عالمه طباطبا زانیالم ریاست. تفس یاخرو یو هم زندگ یمیپاک دن

از جمله  یاهلل مطهر تیآ دیو آثار استاد شه یمرحم  عالمه جعفر« معقمل اتیح»کتاب  ،یو مقا  معظم رهبر

 استخراج شده است. بهیط اتیح یهایژگیوکه با مراجعه به آنها  است بمدهیمنابع

سند  نیاست و آنچه که در ا نیادیدانشگاه از اتفاقات خمب سند تحمل بن استادانمعلمان همانند  یبندرتبه 

 است که معلمان را درخمر نظا  یاریدانشگاه تما  ع کیشده که  دهید انیدانشگاه فرهنگ نیو تدو فیو در تعر

 (4ص  ،1494سمندری،) .کندیم تیترب رانیا یاسالم یمهمرج

 مختلف و وجوه منتاز کددره سدر  هافصلکوتاه به  ینگاه-2-3-3

 نیو تدو هاتیفعالحدود ودامنه  ،میمفاه فیتعر یبرا ،مستدل ومحکم ینظر یاز مبان یبرخمردار -1

 .یعممم یرسم تیو ترب مینظا  تعل یارزش یهاگزاره

 کشمر. یرسم تیوترب میختن اهداف کالن نظا  تعلروشن سا -4

 .تیفعال فیو نشان دهنده ط هاوزارتخانه ریز کننده از سایمتما ،تیمأممر هیانیب -4

 ,1303ساله کشمر در افق  ستیروشن ومنطبق با چشم انداز ب یارائه چشم انداز -3

نقطه تمرکز آممزش وپرورش  یترشنروکه به نحم  ،و راهکارها در فصل هفتم یاتیعمل یهاهدف نییتب -1

 را در اجرا مشخص ساخته است.

 واجرا. یزیاز برنامه ر یگذار استیحمزه س کیتفک -1

 یزیبرنامه ر ،یگذار استیس ،آممزش و پرورش در افق چشم انداز یسند مل یهابرنامهتحقق اهداف و  یبرا

 :ردیپذ  یدر دو سطح صمرت م نیادیتحمل بن ندیو نظارت بر فرا

 نیادیتحمل بن ندیفرا 1یو نظارت راهبرد یابیارز زیکالن و ن یریگ میو تصم یگذار استیس ،اول دربخش

. شدبایم یانقالب فرهنگ یعال یامر بر عهده شمرا نیمد نظر است که ا یعممم یرسم تیو ترب مینظا  تعل

 و پرورش است. مزشآم الیشمرای عاست که برعهده  ییو نظا  اجرا یزیتمرکز بر برنامه ر ،ودر بخش دو 

 (1ص  ،1493، سمندری)

 نیادیمعلم دی سدر تحول بد تیو ترب نیوتام معلم گاهیجا-2-4

رتقاء ا یبرا یهمه جانبه کشمر و ابزار جد شرفتیپ یتعال یهارساختیز نیتراز مهم تیو ترب میتعل عرصه

 یب اسالمانقال یمتعال یهاتحقق آرمان بیترت نیمختلف است. به ا یهاکشمر در عرصه ستهیشا یانسان هیسرما

 یبرا یها و کسب آمادگملت انیم رد شرویفعال و پ ،حضمر سازنده ،یاسالم میتمدن عظ یایمانند اح رانیا

 است. یوآزاده و اخالق یمتق ،عالم یهاانسان تیدر جهان در گرو ترب تیعدالت و معنم یبرقرار

 

                                                 
2 Strategic supervision 



15 

 

 

 

 کای یفته دی اصطالحات به، اتیکل، اول فصل-2-4-1

 یو مرب معلم

دانش  تیترب ریخطکه رسالت  شمدیماطالق  ی)مترادف هم بکار رفته است( به فرد «4یمرب»و  «1معلم»

 .بر عهده دارد. یعممم یرسم تیو ترب میآممزان را در نظا  تعل

 نمشته است: نینقش معلم چن یبرا 7در بند  ،هاارزش هیانیب ،دوم فصل

 نیترو مؤثر تیتربو  میتعل ندیدر فرآ ریو بص نیام یااسمهکننده و  تیعنمان هدا( به ینقش معلم )مرب و

 .یعممم یرسم تیو ترب مینظا  تعل یهاتیمأممرعنصر در تحقق 

 آمده است: 1303مدرسه در افق چشم انداز  یهایژگیدر خصمص و ،چشم انداز ،چهایم فصل

بر اساس  یدیتمح کپارچهی تیبا هم یاحرفه یهایستگیشاو  یفضائل اخالق یدارا انیبرخمردار از مرب -

 .یاسالم ارینظا  مع

 دانش آممزان اشاره دارد: تیترب یآن برا کیکالن در بند  یهاهدف ،پدجم فصل

 ،دخم ،در برابر خدا فیوظاو  هاتیمؤمن و معتقد به معاد و آشنا و متعهد به مسئمل ،ممحد یانسان تیترب و

و وطن  اارگریشجاع و ا ،جهادگر ،زیست ظلم ،عدالت خماه و صلح جم ،م و عاقلج قتیحق ،عتیو طب گرانید

 ،یدر جهت تحقق حکممت عدل جهان الشگرمدار و منتظر و ت تیوال ،شیاند یجمع گرا و جهان ،مهرورز ،دوست

 ،ب گر و آزادمنشانتخا ،اءیپاکدامن و باح ،دانا و تمانا ،امانتدار ،عزت نفس یو دارا خمدباور ،دواریبا اراده و ام

 ٔ  هآمادو  ریپذ نظمقانمن مدار و  ،سالم و بانشاط ،و مقتصد و ماهر نیخالق و کارآفر ،یبه اخالق اسالم متخلق

 .یاسالم اریمعبر اساس نظا   یو اجتماع یخانمادگ ،یفرد ستهیشا یزندگورود به 

 دارد: معلم اشاره یهایستگیشابه ارتقاء  11کالن در بند  یراهبردها ،ششم فصل

مزان معلمان و دانش آم یاخالقو  یمعنم یرشد و تعال یبرا یاسیو س یانقالب ،ینید رتیارتقاء معرفت و بص و

 .(1 ،4 ،3و  1کالن  یهاهدفخانماده ) یارتقاء معنم یو مشارکت برا

 معلم اشاره دارد: یهایستگیشابه ارتقاء  14کالن در بند  یراهبردها ،در ادامه فصل ششم نیهمچن

الن ک یهاهدف) انیفرهنگ یاحرفهو  یعلم ،یتیترب ،یاعتقاد یهایتمانمندو  هایستگیشاتمسعه مستمر  و

 .(3 ،1 ،1و  7

 .افتگانی تتربی پرورش– 1در بند  ،و راهکارها یاتیعمل یهاهدف ،هفتم فصل

                                                 
2 Teacher 
1 Educator 
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انس با قرآن در  تیتقمنماز جماعت در مدرسه و  ییتمسعه فرهنگ اقامه نماز و اهتما  به برپا و 4/1 راهکار

 تیتقم یمعلمان در راستا یتمانمندسازو  هابرنامهبا اصالح  یفرهنگ و سماد قرآن ٔ  تمسعهو  دانش آممزان

قرآن در دوره متمسطه اول و آممزش  یدیم کلیبا مفاه ییآشنا ،ییدر دوره ابتدا یو روان خمان یمهارت روخمان

 .یتمسعه فرهنگ قرآنبر اساس منشمر  دو در متمسطه  یمعارف قرآن

امر به معروف و  ،یتبرّو  یتمل یمدار تیفرهنگ وال یساز نهیو نهاد جیترو یساز و کارها جادیا و 3/1 راهکار

بر بهره  دیبا تأک« )عج( یعدل مهدو دولتاستقرار  یبرا یساز نهیزم»و انتظار  یجهاد هیروح ،از منکر ینه

 .هاروشو اصالح  معلمان ییو نقش الگم هیعلم یهاحمزه تیاز ظرف یریگ

اعتقاد و التزا   تیتقم ،یو آداب اسالم تیترب قیتعم - 4در بند  ،و راهکارها یاتیعمل یهاهدف ،هفتم فصل

 .(8و  4و  1) یانقالب اسالم یهاارزشبه 

آنان  یینقش الگم میتحکو معلمان و  رانیمد یاحرفهو  یاخالق ،یاعتقاد یهایستگیشا تیتقم و 4/4 راهکار 

 یهاتیفعالو  یتیترب یهابرنامهدر  شانیامشارکت فعال و مؤثر  یبرا ییاجرا یو فراهم آوردن ساز و کارها

 .مدارس رانیبه مد مدرسه یتیکالن ترب تیمسئمل یمدارس و واگذار یپرورش

انش و د انیمرب یتمانمندسازو  یانقالب اسالم یهاارزشو باور به  ینید رتیبص ،مانیا تیتقم و 3/4 راهکار

دشمنان با استفاده  یهاتمطئههمشمندانه با  مماجههو  هاارزش نیآگاهانه از ا تیو حما یوفادار یآممزان برا

 ژهیبه و هادستگاهنهادها و  ریخانماده و سا رکتآممزش و پرورش و مشا یتیتربو  یآممزش یهابرنامه تیاز ظرف

و  یاجتماعو  یاسیس یهابرنامهانش آممزان و مدارس در د افتهیو حضمر فعال و سازمان  هیعلم یهاحمزه

 .یانقالب

 .و ..... ،ایح یفرهنگ قیو تعم جتروی– 4بند در  ،و راهکارها یاتیعمل یهاهدف ،هفتم فصل

ل به متعهد و عام و ستهیشا یانسان یروین یریو بکارگ تیترب ،مناسب جهت جذب ریاتخاذ تداب و 4/4 راهکار

 .یو آممزش یمراکز ادار هیپمشش مناسب در کل عفاف و ،ایح تیرعا

 نقش مدرسه ...... شیافزا 7بند در  ،و راهکارها یاتیعمل یهاهدف ،هفتم فصل

مسجد و  ژهیو به محله یو علم یمدرسه با مراکز فرهنگ یهمکار تیو تقم یساز نهینهادو  4/7 راهکار

مرتبط  یهابرنامهآممزان در  دانشمعلمان و  ،رانیو مشارکت فعال مد هیعلم یهاحمزهو  یمذهب یهاکانمن

 .باتجربه در مدرسه یمبلغان مذهب وتمانمند  منیحضمر نظا  مند و اثربخش روحان زیمحله و ن

 مشارکت ...... شافزای– 8در بند  ،و راهکارها یاتیعمل یهاهدف ،فصل هفتم

 ییاجرا یو کارها سازلمان و فراهم آوردن و مع رانیمد یو اعتقاد یاحرفه یهایستگیشا تیو تقم 1/8 راهکار

 .مدارس یپرورش یهاتیفعالو  یتیترب یهابرنامهدر  شانیمشارکت فعال و مؤثر ا یبرا

از  یریو جلمگ تیتربو  میدر رابطه معلم و دانش آممز در عرصه تعل یبر معلم محمر دیو تأک 7/8 راهکار

 .دینما مخدوشرا  تیمرمح نیکه ا یو عمل یو برنامه نظر استیهر س یاجرا
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 منزلت ...... یارتقا 10در بند  ،و راهکارها یاتیعمل یهاهدف ،هفتم فصل

 و یابیارز یهامالک نییتع ،یاحرفهو  یتخصص ،یعممم یهاتیصالحاستقرار نظا  سنجش  و 4/10 راهکار

نظا   در آنان بر اساس یلارتقاء شغ زهیانگ تیمعلمان و تقم یتیو ترب ی( علمیمرتبه )نظا  رتبه بند یارتقا

 .یاسالم اریمع

 ...... بازمهندسی– 11در بند  ،و راهکارها یاتیعمل یهاهدف ،هفتم فصل

 یصآممزش تخص کردیروبا  انیفرهنگ ژهیدانشگاه و یمعلم و راه انداز تیترب یاستقرار نظا  مل و 1/11 راهکار

 .ربطیذ یهادستگاه یربا همکا محمر تمسط وزارت آممزش و پرورش تیترب یاحرفهو 

بر حفظ تعامل  دیتأکمعلمان در آممزش و پرورش با  یاحرفه تینظا  ترب یو ارتقا یطراح و 4/11 راهکار

دوره و فراهم آوردن امکان کسب  نیا یطدر  یو پژوهش یعلم ینهادها مستمر دانشجم معلمان با مدارس و

 .یآممزش یهاطیمحاز کالس درس و  یواقع اتیتجرب

 یهاتیصالحاز  برخمرداربرتر و  یاستعدادهاجذب و نگهداشت  یالز  برا یسازوکارها جادیا و 4/11 کارراه

 یو ماد یمعنم یهازهیانگ تیبر تقم دیتأکمعلم با  تیترب یهارشتهبه  یتیو شخص یانقالب ،یاخالق ،ینید

 ،بطریمراکز ذ یزاتیو تجه یزشسطح آمم یارتقا ،لیتحص دورانحقمق و دستمزد در  یبرقرار لیمعلمان از قب

 .معلمان یبا تمجه به رتبه بند لیدر ادامه تحص لیو تسه یعلم مستمر ینظا  بازآممز جادیا

 یاهحرف ،یانقالب ،یاعتقاد ،یاخالق یهایستگیشامعلمان شامل  تیصالح یابینظا  ارز جادیا و 3/11 راهکار

 .یراهبردتحمل و اهداف سند  یمتناسب با مبان یابیو ارزش یو تخصص

نظا   یازهاین و یمعلم متناسب با تحمالت علم تیترب یدرس یهابرنامهانعطاف در  جادیا و 1/11 راهکار

 یو تخصص یتیترب یهایتمانمند یو به روز رسان یقیتلف کردیبر رو دیبا تأک یعممم یرسم تیو ترب میتعل

 .معلمان

 یزیآنان در برنامه ر مؤثرمشارکت  یمعلمان برا یهایمندتمان یارتقا یکارهااستقرار ساز و  و 1/11 راهکار

 .انجامدیمآنان  یاحرفه تیهم تیکه به تقم ییکارهاساز و  ژهیبه و ،در سطح مدرسه یدرس

 انیم یو گروه یفردبه شکل  یاحرفه یهایتمانمند شیو افزا یپژوهشگر نهیزم تمسعه و 7/11 راهکار

و  یمستمر علم یبازآممز یهافرصت جادیو ا یو مل یا در سطح محلمعلمان و تبادل تجارب و دستاورده

 یهاتیلفعا یخاص برا اراتبرتر و اختصاص اعتب سیتدر یالگم یهاجشنماره یو برگزار یو مطالعات یقاتیتحق

 .معلمان یپژوهش

 اتینظر یبررس ومعلم  تیدانشجم معلمان در کنار ترب یو کارورز یکارآممز یبرا یزیبرنامه ر و 8/11 راهکار

 .تیوترب میتعل دیجد

 

 



18 

 

 ینیو د یاحرفهو  یتخصص تیدر امر ترب هیعلم یهاحمزهبرتر و  یهادانشگاهجلب مشارکت  و 10/11 راهکار

 .انیدانشگاه فرهنگ یبا همکار رانیکارشناسان و مد ،معلمان

 ...... محتما اصالح– 11در بند  ،و راهکارها یاتیعمل یهاهدف ،هفتم فصل

دانش  ،یانسان علم  یهادرسدر  سیتدر یآگاه و متعهد برا ،معلمان مستعد تیجذب و ترب و 3/11 کارراه

 .آنها یاجتماع و یخدمت و ارتقاء شأن و منزلت فرهنگ نیمستمر معلمان در ح ییافزا

 و ....... میتعل ندیفرا تیفیک ارتقای– 17در بند  ،و راهکارها یاتیعمل یهاهدف ،هفتم فصل

خالق با  ،یگروه ،فعال یهاروشبر  دیبا تأک تیو ترب میتعل یهاروش یاصالح و به روزآور و 4/17 رراهکا

 .معلمان ییتمجه به نقش الگم

 در ...... یو نمآور رتغیی– 18در بند  ،و راهکارها یاتیعمل یهاهدف ،هفتم فصل

ضمن خدمت  یهاآممزشو اثربخش در کارا  یساز و کارها جادیو امکانات و ا التیتسه نیتأم و 4/18 راهکار

 .مداو  یریادگی یبرا یاحرفهو مهارت  زهیانگ تیمعلمان و تقم

 پژوهش و ..... تظرفی تمسعه– 44بند در  ،و راهکارها یاتیعمل یهاهدف ،هفتم فصل

و  میتعل یهاروشو  یتیتربدر علم   یپرداز هینظر یهایکرساز  یو معنم یماد یهاتیحما و 3/44 راهکار

 یعممم یرسم تیو ترب میدر مدارس و نظا  تعل ینمآورو  دیجد یهاافتهیکاربست  نهیو فراهم آوردن زم تیترب

 . یو پژوهش یو مراکز علم هادانشگاه ،هیعلم یهاحمزه یبا همکار

 :کندیمدر بند ج اشاره  ،آممزش و پرورش نیادیتحمل بن ییو نظا  اجرا یچارچمب نهاد ،هشتم فصل

 ،طیتمانمند و واجد شرا یروهاین یو سازمانده یریبه کارگ ،تیزارت آممزش و پرورش ممظف است با تربو و ج

 ،یو اسوتان یمدت در سطح مل انیکمتاه مدت و مو ییاجرا یهابرنامه نیتدو ،امکانات و منابع جیو بس نیتأم

تحقق مفاد  یها اقدامات الز  براو نهاد هادستگاه ریسا یموشارکت و همکار جلبو مقررات و  ونیاصالح قمان

 را معممل دارد. سند

 تاییخچه تربیت معلم -2-5

 تاییخچه تربیت معلم دی دنیا -2-5-1

 بمد و فقط یمعلم یو مهارتها یاصمل یآممزش یبرا هاییمؤسسهمنان باستان فاقد یو  یجمامع قرون وسط 

ش بگذارند. دوره یبه نما یتسوووابکق دانش ایراطالعات خمد را از ط تمانسوووتندمیه عالقمند بمدند ک یافراد

جمه تر ،الیاالره و وی)مردند. کسب کها ییو تمانا یریادگیاز  ایتازهاز معلمان در اروپا شناخت  یرنسوانس تعداد 

 (1470 ،یشجاع رضم
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و  یاسیه تمسعه سکنیو با اثبات ا 18و  17در قرون  یکراتکن اصمل دممیت نمکآممزش معلمان تا آغاز حر

مان ن زیابد ممرد غفلت بمد و از ایق آممزش شهروندان تحقق یاز طر تماندمیملتها فقط  یو اقتصاد یاجتماع

ه برنامه منظم آممزش معلمان را ارائه ک ایمؤسووسووه  ن ید. اوّلیس گردیت معلم تأسوو ین نهاد تربیبه بعد اوّل

س یدر فرانسه و آلمان تأس یرگید هایمؤسسه 18س شد. در قرن یتأسه در فرانسو  1181در سوال   کردمی

له ژان یه به وسک یبه دنبال اصملکه بمد  ین گامیاوّل 1793شود. مدارس تحت نظر دولت فرانسوه در سوال    

 یو روح یاز جسمید نخست به نیان بایه مربکروسم معتقد بمد روی کار آمدند. ابداع شوده بمد.   1روسوم  کژا

ز کن اصل بعدها ممرد تمجه مرایبپردازند. ا یبه ممضومعات درس د یدر مرحله دوّ  با ،نندکتمجه  آممزاندانش

 یانین مربید. از مهمتریگرد یآممزش هاینظریهن در یترکا واقع شد و به عنمان دیت معلم در سوراسر دن یترب

 (34 ص، 1479 ،رمزادهک)بمد.  یسیسمئ یتمسعه داد پستالمز 18روسم را در قرن  یپداگمژ هاینظریهه ک

 ا:یکت معلم دی آمریتربی سابقه تاییخ

 هایمستعمرهن جلد یا بمد اوّلیلمانین پنسکه ساک االصول آلمانیمعلم  یک کسوتمفر دا یرک 1770در سوال  

ز کجاد مریاصوورار به ا نیلکن فرانیمانند بنجام ییایکدر آممزش معلمان را انتشووار داد. رهبران آمر ییایکآمر

از  گروه یکه کنین ممرد برداشووته نشوود تا ایدر ا یچ گامیم هجدهیان قرن هیاما تا پا ،ت معلم داشووتندیترب

راجع به مسائل  هاییبحثس نممد و سلسله یانجمن معلمان را تأس 1793در سال  کمریمین در شهر نیمعلم

 کمریمینتمن به عنمان شهردار نیلکد یمید 1801ت آممزش معلمان شروع شد. در سال یفکیو ارتقاء  یآممزش

 یه عمممیسرما کمکت آممزش معلمان را با ین انجمن مسئملیه اکا بمد یکه آزاد در آمرمؤسس انجمن مدرس

 نممد. یرا سازمانده ایهفته 8تا  1دوره  یکبه عهده گرفت و 

ه مماجه یهمسا ین شهرهایاز معلم ییانجمن با تقاضاها ،بمد ییت باالیفکی ین دوره دارایه اکنیبا تمجه به ا

ز ممفق و کاز مرا یکیشدند.  در ورماستم ماساچمست یز خصمصکان عاز  مرایاز مرب ین تعدادیشود. بعد از ا 

مانند  هاییایالتدر  ین مدرسه عمممیس شود. در همان زمان اوّل یتأسو  1849ت معلم در سوال  یماندگار ترب

اره اشوو 19شووتر به قرن یب هابرنامه 1871س من بمد. از سووال یاور هایتالشمن یه مدکزنتمن افتتاح شوود کل

ت و ش داشیدر مدارس متمسطه افزا نا ثبتن ین قمانین شده بمدند. به ممجب این راستا تدویداشوتند و در ا 

و آممزش  که ممجب اخذ مدرکت معلم یترب هایدانشکدهمنجر شود به تمسوعه    یجین امر به صومرت تدر یا

مال  یس مؤسساتیتأس ،لمانت معیترب یرو به رشد برا یازهایبمد. ضرورت ن یحرفه معلم یان برایدانشوجم 

 داشت. یس را در پید در آممزش فنمن تدریجد هایرشتهجاد یا یبرا 1811دانشگاه براون در سال 

ا  جان به ن ییایکلسمف آمریمطرح شد و ف یدر ارتباط با رشد حرفه معلم یدیستم مسائل جدیدر قرن ب   

ن افتید قرار گرفت. تمسووعه یین حرفه ممرد تأیا ،علم یکآممزش به عنمان  یبه خاطر مطالعه روشووها یمئید

ره دو یکمجبمر بمدند  ییالتها ضورورت داشت. معلمان ابتدا یا یدر تمام ینامه معلمیگماه یاسوتانداردها برا 

                                                 
2 Jean Jacques Rousseau 
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س یدرت یز برایسووانس نیل که اخذ مدرک یبگذرانند. در حال ،شومند  یه معلم دائمکنیت معلم را قبل از ایترب

ه نیه در زمک رفتمیسته انتظار یمعلم شا یکضرورت داشت. عالوه بر آن از  رسوتان یدر دب یاصومل اسواسو   

به  ،دداشته باش یعیت اطالعات وسیم و تربیخچه فلسوفه تعل یو تار یمعلم یهایکنکاصومل و ت  ،یروانشوناسو  

رشووته  یکا به وجمد آمد و آممزش معلمان به عنمان یکت معلم در آمریده تربکن منظمر صوودها دانشوو یهم

 (30 ص، 1479 رمزاده،ک) رد.کت یتاب هادانشکدهار دانشگاهها و کگاه خمد را در ایجا یتخصص

 اتلدرکت معلم دی اسیترب یخیسابقة تای

اتلند در وزارت کن نحم تمسووط سووازمان آممزش مربمط به اسوو یها به همنامهیز گماهیاتلند نکدر ممرد اسوو

اتلند وجمد کة سووازمان آممزش و پرورش اسووژیات ویگردد. از خصوومصوویه میآممزش و پرورش انگلسووتان ته

 یادیارات زیبه وجمد آمد و از اخت 1911ن شوومرا در سووال  یمعلمان در آن مطرح اسووت. ا یعممم یشوومرا

 برخمردار است.

ة کمل یق نظارت مستمر سازمان بازرسیز از طریت معلم را نیز تربکار مراک یوزارت آممزش و پرورش بررس

 یماً برایخمد را مستق یهاهسوتند و گزارش  یز در تماس دائمکن مرایازرسوان با ا دهد. بیانگلسوتان انجا  م 

ر از طرف وزارت آممزش و یت دبیز تربکالن مرایفارغ التحصوو یهانامهیفرسووتند. گماهیم یمسووئمالن دولت

 (49ص  ،1479 ،رمزادهک) شمد.یپرورش انگلستان صادر م

 ستانکت معلم دی پایترب یخیسابقة تای

 یهاد نظر در برنامهیتجد ،1981 - 1987 یهامدارس در سووال یآممزشوو یهاد نظر در برنامهیتجدپس از 

از جمله  یلذا اقدامات متعدد ،ز ضرورت داشته استیضمن خدمت ن یآممزش یهات معلم و دورهیترب یدرس

 ر صمرت گرفته است:یاقدامات ز

 ش از خدمت معلمان.یپ یآممزش یهابرنامه یو بررس

 ت معلم.یز تربکد مرایجد یتابهاکن یو تدو

 ژه معلمان زن.ین معلمان مناطق محرو  به ویت و تأمیدر جهت ترب یزیرو برنامه

زش ت معلم و تمجه به آممیز تربکس و گسترش مرایتأس ،ستانکم در پایمهم وزارت تعل یهااستیاز س یکی

 (49 ص، 1479 رمزاده،ک) معلمان قبل و ضمن خدمت است.

 ت معلم دی هدریترب یخیسابقة تای

وزارت تمسعه  یهااستیاز س یکی 1988و  1918آممزش و پرورش در سال  یمل یة خط مشیانیبر اساس ب

ت یش صالحیت معلم قبل از خدمت و بعد از خدمت و افزایشتر در ممرد تربیب یگذارهیسورما  ،یمنابع انسوان 

ر یبه شرح ز یمتعدد یلیتحص یهاورش دورهآممزش و پر یمعلمان است. در هندوستان بر اساس ساختارها

 ت معلمان را به عهده دارند:ین و تربیتأم

 ین معلمان ابتدائیتأم یت معلم برایالف( ترب
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 ها.رستانیدب یت معلم برایب( ترب

 (31 ص، 1479 رمزاده،ک) .یرا گاندینریت معلم در دانشگاه ایج( ترب

 نیت معلم چیترب یخیسابقة تای

ت معلم خمد را یتمانسووته اسووت نظا  ترب  یالدیم 1939 یسووتیممنکپس از انقالب ن یخلق چ یجمهمر

 شمر باشد.کآن  یو اجتماع یساز رشد اقتصادنهیه زمکند کو اجرا  یرا طراح ییهادگرگمن سازد و برنامه

با  آممزش و پرورش یالتیا یهامنیسیمکآغاز شد.  80ت معلم از اواخر دهة یر در نظا  تربیین هم تغیدر چ

اعال   1994معلمان مادر ماه مه  یامدرسه یازهایو برآوردن ن یجهان یافتگیتمسعه  یق با هدفهایهدف تطب

به مدت  یامطالعه ،سیها و تدربرنامه یباال بردن و رشد مهارت در اجرا ید برایه معلمان مدارس باکردند ک

ها در رستانیها و دبآممزش معلمان دبستان یبرا ین مصمبه راه منطقیسال مد نظر داشته باشند. پس از ا 4

 (31 ص، 1479 رمزاده،ک) ن به وجمد آورد.یچ

  نبابوهیزدی ت معلم یترب یخیسابقة تای

ZINTEC)) همزمان  1981ه در سال کاست  ییآممزگاران روستا یت معلم چهار ساله برایبرنامة ترب یک

مبمد کاستمداران خماستند به رغم یه سکه گرفت از آن جا سرچشم ZINTECمبابمه آغاز شد. یبا اسوتقبال ز 

عناصر مهم  ZINTECنند در کن یهمگان تأم یگان را برایرا ییالت ابتدایتحص ،یید علم در سطح ابتدایشود 

مداو   یبهساز یبرا یهایزیراما برنامه ،ار با منابع ممجمد در دسترسکشومد: شوروع   یمشواهده م  یگمناگمن

ش از شوووروع خدمت و هم در ضووومن یت معلم را هم پیه تربک یابرنامه یزیرمعلموان در طمل زمان؛ طرح 

ردن حقمق از کزد؛ مقرر یل از راه دور را درهم آمیو تحص یشبانه روز یارورزکخدمت شوامل شومد و وجمه   

قابل قبمل شناخته  یممجمد در سطح مل یارهایه با معکارورزان ک یبرا یتین صالحیو تأم یارورزکآغاز دورة 

ه به مدت چهار سووال به خدمت دولت کشوومند یمتعهد م ،یارورزکپس از اتما  دورة  ،دی. معلمان جدشوومد

ن برنامه تا امروز یرد. اکت یمعلم دبستان ترب 3100تعداد  ZINTEC 1981و  1981ان یند. در فاصولة م یدرآ

 همچنان ادامه دارد. یراتییهم با تغ

 یرة جدوبک دی ت معلمینظام ترب یخیسابقة تای

ر ییتغ ین دو دهه برایرده اسووت در اکدر نظا  آممزش و پرورش را آغاز  ینمسوواز 70ره از دهة کشوومر ک 

ت معلم )معلم یصووومرت گرفته و وزارت آممزش و پرورش به دنبال ترب یت معلموان اقودامات  یو وضوووع یفکی

ممزش و پرورش در نظا  آ یه در طرح نمسازکرد کره اعال  کدولت  1991( بمده است. و در سال داسوتاندار 

 ردن معلمان درک یفکی یبرا ین ارتباط به ماابه طرحیار مهم است و ایبس یشغل یهاارتباط مدارس و حمزه

ه کد باشوو یاد به گمنهیت معلم بایترب یرسوود یهاه رشوود و تمسووعه برنامهکد ید گردکینظر گرفته شووده و تأ

 (34 ص، 1479 رمزاده،ک) نند.کمعلمان بتمانند در عمل آنرا تجربه 
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  مالزدیت معلم یترب یخیسابقة تای

فلسووفة  ،ردکاعال   41قرن  یخمد را برا یرشوود مل یخطمط اصوول یممت مالزکح 1991در سووال  یوقت 

 ،هیبا روح ،با شوووعمر یت افرادیرد با تربکدا یش پیفرد گرا یهاییبه رشووود تمانا یآممزش و پرورش در مالز

مششها در راه به وجمد آوردن کن یدوار به خدا انجا  گرفت. ایو ام یذهبه بر اعتقادات راسوخ م کیمتعادل با ت

ت ت به دسیو ظرف یریت پذیو مسئمل اخالق است یز داراین ییاراکت و یصالح ،دانش یه داراکاست  یمعلم

 شمد.یارآمد و نمع آممزش در نظر گرفته مکت معلمان یترب یت باشد. برایمطلمب یآوردن سطح باال

 ،یاقتصاد یهانهیدر زم ،شمرهاکر یه همگا  با سوا کقدرتمند  ییشومرها ک ،جهان یصونعت  یایدنامروزه در 

من نظا  یمد ،شمرکهر  یو اجتماع یتمسوعه اقتصاد  ،اندافتهیرشود و تمسوعه    یاسو یو سو  یفرهنگ ،یاجتماع

 ص، 1479 ه،رمزادک) ت معلم است.یترب ز نظا یاز عناصر مهم آممزش و پرورش ن یکیآممزش و پرورش اسوت و  

34) 

 تاییخچه تربیت معلم ایران-2-5-2

ن مقدس اسال  و رسمخ آن در یش از هزار ساله دارد و با ظهمر دیب یران قدمتیخ آممزش و پرورش ایتار 

 ،«ت عبادت استیم وتربیتعل» یفرهنگ ساز اسالم یو شعارها یفرهنگ ،یاقتصاد ،یتما  شئمنات اجتماع

و  یات قرآنیو آ یال  الهکدر  «تر از خمن شهدا استمداد علما افضل»و  «است ینیض دیطلب علم از فرا»

 ٔ  جامعهدر  یشدن علم آممز یت و عمممیم و تربینه شدن تعلیممجب نهادعلیهم السال  ث ائمه اطهار یاحاد

ح در سط ییتمسعه دانش و دانا ،یخمد را ممظف به علم آممز ،ان و علمایه داناک یاد در جامعهیگرد یرانیا

 یبرخمردار بمد ول ییافتخار و از شأن و منزلت باال یمعلم ،دانستندیم یانسان ٔ  فهیووظ یعبادت اله ،جامعه

 یهجر 1490از سال  یران بطمر رسمیت معلم ایخ تربیتار، طمر دقیق به .نبمد یآممزش و پرورش عممم

 یمل یب مجلس شمرایبه تصمران یت ایم و تربیتعل یه قانمن اساسکاست  یشمد و آن وقتیآغاز م یشمس

ط یو شرا یآممزش یساختمان و فضا ،ت مدرسهیریمد یبرا یطین قانمن شرایا 10 ،9 ،8رسد در مماد یم

 یمنممجب قان به ت معلم دانست.یترب ین نظا  رسمیتمان نخستیرا م ن سه بندیاشاره شده است و ا یمعلم

تن از  40ه کجلس گذشت دولت ممظف شد از م یشمس 1490برابر  یقمر 1449محر  سال  11ه در ک

 11تن الزاماً  40ن یه از اکند کبه خرج دولت به اروپا اعزا   یه علمیل مدارج عالیتحص یجمانان مستعد را برا

گر را یتن د 40باشند و از آن به بعد هر ساله  یمعلم ٔ  حرفه یتصد یت برایم و تربینفر آنها در رشته تعل

ه پس ک هستند هانیان یندوهمچنیل نمایت تحصیم و تربیاز آنها منحصراً در تعل ش از نصفیه بکنند کاعزا  

س یهمت گماشتند و مقدمات تأس یعال ین و دارالمعلمات و دانشسرایس دارالمعلمیران به تأسیاز بازگشت به ا

 (1ص ، 1481 ،،ینینائ)ردند. کدانشگاه تهران را فراهم 

ه کمعلم بمد  تیز تربکس مرایت معلم برداشته شد تأسیترب یه براک یامن گیران اولیا یبعد از انقالب اسالم 

 ،د باهنریشه ، یید رجایان شهین آن تمسط آقایمست. طرح نخستیبه وقمع پ یید رجایدر زمان وزارت شه
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ت ید آغاز فعالیه مؤین ابالغیا. ردکد و جهت اجرا ابالغ ییآممزش و پرورش آن را تأ یعال یداده شد و شمرا

 یلیدانشجم معلم از سال تحص 40000به  یکرش نزدیباپذهکشمر است کت معلم در سراسر ید تربیز جدکامر

 رسد.یعدد م 141س شد و تعداد آنها به یشمر تأسکسراسر  یز استانها و سپس در شهرهاکابتدا در مرا ،11-10

 شدالیل شهیران یجایی و باهدر برا  یاه انراز  تربیت معلم دی آموزش و پروی

 یجراا ،ییپرورش به مناطق محرو  و روستا گسترش آممزش و ،از مبر ین ،یاستقالل طلب ،یانقالب فرهنگ

الت کو مش مسائل در یل سرگرمیت معلم به دلیدر امر مهم ترب یعد  مداخله آممزش عال ،یمزشعدالت آم

 ،نش معلمانیآممزش و گز ،رشیپذ ،جذب یبرا ییها و مقررات اجراامهبرن ،هانبمد روش ،دانشگاهها یداخل

اعمال ضمابط  ،یداوطلبان در ورود به حرفه معلم ٔ  عالقهاستعداد و  ،همش ،یت علمیبه صالح یتمجهیب

 یاجرا ،یت آممزشیفکیت بدون تمجه به یمکش یافزا ،یمقا  و منزلت معلم ،نامرتبط به شأن ینشیگز

 ،یها و مقررات آممزشنامهنییدر آ یاپیرات پییتغ ،یزیرآممزش بدون تمجه به اصمل برنامه یاقهیسل یهابرنامه

 یظاهرت یجذاب ،ییگرا کمر و مدرکنکآفات  ،ت معلمیترب یهابرنامه یردن دانشگاهها از اجراک یشانه خال

 ،یدانشگاه یهااز رشته یبعض

 یلهمه عمام هانیا ،از آممزش و پرورشیممردن ین منابع انسانیت معلم در تأمیت تربیبه اهم یافکنبمد تمجه 

حصر بفرد من یهایژگیات و ویت معلم با خصمصیز تربکمرا سیتأسر کو باهنر را به ف ییدان رجایشهه کبمدند 

 واداشت. یاسالم ینظا  جمهمر

وابسته به  یآممزش عال مؤسساتت معلم به عنمان یز تربکاساسنامه مرا 17/14/1481 خیتارن در یهمچن 

الن یفارغ التحص یلیتحص کمدار هکد یرس یگسترش آممزش عال یب شمرایوزارت آممزش و پرورش به تصم

از یت معلمان ممرد نیترب ،زکن مرایر دانشگاهها برخمردار شد و هدف ایهمانند سا یآن از درجه و اعتبار علم

 آممزش و پرورش

پرورش و از آممزش ویممردن یدررشته ها یارشناسکو  یاردانکالت یت معلم با سطح تحصیز تربکدر مرا

ت یز تربکبر مرا عالوه د.یان اعال  گردیمتاه و بلند مدت ضمن خدمت فرهنگکمستمر  یهاآممزشن ییهمچن

، رجک ت معلمیترب یو دانشگاهها یید رجایشه یر فنیت دبیو دانشگاه ترب یاحرفهو  یفن یمدارس عال، معلم

ت یربت یه به مرور زمان دانشگاههاک اندشدهو مدرسان اختصاص داده  یت معلم فنیترب یز برایسبزوار و تبر

آممزش و پرورش  یریدب یمتعهد خدمت برا یرش دانشجمیه پذکمر از انجا  رسالت خمد کمعلم سه گانه مذ

 رش نممدند.یر متعهد خدمت پذیغ یبمد سرباز زده و دانشجم

 ل آنیت معلم ودالیدویان افول ترب

ه ب یاز نظا  آممزشیرغم نیعل ،ت معلمیز تربکشجم در مرارش دانیزان پذیبا تمجه به م 84تا  78 یسالها

 یر ناشن امیت معلم مشهمر است ایت معلم بمده است و به دوران فترت تربیز تربکاوج افمل مرا یانسان یروین

ت و یم وتربیبه مقمله تعل ینگاه اقتصاد یکه کت معلم بمد یران وقت به مقمله تربیژه مدیاز نگاه خاص وو
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ه فاقد ک هادانشگاهالن یدگاه به سراغ فارغ التحصین دیه با اک شدیم یناش دهیفا –نه ید گاه هزیدن از یهمچن

ت را به یم وتربیتعل یم فرهنگیبمدند رفتند و دستگاه عظ یورود به حرفه معلم یبرا یاحرفه یهاتیصالح

تعدادها ق و اسیه به عالکنیبدون او  یاحرفهت یفاقد هرگمنه صالح یالن دانشگاهیفارغ التحص یبرا یارکبازار 

 ل نممدند.یت بدهند تبدیآنان اهم یهایو تمانمند

 ت معلمیویسالت ترب یلکاهراف 

از آممزش یممردن ین منابع انسانیاز منطقه از نظر تأمیبه ن یدهپاسخ ،ت معلم در هر استانیز تربکرسالت مرا 

تمسعه  ،دانش ید علم و گسترش مرزهایلتم ،یحل مسائل آممزش یبرا یادیبن یهاپژوهش ،و پرورش

تا سطح  زکانات مرکن امیتأم ،تیفکیو ارتقاء  یاحرفه یاستانداردها نحدیت در باالتریم و تربیتعل یهامهارت

 .است یدانشگاه

ق یق و انتقال دانش از طریتلف ،یت و نمآوریخماهد با خالقیه مکن است یت معلم ایز تربکچشم انداز مرا

از  یکیبه  لین وجه تبدیفعاالنه و مداو  به بهتر یریادگید بر کیو با تأ یاربردکم یادیبنیهاب پژوهشکیتر

 باشد. یت معلم در سطح علمیترب ین دانشگاههایترشاخص

 رهایر ها ونبایت معلم وبایترب  ایاح-2-6

ردیبهشت ماه پس از دیدار سراسری معلمان نممنه کشمری و کارکنان ستادی وزارت آممزش و پرورش در ا 

کارگروه احیای مراکز تربیت  ،مقا  معظم رهبری و تاکید معظم له بر احیای مراکز تربیت معلم با 1481سال 

معلم دروزارت آممزش و پرورش تشکیل گردید و اقدامات اساسی را شروع کرد ابتدا به تبیین فرمایشات معظم 

 :گرددیماشاره صا نممدند در زیر به بخشی از آن پرداخته شد و راهکارهای عملی شدن آن را بررسی و اح له

در سخنان معظم له به گمنه ذیل معنی  ،بر اساس فرمایشات مقا  معظم رهبری« احیای تربیت معلم کشمر»

 :گرددیمو تفسیر 

 ایجاد تحمل و نمآوری در نظا  تربیت معلم کشمر. .1

آممزشی  یواحدهاشادابی در  درخشان دانشجم معلمان و ایجاد نشاط و یاستعدادهاشکمفاسازی  .4

 تربیت معلم.

دانشگاهی برای ایجاد انگیزه و زمینه برای جذب  یواحدهاآممزشی تربیت معلم به  یواحدهاارتقای  .4

 فرهیختگان و صالحان به حرفه مقدس معلمی افزایش ضریب پایداری و نگهداری آنان.

با  ،علم بر اساس آخرین تحمالت علمیآممزشی و پژوهشی تربیت م یهابرنامهاصالح و ارتقاء  ،تغییر .3

 و باورهای دینی. هاارزشحفظ 

بینش و  ،افزایش کیفیت آممزشی معلمان و تقمیت روحیه پژوهشی آنان و گسترش مرزهای دانش .1

 معلمی. یهامهارت
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 :شمدیمزیر پیشنهاد  یکارهابرای تحقق این اهداف راه  

 ساله نظا  جمهمری اسالمی ایران. 40ز تدوین نظا  جامع تربیت معلم بر اساس چشم اندا .1

تکمیل و به روز کردن محتما و  ،آممزشی و درسی تربیت معلم در جهت اصالح یهابرنامهبازنگری در  .4

 اهیکاستجدید برای رفع  یهابرنامهانطباق محتما با اهداف نظا  جمهمری اسالمی ایران و طرح تصمیب 

 و تکمیل نظا  تربیت معلم.

تحصیلی معلمان را تا باالترین سطمح  یهارشتهگاه درسطح کشمر که تما  یک دانش سیتأس .4

دانشگاهی دایر و ممجبات جذب یا بسیج استادان فرهیخته را به آممزش و پژوهش در این دانشگاه فراهم 

 نماید.

 یهانظا و مقررات آممزشی و اداری و پژوهشی در راستای هماهنگ سازی با  هانامهبازنگری در آئین  .3

 سیاسی و فرهنگی کشمر. ،اجتماعی ،اقتصادی

 متعهد و متخصص. ،ایجاد زمینه مساعد و شرایط مناسب برای تربیت معلمان شایسته .1

 ایجاد شرایط و ضمابط برای یادگیری مستمر معلمان. .1

در تعلیم  مؤثرمشارکت  ٔ  هیروحمعلمان و ایجاد  یاحرفهافزایش دانش تخصصی و ارتقای مهارتهای  .7

 تمر آنان.و تربیت مس

ایجاد شرایط مساعد مطالعه و تحقیق علمی برای بروز و شکمفایی استعداد معلمان در خالقیت و  .8

 در جهت اعتالی فردی و اجتماعی. استعدادهاآممزشی و هدایت  یهاینمآور

بهره مندی بهینه از تحمالت علمی جهان و بهره وری از فنمن ارتباطات و فناوری اطالعات در بهبمد  .9

 .هادانشو انتقال متقابل  اهروش

 اجرایی که با تربیت معلم در ارتباطند. یهادستگاهدفاتر ستادی و  ،اداری ینهادهاهماهنگی بین  .10

 و هاتیمسئمل ،واالی انسانی یهاارزشکرامت و  ،افزایش آگاهی دانشجمیان به وظایف خطیر معلمی .11

 .یاحرفهقانمنی و اخالق  ،تعهدات شرعی

 یاههینظرعد برای کارآممزی و کارورزی و آشنایی با فنمن معلمی و کاربردی نممدن ایجاد زمینه مسا .14

 یاددهی و یادگیری.

آماده سازی معلمان برای مشارکت در حل مسائل آممزشی و تربیتی در نظا  آممزشی کشمر از طریق  .14

 مطالعه و پژوهش.

آممزشی و درسی ایجاد بستر مناسب  یهایزیرایجاد آمادگی و تمانایی معلمان برای مشارکت فعال در برنامه  .13

علمی و بین  یهاعرصهکمک به نشر علم و گسترش مرزهای دانش و حضمر فعال در  ،جهت ارائه تدوین و مقاله

 المللی.

 امکان انجا  تحقیقات علمی و پژوهشی تمسط معلمان. .11
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 ت موجودیوضع

 یقات و فن آوریتحق، زارت علم گسترش و یت معلم مصمب شمرایز تربکمر 113 ( حدود1481سال )در 

 شمر وجمد داشت.کدر سطح 

ه یو بق یشبانه روز یدانشجم هزار 11ه کهزار نفر بمده  10ت معلم در حدود یز تربکان مرایتعداد دانشجم

 بمدند. یلیان در حال ارتقا تحصیفرهنگ

نفر بمده  1411 یارشد علم یارشناسک یلیتحص کت معلم با حداقل مدریز تربکن ممظف مرایتعدادمدرس 

ط یاران واجد شراکدانشگاهها و هم یات علمیه یس از اعضایمدرس به صمرت حق التدر نفر 4100و تعداد 

 داشتند. یارکت معلم همیز تربکبا مرا یفرهنگ

شنهاد یپ ،تیم وتربیاز دستگاه تعلیممرد ن یت منابع انسانیوترب نیتأمنحمه  یبه منظمر سامانده 1481درسال 

 یه هادکده ها ودانشکت معلم وآممزشیز تربکع مرایاز تجم ( کهامبر اعظم )صیپ یتمع آممزش عالمج سیتأس

 یاداده شد و شمر یانقالب فرهنگ یعال یبه شمرا شدیمل کیوابسته به آممزش و پرورش تش یاحرفهو  یفن

  ب رساند وجهت اجرا ابالغ شد.یبه تصم 1481خ یاساسنامه مجتمع را درتار مرکمذ

( فرایند نظا  تربیت معلم درایران وارد یک مرحله 1481تصمیب تشکیل مجتمع پیامبر اعظم )ص( )سال با 

استقرار نظا  اداری و ساختاری به کندی پیش  ،ارتقا ساختار و تصمیب بمدجه مستقل رغمیعل جدیدی شد.

لی وزارت و بخشنامه مراکز تربیت معلم در سراسر کشمر علیرغم تاکید مقا  عا رفت وتعدادی از واحدهای

پردیس  13کشمر  درسراسر ساماندهی صادره از سمی ایشان به تعطیلی کشیده شد و تغییر کاربری داده شد.

دریک اقدامی تعجب برانگیز و حیرت  و .مرکز آممزش عالی به فعالیت نیمه جان خمد ادامه دادند 44و حدود 

هنگفت و ابنیه و تجهیزات به وزارت علم   یهاییداراما  با ت یاحرفهفنی و  یهاآممزشکدهو  هادانشکدهآور 

و تربیت دبیران فنی و کاردانش خمد را ازطریق  نیتأم تمانستیمهبه شد در حالی که وزارت آممزش و پرورش 

قات وزارت علم  وتحقی یهایخروجو تربیت دبیر فنی نیازمند شدید  نیتأمبرای  نماید نیتأم هادانشکده این

 معلمی را دارا هستندگردید. نشانیکمترخاص که  یهاتیقابلبا  و فناوری

از یممرد ن و تربیت وبهسازی منابع انسانی نیتأمان با هدف یدانشگاه فرهنگ سیتأسمجمز  1487در سال 

 .دیب رسیبه تصم یانقالب فرهنگ یعال یشمرا 43/10/1487 ممرخ 148در جلسه وزارت آممزش و پرورش 

آممزشی تابعه و  مرکز 44و پردیس  13ه فرهنگیان با ساختار جدید دانشگاهی دارای در حال حاضر دانشگا

تحصیلی در قالب دانشجم معلم هرساله  رشته 11اقدا  به جذب دانشجمی کارشناسی پیمسته در  91از سال 

ه تکارشناسی ناپیمس یهادورههمچنین  دینمایماز طریق آزممن سازمان سنجش کشمر  دانشجم 14000حدود 

 اسی ارشد برای معلمان شاغل دارد.و کارشن
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 تربیت معلم دی کشویها  دنیا  هانظاممقایسه تطبیقی -2-7

تربیت معلم کشمرهای دنیا این امکان  یهانظا بررسی مسیر تاریخی تربیت معلم در ایران ومقایسه آن با  

ر آشنا شده وآگاهی یابیم و با مطالعه که با اهمیت و نقش تعیین کننده آن در نظا  آممزشی بیشت دهدیمرا 

بیت نظا  تر یندهایفرادریابیم که مسیر صحیح برای اقدا  وعمل و اصالح  هانظا ممفقیت وشکست  یهاعلت

 معلم با استفاده از تجارب دیگران کدامند.

  ژاپن نظام تربیت معلم

  شعار پذیرش برای معلمی در ژاپن: 

 «لم شایسته انتخاب کنیدمع ،ربرای رواج شایستگی در کشم»

 پذیرش:

 متمسطه کامل دیپلم دارابمدن -1

 درخشان تحصیلی سمابق داشتن -4

 استعداد تحصیلی و همش ،عمممی اطالعات برپایه ورودی درآزممن قبملی -4

 وکارگاهی عملی آزممن ،و فن حرفه ،هنر ،ورزش یهارشته برای) یاحرفه صالحیت دییتأ برای مصاحبه -3

 .(دیآیم عمل به

 معتبر پزشک از روانی و جسمی کامل سالمتی گماهی ارائه -1

 آموزش:

که مجمز استخدا  در مدارس  انجامدیمآن چهار سال و به اخذ مدرک لیسانس و گماهینامهمعلمی  دوره 

سراسری که سالی  خصمصی است و اگر معلمی بخماهد در مدارس دولتی به کار بپردازد باید در آزممن ورودی

 شرکت کند. شمدیمبرگزار  هارشتهقبل از آزممن ورودی دیگر  یکبار

 دیوس معلنی:

 دروس عمممی شامل اطالعات عمممی برای احراز صالحیت عمممی معلمی -1

 دروس تخصصی برای احراز صالحیت علمی -4

 یاحرفهدروس تربیتی برای احراز صالحیت معلمی و  -4

در مدارسی که تحت پمشش دانشگاه است  اندممظفمان دانشجم معل ٔ  همهپس از گذراندن این دروس 

 را به عنمان کارآممزی و کار ورزی بگذرانند. یادوره

قه که تنها در منط شمندیمپس از گذراندن این دوره دانشجم معلمان به اخذ گماهینامه کیفیت معلمی نائل 

رکت ش باید در بمرد تخصصی دانشگاهاعتبار دارد و اگر بخماهند این گماهینامه در سطح کشمر معتبر باشد 

 کنند تا به اخذ پروانه معلمی عمممی نائل آیند.
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متمسطه و  ،آممزش عمممی یهادورهمتناسب برنامه درسی  هارشتهبرنامه درسی تربیت معلم ژاپن در تما  

ل حداق ندشمیمو کسانی که با مدارک دانشگاهی غیر دبیری وارد تربیت معلم  شمدیمفراتر از آن تدوین 

 .گذرانندیمیکسال دوره مهارت معلمی را در دانشگاه تربیت معلم 

خاص به صمرت محلی و در  یهاتخصصدر ، به معلمی نیاز خمد را ،وزارت آممزش و پرورش ژاپن هر ساله

از ه آن منطق کنندیمافرادی که دارای پروانه معلمی هستند تقاضای کار  کنندیممناطقی که نیاز دارد اعال  

ه سمابق تحصیلی و امتحان کتبی و مصاحب ،بین متقاضیان تعداد معلمان ممرد نیاز خمد را بر اساس شایستگی

 .کندیمانتخاب و اجازه استخدا  آنان صادر وبه آممزش و پرورش منطقه اعال  

 گزیدش:

محلی و در  خاص به صمرت یهاتخصصدر ، به معلمی نیاز خمد را، وزارت آممزش و پرورش ژاپن هر ساله

ه از آن منطق کنندیمافرادی که دارای پروانه معلمی هستند تقاضای کار  کنندیممناطقی که نیاز دارد اعال  

ه سمابق تحصیلی و امتحان کتبی و مصاحب ،بین متقاضیان تعداد معلمان ممرد نیاز خمد را بر اساس شایستگی

 .کندیمش منطقه اعال  انتخاب و اجازه استخدا  آنان صادر وبه آممزش و پرور

 استخرام:

وپرورش منطقه مراجعه کرده پس از تمجیه و تفهیم کامل  معلمان واجد شرایط استخدا  به ادارات آممزش

حکم استخدامی خمد را به صمرت آزمایشی دریافت و خمد را به مدارس محل خدمت ، وظایف از طرف مقامات

 .ندینمایممعرفی 

 حقوق و مزایا:

 :مندشیمدر حد کارکنان عالی رتبه دولتی است و با تفاوت اندک به چهار گروه تقسیم  ژاپن حقمق معلمان

 (اول متمسطه )آممزگاران ٔ  دورهو  هادبستان، هاکمدکستان ( معلمان1

 (دو  متمسطه )دبیران ٔ  دوره( معلمان 4

 (نمدر سا) هاکالجو  هاآممزشکده ( معلمان4

 ()استادان هادانشکدهو  هادانشگاه( معلمان 3

درصدی به  هامتیقو متناسب با افزایش  ردیگیمحقمق معلمان ژاپن هر شش ماه ممرد تجدید نظر قرار  

و به معلمان شایسته ترفیع ویژه داده  ردیگیمو به ترفیع ساالنه نیز اضافه حقمق تعلق  شمدیمآن افزوده 

 .شمدیم

سختی کار بابت  ،خانماده ،مسکن ٔ  نهیهزبا عنمان کمک  ییهانهیهزدر سال چندین بار کمک  ،معلمان ژاپنی

 .کنندیمتخفیف ویژه در خرید پمشاک و بن خرید خماربار دریافت  ،افزایش هزینه زندگی

 .آنهاست ٔ  انهیماهمعادل پنج برابر حقمق  کنندیمکه معلمان ژاپنی در سال دریافت  ییهابنجمع 
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 نظام تربیت معلم آلنان

 پذیرش:

 دن دیپلم کامل متمسطهدارابم-1

 داشتن سمابق درخشان تحصیلی-4

 قبملی در امتحانات ورودی -4

 تمجیهی یهاکالسشرکت در  -3

 آموزش:

در اجرای نظا  هماهنگ  یامنطقه یهاسازماندر آلمان متمرکز است ولی حکممت مرکزی و  نظا  آممزشی 

 .شمدیم سان با هدایت و نظارت مرکز اجراهستند از این رو برنامه آممزشی معلمان در سراسر آلمان یک

 تربیت معلم در آلمان چهار شاخه دارد:

 هادبستانو  هاکمدکستانرای بتربیت معلم  -1

 (تربیت معلم برای تدریس چند درس )معلم چند پیشه -4

 تربیت معلم برای دروس عمممی دبیرستان -4

 تربیت معلم برای معلملین و کمدکان استانایی -3

در تما  این مراکز تربیت معلم در سطح عالی و دانشگاهی است و مدت آن چهار تا پنج سال است و  آممزش

 .انجامدیمبه مدرک لیسانس در آممزش و پرورش 

پژوهش و نگارش مقاله نیز به طمر نهادینه بین معلمان جریان  ،مستقل ٔ  مطالعه، آممزش مستمر در آلمان

 .شمدیمالینفک آنها محسمب  دارد و جزء

 گزیدش:

ملی گرایی و نداشتن  ،گزینش معلمان در آلمان بر اساس صالحیت عمممی آنان که اعتقاد به وحدت آلمان 

 ،این خصمصیات تا پایان خدمت مراقبت و .ردیگیمعالقه و استعداد و تمانایی معلمی است صمرت  ،سمابق سمء

آن فرد از ادامه خدمت محرو  ، نها در شرایطو در صمرت اسقاط یا خلل یکی از آ شمدیمنظارت و نگهداری 

 .شمدیم

 استخرام:

سالی یک بار از بین دارندگان مدرک لیسانس  هارسانهمعلمان آلمان به تعداد ممرد نیاز با اعال  رسمی در  

 و استخدا  دولتی شمندیمابتدا به صمرت ممقت و آزمایشی استخدا   ،و گماهینامه کیفیت معلمی گزینش

 است.
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دمت به خ کندیمکه دولت تعیین  یامدرسهدر هر محل یا  اندممظف شمندیمسانی که گزینش و استخدا  ک

 بپردازند.

قطعی  معلمان آزممن کیفیت معلمی و اعتبار استاندارد به عمل آمده حکم همهآممزشی از  دورهپس از طی 

 .شمدیمو رسمی آنان صادر 

دانش و مهارت خمد را تکمیل  بازآممزی شرکت کرده یهاکالسدر  الزاماًچنانچه فردی شرایط نداشته باشد 

 .سازدیم

 حقوق و مزایا:

معلمان در حد متمسط حقمق بگیران آلمانی است ولی حداقل معاش معلمان را از  یایمزاسطح حقمق و  

 .کندیم نیتأمحیث مسکن و خمراک و پمشاک 

مقاله و شرکت در ، نمشتن کتاب، آممزشی یهایرنمآو، پژوهشی یهاطرحمشارکت در ، لیاقت، شایستگی

مزایا و امتیازات چشم گیری برای معلمان دارد که آنان را به حرفه معلمی دلگر  و  ،بین المللی یهاکنفرانس

 .کندیموابسته 

 نظام تربیت معلم فرانسه

 پذیرش:

 داشتن حداقل دیپلم کامل متمسطه -1

 .سنجدیماست از منطق ریاضی که تفکر منطقی داوطلب را قبملی در آزممن ورودی که امتحانی  -4

تربیتی را نشان  مسائلارائه یک مقاله در آممزش و پرورش که طرز نمیسندگی و برداشت داوطلب از  -4

 .دهدیم

 .یاحرفهعالقه و صالحیت ، انگیزه ،مصاحبه حضمری برای تشخیص سالمتی جسمی و روانی -3

 آموزش:

وابسته به دانشگاه  یاممسسهماده به تصمیب رسید و در  134 شامل 1801رانسه در سال قانمن تربیت معلم ف 

به مرحله اجرا گذاشته شد این قانمن طی صد سال فعالیت خمد متناسب  (کاخ ور سای حممه پاریس)سلطنتی 

ه اصالح ب دستخمش تغییرات و اصالحات قرارگرفت. اصالحاتی بر آن وارد شد که آخرین هااستیسبا زمان و 

 شرح زیر است:

( زیر نظر 1990) هایآکادمتربیت معلم وابسته به دانشگاهها در تمامی  یتمهایانستو  مؤسسات سیتأس»

 «وزارت آممزش و پرورش و وزارت علم 
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 استخرام:

رای مسئملیت تربیت معلم ب هایآکادمتربیت معلم وابسته به دانشگاهها در تمامی  یتمهایانستو  مؤسسات 

ل کشمر را بر عهده دارند و ساختار مدیریت آنها شمرایی است و چهار شمرا در اممر آن با تفکیک وظایف ک

 دخالت و نظارت دارند.

 آممزشی ی( شمرا1

 (مدیران )هیات رئیسه ی( شمرا4

 دانش آممزان دانشجمیان و نمایندگان اتحادیه ی( شمرا4

 پژوهشگران و نمایندگان اولیا و مربیان ی( شمرا3

 بر شعارهای زیر تاکید و اصرار دارند: مؤسساتاین 

 وجدان ی( آزاد1

 خاص یهایدئملمژیااز تبلیغ مذاهب و  ی( خمددار4

 ( خمدداری از پمشش با عالئم خاص که دانش آممزان را از یکدیگر متمایز کند4

 طرح است. و علم در هر زمینه در مدرسه قابل داندینمآممزش هیچ مکتبی را برتر  مدرسه دولتی

 نظام تربیت معلم انگلستان

 گزیدش:

 ،استعداد و صالحیت معلمی ،گزینش مقدماتی عبارت است از مصاحبه علمی به منظمر تشخیص انگیزه 

حتی  نداشتن سمابق کیفری، سابقه و تجربه و برخمرداری از سالمتی جسمی و روحی و تناسب بدنی و فیزیکی

 دوره متمسطه است. در سطح خانماده و داشتن مدرک پایان

 آموزش:

معیارها و پیش نیازهای آممزشی معلمان ممرد تجدید نظر قرار گرفت و با  4004در انگلستان از سپتامبر  

تغییرات اساسی تحت عنمان صالحیت تدریس منتشر شد. این معیارها در سه مقمله تنظیم شد آنچه باید یک 

 انجا  آن باشد عبارتند از:معلم در نهایت بداند و بکار بگیرد و قادر به 

 و رفتارهایی که معلم باید به آن عمل کند. هاروشو  هاشیگراشغلی:  یها( ارزش1

اقتدار و تمانایی معلمی در یک رشته خاص و درک درست ، و درک و فهم نظیر اعتماد به نفس ( معلممات4

 دارد.از چگمنگی پیشرفت دانش آممزان و انتظاراتی که معلم از دانش آممز 

فناوری اطالعات  ،کنترل کالس، روش تدریس، ارزیابی، نظارت، برنامه ریزی یهامهارت، تدریس یی( تمانا4

 و ارتباطات که اینها نقش اساسی در دریافت گماهینامه معلمی دارد.
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 گزیدش:

 آژانس تربیت معلم انگلستان پذیرش معلمان بر اساس 1998مصمب سال  3بر اساس بخشنامه شماره  

 ،حداقل لیسانس آممزش ،طی دوره آممزش دانشگاهی، استانداردهای آممزشی ،آزممن ورودی، گزینش مقدماتی

 .ردیگیمخاص صمرت  یهارشتهکیفیت معلمی و تحصیالت دو ساله تکمیلی برای  ٔ  نامهیگماهداشتن 

 .کشدیمطمل  سال 3تا  4دوره تربیت معلم در انگلستان 

 استخرام:

و استخدا  معلمان اشتغال  دییتأ ،بررسی صالحیت علمی ،انتخاب ،نهاد به جذب 1ئت در هی 1در انگلستان 

 دارند.

 شمرای عالی مدارس کاتملیک (1

 هیئت مدیره مدارس کشمر (4

 هیئت مدیره مدارس آزاد (4

 هیئت مدیره مدارس دولتی (3

 مدیران مدارس خاص با اختیارات ویژه (1

 معلنی دی انگلستان:  استانرایدها

 :ندکیمکرده و اعال   دییتأآممزشی ویژه معلمان را  یاستانداردهامعلم انگلستان هر ساله آژانس تربیت  

 عبارتند از: 4001در سال  استانداردهااین 

 بهره برداری از فناوری اطالعات (1

 آممزشی یهامهارت (4

 و آممزش مستمر و مداو  معلمان یاحرفهاستراتژی مشخص در جهت تمسعه  (4

 مزشتحقیقات برای بهبمد آم (3

 شرایط و ضمابط ورود به حرفه معلمی (1

 حقوق و مزایا:

استراتژیک  یهاتیاولمآممزشی و  یهاتیاولم، رفاه، معلمان یهایازمندینبرآورد  ،وضع قمانین و مقررات

 معلمان انگلستان است. یاحرفهتمزیع بمدجه از وظایف نهاد مرکزی آممزش ، اعتبار نیتأم، ملی

 نظام تربیت معلم چین

 رش:پذی

( که یک دوره دو ساله از آممزش seniorداوطلبین از بین فارغ التحصیالن مدارس تکمیلی متمسطه ) (1

 .شمندیممتمسطه چین و یک دوره مقدماتی تربیت معلم است پذیرش 
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 شیمی و کامپیمتر و زبان خارجی ،فیزیک ،آزممن ورودی از درس ریاضی (4

 مصاحبه به منظمر تشخیص صالحیت علمی (4

 شمدیمعملی محرز  یهاآزممنجسمی و روحی برای تدریس که از طریق  یهاییناتماداشتن  (3

 نداشتن سمء پیشینه کیفری (1

 آموزش:

افزایش کیفیت معلمی و ایجاد شرایط و ضمابط برای انتخاب معلم شایسته ، هدف کلی نظا  تربیت معلم چین 

 راه کارها عبارتند از:، بی به این هدفاست. برای دست یا و فراهم کردن زمینه برای یادگیری مادا  العمر

 افزایش دانش تخصصی (1

 یاحرفه( افزایش مهارتهای 4

 زندگی مسائلنگرش مابت به  جادی( ا4

 انگیزه با حقمق و مزایا جادی( ا3

 ملی یهاارزش ( حفظ1

 کیفیت کار ( حفظ1

 عبایتدر از: یاهبردهاو  هااستیس

 ضمن خدمت یهاآممزشت معلمی و قبل از خدم یهاآممزشبرقراری ارتباط بین  (1

 ایجاد هماهنگی بین نهادهای اداره کننده تربیت معلم و در سطح برنامه ریزی درسی (4

 تلفیق تئمری و عمل و برقراری تمازن بین آنها در برنامه درسی تربیت معلم (4

 درسی دانشجم معلمان یهابرنامهتلفیق فناوری اطالعات و ارتباطات با  (3

 تغییر و اصالح مستمر ،نداردهای تربیت معلمتعریف و تدوین استا (1

 آممزش عالی مؤسسات هادانشگاهتربیت معلم با  مؤسساتایجاد ارتباط بین مراکز و  (1

 و استادان مراکز تربیت معلم ننظا  مند کردن آممزش و تربیت مدر سا (7

 کارآممزی و کار ورزی دانشجم معلمان (8

 دمت و در طمل خدمتقبل از خ یهاآممزشارزشیابی مستمر معلمان در  (9

 گزیدش:

 یرز برای ماالً کنندیم حل یاشهیر را آنها و گردندیم اصلی یهاعلت دنبال به مشکالت حل برای درچین 

 تابوک کیف، التحریر ولماز  سازندیم مدرسه یک وبرزن درهرکمچه التعلیم واجب کمدکان همه بردن پمشش

 و اداره نظارت آنرا داردکه مدرسه یک نهادی و و هر سازمان دکننیم تمزیع رایگان حد در را مدرسه ولماز 

 مشکل دو این است مدرسه دوری و ناداری ،کمدک از مدرسه بازماندن اصلی عامل دانندکه می زیرا ،کندیم

 اند. درصدرسانده 99 رابه پمشش وسطح اندکرده راحل
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 وندر کنندگان آسان عنمان به را معلمان مدانشج کنندآنها کارمی ،اندیشه همین با هم معلم درممردتربیت 

 تهیه، دانش همیشگی کنندگان مطالعه ،آممزش پذیری انعطاف دهندگان جهت ،آممزان دانش یادگیری

 می اساس بر این و کنندیم گزینش تدریس جدید یهاروش مبتکران و نم درسی یهابرنامه کنندگان

 حدرمسیرصحی بتمان را آنها تا بگیرد صمرت باید گمنهچ دانشجممعلمان یهاآممخته ارزشیابی اندیشندکه

 .دباشند خم ای نیازحرفه پاسخگمی بتمانند حدکه آن تا قرارداد آممزش

 دارد تازه روشهای و جدید یهاشهیاند نیازبه وکارآمد نمین آممزش یهانظا  نهادن بنا دارندکه اعتقاد هاآن

 .نیازمندیم هیزاتتج و مماد ،وسایل چه به هدف این تحقق برای و

 یفیتک دارندکه اعتقاد ها ومانندژاپنی است متأثر ژاپن آممزشی ازنظا  یااندازهتا  چین وتربیت تعلیم نظا  

 اندازه هب آممزشی نظا  شایستگی یعنی. است وابسته کشمر همان معلمان کیفیت به هرکشمر آممزشی نظا 

 .دارندیم مبذول را دقت نهایت علمانم درگزینش رو این از است نظا  آن معلمان شایستگی

 استخرام:

و  ندیآیممعلمان چین پس از آمادگی و احراز شرایط در هر منطقه و شهری به استخدا  دائمی دولت در  

که در صمرت ارتکاب کیفر سختی  شمندیم. از هر نمع تخلفی آگاه شمدیمبه آنان ابالغ  رسماًوظایف آنها را 

آممزشی  مؤسساتان ممظفند در طمل خدمت در زمان و مکان معین در دانشگاهها و یا دنبال دارد. این معلم

 هابرنامه ،آشنایی با تحمالت روز و آگاهی از روش ،تکمیل معلممات ،مشخص مدتی را به آممزش ضمن خدمت

 و تغییرات جدید آممزشی وقت خمد را اختصاص دهند.

 حقوق و مزایا:

است که  یااندازهاز متمسط درآمد جامعه است ولی به  ترنییپادر سطح  حقمق و مزایای معلمان در چین 

؛ در هر حال کمتر از درآمد صنعت گران و کارکنان نهادهای اختصاصی کشمر کندیم نیتأمحداقل نیاز آنان را 

 است.

 نظام تربیت معلم آمریکا

 پذیرش:

متی سال ،سمابق درخشان تحصیلی ،هدیپلم کامل متمسط کشمرهاپایه پذیرش در تربیت معلم در تما   

 قبملی در آزممن ورودی و ممفقیتدر مصاحبه است. ،جسمی و روانی

 آموزش:

تما  معلمان آمریکا در تما  مقاطع تحصیلی باید دارای تحصیالت عالیه حداقل لیسانس باشند. از این رو  

 علیم و تربیت معلمان اختصاص دارد.برای ت یادانشکدهدر تما  دانشگاههای بزرگ و جامع آمریکا ممسسه یا 
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آممزش و پرورش از دروس تخصصی و  یهارشتهداوطلبان شغل معلمی پس از دو سال تحصیالت عالیه در  

گاه آن شمدیمتربیت معلم در آن دانشگاه  یهادورهمتقاضی ورود به  ،گذراندن دروس عمممی تعلیم و تربیت

 .شمندیمبر اساس شرایط پذیرش انتخاب و پذیرشی 

درصد نظری و  11سال است و دروس مطابق برنامه به طمر متمسط  3 جمعاًطمل تحصیل در تربیت معلم  

دروس  ،و سه نمع است: دروس عمممی شمدیمدرصد عملی است. مماد درسی در گروه برنامه ریزی ارائه  31

 دروس عملی. ،تخصصی

پزشکی است. دروس  یهامراقبتی و تربیتی و دروس عمممی شامل دروس علم  انسانی و طبیعی و اجتماع 

است. دروس عملی شامل  یاحرفهزیست شناسی و فنی و  ،فیزیک و شیمی ،تخصصی شامل دروس ریاضی

مطالعه و نگارش گزارش و مقاله  ،هم اندیشی و تحقیق ،کارگاهی ،دروس آزمایشگاهی ،کار ورزی ،کارآممزی

 نمیسی است.

 گزیدش:

 معلم باشد مگر شرایط پذیرش تماندینمهر کس  ،ایاالت آن انتخاب معلم گزینشی است در آمریکا و در تما  

و آممزش و پروانه معلمی داشته باشد و چمن آممزش در هر ایالت متفاوت است شرایط گزینش معلمان نیز در 

ی ملی و میهن سالمت جسمی و روانی و اعتقادات ،بر مبنای ویژگیهای اخالقی کالًولی  کندیمهر ایالت فرق 

 در هر حال تکمیل و تداو  آممزش ردیگیمعلم و تمانایی تدریس و مهارت معلمی صمرت  ،و تعهدات اجتماعی

 ایالت آمریکا ضروری و الزامی است. 37به منظمر حفظ گماهینامه کیفیت معلمی در طمل خدمت در  یاحرفه

آنان به حساب  یاحرفهوظیفه رسمی و مستمر و ضمن خدمت معلمان در آمریکا یک  یهاآممزشاگر چه 

 :شمندیمبطمر فعال مشارکت دارند از مزایای زیر برخمردار  هاآممزشولی کسانی که در این نمع  دیآیم

 یاحرفهگماهی نمسازی و تکمیل اطالعات  ( اخذ1

 درجه ومدارک مرسم  دانشگاهی، امتیازات تحصیلی ( اخذ4

 نگارش مقاله و کتاب، طالعه و تحقیقساعاتی از کار آنان به م صی( تخص4

 حقمق و مزایا و دریافت پاداش شی( افزا3

 علمی یهاکنفرانس( پرداخت هزینه شرکت در سمینارها و 1

 فرصت مطالعاتی به هزینه دولت افتی( در1

 به خارج برای استفاده از زمان فراغت ( سفر7

 استخرام:

 .ندیآیمبه استخدا  دولت در  یامنطقه یهاسازمانتمسط  ،کلیه معلمین پس از احراز شرایط معلمی 

 14به عالوه  ساعت 44تحصیلی باید در خدمت باشد در هفته  یهادورهمدت زمانی که یک معلم در تما  

 .شمدیمساعت کار فمق العاده که به وی محمل 
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 :شمدیمآممزشی تربیت معلم دروس ذیل را شامل  یهابرنامهدر تما  ایاالت آمریکا  

 درسی آممزش و پرورش یهارشتهاز دروس تخصصی در  یامجممعهگذراندن  (1

 ،علم  زیستی، علم  اجتماعی، از دروس عمممی شامل دروس تربیتی یامجممعه ( گذراندن4

 هنر ،روانشناسی

 تدریس عملی و تمرین معلمی، یاحرفه یها( آممزش4

جمد دارد و تما  معلمان ملز  به گذراندن این نیز بطمر مستمر برای معلمان و مختلف آممزشی یهادوره

 .باشندیمدر ضمن خدمت  هادوره

 حقوق و مزایا:

 هزار 1اعال  شده که ماهیانه بیش از  دالر 74300حقمق ساالنه معلمان در حدود  1991طبق آمار سال  

انه حداقل حقمق است که سالیو این  کندیمبا حقمق مدیران میانی ادارات دولتی برابری  باًیتقردالر است و این 

 .ابدییمبر اساس تجربه و سنمات خدمت افزایش 

برنامه ریزی آممزشی و درسی تربیت معلم در تما  ایاالت آمریکا مستمر و پمیا است و تحصیالت معلمین   

سال یک بار از محل خدمت خمد منفک شده برای  3. معلمان هر ابدییمبطمر دائمی در طمل خدمت ادامه 

انش تا معلممات و د شمندیمرصت مطالعاتی به یکی از دانشگاهها یا مراکز تربیت معلم به هزینه دولت اعزا  ف

پایه و ارتقاء و افزایش حقمق و مزایای آنها از این طریق )آممزش  ،گروه ،خمد را روزآمد و تکمیل کنند رتبه

 .شمدیم نیتأم حین خدمت(

 مالز  معلم تربیت نظام

 پذیرش:

 عالی یادیپلم دیپلم اشتن. د1

 معلمی ازدانشسرا های تحصیلی . فراغت4

 ومتمسطه راهنمایی، ابتدایی درمقطع تدریس جهت آممزشی . صالحیت4

 متمسطه تکمیلی درمدارس تدریس جهت ارشد دبیری کارشناسی مدرک . داشتن3

 کارآممزی یهادوره . گذراندن1

 یهاکیتکن با و نممده روز به را خمد های ودانسته مماتمعل ،ساله 1 دوره یک ازگذراندن پس هرمعلمی 

 یاحرفه تمسعه درجهت یاهفته 13 آممزشی یهادوره براین عالوه باید میشده و ممثرآشنا و جدید آممزشی

 معلمان خدمت ضمن آممزش یهادوره آممزشی اهداف مهمترین ازجملهشرکت نماید.  گردد برگزارمی معلمین

 :نممد مماردزیراشاره به تمانیم مالزی

 .آممزشی کادر کاری راندمان ارتقاء از اطمینان کسب درجهت خدمت ضمن آممزش برنامه . افزایش1
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 امکان سازی فراهم درجهت آممزگاران برای تحصیلی یهایمرخص اعطا نظیر ویژه امکانات سازی . فراهم4

 .وقت پاره و تما  تحصیل ادامه

 ... و مسکن نظیر هویژ امکانات و مزایا . اختصاص4

 آموزش:

 .است جهانی بااستانداردهای وهماهنگ باالوباکیفیت سطح ازآممزش معلمین برخمرداری مالزی دولت هدف

 تکنملمژی ،یاحرفه انگلیسی زبان ،ماالیایی زبان ،ارتباطات به تمانیم ممادآممزشی مهمترین ازجمله

 یاهفته 10 دوره یک و زیست محیط آممزش ،قادگرانت و خالق فکری یهامهارت، انسانی علم ، اطالعات

 .کرد اشاره عملی تدریس

 خمد آممزشی یهابرنامه ارائه به خدمت از پیش و خدمت ضمن یهادوره ازطریق معلمان مراکزآممزش  

 برنامه نامهیوگماه تحصیلی سال 4 ظرف تحصیلی تر  1 بر مشتمل ازخدمت پیش یهادوره ورزندیم مبادرت

 .شمدیم اعطا التحصیالن فارغ به آممزش کارشناسی گماهینامه که رتدریسد آممزش

 و تخصصی یهاحمزه وشناسایی تعیین به ،خمد اصلی های ازفعالیت بخشی عنمان به معلمان آممزش بخش

 .دینمایم مبادرت ممردنیازمعلمین درسی مطالب نمع و هامهارت سطمح

 گزیدش:

 با فمق یدانشسراها و مشغملند آممزگاران پرورش به معلم تربیت یدانشسرا 47 بر بالغ درکشمرمالزی 

 دریست نیزگماهینامه پردازندودرپایان می نیز متمسطه و ابتدایی آممزگاران پرورش به ویژه پرورشی یهابرنامه

 مختص خدمت وضمن ازخدمت پیش آممزش یهابرنامه شامل آممزشی یهادوره. گردد اعطامی آنها به

 4 هابرنامه این زمان مدت و اندشده کشمرپذیرفته آممزش وزارت تمسط معلم عنمان به که است داوطلبانی

 آممزش یهایمش وخط هااستیس ترسیم به آممزش وزارت در معلمین آممزش بخش .انجامدیم طمل به سال

 .پردازدیم معلمی ٔ  حرفه داوطلبان انتخاب و گزینش سیستم وتعیین ارزیابی ،معلمین

 ام:استخر

 به مشغمل ابتدایی درمدارس تدریس به ندیده ودوره دیده دوره آممزگاران ازمعلمین دو گروه حاضر درحال 

 دوره هیچ اما باشند برخمردارمی تدریس ازمجمز هستندکه معلمینی ندیده دوره معلمین هستند تدریس

 لمینمع اندگماهینامه گذرانده را مزیکارآم دوره هستندکه معلمینی دیده دوره معلمین اندنگذرانده را کارآممزی

 .گرددیم اعطا وپرورش آممزش وزارت نظارت و مسئملیت تحت معلمان مراکزآممزش تمسط ابتدایی دهید دوره

 .ردیپذیم صمرت ایالتی آممزش نهادهای تمسط ندیده دوره معلمین استخدا 

 حقوق و مزایا:

 معیابزارس شکل به آممزشی منابع با همراه کفایت با و کارآزممده معلمان آممزشی منظمربهبمدکیفیت به 

 .است شده فراهم معلمین برای آممزشی وکتب وبصری
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 :جنع بدر  و نتیجه گیر 

 پذیرش:

 ،یتحصیل درخشان سمابق ،متمسطه کامل دیپلم کشمرها داشتن درتما  معلم درتربیت شرایط پذیرش 

 است. در مصاحبه یتممفق و ورودی درآزممن قبملی ،روانی و جسمی سالمتی

 آموزش:

 رمستمیا  (ازاستخدا  قبل) ٔ  هیاول دو مرحله در معلم تربیت هدف با وتربیت تعلیم صرفادرحمزه آممزش 

 ومدرک معلمی کیفیت گماهینامه دریافت به عممماً و ردیگیم صمرت عالی آممزش درسطح( خدمت درطمل)

 که است وتربیت درتعلیم (PH.D) یدکتر معلمان تحصیلی درجه باالترین و انجامدیم دانشگاهی مرسم 

 .است معلم تربیت یهادانشگاهدر  استادی جماز

 گزیدش:

 تحصیالت بعد از اتما  داوطلبان وعلمی عمممی صالحیت براساس جهان دراکارکشمرهای معلمان گزینش 

 شدربخ استخدا  زمجم گرددکه منجرمی معلمی کیفیت اخذگماهینامه به و ردیگیم صمرت دانشگاهی اولیه

 .است وپرورش آممزش وزارتو  دولتی ،خصمصی آممزشی های

 :استخرام

 ابتدا به وگزینش آممزش ،پذیرش مراحل طی از پس که است معلم تربیت نظا  نهایی مرحله استخدا  

 .ردیپذیم صمرت( قطعی) دائم وسپس( آزمایشیممقت ) صمرت

 :ومزایا حقوق

 معلمین برآن عالوه باشدیممیانی  مدیران و مزایای حقمق مطابق رکشمرهادر اکا معلمین مزایای و حقمق 

 ٔ  نهیهزدر سمینارها با  وشرکت تحصیلی بمرسیه، پمشاک ،خمراک ،مانند مسکن یاژهیو از مزایاوامتیازات

 .(تربیت معلم طرح نظا  جامع ،سمندریبرخمردارند ) خرید یهابن و دولت

 دیژاپن معلم تیتربتحلیلی از نظام -2-8

؛ چرا دانست تیو ترب میتعل یهانظا  یهامؤلفه نیترمهمو  نیترحساساز جمله  تمانیمرا  "معلم  تیترب "

 یاحرفه یهاتیقابلو  هایتمانمندمنمط به  ،یآممزش یهانظا تحمل در  جادیدر ا تیو عد  ممفق تیکه ممفق

 ،دنیگم یم هایژاپنکه  ستین لیدل یب ستند.ه یواقع طیدر مح هابرنامه یاصل انیمعلمان است که مجر

جه به معلم با تم تیمعلمان آن نظا  است. لذا تمجه به ترب یستگیبه اندازه شا ،یهر نظا  آممزش یستگیشا

 (13-1صص  ،1491)سمندری، است. یضرور یامر ،دیجد یهاچالش
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 از خرمت دی ژاپن شیپ آموزش

 ،کشمر نیانجا  داده است. در ا یاقدامات جد ،ش معلمانآممز نهیاست که در زم یژاپن تنها کشمر 

 .شمدیم هیعلم  و فرهنگ ته ،وزارت آممزش بیو دانشگاهها و با تصم هاکالج لهیمعلم به وس تیترب یهابرنامه

 یقانمن گماه) " 1EPCL "که تمسط مرکز یخمد را مطابق با برنامه درس یبرنامه درس هاکالجو  هادانشگاه

 نیاز ا ی. بخشکنندیم نیتدو ،شمدیم هیته ،یآممزش یاستانداردها جادیو مرکز ا (آممزش و پرورشکارکنان 

را  ییمعلمان و حداقل واحدها یبرنامه درس اتیجزئ هیته فهیوظ ،شده است سیتأس 1988مرکز که در سال 

به  هانامهیگماهط با نمع را در ارتبا یسهر ممضمع در یحداقل واحدها زیدر دانشگاهها بگذرانند و ن دیکه با

 عهده دارد.

 وجمد دارد: نامهیمعلمان سه نمع گماه یبرا 

 سانسیبا مدرک فمق ل یعال نامهی. گماه1

 رستانیدب یبرا سانسیل نامهی. گماه4

 ییابتدا یبرا پلمیفمق د نامهی. گماه4

 هاانرستیدبو معلمان  گذرانندیممعلم  تیترب یهاکالجدوره دو ساله را در  کی ،ییابتدا یهامدرسهمعلمان  

 71 باًیهستند و تقر پلمیمدرک فمق د ی. اکار معلمان داراکنندیم یط هادانشگاهچهارساله را در  یادوره

 معلم را دارند. تیدوره مخصمص ترب هادانشگاهو  هاکالجدرصد همه 

و  یخاص ممضمع یاساعات و واحده ،شده تمسط وزارت آممزش و پرورش هیمخصمص ته یاستانداردها

 را مشخص کرده است. تیو ترب میمربمط به تعل یواحدها

که قرار است  یو افراد شمندیمارائه  ترنییپا یهادوره یبرا ،مربمط به آممزش و پرورش یواحدها ترشیب 

ن بگذارنند. معلمارا مربمط به ممضمع خاص رشته  یواحدها ترشیبالز  است  ،کنند سیدر سطمح باالتر تدر

بپردازند.  یمعلم نیخمد به تمر یدگحداقل دو و حداکار چهار هفته در مدرسه محل زن دیبا ،دهیآممزش د

 .کنندیم افتیدر نامهیگماه ،دوره انیدر پا هاآن

تا  رندیگیمرا در نظر  یخاص یهامدرسه ،معلمان یکارورز یهادوره یبرا ،معلم تیترب یمل یهادانشگاه 

به  لیکه تما ییهامدرسهبرنامه از  نیدر ا نیبپردازند. همچن یمعلم نیبه تمر هاآننند در دانشجم معلمان بتما

 یراب ،ژاپن ییابتدا یهامدرسهش از خدمت معلمان یپ یآممزش یهابرنامه. شمدیماستفاده  زیمشارکت دارند ن

 یهاتیفعالتند و با شده هس یزیبرنامه ر هاآممزش نی. ااندشده یمعلمان طراح تیکمک به بهبمد وضع

     که چگمنه از راه ارتباط با شمدیمداده  ادیهمراهند. به دانشجم معلمان  یمساع کیو تشر یقیتحق
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ل در طم یریادگی نهیخمد را در زم یهامهارتو چگمنه  اممزندیب گریکدیاز  تمانندیم گرانیدانش آممزان و د

 نیترمهم ،یابیو خمد ارز ،انتقاد رشیپذ ،یخمد آممز ،دنکه تجربه کر دانندیم هاآن دهند. شیعمر افزا

دانشجم معلمان  یبرنامه آممزش نیدر آخر یآممزش یکارگاه ،هستند. به عالوه یآممزش ندیفرا نیا یهابخش

 ،دوره نی. اکندیم هاروشو بهبمد  یابیخمد ارز یهاتیفعال ریدر گ ،یدوره طمالن کیوجمد دارد که آنان را در 

 ،ابراز وجمد ،یخمد آممز ،یشامل چهار محمر: خمد راهبر ،معلمان یهاییتمانا شیبه منظمر افزا دیجد ییالگم

 .کندیمارائه  نیبا شاگرد و با والد ،گریکدیمعلمان با  یمساع کیتشر زیو ن یابیخمد ارز

 معلنان طیشرا

نتظارات ا نیکه قادرند ا یست. لذا افرادباال اریبس ،شمند یدارند وارد حرفه معلم لیکه تما یانتظارات از افراد 

در ارتباط با دانش آممزان خمد احساس  رودیمانتظار  ی. از معلم ژاپنشمندیمحرفه  نیوارد ا ،ا برآورده سازندر

ش آممزان از مدرسه دان رونیبلکه رفتار ب ،شمدینممحدود  یستنها به ساعات کال تیمسئمل نیکند. ا تیمسئمل

اخالق  هاآنباشند.  یکه شهروندان خمب کنندیم قی. معلمان دانش آممزان خمد را تشمردیگیمدر بر  زیرا ن

 ،به عنمان ناظر در باشگاهها نی. همچندهندیمآممزش  یقیتلف یبرنامه درس قیرا از طر یو اجتماع یفرد

معلمان  ریدر قبال سا یاریبس یهاتیمسئملآنان  ،نی. عالوه بر اکنندیمگروهها شرکت  ریو سا یورزش یهامیت

 .کنندیمحرکت  سیتدر یهاروش یمربمط به ارتقا یگروه یهاتیفعالخمد دارند و در  فیهمرد

ان آن یمساع کیتشر یالز  را برا التیشده است که تسه یطراح یژاپن به نحم یهامدرسهاتاق معلمان در  

 یممضمع درس کیو با افراد همگروه خمد در  گریکدیاتاق در کنار  کینمعاً همه معلمان در  ،سازدیمفراهم 

 .نندینشیممخصمص  زیم کیدور  ،خاص

ده که قبالً اعال  ش یممضمع اصل کیدر خصمص  یاجلسه لیروزانه با تشک یهاتیفعال ،هامدرسه شتریدر ب

مع به بحث دارند تا با افراد همگروه خمد در ممرد آن ممض یمعممالً فرصت کمتاه ،. معلمانشمدیمآغاز  ،است

اد که معلمان با افر ی؛ به نحمشمندیممعممالً در طمل هفته برگزار  تریطمالنو تبادل نظر بپردازند. جلسات 

 .کنندیممسائل و مشکالت مربمط به کالس خمد بحث  زیهفته بعد و ن یراجع به طرح مطالعه برا ،همگروه خمد

تمأ   یروز کار معلم کی. ستندین یمعلمان در ژاپن منزو ،ییاروپا یاز کشمرها یاریبا معلمان بس سهیدر مقا 

 سیو تمسعه تدر شرفتیپ یامر برا نی. اگرانیآممزش به دانش آممزان و کار با د نیتمازن ب جادیاست با ا

 سیاز معلمان که ممضمع مشابه آنان را تدر گرید یبا گروه نیشده است. معلمان همچن یزیمعلمان برنامه ر

که  نندکیم یطراح یکالس شینما یبرا یجلسات مدل نیدر ا ،ماال ی. براکنندیم یمساع کیتشر ،کنندیم

 .ردیگیمناظران از خارج مدرسه ممرد مشاهده قرار  ایمعلمان و  ریتمسط سا

به  ،در مباحث کالس درس استمار است یمعلمان که بر مشاهده مشترک و شرکت همگان یاحرفهپرورش 

ز کنند و ا سهیبا هم مقا ،در کالس یبرنامه درس کیرا در ارائه  گریکدی یکه روشها هددیمامکان را  نیآنها ا

 یاهحرف یهاییتماناو  اممزندیواحد را ب یارائه برنامه درس ،گمناگمن یو تبادل نظر درباره روشها سهیمقا نیا
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 یزیچه چ در واقعست و که آممزش مؤثر کدا  ا آممزندیمدر مباحث مشترک خمد  هاآنخمد را باال ببرند. 

 دیآنچه را که با تیاهم کنندیم یسع ،یآممزش یمحتما یبا بررس یدارد. معلمان ژاپن تیدادن اهم ادی یبرا

که به پرورش همه  آممزندیم ،شمندیم تیترب ییدوره ابتدا یکه برا ی. معلماننندکشف ک ،آممزش دهند

 فهیکه وظ شمدیم تیتقم هاآناحساس در  نیاشند و ادانش آممزان کالس اعتقاد داشته ب تیشخص یهاجنبه

 تمانا. وآنان تمجه به همه دانش آممزان است و نه صرفاً دانش آممزان مستعد  تیمسئمل نیترمهمو  یاصل

 7: 40از ساعت  یمعلم ژاپن کی. به طمر معممل گذرانندیموقت خمد را در مدرسه  شتریمعلمان در ژاپن ب 

. کنندیم یمدرسه سپردر را  یشتریوقت ب ترجمانازظهر در مدرسه است و معلمان بعد  1صبح تا ساعت 

 ،ر ژاپند گریبه کارکنان مشاغل د سبتن زیکشمرها و ن ریبا سا سهیدر مقا ،هاتیمسئمل نیدر قبال همه ا هاآن

 (48ص ، 1494، یرعربشاهیم) برخمردارند. ییباال اریاز اعتبار و احترا  بس

 معلم تربیت دیبهساز  باوییسیره هب چهایاصل-2-9

 :است باوررسانده به را زیر چهاراصل معلم تربیت بهسازی

 ،هامشارکت نحمه و هامهارت و یاحرفه باشیمه های و ببیند کافی آممزش ،کار به شروع از قبل باید معلم-1

 شمد. آشنا کاری مختلف درزمینه های

 ییهامشارکت و همیاری وبرای بشناسند را معلمی حرفه، بینندب آممزش بامعلمان همزمان باید معلمیاران-4

 شمند. آماده کنندیم تسهیل را او وظیفه انجا  که

 با را خمد وهمراهی مشارکت نحمه و بامعلم وهمکمشی همدوشی یهامهیش باید آممزان دانش یهاخانماده-4

 .بشناسند او

 اختشن این که طمری به ،کند حمایت ازمعلم و اسدبشن بدرستی را معلمی حرفه اهمیت باید نیز جامعه-3

 (1484، مجله رهیافت، رؤوف) .گردد عمممی فرهنگ به تبدیل واهمیت

 معلم: تیترب  هامرل-2-11

 و توسعه معلم تیو یوشها دی ترب هامرل

 یریادگیو  یمختلف آممزش یهاگاهیپامختلف که  یهامعلمو تمسعه  تیترب یهامدلچند روش و  نجایا در

 که .میدهیمقرار  یممرد بررس اندپرداختهشده به آن  یکارشناس قیتحق اتیبزرگساالن به طمر خالصه در ادب

معلم ه و تمسع تی( و تربهیمعلم اول تیترب، از خدمت شیپ یهابرنامهمعلم ) تیممضمع شامل دوبخش ترب نیا

 :ریبه شرح ز باشدی( میاحرفهتمسعه  یهابرنامه ،ضمن خدمت)

 معلم( هیاول تیترب ،از خرمت شیپ  هابرنامهمعلم ) تیترب  ( برالف ا

 ردیگیمقرار  یممرد بررس هیمعلم اول تیترب ایاز ورود به خدمت و  شیمعلم پ تیترب یهامدلبخش  نیدر ا 

به  یرو به جلم و مدل مهارت و مدل انعکاس یکاربرد یبخش عبارتند از: مدل علم نیدر ا جیرا یهامدلکه 

 .میپردازیمهرکدا   حیتمض
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  کایبرد یمرل علن

علم  یکه اقتدار خمد را از دستاوردها (1991در سال  1واالس یج کلیتمسط )ما یکاربرد یمدل علم 

ه شده گذاشت انیبن ریز اتیفرض براساس یکاربرد ی. مدل علمه بمد ارائه شدمشتق شده است قرار داد یتجرب

 ادی معلمان دیبا. ردیقرار گ یممرد بررس ینیو ع یبه عنمان ماال عقالن می تماندعلم است و کیسیاست: تدر

 کنند. سیتدر قیبر تحق یمبتن یهاهینظر باشند که با یمعلمان رندکهیبگ

 تیربت انیخاص به دانشجم نهیزم نیکه از آن به عنمان کارشناسان در ا یکسان لهیتنها بمس هاهینظر نیا

 معلم منتقل شده است.

شدن مهارت به اعمال از  لیتبد در یکه خمدشان به اندازه کاف شمدیممعلم گفته  تیترب انیدانشجم به

 .ندینما لیتحص یعملرا بطمر  هینظر نیا قیطر

 

 
 

 1991علنی کایبرد  مایکل جی.الواس، مرل -1-2شکل 

 

 مهایت: مرل

استفاده  (ESL) معلماست و امروزه در آممزش و پرورش  یاحرفهشکل آممزش  نیتریمیقدمهارت  مدل

که در آن  یکارآممز یهادورهدر  یاگستردهبه طمر  ،حال نیبا ا ،آن یالبته نه محدود. اساس مفهمم ،شمدیم

 یمشارکت ای معلمان همکار باغل ،شمدیماستفاده  یکارورز دانش آممزان با معلمان در کالس درس به صمرت

مدل مهارت  ،شکل آن نیترسادهاست. در  ریدل به شرح زم نیا نهیدر زم ی. مفروضات اساسشمدیم دهینام

                                                 
 

41 Michael J. Lovass 
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از تما   دینممعلمان قرار است با تقل با معلم متخصص است. کینزد یبا همکار یمبتد ایمتشکل از کارآممز و 

 ،شاهدهاز م جهینت کی. دانش به عنمان رندیبگ ادیممرد استفاده تمسط معلم با تجربه  سیتدر یهاکیتکن

 ..دیآیم ه دستو عمل ب ،آممزش

 

 

 
 

 (ESL)  ویزمرل مهایت دست -2-2شکل 

 

 :یانعکاس مرل

 لیبدت یجهان یهابرنامهمعلم زبان و  تیغالب در پژوهش ترب یالگم کیبه  یعمل انعکاس ،یمدل انعکاس در

 دارد. یمزشپردازان آم هیاز نظر یدر کار تعداد شهیر نی. استیدر آممزش ن ینمآور کیشده است. اما آن 

 تیدر عمل خمد تمسعه صالح ازتابب قیفرض بنا نهاده شده است که معلمان از طر نیبر ا یاساس مدل انعکاس

 یئه ورودو ارا یابیارز کیبه  دنیرس یو برا آوردیم ادیبه  سیتجربه تدر کی، گری. به عبارت دابندیب یاحرفه

 .شمدیمدر نظر گرفته  یو اقدامات آت یزیبه برنامه ر
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 مرل آموزش انعکاسی -3-2شکل 

 ( احرفهتوسعه   هابرنامه ،توسعه معلم )ضنن خرمت  ( براب

برنامه  کی ایخاص و  یبرنامه آممزش کی یاجرا یکه برا ییهامدلبر  یمبتن یبرنامه درس ایبرنامه و  •

 یهاکیتکن ایو  ازیرد نمم یریادگی یهاتیفعال ایو  شنهادیپ، دیجد یریادگیکه شامل اهداف  دیجد یآممزش

 یم دهینام "آبشار"مدل  کیبرنامه به عنمان  نیاوقات ا ی. که گاهباشدیم اندشده یدانش آممز طراح یابیارز

اجرا  یجلسات آممزشو یآممزش یهاکارگاه قیمعممال از طرن دانش از کارشناسان گذشته است وشمدکه در آ

 شمدیم

 ،فعال یخاص مانند آممزش مشارکت ای یآممزش عممم یهامهارته به ک هامهارتبر  یمبتن یهامدل•

مدل  نی. اکنندیمتمرکز  گرید یاریو بس یدرس یزیبرنامه ر ،ییدانشجم یهاپرسش ،کالس درس تیریمد

از  ،افتهی تمسعهشده  یزیبرنامه ر یتمال کیکه در آن مهارت در طمل زمان در  ،داربست کردیرو کیاغلب 

 .شمدیماستقالل استفاده  یبه سم ارشناسان به طرف رفتنبه ک یوابستگ

 یبر نگران یانطباق مبتن یهامدل •

 یگریمرب ایمشاوره و  یهامدل •

 یانعکاس ایمتفکرانه و  سیتدر یهامدل •

 یاحرفه یاجتماع یهاشبکه یهامدل •
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 مرل تربیت معلم برا  معلنان قرن بیست و یک-2-11

اطالعات  عیتبادل سر ،انیاست که تمسط اقتصاد دانش بن ییهایژگیو یحاو کیو  ستیبرنامه آممزش قرن ب

. در اندآوردهبمجمد  یجهان معلم تیدر حمزه ترب یدیجد یازهایشده که ن نییتع یتکنملمژ عیسر شرفتیو پ

 یسناش ییبایو ز یشناس جامعه ،بدن ،همش ،بر آممزش اخالق دیبا معلم تیترب ،کیو ستیچشم انداز قرن ب

 تیممفق و افتنیدارند که بر نجات  یراتییو تغ هامهارت ،دیبا دانش جد ییبه آشنا ازین انیدانشجم تمرکز کند.

 یلمانمع دیما با ،ممضمع نیتحقق ا یملت کمک کند. برا کیو شهروندان ، بعنمان عضم جامعه ،آنها بعنمان فرد

شده است که  فتهریپذ ی. بطمر کلرندیرا برعهده بگ جمانان تیوترب میتعل تیکه بتمانند مسئمل میکن تیرا ترب

ندانمان فرز یرا برا ییما استانداردها کهی. همانطمردینمایم نییآممزش را تع تیفیک ،آممزش دهندگان تیفیک

خماهند  ازین مؤثر یو دانش اثرگذار هامهارت ،درست یهاارزشبه  کیو ستیمعلمان قرن ب میکنیم فیتعر

 .اورندیممرد نظر را بمجمد ب تیوترب میلتع جیداشت تا نتا

 مؤثرپیشنهاد برای تقمیت فاکتمرهای شش  (NIE)مدل برنامه تربیت معلم دانشگاه بین المللی تربیت معلم 

-4کل )ش باشدیمنتایج ممرد نظر و روشهای آکادمیک  ،برنامه آممزشی ،در تربیت معلم دارد که شامل: فلسفه

3) 
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و بین انستیت ربیت معلم دانشگاه ملی تربیت معلم سدگاپوی و شش پیشدهاد کلیر  به نقل از سایتمرل ت -4-2شکل 

 سدگاپوی النللی تربیت معلم

ا تمجه که ب باشدیماین ممارد نشان دهنده نگرش کلی گرا به تقمیت تربیت معلم در ضمن برنامه آممزشی 

 به نیازهای مدارس تنظیم شده است.

 هاایتباط پیشدهاد –تربیت معلم تقویت مرل آموزشی 

 جدید یهادانشومهارت ها و  هاارزش: 1پیسنهاد 

 سیتدریجی تدر تیصالح :4پیشنهاد 

 پیمند تئمری عمل تیتقم :4پیشنهاد 

 استادانو جمع آوری ها برنامه: اصالح 3پیشنهاد 

 41یادگیری قرن –: چهارچمب ارزشیابی برای برنامه آممزشی 1پیشنهاد 

 یاحرفه برای رشد ییهاروش: تقمیت 1 شنهادیپ
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 سدگاپوی انستیتو بین النللی تربیت معلم به نقل از سایت SK3Vو دانش  هامهایتجریر   هاایزشمرل  -5-2شکل 

عنصر:  برسه SK4Vهستند. مدل  41پیش نیازهای اساسی در هر کالس درس برنامه آممزشی قرن  هانیا

مرتبط  یهاارزش م و خدمات ارائه شده به شغل و جامعه تمرکز نممده است.ویژگی معل ،دانش آممز محمری

. معلم از تکامل و تنمع دانش آممزان دهدیمیادگیرنده را در مرکز تمجه معلمان قرار  ،با دانش آممز محمری

 ش تماناییمرد  چطمر به بهترین رو دانندیم ،اعتقاد دارند هر دانش آممزی قابلیت یادگیری دارد ،آگاه بمده

 یادگیری

 (4011انستیتم بین المللی تربیت معلم سنگاپمر،) .رندیگیمآممزشی ممکن را یاد  یهاروشدارند و بهترین 

 21قرن  یانتقال به برنامه آموزش-2-12

نامه دار هر بریرات پایشنهادات ارائه شده و تاثیق پیدق یریارگکبه ب 41قرن  یمدل آممزش یهات برنامهیممفق

انتقال به روش  یباشد. برایوابسته م یابید مجرب و ارزیاسات ،آممزش یهاخالقانه و تمسعه روش آممزش

ر یین اهداف تغیدن به ایرس یاز برایممرد ن ینملمژکها و تستمیس ،هاروش ،رکد طرز تفیارائه شده با یآممزش



58 

 

نجا  ن اقدامات قابل ایا یبا اجرا یاساس یرات سازمانییرد. تغیدر سطح دانشگاه صمرت گ یعال یابد و هماهنگی

 است:

 یریادگیبر شماهد جهت بهبمد در آممزش و  یقات مبتنیانجا  تحق 

 یکادمکت آیفکیت یریمد 

 یات علمیه یامل اعضاکتمسعه و ت 

 یریادگیننده کت یحما یهار ساختیها و زستمیتمسعه س 

 یافکالت یانات و تسهکه تمسط امکارد د یخمدباور یاز به منابع قمین 41قرن  یآممزش یهابرنامه یاجرا

 (4011، سنگاپمر انستیتم بین المللی تربیت معلم) گردند. یابیت بشمند تا اهداف برنامه قابل دستیحما

 پیشیده پژوهش-2-13

 خایجی  هاپژوهش-2-13-1

گرو یفیت آممزش را در کتاب خمد اصالح کدر ، مشاور ارشد آممزش و پرورش یمنیسف 1روزا ماریا تمرس

تغییر در نظا  تعلیم و تربیت معلمان آینده ضروری  معلمان دانسته و معتقد است یاحرفه یهاتیصالح

 تلقی و پیمستار نظا  مند کوی برنامه یادگیری معلمان پیش از خدمت و ضمن خدمت را به منزله ی .است

رده کمنابع و وسایل را پیشنهاد  ،اهروش ،کردهایرو ،محتما ،درسی تربیت معلم از نظر هدف یهابرنامهنمسازی 

 .است

از  ی( منتخب(1479)بررسی جنبش جهانی برای بهسازی تربیت معلم )نیز در تحقیق خمد پیراممن  رؤوف

 انات خمد در زمینهکشمرهای صنعتی و غیرصنعتی بر اساس نیازها و شرایط و امکه کرا  ییهاطرح نیترعمده

شمرها به که همه کارائه داده و معتقد است  1993-1980 یهاسالن میا اندگذاشتهتربیت معلم به اجرا 

  .کنندیمتغییر را دنبال  یهابرنامهو  اندبردهتربیت معلم پی  یهابرنامهضرورت تمجه به تغییر و بازسازی 

 ،آلمان ،شمرهای فرانسهکدر   (APEC)4 کپاسیفی انجمن آسیا ،میالدی 1999ه در سال کمطالعه تطبیقی 

نحمه ، انادا ازنظر آممزش و به ویژه آممزش معلمان با تمجه به اهدافکژاپن و  ،چین ،کنکهنگ  ،زلندنیم

آممزش معلمان از  هکی از آن است کمحتمای برنامه تربیت معلم و آماده سازی معلمان انجا  داده حا ،گزینش

 .است وپرورش آممزش تمسعه عناصر ضروری

 به رو( کارورزی) عملی تمرین دوره دوره آممزش معلمان و طمل شمرها طملکبر همین اساس در این  

 .است افزایش

                                                 
2 Rosa Maria Torres 
1 Asia Pacific Educational Association 
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و  شمر ژاپنکتربیت معلم میان دو  یهادورهمعلمان در  یاحرفهرشد )ه در زمینه ک دیگری ،مطالعه تطبیقی

 ییرتغ ردنکبرای ایجاد  ییهاروشارائه  ،هکنشان داد  ،صمرت گرفت ،(4001ا در سال کایاالت متحد آمری

 .دارد شمرضرورتکهردو معلمان آممزش ای رشدحرفه زمینه در حیات تجدید و واصالحات

در  ،ز بین المللی تحقیقات آممزشی و نمآوری منتشر شدکه از سمی مرکنتایج گزارش تحقیقی دیگری 

رتباطات آممزش معلمان و تحقیق و ارزشیابی فناوری اطالعات و ا یهانهیزمپروژه تحقیقی در  113برگیرنده 

 ،یهکرت ،ایرلند ،آلمان ،فرانسه ،ندفنال ،کدانمار ،اناداک ،استرالیا ،درطرح نندهکت کشمرهای مشارکبمده است. 

 .پرتغال بمدند ،نروژ ،ایتالیا ،اسپانیا ،سمئد ،انگلستان ،ژاپن

 -اددهیی درفرایند بالقمه صمرت به جدید واطالعاتی ارتباطی یهایفناوره کنشان داده است  هاافتهینتایج این 

 یهاآممزشالس درس کدر  هایفناورگیری از این  بهره درزمینه معلمان هک مگرآن ،مؤثرنخماهندبمد یادگیری

 .الز  را ببینند

ار ژاپنی از آمادگی و تمسعه کمعلمان تازه  کادرا)در ژاپن با عنمان  1مینت سانژوهش دیگری را نیز پ 

 سالهای پژوهش به بررسی ادراک معلمان تازه کار در نیا .ا  داده استانج (میالدی 1999در سال  «یاحرفه

مهارت و  ،آنها و میزان دانش یاحرفهتربیت معلم و تمسعه  یهادورهدرباره آممزش  ،دو  و سم  خدمت ،اول

 .پرداخته است ،نگرش آنها

 هاآن آنان را تمسعه داده است. می دانش و مهارتکبه میزان  هادوره این ،ه از نظر معلمانکنتایج نشان داده 

 .دانداشتهید کتأ هادورهو لذا بر اصالح این  اندکردهسب کار معلمی که مهارت خمد را هنگا  کمعتقد بمدند 

 ممرد انتظار در برنامه آممزش معلمان کسب  عنمان ) با را دیگری پژوهش یک4 آتسمشی یمشیمامچنین ه 

 .انجا  داده است 1981و نمآوری آممزشی در ژاپن در سال روش  ،محتما ،اهداف ،قبل از خدمت(

و گماهینامه  هاروشمحتما و  ،اهداف ،در این بررسی وضعیت ممجمد آممزش معلمان در دوره تربیت معلم

 .یفیت ممرد نیاز معلمی ممرد بررسی قرار گرفته استکمعلمی و حداقل 

یادگیری و بهره گیری بیش  -ماهیت فرایند یاددهی فقدان دوره در زمینه  هکنتایج این بررسی نشان داده 

 یهاروشالت ممجمد در زمینه محتما و کو بر اساس مش الت این دوره بمده استکاز حد از روش سخنرانی از مش

 .کندیمپانزده نمآوری را در زمینه برنامه تربیت معلم پیشنهاد  ،یادگیری -یاددهی 

تلفیق تئمری و عمل در دوره پیش از خدمت معلمان در عنمان ) با را دیگری پژوهش نیز 3یاما آساجی یمنی

ه در این تحقیق به ضعف دوره پیش از خدمت معلمان در آماده سازی کانجا  داده  1988ال درس (ژاپن

 .است شده اشاره دو  زبان عنمان به زبان تدریس برای
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 یهاوشرارگیری کدوره پیش از خدمت با به  معلمان در یهامهارتنتیجه این بررسی ارائه الگمیی برای بهبمد 

 .است آنان یادگیری–عملی در فرایند یاددهی  یهاکیتکنار گروهی و ک

الت کمسائل و مش انجا  شد. در این بررسی 1998در سال  کآسیا پاسیفیمطالعه تطبیقی دیگری درمنطقه 

 ،نچی ،سنگاپمر ،نگک هنگ ،ژاپن ،ایمانت غربی شمرآسیایک درپنج حیاتی در زمینه نظا  آممزش معلمان

 .ایسه شدمق اکآمری متحد ایاالت و استرالیا

ارائه تحلیلی درباره مسائل اصلی مؤثر بر تربیت معلم در شش زمینه تمازن میان  ،هدف اولیه این تحقیق

 ونقش تتجهیزا یفیتک، نترلک ومیزان دولتی سیستم ،وتقاضا عرضه میان تمازن، آن تلفیق و تئمری و عمل

 .بمد آن مدرسان و معلم تربیت برنامه ،معلمان

 درماهیت بسیاری یهاشباهت مطالعه ممرد شمرهایکدر تفاوتها وجمد علیرغم :هکنتایج این مطالعه نشان داد 

 ئمریت میان تمازن و ارتباط برقراری درخصمص التکمش بیشتراین و وجمددارد معلم تربیت درزمینه التکمش

 ،و مطالبات معلمان هادرخماستو  تأمین میان تمازن برقراری برای نیزتالش و معلم تربیت دربرنامه عمل و

 بمد. مدرسان ویژگیهای و السهاک برگزاری انکم ،استخدا  شرایط، معلم تربیت زیکمر نترلکمیزان 

یرندگان معلمان به عنمان یادگ یاحرفهرشد  خمد )در مطالعه  4000در سال  1النمرا ویلیج و فرناندو ریمرز  

 11آنان را در  یاحرفهو عمامل مؤثر در آن نظا  آممزش معلمان و نحمه تمسعه  هانیتمر، الگمها (در طمل عمر

 ،اسراییل ،ااسترالی ،سنگاپمر ،مالزی ،چین ،ژاپن ،راینکاو ،پرتغال ،سمئد ،اسپانیا ،هلند ،آلمان ،شمر انگلستانک

 .ردندکانادا مقایسه کای شمالی و کآمری

یش از ه از دوره پکمعلمان باید به عنمان فرایندی تلقی شمد  یاحرفهتمسعه  هکج این مطالعه نشان داد نتای

آنان باید به طمر نظا  مند  یاحرفهو تمسعه  خدمت شروع شده و تما  طمل زندگی فرد را دربرمی گیرد

 .بخشی معلمان شمداین نظا  باید ممجب ارتقاء و اثر بمدجه بندی و بررسی شمد. ،حمایت ،طراحی

 هارنامهب این. باشد تمرینات عملی با همراه، وتربیت تعلیم پیش از خدمت معلمان باید دانش یهابرنامهمحمر 

 .نندک تدریس آممزان دانش متفاوت گروههای به پیچیده و گمناگمن ممارد در هکسازند آماده را معلمان باید

 .باشد منطبق درسی برنامه اهداف با باید نمعلما یاحرفه تمسعه یهابرنامه هدف همچنین

. داد ا انج (کشمر انگلستان بررسی تغییرات اولیه در نظا  تربیت معلم) تحقیقی با عنمان4 ریچارد آپلین

 ،اختارس درتعیین زیکمر دولت نقش بررسی به پژوهش این ،شد اساسی اصالحات دستخمش ،نظا  هک ازآنجایی

سال  13صادره در طی  یهابخشنامه براساس راهنمایی دوره معلمان خدمت از قبل آممزش مدیریت و محتما

علم  تربیتی را ممرد  یهادانشکدهز تربیت معلم و کت میان مراکپرداخته است. همچنین محقق ابعاد مشار
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ظر فمق از ن یهاسالنظا  تربیت معلم انگلستان طی  هکتایج پژوهش فمق نشان داده ن .بررسی قرار داده است

 ساختاری و محتمایی متحمل شده است.

 معلم تربیت معلمان در دو نظا  یاحرفه یهاآممزشبررسی ) تحقیقی با عنمان  1فی و والتر هامز کآلستر م 

شان داد تایج این تحقیق نن دادند. واسپانیا( انجا  فنالند معلم تربیت یهانظا  با آن مقایسه و ولز و انگلستان

مرها شکتربیت معلم در این  یهانظا محتما و اهداف  ،ساختار ،اروپایی یکشمرهاممزشی با وجمد همگرایی آ هک

 متفاوت است.

شمر کدر این دو  .است سرآمد وفنالند اسپانیا به نسبت انگستان و ولز از نظر وضعیت تربیت معلم

 هامهارت نای سبک درصمرت وتنها است شده درنظرگرفته معلمان برای خاصی های وشایستگی هامهارت

 .الس درس وارد شمندکمحیط آممزشی و  به تمانندیم معلمان

 افتهیتمسعه  یاز کشمرها یاریدر بس ادیکه به احتمال ز معلم کانادا تیترب یهابرنامهمشاهده در ممرد  کی  

زش ارت و آممبر مه یاز انتقال مبتن ،معلم تیاصالح در ترب روییتغ در آن کشمرها"کاربرد دارد.  ،با درآمد باال

 یهاروشجامع با استفاده از  یریمعلم وجمد دارد. جهت گ یاز آماده ساز تریکل شیبه نما یسنت یهامدل

 نهیمعلم در زم تیو درک از ترب یبه پرورش آگاه یکه از تمرکز بر تمسعه فرد یریادگیاز  یسازنده اجتماع

 .(4008 ،و همکاران ری)گامجامعه و جهان دارد  - ترعیوس

 پرسش نقادانه و ،یطرح عمل انعکاس نیو ا "معلم فیط"از  ترعیوس چشم انداز نیمعلم در ا تیترب آممزش

 .(4001 ،و سمبل لمری؛ ت4003 ،تریاسل)نهاده شده است  انیبن تعامل از نامزدها در جمامع آممزش

 یاهدهیا یساختارشکن شمدکه به یاز نامزدها خماسته م ،کالس یهابحثو  ییدوره راهنما فیتکال قیطر از

 ییاجرا ریو دوا بپردازند. دانشگاه مشارکت کننده یاحرفهدر ممرد آممزش و تخصص  سؤالخمد و مفروضات 

ر و چه د یدرس یکه در کالسها هآنچ نیو انسجا  ب یاز سازگار نانیاطم یکنند که برا یسع دیو مدارس با

 "داشته باشند.  کینزد یافتد همکار یمدرسه نامزدها اتفاق م یگذاریجا

 داخلی  هاپژوهش-2-13-2

به ویژه در زمینه برنامه ریزی درسی صمرت گرفته است و  ایران ی درباره نظا  تربیت معلمکاند یهاپژوهش

دروس اصلی تخصصی تا حدودی نیازهای . وجمد ندارد دسوتاورد تحقیقی خاصی در ممرد ارزشیابی این نظا  

 یاهکتابفقدان  ،انات و ساعات دروس عملیکمبمد امکو  کندیمرا تأمین  فنی و مهارتی دانشجمیی معلمان

 سبکه در کاز عناصر مهمی  بدیهی استت. ز تربیت معلم بمده اسکت اصولی مرا الکدرسوی مناسوب از مشو   

ر د نحمه ارزشیابی مدرسان این درس است. ،هرچه بیشتر مهارت دانشجمیان در امر ارزشیابی مؤثر خماهد بمد

درصد از سؤاالت مدرسان در سطح دانش و فهمیدن  98ه بیش از کی از آن است که نتایج تحقیق حاکحالی 
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از  یکه یکارورزی در این نظا  نه تنها اثربخش و سووازنده نیسووت بل کنمنی کقرار داشووته اسووت و نیز رویه  

 .است معلمین داوطلبا دلسردی عمامل

ز کالت ناشی از برنامه درسی مراکممجمد و مشوو ه برای همگا  شودن با تحمالت کسوؤال اصولی این اسوت    

 می نشان ،شومرها کدرسوایر  شوده  انجا  یهاپژوهش به نگاهی شومد؟  بایدبرداشوته  ییهاگا تربیت معلم چه 

دی یاز وتغییرات گرفته صمرت زمعلمکمرا یفیتکبهبمد برای جدی یهاتالش بیستم قرن دو  درنیمه هکدهد

 .  شده استدر زمینه آماده سازی معلمان انجا

 ،نم دارد یهاروشجدید و  یهاشهیاندارآمد نیاز به کآممزشی نمین و  یهانظا ه پایه گذاری کبدیهی است 

 :پاسخ به سؤاالتی از قبیل

 چه محتمایی باید در نظا  تربیت معلم گنجانده شمد؟

 رد؟کچگمنه باید نظر و عمل را با هم تلفیق 

 ست؟چه وسایل و مماد آممزشی ممرد نیاز ا

 نندگانک مطالعه ،پذیر انعطاف دهندگان جهت، آممزش نندگانک تسوووهیل منزله به دانشوووجم معلمان

 نیازدارند؟ ییچیزها چه یادگیری به... و درسی یهابرنامه نندگانک تهیه ،تابک همیشگی

 نیم؟کدانشجم معلمان را ارزشیابی  یهاآممختهچگمنه 

 د؟آنان باش یاحرفهه برنامه ریزی شمد تا پاسخگمی نیازهای ارورزی( دانشجم معلمان چگمنکتمرین عملی )

 (1483،علی ،ذکاوتی و ، اعظممالیی نژاد)

( در پژوهشووی نظا  ارزیابی کیفیت برنامه درسووی تربیت معلم در کشوومهای کره  1494امراله و حکیم زاده )

ین نظا  ب نا و تفاوت اساسینتایج نشان داد که اختالف مع جنمبی، انگلسوتان و ایران بررسوی تطبیقی کردند  

ارزیابی اهداف برنامه  یهاحمزهارزیابی کیفیت برنامه درسووی ایران و دو کشوومر انگلسووتان و کره جنمبی در  

 درسی، محتمای برنامه درسی و فرایند یاددهی و یادگیری در برنامه درسی، وجمد داشت.

در کشوومرهای ژاپن، آلمان و ایران را معلمان  یاحرفه یهاتیصووالح( در پژوهشووی ارتقای 1490) یبیحب

پایه و اساسی را مه الزمه ورود به حرفه  یهاتیصالح تمانیمنشان داد که  جینتا بررسی تطبیقی کرده است.

 آممزشی کشمرها در نظر گرفت. یهانظا معلمی است به صمرت مشترک و مشابه بین 

طراحی  "مهمری اسووالمی ایران را با عنمان( برنامه درسووی ملی تربیت معلم ج1493ممسووی پمر و احمدی )

. در نمشوتار یاد شده، منطق و رویکردهای برنامه  اندکردهتدوین  "درسوی تربیت معلم  ( برنامهکالن )معماری

 تحصیلی ارائه شده است. یهادرسدرسی تربیت معلم، انمااع 
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 مقرمه 1-3

ه با ک است ییاز جستجمها یامجممعها یو  یخط مش یک برنامه، یکنقشوه،   یکشوامل   یقیهر طرح تحق

 اتین خصمصیا مسئله ممرد مطالعه پاسخ قابل قبمل بدهد. با ایل کتا به مشو  گرددیمقادر  آن محقق یاجرا

ف ه هددن بیرس یه محقق براک یه مراحلیلکاز  یاخالصهق عبارت است یطرح تحق یک››ه کگفت  تمانیم

 د.یماید به پیق بایتحق

ت مسئله اس یکا راه حل یپرسش  یکافتن پاسخ ی یبرا یروش نظا  مند علم یکق در اصل یروش تحق 

 هاتیواقعق و یحقا یجمع آور یه محقق براکاسووت  یاهیروق، مجممعه قماعد و یتحق یمنظمر از روش علم

 د.یمان و اثبات نییتب ر،یتا سپس آنها را تفس کندیمدنبال 

ه ک ردیگیمرفته در پژوهش با تمجه به ماهیت ممضمع ممرد بررسی قرار  کاربه یشوناس روشن فصول  یدر ا

آوری اطالعات، ن حجم نممنه، ابزار جمعییو تع یریگنممنه، روش یح روش پژوهش، جامعه آماریشامل تشر

ی و کیفی، مراحل اجرای پژوهش کم یهادادهوتحلیل تجزیه یهاروشی ابزار پژوهش، یایو پا ییسنجش روا

 .باشدیمز مالحظات اخالقی یو ن

 یوش پژوهش -3-2

با تمجه به اینکه هدف پژوهش حاضور ارائه مدلی برای نظا  تربیت معلم ایران براساس متن و مبانی نظری  

سوند تحمل بنیادین نظا  آممزش و پرورش ایران بمد؛ روش پژوهش برحسوب هدف، کاربردی؛ برحسوب نمع    

کمی( از نمع اکتشافی؛ برحسب زمان گردآوری داده، مقطعی و برحسب روش گردآوری -)کیفی 1ده، آمیختهدا

 همبستگی بمد.-و یا ماهیت و روش پژوهش، تمصیفی هاداده
و  یمکق یتحق یهاروشو مجممعه ب دکیه با اسووتفاده از ترکهسووتند ییهاپژوهشه، ختیآم یهاپژوهش

خته یق آمیتحق یهاروشه با استفاده از کق یتحق یهاطرحعنمان در انتخاب  الًمعمم. رسندیمبه انجا   یفکی

، روش یدگیبهم تن ،ختهیتا مدل آم یبکیپژوهش تر یهاروشمانند:  ییهاواژها ی هاعبارتاز  شوومدیمانجا  

 .4شمدیمخته استفاده یآم یچندگانه، روش شناس

کمی( است. در -داده آمیخته از نمع اکتشافی )کیفی که گفته شود، پژوهش حاضر بر مبنای نمع  طمرهمان

کیفی و کمّی و ترکیب این دو امکان  یهاروشمختلف  یهاجنبوه پژوهش آمیختوه بوا بررسوووی    یهوا روش

شمد. در این طرح پژوهشگر ابتدا ازلحاظ مختلف فراهم می یهاطهیحپژوهشوی در   یهاسوؤال پاسوخگمییبه  

بت به کیفی نس یهاافتهیمحدود بررسی کرده و سپس بر مبنای  گانکنندشرکتپژوهش را با  کیفی ممضمع

 .دینمایمساخت ابزار ممرد نظر اقدا  
                                                 

2 Mixed 
1 Teddlie & Tashakori, 2998 
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نظا  تربیت معلم ایران براساس با تمجه به مطالب فمق و از آنجا که در این پژوهش هدف ارائه مدلی برای  

بررسوووی عمیق و  منظمربه  نظا  آممزش و پرورش ایران اسوووت ومتن و مبانی نظری سوووند تحمل بنیادین 

نظا  تربیت معلم ایران براساس متن و مبانی نظری سند تحمل شناخت بیشتر ممضمع در زمینه مدل مناسب 

و عمامل اثرگذار بر آن، ابتدا به مطالعه ادبیات و پیشووینه مرتبط با ممضوومع پرداخته شوود، سووپس از  بنیادین

 یهاؤلفهمو  هاشاخصهشی برای درک بیشتر و شناسایی تکنیکی پژو ماابهمصاحبه و روش تحلیل محتما به 

عمامل اثرگذار بر آن  طمرنیهمو نظا  تربیت معلم ایران براسوواس متن و مبانی نظری سووند تحمل بنیادین  

پرداخته شد و بر آن اساس پرسشنامه تدوین گردید و درنهایت از رویکردهای کمی برای تائید نتایج کیفی و 

 ده شد.آزممن مدل بهره بر

  آمایجامعه و ننونه  -3-3

 شمدیمبه آن انتقال داده  یاز پژوهشیه اطالعات ممرد نکاست  یا فرضو یو یقیحق یمجممعه اعضوا  جامعه

 (.89، ص 1481)دالور، 

‹‹ ا معرف بدسووت آمده باشوود.یان ینما یانممنهه از آن کاسووت،  یهمان جامعه اصوول یمنظمر از جامعه آمار››

 (.117ص ، 1481، یساروخان)

 شمد:جامعه و نممنه آماری این پژوهش در دو بخش کیفی و کمی در ادامه تشریح می

 جامعه و ننونه آمای  دی بخش کیفی -3-3-1 
مدیران و متخصصان نظا  تربیت معلم و هیات علمی و مدرسان جامعه آماری بخش کیفی پژوهش شوامل  

بمد. آممزش و پرورش و دانشووگاه فرهنگیان پیشووکسوومت نظا  تربیت معلم در سووطح حمزه سووتادی وزارت  

های خبرگان پژوهش که به تأیید اسواتید راهنما و مشاور رسیده بمد، افرادی بمدند که ازنظر آگاهی و  ویژگی

تمانند با که باطالعات در زمینه نظا  تربیت معلم ومتن و مبانی نظری سند تحمل بنیادین برجسته بمده و این

این پژوهش و تعیین این گروه از خبرگان  یهانممنهمادی از جامعه باشند. برای تعیین ارائه اطالعات دقیق ن

که هدف از مصواحبه، اکتشاف و تمصیف  اسوتفاده شود. درصومرتی   1غیرتصوادفی هدفمند  یریگنممنهاز روش 

از  مانتیمدسترس شومندگان باشد، در این صمرت با تمجه به زمان و منابع قابل مصواحبه  یهانگرشعقاید و 

 10-41تعداد 

 عنماننفر به 11که در این پژوهش تعداد  (1488)عباسی و همکاران، نممنه برای انجا  مصاحبه استفاده نممد 

، ارائه 1-4شمندگان در جدول شومنده با تمجه به اصول اشباع در نظر گرفته شد. مشخصات مصاحبه  مصواحبه 

 انجا  شد. 1491یل بهار شده است. شایان ذکر است که فرایند مصاحبه در اوا

 

 

 

                                                 
2 Goal orinted 
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 شونرگانآمای جنعیت شداختی مصاحبه -1-3جرول 

 

 جامعه و ننونه آمای  دی بخش کنی -3-3-2

مدیران و متخصصان نظا  تربیت معلم و هیات علمی آماری این پژوهش، شامل کلیه  ٔ  جامعهگروه دو  از 

ال حاضوور در حبمد. و مدرسووان پیشووکسوومت نظا  تربیت معلم در سووطح حمزه سووتادی دانشووگاه فرهنگیان 

کارشوناسوان و متخصوصان و مدیران و مدرسان و اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان در سازمان مرکزی    

که به عنمان جامعه هدف برای این  باشود یمنفر  310اسوتان تهران حدود   یهاسیپرددانشوگاه فرهنگیان و  

از فرممل کمکران برای وهش پژبخش کمی از در ی. جهت برآورد حجم نممنة ممرد ناندشووودهتحقیق انتخاب 

نفر در نظر گرفته  431طمرکلی در این پژوهش حجم نممنه به جمامع نامحدود استفاده شد. برای این منظمر

پرسشنامه در میان جامعه آماری تمزیع  410جلمگیری از ریزش حجم نممنه  منظمربهشد. الز  به ذکر است 

 431بمدن کنار گذاشووته شوود و عملیات آماری بر روی  پرسووشوونامه به دلیل ناقص 19شوود که از این میان 

ان کامدر این پژوهش، با تمجه به گسوتردگی جامعه آماری و میسر نبمدن   نیچنهمآزممدنی صومرت گرفت.  

و  یاخمشووهتصووادفی گیری شووامل نممنه یامرحله یریگروش نممنهاز  ،ل جامعهک یبر رو پژوهش یاجرا

 استفاده شد. یاطبقه

 8دانشگاه فرهنگیان و  اسوتان تهران که شوامل سوازمان مرکزی    یهاسیپردابتدا از بین  منظمر،برای این 

پردیس نسویبه، شهیدچمران، شهید بهشتی، شهید باهنر، شرافت، شهدای مکه، شهید مفتح، حکیم  ) سیپرد

شهید مفتح، پردیس )نسیبه، شهید بهشتی،  3باشد، سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان و تعداد فردوسی( می

ران و اعضای هیات علمی ومدرسان یمدسپس آمار تعداد حکیم فردوسوی( به صمرت تصادفی انتخاب شدند.  

 فراوانی طبقه متغیر فراوانی طبقه متغیر فراوانی طبقه متغیر

محل 

 خدمت

 3 مدیران دانشگاه فرهنگیان

 تحصیالت

 1 لیسانسفمق

 سن

 49تر از پایین

 4 سال
 8 سال 31تا  30

یزی رمسئملین پژوهش و برنامه

 4 آممزشی و پژوهشی
دکتری 

 4 سال 10تا  31 10 تخصصی
 4 اعضای هیئت علمی خبره

آممزشی دانشگاه  یهاگروهمدیران 

 4 فرهنگیان
 جنسیت

 4 سال 10باالی  4 زن

سابقه  14 مرد

 کار
 1 سال 10زیر 

آممزش  یزیربرنامهمسئملین مرکز 

ارت منابع انسانی و فناوری اطالعات وز

 آ.پ
4 

 3 سال 40تا  11
 1 40باالی 
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نفر مرد(  401نفر زن و  131نفر ) 310 هاآنتعداد کل که  استخراج گردیدمذکمر  یهاسیپردپیشوکسومت   

ین ای از ب، به روش تصادفی طبقهران و معاونان بر حسب جنسیتیدر نهایت نیز این تعداد از مد. گزارش شد

 .ده استیگرد درج 4-4در جدول  هانممنه مشخصاتجامعه آماری انتخاب شدند. 

 پژوهشتوزیع جامعه و ننونه : 2-3جرول 
 جنسیت

 پردیس

 حجم نممنه حجم جامعه

 مرد زن مرد زن

 31 41 90 30 سازمان مرکزی
 41 43 30 70 نسیبه

 43 1 70 10 شهید چمران
 43 1 70 10 د بهشتیشهی

 44 9 41 11 حکیم فردوسی
 431 310 جمع کل

 هاداده وی آیوش گرد -3-4

 آوری اطالعات از دو روش زیر استفاده شده است:برای جمع

در این روش، اطالعات از طریق مطالعه کتب، نشووریات، منابع اینترنتی و  ا (:یوش اسممداد  )کتابخانه-1

برداری و ترجمه متمن ممرد نظر وری و پس از انتخاب منابع نسووبت به تهیه، فیشآهای اطالعاتی جمعپایگاه

نظا  تربیت معلم ایران بر  یهاشاخصهای اولیه و اقدا  شوده اسوت. حاصل این بخش مشخص کردن مؤلفه  

و عمامل  عمامل اثرگذار بر آننظا  آممزش و پرورش ایران و  دیناسوواس متن و مبانی نظری سووند تحمل بنیا

 باشد.بر اساس مبانی نظری و عملی می اثر پذیر از آن

 صمرتبه های اکتشافیاین بخش به دو شویمه انجا  شوده است: ابتدا برای انجا  مصاحبه  یوش میرانی: -2

هدفمند تعدادی از خبرگان و پیشکسمتان دانشگاه فرهنگیان و حمزه ستادی وزارت آممزش و پرورش انتخاب 

ها مصاحبه به عمل آمده است. ها حضمر یافته و با آنهای الز  در محل کار آنهنگیشده و پس از اعمال هما

ها در بین های الز ، پرسوشنامه از در بخش کمّی با اعمال هماهنگییهای ممرد نآوری دادهجمع یسوپس برا 

به دو سوویسووتم شووده و آوری شووده وارد جمع یهادادهآوری شووده و مجممع های آماری تمزیع و جمعنممنه

و تحلیل قرار گرفت. در بخش کیفی از روش کدگذاری باز، کدگذاری محمری و کدگذاری  هیتجزممرد  صمرت

ن شووده با اسووتفاده از یمنظمر آزممن مدل تدون مرحله محقق بهیگزینشووی اسووتفاده شووده اسووت. پس از ا 

و اعتبار مدل را ممرد را ممرد آزممن قرار داده  یفیحواصووول از مرحلوه ک   یهوا داده، یق کمیهوای تحق روش

 سنجش قرار داد.

ن یو اجماع نداشووتن محقق یو تجرب ینه نظریشووینیز وجمد ضووعف در پ یفیهای ککارگیری روشل بهیدل

ارهای نظا  تربیت معلم ایران بر اساس متن و مبانی نظری سند تحمل بنیادین نظا  آممزش و ینسوبت به مع 
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. در مرحله آزممن الگم، صحت باشدیماسب بممی در این زمینه عد  وجمد الگمی من نیچنهمپرورش ایران و 

 شد. یابیشده ارز ییشناسا یهاشاخص

 ها ابزای گردآوی  داده -3-5

انفرادی با  یهامصوواحبهنیمه سوواختاریافته اسووتفاده شوود. در  یهامصوواحبهدر بخش کیفی این پژوهش از 

مع، ها بر گرفته از ممضاستفاده شد که این سؤال سؤال مصاحبهپنج شمندگان، برای بررسی مقدماتی مصاحبه

زیر پژوهشووگر  یهاسووؤالبه آن اشوواره شووده اسووت. عالوه بر   4-4مدل و اهداف پژوهش بمد که در جدول 

کنندگان در حین مصاحبه مطرح فرعی دیگری نیز در کنار هر سوؤال برای درک تجارب شورکت   یهاسوؤال 

 کرد.

 برگانخ با مصاحبه  هاسؤال -3-3جرول 

 سؤال ردیف
 ؟باشدیم ییهامؤلفهشامل چه  تماندیمدهنده نظا  تربیت معلم ایران از دیدگاه شما عمامل تشکیل 1
 شامل چه مماردی باشد؟ تماندیمنظا  تربیت معلم ایران  اثرگذار برشما عمامل  دگاهیاز د 4
 شامل چه مماردی باشد؟ ماندتیماثرپذیر از نظا  تربیت معلم ایران شما عمامل  دگاهیاز د 4
 شامل چه مماردی باشد؟ تماندیمسازی نظا  تربیت معلم ایران و ممانع پیاده هاکنندهلیتسهبه نظر شما  3
 سازی کرد؟نظا  تربیت معلم را در ایران پیاده تمانیمبه نظر شما با چه سازوکارهای اجرایی  1

 

ا صمت و بشمنده حضمر یافته و با استفاده از ضبطکار مصاحبهالز  در محل  یهایهماهنگپژوهشگر پس از 

شمنده مکالمات مصاحبه را ضبط کرد تا کدها را استخراج کند و البته این عمل بعد از کسب اجازه از مصاحبه

که کد جدیدی به کدهای قبلی اضافه  افتیدر 11و  13صمرت گرفت و پژوهشگر در مصاحبه هر بار مصاحبه

 غیراز پژوهشگر یک متخصصشمنده بعدی ادامه نداد، البته بهراین فرایند مصواحبه را با مصواحبه  نشود و بناب 

نظرات در ممرد  یآورجمعآموار و یکی از اسووواتید دانشوووگاه درباره کدها نظر دادند. در حین مصووواحبه به   

ا  نظ نیادیننظا  تربیت معلم ایران بر اسوواس متن و مبانی نظری سووند تحمل ب مناسووب برای یهاشوواخص

آممزش و پرورش ایران و عمامل اثرگذار بر آن پرداخته شود و عمامل اصلی و فرعی ممرد نظر بررسی و نهایی  

دقیقه بمد و فرایند مصاحبه در اوایل بهار  10تا  40شود. شایان ذکر است که مدت زمان انجا  مصاحبه بین  

 اجرا شد. 1491

از دو بخش اطالعات جمعیت شناختی و پرسشنامه محقق مرحله کمّی پژوهش شوامل پرسشنامه است که  

ن نظا  آممزش و پرورش ایرا ساخته نظا  تربیت معلم ایران بر اساس متن و مبانی نظری سند تحمل بنیادین

 شمد:و عمامل اثرگذار بر آن تشکیل شده است. در ادامه به تمضیح این سه بخش پرداخته می
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عمممی )اطالعات جمعیت شناختی( هدف کسب اطالعات  یهاالسؤدر  الف: اطالعات جنعیت شداختی:

، مانند جنسیت ییهایژگیوممرد است و  پنجکلی و جمعیت شوناختی پاسوخگمیان است. این قسمت شامل   

 .اندشدهو سابقه کار در آن مطرح ، شغل سن، تحصیالت

  سدر تحول ب: پرسمشمدامه محقق ساخته نظام تربیت معلم ایران بر اساس متن و مبانی نظر  

بدیمادین نظمام آموزش و پرویش ایران و عوامل تشممکیل دهدره و عوامل اثرگذای بر آن و عوامل   

 اثرپذیر از آن:

که با مرور مبانی نظری و عملی و  باشدیملیکرت  یانهیگزگمیه با طیف پنج  403این پرسوشونامه شامل   

من مصاحبه اکتشافی(، تدوین شده است. این های اکتشوافی )با کدگذاری باز و محمری مت نیز نتایج مصواحبه 

پرسشنامه شامل سه بخش؛ عمامل تشکیل دهنده نظا  تربیت معلم ایران بر اساس متن و مبانی نظری سند 

گمیه و عمامل اثرگذار بر نظا  تربیت معلم ایران بر  89نظا  آممزش و پرورش ایران شوووامل  تحمل بنیوادین 

گمیه و عمامل اثر پذیر از  41نظا  آممزش و پرورش ایران با  بنیادیناسوواس متن و مبانی نظری سووند تحمل 

 90نظا  آممزش و پرورش ایران با  نظا  تربیت معلم ایران بر اسواس متن و مبانی نظری سند تحمل بنیادین 

 گذاری و تفسیر این پرسشنامه به قرار زیر است:گمیه است. نمره

م ایران بر اساس متن و مبانی نظر  سدر تحول بدیادین نظام آموزش نظام تربیت معل  هاپرسشدامه  گذایننره

 اثرپذیر از آن: و پرویش ایران و عوامل تشکیل دهدره، عوامل اثرگذای بر آن وعوامل

 خیلی کم کم تاحدی  زیاد خیلی زیاد

1 3 4 4 1 

 

 قابل مشاهده است: 3-4مشخصات پرسشنامه در جدول 

 پرسشدامه پژوهشاطالعات مربوط به  -4-3جرول 

 بعد سازه مفهوم
 مؤلفه

تعداد 

 گمیه

 شماره گمیه ها

 

 و 
ن
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فلسفه نظا  تربیت 

 معلم

 3-1 3 معلم تیترب فلسفه فیتعر

 7-1 4 یمبان

 10-8 4 یستیچ

 14-11 4 ییچرا

 11-13 4 یچگمنگ

 اهداف

 19-17 4 کیاستراتژ اهداف

 44-40 4 یآرمان اهداف

 41-44 4 یآممزش اهداف
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 48-41 4 یکاربرد اهداف

 41-49 4 ژهیو اهداف

 برنامه درسی

 43-44 4 یدرس برنامه یمبان

 47-41 4 یدرس برنامه اهداف

 30-48 4 یدرس برنامه مدل

 33-31 3 شده ارائه دروس

 37-31 4 یکارورز

 10-38 4 برنامه فمق هایبرنامه

 ساختار سازمانی

 14-11 4 یسازمان ارتباطات

 11-13 4 یمرکز سازمان

 19-17 4 یاستان یهاسیپرد

 14-10 4 وابسته یآممزش یعال مراکز

 11-14 4 وابسته یپژوهش هایهسته و مراکز

 18-11 4 بمدن یروز شبانه

کیفیت  یابیارزش

 آممزش

 71-19 4 یسنج اعتبار یابیارزش مدل

 73-74 4 یدرون یسنج اعتبار

 77-71 4 یرونیب یسنج اعتبار

 80-78 4 یسنج اعتبار ندیفرا

 84-81 4 ریگ میتصم و گذار استیس ینهادها

 81-83 4 یسنج اعتبار یهاگروه

 89-87 4 یسنج اعتبار یهامکان و هامحل

ذار
رگ
 اث
ل
مام

ع
 

کالن  یهااستیس

 نظا  اداری کشمر

 منابع تمسعه و جذب نحمه و گاهیجا

 ... یانسان
4 

90-94 

 91-94 4 ... یانسان منابع جذب و میتنظ نحمه

 98-91 4 ... یستاد حمزه در یتیریمد اتیتصم

برنامه ریزی 

ارت استراتژیک وز

 عتف و آپ

 101-99 4 مشارکت

 103-104 4 یکپارچگی

 107-101 4 یریپذ انعطاف

 109-108 4 تیمأممر و رسالت

 یاحرفهمدیریت 

 114-110 4 یانسان منابع به کیاستراتژ نگاه

 111-114 3 دانشگاه رانیمد انتخاب ندیفرا

 119-117 4 تعهد و تخصص

 144-140 4 شرفتیپ فرصت
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 141-144 4 یرهبر سبک

یر
پذ
ر 
 اث
ل
مام

ع
 

 معلم

 141-141 1 یاحرفه یهایستگیشا

 141-144 1 یتیترب-یاخالق یهایستگیشا

 130-147 3 هایتمانمند یارتقا یهایستگیشا

 134-131 4 کالس تیریمد

 137-133 3 بمدن الگم و یرهبر

 آممز دانش

 110-138 4 یریپذ تیترب

 114-111 4 هیپا یهایستگیشا

 111-113 4 ژهیو یهایستگیشا

 مدرسه

 119-117 4 صالح مدرسه

 114-110 4 تیترب کانمن

 111-114 4 رندهیادگی سازملن

 118-111 4 شرفتیپ و تمسعه کانمن

 171-119 4 ینمآور و پژوهش تیظرف تمسعه

 خانماده

 173-174 4 جامعه با تعامل و تعاون

 177-171 4 محبت کانمن

 180-178 4 تفاهم

 جامعه

 184-181 4 صالح جامعه

 81-183 4 بهیط اتیح کانمن

 189-187 4 جم مشارکت

 194-190 4 هاارزش تیحاکم

 فرهنگ اجتماعی

 191-194 4 سازنده تعامل

 199-191 3 زیآم مسالمت یستیهمز

 403-400 4 یفرهنگ رشد

 

آزممدنی انجا  شووود و بعد از اینکه  40 آزممن آلفای کرونباخ بر رویالبتوه بوایود تمجه داشوووت که پیش   

 ها تمزیع شد و درنهایتهمبستگی درونی سؤاالت مناسب به دست آمد، پرسشنامه نهایی برای سایر آزممدنی

ا  تربیت معلم ایران بر اساس متن و مبانی نظری سند و ابعاد نظ هامؤلفهبا استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی 

عمامل اثرگذار بر آن شووناسووایی، مدل  عمامل اثر پذیر از آن و نظا  آممزش و پرورش ایران و  تحمل بنیادین

 نهایی رسم و ممرد آزممن قرار گرفت.
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 ابزایها  پژوهش2و پایایی1یوایی -3-6

 بخش کیفی دی  ریگانرازهیوایی و پایایی ابزای  -3-6-1

اطمینان خاطر از دقیق  منظمربرای حصووومل اطمینوان از روایی ابزار در بخش کیفی پژوهش و به  یوایی: 

از دیدگاه پژوهشوگر، ازنظرات ارزشمند اساتید آشنا با این حمزه و متخصصان دانشگاهی که در   هاافتهیبمدن 

کنندگان در تحلیل و تفسیر از مشارکت مانزهم طمربه نیچنهماین حمزه خبره و مطلع بمدند استفاده شد. 

 کمک گرفته شد. هاداده

ت یچمن ممقع یدر مصاحبه، در مراحل ییای. پاگرددیمق اطالق یتحق یهاافتهی 4یبه سازگار ییایپاپایایی: 

ت یهدا یبه چگمنگ ،شوومندهمصوواحبه ییایدر پا نیچنهم. گرددیمل مطرح یو تحل یبردارنسووخهمصوواحبه، 

جا  ان یهایسینم نسخه یدرون ممضمع ییاید به پایز باین یبردار نسوخه  ییای. در پاشومد یمشواره  سوؤاالت ا 

 پین تایشده ح

گزارش داده شووده  یبه درصوودها ز تمجهین هامصوواحبه یبندطبقهمتمن تمسووط دو فرد تمجه نممد. در طمل 

ه ککدگذار )دو  یدرون ممضمع)درصد( تمافق  زانیاست. م ییاین پاییتع یبرا یدو نفر کدگذار، روشو تمسوط 

. در است لیتحل ییایپا یبرا یز روشیل( نیک مصاحبه )کنترل تحلیدر ممرد  .(باشد شتریا بیدرصد  10 دیبا

انجا   یهامصوواحبهی برای محاسووبه پایایی درون ممضوومعپژوهش کنمنی از پایایی بازآزممن و روش تمافق 

 گرفته استفاده شد.

عنمان نممنه انتخاب شده و انجا  گرفته چند مصاحبه به یهامصاحبهمن از میان برای محاسبه پایایی بازآزم

در یک فاصوله زمانی کمتاه و مشخص دوباره کددگذاری شد. سپس کددهای مشخص شده در   هاآنهر کدا  از 

اری کدگذبا هم مقایسه شدند. روش بازآزمایی برای ارزیابی ثبات  هامصاحبهدو فاصله زمانی برای هر کدا  از 

، کدهایی که در دو فاصوله زمانی با هم مشوابه هستند با   هامصواحبه . در هر کدا  از رودیمپژوهشوگر به کار  

. روش محاسووبه پایایی بین شوومندیممشووخص  "عد  تمافق"و کدهای غیرمشووابه با عنمان  "تمافق"عنمان 

 بمده است:انجا  گرفته تمسط محقق در دو فاصله زمانی بدین ترتیب  یهایکدگذار

= درصد پایایی 
4 (تعدادتمافقات)

تعداد کل کدها
⨯ 100 

%97 =
4(99)

403
⨯ 100 

درصد به دست آمد که بیانگر قابل قبمل  97انجا  شوده   یهایکدگذاردر این پژوهش ضوریب پایایی بین  

 بمدن آن است.

 

                                                 
2 Validity 
1 Reliability 
3 consistency 
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 محاسبه پایایی بین دو کُرگذای

از یکی از اساتید مدیریت آممزشی  1ی دو کدگذارن ممضمعدروبرای محاسبه پایایی مصاحبه با روش تمافق 

عنمان کدگذار ثانمیه در پژوهش مشارکت کند در ادامه محقق به همراه آشنا به کدگذاری درخماست شد تا به

عنمان شاخص ی که بهدرون ممضمعاین همکار پژوهش، تعداد سه مصاحبه را کدگذاری کرده و درصد تمافق 

 با استفاده از فرممل زیر محاسبه شده است: رودیمر پایایی تحلیل به کا

درصدتمافق درونی =
4 (تعدادتمافقات)

تعداد کل کدها
⨯ 100 

در این فرممل تعداد تمافقات اشواره به تعداد کدهای مشوترک و یکسان بین محقق و کدگذار همکار اشاره   

ی ترتیب پایایاینباشد. بههمکار میدارد. تعداد کل کدها نیز مجممع کدهای استخراجی بین محقق و کدگذار 

 آمد: دستبهدرصد  84حاصل از دو کدگذار با تمجه به محاسبات زیر 

درصدتمافق درونی =
4(81)

403
⨯ 100 = %84 

      

 دی بخش کنّی  ریگانرازهو پایایی ابزای  یییوا -3-6-2

استفاده شد. در روایی ظاهری  3زهو سا4محتمایی، 4از روایی ظاهری پرسشنامهتعیین روایی  منظمربهیوایی: 

، چند نفر از اعضووای نممنه و برخی خبرگان دانشووگاهی ممرد گرپژوهشقبل از تمزیع تمسووط  هاپرسووشوونامه

و به کمک  CVIو  CVR یهافر بررسی قرار گرفت. در روایی محتمایی در قالب یک روش دلفی و با کمک 

محتمای  ...و  هایآزممدنرگان دانشووگاهی، چند نفر از شوومنده، خبده نفر از خبرگان شووامل اعضووای مصوواحبه

نشان داد که همه  CVIممرد بررسی قرار گرفت. فر   هاسؤالاضافی و یا اصالح  یهاسؤالپرسوشنامه ازنظر  

نظا  آممزش و پرورش  های نظا  تربیت معلم ایران بر اسواس متن و مبانی نظری سند تحمل بنیادین سوؤال 

نظر سووواده بمدن، واضوووح بمدن و مربمط بمدن از عمامل اثرگذار بر آن از نقطه یر از آن واثرپذ امل ع.ایران و

با تمجه  نیچنهمبمد(؛  0,79ها باالتر از وضعیت مناسبی برخمردارند )میزان این ضریب برای هر یک از سؤال

ذف شدن نداشت. در به دست آمد هیچ سؤالی نیاز به ح 0,14ها باالی برای همه سؤال CVRبه اینکه مقدار 

استفاده شد. در بررسی  Smart-Pls 1 افزارنر ممرد روایی سازه نیز از دو نمع روایی همگرا و واگرا با کمک 

بمد )آماره تی( یعنی  4,18تر از نشووان داد ضوورایب معناداری تما  بارهای عاملی بزرگ  هاافتهیروایی همگرا 

بمد )رابطه  0,1نادار بمد؛ مقادیر تما  بارهای عاملی نیز باالی درصوود مع 99تمامی بارهای عاملی با اطمینان 

 طمرنیهمبمد و  0,1باالی  هامؤلفه( همه AVE) 1متغیر آشوکار و پنهان(؛ میانگین واریانس اسوتخراج شده  

وایی گفت که ر تمانیماز میانگین واریانس اسووتخراج شووده آن بمد؛ لذا  تربزرگ هامؤلفهپایایی ترکیبی همه 

                                                 
2 Inter coder reliability (ICR) 
1 Faced Validity 
3 Content Validity 
4 Construct Validity 
5Average Variance Extracted 
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. در بررسی روایی واگرا نیز از آزممن فمرنل و الرکر )این آزممن روایی شمندیمهای مدل تائید مگرای سوازه ه

تعریف  Smart-Pls 1افزار نر واگرا )تشوخیصوی( را در سوطح متغیرهای پنهان با استفاده از ماژولی که در    

تمسووط پذیر ح متغیرهای مشوواهده)این آزممن روایی واگرا را در سووط 1سوونجد( و آزممن بار عرضوویشووده می

 هاافتهی( استفاده شد. در آزممن فمرنل و الرکر سنجدیمتعریف شده  Smart- Pls1افزار نر ماژولی که در 

نشوان داد، جذر میانگین واریانس اسوتخراج شوده هر متغیر پنهان بیشوتر از حداکار همبستگی آن متغیر با     

نتایج آزممن بار عرضوووی نشوووان داد، بارهای عاملی هرکدا  از  نیچنهمدیگر متغیرهوای پنهوان مدل بمد؛   

گیری ممجمد در مدل بمد و اندازه یهامدلای دیگر متغیرهای پژوهش بیشتر از بارهای عاملی مشاهده پذیره

بیشووتر از بارهای  0,1پذیر بر روی متغیر پنهان متناظرش حداقل از طرف دیگر بار عاملی هر متغیر مشوواهده

کامل قابل مشوواهده  طمربهچهار  پذیر بر متغیرهای پنهان دیگر بمد )در فصوولن متغیر مشوواهدهعاملی هما

 بنابراین نتایج این دو آزممن بیانگر روایی واگرا بمد.؛ است(

شمد. مقادیر محاسوبه می  4در این پژوهش پایایی از طریق ضوریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی پایایی: 

یری گاندازهپایا بمدن ابزار  دهندهنشانبه دست آمد که  7/0متغیرهای پژوهش باالی  دو ضریب برای همه این

بمد. ضورایب پایایی و روایی ذکر شوده برای پرسوشنامه نظا  تربیت معلم ایران بر اساس متن و مبانی نظری    

      در جدول و عمامل اثر پذیر از آن عمامل اثرگذار بر آن نظا  آممزش و پرورش ایران و سووونود تحمل بنیادین 

 مشاهده است.زیر قابل 4و4و4-1-1

نظام : ضریب میانگین واییانس استخراج شره و ضریب پایایی ترکیبی عوامل تشکیل دهدره 1-6-3جرول 

 نظام آموزش و پرویش ایران تربیت معلم ایران بر اساس متن و مبانی نظر  سدر تحول بدیادین
آلفای  بعد

 کرونباخ

CR AVE MSV ASV 1 4 4 3 1 1 7 8 

1. 

 فلسفه
0,741 

801/0 11/0 0,31 0,40 
 وووو وووو ووووو ووووو 78/0

-

--

- 

-

- 

-

- 

4. 

 هداف
0,848 

889/0 17/0 0,13 0,08 
 وووو وووو ووووو 71/0 14/0

-

--

- 

-

- 

-

- 

4. 

 برنامه

ریزی 

 درسی

0,779 
811/0 11/0 0,34 0,44 

 وووو وووو 84/0 14/0 37/0
-

-- 

-

- 

-

- 

3. 

 ساختار
0,793 841/0 11/0 0,31 0,43 

- وووو 0,79 41/0 33/0 49/0

-- 

-

- 

-

- 

                                                 
2 Cross Loadings 
1Composite Reliability (CR) 
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و 

 سازمان

1. 

 یابیارزش

کیفیت 

 آممزش

0,841 
837/0 19/0 0,48 0,41 

38/0 14/0 31/0 11/0 77/0 
-

--

- 

-

- 

-

- 

 نظام تربیت: ضریب میانگین واییانس استخراج شره و ضریب پایایی ترکیبی عوامل اثرگذای بر 2-6-3جرول 

 نظام آموزش و پرویش ایران ی نظر  سدر تحول بدیادینمعلم ایران بر اساس متن و مبان
آلفای  بعد

 کرونباخ

CR AVE MSV ASV 1 4 4 3 1 1 7 

1 .

 یهااستیس

کالن نظا  

 اداری کشمر

0,741 
801/0 11/0 0,31 0,40 

 وووو وووو وووو وووو ووووو ووووو 78/0

. برنامه 4

ریزی 

استراتژیک 

وزارت عتف و 

 آپ

0,848 
889/0 17/0 0,13 0,08 

 وووو وووو وووو وووو ووووو 71/0 14/0

. مدیریت 4

 یاحرفه
0,779 811/0 11/0 0,34 0,44 

 وووو وووو وووو وووو 84/0 14/0 37/0
 نظام تربیت: ضریب میانگین واییانس استخراج شره و ضریب پایایی ترکیبی عوامل اثرپذیر از 3-6-3جرول 

 نظام آموزش و پرویش ایران   سدر تحول بدیادینمعلم ایران بر اساس متن و مبانی نظر
آلفای  بعد

 کرونباخ

CR AVE MSV ASV 1 4 4 3 1 1 7 8 

 0,741 معلم

801/0 11/0 0,31 0,40 

 وووو وووو ووووو ووووو 78/0

-

--

- 

-

- 

-

- 

دانش 

 آممز
0,848 

889/0 17/0 0,13 0,08 

 وووو وووو ووووو 71/0 14/0

-

--

- 

-

- 

-

- 

 0,779 مدرسه
811/0 11/0 0,34 0,44 

 وووو وووو 84/0 14/0 37/0
-

-- 

-

- 

-

- 

 0,793 خانماده
841/0 11/0 0,31 0,43 

 وووو 0,79 41/0 33/0 49/0
-

-- 

-

- 

-

- 

 0,841 جامعه

837/0 19/0 0,48 0,41 
38/0 14/0 31/0 11/0 77/0 

-

-- 

-

- 

-

- 

فرهنگ 

 اجتماعی
0,811 

847/0 10/0 0,48 0,41 
38/0 11/0 31/0 14/0 78/0 

-

-- 

-

- 

-

- 
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گفت: پایایی ابعاد ممرد تائید است زیرا آلفای کرونباخ و ضریب پایایی  تمانیمبا تمجه به جدول فمق 

؛ CR>1.7است. روایی همگرا ممرد تائید است، زیرا  AVE>1.5و همچنین  است 0,7ترکیبی باالی 

 CR>AVE 1.5؛AVE>  روایی واگرا نیز ممرد تائید است زیرا طمرنیهمو MSV < AVE
 ASVو 1

4

ASV < AVEو
4. 

 هادادهوتحلیل یوش تجزیه -3-7

 ها دی بخش کیفیتحلیل داده-3-7-1

ده از اد با استفایپردازی داده بنبرگرفته از روش نظریه ینظر یکدگذار یفیدر بخش ک هادادهل یروش تحل

ه، یووتجزهووا آن داده یکووه ط یاتیو عبووارت اسوووت از عمل ینظر یبمد. کوودگووذار MAXQDA2نر  افزار 

ه بر یآن نظر یاست که ط یند اصلیو فرا شمندگر قرار داده مییکدیای در کنار و به شوکل تازه  سوازی مفهم 

وجمد دارند. در  "هاو قضیه "هامقمله" "میمفاه" ین روش سه رکن اصلیشمد. در ان مییها تدواسواس داده 

 (.179: 1494؛ دالور و کمشکی، 144: 1481گان، )بازرگیرند شکل می "های خا داده"ه بر اساس یاین شیمه نظر

 آوریک کل، جمعیعنمان اسووت. در هر مطالعه به هادادهه برخاسووته از ینظر ی، محمر اصوولهادادهل یتحل

های به دسووت آمده از ل دادهیتحل یمتقابل دارند. برا یبه هم وابسووتگ هادادهل یو تحل هادادهم ی، تنظهاداده

 اند از:استفاده شده است که عبارت ینظری از سه نمع کدگذار مصاحبه و نیز مبانی

 باز یکدگذار

 یمحمر یکدگذار
 یکدگذاری انتخاب

 ها دی بخش کنییوش تحلیل داده-3-7-2

 آمار تمصیفی و استنباطی استفاده شده است. یهاروشپژوهش از  یهاسؤالدر بخش کمّی با تمجه به 

 الف( آمای توصیفی

دست آمد از درصد، فراوانی، آن از پرسوشونامه به   یهادادههای جمعیت شوناختی که  برای تمصویف ویژگی 

منظمر تمصوویف متغیرهای پژوهش از میانگین، انحراف جداول، اشووکال و نممدار اسووتفاده شوود و همچنین به

ده از امعیار، چملگی و کشیدگی بهره گرفته شد. الز  به ذکر است که عملیات مربمط به آمار تمصیفی با استف

 انجا  شد. Spss-12افزار نر 

 

 

                                                 
2 - Maximum Shared Squared Variance (MSV) 
1 - Average Shared Squared Variance (ASV) 
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 ب( آمای استدباطی

پیرسمن، آزممن تی  یهمبستگنظیر  ییهاآزممناز پژوهش  هایبرای پاسوخ به سوؤال   در بخش اسوتنباطی 

SPSS-افزارهای )تحلیل عاملی تأییدی( با اسووتفاده از نر  1سووازی معادالت سوواختاریو مدل یانممنهتک 

v12 ،Smart Pls-v1  وLisrel-v8 .نیز بهره گرفته شد 

 مراحل اجرا  پژوهش -3-8

مبانی نظری  یاکتابخانهگمنه است که در مرحله نخست با روش مطالعه مراحل انجا  پژوهش حاضر به این

نظا  تربیت معلم  یهاشوواخصو پیشووینه پژوهش در مطالعات داخلی و خارجی ممرد بررسووی قرار گرفت و 

ی نظری سند تحمل بنیادین نظا  آممزش و پرورش ایران و عمامل تشکیل دهنده، ایران بر اساس متن و مبان

نیمه ساختاریافته  یهامصاحبهاثرپذیر از آن به دسوت آمد. سپس با استفاده از   عمامل اثرگذار بر آن و عمامل

و  اساس ادبیات برای بخش کمی بر یریگاندازهنظر، این عمامل شناسایی شدند. در ادامه، ابزار با افراد صاحب

پیشینه ممجمد و تعدیالت بخش کیفی پژوهش تدوین شد. پژوهشگر مدل پیشنهادی خمد را بر مبنای مدل 

، 7-4گراندد تئمری ارائه کرد و درنهایت درجه تناسووب مدل را مشووخص کرد. مراحل اجرایی را در شووکل   

 مشاهده کرد. تمانیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مراحل اجرا  پژوهش -7-3شکل 

                                                 
2 Structural Equation Modeling (SEM) 

 بررسی اسناد و مدارک

 بررسی پیشینه پژوهش مبانی نظری

 شش و پرورنظام تربیت معلم ایران بر اساس متن و مبانی نظری سند تحول بنیادین نظام آموز یهاشاخصاستخراج 

 نیمه ساختاریافته یهامصاحبه

 نظام تربیت معلم ایران بر اساس متن و مبانی نظری سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش یهاشاخصتأیید 

 طراحی پرسشنامه

 اجرای پرسشنامه

 هادادهتجزیه و تحلیل 

 ارائه مدل پیشنهادی

 تعیین درجه تناسب مدل
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 فصل چهارم:

 اهوتحلیل دادهتجزهی
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 مقرمه  -4-1

. با تمجه به گیردیارزیابی قرار متحلیل و ممرد  های علمیبا استفاده از روش ی پژوهشهااین بخش داده در

های وتحلیل دادهها شووامل دو بخش اسووت: تجزیه وتحلیل دادهکه پژوهش از نمع آمیخته هسووت، تجزیهاین

ها ممردبررسووی قرار پردازش دادهها پیشوتحلیل دادههای کمی؛ اما قبل از تجزیهوتحلیل دادهزیهکیفی و تج

 گیرد.می

 هاتوصیف آمای  داده-4-2
 کیفی  آمای  اطالعات جنعیت شداختی بخش فیتوص -4-2-1

 دانشگاه و شوپرورآممزش نیمسئمل و یدانشگاه خبرگاننفر از  11های بخش کیفی با آوری دادهبرای جمع

 .است شدهارائه، زیر جدول در شمندگانمصاحبه مشخصات طمرکلیمصاحبه شد. به انیفرهنگ
 : آمای جنعیت شداختی بخش کیفی 1-4جرول 

 فراوانی طبقه متغیر فراوانی طبقه متغیر فراوانی طبقه متغیر

محل 

 خدمت

موودیووران دانشووووگوواه   

 3 فرهنگیان

 تحصیالت

 1 لیسانسفمق

 سن

از تر پایین

 4 سال 49
 31تووا  30

 8 سال
مسوووئووملین پژوهش و 

ریزی آممزشوووی و برنواموه  

 پژوهشی
4 

دکوووتوووری 

 10تووا  31 10 تخصصی

 4 سال
علمی اعضووووای هیئووت

 خبره
4 

هووای موودیووران گووروه 

آموومزشووووی دانشووووگوواه  

 فرهنگیان
4 

 جنسیت

 10بوواالی  4 زن

 4 سال

سابقه  14 مرد

 کار

 10زیووور 

 1 سال
-ئملین مرکز برنامهمسوو

ریزی آممزش منابع انسانی 

و فنواوری اطالعات وزارت  

 آ.پ
4 

 40تووا  11

 3 سال
 1 40باالی 

 

 تحلیل توصیفی متغیرها  جنعیت شداختی بخش کنی  -4-2-2

ها بر اسواس مدرک تحصویلی، سوون، جنسوویت و سابقه   در این بخش، اطالعات جمعیت شوناختی آزممدنی 

 شده است.خدمت تمصیف

 جدسیت

شمند و فراوانی مربمط به هر دسته به همراه بندی میها بر اسواس جنسویت طبقه  در این قسومت، آزممدنی 

 شمد که در جدول زیر آورده شده است.درصد آن نمایش داده می
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 ها: توزیع سدی آزمودنی2-4جرول 

 درصد فراوانی جنسیت
 44 78 زن
 17 114 مرد
 100 431 کل

ای زیر مرد هسووتند. این نتایج در نممدار دایره %17ها زن و از آزممدنی %44اطالعات جدول باال،  بر اسوواس

 شده است.خالصه

 
 ها: توزیع نسبی جدسیت آزمودنی1-4ننودای 

 سن

شمند و فراوانی مربمط به هر دسته به همراه درصد بندی میها بر اساس سن طبقهدر این قسمت، آزممدنی

 شمد که در جدول زیر آورده شده است.ه میآن نمایش داد
 ها  سدی آزمودنی: توزیع دامده3-4جرول 

 درصد فراوانی دامنه سنی
 11 47 سال 30تا  40بین 

 30 91 سال 10تا  30بین 

 31 109 سال 10باالتر از 
 100 431 کل

سال  10باالتر از  %31ل و سا 10تا  30بین  % 30سال،  30تا  40بین  %11اطالعات جدول باال،  بر اساس

 شده است.ای زیر خالصهسن دارند. این نتایج در نممدار میله

33%

67%

زن مرد



82 

 

 
 ها: توزیع نسبی سن آزمودنی2-4ننودای 

 

 سابقه خرمت

شومند و فراوانی مربمط به هر دسته به  بندی میخدمت طبقه ها بر اسواس سوابقه  در این قسومت، آزممدنی 

 که در جدول زیر آورده شده است.شمد همراه درصد آن نمایش داده می
 هاخرمت آزمودنی : توزیع سابقه4-4جرول 

 درصد فراوانی سابقه خدمت
 44 80 سال 40تا  10بین 

 17 111 سال 40باالتر از 
 100 431 کل

سال سابقه کار رادارند. این نتایج  40باالتر از  %17سال و  40تا  10بین  %44اطالعات جدول باال،  بر اساس

 شده است.ای زیر خالصهنممدار میله در

0
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20
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35

40

45

سال40تا 30بین  سال50تا 40بین  سال50باالتر از 
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 ها: توزیع نسبی سابقه خرمت آزمودنی3-4ننودای 

 

 

 

 التیتحص زانیم

شمند و فراوانی مربمط به هر دسته به بندی میتحصیلی طبقه ها بر اسواس مدرک در این قسومت، آزممدنی 

 شمد که در جدول زیر آورده شده است.همراه درصد آن نمایش داده می
 هاتحصیلی آزمودنی : توزیع مریک5-4ل جرو

 درصد فراوانی میزان تحصیالت
 84 401 کارشناسی ارشد

 17 30 دکتری
 100 431 کل

تحصیالت دکتری دارند. این نتایج در نممدار  %17کارشوناسی ارشد و   %84اطالعات جدول باال،  بر اسواس 

 شده است.ای زیر خالصهمیله
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40
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60

70

سال20تا 10بین  سال20باالتر از 
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 هامریک تحصیلی آزمودنی: توزیع نسبی 4-4ننودای 

 

 شغل

شمند و فراوانی مربمط به هر دسته به همراه درصد بندی میها بر اساس شغل طبقهدر این قسمت، آزممدنی

 شمد که در جدول زیر آورده شده است.آن نمایش داده می
 ها: توزیع شغل آزمودنی6-4جرول 

 درصد فراوانی نمع شغل
 10 141 علمیعضم هیئت

 11 48 مسئمل کارشناس

 44 11 رؤسای ادارات

 7 11 رئیس پردیس

 3 11 مدیر گروه

 100 431 کل
 یرؤسا %44کارشناس مسئمل،  %11، علمیهیئت عضوم ها از آزممدنی %10اطالعات جدول باال،  بر اسواس 

 ت.شده اسای زیر خالصهمدیر گروه هستند. این نتایج در نممدار میله %3و  سیپرد سیرئ %7، ادارات
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 ها: توزیع نسبی شغل آزمودنی5-4ننودای 

 

 توصیف آمای  متغیرها  پژوهش -4-2-3

دهنده و عمامل اثرپذیر های مرکزی و پراکندگی مربمط به عمامل اثرگذار، تشووکیلدر جدول زیر، شوواخص

 هست. 1و  1شده است. الز  به ذکر است، کمینه و بیشینه هر یک از متغیرهای زیر به ترتیب نمایش داده
 دهدره و عوامل اثرپذیرها  آمای  عوامل اثرگذای، تشکیل: مشخصه7-4جرول 

 کشیدگی چملگی انحراف معیار میانگین مؤلفه بعد متغیر

 عمامل اثرگذار

هااستیس

 کوووالن ی

 یادار نظا 

 کشمر

 و جذب نحمه و جوایگاه 

 0,04 -0,17 0,18 3,33 تمسعه

 جووذب و تنظیم نووحوومه

  منابع
3,17 0,18 0,44 0,49 

 در مدیریتی تصووومیمات

  حمزه
3,37 0,13 0,87- 0,11 

 0,44 -0,93 0,11 3,39 کشمر یادار نظا  کالن یهااستیس

ریبرنوامه 

 زی

 اسووتراتژیک

 عطف وزارت

 آب و

 0,87 -0,14 0,11 3,34 مشارکت

 0,90 -0,44 0,11 3,40 یکپارچگی

 0,87 0,44 0,14 3,47 پذیریانعطاف

 0,73 0,19 0,11 3,34 ت و مأممریترسال

 0,11 -0,19 0,17 3,48 آب و عطف وزارت کیاستراتژ یزیربرنامه

 تیووریموود

 ایحرفه

 بعمنا به اسووتراتژیک نگاه

 0,11 0,97 0,11 3,48 انسانی

  مدیران انتخوواب فراینوود

 دانشگاه
3,41 0,13 0,41 0,88 

 0,14 -0,39 0,11 3,49 تعهد و تخصص

 0,14 -0,14 0,10 3,41 پیشرفت فرصت

 0,73 0,84 0,14 3,47 رهبری سبک
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 0,89 -0,14 0,11 3,44 ایحرفه تیریمد

عووووومامووووول 

 دهندهتشکیل

 فلسوووفووه

 تربیت نظا 

 معلم

 0,11 -0,14 0,11 3,44 معلمتربیت فلسفه تعریف

 0,17 -0,71 0,70 3,17 مبانی

 0,14 0,09 0,17 3,44 چیستی

 0,11 0,44 0,11 3,34 چرایی

 0,48 -0,31 0,17 3,33 چگمنگی

 0,89 -0,91 0,11 3,44 معلمتربیت نظا  فلسفه

 اهداف

 4,33 0,41 0,11 3,49 استراتژیک اهداف

 0,41 0,91 0,18 3,43 آرمانی اهداف

 0,44 0,18 0,14 3,33 آممزشی اهداف

 0,39 0,89 0,17 3,41 کاربردی اهداف

 0,79 0,10 0,11 3,37 ویژه اهداف

 0,17 0,44 0,18 3,49 اهداف

 بوورنووامووه 

 یدرس

 0,71 0,43 0,17 3,48 درسی برنامه مبانی

 0,11 0,14 0,14 3,47 درسی برنامه اهداف

 0,10 0,81 0,18 3,43 درسی برنامه مدل

 0,18 0,17 0,79 3,04 شدهارائه دروس

 0,87 0,84 0,14 3,41 کارورزی

 1,10 0,91 0,11 3,40 برنامهفمق هایبرنامه

 0,89 0,89 0,17 3,41 یدرس برنامه

 سووواختار

 یسازمان

 0,14 0,17 0,11 3,44 سازمانی  ارتباطات

 0,10 0,87 0,18 3,47 مرکزی سازمان

 0,47 0,81 0,11 3,47 استانی هایپردیس

 آممزشوووی عووالی مراکز

 وابسته
3,44 0,11 0,13 0,43 

 هووایهسوووتووه و موراکز 

 وابسته پژوهشی
3,41 0,18 0,01 0,81 

 0,14 0,77 0,17 3,41 بمدن روزیشبانه

 0,01 0,04 0,19 3,41 یسازمان ساختار

 یابیارزشوو

 تیووفوویووکوو

 آممزش

  ارزشووووویووابووی  موودل

 اعتبارسنجی
3,41 0,14 0,91 0,14 

 0,44 0,19 0,18 3,48 درونی اعتبارسنجی

 0,79 0,89 0,19 3,41 نیبیرو اعتبارسنجی

 0,11 0,97 0,11 3,41 اعتبارسنجی فرایند

 و گذارسویاست  نهادهای

 تصمیم گیر
3,41 0,17 1,04 0,41 

 0,00 0,91 0,18 3,43 اعتبارسنجی هایگروه

 هووایمکووان و هووامحوول

 اعتبارسنجی
3,41 0,71 0,93 0,83 

 0,41 -0,91 0,11 3,49 آممزش تیفیک یابیارزش

 0,33 0,10 0,84 4,37 ایحرفه هایشایستگی معلم عمامل اثرپذیر
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-اخالقی هایشوایستگی 

 تربیتی
4,19 0,94 0,10 0,33 

 ارتقای هایشووایسووتگی 

 هاتمانمندی
4,31 0,81 0,44 0,47 

 0,10 0,41 0,99 4,41 کالس مدیریت

 0,73 0,01 0,91 4,41 بمدن الگم و رهبری

 0,31 0,08 0,84 4,43 معلم

 آممزدانش

 0,37 0,11 0,98 4,01 پذیریتربیت

 0,41 0,11 0,94 4,41 پایه هایشایستگی

 0,41 -0,19 0,89 4,37 ویژه هایشایستگی

 0,31 0,01 0,81 4,41 آممزدانش

 مدرسه

 -0,41 0,18 0,83 4,47 صالح مدرسه

 0,04 0,10 0,84 4,40 تربیت کانمن

 0,09 0,09 0,81 4,47 گیرندهیاد سازمان

 0,04 0,14 0,81 4,47 پیشرفت و تمسعه کانمن

 و پژوهش ظرفیت تمسعه

 نمآوری
4,40 0,88 0,18- 0,19 

 -0,01 -0,07 0,77 4,40 مدرسه

 خانماده

 0,41 -0,11 0,87 4,43 جامعه با تعامل و تعاون

 0,43 0,10 0,94 4,47 محبت کانمن

 0,13 0,49 0,89 4,30 تفاهم

 -0,11 -0,14 0,83 4,43 خانماده

 جامعه

 0,40 0,44 0,91 4,37 صالح جامعه

 0,03 0,40 0,88 4,40 طیبه حیات کانمن

 0,00 0,14 0,91 4,14 جممشارکت

 0,00 0,44 0,88 4,41 هاارزش حاکمیت

 0,08 0,40 0,84 4,49 جامعه

فوورهنووگ 

 اجتماعی

 0,14 0,49 0,94 4,41 سازنده تعامل

 0,01 0,33 0,89 4,30 آمیزمسالمت همزیستی

 0,04 -0,11 0,89 4,43 فرهنگی رشد

 0,14 -0,40 0,84 4,44 فرهنگ اجتماعی

 0,44 0,11 0,01 3,04 سازوکارها

 0,81 0,48 0,11 4,91 هاکنندهتسهیل

 0,31 0,13 0,48 4,38 ممانع

چمن میانگین، انحراف استاندارد، چملگی و کشیدگی را برای عمامل های آماری هماطالعات جدول مشخصه

دهد. همچنین، با تمجه ها و ممانع نشان میکنندهدهنده و عمامل اثرپذیر، سازوکارها، تسهیلاثرگذار، تشکیل

 تمانها قرار دارند، میی معقملی برای حدس بر نرمال بمدن دادهبوه مقادیر چملگی و کشووویدگی که در بازه 

 ها را مطرح کرده و پذیرفت. فرض نرمال بمدن داده
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 هااستدباط آمای  داده -4-3
 هاپردازش دادهپیش

ها شووامل دو بخش الزامی و اقتضووایی هسووت. بخش الزامی شووامل اطالعات   پردازش دادهطمرکلی پیشبه

تفاوت های بیایی آزممدنیها؛ شناسهای مفقمده و جایگذاری آنها؛ شناسایی دادهمتغیرها و ارزش عددی آن

ها هسوووت که در این بخش همه این ممارد، ممردبررسوووی قرار های پرت و جایگذاری آنو شوووناسوووایی داده

ها؛ اضافه اند از: ادغا  کردن فایلشومد و عبارت گیرد؛ اما بخش اقتضوایی، بنا به ماهیت پژوهش انجا  می می

بندی دهی؛ رتبهمتغیر ممردنظر و جایگذاری آن؛ وزن ؛ رفتن به کیس یا1کردن متغیر؛ اضوووافوه کردن کیس 

ها که بنابر ضرورت ممرد استفاده کردن داده 4ها؛ کدگذاری؛ و کامپیمتها؛ جدا کردن کیسمتغیرها یا کیس

 گیرد.قرار می
 هااطالعات متغیرها و ایزش عرد  آن

 شناختی آورده شده است. و متغیرهای جمعیت هاسؤالدر جدول زیر اطالعات مربمط به هر یک از 
 : اطالعات مربوط به متغیرها8-4جرول 

 گیریسطح اندازه عالمت متغیر

 اسمی جنسیت آزممدنی جنسیت

 اسمی سن آزممدنی سن

 اسمی میزان تحصیالت آزممدنی مدرک تحصیلی

 اسمی سابقه کار آزممدنی سابقه کار

Q1  ایفاصله هیچ کدا 

Q4  ایفاصله هیچ کدا 
⁞ ⁞ ⁞ 

Q403  ایفاصله هیچ کدا 
گیری متغیرهای جمعیت شووناختی اسمی و مقیاس هر یک از دهد که مقیاس اندازهجدول فمق نشوان می 

 شده است. ای )طیف لیکرت( در نظر گرفتهصمرت فاصلهها بهسؤال
 ها  مفقودهشداسایی و جایگزیدی داده

 شده وجمد نداشت.آوریهای جمعرسشنامهای در بین پشدهی گمالز  به ذکر است هیچ نمع داده

 ها  پرتشداسایی و جایگزیدی داده
مشاهده اسوتفاده شد که نتایج در نممدار زیر قابل  4های پرت از گراف باکس پالتمنظمر شوناسوایی داده  به

 است.
 

 

 

 

 

                                                 

2 -Case 

1 - Compute 

3 - Boxplot 



88 

 

 
 ها  پرت: شداسایی داده6-4ننودای 

ها مشووکل به وجمد یا در هنگا  واردکردن این داده شوومد،های پرت به دو صوومرت ایجاد میطمرکلی دادهبه

آید یا اینکه اسواسواً عدد غیر واقعی اسوت و با سایر داده ها متفاوت است )مانند تفاوت حقمق کارکنان با    می

نیم گرداشمد، داده پرت را به عدد اولیه بر میمدیر عامل(؛ در ممرد حالت اول که بر اثر اشتباه تایپی ایجاد می

کنیم. برای این ممرد نیز با کنیم(، ولی اگر عدد غیرواقعی بمد عدد را حذف میتبودیل می  3را بوه   33 )ماالً

 شمند.ی پرت معرفی میاند، به عنمان دادههای که با عالمت * مشخص شدهتمجه به جدول فمق، داده
 تفاوتها  بیشداسایی آزمودنی

ا  به صمرت تصادفی اقدینکه پرسشنامه را مطالعه کنند بهتفاوت کسوانی هستند که بدون ا های بیآزممدنی

شمند )ماالً با نگاه تفاوت ابتدا به صومرت چشومی حذف می  کنند. آزممدنی های بیپر کردن پرسوشونامه می  

هایی که به صمرت ضربدری پرسشنامه را پر کردند یا همه پاسخ ها را یک گزینه کردن به پرسشنامه آزممدنی

ای هشمند. در نر  افزار اکسل برای حذف آد د پیدا و و سپس تمسط نر  افزار اکسل حذف میانانتخاب کرده

کنیم و اگر انحراف معیار کمتر بی تفاوت انحراف معیار هر آزممدنی در پاسخ به یک پرسشنامه را محاسبه می

مشاهده در جدول زیر قابل ها به عنمان نممنهکنیم. انحراف معیار آزممدنیشد آن آزممدنی را حذف می 0,4از 

 است.
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 تفاوتها  بی: شداسایی آزمودنی9-4جرول 
 آزممدنی انحراف معیار آزممدنی انحراف معیار آزممدنی انحراف معیار

0,94 114 1,09 84 0,91 1 

1,00 113 1,01 84 0,83 4 

1,04 111 0,81 83 1,48 4 

1,07 111 1,04 81 1,10 3 

0,97 117 1,01 81 0,71 1 

... ... ... ... ... ... 

1,03 431 1,10 110 0,93 79 

  0,91 111 0,91 80 

  0,91 114 1,04 81 

نیسووت؛  0,4های کمتر از مشوواهده اسووت انحراف معیار پاسووخ آزممدنی  طمر که در جدول فمق قابلهمان

 شمد.ها از پژوهش کنار گذاشته نمیبنابراین، هیچ آزممدنی
 بودن متغیرها  پژوهشبریسی نرمال 

اسمیرنمف ممردبررسی -های مربمط به متغیرهای پژوهش با استفاده از آزممن کملممگروفنرمال بمدن داده

 قرار گرفت که نتایج آن در جدول زیر منعکس شده است. 
 اسنیرنوف-: خالصه آزمون کولنوگروف11-4جرول 

 سطح معناداری آماره آزممن ابعاد متغیر
 عمامل اثرگذار

 0,418 0,130 کشمر یادار نظا  کالن یهااستیس
 0,304 0,118 آب و عطف وزارت کیاستراتژ یزیربرنامه

 0,117 0,433 یاحرفه تیریمد

عووووووماموووووول 

 دهندهتشکیل

 0,387 0,193 معلمتربیت نظا  فلسفه

 0,118 0,411 اهداف

 0,444 0,134 برنامه درسی

 0,308 0,170 ساختار سازمانی

 0,143 0,437 آممزش تیفیک یابیزشار

 عمامل اثرپذیر

 0,100 0,404 معلم

 0,449 0,418 آممزدانش

 0,119 0,444 مدرسه

 0,190 0,317 خانماده

 0,944 0,471 جامعه

 0,184 0,104 فرهنگ اجتماعی

اسمیرنمف -وفی آزممن کملممگرداری آمارهمعنی سطح شومد، چنانکه در اطالعات جدول باال مشواهده می 

( قرار گرفته است که سطح معناداری -1,91+ ،1,91ی )ی آنها در بازهدهد برای همه متغیرها آمارهنشان می

 کند. این آزممن در ستمن آخر، نرمال بمدن متغیرها را تائید می
 ها  پژوهشپاسخ به سؤال -3-4

 سدر متن و  نظر یمبان اساس بر( یاصمل  رهیپر) رانیا معلمتربیت نظام ابعاد و هامؤلفه ها،شماخص سمؤال اول:  

 انر؟کرام وپرویشآموزش نیادیبد تحول
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 تحول سممدر متن و  نظر یمبان اسمماس بر( یعل طیشممرا) رانیا معلمتربیت نظام بر اثرگذای عواملسمموال دوم: 

 انر؟کرام وپرویشآموزش نیادیبد

 نیدایبد تحول سدر متن و  نظر یمبان اسماس  بر رانیا معلمتربیت نظام از( امریپ) ریاثرپذ عواملسموال سموم:   

 ؟انرکرام وپرویشآموزش

دهنده های عمامل اثرگذار، تشکیلها و مؤلفهخماهیم به این سؤاالت پژوهش پاسخ دهیم که شاخصحال می

ن سؤال ایشده از پرسشنامه خبرگان به آوریهای جمعاند؟ تحلیل پاسخمعلم ایران کدا و اثرپذیر نظا  تربیت

 جماب خماهد داد. 

های های پیمایشووی و انماع پژوهشهای افراد در پژوهشدر عرصووه پژوهش، محققان برای بررسووی دیدگاه

های پژوهشی است آوری دادهکنند. مصاحبه، از فنمن یا ابزارهای متداول جمعکیفی، از مصاحبه استفاده می

ای های اخیر بطمر فزآیندهی )کمی و کیفی( در سووالکه با گسووترش رویکردهای کیفی و رویکردهای تلفیق

ی بکارگیری رویکرد کمی در تحقیات تربیتی و گسترش تمجه بدان تمجه شده است. با طرح انتقادات درباره

های تلفیقی، به مصواحبه بیش از پیش تمجه شوده است. بکارگیری مصاحبه   های کیفی و پژوهشبه پژوهش

های انجا  که از قابلیت اعتماد مناسبی برخمردار باشد، نیازمند آشنایی با روش منظمر دسوتیابی به نتایجی به

 های به دست آمده از این طریق است. وتحلیل دادهمصاحبه و داشتن مهارت در تجزیه

اند از: تحلیل کمی، سوواختاری و تفسوویری. در های مصوواحبه عبارتوتحلیل دادههای تجزیهسووه نمع روش

های آماری تحلیل شمد و با استفاده از روشها رمزگذاری و شمارش مینمشوتاری مصاحبه تحلیل کمی، متن 

ها، اصطالحات و مفاهیم و میزان تکرار آنها گردد. در تحلیل ساختاری متن نمشتاری، بر حسب تعداد واژهمی

ری ن نمشتاهای نهفته در متشومد. در تحلیل تفسویری، پژوهشگر درصدد است تا پیا   شومارش و تحلیل می 

ائه ای را اری زمینهای را تمسعه دهد یا نظریهشدهمصاحبه را آشکار سازد و بر اساس آن، نظریه از قبل تعیین

 دهد.

باز یا  ساختاریافته وی ساختاریافته، نیمهی مصاحبهیافتگی به سه دسته عمدهمصاحبه از نظر میزان سازمان

 بندیهای طبقهها و پاسخریافته، شامل یک مجممعه پرسششومد. مصاحبه ساختا بدون سواختار تقسویم می  

ی دهنده، بطمر شووفاهی پرسوویده شووومد. برای همه  شووده اسووت که از قبل تعیین شووده و باید از پاسووخ    

ین کند. در اشده را انتخاب میهای ارائهدهنده فقط یکی از پاسخدهندگان، سماالت یکسان است و پاسخپاسخ

شمد. در مصاحبه باز شمد به ندرت از سماالت باز استفاده میهای کمی استفاده میمصاحبه که برای پژوهش

مر دهنده را بطتعیین شده، ذهن پاسخی تعدادی از ممضمعات از پیشگر باید دربارهیا بدون ساختار، مصاحبه

ندارد.  ای وجمدشوودهعمیق کاوش کند. در این مصوواحبه، سووماالت اسووتاندارد شووده و پاسووخ از قبل تعیین  

شمد و از تما  می ای است که در آن، سماالت مصاحبه از قبل مشخصساختاریافته، مصاحبهی نیمهمصواحبه 

شوومد؛ اما آنها آزادند که پاسووخ خمد را به هر طریقی که  های مشووابه پرسوویده میدهندگان، پرسووشپاسووخ

ی بیان و ترتیب آنها ذکر شوویمهخماهند پاسووخ دهند. البته،  در راهنمای مصوواحبه، جرئیات مصوواحبه،   می

 شمند.شمد. این ممارد در طی فرایند مصاحبه تعیین مینمی

 تعریف ترینساده .است رشد به رو ایپدیده، پژوهشوی  هایداده تحلیل در ایرایانه افزارهاینر  از اسوتفاده 

 ابزارهای سووایر یا و یآمار هایروش طریق از آن هاییافته ارائه که اسووت هاییپژوهش، کیفی هایپژوهش
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 در ایرایانه مختلف افزارهاینر  ویژه به نم هایفناوری از دهستفاا وزهمرا. باشوود نیامده دسووت به سووازکمی

 یلتحل افزارهاینر  متخصصان .است ناپذیر اجتناب امری گمناگمن اممر تسوهیل  و تسوریع  منظمربه، پژوهش

 در ممجمد مشووکالت و مسووائل انماع که چرا نامند؛می تحقیق مهندسووی افزارهاینر  گاه را کیفی هایداده

  SPSSمانند کمی افزارهاینر  از متفاوت کیفی هایداده تحلیل افزارهاینر . کنندمی حل را تحقیق جریان

 هایداده تحلیل افزارنر  یک وارد خا  هایداده که زمانی .کنندنمی پیروی یکسانی قماعد و اصمل و از هستند

 یگرد عبارت به و آماری و ریاضی قماعد و اصمل اساس بر و شده تعریف، تحلیل فرایند شمند، تمامیمی کمی

 ورود از پس را تحلیل فرایند کیفی هایداده تحلیل افزارهاینر  .پذیردمی صوومرت شووده تعیین پیش از

 و سوویسووتماتیک بطمر نندتمامی افزارهانر  این. دهندنمی انجا  خمدشووان منحصووراً محقق تمسووط اطالعات

 هبرجست به تنها ممجمد هایالگمریتم اساس بر و بپردازند اطالعات و ها داده سازماندهی و جستجم به منطقی

 را حقیقت پروسه تما  کیفی افزارهاینر  .نمایند( بیشتر اهمیت و پتانسیل با)مبادرت  اطالعات برخی نممدن

 صمرت هب کیفی تحلیل افزارهاینر  دیگر، عبارت به دهد؛می رارق پژوهشگر اختیار در الکترونیکی صومرت  به

، کمی تحلیل افزارهاینر  که درحالی شوومد،می محقق سوومی از پژوهش کلیت انجا  تسووهیل باعث بالقمه

 .سازدمی مبدل نهایی نتایج به شده تعریف کامالً فرایند طی را شده وارد هایداده

 هایروش تمسط شوده  گردآوری هایداده وتحلیلتجزیه برای ایفهحر افزاری، نر MAXQDA1افزارنر 

 هایداده در تحلیل. نیسووت روشووی یا پژوهشووی رویکرد یک به محدود افزار،نر  این. اسووت ترکیبی و کیفی

 تما  و روایت تحلیل، ژانر و گفتمان، گم و گفت تحلیل، متمرکز هایگروه، مصووواحبه از آمده بدسوووت

، ابیارزی، سووازماندهی. کنند اسووتفاده برنامه این از تمانندمی دارند، سووروکار متن با نمعی به که هاییفعالیت

 گذاریاکاشتر و اتصال و تصاویر و گزارشات به آسان دستیابی، هاداده انماع تفسیر و نمیسی حاشیه، کدگذاری

 .است افزارنر  این هایقابلیت از جمله دیگر پژوهشگران با

 کر گذای   -4-5

 خاص اجتماعی و نهادی بستر در و کنندگانمشوارکت  نقطه نظر از هاپدیده درک، هدف کیفی پژوهش رد

، راییگاثبات تماندمی کیفی پژوهش. شمدمی گرفته نادیده هایافته سازیکمی هنگا  هدف این که است هاآن

 روکارس آن معنای با، سازمان پدیده ارزیابی و گیریاندازه جای به کیفی پژوهش. باشود  انتقادی یا تفسویری 

 حاصل کهبل، نیستند مسلم و مشخص سازمانی هایواقعیت که گیرندمی فرض کیفی تحقیق فرایندهای .دارد

 کشف رایب که کنندمی اظهار، دهندمی ترجیح را کیفی تحقیقات که کسانی. هستند انسانی تصومر  فرافکنی

 امری سازمان پدیده تفسیر برای انسانی احساسات از فادهاست و هاسوازمان  در مسوتقیم  مداخله، جدید دانش

 مقمالت مبنای بر باز کدگذاری شووامل کیفی هایپژوهش در اسووتفاده ممرد کدگذاری مراحل .اسووت الز 

  .هست انتخابی و کدگذاری محمری کدگذاری، تحقیق نظری مبانی مقدماتی مطالعه از شده استخراج
 

                                                 

2 Qualitative Data Analysis 
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  باز کرگذای 

شمد، یم مربمط هاداده دقیق بررسی طریق از پدیده بندیدسته و نامگذاری به مشخصاً که تحلیل از خشیب

 مدارک و اسناد و هامصاحبه درون مفاهیم کدگذاری نمع این در بهتر، عبارت به .شمدکدگذاری باز نامیده می

 انبمه کردن صهخال و تقطیع، مرحله این نتیجه .شومند می بندیطبقه مشوابه  ممضومعات  با ارتباط اسواس  بر

 همشاب سماالت این در که است هاییبندیدسته و مفاهیم درون به اسناد و هامصاحبه از شده کسب اطالعات

 تحلیل به پژوهشگران از برخی. دارد وجمد هاداده تحلیل برای گرایش دو، نظری کدگذاری روش در. هستند

 برخی. دهندمی قرار تحلیل ممرد کلمه به کلمه و خط به خط را هاداده و متمن یعنی. پردازندجز می به جز

 .کنندمی کدگذاری را کلیدی مضامین و نکات تنها روش این بمدن گیروقت دلیل به نیز

 
  محوی  کرگذای 

 عمل، این .است( باز کدگذاری مرحله در) شده تملید هایمقمله بین رابطه ایجاد محمری کدگذاری از دفه

 به ار پردازینظریه فرایند تا کندمی کمک پردازنظریه و به شوومدمی انجا  پاردایمی الگمی اسوواس بر معممالً

  .دارد قرار هامقمله از یکی گسترش و بسط بر محمری کدگذاری در دهیارتباط اسواس . دهد انجا  سوهملت 
 این اب هابندیدسته سایر و شمدمی تعریف پدیده به عنمان (محمری رویداد یا ایده مانند) اصولی  بندیدسوته 

 دیدهپ تمسعه و ایجاد به منجر که هستند رویدادهایی و ممارد علّی شرایط. شمندمی مرتبط اصلی بندیدسته

 اشاره شرایط از تریگسترده مجممعه به گرمداخله شرایط و شورایط  از ویژه ایمجممعه به زمینه، .گردندمی

 نبعنما که کنندمی اشاره هاییپاسخ و اقدامات به، تقابل ای کنش راهبردهای. دارد قرار آن در پدیده که دارد

 پیامدها اشاره به هاپاسخ و اقدامات این های خماسوته/ناخماسته سوتاده  در نهایت و دهندمی رخ پدیده نتیجه

 . دارند
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  گزیدشی )انتخابی( کرگذای 

 ردیگ با آن مندنظا  کردن مرتبط، اصوولی بندیدسووته انتخاب فرایند از اسووت عبارت انتخابی دگذاریک

. دارند ریبیشت تمسعه و اصوالح  به نیاز که هاییبندیدسوته  تکمیل و، روابط این اعتبار تأیید، هابندیدسوته 

 این هب. است پردازینظریه اصلی مرحله، محمری کدگذاری و باز کدگذاری نتایج اسواس  بر انتخابی کدگذاری

 تروای یک چارچمب در را روابط آن و داده ربط هامقمله دیگر به مندنظا  شکل به را محمری مقمله که ترتیب

 .کندمی اصالح، دارند نیاز بیشتری تمسعه و بهبمد به که را هاییمقمله و کرده ارائه

 
 نظری اشوباع  نقطه به مسوتمر  تطبیق فرایند با که مصوواحبه فرمت در شوودهآوریجمع هایداده به تمجه با

 ،است شده تعریف کمی مقیاس هاآن برای که( مصاحبه) پژوهش اصلی سؤاالت ریفتع از بعد اسوت  رسویده 

 کننده تمصیف نممدارهای و آن ابعاد و هاویژگی تعریف با را شوده آوریجمع هایمصواحبه  کدگذاری تمانمی

  .کرد شروع هاویژگی این
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سؤال مصاحبه شد.  1ریافته با خبره در این زمینه بر اساس مصاحبه نیمه ساختا 11ذکر است که با شوایان 

شمد. در به این سؤال پاسخ داده می MAXQDAافزار با اسوتفاده از رویکرد گراندد تئمری و استفاده از نر  

های مصواحبه و چک لیسوت نتایج مصاحبه را در جداولی مجزا مشاهده کرد. پاسخ   هایالؤسو تمان ادامه می

ا و کدگذاری تمسوط پژوهشوگر و دو نفر از متخصصین آمار در   شوده برای هر سوؤال پس از تحلیل محتم  ارائه

طمر که های اصلی پژوهش هست. همانها و مؤلفهجدولی آورده شوده اسوت که این جداول، بیانگر شواخص   

نیز واحدهای معنایی  14-3های مصوواحبه آورده شووده اسووت و در جدول سووؤال 11-3گفته شوود در جدول 

 صاحبه آورده شده است.مربمط به نتایج تحلیل محتمای م
 مصاحبه ها الؤس: 11-4جرول 

 سؤال ردیف
 تماند شامل چه مماردی باشد؟ معلم ایران میدهنده نظا  تربیتاز دیدگاه شما عمامل تشکیل 1
 تماند شامل چه مماردی باشد؟معلم ایران مینظا  تربیت اثرگذار بر شما عمامل  دگاهیاز د 4
 تماند شامل چه مماردی باشد؟معلم ایران میاثرپذیر از نظا  تربیتشما عمامل  دگاهیاز د 4
 تماند شامل چه مماردی باشد؟معلم ایران میسازی نظا  تربیتها و ممانع پیادهکنندهبه نظر شما تسهیل 3
 سازی کرد؟معلم را در ایران پیادهتمان نظا  تربیتبه نظر شما با چه سازوکارهای اجرایی می 1

 نظری اشوباع  نقطه به مسوتمر  تطبیق فرایند با که مصوواحبه فرمت در شوودهآوریجمع هایداده به تمجه با

، است شده تعریف کمی مقیاس هاآن برای که( مصاحبه) پژوهش اصلی سؤاالت تعریف از بعد اسوت  رسویده 

 کننده تمصیف دارهاینمم و آن ابعاد و هاویژگی تعریف با را شوده آوریجمع هایمصواحبه  کدگذاری تمانمی

 . کرد شروع هاویژگی این

 هب معنایی واحدهای انتخاب البته که شوومد شووناسووایی معنایی واحدهای تا اسووت الز  اول گا  در، بنابراین

 .است رؤیت قابل زیر جدول در که است رسیده مشاور و راهنما اساتید تأیید
 شونرگاناحبهمص ها پاسخ از حاصل اولیه معدایی واحرها : 12-4 جرول

 واحد معنایی
 شده است.مفاهیم به کار رفته در تعریف فلسفه تربیت از مبانی نظری و متن سند تحمل بنیادین بر گرفته

 معلم جامع است.تعریف فلسفه تربیت

 معلم مانع است.تعریف فلسفه تربیت

 معلم گمیا و رسا است.تعریف  فلسفه نظا  تربیت

 م با مبانی نظری سند تحمل مطابقت دارد.معلفلسفه نظا  تربیت

 معلم وجه تشابهی با مبانی نظری سند تحمل دارد.فلسفه نظا  تربیت

 معلم امتیاز خاصی نسبت به مبانی نظری سند تحم.ل دارد.فلسفه نظا  تربیت

 معلم مبتنی بر رفتار متفکرانه است.فلسفه نظا  تربیت

 صمیمات عقالنی و منطقی است.معلم مبتنی بر تفلسفه نظا  تربیت

 معلم مبتنی بر حرکت آگاهانه و  پایبندی به ممازین عقلی و دوری از خرافات است.فلسفه نظا  تربیت

 انسان ممجمدی حر و آزاد است پس برای کسب این آزادی باید تربیت بشمد.

 انسان به رشد و  کمال باید برسد پس باید تربیت بشمد.

 تخاب می کند پس برای انتخاب راه درست  باید تربیت شمد.انسان  راه را ان

 کمال مطلمب غایت انسان است.

 راه رسیدن به سعادت دنیمی و اخروی مطلمب ترین تربیت است.

 همه تالش های تربیتی به حیات طیبه منجر شمد.
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 انسان ذاتا خداجم است.

 تربیت نیاز فطری  انسان است.

 لت دوست است و از ظلم گریزان است.انسان عدالت خماه و عدا

 استعداد انسان ها در تربیت و در فضای مناسب شکمفا می شمد.

 انسان به جهان آخرت یقین دارد.

 قرب الهی مقصد انسان ها است.

 معلم از استاندارد الز  برای داشتن دانش برخمردار است.

 معلم قابلیت و تمانایی تربیت را دارد.

 ا فنمن معلمی  و روش های تدریس فعال دارد. معلم آشنایی ب

 معلم عالم عامل است.

 برخمرد معلم با رفاقت و مدارا با متربی و عد  سختگیری بیجا 

 مربی و متربی در کالس حضمر فعال دارند.

 کند.کند و از افراط و تفریط پرهیز میمعلم میانه روی پیشه می

 امل باشد.نظا  تعلیم و تربیت بدنبال انسان ک

 معلم، در جامعه الگم باشند.تربیت یافتگان نظا  تربیت

 مبانی برنامه درسی با مبانی نظری سند تحمل مطابقت دارد.

 مبانی برنامه درسی با مبانی نظری سند تحمل وجه تشابه دارد.

 مبانی برنامه درسی امتیاز خاصی نسبت به مبانی نظری سند تحمل دارد.

 ای مربیان و متربیان قابل دسترس باشد.برنامه درسی بر

 معلم روی برنامه درسی تمافق نمایند.کلیه عمامل نظا  تربیت

 برنامه درسی متعادل بمده و از افراط و تفریط بدور است.

 بایست از انسجا  خمبی برخمردار باشد.برنامه درسی می

 رد.های آممزشی را در نظر بگیبایست همه جنبهبرنامه درسی می

 بایست شممل کامل در حمزه تعلیم و تربیت و فرایند یاددهی یادگیری داشته باشد.برنامه درسی می

 دهد.شده دانش الز  را ارائه میدروس ارائه

 شده دانش همراه با تخصص الز  را می آممزد.دروس ارائه

 شده تمرینی برای نممعلمان است.دروس ارائه

 تغییر در دانشجم معلمان می گردد.شده منجر به دروس ارائه

 کارورزی استاندارد الز  را دارد.

 کارورزی ممرد پسند و دلخماه دانشجم معلمان است و کیفیت الز  را دارد.

 در کارورزی همکاری الز  تمسط مدارس همجمار صمرت می گیرد.

 یت الز  برخمردار است.برنامه ممرد پسند ودلخماه دانشجم معلمان است و از کیفهای فمقبرنامه

 برنامه تحمل گرا و قرین به هدف است.های فمقبرنامه

 برنامه رضایت بخش است.های فمقبرنامه

 تعداد مدیران دستمر ده در سلسله مراتب زیاد است.

 کارشناسان در تصمیم سازی نقش دارند.

 د.امکان تبادل نظر و بهره مندی از تمانمندی های کارکنان وجمد دار

 منظمر پیشگیری از اتالف منابع مناسب است.میزان مشارکت کارشناسان در تدوین و اجرای برنامه ها به

 برنامه ریزی کالن با تمجه به ظرفیت ها و امکانات وجمد دارد.

 برنامه ریزی استراتژیک با تمجه به ظرفیت ها و امکانات وجمد دارد.

 ی مبتنی بر عملکرد وجمد دارد.سیستم نظارتی نر  افزاری و سخت افزار

 های دختران و پسران و مراکز تابعه هر استان وجمد دارد.ایجاد هماهنگی بین پردیس



96 

 

 تجهیزات و بمدجه ریزی متعادل وجمد دارد.

 تمزیع عادالنه امکانات وجمد دارد.

 تمجه به وسایل و تجهیزات کیفیت بخش کارگاهی وجمد دارد.

 زات کیفیت بخش آزمایشگاهی وجمد دارد.تمجه به وسایل و تجهی

 تعداد دانشجم معلمان با تمجه به ظرفیت کالسی و امکانات خمابگاهی مناسب است.

 پژوهش های کاربردی مسئله محمر است.

 پژوهش های صرف آکادمیک غیر کاربردی است.

 کنند.های پژوهشی وابسته از جمامع پیشرفته تقلید میمراکز و هسته

 امنیت و اطمینان خاطر در خمابگاه ها وجمد دارد. احساس 

 ها وجمد دارد.احساس رفاه در خمابگاه

 ها وجمد دارد.احساس آرامش در خمابگاه

 مدل ارزشیابی  اعتبار سنجی نسبت به مدل های دیگر مزیت  و برتری نسبی دارد.

 معلم مدل مناسبی است.مدل ارزشیابی  اعتبار سنجی برای تربیت

 دل ارزشیابی  اعتبار سنجی با وضعیت های بممی سازگار است.م

 شمد.نطرات مدیران بالواسطه اعمال می

 شمد.معلم در نظر گرفته مینطرات کارشناسان عرصه تربیت

 شمد. نظرات تیم تخصصی در ممرد  ممضمع ارزیابی در نظر گرفته می

 شمد.فی پیشکسمتان و بازنشستگان در نظر گرفته میشده تمسط انجمن صننظرات تخصصی و راهکارهای ارائه

 گیرد.مقایسه با نظا  های دانشگاهی  مشابه صمرت می

 برنامه ریزی کالن  برای ارزیابی کیفیت  آممزش و ارائه بازخمرد الز  است.

 آیین نامه ها و دستمر العمل ها مستند است.

 قدرت انجا  ارزیابی کیفیت آممزش وجمد دارد.

 مینان از نتایج و کاربست آن وجمد دارد.اط

 سیاست ها مشخص و برنامه تامین و تربیت سرمایه انسانی وزارت تدوین و آماده اجراست.

 در گروه هفتم برنامه ریزی آمادگی تصمیب برنامه ها وجمد دارد.

 سیاست ها و برنامه های وزارت عطف از پشتیبانی الز  برخمردار است.

 گیرد.ای صنفی بازنشستگان و پیشکسمتان و سپردن مسئملیت به آن صمرت میهتشکیل انجمن

 شمند.گروه همسانان از سایر دانشگاه ها شناسایی می

 شمد.از گروه همسانان از سایر دانشگاه ها دعمت به می

 سازمان مرکزی مرکز ارزیابی کیفیت آممزش با امکانات و نر  افزار خاص پیش بینی کرده است.

 دارات کل و مناطق آ.پ اشراف بر عملکرد نم معلمان دارند.ا

 های استانی وجمد دارد.آمادگی الز  برای ارائه برنامه ساالنه و ارزیابی عملکرد تمسط پردیس

 به روش علمی برآورد پنج و ده و بیست ساله تمسعه منابع انسانی صمرت گرفته است.

 ظرفیت پذیرش پردیس ها برآورد شده است.

 امکان تمسعه پردیس ها برآورد شده است.

 به روش علمی برآورد پنج و ده و بیست ساله نیاز به تمسعه منابع انسانی صمرت گرفته است.

 هماهنگی بین دستگاهی کارشناسان سازمان و وزارت آ.پ وجمد دارد.

 به راحتی روی نیاز تمافق و ردیف الز  تخصیص داده می شمد.

 ز ستاد به صف زمان بر است.انتقال تصمیمات ا

 گاها بعضی تصمیمات پشتیبانی قانمنی ندارد و جهت دار است.

 تصمیمات ضابطه مند نیست و سلیقه ها بر آن اثر می گذارند

 کارشناسان درجلسات تخصصی فعال حضمر دارند.
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 در تدوین برنامه ها مشارکت همگامی خماسته می شمد.

 جمیان وجمد دارد.و مشارکت تمافق نسبی و همدلی بین اعضا

برنامه ریزی اسوتراتژیک  از انسوجا  سواختاری شوامل وجمد قمانین و مقررات، عد  تداخل و شفافیت قمانین و مقررات وجمد     

 دارد.

 برنامه ریزی استراتژیک از وحدت رویه درونی برخمردار است.

 برنامه ریزی استراتژیک از وحدت رویه بیرونی برخمردار است

 ر برنامه ریزی استراتژیک نظرات انتقادی متخصصین دریافت می شمد.د

 در برنامه ریزی استراتژیک اصالحات الز  در هر پنج سال قابل اعمال است.

 شمد.در برنامه ریزی استراتژیک وجمدخطا ها پذیرفته می

 تطابق دارد. 1303رسالت و مأممریت آ.پ با چشم انداز 

 امال واقع بینانه طرح شده است.رسالت و مأممریت آ.پ ک

 رسالت و مأممریت آ.پ قابل دسترس و تحقق پذیر است.

 در برنامه ریزی استراتژیک وزارت عطف وآ.پ به منابع انسانی به عنمان محمر تمسعه نگاه می شمد.

 برنامه ریزی استراتژیک وزارت عطف وآ.پ به دنبال تمانمند سازی منابع انسانی است.

 یزی استراتژیک وزارت عطف وآ.پخماستار انسان مممن و متعهد است.برنامه ر

 فرایند انتخاب مدیران  دانشگاه قانمنی و ضابطه  محمر است.

 شمد.ای در نظر گرفته میدر فرایند انتخاب مدیران دانشگاه شرایط و خصمصیات ویژه

 گیرد.خاب مدنظر قرار میدر فرایند انتخاب مدیران  دانشگاه تخصص های پایه در فرایند انت

 تحرک و شادابی و تفکر انتقادی در فرایند انتخاب مدیران  دانشگاه وجمد دارد.

 ای از حداقل های دانش علمی و تجربی برخمردار اند.مدیران حرفه

 ای از تجربه الز  برخمردارند.مدیران حرفه

 ای خداشناس و خدا باور اند.مدیران حرفه

 ای  مدیران شایسته وجمد دارد.فرصت پیشرفت بر

 ای امکانات اولیه برای مدیریت را می شناسند.مدیران حرفه

 ای با زیر ساخت های مدیریتی آشنا هستند. مدیران حرفه

 ای اقتدار گرا هستند.مدیران حرفه

 ای رئمف و مهربان هستند.مدیران حرفه

 ای متفکر و آینده نگر هستند.مدیران حرفه

معلمی از جمله در ممرد رشود و رفتار و یادگیری انسوان  و ممضومع درسی و برنامه     با جنبه های مختلف دانش و مهارتمعلم 

 های تدریس و مهارت در کاربرد آنها وروابط انسانی و مهارت در کاربرد آنها آشنا است.درسی و روش

 یک سازمان را با اهداف تعیین شده را دارد معلم تمان استفاده بهینه از منابع و هم جهت نممدن  فعالیت های

 معلم قادر به ایجاد همنمایی و جلب همکاری به بهترین نحمه و شیماترین بیان باشند.

 ریزی فرهنگی را دارد.ریزی و برنامهمعلم تمان طرح

 معلم با جدیدترین ابزارها و تکنملمژی ارتباطی و انتقال فرهنگ آشنا باشند.

ان ساری نر  افزاری در جهت تقمیت ظرفیت های ادراکی در گفتمان سازی مفاهیم انقالبی در جامعه آممزشی معلم تمان جری

 را داراست.

داند جهان هسوتی  را خالقی دانا و تمانا آفریده است و این جهان هدفمند خلق  معلم ایمان واعتقاد به خالق هسوتی دارد و می 

 شده است.
 ست.معلم با تقمی و خمیشتن دار ا

 معلم روحیه رئمف و مهربان دارد و بصیر و آگاه به زمان است.

 جم دارد.معلم به راحتی با دانش آممزان و همکاران و اولیا ارتباط برقرار کرده و روحیه مشارکت

 معلم همماره نسبت به آینده خمشبین است.
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 معلم مرتب به فکر رشد و تعالی خمد است.

 است و از نمشتن لذت می برد.معلم اهل مطالعه و تحقیق 

 معلم هرروز چیز جدیدی یاد می گیرد.

معلم تمانوایی نقود و نظریه پردازی علمی در پرتم فقه دینی )تملید علم( را دارد و به عبارتی تفکر انتقادی دارد و نقد را می   

 پذیرد.

 کند.یمعلم حرکات و سکناتش به مدیریت کالس کمک می کند و از زبان بدن استفاده م

 معلم به فناوری های نم پدید )نانمو...(و فناوری اطالعات و ارتباطات آشناست و از آنها در کالس بهره می برد.

 معلم کالس با نشاط و شادابی دارد.

 معلم تمانایی ایجاد نظم از طریق اصمل صحیح را دارد. 

 ر است.معلم از شخصیت کاریزماتیک و اثر گذار بر دانش اممزان برخمردا

 معلم رفتارش الها  بخش است.

 معلم ممرد پذیرش  دانش آممزان  است.

 دانش آممز ادب الز  برای تربیت را دارد.

 دانش آممز از فرامین پیروی می کند

 دانش آممز به رشد خمد کمک می نماید.

 دانش آممز می تماند بخماند.

 دانش آممز می تماند بنمیسد.

 تکلم کند و منظمر خمد را به رساند. دانش آممز می تماند

 دانش آممز می تماند با همکالسان خمد ارتباط صحیح برقرار کند.

 دانش آممز می تماند از استقالل نسبی در زندگی برخمردار باشد.

 دانش آممز به راحتی می تماند منظمر خمد را در یک گفتگمی دو یا چند طرفه بیان کند.

 ار اسالمی مناسب برخمردار است.مدرسه از یک نظا  معی

 مدرسه همه جنبه ها و ساحت های تربیتی را در بر می گیرد

 در مدرسه همه عمامل برای رسیدن به هدف واحد تالش می کنند.

 در مدرسه کرامت انسانی محتر  شمرده می شمد.

 اعضای مدرسه خمیشتن دار هستند.  

 در مدرسه رفاقت جای رقابت را می گیرد.

 تداو  و فراگیر بمدن یادگیری مدرسه مد نظر است.

 در مدرسه به تفاوت های فردی تمجه می شمد.

 عناصر مدرسه همماره در حال یادگیری هستند. 

 مدرسه محل پرورش انسان های کامل و رشد یافته است.

 اتکای به خمد در عناصر مدرسه وجمد دارد.

 مد دارد.اعتماد به نفس باال در عناصر مدرسه وج

 مدرسه مسئله محمر بمده و به دنبال یافتن پاسخ سمال ها است.

 مدرسه به دنبال پرورش خالقیت است.

 مدرسه به دنبال پرورش نمآوری است. 

 خانماده در کارهای جمعی مشارکت دارد.

 خانماده به نیازمندان کمک می کند.

 خانماده در رفع مشکالت پیش قد  است.

 زندان خانماده رئمف و مهربان است.والدین با فر

 گذرد.خانماده اشتباهات خمد را می پذیرد و از اشتباهات دیگران می

 خانماده ارتباط با دیگران را یک ارزش می داند.
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 اعضای خانماده به یکدیگر اعتماد و اطمینان دارند.

 بین اعضای خانماده همدلی و همراهی وجمد دارد.

 های زندگی با هم شریک هستند.ها و تلخیختیاعضای خانماده در س

 در جامعه اندیشه اعتقاد به مصلح جهانی وجمد دارد.

 افراد جامعه نسبت به حق خمد قانع هستند.

 افراد جامعه احساس آرامش و امنیت دارند.

 همه اعضای جامعه زندگی سالم را ترجیح می دهند.

 ترجیح می دهند.همه اعضای جامعه زندگی بدور از فساد را 

 همه اعضای جامعه از خشمنت و ستیزه جمیی به دور هستند.

 عضمیت و همکاری با انجمن های علمی در جامعه وجمد دارد.

 در جامعه ارتباط با فامیل، همسایه ها، دوستان و همکاران رونق دارد.

 اسالمی در جامعه وجمد دارد. -اسالمی و احترا  به نمادهای ملی -احساس تعلق به میراث فرهنگی ایرانی

 در جامعه فضیلت های ایمان و تقمی حاکمیت دارد.

 احساس کرامت فرد در جامعه  و حفظ کرامت در تعامالت اجتماعی بین مرد  وجمد دارد.

 حقمق افراد در جامعه رعایت می شمد.

 پایبندی به قمانبن و مقررات در جامعه مشهمد است.

 رونق دارد.نظم اجتماعی در جامعه 

 وحدت بین مرد  جامعه دیده می شمد.

 احترا  متقابل در تعامالت اجتماعی حاکم است.

 بحث های منظقی و دانش افزا بین افراد در جامعه جریان دارد.

 های اخالقی در جامعه محتر  شمرده می شمند.ارزش

 .های اسالمی در جامعه حکمفرما استفرهنگ و جم ملی متناسب با ارزش

 خمرد.جمیی در اممر فرهنگی در جامعه به چشم میمشارکت

 گیرد.انتقال فرهنگ مناسب از سطمح مختلف و اقشار مختلف جامعه صمرت می

    گیرد.تمسعه فرهنگی تمسط نهادهای ذیربط نظیر صدا و سیما صمرت می
 ،جدید هایمصاحبه یا متن تحلیل از که زمانی) اشباع حد به رسویدن  و معنایی واحدهای کدگذاری از بعد

 هایتدر ن و شدند بندیمقمله یکدیگر به کدها مشابهت اساس بر(، نیاید دسوت  به جدیدی کدهای یا مقمالت

 .شدند پدیدار کیفی هایداده از مقمله 13
 کدگذاری حاصل جدول این. کرد مشاهده تمانمی زیر جدول شرح به خروجی حاصول از تحلیل،  در نهایت

 است. شده انجا  تحقیق ادبیات نیز و مشاور و راهنما اساتید نظر با که است گزینشی و محمری باز،
 کرگذای  باز، محوی  و گزیدشی )انتخابی( :13-4 جرول

 سازه
کوودگووذاری 

 انتخابی

کوودگووذاری   

 محمری
 کدگذاری باز

عووومامووول  

 دهندهتشکیل

فلسفه نظا  

 معلمتربیت

 هفلسف فیتعر

 معلمتربیت

ار رفته در تعریف فلسوووفه تربیت از مبانی نظری و متن سوووند تحمل مفواهیم بوه ک  

 شده است.بنیادین بر گرفته
 معلم جامع است.تعریف فلسفه تربیت

 معلم مانع است.تعریف فلسفه تربیت

 معلم گمیا و رسا است.تعریف  فلسفه نظا  تربیت

 یمبان
 تحمل مطابقت دارد.معلم با مبانی نظری سند فلسفه نظا  تربیت

 معلم وجه تشابهی با مبانی نظری سند تحمل دارد.فلسفه نظا  تربیت
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 معلم امتیاز خاصی نسبت به مبانی نظری سند تحم.ل دارد.فلسفه نظا  تربیت

 یستیچ

 معلم مبتنی بر رفتار متفکرانه است.فلسفه نظا  تربیت

 مات عقالنی و منطقی است.معلم مبتنی بر تصمیفلسفه نظا  تربیت

معلم مبتنی بر حرکت آگاهانه و  پایبندی به ممازین عقلی و دوری فلسفه نظا  تربیت

 از خرافات است.

 ییچرا

 انسان ممجمدی حر و آزاد است پس برای کسب این آزادی باید تربیت بشمد.

 انسان به رشد و  کمال باید برسد پس باید تربیت بشمد.

 سان  راه را انتخاب می کند پس برای انتخاب راه درست  باید تربیت شمد.ان

 یچگمنگ

 کمال مطلمب غایت انسان است.

 راه رسیدن به سعادت دنیمی و اخروی مطلمب ترین تربیت است.

 همه تالش های تربیتی به حیات طیبه منجر شمد.

 اهداف

 اهووووووووداف

 کیاستراتژ

 انسان ذاتا خداجم است.

 تربیت نیاز فطری  انسان است.

 انسان عدالت خماه و عدالت دوست است و از ظلم گریزان است.

 یآرمان اهداف

 استعداد انسان ها در تربیت و در فضای مناسب شکمفا می شمد.

 انسان به جهان آخرت یقین دارد.

 قرب الهی مقصد انسان ها است.

 اهووووووووداف

 یآممزش

 اندارد الز  برای داشتن دانش برخمردار است.معلم از است

 معلم قابلیت و تمانایی تربیت را دارد.

 معلم آشنایی با فنمن معلمی  و روش های تدریس فعال دارد. 

 اهووووووووداف

 یکاربرد

 معلم عالم عامل است.

 برخمرد معلم با رفاقت و مدارا با متربی و عد  سختگیری بیجا 

 ی در کالس حضمر فعال دارند.مربی و مترب

 ژهیو اهداف

 کند.کند و از افراط و تفریط پرهیز میمعلم میانه روی پیشه می

 نظا  تعلیم و تربیت بدنبال انسان کامل باشد.

 معلم، در جامعه الگم باشند.تربیت یافتگان نظا  تربیت

بوورنووامووه   

 درسی

 برنامه یمبوان 

 یدرس

 مبانی نظری سند تحمل مطابقت دارد. مبانی برنامه درسی با

 مبانی برنامه درسی با مبانی نظری سند تحمل وجه تشابه دارد.

 مبانی برنامه درسی امتیاز خاصی نسبت به مبانی نظری سند تحمل دارد.

 برنامه اهداف

 یدرس

 برنامه درسی برای مربیان و متربیان قابل دسترس باشد.

 معلم روی برنامه درسی تمافق نمایند.ربیتکلیه عمامل نظا  ت

 برنامه درسی متعادل بمده و از افراط و تفریط بدور است.

 برنوامه  مودل 

 یدرس

 بایست از انسجا  خمبی برخمردار باشد.برنامه درسی می

 های آممزشی را در نظر بگیرد.بایست همه جنبهبرنامه درسی می

مل کامل در حمزه تعلیم و تربیت و فرایند یاددهی بایسوووت شووومبرنامه درسوووی می

 یادگیری داشته باشد.

 دروس

 شدهارائه

 دهد.شده دانش الز  را ارائه میدروس ارائه

 شده دانش همراه با تخصص الز  را می آممزد.دروس ارائه

 شده تمرینی برای نممعلمان است.دروس ارائه

 ییر در دانشجم معلمان می گردد.شده منجر به تغدروس ارائه

 یکارورز
 کارورزی استاندارد الز  را دارد.

 کارورزی ممرد پسند و دلخماه دانشجم معلمان است و کیفیت الز  را دارد.
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 در کارورزی همکاری الز  تمسط مدارس همجمار صمرت می گیرد.

 هایبرنووامووه

 برنامهفمق

سووند ودلخماه دانشووجم معلمان اسووت و از کیفیت الز    برنامه ممرد پهای فمقبرنامه

 برخمردار است.

 برنامه تحمل گرا و قرین به هدف است.های فمقبرنامه

 برنامه رضایت بخش است.های فمقبرنامه

سوووواختووار 

 سازمانی

  ارتووبوواطووات 

 یسازمان

 تعداد مدیران دستمر ده در سلسله مراتب زیاد است.

 میم سازی نقش دارند.کارشناسان در تص

 امکان تبادل نظر و بهره مندی از تمانمندی های کارکنان وجمد دارد.

منظمر پیشگیری از اتالف میزان مشارکت کارشناسان در تدوین و اجرای برنامه ها به

 منابع مناسب است.

 سوووووازمووان 

 یمرکز

 .برنامه ریزی کالن با تمجه به ظرفیت ها و امکانات وجمد دارد

 برنامه ریزی استراتژیک با تمجه به ظرفیت ها و امکانات وجمد دارد.

 سیستم نظارتی نر  افزاری و سخت افزاری مبتنی بر عملکرد وجمد دارد.

 هووایپردیس

 یاستان

های دختران و پسوووران و مراکز تابعه هر اسوووتان وجمد ایجاد هماهنگی بین پردیس

 دارد.

 زی متعادل وجمد دارد.تجهیزات و بمدجه ری

 تمزیع عادالنه امکانات وجمد دارد.

 یعووال موراکز 

 وابسته یآممزش

 تمجه به وسایل و تجهیزات کیفیت بخش کارگاهی وجمد دارد.

 تمجه به وسایل و تجهیزات کیفیت بخش آزمایشگاهی وجمد دارد.

 خمابگاهی مناسب است.تعداد دانشجم معلمان با تمجه به ظرفیت کالسی و امکانات 

 و موووراکوووز

 هووایهسوووتووه

 وابسته یپژوهش

 پژوهش های کاربردی مسئله محمر است.

 پژوهش های صرف آکادمیک غیر کاربردی است.

 کنند.های پژوهشی وابسته از جمامع پیشرفته تقلید میمراکز و هسته

 روزیشوووبانه

 بمدن

 ا وجمد دارد. احساس امنیت و اطمینان خاطر در خمابگاه ه

 ها وجمد دارد.احساس رفاه در خمابگاه

 ها وجمد دارد.احساس آرامش در خمابگاه

یووابی ارزش

کوویووفوویووت   

 آممزش

 مووووووووودل

 اراعتب  یابیارزش

 یسنج

 مدل ارزشیابی  اعتبار سنجی نسبت به مدل های دیگر مزیت  و برتری نسبی دارد.

 معلم مدل مناسبی است.تمدل ارزشیابی  اعتبار سنجی برای تربی

 مدل ارزشیابی  اعتبار سنجی با وضعیت های بممی سازگار است.

 یسنج اعتبار

 یدرون

 شمد.نطرات مدیران بالواسطه اعمال می

 شمد.معلم در نظر گرفته مینطرات کارشناسان عرصه تربیت

 شمد. نظرات تیم تخصصی در ممرد  ممضمع ارزیابی در نظر گرفته می

 یسنج اعتبار

 یرونیب

شووده تمسووط انجمن صوونفی پیشووکسوومتان و   نظرات تخصووصووی و راهکارهای ارائه

 شمد.بازنشستگان در نظر گرفته می

 گیرد.مقایسه با نظا  های دانشگاهی  مشابه صمرت می

 برنامه ریزی کالن  برای ارزیابی کیفیت  آممزش و ارائه بازخمرد الز  است.

 اعتبار ندیفرا

 یسنج

 آیین نامه ها و دستمر العمل ها مستند است.

 قدرت انجا  ارزیابی کیفیت آممزش وجمد دارد.

 اطمینان از نتایج و کاربست آن وجمد دارد.

 یهووا نووهوواد

 و گذار استیس

 ریگ میتصم

سویاسوت ها مشوخص و برنامه تامین و تربیت سورمایه انسانی وزارت تدوین و آماده     

 ست.اجرا

 در گروه هفتم برنامه ریزی آمادگی تصمیب برنامه ها وجمد دارد.



211 

 

 سیاست ها و برنامه های وزارت عطف از پشتیبانی الز  برخمردار است.

 یهووا گووروه

 یسنج اعتبار

های صونفی بازنشوسوتگان و پیشوکسمتان و سپردن مسئملیت به آن     تشوکیل انجمن 

 گیرد.صمرت می

 شمند.ز سایر دانشگاه ها شناسایی میگروه همسانان ا

 شمد.از گروه همسانان از سایر دانشگاه ها دعمت به می

 و هووا محوول

 یهووا مووکووان 

 یسنج اعتبار

سووازمان مرکزی مرکز ارزیابی کیفیت آممزش با امکانات و نر  افزار خاص پیش بینی 

 کرده است.

 ان دارند.ادارات کل و مناطق آ.پ اشراف بر عملکرد نم معلم

های اسووتانی آمادگی الز  برای ارائه برنامه سوواالنه و ارزیابی عملکرد تمسووط پردیس

 وجمد دارد.

عووومامووول  

 اثرگذار

سوویاسووت  

هووای کووالن  

نووظووا  اداری 

 کشمر

 نحمه و گاهیجا

 تمسووعه و جذب

 و یانسووان منابع

   معلم

 است. ت گرفتهبه روش علمی برآورد پنج و ده و بیست ساله تمسعه منابع انسانی صمر

 ظرفیت پذیرش پردیس ها برآورد شده است.

 امکان تمسعه پردیس ها برآورد شده است.

 و میتنظ نحمه

 موونووابع جووذب

  یانسان

به روش علمی برآورد پنج و ده و بیسوت سوواله نیاز به تمسووعه منابع انسووانی صوومرت  

 گرفته است.

 زارت آ.پ وجمد دارد.هماهنگی بین دستگاهی کارشناسان سازمان و و

 به راحتی روی نیاز تمافق و ردیف الز  تخصیص داده می شمد.

 تصووومیمووت

  یتیریمد

 انتقال تصمیمات از ستاد به صف زمان بر است.

 گاهی بعضی تصمیمات پشتیبانی قانمنی ندارد و جهت دار است.

 تصمیمات ضابطه مند نیست و سلیقه ها بر آن اثر می گذارند

برنامه ریزی 

اسوووتراتژیک 

وزارت عطف و 

 آب

 مشارکت

 کارشناسان درجلسات تخصصی فعال حضمر دارند.

 در تدوین برنامه ها مشارکت همگامی خماسته می شمد.

 جمیان وجمد دارد.تمافق نسبی و همدلی بین اعضا و مشارکت

 یکپارچگی

جمد قمانین و مقررات، عد  برنامه ریزی اسووتراتژیک از انسووجا  سوواختاری شووامل و 

 تداخل و شفافیت قمانین و مقررات وجمد دارد.

 برنامه ریزی استراتژیک از وحدت رویه درونی برخمردار است.

 برنامه ریزی استراتژیک از وحدت رویه بیرونی برخمردار است

 پذیریانعطاف

 ی شمد.در برنامه ریزی استراتژیک نظرات انتقادی متخصصین دریافت م

 در برنامه ریزی استراتژیک اصالحات الز  در هر پنج سال قابل اعمال است.

 شمد.در برنامه ریزی استراتژیک وجمدخطا ها پذیرفته می

 و رسووووالووت

 مأممریت

 تطابق دارد. 1303رسالت و مأممریت آ.پ با چشم انداز 

 ت.رسالت و مأممریت آ.پ کامال واقع بینانه طرح شده اس

 رسالت و مأممریت آ.پ قابل دسترس و تحقق پذیر است.

موودیووریووت 

 ایحرفه

 نوووووگووووواه 

 به کیاسوووتراتژ

 یانسان منابع

در برنامه ریزی اسوتراتژیک وزارت عطف وآ.پ به منابع انسانی به عنمان محمر تمسعه  

 نگا ه می شمد.

 .منابع انسانی استبرنامه ریزی استراتژیک وزارت عطف وآ.پ به دنبال تمانمند سازی 

 برنامه ریزی استراتژیک وزارت عطف وآ.پ خماستار انسان مممن و متعهد است.

 انتخاب ندیفرا

 دانشگاه  رانیمد

 فرایند انتخاب مدیران  دانشگاه قانمنی و ضابطه  محمر است.

 مد.شای در نظر گرفته میدر فرایند انتخاب مدیران دانشگاه شرایط و خصمصیات ویژه

در فرایند انتخاب مدیران  دانشووگاه تخصووص های پایه در فرایند انتخاب مدنظر قرار 

 گیرد.می
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 تحرک و شادابی و تفکر انتقادی در فرایند انتخاب مدیران  دانشگاه وجمد دارد.

 و توخصوووص 

 تعهد

 ای از حداقل های دانش علمی و تجربی برخمردار اند.مدیران حرفه

 ای از تجربه الز  برخمردارند.حرفهمدیران 

 ای از خداشناس و خدا باور اند.مدیران حرفه

 فووورصوووووت

 شرفتیپ

 فرصت پیشرفت برای  مدیران شایسته وجمد دارد.

 ای امکانات اولیه برای مدیریت را می شناسند.مدیران حرفه

 ای با زیر ساخت های مدیریتی آشنا هستند. مدیران حرفه

 یرهبر سبک

 ای اقتدار گرا هستند.مدیران حرفه

 ای رئمف و مهربان هستند.مدیران حرفه

 ای متفکر و آینده نگر هستند.مدیران حرفه

عماموول اثر 

 پذیر
 معلم

 یسووتگیشووا

 ایحرفه یها

معلمی از جمله در ممرد رشووود و رفتار و  معلم بوا جنبه های مختلف دانش و مهارت 

های تدریس و مهارت در و ممضوومع درسووی و برنامه درسووی و روش یادگیری انسووان  

 کاربرد آنها وروابط انسانی و مهارت در کاربرد آنها آشنا  است.

معلم تمان اسوووتفاده بهینه از منابع و هم جهت نممدن  فعالیت های یک سوووازمان با 

 اهداف تعیین شده را دارد

 ری به بهترین نحمه و شیماترین بیان باشند.معلم قادر به ایجاد همنمایی و جلب همکا

 ریزی فرهنگی را دارد.ریزی و برنامهمعلم تمان طرح

 معلم با جدیدترین ابزارها و تکنملمژی ارتباطی و انتقال فرهنگ آشنا باشند.

معلم تمان جریان سازی نر  افزاری در جهت تقمیت ظرفیت های ادراکی در گفتمان 

 انقالبی در جامعه آممزشی را داراست. سازی مفاهیم

 یسووتگیشووا

-یاخالق یهووا

 یتیترب

داند جهان هستی  را خالقی دانا و تمانا معلم ایمان واعتقاد به خالق هستی دارد و می

 آفریده است و این جهان هدفمند خلق شده است.

 معلم با تقمی و خمیشتن دار است.

 و بصیر و آگاه به زمان است.معلم روحیه رئمف و مهربان دارد 

معلم بووه راحتی بووا دانش آممزان و همکوواران و اولیووا ارتبوواط برقرار کرده و روحیووه 

 جم دارد.مشارکت

 معلم همماره نسبت به آینده خمشبین است.

 معلم مرتب به فکر رشد و تعالی خمد است.

 یسووتگیشووا

 یارتووقووا یهووا

 هایتمانمند

 تحقیق است و از نمشتن لذت می برد.معلم اهل مطالعه و 

 معلم هرروز چیز جدیدی یاد می گیرد.

معلم تمانوایی نقود و نظریوه پردازی علمی در پرتم فقه دینی )تملید علم( را دارد و به    

 عبارتی تفکر انتقادی دارد و نقد را می پذیرد.

ن بدن اسووتفاده  معلم حرکات و سووکناتش به مدیریت کالس کمک می کند و از زبا

 کند.می

 تیووریووموود

 کالس

معلم به فناوری های نم پدید )نانمو...(و فناوری اطالعات و ارتباطات آشناست و از آنها 

 در کالس بهره می برد.

 معلم کالس با نشاط و شادابی دارد.

 معلم تمانایی ایجاد نظم از طریق اصمل صحیح را دارد. 

 الگم و یرهبر

 بمدن

 م از شخصیت کاریزماتیک و اثر گذار بر دانش اممزان برخمردار است.معل

 معلم رفتارش الها  بخش است.

 معلم ممرد پذیرش  دانش آممزان  است.

 دانش آممز ادب الز  برای تربیت را دارد.
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 دانش  آممز

 پذیریتربیت

 دانش آممز از فرامین پیروی می کند

 د کمک می نماید.دانش آممز به رشد خم

 دانش آممز می تماند بخماند.

 یسووتگیشووا

 هیپا یها

 دانش آممز می تماند بنمیسد.

 دانش آممز می تماند تکلم کند و منظمر خمد را به رساند.

 دانش آممز می تماند با همکالسان خمد ارتباط صحیح برقرار کند.

 یسووتگیشووا

 ژهیو یها

 استقالل نسبی در زندگی برخمردار باشد.دانش آممز می تماند از 

دانش آممز بوه راحتی می تماند منظمر خمد را در یک گفتگمی دو یا چند طرفه بیان  

 کند.

 مدرسه از یک نظا  معیار اسالمی مناسب برخمردار است.

 مدرسه

 صالح مدرسه

 مدرسه همه جنبه ها و ساحت های تربیتی را در بر می گیرد

 سه همه عمامل برای رسیدن به هدف واحد تالش می کنند.در مدر

 در مدرسه کرامت انسانی محتر  شمرده می شمد.

 تیترب کانمن

 اعضای مدرسه خمیشتن دار هستند.  

 در مدرسه رفاقت جای رقابت را می گیرد.

 تداو  و فراگیر بمدن یادگیری مدرسه مد نظر است.

 ناسوووووازموو 

 رندهیادگی

 مدرسه به تفاوت های فردی تمجه می شمد. در

 عناصر مدرسه همماره در حال یادگیری هستند. 

 مدرسه محل پرورش انسان های کامل و رشد یافته است.

 تمسعه کانمن

 شرفتیپ و

 اتکای به خمد در عناصر مدرسه وجمد دارد.

 اعتماد به نفس باال در عناصر مدرسه وجمد دارد.

 ه مسئله محمر بمده و به دنبال یافتن پاسخ سمال ها است.مدرس

 توومسووووعووه  

 پژوهش تیظرف

 ینمآور و

 مدرسه به دنبال پرورش خالقیت است.

 مدرسه به دنبال پرورش نمآوری است. 

 خانماده در کارهای جمعی مشارکت دارد.

 خانماده

 و توووعووواون

 جامعه با تعامل

 ند.خانماده به نیازمندان کمک می ک

 خانماده در رفع مشکالت پیش قد  است.

 والدین با فرزندان خانماده رئمف و مهربان است.

 محبت کانمن

 گذرد.خانماده اشتباهات خمد را می پذیرد و از اشتباهات دیگران می

 خانماده ارتباط با دیگران را یک ارزش می داند.

 طمینان دارند.اعضای خانماده به یکدیگر اعتماد و ا

 تفاهم

 بین اعضای خانماده همدلی و همراهی وجمد دارد.

 های زندگی با هم شریک هستند.ها و تلخیاعضای خانماده در سختی

 در جامعه اندیشه اعتقاد به مصلح جهانی وجمد دارد.

 جامعه

 صالح جامعه

 افراد جامعه نسبت به حق خمد قانع هستند.

 احساس آرامش و امنیت دارند. افراد جامعه

 همه اعضای جامعه زندگی سالم را ترجیح می دهند.

 اتیح کانمن

 بهیط

 همه اعضای جامعه زندگی بدور از فساد را ترجیح می دهند.

 همه اعضای جامعه از خشمنت و ستیزه جمیی به دور هستند.

 دارد.عضمیت و همکاری با انجمن های علمی در جامعه وجمد 

 در جامعه ارتباط با فامیل، همسایه ها، دوستان و همکاران رونق دارد. جممشارکت



215 

 

 اسالمی -اسالمی و احترا  به نمادهای ملی -احسواس تعلق به میراث فرهنگی ایرانی 

 در جامعه وجمد دارد.

 در جامعه فضیلت های ایمان و تقمی حاکمیت دارد.

 تیووحوواکووموو

 هاارزش

رامت فرد در جامعه  و حفظ کرامت در تعامالت اجتماعی بین مرد  وجمد احساس ک

 دارد.

 حقمق افراد در جامعه رعایت می شمد.

 پایبندی به قمانبن و مقررات در جامعه مشهمد است.

فوورهوونووگ  

 اجتماعی

 سازنده تعامل

 نظم اجتماعی در جامعه رونق دارد.

 وحدت بین مرد  جامعه دیده می شمد.

 احترا  متقابل در تعامالت اجتماعی حاکم است.

 یسوووتیهومز 

 آمیزمسالمت

 بحث های منظقی و دانش افزا بین افراد در جامعه جریان دارد.

 های اخالقی در جامعه محتر  شمرده می شمند.ارزش

 های اسالمی در جامعه حکمفرما است.فرهنگ و جم ملی متناسب با ارزش

 یگفرهن رشد

 خمرد.جمیی در اممر فرهنگی در جامعه به چشم میمشارکت

 گیرد.انتقال فرهنگ مناسب از سطمح مختلف و اقشار مختلف جامعه صمرت می

 گیرد.تمسعه فرهنگی تمسط نهادهای ذیربط نظیر صدا و سیما صمرت می
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 شره شداسایی ها مولفه و هاشاخص تحلیل 

 اکره فراوانی: 1-4 کلش

 
 دهدرهها  عوامل تشکیلابعاد و مولفه از هریک برا  کرها( عرد ) فراوانی: 2-4 شکل

 
 ها  عوامل اثرگذایابعاد و مولفه از هریک برا  کرها( عرد ) فراوانی: 3-4 شکل

 
 ها  عوامل اثر پذیرابعاد و مولفه از هریک برا  کرها( عرد ) فراوانی: 4-4 شکل

 
کد( در  44، معلم )دهندهتشکیل عماملکد( در  141ارزشیابی کیفیت آممزش )، فمق هایشکل به تمجه با

 سووهم فمق جدول. رادارند اهمیت در عمامل اثرگذار بیشووترین کد( 11ای )عمامل اثرپذیر و مدیریت حرفه

 ،شد مشخص یک سؤال در که طمرهمان. دهدمی نشان را ثانمیه کدهای شوناسوایی   در اولیه کدهای فراوانی

 ارائه فمق مقمالت از مفهممی الگمی ادامه در شوود. کشووف مقمله زیر 13 کیفی محتمای تحلیل انجا  از بعد

 . شمدمی

 
 مفهومی پژوهش مرل: 5-4 شکل
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 پژوهش مفهومی مرل یابی اعتبای -4-6

 افزارنر  طریق از شوومندگانمصوواحبه هایپاسووخ تحلیل نتایج اسووتخراج از حاصوول مفهممی مدل تأیید

MAXQDA است آزممن قابل پیرسمن همبستگی آزممدن طریق از . 

 تما  رایب معناداری سطح کهاین تمجه با و تحقیق متغیرهای ارتباط از ناشی همبستگی ماتریس به تمجه با

 همبسووتگی الز  اقدامات با تحقیق هایمؤلفه %91 اطمینان سووطح در بنابراین؛ اسووت 0,01 از کمتر عمامل

 .است مشاهدهقابل زیر ضرایب این میزان یرز جدول در. دارند

 هامولفه بین هنبستگی: 14-4 جرول

 

 

 اهداف فلسفه ...
 بووورنووواموووه

 درسی

 ارزشیابی ... ساختار ...

عووماموول  

 اثرگذار

های سیاست

 کالن ...

 **0,117 **0,188 **0,380 **0,117 **0,188 همبستگی

Sig. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

ریزی هبرنوام 

... 

 **0,331 **0,111 **0,397 **0,331 **0,111 همبستگی

Sig. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

موودیووریووت 

 ایحرفه

 **0,341 **0,311 **0,494 **0,341 **0,311 همبستگی

Sig. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

عووماموول  

 اثرپذیر

 معلم
 **0,111 **0,174 **0,111 **0,111 **0,174 همبستگی

Sig. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 آممزدانش
 **0,148 **0,113 **0,114 **0,148 **0,113 همبستگی

Sig. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 مدرسه
 **0,114 **0,141 **0,311 **0,114 **0,141 همبستگی

Sig. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 خانماده
 **0,313 **0,379 **0,344 **0,313 **0,379 تگیهمبس

Sig. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 جامعه
 **0,379 **0,384 **0,341 **0,379 **0,384 همبستگی

Sig. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

فوورهوونووگ  

 اجتماعی

 **0,311 **0,118 **0,371 **0,311 **0,118 همبستگی

Sig. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

لیست مربمط به نتایج تحلیل محتمای مصاحبه با استفاده از کدگذاری باز، محمری های زیر چک در جدول

ها آغاز گردید )کدگذاری باز( و مفاهیم ها با استخراج مفاهیم و مقملهو انتخابی آورده شده است. تحلیل داده

اوانی ها، فرد که نتایج کدگذاری باز و همچنین کد مصاحبه کنندهربط و تکراری حذف گردیدنهای بیو مقمله

 و منبع مربمط به هریک از مقمله ها در جدول زیر آمده است.
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 : لیست کلیه مفاهیم استخراج شره از تکدیک مصاحبه نینه ساختاییافته با خبرگان15-4جرول 

 ردیف
 مفاهیم استخراجی اولیه

کد 

 مقمله
 کد مصاحبه شمنده

 بعمن

1 
  نر و امکانات با آممزش کیفیت ارزیابی مرکز مرکزی سووازمان

 M2 I21, I6, I5, I2, I7 .است کرده بینی پیش خاص افزار

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ

4 

 در جمله از معلمی مهارت و دانش مختلف های جنبه با معلم

 برنامه و درسی ممضومع  و  انسوان  یادگیری و رفتار و رشود  ممرد

 انسانی وروابط آنها کاربرد در مهارت و تدریس هایروش و درسی

 .است  آشنا آنها کاربرد در مهارت و

M1 I23, I24, I25 

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ

 M3 .دارند امنیت و آرامش احساس جامعه افراد 4
I21, I5, I24, I1, 

I22 

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
3 

 وجمد آزمایشووگاهی بخش کیفیت تجهیزات و وسووایل به تمجه

 .دارد
M4 I3, I4, I22, I5 

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
1 

 منابع تمسووعه سوواله بیسووت و ده و پنج برآورد علمی روش به

 .است گرفته صمرت انسانی
M5 I21, I8, I3 

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
1 

 یمناسب مدل معلمتربیت برای سونجی  اعتبار  ارزشویابی  لمد

 .است
M6 

I21, I9, I2, I23, 

I22 

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
7 

 انسانی سرمایه تربیت و تامین برنامه و مشوخص  ها سویاسوت  

 .اجراست آماده و تدوین وزارت
M7 

I6, I8, I21, I23, 

I4 

مبانی نظری و متن 

ین سوووند تحمل بنیاد

 آ.پ
 M8 I21, I8, I2, I3, I4 .دارد وجمد امکانات و ها ظرفیت به تمجه با کالن ریزی برنامه 8

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
9 

 اممزان دانش بر گذار اثر و کاریزماتیک شووخصوویت  از معلم

 .است برخمردار
M9 

I3, I2, I5, I24, 

I25 

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 .پآ
 M21 I1, I6, I21, I24 .است خمد تعالی و رشد فکر به مرتب معلم 10

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
 M22 .دارد مشارکت جمعی کارهای در خانماده 11

I22, I9, I21, I24, 

I5 

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
 M21 I6, I2, I24 .مدشمی دعمت ها دانشگاه سایر از همسانان گروه از 14

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
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14 
 معلمان دانشووجم و دلخماه پسووند ممرد برنامهفمق هایبرنامه

 .است برخمردار الز  کیفیت از و است
M23 

I22, I7, I21, I3, 

I21 

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
 M24 .ستا مستند ها العمل دستمر و ها نامه آیین 13

I8, I3, I25, I21, 

I1 

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
11 

 هتمسووع به نیاز سوواله بیسووت و ده و پنج برآورد علمی روش به

 .است گرفته صمرت انسانی منابع
M25 

I21, I3, I1, I8, 

I25 

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
11 

 خمردباز ارائه و آممزش  تکیفی ارزیابی برای  کالن ریزی برنامه

 .است الز 
M26 

I23, I9, I5, I4, 

I21 

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
 M27 I5, I8, I7, I6, I4 .برخمردارند الز  تجربه از ایحرفه مدیران 17

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
 M28 I5, I22, I4, I23 .است  آممزان دانش  پذیرش ممرد معلم 18

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
 M29 .است محمر مسئله کاربردی های پژوهش 19

I2, I1, I22, I7, 

I25 

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
 M11 I8, I7, I22, I25 .داند می ارزش یک را دیگران با ارتباط خانماده 40

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
 M12 .هستند نگر آینده و متفکر ایحرفه مدیران 41

I7, I3, I9, I21, 

I23 

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
 M11 I2, I9, I23 .دارند معلمان نم عملکرد بر اشراف پ.آ مناطق و کل ادارات 44

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
 M13 I3, I7, I25 .گیردمی صمرت همشاب  دانشگاهی های نظا  با مقایسه 44

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
43 

 برخمردار زندگی در نسووبی اسووتقالل از تماند می آممز دانش

 .باشد
M14 

I22, I3, I24, I21, 

I9 

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
 M15 I21, I2, I21, I24 .هستند قانع خمد حق به نسبت جامعه افراد 41

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
 M16 I6, I7, I5, I7 .شناسند می را مدیریت برای اولیه امکانات ایحرفه مدیران 41

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
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 M17 I21, I3, I24, I1 .دارد را صحیح اصمل طریق از نظم ایجاد تمانایی معلم  47

مبانی نظری و متن 

تحمل بنیادین  سوووند

 آ.پ
 M18 I7, I5, I2, I7 .دارد وجمد مدرسه عناصر در باال نفس به اعتماد 48

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
 M19 I22, I8, I4, I9 .است مانع معلمتربیت فلسفه تعریف 49

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
 M31 I4, I1, I6 .است ها انسان مقصد الهی قرب 40

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
 M32 I4, I1, I8, I25, I9 .دهدمی ارائه را الز  دانش شدهارائه دروس 41

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
 M31 I8, I1, I22, I2 .است انسان  فطری نیاز تربیت 44

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
 M33 .است زیاد مراتب سلسله در ده دستمر مدیران تعداد 44

I22, I2, I25, I8, 

I6 

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
 M34 I6, I9, I3, I22 .دارد جریان جامعه در افراد بین افزا دانش و منظقی های بحث 43

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
 M35 I1, I2, I21, I7 .هستند دگیرییا حال در همماره مدرسه عناصر  41

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
41 

 پ.آ وزارت و سووازمان کارشووناسووان دسووتگاهی بین هماهنگی

 .دارد وجمد
M36 I5, I8, I7, I6, I4 

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
47 

 ظرفیت تقمیت جهت در افزاری نر  سوواری جریان تمان معلم

 آممزشی جامعه در انقالبی مفاهیم سازی گفتمان در دراکیا های

 .داراست را
M37 I5, I22, I4, I23 

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
48 

 رهنگف انتقال و ارتباطی تکنملمژی و ابزارها جدیدترین با معلم

 .باشند آشنا
M38 

I2, I1, I22, I7, 

I25 

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
49 

 و ظرین مبانی از تربیت فلسووفه تعریف در رفته کار به مفاهیم

 .است شدهگرفته بر بنیادین تحمل سند متن
M39 I8, I7, I22, I23 

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
 M41 .ددار وجمد کارگاهی بخش کیفیت تجهیزات و وسایل به تمجه 30

I7, I3, I9, I21, 

I25 

متن  مبانی نظری و

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
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 M42 I1, I6, I21, I21 .نماید می کمک خمد رشد به آممز دانش 31

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
 می صومرت  همجمار مدارس تمسوط  الز  همکاری کارورزی در 34

 .گیرد
M41 I21, I6, I5, I2, I7 

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
 M43 I23, I24, I25 .باشد برخمردار خمبی انسجا  از بایستمی درسی برنامه 34

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
 M44 .باشند الگم جامعه در معلم،تربیت نظا  یافتگان تربیت 33

I21, I5, I24, I1, 

I22 

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
31 

 تربیت ترین مطلمب اخروی و دنیمی سووعادت به رسوویدن راه

 .است
M45 I3, I4, I22, I5 

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
31 

 ایویژه خصمصیات و شرایط دانشگاه مدیران انتخاب فرایند در

 .شمدمی گرفته نظر در
M46 I21, I8, I3 

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
 M47 باشد کامل انسان بدنبال تربیت و تعلیم نظا  37

I21, I9, I2, I23, 

I22 

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
38 

 وجمد شووامل سوواختاری انسووجا  از اسووتراتژیک ریزی برنامه

 وجمد مقررات و قمانین شفافیت و تداخل عد  مقررات، و قمانین

 .دارد
M48 

I6, I8, I21, I24, 

I4 

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
39 

 لقاب سال پنج هر در الز  اصالحات استراتژیک ریزی برنامه در

 .است اعمال
M49 I21, I8, I2, I3, I4 

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
 M51 .دارد وجمد آممزش کیفیت ارزیابی انجا  قدرت 10

I3, I2, I5, I24, 

I25 

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
11 

 قتمطاب تحمل سووند نظری مبانی با معلمتتربی نظا  فلسووفه

 .دارد
M52 I7, I5, I2, I7 

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
 M51 I22, I8, I4, I9 .است کاربردی غیر آکادمیک صرف های پژوهش 14

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
14 

 و اتاطالع فناوری و...(نانمو) پدید نم های فناوری بوه  معلم

 .برد می بهره کالس در آنها از و آشناست ارتباطات
M53 I4, I1, I6 

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
 M54 I4, I1, I8, I25, I9 .است بخش رضایت برنامهفمق هایبرنامه 13

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
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11 
 و پیشووکسوومتان و بازنشووسووتگان صوونفی هایانجمن تشووکیل

 .گیردمی صمرت آن به مسئملیت سپردن
M55 I8, I1, I22, I2 

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
 M56 .شمد می رعایت جامعه در افراد حقمق 11

I22, I2, I25, I8, 

I6 

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
 M57 I6, I9, I3, I21 .ندنمای تمافق درسی برنامه روی معلمتربیت نظا  عمامل کلیه 17

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
 M58 I5, I8, I7, I6, I4 .است عامل عالم معلم 18

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
 M59 I5, I22, I4, I23 .دارد رونق جامعه در اجتماعی نظم 19

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
10 

 کارکنان های تمانمندی از مندی بهره و رنظ تبادل امکوان 

 .دارد وجمد
M61 

I2, I1, I22, I7, 

I25 

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
11 

 فعالیت  نممدن جهت هم و منابع از بهینه اسووتفاده تمان معلم

 دارد را شده تعیین اهداف با را سازمان یک های
M62 I8, I7, I22, I24 

مبانی نظری و متن 

د تحمل بنیادین سووون

 آ.پ
 M61 .دارد وجمد جمیانمشارکت و اعضا بین همدلی و نسبی تمافق 14

I7, I3, I9, I21, 

I25 

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
 M63 I2, I9, I23 .است زمان به آگاه و بصیر و دارد مهربان و رئمف روحیه معلم 14

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
 M64 I3, I7, I23 .دارد وجمد امکانات عادالنه تمزیع 13

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
 M65 .است هدف به قرین و گرا تحمل برنامهفمق هایبرنامه 11

I22, I3, I24, I21, 

I9 

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
 M66 I21, I2, I21, I24 .تاس همتفکران رفتار بر مبتنی معلمتربیت نظا  فلسفه 11

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
17 

 تعامالت در کرامت حفظ و  جامعه در فرد کرامت احسوواس

 .دارد وجمد مرد  بین اجتماعی
M67 I7, I5, I2, I7 

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
18 

 ندس ینظر مبانی به نسبت خاصی امتیاز درسوی  برنامه مبانی

 .دارد تحمل
M68 I22, I8, I4, I9 

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
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19 
 یافتدر متخصصین انتقادی نظرات استراتژیک ریزی برنامه در

 .شمد می
M69 I7, I5, I2, I7 

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
 M71 I22, I8, I4, I9 .است مشهمد جامعه در مقررات و قمانبن به پایبندی 70

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
71 

 ها برنامه اجرای و تدوین در کارشووناسووان  مشووارکت میزان

 .است مناسب منابع اتالف از پیشگیری منظمربه
M72 I4, I1, I6 

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
 M71 I4, I1, I8, I25, I9 .باشد دسترس قابل متربیان و مربیان برای درسی برنامه 74

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
 M73 I8, I1, I23, I2 .دارد وجمد متعادل ریزی بمدجه و تجهیزات 74

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
 M74 .کند می کمک نیازمندان به خانماده 73

I22, I2, I25, I8, 

I6 

مبانی نظری و متن 

ین سوووند تحمل بنیاد

 آ.پ
 M75 I6, I9, I3, I22 .اردد تشابه وجه تحمل سند نظری مبانی با درسی برنامه مبانی 71

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
 M76 I1, I2, I21, I7 .دارند اطمینان و اعتماد یکدیگر به خانماده اعضای 71

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
 M77 I5, I8, I7, I6, I4 .دارد یقین رتآخ جهان به انسان 77

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
78 

 ها سوومال پاسووخ یافتن دنبال به و بمده محمر مسووئله مدرسووه

 .است
M78 I5, I22, I4, I23 

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
 M79 I7, I5, I2, I7 .دارد وجمد شایسته مدیران  برای پیشرفت فرصت 79

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
 M81 I22, I8, I4, I9 .دارد را تربیت تمانایی و قابلیت معلم 80

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
81 

 امکانات و کالسووی ظرفیت به تمجه با معلمان دانشووجم تعدا

 .است مناسب خمابگاهی
M82 

I7, I3, I9, I21, 

I25 

متن مبانی نظری و 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
 M81 I1, I6, I21, I21 . هستند آشنا مدیریتی های ساخت زیر با ایحرفه مدیران 84

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
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 M83 I21, I6, I5, I2, I7 .است خالقیت پرورش دنبال به مدرسه 84

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
 M84 I7, I5, I2, I7 .است نظر مد مدرسه یادگیری بمدن رفراگی و تداو  83

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
 M85 I22, I8, I4, I9 .ستا دار جهت و ندارد قانمنی پشتیبانی تصمیمات بعضی گاها 81

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
 M86 I4, I1, I6 .است شده طرح بینانه واقع کامال پ.آ مأممریت و رسالت 81

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
87 

 برقرار ارتباط اولیا و همکاران و آممزان دانش با راحتی به معلم

 .دارد جممشارکت روحیه و کرده
M87 I21, I8, I3 

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
 M88 .است برخمردار مناسب اسالمی معیار نظا  یک از مدرسه 88

I21, I9, I2, I23, 

I22 

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
 M89 .است رسا و گمیا معلمتربیت نظا  فلسفه  تعریف 89

I6, I8, I21, I23, 

I4 

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
 M91 I21, I8, I2, I3, I4 .دارد وجمد هاخمابگاه در رفاه احساس 90

و متن مبانی نظری 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
91 

 ظرین مبانی به نسبت خاصوی  امتیاز معلمتربیت نظا  فلسوفه 

 .دارد ل.تحم سند
M92 I7, I5, I2, I7 

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
 M91 I22, I8, I4, I9 .دارد را الز  استاندارد کارورزی 94

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
 M93 .دارد وجمد هاخمابگاه در آرامش حساسا 94

I22, I9, I21, I24, 

I5 

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
 M94 I6, I2, I24 .است حاکم اجتماعی تعامالت در متقابل احترا  93

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
 M95 .دارد وجمد آن کاربست و نتایج از اطمینان 91

I22, I7, I21, I3, 

I21 

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
91 

 دینی فقه پرتم در علمی پردازی نظریه و نقد تمانوایی  معلم

 یم را نقد و دارد انتقادی تفکر عبارتی به و دارد را( علم تملید)

 .پذیرد
M96 

I8, I3, I25, I21, 

I1 

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
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97 
 انسووان خماسووتارآ.پ و عطف وزارت اسووتراتژیک زیری برنامه

 .است متعهد و مممن
M97 

I21, I3, I1, I8, 

I25 

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
 M98 .است شده برآورد ها پردیس تمسعه امکان 98

I23, I9, I5, I4, 

I21 

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
 M99 I21, I6, I5, I2, I7 .دارد یشاداب و نشاط با کالس معلم 99

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
 M211 I23, I24, I25 .شمد می شمرده محتر  انسانی کرامت مدرسه در 100

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
101 

 از و کند می کمک کالس مدیریت به سکناتش و حرکات معلم

 .کندمی استفاده بدن زبان
M212 

I21, I5, I24, I1, 

I22 

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
 M211 I3, I4, I22, I5 .گردد می معلمان دانشجم در تغییر به منجر شدهارائه دروس 104

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
104 

 و تربیت و تعلیم حمزه در کامل شممل بایستمی درسی برنامه

 .باشد داشته یادگیری یاددهی فرایند
M213 I21, I8, I3 

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
103 

 انسانی منابع بهآ.پ و عطف وزارت اسوتراتژیک  ریزی برنامه در

 .شمد می نگا تمسعه محمر عنمان به
M214 

I21, I9, I2, I23, 

I22 

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
 M215 .برد می لذت نمشتن از و است تحقیق و مطالعه اهل معلم 101

I6, I8, I21, I23, 

I4 

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
 M216 I21, I8, I2, I3, I4 .است پذیر تحقق و دسترس قابل پ.آ مأممریت و رسالت 101

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
107 

 برخمردار تجربی و علمی دانش های حداقل از ایحرفه مدیران

 .اند
M217 

I3, I2, I5, I24, 

I25 

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
108 

  مدیران انتخاب فرایند در انتقادی تفکر و شوووادابی و تحرک

 .دارد وجمد دانشگاه
M218 I1, I6, I21, I21 

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
109 

 الز  پشووتیبانی از عطف توزار های برنامه و ها سوویاسووت 

 .است برخمردار
M219 

I22, I9, I21, I24, 

I5 

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
110 

 ردعملک بر مبتنی افزاری سخت و افزاری نر  نظارتی سویستم 

 .دارد وجمد
M221 I6, I2, I24 

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
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 M222 .بنمیسد تماند می آممز دانش 111
I22, I7, I21, I3, 

I21 

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
 M221 .دارد وجمد همراهی و همدلی خانماده اعضای بین 114

I8, I3, I25, I21, 

I1 

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
 M223 .دارد وجمد جهانی مصلح به اعتقاد اندیشه جامعه در 114

I21, I3, I1, I8, 

I25 

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
 M224 .رددا مطابقت تحمل سند نظری مبانی با درسی برنامه مبانی 113

I23, I9, I5, I4, 

I21 

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
111 

 ندفرای در پایه های تخصص دانشگاه  مدیران انتخاب فرایند در

 .گیردمی قرار مدنظر انتخاب
M225 I5, I8, I7, I6, I4 

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
 M226 I5, I22, I4, I23 .است نممعلمان برای تمرینی شدهارائه دروس 111

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
 M227 .شمندمی شناسایی ها دانشگاه سایر از همسانان گروه 117

I2, I1, I22, I7, 

I25 

و متن مبانی نظری 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
 M228 I8, I7, I22, I23 .است خداجم ذاتا انسان 118

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
 M229 .دارد را فرهنگی ریزیبرنامه و ریزیطرح تمان معلم 119

I7, I3, I9, I21, 

I24 

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
 M211 I2, I9, I23 .است نمآوری رشپرو دنبال به مدرسه  140

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
141 

 وجمد ها برنامه تصوومیب آمادگی ریزی برنامه هفتم گروه در

 .دارد
M212 I3, I7, I22 

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
144 

 هب احترا  و اسووالمی -ایرانی فرهنگی میراث به تعلق احسوواس

 .دارد وجمد جامعه در اسالمی -ملی نمادهای
M211 

I22, I3, I24, I21, 

I9 

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
 M213 I21, I2, I21, I24 .هستند مهربان و رئمف ایحرفه مدیران 144

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
 M214 I6, I7, I5, I7 .اند باور خدا و خداشناس از ایحرفه مدیران 143

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
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 M215 I21, I3, I24, I1 .است برخمردار دانش داشتن برای الز  استاندارد از معلم 141

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
141 

 یووک در را خمد را منظمر تمانوود می راحتی بووه آممز دانش

 .کند بیان طرفه چند یا دو گفتگمی
M216 I7, I5, I2, I7 

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
 M217 I22, I8, I4, I9 .دشممی گرفته در نظر معلمتربیت عرصه کارشناسان نطرات 147

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
 M218 I4, I1, I6 .است جامع معلمتربیت فلسفه تعریف 148

مبانی نظری و متن 

دین سوووند تحمل بنیا

 آ.پ
149 

 ندسوو نظری مبانی با تشووابهی وجه معلمتربیت نظا  فلسووفه

 .دارد تحمل
M219 I4, I1, I8, I25, I9 

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
140 

 منطقی و عقالنی تصمیمات بر مبتنی معلمتربیت نظا  فلسوفه 

 .است
M231 I8, I1, I25, I2 

مبانی نظری و متن 

 سوووند تحمل بنیادین

 آ.پ
141 

 به بندیپای  و آگاهانه حرکت بر مبتنی معلمتربیت نظا  فلسفه

 .است خرافات از دوری و عقلی ممازین
M232 

I22, I2, I25, I8, 

I6 

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
144 

 آزادی این کسووب برای پس اسووت آزاد و حر ممجمدی انسووان

 .بشمد تربیت باید
M231 I6, I9, I3, I22 

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
 M233 I1, I2, I21, I7 .بشمد تربیت باید پس برسد باید کمال  و رشد به انسان 144

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
143 

 دبای  درست راه انتخاب برای پس کند می انتخاب را راه  انسان

 .شمد تربیت
M234 I5, I8, I7, I6, I4 

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
 M235 I5, I22, I4, I23 .است انسان غایت مطلمب کمال 141

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
 M236 .شمد منجر طیبه حیات به تربیتی های تالش همه 141

I2, I1, I22, I7, 

I25 

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
147 

 گریزان ظلم از و اسووت دوسووت عدالت و خماه لتعدا انسووان

 .است
M237 I8, I7, I22, I2 

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
148 

 می شکمفا مناسوب  فضوای  در و تربیت در ها انسوان  اسوتعداد 

 .شمد
M238 

I7, I3, I9, I21, 

I25 

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
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 M239 I1, I6, I21, I21 . دارد فعال تدریس های روش و  علمیم فنمن با آشنایی معلم 149

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
 M241 I21, I6, I5, I2, I7  بیجا سختگیری عد  و متربی با مدارا و رفاقت معلم 130

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
 M242 I23, I24, I25 .دارند فعال حضمر کالس در متربی و مربی 131

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
134 

 پرهیز تفریط و افراط از و کندمی پیشوووه روی میانه معلم

 .کندمی
M241 

I21, I5, I24, I1, 

I22 

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
 M243 I3, I4, I22, I5 .است بدور تفریط و افراط از و بمده متعادل درسی برنامه 134

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
133 

 نظر در را آممزشووی هایجنبه همه بایسووتمی درسووی برنامه

 .بگیرد
M244 I21, I8, I3 

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
 M245 .آممزد می را الز  تخصص با همراه دانش شدهارائه دروس 131

I21, I9, I2, I23, 

I22 

ی و متن مبانی نظر

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
131 

 کیفیت و است معلمان دانشجم دلخماه و پسوند  ممرد کارورزی

 .دارد را الز 
M246 

I6, I8, I21, I21, 

I4 

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
 M247 I21, I8, I2, I3, I4 .دارند نقش سازی تصمیم در کارشناسان 137

مبانی نظری و متن 

بنیادین سوووند تحمل 

 آ.پ
138 

 مدوج امکانات و ها ظرفیت به تمجه با استراتژیک ریزی برنامه

 .دارد
M248 

I3, I2, I5, I24, 

I25 

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
139 

 مراکز و پسووران و دختران هایپردیس بین هماهنگی ایجاد

 .دارد وجمد استان هر تابعه
M249 I7, I5, I2, I7 

و متن  مبانی نظری

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
110 

 دتقلی پیشرفته جمامع از وابسته پژوهشوی  هایهسوته  و مراکز

 .کنندمی
M251 I22, I8, I4, I9 

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
 M252 I4, I1, I6 . دارد وجمد ها خمابگاه در خاطر اطمینان و امنیت احساس 111

مبانی نظری و متن 

نیادین سوووند تحمل ب

 آ.پ
 M251 I4, I1, I8, I25, I9 .بخماند تماند می آممز دانش 114

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ



229 

 

 M253 I8, I1, I23, I2 .رساند به را خمد منظمر و کند تکلم تماند می آممز دانش 114

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
113 

 برقرار صووحیح ارتباط خمد انهمکلسووی با تماند می آممز دانش

 .کند
M254 

I22, I2, I25, I8, 

I6 

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
 M255 I6, I9, I3, I21 گیرد می بر در را تربیتی های ساحت و ها جنبه همه مدرسه 111

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
111 

 می تالش حدوا هدف به رسیدن برای عمامل همه مدرسوه  در

 .کنند
M256 I5, I8, I7, I6, I4 

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
 M257 I5, I22, I4, I23 . هستند دار خمیشتن مدرسه اعضای  117

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
 M258 .گیرد می را رقابت جای رفاقت مدرسه در 118

I2, I1, I22, I7, 

I25 

متن  مبانی نظری و

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
 M259 I8, I7, I22, I24 .شمد می تمجه فردی های تفاوت به مدرسه در 119

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
 M261 .است یافته رشد و کامل های انسان پرورش محل مدرسه 110

I7, I3, I9, I21, 

I25 

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
 M262 I2, I9, I23 .دارد وجمد مدرسه عناصر در خمد به ایاتک 111

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
 M261 I3, I7, I29 .است قد  پیش مشکالت رفع در خانماده 114

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
 M263 .است مهربان و رئمف خانماده فرزندان با والدین 114

I22, I3, I24, I21, 

I9 

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
113 

 دیگران اشووتباهات از و پذیرد می را خمد اشووتباهات خانماده

 .گذردمی
M264 I21, I2, I21, I24 

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
111 

 شریک هم با زندگی هایتلخی و هاسختی در خانماده اعضوای 

 .هستند
M265 I7, I5, I2, I7 

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
 M266 I22, I8, I4, I9 .دهند می ترجیح را سالم زندگی جامعه اعضای همه 111

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ



211 

 

 M267 I7, I5, I2, I7 .دهند می ترجیح را فساد از بدور زندگی جامعه اعضای همه 117

مبانی نظری و متن 

یادین سوووند تحمل بن

 آ.پ
 M268 I22, I8, I4, I9 .هستند دور به جمیی ستیزه و خشمنت از جامعه اعضای همه 118

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
 M269 I4, I1, I6 .دارد وجمد جامعه در علمی های انجمن با همکاری و عضمیت 119

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
170 

 همکاران و دوسووتان ها، همسووایه فامیل، با اطارتب جامعه در

 .دارد رونق
M271 I4, I1, I8, I25, I9 

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
 M272 I8, I1, I21, I2 .دارد حاکمیت تقمی و ایمان های فضیلت جامعه در 171

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
 M271 .شمد می دیده جامعه مرد  بین وحدت 174

I22, I2, I25, I8, 

I6 

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
 M273 I6, I9, I3, I24 .شمند می شمرده محتر  جامعه در اخالقی هایارزش 174

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
173 

 جامعه در اسووالمی هایارزش با متناسووب ملی جم و فرهنگ

 .است حکمفرما
M274 I1, I2, I21, I7 

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
 M275 I5, I8, I7, I6, I4 .خمردمی چشم به جامعه در فرهنگی اممر در جمییمشارکت 171

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
171 

 هجامع مختلف اقشار و مختلف سطمح از مناسب فرهنگ انتقال

 .گیردمی صمرت
M276 I5, I22, I4, I23 

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
177 

 سوویما و صوودا نظیر ذیربط نهادهای تمسووط فرهنگی تمسووعه

 .گیردمی صمرت
M277 I7, I5, I2, I7 

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
178 

 جهان داندمی و دارد هسوووتی خالق به واعتقاد ایمان معلم

 هدفمند جهان این و اسووت آفریده تمانا و دانا خالقی را  هسووتی

 .است شده خلق
M278 I22, I8, I4, I9 

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
 M279 .است دار خمیشتن و تقمی با معلم 179

I7, I3, I9, I21, 

I25 

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
 M281 I1, I6, I21, I21 .است خمشبین آینده به نسبت همماره معلم 180

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
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 M282 I21, I6, I5, I2, I7 .گیرد می یاد جدیدی چیز هرروز معلم 181

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
 M281 I7, I5, I2, I7 .است بخش الها  رفتارش معلم 184

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
 M283 I22, I8, I4, I9 .دارد را تربیت برای الز  دبا آممز دانش 184

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
 M284 I4, I1, I6 کند می پیروی فرامین از آممز دانش 183

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
 M285 I21, I8, I3 .است شده برآورد ها پردیس پذیرش ظرفیت 181

مبانی نظری و متن 

ند تحمل بنیادین سووو

 آ.پ
 M286 .شمد می داده تخصیص الز  ردیف و تمافق نیاز روی راحتی به 181

I21, I9, I2, I23, 

I22 

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
 M287 .است بر زمان صف به ستاد از تصمیمات انتقال 187

I6, I8, I21, I221, 

I4 

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
 M288 I21, I8, I2, I3, I4 رندگذا می اثر آن بر ها سلیقه و نیست مند ضابطه تصمیمات 188

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
 M289 I7, I5, I2, I7 .دارند حضمر فعال تخصصی درجلسات کارشناسان 189

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
 M291 I22, I8, I4, I9 .شمد می خماسته همگامی تمشارک ها برنامه تدوین در 190

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
 M292 .است برخمردار درونی رویه وحدت از استراتژیک ریزی برنامه 191

I22, I9, I21, I24, 

I5 

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
 M291 I6, I2, I24 است رخمردارب بیرونی رویه وحدت از استراتژیک ریزی برنامه 194

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
 M293 .شمدمی پذیرفته ها وجمدخطا استراتژیک ریزی برنامه در 194

I22, I7, I21, I3, 

I21 

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
 M294 .دارد تطابق 1303 انداز چشم با پ.آ مأممریت و رسالت 193

I8, I3, I25, I21, 

I1 

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
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191 
 تمانمند دنبال بهآ.پ و عطف وزارت اسووتراتژیک ریزی برنامه

 .است انسانی منابع سازی
M295 

I21, I3, I1, I8, 

I25 

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
 M296 .است محمر  ضابطه و قانمن دانشگاه  مدیران انتخاب فرایند 191

I23, I9, I5, I4, 

I21 

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
 M297 I21, I6, I5, I2, I7 .هستند گرا اقتدار ایحرفه مدیران 197

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
198 

 و نحمه بهترین به همکاری جلب و همنمایی ایجاد به قادر معلم

 .باشند بیان شیماترین
M298 I23, I24, I25 

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
199 

  مزیت دیگر های مدل به نسبت سنجی اعتبار  ارزشویابی  مدل

 .دارد نسبی برتری و
M299 

I21, I5, I24, I1, 

I22 

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
400 

 سووازگار بممی های وضوعیت  با سونجی  اعتبار  ارزشویابی  مدل

 .است
M111 I3, I4, I22, I5 

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
 M112 I21, I8, I3 .شمدمی اعمال بالواسطه مدیران نطرات 401

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
404 

 گرفته نظر در ارزیابی ممضمع  ممرد در تخصوصوی   تیم نظرات

 . شمدمی
M111 

I21, I9, I2, I23, 

I22 

و متن  مبانی نظری

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
404 

 صنفی انجمن تمسط شدهارائه راهکارهای و تخصوصوی   نظرات

 .شمدمی گرفته نظر در بازنشستگان و پیشکسمتان
M113 

I6, I8, I21, I221, 

I4 

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
403 

 طتمس عملکرد ارزیابی و سواالنه  برنامه ارائه برای الز  آمادگی

 .دارد وجمد استانی هایپردیس
M114 I21, I8, I2, I3, I4 

مبانی نظری و متن 

سوووند تحمل بنیادین 

 آ.پ
های جدول قبل، زمینه کدگذاری محمری فراهم شد که در جدول زیر آورده شده بر اساس مفاهیم و مقمله

دید. همان طمر که هوای مرتبط با هم ارتباط برقرار گر اسوووت. در کودگوذاری محمری بین مفواهیم و مقملوه    

طبقه بمده و هر یک از طبقات دربرگیرنده زیرطبقات و مفاهیم مربمط  13گردد این جدول حاوی مالحظه می

 مشخص شده اند. BKتا  Aبه خمد است. این طبقات در جدول زیر از محمرهای 
 ک مصاحبه های نیمه ساختاریافتهبندی محمری کلیه مفاهیم استخراج شده از تکنیو دسته (BKتا  A): کدگذاری 11-3جدول 
 کد مقمله مفاهیم استخراجی اولیه ردیف

 AC .است کرده بینی پیش خاص افزار نر  و امکانات با آممزش کیفیت ارزیابی مرکز مرکزی سازمان 1

4 

 و  انسووان یادگیری و رفتار و رشوود ممرد در جمله از معلمی مهارت و دانش مختلف های جنبه با معلم

 کاربرد در مهارت و انسانی وروابط آنها کاربرد در مهارت و تدریس هایروش و درسی برنامه و رسید ممضومع 

 .است  آشنا آنها
AO 

 BE .دارند امنیت و آرامش احساس جامعه افراد 4
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 T .دارد وجمد آزمایشگاهی بخش کیفیت تجهیزات و وسایل به تمجه 3

 AD .است گرفته صمرت انسانی منابع تمسعه ساله بیست و ده و پنج برآورد علمی روش به 1

 W .است مناسبی مدل معلمتربیت برای سنجی اعتبار  ارزشیابی مدل 1

 AA .اجراست آماده و تدوین وزارت انسانی سرمایه تربیت و تامین برنامه و مشخص ها سیاست 7

 R .دارد وجمد امکانات و ها ظرفیت به تمجه با کالن ریزی برنامه 8

 AS .است برخمردار اممزان دانش بر گذار اثر و کاریزماتیک شخصیت از ممعل 9

 AQ .است خمد تعالی و رشد فکر به مرتب معلم 10

 BB .دارد مشارکت جمعی کارهای در خانماده 11

 AB .شمدمی به دعمت ها دانشگاه سایر از همسانان گروه از 14

 P .است برخمردار الز  کیفیت از و است معلمان انشجمد ودلخماه پسند ممرد برنامهفمق هایبرنامه 14

 Z .است مستند ها العمل دستمر و ها نامه آیین 13

 AE .است گرفته صمرت انسانی منابع تمسعه به نیاز ساله بیست و ده و پنج برآورد علمی روش به 11

 Y .ستا الز  بازخمرد ارائه و آممزش  کیفیت ارزیابی برای  کالن ریزی برنامه 11

 AM .برخمردارند الز  تجربه از ایحرفه مدیران 17

 AS .است  آممزان دانش  پذیرش ممرد معلم 18

 U .است محمر مسئله کاربردی های پژوهش 19

 BC .داند می ارزش یک را دیگران با ارتباط خانماده 40

 AN .هستند نگر آینده و متفکر ایحرفه مدیران 41

 AC .دارند معلمان نم عملکرد بر اشراف پ.آ مناطق و کل ادارات 44

 Y .گیردمی صمرت مشابه  دانشگاهی های نظا  با مقایسه 44

 AV .باشد برخمردار زندگی در نسبی استقالل از تماند می آممز دانش 43

 BE .هستند قانع خمد حق به نسبت جامعه افراد 41

 AN .شناسند می را مدیریت برای اولیه امکانات ایحرفه مدیران 41

 AS .دارد را صحیح اصمل طریق از نظم ایجاد تمانایی معلم  47

 AZ .دارد وجمد مدرسه عناصر در باال نفس به اعتماد 48

 A .است مانع معلمتربیت فلسفه تعریف 49

 G .است ها انسان مقصد الهی قرب 40

 N .دهدمی ارائه را الز  دانش شدهارائه دروس 41

 F .است انسان  فطری یازن تربیت 44

 Q .است زیاد مراتب سلسله در ده دستمر مدیران تعداد 44

 BJ .دارد جریان جامعه در افراد بین افزا دانش و منظقی های بحث 43

 AY .هستند یادگیری حال در همماره مدرسه عناصر  41

 AE .دارد وجمد پ.آ وزارت و سازمان کارشناسان دستگاهی بین هماهنگی 41

47 
 انقالبی مفاهیم سازی گفتمان در ادراکی های ظرفیت تقمیت جهت در افزاری نر  ساری جریان تمان معلم

 .داراست را آممزشی جامعه در
AO 

 AO .باشند آشنا فرهنگ انتقال و ارتباطی تکنملمژی و ابزارها جدیدترین با معلم 48

 A .است شدههگرفت بر بنیادین تحمل سند متن و نظری مبانی از تربیت فلسفه تعریف در رفته کار به مفاهیم 49

 T .دارد وجمد کارگاهی بخش کیفیت تجهیزات و وسایل به تمجه 30

 AT .نماید می کمک خمد رشد به آممز دانش 31

 O .گیرد می صمرت همجمار مدارس تمسط الز  همکاری کارورزی در 34

 M .باشد داربرخمر خمبی انسجا  از بایستمی درسی برنامه 34
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 J .باشند الگم جامعه در معلم،تربیت نظا  یافتگان تربیت 33

 E .است تربیت ترین مطلمب اخروی و دنیمی سعادت به رسیدن راه 31

 AL .شمدمی گرفته نظر در ایویژه خصمصیات و شرایط دانشگاه مدیران انتخاب فرایند در 31

 J .باشد کامل انسان بدنبال تربیت و تعلیم نظا  37

38 
 و قمانین شفافیت و تداخل عد  مقررات، و قمانین وجمد شامل ساختاری انسجا  از استراتژیک ریزی برنامه

 .دارد وجمد مقررات
AH 

 AI .است اعمال قابل سال پنج هر در الز  اصالحات استراتژیک ریزی برنامه در 39

 Z .دارد وجمد آممزش کیفیت ارزیابی انجا  قدرت 10

 B .دارد مطابقت تحمل سند نظری مبانی با معلمتربیت نظا  لسفهف 11

 U .است کاربردی غیر آکادمیک صرف های پژوهش 14

14 
 می بهره کالس در آنها از و آشووناسووت ارتباطات و اطالعات فناوری و...(نانمو) پدید نم های فناوری به معلم

 .برد
AR 

 P .است بخش رضایت برنامهفمق هایبرنامه 13

 AB .دگیرمی صمرت آن به مسئملیت سپردن و پیشکسمتان و بازنشستگان صنفی هایانجمن تشکیل 11

 BH .شمد می رعایت جامعه در افراد حقمق 11

 L .نمایند تمافق درسی برنامه روی معلمتربیت نظا  عمامل کلیه 17

 I .است عامل عالم معلم 18

 BI .دارد رونق جامعه در اجتماعی نظم 19

 Q .دارد وجمد کارکنان های تمانمندی از مندی بهره و نظر تبادل امکان 10

 AO رددا را شده تعیین اهداف با سازمان یک های فعالیت  نممدن جهت هم و منابع از بهینه استفاده تمان معلم 11

 AG .دارد وجمد جمیانمشارکت و اعضا بین همدلی و نسبی تمافق 14

 AP .است زمان به آگاه و بصیر و دارد مهربان و رئمف روحیه معلم 14

 S .دارد وجمد امکانات عادالنه تمزیع 13

 P .است هدف به قرین و گرا تحمل برنامهفمق هایبرنامه 11

 C .است متفکرانه رفتار بر مبتنی معلمتربیت نظا  فلسفه 11

 BH .دارد وجمد مرد  بین اجتماعی تعامالت در کرامت حفظ و  جامعه در فرد کرامت احساس 17

 K .دارد تحمل سند نظری مبانی به نسبت خاصی امتیاز درسی برنامه مبانی 18

 AI .شمد می دریافت متخصصین انتقادی نظرات استراتژیک ریزی برنامه در 19

 BI .است مشهمد جامعه در مقررات و قمانبن به پایبندی 70

 Q .تاس مناسب منابع اتالف از پیشگیری منظمربه ها برنامه رایاج و تدوین در کارشناسان مشارکت میزان 71

 L .باشد دسترس قابل متربیان و مربیان برای درسی برنامه 74

 S .دارد وجمد متعادل ریزی بمدجه و تجهیزات 74

 BB .کند می کمک نیازمندان به خانماده 73

 K .دارد تشابه وجه تحمل سند نظری مبانی با درسی برنامه مبانی 71

 BD .دارند اطمینان و اعتماد یکدیگر به خانماده اعضای 71

 G .دارد یقین آخرت جهان به انسان 77

 BA .است ها سمال پاسخ یافتن دنبال به و بمده محمر مسئله مدرسه 78

 AN .دارد وجمد شایسته مدیران  برای پیشرفت فرصت 79

 H .دارد را تربیت تمانایی و قابلیت معلم 80

 T .است مناسب خمابگاهی امکانات و کالسی ظرفیت به تمجه با معلمان دانشجم تعدا 81

 AN . هستند آشنا مدیریتی های ساخت زیر با ایحرفه مدیران 84
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 BA .است خالقیت پرورش دنبال به مدرسه 84

 AY .است نظر مد مدرسه یادگیری بمدن فراگیر و تداو  83

 AF .است دار جهت و ندارد قانمنی بانیپشتی تصمیمات بعضی گاها 81

 AJ .است شده طرح بینانه واقع کامال پ.آ مأممریت و رسالت 81

 AP .دارد جممشارکت روحیه و کرده برقرار ارتباط اولیا و همکاران و آممزان دانش با راحتی به معلم 87

 AW .است برخمردار مناسب اسالمی معیار نظا  یک از مدرسه 88

 A .است رسا و گمیا معلمتربیت نظا  فلسفه  فتعری 89

 V .دارد وجمد هاخمابگاه در رفاه احساس 90

 B .دارد ل.تحم سند نظری مبانی به نسبت خاصی امتیاز معلمتربیت نظا  فلسفه 91

 O .دارد را الز  استاندارد کارورزی 94

 V .دارد وجمد هاخمابگاه در آرامش احساس 94

 BJ .است حاکم اجتماعی تعامالت در بلمتقا احترا  93

 Z .دارد وجمد آن کاربست و نتایج از اطمینان 91

91 
 نتقادیا تفکر عبارتی به و دارد را( علم تملید) دینی فقه پرتم در علمی پردازی نظریه و نقد تمانایی معلم

 .پذیرد می را نقد و دارد
AQ 

 AK .است متعهد و مممن انسان تارخماسآ.پ و عطف وزارت استراتژیک ریزی برنامه 97

 AD .است شده برآورد ها پردیس تمسعه امکان 98

 AR .دارد شادابی و نشاط با کالس معلم 99

 AX .شمد می شمرده محتر  انسانی کرامت مدرسه در 100

 AR .کندمی استفاده بدن زبان از و کند می کمک کالس مدیریت به سکناتش و حرکات معلم 101

 N .گردد می معلمان دانشجم در تغییر به منجر شدهارائه وسدر 104

 M .باشد داشته یادگیری یاددهی فرایند و تربیت و تعلیم حمزه در کامل شممل بایستمی درسی برنامه 104

 AK .شمد می نگا تمسعه محمر عنمان به انسانی منابع بهآ.پ و عطف وزارت استراتژیک ریزی برنامه در 103

 AQ .برد می لذت نمشتن از و است تحقیق و مطالعه اهل معلم 101

 AJ .است پذیر تحقق و دسترس قابل پ.آ مأممریت و رسالت 101

 AM .اند برخمردار تجربی و علمی دانش های حداقل از ایحرفه مدیران 107

 AL .دارد وجمد دانشگاه  مدیران انتخاب فرایند در انتقادی تفکر و شادابی و تحرک 108

 AA .است برخمردار الز  پشتیبانی از عطف وزارت های برنامه و ها سیاست 109

 R .دارد وجمد عملکرد بر مبتنی افزاری سخت و افزاری نر  نظارتی سیستم 110

 AU .بنمیسد تماند می آممز دانش 111

 BD .دارد وجمد همراهی و همدلی خانماده اعضای بین 114

 BE .دارد وجمد جهانی مصلح به اعتقاد اندیشه جامعه در 114

 K .دارد مطابقت تحمل سند نظری مبانی با درسی برنامه مبانی 113

 AL .گیردمی قرار مدنظر انتخاب فرایند در پایه های تخصص دانشگاه  مدیران انتخاب فرایند در 111

 N .است نممعلمان برای تمرینی شدهارائه دروس 111

 AB .شمندمی شناسایی ها انشگاهد سایر از همسانان گروه 117

 F .است خداجم ذاتا انسان 118

 AO .دارد را فرهنگی ریزیبرنامه و ریزیطرح تمان معلم 119

 BA .است نمآوری پرورش دنبال به مدرسه  140

 AA .دارد وجمد ها برنامه تصمیب آمادگی ریزی برنامه هفتم گروه در 141

 BG .دارد وجمد جامعه در اسالمی -ملی نمادهای به احترا  و اسالمی -ایرانی فرهنگی میراث به تعلق احساس 144
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 AN .هستند مهربان و رئمف ایحرفه مدیران 144

 AM .اند باور خدا و خداشناس از ایحرفه مدیران 143

 H .است برخمردار دانش داشتن برای الز  استاندارد از معلم 141

 AV .کند بیان طرفه چند یا دو گفتگمی یک در را خمد را منظمر دتمان می راحتی به آممز دانش 141

 X .شمدمی گرفته در نظر معلمتربیت عرصه کارشناسان نطرات 147

 A .است جامع معلمتربیت فلسفه تعریف 148

 B .دارد تحمل سند نظری مبانی با تشابهی وجه معلمتربیت نظا  فلسفه 149

 C .است منطقی و عقالنی تصمیمات بر بتنیم معلمتربیت نظا  فلسفه 140

 C .تاس خرافات از دوری و عقلی ممازین به پایبندی  و آگاهانه حرکت بر مبتنی معلمتربیت نظا  فلسفه 141

 D .بشمد تربیت باید آزادی این کسب برای پس است آزاد و حر ممجمدی انسان 144

 D .بشمد بیتتر باید پس برسد باید کمال  و رشد به انسان 144

 D .شمد تربیت باید  درست راه انتخاب برای پس کند می انتخاب را راه  انسان 143

 E .است انسان غایت مطلمب کمال 141

 E .شمد منجر طیبه حیات به تربیتی های تالش همه 141

 F .است گریزان ظلم از و است دوست عدالت و خماه عدالت انسان 147

 G .شمد می شکمفا مناسب فضای در و تربیت در ها انسان استعداد 148

 H . دارد فعال تدریس های روش و  معلمی فنمن با آشنایی معلم 149

 I  بیجا سختگیری عد  و متربی با مدارا و رفاقت معلم 130

 I .دارند فعال حضمر کالس در متربی و مربی 131

 J .کندمی هیزپر تفریط و افراط از و کندمی پیشه روی میانه معلم 134

 L .است بدور تفریط و افراط از و بمده متعادل درسی برنامه 134

 M .بگیرد نظر در را آممزشی هایجنبه همه بایستمی درسی برنامه 133

 N .آممزد می را الز  تخصص با همراه دانش شدهارائه دروس 131

 O .دارد را الز  کیفیت و است معلمان دانشجم دلخماه و پسند ممرد کارورزی 131

 Q .دارند نقش سازی تصمیم در کارشناسان 137

 R .دارد وجمد امکانات و ها ظرفیت به تمجه با استراتژیک ریزی برنامه 138

 S .دارد وجمد استان هر تابعه مراکز و پسران و دختران هایپردیس بین هماهنگی ایجاد 139

 U .کنندمی تقلید پیشرفته جمامع از وابسته پژوهشی هایهسته و مراکز 110

 V . دارد وجمد ها خمابگاه در خاطر اطمینان و امنیت احساس 111

 AU .بخماند تماند می آممز دانش 114

 AU .رساند به را خمد منظمر و کند تکلم تماند می آممز دانش 114

 AV .کند برقرار صحیح ارتباط خمد همکلسیان با تماند می آممز دانش 113

 AW گیرد می بر در را تربیتی های ساحت و ها جنبه همه رسهمد 111

 AW .کنند می تالش واحد هدف به رسیدن برای عمامل همه مدرسه در 111

 AX . هستند دار خمیشتن مدرسه اعضای  117

 AX .گیرد می را رقابت جای رفاقت مدرسه در 118

 AY .شمد می تمجه فردی های تفاوت به مدرسه در 119

 AZ .است یافته رشد و کامل های انسان پرورش محل مدرسه 110

 AZ .دارد وجمد مدرسه عناصر در خمد به اتکای 111

 BB .است قد  پیش مشکالت رفع در خانماده 114

 BC .است مهربان و رئمف خانماده فرزندان با والدین 114
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 BC .گذردمی دیگران اشتباهات از و پذیرد می را خمد اشتباهات خانماده 113

 BD .هستند شریک هم با زندگی هایتلخی و هاسختی در خانماده اعضای 111

 BF .دهند می ترجیح را سالم زندگی جامعه اعضای همه 111

 BF .دهند می ترجیح را فساد از بدور زندگی جامعه اعضای همه 117

 BF .هستند دور به جمیی ستیزه و خشمنت از جامعه اعضای همه 118

 BG .دارد وجمد جامعه در علمی های انجمن با همکاری و عضمیت 119

 BG .دارد رونق همکاران و دوستان ها، همسایه فامیل، با ارتباط جامعه در 170

 BH .دارد حاکمیت تقمی و ایمان های فضیلت جامعه در 171

 BI .شمد می دیده جامعه مرد  بین وحدت 174

 BJ .شمند می شمرده ر محت جامعه در اخالقی هایارزش 174

 BJ .است حکمفرما جامعه در اسالمی هایارزش با متناسب ملی جم و فرهنگ 173

 BK .خمردمی چشم به جامعه در فرهنگی اممر در جمییمشارکت 171

 BK .گیردمی صمرت جامعه مختلف اقشار و مختلف سطمح از مناسب فرهنگ انتقال 171

 BK .گیردمی صمرت سیما و صدا نظیر ذیربط ینهادها تمسط فرهنگی تمسعه 177

178 
 این و اسووت آفریده تمانا و دانا خالقی را  هسووتی جهان داندمی و دارد هسووتی خالق به واعتقاد ایمان معلم

 .است شده خلق هدفمند جهان
AP 

 AP .است دار خمیشتن و تقمی با معلم 179

 AP .است خمشبین آینده به نسبت همماره معلم 180

 AQ .گیرد می یاد جدیدی چیز هرروز معلم 181

 AS .است بخش الها  رفتارش معلم 184

 AT .دارد را تربیت برای الز  ادب آممز دانش 184

 AT کند می پیروی فرامین از آممز دانش 183

 AD .است شده برآورد ها پردیس پذیرش ظرفیت 181

 AE .شمد می داده تخصیص الز  ردیف و تمافق نیاز روی راحتی به 181

 AF .است بر زمان ستاد به ستاد از تصمیمات انتقال 187

 AF گذارند می اثر آن بر ها سلیقه و نیست مند ضابطه تصمیمات 188

 AG .دارند حضمر فعال تخصصی درجلسات کارشناسان 189

 AG .شمد می خماسته همگامی مشارکت ها برنامه تدوین در 190

 AH .است برخمردار درونی رویه وحدت از راتژیکاست ریزی برنامه 191

 AH است برخمردار بیرونی رویه وحدت از استراتژیک ریزی برنامه 194

 AI .شمدمی پذیرفته ها وجمدخطا استراتژیک ریزی برنامه در 194

 AJ .دارد تطابق 1303 انداز چشم با پ.آ مأممریت و رسالت 193

 AK .است انسانی منابع سازی تمانمند دنبال بهآ.پ و عطف وزارت استراتژیک ریزی برنامه 191

 AL .است محمر  ضابطه و قانمن دانشگاه  مدیران انتخاب فرایند 191

 AN .هستند گرا اقتدار ایحرفه مدیران 197

 AO .باشند بیان شیماترین و نحمه بهترین به همکاری جلب و همنمایی ایجاد به قادر معلم 198

 W .دارد نسبی برتری و  مزیت دیگر های مدل به نسبت سنجی اعتبار  یابیارزش مدل 199

 W .است سازگار بممی های وضعیت با سنجی اعتبار  ارزشیابی مدل 400

 X .شمدمی اعمال بالواسطه مدیران نطرات 401

 X . شمدمی گرفته نظر در ارزیابی ممضمع  ممرد در تخصصی تیم نظرات 404
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404 
 رفتهگ نظر در بازنشستگان و پیشکسمتان صونفی  انجمن تمسوط  شوده ارائه راهکارهای و تخصوصوی   نظرات

 .شمدمی
Y 

 AC .دارد وجمد استانی هایپردیس تمسط عملکرد ارزیابی و ساالنه برنامه ارائه برای الز  آمادگی 403

های گرداوری شده، مرتب سازی نهایی طمر که یافته های جدول قبل نشوان داد در مرحله سم  از فرایندکدگذاری داده همان

 طبقه صمرت گرفته است. 13و خمشه بندی کلیه مفاهیم و کدهای محمری در 

( استخراج شره از تکدیک مصاحبه نینه BKتا  Aبدر  کلیه مفاهیم و کرها  )ساز  نهایی و خوشه: مرتب17-4جرول 

 ساختاییافته

 کد مقمله مفاهیم استخراجی اولیه ردیف

 A شده است.م به کار رفته در تعریف فلسفه تربیت از مبانی نظری و متن سند تحمل بنیادین بر گرفتهمفاهی 1

 A معلم جامع است.تعریف فلسفه تربیت 4

 A معلم مانع است.تعریف فلسفه تربیت 4

 A معلم گمیا و رسا است.تعریف  فلسفه نظا  تربیت 3

 B سند تحمل مطابقت دارد. معلم با مبانی نظریفلسفه نظا  تربیت 1

 B معلم وجه تشابهی با مبانی نظری سند تحمل دارد.فلسفه نظا  تربیت 1

 B معلم امتیاز خاصی نسبت به مبانی نظری سند تحم.ل دارد.فلسفه نظا  تربیت 7

 C معلم مبتنی بر رفتار متفکرانه است.فلسفه نظا  تربیت 8

 C تصمیمات عقالنی و منطقی است.معلم مبتنی بر فلسفه نظا  تربیت 9

 C معلم مبتنی بر حرکت آگاهانه و  پایبندی به ممازین عقلی و دوری از خرافات است.فلسفه نظا  تربیت 10

 D انسان ممجمدی حر و آزاد است پس برای کسب این آزادی باید تربیت بشمد. 11

 D انسان به رشد و  کمال باید برسد پس باید تربیت بشمد. 14

 D انسان  راه را انتخاب می کند پس برای انتخاب راه درست  باید تربیت شمد. 14

 E کمال مطلمب غایت انسان است. 13

 E راه رسیدن به سعادت دنیمی و اخروی مطلمب ترین تربیت است. 11

 E همه تالش های تربیتی به حیات طیبه منجر شمد. 11

 F انسان ذاتا خداجم است. 17

 F نیاز فطری  انسان است. تربیت 18

 F انسان عدالت خماه و عدالت دوست است و از ظلم گریزان است. 19

 G استعداد انسان ها در تربیت و در فضای مناسب شکمفا می شمد. 40

 G انسان به جهان آخرت یقین دارد. 41

 G قرب الهی مقصد انسان ها است. 44

 H دانش برخمردار است.معلم از استاندارد الز  برای داشتن  44

 H معلم قابلیت و تمانایی تربیت را دارد. 43

 H معلم آشنایی با فنمن معلمی  و روش های تدریس فعال دارد.  41

 I معلم عالم عامل است. 41

 I معلم رفاقت و مدارا با متربی و عد  سختگیری بیجا  47

 I مربی و متربی در کالس حضمر فعال دارند. 48

 J کند.کند و از افراط و تفریط پرهیز میم میانه روی پیشه میمعل 49

 J نظا  تعلیم و تربیت بدنبال انسان کامل باشد. 40

 J معلم، در جامعه الگم باشند.تربیت یافتگان نظا  تربیت 41

 K مبانی برنامه درسی با مبانی نظری سند تحمل مطابقت دارد. 44

 K نظری سند تحمل وجه تشابه دارد. مبانی برنامه درسی با مبانی 44
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 K مبانی برنامه درسی امتیاز خاصی نسبت به مبانی نظری سند تحمل دارد. 43

 L برنامه درسی برای مربیان و متربیان قابل دسترس باشد. 41

 L معلم روی برنامه درسی تمافق نمایند.کلیه عمامل نظا  تربیت 41

 L افراط و تفریط بدور است.برنامه درسی متعادل بمده و از  47

 M بایست از انسجا  خمبی برخمردار باشد.برنامه درسی می 48

 M های آممزشی را در نظر بگیرد.بایست همه جنبهبرنامه درسی می 49

 M بایست شممل کامل در حمزه تعلیم و تربیت و فرایند یاددهی یادگیری داشته باشد.برنامه درسی می 30

 N دهد.شده دانش الز  را ارائه میدروس ارائه 31

 N شده دانش همراه با تخصص الز  را می آممزد.دروس ارائه 34

 N شده تمرینی برای نممعلمان است.دروس ارائه 34

 N شده منجر به تغییر در دانشجم معلمان می گردد.دروس ارائه 33

 O کارورزی استاندارد الز  را دارد. 31

 O سند و دلخماه دانشجم معلمان است و کیفیت الز  را دارد.کارورزی ممرد پ 31

 O در کارورزی همکاری الز  تمسط مدارس همجمار صمرت می گیرد. 37

 P برنامه ممرد پسند ودلخماه دانشجم معلمان است و از کیفیت الز  برخمردار است.های فمقبرنامه 38

 P دف است.برنامه تحمل گرا و قرین به ههای فمقبرنامه 39

 P برنامه رضایت بخش است.های فمقبرنامه 10

 Q تعداد مدیران دستمر ده در سلسله مراتب زیاد است. 11

 Q کارشناسان در تصمیم سازی نقش دارند. 14

 Q امکان تبادل نظر و بهره مندی از تمانمندی های کارکنان وجمد دارد. 14

 Q منظمر پیشگیری از اتالف منابع مناسب است.رای برنامه ها بهمیزان مشارکت کارشناسان در تدوین و اج 13

 R برنامه ریزی کالن با تمجه به ظرفیت ها و امکانات وجمد دارد. 11

 R برنامه ریزی استراتژیک با تمجه به ظرفیت ها و امکانات وجمد دارد. 11

 R رد.سیستم نظارتی نر  افزاری و سخت افزاری مبتنی بر عملکرد وجمد دا 17

 S های دختران و پسران و مراکز تابعه هر استان وجمد دارد.ایجاد هماهنگی بین پردیس 18

 S تجهیزات و بمدجه ریزی متعادل وجمد دارد. 19

 S تمزیع عادالنه امکانات وجمد دارد. 10

 T تمجه به وسایل و تجهیزات کیفیت بخش کارگاهی وجمد دارد. 11

 T زات کیفیت بخش آزمایشگاهی وجمد دارد.تمجه به وسایل و تجهی 14

 T تعدا دانشجم معلمان با تمجه به ظرفیت کالسی و امکانات خمابگاهی مناسب است. 14

 U پژوهش های کاربردی مسئله محمر است. 13

 U پژوهش های صرف آکادمیک غیر کاربردی است. 11

 U کنند.ید میهای پژوهشی وابسته از جمامع پیشرفته تقلمراکز و هسته 11

 V احساس امنیت و اطمینان خاطر در خمابگاه ها وجمد دارد.  17

 V ها وجمد دارد.احساس رفاه در خمابگاه 18

 V ها وجمد دارد.احساس آرامش در خمابگاه 19

 W مدل ارزشیابی  اعتبار سنجی نسبت به مدل های دیگر مزیت  و برتری نسبی دارد. 70

 W معلم مدل مناسبی است.تبار سنجی برای تربیتمدل ارزشیابی  اع 71

 W مدل ارزشیابی  اعتبار سنجی با وضعیت های بممی سازگار است. 74

 X شمد.نطرات مدیران بالواسطه اعمال می 74

 X شمد.معلم در نظر گرفته مینطرات کارشناسان عرصه تربیت 73
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 X شمد. گرفته می نظرات تیم تخصصی در ممرد  ممضمع ارزیابی در نظر 71

71 
شوده تمسط انجمن صنفی پیشکسمتان و بازنشستگان در نظر گرفته  نظرات تخصوصوی و راهکارهای ارائه  

 شمد.می
Y 

 Y گیرد.مقایسه با نظا  های دانشگاهی  مشابه صمرت می 77

 Y برنامه ریزی کالن  برای ارزیابی کیفیت  آممزش و ارائه بازخمرد الز  است. 78

 Z ن نامه ها و دستمر العمل ها مستند است.آیی 79

 Z قدرت انجا  ارزیابی کیفیت آممزش وجمد دارد. 80

 Z اطمینان از نتایج و کاربست آن وجمد دارد. 81

 AA سیاست ها مشخص و برنامه تامین و تربیت سرمایه انسانی وزارت تدوین و آماده اجراست. 84

 AA تصمیب برنامه ها وجمد دارد.در گروه هفتم برنامه ریزی آمادگی  84

 AA سیاست ها و برنامه های وزارت عطف از پشتیبانی الز  برخمردار است. 83

 AB یرد.گهای صنفی بازنشستگان و پیشکسمتان و سپردن مسئملیت به آن صمرت میتشکیل انجمن 81

 AB شمند.گروه همسانان از سایر دانشگاه ها شناسایی می 81

 AB شمد.مسانان از سایر دانشگاه ها دعمت به میاز گروه ه 87

 AC سازمان مرکزی مرکز ارزیابی کیفیت آممزش با امکانات و نر  افزار خاص پیش بینی کرده است. 88

 AC ادارات کل و مناطق آ.پ اشراف بر عملکرد نم معلمان دارند. 89

 AC های استانی وجمد دارد.تمسط پردیسآمادگی الز  برای ارائه برنامه ساالنه و ارزیابی عملکرد  90

 AD به روش علمی برآورد پنج و ده و بیست ساله تمسعه منابع انسانی صمرت گرفته است. 91

 AD ظرفیت پذیرش پردیس ها برآورد شده است. 94

 AD امکان تمسعه پردیس ها برآورد شده است. 94

 AE ه تمسعه منابع انسانی صمرت گرفته است.به روش علمی برآورد پنج و ده و بیست ساله نیاز ب 93

 AE هماهنگی بین دستگاهی کارشناسان سازمان و وزارت آ.پ وجمد دارد. 91

 AE به راحتی روی نیاز تمافق و ردیف الز  تخصیص داده می شمد. 91

 AF انتقال تصمیمات از ستاد به ستاد زمان بر است. 97

 AF ی ندارد و جهت دار است.گاها بعضی تصمیمات پشتیبانی قانمن 98

 AF تصمیمات ضابطه مند نیست و سلیقه ها بر آن اثر می گذارند 99

 AG کارشناسان درجلسات تخصصی فعال حضمر دارند. 100

 AG در تدوین برنامه ها مشارکت همگامی خماسته می شمد. 101

 AG جمیان وجمد دارد.تمافق نسبی و همدلی بین اعضا و مشارکت 104

104 
برنامه ریزی استراتژیک از انسجا  ساختاری شامل وجمد قمانین و مقررات، عد  تداخل و شفافیت قمانین 

 و مقررات وجمد دارد.
AH 

 AH برنامه ریزی استراتژیک از وحدت رویه درونی برخمردار است. 103

 AH برنامه ریزی استراتژیک از وحدت رویه بیرونی برخمردار است 101

 AI امه ریزی استراتژیک نظرات انتقادی متخصصین دریافت می شمد.در برن 101

 AI در برنامه ریزی استراتژیک اصالحات الز  در هر پنج سال قابل اعمال است. 107

 AI شمد.در برنامه ریزی استراتژیک وجمدخطا ها پذیرفته می 108

 AJ تطابق دارد. 1303رسالت و مأممریت آ.پ با چشم انداز  109

 AJ رسالت و مأممریت آ.پ کامال واقع بینانه طرح شده است. 110

 AJ رسالت و مأممریت آ.پ قابل دسترس و تحقق پذیر است. 111

 AK در برنامه ریزی استراتژیک وزارت عطف وآ.پ به منابع انسانی به عنمان محمر تمسعه نگاه می شمد. 114

 AK بال تمانمند سازی منابع انسانی است.برنامه ریزی استراتژیک وزارت عطف وآ.پ به دن 114
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 AK برنامه ریزی استراتژیک وزارت عطف وآ.پ خماستار انسان مممن و متعهد است. 113

 AL فرایند انتخاب مدیران  دانشگاه قانمن و ضابطه  محمر است. 111

 AL مد.شای در نظر گرفته میدر فرایند انتخاب مدیران دانشگاه شرایط و خصمصیات ویژه 111

 AL گیرد.در فرایند انتخاب مدیران  دانشگاه تخصص های پایه در فرایند انتخاب مدنظر قرار می 117

 AL تحرک و شادابی و تفکر انتقادی در فرایند انتخاب مدیران  دانشگاه وجمد دارد. 118

 AM ای از حداقل های دانش علمی و تجربی برخمردار اند.مدیران حرفه 119

 AM ای از تجربه الز  برخمردارند.ران حرفهمدی 140

 AM ای از خداشناس و خدا باور اند.مدیران حرفه 141

 AN فرصت پیشرفت برای  مدیران شایسته وجمد دارد. 144

 AN ای امکانات اولیه برای مدیریت را می شناسند.مدیران حرفه 144

 AN تند. ای با زیر ساخت های مدیریتی آشنا هسمدیران حرفه 143

 AN ای اقتدار گرا هستند.مدیران حرفه 141

 AN ای رئمف و مهربان هستند.مدیران حرفه 141

 AN ای متفکر و آینده نگر هستند.مدیران حرفه 147

148 

معلمی از جمله در ممرد رشووود و رفتار و یادگیری انسوووان  و  معلم با جنبه های مختلف دانش و مهارت

های تدریس و مهارت در کاربرد آنها وروابط انسانی و مهارت در کاربرد درسی و روش ممضمع درسی و برنامه

 آنها آشنا  است.
AO 

149 
معلم تمان استفاده بهینه از منابع و هم جهت نممدن  فعالیت های یک سازمان را با اهداف تعیین شده را 

 دارد
AO 

 AO ین نحمه و شیماترین بیان باشند.معلم قادر به ایجاد همنمایی و جلب همکاری به بهتر 140

 AO ریزی فرهنگی را دارد.ریزی و برنامهمعلم تمان طرح 141

 AO معلم با جدیدترین ابزارها و تکنملمژی ارتباطی و انتقال فرهنگ آشنا باشند. 144

144 
یم معلم تمان جریوان سووواری نر  افزاری در جهت تقمیت ظرفیت های ادراکی در گفتمان سوووازی مفاه 

 انقالبی در جامعه آممزشی را داراست.
AO 

143 
داند جهان هستی  را خالقی دانا و تمانا آفریده است و این معلم ایمان واعتقاد به خالق هسوتی دارد و می 

 جهان هدفمند خلق شده است.
AP 

 AP معلم با تقمی و خمیشتن دار است. 141

 AP اه به زمان است.معلم روحیه رئمف و مهربان دارد و بصیر و آگ 141

 AP جم دارد.معلم به راحتی با دانش آممزان و همکاران و اولیا ارتباط برقرار کرده و روحیه مشارکت 147

 AP معلم همماره نسبت به آینده خمشبین است. 148

 AQ معلم مرتب به فکر رشد و تعالی خمد است. 149

 AQ می برد. معلم اهل مطالعه و تحقیق است و از نمشتن لذت 130

 AQ معلم هرروز چیز جدیدی یاد می گیرد. 131

134 
معلم تمانوایی نقد و نظریه پردازی علمی در پرتم فقه دینی )تملید علم( را دارد و به عبارتی تفکر انتقادی  

 دارد و نقد را می پذیرد.
AQ 

 AR کند.ه میمعلم حرکات و سکناتش به مدیریت کالس کمک می کند و از زبان بدن استفاد 134

133 
معلم به فناوری های نم پدید )نانمو...(و فناوری اطالعات و ارتباطات آشناست و از آنها در کالس بهره می 

 برد.
AR 

 AR معلم کالس با نشاط و شادابی دارد. 131

 AS معلم تمانایی ایجاد نظم از طریق اصمل صحیح را دارد.  131

 AS اثر گذار بر دانش اممزان برخمردار است.معلم از شخصیت کاریزماتیک و  137
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 AS معلم رفتارش الها  بخش است. 138

 AS معلم ممرد پذیرش  دانش آممزان  است. 139

 AT دانش آممز ادب الز  برای تربیت را دارد. 110

 AT دانش آممز از فرامین پیروی می کند 111

 AT دانش آممز به رشد خمد کمک می نماید. 114

 AU انش آممز می تماند بخماند.د 114

 AU دانش آممز می تماند بنمیسد. 113

 AU دانش آممز می تماند تکلم کند و منظمر خمد را به رساند. 111

 AV دانش آممز می تماند با همکلسیان خمد ارتباط صحیح برقرار کند. 111

 AV دانش آممز می تماند از استقالل نسبی در زندگی برخمردار باشد. 117

 AV دانش آممز به راحتی می تماند منظمر را خمد را در یک گفتگمی دو یا چند طرفه بیان کند. 118

 AW مدرسه از یک نظا  معیار اسالمی مناسب برخمردار است. 119

 AW مدرسه همه جنبه ها و ساحت های تربیتی را در بر می گیرد 110

 AW حد تالش می کنند.در مدرسه همه عمامل برای رسیدن به هدف وا 111

 AX در مدرسه کرامت انسانی محتر  شمرده می شمد. 114

 AX اعضای مدرسه خمیشتن دار هستند.   114

 AX در مدرسه رفاقت جای رقابت را می گیرد. 113

 AY تداو  و فراگیر بمدن یادگیری مدرسه مد نظر است. 111

 AY در مدرسه به تفاوت های فردی تمجه می شمد. 111

 AY عناصر مدرسه همماره در حال یادگیری هستند.  117

 AZ مدرسه محل پرورش انسان های کامل و رشد یافته است. 118

 AZ اتکای به خمد در عناصر مدرسه وجمد دارد. 119

 AZ اعتماد به نفس باال در عناصر مدرسه وجمد دارد. 170

 BA سمال ها است.مدرسه مسئله محمر بمده و به دنبال یافتن پاسخ  171

 BA مدرسه به دنبال پرورش خالقیت است. 174

 BA مدرسه به دنبال پرورش نمآوری است.  174

 BB خانماده در کارهای جمعی مشارکت دارد. 173

 BB خانماده به نیازمندان کمک می کند. 171

 BB خانماده در رفع مشکالت پیش قد  است. 171

 BC ه رئمف و مهربان است.والدین با فرزندان خانماد 177

 BC گذرد.خانماده اشتباهات خمد را می پذیرد و از اشتباهات دیگران می 178

 BC خانماده ارتباط با دیگران را یک ارزش می داند. 179

 BD اعضای خانماده به یکدیگر اعتماد و اطمینان دارند. 180

 BD بین اعضای خانماده همدلی و همراهی وجمد دارد. 181

 BD های زندگی با هم شریک هستند.ها و تلخیاعضای خانماده در سختی 184

 BE در جامعه اندیشه اعتقاد به مصلح جهانی وجمد دارد. 184

 BE افراد جامعه نسبت به حق خمد قانع هستند. 183

 BE افراد جامعه احساس آرامش و امنیت دارند. 181

 BF یح می دهند.همه اعضای جامعه زندگی سالم را ترج 181

 BF همه اعضای جامعه زندگی بدور از فساد را ترجیح می دهند. 187

 BF همه اعضای جامعه از خشمنت و ستیزه جمیی به دور هستند. 188
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 BG عضمیت و همکاری با انجمن های علمی در جامعه وجمد دارد. 189

 BG رونق دارد.در جامعه ارتباط با فامیل، همسایه ها، دوستان و همکاران  190

 BG اسالمی در جامعه وجمد دارد. -اسالمی و احترا  به نمادهای ملی -احساس تعلق به میراث فرهنگی ایرانی 191

 BH در جامعه فضیلت های ایمان و تقمی حاکمیت دارد. 194

 BH احساس کرامت فرد در جامعه  و حفظ کرامت در تعامالت اجتماعی بین مرد  وجمد دارد. 194

 BH حقمق افراد در جامعه رعایت می شمد. 193

 BI پایبندی به قمانبن و مقررات در جامعه مشهمد است. 191

 BI نظم اجتماعی در جامعه رونق دارد. 191

 BI وحدت بین مرد  جامعه دیده می شمد. 197

 BJ احترا  متقابل در تعامالت اجتماعی حاکم است. 198

 BJ ا بین افراد در جامعه جریان دارد.بحث های منظقی و دانش افز 199

 BJ های اخالقی در جامعه محتر  شمرده می شمند.ارزش 400

 BJ های اسالمی در جامعه حکمفرما است.فرهنگ و جم ملی متناسب با ارزش 401

 BK خمرد.جمیی در اممر فرهنگی در جامعه به چشم میمشارکت 404

 BK گیرد.لف و اقشار مختلف جامعه صمرت میانتقال فرهنگ مناسب از سطمح مخت 404

 BK گیرد.تمسعه فرهنگی تمسط نهادهای ذیربط نظیر صدا و سیما صمرت می 403

وتحلیل، حمل محمر هدف اصلی قرار های حاصل از تجزیهدر مرحله آخر از فرایند تحلیل کیفی حاضر، یافته

دگذاری محمری( مشخص شد. طبقات به دست آمده گرفت و با پیمند دادن کدها )کدگذاری باز(، مفاهیم )ک

 مشاهده می باشد.معلم در جدول زیر قابلنظا  تربیتمدل حمل 
 : کرگذای  نهایی حاصل از تکدیک مصاحبه نینه ساختاییافته18-4جرول 

 مفاهیم استخراجی اولیه مؤلفه بعد سازه
کووووود 

 مقمله

عووومامووول  

 هدهندتشکیل

فلسوووفه 

نووووظووووا  

 ممعلتربیت

 فهسفل فیتعر

 معلمتربیت

مفاهیم به کار رفته در تعریف فلسووفه تربیت از مبانی نظری و متن سووند  

 A2 شده است.تحمل بنیادین بر گرفته

 A1 معلم جامع است.تعریف فلسفه تربیت

 A3 معلم مانع است.تعریف فلسفه تربیت

 A4 معلم گمیا و رسا است.تعریف  فلسفه نظا  تربیت

 یمبان

 B2 معلم با مبانی نظری سند تحمل مطابقت دارد.سفه نظا  تربیتفل

 B1 معلم وجه تشابهی با مبانی نظری سند تحمل دارد.فلسفه نظا  تربیت

معلم امتیاز خاصوی نسبت به مبانی نظری سند تحم.ل  فلسوفه نظا  تربیت 

 دارد.
B3 

 یستیچ

 C2 نه است.معلم مبتنی بر رفتار متفکرافلسفه نظا  تربیت

 C1 معلم مبتنی بر تصمیمات عقالنی و منطقی است.فلسفه نظا  تربیت

معلم مبتنی بر حرکت آگاهانه و  پایبندی به ممازین فلسوووفوه نظا  تربیت 

 عقلی و دوری از خرافات است.
C3 

 ییچرا

انسووان ممجمدی حر و آزاد اسووت پس برای کسووب این آزادی باید تربیت 

 بشمد.
D2 

 D1 انسان به رشد و  کمال باید برسد پس باید تربیت بشمد.

انسوووان  راه را انتخاب می کند پس برای انتخاب راه درسوووت  باید تربیت 

 شمد.
D3 

 E2 کمال مطلمب غایت انسان است. یچگمنگ
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 E1 راه رسیدن به سعادت دنیمی و اخروی مطلمب ترین تربیت است.

 E3 ی به حیات طیبه منجر شمد.همه تالش های تربیت

 اهداف

 اهووووووووداف

 کیاستراتژ

 F2 انسان ذاتا خداجم است.

 F1 تربیت نیاز فطری  انسان است.

 F3 انسان عدالت خماه و عدالت دوست است و از ظلم گریزان است.

 یآرمان اهداف

 G2 استعداد انسان ها در تربیت و در فضای مناسب شکمفا می شمد.

 G1 ان به جهان آخرت یقین دارد.انس

 G3 قرب الهی مقصد انسان ها است.

 اهووووووووداف

 یآممزش

 H2 معلم از استاندارد الز  برای داشتن دانش برخمردار است.

 H1 معلم قابلیت و تمانایی تربیت را دارد.

 H3 معلم آشنایی با فنمن معلمی  و روش های تدریس فعال دارد. 

 اهووووووووداف

 یردکارب

 I2 معلم عالم عامل است.

 I1 معلم رفاقت و مدارا با متربی و عد  سختگیری بیجا 

 I3 مربی و متربی در کالس حضمر فعال دارند.

 ژهیو اهداف

 J2 کند.کند و از افراط و تفریط پرهیز میمعلم میانه روی پیشه می

 J1 نظا  تعلیم و تربیت بدنبال انسان کامل باشد.

 J3 معلم، در جامعه الگم باشند.تربیت یافتگان نظا  تربیت

برنووامووه 

 درسی

 برنامه یمبوان 

 یدرس

 K2 مبانی برنامه درسی با مبانی نظری سند تحمل مطابقت دارد.

 K1 مبانی برنامه درسی با مبانی نظری سند تحمل وجه تشابه دارد.

 K3 ی نظری سند تحمل دارد.مبانی برنامه درسی امتیاز خاصی نسبت به مبان

 برنامه اهداف

 یدرس

 L2 برنامه درسی برای مربیان و متربیان قابل دسترس باشد.

 L1 معلم روی برنامه درسی تمافق نمایند.کلیه عمامل نظا  تربیت

 L3 برنامه درسی متعادل بمده و از افراط و تفریط بدور است.

 برنوامه  مودل 

 یدرس

 M2 بایست از انسجا  خمبی برخمردار باشد.یبرنامه درسی م

 M1 های آممزشی را در نظر بگیرد.بایست همه جنبهبرنامه درسی می

بایسووت شووممل کامل در حمزه تعلیم و تربیت و فرایند  برنامه درسووی می

 یاددهی یادگیری داشته باشد.
M3 

 دروس

 شدهارائه

 N2 دهد.شده دانش الز  را ارائه میدروس ارائه

 N1 شده دانش همراه با تخصص الز  را می آممزد.دروس ارائه

 N3 شده تمرینی برای نممعلمان است.دروس ارائه

 N4 شده منجر به تغییر در دانشجم معلمان می گردد.دروس ارائه

 یکارورز

 O2 کارورزی استاندارد الز  را دارد.

 O1 انشجم معلمان است و کیفیت الز  را دارد.کارورزی ممرد پسند و دلخماه د

 O3 در کارورزی همکاری الز  تمسط مدارس همجمار صمرت می گیرد.

 هایبرنووامووه

 برنامهفمق

برنامه ممرد پسند ودلخماه دانشجم معلمان است و از کیفیت های فمقبرنامه

 الز  برخمردار است.
P2 

 P1 قرین به هدف است. برنامه تحمل گرا وهای فمقبرنامه

 P3 برنامه رضایت بخش است.های فمقبرنامه

سوواختار 

 سازمانی

  ارتووبوواطووات 

 یسازمان

 Q2 تعداد مدیران دستمر ده در سلسله مراتب زیاد است.

 Q1 کارشناسان در تصمیم سازی نقش دارند.

 Q3 د.امکان تبادل نظر و بهره مندی از تمانمندی های کارکنان وجمد دار



235 

 

منظمر میزان مشوووارکوت کارشوووناسوووان در تدوین و اجرای برنامه ها به  

 پیشگیری از اتالف منابع مناسب است.
Q4 

 سوووووازمووان 

 یمرکز

 R2 برنامه ریزی کالن با تمجه به ظرفیت ها و امکانات وجمد دارد.

 R1 برنامه ریزی استراتژیک با تمجه به ظرفیت ها و امکانات وجمد دارد.

 R3 سیستم نظارتی نر  افزاری و سخت افزاری مبتنی بر عملکرد وجمد دارد.

 هووایپردیس

 یاستان

های دختران و پسران و مراکز تابعه هر استان ایجاد هماهنگی بین پردیس

 وجمد دارد.
S2 

 S1 تجهیزات و بمدجه ریزی متعادل وجمد دارد.

 S3 تمزیع عادالنه امکانات وجمد دارد.

 یعووال موراکز 

 وابسته یآممزش

 T2 تمجه به وسایل و تجهیزات کیفیت بخش کارگاهی وجمد دارد.

 T1 تمجه به وسایل و تجهیزات کیفیت بخش آزمایشگاهی وجمد دارد.

تعودا دانشوووجم معلمان با تمجه به ظرفیت کالسوووی و امکانات خمابگاهی  

 مناسب است.
T3 

 و موووراکوووز

 هووایهسوووتووه

 هوابست یپژوهش

 U2 پژوهش های کاربردی مسئله محمر است.

 U1 پژوهش های صرف آکادمیک غیر کاربردی است.

 U3 کنند.های پژوهشی وابسته از جمامع پیشرفته تقلید میمراکز و هسته

 روزیشوووبانه

 بمدن

 V2 احساس امنیت و اطمینان خاطر در خمابگاه ها وجمد دارد. 

 V1 ها وجمد دارد.احساس رفاه در خمابگاه

 V3 ها وجمد دارد.احساس آرامش در خمابگاه

-ارزش

یووووابووووی 

کوویووفیووت 

 آممزش

 مووووووووودل

 اراعتب  یابیارزش

 یسنج

مدل ارزشوویابی  اعتبار سوونجی نسووبت به مدل های دیگر مزیت  و برتری 

 نسبی دارد.
W2 

 W1 معلم مدل مناسبی است.مدل ارزشیابی  اعتبار سنجی برای تربیت

 W3 دل ارزشیابی  اعتبار سنجی با وضعیت های بممی سازگار است.م

 یسنج اعتبار

 یدرون

 X2 شمد.نطرات مدیران بالواسطه اعمال می

 X1 شمد.معلم در نظر گرفته مینطرات کارشناسان عرصه تربیت

 X3 شمد. نظرات تیم تخصصی در ممرد  ممضمع ارزیابی در نظر گرفته می

 یسنج اعتبار

 یرونیب

شده تمسط انجمن صنفی پیشکسمتان و نظرات تخصصی و راهکارهای ارائه

 شمد.بازنشستگان در نظر گرفته می
Y2 

 Y1 گیرد.مقایسه با نظا  های دانشگاهی  مشابه صمرت می

 Y3 برنامه ریزی کالن  برای ارزیابی کیفیت  آممزش و ارائه بازخمرد الز  است.

 رااعتب ندیفرا

 یسنج

 Z2 آیین نامه ها و دستمر العمل ها مستند است.

 Z1 قدرت انجا  ارزیابی کیفیت آممزش وجمد دارد.

 Z3 اطمینان از نتایج و کاربست آن وجمد دارد.

 یهووا نووهوواد

 و گذار استیس

 ریگ میتصم

سیاست ها مشخص و برنامه تامین و تربیت سرمایه انسانی وزارت تدوین و 

 راست.آماده اج
AA2 

 AA1 در گروه هفتم برنامه ریزی آمادگی تصمیب برنامه ها وجمد دارد.

 AA3 سیاست ها و برنامه های وزارت عطف از پشتیبانی الز  برخمردار است.

 یهووا گووروه

 یسنج اعتبار

های صنفی بازنشستگان و پیشکسمتان و سپردن مسئملیت تشکیل انجمن

 گیرد.به آن صمرت می
AB2 

 AB1 شمند.گروه همسانان از سایر دانشگاه ها شناسایی می

 AB3 شمد.از گروه همسانان از سایر دانشگاه ها دعمت به می
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 و هووا محوول

 یهووا مووکووان 

 یسنج اعتبار

سووازمان مرکزی مرکز ارزیابی کیفیت آممزش با امکانات و نر  افزار خاص 

 پیش بینی کرده است.
AC2 

 AC1 طق آ.پ اشراف بر عملکرد نم معلمان دارند.ادارات کل و منا

های آمادگی الز  برای ارائه برنامه سواالنه و ارزیابی عملکرد تمسط پردیس 

 استانی وجمد دارد.
AC3 

عووومامووول  

 اثرگذار

سیاست 

های کالن 

نظا  اداری 

 کشمر

 نحمه و گاهیجا

 تمسووعه و جذب

 و یانسووان منابع

   معلم

ده و بیسوت ساله تمسعه منابع انسانی صمرت   به روش علمی برآورد پنج و

 گرفته است.
AD2 

 AD1 ظرفیت پذیرش پردیس ها برآورد شده است.

 AD3 امکان تمسعه پردیس ها برآورد شده است.

 و میتنظ نحمه

 موونووابع جووذب

  یانسان

به روش علمی برآورد پنج و ده و بیسوت ساله نیاز به تمسعه منابع انسانی  

 است. صمرت گرفته
AE2 

 AE1 هماهنگی بین دستگاهی کارشناسان سازمان و وزارت آ.پ وجمد دارد.

 AE3 به راحتی روی نیاز تمافق و ردیف الز  تخصیص داده می شمد.

 تصووومیمووت

  یتیریمد

 AF2 انتقال تصمیمات از ستاد به ستاد زمان بر است.

 AF1 ت دار است.گاها بعضی تصمیمات پشتیبانی قانمنی ندارد و جه

 AF3 تصمیمات ضابطه مند نیست و سلیقه ها بر آن اثر می گذارند

برنووامووه 

ریووووووزی 

استراتژیک 

وزارت 

عووطووف و 

 آب

 مشارکت

 AG2 کارشناسان درجلسات تخصصی فعال حضمر دارند.

 AG1 در تدوین برنامه ها مشارکت همگامی خماسته می شمد.

 AG3 جمیان وجمد دارد.و مشارکتتمافق نسبی و همدلی بین اعضا 

 یکپارچگی

برنامه ریزی استراتژیک از انسجا  ساختاری شامل وجمد قمانین و مقررات، 

 عد  تداخل و شفافیت قمانین و مقررات وجمد دارد.
AH2 

 AH1 برنامه ریزی استراتژیک از وحدت رویه درونی برخمردار است.

 AH3 رویه بیرونی برخمردار استبرنامه ریزی استراتژیک از وحدت 

 پذیریانعطاف

 AI2 در برنامه ریزی استراتژیک نظرات انتقادی متخصصین دریافت می شمد.

در برنامه ریزی اسووتراتژیک اصووالحات الز  در هر پنج سووال قابل اعمال  

 است.
AI1 

 AI3 شمد.در برنامه ریزی استراتژیک وجمدخطا ها پذیرفته می

 و رسووووالووت

 مأممریت

 AJ2 تطابق دارد. 1303رسالت و مأممریت آ.پ با چشم انداز 

 AJ1 رسالت و مأممریت آ.پ کامال واقع بینانه طرح شده است.

 AJ3 رسالت و مأممریت آ.پ قابل دسترس و تحقق پذیر است.

مدیریت 

 ایحرفه

 نوووگووواهوووه 

 به کیاسوووتراتژ

 یانسان منابع

رت عطف وآ.پ به منابع انسووانی به عنمان در برنامه ریزی اسووتراتژیک وزا

 محمر تمسعه نگاه می شمد.
AK2 

برنامه ریزی اسووتراتژیک وزارت عطف وآ.پ به دنبال تمانمند سووازی منابع 

 انسانی است.
AK1 

برنامه ریزی اسوتراتژیک وزارت عطف وآ.پ خماستار انسان مممن و متعهد  

 است.
AK3 

 انتخاب ندیفرا

 هگادانش  رانیمد

 AL2 فرایند انتخاب مدیران  دانشگاه قانمن و ضابطه  محمر است.

ای در نظر در فرایند انتخاب مدیران دانشووگاه شوورایط و خصوومصوویات ویژه

 شمد.گرفته می
AL1 

در فرایند انتخاب مدیران  دانشووگاه تخصووص های پایه در فرایند انتخاب  

 گیرد.مدنظر قرار می
AL3 
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ی و تفکر انتقادی در فرایند انتخاب مدیران  دانشگاه وجمد تحرک و شواداب 

 دارد.
AL4 

 و توخصوووص 

 تعهد

 AM2 ای از حداقل های دانش علمی و تجربی برخمردار اند.مدیران حرفه

 AM1 ای از تجربه الز  برخمردارند.مدیران حرفه

 AM3 ای از خداشناس و خدا باور اند.مدیران حرفه

 فووورصوووووت

 تشرفیپ

 AN2 فرصت پیشرفت برای  مدیران شایسته وجمد دارد.

 AN1 ای امکانات اولیه برای مدیریت را می شناسند.مدیران حرفه

 AN3 ای با زیر ساخت های مدیریتی آشنا هستند. مدیران حرفه

 یرهبر سبک

 AN2 ای اقتدار گرا هستند.مدیران حرفه

 AN1 ستند.ای رئمف و مهربان همدیران حرفه

 AN3 ای متفکر و آینده نگر هستند.مدیران حرفه

عماموول اثر 

 پذیر
 معلم

 یسووتگیشووا

 ایحرفه یها

معلمی از جمله در ممرد رشد و  معلم با جنبه های مختلف دانش و مهارت

های تدریس رفتار و یادگیری انسان  و ممضمع درسی و برنامه درسی و روش

 ابط انسانی و مهارت در کاربرد آنها آشنا  است.و مهارت در کاربرد آنها ورو
AO2 

معلم تمان اسوووتفواده بهینه از منابع و هم جهت نممدن  فعالیت های یک  

 سازمان را با اهداف تعیین شده را دارد
AO1 

معلم قادر به ایجاد همنمایی و جلب همکاری به بهترین نحمه و شوویماترین 

 بیان باشند.
AO3 

 AO4 ریزی فرهنگی را دارد.ریزی و برنامهطرح معلم تمان

معلم بوا جودیودترین ابزارها و تکنملمژی ارتباطی و انتقال فرهنگ آشووونا    

 باشند.
AO5 

معلم تمان جریان سوواری نر  افزاری در جهت تقمیت ظرفیت های ادراکی 

 در گفتمان سازی مفاهیم انقالبی در جامعه آممزشی را داراست.
AO6 

 یسووتگیشووا

-یاخالق یهووا

 یتیترب

داند جهان هستی  را خالقی معلم ایمان واعتقاد به خالق هستی دارد و می

 دانا و تمانا آفریده است و این جهان هدفمند خلق شده است.
AP2 

 AP1 معلم با تقمی و خمیشتن دار است.

 AP3 معلم روحیه رئمف و مهربان دارد و بصیر و آگاه به زمان است.

معلم بوه راحتی بوا دانش آممزان و همکواران و اولیوا ارتباط برقرار کرده و     

 جم دارد.روحیه مشارکت
AP4 

 AP5 معلم همماره نسبت به آینده خمشبین است.

 AQ2 معلم مرتب به فکر رشد و تعالی خمد است.

 یسووتگیشووا

 یارتووقووا یهووا

 هایتمانمند

 AQ1 تن لذت می برد.معلم اهل مطالعه و تحقیق است و از نمش

 AQ3 معلم هرروز چیز جدیدی یاد می گیرد.

معلم تمانوایی نقود و نظریه پردازی علمی در پرتم فقه دینی )تملید علم( را   

 دارد و به عبارتی تفکر انتقادی دارد و نقد را می پذیرد.
AQ4 

معلم حرکات و سووکناتش به مدیریت کالس کمک می کند و از زبان بدن 

 کند.استفاده می
AR2 

 تیووریووموود

 کالس

معلم بوه فنواوری هوای نم پودیود )نوانمو...(و فناوری اطالعات و ارتباطات       

 آشناست و از آنها در کالس بهره می برد.
AR1 

 AR3 معلم کالس با نشاط و شادابی دارد.

 AS2 معلم تمانایی ایجاد نظم از طریق اصمل صحیح را دارد. 

 AS1 معلم از شخصیت کاریزماتیک و اثر گذار بر دانش اممزان برخمردار است.
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 مالگ و یرهبر

 بمدن

 AS3 معلم رفتارش الها  بخش است.

 AS4 معلم ممرد پذیرش  دانش آممزان  است.

 AT2 دانش آممز ادب الز  برای تربیت را دارد.

دانوووش  

 آممز

 پذیریتربیت

 AT1 نددانش آممز از فرامین پیروی می ک

 AT3 دانش آممز به رشد خمد کمک می نماید.

 AU2 دانش آممز می تماند بخماند.

 یسووتگیشووا

 هیپا یها

 AU1 دانش آممز می تماند بنمیسد.

 AU3 دانش آممز می تماند تکلم کند و منظمر خمد را به رساند.

 AV2 ند.دانش آممز می تماند با همکلسیان خمد ارتباط صحیح برقرار ک

 یسووتگیشووا

 ژهیو یها

 AV1 دانش آممز می تماند از استقالل نسبی در زندگی برخمردار باشد.

دانش آممز به راحتی می تماند منظمر را خمد را در یک گفتگمی دو یا چند 

 طرفه بیان کند.
AV3 

 AW2 مدرسه از یک نظا  معیار اسالمی مناسب برخمردار است.

 مدرسه

 حصال مدرسه

 AW1 مدرسه همه جنبه ها و ساحت های تربیتی را در بر می گیرد

 AW3 در مدرسه همه عمامل برای رسیدن به هدف واحد تالش می کنند.

 AX2 در مدرسه کرامت انسانی محتر  شمرده می شمد.

 تیترب کانمن

 AX1 اعضای مدرسه خمیشتن دار هستند.  

 AX3 می گیرد.در مدرسه رفاقت جای رقابت را 

 AY2 تداو  و فراگیر بمدن یادگیری مدرسه مد نظر است.

 ناسوووووازموو 

 رندهیادگی

 AY1 در مدرسه به تفاوت های فردی تمجه می شمد.

 AY3 عناصر مدرسه همماره در حال یادگیری هستند. 

 AZ2 مدرسه محل پرورش انسان های کامل و رشد یافته است.

 تمسعه کانمن

 شرفتیپ و

 AZ1 اتکای به خمد در عناصر مدرسه وجمد دارد.

 AZ3 اعتماد به نفس باال در عناصر مدرسه وجمد دارد.

 BA2 مدرسه مسئله محمر بمده و به دنبال یافتن پاسخ سمال ها است.

 توومسووووعووه  

 پژوهش تیظرف

 ینمآور و

 BA1 مدرسه به دنبال پرورش خالقیت است.

 BA3 رش نمآوری است.مدرسه به دنبال پرو 

 BB2 خانماده در کارهای جمعی مشارکت دارد.

 خانماده

 و توووعووواون

 جامعه با تعامل

 BB1 خانماده به نیازمندان کمک می کند.

 BB3 خانماده در رفع مشکالت پیش قد  است.

 BC2 والدین با فرزندان خانماده رئمف و مهربان است.

 محبت کانمن

 BC1 گذرد.هات خمد را می پذیرد و از اشتباهات دیگران میخانماده اشتبا

 BC3 خانماده ارتباط با دیگران را یک ارزش می داند.

 BD2 اعضای خانماده به یکدیگر اعتماد و اطمینان دارند.

 تفاهم

 BD1 بین اعضای خانماده همدلی و همراهی وجمد دارد.

 BD3 های زندگی با هم شریک هستند.ها و تلخیاعضای خانماده در سختی

 BE2 در جامعه اندیشه اعتقاد به مصلح جهانی وجمد دارد.

 جامعه

 صالح جامعه

 BE1 افراد جامعه نسبت به حق خمد قانع هستند.

 BE3 افراد جامعه احساس آرامش و امنیت دارند.

 BF2 همه اعضای جامعه زندگی سالم را ترجیح می دهند.

 اتیح منکان

 بهیط

 BF1 همه اعضای جامعه زندگی بدور از فساد را ترجیح می دهند.

 BF3 همه اعضای جامعه از خشمنت و ستیزه جمیی به دور هستند.
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 BG2 عضمیت و همکاری با انجمن های علمی در جامعه وجمد دارد.

 جممشارکت

 BG1 ن رونق دارد.در جامعه ارتباط با فامیل، همسایه ها، دوستان و همکارا

اسوووالمی و احترا  به نمادهای  -احسووواس تعلق به میراث فرهنگی ایرانی

 اسالمی در جامعه وجمد دارد. -ملی
BG3 

 BH2 در جامعه فضیلت های ایمان و تقمی حاکمیت دارد.

 تیووحوواکووموو

 هاارزش

احسوواس کرامت فرد در جامعه  و حفظ کرامت در تعامالت اجتماعی بین 

 وجمد دارد.مرد  
BH1 

 BH3 حقمق افراد در جامعه رعایت می شمد.

 BI2 پایبندی به قمانبن و مقررات در جامعه مشهمد است.

فرهنووگ 

 اجتماعی

 سازنده تعامل

 BI1 نظم اجتماعی در جامعه رونق دارد.

 BI3 وحدت بین مرد  جامعه دیده می شمد.

 BJ2 اکم است.احترا  متقابل در تعامالت اجتماعی ح

 یسوووتیهومز 

 آمیزمسالمت

 BJ1 بحث های منظقی و دانش افزا بین افراد در جامعه جریان دارد.

 BJ3 های اخالقی در جامعه محتر  شمرده می شمند.ارزش

 BJ4 های اسالمی در جامعه حکمفرما است.فرهنگ و جم ملی متناسب با ارزش

 یفرهنگ رشد

 BK2 خمرد.فرهنگی در جامعه به چشم میجمیی در اممر مشارکت

انتقال فرهنگ مناسوب از سوطمح مختلف و اقشووار مختلف جامعه صمرت   

 گیرد.می
BK1 

 BK3 رد.گیتمسعه فرهنگی تمسط نهادهای ذیربط نظیر صدا و سیما صمرت می

 

مؤلفه اصلی قابل  13شاخص )گمیه( ممجمد،  403دهد که از میان نتایج حاصول از تحلیل عاملی نشان می 

  د.انگذاری شدهها در جدول زیر نا های ممجمد این مملفهشناسایی است. بر اساس ادبیات، پیشینه و نظریه
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 ها  شداسایی شره بعر از استفاده از ادبیات موجود: مولفه19-4جرول 

 تعداد گمیه مؤلفه بعد سازه

 دهندهعمامل تشکیل

فوولسووووفووه نووظووا   

 معلمتربیت

 3 معلمتربیت سفهفل فیتعر

 4 یمبان

 4 یستیچ

 4 ییچرا

 4 یچگمنگ

 اهداف

 4 کیاستراتژ اهداف

 4 یآرمان اهداف

 4 یآممزش اهداف

 4 یکاربرد اهداف

 4 ژهیو اهداف

 برنامه درسی

 4 یدرس برنامه یمبان

 4 یدرس برنامه اهداف

 4 یدرس برنامه مدل

 3 شدهارائه دروس

 4 یکارورز

 4 برنامهفمق هایبرنامه

 ساختار سازمانی

 4 یسازمان  ارتباطات

 4 یمرکز سازمان

 4 یاستان هایپردیس

 4 وابسته یآممزش یعال مراکز

 4 وابسته یپژوهش هایهسته و مراکز

 4 بمدن روزیشبانه

یووابی کیفیووت ارزش

 آممزش

 4 یسنج اعتبار  یابیارزش مدل

 4 یدرون یسنج اعتبار

 4 یرونیب یسنج اعتبار

 4 یسنج اعتبار ندیفرا

 4 ریگ میتصم و گذار استیس یها نهاد

 4 یسنج اعتبار یها گروه

 4 یسنج اعتبار یها مکان و ها محل

 عمامل اثرگذار

سوویاست های کالن 

 نظا  اداری کشمر

 4 ... یانسان منابع تمسعه و جذب نحمه و گاهیجا

 4 ... یانسان منابع جذب و میتنظ نحمه

 4 ... یستاد حمزه در یتیریمد تصمیمت

بوورنووامووه ریووزی    

اسوووتوراتژیووک وزارت  

 عطف و آب

 4 مشارکت

 4 یکپارچگی

 4 پذیریانعطاف

 4 مأممریت و رسالت

 ایمدیریت حرفه

 4 یانسان منابع به کیاستراتژ نگاه

 3 دانشگاه  رانیمد انتخاب ندیفرا

 4 تعهد و تخصص

 4 شرفتیپ فرصت
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 4 یرهبر سبک

 عمامل اثر پذیر

 معلم

 1 ایحرفه یها یستگیشا

 1 یتیترب-یاخالق یها یستگیشا

 3 هایتمانمند یارتقا یها یستگیشا

 4 کالس تیریمد

 3 بمدن الگم و یرهبر

 دانش  آممز

 4 پذیریتربیت

 4 هیپا یها یستگیشا

 4 ژهیو یها یستگیشا

 مدرسه

 4 صالح مدرسه

 4 تیترب کانمن

 4 رندهیادگی سازملن

 4 شرفتیپ و تمسعه کانمن

 4 ینمآور و پژوهش تیظرف تمسعه

 خانماده

 4 جامعه با تعامل و تعاون

 4 محبت کانمن

 4 تفاهم

 جامعه

 4 صالح جامعه

 4 بهیط اتیح کانمن

 4 جممشارکت

 4 هاارزش تیحاکم

 فرهنگ اجتماعی

 4 سازنده تعامل

 3 آمیزمسالمت یستیهمز

 4 یفرهنگ رشد

 

 

 بر اساس عمامل شناسایی شده فمق مدل مفهممی نهایی پژوهش به قرار زیر است:
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 دهدره حاصل از بخش کیفی: مرل عوامل تشکیل6-4شکل 

 
 از بخش کیفی: مرل عوامل اثرگذای حاصل 7-4شکل 

 
 : مرل عوامل اثرپذیر حاصل از بخش کیفی8-4شکل 

 



243 

 

 ها  جانبی بخش کیفییافته-4-7
 کرامدر؟ رانیا معلمتربیت نظام ساز ادهیپ( ییاجرا  کایها و ساز) یاهبردهاسؤال جانبی اول: 

 نظا ت وضعیوتحلیل طمرکلی بر اسواس پیشوینه پژوهش، مبانی نظری، مصاحبه با خبرگان و نیز تجزیه  به

ها )حرکت از وضع نامطلمب به مطلمب و همین دهنده آنهای تشکیلها و شواخص و مؤلفه رانیا معلمتربیت

یب به ترت معلم ایرانسازی نظا  تربیتمنظمر پیادهطمر حفظ و ارتقای وضوع مطلمب( سازوکارهای اجرایی به 

 گردد.اولمیت در جدول زیر ارائه می
 رانیا معلمتربیت نظام  سازادهیپمدظوی ا  اجرایی به: سازوکایه21-4جرول 

 رانیا معلمتربیت نظا  یسازادهیپمنظمر اولمیت سازوکارهای اجرایی به ردیف

 معلم کشمر؛منظمر ایجاد تحمل و نمآوری در نظا  تربیتای بهتشکیل کمیته 1

 معلم؛شادابی در واحد های آممزشی تربیت شکمفاسازی استعداد های درخشان دانشجم معلمان و ایجاد نشاط و 4

4 
معلم به واحدهای دانشگاهی برای ایجاد انگیزه و زمینه برای جذب فرهیختگان و صالحان ارتقای واحدهای آممزشی تربیت

 به حرفه مقدس معلمی جهت افزایش ضریب پایداری و نگهداری آنان؛

3 
ها و معلم بر اسوواس آخرین تحمالت علمی با حفظ ارزشهشووی تربیتتغییر، اصووالح و ارتقاء برنامه های آممزشووی و پژو 

 باورهای دینی؛

 افزایش کیفیت آممزشی معلمان و تقمیت روحیه پژوهشی آنان و گسترش مرزهای دانش، بینش و مهارت های معلمی؛ 1

 ساله نظا  جمهمری اسالمی ایران؛ 40معلم بر اساس چشم انداز تدوین نظا  جامع تربیت 1
7 

معلم در جهت اصالح، تکمیل و به روز کردن محتما و انطباق محتما با اهداف ای آممزشی و درسی تربیتبازنگری در برنامه 

 معلم؛نظا  جمهمری اسالمی ایران و طرح تصمیب برنامه های جدید برای رفع کاستی ها و تکمیل نظا  تربیت

8 
تحصیلی معلمان را تا باالترین سطمح دانشگاهی دایر و ممجبات  تاسویس یک دانشوگاه درسطح کشمر که تما  رشته های  

 جذب یا بسیج استادان فرهیخته را به آممزش و پژوهش در این دانشگاه فراهم نماید؛

9 
بازنگری در آئین نامه ها و مقررات آممزشی و اداری و پژوهشی در راستای هماهنگ سازی با نظا  های اقتصادی، اجتماعی، 

 هنگی کشمر؛سیاسی و فر

 معلمان شایسته ،متعهد و متخصص؛ایجاد زمینه مساعد و شرایط مناسب برای تربیت 10

 ایجاد شرایط و ضمابط برای یادگیری مستمر معلمان؛ 11

14 
ای معلمان و ایجاد روحیه ی مشووارکت ممثر در تعلیم و تربیت مسووتمر افزایش دانش تخصووصووی و ارتقای مهارتهای حرفه

 آنان؛

14 
یجاد شورایط مسواعد مطالعه و تحقیق علمی برای بروز و شکمفایی استعداد معلمان در خالقیت و نمآوری های آممزشی و   ا

 هدایت استعداد ها در جهت اعتالی فردی و اجتماعی؛

13 
تقال بهره منودی بهینوه از تحمالت علمی جهوان و بهره وری از فنمن ارتبواطوات و فناوری اطالعات در بهبمد روش ها و ان     

 متقابل دانش ها؛

 معلم در ارتباطند؛هماهنگی بین نهاد های اداری، دفاتر ستادی و دستگاه های اجرایی که با تربیت 11

11 
های واالی انسووانی، مسووئملیت ها و تعهدات شوورعی،  افزایش آگاهی دانشووجمیان به وظایف خطیر معلمی، کرامت و ارزش

 ای؛قانمنی و اخالق حرفه

 ینه مساعد برای کارآممزی و کارورزی و آشنایی با فنمن معلمی و کاربردی نممدن نظریه های یاددهی و یادگیری؛ایجاد زم 17

 آماده سازی معلمان برای مشارکت در حل مسائل آممزشی و تربیتی در نظا  آممزشی کشمر از طریق مطالعه و پژوهش؛ 18

19 
ل در برنامه ریزی های آممزشی و درسی ایجاد بستر مناسب جهت ارائه ایجاد آمادگی و تمانایی معلمان برای مشوارکت فعا 

 تدوین و مقاله، کمک به نشر علم و گسترش مرزهای دانش و حضمر فعال در عرصه های علمی و بین المللی؛

 فراهم آوردن امکان انجا  تحقیقات علمی و پژوهشی تمسط معلمان؛ 40
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 انر؟کرام رانیا معلمتربیت نظام  سازادهیپانع ها و موکددرهسؤال جانبی دوم: تسهیل

 سازیها و ممانع پیادهکنندهطمرکلی بر اسواس پیشینه پژوهش، مبانی نظری، مصاحبه با خبرگان تسهیل به

 گردد.در جدول زیر ارائه می معلم ایراننظا  تربیت
 انمعلم ایرنظام تربیت ساز ها و موانع پیادهکددره: تسهیل21-4جرول 

ا ها یتسهیل کننده

 بسترها

 گردارانسن یعنی اصلی صاحبان به وپرورشآممزش انسانی منابع تربیت و مدیریت و رهبری و هدایت سکان سپردن

 اند؛ قرارداده کارشان سرلمحه را باهنر و رجایی شهیدان مشی که تاکنمن تاسیس زمان از معلمتربیت نظا 

 حملت سند به تمجه با آن بر بیشتر نظارت و وپرورشآممزش وزارت ستاد بدنه رد معلمتربیت نظا  به دادن اهمیت

 بنیادین؛

 فرهنگیان؛ دانشگاه علمی هیات و مدیریتی ساختار در معلمتربیت نیروهای از استفاده

 فرهنگیان؛ دانشگاه در وپرورشآممزش وزارت های دستمرالعمل و قمانین و مصمبات دقیق اجرای

 فرهنگیان؛ دانشگاه تشکیل اهداف و فلسفه به تمجه
 اسناد و ها برنامه وتصمیب وپرورشآممزش وزارت در معلم(تربیت) ریزی عالی برنامه شمرای هفتم گروه اندازی راه

 گروه؛ این در فرهنگیان دانشگاه تمسعه

 در آن دقیق اجرای باالدستی و داسنا به تمجه با ایران اسوالمی  جمهمری معلمتربیت نظا  در تعلیم بر تزکیه تقد 

 فرهنگیان؛ دانشگاه
 ایرفهح دلیل به دیگر های دانشگاه استانداردهای از بدور ایرانی – اسالمی دانشگاه با مطابق استانداردهای تدوین

 اهداف به تمجه با  اسالمی جمهمری طراز در متعهد و مممن و کارآی و متخصوص  و مند حرفه معلمانتربیت و بمدن

 .وپرورشآممزش بنیادین تحمل وسند فرهنگیان دانشگاه تاسیس

ممانع یووا عماموول 

 گرمداخله

 عد  برنامه محمری مدیران؛
 معلم بممی؛عد  اعتقاد مدیران به نظا  تربیت

 معلم بیرونی و وارداتی؛اعتقاد و اعتماد به سیستم های تربیت
 ان؛معلم در ایرسیاست زدگی نظا  آممزشی و تربیت 
 استفاده از نیروهای واردتی از وزارت علم  و دانشگاه های دیگر؛ 

 معلم؛عد  اعتماد به منابع انسانی درون سازمانی دانشگاه فرهنگیان و نظا  تربیت
 وزارت اهداف با آن وغیرمرتبط پاگیر و دست های نامه آیین و ها دستمرالعمل اجرای در علم  وزارت به وابسوتگی 

 رورش؛وپآممزش

 فرهنگیان؛ دانشگاه اندازی راه فرایند در لیبرالیستی و سکمالر دانشگاهی های نظا  از گیری الگم

 

 اساس بر معلمتربیت نظام شره ییشمداسما   ابعاد و ریاثرپذ عوامل اثرگذای، عوامل موجود تیوضمع سمؤال پدجم:  

 است؟ چگونه وپرویشآموزش نیادیبد تحول سدر متن و  نظر یمبان

 شده ییشناسا ابعاد و ریاثرپذ عمامل اثرگذار، عماملهای شوناسوایی شده   ای اینکه بدانیم وضوعیت مملفه بر

به چه میزان اسووت، با  وپرورشآممزش نیادیبن تحمل سووند متن و ینظر یمبان اسوواس بر معلمتربیت نظا 

 فاده شد.است tتمجه به نرمال بمدن تمزیع داده ها و مقیاس فاصله ای متغیرها از آزممن 

 4ای اسوت، ارزش عددی برای مقایسه با آماره تی را عدد  درجه 1در این قسومت با تمجه به اینکه مقیاس  

 در نظر گرفتیم. در ادامه فرض صفر و پژوهش برای این سمال آورده شده است:
H1: µ = 3 

H2: µ ≠ 4 
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 ای در جدول زیر آورده شده است.نتیجه آزممن تی تک نممنه
 مدظوی بریسی وضعیت موجودا  به: آزمون تی تک ننونه22-4جرول 

 مؤلفه بعد متغیر

 4ارزش آزممن = 

 .Sig مقدار تی
 اخووتالف

 میانگین

 91 اطمینان فوواصووولووه

 اختالف از درصد

 حد باال پایین حد

عووووماموووول  

 اثرگذار

هااستیس

 کوووالن ی

 یادار نظا 

 کشمر

 جذب نحمه و جایگاه

 1,10 1,47 1,33 0,000 31,41 تمسعه و

 جذب و تنظیم نحمه

  منابع
14,11 0,000 1,17 1,14 1,14 

 رد مدیریتی تصمیمت

  حمزه
33,97 0,000 1,37 1,31 1,14 

 1,11 1,33 1,39 0,000 11,78 کشمر یادار نظا  کالن یهااستیس

ریبرنوامه 

 زی

 اسووتراتژیک

 عطف وزارت

 آب و

 1,38 1,41 1,34 0,000 31,87 مشارکت

 1,47 1,43 1,40 0,000 31,18 یکپارچگی

 1,34 1,41 1,47 0,000 34,18 پذیریانعطاف

 1,39 1,41 1,34 0,000 31,91 رسالت و مأممریت

 و عطف وزارت کیاستراتژ یزیربرنامه

 آب
37,40 0,000 1,48 1,44 1,33 

 تیووریموود

 ایحرفه

 به اسوووتراتژیک نگاه

 1,43 1,41 1,48 0,000 48,34 انسانی منابع

  مدیران انتخاب فرایند

 دانشگاه
31,04 0,000 1,41 1,48 1,31 

 1,31 1,44 1,49 0,000 31,19 تعهد و تخصص

 1,34 1,40 1,41 0,000 33,44 پیشرفت فرصت

 1,44 1,41 1,47 0,000 49,71 رهبری سبک

 1,48 0,47 1,44 0,000 37,03 ایحرفه تیریمد

عووووماموووول  

 هدهندتشکیل

 فلسوووفووه

 نووووظووووا  

 معلمتربیت

 فوولسوووفووه تووعووریووف

 1,49 1,17 1,44 0,000 49,31 معلمتربیت

 1,43 1,10 1,17 0,000 44,10 مبانی

 1,49 1,41 1,44 0,000 48,14 چیستی

 1,10 1,47 1,34 0,000 34,87 چرایی

 1,10 1,47 1,33 0,000 31,11 چگمنگی

 1,47 1,41 1,44 0,000 31,97 معلمتربیت نظا  فلسفه

 اهداف

 1,31 1,44 1,49 0,000 31,18 استراتژیک اهداف

 1,31 1,48 1,43 0,000 48,31 آرمانی اهداف

 1,10 1,48 1,33 0,000 31,11 آممزشی اهداف

 1,48 1,43 1,41 0,000 48,01 کاربردی اهداف

 1,13 1,31 1,37 0,000 33,11 ویژه اهداف

 1,31 1,44 1,49 0,000 37,44 اهداف
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 بوورنووامووه 

 یدرس

 1,31 1,44 1,48 0,000 30,30 درسی برنامه مبانی

 1,34 1,40 1,47 0,000 34,44 درسی برنامه اهداف

 1,41 1,17 1,43 0,000 41,90 درسی برنامه مدل

 1,10 0,93 1,04 0,000 41,11 شدهارائه دروس

 1,44 1,40 1,41 0,000 48,90 کارورزی

 1,41 1,43 1,40 0,000 31,49 برنامهفمق هاینامهبر

 1,44 1,40 1,41 0,000 34,14 یدرس برنامه

 سووواختار

 یسازمان

 1,30 1,47 1,44 0,000 49,98 سازمانی  ارتباطات

 1,43 1,40 1,47 0,000 41,11 مرکزی سازمان

 1,34 1,41 1,47 0,000 33,14 استانی هایپردیس

 مزشوویآم عالی مراکز

 وابسته
49,11 0,000 1,44 1,47 1,30 

 هایهسوووته و مراکز

 وابسته پژوهشی
47,13 0,000 1,41 1,43 1,48 

 1,44 1,19 1,41 0,000 41,41 بمدن روزیشبانه

 1,47 1,41 1,41 0,000 34,94 یسازمان ساختار

 یابیارزشوو

 تیووفوویووکوو

 آممزش

  ارزشوووویووابووی موودل

 اعتبارسنجی
34,48 0,000 1,41 1,49 1,31 

 1,41 1,44 1,48 0,000 47,11 درونی اعتبارسنجی

 1,31 1,49 1,41 0,000 33,90 بیرونی اعتبارسنجی

 1,48 1,41 1,41 0,000 48,91 اعتبارسنجی فرایند

 گذارسیاست نهادهای

 تصمیم گیر و
41,14 0,000 1,41 1,18 1,44 

 1,41 1,17 1,43 0,000 41,81 اعتبارسنجی هایگروه

 هایمکان و هامحول 

 اعتبارسنجی
43,89 0,000 1,41 1,19 1,44 

 1,41 1,43 1,49 0,000 31,74 آممزش تیفیک یابیارزش

 عمامل اثرپذیر

 معلم

 هووایشووووایسوووتگی 

 ایحرفه
11,13 0,000 0,37 0,48 0,11 

 هووایشووووایسوووتگی 

 تربیتی-اخالقی
3,01 0,000 0,19 0,10 0,48 

 قایارت هایشایستگی

 هاتمانمندی
9,43 0,000 0,31 0,44 0,39 

 0,31 0,41 0,41 0,000 1,03 کالس مدیریت

 0,31 0,44 0,41 0,000 1,49 بمدن الگم و رهبری

 0,34 0,41 0,43 0,000 7,97 معلم

 آممزدانش

 0,11 -0,03 0,01 0,471 1,09 پذیریتربیت

 0,43 0,11 0,41 0,000 1,11 پایه هایشایستگی

 0,11 0,48 0,37 0,000 10,43 ویژه هایشایستگی

 0,43 0,17 0,41 0,000 1,84 آممزدانش

 0,31 0,48 0,47 0,000 8,18 صالح مدرسه مدرسه
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 0,48 0,44 0,40 0,000 7,19 تربیت کانمن

 0,41 0,19 0,47 0,000 1,44 یادگیرنده سازملن

 و تمسوووعووه کووانوومن

 پیشرفت
1,01 0,000 0,47 0,18 0,41 

 ظورفیووت  تومسوووعووه 

 نمآوری و پژوهش
1,19 0,000 0,40 0,41 0,48 

 0,48 0,44 0,40 0,000 7,13 مدرسه

 خانماده

 بووا تعوواموول و تعوواون

 جامعه
7,74 0,000 0,43 0,41 0,34 

 0,47 0,18 0,47 0,000 1,77 محبت کانمن

 0,39 0,41 0,30 0,000 8,71 تفاهم

 0,34 0,41 0,43 0,000 7,90 خانماده

 جامعه

 0,11 0,47 0,37 0,000 10,04 صالح جامعه

 0,49 0,41 0,40 0,000 1,74 طیبه حیات کانمن

 0,44 0,03 0,14 0,003 4,88 جممشارکت

 0,43 0,11 0,41 0,000 1,14 هاارزش حاکمیت

 0,47 0,40 0,49 0,000 1,80 جامعه

فوورهنووگ 

 اجتماعی

 0,31 0,47 0,41 0,000 7,11 سازنده تعامل

 هوووموووزیسوووووتوووی 

 آمیزمسالمت
8,71 0,000 0,30 0,41 0,39 

 0,44 0,11 0,43 0,000 1,41 فرهنگی رشد

 0,34 0,41 0,44 0,000 7,80 فرهنگ اجتماعی

پذیری ها )بغیر از تربیتشوومد، سووطح معناداری در همه ابعاد و مملفهطمر که در جدول مشوواهده میهمان

درصد اطمینان برای این  91آممز در عمامل اثرپذیر( کمتر از پنج صود  هست و بنابراین فرض صفر با  دانش

ه به ، با تمجریاثرپذ عمامل در آممزدانش یریپذتیتربی شمد. برای مملفهها رد و فرض پژوهش تأیید میمملفه

تماند باشووود. به بقیه ممارد میتماند مشووواهسوووت اسوووتنباط از آن می 4اینکه میانگین آن عددی بزرگتر از 

شوومد که وضووعیت  همچنین، با تمجه به اختالف میانگین که مقادیری مابت هسووتند، چنین اسووتنباط می 

 ها و ابعاد در وضعیت مطلمب هست.مملفه
 متن و  نظر یمبان اساس بر رانیا معلمتربیت نظام و ریاثرپذ عوامل اثرگذای، عوامل نیب یعل یوابطسؤال چهایم: 

 است؟ چگونه وپرویشآموزش نیادیبد تحول سدر

رمال ها نای بمد و همچنین تمزیع دادهگیری فاصلهبرای پاسوخ به سؤال فمق با تمجه به اینکه مقیاس اندازه 

های پارامتریک مناسووب که همبسووتگی پیرسوومن اسووت اسووتفاده شوود که نتایج در جدول زیر  بمد از آزممن

 مشاهده است:قابل

 رانیا معلمتربیت نظا  و ریاثرپذ عمامل اثرگذار، عماملتحلیل عاملی همبسوووتگی بین ابعاد  قبل از اجرای

 ممردبررسی قرار گرفته و نتایج آن در جدول زیر آورده شده است.
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 رانیا معلمتربیت نظام و ریاثرپذ عوامل اثرگذای، عوامل: هنبستگی بین ابعاد 23-4جرول 

 
 دهندهعوامل تشکیل

 ارزشیابی ... ساختار ... برنامه درسی هدافا فلسفه

عوامل 
 اثرگذار

 کالن یها استیس
 کشور یادار نظام

 **75607 **756.0 **75660 **..756 **756.0 همبستگی

 75777 75777 75777 75777 75777 سطح معناداری
 ریزیبرنامه

 وزارت استراتژیک
 آب و عطف

 **75606 **..756 **75000 **750.0 **756.0 همبستگی

 75777 75777 75777 75777 75777 سطح معناداری

 مدیریت
 ایحرفه

 **75000 **75006 **.7500 **75000 **750.0 همبستگی

 75777 75777 75777 75777 75777 سطح معناداری

عوامل 
 اثرپذیر

 معلم
 **750.0 **.7507 **75.60 **75000 **750.7 همبستگی

 75777 75777 .7577 75777 75777 سطح معناداری

 آموزدانش
 **.7500 **.75.0 **.75.0 **...75 **75070 همبستگی

 75777 75777 75776 75777 75777 سطح معناداری

 مدرسه
 **.7506 **.75.0 **7..75 **750.0 **75007 همبستگی

 75777 75777 75770 75777 75777 سطح معناداری

 خانواده
 **.7500 **6..75 **6..75 **750.7 **75000 همبستگی

 75777 75777 75777 75777 75777 سطح معناداری

 جامعه
 **..750 **..750 **75000 **.7500 **750.0 همبستگی

 75777 75777 75777 75777 75777 سطح معناداری

فرهنگ 
 اجتماعی

 **75007 **750.6 **.7500 **..750 **..750 همبستگی

 75777 75777 75777 75777 75777 معناداریسطح 

ی وجمد همبسووتگی بین متغیرهای دهندهاسووت، عالمت ** نشووان طمر که از جدول فمق مشووخصهمان   

 معلمتربیت نظا  و ریاثرپذ عمامل اثرگذار، عماملدهد. یعنی، بین ابعاد را نشووان می 0,01پژوهش در سووطح 

 مشاهده است.رابطه نیز از جدول فمق قابل رابطه مستقیم وجمد دارد. شدت رانیا

های اخیر صمرت گرفته های زیادی در دههبرای بررسی روابط علی بین متغیرها به صمرت منسجم، کمشش

هوای نمیودبخش در این زمینه، مدل معادالت سووواختاری یا تحلیل چندمتغیری با   اسوووت. یکی از این روش

هووای نظری را در تمان قووابوول قبمل بمدن موودلن روش، میمتغیرهووای مکنمن )پنهووان( اسوووت. از طریق ای

های همبستگی غیرآزمایشی و آزمایشی آزممد. بدون تمجه به نا  یا مفهم  های خاص با استفاده از دادهجامعه

های کند که شامل تحلیل عاملی تائیدی، مدلهای عمممی اشاره میشومار آن، این واژه به یک سری مدل بی

های آماری است. روش تحلیل مسیر، یکی از بهترین کالسیک، تحلیل مسیر و سایر روش سواختاری همزمان 

شومد که تعمیمی از رگرسویمن معمملی است و قادر است   های حل معادالت سواختاری محسومب می  تکنیک

ی لّها را تفسیر کند. برای اینکه روابط ععالوه بر بیان آثار مسوتقیم، آثار و همبسوتگی مشواهده شده بین آن   

میان متغیرهای مسووتقل و وابسووته و همچنین تمان تبیین این روابط را نشووان دهیم و اثبات کنیم که مدل  

کنیم. بدین منظمر، از قابلیت ها دارد، از تحلیل مسیر استفاده میممردنظر تناسوب و برازش مناسوبی با داده  

ن در قالب نممدارهای مسووویر و ایم کوه نتوایج حاصووول از آ  اسوووتفواده کرده  LISRELافزار ممجمد در نر 

 های برازندگی مدل در ادامه نشان داده خماهد شد.شاخص
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  تحلیل عاملی تاییر 

اسووت که در آن  SEMهای مهم این روش که به واقع بسووط تحلیل عاملی معمملی اسووت، یکی از جنبه 

ای ممرد آزممن قرار های متقابل بین متغیرههای معینی درباره سوواختار بارهای عاملی و همبسووتگیفرضوویه

گیرد. از لحاظ سووونتی، تحلیل عملی با آشوووکار سووواختن ابعاد زیربنایی یا واریانس عامل مشوووترک در  می

ای های تستی سر و کار دارد. برای معرفی یک سازه نظری، معممالً مجممعهها یا سمالای از پرسوش مجممعه

رود، کمک خماهد کرد. که در پژوهش به کار میشمد و تحلیل عاملی به تدوین شاخصی ها تهیه میاز پرسش

ی تماند یک یا چند عامل را آشکار سازد. بر پایهبرای معرفی ابعاد زیربنایی سوازه ممردنظر، تحلیل عاملی می 

تمان گفت که یک سازه، تک بعدی یا چند بعدی است. به این رویکرد، در حال حاضر نتایج تحلیل عاملی می

گفته  (EDA)اهیت اکتشافی است و نه ماهیت آزممن فرضیه، تحلیل عاملی اکتشافی به سبب آنکه دارای م

شده و مشاهده شده ها در متغیرهای اندازه گرفتهبینی کننده پاسوخ ها در تحلیل عاملی، پیششومد. عامل می

 هستند.

ه ها با چشمد که عاملهمچنین، روایی یک تحلیل عاملی تا حدودی از طریق تعیین این مطلب مشخص می

ا هکنند. یعنی، چقدر از ورایانس ممجمد در پرسشهای انفرادی را تمجیه میدقتی واریانس ممجمد در پرسش

 یابی معادالت سواختاری، عالوه بر تحلیل اکتشافی، برای تحلیل عاملی تاییدی ها اشوتراک دارد. مدل با عامل

(CDA) ممن فرضیه است و بر این مفروضه متکی است رود. این تحلیل، اسواسواً یک روش آز  نیز به کار می

د. ای دارد. یعنی، به دنبال یافتن نشانگرها نیستیکه شما درباره اینکه مؤلفه متغیرهای مکنمن چیست، اندیشه

SEM رف اید و ابعاد معاین مطلب را که آیا نشانگرهایی که برای معرفی سازه یا متغیر مکنمن خمد برگزیده

دهد که نشانگرهای انتخابی به چه دقتی معرف یا برازنده متغیر مکنمن ماید و گزارش میآزآن است یا نه، می

را  های علیهایی درباره وجمد روابط علی بین متغیرها، مدلیابی معادالت ساختاری بر پایه فرضیهاست. مدل

ری معین و روابط نظری بین شوورایط سوواختا  SEMکند. بدین ترتیب، با دسووتگاه معادله خطی آزممن می

سازد. در پذیر میآزماید و برآورد روابط علی میان متغیرهای مکنمن )مشواهده نشده( را امکان مفروض را می

ها با خطاهای مجزا تک گمیهمدل معادالت سووواختاری که یک فن نیرومند تحلیل چند متغیره اسوووت، تک

اید از معناداری و برازش جزئی اطمینان شوومد. در این روش، برای رسوویدن به نتیجه نهایی، ابتدا بتحلیل می

 حاصل کرد تا در نهایت به ترسیم مدل کلی اقدا  نممد.
 

 ها  برازش مرلشاخص 

ترین مبحث، معناداری مدل تمسط پس از ترسیم مدل و اطمینان اولیه از صحت و معناداری اطالعات، مهم

شمد. معیارهای علمی قابل قبمل مینامیده « های نیکمیی برازششاخص»هایی اسوت که اصوطالحاً   شواخص 

های گردآوری شده، خمد بحث اصلی در شاخص برازش برای تایید مدل نظری تدوین شده با استفاده از داده

هایی که گاه به نا  شووواخص نیکمیی برازش )چرا که هر چه مقدار آن دهد. شووواخصمودل را تشوووکیل می 

شمد(  و گاه به نا  شاخص ها از مدل نظری تفسیر میر دادهتای از حمایت قمیها افزایش یابند، نشانهشاخص
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ها از مدل نظری تر دادهای از حمایت ضوووعیفیابد، نشوووانهبدی برازش )زیرا که هر چه مقدار آن افزایش می

 شمد(. تحقیق تلقی می

تر از های بدی برازش است که مقادیر آن همماره بایستی پایینهای برازش، شاخصگرچه نیمی از شواخص 

های گمناگمنی وجمد دارد و هنمز های برازش مدل آزممنیک مقدار مشووخص باشوود. در کل، برای شوواخص  

ای که ممرد تمافق همگان باشوود، وجمد ندارد. اما به طمر کلی، چندین شوواخص برای های بهینهدرباره آزممن

شوواخص  1تا  4الً اسووتفاده از گیرد. ولی برای تایید مدل، معممسوونجش برازش مدل ممرد اسووتفاده قرار می

ها از معیارهای اشاره شده رسد که در این پژوهش نیز برای ارزیابی نیکمیی برازش تما  مدلکافی به نظر می

در جداول به  CDIو  AGDI ،GDI ،RMSEA هایزیر استفاده شده و عدد مربمط به هر یک از شاخص

 تفکیک آورده شده است.

 ها شاخص AGDI  وGDI 

کند. ها را به گمنه مشووترک از طریق مدل ارزیابی میها و کمواریانسمقدار نسووبی واریانس GDIشوواخص 

باشوود. شوواخص برازندگی  0,90باید بزرگتر از  GDIبین صووفر و یک هسووت. مقدار  GDIی تغییرات دامنه

ا کاربرد برای درجه آزادی هسوت. این مشخصه، معادل ب  GDIی یا همان مقدار تعدیل یافته AGDIدیگر، 

میانگین مجذورات بجای مجممع مجذورات در صومرت و مخرج است. مقدار این شاخص نیز بین صفر و یک  

 بستگی به حجم نممنه ندارند. AGDIو  GDIهای هست. شاخص

 شاخص RMSEA 

های خمب کمتر یا برای مدل RMSEAاین شوواخص، ریشووه میانگین مجذروات تقریبی هسووت. شوواخص 

 یا باالتر باشد، برازش ضعیفی دارند. 0,1آنها  RMSEAهایی که لاست. مد 0,01برابر 

  مجذوی کا 

دو(، این فرضووویوه را که آیا مدل ممردنظر هماهنگ با الگمی همپراشوووی بین  -آزممن مجوذور کوای )خی  

دو بسیار به حجم نممنه وابسته هست و نممنه -آزماید. کمیت خیمتغیرهای مشاهده شده است یا خیر را می

 دهد.دو را بیشتر از آنچه که بتمان آنرا به غلط بمدن مدل نسبت دارد، افزایش می-میت خیبزرگ، ک

 ها شاخص NDI  وCDI 

قابل قبمل بمده و نشانه  0,9شمد، برای مقادیر باالی بمنت نیز نامیده می-که شواخص بنتلر  NDIشواخص  

و نشانه برازندگی مدل است. این قابل قبمل بمده  0,9بزرگتر از  CDIبرازندگی مناسوب مدل است. شاخص  

ای نسبت با مدل شواخص، از طریق مقایسوه یک مدل به اصطالح مستقل که در آن بین متغیرها هیچ رابطه  

 آزماید. پیشنهادی ممردنظر، مقدار بهبمد را می

و  ECVA ،CAICشووومد که برخی مال دیده می LISRELافزار شووواخص دیگری نیز در خروجی نر 

AIC گیرند. برای ماال، مدلی که دارای ترین مدل از میان چند مدل ممرد تمجه قرار مین برازندهبرای تعیی

ها نیز به شدت وابسته به حجم تر است. برخی از شاخصباشد، برازنده AICو  ECVA ،CAICکمچکترین 

ن ، بیشتر تاکید محققاتمانند معنا داشوته باشند. اما، در اغلب تحقیقات های باال میاند و در حجم نممنهنممنه
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ها کمترین حساسیت هست؛ چرا که این شاخص RMSEAدو بر درجه آزادی و -های برازش خیبر شاخص

ها اغلب برای هست. ضمناً، این شاخص 0,1و  4را نسبت به اندازه نممنه دارند و مقدار آنها به ترتیب کمتر از 

دارند. اولین معیار قضاوت برازش مدل، مقدار کای  نیز کاربرد 400های کمتر از تسوت برازش مدل در نممنه 

 4شمد و مقدار آن باید کمتر از ها اسوتفاده می بعدی بمدن سوازه اسوکمئر بر درجه آزادی اسوت که برای تک  

 باشد. 

 واقع هب که روش برای پاسخ به سمال فمق پژوهش از مدل تحلیل عاملی تائیدی استفاده گردیده است. این

 درباره معینی هایفرضیه آن در که اسوت  SEM مهم هایجنبه از یکی، اسوت  معمملی یعامل تحلیل بسوط 

، سوونتی لحاظ از. گیردمی قرار آزممن ممرد متغیرهای بین متقابل هایهمبسووتگی و عاملی بارهای سوواختار

 یا هاپرسووش از ایمجممعه در مشووترک عامل واریانس یا زیربنایی ابعاد سوواختن آشووکار با عملی تحلیل

 و شمدمی تهیه هاپرسش از ایمجممعه معممالً، نظری سازه یک معرفی برای. دارد کار و سر تستی هایسمال

 اییزیربن ابعاد معرفی برای. کرد خماهد کمک، رودمی کار به پژوهش در که شاخصی تدوین به عاملی تحلیل

 تمانیم عاملی تحلیل نتایج یپایه بر. سازد آشکار را عامل چند یا یک تماندمی عاملی تحلیل، ممردنظر سازه

 تماهی دارای آنکه سبب به حاضر حال در، رویکرد این به. است بعدی چند یا بعدی تک، سازه یک که گفت

 تحلیل در هاعامل. شمدمی گفته( EDA) اکتشافی عاملی تحلیل، فرضیه آزممن ماهیت نه و است اکتشوافی 

 .هستند شده مشاهده و شدهگرفته اندازه تغیرهایم در هاپاسخ کننده بینیپیش، عاملی

 هچ با هاعامل که شمدمی مشخص مطلب این تعیین طریق از حدودی تا عاملی تحلیل یک روایی، همچنین

 اهپرسش در ممجمد ورایانس از چقدر، یعنی. کنندمی تمجیه را انفرادی هایپرسش در ممجمد واریانس دقتی

 یدیتای عاملی تحلیل برای، اکتشافی تحلیل بر عالوه، سواختاری  معادالت یابیدلم. دارد اشوتراک  هاعامل با

(CDA )که تاس متکی مفروضه این بر و است فرضیه آزممن روش یک اساساً، تحلیل این. رودمی کار به نیز 

. یستیدن نشانگرها یافتن دنبال به، یعنی. دارد ایاندیشه، چیسوت  مکنمن متغیرهای مؤلفه اینکه درباره شوما 

SEM عرفم ابعاد و ایدبرگزیده خمد مکنمن متغیر یا سازه معرفی برای که نشانگرهایی آیا که را مطلب این 

 نمنمک متغیر برازنده یا معرف دقتی چه به انتخابی نشانگرهای که دهدمی گزارش و آزمایدمی، نه یا است آن

 را علی هایمدل، متغیرها بین علی روابط وجمد بارهدر هاییفرضیه پایه بر ساختاری معادالت یابیمدل. است

 و معین سوواختاری شوورایط بین نظری روابط SEM، ترتیب بدین. کندمی آزممن خطی معادله دسووتگاه با

 در. سازدمی پذیرامکان را( نشده مشواهده ) مکنمن متغیرهای میان علی روابط برآورد و آزمایدمی را مفروض

 لیلتح مجزا خطاهای با هاگمیه تکتک، است چندمتغیره تحلیل نیرومند فن یک که ساختاری معادالت مدل

 حاصل اطمینان جزئی برازش و معناداری از باید ابتدا، نهایی نتیجه به رسویدن  برای، روش این در. شومد می

 .نممد اقدا  کلی مدل ترسیم به نهایت در تا کرد

 عوامل اثرگذای 

شمد. ابتدا، آزممن تحلیل عاملی بر روی عمامل اثرگذار گیری میاندازهگمیه  47مدل عمامل اثرگذار تمسوط  

 انجا  شد. 
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ها از لحاظ آماری معناداری دهد که همه شاخصبرآوردهای پارامتر اسوتاندارد شوده در شکل زیر نشان می  

رازش های برازش حاکی از بهسووتند و بارهای عاملی آن در سووطح باالیی قرار دارند. بررسووی نتایج شوواخص 

 مناسب مدل هست.
 اثرگذای ها  تاییر شره عوامل: گویه24-4جرول 

 وضعیت گمیه tمقدار  بارهای عاملی برچسب گمیه گمیه

 تایید شد G2 0,74 11,11 1سمال 

 تایید شد G1 0,73 11,17 4سمال 

 تایید شد G3 0,11 14,84 4سمال 

 تایید شد G4 0,74 11,91 3سمال 

 تایید شد G5 0,80 18,49 1سمال 

 تایید شد G6 0,77 17,40 1سمال 

 تایید شد G7 0,79 18,07 7سمال 

 تایید شد G8 0,19 11,11 8سمال 

 تایید شد G9 0,73 11,41 9سمال 

 تایید شد G21 0,71 17,10 10سمال 

 تایید شد G22 0,11 13,44 11سمال 

 تایید شد G21 0,74 11,47 14سمال 

 تایید شد G23 0,19 11,41 14سمال 

 تایید شد G24 0,74 11,99 13سمال 

 تایید شد G25 0,13 14,11 11سمال 

 تایید شد G26 0,73 11,14 11سمال 

 تایید شد G27 0,71 11,93 17سمال 

 تایید شد G28 0,11 13,48 18سمال 

 تایید شد G29 0,73 11,71 19سمال 

 تایید شد G11 0,73 11,71 40سمال 

 تایید شد G12 0,71 17,44 41سمال 

 تایید شد G11 0,19 11,03 44سمال 

 تایید شد G13 0,74 11,10 44سمال 

 تایید شد G14 0,11 13,08 43سمال 

 تایید شد G15 0,73 11,81 41سمال 

 تایید شد G16 0,77 17,13 41سمال 

 تایید شد G17 0,79 18,41 47سمال 

 تایید شد G18 0,74 11,34 48سمال 

 تایید شد G19 0,77 17,11 49سمال 

 تایید شد G31 0,71 17,80 40سمال 

 تایید شد G32 0,71 11,81 41سمال 

 تایید شد G31 0,77 17,11 44سمال 

 تایید شد G33 0,71 17,17 44سمال 

 تایید شد G34 0,11 13,07 43سمال 

 تایید شد G35 0,11 13,41 41سمال 

 دتایید ش G36 0,11 10,33 41سمال 
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 تایید شد G37 0,11 14,91 47سمال 

و  4,34اثرگذار است. مقدار کای اسکمئر بر درجه آزادی مدل حاضر  شکل زیر مربمط به مدل نهایی عمامل

 هست. 0,011برابر  RMSEAمقدار 
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 استانراید ضرایب حالت اثرگذای دی : مرل عوامل9-4شکل 



255 

 

 
 ضرایب  معدادای حالت اثرگذای دی : مرل عوامل11-4شکل 
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 گمنه که در جدول دیدههای برازش آورده شده است. همانترین شواخص ترین و متداولدر جدول زیر، مهم

ت تمان دریافها کفایت آماری دارند. بنابراین، با اطمینان بسووویار باالیی میشووومد، تقریباً تمامی شووواخصمی

 ها به برازش کامل دست یافته است.محقق در ممرد این شاخص
 ها  برازش مهم مرل ترسینیا  از شاخص: گزیره25-4ل جرو

 برازش قابل قبمل مقدار اختصار نا  شاخص شاخص

 های برازش مطلقشاخص
  1113,18 - )کای اسکمئر( سطح تحت  پمشش

 0,9بزرگتر از  GFI 0,91 شاخص نیکمیی برازش

 های برازش تطبیقیشاخص
 0,9بزرگتر از  AGFI 0,94 شاخص نیکمیی برازش اصالح شده

 0,9بزرگتر از  CFI 0,97 شاخص برازش تطبیقی

 0,1کمتر از  RMSEA 0,011 ریشه میانگین مربعات خطای برآورد های برازش مقتصدشاخص

 
 دهدرهعوامل تشکیل 

شمد. ابتدا، آزممن تحلیل عاملی بر روی عمامل گیری میگمیه اندازه 90دهنده تمسوط  مدل عمامل تشوکیل 

 انجا  شد.  ندهدهتشکیل

ها از لحاظ آماری معناداری دهد که همه شاخصبرآوردهای پارامتر اسوتاندارد شوده در شکل زیر نشان می  

های برازش حاکی از برازش هسووتند و بارهای عاملی آن در سووطح باالیی قرار دارند. بررسووی نتایج شوواخص 

 مناسب مدل هست.

 دهدرهتشکیل ها  تاییر شره عوامل: گویه26-4جرول 

 وضعیت گمیه tمقدار  بارهای عاملی برچسب گمیه گمیه

 تایید شد T2 0,77 17,11 1سمال 

 تایید شد T1 0,84 19,94 4سمال 

 تایید شد T3 0,83 40,10 4سمال 

 تایید شد T4 0,83 40,34 3سمال 

 تایید شد T5 0,84 40,01 1سمال 

 تایید شد T6 0,83 40,31 1سمال 

 تایید شد T7 0,81 41,14 7سمال 

 تایید شد T8 0,84 19,74 8سمال 

 تایید شد T9 0,84 40,08 9سمال 

 تایید شد T21 0,81 19,30 10سمال 

 تایید شد T22 0,83 40,17 11سمال 

 تایید شد T21 0,78 18,10 14سمال 

 تایید شد T23 0,81 19,44 14سمال 

 تایید شد T24 0,71 17,11 13سمال 

 تایید شد T25 0,84 19,18 11سمال 

 تایید شد T26 0,74 11,19 11سمال 

 تایید شد T27 0,77 17,14 17سمال 

 تایید شد T28 0,78 18,14 18سمال 

 تایید شد T29 0,78 18,19 19سمال 
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 تایید شد T11 0,74 18,11 40سمال 

 تایید شد T12 0,71 17,40 41سمال 

 تایید شد T11 0,71 17,41 44سمال 

 تایید شد T13 0,71 17,48 44سمال 

 تایید شد T14 0,79 18,77 43سمال 

 تایید شد T15 0,81 19,44 41سمال 

 تایید شد T16 0,71 11,01 41سمال 

 تایید شد T17 0,77 17,90 47سمال 

 تایید شد T18 0,78 18,48 48سمال 

 تایید شد T19 0,78 18,31 49سمال 

 دتایید ش T31 0,84 19,91 40سمال 

 تایید شد T32 0,80 18,94 41سمال 

 تایید شد T31 0,13 14,91 44سمال 

 تایید شد T33 0,79 18,14 44سمال 

 تایید شد T34 0,81 19,44 43سمال 

 تایید شد T35 0,84 19,11 41سمال 

 تایید شد T36 0,84 19,91 41سمال 

 تایید شد T37 0,81 19,33 47سمال 

 تایید شد T38 0,71 11,94 48سمال 

 تایید شد T39 0,78 18,41 49سمال 

 تایید شد T41 0,81 19,44 30سمال 

 تایید شد T42 0,73 11,71 31سمال 

 تایید شد T41 0,80 19,11 34سمال 

 تایید شد T43 0,73 17,03 34سمال 

 تایید شد T44 0,78 17,77 33سمال 

 تایید شد T45 0,83 40,11 31سمال 

 تایید شد T46 0,81 40,71 31سمال 

 تایید شد T47 0,81 40,18 37سمال 

 تایید شد T48 0,83 40,49 38سمال 

 تایید شد T49 0,81 40,11 39سمال 

 تایید شد T51 0,87 41,48 10سمال 

 تایید شد T52 0,71 17,07 11سمال 

 تایید شد T51 0,78 17,77 14سمال 

 تایید شد T53 0,83 40,11 14سمال 

 تایید شد T54 0,81 40,71 13سمال 

 تایید شد T55 0,81 40,18 11سمال 

 تایید شد T56 0,83 40,49 11سمال 

 تایید شد T57 0,81 40,11 17سمال 

 تایید شد T58 0,87 41,48 18سمال 

 تایید شد T59 0,84 19,97 19سمال 

 تایید شد T61 0,83 40,44 10سمال 

 تایید شد T62 0,84 19,13 11سمال 
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 تایید شد T61 0,81 40,84 14سمال 

 تایید شد T63 0,79 18,44 14سمال 

 تایید شد T64 0,84 19,31 13سمال 

 تایید شد T65 0,77 17,77 11سمال 

 تایید شد T66 0,84 19,84 11سمال 

 تایید شد T2 0,73 11,79 17سمال 

 تایید شد T1 0,78 17,84 18سمال 

 ید شدتای T3 0,79 18,41 19سمال 

 تایید شد T4 0,19 11,11 70سمال 

 تایید شد T5 0,79 18,10 71سمال 

 تایید شد T6 0,79 18,17 74سمال 

 تایید شد T7 0,83 40,40 74سمال 

 تایید شد T8 0,81 19,11 73سمال 

 تایید شد T9 0,11 13,14 71سمال 

 تایید شد T21 0,80 18,71 71سمال 

 ایید شدت T22 0,84 19,11 77سمال 

 تایید شد T21 0,84 19,90 78سمال 

 تایید شد T23 0,83 40,19 79سمال 

 تایید شد T24 0,84 19,18 80سمال 

 تایید شد T25 0,74 11,14 81سمال 

 تایید شد T26 0,79 18,17 84سمال 

 تایید شد T27 0,84 19,11 84سمال 

 تایید شد T28 0,71 11,91 83سمال 

 تایید شد T29 0,81 19,49 81سمال 

 تایید شد T11 0,71 17,41 81سمال 

 تایید شد T12 0,79 18,10 87سمال 

 تایید شد T11 0,79 18,17 88سمال 

 تایید شد T13 0,83 40,40 89سمال 

 تایید شد T14 0,81 19,11 90سمال 

 

ه آزادی مدل حاضر دهنده است. مقدار کای اسکمئر بر درجتشوکیل  شوکل زیر مربمط به مدل نهایی عمامل 

 هست. 0,074برابر  RMSEAو مقدار  4,88
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 استانراید ضرایب حالت دهدره دیتشکیل : مرل عوامل11-4شکل 

 

 

 

 
 ضرایب معدادای  حالت دهدره دیتشکیل : مرل عوامل12-4شکل 

 

 

 جدول دیدهگمنه که در های برازش آورده شده است. همانترین شواخص ترین و متداولدر جدول زیر، مهم

ت تمان دریافها کفایت آماری دارند. بنابراین، با اطمینان بسووویار باالیی میشووومد، تقریباً تمامی شووواخصمی

 ها به برازش کامل دست یافته است.محقق در ممرد این شاخص
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 ها  برازش مهم مرل ترسینیا  از شاخص: گزیره27-4جرول 

 بملبرازش قابل ق مقدار اختصار نا  شاخص شاخص

 های برازش مطلقشاخص
  11411,49 - )کای اسکمئر( سطح تحت  پمشش

 0,9بزرگتر از  GFI 0,94 شاخص نیکمیی برازش

 های برازش تطبیقیشاخص
 0,9بزرگتر از  AGFI 0,91 شاخص نیکمیی برازش اصالح شده

 0,9بزرگتر از  CFI 0,91 شاخص برازش تطبیقی

 0,1کمتر از  RMSEA 0,074 گین مربعات خطای برآوردریشه میان های برازش مقتصدشاخص

 

  ریاثرپذعوامل 

 ریاثرپذشمد. ابتدا، آزممن تحلیل عاملی بر روی عمامل گیری میگمیه اندازه 77تمسوط   ریاثرپذمدل عمامل 

 انجا  شد. 

عناداری ها از لحاظ آماری مدهد که همه شاخصبرآوردهای پارامتر اسوتاندارد شوده در شکل زیر نشان می  

های برازش حاکی از برازش هسووتند و بارهای عاملی آن در سووطح باالیی قرار دارند. بررسووی نتایج شوواخص 

 مناسب مدل هست.

 ریاثرپذ ها  تاییر شره عوامل: گویه28-4جرول 

 وضعیت گمیه tمقدار  بارهای عاملی برچسب گمیه گمیه

 تایید شد P2 0,77 17,94 1سمال 

 تایید شد P1 0,17 14,77 4سمال 

 تایید شد P3 0,94 40,18 4سمال 

 تایید شد P4 0,87 19,47 3سمال 

 تایید شد P5 0,11 11,40 1سمال 

 تایید شد P6 0,91 41,41 1سمال 

 تایید شد P7 0,14 14,83 7سمال 

 تایید شد P8 0,13 14,04 8سمال 

 تایید شد P9 0,13 14,14 9سمال 

 ید شدتای P21 0,84 18,11 10سمال 

 تایید شد P22 0,94 40,14 11سمال 

 تایید شد P21 0,81 19,41 14سمال 

 تایید شد P23 0,18 14,81 14سمال 

 تایید شد P24 0,17 14,14 13سمال 

 تایید شد P25 0,73 11,14 11سمال 

 تایید شد P26 0,84 18,33 11سمال 

 تایید شد P27 0,11 14,37 17سمال 

 تایید شد P28 0,94 40,14 18سمال 

 تایید شد P29 0,84 18,41 19سمال 

 تایید شد P11 0,11 14,41 40سمال 

 تایید شد P12 0,70 17,34 41سمال 

 تایید شد P11 0,74 11,99 44سمال 

 تایید شد P13 0,78 18,04 44سمال 
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 تایید شد P14 0,80 17,70 43سمال 

 تایید شد P15 0,19 11,34 41سمال 

 تایید شد P16 0,14 14,71 41سمال 

 تایید شد P17 0,17 14,19 47سمال 

 تایید شد P18 0,39 10,81 48سمال 

 تایید شد P19 0,81 19,08 49سمال 

 تایید شد P31 0,98 41,70 40سمال 

 تایید شد P32 0,88 19,11 41سمال 

 تایید شد P31 0,77 17,74 44سمال 

 تایید شد P33 0,18 11,18 44سمال 

 تایید شد P34 0,14 14,81 43ال سم

 تایید شد P35 0,19 14,08 41سمال 

 تایید شد P36 0,70 11,11 41سمال 

 تایید شد P37 0,71 11,71 47سمال 

 تایید شد P38 0,73 11,11 48سمال 

 تایید شد P39 0,94 40,37 49سمال 

 تایید شد P41 0,70 11,11 30سمال 

 د شدتایی P42 0,71 11,79 31سمال 

 تایید شد P41 0,89 19,81 34سمال 

 تایید شد P43 0,31 10,07 34سمال 

 تایید شد P44 0,94 40,34 33سمال 

 تایید شد P45 0,71 18,41 31سمال 

 تایید شد P46 0,81 18,93 31سمال 

 تایید شد P47 0,71 11,74 37سمال 

 تایید شد P48 0,17 14,73 38سمال 

 تایید شد P49 0,74 11,99 39سمال 

 تایید شد P51 0,97 41,37 10سمال 

 تایید شد P52 0,11 14,31 11سمال 

 تایید شد P51 0,10 11,11 14سمال 

 تایید شد P53 0,14 14,99 14سمال 

 تایید شد P54 0,81 17,98 13سمال 

 تایید شد P55 0,98 41,87 11سمال 

 تایید شد P56 0,84 19,91 11سمال 

 تایید شد P57 0,14 11,37 17سمال 

 تایید شد P58 0,74 11,11 18سمال 

 تایید شد P59 0,80 18,13 19سمال 

 تایید شد P61 0,17 14,77 10سمال 

 تایید شد P62 0,94 40,18 11سمال 

 تایید شد P61 0,87 19,47 14سمال 

 تایید شد P63 0,11 11,40 14سمال 

 تایید شد P64 0,91 41,41 13سمال 

 تایید شد P65 0,14 14,83 11ل سما
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 تایید شد P66 0,13 14,04 11سمال 

 تایید شد P67 0,13 14,14 17سمال 

 تایید شد P68 0,73 11,84 18سمال 

 تایید شد P69 0,94 40,14 19سمال 

 تایید شد P71 0,81 19,41 70سمال 

 تایید شد P72 0,18 14,81 71سمال 

 شد تایید P71 0,17 14,14 74سمال 

 تایید شد P73 0,73 11,14 74سمال 

 تایید شد P74 0,84 18,33 73سمال 

 تایید شد P75 0,11 14,37 71سمال 

 تایید شد P76 0,94 40,14 71سمال 

 تایید شد P77 0,84 18,41 77سمال 

و  4,41است. مقدار کای اسکمئر بر درجه آزادی مدل حاضر  ریاثرپذ شکل زیر مربمط به مدل نهایی عمامل

 هست. 0,018برابر  RMSEAمقدار 

 
 استانراید ضرایب حالت اثرپذیر دی : مرل عوامل13-4شکل 
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 ضرایب معدادای  حالت دی ریاثرپذ : مرل عوامل14-4شکل 

 گمنه که در جدول دیدههای برازش آورده شده است. همانترین شواخص ترین و متداولدر جدول زیر، مهم

ت تمان دریافها کفایت آماری دارند. بنابراین، با اطمینان بسووویار باالیی میی شووواخصشووومد، تقریباً تماممی

 ها به برازش کامل دست یافته است.محقق در ممرد این شاخص
 ها  برازش مهم مرل ترسینیا  از شاخص: گزیره29-4جرول 

 برازش قابل قبمل مقدار اختصار نا  شاخص شاخص

 های برازش مطلقشاخص
  1474,13 - )کای اسکمئر( پمشش  سطح تحت

 0,9بزرگتر از  GFI 0,93 شاخص نیکمیی برازش

 های برازش تطبیقیشاخص
 0,9بزرگتر از  AGFI 0,94 شاخص نیکمیی برازش اصالح شده

 0,9بزرگتر از  CFI 0,91 شاخص برازش تطبیقی

 0,1کمتر از  RMSEA 0,018 ریشه میانگین مربعات خطای برآورد های برازش مقتصدشاخص

 

 لمد از پاسخ به سمال فمق منظمربه بخش، این مشاهده است. دردر دو شوکل زیر پاسخ به سؤال فمق قابل 

 و مدل قیمد نممدن اضافه ساختار، رسوم  از پس منظمر، بدین. شومد می اسوتفاده  تائیدی سواختاری  معادالت

 .آمد دسووت به زیر هایشووکل برازش رمسووی نممدار و شووده اجرا مدل درسووتنمایی، ماکسوویمم روش انتخاب

 دهد.ها را نشان میهای زیر نممدار مسیر برازش شده به دادهشکل
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 : مرل ساختای  پژوهش دی حالت ضرایب استانراید15-4شکل 
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 : مرل ساختای  پژوهش دی حالت معدادای  ضرایب16-4شکل 

ادیر پارمترهای مربمط به مدل به همراه ی مقشووده اسووت، کلیههای باال نشووان دادهطمر که در شووکلهمان

شده است. با تمجه به مقادیر ضرایب استاندارد و ضرایب معناداری بارهای عاملی و ضورایب مسویر نشان داده  

اثر  تمان چنین استنباط کرد که بین عمامل( می4,18های باال )مقادیر تی باالتر از تی به دست آمده در شکل

معلم  روابط مسوووتقیم وجمد داشوووته و این عمامل تاثیر مابتی را بر روی نظا  یتگوذار واثر پوذیر نظا  ترب  

 معلم ایران دارند.تربیت
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ها ارائه دهند، مدل برازش مناسبتری را به دادهنشوان می  RMSEAدو و -های خیهمانگمنه که شواخص 

 های الگم در جدول زیر ممردبررسی قرار گرفته است.کند. خروجیمی
 ها  برازش تحلیل مسیر مرلشاخص: 31-4جرول 

 های برازششاخص نا  شاخص 
 حد مجاز مقدار 

Chi-square/df 4,31  4کمتر از 

RMSEA )0,1کمتر از  0,011 )ریشه میانگین خطای برآورد 

CFI )0,9بزرگتر از  0,99 )برازندگی تعدیل یافته 

NFI )0,9بزرگتر از  0,91 )برازندگی نر  شده 

GFI 0,9بزرگتر از  0,94 برازش( )نیکمیی 

AGFI )0,9بزرگتر از  0,91 )نیکمیی برازش تعدیل شده 

 های برازش الگم در وضعیت مطلمبی قرار گرفته است.همانگمنه که مشاهده می شمد شاخص
 ساسا بر رانیا معلمتربیت نظام شره ییشداسا ابعاد و ریاثرپذ عوامل اثرگذای، عوامل  بدر تیاولوسمؤال ششم:  

 است؟ چگونه وپرویشآموزش نیادیبد تحول سدر متن و  نظر یمبان

بر  رانیا معلمتربیت نظا  شووده ییشووناسووا ابعاد و ریاثرپذ عمامل اثرگذار، عمامل بندیاولمیتدر جدول زیر 

 اساس نتایج تحلیل عاملی تاییدی برگرفته از دو شکل قبل آورده شده است.
 ل: برآویدها  مربوط به مر31-4جرول 

 اولمیت ضریب مسیر بعد 

 عمامل اثرگذار

 4 0,17 کشمر اداری نظا  کالن هایسیاست

 و عطف وزارت اسووتراتژیک ریزیبرنامه

 آب
0,14 4 

 1 0,18 ایحرفه مدیریت

 عمامل اثرپذیر

 4 0,17 معلم

 1 0,13 آممزدانش

 1 0,11 مدرسه

 3 0,17 خانماده

 1 0,18 جامعه

 4 0,18 فرهنگ اجتماعی

 نیادیبد تحول سممدر متن و  نظر یمبان اسمماس بر  رانیا معلمتربیت نظام  برا یممرل  چمه سممؤال هفتم: 

 کرد؟ ایائه توانیم وپرویشآموزش

های شناسایی شده تمسعه منابع انسانی )پدیده اصلی(، عمامل اثرگذار ها و مؤلفهدر نهایت بر اساس شاخص

بر اسوواس مسووتندات پژوهشووی و مصوواحبه با خبرگان شووناسووایی شوود و  )شوورایط علی( و عمامل اثرپذیر که

چنین سواز و کارها، عمامل تسوهیل کننده و بازدارنده شوناسایی شده و درنهایت تحلیل داده ها در بخش    هم

 گردد.صمرت شکل زیر ارائه میکمی الگمی مفهممی پژوهش با رویکردد گراندد تئمری به
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پژوهش برگرفته از بخش کیفی و ک ی نهایی: الگم17-3شکل 
 

 ثرگذارشرایط علی: عوامل ا

 (4.31) معلم تیترب نظام فلسفه

 (4.39اهداف )

 (4.16برنامه درسی )

 (4.32ساختار سازمانی )

ارزشیابی کیفیت آموزش 

(4.19) 

 

 پدیده محوری: نظام تربیت معلم

  نظام کالن یها استیس

 (4.49) کشور یادار

  کیاستراتژ یزیر برنامه

 آپ و عتف وزارت

(4.38) 

 (4.33ی )ا حرفه تیریمد

 (3.95بسترها )
سپپپپپپکردن سپپپپپپران هدایت و رهبری و مدیریت و تربیت منابز انسپپپپپپانی آموزش و پرورش به 

صپاحبان اصپلی یعنی سپنارداران نظام تربیت معلم از زمان تاسپیک تاکنون که مشی شهیدان 

رجایی و باهنر را سپپپپر وحه کارشپپپپان  رارداده اند؛ اهمیت دادن به نظام تربیت معلم در بدنه 

رت آموزش و پرورش و نظارت بیشتر بر آن با توجه به سند تحول بنیادین؛ استفاده ستاد وزا

از نیروهای تربیت معلم در سپپاختار مدیریتی و هیات علمی دانشپپااه فرهنایان؛ اجرای د ی  

مصپپپوبات و  وانین و دسپپپپتورا عمل های وزارت آموزش و پرورش در دانشپپپپااه فرهنایان؛ 

دانشپپپپااه فرهنایان؛ راه اندازی گروه هفتم شپپپپورای عا ی  توجه به فلسپپپپفه و اهداف تشپپپپریل

برنپامپه ریزی )تربیپت معلم( در وزارت آموزش و پرورش وتصپپپپپپپویب برنامه ها و اسپپپپپپپناد 

توسپپپپعه دانشپپپپااه فرهنایان در این گروه؛ تهدم تزکیه بر تعلیم در نظام تربیت معلم جمهوری 

  آن در دانشپپپپااه فرهنایان؛ تدوین اسپپپپالمی ایران با توجه به اسپپپپناد باادسپپپپتی و اجرای د ی

ایرانی بدور از استانداردهای دانشااه های دیار  –اسپتانداردهای مااب  با دانشپااه اسپالمی 

به د یل حرفه ای بودن و تربیت معلمان حرفه مند و متخصص و کارآی و مومن و متعهد در 

سپپپند تحول بنیادین طراز جمهوری اسپپپالمی  با توجه به اهداف تاسپپپیک دانشپپپااه فرهنایان و

 آموزش و پرورش. 

 (4.11راهبرد )

  کشور؛ معلم تیترب نظام در ینوآور و تحول جادیا منظور به ایتهیکم لیتشر

 در یشاداب و نشاط جادیا و معلمان دانشجو درخشان یها استعداد یشروفاساز

  به معلم تیترب یآموزش یواحدها یارتها معلم؛ تیترب یآموزش یها واحد

 صا حان و ختاانیفره جذب یبرا نهیزم و زهیانا جادیا یبرا یدانشااه یواحدها

 ر،ییتغ آنان؛ یناهدار و یداریپا بیضر شیافزا جهت یمعلم مهدس حرفه به

 نیآخر اساس بر معلم تیترب یپژوهش و یآموزش یها برنامه ارتهاء و اصالح

 معلمان یزشآمو تیفیک شیافزا ؛ینید یباورها و ها ارزش حفظ با یعلم تحوات

 یها مهارت و نشیب دانش، یمرزها گسترش و آنان یپژوهش هیروح تیتهو و

 یجمهور نظام سا ه 11 انداز چشم اساس بر معلم تیترب جامز نظام نیتدو ؛یمعلم

 جهت در معلم تیترب یدرس و یآموزش یابرنامه در یبازنار ران؛یا یاسالم

 یجمهور نظام اهداف با محتوا اناباق و محتوا کردن روز به و لیترم اصالح،

  ظامن لیترم و ها یکاست رفز یبرا دیجد یها برنامه بیتصو طرح و رانیا یاسالم

 یلیتحص یها رشته تمام که کشور درساح دانشااه کی کیتاس معلم؛ تیترب

 استادان جیبس ای جذب موجبات و ریدا یدانشااه ساوح نیبااتر تا را معلمان

 نیآئ در یبازنار د؛ینما فراهم دانشااه نیا در ژوهشپ و آموزش به را ختهیفره

 با یساز هماهنگ یراستا در یپژوهش و یادار و یآموزش مهررات و ها نامه

 کشور؛ یفرهنا و یاسیس ،یاجتماع ،یا تصاد یها نظام
 معلمان تیترب یبرا مناسب طیشرا و مساعد نهیزم جادیا .21

 (3.48گر )عوامل مداخله

 اعتهاد ؛یبوم معلم تیترب نظام به رانیمد اعتهاد عدم ران؛یمد یمحور برنامه عدم

  نظام یزدگ استیس ؛یارداتو و یرونیب معلم تیترب یها ستمیس به اعتماد و

 و علوم وزارت از یواردت یروهاین از استفاده ران؛یا در معلم تیترب و یآموزش

 انیفرهنا دانشااه یسازمان درون یانسان منابز به اعتماد عدم ار؛ید یها دانشااه

 نییآ و ها دستورا عمل یاجرا در علوم وزارت به یوابستا معلم؛ تیترب نظام و

 ا او پرورش؛ و آموزش وزارت اهداف با آن رمرتبطیوغ ریپاگ و دست یها نامه

  ااهدانش یانداز راه ندیفرا در یستیبرا ی  و سروار یدانشااه یها نظام از یریگ

 ان؛یفرهنا

 (3.34معلم )

 (3.16آموز )دانش

 (3.31مدرسه )

 (3.34خانواده )

 (3.19جامعه )

 (3.33فرهنگ اجتماعی )

 عوامل اثرپذیر
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 فصل پنجم:
 پیشنهاداه گیری وبحث، هجیتن
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 مقرمه -5-1

نظا  تربیت معلم ایران براسواس مبانی نظری و متن سووند  مسوئله اصولی این پژوهش فقدان مدل در ارتباط با     

دان و فقنظا  تربیت معلم ایران ی های اصلها و شاخصنظا  آممزش و پرورش، ابها  در ابعاد، مملفه تحمل بنیادین

نظا  ارائه مدلی برای »بمد و بر این اسوواس، هدف اصوولی پژوهش  نظا  تربیت معلم ایران راهکارها در خصوومص 

و  در نظر گرفته شد« نظا  آممزش و پرورش تربیت معلم ایران براسواس مبانی نظری و متن سند تحمل بنیادین 

های به بیان ادبیات و پیشینه پژوهش در بخش مبانی نظری پژوهش،شد.  مطرحپنج سوؤال  برای ارائه این مدل، 

سپس به پاسخ سمال های پژوهش آورده شده و بحث شده است و پرداختهانجا  شوده در داخل و خارج از کشمر  

 پژوهش با اقتباس از مبانی نظری مطرح شده تدوین گردید.نهایی در نهایت، مدل و تفسیر و نتیجه گیری شد و

 ها  پژوهشیافته -5-2
 پاسخ سؤاالت پژوهش-1 -5-2

عوامل تشکیل دهدره( براساس مبانی نظر  و متن ) نظام تربیت معلم ایران ها ها و شاخصابعاد، مولفه»: اول سؤال-1

 «نظام آموزش و پرویش ایران کرامدر؟ سدر تحول بدیادین

ی و کمّی ممرد بررسی قرار گرفت، در بخش اول پژوهش که به صمرت کیف سؤالدر خصمص  های پژوهشیافته  

جامید ان؛ فلسفه تربیت، اهداف، برنامه درسی، ساختار سازمانی، ارزشیابی کیفیت آممزش بُعد 1کیفی به شناسایی 

 90و  مؤلفه 49و در بخش کمّی با اسووتفاده از روش تحلیل عاملی اکتشوووافی و سوووپس تحلیل عاملی تاییدی،  

مملفه و  1کد بیشترین و بعد اهداف با  141مملفه و  1زشیابی کیفیت آممزش با بعد ار شواخص کشف گردید که 

 کد کمترین اهمیت را دارند.11

، بعدشمد. در این را شوامل می  کد  11مؤلفه و  1 بعدنا  گرفته اسوت. این  « فلسمفه تربیت » بعداول:  بعد -1

 تعلق دارد. «چیستی فلسفه تربیت» مؤلفهی به و کمترین وزن عامل« مبانی تربیت» مؤلفهبیشترین وزن عاملی به 

، بیشترین بعدشمد. در این را شوامل می  کد 11مؤلفه و  1  بعدنا  گرفته اسوت. این  « اهراف» بعددو :  بعد -4

 تعلق دارد.« اهداف استراتژیک» مؤلفهو کمترین وزن عاملی به  «اهداف کاربردی» مؤلفهوزن عاملی به 

 عنمان با( 1474) مجتهدی پژوهش مانند هاییپژوهش هاییوافته  بوا  این پژوهش هوای در مجممع یوافتوه     

 عنمان با (1488) باقری و امین فر ظهیر، تقی پمر پژوهش ،"ایران معلم تربیت درنظا  ممجمد هاینارسووایی"

 و عالی آممزش از شده جذب معلمان و آممزی سماد نهضت از شده جذب معلمان اثربخشوی  و مقایسوه  بررسوی "

های ضوومن تأثیر آممزش بررسووی" عنمان با (1491) زاده سوواالری پژوهش ،"ابتدایی دوره در معلم تربیت مراکز

 بین ارتباط "عنمان ( با1490همکاران ) و ظهرابی تحقیق "ای معلمانهوای حرفه خودموت بر ارتقوای صوووالحیوت    
 آماده سازی برای اصالحات اهمیت مصخص در( 1994) سم و گمدلد دیدگاه ،"معلمان عملکرد و خدمت ضمن آممزشهای
 در غیرمستقیم یا مسوتقیم  طمر به که مدیریتی اسوتراتژیهای  شوناسوایی  "عنمان  با( 1997) بلیز و بلیز پژوهش معلمان،
در  معلمان ایحرفه تجارب شناسایی" عنمان ( با4009) ممرلند و هابز پژوهش ،"است معلمان تأثیرگذار ایحرفه تمسوعه 
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 تمانمندسازی و های آماده سازیدوره تأثیر بررسوی " عنمان با (4003) سوممک  و بمگلر پژوهش ،"ریستد سوالهای  طمل
 بین ارتباط" عنمان با (4001) همکاران و ممی و پژوهش "مدارس در معلمان ایحرفه تعهد و سوووازمانی تعهد بر معلمان

 .رددا همخمانی "مدیر و بین معلم جانبه دو اعتماد و معلمان آماده سازی
شمد. در این را شامل میکد  19و  مؤلفه 1 بعدنا  گرفته است. این  «برنامه ییز  دیسمی » بعدسوم :   بعد -4

علق ت«  مدل برنامه ریزی درسی» مؤلفه و کمترین وزن عاملی به« کارورزی» مؤلفه ، بیشترین وزن عاملی بهبعد

 دارد.

 همکاران و های چایا فم متا ناچمکیافته با پژوهش این رد درسی های برنامهها و شاخصابعاد و مؤلفه همچنین  

 درسی، برنامه جزئی و کلی فهای بیان هد در تصوریح . دارد همپمشوانی ( 1493) فر میااقی و صوادقی  ( و4011)

 اجرای بر نظارت معلمان، نقش درسووی، اجرای برنامه در دانشووگاه جهت گیری درسووی، برنامه محتمای انتخاب

 زا درسی برنامه اجرای در معلمان پذیری انعطاف و برنامه درسی ارزشیابی فرایندهای در احتصر درسوی،  برنامه

 هاییافته این، بر افزون. است شده تمجه آنها به مذکمر هایپژوهش نشانگرها در بیان در که است مماردی جمله

 در( 4011) سوواهارو و گمری و (4014) عزیز و احمد هاییافته با آن، اشوواعه و حمزه پژوهش در حاضوور پژوهش

با  لماندانشجممع آشنایی معلم، تربیت بین المللی مسائل به تمجه پژوهشی، هایسویاست  به نشوانگرهای مربمط 

 .همسمست مراکز تربیت معلم گریبانگیر مسائل و پژوهش ه های شیم
، بیشترین وزن بعدشمد. در این ا شامل میرکد  19و مؤلفه 1بعد؛ نا  گرفته است. این « سماختای و سمازمان  » بعدچهار :  بعد -3

 تعلق دارد.«  مراکز آممزش عالی وابسته» مؤلفهو کمترین وزن عاملی به « سازمان مرکزی» مؤلفهعاملی به 
، بعد شوومد. در اینرا شووامل می کد  141مؤلفه و  7 بعدنا  گرفته اسووت. این « ایزشممیابی کیفیت آموزش» بعدپنجم:  بعد -1

 تعلق دارد.« های اعتبار سنجیگروه» مؤلفهو کمترین وزن عاملی به «  اعتبار سنجی درونی» مؤلفهعاملی به بیشترین وزن 
 زهاین حم در پیشین هایپژوهش های اغلبهای این پژوهش در زمینه ارزشویابی کیفیت آممزش با یافته یافته   

 ،(4011) کائمر و کائمر ،) 4014) عزیز و احمد (،4011) همکاران و گمچکم ،(4014) های شووارماپژوهش ازجمله

بررسی  هایپژوهش اکار در که معنا بدین دارد؛ هماهنگی( 1491) همکاران و عیاری ،(1491) همکاران و هادی

 .است مذکمر شش ممرد شامل معلم تربیت در کیفیت اصلی هایمؤلفه شده
 اقبال و دلشاد ،(4011) همکاران و اچمکچایافممتان پژوهش ازجمله هاپژوهش برخی هاییافته همچنین با

 این. همخمانی دارد (4011) کائمر و کائمر و (4014) عزیز و احمد ( ،4011) کممار و شوووامراکممار ) 4010 (

 و آیدیا هاپژوهش دربرخی هرچند. است بمده حاضور  پژوهش در شوناسوایی شوده    ابعاد عناوین شوامل  همخمانی

 از معلم تربیت در کیفیت ابعاد تمصیف برای) 4011) پریسواکاریم  و( 4011) سواهارو  و گمری ،(4011) همکاران
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 پژوهش این از آمده به دست نتایج بین بسیاری ن دهنده همپمشانی نشا بررسیها اما شده اسوتفاده  متنمع تعابیر

 .است پیشین هایپژوهش با
 باشد:شاهده میبر اساس نتایج سؤال اول پژوهش، مدلی رسم گردید که به شکل زیر قابل م
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 . مرل نهایی پژوهش دی موید عوامل تشکیل دهدره نظام تربیت معلم1-5شکل 
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نظام تربیت معلم ایران بر اساس مبانی نظر  و متن سدر تحول  بر اثرگذای عوامل» پاسمخ سؤال دوم پژوهش  -5-2-2

 «ایران کرامدر؟ پرویش و آموزش نظامبدیادین 

نظا  تربیت معلم ایران بر  بر اثرگذار شناسایی عماملمبنی بر دو  پژوهش السؤدر خصمص  های پژوهشیافته  

ایران نشان داد که پس از تحلیل محتما و  پرورش و آممزش نظا اسواس مبانی نظری و متن سند تحمل بنیادین  

آ.پ و های کالن نظا  اداری کشوومر، برنامه ریزی اسووتراتژیک وزارت عتف و ابعاد سوویاسووت مصوواحبه با خبرگان،

نظا  تربیت معلم ایران بر اسووواس مبانی نظری و متن سوووند تحمل ای به عنمان ابعاد تاثیرگذار مودیریوت حرفه  

هایی است که در ایران ممرد شوناسوایی قرار گرفت. این ابعاد، هریک دارای مؤلفه   پرورش و آممزش نظا بنیادین 

 پژوهش حاضر ممرد بررسی قرار گرفتند.

های جایگاه و نحمه جذب و تمسوعه منابع انسانی، نحمه تنظیم و  ، مؤلفه«ن نظام ادای ها  کالسیاست»بعد   

 گیرد. جذب منابع انسانی و تصمیمات مدیریتی در حمزه ستادی وزارت عتف و آ.پ را در بر می

و  های مشوووارکت، یکپارچگی، انعطاف پذیری، مؤلفه«برنامه ییز  اسممتراتژیک وزایت عتف و آ. » بعد   

 شمد،الت و مأممریت را شامل میرس

فرایند انتخاب مدیران دانشووگاه،  های نگاه اسووتراتژیک به منابع انسووانی، ، به مؤلفه«ا مریریت حرفه»بعد    

 اشاره دارد. تخصص و تعهد، فرصت پیشرفت و سبک رهبری

 به شکل زیر ترسیم کرد: تمان مدل نهایی مربمط به آن رابر اساس نتایج به دست آمده از سؤال دو  پژوهش، می
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 نظام تربیت معلم اثرگذای بر عوامل موید دی پژوهش نهایی مرل. 2-5 شکل

نظام تربیت معلم ایران بر اسماس مبانی     نظر  و متن سدر  پیامر( از ) اثرپذیر عوامل» پاسمخ سمؤال سموم    -5-2-3

 «کرامدر؟ ایران پرویش و آموزش نظامتحول بدیادین 

شناسایی عمامل اثر پذیر از نظا  تربیت معلم ایران پژوهش مبنی بر سؤال سم در خصومص   وهشهای پژیافته   

ابعاد؛ معلم، دانش آممز، مدرسووه، خانماده، جامعه و   نشووان داد که پس از تحلیل محتما و مصوواحبه با خبرگان، 

نظری و متن سوووند تحمل  نظا  تربیت معلم ایران بر اسووواس مبانیفرهنگ اجتماعی به عنمان ابعاد اثر پذیر از 

هایی است که در ایران ممرد شوناسوایی قرار گرفت. این ابعاد، هریک دارای مؤلفه   پرورش و آممزش نظا بنیادین 

 پژوهش حاضر ممرد بررسی قرار گرفتند.

های ارتقای تربیتی، شووایسووتگی –های اخالقی ای، شووایسووتگیهای حرفههای شووایسووتگی، مؤلفه«معلم» بعد

 گیرد. ها، مدیریت کالس و رهبری و الگم بمدن را در بر میتمانمندی
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 شمد،های ویژه را شامل میهای پایه و شایستگیهای تربیت پذیری، شایستگی، مؤلفه«دانش آموز»بعد 

کانمن تمسعه و پیشرفت و تمسعه  های مدرسوه صالح، کانمن تربیت، سازمان یادگیرنده، ، به مؤلفه«مریسه»بعد  

 اشاره دارد. ش و نمآوریظرفیت پژوه
 شمد.های تعاون وتعامل با جامعه، کانمن محبت وتفاهم را شامل می؛ مؤلفه«خانواده»بعد  

 گرددمی هاهای جامعه صالح، کانمن حیات طیبه، مشارکت جمیی و حاکمیت ارزش، شامل مؤلفه«اجتناع»بعد  

ده با اعضوای جامعه، همزیستی مسالمت آمیز و  های تعامل سوازن به مؤلفه« بعر فرهدگ اجتناعی»در نهایت،  

 رشد فرهنگی اشاره دارد.

 تمان مدل نهایی مربمط به آن را به شکل زیر ترسیم کرد:بر اساس نتایج به دست آمده از سؤال سم  پژوهش، می
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 اثرپذیر از نظام تربیت معلم عوامل موید دی پژوهش نهایی مرل. 3-5 شکل
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با استناد به مبانی نظری  مدرسه ودانش آممز و جامعه و فرهنگ اجتماعی ده در بعددر تبیین یافته حاصول شو    

در زندگی اجتماعی  مؤثرطمر برای اینکه افراد بتمانند به( 1491) شریعتمداریمطابق با نظر باید اذعان داشت که 

 زسوویرو هبرت اعتقاد  بهباشووند.  های ارتباطی یا قمای مربمط به تفهیم و تفهمشوورکت کنند باید واجد مهارت

آزادی در تعامالت و ارتباطات در معنای ه شامل ک مدنی باید حیطه ( برای آممزش و تربیت دانش آممزان4010)

به اعتقاد ورنر  اسووت، ممرد نظر نظا  آممزشووی قرار گیرد.عا  و هم چنین جریان آزادانه دسووترسووی به اطالعات 

های ارتباطی و تمانایی تعامل اجتماعی؛ میزان لیل دارابمدن مهارتای به د( دانش آممزان و معلمان حرفه4011)

محققان دانشوووگاه آن با افراد دیگر متفاوت اسوووت و مسوووئملیت پذیر بمده و تمانایی همکاری با دیگران را دارند. 

 را از جمله جمیانهتمانایی و تمایل به حل اختالفات خمد با دیگران به صووومرت منطقی و مسوووالمت مینمسووومتا

 :4014 و ری، )کمگان نداهمطلمب قرن بیسووت و یک باید دارا باشووند، عنمان نممد  دانش آممزانکه  هاییمهارت

ن همچنی(. با تفاسویر مطرح شده و عنایت به ضروری بمدن مهارت ارتباطی که مطابق با نتایج حاصل شده و  34

اسووالمیه  ارس که این امر در مطالعاتو برنامه درسووی مد مناسووب نبمدن وضووعیت بُعد فناوری در دانش آممزان

نیز به  (4011چاوز )(، 1488) (، اسالمیه1493) غیاثمند(، 1493)تکابی  شیخ زاده(، 1491مصباحیان ) (،1497)

، قدرت های دیگرروابط گر  و صوومیمی با انسووان، مدارس در جهت آممزش تمانایی برقراری تأیید رسوویده اسووت

های دینی، فرهنگی و اجتماعی و فعالیت اجتماعاتناسب دیگران، مشارکت در های نامگفتن به درخماسوت « نه»

 در این حمزه را مد نظر قرار دهند. بایست آممزشو... مسئمل بمده و می
بر اساس مبانی نظر  و متن سدر تحول نظام تربیت معلم ایران سماز   بسمترها و موانع پیاده »سمؤال چهایم  -5-2-4

 «انر؟کرام بدیادین آموزش و پرویش
نظا  تربیت معلم ایران سازی پیادهبسترها و موانع پژوهش مبنی بر  چهار  سؤالهای به دسوت آمده از  افتهی  

بر اسوواس مبانی نظری و متن سووند تحمل بنیادین آممزش و پرورش، با اسووتفاده از نظر خبرگان و مرور مبانی   

ر بنظا  تربیت معلم ایران سازی پیادهه شده زیر در زمینه ارائ بستر و مانع تمان عنمان کرد که چندیننظری، می

 باشد:ممرد تمافق نممنه پژوهش میاساس مبانی نظری و متن سند تحمل بنیادین آممزش و پرورش 
 ساز  نظام تربیت معلم ایرانها  )بسترها( پیادهتسهیل کددره-4-1

 یعنی اصولی  صواحبان  به پرورش و آممزش انسوانی  منابع تربیت و مدیریت و رهبری و هدایت سوکان  سوپردن  .1

 کارشان سورلمحه  را باهنر و رجایی شوهیدان  مشوی  که تاکنمن تأسویس  زمان از معلم تربیت نظا  سونگرداران 

 اند؛ قرارداده
 ندس به تمجه با آن بر بیشتر نظارت و پرورش و آممزش وزارت ستاد بدنه در معلم تربیت نظا  به دادن اهمیت .4

 بنیادین؛ تحمل
 فرهنگیان؛ دانشگاه علمی هیات و مدیریتی ساختار در معلم تربیت نیروهای از فادهاست .4
 فرهنگیان؛ دانشگاه در پرورش و آممزش وزارت هایدستمرالعمل و قمانین و مصمبات دقیق اجرای .3
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 فرهنگیان؛ دانشگاه تشکیل اهداف و فلسفه به تمجه .1
 و هابرنامه وتصمیب پرورش و آممزش وزارت در معلم( تربیت) ریزی عالی برنامه شومرای  هفتم گروه اندازی راه .1

 گروه؛ این در فرهنگیان دانشگاه تمسعه اسناد
 آن قیقد اجرای باالدستی و اسناد به تمجه با ایران اسالمی جمهمری معلم تربیت نظا  در تعلیم بر تزکیه تقد  .7

 فرهنگیان؛ دانشگاه در
 دلیل به دیگر هایدانشووگاه اسووتانداردهای از بدور ایرانی – اسووالمی دانشووگاه با مطابق اسووتانداردهای تدوین .8

 با اسووالمی جمهمری طراز در متعهد و مؤمن و کارآی و متخصووص و مند حرفه معلمان تربیت و بمدن ایحرفه

 .پرورش و آممزش بنیادین تحمل وسند فرهنگیان دانشگاه تأسیس اهداف به تمجه
 یرانموانع پیاده ساز  نظام تربیت معلم ا-4-2

 عد  برنامه محمری مدیران؛ .1
 عد  اعتقاد مدیران به نظا  تربیت معلم بممی؛ .4
 های تربیت معلم بیرونی و وارداتی؛اعتقاد و اعتماد به سیستم .4
 سیاست زدگی نظا  آممزشی و تربیت معلم در ایران؛  .3
 های دیگر؛استفاده از نیروهای واردتی از وزارت علم  و دانشگاه  .1
 بع انسانی درون سازمانی دانشگاه فرهنگیان و نظا  تربیت معلم؛عد  اعتماد به منا .1
 وزارت اهداف با آن وغیرمرتبط پاگیر و دست هاینامه آیین و هادستمرالعمل اجرای در علم  وزارت به وابستگی .7

 پرورش؛ و آممزش
 رهنگیان؛ف دانشگاه اندازی راه فرایند در لیبرالیستی و سکمالر دانشگاهی هاینظا  از گیری الگم .8
بر اسمماس مبانی نظر  و متن سدر نظام تربیت معلم ایران سمازوکایها  اجرایی پیاده سماز    »سمؤال پدجم  -5-2-5

 «انر؟تحول بدیادین آموزش و پرویش کرام
علم نظا  تربیت مسازی پیاده منظمربه سازوکارهایی ارائهپژوهش مبنی بر  پنجم سؤالهای به دست آمده از افتهی 

اساس مبانی نظری و متن سند تحمل بنیادین آممزش و پرورش، با استفاده از نظر خبرگان و مرور مبانی  برایران 

ر بنظا  تربیت معلم ایران سووازی پیادهوکار ارائه شووده زیر در زمینه  سوواز تمان عنمان کرد که چندیننظری، می

 باشد:ق نممنه پژوهش میممرد تمافاساس مبانی نظری و متن سند تحمل بنیادین آممزش و پرورش 

 ساز  نظام تربیت معلم ایران)ساز و کایها  اجرایی( پیادهیاهبردها 

 ای به منظمر ایجاد تحمل و نمآوری در نظا  تربیت معلم کشمر؛تشکیل کمیته .1
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 شکمفاسازی استعدادهای درخشان دانشجم معلمان و ایجاد نشاط و شادابی در واحدهای آممزشی تربیت معلم؛ .4
واحودهوای آممزشوووی تربیوت معلم بوه واحدهای دانشوووگاهی برای ایجاد انگیزه و زمینه برای جذب      ارتقوای  .4

 فرهیختگان و صالحان به حرفه مقدس معلمی جهت افزایش ضریب پایداری و نگهداری آنان؛
های آممزشووی و پژوهشووی تربیت معلم بر اسوواس آخرین تحمالت علمی با حفظ  تغییر، اصووالح و ارتقاء برنامه .3

 ها و باورهای دینی؛شارز
 هایافزایش کیفیت آممزشوی معلمان و تقمیت روحیه پژوهشی آنان و گسترش مرزهای دانش، بینش و مهارت  .1

 معلمی؛

 ساله نظا  جمهمری اسالمی ایران؛ 40تدوین نظا  جامع تربیت معلم بر اساس چشم انداز  .1
، تکمیل و به روز کردن محتما و انطباق ای آممزشووی و درسووی تربیت معلم در جهت اصووالحبازنگری در برنامه .7

ها و تکمیل های جدید برای رفع کاسووتیمحتما با اهداف نظا  جمهمری اسووالمی ایران و طرح تصوومیب برنامه

 نظا  تربیت معلم؛
های تحصیلی معلمان را تا باالترین سطمح دانشگاهی دایر و تأسیس یک دانشگاه درسطح کشمر که تما  رشته .8

 بسیج استادان فرهیخته را به آممزش و پژوهش در این دانشگاه فراهم نماید؛ ممجبات جذب یا
های اقتصادی، ها و مقررات آممزشی و اداری و پژوهشی در راستای هماهنگ سازی با نظا بازنگری در آئین نامه .9

 اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشمر؛
 متعهد و متخصص؛ ،ایجاد زمینه مساعد و شرایط مناسب برای تربیت معلمان شایسته .10
 ایجاد شرایط و ضمابط برای یادگیری مستمر معلمان؛ .11
ی مشووارکت مؤثر در تعلیم و ای معلمان و ایجاد روحیهافزایش دانش تخصووصووی و ارتقای مهارتهای حرفه  .14

 تربیت مستمر آنان؛
های نمآوری ایجاد شرایط مساعد مطالعه و تحقیق علمی برای بروز و شکمفایی استعداد معلمان در خالقیت و .14

 آممزشی و هدایت استعدادها در جهت اعتالی فردی و اجتماعی؛
ها بهره مندی بهینه از تحمالت علمی جهان و بهره وری از فنمن ارتباطات و فناوری اطالعات در بهبمد روش .13

 ها؛و انتقال متقابل دانش
 بیت معلم در ارتباطند؛های اجرایی که با ترهماهنگی بین نهادهای اداری، دفاتر ستادی و دستگاه .11
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ها و تعهدات های واالی انسانی، مسئملیتافزایش آگاهی دانشجمیان به وظایف خطیر معلمی، کرامت و ارزش .11

 ای؛شرعی، قانمنی و اخالق حرفه
های ایجواد زمینوه مسووواعد برای کارآممزی و کارورزی و آشووونایی با فنمن معلمی و کاربردی نممدن نظریه   .17

 یاددهی و یادگیری؛
آماده سازی معلمان برای مشارکت در حل مسائل آممزشی و تربیتی در نظا  آممزشی کشمر از طریق مطالعه  .18

 و پژوهش؛
های آممزشی و درسی ایجاد بستر مناسب ایجاد آمادگی و تمانایی معلمان برای مشارکت فعال در برنامه ریزی .19

های علمی و نش و حضمر فعال در عرصهجهت ارائه تدوین و مقاله، کمک به نشور علم و گسوترش مرزهای دا  

 بین المللی؛
 فراهم آوردن امکان انجا  تحقیقات علمی و پژوهشی تمسط معلمان؛ .40
عوامل اثر پذیر و ابعاد شداسایی شره نظام تربیت معلم ایران  وضعیت موجود عوامل اثر گذای،» سمؤال ششم  -5-2-6

 «پرویش چگونه است؟براساس مبانی نظر  و متن سدر تحول بدیادین آموزش و 

نظا   هایشاخص و هامملفه ممجمد وضعیت تعیین بر ششم پژوهش مبنی سؤال خصمص در پژوهش هاییافته  

 سووطح که داد نشووان اینممنه تک t آزممن طریق از آن، بر اثرگذار عمامالثر پذیر و همچنین و تربیت معلم ایران

 این برای اطمینان درصد 91 با صفر فرض بنابراین و باشدمی صد  پنج از ها کمترمملفه و ابعاد همه در معناداری

 ،هسووتند مابت مقادیری که میانگین اختالف به تمجه با همچنین،. شوومدمی تأیید پژوهش فرض و رد هامملفه

 .باشدمی مطلمب وضعیت در ابعاد و هامملفه وضعیت که شمدمی استنباط چنین
نظام تربیت معلم ایران  وعوامل اثر پذیرو عوامل تشکیل دهدره اثرگذای واملع بین علی یوابط» سمؤال هفتم -5-2-7

 «بر اساس مبانی نظر  و متن سدر تحول بدیادین آموزش و پرویش چگونه است؟

وعمامل اثر پذیر و  اثرگذار عمامل بین علی روابط های پژوهش در خصوومص سووؤال هفتم مبنی بر تعیین یافته 

بر اساس مبانی نظری و متن سند تحمل بنیادین آممزش و پرورش تربیت معلم ایران نظا   عمامل تشکیل دهنده

یت اثرگذار و نظا  ترب بین ابعاد عماملپیرسوومن،  همبسووتگی به این نکته اشوواره دارد که با تمجه به نتایج آزممن

 جمد دارد. نتایجرابطه مستقیم و بر اسواس مبانی نظری و متن سوند تحمل بنیادین آممزش و پرورش  معلم ایران 

 .تحلیل عاملی تاییدی نیز نشان داد که بین عمامل اثرگذار نیز همبستگی وجمد دارد

بر اسوواس مبانی نظری و متن سووند تحمل بنیادین آممزش و اثرپذیر و نظا  تربیت معلم ایران  و بین ابعاد عمامل

گی داد که بین عمامل اثرپذیر نیز همبسترابطه مستقیم وجمد دارد. نتایج تحلیل عاملی تاییدی نیز نشان  پرورش

 وجمد دارد.

دهنده رابطه مسوووتقیم وجمد دارد. بطمر کلی، با تمجه به مقادیر ضووورایب  تشوووکیل همچنین، بین ابعاد عمامل 

تمان چنین استنباط کرد که بین ( می4,18اسوتاندارد و ضرایب معناداری تی به دست آمده )مقادیر تی باالتر از  
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روابط مستقیم وجمد داشته و این عمامل تأثیر مابتی را  نظا  تربیت معلم ایران و عمامل اثر پذیر و راثرگذا عمامل

 بر روی نظا  تربیت معلم ایران دارند.
نظام تربیت معلم  بر اثرگذای عوامل بدر  ها  پژوهش دی خصوص سؤال هشتم پژوهش مبدی بر اولویتیافته -5-2-8

 و متن سدر تحول بدیادین آموزش و پرویش.بر اساس مبانی نظر  ایران 

ا  تربیت نظ بر اثرگذار عمامل اولمیت ترتیب که شوومدمی اسوتنباط  بر اسواس نتایج تحلیل عاملی تاییدی، چنین  

 ریبض شاخص اساس بر ترتیب به بر اساس مبانی نظری و متن سند تحمل بنیادین آممزش و پرورشمعلم ایران 

برنامه ریزی استراتژیک وزارت عتف و  های کالن نظا  اداری کشمر،سویاست  ای،فهمدیریت حر از عبارتند مسویر 

 :از است عبارت اولمیت، ترتیب به شده شناسایی هایمملفه از یک هر سهم آ.پ.
 18/0شاخص دارای ضریب مسیر  1مؤلفه و  1با  ایمدیریت حرفه

 17/0 مسیر ضریب شاخص دارای 9مؤلفه و  4های کالن نظا  اداری کشمر با سیاست

 14/0 مسیر شاخص دارای ضریب 11مؤلفه و  3با  برنامه ریزی استراتژیک وزارت عتف و آ.پ.
نظام تربیت معلم  عوامل اثر پذیر از بدر ها  پژوهش دی خصمموص سممؤال نهم پژوهش: مبدی بر اولویتیافته-5-2-9

 یش،بر اساس مبانی نظر  و متن سدر تحول بدیادین آموزش و پروایران 

ل بر اساس مبانی نظری و متن سند تحمنظا  تربیت معلم ایران  ابعاد اولمیت ترتیب که شمدمی استنباط چنین 

جامعه، فرهنگ اجتماعی، معلم،  از عبارتند مسیر ضوریب  شواخص  اسواس  بر ترتیب به بنیادین آممزش و پرورش

های شناسایی سوهم هر یک از مملفه  یدیتحلیل عاملی تایآزممن  خانماده، مدرسوه، دانش آممز اسوت. بر اسواس   

 شده به ترتیب اولمیت، عبارت است از:

 18/0مؤلفه و ضریب مسیر،  3چامعه، با 

 18/0مؤلفه و ضریب مسیر،  4فرهنگ اجتماعی، با 

 17/0مؤلفه و ضریب مسیر،  1معلم، با 

 17/0 مسیر، مؤلفه و ضریب 4 خانماده، با

 11/0 مسیر، مؤلفه و ضریب 1 مدرسه، با

 13/0 مسیر، مؤلفه و ضریب 4 دانش آممز، با
بر اساس مبانی نظر  و متن سدر تحول بدیادین آموزش نظام تربیت معلم ایران  برا  مرلیچه » سمؤال دهم  -5-2-11

 «توان ایائه کرد؟و پرویش. می

بر اسوواس ان نظا  تربیت معلم ایر برای مدلی ارائهمبنی بر  پژوهش دهم سووؤالهای پژوهش در خصوومص یافته 

از طریق آزممن تحلیل عاملی تاییدی نشوووان داد که  مبانی نظری و متن سوووند تحمل بنیادین آممزش و پرورش

باشوود؛ بنابراین می 91/1ها بزرگتر از ها و شوواخصدر تما  مملفه 01/0به دسووت آمده در سووطح  tمقادیر آماره 

بر اساس مبانی نظری و متن سند تربیت معلم ایران  نظا های ها و شاخصارتباط معناداری بین هر یک از مملفه

های به عنمان مدل کلی وجمد دارد. همچنین، مقادیر به دسوت آمده در شاخص  تحمل بنیادین آممزش و پرورش
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تمان با اطمینان اظهار نممد ها مطابق با استانداردهای قابل قبمل است و میها و شاخصبرازش مدل در کل مملفه

 از برازش مناسبی برخمردار است. که مدل پژوهش
بر اساس مبانی نظر  و متن سدر دیجه تداسمب مرل ایائه شره برا  نظام تربیت معلم ایران  » سمؤال یازدهم -5-2-11

 «تحول بدیادین آموزش و پرویش به چه میزان است؟

نظا  تربیت  برای شده ارائه مدل تناسب درجهمبنی بر سونجش  های پژوهش در خصومص سوؤال یازدهم   یافته 

 دیتائی ساختاری معادالت مدل ازبر اساس مبانی نظری و متن سند تحمل بنیادین آممزش و پرورش، معلم ایران 

 ماکسوویمم روش انتخاب و مدل قیمد نممدن اضووافه سوواختار، رسووم از پس منظمر، بدین. شوومدمی اسووتفاده

در ( 4-3و  1-3ها )شکل برازش شده به دادهنممدار مسیر  برازش و مسیر نممدار و شوده  اجرا مدل درسوتنمایی، 

 .است گرفته قرار مطلمبی وضعیت در الگم برازش هایفصل چهار، نتایج نشان دادند که شاخص
دیجه تداسمب مرل ایائه شره برا   تعیین پژوهش: مبدی بر دوازدهم  سمؤال دی خصموص   ها  پژوهشیافته-5-2-12

 .از دیرگاه متخصصان   و متن سدر تحول بدیادین آموزش و پرویشبر اساس مبانی نظرنظام تربیت معلم ایران 

عمامل مؤثر به واسطه پرسشنامه سنجش مدل که شامل ( =40nبر اسواس نظرخماهی از متخصصان این حمزه )  

 ان،، عمامل اثر پذیر از نظا  تربیت معلم ایرنظا  تربیت معلم ایران، ابعاد تشکیل دهنده نظا  تربیت معلم ایرانبر 

بر اسوواس مبانی نظری و متن سووند تحمل بنیادین نظا  تربیت معلم ایران در سووازوکارها، تسووهیل گرها و ممانع 

ای نشوان داد که مدل پژوهش از نظر متخصصین دارای اعتبار  نممنهتک tبمد، از طریق آزممن  آممزش و پرورش

 .قرار گرفته است تأییددرصد ممرد  91باالیی است و با اطمینان 

های شناسایی شده نظا  تربیت معلم ایران )پدیده اصلی( و عمامل اثرگذار ها و مؤلفهر نهایت بر اساس شاخصد 

چنین ساز و عمامل اثر پذیر از آن که از قبل بر اساس مستندات پژوهشی وجمد داشته است و هم )شورایط علی( 

ها در بخش کمی الگمی مفهممی حلیل دادهکارها، عمامل تسوهیل کننده و بازدارنده شوناسایی شده و درنهایت ت  

 .گرددصمرت شکل زیر ارائه میپژوهش با رویکرد گراندد تئمری به
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 بحث و تفسیر-5-3

برای نظا  تربیت معلم ایران بر اساس مبانی نظری و متن سند در پژوهش حاضر به این مساله پرداخته شد که   

تمان ارائه داد. بر این اسووواس و با تمجه به مرور مبانی نظری و تحمل بنیوادین آممزش و پرورش، چوه مدلی می  

مصاحبه با خبرگان و پیشکسمتان نظا  تربیت معلم ابعاد مختلف نظا  تربیت معلم ایران بر اساس مبانی نظری و 

های اثرگذار بر آن ممرد بررسی قرار گرفته ن سوند تحمل بنیادین آممزش و پرورش شوناسوایی شوده و مؤلفه    مت

با استناد به مبانی نظری باید اذعان  تمان گفت کهاسوت. در تبیین یافته حاصول شوده از سؤال اول پژوهش، می   

کند فردی تربیت میندی دانسووت که تمان فرایداشووت در نظا  تربیت معلم آممزش و پرورش، تربیت معلم را می

؛ است آشنا جهانیمعلم در اجتماع خمد و جامعه  یک عنمان به خمد نقش آگاهی کافی نسبت به دنیا دارد و با که

درک خمبی از چگمنگی جهان از برای تما  اممر جهانی به خصووومص تنمع فرهنگی، احترا  و ارزش قائل اسوووت؛ 

های اجتماعی عدالتیهنگی، تکنملمژیکی و محیطی دارد؛ نسووب به بیلحاظ اقتصووادی، سوویاسووی، اجتماعی، فر 

مایل است که جهان را به  دارد؛ جهانی تامحلی  سطح از اممر تما  در فعال و وسیع مشارکتیشمد؛ خشمگین می

اند که دمی .کندنمیشووانه خالی پذیرد و از زیر بار آنها مکانی پایدارتر تبدیل کند؛ مسووئملیت اقدامات خمد را می

نقش الگمیی دارد و در فرایند تربیت فرزندان این مرز و بم  نقش اصلی و اساسی ایفاء می کند لذا این مسئملیت 

خطیر تربیت معلم بر عهده نظا  تربیت معلم آممزش و پرورش اسووت و نیاز به کمک نهادهای مختلف اجتماعی، 

اداری کشمر و برنامه ریزی استراتژیک در حمزه  های کالن نظا و سویاست  سویاسوی، فرهنگی و اقتصوادی دارد.   

وزارت علم ، تحقیقوات و فنوروری و وزارت آممزش و پرورش بایسوووتی به مقمله تربیت معلم بها بدهد و مدیران   

 ای برای این بخش از آممزش و پرورش تربیت و مهیا گردند. ای و شایستهحرفه

 یباالدست جایگاه نظام تربیت معلم دی اسداد-5-3-1

جانبه در تما  ابعاد فرهنگی، علمی،  همه تالشمسوووتلز   انقالب اسوووالمیمتعالی  هایآرمانو  هوا ارزشتحقق 

جانبه کشمر و  تعالی پیشرفت همه هایزیرساختصوه تعلیم و تربیت از مهمترین  عر. اجتماعی و اقتصوادی اسوت  

 هایآرمانبه این ترتیب تحقق . لف استمخت هایعرصهابزار جدی برای ارتقاء سورمایه انسانی شایسته کشمر در  

 و هاملت، حضمر سازنده، فعال و پیشرو در میان اسوالمی ایران مانند احیای تمدن عظیم  انقالب اسوالمی متعالی 

 اخالقیعالم متقی و آزاده و  هایانسووانکسووب آمادگی برای برقراری عدالت و معنمیت در جهان در گرو تربیت 

ایرانی باشوود در پرتم  اسووالمیتحقق بخش حیات طیبه، جامعه عدل جهانی و تمدن تعلیم و تربیتی که . اسووت

چنین سورمایه انسوانی متعالی اسوت که جامعه بشوری آمادگی تحقق حکممت جهانی انسان کامل را یافته و در     

تحقق این هدف نیازمند  .به شوکمفایی و کمال خماهد رسید  بشور سوایه چنین حکممتی ظرفیت و اسوتعدادهای   

، تقسیم کار در سطح ملی و الزامات در الز سویم نقشه راهی است که در آن نحمه طی مسیر، منابع و امکانات  تر

در تهیه سند ملی تحمل بنیادین آممزش و پرورش . این مسویر به صومرت شوفاف و دقیق مشوخص شوده باشود      

بنیادین آنها و تمجه به اهداف  هایارزشگیری از  دستی و بهرهباالگیری از اسناد  الها  باکمشوش شوده است تا   

هجری شمسی تبیین  1303انداز و اهداف تعلیم و تربیت در افق  ایران، چشم اسوالمی راهبردی نظا  جمهمری 
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 باید معطمف به چشووم اسووالمیبلند نظا   هایآرمانتحمل بنیادین در نظا  آممزش و پرورش مبتنی بر  .شوومد

گر ایرانی تمسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در  ترسیم ،1303اندازی باشود که در افق روشن  

همراه با تعاملی سازنده و مؤثر در عرصه روابط  اسال بخش جهان  ، الها اسوالمی انقالبی سوطح منطقه با همیتی  

 .المللی است بین
 کلی ایجاد تحول دی نظام آموزش و پرویش کشوی ها الف( سیاست

قانمن اساسی متن سیاستهای  110رهبر معظم انقالب اسالمی در اجرای بند یک اصل  یاخامنهحضرت آیت اهلل 

که به رؤسووای قمای سووه گانه و رئیس مجمع تشووخیص  "ایجاد تحمل در نظا  آممزش و پرورش کشوومر  "کلی 

  :تبه شرح زیر اس باشد،هایی از آن که در خصمص نطا  تربیت معلم میبخش ،اندنممدهمصلحت نظا  ابالغ 
بهسازی و اِعالی منابع آممزش و پرورش به عنمان محمر تحمل در نظا  تعلیم و تربیت کشمر و بهبمد مدیریت  -4

  :منابع انسانی با تأکید بر
یتی و ترب ایحرفهعلمی،  هایتمانمندیو  هاشووایسووتگیارتقاء کیفیت نظا  تربیت معلم و افزایش مسووتمر  -1-4

یاددهی و یادگیری  هایشیمهتربیت معلم و  هایدانشگاهدرسوی مراکز و   هایامهبرنفرهنگیان و روزآمد سواختن  

  .برای پرورش معلمان با انگیزه، کارآمد، متدین، خالق و اثربخش
جذب، تربیت، نگهداشووت و بکارگیری بهینه نیروی انسووانی ممرد نیاز آممزش و   هایشوویمهباز نگری در   -4-4

الز  آممزشی، تربیتی و اخالقی بعد از  هایشوایستگی مان کارآمد و دارای پرورش و بسوترسوازی برای جذب معل  

  .مهارتی  گذراندن دوره
اعتالی منزلوت اجتماعی معلمان و افزایش انگیزه آنان برای خدمت مطلمب با اقدامات فرهنگی و تبلیغی و   -4-4

 .خدمات و امکانات رفاهی و رفع مشکالت مادی و معیشتی فرهنگیان
ضمن خدمت و  هایآممزشعلمی و تربیتی معلمان با ارتقاء کیفی  هایتمانمندیو  ایحرفهسعه مهارت تم -3-4

برنامه ریزی برای روزآمد کردن اطالعات تخصوووصوووی و تحصووویالت تکمیلی معلمان متناسوووب با نیاز آممزش و 

   .پرورش
 هایشاخصعلمان مبتنی بر م ایحرفهاسوتقرار نظا  ارزیابی و سونجش صوالحیتهای عمممی، تخصصی و     -1-4
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  .آممزشی، پژوهشی، فرهنگی و تربیتی برای ارتقاء
  .آممزشی، پژوهشی، تربیتی و فرهنگی هایبرنامهتمسعه مشارکت معلمان در فرآیند بهسازی  -1-4
و عملکرد رقابتی مبتنی بر نظا  رتبه بندی  هاشووایسووتگی بر اسوواس تخصووص،   هاپرداختاسووتقرار نظا   -7-4

  .معلمان یاحرفه
  :ایجاد تحمل در نظا  برنامه ریزی آممزشی و درسی با تمجه به -3
روزآمد ساختن محتمای تعلیم و تربیت و تدوین برنامه درس ملی مبتنی بر فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی و  -1-3

ت رهنگ و همیمتناسووب با نیازهای کشوومر و انطباق محتمی با پیشوورفتهای علمی و فناوری و اهتما  به تقمیت ف

  .ایرانی-اسالمی
تمسوووعه فرهنگ تفکر، تحقیق، خالقیت و نمآوری و بهره گیری از روشوووهای یاددهی و یادگیری متنمع و  -4-3

  .مطلمب و ایجاد تفکر منطقی و منسجم برای تحلیل و بررسی ممضمعی
 فقیه و اصمل ثابت قانمن، مبانی جمهمری اسالمی و والیت (ره) خمینیسیاسی اما  -تبیین اندیشوه دینی  -4-3

  .اساسی در مقاطع مختلف تحصیلی
و تقمیت انس دانش ( روخمانی، روان خمانی و مفاهیم) قرآنتمسووعه فرهنگ و معارف اسووالمی و یادگیری  -3-3

و گسووترش فرهنگ اقامه ( علیهم السوال  ) بیتو اهل ( صولی اهلل علیه و آله ) اکر آممزان با قرآن و سویره پیامبر  

  .نماز
  .آممزشی و درسی هایریزیرعایت رویکرد فرهنگی و تربیتی در برنامه  -1-3
  :اهتما  به تربیت و پرورش مبتنی بر فلسفه تعلیم وتربیت اسالمی بمیژه در -1
ارتقاء معرفت و بصوویرت دینی برای رشوود و تعالی معنمی و اخالقی معلمان و دانش آممزان و تالش برای   -1-1

  .هادهخانماارتقاء معنمی 
  .ارتقاء سالمت جسمی و روحی معلمان و دانش آممزان و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی -4-1
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ارتقاء تربیت عقالنی و رشد بینش دینی، سیاسی و اجتماعی دانش آممزان و اهتما  به جامعه پذیری برای  -1 -4

هنگی و پاسووداشووت استقالل، تحکیم وحدت و همبسوتگی ملی، وطن دوسوتی و مقابله همشومندانه با تهاجم فر   

  .آزادی، مرد  ساالری دینی و منافع ملی
-1 یرشتربیتی و پرو هایبرنامهتربیت و تأمین نیروی انسوانی تمانمند و واجد شرایط برای تحقق اهداف و  -3-1

  :تحمل در ساختار مالی، اداری و نظا  مدیریتی با تأکید بر
مح با رویکرد چابک سووازی، پمیاسووازی همراه با ظرفیت سووازی، بازمهندسووی سوواختار اداری در کلیه سووط -1 -1

مردمی و غیر دولتی، منطبق بر قانمن اسوواسووی و   هایمشووارکتفرهنگ سووازی و بسووترسووازی برای تقمیت   

علمیه،  هایحمزه، هاخانمادهکلی نظا  اداری و آممزش و پرورش بمیژه ایجاد زمینه مشارکت معلمان،  هایسیاست

  .اجرایی در فرآیند تعلیم و تربیت هایدستگاهاکز علمی و پژوهشی و سایر نهادهای عمممی و ، مرهادانشگاه
رعوایوت اولمیت در بمدجه ممرد نیاز آممزش و پرورش در لمایح بمدجه سووونماتی به منظمر تحقق اهداف و    -1 -4

  .کلی هایسیاستمندرج در  هایمأممریت
 .ف ارتقاء کیفیت و بهره وری نظا  آممزش و پرورشبهبمد مدیریت منابع و مصارف با هد -1 -4

 آموزش و پرویش ب( سدر تحول بدیادین

آممزان در رشد و تعالی کشمر  افزایش مشارکت نظا  تعلیم و تربیت رسمی عمممی و مدرسه و معلمان و دانش-8

نسووانی، فرهنگی، دینی، فرهنگی، اجتماعی در سووطح محلی و ملی به عنمان نهاد مملد سوورمایه ا هایعرصووهدر 

 (7 و 4 و 1)اجتماعی و معنمی 
، ارتقاء و تغییر نگرش به آممزش و پرورش به عنمان سوووازمان فراگیر و نیروی اثرگذار در اصوووالح -8-1راهکار  

 خدمت اهداف رشد و تعالی کشمر به ویژه اهداف فرهنگی و اجتماعی

 .منزلت فرهنگی و اجتماعی معلمانایجاد سازوکارهای الز  برای تقمیت جایگاه و  -8-4راهکار  
رسوومی و قانمنی مرتبط با اتکا به  هایتشووکلآممزان در  بسووترسووازی برای حضوومر فعال دانش   -8-4راهکار 

علمی و فرهنگی و انجمن  هایکانمنآممزی،  درون و برون آممزش و پرورش از قبیل بسووویج دانش هایظرفیت

 .آممزان دانش اسالمی

مسووئملین نظا  تعلیم و تربیت رسمی  مؤثرردن سوازوکارهای قانمنی برای حضومر فعال و   فراهم آو -8-3راهکار  

ساز فرادستی به عنمان یکی از ارکان تعالی و پیشرفت همه جانبه و  عمممی در نهادهای سویاسوتگذار و تصومیم   

 .پایدار کشمر
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درسی و آممزشی و تقمیت  هایهبرنامایرانی در  - سالمیتبیین دستاوردهای علمی و فنی و تمدن ا -8-1راهکار 

در راستای دستیابی به جامعه عدل  اسالمیآممزان برای تحقق تمدن نمین  پذیری دانش باور و روحیه مسئملیت

 .مهدوی
و اعتقادی مدیران و معلمان و فراهم آوردن ساز و کارهای اجرایی  ایحرفههای  تقمیت شوایستگی  -8-1راهکار 

 پرورشی مدارس هایفعالیتتربیتی و  هایبرنامهشان در ای مؤثربرای مشارکت فعال و 
آممز در عرصووه تعلیم و تربیت و جلمگیری از اجرای  تأکید بر معلم محمری در رابطه معلم و دانش -8-7راهکار 

 .هر سیاسیت و برنامه نظری و عملی که این محمریت را مخدوش نماید
هه با نیازهای فمری و عمممی جامعه از قبیل شووویمع مشوووارکوت فعال آممزش و پرورش در مماج  -8-8راهکوار  

بیماریهای فراگیر، زلزله، رفع بیسوومادی، حاکمیت قمانین و مقررات، حفظ و پاکیزگی محیط زیسووت، خدمت به  

، اردوهای آممزشی و تمجیهی برای هادورهاز طریق برگزاری  انقالبیخیرخماهانه مردمی و  هایحرکتمحرومین، 

 آممزان ن و دانشسازی مربیا آماده
وووو به ویژه رسانه ملی و  هارسانهتعامل اثربخش با مراکز فرهنگی و اجتماعی و استفاده از ظرفیت  -8-9راهکار  .

برای تبیین جوایگاه نظا  تعلیم و تربیت رسووومی عمممی در تملید سووورمایه اجتماعی و فرهنگی و جلمگیری از  

 اسالمیمنظر معارف انگاری نقش آن در سرنمشت آینده کشمر از  کمچک

 (4 و 3) معلم جایگاه و الگمیی نقش بر تأکید با انسانی منابع ایحرفه جایگاه و اجتماعی منزلت ارتقاء -10

 متکری در عمممی فرهنگ اعتالی برای اجتماعی فرصتهای و امکانات کارگیری به و برنامه ریزی – 10-1 راهکار 

 ملی رسانه ظرفیت از استفاده بر تاکید با معلم مقا  پاسداشت و
 و ارزیابی هایمالک تعیین حرفهای، و تخصصی عمممی، صوالحیت های  سونجش  نظا  اسوتقرار  -10-4 راهکار 

 معیار ظا ن براساس آنان در شغلی ارتقاء انگیزه تقمیت و معلمان تربیتی و علمی (رتبه بندی نظا ) مرتبه ارتقای

 .اسالمی
 با تخصووصووی، هایحرفه با متناسووب اداری و مالی اسووتخدامی، ممجمد اتمقرر و قمانین اصووالح - 10-4 راهکار

 .ذیربط هایدستگاه مشارکت
 مفید تجارب از ترفزون مندی بهره برای فرهنگیان بازنشووسووتگی خاص نظا  اسووتقرار و طراحی -10-3 راهکار 

  .آنان

 انطباق و کارورزی بر تأکید با لممع تربیت درسی برنامه بر حاکم اصمل تنظیم باز و هاسیاست بازمهندسوی  -11

 و متعلی نظا  در درسی برنامه الگمی مقتضیات با جهانی و ملی سطح در معلمان ایحرفه هایشوایستگی  سوطح 
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و  آممزش در معلمان نگهداشووت و تربیت جذب، هایشوویمه ارتقای برای مناسووب هایسوویاسووت طراحی و تربیت

 .پرورش
 و یتخصص آممزش رویکرد با فرهنگیان ویژه دانشگاه راه اندازی و معلم ربیتت ملی نظا  استقرار -11-1 راهکار 

 .ذیربط هایدستگاه همکاری با پرورش و آممزش وزارت تمسط محمر تربیت ایحرفه
 رمستم تعامل حفظ بر تأکید با پرورش و آممزش در معلمان ایحرفه تربیت نظا  ارتقای و طراحی -11-4 راهکار

 تجربیات کسب امکان آوردن فراهم و دوره این طی در پژوهشوی  و علمی نهادهای و مدارس اب معلمان دانشوجم، 

 آممزشی هایمحیط و درس کالس از واقعی
 صالحیت های از برخمردار و برتر اسوتعدادهای  نگهداشوت  و جذب برای الز  سوازوکارهای  ایجاد-11-4 راهکار   

 معلمان مادی و معنمی هایانگیزه تقمیت بر تأکید با معلم ربیتت هایرشته به شخصیتی و انقالبی اخالقی، دینی،

 ظا ن ایجاد ذیربط، مراکز تجهیزاتی و آممزشی سطح ارتقای تحصیل، دوران در دستمزد و حقمق برقراری قبیل از

 .معلمان رتبه بندی به تمجه با تحصیل ادامه در تسهیل و علمی مستمر بازآممزی
 و ایحرفه انقالبی، اعتقادی، اخالقی، هایشایستگی شامل معلمان صوالحیت  رزیابیا نظا  ایجاد  -11-3 راهکار

 راهبردی تحمل سند اهداف و مبانی با متناسب ارزشیابی و تخصصی
 و متعلی نظا  نیازهای و علمی تحمالت با متناسب معلم تربیت درسی هایبرنامه در انعطاف ایجاد  -11-1 راهکار 

 علمانم تخصصی و تربیتی هایتمانمندی روزرسانی به و تلفیقی رویکرد بر أکیدت با عمممی رسمی تربیت
 درسی برنامه ریزی در آنان مؤثر مشارکت برای معلمان هایتمانمندی ارتقای سازوکارهای استقرار-11-1 اهکارر

 انجامد.می آنان ایحرفه همیت تقمیت به که سازوکارهایی ویژه به مدرسه، سطح در
 معلمان میان گروهی و فردی شکل به ایحرفه هایتمانمندی افزایش و پژوهشگری زمینه تمسعه -11-7 راهکار

 و تحقیقاتی و علمی مستمر بازآممزی هایفرصوت  ایجاد و ملی و محلی سوطح  در دسوتاوردها  و تجارب تبادل و

 پژوهشووی هایعالیتف برای خاص اعتبارات اختصوواص و برتر تدریس الگمی هایجشوونماره برگزاری و مطالعاتی

 معلمان
 نظریات بررسووی و معلم تربیت کنار در معلمان دانشووجم کارورزی و کارآممزی برای ریزی برنامه -11-8 راهکار

 تربیت و تعلیم جدید
 تربیتی علم  حمزه در علمی تحمالت و معلم تربیت و پرورش و آممزش تحمالت نظا  کردن رصوود -11-9 راهکار

 زا آگاهانه مندی بهره و آنها مفید هاییافته و تجربیات سازی بممی و بین الملل و ال اس جهان منطقه، سوطح  در

 اسالمی معیار نظا  چارچمب در آنها
 دینی و ایحرفه وووو تخصصی تربیت امر در علمیه هایحمزه و برتر هایدانشگاه مشارکت جلب -11-10 راهکار

 هنگیانفر دانشگاه همکاری با مدیران و کارشناسان معلمان،
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 مفقم تجربیات و نظریات انعکاس و اسال  جهان اولمیت با المللی، بین تعامالت در فعال مشارکت -11-11 راهکار

 .جهانی علمی مراکز و محافل در داخلی
 و تفسیر عوامل تشکیل دهدره نظام تربیت معلمتحلیل -5-3-2

فلسممفه های تشووکیل دهنده نظا  تربیت معلم ایران، مؤلفه در پژوهش حاضوور، مطرح شوود که یکی از مؤلفه   

 علم اسوووت. این مؤلفه در ممرد جهت گیری کلی نظا  تربیت معلم و ارتباط آن با خدا،در نظوا  تربیت م تربیت 

معلمان( اگر با فلسفه تربیت اسالمی تربیت شمند ) های سویسوتم  کند و خروجیخمد، انسوان و طبیعت بحث می 

یعت و متعهد و متخلق به اخالق اسووالمی، حافظ طب های شووایسووته، خمدباور، مؤمن، متقی، خداشووناس،انسووان

ی فکیهای اینک به بحث و بررسی یافته های دیگر و حتی حیمانات بار خماهد آورد.محتر  شومرنده حقمق انسان 

در ممرد هریک از عمامل تشوکیل دهنده نظا  تربیت معلم ایران براساس مبانی نظری و متن سند تحمل بنیادین  

 پردازیمآممزش و پرورش می
 ت معلم ایران براساس مبانی نظر  و متن سدر تحول بدیادین آموزش و پرویشفلسفه تربیت دی نظام تربی 

 بانی اساسی فلسفه تربیت دی نظام تربیت معلمم

فلسفة تربیت درنظا  تربیت معلم مانند هر نظریه کالن و خرد تربیتی بر مفروضات و مبانی خاصی نظیر مباحث 

 از تربیت فلسفة تجمیزی هایگزاره اعتبار استمار است. سویاسوی و حقمقی و مبانی روان شوناختی و جامعه شناسی   
 هایویژگی دلیل به درنظا  تربیت معلم تربیت فلسفی تبیین از دیگری بخش اما .گیردمی آن نشأت مبانی و مفروضوات 

 .کندمی پیدا ارتباط حقمقی و سیاسی مباحث با تربیت از نمع این
خاص و رسالت و ماممریتی  رشدی دورة در مخاطبان از ایویژه گروه به سبتن شممل سبب به تربیت نمع این دیگر، سمی از

 دلیل به وهمچنین شناختی روان مباحث با که در آینده برای تربیت نمباوگان و نمنهاالن در حال رشد خماهند داشت
 تبیین برای لذا کند.می پیدا ارتباط نیز شوووناختی جامعه مباحث با خاص اجتماعی نهاد یک ماابة به تربیت نظا  از تلقی

 نیز( شناسی روان و شناسی جامعه) تربیت با مرتبط دانش دو این معتبر دستاوردهای از بایددر نظا  تربیت معلم  تربیت
 حقمقی، مبانی سیاسی، مبانی گروه چهار تربیت در نظا  تربیت معلم، اساسی مبانی بخش در اساس این بگیریم. بر کمک
تربیت معلم، که با مبانی تربیت رسوومی نظا   خصوومصوویات به تمجه با شووناختی، جامعه مبانی و شووناختی روان مبانی

 شمند.می مطرح د،عمممی همخمانی دار
 الف( مبانی سیاسی تربیت

به دلیل قانمنمندی، رسمیت، عمممیت و الزا  آور بمدن و تربیت افراد مناسب  تربیت رسمی در نظا  تربیت معلم

 تماند نسبت به مقتضیات سیاسی آن کشمر بی تفاوت باشد.ر جامعه، نمیبا نظا  سیاسی حاکم ب

های مفروض هستند که از یک سم جایگاه تربیت را در نظا  سیاسی جمهمری آن دسته از گزاره« مبانی سیاسی»

دهند و از سوومیی دیگر چگمنگی دخالت و تأثیر نظا  سوویاسووی را در حمزة تربیت بیان اسووالمی ایران نشووان می
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کنند. حداقل شووش گزاره عمده در ارتباط با مبانی سوویاسووی تربیت در این سووند بیان شووده اسووت. برخی از یم

 ها در ارتباط با نظا  تربیت معلم با تمجه به مبانی سیاسی به شرح زیر است:گزاره

 .هدف حکممت دینی، زمینه سازی برای تحقق حیات طّیبه است 
 ه جانبة اسال  تنها در قالب فرایند نمسازی جامعه به سمی یک الگمی از منظر رویکرد تمدن سازی، اجرای هم

 سیس نهادها و ساز وکارهای متناسب با آن میسر است.ءمطلمب اسالمی و تا

 ها و نهادهای اجتماعی و های اسوواسووی همه بخش در حکممت اسووالمی، جهت گیری تربیتی از جمله اولمیت

 سیاسی و اقتصادی است.
 بیتب( مبانی حقوقی تر

تربیت به دلیل قانمنمندی و نیز به سوبب ارتباط عمیق با نظا  سویاسی، الجر  با نظا  حقمقی جامعه نیز ارتباط   

کند. مبانی در قالب حقمق و تکالیف فردی و اجتماعی در قانمن اسوواسی جمهمری اسالمی ایران، قمانین پیدا می

 (سالمی ایران )منطبق با ضمابط فقه و حقمق اسالمیدر جمهمری ا  ممضمعه و معاهدات بین المللی پذیرفته شده

 اند.کید قرار گرفتهءممرد تا

در جنبه فردی تربیت، فرد و خانماده صوواحب  حق تربیت در یک جامعه دارای دو جنبه فردی و اجتماعی اسووت.

 اند و در جنبة اجتماعی تربیت، دولت عهده دار سیاست گذاری و برنامه ریزی است.حق و تکالیف

 :زیرند حقمق دارای تربیتی منظر از ایران اسالمی جمهمری شهروندان عمم  ماا
، انمادگیخ، فردی شرایط و نیازها با منطبق تربیت از برخمرداری حق تربیتی، هایفرصت به برابر دسترسی حق  

 حق؛ امیالز و رایگان به طمر( عمممی) تربیت از شووایسووته نصووابی ازحد برخمرداری حق؛ فرهنگی، و اقتصووادی

؛ یانسووان آزادی دهندة ارتقا و کنندة تأمین؛ انسووانی کرامت کنندة تأمین؛ دینی و اخالقی تربیت از برخمرداری

 ملی وحدت زمینه ساز؛ سلطه انماع از رهایی بخش و ملی استقالل زمینه ساز؛ خالق و برانگیز تفکر؛ بخش آگاهی

 دورة هر هایتمانایی با متربیان متناسب و فعال مشارکت حق روانی، و جسمانی تعرضات از مصمن؛ اجتماعی انسجا  و
 برخمرداری حق جامعه؛ نیازهای با متناسب مهارتی و فنی تربیت از برخمرداری حق خمد؛ به مربمط تربیتی مسائل در رشد،

 انتخاب حق ربیت،ت فرایند در هنری و فرهنگی استعدادهای و عالئق به تمجه حق ،بهداشوت  و ایمن و سوالم  تربیتی محیط از
 (414،411 مبانی نظری سند تحمل بنیادین، صص) استعدادها؛ و عالیق با متناسب جانبی و مکمل تهای فعالی

 ج( مبانی یوان شداختی تربیت

تربیت در نظا  تربیت معلم از یک سوووم به دلیل پرورش معلمان آینده جامعه که مسوووئملیت تربیت کمدکان و   

را به عهده خماهند داشوت و به دلیل سروکار داشتن با کمدکان و نمجمانانی که در سنین  نمجمانان این مرز و بم  

های جسمانی، عقالنی، عاطفی و روانی مخصمص به خمد هستند، ناچار از برند و دارای ویژگیخاصوی به سور می  

ل هشت گزارة تمجه به دسوتاوردهای دانش روان شوناسوی در برنامه ریزی درسی و آممزشی متربیان است. حداق   

 ها به شرح زیر است:اند که برخی از آندر ارتباط با روان شناسی آدمی در این سند ذکر شده  عمده
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 و تأثیر متقابل عمامل درونی )طبیعت و فطرت(، عمامل بیرونی )محیط( و  آدمی تحت تأثیر تعامل پیچیده

 تجربیات خمیش است.

 ًطبیعت فعال دارد."آدمی اساسا 

 با نیز های مالحظ قابل فردیِ درون و ردیفبین  هایتفاوت خصمصیات، بسیاری در اشتراک داشتن ینع در هاانسان 
 .دارند یکدیگر

 اوست وجمدی ابعاد رد تحمالت از بسیاری اصلی منشأ و آدمی وجمدی هایظرفیت از یکی یادگیری. 
 د( مبانی جامعه شداختی تربیت

و  تماند حدودجتماعی و شرایط تاریخی است و وضعیت جامعه میتربیت بیش از هر چیز تابع مقتضویات محیط ا 

های جامعه ممجب تجمیز سوواز و کار مناسووب و عقالنی در  های آن را رقم بزند. شووناخت واقعیتثغمر و ویژگی

تدوین فلسوفة تربیت خماهد شد. در این سند حداقل هشت گزاره در ارتباط با مبانی جامعه شناختی تربیت ذکر  

 ها به شرح زیرند:که برخی از آناند شده

 با جامعه و آحاد آن، تعامل فعال دارد. انسان 

 ها تمسط شهروندان جامعة اسالمی، عامل تحرک اجتماعی است.سازی برای کسب شایستگی زمینه 

 رویکردها، و روان شناسی پیامدهایی دارد که هدف غایی تربیت، مفروض فلسوفی یا دینی، جامعه شوناسی   هر 

 دهد.ها، شیمه ارزشیابی ساختار برنامه و انتظارات از معلم را تحت تأثیر قرار میمحتما، روشاهداف، 
 چیستی تربیت

 اساس بر تربیت تعریف یعنی است تجمیزی نحم به رسمی تربیت بیان تعریف در نظا  تربیت معلم تربیت چیستی از منظمر
 در تربیت فلسفه در شده تدوین مبانی تمامی تعریف این در رو ینا از .باشد باید چنانچه و شوده پیش گفته  پذیرفته مبانی

 جریان تریناسواسی  تربیت، فرایند .باشود می ابنتا و اعتنا ممرد عمممی و رسومی  تربیت وفلسوفه  ایران اسوالمی  جمهمری
 ربط ذی نهادهای تمسووط باید که اسووت آن اجتماعی و فردی ابعاد در طیبه حیات تحقق اسوواسووی عامل و بشووری اجتماعی
 اساسی مبانی از استنباط و استنتاج اساس بر تربیت فلسفة در تجمیزی نحم به فرایند این .شمد هدایت و پشتیبانی اجتماعی
 :است شده تعریف چنین شده تصریح

دانشجو معلنان( قادی به یشر و توسعه ) ها و فرایدرهایی اسمت که از طریق آن متربیان ایجاد زمیده»

ائنه اطهای  خود با الگو قرایدادن پیامبران الهی خصوصاً پیامبر مکرم اسالم )ص(،ها  وجود  ظرفیت

صمالحان و پاکان و شهرا  معظم،   علنا و دانشمندران،  علیهم السمالم و اولیا  خراونر، بزیگان دین، 

باشمدر و به مراتب متعالی حیات طیبه دسمت پیرا کددر چون حیات طیبه وضمع مطلوب زنرگی بشر    

ام معیای یبوبی اسمت و تحقق آن باعث دستیابی به غایت اصیل زنرگی انسان یعدی قرب  براسماس نظ 

 «.الهی و حیات دی جامعه صالح مطابق با جامعه عرل مهرو  خواهرشر
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 بر مشتمل و (العمر مادا ) همیشوگی  و فراگیر هماهنگ، تدریجی، پارچه، یک و جامع بایدعملی «تربیت»اسواس،   براین  
 یک و پیمسووته تعالی و تکمین با واحد، امری ماابة به که دانسووت آدمی آگاهانة و اختیاری تحمل سوواز زمینه فرایندهای تما 

 .دارد کار و سر کل، یک منزلة به انسان، واجتماعیمجمد فردی ابعاد تما  پارچة
ی راتب هستفلسوفه مناسوب تربیت در نظا  تربیت معلم، برنامه ریزی به منظمر رشود و سوازماندهی و تعالی م      

ای و تخصصی و ایجاد یکپارچگی در نقش اجتماعی و های اعتقادی، اخالقی، حرفهشوناختی و ارتقای شوایستگی  

دانش  ،73ایدانش گزاره دانشووجم معلمان( از طریق تغییر در معرفت/دانش شووامل: ) هسووتی شووناختی متربیان 

 است. 78دانش روش کار، 77دانش چگمنگی ،71دانش بیانی ،71چیستی

ای آنان اراینگمنه تربیت عبارت اسوووت از: اراده، عمل و تکرار عمل تا سوووطح تکمین صوووفت و همیت حرفهراهک  

ه باشد. و باید بر تکمین همدانشوجم معلمان( در ابعاد فردی، انسانی، اسالمی و ایرانی می ) وتعمیق همیت متربیان

های تربیتی( ایشان به تربیتی و مهارت ای، دانش تخصصی، دانشای )اخالق و تعهد حرفههای همیت حرفهمؤلفه

 صمرت یکپارچه برنامه ریزی نممد.

های اخالقی و شکل گیری پایدار شخصیت فراینددرونی شدن ارزش برای تربیت معلم طراز جمهمری اسوالمی؛   

 های انسوان کامل اخالقی از ضوروریات این نمع تربیت است چراکه نقش الگمیی معلم در  انسوان براسواس ویژگی  

 تحقق عینی مکار  اخالق و شوومد که هدف غایی تربیت در نظا  تربیت معلمنظا  تربیتی اسووال  به ما یادآور می

 خماند.هایی است که دانش اخالق بدان فرا میتجلی بارز همه آممزه

برانگیختن، فراهم سواختن و بکار بسوتن سواز و کارهای آممزشووی و پرورشی در جهت دریافت    ؛ تربیت اخالقی  

اخالقی و شووناختن و شووناسوواندن فضووایل و رذایل و زمینه سووازی برای ایجاد نگرش و روی آوردن به  هایگزاره

اخالقی به منظمر رسیدن به سعادت و کمال جاودانه  هایارزشاخالق حسنه و تقید و پای بندی و عینیت دادن 

 یت اخالقیبدارد. بر این اساس، در تر . بر این اساس، رسیدن به سعادت و کمال جاودانه تربیت اخالقی نا اسوت 

 .تربیت اهداف اخالقی را عینیت بخشید هاییافتهبا بهره گیری از دانش تعلیم و تربیت و  شمدمیتالش 
 ارکان این تعریف عبارت است از:

 انگیزش در جهت احساس نیاز نسبت به مسائل اخالقی و تخلق به اخالق حسنه. -1

 خت فضایل و رذایل.اخالقی و شنا هایآممزهآممزش  -4

 التزا ، پای بندی و تقید به اخالق حسنه و اعتقاد به پیراسته سازی دل و جان از اخالق بد. -4

                                                 
74 pro positional knowledge 
75 know that 
76 Declarative knowledge  
77 know How   
78 Procedural Knowledge 
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 تمانایی در جهت عمل کردن اخالق خمب و تمانایی بر مهار خمد از اخالق بد. -3

 .جهت گیری بر پایه رسیدن به سعادت و کمال جاودانه -1
    چرایی تربیت

با سایر حیمانات، در روحی است که انسان دارد، روح الهی انسان که به نفس ناطقه نیز  تفاوت اسواسوی انسوان     

، خاطر نشان کندمیخداوند وقتی راجع به خلقت انسان صحبت  سازدمیمشهمر است، او را از سایر حیمانات جدا 

حجر و ص و سمره اسرا،  یهاسمره) کند.می« روح من»که به انسان روحی داده است که از آن تعبیر به  سازدمی

  (171 و 170آیات 
این روح، یعنی روح خدائی به هیچ یک از ممجمدات دیگر داده نشوووده اسوووت. این روح منحصووور به فرد، خمد   

نیازهای فطری، نیازهایی هستند ». به این ترتیب شومد مینیازهائی دارد که از آن نیازها تعبیر به نیازهای فطری 

 «.گیرندمیسرچشمه  که از روح الهی انسان

اخالقی احساس رضایت مندی کرده و از صفاتی چمن  هایفضیلتتجربه ثابت کرده اسوت که انسان از داشتن    

ظلم و تضوییع حقمق و کارهای منافی عفت شورمسوار اسوت. این قضیه به ما در فهم امکان ذاتی تربیت اخالقی     

 .ی کامالً طبیعی است. بنابر این به حکم عقل، تربیت انسان امرکندمیکمک 

ی لغم اخالق هایتمصیهاگر انسان به اخالق نیاز نداشت و یا تربیت اخالقی در انسان بی تأثیر بمد، آمدن این همه 

. پس امکان دارد که بگمئیم تربیت اخالقی در شووومدنمیو خداوند کار عبث و بی ثمر مرتکب  شووودمیو بیهمده 

 انسان کار ساز است

و ...  هاگاه، مدارس علمی، مراکز باز پروری، ندامت هاکمدکی گذرا به مراکز تربیتی از جمله مهد امروزه با نگاه   

  .قطعی و غیر قابل انکار است هاانسانبه این نتیجه رسید که رشد و تربیت اخالقی در  تمانمی
 چگونگی تربیت

 تربیت هایروش، ترروشوون؟ به عبارت یک وضووعیت نامطلمب را به ممقعیت مطلمب، تغییر داد تمانمیچگمنه   

  اخالقی کدا  است؟
در سه حمزه:  تمانمیو عمامل شکل گیری رفتارها،  هازمینهتربیتی را که در قرآن آمده، با تمجّه به  هایروش   

، یک ترتیب منطقی وجمد هاروشعاطفی )انگیزشووی(، شووناختی )فکری( و رفتاری، ممرد تمجّه قرار داد. در بیان 

. دگردمی)از جمله: خمدتربیتی( ختم  ترمشکل هایروشو به  شمدمیتربیتی شروع  ترآسان هایروشارد که از د

 ترهماهنگتربیتی اسووال   هایآممزهاخالقی انسووان انطباق دارد و هم با  -این ترتیب منطقی هم با رشوود روانی 

  است،
کاربردی یا راه کارهای  هوای شووویمهالقی، از اخ هوای ارزشگفتنی اسوووت قرآن برای دعمت مسووولموانوان بوه      

  ( مختلفی مانند: انذار و تبشیر، داستان گمیی، تشبیه و تمایل، سؤال و جماب و... کمک گرفته استهایتاکتیک)
رد هر کس از م»اگرچه فلسفه تربیت و فلسفه تربیت رسمی و عمممی در جمهمری اسالمی هدف نهایی تربیت را 

هتر از به آنان ب مسلماًبخشیم و [ حقیقى]حیات  ایپاکیزهاو را زندگى  قطعاًد و مؤمن باشد یا زن کار شایسته کن
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درک حیات طیبه و زندگی پاک وپاکیزه در این دنیا و جهان آخرت  79«پاداش خماهیم داد دادندمیچه انجا  آن

و روحی نمنهاالن و  رسوود این هدف تربیتی با تمجه به شوورایط سوونی و مقتضوویات جسوومی  داند، به نظر میمی

نمباوگان و دانش آممزان به جهت معصممیت و دوری از خطای عمدشان اتخاذ شده است اما در نظا  تربیت معلم 

که دانشجممعلمان آن، افراد بالغ و مسئمل و آگاه و دارای اختیار هستند و خمد را برای تربیت نمباوگان و نمنهاالن 

اوست »باید مبنای فلسفه تربیت و هدف نهایی آن دو آیه زیر می تماند باشد  کنندجامعه اسالمی آماده و مهیا می

اى از خمدشان برانگیخت تا آیات او را بر آنان بخماند و پاکشان گرداند و سومادان فرستاده آن کس که در میان بی

پیامبر مأممر است یعنى   80«.پیش از آن در گمراهى آشکارى بمدند قطعاًکتاب و حکمت بدیشان بیاممزد و آنان 

آیه  در .تا اخالق زشوت را از میان مرد  بردارد و اخالق نیکم را در میان آنان رواج دهد تا به رشد و کمال رسند 

فمق هدف این بعات را در سوه امر خالصه کرده که یکى جنبه مقدماتى دارد و آن تالوت آیات الهى است، و دو  

 .دهددو هدف بزرگ نهائى را تشکیل مى« تعلیم کتاب و حکمت»و « تهذیب و تزکیه نفمس»قسمت دیگر یعنى 
در زمینه علم و دانش، و هم اخالق و عمل، پرورش  همپیامبر صلّى اللّه علیه و آله آمده است که انسانها را ! آرى

رب او مقا  قدهد، تا به وسیله این دو بال بر اوج آسمان سعادت پرواز کنند، و مسیر الى اللّه را پیش گیرند، و به 

 نائل شمند
ان بر ایش پیامبرى از خمدشان در میان آنان برانگیخت تا آیات خمد را[ که]به یقین خدا بر مؤمنان منت نهاد » و

 81« پیش از آن در گمراهى آشکارى بمدند قطعاًبخماند و پاکشان گرداند و کتاب و حکمت به آنان بیاممزد 

نظا  تربیت معلم با لحاظ مبانی نظری و متن سند تحمل بنیادین از  نیز بایسوتی اهداف  اهراف در ممرد مؤلفه  

های این پژوهش در مؤلفه اهداف این اسوناد استخراج و در اختیار متملیان نظا  تربیت معلم قرار داده شمد یافته 

 بانیم به دمعتق متعهد، و مؤمن پژوهشگران و کارکنان مربیان، مدیران، معلمان، و تربیت تأمیندهد که نشان می

 در طراز تمانمند و کارآمد انسوانی،  واالی ارزشوهای  و اخالقی فضووا  دارای انقالبی، و اسوالمی  و ارزشوهای  دینی

 امکانات متخصص، ایجاد و متعهد شایسته، معلمان تربیت برای مناسب شرایط و مسواعد  زمینه ایجاد اسوالمی،  جمهمری
 و دینی باورهای و ارزشووها حفظ به مابت نگرش ایجاد پایدار، تمسووعه هتج در معلمی کیفیت افزایش و منزلت ارتقاء برای

 و فضایل رشد و نفمس تهذیب و تزکیه است، سرمدی جهان در ابدی و سوعادت  دنیا این در زندگی آرامش ممجب که اخالقی
معلمان،  مادا  العمر و مسووتمر یادگیری برای ضوومابط و شوورایط ایجاد الهی، تقمای و خدا ایمان به اسوواس بر اخالقی مکار 

، آنان تربیت مسووتمر و تعلیم در مؤثر مشووارکت یروحیه ایجاد و معلمان ایحرفه مهارت ارتقاء و تخصووصووی دانش افزایش

 هایو نمآوری خالقیت در معلمان اسووتعداد شووکمفایی و بروز برای مسوواعد زمینه و علمی تحقیق و مطالعه روحیه یجادا
                                                 

 ( مْ بِأَحْسَنِ مَا کَاندما یَعْمَلدمنَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أدنْاَى وَهُمَ مُؤْمِنٌ فَلَندحْیِیَنَّهُ حَیَاةً طَیِّبَةً وَلَنَجْزِیَنَّهُمْ أَجْرَهُ)97قرآن کریم ،سمره النحل، آیه  79 

الْحِکْمَةَ وَإِن کَاندما مِن قَبْلد لَفِی ضَلَالٍ الَّذِی بَعَثَ فِی الْأدمِّیِّینَ رَسُملًا مِّنْهُمْ یَتْلدم عَلَیْهِمْ آیَاتِهِ وَیُزَکِّیهِمْ وَیُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَ هُمَ) 4آیه  قرآن کریم ، سمره جمعه، 81 

 (مُّبِینٍ

إِنْ  وَالْحِکْمَةَ وَؤْمِنِینَ إِذْ بَعَثَ فِیهِمْ رَسُملًا مِنْ أَنْفدسِهِمْ یَتْلدم عَلَیْهِمْ آیَاتِهِ وَیُزَکِّیهِمْ وَیُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُسمره آل عمران) 113قران گریم ،آیه  82 

 (کَاندما مِنْ قَبْلد لَفِی ضَلَالٍ مُبِینٍ
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 از بهره وری و جهان علمی تحمالت از بهینه بهره مندی، اجتماعی و فردی اعتالی جهت رد اسووتعدادها هدایت و آممزشووی
 دفاتر اداری، نهادهای بین هماهنگی ها، ایجاددانش متقابل انتقال و روشوووها بهبمد در اطالعات فناوری و ارتباطات فنمن

 آممزش با معلمی هایپژوهش و آممزشها بین باطارت رقراریب ارتباطند، در معلم تربیت با که اجرایی هایدسوتگاه  و سوتادی 
 کردن آگاه ،معلم تربیت درسی و آممزشی هایبرنامه اجرای در عالی آممزش مؤسسات و هادانشگاه مشوارکت  جلب و عالی

ای، حرفه اخالق و قانمنی شوورعی، تعهدات و هامسووئملیت انسووانی، واالی ارزش و کرامت معلمی، خطیر وظایف به معلمان

، عمل و علم با ویادگیری یاددهی هاینظریه تلفیق و معلمی فنمن با آشنایی و کارورزی و کارآممزی برای مساعد زمینه ادایج

 و آمادگی ایجاد، پژوهش و مطالعه طریق از کشمر آممزشی نظا  در تربیتی و آممزشی مسائل حل برای معلمان سوازی  آماده
 نشر به کمک و آممزشی منابع مقاله درسی، کتاب تهیه درسی و آممزشوی  هایبرنامه ریزی در فعال مشوارکت  برای تمانایی

 به التزا  قانمن، به احترا  نظم، روحیه پرورش، بین المللی و علمی هایعرصه در وجمد اظهار و دانش مرزهای گسترش و علم
 تقمیت و دیگران آرای تحمل ر،صد سعه ی فداکار، محبت، ایجاد روحیه و معلمان پذیری مسئملیت و دیگران حقمق رعایت
است از جمله  معلمی یحرفه به اشتغال الزمه تماماً که اسوتقامت  و صوبر  مشوکالت،  تحمل پذیری، انتقاد و نقادی روحیه

  اهداف متعالی نظا  تربیت معلم ایران بر گزفته از مبانی نظری و متن سند تحمل بنیادین آممزش و پرورش است.

نظا  تربیت معلم نیز مدل برنامه با تمجه به مفاهیم مسوتتر در سند تحمل بنیادین،  سمی  برنامه دیدر مؤلفه    

باشد و از دیگر برنامه مدل معلم محمری اسوت و درس کارورزی جزو برنامه اسواسی درسی نظا  تربیت معلم می  

و همچنین شووبانه  درسووی نیز برنامه فمق برنامه در نظا  تربیت معلم از اهمیت و جایگاه خاصووی برخمردار اسووت

رود. یکی دیگر از وجه تمایز دانشگاه فرهنگیان با های آن به شمار میروزی بمدن این نظا  برنامه ریزی از مزیت

ر علم های درسی مبتنی بها در نگاه تربیتی به این دانشگاه است اگر چه دردانشگاه های دیگر برنامهسایر دانشگاه

اشد و برنامه خاصی برای تربیت دانشجمیان پیش بینی نشده است و فقط بصرف و یادگیری آن درحد تسلط می

های روتین دارند، اما در دانشگاه فرهنگیان اولمیت بر کسب خلق و خمی معلمی و مراتب و درجات معنمی برنامه

آ و رحرفه مند می باشدکه معلمان مؤمن و کا باشد. هدف و رسالت دانشگاه فرهنگیان تربیت معلمانو علمی می

باشند و از این نظر نیز یک دانشگاه ویژه با مأممریت ورسالت  متخصوص و متعهد در طراز نظا  جمهمری اسالمی 

 خاص است.

 و دانش جامعه،تمسعه نیاز تأمین و علمی ارتقاء برای معلم تربیت علمی هیأت اعضای و معلمان دانشجم شایستگی الگمهای  
 مؤسسات و هادانشوگاه  وظایف از آن تحقق برای تالش و شومد می تأمین زیر شورح  به آممزشوی  عدالت رعایت با مرد  بینش

 .است معلم تربیت عالی آممزش
 هایپژوهش انجا  برنامه، فمق و استاندارد هایآممزش سطح در پژوهشی آممزشی، دقیق و منسجم هایبرنامه داشوتن -1

 و حفظ معلمی، کیفیت ارتقاء و روز مسووائل حل جهت در تخدما ارائه و مداو  و مسووتمر هایآممزش در کلیدی و بنیادی
 .کشمر تربیتی نظا  پایدار تمسعه
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 در شایسته اجتماعی رفتار دینی، هایارزش و اصومل  به پایبندی و ایحرفه اخالقی، هایزمینه در شواخص  نقش ایفای-4
 و ایاار هایشیمه ترویج و پایدار علمی سوعه تم ابزار عنمان به معلمی هنر معرفی جهت در تالش معلمی، منزلت و مقا  شوأن، 

 .فداکاری
 بینش سوووطح ارتقاء جهت در تالش علمی، روزآمدی به پایبندی اجتماعی، روابط در تعالی بوه  گرایش گرایی، کموال -4

 شناسایی، در نقش ایفای معلم، تربیت عالی آممزش مؤسوسات  و هادانشوگاه  رشود  و دانش سوطح  ارتقاء و معلمان دانشوجم 
 .خماهی عدالت و گرایی آرمان روحیه تصمیب و برتر شایستگی و نخبگی درخشان، استعدادهای حمایت یت،هدا
 راز امانتداری، رعایت کاری، وجدان اساس بر انسانی رفتار وظایف، دقیق انجا  و شوناسوی   وظیفه ای،حرفه رفتار تنظیم-3

 کیفیت به پایبندی و دیگران به احترا  تجربیات، انتقال در دسووخاوتمن خالقیت، با تمأ  علمی رفتار تبعیض، از پرهیز داری،
 .خدمات ارائه

 و دامنه فعالیت وسعت و کافی حاکمیت و اختیارات داشوتن  ضومن  باید معلم تربیت عالی آممزش مؤسوسوات   و هادانشوگاه 
 امکانات آممزشی، فضوای  و منابع آزمایشوگاهی،  تجهیزات فیزیکی، تسوهیالت  ارتباطات، و اطالعات فناوری از عمل آزادی

 مؤسسات و دانشوگاهها  با همکاری معلمی، دانش پایدار یتمسوعه  کارورزی، و کارآممزی دقیق اجرایی امکانات پژوهشوی، 
 .باشند برخمردار تربیتی و آممزشی

 و های این پژوهش ساختار کنمنی دارای معایببا تمجه به اینکه بنا به یافته سماختای سازمانی در ممرد مؤلفه   

باشووود لزو  بازنگری در سووواختار نظا  تربیت معلم از وزارت آممزش و پرورش و وزارت علم ، نماقص فراوانی می

ها و مراکز آممزشی تابعه و باز تعریف های استانی و حتی پردیستحقیقات و فنروری و سازمان مرکزی و مدیریت

ارت کافی و وافی وزارت آممزش و پرورش به شوومد نظارتباطات سووازمانی مفید و مؤثر بیش از پیش احسوواس می

عنمان متملی تأمین منابع انسانی ممرد نیاز خمد بر عملکرد دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 

)دو نهاد متملی آممزش و تربیت معلم( و تعریف ارتباط سووازمانی با این دو نهاد و همچنین نقش وزارت عتف در 

انتظار اسووت. سووازمان مرکزی دانشووگاه فرهنگیان به نظارت و برنامه ریزی کالن و اسووتراتژیک  این چرخه ممرد 

های استانی فارغ از تسلط ای معیمب و نا کارآمد در این بین هستند و پردیسهای استانی چرخهبپردازد مدیریت

رای هفتم برنامه ریزی شم های استانی به صمرت مستقل به امر آممزش و تربیت مشغمل باشند نقش گروهمدیریت

عالی برنامه ریزی وزارت عتف )گروه تربیت معلم( مسووتقر در وزارت آممزش و پرورش در برنامه ریزی درسووی و  

تر شومد. همانطمر که گفته شد به خاطر اهمیت و جایگاه نظا  تربیت معلم به  تر و فعالتصومیمات کالن پر رنگ 

آزمایشگاهی نظا  تربیت معلم اهمیت داده شمد و در تأمین و رفع این  ها و اماکن آممزشی و کارگاهی وساختمان

 نیازها اعتبارات الز  تأمین گردد.

وسازمان نظا  تربیت معلم ایران براساس مبانی نظری و متن سند تحمل بنیادین آممزش و پرورش بنا به  ساختار

 هش به شرح زیر است:های این پژونظرات خبرگان و پیشکسمتان نظا  تربیت معلم و یافته
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 بر که وپرورش اند آممزش وزارت به وابسته و عالی آممزش مؤسوسات  از معلم تربیت عالی آممزش مؤسوسوات   و هادانشوگاه 
 قانمنی مراجع از مجمز از کسب پس و تأسیس پرورش و آممزش وزارت تمسط عالی آممزش گسترش شمرای ضومابط  اسواس 

 یک با شده تجمیع واحدهای یا مستقل واحدهای صمرت به تخصصی هایدانشگاه دهمانن مؤسسات این .کنندمی بکار آغاز
 و وزارت آممزش و کشمر آممزشی نظا  ممردنیاز انسوانی  منابع تأمین و تربیت تعلیم، آنها، یوظیفه ولی شومند می نا ، اداره
 شغلی سطمح تما  در یفهوظ این و است غیرانتفاعی و خصومصوی   دولتی، مدارس و وابسوته  آممزشوی  مؤسوسوات   پرورش،

 و بهداشتی مراقبان تربیتی، مشواوران  و راهنمایان سوتادی،  دفاتر کارگزاران آممزشوی،  مدیران دبیران، مربیان، معلمان،)
 .گیردمی صمرت خدماتی( اممر و اداری کارکنان مدارس، سالمت

 معلمان تربیت و تعلیم تزکیه، :از اسووت عبارت معلم تربیت عالی آممزش مؤسووسووات و هادانشووگاه مسووئملیت و رسووالت  
 در مدارس اداره و جمانان و کمدکان هدایت برای و تربیتی و آممزشی وظایف انجا  و تدریس در تمانا و دانا فرهیخته، شایسته،

 مسائل به پاسوخگمیی  و تدریس فنمن آممزش معلمان، در ایحرفه مهارت کشومر،ایجاد  آممزشوی  نظا  اهداف تحقق جهت
 تربیتی مسائل حل و آممزشی نامطمئن روشهای و انحرافی عقاید کشیدن چالش به و بررسی و جامعه، نقد آممزشی و تربیتی

 فرهنگ به شکلدهی و بازنمائی ملی، تاریخ و فرهنگ عمممی صومرت  و تصومیر  به مرد ، تمجه سومی  از نمایندگی جامعه به
 هایارزش و نم هایاندیشه تکایر و تمسعه اصوالح،  دانش، دفرهنگ، تملی اشواعه  و تمسوعه  انتقال، تفسویر سوبک،   اثرگذار،
 تربیتی و آممزشی نظا  در برانگیز نارضایت عمامل تما  رفع برای پذیری اندیشویدن، مسئملیت  درسوت  آممزش و اجتماعی

 و اثیری و باطنی ،علمی غیر اممر به پرداختن از گریز و معیار ضمابط زوال از جامعه، جلمگیری به خدمات عمممی ارائه و کشمر
 انحراف از جلمگیری و تربیت و تعلیم اسواسی  مسوائل  برابر در کاری محافظه و اندیشوی  سواده  از غیرضورور، گریز  تحقیقات

 ارائهی علمی، اسووتانداردهای سووطح آوردن پائین و گذاری بدعت از گرائی، گریز مدرک سوومی به پرورش و مسوویرآممزش
 پیشوونهادهای به دانش فروش و سوورمایه پای به علم ریختن بیامر، و تبلیغاتی هایهمایش تشووکیل و ضوورور غیر دروس

کشمر،  آممزشی نظا  در مادی منافع و سمدجمئی فضای جای به انسوانی  و اسوالمی  معنمی فضوای  کردن اقتصوادی، حاکم 

 یچشمه عنمان به هدانشگا وظایف به اجتماعی، تمجه هایکنش هدایت و روز مهم مسائل پاسخ یافتن برای علمی مطالعات
 دانش تمسعه علمی، تحمالت و نمآوری جدیده، کشفیات که جایگاه کشمر بالندگی و پیشرفت اصولی  منبع و تمانایی و دانایی

 نیاز تغییر با متناسب و فارغ التحصیالن استخدا  اشتغال، زمینه در اطالعات انتشار و تحلیل است،  جمع آوری، تخصوصی 

 و راهبردها ها،درسی، سیاست هایبرنامه و نظا  تغییر دانش آممزی جمعیت افزایش با کاهش اسواس  بر پرورش و آممزش
 و اقتصادی اجتماعی، مسائل در های تغییرنشانه اساس بر آینده در اشوتغال  شورایط  آممزشوی،  هایهدف تکمیل و اصوالح 
 و عمل و علم تلفیق کار، محیط و دانشگاه بین پیمند معلمان، برقراری آینده شغلی تکالیف به بخشی شوکل  و کشومر  فناوری

 به یادگیری، کمک و آممزشی فرایند در عملی عناصور  کردن فعال و معلمان و بازآممزی کارورزی کارآممزی، به ثمربخشوی 
 مسأله و شوغلی  هایو تنش هاچالش با مماجهه در و کار محیط اقتصوادی  و اجتماعی شورایط  شوناخت  در معلمان دانشوجم 
 و تدریس هایمهارت معلمی، اخالق خصمص در یافته سازمان معلمی، آممزش خطیر شغل آمادگی برای ایحرفه گشوایی 
 جامعه و ایحرفه آممزش مسأله بر مبتنی یادگیری معلمان، آممزش در نمین راهبردهای از آممزشی، استفاده عدالت اجرای
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 درسی، مشارکت برنامه در شده تعیین آممزشی هدافا تحقق برای مناسب و متنمع آممزشی هایروش از محمری، استفاده
 معلم تربیت عالی آممزش مؤسسات و هامعلمان، دانشگاه دانشجم آممزش بر مربیان و مدرسان علمی، هیأت اعضای مستمر

 هایمهبرنا علمی هیأت وظایف شرح و هادوره درسی و آممزشی هایو برنامه معلم تربیت انداز چشوم  و اهداف به تمجه با باید
 خدمات ارائه اجتماعی، و علمی پردازی نظریه اخالقی و معنمی تربیت و پژوهشووی – های آممزشووینقش با رابطه در را خمد
 طراحی معلمان دانشووجم تحصوویلی و فرهنگی راهنمایی و مشوواوره و اجرایی و مدیریتی هایمسووئملیت ای، تصوودیحرفه

 .بگذارند اجرا مرحله به کرده وتدوین
 با اصوومل تطبیق و هنری هایجلمه و هازیبایی از برخمرداری ضوومن باید معلم تربیت آممزشووی فضوواهای و هانسوواختما  

 و فیزیکی تسووهیالت از ایمنطقه و سوونتی هایویژگی روسووتایی، و شووهری بافت با هماهنگی و ایرانی اسووالمی، معماری
 تاالر کافی، تجهیزات با درسی هایکالس شامل معلم یتترب نظا  در آممزشی هایباشود: عرصه  برخمردار نیز زیر تجهیزات

 و استادان کار دفاتر اختصواصوی   و عمممی هایکتابخانه ها،آزمایشوگاه  کارگاهی، و کارآممزی تدریس فضوای  سوخنرانی، 
باشوود،  دلنماز چشووم اندازهای و خمابگاه مسووجد، مباحاه، و مطالعه تاالرهای کارمندی، و اداری اطاق های و مدرسووان

 دانشجم، و با استاد متناسب قرائتخانه برای فیزیکی فضای سرانه دارای باید معلم تربیت عالی آممزش مؤسسات و هادانشگاه
 کتابداری، معتبر و علمی به نظا  مجهز رسوانی  اطالع جامع مرکز و دانشوجمیان  برای ضوروری  و مرجع هایکتاب یسورانه 
باشند،  الکترونیکی ابزارهای طریق از مجالت ها وکتاب این با دائمی و سبمنا دسترسی امکان و علمی مجالت مرجع، کتب

 مؤسسات ها،با دانشگاه معلم تربیت عالی آممزش مؤسسات و هادانشگاه سواده  و سوریع  ارتباط برقراری برای کافی امکانات
 در مخصمص واحدی به نیاز مرتبط های اجراییدسوتگاه  یا و آن یتابعه واحدهای و پرورش و آممزش وزارت با عالی آممزش
 .گردد لحاظ آن آممزشی فضای و در ساختمان باید که دارد معلم تربیت عالی آممزش مؤسسات و هادانشگاه

های های این پژوهش که نظا  تربیت معلم با نظا ؛ باتمجه به یافتهایزشممیابی کیفیت آموزشدر ممرد مؤلفه   

تربیت معلم دیگر کشوومرها متفاوت اسووت لذا  نظا  ارزشوویابی کیفیت  هایآممزشووی اکادمیک دیگر و حتی نظا 

های ویژه بمده و نیاز به تعاریف جدیدی از سووطح علمی و نماید که دارای پارامترها و شوواخصخاص را طلب می

های آن که معلمان آینده جامعه های خاص هم برای مدرسوان واعضای هیات علمی و هم برای ورودی تمانمندی

های خاص و ویژه )مانند اسووتمدیمهای تمرین د بمد و به تبع آن نیاز به تجهیزات وکارگاه ها و آزمایشووگاهخماهن

وز های رهای نمین و تکنملمژیهای نمین تدریس و نحمه بهره برداری و بکارگیری فناوریمعلمی، فن بیان، روش

 دارد.( در تدریس و...

ها های اولمیت دار بایستی بیشتر از سایر مؤلفهرهنگیان به این مؤلفهحال برای ارزشویابی کیفیت در دانشگاه ف    

های پرداخته شمد در دانشگاه فرهنگیان به دنبال عالم عامل هستیم و تربیت چنین فردی در درجه اول به قابلیت

 اولیه و وجمد استادان فرهیخته و خمد ساخته و برنامه مدون پیشرفته نیاز دارد.

گمی ارزشیابی کیفیت در نظا  تربیت معلم، الگمی اعتبار سنجی درونی و بیرونی است و نظرات ترین المناسوب   

های کشمر، مدیریت آممزش و پرورش مناطق و اداراه کل آممزش و پرورش استان) بهره برداران نظا  تربیت معلم
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ای برخمردار و اهمیت ویژه نماحی و مودارس تابعه( در ارزشووویابی کیفیت آممزش در نظا  تربیت معلم از جایگاه 

 است.
 (ایائه مرل ایزیابی کیفیت دینظام تربیت معلم ایران )دانشگاه فرهدگیان

 ایزیابی دیونی-1

برای انجا  ارزشویابی درونی سواختار مناسوب در حمزه سازمان مرکزی تحت عنمان معاونت ارزیابی کیفیت ویا       

های ارزشووویابی درونی کیفیت به آن محمل گردد و مأممریتیمعاونت تمسوووعه ویا مدیریت عملکرد تأسووویس م

 گردد.گردد و وظایف آن به شرح ذیل تعریف میمی

 ها و مراکز آممزشی تابعهتهیه و تدوین ساختار نظا  مدیریت عملکرد در سازمان مرکزی و پردیس-1

و بلند مدت ( مدت )دو یا سه ساله میان–های عملیاتی یکسواله  ارائه رهنممدها و طریق تهیه و تدوین برنامه -4

های دانشگاه و تجمیع و یکپارچه سازی آن پنج و ده و بیسوت سواله تمسط هر پردیس و در سطح باالتر معاونت  

 اداره کل طرح و برنامه برای هر پردیس و نهایتاً سازمان مرکزی تمسط

 ها و استانداردهای تحقق اهدافها و رویکردها و عملکردکمک و مساعدت جهت تدوین اهداف و مأممریت -4

 ها و تدوین گزارش یکپارچه )حداقل سه ماهه(ها و پردیسای از معاونتای و نمبهگزارش گیری دوره- 3

ها و ها )از اسووناد باالدسووتی و رسووالت   ها و پردیسهای خمد ارزیابی به کمک خمد معاونتتعیین شوواخص -1

 (شمدله استخراج میهای یکساله و پنج ساها و برنامهمأممریت
 مراحل الگو  ایزیابی دیونی کیفیت

 باشدارزیابان خمد دانشگاه و بخش عمده آن به صمرت خمدارزیابی می این الگم شوامل سوه مرحله بمده وتمسط     

گیرد و نهایتاً که براسواس برنامه ارائه شوده تمسط هرپردیس و درداخل پردیس تمسط هرگروه درسی صمرت می  

 پردازیم:گردد که به تشریح مراحل آن میزیابی کیفیت تجمیع میدرمعاونت ار

پژوهشی، تربیتی –های دانشگاه ازجمله دانشجم معلمان )علمی ها و مختصات ورودیارزیابی اولیه که ویژگی_1 

مدرسان و اعضای هیات علمی )درجه علمی، کسب -اخالقی، انگیزشی و نیاز روز آ.پ( عمامل انسانی شامل الف –

عمامل غیر هیات  -ب (نامم، مختصوووات الگمیی مدرسوووانقا  و جایگاه ویژه که اینجانب آن را معلم معلمان میم

تجهیزات و ( علمی ویا مدیریتی و اجرایی )دارای سوومابق درخشووان در آممزش و پرورش و خلق و خمی معلمی 

 و....( های تمرین معلمی مجهزها و محلها، آزمایشگاهعمامل غیر انسانی )کارگاه

مرحله ارائه برنامه تمسط هرپردیس ودر کل تمسط سازمان مرکزی به صمرت ساالنه و میان مدت وبلند مدت  -4

محتمی برنامه درسی، فمق برنامه و تربیتی ) نامیم فرایند شاملکه این مرحله را همان فرایند وپروسوه تربیت می 

 باشد.می( دانشگاه

رزیابی کیفیت در نظا  تربیت معلم در ارزیابی کیفیت برنامه مدون که ها و اسوووتانداردهای اتعیین شووواخص-4

اخالقی و منابع غیرانسانی و  -تربیتی پژوهشی، –های علمی ها در بخشقابلیت اجرا پیدا نممده است این شاخص

مقاله  نشومند که تمضویح بیشتر آنها به وقت بیشتر و نظر کارشناسی دقیقتر نیاز دارد ودرای  تجهیزات تعریف می

 گنجد.نمی
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های تعیین شده نتایج بدست شوامل خروجی و نتایج اجرای برنامه که براسواس شاخص  ( ارزیابی پایانی )ثانمیه-3

شمد ونقاط قمت وضعف استخراج و شومند ومیزان تحقق اهداف سونجیده می  آمده بررسوی و ارزیابی و تحلیل می 

همچنین گزارش عملکرد برای  نامیما بازخمرد نیز میبرنواموه اصوووالحی تهیه و تدوین می گرددکه این بخش ر  

 گردد.مالحظه مدیران و بررسی نهادهای اعتبار سنجی تهیه می

اعتبار سوونجی،  مشوواهده، ابزارهای الز  برای ارزیابی و تهیه وتدوین گزارشووات ممرد نیاز عبارت از: مصوواحبه،    

ط گروه متخصووص تربیت معلم تهیه وتدوین باشووند که تمسووپرسووشوونامه و سوونجش میزان پیشوورفت برنامه می

 گردند.می

سووه ماهه و تهیه گزارش عملکرد و میزان پیشوورفت ( ایای )نمبههای دورهبرای انجا  ارزیابی درونی لزو  ارزیابی

 رسد.برنامه به مراجع تصمیم گیر الزامی به نظر می
 نرم افزای ایزیابی کیفیت

ا شووومد تنیاز به یک نر  افزار ارزیابی عملکرد بیش از پیش احسووواس می به جهت انجا  دقیق کلیه این مراحل   

بتمان بطمر دقیق مسوتندات و مدارک فایل بندی و ضمن داشتن دقت، سرعت عمل الز  رانیز داشته باشد و هر  

 ممدن ها را داشته باشدو بطمر کلی بتمان مدیریت ارزیابی عملکرد را حاکملحظه امکان بازخمانی اطالعات و داده

 ایزیابی کیفیت بیرونی

لزو  تعریف و مشووخص شوودن نهاد متملی ارزیابی کیفیت بیرونی از مقمالت قابل بحث و بررسووی متخصووصووان   

باشود که این نهاد یک نهاد بی طرف و متخصص در کار نظا  تربیت معلم باشد و  ومتملیان نظا  تربیت معلم می

ت نداشته باشد نظا  تربیت معلم ما از عد  ثبات در سیاستگذاری های قدرت وسیاسهیچ گمنه وابستگی به کانمن

 ترتفودربعضی مماقع  طالییگاهی  هایدوران و داشتن برنامه مدون تمسعه بلند مدت بسیار آسیب دیده است.

 یک نهاد های تندی را تجربه نممده است که همه اینها ازعد  وجمدرا پشت سر گذاشته است یعنی فراز و نشیب

اکنمن که  شمدبار بخشی که ناظر بربرنامه های نظا  تربیت معلم بمده و کیفیت آن را تضمین نماید ناشی میاعت

های قانمنی محکم وحمایت بیدریغ رهبری عالیقدر نظا  را به دلیل خدمات گذشته ها ازجمله پشتمانهزیر ساخت

به عنمان پیشینه درخشان در  تربیت معلم،مدرسوان و عمامل اجرایی و دانشوجم معلمان فارغ التحصویل در نظا     

کارنامه خمد دارد برای ثبات درتداو  راه نیاز به یک ممسوسوه اعتبار بخشوی در داخل کشمر و حتی لزو  اتصال    

روشن  نماییم پیشنهادهای تربیت معلم کشمرهای پیشرفته را احساس میوپیمند به مؤسسات اعتبار بخشی نظا 

ر بخشووی در گروه هفتم برنامه ریزی شوومرای عالی برنامه ریزی وزارت علم  که مختص ما تشووکیل این نهاد اعتبا

اما مدل اجرایی این اعتبار بخشی قطعاً از ویژگیها و مختصات خاصی برخمردار  باشد.نظا  تربیت معلم اسوت می 

 آید.خماهد بمد که درپی می

 ایکان اساسی مرل اعتبای بخشی نظام تربیت معلم

 برنامه ریزی تربیت معلمگروه هفتم -1

 های استانیهیات امنای دانشگاه و هیات های امنای پردیس -4
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تخصوصوی مدرسان واعضای هیات علمی که حالت صنفی دارند )کانمن بازنشستگان نظا    –های علمی انجمن -4

 (تربیت معلم

 علم را دارند.های مشابه نظا  تربیت مهای معتبر که رشتهگروه متخصصان وهمگنان از دانشگاه-3

 
 

 

 دانشکاه فرهدگیان() فرایدر اعتبایسدجی نظام تربیت معلم ایران -5 5-شکل

 فرایدر اعتبای سدجی

از آنجا که دسوتگاه آممزش و پرورش بر اساس قمانین ممجمد کشمر، از جمله قانمن مدیریت خدمات کشمری      

باشوود بنابرین ه وزارت آممزش و پرورش میدسووتگاهی حاکمیتی اسووت و دانشووگاه فرهنگیان سووازمان وابسووته ب

پذیرد و واگذاری سویاسوت گذاری و برنامه ریزی کالن آن تمسط برنامه ریزان نظا  جمهمری اسالمی صمرت می  

رسووود. اما گروههای اعتبوارسووونجی نظا  تربیت معلم به بخش خصووومصوووی خالف مقررات ممجمد به نظر می  

زشوی مدرسوان و اعضوای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان )کانمن    های علمی آمماعتبارسونجی متشوکل از انجمن  

مانند تها میصنفی مدرسان یا کانمن بازنشستگان( و همچنین گروه همگنان از اعضای هیات علمی سایر دانشگاه

به دور از جانبداری و گرایش به  در فراینود اعتبوار سووونجی بوه عنمان بازوی تمانمند گروه هفتم شووومرای عالی   

عمل نمایند. فرایند اعتبارسنجی به روش زیر  از سویسوتم خاص و کامالً بی طرفانه و به طمر تخصصی  طرفداری 

 گردد که مدل آن در شکل یک ترسیم شده است.پیشنهاد می

 یعال آممزش مؤسسات سایر با آن تمایز وجه که اسواسوی   مقمله دو معلم تربیت نظا  اعتبارسونجی  فرایند در   

 ادارات) نظا  هایخروجی از برداران بهره نظر -4 تربیت برنامه -1. گیرد قرار ویژه و اصخ تمجه ممرد باید است

 .(کشمر پرورش و آممزش مناطق و کل

نهادهای سیاست گذار 
و تصمیم گیرنده

گروه هفتم برنامه ییز  نظام 
تربیت معلم ایران

ین  سیاستگذاری ،برنامه ریزی ،تعی)
(اهداف و شاخص ها و استانداردها 

هیات امدا   دانشگاه و هیات 
ها  امدا   پردیس ها  استانی

گروه های اعتبار  
سنجی

تخصصی –انجنن ها  علنی 
مریسان واعضا  هیات علنی 

کانمن )که حالت صدفی داینر 
(م بازنشستگان نظا  تربیت معل

ز  گروه متخصصان وهنگدان ا
ته دانشگاه ها  معتبر که یش
لم  ها  مشابه نظام تربیت مع

.یا داینر 

محل ها و مکان 
های اعتبار سنجی

پردیس ها ومراکز آموزش 
عالی و سازمان مرکز   
دانشگاه فرهدگیان

(نظا  تربیت معلم ایران )

نظر بهره بردایان نظام  
تربیت معلم

ادارات کل و مناطق  )
(آممزش و پرورش 

 بازخوید
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ها و سوازمان مرکزی دانشگاه و بررسی و تحلیل گزارشات و  پس از جمع آوری گزارشوات ارزیابی درونی پردیس  

ها و واحدهای سووازمان مرکزی، گزارش رائه آن به پردیساحصووا نقاط ضووعف و قمت و تدوین برنامه اصووالحی و ا

 گردد.نهایی تمسط معاونت ارزیابی تهیه و به هیات امنا و از آن طریق به گروه هفتم آممزش عالی ارسال می

ها، معیارها و استانداردهای ها، مالکگروه هفتم برنامه ریزی آممزش عالی، گزارشات رسیده را بر اساس شاخص   

ها و نماید. این گروهها ضمن مراجعه به پردیسشوده جهت بررسوی به گروههای اعتبار سنجی محمل می   تدوین

سوازمان مرکزی دانشگاه به ارزیابی کیفیت و تعیین میزان تحقق اهداف و فاصله بین وضعیت ممجمد با وضعیت  

خمد طبق استانداردهای تعیین های نماید. و در نهایت میزان تحقق اهداف را بر اسواس بررسوی  مطلمب اقدا  می

 نماید.شده مشخص می

تماند نتایج گزارشوووات ارزیابی درونی را ممرد مداقه قرار دهدیا پیشووونهاداتی که از طرف ها میاین بررسوووی    

د رسمتخصوصان و کارشناسان و ذینفعان به هیات امنا و ازآن طریق به گروه هفتم برنامه ریزی آممزش عالی می 

نماید. نهایتاً سازمان مرکزی و به تبع آن هر پردیسی برنامه تمسعه خمد را تدوین و به تصمیب این  را نیز بررسی

ای و هر نمع تمسعه دیگر منمط به رعایت استانداردها و معیارهای تعیین شده تمسط رساند. تمسعه رشتهگروه می

 یابد.ههای اعتبار سنجی رسمیت میگروه هفتم برنامه ریزی شمرای عالی بمده و پس از بررسی و تأیید گرو

  تربیت معلم مر گذای بر نظایتاثامل وعو تفسیر تحلیل  -5-3-3

بر نظا  تربیت معلم ایران بر اساس مبانی نظری  ها  تاثیرگذایمؤلفهدر پژوهش حاضرهمچنین به شناسایی    

 و متن سووند تحمل بنیادین آممزش و پرورش، همت گمارده شوود وبا نظر خبرگان وهمچنین، مرورمبانی نظری، 

ی کشوومر، برنامه ریزی اسووتراتژیک وزارت عتف و وزارت آ.پ و مدیریت های کالن نظا  ادارهای سوویاسووتمؤلفه

ممرد شوووناسوووایی قرار گرفتند. یکی از عمامل مهمی که در نظا  تربیت معلم ایران تاثیرگذار اسوووت   ایحرفوه 

های مختلف نظا  تربیت معلم و نحمه تأمین منابع باشوود که در دورههای کالن نظا  اداری کشوومر میسوویاسووت

 های طالییآممزش و پرورش را تحت تأثیر قرار داده است که به نحمی که نظا  تربیت معلم ایران دوران انسوانی 

داشته است و دوره  1410دانشجم معلم در سال  400000خمد در زمان وزارت شهیدان رجایی و باهنر با پذیرش 

ت معلم و بسته شدن تعداد دیگر و با تعطیلی تعدادی از مراکز تربی 1483الی  1484فترت خمد را درسوال های  

عد  پذیرش دانشوجم سوپری کرده اسوت اما در دوره کنمنی با عنایات خاصوه رهبری نظا  اسالمی دوباره دوران     

تماند به رسالت و مأممریت اصلی خمد یعنی تأمین و تربیت منالع انسانی ممرد کند و میشکمفایی خمد را طی می

ین مقمله نیازمند برنامه ریزی استراتژیک در سطح وزارتین عتف و آ.پ و انتخاب نیاز آممزش و پرورش بپردازد. ا

 باشد.ای برای رهبری نظا  تربیت معلم میمدیران حرفه

 اثر پذیر از نظام تربیت معلم لتحلیل و تفسیر عوام-5-3-4

ابعاد؛ معلم، دانش آممز، مدرسه، خانماده، جامعه و فرهنگ اجتماعی  پس از تحلیل محتما و مصاحبه با خبرگان،  

 و آممزش  نظانظری و متن سند تحمل بنیادین  نظا  تربیت معلم ایران بر اساس مبانیبه عنمان ابعاد اثر پذیر از 

هایی اسووت که در پژوهش حاضوور ممرد ایران ممرد شووناسووایی قرار گرفت. این ابعاد، هریک دارای مؤلفه پرورش

 بررسی قرار گرفتند.
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 :پردازیمهای این پژوهش در بعد معلم میدر اینجا به یافته

 باشده نمع خصیصه میدارای س براساس سند تحمل بنیادین و راهکارهای آن یک معلم در طراز جمهمری اسالمی

( های اخالقی و تربیتی ب( نمایش داده شووده اسووت که عبارتند از الف( شووایسووتگی1 که در نممدار زیر )شووکل

 پردازیم.ها میها که به تمضیح هر کدا  از آنهای ارتقای تمانمندیج( شایستگی ایهای حرفهشایستگی

 

 
 

 

 

                                    

 

 

 نها  معلم طراز جنهوی  اسالمی دیسدر تحول بدیاد انواع شایستگی -1 -5نوداین

های معلم طراز جمهمری اسوالمی بر اسوواس مبانی نظری سند تحمل بنیادین از  ها، شوایسوتگی  بر اسواس یافته  

 و 3/1 و 4/1 ها و راه کارهای عملیاتی سند، بندهایفصل هفتم هدف مطالعه سوند تحمل بنیادین و مستخرج از 

 و 8/11 و 7/11 و 1/11 و 1/11 و 3/11 و 4/11 و 4/11 و 1/11 و 4/10 و 7/8 و 1/8 و 4/7 و 4/4 و 3/4 و 4/4

 در سه حیطه زیر شناسایی و تبیین گردید: 3/44 و 4/18 و 4/17 و 3/11

ی در پرتم ( خمد سوواز4اعتقاد  ایمان و( 1های آن عبارتند از:های اخالقی و تربیتی که شوواخصشووایسووتگی الف( 

( تربیت فردی و 7( داشتن ذهن پرسشگر 1خماهی  آرمان( 1بصیرت ( 3( داشتن روحیه انقالبی 4معنمیت دینی 

 ( روحیه جهادی9 ( ارائه مدل رفتاری8 سازمانی
 ها و مستدرات(شاخص)تربیتی معلم طراز جنهوی  اسالمی  –ها  اخالقی شایستگی -1 -5جرول

 تعریف شاخص مستدر شاخص مؤلفه
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 تحلیل گر  و استرالل

م 
دو
ل 
ص
 ف
ش
وی
پر
و 
ش 
وز
آم
ن 
دی
یا
 بد
ول
ح
 ت
در
س

ش 
یز
ه ا
انی
یم
)ب

 (ها
ر 
بد

7 
ف
هر
م 
فت
 ه
ل
مم
ص
و ف

  
ها

   
ها
در
ا ب
یه
کا
اه
 ی
 و
ی
مات
لی
عن

 و 3/2 و 4/1 و 3/1

/3 و 7/8 و 6/8 و 2/3 و 4/2
17 

معه و نتیجه خردورزی و مسئملیت پذیری دینی به بصویرت دستاورد معنمیت در صحنه جا 

منظمر تشووخیص مسوویر با حفظ روحیه انقالبی اسووت. نقش معلم تراز انقالب در بصوویرت   

 . افزایی قشری بسیار مهم است
 اخالق و یفتای

 آیمان خواهی

 تعهر

دانش آممزان را به سووومی خمد  دهدمیمعلمی کوه خمش خلقی و رأفت را روش خمد قرار  

، کالس درسوش شویرین و در حضومر او، فراگیران احساس آرامش و امنیت    نمایدمی جذب

و از  بردمی، چنین همدلی و صوومیمیت از یک سووم باز دهی آممزشووی را باال کنندمیروانی 

و آنان به خلق و خمی اسالمی و انسانی عالقه مند  گذاردمیطرف دیگر بر دانش آممزان اثر 

 شمندمی

)ولکم فی رسوومل اهلل اسوومه  های دینی معلم اسوومه والگم اسووتر جامعه ما براسوواس آممزهد الگو و اسوه

 معلمی شغل انبیا است( حسنه

معلم  هایشایستگی

 جمهوری اسالمی طراز

 هاتوانمندیارتقای  هایشایستگی
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خود سممماز  دی پرتو 

 معدویت دیدی

های اجتماعی و تعریف سووبک آممزش و پرورش در این تقد  شووریعت دینی برتمامی حمزه

اسوووت و باید بداند که در این  میجهت از وظایف غیر قابل انکار معلم ترازجمهمری اسوووال

 .مسیر نسبی گرایی لیبرالیستی اسلحه جبهه الحاد برعلیه دین است
فروتنی یعنی تسولیم در برابر حق، احترا  به همنمعان، اعتراف و شناسایی مقا  واقعی خمد   تواضع وفروتدی

ا شاگردان . تگیردمیو حقمق دیگران که همگی از ثبات روحی و آرامش روانی سورچشوومه  

مشووکالت خمد، درسووی و غیردرسووی را به راحتی با معلم خمد مطرح نممده و از این طریق  

: دفرماینمیهم اسووتفاده علمی ببرند و هم درس زندگی بیاممزند. چنانکه رسوومل اکر  نیز  

 «خداوند به من وحی نممد که فروتن باشید.»

معدو  و  ها شایستگی

  اخالقی

 سعه صدر ، اخالص و ایمان، رأفت و مهربانی،ایمان به خدا و معاد

 مراعات آداب و رسم  اجتماعی نشاط وسرزنده بمدن،

ها  یوان شممایسممتگی

 شداختی

  

دشمن  -4شوناخت فرهنگ دینی، ملی و سوازمانی     -4مکتب محمری و والیت مداری  -1

 -1نگی نظا  آشنایی با اصمل و استراتژیهای فره -1 نگری و آینده نگری جامع -3شوناسی  

اعتقاد به  -9اسووتعداد و همشوویاری   -8خالقیت و نمآوری  -7قدرت اسووتدالل و اسووتنتاج 

 نگریژرف -11خمد باوری و استقالل فکری  -10کارآمدی فرهنگ اسالمی 

 ها  عاطفیشایستگی

 

انگیزه و روحیه  -4هایی در جهت انقالبی احسووواس تعلق به فرهنگ اسوووالمی و برنامه -1

گرایش درونی به -1 خمشوووبینی و مابت نگری -3همدلی و همزبانی  -4رسوووانی خدمت 

 فرهنگ و هنر

کار  -1تمانایی ارتباطی  -3حسن سابقه  -4با نشواط و چاالک   -4گشواده رو و آراسوته    -1 ها  یفتای شایستگی

 مشارکتی

 الها  بخشی -1

اثربخشی ( 4 ش و مهارت معلمی و حرفه مندیدان( 1های آن عبارتند از:ای که شاخصهای حرفهب( شوایستگی 

( قدرت بیان و 1های نمین آشنایی به فناوری( 3های فرهنگی ( تجربه کار و آشونایی با فرآیند فعالیت 4و کارایی 

 فکر تملید( 8( تکیه بر مبانی فقهی 7( تمان برنامه ریزی درسی و فرهنگی 1انتقال مطلب 
 (ها و مستدراتطراز جنهوی  اسالمی )شاخصا  معلم ها  حرفهشایستگی -2-5جرول

 تعریف شاخص مستدر شاخص مؤلفه
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/1 و 11

/2 و 11
/3 و 11

/4 و 11
 و 15

11/
 و 11

3/
/2 و 17

18 

معلمی حرفه مند اسوت که تخصص الز  برای تدریس ممضمع خاص را داشته باشد و تسلط بر ارئه مطالب  

 و حفظ نظم وتعامل سازنده با دانش آممزان در جهت ارتقای میزان یادگیری آنها

 یوش مدر 

 )اثر بخشی و کایآیی(

و تخصوووص، هر معلم باید با هنر معلم بمدن، تنها در انحصوووار معلممات نیسوووت، بلکه افزون بر معلممات  

معلمی آشووونوا بواشووود، یعنی بودانود چگمنه از معلممات خمد بهره بگیرد و به عبارت دیگر، با چه زبانی با     

را در ارتباط با شاگردان در نظر بگیرد و چگمنه با شاگردان ارتباط  هاییشویمه شواگردان سوخن بگمید، چه   

فنمن روان شوناسی، با قدرت و مهارت، امماج متالطم کالس را   معلم نممنه با بهره گیری از 0 سوازد بر قرار 

 0 داردمیعرضه  "عمالًآرا  کرده، تسلط و تمانایی اداره کالس را 

مشمممایکممت دی فرآیدممر 

 ترییس

در صمرت عد  مشارکت هریک از تعامل کنندگان چه  فرایند تدریس یک جریان دوسومیه و تعاملی اسوت  

 افتد.اتفاق نمی معلم وچه دانش آممز یادگیری

 تخصص

تجربمه کمای و آشممدایی با   

همما  فممرآیدممر فعممالیممت

 فرهدگی

معلم باید در کار و رشوته تحصویلی خمد متخصوص و متعهد باشود. تعهد به همراه تخصص، که هیچکدا      

، اختیشن  هایتمانیم از ابعاد اخالقی و نظا  ارزشی حاکم بر الگمها به تنهایی کافی نیسوت. تعهد را می آن

 آممزد.عاطفی و رفتاری معلم دنبال کنیم. این فرمملی است که قرآن به معلم می

 "(14و اذ قال لقمن البنه و هم یعظه یبنی ال تشرک باهلل ان الشرک لظلم عظیم )لقمان، "

لقمان با تلطف و زبان خمش، با پند و اندرز و با اسووتدالل پسوور خمد را تربیت کرد و معلم باید این چنین   

 تربیت دانش آممزان خمد همت بگمارد. به
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ها  آشممدمایی به فداوی  

 نوین

یک معلم در طراز جمهمری اسوووالمی بایسوووتی با جدیدترین ابزارها و تکنملمژی ارتباطی و انتقال فرهنگ 

 آشنا باشند و آنها را در جهت تمسعه فرهنگ و مقابله با تهاجم فرهنگی بیگانگان به کار گیرند.

چه بسویارند سخنانی که از تیر  « »رْبُ کاَل  اَنْفِذْ مِن سوُها  »فرماید: امیرالمؤمنین علی )ع( در این باره می انتقال مطلب قریت بیان و

 «.مؤثرترند

های ها، نمادها و نمایهها، برنامهبایسوتی قادر به معرفی سویاست    در قلمرو تعامل و تبادالت فرهنگی، معلم

لب همکاری به بهترین نحمه و شووویماترین بیان باشوووند تا بتمانند تأثیرگذار فرهنگی و ایجاد همنمایی و ج

 باشند.

دیسممی،  توان برنامه ییز 

 فرهدگی

 فرمایند:مقا  معظم رهبری می

د در اثر کار فرهنگی صوو  ریزی خمدمان تردید کنیم.اگر فایده کار ذهنی کم باشوود، باید در کیفیت برنامه»

 «.اننددهای جهانی میدرست، بدون اثر نیست. راز کار فرهنگی را تبلیغاتچیصد است و هیچ کار فرهنگی 

 ایاهمیت حرکت بر اسواس برنامه در اممر فرهنگی، عمدتاً به دلیل احتراز از انحراف در مسیر هدف وسیله 

 عمل کردن است.

مر فعال روز مرگی در امریزی فرهنگی را نداشته باشند به نمعی دچار انریزی و برنامهمدیرانی که تمان طرح

شوومند و احتمال ضووعیفی برای حل مسووائل فرهنگی و دسووتیابی به   های فرهنگی میسووازمانی و فعالیت

 ممفقیت دارند.

ی باتکیه بر مبان تولیر فکر

 فقهی

قمه تفکر ممجب  به منظمر ایمن سوازی فرهنگی بسیار قابل تمجه است  انقش معلم طرازجمهمری اسوالمی 

ادراکی در مبانی دینی به منظمر کادر سازی انقالبی  هایظرفیت  افزاری در جهت تقمیت ی نرزجریان سا

 گفتمان سازی مفاهیم انقالبی در جامعه آممزشی است. جمهمری اسالمیراز طهدف معلم  .است

( تمانایی نقد و 4ه و تحقیق ( مطالع4 ایبالندگی حرفه رشد و( 1های آن عبارتند از: ها که شاخصهای ارتقاء تمانمندیج( شایستگی

( 1 تدوین کتاب و چاپ و ارائه مقاالت( 1 ( نم سووازی و به روز رسووانی محتمایی3تملید علم() نظریه پردازی علمی در پرتم فقه دینی
 های نم پدید.آشنایی و بکارگیری فناوری

 (و مستدرات هاها  معلم طراز جنهوی  اسالمی )شاخصها  ایتقا  توانندر شایستگی – 3 -5جرول
 تعریف شاخص مستدر شاخص مؤلفه
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ای و جمهمری اسالمی به طمر مداو  در حال خمدآممزی با هدف و رشد حرفه معلم طراز

مطالعه و تحقیق انفرادی یا گروهی وارتقای تحصوویلی و شوورکت دردوره های بازآممزی و 

دانش افزایی و سوومینارها و مجامع علمی و اسووتفاده از نتایج تحقیقات در کالس درس از 

 وظایف عادی معلمان است.

 معلم طراز جمهمری اسالمی به طمر مداو  در حال مطالعه و تحقیق باشد. حقیقمطالعه و ت

تمانووایی نقوود و نظریووه پردازی 

د تملی) علمی در پرتم فقه دینی

 (علم

نقد مصولحانه در پرتم امر به معروف و نهی از منکر، شواخص جامعه پیشرفته فقهی است   

های از شاخص نماید.رورشی ایجاد میهای پکه نظارت مدیران فرهنگی را در تمامی عرصه

رفتارهای عالمانه، نظریه پردازی فقهی در علم  پایه به خصومص در علم  انسانی است که  

 ترین صحنه جریان سازی فکری استگسترده

نم سوووازی و بووه روز رسوووانی  

 محتمایی

ر های پرورشووی انقالب دای از تمامی تجارب صووحنهمعلم طراز جمهمری اسووالمی جمهره

خمد و جامعه هدفش  جهت اعتالی نا  فرهنگ دینی است که متناسب با تهدیدات فکری،

 . نمایدرا به روز رسانی می
توودوین کتوواب و چوواپ وارائووه 

 مقاالت

ای و انتشار مقاالت علمی در مجالت های میان رشتهتدوین کتاب دررشوته خمد ویا رشته 

 باشد.راز جمهمری اسالمی میپژوهشی ونمایه دار از وظایف معلمان ط–علمی 

ای هآشنایی و بکارگیری فناوری

 نم پدید

های نم پدید مانند تکنملمژی ها و فناوریمعلم طراز جمهمری اسوووالمی بوایود با رشوووته  

 نانم وغیره آشنابمده واطالعات به روز داشته باشد. اطالعات و ارتباطات،
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 های مربمطهیده است و هر شاخصی تعریف شده فعالیتهای هر حیطه تعیین و مشخص گردشاخص ضمن اینکه

 به هر شاخص ذکر گردیده است.

در پژوهش حاضوور، عالوه بر شووناسووایی عمامل تشووکیل دهنده و اثر گذار برآن و اثر پذیر از نظا  تربیت معلم     

ه معناداری در هم سطحها نشان داد که نیز پرداخته شد. نتایج حاصل از یافته بریسی وضعیت موجودایران، به 

ها رد و درصوود اطمینان برای این مملفه 91باشوود و بنابراین فرض صووفر با ها کمتر از پنج صوود  میابعاد و مملفه

 نباطاست چنین، هسوتند  مابت مقادیری که میانگین اختالف به تمجه با، شومد. همچنین فرض پژوهش تأیید می

ها بدان اشواره شد، در  همانطمر که در بحث .باشود می طلمبم وضوعیت  در ابعاد و هامملفه وضوعیت  که شومد می

آممزش و پرورش کشمر سعی شده است که نظا  تربیت معلم از جایگاه خاصی برای تأمین و تربیت منابع انسانی 

آید، ممرد نیاز آممزش و پرورش برخمردار باشود. اما آنچه قابل مشواهده است و از نتایج پژوهش حاضر نیز بر می  

ای ممارد سیاست های کالن نظا  اداری و تغییر مدیریتی در سطح کالن نظا  آممزش و پرورش و در پارهسیاست

زدگی مدیران از رشوود متمازن نظا  تربیت معلم کاسووته اسووت و امروزه آممزش و پرورش را برای تأمین و تربیت 

ی نیروهای بازنشسته و عد  برنامه منابع انسوانی ممرد نیاز  خمد دچار مشوکل کرده اسوت. به نحمی که جایگزین   

ریزی برای تربیت معلمان و منابع انسانی ممرد نیاز آممزش و پرورش به چالش روز آممزش و پرورش بدل گشته 

است. برنامه ریزی بلند مدت برای تأمین و تربیت منابع انسانی آممزش و پرورش از طریق نظا  تربیت معلم تنها 

 باشد.لش میراه کار برون رفت از این چا

پیش روی پیاده سازی نظا   سازوکایها و عوامل تسهیل کددره و موانعبه بررسی  همچنین، پژوهش حاضور، 

تربیت معلم ایران بر اسووواس مبانی نظری و متن سوووند تحمل بنیادین آممزش و پرورش نیز پرداخته اسوووت و  

و متن سووند تحمل بنیادین آممزش و  سووازوکارهای پیاده سووازی نظا  تربیت معلم ایران بر اسوواس مبانی نظری

شووکمفاسووازی  ای به منظمر ایجاد تحمل و نمآوری در نظا  تربیت معلم کشوومر؛تشووکیل کمیته پرورش شووامل،

ارتقای  اسووتعدادهای درخشووان دانشووجم معلمان و ایجاد نشوواط و شووادابی در واحدهای آممزشووی تربیت معلم؛  

اهی برای ایجاد انگیزه و زمینه برای جذب فرهیختگان و واحودهای آممزشوووی تربیت معلم به واحدهای دانشوووگ 

ای هتغییر، اصالح و ارتقاء برنامه صوالحان به حرفه مقدس معلمی جهت افزایش ضریب پایداری و نگهداری آنان؛ 

ت افزایش کیفی ها و باورهای دینی؛آممزشی و پژوهشی تربیت معلم بر اساس آخرین تحمالت علمی با حفظ ارزش

تدوین  های معلمی؛لمان و تقمیت روحیه پژوهشووی آنان و گسووترش مرزهای دانش، بینش و مهارتآممزشووی مع

ای آممزشی بازنگری در برنامه ساله نظا  جمهمری اسالمی ایران؛ 40نظا  جامع تربیت معلم بر اساس چشم انداز 

با اهداف نظا  جمهمری و درسوووی تربیت معلم در جهت اصوووالح، تکمیل و به روز کردن محتما و انطباق محتما 

 تأسوویس یک ها و تکمیل نظا  تربیت معلم؛های جدید برای رفع کاسووتیاسووالمی ایران و طرح تصوومیب برنامه 

های تحصیلی معلمان را تا باالترین سطمح دانشگاهی دایر و ممجبات جذب دانشگاه درسطح کشمر که تما  رشته

رات ها و مقربازنگری در آئین نامه ر این دانشگاه فراهم نماید؛یا بسیج استادان فرهیخته را به آممزش و پژوهش د

های اقتصوادی، اجتماعی، سویاسی و فرهنگی   آممزشوی و اداری و پژوهشوی در راسوتای هماهنگ سوازی با نظا     
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ایجاد شرایط و  متعهد و متخصص؛ ایجاد زمینه مسواعد و شورایط مناسوب برای تربیت معلمان شایسته،    کشومر؛ 

ای معلمان و ایجاد های حرفهافزایش دانش تخصووصووی و ارتقای مهارت ادگیری مسووتمر معلمان؛ضوومابط برای ی

ایجاد شرایط مساعد مطالعه و تحقیق علمی برای بروز و  ی مشوارکت مؤثر در تعلیم و تربیت مستمر آنان؛ روحیه

ت اعتالی فردی و های آممزشووی و هدایت اسووتعدادها در جه شووکمفایی اسووتعداد معلمان در خالقیت و نمآوری 

بهره منودی بهینه از تحمالت علمی جهان و بهره وری از فنمن ارتباطات و فناوری اطالعات در بهبمد   اجتمواعی؛ 

های اجرایی که با تربیت هماهنگی بین نهادهای اداری، دفاتر ستادی و دستگاه ها؛ها و انتقال متقابل دانشروش

های واالی انسانی، شوجمیان به وظایف خطیر معلمی، کرامت و ارزش افزایش آگاهی دان معلم در ارتباط هسوتند؛ 

ایجاد زمینه مساعد برای کارآممزی و کارورزی و آشنایی  ای؛ها و تعهدات شرعی، قانمنی و اخالق حرفهمسئملیت

آماده سوووازی معلمان برای مشوووارکت در حل  های یاددهی و یادگیری؛با فنمن معلمی و کاربردی نممدن نظریه

ایجاد آمادگی و تمانایی معلمان برای  ائل آممزشی و تربیتی در نظا  آممزشی کشمر از طریق مطالعه و پژوهش؛مس

های آممزشی و درسی ایجاد بستر مناسب جهت ارائه تدوین و مقاله، کمک به نشر مشارکت فعال در برنامه ریزی

فراهم آوردن امکان انجا   المللی؛های علمی و بین علم و گسوووترش مرزهای دانش و حضووومر فعال در عرصوووه 

به عنمان سوازوکارهای اسواسوی ممرد شناسایی قرار گرفتند. از این     تحقیقات علمی و پژوهشوی تمسوط معلمان؛  

تمان در آممزش وپرورش و در جهت بهبمد وضووعیت نظا  تربیت معلم ایران اسووتفاده کرد و امید سووازوکارها می

 به درستی پیدا کند. ممزش و پرورش چایگاه اصلی خمد راداشت که نظا  تربیت معلم ایران در آ

گرهای پیاده سوازی نظا  تربیت معلم ایران بر اسواس مبانی نظری و متن سند تحمل بنیادین آممزش و   تسوهیل 

 صاحبان به پرورش و آممزش انسوانی  منابع تربیت و مدیریت و رهبری و هدایت سوکان  سوپردن  پرورش شوامل؛ 

 محهسرل را باهنر و رجایی شهیدان مشی که تاکنمن تأسویس  زمان از معلم تربیت نظا  سونگرداران  یعنی اصولی 

 رب بیشتر نظارت و پرورش و آممزش وزارت ستاد بدنه در معلم تربیت نظا  به دادن اهمیت اند؛ قرارداده کارشوان 

 نشگاهدا علمی هیات و مدیریتی ساختار در معلم تربیت نیروهای از اسوتفاده  بنیادین؛ تحمل سوند  به تمجه با آن

 فرهنگیان؛ دانشووگاه در پرورش و آممزش وزارت هایدسووتمرالعمل و قمانین و مصوومبات دقیق اجرای فرهنگیان؛

 یتترب) ریزی عالی برنامه شوومرای هفتم گروه اندازی راه فرهنگیان؛ دانشووگاه تشووکیل اهداف و فلسووفه به تمجه

 یهتزک تقد  گروه؛ این در فرهنگیان دانشگاه تمسعه اسناد و هابرنامه وتصومیب  پرورش و آممزش وزارت در معلم(

 گاهدانش در آن دقیق اجرای باالدستی و اسوناد  به تمجه با ایران اسوالمی  جمهمری معلم تربیت نظا  در تعلیم بر

 به رگدی هایدانشگاه استانداردهای از بدور ایرانی – اسوالمی  دانشوگاه  با مطابق اسوتانداردهای  تدوین فرهنگیان؛

 اسالمی جمهمری طراز در متعهد و مؤمن و کارآی و متخصص و مند حرفه معلمان تربیت و بمدن ایحرفه دلیل

 باشندمی پرورش و آممزش بنیادین تحمل وسند فرهنگیان دانشگاه تأسیس اهداف به تمجه با

ز، نیادین آممزش و پرورش نیپیاده سازی نظا  تربیت معلم ایران بر اساس مبانی نظری و متن سند تحمل ب ممانع

های اعتقاد و اعتماد به سیستم عد  اعتقاد مدیران به نظا  تربیت معلم بممی؛ عد  برنامه محمری مدیران؛ شامل،

تربیت معلم بیرونی و وارداتی؛ سیاست زدگی نظا  آممزشی و تربیت معلم در ایران؛ استفاده از نیروهای واردتی از 

عد  اعتماد به منابع انسووانی درون سووازمانی دانشووگاه فرهنگیان و نظا  تربیت  ی دیگر؛هاوزارت علم  و دانشوگاه 
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 اهداف با آن وغیرمرتبط پاگیر و دست هاینامه آیین و هادسوتمرالعمل  اجرای در علم  وزارت به وابسوتگی  معلم؛

 اهدانشگ اندازی راه ایندفر در لیبرالیسوتی  و سوکمالر  دانشوگاهی  هاینظا  از گیری الگم پرورش؛ و آممزش وزارت

 بمدند. فرهنگیان؛
 گیر نتیجه-5-4

نظا  تربیت معلم ایران بر اساس مبانی نظری و متن سند تحمل بنیادین ارائه مدلی برای »این پژوهش با هدف    

ها، عمامل ها، شوواخصابعاد، مملفهمبانی نظری،  هایبخشانجا  شوود. مدل ارائه شووده دارای « آممزش و پرورش

رگذار بر نظا  تربیت معلم ایران و عمامل اثر پذیر از نظا  تربیت معلم ایران همچنین سووازوکارها، تسهیلگرها و اث

بمد که با تحلیل کیفی و کمّی ممرد بررسی قرار گرفت. در  ممانع پیش روی پیاده سوازی نطا  تربیت معلم ایران 

بُعد فلسفه تربیت، بُعد اهداف، بُعد برنامه درسی،  1 منجر به شوناسایی  نظا  تربیت معلم ایران ابعادبخش کیفی، 

شوود و در بخش کمّی با اسووتفاده از روش تحلیل عاملی بُعد سوواختار سووازمانی و بُعد ارزشوویابی کیفیت آممزش 

 13های آن پس از ها و شاخصکشف شد که میزان اثرات کلی مملفهشاخص  90مؤلفه و  49، و تاییدی اکتشافی

وضووعیت ممجمد که سووهم هر یک از آنها به طمر مجزا مشووخص گردید.  درصوود بمد 018/14با بار چرخش برابر 

نظا  تربیت معلم ایران بر اساس مبانی نظری و متن سند تحمل بنیادین آممزش و پرورش های ها و شاخصمملفه

سازوکار  43 .از متمسط جامعه نشان داده شد بیشوتر شواخص( در نظا  آممزش و پرورش ایران   90و  مؤلفه 49)

 پیاده سووازی نظا  تربیت معلم ایران بر اسوواس مبانی نظری و متن سووند تحمل بنیادین آممزش و پرورشجهت 

، ابعادارائه شوود که همگی ممرد تمافق نممنه پژوهش قرار گرفت و بر مبنای فلسووفه و اهداف مدل، مبانی نظری، 

ت معلم ایران بر اساس مبانی نظری و متن سند تحمل ها و سوازوکارهای پیاده سازی نظا  تربی ها، شواخص مملفه

درصوود اطمینان، از نظر متخصووصووین ممرد  91پژوهش تدوین گردید و با نهایی مدل بنیادین آممزش و پرورش 

در ممرد عمامل اثرگذار بر نظا  تربیت معلم ایران نیز، در پژوهش حاضوور به این ممضوومع اشاره قرار گرفت.  تأیید

تماند تحت تأثیر عمامل متعددی واقع شووومند. در این پژوهش این عمامل ت معلم ایران میشووود کوه نظوا  تربی  

های کالن نظا  اداری کشمر، برنامه ریزی استراتژیک وزارت عتف و آ.پ، شوناسوایی شود و عبارت بمد از سیاست   

تمان به عمامل می ای. در پژوهش حاضر اشاره شد که با تمجه به هماهنگی، حمایت و همراهی اینمدیریت حرفه

 پیاده سازی نظا  تربیت معلم ایران امید داشت.

های پژوهش حاضر دریافتیم که در های پژوهشوی در داخل و خارج از کشومر با یافته  در بررسوی تطبیقی یافته   

 ،ارائه مدل برای نظا  تربیت معلمدر حمزه خصمصاً در داخل کشمر درجه اول، طیف محدود مطالعات انجا  شده 

ای بمد که پژوهشگر با آن مماجه شد و در درجه بعد، همان مطالعات انجا  شده اندک و همچنین نقطه ضعف ویژه

 هایهای ارائه شوده، با تمجه به شرایط اقلیمی، فرهنگی، اجتماعی و تاثیرات جهانی شدن، مملفه ها و تئمریمدل

دل و ماند های تربیت معلم پرداختهامه درسی نظا های برنبرای ماال بیشتر به مدل اندخاصوی را بررسوی نممده  

ادی تمان مدل پیشنهاند. بنابراین، با تمجه به شرایطی که عنمان شد، نمیپیشونهادی خمد را بر آن مبنا ارائه داده 

در تحقیق حاضور را که با تمجه به کمبمد منابع، شورایط اسالمی، اجتماعی و فرهنگی کشمرمان و در عین حال،   

ه جهان متغیر و در حال تغییر امروز طراحی و تدوین گشوته است، مقایسه نماییم. اما درجه تناسب مدل  تمجه ب
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شمد، ارائه میبه ویژه در نظا  تربیت معلم کشمر  و پرورشپیشنهاد شده که برای اولین بار است در نظا  آممزش 

مزش و آمنظا   خبرگان و پیشکسمتان قرار گرفته است که تأییدبا نظرخماهی از متخصوصین تحت مطالعه ممرد  

تمانند آن را بکار گرفته و با مطالعات می عالقمند هسوووتند های مشوووابهکه به انجا  پژوهش محققانی پرورش و

 .ورزندبعدی خمد، در جهت تقمیت و تمسعه آن همت 

ای هاشار تربیت معلم نیز در پژوهش حاضر، در مدل نهایی، به سازو کارها، تسهیلگرها و ممانع پیاده سازی نظا    

اجمالی شود و عنمان شد که سازوکارهای پیاده سازی نظا  تربیت معلم ایران بر اساس مبانی نظری و متن سند  

ای به منظمر ایجاد تحمل و نمآوری در نظا  تربیت معلم تشووکیل کمیته تحمل بنیادین آممزش و پرورش شووامل،

جم معلمان و ایجاد نشاط و شادابی در واحدهای آممزشی تربیت شوکمفاسازی استعدادهای درخشان دانش  کشومر؛ 

ارتقوای واحدهای آممزشوووی تربیت معلم به واحدهای دانشوووگاهی برای ایجاد انگیزه و زمینه برای جذب   معلم؛

تغییر، اصووالح و  فرهیختگان و صووالحان به حرفه مقدس معلمی جهت افزایش ضووریب پایداری و نگهداری آنان؛

ها و باورهای های آممزشووی و پژوهشووی تربیت معلم بر اسوواس آخرین تحمالت علمی با حفظ ارزش ارتقاء برنامه

افزایش کیفیت آممزشوووی معلمان و تقمیت روحیه پژوهشوووی آنان و گسوووترش مرزهای دانش، بینش و   دینی؛

 می ایران؛ساله نظا  جمهمری اسال 40تدوین نظا  جامع تربیت معلم بر اسواس چشوم انداز    های معلمی؛مهارت

ای آممزشی و درسی تربیت معلم در جهت اصالح، تکمیل و به روز کردن محتما و انطباق محتما بازنگری در برنامه

ها و تکمیل نظا  تربیت های جدید برای رفع کاستیبا اهداف نظا  جمهمری اسالمی ایران و طرح تصمیب برنامه

های تحصیلی معلمان را تا باالترین سطمح دانشگاهی تأسویس یک دانشوگاه درسوطح کشمر که تما  رشته    معلم؛

 بازنگری در دایر و ممجبات جذب یا بسیج استادان فرهیخته را به آممزش و پژوهش در این دانشگاه فراهم نماید؛

های اقتصادی، اجتماعی، ها و مقررات آممزشوی و اداری و پژوهشوی در راستای هماهنگ سازی با نظا   آئین نامه

 ص؛متعهد و متخص ایجاد زمینه مساعد و شرایط مناسب برای تربیت معلمان شایسته، رهنگی کشمر؛سویاسی و ف 

ای های حرفهافزایش دانش تخصووصووی و ارتقای مهارت ایجاد شوورایط و ضوومابط برای یادگیری مسووتمر معلمان؛

عد مطالعه و تحقیق ایجاد شورایط مسا  ی مشوارکت مؤثر در تعلیم و تربیت مسوتمر آنان؛  معلمان و ایجاد روحیه

های آممزشوی و هدایت استعدادها در جهت  علمی برای بروز و شوکمفایی اسوتعداد معلمان در خالقیت و نمآوری  

بهره منودی بهینوه از تحمالت علمی جهوان و بهره وری از فنمن ارتباطات و فناوری     اعتالی فردی و اجتمواعی؛ 

های هماهنگی بین نهادهای اداری، دفاتر سووتادی و دسووتگاه ؛هاها و انتقال متقابل دانشاطالعات در بهبمد روش

افزایش آگاهی دانشوووجمیان به وظایف خطیر معلمی، کرامت و  اجرایی کوه بوا تربیت معلم در ارتباط هسوووتند؛  

ایجاد زمینه مسوواعد برای  ای؛ها و تعهدات شوورعی، قانمنی و اخالق حرفههای واالی انسووانی، مسووئملیت ارزش

آماده سووازی  های یاددهی و یادگیری؛رورزی و آشوونایی با فنمن معلمی و کاربردی نممدن نظریهکارآممزی و کا

اد ایج معلمان برای مشارکت در حل مسائل آممزشی و تربیتی در نظا  آممزشی کشمر از طریق مطالعه و پژوهش؛

یجاد بستر مناسب جهت های آممزشوی و درسوی ا  آمادگی و تمانایی معلمان برای مشوارکت فعال در برنامه ریزی 

 های علمی و بین المللی؛ارائه تدوین و مقاله، کمک به نشر علم و گسترش مرزهای دانش و حضمر فعال در عرصه

به عنمان سازوکارهای اساسی ممرد شناسایی  فراهم آوردن امکان انجا  تحقیقات علمی و پژوهشی تمسط معلمان؛



122 

 

ر آممزش وپرورش و در جهت بهبمد وضوووعیت نظا  تربیت معلم ایران تمان دقرار گرفتند. از این سوووازوکارها می

 به درستی پیدا اسوتفاده کرد و امید داشت که نظا  تربیت معلم ایران در آممزش و پرورش جایگاه اصلی خمد را 

 کند.

و  شگرهای پیاده سازی نظا  تربیت معلم ایران بر اساس مبانی نظری و متن سند تحمل بنیادین آممزتسهیل   

 صاحبان به پرورش و آممزش انسوانی  منابع تربیت و مدیریت و رهبری و هدایت سوکان  سوپردن  پرورش شوامل، 

 محهسرل را باهنر و رجایی شهیدان مشی که تاکنمن تأسویس  زمان از معلم تربیت نظا  سونگرداران  یعنی اصولی 

 رب بیشتر نظارت و پرورش و آممزش ارتوز ستاد بدنه در معلم تربیت نظا  به دادن اهمیت اند؛ قرارداده کارشوان 

 نشگاهدا علمی هیات و مدیریتی ساختار در معلم تربیت نیروهای از اسوتفاده  بنیادین؛ تحمل سوند  به تمجه با آن

 فرهنگیان؛ دانشووگاه در پرورش و آممزش وزارت هایدسووتمرالعمل و قمانین و مصوومبات دقیق اجرای فرهنگیان؛

 یتترب) ریزی عالی برنامه شوومرای هفتم گروه اندازی راه فرهنگیان؛ دانشووگاه لتشووکی اهداف و فلسووفه به تمجه

 یهتزک تقد  گروه؛ این در فرهنگیان دانشگاه تمسعه اسناد و هابرنامه وتصومیب  پرورش و آممزش وزارت در معلم(

 گاهدانش در آن یقدق اجرای باالدستی و اسوناد  به تمجه با ایران اسوالمی  جمهمری معلم تربیت نظا  در تعلیم بر

 به دیگر هایدانشگاه استانداردهای از بدور ایرانی – اسوالمی  دانشوگاه  با مطابق اسوتانداردهای  تدوین فرهنگیان؛

 اسالمی جمهمری طراز در متعهد و مؤمن و کارآی و متخصص و مند حرفه معلمان تربیت و بمدن ایحرفه دلیل

 باشند.می پرورش و آممزش بنیادین تحمل سندو فرهنگیان دانشگاه تأسیس اهداف به تمجه با

پیاده سوازی نظا  تربیت معلم ایران بر اساس مبانی نظری و متن سند تحمل بنیادین آممزش و پرورش   ممانع   

اعتقاد و اعتماد به  عد  اعتقاد مدیران به نظا  تربیت معلم بممی؛ عود  برنواموه محمری مدیران؛    نیز، شوووامول، 

م بیرونی و وارداتی؛ سویاسوت زدگی نظا  آممزشوی و تربیت معلم در ایران؛ استفاده از    های تربیت معلسویسوتم  

عد  اعتماد به منابع انسانی درون سازمانی دانشگاه فرهنگیان  های دیگر؛نیروهای واردتی از وزارت علم  و دانشگاه

 بطوغیرمرت پاگیر و دست هایمهنا آیین و هادستمرالعمل اجرای در علم  وزارت به وابستگی و نظا  تربیت معلم؛

 راه فرایند در لیبرالیسووتی و سووکمالر دانشووگاهی هاینظا  از گیری الگم پرورش؛ و آممزش وزارت اهداف با آن

 بمدند. فرهنگیان؛ دانشگاه اندازی

   پژوهشپیشدهادها-5-5

 پیشدهادها  اجرایی-1

  تشکیل دهدره نظام تربیت معلم هادی خصوص مؤلفه ها  پژوهشپیشدهادها  مدتج از یافتهالف( 

 ایران

 گردد تا:پیشنهاد می «فلسفه تربیت»در رابطه با مؤلفه -1

تشکیل کارگروهی تخصصی با عضمیت اندیشمندان واستادان حمزه علمیه و دانشگاه و پیشکسمتان تربیت معلم  -

تربیت معلم با لحاظ فلسووفه با محمریت شوومرای عالی آممزش و پرورش به منظمر تدوین فلسووفه تربیت در نظا  

تربیت در جمهمری اسوالمی و فلسوفه تربیت رسمی عمممی در جمهمری اسالمی ایران که در مبانی نظری سند   

 تحمل بنیادین آمده است.
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و استفاده از خروجی  های اختصاصی با ممضمع فلسفه تربیت در نظا  تربیت معلمو همایش برگزاری سمینار ها -

 فه تربیت در نظا  تربیت معلمآن برای تدوین فلس

فراخمان کشومری به منظمر جمع آوری نظرات اندیشومندان و اسوتادان حمزه و دانشوگاه و پیشکسمتان تربیت      -

 در تدوین فلسفه تربیت در نظا  تربیت معلم. آنان معلم و استفاده از نظرات

 گردد تا:پیشنهاد می «اهراف»در رابطه با مؤلفه  -4

برای نظا  تربیت معلم بر اساس مبانی نظری و متن سند تحمل بنیادین آ.پ طراحی و بازنمیسی اهداف عملیاتی -

 شمد.

 گردد تا:پیشنهاد می «ساختای سازمانی»در رابطه با مؤلفه  -4

 رابطه نظا  تربیت معلم با وزارت علم ، تحقیقات و فنروری و وزارت آممزش و پرورش باز تعریف شمد.-

 و های آن و تمجه به نیازهای تمسعهمدیریت های استانی و پردیس دانشگاه فرهنگیان و داریبازبینی سواختار ا -

 .طراحی یک ساختار مناسب

 گردد تا:پیشنهاد می «برنامه دیسی»در رابطه با مؤلفه  -3

و  ادهد تشکیل جلسات مرتب( عالی برنامه ریزی )گروه برنامه ریزی تربیت معلم گروه هفتم برنامه ریزی شمرای -

 های درسی تربیت معلم را ممرد بازنگری و به روز رسانی نماید.برنامه

 تربیت و تعلیم نظا  نیازهای و علمی تحمالت با متناسب معلم تربیت درسی هایدر برنامه انعطاف ایجاد-

 تلفیقی رویکرد بر تأکید با عمممی و رسمی

لمان نظا  تربیت معلم، به عبرنامه هفتگی دانشوووجم م و اهمیت دادن به آن در های فمق برنامهبرگزاری کالس -

 .های فمق برنامهمنظمر جلب مشارکت همه دانشجم معلمان برای شرکت در برنامه

ی ها در برنامه ریزتخصوصی معلمان و گنجاندن برنامه  و تربیتی هایتمانمندی رسوانی  روز به برنامه ریزی برای-

 .درسی اصلی و فمق برنامه

 معلمان ویژه تربیتی و های آممزشیبرنامه در مجازی و غیرحضمری هایآممزش ظرفیت از برداریبهره  گسترش-

 .ارتباطات و اطالعات ملی شبکه طریق از

 نظا  تربیت درسی برنامه ریزی در آنان مؤثر مشارکت برای معلمان هایتمانمندی ارتقای استقرار سازوکارهای -

 معلم،

از و آممزش و انس با قرآن و فضایل اخالقی همچمن سعه صدر، بردباری، دوری از گنجاندن مطالب مربمط به نم -

در برنامه  -هستند شهامت و اقتدار  اءحر  که منش ینآممزش سبک زندگی شهدای دفاع مقدس و مدافعدروغ و 

تار فتار و گفریزی درسوی و فمق برنامه نظا  تربیت معلم که یک فرد مسولمان باید از آنها برخمردار باشوود و در ر  

 آممزان این رفتارها را از معلمان خمیش بیاممزند و در عمل بکار گیرند.معلمان ممجمد باشد تا دانش

دانشووجم زیسووت ویژه زیسووت و حفاظت از محیطبا مسووائل محیط منطبقهماهنگ و ، ها و مماد درسوویبرنامه -

 .( اختصاص داده شمد...و زیست شهری، روستایی، صنعتیمحیط )ماالًهر منطقه معلمان 
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 ایهحرف نشریه انتشار ای؛و منطقه ملی سطح در تحقیقاتی و آممزشی هایکارگاه ساالنه، سمینارهای برگزاری -

 و آممزشووی هایسووایت و هاپایگاه انتشووار، قابل طریق متمن از معلمان با ارتباط برقراری و معلمان برای مناسووب

 .معلمان ویژه علمی

در  دانشجم معلمان با عنمان مهارت کار با دنیای اینترنت به عنمان واحدی آممزشوی برای  لحاظ نممدن درسوی  -

 رنامه ریزی درسی نظا  تربیت معلمب

 -گردد تا: پیشنهاد می «ایزشیابی کیفیت آموزش»در رابطه با مؤلفه  -1

 .لمتدوین نظا  ارزشیابی کیفیت آممزش بر اساس مدل اعتبار سنجی برای نظا  تربیت مع -

 .نظا  تربیت معلم در نظا  ارزشیابی کیفیت اهمیت دادن به نظرات پیشکسمتان و مدرسان پیشکسمت-

های نظا  های مناطق آممزش و پرورش که از خروجیبهره برداران نظوا  تربیوت معلم )اداره کل و اداره   تنظرا-

 .ار گیرد(ممرد تمجه قرکنندتربیت معلم به عنمان معلم در کالس درس استفاده می

های از تخصص های کمی از نظر متخصصان به صمرت گروه و تیم مصاحبه که متشکلها و مالکعالوه بر سنجه -

 ای و فنی و علم  تربیتی و معارف اسالمی است در انتخاب معلمان شایسته بهره برداری شمد.حرفه

 بر نظام تربیت معلم ایران ها  اثرگذایدی خصوص مؤلفه ها  پژوهشمدتج از یافته پیشدهادها ( ب

 پیشنهاد می گرددتا:« ها  کالن نظام ادای  کشویمؤلفه سیاست»دررابطه با -1

های کالن نظا  اداری اولمیت و جایگاه مناسووبی به نظا  تربیت معلم به سوویاسووت مداران در سوویاسووت گذاری -

 صلی تمسعه است بدهند.عنمان تأمین و تربیت کننده منابع انسانی ممرد نیاز جامعه که محمر ا

« برنامه ییز  اسممتراتژیک وزایت آموزش و پرویش و وزایت علوم، تخقیقات و فدآوی »دررابطوه با  -4

 پیشنهاد می گرددتا:

های کالن و استراتژیک هر دو وزارت )عتف و آ.پ( اولمیت و اهمیت خاص به نظا  تربیت معلم در برنامه ریزی -

 داده شمد.

 پیشنهاد می گرددتا:« ا یت حرفهمریر»دررابطه با -4

 ای در انتخاب مدیران نظا  تربیت معلم تمجه شمد.های مدیریت حرفهها و شاخصبه مؤلفه - 

 های نظا  تربیت معلم برنامه ریزی شمد.ای برای تصدی مدیریتتربیت مدیران حرفه برای -

 های آنان طرح ریزی و اجرا گردد.مهنظا  ارزیابی عملکرد مدیران به منظمر سنجش میزان ممفقیت برنا-

های مختلف شش ماهه و یک ساله و چهار ساله ممرد ارزیابی قرار گیرد های مدیریتی مدیران در دورهتمانمندی-

 و ارزش گذاری شمد.

فراینود جوانشوووین پروری بوه عنمان فراینودی توأثیر گوذار بر عملکرد مودیران، ممرد حموایت برنامه ریزان و          -

 ن آممزشی باشد.سیاستگذارا
 نظام تربیت معلم ایران ها  اثرپذیر ازدی خصوص مؤلفه ها  پژوهشپیشدهادها  مدتج از یافتهج( 

 پیشنهاد می گرددتا: «معلم»دررابطه با مؤلفه -1
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ر با تمجه به راهکارهای ارائه شده د تشکیل کارگروه تخصصی و تدوین زیر نظا  معلم شایسته برای سند تحمل –

 .سند

 .گذشته سال هایتفاده از سمابق و گزارشات انتخاب معلم نممنه دراس-

 .معلم شایسته گذشته در تدوین زیر نظا سال های و نظرات معلمان نممنه ها بکارگیری پیشنهاد –

 .اسالمی ارتقای شأن و منز لت اجتماعی معلمان از طریق بها دادن به ارزش کار معلم و جایگاه آن درنظا  -

 .  رتبه بندی معلمان و تمجه به معیشت آنان در نظا  تربیت معلماجرای نظا -

 .باال بردن تمانایی خمدآممزشی و خمد هدایتی در بین معلمان و مدیران -

 پیشنهاد می گرددتا:« دانش آموز»دررابطه با مؤلفه -4

 تحمل بنیادیننقش و وظایف دانش آممز در مدرسه و جامعه بر اساس میانی نظری و متن سند  باز تعریف-

     دانش آممزان و سوومق دادن آنان به پرسووشووگری و خالقیت و فعالیت بیشووتر به عنمان نسوول  یالگم سووازی برا-

 .آینده ساز جامعه

 پیشنهاد می گرددتا: «مریسه»دررابطه با مؤلفه -4

 .ها قرار گیردمدرسه به عنمان کانمن دست یابی به حیات طیبه محمر برنامه ریزی -

 .های زندگی و شاد زیستن و تفکر خالق شناخته شمده عنمان محل یادگیری مهارتمدرسه ب-

 پیشنهاد می گرددتا: «خانواده»دررابطه با مؤلفه -3

 .و همیاری و همفکری در بین اعضا کمک به تبدیل خانماده به کانمن محبت و ممدت-

 پیشنهاد می گرددتا: «جامعه»دررابطه با مؤلفه -1

 برقرار گردد. معلمان نظا  تربیت معلم و جامعه به طمر مستمر و به طرق مختلفارتباط دانشجم  -

 .اجتماعی تعامالت برای الز  هایمهارت پرورش -

 پیشنهاد می گرددتا: «فرهدگ اجتناعی»دررابطه با مؤلفه -1

 .های اجتماعیها و فعالیتحضمر پررنگ و مؤثر دانشجم معلمان نظا  تربیت معلم در صحنه -

های مرد  نهاد در و حتی تشکیل این گمنه تشکل ها و هیات مذهبی و دینیو کانمن عضمیت در مجامع علمی -

 نظا  تربیت معلم.

ازی و تهیه و تحریر مقاالت و مطالب علمی مرتبط درشبکه های جفضاهای م حضومر فعال دانشوجم معلمان در   -

 .مجازی

 پیشدهادها  پژوهشی-2

 .های مختلف ممرد اشاره در سند تحمل بنیادیناوین باز مهندسی نظا هایی با عنانجا  پژوهش -

 .بنیادین طراحی الگمهای فلسفه تربیت درنظا  معلم با تمجه به سند تحمل -

 .طراحی الگمهای مبانی فلسفه تربیت در نظا  تربیت معلم با تمجه به سند تحمل بنیادین -

 .د تحمل بنیادینطراحی نظا  جامع تربیت معلم با تمجه به سن -

 های استانی دانشگاه فرهنگیان کشمر انجا  شمد و نتایج حاضر مقایسه شمد.پژوهشی مشابه در سایر مدیریت-
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شومد متغیرهایی نظیر بمدجه و اعتبارات، فضوای فیزیکی و مسائل اقتصادی   پیشونهاد می  های آیندهدر پژوهش-

 لعه قرار گیرند.عنمان متغیرهای کنترل یا تعدیل کننده ممرد مطابه
 ها  پژوهشمحرودیت-5-6
های اسووتان این پژوهش محدود به حمزه سووتادی وزارت آوپ و سووازمان مرکزی دانشووگاه فرهنگیان و پردیس -

های دانشگاه فرهنگیان در سایر نقاط های استانی و پردیسهای آممزشی و مدیریتباشد و سایر سازمانتهران می

 گیرد.کشمر را در بر نمی

مدیران، کارشناسان و مدرسان پیشکسمت و اعضای هیات علمی حمزه ستادی  تنها را پژوهش این آماری امعهج-

مدیران،  نظرات از و دادند تشکیل تهران وزارت آممزش و پرورش و سوازمان مرکزی دانشوگاه فرهنگیان و استان  

 پژوهش انجا  هزینه رفتن باال دلیل به هااستان کارشوناسوان و مدرسوان پیشکسمت و اعضای هیات علمی سایر   

 .نشد استفاده
 نم و تازه بمدن تحقیق، امکان دسترسی به منابع را محدود نممده بمد. -
 عد  وجمد منابع علمی و تحقیقات کاربردی گسترده در این زمینه، -

 والسال  علی عبادالصالحین و الحمد هلل رب العالمین                                                                                                          
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 ع:فهرست مداب
 مدابع داخلی

 انتشارات دانشگاه پیا  نمر. (. فلسفه تربیت )فلسفه آممزش و پرورش(. تهران.1471ابراهیم زاده، عیسی )

 ارزشیابی آممزشی. تهران. انتشارات سمت. (.1491) بازرگان، عباس

 (. ارزشیابی آممزشی )مفاهیم، الگمها و فرایند عملیاتی(. تهران: چاپ شانزدهم، انتشارات سمت.1497) ، عباسبازرگان

 .تهران. شرکت انتشارات علمی و فرهنگی (. درآمدی بر فلسفه تعلیم وتربیت جمهمری اسالمی ایران )جلد اول(.1489) باقری، خسرو
 تهران. شرکت انتشارات علمی و فرهنگی. م وتربیت جمهمری اسالمی ایران )جلددو (.(. درآمدی بر فلسفه تعلی1489) باقری، خسرو

 انتشارات سروش. ،هشتم چاپ .تهران. در آممزشگاه روانشناسی کاربرد .(1481، مقد  )بدری
 .نشرنگاه معاصر :. تهرانآممزش دانش سیاسی (.1493)حسین ، بشیریه

 کارشناسی پایاننامه .متمسطه آممزش جدید نظا  هایاعتباربخشی دبیرستان برای مناسب ارزیابی الگمی طراحی و بررسوی  (.1473) نعمت بقایی شویما، 
 .آممزشی برنامه ریزی و مدیریت گروه تربیتی، علم  و روانشناسی دانشکده دانشگاه تهران، ارشد

 دانشگاه دکتری رساله .غیردولتی و دولتی بخش در کشمر آممزش عالی مؤسسات و دانشوگاهها  اعتباربخشوی  جهت (. الگمیی1477مهرنمش ) پازارگادی،
 .آممزشی مدیریت یرشته مدیریت، گروه تحقیقات، و علم  اسالمی، واحد آزاد

 .10و  14، ص 411، شماره علمیاطالعات  هدرس. مجل کالسمتعدد معلم در  هاینقش .(1488پمرعلیرضا تمتکله، علی )
 نشر آرویج. تهران. رویکردهای خمد ارزیابی و فنمن اجرائی آن. (.1484) ابراهیم افشین وصادقی، جهان بین،

 تهران. انتشارت سمت. محمد جعفر پاک سرشت. مکاتب فلسفی و آراءتربیتی. (. ترجمه:1491گمتک ) جرالد آل،

 کیفیت ارزیابی همایش پنجمین :رانته .ایران عالی آممزش در کیفیت وارزشوویابی نظارت برای سوواختارسووازی چالش (.1490) جماد و همکاران حاتمی
 .فنی هایدانشکده پردیس تهران، دانشگاه ،1490 اردیبهشت دانشگاهی، درنظا 

 ممسسه فرهنگی پژوهشی مصابیح الهدی. تهران. (. ادب الهی کتاب پنجم تربیت مربی.1494) تهرانی، مجتبی

 .14-14 صفحه 31 فصلنامه رهیافت شماره عالی. ممزشآ نظا  ارزیابی جهانی تجربة بر مروری (.1489) حسینی مقد ، محمد

 دوره یرسوواله ایران: عالی کیفی آممزش ارتقای با ارتباط عملکردی در هایشوواخص خصوومص در نظری چهارچمب ی(. ارائه1471) عباس خمرشوویدی،
 .آممزشی مدیریت یرشته مدیریت، گروه تحقیقات، و علم  واحد آزاداسالمی، دانشگاه دکترای

 تهران. انتشارات یادواره کتاب. درآمدی برالگمهای ارزشیابی. (.1481ترجمه یادگارزاده، غالمرضا و همکاران،) (.1944) نیل آل استافل بیمدا
 سوووایر در انسوووانی نیروی آممزش و معلم . تربیت(1484) ، وزارت آممزش و پرورشو تربیت معلم ایحرفهدفتر آممزش و ارتقای مهارتهای  

 کشمرها.
 سوووایر و ایران در معلم تربیت تطبیقی . مطالعه(1484) ، وزارت آممزش و پرورشو تربیت معلم ایحرفهو ارتقوای مهوارتهای    آممزشفتر د

 جهان. پیشرفته کشمرهای
 (Educational reform) آممزشی . اصالحات(1480) بانکمکیمنسکم در  ایمنطقهدفتر 

 هایپژوهشتهران. دفتر  یریت.مد یمبان .(1479) یمحمد عل یعی،محمد و رف یدسوو ی،اعراب یمهترج یمید،سوونزو، د ید اسووتیفن و پی، ینز،راب

 .یفرهنگ
 و تربیت.ا انتشارات پژوهشکده تعلیم  .جنبش جهانی برای بهسازی تربیت معلم .(1479) علی، رئمف
 . انتشارات سمت، چاپ نهم .تهران یریت.سازمان و مد یمبان .(1481) یعل یان،رضائ
 WWW.IRANCULTURE.ORG. فرهنگی انقالب عالی شمرای یدبیرخانه ایتس
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 -1چین  -1انگلستان  -3فرانسه  -4آلمان  -4اپن ژ-1 های تربیت معلم در کشمرهای دنیا(. مقایسوه تطبیقی نظا  1491) سومندری، لطف اله 

شیراز اردیبهشت  سممین همایش ملی تربیت معلم. مقاله درمالزی در پنج مؤلفه: پذیرش، آممزش، گزینش، استخدا ، حقمق و مزایا. -7آمریکا 

1491. 

 های اندازه گیری و ارزشیابی آممزشی. تهران. نشر دوران.روش (.1484سیف، علی اکبر )

دانش -معلم  اثربخشیارتباطات  هایویژگیرابطه  یبررس (.1488رضا ) یشاه، علیعل یتلخ آب یشواه، غالمرضوا و  عل یتلخ آب ی، احمد وشواهمران 

 .9شماره  ،1488 ییز، پایآممزش یریتو مد یرهبر یریتمد یهنشر یاضی.ر یادگیریآممز با 
 آزاد تربیتی دانشگاه روانشناسی معلم. فصلنامه تربیت درسی برنامه هاینارسایی رفع جهت مدلی ارائه (.1491پمر، اسماعیل) نمشین، کاظم ،بهرامی شاه

 .41-43 صص .41 پیاپی ،1491 بهار اول، هشمار هفتم، تنکابن سال واحد اسالمی

 (. فلسفه آممزش و پرورش. تهران. انتشارات امیر کبیر.1470) شعاری نژاد، علی اکبر

 امیرکبیر. .(. جامعه و تعلیم و تربیت )مبانی تربیت جدید(. تهران1491شریعتمداری، علی )

ممسسه پژوهش و  طرح پژوهشی در ملکرد در آممزش عالی ایران. تهران.های مناسب برای ارزیابی کیفیت ع(. شاخص1480) شفیعا، محمدعلی

 برنامه ریزی آممزش عالی.

آداب تعلیم و تعلم در اسووال (. تهران. نشوورفرهنگ ) منیه المرید فی آداب المفید و المسووتفید (.1419شووهید ثانی، ترجمه محمد باقر حجتی، )

 اسالمی.

 ت دراسال . تهران. انتشارات صدرا.(. تعلیم وتربی1474شهید مطهری، مرتضی )

 ،«ایران معلم تربیت ملی همایش اولین، ایران معلم تربیت نظا  در کیفیت هایشاخص شناسایی(. »1493) الهه، فرمیااقی و علیرضوا ، صوادقی 

 .فرهنگیان دانشگاه نسیبه پردیس، تهران

فصلنامه مطالعات راهبردی با آن.  مماجهه راهبردهای و هاچالشآممزش و پرورش در عصر جهانی شدن؛ (. 1489) حبیب، صبمری خسروشاهی

 .114-191. صص 1. شماره 1. دوره سیاستگذاری عمممی
-40. صص 4شماره  .انتشارات دانشگاه تهران. فصلنامه حکمت و فلسفه .مبانی تحقیق نظا  سویاسی در فلسفه کانت (. 1487صوداقت، مهدی ) 

11. 

 آییژ. انتشارات تهران. درسی. ریزیبرنامه تخصصی (. مباحث1491واجارگاه، کمروش )تحیف نمبریان، محسن وزادهطالب
 پذیری سازمانی. تهران. نشر ارژنگ.(. مسئملیت1493عبایی، مهدی )

 و کیفیت ارزشوویابی هایشوواخص اسووتاندارسووازی و تدوین(. 1491) عباس، عباسووپمر و مهرنمش، پازارگادی؛ حسوون، ملکی شووهال ؛، علیاری

 .10-11(، 1)10، ایران اسالمی جمهمری ارتش پزشکی علم  دانشگاه مجله، پرستاری رشته پیمسته کارشناسی دوره درسی برنامه اعتبارسنجی
 ریزیبرنامه و پژوهش فصوولنامه مبنایی. نظریه از برآمده مدلی؛ ایران عالی آممزش کیفیت باره در اندیشوویآینده(. 1488) مقصوومد، فراسووتخماه

 .17-91(، 3) 13، عالی آممزش در درسی
 انتشارات آگاه. (. دانشگاه ایرانی و ممضمع کیفیت. تهران.1490فراستخماه، مقصمد )

 (. جامعه شناسی فرهنگی. خمراسگان. دانشگاه آزاد واحد خمراسگان.1490، آذر )زادهقلی

 وعمممی. فصلنامه رسمی تربیت و تعلیم نظا  تحملی اسوناد  به مجهت با معلم تربیت نظا  هایمؤلفه (. تبیین1491)کشواورز، سومسون و مقدسوی، زهره     
 .30 شماره پژوهش و خانماده

 ،1 و 3 شماره سم ، دوره مندیش، آممزشی. تهران. مجله پزوهشی تحلیلی هاینظا  اثربخشی و کارایی (. ارزشیابی،1491) فاطمه و همکاران گمدرزی،
 دولتی. مدیریتمرکز آممزش ، چاپ دو مدیریت.  فرایندو  هاتئمری (.1471) شمرینی، مترجم سراب خلیلی ایجیگل، 

-علمی ماهنامه های کشمر. دودانشگاه کیفیت سنجش برای مقیاسوی  اعتباریابی و طراحی (. مقاله پژوهشوی: 1491) مجتبی زاده، محمد و همکاران
 .14-34 صفحه ،4 شماره 9 سال پزشکی، علم  در آممزش راهبردهای پژوهشی

پژوهشی پژوهش در  -فصلنامه علمی آن. مناسب مدل وارائة اسالمی آزاد دانشگاه در کیفیت ارزشیابی نظا  اسوتقرار  (. ضورورت 1494) مدی، رضوا مح

 .411-114 صفحه 40شماره  دوره هفتم نظامهای آممزشی

یارها(. تهران. انتشوارات سوازمان سنجش و   ها، معمفاهیم، اصومل، روش ) ارزشویابی کیفیت در آممزش عالی  (.1481) محمدی، رضوا و همکاران 

 آممزش کشمر.
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 .39-18. صص 47شماره  .مجله حمزه و دانشگاه. )ع( علیاصمل تربیت از دیدگاه اما  (. 1491) شهاب الدین، مشایخی
 و تربیت.انتشارات پژوهشکده تعلیم  .نگاهی به نظا  آممزش فرانسه .(1471فریده ) ،مشایخ

 تهران. نشردانشگاه فرهنگیان. منشمر معلمی در کال  مقا  معظم رهبری. (.1491) دانشگاه فرهنگیان معاونت پژوهش و فناوری

گزارش نهایی پژوهش مطالعه تطبیقی نظا  برنامه درسوووی تربیت معلم کشووومرهای . (1483) رئمف، علیو  ذکاوتی، علیو  نژاد، اعظم مالیی

 .و ایران مالزی، ژاپنفرانسه، 

 ،تربیتی روانشناسی معلمان. فصلنامه آممزش هایرشته درسی هایبرنامه کیفیت ارزشیابی(. 1488) ناهید، شوفیعی  و سوین ح امیر، زادهمهدی

1(1 ،)10-31. 

(. ارزشویابی کیفیت تدریس در آممزش عالی: بررسوی برخی دیدگاهها. تهران. فصل نامه مطالعات برنامه   1481) مهرمحمدی، محممد وهمکاران

 .1شماره درسی، سال اول، 

 ای فرهنگیان وزارت آممزش و پرورش.(. طرح جامع نظا  تربیت معلم ایران. تهران. دفتر ارتقا حرفه1481) نائینی، محمد کاظم و همکاران

 ای وزارت آممزش و پرورش.. دفتر ارتقای حرفهاعزا  دانشجم به خارج تاریخچه (.1481) سید محمد کاظم نایینی،
 (. سند تحمل بنیادین آممزش و پرورش. شمرای عالی آممزش و پرورش.1490وزارت آممزش و پرورش )
 سند تحمل بنیادین آممزش و پرورش. شمرای عالی آممزش و پرورش. (. مبانی نظری1490وزارت آممزش و پرورش )
 (. برنامه درسی ملی. سازمان پژوهش و برنامه ریزی آممزش و پرورش.1491وزارت آممزش و پرورش )
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 با سمه تعالی

 .…جناب آقای دکتر سرکار خانم /استاد گرامی  فرهیخته ارجمند،

 با سال  واحترا ؛

های اقتصووادی، اجتماعی، فرهنگی و ینهامروزه در دنیای صوونعتی جهان، کشوومرهایی قدرتمند که همگا  با سووایر کشوومرها، در زم  

اند، تمسوعه اقتصادی و اجتماعی هر کشمر، مدیمن نظا  آممزش و پرورش است و یکی از عناصر مهم  سویاسوی رشود و تمسوعه یافته    

 .تربیت معلم است آممزش و پرورش نیز نظا 

های عملیاتی و اجرایی دارد و نیاز به برنامهسوند تحمل بنیادین آممزش و پرورش که به ماابه نقشوه راه و نسوخه شوفا بخش است      

هوای قوابول اتکا در این زمینه انجا  نگرفته ویا محقق از آن اطالع ندارد بنابر این دغدغه همه مسوووئمالن و    هنمز مطوالعوات و طرح  

مؤثر در یک  هایباشود. شناسایی مؤلفه های اجرایی بر مبنای سوند تحمل می دردمندان و متخصوصوان آممزش و پرورش تهیه طرح  

نظا  تربیت معلم کارآمد و پمیا بر مبنای مبانی نطری و متن سوووند تحمل بنیادین آممزش و پرورش با نگاه به الگمهای نظا  تربیت 

 باشد.معلم در کشمرهای پیشرفته جهان و ارائه یک مدل بممی سازی شده مسئله اصلی این پژوهش می

در مبانی نظر  و متن س بر اساس ایران ایائه مرل مداسب نظام تربیت معلم»ن مفتخر  به اسوتحضار برسانم پژوهشی با عنما 

تدوین است که پرسشنامه محقق ساخته آنبا بهره مندی از نظرات اندیشمندان  در دست« تحول بدیادین نظام آموزش و پرویش

 و پیشکسمتان نظا  تربیت معلم تهیه شده است.
نظا  دیگری از نظا  تربیت معلم به نظر حضرتعالی بایستی ممرد مطالعه قرار گیرد به صمرت  خماهشمند است اگر ابعاد، مؤلفه یا زیر

مکتمب اعال  فرمایید قبالً از همکاری و مسواعدت جنابعالی /سرکار عالی و ارائه نظرات علمی و پزوهشی که در یافتن پاسخ سؤاالت  

خمد در پاسخ به سؤاالت زیر ما را در انجا   ا ارائه نظرات سائق و علمیوخاضعانه تمنا دار  ب تحقیق یاریگر محقق باشود سپاسگزار . 

 این پژوهش مشاورت و راهنمایی فرمایند.

 اطالعات جمعیت شناختی

 زن ) جنسیت: مرد

 سن:

 سابقه کار:

 دکتری )کارشناسی ارشد )تر تحصیالت: کارشناسی و پایین

 پست سازمانی(:) شغل

Email :)در صمرت تمایل( 

 حترا  مجددبا ا

 لطف اله سمندری

 041-33809009 -09144410018شماره تماس: 

 manem_15@yahoo.comآدرس اکترونیکی: 
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پرسشدامه عوامل تشکیل دهدره و اثرگذای و اثر پذیر از نظام تربیت معلم ایران بر اساس مباتی نظر  و متن سدر تحول بدیادین 

 آموزش و پرویش

 1 2 3 4 5 گویه ها مؤلفه بعر سازه

ره
هد
 د
ل
کی
ش
ل ت
وام
ع

لم 
مع
ت 
ربی
م ت
ظا
ه ن
سف
فل

 

تعر
ی

 ف
سفه

فل
 

ترب
ی

 ت
معلم
 

مفاهیم به کار رفته در تعریف فلسوفه تربیت از مبانی نظری  

      و متن سند تحمل بنیادین بر گرفته شده است.
      تعریف فلسفه تربیت معلم جامع است.
      تعریف فلسفه تربیت معلم مانع است.

      فلسفه نظا  تربیت معلم گمیا و رسا است. تعریف

مبان
 ی

فلسفه نظا  تربیت معلم با مبانی نظری سند تحمل مطابقت 

 دارد.
     

فلسوفه نظا  تربیت معلم وجه تشابهی با مبانی نظری سند  

 تحمل دارد.
     

فلسووفه نظا  تربیت معلم امتیاز خاصووی نسووبت به مبانی   

 ل دارد. تحم. نظری سند
     

یچ
ست

 ی

      فلسفه نظا  تربیت معلم مبتنی بر رفتار متفکرانه است.
فلسوووفه نظا  تربیت معلم مبتنی بر تصووومیمات عقالنی و 

 منطقی است.
     

ایبندی پ فلسفه نظا  تربیت معلم مبتنی بر حرکت آگاهانه و

 به ممازین عقلی و دوری از خرافات است.
     

چ
را

ی
ی

 

انسان ممجمدی حر و آزاد است پس برای کسب این آزادی 

 باید تربیت بشمد.
     

      کمال باید برسد پس باید تربیت بشمد. انسان به رشد و
 کند پس برای انتخاب راه درسووتراه را انتخاب می انسووان

 باید تربیت شمد.
     

چگونگ
 ی

      کمال مطلمب غایت انسان است.
ترین تربیت راه رسویدن به سعادت دنیمی و اخروی مطلمب 

 است.
     

      های تربیتی به حیات طیبه منجر شمد.همه تالش

ف
را
اه

 

ف
اهمممممممرا

 

استراتژ
ی

      انسان ذاتاً خداجم است. ک
      انسان است. تربیت نیاز فطری
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انسوان عدالت خماه و عدالت دوسوت است و از ظلم گریزان   

 ست.ا
     

ف
اهرا

 
آیمان

 ی

ها در تربیت و در فضووای مناسووب شووکمفا اسووتعداد انسووان

 شمد.می
     

      انسان به جهان آخرت یقین دارد.
      ها است.قرب الهی مقصد انسان

ف
اهرا

 
آموزش

 ی

      معلم از استاندارد الز  برای داشتن دانش برخمردار است.
      انایی تربیت را دارد.معلم قابلیت و تم

      های تدریس فعال دارد.و روش معلم آشنایی با فنمن معلمی

ف
اهرا

 
کایبرد
  

      معلم عالم عامل است.
برخمرد معلم با رفاقت و مدارا با متربی و عد  سوووختگیری 

 بیجا
     

      مربی و متربی در کالس حضمر فعال دارند.

ف
اهرا

و 
ی

 ژه

کند و از افراط و تفریط پرهیز معلم میوانه روی پیشوووه می 

 کند.می
     

      نظا  تعلیم و تربیت بدنبال انسان کامل باشد.
      تربیت یافتگان نظا  تربیت معلم، در جامعه الگم باشند.

ی
یس
 د
مه
رنا
ب

 

مبان
 ی

برنامه
 

دیس
 ی

 قتمبانی برنامه درسوووی با مبانی نظری سوووند تحمل مطاب

 دارد.
     

مبانی برنامه درسوی با مبانی نظری سوند تحمل وجه تشابه   

 دارد.
     

مبانی برنامه درسووی امتیاز خاصووی نسووبت به مبانی نظری  

 سند تحمل دارد.
     

ف
اهرا

 
برنامه
 

دیس
      برنامه درسی برای مربیان و متربیان قابل دسترس باشد. ی

معلم روی برنامه درسوووی تمافق کلیوه عمامول نظا  تربیت   

 نمایند.
     

      برنامه درسی متعادل بمده و از افراط و تفریط بدور است.

ممرل 
 

بممرنمامممه 
 

دیس
 ی

      بایست از انسجا  خمبی برخمردار باشد.برنامه درسی می
های آممزشی را در نظر بایست همه جنبهبرنامه درسوی می 

 بگیرد.
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بایسووت شووممل کامل در حمزه تعلیم و  رسووی میبرنامه د

 تربیت و فرایند یاددهی یادگیری داشته باشد.
     

س
دیو

 
ایائه
 

شره
 

      دهد.دروس ارائه شده دانش الز  را ارائه می
      آممزد.دروس ارائه شده دانش همراه با تخصص الز  را می

      دروس ارائه شده تمرینی برای نممعلمان است.
دروس ارائووه شوووده منجر بووه تغییر در دانشوووجم معلمووان  

 گردد.می
     

کایویز
  

      کارورزی استاندارد الز  را دارد.
کارورزی ممرد پسووند و دلخماه دانشوووجم معلمان اسوووت و  

 کیفیت الز  را دارد.
     

در کارورزی همکاری الز  تمسووط مدارس همجمار صوومرت  

 گیرد.می
     

برنامه


 
ها

 
ق
فو

 
برنامه
های فمق برنامه ممرد پسند و دلخماه دانشجم معلمان برنامه 

 است و از کیفیت الز  برخمردار است.
     

      های فمق برنامه تحمل گرا و قرین به هدف است.برنامه
      های فمق برنامه رضایت بخش است.برنامه

ای
خت
سا

 
ی
مان
از
س

 

ت
ایتباطا

 
سازم
ان

 ی

      تعداد مدیران دستمر ده در سلسله مراتب زیاد است.
      کارشناسان در تصمیم سازی نقش دارند.

های کارکنان امکوان تبوادل نظر و بهره منودی از تمانمندی   

 وجمد دارد.
     

ها به میزان مشوارکت کارشناسان در تدوین و اجرای برنامه 

 ع مناسب است.منظمر پیشگیری از اتالف مناب
     

ن
سازما

 
مرکز
  

ها و امکانات وجمد برنواموه ریزی کالن بوا تمجوه به ظرفیت    

 دارد.
     

ها و امکانات برنواموه ریزی اسوووتراتژیک با تمجه به ظرفیت  

 وجمد دارد.
     

سووویسوووتم نظارتی نر  افزاری و سوووخت افزاری مبتنی بر  

 عملکرد وجمد دارد.
     

س
پممردیمم

 
همما

 

ا
ستان

 ی

های دختران و پسووران و مراکز ایجاد هماهنگی بین پردیس

 تابعه هر استان وجمد دارد.
     

      تجهیزات و بمدجه ریزی متعادل وجمد دارد.
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      تمزیع عادالنه امکانات وجمد دارد.

ممراکمز  
 

عمال 
 ی

آموزشمم
 ی

سته
واب

 

تمجه به وسوووایل و تجهیزات کیفیت بخش کارگاهی وجمد 

 د.دار
     

تمجه به وسوووایل و تجهیزات کیفیت بخش آزمایشوووگاهی 

 وجمد دارد.
     

تعدا دانشووجم معلمان با تمجه به ظرفیت کالسووی و امکانات 

 خمابگاهی مناسب است.
     

مراکز
و 

 
سممتممه

ه


 
همما

 

ش
پژوه

 ی
سته

واب
 

      های کاربردی مسئله محمر است.پژوهش
      کاربردی است. های صرف آکادمیک غیرپژوهش

های پژوهشی وابسته از جمامع پیشرفته تقلید مراکز و هسته

 کنند.می
     

شبانه
 

یوز
  

ن
بود

      ها وجمد دارد.احساس امنیت و اطمینان خاطر در خمابگاه 
      ها وجمد دارد.احساس رفاه در خمابگاه

      ها وجمد دارد.احساس آرامش در خمابگاه

ش
یز
ا

ش
وز
آم
ت 
فی
کی
ی 
یاب

 

ممرل 
 

ایزشمم
یمم
اب

 ی
اعتبای
 

سدج
 ی

 های دیگر مزیتاعتبار سنجی نسبت به مدل مدل ارزشیابی

 و برتری نسبی دارد.
     

اعتبار سنجی برای تربیت معلم مدل مناسبی  مدل ارزشیابی

 است.
     

های بممی سازگار اعتبار سونجی با وضعیت  مدل ارزشویابی 

 است.
     

اعتبای
 

سدج
 ی

دیون
      شمد.نطرات مدیران بالواسطه اعمال می ی

      مد.شنطرات کارشناسان عرصه تربیت معلم درنظر گرفته می
ممضمع ارزیابی در نظر گرفته  نظرات تیم تخصصی در ممرد

 شمد.می
     

اعتبای
 

سدج
ب ی

ی
رون

 ی

ن نظرات تخصووصووی و راهکارهای ارائه شووده تمسووط انجم 

 مد.شصنفی پیشکسمتان و بازنشستگان در نظر گرفته می
     

      گیرد.مشابه صمرت می های دانشگاهیمقایسه با نظا 
برنواموه ریزی کالن  برای ارزیوابی کیفیوت  آممزش و ارائه     

 بازخمرد الز  است.
     

فرا
ی

دممر
 

اعتبای
 

سدج
 ی

      ها و دستمر العمل ها مستند است.آیین نامه
      قدرت انجا  ارزیابی کیفیت آممزش وجمد دارد.
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      اطمینان از نتایج و کاربست آن وجمد دارد.

 
نهادها

 
سمم
ی

ت
اسمم

 
گذای
 و 

صن
ت

می
گ 

ری
 

ها مشخص و برنامه تأمین و تربیت سرمایه انسانی سویاست 

 وزارت تدوین و آماده اجراست.
     

ها وجمد ی تصوومیب برنامهدر گروه هفتم برنامه ریزی آمادگ

 دارد.
     

های وزارت عتف از پشوووتیبانی الز  ها و برنامهسووویاسوووت

 برخمردار است.
     

گروه
 
ها

 
اعتبای
 

سدج
های صونفی بازنشوسوتگان و پیشکسمتان و    تشوکیل انجمن  ی

 گیرد.سپردن مسئملیت به آن صمرت می
     

      شمند.یی میها شناساگروه همسانان از سایر دانشگاه
      شمد.ها دعمت به میاز گروه همسانان از سایر دانشگاه

ل
مح

 ها
 و

ن
مکا

 
ها

 
اعتبای
 

سدج
 ی

سوووازمان مرکزی مرکز ارزیابی کیفیت آممزش با امکانات و 

 نر  افزار خاص پیش بینی کرده است.
     

      .ادارات کل و مناطق آ.پ اشراف بر عملکرد نم معلمان دارند
آموادگی الز  برای ارائوه برنوامه سووواالنه و ارزیابی عملکرد    

 های استانی وجمد دارد.تمسط پردیس
     

ذای
رگ
 اث
ل
وام
ع

 

ت
اس
سی

وی
ش
  ک
دای
م ا
ظا
ن ن
ال
  ک
ها

 

جما 
ی

گاه
و 

 
نحوه
 

ب
جذ

و 
 

توسممعه
 

مدابع
 

سممان
ان

 ی
 و

معلم
 

به روش علمی برآورد پنج و ده و بیسوت ساله تمسعه منابع  

 رت گرفته است.انسانی صم
     

      ها برآورد شده است.ظرفیت پذیرش پردیس
      ها برآورد شده است.امکان تمسعه پردیس

نحوه
 

تدظ
می

و 
 

ب
جذ

 
مدابع
 

سان
ان

 ی

به روش علمی برآورد پنج و ده و بیست ساله نیاز به تمسعه 

 منابع انسانی صمرت گرفته است.
     

کارشناسان سازمان و وزارت آ.پ هماهنگی بین دسوتگاهی  

 وجمد دارد.
     

بووه راحتی روی نیوواز تمافق و ردیف الز  تخصووویص داده 

 شمد.می
     

صن
ت

ی
ت
ا

 
مر
ری

تی
      انتقال تصمیمات از ستاد به صف زمان بر است. ی

      بعضی تصمیمات پشتیبانی قانمنی ندارد و جهت دار است.
      ذارندگها بر آن اثر مییست و سلیقهتصمیمات ضابطه مند ن

  
یز
 ی
ممه
ام
نمم
بر

ک 
یمم
تژ
را
مت
سم
ا

و  
ف 
مت
 ع
ت
زای
و

 
آ

 

ت
شایک

م
      کارشناسان درجلسات تخصصی فعال حضمر دارند. 

      شمد.ها مشارکت همگانی خماسته میدر تدوین برنامه
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تمافق نسووبی و همدلی بین اعضووا و مشووارکت جمیان وجمد 

 دارد.
     

ی
کپایچگ

 ی

برنامه ریزی اسوتراتژیک از انسوجا  سواختاری شامل وجمد    

قمانین و مقررات، عد  تداخل و شووفافیت قمانین و مقررات 

 وجمد دارد.

 
    

برنواموه ریزی اسوووتراتژیک از وحدت رویه درونی برخمردار   

 است.
     

برنوامه ریزی اسوووتراتژیک از وحدت رویه بیرونی برخمردار  

 است
     

ف
انعطا

 
پذ
ری

  

در برنامه ریزی اسووتراتژیک نظرات انتقادی متخصووصووین   

 شمد.دریافت می
     

در برنامه ریزی اسوتراتژیک اصالحات الز  در هر پنج سال  

 قابل اعمال است.
     

      شمد.در برنامه ریزی استراتژیک وجمد خطا ها پذیرفته می

ت
یسال

 و 
ت
مأمویی

      تطابق دارد. 1303.پ با چشم انداز رسالت و مأممریت آ 
      رسالت و مأممریت آ.پ کامالً واقع بینانه طرح شده است.
      رسالت و مأممریت آ.پ قابل دسترس و تحقق پذیر است.

فه
حر
ت 
ری
ری
م

 
ا

 

نگاه
 

اسممتراتژ
ی

 ک
به
 

مدابع
 

سان
ان

 ی

در برنواموه ریزی اسوووتراتژیوک وزارت عتف و آپ به منابع    

 شمد.انی به عنمان محمر تمسعه نگاه میانس
     

برنامه ریزی استراتژیک وزارت عتف و آپ به دنبال تمانمند 

 سازی منابع انسانی است.
     

برنامه ریزی اسوتراتژیک وزارت عتف و آپ خماسووتار انسان  

 مؤمن و متعهد است.
     

فرا
ی

در
 

ب
انتخا

 
مر
ی

ن
را

  
شگاه

دان
 

      ران  دانشگاه قانمنی و ضابطه  محمر است.فرایند انتخاب مدی
در فرایند انتخاب مدیران دانشووگاه شوورایط و خصوومصوویات 

 شمد.ای در نظر گرفته میویژه
     

های پایه در در فرایند انتخاب مدیران  دانشوووگاه تخصوووص

 گیرد.فرایند انتخاب مدنظر قرار می
     

در فرایند انتخاب مدیران  تحرک و شووادابی و تفکر انتقادی 

 دانشگاه وجمد دارد.
     

ص
ص
تخ

 و 
تعهر
 

هووای دانش علمی و تجربی ای از حووداقوولموودیران حرفووه

 برخمردار اند.
     

      ای از تجربه الز  برخمردارند.مدیران حرفه
      ای خداشناس و خدا باور اند.مدیران حرفه
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ت
ص
فر

پ 
ی

ت
شرف

 

      ای  مدیران شایسته وجمد دارد.فرصت پیشرفت بر
      شناسند.ای امکانات اولیه برای مدیریت را میمدیران حرفه
      های مدیریتی آشنا هستند. ای با زیر ساختمدیران حرفه

ک
سب

 
یهبر
  

      ای اقتدار گرا هستند.مدیران حرفه
      ای رئمف و مهربان هستند.مدیران حرفه
      ای متفکر و آینده نگر هستند.مدیران حرفه

یر
پذ
ر 
 اث
ل
وام
ع

 

لم
مع

 

ی
ستگ

شای
 
ها

 
حرفه

 
ا

 

معلمی از جمله  های مختلف دانش و مهارتمعلم بوا جنبوه  

در ممرد رشود و رفتار و یادگیری انسان  و ممضمع درسی و  

های تدریس و مهارت در کاربرد آنها و برنامه درسی و روش

 ی و مهارت در کاربرد آنها آشنا  است.روابط انسان

 

    

معلم تمان اسوووتفوواده بهینوه از منووابع و هم جهووت نممدن   

 های یک سازمان را با اهداف تعیین شده را داردفعالیت
     

معلم قوادر بوه ایجواد همنمایی و جلوب همکاری به بهترین     

 نحمه و شیماترین بیان باشند.
     

      ریزی فرهنگی را دارد.یزی و برنامهرمعلم تمان طرح
معلم بوا جودیودترین ابزارهوا و تکنملمژی ارتباطی و انتقال     

 فرهنگ آشنا باشند.
     

معلم تمان جریووان سوووازی نر  افزاری در جهووت تقمیووت  

های ادراکی در گفتمان سوووازی مفاهیم انقالبی در ظرفیوت 

 جامعه آممزشی را داراست.

 
    

ستگ
شای

ی
 
ها

 
الق
اخ

-ی
ترب
تی

 ی

داند جهان معلم ایمان واعتقاد به خالق هسوووتی دارد و می

هسوووتی  را خوالقی دانا و تمانا آفریده اسوووت و این جهان  

 هدفمند خلق شده است.

 
    

      معلم با تقمی و خمیشتن دار است.
معلم روحیوه رئمف و مهربان دارد و بصووویر و آگاه به زمان  

 است.
     

معلم بوه راحتی بوا دانش آممزان و همکواران و اولیا ارتباط    

 برقرار کرده و روحیه مشارکت جم دارد.
     

      معلم همماره نسبت به آینده خمشبین است.
      معلم مرتب به فکر رشد و تعالی خمد است.

س
شای

ی
تگ

ها

  

ایتقا
یتوانندر  

      برد.نمشتن لذت میمعلم اهل مطالعه و تحقیق است و از  ها
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      گیرد.معلم هر روز چیز جدیدی یاد می
معلم تمانوایی نقود و نظریه پردازی علمی در پرتم فقه دینی   

)تملیود علم( را دارد و به عبارتی تفکر انتقادی دارد و نقد را  

 پذیرد.می

 
    

د و کنمعلم حرکات و سکناتش به مدیریت کالس کمک می

 کند.ان بدن استفاده میاز زب
     

مر
ری

ی
 ت

س
ال
ک

 

های نم پدید )نانمو...(و فناوری اطالعات و معلم بوه فنواوری  

 برد.ارتباطات آشناست و از آنها در کالس بهره می
     

      معلم کالس با نشاط و شادابی دارد.
      معلم تمانایی ایجاد نظم از طریق اصمل صحیح را دارد. 

یهبر
و  

 
الگو
 

ن
بود

 

معلم از شووخصوویت کاریزماتیک و اثر گذار بر دانش آممزان 

 برخمردار است.
     

      معلم رفتارش الها  بخش است.
      معلم ممرد پذیرش  دانش آممزان  است.

وز
آم
ش  

دان
 

ترب
ی

 ت
پذ
ری

  

      دانش آممز ادب الز  برای تربیت را دارد.
      کندامین پیروی میدانش آممز از فر

      نماید.دانش آممز به رشد خمد کمک می

ی
ستگ

شای
 
ها

پا 
هی

      تماند بخماند.دانش آممز می 
      تماند بنمیسد.دانش آممز می
      تماند تکلم کند و منظمر خمد را به رساند.دانش آممز می

ی
ستگ

شای
 
ها

و 
ی

 ژه

با همکالسان خمد ارتباط صحیح برقرار تماند دانش آممز می

 کند.
     

تماند از اسووتقالل نسووبی در زندگی برخمردار دانش آممز می

 باشد.
     

تمانوود منظمر خمد را در یووک دانش آممز بووه راحتی می

 گفتگمی دو یا چند طرفه بیان کند.
     

سه
ری
م

مریسه 
 

ح
صال

 

      برخمردار است.مدرسه از یک نظا  معیار اسالمی مناسب 
      گیردهای تربیتی را در بر میها و ساحتمدرسه همه جنبه
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در مدرسووه همه عمامل برای رسوویدن به هدف واحد تالش  

 کنند.می
     

ن
کانو

 
ترب
ی

 ت

      شمد.در مدرسه کرامت انسانی محتر  شمرده می
      اعضای مدرسه خمیشتن دار هستند.  

      گیرد.مدرسه رفاقت جای رقابت را میدر 
سازم
ا
ی ن

ادگ
ی

رنره
      تداو  و فراگیر بمدن یادگیری مدرسه مد نظر است. 

      شمد.های فردی تمجه میدر مدرسه به تفاوت
      عناصر مدرسه همماره در حال یادگیری هستند. 

ن
کانو

 
توسعه
 و 

یپ
شرف

 ت

      های کامل و رشد یافته است.مدرسه محل پرورش انسان
      اتکای به خمد در عناصر مدرسه وجمد دارد.

      اعتماد به نفس باال در عناصر مدرسه وجمد دارد.

توسعه
 

ظرف
ی

 ت
ش
پژوه

 و 

نوآوی
  

ها مدرسوه مسوئله محمر بمده و به دنبال یافتن پاسخ سؤال  

 است.
     

      است. مدرسه به دنبال پرورش خالقیت
      مدرسه به دنبال پرورش نمآوری است. 

ده
وا
خان

 

ن
تعاو

 و 
ل
تعام

با 
 

جامعه
 

      خانماده در کارهای جمعی مشارکت دارد.
      کند.خانماده به نیازمندان کمک می

      خانماده در رفع مشکالت پیش قد  است.

ن
کانو

 
ت
محب

 

      مف و مهربان است.والدین با فرزندان خانماده رئ
پذیرد و از اشووتباهات دیگران خانماده اشووتباهات خمد را می

 گذرد.می
     

      داند.خانماده ارتباط با دیگران را یک ارزش می

تفاهم
 

      اعضای خانماده به یکدیگر اعتماد و اطمینان دارند.
      .بین اعضای خانماده همدلی و همراهی وجمد دارد
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های زندگی با هم ها و تلخیاعضوووای خوانماده در سوووختی 

 شریک هستند.
     

عه
ام
ج

 

جامعه
 

ح
صال

 

      در جامعه اندیشه اعتقاد به مصلح جهانی وجمد دارد.
      افراد جامعه نسبت به حق خمد قانع هستند.
      افراد جامعه احساس آرامش و امنیت دارند.
ن
کانو

ح 
ای

 ت
یط

به
      دهند.همه اعضای جامعه زندگی سالم را ترجیح می 
      دهند.همه اعضای جامعه زندگی بدور از فساد را ترجیح می

همه اعضوووای جامعه از خشووومنت و سوووتیزه جمیی به دور 

 هستند.
     

ت
شایک

م
 

جو
 

ها، دوسووتان و همکاران در جامعه ارتباط با فامیل، همسووایه

 .رونق دارد
     

اسووالمی و احترا   -احسوواس تعلق به میراث فرهنگی ایرانی

 اسالمی در جامعه وجمد دارد. -به نمادهای ملی
     

      های ایمان و تقمی حاکمیت دارد.در جامعه فضیلت
های علمی در جامعه وجمد عضووومیوت و همکاری با انجمن 

 دارد.
     

حاکن
ی

 ت
ش
ایز

 ها

      شمد.ر جامعه رعایت میحقمق افراد د
      پایبندی به قمانبن و مقررات در جامعه مشهمد است.

احسوواس کرامت فرد در جامعه  و حفظ کرامت در تعامالت 

 اجتماعی بین مرد  وجمد دارد.
     
ی
اع
تن
اج
گ 
هد
فر

ل 
تعام

 
سازنره
 

      شمد.وحدت بین مرد  جامعه دیده می
      تعامالت اجتماعی حاکم است. احترا  متقابل در

      نظم اجتماعی در جامعه رونق دارد.

همز
ی

ست
 ی

ت
مسالم

آم 
زی

      شمند.های اخالقی در جامعه محتر  شمرده میارزش 
های اسالمی در جامعه فرهنگ و جم ملی متناسوب با ارزش 

 حکمفرما است.
     

اد در جامعه جریان هوای منظقی و دانش افزا بین افر بحوث 

 دارد.
     

رشوووووود
 

فرهنگ
مشوووارکوت جمیی در اممر فرهنگی در جوامعوه به چشوووم     ی

 خمرد.می
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انتقال فرهنگ مناسووب از سووطمح مختلف و اقشووار مختلف 

 گیرد.جامعه صمرت می
     

تمسوعه فرهنگی تمسوط نهادهای ذیربط نظیر صودا و سیما    

 گیرد.صمرت می
     

 

 

 

 

 :مصاحبه ها الؤس

 

 سؤال یدیف
 تماند شامل چه مماردی باشد؟دهنده نظا  تربیت معلم ایران میاز دیدگاه شما عمامل تشکیل 1
 تماند شامل چه مماردی باشد؟نظا  تربیت معلم ایران می اثرگذار بر شما عمامل  دگاهیاز د 4
 تماند شامل چه مماردی باشد؟ران میاثرپذیر از نظا  تربیت معلم ایشما عمامل  دگاهیاز د 4
 تماند شامل چه مماردی باشد؟سازی نظا  تربیت معلم ایران میها و ممانع پیادهکنندهبه نظر شما تسهیل 3
 سازی کرد؟تمان نظا  تربیت معلم را در ایران پیادهبه نظر شما با چه سازوکارهای اجرایی می 1
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Abstract: 

   This research was intended with purpose “Providing a model for the teacher education system 

of Iran based on theoretical foundations and text of the document on the fundamental 

transformation of education system".The research method in this study is a combination of applied 

and developmental models. In terms of data collection, it has a mixed approach (qualitative - 

quantitative). The data were analyzed using descriptive and inferential statistics Table and 

frequency charts, mean, standard deviation, Cronbach's alpha coefficient, mean extracted variance 

(AVE),The AVE Root Matrix, Kolmogorov-Smirnov test, exploratory factor analysis (Como, 

Bartlett), confirmatory factor analysis, Friedman ranking and t-tests were performed using 

statistical software SPSS12-v ،Smart-PLS ،Lisrel.  

  Data encoding is done by maxqda2

 software. The first step was to do open and axial coding and Then selectively encoded which 

numbered 324 codes, They formed Formation Factors 114 Code and Effective Factors 33 Code 

and Effective Factors 77 Code and from the components of the constituent factors and effective 

and effective, the most important component is the quality assessment of education (235 codes) in 

the constituent factors, Teacher (11 codes) in influential factors and professional management (26 

codes) are effective factors. 

  The results of this study showed that factors contributing to the teacher education system of Iran 

based on theoretical foundations and the text of the document on the fundamental transformation 

of education with the dimensions of philosophy of education with 5 components, goals with 5 

components, Curriculum with 6 components, an organizational structure with 6 components and 

Educational quality assessment is 7 components. 

  The Effective factors on the teacher's education system in Iran are the dimensions of 

macroeconomic policies of the country with 3 components and strategic planning of the Ministry 

of Science, Research, Technology and Education with 4 components and professional 

management with 5 components. 

  The influencing factors of the teacher education system of Iran are also teacher dimensions with 

5 components and the student with 3 components and the school with 5 components, the family 

with 3 components, the society with 4 components and social culture with 3 components. 

Key words: teacher education system, Constituent factors, the effective factors, the influencing 

factors of, theoretical fundamentals and text of the document on the fundamental development of 

education. 
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