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با سمه تعالی

تعهدنامه اصالت اثر

اینجانب لطف اله سمندری متعهد میشوم که مطالب مندرج دراین پایان نامه حاصل کار پژوهشی اینجانب
اسوت و دسوتاوردهای پژوهشی دیگران که در این پژوهش از آنها استفاده شده است ،مطابق مقررات ارجاع و در
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کلیه حقمق مادی و معنمی این اثر متعلق به دانشگاه آزاد اسالمی زنجان میباشد.
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تقریم به:
ساحت مقدس امام زمان (عج) مهر موعود ،تحقق بخش آرمان انبیای الهی که عدل را اقامه ومدینه
فاضله را ایجاد میکند (اللهم عجل لملیک الفرج)
فرزندانم علی و طه و هانیه گلهای زندگیا  ،که عطر و زیبایی وجمدشان همماره آرامش بخش لحظات
پرتالطم زندگیا هستند.
و دی آخر تقریم به:
هنسر عزیز که با مهربانی و عطمفتش زمینه پدیدآمدن این اثر را فراهم آوردند.

ب

تقریر و سپاس:
سپاس فراوان به درگاه ایزدمنان که به ما تمفیق گا نهادن در مسیر خمد وآستان قرآن واهل بیت (علیهم السال )
را عنایت فرممد.
حمد وثنا مخصمص آن ذات کبریایی که درعصر غیبت آخرین کمکب امامت و والیت ،حضرت بقیه اهلل االعظم
(عج) ما را از هدایت والیت ورهبری بهره مند فرممده و افق تفکر و اندیشیدن را برما هممار ساخت.
پس از حمد و ثنای حق تعالی وظیفه خمد می دانم از اساتید محتر جناب آقای دکتر محنر یضا کرمی پوی
شنس آباد استاد راهنما ،و جناب آقایان دکتر نقی کنالی و دکتر یسول داود استادان مشاور ،که با نظارت
و حمایت کامل و راهنماییهای مشفقانه وکارگشای خمیش مرا در به فرجا رساندن این پروژه یاری نممدند ،کمال

تقدیر و تشکر را ابراز نمایم.

ج

چکیره:
این پژوهش با هدف «ارائه مدلی مناسب برای نظا تربیت معلم ایران براساس مبانی نظری و متن سند تحمل
بنیادین نظا آممزش و پرورش» در نظر گرفته شد .روش پژوهش؛ از نظر هدف ترکیبی از مدلهای کاربردی و
تمسعهای است .از نظر جمعآوری دادهها نیز ،دارای رویکرد آمیخته (کیفی  -کمّی) است.
برای تجزیه و تحلیل دادهها نیز از مجممعه آمار تمصیفی و استنباطی شامل جدول و نممدار فراوانی ،میانگین،
انحراف استاندارد ،ضریب آلفای کرونباخ ،میانگین واریانس استخراج شده( ،)AVEماتریس جذر  ،AVEآزممن
کملممگروفاسمیرنف ،تحلیل عاملی اکتشافی (کممم ،بارتلت) ،تحلیل عاملی تاییدی ،رتبهبندی فریدمن وt
تکنممنهای از طریق نر افزارهای آماری  Lisrel ،Smart-PLS ،SPSS-v12استفاده شد.
کد گذاری دادهها تمسط نر افزار  maxqda2صمرت پذیرفت ابتدا کدگذاری باز و محمری انجا و سپس
کدگذاری انتخابی و یا گزینشی اقدا گردید .که تعداد  413کد شناسایی شد و عمامل تشکیل دهند  403کد و
عمامل اثرگذار  44کد و عمامل اثر پذیر  77کد را تشکیل دادند از بین مؤلفههای عمامل تشکیل دهنده و اثرگذار
و اثر پذیر ،مؤلفه ارزشیابی کیفیت آممزش ( 141کد) در عمامل تشکیل دهنده ،معلم ( 44کد) در عمامل اثرپذیر
و مدیریت حرفهای ( 11کد) در عمامل اثرگذار بیشترین اهمیت را دارند
نتایج پژوهش نشان داد که :عمامل تشکیل دهنده نظا تربیت معلم ایران دارای ابعاد فلسفه تربیت با  1مؤلفه،
اهداف با  1مؤلفه ،برنامه درسی با  1مؤلفه ،ساختار سازمانی با  1مؤلفه و ارزشیابی کیفیت آممزش با  7مؤلفه
میباشد.
عمامل اثر گذاربر نظا تربیت معلم ایران دارای ابعاد سیاستهای کالن اداری کشمر با  4مؤلفه و برنامه ریزی
استراتژیک وزارت عتف و آ.پ با  3مؤلفه و مدیریت حرفهای با  1مؤلفه میباشد.
عمامل اثر پذیر از نظا تربیت معلم ایران نیز دارای ابعاد معلم با  1مؤلفه و دانش آممز با  4مؤلفه و مدرسه با
 1مؤلفه ،خانماده با  4مؤلفه ،جامعه با  3مؤلفه وفرهنگ اجتماعی با  4مؤلفه میباشد.
کلیر واژهها :نظا تربیت معلم ،عمامل تشکیل دهنده ،عمامل اثر گذار  ،عمامل اثر پذیر ،مبانی نظری و متن سند
تحمل بنیادین آممزش و پرورش.
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این پژوهش با حمایت مالی دبیرخانه شمرای عالی آممزش و پرورش به انجا رسیده است.
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کل
یات ژپو ش

-1-1مقرمه:
نظا آممزشوی هر کشومری تمسوط معلمان آن کشمر شکل میگیرد و هرچقدر سطح دانش و تمانایی این
معلمان باالتر باشود آن نظا ممفقتر و پمیاتر اسوت .معلم کارگزار اصولی تعلیم وتربیت و روح نظا آممزشی
اسوت و با کمشش خردمندانه اوست که اهداف متعالی نظا آممزشی کشمر تحقق مییابد معلم در دگرگمنی
نظا آممزشووی به اندازه کل عمامل نظا نقش دارد و اثر گذار اسووت .با این همه پیشوورفتها و تحمالت علمی
جهوان ،در دنیوای ارتبواطوات و فناوری اطالعات هنمز هیچ چیز نمیتماند جای معلم را بگیرد و هر تغییر و
تحملی در کیفیت آممزشوی و هر تالشی در تغییر بنیادی نظا  ،بدون تحمل در نظا تربیت معلم امکان پذیر
نیست و این در دنیای امروز به اثبات رسیده است.

(نائینی و همکاران ،1481،ص )1

امروز سورمایه گذاری در تربیت معلم در تما کشمرهای پیشرفته جهان نمعی سرمایه گذاری عمرانی برای
تمسعه پایدار در تما ابعاد اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اخالقی و سیاسی

است( .نائینی و همکاران ،1481،ص )1

بررسی مسیر تاریخی تربیت معلم در ایران و مقایسه آن با نظا های تربیت معلم کشمرهای دنیا این امکان
را میدهد که با اهمیت و نقش تعیین کننده آن در نظا آممزشی بیشتر آشنا شده وآگاهی یابیم و با مطالعه
علتهای ممفقیت و شوکسوت نظا ها دریابیم که مسویر صوحیح برای اقدا و عمل و اصالح فرایندهای نظا
تربیت معلم با استفاده از تجارب دیگران کدامند.
همچنین بررسووی مؤلفههای تأثیر گذار در تمسووعه نظا تربیت معلم از اممری اسووت که بایسووتی به آن
پرداخته شمد فرایند تربیت معلم در قبل و بعد از انقالب شکمهمند اسالمی دچار فراز و فرودهایی شده است
که نیاز است به طمر دقیق و با روشهای علمی ممرد مداقه و بررسی قرار گیرد اگرچه اولین مراکز تحصیالت
تکمیلی آکادمیک در ایران برای تربیت معلم به راه افتاده اسوت (دانشسراهای مقدماتی و عالی ،دارالمعلمین
ها و حتی دانشگاه تهران و بخش اعظمی از اعزا دانشجم به خارج و )...اما روند رو به رشد نظا تربیت معلم
در ایران حرکات بسامانی نداشته است و درطمل زمان دچار فراز و فرودهایی شده

است( .سمندری ،1481،ص )1

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
تربیت معلمان ممرد نیاز خمد از این طریق گردید اما سو ویاسو وتها و برنامههای مدیران عالی این روند رو به
رشود را در مقاطعی از زمان دچار افت و مشکالتی کرد که به ممقع به آن خماهیم پرداخت و ناشی از فلسفه
عاریت گرفته از غرب بمده که آن دوران را به دوره فترت تربیت معلم

میشناسیم( .سمندری)1 ،1481،

درهر حال در این فصوول به بحث و بررسووی پیراممن بیان مسووئله و اهمیت و ضوورورت پژوهش و اهداف
پژوهش و سؤاالت پژوهش و تعریف مفاهیم و اصطالحات پژوهش خماهیم پرداخت.
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-2-1بیان مساله پژوهش
نظا معلمی در کشمر ما هم اکنمن با سه چالش عمده و عظیم دست به گریبان است.
-1شأن و منزلت اجتماعی معلمان در سطحی نازل و پایین قراردارد.
 -4دانش تخصصی ،کیفیت تدریس و مهارت معلمی ،که مطلمب نظا ما نیست.
 -4حقمق ،مزایا و اممر رفاهی و معیشتی معلمان که در پایینترین گروههای شغلی کارکنان دولت قرار دارد
و با درآمدهای کارکنان بخش خصمصی و نیز حتی سایر کارکنان دولتی قابل مقایسه نیست.
با تمجه به دسوت یابی و دراختیار قرار گرفتن فناوریهای جدید تمسط دانش آممزان و اولیا آنان بخصمص
فناوری اطالعات و ارتباطات و تأثیر آن بر فرهنگ جامعه لزو به روز آوری دانش تخصصی و تمانمندی اداره
و مدیریت کالس تمسط معلمان بیش از پیش احساس میشمد یعنی لزو تغییر در آممزش و تربیت معلمان
همسووم با تغییرات جهانی و دسووتیابی به فناوریهای جدید امری ضووروری اسووت .در این زمینه پرداختن به
مقمله فرهنگ که چاره ساز چالش اول است نیز قابل بحث و بررسی است.
اما چالش سوم از اهمیت بیشوتر و ویژهای برخمردار است و دو چالش اول و دو را تحت الشعاع خمد قرار
داده اسوت حقمق و مزایا ،رفاه و اممر معیشوتی معلمان در بسیاری از کشمرهای جهان ،از جمله آلمان ،ژاپن،
انگلیس ،آمریکا وفرانسوووه (نظا تعلیم وتربیت برخی کشووومرهای جهان) در سوووطح تأمین زندگی معقمل و
متناسوب با وضوع اجتماعی او است و با حقمق مدیران میانی جامعه برابری میکند و مطلمب معلمان است و
عالوه بر آن پاداشهای فصلی ،رتبه ،گروه ،پایه و افزایش حقمق ساالنه متناسب با افزایش سطح قیمتها ،بن
خرید مایحتاج زندگی و تأمین امکانات رفاهی برای مسافرتهای علمی و فرصتهای مطالعاتی ،ایجاد محیط
مناسب برای مطالعه و آممزشهای مستمر ،رضایت مندی معلمان را افزایش میدهد.
همچنین دراین کشوومرها معلمان تا آخر عمر با اشووتیاق کامل به خدمت مشووغملند در هر شووهرسووتان یک
انجمن صونفی از معلمان شاغل و بازنشسته و با تجربه تشکیل شده است که دور از جهان سیاست به مسائل
صونفی معلمان میپردازد و هم به منزله مشاور شمراهای منطقهای آممزش و پرورش و مدیران اجرایی عمل
میکند .این انجمنها که با نا انجمنهای صنفی معلمان و مدیران معروفند وزارت آممزش پرورش و دستگاه
تربیتی کشمر را در تدبیر اممر بنیادی یاری میدهند و همین انجمنها هستند که طرحهای جدید آممزشی را
ارزش ویابی و اعتبار سوونجی میکنند و برای اصووالح نظا و تغییر برنامهها به مراجع قانمنی ،طرحهای اجرایی
پیشنهاد میدهند .با نگاهی به وضعیت ممجمد نظا تربیت معلم در ایران عمامل مؤثر در پیدایش چالشها را
میتمان دریافت و با مطالعه نظا های پیشورفته تربیت معلم درکشومرهای دنیا و استفاده از تجربیات علمی و
عملی آنها از طریق بممی سوازی این تجربیات درحل مشووکالت و رفع اشوکاالت چاره اندیشوی و تدبیر نممد.
(نائینی و همکاران ،1481،ص )4
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مسووئله مهم در نظا تربیت معلم ایران نظا پذیرش ،آممزش و گزینش این معلمان اسووت که در وضووعیت
ممجمد مطلمب نیست.
راجع به سوند تحمل بنیادین که به ماابه نقشوه راه و نسوخه شفا بخش است نیاز به برنامههای عملیاتی و
اجرایی دارد و هنمز مطالعات و طرحهای قابل اتکا در این زمینه انجا نگرفته ویا محقق از آن اطالع ندارد لذا
دغدغه همه مسئمالن و دردمندان و متخصصان آممزش و پرورش تهیه طرحهای اجرایی بر مبنای سند تحمل
میباشد.
شوناسایی مؤلفههای مؤثر در یک نظا تربیت معلم کارآمد و پمیا بر مبنای مبانی نطری و متن سند تحمل
بنیادین آممزش و پرورش با نگاه به الگمهای نظا تربیت معلم در کشمرهای پیشرفته جهان و ارائه یک مدل
بممی سازی شده مسئله اصلی این پژوهش میباشد.
-3-1ضرویت و اهنیت پژوهش:
از جملوه سوووازموانهوای اجتمواعی ،نظا آممزش و پرورش اسوووت که یکی از مهمترین ،پیچیدهترین و
گستردهترین نظا های اجتماعی میباشد که ممضمع و محمر اصلی فعالیت آن ،انسان وتعلیم و تربیت اوست.
یکی ازچالش های مهم نظا آممزشووی ،افزایش کارآیی و بهبمدکیفیت عملکردآن بدون صوورف هزینههای
گزاف در فرایند تمسوعه سورمایه انسانی است .تربیت معلمانی با کیفیت ،دین باور و عامل به ارزشها ،خالق و
ماهربرای مدیریت کالسهای درس مبتنی بر حیات طیبه از برنامههای راهبردی وزارت آممزش و پرورش
خماهد بمد.
بدین ترتیب در نظا آممزش و پرورش ،نیاز به مدیران ،معلمان و رهبرانی است که نه فقط در امر تعلیم و
تربیت مجرب و صاحب نظر باشند ،بلکه در تشخیص مسائل و مشکالت اداری و سازمانی نیز دقت و مهارت
داشته باشند زیرا ممفقیت برنامههای سازمان به تمانمندیهای مدیران و معلمان و نحمه سازماندهی و رهبری
آنان بسوتگی دارد .بدون شوک مدیر و معلم نقش تعیین کنندهای در اثربخشی سازمان از جمله سازمانهای
آممزشی دارد چرا که اثربخشی سازمان را میتمان از طریق تمانایی مدیر و معلم در به حداکار رساندن تعامل
بین ساختار و فرایند سازمان اندازهگیری کرد( .شیرازی ،1474 ،ص .)488

امروزه اهمیت وجایگاه نیروی انسوانی برکسوی پمشویده نیست وبه باورصاحب نظران محمرتمسعه پایداربه
حسوواب میآید اما ازآممزش و پرورش فعلی چنین شووانیت و وجاهتی انتظار نمیرود و تحقیقات بر این
مبناست که بزرگان ضرورت تحمل در دستگاه تعلیم و تربیت را مطرح و مُصر به پیگیری آن هستند.
اصمالً نظا آممزشی غیرهدفمند و به دور از فلسفه مبتنی بر نظا ارزشی جامعه قادر به ترسیم نقشه راه و
مهندسی فرهنگی که انتظار از آن تبدیل به کشمر اول درسطح منطقه مبتنی بر چشم انداز  40ساله میباشد
غیرممکن خماهد بمد( .صالحی ،1480 ،ص )48
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برخی مشکالت مبتالبه نظا آممزش و پرورش ما فقدان فلسفه مبتنی بر مبانی تئمریک بممی برخاسته از
نظا ارزشی ،فقدان مهندسی فرهنگی هدفمند ،دوری ازرسالت اصلی و پرداختن به حاشیهها وجمانب فرعی،
عد مشووارکت پذیری وتعامل باعقبه فرهنگی وعد تمفیق درمشووارکت پذیرکردن آحادجامعه ونهادهای
ممجمد ،اقتصادزدگی و سیاست زدگی و انزوای مقمله فرهنگ وتعلیم وتربیت درباور و عمل نهادهای حکممتی
ومردمی ،گسوسوت و فاصوله ژرف بین نیروهای صف و ستاد ،شکسته شدن هیمنه و اقتدارمعلم ،تنزل پایگاه
اجتماعی معلم متأثر از شوواخصووههای مادی ،عد راهیابی نخبگان به آممزش و پرورش و رویارویی آن با فرار
نخبگان ،مهجمریت و مظلممیت آن درعرصه رسانه ،حجیم وگسترده بمدن ،نگاه صرفاً ًمصرفی به آن ،پیرسالی
در سواختار مدیریتی ،سویستم مدیریتی انقباضی و مداربسته و نبمد بسترهای الز برای مدیریتهای خالق،
تمرکز شدید وخأل تفکر اقتصادی در سیستم است.
مع المصووف ،تمجه به اهمیت ممضوومع و ضوورورت تبیین معلم شووایسووته از منظر تحملی و باالخص تحمل
بنیادینی که ممرد تأکید مقا معظم رهبری بمده و سووند آن با نا سووند تحمل بنیادین آممزش و پرورش در
سوال  1490به تصمیب رسید از ضرورتهای جدی به شمار میرود و همچنین برای اطمینان از دستیابی به
خماسووتههای سووند مزبمر در حمزه نقش و جایگاه نظا تربیت معلم مناسووب و برمبنای نظا معیار اسووالمی،
ترسیم و بررسی ویژگیهای بارز این نظا ؛ از ضروریات مهم و چالش برانگیز در نظا تعلیم و تربیت میباشد.
لذا در پژوهش حاضوور به بیان ضوورورت ،اهداف و اصوومل حاکم بررسووی نظا تربیت معلم در نظا تعلیم و
تربیتی که سند تحمل بنیادین ترسیم مینماید با تأکید بر تضمین کیفیت ،پرداخته میشمد.
به طوی کلی اهنیت و ضرویت انجام این پژوهش یا میتوان دی مواید زیر خالصه کرد:
 -1اولین و بنیوادیترین ممضووومع در انتخاب گری این پژوهش به تمایالت و عالیق فردی نگارنده مربمط
میگردد این عالقه ممجبات برانگیختگی و ترغیب جهت پژوهش و نگارش گشته است.
 -4دومین ضورورت و زمینه به رشوته تحصویلی نگارنده و حشر و نشر دراز مدت با ممضمعات فمق وابسته
بمده اسوت ،این تعامل نگارنده با عناوین و ممضومعات حمزه درسوی و بهره مندی از محضور استادان گرانقدر
جهت دهنده مهمی برای انتخاب و انجا پژوهش بمده است.
-4سووممین عامل جدی در این گزینش به مسووئملیت نگارنده در دسووتگاه آممزش و پرورش و دانشووگاه
فرهنگیان ومشوواهدهٔ تجربی و عینی وقایع نظا تربیت معلم بمده اسووت .طی سووالیان متمادی کار در این
دسوتگاه بسویاری از زوایای آشوکار و پنهان مسائل و مشکالت و همچنین فراز و فرودهای نظا تربیت معلم،
ذهن نگارنده را بخمد معطمف داشته است که به نگارش این اثر و پژوهش منتهی گشته است.
از دیگر دالیل قابل ذکر در این خصمص جایگاه و منزلت ویژهٔ این عنمان و آثار مترتب بر آن در پیشبرد
اهداف و دسوتیابی به آرمانهای نظا تعلیم وتربیت کشمر میباشد .نقش نظا تربیت معلم و خصمصاً تأمین و
تربیت معلم با کیفیت و کارآمد و تمانا درتحقق اهداف نظا تعلیم وتربیت خصووومصووواً کشوووف و پرورش و
4

شوکمفایی استعدادهای نمنهاالن و دانش آممزان بی بدیل است و بطمر طبیعی پژوهش در این زمینه میتماند
بستر کاربست یافتهها را تدارک نماید.
–4 -1اهراف پژوهش:
الف) هرف اصلی:
ارائه مدل مناسب نظا تربیت معلم بر اساس مبانی نظری و متن سند تحمل بنیادین آممزش و پروش
ب) اهراف ویژه:
 .1شوناسوایی شاخصها ،مؤلفهها و ابعاد نظا تربیت معلم ایران (پدیده اصلی) بر اساس مبانی نظری و
متن سند تحمل بنیادین آممزش و پرورش؛
 .4شوناسوایی عمامل اثرگذار بر نظا تربیت معلم ایران (شرایط علی) بر اساس مبانی نظری و متن سند
تحمل بنیادین آممزش و پرورش؛
 .4شوناسوایی عمامل اثرپذیر (پیامد) از نظا تربیت معلم ایران بر اساس مبانی نظری و متن سند تحمل
بنیادین آممزش و پرورش؛
 .3شناسایی سازوکارها ،بسترها و ممانع پیادهسازی نظا تربیت معلم ایران بر اساس مبانی نظری و متن
سند تحمل بنیادین آممزش و پرورش؛
 .1تعیین وضعیت ممجمد عمامل اثرگذار ،عمامل اثرپذیر و ابعاد شناسایی شده نظا تربیت معلم بر اساس
مبانی نظری و متن سند تحمل بنیادین آممزش و پرورش؛
 .1تعیین روابط علی بین عمامل اثرگذار ،عمامل اثرپذیر و نظا تربیت معلم ایران بر اسوواس مبانی نظری
و متن سند تحمل بنیادین آممزش و پرورش؛
 .7اولمیت بندی عمامل اثرگذار ،عمامل اثرپذیر و ابعاد شوناسوایی شوده نظا تربیت معلم ایران بر اساس
مبانی نظری و متن سند تحمل بنیادین آممزش و پرورش؛
 .8ارائه مدل نظا تربیت معلم ایران بر اساس مبانی نظری و متن سند تحمل بنیادین آممزش و پرورش؛
-6-1سؤالها تحقیق
الف) سؤال کلی:
مدل مناسووب نظا تربیت معلم بر اسوواس مبانی نظری و متن سووند تحمل بنیادین آممزش و پروش کدا
است؟
ب) سؤالها جزئی:
 .1شاخصها ،مؤلفهها و ابعاد نظا تربیت معلم ایران (پدیده اصلی) بر اساس مبانی نظری و متن سند تحمل
بنیادین آممزش و پرورش کدا اند؟
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 .4عمامل اثرگذار بر نظا تربیت معلم ایران (شورایط علی) بر اساس مبانی نظری و متن سند تحمل بنیادین
آممزش و پرورش کدا اند؟
 .4عمامل اثرپذیر (پیامد) از نظا تربیت معلم ایران بر اساس مبانی نظری و متن سند تحمل بنیادین آممزش
و پرورش کدا اند؟
 .3بسووترها و ممانع پیادهسووازی نظا تربیت معلم ایران بر اسوواس مبانی نظری و متن سووند تحمل بنیادین
آممزش و پرورش کدا اند؟
 .1ساز وکارهای اجرایی پیاده سازی نظا تربیت معلم ایران بر اساس مبانی نظری و متن سند تحمل کدا
اند؟
 .1وضوعیت ممجمد عمامل اثرگذار ،عمامل اثرپذیر و ابعاد شوناسوایی شوده نظا تربیت معلم بر اساس مبانی
نظری و متن سند تحمل بنیادین آممزش و پرورش چگمنه است؟
 .7روابط علی بین عمامل اثرگذار ،عمامل اثرپذیر و نظا تربیت معلم ایران بر اساس مبانی نظری و متن سند
تحمل بنیادین آممزش و پرورش چگمنه است؟
 .8اولمیت بندی عمامل اثرگذار ،و ابعاد شوناسوایی شوده نظا تربیت معلم ایران بر اساس مبانی نظری و متن
سند تحمل بنیادین آممزش و پرورش چگمنه است؟
 .9اولمیتبندی عمامل اثر پذیر از نظا تربیت معلم ایران بر اسوواس مبانی نظری و متن سووند تحمل بنیادین
آممزش و پرورش چگمنه است؟،
 .10چه مدلی برای نظا تربیت معلم ایران بر اساس مبانی نظری و متن سند تحمل بنیادین آممزش و پرورش
میتمان ارائه کرد؟
 -7-1متغیرها و تعاییف عنلیاتی آنها:
متغیرها پژوهش:
نظا تربیت معلم ،فلسووفه تربیت نظا تربیت معلم ،اعتبار سوونجی نظا تربیت معلم ،سووند تحمل بنیادین
آممزش و پرورش
تعاییف نظر
نظام تعلیم وتربیت یسنی :1
نهادی است اجتماعی و فرهنگی و سازمان یافته که؛ به عنمان مهمترین عامل انتقال ،بسط و اعتالء فرهنگ
در جامعه اسوالمی ایران ،مسوئملیت آماده سازی دانش آممزان جهت تحقق مرتبهای از حیات طیبه در همه
ابعاد را برعهده دارد که تحصویل آن مرتبه برای عمم افراد جامعه الز یا شووایسووته باشود .دسووتیابی به این
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مرتبه از آمادگی جهت تکمین وتعالی پیمسته همیت دانش آممزان (با تاکید بر وجمه مشترک انسانی ،اسالمی
وایرانی) ضمن مالحظه ویژگیهای فردی و غیرمشترک و نیز در راستای شکل گیری و اعتالی مداو جامعه
اسالمی مستلز آن است که تربیت یافتگان این نظا شایستگیهای الز جهت درک و اصالح مداو ممقعیت
خمد و دیگران را براسواس نظا معیار اسوالمی کسب نمایند( .مبانی نظری تحمل بنیادین آممزش و پرورش،1490 ،
ص )334

فلسفه تربیت:1
مجممعهای از گزارههای مدلل و مدون که به تبیین چیسوتی ،چرایی و چگمنگی تربیت ،در جامعه اسالمی
ایران به شوکلی جامع ،سوازوار ،به هم پیمسوته و با تکیه بر مبانی اسواسوی معتبر و متناسب با نظا فکری و
ارزشووی مقبمل در جمهمری اسووالمی ایران میپردازد تا بتماند به ماابه چهارچمب نظری کالن برای هدایت
انماع تربیت و ساماندهی نهادها و فعالیتهای تربیتی جامعه اسالمی ایران در دوران معاصر نقش آفرین باشد.
(مبانی نظری تحمل بنیادین درآ .پ ،1490 ،ص )31

برنامه دیسی:2
برنامه درسووی به مجممعه سوواختارها و فرآیندهایی تعبیر میشوومد که دانش آممزان تحت هدایت و نظارت
معلم محتمای درسوووی را با روشوووها ،راهبردها و سوووبکهای یادگیری در جهت نیل به اهداف آممزشوووی در
مدرسه فرا میگیرند( .کرمی پمر ،1489 ،ص )41

الگمی هماهنگ و سوازمان یافته طرحهای آممزشوی و پرورشی مدارس ،حاوی مجممعهای از اهداف ،اصمل،
برنامههای عمممی ،فرصتهای تربیتی و طرح ریزی شده از سطح (ملی ،منطقهای و محلی تا مدرسه و کالس
درس) با طیف مخاطبان بسویار گسووترده و فراگیر تا بسوویار محدود که حداقل شوامل سووه جزء «ممضوومع یا
محتمی»« ،روش» و «ترتیب زمانی» است( .عابدینی ،1494 ،ص )118

معلم (مربی):

3

معنای لغمی معلّم ،یعنی آممزنده و آممزاننده ،که با مدرس ،آممزگار و اسووتاد هم معنا اسووت .اگر از دید
پیشینیان به معنای معلم بنگریم ،معلم کسی است که جامع علم عصر خمد و واضع بخشی از دانشهاست.
چنان که به ارسطم که حکمت را تدوین و منطق را گرد آوری کرد« ،معلم اوّل» گفتهاند و ابم نصر فارابی را
که حکمت یمنانی را ترجمه کرد «معلم ثانی» نامیدهاند .و برخی مانند ابن مسووکمیه و دیگران ،ابن سووینا را
«معلم ثالث» دانستهاند( .لغت نامه دهخدا ،شماره  ،13ص ).41178

در فرایند آممزش و پرورش (تعلیم و تربیت) معلم چهره شاخصی است که میکمشد مهارتها و دانشهای
خمد را به صومرتی هدف مند به فرا گیران برساند و در آنها تغییر رفتاری ایجاد نماید .دکتر علی اکبر سیف
2
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معلم را کسوووی میدانود کوه؛ با یک یا چند دانش آممز به رفتار تعاملی میپردازد و هدفش این اسوووت که
در دانش آممز تغییری ایجاد نماید .این تغییر چه شوناختی باشوود ،چه نگرشوی و حرکتی (مهارتی) از سوومی
معلم یک تغییر هدفمند است( .احمد صافی ،1489 ،ص )41

در جامعه انسوانی ،اسواسیترین کار ،تعلیم و تربیت است و کسی که این رسالت را به دوش میکشد معلم
اسوت .معلمی به هر گمنه تالشی که برای هدایت ،تکامل و آممزش انسان صمرت میگیرد ،اطالق میشمد .از
همین روست که پیامبران ،معلم بشر خمانده میشمند .هم چنین پدر و مادر و دیگر اعضای خانماده نسبت به
کمچوکترهوا نقش معلم را دارند .ولی در نا گذاری گروههای مختلفی که وظیفه تعلیم و تربیت را بر عهده
گرفتهاند ،در اصطالح تنها به یک طبقه «معلم» می گمیند؛ یعنی همان کسانی که رسالت آممزش و پرورش
فرزنودان موا را از دوره کمدکی و ابتودایی توا دوره جمانی و آممزش عالی بر عهده میگیرند( .مظاهری .ماهنامه
پاسدار اسال  ،شماره  ،181اردیبهشت  ،71ص )14

معلم به معنی آممزش دهنده و مربی اسوت و در افق چشم انداز نظا تربیت کشمر ،فردی است متخلق به
اخالق اسالمی در باالترین شأن و کرامت و فضایل انسانی ،برخمردار از علم وکمال ،منزلت و اعتبار اجتماعی،
نممنه تما عیار تقمی ،پاکی ،عفت ،شورافت و شوجاعت و کمال انسانی ،صاحب دانش روز ،پژوهشگر حقایق،
تمانمنود در مدیریت و دارای اقتدار و مهارت در تدریس ،اداره کالس و هدایت آممزشوووی( .نوائینی و همکاران،
 ،1481ضمیمه )1

شایستگیها معلم:1
منظمر از شووایسووتگیهای معلمی ،مجممعه شووناختها ،گرایشها و مهارتهایی اسووت که معلم با کسووب
آنها میتماند در جریان تعلیم وتربیت به پرورش جسمی ،عقلی ،عاطفی ،اجتماعی و معنمی فراگیران کمک
کند .شایستگیهای معلمی را در سه حیطه میتمان طبقه بندی نممد:
الف) شوایسوتگیهای شوناختی :4منظمر از شوایستگیهای شناختی ،مجممعه آگاهیها و مهارتهای ذهنی
اسوت که معلم را درشوناخت و تحلیل مسائل و ممضمعهای مرتبط با تعلیم و تربیت تمانا میسازد .به عنمان
نممنه« ،شناخت عالیق و تماناییهای ذهنی یادگیرنده» یکی از شایستگیهای شناختی معلم است.
ب) شوایسوتگیهای عاطفی :4منظمر از شوایستگیهای عاطفی ،مجممعه گرایشها و عالیق معلم نسبت به
مسوائل و ممضمعهای مرتبط با تعلیم و تربیت است .به عنمان نممنه« ،گرایش و عالقه به تکریم دانش آممز»
یکی از شایستگیهای عاطفی معلم است.
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ج) شوایسوتگیهای حرفهای (مهارتی) :1آن بخش از شوایستگیهاست که به مهارتها و تماناییهای علمی
معلم در فراینود یوادگیری مرتبط میشووومد .بوه عنمان ماوال ،مهارت معلم در تهیه طرح درس یکی از این
صالحیتهاست( .ملکی ،1480 ،ص )13

نظام تربیت معلم:2
نظا تربیت معلم در جمهمری اسوالمی ایران؛ نظامی اسوت آممزشوی ،پژوهشی و تربیتی ،بر پایه ایمان به
خدای یکتا ،تقمای الهی ،اخالق اسالمی ،اصمل و ضمابط تربیتی اسال و با تمجه به نقش هدایتی و محمری
قرآن کریم و رسالت تربیت و الگمیی انبیای عظا و ائمه اطهار علیهم السال و هدف غایی آن تربیت و تأمین
منابع انسانی متفکر و خالق و آگاه به مسائل آممزشی و پرورشی روز کمدکان ،نمجمانان و جمانان و ممرد نیاز
نظا آممزش و پرورش کشمر است در آن حد که بتمانند مسئملیت تعلیم و تربیت کمدکان ،نمجمانان و جمانان
جامعه را تا وصمل به اهداف نظا جمهمری اسالمی ایران آگاهانه بر عهده

بگیرند( .نائینی و همکاران ،1481 ،ص )4

تربیت:3
تربیت به معنی شووکمفایی و هدایت اسووتعدادهای فطری و مابت انسووانی و ایجاد زمینه و مقتضویات برای
رشد متعادل صفات فاضله و کمال مطلق الهی است و ریشه آن «رب» است.
«رب» به معنای مالک ،خالق ،صواحب ،مدبر ،منعم ،قیم ،سورور و تربیت کننده است که اینها تما صفات
عالیه الهی است.
هرف تربیت:4
هدف تربیت؛ آممزش و پرورش انسوانی است عبد صالح ،پمینده و پرتالش در مسیر الهی ،مؤمن و مسئمل
در رابطوه با خلق ،متعهد و مفید در رابطه با جامعه ،متفکر و مبتکر در رابطه با طبیعت ،متقی و مجاهد در
رابطه با خمد.
استانراید:5
استانداردها؛ عبارت از مالکها و معیارها و یا شاخصهایی هستند که برای مقایسه ،سنجش و اندازه گیری
دانش و مهارت از حیث محتما ،ارزش ،کمیت ،کیفیت ،فایده ،ظرفیت و گسووتردگی آنها اسووت و در حقیقت
اسوتانداردها سوطح سماد ،میزان مطلمبیت و کفایت دانش و ارزیابی و ارزشیابی روشها و تعیین سیاستها و
نحمه عمل در اجرای یک برنامه آممزشی ممرد استفاده قرار میگیرند و یا مجریان را به رعایت دقیق آنها ملز
میسازند.
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این اسوتانداردها رسوماً از سومی مراجع علمی و تخصوصوی تعریف و پذیرفته میشمند .در این پژوهش از
شاخصها و استانداردهای تدوین شده تمسط شمرای عالی آممزش و پرورش جمهمری اسالمی ایران استفاده
خماهیم کرد.
اعتبای سدجی:1
اعتبار سنجی فرایندی است که طی آن منزلت علمی و آممزشی یک نظا از طرف یک نهاد رسمی یا یک
هیات نظارت یا یک ممسسه ،سازمان و یک انجمن علمی تعیین و درجهای از اعتبار به آن اعطا میشمد و این
فرایند با تمجه به شاخصهای کمی و کیفی و استانداردهای از پیش تعریف شده جریان مییابد و سرانجا به
قضواوت و تصومیم نهایی میانجامد ،درحقیقت اعتبار سنجی نمعی کنترل کیفیت است که برای فعالیتهای
انسانی به کار میرود و امکان قضاوت در باره کیفیت کار را فراهم میسازد.
از طریق اعتبار سنجی میتمان:
-1میزان تطابق نظا را با اهداف آممزشی تعیین کرد.
-4ابهامات عملکردی را از بین برد.
-4رتبه و ارزش کار را پیدا کرد.
-3از نتایج نظا به مخاطبان پاسخگم بمد.
سدر تحول بدیادین آموزش و پرویش:2
منظمر از سند تحمل در این پژوهش ،سند تحمل بنیادین آممزش و پرورش میباشد.
مبانی نظری سوند ملی آممزش و پرورش شوامل فلسفه تعلیم و تربیت در جمهمری اسالمی ایران ،فلسفه
تعلیم و تربیت رسوومی عمممی در جمهمری اسووالمی ایران و رهنامه نظا تعلیم و تربیت رسوومی عمممی در
جمهمری اسالمی ایران در جلسه  841شمرای عالی آممزش و پرورش ممرخ دو مرداد  1489تأیید کلی شد
و مبنای تمامی سوویاسووتگذاریها ،4برنامهریزیها3و تملید اسووناد تحملی 1در نظا تعلیم و تربیت رسوومی
عمممی جمهمری اسوالمی ایران اسوت .و در نهایت این سند در قالب سند تحمل بنیادین مشتمل بر  7فصل
در جلسات 191 ،191 ،193 ،194 ،194 ،191 ،190 ،189 ،188 ،187 ،181 ،181 ،183 ،184 ،184 ،181
و  197ممرخ ،90/4/40 ،90/4/1 ،90/1/44 ،89/14/17 ،89/14/10 ،89/14/4 ،89/11/41 ،89/11/14
 90/1/44 ،90/1/11 ،90/1/3 ،90/3/41 ،90/3/13 ،90/4/41و  90/7/1شووومرای عالی انقالب فرهنگی به
تصمیب نهایی رسیده است.
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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
فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر فنی شهید رجایی مجری آممزش و تربیت معلم آن است.
مبانی نظر سدر تحول بدیادین آموزش و پرویش:
منظمر ازمبانی نظری سند ملی آممزش و پرورش سندی است که شامل فلسفه تعلیم و تربیت در جمهمری
اسالمی ایران ،فلسفه تعلیم و تربیت رسمی عمممی در جمهمری اسالمی ایران و رهنامه نظا تعلیم و تربیت
رسومی عمممی در جمهمری اسووالمی ایران در جلسووه  841شوومرای عالی آممزش و پرورش ممرخ دو مرداد
 1489تأیید کلی شود و مبنای تمامی سیاستگذاریها ،برنامهریزیها و تملید اسناد تحملی در نظا تعلیم و
تربیت رسمی عمممی جمهمری اسالمی ایران است.
سدر تحول بدیادین آموزش و پرویش:
منظمر از سووند تحمل در این پژوهش ،سووند تحمل بنیادین آممزش و پرورش مصوومب  1490شوومرای عالی
انقالب فرهنگی میباشد.
-9-1مرل مفهومی پژوهش:1
یکی از چیزهایی که معممالً برای نمشوتن و انجا پایان نامه و یا حتی نمشوتن پروپمزال طلب میشمد مدل
مفهممی تحقیق اسوت .در یک قیاس سواده ،مدل مفهممی نشوان دهنده اسوکلت تحقیق است .در تحقیقات
مدیریتی ما معممالً با دو عبارت “مفهم  ”4و “سازه ”4سر و کار داریم .این دو ،تعاریف فنی خاص خمد را دارند
بطمر خیلی سواده و خالصوه ،مفاهیم آن چیزهایی هسوتند که دارای مصوادیق بیرونی هسوتند مال ماشین،
درخت ،میز و …که قابل رویت ومشاهده اند اما سازه آن چیزی است که مصداق بیرونی ندارد و قابل دیدن
نیسوت مال انگیزه ،رضوایت شوغلی ،تعهد و… .سونجش و اندازه گیری سوازههایی مال ممارد یاد شوده کار
بسیارصعب و دشماری است .بدین منظمر الز است این کیفیتها طی فرآیندی تبدیل به کمیت شمند .وقتی
یک سووازه را به همراه ابعاد آن بطمر شووماتیک نشووان میدهیم در واقع مدل مفهممی تحقیق را به نمایش
درآوردهایم.

2
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اگر محقق در تحقیق خمد با بیش از یک متغیر همراه باشووود مدل مفهممی باید نشوووان دهنده روابط بین
متغیرها ،جهت آنها و در حد امکان ،مابت یا منفی بمدن رابطه باشد.
مرل مفهومی پژوهش:
بر اساس سؤالهای پژوهش و آنچه گفته شد ،مدل مفهممی پژوهش به شکل زیر ارائه خماهد شد.
بسترها

نظام تربیت معلم ایران (پریره

عوامل اثرپذیر:

محوی ):

معلم طراز جمهمری اسالمی

فلسفه تربیت

استراتژ

مدرسه

چشم انداز

دانش آموز

عوامل اثرگذای (شرایط علی):
سیاستهای کالن نظام اداری کشور

خانواده

مأموریت

برنامه ریزی استراتژیک وزارت عتف

جامعه

اهداف

و آ.پ

فرهنگ اجتماعی

برنامه ریزی درسی

مدیریت حرفهای

ساختار و سازمان
ارزشیابی کیفیت آموزش

بازداینرهها

شکل  .1-1مرل مفهومی اولیه پژوهش

در این مدل ابتدا به مطالعه و شوناخت ابعاد و مؤلفه هاو شواخصهای نظا تربیت معلم پرداخته سپس به
جایگاه نظا تربیت معلم در اسوووناد و قمانین باالدسوووتی بمیژه در مبانی نظری و متن سو وند تحمل بنیادین
میپردازیم سپس از طریق جمع آوری نظرات اندیشمندان و متخصصان و مدیران و کارشناسان حمزه آممزش
و پرورش بخصوومص تربیت معلم به ارائه مدل مناسووب نظا تربیت معلم اقدا خماهیم کرد و در پایان مدل
ارائه شده را با روشهای علمی اعتبار سنجی خماهیم نممد.
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-1-2مقدمه
به جرآت میتمان گفت؛ هر تالشی برای بهسازی در آممزش و پرورش ،نیازمند برنامه ریزی دقیق و اجرای
صحیح اقدامات تمسعه حرفهای طرح ریزی شده به منظمر افزایش دانش و مهارت معلمان میباشد.1
بنابر این در دهه گذشوته ،مجادالت در ممرد کیفیت مدارس ،کانمن تمجه را هرچه بیشتر به سمت تمسعه
حرفهای معلمان متمرکز نممده است.4

کیفیت تمسوعه حرفهای معلمان هیچگاه به اندازه امروز ممرد تاکید و تمجه نبمده است ،چراکه چالشهای
پیش روی آنها در حرفه معلمی تشدید شده و انتظارات مرد در باره کیفیت آممزش باالرفته است.4
بنابراین بر ارتقای سوطح شوایستگیهای حرفهای منابع انسانی در تراز جهانی در اهداف دو و هشتم سند
تحمل بنیادین آممزش و پرورش تاکید شده است (سند تحمل بنیادین آممزش و پرورش ،ص.)49.

برای تحقق این هدف و تربیت معلمان با کیفیت و دارای شوایسوتگیهای حرفهای مناسب و در طراز نظا
جمهمری اسوالمی ایران نیازمند داشوتن یک نظا تربیت معلم با سوازمان و ساختار کامالً پیشرفته و بممی و
براسواس نظا معیار اسالمی میباشد که مأممریت آن تأمین ،تربیت و بهسازی منابع انسانی وزارت آممزش و
پرورش خماهود بمد برای داشوووتن نظوا تربیوت معلم کارآمد و تمانمند نیاز به بررسوووی و تحقیق در ممرد
مؤلفههای آن و انطباق این مؤلفهها با فلسووفه و اهداف و راهکارهای سووند تحمل بنیادین آممزش و پرورش
اسوت .در این فصل بر آن هستیم که با مطالعه وضعیت ممجمد نظا تربیت معلم ایران و شناسایی مؤلفههای
آن و انطباق آنها با نظا معیار اسالمی بر مبنای مبانی نظری و متن سند تحمل بنیادین الگمی مناسب نظا
تربیت معلم ایران را برای سوویاسووتگذاران و برنامه ریزان کالن در سووطح وزارت آممزش و پرورش و مجریان
درسطح دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر فنی شهید رجایی معرفی نماییم.
-2-2نظام آموزشی 4و یابطه آن با توسعه
 1-2-2توسعه 5و مفهوم آن
توسعه :در لغت به معنای رشد تدریجی در جهت پیشرفتهترشدن ،قدرتمندترشدن و حتی بزرگترشدن
است (فرهنگ لغات آکسفمرد.)4001 ،
بروکفیلد 1در تعریف تمسعه میگمید :تمسعه را باید برحسب پیشرفت به سمی اهداف رفاهی نظیر کاهش
فقر ,بیکاری و نابرابری تعریف کنیم.
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به طمر کلی تمسعه جریانی است که در خمد تجدید سازمان و سمتگیری متفاوت کل نظا اقتصادی-
اجتماعی را به همراه دارد .تمسعه عالوه بر اینکه بهبمد میزان تملید و درآمد را در بردارد ،شامل دگرگمنیهای
اساسی در ساختهای نهادی ،اجتماعی-اداری و همچنین ایستارها و دیدگاههای عمممی مرد است .تمسعه
در بسیاری از ممارد ،حتی عادات و رسم و عقاید مرد را نیز دربرمیگیرد.
مصطفی ازکیا؛ در نتیجهگیری خمد از بحث تمسعه ،تمسعه را به معنای کاهش فقر ،بیکاری ،نابرابری،
صنعتیشدن بیشتر ،ارتباطات بهتر ،ایجاد نظا اجتماعی مبتنی بر عدالت و افزایش مشارکت مرد در اممر
سیاسی جاری تعریف میکند.
زندهیاد دکتر حسین عظیمی؛ از مجممع نظرات علمای تمسعه؛ تمسعه را به معنای بازسازی جامعه بر اساس
اندیشهها و بصیرتهای تازه تعبیر مینماید .این اندیشهها و بصیرتهای تازه در دوران مدرن ،شامل سه اندیشه؛
علمباوری ،انسانباوری و آیندهباوری است .به همین منظمر باید برای نیل به تمسعه ،سه اقدا اساسی درک و
هضم اندیشههای جدید ،تشریح و تفضیل این اندیشهها و ایجاد نهادهای جدید برای تحقق عملی این اندیشهها
صمرت پذیرد.
قابل ذکر است کوه جوهان بینیِ خدا محمر اسال  ،انسان را ممجمدی دو بعدی دانسته و برای هر دو بعد
جسمی و روحی او برنامه دارد و زندگی را نیز فراگیر دانسته و محدود بوه بعد جسمی و روحوی انوسان و
هدایت و رستگاری همه جانبه او دانسته است .تمسعهای که در ((حیات طیّبه)) تبلمر مییابد .از ایون رو ،بوه
نوظور میرسد کوه توعوریف زیر از جامعیت الز برخمردار بمده و ممرد تاءیید اسال باشد:
«توسعه ،فرایدر است که زمیده شکوفایی استعرادها گوناگون انسان یا فراهم میسازد و دی
این فرایدر ،با استفاده بهیده از مدابع مختلف ،بستر مداسبی برا یشر تمولیمرات مملی (اعمم از
تمولیمر ثمروت و غمیمر آن) ،همنماهمدمگ بما تأمین خواستهها اصمیمل انمسمان فمراهمم
میآیر و دی نمتمیمجه ،افراد جامعه ،دی این فرایدر ،مسیر تکاملی شمایمسمتمه خمود یا
میپینایدر».
بوا تومجوه بوه توعوریوف عا تمسعه« ،تمسعه اقتصادی نیز به وضعیتی اطالق میشمد کوه در آن انوسوان بوه
گمنهای تربیت شمد که با تسلط بر تکنملمژی مدرن و اسوتوفواده بهینه از منابع ،تمان برنامه ریزی جامع ،جهت
تأمین رفاه جامعه را داشته و زمینه مناسب برای نیل به کماالت انسانی برای همگان فراهم باشد».
در ایون دو توعوریف ،ویژگیهای تمسعه ممرد نظر اسال  ،مد نظر قرار گرفته است؛ زیرا:
1و تومسوعوه ،فوراهوم کوننده زمینه شکمفایی استعدادهای همه افراد جامعه میباشد و روشون است که
چنین زمینهای بدون برقراری عدالت اجتماعی و ایجاد فرصتهای برابر به وجمد نمیآید.
4و در ایون فورایند ،تأمین خماستههای مادی و معنمی (جسمی و روحی) انسان و رشد و تعالی فرد و جامعه
در کنار هم و تمامان مطرح است.
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4و تومسوعوه ،فورایونودی جوهوت دار اسوت وهودف نوهوایوی از آن ،رسوانودن انوسوان بوه کوموال نوهوایوی
شوایوسوتوه موقوا اوسوت .در جوهوان بویونوی و فورهونوگ اسوالموی ،کوموال نوهوایوی انوسوان« ،قورب الی
اهلل» اسوت کوه با شکمفا شدن کلیه استعدادهای درونی انسان ،تحقق مییابد.
به هر تقدیر ،امروز تلقی ما از مفهم تمسعه ،فرآیندی همهجانبه است (نه فقط تمسعه اقتصادی) که معطمف
به بهبمد تمامی ابعاد زندگی مرد یک جامعه (به عنمان الز و ملزو ) است .ابعاد مختلف تمسعه ملی عبارتند
از :تمسعه اقتصادی ،تمسعه سیاسی ،تمسعه فرهنگی و اجتماعی ،و تمسعه امنیتی (دفاعی) .مناسب نیست بدون
تمجه به کلیه ابعاد تمسعه ،صرفاً به یک جنبه اولمیت بخشید و دیگر بخشها را در دستمرکار آینده قرار داد.
●شاخصها توسعه اقتصاد
از جمله شاخصهای تمسعه اقتصادی یا سطح تمسعهیافتگی میتمان این ممارد را برشمرد
الف) شاخص دیآمر سرانه:
از تقسیم درآمد ملی یک کشمر (تملید ناخالص داخلی) به جمعیت آن ،درآمد سرانه بدست میآید .این
شاخص ساده و قابل ارزیابی در کشمرهای مختلف ،معممالً با سطح درآمد سرانه کشمرهای پیشرفته مقایسه
میشمد .زمانی درآمد سرانه  1000دالر در سال نشانگر تمسعه یافتگی بمده است و زمانی دیگر حداقل درآمد
سرانه  10000دالر.
ب) شاخص برابر قریت خریر(PPP):
از آنجاکه شاخص درآمد سرانه از قیمتهای محلی کشمرها محاسبه میگردد و معممالً سطح قیمت محصمالت
و خدمات در کشمرهای مختلف جهان یکسان نیست ،از شاخص برابری قدرت خرید استفاده میگردد .در این
روش ،مقدار تملید کاالهای مختلف در هر کشمر ،در قیمتهای جهانی آن کاالها ضرب شده و پس از انجا
تعدیالت الز  ،تملید ناخالص ملی و درآمد سرانه آنان محاسبه میگردد.
ج) شاخص دیآمر پایرای(GNA, SSI):
کمشش برای غلبه بر نارساییهای شاخص درآمد سرانه و تمجه به تمسعه پایدار به جای تمسعه اقتصادی،
منجر به محاسبه شاخص درآمد پایدار گردید .در این روش ،هزینههای زیستمحیطی که در جریان تملید و
رشد اقتصادی ایجاد میگردد نیز در حسابهای ملی منظمر گردیده (چه به عنمان خسارت و چه به عنمان
بهبمد منابع و محیط زیست) و سپس میزان رشد و تمسعه بدست میآید.
د) شاخصها ترکیبی توسعه:
از اوایل دهه  ،1980برخی از اقتصاددانان به جای تکیه بر یک شاخص انفرادی برای اندازهگیری و مقایسه
تمسعه اقتصادی بین کشمرها ،استفاده از شاخصهای ترکیبی را پیشنهاد نممدند .به عنمان ماال میتمان به
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شاخص ترکیبی ممزنی 1که مکگراناهان )1974( 4برمبنای  18شاخص اصلی ( 74زیرشاخص) محاسبه
مینممد،
اشاره کرد (بعد ,شاخص تمسعه انسانی معرفی گردید(.
و) شاخص توسعه انسانی(HDI):
این شاخص در سال  1991تمسط سازمان ملل متحد معرفی گردید که براساس این شاخصها محاسبه
میگردد :درآمد سرانه واقعی (براساس روش شاخص برابری خرید) ،امید به زندگی (دربدو تملد) ،و دسترسی
به آممزش (که تابعی از نرخ باسمادی بزرگساالن و میانگین سالهای به مدرسهرفتن افراد است(.
 -2-2-2کشویها پیشرفته 3و مرل بومی 4آنها برا توسعه
کشویها دیحالتوسعه

5

امروز پیشوونهاد میگردد که بهجای تعبیر کشوومرهای جهان سووم (عقبمانده) از اصووطالح کشوومرهای
درحالتمسووعه اسووتفاده شوومد .کشوومرهای درحالتمسووعه نیز خمد به کشوومرهای بیشووترتمسووعهیافته و
کمترتمسوعهیافته تقسویم میشومند .بعضواً پارامترها و سطمحی برای این تعاریف (ماالً براساس میزان درآمد
سووورانوه) بکوار میرود ،منتها شووواهد اتفاق جهانی در این حمزه نیسوووتیم .اما بهطمر کیفی و کلی میتمان
ویژگیهای مشترک کشمرهای درحالتمسعه را اینگمنه دستهبندی کرد:
)1پایینبمدن سطح و کیفیت زندگی مرد
 )4بیکاری و کمکار و پایینبمدن میزان بهرهوری کار (و نیروی کار)
 )4وابستگی زیاد به تملیدات کشاورزی و یا صادرات مماد اولیه (منابع طبیعی)
 )3وابستگی اقتصادی و آسیبپذیری در روابط بینالمللی
 )1ساختار سیاسی و حکممتی نامناسب و ناکارآمد
 )1مشخصههای اجتماعی:
الف) نابرابری اجتماعی
ب) ضعف طبقات متمسط
ج) بیسمادی
د) مشکالت بهداشتی و درمانی

2

Mozhini index
Mc grenahan
3
Devolopted countries
4
Native model
5
Developing countries
2
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هر کدا از کشومرهای پیشورفته مدلی مخصومص به خمد برای تمسوعه با تمجه به سرمایه انسانی ،ممقعیت
جغرافیایی و اقلیم منطقه و منابع طبیعی در دسووترس داشووتهاند ،اما کشوومرهایی که محمر تمسووعه خمد را
سرمایه انسانی قرار دادهاند در روند تمسعه از سرعت قابل مالحظهای برخمردار بمدهاند.
-3-2-2نظام آموزشی 1و یابطه آن با توسعه
پس از دهه  1910میالدی به دلیل تحمل در مفهم تمسعه " ،تعلیم و تربیت " در تمسعه اقتصادی ،اجتماعی
و فرهنگی جایگاهی ویژه یافت و نقش نیروی انسانی آممزش دیده و تأمین آن برای تمسعه جمامع در اولمیت
قرار گرفت .در واقع تمسعه ،مفهممی انسانی پیدا کرد .لذا برای دستیابی به هدفهای تمسعه ،سرمایه گذاریهای
جدی صمرت گرفت.
در ربع آخر قرن بیستم ،تالشهایی جدی در زمینه تمجه به افزایش کیفیت نظا های آممزشی به عمل آمد.
در همین راستا ،تمصیه نامه اجالس بین المللی تعلیم و تربیت ،در سال  ،1991آممزش و پرورش را به عنمان
بهترین انتخاب و کلید طالیی برای رویارویی با چالشهای ممجمد اجتماعی معرفی کرد .از آن جا که تحقق
هر آرمانی در آممزش و پرورش در گروی معلم به عنمان نیروی انسانی است ،در این اجالس بر تقمیت نقش
معلم ،افزایش حرفه مندی های وی بر اساس تغییر بنیادی در شیمههای آممزش دادن به او ،ایجاد عالقه به
یادگیری در طمل عمر ،پیمند " مهارت در دانش " با " مهارت در شیمههای یاددهی  -یادگیری " ،تسلط بر
راهبردهای آممزشی در شرایط متفاوت یادگیریهای دانش آممزان و  ...تأکید کرد.
همچنین با اعال این اصل که هیچ اصالحی نمیتماند بدون همکاری و مشارکت معلمان ممفق شمد ،بر تمجه
به مشارکت معلمان در تغییرات بنیادی تأکید ورزید.
در کتاب " تفکر درباره تحمالت آینده آممزش و پرورش " نیز که محصمل گردهماییهای سالهای 1980
و  " 1981یمنسکم " است ،آمده است " :تحمل در نقش معلم ،ممجب شد در برنامههای تربیت معلم تغییراتی
پدید آید .از جمله اینکه اغلب کشمرهای پیشرفته دورههای تربیت معلم را طمالنی ساختند و برای معلمان
کارآممزیها و باز آممزیهایی پیش بینی کردند .همگا با این تحمالت ،منابع دانش و اطالعات نیز رو به فزونی
گذاشت و از این طریق به محتمای برنامههای تربیت معلم و کتابهای درسی و برنامههای آممزشی ،مطالب و
ممضمعات جدیدی افزوده شد .اما این تحمالت و تغییرات ،مشکالت غیر قابل انتظاری را به وجمد آوردند و
ممجب شدند ،این تفکر شکل بگیرد که برنامههای خرد و اصالحی آممزش و پرورش و در صدر آنها اصالح و
بهسازی تربیت معلمان و مربیان ورزیده و کارآمد باید به صمرت گسترده و فراگیر صمرت گیرد .در این راستا
تربیت معلم به عنمان فرایندی پیمستار ،آممزش پیش از خدمت و تربیت حین خدمت را ممرد تمجه جدی قرار
داد" .
پس از انقالب اسالمی و آغاز انقالب فرهنگی در دانشگاهها ،سیاستگذاران نظا اسالمی تالش ویژهای را برای
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
نماید ،آغاز نممده و در این راه دست به تغییراتی بزرگ در پهنه تملید محتمای آممزشی جدید نممدند .با تحلیل
یافتههای مربمط به مطالعات تطبیقی در میان ساختارهای آممزشی و پرورشی دنیا ،زمینه شناخت و استقرار
یک مدل پیشرفته از تمسعه ساختارهای این بخش مهم از جامعه را ترسیم نممده که در تراز انقالب اسالمی
باشد.
از حیث نظری ،یک ساختار آممزشی و پرورشی پیشرفته و مدرن ،دارای ویژگیهایی مخصمص به خمد است
که تمجه به آنها در پیش و هنگا طراحی و استقرار آنها در بطن نظا سیاستگذاری و عملکردی یک جامعه
به ماابه کل ،امری ضروری به شمار میآید .این ویژگیها که درواقع مختصات محتمایی و عملکردی یک ساختار
را شامل میشمد شامل ممارد زیر است:
 -1چابک سازی ساختار  -4انعطاف پذیری  -4مشارکت چهارگانه اضالع  -3روزآمدسازی عملکردها -1
تطبیق ،شممل و فراگیری  -1تناسب اهداف ،مأممریتها و عملکردها  -7ارزش سازی  -8رهبری -9
تمانمندسازی و مهارت اندوزی  -10بازنگری ،اصالح و بازسازی
مطالعه تطبیقی در رابطه با نظا های پیشرفته آممزشی در دنیا و بمیژه اتحادیه اروپا نشان میدهد که
ساختارهای آممزشی و پرورشی عصر مدرن برای نیل به اهداف آرمانی و واقعی مدنظرشان نیازمند انجا یک
سری از تغییرات هستند .دامنه این دگرگمنیها که در حمزه ساختار بمقمع میپیمندد دارای برخی مالحضات
ضروری و کارکردی است که زمینه مدل سازی یک سیستم مطلمب را فراهم میآورد .در کشمرما و طی
سالهای اخیر کشمکشهای بی پایانی در مسیر اجرایی سازی این تغییرات صمرت گرفته که نتیجه آن ،اتفاق
نظر پیراممن اصمل ده گانه ایست که شالمده ساخت یک مدل همشمند و پیشرفته را در اختیار کارگزاران و
سیاستگذاران آممزش و پرورش قرار میدهد که برای دستیابی به یک مدل تطبیقی متناسب با داخل ،میبایست
این اصمل مدرن مد نظر قرار گیرد .به سه اصل مهم از آنرا که مرتبط با ممضمع این پژوهش میباشد اشاره
مینماید.
 -1چابک سازی ساختار :اولین اصل از اصمل ده گانه تمسعه ساختارهای آممزشی و پرورشی عصر جدید به
چابک سازی ساختارها مربمط میشمد .نیل فرانک 1معتقد است که اثربخشی یک ساختار زمانی افزایش مییابد
که اوالً نیروی انسانی محدود گردیده و در عین حال تمانمند گردد .تحدید مسملیت ها و یکپارچگی آنها در
طمل مجممعهای واحد که علی القاعده همراه با نخبه ساالری بروکراتیک است ،میتماند به اثربخشی هر چه
بیشتر عملکرد دستگاهها منجر شمد.

Neil Frank
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 -4تمانمندسازی و مهارت اندوزی :نیل لیبرت 1میگمید :همه اصمل باال اگر به تمانمندسازی و مهارت اندوزی
نیروهای انسانی منجر نشمد ،عمالً فاقد کارکرد است .یک ساختار پیشرفته باید بتماند سرمایههای اجتماعی و
فرهنگی خمد را فعال و بازسازی نماید .بنابراین ارتقای تمان کیفی نیروهای انسانی میتماند به بازدهی هرچه
بیشتر یک ساختار آممزشی کمک نماید.
 -4بازنگری ،اصالح و بازسازی :قابلیت پاسخگمیی یکی از مهمترین ارکان یک ساختار مدرن است .اگر یک
سازمان بتماند رویهها ،اهداف و فرآیندهای خمد را متناسب با نیازهای ممجمد و شرایط مفید اصالح و بازسازی
نماید ،میتماند به بهسازی کل سیستم کمک نماید.
باید بدانیم ساختار آممزش و پرورشی نظا جمهمری اسالمی طی این سالها به کدامیک از اصمل فمق پایبند
بمده و در مسیر اجرایی سازی آنها اقدا نممده؟ و دو اینکه اهم مناقشههای مذکمر در این باره تاکنمن چه
بمده؟ و در انتها باید بررسی نممد که ساختار آممزش و پرورش ما به کدامین سم حرکت میکند؟
ارزیابی ساختار آممزش و پرورش ایران اسالمی نشان میدهد که در حمزههای تطبیق ،شممل و فراگیری و
تناسب اهداف ،مأممریتها و عملکردها اقدامات مابت و ارزندهای صمرت پذیرفته است .در حمزه کمچک سازی
و چابک سازی ساختار اختالفات عمدهای از حیث تقنینی و اجرایی وجمد دارد .علی رغم تاکید دولت محتر
بر کمچک سازی دولت اما تاکنمن ممانعتهایی در این راه وجمد دارد .برخی معتقدند هنمز بسترهای الز برای
تحقق این امر بمجمد نیامده است که باید برای آن تدبیری اندیشید .ارزش سازی نیز تاکنمن با بی مهری مماجه
شده و ضروری است تا با ایجاد شبکهای هماهنگ و مسنجم با جامعه نخبگان این خأل راهبردی مرتفع گردد.
مشارکت اضالع چهارگانه الزمه تمسعه ساختارهاست اما هنمز مسیری طمالنی برای دست یابی به این مهم در
پیش است .به نظر میرسد احیای طرح هم اندیشی خالق و مدرسه کانمن فرهنگی و اجتماعی محالت در
زمانه فعلی یک الزمه مهم تلقی شمد .از سمیی دیگر انعطاف پذیری و روزآمدسازی عملکردها امری قطعی به
حساب میآید که باید بیش از پیش به آن تمجه نممد.
آنچه در نتیجه گیری بحث باید به آن تمجه بیشتری نشان داد ،گزینههای لزو تمانمندسازی نیروهای انسانی
و بازنگری و اصالح همه رویهها و اصالح فرآیندهاست .از این رو برای اصالح ساختار فعلی و دستیابی به مدل
اثربخش آممزش و پرورش پیشرفته در کشمرمان باید ضمن اجرایی سازی دقیق ،بهنگا و متناسب اصمل ده
گانه فمق ،بسترهای الز برای اصالح و بازنگری در مدلهای پیشین را فراهم نممد تا اهداف مندرج در متن
سند تحمل بنیادین در نظا آممزش و پرورش قابلیت پیاده سازی و استقرار را داشته باشد.

(حیدری ،1491،صص
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-4-2-2تربیت معلم

1

امروزه در دنیای صنعتی جهان ،کشمرهایی قدرتمند که همگا با سایر کشمرها ،در زمینههای اقتصادی،
اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی رشد و تمسعه یافتهاند ،تمسعه اقتصادی و اجتماعی هر کشمر ،مدیمن نظا آممزش
و پرورش است و یکی از عناصر مهم آممزش و پرورش نیز نظا تربیت معلم است.
در رویارویی با چالشهای آینده ،آممزش و پرورش سرمایهای اجتناب ناپذیر است .تحقق هر آرمانی در آممزش
و پرورش ،در گروی نیروی انسانی آن یعنی معلمان است که عامل اجرایی آرمانها در محیط عملی هستند و
هیچ اصالحی بدون همکاری و مشارکت فعال آنان انجا نخماهد شد .لذا تمجه و بازنگری در برنامههای تربیت
معلم ،چه قبل و چه حین خدمت ضروری است .بسیاری از کشمرها در سالهای اخیر تمجه خاصی به این امر
نشان دادهاند .در این راستا نگاهی به برنامه تربیت معلم در کشمرهای پیشرفته ،نشان میدهد؛ این برنامهها
به نحمی طراحی شدهاند که خمد انگیختگی ،احساس مسئملیت ،عالقه به کار گروهی و تمانایی ارزیابی پیشرفت
کار در معلمان پرورش یابد و به ممازات آن معلمان از ارزش و احترا باالیی ،هم به لحاظ علمی و هم به لحاظ
اخالقی و حرفهای ،نسبت به کارکنان مشاغل دیگر اجتماعی برخمردارباشند.
 -5-2-2کیفیت عنلکرد 2نظام آموزشی
در ارزیابی عملکرد نظا های آممزشووی ،کیفیت نظا های آممزشووی به واسووطه ارزیابی کارآیی و اثربخشووی
آنها ممرد تمجه قرار میگیرد .کیفیت نظا آممزشووی ،میزان انطباق وضووعیت ممجمد عناصوور نظا با
اسوتانداردها یا اهداف و انتظارات اسوت .عناصر نظا آممزشی شامل درون دادها ،فرایندها ،محصمالت ،برون
دادها و پیامدها میباشووند که در ارزیابی کارایی و اثربخشووی ممرد ارزشوویابی قرار میگیرند :ویژگیهای
مدرس ،یادگیرنده و نظا آممزشووی مهمترین درون دادهای نظا آممزشووی میباشووند .فرایندهای یاددهی-
یادگیری مهمترین فرایندها ،نتایج امتحانات نیم سووال تحصوویلی و وضووعیت ارتقاء پایه تحصوویلی مهمترین
محصوومالت و تعداد دانش آممختگان و کیفیت خدمات آ ن ها از عمامل برون دادی و تأثیر دانش آممختگان
بر وضووعیت شووهروندی جامعه از جمانب مختلف اجتماعی ،اقتصووادی و فرهنگی از عمامل پیامدی نظا های
آممزشوی محسومب میشمند .ارزیابی عمامل مذکمر ممکن است به صمرت درونی ،تمسط اعضای نظا  ،یا به
صوومرت بیرونی ،تمسووط مؤسووسووات خارجی ،صوومرت گیرد .میتمان ارزشوویابی آممزشووی را با اسووتفاده از
رویکردهای مختلف انجا داد .عمامل درون دادی ،فرایندی و برون دادی ،اهداف و عامل ارزشووویابی و
رویکردهای آممزشووی ممرداسووتفاده از عمامل مؤثر بر ارزشوویابی نظا های آممزشووی میباشووند( .گمدرزی و
همکاران ،1491،ص )4
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-6-2-2کایآیی 1نظام آموزشی
منظمر از ارزیابی کارآیی آممزشوی قضواوت درباره این اسوت که برای سطح مطلمب پیامد (دانش آممخته،
آثار علمی و خدمات تخصوصی) چه حداقلی از درون داد (ویژگیهای یادگیرنده ،ویژگیهای معلم ،بمدجه و
غیره) و فرایند (یاددهی – یادگیری و غیره) کفایت میکند( .گمدرزی و همکاران ،1491،ص )3

-7-2-2اثربخشی 2نظام آموزشی
تعریف جامعی از اثربخشوی آممزشوی وجمد ندارد چرا که فرایند دستیابی به آن کار دشماری است .با این
حال میتمان گفت ارزیابی اثربخشوی آممزشی یعنی اینکه تعیین کنیم آممزشهای انجا شده تا چه حد به
ایجاد مهارتهای ممرد نیاز سازمان به طمر علمی و کاربردی منجر شده است و به عبارت دیگر تعیین میزان
تحقق اهداف آممزشوی ،تعیین نتایج قابل مشواهده از کارآممزان در اثر آممزشهای اجرا شده ،تعیین انطباق
رفتار کارآممزان با انتظارات نقش سووازمانی ،تعیین میزان درسووت انجا دادن کار ممرد نظر آممزش ،تعیین
میزان تمانائیهای ایجاد شده در اثر آممزشها برای دستیابی به هدفها است.
با تمجه به تعاریف فمق میتمان گفت که اثربخشووی آممزش از طریق ارزیابی کارایی درونی و بیرونی نظا
آممزش سازمانی تعیین میگردد.
به عبارتی اگر بتمانیم کارایی درونی و بیرونی سازمان را اصالح کنیم تقریباً اثربخشی آممزشی نیز تضمین
میگردد .ضوومن اینکه بیان میشوومد که مفهم اثربخشووی در درون کارایی جا دارد .همچنین کارایی جنبه
کمی و اثربخشی جنبه کیفی دارد( .گمدرزی و همکاران ،1491،ص )3

-8-2-2بهره وی  3نظام آموزشی
امروزه ارتقای بهره وری در نظا های آممزشی کشمرهای مختلف از اهمیت و جایگاه ویژهای برخمردار است.
نیاز به ارتقای بهرهوری در آممزش و پرورش کشمرما نیز به خمبی احساس میشمد .چرا که برای تحقق اهداف
و برنامههای کشمر در جهت رشد و تمسعه اقتصادی و اجتماعی ،ارتقای بهرهوری در آممزش و پرورش ضرورتی
اجتناب ناپذیر است.
بهره وری در آممزش و پرورش عبارت است از ارتباط میان نحمه استفاده سازمان آممزشی از منابعی که در
اختیار دارد و تبدیل آن طی فرآیندی آممزشی به ستاده های مطلمب همراه با در نظر گرفتن کیفیت زندگی
کاری کلیهٔ کارکنان آن.
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کالن ( )1991بهره وری آممزشی را ارتباط بین دروندادها (هزینههای مصرف شده در آممزش) و بروندادها
(پیشرفت تحصیلی یا سایر اهداف تعریف شده برای آممزش و پرورش) میداند .از دیدگاه او مسأله اصلی در
بهره وری آممزش و پرورش ،اثربخشی هزینه و چگمنگی استفاده از منابع ممجمد برای افزایش پیشرفت دانش
آممزان است .برای حصمل به این نتیجه مهم باید برنامه ریزی آممزشی و مسائل مالی را در بهره وری مؤثر و
ضروریدانست .
در آممزش و پرورش بهره وری ارتباط بین پیشرفت تحصیلی دانش آممزان با منابع ممجمد تعریف میشمد .
نکته مشترک تمامی این تعاریف محمریت دانش آممزان و افزایش تمانمندیهای آنان ،همچنین استفاده بهینه
از منابع ممجمد و کاهش هرینه ها در فعالیتهای مربمط به ارتقای بهره وری است.
-3-2تعریف مفاهیم:
-1-3-2سدر تحول بدیادین آموزش و پرویش
منظمر از سند تحمل در این پژوهش ،سند تحمل بنیادین آممزش و پرورش میباشد.
مبانی نظری سند ملی آممزش و پرورش شامل فلسفه تعلیم و تربیت در جمهمری اسالمی ایران ،فلسفه تعلیم
و تربیت رسمی عمممی در جمهمری اسالمی ایران و رهنامه نظا تعلیم و تربیت رسمی عمممی در جمهمری
اسالمی ایران در جلسه  841شمرای عالی آممزش و پرورش ممرخ دو مرداد  1489تأیید کلی شد و مبنای
تمامی سیاستگذاریها ،برنامهریزیها و تملید اسناد تحملی در نظا تعلیم و تربیت رسمی عمممی جمهمری
اسالمی ایران است .و در نهایت این سند در قالب سند تحمل بنیادین مشتمل بر  7فصل در جلسات ،181
 191 ،191 ،193 ،194 ،194 ،191 ،190 ،189 ،188 ،187 ،181 ،181 ،183 ،184 ،184و  197ممرخ
،90/4/41 ،90/4/40 ،90/4/1 ،90/1/44 ،89/14/17 ،89/14/10 ،89/14/4 ،89/11/41 ،89/11/14
 90/1/44 ،90/1/11 ،90/1/3 ،90/3/41 ،90/3/13و  90/7/1شمرای عالی انقالب فرهنگی به تصمیب نهایی
رسیده است.
-2-3-2تحلیل سدر تحول بدیادین
یکی از اقدامات اساسی آممزش وپرورش بعداز انقالب اسالمی و حتی آر بدوتاسیس نظا آممزش و پرورش
کالسیک تهیه و تدوین سند تحمل بنیادین آممزش و پرورش میباشد به جرئت میتمان بیان داشت که این
سند قمیترین برنامهٔ مدونی است که در طمل تاریخ انقالب اسالمی و آممزش و پرورش ارائه شده است.
در این سند فلسفه تعلیم و تربیت به طمر خاص ممرد تمجه قرار گرفته است ،نظا تعلیم و تربیت برای
اولینبار صاحب فلسفه تعلیم و تربیت مبتنی بر آممزههای دینی ،اسالمی و قرآنی وسیره اهل بیت میشمد.
یکی از محمرهای بسیار اساسی در تدوین مبانی فلسفی سند تحمل بنیادین آممزش و پرورش که نقطه مرکزی
آن قلمداد میشمد ،ممضمع «حیات طیبه» است که به عنمان یک کلید واژه  100درصد قرآنی محمر سند قرار
گرفته است .براساس این کلید واژه ،رسالت آممزش و پرورش تنها آممزش و تربیت نیست؛ بلکه تعلیم و تربیتی
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است که معبری برای تحقق حیات طیبه برای دانش آممزان ایجاد کند؛ این نمع از حیات هم شامل زندگی
پاک دنیمی و هم زندگی اخروی است .تفسیر المیزان مرحم عالمه طباطبایی ،مبانی تفکر حضرت اما (ره)
و مقا معظم رهبری ،کتاب «حیات معقمل» مرحم عالمه جعفری و آثار استاد شهید آیت اهلل مطهری از جمله
منابعیبمده است که با مراجعه به آنها ویژگیهای حیات طیبه استخراج شده است.
رتبهبندی معلمان همانند استادان دانشگاه از اتفاقات خمب سند تحمل بنیادین است و آنچه که در این سند
و در تعریف و تدوین دانشگاه فرهنگیان دیده شده که یک دانشگاه تما عیاری است که معلمان را درخمر نظا
جمهمری اسالمی ایران تربیت

میکند( .سمندری ،1494،ص )4

-3-3-2نگاهی کوتاه به فصلها مختلف و وجوه منتاز کددره سدر
 -1برخمرداری از مبانی نظری مستدل ومحکم ،برای تعریف مفاهیم ،حدود ودامنه فعالیتها و تدوین
گزارههای ارزشی نظا تعلیم و تربیت رسمی عمممی.
 -4روشن ساختن اهداف کالن نظا تعلیم وتربیت رسمی کشمر.
 -4بیانیه مأممریت ،متمایز کننده از سایر وزارتخانهها و نشان دهنده طیف فعالیت.
 -3ارائه چشم اندازی روشن ومنطبق با چشم انداز بیست ساله کشمر در افق 1303,
 -1تبیین هدفهای عملیاتی و راهکارها در فصل هفتم ،که به نحم روشنتری نقطه تمرکز آممزش وپرورش
را در اجرا مشخص ساخته است.
 -1تفکیک حمزه سیاست گذاری از برنامه ریزی واجرا.
برای تحقق اهداف و برنامههای سند ملی آممزش و پرورش در افق چشم انداز ،سیاست گذاری ،برنامه ریزی
و نظارت بر فرایند تحمل بنیادین در دو سطح صمرت می پذ یرد:
دربخش اول ،سیاست گذاری و تصمیم گیری کالن و نیز ارزیابی و نظارت راهبردی 1فرایند تحمل بنیادین
نظا تعلیم و تربیت رسمی عمممی مد نظر است که این امر بر عهده شمرای عالی انقالب فرهنگی میباشد.
ودر بخش دو  ،تمرکز بر برنامه ریزی و نظا اجرایی است که برعهده شمرای عالی آممزش و پرورش است.
(سمندری ،1493 ،ص )1

-4-2جایگاه معلم وتامین و تربیت معلم دی سدر تحول بدیادین
عرصه تعلیم و تربیت از مهمترین زیرساختهای تعالی پیشرفت همه جانبه کشمر و ابزار جدی برای ارتقاء
سرمایه انسانی شایسته کشمر در عرصههای مختلف است .به این ترتیب تحقق آرمانهای متعالی انقالب اسالمی
ایران مانند احیای تمدن عظیم اسالمی ،حضمر سازنده ،فعال و پیشرو در میان ملتها و کسب آمادگی برای
برقراری عدالت و معنمیت در جهان در گرو تربیت انسانهای عالم ،متقی وآزاده و اخالقی است.

Strategic supervision
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-1-4-2فصل اول ،کلیات ،دی اصطالحات به کای یفته
معلم و مربی
«معلم »1و «مربی( »4مترادف هم بکار رفته است) به فردی اطالق میشمد که رسالت خطیر تربیت دانش
آممزان را در نظا تعلیم و تربیت رسمی عمممی بر عهده دارد..
فصل دوم ،بیانیه ارزشها ،در بند  7برای نقش معلم چنین نمشته است:
و نقش معلم (مربی) به عنمان هدایت کننده و اسمهای امین و بصیر در فرآیند تعلیم و تربیت و مؤثرترین
عنصر در تحقق مأممریتهای نظا تعلیم و تربیت رسمی عمممی.
فصل چهایم ،چشم انداز ،در خصمص ویژگیهای مدرسه در افق چشم انداز  1303آمده است:
 برخمردار از مربیان دارای فضائل اخالقی و شایستگیهای حرفهای با همیت یکپارچه تمحیدی بر اساسنظا معیار اسالمی.
فصل پدجم ،هدفهای کالن در بند یک آن برای تربیت دانش آممزان اشاره دارد:
و تربیت انسانی ممحد ،مؤمن و معتقد به معاد و آشنا و متعهد به مسئملیتها و وظایف در برابر خدا ،خمد،
دیگران و طبیعت ،حقیقت جم و عاقل ،عدالت خماه و صلح جم ،ظلم ستیز ،جهادگر ،شجاع و ایاارگر و وطن
دوست ،مهرورز ،جمع گرا و جهانی اندیش ،والیت مدار و منتظر و تالشگر در جهت تحقق حکممت عدل جهانی،
با اراده و امیدوار ،خمدباور و دارای عزت نفس ،امانتدار ،دانا و تمانا ،پاکدامن و باحیاء ،انتخاب گر و آزادمنش،
متخلق به اخالق اسالمی ،خالق و کارآفرین و مقتصد و ماهر ،سالم و بانشاط ،قانمن مدار و نظم پذیر و آمادهٔ
ورود به زندگی شایسته فردی ،خانمادگی و اجتماعی بر اساس نظا معیار اسالمی.
فصل ششم ،راهبردهای کالن در بند  11به ارتقاء شایستگیهای معلم اشاره دارد:
و ارتقاء معرفت و بصیرت دینی ،انقالبی و سیاسی برای رشد و تعالی معنمی و اخالقی معلمان و دانش آممزان
و مشارکت برای ارتقاء معنمی خانماده (هدفهای کالن  1و .)1 ،4 ،3
همچنین در ادامه فصل ششم ،راهبردهای کالن در بند  14به ارتقاء شایستگیهای معلم اشاره دارد:
و تمسعه مستمر شایستگیها و تمانمندیهای اعتقادی ،تربیتی ،علمی و حرفهای فرهنگیان (هدفهای کالن
 7و .)3 ،1 ،1
فصل هفتم ،هدفهای عملیاتی و راهکارها ،در بند – 1پرورش تربیت یافتگان.
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راهکار  1/4و تمسعه فرهنگ اقامه نماز و اهتما به برپایی نماز جماعت در مدرسه و تقمیت انس با قرآن در
دانش آممزان و تمسعهٔ فرهنگ و سماد قرآنی با اصالح برنامهها و تمانمندسازی معلمان در راستای تقمیت
مهارت روخمانی و روان خمانی در دوره ابتدایی ،آشنایی با مفاهیم کلیدی قرآن در دوره متمسطه اول و آممزش
معارف قرآنی در متمسطه دو بر اساس منشمر تمسعه فرهنگ قرآنی.
راهکار  1/3و ایجاد ساز و کارهای ترویج و نهادینه سازی فرهنگ والیت مداری تملی و تبرّی ،امر به معروف و
نهی از منکر ،روحیه جهادی و انتظار «زمینه سازی برای استقرار دولت عدل مهدوی (عج)» با تأکید بر بهره
گیری از ظرفیت حمزههای علمیه و نقش الگمیی معلمان و اصالح روشها.
فصل هفتم ،هدفهای عملیاتی و راهکارها ،در بند  - 4تعمیق تربیت و آداب اسالمی ،تقمیت اعتقاد و التزا
به ارزشهای انقالب اسالمی ( 1و  4و .)8
راهکار  4/4و تقمیت شایستگیهای اعتقادی ،اخالقی و حرفهای مدیران و معلمان و تحکیم نقش الگمیی آنان
و فراهم آوردن ساز و کارهای اجرایی برای مشارکت فعال و مؤثر ایشان در برنامههای تربیتی و فعالیتهای
پرورشی مدارس و واگذاری مسئملیت کالن تربیتی مدرسه به مدیران مدارس.
راهکار  4/3و تقمیت ایمان ،بصیرت دینی و باور به ارزشهای انقالب اسالمی و تمانمندسازی مربیان و دانش
آممزان برای وفاداری و حمایت آگاهانه از این ارزشها و مماجهه همشمندانه با تمطئههای دشمنان با استفاده
از ظرفیت برنامههای آممزشی و تربیتی آممزش و پرورش و مشارکت خانماده و سایر نهادها و دستگاهها به ویژه
حمزههای علمیه و حضمر فعال و سازمان یافته دانش آممزان و مدارس در برنامههای سیاسی و اجتماعی و
انقالبی.
فصل هفتم ،هدفهای عملیاتی و راهکارها ،در بند – 4ترویج و تعمیق فرهنگی حیا ،و ......
راهکار  4/4و اتخاذ تدابیر مناسب جهت جذب ،تربیت و بکارگیری نیروی انسانی شایسته و متعهد و عامل به
رعایت حیا ،عفاف و پمشش مناسب در کلیه مراکز اداری و آممزشی.
فصل هفتم ،هدفهای عملیاتی و راهکارها ،در بند  7افزایش نقش مدرسه ......
راهکار  7/4و نهادینه سازی و تقمیت همکاری مدرسه با مراکز فرهنگی و علمی محله به ویژه مسجد و
کانمنهای مذهبی و حمزههای علمیه و مشارکت فعال مدیران ،معلمان و دانش آممزان در برنامههای مرتبط
محله و نیز حضمر نظا مند و اثربخش روحانیمن تمانمند و مبلغان مذهبی باتجربه در مدرسه.
فصل هفتم ،هدفهای عملیاتی و راهکارها ،در بند – 8افزایش مشارکت ......
راهکار  8/1و تقمیت شایستگیهای حرفهای و اعتقادی مدیران و معلمان و فراهم آوردن ساز و کارهای اجرایی
برای مشارکت فعال و مؤثر ایشان در برنامههای تربیتی و فعالیتهای پرورشی مدارس.
راهکار  8/7و تأکید بر معلم محمری در رابطه معلم و دانش آممز در عرصه تعلیم و تربیت و جلمگیری از
اجرای هر سیاست و برنامه نظری و عملی که این محمریت را مخدوش نماید.
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فصل هفتم ،هدفهای عملیاتی و راهکارها ،در بند  10ارتقای منزلت ......
راهکار  10/4و استقرار نظا سنجش صالحیتهای عمممی ،تخصصی و حرفهای ،تعیین مالکهای ارزیابی و
ارتقای مرتبه (نظا رتبه بندی) علمی و تربیتی معلمان و تقمیت انگیزه ارتقاء شغلی در آنان بر اساس نظا
معیار اسالمی.
فصل هفتم ،هدفهای عملیاتی و راهکارها ،در بند – 11بازمهندسی ......
راهکار  11/1و استقرار نظا ملی تربیت معلم و راه اندازی دانشگاه ویژه فرهنگیان با رویکرد آممزش تخصصی
و حرفهای تربیت محمر تمسط وزارت آممزش و پرورش با همکاری دستگاههای ذیربط.
راهکار  11/4و طراحی و ارتقای نظا تربیت حرفهای معلمان در آممزش و پرورش با تأکید بر حفظ تعامل
مستمر دانشجم معلمان با مدارس و نهادهای علمی و پژوهشی در طی این دوره و فراهم آوردن امکان کسب
تجربیات واقعی از کالس درس و محیطهای آممزشی.
راهکار  11/4و ایجاد سازوکارهای الز برای جذب و نگهداشت استعدادهای برتر و برخمردار از صالحیتهای
دینی ،اخالقی ،انقالبی و شخصیتی به رشتههای تربیت معلم با تأکید بر تقمیت انگیزههای معنمی و مادی
معلمان از قبیل برقراری حقمق و دستمزد در دوران تحصیل ،ارتقای سطح آممزشی و تجهیزاتی مراکز ذیربط،
ایجاد نظا بازآممزی مستمر علمی و تسهیل در ادامه تحصیل با تمجه به رتبه بندی معلمان.
راهکار  11/3و ایجاد نظا ارزیابی صالحیت معلمان شامل شایستگیهای اخالقی ،اعتقادی ،انقالبی ،حرفهای
و تخصصی و ارزشیابی متناسب با مبانی و اهداف سند تحمل راهبردی.
راهکار  11/1و ایجاد انعطاف در برنامههای درسی تربیت معلم متناسب با تحمالت علمی و نیازهای نظا
تعلیم و تربیت رسمی عمممی با تأکید بر رویکرد تلفیقی و به روز رسانی تمانمندیهای تربیتی و تخصصی
معلمان.
راهکار  11/1و استقرار ساز و کارهای ارتقای تمانمندیهای معلمان برای مشارکت مؤثر آنان در برنامه ریزی
درسی در سطح مدرسه ،به ویژه ساز و کارهایی که به تقمیت همیت حرفهای آنان میانجامد.
راهکار  11/7و تمسعه زمینه پژوهشگری و افزایش تمانمندیهای حرفهای به شکل فردی و گروهی میان
معلمان و تبادل تجارب و دستاوردها در سطح محلی و ملی و ایجاد فرصتهای بازآممزی مستمر علمی و
تحقیقاتی و مطالعاتی و برگزاری جشنمارههای الگمی تدریس برتر و اختصاص اعتبارات خاص برای فعالیتهای
پژوهشی معلمان.
راهکار  11/8و برنامه ریزی برای کارآممزی و کارورزی دانشجم معلمان در کنار تربیت معلم و بررسی نظریات
جدید تعلیم وتربیت.
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راهکار  11/10و جلب مشارکت دانشگاههای برتر و حمزههای علمیه در امر تربیت تخصصی و حرفهای و دینی
معلمان ،کارشناسان و مدیران با همکاری دانشگاه فرهنگیان.
فصل هفتم ،هدفهای عملیاتی و راهکارها ،در بند – 11اصالح محتما ......
راهکار  11/3و جذب و تربیت معلمان مستعد ،آگاه و متعهد برای تدریس در درسهای علم انسانی ،دانش
افزایی مستمر معلمان در حین خدمت و ارتقاء شأن و منزلت فرهنگی و اجتماعی آنها.
فصل هفتم ،هدفهای عملیاتی و راهکارها ،در بند – 17ارتقای کیفیت فرایند تعلیم و .......
راهکار  17/4و اصالح و به روزآوری روشهای تعلیم و تربیت با تأکید بر روشهای فعال ،گروهی ،خالق با
تمجه به نقش الگمیی معلمان.
فصل هفتم ،هدفهای عملیاتی و راهکارها ،در بند – 18تغییر و نمآوری در ......
راهکار  18/4و تأمین تسهیالت و امکانات و ایجاد ساز و کارهای کارا و اثربخش در آممزشهای ضمن خدمت
معلمان و تقمیت انگیزه و مهارت حرفهای برای یادگیری مداو .
فصل هفتم ،هدفهای عملیاتی و راهکارها ،در بند – 44تمسعه ظرفیت پژوهش و .....
راهکار  44/3و حمایتهای مادی و معنمی از کرسیهای نظریه پردازی در علم تربیتی و روشهای تعلیم و
تربیت و فراهم آوردن زمینه کاربست یافتههای جدید و نمآوری در مدارس و نظا تعلیم و تربیت رسمی عمممی
با همکاری حمزههای علمیه ،دانشگاهها و مراکز علمی و پژوهشی .
فصل هشتم ،چارچمب نهادی و نظا اجرایی تحمل بنیادین آممزش و پرورش ،در بند ج اشاره میکند:
ج و وزارت آممزش و پرورش ممظف است با تربیت ،به کارگیری و سازماندهی نیروهای تمانمند و واجد شرایط،
تأمین و بسیج امکانات و منابع ،تدوین برنامههای اجرایی کمتاه مدت و مویان مدت در سطح ملی و اسوتانی،
اصالح قمانیون و مقررات و جلب موشارکت و همکاری سایر دستگاهها و نهادها اقدامات الز برای تحقق مفاد
سند را معممل دارد.
 -5-2تاییخچه تربیت معلم
 -1-5-2تاییخچه تربیت معلم دی دنیا
جمامع قرون وسطی و یمنان باستان فاقد مؤسسههایی برای آممزشی اصملی و مهارتهای معلمی بمد و فقط
افرادی که عالقمند بمدند میتمانسوووتند اطالعات خمد را از طریق دانش اکتسوووابی به نمایش بگذارند .دوره
رنسوانس تعدادی از معلمان در اروپا شناخت تازهای از یادگیری و تماناییها کسب کردند( .میاالره و ویال ،ترجمه
شجاع رضمی)1470 ،
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آممزش معلمان تا آغاز حرکت نمین اصمل دممکراتیک در قرون  17و  18و با اثبات اینکه تمسعه سیاسی و
اجتماعی و اقتصادی ملتها فقط میتماند از طریق آممزش شهروندان تحقق یابد ممرد غفلت بمد و از این زمان
به بعد اوّلین نهاد تربیت معلم تأسوویس گردید .اوّلین مؤسووسووهای که برنامه منظم آممزش معلمان را ارائه
میکرد در سوال  1181در فرانسوه تأسیس شد .در قرن  18مؤسسههای دیگری در فرانسه و آلمان تأسیس
شود .مدارس تحت نظر دولت فرانسوه در سوال  1793اوّلین گامی بمد که به دنبال اصملی که به وسیله ژان
ژاک روسوم 1ابداع شوده بمد .روی کار آمدند .روسم معتقد بمد که مربیان باید نخست به نیاز جسمی و روحی
دانشآممزان تمجه کنند ،در مرحله دوّ باید به ممضومعات درسی بپردازند .این اصل بعدها ممرد تمجه مراکز
تربیت معلم در سوراسر دنیا واقع شد و به عنمان دکترین در نظریههای آممزشی گردید .از مهمترین مربیانی
که نظریههای پداگمژی روسم را در قرن  18تمسعه داد پستالمزی سمئیسی بمد( .کرمزاده ،1479 ،ص )34

سابقه تاییخی تربیت معلم دی آمریکا:
در سوال  1770کریسوتمفر داک یک معلم آلمانیاالصول که ساکن پنسیلمانیا بمد اوّلین جلد مستعمرههای
آمریکایی در آممزش معلمان را انتشووار داد .رهبران آمریکایی مانند بنجامین فرانکلین اصوورار به ایجاد مرکز
تربیت معلم داشووتند ،اما تا پایان قرن هیجدهم هیچ گامی در این ممرد برداشووته نشوود تا اینکه یک گروه از
معلمین در شهر نیمیمرک در سال  1793انجمن معلمان را تأسیس نممد و سلسله بحثهایی راجع به مسائل
آممزشی و ارتقاء کیفیت آممزش معلمان شروع شد .در سال  1801دیمید کلینتمن به عنمان شهردار نیمیمرک
مؤسس انجمن مدرسه آزاد در آمریکا بمد که این انجمن مسئملیت آممزش معلمان را با کمک سرمایه عمممی
به عهده گرفت و یک دوره  1تا  8هفتهای را سازماندهی نممد.
با تمجه به اینکه این دوره دارای کیفیت باالیی بمد ،انجمن با تقاضاهایی از معلمین شهرهای همسایه مماجه
شود .بعد از این تعدادی از مربیان عاز مراکز خصمصی در ورماستم ماساچمست شدند .یکی از مراکز ممفق و
ماندگار تربیت معلم در سوال  1849تأسویس شود .در همان زمان اوّلین مدرسه عمممی در ایالتهایی مانند
لکزنتمن افتتاح شوود که مدیمن تالشهای اوریس من بمد .از سووال  1871برنامهها بیشووتر به قرن  19اش واره
داشوتند و در این راستا تدوین شده بمدند .به ممجب این قمانین ثبتنا در مدارس متمسطه افزایش داشت و
این امر به صومرت تدریجی منجر شود به تمسوعه دانشکدههای تربیت معلم که ممجب اخذ مدرک و آممزش
دانشوجمیان برای حرفه معلمی بمد .ضرورت نیازهای رو به رشد برای تربیت معلمان ،تأسیس مؤسساتی مال
دانشگاه براون در سال  1811برای ایجاد رشتههای جدید در آممزش فنمن تدریس را در پی داشت.
در قرن بیستم مسائل جدیدی در ارتباط با رشد حرفه معلمی مطرح شد و فیلسمف آمریکایی به نا جان
دیمئی به خاطر مطالعه روشووهای آممزش به عنمان یک علم ،این حرفه ممرد تأیید قرار گرفت .تمسووعه یافتن
اسوتانداردها برای گماهینامه معلمی در تمامی ایالتها ضورورت داشت .معلمان ابتدایی مجبمر بمدند یک دوره
Jean Jacques Rousseau
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تربیت معلم را قبل از اینکه معلم دائمی شومند ،بگذرانند .در حالی که اخذ مدرک لیسووانس نیز برای تدریس
اصومل اسواسوی در دبیرسوتان ضرورت داشت .عالوه بر آن از یک معلم شایسته انتظار میرفت که در زمینه
روانشوناسوی ،اصومل و تکنیکهای معلمی و تاریخچه فلسوفه تعلیم و تربیت اطالعات وسیعی داشته باشد ،به
همین منظمر صوودها دانشووکده تربیت معلم در آمریکا به وجمد آمد و آممزش معلمان به عنمان یک رشووته
تخصصی جایگاه خمد را در اکار دانشگاهها و دانشکدهها تابیت

کرد( .کرمزاده ،1479 ،ص )30

سابقة تاییخی تربیت معلم دی اسکاتلدر
در ممرد اسووکاتلند نیز گماهینامهها به همین نحم تمسووط سووازمان آممزش مربمط به اسووکاتلند در وزارت
آممزش و پرورش انگلسووتان تهیه میگردد .از خصوومص ویات ویژة سووازمان آممزش و پرورش اس وکاتلند وجمد
شوومرای عمممی معلمان در آن مطرح اسووت .این شوومرا در سووال  1911به وجمد آمد و از اختیارات زیادی
برخمردار است.
وزارت آممزش و پرورش بررسی کار مراکز تربیت معلم را نیز از طریق نظارت مستمر سازمان بازرسی ملکة
انگلسوتان انجا میدهد .بازرسوان با این مراکز در تماس دائمی هسوتند و گزارشهای خمد را مستقیماً برای
مسووئمالن دولتی میفرسووتند .گماهینامههای فارغ التحصوویالن مراکز تربیت دبیر از طرف وزارت آممزش و
پرورش انگلستان صادر

میشمد( .کرمزاده ،1479 ،ص )49

سابقة تاییخی تربیت معلم دی پاکستان
پس از تجدید نظر در برنامههای آممزشوی مدارس در سووالهای  ،1981 - 1987تجدید نظر در برنامههای
درسی تربیت معلم و دورههای آممزشی ضمن خدمت نیز ضرورت داشته است ،لذا اقدامات متعددی از جمله
اقدامات زیر صمرت گرفته است:
و بررسی برنامههای آممزشی پیش از خدمت معلمان.
و تدوین کتابهای جدید مراکز تربیت معلم.
و برنامهریزی در جهت تربیت و تأمین معلمان مناطق محرو به ویژه معلمان زن.
یکی از سیاستهای مهم وزارت تعلیم در پاکستان ،تأسیس و گسترش مراکز تربیت معلم و تمجه به آممزش
معلمان قبل و ضمن خدمت

است( .کرمزاده ،1479 ،ص )49

سابقة تاییخی تربیت معلم دی هدر
بر اساس بیانیة خط مشی ملی آممزش و پرورش در سال  1918و  1988یکی از سیاستهای وزارت تمسعه
منابع انسوانی ،سورمایهگذاری بیشتر در ممرد تربیت معلم قبل از خدمت و بعد از خدمت و افزایش صالحیت
معلمان است .در هندوستان بر اساس ساختارهای آممزش و پرورش دورههای تحصیلی متعددی به شرح زیر
تأمین و تربیت معلمان را به عهده دارند:
الف) تربیت معلم برای تأمین معلمان ابتدائی
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ب) تربیت معلم برای دبیرستانها.
ج) تربیت معلم در دانشگاه اینریرا

گاندی( .کرمزاده ،1479 ،ص )31

سابقة تاییخی تربیت معلم چین
جمهمری خلق چین پس از انقالب کممنیسووتی  1939میالدی تمانسووته اسووت نظا تربیت معلم خمد را
دگرگمن سازد و برنامههایی را طراحی و اجرا کند که زمینهساز رشد اقتصادی و اجتماعی آن کشمر باشد.
در چین هم تغییر در نظا تربیت معلم از اواخر دهة  80آغاز شد .کمیسیمنهای ایالتی آممزش و پرورش با
هدف تطبیق با هدفهای تمسعه یافتگی جهانی و برآوردن نیازهای مدرسهای معلمان مادر ماه مه  1994اعال
کردند که معلمان مدارس باید برای باال بردن و رشد مهارت در اجرای برنامهها و تدریس ،مطالعهای به مدت
 4سال مد نظر داشته باشند .پس از این مصمبه راه منطقی برای آممزش معلمان دبستانها و دبیرستانها در
چین به وجمد

آورد( .کرمزاده ،1479 ،ص )31

سابقة تاییخی تربیت معلم دی زینبابوه
) )ZINTECیک برنامة تربیت معلم چهار ساله برای آممزگاران روستایی است که در سال  1981همزمان
با اسوتقبال زیمبابمه آغاز شد ZINTEC .از آن جا سرچشمه گرفت که سیاستمداران خماستند به رغم کمبمد
شودید علم در سطح ابتدایی ،تحصیالت ابتدایی رایگان را برای همگان تأمین کنند در  ZINTECعناصر مهم
گمناگمنی مشواهده میشومد :شوروع کار با منابع ممجمد در دسترس ،اما برنامهریزیهای برای بهسازی مداو
معلموان در طمل زمان؛ طرحریزی برنامهای که تربیت معلم را هم پیش از شوووروع خدمت و هم در ضووومن
خدمت شوامل شومد و وجمه کارورزی شبانه روزی و تحصیل از راه دور را درهم آمیزد؛ مقرر کردن حقمق از
آغاز دورة کارورزی و تأمین صالحیتی برای کارورزان که با معیارهای ممجمد در سطح ملی قابل قبمل شناخته
شوومد .معلمان جدید ،پس از اتما دورة کارورزی ،متعهد میشوومند که به مدت چهار سووال به خدمت دولت
درآیند .در فاصولة میان  1981و  ZINTEC 1981تعداد  3100معلم دبستان تربیت کرد .این برنامه تا امروز
هم با تغییراتی همچنان ادامه دارد.
سابقة تاییخی نظام تربیت معلم دی کرة جدوبی
کشوومر کره از دهة  70نمسووازی در نظا آممزش و پرورش را آغاز کرده اسووت در این دو دهه برای تغییر
کیفی وضوووعیوت معلموان اقوداماتی صووومرت گرفته و وزارت آممزش و پرورش به دنبال تربیت معلم (معلم
اسوتاندارد) بمده است .و در سال  1991دولت کره اعال کرد که در طرح نمسازی نظا آممزش و پرورش در
ارتباط مدارس و حمزههای شغلی بسیار مهم است و این ارتباط به ماابه طرحی برای کیفی کردن معلمان در
نظر گرفته شووده و تأکید گردید که رشوود و تمسووعه برنامههای درسوی تربیت معلم باید به گمنهای باشود که
معلمان بتمانند در عمل آنرا تجربه

کنند( .کرمزاده ،1479 ،ص )34
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سابقة تاییخی تربیت معلم دیمالز
وقتی در سووال  1991حکممت مالزی خطمط اصوولی رشوود ملی خمد را برای قرن  41اعال کرد ،فلسووفة
آممزش و پرورش در مالزی به رشووود تماناییهای فرد گرایش پیدا کرد با تربیت افرادی با شوووعمر ،با روحیه،
متعادل با تکیه بر اعتقادات راسوخ مذهبی و امیدوار به خدا انجا گرفت .این کمششها در راه به وجمد آوردن
معلمی است که دارای دانش ،صالحیت و کارایی نیز دارای اخالق است و مسئملیت پذیری و ظرفیت به دست
آوردن سطح باالی مطلمبیت باشد .برای تربیت معلمان کارآمد و نمع آممزش در نظر گرفته میشمد.
امروزه در دنیای صونعتی جهان ،کشومرهایی قدرتمند که همگا با سوایر کشمرها ،در زمینههای اقتصادی،
اجتماعی ،فرهنگی و سویاسوی رشود و تمسوعه یافتهاند ،تمسوعه اقتصادی و اجتماعی هر کشمر ،مدیمن نظا
آممزش و پرورش اسوت و یکی از عناصر مهم آممزش و پرورش نیز نظا تربیت معلم است.

(کرمزاده ،1479 ،ص

)34

-2-5-2تاییخچه تربیت معلم ایران
تاریخ آممزش و پرورش ایران قدمتی بیش از هزار ساله دارد و با ظهمر دین مقدس اسال و رسمخ آن در
تما شئمنات اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و شعارهای فرهنگ ساز اسالمی «تعلیم وتربیت عبادت است»،
«طلب علم از فرایض دینی است» و «مداد علما افضلتر از خمن شهدا است» در کال الهی و آیات قرآنی و
احادیث ائمه اطهار علیهم السال ممجب نهادینه شدن تعلیم و تربیت و عمممی شدن علم آممزی در جامعهٔ
ایرانی گردید در جامعهای که دانایان و علما ،خمد را ممظف به علم آممزی ،تمسعه دانش و دانایی در سطح
جامعه ،عبادت الهی ووظیفهٔ انسانی میدانستند ،معلمی افتخار و از شأن و منزلت باالیی برخمردار بمد ولی
آممزش و پرورش عمممی نبمد .به طمر دقیق ،تاریخ تربیت معلم ایران بطمر رسمی از سال  1490هجری
شمسی آغاز میشمد و آن وقتی است که قانمن اساسی تعلیم و تربیت ایران به تصمیب مجلس شمرای ملی
میرسد در مماد  10 ،9 ،8این قانمن شرایطی برای مدیریت مدرسه ،ساختمان و فضای آممزشی و شرایط
معلمی اشاره شده است و این سه بند را میتمان نخستین نظا رسمی تربیت معلم دانست .به ممجب قانمنی
که در  11محر سال  1449قمری برابر  1490شمسی از مجلس گذشت دولت ممظف شد که  40تن از
جمانان مستعد را برای تحصیل مدارج عالیه علمی به خرج دولت به اروپا اعزا کند که از این  40تن الزاماً 11
نفر آنها در رشته تعلیم و تربیت برای تصدی حرفهٔ معلمی باشند و از آن به بعد هر ساله  40تن دیگر را
اعزا کنند که بیش از نصف از آنها منحصراً در تعلیم و تربیت تحصیل نمایندوهمچنین اینها هستند که پس
از بازگشت به ایران به تأسیس دارالمعلمین و دارالمعلمات و دانشسرای عالی همت گماشتند و مقدمات تأسیس
دانشگاه تهران را فراهم کردند( .نائینی ،1481 ،،ص )1

بعد از انقالب اسالمی ایران اولین گامی که برای تربیت معلم برداشته شد تأسیس مراکز تربیت معلم بمد که
در زمان وزارت شهید رجایی به وقمع پیمست .طرح نخستین آن تمسط آقایان شهید رجایی  ،شهید باهنر،
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داده شد و شمرای عالی آممزش و پرورش آن را تأیید و جهت اجرا ابالغ کرد .این ابالغیه مؤید آغاز فعالیت
مراکز جدید تربیت معلم در سراسر کشمر است کهباپذیرش نزدیک به  40000دانشجم معلم از سال تحصیلی
 ،10-11ابتدا در مراکز استانها و سپس در شهرهای سراسر کشمر تأسیس شد و تعداد آنها به  141عدد میرسد.
دالیل شهیران یجایی و باهدر برا یاه انراز تربیت معلم دی آموزش و پرویش
انقالب فرهنگی ،استقالل طلبی ،نیاز مبر  ،گسترش آممزش و پرورش به مناطق محرو و روستایی ،اجرای
عدالت آممزشی ،عد مداخله آممزش عالی در امر مهم تربیت معلم به دلیل سرگرمی در مسائل و مشکالت
داخلی دانشگاهها ،نبمد روشها ،برنامهها و مقررات اجرایی برای جذب ،پذیرش ،آممزش و گزینش معلمان،
بیتمجهی به صالحیت علمی ،همش ،استعداد و عالقهٔ داوطلبان در ورود به حرفه معلمی ،اعمال ضمابط
گزینشی نامرتبط به شأن ،مقا و منزلت معلمی ،افزایش کمیت بدون تمجه به کیفیت آممزشی ،اجرای
برنامههای سلیقهای آممزش بدون تمجه به اصمل برنامهریزی ،تغییرات پیاپی در آییننامهها و مقررات آممزشی،
شانه خالی کردن دانشگاهها از اجرای برنامههای تربیت معلم ،آفات کنکمر و مدرک گرایی ،جذابیت ظاهری
بعضی از رشتههای دانشگاهی،
نبمد تمجه کافی به اهمیت تربیت معلم در تأمین منابع انسانی ممردنیاز آممزش و پرورش ،اینها همه عماملی
بمدند که شهیدان رجایی و باهنر را به فکر تأسیس مراکز تربیت معلم با خصمصیات و ویژگیهای منحصر بفرد
نظا جمهمری اسالمی واداشت.
همچنین در تاریخ  1481/14/17اساسنامه مراکز تربیت معلم به عنمان مؤسسات آممزش عالی وابسته به
وزارت آممزش و پرورش به تصمیب شمرای گسترش آممزش عالی رسید که مدارک تحصیلی فارغ التحصیالن
آن از درجه و اعتبار علمی همانند سایر دانشگاهها برخمردار شد و هدف این مراکز ،تربیت معلمان ممرد نیاز
آممزش و پرورش
در مراکز تربیت معلم با سطح تحصیالت کاردانی و کارشناسی دررشته های ممردنیاز آممزش وپرورش و
همچنیین آممزشهای مستمر کمتاه و بلند مدت ضمن خدمت فرهنگیان اعال گردید .عالوه بر مراکز تربیت
معلم ،مدارس عالی فنی و حرفهای و دانشگاه تربیت دبیر فنی شهید رجایی و دانشگاههای تربیت معلم کرج،
سبزوار و تبریز برای تربیت معلم فنی و مدرسان اختصاص داده شدهاند که به مرور زمان دانشگاههای تربیت
معلم سه گانه مذکمر از انجا رسالت خمد که پذیرش دانشجمی متعهد خدمت برای دبیری آممزش و پرورش
بمد سرباز زده و دانشجمی غیر متعهد خدمت پذیرش نممدند.
دویان افول تربیت معلم ودالیل آن
سالهای  78تا  84با تمجه به میزان پذیرش دانشجم در مراکز تربیت معلم ،علیرغم نیاز نظا آممزشی به
نیروی انسانی اوج افمل مراکز تربیت معلم بمده است و به دوران فترت تربیت معلم مشهمر است این امر ناشی
از نگاه خاص وویژه مدیران وقت به مقمله تربیت معلم بمد که یک نگاه اقتصادی به مقمله تعلیم وتربیت و
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همچنین از دید گاه هزینه – فایده ناشی میشد که با این دیدگاه به سراغ فارغ التحصیالن دانشگاهها که فاقد
صالحیتهای حرفهای برای ورود به حرفه معلمی بمدند رفتند و دستگاه عظیم فرهنگی تعلیم وتربیت را به
بازار کاری برای فارغ التحصیالن دانشگاهی فاقد هرگمنه صالحیت حرفهای و بدون اینکه به عالیق و استعدادها
و تمانمندیهای آنان اهمیت بدهند تبدیل نممدند.
اهراف کلی ویسالت تربیت معلم
رسالت مراکز تربیت معلم در هر استان ،پاسخدهی به نیاز منطقه از نظر تأمین منابع انسانی ممردنیاز آممزش
و پرورش ،پژوهشهای بنیادی برای حل مسائل آممزشی ،تملید علم و گسترش مرزهای دانش ،تمسعه
مهارتهای تعلیم و تربیت در باالترینحد استانداردهای حرفهای و ارتقاء کیفیت ،تأمین امکانات مرکز تا سطح
دانشگاهی است.
چشم انداز مراکز تربیت معلم این است که میخماهد با خالقیت و نمآوری ،تلفیق و انتقال دانش از طریق
ترکیب پژوهشهایبنیادیم کاربردی و با تأکید بر یادگیری فعاالنه و مداو به بهترین وجه تبدیل به یکی از
شاخصترین دانشگاههای تربیت معلم در سطح علمی باشد.
-6-2احیا تربیت معلم وبایر ها ونبایرها
پس از دیدار سراسری معلمان نممنه کشمری و کارکنان ستادی وزارت آممزش و پرورش در اردیبهشت ماه
سال  1481با مقا معظم رهبری و تاکید معظم له بر احیای مراکز تربیت معلم ،کارگروه احیای مراکز تربیت
معلم دروزارت آممزش و پرورش تشکیل گردید و اقدامات اساسی را شروع کرد ابتدا به تبیین فرمایشات معظم
له پرداخته شد و راهکارهای عملی شدن آن را بررسی و احصا نممدند در زیر به بخشی از آن اشاره میگردد:
«احیای تربیت معلم کشمر» بر اساس فرمایشات مقا معظم رهبری ،در سخنان معظم له به گمنه ذیل معنی
و تفسیر میگردد:
 .1ایجاد تحمل و نمآوری در نظا تربیت معلم کشمر.
 .4شکمفاسازی استعدادهای درخشان دانشجم معلمان و ایجاد نشاط و شادابی در واحدهای آممزشی
تربیت معلم.
 .4ارتقای واحدهای آممزشی تربیت معلم به واحدهای دانشگاهی برای ایجاد انگیزه و زمینه برای جذب
فرهیختگان و صالحان به حرفه مقدس معلمی افزایش ضریب پایداری و نگهداری آنان.
 .3تغییر ،اصالح و ارتقاء برنامههای آممزشی و پژوهشی تربیت معلم بر اساس آخرین تحمالت علمی ،با
حفظ ارزشها و باورهای دینی.
 .1افزایش کیفیت آممزشی معلمان و تقمیت روحیه پژوهشی آنان و گسترش مرزهای دانش ،بینش و
مهارتهای معلمی.

34

برای تحقق این اهداف راه کارهای زیر پیشنهاد میشمد:
 .1تدوین نظا جامع تربیت معلم بر اساس چشم انداز  40ساله نظا جمهمری اسالمی ایران.
 .4بازنگری در برنامههای آممزشی و درسی تربیت معلم در جهت اصالح ،تکمیل و به روز کردن محتما و
انطباق محتما با اهداف نظا جمهمری اسالمی ایران و طرح تصمیب برنامههای جدید برای رفع کاستیها
و تکمیل نظا تربیت معلم.
 .4تأسیس یک دانشگاه درسطح کشمر که تما رشتههای تحصیلی معلمان را تا باالترین سطمح
دانشگاهی دایر و ممجبات جذب یا بسیج استادان فرهیخته را به آممزش و پژوهش در این دانشگاه فراهم
نماید.
 .3بازنگری در آئین نامهها و مقررات آممزشی و اداری و پژوهشی در راستای هماهنگ سازی با نظا های
اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی کشمر.
 .1ایجاد زمینه مساعد و شرایط مناسب برای تربیت معلمان شایسته ،متعهد و متخصص.
 .1ایجاد شرایط و ضمابط برای یادگیری مستمر معلمان.
 .7افزایش دانش تخصصی و ارتقای مهارتهای حرفهای معلمان و ایجاد روحیهٔ مشارکت مؤثر در تعلیم
و تربیت مستمر آنان.
 .8ایجاد شرایط مساعد مطالعه و تحقیق علمی برای بروز و شکمفایی استعداد معلمان در خالقیت و
نمآوریهای آممزشی و هدایت استعدادها در جهت اعتالی فردی و اجتماعی.
 .9بهره مندی بهینه از تحمالت علمی جهان و بهره وری از فنمن ارتباطات و فناوری اطالعات در بهبمد
روشها و انتقال متقابل دانشها.
 .10هماهنگی بین نهادهای اداری ،دفاتر ستادی و دستگاههای اجرایی که با تربیت معلم در ارتباطند.
 .11افزایش آگاهی دانشجمیان به وظایف خطیر معلمی ،کرامت و ارزشهای واالی انسانی ،مسئملیتها و
تعهدات شرعی ،قانمنی و اخالق حرفهای.
 .14ایجاد زمینه مساعد برای کارآممزی و کارورزی و آشنایی با فنمن معلمی و کاربردی نممدن نظریههای
یاددهی و یادگیری.
 .14آماده سازی معلمان برای مشارکت در حل مسائل آممزشی و تربیتی در نظا آممزشی کشمر از طریق
مطالعه و پژوهش.
 .13ایجاد آمادگی و تمانایی معلمان برای مشارکت فعال در برنامه ریزیهای آممزشی و درسی ایجاد بستر مناسب
جهت ارائه تدوین و مقاله ،کمک به نشر علم و گسترش مرزهای دانش و حضمر فعال در عرصههای علمی و بین
المللی.
 .11امکان انجا تحقیقات علمی و پژوهشی تمسط معلمان.
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وضعیت موجود
در سال ( )1481حدود  113مرکز تربیت معلم مصمب شمرای گسترش وزارت علم  ،تحقیقات و فن آوری
در سطح کشمر وجمد داشت.
تعداد دانشجمیان مراکز تربیت معلم در حدود  10هزار نفر بمده که  11هزار دانشجمی شبانه روزی و بقیه
فرهنگیان در حال ارتقا تحصیلی بمدند.
تعدادمدرسین ممظف مراکز تربیت معلم با حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد علمی  1411نفر بمده
و تعداد  4100نفر مدرس به صمرت حق التدریس از اعضای هیات علمی دانشگاهها و همکاران واجد شرایط
فرهنگی با مراکز تربیت معلم همکاری داشتند.
درسال  1481به منظمر ساماندهی نحمه تأمین وتربیت منابع انسانی ممرد نیاز دستگاه تعلیم وتربیت ،پیشنهاد
تأسیس مجتمع آممزش عالی پیامبر اعظم (ص) که از تجمیع مراکز تربیت معلم وآممزشکده ها ودانشکده های
فنی و حرفهای وابسته به آممزش و پرورش تشکیل میشد به شمرای عالی انقالب فرهنگی داده شد و شمرای
مذکمر اساسنامه مجتمع را درتاریخ  1481به تصمیب رساند وجهت اجرا ابالغ شد.
باتصمیب تشکیل مجتمع پیامبر اعظم (ص) (سال  )1481فرایند نظا تربیت معلم درایران وارد یک مرحله
جدیدی شد .علیرغم ارتقا ساختار و تصمیب بمدجه مستقل ،استقرار نظا اداری و ساختاری به کندی پیش
رفت وتعدادی از واحدهای مراکز تربیت معلم در سراسر کشمر علیرغم تاکید مقا عالی وزارت و بخشنامه
ساماندهی صادره از سمی ایشان به تعطیلی کشیده شد و تغییر کاربری داده شد .درسراسر کشمر  13پردیس
و حدود  44مرکز آممزش عالی به فعالیت نیمه جان خمد ادامه دادند .و دریک اقدامی تعجب برانگیز و حیرت
آور دانشکدهها و آممزشکدههای فنی و حرفهای با تما داراییهای هنگفت و ابنیه و تجهیزات به وزارت علم
هبه شد در حالی که وزارت آممزش و پرورش میتمانست تأمین و تربیت دبیران فنی و کاردانش خمد را ازطریق
این دانشکدهها تأمین نماید برای تأمین و تربیت دبیر فنی نیازمند شدید خروجیهای وزارت علم وتحقیقات
و فناوری با قابلیتهای خاص که کمترینشان معلمی را دارا هستندگردید.
در سال  1487مجمز تأسیس دانشگاه فرهنگیان با هدف تأمین و تربیت وبهسازی منابع انسانی ممرد نیاز
وزارت آممزش و پرورش در جلسه  148ممرخ  1487/10/43شمرای عالی انقالب فرهنگی به تصمیب رسید.
در حال حاضر دانشگاه فرهنگیان با ساختار جدید دانشگاهی دارای  13پردیس و  44مرکز آممزشی تابعه و
از سال  91اقدا به جذب دانشجمی کارشناسی پیمسته در  11رشته تحصیلی در قالب دانشجم معلم هرساله
حدود  14000دانشجم از طریق آزممن سازمان سنجش کشمر مینماید همچنین دورههای کارشناسی ناپیمسته
و کارشناسی ارشد برای معلمان شاغل دارد.

36

-7-2مقایسه تطبیقی نظامها تربیت معلم دی کشویها دنیا
بررسی مسیر تاریخی تربیت معلم در ایران ومقایسه آن با نظا های تربیت معلم کشمرهای دنیا این امکان
را میدهد که با اهمیت و نقش تعیین کننده آن در نظا آممزشی بیشتر آشنا شده وآگاهی یابیم و با مطالعه
علتهای ممفقیت وشکست نظا ها دریابیم که مسیر صحیح برای اقدا وعمل و اصالح فرایندهای نظا تربیت
معلم با استفاده از تجارب دیگران کدامند.
نظام تربیت معلم ژاپن
شعار پذیرش برای معلمی در ژاپن:
«برای رواج شایستگی در کشمر ،معلم شایسته انتخاب کنید»
پذیرش:
 -1دارابمدن دیپلم کامل متمسطه
 -4داشتن سمابق تحصیلی درخشان
 -4قبملی درآزممن ورودی برپایه اطالعات عمممی ،همش و استعداد تحصیلی
 -3مصاحبه برای تأیید صالحیت حرفهای (برای رشتههای ورزش ،هنر ،حرفه و فن ،آزممن عملی وکارگاهی
به عمل میآید).
 -1ارائه گماهی سالمتی کامل جسمی و روانی از پزشک معتبر
آموزش:
دوره آن چهار سال و به اخذ مدرک لیسانس و گماهینامهمعلمی میانجامد که مجمز استخدا در مدارس
خصمصی است و اگر معلمی بخماهد در مدارس دولتی به کار بپردازد باید در آزممن ورودی سراسری که سالی
یکبار قبل از آزممن ورودی دیگر رشتهها برگزار میشمد شرکت کند.
دیوس معلنی:
 -1دروس عمممی شامل اطالعات عمممی برای احراز صالحیت عمممی معلمی
 -4دروس تخصصی برای احراز صالحیت علمی
 -4دروس تربیتی برای احراز صالحیت معلمی و حرفهای
پس از گذراندن این دروس همهٔ دانشجم معلمان ممظفاند در مدارسی که تحت پمشش دانشگاه است
دورهای را به عنمان کارآممزی و کار ورزی بگذرانند.
پس از گذراندن این دوره دانشجم معلمان به اخذ گماهینامه کیفیت معلمی نائل میشمند که تنها در منطقه
اعتبار دارد و اگر بخماهند این گماهینامه در سطح کشمر معتبر باشد باید در بمرد تخصصی دانشگاه شرکت
کنند تا به اخذ پروانه معلمی عمممی نائل آیند.
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برنامه درسی تربیت معلم ژاپن در تما رشتهها متناسب برنامه درسی دورههای آممزش عمممی ،متمسطه و
فراتر از آن تدوین میشمد و کسانی که با مدارک دانشگاهی غیر دبیری وارد تربیت معلم میشمند حداقل
یکسال دوره مهارت معلمی را در دانشگاه تربیت معلم میگذرانند.
وزارت آممزش و پرورش ژاپن هر ساله ،نیاز خمد را به معلمی ،در تخصصهای خاص به صمرت محلی و در
مناطقی که نیاز دارد اعال میکنند افرادی که دارای پروانه معلمی هستند تقاضای کار میکنند آن منطقه از
بین متقاضیان تعداد معلمان ممرد نیاز خمد را بر اساس شایستگی ،سمابق تحصیلی و امتحان کتبی و مصاحبه
انتخاب و اجازه استخدا آنان صادر وبه آممزش و پرورش منطقه اعال میکند.
گزیدش:
وزارت آممزش و پرورش ژاپن هر ساله ،نیاز خمد را به معلمی ،در تخصصهای خاص به صمرت محلی و در
مناطقی که نیاز دارد اعال میکنند افرادی که دارای پروانه معلمی هستند تقاضای کار میکنند آن منطقه از
بین متقاضیان تعداد معلمان ممرد نیاز خمد را بر اساس شایستگی ،سمابق تحصیلی و امتحان کتبی و مصاحبه
انتخاب و اجازه استخدا آنان صادر وبه آممزش و پرورش منطقه اعال میکند.
استخرام:
معلمان واجد شرایط استخدا به ادارات آممزش وپرورش منطقه مراجعه کرده پس از تمجیه و تفهیم کامل
وظایف از طرف مقامات ،حکم استخدامی خمد را به صمرت آزمایشی دریافت و خمد را به مدارس محل خدمت
معرفی مینمایند.
حقوق و مزایا:
حقمق معلمان ژاپن در حد کارکنان عالی رتبه دولتی است و با تفاوت اندک به چهار گروه تقسیم میشمند:
 )1معلمان کمدکستانها ،دبستانها و دورهٔ اول متمسطه (آممزگاران)
 )4معلمان دورهٔ دو متمسطه (دبیران)
 )4معلمان آممزشکدهها و کالجها (مدر سان)
 )3معلمان دانشگاهها و دانشکدهها (استادان)
حقمق معلمان ژاپن هر شش ماه ممرد تجدید نظر قرار میگیرد و متناسب با افزایش قیمتها درصدی به
آن افزوده میشمد و به ترفیع ساالنه نیز اضافه حقمق تعلق میگیرد و به معلمان شایسته ترفیع ویژه داده
میشمد.
معلمان ژاپنی ،در سال چندین بار کمک هزینههایی با عنمان کمک هزینهٔ مسکن ،خانماده ،سختی کار بابت
افزایش هزینه زندگی ،تخفیف ویژه در خرید پمشاک و بن خرید خماربار دریافت میکنند.
جمع بنهایی که معلمان ژاپنی در سال دریافت میکنند معادل پنج برابر حقمق ماهیانهٔ آنهاست.
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نظام تربیت معلم آلنان
پذیرش:
-1دارابمدن دیپلم کامل متمسطه
-4داشتن سمابق درخشان تحصیلی
 -4قبملی در امتحانات ورودی
 -3شرکت در کالسهای تمجیهی
آموزش:
نظا آممزشی در آلمان متمرکز است ولی حکممت مرکزی و سازمانهای منطقهای در اجرای نظا هماهنگ
هستند از این رو برنامه آممزشی معلمان در سراسر آلمان یکسان با هدایت و نظارت مرکز اجرا میشمد.
تربیت معلم در آلمان چهار شاخه دارد:
 -1تربیت معلم برای کمدکستانها و دبستانها
 -4تربیت معلم برای تدریس چند درس (معلم چند پیشه)
 -4تربیت معلم برای دروس عمممی دبیرستان
 -3تربیت معلم برای معلملین و کمدکان استانایی
آممزش در تما این مراکز تربیت معلم در سطح عالی و دانشگاهی است و مدت آن چهار تا پنج سال است و
به مدرک لیسانس در آممزش و پرورش میانجامد.
آممزش مستمر در آلمان ،مطالعهٔ مستقل ،پژوهش و نگارش مقاله نیز به طمر نهادینه بین معلمان جریان
دارد و جزء الینفک آنها محسمب میشمد.
گزیدش:
گزینش معلمان در آلمان بر اساس صالحیت عمممی آنان که اعتقاد به وحدت آلمان ،ملی گرایی و نداشتن
سمابق سمء ،عالقه و استعداد و تمانایی معلمی است صمرت میگیرد .و این خصمصیات تا پایان خدمت مراقبت،
نظارت و نگهداری میشمد و در صمرت اسقاط یا خلل یکی از آنها در شرایط ،آن فرد از ادامه خدمت محرو
میشمد.
استخرام:
معلمان آلمان به تعداد ممرد نیاز با اعال رسمی در رسانهها سالی یک بار از بین دارندگان مدرک لیسانس
و گماهینامه کیفیت معلمی گزینش ،ابتدا به صمرت ممقت و آزمایشی استخدا میشمند و استخدا دولتی
است.
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کسانی که گزینش و استخدا میشمند ممظفاند در هر محل یا مدرسهای که دولت تعیین میکند به خدمت
بپردازند.
پس از طی دوره آممزشی از همه معلمان آزممن کیفیت معلمی و اعتبار استاندارد به عمل آمده حکم قطعی
و رسمی آنان صادر میشمد.
چنانچه فردی شرایط نداشته باشد الزاماً در کالسهای بازآممزی شرکت کرده دانش و مهارت خمد را تکمیل
میسازد.
حقوق و مزایا:
سطح حقمق و مزایای معلمان در حد متمسط حقمق بگیران آلمانی است ولی حداقل معاش معلمان را از
حیث مسکن و خمراک و پمشاک تأمین میکند.
شایستگی ،لیاقت ،مشارکت در طرحهای پژوهشی ،نمآوریهای آممزشی ،نمشتن کتاب ،مقاله و شرکت در
کنفرانسهای بین المللی ،مزایا و امتیازات چشم گیری برای معلمان دارد که آنان را به حرفه معلمی دلگر و
وابسته میکند.
نظام تربیت معلم فرانسه
پذیرش:
 -1داشتن حداقل دیپلم کامل متمسطه
 -4قبملی در آزممن ورودی که امتحانی است از منطق ریاضی که تفکر منطقی داوطلب را میسنجد.
 -4ارائه یک مقاله در آممزش و پرورش که طرز نمیسندگی و برداشت داوطلب از مسائل تربیتی را نشان
میدهد.
 -3مصاحبه حضمری برای تشخیص سالمتی جسمی و روانی ،انگیزه ،عالقه و صالحیت حرفهای.
آموزش:
قانمن تربیت معلم فرانسه در سال  1801شامل  134ماده به تصمیب رسید و در ممسسهای وابسته به دانشگاه
سلطنتی (کاخ ور سای حممه پاریس) به مرحله اجرا گذاشته شد این قانمن طی صد سال فعالیت خمد متناسب
با زمان و سیاستها دستخمش تغییرات و اصالحات قرارگرفت .اصالحاتی بر آن وارد شد که آخرین اصالح به
شرح زیر است:
«تأسیس مؤسسات و انستیتمهای تربیت معلم وابسته به دانشگاهها در تمامی آکادمیها ( )1990زیر نظر
وزارت آممزش و پرورش و وزارت علم »
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استخرام:
مؤسسات و انستیتمهای تربیت معلم وابسته به دانشگاهها در تمامی آکادمیها مسئملیت تربیت معلم برای
کل کشمر را بر عهده دارند و ساختار مدیریت آنها شمرایی است و چهار شمرا در اممر آن با تفکیک وظایف
دخالت و نظارت دارند.
 )1شمرای آممزشی
 )4شمرای مدیران (هیات رئیسه)
 )4شمرای دانشجمیان و نمایندگان اتحادیه دانش آممزان
 )3شمرای پژوهشگران و نمایندگان اولیا و مربیان
این مؤسسات بر شعارهای زیر تاکید و اصرار دارند:
 )1آزادی وجدان
 )4خمدداری از تبلیغ مذاهب و ایدئملمژیهای خاص
 )4خمدداری از پمشش با عالئم خاص که دانش آممزان را از یکدیگر متمایز کند
مدرسه دولتی آممزش هیچ مکتبی را برتر نمیداند و علم در هر زمینه در مدرسه قابل طرح است.
نظام تربیت معلم انگلستان
گزیدش:
گزینش مقدماتی عبارت است از مصاحبه علمی به منظمر تشخیص انگیزه ،استعداد و صالحیت معلمی،
سابقه و تجربه و برخمرداری از سالمتی جسمی و روحی و تناسب بدنی و فیزیکی ،نداشتن سمابق کیفری حتی
در سطح خانماده و داشتن مدرک پایان دوره متمسطه است.
آموزش:
در انگلستان از سپتامبر  4004معیارها و پیش نیازهای آممزشی معلمان ممرد تجدید نظر قرار گرفت و با
تغییرات اساسی تحت عنمان صالحیت تدریس منتشر شد .این معیارها در سه مقمله تنظیم شد آنچه باید یک
معلم در نهایت بداند و بکار بگیرد و قادر به انجا آن باشد عبارتند از:
 )1ارزشهای شغلی :گرایشها و روشها و رفتارهایی که معلم باید به آن عمل کند.
 )4معلممات و درک و فهم نظیر اعتماد به نفس ،اقتدار و تمانایی معلمی در یک رشته خاص و درک درست
از چگمنگی پیشرفت دانش آممزان و انتظاراتی که معلم از دانش آممز دارد.
 )4تمانایی تدریس ،مهارتهای برنامه ریزی ،نظارت ،ارزیابی ،روش تدریس ،کنترل کالس ،فناوری اطالعات
و ارتباطات که اینها نقش اساسی در دریافت گماهینامه معلمی دارد.
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گزیدش:
بر اساس بخشنامه شماره  3مصمب سال  1998آژانس تربیت معلم انگلستان پذیرش معلمان بر اساس
گزینش مقدماتی ،آزممن ورودی ،استانداردهای آممزشی ،طی دوره آممزش دانشگاهی ،حداقل لیسانس آممزش،
داشتن گماهینامهٔ کیفیت معلمی و تحصیالت دو ساله تکمیلی برای رشتههای خاص صمرت میگیرد.
دوره تربیت معلم در انگلستان  4تا  3سال طمل میکشد.
استخرام:
در انگلستان  1هیئت در  1نهاد به جذب ،انتخاب ،بررسی صالحیت علمی ،تأیید و استخدا معلمان اشتغال
دارند.
 )1شمرای عالی مدارس کاتملیک
 )4هیئت مدیره مدارس کشمر
 )4هیئت مدیره مدارس آزاد
 )3هیئت مدیره مدارس دولتی
 )1مدیران مدارس خاص با اختیارات ویژه
استانرایدها معلنی دی انگلستان:
آژانس تربیت معلم انگلستان هر ساله استانداردهای آممزشی ویژه معلمان را تأیید کرده و اعال میکند:
این استانداردها در سال  4001عبارتند از:
 )1بهره برداری از فناوری اطالعات
 )4مهارتهای آممزشی
 )4استراتژی مشخص در جهت تمسعه حرفهای و آممزش مستمر و مداو معلمان
 )3تحقیقات برای بهبمد آممزش
 )1شرایط و ضمابط ورود به حرفه معلمی
حقوق و مزایا:
وضع قمانین و مقررات ،برآورد نیازمندیهای معلمان ،رفاه ،اولمیتهای آممزشی و اولمیتهای استراتژیک
ملی ،تأمین اعتبار ،تمزیع بمدجه از وظایف نهاد مرکزی آممزش حرفهای معلمان انگلستان است.
نظام تربیت معلم چین
پذیرش:
 )1داوطلبین از بین فارغ التحصیالن مدارس تکمیلی متمسطه ( )seniorکه یک دوره دو ساله از آممزش
متمسطه چین و یک دوره مقدماتی تربیت معلم است پذیرش میشمند.
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 )4آزممن ورودی از درس ریاضی ،فیزیک ،شیمی و کامپیمتر و زبان خارجی
 )4مصاحبه به منظمر تشخیص صالحیت علمی
 )3داشتن تماناییهای جسمی و روحی برای تدریس که از طریق آزممنهای عملی محرز میشمد
 )1نداشتن سمء پیشینه کیفری
آموزش:
هدف کلی نظا تربیت معلم چین ،افزایش کیفیت معلمی و ایجاد شرایط و ضمابط برای انتخاب معلم شایسته
و فراهم کردن زمینه برای یادگیری مادا العمر است .برای دست یابی به این هدف ،راه کارها عبارتند از:
 )1افزایش دانش تخصصی
 )4افزایش مهارتهای حرفهای
 )4ایجاد نگرش مابت به مسائل زندگی
 )3ایجاد انگیزه با حقمق و مزایا
 )1حفظ ارزشهای ملی
 )1حفظ کیفیت کار
سیاستها و یاهبردها عبایتدر از:
 )1برقراری ارتباط بین آممزشهای قبل از خدمت معلمی و آممزشهای ضمن خدمت
 )4ایجاد هماهنگی بین نهادهای اداره کننده تربیت معلم و در سطح برنامه ریزی درسی
 )4تلفیق تئمری و عمل و برقراری تمازن بین آنها در برنامه درسی تربیت معلم
 )3تلفیق فناوری اطالعات و ارتباطات با برنامههای درسی دانشجم معلمان
 )1تعریف و تدوین استانداردهای تربیت معلم ،تغییر و اصالح مستمر
 )1ایجاد ارتباط بین مراکز و مؤسسات تربیت معلم با دانشگاهها مؤسسات آممزش عالی
 )7نظا مند کردن آممزش و تربیت مدر سان و استادان مراکز تربیت معلم
 )8کارآممزی و کار ورزی دانشجم معلمان
 )9ارزشیابی مستمر معلمان در آممزشهای قبل از خدمت و در طمل خدمت
گزیدش:
درچین برای حل مشکالت به دنبال علتهای اصلی میگردند و آنها را ریشهای حل میکنند ماالً برای زیر
پمشش بردن همه کمدکان واجب التعلیم درهرکمچه وبرزن یک مدرسه میسازند ولماز التحریر ،کیف وکتاب
ولماز مدرسه را در حد رایگان تمزیع میکنند و هر سازمان و نهادی یک مدرسه داردکه آنرا نظارت و اداره
میکند ،زیرا می دانندکه عامل اصلی بازماندن کمدک از مدرسه ،ناداری و دوری مدرسه است این دو مشکل
راحل کردهاند وسطح پمشش رابه  99درصدرسانده اند.
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درممردتربیت معلم هم با همین اندیشه ،کارمی کنندآنها دانشجم معلمان را به عنمان آسان کنندگان روند
یادگیری دانش آممزان ،جهت دهندگان انعطاف پذیری آممزش ،مطالعه کنندگان همیشگی دانش ،تهیه
کنندگان برنامههای درسی نم و مبتکران روشهای جدید تدریس گزینش میکنند و بر این اساس می
اندیشندکه ارزشیابی آممختههای دانشجممعلمان چگمنه باید صمرت بگیرد تا آنها را بتمان درمسیرصحیح
آممزش قرارداد تا آن حدکه بتمانند پاسخگمی نیازحرفه ای خم دباشند.
آنها اعتقاد دارندکه بنا نهادن نظا های آممزش نمین وکارآمد نیازبه اندیشههای جدید و روشهای تازه دارد
و برای تحقق این هدف به چه وسایل ،مماد و تجهیزات نیازمندیم.
نظا تعلیم وتربیت چین تا اندازهای ازنظا آممزشی ژاپن متأثر است ومانندژاپنی ها اعتقاد دارندکه کیفیت
نظا آممزشی هرکشمر به کیفیت معلمان همان کشمر وابسته است .یعنی شایستگی نظا آممزشی به اندازه
شایستگی معلمان آن نظا است از این رو درگزینش معلمان نهایت دقت را مبذول میدارند.
استخرام:
معلمان چین پس از آمادگی و احراز شرایط در هر منطقه و شهری به استخدا دائمی دولت در میآیند و
وظایف آنها را رسماً به آنان ابالغ میشمد .از هر نمع تخلفی آگاه میشمند که در صمرت ارتکاب کیفر سختی
دنبال دارد .این معلمان ممظفند در طمل خدمت در زمان و مکان معین در دانشگاهها و یا مؤسسات آممزشی
مشخص مدتی را به آممزش ضمن خدمت ،تکمیل معلممات ،آشنایی با تحمالت روز و آگاهی از روش ،برنامهها
و تغییرات جدید آممزشی وقت خمد را اختصاص دهند.
حقوق و مزایا:
حقمق و مزایای معلمان در چین در سطح پایینتر از متمسط درآمد جامعه است ولی به اندازهای است که
حداقل نیاز آنان را تأمین میکند؛ در هر حال کمتر از درآمد صنعت گران و کارکنان نهادهای اختصاصی کشمر
است.
نظام تربیت معلم آمریکا
پذیرش:
پایه پذیرش در تربیت معلم در تما کشمرها دیپلم کامل متمسطه ،سمابق درخشان تحصیلی ،سالمتی
جسمی و روانی ،قبملی در آزممن ورودی و ممفقیتدر مصاحبه است.
آموزش:
تما معلمان آمریکا در تما مقاطع تحصیلی باید دارای تحصیالت عالیه حداقل لیسانس باشند .از این رو
در تما دانشگاههای بزرگ و جامع آمریکا ممسسه یا دانشکدهای برای تعلیم و تربیت معلمان اختصاص دارد.
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داوطلبان شغل معلمی پس از دو سال تحصیالت عالیه در رشتههای آممزش و پرورش از دروس تخصصی و
گذراندن دروس عمممی تعلیم و تربیت ،متقاضی ورود به دورههای تربیت معلم در آن دانشگاه میشمد آنگاه
بر اساس شرایط پذیرش انتخاب و پذیرشی میشمند.
طمل تحصیل در تربیت معلم جمعاً  3سال است و دروس مطابق برنامه به طمر متمسط  11درصد نظری و
 31درصد عملی است .مماد درسی در گروه برنامه ریزی ارائه میشمد و سه نمع است :دروس عمممی ،دروس
تخصصی ،دروس عملی.
دروس عمممی شامل دروس علم انسانی و طبیعی و اجتماعی و تربیتی و مراقبتهای پزشکی است .دروس
تخصصی شامل دروس ریاضی ،فیزیک و شیمی ،زیست شناسی و فنی و حرفهای است .دروس عملی شامل
کارآممزی ،کار ورزی ،دروس آزمایشگاهی ،کارگاهی ،هم اندیشی و تحقیق ،مطالعه و نگارش گزارش و مقاله
نمیسی است.
گزیدش:
در آمریکا و در تما ایاالت آن انتخاب معلم گزینشی است ،هر کس نمیتماند معلم باشد مگر شرایط پذیرش
و آممزش و پروانه معلمی داشته باشد و چمن آممزش در هر ایالت متفاوت است شرایط گزینش معلمان نیز در
هر ایالت فرق میکند ولی کالً بر مبنای ویژگیهای اخالقی ،سالمت جسمی و روانی و اعتقادات ملی و میهنی
و تعهدات اجتماعی ،علم و تمانایی تدریس و مهارت معلمی صمرت میگیرد در هر حال تکمیل و تداو آممزش
حرفهای به منظمر حفظ گماهینامه کیفیت معلمی در طمل خدمت در  37ایالت آمریکا ضروری و الزامی است.
اگر چه آممزشهای مستمر و ضمن خدمت معلمان در آمریکا یک وظیفه رسمی و حرفهای آنان به حساب
میآید ولی کسانی که در این نمع آممزشها بطمر فعال مشارکت دارند از مزایای زیر برخمردار میشمند:
 )1اخذ گماهی نمسازی و تکمیل اطالعات حرفهای
 )4اخذ امتیازات تحصیلی ،درجه ومدارک مرسم دانشگاهی
 )4تخصیص ساعاتی از کار آنان به مطالعه و تحقیق ،نگارش مقاله و کتاب
 )3افزایش حقمق و مزایا و دریافت پاداش
 )1پرداخت هزینه شرکت در سمینارها و کنفرانسهای علمی
 )1دریافت فرصت مطالعاتی به هزینه دولت
 )7سفر به خارج برای استفاده از زمان فراغت
استخرام:
کلیه معلمین پس از احراز شرایط معلمی ،تمسط سازمانهای منطقهای به استخدا دولت در میآیند.
مدت زمانی که یک معلم در تما دورههای تحصیلی باید در خدمت باشد در هفته  44ساعت به عالوه 14
ساعت کار فمق العاده که به وی محمل میشمد.
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در تما ایاالت آمریکا برنامههای آممزشی تربیت معلم دروس ذیل را شامل میشمد:
 )1گذراندن مجممعهای از دروس تخصصی در رشتههای درسی آممزش و پرورش
 )4گذراندن مجممعهای از دروس عمممی شامل دروس تربیتی ،علم اجتماعی ،علم زیستی،
روانشناسی ،هنر
 )4آممزشهای حرفهای ،تدریس عملی و تمرین معلمی
دورههای مختلف آممزشی نیز بطمر مستمر برای معلمان وجمد دارد و تما معلمان ملز به گذراندن این
دورهها در ضمن خدمت میباشند.
حقوق و مزایا:
طبق آمار سال  1991حقمق ساالنه معلمان در حدود  74300دالر اعال شده که ماهیانه بیش از  1هزار
دالر است و این تقریباً با حقمق مدیران میانی ادارات دولتی برابری میکند و این حداقل حقمق است که سالیانه
بر اساس تجربه و سنمات خدمت افزایش مییابد.
برنامه ریزی آممزشی و درسی تربیت معلم در تما ایاالت آمریکا مستمر و پمیا است و تحصیالت معلمین
بطمر دائمی در طمل خدمت ادامه مییابد .معلمان هر  3سال یک بار از محل خدمت خمد منفک شده برای
فرصت مطالعاتی به یکی از دانشگاهها یا مراکز تربیت معلم به هزینه دولت اعزا میشمند تا معلممات و دانش
خمد را روزآمد و تکمیل کنند رتبه ،گروه ،پایه و ارتقاء و افزایش حقمق و مزایای آنها از این طریق (آممزش
حین خدمت) تأمین میشمد.
نظام تربیت معلم مالز
پذیرش:
 .1داشتن دیپلم یادیپلم عالی
 .4فراغت تحصیلی ازدانشسرا های معلمی
 .4صالحیت آممزشی جهت تدریس درمقطع ابتدایی ،راهنمایی ومتمسطه
 .3داشتن مدرک کارشناسی ارشد دبیری جهت تدریس درمدارس تکمیلی متمسطه
 .1گذراندن دورههای کارآممزی
هرمعلمی پس ازگذراندن یک دوره  1ساله ،معلممات ودانسته های خمد را به روز نممده و با تکنیکهای
آممزشی جدید و ممثرآشنا شده ومی باید عالوه براین دورههای آممزشی  13هفتهای درجهت تمسعه حرفهای
معلمین برگزارمی گردد شرکت نماید .ازجمله مهمترین اهداف آممزشی دورههای آممزش ضمن خدمت معلمان
مالزی میتمان به مماردزیراشاره نممد:
 .1افزایش برنامه آممزش ضمن خدمت درجهت کسب اطمینان از ارتقاء راندمان کاری کادر آممزشی.

46

 .4فراهم سازی امکانات ویژه نظیر اعطا مرخصیهای تحصیلی برای آممزگاران درجهت فراهم سازی امکان
ادامه تحصیل تما و پاره وقت.
 .4اختصاص مزایا و امکانات ویژه نظیر مسکن و ...
آموزش:
هدف دولت مالزی برخمرداری معلمین ازآممزش سطح باالوباکیفیت وهماهنگ بااستانداردهای جهانی است.
ازجمله مهمترین ممادآممزشی میتمان به ارتباطات ،زبان ماالیایی ،زبان انگلیسی حرفهای ،تکنملمژی
اطالعات ،علم انسانی ،مهارتهای فکری خالق و انتقادگر ،آممزش محیط زیست و یک دوره  10هفتهای
تدریس عملی اشاره کرد.
مراکزآممزش معلمان ازطریق دورههای ضمن خدمت و پیش از خدمت به ارائه برنامههای آممزشی خمد
مبادرت میورزند دورههای پیش ازخدمت مشتمل بر  1تر تحصیلی ظرف  4سال تحصیلی وگماهینامه برنامه
آممزش درتدریس که گماهینامه کارشناسی آممزش به فارغ التحصیالن اعطا میشمد.
بخش آممزش معلمان به عنمان بخشی ازفعالیت های اصلی خمد ،به تعیین وشناسایی حمزههای تخصصی و
سطمح مهارتها و نمع مطالب درسی ممردنیازمعلمین مبادرت مینماید.
گزیدش:
درکشمرمالزی بالغ بر  47دانشسرای تربیت معلم به پرورش آممزگاران مشغملند و دانشسراهای فمق با
برنامههای پرورشی ویژه به پرورش آممزگاران ابتدایی و متمسطه نیز می پردازندودرپایان نیزگماهینامه تدریس
به آنها اعطامی گردد .دورههای آممزشی شامل برنامههای آممزش پیش ازخدمت وضمن خدمت مختص
داوطلبانی است که به عنمان معلم تمسط وزارت آممزش کشمرپذیرفته شدهاند و مدت زمان این برنامهها 4
سال به طمل میانجامد .بخش آممزش معلمین در وزارت آممزش به ترسیم سیاستها وخط مشیهای آممزش
معلمین ،ارزیابی وتعیین سیستم گزینش و انتخاب داوطلبان حرفهٔ معلمی میپردازد.
استخرام:
درحال حاضر دو گروه ازمعلمین آممزگاران دوره دیده ودوره ندیده به تدریس درمدارس ابتدایی مشغمل به
تدریس هستند معلمین دوره ندیده معلمینی هستندکه ازمجمز تدریس برخمردارمی باشند اما هیچ دوره
کارآممزی را نگذراندهاند معلمین دوره دیده معلمینی هستندکه دوره کارآممزی را گذرانده اندگماهینامه معلمین
دوره دیده ابتدایی تمسط مراکزآممزش معلمان تحت مسئملیت و نظارت وزارت آممزش وپرورش اعطا میگردد.
استخدا معلمین دوره ندیده تمسط نهادهای آممزش ایالتی صمرت میپذیرد.
حقوق و مزایا:
به منظمربهبمدکیفیت آممزشی معلمان کارآزممده و با کفایت همراه با منابع آممزشی به شکل ابزارسمعی
وبصری وکتب آممزشی برای معلمین فراهم شده است.
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جنع بدر و نتیجه گیر :
پذیرش:
شرایط پذیرش درتربیت معلم درتما کشمرها داشتن دیپلم کامل متمسطه ،سمابق درخشان تحصیلی،
سالمتی جسمی و روانی ،قبملی درآزممن ورودی و ممفقیت در مصاحبه است.
آموزش:
آممزش صرفادرحمزه تعلیم وتربیت با هدف تربیت معلم در دو مرحله اولیهٔ (قبل ازاستخدا ) یا مستمر
(درطمل خدمت) درسطح آممزش عالی صمرت میگیرد و عممماً به دریافت گماهینامه کیفیت معلمی ومدرک
مرسم دانشگاهی میانجامد و باالترین درجه تحصیلی معلمان دکتری ( )PH.Dدرتعلیم وتربیت است که
جماز استادی در دانشگاههای تربیت معلم است.
گزیدش:
گزینش معلمان دراکارکشمرهای جهان براساس صالحیت عمممی وعلمی داوطلبان بعد از اتما تحصیالت
اولیه دانشگاهی صمرت میگیرد و به اخذگماهینامه کیفیت معلمی منجرمی گرددکه مجمز استخدا دربخش
های آممزشی خصمصی ،دولتی و وزارت آممزش وپرورش است.
استخرام:
استخدا مرحله نهایی نظا تربیت معلم است که پس از طی مراحل پذیرش ،آممزش وگزینش ابتدا به
صمرت ممقت (آزمایشی) وسپس دائم (قطعی) صمرت میپذیرد.
حقوق ومزایا:
حقمق و مزایای معلمین در اکارکشمرها مطابق حقمق و مزایای مدیران میانی میباشد عالوه برآن معلمین
از مزایاوامتیازات ویژهای مانند مسکن ،خمراک ،پمشاک ،بمرسیه تحصیلی وشرکت در سمینارها با هزینهٔ
دولت و بنهای خرید برخمردارند (سمندری ،طرح نظا جامع تربیت معلم).
-8-2تحلیلی از نظام تربیت معلم دیژاپن
" تربیت معلم " را میتمان از جمله حساسترین و مهمترین مؤلفههای نظا های تعلیم و تربیت دانست؛ چرا
که ممفقیت و عد ممفقیت در ایجاد تحمل در نظا های آممزشی ،منمط به تمانمندیها و قابلیتهای حرفهای
معلمان است که مجریان اصلی برنامهها در محیط واقعی هستند .بی دلیل نیست که ژاپنیها می گمیند،
شایستگی هر نظا آممزشی ،به اندازه شایستگی معلمان آن نظا است .لذا تمجه به تربیت معلم با تمجه به
چالشهای جدید ،امری ضروری

است( .سمندری ،1491،صص )13-1
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آموزش پیش از خرمت دی ژاپن
ژاپن تنها کشمری است که در زمینه آممزش معلمان ،اقدامات جدی انجا داده است .در این کشمر،
برنامههای تربیت معلم به وسیله کالجها و دانشگاهها و با تصمیب وزارت آممزش ،علم و فرهنگ تهیه میشمد.
دانشگاهها و کالجها برنامه درسی خمد را مطابق با برنامه درسی که تمسط مرکز" ( " EPCL1قانمن گماهی
کارکنان آممزش و پرورش) و مرکز ایجاد استانداردهای آممزشی ،تهیه میشمد ،تدوین میکنند .بخشی از این
مرکز که در سال  1988تأسیس شده است ،وظیفه تهیه جزئیات برنامه درسی معلمان و حداقل واحدهایی را
که باید در دانشگاهها بگذرانند و نیز حداقل واحدهای هر ممضمع درسی را در ارتباط با نمع گماهینامهها به
عهده دارد.
برای معلمان سه نمع گماهینامه وجمد دارد:
 .1گماهینامه عالی با مدرک فمق لیسانس
 .4گماهینامه لیسانس برای دبیرستان
 .4گماهینامه فمق دیپلم برای ابتدایی
معلمان مدرسههای ابتدایی ،یک دوره دو ساله را در کالجهای تربیت معلم میگذرانند و معلمان دبیرستانها
دورهای چهارساله را در دانشگاهها طی میکنند .اکار معلمان دارای مدرک فمق دیپلم هستند و تقریباً 71
درصد همه کالجها و دانشگاهها دوره مخصمص تربیت معلم را دارند.
استانداردهای مخصمص تهیه شده تمسط وزارت آممزش و پرورش ،ساعات و واحدهای خاص ممضمعی و
واحدهای مربمط به تعلیم و تربیت را مشخص کرده است.
بیشتر واحدهای مربمط به آممزش و پرورش ،برای دورههای پایینتر ارائه میشمند و افرادی که قرار است
در سطمح باالتر تدریس کنند ،الز است بیشتر واحدهای مربمط به ممضمع خاص رشته را بگذارنند .معلمان
آممزش دیده ،باید حداقل دو و حداکار چهار هفته در مدرسه محل زندگی خمد به تمرین معلمی بپردازند.
آنها در پایان دوره ،گماهینامه دریافت میکنند.
دانشگاههای ملی تربیت معلم ،برای دورههای کارورزی معلمان ،مدرسههای خاصی را در نظر میگیرند تا
دانشجم معلمان بتمانند در آنها به تمرین معلمی بپردازند .همچنین در این برنامه از مدرسههایی که تمایل به
مشارکت دارند نیز استفاده میشمد .برنامههای آممزشی پیش از خدمت معلمان مدرسههای ابتدایی ژاپن ،برای
کمک به بهبمد وضعیت معلمان طراحی شدهاند .این آممزشها برنامه ریزی شده هستند و با فعالیتهای
تحقیقی و تشریک مساعی همراهند .به دانشجم معلمان یاد داده میشمد که چگمنه از راه ارتباط با
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دانش آممزان و دیگران میتمانند از یکدیگر بیاممزند و چگمنه مهارتهای خمد را در زمینه یادگیری در طمل
عمر افزایش دهند .آنها میدانند که تجربه کردن ،خمد آممزی ،پذیرش انتقاد ،و خمد ارزیابی ،مهمترین
بخشهای این فرایند آممزشی هستند .به عالوه ،کارگاهی آممزشی در آخرین برنامه آممزشی دانشجم معلمان
وجمد دارد که آنان را در یک دوره طمالنی ،در گیر فعالیتهای خمد ارزیابی و بهبمد روشها میکند .این دوره،
الگمیی جدید به منظمر افزایش تماناییهای معلمان ،شامل چهار محمر :خمد راهبری ،خمد آممزی ،ابراز وجمد،
خمد ارزیابی و نیز تشریک مساعی معلمان با یکدیگر ،با شاگرد و با والدین ارائه میکند.
شرایط معلنان
انتظارات از افرادی که تمایل دارند وارد حرفه معلمی شمند ،بسیار باالست .لذا افرادی که قادرند این انتظارات
را برآورده سازند ،وارد این حرفه میشمند .از معلم ژاپنی انتظار میرود در ارتباط با دانش آممزان خمد احساس
مسئملیت کند .این مسئملیت تنها به ساعات کالسی محدود نمیشمد ،بلکه رفتار بیرون از مدرسه دانش آممزان
را نیز در بر میگیرد .معلمان دانش آممزان خمد را تشمیق میکنند که شهروندان خمبی باشند .آنها اخالق
فردی و اجتماعی را از طریق برنامه درسی تلفیقی آممزش میدهند .همچنین به عنمان ناظر در باشگاهها،
تیمهای ورزشی و سایر گروهها شرکت میکنند .عالوه بر این ،آنان مسئملیتهای بسیاری در قبال سایر معلمان
همردیف خمد دارند و در فعالیتهای گروهی مربمط به ارتقای روشهای تدریس حرکت میکنند.
اتاق معلمان در مدرسههای ژاپن به نحمی طراحی شده است که تسهیالت الز را برای تشریک مساعی آنان
فراهم میسازد ،نمعاً همه معلمان در یک اتاق در کنار یکدیگر و با افراد همگروه خمد در یک ممضمع درسی
خاص ،دور یک میز مخصمص مینشینند.
در بیشتر مدرسهها ،فعالیتهای روزانه با تشکیل جلسهای در خصمص یک ممضمع اصلی که قبالً اعال شده
است ،آغاز میشمد .معلمان ،معممالً فرصت کمتاهی دارند تا با افراد همگروه خمد در ممرد آن ممضمع به بحث
و تبادل نظر بپردازند .جلسات طمالنیتر معممالً در طمل هفته برگزار میشمند؛ به نحمی که معلمان با افراد
همگروه خمد ،راجع به طرح مطالعه برای هفته بعد و نیز مسائل و مشکالت مربمط به کالس خمد بحث میکنند.
در مقایسه با معلمان بسیاری از کشمرهای اروپایی ،معلمان در ژاپن منزوی نیستند .یک روز کار معلمی تمأ
است با ایجاد تمازن بین آممزش به دانش آممزان و کار با دیگران .این امر برای پیشرفت و تمسعه تدریس
معلمان برنامه ریزی شده است .معلمان همچنین با گروهی دیگر از معلمان که ممضمع مشابه آنان را تدریس
میکنند ،تشریک مساعی میکنند .برای ماال ،در این جلسات مدلی برای نمایش کالسی طراحی میکنند که
تمسط سایر معلمان و یا ناظران از خارج مدرسه ممرد مشاهده قرار میگیرد.
پرورش حرفهای معلمان که بر مشاهده مشترک و شرکت همگانی در مباحث کالس درس استمار است ،به
آنها این امکان را میدهد که روشهای یکدیگر را در ارائه یک برنامه درسی در کالس ،با هم مقایسه کنند و از
این مقایسه و تبادل نظر درباره روشهای گمناگمن ،ارائه برنامه درسی واحد را بیاممزند و تماناییهای حرفهای
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خمد را باال ببرند .آنها در مباحث مشترک خمد میآممزند که آممزش مؤثر کدا است و در واقع چه چیزی
برای یاد دادن اهمیت دارد .معلمان ژاپنی با بررسی محتمای آممزشی ،سعی میکنند اهمیت آنچه را که باید
آممزش دهند ،کشف کنند .معلمانی که برای دوره ابتدایی تربیت میشمند ،میآممزند که به پرورش همه
جنبههای شخصیت دانش آممزان کالس اعتقاد داشته باشند و این احساس در آنها تقمیت میشمد که وظیفه
اصلی و مهمترین مسئملیت آنان تمجه به همه دانش آممزان است و نه صرفاً دانش آممزان مستعد و تمانا.
معلمان در ژاپن بیشتر وقت خمد را در مدرسه میگذرانند .به طمر معممل یک معلم ژاپنی از ساعت 7 :40
صبح تا ساعت  1بعد ازظهر در مدرسه است و معلمان جمانتر وقت بیشتری را در مدرسه سپری میکنند.
آنها در قبال همه این مسئملیتها ،در مقایسه با سایر کشمرها و نیز نسبت به کارکنان مشاغل دیگر در ژاپن،
از اعتبار و احترا بسیار باالیی برخمردارند( .میرعربشاهی ،1494 ،ص )48

-9-2چهایاصل به باوییسیره دیبهساز تربیت معلم
بهسازی تربیت معلم چهاراصل زیر را به باوررسانده است:
-1معلم باید قبل از شروع به کار ،آممزش کافی ببیند و باشیمه های حرفهای و مهارتها و نحمه مشارکتها،
درزمینه های مختلف کاری آشنا شمد.
-4معلمیاران باید همزمان بامعلمان آممزش ببینند ،حرفه معلمی را بشناسند وبرای همیاری و مشارکتهایی
که انجا وظیفه او را تسهیل میکنند آماده شمند.
-4خانمادههای دانش آممزان باید شیمههای همدوشی وهمکمشی بامعلم و نحمه مشارکت وهمراهی خمد را با
او بشناسند.
-3جامعه نیز باید اهمیت حرفه معلمی را بدرستی بشناسد و ازمعلم حمایت کند ،به طمری که این شناخت
واهمیت تبدیل به فرهنگ عمممی گردد( .رؤوف ،مجله رهیافت)1484 ،

-11-2مرلها تربیت معلم:
مرلها و یوشها دی تربیت و توسعه معلم
در اینجا چند روش و مدلهای تربیت و تمسعه معلمهای مختلف که پایگاههای مختلف آممزشی و یادگیری
بزرگساالن به طمر خالصه در ادبیات تحقیق کارشناسی شده به آن پرداختهاند ممرد بررسی قرار میدهیم .که
این ممضمع شامل دوبخش تربیت معلم (برنامههای پیش از خدمت ،تربیت معلم اولیه) و تربیت و تمسعه معلم
(ضمن خدمت ،برنامههای تمسعه حرفهای) میباشد به شرح زیر:
الف ) برا تربیت معلم (برنامهها پیش از خرمت ،تربیت اولیه معلم)
در این بخش مدلهای تربیت معلم پیش از ورود به خدمت و یا تربیت معلم اولیه ممرد بررسی قرار میگیرد
که مدلهای رایج در این بخش عبارتند از :مدل علمی کاربردی رو به جلم و مدل مهارت و مدل انعکاسی به
تمضیح هرکدا میپردازیم.
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مرل علنی کایبرد
مدل علمی کاربردی تمسط (مایکل جی واالس 1در سال  )1991که اقتدار خمد را از دستاوردهای علم
تجربی مشتق شده است قرار داده بمد ارائه شد .مدل علمی کاربردی براساس فرضیات زیر بنیان گذاشته شده
است :تدریسیک علم است ومی تماند به عنمان ماال عقالنی و عینی ممرد بررسی قرار گیرد .باید معلمان یاد
بگیرندکه معلمانی باشند که با نظریههای مبتنی بر تحقیق تدریس کنند.
این نظریهها تنها بمسیله کسانی که از آن به عنمان کارشناسان در این زمینه خاص به دانشجمیان تربیت
معلم منتقل شده است.
به دانشجمیان تربیت معلم گفته میشمد که خمدشان به اندازه کافی در تبدیل شدن مهارت به اعمال از
طریق این نظریه را بطمر عملی تحصیل نمایند.

شکل  -1-2مرل علنی کایبرد مایکل جی.الواس1991،

مرل مهایت:
مدل مهارت قدیمیترین شکل آممزش حرفهای است و امروزه در آممزش و پرورش معلم ) (ESLاستفاده
میشمد ،البته نه محدود .اساس مفهممی آن ،با این حال ،به طمر گستردهای در دورههای کارآممزی که در آن
دانش آممزان با معلمان در کالس درس به صمرت کارورزی استفاده میشمد ،اغلب معلمان همکار یا مشارکتی
نامیده میشمد .مفروضات اساسی در زمینه این مدل به شرح زیر است .در سادهترین شکل آن ،مدل مهارت
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متشکل از کارآممز و یا مبتدی با همکاری نزدیک با معلم متخصص است .نممعلمان قرار است با تقلید از تما
تکنیکهای تدریس ممرد استفاده تمسط معلم با تجربه یاد بگیرند .دانش به عنمان یک نتیجه از مشاهده،
آممزش ،و عمل به دست میآید..

شکل  -2-2مرل مهایت دستویز ()ESL

مرل انعکاسی:
در مدل انعکاسی ،عمل انعکاسی به یک الگمی غالب در پژوهش تربیت معلم زبان و برنامههای جهانی تبدیل
شده است .اما آن یک نمآوری در آممزش نیست .این ریشه در کار تعدادی از نظریه پردازان آممزشی دارد.
اساس مدل انعکاسی بر این فرض بنا نهاده شده است که معلمان از طریق بازتاب در عمل خمد تمسعه صالحیت
حرفهای بیابند .به عبارت دیگر ،یک تجربه تدریس به یاد میآورد و برای رسیدن به یک ارزیابی و ارائه ورودی
به برنامه ریزی و اقدامات آتی در نظر گرفته میشمد.
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شکل  -3-2مرل آموزش انعکاسی

ب) برا توسعه معلم (ضنن خرمت ،برنامهها توسعه حرفها )
• برنامه و یا برنامه درسی مبتنی بر مدلهایی که برای اجرای یک برنامه آممزشی خاص و یا یک برنامه
آممزشی جدید که شامل اهداف یادگیری جدید ،پیشنهاد و یا فعالیتهای یادگیری ممرد نیاز و یا تکنیکهای
ارزیابی دانش آممز طراحی شدهاند میباشد .که گاهی اوقات این برنامه به عنمان یک مدل "آبشار" نامیده می
شمدکه در آن دانش از کارشناسان گذشته است ومعممال از طریق کارگاههای آممزشی وجلسات آممزشی اجرا
میشمد
•مدلهای مبتنی بر مهارتها که به مهارتهای آممزش عمممی یا خاص مانند آممزش مشارکتی فعال،
مدیریت کالس درس ،پرسشهای دانشجمیی ،برنامه ریزی درسی و بسیاری دیگر تمرکز میکنند .این مدل
اغلب یک رویکرد داربست ،که در آن مهارت در طمل زمان در یک تمالی برنامه ریزی شده تمسعه یافته ،از
وابستگی به کارشناسان به طرف رفتن به سمی استقالل استفاده میشمد.
• مدلهای انطباق مبتنی بر نگرانی
• مدلهای مشاوره و یا مربیگری
• مدلهای تدریس متفکرانه و یا انعکاسی
• مدلهای شبکههای اجتماعی حرفهای
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-11-2مرل تربیت معلم برا معلنان قرن بیست و یک
برنامه آممزش قرن بیست و یک حاوی ویژگیهایی است که تمسط اقتصاد دانش بنیان ،تبادل سریع اطالعات
و پیشرفت سریع تکنملمژی تعیین شده که نیازهای جدیدی در حمزه تربیت معلم جهانی بمجمد آوردهاند .در
چشم انداز قرن بیست ویک ،تربیت معلم باید بر آممزش اخالق ،همش ،بدن ،جامعه شناسی و زیبایی شناسی
تمرکز کند .دانشجمیان نیاز به آشنایی با دانش جدید ،مهارتها و تغییراتی دارند که بر نجات یافتن و ممفقیت
آنها بعنمان فرد ،بعنمان عضم جامعه ،و شهروندان یک ملت کمک کند .برای تحقق این ممضمع ،ما باید معلمانی
را تربیت کنیم که بتمانند مسئملیت تعلیم وتربیت جمانان را برعهده بگیرند .بطمر کلی پذیرفته شده است که
کیفیت آممزش دهندگان ،کیفیت آممزش را تعیین مینماید .همانطمریکه ما استانداردهایی را برای فرزندانمان
تعریف میکنیم معلمان قرن بیست ویک به ارزشهای درست ،مهارتها و دانش اثرگذاری مؤثر نیاز خماهند
داشت تا نتایج تعلیم وتربیت ممرد نظر را بمجمد بیاورند.
مدل برنامه تربیت معلم دانشگاه بین المللی تربیت معلم ) (NIEشش پیشنهاد برای تقمیت فاکتمرهای مؤثر
در تربیت معلم دارد که شامل :فلسفه ،برنامه آممزشی ،نتایج ممرد نظر و روشهای آکادمیک میباشد
)3
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(شکل -4

شکل  -4-2مرل تربیت معلم دانشگاه ملی تربیت معلم سدگاپوی و شش پیشدهاد کلیر به نقل از سایت انستیتو بین
النللی تربیت معلم سدگاپوی

این ممارد نشان دهنده نگرش کلی گرا به تقمیت تربیت معلم در ضمن برنامه آممزشی میباشد که با تمجه
به نیازهای مدارس تنظیم شده است.
تقویت مرل آموزشی تربیت معلم – ایتباط پیشدهادها
پیسنهاد  :1ارزشها ومهارت ها و دانشهای جدید
پیشنهاد  :4صالحیت تدریجی تدریس
پیشنهاد  :4تقمیت پیمند تئمری عمل
پیشنهاد  :3اصالح برنامهها و جمع آوری استادان
پیشنهاد  :1چهارچمب ارزشیابی برای برنامه آممزشی –یادگیری قرن 41
پیشنهاد  :1تقمیت روشهایی برای رشد حرفهای
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شکل  -5-2مرل ایزشها جریر مهایتها و دانش  V3SKبه نقل از سایت انستیتو بین النللی تربیت معلم سدگاپوی

اینها پیش نیازهای اساسی در هر کالس درس برنامه آممزشی قرن  41هستند .مدل  V4SKبرسه عنصر:
دانش آممز محمری ،ویژگی معلم و خدمات ارائه شده به شغل و جامعه تمرکز نممده است .ارزشهای مرتبط
با دانش آممز محمری ،یادگیرنده را در مرکز تمجه معلمان قرار میدهد .معلم از تکامل و تنمع دانش آممزان
آگاه بمده ،اعتقاد دارند هر دانش آممزی قابلیت یادگیری دارد ،میدانند مرد چطمر به بهترین روش تمانایی
یادگیری
دارند و بهترین روشهای آممزشی ممکن را یاد

میگیرند( .انستیتم بین المللی تربیت معلم سنگاپمر)4011،

-12-2انتقال به برنامه آموزشی قرن 21
ممفقیت برنامههای مدل آممزشی قرن  41به بکارگیری دقیق پیشنهادات ارائه شده و تاثیرات پایدار هر برنامه
آممزش خالقانه و تمسعه روشهای آممزش ،اساتید مجرب و ارزیابی وابسته میباشد .برای انتقال به روش
آممزشی ارائه شده باید طرز تفکر ،روشها ،سیستمها و تکنملمژی ممرد نیاز برای رسیدن به این اهداف تغییر
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یابد و هماهنگی عالی در سطح دانشگاه صمرت گیرد .تغییرات سازمانی اساسی با اجرای این اقدامات قابل انجا
است:
 انجا تحقیقات مبتنی بر شماهد جهت بهبمد در آممزش و یادگیری
 مدیریت کیفیت آکادمیک
 تمسعه و تکامل اعضای هیات علمی
 تمسعه سیستمها و زیر ساختهای حمایت کننده یادگیری
اجرای برنامههای آممزشی قرن  41نیاز به منابع قمی خمدباوری دارد که تمسط امکانات و تسهیالت کافی
حمایت بشمند تا اهداف برنامه قابل دستیابی گردند( .انستیتم بین المللی تربیت معلم سنگاپمر)4011 ،

-13-2پیشیده پژوهش
-1-13-2پژوهشها خایجی
روزا ماریا تمرس 1مشاور ارشد آممزش و پرورش یمنیسف ،در کتاب خمد اصالح کیفیت آممزش را در گرو
صالحیتهای حرفهای معلمان دانسته و معتقد است تغییر در نظا تعلیم و تربیت معلمان آینده ضروری
است .وی برنامه یادگیری معلمان پیش از خدمت و ضمن خدمت را به منزله یک پیمستار نظا مند تلقی و
نمسازی برنامههای درسی تربیت معلم از نظر هدف ،محتما ،رویکردها ،روشها ،منابع و وسایل را پیشنهاد کرده
است.
رؤوف نیز در تحقیق خمد پیراممن (بررسی جنبش جهانی برای بهسازی تربیت معلم ( ))1479منتخبی از
عمدهترین طرحهایی را که کشمرهای صنعتی و غیرصنعتی بر اساس نیازها و شرایط و امکانات خمد در زمینه
تربیت معلم به اجرا گذاشتهاند میان سالهای  1993-1980ارائه داده و معتقد است که همه کشمرها به
ضرورت تمجه به تغییر و بازسازی برنامههای تربیت معلم پی بردهاند و برنامههای تغییر را دنبال میکنند .
مطالعه تطبیقی که در سال  1999میالدی ،انجمن آسیا پاسیفیک  (APEC)4در کشمرهای فرانسه ،آلمان،
نیمزلند ،هنگ کنک ،چین ،ژاپن و کانادا ازنظر آممزش و به ویژه آممزش معلمان با تمجه به اهداف ،نحمه
گزینش ،محتمای برنامه تربیت معلم و آماده سازی معلمان انجا داده حاکی از آن است که آممزش معلمان از
عناصر ضروری تمسعه آممزش وپرورش است.
بر همین اساس در این کشمرها طمل دوره آممزش معلمان و طمل دوره تمرین عملی (کارورزی) رو به
افزایش است.

Rosa Maria Torres
Asia Pacific Educational Association
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مطالعه تطبیقی ،دیگری که در زمینه (رشد حرفهای معلمان در دورههای تربیت معلم میان دو کشمر ژاپن و
ایاالت متحد آمریکا در سال  ،)4001صمرت گرفت ،نشان داد که ،ارائه روشهایی برای ایجاد کردن تغییر
واصالحات و تجدید حیات در زمینه رشدحرفه ای آممزش معلمان هردوکشمرضرورت دارد.
نتایج گزارش تحقیقی دیگری که از سمی مرکز بین المللی تحقیقات آممزشی و نمآوری منتشر شد ،در
برگیرنده  113پروژه تحقیقی در زمینههای آممزش معلمان و تحقیق و ارزشیابی فناوری اطالعات و ارتباطات
بمده است .کشمرهای مشارکت کننده درطرح ،استرالیا ،کانادا ،دانمارک ،فنالند ،فرانسه ،آلمان ،ایرلند ،ترکیه،
ژاپن ،انگلستان ،سمئد ،اسپانیا ،ایتالیا ،نروژ ،پرتغال بمدند.
نتایج این یافتهها نشان داده است که فناوریهای ارتباطی واطالعاتی جدید به صمرت بالقمه درفرایند یاددهی-
یادگیری مؤثرنخماهندبمد ،مگرآن که معلمان درزمینه بهره گیری از این فناوریها در کالس درس آممزشهای
الز را ببینند.
پژوهش دیگری را نیز مینت سان 1در ژاپن با عنمان (ادراک معلمان تازه کار ژاپنی از آمادگی و تمسعه
حرفهای» در سال  1999میالدی) انجا داده است .این پژوهش به بررسی ادراک معلمان تازه کار در سالهای
اول ،دو و سم خدمت ،درباره آممزش دورههای تربیت معلم و تمسعه حرفهای آنها و میزان دانش ،مهارت و
نگرش آنها ،پرداخته است.
نتایج نشان داده که از نظر معلمان ،این دورهها به میزان کمی دانش و مهارت آنان را تمسعه داده است .آنها
معتقد بمدند که مهارت خمد را هنگا کار معلمی کسب کردهاند و لذا بر اصالح این دورهها تأکید داشتهاند.
همچنین آتسمشی یمشیما 4یک پژوهش دیگری را با عنمان ( سبک ممرد انتظار در برنامه آممزش معلمان
قبل از خدمت) ،اهداف ،محتما ،روش و نمآوری آممزشی در ژاپن در سال  1981انجا داده است.
در این بررسی وضعیت ممجمد آممزش معلمان در دوره تربیت معلم ،اهداف ،محتما و روشها و گماهینامه
معلمی و حداقل کیفیت ممرد نیاز معلمی ممرد بررسی قرار گرفته است.
نتایج این بررسی نشان داده که فقدان دوره در زمینه ماهیت فرایند یاددهی  -یادگیری و بهره گیری بیش
از حد از روش سخنرانی از مشکالت این دوره بمده است و بر اساس مشکالت ممجمد در زمینه محتما و روشهای
یاددهی  -یادگیری ،پانزده نمآوری را در زمینه برنامه تربیت معلم پیشنهاد میکند.
آساجی یمنی یاما 3نیز پژوهش دیگری را با عنمان (تلفیق تئمری و عمل در دوره پیش از خدمت معلمان در
ژاپن) درسال  1988انجا داده که در این تحقیق به ضعف دوره پیش از خدمت معلمان در آماده سازی
برای تدریس زبان به عنمان زبان دو اشاره شده است.
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نتیجه این بررسی ارائه الگمیی برای بهبمد مهارتهای معلمان در دوره پیش از خدمت با به کارگیری روشهای
کار گروهی و تکنیکهای عملی در فرایند یاددهی –یادگیری آنان است.
مطالعه تطبیقی دیگری درمنطقه آسیا پاسیفیک در سال  1998انجا شد .در این بررسی مسائل و مشکالت
حیاتی در زمینه نظا آممزش معلمان درپنج کشمرآسیای غربی تایمان ،ژاپن ،هنگ کنگ ،سنگاپمر ،چین،
استرالیا و ایاالت متحد آمریکا مقایسه شد.
هدف اولیه این تحقیق ،ارائه تحلیلی درباره مسائل اصلی مؤثر بر تربیت معلم در شش زمینه تمازن میان
تئمری و عمل و تلفیق آن ،تمازن میان عرضه وتقاضا ،سیستم دولتی ومیزان کنترل ،کیفیت تجهیزات ونقش
معلمان ،برنامه تربیت معلم و مدرسان آن بمد.
نتایج این مطالعه نشان داد که :علیرغم وجمد تفاوتها درکشمرهای ممرد مطالعه شباهتهای بسیاری درماهیت
مشکالت درزمینه تربیت معلم وجمددارد و بیشتراین مشکالت درخصمص برقراری ارتباط و تمازن میان تئمری
و عمل دربرنامه تربیت معلم و نیزتالش برای برقراری تمازن میان تأمین و درخماستها و مطالبات معلمان،
میزان کنترل مرکزی تربیت معلم ،شرایط استخدا  ،مکان برگزاری کالسها و ویژگیهای مدرسان بمد.
النمرا ویلیج و فرناندو ریمرز 1در سال  4000در مطالعه خمد ( رشد حرفهای معلمان به عنمان یادگیرندگان
در طمل عمر) الگمها ،تمرینها و عمامل مؤثر در آن نظا آممزش معلمان و نحمه تمسعه حرفهای آنان را در 11
کشمر انگلستان ،آلمان ،هلند ،اسپانیا ،سمئد ،پرتغال ،اوکراین ،ژاپن ،چین ،مالزی ،سنگاپمر ،استرالیا ،اسراییل،
آمریکای شمالی و کانادا مقایسه کردند.
نتایج این مطالعه نشان داد که تمسعه حرفهای معلمان باید به عنمان فرایندی تلقی شمد که از دوره پیش از
خدمت شروع شده و تما طمل زندگی فرد را دربرمی گیرد و تمسعه حرفهای آنان باید به طمر نظا مند
طراحی ،حمایت ،بمدجه بندی و بررسی شمد .این نظا باید ممجب ارتقاء و اثربخشی معلمان شمد.
محمر برنامههای پیش از خدمت معلمان باید دانش تعلیم وتربیت ،همراه با تمرینات عملی باشد .این برنامهها
باید معلمان را آماده سازندکه در ممارد گمناگمن و پیچیده به گروههای متفاوت دانش آممزان تدریس کنند.
همچنین هدف برنامههای تمسعه حرفهای معلمان باید با اهداف برنامه درسی منطبق باشد.
ریچارد آپلین 4تحقیقی با عنمان (بررسی تغییرات اولیه در نظا تربیت معلم کشمر انگلستان) انجا داد.
ازآنجایی که نظا  ،دستخمش اصالحات اساسی شد ،این پژوهش به بررسی نقش دولت مرکزی درتعیین ساختار،
محتما و مدیریت آممزش قبل از خدمت معلمان دوره راهنمایی براساس بخشنامههای صادره در طی  13سال
پرداخته است .همچنین محقق ابعاد مشارکت میان مراکز تربیت معلم و دانشکدههای علم تربیتی را ممرد
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بررسی قرار داده است .نتایج پژوهش فمق نشان داده که نظا تربیت معلم انگلستان طی سالهای فمق از نظر
ساختاری و محتمایی متحمل شده است.
آلستر مک فی و والتر هامز 1تحقیقی با عنمان (بررسی آممزشهای حرفهای معلمان در دو نظا تربیت معلم
انگلستان و ولز و مقایسه آن با نظا های تربیت معلم فنالند واسپانیا) انجا دادند .نتایج این تحقیق نشان داد
که با وجمد همگرایی آممزشی کشمرهای اروپایی ،ساختار ،محتما و اهداف نظا های تربیت معلم در این کشمرها
متفاوت است.
انگستان و ولز از نظر وضعیت تربیت معلم نسبت به اسپانیا وفنالند سرآمد است .در این دو کشمر
مهارتها وشایستگی های خاصی برای معلمان درنظرگرفته شده است وتنها درصمرت کسب این مهارتها
معلمان میتمانند به محیط آممزشی و کالس درس وارد شمند.
یک مشاهده در ممرد برنامههای تربیت معلم کانادا که به احتمال زیاد در بسیاری از کشمرهای تمسعه یافته
با درآمد باال ،کاربرد دارد" .در آن کشمرها تغییرو اصالح در تربیت معلم ،از انتقال مبتنی بر مهارت و آممزش
مدلهای سنتی به نمایش کلیتر از آماده سازی معلم وجمد دارد .جهت گیری جامع با استفاده از روشهای
سازنده اجتماعی از یادگیری که از تمرکز بر تمسعه فردی به پرورش آگاهی و درک از تربیت معلم در زمینه
وسیعتر  -جامعه و جهان دارد (گامیر و همکاران.)4008 ،
آممزش تربیت معلم در این چشم انداز وسیعتر از "طیف معلم" و این طرح عمل انعکاسی ،پرسش نقادانه و
تعامل از نامزدها در جمامع آممزش بنیان نهاده شده است (اسلیتر4003 ،؛ تیلمر و سمبل.)4001 ،
از طریق تکالیف دوره راهنمایی و بحثهای کالس ،از نامزدها خماسته می شمدکه به ساختارشکنی ایدههای
خمد و مفروضات سؤال در ممرد آممزش و تخصص حرفهای بپردازند .دانشگاه مشارکت کننده و دوایر اجرایی
و مدارس باید سعی کنند که برای اطمینان از سازگاری و انسجا بین آنچه که در کالسهای درسی و چه در
جایگذاری مدرسه نامزدها اتفاق می افتد همکاری نزدیک داشته باشند" .
-2-13-2پژوهشها داخلی
پژوهشهای اندکی درباره نظا تربیت معلم ایران به ویژه در زمینه برنامه ریزی درسی صمرت گرفته است و
دسوتاورد تحقیقی خاصی در ممرد ارزشیابی این نظا وجمد ندارد .دروس اصلی تخصصی تا حدودی نیازهای
فنی و مهارتی دانشجمیی معلمان را تأمین میکند و کمبمد امکانات و ساعات دروس عملی ،فقدان کتابهای
درسوی مناسوب از مشوکالت اصولی مراکز تربیت معلم بمده است .بدیهی است از عناصر مهمی که در کسب
هرچه بیشتر مهارت دانشجمیان در امر ارزشیابی مؤثر خماهد بمد ،نحمه ارزشیابی مدرسان این درس است .در
حالی که نتایج تحقیق حاکی از آن است که بیش از  98درصد از سؤاالت مدرسان در سطح دانش و فهمیدن
2
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قرار داشووته اسووت و نیز رویه کنمنی کارورزی در این نظا نه تنها اثربخش و سووازنده نیسووت بلکه یکی از
عمامل دلسردی داوطلبان معلمی است.
سوؤال اصولی این اسوت که برای همگا شودن با تحمالت ممجمد و مشوک الت ناشی از برنامه درسی مراکز
تربیت معلم چه گا هایی بایدبرداشوته شومد؟ نگاهی به پژوهشهای انجا شوده درسوایرکشومرها ،نشان می
دهدکه درنیمه دو قرن بیستم تالشهای جدی برای بهبمدکیفیت مراکزمعلم صمرت گرفته وتغییرات زیادی
در زمینه آماده سازی معلمان انجا شده است.
بدیهی است که پایه گذاری نظا های آممزشی نمین و کارآمد نیاز به اندیشههای جدید و روشهای نم دارد،
پاسخ به سؤاالتی از قبیل:
چه محتمایی باید در نظا تربیت معلم گنجانده شمد؟
چگمنه باید نظر و عمل را با هم تلفیق کرد؟
چه وسایل و مماد آممزشی ممرد نیاز است؟
دانشوووجم معلمان به منزله تسوووهیل کنندگان آممزش ،جهت دهندگان انعطاف پذیر ،مطالعه کنندگان
همیشگی کتاب ،تهیه کنندگان برنامههای درسی و ...به یادگیری چه چیزهایی نیازدارند؟
چگمنه آممختههای دانشجم معلمان را ارزشیابی کنیم؟
تمرین عملی (کارورزی) دانشجم معلمان چگمنه برنامه ریزی شمد تا پاسخگمی نیازهای حرفهای آنان باشد؟
(مالیی نژاد ،اعظم و ذکاوتی ،علی)1483،

امراله و حکیم زاده ( )1494در پژوهشووی نظا ارزیابی کیفیت برنامه درسووی تربیت معلم در کشوومهای کره
جنمبی ،انگلسوتان و ایران بررسوی تطبیقی کردند نتایج نشان داد که اختالف معنا و تفاوت اساسی بین نظا
ارزیابی کیفیت برنامه درسووی ایران و دو کشوومر انگلسووتان و کره جنمبی در حمزههای ارزیابی اهداف برنامه
درسی ،محتمای برنامه درسی و فرایند یاددهی و یادگیری در برنامه درسی ،وجمد داشت.
حبیبی ( )1490در پژوهشووی ارتقای صووالحیتهای حرفهای معلمان در کشوومرهای ژاپن ،آلمان و ایران را
بررسی تطبیقی کرده است .نتایج نشان داد که میتمان صالحیتهای پایه و اساسی را مه الزمه ورود به حرفه
معلمی است به صمرت مشترک و مشابه بین نظا های آممزشی کشمرها در نظر گرفت.
ممسووی پمر و احمدی ( )1493برنامه درسووی ملی تربیت معلم جمهمری اسووالمی ایران را با عنمان" طراحی
کالن (معماری) برنامه درسوی تربیت معلم" تدوین کردهاند .در نمشوتار یاد شده ،منطق و رویکردهای برنامه
درسی تربیت معلم ،انمااع درسهای تحصیلی ارائه شده است.
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 1-3مقرمه
هر طرح تحقیقی شوامل یک نقشوه ،یک برنامه ،یک خط مشی و یا مجممعهای از جستجمهایی است که با
اجرای آن محقق قادر میگردد تا به مشوکل یا مسئله ممرد مطالعه پاسخ قابل قبمل بدهد .با این خصمصیات
میتمان گفت که ‹‹یک طرح تحقیق عبارت است خالصهای از کلیه مراحلی که محقق برای رسیدن به هدف
تحقیق باید به پیماید.
روش تحقیق در اصل یک روش نظا مند علمی برای یافتن پاسخ یک پرسش یا راه حل یک مسئله است
منظمر از روش علمی تحقیق ،مجممعه قماعد و رویهای اسووت که محقق برای جمع آوری حقایق و واقعیتها
دنبال میکند تا سپس آنها را تفسیر ،تبیین و اثبات نماید.
در این فصول روششوناسی بهکار رفته در پژوهش با تمجه به ماهیت ممضمع ممرد بررسی قرار میگیرد که
شامل تشریح روش پژوهش ،جامعه آماری ،روش نممنهگیری و تعیین حجم نممنه ،ابزار جمعآوری اطالعات،
سنجش روایی و پایایی ابزار پژوهش ،روشهای تجزیهوتحلیل دادههای کمی و کیفی ،مراحل اجرای پژوهش
و نیز مالحظات اخالقی میباشد.
 -2-3یوش پژوهش
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
داده ،آمیخته( 1کیفی-کمی) از نمع اکتشافی؛ برحسب زمان گردآوری داده ،مقطعی و برحسب روش گردآوری
دادهها و یا ماهیت و روش پژوهش ،تمصیفی-همبستگی بمد.
پژوهشهای آمیخته ،پژوهشهایی هسووتندکه با اسووتفاده از ترکیب دو مجممعه روشهای تحقیق کمی و
کیفی به انجا میرسند .معممالً در انتخاب عنمان طرحهای تحقیق که با استفاده از روشهای تحقیق آمیخته
انجا میشوومد از عبارتها یا واژههایی مانند :روشهای پژوهش ترکیبی تا مدل آمیخته ،بهم تنیدگی ،روش
چندگانه ،روش شناسی آمیخته استفاده میشمد.4
همانطمر که گفته شود ،پژوهش حاضر بر مبنای نمع داده آمیخته از نمع اکتشافی (کیفی-کمی) است .در
روشهوای پژوهش آمیختوه بوا بررسوووی جنبوههای مختلف روشهای کیفی و کمّی و ترکیب این دو امکان
پاسوخگمییبه سوؤالهای پژوهشوی در حیطههای مختلف فراهم میشمد .در این طرح پژوهشگر ابتدا ازلحاظ
کیفی ممضمع پژوهش را با شرکتکنندگان محدود بررسی کرده و سپس بر مبنای یافتههای کیفی نسبت به
ساخت ابزار ممرد نظر اقدا مینماید.
Mixed
Teddlie & Tashakori, 2998
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با تمجه به مطالب فمق و از آنجا که در این پژوهش هدف ارائه مدلی برای نظا تربیت معلم ایران براساس
متن و مبانی نظری سوووند تحمل بنیادین نظا آممزش و پرورش ایران اسوووت و به منظمر بررسوووی عمیق و
شناخت بیشتر ممضمع در زمینه مدل مناسب نظا تربیت معلم ایران براساس متن و مبانی نظری سند تحمل
بنیادین و عمامل اثرگذار بر آن ،ابتدا به مطالعه ادبیات و پیشووینه مرتبط با ممضوومع پرداخته شوود ،سووپس از
مصاحبه و روش تحلیل محتما به ماابه تکنیکی پژوهشی برای درک بیشتر و شناسایی شاخصها و مؤلفههای
نظا تربیت معلم ایران براسوواس متن و مبانی نظری سووند تحمل بنیادین و همینطمر عمامل اثرگذار بر آن
پرداخته شد و بر آن اساس پرسشنامه تدوین گردید و درنهایت از رویکردهای کمی برای تائید نتایج کیفی و
آزممن مدل بهره برده شد.
 -3-3جامعه و ننونه آمای
جامعه مجممعه اعضوای حقیقی ویا فرضوی است که اطالعات ممرد نیاز پژوهشی به آن انتقال داده میشمد
(دالور ،1481 ،ص .)89

‹‹منظمر از جامعه آماری همان جامعه اصوولی اسووت ،که از آن نممنهای نمایان یا معرف بدسووت آمده باشوود››.
(ساروخانی ،1481 ،ص .)117

جامعه و نممنه آماری این پژوهش در دو بخش کیفی و کمی در ادامه تشریح میشمد:
 -1-3-3جامعه و ننونه آمای دی بخش کیفی
جامعه آماری بخش کیفی پژوهش شوامل مدیران و متخصصان نظا تربیت معلم و هیات علمی و مدرسان
پیشووکسوومت نظا تربیت معلم در سووطح حمزه سووتادی وزارت آممزش و پرورش و دانشووگاه فرهنگیان بمد.
ویژگی های خبرگان پژوهش که به تأیید اسواتید راهنما و مشاور رسیده بمد ،افرادی بمدند که ازنظر آگاهی و
اطالعات در زمینه نظا تربیت معلم ومتن و مبانی نظری سند تحمل بنیادین برجسته بمده و اینکه بتمانند با
ارائه اطالعات دقیق نمادی از جامعه باشند .برای تعیین نممنههای این پژوهش و تعیین این گروه از خبرگان
از روش نممنهگیری غیرتصوادفی هدفمند1اسوتفاده شود .درصومرتیکه هدف از مصواحبه ،اکتشاف و تمصیف
عقاید و نگرشهای مصواحبهشومندگان باشد ،در این صمرت با تمجه به زمان و منابع قابلدسترس میتمان از
تعداد 10-41
نممنه برای انجا مصاحبه استفاده نممد (عباسی و همکاران )1488 ،که در این پژوهش تعداد  11نفر بهعنمان
مصواحبهشومنده با تمجه به اصول اشباع در نظر گرفته شد .مشخصات مصاحبهشمندگان در جدول  ،1-4ارائه
شده است .شایان ذکر است که فرایند مصاحبه در اوایل بهار  1491انجا شد.
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جرول  -1-3آمای جنعیت شداختی مصاحبهشونرگان
متغیر

طبقه

فراوانی

مدیران دانشگاه فرهنگیان

3

مسئملین پژوهش و برنامهریزی
آممزشی و پژوهشی
محل
خدمت

اعضای هیئت علمی خبره

4

متغیر

طبقه

فراوانی

فمقلیسانس

1

تحصیالت
دکتری
تخصصی

متغیر

طبقه

فراوانی

پایینتر از 49
سال

4

 30تا  31سال

8

سن
 31تا  10سال

10

4

4

مدیران گروههای آممزشی دانشگاه
فرهنگیان

4

مسئملین مرکز برنامهریزی آممزش
منابع انسانی و فناوری اطالعات وزارت
آ.پ

4

جنسیت

زن

4

مرد

14

سابقه
کار

باالی  10سال

4

زیر  10سال

1

 11تا  40سال

3

باالی 40

1

 -2-3-3جامعه و ننونه آمای دی بخش کنی
گروه دو از جامعهٔ آماری این پژوهش ،شامل کلیه مدیران و متخصصان نظا تربیت معلم و هیات علمی
و مدرسووان پیشووکسوومت نظا تربیت معلم در سووطح حمزه سووتادی دانشووگاه فرهنگیان بمد .در حال حاضوور
کارشوناسوان و متخصوصان و مدیران و مدرسان و اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان در سازمان مرکزی
دانشوگاه فرهنگیان و پردیسهای اسوتان تهران حدود  310نفر میباشود که به عنمان جامعه هدف برای این
تحقیق انتخاب شووودهاند .جهت برآورد حجم نممنة ممرد نیاز در بخش کمی پژوهش از فرممل کمکران برای
جمامع نامحدود استفاده شد .برای این منظمر در این پژوهش حجم نممنه بهطمرکلی  431نفر در نظر گرفته
شد .الز به ذکر است بهمنظمر جلمگیری از ریزش حجم نممنه  410پرسشنامه در میان جامعه آماری تمزیع
شوود که از این میان  19پرسووشوونامه به دلیل ناقص بمدن کنار گذاشووته شوود و عملیات آماری بر روی 431
آزممدنی صومرت گرفت .همچنین در این پژوهش ،با تمجه به گسوتردگی جامعه آماری و میسر نبمدن امکان
اجرای پژوهش بر روی کل جامعه ،از روش نممنهگیری مرحلهای شووامل نممنهگیری تصووادفی خمشووهای و
طبقهای استفاده شد.
برای این منظمر ،ابتدا از بین پردیسهای اسوتان تهران که شوامل سوازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان و 8
پردیس (پردیس نسویبه ،شهیدچمران ،شهید بهشتی ،شهید باهنر ،شرافت ،شهدای مکه ،شهید مفتح ،حکیم
فردوسی) میباشد ،سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان و تعداد  3پردیس (نسیبه ،شهید بهشتی ،شهید مفتح،
حکیم فردوسوی) به صمرت تصادفی انتخاب شدند .سپس آمار تعداد مدیران و اعضای هیات علمی ومدرسان

66

پیشوکسومت پردیسهای مذکمر استخراج گردید که تعداد کل آنها  310نفر ( 131نفر زن و  401نفر مرد)
گزارش شد .در نهایت نیز این تعداد از مدیران و معاونان بر حسب جنسیت ،به روش تصادفی طبقهای از بین
جامعه آماری انتخاب شدند .مشخصات نممنهها در جدول  4-4درج گردیده است.
جرول  :2-3توزیع جامعه و ننونه پژوهش
حجم نممنه

حجم جامعه

جنسیت
پردیس

زن

مرد

زن

مرد

سازمان مرکزی

30

90

41

31

نسیبه

70

30

43

41

شهید چمران

10

70

1

43

شهید بهشتی

10

70

1

43

حکیم فردوسی

11

41

9

44

جمع کل

310

431

 -4-3یوش گردآوی دادهها
برای جمعآوری اطالعات از دو روش زیر استفاده شده است:
-1یوش اسممداد (کتابخانها ) :در این روش ،اطالعات از طریق مطالعه کتب ،نشووریات ،منابع اینترنتی و
پایگاههای اطالعاتی جمعآوری و پس از انتخاب منابع نسووبت به تهیه ،فیشبرداری و ترجمه متمن ممرد نظر
اقدا شوده اسوت .حاصل این بخش مشخص کردن مؤلفههای اولیه و شاخصهای نظا تربیت معلم ایران بر
اسوواس متن و مبانی نظری سووند تحمل بنیادین نظا آممزش و پرورش ایران و عمامل اثرگذار بر آن و عمامل
اثر پذیر از آن بر اساس مبانی نظری و عملی میباشد.
-2یوش میرانی :این بخش به دو شویمه انجا شوده است :ابتدا برای انجا مصاحبههای اکتشافی بهصمرت
هدفمند تعدادی از خبرگان و پیشکسمتان دانشگاه فرهنگیان و حمزه ستادی وزارت آممزش و پرورش انتخاب
شده و پس از اعمال هماهنگیهای الز در محل کار آنها حضمر یافته و با آنها مصاحبه به عمل آمده است.
سوپس برای جمعآوری دادههای ممرد نیاز در بخش کمّی با اعمال هماهنگیهای الز  ،پرسوشنامهها در بین
نممنههای آماری تمزیع و جمعآوری شووده و مجممع دادههای جمعآوری شووده وارد سوویسووتم شووده و به دو
صمرت ممرد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .در بخش کیفی از روش کدگذاری باز ،کدگذاری محمری و کدگذاری
گزینشووی اسووتفاده شووده اسووت .پس از این مرحله محقق بهمنظمر آزممن مدل تدوین شووده با اسووتفاده از
روشهوای تحقیق کمی ،دادههوای حواصووول از مرحلوه کیفی را ممرد آزممن قرار داده و اعتبار مدل را ممرد
سنجش قرار داد.
دلیل بهکارگیری روشهای کیفی نیز وجمد ضووعف در پیش وینه نظری و تجربی و اجماع نداشووتن محققین
نسوبت به معیارهای نظا تربیت معلم ایران بر اساس متن و مبانی نظری سند تحمل بنیادین نظا آممزش و
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پرورش ایران و همچنین عد وجمد الگمی مناسب بممی در این زمینه میباشد .در مرحله آزممن الگم ،صحت
شاخصهای شناسایی شده ارزیابی شد.
 -5-3ابزای گردآوی داده ها
در بخش کیفی این پژوهش از مصوواحبههای نیمه سوواختاریافته اسووتفاده شوود .در مصوواحبههای انفرادی با
مصاحبهشمندگان ،برای بررسی مقدماتی پنج سؤال مصاحبه استفاده شد که این سؤالها بر گرفته از ممضمع،
مدل و اهداف پژوهش بمد که در جدول  4-4به آن اشوواره شووده اسووت .عالوه بر سووؤالهای زیر پژوهشووگر
سوؤالهای فرعی دیگری نیز در کنار هر سوؤال برای درک تجارب شورکتکنندگان در حین مصاحبه مطرح
کرد.
جرول  -3-3سؤالها مصاحبه با خبرگان
ردیف

سؤال

1

از دیدگاه شما عمامل تشکیلدهنده نظا تربیت معلم ایران میتماند شامل چه مؤلفههایی میباشد؟

4

از دیدگاه شما عمامل اثرگذار بر نظا تربیت معلم ایران میتماند شامل چه مماردی باشد؟

4

از دیدگاه شما عمامل اثرپذیر از نظا تربیت معلم ایران میتماند شامل چه مماردی باشد؟

3

به نظر شما تسهیلکنندهها و ممانع پیادهسازی نظا تربیت معلم ایران میتماند شامل چه مماردی باشد؟

1

به نظر شما با چه سازوکارهای اجرایی میتمان نظا تربیت معلم را در ایران پیادهسازی کرد؟

پژوهشگر پس از هماهنگیهای الز در محل کار مصاحبهشمنده حضمر یافته و با استفاده از ضبطصمت و با
کسب اجازه از مصاحبهشمنده مکالمات مصاحبه را ضبط کرد تا کدها را استخراج کند و البته این عمل بعد از
هر بار مصاحبهصمرت گرفت و پژوهشگر در مصاحبه  13و  11دریافت که کد جدیدی به کدهای قبلی اضافه
نشود و بنابراین فرایند مصواحبه را با مصواحبهشمنده بعدی ادامه نداد ،البته بهغیراز پژوهشگر یک متخصص
آموار و یکی از اسووواتید دانشوووگاه درباره کدها نظر دادند .در حین مصووواحبه به جمعآوری نظرات در ممرد
شوواخصهای مناسووب برای نظا تربیت معلم ایران بر اسوواس متن و مبانی نظری سووند تحمل بنیادین نظا
آممزش و پرورش ایران و عمامل اثرگذار بر آن پرداخته شود و عمامل اصلی و فرعی ممرد نظر بررسی و نهایی
شود .شایان ذکر است که مدت زمان انجا مصاحبه بین  40تا  10دقیقه بمد و فرایند مصاحبه در اوایل بهار
 1491اجرا شد.
مرحله کمّی پژوهش شوامل پرسشنامه است که از دو بخش اطالعات جمعیت شناختی و پرسشنامه محقق
ساخته نظا تربیت معلم ایران بر اساس متن و مبانی نظری سند تحمل بنیادین نظا آممزش و پرورش ایران
و عمامل اثرگذار بر آن تشکیل شده است .در ادامه به تمضیح این سه بخش پرداخته میشمد:
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الف :اطالعات جنعیت شداختی :در سؤالهای عمممی (اطالعات جمعیت شناختی) هدف کسب اطالعات
کلی و جمعیت شوناختی پاسوخگمیان است .این قسمت شامل پنج ممرد است و ویژگیهایی مانند جنسیت،
سن ،تحصیالت ،شغل و سابقه کار در آن مطرح شدهاند.
ب :پرسمشمدامه محقق ساخته نظام تربیت معلم ایران بر اساس متن و مبانی نظر سدر تحول
بدیمادین نظمام آموزش و پرویش ایران و عوامل تشممکیل دهدره و عوامل اثرگذای بر آن و عوامل
اثرپذیر از آن:
این پرسوشونامه شامل  403گمیه با طیف پنج گزینهای لیکرت میباشد که با مرور مبانی نظری و عملی و
نیز نتایج مصواحبههای اکتشوافی (با کدگذاری باز و محمری متمن مصاحبه اکتشافی) ،تدوین شده است .این
پرسشنامه شامل سه بخش؛ عمامل تشکیل دهنده نظا تربیت معلم ایران بر اساس متن و مبانی نظری سند
تحمل بنیوادین نظا آممزش و پرورش ایران شوووامل  89گمیه و عمامل اثرگذار بر نظا تربیت معلم ایران بر
اسوواس متن و مبانی نظری سووند تحمل بنیادین نظا آممزش و پرورش ایران با  41گمیه و عمامل اثر پذیر از
نظا تربیت معلم ایران بر اسواس متن و مبانی نظری سند تحمل بنیادین نظا آممزش و پرورش ایران با 90
گمیه است .نمرهگذاری و تفسیر این پرسشنامه به قرار زیر است:
ننرهگذای پرسشدامهها نظام تربیت معلم ایران بر اساس متن و مبانی نظر سدر تحول بدیادین نظام آموزش
و پرویش ایران و عوامل تشکیل دهدره ،عوامل اثرگذای بر آن وعوامل اثرپذیر از آن:
خیلی زیاد

زیاد

تاحدی

کم

خیلی کم

1

3

4

4

1

مشخصات پرسشنامه در جدول  3-4قابل مشاهده است:
جرول  -4-3اطالعات مربوط به پرسشدامه پژوهش

پرویش

مبانی نظر سدر تحول بدیادین آموزش و

نظام تربیت معلم ایران براساس متن و

عمامل تشکیل دهنده

مفهوم

سازه

بعد

فلسفه نظا تربیت
معلم

اهداف

مؤلفه

تعداد

شماره گمیه ها

گمیه

تعریف فلسفه تربیت معلم

3

3-1

مبانی

4

7-1

چیستی

4

10-8

چرایی

4

14-11

چگمنگی

4

11-13

اهداف استراتژیک

4

19-17

اهداف آرمانی

4

44-40

اهداف آممزشی

4

41-44
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برنامه درسی

ساختار سازمانی

ارزشیابی کیفیت
آممزش

اهداف کاربردی

4

48-41

اهداف ویژه

4

41-49

مبانی برنامه درسی

4

43-44

اهداف برنامه درسی

4

47-41

مدل برنامه درسی

4

30-48

دروس ارائه شده

3

33-31

کارورزی

4

37-31

برنامههای فمق برنامه

4

10-38

ارتباطات سازمانی

4

14-11

سازمان مرکزی

4

11-13

پردیسهای استانی

4

19-17

مراکز عالی آممزشی وابسته

4

14-10

مراکز و هستههای پژوهشی وابسته

4

11-14

شبانه روزی بمدن

4

18-11

مدل ارزشیابی اعتبار سنجی

4

71-19

اعتبار سنجی درونی

4

73-74

اعتبار سنجی بیرونی

4

77-71

فرایند اعتبار سنجی

4

80-78

نهادهای سیاست گذار و تصمیم گیر

4

84-81

گروههای اعتبار سنجی

4

81-83

محلها و مکانهای اعتبار سنجی

4

89-87

عمامل اثرگذار

جایگاه و نحمه جذب و تمسعه منابع
سیاستهای کالن
نظا اداری کشمر

برنامه ریزی
استراتژیک وزارت
عتف و آپ

مدیریت حرفهای

انسانی ...

4

94-90

نحمه تنظیم و جذب منابع انسانی ...

4

91-94

تصمیات مدیریتی در حمزه ستادی ...

4

98-91

مشارکت

4

101-99

یکپارچگی

4

103-104

انعطاف پذیری

4

107-101

رسالت و مأممریت

4

109-108

نگاه استراتژیک به منابع انسانی

4

114-110

فرایند انتخاب مدیران دانشگاه

3

111-114

تخصص و تعهد

4

119-117

فرصت پیشرفت

4

144-140
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عمامل اثر پذیر

معلم

دانش آممز

مدرسه

خانماده

جامعه

فرهنگ اجتماعی

سبک رهبری

4

141-144

شایستگیهای حرفهای

1

141-141

شایستگیهای اخالقی-تربیتی

1

141-144

شایستگیهای ارتقای تمانمندیها

3

130-147

مدیریت کالس

4

134-131

رهبری و الگم بمدن

3

137-133

تربیت پذیری

4

110-138

شایستگیهای پایه

4

114-111

شایستگیهای ویژه

4

111-113

مدرسه صالح

4

119-117

کانمن تربیت

4

114-110

سازملن یادگیرنده

4

111-114

کانمن تمسعه و پیشرفت

4

118-111

تمسعه ظرفیت پژوهش و نمآوری

4

171-119

تعاون و تعامل با جامعه

4

173-174

کانمن محبت

4

177-171

تفاهم

4

180-178

جامعه صالح

4

184-181

کانمن حیات طیبه

4

81-183

مشارکت جم

4

189-187

حاکمیت ارزشها

4

194-190

تعامل سازنده

4

191-194

همزیستی مسالمت آمیز

3

199-191

رشد فرهنگی

4

403-400

البتوه بوایود تمجه داشوووت که پیش آزممن آلفای کرونباخ بر روی  40آزممدنی انجا شووود و بعد از اینکه
همبستگی درونی سؤاالت مناسب به دست آمد ،پرسشنامه نهایی برای سایر آزممدنیها تمزیع شد و درنهایت
با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی مؤلفهها و ابعاد نظا تربیت معلم ایران بر اساس متن و مبانی نظری سند
تحمل بنیادین نظا آممزش و پرورش ایران و عمامل اثر پذیر از آن و عمامل اثرگذار بر آن شووناسووایی ،مدل
نهایی رسم و ممرد آزممن قرار گرفت.
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 -6-3یوایی1و پایایی2ابزایها پژوهش
 -1-6-3یوایی و پایایی ابزای انرازهگیر دی بخش کیفی
یوایی :برای حصووومل اطمینوان از روایی ابزار در بخش کیفی پژوهش و به منظمر اطمینان خاطر از دقیق
بمدن یافتهها از دیدگاه پژوهشوگر ،ازنظرات ارزشمند اساتید آشنا با این حمزه و متخصصان دانشگاهی که در
این حمزه خبره و مطلع بمدند استفاده شد .همچنین بهطمر همزمان از مشارکتکنندگان در تحلیل و تفسیر
دادهها کمک گرفته شد.
پایایی :پایایی به سازگاری 4یافتههای تحقیق اطالق میگردد .پایایی در مصاحبه ،در مراحلی چمن ممقعیت
مصوواحبه ،نسووخهبرداری و تحلیل مطرح میگردد .همچنین در پایایی مصوواحبهشوومنده ،به چگمنگی هدایت
سوؤاالت اشواره میشومد .در پایایی نسوخه برداری نیز باید به پایایی درون ممضمعی نسخه نمیسیهای انجا
شده حین تایپ
متمن تمسووط دو فرد تمجه نممد .در طمل طبقهبندی مصوواحبهها نیز تمجه به درصوودهای گزارش داده شووده
تمسوطدو نفر کدگذار ،روشوی برای تعیین پایایی است .میزان (درصد) تمافق درون ممضمعی دو کدگذار (که
باید  10درصد یا بیشتر باشد) .در ممرد یک مصاحبه (کنترل تحلیل) نیز روشی برای پایایی تحلیل است .در
پژوهش کنمنی از پایایی بازآزممن و روش تمافق درون ممضوومعی برای محاسووبه پایایی مصوواحبههای انجا
گرفته استفاده شد.
برای محاسبه پایایی بازآزممن از میان مصاحبههای انجا گرفته چند مصاحبه بهعنمان نممنه انتخاب شده و
هر کدا از آنها در یک فاصوله زمانی کمتاه و مشخص دوباره کددگذاری شد .سپس کددهای مشخص شده در
دو فاصله زمانی برای هر کدا از مصاحبهها با هم مقایسه شدند .روش بازآزمایی برای ارزیابی ثبات کدگذاری
پژوهشوگر به کار میرود .در هر کدا از مصواحبهها ،کدهایی که در دو فاصوله زمانی با هم مشوابه هستند با
عنمان "تمافق" و کدهای غیرمشووابه با عنمان "عد تمافق" مشووخص میشوومند .روش محاسووبه پایایی بین
کدگذاریهای انجا گرفته تمسط محقق در دو فاصله زمانی بدین ترتیب بمده است:
⨯ 100

)تعدادتمافقات( 4
تعداد کل کدها

= درصد پایایی

)4(99
⨯ 100
403
در این پژوهش ضوریب پایایی بین کدگذاریهای انجا شوده  97درصد به دست آمد که بیانگر قابل قبمل
بمدن آن است.
= %97

2

Validity
Reliability
3
consistency
1
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محاسبه پایایی بین دو کُرگذای
1

برای محاسبه پایایی مصاحبه با روش تمافق درون ممضمعی دو کدگذار از یکی از اساتید مدیریت آممزشی
آشنا به کدگذاری درخماست شد تا بهعنمان کدگذار ثانمیه در پژوهش مشارکت کند در ادامه محقق به همراه
این همکار پژوهش ،تعداد سه مصاحبه را کدگذاری کرده و درصد تمافق درون ممضمعی که بهعنمان شاخص
پایایی تحلیل به کار میرود با استفاده از فرممل زیر محاسبه شده است:
)تعدادتمافقات( 4

= درصدتمافق درونی

⨯ 100
تعداد کل کدها
در این فرممل تعداد تمافقات اشواره به تعداد کدهای مشوترک و یکسان بین محقق و کدگذار همکار اشاره
دارد .تعداد کل کدها نیز مجممع کدهای استخراجی بین محقق و کدگذار همکار میباشد .بهاینترتیب پایایی
حاصل از دو کدگذار با تمجه به محاسبات زیر  84درصد بهدست آمد:
)4(81
= درصدتمافق درونی
⨯ 100 = %84
403
 -2-6-3یوایی و پایایی ابزای انرازهگیر دی بخش کنّی
یوایی :بهمنظمر تعیین روایی پرسشنامه از روایی ظاهری ،4محتمایی4و سازه 3استفاده شد .در روایی ظاهری
پرسووشوونامهها قبل از تمزیع تمسووط پژوهشگر ،چند نفر از اعضووای نممنه و برخی خبرگان دانشووگاهی ممرد
بررسی قرار گرفت .در روایی محتمایی در قالب یک روش دلفی و با کمک فر های  CVRو  CVIو به کمک
ده نفر از خبرگان شووامل اعضووای مصوواحبهشوومنده ،خبرگان دانشووگاهی ،چند نفر از آزممدنیها و  ...محتمای
پرسوشنامه ازنظر سؤالهای اضافی و یا اصالح سؤالها ممرد بررسی قرار گرفت .فر  CVIنشان داد که همه
سوؤالهای نظا تربیت معلم ایران بر اسواس متن و مبانی نظری سند تحمل بنیادین نظا آممزش و پرورش
ایران وع .امل اثرپذیر از آن و عمامل اثرگذار بر آن از نقطهنظر سووواده بمدن ،واضوووح بمدن و مربمط بمدن از
وضعیت مناسبی برخمردارند (میزان این ضریب برای هر یک از سؤالها باالتر از  0,79بمد)؛ همچنین با تمجه
به اینکه مقدار  CVRبرای همه سؤالها باالی  0,14به دست آمد هیچ سؤالی نیاز به حذف شدن نداشت .در
ممرد روایی سازه نیز از دو نمع روایی همگرا و واگرا با کمک نر افزار  Smart-Pls 1استفاده شد .در بررسی
روایی همگرا یافتهها نشووان داد ضوورایب معناداری تما بارهای عاملی بزرگتر از  4,18بمد (آماره تی) یعنی
تمامی بارهای عاملی با اطمینان  99درصوود معنادار بمد؛ مقادیر تما بارهای عاملی نیز باالی  0,1بمد (رابطه
متغیر آشوکار و پنهان)؛ میانگین واریانس اسوتخراج شده )AVE( 1همه مؤلفهها باالی  0,1بمد و همینطمر
پایایی ترکیبی همه مؤلفهها بزرگتر از میانگین واریانس اسووتخراج شووده آن بمد؛ لذا میتمان گفت که روایی

2

)Inter coder reliability (ICR
Faced Validity
3
Content Validity
4
Construct Validity
5
Average Variance Extracted
1
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همگرای سوازههای مدل تائید میشمند .در بررسی روایی واگرا نیز از آزممن فمرنل و الرکر (این آزممن روایی
واگرا (تشوخیصوی) را در سوطح متغیرهای پنهان با استفاده از ماژولی که در نر افزار  Smart-Pls 1تعریف
شووده میسوونجد) و آزممن بار عرضووی( 1این آزممن روایی واگرا را در سووطح متغیرهای مشوواهدهپذیر تمسووط
ماژولی که در نر افزار  Smart- Pls1تعریف شده میسنجد) استفاده شد .در آزممن فمرنل و الرکر یافتهها
نشوان داد ،جذر میانگین واریانس اسوتخراج شوده هر متغیر پنهان بیشوتر از حداکار همبستگی آن متغیر با
دیگر متغیرهوای پنهوان مدل بمد؛ همچنین نتایج آزممن بار عرضوووی نشوووان داد ،بارهای عاملی هرکدا از
متغیرهای پژوهش بیشتر از بارهای عاملی مشاهده پذیرهای دیگر مدلهای اندازهگیری ممجمد در مدل بمد و
از طرف دیگر بار عاملی هر متغیر مشوواهدهپذیر بر روی متغیر پنهان متناظرش حداقل  0,1بیشووتر از بارهای
عاملی همان متغیر مشوواهدهپذیر بر متغیرهای پنهان دیگر بمد (در فصوول چهار بهطمر کامل قابل مشوواهده
است)؛ بنابراین نتایج این دو آزممن بیانگر روایی واگرا بمد.
پایایی :در این پژوهش پایایی از طریق ضوریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی 4محاسوبه میشمد .مقادیر
این دو ضریب برای همه متغیرهای پژوهش باالی  0/7به دست آمد که نشاندهنده پایا بمدن ابزار اندازهگیری
بمد .ضورایب پایایی و روایی ذکر شوده برای پرسوشنامه نظا تربیت معلم ایران بر اساس متن و مبانی نظری
سووونود تحمل بنیادین نظا آممزش و پرورش ایران و عمامل اثرگذار بر آن و عمامل اثر پذیر از آن در جدول
1-1-4و4و 4زیر قابلمشاهده است.
جرول  : 1-6-3ضریب میانگین واییانس استخراج شره و ضریب پایایی ترکیبی عوامل تشکیل دهدره نظام
تربیت معلم ایران بر اساس متن و مبانی نظر سدر تحول بدیادین نظام آموزش و پرویش ایران
8
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0/78
0,08

وووو

ووووو

0/71

0,13

0/17

0/889

0/14
0,44

وووو

وووو

0/84

0/14

0/37

وووو

0,79

0/41

0/33

0/49

0,43

0,34

0,31

0/11

0/11
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کرونباخ

بعد

.1
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فلسفه
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هداف

0/811

.4
برنامه
0,779
ریزی
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0/841

.3
0,793
ساختار
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Cross Loadings
)Composite Reliability (CR

1
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و
سازمان
-

-

0,41

--

0/11

0/77

0/14

0/31

0/19

0,48

.1
ارزشیابی
0,841
کیفیت
آممزش

0/837

0/38

جرول  :2-6-3ضریب میانگین واییانس استخراج شره و ضریب پایایی ترکیبی عوامل اثرگذای بر نظام تربیت
معلم ایران بر اساس متن و مبانی نظر سدر تحول بدیادین نظام آموزش و پرویش ایران
7

1

1

3

4

4

1

وووو

وووو

وووو

وووو

ووووو

ووووو

0/78

وووو

وووو

وووو

وووو

ووووو

0/71
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AVE
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0,31
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0/801

بعد

آلفای
کرونباخ

0,741

0,08

0,44

0,13

0/17

0,34

0/11

.1
سیاستهای
کالن نظا
اداری کشمر

0/889

 .4برنامه
ریزی
 0,848استراتژیک
وزارت عتف و
آپ

0/811

 .4مدیریت
0,779
حرفهای

جرول  :3-6-3ضریب میانگین واییانس استخراج شره و ضریب پایایی ترکیبی عوامل اثرپذیر از نظام تربیت
معلم ایران بر اساس متن و مبانی نظر سدر تحول بدیادین نظام آموزش و پرویش ایران
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0/11

0/31

0/14

0/38

--

0/78
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کرونباخ

0,44
0,43
0,41
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0,13

0,34
0,31
0,48

0,48

0/17

0/11
0/11
0/19

0/10

0/889

0/811
0/841

بعد

معلم

دانش
0,848
آممز
0,779

مدرسه

0,793

خانماده

0/837
0,841

جامعه

0,811

فرهنگ
اجتماعی

0/847

با تمجه به جدول فمق میتمان گفت :پایایی ابعاد ممرد تائید است زیرا آلفای کرونباخ و ضریب پایایی
ترکیبی باالی  0,7است و همچنین  AVE>1.5است .روایی همگرا ممرد تائید است ،زیرا CR>1.7؛
CR>AVE؛  AVE>1.5و همینطمر روایی واگرا نیز ممرد تائید است زیرا  1MSV < AVEو ASV

4

و.4ASV < AVE
 -7-3یوش تجزیهوتحلیل دادهها
-1-7-3تحلیل دادهها دی بخش کیفی
روش تحلیل دادهها در بخش کیفی کدگذاری نظری برگرفته از روش نظریهپردازی داده بنیاد با استفاده از
نر افزار  MAXQDA2بمد .کوودگووذاری نظری عبووارت اسوووت از عملیواتی کووه طی آن دادههووا تجزیوه،
مفهم سوازی و به شوکل تازهای در کنار یکدیگر قرار داده میشمند و فرایند اصلی است که طی آن نظریه بر
اسواس دادهها تدوین میشمد .در این روش سه رکن اصلی "مفاهیم" "مقملهها" و قضیهها" وجمد دارند .در
این شیمه نظریه بر اساس "دادههای خا " شکل میگیرند

(بازرگان144 :1481 ،؛ دالور و کمشکی.)179 :1494 ،

تحلیل دادهها ،محمر اصوولی نظریه برخاسووته از دادهها اسووت .در هر مطالعه بهعنمان یک کل ،جمعآوری
دادهها ،تنظیم دادهها و تحلیل دادهها به هم وابسووتگی متقابل دارند .برای تحلیل دادههای به دسووت آمده از
مصاحبه و نیز مبانی نظری از سه نمع کدگذاری استفاده شده است که عبارتاند از:
کدگذاری باز
کدگذاری محمری
کدگذاری انتخابی
-2-7-3یوش تحلیل دادهها دی بخش کنی
در بخش کمّی با تمجه به سؤالهای پژوهش از روشهای آمار تمصیفی و استنباطی استفاده شده است.
الف) آمای توصیفی
برای تمصویف ویژگیهای جمعیت شوناختی که دادههای آن از پرسوشونامه بهدست آمد از درصد ،فراوانی،
جداول ،اشووکال و نممدار اسووتفاده شوود و همچنین بهمنظمر تمصوویف متغیرهای پژوهش از میانگین ،انحراف
معیار ،چملگی و کشیدگی بهره گرفته شد .الز به ذکر است که عملیات مربمط به آمار تمصیفی با استفاده از
نر افزار  Spss-12انجا شد.

)- Maximum Shared Squared Variance (MSV
)- Average Shared Squared Variance (ASV
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2
1

ب) آمای استدباطی
در بخش اسوتنباطی برای پاسوخ به سوؤالهای پژوهش از آزممنهایی نظیر همبستگی پیرسمن ،آزممن تی
تک نممنهای و مدلسووازی معادالت سوواختاری( 1تحلیل عاملی تأییدی) با اسووتفاده از نر افزارهای SPSS-
 Smart Pls-v1 ،v12و  Lisrel-v8نیز بهره گرفته شد.
 -8-3مراحل اجرا پژوهش
مراحل انجا پژوهش حاضر به اینگمنه است که در مرحله نخست با روش مطالعه کتابخانهای مبانی نظری
و پیشووینه پژوهش در مطالعات داخلی و خارجی ممرد بررسووی قرار گرفت و شوواخصهای نظا تربیت معلم
ایران بر اساس متن و مبان ی نظری سند تحمل بنیادین نظا آممزش و پرورش ایران و عمامل تشکیل دهنده،
عمامل اثرگذار بر آن و عمامل اثرپذیر از آن به دسوت آمد .سپس با استفاده از مصاحبههای نیمه ساختاریافته
با افراد صاحبنظر ،این عمامل شناسایی شدند .در ادامه ،ابزار اندازهگیری برای بخش کمی بر اساس ادبیات و
پیشینه ممجمد و تعدیالت بخش کیفی پژوهش تدوین شد .پژوهشگر مدل پیشنهادی خمد را بر مبنای مدل
گراندد تئمری ارائه کرد و درنهایت درجه تناسووب مدل را مشووخص کرد .مراحل اجرایی را در شووکل ،7-4
میتمان مشاهده کرد.
بررسی پیشینه پژوهش

مبانی نظری

استخراج شاخصهای نظام تربیت معلم ایران بر اساس متن و مبانی نظری سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش
مصاحبههای نیمه ساختاریافته
تأیید شاخصهای نظام تربیت معلم ایران بر اساس متن و مبانی نظری سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش

طراحی پرسشنامه

بررسی اسناد و مدارک

اجرای پرسشنامه
تجزیه و تحلیل دادهها
ارائه مدل پیشنهادی
تعیین درجه تناسب مدل
شکل  -7-3مراحل اجرا پژوهش

)Structural Equation Modeling (SEM
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 -1-4مقرمه
در این بخش دادههای پژوهش با استفاده از روشهای علمی ممرد تحلیل و ارزیابی قرار میگیرد .با تمجه به
اینکه پژوهش از نمع آمیخته هسووت ،تجزیهوتحلیل دادهها شووامل دو بخش اسووت :تجزیهوتحلیل دادههای
کیفی و تجزیهوتحلیل دادههای کمی؛ اما قبل از تجزیهوتحلیل دادهها پیشپردازش دادهها ممردبررسووی قرار
میگیرد.
-2-4توصیف آمای دادهها
 -1-2-4توصیف آمای اطالعات جنعیت شداختی بخش کیفی

برای جمعآوری دادههای بخش کیفی با  11نفر از خبرگان دانشگاهی و مسئملین آممزشوپرورش و دانشگاه
فرهنگیان مصاحبه شد .بهطمرکلی مشخصات مصاحبهشمندگان در جدول زیر ،ارائهشده است.
جرول  : 1-4آمای جنعیت شداختی بخش کیفی

متغیر

طبقه

فراوانی

موودیووران دانشووووگوواه
فرهنگیان

3

مسوووئووملین پژوهش و
برنواموهریزی آممزشوووی و
پژوهشی

4

اعضووووای هیئووت علمی
محل
خبره
خدمت

4

موودیووران گووروههووای
آموومزشووووی دانشووووگوواه
فرهنگیان

4

مسووئملین مرکز برنامه-
ریزی آممزش منابع انسانی
و فنواوری اطالعات وزارت
آ.پ

4

متغیر

طبقه

فراوانی

فمقلیسانس

1

متغیر

طبقه
پایین تر از
 49سال
 30تووا 31
سال

فراوانی
4
8

تحصیالت
دکوووتوووری
تخصصی

زن

سن
10

4

جنسیت
مرد

14

 31تووا 10
سال

4

بوواالی 10
سال

4

زیووور 10
سال

1

سابقه
 11تووا 40
کار
سال

3

باالی 40

1

 -2-2-4تحلیل توصیفی متغیرها جنعیت شداختی بخش کنی

در این بخش ،اطالعات جمعیت شوناختی آزممدنیها بر اسواس مدرک تحصویلی ،سوون ،جنسوویت و سابقه
خدمت تمصیفشده است.
جدسیت
در این قسومت ،آزممدنیها بر اسواس جنسویت طبقهبندی میشمند و فراوانی مربمط به هر دسته به همراه
درصد آن نمایش داده میشمد که در جدول زیر آورده شده است.
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جرول  :2-4توزیع سدی آزمودنیها
جنسیت

فراوانی

درصد

زن
مرد

78
114

44
17

کل

431

100

بر اسوواس اطالعات جدول باال %44 ،از آزممدنیها زن و  %17مرد هسووتند .این نتایج در نممدار دایرهای زیر
خالصهشده است.

33%

67%

مرد

زن

ننودای  :1-4توزیع نسبی جدسیت آزمودنیها

سن
در این قسمت ،آزممدنیها بر اساس سن طبقهبندی می شمند و فراوانی مربمط به هر دسته به همراه درصد
آن نمایش داده میشمد که در جدول زیر آورده شده است.
جرول  :3-4توزیع دامده سدی آزمودنیها
دامنه سنی

فراوانی

درصد

بین  40تا  30سال
بین  30تا  10سال
باالتر از  10سال

47
91
109

11
30
31

کل

431

100

بر اساس اطالعات جدول باال %11 ،بین  40تا  30سال % 30 ،بین  30تا  10سال و  %31باالتر از  10سال
سن دارند .این نتایج در نممدار میلهای زیر خالصهشده است.
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45
40
45
40
35
30
15

25
20
15
10
5
0

باالتر از  50سال

بین  30تا  40سال

بین  40تا  50سال
سن

ننودای  :2-4توزیع نسبی سن آزمودنیها

سابقه خرمت
در این قسومت ،آزممدنیها بر اسواس سوابقه خدمت طبقهبندی میشومند و فراوانی مربمط به هر دسته به
همراه درصد آن نمایش داده میشمد که در جدول زیر آورده شده است.
جرول  :4-4توزیع سابقه خرمت آزمودنیها
فراوانی

سابقه خدمت

درصد

بین  10تا  40سال
باالتر از  40سال

80
111

44
17

کل

431

100

بر اساس اطالعات جدول باال %44 ،بین  10تا  40سال و  %17باالتر از  40سال سابقه کار رادارند .این نتایج
در نممدار میلهای زیر خالصهشده است.
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ننودای  :3-4توزیع نسبی سابقه خرمت آزمودنیها

میزان تحصیالت
در این قسومت ،آزممدنیها بر اسواس مدرک تحصیلی طبقهبندی میشمند و فراوانی مربمط به هر دسته به
همراه درصد آن نمایش داده میشمد که در جدول زیر آورده شده است.
جرول  :5-4توزیع مریک تحصیلی آزمودنیها
میزان تحصیالت

فراوانی

درصد

کارشناسی ارشد
دکتری

401
30

84
17

کل

431

100

بر اسواس اطالعات جدول باال %84 ،کارشوناسی ارشد و  %17تحصیالت دکتری دارند .این نتایج در نممدار
میلهای زیر خالصهشده است.
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ننودای  :4-4توزیع نسبی مریک تحصیلی آزمودنیها

شغل
در این قسمت ،آزممدنیها بر اساس شغل طبقهبندی میشمند و فراوانی مربمط به هر دسته به همراه درصد
آن نمایش داده میشمد که در جدول زیر آورده شده است.
جرول  :6-4توزیع شغل آزمودنیها
نمع شغل

فراوانی

درصد

عضم هیئتعلمی
کارشناس مسئمل
رؤسای ادارات
رئیس پردیس
مدیر گروه

141
48
11
11
11

10
11
44
7
3

کل

431

100

بر اسواس اطالعات جدول باال %10 ،از آزممدنیها عضوم هیئتعلمی %11 ،کارشناس مسئمل %44 ،رؤسای
ادارات %7 ،رئیس پردیس و  %3مدیر گروه هستند .این نتایج در نممدار میلهای زیر خالصهشده است.
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ننودای  :5-4توزیع نسبی شغل آزمودنیها

 -3-2-4توصیف آمای متغیرها پژوهش
در جدول زیر ،شوواخصهای مرکزی و پراکندگی مربمط به عمامل اثرگذار ،تشووکیلدهنده و عمامل اثرپذیر
نمایش دادهشده است .الز به ذکر است ،کمینه و بیشینه هر یک از متغیرهای زیر به ترتیب  1و  1هست.
جرول  :7-4مشخصهها آمای عوامل اثرگذای ،تشکیلدهدره و عوامل اثرپذیر
مؤلفه

بعد

کشیدگی

چملگی

انحراف معیار

میانگین

0,04

-0,17

0,18

3,33

0,49

0,44

0,18

3,17

0,11

-0,87

0,13

3,37

0,44

-0,93

0,11

3,39

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

انعطافپذیری

0,73

0,19

0,11

3,34

رسالت و مأممریت

0,11

-0,19

0,17

3,48

برنامهریزی استراتژیک وزارت عطف و آب

0,11

0,97

0,11

3,48

نگاه اسووتراتژیک به منابع
انسانی

0,88

0,41

0,13

3,41

فراینوود انتخوواب مدیران
دانشگاه

0,14

-0,39

0,11

3,49

تخصص و تعهد

0,14

-0,14

0,10

3,41

فرصت پیشرفت

0,73

0,84

0,14

3,47

سبک رهبری

متغیر

جوایگاه و نحمه جذب و
تمسعه

سیاستها
نووحوومه تنظیم و جووذب ی کوووالن
نظا ادار ی
منابع
تصووومیمات مدیریتی در کشمر
حمزه
سیاستهای کالن نظا اداری کشمر

84

برنوامه ری
زی
اسووتراتژیک
وزارت عطف
و آب

موودیریوت
حرفهای

عمامل اثرگذار

0,89

-0,14

0,11

3,44

مدیریت حرفهای

0,11

-0,14

0,11

3,44

تعریف فلسفه تربیتمعلم

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

فلسفه نظا تربیتمعلم

4,33

0,41

0,11

3,49

اهداف استراتژیک

0,41

0,91

0,18

3,43

اهداف آرمانی

0,44

0,18

0,14

3,33

اهداف آممزشی

0,39

0,89

0,17

3,41

اهداف کاربردی

0,79

0,10

0,11

3,37

اهداف ویژه

0,17

0,44

0,18

3,49

اهداف

0,71

0,43

0,17

3,48

مبانی برنامه درسی

0,11

0,14

0,14

3,47

اهداف برنامه درسی

0,10

0,81

0,18

3,43

مدل برنامه درسی

0,18

0,17

0,79

3,04

دروس ارائهشده

0,87

0,84

0,14

3,41

کارورزی

1,10

0,91

0,11

3,40

برنامههای فمقبرنامه

0,89

0,89

0,17

3,41

برنامه درسی

0,14

0,17

0,11

3,44

ارتباطات سازمانی

0,10

0,87

0,18

3,47

سازمان مرکزی

0,47

0,81

0,11

3,47

پردیسهای استانی

0,43

0,13

0,11

3,44

سووواختار
مراکز عووالی آممزشوووی
سازمانی
وابسته

0,81

0,01

0,18

3,41

موراکز و هسوووتووههووای
پژوهشی وابسته

0,14

0,77

0,17

3,41

شبانهروزی بمدن

0,01

0,04

0,19

3,41

ساختار سازمانی

0,14

0,91

0,14

3,41

0,44

0,19

0,18

3,48

0,79

0,89

0,19

3,41

0,11

0,97

0,11

3,41

0,41

1,04

0,17

3,41

0,00

0,91

0,18

3,43

گروههای اعتبارسنجی

0,83

0,93

0,71

3,41

محوول هووا و مکووان هووای
اعتبارسنجی

0,41

-0,91

0,11

3,49

ارزشیابی کیفیت آممزش

0,33

0,10

0,84

4,37

شایستگیهای حرفهای

فلسوووفووه
نظا تربیت
معلم

اهداف

بوورنووامووه
درسی

عووووومامووووول
تشکیلدهنده

موودل ارزشووووویووابووی
اعتبارسنجی
اعتبارسنجی درونی
اعتبارسنجی بیرونی
ارزش ویابی
فرایند اعتبارسنجی
ک وی وف وی وت
نهادهای سویاستگذار و
آممزش
تصمیم گیر
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معلم

عمامل اثرپذیر

0,33

0,10

0,94

4,19

شوایستگیهای اخالقی-
تربیتی

0,47

0,44

0,81

4,31

شووایسووتگیهای ارتقای
تمانمندیها

0,10

0,41

0,99

4,41

مدیریت کالس

0,73

0,01

0,91

4,41

رهبری و الگم بمدن

0,31

0,08

0,84

4,43

معلم

0,37

0,11

0,98

4,01

تربیتپذیری

0,41

0,11

0,94

4,41

شایستگیهای پایه

0,41

-0,19

0,89

4,37

شایستگیهای ویژه

0,31

0,01

0,81

4,41

دانشآممز

-0,41

0,18

0,83

4,47

مدرسه صالح

0,04

0,10

0,84

4,40

کانمن تربیت

0,09

0,09

0,81

4,47

سازمان یادگیرنده

0,04

0,14

0,81

4,47

کانمن تمسعه و پیشرفت

0,19

-0,18

0,88

4,40

تمسعه ظرفیت پژوهش و
نمآوری

-0,01

-0,07

0,77

4,40

مدرسه

0,41

-0,11

0,87

4,43

تعاون و تعامل با جامعه

0,43

0,10

0,94

4,47

کانمن محبت

0,13

0,49

0,89

4,30

تفاهم

-0,11

-0,14

0,83

4,43

خانماده

0,40

0,44

0,91

4,37

جامعه صالح

0,03

0,40

0,88

4,40

کانمن حیات طیبه

0,00

0,14

0,91

4,14

مشارکتجم

0,00

0,44

0,88

4,41

حاکمیت ارزشها

0,08

0,40

0,84

4,49

جامعه

0,14

0,49

0,94

4,41

تعامل سازنده

0,01

0,33

0,89

4,30

همزیستی مسالمتآمیز

0,04

-0,11

0,89

4,43

رشد فرهنگی

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

تسهیلکنندهها

0,31

0,13

0,48

4,38

ممانع

دانشآممز

مدرسه

خانماده

جامعه

فوورهنووگ
اجتماعی

اطالعات جدول مشخصههای آماری همچمن میانگین ،انحراف استاندارد ،چملگی و کشیدگی را برای عمامل
اثرگذار ،تشکیلدهنده و عمامل اثرپذیر ،سازوکارها ،تسهیلکنندهها و ممانع نشان می دهد .همچنین ،با تمجه
بوه مقادیر چملگی و کشووویدگی که در بازه ی معقملی برای حدس بر نرمال بمدن دادهها قرار دارند ،میتمان
فرض نرمال بمدن دادهها را مطرح کرده و پذیرفت.
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 -3-4استدباط آمای دادهها
پیشپردازش دادهها

بهطمرکلی پیشپردازش دادهها شووامل دو بخش الزامی و اقتضووایی هسووت .بخش الزامی شووامل اطالعات
متغیرها و ارزش عددی آنها؛ شناسایی دادههای مفقمده و جایگذاری آنها؛ شناسایی آزممدنیهای بیتفاوت
و شوووناسوووایی دادههای پرت و جایگذاری آنها هسوووت که در این بخش همه این ممارد ،ممردبررسوووی قرار
میگیرد؛ اما بخش اقتضوایی ،بنا به ماهیت پژوهش انجا میشومد و عبارت اند از :ادغا کردن فایلها؛ اضافه
کردن متغیر؛ اضوووافوه کردن کیس1؛ رفتن به کیس یا متغیر ممردنظر و جایگذاری آن؛ وزندهی؛ رتبهبندی
متغیرها یا کیسها؛ جدا کردن کیسها؛ کدگذاری؛ و کامپیمت 4کردن دادهها که بنابر ضرورت ممرد استفاده
قرار میگیرد.
اطالعات متغیرها و ایزش عرد آنها

در جدول زیر اطالعات مربمط به هر یک از سؤالها و متغیرهای جمعیت شناختی آورده شده است.
جرول  :8-4اطالعات مربوط به متغیرها
سطح اندازهگیری

عالمت

متغیر

اسمی

جنسیت آزممدنی

جنسیت

اسمی

سن آزممدنی

سن

اسمی

میزان تحصیالت آزممدنی

مدرک تحصیلی

اسمی

سابقه کار آزممدنی

سابقه کار

فاصلهای

هیچ کدا

Q1

فاصلهای
⁞
فاصلهای

هیچ کدا
⁞
هیچ کدا

Q4
⁞
Q403

جدول فمق نشوان میدهد که مقیاس اندازه گیری متغیرهای جمعیت شووناختی اسمی و مقیاس هر یک از
سؤالها بهصمرت فاصلهای (طیف لیکرت) در نظر گرفتهشده است.
شداسایی و جایگزیدی دادهها مفقوده

الز به ذکر است هیچ نمع دادهی گمشدهای در بین پرسشنامههای جمعآوریشده وجمد نداشت.
شداسایی و جایگزیدی دادهها پرت

بهمنظمر شوناسوایی دادههای پرت از گراف باکس پالت 4اسوتفاده شد که نتایج در نممدار زیر قابلمشاهده
است.

2 -Case
1 - Compute
3 - Boxplot
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ننودای  :6-4شداسایی دادهها پرت

بهطمرکلی دادههای پرت به دو صوومرت ایجاد میشوومد ،یا در هنگا واردکردن این دادهها مشووکل به وجمد
می آید یا اینکه اسواسواً عدد غیر واقعی اسوت و با سایر داده ها متفاوت است (مانند تفاوت حقمق کارکنان با
مدیر عامل)؛ در ممرد حالت اول که بر اثر اشتباه تایپی ایجاد میشمد ،داده پرت را به عدد اولیه بر میگردانیم
(ماالً  33را بوه  3تبودیل میکنیم) ،ولی اگر عدد غیرواقعی بمد عدد را حذف میکنیم .برای این ممرد نیز با
تمجه به جدول فمق ،دادههای که با عالمت * مشخص شدهاند ،به عنمان دادهی پرت معرفی میشمند.
شداسایی آزمودنیها بیتفاوت

آزممدنیهای بیتفاوت کسوانی هستند که بدون اینکه پرسشنامه را مطالعه کنند بهصمرت تصادفی اقدا به
پر کردن پرسوشونامه میکنند .آزممدنی های بیتفاوت ابتدا به صومرت چشومی حذف میشمند (ماالً با نگاه
کردن به پرسشنامه آزممدنیهایی که به صمرت ضربدری پرسشنامه را پر کردند یا همه پاسخ ها را یک گزینه
انتخاب کردهاند پیدا و و سپس تمسط نر افزار اکسل حذف میشمند .در نر افزار اکسل برای حذف آد های
بی تفاوت انحراف معیار هر آزممدنی در پاسخ به یک پرسشنامه را محاسبه میکنیم و اگر انحراف معیار کمتر
از  0,4شد آن آزممدنی را حذف میکنیم .انحراف معیار آزممدنیها به عنمان نممنه در جدول زیر قابلمشاهده
است.
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جرول  :9-4شداسایی آزمودنیها بیتفاوت

...

1

0,71

81

1,01

117

0,97

...

3

1,10

81

1,04

111

1,07

...

4

1,48

83

0,81

111

1,04

...

4

0,83

84

1,01

113

1,00

79

0,93

110

1,10

80

0,91

111

0,91

81

1,04

114

0,91

...

1

0,91

84

1,09

114

0,94

431

...

آزممدنی

انحراف معیار

آزممدنی

انحراف معیار

آزممدنی

انحراف معیار

1,03

همانطمر که در جدول فمق قابلمشوواهده اسووت انحراف معیار پاسووخ آزممدنیهای کمتر از  0,4نیسووت؛
بنابراین ،هیچ آزممدنیها از پژوهش کنار گذاشته نمیشمد.
بریسی نرمال بودن متغیرها پژوهش

نرمال بمدن دادههای مربمط به متغیرهای پژوهش با استفاده از آزممن کملممگروف-اسمیرنمف ممردبررسی
قرار گرفت که نتایج آن در جدول زیر منعکس شده است.
جرول  :11-4خالصه آزمون کولنوگروف-اسنیرنوف
متغیر

ابعاد

آماره آزممن

سطح معناداری

عمامل اثرگذار

سیاستهای کالن نظا اداری کشمر
برنامهریزی استراتژیک وزارت عطف و آب
مدیریت حرفهای

0,130
0,118
0,433

0,418
0,304
0,117

فلسفه نظا تربیتمعلم

0,193

0,387

اهداف

0,411

0,118

برنامه درسی

0,134

0,444

ساختار سازمانی

0,170

0,308

ارزشیابی کیفیت آممزش

0,437

0,143

معلم
دانشآممز
مدرسه
خانماده
جامعه
فرهنگ اجتماعی

0,404
0,418
0,444
0,317
0,471
0,104

0,100
0,449
0,119
0,190
0,944
0,184

عووووووماموووووول
تشکیلدهنده

عمامل اثرپذیر

چنانکه در اطالعات جدول باال مشواهده میشومد ،سطح معنیداری آمارهی آزممن کملممگروف-اسمیرنمف
نشان میدهد برای همه متغیرها آمارهی آنها در بازهی ( )-1,91، +1,91قرار گرفته است که سطح معناداری
این آزممن در ستمن آخر ،نرمال بمدن متغیرها را تائید میکند.
 -4-3پاسخ به سؤالها پژوهش
سمؤال اول :شماخصها ،مؤلفهها و ابعاد نظام تربیتمعلم ایران (پریره اصملی) بر اساس مبانی نظر و متن سدر
تحول بدیادین آموزشوپرویش کرامانر؟
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سمموال دوم :عوامل اثرگذای بر نظام تربیتمعلم ایران (شممرایط علی) بر اسمماس مبانی نظر و متن سممدر تحول
بدیادین آموزشوپرویش کرامانر؟
سموال سموم :عوامل اثرپذیر (پیامر) از نظام تربیتمعلم ایران بر اسماس مبانی نظر و متن سدر تحول بدیادین
آموزشوپرویش کرامانر؟

حال میخماهیم به این سؤاالت پژوهش پاسخ دهیم که شاخصها و مؤلفههای عمامل اثرگذار ،تشکیلدهنده
و اثرپذیر نظا تربیتمعلم ایران کدا اند؟ تحلیل پاسخهای جمعآوریشده از پرسشنامه خبرگان به این سؤال
جماب خماهد داد.
در عرصووه پژوهش ،محققان برای بررسووی دیدگاههای افراد در پژوهشهای پیمایشووی و انماع پژوهشهای
کیفی ،از مصاحبه استفاده میکنند .مصاحبه ،از فنمن یا ابزارهای متداول جمعآوری دادههای پژوهشی است
که با گسووترش رویکردهای کیفی و رویکردهای تلفیقی (کمی و کیفی) در سووالهای اخیر بطمر فزآیندهای
بدان تمجه شده است .با طرح انتقادات درباره ی بکارگیری رویکرد کمی در تحقیات تربیتی و گسترش تمجه
به پژوهشهای کیفی و پژوهشهای تلفیقی ،به مصواحبه بیش از پیش تمجه شوده است .بکارگیری مصاحبه
بهمنظمر دسوتیابی به نتایجی که از قابلیت اعتماد مناسبی برخمردار باشد ،نیازمند آشنایی با روشهای انجا
مصاحبه و داشتن مهارت در تجزیهوتحلیل دادههای به دست آمده از این طریق است.
سووه نمع روشهای تجزیهوتحلیل دادههای مصوواحبه عبارتاند از :تحلیل کمی ،سوواختاری و تفسوویری .در
تحلیل کمی ،متن نمشوتاری مصاحبهها رمزگذاری و شمارش میشمد و با استفاده از روشهای آماری تحلیل
میگردد .در تحلیل ساختاری متن نمشتاری ،بر حسب تعداد واژهها ،اصطالحات و مفاهیم و میزان تکرار آنها
شومارش و تحلیل میشومد .در تحلیل تفسویری ،پژوهشگر درصدد است تا پیا های نهفته در متن نمشتاری
مصاحبه را آشکار سازد و بر اساس آن ،نظریه از قبل تعیینشدهای را تمسعه دهد یا نظریهی زمینهای را ارائه
دهد.
مصاحبه از نظر میزان سازمانیافتگی به سه دسته عمدهی مصاحبهی ساختاریافته ،نیمهساختاریافته و باز یا
بدون سواختار تقسویم میشومد .مصاحبه ساختاریافته ،شامل یک مجممعه پرسشها و پاسخهای طبقهبندی
شووده اسووت که از قبل تعیین شووده و باید از پاسووخدهنده ،بطمر شووفاهی پرسوویده شووومد .برای همهی
پاسخدهندگان ،سماالت یکسان است و پاسخدهنده فقط یکی از پاسخهای ارائهشده را انتخاب میکند .در این
مصاحبه که برای پژوهشهای کمی استفاده میشمد به ندرت از سماالت باز استفاده میشمد .در مصاحبه باز
یا بدون ساختار ،مصاحبهگر باید دربارهی تعدادی از ممضمعات از پیشتعیین شده ،ذهن پاسخدهنده را بطمر
عمیق کاوش کند .در این مصوواحبه ،سووماالت اسووتاندارد شووده و پاسووخ از قبل تعیینشوودهای وجمد ندارد.
مصواحبهی نیمهساختاریافته ،مصاحبهای است که در آن ،سماالت مصاحبه از قبل مشخص میشمد و از تما
پاسووخدهندگان ،پرسووشهای مشووابه پرسوویده میشوومد؛ اما آنها آزادند که پاسووخ خمد را به هر طریقی که
میخماهند پاسووخ دهند .البته ،در راهنمای مصوواحبه ،جرئیات مصوواحبه ،شوویمهی بیان و ترتیب آنها ذکر
نمیشمد .این ممارد در طی فرایند مصاحبه تعیین میشمند.
اسوتفاده از نر افزارهای رایانهای در تحلیل دادههای پژوهشوی ،پدیدهای رو به رشد است .سادهترین تعریف
پژوهشهای کیفی ،پژوهشهایی اسووت که ارائه یافتههای آن از طریق روشهای آماری و یا سووایر ابزارهای
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کمیسوواز به دسووت نیامده باشوود .امروزه استفاده از فناوریهای نم به ویژه نر افزارهای مختلف رایانهای در
پژوهش ،بهمنظمر تسوریع و تسوهیل اممر گمناگمن امری اجتناب ناپذیر است .متخصصان نر افزارهای تحلیل
دادههای کیفی را گاه نر افزارهای مهندسووی تحقیق مینامند؛ چرا که انماع مسووائل و مشووکالت ممجمد در
جریان تحقیق را حل میکنند .نر افزارهای تحلیل دادههای کیفی متفاوت از نر افزارهای کمی مانند SPSS
هستند و از اصمل و قماعد یکسانی پیروی نمیکنند .زمانی که دادههای خا وارد یک نر افزار تحلیل دادههای
کمی میشمند ،تمامی فرایند تحلیل ،تعریف شده و بر اساس اصمل و قماعد ریاضی و آماری و به عبارت دیگر
از پیش تعیین شووده صوومرت میپذیرد .نر افزارهای تحلیل دادههای کیفی فرایند تحلیل را پس از ورود
اطالعات تمسووط محقق منحصووراً خمدشووان انجا نمیدهند .این نر افزارها میتمانند بطمر سوویسووتماتیک و
منطقی به جستجم و سازماندهی داده ها و اطالعات بپردازند و بر اساس الگمریتمهای ممجمد تنها به برجسته
نممدن برخی اطالعات مبادرت (با پتانسیل و اهمیت بیشتر) نمایند .نر افزارهای کیفی تما پروسه تحقیق را
به صومرت الکترونیکی در اختیار پژوهشگر قرار میدهد؛ به عبارت دیگر ،نر افزارهای تحلیل کیفی به صمرت
بالقمه باعث تسووهیل انجا کلیت پژوهش از سوومی محقق میشوومد ،درحالی که نر افزارهای تحلیل کمی،
دادههای وارد شده را طی فرایند کامالً تعریف شده به نتایج نهایی مبدل میسازد.
نر افزار ،MAXQDA1نر افزاری حرفهای برای تجزیهوتحلیل دادههای گردآوری شوده تمسط روشهای
کیفی و ترکیبی اسووت .این نر افزار ،محدود به یک رویکرد پژوهشووی یا روشووی نیسووت .در تحلیل دادههای
بدسوووت آمده از مصووواحبه ،گروه های متمرکز ،تحلیل گفت و گم ،گفتمان و ژانر ،تحلیل روایت و تما
فعالیتهایی که به نمعی با متن سووروکار دارند ،میتمانند از این برنامه اسووتفاده کنند .سووازماندهی ،ارزیابی،
کدگذاری ،حاشیه نمیسی و تفسیر انماع دادهها ،دستیابی آسان به گزارشات و تصاویر و اتصال و اشتراکگذاری
با پژوهشگران دیگر از جمله قابلیتهای این نر افزار است.
 -5-4کر گذای
در پژوهش کیفی هدف ،درک پدیدهها از نقطه نظر مشوارکتکنندگان و در بستر نهادی و اجتماعی خاص
آنها است که این هدف هنگا کمیسازی یافتهها نادیده گرفته میشمد .پژوهش کیفی میتماند اثباتگرایی،
تفسویری یا انتقادی باشود .پژوهش کیفی به جای اندازهگیری و ارزیابی پدیده سازمان ،با معنای آن سروکار
دارد .فرایندهای تحقیق کیفی فرض میگیرند که واقعیتهای سازمانی مشخص و مسلم نیستند ،بلکه حاصل
فرافکنی تصومر انسانی هستند .کسانی که تحقیقات کیفی را ترجیح میدهند ،اظهار میکنند که برای کشف
دانش جدید ،مداخله مسوتقیم در سوازمانها و استفاده از احساسات انسانی برای تفسیر پدیده سازمان امری
الز اسووت .مراحل کدگذاری ممرد اسووتفاده در پژوهشهای کیفی شووامل کدگذاری باز بر مبنای مقمالت
استخراج شده از مطالعه مقدماتی مبانی نظری تحقیق ،کدگذاری محمری و کدگذاری انتخابی هست.

2 Qualitative Data Analysis
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 کرگذای باز
بخشی از تحلیل که مشخصاً به نامگذاری و دستهبندی پدیده از طریق بررسی دقیق دادهها مربمط میشمد،
کدگذاری باز نامیده میشمد .به عبارت بهتر ،در این نمع کدگذاری مفاهیم درون مصاحبهها و اسناد و مدارک
بر اسواس ارتباط با ممضومعات مشوابه طبقهبندی میشومند .نتیجه این مرحله ،تقطیع و خالصه کردن انبمه
اطالعات کسب شده از مصاحبهها و اسناد به درون مفاهیم و دستهبندیهایی است که در این سماالت مشابه
هستند .در روش کدگذاری نظری ،دو گرایش برای تحلیل دادهها وجمد دارد .برخی از پژوهشگران به تحلیل
جز به جز میپردازند .یعنی متمن و دادهها را خط به خط و کلمه به کلمه ممرد تحلیل قرار میدهند .برخی
نیز به دلیل وقتگیر بمدن این روش تنها نکات و مضامین کلیدی را کدگذاری میکنند.

 کرگذای محوی
هدف از کدگذاری محمری ایجاد رابطه بین مقملههای تملید شده (در مرحله کدگذاری باز) است .این عمل،
معممالً بر اسوواس الگمی پاردایمی انجا میشوومد و به نظریهپرداز کمک میکند تا فرایند نظریهپردازی را به
سوهملت انجا دهد .اسواس ارتباطدهی در کدگذاری محمری بر بسط و گسترش یکی از مقملهها قرار دارد.
دسوتهبندی اصولی (مانند ایده یا رویداد محمری) به عنمان پدیده تعریف میشمد و سایر دستهبندیها با این
دستهبندی اصلی مرتبط میشمند .شرایط علّی ممارد و رویدادهایی هستند که منجر به ایجاد و تمسعه پدیده
میگردند .زمینه ،به مجممعهای ویژه از شورایط و شرایط مداخلهگر به مجممعه گستردهتری از شرایط اشاره
دارد که پدیده در آن قرار دارد .راهبردهای کنش یا تقابل ،به اقدامات و پاسخهایی اشاره میکنند که بعنمان
نتیجه پدیده رخ میدهند و در نهایت سوتادههای خماسوته/ناخماسته این اقدامات و پاسخها به پیامدها اشاره
دارند.
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 کرگذای گزیدشی (انتخابی)
کدگذاری انتخابی عبارت اسووت از فرایند انتخاب دسووتهبندی اصوولی ،مرتبط کردن نظا مند آن با دیگر
دسوتهبندیها ،تأیید اعتبار این روابط ،و تکمیل دسوتهبندیهایی که نیاز به اصوالح و تمسعه بیشتری دارند.
کدگذاری انتخابی بر اسواس نتایج کدگذاری باز و کدگذاری محمری ،مرحله اصلی نظریهپردازی است .به این
ترتیب که مقمله محمری را به شکل نظا مند به دیگر مقملهها ربط داده و آن روابط را در چارچمب یک روایت
ارائه کرده و مقملههایی را که به بهبمد و تمسعه بیشتری نیاز دارند ،اصالح میکند.

با تمجه به دادههای جمعآوریشووده در فرمت مصوواحبه که با فرایند تطبیق مسوتمر به نقطه اشوباع نظری
رسویده اسوت بعد از تعریف سؤاالت اصلی پژوهش (مصاحبه) که برای آنها مقیاس کمی تعریف شده است،
میتمان کدگذاری مصواحبههای جمعآوریشوده را با تعریف ویژگیها و ابعاد آن و نممدارهای تمصیف کننده
این ویژگیها شروع کرد.
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شوایانذکر است که با  11خبره در این زمینه بر اساس مصاحبه نیمه ساختاریافته با  1سؤال مصاحبه شد.
با اسوتفاده از رویکرد گراندد تئمری و استفاده از نر افزار  MAXQDAبه این سؤال پاسخ داده میشمد .در
ادامه میتمان سوؤالهای مصواحبه و چک لیسوت نتایج مصاحبه را در جداولی مجزا مشاهده کرد .پاسخهای
ارائهشوده برای هر سوؤال پس از تحلیل محتما و کدگذاری تمسوط پژوهشوگر و دو نفر از متخصصین آمار در
جدولی آورده شوده اسوت که این جداول ،بیانگر شواخصها و مؤلفههای اصلی پژوهش هست .همانطمر که
گفته شوود در جدول  11-3سووؤالهای مصوواحبه آورده شووده اسووت و در جدول  14-3نیز واحدهای معنایی
مربمط به نتایج تحلیل محتمای مصاحبه آورده شده است.
جرول  :11-4سؤالها مصاحبه

ردیف

سؤال

1

از دیدگاه شما عمامل تشکیلدهنده نظا تربیتمعلم ایران میتماند شامل چه مماردی باشد؟

4

از دیدگاه شما عمامل اثرگذار بر نظا تربیتمعلم ایران میتماند شامل چه مماردی باشد؟

4

از دیدگاه شما عمامل اثرپذیر از نظا تربیتمعلم ایران میتماند شامل چه مماردی باشد؟

3

به نظر شما تسهیلکنندهها و ممانع پیادهسازی نظا تربیتمعلم ایران میتماند شامل چه مماردی باشد؟

1

به نظر شما با چه سازوکارهای اجرایی میتمان نظا تربیتمعلم را در ایران پیادهسازی کرد؟

با تمجه به دادههای جمعآوریشووده در فرمت مصوواحبه که با فرایند تطبیق مسوتمر به نقطه اشوباع نظری
رسویده اسوت بعد از تعریف سؤاالت اصلی پژوهش (مصاحبه) که برای آنها مقیاس کمی تعریف شده است،
میتمان کدگذاری مصواحبههای جمعآوریشوده را با تعریف ویژگیها و ابعاد آن و نممدارهای تمصیف کننده
این ویژگیها شروع کرد.
بنابراین ،در گا اول الز اسووت تا واحدهای معنایی شووناسووایی شوومد که البته انتخاب واحدهای معنایی به
تأیید اساتید راهنما و مشاور رسیده است که در جدول زیر قابل رؤیت است.
جرول  :12-4واحرها معدایی اولیه حاصل از پاسخها مصاحبهشونرگان

واحد معنایی
مفاهیم به کار رفته در تعریف فلسفه تربیت از مبانی نظری و متن سند تحمل بنیادین بر گرفتهشده است.
تعریف فلسفه تربیتمعلم جامع است.
تعریف فلسفه تربیتمعلم مانع است.
تعریف فلسفه نظا تربیتمعلم گمیا و رسا است.
فلسفه نظا تربیتمعلم با مبانی نظری سند تحمل مطابقت دارد.
فلسفه نظا تربیتمعلم وجه تشابهی با مبانی نظری سند تحمل دارد.
فلسفه نظا تربیتمعلم امتیاز خاصی نسبت به مبانی نظری سند تحم.ل دارد.
فلسفه نظا تربیتمعلم مبتنی بر رفتار متفکرانه است.
فلسفه نظا تربیتمعلم مبتنی بر تصمیمات عقالنی و منطقی است.
فلسفه نظا تربیت معلم مبتنی بر حرکت آگاهانه و پایبندی به ممازین عقلی و دوری از خرافات است.
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.
انسان راه را انتخاب می کند پس برای انتخاب راه درست باید تربیت شمد.
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.
انسان عدالت خماه و عدالت دوست است و از ظلم گریزان است.
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.
معلم آشنایی با فنمن معلمی و روش های تدریس فعال دارد.
معلم عالم عامل است.
برخمرد معلم با رفاقت و مدارا با متربی و عد سختگیری بیجا
مربی و متربی در کالس حضمر فعال دارند.
معلم میانه روی پیشه میکند و از افراط و تفریط پرهیز میکند.
نظا تعلیم و تربیت بدنبال انسان کامل باشد.
تربیت یافتگان نظا تربیتمعلم ،در جامعه الگم باشند.
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.
برنامه درسی برای مربیان و متربیان قابل دسترس باشد.
کلیه عمامل نظا تربیتمعلم روی برنامه درسی تمافق نمایند.
برنامه درسی متعادل بمده و از افراط و تفریط بدور است.
برنامه درسی میبایست از انسجا خمبی برخمردار باشد.
برنامه درسی میبایست همه جنبههای آممزشی را در نظر بگیرد.
برنامه درسی میبایست شممل کامل در حمزه تعلیم و تربیت و فرایند یاددهی یادگیری داشته باشد.
دروس ارائهشده دانش الز را ارائه میدهد.
دروس ارائهشده دانش همراه با تخصص الز را می آممزد.
دروس ارائهشده تمرینی برای نممعلمان است.
دروس ارائهشده منجر به تغییر در دانشجم معلمان می گردد.
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.
برنامههای فمقبرنامه ممرد پسند ودلخماه دانشجم معلمان است و از کیفیت الز برخمردار است.
برنامههای فمقبرنامه تحمل گرا و قرین به هدف است.
برنامههای فمقبرنامه رضایت بخش است.
تعداد مدیران دستمر ده در سلسله مراتب زیاد است.
کارشناسان در تصمیم سازی نقش دارند.
امکان تبادل نظر و بهره مندی از تمانمندی های کارکنان وجمد دارد.
میزان مشارکت کارشناسان در تدوین و اجرای برنامه ها بهمنظمر پیشگیری از اتالف منابع مناسب است.
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.
ایجاد هماهنگی بین پردیسهای دختران و پسران و مراکز تابعه هر استان وجمد دارد.
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تجهیزات و بمدجه ریزی متعادل وجمد دارد.
تمزیع عادالنه امکانات وجمد دارد.
تمجه به وسایل و تجهیزات کیفیت بخش کارگاهی وجمد دارد.
تمجه به وسایل و تجهیزات کیفیت بخش آزمایشگاهی وجمد دارد.
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.
مراکز و هستههای پژوهشی وابسته از جمامع پیشرفته تقلید میکنند.
احساس امنیت و اطمینان خاطر در خمابگاه ها وجمد دارد.
احساس رفاه در خمابگاهها وجمد دارد.
احساس آرامش در خمابگاهها وجمد دارد.
مدل ارزشیابی اعتبار سنجی نسبت به مدل های دیگر مزیت و برتری نسبی دارد.
مدل ارزشیابی اعتبار سنجی برای تربیتمعلم مدل مناسبی است.
مدل ارزشیابی اعتبار سنجی با وضعیت های بممی سازگار است.
نطرات مدیران بالواسطه اعمال میشمد.
نطرات کارشناسان عرصه تربیتمعلم در نظر گرفته میشمد.
نظرات تیم تخصصی در ممرد ممضمع ارزیابی در نظر گرفته میشمد.
نظرات تخصصی و راهکارهای ارائهشده تمسط انجمن صنفی پیشکسمتان و بازنشستگان در نظر گرفته میشمد.
مقایسه با نظا های دانشگاهی مشابه صمرت میگیرد.
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.
اطمینان از نتایج و کاربست آن وجمد دارد.
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.
تشکیل انجمنهای صنفی بازنشستگان و پیشکسمتان و سپردن مسئملیت به آن صمرت میگیرد.
گروه همسانان از سایر دانشگاه ها شناسایی میشمند.
از گروه همسانان از سایر دانشگاه ها دعمت به میشمد.
سازمان 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.
آمادگی الز برای ارائه برنامه ساالنه و ارزیابی عملکرد تمسط پردیسهای استانی وجمد دارد.
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.
انتقال تصمیمات از ستاد به صف زمان بر است.
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.
تمافق نسبی و همدلی بین اعضا و مشارکتجمیان وجمد دارد.
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
در برنامه ریزی استراتژیک نظرات انتقادی متخصصین دریافت می شمد.
در برنامه ریزی استراتژیک اصالحات الز در هر پنج سال قابل اعمال است.
در برنامه ریزی استراتژیک وجمدخطا ها پذیرفته میشمد.
رسالت و مأممریت آ.پ با چشم انداز  1303تطابق دارد.
رسالت و مأممریت آ.پ کامال واقع بینانه طرح شده است.
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.
برنامه ریزی استراتژیک وزارت عطف وآ.پخماستار انسان مممن و متعهد است.
فرایند انتخاب مدیران دانشگاه قانمنی و ضابطه محمر است.
در فرایند انتخاب مدیران دانشگاه شرایط و خصمصیات ویژهای در نظر گرفته میشمد.
در فرایند انتخاب مدیران دانشگاه تخصص های پایه در فرایند انتخاب مدنظر قرار میگیرد.
تحرک و شادابی و تفکر انتقادی در فرایند انتخاب مدیران دانشگاه وجمد دارد.
مدیران حرفهای از حداقل های دانش علمی و تجربی برخمردار اند.
مدیران حرفهای از تجربه الز برخمردارند.
مدیران حرفهای خداشناس و خدا باور اند.
فرصت پیشرفت برای مدیران شایسته وجمد دارد.
مدیران حرفه ای امکانات اولیه برای مدیریت را می شناسند.
مدیران حرفهای با زیر ساخت های مدیریتی آشنا هستند.
مدیران حرفهای اقتدار گرا هستند.
مدیران حرفهای رئمف و مهربان هستند.
مدیران حرفهای متفکر و آینده نگر هستند.
معلم با جنبه های مختلف دانش و مهارت معلمی از جمله در ممرد رشود و رفتار و یادگیری انسوان و ممضومع درسی و برنامه
درسی و روش های تدریس و مهارت در کاربرد آنها وروابط انسانی و مهارت در کاربرد آنها آشنا است.
معلم تمان استفاده بهینه از منابع و هم جهت نممدن فعالیت های یک سازمان را با اهداف تعیین شده را دارد
معلم قادر به ایجاد همنمایی و جلب همکاری به بهترین نحمه و شیماترین بیان باشند.
معلم تمان طرحریزی و برنامهریزی فرهنگی را دارد.
معلم با جدیدترین ابزارها و تکنملمژی ارتباطی و انتقال فرهنگ آشنا باشند.
معلم تمان جری ان ساری نر افزاری در جهت تقمیت ظرفیت های ادراکی در گفتمان سازی مفاهیم انقالبی در جامعه آممزشی
را داراست.
معلم ایمان واعتقاد به خالق هسوتی دارد و می داند جهان هسوتی را خالقی دانا و تمانا آفریده است و این جهان هدفمند خلق
شده است.
معلم با تقمی و خمیشتن دار است.
معلم روحیه رئمف و مهربان دارد و بصیر و آگاه به زمان است.
معلم به راحتی با دانش آممزان و همکاران و اولیا ارتباط برقرار کرده و روحیه مشارکتجم دارد.
معلم همماره نسبت به آینده خمشبین است.
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معلم مرتب به فکر رشد و تعالی خمد است.
معلم اهل مطالعه و تحقیق است و از نمشتن لذت می برد.
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.
معلم حرکات و سکناتش به مدیریت کالس کمک می کند و از زبان بدن استفاده میکند.
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.
معلم از شخصیت کاریزماتیک و اثر گذار بر دانش اممزان برخمردار است.
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.
دانش آممز می تماند تکلم کند و منظمر خمد را به رساند.
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.
مدرسه از یک نظا معیار اسالمی مناسب برخمردار است.
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.
اعتماد به نفس باال در عناصر مدرسه وجمد دارد.
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.
والدین با فرزندان خانماده رئمف و مهربان است.
خانماده اشتباهات خمد را می پذیرد و از اشتباهات دیگران میگذرد.
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.
اعضای خانماده در سختیها و تلخیهای زندگی با هم شریک هستند.
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.
همه اعضای جامعه زندگی بدور از فساد را ترجیح می دهند.
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.
احساس تعلق به میراث فرهنگی ایرانی -اسالمی و احترا به نمادهای ملی -اسالمی در جامعه وجمد دارد.
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.
نظم اجتماعی در جامعه رونق دارد.
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.
ارزشهای اخالقی در جامعه محتر شمرده می شمند.
فرهنگ و جم ملی متناسب با ارزشهای اسالمی در جامعه حکمفرما است.
مشارکتجمیی در اممر فرهنگی در جامعه به چشم میخمرد.
انتقال فرهنگ مناسب از سطمح مختلف و اقشار مختلف جامعه صمرت میگیرد.
تمسعه فرهنگی تمسط نهادهای ذیربط نظیر صدا و سیما صمرت میگیرد.

بعد از کدگذاری واحدهای معنایی و رسویدن به حد اشباع (زمانی که از تحلیل متن یا مصاحبههای جدید،
مقمالت یا کدهای جدیدی به دسوت نیاید) ،بر اساس مشابهت کدها به یکدیگر مقملهبندی شدند و در نهایت
 13مقمله از دادههای کیفی پدیدار شدند.
در نهایت خروجی حاصول از تحلیل ،به شرح جدول زیر میتمان مشاهده کرد .این جدول حاصل کدگذاری
باز ،محمری و گزینشی است که با نظر اساتید راهنما و مشاور و نیز ادبیات تحقیق انجا شده است.
جرول  :13-4کرگذای باز ،محوی و گزیدشی (انتخابی)
سازه

کوودگووذاری
کوودگووذاری
محمری
انتخابی

فلسفه نظا
عووومامووول
تشکیلدهنده تربیتمعلم

کدگذاری باز

مفواهیم بوه ک ار رفته در تعریف فلسوووفه تربیت از مبانی نظری و متن سوووند تحمل
بنیادین بر گرفتهشده است.
تعریف فلسفه
تعریف فلسفه تربیتمعلم جامع است.
تربیتمعلم
تعریف فلسفه تربیتمعلم مانع است.
تعریف فلسفه نظا تربیتمعلم گمیا و رسا است.
فلسفه نظا تربیتمعلم با مبانی نظری سند تحمل مطابقت دارد.
مبانی
فلسفه نظا تربیتمعلم وجه تشابهی با مبانی نظری سند تحمل دارد.
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چیستی

چرایی

چگمنگی

اهووووووووداف
استراتژیک

اهداف آرمانی

اهداف

اهووووووووداف
آممزشی
اهووووووووداف
کاربردی

اهداف ویژه

مبوانی برنامه
درسی
اهداف برنامه
درسی

مودل برنوامه
بوورنووامووه
درسی
درسی

دروس
ارائهشده

کارورزی

فلسفه نظا تربیتمعلم امتیاز خاصی نسبت به مبانی نظری سند تحم.ل دارد.
فلسفه نظا تربیتمعلم مبتنی بر رفتار متفکرانه است.
فلسفه نظا تربیتمعلم مبتنی بر تصمیمات عقالنی و منطقی است.
فلسفه نظا تربیت معلم مبتنی بر حرکت آگاهانه و پایبندی به ممازین عقلی و دوری
از خرافات است.
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.
ان سان راه را انتخاب می کند پس برای انتخاب راه درست باید تربیت شمد.
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.
انسان ذاتا خداجم است.
تربیت نیاز فطری انسان است.
انسان عدالت خماه و عدالت دوست است و از ظلم گریزان است.
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.
معلم آشنایی با فنمن معلمی و روش های تدریس فعال دارد.
معلم عالم عامل است.
برخمرد معلم با رفاقت و مدارا با متربی و عد سختگیری بیجا
مربی و متربی در کالس حضمر فعال دارند.
معلم میانه روی پیشه میکند و از افراط و تفریط پرهیز میکند.
نظا تعلیم و تربیت بدنبال انسان کامل باشد.
تربیت یافتگان نظا تربیتمعلم ،در جامعه الگم باشند.
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.
برنامه درسی برای مربیان و متربیان قابل دسترس باشد.
کلیه عمامل نظا تربیتمعلم روی برنامه درسی تمافق نمایند.
برنامه درسی متعادل بمده و از افراط و تفریط بدور است.
برنامه درسی میبایست از انسجا خمبی برخمردار باشد.
برنامه درسی میبایست همه جنبههای آممزشی را در نظر بگیرد.
برنامه درسوووی میبایسوووت شوووممل کامل در حمزه تعلیم و تربیت و فرایند یاددهی
یادگیری داشته باشد.
دروس ارائهشده دانش الز را ارائه میدهد.
دروس ارائهشده دانش همراه با تخصص الز را می آممزد.
دروس ارائهشده تمرینی برای نممعلمان است.
دروس ارائهشده منجر به تغییر در دانشجم معلمان می گردد.
کارورزی استاندارد الز را دارد.
کارورزی ممرد پسند و دلخماه دانشجم معلمان است و کیفیت الز را دارد.
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برنووامووههای
فمقبرنامه

ارتووبوواطووات
سازمانی

سوووووازمووان
مرکزی

پردیس هووای
سوووواختووار
استانی
سازمانی
موراکز عووالی
آممزشی وابسته
موووراکوووز و
هسوووتووههووای
پژوهشی وابسته
شوووبانه روزی
بمدن
مووووووووودل
ارزشیابی اعتبار
سنجی
اعتبار سنجی
درونی
ارزشیووابی
اعتبار سنجی
کوویووفوویووت
بیرونی
آممزش
فرایند اعتبار
سنجی
نووهوواد هووای
سیاست گذار و
تصمیم گیر

در کارورزی همکاری الز تمسط مدارس همجمار صمرت می گیرد.
برنامههای فمقبرنامه ممرد پسووند ودلخماه دانشووجم معلمان اسووت و از کیفیت الز
برخمردار است.
برنامههای فمقبرنامه تحمل گرا و قرین به هدف است.
برنامههای فمقبرنامه رضایت بخش است.
تعداد مدیران دستمر ده در سلسله مراتب زیاد است.
کارشناسان در تصمیم سازی نقش دارند.
امکان تبادل نظر و بهره مندی از تمانمندی های کارکنان وجمد دارد.
میزان مشارکت کارشناسان در تدوین و اجرای برنامه ها به منظمر پیشگیری از اتالف
منابع مناسب است.
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.
ایجاد هماهنگی بین پردیسهای دختران و پسوووران و مراکز تابعه هر اسوووتان وجمد
دارد.
تجهیزات و بمدجه ریزی متعادل وجمد دارد.
تمزیع عادالنه امکانات وجمد دارد.
تمجه به وسایل و تجهیزات کیفیت بخش کارگاهی وجمد دارد.
تمجه به وسایل و تجهیزات کیفیت بخش آزمایشگاهی وجمد دارد.
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.
مراکز و هستههای پژوهشی وابسته از جمامع پیشرفته تقلید میکنند.
احساس امنیت و اطمینان خاطر در خمابگاه ها وجمد دارد.
احساس رفاه در خمابگاهها وجمد دارد.
احساس آرامش در خمابگاهها وجمد دارد.
مدل ارزشیابی اعتبار سنجی نسبت به مدل های دیگر مزیت و برتری نسبی دارد.
مدل ارزشیابی اعتبار سنجی برای تربیتمعلم مدل مناسبی است.
مدل ارزشیابی اعتبار سنجی با وضعیت های بممی سازگار است.
نطرات مدیران بالواسطه اعمال میشمد.
نطرات کارشناسان عرصه تربیتمعلم در نظر گرفته میشمد.
نظرات تیم تخصصی در ممرد ممضمع ارزیابی در نظر گرفته میشمد.
نظرات تخصووصووی و راهکارهای ارائهشووده تمسووط انجمن صوونفی پیشووکسوومتان و
بازنشستگان در نظر گرفته میشمد.
مقایسه با نظا های دانشگاهی مشابه صمرت میگیرد.
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.
اطمینان از نتایج و کاربست آن وجمد دارد.
سویاسوت ها مشوخص و برنامه تامین و تربیت سورمایه انسانی وزارت تدوین و آماده
اجراست.
در گروه هفتم برنامه ریزی آمادگی تصمیب برنامه ها وجمد دارد.
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گووروه هووای
اعتبار سنجی

محوول هووا و
مووکووان هووای
اعتبار سنجی
جایگاه و نحمه
جذب و تمسووعه
منابع انسووانی و
معلم

سوویاسووت
نحمه تنظیم و
هووای کووالن
نووظووا اداری جووذب موونووابع
انسانی
کشمر
تصووومیمووت
مدیریتی

مشارکت

عووومامووول
اثرگذار

برنامه ریزی
اسوووتراتژیک
وزارت عطف و
آب

یکپارچگی

انعطافپذیری

رسووووالووت و
مأممریت

موودیووریووت
حرفهای

نوووووگووووواه
اسوووتراتژیک به
منابع انسانی

فرایند انتخاب
مدیران دانشگاه

سیاست ها و برنامه های وزارت عطف از پشتیبانی الز برخمردار است.
تشوکیل انجمنهای صونفی بازنشوسوتگان و پیشوکسمتان و سپردن مسئملیت به آن
صمرت میگیرد.
گروه همسانان از سایر دانشگاه ها شناسایی میشمند.
از گروه همسانان از سایر دانشگاه ها دعمت به میشمد.
سووازمان 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.
آمادگی الز برای ارائه برنامه سوواالنه و ارزیابی عملکرد تمسووط پردیسهای اسووتانی
وجمد دارد.
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 بیسوت سوواله نیاز به تمسووعه منابع انسووانی صوومرت
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.
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
کارشناسان درجلسات تخصصی فعال حضمر دارند.
در تدوین برنامه ها مشارکت همگامی خماسته می شمد.
تمافق نسبی و همدلی بین اعضا و مشارکتجمیان وجمد دارد.
برنامه ریزی اسووتراتژیک از انسووجا سوواختاری شووامل 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
در برنامه ریزی استراتژیک نظرات انتقادی متخصصین دریافت می شمد.
در برنامه ریزی استراتژیک اصالحات الز در هر پنج سال قابل اعمال است.
در برنامه ریزی استراتژیک وجمدخطا ها پذیرفته میشمد.
رسالت و مأممریت آ.پ با چشم انداز  1303تطابق دارد.
رسالت و مأممریت آ.پ کامال واقع بینانه طرح شده است.
رسالت و مأممریت آ.پ قابل دسترس و تحقق پذیر است.
در برنامه ریزی اسوتراتژیک وزارت عطف وآ.پ به منابع انسانی به عنمان محمر تمسعه
نگا ه می شمد.
برنامه ریزی استراتژیک وزارت عطف وآ.پ به دنبال تمانمند سازی منابع انسانی است.
برنامه ریزی استراتژیک وزارت عطف وآ.پ خماستار انسان مممن و متعهد است.
فرایند انتخاب مدیران دانشگاه قانمنی و ضابطه محمر است.
در فرایند انتخاب مدیران دانشگاه شرایط و خصمصیات ویژهای در نظر گرفته میشمد.
در فرایند انتخاب مدیران دانشووگاه تخصووص های پایه در فرایند انتخاب مدنظر قرار
میگیرد.
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توخصوووص و
تعهد
فووورصوووووت
پیشرفت

سبک رهبری

شووایسووتگی
های حرفهای

عماموول اثر
پذیر

شووایسووتگی
هووای اخالقی-
تربیتی
معلم

شووایسووتگی
هووای ارتووقووای
تمانمندیها

موودیووریووت
کالس

رهبری و الگم
بمدن

تحرک و شادابی و تفکر انتقادی در فرایند انتخاب مدیران دانشگاه وجمد دارد.
مدیران حرفهای از حداقل های دانش علمی و تجربی برخمردار اند.
مدیران حرفهای از تجربه الز برخمردارند.
مدیران حرفهای از خداشناس و خدا باور اند.
فرصت پیشرفت برای مدیران شایسته وجمد دارد.
مدیران حرفه ای امکانات اولیه برای مدیریت را می شناسند.
مدیران حرفهای با زیر ساخت های مدیریتی آشنا هستند.
مدیران حرفهای اقتدار گرا هستند.
مدیران حرفهای رئمف و مهربان هستند.
مدیران حرفهای متفکر و آینده نگر هستند.
معلم بوا جنبه های مختلف دانش و مهارت معلمی از جمله در ممرد رشووود و رفتار و
یادگیری انسووان و ممضوومع درسووی و برنامه درسووی و روشهای تدریس و مهارت در
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
معلم قادر به ایجاد همنمایی و جلب همکاری به بهترین نحمه و شیماترین بیان باشند.
معلم تمان طرحریزی و برنامهریزی فرهنگی را دارد.
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
سازی مفاهیم انقالبی در جامعه آممزشی را داراست.
معلم ایمان واعتقاد به خالق هستی دارد و میداند جهان هستی را خالقی دانا و تمانا
آفریده است و این جهان هدفمند خلق شده است.
معلم با تقمی و خمیشتن دار است.
معلم روحیه رئمف و مهربان دارد و بصیر و آگاه به زمان است.
معلم بووه راحتی بووا دانش آممزان و همکوواران و اولیووا ارتبوواط برقرار کرده و روحیووه
مشارکتجم دارد.
معلم همماره نسبت به آینده خمشبین است.
معلم مرتب به فکر رشد و تعالی خمد است.
معلم اهل مطالعه و تحقیق است و از نمشتن لذت می برد.
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.
معلم حرکات و سووکناتش به مدیریت کالس کمک می کند و از زبان بدن اسووتفاده
میکند.
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.
معلم از شخصیت کاریزماتیک و اثر گذار بر دانش اممزان برخمردار است.
معلم رفتارش الها بخش است.
معلم ممرد پذیرش دانش آممزان است.
دانش آممز ادب الز برای تربیت را دارد.
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تربیتپذیری

دانش آممز

شووایسووتگی
های پایه

شووایسووتگی
های ویژه

مدرسه صالح

کانمن تربیت

مدرسه

سوووووازمووان
یادگیرنده
کانمن تمسعه
و پیشرفت
توومسووووعووه
ظرفیت پژوهش
و نمآوری
توووعووواون و
تعامل با جامعه

خانماده

کانمن محبت

تفاهم

جامعه صالح
جامعه

کانمن حی ات
طیبه
مشارکتجم

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.
دانش آممز می تماند تکلم کند و منظمر خمد را به رساند.
دانش آممز می تماند با همکالسان خمد ارتباط صحیح برقرار کند.
دانش آممز می تماند از استقالل نسبی در زندگی برخمردار باشد.
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 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.
اعتماد به نفس باال در عناصر مدرسه وجمد دارد.
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.
والدین با فرزندان خانماده رئمف و مهربان است.
خانماده اشتباهات خمد را می پذیرد و از اشتباهات دیگران میگذرد.
خانماده ارتباط با دیگران را یک ارزش می داند.
اعضای خانماده به یکدیگر اعتماد و اطمینان دارند.
بین اعضای خانماده همدلی و همراهی وجمد دارد.
اعضای خانماده در سختیها و تلخیهای زندگی با هم شریک هستند.
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.
همه اعضای جامعه زندگی بدور از فساد را ترجیح می دهند.
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.
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احسواس تعلق به میراث فرهنگی ایرانی -اسالمی و احترا به نمادهای ملی -اسالمی
در جامعه وجمد دارد.
در جامعه فضیلت های ایمان و تقمی حاکمیت دارد.
احساس ک رامت فرد در جامعه و حفظ کرامت در تعامالت اجتماعی بین مرد وجمد
حوواکووم وی وت دارد.
حقمق افراد در جامعه رعایت می شمد.
ارزشها
پایبندی به قمانبن و مقررات در جامعه مشهمد است.
نظم اجتماعی در جامعه رونق دارد.
وحدت بین مرد جامعه دیده می شمد.
تعامل سازنده
احترا متقابل در تعامالت اجتماعی حاکم است.
بحث های منظقی و دانش افزا بین افراد در جامعه جریان دارد.
هومزیسوووتی
فوورهوونووگ
ارزشهای اخالقی در جامعه محتر شمرده می شمند.
مسالمتآمیز
اجتماعی
فرهنگ و جم ملی متناسب با ارزشهای اسالمی در جامعه حکمفرما است.
مشارکتجمیی در اممر فرهنگی در جامعه به چشم میخمرد.
انتقال فرهنگ مناسب از سطمح مختلف و اقشار مختلف جامعه صمرت میگیرد.
رشد فرهنگی
تمسعه فرهنگی تمسط نهادهای ذیربط نظیر صدا و سیما صمرت میگیرد.
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 تحلیل شاخصها و مولفهها شداسایی شره
شکل  :1-4فراوانی کرها

شکل  :2-4فراوانی (عرد ) کرها برا هریک از ابعاد و مولفهها عوامل تشکیلدهدره

شکل  :3-4فراوانی (عرد ) کرها برا هریک از ابعاد و مولفهها عوامل اثرگذای

شکل  :4-4فراوانی (عرد ) کرها برا هریک از ابعاد و مولفهها عوامل اثر پذیر

با تمجه به شکلهای فمق ،ارزشیابی کیفیت آممزش ( 141کد) در عمامل تشکیلدهنده ،معلم ( 44کد) در
عمامل اثرپذیر و مدیریت حرفهای ( 11کد) در عمامل اثرگذار بیشووترین اهمیت رادارند .جدول فمق سووهم
فراوانی کدهای اولیه در شوناسوایی کدهای ثانمیه را نشان میدهد .همانطمر که در سؤال یک مشخص شد،
بعد از انجا تحلیل محتمای کیفی  13زیر مقمله کشووف شوود .در ادامه الگمی مفهممی از مقمالت فمق ارائه
میشمد.

شکل  :5-4مرل مفهومی پژوهش
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 -6-4اعتبای یابی مرل مفهومی پژوهش
تأیید مدل مفهممی حاصوول از اسووتخراج نتایج تحلیل پاسووخهای مصوواحبهشوومندگان از طریق نر افزار
 MAXQDAاز طریق آزممدن همبستگی پیرسمن قابل آزممن است.
با تمجه به ماتریس همبستگی ناشی از ارتباط متغیرهای تحقیق و با تمجه اینکه سطح معناداری برای تما
عمامل کمتر از  0,01اسووت؛ بنابراین در سووطح اطمینان  %91مؤلفههای تحقیق با اقدامات الز همبسووتگی
دارند .در جدول زیر میزان این ضرایب زیر قابلمشاهده است.
جرول  :14-4هنبستگی بین مولفهها

سیاستهای
کالن ...
برنوامهریزی
عووماموول
...
اثرگذار
موودیووریووت
حرفهای
معلم
دانشآممز
مدرسه
عووماموول
اثرپذیر

خانماده
جامعه
فوورهوونووگ
اجتماعی

بووورنووواموووه
درسی
**0,380
0,000
**0,397
0,000
**0,494

ساختار ...

ارزشیابی ...

**0,188
0,000
**0,111
0,000
**0,311

**0,117
0,000
**0,331
0,000
**0,341

0,000

0,000
**0,111

فلسفه ...

اهداف

همبستگی

**0,188
0,000
**0,111
0,000
**0,311

**0,117
0,000
**0,331
0,000
**0,341

Sig.

0,000

0,000

0,000

همبستگی

**0,174

**0,111

**0,111

**0,174

Sig.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

همبستگی
Sig.
همبستگی

**0,113
0,000

**0,148
0,000

**0,114
0,000

**0,113
0,000

**0,148
0,000

**0,141

**0,114

**0,311

**0,141

**0,114

Sig.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

همبستگی
Sig.
همبستگی

**0,379
0,000

**0,313
0,000

**0,344
0,000

**0,379
0,000

**0,313
0,000

**0,384

**0,379

**0,341

**0,384

**0,379

Sig.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

همبستگی

**0,118

**0,311

**0,371

**0,118

**0,311

Sig.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Sig.
همبستگی
Sig.
همبستگی

در جدولهای زیر چک لیست مربمط به نتایج تحلیل محتمای مصاحبه با استفاده از کدگذاری باز ،محمری
و انتخابی آورده شده است .تحلیل دادهها با استخراج مفاهیم و مقملهها آغاز گردید (کدگذاری باز) و مفاهیم
و مقملههای بیربط و تکراری حذف گردیدند که نتایج کدگذاری باز و همچنین کد مصاحبه کنندهها ،فراوانی
و منبع مربمط به هریک از مقمله ها در جدول زیر آمده است.
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جرول  :15-4لیست کلیه مفاهیم استخراج شره از تکدیک مصاحبه نینه ساختاییافته با خبرگان
ردیف

کد
مقمله

مفاهیم استخراجی اولیه

کد مصاحبه شمنده

منبع
مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

1

سووازمان مرکزی مرکز ارزیابی کیفیت آممزش با امکانات و نر
افزار خاص پیش بینی کرده است.

M2

4

معلم با جنبه های مختلف دانش و مهارت معلمی از جمله در
ممرد رشود و رفتار و یادگیری انسوان و ممضومع درسی و برنامه
درسی و روشهای تدریس و مهارت در کاربرد آنها وروابط انسانی
و مهارت در کاربرد آنها آشنا است.

M1

I23, I24, I25

M3

I21, I5, I24, I1,
I22

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

3

تمجه به وسووایل و تجهیزات کیفیت بخش آزمایشووگاهی وجمد
دارد.

M4

I3, I4, I22, I5

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

1

به روش علمی برآورد پنج و ده و بیسووت سوواله تمسووعه منابع
انسانی صمرت گرفته است.

M5

I21, I8, I3

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

1

مدل ارزشویابی اعتبار سونجی برای تربیتمعلم مدل مناسبی
است.

M6

I21, I9, I2, I23,
I22

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

7

سویاسوت ها مشوخص و برنامه تامین و تربیت سرمایه انسانی
وزارت تدوین و آماده اجراست.

M7

I6, I8, I21, I23,
I4

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

8

برنامه ریزی کالن با تمجه به ظرفیت ها و امکانات وجمد دارد.

M8

I21, I8, I2, I3, I4

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

9

معلم از شووخصوویت کاریزماتیک و اثر گذار بر دانش اممزان
برخمردار است.

M9

I3, I2, I5, I24,
I25

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

10

معلم مرتب به فکر رشد و تعالی خمد است.

M21

I1, I6, I21, I24

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

11

خانماده در کارهای جمعی مشارکت دارد.

M22

I22, I9, I21, I24,
I5

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

14

از گروه همسانان از سایر دانشگاه ها دعمت میشمد.

M21

I6, I2, I24

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

4

افراد جامعه احساس آرامش و امنیت دارند.
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I21, I6, I5, I2, I7

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

M23

I22, I7, I21, I3,
I21

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

M24

I8, I3, I25, I21,
I1

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

11

به روش علمی برآورد پنج و ده و بیسووت سوواله نیاز به تمسووعه
منابع انسانی صمرت گرفته است.

M25

I21, I3, I1, I8,
I25

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

11

برنامه ریزی کالن برای ارزیابی کیفیت آممزش و ارائه بازخمرد
الز است.

M26

I23, I9, I5, I4,
I21

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

17

مدیران حرفهای از تجربه الز برخمردارند.

M27

I5, I8, I7, I6, I4

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

18

معلم ممرد پذیرش دانش آممزان است.

M28

I5, I22, I4, I23

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

19

پژوهش های کاربردی مسئله محمر است.

M29

I2, I1, I22, I7,
I25

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

40

خانماده ارتباط با دیگران را یک ارزش می داند.

M11

I8, I7, I22, I25

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

41

مدیران حرفهای متفکر و آینده نگر هستند.

M12

I7, I3, I9, I21,
I23

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

44

ادارات کل و مناطق آ.پ اشراف بر عملکرد نم معلمان دارند.

M11

I2, I9, I23

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

44

مقایسه با نظا های دانشگاهی مشابه صمرت میگیرد.

M13

I3, I7, I25

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

M14

I22, I3, I24, I21,
I9

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

41

افراد جامعه نسبت به حق خمد قانع هستند.

M15

I21, I2, I21, I24

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

41

مدیران حرفهای امکانات اولیه برای مدیریت را می شناسند.

M16

I6, I7, I5, I7

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

14

13

43

برنامههای فمقبرنامه ممرد پسووند و دلخماه دانشووجم معلمان
است و از کیفیت الز برخمردار است.

آیین نامه ها و دستمر العمل ها مستند است.

دانش آممز می تماند از اسووتقالل نسووبی در زندگی برخمردار
باشد.
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47

معلم تمانایی ایجاد نظم از طریق اصمل صحیح را دارد.

M17

I21, I3, I24, I1

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

48

اعتماد به نفس باال در عناصر مدرسه وجمد دارد.

M18

I7, I5, I2, I7

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

49

تعریف فلسفه تربیتمعلم مانع است.

M19

I22, I8, I4, I9

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

40

قرب الهی مقصد انسان ها است.

M31

I4, I1, I6

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

41

دروس ارائهشده دانش الز را ارائه میدهد.

M32

I4, I1, I8, I25, I9

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

44

تربیت نیاز فطری انسان است.

M31

I8, I1, I22, I2

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

44

تعداد مدیران دستمر ده در سلسله مراتب زیاد است.

M33

I22, I2, I25, I8,
I6

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

43

بحث های منظقی و دانش افزا بین افراد در جامعه جریان دارد.

M34

I6, I9, I3, I22

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

41

عناصر مدرسه همماره در حال یادگیری هستند.

M35

I1, I2, I21, I7

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

41

هماهنگی بین دسووتگاهی کارشووناسووان سووازمان و وزارت آ.پ
وجمد دارد.

M36

I5, I8, I7, I6, I4

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

47

معلم تمان جریان سوواری نر افزاری در جهت تقمیت ظرفیت
های ادراکی در گفتمان سازی مفاهیم انقالبی در جامعه آممزشی
را داراست.

M37

I5, I22, I4, I23

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

48

معلم با جدیدترین ابزارها و تکنملمژی ارتباطی و انتقال فرهنگ
آشنا باشند.

M38

I2, I1, I22, I7,
I25

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

49

مفاهیم به کار رفته در تعریف فلسووفه تربیت از مبانی نظری و
متن سند تحمل بنیادین بر گرفتهشده است.

M39

I8, I7, I22, I23

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

30

تمجه به وسایل و تجهیزات کیفیت بخش کارگاهی وجمد دارد.

M41

I7, I3, I9, I21,
I25

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ
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M42

I1, I6, I21, I21

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

M41

I21, I6, I5, I2, I7

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

34

برنامه درسی میبایست از انسجا خمبی برخمردار باشد.

M43

I23, I24, I25

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

33

تربیت یافتگان نظا تربیتمعلم ،در جامعه الگم باشند.

M44

I21, I5, I24, I1,
I22

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

31

راه رسوویدن به سووعادت دنیمی و اخروی مطلمب ترین تربیت
است.

M45

I3, I4, I22, I5

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

31

در فرایند انتخاب مدیران دانشگاه شرایط و خصمصیات ویژهای
در نظر گرفته میشمد.

M46

I21, I8, I3

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

M47

I21, I9, I2, I23,
I22

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

I6, I8, I21, I24,
I4

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ
مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

31

34

37

دانش آممز به رشد خمد کمک می نماید.

در کارورزی همکاری الز تمسوط مدارس همجمار صومرت می
گیرد.

نظا تعلیم و تربیت بدنبال انسان کامل باشد

38

برنامه ریزی اسووتراتژیک از انسووجا سوواختاری شووامل وجمد
قمانین و مقررات ،عد تداخل و شفافیت قمانین و مقررات وجمد
دارد.

M48

39

در برنامه ریزی استراتژیک اصالحات الز در هر پنج سال قابل
اعمال است.

M49

I21, I8, I2, I3, I4

M51

I3, I2, I5, I24,
I25

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

M52

I7, I5, I2, I7

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

M51

I22, I8, I4, I9

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

M53

I4, I1, I6

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

M54

I4, I1, I8, I25, I9

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

10

11

14

14

13

قدرت انجا ارزیابی کیفیت آممزش وجمد دارد.

فلسووفه نظا تربیتمعلم با مبانی نظری سووند تحمل مطابقت
دارد.

پژوهش های صرف آکادمیک غیر کاربردی است.

معلم بوه فناوری های نم پدید (نانمو)...و فناوری اطالعات و
ارتباطات آشناست و از آنها در کالس بهره می برد.

برنامههای فمقبرنامه رضایت بخش است.
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M55

I8, I1, I22, I2

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

11

حقمق افراد در جامعه رعایت می شمد.

M56

I22, I2, I25, I8,
I6

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

17

کلیه عمامل نظا تربیتمعلم روی برنامه درسی تمافق نمایند.

M57

I6, I9, I3, I21

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

18

معلم عالم عامل است.

M58

I5, I8, I7, I6, I4

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

19

نظم اجتماعی در جامعه رونق دارد.

M59

I5, I22, I4, I23

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

10

امکوان تبادل نظر و بهره مندی از تمانمندی های کارکنان
وجمد دارد.

M61

I2, I1, I22, I7,
I25

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

11

معلم تمان اسووتفاده بهینه از منابع و هم جهت نممدن فعالیت
های یک سازمان را با اهداف تعیین شده را دارد

M62

I8, I7, I22, I24

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

14

تمافق نسبی و همدلی بین اعضا و مشارکتجمیان وجمد دارد.

M61

I7, I3, I9, I21,
I25

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

14

معلم روحیه رئمف و مهربان دارد و بصیر و آگاه به زمان است.

M63

I2, I9, I23

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

13

تمزیع عادالنه امکانات وجمد دارد.

M64

I3, I7, I23

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

11

برنامههای فمقبرنامه تحمل گرا و قرین به هدف است.

M65

I22, I3, I24, I21,
I9

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

11

فلسفه نظا تربیتمعلم مبتنی بر رفتار متفکرانه است.

M66

I21, I2, I21, I24

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

17

احسوواس کرامت فرد در جامعه و حفظ کرامت در تعامالت
اجتماعی بین مرد وجمد دارد.

M67

I7, I5, I2, I7

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

18

مبانی برنامه درسوی امتیاز خاصی نسبت به مبانی نظری سند
تحمل دارد.

M68

I22, I8, I4, I9

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

11

تشووکیل انجمنهای صوونفی بازنشووسووتگان و پیشووکسوومتان و
سپردن مسئملیت به آن صمرت میگیرد.
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M69

I7, I5, I2, I7

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

M71

I22, I8, I4, I9

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

M72

I4, I1, I6

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

74

برنامه درسی برای مربیان و متربیان قابل دسترس باشد.

M71

I4, I1, I8, I25, I9

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

74

تجهیزات و بمدجه ریزی متعادل وجمد دارد.

M73

I8, I1, I23, I2

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

73

خانماده به نیازمندان کمک می کند.

M74

I22, I2, I25, I8,
I6

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

71

مبانی برنامه درسی با مبانی نظری سند تحمل وجه تشابه دارد.

M75

I6, I9, I3, I22

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

71

اعضای خانماده به یکدیگر اعتماد و اطمینان دارند.

M76

I1, I2, I21, I7

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

77

انسان به جهان آخرت یقین دارد.

M77

I5, I8, I7, I6, I4

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

M78

I5, I22, I4, I23

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

79

فرصت پیشرفت برای مدیران شایسته وجمد دارد.

M79

I7, I5, I2, I7

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

80

معلم قابلیت و تمانایی تربیت را دارد.

M81

I22, I8, I4, I9

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

M82

I7, I3, I9, I21,
I25

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

M81

I1, I6, I21, I21

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

19

70

71

78

81

84

در برنامه ریزی استراتژیک نظرات انتقادی متخصصین دریافت
می شمد.

پایبندی به قمانبن و مقررات در جامعه مشهمد است.

میزان مشووارکت کارشووناسووان در تدوین و اجرای برنامه ها
بهمنظمر پیشگیری از اتالف منابع مناسب است.

مدرسووه مسووئله محمر بمده و به دنبال یافتن پاسووخ سوومال ها
است.

تعدا دانشووجم معلمان با تمجه به ظرفیت کالسووی و امکانات
خمابگاهی مناسب است.

مدیران حرفهای با زیر ساخت های مدیریتی آشنا هستند.
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84

مدرسه به دنبال پرورش خالقیت است.

M83

I21, I6, I5, I2, I7

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

83

تداو و فراگیر بمدن یادگیری مدرسه مد نظر است.

M84

I7, I5, I2, I7

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

81

گاها بعضی تصمیمات پشتیبانی قانمنی ندارد و جهت دار است.

M85

I22, I8, I4, I9

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

81

رسالت و مأممریت آ.پ کامال واقع بینانه طرح شده است.

M86

I4, I1, I6

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

M87

I21, I8, I3

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

88

مدرسه از یک نظا معیار اسالمی مناسب برخمردار است.

M88

I21, I9, I2, I23,
I22

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

89

تعریف فلسفه نظا تربیتمعلم گمیا و رسا است.

M89

I6, I8, I21, I23,
I4

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

90

احساس رفاه در خمابگاهها وجمد دارد.

M91

I21, I8, I2, I3, I4

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

M92

I7, I5, I2, I7

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

94

کارورزی استاندارد الز را دارد.

M91

I22, I8, I4, I9

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

94

احساس آرامش در خمابگاهها وجمد دارد.

M93

I22, I9, I21, I24,
I5

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

93

احترا متقابل در تعامالت اجتماعی حاکم است.

M94

I6, I2, I24

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

91

اطمینان از نتایج و کاربست آن وجمد دارد.

M95

I22, I7, I21, I3,
I21

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

I8, I3, I25, I21,
I1

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

87

91

91

معلم به راحتی با دانش آممزان و همکاران و اولیا ارتباط برقرار
کرده و روحیه مشارکتجم دارد.

فلسوفه نظا تربیتمعلم امتیاز خاصوی نسبت به مبانی نظری
سند تحم.ل دارد.

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.
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M96

M97

I21, I3, I1, I8,
I25

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

98

امکان تمسعه پردیس ها برآورد شده است.

M98

I23, I9, I5, I4,
I21

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

99

معلم کالس با نشاط و شادابی دارد.

M99

I21, I6, I5, I2, I7

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

100

در مدرسه کرامت انسانی محتر شمرده می شمد.

M211

I23, I24, I25

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

101

معلم حرکات و سکناتش به مدیریت کالس کمک می کند و از
زبان بدن استفاده میکند.

M212

I21, I5, I24, I1,
I22

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

104

دروس ارائهشده منجر به تغییر در دانشجم معلمان می گردد.

M211

I3, I4, I22, I5

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

104

برنامه درسی میبایست شممل کامل در حمزه تعلیم و تربیت و
فرایند یاددهی یادگیری داشته باشد.

M213

I21, I8, I3

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

103

در برنامه ریزی اسوتراتژیک وزارت عطف وآ.پ به منابع انسانی
به عنمان محمر تمسعه نگا می شمد.

M214

I21, I9, I2, I23,
I22

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

101

معلم اهل مطالعه و تحقیق است و از نمشتن لذت می برد.

M215

I6, I8, I21, I23,
I4

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

101

رسالت و مأممریت آ.پ قابل دسترس و تحقق پذیر است.

M216

I21, I8, I2, I3, I4

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

107

مدیران حرفهای از حداقل های دانش علمی و تجربی برخمردار
اند.

M217

I3, I2, I5, I24,
I25

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

108

تحرک و شوووادابی و تفکر انتقادی در فرایند انتخاب مدیران
دانشگاه وجمد دارد.

M218

I1, I6, I21, I21

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

109

سوویاسووت ها و برنامه های وزارت عطف از پشووتیبانی الز
برخمردار است.

M219

I22, I9, I21, I24,
I5

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

110

سویستم نظارتی نر افزاری و سخت افزاری مبتنی بر عملکرد
وجمد دارد.

M221

I6, I2, I24

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

97

برنامه ریزی اسووتراتژیک وزارت عطف وآ.پ خماسووتار انسووان
مممن و متعهد است.
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111

دانش آممز می تماند بنمیسد.

M222

I22, I7, I21, I3,
I21

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

114

بین اعضای خانماده همدلی و همراهی وجمد دارد.

M221

I8, I3, I25, I21,
I1

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

114

در جامعه اندیشه اعتقاد به مصلح جهانی وجمد دارد.

M223

I21, I3, I1, I8,
I25

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

113

مبانی برنامه درسی با مبانی نظری سند تحمل مطابقت دارد.

M224

I23, I9, I5, I4,
I21

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

111

در فرایند انتخاب مدیران دانشگاه تخصص های پایه در فرایند
انتخاب مدنظر قرار میگیرد.

M225

I5, I8, I7, I6, I4

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

111

دروس ارائهشده تمرینی برای نممعلمان است.

M226

I5, I22, I4, I23

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

117

گروه همسانان از سایر دانشگاه ها شناسایی میشمند.

M227

I2, I1, I22, I7,
I25

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

118

انسان ذاتا خداجم است.

M228

I8, I7, I22, I23

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

119

معلم تمان طرحریزی و برنامهریزی فرهنگی را دارد.

M229

I7, I3, I9, I21,
I24

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

140

مدرسه به دنبال پرورش نمآوری است.

M211

I2, I9, I23

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

141

در گروه هفتم برنامه ریزی آمادگی تصوومیب برنامه ها وجمد
دارد.

M212

I3, I7, I22

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

144

احسوواس تعلق به میراث فرهنگی ایرانی -اسووالمی و احترا به
نمادهای ملی -اسالمی در جامعه وجمد دارد.

M211

I22, I3, I24, I21,
I9

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

144

مدیران حرفهای رئمف و مهربان هستند.

M213

I21, I2, I21, I24

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

143

مدیران حرفهای از خداشناس و خدا باور اند.

M214

I6, I7, I5, I7

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ
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M215

I21, I3, I24, I1

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

141

دانش آممز بووه راحتی می تمانوود منظمر را خمد را در یووک
گفتگمی دو یا چند طرفه بیان کند.

M216

I7, I5, I2, I7

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

147

نطرات کارشناسان عرصه تربیتمعلم در نظر گرفته میشمد.

M217

I22, I8, I4, I9

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

148

تعریف فلسفه تربیتمعلم جامع است.

M218

I4, I1, I6

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

149

فلسووفه نظا تربیتمعلم وجه تشووابهی با مبانی نظری سووند
تحمل دارد.

M219

I4, I1, I8, I25, I9

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

140

فلسوفه نظا تربیتمعلم مبتنی بر تصمیمات عقالنی و منطقی
است.

M231

I8, I1, I25, I2

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

141

فلسفه نظا تربیتمعلم مبتنی بر حرکت آگاهانه و پایبندی به
ممازین عقلی و دوری از خرافات است.

M232

I22, I2, I25, I8,
I6

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

144

انسووان ممجمدی حر و آزاد اسووت پس برای کسووب این آزادی
باید تربیت بشمد.

M231

I6, I9, I3, I22

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

M233

I1, I2, I21, I7

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

M234

I5, I8, I7, I6, I4

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

141

کمال مطلمب غایت انسان است.

M235

I5, I22, I4, I23

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

141

همه تالش های تربیتی به حیات طیبه منجر شمد.

M236

I2, I1, I22, I7,
I25

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

147

انسووان عدالت خماه و عدالت دوسووت اسووت و از ظلم گریزان
است.

M237

I8, I7, I22, I2

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

148

اسوتعداد انسوان ها در تربیت و در فضوای مناسوب شکمفا می
شمد.

M238

I7, I3, I9, I21,
I25

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

141

144

143

معلم از استاندارد الز برای داشتن دانش برخمردار است.

انسان به رشد و کمال باید برسد پس باید تربیت بشمد.

انسان راه را انتخاب می کند پس برای انتخاب راه درست باید
تربیت شمد.
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149

معلم آشنایی با فنمن معلمی و روش های تدریس فعال دارد.

M239

I1, I6, I21, I21

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

130

معلم رفاقت و مدارا با متربی و عد سختگیری بیجا

M241

I21, I6, I5, I2, I7

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

131

مربی و متربی در کالس حضمر فعال دارند.

M242

I23, I24, I25

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

M241

I21, I5, I24, I1,
I22

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

M243

I3, I4, I22, I5

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

M244

I21, I8, I3

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

M245

I21, I9, I2, I23,
I22

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

M246

I6, I8, I21, I21,
I4

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

M247

I21, I8, I2, I3, I4

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

138

برنامه ریزی استراتژیک با تمجه به ظرفیت ها و امکانات وجمد
دارد.

M248

I3, I2, I5, I24,
I25

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

139

ایجاد هماهنگی بین پردیسهای دختران و پسووران و مراکز
تابعه هر استان وجمد دارد.

M249

I7, I5, I2, I7

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

110

مراکز و هسوتههای پژوهشوی وابسته از جمامع پیشرفته تقلید
میکنند.

M251

I22, I8, I4, I9

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

111

احساس امنیت و اطمینان خاطر در خمابگاه ها وجمد دارد.

M252

I4, I1, I6

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

114

دانش آممز می تماند بخماند.

M251

I4, I1, I8, I25, I9

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

134

134

133

131

131

137

معلم میانه روی پیشوووه میکند و از افراط و تفریط پرهیز
میکند.

برنامه درسی متعادل بمده و از افراط و تفریط بدور است.

برنامه درسووی میبایسووت همه جنبههای آممزشووی را در نظر
بگیرد.

دروس ارائهشده دانش همراه با تخصص الز را می آممزد.

کارورزی ممرد پسوند و دلخماه دانشجم معلمان است و کیفیت
الز را دارد.

کارشناسان در تصمیم سازی نقش دارند.
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M253

I8, I1, I23, I2

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

113

دانش آممز می تماند با همکلسوویان خمد ارتباط صووحیح برقرار
کند.

M254

I22, I2, I25, I8,
I6

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

111

مدرسه همه جنبه ها و ساحت های تربیتی را در بر می گیرد

M255

I6, I9, I3, I21

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

111

در مدرسوه همه عمامل برای رسیدن به هدف واحد تالش می
کنند.

M256

I5, I8, I7, I6, I4

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

117

اعضای مدرسه خمیشتن دار هستند.

M257

I5, I22, I4, I23

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

118

در مدرسه رفاقت جای رقابت را می گیرد.

M258

I2, I1, I22, I7,
I25

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

119

در مدرسه به تفاوت های فردی تمجه می شمد.

M259

I8, I7, I22, I24

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

110

مدرسه محل پرورش انسان های کامل و رشد یافته است.

M261

I7, I3, I9, I21,
I25

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

111

اتکای به خمد در عناصر مدرسه وجمد دارد.

M262

I2, I9, I23

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

114

خانماده در رفع مشکالت پیش قد است.

M261

I3, I7, I29

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

114

والدین با فرزندان خانماده رئمف و مهربان است.

M263

I22, I3, I24, I21,
I9

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

113

خانماده اشووتباهات خمد را می پذیرد و از اشووتباهات دیگران
میگذرد.

M264

I21, I2, I21, I24

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

111

اعضوای خانماده در سختیها و تلخیهای زندگی با هم شریک
هستند.

M265

I7, I5, I2, I7

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

M266

I22, I8, I4, I9

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

114

111

دانش آممز می تماند تکلم کند و منظمر خمد را به رساند.

همه اعضای جامعه زندگی سالم را ترجیح می دهند.
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117

همه اعضای جامعه زندگی بدور از فساد را ترجیح می دهند.

M267

I7, I5, I2, I7

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

118

همه اعضای جامعه از خشمنت و ستیزه جمیی به دور هستند.

M268

I22, I8, I4, I9

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

119

عضمیت و همکاری با انجمن های علمی در جامعه وجمد دارد.

M269

I4, I1, I6

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

170

در جامعه ارتباط با فامیل ،همسووایه ها ،دوسووتان و همکاران
رونق دارد.

M271

I4, I1, I8, I25, I9

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

171

در جامعه فضیلت های ایمان و تقمی حاکمیت دارد.

M272

I8, I1, I21, I2

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

174

وحدت بین مرد جامعه دیده می شمد.

M271

I22, I2, I25, I8,
I6

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

174

ارزشهای اخالقی در جامعه محتر شمرده می شمند.

M273

I6, I9, I3, I24

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

173

فرهنگ و جم ملی متناسووب با ارزشهای اسووالمی در جامعه
حکمفرما است.

M274

I1, I2, I21, I7

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

171

مشارکتجمیی در اممر فرهنگی در جامعه به چشم میخمرد.

M275

I5, I8, I7, I6, I4

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

171

انتقال فرهنگ مناسب از سطمح مختلف و اقشار مختلف جامعه
صمرت میگیرد.

M276

I5, I22, I4, I23

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

177

تمسووعه فرهنگی تمسووط نهادهای ذیربط نظیر صوودا و سوویما
صمرت میگیرد.

M277

I7, I5, I2, I7

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

178

معلم ایمان واعتقاد به خالق هسوووتی دارد و میداند جهان
هسووتی را خالقی دانا و تمانا آفریده اسووت و این جهان هدفمند
خلق شده است.

M278

I22, I8, I4, I9

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

179

معلم با تقمی و خمیشتن دار است.

M279

I7, I3, I9, I21,
I25

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

180

معلم همماره نسبت به آینده خمشبین است.

M281

I1, I6, I21, I21

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

211

181

معلم هرروز چیز جدیدی یاد می گیرد.

M282

I21, I6, I5, I2, I7

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

184

معلم رفتارش الها بخش است.

M281

I7, I5, I2, I7

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

184

دانش آممز ادب الز برای تربیت را دارد.

M283

I22, I8, I4, I9

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

183

دانش آممز از فرامین پیروی می کند

M284

I4, I1, I6

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

181

ظرفیت پذیرش پردیس ها برآورد شده است.

M285

I21, I8, I3

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

181

به راحتی روی نیاز تمافق و ردیف الز تخصیص داده می شمد.

M286

I21, I9, I2, I23,
I22

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

187

انتقال تصمیمات از ستاد به صف زمان بر است.

M287

I6, I8, I21, I221,
I4

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

188

تصمیمات ضابطه مند نیست و سلیقه ها بر آن اثر می گذارند

M288

I21, I8, I2, I3, I4

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

189

کارشناسان درجلسات تخصصی فعال حضمر دارند.

M289

I7, I5, I2, I7

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

190

در تدوین برنامه ها مشارکت همگامی خماسته می شمد.

M291

I22, I8, I4, I9

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

191

برنامه ریزی استراتژیک از وحدت رویه درونی برخمردار است.

M292

I22, I9, I21, I24,
I5

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

194

برنامه ریزی استراتژیک از وحدت رویه بیرونی برخمردار است

M291

I6, I2, I24

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

194

در برنامه ریزی استراتژیک وجمدخطا ها پذیرفته میشمد.

M293

I22, I7, I21, I3,
I21

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

193

رسالت و مأممریت آ.پ با چشم انداز  1303تطابق دارد.

M294

I8, I3, I25, I21,
I1

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

212

191

برنامه ریزی اسووتراتژیک وزارت عطف وآ.پ به دنبال تمانمند
سازی منابع انسانی است.

M295

I21, I3, I1, I8,
I25

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

191

فرایند انتخاب مدیران دانشگاه قانمن و ضابطه محمر است.

M296

I23, I9, I5, I4,
I21

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

197

مدیران حرفهای اقتدار گرا هستند.

M297

I21, I6, I5, I2, I7

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

198

معلم قادر به ایجاد همنمایی و جلب همکاری به بهترین نحمه و
شیماترین بیان باشند.

M298

I23, I24, I25

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

199

مدل ارزشویابی اعتبار سنجی نسبت به مدل های دیگر مزیت
و برتری نسبی دارد.

M299

I21, I5, I24, I1,
I22

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

400

مدل ارزشویابی اعتبار سونجی با وضوعیت های بممی سووازگار
است.

M111

I3, I4, I22, I5

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

M112

I21, I8, I3

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

404

نظرات تیم تخصوصوی در ممرد ممضمع ارزیابی در نظر گرفته
میشمد.

M111

I21, I9, I2, I23,
I22

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

404

نظرات تخصوصوی و راهکارهای ارائهشده تمسط انجمن صنفی
پیشکسمتان و بازنشستگان در نظر گرفته میشمد.

M113

I6, I8, I21, I221,
I4

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

403

آمادگی الز برای ارائه برنامه سواالنه و ارزیابی عملکرد تمسط
پردیسهای استانی وجمد دارد.

M114

I21, I8, I2, I3, I4

مبانی نظری و متن
سوووند تحمل بنیادین
آ.پ

نطرات مدیران بالواسطه اعمال میشمد.

401

بر اساس مفاهیم و مقمله های جدول قبل ،زمینه کدگذاری محمری فراهم شد که در جدول زیر آورده شده
اسوووت .در کودگوذاری محمری بین مفواهیم و مقملوههوای مرتبط با هم ارتباط برقرار گردید .همان طمر که
مالحظه میگردد این جدول حاوی  13طبقه بمده و هر یک از طبقات دربرگیرنده زیرطبقات و مفاهیم مربمط
به خمد است .این طبقات در جدول زیر از محمرهای  Aتا  BKمشخص شده اند.
جدول  :11-3کدگذاری ( Aتا  )BKو دستهبندی محمری کلیه مفاهیم استخراج شده از تکنیک مصاحبه های نیمه ساختاریافته
ردیف

مفاهیم استخراجی اولیه

کد مقمله

1

سازمان مرکزی مرکز ارزیابی کیفیت آممزش با امکانات و نر افزار خاص پیش بینی کرده است.

AC

4
4

معلم با جنبه های مختلف دانش و مهارت معلمی از جمله در ممرد رشوود و رفتار و یادگیری انسووان و
ممضومع درسی و برنامه درسی و روشهای تدریس و مهارت در کاربرد آنها وروابط انسانی و مهارت در کاربرد
آنها آشنا است.
افراد جامعه احساس آرامش و امنیت دارند.

AO
BE
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3

تمجه به وسایل و تجهیزات کیفیت بخش آزمایشگاهی وجمد دارد.

T

1

به روش علمی برآورد پنج و ده و بیست ساله تمسعه منابع انسانی صمرت گرفته است.

AD

1

مدل ارزشیابی اعتبار سنجی برای تربیتمعلم مدل مناسبی است.

W

7

سیاست ها مشخص و برنامه تامین و تربیت سرمایه انسانی وزارت تدوین و آماده اجراست.

AA

8

برنامه ریزی کالن با تمجه به ظرفیت ها و امکانات وجمد دارد.

R

9

معلم از شخصیت کاریزماتیک و اثر گذار بر دانش اممزان برخمردار است.

AS

10

معلم مرتب به فکر رشد و تعالی خمد است.

AQ

11

خانماده در کارهای جمعی مشارکت دارد.

BB

14

از گروه همسانان از سایر دانشگاه ها دعمت به میشمد.

AB

14

برنامههای فمقبرنامه ممرد پسند ودلخماه دانشجم معلمان است و از کیفیت الز برخمردار است.

P

13

آیین نامه ها و دستمر العمل ها مستند است.

Z

11

به روش علمی برآورد پنج و ده و بیست ساله نیاز به تمسعه منابع انسانی صمرت گرفته است.

AE

11

برنامه ریزی کالن برای ارزیابی کیفیت آممزش و ارائه بازخمرد الز است.

Y

17

مدیران حرفهای از تجربه الز برخمردارند.

AM

18

معلم ممرد پذیرش دانش آممزان است.

AS

19

پژوهش های کاربردی مسئله محمر است.

U

40

خانماده ارتباط با دیگران را یک ارزش می داند.

BC

41

مدیران حرفهای متفکر و آینده نگر هستند.

AN

44

ادارات کل و مناطق آ.پ اشراف بر عملکرد نم معلمان دارند.

AC

44

مقایسه با نظا های دانشگاهی مشابه صمرت میگیرد.

Y

43

دانش آممز می تماند از استقالل نسبی در زندگی برخمردار باشد.

AV

41

افراد جامعه نسبت به حق خمد قانع هستند.

BE

41

مدیران حرفهای امکانات اولیه برای مدیریت را می شناسند.

AN

47

معلم تمانایی ایجاد نظم از طریق اصمل صحیح را دارد.

AS

48

اعتماد به نفس باال در عناصر مدرسه وجمد دارد.

AZ

49

تعریف فلسفه تربیتمعلم مانع است.

A

40

قرب الهی مقصد انسان ها است.

G

41

دروس ارائهشده دانش الز را ارائه میدهد.

N

44

تربیت نیاز فطری انسان است.

F

44

تعداد مدیران دستمر ده در سلسله مراتب زیاد است.

Q

43

بحث های منظقی و دانش افزا بین افراد در جامعه جریان دارد.

BJ

41

عناصر مدرسه همماره در حال یادگیری هستند.

AY

41

هماهنگی بین دستگاهی کارشناسان سازمان و وزارت آ.پ وجمد دارد.

AE

47

معلم تمان جریان ساری نر افزاری در جهت تقمیت ظرفیت های ادراکی در گفتمان سازی مفاهیم انقالبی
در جامعه آممزشی را داراست.

AO

48

معلم با جدیدترین ابزارها و تکنملمژی ارتباطی و انتقال فرهنگ آشنا باشند.

AO

49

مفاهیم به کار رفته در تعریف فلسفه تربیت از مبانی نظری و متن سند تحمل بنیادین بر گرفتهشده است.

A

30

تمجه به وسایل و تجهیزات کیفیت بخش کارگاهی وجمد دارد.

T

31

دانش آممز به رشد خمد کمک می نماید.

AT

34

در کارورزی همکاری الز تمسط مدارس همجمار صمرت می گیرد.

O

34

برنامه درسی میبایست از انسجا خمبی برخمردار باشد.

M
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33

تربیت یافتگان نظا تربیتمعلم ،در جامعه الگم باشند.

J

31

راه رسیدن به سعادت دنیمی و اخروی مطلمب ترین تربیت است.

E

31

در فرایند انتخاب مدیران دانشگاه شرایط و خصمصیات ویژهای در نظر گرفته میشمد.

AL

37

نظا تعلیم و تربیت بدنبال انسان کامل باشد.

J

38

برنامه ریزی استراتژیک از انسجا ساختاری شامل وجمد قمانین و مقررات ،عد تداخل و شفافیت قمانین و
مقررات وجمد دارد.

AH

39

در برنامه ریزی استراتژیک اصالحات الز در هر پنج سال قابل اعمال است.

AI

10

قدرت انجا ارزیابی کیفیت آممزش وجمد دارد.

Z

11

فلسفه نظا تربیتمعلم با مبانی نظری سند تحمل مطابقت دارد.

B

14

پژوهش های صرف آکادمیک غیر کاربردی است.

U

14

معلم به فناوری های نم پدید (نانمو)...و فناوری اطالعات و ارتباطات آشووناسووت و از آنها در کالس بهره می
برد.

AR

13

برنامههای فمقبرنامه رضایت بخش است.

P

11

تشکیل انجمنهای صنفی بازنشستگان و پیشکسمتان و سپردن مسئملیت به آن صمرت میگیرد.

AB

11

حقمق افراد در جامعه رعایت می شمد.

BH

17

کلیه عمامل نظا تربیتمعلم روی برنامه درسی تمافق نمایند.

L

18

معلم عالم عامل است.

I

19

نظم اجتماعی در جامعه رونق دارد.

BI

10

امکان تبادل نظر و بهره مندی از تمانمندی های کارکنان وجمد دارد.

Q

11

معلم تمان استفاده بهینه از منابع و هم جهت نممدن فعالیت های یک سازمان با اهداف تعیین شده را دارد

AO

14

تمافق نسبی و همدلی بین اعضا و مشارکتجمیان وجمد دارد.

AG

14

معلم روحیه رئمف و مهربان دارد و بصیر و آگاه به زمان است.

AP

13

تمزیع عادالنه امکانات وجمد دارد.

S

11

برنامههای فمقبرنامه تحمل گرا و قرین به هدف است.

P

11

فلسفه نظا تربیتمعلم مبتنی بر رفتار متفکرانه است.

C

17

احساس کرامت فرد در جامعه و حفظ کرامت در تعامالت اجتماعی بین مرد وجمد دارد.

BH

18

مبانی برنامه درسی امتیاز خاصی نسبت به مبانی نظری سند تحمل دارد.

K

19

در برنامه ریزی استراتژیک نظرات انتقادی متخصصین دریافت می شمد.

AI

70

پایبندی به قمانبن و مقررات در جامعه مشهمد است.

BI

71

میزان مشارکت کارشناسان در تدوین و اجرای برنامه ها بهمنظمر پیشگیری از اتالف منابع مناسب است.

Q

74

برنامه درسی برای مربیان و متربیان قابل دسترس باشد.

L

74

تجهیزات و بمدجه ریزی متعادل وجمد دارد.

S

73

خانماده به نیازمندان کمک می کند.

BB

71

مبانی برنامه درسی با مبانی نظری سند تحمل وجه تشابه دارد.

K

71

اعضای خانماده به یکدیگر اعتماد و اطمینان دارند.

BD

77

انسان به جهان آخرت یقین دارد.

G

78

مدرسه مسئله محمر بمده و به دنبال یافتن پاسخ سمال ها است.

BA

79

فرصت پیشرفت برای مدیران شایسته وجمد دارد.

AN

80

معلم قابلیت و تمانایی تربیت را دارد.

H

81

تعدا دانشجم معلمان با تمجه به ظرفیت کالسی و امکانات خمابگاهی مناسب است.

T

84

مدیران حرفهای با زیر ساخت های مدیریتی آشنا هستند.

AN
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84

مدرسه به دنبال پرورش خالقیت است.

BA

83

تداو و فراگیر بمدن یادگیری مدرسه مد نظر است.

AY

81

گاها بعضی تصمیمات پشتیبانی قانمنی ندارد و جهت دار است.

AF

81

رسالت و مأممریت آ.پ کامال واقع بینانه طرح شده است.

AJ

87

معلم به راحتی با دانش آممزان و همکاران و اولیا ارتباط برقرار کرده و روحیه مشارکتجم دارد.

AP

88

مدرسه از یک نظا معیار اسالمی مناسب برخمردار است.

AW

89

تعریف فلسفه نظا تربیتمعلم گمیا و رسا است.

A

90

احساس رفاه در خمابگاهها وجمد دارد.

V

91

فلسفه نظا تربیتمعلم امتیاز خاصی نسبت به مبانی نظری سند تحم.ل دارد.

B

94

کارورزی استاندارد الز را دارد.

O

94

احساس آرامش در خمابگاهها وجمد دارد.

V

93

احترا متقابل در تعامالت اجتماعی حاکم است.

BJ

91

اطمینان از نتایج و کاربست آن وجمد دارد.

Z

91

معلم تمانایی 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

97

برنامه ریزی استراتژیک وزارت عطف وآ.پ خماستار انسان مممن و متعهد است.

AK

98

امکان تمسعه پردیس ها برآورد شده است.

AD

99

معلم کالس با نشاط و شادابی دارد.

AR

100

در مدرسه کرامت انسانی محتر شمرده می شمد.

AX

101

معلم حرکات و سکناتش به مدیریت کالس کمک می کند و از زبان بدن استفاده میکند.

AR

104

دروس ارائهشده منجر به تغییر در دانشجم معلمان می گردد.

N

104

برنامه درسی میبایست شممل کامل در حمزه تعلیم و تربیت و فرایند یاددهی یادگیری داشته باشد.

M

103

در برنامه ریزی استراتژیک وزارت عطف وآ.پ به منابع انسانی به عنمان محمر تمسعه نگا می شمد.

AK

101

معلم اهل مطالعه و تحقیق است و از نمشتن لذت می برد.

AQ

101

رسالت و مأممریت آ.پ قابل دسترس و تحقق پذیر است.

AJ

107

مدیران حرفهای از حداقل های دانش علمی و تجربی برخمردار اند.

AM

108

تحرک و شادابی و تفکر انتقادی در فرایند انتخاب مدیران دانشگاه وجمد دارد.

AL

109

سیاست ها و برنامه های وزارت عطف از پشتیبانی الز برخمردار است.

AA

110

سیستم نظارتی نر افزاری و سخت افزاری مبتنی بر عملکرد وجمد دارد.

R

111

دانش آممز می تماند بنمیسد.

AU

114

بین اعضای خانماده همدلی و همراهی وجمد دارد.

BD

114

در جامعه اندیشه اعتقاد به مصلح جهانی وجمد دارد.

BE

113

مبانی برنامه درسی با مبانی نظری سند تحمل مطابقت دارد.

K

111

در فرایند انتخاب مدیران دانشگاه تخصص های پایه در فرایند انتخاب مدنظر قرار میگیرد.

AL

111

دروس ارائهشده تمرینی برای نممعلمان است.

N

117

گروه همسانان از سایر دانشگاه ها شناسایی میشمند.

AB

118

انسان ذاتا خداجم است.

F

119

معلم تمان طرحریزی و برنامهریزی فرهنگی را دارد.

AO

140

مدرسه به دنبال پرورش نمآوری است.

BA

141

در گروه هفتم برنامه ریزی آمادگی تصمیب برنامه ها وجمد دارد.

AA

144

احساس تعلق به میراث فرهنگی ایرانی -اسالمی و احترا به نمادهای ملی -اسالمی در جامعه وجمد دارد.

BG
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144

مدیران حرفهای رئمف و مهربان هستند.

AN

143

مدیران حرفهای از خداشناس و خدا باور اند.

AM

141

معلم از استاندارد الز برای داشتن دانش برخمردار است.

H

141

دانش آممز به راحتی می تماند منظمر را خمد را در یک گفتگمی دو یا چند طرفه بیان کند.

AV

147

نطرات کارشناسان عرصه تربیتمعلم در نظر گرفته میشمد.

X

148

تعریف فلسفه تربیتمعلم جامع است.

A

149

فلسفه نظا تربیتمعلم وجه تشابهی با مبانی نظری سند تحمل دارد.

B

140

فلسفه نظا تربیتمعلم مبتنی بر تصمیمات عقالنی و منطقی است.

C

141

فلسفه نظا تربیتمعلم مبتنی بر حرکت آگاهانه و پایبندی به ممازین عقلی و دوری از خرافات است.

C

144

انسان ممجمدی حر و آزاد است پس برای کسب این آزادی باید تربیت بشمد.

D

144

انسان به رشد و کمال باید برسد پس باید تربیت بشمد.

D

143

انسان راه را انتخاب می کند پس برای انتخاب راه درست باید تربیت شمد.

D

141

کمال مطلمب غایت انسان است.

E

141

همه تالش های تربیتی به حیات طیبه منجر شمد.

E

147

انسان عدالت خماه و عدالت دوست است و از ظلم گریزان است.

F

148

استعداد انسان ها در تربیت و در فضای مناسب شکمفا می شمد.

G

149

معلم آشنایی با فنمن معلمی و روش های تدریس فعال دارد.

H

130

معلم رفاقت و مدارا با متربی و عد سختگیری بیجا

I

131

مربی و متربی در کالس حضمر فعال دارند.

I

134

معلم میانه روی پیشه میکند و از افراط و تفریط پرهیز میکند.

J

134

برنامه درسی متعادل بمده و از افراط و تفریط بدور است.

L

133

برنامه درسی میبایست همه جنبههای آممزشی را در نظر بگیرد.

M

131

دروس ارائهشده دانش همراه با تخصص الز را می آممزد.

N

131

کارورزی ممرد پسند و دلخماه دانشجم معلمان است و کیفیت الز را دارد.

O

137

کارشناسان در تصمیم سازی نقش دارند.

Q

138

برنامه ریزی استراتژیک با تمجه به ظرفیت ها و امکانات وجمد دارد.

R

139

ایجاد هماهنگی بین پردیسهای دختران و پسران و مراکز تابعه هر استان وجمد دارد.

S

110

مراکز و هستههای پژوهشی وابسته از جمامع پیشرفته تقلید میکنند.

U

111

احساس امنیت و اطمینان خاطر در خمابگاه ها وجمد دارد.

V

114

دانش آممز می تماند بخماند.

AU

114

دانش آممز می تماند تکلم کند و منظمر خمد را به رساند.

AU

113

دانش آممز می تماند با همکلسیان خمد ارتباط صحیح برقرار کند.

AV

111

مدرسه همه جنبه ها و ساحت های تربیتی را در بر می گیرد

AW

111

در مدرسه همه عمامل برای رسیدن به هدف واحد تالش می کنند.

AW

117

اعضای مدرسه خمیشتن دار هستند.

AX

118

در مدرسه رفاقت جای رقابت را می گیرد.

AX

119

در مدرسه به تفاوت های فردی تمجه می شمد.

AY

110

مدرسه محل پرورش انسان های کامل و رشد یافته است.

AZ

111

اتکای به خمد در عناصر مدرسه وجمد دارد.

AZ

114

خانماده در رفع مشکالت پیش قد است.

BB

114

والدین با فرزندان خانماده رئمف و مهربان است.

BC
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113

خانماده اشتباهات خمد را می پذیرد و از اشتباهات دیگران میگذرد.

BC

111

اعضای خانماده در سختیها و تلخیهای زندگی با هم شریک هستند.

BD

111

همه اعضای جامعه زندگی سالم را ترجیح می دهند.

BF

117

همه اعضای جامعه زندگی بدور از فساد را ترجیح می دهند.

BF

118

همه اعضای جامعه از خشمنت و ستیزه جمیی به دور هستند.

BF

119

عضمیت و همکاری با انجمن های علمی در جامعه وجمد دارد.

BG

170

در جامعه ارتباط با فامیل ،همسایه ها ،دوستان و همکاران رونق دارد.

BG

171

در جامعه فضیلت های ایمان و تقمی حاکمیت دارد.

BH

174

وحدت بین مرد جامعه دیده می شمد.

BI

174

ارزشهای اخالقی در جامعه محتر شمرده می شمند.

BJ

173

فرهنگ و جم ملی متناسب با ارزشهای اسالمی در جامعه حکمفرما است.

BJ

171

مشارکتجمیی در اممر فرهنگی در جامعه به چشم میخمرد.

BK

171

انتقال فرهنگ مناسب از سطمح مختلف و اقشار مختلف جامعه صمرت میگیرد.

BK

177

تمسعه فرهنگی تمسط نهادهای ذیربط نظیر صدا و سیما صمرت میگیرد.

BK

178

معلم ایمان واعتقاد به خالق هسووتی دارد و میداند جهان هسووتی را خالقی دانا و تمانا آفریده اسووت و این
جهان هدفمند خلق شده است.

AP

179

معلم با تقمی و خمیشتن دار است.

AP

180

معلم همماره نسبت به آینده خمشبین است.

AP

181

معلم هرروز چیز جدیدی یاد می گیرد.

AQ

184

معلم رفتارش الها بخش است.

AS

184

دانش آممز ادب الز برای تربیت را دارد.

AT

183

دانش آممز از فرامین پیروی می کند

AT

181

ظرفیت پذیرش پردیس ها برآورد شده است.

AD

181

به راحتی روی نیاز تمافق و ردیف الز تخصیص داده می شمد.

AE

187

انتقال تصمیمات از ستاد به ستاد زمان بر است.

AF

188

تصمیمات ضابطه مند نیست و سلیقه ها بر آن اثر می گذارند

AF

189

کارشناسان درجلسات تخصصی فعال حضمر دارند.

AG

190

در تدوین برنامه ها مشارکت همگامی خماسته می شمد.

AG

191

برنامه ریزی استراتژیک از وحدت رویه درونی برخمردار است.

AH

194

برنامه ریزی استراتژیک از وحدت رویه بیرونی برخمردار است

AH

194

در برنامه ریزی استراتژیک وجمدخطا ها پذیرفته میشمد.

AI

193

رسالت و مأممریت آ.پ با چشم انداز  1303تطابق دارد.

AJ

191

برنامه ریزی استراتژیک وزارت عطف وآ.پ به دنبال تمانمند سازی منابع انسانی است.

AK

191

فرایند انتخاب مدیران دانشگاه قانمن و ضابطه محمر است.

AL

197

مدیران حرفهای اقتدار گرا هستند.

AN

198

معلم قادر به ایجاد همنمایی و جلب همکاری به بهترین نحمه و شیماترین بیان باشند.

AO

199

مدل ارزشیابی اعتبار سنجی نسبت به مدل های دیگر مزیت و برتری نسبی دارد.

W

400

مدل ارزشیابی اعتبار سنجی با وضعیت های بممی سازگار است.

W

401

نطرات مدیران بالواسطه اعمال میشمد.

X

404

نظرات تیم تخصصی در ممرد ممضمع ارزیابی در نظر گرفته میشمد.

X
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404
403

نظرات تخصوصوی و راهکارهای ارائهشوده تمسوط انجمن صونفی پیشکسمتان و بازنشستگان در نظر گرفته
میشمد.

Y

آمادگی الز برای ارائه برنامه ساالنه و ارزیابی عملکرد تمسط پردیسهای استانی وجمد دارد.

AC

همانطمر که یافته های جدول قبل نشوان داد در مرحله سم از فرایندکدگذاری دادههای گرداوری شده ،مرتب سازی نهایی
و خمشه بندی کلیه مفاهیم و کدهای محمری در  13طبقه صمرت گرفته است.
جرول  :17-4مرتبساز نهایی و خوشهبدر کلیه مفاهیم و کرها ( Aتا  )BKاستخراج شره از تکدیک مصاحبه نینه
ساختاییافته
ردیف

مفاهیم استخراجی اولیه

کد مقمله

1

مفاهیم به کار رفته در تعریف فلسفه تربیت از مبانی نظری و متن سند تحمل بنیادین بر گرفتهشده است.

A

4

تعریف فلسفه تربیتمعلم جامع است.

A

4

تعریف فلسفه تربیتمعلم مانع است.

A

3

تعریف فلسفه نظا تربیتمعلم گمیا و رسا است.

A

1

فلسفه نظا تربیتمعلم با مبانی نظری سند تحمل مطابقت دارد.

B

1

فلسفه نظا تربیتمعلم وجه تشابهی با مبانی نظری سند تحمل دارد.

B

7

فلسفه نظا تربیتمعلم امتیاز خاصی نسبت به مبانی نظری سند تحم.ل دارد.

B

8

فلسفه نظا تربیتمعلم مبتنی بر رفتار متفکرانه است.

C

9

فلسفه نظا تربیتمعلم مبتنی بر تصمیمات عقالنی و منطقی است.

C

10

فلسفه نظا تربیت معلم مبتنی بر حرکت آگاهانه و پایبندی به ممازین عقلی و دوری از خرافات است.

C

11

انسان ممجمدی حر و آزاد است پس برای کسب این آزادی باید تربیت بشمد.

D

14

انسان به رشد و کمال باید برسد پس باید تربیت بشمد.

D

14

انسان راه را انتخاب می کند پس برای انتخاب راه درست باید تربیت شمد.

D

13

کمال مطلمب غایت انسان است.

E

11

راه رسیدن به سعادت دنیمی و اخروی مطلمب ترین تربیت است.

E

11

همه تالش های تربیتی به حیات طیبه منجر شمد.

E

17

انسان ذاتا خداجم است.

F

18

تربیت نیاز فطری انسان است.

F

19

انسان عدالت خماه و عدالت دوست است و از ظلم گریزان است.

F

40

استعداد انسان ها در تربیت و در فضای مناسب شکمفا می شمد.

G

41

انسان به جهان آخرت یقین دارد.

G

44

قرب الهی مقصد انسان ها است.

G

44

معلم از استاندارد الز برای داشتن دانش برخمردار است.

H

43

معلم قابلیت و تمانایی تربیت را دارد.

H

41

معلم آشنایی با فنمن معلمی و روش های تدریس فعال دارد.

H

41

معلم عالم عامل است.

I

47

معلم رفاقت و مدارا با متربی و عد سختگیری بیجا

I

48

مربی و متربی در کالس حضمر فعال دارند.

I

49

معلم میانه روی پیشه میکند و از افراط و تفریط پرهیز میکند.

J

40

نظا تعلیم و تربیت بدنبال انسان کامل باشد.

J

41

تربیت یافتگان نظا تربیتمعلم ،در جامعه الگم باشند.

J

44

مبانی برنامه درسی با مبانی نظری سند تحمل مطابقت دارد.

K

44

مبانی برنامه درسی با مبانی نظری سند تحمل وجه تشابه دارد.

K
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43

مبانی برنامه درسی امتیاز خاصی نسبت به مبانی نظری سند تحمل دارد.

K

41

برنامه درسی برای مربیان و متربیان قابل دسترس باشد.

L

41

کلیه عمامل نظا تربیتمعلم روی برنامه درسی تمافق نمایند.

L

47

برنامه درسی متعادل بمده و از افراط و تفریط بدور است.

L

48

برنامه درسی میبایست از انسجا خمبی برخمردار باشد.

M

49

برنامه درسی میبایست همه جنبههای آممزشی را در نظر بگیرد.

M

30

برنامه درسی میبایست شممل کامل در حمزه تعلیم و تربیت و فرایند یاددهی یادگیری داشته باشد.

M

31

دروس ارائهشده دانش الز را ارائه میدهد.

N

34

دروس ارائهشده دانش همراه با تخصص الز را می آممزد.

N

34

دروس ارائهشده تمرینی برای نممعلمان است.

N

33

دروس ارائهشده منجر به تغییر در دانشجم معلمان می گردد.

N

31

کارورزی استاندارد الز را دارد.

O

31

کارورزی ممرد پسند و دلخماه دانشجم معلمان است و کیفیت الز را دارد.

O

37

در کارورزی همکاری الز تمسط مدارس همجمار صمرت می گیرد.

O

38

برنامههای فمق برنامه ممرد پسند ودلخماه دانشجم معلمان است و از کیفیت الز برخمردار است.

P

39

برنامههای فمقبرنامه تحمل گرا و قرین به هدف است.

P

10

برنامههای فمقبرنامه رضایت بخش است.

P

11

تعداد مدیران دستمر ده در سلسله مراتب زیاد است.

Q

14

کارشناسان در تصمیم سازی نقش دارند.

Q

14

امکان تبادل نظر و بهره مندی از تمانمندی های کارکنان وجمد دارد.

Q

13

میزان مشارکت کارشناسان در تدوین و اجرای برنامه ها بهمنظمر پیشگیری از اتالف منابع مناسب است.

Q

11

برنامه ریزی کالن با تمجه به ظرفیت ها و امکانات وجمد دارد.

R

11

برنامه ریزی استراتژیک با تمجه به ظرفیت ها و امکانات وجمد دارد.

R

17

سیستم نظارتی نر افزاری و سخت افزاری مبتنی بر عملکرد وجمد دارد.

R

18

ایجاد هماهنگی بین پردیسهای دختران و پسران و مراکز تابعه هر استان وجمد دارد.

S

19

تجهیزات و بمدجه ریزی متعادل وجمد دارد.

S

10

تمزیع عادالنه امکانات وجمد دارد.

S

11

تمجه به وسایل و تجهیزات کیفیت بخش کارگاهی وجمد دارد.

T

14

تمجه به وسایل و تجهیزات کیفیت بخش آزمایشگاهی وجمد دارد.

T

14

تعدا دانشجم معلمان با تمجه به ظرفیت کالسی و امکانات خمابگاهی مناسب است.

T

13

پژوهش های کاربردی مسئله محمر است.

U

11

پژوهش های صرف آکادمیک غیر کاربردی است.

U

11

مراکز و هستههای پژوهشی وابسته از جمامع پیشرفته تقلید میکنند.

U

17

احساس امنیت و اطمینان خاطر در خمابگاه ها وجمد دارد.

V

18

احساس رفاه در خمابگاهها وجمد دارد.

V

19

احساس آرامش در خمابگاهها وجمد دارد.

V

70

مدل ارزشیابی اعتبار سنجی نسبت به مدل های دیگر مزیت و برتری نسبی دارد.

W

71

مدل ارزشیابی اعتبار سنجی برای تربیتمعلم مدل مناسبی است.

W

74

مدل ارزشیابی اعتبار سنجی با وضعیت های بممی سازگار است.

W

74

نطرات مدیران بالواسطه اعمال میشمد.

X

73

نطرات کارشناسان عرصه تربیتمعلم در نظر گرفته میشمد.

X
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71
71

نظرات تیم تخصصی در ممرد ممضمع ارزیابی در نظر گرفته میشمد.
نظرات تخصوصوی و راهکارهای ارائه شوده تمسط انجمن صنفی پیشکسمتان و بازنشستگان در نظر گرفته
میشمد.

X
Y

77

مقایسه با نظا های دانشگاهی مشابه صمرت میگیرد.

Y

78

برنامه ریزی کالن برای ارزیابی کیفیت آممزش و ارائه بازخمرد الز است.

Y

79

آیین نامه ها و دستمر العمل ها مستند است.

Z

80

قدرت انجا ارزیابی کیفیت آممزش وجمد دارد.

Z

81

اطمینان از نتایج و کاربست آن وجمد دارد.

Z

84

سیاست ها مشخص و برنامه تامین و تربیت سرمایه انسانی وزارت تدوین و آماده اجراست.

AA

84

در گروه هفتم برنامه ریزی آمادگی تصمیب برنامه ها وجمد دارد.

AA

83

سیاست ها و برنامه های وزارت عطف از پشتیبانی الز برخمردار است.

AA

81

تشکیل انجمنهای صنفی بازنشستگان و پیشکسمتان و سپردن مسئملیت به آن صمرت میگیرد.

AB

81

گروه همسانان از سایر دانشگاه ها شناسایی میشمند.

AB

87

از گروه همسانان از سایر دانشگاه ها دعمت به میشمد.

AB

88

سازمان مرکزی مرکز ارزیابی کیفیت آممزش با امکانات و نر افزار خاص پیش بینی کرده است.

AC

89

ادارات کل و مناطق آ.پ اشراف بر عملکرد نم معلمان دارند.

AC

90

آمادگی الز برای ارائه برنامه ساالنه و ارزیابی عملکرد تمسط پردیسهای استانی وجمد دارد.

AC

91

به روش علمی برآورد پنج و ده و بیست ساله تمسعه منابع انسانی صمرت گرفته است.

AD

94

ظرفیت پذیرش پردیس ها برآورد شده است.

AD

94

امکان تمسعه پردیس ها برآورد شده است.

AD

93

به روش علمی برآورد پنج و ده و بیست ساله نیاز به تمسعه منابع انسانی صمرت گرفته است.

AE

91

هماهنگی بین دستگاهی کارشناسان سازمان و وزارت آ.پ وجمد دارد.

AE

91

به راحتی روی نیاز تمافق و ردیف الز تخصیص داده می شمد.

AE

97

انتقال تصمیمات از ستاد به ستاد زمان بر است.

AF

98

گاها بعضی تصمیمات پشتیبانی قانمنی ندارد و جهت دار است.

AF

99

تصمیمات ضابطه مند نیست و سلیقه ها بر آن اثر می گذارند

AF

100

کارشناسان درجلسات تخصصی فعال حضمر دارند.

AG

101

در تدوین برنامه ها مشارکت همگامی خماسته می شمد.

AG

104

تمافق نسبی و همدلی بین اعضا و مشارکتجمیان وجمد دارد.

AG

104

برنامه ریزی استراتژیک از انسجا ساختاری شامل وجمد قمانین و مقررات ،عد تداخل و شفافیت قمانین
و مقررات وجمد دارد.

AH

103

برنامه ریزی استراتژیک از وحدت رویه درونی برخمردار است.

AH

101

برنامه ریزی استراتژیک از وحدت رویه بیرونی برخمردار است

AH

101

در برنامه ریزی استراتژیک نظرات انتقادی متخصصین دریافت می شمد.

AI

107

در برنامه ریزی استراتژیک اصالحات الز در هر پنج سال قابل اعمال است.

AI

108

در برنامه ریزی استراتژیک وجمدخطا ها پذیرفته میشمد.

AI

109

رسالت و مأممریت آ.پ با چشم انداز  1303تطابق دارد.

AJ

110

رسالت و مأممریت آ.پ کامال واقع بینانه طرح شده است.

AJ

111

رسالت و مأممریت آ.پ قابل دسترس و تحقق پذیر است.

AJ

114

در برنامه ریزی استراتژیک وزارت عطف وآ.پ به منابع انسانی به عنمان محمر تمسعه نگاه می شمد.

AK

114

برنامه ریزی استراتژیک وزارت عطف وآ.پ به دنبال تمانمند سازی منابع انسانی است.

AK
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113

برنامه ریزی استراتژیک وزارت عطف وآ.پ خماستار انسان مممن و متعهد است.

AK

111

فرایند انتخاب مدیران دانشگاه قانمن و ضابطه محمر است.

AL

111

در فرایند انتخاب مدیران دانشگاه شرایط و خصمصیات ویژهای در نظر گرفته میشمد.

AL

117

در فرایند انتخاب مدیران دانشگاه تخصص های پایه در فرایند انتخاب مدنظر قرار میگیرد.

AL

118

تحرک و شادابی و تفکر انتقادی در فرایند انتخاب مدیران دانشگاه وجمد دارد.

AL

119

مدیران حرفهای از حداقل های دانش علمی و تجربی برخمردار اند.

AM

140

مدیران حرفهای از تجربه الز برخمردارند.

AM

141

مدیران حرفهای از خداشناس و خدا باور اند.

AM

144

فرصت پیشرفت برای مدیران شایسته وجمد دارد.

AN

144

مدیران حرفه ای امکانات اولیه برای مدیریت را می شناسند.

AN

143

مدیران حرفهای با زیر ساخت های مدیریتی آشنا هستند.

AN

141

مدیران حرفهای اقتدار گرا هستند.

AN

141

مدیران حرفهای رئمف و مهربان هستند.

AN

147

مدیران حرفهای متفکر و آینده نگر هستند.

AN

148

معلم با جنبه های مختلف دانش و مهارت معلمی از جمله در ممرد رشووود و رفتار و یادگیری انسوووان و
ممضمع درسی و برنامه درسی و روشهای تدریس و مهارت در کاربرد آنها وروابط انسانی و مهارت در کاربرد
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

140

معلم قادر به ایجاد همنمایی و جلب همکاری به بهترین نحمه و شیماترین بیان باشند.

AO

141

معلم تمان طرحریزی و برنامهریزی فرهنگی را دارد.

AO

144

معلم با جدیدترین ابزارها و تکنملمژی ارتباطی و انتقال فرهنگ آشنا باشند.

AO

144

معلم تمان جریوان سووواری نر افزاری در جهت تقمیت ظرفیت های ادراکی در گفتمان سوووازی مفاهیم
انقالبی در جامعه آممزشی را داراست.

AO

143

معلم ایمان واعتقاد به خالق هسوتی دارد و می داند جهان هستی را خالقی دانا و تمانا آفریده است و این
جهان هدفمند خلق شده است.

AP

141

معلم با تقمی و خمیشتن دار است.

AP

141

معلم روحیه رئمف و مهربان دارد و بصیر و آگاه به زمان است.

AP

147

معلم به راحتی با دانش آممزان و همکاران و اولیا ارتباط برقرار کرده و روحیه مشارکتجم دارد.

AP

148

معلم همماره نسبت به آینده خمشبین است.

AP

149

معلم مرتب به فکر رشد و تعالی خمد است.

AQ

130

معلم اهل مطالعه و تحقیق است و از نمشتن لذت می برد.

AQ

131

معلم هرروز چیز جدیدی یاد می گیرد.

AQ

134
134
133

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.
معلم حرکات و سکناتش به مدیریت کالس کمک می کند و از زبان بدن استفاده میکند.
معلم به فناوری های نم پدید (نانمو)...و فناوری اطالعات و ارتباطات آشناست و از آنها در کالس بهره می
برد.

AQ
AR
AR

131

معلم کالس با نشاط و شادابی دارد.

AR

131

معلم تمانایی ایجاد نظم از طریق اصمل صحیح را دارد.

AS

137

معلم از شخصیت کاریزماتیک و اثر گذار بر دانش اممزان برخمردار است.

AS
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138

معلم رفتارش الها بخش است.

AS

139

معلم ممرد پذیرش دانش آممزان است.

AS

110

دانش آممز ادب الز برای تربیت را دارد.

AT

111

دانش آممز از فرامین پیروی می کند

AT

114

دانش آممز به رشد خمد کمک می نماید.

AT

114

دانش آممز می تماند بخماند.

AU

113

دانش آممز می تماند بنمیسد.

AU

111

دانش آممز می تماند تکلم کند و منظمر خمد را به رساند.

AU

111

دانش آممز می تماند با همکلسیان خمد ارتباط صحیح برقرار کند.

AV

117

دانش آممز می تماند از استقالل نسبی در زندگی برخمردار باشد.

AV

118

دانش آممز به راحتی می تماند منظمر را خمد را در یک گفتگمی دو یا چند طرفه بیان کند.

AV

119

مدرسه از یک نظا معیار اسالمی مناسب برخمردار است.

AW

110

مدرسه همه جنبه ها و ساحت های تربیتی را در بر می گیرد

AW

111

در مدرسه همه عمامل برای رسیدن به هدف واحد تالش می کنند.

AW

114

در مدرسه کرامت انسانی محتر شمرده می شمد.

AX

114

اعضای مدرسه خمیشتن دار هستند.

AX

113

در مدرسه رفاقت جای رقابت را می گیرد.

AX

111

تداو و فراگیر بمدن یادگیری مدرسه مد نظر است.

AY

111

در مدرسه به تفاوت های فردی تمجه می شمد.

AY

117

عناصر مدرسه همماره در حال یادگیری هستند.

AY

118

مدرسه محل پرورش انسان های کامل و رشد یافته است.

AZ

119

اتکای به خمد در عناصر مدرسه وجمد دارد.

AZ

170

اعتماد به نفس باال در عناصر مدرسه وجمد دارد.

AZ

171

مدرسه مسئله محمر بمده و به دنبال یافتن پاسخ سمال ها است.

BA

174

مدرسه به دنبال پرورش خالقیت است.

BA

174

مدرسه به دنبال پرورش نمآوری است.

BA

173

خانماده در کارهای جمعی مشارکت دارد.

BB

171

خانماده به نیازمندان کمک می کند.

BB

171

خانماده در رفع مشکالت پیش قد است.

BB

177

والدین با فرزندان خانماده رئمف و مهربان است.

BC

178

خانماده اشتباهات خمد را می پذیرد و از اشتباهات دیگران میگذرد.

BC

179

خانماده ارتباط با دیگران را یک ارزش می داند.

BC

180

اعضای خانماده به یکدیگر اعتماد و اطمینان دارند.

BD

181

بین اعضای خانماده همدلی و همراهی وجمد دارد.

BD

184

اعضای خانماده در سختیها و تلخیهای زندگی با هم شریک هستند.

BD

184

در جامعه اندیشه اعتقاد به مصلح جهانی وجمد دارد.

BE

183

افراد جامعه نسبت به حق خمد قانع هستند.

BE

181

افراد جامعه احساس آرامش و امنیت دارند.

BE

181

همه اعضای جامعه زندگی سالم را ترجیح می دهند.

BF

187

همه اعضای جامعه زندگی بدور از فساد را ترجیح می دهند.

BF

188

همه اعضای جامعه از خشمنت و ستیزه جمیی به دور هستند.

BF
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189

عضمیت و همکاری با انجمن های علمی در جامعه وجمد دارد.

BG

190

در جامعه ارتباط با فامیل ،همسایه ها ،دوستان و همکاران رونق دارد.

BG

191

احساس تعلق به میراث فرهنگی ایرانی -اسالمی و احترا به نمادهای ملی -اسالمی در جامعه وجمد دارد.

BG

194

در جامعه فضیلت های ایمان و تقمی حاکمیت دارد.

BH

194

احساس کرامت فرد در جامعه و حفظ کرامت در تعامالت اجتماعی بین مرد وجمد دارد.

BH

193

حقمق افراد در جامعه رعایت می شمد.

BH

191

پایبندی به قمانبن و مقررات در جامعه مشهمد است.

BI

191

نظم اجتماعی در جامعه رونق دارد.

BI

197

وحدت بین مرد جامعه دیده می شمد.

BI

198

احترا متقابل در تعامالت اجتماعی حاکم است.

BJ

199

بحث های منظقی و دانش افزا بین افراد در جامعه جریان دارد.

BJ

400

ارزشهای اخالقی در جامعه محتر شمرده می شمند.

BJ

401

فرهنگ و جم ملی متناسب با ارزشهای اسالمی در جامعه حکمفرما است.

BJ

404

مشارکتجمیی در اممر فرهنگی در جامعه به چشم میخمرد.

BK

404

انتقال فرهنگ مناسب از سطمح مختلف و اقشار مختلف جامعه صمرت میگیرد.

BK

403

تمسعه فرهنگی تمسط نهادهای ذیربط نظیر صدا و سیما صمرت میگیرد.

BK

در مرحله آخر از فرایند تحلیل کیفی حاضر ،یافتههای حاصل از تجزیهوتحلیل ،حمل محمر هدف اصلی قرار
گرفت و با پیمند دادن کدها (کدگذاری باز) ،مفاهیم (کدگذاری محمری) مشخص شد .طبقات به دست آمده
حمل مدل نظا تربیتمعلم در جدول زیر قابلمشاهده می باشد.
جرول  :18-4کرگذای نهایی حاصل از تکدیک مصاحبه نینه ساختاییافته
سازه

بعد

مؤلفه

مفاهیم استخراجی اولیه

مفاهیم به کار رفته در تعریف فلسووفه تربیت از مبانی نظری و متن سووند
تحمل بنیادین بر گرفتهشده است.
تعریف فلسفه
تعریف فلسفه تربیتمعلم جامع است.
تربیتمعلم
تعریف فلسفه تربیتمعلم مانع است.
تعریف فلسفه نظا تربیتمعلم گمیا و رسا است.
فلسفه نظا تربیتمعلم با مبانی نظری سند تحمل مطابقت دارد.
فلسفه نظا تربیتمعلم وجه تشابهی با مبانی نظری سند تحمل دارد.
مبانی
فلسوفه نظا تربیت معلم امتیاز خاصوی نسبت به مبانی نظری سند تحم.ل
دارد.
فلسوووفه
عووومامووول
فلسفه نظا تربیتمعلم مبتنی بر رفتار متفکرانه است.
نووووظووووا
تشکیلدهنده
فلسفه نظا تربیتمعلم مبتنی بر تصمیمات عقالنی و منطقی است.
تربیتمعلم
چیستی
فلسوووفوه نظا تربیت معلم مبتنی بر حرکت آگاهانه و پایبندی به ممازین
عقلی و دوری از خرافات است.
انسووان ممجمدی حر و آزاد اسووت پس برای کسووب این آزادی باید تربیت
بشمد.
انسان به رشد و کمال باید برسد پس باید تربیت بشمد.
چرایی
انسوووان راه را انتخاب می کند پس برای انتخاب راه درسوووت باید تربیت
شمد.
کمال مطلمب غایت انسان است.
چگمنگی
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کووووود
مقمله
A2
A1
A3
A4
B2
B1
B3
C2
C1
C3
D2
D1
D3
E2

اهووووووووداف
استراتژیک

اهداف آرمانی

اهداف

اهووووووووداف
آممزشی
اهووووووووداف
کاربردی

اهداف ویژه

مبوانی برنامه
درسی
اهداف برنامه
درسی

مودل برنوامه
درسی
برنووامووه
درسی

دروس
ارائهشده

کارورزی

برنووامووههای
فمقبرنامه

ارتووبوواطووات
سوواختار
سازمانی
سازمانی

راه رسیدن به سعادت دنیمی و اخروی مطلمب ترین تربیت است.
همه تالش های تربیتی به حیات طیبه منجر شمد.
انسان ذاتا خداجم است.
تربیت نیاز فطری انسان است.
انسان عدالت خماه و عدالت دوست است و از ظلم گریزان است.
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.
معلم آشنایی با فنمن معلمی و روش های تدریس فعال دارد.
معلم عالم عامل است.
معلم رفاقت و مدارا با متربی و عد سختگیری بیجا
مربی و متربی در کالس حضمر فعال دارند.
معلم میانه روی پیشه میکند و از افراط و تفریط پرهیز میکند.
نظا تعلیم و تربیت بدنبال انسان کامل باشد.
تربیت یافتگان نظا تربیتمعلم ،در جامعه الگم باشند.
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.
برنامه درسی برای مربیان و متربیان قابل دسترس باشد.
کلیه عمامل نظا تربیتمعلم روی برنامه درسی تمافق نمایند.
برنامه درسی متعادل بمده و از افراط و تفریط بدور است.
برنامه درسی میبایست از انسجا خمبی برخمردار باشد.
برنامه درسی میبایست همه جنبههای آممزشی را در نظر بگیرد.
برنامه درسووی میبایسووت شووممل کامل در حمزه تعلیم و تربیت و فرایند
یاددهی یادگیری داشته باشد.
دروس ارائهشده دانش الز را ارائه میدهد.
دروس ارائهشده دانش همراه با تخصص الز را می آممزد.
دروس ارائهشده تمرینی برای نممعلمان است.
دروس ارائهشده منجر به تغییر در دانشجم معلمان می گردد.
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.
برنامههای فمقبرنامه ممرد پسند ودلخماه دانشجم معلمان است و از کیفیت
الز برخمردار است.
برنامههای فمقبرنامه تحمل گرا و قرین به هدف است.
برنامههای فمقبرنامه رضایت بخش است.
تعداد مدیران دستمر ده در سلسله مراتب زیاد است.
کارشناسان در تصمیم سازی نقش دارند.
امکان تبادل نظر و بهره مندی از تمانمندی های کارکنان وجمد دارد.
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E1
E3
F2
F1
F3
G2
G1
G3
H2
H1
H3
I2
I1
I3
J2
J1
J3
K2
K1
K3
L2
L1
L3
M2
M1
M3
N2
N1
N3
N4
O2
O1
O3
P2
P1
P3
Q2
Q1
Q3

سوووووازمووان
مرکزی

پردیس هووای
استانی

موراکز عووالی
آممزشی وابسته
موووراکوووز و
هسوووتووههووای
پژوهشی وابسته
شوووبانه روزی
بمدن
مووووووووودل
ارزشیابی اعتبار
سنجی
اعتبار سنجی
درونی

ارزش-
یووووابووووی
کوویووفیووت
آممزش

اعتبار سنجی
بیرونی

فرایند اعتبار
سنجی
نووهوواد هووای
سیاست گذار و
تصمیم گیر

گووروه هووای
اعتبار سنجی

میزان مشوووارکوت کارشوووناسوووان در تدوین و اجرای برنامه ها به منظمر
پیشگیری از اتالف منابع مناسب است.
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.
ایجاد هماهنگی بین پردیسهای دختران و پسران و مراکز تابعه هر استان
وجمد دارد.
تجهیزات و بمدجه ریزی متعادل وجمد دارد.
تمزیع عادالنه امکانات وجمد دارد.
تمجه به وسایل و تجهیزات کیفیت بخش کارگاهی وجمد دارد.
تمجه به وسایل و تجهیزات کیفیت بخش آزمایشگاهی وجمد دارد.
تعودا دانشوووجم معلمان با تمجه به ظرفیت کالسوووی و امکانات خمابگاهی
مناسب است.
پژوهش های کاربردی مسئله محمر است.
پژوهش های صرف آکادمیک غیر کاربردی است.
مراکز و هستههای پژوهشی وابسته از جمامع پیشرفته تقلید میکنند.
احساس امنیت و اطمینان خاطر در خمابگاه ها وجمد دارد.
احساس رفاه در خمابگاهها وجمد دارد.
احساس آرامش در خمابگاهها وجمد دارد.
مدل ارزشوویابی اعتبار سوونجی نسووبت به مدل های دیگر مزیت و برتری
نسبی دارد.
مدل ارزشیابی اعتبار سنجی برای تربیتمعلم مدل مناسبی است.
مدل ارزشیابی اعتبار سنجی با وضعیت های بممی سازگار است.
نطرات مدیران بالواسطه اعمال میشمد.
نطرات کارشناسان عرصه تربیتمعلم در نظر گرفته میشمد.
نظرات تیم تخصصی در ممرد ممضمع ارزیابی در نظر گرفته میشمد.
نظرات تخصصی و راهکارهای ارائهشده تمسط انجمن صنفی پیشکسمتان و
بازنشستگان در نظر گرفته میشمد.
مقایسه با نظا های دانشگاهی مشابه صمرت میگیرد.
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.
اطمینان از نتایج و کاربست آن وجمد دارد.
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.
تشکیل انجمن های صنفی بازنشستگان و پیشکسمتان و سپردن مسئملیت
به آن صمرت میگیرد.
گروه همسانان از سایر دانشگاه ها شناسایی میشمند.
از گروه همسانان از سایر دانشگاه ها دعمت به میشمد.
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Q4
R2
R1
R3
S2
S1
S3
T2
T1
T3
U2
U1
U3
V2
V1
V3
W2
W1
W3
X2
X1
X3
Y2
Y1
Y3
Z2
Z1
Z3
AA2
AA1
AA3
AB2
AB1
AB3

محوول هووا و
مووکووان هووای
اعتبار سنجی
جایگاه و نحمه
جذب و تمسووعه
منابع انسووانی و
معلم

سیاست
نحمه تنظیم و
های کالن
نظا اداری جووذب موونووابع
انسانی
کشمر
تصووومیمووت
مدیریتی

مشارکت

برنووامووه
ریووووووزی
عووومامووول استراتژیک
وزارت
اثرگذار
عووطووف و
آب

یکپارچگی

انعطافپذیری

رسووووالووت و
مأممریت

نوووگووواهوووه
اسوووتراتژیک به
منابع انسانی
مدیریت
حرفهای
فرایند انتخاب
مدیران دانشگاه

سووازمان 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.
آمادگی الز برای ارائه برنامه سواالنه و ارزیابی عملکرد تمسط پردیسهای
استانی وجمد دارد.
به روش علمی برآورد پنج و ده و بیسوت 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 بیسوت 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.
انتقال تصمیمات از ستاد به ستاد زمان بر است.
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.
در تدوین برنامه ها مشارکت همگامی خماسته می شمد.
تمافق نسبی و همدلی بین اعضا و مشارکتجمیان وجمد دارد.
برنامه ریزی استراتژیک از انسجا ساختاری شامل 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
در برنامه ریزی استراتژیک نظرات انتقادی متخصصین دریافت می شمد.
در برنامه ریزی اسووتراتژیک اصووالحات الز در هر پنج سووال قابل اعمال
است.
در برنامه ریزی استراتژیک وجمدخطا ها پذیرفته میشمد.
رسالت و مأممریت آ.پ با چشم انداز  1303تطابق دارد.
رسالت و مأممریت آ.پ کامال واقع بینانه طرح شده است.
رسالت و مأممریت آ.پ قابل دسترس و تحقق پذیر است.
در برنامه ریزی اسووتراتژیک وزارت عطف وآ.پ به منابع انسووانی به عنمان
محمر تمسعه نگاه می شمد.
برنامه ریزی اسووتراتژیک وزارت عطف وآ.پ به دنبال تمانمند سووازی منابع
انسانی است.
برنامه ریزی اسوتراتژیک وزارت عطف وآ.پ خماستار انسان مممن و متعهد
است.
فرایند انتخاب مدیران دانشگاه قانمن و ضابطه محمر است.
در فرایند انتخاب مدیران دانشووگاه شوورایط و خصوومصوویات ویژهای در نظر
گرفته میشمد.
در فرایند انتخاب مدیران دانشووگاه تخصووص های پایه در فرایند انتخاب
مدنظر قرار میگیرد.
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AF1
AF3
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AH2
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AJ1
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AK2
AK1
AK3
AL2
AL1
AL3

توخصوووص و
تعهد
فووورصوووووت
پیشرفت

سبک رهبری

شووایسووتگی
های حرفهای

عماموول اثر
پذیر

معلم

شووایسووتگی
هووای اخالقی-
تربیتی

شووایسووتگی
هووای ارتووقووای
تمانمندیها

موودیووریووت
کالس

تحرک و شوادابی و تفکر انتقادی در فرایند انتخاب مدیران دانشگاه وجمد
دارد.
مدیران حرفهای از حداقل های دانش علمی و تجربی برخمردار اند.
مدیران حرفهای از تجربه الز برخمردارند.
مدیران حرفهای از خداشناس و خدا باور اند.
فرصت پیشرفت برای مدیران شایسته وجمد دارد.
مدیران حرفه ای امکانات اولیه برای مدیریت را می شناسند.
مدیران حرفهای با زیر ساخت های مدیریتی آشنا هستند.
مدیران حرفهای اقتدار گرا هستند.
مدیران حرفهای رئمف و مهربان هستند.
مدیران حرفهای متفکر و آینده نگر هستند.
معلم با جنبه های مختلف دانش و مهارت معلمی از جمله در ممرد رشد و
رفتار و یادگیری انسان و ممضمع درسی و برنامه درسی و روشهای تدریس
و مهارت در کاربرد آنها وروابط انسانی و مهارت در کاربرد آنها آشنا است.
معلم تمان اسوووتفواده بهینه از منابع و هم جهت نممدن فعالیت های یک
سازمان را با اهداف تعیین شده را دارد
معلم قادر به ایجاد همنمایی و جلب همکاری به بهترین نحمه و شوویماترین
بیان باشند.
معلم تمان طرحریزی و برنامهریزی فرهنگی را دارد.
معلم بوا جودیودترین ابزارها و تکنملمژی ارتباطی و انتقال فرهنگ آشووونا
باشند.
معلم تمان جریان سوواری نر افزاری در جهت تقمیت ظرفیت های ادراکی
در گفتمان سازی مفاهیم انقالبی در جامعه آممزشی را داراست.
معلم ایمان واعتقاد به خالق هستی دارد و میداند جهان هستی را خالقی
دانا و تمانا آفریده است و این جهان هدفمند خلق شده است.
معلم با تقمی و خمیشتن دار است.
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
روحیه مشارکتجم دارد.
معلم همماره نسبت به آینده خمشبین است.
معلم مرتب به فکر رشد و تعالی خمد است.
معلم اهل مطالعه و تحقیق است و از نمشتن لذت می برد.
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.
معلم حرکات و سووکناتش به مدیریت کالس کمک می کند و از زبان بدن
استفاده میکند.
معلم بوه فنواوری هوای نم پودیود (نوانمو)...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.
معلم از شخصیت کاریزماتیک و اثر گذار بر دانش اممزان برخمردار است.
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AM2
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AN2
AN1
AN3
AN2
AN1
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AO1
AO3
AO4
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AP2
AP1
AP3
AP4
AP5
AQ2
AQ1
AQ3
AQ4
AR2
AR1
AR3
AS2
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بمدن

تربیتپذیری

شووایسووتگی
دانوووش
های پایه
آممز
شووایسووتگی
های ویژه

مدرسه صالح

کانمن تربیت

مدرسه

سوووووازمووان
یادگیرنده
کانمن تمسعه
و پیشرفت
توومسووووعووه
ظرفیت پژوهش
و نمآوری
توووعووواون و
تعامل با جامعه

خانماده

کانمن محبت

تفاهم

جامعه صالح
جامعه
کانمن حی ات
طیبه

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.
دانش آممز می تماند تکلم کند و منظمر خمد را به رساند.
دانش آممز می تماند با همکلسیان خمد ارتباط صحیح برقرار کند.
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.
مدرسه از یک نظا معیار اسالمی مناسب برخمردار است.
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.
اعتماد به نفس باال در عناصر مدرسه وجمد دارد.
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.
والدین با فرزندان خانماده رئمف و مهربان است.
خانماده اشتباهات خمد را می پذیرد و از اشتباهات دیگران میگذرد.
خانماده ارتباط با دیگران را یک ارزش می داند.
اعضای خانماده به یکدیگر اعتماد و اطمینان دارند.
بین اعضای خانماده همدلی و همراهی وجمد دارد.
اعضای خانماده در سختیها و تلخیهای زندگی با هم شریک هستند.
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.
همه اعضای جامعه زندگی بدور از فساد را ترجیح می دهند.
همه اعضای جامعه از خشمنت و ستیزه جمیی به دور هستند.
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عضمیت و همکاری با انجمن های علمی در جامعه وجمد دارد.
در جامعه ارتباط با فامیل ،همسایه ها ،دوستان و همکاران رونق دارد.
احسووواس تعلق به میراث فرهنگی ایرانی -اسوووالمی و احترا به نمادهای
مشارکتجم
ملی -اسالمی در جامعه وجمد دارد.
در جامعه فضیلت های ایمان و تقمی حاکمیت دارد.
احسوواس کرامت فرد در جامعه و حفظ کرامت در تعامالت اجتماعی بین
حوواکووم وی وت مرد وجمد دارد.
حقمق افراد در جامعه رعایت می شمد.
ارزشها
پایبندی به قمانبن و مقررات در جامعه مشهمد است.
نظم اجتماعی در جامعه رونق دارد.
وحدت بین مرد جامعه دیده می شمد.
تعامل سازنده
احترا متقابل در تعامالت اجتماعی حاکم است.
بحث های منظقی و دانش افزا بین افراد در جامعه جریان دارد.
هومزیسوووتی
ارزشهای اخالقی در جامعه محتر شمرده می شمند.
فرهنووگ
مسالمتآمیز
فرهنگ و جم ملی متناسب با ارزشهای اسالمی در جامعه حکمفرما است.
اجتماعی
مشارکتجمیی در اممر فرهنگی در جامعه به چشم میخمرد.
انتقال فرهنگ مناسوب از سوطمح مختلف و اقشووار مختلف جامعه صمرت
رشد فرهنگی
میگیرد.
تمسعه فرهنگی تمسط نهادهای ذیربط نظیر صدا و سیما صمرت میگیرد.

BG2
BG1
BG3
BH2
BH1
BH3
BI2
BI1
BI3
BJ2
BJ1
BJ3
BJ4
BK2
BK1
BK3

نتایج حاصول از تحلیل عاملی نشان میدهد که از میان  403شاخص (گمیه) ممجمد 13 ،مؤلفه اصلی قابل
شناسایی است .بر اساس ادبیات ،پیشینه و نظریههای ممجمد این مملفهها در جدول زیر نا گذاری شدهاند.
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جرول  :19-4مولفهها شداسایی شره بعر از استفاده از ادبیات موجود

سازه

بعد
فوولسووووفووه نووظووا
تربیتمعلم

اهداف

برنامه درسی
عمامل تشکیلدهنده

ساختار سازمانی

ارزشیووابی کیفیووت
آممزش

سوویاست های کالن
نظا اداری کشمر

عمامل اثرگذار

بوورنووامووه ریووزی
اسوووتوراتژیووک وزارت
عطف و آب

مدیریت حرفهای

مؤلفه

تعداد گمیه

تعریف فلسفه تربیتمعلم
مبانی
چیستی
چرایی
چگمنگی
اهداف استراتژیک
اهداف آرمانی
اهداف آممزشی
اهداف کاربردی
اهداف ویژه
مبانی برنامه درسی
اهداف برنامه درسی
مدل برنامه درسی
دروس ارائهشده
کارورزی
برنامههای فمقبرنامه
ارتباطات سازمانی
سازمان مرکزی
پردیسهای استانی
مراکز عالی آممزشی وابسته
مراکز و هستههای پژوهشی وابسته
شبانهروزی بمدن
مدل ارزشیابی اعتبار سنجی
اعتبار سنجی درونی
اعتبار سنجی بیرونی
فرایند اعتبار سنجی
نهاد های سیاست گذار و تصمیم گیر
گروه های اعتبار سنجی
محل ها و مکان های اعتبار سنجی
جایگاه و نحمه جذب و تمسعه منابع انسانی ...
نحمه تنظیم و جذب منابع انسانی ...
تصمیمت مدیریتی در حمزه ستادی ...
مشارکت
یکپارچگی
انعطافپذیری
رسالت و مأممریت
نگاه استراتژیک به منابع انسانی
فرایند انتخاب مدیران دانشگاه
تخصص و تعهد
فرصت پیشرفت

3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
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معلم

دانش آممز

مدرسه
عمامل اثر پذیر

خانماده

جامعه

فرهنگ اجتماعی

سبک رهبری
شایستگی های حرفهای
شایستگی های اخالقی-تربیتی
شایستگی های ارتقای تمانمندیها
مدیریت کالس
رهبری و الگم بمدن
تربیتپذیری
شایستگی های پایه
شایستگی های ویژه
مدرسه صالح
کانمن تربیت
سازملن یادگیرنده
کانمن تمسعه و پیشرفت
تمسعه ظرفیت پژوهش و نمآوری
تعاون و تعامل با جامعه
کانمن محبت
تفاهم
جامعه صالح
کانمن حیات طیبه
مشارکتجم
حاکمیت ارزشها
تعامل سازنده
همزیستی مسالمتآمیز
رشد فرهنگی

بر اساس عمامل شناسایی شده فمق مدل مفهممی نهایی پژوهش به قرار زیر است:
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4
1
1
3
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4

شکل  :6-4مرل عوامل تشکیلدهدره حاصل از بخش کیفی

شکل  :7-4مرل عوامل اثرگذای حاصل از بخش کیفی

شکل  :8-4مرل عوامل اثرپذیر حاصل از بخش کیفی
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-7-4یافتهها جانبی بخش کیفی
سؤال جانبی اول :یاهبردها (ساز و کایها اجرایی) پیادهساز نظام تربیتمعلم ایران کرامدر؟

بهطمرکلی بر اسواس پیشوینه پژوهش ،مبانی نظری ،مصاحبه با خبرگان و نیز تجزیهوتحلیل وضعیت نظا
تربیتمعلم ایران و مؤلفهها و شواخصهای تشکیلدهنده آنها (حرکت از وضع نامطلمب به مطلمب و همین
طمر حفظ و ارتقای وضوع مطلمب) سازوکارهای اجرایی بهمنظمر پیادهسازی نظا تربیتمعلم ایران به ترتیب
اولمیت در جدول زیر ارائه میگردد.
جرول  :21-4سازوکایها اجرایی بهمدظوی پیادهساز نظام تربیتمعلم ایران

ردیف
1
4
4
3
1
1
7
8
9
10
11
14
14
13
11
11
17
18
19
40

اولمیت سازوکارهای اجرایی بهمنظمر پیادهسازی نظا تربیتمعلم ایران
تشکیل کمیتهای بهمنظمر ایجاد تحمل و نمآوری در نظا تربیتمعلم کشمر؛
شکمفاسازی استعداد های درخشان دانشجم معلمان و ایجاد نشاط و شادابی در واحد های آممزشی تربیتمعلم؛
ارتقای واحدهای آممزشی تربیت معلم به واحدهای دانشگاهی برای ایجاد انگیزه و زمینه برای جذب فرهیختگان و صالحان
به حرفه مقدس معلمی جهت افزایش ضریب پایداری و نگهداری آنان؛
تغییر ،اصووالح و ارتقاء برنامه های آممزشووی و پژوهشووی تربیتمعلم بر اسوواس آخرین تحمالت علمی با حفظ ارزشها و
باورهای دینی؛
افزایش کیفیت آممزشی معلمان و تقمیت روحیه پژوهشی آنان و گسترش مرزهای دانش ،بینش و مهارت های معلمی؛
تدوین نظا جامع تربیتمعلم بر اساس چشم انداز  40ساله نظا جمهمری اسالمی ایران؛
بازنگری در برنامه ای آممزشی و درسی تربیت معلم در جهت اصالح ،تکمیل و به روز کردن محتما و انطباق محتما با اهداف
نظا جمهمری اسالمی ایران و طرح تصمیب برنامه های جدید برای رفع کاستی ها و تکمیل نظا تربیتمعلم؛
تاسویس یک دانشوگاه درسطح کشمر که تما رشته های تحصیلی معلمان را تا باالترین سطمح دانشگاهی دایر و ممجبات
جذب یا بسیج استادان فرهیخته را به آممزش و پژوهش در این دانشگاه فراهم نماید؛
بازنگری در آئین نامه ها و مقررات آممزشی و اداری و پژوهشی در راستای هماهنگ سازی با نظا های اقتصادی ،اجتماعی،
سیاسی و فرهنگی کشمر؛
ایجاد زمینه مساعد و شرایط مناسب برای تربیتمعلمان شایسته ،متعهد و متخصص؛
ایجاد شرایط و ضمابط برای یادگیری مستمر معلمان؛
افزایش دانش تخصووصووی و ارتقای مهارتهای حرفهای معلمان و ایجاد روحیه ی مشووارکت ممثر در تعلیم و تربیت مسووتمر
آنان؛
ا یجاد شورایط مسواعد مطالعه و تحقیق علمی برای بروز و شکمفایی استعداد معلمان در خالقیت و نمآوری های آممزشی و
هدایت استعداد ها در جهت اعتالی فردی و اجتماعی؛
بهره منودی بهینوه از تحمالت علمی جهوان و بهره وری از فنمن ارتبواطوات و فناوری اطالعات در بهبمد روش ها و انتقال
متقابل دانش ها؛
هماهنگی بین نهاد های اداری ،دفاتر ستادی و دستگاه های اجرایی که با تربیتمعلم در ارتباطند؛
افزایش آگاهی دانشووجمیان به وظایف خطیر معلمی ،کرامت و ارزشهای واالی انسووانی ،مسووئملیت ها و تعهدات شوورعی،
قانمنی و اخالق حرفهای؛
ایجاد زم ینه مساعد برای کارآممزی و کارورزی و آشنایی با فنمن معلمی و کاربردی نممدن نظریه های یاددهی و یادگیری؛
آماده سازی معلمان برای مشارکت در حل مسائل آممزشی و تربیتی در نظا آممزشی کشمر از طریق مطالعه و پژوهش؛
ایجاد آمادگی و تمانایی معلمان برای مشوارکت فعا ل در برنامه ریزی های آممزشی و درسی ایجاد بستر مناسب جهت ارائه
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؛
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سؤال جانبی دوم :تسهیلکددرهها و موانع پیادهساز نظام تربیتمعلم ایران کرامانر؟

بهطمرکلی بر اسواس پیشینه پژوهش ،مبانی نظری ،مصاحبه با خبرگان تسهیلکنندهها و ممانع پیادهسازی
نظا تربیتمعلم ایران در جدول زیر ارائه میگردد.
جرول  :21-4تسهیلکددرهها و موانع پیادهساز نظام تربیتمعلم ایران
سپردن سکان هدایت و رهبری و مدیریت و تربیت منابع انسانی آممزشوپرورش به صاحبان اصلی یعنی سنگرداران
نظا تربیتمعلم از زمان تاسیس تاکنمن که مشی شهیدان رجایی و باهنر را سرلمحه کارشان قرارداده اند؛
اهمیت دادن به نظا تربیتمعلم در بدنه ستاد وزارت آممزشوپرورش و نظارت بیشتر بر آن با تمجه به سند تحمل
بنیادین؛
استفاده از نیروهای تربیتمعلم در ساختار مدیریتی و هیات علمی دانشگاه فرهنگیان؛
اجرای دقیق مصمبات و قمانین و دستمرالعمل های وزارت آممزشوپرورش در دانشگاه فرهنگیان؛
تسهیل کنندهها یا
تمجه به فلسفه و اهداف تشکیل دانشگاه فرهنگیان؛
بسترها
راه اندازی گروه هفتم شمرای عالی برنامه ریزی (تربیتمعلم) در وزارت آممزشوپرورش وتصمیب برنامه ها و اسناد
تمسعه دانشگاه فرهنگیان در این گروه؛
تقد تزکیه بر تعلیم در نظا تربیتمعلم جمهمری اسوالمی ایران با تمجه به اسناد باالدستی و اجرای دقیق آن در
دانشگاه فرهنگیان؛
تدوین استانداردهای مطابق با دانشگاه اسالمی – ایرانی بدور از استانداردهای دانشگاه های دیگر به دلیل حرفهای
بمدن و تربیتمعلمان حرفه مند و متخصوص و کارآی و مممن و متعهد در طراز جمهمری اسالمی با تمجه به اهداف
تاسیس دانشگاه فرهنگیان وسند تحمل بنیادین آممزشوپرورش.
عد برنامه محمری مدیران؛
عد اعتقاد مدیران به نظا تربیتمعلم بممی؛
اعتقاد و اعتماد به سیستم های تربیتمعلم بیرونی و وارداتی؛
سیاست زدگی نظا آممزشی و تربیتمعلم در ایران؛
ممانع یووا عماموول
استفاده از نیروهای واردتی از وزارت علم و دانشگاه های دیگر؛
مداخلهگر
عد اعتماد به منابع انسانی درون سازمانی دانشگاه فرهنگیان و نظا تربیتمعلم؛
وابسوتگی به وزارت علم در اجرای دستمرالعمل ها و آیین نامه های دست و پاگیر وغیرمرتبط آن با اهداف وزارت
آممزشوپرورش؛
الگم گیری از نظا های دانشگاهی سکمالر و لیبرالیستی در فرایند راه اندازی دانشگاه فرهنگیان؛

سمؤال پدجم :وضمعیت موجود عوامل اثرگذای ،عوامل اثرپذیر و ابعاد شمداسمایی شره نظام تربیتمعلم بر اساس
مبانی نظر و متن سدر تحول بدیادین آموزشوپرویش چگونه است؟

برای اینکه بدانیم وضوعیت مملفههای شوناسوایی شده عمامل اثرگذار ،عمامل اثرپذیر و ابعاد شناسایی شده
نظا تربیتمعلم بر اسوواس مبانی نظری و متن سووند تحمل بنیادین آممزشوپرورش به چه میزان اسووت ،با
تمجه به نرمال بمدن تمزیع داده ها و مقیاس فاصله ای متغیرها از آزممن  tاستفاده شد.
در این قسومت با تمجه به اینکه مقیاس  1درجهای اسوت ،ارزش عددی برای مقایسه با آماره تی را عدد 4
در نظر گرفتیم .در ادامه فرض صفر و پژوهش برای این سمال آورده شده است:
= 3H1: µ
≠ 4H2: µ
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نتیجه آزممن تی تک نممنهای در جدول زیر آورده شده است.
جرول  :22-4آزمون تی تک ننونها بهمدظوی بریسی وضعیت موجود

ارزش آزممن = 4
فوواصووولووه اطمینان 91
درصد از اختالف
حد باال

حد پایین

اخووتالف
میانگین

Sig.

مقدار تی

مؤلفه

جایگاه و نحمه جذب
و تمسعه

1,10

1,47

1,33

0,000

31,41

1,14

1,14

1,17

0,000

14,11

1,14

1,31

1,37

0,000

33,97

1,11

1,33

1,39

0,000

11,78

1,38

1,41

1,34

0,000

31,87

1,47

1,43

1,40

0,000

31,18

1,34

1,41

1,47

0,000

34,18

1,39

1,41

1,34

0,000

31,91

1,33

1,44

1,48

0,000

37,40

1,43

1,41

1,48

0,000

48,34

نگاه اسوووتراتژیک به
منابع انسانی

1,31

1,48

1,41

0,000

31,04

فرایند انتخاب مدیران
دانشگاه

1,31

1,44

1,49

0,000

31,19

تخصص و تعهد

1,34

1,40

1,41

0,000

33,44

فرصت پیشرفت

1,44

1,41

1,47

0,000

49,71

سبک رهبری

1,48

0,47

1,44

0,000

37,03

مدیریت حرفهای

1,49

1,17

1,44

0,000

49,31

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

فلسفه نظا تربیتمعلم

1,31

1,44

1,49

0,000

31,18

اهداف استراتژیک

1,31

1,48

1,43

0,000

48,31

اهداف آرمانی

1,10

1,48

1,33

0,000

31,11

اهداف آممزشی

1,48

1,43

1,41

0,000

48,01

اهداف کاربردی

1,13

1,31

1,37

0,000

33,11

اهداف ویژه

1,31

1,44

1,49

0,000

37,44

اهداف
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بعد

متغیر

سیاستها
نحمه تنظیم و جذب ی کوووالن
نظا ادار ی
منابع
تصمیمت مدیریتی در کشمر
حمزه
سیاستهای کالن نظا اداری کشمر

برنوامه ری
مشارکت
زی
یکپارچگی
اسووتراتژیک
انعطافپذیری
وزارت عطف عووووماموووول
رسالت و مأممریت
و آب
اثرگذار
برنامهریزی استراتژیک وزارت عطف و
آب

تووعووریووف فوولسوووفووه
تربیتمعلم

موودیریوت
حرفهای

فلسوووفووه
نووووظووووا
تربیتمعلم

عووووماموووول
تشکیلدهنده
اهداف

1,31

1,44

1,48

0,000

30,30

مبانی برنامه درسی

1,34

1,40

1,47

0,000

34,44

اهداف برنامه درسی

1,41

1,17

1,43

0,000

41,90

مدل برنامه درسی

1,10

0,93

1,04

0,000

41,11

دروس ارائهشده

1,44

1,40

1,41

0,000

48,90

کارورزی

1,41

1,43

1,40

0,000

31,49

برنامههای فمقبرنامه

1,44

1,40

1,41

0,000

34,14

برنامه درسی

1,30

1,47

1,44

0,000

49,98

ارتباطات سازمانی

1,43

1,40

1,47

0,000

41,11

سازمان مرکزی

1,34

1,41

1,47

0,000

33,14

پردیسهای استانی

1,30

1,47

1,44

0,000

49,11

سووواختار
مراکز عالی آممزشووی
سازمانی
وابسته

1,48

1,43

1,41

0,000

47,13

مراکز و هسوووتههای
پژوهشی وابسته

1,44

1,19

1,41

0,000

41,41

شبانهروزی بمدن

1,47

1,41

1,41

0,000

34,94

ساختار سازمانی

1,31

1,49

1,41

0,000

34,48

موودل ارزشوووویووابووی
اعتبارسنجی

1,41

1,44

1,48

0,000

47,11

اعتبارسنجی درونی

1,31

1,49

1,41

0,000

33,90

1,48

1,41

1,41

0,000

48,91

1,44

1,18

1,41

0,000

41,14

1,41

1,17

1,43

0,000

41,81

گروههای اعتبارسنجی

1,44

1,19

1,41

0,000

43,89

محول ها و مکان های
اعتبارسنجی

1,41

1,43

1,49

0,000

31,74

0,11

0,48

0,37

0,000

11,13

شووووایسوووتگی هووای
حرفهای

0,48

0,10

0,19

0,000

3,01

شووووایسوووتگی هووای
اخالقی-تربیتی

0,39

0,44

0,31

0,000

9,43

شایستگیهای ارتقای
تمانمندیها

0,31

0,41

0,41

0,000

1,03

مدیریت کالس

0,31

0,44

0,41

0,000

1,49

رهبری و الگم بمدن

0,34

0,41

0,43

0,000

7,97

معلم

0,11

-0,03

0,01

0,471

1,09

تربیتپذیری

0,43

0,11

0,41

0,000

1,11

شایستگیهای پایه

0,11

0,48

0,37

0,000

10,43

شایستگیهای ویژه

0,43

0,17

0,41

0,000

1,84

دانشآممز

0,31

0,48

0,47

0,000

8,18

مدرسه صالح
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بوورنووامووه
درسی

اعتبارسنجی بیرونی
ارزش ویابی
فرایند اعتبارسنجی
ک وی وف وی وت
نهادهای سیاستگذار
آممزش
و تصمیم گیر

ارزشیابی کیفیت آممزش

معلم

عمامل اثرپذیر

دانشآممز

مدرسه

0,48

0,44

0,40

0,000

7,19

کانمن تربیت

0,41

0,19

0,47

0,000

1,44

سازملن یادگیرنده

0,41

0,18

0,47

0,000

1,01

کووانوومن تمسوووعووه و
پیشرفت

0,48

0,41

0,40

0,000

1,19

تومسوووعووه ظورفیووت
پژوهش و نمآوری

0,48

0,44

0,40

0,000

7,13

0,34

0,41

0,43

0,000

7,74

0,47

0,18

0,47

0,000

1,77

کانمن محبت

0,39

0,41

0,30

0,000

8,71

تفاهم

0,34

0,41

0,43

0,000

7,90

خانماده

0,11

0,47

0,37

0,000

10,04

جامعه صالح

0,49

0,41

0,40

0,000

1,74

کانمن حیات طیبه

0,44

0,03

0,14

0,003

4,88

مشارکتجم

0,43

0,11

0,41

0,000

1,14

حاکمیت ارزشها

0,47

0,40

0,49

0,000

1,80

جامعه

0,31

0,47

0,41

0,000

7,11

تعامل سازنده

0,39

0,41

0,30

0,000

8,71

0,44

0,11

0,43

0,000

1,41

رشد فرهنگی

0,34

0,41

0,44

0,000

7,80

فرهنگ اجتماعی

مدرسه
تعوواون و تعوواموول بووا
جامعه

خانماده

جامعه

فوورهنووگ
هوووموووزیسوووووتوووی
اجتماعی
مسالمتآمیز

همانطمر که در جدول مشوواهده میشوومد ،سووطح معناداری در همه ابعاد و مملفهها (بغیر از تربیتپذیری
دانشآممز در عمامل اثرپذیر) کمتر از پنج صود هست و بنابراین فرض صفر با  91درصد اطمینان برای این
مملفهها رد و فرض پژوهش تأیید میشمد .برای مملفهی تربیتپذیری دانشآممز در عمامل اثرپذیر ،با تمجه به
اینکه میانگین آن عددی بزرگتر از  4هسوووت اسوووتنباط از آن میتماند مشوووابه بقیه ممارد میتماند باشووود.
همچنین ،با تمجه به اختالف میانگین که مقادیری مابت هسووتند ،چنین اسووتنباط میشوومد که وضووعیت
مملفهها و ابعاد در وضعیت مطلمب هست.
سؤال چهایم :یوابط علی بین عوامل اثرگذای ،عوامل اثرپذیر و نظام تربیتمعلم ایران بر اساس مبانی نظر و متن
سدر تحول بدیادین آموزشوپرویش چگونه است؟

برای پاسوخ به سؤال فمق با تمجه به اینکه مقیاس اندازهگیری فاصلهای بمد و همچنین تمزیع دادهها نرمال
بمد از آزممنهای پارامتریک مناسووب که همبسووتگی پیرسوومن اسووت اسووتفاده شوود که نتایج در جدول زیر
قابلمشاهده است:
قبل از اجرای تحلیل عاملی همبسوووتگی بین ابعاد عمامل اثرگذار ،عمامل اثرپذیر و نظا تربیتمعلم ایران
ممردبررسی قرار گرفته و نتایج آن در جدول زیر آورده شده است.
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جرول  :23-4هنبستگی بین ابعاد عوامل اثرگذای ،عوامل اثرپذیر و نظام تربیتمعلم ایران

سیاست های کالن
نظام اداری کشور

عوامل
اثرگذار

برنامهریزی
استراتژیک وزارت
عطف و آب

مدیریت
حرفهای
معلم
دانشآموز
عوامل
اثرپذیر

مدرسه
خانواده
جامعه
فرهنگ
اجتماعی

همبستگی
سطح معناداری
همبستگی
سطح معناداری
همبستگی
سطح معناداری
همبستگی
سطح معناداری
همبستگی
سطح معناداری
همبستگی
سطح معناداری
همبستگی
سطح معناداری
همبستگی
سطح معناداری
همبستگی
سطح معناداری

فلسفه
**756.0
75777
**756.0
75777
**750.0
75777
**750.7
75777
**75070
75777
**75007
75777
**75000
75777
**750.0
75777
**750..
75777

عوامل تشکیلدهنده
برنامه درسی
اهداف
**75660
**756..
75777
75777
**75000
**750.0
75777
75777
**7500.
**75000
75777
75777
**75.60
**75000
7577.
75777
**75.0.
**75...
75776
75777
**75..7
**750.0
75770
75777
**75..6
**750.7
75777
75777
**75000
**7500.
75777
75777
**7500.
**750..
75777
75777

ساختار ...
**756.0
75777
**756..
75777
**75006
75777
**7507.
75777
**75.0.
75777
**75.0.
75777
**75..6
75777
**750..
75777
**750.6
75777

ارزشیابی ...
**75607
75777
**75606
75777
**75000
75777
**750.0
75777
**7500.
75777
**7506.
75777
**7500.
75777
**750..
75777
**75007
75777

همانطمر که از جدول فمق مشووخص اسووت ،عالمت ** نشوواندهندهی وجمد همبسووتگی بین متغیرهای
پژوهش در سووطح  0,01را نشووان میدهد .یعنی ،بین ابعاد عمامل اثرگذار ،عمامل اثرپذیر و نظا تربیتمعلم
ایران رابطه مستقیم وجمد دارد .شدت رابطه نیز از جدول فمق قابلمشاهده است.
برای بررسی روابط علی بین متغیرها به صمرت منسجم ،کمششهای زیادی در دهههای اخیر صمرت گرفته
اسوووت .یکی از این روشهوای نمیودبخش در این زمینه ،مدل معادالت سووواختاری یا تحلیل چندمتغیری با
متغیرهووای مکنمن (پنهووان) اسوووت .از طریق این روش ،میتمان قووابوول قبمل بمدن موودلهووای نظری را در
جامعههای خاص با استفاده از دادههای همبستگی غیرآزمایشی و آزمایشی آزممد .بدون تمجه به نا یا مفهم
بیشومار آن ،این واژه به یک سری مدلهای عمممی اشاره میکند که شامل تحلیل عاملی تائیدی ،مدلهای
سواختاری همزمان کالسیک ،تحلیل مسیر و سایر روشهای آماری است .روش تحلیل مسیر ،یکی از بهترین
تکنیکهای حل معادالت سواختاری محسومب میشومد که تعمیمی از رگرسویمن معمملی است و قادر است
عالوه بر بیان آثار مسوتقیم ،آثار و همبسوتگی مشواهده شده بین آنها را تفسیر کند .برای اینکه روابط علّی
میان متغیرهای مسووتقل و وابسووته و همچنین تمان تبیین این روابط را نشووان دهیم و اثبات کنیم که مدل
ممردنظر تناسوب و برازش مناسوبی با دادهها دارد ،از تحلیل مسیر استفاده می کنیم .بدین منظمر ،از قابلیت
ممجمد در نر افزار  LISRELاسوووتفواده کردهایم کوه نتوایج حاصووول از آن در قالب نممدارهای مسووویر و
شاخصهای برازندگی مدل در ادامه نشان داده خماهد شد.
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 تحلیل عاملی تاییر
این روش که به واقع بسووط تحلیل عاملی معمملی اسووت ،یکی از جنبههای مهم  SEMاسووت که در آن
فرضوویههای معینی درباره سوواختار بارهای عاملی و همبسووتگیهای متقابل بین متغیرهای ممرد آزممن قرار
میگیرد .از لحاظ سووونتی ،تحلیل عملی با آشوووکار سووواختن ابعاد زیربنایی یا واریانس عامل مشوووترک در
مجممعهای از پرسوشها یا سمالهای تستی سر و کار دارد .برای معرفی یک سازه نظری ،معممالً مجممعهای
از پرسشها تهیه میشمد و تحلیل عاملی به تدوین شاخصی که در پژوهش به کار میرود ،کمک خماهد کرد.
برای معرفی ابعاد زیربنایی سوازه ممردنظر ،تحلیل عاملی می تماند یک یا چند عامل را آشکار سازد .بر پایهی
نتایج تحلیل عاملی می تمان گفت که یک سازه ،تک بعدی یا چند بعدی است .به این رویکرد ،در حال حاضر
به سبب آنکه دارای ماهیت اکتشافی است و نه ماهیت آزممن فرضیه ،تحلیل عاملی اکتشافی ( )EDAگفته
میشومد .عاملها در تحلیل عاملی ،پیشبینی کننده پاسوخها در متغیرهای اندازه گرفتهشده و مشاهده شده
هستند.
همچنین ،روایی یک تحلیل عاملی تا حدودی از طریق تعیین این مطلب مشخص میشمد که عاملها با چه
دقتی واریانس ممجمد در پرسشهای انفرادی را تمجیه میکنند .یعنی ،چقدر از ورایانس ممجمد در پرسشها
با عاملها اشوتراک دارد .مدل یابی معادالت سواختاری ،عالوه بر تحلیل اکتشافی ،برای تحلیل عاملی تاییدی
( )CDAنیز به کار میرود .این تحلیل ،اسواسواً یک روش آز ممن فرضیه است و بر این مفروضه متکی است
که شما درباره اینکه مؤلفه متغیرهای مکنمن چیست ،اندیشهای دارد .یعنی ،به دنبال یافتن نشانگرها نیستید.
 SEMاین مطلب را که آیا نشانگرهایی که برای معرفی سازه یا متغیر مکنمن خمد برگزیدهاید و ابعاد معرف
آن است یا نه ،میآزماید و گزارش میدهد که نشانگرهای انتخابی به چه دقتی معرف یا برازنده متغیر مکنمن
است .مدلیابی معادالت ساختاری بر پایه فرضیههایی درباره وجمد روابط علی بین متغیرها ،مدلهای علی را
با دسووتگاه معادله خطی آزممن میکند .بدین ترتیب SEM ،روابط نظری بین شوورایط سوواختاری معین و
مفروض را می آزماید و برآورد روابط علی میان متغیرهای مکنمن (مشواهده نشده) را امکانپذیر میسازد .در
مدل معادالت سووواختاری که یک فن نیرومند تحلیل چند متغیره اسوووت ،تکتک گمیهها با خطاهای مجزا
تحلیل میشوومد .در این روش ،برای رسوویدن به نتیجه نهایی ،ابتدا باید از معناداری و برازش جزئی اطمینان
حاصل کرد تا در نهایت به ترسیم مدل کلی اقدا نممد.
 شاخصها برازش مرل
پس از ترسیم مدل و اطمینان اولیه از صحت و معناداری اطالعات ،مهمترین مبحث ،معناداری مدل تمسط
شواخصهایی اسوت که اصوطالحاً «شاخصهای نیکمیی برازش» نامیده میشمد .معیارهای علمی قابل قبمل
برای تایید مدل نظری تدوین شده با استفاده از دادههای گردآوری شده ،خمد بحث اصلی در شاخص برازش
مودل را تشوووکیل میدهد .شووواخصهایی که گاه به نا شووواخص نیکمیی برازش (چرا که هر چه مقدار آن
شاخصها افزایش یابند ،نشانهای از حمایت قمیتر دادهها از مدل نظری تفسیر میشمد) و گاه به نا شاخص
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بدی برازش (زیرا که هر چه مقدار آن افزایش مییابد ،نشوووانهای از حمایت ضوووعیفتر دادهها از مدل نظری
تحقیق تلقی میشمد).
گرچه نیمی از شواخصهای برازش ،شاخصهای بدی برازش است که مقادیر آن همماره بایستی پایینتر از
یک مقدار مشووخص باشوود .در کل ،برای شوواخصهای برازش مدل آزممنهای گمناگمنی وجمد دارد و هنمز
درباره آزممنهای بهینهای که ممرد تمافق همگان باشوود ،وجمد ندارد .اما به طمر کلی ،چندین شوواخص برای
سوونجش برازش مدل ممرد اسووتفاده قرار میگیرد .ولی برای تایید مدل ،معممالً اسووتفاده از  4تا  1شوواخص
کافی به نظر میرسد که در این پژوهش نیز برای ارزیابی نیکمیی برازش تما مدلها از معیارهای اشاره شده
زیر استفاده شده و عدد مربمط به هر یک از شاخصهای  RMSEA ،GDI ،AGDIو  CDIدر جداول به
تفکیک آورده شده است.
 شاخصها  AGDIو GDI
شوواخص  GDIمقدار نسووبی واریانسها و کمواریانسها را به گمنه مشووترک از طریق مدل ارزیابی میکند.
دامنهی تغییرات  GDIبین صووفر و یک هسووت .مقدار  GDIباید بزرگتر از  0,90باشوود .شوواخص برازندگی
دیگر AGDI ،یا همان مقدار تعدیل یافتهی  GDIبرای درجه آزادی هسوت .این مشخصه ،معادل با کاربرد
میانگین مجذورات بجای مجممع مجذورات در صومرت و مخرج است .مقدار این شاخص نیز بین صفر و یک
هست .شاخصهای  GDIو  AGDIبستگی به حجم نممنه ندارند.
 شاخص RMSEA
این شوواخص ،ریشووه میانگین مجذروات تقریبی هسووت .شوواخص  RMSEAبرای مدلهای خمب کمتر یا
برابر  0,01است .مدلهایی که  RMSEAآنها  0,1یا باالتر باشد ،برازش ضعیفی دارند.
 مجذوی کا
آزممن مجوذور کوای (خی-دو) ،این فرضووویوه را که آیا مدل ممردنظر هماهنگ با الگمی همپراشوووی بین
متغیرهای مشاهده شده است یا خیر را میآزماید .کمیت خی-دو بسیار به حجم نممنه وابسته هست و نممنه
بزرگ ،کمیت خی-دو را بیشتر از آنچه که بتمان آنرا به غلط بمدن مدل نسبت دارد ،افزایش میدهد.
 شاخصها  NDIو CDI
شواخص  NDIکه شواخص بنتلر-بمنت نیز نامیده میشمد ،برای مقادیر باالی  0,9قابل قبمل بمده و نشانه
برازندگی مناسوب مدل است .شاخص  CDIبزرگتر از  0,9قابل قبمل بمده و نشانه برازندگی مدل است .این
شواخص ،از طریق مقایسوه یک مدل به اصطالح مستقل که در آن بین متغیرها هیچ رابطهای نسبت با مدل
پیشنهادی ممردنظر ،مقدار بهبمد را میآزماید.
شووواخص دیگری نیز در خروجی نر افزار  LISRELدیده میشووومد که برخی مال  CAIC ،ECVAو
 AICبرای تعیین برازندهترین مدل از میان چند مدل ممرد تمجه قرار میگیرند .برای ماال ،مدلی که دارای
کمچکترین  CAIC ،ECVAو  AICباشد ،برازندهتر است .برخی از شاخصها نیز به شدت وابسته به حجم
نممنهاند و در حجم نممنههای باال میتمانند معنا داشوته باشند .اما ،در اغلب تحقیقات ،بیشتر تاکید محققان
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بر شاخصهای برازش خی-دو بر درجه آزادی و  RMSEAهست؛ چرا که این شاخصها کمترین حساسیت
را نسبت به اندازه نممنه دارند و مقدار آنها به ترتیب کمتر از  4و  0,1هست .ضمناً ،این شاخصها اغلب برای
تسوت برازش مدل در نممنههای کمتر از  400نیز کاربرد دارند .اولین معیار قضاوت برازش مدل ،مقدار کای
اسوکمئر بر درجه آزادی اسوت که برای تکبعدی بمدن سوازهها اسوتفاده میشمد و مقدار آن باید کمتر از 4
باشد.
برای پاسخ به سمال فمق پژوهش از مدل تحلیل عاملی تائیدی استفاده گردیده است .این روش که به واقع
بسوط تحلیل عاملی معمملی اسوت ،یکی از جنبههای مهم  SEMاسوت که در آن فرضیههای معینی درباره
سوواختار بارهای عاملی و همبسووتگیهای متقابل بین متغیرهای ممرد آزممن قرار میگیرد .از لحاظ سوونتی،
تحلیل عملی با آشووکار سوواختن ابعاد زیربنایی یا واریانس عامل مشووترک در مجممعهای از پرسووشها یا
سمالهای تستی سر و کار دارد .برای معرفی یک سازه نظری ،معممالً مجممعهای از پرسشها تهیه میشمد و
تحلیل عاملی به تدوین شاخصی که در پژوهش به کار میرود ،کمک خماهد کرد .برای معرفی ابعاد زیربنایی
سازه ممردنظر ،تحلیل عاملی میتماند یک یا چند عامل را آشکار سازد .بر پایهی نتایج تحلیل عاملی میتمان
گفت که یک سازه ،تک بعدی یا چند بعدی است .به این رویکرد ،در حال حاضر به سبب آنکه دارای ماهیت
اکتشوافی است و نه ماهیت آزممن فرضیه ،تحلیل عاملی اکتشافی ( )EDAگفته میشمد .عاملها در تحلیل
عاملی ،پیشبینی کننده پاسخها در متغیرهای اندازه گرفتهشده و مشاهده شده هستند.
همچنین ،روایی یک تحلیل عاملی تا حدودی از طریق تعیین این مطلب مشخص میشمد که عاملها با چه
دقتی واریانس ممجمد در پرسشهای انفرادی را تمجیه میکنند .یعنی ،چقدر از ورایانس ممجمد در پرسشها
با عاملها اشوتراک دارد .مدلیابی معادالت سواختاری ،عالوه بر تحلیل اکتشافی ،برای تحلیل عاملی تاییدی
( )CDAنیز به کار میرود .این تحلیل ،اساساً یک روش آزممن فرضیه است و بر این مفروضه متکی است که
شوما درباره اینکه مؤلفه متغیرهای مکنمن چیسوت ،اندیشهای دارد .یعنی ،به دنبال یافتن نشانگرها نیستید.
 SEMاین مطلب را که آیا نشانگرهایی که برای معرفی سازه یا متغیر مکنمن خمد برگزیدهاید و ابعاد معرف
آن است یا نه ،میآزماید و گزارش میدهد که نشانگرهای انتخابی به چه دقتی معرف یا برازنده متغیر مکنمن
است .مدلیابی معادالت ساختاری بر پایه فرضیههایی درباره وجمد روابط علی بین متغیرها ،مدلهای علی را
با دسووتگاه معادله خطی آزممن میکند .بدین ترتیب SEM ،روابط نظری بین شوورایط سوواختاری معین و
مفروض را میآزماید و برآورد روابط علی میان متغیرهای مکنمن (مشواهده نشده) را امکانپذیر میسازد .در
مدل معادالت ساختاری که یک فن نیرومند تحلیل چندمتغیره است ،تکتک گمیهها با خطاهای مجزا تحلیل
میشومد .در این روش ،برای رسویدن به نتیجه نهایی ،ابتدا باید از معناداری و برازش جزئی اطمینان حاصل
کرد تا در نهایت به ترسیم مدل کلی اقدا نممد.
 عوامل اثرگذای
مدل عمامل اثرگذار تمسوط  47گمیه اندازهگیری میشمد .ابتدا ،آزممن تحلیل عاملی بر روی عمامل اثرگذار
انجا شد.
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برآوردهای پارامتر اسوتاندارد شوده در شکل زیر نشان میدهد که همه شاخصها از لحاظ آماری معناداری
هسووتند و بارهای عاملی آن در سووطح باالیی قرار دارند .بررسووی نتایج شوواخصهای برازش حاکی از برازش
مناسب مدل هست.
جرول  :24-4گویهها تاییر شره عوامل اثرگذای
گمیه

برچسب گمیه

بارهای عاملی

مقدار t

وضعیت گمیه

سمال 1
سمال 4
سمال 4
سمال 3
سمال 1
سمال 1
سمال 7
سمال 8
سمال 9
سمال 10
سمال 11
سمال 14
سمال 14
سمال 13
سمال 11
سمال 11
سمال 17
سمال 18
سمال 19
سمال 40
سمال 41
سمال 44
سمال 44
سمال 43
سمال 41
سمال 41
سمال 47
سمال 48
سمال 49
سمال 40
سمال 41
سمال 44
سمال 44
سمال 43
سمال 41
سمال 41

G2
G1
G3
G4
G5
G6
G7
G8
G9
G21
G22
G21
G23
G24
G25
G26
G27
G28
G29
G11
G12
G11
G13
G14
G15
G16
G17
G18
G19
G31
G32
G31
G33
G34
G35
G36

0,74
0,73
0,11
0,74
0,80
0,77
0,79
0,19
0,73
0,71
0,11
0,74
0,19
0,74
0,13
0,73
0,71
0,11
0,73
0,73
0,71
0,19
0,74
0,11
0,73
0,77
0,79
0,74
0,77
0,71
0,71
0,77
0,71
0,11
0,11
0,11

11,11
11,17
14,84
11,91
18,49
17,40
18,07
11,11
11,41
17,10
13,44
11,47
11,41
11,99
14,11
11,14
11,93
13,48
11,71
11,71
17,44
11,03
11,10
13,08
11,81
17,13
18,41
11,34
17,11
17,80
11,81
17,11
17,17
13,07
13,41
10,33

تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
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سمال 47

G37

14,91

0,11

تایید شد

شکل زیر مربمط به مدل نهایی عمامل اثرگذار است .مقدار کای اسکمئر بر درجه آزادی مدل حاضر  4,34و
مقدار  RMSEAبرابر  0,011هست.
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شکل  :9-4مرل عوامل اثرگذای دی حالت ضرایب استانراید
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شکل  :11-4مرل عوامل اثرگذای دی حالت معدادای ضرایب
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در جدول زیر ،مهمترین و متداولترین شواخصهای برازش آورده شده است .همانگمنه که در جدول دیده
میشووومد ،تقریباً تمامی شووواخصها کفایت آماری دارند .بنابراین ،با اطمینان بسووویار باالیی میتمان دریافت
محقق در ممرد این شاخصها به برازش کامل دست یافته است.
جرول  :25-4گزیرها از شاخصها برازش مهم مرل ترسینی
شاخص
شاخصهای برازش مطلق
شاخصهای برازش تطبیقی
شاخصهای برازش مقتصد

نا شاخص

اختصار

مقدار

برازش قابل قبمل

سطح تحت پمشش (کای اسکمئر)
شاخص نیکمیی برازش
شاخص نیکمیی برازش اصالح شده
شاخص برازش تطبیقی
ریشه میانگین مربعات خطای برآورد

GFI
AGFI
CFI
RMSEA

1113,18
0,91
0,94
0,97
0,011

بزرگتر از 0,9
بزرگتر از 0,9
بزرگتر از 0,9
کمتر از 0,1

 عوامل تشکیلدهدره

مدل عمامل تشوکیلدهنده تمسوط  90گمیه اندازهگیری میشمد .ابتدا ،آزممن تحلیل عاملی بر روی عمامل
تشکیلدهنده انجا شد.
برآوردهای پارامتر اسوتاندارد شوده در شکل زیر نشان میدهد که همه شاخصها از لحاظ آماری معناداری
هسووتند و بارهای عاملی آن در سووطح باالیی قرار دارند .بررسووی نتایج شوواخصهای برازش حاکی از برازش
مناسب مدل هست.
گمیه
سمال 1
سمال 4
سمال 4
سمال 3
سمال 1
سمال 1
سمال 7
سمال 8
سمال 9
سمال 10
سمال 11
سمال 14
سمال 14
سمال 13
سمال 11
سمال 11
سمال 17
سمال 18
سمال 19

جرول  :26-4گویهها تاییر شره عوامل تشکیلدهدره
مقدار t
بارهای عاملی
برچسب گمیه
T2
T1
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T21
T22
T21
T23
T24
T25
T26
T27
T28
T29

17,11
19,94
40,10
40,34
40,01
40,31
41,14
19,74
40,08
19,30
40,17
18,10
19,44
17,11
19,18
11,19
17,14
18,14
18,19

0,77
0,84
0,83
0,83
0,84
0,83
0,81
0,84
0,84
0,81
0,83
0,78
0,81
0,71
0,84
0,74
0,77
0,78
0,78
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وضعیت گمیه
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد

سمال 40
سمال 41
سمال 44
سمال 44
سمال 43
سمال 41
سمال 41
سمال 47
سمال 48
سمال 49
سمال 40
سمال 41
سمال 44
سمال 44
سمال 43
سمال 41
سمال 41
سمال 47
سمال 48
سمال 49
سمال 30
سمال 31
سمال 34
سمال 34
سمال 33
سمال 31
سمال 31
سمال 37
سمال 38
سمال 39
سمال 10
سمال 11
سمال 14
سمال 14
سمال 13
سمال 11
سمال 11
سمال 17
سمال 18
سمال 19
سمال 10
سمال 11

T11
T12
T11
T13
T14
T15
T16
T17
T18
T19
T31
T32
T31
T33
T34
T35
T36
T37
T38
T39
T41
T42
T41
T43
T44
T45
T46
T47
T48
T49
T51
T52
T51
T53
T54
T55
T56
T57
T58
T59
T61
T62

18,11
17,40
17,41
17,48
18,77
19,44
11,01
17,90
18,48
18,31
19,91
18,94
14,91
18,14
19,44
19,11
19,91
19,33
11,94
18,41
19,44
11,71
19,11
17,03
17,77
40,11
40,71
40,18
40,49
40,11
41,48
17,07
17,77
40,11
40,71
40,18
40,49
40,11
41,48
19,97
40,44
19,13

0,74
0,71
0,71
0,71
0,79
0,81
0,71
0,77
0,78
0,78
0,84
0,80
0,13
0,79
0,81
0,84
0,84
0,81
0,71
0,78
0,81
0,73
0,80
0,73
0,78
0,83
0,81
0,81
0,83
0,81
0,87
0,71
0,78
0,83
0,81
0,81
0,83
0,81
0,87
0,84
0,83
0,84
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تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد

سمال 14
سمال 14
سمال 13
سمال 11
سمال 11
سمال 17
سمال 18
سمال 19
سمال 70
سمال 71
سمال 74
سمال 74
سمال 73
سمال 71
سمال 71
سمال 77
سمال 78
سمال 79
سمال 80
سمال 81
سمال 84
سمال 84
سمال 83
سمال 81
سمال 81
سمال 87
سمال 88
سمال 89
سمال 90

T61
T63
T64
T65
T66
T2
T1
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T21
T22
T21
T23
T24
T25
T26
T27
T28
T29
T11
T12
T11
T13
T14

40,84
18,44
19,31
17,77
19,84
11,79
17,84
18,41
11,11
18,10
18,17
40,40
19,11
13,14
18,71
19,11
19,90
40,19
19,18
11,14
18,17
19,11
11,91
19,49
17,41
18,10
18,17
40,40
19,11

0,81
0,79
0,84
0,77
0,84
0,73
0,78
0,79
0,19
0,79
0,79
0,83
0,81
0,11
0,80
0,84
0,84
0,83
0,84
0,74
0,79
0,84
0,71
0,81
0,71
0,79
0,79
0,83
0,81

تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد

شوکل زیر مربمط به مدل نهایی عمامل تشوکیلدهنده است .مقدار کای اسکمئر بر درجه آزادی مدل حاضر
 4,88و مقدار  RMSEAبرابر  0,074هست.
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شکل  :11-4مرل عوامل تشکیلدهدره دی حالت ضرایب استانراید

شکل  :12-4مرل عوامل تشکیلدهدره دی حالت معدادای ضرایب

در جدول زیر ،مهمترین و متداولترین شواخصهای برازش آورده شده است .همانگمنه که در جدول دیده
میشووومد ،تقریباً تمامی شووواخصها کفایت آماری دارند .بنابراین ،با اطمینان بسووویار باالیی میتمان دریافت
محقق در ممرد این شاخصها به برازش کامل دست یافته است.
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جرول  :27-4گزیرها از شاخصها برازش مهم مرل ترسینی
شاخص
شاخصهای برازش مطلق
شاخصهای برازش تطبیقی
شاخصهای برازش مقتصد

نا شاخص

اختصار

مقدار

برازش قابل قبمل

سطح تحت پمشش (کای اسکمئر)
شاخص نیکمیی برازش
شاخص نیکمیی برازش اصالح شده
شاخص برازش تطبیقی
ریشه میانگین مربعات خطای برآورد

-

11411,49
0,94
0,91
0,91
0,074

بزرگتر از 0,9
بزرگتر از 0,9
بزرگتر از 0,9
کمتر از 0,1

GFI
AGFI
CFI
RMSEA

 عوامل اثرپذیر
مدل عمامل اثرپذیر تمسوط  77گمیه اندازهگیری میشمد .ابتدا ،آزممن تحلیل عاملی بر روی عمامل اثرپذیر
انجا شد.
برآوردهای پارامتر اسوتاندارد شوده در شکل زیر نشان میدهد که همه شاخصها از لحاظ آماری معناداری
هسووتند و بارهای عاملی آن در سووطح باالیی قرار دارند .بررسووی نتایج شوواخصهای برازش حاکی از برازش
مناسب مدل هست.
جرول  :28-4گویهها تاییر شره عوامل اثرپذیر
گمیه

برچسب گمیه

بارهای عاملی

مقدار t

وضعیت گمیه

سمال 1
سمال 4
سمال 4
سمال 3
سمال 1
سمال 1
سمال 7
سمال 8
سمال 9
سمال 10
سمال 11
سمال 14
سمال 14
سمال 13
سمال 11
سمال 11
سمال 17
سمال 18
سمال 19
سمال 40
سمال 41
سمال 44
سمال 44

P2
P1
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P21
P22
P21
P23
P24
P25
P26
P27
P28
P29
P11
P12
P11
P13

0,77
0,17
0,94
0,87
0,11
0,91
0,14
0,13
0,13
0,84
0,94
0,81
0,18
0,17
0,73
0,84
0,11
0,94
0,84
0,11
0,70
0,74
0,78

17,94
14,77
40,18
19,47
11,40
41,41
14,83
14,04
14,14
18,11
40,14
19,41
14,81
14,14
11,14
18,33
14,37
40,14
18,41
14,41
17,34
11,99
18,04

تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
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سمال 43
سمال 41
سمال 41
سمال 47
سمال 48
سمال 49
سمال 40
سمال 41
سمال 44
سمال 44
سمال 43
سمال 41
سمال 41
سمال 47
سمال 48
سمال 49
سمال 30
سمال 31
سمال 34
سمال 34
سمال 33
سمال 31
سمال 31
سمال 37
سمال 38
سمال 39
سمال 10
سمال 11
سمال 14
سمال 14
سمال 13
سمال 11
سمال 11
سمال 17
سمال 18
سمال 19
سمال 10
سمال 11
سمال 14
سمال 14
سمال 13
سمال 11

P14
P15
P16
P17
P18
P19
P31
P32
P31
P33
P34
P35
P36
P37
P38
P39
P41
P42
P41
P43
P44
P45
P46
P47
P48
P49
P51
P52
P51
P53
P54
P55
P56
P57
P58
P59
P61
P62
P61
P63
P64
P65

17,70
11,34
14,71
14,19
10,81
19,08
41,70
19,11
17,74
11,18
14,81
14,08
11,11
11,71
11,11
40,37
11,11
11,79
19,81
10,07
40,34
18,41
18,93
11,74
14,73
11,99
41,37
14,31
11,11
14,99
17,98
41,87
19,91
11,37
11,11
18,13
14,77
40,18
19,47
11,40
41,41
14,83

0,80
0,19
0,14
0,17
0,39
0,81
0,98
0,88
0,77
0,18
0,14
0,19
0,70
0,71
0,73
0,94
0,70
0,71
0,89
0,31
0,94
0,71
0,81
0,71
0,17
0,74
0,97
0,11
0,10
0,14
0,81
0,98
0,84
0,14
0,74
0,80
0,17
0,94
0,87
0,11
0,91
0,14
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تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد

سمال 11
سمال 17
سمال 18
سمال 19
سمال 70
سمال 71
سمال 74
سمال 74
سمال 73
سمال 71
سمال 71
سمال 77

P66
P67
P68
P69
P71
P72
P71
P73
P74
P75
P76
P77

14,04
14,14
11,84
40,14
19,41
14,81
14,14
11,14
18,33
14,37
40,14
18,41

0,13
0,13
0,73
0,94
0,81
0,18
0,17
0,73
0,84
0,11
0,94
0,84

تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد

شکل زیر مربمط به مدل نهایی عمامل اثرپذیر است .مقدار کای اسکمئر بر درجه آزادی مدل حاضر  4,41و
مقدار  RMSEAبرابر  0,018هست.

شکل  :13-4مرل عوامل اثرپذیر دی حالت ضرایب استانراید
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شکل  :14-4مرل عوامل اثرپذیر دی حالت معدادای ضرایب

در جدول زیر ،مهمترین و متداولترین شواخصهای برازش آورده شده است .همانگمنه که در جدول دیده
میشووومد ،تقریباً تمامی شووواخصها کفایت آماری دارند .بنابراین ،با اطمینان بسووویار باالیی میتمان دریافت
محقق در ممرد این شاخصها به برازش کامل دست یافته است.
جرول  :29-4گزیرها از شاخصها برازش مهم مرل ترسینی
شاخص
شاخصهای برازش مطلق
شاخصهای برازش تطبیقی
شاخصهای برازش مقتصد

نا شاخص

اختصار

مقدار

برازش قابل قبمل

سطح تحت پمشش (کای اسکمئر)
شاخص نیکمیی برازش
شاخص نیکمیی برازش اصالح شده
شاخص برازش تطبیقی
ریشه میانگین مربعات خطای برآورد

-

1474,13
0,93
0,94
0,91
0,018

بزرگتر از 0,9
بزرگتر از 0,9
بزرگتر از 0,9
کمتر از 0,1

GFI
AGFI
CFI
RMSEA

در دو شوکل زیر پاسخ به سؤال فمق قابلمشاهده است .در این بخش ،بهمنظمر پاسخ به سمال فمق از مدل
معادالت سواختاری تائیدی اسوتفاده میشومد .بدین منظمر ،پس از رسوم ساختار ،اضافه نممدن قیمد مدل و
انتخاب روش ماکسوویمم درسووتنمایی ،مدل اجرا شووده و نممدار مسوویر برازش شووکلهای زیر به دسووت آمد.
شکلهای زیر نممدار مسیر برازش شده به دادهها را نشان میدهد.
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شکل  :15-4مرل ساختای پژوهش دی حالت ضرایب استانراید
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شکل  :16-4مرل ساختای پژوهش دی حالت معدادای ضرایب

همانطمر که در شووکلهای باال نشووان دادهشووده اسووت ،کلیهی مقادیر پارمترهای مربمط به مدل به همراه
بارهای عاملی و ضورایب مسویر نشان داده شده است .با تمجه به مقادیر ضرایب استاندارد و ضرایب معناداری
تی به دست آمده در شکلهای باال (مقادیر تی باالتر از  )4,18میتمان چنین استنباط کرد که بین عمامل اثر
گوذار واثر پوذیر نظا تربیت معلم روابط مسوووتقیم وجمد داشوووته و این عمامل تاثیر مابتی را بر روی نظا
تربیتمعلم ایران دارند.
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همانگمنه که شواخصهای خی-دو و  RMSEAنشوان میدهند ،مدل برازش مناسبتری را به دادهها ارائه
میکند .خروجیهای الگم در جدول زیر ممردبررسی قرار گرفته است.
جرول  :31-4شاخصها برازش تحلیل مسیر مرل
شاخصهای برازش

نا شاخص

مقدار

حد مجاز

( RMSEAریشه میانگین خطای برآورد)

4,31
0,011

کمتر از 4
کمتر از 0,1

( CFIبرازندگی تعدیل یافته)

0,99

بزرگتر از 0,9

( NFIبرازندگی نر شده)

0,91

بزرگتر از 0,9

( GFIنیکمیی برازش)

0,94

بزرگتر از 0,9

( AGFIنیکمیی برازش تعدیل شده)

0,91

بزرگتر از 0,9

Chi-square/df

همانگمنه که مشاهده می شمد شاخصهای برازش الگم در وضعیت مطلمبی قرار گرفته است.
سمؤال ششم :اولویت بدر عوامل اثرگذای ،عوامل اثرپذیر و ابعاد شداسایی شره نظام تربیتمعلم ایران بر اساس
مبانی نظر و متن سدر تحول بدیادین آموزشوپرویش چگونه است؟

در جدول زیر اولمیتبندی عمامل اثرگذار ،عمامل اثرپذیر و ابعاد شووناسووایی شووده نظا تربیتمعلم ایران بر
اساس نتایج تحلیل عاملی تاییدی برگرفته از دو شکل قبل آورده شده است.

عمامل اثرگذار

عمامل اثرپذیر

جرول  :31-4برآویدها مربوط به مرل
ضریب مسیر
بعد
0,17
سیاستهای کالن نظا اداری کشمر
برنامهریزی اسووتراتژیک وزارت عطف و
0,14
آب
0,18
مدیریت حرفهای
0,17
معلم
0,13
دانشآممز
0,11
مدرسه
0,17
خانماده
0,18
جامعه
0,18
فرهنگ اجتماعی

اولمیت
4
4
1
4
1
1
3
1
4

سممؤال هفتم :چمه ممرلی برا نظام تربیتمعلم ایران بر اسمماس مبانی نظر و متن سممدر تحول بدیادین
آموزشوپرویش میتوان ایائه کرد؟

در نهایت بر اساس شاخصها و مؤلفههای شناسایی شده تمسعه منابع انسانی (پدیده اصلی) ،عمامل اثرگذار
(شوورایط علی) و عمامل اثرپذیر که بر اسوواس مسووتندات پژوهشووی و مصوواحبه با خبرگان شووناسووایی شوود و
همچنین سواز و کارها ،عمامل تسوهیل کننده و بازدارنده شوناسایی شده و درنهایت تحلیل داده ها در بخش
کمی الگمی مفهممی پژوهش با رویکردد گراندد تئمری بهصمرت شکل زیر ارائه میگردد.
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بسترها ()3.95

شرایط علی :عوامل اثرگذار
پدیده محوری :نظام تربیت معلم

سیاست های کالن نظام
فلسفه نظام تربیت معلم ()4.31
اداری کشور ()4.49
اهداف ()4.39
ک
ی
برنامه ریزی استراتژ
برنامه درسی ()4.16
وزارت عتف و آپ
ساختار سازمانی ()4.32
آموزش و ک
بخش کیفی
از
برگرفته
پژوهش
نهایی
ی
الگم
:
17
()4.38شکل -3
ارزشیابی کیفیت
مدیریت حرفه ای ()4.33
()4.19

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
ستاد وزا رت آموزش و پرورش و نظارت بیشتر بر آن با توجه به سند تحول بنیادین؛ استفاده
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؛
توجه به فلسپپپپفه و اهداف تشپپپپریل دانشپپپپااه فرهنایان؛ راه اندازی گروه هفتم شپپپپورای عا ی
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
اسپپپپالمی ایران با توجه به اسپپپپناد باادسپپپپتی و اجرای د ی آن در دانشپپپپااه فرهنایان؛ تدوین
اسپتانداردهای مااب با دانشپااه اسپالمی – ایرانی بدور از استانداردهای دانشااه های دیار
به د یل حرفه ای بودن و تربیت معلمان حرفه مند و متخصص و کارآی و مومن و متعهد در
طراز جمهوری اسپپپالمی با توجه به اهداف تاسپپپیک دانشپپپااه فرهنایان وسپپپند تحول بنیادین
آموزش و پرورش.

راهبرد ()4.11
تشریل کمیتهای به منظور ایجاد تحول و نوآوری در نظام تربیت معلم کشور؛
شروفاسازی استعداد های درخشان دانشجو معلمان و ایجاد نشاط و شادابی در
واحد های آموزشی تربیت معلم؛ ارتهای واحدهای آموزشی تربیت معلم به
واحدهای دانشااهی برای ایجاد انایزه و زمینه برای جذب فرهیختاان و صا حان
به حرفه مهدس معلمی جهت افزایش ضریب پایداری و ناهداری آنان؛ تغییر،
اصالح و ارتهاء برنامه های آموزشی و پژوهشی تربیت معلم بر اساس آخرین
تحوات علمی با حفظ ارزش ها و باورهای دینی؛ افزایش کیفیت آموزشی معلمان
و تهویت روحیه پژوهشی آنان و گسترش مرزهای دانش ،بینش و مهارت های
معلمی؛ تدوین نظام جامز تربیت معلم بر اساس چشم انداز  11سا ه نظام جمهوری
اسالمی ایران؛ بازناری در برنامهای آموزشی و درسی تربیت معلم در جهت
اصالح ،ترمیل و به روز کردن محتوا و اناباق محتوا با اهداف نظام جمهوری
اسالمی ایران و طرح تصویب برنامه های جدید برای رفز کاستی ها و ترمیل نظام
تربیت معلم؛ تاسیک یک دانشااه درساح کشور که تمام رشته های تحصیلی
معلمان را تا بااترین ساوح دانشااهی دایر و موجبات جذب یا بسیج استادان
فرهیخته را به آموزش و پژوهش در این دانشااه فراهم نماید؛ بازناری در آئین
نامه ها و مهررات آموزشی و اداری و پژوهشی در راستای هماهنگ سازی با
نظام های ا تصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنای کشور؛

.21

ایجاد زمینه مساعد و شرایط مناسب برای تربیت معلمان

عوامل مداخلهگر ()3.48
عدم برنامه محوری مدیران؛ عدم اعتهاد مدیران به نظام تربیت معلم بومی؛ اعتهاد
و اعتماد به سیستم های تربیت معلم بیرونی و وارداتی؛ سیاست زدگی نظام
آموزشی و تربیت معلم در ایران؛ استفاده از نیروهای واردتی از وزارت علوم و
دانشااه های دیار؛ عدم اعتماد به منابز انسانی درون سازمانی دانشااه فرهنایان
و نظام تربیت معلم؛ وابستای به وزارت علوم در اجرای دستورا عمل ها و آیین
نامه های دست و پاگیر وغیرمرتبط آن با اهداف وزارت آموزش و پرورش؛ ا او
گیری از نظام های دانشااهی سروار و یبرا یستی در فرایند راه اندازی دانشااه
267
فرهنایان؛

عوامل اثرپذیر

معلم ()3.34
دانشآموز ()3.16
مدرسه ()3.31
خانواده ()3.34
جامعه ()3.19
فرهنگ اجتماعی ()3.33

فص پنج
ل م:

بح
ی
پ
ش
گی
ن
ث ،هجیتن ری و هاداه
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 -1-5مقرمه
مسوئله اصولی این پژوهش فقدان مدل در ارتباط با نظا تربیت معلم ایران براسواس مبانی نظری و متن سووند
تحمل بنیادین نظا آممزش و پرورش ،ابها در ابعاد ،مملفهها و شاخصهای اصلی نظا تربیت معلم ایران و فقدان
راهکارها در خصوومص نظا تربیت معلم ایران بمد و بر این اسوواس ،هدف اصوولی پژوهش «ارائه مدلی برای نظا
تربیت معلم ایران براسواس مبانی نظری و متن سند تحمل بنیادین نظا آممزش و پرورش» در نظر گرفته شد و
برای ارائه این مدل ،پنج سوؤال مطرح شد .در بخش مبانی نظری پژوهش ،به بیان ادبیات و پیشینه پژوهشهای
انجا شوده در داخل و خارج از کشمر پرداخته شده است وسپس به پاسخ سمال های پژوهش آورده شده و بحث
و تفسیر و نتیجه گیری شد ودر نهایت ،مدل نهایی پژوهش با اقتباس از مبانی نظری مطرح شده تدوین گردید.
 -2-5یافتهها پژوهش
-1 -2-5پاسخ سؤاالت پژوهش
-1سؤال اول« :ابعاد ،مولفهها و شاخصها نظام تربیت معلم ایران (عوامل تشکیل دهدره) براساس مبانی نظر و متن
سدر تحول بدیادین نظام آموزش و پرویش ایران کرامدر؟»

یافتههای پژوهش در خصمص سؤال اول پژوهش که به صمرت کیفی و کمّی ممرد بررسی قرار گرفت ،در بخش
کیفی به شناسایی  1بُعد؛ فلسفه تربیت ،اهداف ،برنامه درسی ،ساختار سازمانی ،ارزشیابی کیفیت آممزش انجامید
و در بخش کمّی با اسووتفاده از روش تحلیل عاملی اکتشوووافی و سوووپس تحلیل عاملی تاییدی 49 ،مؤلفه و 90
شواخص کشف گردید که بعد ارزشیابی کیفیت آممزش با  1مملفه و  141کد بیشترین و بعد اهداف با  1مملفه و
11کد کمترین اهمیت را دارند.
 -1بعد اول :بعد «فلسمفه تربیت» نا گرفته اسوت .این بعد  1مؤلفه و  11کد را شوامل میشمد .در این بعد،
بیشترین وزن عاملی به مؤلفه «مبانی تربیت» و کمترین وزن عاملی به مؤلفه «چیستی فلسفه تربیت» تعلق دارد.
 -4بعد دو  :بعد «اهراف» نا گرفته اسوت .این بعد  1مؤلفه و  11کد را شوامل میشمد .در این بعد ،بیشترین
وزن عاملی به مؤلفه «اهداف کاربردی» و کمترین وزن عاملی به مؤلفه «اهداف استراتژیک» تعلق دارد.
در مجممع یوافتوههوای این پژوهش بوا یوافتههای پژوهشهایی مانند پژوهش مجتهدی ( )1474با عنمان
"نارسوواییهای ممجمد درنظا تربیت معلم ایران" ،پژوهش تقی پمر ظهیر ،امین فر و باقری ( )1488با عنمان
"بررسوی و مقایسوه اثربخشوی معلمان جذب شده از نهضت سماد آممزی و معلمان جذب شده از آممزش عالی و
مراکز تربیت معلم در دوره ابتدایی" ،پژوهش سوواالری زاده ( )1491با عنمان "بررسووی تأثیر آممزشهای ضوومن
خودموت بر ارتقوای صوووالحیوتهوای حرفهای معلمان" تحقیق ظهرابی و همکاران ( )1490با عنمان "ارتباط بین

آممزشهای ضمن خدمت و عملکرد معلمان" ،دیدگاه گمدلد و سم ( )1994در خصمص اهمیت اصالحات برای آماده سازی

معلمان ،پژوهش بلیز و بلیز ( )1997با عنمان "شوناسوایی اسوتراتژیهای مدیریتی که به طمر مسوتقیم یا غیرمستقیم در
تمسوعه حرفهای معلمان تأثیرگذار است" ،پژوهش هابز و ممرلند ( )4009با عنمان" شناسایی تجارب حرفهای معلمان در
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طمل سوالهای تدریس" ،پژوهش بمگلر و سوممک ( )4003با عنمان" بررسوی تأثیر دورههای آماده سازی و تمانمندسازی
معلمان بر تعهد سوووازمانی و تعهد حرفهای معلمان در مدارس "و پژوهش ممی و همکاران ( )4001با عنمان" ارتباط بین
آماده سازی معلمان و اعتماد دو جانبه بین معلم و مدیر "همخمانی دارد.

 -4بعد سوم  :بعد «برنامه ییز دیسمی» نا گرفته است .این بعد  1مؤلفه و  19کد را شامل میشمد .در این
بعد ،بیشترین وزن عاملی به مؤلفه «کارورزی» و کمترین وزن عاملی به مؤلفه «مدل برنامه ریزی درسی» تعلق
دارد.
همچنین ابعاد و مؤلفهها و شاخصهای برنامه درسی در این پژوهش با یافتههای چایا فم متا ناچمک و همکاران
( )4011و صوادقی و میااقی فر ( )1493همپمشوانی دارد .تصوریح در بیان هد فهای کلی و جزئی برنامه درسی،
انتخاب محتمای برنامه درسووی ،جهت گیری دانشووگاه در اجرای برنامه درسووی ،نقش معلمان ،نظارت بر اجرای
برنامه درسوی ،صراحت در فرایندهای ارزشیابی برنامه درسی و انعطاف پذیری معلمان در اجرای برنامه درسی از
جمله مماردی است که در بیان نشانگرها در پژوهشهای مذکمر به آنها تمجه شده است .افزون بر این ،یافتههای
پژوهش حاضوور در حمزه پژوهش و اشوواعه آن ،با یافتههای احمد و عزیز ( )4014و گمری و سوواهارو ( )4011در
نشوانگرهای مربمط به سویاستهای پژوهشی ،تمجه به مسائل بین المللی تربیت معلم ،آشنایی دانشجممعلمان با
شیم ه های پژوهش و مسائل گریبانگیر مراکز تربیت معلم همسمست.
 -3بعد چهار  :بعد «سماختای و سمازمان» نا گرفته است .این بعد؛  1مؤلفه و 19کد را شامل میشمد .در این بعد ،بیشترین وزن
عاملی به مؤلفه «سازمان مرکزی» و کمترین وزن عاملی به مؤلفه «مراکز آممزش عالی وابسته» تعلق دارد.
 -1بعد پنجم :بعد «ایزشممیابی کیفیت آموزش» نا گرفته اسووت .این بعد  7مؤلفه و  141کد را شووامل میشوومد .در این بعد،
بیشترین وزن عاملی به مؤلفه «اعتبار سنجی درونی» و کمترین وزن عاملی به مؤلفه «گروههای اعتبار سنجی» تعلق دارد.

یافتههای این پژوهش در زمینه ارزشویابی کیفیت آممزش با یافتههای اغلب پژوهشهای پیشین در این حمزه
ازجمله پژوهشهای شووارما ( ،)4014گمچکم و همکاران ( ،)4011احمد و عزیز ( ، (4014کائمر و کائمر (،)4011
هادی و همکاران ( ،)1491عیاری و همکاران ( )1491هماهنگی دارد؛ بدین معنا که در اکار پژوهشهای بررسی
شده مؤلفههای اصلی کیفیت در تربیت معلم شامل شش ممرد مذکمر است.
همچنین با یافتههای برخی پژوهشها ازجمله پژوهش چایافممتاناچمک و همکاران ( ،)4011دلشاد و اقبال
) (4010کممار شوووامرا و کممار ( ، )4011احمد و عزیز ( )4014و کائمر و کائمر ( )4011همخمانی دارد .این
همخمانی شوامل عناوین ابعاد شوناسوایی شوده در پژوهش حاضور بمده است .هرچند دربرخی پژوهشها آیدیا و
همکاران ( ،)4011گمری و سواهارو ( )4011و پریسواکاریم ( (4011برای تمصیف ابعاد کیفیت در تربیت معلم از
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تعابیر متنمع اسوتفاده شده اما بررسیها نشا ن دهنده همپمشانی بسیاری بین نتایج به دست آمده از این پژوهش
با پژوهشهای پیشین است.
بر اساس نتایج سؤال اول پژوهش ،مدلی رسم گردید که به شکل زیر قابل مشاهده میباشد:
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شکل  .1-5مرل نهایی پژوهش دی موید عوامل تشکیل دهدره نظام تربیت معلم
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 -2-2-5پاسمخ سؤال دوم پژوهش «عوامل اثرگذای بر نظام تربیت معلم ایران بر اساس مبانی نظر و متن سدر تحول
بدیادین نظام آموزش و پرویش ایران کرامدر؟»

یافتههای پژوهش در خصمص سؤال دو پژوهش مبنی برشناسایی عمامل اثرگذار بر نظا تربیت معلم ایران بر
اسواس مبانی نظری و متن سند تحمل بنیادین نظا آممزش و پرورش ایران نشان داد که پس از تحلیل محتما و
مصوواحبه با خبرگان ،ابعاد سوویاسووتهای کالن نظا اداری کشوومر ،برنامه ریزی اسووتراتژیک وزارت عتف و آ.پ و
مودیریوت حرفهای به عنمان ابعاد تاثیرگذار نظا تربیت معلم ایران بر اسووواس مبانی نظری و متن سوووند تحمل
بنیادین نظا آممزش و پرورش ایران ممرد شوناسوایی قرار گرفت .این ابعاد ،هریک دارای مؤلفههایی است که در
پژوهش حاضر ممرد بررسی قرار گرفتند.
بعد «سیاستها کالن نظام ادای » ،مؤلفههای جایگاه و نحمه جذب و تمسوعه منابع انسانی ،نحمه تنظیم و
جذب منابع انسانی و تصمیمات مدیریتی در حمزه ستادی وزارت عتف و آ.پ را در بر میگیرد.
بعد «برنامه ییز اسممتراتژیک وزایت عتف و آ ،» .مؤلفههای مشوووارکت ،یکپارچگی ،انعطاف پذیری و
رسالت و مأممریت را شامل میشمد،
بعد «مریریت حرفها » ،به مؤلفههای نگاه اسووتراتژیک به منابع انسووانی ،فرایند انتخاب مدیران دانشووگاه،
تخصص و تعهد ،فرصت پیشرفت و سبک رهبری اشاره دارد.
بر اساس نتایج به دست آمده از سؤال دو پژوهش ،میتمان مدل نهایی مربمط به آن را به شکل زیر ترسیم کرد:
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شکل  .2-5مرل نهایی پژوهش دی موید عوامل اثرگذای بر نظام تربیت معلم

 -3-2-5پاسمخ سمؤال سموم «عوامل اثرپذیر (پیامر) از نظام تربیت معلم ایران بر اسماس مبانی

نظر و متن سدر

تحول بدیادین نظام آموزش و پرویش ایران کرامدر؟»

یافتههای پژوهش در خصومص سؤال سم پژوهش مبنی برشناسایی عمامل اثر پذیر از نظا تربیت معلم ایران
نشووان داد که پس از تحلیل محتما و مصوواحبه با خبرگان ،ابعاد؛ معلم ،دانش آممز ،مدرسووه ،خانماده ،جامعه و
فرهنگ اجتماعی به عنمان ابعاد اثر پذیر از نظا تربیت معلم ایران بر اسووواس مبانی نظری و متن سوووند تحمل
بنیادین نظا آممزش و پرورش ایران ممرد شوناسوایی قرار گرفت .این ابعاد ،هریک دارای مؤلفههایی است که در
پژوهش حاضر ممرد بررسی قرار گرفتند.
بعد« معلم» ،مؤلفههای شووایسووتگیهای حرفهای ،شووایسووتگیهای اخالقی – تربیتی ،شووایسووتگیهای ارتقای
تمانمندیها ،مدیریت کالس و رهبری و الگم بمدن را در بر میگیرد.
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بعد «دانش آموز» ،مؤلفههای تربیت پذیری ،شایستگیهای پایه و شایستگیهای ویژه را شامل میشمد،
بعد «مریسه» ،به مؤلفههای مدرسوه صالح ،کانمن تربیت ،سازمان یادگیرنده ،کانمن تمسعه و پیشرفت و تمسعه

ظرفیت پژوهش و نمآوری اشاره دارد.
بعد «خانواده»؛ مؤلفههای تعاون وتعامل با جامعه ،کانمن محبت وتفاهم را شامل میشمد.
بعد «اجتناع» ،شامل مؤلفههای جامعه صالح ،کانمن حیات طیبه ،مشارکت جمیی و حاکمیت ارزشها میگردد
در نهایت« ،بعر فرهدگ اجتناعی» به مؤلفههای تعامل سوازنده با اعضوای جامعه ،همزیستی مسالمت آمیز و
رشد فرهنگی اشاره دارد.
بر اساس نتایج به دست آمده از سؤال سم پژوهش ،میتمان مدل نهایی مربمط به آن را به شکل زیر ترسیم کرد:
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شکل  .3-5مرل نهایی پژوهش دی موید عوامل اثرپذیر از نظام تربیت معلم
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در تبیین یافته حاصول شوده در بعد مدرسه ودانش آممز و جامعه و فرهنگ اجتماعی با استناد به مبانی نظری
باید اذعان داشت که مطابق با نظر شریعتمداری ( )1491برای اینکه افراد بتمانند بهطمر مؤثر در زندگی اجتماعی
شوورکت کنند باید واجد مهارتهای ارتباطی یا قمای مربمط به تفهیم و تفهم باشووند .به اعتقاد هبرت و سوویرز
( )4010برای آممزش و تربیت دانش آممزان باید حیطه مدنی که شامل آزادی در تعامالت و ارتباطات در معنای
عا و هم چنین جریان آزادانه دسووترسووی به اطالعات اسووت ،ممرد نظر نظا آممزشووی قرار گیرد .به اعتقاد ورنر
( )4011دانش آممزان و معلمان حرفهای به دلیل دارابمدن مهارتهای ارتباطی و تمانایی تعامل اجتماعی؛ میزان
آن با افراد دیگر متفاوت اسوووت و مسوووئملیت پذیر بمده و تمانایی همکاری با دیگران را دارند .محققان دانشوووگاه
مینمسووومتا تمانایی و تمایل به حل اختالفات خمد با دیگران به صووومرت منطقی و مسوووالمتجمیانه را از جمله
مهارتهایی که دانش آممزان مطلمب قرن بیسووت و یک باید دارا باشووند ،عنمان نممدهاند (کمگان و ری:4014 ،
 .) 34با تفاسویر مطرح شده و عنایت به ضروری بمدن مهارت ارتباطی که مطابق با نتایج حاصل شده و همچنین
مناسووب نبمدن وضووعیت بُعد فناوری در دانش آممزان و برنامه درسووی مدارس که این امر در مطالعات اسووالمیه
( ،)1497مصباحیان ( ،)1491شیخ زاده تکابی ( ،)1493غیاثمند ( ،)1493اسالمیه ( ،)1488چاوز ( )4011نیز به
تأیید رسوویده اسووت ،مدارس در جهت آممزش تمانایی برقراری روابط گر و صوومیمی با انسووانهای دیگر ،قدرت
«نه» گفتن به درخماسوتهای نامناسب دیگران ،مشارکت در اجتماعات و فعالیتهای دینی ،فرهنگی و اجتماعی
و ...مسئمل بمده و میبایست آممزش در این حمزه را مد نظر قرار دهند.
-4-2-5سمؤال چهایم «بسمترها و موانع پیادهسماز نظام تربیت معلم ایران بر اساس مبانی نظر و متن سدر تحول
بدیادین آموزش و پرویش کرامانر؟»

یافتههای به دسوت آمده از سؤال چهار پژوهش مبنی بر بسترها و موانع پیادهسازی نظا تربیت معلم ایران
بر اسوواس مبانی نظری و متن سووند تحمل بنیادین آممزش و پرورش ،با اسووتفاده از نظر خبرگان و مرور مبانی
نظری ،میتمان عنمان کرد که چندین بستر و مانع ارائه شده زیر در زمینه پیادهسازی نظا تربیت معلم ایران بر
اساس مبانی نظری و متن سند تحمل بنیادین آممزش و پرورش ممرد تمافق نممنه پژوهش میباشد:
-1-4تسهیل کددرهها (بسترها) پیادهساز نظام تربیت معلم ایران

.1سوپردن سوکان هدایت و رهبری و مدیریت و تربیت منابع انسوانی آممزش و پرورش به صواحبان اصولی یعنی
سونگرداران نظا تربیت معلم از زمان تأسویس تاکنمن که مشوی شوهیدان رجایی و باهنر را سورلمحه کارشان
قرارداده اند؛
.4اهمیت دادن به نظا تربیت معلم در بدنه ستاد وزارت آممزش و پرورش و نظارت بیشتر بر آن با تمجه به سند
تحمل بنیادین؛
.4استفاده از نیروهای تربیت معلم در ساختار مدیریتی و هیات علمی دانشگاه فرهنگیان؛
.3اجرای دقیق مصمبات و قمانین و دستمرالعملهای وزارت آممزش و پرورش در دانشگاه فرهنگیان؛
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.1تمجه به فلسفه و اهداف تشکیل دانشگاه فرهنگیان؛
 .1راه اندازی گروه هفتم شومرای عالی برنامه ریزی (تربیت معلم) در وزارت آممزش و پرورش وتصمیب برنامهها و
اسناد تمسعه دانشگاه فرهنگیان در این گروه؛
.7تقد تزکیه بر تعلیم در نظا تربیت معلم جمهمری اسالمی ایران با تمجه به اسناد باالدستی و اجرای دقیق آن
در دانشگاه فرهنگیان؛
.8تدوین اسووتانداردهای مطابق با دانشووگاه اسووالمی – ایرانی بدور از اسووتانداردهای دانشووگاههای دیگر به دلیل
حرفهای بمدن و تربیت معلمان حرفه مند و متخصووص و کارآی و مؤمن و متعهد در طراز جمهمری اسووالمی با
تمجه به اهداف تأسیس دانشگاه فرهنگیان وسند تحمل بنیادین آممزش و پرورش.
-2-4موانع پیاده ساز نظام تربیت معلم ایران

.1عد برنامه محمری مدیران؛
.4عد اعتقاد مدیران به نظا تربیت معلم بممی؛
.4اعتقاد و اعتماد به سیستمهای تربیت معلم بیرونی و وارداتی؛
 .3سیاست زدگی نظا آممزشی و تربیت معلم در ایران؛
 .1استفاده از نیروهای واردتی از وزارت علم و دانشگاههای دیگر؛
 .1عد اعتماد به منابع انسانی درون سازمانی دانشگاه فرهنگیان و نظا تربیت معلم؛
.7وابستگی به وزارت علم در اجرای دستمرالعملها و آیین نامههای دست و پاگیر وغیرمرتبط آن با اهداف وزارت
آممزش و پرورش؛
.8الگم گیری از نظا های دانشگاهی سکمالر و لیبرالیستی در فرایند راه اندازی دانشگاه فرهنگیان؛
-5-2-5سمؤال پدجم «سمازوکایها اجرایی پیاده سماز نظام تربیت معلم ایران بر اسمماس مبانی نظر و متن سدر
تحول بدیادین آموزش و پرویش کرامانر؟»

یافتههای به دست آمده از سؤال پنجم پژوهش مبنی بر ارائه سازوکارهایی بهمنظمر پیادهسازی نظا تربیت معلم
ایران بر اساس مبانی نظری و متن سند تحمل بنیادین آممزش و پرورش ،با استفاده از نظر خبرگان و مرور مبانی
نظری ،میتمان عنمان کرد که چندین سوواز وکار ارائه شووده زیر در زمینه پیادهسووازی نظا تربیت معلم ایران بر
اساس مبانی نظری و متن سند تحمل بنیادین آممزش و پرورش ممرد تمافق نممنه پژوهش میباشد:
یاهبردها (ساز و کایها اجرایی) پیادهساز نظام تربیت معلم ایران

.1تشکیل کمیتهای به منظمر ایجاد تحمل و نمآوری در نظا تربیت معلم کشمر؛
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.4شکمفاسازی استعدادهای درخشان دانشجم معلمان و ایجاد نشاط و شادابی در واحدهای آممزشی تربیت معلم؛
.4ارتقوای واحودهوای آممزشوووی تربیوت معلم بوه واحدهای دانشوووگاهی برای ایجاد انگیزه و زمینه برای جذب
فرهیختگان و صالحان به حرفه مقدس معلمی جهت افزایش ضریب پایداری و نگهداری آنان؛
.3تغییر ،اصووالح و ارتقاء برنامههای آممزشووی و پژوهشووی تربیت معلم بر اسوواس آخرین تحمالت علمی با حفظ
ارزشها و باورهای دینی؛
 .1افزایش کیفیت آممزشوی معلمان و تقمیت روحیه پژوهشی آنان و گسترش مرزهای دانش ،بینش و مهارتهای
معلمی؛
 .1تدوین نظا جامع تربیت معلم بر اساس چشم انداز  40ساله نظا جمهمری اسالمی ایران؛
.7بازنگری در برنامهای آممزشووی و درسووی تربیت معلم در جهت اصووالح ،تکمیل و به روز کردن محتما و انطباق
محتما با اهداف نظا جمهمری اسووالمی ایران و طرح تصوومیب برنامههای جدید برای رفع کاسووتیها و تکمیل
نظا تربیت معلم؛
.8تأسیس یک دانشگاه درسطح کشمر که تما رشته های تحصیلی معلمان را تا باالترین سطمح دانشگاهی دایر و
ممجبات جذب یا بسیج استادان فرهیخته را به آممزش و پژوهش در این دانشگاه فراهم نماید؛
.9بازنگری در آئین نامهها و مقررات آممزشی و اداری و پژوهشی در راستای هماهنگ سازی با نظا های اقتصادی،
اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی کشمر؛
 .10ایجاد زمینه مساعد و شرایط مناسب برای تربیت معلمان شایسته ،متعهد و متخصص؛
 .11ایجاد شرایط و ضمابط برای یادگیری مستمر معلمان؛
 .14افزایش دانش تخصووصووی و ارتقای مهارتهای حرفهای معلمان و ایجاد روحیهی مشووارکت مؤثر در تعلیم و
تربیت مستمر آنان؛
 .14ایجاد شرایط مساعد مطالعه و تحقیق علمی برای بروز و شکمفایی استعداد معلمان در خالقیت و نمآوریهای
آممزشی و هدایت استعدادها در جهت اعتالی فردی و اجتماعی؛
 .13بهره مندی بهینه از تحمالت علمی جهان و بهره وری از فنمن ارتباطات و فناوری اطالعات در بهبمد روشها
و انتقال متقابل دانشها؛
 .11هماهنگی بین نهادهای اداری ،دفاتر ستادی و دستگاههای اجرایی که با تربیت معلم در ارتباطند؛
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 .11افزایش آگاهی دانشجمیان به وظایف خطیر معلمی ،کرامت و ارزشهای واالی انسانی ،مسئملیتها و تعهدات
شرعی ،قانمنی و اخالق حرفهای؛
 .17ایجواد زمینوه مسووواعد برای کارآممزی و کارورزی و آشووونایی با فنمن معلمی و کاربردی نممدن نظریههای
یاددهی و یادگیری؛
 .18آماده سازی معلمان برای مشارکت در حل مسائل آممزشی و تربیتی در نظا آممزشی کشمر از طریق مطالعه
و پژوهش؛
 .19ایجاد آمادگی و تمانایی معلمان برای مشارکت فعال در برنامه ریزیهای آممزشی و درسی ایجاد بستر مناسب
جهت ارائه تدوین و مقاله ،کمک به نشور علم و گسوترش مرزهای دانش و حضمر فعال در عرصههای علمی و
بین المللی؛
 .40فراهم آوردن امکان انجا تحقیقات علمی و پژوهشی تمسط معلمان؛
 -6-2-5سمؤال ششم «وضعیت موجود عوامل اثر گذای ،عوامل اثر پذیر و ابعاد شداسایی شره نظام تربیت معلم ایران
براساس مبانی نظر و متن سدر تحول بدیادین آموزش و پرویش چگونه است؟»

یافتههای پژوهش در خصمص سؤال ششم پژوهش مبنی بر تعیین وضعیت ممجمد مملفهها و شاخصهای نظا
تربیت معلم ایران و همچنین عمامالثر پذیر و اثرگذار بر آن ،از طریق آزممن  tتک نممنهای نشووان داد که سووطح
معناداری در همه ابعاد و مملفهها کمتر از پنج صد میباشد و بنابراین فرض صفر با  91درصد اطمینان برای این
مملفهها رد و فرض پژوهش تأیید میشوومد .همچنین ،با تمجه به اختالف میانگین که مقادیری مابت هسووتند،
چنین استنباط میشمد که وضعیت مملفهها و ابعاد در وضعیت مطلمب میباشد.
-7-2-5سمؤال هفتم «یوابط علی بین عوامل اثرگذای وعوامل اثر پذیرو عوامل تشکیل دهدره نظام تربیت معلم ایران
بر اساس مبانی نظر و متن سدر تحول بدیادین آموزش و پرویش چگونه است؟»

یافتههای پژوهش در خصوومص سووؤال هفتم مبنی بر تعیین روابط علی بین عمامل اثرگذار وعمامل اثر پذیر و
عمامل تشکیل دهنده نظا تربیت معلم ایران بر اساس مبانی نظری و متن سند تحمل بنیادین آممزش و پرورش
به این نکته اشوواره دارد که با تمجه به نتایج آزممن همبسووتگی پیرسوومن ،بین ابعاد عمامل اثرگذار و نظا تربیت
معلم ایران بر اسواس مبانی نظری و متن سوند تحمل بنیادین آممزش و پرورش رابطه مستقیم وجمد دارد .نتایج
تحلیل عاملی تاییدی نیز نشان داد که بین عمامل اثرگذار نیز همبستگی وجمد دارد.
و بین ابعاد عمامل اثرپذیر و نظا تربیت معلم ایران بر اسوواس مبانی نظری و متن سووند تحمل بنیادین آممزش و
پرورش رابطه مستقیم وجمد دارد .نتایج تحلیل عاملی تاییدی نیز نشان داد که بین عمامل اثرپذیر نیز همبستگی
وجمد دارد.
همچنین ،بین ابعاد عمامل تشوووکیل دهنده رابطه مسوووتقیم وجمد دارد .بطمر کلی ،با تمجه به مقادیر ضووورایب
اسوتاندارد و ضرایب معناداری تی به دست آمده (مقادیر تی باالتر از  )4,18میتمان چنین استنباط کرد که بین
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عمامل اثرگذار و عمامل اثر پذیر و نظا تربیت معلم ایران روابط مستقیم وجمد داشته و این عمامل تأثیر مابتی را
بر روی نظا تربیت معلم ایران دارند.
 -8-2-5یافتهها پژوهش دی خصوص سؤال هشتم پژوهش مبدی بر اولویت بدر عوامل اثرگذای بر نظام تربیت معلم
ایران بر اساس مبانی نظر و متن سدر تحول بدیادین آموزش و پرویش.

بر اسواس نتایج تحلیل عاملی تاییدی ،چنین اسوتنباط میشوومد که ترتیب اولمیت عمامل اثرگذار بر نظا تربیت
معلم ایران بر اساس مبانی نظری و متن سند تحمل بنیادین آممزش و پرورش به ترتیب بر اساس شاخص ضریب
مسویر عبارتند از مدیریت حرفهای ،سویاستهای کالن نظا اداری کشمر ،برنامه ریزی استراتژیک وزارت عتف و
آ.پ .سهم هر یک از مملفههای شناسایی شده به ترتیب اولمیت ،عبارت است از:
مدیریت حرفهای با  1مؤلفه و  1شاخص دارای ضریب مسیر 0/18
سیاستهای کالن نظا اداری کشمر با  4مؤلفه و  9شاخص دارای ضریب مسیر 0/17
برنامه ریزی استراتژیک وزارت عتف و آ.پ .با  3مؤلفه و  11شاخص دارای ضریب مسیر 0/14
-9-2-5یافتهها پژوهش دی خصمموص سممؤال نهم پژوهش :مبدی بر اولویتبدر عوامل اثر پذیر از نظام تربیت معلم
ایران بر اساس مبانی نظر و متن سدر تحول بدیادین آموزش و پرویش،

چنین استنباط میشمد که ترتیب اولمیت ابعاد نظا تربیت معلم ایران بر اساس مبانی نظری و متن سند تحمل
بنیادین آممزش و پرورش به ترتیب بر اسواس شواخص ضوریب مسیر عبارتند از جامعه ،فرهنگ اجتماعی ،معلم،
خانماده ،مدرسوه ،دانش آممز اسوت .بر اسواس آزممن تحلیل عاملی تاییدی سوهم هر یک از مملفههای شناسایی
شده به ترتیب اولمیت ،عبارت است از:
چامعه ،با  3مؤلفه و ضریب مسیر0/18 ،
فرهنگ اجتماعی ،با  4مؤلفه و ضریب مسیر0/18 ،
معلم ،با  1مؤلفه و ضریب مسیر0/17 ،
خانماده ،با  4مؤلفه و ضریب مسیر0/17 ،
مدرسه ،با  1مؤلفه و ضریب مسیر0/11 ،
دانش آممز ،با  4مؤلفه و ضریب مسیر0/13 ،
 -11-2-5سمؤال دهم «چه مرلی برا نظام تربیت معلم ایران بر اساس مبانی نظر و متن سدر تحول بدیادین آموزش
و پرویش .میتوان ایائه کرد؟»

یافتههای پژوهش در خصوومص سووؤال دهم پژوهش مبنی بر ارائه مدلی برای نظا تربیت معلم ایران بر اسوواس
مبانی نظری و متن سوووند تحمل بنیادین آممزش و پرورش از طریق آزممن تحلیل عاملی تاییدی نشوووان داد که
مقادیر آماره  tبه دسووت آمده در سووطح  0/01در تما مملفهها و شوواخصها بزرگتر از  1/91میباشوود؛ بنابراین
ارتباط معناداری بین هر یک از مملفهها و شاخصهای نظا تربیت معلم ایران بر اساس مبانی نظری و متن سند
تحمل بنیادین آممزش و پرورش به عنمان مدل کلی وجمد دارد .همچنین ،مقادیر به دسوت آمده در شاخصهای
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برازش مدل در کل مملفهها و شاخصها مطابق با استانداردهای قابل قبمل است و میتمان با اطمینان اظهار نممد
که مدل پژوهش از برازش مناسبی برخمردار است.
-11-2-5سمؤال یازدهم «دیجه تداسمب مرل ایائه شره برا نظام تربیت معلم ایران بر اساس مبانی نظر و متن سدر
تحول بدیادین آموزش و پرویش به چه میزان است؟»

یافتههای پژوهش در خصومص سوؤال یازدهم مبنی بر سونجش درجه تناسب مدل ارائه شده برای نظا تربیت
معلم ایران بر اساس مبانی نظری و متن سند تحمل بنیادین آممزش و پرورش ،از مدل معادالت ساختاری تائیدی
اسووتفاده میشوومد .بدین منظمر ،پس از رسووم سوواختار ،اضووافه نممدن قیمد مدل و انتخاب روش ماکسوویمم
درسوتنمایی ،مدل اجرا شوده و نممدار مسیر برازش و نممدار مسیر برازش شده به دادهها (شکل  1-3و  )4-3در
فصل چهار ،نتایج نشان دادند که شاخصهای برازش الگم در وضعیت مطلمبی قرار گرفته است.
-12-2-5یافتهها پژوهش دی خصموص سمؤال دوازدهم پژوهش :مبدی بر تعیین دیجه تداسمب مرل ایائه شره برا
نظام تربیت معلم ایران بر اساس مبانی نظر و متن سدر تحول بدیادین آموزش و پرویش از دیرگاه متخصصان.

بر اسواس نظرخماهی از متخصصان این حمزه ( )n=40به واسطه پرسشنامه سنجش مدل که شامل عمامل مؤثر
بر نظا تربیت معلم ایران ،ابعاد تشکیل دهنده نظا تربیت معلم ایران ،عمامل اثر پذیر از نظا تربیت معلم ایران،
سووازوکارها ،تسووهیل گرها و ممانع در نظا تربیت معلم ایران بر اسوواس مبانی نظری و متن سووند تحمل بنیادین
آممزش و پرورش بمد ،از طریق آزممن  tتکنممنه ای نشوان داد که مدل پژوهش از نظر متخصصین دارای اعتبار
باالیی است و با اطمینان  91درصد ممرد تأیید قرار گرفته است.
در نهایت بر اساس شاخصها و مؤلفه های شناسایی شده نظا تربیت معلم ایران (پدیده اصلی) و عمامل اثرگذار
(شورایط علی) عمامل اثر پذیر از آن که از قبل بر اساس مستندات پژوهشی وجمد داشته است و همچنین ساز و
کارها ،عمامل تسوهیل کننده و بازدارنده شوناسایی شده و درنهایت تحلیل دادهها در بخش کمی الگمی مفهممی
پژوهش با رویکرد گراندد تئمری بهصمرت شکل زیر ارائه میگردد.
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سیاستهای کالن نظا
اداری کشمر ()3,39
برنامه ریزی استراتژیک
وزارت عتف و آپ
()3,48
مدیریت حرفهای ()3,44

اثرگذای

شرایط علی :عوامل








فلسفه نظا تربیت معلم
()3,44
اهداف ()3,49
برنامه درسی ()3,41
ساختار سازمانی ()3,41
ارزشیابی کیفیت
آممزش ()3,49

معلم

پریره محوی  :نظام تربیت

بسترها ()3.95

یاهبرد ()4.12

.10

.11
.11

.13

.14

.11
.14

عد برنامه محمری مدیران؛ عد اعتقاد مدیران به نظا تربیت معلم بممی؛ اعتقاد و اعتماد به
سیستمهای تربیت معلم بیرونی و وارداتی؛ سیاست زدگی نظا آممزشی و تربیت معلم در
ایران؛ استفاده از نیروهای واردتی از وزارت علم و دانشگاههای دیگر؛ عد اعتماد به منابع
انسانی درون سازمانی دانشگاه فرهنگیان و نظا تربیت معلم؛ وابستگی به وزارت علم در
اجرای دستمرالعملها و آیین نامههای دست و پاگیر وغیرمرتبط آن با اهداف وزارت آممزش
و پرورش؛ الگم گیری از نظا های دانشگاهی سکمالر و لیبرالیستی در فرایند راه اندازی دانشگاه
فرهنگیان؛

عوامل مراخلهگر ()3.48

ایجاد زمینه مساعد و شرایط مناسب برای تربیت معلمان شایسته ،متعهد و متخصص؛
ایجاد شرایط و ضمابط برای یادگیری مستمر معلمان؛
افزایش دانش تخصصی و ارتقای مهارتهای حرفهای معلمان و ایجاد روحیهی مشارکت مؤثر در تعلیم و
تربیت مستمر آنان؛
ایجاد شرایط مساعد مطالعه و تحقیق علمی برای بروز و شکمفایی استعداد معلمان در خالقیت و نمآوریهای
آممزشی و هدایت استعدادها در جهت اعتالی فردی و اجتماعی؛
بهره مندی بهینه از تحمالت علمی جهان و بهره وری از فنمن ارتباطات و فناوری اطالعات در بهبمد روشها
و انتقال متقابل دانشها؛
هماهنگی بین نهادهای اداری ،دفاتر ستادی و دستگاههای اجرایی که با تربیت معلم در ارتباطند؛
افزایش آگاهی دانشجمیان به وظایف خطیر معلمی ،کرامت و ارزشهای واالی انسانی ،مسئملیتها و

تشکیل کمیتهای به منظمر ایجاد تحمل و نمآوری در نظا تربیت معلم کشمر؛ شکمفاسازی استعدادهای درخشان دانشجم معلمان و ایجاد نشاط و شادابی
در واحدهای آممزشی تربیت معلم؛ ارتقای واحدهای آممزشی تربیت معلم به واحدهای دانشگاهی برای ایجاد انگیزه و زمینه برای جذب فرهیختگان و
صالحان به حرفه مقدس معلمی جهت افزایش ضریب پایداری و نگهداری آنان؛ تغییر ،اصالح و ارتقاء برنامههای آممزشی و پژوهشی تربیت معلم بر اساس
آخرین تحمالت علمی با حفظ ارزشها و باورهای دینی؛ افزایش کیفیت آممزشی معلمان و تقمیت روحیه پژوهشی آنان و گسترش مرزهای دانش ،بین ش
و مهارتهای معلمی؛ تدوین نظا جامع تربیت معلم بر اساس چشم انداز  40ساله نظا جمهمری اسالمی ایران؛ بازنگری در برنامهای آممزشی و درسی
تربیت معلم در جهت اصالح ،تکمیل و به روز کردن محتما و انطباق محتما با اهداف نظا جمهمری اسالمی ایران و طرح تصمیب برنامههای جدید برای
رفع کاستیها و تکمیل نظا تربیت معلم؛ تأسیس یک دانشگاه درسطح کشمر که تما رشتههای تحصیلی معلمان را تا باالترین سطمح دانشگاهی دایر و
ممجبات جذب یا بسیج استادان فرهیخته را به آممزش و پژوهش در این دانشگاه فراهم نماید؛ بازنگری در آئین نامهها و مقررات آممزشی و اداری و پژوهشی
در راستای هماهنگ سازی با نظا های اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی کشمر؛








معلم ()4,43
دانشآممز ()4,41
مدرسه ()4,40
خانماده ()4,43
جامعه ()4,49
فرهنگ اجتماعی ()4,44

عوامل اثرپذیر
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سپردن سکان هدایت و رهبری و مدیریت و تربیت منابع انسانی آممزش و پرورش به صاحبان اصلی
یعنی سنگرداران نظا تربیت معلم از زمان تأسیس تاکنمن که مشی شهیدان رجایی و باهنر را
سرلمحه کارشان قرارداده اند؛ اهمیت دادن به نظا تربیت معلم در بدنه ستاد وزارت آممزش و
پرورش و نظارت بیشتر بر آن با تمجه به سند تحمل بنیادین؛ استفاده از نیروهای تربیت معلم در
ساختار مدیریتی و هیات علمی دانشگاه فرهنگیان؛ اجرای دقیق مصمبات و قمانین و
دستمرالعملهای وزارت آممزش و پرورش در دانشگاه فرهنگیان؛ تمجه به فلسفه و اهداف تشکیل
دانشگاه فرهنگیان؛ راه اندازی گروه هفتم شمرای عالی برنامه ریزی (تربیت معلم) در وزارت آممزش
و پرورش وتصمیب برنامهها و اسناد تمسعه دانشگاه فرهنگیان در این گروه؛ تقد تزکیه بر تعلیم در
نظا تربیت معلم جمهمری اسالمی ایران با تمجه به اسناد باالدستی و اجرای دقیق آن در دانشگاه
فرهنگیان؛ تدوین استانداردهای مطابق با دانشگاه اسالمی – ایرانی بدور از استانداردهای
دانشگاههای دیگر به دلیل حرفهای بمدن و تربیت معلمان حرفه مند و متخصص و کارآی و مؤمن
و متعهد در طراز جمهمری اسالمی با تمجه به اهداف تأسیس دانشگاه فرهنگیان وسند تحمل
بنیادین آممزش و پرورش.

شکل  :4-5الگو نهایی پژوهش برگرفته از بخش کیفی و کنی

-3-5بحث و تفسیر
در پژوهش حاضر به این مساله پرداخته شد که برای نظا تربیت معلم ایران بر اساس مبانی نظری و متن سند
تحمل بنیوادین آممزش و پرورش ،چوه مدلی می تمان ارائه داد .بر این اسووواس و با تمجه به مرور مبانی نظری و
مصاحبه با خبرگان و پیشکسمتان نظا تربیت معلم ابعاد مختلف نظا تربیت معلم ایران بر اساس مبانی نظری و
متن سوند تحمل بنیادین آممزش و پرورش شوناسوایی شوده و مؤلفههای اثرگذار بر آن ممرد بررسی قرار گرفته
اسوت .در تبیین یافته حاصول شوده از سؤال اول پژوهش ،میتمان گفت که با استناد به مبانی نظری باید اذعان
داشووت در نظا تربیت معلم آممزش و پرورش ،تربیت معلم را میتمان فرایندی دانسووت که فردی تربیت میکند
که آگاهی کافی نسبت به دنیا دارد و با نقش خمد به عنمان یک معلم در اجتماع خمد و جامعه جهانی آشنا است؛
برای تما اممر جهانی به خصووومص تنمع فرهنگی ،احترا و ارزش قائل اسوووت؛ درک خمبی از چگمنگی جهان از
لحاظ اقتصووادی ،سوویاسووی ،اجتماعی ،فرهنگی ،تکنملمژیکی و محیطی دارد؛ نسووب به بیعدالتیهای اجتماعی
خشمگین میشمد؛ مشارکتی فعال و وسیع در تما اممر از سطح محلی تا جهانی دارد؛ مایل است که جهان را به
مکانی پایدارتر تبدیل کند؛ مسووئملیت اقدامات خمد را میپذیرد و از زیر بار آنها شووانه خالی نمیکند .میداند که
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،
سویاسوی ،فرهنگی و اقتصوادی دارد .و سویاستهای کالن نظا اداری کشمر و برنامه ریزی استراتژیک در حمزه
وزارت علم  ،تحقیقوات و فنوروری و وزارت آممزش و پرورش بایسوووتی به مقمله تربیت معلم بها بدهد و مدیران
حرفهای و شایستهای برای این بخش از آممزش و پرورش تربیت و مهیا گردند.
-1-3-5جایگاه نظام تربیت معلم دی اسداد باالدستی
تحقق ارزشهوا و آرمانهای متعالی انقالب اسوووالمی مسوووتلز تالش همه جانبه در تما ابعاد فرهنگی ،علمی،
اجتماعی و اقتصوادی اسوت .عرصوه تعلیم و تربیت از مهمترین زیرساختهای تعالی پیشرفت همه جانبه کشمر و
ابزار جدی برای ارتقاء سورمایه انسانی شایسته کشمر در عرصههای مختلف است .به این ترتیب تحقق آرمانهای
متعالی انقالب اسوالمی ایران مانند احیای تمدن عظیم اسوالمی ،حضمر سازنده ،فعال و پیشرو در میان ملتها و
کسووب آمادگی برای برقراری عدالت و معنمیت در جهان در گرو تربیت انسووانهای عالم متقی و آزاده و اخالقی
اسووت .تعلیم و تربیتی که تحقق بخش حیات طیبه ،جامعه عدل جهانی و تمدن اسووالمی ایرانی باشوود در پرتم
چنین سورمایه انسوانی متعالی اسوت که جامعه بشوری آمادگی تحقق حکممت جهانی انسان کامل را یافته و در
سوایه چنین حکممتی ظرفیت و اسوتعدادهای بشور به شوکمفایی و کمال خماهد رسید .تحقق این هدف نیازمند
ترسویم نقشه راهی است که در آن نحمه طی مسیر ،منابع و امکانات الز  ،تقسیم کار در سطح ملی و الزامات در
این مسویر به صومرت شوفاف و دقیق مشوخص شوده باشود .در تهیه سند ملی تحمل بنیادین آممزش و پرورش
کمشوش شوده است تا با الها گیری از اسناد باالدستی و بهره گیری از ارزشهای بنیادین آنها و تمجه به اهداف
راهبردی نظا جمهمری اسوالمی ایران ،چشم انداز و اهداف تعلیم و تربیت در افق  1303هجری شمسی تبیین
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شوومد .تحمل بنیادین در نظا آممزش و پرورش مبتنی بر آرمانهای بلند نظا اسووالمی باید معطمف به چشووم
اندازی باشود که در افق روشن  ،1303ترسیم گر ایرانی تمسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی ،علمی و فناوری در
سوطح منطقه با همیتی اسوالمی انقالبی ،الها بخش جهان اسال همراه با تعاملی سازنده و مؤثر در عرصه روابط
بین المللی است.
الف) سیاستها کلی ایجاد تحول دی نظام آموزش و پرویش کشوی
حضرت آیت اهلل خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی در اجرای بند یک اصل  110قانمن اساسی متن سیاستهای
کلی " ایجاد تحمل در نظا آممزش و پرورش کشوومر " که به رؤسووای قمای سووه گانه و رئیس مجمع تشووخیص
مصلحت نظا ابالغ نممدهاند ،بخشهایی از آن که در خصمص نطا تربیت معلم میباشد ،به شرح زیر است:

- 4بهسازی و اِعالی منابع آممزش و پرورش به عنمان محمر تحمل در نظا تعلیم و تربیت کشمر و بهبمد مدیریت
منابع انسانی با تأکید بر:

- 4-1ارتقاء کیفیت نظا تربیت معلم و افزایش مسووتمر شووایسووتگیها و تمانمندیهای علمی ،حرفهای و تربیتی
فرهنگیان و روزآمد سواختن برنامههای درسوی مراکز و دانشگاههای تربیت معلم و شیمههای یاددهی و یادگیری
برای پرورش معلمان با انگیزه ،کارآمد ،متدین ،خالق و اثربخش.

- 4-4باز نگری در شوویمههای جذب ،تربیت ،نگهداشووت و بکارگیری بهینه نیروی انسووانی ممرد نیاز آممزش و
پرورش و بسوترسوازی برای جذب معلمان کارآمد و دارای شوایستگیهای الز آممزشی ،تربیتی و اخالقی بعد از
گذراندن دوره مهارتی.

- 4-4اعتالی منزلوت اجتماعی معلمان و افزایش انگیزه آنان برای خدمت مطلمب با اقدامات فرهنگی و تبلیغی و
خدمات و امکانات رفاهی و رفع مشکالت مادی و معیشتی فرهنگیان.

- 4-3تمسعه مهارت حرفهای و تمانمندیهای علمی و تربیتی معلمان با ارتقاء کیفی آممزشهای ضمن خدمت و
برنامه ریزی برای روزآمد کردن اطالعات تخصوووصوووی و تحصووویالت تکمیلی معلمان متناسوووب با نیاز آممزش و
پرورش .

- 4-1اسوتقرار نظا ارزیابی و سونجش صوالحیتهای عمممی ،تخصصی و حرفهای معلمان مبتنی بر شاخصهای
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آممزشی ،پژوهشی ،فرهنگی و تربیتی برای ارتقاء.

- 4-1تمسعه مشارکت معلمان در فرآیند بهسازی برنامههای آممزشی ،پژوهشی ،تربیتی و فرهنگی.

- 4-7اسووتقرار نظا پرداختها بر اسوواس تخصووص ،شووایسووتگیها و عملکرد رقابتی مبتنی بر نظا رتبه بندی

حرفهای معلمان.

- 3ایجاد تحمل در نظا برنامه ریزی آممزشی و درسی با تمجه به:

- 3-1روزآمد ساختن محتمای تعلیم و تربیت و تدوین برنامه درس ملی مبتنی بر فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی و
متناسووب با نیازهای کشوومر و انطباق محتمی با پیشوورفتهای علمی و فناوری و اهتما به تقمیت فرهنگ و همیت
اسالمی-ایرانی.

 - 3-4تمسوووعه فرهنگ تفکر ،تحقیق ،خالقیت و نمآوری و بهره گیری از روشوووهای یاددهی و یادگیری متنمع و
مطلمب و ایجاد تفکر منطقی و منسجم برای تحلیل و بررسی ممضمعی.

- 3-4تبیین اندیشوه دینی-سیاسی اما خمینی (ره) ،مبانی جمهمری اسالمی و والیت فقیه و اصمل ثابت قانمن
اساسی در مقاطع مختلف تحصیلی.

- 3-3تمسووعه فرهنگ و معارف اسووالمی و یادگیری قرآن (روخمانی ،روان خمانی و مفاهیم) و تقمیت انس دانش
آممزان با قرآن و سویره پیامبر اکر (صولی اهلل علیه و آله) و اهل بیت (علیهم السوال ) و گسووترش فرهنگ اقامه
نماز.

- 3-1رعایت رویکرد فرهنگی و تربیتی در برنامه ریزیهای آممزشی و درسی.

- 1اهتما به تربیت و پرورش مبتنی بر فلسفه تعلیم وتربیت اسالمی بمیژه در:

- 1-1ارتقاء معرفت و بصوویرت دینی برای رشوود و تعالی معنمی و اخالقی معلمان و دانش آممزان و تالش برای
ارتقاء معنمی خانمادهها.

- 1-4ارتقاء سالمت جسمی و روحی معلمان و دانش آممزان و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی.
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- 1- 4ارتقاء تربیت عقالنی و رشد بینش دینی ،سیاسی و اجتماعی دانش آممزان و اهتما به جامعه پذیری برای
تحکیم وحدت و همبسوتگی ملی ،وطن دوسوتی و مقابله همشومندانه با تهاجم فرهنگی و پاسووداشووت استقالل،
آزادی ،مرد ساالری دینی و منافع ملی.
-1-3تربیت و تأمین نیروی انسوانی تمانمند و واجد شرایط برای تحقق اهداف و برنامههای تربیتی و پرورشی -1
تحمل در ساختار مالی ،اداری و نظا مدیریتی با تأکید بر:

- 1- 1بازمهندسووی سوواختار اداری در کلیه سووطمح با رویکرد چابک سووازی ،پمیاسووازی همراه با ظرفیت سووازی،
فرهنگ سووازی و بسووترسووازی برای تقمیت مشووارکتهای مردمی و غیر دولتی ،منطبق بر قانمن اسوواسووی و
سیاستهای کلی نظا اداری و آممزش و پرورش بمیژه ایجاد زمینه مشارکت معلمان ،خانمادهها ،حمزههای علمیه،
دانشگاهها ،مراکز علمی و پژوهشی و سایر نهادهای عمممی و دستگاههای اجرایی در فرآیند تعلیم و تربیت.

 - 1- 4رعوایوت اولمیت در بمدجه ممرد نیاز آممزش و پرورش در لمایح بمدجه سووونماتی به منظمر تحقق اهداف و
مأممریتهای مندرج در سیاستهای کلی.

- 1- 4بهبمد مدیریت منابع و مصارف با هدف ارتقاء کیفیت و بهره وری نظا آممزش و پرورش.
ب) سدر تحول بدیادین آموزش و پرویش
-8افزایش مشارکت نظا تعلیم و تربیت رسمی عمممی و مدرسه و معلمان و دانش آممزان در رشد و تعالی کشمر
در عرصووههای دینی ،فرهنگی ،اجتماعی در سووطح محلی و ملی به عنمان نهاد مملد سوورمایه انسووانی ،فرهنگی،
اجتماعی و معنمی ( 1و  4و )7
راهکار  -8-1اصوووالح ،ارتقاء و تغییر نگرش به آممزش و پرورش به عنمان سوووازمان فراگیر و نیروی اثرگذار در
خدمت اهداف رشد و تعالی کشمر به ویژه اهداف فرهنگی و اجتماعی
راهکار  -8-4ایجاد سازوکارهای الز برای تقمیت جایگاه و منزلت فرهنگی و اجتماعی معلمان.
راهکار  -8-4بسووترسووازی برای حضوومر فعال دانش آممزان در تشووکلهای رسوومی و قانمنی مرتبط با اتکا به
ظرفیتهای درون و برون آممزش و پرورش از قبیل بسووویج دانش آممزی ،کانمنهای علمی و فرهنگی و انجمن
اسالمی دانش آممزان.
راهکار  -8-3فراهم آوردن سوازوکارهای قانمنی برای حضومر فعال و مؤثر مسووئملین نظا تعلیم و تربیت رسمی
عمممی در نهادهای سویاسوتگذار و تصومیم ساز فرادستی به عنمان یکی از ارکان تعالی و پیشرفت همه جانبه و
پایدار کشمر.
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راهکار  -8-1تبیین دستاوردهای علمی و فنی و تمدن اسالمی  -ایرانی در برنامههای درسی و آممزشی و تقمیت
باور و روحیه مسئملیت پذیری دانش آممزان برای تحقق تمدن نمین اسالمی در راستای دستیابی به جامعه عدل
مهدوی.
راهکار  -8-1تقمیت شوایستگی های حرفهای و اعتقادی مدیران و معلمان و فراهم آوردن ساز و کارهای اجرایی
برای مشارکت فعال و مؤثر ایشان در برنامههای تربیتی و فعالیتهای پرورشی مدارس
راهکار  -8-7تأکید بر معلم محمری در رابطه معلم و دانش آممز در عرصووه تعلیم و تربیت و جلمگیری از اجرای
هر سیاسیت و برنامه نظری و عملی که این محمریت را مخدوش نماید.
راهکوار  -8-8مشوووارکوت فعال آممزش و پرورش در مماجهه با نیازهای فمری و عمممی جامعه از قبیل شووویمع
بیماریهای فراگیر ،زلزله ،رفع بیسوومادی ،حاکمیت قمانین و مقررات ،حفظ و پاکیزگی محیط زیسووت ،خدمت به
محرومین ،حرکتهای خیرخماهانه مردمی و انقالبی از طریق برگزاری دورهها ،اردوهای آممزشی و تمجیهی برای
آماده سازی مربیان و دانش آممزان
.راهکار  -8-9تعامل اثربخش با مراکز فرهنگی و اجتماعی و استفاده از ظرفیت رسانهها وو و به ویژه رسانه ملی و
برای تبیین جوایگاه نظا تعلیم و تربیت رسووومی عمممی در تملید سووورمایه اجتماعی و فرهنگی و جلمگیری از
کمچک انگاری نقش آن در سرنمشت آینده کشمر از منظر معارف اسالمی
 -10ارتقاء منزلت اجتماعی و جایگاه حرفهای منابع انسانی با تأکید بر نقش الگمیی و جایگاه معلم ( 3و )4
راهکار  – 10-1برنامه ریزی و به کارگیری امکانات و فرصتهای اجتماعی برای اعتالی فرهنگ عمممی در تکریم
و پاسداشت مقا معلم با تاکید بر استفاده از ظرفیت رسانه ملی
راهکار  -10-4اسوتقرار نظا سونجش صوالحیت های عمممی ،تخصصی و حرفهای ،تعیین مالکهای ارزیابی و
ارتقای مرتبه (نظا رتبه بندی) علمی و تربیتی معلمان و تقمیت انگیزه ارتقاء شغلی در آنان براساس نظا معیار
اسالمی.
راهکار  - 10-4اصووالح قمانین و مقررات ممجمد اسووتخدامی ،مالی و اداری متناسووب با حرفههای تخصووصووی ،با
مشارکت دستگاههای ذیربط.
راهکار  -10-3طراحی و اسووتقرار نظا خاص بازنشووسووتگی فرهنگیان برای بهره مندی فزونتر از تجارب مفید
آنان .
 -11بازمهندسوی سیاستها و باز تنظیم اصمل حاکم بر برنامه درسی تربیت معلم با تأکید بر کارورزی و انطباق
سوطح شوایستگیهای حرفهای معلمان در سطح ملی و جهانی با مقتضیات الگمی برنامه درسی در نظا تعلیم و
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تربیت و طراحی سوویاسووتهای مناسووب برای ارتقای شوویمههای جذب ،تربیت و نگهداشووت معلمان در آممزش و
پرورش.
راهکار  -11-1استقرار نظا ملی تربیت معلم و راه اندازی دانشگاه ویژه فرهنگیان با رویکرد آممزش تخصصی و
حرفهای تربیت محمر تمسط وزارت آممزش و پرورش با همکاری دستگاههای ذیربط.
راهکار  -11-4طراحی و ارتقای نظا تربیت حرفهای معلمان در آممزش و پرورش با تأکید بر حفظ تعامل مستمر
دانشوجم ،معلمان با مدارس و نهادهای علمی و پژوهشوی در طی این دوره و فراهم آوردن امکان کسب تجربیات
واقعی از کالس درس و محیطهای آممزشی
راهکار -11-4ایجاد سوازوکارهای الز برای جذب و نگهداشوت اسوتعدادهای برتر و برخمردار از صالحیت های
دینی ،اخالقی ،انقالبی و شخصیتی به رشتههای تربیت معلم با تأکید بر تقمیت انگیزههای معنمی و مادی معلمان
از قبیل برقراری حقمق و دستمزد در دوران تحصیل ،ارتقای سطح آممزشی و تجهیزاتی مراکز ذیربط ،ایجاد نظا
بازآممزی مستمر علمی و تسهیل در ادامه تحصیل با تمجه به رتبه بندی معلمان.
راهکار  -11-3ایجاد نظا ارزیابی صوالحیت معلمان شامل شایستگیهای اخالقی ،اعتقادی ،انقالبی ،حرفهای و
تخصصی و ارزشیابی متناسب با مبانی و اهداف سند تحمل راهبردی
راهکار  -11-1ایجاد انعطاف در برنامههای درسی تربیت معلم متناسب با تحمالت علمی و نیازهای نظا تعلیم و
تربیت رسمی عمممی با تأکید بر رویکرد تلفیقی و به روزرسانی تمانمندیهای تربیتی و تخصصی معلمان
راهکار -11-1استقرار سازوکارهای ارتقای تمانمندیهای معلمان برای مشارکت مؤثر آنان در برنامه ریزی درسی
در سطح مدرسه ،به ویژه سازوکارهایی که به تقمیت همیت حرفهای آنان میانجامد.
راهکار  -11-7تمسعه زمینه پژوهشگری و افزایش تمانمندیهای حرفهای به شکل فردی و گروهی میان معلمان
و تبادل تجارب و دسوتاوردها در سوطح محلی و ملی و ایجاد فرصوتهای بازآممزی مستمر علمی و تحقیقاتی و
مطالعاتی و برگزاری جشوونمارههای الگمی تدریس برتر و اختصوواص اعتبارات خاص برای فعالیتهای پژوهشووی
معلمان
راهکار  -11-8برنامه ریزی برای کارآممزی و کارورزی دانشووجم معلمان در کنار تربیت معلم و بررسووی نظریات
جدید تعلیم و تربیت
راهکار  -11-9رصوود کردن تحمالت نظا آممزش و پرورش و تربیت معلم و تحمالت علمی در حمزه علم تربیتی
در سوطح منطقه ،جهان اسال و بین الملل و بممی سازی تجربیات و یافتههای مفید آنها و بهره مندی آگاهانه از
آنها در چارچمب نظا معیار اسالمی
راهکار  -11-10جلب مشارکت دانشگاههای برتر و حمزههای علمیه در امر تربیت تخصصی وووو حرفهای و دینی
معلمان ،کارشناسان و مدیران با همکاری دانشگاه فرهنگیان
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راهکار  -11-11مشارکت فعال در تعامالت بین المللی ،با اولمیت جهان اسال و انعکاس نظریات و تجربیات ممفق
داخلی در محافل و مراکز علمی جهانی.
-2-3-5تحلیل و تفسیر عوامل تشکیل دهدره نظام تربیت معلم
در پژوهش حاضوور ،مطرح شوود که یکی از مؤلفههای تشووکیل دهنده نظا تربیت معلم ایران ،مؤلفه فلسممفه
تربیت در نظوا تربیت معلم اسوووت .این مؤلفه در ممرد جهت گیری کلی نظا تربیت معلم و ارتباط آن با خدا،
خمد ،انسوان و طبیعت بحث میکند و خروجیهای سویسوتم (معلمان) اگر با فلسفه تربیت اسالمی تربیت شمند
انسووانهای شووایسووته ،خمدباور ،مؤمن ،متقی ،خداشووناس ،متعهد و متخلق به اخالق اسووالمی ،حافظ طبیعت و
محتر شومرنده حقمق انسانهای دیگر و حتی حیمانات بار خماهد آورد .اینک به بحث و بررسی یافتههای کیفی
در ممرد هریک از عمامل تشوکیل دهنده نظا تربیت معلم ایران براساس مبانی نظری و متن سند تحمل بنیادین
آممزش و پرورش میپردازیم
 فلسفه تربیت دی نظام تربیت معلم ایران براساس مبانی نظر و متن سدر تحول بدیادین آموزش و پرویش

مبانی اساسی فلسفه تربیت دی نظام تربیت معلم

فلسفة تربیت درنظا تربیت معلم مانند هر نظریه کالن و خرد تربیتی بر مفروضات و مبانی خاصی نظیر مباحث
سویاسوی و حقمقی و مبانی روان شوناختی و جامعه شناسی استمار است .اعتبار گزارههای تجمیزی فلسفة تربیت از
مفروضوات و مبانی آن نشأت میگیرد .اما بخش دیگری از تبیین فلسفی تربیت درنظا تربیت معلم به دلیل ویژگیهای

این نمع از تربیت با مباحث سیاسی و حقمقی ارتباط پیدا میکند.

از سمی دیگر ،این نمع تربیت به سبب شممل نسبت به گروه ویژهای از مخاطبان در دورة رشدی خاص و رسالت و ماممریتی
که در آینده برای تربیت نمباوگان و نمنهاالن در حال رشد خماهند داشت با مباحث روان شناختی وهمچنین به دلیل
تلقی از نظا تربیت به ماابة یک نهاد اجتماعی خاص با مباحث جامعه شوووناختی نیز ارتباط پیدا می کند .لذا برای تبیین
تربیت در نظا تربیت معلم باید از دستاوردهای معتبر این دو دانش مرتبط با تربیت (جامعه شناسی و روان شناسی) نیز
کمک بگیریم .بر این اساس در بخش مبانی اساسی تربیت در نظا تربیت معلم ،چهار گروه مبانی سیاسی ،مبانی حقمقی،
مبانی روان شووناختی و مبانی جامعه شووناختی ،با تمجه به خصوومصوویات نظا تربیت معلم ،که با مبانی تربیت رسوومی
عمممی همخمانی دارد ،مطرح میشمند.
الف) مبانی سیاسی تربیت

تربیت رسمی در نظا تربیت معلم به دلیل قانمنمندی ،رسمیت ،عمممیت و الزا آور بمدن و تربیت افراد مناسب
با نظا سیاسی حاکم بر جامعه ،نمیتماند نسبت به مقتضیات سیاسی آن کشمر بی تفاوت باشد.
«مبانی سیاسی» آن دسته از گزارههای مفروض هستند که از یک سم جایگاه تربیت را در نظا سیاسی جمهمری
اسووالمی ایران نشووان میدهند و از سوومیی دیگر چگمنگی دخالت و تأثیر نظا سوویاسووی را در حمزة تربیت بیان
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میکنند .حداقل شووش گزاره عمده در ارتباط با مبانی سوویاسووی تربیت در این سووند بیان شووده اسووت .برخی از
گزارهها در ارتباط با نظا تربیت معلم با تمجه به مبانی سیاسی به شرح زیر است:

 هدف حکممت دینی ،زمینه سازی برای تحقق حیات طّیبه است.

 از منظر رویکرد تمدن سازی ،اجرای هم ه جانبة اسال تنها در قالب فرایند نمسازی جامعه به سمی یک الگمی
مطلمب اسالمی و تاءسیس نهادها و ساز وکارهای متناسب با آن میسر است.
 در حکممت اسووالمی ،جهت گیری تربیتی از جمله اولمیتهای اسوواسووی همه بخشها و نهادهای اجتماعی و
سیاسی و اقتصادی است.
ب) مبانی حقوقی تربیت

تربیت به دلیل قانمنمندی و نیز به سوبب ارتباط عمیق با نظا سویاسی ،الجر با نظا حقمقی جامعه نیز ارتباط
پیدا می کند .مبانی در قالب حقمق و تکالیف فردی و اجتماعی در قانمن اسوواسی جمهمری اسالمی ایران ،قمانین
ممضمعه و معاهدات بین المللی پذیرفته شده در جمهمری اسالمی ایران (منطبق با ضمابط فقه و حقمق اسالمی)
ممرد تاءکید قرار گرفتهاند.
حق تربیت در یک جامعه دارای دو جنبه فردی و اجتماعی اسووت .در جنبه فردی تربیت ،فرد و خانماده صوواحب
حق و تکالیفاند و در جنبة اجتماعی تربیت ،دولت عهده دار سیاست گذاری و برنامه ریزی است.
اما عمم شهروندان جمهمری اسالمی ایران از منظر تربیتی دارای حقمق زیرند:
حق دسترسی برابر به فرصتهای تربیتی ،حق برخمرداری از تربیت منطبق با نیازها و شرایط فردی ،خانمادگی،
اقتصووادی و فرهنگی،؛ حق برخمرداری ازحد نصووابی شووایسووته از تربیت (عمممی) به طمر رایگان و الزامی؛ حق
برخمرداری از تربیت اخالقی و دینی؛ تأمین کنندة کرامت انسووانی؛ تأمین کنندة و ارتقا دهندة آزادی انسووانی؛
آگاهی بخش؛ تفکر برانگیز و خالق؛ زمینه ساز استقالل ملی و رهایی بخش از انماع سلطه؛ زمینه ساز وحدت ملی
و انسجا اجتماعی؛ مصمن از تعرضات جسمانی و روانی ،حق مشارکت فعال و متناسب متربیان با تماناییهای هر دورة
رشد ،در مسائل تربیتی مربمط به خمد؛ حق برخمرداری از تربیت فنی و مهارتی متناسب با نیازهای جامعه؛ حق برخمرداری
از محیط تربیتی سوالم و ایمن و بهداشوت ،حق تمجه به عالئق و استعدادهای فرهنگی و هنری در فرایند تربیت ،حق انتخاب
فعالی تهای مکمل و جانبی متناسب با عالیق و استعدادها؛ (مبانی نظری سند تحمل بنیادین ،صص )414،411
ج) مبانی یوان شداختی تربیت

تربیت در نظا تربیت معلم از یک سوووم به دلیل پرورش معلمان آینده جامعه که مسوووئملیت تربیت کمدکان و
نمجمانان این مرز و بم را به عهده خماهند داشوت و به دلیل سروکار داشتن با کمدکان و نمجمانانی که در سنین
خاصوی به سور میبرند و دارای ویژگی های جسمانی ،عقالنی ،عاطفی و روانی مخصمص به خمد هستند ،ناچار از
تمجه به دسوتاوردهای دانش روان شوناسوی در برنامه ریزی درسی و آممزشی متربیان است .حداقل هشت گزارة
عمده در ارتباط با روان شناسی آدمی در این سند ذکر شدهاند که برخی از آنها به شرح زیر است:
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 آدمی تحت تأثیر تعامل پیچیده و تأثیر متقابل عمامل درونی (طبیعت و فطرت) ،عمامل بیرونی (محیط) و
تجربیات خمیش است.
 آدمی اساساً"طبیعت فعال دارد.

 انسانها در عین داشتن اشتراک در بسیاری خصمصیات ،تفاوتهای بین فردی و درون فردیِ قابل مالحظ های نیز با
یکدیگر دارند.

 یادگیری یکی از ظرفیتهای وجمدی آدمی و منشأ اصلی بسیاری از تحمالت در ابعاد وجمدی اوست.
د) مبانی جامعه شداختی تربیت

تربیت بیش از هر چیز تابع مقتضویات محیط اجتماعی و شرایط تاریخی است و وضعیت جامعه میتماند حدود و
ثغمر و ویژگیهای آن را رقم بزند .شووناخت واقعیتهای جامعه ممجب تجمیز سوواز و کار مناسووب و عقالنی در
تدوین فلسوفة تربیت خماهد شد .در این سند حداقل هشت گزاره در ارتباط با مبانی جامعه شناختی تربیت ذکر
شدهاند که برخی از آنها به شرح زیرند:
 انسان با جامعه و آحاد آن ،تعامل فعال دارد.

 زمینه سازی برای کسب شایستگیها تمسط شهروندان جامعة اسالمی ،عامل تحرک اجتماعی است.

 هر مفروض فلسوفی یا دینی ،جامعه شوناسی و روان شناسی پیامدهایی دارد که هدف غایی تربیت ،رویکردها،
اهداف ،محتما ،روشها ،شیمه ارزشیابی ساختار برنامه و انتظارات از معلم را تحت تأثیر قرار میدهد.
چیستی تربیت

منظمر از چیستی تربیت در نظا تربیت معلم بیان تعریف تربیت رسمی به نحم تجمیزی است یعنی تعریف تربیت بر اساس
مبانی پذیرفته شوده پیش گفته و چنانچه باید باشد .از این رو در این تعریف تمامی مبانی تدوین شده در فلسفه تربیت در

جمهمری اسوالمی ایران وفلسوفه تربیت رسومی و عمممی ممرد اعتنا و ابنتا میباشود .فرایند تربیت ،اسواسیترین جریان
اجتماعی بشووری و عامل اسوواسووی تحقق حیات طیبه در ابعاد فردی و اجتماعی آن اسووت که باید تمسووط نهادهای ذی ربط
اجتماعی پشتیبانی و هدایت شمد .این فرایند به نحم تجمیزی در فلسفة تربیت بر اساس استنتاج و استنباط از مبانی اساسی
تصریح شده چنین تعریف شده است:

«ایجاد زمیدهها و فرایدرهایی اسمت که از طریق آن متربیان (دانشجو معلنان) قادی به یشر و توسعه
ظرفیتها وجود خود با الگو قرایدادن پیامبران الهی خصوصاً پیامبر مکرم اسالم (ص) ،ائنه اطهای
علیهم السمالم و اولیا خراونر ،بزیگان دین ،علنا و دانشمندران ،صمالحان و پاکان و شهرا معظم،
باشمدر و به مراتب متعالی حیات طیبه دسمت پیرا کددر چون حیات طیبه وضمع مطلوب زنرگی بشر
براسماس نظام معیای یبوبی اسمت و تحقق آن باعث دستیابی به غایت اصیل زنرگی انسان یعدی قرب
الهی و حیات دی جامعه صالح مطابق با جامعه عرل مهرو خواهرشر».
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براین اسواس« ،تربیت »بایدعملی جامع و یک پارچه ،تدریجی ،هماهنگ ،فراگیر و همیشوگی (مادا العمر) و مشتمل بر
تما فرایندهای زمینه سوواز تحمل اختیاری و آگاهانة آدمی دانسووت که به ماابة امری واحد ،با تکمین و تعالی پیمسووته و یک
پارچة تما ابعاد فردی واجتماعیمجمد انسان ،به منزلة یک کل ،سر و کار دارد.
فلسوفه مناسوب تربیت در نظا تربیت معلم ،برنامه ریزی به منظمر رشود و سوازماندهی و تعالی مراتب هستی
شوناختی و ارتقای شوایستگیهای اعتقادی ،اخالقی ،حرفهای و تخصصی و ایجاد یکپارچگی در نقش اجتماعی و
هسووتی شووناختی متربیان (دانشووجم معلمان) از طریق تغییر در معرفت/دانش شووامل :دانش گزارهای ،73دانش
چیستی ،71دانش بیانی ،71دانش چگمنگی ،77دانش روش کار 78است.
راهکاراینگمنه تربیت عبارت اسوووت از :اراده ،عمل و تکرار عمل تا سوووطح تکمین صوووفت و همیت حرفهای آنان
وتعمیق همیت متربیان (دانشوجم معلمان) در ابعاد فردی ،انسانی ،اسالمی و ایرانی میباشد .و باید بر تکمین همه
مؤلفههای همیت حرفهای (اخالق و تعهد حرفهای ،دانش تخصصی ،دانش تربیتی و مهارتهای تربیتی) ایشان به
صمرت یکپارچه برنامه ریزی نممد.
برای تربیت معلم طراز جمهمری اسوالمی؛ فراینددرونی شدن ارزشهای اخالقی و شکل گیری پایدار شخصیت
انسوان براسواس ویژگیهای انسوان کامل اخالقی از ضوروریات این نمع تربیت است چراکه نقش الگمیی معلم در
نظا تربیتی اسووال به ما یادآور میشوومد که هدف غایی تربیت در نظا تربیت معلم تحقق عینی مکار اخالق و
تجلی بارز همه آممزههایی است که دانش اخالق بدان فرا میخماند.
تربیت اخالقی؛ برانگیختن ،فراهم سواختن و بکار بسوتن سواز و کارهای آممزشووی و پرورشی در جهت دریافت
گزارههای اخالقی و شووناختن و شووناسوواندن فضووایل و رذایل و زمینه سووازی برای ایجاد نگرش و روی آوردن به
اخالق حسنه و تقید و پای بندی و عینیت دادن ارزشهای اخالقی به منظمر رسیدن به سعادت و کمال جاودانه
اسوت .بر این اساس ،رسیدن به سعادت و کمال جاودانه تربیت اخالقی نا دارد .بر این اساس ،در تربیت اخالقی
تالش میشمد با بهره گیری از دانش تعلیم و تربیت و یافتههای تربیت اهداف اخالقی را عینیت بخشید.
ارکان این تعریف عبارت است از:
 -1انگیزش در جهت احساس نیاز نسبت به مسائل اخالقی و تخلق به اخالق حسنه.
 -4آممزش آممزههای اخالقی و شناخت فضایل و رذایل.
 -4التزا  ،پای بندی و تقید به اخالق حسنه و اعتقاد به پیراسته سازی دل و جان از اخالق بد.
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 -3تمانایی در جهت عمل کردن اخالق خمب و تمانایی بر مهار خمد از اخالق بد.
 -1جهت گیری بر پایه رسیدن به سعادت و کمال جاودانه.
چرایی تربیت

تفاوت اسواسوی انسوان با سایر حیمانات ،در روحی است که انسان دارد ،روح الهی انسان که به نفس ناطقه نیز
مشهمر است ،او را از سایر حیمانات جدا میسازد خداوند وقتی راجع به خلقت انسان صحبت میکند ،خاطر نشان
میسازد که به انسان روحی داده است که از آن تعبیر به «روح من» میکند( .سمرههای حجر و ص و سمره اسرا،
آیات  170و )171
این روح ،یعنی روح خدائی به هیچ یک از ممجمدات دیگر داده نشوووده اسوووت .این روح منحصووور به فرد ،خمد
نیازهائی دارد که از آن نیازها تعبیر به نیازهای فطری میشومد .به این ترتیب «نیازهای فطری ،نیازهایی هستند
که از روح الهی انسان سرچشمه میگیرند».
تجربه ثابت کرده اسوت که انسان از داشتن فضیلتهای اخالقی احساس رضایت مندی کرده و از صفاتی چمن
ظلم و تضوییع حقمق و کارهای منافی عفت شورمسوار اسوت .این قضیه به ما در فهم امکان ذاتی تربیت اخالقی
کمک میکند .بنابر این به حکم عقل ،تربیت انسان امری کامالً طبیعی است.
اگر انسان به اخالق نیاز نداشت و یا تربیت اخالقی در انسان بی تأثیر بمد ،آمدن این همه تمصیههای اخالقی لغم
و بیهمده میشووود و خداوند کار عبث و بی ثمر مرتکب نمیشووومد .پس امکان دارد که بگمئیم تربیت اخالقی در
انسان کار ساز است
امروزه با نگاهی گذرا به مراکز تربیتی از جمله مهد کمدکها ،مدارس علمی ،مراکز باز پروری ،ندامت گاهها و ...
میتمان به این نتیجه رسید که رشد و تربیت اخالقی در انسانها قطعی و غیر قابل انکار است .
چگونگی تربیت

چگمنه میتمان یک وضووعیت نامطلمب را به ممقعیت مطلمب ،تغییر داد؟ به عبارت روشوونتر ،روشهای تربیت
اخالقی کدا است؟
روشهای تربیتی را که در قرآن آمده ،با تمجّه به زمینهها و عمامل شکل گیری رفتارها ،میتمان در سه حمزه:
عاطفی (انگیزشووی) ،شووناختی (فکری) و رفتاری ،ممرد تمجّه قرار داد .در بیان روشها ،یک ترتیب منطقی وجمد
دارد که از روشهای آسانتر تربیتی شروع میشمد و به روشهای مشکلتر (از جمله :خمدتربیتی) ختم میگردد.
این ترتیب منطقی هم با رشوود روانی  -اخالقی انسووان انطباق دارد و هم با آممزههای تربیتی اسووال هماهنگتر
است،
گفتنی اسوووت قرآن برای دعمت مسووولموانوان بوه ارزشهوای اخالقی ،از شووویمههوای کاربردی یا راه کارهای
(تاکتیکهای) مختلفی مانند :انذار و تبشیر ،داستان گمیی ،تشبیه و تمایل ،سؤال و جماب و ...کمک گرفته است
اگرچه فلسفه تربیت و فلسفه تربیت رسمی و عمممی در جمهمری اسالمی هدف نهایی تربیت را «هر کس از مرد
یا زن کار شایسته کند و مؤمن باشد قطعاً او را زندگى پاکیزهای حیات [حقیقى] بخشیم و مسلماً به آنان بهتر از
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آنچه انجا میدادند پاداش خماهیم داد» 79درک حیات طیبه و زندگی پاک وپاکیزه در این دنیا و جهان آخرت
میداند ،به نظر میرسوود این هدف تربیتی با تمجه به شوورایط سوونی و مقتضوویات جسوومی و روحی نمنهاالن و
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
جامعه اسالمی آماده و مهیا میکنند باید مبنای فلسفه تربیت و هدف نهایی آن دو آیه زیر می تماند باشد «اوست
آن کس که در میان بیسومادان فرستاده اى از خمدشان برانگیخت تا آیات او را بر آنان بخماند و پاکشان گرداند و
کتاب و حکمت بدیشان بیاممزد و آنان قطعاً پیش از آن در گمراهى آشکارى بمدند».

80

یعنى پیامبر مأممر است

تا اخالق زشوت را از میان مرد بردارد و اخالق نیکم را در میان آنان رواج دهد تا به رشد و کمال رسند .در آیه
فمق هدف این بعات را در سوه امر خالصه کرده که یکى جنبه مقدماتى دارد و آن تالوت آیات الهى است ،و دو

قسمت دیگر یعنى «تهذیب و تزکیه نفمس» و «تعلیم کتاب و حکمت» دو هدف بزرگ نهائى را تشکیل مىدهد.
آرى! پیامبر صلّى اللّه علیه و آله آمده است که انسانها را هم در زمینه علم و دانش ،و هم اخالق و عمل ،پرورش
دهد ،تا به وسیله این دو بال بر اوج آسمان سعادت پرواز کنند ،و مسیر الى اللّه را پیش گیرند ،و به مقا قرب او
نائل شمند
و «به یقین خدا بر مؤمنان منت نهاد [که] پیامبرى از خمدشان در میان آنان برانگیخت تا آیات خمد را بر ایشان
81
بخماند و پاکشان گرداند و کتاب و حکمت به آنان بیاممزد قطعاً پیش از آن در گمراهى آشکارى بمدند »
در ممرد مؤلفه اهراف نیز بایسوتی اهداف نظا تربیت معلم با لحاظ مبانی نظری و متن سند تحمل بنیادین از
این اسوناد استخراج و در اختیار متملیان نظا تربیت معلم قرار داده شمد یافتههای این پژوهش در مؤلفه اهداف
نشان میدهد که تأمین و تربیت معلمان ،مدیران ،مربیان ،کارکنان و پژوهشگران مؤمن و متعهد ،معتقد به مبانی
دینی و ارزشوهای اسوالمی و انقالبی ،دارای فضووا اخالقی و ارزشوهای واالی انسوانی ،کارآمد و تمانمند در طراز
جمهمری اسوالمی ،ایجاد زمینه مسواعد و شرایط مناسب برای تربیت معلمان شایسته ،متعهد و متخصص ،ایجاد امکانات
برای ارتقاء منزلت و افزایش کیفیت معلمی در جهت تمسووعه پایدار ،ایجاد نگرش مابت به حفظ ارزشووها و باورهای دینی و
اخالقی که ممجب آرامش زندگی در این دنیا و سوعادت ابدی در جهان سرمدی است ،تزکیه و تهذیب نفمس و رشد فضایل و
مکار اخالقی بر اسوواس ایمان به خدا و تقمای الهی ،ایجاد شوورایط و ضوومابط برای یادگیری مسووتمر و مادا العمر معلمان،
افزایش دانش تخصووصووی و ارتقاء مهارت حرفهای معلمان و ایجاد روحیهی مشووارکت مؤثر در تعلیم و تربیت مسووتمر آنان،
ایجاد روحیه مطالعه و تحقیق علمی و زمینه مسوواعد برای بروز و شووکمفایی اسووتعداد معلمان در خالقیت و نمآوریهای
 79قرآن کریم ،سمره النحل ،آیه  (97مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أدنْاَى وَهُمَ مُؤْمِنٌ فَلَندحْیِیَنَّهُ حَیَاةً طَیِّبَةً وَلَنَجْزِیَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا کَاندما یَعْمَلدمنَ )
 81قرآن کریم  ،سمره جمعه ،آیه ( 4هُمَ الَّذِی بَعَثَ فِی الْأدمِّیِّینَ رَسُملًا مِّنْهُمْ یَتْلدم عَلَیْهِمْ آیَاتِهِ وَیُزَکِّیهِمْ وَیُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَإِن کَاندما مِن قَبْلد لَفِی ضَلَالٍ
مُّبِینٍ)
 82قران گریم ،آیه  113سمره آل عمران(لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُ ؤْمِنِینَ إِذْ بَعَثَ فِیهِمْ رَسُملًا مِنْ أَنْفدسِهِمْ یَتْلدم عَلَیْهِمْ آیَاتِهِ وَیُزَکِّیهِمْ وَیُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَإِنْ
کَاندما مِنْ قَبْلد لَفِی ضَلَالٍ مُبِینٍ)
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آممزشووی و هدایت اسووتعدادها در جهت اعتالی فردی و اجتماعی ،بهره مندی بهینه از تحمالت علمی جهان و بهره وری از
فنمن ارتباطات و فناوری اطالعات در بهبمد روشوووها و انتقال متقابل دانشها ،ایجاد هماهنگی بین نهادهای اداری ،دفاتر
سوتادی و دسوتگاههای اجرایی که با تربیت معلم در ارتباطند ،برقراری ارتباط بین آممزشها و پژوهشهای معلمی با آممزش
عالی و جلب مشوارکت دانشگاهها و مؤسسات آممزش عالی در اجرای برنامههای آممزشی و درسی تربیت معلم ،آگاه کردن
معلمان به وظایف خطیر معلمی ،کرامت و ارزش واالی انسووانی ،مسووئملیتها و تعهدات شوورعی ،قانمنی و اخالق حرفهای،
ایجاد زمینه مساعد برای کارآممزی و کارورزی و آشنایی با فنمن معلمی و تلفیق نظریههای یاددهی ویادگیری با علم و عمل،
آماده سوازی معلمان برای حل مسائل آممزشی و تربیتی در نظا آممزشی کشمر از طریق مطالعه و پژوهش ،ایجاد آمادگی و
تمانایی برای مشوارکت فعال در برنامه ریزیهای آممزشوی و درسی تهیه کتاب درسی ،مقاله منابع آممزشی و کمک به نشر
علم و گسترش مرزهای دانش و اظهار وجمد در عرصههای علمی و بین المللی ،پرورش روحیه نظم ،احترا به قانمن ،التزا به
رعایت حقمق دیگران و مسئملیت پذیری معلمان و ایجاد روحیه محبت ،فداکار ،سعه ی صدر ،تحمل آرای دیگران و تقمیت
روحیه نقادی و انتقاد پذیری ،تحمل مشوکالت ،صوبر و اسوتقامت که تماماً الزمه اشتغال به حرفهی معلمی است از جمله
اهداف متعالی نظا تربیت معلم ایران بر گزفته از مبانی نظری و متن سند تحمل بنیادین آممزش و پرورش است.
در مؤلفه برنامه دیسمی نظا تربیت معلم نیز مدل برنامه با تمجه به مفاهیم مسوتتر در سند تحمل بنیادین،
مدل معلم محمری اسوت و درس کارورزی جزو برنامه اسواسی درسی نظا تربیت معلم میباشد و از دیگر برنامه
درسووی نیز برنامه فمق برنامه در نظا تربیت معلم از اهمیت و جایگاه خاصووی برخمردار اسووت و همچنین شووبانه
روزی بمدن این نظا برنامه ریزی از مزیتهای آن به شمار می رود .یکی دیگر از وجه تمایز دانشگاه فرهنگیان با
سایر دانشگاهها در نگاه تربیتی به این دانشگاه است اگر چه دردانشگاه های دیگر برنامههای درسی مبتنی بر علم
صرف و یادگیری آن درحد تسلط میب اشد و برنامه خاصی برای تربیت دانشجمیان پیش بینی نشده است و فقط
برنامههای روتین دارند ،اما در دانشگاه فرهنگیان اولمیت بر کسب خلق و خمی معلمی و مراتب و درجات معنمی
و علمی میباشد .هدف و رسالت دانشگاه فرهنگیان تربیت معلمان حرفه مند می باشدکه معلمان مؤمن و کارآ و
متخصوص و متعهد در طراز نظا جمهمری اسالمی باشند و از این نظر نیز یک دانشگاه ویژه با مأممریت ورسالت
خاص است.
الگمهای شایستگی دانشجم معلمان و اعضای هیأت علمی تربیت معلم برای ارتقاء علمی و تأمین نیاز جامعه،تمسعه دانش و
بینش مرد با رعایت عدالت آممزشوی به شورح زیر تأمین میشومد و تالش برای تحقق آن از وظایف دانشوگاهها و مؤسسات
آممزش عالی تربیت معلم است.
-1داشوتن برنامههای منسجم و دقیق آممزشی ،پژوهشی در سطح آممزشهای استاندارد و فمق برنامه ،انجا پژوهشهای
بنیادی و کلیدی در آممزشهای مسووتمر و مداو و ارائه خدمات در جهت حل مسووائل روز و ارتقاء کیفیت معلمی ،حفظ و
تمسعه پایدار نظا تربیتی کشمر.
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-4ایفای نقش شواخص در زمینههای اخالقی ،حرفهای و پایبندی به اصومل و ارزشهای دینی ،رفتار شایسته اجتماعی در
شوأن ،مقا و منزلت معلمی ،تالش در جهت معرفی هنر معلمی به عنمان ابزار تمسوعه پایدار علمی و ترویج شیمههای ایاار و
فداکاری.
-4کموال گرایی ،گرایش بوه تعالی در روابط اجتماعی ،پایبندی به روزآمدی علمی ،تالش در جهت ارتقاء سوووطح بینش
دانشوجم معلمان و ارتقاء سوطح دانش و رشود دانشوگاهها و مؤسوسات آممزش عالی تربیت معلم ،ایفای نقش در شناسایی،
هدایت ،حمایت استعدادهای درخشان ،نخبگی و شایستگی برتر و تصمیب روحیه آرمان گرایی و عدالت خماهی.
-3تنظیم رفتار حرفهای ،وظیفه شوناسوی و انجا دقیق وظایف ،رفتار انسانی بر اساس وجدان کاری ،رعایت امانتداری ،راز
داری ،پرهیز از تبعیض ،رفتار علمی تمأ با خالقیت ،سووخاوتمند در انتقال تجربیات ،احترا به دیگران و پایبندی به کیفیت
ارائه خدمات.
دانشوگاهها و مؤسوسوات آممزش عالی تربیت معلم باید ضومن داشوتن اختیارات و حاکمیت کافی و وسعت دامنه فعالیت و
آزادی عمل از فناوری اطالعات و ارتباطات ،تسوهیالت فیزیکی ،تجهیزات آزمایشوگاهی ،منابع و فضوای آممزشی ،امکانات
پژوهشوی ،امکانات اجرایی دقیق کارآممزی و کارورزی ،تمسوعهی پایدار دانش معلمی ،همکاری با دانشوگاهها و مؤسسات
آممزشی و تربیتی برخمردار باشند.
در ممرد مؤلفه سماختای سازمانی با تمجه به اینکه بنا به یافتههای این پژوهش ساختار کنمنی دارای معایب و
نماقص فراوانی می باشووود لزو بازنگری در سووواختار نظا تربیت معلم از وزارت آممزش و پرورش و وزارت علم ،
تحقیقات و فنروری و سازمان مرکزی و مدیریتهای استانی و حتی پردیسها و مراکز آممزشی تابعه و باز تعریف
ارتباطات سووازمانی مفید و مؤثر بیش از پیش احسوواس میشوومد نظارت کافی و وافی وزارت آممزش و پرورش به
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
این چرخه ممرد انتظار اسووت .سووازمان مرکزی دانشووگاه فرهنگیان به نظارت و برنامه ریزی کالن و اسووتراتژیک
بپردازد مدیریتهای استانی چرخهای معیمب و نا کارآمد در این بین هستند و پردیسهای استانی فارغ از تسلط
مدیریتهای استانی به صمرت مستقل به امر آممزش و تربیت مشغمل باشند نقش گروه هفتم برنامه ریزی شمرای
عالی برنامه ریزی وزارت عتف (گروه تربیت معلم) مسووتقر در وزارت آممزش و پرورش در برنامه ریزی درسووی و
تصومیمات کالن پر رنگتر و فعال تر شومد .همانطمر که گفته شد به خاطر اهمیت و جایگاه نظا تربیت معلم به
ساختمانها و اماکن آممزشی و کارگاهی و آزمایشگاهی نظا تربیت معلم اهمیت داده شمد و در تأمین و رفع این
نیازها اعتبارات الز تأمین گردد.
ساختار وسازمان نظا تربیت معلم ایران براساس مبانی نظری و متن سند تحمل بنیادین آممزش و پرورش بنا به
نظرات خبرگان و پیشکسمتان نظا تربیت معلم و یافتههای این پژوهش به شرح زیر است:
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دانشوگاهها و مؤسوسوات آممزش عالی تربیت معلم از مؤسوسات آممزش عالی و وابسته به وزارت آممزش وپرورش اند که بر
اسواس ضومابط شمرای گسترش آممزش عالی تمسط وزارت آممزش و پرورش تأسیس و پس از کسب مجمز از مراجع قانمنی
آغاز بکار میکنند .این مؤسسات همانند دانشگاههای تخصصی به صمرت واحدهای مستقل یا واحدهای تجمیع شده با یک
نا  ،اداره میشومند ولی وظیفهی آنها ،تعلیم ،تربیت و تأمین منابع انسوانی ممردنیاز نظا آممزشی کشمر و وزارت آممزش و
پرورش ،مؤسوسوات آممزشوی وابسوته و مدارس دولتی ،خصومصوی و غیرانتفاعی است و این وظیفه در تما سطمح شغلی
(معلمان ،مربیان ،دبیران ،مدیران آممزشوی ،کارگزاران دفاتر سوتادی ،راهنمایان و مشواوران تربیتی ،مراقبان بهداشتی و
سالمت مدارس ،کارکنان اداری و اممر خدماتی) صمرت میگیرد.

رسووالت و مسووئملیت دانشووگاهها و مؤسووسووات آممزش عالی تربیت معلم عبارت اسووت از :تزکیه ،تعلیم و تربیت معلمان

شایسته ،فرهیخته ،دانا و تمانا در تدریس و انجا وظایف آممزشی و تربیتی و برای هدایت کمدکان و جمانان و اداره مدارس در
جهت تحقق اهداف نظا آممزشوی کشومر،ایجاد مهارت حرفهای در معلمان ،آممزش فنمن تدریس و پاسوخگمیی به مسائل
تربیتی و آممزشی جامعه ،نقد و بررسی و به چالش کشیدن عقاید انحرافی و روشهای نامطمئن آممزشی و حل مسائل تربیتی
جامعه به نمایندگی از سومی مرد  ،تمجه به تصومیر و صومرت عمممی فرهنگ و تاریخ ملی ،بازنمائی و شکلدهی به فرهنگ
اثرگذار ،تفسویر سوبک ،انتقال ،تمسوعه و اشواعه فرهنگ ،تملید دانش ،اصوالح ،تمسعه و تکایر اندیشههای نم و ارزشهای
اجتماعی و آممزش درسوت اندیشویدن ،مسئملیت پذیری برای رفع تما عمامل نارضایت برانگیز در نظا آممزشی و تربیتی
کشمر و ارائه خدمات عمممی به جامعه ،جلمگیری از زوال ضمابط معیار و گریز از پرداختن به اممر غیر علمی ،باطنی و اثیری و
تحقیقات غیرضورور ،گریز از سواده اندیشوی و محافظه کاری در برابر مسوائل اسواسی تعلیم و تربیت و جلمگیری از انحراف
مسوویرآممزش و پرورش به سوومی مدرک گرائی ،گریز از بدعت گذاری و پائین آوردن سووطح اسووتانداردهای علمی ،ارائهی
دروس غیر ضوورور و تشووکیل همایشهای تبلیغاتی و بیامر ،ریختن علم به پای سوورمایه و فروش دانش به پیشوونهادهای
اقتصوادی ،حاکم کردن فضوای معنمی اسوالمی و انسوانی به جای فضای سمدجمئی و منافع مادی در نظا آممزشی کشمر،
مطالعات علمی برای یافتن پاسخ مسائل مهم روز و هدایت کنشهای اجتماعی ،تمجه به وظایف دانشگاه به عنمان چشمهی
دانایی و تمانایی و منبع اصولی پیشرفت و بالندگی کشمر که جایگاه کشفیات جدیده ،نمآوری و تحمالت علمی ،تمسعه دانش
تخصوصی است ،جمع آوری ،تحلیل و انتشار اطالعات در زمینه اشتغال ،استخدا فارغ التحصیالن و متناسب با تغییر نیاز
آممزش و پرورش بر اسواس کاهش با افزایش جمعیت دانش آممزی تغییر نظا و برنامههای درسی ،سیاستها ،راهبردها و
اصوالح و تکمیل هدفهای آممزشوی ،شورایط اشوتغال در آینده بر اساس نشانههای تغییر در مسائل اجتماعی ،اقتصادی و
فناوری کشومر و شوکل بخشی به تکالیف شغلی آینده معلمان ،برقراری پیمند بین دانشگاه و محیط کار ،تلفیق علم و عمل و
ثمربخشوی به کارآممزی ،کارورزی و بازآممزی معلمان و فعال کردن عناصور عملی در فرایند آممزشی و یادگیری ،کمک به
دانشوجم معلمان در شوناخت شورایط اجتماعی و اقتصوادی محیط کار و در مماجهه با چالشها و تنشهای شوغلی و مسأله
گشوایی حرفهای برای آمادگی شغل خطیر معلمی ،آممزش سازمان یافته در خصمص اخالق معلمی ،مهارتهای تدریس و
اجرای عدالت آممزشی ،استفاده از راهبردهای نمین در آممزش معلمان ،یادگیری مبتنی بر مسأله آممزش حرفهای و جامعه
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محمری ،استفاده از روشهای آممزشی متنمع و مناسب برای تحقق اهداف آممزشی تعیین شده در برنامه درسی ،مشارکت
مستمر اعضای هیأت علمی ،مدرسان و مربیان بر آممزش دانشجم معلمان ،دانشگاهها و مؤسسات آممزش عالی تربیت معلم
باید با تمجه به اهداف و چشوم انداز تربیت معلم و برنامههای آممزشی و درسی دورهها و شرح وظایف هیأت علمی برنامههای
خمد را در رابطه با نقشهای آممزشووی – پژوهشووی و تربیت معنمی و اخالقی نظریه پردازی علمی و اجتماعی ،ارائه خدمات
حرفهای ،تصوودی مسووئملیتهای مدیریتی و اجرایی و مشوواوره و راهنمایی فرهنگی و تحصوویلی دانشووجم معلمان طراحی
وتدوین کرده به مرحله اجرا بگذارند.
سوواختمانها و فضوواهای آممزشووی تربیت معلم باید ضوومن برخمرداری از زیباییها و جلمههای هنری و تطبیق با اصوومل
معماری اسووالمی ،ایرانی و هماهنگی با بافت شووهری و روسووتایی ،ویژگیهای سوونتی و منطقهای از تسووهیالت فیزیکی و
تجهیزات زیر نیز برخمردار باشود :عرصههای آممزشی در نظا تربیت معلم شامل کالسهای درسی با تجهیزات کافی ،تاالر
سوخنرانی ،فضوای تدریس کارآممزی و کارگاهی ،آزمایشوگاهها ،کتابخانههای عمممی و اختصواصوی دفاتر کار استادان و
مدرسووان و اطاق های اداری و کارمندی ،تاالرهای مطالعه و مباحاه ،مسووجد ،خمابگاه و چشووم اندازهای دلنماز باشوود،
دانشگاهها و مؤسسات آممزش عالی تربیت معلم باید دارای سرانه فضای فیزیکی برای قرائتخانه متناسب با استاد و دانشجم،
سورانهی کتابهای مرجع و ضوروری برای دانشوجمیان و مرکز جامع اطالع رسوانی مجهز به نظا علمی و معتبر کتابداری،
کتب مرجع ،مجالت علمی و امکان دسترسی مناسب و دائمی با این کتابها و مجالت از طریق ابزارهای الکترونیکی باشند،
امکانات کافی برای برقراری ارتباط سوریع و سواده دانشگاهها و مؤسسات آممزش عالی تربیت معلم با دانشگاهها ،مؤسسات
آممزش عالی با وزارت آممزش و پرورش و واحدهای تابعهی آن و یا دسوتگاههای اجرایی مرتبط نیاز به واحدی مخصمص در
دانشگاهها و مؤسسات آممزش عالی تربیت معلم دارد که باید در ساختمان و فضای آممزشی آن لحاظ گردد.
در ممرد مؤلفه ایزشممیابی کیفیت آموزش؛ باتمجه به یافتههای این پژوهش که نظا تربیت معلم با نظا های
آممزشووی اکادمیک دیگر و حتی نظا های تربیت معلم دیگر کشوومرها متفاوت اسووت لذا نظا ارزشوویابی کیفیت
خاص را طلب مینماید که دارای پارامترها و شوواخصهای ویژه بمده و نیاز به تعاریف جدیدی از سووطح علمی و
تمانمندیهای خاص هم برای مدرسوان واعضای هیات علمی و هم برای ورودی های آن که معلمان آینده جامعه
خماهند بمد و به تبع آن نیاز به تجهیزات وکارگاه ها و آزمایشووگاههای خاص و ویژه (مانند اسووتمدیمهای تمرین
معلمی ،فن بیان ،روش های نمین تدریس و نحمه بهره برداری و بکارگیری فناوریهای نمین و تکنملمژیهای روز
در تدریس و )...دارد.
حال برای ارزشویابی کیفیت در دانشگاه فرهنگیان به این مؤلفههای اولمیت دار بایستی بیشتر از سایر مؤلفهها
پرداخته شمد در دانشگاه فرهنگیان به دنبال عالم عامل هستیم و تربیت چنین فردی در درجه اول به قابلیتهای
اولیه و وجمد استادان فرهیخته و خمد ساخته و برنامه مدون پیشرفته نیاز دارد.
مناسوبترین الگمی ارزشیابی کیفیت در نظا تربیت معلم ،الگمی اعتبار سنجی درونی و بیرونی است و نظرات
بهره برداران نظا تربیت معلم (اداراه کل آممزش و پرورش استانهای کشمر ،مدیریت آممزش و پرورش مناطق و
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نماحی و مودارس تابعه) در ارزشووویابی کیفیت آممزش در نظا تربیت معلم از جایگاه و اهمیت ویژهای برخمردار
است.
ایائه مرل ایزیابی کیفیت دینظام تربیت معلم ایران (دانشگاه فرهدگیان)
-1ایزیابی دیونی

برای انجا ارزشویابی درونی سواختار مناسوب در حمزه سازمان مرکزی تحت عنمان معاونت ارزیابی کیفیت ویا
معاونت تمسوووعه ویا مدیریت عملکرد تأسووویس میگردد و مأممریتهای ارزشووویابی درونی کیفیت به آن محمل
میگردد و وظایف آن به شرح ذیل تعریف میگردد.
-1تهیه و تدوین ساختار نظا مدیریت عملکرد در سازمان مرکزی و پردیسها و مراکز آممزشی تابعه
 -4ارائه رهنممدها و طریق تهیه و تدوین برنامههای عملیاتی یکسواله –میان مدت (دو یا سه ساله) و بلند مدت
پنج و ده و بیسوت سواله تمسط هر پردیس و در سطح باالتر معاونت های دانشگاه و تجمیع و یکپارچه سازی آن
تمسط اداره کل طرح و برنامه برای هر پردیس و نهایتاً سازمان مرکزی
 -4کمک و مساعدت جهت تدوین اهداف و مأممریتها و رویکردها و عملکردها و استانداردهای تحقق اهداف
- 3گزارش گیری دورهای و نمبهای از معاونتها و پردیسها و تدوین گزارش یکپارچه (حداقل سه ماهه)
 -1تعیین شوواخصهای خمد ارزیابی به کمک خمد معاونتها و پردیسها (از اسووناد باالدسووتی و رسووالتها و
مأممریتها و برنامههای یکساله و پنج ساله استخراج میشمد)
مراحل الگو ایزیابی دیونی کیفیت

این الگم شوامل سوه مرحله بمده وتمسط ارزیابان خمد دانشگاه و بخش عمده آن به صمرت خمدارزیابی میباشد
که براسواس برنامه ارائه شوده تمسط هرپردیس و درداخل پردیس تمسط هرگروه درسی صمرت میگیرد و نهایتاً
درمعاونت ارزیابی کیفیت تجمیع میگردد که به تشریح مراحل آن میپردازیم:
_1ارزیابی اولیه که ویژگیها و مختصات ورودیهای دانشگاه ازجمله دانشجم معلمان (علمی –پژوهشی ،تربیتی
–اخالقی ،انگیزشی و نیاز روز آ.پ) عمامل انسانی شامل الف -مدرسان و اعضای هیات علمی (درجه علمی ،کسب
مقا و جایگاه ویژه که اینجانب آن را معلم معلمان مینامم ،مختصوووات الگمیی مدرسوووان) ب -عمامل غیر هیات
علمی ویا مدیریتی و اجرایی (دارای سوومابق درخشووان در آممزش و پرورش و خلق و خمی معلمی) تجهیزات و
عمامل غیر انسانی (کارگاهها ،آزمایشگاهها و محلهای تمرین معلمی مجهز و)....
 -4مرحله ارائه برنامه تمسط هرپردیس ودر کل تمسط سازمان مرکزی به صمرت ساالنه و میان مدت وبلند مدت
که این مرحله را همان فرایند وپروسوه تربیت مینامیم فرایند شامل (محتمی برنامه درسی ،فمق برنامه و تربیتی
دانشگاه) میباشد.
-4تعیین شووواخصها و اسوووتانداردهای ارزیابی کیفیت در نظا تربیت معلم در ارزیابی کیفیت برنامه مدون که
قابلیت اجرا پیدا نممده است این شاخصها در بخشهای علمی – پژوهشی ،تربیتی -اخالقی و منابع غیرانسانی و
تجهیزات تعریف میشومند که تمضویح بیشتر آنها به وقت بیشتر و نظر کارشناسی دقیقتر نیاز دارد ودراین مقاله
نمیگنجد.
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-3ارزیابی پایانی (ثانمیه) شوامل خروجی و نتایج اجرای برنامه که براسواس شاخصهای تعیین شده نتایج بدست
آمده بررسوی و ارزیابی و تحلیل میشومند ومیزان تحقق اهداف سونجیده میشمد ونقاط قمت وضعف استخراج و
برنواموه اصوووالحی تهیه و تدوین می گرددکه این بخش را بازخمرد نیز مینامیم همچنین گزارش عملکرد برای
مالحظه مدیران و بررسی نهادهای اعتبار سنجی تهیه میگردد.
ابزارهای الز برای ارزیابی و تهیه وتدوین گزارشووات ممرد نیاز عبارت از :مصوواحبه ،مشوواهده ،اعتبار سوونجی،
پرسووشوونامه و سوونجش میزان پیشوورفت برنامه میباشووند که تمس وط گروه متخصووص تربیت معلم تهیه وتدوین
میگردند.
برای انجا ارزیابی درونی لزو ارزیابیهای دورهای (نمبهای) سووه ماهه و تهیه گزارش عملکرد و میزان پیشوورفت
برنامه به مراجع تصمیم گیر الزامی به نظر میرسد.
نرم افزای ایزیابی کیفیت

به جهت انجا دقیق کلیه این مراحل نیاز به یک نر افزار ارزیابی عملکرد بیش از پیش احسووواس میشووومد تا
بتمان بطمر دقیق مسوتندات و مدارک فایل بندی و ضمن داشتن دقت ،سرعت عمل الز رانیز داشته باشد و هر
لحظه امکان بازخمانی اطالعات و دادهها را داشته باشدو بطمر کلی بتمان مدیریت ارزیابی عملکرد را حاکم نممد
ایزیابی کیفیت بیرونی

لزو تعریف و مشووخص شوودن نهاد متملی ارزیابی کیفیت بیرونی از مقمالت قابل بحث و بررسووی متخصووصووان
ومتملیان نظا تربیت معلم می باشود که این نهاد یک نهاد بی طرف و متخصص در کار نظا تربیت معلم باشد و
هیچ گمنه وابستگی به کانمنهای قدرت وسیاست نداشته باشد نظا تربیت معلم ما از عد ثبات در سیاستگذاری
و داشتن برنامه مدون تمسعه بلند مدت بسیار آسیب دیده است .دورانهای گاهی طالیی ودربعضی مماقع فترت
را پشت سر گذاشته است یعنی فراز و نشیبهای تندی را تجربه نممده است که همه اینها ازعد وجمد یک نهاد
اعتبار بخشی که ناظر بربرنامه های نظا تربیت معلم بمده و کیفیت آن را تضمین نماید ناشی میشمد اکنمن که
زیر ساختها ازجمله پشتمانه های قانمنی محکم وحمایت بیدریغ رهبری عالیقدر نظا را به دلیل خدمات گذشته
مدرسوان و عمامل اجرایی و دانشوجم معلمان فارغ التحصویل در نظا تربیت معلم ،به عنمان پیشینه درخشان در
کارنامه خمد دارد برای ثبات درتداو راه نیاز به یک ممسوسوه اعتبار بخشوی در داخل کشمر و حتی لزو اتصال
وپیمند به مؤسسات اعتبار بخشی نظا های تربیت معلم کشمرهای پیشرفته را احساس مینماییم پیشنهاد روشن
ما تشووکیل این نهاد اعتبار بخشووی در گروه هفتم برنامه ریزی شوومرای عالی برنامه ریزی وزارت علم که مختص
نظا تربیت معلم اسوت میباشد .اما مدل اجرایی این اعتبار بخشی قطعاً از ویژگیها و مختصات خاصی برخمردار
خماهد بمد که درپی میآید.
ایکان اساسی مرل اعتبای بخشی نظام تربیت معلم
-1گروه هفتم برنامه ریزی تربیت معلم
 -4هیات امنای دانشگاه و هیات های امنای پردیسهای استانی
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 -4انجمنهای علمی –تخصوصوی مدرسان واعضای هیات علمی که حالت صنفی دارند (کانمن بازنشستگان نظا
تربیت معلم)
-3گروه متخصصان وهمگنان از دانشگاههای معتبر که رشتههای مشابه نظا تربیت معلم را دارند.

محل ها و مکان
های اعتبار سنجی

گروه های اعتبار
سنجی

نهادهای سیاست گذار
و تصمیم گیرنده

پردیس ها ومراکز آموزش
عالی و سازمان مرکز
دانشگاه فرهدگیان

انجنن ها علنی –تخصصی
مریسان واعضا هیات علنی
که حالت صدفی داینر (کانمن
بازنشستگان نظا تربیت معلم )

گروه هفتم برنامه ییز نظام
تربیت معلم ایران

نظر بهره بردایان نظام
تربیت معلم

گروه متخصصان وهنگدان از
دانشگاه ها معتبر که یشته
ها مشابه نظام تربیت معلم
یا داینر .

(نظا تربیت معلم ایران )

(ادارات کل و مناطق
آممزش و پرورش )

(سیاستگذاری ،برنامه ریزی ،تعیین
اهداف و شاخص ها و استانداردها )

هیات امدا دانشگاه و هیات
ها امدا پردیس ها استانی

بازخوید
شکل -5 -5فرایدر اعتبایسدجی نظام تربیت معلم ایران (دانشکاه فرهدگیان)

فرایدر اعتبای سدجی
از آنجا که دسوتگاه آممزش و پرورش بر اساس قمانین ممجمد کشمر ،از جمله قانمن مدیریت خدمات کشمری
دسووتگاهی حاکمیتی اسووت و دانشووگاه فرهنگیان سووازمان وابسووته به وزارت آممزش و پرورش میباشوود بنابرین
سویاسوت گذاری و برنامه ریزی کالن آن تمسط برنامه ریزان نظا جمهمری اسالمی صمرت میپذیرد و واگذاری
اعتبوارسووونجی نظا تربیت معلم به بخش خصووومصوووی خالف مقررات ممجمد به نظر میرسووود .اما گروههای
اعتبارسونجی متشوکل از انجمنهای علمی آممزشوی مدرسوان و اعضوای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان (کانمن
صنفی مدرسان یا کانمن بازنشستگان) و همچنین گروه همگنان از اعضای هیات علمی سایر دانشگاهها میتمانند
در فراینود اعتبوار سووونجی بوه عنمان بازوی تمانمند گروه هفتم شووومرای عالی به دور از جانبداری و گرایش به
طرفداری از سویسوتم خاص و کامالً بی طرفانه و به طمر تخصصی عمل نمایند .فرایند اعتبارسنجی به روش زیر
پیشنهاد میگردد که مدل آن در شکل یک ترسیم شده است.
در فرایند اعتبارسونجی نظا تربیت معلم دو مقمله اسواسوی که وجه تمایز آن با سایر مؤسسات آممزش عالی
است باید ممرد تمجه خاص و ویژه قرار گیرد -1 .برنامه تربیت  -4نظر بهره برداران از خروجیهای نظا (ادارات
کل و مناطق آممزش و پرورش کشمر).
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پس از جمع آوری گزارشوات ارزیابی درونی پردیسها و سوازمان مرکزی دانشگاه و بررسی و تحلیل گزارشات و
احصووا نقاط ضووعف و قمت و تدوین برنامه اصووالحی و ارائه آن به پردیسها و واحدهای سووازمان مرکزی ،گزارش
نهایی تمسط معاونت ارزیابی تهیه و به هیات امنا و از آن طریق به گروه هفتم آممزش عالی ارسال میگردد.
گروه هفتم برنامه ریزی آممزش عالی ،گزارشات رسیده را بر اساس شاخصها ،مالکها ،معیارها و استانداردهای
تدوین شوده جهت بررسوی به گروههای اعتبار سنجی محمل مینماید .این گروهها ضمن مراجعه به پردیسها و
سوازمان مرکزی دانشگاه به ارزیابی کیفیت و تعیین میزان تحقق اهداف و فاصله بین وضعیت ممجمد با وضعیت
مطلمب اقدا مینماید .و در نهایت میزان تحقق اهداف را بر اسواس بررسویهای خمد طبق استانداردهای تعیین
شده مشخص مینماید.
این بررسووویها می تماند نتایج گزارشوووات ارزیابی درونی را ممرد مداقه قرار دهدیا پیشووونهاداتی که از طرف
متخصوصان و کارشناسان و ذینفعان به هیات امنا و ازآن طریق به گروه هفتم برنامه ریزی آممزش عالی میرسد
را نیز بررسی نماید .نهایتاً سازمان مرکزی و به تبع آن هر پردیسی برنامه تمسعه خمد را تدوین و به تصمیب این
گروه میرساند .تمسعه رشتهای و هر نمع تمسعه دیگر منمط به رعایت استانداردها و معیارهای تعیین شده تمسط
گروه هفتم برنامه ریزی شمرای عالی بمده و پس از بررسی و تأیید گروههای اعتبار سنجی رسمیت مییابد.
 -3-3-5تحلیل و تفسیر عوامل تاثیر گذای بر نظام تربیت معلم
در پژوهش حاضرهمچنین به شناسایی مؤلفهها تاثیرگذای بر نظا تربیت معلم ایران بر اساس مبانی نظری
و متن سووند تحمل بنیادین آممزش و پرورش ،همت گمارده شوود وبا نظر خبرگان وهمچنین ،مرورمبانی نظری،
مؤلفههای سوویاسووتهای کالن نظا اداری کشوومر ،برنامه ریزی اسووتراتژیک وزارت عتف و وزارت آ.پ و مدیریت
حرفوهای ممرد شوووناسوووایی قرار گرفتند .یکی از عمامل مهمی که در نظا تربیت معلم ایران تاثیرگذار اسوووت
سوویاسووتهای کالن نظا اداری کشوومر میباشوود که در دورههای مختلف نظا تربیت معلم و نحمه تأمین منابع
انسوانی آممزش و پرورش را تحت تأثیر قرار داده است که به نحمی که نظا تربیت معلم ایران دورانهای طالیی
خمد در زمان وزارت شهیدان رجایی و باهنر با پذیرش  400000دانشجم معلم در سال  1410داشته است و دوره
فترت خمد را درسوال های  1484الی  1483با تعطیلی تعدادی از مراکز تربیت معلم و بسته شدن تعداد دیگر و
عد پذیرش دانشوجم سوپری کرده اسوت اما در دوره کنمنی با عنایات خاصوه رهبری نظا اسالمی دوباره دوران
شکمفایی خمد را طی میکند و میتماند به رسالت و مأممریت اصلی خمد یعنی تأمین و تربیت منالع انسانی ممرد
نیاز آممزش و پرورش بپردازد .ا ین مقمله نیازمند برنامه ریزی استراتژیک در سطح وزارتین عتف و آ.پ و انتخاب
مدیران حرفهای برای رهبری نظا تربیت معلم میباشد.
-4-3-5تحلیل و تفسیر عوامل اثر پذیر از نظام تربیت معلم
پس از تحلیل محتما و مصاحبه با خبرگان ،ابعاد؛ معلم ،دانش آممز ،مدرسه ،خانماده ،جامعه و فرهنگ اجتماعی
به عنمان ابعاد اثر پذیر از نظا تربیت معلم ایران بر اساس مبانی نظری و متن سند تحمل بنیادین نظا آممزش و
پرورش ایران ممرد شووناسووایی قرار گرفت .این ابعاد ،هریک دارای مؤلفههایی اسووت که در پژوهش حاضوور ممرد
بررسی قرار گرفتند.
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در اینجا به یافتههای این پژوهش در بعد معلم میپردازیم:
براساس سند تحمل بنیادین و راهکارهای آن یک معلم در طراز جمهمری اسالمی دارای سه نمع خصیصه میباشد
که در نممدار زیر (شووکل  )1نمایش داده شووده اسووت که عبارتند از الف) شووایسووتگیهای اخالقی و تربیتی ب)
شایستگیهای حرفهای ج) شایستگیهای ارتقای تمانمندیها که به تمضیح هر کدا از آنها میپردازیم.

شایستگیهای معلم
طراز جمهوری اسالمی
شایستگیهای ارتقای توانمندیها

ننودای -1 -5انواع شایستگیها معلم طراز جنهوی اسالمی دیسدر تحول بدیاد ن

بر اسواس یافتهها ،شوایسوتگی های معلم طراز جمهمری اسوالمی بر اسوواس مبانی نظری سند تحمل بنیادین از
مطالعه سوند تحمل بنیادین و مستخرج از فصل هفتم هدفها و راه کارهای عملیاتی سند ،بندهای  1/4و  1/3و
 4/4و  4/3و  4/4و  7/4و  8/1و  8/7و  10/4و  11/1و  11/4و  11/4و  11/3و  11/1و  11/1و  11/7و  11/8و
 11/3و  17/4و  18/4و  44/3در سه حیطه زیر شناسایی و تبیین گردید:
الف) شووایسووتگیهای اخالقی و تربیتی که شوواخصهای آن عبارتند از )1:ایمان و اعتقاد  )4خمد سووازی در پرتم
معنمیت دینی  )4داشتن روحیه انقالبی  )3بصیرت  )1آرمان خماهی  )1داشتن ذهن پرسشگر  )7تربیت فردی و
سازمانی  )8ارائه مدل رفتاری  )9روحیه جهادی
جرول -1 -5شایستگیها اخالقی – تربیتی معلم طراز جنهوی اسالمی (شاخصها و مستدرات)

شایستگیها اخالقی – تربیتی

 2/4و  3/2و  8/6و  8/7و 17/3

تحلیل گر و استرالل
اخالق و یفتای
آیمان خواهی
تعهر

الگو و اسوه

عنلیماتی و یاهکایها بدرها  1/3و  1/4و  2/3و

بصیرت

(بیمانیه ایزش ها) بدر  7و فصممل هفتم هرف ها

یوحیه انقالبی

سدر تحول بدیادین آموزش و پرویش فصل دوم

مؤلفه

شاخص

مستدر

تعریف شاخص
بصویرت دستاورد معنمیت در صحنه جا معه و نتیجه خردورزی و مسئملیت پذیری دینی به
منظمر تشووخیص مسوویر با حفظ روحیه انقالبی اسووت .نقش معلم تراز انقالب در بصوویرت
افزایی قشری بسیار مهم است.
معلمی کوه خمش خلقی و رأفت را روش خمد قرار میدهد دانش آممزان را به سووومی خمد
جذب مینماید ،کالس درسوش شویرین و در حضومر او ،فراگیران احساس آرامش و امنیت
روانی میکنند ،چنین همدلی و صوومیمیت از یک سووم باز دهی آممزشووی را باال میبرد و از
طرف دیگر بر دانش آممزان اثر میگذارد و آنان به خلق و خمی اسالمی و انسانی عالقه مند
میشمند
در جامعه ما براسوواس آممزههای دینی معلم اسوومه والگم اسووت (ولکم فی رسوومل اهلل اسوومه
حسنه) معلمی شغل انبیا است
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دی پرتو

خود سممماز
معدویت دیدی

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
و حقمق دیگران که همگی از ثبات روحی و آرامش روانی سورچشوومه میگیرد .تا شاگردان
مشووکالت خمد ،درسووی و غیردرسووی را به راحتی با معلم خمد مطرح نممده و از این طریق
هم اسووتفاده علمی ببرند و هم درس زندگی بیاممزند .چنانکه رسوومل اکر نیز میفرمایند:
«خداوند به من وحی نممد که فروتن باشید».

تواضع وفروتدی

شایستگیها

تقد شووریعت دینی برتمامی حمزههای اجتماعی و تعریف سووبک آممزش و پرورش در این
جهت از وظایف غیر قابل انکار معلم ترازجمهمری اسوووالمی اسوووت و باید بداند که در این

معدو و

اخالقی

ایمان به خدا و معاد ،اخالص و ایمان ،رأفت و مهربانی ،سعه صدر
نشاط وسرزنده بمدن ،مراعات آداب و رسم اجتماعی

شممایسممتگی ها یوان

 -1مکتب محمری و والیت مداری  -4شوناخت فرهنگ دینی ،ملی و سوازمانی  -4دشمن
شوناسی  -3جامعنگری و آینده نگری  -1آشنایی با اصمل و استراتژیهای فرهنگی نظا -1
قدرت اسووتدالل و اسووتنتاج  -7خالقیت و نمآوری  -8اسووتعداد و همشوویاری  -9اعتقاد به
کارآمدی فرهنگ اسالمی  -10خمد باوری و استقالل فکری  -11ژرفنگری

شایستگیها عاطفی

 -1احسووواس تعلق به فرهنگ اسوووالمی و برنامههایی در جهت انقالبی  -4انگیزه و روحیه
خدمت رسوووانی  -4همدلی و همزبانی  -3خمشوووبینی و مابت نگری -1گرایش درونی به
فرهنگ و هنر

شایستگیها یفتای

 -1گشواده رو و آراسوته  -4با نشواط و چاالک  -4حسن سابقه  -3تمانایی ارتباطی  -1کار
مشارکتی
 -1الها بخشی

شداختی

ب) شوایستگیهای حرفهای که شاخصهای آن عبارتند از )1:دانش و مهارت معلمی و حرفه مندی  )4اثربخشی
و کارایی  )4تجربه کار و آشونایی با فرآیند فعالیتهای فرهنگی  )3آشنایی به فناوریهای نمین  )1قدرت بیان و
انتقال مطلب  )1تمان برنامه ریزی درسی و فرهنگی  )7تکیه بر مبانی فقهی  )8تملید فکر
جرول -2-5شایستگیها حرفها معلم طراز جنهوی اسالمی (شاخصها و مستدرات)

مؤلفه شاخص
شایستگیها حرفها

 17/3و 18/2

مهایت معلنی)
یوش مدر
(اثر بخشی و کایآیی)

مشمممایکممت دی فرآیدممر
ترییس
تخصص

تجربمه کمای و آشممدایی با
فممرآیدممر فعممالیممت همما
فرهدگی

 2/3و  2/4و  8/6و  8/7و  11/2و  11/1و  11/2و  11/3و  15/4و  11/11و

(دانش و

فصمل چهایم و فصل هفتم سدر تحول بدیادین آموزش و پرویش بدرها

حممرفممه مدممر

مستدر تعریف شاخص
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
معلم بمدن ،تنها در انحصوووار معلممات نیسوووت ،بلکه افزون بر معلممات و تخصوووص ،هر معلم باید با هنر
معلمی آشووونوا بواشووود ،یعنی بودانود چگمنه از معلممات خمد بهره بگیرد و به عبارت دیگر ،با چه زبانی با
شواگردان سوخن بگمید ،چه شویمههایی را در ارتباط با شاگردان در نظر بگیرد و چگمنه با شاگردان ارتباط
بر قرار سوازد  0معلم نممنه با بهره گیری از فنمن روان شوناسی ،با قدرت و مهارت ،امماج متالطم کالس را
آرا کرده ،تسلط و تمانایی اداره کالس را عمالً" عرضه میدارد 0
فرایند تدریس یک جریان دوسومیه و تعاملی اسوت در صمرت عد مشارکت هریک از تعامل کنندگان چه
معلم وچه دانش آممز یادگیری اتفاق نمیافتد.
معلم باید در کار و رشوته تحصویلی خمد متخصوص و متعهد باشود .تعهد به همراه تخصص ،که هیچکدا
آنها به تنهایی کافی نیسوت .تعهد را میتمانیم از ابعاد اخالقی و نظا ارزشی حاکم بر الگمهای شناختی،
عاطفی و رفتاری معلم دنبال کنیم .این فرمملی است که قرآن به معلم میآممزد.
"و اذ قال لقمن البنه و هم یعظه یبنی ال تشرک باهلل ان الشرک لظلم عظیم (لقمان")14 ،
لقمان با تلطف و زبان خمش ،با پند و اندرز و با اسووتدالل پسوور خمد را تربیت کرد و معلم باید این چنین
به تربیت دانش آممزان خمد همت بگمارد.
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آشممدمایی به فداوی ها

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.

قریت بیان و انتقال مطلب

امیرالمؤمنین علی (ع) در این باره میفرماید« :رْبُ کَال اَنْفِذْ مِن سوُها » «چه بسویارند سخنانی که از تیر
مؤثرترند».
در قلمرو تعامل و تبادالت فرهنگی ،معلم بایسوتی قادر به معرفی سویاستها ،برنامهها ،نمادها و نمایههای
فرهنگی و ایجاد همنمایی و جلب همکاری به بهترین نحمه و شووویماترین بیان باشوووند تا بتمانند تأثیرگذار
باشند.

توان برنامه ییز دیسممی،

مقا معظم رهبری میفرمایند:
«اگر فایده کار ذهنی کم باشوود ،باید در کیفیت برنامهریزی خمدمان تردید کنیم .اثر کار فرهنگی ص ود در
صد است و هیچ کار فرهنگی درست ،بدون اثر نیست .راز کار فرهنگی را تبلیغاتچیهای جهانی میدانند».
اهمیت حرکت بر اسواس برنامه در اممر فرهنگی ،عمدتاً به دلیل احتراز از انحراف در مسیر هدف وسیلهای
عمل کردن است.
مدیرانی که تمان طرحریزی و برنامهریزی فرهنگی را نداشته باشند به نمعی دچار انفعال روز مرگی در اممر
سووازمانی و فعالیتهای فرهنگی میشوومند و احتمال ضووعیفی برای حل مسووائل فرهنگی و دسووتیابی به
ممفقیت دارند.

تولیر فکر باتکیه بر مبانی

انقش معلم طرازجمهمری اسوالمی به منظمر ایمن سوازی فرهنگی بسیار قابل تمجه است قمه تفکر ممجب
جریان سازی نر افزاری در جهت تقمیت ظرفیتهای ادراکی در مبانی دینی به منظمر کادر سازی انقالبی

نوین

فرهدگی

فقهی

است .هدف معلم طراز جمهمری اسالمی گفتمان سازی مفاهیم انقالبی در جامعه آممزشی است.

ج) شایستگیهای ارتقاء تمانمندیها که شاخصهای آن عبارتند از )1 :رشد و بالندگی حرفهای  )4مطالعه و تحقیق  )4تمانایی نقد و
نظریه پردازی علمی در پرتم فقه دینی (تملید علم) )3نم سووازی و به روز رسووانی محتمایی  )1تدوین کتاب و چاپ و ارائه مقاالت )1
آشنایی و بکارگیری فناوریهای نم پدید.
جرول – 3 -5شایستگیها ایتقا توانندر ها معلم طراز جنهوی اسالمی (شاخصها و مستدرات)
مؤلفه

شاخص

شایستگیها ایتقا توانندر ها

نم سوووازی و بووه روز رسوووانی
محتمایی

توودوین کتوواب و چوواپ وارائووه
مقاالت
آشنایی و بکارگیری فناوریهای
نم پدید

و  17/3و  18/2و 23/4

تمانووایی نقوود و نظریووه پردازی
علمی در پرتم فقه دینی (تملید
علم)

عنلیاتی و یاهکایها بدرها  11/4و  11/5و  11/6و  11/7و  11/8و  11/11و 15/4

مطالعه و تحقیق

مستدر

فصمل شمشمم یاهبردها کالن سدر تحول بدیادین و فصل هفتم هرفها

رشدو بالندگی حرفهای

تعریف شاخص
معلم طراز جمهمری اسالمی به طمر مداو در حال خمدآممزی با هدف و رشد حرفهای و
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.
نقد مصولحانه در پرتم امر به معروف و نهی از منکر ،شواخص جامعه پیشرفته فقهی است
که نظارت مدیران فرهنگی را در تمامی عرصههای پرورشی ایجاد مینماید .از شاخصهای
رفتارهای عالمانه ،نظریه پردازی فقهی در علم پایه به خصومص در علم انسانی است که
گستردهترین صحنه جریان سازی فکری است
معلم طراز جمهمری اسووالمی جمهرهای از تمامی تجارب صووحنههای پرورشووی انقالب در
جهت اعتالی نا فرهنگ دینی است که متناسب با تهدیدات فکری ،خمد و جامعه هدفش
را به روز رسانی مینماید .
تدوین کتاب دررشوته خمد ویا رشتههای میان رشتهای و انتشار مقاالت علمی در مجالت
علمی –پژوهشی ونمایه دار از وظایف معلمان طراز جمهمری اسالمی میباشد.
معلم طراز جمهمری اسوووالمی بوایود با رشوووتهها و فناوری های نم پدید مانند تکنملمژی
اطالعات و ارتباطات ،نانم وغیره آشنابمده واطالعات به روز داشته باشد.
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ضمن اینکه شاخصهای هر حیطه تعیین و مشخص گردیده است و هر شاخصی تعریف شده فعالیتهای مربمطه
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
ایران ،به بریسی وضعیت موجود نیز پرداخته شد .نتایج حاصل از یافتهها نشان داد که سطح معناداری در همه
ابعاد و مملفهها کمتر از پنج صوود میباشوود و بنابراین فرض صووفر با  91درصوود اطمینان برای این مملفهها رد و
فرض پژوهش تأیید میشومد .همچنین ،با تمجه به اختالف میانگین که مقادیری مابت هسوتند ،چنین استنباط
میشومد که وضوعیت مملفهها و ابعاد در وضوعیت مطلمب میباشود .همانطمر که در بحثها بدان اشواره شد ،در
آممزش و پرورش کشمر سعی شده است که نظا تربیت معلم از جایگاه خاصی برای تأمین و تربیت منابع انسانی
ممرد نیاز آممزش و پرورش برخمردار باشود .اما آنچه قابل مشواهده است و از نتایج پژوهش حاضر نیز بر میآید،
سیاستهای کالن نظا اداری و تغییر مدیریتی در سطح کالن نظا آممزش و پرورش و در پارهای ممارد سیاست
زدگی مدیران از رشوود متمازن نظا تربیت معلم کاسووته اسووت و امروزه آممزش و پرورش را برای تأمین و تربیت
منابع انسوانی ممرد نیاز خمد دچار مشوکل کرده اسوت .به نحمی که جایگزینی نیروهای بازنشسته و عد برنامه
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
راه کار برون رفت از این چالش میباشد.
همچنین ،پژوهش حاضور ،به بررسی سازوکایها و عوامل تسهیل کددره و موانع پیش روی پیاده سازی نظا
تربیت معلم ایران بر اسووواس مبانی نظری و متن سوووند تحمل بنیادین آممزش و پرورش نیز پرداخته اسوووت و
سووازوکارهای پیاده سووازی نظا تربیت معلم ایران بر اسوواس مبانی نظری و متن سووند تحمل بنیادین آممزش و
پرورش شووامل ،تشووکیل کمیتهای به منظمر ایجاد تحمل و نمآوری در نظا تربیت معلم کشوومر؛ شووکمفاسووازی
اسووتعدادهای درخشووان دانشووجم معلمان و ایجاد نشوواط و شووادابی در واحدهای آممزشووی تربیت معلم؛ ارتقای
واحودهای آممزشوووی تربیت معلم به واحدهای دانشوووگاهی برای ایجاد انگیزه و زمینه برای جذب فرهیختگان و
صوالحان به حرفه مقدس معلمی جهت افزایش ضریب پایداری و نگهداری آنان؛ تغییر ،اصالح و ارتقاء برنامههای
آممزشی و پژوهشی تربیت معلم بر اساس آخرین تحمالت علمی با حفظ ارزشها و باورهای دینی؛ افزایش کیفیت
آممزشووی معلمان و تقمیت روحیه پژوهشووی آنان و گسووترش مرزهای دانش ،بینش و مهارتهای معلمی؛ تدوین
نظا جامع تربیت معلم بر اساس چشم انداز  40ساله نظا جمهمری اسالمی ایران؛ بازنگری در برنامهای آممزشی
و درسوووی تربیت معلم در جهت اصوووالح ،تکمیل و به روز کردن محتما و انطباق محتما با اهداف نظا جمهمری
اسووالمی ایران و طرح تصوومیب برنامههای جدید برای رفع کاسووتیها و تکمیل نظا تربیت معلم؛ تأسوویس یک
دانشگاه درسطح کشمر که تما رشتههای تحصیلی معلمان را تا باالترین سطمح دانشگاهی دایر و ممجبات جذب
یا بسیج استادان فرهیخته را به آممزش و پژوهش در این دانشگاه فراهم نماید؛ بازنگری در آئین نامهها و مقررات
آممزشوی و اداری و پژوهشوی در راسوتای هماهنگ سوازی با نظا های اقتصوادی ،اجتماعی ،سویاسی و فرهنگی
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کشومر؛ ایجاد زمینه مسواعد و شورایط مناسوب برای تربیت معلمان شایسته ،متعهد و متخصص؛ ایجاد شرایط و
ضوومابط برای یادگیری مسووتمر معلمان؛ افزایش دانش تخصووصووی و ارتقای مهارتهای حرفهای معلمان و ایجاد
روحیهی مشوارکت مؤثر در تعلیم و تربیت مستمر آنان؛ ایجاد شرایط مساعد مطالعه و تحقیق علمی برای بروز و
شووکمفایی اسووتعداد معلمان در خالقیت و نمآوریهای آممزشووی و هدایت اسووتعدادها در جهت اعتالی فردی و
اجتمواعی؛ بهره منودی بهینه از تحمالت علمی جهان و بهره وری از فنمن ارتباطات و فناوری اطالعات در بهبمد
روشها و انتقال متقابل دانشها؛ هماهنگی بین نهادهای اداری ،دفاتر ستادی و دستگاههای اجرایی که با تربیت
معلم در ارتباط هسوتند؛ افزایش آگاهی دانشوجمیان به وظایف خطیر معلمی ،کرامت و ارزشهای واالی انسانی،
مسئملیتها و تعهدات شرعی ،قانمنی و اخالق حرفهای؛ ایجاد زمینه مساعد برای کارآممزی و کارورزی و آشنایی
با فنمن معلمی و کاربردی نممدن نظریههای یاددهی و یادگیری؛ آماده سوووازی معلمان برای مشوووارکت در حل
مسائل آممزشی و تربیتی در نظا آممزشی کشمر از طریق مطالعه و پژوهش؛ ایجاد آمادگی و تمانایی معلمان برای
مشارکت فعال در برنامه ریزیهای آممزشی و درسی ایجاد بستر مناسب جهت ارائه تدوین و مقاله ،کمک به نشر
علم و گسوووترش مرزهای دانش و حضووومر فعال در عرصوووههای علمی و بین المللی؛ فراهم آوردن امکان انجا
تحقیقات علمی و پژوهشوی تمسوط معلمان؛ به عنمان سوازوکارهای اسواسوی ممرد شناسایی قرار گرفتند .از این
سووازوکارها میتمان در آممزش وپرورش و در جهت بهبمد وضووعیت نظا تربیت معلم ایران اسووتفاده کرد و امید
داشت که نظا تربیت معلم ایران در آممزش و پرورش چایگاه اصلی خمد را به درستی پیدا کند.
تسوهیل گرهای پیاده سوازی نظا تربیت معلم ایران بر اسواس مبانی نظری و متن سند تحمل بنیادین آممزش و
پرورش شوامل؛ سوپردن سوکان هدایت و رهبری و مدیریت و تربیت منابع انسوانی آممزش و پرورش به صاحبان
اصولی یعنی سونگرداران نظا تربیت معلم از زمان تأسویس تاکنمن که مشی شهیدان رجایی و باهنر را سرلمحه
کارشوان قرارداده اند؛ اهمیت دادن به نظا تربیت معلم در بدنه ستاد وزارت آممزش و پرورش و نظارت بیشتر بر
آن با تمجه به سوند تحمل بنیادین؛ اسوتفاده از نیروهای تربیت معلم در ساختار مدیریتی و هیات علمی دانشگاه
فرهنگیان؛ اجرای دقیق مصوومبات و قمانین و دسووتمرالعملهای وزارت آممزش و پرورش در دانشووگاه فرهنگیان؛
تمجه به فلسووفه و اهداف تشووکیل دانشووگاه فرهنگیان؛ راه اندازی گروه هفتم شوومرای عالی برنامه ریزی (تربیت
معلم) در وزارت آممزش و پرورش وتصومیب برنامهها و اسناد تمسعه دانشگاه فرهنگیان در این گروه؛ تقد تزکیه
بر تعلیم در نظا تربیت معلم جمهمری اسوالمی ایران با تمجه به اسوناد باالدستی و اجرای دقیق آن در دانشگاه
فرهنگیان؛ تدوین اسوتانداردهای مطابق با دانشوگاه اسوالمی – ایرانی بدور از استانداردهای دانشگاههای دیگر به
دلیل حرفهای بمدن و تربیت معلمان حرفه مند و متخصص و کارآی و مؤمن و متعهد در طراز جمهمری اسالمی
با تمجه به اهداف تأسیس دانشگاه فرهنگیان وسند تحمل بنیادین آممزش و پرورش میباشند
ممانع پیاده سازی نظا تربیت معلم ایران بر اساس مبانی نظری و متن سند تحمل بنیادین آممزش و پرورش نیز،
شامل ،عد برنامه محمری مدیران؛ عد اعتقاد مدیران به نظا تربیت معلم بممی؛ اعتقاد و اعتماد به سیستمهای
تربیت معلم بیرونی و وارداتی؛ سیاست زدگی نظا آممزشی و تربیت معلم در ایران؛ استفاده از نیروهای واردتی از
وزارت علم و دانشوگاههای دیگر؛ عد اعتماد به منابع انسووانی درون سووازمانی دانشووگاه فرهنگیان و نظا تربیت
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معلم؛ وابسوتگی به وزارت علم در اجرای دسوتمرالعملها و آیین نامههای دست و پاگیر وغیرمرتبط آن با اهداف
وزارت آممزش و پرورش؛ الگم گیری از نظا های دانشوگاهی سوکمالر و لیبرالیسوتی در فرایند راه اندازی دانشگاه
فرهنگیان؛ بمدند.
-4-5نتیجهگیر
این پژوهش با هدف «ارائه مدلی برای نظا تربیت معلم ایران بر اساس مبانی نظری و متن سند تحمل بنیادین
آممزش و پرورش» انجا شوود .مدل ارائه شووده دارای بخشهای مبانی نظری ،ابعاد ،مملفهها ،شوواخصها ،عمامل
اث رگذار بر نظا تربیت معلم ایران و عمامل اثر پذیر از نظا تربیت معلم ایران همچنین سووازوکارها ،تسهیلگرها و
ممانع پیش روی پیاده سوازی نطا تربیت معلم ایران بمد که با تحلیل کیفی و کمّی ممرد بررسی قرار گرفت .در
بخش کیفی ،ابعاد نظا تربیت معلم ایران منجر به شوناسایی  1بُعد فلسفه تربیت ،بُعد اهداف ،بُعد برنامه درسی،
بُعد سوواختار سووازمانی و بُعد ارزشوویابی کیفیت آممزش شوود و در بخش کمّی با اسووتفاده از روش تحلیل عاملی
اکتشافی و تاییدی 49 ،مؤلفه و  90شاخص کشف شد که میزان اثرات کلی مملفهها و شاخصهای آن پس از 13
بار چرخش برابر با  14/018درصوود بمد که سووهم هر یک از آنها به طمر مجزا مشووخص گردید .وضووعیت ممجمد
مملفهها و شاخصهای نظا تربیت معلم ایران بر اساس مبانی نظری و متن سند تحمل بنیادین آممزش و پرورش
( 49مؤلفه و  90شواخص) در نظا آممزش و پرورش ایران بیشوتر از متمسط جامعه نشان داده شد 43 .سازوکار
جهت پیاده سووازی نظا تربیت معلم ایران بر اسوواس مبانی نظری و متن سووند تحمل بنیادین آممزش و پرورش
ارائه شوود که همگی ممرد تمافق نممنه پژوهش قرار گرفت و بر مبنای فلسووفه و اهداف مدل ،مبانی نظری ،ابعاد،
مملفهها ،شواخصها و سوازوکارهای پیاده سازی نظا تربیت معلم ایران بر اساس مبانی نظری و متن سند تحمل
بنیادین آممزش و پرورش مدل نهایی پژوهش تدوین گردید و با  91درصوود اطمینان ،از نظر متخصووصووین ممرد
تأیید قرار گرفت .در ممرد عمامل اثرگذار بر نظا تربیت معلم ایران نیز ،در پژوهش حاضوور به این ممضوومع اشاره
شووود کوه نظوا تربیت معلم ایران می تماند تحت تأثیر عمامل متعددی واقع شووومند .در این پژوهش این عمامل
شوناسوایی شود و عبارت بمد از سیاستهای کالن نظا اداری کشمر ،برنامه ریزی استراتژیک وزارت عتف و آ.پ،
مدیریت حرفهای .در پژوهش حاضر اشاره شد که با تمجه به هماهنگی ،حمایت و همراهی این عمامل میتمان به
پیاده سازی نظا تربیت معلم ایران امید داشت.
در بررسوی تطبیقی یافتههای پژوهشوی در داخل و خارج از کشومر با یافتههای پژوهش حاضر دریافتیم که در
درجه اول ،طیف محدود مطالعات انجا شده خصمصاً در داخل کشمر در حمزه ارائه مدل برای نظا تربیت معلم،
نقطه ضعف ویژهای بمد که پژوهشگر با آن مماجه شد و در درجه بعد ،همان مطالعات انجا شده اندک و همچنین
مدلها و تئمریهای ارائه شوده ،با تمجه به شرایط اقلیمی ،فرهنگی ،اجتماعی و تاثیرات جهانی شدن ،مملفههای
خاصوی را بررسوی نممدهاند برای ماال بیشتر به مدلهای برنامه درسی نظا های تربیت معلم پرداختهاند و مدل
پیشونهادی خمد را بر آن مبنا ارائه دادهاند .بنابراین ،با تمجه به شرایطی که عنمان شد ،نمیتمان مدل پیشنهادی
در تحقیق حاضور را که با تمجه به کمبمد منابع ،شورایط اسالمی ،اجتماعی و فرهنگی کشمرمان و در عین حال،
تمجه ب ه جهان متغیر و در حال تغییر امروز طراحی و تدوین گشوته است ،مقایسه نماییم .اما درجه تناسب مدل
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پیشنهاد شده که برای اولین بار است در نظا آممزش و پرورش کشمر به ویژه در نظا تربیت معلم ارائه میشمد،
با نظرخماهی از متخصوصین تحت مطالعه ممرد تأیید قرار گرفته است که خبرگان و پیشکسمتان نظا آممزش و
پرورش و محققانی که به انجا پژوهشهای مشوووابه عالقمند هسوووتند میتمانند آن را بکار گرفته و با مطالعات
بعدی خمد ،در جهت تقمیت و تمسعه آن همت ورزند.
در پژوهش حاضر ،در مدل نهایی ،به سازو کارها ،تسهیلگرها و ممانع پیاده سازی نظا تربیت معلم نیز اشارهای
اجمالی شود و عنمان شد که سازوکارهای پیاده سازی نظا تربیت معلم ایران بر اساس مبانی نظری و متن سند
تحمل بنیادین آممزش و پرورش شووامل ،تشووکیل کمیتهای به منظمر ایجاد تحمل و نمآوری در نظا تربیت معلم
کشومر؛ شوکمفاسازی استعدادهای درخشان دانشجم معلمان و ایجاد نشاط و شادابی در واحدهای آممزشی تربیت
معلم؛ ارتقوای واحدهای آممزشوووی تربیت معلم به واحدهای دانشوووگاهی برای ایجاد انگیزه و زمینه برای جذب
فرهیختگان و صووالحان به حرفه مقدس معلمی جهت افزایش ضووریب پایداری و نگهداری آنان؛ تغییر ،اصووالح و
ارتقاء برنامههای آممزشووی و پژوهشووی تربیت معلم بر اسوواس آخرین تحمالت علمی با حفظ ارزشها و باورهای
دینی؛ افزایش کیفیت آممزشوووی معلمان و تقمیت روحیه پژوهشوووی آنان و گسوووترش مرزهای دانش ،بینش و
مهارتهای معلمی؛ تدوین نظا جامع تربیت معلم بر اسواس چشوم انداز  40ساله نظا جمهمری اسالمی ایران؛
بازنگری در برنامهای آممزشی و درسی تربیت معلم در جهت اصالح ،تکمیل و به روز کردن محتما و انطباق محتما
با اهداف نظا جمهمری اسالمی ایران و طرح تصمیب برنامههای جدید برای رفع کاستی ها و تکمیل نظا تربیت
معلم؛ تأسویس یک دانشوگاه درسوطح کشمر که تما رشتههای تحصیلی معلمان را تا باالترین سطمح دانشگاهی
دایر و ممجبات جذب یا بسیج استادان فرهیخته را به آممزش و پژوهش در این دانشگاه فراهم نماید؛ بازنگری در
آئین نامهها و مقررات آممزشوی و اداری و پژوهشوی در راستای هماهنگ سازی با نظا های اقتصادی ،اجتماعی،
سویاسی و فرهنگی کشمر؛ ایجاد زمینه مساعد و شرایط مناسب برای تربیت معلمان شایسته ،متعهد و متخصص؛
ایجاد شوورایط و ضوومابط برای یادگیری مسووتمر معلمان؛ افزایش دانش تخصووصووی و ارتقای مهارتهای حرفهای
معلمان و ایجاد روحیهی مشوارکت مؤثر در تعلیم و تربیت مسوتمر آنان؛ ایجاد شورایط مساعد مطالعه و تحقیق
علمی برای بروز و شوکمفایی اسوتعداد معلمان در خالقیت و نمآوریهای آممزشوی و هدایت استعدادها در جهت
اعتالی فردی و اجتمواعی؛ بهره منودی بهینوه از تحمالت علمی جهوان و بهره وری از فنمن ارتباطات و فناوری
اطالعات در بهبمد روشها و انتقال متقابل دانشها؛ هماهنگی بین نهادهای اداری ،دفاتر سووتادی و دسووتگاههای
اجرایی کوه بوا تربیت معلم در ارتباط هسوووتند؛ افزایش آگاهی دانشوووجمیان به وظایف خطیر معلمی ،کرامت و
ارزشهای واالی انسووانی ،مسووئملیتها و تعهدات شوورعی ،قانمنی و اخالق حرفهای؛ ایجاد زمینه مسوواعد برای
کارآممزی و کارورزی و آشوونایی با فنمن معلمی و کاربردی نممدن نظریههای یاددهی و یادگیری؛ آماده سووازی
معلمان برای مشارکت در حل مسائل آممزشی و تربیتی در نظا آممزشی کشمر از طریق مطالعه و پژوهش؛ ایجاد
آمادگی و تمانایی معلمان برای مشوارکت فعال در برنامه ریزیهای آممزشوی و درسوی ایجاد بستر مناسب جهت
ارائه تدوین و مقاله ،کمک به نشر علم و گسترش مرزهای دانش و حضمر فعال در عرصههای علمی و بین المللی؛
فراهم آوردن امکان انجا تحقیقات علمی و پژوهشی تمسط معلمان؛ به عنمان سازوکارهای اساسی ممرد شناسایی
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قرار گرفتند .از این سوووازوکارها میتمان در آممزش وپرورش و در جهت بهبمد وضوووعیت نظا تربیت معلم ایران
اسوتفاده کرد و امید داشت که نظا تربیت معلم ایران در آممزش و پرورش جایگاه اصلی خمد را به درستی پیدا
کند.
تسهیل گرهای پیاده سازی نظا تربیت معلم ایران بر اساس مبانی نظری و متن سند تحمل بنیادین آممزش و
پرورش شوامل ،سوپردن سوکان هدایت و رهبری و مدیریت و تربیت منابع انسوانی آممزش و پرورش به صاحبان
اصولی یعنی سونگرداران نظا تربیت معلم از زمان تأسویس تاکنمن که مشی شهیدان رجایی و باهنر را سرلمحه
کارشوان قرارداده اند؛ اهمیت دادن به نظا تربیت معلم در بدنه ستاد وزارت آممزش و پرورش و نظارت بیشتر بر
آن با تمجه به سوند تحمل بنیادین؛ اسوتفاده از نیروهای تربیت معلم در ساختار مدیریتی و هیات علمی دانشگاه
فرهنگیان؛ اجرای دقیق مصوومبات و قمانین و دسووتمرالعملهای وزارت آممزش و پرورش در دانشووگاه فرهنگیان؛
تمجه به فلسووفه و اهداف تشووکیل دانشووگاه فرهنگیان؛ راه اندازی گروه هفتم شوومرای عالی برنامه ریزی (تربیت
معلم) در وزارت آممزش و پرورش وتصومیب برنامهها و اسناد تمسعه دانشگاه فرهنگیان در این گروه؛ تقد تزکیه
بر تعلیم در نظا تربیت معلم جمهمری اسوالمی ایران با تمجه به اسوناد باالدستی و اجرای دقیق آن در دانشگاه
فرهنگیان؛ تدوین اسوتانداردهای مطابق با دانشوگاه اسوالمی – ایرانی بدور از استانداردهای دانشگاههای دیگر به
دلیل حرفهای بمدن و تربیت معلمان حرفه مند و متخصص و کارآی و مؤمن و متعهد در طراز جمهمری اسالمی
با تمجه به اهداف تأسیس دانشگاه فرهنگیان وسند تحمل بنیادین آممزش و پرورش میباشند.
ممانع پیاده سوازی نظا تربیت معلم ایران بر اساس مبانی نظری و متن سند تحمل بنیادین آممزش و پرورش
نیز ،شوووامول ،عود برنواموه محمری مدیران؛ عد اعتقاد مدیران به نظا تربیت معلم بممی؛ اعتقاد و اعتماد به
سویسوتمهای تربیت معل م بیرونی و وارداتی؛ سویاسوت زدگی نظا آممزشوی و تربیت معلم در ایران؛ استفاده از
نیروهای واردتی از وزارت علم و دانشگاههای دیگر؛ عد اعتماد به منابع انسانی درون سازمانی دانشگاه فرهنگیان
و نظا تربیت معلم؛ وابستگی به وزارت علم در اجرای دستمرالعملها و آیین نامههای دست و پاگیر وغیرمرتبط
آن با اهداف وزارت آممزش و پرورش؛ الگم گیری از نظا های دانشووگاهی سووکمالر و لیبرالیسووتی در فرایند راه
اندازی دانشگاه فرهنگیان؛ بمدند.
-5-5پیشدهادها پژوهش
-1پیشدهادها اجرایی
الف) پیشدهادها مدتج از یافتهها پژوهش دی خصوص مؤلفهها تشکیل دهدره نظام تربیت معلم
ایران
-1در رابطه با مؤلفه «فلسفه تربیت» پیشنهاد میگردد تا:
 تشکیل کارگروهی تخصصی با عضمیت اندیشمندان واستادان حمزه علمیه و دانشگاه و پیشکسمتان تربیت معلمبا محمریت شوومرای عالی آممزش و پرورش به منظمر تدوین فلسووفه تربیت در نظا تربیت معلم با لحاظ فلسووفه
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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 برگزاری سمینار ها و همایشهای اختصاصی با ممضمع فلسفه تربیت در نظا تربیت معلم و استفاده از خروجیآن برای تدوین فلسفه تربیت در نظا تربیت معلم
 فراخمان کشومری به منظمر جمع آوری نظرات اندیشومندان و اسوتادان حمزه و دانشوگاه و پیشکسمتان تربیتمعلم و استفاده از نظرات آنان در تدوین فلسفه تربیت در نظا تربیت معلم.
 -4در رابطه با مؤلفه «اهراف» پیشنهاد میگردد تا:
اهداف عملیاتی برای نظا تربیت معلم بر اساس مبانی نظری و متن سند تحمل بنیادین آ.پ طراحی و بازنمیسیشمد.
 -4در رابطه با مؤلفه «ساختای سازمانی» پیشنهاد میگردد تا:
رابطه نظا تربیت معلم با وزارت علم  ،تحقیقات و فنروری و وزارت آممزش و پرورش باز تعریف شمد.بازبینی سواختار اداری دانشگاه فرهنگیان و مدیریت های استانی و پردیسهای آن و تمجه به نیازهای تمسعه وطراحی یک ساختار مناسب.
 -3در رابطه با مؤلفه «برنامه دیسی» پیشنهاد میگردد تا:
 گروه هفتم برنامه ریزی شمرای عالی برنامه ریزی (گروه برنامه ریزی تربیت معلم) جلسات مرتب تشکیل داده وبرنامههای درسی تربیت معلم را ممرد بازنگری و به روز رسانی نماید.
ایجاد انعطاف در برنامههای درسی تربیت معلم متناسب با تحمالت علمی و نیازهای نظا تعلیم و تربیترسمی و عمممی با تأکید بر رویکرد تلفیقی
 برگزاری کالسهای فمق برنامه و اهمیت دادن به آن در برنامه هفتگی دانشوووجم معلمان نظا تربیت معلم ،بهمنظمر جلب مشارکت همه دانشجم معلمان برای شرکت در برنامههای فمق برنامه.
برنامه ریزی برای به روز رسوانی تمانمندیهای تربیتی و تخصوصی معلمان و گنجاندن برنامهها در برنامه ریزیدرسی اصلی و فمق برنامه.
گسترش بهره برداری از ظرفیت آممزشهای غیرحضمری و مجازی در برنامههای آممزشی و تربیتی ویژه معلماناز طریق شبکه ملی اطالعات و ارتباطات.
 استقرار سازوکارهای ارتقای تمانمندیهای معلمان برای مشارکت مؤثر آنان در برنامه ریزی درسی نظا تربیتمعلم،
 گنجاندن مطالب مربمط به نماز و آممزش و انس با قرآن و فضایل اخالقی همچمن سعه صدر ،بردباری ،دوری ازدروغ و آممزش سبک زندگی شهدای دفاع مقدس و مدافعین حر که منشاء شهامت و اقتدار هستند  -در برنامه
ریزی درسوی و فمق برنامه نظا تربیت معلم که یک فرد مسولمان باید از آنها برخمردار باشوود و در رفتار و گفتار
معلمان ممجمد باشد تا دانشآممزان این رفتارها را از معلمان خمیش بیاممزند و در عمل بکار گیرند.
 برنامهها و مماد درسووی ،هماهنگ و منطبق با مسووائل محیطزیسووت و حفاظت از محیطزیسووت ویژه دانشووجممعلمان هر منطقه (ماالً محیطزیست شهری ،روستایی ،صنعتی و )...اختصاص داده شمد.
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 برگزاری سمینارهای ساالنه ،کارگاههای آممزشی و تحقیقاتی در سطح ملی و منطقهای؛ انتشار نشریه حرفهایمناسووب برای معلمان و برقراری ارتباط با معلمان از طریق متمن قابل انتشووار ،پایگاهها و سووایتهای آممزشووی و
علمی ویژه معلمان.
 لحاظ نممدن درسوی با عنمان مهارت کار با دنیای اینترنت به عنمان واحدی آممزشوی برای دانشجم معلمان دربرنامه ریزی درسی نظا تربیت معلم
 -1در رابطه با مؤلفه «ایزشیابی کیفیت آموزش» پیشنهاد میگردد تا- :
 تدوین نظا ارزشیابی کیفیت آممزش بر اساس مدل اعتبار سنجی برای نظا تربیت معلم.اهمیت دادن به نظرات پیشکسمتان و مدرسان پیشکسمت نظا تربیت معلم در نظا ارزشیابی کیفیت.نظرات بهره برداران نظوا تربیوت معلم (اداره کل و ادارههای مناطق آممزش و پرورش که از خروجیهای نظاتربیت معلم به عنمان معلم در کالس درس استفاده میکنند)ممرد تمجه قرار گیرد.
 عالوه بر سنجهها و مالکهای کمی از نظر متخصصان به صمرت گروه و تیم مصاحبه که متشکل از تخصصهایحرفهای و فنی و علم تربیتی و معارف اسالمی است در انتخاب معلمان شایسته بهره برداری شمد.
ب) پیشدهادها مدتج از یافتهها پژوهش دی خصوص مؤلفهها اثرگذای بر نظام تربیت معلم ایران
-1دررابطه با «مؤلفه سیاستها کالن نظام ادای کشوی» پیشنهاد می گرددتا:
 سوویاسووت مداران در سوویاسووت گذاریهای کالن نظا اداری اولمیت و جایگاه مناسووبی به نظا تربیت معلم بهعنمان تأمین و تربیت کننده منابع انسانی ممرد نیاز جامعه که محمر اصلی تمسعه است بدهند.
-4دررابطوه با «برنامه ییز اسممتراتژیک وزایت آموزش و پرویش و وزایت علوم ،تخقیقات و فدآوی »
پیشنهاد می گرددتا:
 به نظا تربیت معلم در برنامه ریزی های کالن و استراتژیک هر دو وزارت (عتف و آ.پ) اولمیت و اهمیت خاصداده شمد.
-4دررابطه با «مریریت حرفها » پیشنهاد می گرددتا:
 به مؤلفهها و شاخصهای مدیریت حرفهای در انتخاب مدیران نظا تربیت معلم تمجه شمد. برای تربیت مدیران حرفهای برای تصدی مدیریتهای نظا تربیت معلم برنامه ریزی شمد.نظا ارزیابی عملکرد مدیران به منظمر سنجش میزان ممفقیت برنامههای آنان طرح ریزی و اجرا گردد.تمانمندیهای مدیریتی مدیران در دورههای مختلف شش ماهه و یک ساله و چهار ساله ممرد ارزیابی قرار گیردو ارزش گذاری شمد.
 فراینود جوانشوووین پروری بوه عنمان فراینودی توأثیر گوذار بر عملکرد مودیران ،ممرد حموایت برنامه ریزان وسیاستگذاران آممزشی باشد.
ج) پیشدهادها مدتج از یافتهها پژوهش دی خصوص مؤلفهها اثرپذیر از نظام تربیت معلم ایران
-1دررابطه با مؤلفه «معلم» پیشنهاد می گرددتا:
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– تشکیل کارگروه تخصصی و تدوین زیر نظا معلم شایسته برای سند تحمل با تمجه به راهکارهای ارائه شده در
سند.
استفاده از سمابق و گزارشات انتخاب معلم نممنه درسال های گذشته.– بکارگیری پیشنهادها و نظرات معلمان نممنه سال های گذشته در تدوین زیر نظا معلم شایسته.
 ارتقای شأن و منز لت اجتماعی معلمان از طریق بها دادن به ارزش کار معلم و جایگاه آن درنظا اسالمی. اجرای نظا رتبه بندی معلمان و تمجه به معیشت آنان در نظا تربیت معلم. باال بردن تمانایی خمدآممزشی و خمد هدایتی در بین معلمان و مدیران.-4دررابطه با مؤلفه «دانش آموز» پیشنهاد می گرددتا:
باز تعریف نقش و وظایف دانش آممز در مدرسه و جامعه بر اساس میانی نظری و متن سند تحمل بنیادینالگم سووازی برای دانش آممزان و سوومق دادن آنان به پرسووشووگری و خالقیت و فعالیت بیشووتر به عنمان نسوولآینده ساز جامعه.
-4دررابطه با مؤلفه «مریسه» پیشنهاد می گرددتا:
 مدرسه به عنمان کانمن دست یابی به حیات طیبه محمر برنامه ریزیها قرار گیرد.مدرسه به عنمان محل یادگیری مهارتهای زندگی و شاد زیستن و تفکر خالق شناخته شمد.-3دررابطه با مؤلفه «خانواده» پیشنهاد می گرددتا:
کمک به تبدیل خانماده به کانمن محبت و ممدت و همیاری و همفکری در بین اعضا.-1دررابطه با مؤلفه «جامعه» پیشنهاد می گرددتا:
 ارتباط دانشجم معلمان نظا تربیت معلم و جامعه به طمر مستمر و به طرق مختلف برقرار گردد. پرورش مهارتهای الز برای تعامالت اجتماعی.-1دررابطه با مؤلفه «فرهدگ اجتناعی» پیشنهاد می گرددتا:
 حضمر پررنگ و مؤثر دانشجم معلمان نظا تربیت معلم در صحنهها و فعالیتهای اجتماعی. عضمیت در مجامع علمی و کانمنها و هیات مذهبی و دینی و حتی تشکیل این گمنه تشکلهای مرد نهاد درنظا تربیت معلم.
 حضومر فعال دانشوجم معلمان در فضاهای مجازی و تهیه و تحریر مقاالت و مطالب علمی مرتبط درشبکه هایمجازی.
-2پیشدهادها پژوهشی
 انجا پژوهشهایی با عناوین باز مهندسی نظا های مختلف ممرد اشاره در سند تحمل بنیادین. طراحی الگمهای فلسفه تربیت درنظا معلم با تمجه به سند تحمل بنیادین. طراحی الگمهای مبانی فلسفه تربیت در نظا تربیت معلم با تمجه به سند تحمل بنیادین. طراحی نظا جامع تربیت معلم با تمجه به سند تحمل بنیادین.پژوهشی مشابه در سایر مدیریتهای استانی دانشگاه فرهنگیان کشمر انجا شمد و نتایج حاضر مقایسه شمد.124

در پژوهشهای آینده پیشونهاد میشومد متغیرهایی نظیر بمدجه و اعتبارات ،فضوای فیزیکی و مسائل اقتصادیبهعنمان متغیرهای کنترل یا تعدیل کننده ممرد مطالعه قرار گیرند.
-6-5محرودیتها پژوهش
این پژوهش محدود به حمزه سووتادی وزارت آوپ و سووازمان مرکزی دانشووگاه فرهنگیان و پردیسهای اسووتانتهران میباشد و سایر سازمانهای آممزشی و مدیریتهای استانی و پردیسهای دانشگاه فرهنگیان در سایر نقاط
کشمر را در بر نمیگیرد.
جامعه آماری این پژوهش را تنها مدیران ،کارشناسان و مدرسان پیشکسمت و اعضای هیات علمی حمزه ستادیوزارت آممزش و پرورش و سوازمان مرکزی دانشوگاه فرهنگیان و استان تهران تشکیل دادند و از نظرات مدیران،
کارشوناسوان و مدرسوان پیشکسمت و اعضای هیات علمی سایر استانها به دلیل باال رفتن هزینه انجا پژوهش
استفاده نشد.
 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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ارشد دانشگاه تهران ،دانشکده روانشناسی و علم تربیتی ،گروه مدیریت و برنامه ریزی آممزشی.

پازارگادی ،مهرنمش ( .)1477الگمیی جهت اعتباربخشوی دانشوگاهها و مؤسسات آممزش عالی کشمر در بخش دولتی و غیردولتی .رساله دکتری دانشگاه

آزاد اسالمی ،واحد علم و تحقیقات ،گروه مدیریت ،رشتهی مدیریت آممزشی.

پمرعلیرضا تمتکله ،علی ( .)1488نقشهای متعدد معلم در کالس درس .مجله اطالعات علمی ،شماره  ،411ص  14و .10
جهان بین ،افشین وصادقی ،ابراهیم ( .)1484رویکردهای خمد ارزیابی و فنمن اجرائی آن .تهران .نشر آرویج.
جرالد آل ،گمتک ( .)1491ترجمه :محمد جعفر پاک سرشت .مکاتب فلسفی و آراءتربیتی .تهران .انتشارت سمت.
حاتمی جماد و همکاران ( .)1490چالش سوواختارسووازی برای نظارت وارزشوویابی کیفیت در آممزش عالی ایران .تهران :پنجمین همایش ارزیابی کیفیت

درنظا دانشگاهی ،اردیبهشت  ،1490دانشگاه تهران ،پردیس دانشکدههای فنی.

تهرانی ،مجتبی ( .)1494ادب الهی کتاب پنجم تربیت مربی .تهران .ممسسه فرهنگی پژوهشی مصابیح الهدی.
حسینی مقد  ،محمد ( .)1489مروری بر تجربة جهانی ارزیابی نظا آممزش عالی .فصلنامه رهیافت شماره  31صفحه .14-14
خمرشوویدی ،عباس ( .)1471ارائهی چهارچمب نظری در خصوومص شوواخصهای عملکردی در ارتباط با ارتقای کیفی آممزش عالی ایران :رسووالهی دوره
دکترای دانشگاه آزاداسالمی ،واحد علم و تحقیقات ،گروه مدیریت ،رشتهی مدیریت آممزشی.
دانیل آل استافل بیم (( .)1944ترجمه یادگارزاده ،غالمرضا و همکاران .)1481،درآمدی برالگمهای ارزشیابی .تهران .انتشارات یادواره کتاب.
دفتر آممزش و ارتقای مهارتهای حرفهای و تربیت معلم ،وزارت آممزش و پرورش ( .)1484تربیت معلم و آممزش نیروی انسوووانی در سوووایر
کشمرها.
دفتر آممزش و ارتقوای مهوارتهای حرفهای و تربیت معلم ،وزارت آممزش و پرورش ( .)1484مطالعه تطبیقی تربیت معلم در ایران و سوووایر
کشمرهای پیشرفته جهان.
دفتر منطقهای یمنسکم در بانکمک ( .)1480اصالحات آممزشی ()Educational reform
رابینز ،پی ،اسووتیفن و دی سوونزو ،دیمید ،ترجمهی اعرابی ،سوید محمد و رفیعی ،محمد علی ( .)1479مبانی مدیریت .تهران .دفتر پژوهشهای
فرهنگی.
رئمف ،علی ( .)1479جنبش جهانی برای بهسازی تربیت معلم .ا انتشارات پژوهشکده تعلیم و تربیت.
رضائیان ،علی ( .)1481مبانی سازمان و مدیریت .تهران .چاپ نهم ،انتشارات سمت.
سایت دبیرخانهی شمرای عالی انقالب فرهنگیWWW.IRANCULTURE.ORG .
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سومندری ،لطف اله ( .)1491مقایسوه تطبیقی نظا های تربیت معلم در کشمرهای دنیا -1ژاپن  -4آلمان  -4فرانسه  -3انگلستان  -1چین -1
آمریکا  -7مالزی در پنج مؤلفه :پذیرش ،آممزش ،گزینش ،استخدا  ،حقمق و مزایا .مقاله در سممین همایش ملی تربیت معلم .شیراز اردیبهشت
.1491
سیف ،علی اکبر ( .)1484روشهای اندازه گیری و ارزشیابی آممزشی .تهران .نشر دوران.
شواهمرانی ،احمد و تلخ آبی علیشواه ،غالمرضوا و تلخ آبی علیشاه ،علی رضا ( .)1488بررسی رابطه ویژگیهای ارتباطات اثربخشی معلم -دانش
آممز با یادگیری ریاضی .نشریه مدیریت رهبری و مدیریت آممزشی ،پاییز  ،1488شماره .9
شاه بهرامی ،نمشین ،کاظم پمر ،اسماعیل( .)1491ارائه مدلی جهت رفع نارساییهای برنامه درسی تربیت معلم .فصلنامه روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد
اسالمی واحد تنکابن سال هفتم ،شماره اول ،بهار  ،1491پیاپی  .41صص .41-43
شعاری نژاد ،علی اکبر ( .)1470فلسفه آممزش و پرورش .تهران .انتشارات امیر کبیر.
شریعتمداری ،علی ( .)1491جامعه و تعلیم و تربیت (مبانی تربیت جدید) .تهران .امیرکبیر.
شفیعا ،محمدعلی ( .)1480شاخصهای مناسب برای ارزیابی کیفیت عملکرد در آممزش عالی ایران .تهران .طرح پژوهشی در ممسسه پژوهش و
برنامه ریزی آممزش عالی.
شووهید ثانی ،ترجمه محمد باقر حجتی .)1419( ،منیه المرید فی آداب المفید و المسووتفید (آداب تعلیم و تعلم در اسووال ) .تهران .نشوورفرهنگ
اسالمی.
شهید مطهری ،مرتضی ( .)1474تعلیم وتربیت دراسال  .تهران .انتشارات صدرا.
صوادقی ،علیرضوا و میااقیفر ،الهه (« .)1493شناسایی شاخصهای کیفیت در نظا تربیت معلم ایران ،اولین همایش ملی تربیت معلم ایران»،
تهران ،پردیس نسیبه دانشگاه فرهنگیان.
صبمری خسروشاهی ،حبیب ( .)1489آممزش و پرورش در عصر جهانی شدن؛ چالشها و راهبردهای مماجهه با آن .فصلنامه مطالعات راهبردی
سیاستگذاری عمممی .دوره  .1شماره  .1صص .114-191
صوداقت ،مهدی ( .)1487مبانی تحقیق نظا سویاسی در فلسفه کانت .فصلنامه حکمت و فلسفه .انتشارات دانشگاه تهران .شماره  .4صص -40
.11
طالبزادهنمبریان ،محسن و فتحیواجارگاه ،کمروش ( .)1491مباحث تخصصی برنامهریزی درسی .تهران .انتشارات آییژ.
عبایی ،مهدی ( .)1493مسئملیتپذیری سازمانی .تهران .نشر ارژنگ.
علیاری ،شووهال ؛ ملکی ،حسوون؛ پازارگادی ،مهرنمش و عباسووپمر ،عباس ( .)1491تدوین و اسووتاندارسووازی شوواخصهای ارزشوویابی کیفیت و
اعتبارسنجی برنامه درسی دوره کارشناسی پیمسته رشته پرستاری ،مجله دانشگاه علم پزشکی ارتش جمهمری اسالمی ایران.10-11 ،)1(10 ،
فراسووتخماه ،مقصوومد ( .)1488آیندهاندیشووی در باره کیفیت آممزش عالی ایران؛ مدلی برآمده از نظریه مبنایی .فصوولنامه پژوهش و برنامهریزی
درسی در آممزش عالی.17-91 ،)3( 13 ،
فراستخماه ،مقصمد ( .)1490دانشگاه ایرانی و ممضمع کیفیت .تهران .انتشارات آگاه.
قلیزاده ،آذر ( .)1490جامعه شناسی فرهنگی .خمراسگان .دانشگاه آزاد واحد خمراسگان.
کشواورز ،سومسون و مقدسوی ،زهره ( .)1491تبیین مؤلفههای نظا تربیت معلم با تمجه به اسوناد تحملی نظا تعلیم و تربیت رسمی وعمممی .فصلنامه
خانماده و پژوهش شماره .30
گمدرزی ،فاطمه و همکاران ( .)1491ارزشیابی ،کارایی و اثربخشی نظا های آممزشی .تهران .مجله پزوهشی تحلیلی مندیش ،دوره سم  ،شماره  3و ،1
گل ،جیای ،مترجم سراب خلیلی شمرینی ( .)1471تئمریها و فرایند مدیریت .چاپ دو  ،مرکز آممزش مدیریت دولتی.
مجتبی زاده ،محمد و همکاران ( .)1491مقاله پژوهشوی :طراحی و اعتباریابی مقیاسوی برای سنجش کیفیت دانشگاههای کشمر .دو ماهنامه علمی-
پژوهشی راهبردهای آممزش در علم پزشکی ،سال  9شماره  ،4صفحه .14-34
محمدی ،رضوا ( .)1494ضورورت اسوتقرار نظا ارزشیابی کیفیت در دانشگاه آزاد اسالمی وارائة مدل مناسب آن .فصلنامه علمی -پژوهشی پژوهش در
نظامهای آممزشی دوره هفتم شماره  40صفحه .411-114
محمدی ،رضوا و همکاران ( .)1481ارزشویابی کیفیت در آممزش عالی (مفاهیم ،اصومل ،روشها ،معیارها) .تهران .انتشوارات سوازمان سنجش و
آممزش کشمر.
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.39-18  صص.47  شماره. مجله حمزه و دانشگاه.) اصمل تربیت از دیدگاه اما علی (ع.)1491(  شهاب الدین،مشایخی
. انتشارات پژوهشکده تعلیم و تربیت. نگاهی به نظا آممزش فرانسه.)1471(  فریده،مشایخ
. نشردانشگاه فرهنگیان. تهران. منشمر معلمی در کال مقا معظم رهبری.)1491( معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه فرهنگیان
 گزارش نهایی پژوهش مطالعه تطبیقی نظا برنامه درسوووی تربیت معلم کشووومرهای.)1483(  علی، علی و رئمف، اعظم و ذکاوتی،مالیی نژاد
. مالزی و ایران، ژاپن،فرانسه
، فصلنامه روانشناسی تربیتی. ارزشیابی کیفیت برنامههای درسی رشتههای آممزش معلمان.)1488(  ناهید، امیر حسوین و شوفیعی،مهدیزاده
.31-10 ،)1(1
 فصل نامه مطالعات برنامه. تهران. بررسوی برخی دیدگاهها: ارزشویابی کیفیت تدریس در آممزش عالی.) 1481(  محممد وهمکاران،مهرمحمدی
.1  شماره، سال اول،درسی
. دفتر ارتقا حرفهای فرهنگیان وزارت آممزش و پرورش. تهران. طرح جامع نظا تربیت معلم ایران.)1481(  محمد کاظم و همکاران،نائینی
. دفتر ارتقای حرفهای وزارت آممزش و پرورش. تاریخچه اعزا دانشجم به خارج.)1481(  سید محمد کاظم،نایینی
. شمرای عالی آممزش و پرورش. سند تحمل بنیادین آممزش و پرورش.) 1490( وزارت آممزش و پرورش
. شمرای عالی آممزش و پرورش. مبانی نظری سند تحمل بنیادین آممزش و پرورش.)1490( وزارت آممزش و پرورش
. سازمان پژوهش و برنامه ریزی آممزش و پرورش. برنامه درسی ملی.) 1491( وزارت آممزش و پرورش
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با سمه تعالی
فرهیخته ارجمند ،استاد گرامی سرکار خانم  /جناب آقای دکتر….
با سال واحترا ؛
امروزه در دنیای صوونعتی جهان ،کشوومرهایی قدرتمند که همگا با سووایر کشوومرها ،در زمینههای اقتصووادی ،اجتماعی ،فرهنگی و
سویاسوی رشود و تمسوعه یافته اند ،تمسوعه اقتصادی و اجتماعی هر کشمر ،مدیمن نظا آممزش و پرورش است و یکی از عناصر مهم
آممزش و پرورش نیز نظا تربیت معلم است.
سوند تحمل بنیادین آممزش و پرورش که به ماابه نقشوه راه و نسوخه شوفا بخش است نیاز به برنامههای عملیاتی و اجرایی دارد و
هنمز مطوالعوات و طرح هوای قوابول اتکا در این زمینه انجا نگرفته ویا محقق از آن اطالع ندارد بنابر این دغدغه همه مسوووئمالن و
دردمندان و متخصوصوان آممزش و پرورش تهیه طرحهای اجرایی بر مبنای سوند تحمل میباشود .شناسایی مؤلفههای مؤثر در یک
نظا تربیت معلم کارآمد و پمیا بر مبنای مبانی نطری و متن سوووند تحمل بنیادین آممزش و پرورش با نگاه به الگمهای نظا تربیت
معلم در کشمرهای پیشرفته جهان و ارائه یک مدل بممی سازی شده مسئله اصلی این پژوهش میباشد.
مفتخر به اسوتحضار برسانم پژوهشی با عنمان «ایائه مرل مداسب نظام تربیت معلم ایران بر اساس مبانی نظر و متن سدر
تحول بدیادین نظام آموزش و پرویش» در دست تدوین است که پرسشنامه محقق ساخته آنبا بهره مندی از نظرات اندیشمندان
و پیشکسمتان نظا تربیت معلم تهیه شده است.
خماهشمند است اگر ابعاد ،مؤلفه یا زیر نظا دیگری از نظا تربیت معلم به نظر حضرتعالی بایستی ممرد مطالعه قرار گیرد به صمرت
مکتمب اعال فرمایید قبالً از همکاری و مسواعدت جنابعالی /سرکار عالی و ارائه نظرات علمی و پزوهشی که در یافتن پاسخ سؤاالت
تحقیق یاریگر محقق باشود سپاسگزار  .وخاضعانه تمنا دار با ارائه نظرات سائق و علمی خمد در پاسخ به سؤاالت زیر ما را در انجا
این پژوهش مشاورت و راهنمایی فرمایند.
اطالعات جمعیت شناختی
جنسیت :مرد (زن 
سن:
سابقه کار:
تحصیالت :کارشناسی و پایینتر (کارشناسی ارشد (دکتری 
شغل (پست سازمانی):
( Emailدر صمرت تمایل):
با احترا مجدد
لطف اله سمندری
شماره تماس041-33809009 -09144410018 :
آدرس اکترونیکیmanem_15@yahoo.com :
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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
گویه ها
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.
تعریف فلسفه نظا تربیت معلم گمیا و رسا است.
فلسفه نظا تربیت معلم با مبانی نظری سند تحمل مطابقت
دارد.
فلسوفه نظا تربیت معلم وجه تشابهی با مبانی نظری سند
تحمل دارد.

مبانی

فلسووفه نظا تربیت معلم امتیاز خاصووی نسووبت به مبانی
نظری سند تحم .ل دارد.
فلسفه نظا تربیت معلم مبتنی بر رفتار متفکرانه است.
فلسوووفه نظا تربیت معلم مبتنی بر تصووومیمات عقالنی و
منطقی است.

چیستی

فلسفه نظا تربیت معلم مبتنی بر حرکت آگاهانه و پایبندی
به ممازین عقلی و دوری از خرافات است.
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.

چرایی

انسووان راه را انتخاب میکند پس برای انتخاب راه درسووت
باید تربیت شمد.
کمال مطلمب غایت انسان است.

اهراف

اهمممممممراف

استراتژیک

چگونگی

عوامل تشکیل دهدره

فلسفه نظام تربیت معلم

تعریف فلسفه تربیت معلم

سازه

بعر

مؤلفه

5

راه رسویدن به سعادت دنیمی و اخروی مطلمبترین تربیت
است.
همه تالشهای تربیتی به حیات طیبه منجر شمد.
انسان ذاتاً خداجم است.
تربیت نیاز فطری انسان است.
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4

3

2

1

انسوان عدالت خماه و عدالت دوسوت است و از ظلم گریزان
است.

اهراف آیمانی

اسووتعداد انسووانها در تربیت و در فضووای مناسووب شووکمفا
میشمد.
انسان به جهان آخرت یقین دارد.
قرب الهی مقصد انسانها است.

اهراف آموزشی

معلم از استاندارد الز برای داشتن دانش برخمردار است.
معلم قابلیت و تمانایی تربیت را دارد.
معلم آشنایی با فنمن معلمی و روشهای تدریس فعال دارد.

اهراف 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.

نظا تعلیم و تربیت بدنبال انسان کامل باشد.
تربیت یافتگان نظا تربیت معلم ،در جامعه الگم باشند.

برنامه دیسی

مبانی برنامه درسوووی با مبانی نظری سوووند تحمل مطابقت
دارد.
مبانی برنامه درسوی با مبانی نظری سوند تحمل وجه تشابه
دارد.
مبانی برنامه درسووی امتیاز خاصووی نسووبت به مبانی نظری
سند تحمل دارد.
برنامه درسی برای مربیان و متربیان قابل دسترس باشد.
کلیوه عمامول نظا تربیت معلم روی برنامه درسوووی تمافق
نمایند.
برنامه درسی متعادل بمده و از افراط و تفریط بدور است.
برنامه درسی میبایست از انسجا خمبی برخمردار باشد.

دیسی

ممرل بممرنمامممه

اهراف برنامه دیسی

مبانی برنامه دیسی

اهراف ویژه

معلم میوانه روی پیشوووه میکند و از افراط و تفریط پرهیز
میکند.

برنامه درسوی میبایست همه جنبههای آممزشی را در نظر
بگیرد.
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برنامه درسووی میبایسووت شووممل کامل در حمزه تعلیم و
تربیت و فرایند یاددهی یادگیری داشته باشد.
دروس ارائه شده دانش الز را ارائه میدهد.

دیوس ایائه شره

دروس ارائه شده دانش همراه با تخصص الز را میآممزد.
دروس ارائه شده تمرینی برای نممعلمان است.
دروس ارائووه شوووده منجر بووه تغییر در دانشوووجم معلمووان
میگردد.
کارورزی استاندارد الز را دارد.

برنامهها فوق برنامه کایویز

کارورزی ممرد پسووند و دلخماه دانشوووجم معلمان اسوووت و
کیفیت الز را دارد.
در کارورزی همکاری الز تمسووط مدارس همجمار صوومرت
میگیرد.
برنامه های فمق برنامه ممرد پسند و دلخماه دانشجم معلمان
است و از کیفیت الز برخمردار است.
برنامههای فمق برنامه تحمل گرا و قرین به هدف است.
برنامههای فمق برنامه رضایت بخش است.

کارشناسان در تصمیم سازی نقش دارند.

ایتباطات سازمانی

امکوان تبوادل نظر و بهره منودی از تمانمندیهای کارکنان
وجمد دارد.
میزان مشوارکت کارشناسان در تدوین و اجرای برنامهها به
منظمر پیشگیری از اتالف منابع مناسب است.
برنواموه ریزی کالن بوا تمجوه به ظرفیتها و امکانات وجمد
دارد.
برنواموه ریزی اسوووتراتژیک با تمجه به ظرفیتها و امکانات
وجمد دارد.
سووویسوووتم نظارتی نر افزاری و سوووخت افزاری مبتنی بر
عملکرد وجمد دارد.
ایجاد هماهنگی بین پردیسهای دختران و پسووران و مراکز
تابعه هر استان وجمد دارد.

استانی

پممردیممس همما

سازمان مرکز

ساختای سازمانی

تعداد مدیران دستمر ده در سلسله مراتب زیاد است.

تجهیزات و بمدجه ریزی متعادل وجمد دارد.
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تمجه به وسوووایل و تجهیزات کیفیت بخش کارگاهی وجمد
دارد.
تمجه به وسوووایل و تجهیزات کیفیت بخش آزمایشوووگاهی
وجمد دارد.

وابسته

تعدا دانشووجم معلمان با تمجه به ظرفیت کالسووی و امکانات
خمابگاهی مناسب است.
پژوهشهای کاربردی مسئله محمر است.

پژوهشی وابسته

مراکز و هسممتممههمما ممراکمز عمالی آموزشممی

تمزیع عادالنه امکانات وجمد دارد.

پژوهشهای صرف آکادمیک غیر کاربردی است.
مراکز و هستههای پژوهشی وابسته از جمامع پیشرفته تقلید
میکنند.

احساس آرامش در خمابگاهها وجمد دارد.

اعتبای سدجی بیرونی

مدل ارزشویابی اعتبار سونجی با وضعیتهای بممی سازگار
است.
نطرات مدیران بالواسطه اعمال میشمد.
نطرات کارشناسان عرصه تربیت معلم درنظر گرفته میشمد.
نظرات تیم تخصصی در ممرد ممضمع ارزیابی در نظر گرفته
میشمد.
نظرات تخصووصووی و راهکارهای ارائه شووده تمسووط انجمن
صنفی پیشکسمتان و بازنشستگان در نظر گرفته میشمد.
مقایسه با نظا های دانشگاهی مشابه صمرت میگیرد.
برنواموه ریزی کالن برای ارزیوابی کیفیوت آممزش و ارائه
بازخمرد الز است.
آیین نامهها و دستمر العمل ها مستند است.

سدجی

ایزشیابی کیفیت آموزش

مدل ارزشیابی اعتبار سنجی برای تربیت معلم مدل مناسبی
است.

اعتبای سدجی دیونی
فرایدممر اعتبای

احساس رفاه در خمابگاهها وجمد دارد.

مدل ارزشیابی اعتبار سنجی نسبت به مدلهای دیگر مزیت
و برتری نسبی دارد.

سدجی

ممرل ایزشممیمابی اعتبای

شبانه یوز بودن

احساس امنیت و اطمینان خاطر در خمابگاهها وجمد دارد.

قدرت انجا ارزیابی کیفیت آممزش وجمد دارد.
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در گروه هفتم برنامه ریزی آمادگی تصوومیب برنامهها وجمد
دارد.
سووویاسوووتها و برنامههای وزارت عتف از پشوووتیبانی الز
برخمردار است.
تشوکیل انجمنهای صونفی بازنشوسوتگان و پیشکسمتان و
سپردن مسئملیت به آن صمرت میگیرد.
گروه همسانان از سایر دانشگاهها شناسایی میشمند.
از گروه همسانان از سایر دانشگاهها دعمت به میشمد.
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
تمسط پردیسهای استانی وجمد دارد.

ظرفیت پذیرش پردیسها برآورد شده است.
امکان تمسعه پردیسها برآورد شده است.

هماهنگی بین دسوتگاهی کارشناسان سازمان و وزارت آ.پ
وجمد دارد.

تصنیات مریریتی

عوامل اثرگذای

به روش علمی برآورد پنج و ده و بیسوت ساله تمسعه منابع
انسانی صمرت گرفته است.

به روش علمی برآورد پنج و ده و بیست ساله نیاز به تمسعه
منابع انسانی صمرت گرفته است.

انسانی

سیاستها کالن نظام ادای کشوی

توسممعه مدابع انسممانی و سدجی

نحوه تدظیم و جذب مدابع جمایگاه و نحوه جذب و محلها و مکانها اعتبای

گروهها اعتبای سدجی

تصنیم گیر

سویاستها مشخص و برنامه تأمین و تربیت سرمایه انسانی
وزارت تدوین و آماده اجراست.

معلم

نهادها سمیاسممت گذای و

اطمینان از نتایج و کاربست آن وجمد دارد.

بووه راحتی روی نیوواز تمافق و ردیف الز تخصووویص داده
میشمد.
انتقال تصمیمات از ستاد به صف زمان بر است.
بعضی تصمیمات پشتیبانی قانمنی ندارد و جهت دار است.
تصمیمات ضابطه مند نیست و سلیقهها بر آن اثر میگذارند

آ

وزایت عمتف و

اسممتراتژیممک

برنممامممه ییز

مشایکت

کارشناسان درجلسات تخصصی فعال حضمر دارند.
در تدوین برنامهها مشارکت همگانی خماسته میشمد.
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تمافق نسووبی و همدلی بین اعضووا و مشووارکت جمیان وجمد
دارد.

یکپایچگی

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

در برنامه ریزی اسوتراتژیک اصالحات الز در هر پنج سال
قابل اعمال است.
در برنامه ریزی استراتژیک وجمد خطا ها پذیرفته میشمد.
رسالت و مأممریت آ.پ با چشم انداز  1303تطابق دارد.
رسالت و مأممریت آ.پ کامالً واقع بینانه طرح شده است.
رسالت و مأممریت آ.پ قابل دسترس و تحقق پذیر است.

برنامه ریزی استراتژیک وزارت عتف و آپ به دنبال تمانمند
سازی منابع انسانی است.

فرایدر انتخاب مریران دانشگاه

برنامه ریزی اسوتراتژیک وزارت عتف و آپ خماسووتار انسان
مؤمن و متعهد است.
فرایند انتخاب مدیران دانشگاه قانمنی و ضابطه محمر است.
در فرایند انتخاب مدیران دانشووگاه شوورایط و خصوومصوویات
ویژهای در نظر گرفته میشمد.
در فرایند انتخاب مدیران دانشوووگاه تخصوووصهای پایه در
فرایند انتخاب مدنظر قرار میگیرد.
تحرک و شووادابی و تفکر انتقادی در فرایند انتخاب مدیران
دانشگاه وجمد دارد.
موودیران حرفووهای از حووداقوول هووای دانش علمی و تجربی
برخمردار اند.

تخصص و تعهر

مریریت حرفها

در برنواموه ریزی اسوووتراتژیوک وزارت عتف و آپ به منابع
انسانی به عنمان محمر تمسعه نگاه میشمد.

انسانی

نگاه اسممتراتژیک به مدابع

یسالت و مأموییت

انعطاف پذیر

در برنامه ریزی اسووتراتژیک نظرات انتقادی متخصووصووین
دریافت میشمد.

مدیران حرفهای از تجربه الز برخمردارند.
مدیران حرفهای خداشناس و خدا باور اند.
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فرصت پیشرفت

فرصت پیشرفت برای مدیران شایسته وجمد دارد.
مدیران حرفهای امکانات اولیه برای مدیریت را میشناسند.
مدیران حرفهای با زیر ساختهای مدیریتی آشنا هستند.

سبک یهبر

مدیران حرفهای اقتدار گرا هستند.
مدیران حرفهای رئمف و مهربان هستند.
مدیران حرفهای متفکر و آینده نگر هستند.

معلم تمان اسوووتفوواده بهینوه از منووابع و هم جهووت نممدن
فعالیتهای یک سازمان را با اهداف تعیین شده را دارد
معلم قوادر بوه ایجواد همنمایی و جلوب همکاری به بهترین
نحمه و شیماترین بیان باشند.

شایستگیها حرفها

معلم تمان طرحریزی و برنامهریزی فرهنگی را دارد.
معلم بوا جودیودترین ابزارهوا و تکنملمژی ارتباطی و انتقال
فرهنگ آشنا باشند.
معلم تمان جریووان سوووازی نر افزاری در جهووت تقمیووت
ظرفیوتهای ادراکی در گفتمان سوووازی مفاهیم انقالبی در
جامعه آممزشی را داراست.
معلم ایمان واعتقاد به خالق هسوووتی دارد و میداند جهان
هسوووتی را خوالقی دانا و تمانا آفریده اسوووت و این جهان
هدفمند خلق شده است.

شایس

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.

ایتقا

تگی ها

معلم روحیوه رئمف و مهربان دارد و بصووویر و آگاه به زمان
است.

توانندر

شایستگیها اخالقی-تربیتی

معلم با تقمی و خمیشتن دار است.

معلم اهل مطالعه و تحقیق است و از نمشتن لذت میبرد.

یها

عوامل اثر پذیر

معلم

معلم بوا جنبوههای مختلف دانش و مهارت معلمی از جمله
در ممرد رشود و رفتار و یادگیری انسان و ممضمع درسی و
برنامه درسی و روشهای تدریس و مهارت در کاربرد آنها و
روابط انسانی و مهارت در کاربرد آنها آشنا است.
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معلم هر روز چیز جدیدی یاد میگیرد.
معلم تمانوایی نقود و نظریه پردازی علمی در پرتم فقه دینی
(تملیود علم) را دارد و به عبارتی تفکر انتقادی دارد و نقد را
میپذیرد.
معلم حرکات و سکناتش به مدیریت کالس کمک میکند و
از زبان بدن استفاده میکند.

یهبر و الگو بودن

مریریت کالس

معلم بوه فنواوری های نم پدید (نانمو)...و فناوری اطالعات و
ارتباطات آشناست و از آنها در کالس بهره میبرد.
معلم کالس با نشاط و شادابی دارد.
معلم تمانایی ایجاد نظم از طریق اصمل صحیح را دارد.
معلم از شووخصوویت کاریزماتیک و اثر گذار بر دانش آممزان
برخمردار است.
معلم رفتارش الها بخش است.
معلم ممرد پذیرش دانش آممزان است.

دانش آموز
مریسه

مریسه صالح شایستگیها ویژه

شایستگیها پایه

تربیت پذیر

دانش آممز ادب الز برای تربیت را دارد.
دانش آممز از فرامین پیروی میکند
دانش آممز به رشد خمد کمک مینماید.
دانش آممز میتماند بخماند.
دانش آممز میتماند بنمیسد.
دانش آممز میتماند تکلم کند و منظمر خمد را به رساند.
دانش آممز میتماند با همکالسان خمد ارتباط صحیح برقرار
کند.
دانش آممز میتماند از اسووتقالل نسووبی در زندگی برخمردار
باشد.
دانش آممز بووه راحتی می تمانوود منظمر خمد را در یووک
گفتگمی دو یا چند طرفه بیان کند.
مدرسه از یک نظا معیار اسالمی مناسب برخمردار است.
مدرسه همه جنبهها و ساحتهای تربیتی را در بر میگیرد
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در مدرسووه همه عمامل برای رسوویدن به هدف واحد تالش
میکنند.

اعضای مدرسه خمیشتن دار هستند.
در مدرسه رفاقت جای رقابت را میگیرد.
تداو و فراگیر بمدن یادگیری مدرسه مد نظر است.
در مدرسه به تفاوتهای فردی تمجه میشمد.
عناصر مدرسه همماره در حال یادگیری هستند.
مدرسه محل پرورش انسانهای کامل و رشد یافته است.
اتکای به خمد در عناصر مدرسه وجمد دارد.
اعتماد به نفس باال در عناصر مدرسه وجمد دارد.
مدرسوه مسوئله محمر بمده و به دنبال یافتن پاسخ سؤالها
است.
مدرسه به دنبال پرورش خالقیت است.
مدرسه به دنبال پرورش نمآوری است.
خانماده در کارهای جمعی مشارکت دارد.
خانماده به نیازمندان کمک میکند.
خانماده در رفع مشکالت پیش قد است.
والدین با فرزندان خانماده رئمف و مهربان است.

کانون محبت

خانماده اشووتباهات خمد را میپذیرد و از اشووتباهات دیگران
میگذرد.
خانماده ارتباط با دیگران را یک ارزش میداند.
اعضای خانماده به یکدیگر اعتماد و اطمینان دارند.

تفاهم

خانواده

تعاون و تعامل با جامعه

نوآوی

توسعه ظرفیت پژوهش و

کانون توسعه و پیشرفت سازمان یادگیرنره

کانون تربیت

در مدرسه کرامت انسانی محتر شمرده میشمد.

بین اعضای خانماده همدلی و همراهی وجمد دارد.
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اعضوووای خوانماده در سوووختیها و تلخیهای زندگی با هم
شریک هستند.

جامعه

جامعه صالح

در جامعه اندیشه اعتقاد به مصلح جهانی وجمد دارد.
افراد جامعه نسبت به حق خمد قانع هستند.
افراد جامعه احساس آرامش و امنیت دارند.

کانون حیات طیبه

همه اعضای جامعه زندگی سالم را ترجیح میدهند.
همه اعضای جامعه زندگی بدور از فساد را ترجیح میدهند.
همه اعضوووای جامعه از خشووومنت و سوووتیزه جمیی به دور
هستند.
در جامعه ارتباط با فامیل ،همسووایهها ،دوسووتان و همکاران
رونق دارد.

مشایکت جو

احسوواس تعلق به میراث فرهنگی ایرانی -اسووالمی و احترا
به نمادهای ملی -اسالمی در جامعه وجمد دارد.
در جامعه فضیلتهای ایمان و تقمی حاکمیت دارد.
عضووومیوت و همکاری با انجمنهای علمی در جامعه وجمد
دارد.

حاکنیت ایزشها

حقمق افراد در جامعه رعایت میشمد.
پایبندی به قمانبن و مقررات در جامعه مشهمد است.
احسوواس کرامت فرد در جامعه و حفظ کرامت در تعامالت
اجتماعی بین مرد وجمد دارد.

فرهدگ اجتناعی

رشوووووود

فرهنگی

همزیستی مسالمت آمیز

تعامل سازنره

وحدت بین مرد جامعه دیده میشمد.
احترا متقابل در تعامالت اجتماعی حاکم است.
نظم اجتماعی در جامعه رونق دارد.
ارزشهای اخالقی در جامعه محتر شمرده میشمند.
فرهنگ و جم ملی متناسوب با ارزشهای اسالمی در جامعه
حکمفرما است.
بحوث هوای منظقی و دانش افزا بین افراد در جامعه جریان
دارد.
مشوووارکوت جمیی در اممر فرهنگی در جوامعوه به چشوووم
میخمرد.
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انتقال فرهنگ مناسووب از سووطمح مختلف و اقشووار مختلف
جامعه صمرت میگیرد.
تمسوعه فرهنگی تمسوط نهادهای ذیربط نظیر صودا و سیما
صمرت میگیرد.

سؤالها مصاحبه:
یدیف

سؤال

1

از دیدگاه شما عمامل تشکیلدهنده نظا تربیت معلم ایران میتماند شامل چه مماردی باشد؟

4

از دیدگاه شما عمامل اثرگذار بر نظا تربیت معلم ایران میتماند شامل چه مماردی باشد؟

4

از دیدگاه شما عمامل اثرپذیر از نظا تربیت معلم ایران میتماند شامل چه مماردی باشد؟

3

به نظر شما تسهیلکنندهها و ممانع پیادهسازی نظا تربیت معلم ایران میتماند شامل چه مماردی باشد؟

1

به نظر شما با چه سازوکارهای اجرایی میتمان نظا تربیت معلم را در ایران پیادهسازی کرد؟
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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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