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بررسی میزان همخوانی و هماهنگی سه برنامه درسی قصد شده ،اجرا شده وکسب شده
دانشگاه فرهنگیان در ایجاد شایستگی های مورد انتظار معلمان (مطالعه موردی :بررسی
دیدگاه اولین دانش آموختگان رشته علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان اصفهان)
3

فاطمه فارسی ، 6شبنم کاظمی ،2پوران خروشی

 - 1دانش آموخته کارشناسی علوم تربیتی پردیس فاطمه الزهرا(س) دانشگاه فرهنگیان اصفهان ،آموزگار آموزش وپرورش شاهین شهر استان اصفهان
 - 2دانش آموخته کارشناسی علوم تربیتی پردیس فاطمه الزهرا(س) دانشگاه فرهنگیان اصفهان ،آموزگار آموزش وپرورش ناحیه 6استان اصفهان
 - 7دکترای برنامه ریزی درسی ،مدرس پردیس فاطمه الزهرا(س) دانشگاه فرهنگیان اصفهان

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان همخوانی و هماهنگی سه برنامه درسی قصد شده ،اجرا شده وکسب شده دانشگاه فرهنگیان در ایجاد
شایستگی های مورد انتظار معلمان از نظر اولین دانش آموختگان رشته علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان اصفهان انجام شده است .این
پژوهش از جمله پژوهش های کیفی است که داده های موردنظر از طریق مصاحبه نیمه ساختارمند با  22نفر دانشجوی فارغ التحصیل
دانشگاه فرهنگیان اصفهان در سال  59جمع آوری گردید .تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز ،محوری وگزینشی با استفاده از نرم
افزار  12MAXQDAصورت پذیرفت .و از میان کدهای استخراج شده هفت مفهوم و پنج مضمون به دست آمد .نتایج در دو بخش
برنامه درسی اجرا شده و برنامه درسی کسب شده طبقه بندی شده و در هر بعد با شایستگی های قصد شده در برنامه درسی تربیت معلم
مقایسه شد .یافته حاکی از آن بود که تخصص اساتید ،روش های تدریس دانشجو محور ،انگیزه دانشجویان ،محتوای دروس ،انتقال
کاربردی دانش با توجه به رشته آموزش ابتدایی ،ایجاد فرصت در به عمل در آوردن آموخته ها در محیط واقعی از عوامل مهم و تاثیر گذار
در همخوانی برنامه درسی اجرا شده وکسب شده می باشد .یافته ها در بعد برنامه قصد شده نیز این نتیجه را در برداشت که از دید دانش
آموختگان شایستگی های عمومی کمترین میزان مطلوبیت را برخوردار بوده ودر محیط حرفه ای کمتر مورد استفاده قرار می گیرد.
شایستگی های ارائه شده در سه حیطه دیگر به نسبت بهتر بوده ودر این میان شایستگی تربیتی موضوعی از اهمیت بیشتری برخوردار
است.

واژههای کلیدی :برنامه درسی اجرا شده ،برنامه درسی کسب شده ،شایستگی عمومی ،شایستگی موضوعی ،شایستگی تربیتی،
شایستگی تربیتی موضوعی
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مقدمه
از جمله عوامل رشد و تحول اساسی یک جامعه ،برخورداری از یک نظام آموزشی پویا وکارآمد است و این مهم زمانی تحقق می
یابد که عوامل آموزشی و تربیتی در این نظام با برخورداری از دانش ،نگرش ،ارزشها و مهارتهای مورد انتظار به ایفای نقش خود
بپردازند.
درنظام تعلیم وتربیت ،معلم به عنوان یکی از متولیان درامر پرورش و هدایت متربیان ،نقش برجسته ای دارد .او موثرترین
عنصر در تحقق ماموریت های نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی به شمار می رود (وزارت آموزش وپرورش.) 12 :1752 ،
بنابراین کیفیت ها و قابلیتهای معلمان در هر نظام تعلیم و تربیت ،آیینه ی تمام نمای کیفیت نظام آموزش و پرورش آن جامعه
قلمداد می شود .این امر بدان جهت است که تحقق هر آرمانی در آموزش و پرورش در گرو تحقق آن در معلم و نیروی انسانی
است که به عنوان عامل اجرای آن آرمانها ،ایفای نقش می کند (کیان ومهرمحمدی.) 122 :1752 ،
در کشور ما دانشگاه فرهنگیان با هدف تربیت ،توانمندسازی و ارتقای شایستگی های عمومی ،تخصصی و حرفه ای منابع
انسانی با تأکید بر پرورش انسان های متقی،کارآفرین ،خودباور ،خالق و توانا در تولید علم ،فناوری و نوآوری ،متناسب با مبانی
و ارزش های اسالمی و نیازهای جامعه ایجاد گردیده است (معاونت آموزشی وپژوهشی .) 3 :1752 ،از نظر واکر  1دانشگاه بهطور
منحصربه فردی در جامعه ،کارکردهای متعـددی را با یکدیگر همچون  -دانشوران و دانشمندان ،آمـوزش افـراد متخصـص،
آمـوزش عمـومی تربیت شهروندانی آگاه و با افکاری روشن را ترکیب می کند (سلطانی ومهدی پور .) 1757 ،لذا در تربیت
معلم یک رخداد انسانی شگفتی تعقیب می شود که در اثر آن یک انسان" نا معلم" به مرتبه "معلمی" که مرتبه وجودی
باالتری است دست پیدا می کند که این خود معرف مرتبه ای از "حیات طیبه" یا صعود در مرتبه وجودی است .به تعبیر دیگر،
در این فرایند دگردیسی ،تحول یا پوست اندازی شخصیتی و هویتی به وقوع می پیوندد (مهرمحمدی.) 1757 ،
برای طی نمودن چنین فرآیندی به شکل مطلوب ،وجود یک برنامه درسی متناسب که بر ایجـاد تحول و نـوآوری در نظام
تربیت معلم کشـور و تﻐییر ،اصالﺡ و ارتقای روش ها و برنامه های آموزشـی و پژوهشـی تربیت معلم ،براساس مبانی اسـالمی و
آخرین تحوالت علمی و بهره منـ دی از فناوری های نوین جهت تحقق اهداف تعلیم و تربیت اسالمی باشد ،نیاز است (معاونت
آموزشی وپژوهشی.) 6 :1752 ،
از نظر گود  ) 1595 (2برنامه درسی عبارت است از یک برنامه کلی و عمومی در ارتباط با محتوای آموزشی که توسط مدارس به
دانش آموزان ارائه می گردد تا در سایه آن یادگیرندگان قادر شوند صالحیت های الزم را در خود به وجود آورده و برای ورود به
حوزه های فنی وحرفه ای خاص آماده شوند (فتحی واجارگاه.) 13 : 1757 ،
معموال هنگام صحبت از برنامه درسی ،از سه نوع برنامه درسی قصد شده  ،7اجراشده  7وکسب شده  9سخن به میان آورده می
شود .از نظر پورتر  ) 1511 ( 6برنامه درسی قصد شده عبارت است از ابزارهایی چون استاندارهای برنامه درسی ،چارچوب ها و یا
رهنمودهایی که از معلمان برنامه درسی انتظار می رود آنها را رعایت کنند ( فتحی واجارگاه .) 67 :1757 ،در واقع این برنامه
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سندی است که توسط نظام آموزشی ملی یا محلی و یا حتی منطقه آموزشی ،مدرسه ویا معلم تولید می شود وآنچه را که باید
تدریس شود را تصریح می کند (گالتورن  3به نقل از فتحی واجارگاه.) 96 :1757 ،
برنامه درسی اجرا شده در واقع چیزی است که در اکثر کالس های درس تدریس می شود (بورکهارت  .) 17 :2217 ،1مراد از
برنامه درسی کسب شده یادگیری ها و به عبارت دیگر رفتارهایی است که از طریق به اجرا در آمدن برنامه درسی در مجموعه
ی دانش ها ،مهارت ها ونگرش های دانش آموزان به وجود می آید .در این مرحله از دانش آموزان انتظار می رود که بتوانند به
بخش قابل توجه از هدف های برنامه قصد شده دست یابند (احمدی.) 97 :1719 ،
از آنجا که افزایش روزافزون دانش تولیدی بشر و لزوم انتخاب بهترین محتوا برای آمـوزش ،ضـرورت همگـامی برنامه های
درسی دانشگاهی با تحوالت بیرونی آموزش عالی و بازنگری این برنامه هـا را در بـازه هـای زمانی مختلف ضروری ساخته است
(سلطانی ومهدی پور ،) 1757 ،لذا برنامه لحاظ شده جهت آموزش فراگیران باید متناسب با نیاز روز تدوین گردد .براین اساس
در برنامه های درسی تربیت معلم نیز نکات زیر لحاظ ومورد توجه قرار می گیرد:
 . 1برنامه های توسعه اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی؛  . 2انتظارات و مطالبات مردم؛  . 7فرهنگ ،آداب و سنتهای دینی ،اخالقی،
قومی و منطقه ای؛  . 7روشهای یاددهی_ یادگیری؛ رویکردهای روانشناختی ،جامعه شناختی و معرفت شناختی و فلسفه تعلیم
وتربیت؛  . 9نیاز جامعه ،بازار کار و اشتﻐال و منابع مالی و امکانات اجرایی (گرمارودی وشریف زاده.) 172 :1752 ،
اگر معلمان بتوانند با استفاده از برنامه درسی ای که برای شایستگی های آنان برنامه ریزی شده و زمینه تقویت و توسعه آن
فراهم آمده باشد ،آموزش ببینند ،در آن صورت قادر خواهند بود از این ویژگیها در فرآیند یادگیری فراگیران بهتر استفاده
نمایند (خروشی وهمکاران .) 197 :2216،شایستگی های مورد انتظار در برنامه درسی قصد شده دانشگاه فرهنگیان در قالب
چهار دسته شایستگی لحاظ شده است و دانشجو معلمان برای نیل به آن موظف به گذراندن واحدهای درسی در هر کدام از
این حیطه ها می باشند .این دسته بندی ها شامل :شایستگیهای معطوف به دانش موضوعی  ،5شایستگیهای معطوف به عمل
تربیتی  ،12شایستگیهای معطوف به عمل تربیتی موضوعی  ،11شایستگیهای معطوف به دانش عمومی  12می باشد (برنامه درسی
ملی تربیت معلم .) 1757 ،
این شایستگیها با یافته های شولمن ( ) 1516مبنی بر طبقه بندی اصلی انواع دانش همخوانی دارند .او دانش های معلمی را
شامل دانش محتوایی ،دانش عمومی پداگوژی ،دانش برنامه درسی ،دانش درباره یادگیرنده و ویژگی هایش ،دانش زمینه
17

تربیتی ،دانش درباره اهداف آموزشی و دانش محتوایی تعلیم و تربیت معرفی کرد و از بین این دانش ها دانش محتوایی تعلیم و
تربیت را قدرتمند ترین آن قلمداد کرد .این اولین باری بود که دانش محتوایی تعلیم و تربیت مطرﺡ شد وآن عبارت است از:
ترکیبی از دانش تربیتی و دانش محتوایی که مربوط به معلم می شود و به او کمک می کند محتوای مورد تدریس خود را در
مسیر یادگیری دانش آموزان به جریان بیندازد ( به نقل از عدلی وهمکاران.) 1757 ،
هر کدام از این مفاهیم در برنامه درسی ملی تربیت معلم به صورت زیر شرﺡ داده می شوند:
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 )1شایستگی های معطوف به دانش موضوعی :هدف این شایستگی ،تسلط نسبی به فرایند و برایند دانش موضوعی
تخصصی و احیاناً حوزه های دانشی دیگر (حسب اقتضای برنامه درسی و حوزه های یادگیری در برنامه درسی ملی )
برای دست یابی به مثابه یکی از پیش نیاز های شایستگی تدریس اثربخش است.
 )2شایستگی های معطوف به عمل تربیتی :هدف این شایستگی ،آشنایی با دانش تربیتی و فهم اصول و روشهای
کاربست آن در موقعیت های مختلف تربیتی و کسب توانایی موقعیت شناسی به همراه قابلیت تشخیص احکام
تربیتی متناسب با موقعیت های واقعی تربیت می باشد .
 ) 7شایستگی های معطوف به عمل تربیتی موضوعی :این شایستگی حاصل از درهم تنیدگی و ادراک ترکیبی دانش موضوعی و
دانش تربیتی است که برای به کارگیری در موقعیت تربیتی حاصل آمده و امکان آموزش (تربیت ) مدرسه ای در رشته تخصصی
را فراهم می کند.
 ) 7شایستگی های معطوف به دانش عمومی :این شایستگی ها زمینه الزم برای تحلیل موقعیت ها و تصمیم گیری مناسب را
فراهم می کنند و انجام کار متعهدانه را برای معلم ممکن می سازند ( به نقل از خروشی.) 1759 ،
درحال حاضر به دلیل توجه روز افزون برخی پژوهشگران نسبت به این حوزه ،تحقیقات و پژوهش های بسیاری به خصوص در
حیطه تربیت معلم صورت گرفته و به برنامه درسی از ابعاد بیان شده نظر انداخته است .شایستگی مورد انتظار در برنامه درسی
17

تربیت معلم نه تنها در ایران بلکه در سایر کشور ها نیز مورد توجه قرار گرفته است .در طی پژوهشی که توسط فروگوت
( ) 2216در کشور نروژ انجام گرفت ،هدف آن بود که چگونه معلمان پیش از خدمت و معلمان در حال خدمت ،دانش ،مهارت و
صالحیت های مورد نیاز برای معلم خوب در علوم و یا فیزیک را با استفاده از ساختارهای نظری دانش محتوا (  ،) CKدانش
آموزشی (  ) PKو دانش محتوای آموزشی (  ،) PCKتوصیف می کنند .بر اساس یافته های به دست آمده پاسخ های کتبی نشان
دهنده تﻐییر از  PKبرای معلمین سال اولی قبل از خدمت به  CKبرای معلمان فیزیک ( درحال خدمت ) می باشد و این
دانش ( ) CKدر بین معلمان درحال خدمت بیشترین کد را به خود اختصاص می دهد .البته در مصاحبه های صورت گرفته از
معلمان در حال خدمت از دانش  PCKنیز سخن به میان آورده شده بود .ولی به صورت کلی براساس این پژوهش باید به
دانش  PCKاهمیت بیشتری داده واین دانش نقش محوری در آموزش معلمان داشته باشد.
پژوهشی دیگر در رابطه با برنامه درسی سه موسسه آموزش معلم در مقطع کارشناسی ارشد در هلند صورت گرفت ،تا به
بررسی شایستگی های اجتماعی در سه برنامه درسی درنظر گرفته شده ،اجرا شده وکسب شده بپردازد .نتایج نشان داد که با
وجود آنکه برنامه درسی قصد شده به شایستگی های اجتماعی اهمیت بسیار می دهد اما در دو بعد برنامه درسی اجرا شده و به
دست آمده توجه کمتری به توسعه این شایستگی ها شده است .در برنامه های درسی اجرا شده نقش مدرس در ایجاد انگیزه
در دانشجو معلمان برای کسب این شایستگی بسیار مهم تلقی شده است اما تنها برخی مدرسان در ایجاد این شایستگی
دانشجو معلمان را بر می انگیختند .به طور کلی در برنامه اجرا شده و کسب شده ،هیچ خط مشی روشمند و صریح برای

تحریک توسعه مهارت های اجتماعی دانشجومعلمان وجود نداشت .آنها به صورت نظام مند نمی آموزند که چگونه می توانند از
همکاری با همکاران و دانشجومعلمان بهره مند شوند و عمال نمی آموزند که چگونه شایستگی اجتماعی خود را منعکس کنند
(دوبر  19وهمکاران.) 2212 ،
براساس مطالعه انجام شده در زمینه نقش برنامه درسی در ایجاد صالحیت های حرفه ای ،یافته ها حاکی از آن بود که معلم
برای ایفای نقش خود ،نیاز مند یک برنامه درسی جامع تربیت معلم است که به سختی می توان در یک دوره کارشناسی با در
نظر گرفتن حجم باالی دروس تخصصی اعمال کرد .زیرا ا عمال برنامه های درسی در جهت وصول به صالحیت های حرفهای
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مورد نیاز معلمان در عصر حاضر مستلزم مطالعه جدی و واقعبینانه برای طراحی برنامههای درسی تربیت معلم متفاوت با برنامه
های درسی دانشگاهی ،یا با ترکیبی متفاوت از آنهاست ( عباباف و همکاران.) 1757 ،
درمطالعه ارز یابی شیوههای آموزش و تربیت معلمان مدارس ابتدا یی ،از د یدگاه مدرسان ،کارشناسان و مدیران ،بهترین طرﺡ
اصالﺡ و بازسازی آموزش و پرورش در صورتی که معلم به تعداد کافی و با کیفیت مطلوب در اختیار نباشد ،با شکست روبه رو
خواهد شد .آنها اظهار داشتند ،در شیوههای آموزش و تربیت معلمان باید به محتوا و مواد درسی متناسب با نیازهای معلم به
کارگیری مدرسان با تجربه و کارآمد در مراکز تربیت معلم ،دورههای کارورزی ،افزایش سالهای تحصیلی در مراکز تربیت معلم
(از کاردانی به کارشناسی ) و نهایت توجه را به ،امکانات و تجهیزات مراکز تربیت معلم به گونهای که موارد ذکر شده باعﺚ رشد
و ارتقای صالحیتهای عمومی و صالحیتهای تخصصی دانشجو معلمان گردد،به عمل آورد (فراهانی وهمکاران.) 1715 ،
یافته های پژوهش کیان و مهرمحمدی (  ) 1752نشان می دهد که وضیعت برنامه درسی تربیت معلم رشته آموزش ابتدایی در
درس هنر ،از نظر به روز بودن و جدید بودن در حد بسیار ضعیف است بدین منظور نیاز است تا اصالحاتی در این زمینه لحاظ
شود و دانشجو معلمان با چگونگی کاربرد موثر برنامه درسی هنر آشنا شده تا بتوانند به پرورش خالقیت دانش آموزان آینده
خویش بپردازند.
همچنین مهر محمدی (  ) 1752در پژوهشی با عنوان برنامه درسی معلم و الگوی مشارکتی آن به مبحﺚ تربیت معلم از منظر
چالش برانگیز ساختار برنامه درسی تربیت معلم و اجرای آن پرداخته است .در این مقاله که داده های آن از تحلیل محتوای
اسناد و مدارک مربوطه در ایران ،استناد به تجارب برخی کشور های دیگر در این زمینه و همچنین مراجعه به اندیشه های
صاحب نظران برجسته در این حوزه حاصل شده است ،یک الگوی پیشنهادی تحت عنوان «الگوی مشارکتی» با توجه به مولفه
های اساسی برنامه تربیت معلم ارائه شده است .براساس این الگو ابعاد چهارگانه ای در برنامه درسی تربیت معلم با عناوین
دانش محتوایی ،دانش تربیتی عام تربیت حرفه ای ،دانش محتوی/تربیتی توام با کارورزی ،برنامه آغازین ورود به حرفه معلمی
مطرﺡ می گردد.
در طی پژوهشی صورت گرفته در ارزشیابی برنامه اجرا شده وکسب شده دروس تربیتی دوره های دوساله تربیت معلم در چند
سال اخیر نتایج حاصل شده حاکی از آن بود که نارسایی ها و مشکالت بسیار در برنامه درسی اجرا شده و کسب شده دروس
تربیتی دوره های دوساله تربیت معلم وجود دارد .درواقع پایین بودن تخصص برخی مدرسان و کمبود امکانات وتجهیزات
آموزشی ،مانعی در اجرا و ارائه دروس به نحو مطلوب شناخته شد و به صورت کلی نتیجه این پژوهش نشان از آن داشت که
برنامه این دروس نتواسته بود آن طور که باید در دانشجو معلمان این دوره تﻐییرات مورد انتظار را پدید آورد (احمدی.) 1751 ،
خاکباز و موسی پور (  ) 1711نیز با پژوهشی تحت عنوان «تجربه اجرای برنامه درسی میان رشته ای در ایران ،برنامه درسی
دوره کارشناسی ارشد آموزش ریاضی» چالش هایی را بر سر راه این رشته یافتند که از جمله آن می توان به کمبود استادان
مختصص ،ارائه ی نادرست ترتیب دروس ،عدم ارائه برخی دروس اصلی رشته ،سبک ارزشیابی از آموخته ها ،کمبود مقاالت و
کتب تخصصی به روز به زبان فارسی در این رشته اشاره نمود .در پژوهشی دیگر نیز با بررسی نقش عوامل کاهش دهنده فاصله
میان سه برنامه درسی (قصد شده ،اجرا شده وتجربه شده) مشخص گردید که پنج عامل :نظام برنامه ریزی درسی ،روش های
تدریس استادان ،سبک های یادگیری و راهبرد های مطالعه دانشجویان ،انگ یزه پیشرفت دانشجویان در کاهش این فاصله اثر
گذار است .و در این میان انگیزه پیشرفت مهم ترین عامل شکاف می باشد و بعد از آن نوع نظام برنامه درسی و روش های
تدریس اساتید بیشترین سهم را از آن خود کرده است (مومنی مهموئی و کرمی ومشهی.) 1715 ،
در یک جمع بندی از یافته های پژوهش ها ،می توان گفت که پژوهشگران صالحیت های حرفه ای و همچنین جنبه های
مختلفی از برنامه درسی قصد شده ،اجرا شده وکسب شده در دانشگاه ها ،به خصوص مراکز تربیت معلم را مورد توجه و بررسی
قرار داده اند .از این رو نیاز است تا دیدگاه دانشجویانی که برنامه درسی را تجربه نموده و دانش ،مهارت ،صالحیت ها و
یادگیری آن ها به موجب این تجربه تحت تاثیر قرار گرفته است مورد بازبینی قرار دهیم .بنابراین پژوهش حاضر سعی دارد
برنامه درسی تربیت معلم را از دو منظر برنامه درسی اجرا شده و کسب شده ،بررسی نماید .لذا ،سوالی که در پژوهش حاضر
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مطرﺡ می باشد آن است که تا چه میزان شایستگی های مورد انتظار در برنامه درسی قصد شده به اجرا در آمده و در دانش
آم وختگان این دانشگاه محقق شده است؟ و بدین منظور چه کاستی ها و نیازهایی وجود دارد؟
روش پژوهش
پژوهش حاضر مبتنی بر رویکرد کیفی و از نوع پدیدار نگاری است  .غالمی و اسدی (  ) 1752معتقدند که پدیدارنگاری یک
روش پژوهشی است که پژوهشگر درک و فهم افراد دیگر را درباره ی یک پدیده ی تجربه شده توصیف می نماید .جامعه ی
شرکت کننده در این تحقیق اولین دانش آموختگان و فارغ التحصیالن دانشگاه فرهنگیان می باشند؛ که در سال تحصیلی - 56
 59در مدارس ابتدایی استان اصفهان مشﻐول به کار شده اند .مصاحبه شوندگان پژوهش حاضر  22نفر از فارغ التحصیالن
پردیس دخترانه (فاطمه الزهرا (س)) دانشگاه فرهنگیان اصفهان بوده اند .داده ها از طریق مصاحبه ی نیمه ساختارمند جمع
آوری و با استفاده از نرم افزار  MAXQDA12بررسی گردید .هر مصاحبه  79- 62دقیقه به طول انجامید و تمامی مکالمات
در حین مصاحبه با رضایت مصاحبه شوندگان ضبط شده و پس از اتمام ،توسط پژوهشگران پیاده سازی و تایپ گردید .تحلیل
داده ها در چند مرحله و از طریق کد گذاری (باز  ،16محوری  ،13گزینشی  )11انجام پذیرفت و تا اشباع نظری ادامه یافت.
ماحصل مصاحبه عبارت از  719 :کد در مرحله کدگذاری باز 3 ،کد محوری و  9کد گزینشی بوده است.
یافته های پژوهش
در برنامه درسی قصد شده دانشگاه فرهنگیان درمجموع  192واحد درسی برای ارائه به دانشجویان لحاظ شده است .از مجموع
این واحد ها  23واحد تحت عنوان شایستگی عمومی 77 ،واحد شایستگی های تربیتی 62 ،واحد شایستگی موضوعی (دو واحد
به صورت انتخابی می باشد ) و  21واحد شایستگی موضوعی تربیتی می باشد .در پژوهش حاضر نحوه اجرا و ارائه این تعداد
واحد پس از گذراندن توسط دانش آموختگان مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت ،تا مشخص گردد که شایستگی های قصد شده
در برنامه درسی از نظر دانش آموختگان چگونه ارائه شده است.
بخش اول) در طی سه مرحله کدگذاری در برنامه درسی اجرا شده دو مضمون فعالیت های یادگیری و نقش معلم استخراج
گردید که در مرحله کدگذاری هرکدام دو کد محوری مجزا به خود اختصاص داده که به تفکیک در جدول  1آورده شده است.
جدول(  )6یافته های استخراج شده مربوط به برنامه درسی اجرا شده
ردیف

کدگزینشی

کد محوری

1

نقش معلم

ضعف آموزشی

2

نقش فراگیر

یادگیری فردی

7

فعالیت های یادگیری

معلم محور

خبرگی آموزشی

دانشجو محور

نتایج حاصل از بررسی یافته های استخراج شده در این بخش به شرﺡ زیر است:

19

. Open coding

16

. axial coding

12

. selective coding
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 .6نقش معلم :اولین مضمون یعنی نقش معلم که بدان پرداخته می شود ،دو زیر مجموعه را شامل می گردد  :ضعف آموزشی و
خبرگی آموزشی .در هر بعد از چهار دسته از شایستگی های قصد شده در برنامه درسی این مضامین مورد بررسی قرار می
گیرد.
 .6- 6ضعف آموزشی :در قسمت ضعف آموزشی به ویژگی های مختلفی پیرامون ویژگی های حرفه ای اساتید و شیوه عمل
آنها و عوامل موثر در آموزش اشاره شده است که در ذیل بیان می گردد :نتایج حکایت از آن داشت که میان تخصص استاد در
تدریس و ایجاد شایستگی های معلمی ارتباط وجود دارد که البته تعدادی از دانشجویان اظهار نمودند که برخی اساتید در
دروس حوزه ی عمومی ،موضوعی و موضوعی تربیتی فاقد تخصص الزم بوده و بار علمی کافی را دارا نمی باشند و به خوبی از
عهده پاسخ گویی به سواالت پیش آمده برای دانشجویان برنمی آیند.
برخی دانشجویان جهت تقویت حرفه ای خود مجبور بوده اند خارج از ساعات آموزش ی به سایر افراد متخصص در این رشته ها
مراجعه کرده تا کمبود یادگیری خویش را جبران نمایند  .البته بر اساس صحبت های مصاحبه شوندگان می توان به این موارد
اشاره نمود که در دروس موضوعی تربیتی ناکافی بودن بار علمی می تواند ناشی از عدم توجیه استاد در درس مربوطه باشد که
این عدم توجیه به دانشجو سرایت کرده و وی را در فهم و رسیدن به اهداف درس دچار سردرگمی می کند .
در مواردی نیز به این نکته اشاره شد که در سه حوزه مذکور کمبود استاد متخصص با جایگزینی افراد نسبتا غیر متخصص
جبران می گشت.
ضعف آموزشی تنها عدم تخصص در رشته مورد نظر را شامل نمی گردید ،بلکه برخی اساتید علی رغم داشتن تخصص نیازمند
بهره گیری بیشتری از ویژگی های حرفه ای یک مدرس همچون مهارت های کالمی و برقراری تعامالت در سه حیطه ی
عمومی ،تربیتی و موضوعی تربیتی بودند ،زیرا این امر در انتقال مفاهیم آموزشی به دانشجویان بسی ار تاثیرگذار است .طبق نظر
دانش آموختگان ویژگی های حرفه ای در یک تدریس موفق نیز به تنهایی ایفای نقش نمی کند بلکه عوامل دیگری نیز دخیل
می باشد .سه تن از مصاحبه شوندگان معتقد بودند که بعد دیگری از این نیازها داشتن تعهد کاری استاد در محیط آموزشی
خویش و دغدغه م ندی وی در رساندن دانشجویان به اهداف درسی ( به ویژه در شایستگی های تربیتی موضوعی ) است .به
گفته این مصاحبه شوندگان شرکت اساتید در کالس های آموزشی و توجیهی مربوط به مدرسین می تواند آنها را در تعهد
کاری و استفاده از زمان آموزشی کالس ها به منظور انتقال دانش ه ا توانمندتر سازد .یکی از مصاحبه شوندگان بیان می کرد
که " :استاد درس کارورزی ما در کالس های آموزشی وتوجیهی که برای اساتید برگزار می گردید شرکت نمی کردند و به
همین دلیل درست نمی توانستند به ما مفاهیم را آموزش دهند ".
از نظر برخی از دانش آموختگان تفاوت بارزی میان دانشجویان رشته آموزش ابتدایی در دانشگاه فرهنگیان نسبت به سایر
دانشگاه ها وجود دارد .زیرا دانشجویان این دانشگاه بعد از فراغت تحصیل به محیط کاری(مدارس) وارد می شوند .بدین منظور
پنج تن از دانش آموختگان اعتقاد داشتند که دانش ارائه شده می بایست به محیط واق عی حرفه ای نزدیک گردد .که علی رغم
این نیازمندی ،در حوزه های دانش عمومی ،تربیتی و تربیتی موضوعی کمتر شاهد همراه شدن دانش علمی با حیطه عمل بوده
اند و در تدریس اساتید ،مصداق های واقعی و فعالیت هایی بدین منظور برای آشنا شدن دانشجویان نسبت به واقعیتهای
موجود در مدارس به صورت کافی مورد استفاده قرار نگرفته است.
البته در این مورد نباید چشم پوشی نمود که به گفته برخی از دانشجویان محتوای در نظر گرفته شده برای انتقال به دانشجو
در برخی موارد کاربرد موثری را در محیط واقعی دارا نمی باشد" .مثال موضوعاتی همچون انقالب اسالمی،اندیشه اسالمی و ...را
می خوانیم  .اما آنچه که من به عنوان معلم نیاز دارم آن است که زمانی که می خواهم به عنوان معلم کالس اول ابتدایی به
سواالت دانش آموزان همچون انقالب چیست پاسخ دهم  .باید بتوانم به زبان دانش آموزان به توضیح این موضوع بپردازم  .مثال
در دهه فجر نمی دانستم برای کالس اول چه چیزی بگویم که درست متوجه بشوند .باید شیوه یاددهی این مسائل به کودکان
را با ت وجه به روانشناسی رشد یاد بگیریم".
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از دیگر عوامل موثر در این بخش می توان به کمبود تجهیزات و امکانات در دسترس اشاره نمود که به عنوان مانعی در امر
یادگیری می باشد .این مورد در بیان این مصاحبه شونده مشهود است " :در اکثر مدارس امکاناتی همچون تخته هوشمند وجود
دارد و دانش آموزان این مدارس نیز نحوه کار با این ابزار را به خوبی آموخته اند و این در حالی است که معلم آنها ( دانش
آموخته دانشگاه فرهنگیان) به دلیل کمبود امکانات دانشگاه کار با این ابزار را آموزش ندیده است".
 .6- 2خبرگی آموزشی :دومین حوزه بررسی از نقش معلم در نیروی انسانی خبرگی آموزشی است .با توجه به بررسی های
انجام شده از متن مصاحبه ها پیرامون این موضوع به مواردی به شرﺡ زیر اشاره شده است:
نتایج نشان از آن است که دانشجویان بر لزوم برخورداری اساتید از مهارت و تخصص کافی در انتقال دانش ها اتفاق نظر دارند.
به عبارتی دیگر معتقد بودند توانمندی باالی استاد در انتقال دانش به ارتقا توانمندی ها و ایجاد هویت حرفه ای دانشجویان
کمک شایانی می کند .یکی از این عوامل با تحلیل سخن مصاحبه شوندگان ،باال بودن سطح علمی اساتید در حوزه دانش های
تربیتی ،موضوعی و تربیتی موضوعی است .که در حوزه دانش تربیتی این توانمندی بیشتر به چشم می خورد.
یکی دیگر از این موارد ارائه دروس با بیان شیوا و رسا و به کارگیری انواع مهارت های کالمی می باشد به صورتی که به اعتقاد
مصاحبه شوندگان این مورد نه تنها در یادگیری بلکه در افزایش عالقه دانشجو اثر گذار است .این مورد دربیان این مصاحبه
شونده نمایان است " :استاد عالوه بر توانمندی علمی ،به گونه ای درس را به صورت جذاب تعریف می کردند که یک احساس
نیاز در وجود ما شکل می گرفت که دوست داشتیم به درس ایشان گوش دهیم"  .به بیان دیگری " :استاد خودشان فوق العاده
اطالع باالیی داشتند.واین اطالعات باال را در سطحی برای ما پایین می آوردند که ما دقیقا درک می کردیم .یعنی من به یاد
دارم که سالی که این واحد درسی را پاس می کردیم تعداد غیبتهای ما خیلی کم شده بود و وقتی چهره همکالسی ها را نگاه
می کردیم با تمام وجودشان صحبت های استاد را درک می کردند" .داشتن بار علمی به گفته مصاحبه شوندگان الزم ،اما کافی
نیست  .عدم برخورداری از این مهارت به گفته مصاحبه شونده ای دیگر چنین پیامدی به همراه دارد ":استاد بار علمی باالیی
داشتند اما در انتقال مفهوم این مورد به چشم نمی آمد".
اکتفا نکردن به منابع معرفی شده و ارتقا بخشی به سطح شایس تگی از موارد دیگر است .به بیان یکی از مصاحبه شوندگان در
رابطه با شایستگی عمومی " :برای مثال استادی بودند که درحین تدریس عالوه بر آموزش سرفصلهای مورد نظر از موارد
تربیتی مورد استفاده در مقطع ابتدایی برای انتقال به دانشجو معلمان بهره می گرفت".
 .2نقش فراگیر :در مصاحبه صورت گرفته تعداد معدودی از مصاحبه شوندگان به نقش دانشجو در برنامه درسی اجرا شده
اشاره نمودند ،که با عنوان یادگیری فردی از آن یاد کردند .به گفته برخی افراد مورد مصاحبه ،یادگیری تنها با ارائه مطلوب
درس از سوی استاد تحقق نمی یابد بلکه خود دانشجو نیز در این میان سهم ی را داراست .به بیان یکی از دانش آموختگان:
" دانشجو خودش باید در انتقال دانش به خودش کمک کند چون بدین صورت دانش در ذهنش باقی می ماند"  .به بیان دیگری:
" خود دانشجو باید به سمت کاربردی کردن پیش رود و خودش دانشی را که به دست می آورد در سطح کاربرد در آورد".
در صحبت های برخی دیگر از واژه ای تحت عنوان «انگیزه و دغدغه مندی» مطرﺡ شده بود که دانشجوی دغدغه مند خود به
سمت یادگیری حرکت می کند ":البته ما چند نفر در کالس دغدغه مند بودیم و با انگیزه خودمان کارهایی مانند تولید
محتوای الکترونیکی را انجام داده و در کارگاه های برگزار شده در این زمینه شرکت کردیم و به همین سبب با ابزارهای زیادی
آشنا شدیم".
 .3فعالیت های یادگیری
 .3- 6معلم محور 12 :نفر از مصاحبه شوندگان اظهار داشتند که دروس عمومی به شیوه سخنرانی ارائه می شود .بدین صورت
که زنجیره بزرگی از اطالعات با تعاملی یک طرفه منتقل می شد ،که موجب کاهش رغبت دانشجویان جهت حضور فعال در این
کالس ها می گردیده است .استفاده از این روش تنها به دروس عمومی منحصر نمی گردد .تعدادی از مصاحبه شوندگان در
دروس تر بیتی و موضوعی به استفاده از آن اشاره کردند  .به گفته آنان نیاز دانشجویان انجام فعالیت درسی و مشارکت در
فعالیت های یادگیری بوده است .البته به بیان گروهی دیگر ،استفاده از روش سخنرانی به خودی خود نا مطلوب نیست و نمی
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توان آن را دلیل اصلی نا پایداری محتوا و مفاهیم در ذهن فراگیران تلقی نمود .بلکه مهارت استاد هم در به کارگیری و بهره
مندی از آن امری مهم خواهد بود .گرچه در برخی دروس میزان مشارکت دانشجویان پایین بوده است اما استاد مربوطه با
مهارت حرفه ای خویش و تخصص کافی ،محتوا و مصادیق را به شیوه ای تلفیقی و با برقراری تعاملی مناسب به دانشجو ارائه
می کرد  .به گونه ای که ظرفیت م اندگاری مطالب در ذهن دانشجو می توا ند تا سال های متمادی باقی بماند  .نظر یکی از
دانش آموختگان در این باره این چنین است  " :روش سخنرانی بستگی به گوینده دارد که سخنش چگونه باشد و چقدر آن
سخن نافذ باشد که واقعا صحبت های برخی استادان موجب یادگیری درس توسط ما می شد".
هم چنین تلفیق نمودن نمونه هایی از تجارب معلمین ابتدایی در بین توضیحات مدرسین و معرفی کتب مناسب برای ترغیب
دانشجویان به مطالعه ای فراتر از محتوای ارائه شده و بررسی نتیجه ی مطالعات صورت گرفته ی دانشجویان ،موجب گشته تا
حتی ارائه به روش سخنرانی نیز در نظر دانشجویان مطلوبیت کسب کند .
از دیگر مواردی که دانشجویان پیرامون شیوه ارائه معلم محور اشاره کرده اند ،آن است که برنامه ریزی استاد و داشتن طرﺡ
درس برای استفاده از روش های متنوع تدریس برای انتقال دروس از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد  .دانشجویان معتقد
بودند که اساتیدی که برای ارائه محتوا اصول معینی را پیش بینی نکرده اند ،بیشتر به استفاده از روش سخنرانی روی آورده و
به تعاملی یک جانبه بسنده می کنند .البته نظراتی پیرامون این نکته وجود داشت که در برخی از واحد های درسی نمی توان از
روش های گوناگون و متنوع استفاده کرد .به نقل از یکی از دانشجویان ":همه چیز به موضوع و محتوا برمی گردد .زمانی که
ماهیت محتوای در نظر گرفته شده به گونه ای است که تنها با روش سخنران می توان آن را ارئه نمود پس استاد چگونه با
روش های مختلف دانش مورد نظر را به دانشجو منتقل نماید؟".
 .2- 3دانشجو محور :روش دیگری که در ارائه دروس برای کسب شایستگی ها مورد استفاده قرار گرفته استفاده از
دانشجویان در تدریس ها بوده است .بدین شیوه که دانشجویان در جریان تدریس نقش فعال و پررنگ تری ایفا کرده اند .در
واقع با توجه به برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان ماهیت برخی دروس و واحد های عملی در نظر گرفته شده برای آن ها ایجاب
می کند ،استاد دانشجویان را به فعالیت ترغیب کند و این امر موجب شده تا تئوری همراه با عمل تلفیق شود و دانشجویان
محور تدریس واقع شوند .استفاده از ای ن روش با انجام فعالیت های گروهی ،روش های تدریس اکتش افی و بارش فکری و یا
ترغیب دانشجویان به انجام تحقیقاتی مرتبط با دروس همراه بوده است .
در دروس موضوعی با توجه به آنکه بخشی از فرآیند یادگیری ت وسط خود دانشجویان صورت می پذیرد ،لذا بسیاری از دروس از
جمله دروس ابتدایی با شبیه سازی کالس درس و تدریس توسط دانشجو انجام گرفته است .علی رغم آنکه استفاده از این روش
در مقایسه با روش های معلم محور از مطلوبیت بیشتری برخوردار است  ،اما هم چنان عده ای از دانش آموختگان معتقدند که
با وجود به کارگیری آن هنوز تا حدی با محیط یک کالس واقعی در مدرسه فاصله دارد .براین اساس دیدگاه های متفاوتی
نسبت به این روش وجود دارد.
از نظر مصاحبه شوندگان محور بودن دانشجو در امر یادگیری کالسی امری مطلوب به شمار می رود  .اما در شیوه به کار گیری
آن از سوی اساتید نظرات متفاوتی را به همراه داشته است  .برخی از دانشجویان بر این باور بودند که انجام فعالیت های کالسی
از سوی دانشجو می بایست با دید تحلیل گرایانه همراه باشد و ارائه یک مبحﺚ توسط دانشجو برای بازدهی بیشتر نیاز مبرمی
به بازخورد و نقد از طرف استاد دارد .در واقع انجام فعالیت هایی همچون ارائه شفاهی توسط دانشجویان ،محدود به کتاب
درسی و منبع معرفی شده ،بدون پژوهش و انجام پروژه های عملی نقش موثری در امر یادگیری ایفا نمی کند .به بیان یکی از
دانش آموختگان " :دانشجو محور بودن به این معنا نیست که ما تنها موضوعی را به صورت کنفرانس ارائه دهیم و استاد در
رابطه با آن نقد و بازخوردی نداشته باشد" .برای مثال در برخی دروس عمومی به بیان یکی از مصاحبه شوندگان کار عملی
خواسته شده محدود به مطالعه منابع مختلف و خالصه کردن آن بوده است .هم چنین با وجود انجام فعالیت عملی از نظر یکی
از دانش آموختگان این مورد بیان شده است " :میزان فعالیت دانشجویان در روند تدریس دروس عمومی زیاد بود اما از نظر من
افزایش کمیت فعالیت ها زیاد مطلوب نیست زیرا فعالیت ما این بود که متن کتاب را مطالعه کرده و همراه با ساخت یک نمونه
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پاور پوینت آن را ارائه می دادیم "  .بر این اساس محول نمودن فرآیند تدریس و آموزش درس به دانشجو به عنوان یک فعالیت
عملی از دید دا نش آموختگان چندان مطلوب نیست.
به باور برخی دیگر ،بعضی اساتید در حوزه دانش موضوعی و موضوعی تربیتی با در نظر گرفتن روش تدریس های دانشجو محور
اهدافی از قبیل :آموزش محتوای مورد نظر ،تجربه مدیریت کالس ،به کارگیری توانمندی ها و خالقیت ها را دنبال کرده و در
خالل فعالیت های دانشجو با مشارکت و تعامل به جا و سازنده فراگیر را همراهی و هدایت می کردند.
به مانند شایستگی های عمومی ،در مواردی هم انجام فعالیت های عملی درنظر گرفته شده درشایستگی های موضوعی تمامی
اهداف یادگیری سطح باالتر را در بر نمی گرفت و در نتیجه بازدهی مور د انتظار تحقق نمی یافت .برای مثال به گفته یکی از
دانش آموختگان " :در درس آموزش ریاضی تدریس این محتوا بر عهده ی دانشجو بوده است و فقط تمرین ها و مسائل محدود
به کتاب های ریاضی ابتدایی را شامل می گردید  .در حالی که روش های متنوع تدریس برای تفهیم درس با توجه به تفاوت
های فردی  ،آموزش استفاده از وسایل متنوع آموزشی  ،یادگیری اطالعات پیش نیاز هر مبحﺚ درسی و اشکاالت کتاب ها
مطرﺡ نشده است" .
عالوه بر یادگیری مناسب دروس با روش های فعال دانشجو محور و تثبیت در ذهن افراد ،از دیگر پیامد های مثبت به کارگیری
این روش از دی د یکی از مصاحبه شوندگان می تواند تقویت روحیه پژوهش گری در دانشجو باشد" :اگر اساتید در روشهای
تدریس خود می توانستند دانشجو را به صورتی تربیت کنند که اهل پژوهش شود خیلی بهتر بود".
بنابر آنچه که بیان شد دروس عمومی بیشتر بر فعالیت های معلم محور تاکید داشته و دروس موضوعی ،تربیتی و موضوعی
تربیتی بیشتر با فعالیت های دانشجو محور پیش رفته است .اما زمانی انتقال مفاهیم به دانشجو از بازدهی الزم وکافی برخوردار
بوده است که مهارت های حرفه ای استاد با به کارگیری روش های مختلف همراه گشته و از فعالیت های دانشجو محوری به
صورت هدفمند و کاربردی شده است.
بخش دوم) در بخش دوم پژوهش تالش گردیده است تا پیامد کسب شده از برنامه درسی قصد شده و آثار مثبت و منفی
برنامه اجرا شده پس از ورود به عرصه کار توسط دانش آموختگان دانشگاه فرهنگیان مورد بررسی قرار گیرد .براین اساس

کدهای استخراج شده از مصاحبه ها در جدول 2مشاهده می شود.
جدول . 2یافته های استخراج شده در بعد برنامه درسی کسب شده
ردیف

کد محوری

کد گزینشی

1

کاربرد

قابلیت استفاده از محتوا

2

نیازهای آموزشی

نیازهای آموزشی

.1کاربرد :در بخش اولیه به یافته های مربوط به این مضمون پرداخته می شود:
 .6- 6قابلیت استفاده محتوا :هر کدام از مصاحبه شوندگان در رابطه با هر شایستگی در برنامه درسی تربیت معلم به تفکیک
نظر خود را اعالم نموده اند ،که با توجه به اهداف مطرﺡ در برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان به بررسی آن پرداخته می شود.
براساس هدف شماره دو در برنامه درسی قصد شده دانشگاه فرهنگیان آن است که معلم بتواند مبتنی بر اصول و مبانی تربیت
اسالمی و یافته های علمی برای تاثیر گذاری مثبت بر رفتار دانش آموزان و تقویت هویت ایرانی  -اسالمی تصمیماتی را در
سطح درس و مدرسه اتخاذ نماید (معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه فرهنگیان .) 1759 ،با این حال دانش
آموختگان مدعی هستند که در سال جاری که در مدارس مشﻐول به کار شده اند برخی مباحﺚ در آموزش ابتدایی کاربرد
زیادی نخواهد داشت ،که این مورد در بخش شایستگی های عمومی بیشترین فراوانی را داشت .از دید م صاحبه شوندگان گرچه
تعداد معدودی از واحد های معارف اسالمی در حیطه شایستگی های عمومی در ایجاد هویت ایرانی – اسالمی دانشجومعلمان
می تواند تاثیر مثبتی ایجاد نماید" :در مورد دانش عمومی شاید در عمل احساس کنیم که استفاده نمی کنیم ولی در حین
یادگیری این دانش ها اس اتید ،برخی ویژگی های اخالقی را به ما منتقل می کردند " .یا "زمانی که معلمی به حجاب  ،ارزش
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های اخالقی و واجباتش (فلسفه انجام آن) پایبند نباشد مسلما نمی تواند در پرورش یک نسل مذهبی موفق عمل کند " .اما
بیشتر آموخته های آنان در محیط حرفه ای و در ارتباط با دانش آموزان کاربردی ندارد" :برای یک معلم اول ابتدایی این دانش
چندان به کار من نیامده و من باید به سواالتی پاسخ دهم که سطح آنها بسیار پایین تر از آنچه که در دانشگاه آموخته ام می
باشد و شاید حتی نیازی به آنها ندارم و با اطالعات سالهای تحصیلی دبیرستانم هم میتوانم پاسخ دهم"  .دیگری بیان کرد" :
این حیطه دروس بیشتر به آگاهی ها و دانسته های خودم کمک می کند .اما به تدریس دروس به دانش آموزان کمکی نمی
کند .به خصوص برای دانش آموزان ابتدایی و من هیج استفاده ای از آن نمی کنم .مثال الزم نیست من برای دانش آموز ابتدایی
خدا را با توجه به دانشی که در درس اندیشه اسالمی به من منتقل شده است ،اثبات کنم"  .همچنین " :در آموزش پایه های
پایین ابتدایی اصال کاربرد اجرایی ندارد .من در طول این چند ماه عمال هیچ استفاده ای از آن نداشته ام".
در بخش قبلی در مورد نحوه انتقال شایستگی موضوعی سخن به میان آمد .به عقیده دانش آموختگان علی رغم اهمیت این
حوزه در حرفه ی معلمی با توجه به نحوه ی ارائه ،دانش کسب شده تا حدودی توانسته است نیاز دانشجومعلم را پس از فراغت
از تحصیل در محیط حرفه ای برطرف نماید .درحالی که محتوای بیشتر واحد های درسی در این حوزه از جمله دروس ابتدایی
از اهمیت بسیاری برخوردار بوده و ماهیت آن به گونه ای است که به دفعات (به طور روزانه در آموزش ) مورد استفاده معلم قرار
می گیرد  .به بیان یکی از مصاحبه شوندگان" :در کالس با استفاده از این دانش ها می توان کالس را مدیریت کرده و آموزش
موثری را ارائه دهیم "  .درحالی که در هدف شماره یک برنامه قصد شده دانشگاه فرهنگیان هدف آن است که ،دانشجویان در
زمینه روش های تدریس در حوزه های موضوعی دوره ابتدایی به توانمندی دست یابند (معاونت آموزشی وتحصیالت تکمیلی
دانشگاه فرهنگیان.) 1759 ،
عالوه بر آن دانش آموختگان چنین اذعان داشتند که با کاهش واحد های دروس عمومی واحد های درسی در این حوزه دانش
و همچنین شایستگی تربیتی موضوعی به دلیل کاربرد بیشتر افزایش یابد تا در این زمینه دانشجو معلم در محیط کاری
توانمندتر شود .که این مورد در بیان این مص احبه شونده مشاهده می گردد " :باید واقع گرایانه به آن نگاه شود چه اشکالی دارد
که دروس عمومی کمتر شود ولی دروس تخصصی را بیشتر کنند. .از نظر من باید روی موارد دیگری سرمایه گذاری کنند ما که
وارد محیط کار شدیم نمی توانستیم کارنامه تنظیم کنیم .در رابطه با چگونگی پوشه کار به ما گفته شده بود اما به ما نگفته
بود ند که چه مواردی باید در آن باشد .اینها مشکالتی است که وقتی وارد مدرسه شدیم با آن برخورد کردیم".
بر حسب هدف شماره پنج در برنامه قصد شده انتظار می رود معلم با به کارگیری اصول و مبانی تربیت اسالمی و یافته ها و
روش های علمی راه حل های اثر بخشی را برای موقعیت های تربیتی در سطح کالس درس و مدرسه شناسایی و نتایج اجرای
آن در بهبود عملکرد حرفه ای خود را مورد ارزیابی قرار دهد (همان .) 1759 ،با توجه به این هدف ،دانش آموختگان در بعد
شایستگی تربیتی نیز بر اهمیت این بخش در حوزه ی کاری خویش تاکید کرده و آن را از اصول اصلی و کاربردی بر شمردند.
برای مثال آنان مدیریت یک کالس موثر و چگونگی برخورد با دانش آموزان و هم چنین نحوه رفتار در محیط کاری را از
توانمندی های کسب شده در این حوزه ی دانشی دانستند .از نظر آنان آگاهی از این حوزه به معلم این اجازه را می دهد تا
بتواند با استفاده از آن ،سایر دانش های کسب شده را در برخورد با فراگیر به خوبی به کار گیرد.
علی رغم تاکید بسیار بر اهمیت یادگیری دانش تربیتی دانش آموختگان مدعی بودند که در کاربرد دانش کسب شده با
مشکالتی روبه رو هستند و به درستی نمی توانند به طور تمام و کمال آنچه که آموخته اند را در محیط حرفه ای خویش به کار
گرفته و به عمل در آورند  .دلیل این مساله از نظر آنها ،استفاده ی کمتر از نمونه های عینی در هنگام انتقال این دانش در دوره
تحصیلی دانشگاه بوده است " .دانش تربیتی باید به شیوه ای تعامل بیشتر ،بازید ،نمایش فیلم ،تعریف کردن تجربیات ،آوردن
نمونه های واقعی باشد تا بهتر شود ".
از دالیل دیگر دشواری در به کارگیری آموخته ها ،همراهی کمتر اساتید در یادگیری دانشجو و یا ارزشیابی مستمر از یادگیری
آنان بوده است .دانش آموختگان اعالم داشتند که ارائه نقد و بازخورد مناسب به فعالیت های یادگیری دانشجو در دوره
تحصیلی به یادگیری این حوزه دانشی بسیار کمک خواهد کرد .
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در شایستگی های تربیتی موضوعی در برنامه درسی قصد شده این انتظار وجود دارد که معلم بعد از کسب این بخش از دانش
ها بتواند با درک فرایند رشد شناختی و توانایی حل مسئله دانش آموزان دوره ابتدایی ،ماهیت کسب تجربیات دست اول و
تبدیل دانش غیر رسمی به دانش سازمان یافته از سوی دانش آموزان را تحلیل و فرصت های یادگیری را برای توسعه توانایی
های شناختی آنان تدارک ببیند (معاونت آموزشی وتحصیالت تکمیلی دانشگاه فرهنگیان .) 1759 ،این دانش نیز به مانند
شایستگی های تربیتی و موضوعی از دیدگاه مصاحبه شوندگان بسیار مورد استفاده قرار می گیرد .در واقع به بیان ایشان آموزه
های این حوزه با نیازهای روز یک معلم تطابق داشته و دروسی مانند اقدام پژوهی ،درس پژوهی ،تحلیل محتوا ،مهارت تولید
محتوای الکترونیکی و  ...بسیار توسط معلم به کار گرفته می شود  .اما در این راستا دانشجویان به دو مسئله اشاره نمودند) 1 :
تطبیق واحد برخی دروس پرکاربرد در این حیطه و  ) 2محتوای قدیمی برخی دروس همچون دروس فناوری .یکی از مصاحبه
شوندگان در رابطه با محتوای قدیمی بیان کرد " :ما معلم هستیم و باید اطالعاتمان را به روز کنیم .یکی از چیزهایی که من
خیلی به آن نیاز دارم تولید محتوای الکترونیکی می باشد اما در واحد درسی مربوط به آن ،در این مورد به ما آموزشی ندادند
واین درحالی است که در آموزش وپرورش یکی از معیارهایی که با آن به ارزشیابی معلم می پردازند تولید محتوا می باشد.
استاد ما واقعا آدم با سوادی بود خیلی هم تالش کرد چیز جدیدی به ما یاد بدهد اما سرفصل هایی که به او داده بودند قدیمی
بود".
این بخش از شایستگی با وجود موانعی که بیان گردید در میان تمامی مصاحبه شوندگان باالترین سطح از کاربرد و مطلوبیت را
به خود اختصاص می دهد ،زیرا از یک طرف دروس این حیطه نزدیکی بیشتری به فضای مدرسه دارد و از طرف دیگر نحوه
انتقال این دروس در برنامه اجرا شده با محوریت دانشجویان وتعامالت دو سویه در کالس صورت گرفته و موجبات یادگیری
بیشتری را در دانشجویان فراهم آورده است.
 .2نیازهای آموزشی :در ادامه به یافته های مربوط به نیازهای آموزشی پرداخته می شود:
 .6- 2نیازها :با توجه به نتایج مذکور در بخش قبل ،دانش آموختگان مصاحبه شونده در برخی از حوزه ها در به کارگیری
دانش کسب شده در محیط واقعی با نیازهایی روبه رو هستند .که بنا به نظر آنها این نیازها در دوره ی تحصیلی به طورکافی
برطرف نگردیده است .به عنوان مثال در حوزه شایستگی های عمومی محتوای برنامه درسی اجرا شده به صورتی است که نمی
توان آن را به خوبی در دوره ابتدایی مورد استفاده قرار داد ،بنابراین به عقیده آنها نیاز است تا مطالب در سطح یک فراگیر
ابتدایی و مباحﺚ مرتبط با این دوره پیوند داشته باشد  .به بیان یکی از دانش آموختگان" :در مورد شایستگی های عمومی
مطالبی که یاد گرفتیم در حال حاضر در کالس درس برایمان کاربرد زیادی ندارد"  .یا به گفته ی دیگری" :این حیطه
شایستگی زیاد به کار دانش آموز ابتدایی نمی آید .شاید برای دبیرستان مفید باشد .بنابراین نیاز است مطالبی ساده تر یاد می
گرفتیم " .یکی از مصاحبه شوندگان نیز بر اهمیت نیازسنجی از دانشجویان در این حوزه تاکید نموده است " :باید از دانشجویان
نظر سنجی کنیم که این مطلبی که می خوانید تا چه میزان مورد نیاز است؟".
در حوزه دانش تربیتی به اعتقاد  7نفر از مصاحبه شوندگان نیاز اساسی در یادگیری مهارت های این بخش از شایستگی ها،
آشنایی و برخورد با نمونه های واقعی از فراگیران مقطع ابتدایی است ".مثال زمانی که داشتیم روانشناسی رشد کودک را
مطالعه می کردیم ،یک کودک اوتیسم را از نزدیک ندیدیم .چرا یک کودک بیش فعال را به عینه ندیدیم تا رفتارش را
بشناسیم؟ من به شخصه سر کالسم نمی دانم این بچه ها چه مشکلی دارند؟ و استرس این امر را دارم که نکند برچسب بیش
فعالی به آن ها بزنم .اما اگر به عینه کسانی را می دیدیم که با این مشکل دست و پنجه نرم می کنند خیلی راحت تر می
توانستیم با آن کنار بیاییم".
به بیان دو نفر مهارت مدیریت کالس از مهم ترین ابزار مورد استفاده معلم در کالس می باشد .لذا نیاز است تا عالوه بر
مدیریت آموزشگاهی ،مدیریت کالس درس نیز تحت عنوان یک واحد درسی مستقل به دانشجویان ارائه گردد و یا در لوای
دروس دیگر این حوزه ،ارائه این مهارت انجام پذیرد .هم چنین حدود  9نفر بر این باور بودند که به صورت کلی نه تنها در
دانش عمومی بلکه در این حیطه از شایستگی ها نیز آموزش باید به شیوه ای خاص صورت پذیرد .بدین معنا که دانشجوی
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محصل در دانشگاه فرهنگیان با توجه به آنکه پس از تحصیل به محیط واقعی وارد می شود ،نیازمند آموزشی متفاوت نسبت به
سایر دانشگاه ها می باشد و در این آموزش اولویت مورد نظر شناخت دانش آموز و ویژگی های آن خواهد بود .یکی از مصاحبه
شوندگان بیان نمود" :از برخی از واحد ها در این حیطه از این دانش به صورت روزانه استفاده می شود  .خیلی بیشتر از آنچه
که فکر می کردیم به علوم این حوزه نیازمندیم  .معلم به عنوان مرجعی برای مشاوره مشکالت خانوادگی دانش آموزان است
پس به این بخش دانش ها نیاز بیشتری وجود دارد" .دیگری اظهار کرد " :در هنگام تدریس دانش عمومی اینکه به زبان بچه
ها صحبت کنند .و سواالت احتمالی آنها را برای ما بگویند وپاسخ دهند ،اهمیت دارد ".
در بخش شایستگی های موضوعی چهار نفر چنین اعتقاد داشتند که میزان تعداد واحدهای ارائه شده در دوره ی تحصیلی
همانگونه که در بخش کاربرد بیان شد ،پاسخ گوی نیاز آنها پس از فارغ التحصیلی نمی باشد و نیاز است واحدهای در نظر
گرفته شده در برنامه درسی مطابق با سطح نیاز فراگیر افزایش یابد .به بیان یکی از دانش آموختگان " :بهتر بود شش پایه
ابتدایی با هم در یک واحد یک ترمه آن هم در ترم های پایانی بررسی نمی شد .بهتر بود ابتدا تسلط بر محتوا و سپس نحوه
انتقال مفهوم به دانش آموز ابتدایی در ترم های مختلف آموزش داده می شد" .دیگری بیان کرد" :دانش موضوعی نیاز دارد تا
تعداد واحد و ساعت آن افزایش یابد که استاد و دانشجو فرصت بیشتری بیابند".
از آنجایی که به بیان برخی از مصاحبه شوندگان دروس این حوزه دارای اهمیت به سزایی است ،معلم به صورت روزانه با
بسیاری از واحدهای گذرانده شده در این حیطه سروکار دارد  .لذا نیاز است تا تدریس هایی که در آموزش دروس ابتدایی
توسط دانشجو در محیط شبه واقعی انجام می گیرد ،توسط اساتید مورد نقد قرارگرفته و استاد مربوطه در شیوه آموزشی خود
از سخت گیری مناسب و به جا بهره گیرد  .که این مصاحبه شونده در این مورد چنین بیان می کند" :بهتر است این بخش
بیشتر به صورت عملی کار شود .همزمان با کار عملی دانشجو استاد با راهنمایی خود او را هدایت کند".
همچنین به عقیده دو نفر از دانشجویان نیاز است تا در ارائه این دانش ،کتب درسی دوره ابتدایی به صورت جزئی تر مورد
بررسی قرار گیرد و نحوه ارزشیابی از دانش آموزان ابتدایی در هر درس به دانشجویان بیشتر آموخته شود .
در رابطه با شایستگی های تربیتی موضوعی دانش آموختگان ،این حوزه را نسبت به سایر حوزه ها دارای اهمیت ویژه ای
دانسته اند .به طوری که یکی از آنها نیاز دانشجومعلمان را به گونه ای می دانست که دانش ارائه شده در این حوزه از آنچه که
هست باید فراتر رفته و به صورت تخصصی تر کار شود .همچنین به بیان یکی دیگر ،باال بردن سطح دانش در این حیطه نباید
منجر به یادگیری برخی مطالب بدون کاربرد در دنیای واقعی شود.
عالوه بر آنچه که بیان شد ،حدود هفت نفر در حیطه موضوعی تربیتی بسیار تاکید نموده و از نظر ایشان دروس این بحﺚ به
سبب قراردادن دانشجو در محیط واقعی و فراهم آوردن فرصتی برای به عمل در آوردن آموخته ها دارای اهمیت به سزایی
است .به صورتی که سه تن ازمصاحبه شوندگان بیان نمودند که دانشجومعلم نیاز دارد ساعات بیشتری برای یادگیری این
دروس در اختیار داشته باشد .یکی از افراد مورد مصاحبه بیان کرد ":ای کاش با کاهش تع داد واحد های دروس عمومی جلسات
کارورزی را به جای یک جلسه ،دوجلسه می رفتیم .ا ینگونه هم خود معلم به ما احساس نزدیک تری داشت و بیشتر ما را از
خود می دانست و بیشتر تجاربش را در اختیار ما قرار می داد" .دیگری گفت " :این دروس خود به خاطر عملی بودن تاثیر
بسیار زیادی دارد .از نظر من اگر برخی واحدها در این حیطه زیاد شود ،دانشجو در معرض موقعیت بیشتر قرار بگیرد خیلی
بهتر است ".
یا به عقیده یک نفر دیگر از دانشجویان لحاظ نمودن برخی دروس این حیطه درترم های اولیه برای دانشجویان بسیار سودمند
تر خواهد بود .تا بدین صورت بهتر بتوانند از موقعیت های یادگیری استفاده نمایند .به عنوان مثال به عقیده مصاحبه شوندگان
ارائه دروس کارورزی از همان سال اول می تواند این امکان را فراهم کند که دانش آموختگان دروس آموخته شده در حوزه
های موضوعی و تربیتی را در یک محیط واقعی به عمل در آورند.
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ب حث ونتیجه گیری
هدف از این پژوهش بررسی دو برنامه درسی اجرا شده وکسب شده برای مشخص نمودن میزان تحقق شایستگی های مورد
نظر در برنامه درسی تربیت معلم در دانش آموختگان این دانشگاه بود .به همین منظور با استفاده از ابزار مصاحبه داده ها
گردآوری شده ودر طی سه مرحله کدگذاری در برنامه درسی اجرا شده وکسب شده پنج مضمون و هفت کد محوری استخراج
گردید( .شکل 1و ) 2
فعالیت های یادگیری

نقش فراگیر

نقش معلم

شکل( )6مضامین و مفاهیم استخراج شده در بعد برنامه درسی اجرا شده

کاربرد

نیازهای آموزشی

در ادامه ی بحﺚ یافته های اخیر در دو برنامه اجرا شده وکسب شده در مقایسه با یافته های پژوهش های انجام شده بررسی و
شرﺡ داده می شود.
با توجه به بررسی های انجام شده ضعف آموزشی در بخش برنامه اجرا شده در حوزه دانشی تربیتی موضوعی و تربیتی از
فراوانی بیشتری برخوردار بوده است .دراین بخش عدم وجود محتوای مناسب ،ویژگی های حرفه ای اساتید،کمبود اساتید
متخصص ،تجهیزات و امکانات کافی ضعف آموزشی در برنامه درسی اجرا شده را به همراه داشت .این بخش از یافته ها با
پژوهش فراهانی وهمکاران (  ) 1715همخوانی دارد .در این پژوهش تاکید شده است که صالحیت ها و شایستگی های مدرسان
در تربیت دانشجو معلمان بسیار اثرگذار است زیرا دانشجویان به صورت مستقیم تحت آموزش مدرسان قرار دارند .همچنین
یافته های این بخش از پژوهش حاضر با نتایج حاصل از تحقیق خاکباز و موسی پور (  ) 1711مبنی بر این که چالش های ناشی
از برنامه درسی به دلیل کمبود استادان متخصص متناسب با رشته آموزشی است ،تطابق دارد .در پژوهش حاضر نیز تعداد
زیادی از دانشجویان بر این باورند که بهتر است در دانش های عمومی ،موضوعی و تربیتی موضوعی ،اساتید این حوزه ها نسبت
به فراگیران مقطع ابتدایی شناخت کافی داشته و با آگاهی از ویژگی های رشدی و شناختی آنان به انتقال دانش مربوطه اقدام
نمایند.
دانش آموختگان به بعد محتوا از دو منظر اشاره نمودند ) 1 :محتوای نامتناسب وبدون کاربرد در محیط واقعی ) 2محتوای
قدیمی و ناهماهنگ با نیاز های روز که این قسمت از نتایج نیز با یافته ی خاکباز وموسی پور (  ) 1711مبنی بر قدیمی بودن
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محتوا و پژوهش فراهانی و همکاران مبنی بر لزوم برنامه متناسب با تربیت معلم ،مطابقت دارد .دربخش خبرگی آموزشی از
بیانات دانشجویان می توان چنین برداشت نمود که استفاده از روش های متنوع تدریس و تلفیق آن با مصادیق واقعی و
همچنین ارزیابی کار دانشجو و ارائه بازخورد به او باالخص در حوزه دانش تربیتی موضوعی خود نمایانگر برخورداری استاد از
خبرگی آموزشی می باشد .در واقع این ویژگی ها سبب گشته است که دانشجویان دروس ارائه شده را کاربردی و مفید تلقی
نمایند .در پژوهش خاکباز و موسی پور (  ) 1711به این امر اشاره شده است که پژوهش های کالسی و ایجاد فرصت برای
دانشجویان در موقعیت عملی بسیار ضروری است و از نظر دانش آموختگان دانشگاه ها چنین مواردی بسیار آموزنده و در عین
حال بسیار اندک بوده است .فرصت تعامل با هم کالسان و بحﺚ ،تفکر تحلیلی و انتقادی از جمله مواردی است که به نظر
بسیاری از دانش آموختگان موجب ایجاد اعتماد به نفس و افزایش قدرت تحلیل و توانایی سخنوری خواهد شد.
با عنایت به بررسی های شکل گرفته خبرگی آموزشی اساتید ،در سه حوزه دانش تربیتی و تربیتی موضوعی و موضوعی
بیشترین موارد مشاهده شده را داشته است .دانشجویان معتقدند که در این سه حیطه شایستگی ،اساتید با داشتن توانمندی
های حرفه ای و انواع مهارت های تدریس در انتقال مفاهیم ،به نسبت موفق تر عمل کرده اند.
در یافته های به دست آمده اکثر دانشجویان اظهار نمودند که ازمیان روش های معلم محور و دانشجو محور بخش شایستگی
های عمومی بیشتر با روشهای معلم محور آموزش داده می شود .این روش در سایر شایستگی ها نیز مشاهده گردید که میزان
آن از نظر مصاحبه شوندگان در بخش شایستگی های تربیتی موضوعی بسیار پایین بود و آن را دلیلی بر ایجاد مهارت های
بیشتر در خویش برشمردند .به عبارت دیگر فعال بودن دانشجو در فرآیند تدریس سبب گشته بود تا مهارت به بردن دانش در
محیط حرفه ای نیز در آن ها تقویت یابد ،به همین دلیل در دید آنها این روش ها از مطلوبیت بیشتری برخوردار است .این
یافته با نتایج پژوهش ادیب حاج باقری و افاضل (  ) 1715تطابق دارد .بنابر ،این پژوهش روش های دانشجو محور نسبت به
معلم محور از رضایت باالتری نزد دانشجویان برخوردا ر است و این روش ها موجب یادگیری عمیق تر در فراگیران خواهد شد.
در اینجا این نکته حائز اهمیت است که رضایت از فعالیت های دانشجومحور در فرآیند یادگیری زمانی مشاهده گردید که
فعالیت های درنظرگرفته شده دانشجو را به مهارت ها و اهداف آموزشی برساند .مورد دیگر که استنباط می گردد آن است که
از دیدگاه برخی از مصاحبه شوندگان مطلوب شمردن روش دانشجو محور دلیلی بر ناکارآمد بودن روش های معلم محور نیست.
به طور کلی نمی توان چنین برداشت کرد که روش های تدریس معلم محور در ایجاد شایستگی های حرفه ای نا مطلوب است،
بلکه زمانی که مهارت های آموزشی و حرفه ای استاد در به کارگیری این روش ها همراه شود می تواند به یادگیری موثر منجر
گردد.
بنا بر یافته های پژوهش ،نقش وانگیزه دانشجو نیز در انتقال دانش به خود نیز مهم خواهد بود که این یافته با پژوهش مومنی
مهموئی و کرمی ومشهدی(  ) 1715مبنی بر اینکه انگیزه پیشرفت تحصیلی از مهم ترین عوامل برنامه درسی اجرا شده وتجربه
شده می باشد ،همخوانی دارد.
دربخش دوم پژوهش با بررسی صحبت های مصاحبه شوندگان پیرامون برنامه کسب شده و صحبت در رابطه با آموخته ها و
نیاز های آموزشی نتایجی حاصل گردید .دانشجویان در بخشی ،از میزان کاربرد دانش اندوخته خود در محیط حرفه ای سخن
به میان آوردند .نتایج نشان دهنده این امر بود که دانش عمومی در میان سه حیطه دیگر کاربرد بسیار پایینی داشته و احساس
نیاز به آن در دانش آموختگان نیز کم می باشد .ولی این بدان معنا نیست که شایستگی های عمومی مﻐفول بماند بلکه بسیاری
از مصاحبه شوندگان به نزدیک نمودن این دانش به محیط حرفه ای و مرتبط با کار اشاره کرده تا بتوان از آموخته های حاصل
از آن نیز بهره مند شد .دراین بین سه حیطه دیگر بسیار مهم تلقی شده و نیاز به آن در محیط کار زیاد می باشد و در این
میان شایستگی تربیتی موضوعی اصلی ترین و مهمترین شایستگی قلمداد شد که این اهمیت در پژوهش مهدوی هزاوه
وهمکاران ( ) 1756نیز مشاهده می گردد که دیگر شایستگی ها پیش نیاز شایستگی تربیتی موضوعی بوده و براساس آن
دانشجو ،شا یستگی های کسب شده را شخصی و منحصر به فرد می کند .همچنین بر اساس نتایج پژوهش فروگوت ( ) 2216نیز
این مورد استنتاج شد که (دانش تربیتی موضوعی)  PCKباید نقش محوری در آموزش معلمان داشته باشد.
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همچنین در یافته های به دست آمده به افزایش واحد های ارائه شده در دو بخش موضوعی و تربیتی موضوعی اشاره گردید .که
این امر نشان از اهمیت این دوحیطه به دلیل نزدیکی آن به محیط مدرسه از نظر مصاحبه شوندگان می باشد .به همین علت
ارائه این دسته از شایستگی ها در طول تحصیل باید به صورتی باشد تا دانشجو پس از وارد شدن به عرصه کار بتواند به خوبی
از آنها استفاده نموده و قادر به ،به کارگیری آنها باشد و نقص در آن ها می تواند وی را با چالش رو به رو سازد .یافته های
بومرت  15و همکاران (  ) 2212نشان می دهد که  PCKدارای قدرت پیش بینی کننده بیشتر برای پیشرفت دانش آموزان
و برای کیفیت آموزش تعیین کننده است .اما نقص در  CKبه زیان  PCKاست ،که با افزایش تمرکز ویژه در  PCKدر
آموزش معلمان ،این رابطه را نمی توان جبران کرد و از طرفی کمبود در برنامه های آموزشی  PCKبا تجربه عملی در زمینه
کار جبران نمی شود .بنابر این باید میان برنامه های آموزشی این دوحیطه توازن برقرار شود .البته با توجه به یافته های
پژوهش صدری و زاهدی و شفیعی ( ) 1756تنها توجه به این چهار دسته شایستگی علی رغم آنکه پایه و اساس دستیابی به
صالحیت های حرفه ای معلمان است اما کافی نمی باشد زیرا دانشجو باید با رویکرد استاد -شاگردی نوین در سایه واحد
کارورزی در فضای واقعی قرار گیرد ،در غیر این صورت پس از فراغت از تحصیل و ورود به عرصه ی کار با چالش هایی روبه رو
می گردد .که در یافته های پژوهش حاضر نیز چنین استنباط گردید که تمامی دانش آموختگان مورد مصاحبه در ارائه
شایستگی ها به صورتی که بتوان از آن به صورت کاربردی در محیط واقعی عمال استفاده نمود ،اتفاق نظر داشتند .همچنین در
ارتباط با ساعات و نحوه ارائه دروس کارورزی به عنوان فرصتی برای به عمل در آوردن آموخته ها یافته هایی استخراج گردید
که نیازمند پژوهشی مستقل می باشد.
با توجه به یافته های حاصل از پژوهش پیشنهادات زیر ارائه می گردد:
 تعداد زیادی از دانش آموختگان به شیوه ها و فنون مورد استفاده در تدریس توسط اساتید اشاره کردند  .بر این اساسپیشنهاد می شود با توجه به دروس و توانمندی دانشجویان در روش های تدریس اساتید اصالحاتی صورت گرفته و فرآیند
فعالیت یادگیری با مشارکت بیشتر دانشجو انجام شود.
 از نظردانش آموختگان سرفصل ها و منابع معرفی شده تا حدودی قدیمی بوده و در حال حاضر از کاربرد الزم و کافیبرخوردار نمی باشند  .چنانچه الزم است هماهنگ با تحوالت جهانی و گسترش روزافزون دانش و هم چنین نظر سنجی از
معلمین با سابقه کاری و فارغ التحصیالن دانشگاه فرهنگیان نیازها شناسایی شده و طبق آن به اصالﺡ و تﻐییر منابع اقدام شود.
 نتایج پژوهش حاکی از آن داشت که اجرای برخی دروس (موضوعی و تربیتی موضوعی ) همچون کاربرد فناوری در تدریس وآموزش دروس ریاضی و علوم و قرآن با کمبود امکانات و تجهیزات مورد نیاز موجه بوده است  .بر این اساس پیشنهاد می شود
پردیس های دانشگاه فرهنگیان به امکانات مورد نیاز برای اجرای دروس با توجه به سرفصل های جدید و اصالﺡ شده مجهز
گردد.
 حمایت حرفه ای از فارغ التحصیالن دانشگاه فرهنگیان از سوی دانشگاه و ادارات آموزش و پرورش طی چند سال اول کاریادامه داشته باشد ،تا از این طریق دانش آموختگان بتوانند پس از ورود به عرصه کار به رفع چالشهای پیش روی خود بپردازند.
فهرست منابع
 .1ادیب حاج باقری ،محسن؛ افاضل ،محمدرضا .) 1752 ( .مقایسه تاثیر روش های تدریس بر رضایت ،اضطراب و
یادگیری دانشجویان پرستاری .افق توسعه آموزش پزشکی .دوره . 7شماره  .7صص .11- 19
 .2احمدی ،غالمعلی .) 1719 ( .بررسی میزان همخوانی وهماهنگی بین سه برنامه درسی قصد شده ،اجراشده وکسب
شده در برنامه جدید آموزش علوم دو ره ابتدایی.فصلنامه تعلیم وتربیت.شماره .16

. Baumert

11

16

مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی
سال دوم ،شماره  ،61شهریور 6318

 .7احمدی ،غالمعلی .) 1751 ( .ارزشیابی برنامه اجرا شده و کسب شده دروس تربیتی دوره های دوساله تربیت
معلم.فصلنامه تعلیم وتربیت.شماره .111
 .7اسدی گرمارودی،اسداهلل؛ شریف زاده ،سیدعلی .) 1752 ( .دانشگاه فرهنگیان قله سندتحول بنیادین آموزش
وپرورش (واقع نگاری تاسیس ) .چاپ اول.تهران:موسسه فرهنگی برهان (انتشارات مدرسه ).
 .9خاکباز ،عظیمه سادات؛ موسی پور ،نعمت اهلل .) 1711 ( .تجربه اجرای برنامه درسی میان رشته ای در ایران؛ بررسی
موردی دوره کارشناسی ارشد آموزش ریاضی .فصنامه مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی .دوره اول.شماره .7
 .6خروشی ،پوران؛ نصراصفهانی ،احمدرضا؛ میرشاه جعفری ،سید ابراهیم؛ موسی پور ،نعمت اهلل .) 1759 ( .مدل مفهومی
شایستگی های مورد انتظار از دانشجو معلمان در برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان بر اساس دیدگاه صاحبنظران.
فصلنامه مطالعات ان دازه گیری و ارزشیابی آموزشی سازمان سنجش .پذیرفته شده برای چاپ.
 .3سلطانی،اصﻐر؛ مهدی پور ،نعیمه .) 1757 ( .کاربست مؤلفه های کاربردی ،ملی ،جهانی ،نظری و ساخت برنامه درسی
در برنامه های درسی علوم انسانی از دیدگاه اعضای هیات علمی (مورد :دانشگاه شهید باهنر کرمان ) .مجله علمی
پژوهشی پژوهشهای برنامه ی درسی.انجمن مطالعات برنامه ی درسی ایران.دوره ی پنجم شماره ی دوم  ،صص
.73- 3
 .1صدری ،عباس؛ زاهدی ،انسیه؛ شفیعی ،فاطمه صﻐری .) 1756( .حلقه مفقوده نظام تربیت معلم برای تحقق شایستگی
های حرفه ای دانشجو -معلمان :کارورزی وکارآموزی با رویکرد استاد  -شاگردی نوین .فصلنامه پژوهش در تربیت
معلم .سال اول .شماره .1صص .39- 55
 .5طراحی کالن (معماری ) برنامه درسی تربیت معلم (برنامه درسی ملی تربیت معلم ) .) 1757 ( .دانشگاه فرهنگیان،
برآمده از مباحﺚ کمیسیون طراحی کالن برنامه درسی تربیت معلم .اعضای کمیسیون :دکتر محمود مهرمحمدی،
دکتر نعمت اهلل موسی پور ،خانم آمنه احمدی ،دکتر علیرضا صادق زاده و دکتر رضا ساکی .ویراست دهم
.1757 /27 /22
 .12عباباف ،زهره؛ فراستخواه ،مقصود؛ مهرعلیزاده ،یداهلل؛ فتحی واجارگاه ،کورش .) 1757 ( .تأمل بر صالحیت های حرفه
ای معلمان در مطالعات برنامه درسی.مجله علوم تربیتی .دوره بیست و یکم .شماره ( 2علمی -پژوهشی.) ISC/صص
.193- 112
 .11عدلی ،فریبا؛ آقا سلیمانی ،هدی؛ امینی شاد ،محمد؛ فاضل ،مرتضی؛ صوفی ،فاطمه .) 1757 ( .ارتقای صالحیت حرفه
ای معلم با رویکرد ( pckدانش محتوایی تعلیم و تربیت ) .فصلنامه تربیت معلم فکور،سال اول،شماره  ،1صص- 96
.39
 .12غالمی ،خلیل؛ اسدی ،محمد .) 1752 ( .تجربه ی حرفه ای اساتید در ارتباط با پدیده ی تدریس اثر بخش در آموزش
عالی .دو فصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی .سال اول .شماره .2صص .26- 9
 .17فتحی واجارگاه،کورش .) 1757 ( .اصول ومفاهیم اساسی برنامه ریزی درسی .تهران :علم استادان.
 .17فراهانی ،علیرضا؛ نصراصفهانی ،احمدرضا؛ شریف خلیفه سلطانی ،سیدمصطفی .) 1715 ( .ارزیابی شیوه های آموزش
وتربیت معلمان ابتدایی در نظام آموزش عالی کشور.نشریه علمی پژوهشی فناوری آموزش.سال
پنجم.جلد . 9شماره .1صص .62- 33
 .19کیان،مرجان؛ مهرمحمدی ،محمود .) 1752 ( .نقد و تحلیل برنامه تربیت معلم دوره ابتدایی در سایه شایستگیهای
مورد تقاضای برنامه درسی هنر جدید.فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران.سال هشتم.شماره .72صص .115- 172
 .16معاونت آموزشی و پژوهشی  .) 1751 ( .اساس نامه دانشگاه فرهنگیان .تهران :وزارت آموزش و پرورش ،شورای عالی
انقالب فرهنگی.

15

مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی
6318  شهریور،61  شماره،سال دوم

 بررسی نقش عوامل کاهش دهنده فاصله بین برنامه.) 1715 ( . علی، مرتضی؛ مشهدی، حسین؛ کرمی، مومنی مهموئی.13
 انجمن.  دو فصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی. اجرا شده و تجربه شده آموزش عالی،درسی قصد شده
.52- 112 صص.2  شماره. سال اول.مطالعات ب رنامه درسی ایران
 برنامه درسی تربیت معلم و الگوی اجرائی مشارکتی آن؛ راهبرد تحولی برای تربیت.) 1752 ( . محمود، مهرمحمدی.11
.9- 26 صص.1 شماره.سال اول.فصلنامه نظریه وعمل در برنامه درسی.معلم در ایران
سخنرانی کلیدی ارائه. واکاوی فاصله نظر تا عمل در برنامه درسی تربیت معلم ایران.) 1757 ( . محمود، مهر محمدی.15
دانشگاه تربیت.شده در همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران فاصله نظر و عمل در برنامه های درسی ایران
.مدرس
 شورای، وزارت آموزش و پرورش: تهران. سند تحول بنیادین آموزش و پرورش.) 1752 ( . وزارت آموزش و پرورش.22
.عالی انقالب فرهنگی و شورای عالی آموزش و پرورش
 فصلنامه پژوهش در تربیت.) 1756( . عباس، محمود؛ عباس پور، حسن؛ مهرمحمدی، منصوره؛ ملکی، مهدوی هزاوه.21
.73- 37 صص.1  شماره. سال اول.معلم
22. Baumert,J. Kunter,M. Blum,W. Brunner,M. Voss,T. Jordan,A. Klusmann,U. Krauss,S.
Neubrand,M. Tsai,Y.(2202). Teachers’ Mathematical Knowledge, Cognitive Activation in the
Classroom, and Student Progress. American Educational Research Journal.74(0).pp 011-082.
21. Burkhardt, H. (2207). Curriculum Design and Systemic Change. In: Li Y., Lappan G. (eds)
Mathematics Curriculum in School Education. Advances in Mathematics Education.
Springer, Dordrecht.
27. Dobber,M. Vandyck,I. Akkerman,S. Graaff,R. Beishuizen,J. Pilot,A. Verloop,N.
Vermunt,J.(2202). The development of community competence in the teacher education
curriculum. European Journal of Teacher Education. iFirst Article.pp 0-08.
22. Frågåt,T.(2206). science student teachers' and physics teachers' views on professional
knowledge. In I. Stuchlikova, L. Rokos, & J. Petr (Eds.), ESERA SUMMER SCHOOL 2206
BOOK OF SYNOPSIS (pp. 084-092). eské Budjovice, Czech Republic.
26. Khorooshi, P., Nasr Isfahany, A. R., Mirshahjafari. S. E., & Mosapour. N. (2206). Explaining
Ideal Teacher Competences in the Islamic Republic Iran Based on the Revolutionary
Documentations of Its Education and Pedagogical System. Journal of International Education
Studies, Canadian Center of Science and Education. 9(02).pp078-026.
24. Shulman, L. S. (0986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. Educational
Researcher, 02(2), pp 7-07.

52

