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 چکیده
گیری آن درسی و تبیین چگونگی شکلگیری عملی برنامهپژوهش حاضر با هدف کشف نوع جهت

انجام شد. جامعه مورد پژوهش، دانشجومعلمان بنیاد در دانشجومعلمان با استفاده از روش نظریه داده
گیری هدفمند نژاد مشهد بود که بر اساس روش نمونهدانشگاه فرهنگیان شهید هاشمی 1391ورودی 

نفر از این دانشجومعلمان انتخاب و اشباع نظری مبنای کفایت نمونه  27گیری موارد مطلوب(، تعداد )نمونه
ها آوری دادههای مصاحبه باز و مشاهدة مشارکتی مستقیم برای جمعقرار گرفت. در این پژوهش از ابزار

درسی دانشجومعلمان، نوعی گیری عملی برنامهاستفاده گردید. نتایج ناظر بر سوال نخست نشان داد جهت
درسی است و غالبا میان گیری عملی یکپارچة مشخص نسبت به برنامهجهتفاقد التقاط ناسازوار و 

های گیریدرسی ایجادشده شباهت و هماهنگی وجود ندارد. عموما ترکیب جهتنامههای برگیریجهت
گیری اند و جهتگرایانه و اجتماعی بیشترین گرایش را به خود اختصاص دادهموضوعی/دیسیپلینی، انسان

نظام آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران  شدهاسالمی اعالم گیریجهت درسی باعملی برنامه
درسی در فرایند زیسته گیری عملی برنامهگیری جهتها در خصوص چگونگی شکلنیست. یافته گهماهن

های شخصیتی، تجارب یادگیری مقولة کلی است که در قالب سه طبقه ویژگی 7دهندة دانشجومعلمان نشان
این فرایند، و تجارب عملی شکل گرفته است. تجارب یادگیری ناسازگار به عنوان مقولة محوری و کانون 

متفاوت و متعارضی است که در فرایند زیستة دانشجومعلمان، قبل و بعد از  حاصل التقاط تجارب یادگیری
شود.های عملی التقاطی ناسازوار در آنان میگیریگیری جهتورود به تربیت معلم ایجاد و سبب شکل

گیری التقاطیدرسی، جهتگیری عملی برنامهدرسی، جهتگیری برنامههتج های کلیدی:واژه

بنیاد.ناسازوار، تجارب یادگیری ناسازگار، نظریه داده
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 مقدمه
شده و هدفمند که مستلزم وجود تعلیم و تربیت رسمی به عنوان کوششی منظم، حساب

ا کوشش بسیاری از های متعدد و براهبردی مؤثر در هدایت جریان یادگیری است، در موقعیت

پیوندد. از افرادی که در فرایند تعلیم و تربیت نقشی مهم و اساسی به عهده دارند، افراد به وقوع می

ترین عناصر در نظام آموزش و پرورش معلمان هستند. معلمان به عنوان منابع انسانی، یکی از مهم

ه عهدة نظام آموزش و پرورش مسئولیت اساسی تربیت نیروی انسانی، بشوند. هر کشور تلقی می

کشور است و در درون این نظام نیز هر آرمان و وضع مطلوبی که تصور شود باید آن را به طور 

منطقی در معلم منعکس دانست. در حقیقت کیفیت و قابلیت شغلی معلمان در هر نظام تعلیم و 

آموزش و پرورش به نمای کیفیت نظام آموزش و پرورش آن کشور است. اگر تربیت آیینه تمام

گوی عنوان نهادی اجتماعی بخواهد حیات خود را حفظ کرده و به صورتی پویا و فعال، پاسخ

های آموزشی و پرورشی نیروی انسانی و به نیازهای در حال افزایش جامعه باشد، باید به برنامه

 (. 318: 1390خندقی و اسدخانی، خصوص تربیت معلم توجه کند )امین

های تربیت معلم بر معلمان دارد، نوع ترین تأثیرات آموزشی که دورهاصلییکی از 

درسی های آموزشی تربیت معلم نسبت به برنامهها در جریان دورههایی است که آنگیریجهت

درسی، هایی است که نسبت به برنامهگیری، موضع1درسیگیری برنامهکنند. مفهوم جهتکسب می

شود رنده، فرایند یادگیری و آموزش، محیط یادگیری و نقش معلم اتخاذ میاهداف تربیتی، یادگی

-های برنامهگیریدرسی از جهتاز جمله افراد معاصر در حوزه برنامه 2(. اسکایرو4: 1379)میلر، 

-ها، دیدگاهکند که این ایدئولوژیبرد و بیان میدرسی نام میهای برنامهدرسی با عنوان ایدئولوژی

های فکری معلمان در رابطه با شش مؤلفه های مفهومی و سیستمها، عقاید، چهارچوبفهها، فلس

-درسی یعنی هدف آموزش، تدریس، یادگیری، ماهیت دانش، ماهیت فراگیر و ارزشیابی میبرنامه

 (.2008باشند )اسکایرو، 

درسی نامهدرسی با الهام از مفاهیم برگیری نظری و عملی برنامهدر بیان وجه تمایز جهت

اقدامات مجموعه درسی،گیری عملی برنامهاز جهت توان گفت که منظورقصدشده و اجراشده می

درس هایو کالس مدرسه واقعی محیط در معلمان اساس نظام ارزشی بر که هایی استفعالیت و

 درسیبرنامه از برداشتی و تفسیر، درسیبرنامه عملی هایگیریجهت واقع در. آیددرمی اجرا به

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Orientation Curriculum 
2 Schiro 
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آید در کالس به اجرا درمی هاآن اعتقاد و تجربه به توجه با که است معلمان توسط قصدشده

درك در مفهوم مهمی درسیعملی برنامه هایگیری(. جهت5: 1997و همکاران،  1)اسکیمدت

خصوصدر  یک نظام ارزشی عنوان به است و درس وکالس درسی موضوع درباره معلم تفکر

نظر در 5آموزشی ارزیابی و 4تدریس های، استراتژی3محتوا ،2اهداف مانند، درسی برنامه عناصر

نظران تعلیم و تربیت از جمله هودج، دیویس، وودارد و شود. بسیاری از صاحبگرفته می

-یاددهی فرایند در نقشی یک که هر گوناگون هایگروه میان در که باورند این ( بر2002)6شریل

که نحوی به است، بیشتری اهمیت درسی معلمان دارایگیری عملی برنامهجهت دارند، یادگیری

شود. می های آموزشی قلمدادبرنامه شکست و موفقیت بر مؤثر عوامل تریناز مهم یکی

یافتن رشد اندیشیدن، برای معلم هر چهارچوب که استدالل نموده گونه ( هم این1986)7جکس

نیز درك  (1992)8آیزنر دیدگاه اساس اوست. بر نظام ارزشی بر مبتنی درسی، برنامه به وعمل کردن

یادگیری هدف» ،«داد یاد باید چه»که باورها در مورد این ای ازمجموعه یعنی های معلمان،دیدگاه

 آموزشی آنان مفید است.  رفتارهای درك در ،«به چه دلیل باید یاد داد» و «چیست

ها، از سوی معلمان الزم و درسی و توجه به گوناگونی آنبرنامههای گیریآشنایی با جهت

گیری روشنی درباره ضروری است. چراکه الزمه موفقیت در امر تدریس، کسب یک جهت

(. 31: 1389درسی است )پورعلی و توتکله، برنامه

معلم تربیت درسیبرنامه اهمیت و نقش بر تربیت و تعلیم متخصصان و نظرانصاحب همة

درسی . بررسی ادبیات موضوع حاکی از حاکمیت دو گروه کلی از رویکردهای برنامهدارند تاکید

( 1379(. عابدی )1389)ملکی،  درسی تربیت معلم است)تکنیکی علمی و غیر تکنیکی( در برنامه

کنندگان متون و مواد آموزشی باید در خصوص های درسی و تهیهمعتقد است که طراحان برنامه

درسی تربیت باشند تا از طریق تنظیم ارکان مختلف برنامه تدریس، دیدگاهی روشن داشته ماهیت

های الزم برای ایفای مؤثر ها و نگرشمعلم، شرایط تجهیز هرچه بهتر آنان را به اطالعات، مهارت

-تنها در طراحی برنامهوظایف و حصول اهداف نظام آموزشی فراهم آورند. البته بدیهی است که نه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Schmidt 
2 Goals  
3 Content 
4 Teaching Strategies 
5 evaluation of education 
6 Hodge , Davis , Woodard , Sherrill 
7 Jax 
8 Eisner 
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نظران باید روشن و شفاف باشد، بلکه در  اجرا گیری طراحان و صاحبدرسی تربیت معلم، جهت

های مجریان برنامه باید مشخص و هماهنگ با طراحان گیریهای تربیت معلم نیز جهتو آموزش

های گیریسزایی بر جهتدرسی در هر دو گروه تأثیر بههای عملی برنامهگیریباشد؛ چراکه جهت

های تدریسی اساتید تربیت لی دانشجومعلمان خواهد داشت. نوع تفکر، گفتار، رفتار و روشعم

درسی است، در ایجاد نگرش و های عملی آنان نسبت به برنامهگیریمعلم که برگرفته از جهت

مستلزم آموزشی نظام در موفقیتدرسی دانشجومعلمان تأثیر فراوانی دارد. گیری عملی برنامهجهت

در معلمان هاینگرش و است. باورها آموزش و تدریس بر تأثیرگذار و متغیرهای مهم مطالعة

و یاددهی فرایندهای بر موفقیت تأثیرگذار و مهم عوامل از یکی آن عناصر و درسیخصوص برنامه

درسی معلمان یکی از های عملی برنامهگیریتوان گفت که جهترو میاست، از این یادگیری

شود )جدیدی و باقری، ترین عوامل در شکست یا پیروزی تغییرات آموزشی قلمداد میمهم

درسی مهارتی انتزاعی است و به باور معلمان نسبت به برنامه گیری عملیجا که جهت(. از آن2014

(، باقری و ایروانی 1370(، رایت کومبز )2010بسیاری از صاحبنظران و محققان از جمله سلوی )

هایی است که در فرایند تربیت معلم به صورت ( جزو یکی از مهارت1389( و احمدی )1380)

جانبه به این امر از اهمیت یابد، بنابراین لزوم توجه همهای در معلمان پرورش میآکادمیک و حرفه

توان گفت فرایند تربیت معلم در ایجاد و پرورش بسیاری برخوردار است. بنابراین می

رو نیازمند توجهی درسی معلمان نقشی مؤثر و ماندگار دارد و از اینای عملی برنامههگیریجهت

گیری که در راستای تبیین نحوة شکلجانبه است و این پژوهش به لحاظ اینعمیق و همه

درسی در معلمان، به فرایند تربیت معلم نیز تمرکز دارد، حائز اهمیت های عملی برنامهگیریجهت

 است.

درسی معلمان انجام های برنامهگیریهایی که تاکنون در رابطه با موضوع جهتپژوهشبیشتر 

؛ امین خندقی و 1391؛ اکبری بورنگ، 1389گرفته است از جمله تحقیقات داخلی )بهالگردی،

( و 1393و شهبازی،  1393، رمضانی، 1392، امیری،1392کارحقیقی، ؛ دیمه1392مهر، پاك

؛ 2008، 3؛ ردینگ2006، 2؛ جنکینز1،2002؛ چنگ و ونگ2000)جیونگ، تحقیقات خارجی 

 کمی( در همة موارد به روش 2013، 3و تنریوردی2؛ آپاك2010؛ کاکران، 2009، 1و بورسو4اکاك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Cheung & Wong 
2 Genkins 
3 Reading 
4 Acak 
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های گیریها و توصیف جهتانجام شده است و پژوهشگران بیشتر به دنبال کشف نگرش

ها، پژوهشی که با استفاده اند. در این پژوهشپرسشنامه بودهدرسی معلمان با استفاده از ابزار برنامه

های عملی معلمان پرداخته باشد، گیریگیری جهتاز روش پژوهش کیفی به تبیین نحوه شکل

دیده نشد. 

با توجه به مباحث یادشده، پژوهش حاضر بدنبال پاسخگویی به دو سوال اساسی است: 

گیری و دیگر آنکه؛ جهت رسی دانشجو معلمان چیست؟دگیری عملی برنامهنخست آنکه؛ جهت

گیرد؟درسی در فرایند زیسته دانشجو معلمان چگونه شکل میعملی برنامه

روش پژوهش
بر مبنای دیدگاه اشتراوس و  4بنیادنظریه دادهرویکرد پژوهش حاضر کیفی است و به روش 

را یک بنیاد نظریه داده ،تعریف مشابهدر یک ( 1994اشتراوس و کوربین ) کوربین انجام شده است.

، بنیادنظریه دادهمنظور از دو به زعم آن اند.تبیین نمودهروش پژوهش عمومی برای تولید تئوری 

مند گردآوری و تحلیل یند پژوهش به صورت نظامآهایی است که در طی فرنظریه برگرفته از داده

ند رهنمود مطمئنی برای عمل باشو ر واقعیت د نمایانگنتوانبا احتمال بیشتری مید و انشده

 (.1387)اشتراوس و کوربین ، 

توان بیان کرد که این روش، امکان بررسی فرایندهای بنیاد میاز امتیازات روش نظریه داده

های گیریکند که در این خصوص جهتفرهنگی، ارزشی و اجتماعی را به بهترین نحو فراهم می

دهد. دیگر به عنوان فرایندی ارزشی است که در تعامالت افراد رخ میبرنامه درسی نیز عمدتا 

یابی به درکی مفهومی از یک پدیده که در باالترین سطح انتزاع مزیت این روش این است که دست

ای است که درسی به گونههای برنامهگیریکند و در این رابطه هم جهتقرار دارد را ایجاد می

ار بودن از سطح انتزاع باال است. همچنین این روش، تجارب زیسته درك آن مستلزم برخورد

1 Burcu
2 Apak 
3 Tanriverdi
4 Granded Teory 
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کشد که در این رابطه هم، کنندگان را به بهترین نحو به تصویر میمشترك و متفاوت مشارکت

های مشترك در میان رغم وجود رگهدرسی از جنس تجربه است که علیهای برنامهگیریجهت

  فرد دیگر متفاوت است. کننندگان، از فردی بهتجارب مشارکت

ها از ابزار زمان با انجام مصاحبهکار برده شده است. همبه« مصاحبة باز»ها برای گردآوری داده

های درسی دانشجومعلمان در دانشگاه )حضور پژوهشگر در کالس« مشاهده مشارکتی مستقیم»

  فرهنگیان( بصورت تکمیلی نیز استفاده شده است.

دانشگاه فرهنگیان مشهد در رشته آموزش  1391دانشجومعلمان ورودی سال  کنندگان:مشارکت

 27بودند. نمونه مورد پژوهش  کنندگان این پژوهششرکت نفر 270ابتدایی و مقطع کارشناسی که 

به  50/18نفر از دانشجومعلمان زن که در ترم ششم این دانشگاه مشغول به تحصیل و دارای معدل 

 گیری موارد مطلوب( انتخاب شدند. دفمند )نمونهباال بودند، به روش ه

ها جهت پاسخ به سؤال اول، ابتدا نظرات حاصل از هر مصاحبه برای تحلیل داده رویه کدگذاری:

شد. سپس محتوای هر سطر و یا چند سطر، ایجاد می با مرتبط شدند و مفاهیمبالفاصله مکتوب می

بندی و بر مبنای محتوا، روش و ارزشیابی، دستهمفاهیم بر اساس محورهای چهارگانه هدف، 

تر بررسی ها از نظر محتوایی و مفهومی دقیقبندی شدند. هریک از مقولهاشتراکات مفهومی، مقوله

درسی گیری برنامهیک از انواع جهتشدند تا مشخص شود که هر مقوله با کدام

یانه و اسالمی( مرتبط است. در گرا)موضوعی/دیسیپلینی، رفتاری، اجتماعی، شناختی، انسان

، سعی سنجی مستقیم به این شیوه، فراهم نبودهمواردی که برای مقوالت ایجادشده، امکان ارتباط

ای که با مقوله موردنظر ارتباط مفهومی بیشتری گیریاست که به صورت تفسیری، نوع جهت شده

گیری عملی در هر عنصر، جهت گیریها و تبیین جهتداشت، مشخص شود. بعد از بررسی یافته

-است. در این جمعبندی نهایی ارائه شده درسی، مشخص و در پایان هم جمععملی کلی برنامه

خوانی است. نخست هم خوانی درونی عناصر از دو جنبه مورد تأمل واقع شدهبندی بحث هم

ه در هر عنصر به وجود های ایجادشدسویی و هماهنگی بین مفاهیم و مقولهعنصری که به همدرون

خوانی درونی بین عناصر چهارگانه هدف، محتوا، روش و ارزشیابی آید. جنبة دوم به بررسی هممی

شونده در رابطه با تمامی گیری مصاحبهشود که جهتخوانی در صورتی ایجاد میپردازد. این هممی

 این عناصر مشابه و یکسان باشد. 

گیری عملی گیری جهتهایی که به نحوی با چگونگی شکلداده برای پاسخ به سؤال دوم پژوهش،
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-درسی در دانشجومعلمان ارتباط داشت، از خالل هر مصاحبه استخراج و مورد بررسی قرار میبرنامه

شد )کدگذاری ها نیز ابتدا مکتوب و مفاهیم مطرح در آنها استخراج و کدگذاری میگرفت. این داده

 هایتفاوت و هاشباهت به توجه با مفاهیم این .شد ایجاد مفهوم 65 هاکدگذاری این نتیجه در باز( که

های گرفتند )کدگذاری محوری(. سپس مقوله قرار مقوله 25 در داشتند یکدیگر با که مفهومی

چنین در هم .گردید ایجاد محوری مقوله نهایت در و شدند بندیدسته ترانتزاعی مقوله 7 ایجادشده در

های حاصل از درسی دانشجومعلمان به دادهگیری عملی برنامهگیری جهتعوامل مؤثر بر شکلتحلیل 

 های درس تربیت معلم نیز استناد شده است.انجام مشاهدات پژوهشگر از کالس

و  «1اعتبارپذیری»جهت تامین روایی در سطح نتایج، از معیارهای  های تحقیق:اعتبار داده

استفاده شد. در این پژوهش، برای  3مطرح شده در معیار گابا و لینکلن «2پذیریاطمینان»

شد. روش  استفاده «5همتایان تبادل نظر با» و « 4کنترل از سوی اعضا»روش  دو ازاعتبارپذیری 

ها از طریق حفظ ارتباط با محیط پژوهش ، به معنی اعتبار بخشیدن به داده«کنترل از سوی اعضا»

 ابتدایی هایتحلیل با مکتوب هر مصاحبه همراه محتوای، (. بر این اساس70: 1385است )حریری، 

 اطمینان زمینه این در پژوهشگر هایصحت برداشت از تا شدمی داده انتقال شوندهمصاحبه فرد به

 از قبالً که اعتماد قابل گرانپژوهش از برخی روش تبادل نظر با همتایان، با براساس. شود حاصل

و کدگذاری روند اطمینان از صحت»با هدف  و شد برقرار ارتباط ،بودند کرده استفاده روش این

-شده به همراه جداول های انجاممصاحبه از درصد 20متن مکتوب ،«هاتحلیل در سوگیری عدم

گیرد.  قرار بررسی و کدگذاری مورد گرفت تا دوباره قرار ایشان اختیار شده در تحلیل و کدگذاری

درصد( توسط ایشان بود.  90ها )بیش از سویی بسیار باالی تحلیلدست آمده، بیانگر همنتیجه به 

ایجلسه در که ترتیب این شد. به استفاده 6اجماعی روش کفایت از پذیریبا معیار اطمینان رابطه در

هاییافته و مصاحبه انجام درسی، روند ریزیزمینه برنامه در برجسته متخصصان از دو نفر حضور با

مفهومی و نظری چهارچوب طراحی خصوص در واصله ارائه شد. بازخوردهای آمده دستبه

نیز را اصالحاتی و بود مطالعه تحلیل و انجام فرایند با مخاطبان سوییدهنده همنشان شده، کشف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Credibity
2 Dependability
3 Lincoln &Guba 
4 Member Check 
5 Peer Debriefing 
6 Consensual Adequacy 
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دنبال داشت.به

هایافته
 درسی دانشجومعلمانهای عملی برنامهگیریالتقاط ناسازوار در جهت

بررسی نتایجی که  چیست؟ درسی دانشجومعلمانگیری کلی عملی برنامهسؤال اول: جهت

گیری عملی ایجادشده در ها در رابطه با سؤال اول این پژوهش مبنی بر نوع جهتاز تحلیل یافته

شوندگان در رابطه با های عملی اتخاذشده مصاحبهگیریدانشجومعلمان نشان داد که تمام جهت

گیری موضوعی/دیسیپلینی، اجتماعی، محتوا، روش و ارزشیابی پیرامون چهار جهت عناصر هدف،

گیری گرایش در عنصر هدف، مربوط به دو جهت گرایانه و اسالمی قرار دارد. بیشترینانسان

های گیریو کمترین گرایش به جهت (درصد 68)و انسانگرایانه  (درصد 68)اجتماعی 

درصد( اختصاص دارد. در عنصر محتوا  11اسالمی )و ( درصد21)موضوعی/دیسیپلینی 

گیری اسالمی و درصد( بیشترین و جهت 73های موضوعی/دیسیپلینی و اجتماعی )گیریجهت

اند. در عنصر روش بیشترین درصد( کمترین گرایش را به خود اختصاص داده 27گرایانه )انسان

گیری و کمترین مربوط به جهتدرصد(  37گیری عملی متعلق به موضوعی/دیسیپلینی )جهت

درصد( در این  26اجتماعی ) و (درصد 31) گرایانهگیری انساندرصد( است و جهت 11اسالمی )

 11گرایانه )درصد( بیشترین و انسان 47گیری اجتماعی )بین قرار دارند. در عنصر ارزشیابی جهت

درصد( و  32انسانگرایانه ) هایگیریاند که در این بین جهتدرصد( کمترین گرایش را داشته

گیرند. البته الزم به ذکر است که علت اینکه حاصل جمع درصدها درصد( قرار می 26اجتماعی )

ها در هر عنصر به بیش از یک شوندهدر این عناصر از صد بیشتر است، این است که اکثر مصاحبه

عنصری در وانی درونخاند که این مسأله، گواه وجود ناهمگیری، گرایش داشتهنوع جهت

ها این نکته را نیز شوندگان است. بررسی این فراوانیدرسی مصاحبههای عملی برنامهگیریجهت

شوندگان، بین عناصر چهارگانه درسی مصاحبهگیری عملی برنامهسازد که در جهتآشکار می

های اجتماعی و گیریخوانی وجود ندارد. به عبارت دیگر در حالی که جهتدرسی، همبرنامه

اند، اما این بیشتری در عنصر محتوا به گرایانه در عنصر هدف بیشترین گرایش را داشتهانسان

گیری موضوعی/دیسیپلینی و گیری موضوعی/دیسیپلینی و اجتماعی، در عنصر روش به جهتجهت

که دو گیری اجتماعی اختصاص دارد. ذکر این نکته نیز الزم است در عنصر ارزشیابی به جهت

عنصر روش و ارزشیابی به عنوان عناصری هستند که بیشترین نمود را در عمل معلم دارند و 
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خوانی ندارند، بلکه با تنها با عنصر هدف، همدهد که این دو عنصر نهها نشان میبررسی این یافته

 خوان نیستند.یکدیگر هم هماهنگ و هم

شود ها مشخص میگیرییک از این جهتبا مرور ادبیات پژوهش و مفروضات بنیادین هر 

های بنیادین و مبانی پذیر نیست؛ چراکه فرضها به لحاظ نظری امکانزیستی این دیدگاهکه هم

ها گرایانه و اجتماعی که معلمان در عنصر هدف بیشترین گرایش را به آنهای انسانفلسفی دیدگاه

گرایانه به رشد مفهوم خود مثبت گیری انسانتکه جهدارند، با یکدیگر قابل جمع نیستند. در حالی

ها و آداب و رسوم گیری اجتماعی به نهادینه کردن ارزشفردی توجه دارد؛ جهتهای بینو مهارت

شان به انسان با یکدیگر متعارض نگرد. این دو دیدگاه از نظر مبانی فلسفی و نوع نگاهاجتماعی می

گیری جای تربیتی، نگاه فرادیدگاهی حاصل از این دو جهتهستند. به همین دلیل در تعیین اهداف 

گیری فرادیدگاهی باید توجه داشت که فرادیدگاه موردنظر، حاصل پیوند تأمل دارد! در اتخاذ جهت

باشد، چراکه شان تعارض و تضاد وجود نداشته ارزشی -هایی باشد که بین مبانی فلسفیدیدگاه

تواند ابهامات و اختالالتی را در کالس درس به ها میحد دیدگاهگزینی یا ترکیب بیش از پراکنده

 وجود آورد. 

 73شوندگان )آید این است که بیشتر مصاحبهها به دست مینکته دوم که از تحلیل یافته

درسی هستند، به شکلی که بین گیری عملی یکپارچه و مشخص نسبت به برنامهدرصد( فاقد جهت

خوان، های ناهمگیریکامل وجود داشته باشد. در اکثر این جهت خوانیتمام عناصر آن هم

شود که علت آن هم در غالب موارد، خوانی بیشتر، میان عنصر هدف با دیگر عناصر دیده میناهم

عنصری هدف یا به عبارتی دیگر گرایش به چند دیدگاه مختلف در تعیین اهداف خوانی درونناهم

باشد، طبیعتا نداشتن دیدگاه ه عنوان چراغی روشنگر، راهنمای عمل میباشد. از آنجا که هدف بمی

شود. درسی میمشخص و ثابت در این عنصر، هم سبب عدم هماهنگی در دیگر عناصر برنامه

-شود که معلم در اتخاذ محتوا و روشنداشتن دیدگاه واحد و مشخص در اهداف تربیتی باعث می

 ای ارزشیابی نتواند رویه مشخص و معینی را به کار گیرد.هیادگیری و نیز روش -های یاددهی

ها شوندهدرصد از مصاحبه 27ها این است که تنها حدود نکته سوم حاصل از تحلیل یافته

اند بین عناصر برنامه درسی هستند و توانستهگیری عملی مشخص نسبت به برنامهدارای جهت

ایند، اما در همین افراد نیز از حیث نوع درسی هماهنگی کاملی را در عمل خود ایجاد نم

گیری عملی اتخاذشده  نه تنها تشابه و هماهنگی وجود ندارد، بلکه تفاوت و گوناگونی دیده جهت

 29گیری موضوعی/دیسیپلینی و ها در عمل به جهتشوندهدرصد این گروه از مصاحبه 42شود. می



1397، بهار و تابستان 15یاپیدورة هشتم، شمارة اول، پ، درسي ةبرنامهاي پژوهش      10 

گرایانه گرایش گیری انسانگر نیز به جهتدرصد دی 29اجتماعی و  گیریها به جهتندرصد آ

های عملی گیریگیری جهتها از وجود علل و عوامل مؤثر بسیاری در شکلداشتند. این یافته

 ها اشاره خواهد شد. ها به آندرسی معلمان حکایت دارد که در بخش دوم تحلیلبرنامه

سمی عمومی کشور که در سال نکته آخر اینکه در سند تحول بنیادین نظام تعلیم و تربیت ر

غایت، نتیجه و هدف کلی تعلیم و »تدوین شده است، به صراحت اعالم گردیده است که  1390

تربیت خداوند است و انسان به منزله موجودی آزاد و دارای اختیار از این امکان و فرصت 
این اساس  برخوردار است که یه سوی غایت هستی حرکتی اختیاری و آگاهانه داشته یاشد بر

نتیجه فرایند تربیت، آماده شدن افراد جامعه برای تحقق آگاهانه و اختیاری مراتب حیات طبیه 
)نوعی زندگانی شایسته انسان برای نیل به قرب الی اهلل بر اساس نظام معیار دینی( در همه ایعاد در 

(. با وجود اینکه 151 -150: 1390)مبانی نظری سند تحول بنیادین، « مسیر قرب الی اهلل است

درسی اتخاذ شده گیری برنامهگیری اسالمی از سوی نظام تعلیم و تربیت به عنوان تنها جهتجهت

است و با توجه به اینکه دانشگاه فرهنگیان، بعد از تدوین این سند تأسیس و شروع به کار نموده 

شده در این سند باشد؛ اعالمگیری رود که عملکرد این دانشگاه متناسب با جهتاست و انتظار می

 درسی دانشجومعلمانعملی برنامه گیریجهت که دهدمی این پژوهش نشان هایبا وجود این، یافته

 و هماهنگ، نظام آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران یشدهاسالمی اعالم گیریجهت با

درسی ی از عناصر برنامهشوندگان در برخرغم اینکه برخی از مصاحبهنیست، چراکه علی سازگار

گیری اسالمی را اند به طور کامل جهتیک از این افراد نتوانستهگیری اسالمی دارند، اما هیچجهت

 کار گیرند.در عمل به

های عملی گیریتوان چنین نتیجه گرفت که بین جهتاز مجموع نکاتی که بیان شد می

ها سویی وجود ندارد بلکه در اکثریت آنا همشده در بین دانشجومعلمان نه تنهدرسی کسببرنامه

توان رو می، وجود ندارد. از اینگیری عملی مشخص و یکپارچهنیز گرایش به یک جهت

گیری عملی التقاطی ناسازوار تبیین شده در آنان را به صورت یک جهتگیری عملی کسبجهت

هایی گیریازوار و ناهمگون جهتگیری عملی التقاطی ناسازوار در نتیجه التقاط ناسنمود. جهت

شان به شان و نیز نوع نگاهشود که به لحاظ تعارض و تضاد در مبانی فلسفی و بنیادینایجاد می

ها را در کنار هم توان با نگاه فرادیدگاهی، آنانسان به عنوان یادگیرنده و غایت تعلیم و تربیت نمی

های ن به کار برد، چراکه مبانی فلسفی و فرضتواقرار داد و در عمل نیز به لحاظ منطقی نمی

درسی مبنا و راهنمای عمل در انتخاب هدف، محتوا، روش و گیری برنامهبنیادین در هر نوع جهت
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های برنامه درسی همانطور که به گیرینوع ارزشیابی خواهد بود. بنابراین التقاط ناسازوار جهت

-الت فراوانی را برای معلم و یادگیرنده ایجاد میپذیر نیست، در عمل هم مشکلحاظ نظری امکان

 نماید.

بندی این بحث و با توجه به نتایج حاصل از مشاهدات مشارکتی مستقیم پژوهشگر در جمع

-در جلسات درسی دانشجومعلمان در تربیت معلم که بیانگر عدم انسجام و هماهنگی در جهت

آمده در این دستهای بهارتباط این نتایج با یافتهدرسی اساتید تربیت معلم بود و گیری عملی برنامه

درسی و عدم به گیری عملی اساتید نسبت به برنامهتوان گفت که نامشخص بودن جهتبخش، می

-گیری جهتدرسی، شکلگیری منسجم و هماهنگ در عناصر مختلف برنامهکارگیری یک جهت

است. دنبال داشته عملی التقاطی ناسازوار در دانشجومعلمان را به گیری

درسی های عملی برنامهگیریساز التقاط ناسازوار در جهتتجارب یادگیری ناسازگار زمینه

درسی در فرایند زیسته دانشجومعلمان چگونه شکل گیری عملی برنامهسؤال دوم:  جهت

ها در رابطه با سؤال دوم این پژوهش مبنی بر اینکه چرا چنین تحلیل یافتهگیرد؟ می

گیری نوع هایی در دانشجومعلمان شکل گرفته و چه عامل یا عواملی در شکلگیریجهت

گیری عملی اتخاذ شده از سوی دانشجومعلمان تأثیر داشته است، نیز انجام گرفت که نتایج جهت

های درس دانشجومعلمان در دانشگاه شده از کالسها به همراه نتایج مشاهدات ثبتاین بررسی

های مرتبط با پاسخ سؤاالت فوق این زمینه مورد تبیین قرار گرفت. در این راستا پاسخ فرهنگیان در

شده، استخراج و به صورت عبارت خبری ثبت و مفاهیم مرتبط با آن های مکتوباز متن مصاحبه

 آمده است. 1مشخص شد. این عبارات به همراه مفاهیم ایجادشده در جدول 

مفهومعبارتردیف

تجربیات کارورزیاز وقتی کارورزی میرم.1

مشکالت کارورزیبینم.مشکالتی رو که تو کارورزی می2

برنامه درسی تربیت معلم.داشتیم که تدریسی هایروش و گذروندیم اینجا که هاییدرس3

منابع آموزشی تربیت معلمشناسی و سنجش و... تأثیر داشتند.کتابهای روان4

شخصیت درونی معلمشخصیت من این جوریه که به درس خوندن خیلی عالقه دارم.5

عالئق شخصی معلم.بشم قبول پزشکی داشتم دوست خودم من6

افکار معلمان دوران تحصیلکنم.به قول معلمم حاال که پزشک نشدم، دوست دارم پزشکها رو تربیت 7

تحصیل دوران تأثیرات.گرفتم یاد بیشتر داشتم دوستشون بیشتر که معلمانی از خودم8

9
چون خودم در سالهای تحصیلم به چیزهایی که میخواستم نرسیدم، دوست ندارم 

 اموزانم هم اینطوری باشند.دانش
های  دوران تحصیلمحرومیت

درسی دانشجومعلمانعملی برنامه گیریط با عوامل ایجادکننده جهت. عبارات و مفاهیم مرتب1جدول 
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های نظام آ.پکاستینظام آ. پ به چیزی نرسیدم.خودم توی این 10

تحصیل دوران معلمان تأثیر دادن.خوان میآموزان درسآموزی من برتری رو به دانشمعلمان زمان دانش11

تحصیل دوران معلمان تأثیر چیزهایی که از معلمان خودم دیدم تأثیر داشته.12

تجربیات شخصی معلمتأثیر داشته.تجربه من در رابطه با خواهر کوچکترم 13

تجربیات دوران تحصیلام در دوران دبیرستان و راهنایی میتونه به من کمک کنه.تجربه شخصی14

تجربیات کارورزیبینم که معلم باید کارهای زیادی انجام بده.االن توی کارورزی می15

تضاد بین طرحهای مدرسه و معلمدارند.های مخالف با معلم بینم مدیر و معاون مدرسه طرحمی16

های برنامه درسی تربیت معلمکاستیدر تربیت معلم بیشتر مطالب تئوریست.17

تأثیر گفتار اساتید تربیت معلمفهمید.استادامون میگن هر وقت وارد کار بشید می18

معلم تربیت درسی برنامه هایکاستیتربیت معلم زیاد تأثیری نداشته.19

های غیر رسمیآموزشهاکالسهای جانبی مثل موسیقی میرم برای ارتباط بهتر با بچه20

عالئق شخصی معلمای تأثیر زیادی داشته.عالقه خودم به فیزیک هسته21

سبک زندگی معلمخودم با همین سبک زندگی میکنم.22

والدین معلم تربیتی سبکرفتار پدر و مادرم با من، تأثیر زیادی داشته.23

تجربیات دوران تحصیلآموزی خودم.تجربیات دانش24

اشکاالت معلمان فعلیاشتباهات رایج معلمان فعلی رو که میبینم.25

اشکاالت اساتید تربیت معلماشتباهات استادای خودم در تربیت معلم26

معلم تربیت درسی برنامه هایکاستی تربیت معلم تفکر من رو محدود کرده. تأثیری در هدف من نداشته.27

تجربیات کارورزیکالسهای کارورزی که میرم.28

اموزانمشکالت دانشدار توی کالسمهای مشکلدیدن بچه29

تأثیرات جامعهای که داریم باعث شده ...جامعه30

تأثیر اساتید تربیت معلماساتید تربیت معلم تأثیر زیادی داشتند.31

تجربیات کارورزیکارورزی که میرم32

تجربیات کودکیتجربیات کودکی خودم33

برنامه درسی تربیت معلمهایی که در تربیت معلم خوندیم.درس34

تأثیر اساتید تربیت معلماساتیدی که داشتم35

تحصیل دوران معلمان تأثیر خاطراتی که از معلمان خودم دارم.36

عالئق شخصیمتفاوت باشم.دوست دارم 37

تجربیات کارورزیتجربیاتی که در کارورزی بدست آوردم.38

تأثیر معلمان کارورزیمعلمانی که در کارورزی داشتم.39

تجربیات کارورزیتجربیاتی که در کارورزی به دست اوردم.40

آموزشی اطرافیانتأثیر تجربیات تجربیاتی اطرافیانم از مشکالت آموزش و پرورش41

تأثیر اساتید تربیت معلماساتید تربیت معلم روی من خیلی تأثیر داشتند.42

معلمدرسی تربیتضعف برنامهدرسهای تربیت معلم ضعیف هستند.43

مطالعات علمی معلمخواندن مقاالت علمی درباره تعلیم و تربیت44

نظام آ.پهای کاستیضعفی که در نظام آموزشی میبینم.45

تجربیات کارورزیتجربیاتی که در کارورزی بدست آوردم.46

تجربیات دوران تحصیل ابتداییتجربیاتی که از دوران ابتدایی دارم.47

تجربیات کارورزیتجربیاتی که در کارورزی کسب کردم.48
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های نظام آ.پکاستیاشکاالتی که در نظام اموزش و پرورش میبینم.49

تجربیات کارورزیتجربیاتی که در کارورزی بدست اوردم.50

اشکاالت معلمان فعلیاشکاالتی که در معلمان فعلی میبینم.51

تأثیر اساتید تربیت معلمچیزهایی که از اساتیدم یاد گرفتم.52

تجربیات کارورزیتجربیات کارورزی تأثیر زیادی داشته.53

تأثیر اساتید تربیت معلماساتیدم خیلی نقش داشتند.54

اشکاالت معلمان دوران تحصیلآموزی خودم.اشتباهات معلمان زمان دانش55

تجربیات کارورزیتجربیاتم در کارورزی به من یاد داده که56

تجربیات شخصیتجربیات شخصی خودم تأثیر داشته57

تحصیلتجربیات دوران اموزی دارمتجربیاتی که از دوران دانش58

تجربیات اجتماعیتجربیات اجتماعی خودم.59

تجربیات کارورزیتجربیاتی که از دوران کارورزی بدست آوردم.60

تأثیر معلمان فعلیچیزهایی که از  معلمان فعلی یاد گرفتم.61

تأثیر اساتید تربیت معلمنظراتی که اساتیدم دارند62

مطالعات علمی معلمپرورش که داشتم.که از آموزش و  مطالعاتی تطبیقی63

اشکاالت معلمان فعلیگیرم .....بینم تصمیم میاشکاالت کار معلمان فعلی رو که می64

تجربیات شخصیتجربیات شخصی که خودم دارم.65

ها شوندههای که بین مفاهیم مطرح شده از سوی تمام مصاحبهبا در نظر گرفتن شباهت

مفهوم متمایز ایجاد شد. این مفاهیم مورد بررسی قرار گرفتند و با  25نهایت وجود داشت، در 

-بندی شدند. این مفاهیم و مقولهتر دستهمقوله کلی 7های محتوایی که داشتند، در توجه به شباهت

 آمده است. 2ها در جدول 

مقولهمفهومردیف

شخصیت درونی دانشجومعلم1

شخصیت فردی

عالئق شخصی دانشجومعلم2

یافتگی دانشجومعلمسبک تربیت3

سبک زندگی دانشجومعلم4

تجربیات دوران کودکی دانشجومعلم5

تجربیات دوران تحصیل دانشجومعلم6

تجربیات تحصیلی های دوران تحصیل دانشجومعلممحرومیت7

معلمان دوران تحصیل دانشجومعلم8

های تربیت معلمدرس9

تجربیات عملی تربیت معلم

روش تدریس اساتید10

نوع گفتار اساتید11

نوع رفتار اساتید12

درسی دانشجومعلمانبرنامهگیری عملی های مرتبط با مفاهیم و عوامل ایجادکننده جهت. مقوله2جدول  
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 های برنامه درسی تربیت معلمکاستی 13

 اشکاالت برنامه درسی تربیت معلم 14

 تجربیات کارورزی 15

 تجربیات کارورزی
 تأثیرات معلمان کارورزی 16

 آموزان در کارورزیمشکالت دانش 17

 اشکاالت )فنی، رفتاری و اخالقی(معلمان فعلی 18

 های مدرسه  و معلمتضاد بین طرح 19

 های نظام آموزش و پرورشکاستی 20 تعامل عملی با نظام آموزشی

 اموزش و پرورشمشکالت نظام  21

 های غیر رسمی دانشجومعلمآموزش 22
 های غیر رسمییادگیری

 مطالعات علمی دانشجومعلم 23

 تجربیات اجتماعی دانشجومعلم 24
 تأثیرات جامعه 25 تجربیات اجتماعی

 

مقوله  3مقوله برای ایجاد یک چهارچوب نظری و کشف مقوله محوری در  7سپس این 

های شخصیتی، تجربیات یادگیری و مقوله عبارتند از ویژگی 3بندی شدند. این تر دستهانتزاعی

 تجربیات عملی. 

کند، اما آنچه معلمان به روشی معموال یادگیری معلمان، تربیت معلم را به ذهن یادآوری می

شود: نظام تحصیلی گیرند )یا ممکن است فراگیرند( از منابع گوناگونی کسب میمنظم فرامی

( و تدریس TE) 1درسی اختصاصی تربیت معلماند(، برنامهآموزان گذشتهان همان دانش)معلم

آموز بودن درباره تدریس و یادگیری )به عنوان عملی. معلمان مایل هستند آنچه را که هنگام دانش

(. 1377اند را تکرار نمایند )تورس، درسی پنهان نظام آموزشی( آموخته و باور کردهبخشی از برنامه

های آشکار و منتشر شده مورد ها، محتوا و روشدرسی صریح که حاوی هدفبه جز برنامه

های درسی پنهان و پوچ نیز آموزش درسی رسمی است، برنامهحمایت نظام آموزشی یا همان برنامه

ور های درسی پنهان و پوچ به این معنا است که افراد در جریان حضشوند. آموزش برنامهمی داده

گیرند. ها نیز قرار میگیری دامنه تجربیاتشان، تحت تأثیر این برنامهدر نظام آموزشی و شکل

شود عمدتاً در نظام ارزشی افراد و در قالب تجربیات یادگیری که به این وسیله حاصل می

-638: 1383یابد )مهرمحمدی، ها تبلور میها، باورها، انتظارات و ارزشای از نگرشمجموعه

هایی که در این تجارب در بین دانشجومعلمان ها و تضادها و تفاوتبا دقت در این مقوله(. 636

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Teacher Education  
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درسی پیرامون گیری عملی دانشجومعلمان نسبت به برنامهتوان تبیین نمود که جهتوجود دارد، می

تجارب یادگیری ناسازگار، عبارت شکل گرفته است. « تجارب یادگیری ناسازگار»مقوله محوری 

های درسی صریح، رسمی، غیررسمی، پنهان و پوچی که در نظام است از تجارب حاصل از برنامه

درسی دانشجومعلمان در فرایند تربیت معلم و قبل از آن، های عملی برنامهگیریارزشی و جهت

متأثر از هفت مقوله شخصیت فردی، تجربیات  تجارب یادگیری ناسازگار کسب شده است.

  و درسی تربیت معلم، تجربیات کارورزیبرنامه، نظام آموزشی ،های غیررسمیییادگیر ،تحصیلی

 افتد.اتفاق می تجربیات اجتماعی

این مقوله، عبارت است از شخصیت منحصر بفرد هر شخص که  الف( شخصیت فردی:

تحت تأثیر سبک تربیت یافتگی، عالئق فردی، سبک زندگی و شخصیت درونی فرد ایجاد شده و 

نظران درسی او تأثیرگذار است. به باور بسیاری از صاحبهای برنامهگیریبر نظام ارزشی و جهت

شود که معرف رفتار یک هایی اطالق میو ویژگی هاشخصیت به همه خصلتشناسی، علم روان

 شخص است، اندیشه، احساسات، ادراك شخص از خود، وجهه نظرها، طرز فکر و بسیاری عادات

. در زمینه منحصر بودن شخصیتی که افراد از کودکی ها دانستاین خصلت از جمله توانرا می

های نداشته، بلکه در معرض تجربه های یکسانیآنان تجربهتوان گفت که نمایند میکسب می

بنابراین چون شرایط این اند. اجتماعی از برخی جهات مشابه و از برخی جهات نامشابه قرار گرفته

 هیچ کس دیگر بطور کامل، نظیر آن تجربه را نداردرو ، از اینهمتاستهرکس بی ها برایتجربه

بفرد بودن این تجارب را در رابطه با خود . دانشجومعلمان، منحصر (1392)اتکینسون وهیلگارد، 

 اند:بیان نموده

 داشتم دوست خودم شخصیت من این جوریه که به درس خوندن خیلی عالقه دارم. من»

 (23)کد «. بشم قبول پزشکی

 (      21)کد «. کنم. البته رفتار پدر و مادرم هم تأثیر زیادی داشتهخودم با همین سبک زندگی می»

این مقوله، عبارت است از تجربیات آموزشی مؤثر در ایجاد تحصیلی: ب( تجربیات 

ای کسب های مدرسهآموزی و تحت آموزشدرسی فرد که در دوران دانشهای برنامهگیریجهت

 نسلی از را اقتصادی و اجتماعی هاینابرابری، اجتماعی نهادهای سایر با همراه شده است. مدارس

، پنهان درسی برنامه طریق از مدرسه که امر این به را ما توجه مفهوم این. بخشندمی تداوم نسلی به

با توجه به اینکه . سازدمی معطوف، دهدمی قرار تأثیرتحت را عادات و هانگرش، هاارزش یادگیری
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نمایند، تجارب دانشجومعلمان در مدارس گوناگون و شرایط بعضا متفاوت، این دوران را سپری می

 گونه مطرح شده است:آورند. این تجارب در بیان آنها ایننیز به دست میگوناگونی 

 (21)کد «. تجاربی که در دبیرستان و راهنمایی یاد گرفتم خیلی به من کمک میکنه»

 (25)کد«. ام دارمتجربیاتی که از دوران آموزش ابتدایی»

ناشی از عالئق  این مقوله عبارت است از تجارب یادگیریهای غیر رسمی: ج( یادگیری

درسی فرد تأثیر گذاشته برنامه گیریای کسب و بر جهتفردی که خارج از نظام آموزشی مدرسه

 با دیگران، همکارى صحبت با همچون هایىفعالیت غیررسمى، یادگیرى هاىاست.  فعالیت

 اینترنت، در جست وجو امکانات دیگران، و منابع با شدن شریک دیگران، ىمشاهده دیگران،

-شود. این تجارب میمی شامل را اعمال روى بر تفکر و کوشش و هاروزنامه و مجالت بررسى

های موضوعات مختلف ایجاد شود تأثیر عالئق منحصر بفرد نسبت به یادگیریتواند تحت

 اند:(. همچنان که دانشجومعلمان در این زمینه بیان کرده1389)هاشمی، 

 (28)کد «. هاموسیقی میرم برای ارتباط بهتر با بچههای جانبی مثل کالس»

 (32)کد«. خواندن مقاالت مختلف درباره تعلیم و تربیت»

تأثیر دسته تجاربی که تحتاین مقوله عبارت است از آند( تعامل عملی با نظام آموزشی: 

فراد در این تجارب نیز بسته به شرایطی که ا که تعامل عملی با نظام آموزشی کسب شده است.

گونه که بیان شده تواند از فردی به فرد دیگر متفاوت باشد. هماندوران تحصیل خود دارند، می

 است:

-خودم از معلمانی که بیشتر دوستشون داشتم، بیشتر چیزی یاد گرفتم. چون خودم در سال»

ی باشند. طورآمورانم هم اینخواستم نرسیدم، دوست ندارم دانشهای تحصیلم به چیزهایی که می

 (23)کد «. دادندخوان میاموزان درسمعلمان من برتری رو به دانش

 (47)کد«. خاطراتی که از معلمان خودم دارم»

 (47)کد «. اشتباهات اساتید خودم در تربیت معلم. تربیت معلم تفکر من رو محدود کرده»

 (40و  21، 24)کدهای «. بینماشکاالتی که در معلمان فعلی می»

تأثیر دوره این مقوله عبارت است از تجارب عملی که تحتبیات عملی تربیت معلم: ه( تجر

درسی دانشجومعلمان تأثیر های برنامهگیریهای آن کسب شده و بر جهتتربیت معلم و آموزش

 داشته است. عوامل زیادی بر این تجربیات تأثیر دارند از جمله:
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 علم» مفید دستاوردهای به توجه : بادانشگاه یا دانشکده ساختمان کیفیت و معماریالف(  

 از بیش غیر بیانی، رفتار و غیرکالمی هایآموزش معتقد هستند رشته این نظرانصاحب «ارتباطات

-صاحب از یکی هالتی وارد او اساس همین بر. دارند نقش فراگیران به پیام انتقال در عوامل سایر

 و «گویدمی سخن فضا» است معتقد «صامت» زبان نام به خود نظریه در ارتباطات حوزه نظران

، صدا، نور، رنگ مانند آن دهندهتشکیل عناصر و آموزشی مراکز عبارت پس .«زندمی حرف زبان»

 و آموزشی اثرات همه و همه طوالنی و تنگ راهروهای، دانشگاه یا دانشکده حیاط تجهیزات

 کندمی آسان را یادگیری، آورده ارمغان به را شادابی و نشاط، سرسبز و زیبا دانشکده. دارند تربیتی

 شکسته، هایصندلی و فرسوده تخته، نور کم هایکالس کوچک، و تنگ آموزشی مراکز برعکس و

 (.2: 1373 ،نوید)ببرد  بین از همیشه برای شاید را یادگیری و بحث و درس به رغبت

 شده اشاره درسی برنامه المعارفدایره : دردانشگاه یا دانشکده اداری و اجتماعی ساختارب( 

 و سیاسی سازمان از متأثر مستقیماً که را غیر رسمی برنامه از زیادی مطالب دانشجویان که است

 اجتماعی هرم نوك به گیریتصمیم هادانشگاه بیشتر در .گیرندفرامی، است دانشگاه اجتماعی

 به را دانشگاه مانندایجامعه کنترل و اقتدار خط جو، این و رسدمی رئیس یعنی، دانشگاه

 هایجنبه این شناسانجامعه از بسیاری» دارندمی اظهار الکساندر نیز و آموزد. سیلورمی دانشجویان

 شدناجتماعی در اصلی عامل یک عنوان به دانشگاه را بورکراتیک و ساختار آموزشی مراکز فرآیند

 نظام تمامی: از عبارتند است تشخیص قابل سادگی به که عناصری «.کنندمی تلقی فراگیران

، بندیگروه، های دانشگاهکالس)است  شده گرفته خدمت به آموزشی مرکز در که بندیطبقه

 هایو روش( هافعالیت برای شایستگی ارتقای هایشیوه، دانشگاه سطوح عمودی سازماندهی

 و سیلور) تنبیه( هایروش ها ومحدودیت ،انضباطی قوانین، گذارینمره، هاآزمون) ارزشیابی

 (.401: 1372، الکساندر

 علمی هیأت اعضای رفتار و تلقی طرزدانشجویان:  و علمی هیئت اعضای متقابل ارتباطج( 

 در علمی هیئت اعضای اگر. باشدمی دانشجویان هایتلقی طرز تشکیل در مهم بسیار عوامل از

، تالش دهد؛ قرار دانشجویان اختیار در مؤثر و کافی فرصت و کند برخورد آزاد ،درس کالس

 را خود نظرات و هاخواسته و امیال و اگر کندمی تقویت آنان در را نفس به اعتماد حس و توانایی

 دانشجویان در و شودمی هاتوانایی بروز مانع نماید، برخورد گریسلطه رویه با و دهد قرار محور

 و طبقاتی، اقتصادی گیریجهت عالوه بر این،. دهدمی پرورش را دیگران به گریسلطه گرایش

. است مؤثر دانشجو با رابطه و تدریس اجرای و طراحی در نیز علمی هیئت اعضای فرهنگی
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 را مادی امکانات از محرومان کنند تلقی مهم ارزش را مادی امکانات که علمی هیئت اعضای

 .نمود خواهند عمل آن با متناسب و کرد خواهند تلقی ارزش یک از محرومان

 آموزش مراکز و هادانشگاه درون در: یکدیگر با و کارکنان با دانشجویان فردی میان روابطد( 

 تربیتی آثار کدام هر و گیردمی شکل متعدد انسانی روابط غیررسمی یا رسمی صورت به عالی

 دانشجویان با علمی هیأت اعضای و کارکنان روابط، روابط اینگونه از یکی. دارند را خود خاص

 زمینه این در آموزش مراکز کنندگان اداره و افراد هاینگرش و تفکر طرز و گیریموضع. باشدمی

 آثار نیز دوستی هایگروه و دانشجویان فرهنگ، کارکنان تأثیر بر عالوه. است مالحظه قابل بسیار

 . دارند را خود خاص

 که هاییمثال نوع، ها و جزوات آموزشیمحتوا و متن کتاب :مواد و منابع آموزشی دانشگاهه( 

 همه و همه...  و تأکیدها، نمودارها، هاعکس، به کار گرفته است که زبانی دارد، در بر درسی کتاب

پنهان، جزئی از تجارب عملی  درسی برنامه مصداق داشته و به عنوان ضمنی آموزشی اثرات

از آنجا که اساتید تربیت معلم جزء مجریان رود. شمار میدانشجومعلمان در تربیت معلم به 

درسی تربیت معلم هستند، نقش زیادی در ایجاد باورها و نظام ارزشی دانشجومعلمان نسبت برنامه

درسی اساتید تأثیر عملی برنامهگیرینمایند. مواد و منابع آموزشی و جهتدرسی ایفا میبه برنامه

 درسی دانشجومعلمان دارد.ی عملی برنامهگیرمستقیمی در ایجاد جهت

 اند:گونه بیان شدهاین دسته تجارب این 

شناسی و های تدریسی که خوندیم. کتابهای روانهایی که اینجا داشتیم و روشدرس»

 (33)کد« سنجش و ... تأثیر داشتند

 (28)کد«. اساتید تربیت معلم روی من خیلی تأثیر داشتند»

های کارورزی این مقوله عبارت است از تجارب کسب شده در دوره و( تجربیات کارورزی:

درسی دانشجومعلمان تأثیر داشته است. های عملی برنامهگیریو حضور در مدارس که بر جهت

 کسب جهت درس کالس و مدرسه سطح در پژوهیدرس به و آغاز تأملی مشاهده از فرآیند این

در . شودمی ختم مداوم ایحرفه توسعه چرخه در گرفتنقرار  و العمرمادام یادگیری هایمهارت

 نظری هاییافته با آن انطباق و واقعی هایموقعیت تحلیل توانایی دانشجومعلمان، کارورزی، فرایند

داد  خواهند توسعه را خود ایحرفه هایظرفیت و کرده کسب روایتی پژوهش قالب در را

به شرایط مدارسی که دانشجومعلمان در آن حضور  (. تجارب کارورزی نیز بسته1393)شیخیانی، 

ها حضور دارند، بسیار گوناگون است. این ها و معلمینی که در آن کالسیابند، نوع کالسمی
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 است:گونه مطرح شدهتجارب از سوی دانشجومعلمان این

، 24 )کدهای«. ام و معلمانی که در کارورزی داشتمدست آوردهتجربیاتی که در کارورزی به»

21 ،32 ،25 ،59 ،27 ،40 ،28 ) 

 (28)کد«. بینم که معلم باید کارهای زیادی انجام بدهاالن توی کارورزی می»

گیری دسته تجارب تربیتی مؤثر بر جهتاین مقوله عبارت است از آنز( تجربیات اجتماعی: 

و اطرافیان، کسب شده درسی افراد، که خارج از نظام آموزشی و تحت تأثیر ارتباط با جامعه برنامه

توان استنباط کرد که این تجربیات اجتماعی در فرایند پذیری میاست.  با الهام از مفهوم جامعه

 هنجارهای و رفتاری الگوهای آن طی که است فرایندی پذیریشود. جامعهپذیری ایجاد میجامعه

-می و گیردمی یاد خود گفرهن در را هاآن فرد و شده تلقی پایدار، مطلوب هایارزش و مطلوب

ها نیز که بسته به شرایط افراد بسیار این تجربیات و یادگیری (.129: 1388 ،ویلیام و درسلر)  پذیر

 است:طور مطرح شدهگوناگون است، این

 (20)کد «. تجربیات اطرافیانم از مشکالت آموزش و پرورش»

 (28)«. تجربه من در رابطه با خواهر کوچکترم تأثیر داشته»

مقوله کلی بود که به صورت نموداری در قالب سه  7دهنده ها نشاننتایج حاصل از این یافته

های گیریگیری جهتهای شخصیتی، تجارب یادگیری و تجارب عملی نحوه شکلطبقه ویژگی

-نماید. در این نمودار، شناخت مقوله محوری، مقولهدرسی دانشجومعلمان را تبیین میعملی برنامه

ها با آن مرتبط هستند، از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است. پس از ی که سایر مفاهیم و مقولها

گیری و ایجاد رسد آنچه در کانون فرایند شکلآمده به نظر میدستباره مقوالت بهبازنگری چندین

آنان است. درسی دانشجومعلمان قرار دارد، تجارب یادگیری ناسازگار های عملی برنامهگیریجهت

این مقوله کانونی بیانگر تجارب گوناگون، متضاد و ناسازگار دانشجومعلمان در دوران قبل و بعد 

 تربیت معلم است.
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 دانشجومعلمان عملي گیريجهت گیريشکل نحوه چارچوب. 1نمودار 

-های عملی برنامهگیریگیری جهتای است که در شکلتجارب یادگیری ناسازگار پدیده

درسی دانشجومعلمان نقشی عمده و اساسی دارد. تنوع و گوناگونی این تجارب نه تنها در 

متفاوت که در تجارب کسب شده از سوی یک دانشجومعلم نیز متفاوت  دانشجومعلمان مختلف،

ای که بیانگر تجارب گوناگون، متضاد و متعارض است. تجارب یادگیری ناسازگار به عنوان پدیده

در فرایند زیسته دانشجومعلمان است، در نتیجه تجربیات یادگیری رسمی )قبل و حین تربیت 

ی رسمی )کارورزی( و غیر رسمی )تجربیات اطرافیان و معلم( و غیر رسمی، تجربیات عمل

یافتگی، عالئق و سبک زندگی های شخصیتی ناشی از سبک تربیتتجربیات اجتماعی( و ویژگی

 شود. میهای عملی التقاطی ناسازوار در آنان گیریدانشجومعلمان ایجاد و سبب ایجاد جهت

ها و ئز اهمیت است. ارتباط بین این مقولهتوجه به ارتباط بین این تجارب یادگیری بسیار حا

تنیده است که در بعضی موارد، توجه به هریک از این تجارب و تجارب یادگیری، چنان درهم

طور که در ها بدون توجه به دیگر تجارب یادگیری کار دشواری است. همانواکاوی مفهومی آن

های شخصیتی و تجربیات ویژگی های تجربیات یادگیری،نشان داده شده است مقوله 1-4شکل 

ای دارند، به نحوی که هم از های مطرح در هر کدام، با یکدیگر ارتباط پیچیدهعملی و نیز زیرمقوله

 
 یافتگیتربیت سبک

 عالئق 

 سبک زندگی 

 
 دوران کودکی

 غیررسمیهای آموزش

 ایتحصیل مدرسه دوران

 دوران تربیت معلم 
     

                                             

 تجربیات کارورزی

 تجربیات اطرافیان

 تجربیات اجتماعی

 نظام آموزشی تعامل عملی با

  

 ناسازگار یادگیری تجربیات عملی تجربیات یادگیری تجربیات

 

 دانشجومعلمان درسیبرنامه ناسازوار التقاطی عملی هایگیریجهت

 های شخصیتیویژگی
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تجربه دانشجومعلمی در »گذارند. به عنوان مثال پذیرند و هم بر یکدیگر اثر مییکدیگر تأثیر می

ای عملی که در زیر مقوله تجربیات اجتماعی (، به عنوان تجربه28)کد« ارتباط با خواهر کوچکترش

(، 21دانشجومعلمی دیگر )کد « یافتگی و زندگیسبک تربیت»او قرار گرفته است و یا تجربه  

غیر رسمی هر  گیرد، با تجربیات یادگیریهای شخصیتی او قرار میعالوه بر اینکه در مقوله ویژگی

 ها نیز ارتباط دارد.دو نفر آن

گذارند، نیز متفاوت است. گاهی این ارتباط این تجارب یادگیری بر یکدیگر میتأثیراتی که 

ای جدید و سازگار با و تأثیر متقابل میان تجربیات یادگیری گوناگون، باعث به وجود آمدن تجربه

شود و شود و موجب غنای تجربیات یادگیری در دانشجومعلمان میدیگر تجارب یادگیری می

یک عامل مزاحم، سبب ایجاد ناسازگاری بین تجارب یادگیری دانشجومعلمان گاهی هم به عنوان 

 آورد. گردد و با ایجاد اختالل در یادگیری، آشفتگی و سردرگمی را برای آنان به همراه میمی

ها، یک ارتباط چندجانبه، چندوجهی، توان بیان نمود که ارتباط بین این مقولهبنابراین می

ها شده در هریک از این مقولهو پویا است. ارتباط بین تجارب یادگیری مطرحتنیده، پیچیده درهم

-های یادگیری جدید، منحصر بهتواند اتفاق بیفتد و به ایجاد تجربههای بسیار مختلفی میبه شکل

گیری نظام ارزشی دانشجومعلمان بینجامد. گوناگونی و تنوع در نحوه ارتباط فرد و مؤثر در شکل

ها با یکدیگر که از فردی به فرد دیگر نیز متفاوت است، سبب ایجاد طیفی از این مقولهبین هریک 

شود. این تجارب گسترده و متفاوت از تجارب یادگیری ناسازگار و متعارض در دانشجومعلمان می

-شده است، در شکل یادگیری ناسازگار که به طور عملی در فرایند زیسته دانشجومعلمان کسب

 .گذارددرسی دانشجومعلمان تأثیر میگیری عملی برنامهارزشی و جهت گیری نظام

کننده عوامل مؤثر در هایی که حاصل مشاهدات مشارکتی مستقیم پژوهشگر است، تأییدیافته

-ها میتجارب یادگیری ناسازگار دانشجومعلمان در مقوله تجربیات عملی دوران تربیت معلم آن

گیری عملی یکسانی نسبت به که اساتید مختلف تربیت معلم از جهت ها نشان دادباشد. این یافته

های مختلفی گیریدرسی برخوردار نیستند و  دانشجومعلمان در مواجهه با اساتید خود، جهتبرنامه

نمایند. گاهی این تفاوت دیدگاهی بین گفتار و عمل اساتید نیز را در رفتار و عمل آنان مشاهده می

ها ، روش تدریس عملی اساتید با نظر آنجلسات مشاهده شدوری که در این شد. به طدیده می

چنین مشاهده شد که نسبت به اینکه بهترین شیوه تدریس چگونه باید باشد، متفاوت بود. هم

درسی  برخوردار نیست، خوانی درونی نسبت به عناصر برنامهگیری عملی اساتید از همجهت

شده توسط ایشان در یک درس با نوع ارزشیابی که یس استفادهچراکه مشاهده شد نوع روش تدر
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توان بیان نمود که نوع خوانی ندارد. بنابراین میگیرند، با یکدیگر همدر همان درس به کار می

های عملی گیریدرسی اساتید، عامل مهمی در ایجاد نوع جهتهای عملی برنامهگیریجهت

 گیری آن است.ونحوه شکلدرسی دانشچومعلمان نسبت به برنامه

نمودند، هایی که دانشجومعلمان بیان میعامل مؤثر دیگر در این رابطه، از خالل صحبت

درسی است که دانشجومعلمان در های عملی برنامهگیریایجاد شده است. این عامل همان جهت

معلمان برای نمایند. از آنجا که دانشجوها مشاهده میمواجهه با معلمان مدارس در کارورزی

شوند، گوناگونی یابند و با معلمان زیادی روبرو میکارورزی در مدارس مختلف حضور می

ها و نیز عدم گیریدرسی معلمان و بعضا متعارض بودن این جهتهای عملی برنامهگیریجهت

درسی سبب شده است که دانشجومعلمان خوانی در عمل معلمان نسبت به عناصر برنامهثبات وهم

 درسی کسب نمایند. گیری عملی یکسانی را نسبت به برنامهنتوانند جهت

عامل تأثیرگذار دیگر در این رابطه، باورهای ذهنی و اعتقادی و تجربیات متفاوت و بعضا 

متضادی است که دانشجومعلمان به طرق مختلف چه در دوران تربیت معلم و جه قبل از آن کسب 

اند. این درسی آنان بسیار مؤثر بودههای عملی برنامهگیریاذ جهتاند. این باورها در اتخنموده

دهد که عامل نیز از میان بیانات دانشجومعلمان استخراج شده است. تأثیر این عامل نشان می

های تربیت معلم نتوانسته بر باورهای قبل از ورود دانشجومعلمان به تربیت معلم تأثیری آموزش

درسی گیری عملی دانشجومعلمان نسبت به برنامهتوان گفت که جهتیداشته باشد. بنابراین م

عملی شکل گرفته است که این  تجاربتأثیر عوامل تجارب شخصی، تجارب یادگیری و تحت

عوامل هم در سطح تجارب فردی و هم در سطح تجارب گروهی دانشجومعلمان متفاوت بوده 

 است.

 گیریبحث و نتیجه
ل از این پژوهش، بیانگر این است که بیشتر دانشجومعلمان فاقد یکی از نتایج اصلی حاص

هایی که از چنین بررسی یافتهدرسی هستند. همگیری عملی مشخص نسبت به برنامهجهت

دست آمده است، تأییدکننده این است که نامشخص بودن عنصر مشاهدات مستقیم پژوهشگر به

درسی تربیت معلم سبب شده است که مههدف و عدم هماهنگی آن با دیگر عناصر در برنا

درسی دچار سردرگمی شوند. هدف گیری عملی مشخص نسبت به برنامهدانشجومعلمان در جهت

باشد. درسی مطرح میدرسی و راهنمای عمل در هر برنامهترین عنصر برنامهتربیتی، به عنوان مهم
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درسی است و به همین نامهگیری خاص در برجا که هر هدف تربیتی ریشه در یک جهتاز آن

شوند گیری حاکم بر اهداف تعیین میدرسی نیز با توجه به جهتترتیب، عناصر دیگر برنامه

(، طبیعتا نبود وحدت فکر و نظر در این عنصر، هم سبب عدم هماهنگی در 27: 1389)ملکی، 

دانشجومعلمان شود و در عمل هم سردرگمی مجریان تربیت معلم و دیگر عناصر برنامه درسی می

های عملی گیریرا به دنبال خواهد داشت. بررسی این نتایج و توجه به اهمیت بحث جهت

گیری نظام ای استراتژیک در شکلدرسی معلمان و نقشی که تربیت معلم به عنوان حوزهبرنامه

ن گیری نظام در دانشجومعلمان دارد، نشاسو با جهتدرسی همهای برنامهگیریارزشی و جهت

دهد که تربیت معلم، به عنوان نهادی رسمی که وظیفه تربیت نیروی انسانی را به عهده دارد، می

 است در این زمینه رسالت خود را به درستی انجام دهد.  نتوانسته

سازد که آنچه عمال در فرایند تربیت معلم بررسی عمیق این نتایج این نکته را آشکار می

درسی های عملی برنامهگیریبه جایگاه نظام ارزشی و جهتمغفول واقع شده است، توجه 

کنندة این است که اهمیت این جایگاه حتی دانشجومعلمان است. واکاوی این موضوع، مشخص

توجهی شده برای مسئولین امر نیز روشن نیست و نسبت به آن حداقل در حوزه اجرا و عمل کم

گیری عملی شود چراکه جهتمعلم نمایان میتوجهی، در عمل است. بارززترین پیامد این کم

و در رأس تصمیمات آموزشی  های یک معلمدرسی هر معلم به عنوان معیار اساسی انتخاببرنامه

درسی گیری عملی مشخص نسبت به برنامهرو معلمانی که بدون داشتن جهتاو قرار دارد، از این

های آموزشی و فقدان صحیح درباره فعالیتگیری شوند، فاقد قدرت تصمیموارد نظام آموزشی می

های گیرینظران حتی تصمیمعملکرد مناسب در کالس درس هستند. به اعتقاد بسیاری از صاحب

های عملی گیریافتد، متأثر از جهتنشده اتفاق میبینیآنی معلمان نیز که در شرایط پیش

های فراوانی را این مواقع، آسیب درسی آنان است و طبیعتا عدم عملکرد صحیح معلم دربرنامه

های مختلف گیریآورد. آشنا نشدن دانشجومعلمان با جهتآموزان به همراه میبرای دانش

های جدید درسی، قادر های آموزشی و برنامهشود که در نوآوریچنین باعث میدرسی، همبرنامه

 1990نیل، نظران از جمله )مکاحببه برقراری ارتباط با تحوالت جدید نباشند. به اعتقاد بیشتر ص

( یکی از علل مقاومت معلمان در برابر تغییرات آموزشی، این است 1383و ارنشتیاین و هانکینز، 

ارزشی رویکردهای جدید آشنا نیستند و نسبت به دالیل تغییر توجیه –ها با مباتی فلسفیکه آن

تطبیق دهند، در نتیجه عمر و دوام تغییرات توانند نظام ارزشی خود را با آن شوند و چون نمینمی

جا که معلمان با دخل و تصرفاتی که در تغییرات آموزشی آموزشی بسیار کوتاه خواهد بود. از آن
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درسی گیری عملی برنامهها را مطابق با نظام ارزشی و جهتنکنند تا آنمایند، سعی میاعمال می

ها با سازیسویی این تعدیلو توجه معلمان به لزوم همرو عدم آشنایی خود تعدیل نمایند، از این

 دهد.      های درسی را تحت تأثیر قرار تواند اثربخشی برنامههای جدید، میگیری نوآوریجهت

دار تربیت معلمانی است که به عنوان کارگزار اصلی از آنجا که دانشگاه فرهنگیان عهده

آموزش و پرورش، وظیفه تعلیم و تربیت نسل آینده را برعهده دارند و بر اساس سند تحول 

بنیادین آموزش و پرورش، رسالت تأمین، تربیت و توانمندسازی معلمان و نیروی انسانی و طراحی 

بر حفظ تعامل مستمر دانشجومعلمان با مدارس و  ای معلمان با تأکیدو ارتقای نظام تربیت حرفه

نهادهای علمی و پژوهشی را بر عهده دارد و باید در طی این دوره امکان کسب تجربیات واقعی از 

های آموزشی را برای دانشجومعلمان فراهم آورد و از آنجا که هر گونه تحول کالس درس و محیط

بهبود تعلیم و ل در نظام تربیت معلم آن آغاز نمود و در هر نظام آموزشی را باید با تغییر و تحو

تربیت هر کشور در گرو بهبود کیفیت تربیت معلم آن است و کیفیت تربیت معلم و تدریس به 

های تعلیم و و بازاندیشی در مؤلفه أمل، تمنابع آموزشی، به ویژه برنامه درسی بستگی زیادی دارد

سویی بین عناصر صورت تلفیق تئوری و عمل و ایجاد همدرسی تربیت معلم  به تربیت و برنامه

گیری کلی نظام آموزشی و اسناد فرادستی از جمله سند تحول بنیادین در این برنامه با جهت

 با خدمت از پیش معلم نظام تربیت میان قوی ارتباط درسی ملی، برقراریآموزش و پرورش و برنامه

از آخرین دستاوردهای علمی و تعیین و تدوین معیارهای مراکز دانشگاهی معتبر به منظور آگاهی 

بخشی به تجرابیات عملی مدارس به منظور کیفیت اساسی آموزش معلمان، ایجاد تعامل مناسب با

 کالس مدیریت تدریس، های آموزشی ) تواناییدانشجومعلمان با تأکید بر یادگیری عملی صالحیت

و...( و نیز توجه ویژه به نقش و مسئولیت اساتید این دانشگاه که به جهت جایگاه اعتقادی، 

ارزشی، علمی، عملی و الگویی خود، تأثیر زیادی بر دانشجومعلمان دارند، بسیار ضروری و حائز 

به عبارت دیگر نظام تربیت معلم با توجه به رسالتی که در تعلیم و تربیت نیروی اهمیت است. 

معلم را بیشتر درسی تربیتنسانی آموزش و پرورش بر عهده دارد، باید اثرات آشکار و پنهان برنامها

گیری نظام آموزش و پرورش، جهت با جهتهای هممورد توجه قرار دهد و سعی نماید با آموزش

سویی ایجاد نماید و ضمن آشنا بین تجارب اولیه دانشجومعلمان و تجارب بعدی وحدت و هم

درسی، تجارب قبل از ورود آنان به تربیت های علمی برنامهگیریودن دانشجومعلمان با جهتنم

سو درسی مشخص و همگیری عملی برنامهگیری یک جهتتأثیر قرار دهد و در شکلمعلم را تحت

های اصلی و فرعی آن بکوشد. درسی در ابعاد و مؤلفهبا نظام آموزش و پرورش و زیر نظام برنامه
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های درسی دانشگاه فرهنگیان و عملکرد آن نیز امر های مداوم از برنامهچنین توجه به ارزشیابیهم

ها بر اساس اسناد کند، آیا تحقق این برنامهمهم و قابل تأمل دیگری است، چرا که مشخص می

 باالدستی صورت پذیرفته است یا خیر. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1397، بهار و تابستان 15یاپیدورة هشتم، شمارة اول، پ، درسي ةبرنامهاي پژوهش     

 

26  

 منابع
 الف. فارسی

ای معلمان در هزاره سوم و نقش مراکز آموزش های حرفه(. صالحیت1389غالمعلی )احمدی، 

 ، دانشگاه شهید رجائی.درسی تربیت معلمهمایش برنامهمعلمان در ایجاد و توسعه آن. 

 و هارویه، مبنایی نظریه کیفی تحقیق روش اصول(. 1387جولیت )، آنسلم؛ کوربن، استراووس
 اجتماعی. و انسانی علوم پژوهشگاه تهران،. محمدی بیوك . ترجمههاشیوه

-برنامه هایگیریجهت اساس بر استادان مجازی تدریس کیفیت(. 1391)محمد ، بورنگ اکبری

 رساله .مطلوب مجازی تدریس الگوی ارائه و ایران عالی آموزش نظام در آنان درسی

 .شناسیروان و تربیتی علوم دانشکده، مشهد فردوسی دانشگاه، دکتری

 اندرکاراندست و معلمان درسیبرنامه اسالمی گیریجهت سنجش و تبیین(. 1392)الهام ، امیری
-برنامه هایگیریجهت شدهاصالح نامهپرسش اساس بر ایران درسی ریزیبرنامه نظام

 فردوسی دانشگاه، درسی ریزیبرنامه رشته، ارشد کارشناسی نامهپایان .جنکینز درسی

 .شناسینروا و تربیتی علوم دانشکده، مشهد

-برنامه در نوآوری رویکردهای بر تحلیلی(. 1390)عبدالواسط  ،اسدخانی؛ مقصود، خندقیامین

 همایش اولین. ایران پرورش و آموزش نظام در تحول برای بستری: معلم تربیت درسی

 .ایران درسیبرنامه نظام در بنیادین تحول ملی

 هایگیریجهت بر محوریدیسیپلین سنت حاکمیت(. 1392)حمیده ، مهرپاك؛ مقصود، خندقیامین

. هاآسیب وها چالش: تحصیلی راهنمایی دوره هنر معلمان هنری تربیت درسیبرنامه

 شناسی،روان و تربیتی علوم دانشکده، اصفهان دانشگاه ،آموزشی نوین مجله رویکردهای

 .21- 46ص، 1 شماره، هشتم سال

شناسی مجله روانهای تربیتی در عمل معلم. (. جایگاه نظریه1380خسرو؛ ایروانی، شهین )باقری، 

 .123-138، ص 2. سال سی و یکم، شماره و علوم تربیتی

 بر ایران درسیبرنامه نظام اندرکاراندست و معلمان هایگیریجهت تبیین(. 1389)بهاره ، بهالگری

، درسی ریزیبرنامه رشته، ارشد کارشناسی نامهپایان .شناسیمعرفت باورهای اساس

 .شناسیروان و تربیتی علوم دانشکده، مشهد فردوسی دانشگاه

مجله تکنولوژی درسی و نقش معلم. های برنامه(. دیدگاه1389پورعلی، رضا؛ توتکله، علی )
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 .32-30، ص 6دوره بیست و ششم، شماره  ،آموزشی

ترجمه فریبرز  معلم به سوی الگویی تازه برای آموزش معلمان.تربیت (. 1377تورس، رزا ماریا )

 محمدی. تهران: پژوهشکده تعلیم و تربیت.

چاپ اول، دانشگاه آزاد اسالمی واحد  های پژوهش کیفی.اصول و روش(.  1385حریری، نجال )

 علوم و تحقیقات.

 مهرداد ترجمه (.انسانیتعامل  بررسی)شناسی جامعه(. 1388)ام  ویلیام، ویلیس دیوید؛ ،درسلر

 .اطالعات انتشارات تهران،، اول چاپ .رشیدی غالمرضا و هوشمند

 دوره کارشناسان و معلمان درسیبرنامه هایگیریجهت تبیین (.1392) فرزانه، حقیقی کاردیمه
-دانش به نگرش نوع اساس بر استثنایی پرورش و آموزش ایحرفه متوسطه و پیش

 دانشگاه، درسی ریزیبرنامه رشته، ارشد کارشناسی نامهپایان .ذهنی توانکم آموزان

 .شناسیروان و تربیتی علوم دانشکده، مشهد فردوسی

ترجمه  آموزش تخصص معلمان: دیدگاه ادراکی در تربیت معلم.(. 1370کومبز، آرتور )رایت

 زاده. تهران، انتشارات رشد.عبدالرحیم جواهرفروش

 علمی هیات اعضاء درسیبرنامه هایگیریجهت در تفاوت میزان بررسی(. 1393رمضانی، زهرا )

 سال در( علمی مرتبه و جنسیت) دموگرافیک متغیرهای به توجه با شیراز دانشگاه
 ارومیه، دانشگاه، درسی ریزیبرنامه رشته، ارشد کارشناسی نامه پایان .92-93 تحصیلی

 انسانی. علوم دانشکده

-روان زمینه(. 1392) گنار و ویلم؛ الفتس؛ آر جف، فردریکسون؛ ال باریارا، هوکسما؛ نولن، سوزان

 .ساواالن نشر تهران،، سوم چاپ. گنجی مهدی ترجمه .هیلگارد و اتکینسون شناسی

ریزی درسی برای برنامه(. 1372سیلور، جی. گالن؛ ویلیام، ام. الکساندر؛ آرتور، جی. لوئیس )

نژاد. مشهد، انتشارات آستان قدس ترجمه غالمرضا خوی تدریس و یادگیری بهتر.

 رضوی.

 مدل اساس بر کردستان دانشگاه اساتید درسیبرنامه گیریجهت سنجش(. 1393شهبازی، زیبا )
کردستان،  درسی، دانشگاه ریزیبرنامه رشته ،ارشد کارشناسی نامهپایان آیزنر. درسیبرنامه

 اجتماعی. و انسانی علوم دانشکده

 دانشگاه پیوسته. کارشناسی هایدوره 1 کارورزی درس سرفصل(. 1393شیخیانی، محمد )

 تکمیلی. تحصیالت و آموزشی معاونت فرهنگیان،



 1397، بهار و تابستان 15یاپیدورة هشتم، شمارة اول، پ، درسي ةبرنامهاي پژوهش     
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های درسی دورههای عمومی تدریس در برنامهبررسی و تحلیل توانایی(. 1379) لطفعلیعابدی، 

 دانشگاه تربیت مدرس تهران.نامه کارشناسی ارشد، پایانتربیت معلم دوساله ایران. 

 (.1390) مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسالمی ایران

 تهران،، اول جلد .کیفی شناسیروش در طرح و منطق: روش ضد(. 1389)احمد ، پورمحمد

 .شناسانجامعه

 چاپ شانزدهم، تهران، پیام اندیشه. ریزی درسی )راهنمای عمل(.برنامه(. 1389ملکی، حسن )

چاپ سوم، مشهد،  اندازها.ها، رویکردها و چشمدرسی: نظرگاهبرنامه(. 1383مهرمحمدی، محمود )

 نشر.به

 .سمت: تهران. مهرمحمدی محمود ترجمه .درسیبرنامههای نظریه . (1379)پی . جی، میلر

 . کشور مدارس تجهیز و توسعه و نوسازی سازمان تهران، نشر .مدرسه پیام(. 1373) مهدی، نوید

. دوره نهم، مجله رشد و مدیریت مدرسه(. آموزش رسمی یا غیر رسمی. 1389هاشمی، شهناز )

 .1شماره 
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The Inconsistent Electic in Student Teachers’ Practical 

Curriculum Orientations: A Grounded Theory 
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Abstract 

Using a grounded theory approach, the present research aims to 

identify the type of student teachers’ practical curriculum orientation and 

explain how it develops in them. The research population consisted of 

student teachers admitted in 2012-2013 to Shahid Hashemi Nejad 

University of Mashhad. Through purposive (judgmental) sampling, 27 

student teachers were selected and the sample efficiency was decided 

based on theoretical saturation. Data was collectd through open-ended 

interviews and participant observation. The results of first question 

showed that student teachers’ practical curriculum orientation is an 

inconsistent mixture and lacks an integrated practical orientation for 

curriculum and there is no similarity and consistency among curriculum 

orientations. Among them, mostly the subjective/disciplinary, humanistic 

and social curriculum orientations formed the majority and the practical 

curriculum orientation is inconsistent with that of Iran’s Ministry of 

Education. The results on how the practical curriculum is developed in 

student teachers show 7 general items which were formed on three levels 

of personality traits, learning experiences, and practical experiences. The 

inconsistent learning experiences as the main subject of this process are 

the result of a mixture of different conflicting learning experiences that 

evolve before and after the student teachers are admitted to the Teacher 

Education University, thus leading to the formation of practical, eclectic, 

and inconsistent orientations in them. 

 

Keywords: curriculum orientation, eclectic inconsistent orientation, 

grounded theory, inconsistent learning experiences, practical curriculum 

orientation 
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