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  چكيده

عنوان سازمانی نو پا و هدفمند دانشگاه فرهنگیان نیز به كند.یایفا م و تامین سرمایه انسانی تربیت نیروي انسانینقش حیاتی را در دانشگاه و نظام آموزش عالی 
 وضعیت واكاوي حاضر، پژوهش هدف خود به جذب و تربیت دانشجو معلمان اهتمام ورزید. 1404 اندازدر راستاي تحقق برنامه راهبردي خود در افق چشم

در است. روش پژوهش آمیخته از نوع اكتشافی بود.  گرفته انجام آمیخته طرح يك قالب در و است معلمان -دانشجو زیسته تجارب برحسب فرهنگیان دانشگاه
معلمان پردیس هاي دخترانه و -پیمایشی استفاده شد. دامنه پژوهش شامل كليه دانشجو -ی از روش توصیفیبخش كيفی از روش پدیدارشناسی و در بخش كم

گیري هدفمند از نوع موارد در بخش كيفي با استفاده از روش نمونهنفر هستند.  1425پسرانه سنندج هستند كه بر اساس آمار منتشر شده توسط دانشگاه، 
گرفت، تا آنجا كه اشباع نظري صورت  (نمونه گیري نظري) هدفمند گیريشیوه نمونهعلمان (از دو پردیس فرهنگیان سنندج) طبق م -دانشجواز  نفر 20مطلوب، 

معلمان مقطع كارشناسی دانشگاه فرهنگیان -آماري در بخش كمی نیز، تمامی دانشجوة ها هم مصاحبه بود. همچنین جامعو ابزارگردآوري یافته انتخاب شدند
دانشجوي  298دانشجوي دختر و  160دانشجو ( 458، مشغول به تحصیل بوده، كه براساس فرمول كوكران تعداد 95-96نندج بودند كه در سال تحصیلی شهر س

  7از محقق ساخته (متشكل  ةنامها در بخش كمي پرسشاي نسبی انتخاب شدند. ابزار گردآوري دادهگیري طبقهو روش نمونهپسر) به عنوان حجم نمونه 
دو گروه مستقل بهره گرفته  tهاي فریدمن و ها نیز از آزمونهاي بخش كيفي و ادبیات موضوع طراحی شد. جهت تحلیل دادهقسمت) است كه بر اساس یافته

فی گنجانده شده كه توصی ةمعلمان، در هفت طبق-پذیري دانشگاه فرهنگیان از دیدگاه دانشجوبراساس نتایج حاصل شده در بخش كيفی، وضعیت آسیب شد.
درسی و  ةبرنام -6مالی و اداري  ةحوز -5فضا و تجهیزات  ةحوز -4هاي نیروي انسانی پتانسیل -3كاركرد پژوهشی  -2وضعیت آموزشی  -1عبارتند از: 

زاي دانشگاه ان ترتیب اولویتی آسیبمعلم-نتایج بخش كمی پژوهش نیز نشان داد كه از دیدگاه دانشجو سازوكارهاي ورودي، فرایندي و خروجی. -7ها سرفصل
-5 فضا و تجهیزات -4 ي و خروجیسازوكارهاي ورودي، فرایند -3كاركرد پژوهشی  -2ها برنامه درسی و سرفصل -1فرهنگیان به ترتیب عبارت بودند از: 

پذیر دانشگاه فرهنگیان در بندي ابعاد آسیباولویتهمچنین براساس رشته تحصیلی  هاي نیروي انسانی.ظرفیت -7اداري و مالی و  ةحوز -6وضعیت آموزشی 
بین وضعیت ابعاد ها، بعد كاركرد پژوهشی و بعد سازوكارهاي ورودي، فرایندي و خروجی. بعد اول يكي بوده كه به  ترتیب عبارتند از برنامه درسی و سرفصل

ریزي دقیق و تخصیص مسئوالن و متولیان این دانشگاه نوپا با برنامه لذا تی وجود ندارد.معلمان پسر و دختر نیز تفاو-زاي دانشگاه فرهنگیان از نگاه دانشجوآسیب
ها و اهداف این نهاد مهم آموزشی، تربیتی تالش نمایند تا شاهد تحقق اهداف راهبردي دانشگاه منابع و اعتبارات مالی الزم در جهت اعتال و ارتقاي رسالت

  فرهنگیان باشیم.
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  مقدمه
امروزه نقش آموزش عالی در توسعه و پیشرفت كشورها عیان و جایگاه آموزش و پژوهش 
دانشگاهی بر كسي پوشیده نیست، كشورهاي مختلف مسیر توسعه و پیشرفت خود را در 

كنند. تا شاهد تحوالت بیشتر در جامعه نسانی دنبال میگذاري آموزشی و تربیت نیروي اسرمایه
ریزي دانشگاه و تخصیص اعتبارات مالی و انسانی به آن بحث گذاري و برنامهشوند. پس سیاست

و با توجه به اهمیت اجتماعی و حساسیت این نهاد جامعه نیاز دارد تا عملكرد  ،مهم و اثربخش است
كشور ما نیز با توجه به  در ی، اثربخشی و تعالی افزایش دهد.ها را طبق معیارهاي كارايدانشگاه

تحوالت جهانی و نیازهاي رو به رشد ناشی از جهانی شدن و تغییرات اجتماعی به آموزش عالی 
اهمیت زیاد داده شد و شاهد تغییرات كمي و كيفي آن طی چند سال اخیر بودیم و به تربیت نسل 

پرداخت، در فرایند تربیت نیروي انسانی دانشگاه فرهنگیان نیز  آینده كشور و تربیت نیروي انسانی
 معلمیتبه عنوان متولی امر در تربیت دانشجویان براي شغل معلم پا به عرصه وجود نهاد و امر ترب

 و تأمین نیروي انسانی آموزش و پرورش كشور از اهداف تأسیس آن بود.

 همواره كه جهان هاییفراپیچیدگی مداوم و تتغییر و تحوال هزاره سوم و با افزایش ةدر آستان

 در هادیگر نظام از بیش عالی آموزش خصوصاً نظام اجتماعی سیاسی يهانظام روبروست، آن با

 دانشگاهی و نظام اثربخشی و كارآمدي .اندقرار گرفته عمومی افكار و جامعه بررسی و نقد معرض

 و هااز فرصت بهینه استفاده و علمی خود رسالت انجام در آن گوییو پاسخ پذیريمسئولیت میزان
ها دانشگاه بودجه تأمین دلیل به نیز هادولت و بستگی دارد. جامعه اساسی هايچالش بررسی به منابع

گذاري چگونگی اهداف و سیاست در خصوص ايفزاینده طورو نقش آن در تربیت نیروي انسانی، به
 جامعه نیازهاي با هابرنامه تحقیقاتی، هماهنگی نتایج آموزشی، يهابرنامه كيفيت ها،علمی، مسئولیت

 هايیستمس وجود و هادانشگاه در مؤثر رهبري و دارند هدایت تأكيد هاگویی دانشگاهپاسخ بر غیره و
 و كارآمد نظام يك در یرناپذنیازهاي اجتناب و هاضرورت از يكي گوییپاسخ و نظارت دقیق

 آموزش و خدمات بهسازي و بهبود و قدرت بر كنترل و نظارت جهت مؤثر اريو ابز بوده خدمتگزار

  . )2002 ،1كيوكو و گردد (دایجلمحسوب می ترمطلوب
 گوییدر پاسخ اطالعات فناوري نقش و عالی امريكا آموزش گویی درپاسخ كاربرد چگونگی

 عنوان به آمريكا عالی آموزش مراكز در گوییپاسخ كه است داده نشان داد و نتایج قرار بررسی مورد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1  Daigle & Cuocco 
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 افزایش با تا نمایدیم كمك مؤسسات به آن درك كه است شده مطرح اساسی و مهم چالش يك

چهار  ةبرنامه درسی دانشگاهی بر اساس مطالع يهاهدف .نمایند عمل مؤثرتري به نحو گوییپاسخ
هت رشد ملی، خدمات گذشته، كاركردهاي آموزش عالی در ج يهانسل يهامنبع فرهنگ و تجربه

آموزش  ةبراي توسع ).44: 2000، 1شود (الیت و كوكسیاجتماعی، و موضوعات درسی تعیین م
هاي درسی، اساتید، منابع انسانی عالی، نظام آموزشی خیلی اهمیت دارد. كميت و كيفيت دانش، برنامه

و بر یادگیري  ،م استاز قبیل امكانات و منابع حمایتی و كمكي در آموزش عالی مه یرانسانیو غ
ها و دانش سطح آموزش عالی اهمیت دارد و باید است. همچنین كسب مهارت یرگذاردانشجویان تأث

 یلالتحص، و پیش از آنكه فارغبرندیمطمئن شد كه یادگیرندگان به مقدار زیاد از تجاربشان سود م
ها دانشگاه ةهم .اندا كسب نمودهمورد نیاز ر ةگرفته شد یادشده وارد بازار كار شوند، سطوح مهارت 

را براي كمك به عملكرد معلمان و سخنرانان در فعالیت تربیتی  ايیژهو يهاباید مراحل و بخش
تدوین و ایجاد كنند. اهداف ذیل را شامل شود: كارآموزي و آموزش استادان در مؤسسات آموزش 

هاي بدو ورود، ها و برنامهورهمورد نیاز جهت تدریس اثربخش از طریق د يهاعالی در مهارت
 ).1996، 2(نوبوكو كارگاهي و سمینارها

. يكي است جدیدي براي افزایش شایستگی تدریس و یادگیري دانشگاهی مطرح شده يهامدل
ی بر دیسیپلین و تنهاي مهم دانشگاه سنتی مباز تغییرات اساسی در مدل جدید، تمركز بر شایستگی

اهدافش تدارك یادگیري رمزي و عملكردي،  ياهاي حرفهایستگیش ةموضوعات درسی است. ارائ
 هايیتها در توسعه فعالها، و ارزشو انصراف و دوري از عمل يك مجموعه دانش، نگرش، مهارت

، درگیري دانشجویان در روش فعال، و بدین صورت تشویق به تفكر خالق و انتقادي، ياحرفه
، 3پدرنو و حل مسئله، طرح پروژه است (مورنو، تورگروسا ،گیريیمفرصت به دانشجویان براي تصم

براي رویارویی با این  یزيرو تحوالت شدید محیطی عصر كنوني ضرورت برنامه هایاییپو ).2015
كار  يهاها نیز به عنوان سازماندر این میان دانشگاه .است تحوالت را بیش از پیش نمایان ساخته

آموزش و پژوهش كه  يهاخود بخصوص و حوزه یتختلف فعالم يهاتدوین استراتژي در حوزه
اند. دانشگاه فرهنگیان شده دهدیاصلی يك دانشگاه در زنجیره ارزش آن را تشكيل م هايیتفعال

 كه براي شودیرا میان دانشجویان، مربیان و تجارب ضبط شده بشر سبب م ییهاو واكنش كنش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Light & Cox 
2 Nwaboku 
3 Moreno, Torregrosa  &  Pedreño 
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مانند آزادي، مسئولیت، خالقیت و نوآوري و  هاییگییژاز و انجام درست این عمل به محیطی كه
  انسانیت برخوردار باشد، نیاز است.

  علمی یا آكادميك يهاحفظ سنت -1را آموزش عالی  يها) هدف1381شریعتمداري ( 
 معلمیتترب -6تأسیس مراكز تحقیق  -5توسعه فرهنگی  -4تربیت عمومی  -3تربیت متخصصان  -2 

ی آموزشی و فرهنگی ملل متحد (يونسكو) نیز وظایف زیر را براي آموزش . سازمان علمداندمی
عالی،  يهاتربیت استاد و معلم كارآموز براي دوره، تربیت متخصصان تراز اول :عالی برشمرده است
 ،پژوهش و كارآموزي پژوهشگران ،ابتدایی يهااز كشورها حتی براي دوره يمتوسطه و در بسیار
اشاعه فرهنگ علمی، ادبی و هنري ، براي كادر مدیریت يتكميلي و بازآموز يهافراهم نمودن دوره

 عالی، آموزش و دانشگاه علم، كيفيت مداوم ). ارتقاي1376فرهنگی جامعه) (فرقانی،  يها(و ارزش

 رفتارهاي و روحیات نیازمند به نوبة خود كه است ارزشیابی فرهنگ يزادرون توسعه مستلزم

است  عالی آموزش نفعانيذ و یاران میان در كيفيت به درونی التزام و یمیظو خودتن خودارزیابی
ارزیابی  ) ویابیالگوي اعتباربخشی دانشگاهی شامل ارزیابی درونی (خودارز). 1385(فراستخواه، 

سازمانی  ة. گسترش و توسعدارد(قضاوت همگانی) است. ارزیابی درونی حكم خود سنجی 	برونی
 یابیدر ارزشیت آموزش و پژوهش نیازمند محاسبه مداوم خویشتن است. و بهبود و اصالح كيف

عمده مركز آموزش  يهامؤلفه. دهندیدرونی افراد ذینفع برنامه، ارزشیابی خود را خودشان انجام م
تجهیزات و  -5برنامه درسی  -4 نآموختگادانش -3 ندانشجویا -2	علمی ئتیاعضاي ه -1عالی: 

كتابخانه  -یرسانمنابع اطالع -8 ی ودهسازمان -مدیریت -7یادگیري  -دهیفرایند یاد -6امكانات 
 است.

با توجه به اينكه نظام آموزش عالی كشور ما بر دو منبع میراث اسالمی و ایرانی تكيه دارد،  
آموزش عالی باید بتواند راه را براي اعتالي تمدن اسالمی  هايیزيررويكردهاي انتخابی در برنامه

در جهان پیش رو فراهم كند. چنین حركتي مستلزم توجه به ابعاد فرهنگی و تمدنی دانش و  ایرانی
باید بتواند در  فرهنگیان درسی آموزش عالی كشور و مخصوصاً دانشگاه یزيرمعرفت است. برنامه

ها، اعتقادات دینی و توجه به دیرینه باستانی و اسالمی، توسعه ها، سنتكنار حفظ باورها، ارزش
علمی، پژوهشی و مهندسی دانش، بینش، باورها و فرهنگ جامعه را هم در سطح بومی و ملی و هم 

  محقق سازد. المللییندر سطح ب
و  كنندهییندرسی آن است كه نقش تع ةترین عناصر نظام دانشگاهی، برناميكي از مهم

در نظام دانشگاهی، تدوین هاي آن از نظر كمي و كيفي دارد. در تحقق اهداف و رسالت یريانكارناپذ
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) در توفیق یا شكست 2004، 1برنامه درسی به عنوان قلب تپنده مراكز دانشگاهی (الننبرگ و اورنستین
) 2010( ). ريكنبرج1393دارند (حسینی لرگانی و همكاران،  ايكنندهییناین مراكز نقش كليدي و تع

بسزایی داشته باشد. بهترین زمان براي  تأثیر تواندیمعتقد است كه آموزش بر اثربخشی معلمان م
هاي اصلی به عنوان يكي از زیر نظام» برنامه درسی ملی«آموزش معلمان قبل از شروع خدمت است. 

سند تحول بنیادین و به منزله نقشه جامع یادگیري، زمینه ایجاد تحول همه جانبه، گسترده و عمیق 
برنامه درسی ملی سندي است كه نقشه كالن برنامه  .آوردیدر مفاهیم و محتواي آموزشی را فراهم م

منظور تحقق اهداف آموزش و پرورش نظام ریزي درسی كشور را بهدرسی و چارچوب نظام برنامه
. اجراي مطلوب این برنامه، نیازمند مساعدت و توجه نمایدیجمهوري اسالمی ایران تعیین و تبیین م

و تخصصی مناسب آنان  ياهاي حرفهو شایستگی هاتیاز صالح يمندویژه معلمان عزیز و بهره
هاي آموزشی، جذب و توانمندسازي ، لذا مفاد آن باید در مهندسی نیروي انسانی و در برنامهباشدیم

و بازآموزي معلمان در سطوح مختلف توسط دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 
(برنامه درسی ملی جمهوري اسالمی  یردوجه جدي قرار گضمن خدمت مورد ت هايیو مراكز آموزش

  ).1391ایران، 
است كه به تحول در مفاهیم نظري،  ايیشهتحول بنیادین در آموزش و پرورش، تحولی عمیق و ر

ها و كاركردها و رويكردها منجر خواهد شد. در تحول بنیادین نوع نگاه به روندها و فرایندها، نقش
م را در قله آموز دگرگون خواهد شد. این نگاه، معلّدانش یژهوكالس درس و بهمعلم، كتاب، مدرسه، 

آموز به معلم جهت دستیابی به و تأسی دانش یريو همه شرایط و امكانات را براي الگوپذ بیندیم
 يمند. تفكر و تعقل، خالقیت و نوآوري، بهرهآوردیانسانیت، علم و ادب و اخالق فراهم م يهاقله

جدید، ایجاد محیطی با نشاط و شاداب، برپایی مدرسه دوست  هايينوین و فناور يهااز روش
آموزان براي دستیابی به مراتبی از حیات طیبه و قرب داشتنی، همه و همه در خدمت تربیت دانش

 يبند. تحقق این مهم نیازمند باز مهندسی نیروي انسانی با محوریت استقرار نظام رتبهباشندیالهی م
سند « هكه به لطف الهی در دستور كار قرار دارد. اينك باشدیداشت معلمان ماهنظام جذب و نگ و

مثابه قانون اساسی براي تحوالت همه جانبه و دراز مدت به به» تحول بنیادین آموزش و پرورش
تصویب شوراي عالی انقالب فرهنگی و شوراي عالی آموزش و پرورش رسیده و در دستور كار 

خرد و كالن نظام  يهاها و مؤلفهآموزش و پرورش قرار گرفته است، باید تمام زیر نظاموزارت 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Lanenburg & Ornstein 
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ها به اعتبار نقش مرجعیت معلم برنامه یندر ایرد. تعلیم و تربیت مورد بازخوانی و بازتولید قرار گ
ي تقدم هاي درسی و تربیتی باید به نقش مرجعیت معلم در هدایت تربیتی براتأكيد شده است: برنامه

آموزان در فرآیند یادگیري و دانش يسازمحیط تربیتی و یادگیري، فعال سازيیتعلیم غن تزكيه بر
ارتقاء  ةینو ترغیب آنان نسبت به یادگیري مستمر توجه نماید. همچنین زم پذیريیتترب

سیر و تخصصی معلم را فراهم سازد. معلم (مربی)، در م يا، حرفهیاعتقادي، اخالق هايیتصالح
آموزان است؛ و با شناخت و بسط امین و بصیر براي دانش ياراه انبیا و ائمه اطهار (ع)، اسوه

تربیتی و آموزشی زمینه درك و انگیزه اصالح  يهاآموزان و خلق فرصتوجودي دانش هايیتظرف
و اخالقی رشد عقالنی، ایمانی، علمی، عملی  سازینهو زم . ـسازدیمداوم موقعیت آنان را فراهم م

تربیتی و  يهاآموزان است. معلم راهنما و راهبر فرآیند یاددهی ــ یادگیري براي خلق فرصتدانش
. معلم یادگیرنده و پژوهشگر آموزشی و است یابیآموزشی مسئولیت تطبیق، تدوین، اجرا و ارزش

 ).1391پرورشی است (برنامه درسی ملی جمهوري اسالمی ایران، 

 این بر نیز نظرانمهم نقش اساتید دانشگاه فرهنگیان كليدي است، صاحب این سازيیادهدر پ

 دانشجویان تموفقی در مهم عوامل از يكي علمی یئته اعضاي شایستگی میزان و كيفيت كه باورند

 یئته اعضاي عملكرد بر تواندیم اساتید سوي از الزم هايشایستگی و مهارت نداشتن است. لذا

نیازهاي  ةها به مؤلف). باید در دانشگاه2011، 1و سوپراك (رمپاي داشته باشد یرتأث دانشجویان و علمی
فكري  ةآموزان و دانشجویان در محیط سالم و بدون دغدغشخصی دانشجویان توجه شود تا دانش

مشغول باشند. تا به اعتماد به نفس ایشان لطمه و  يآموزو استرس و فشار روحی به یادگیري و علم
امن،  هايیطآموزان و دانشجویان شایسته است كه در مدارس و در محرد نشود. دانشوا ياصدمه

غیر اثربخش بودن آموزش يكي  .)2016، 2(بلود و سالم و بهداشتی یاد بگیرند یدبدون خشونت، مف
نقدهایی است كه توجه بسیاري از منتقدان آموزش عالی را به خود جلب كرده است.  ینتراز عمده

ها، بودن درس يركاربردي) یادگیري زائد عبارت است از غ1393انی و همكاران (حسینی لرگ
علمی، تأكيد بر  یئتاعضاي ه يدرسی ناكارآمد. همچنین توانمندساز ةنامتناسب بودن محتوا و برنام

هاي درسی نیز به عنوان العمر، آزادي آكادميك، بازنگري و ارزیابی مستمر برنامهیادگیري مادام
  ن راهكارهاي كاهش یادگیري زائد ارائه شده است.تریمهم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Rampai & Sopeerak 
2 Blood 
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در  توانندیاز چند جهت ضروري است. اول باید نقشی را كه خود مردم م معلمیتتوجه به ترب
معلمان در تهیه مسكن،  یتأمین رفاه نسبی معلمان فراهم نمایند روشن نمود. پس از تأمین رفاه نسب

سطح معلومات علمی و تربیتی معلمان اقدام كرد. در این  خدمات رفاهی و درمانی باید در باال بردن
 براي ). معلمان1381زمینه باید آموزش و پرورش از آموزش عالی استفاده كند (شریعتمداري، 

 آموزشی كنند. پژوهش برقرار ارتباط با پژوهش گوناگون ابعاد در باید ناگزیر خود ياحرفه توسعه

 این در ت.اس محور معلم پژوهش سطح ها،آن تریناز مهم كيی كه گیردیبرم در را مختلفی سطوح

 پژوهش میان كاهش فاصله و یادگیري توسعه براي اساسی اقداماتی معلمان، توان تكيه بر با سطح

 و آموزش بنیادین تحول سند در ). خوشبختانه1391(ساكي،  یردپذمی صورت تربیتی عمل با
 با مناسب هايبرنامه تمهید با كه است شده دیده محور معلم پژوهش براي مناسبی جایگاه پرورش،

  .بود امیدوار گذشته از بیش ایران پرورش و آموزش در آنها توسعه به نسبت توانمی آن
هاي اصلی پیش روي چالش 1404انداز چشم افق در فرهنگیان در برنامه راهبردي دانشگاه

با توجه به شأن حقیقی  ،زلت اجتماعی حرفه معلمی. پایین بودن من1اند از: دانشگاه فرهنگیان عبارت
  معلم . مشاركت نابسنده عوامل و نهادهاي سهیم و مؤثر در امر تربیت2معلم منظر اسالم 

هاي . محدودیت منابع و زیرساخت4معلم  خوان در توسعه و نوسازي تربیتهاي ناهم. نگرش3 
گیري نگرش . شكل5ظام تعلیم و تربیت كشور دانشگاه با توجه به جایگاه و نقش آن در اعتالي ن

از واحدهاي آموزش عالی كشور با توجه  يامالحظهمنفی نسبت به دانشگاه فرهنگیان نزد بخش قابل
به نقش تعیین شده براي این دانشگاه در تأمین و تربیت نیروي انسانی موردنیاز آموزش و پرورش 

ضرورت دستیابی به  معلم كشور با توجه به تربیت حاكم بر سنت هايیه. عدم انطباق نگاه و رو6
. هرم ناموزون كادر آموزشی 7هاي معلمی بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش شایستگی

  .علمی دانشگاه یئتو ه
بیان شده است: تربیت  ینگونها 1404انداز چشم افق در فرهنگیان اهداف كالن دانشگاه

هاي عام (اسالمی، ان و سایر منابع انسانی) برخوردار از شایستگیآموختگان (معلمان، مدیردانش
 ،طراز آموزش و پرورش جمهوري اسالمی ایران ياانقالبی، ایرانی و انسانی)، تخصصی و حرفه

 یرساماندهی و مدیریت علمی فرآیند توانمندسازي و ارتقاي سطح شایستگی معلمان، مدیران و سا
، شامل دانشگاه فرهنگیان با محوریت اهداف تعلیم و تربیت اسالمیمنابع انسانی آموزش و پرورش 

معلم و دانش  تقویت و ارتقاي جایگاه پژوهش و نوآوري و تولید علم و فناوري در حوزه تربیت
هاي با ها، ساختار و محتواي برنامهنوآوري و تحول در رشته -آموزش در سطح ملی ايرشتهیانم
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ستی مانند سند تحول بنیادین نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی، سند اسناد فراد الزاماترعایت 
بهبود مستمر كيفيت آموزشی،  -برنامه درسی ملی، نقشه جامع علمی كشور و سند دانشگاه اسالمی 

توسعه ظرفیت مشاركت در فرآیند  -اسالمی  يهااز آموزه یريگپژوهشی و تربیتی دانشگاه با بهره
، یريكارگاستقرار نظام جذب، به -منابع انسانی آموزش و پرورش ياهبهسازي و توسعه حرف

استقرار نظام پذیرش  -علمی بر مبناي نظام معیار اسالمی یئتنگهداشت و توانمندسازي اعضاي ه
 -آموختگان بر اساس نظام معیار اسالمیداوطلبان، دانشجو معلمان و دانش هايیتو سنجش صالح

احداث و بهسازي  -استقرار نظام ارتباط دانشگاه با مدرسه (كارورزي) آموزشی و يهاتوسعه گروه
فضاهاي كالبدي و روزآمدسازي امكانات و تجهیزات دانشگاه برابر استانداردهاي آموزش عالی در 

كسب جایگاه ویژه در توانمندسازي و ارتقاي سطح  -معلمان و معماري اسالمی ياتربیت حرفه
علمی و  يهاتوسعه تعامالت و شبكه -نابع انسانی آموزشی و پرورشتربیتی، دانشی و مهارتی م

هاي دانشگاه در سطوح ملی، هاي علمیه و نهادهاي همسو با مأموریتها، حوزهپژوهشی با دانشگاه
  ).1404انداز چشم افق در فرهنگیان اي و جهان اسالم (برنامه راهبردي دانشگاهمنطقه

هاي عمده در شناسایی و تجزیه و تحلیل وضعیت و محیط داخلی مریزي نیازمند گافرایند برنامه
الذكر هاي مرتبط با ابعاد فوقها و مؤلفهو بیرونی حاكم بر سازمان است، فهرست كردن عامل

ها و وسایل موجود آنها، اند از: محیط آموزشی، منابع مالی، وضعیت فراگیران، آزمایشگاهعبارت
ریزي درسی و همچنین عوامل محیط خارجی، هاي برنامهها، هستههسیستم آموزشی، پژوهشی، كميت

هاي اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و فنّاوري است. بررسی و ارزیابی هاي دولت، جریانشامل حمایت
 تر و زمینه بهبود و توسعه سازمان خواهد داشت.ریزي مطلوباین فاكتورها نقش بسزایی در برنامه

 تربیت هايبرنامه به توجه كه دهدیم نشان زمینه این در شده انجام يهاهمچنین نگاه به پژوهش
ترین مهم اطالعات، از عصر فناوري در جهانی تحوالت با معلم و دانشگاه فرهنگیان همگام

 نیازهاي این عصر به ورود كه است توجه كنند. واضح نظران به آنصاحب كه است هاییبحث

آموزش  و افزایش يسازآماده مستلزم كه است نیازهایی آورده غانارم به معلمان براي را جدیدي
 .سازند هماهنگ تحوالت آینده با را خود ايحرفه و تخصصی هايییتوانا و دانش باید معلمان است

 گویی،پاسخ مختلف ) انجام شده است، انواع2002( 1كيوكو و دایجل توسط كه پژوهشی در

 بررسی مورد گوییدر پاسخ اطالعات فناوري نقش و امريكا عالی آموزش در آن كاربرد چگونگی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Daigle & Cuocco 
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 به آمريكا عالی آموزش مراكز در گوییپاسخ كه است داده نشان هابررسی نتایج ت.اس گرفته قرار

 با تا نمایدمی كمك مؤسسات به آن درك كه است شده مطرح اساسی و مهم چالش يك عنوان

) نشان دادند كه 1387و ذكاوتي ( نژادیایند. مالینم عمل مؤثرتري نحو به گوییپاسخ افزایش
 نظام در این اختصاصی العمر هدفمادام یادگیري و معلم هدف اصلیتربیت نظام به بخشییفیتك

است. به منظور دستیابی به این هدف راهبردهاي تلفیق تئوري و عمل، توازن  مطالعه مورد كشورهاي
معلم، تلفیق فاوا در برنامه درسی استانداردهاي تربیتتئوري و عمل در برنامه درسی، تدوین 

ها و مدارس در معلم پیش از خدمت با دانشگاهمعلم؛ برقراري ارتباط مستمر میان نظام تربیتتربیت
  نظر گرفته شده است.

مفهوم  ترینیاديهایی را كه باید در محیط دانشگاه مدنظر گرفت، شادي و نشاط، بنيكي از مؤلفه
ترین عوامل بالندگی و تعالی در مراكز علمی است. اساتید و گرا و از مهمشناسی مثبتدر روان

هاي خود، به انسانی و پیشگام در تحول جوامع، براي انجام رسالت هايیهدانشجویان به عنوان سرما
) در 1394پور (و عباس مندیمی). رح1394(محمدزاده و صالحی،  یازمندشاد ن ايیهمحیط و روح

ابطه با روش تدریس و انگیزه پیشرفت نشان دادند كه روش مباحثه گروهی بر انگیزه پیشرفت ر
) نشان دادند كه مقایسه وضعیت موجود 1394بوده است. محمدزاده و صالحی ( یرگذاردانشجویان تأث

شده، موجب بازنمایی فاصله قابل توجه نشاط و  یمنشاط و پویایی علمی با وضعیت مطلوب ترس
ی حاكم بر مراكز علمی و دانشگاهی فعلی كشور با نشاط و پویایی حاكم علمی ممكن و مطلوب پویای

 اجتماعی شایستگی آموزشی، یادگیري، شایستگی شایستگی ) به چهار2013همكاران ( و گشت. ریو

 داد كه نشان مطالعه آنان هايیافته. كنندمی اشاره معلمان براي تدریس فناورانه براي شایستگی و

عنوان  به) فناورانه و اجتماعی آموزشی، هايیستگیا(ش شایستگی اخیر سه این وجود بین
 .دارد وجود داريمعنی ارتباط نوآورانه آنان تدریس عملكرد با تدریس محوري هايشایستگی

باید عالوه بر  1410) نشان دادند كه سرمایه انسانی كشور در افق 1393بیدختی و همكاران (
 موارد این ترینهاي كليدي دیگر برخوردار باشند. مهممورد تأكيد امروز، از توانمنديهاي شایستگی

مغلوب)، توان باال در  یا تفكر خنثی به جاي برتر (تفكر غالب شدند: تفكر شناسایی بدین شرح
 ابعاد در كارِگروهی ارتباطات و برقراري در باال تشخیص صحیح مسائل (قوه مسئله بینی) و توان

 كنار درها كردهیلعموم تحص در هايتوانمند این توسعه كه شد مشخص ازمانی. همچنینفراس

 ساختاري و تحوالت اصالحات ضرورت از نظرصرف دارد. ايیژهو اهمیت نخبگان در آنها توسعه

 چه هر خصوص تأمین در آموزشی رويكردهاي از برخی اتخاذ با توانیم ها،دانشگاه در محتوایی و
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آموزش  هايیوهش دادن برداشت. سوق ییهاگام آتی يهانسل نیاز مورد هايیستگیشا بیشتر
 از دروس از برخی امتحانات و هاپروژه تكاليف، دادن سوق و محوري مسئله سمت به دانشگاهی

  .رودیم به شمار پژوهش مشخص این هايیهتوص از گروهی به حالت انفرادي
 گونهینا 1404انداز چشم افق در فرهنگیان اهبردي دانشگاهفرهنگیان در برنامه ر سیاست دانشگاه

 تأمین، براي اي؛حرفه گرايمأموریتهویت  با ملی، گستره در است ياترسیم شده است: مؤسسه

 بر مبتنی ایران اسالمی جمهوري عمومی و تربیت رسمی نظام انسانی توانمندسازي منابع و تربیت

 یگویپاسخ و پرورش و آموزش بنیادین تحول بر سند نطبقو م اسالمی تربیت و تعلیم فلسفه
 هايیتظرف همه از استفاده با دانشگاه كه رقابتی مزیت با مرتبط هايدر حوزه اجتماعی تقاضاهاي

 حیات تجلی :داردیگام برم زیر هايیژگیو به دستیابی جهت در المللیینب و يهامنطق محلی، ملی،

و  ، ایرانی، انسانی انقالبی، اسالمی، يكپارچه هویت تعالی و تكوين-عیاجتما و فردي ابعاد در طیبه
 مدیران و كاركنان كارشناسان، علمی، یئته از برخوردار و فرهنگیان دانشجو معلمان هايحرفه

 برتر استعدادهاي جذب ظرفیت از برخوردار، آفرین تحول و جویتعال صالح، مؤمن، متخلص، عالم،

 ،ارتباطات و اطالعات فناوري بستر بر آموزشی نوین هايشیوه توسعه و درپیشر ،معلمی عرصه در
 و تولید پژوهش، در پیشگام ،المللیینب و يهاملی، منطق سطح در ممتاز موقعیتی از برخوردار

  ملی. سطح در آموزش ايرشتهیاندانش م و معلمتربیت عرصه در و فناوري علم ترویج
پیش رو این است كه نگاه و تجربه دانشجو  ةمسئلذكر آن رفت،  با توجه به اهمیت مطالبی كه 

دانشگاه فرهنگیان چگونه است؟ دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان را چگونه  ةمعلمان نسبت به پدید
هاي درسی، محتوا، ت وضعیت فعلی دانشگاه فرهنگیان از نظر اهداف، برنامهی؟ و در نهابینندیم

اتید و مدرسان، وضعیت دانشجو معلمان، انگیزش علمی، امكانات و آموزش و تدریس، وضعیت اس
در كل نگاه دانشجویان به  ؟استچگونه فناوري، آینده عوامل انگیزشی دانشجویان و نظام ارزیابی 

  به شكل است؟در كشور  انو آینده شغل معلم آنهاها بر انگیزش آن یراتعوامل و تأث
و وضعیت شغلی  ،علمی و اساتید مدعو یئتت هیضعبررسی وضعیت علمی دانشجو معلمان، و

 ةیادگیري دانشجو معلمان و انگیز یت، وضعدانشگاه فرهنگیاندر  آنها یو انگیزش شغل ،و تدریس
آنها، تضمین شغلی و وضعیت رسمی بودن شغل دانشجو معلمان و  ییافزاعلمی، پژوهشی و دانش

 تفكيكمدرس، تدریس ضعیف اساتید،  بر انگیزش علمی آنها، كمبود نیروي متخصصآن اثر 
اي معلمان، موضوع پژوهش و اثر آن بر آینده شغلی و حرفه ،وضعیت درآمد آنهاجنسیت، معلمی و 

معلمان نگرش به آن، نگاه دانشجویان به استاد و به دانشگاه در حالت كلي، جایگاه دانشگاه در تربیتو 
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م ارزشیابی دانشگاه، امكانات و منابع انسانی و مالی ها، نظاآینده كشور، برنامه درسی و محتواي آن
از مسائلی هستند كه دانشگاه  دیگر، چگونگی جذب استعدادهاي كشور براي احراز شغل معلمی

  .فرهنگیان با آن مواجه است
پایین بودن روح معنوي فرهنگیان از قبیل دانشگاه مسائل و مشكالت  دیگر ازبرخی  همچنین 

موجب گردیده كه ضرورت ایجاب  كهنه، كمبود و كميابي منابع علمی، و... ياهو علمی، ساختمان
فرهنگیان استان كردستان را از  لذا پژوهش حاضر در نظر دارد تا دانشگاه پژوهش دوچندان گردد.

جهت تقویت در اينكه بتواند راهكارهاي اساسی را  ،تمامی جوانب مورد واكاوري و بررسی قرار دهد
تصورات و همچنین نتایج این پژوهش بتواند  .ارائه دهدآن  نقاط ضعفشگاه و رفع دان نقاط قوت

مسئوالن نسبت به این نهاد آموزشی واقعی و نسبت به آینده واقعی و مثبت مبدل  يهابرداشت
منابع گوناگون از جمله منابع  یازمندآموزش و پرورش براي كارایی بیشتر خود ن؛ چراكه دانگرد

 ،هر نهادي است يهاأمین نیروي انسانی كارآمد در قرن بیست و يكم یكي از دغدغهت و انسانی است
 سؤاالتدر راستاي این مهم، پژوهش حاضر به و آموزش و پرورش از این قاعده مستثنی نیست. 

  زیر پاسخ خواهد داد:
  پذیري دانشگاه فرهنگیان چگونه است؟معلمان، وضعیت آسیب -بر اساس تجارب دانشجو -1
  معلمان چگونه است؟-زاي دانشگاه فرهنگیان از نظر دانشجوترتیب اولویتی ابعاد آسیب -2
پذیر دانشگاه هاي تحصیلی مختلف، اولویت ابعاد آسیبدانشجویان با رشته آیا از نظر -3

 فرهنگیان یكسان است؟

فرهنگیان زاي دانشگاه با نگاه دانشجویان به وضعیت آسیبمعلمان  -آیا بین جنسیت دانشجو -4
 تفاوتی وجود دارد؟

 روش پژوهش

درخصوص وضعیت دانشگاه فرهنگیان  معلمان-دانشجو دیدگاه بررسی پیش رو به پژوهش
پژوهش، با توجه به هدف، كاربردي و  تركيبي از نوع اكتشافي بود.  روش پرداخت. براین اساس

هاي تحقیق كمی و وعه روشهاي تركیبی، مطالعاتی هستند كه با استفاده از تركيب دو مجمپژوهش
در بخش كيفي از روش پدیدارشناسی و در بخش كمی ). 2003، 1رسند (كرسولكيفي به انجام می

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Creswell 
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 7ها در بخش كيفي، براساس روش پیمایشی استفاده شد. تجزیه و تحلیل یافته -از روش توصیفی
ها و دقیق كليه توصیف خواندناین مراحل شامل،  ).2003، 1(ساندرز انجام شد اي كاليزيمرحله

مفهوم بخشی  ،استخراج عبارات با اهمیت و جمالت مرتبط با پدیده، كنندگانهاي مهم شركتیافته
-كنندگان و مفاهیم مشترك در دستهشركت هايتوصیفسازي مرتب ،به جمالت مهم استخراج شده

كامل  هايتوصیفتبدیل  ،جامع و كامل هاییتوصیفهاي خاص؛ تبدیل كليه عقاید استنتاج شده به 
كنندگان براي روشن نمودن پدیده به يك توصیف واقعی خالصه و مختصر؛ و مراجعه به شركت

   بودند. هاهاي به دست آمده و موثق نمودن یافتهایده
  گيريجامعه، نمونه و روش نمونه

  از  رنف 20گیري هدفمند از نوع موارد مطلوب، در بخش كيفي با استفاده از روش نمونه
، تا آنجا كه اشباع نظري صورت گیرد هدفمند گیريدر شیوه نمونهمعلمان انتخاب شدند.  -دانشجو

 .آیدهاي نمونه جدید بدست میبدین معنی كه اطالعاتی كه از بررسی پاسخ .یابدادامه میمصاحبه 
ابزار  ).1393هاي قبلی باشد و راهكار جدیدي تولید نگردد (گال و همكاران، از جنس همان پاسخ

یافته در راستاي سازمانهاي نیمهكنندگان مصاحبهها در این بخش در بین مشاركتآوري یافتهجمع
  هاي دانشگاه فرهنگیان استان كردستان بود.شناسایی چالش

همچنین جامعه آماري پژوهش حاضر در بخش كمی نیز، تمامی دانشجویان مقطع كارشناسي 
دادند كه بر اساس آخرین آمار منتشره از سوي دانشگاه، تعداد ندج تشكيل دانشگاه فرهنگیان شهر سن

نفر و تعداد دانشجویان  272، 95-96الهدي صدر (دختران) در سال تحصیلی دانشجویان دانشگاه بنت
رشته مختلف، بودند.. با توجه به این تعداد، براساس فرمول  9نفر در  1325دانشگاه مدرس (پسران) 

  دانشجوي پسر) به عنوان حجم نمونه  298دانشجوي دختر و  160دانشجو ( 458اد كوكران تعد
دانشجو افزایش یافت كه  490به دست آمد. جهت جلوگیري از افت در حجم نمونه این تعداد به 

 نامه به صورت كامل و بدون نقص، گردآوري شد.پرسش 475نهایت  در

اي محقق ساخته، براساس نتایج بخش كيفي هنامها در بخش كمی نیز پرسشابزار گردآوري داده
نامه به ترتیب شامل بعد طراحی شد. ابعاد پرسش 7مورد و در  51نامه االت پرسشؤبود. تعداد س

ال)، فضا ؤس 5هاي نیروي انسانی (ال)، ظرفیتؤس 9ال)، كاركرد پژوهشی (ؤس 7وضعیت آموزشی (
ال) و ؤس 11( هابرنامه درسی و سرفصلال)، ؤس 5ال)، حوزه اداري و مالی (ؤس 6و تجهیزات (

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Sanders 
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االت، ؤال) بود. براین اساس جهت تأیید روایی سؤس 8و خروجی ( يندسازوكارهاي وروردي، فرای
نامه روز پرسش 4تا  2كردستان ارسال شد. اساتید مربوطه بعد از  براي اساتید دانشگاه ةاولی ةنامپرسش

نامه جدید مجدداَ عد از اصالح بنابر نظرات آنان، پرسشرا همراه با نظرات خود عودت دادند. سپس ب
االت نیز ابتدا ؤنامه مورد تأیید آنها قرار گرفت. جهت پایایی سهاي پرسشارسال و در نهایت گویه

  معلمان به صورت تصادفی توزیع، و سپس آلفاي كرونباخ آن  -نامه بین دانشجوپرسش 40تعداد 
، كاركرد پژوهشی 68/0به ترتیب براي ابعاد وضعیت آموزشی به دست آمد. مقادیر آلفاي كرونباخ 

  ، 76/0، حوزه ادراي و مالی 71/0، فضا و تجهیزات 62/0هاي نیروي انسانی ، ظرفیت84/0
بوده، كه نشان  78/0و سازوكارهاي ورودي، فرایندي و خروجی  80/0ها، برنامه درسی و سرفصل

 SPSSها از نرم افزار جهت تجزیه و تحلیل داده در این پژوهش هاست.از هماهنگی درونی گویه
ها با استفاده از آمار توصیفی همچون فراوانی و درصد؛ و جهت استفاده شد. توصیف داده 22نسخه 

  دو گروه مستقل بهره گرفته شد. tهاي فریدمن و ها نیز از آزمونتحلیل داده

 هايافته

تایج بخش كيفي و نتایج بخش كمی ارائه نتایج پژوهش حاضر در دو قسمت مجزا با عنوان ن
  شود.می

  هاي بخش كيفييافته
  پذیري دانشگاه فرهنگیان چگونه است؟معلمان، وضعیت آسیب -بر اساس تجارب دانشجو -1
  طبقة توصیفی اول: وضعیت آموزش -1

  هاي تدریسمهارت -1-1
دار و رحی منظم و هدفتدریس، فعالیت متقابل بین یاددهنده و یادگیرنده است كه براساس ط

هاي آموزشی كنترل این شود. در برخی از موقعیتبه قصد ایجاد یادگیري در یادگیرندگان انجام می
گیرد. هدف تدریس، كمك فرآیند در اختیار یاددهنده و در برخی دیگر در اختیار یادگیرنده قرار می

گاهی و تسلط استادان در مورد آ). 2010، 1به وقوع یادگیري در یادگیرندگان است (چاي و لیم
د (گرین اي آنان دارهاي تدریس و نحوه و شرایط استفاده از آن، تاثیر زیادي در موفقیت حرفهروش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Chai  & Lim 
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شده با اهداف توانایی فراگیران و محتواي دروس منطبق اگر روش تدریس انتخاب). 2007، 1و آزودو
اجراي  ةیا زمین ،دست نیاورده باشدها را بهوشهاي الزم براي استفاده از آن رنباشد یا استاد مهارت

شود و كيفيت تدریس ها در كالس فراهم نباشد، در این موارد استاد با شكست مواجه میآن روش
آموزان و آگاهی از چگونگی كاربرد او مناسب نخواهد بود. وظیفه استاد این است كه با شناخت دانش

  ).1381د (نصراصفهانی، تدریس انتخاب كن هاي مختلف تدریس مدل مناسبی برايشیوه
اساتید باید توانایی اینو داشته باشن كه براي هر مطلبی، از روش تدریس بخصوصی استفاده كنن، 
نه اينكه فقط از یه روش اونم سخنرانی توي كالس استفاده كنن كه متأسفانه خیلی از اساتید من 

اظهار  ة). توي كالس اساتید خودمحورن، اجاز14و  2هاي شماره همین كارو ميكنن (مصاحبه شونده
نظر از طرف دانشجوها رو نمیدن، فقط یه سري مطالب رو میگن كه ما حفظشون كنيم بدون اینكه 

هاي شماره شونده). (مصاحبه4شونده شماره بدونیم این مطالب به دردمون میخورن یا نه (مصاحبه
  ردند).نیز همین نظرات را بیان ك 20، 19، 13، 8، 1

  آشنایی با تكنولوژي آموزشی -2-1
اي از تغییرات آن را بر عهده دارد، یادگیري هایی كه فناوري اطالعات سهم عمدهيكي از زمینه

است. در یادگیري به شیوه سنتی، فرد مجبور بود كه به طور مداوم بخواند، بنویسد و ارتباط استاد و 
هاي مبتنی بر اطالعات، با ایجاد تغییرات مبتنی بر فناوري، طرفه بود. اما یادگیريدانشجو تقریباً يك

هاي اساسی را در آموزش به هاي آموزشی را رفع كرده و دگرگونیهاي نظامبسیاري از ناكارآمدي
). چیمان، گرت و 1393؛ به نقل از نامی، بازرگان و نادري، 2000، 2وجود آورده است (يونسكو

هاي مدرسان از فناوري ةاین نتیجه رسیدند كه میزان استفاد ) در پژوهش خود به2004( 3مهلك
اطالعات موجب بهبود و ارتقاي اثربخشی و كيفيت آموزش و تدریس خواهد شد. همچنین یونس، 

ري به كارگيري فناروي اطالعات تأثی اند كه) نیز به این نكته اشاره كرده2010( 4هاشیم، امبی و لوبیس
  گیري دارد.یاد-مثبت در فرایند تدریس

این كارارو  ةكنن، یعنی حوصلاستاداي ما معموالً از پاورپوینت و فیلم آموزشی و... استفاده نمی
شونده ندارن، فقط كتابایی رو معرفی ميكنن، و هر دفعه یه قسمتی ازشو توضیح میدن (مصاحبه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Green & Azevedo 
2 UNESCO 
3 Chapman, Garret & Mahlk 
4 Yunnus, Hashim, Embi & Lubis 
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پ شده ازمون ). اساتید حین تحویل كار یا ارائه مطلب درسی اونو به صورت چا16و  10شماره 
). 3میخوان، زیاد با ایمیل و اینترنت و نرم افزارهاي آموزشی سروكار ندارن (مصاحبه شونده شماره 

هاي اینترنتی براي اینكه مطالعه آزاد داشته باشیم، معرفی نمیشه، به همون توي كالس منابع و سایت
و  17، 11، 7، 5هاي شماره ). (مصاحبه شونده20مطالب كتاب اكتفا میشه (مصاحبه شونده شماره 

  نیز همین نظرات را بیان كردند). 20

  توصیفی دوم: كاركرد پژوهشی ةطبق -2 
  هاي پژوهشیانگیزه -1-2

آورند كه در محیطی هاي آموزشی از جمله مطالعه و پژوهش روي میدانشجویان زمانی به فعالیت
). داشتن انتظار موفقیت از 2000، 1ربرانگیزاننده، منظم و ایمن قرار بگیرند (مورفی و الكساند

  گونه یز در عالقمندي دانشجویان به ایندانشجویان براي مطالعه كردن و انجام دادن پژوهش ن
ها از اهمیتی خاص برخوردار است. انتظار موفقیت از دانشجو براي انجام دادن پژوهش، فعالیت

  ن اگر استاد و معلمی خواهان دهد. همچنیكارآمدي شخصی او را در این زمینه افزایش می
برانگیز ارائه دهند. چنین تكاليفي آموزي پژوهشگر و اهل مطالعه است، باید تكاليف چالشدانش

هاي چالش برانگیز دهی به این پرسشكند و آنها براي پاسخآموزان را ترغیب میانگیزش درونی دانش
  ).1387وند (رضایی، قدم پور و شریفی، شبه مطالعه و انجام دادن آزمایش و پژوهش عالقمند می

خوان، همیشه میگن تحقیق كالسي به در حین تدریس، اساتید ازمون كارهاي پژوهشی نمی
ایج پژوهش نمیشه نتاي از دردتون نمیخوره، و نیازي نیست انجامش بدین چون هیچ استفاده

مون نداریم، هیچ سمینار رشته ). توي دانشگاه ما فصلنامه پژوهشی مرتبط با4(مصاحبه شونده شماره 
 9و  6شونده شماره و كنفرانسي هم برگزار نمیشه كه ما هم به انجام پژوهش تحريك كنه (مصاحبه

  چنین بیان كردند).نظراتی این 20و  15، 13، 12، 7، 1هاي شماره ). (مصاحبه شونده18و 

  سازوكار حمایتی -2-2
هاي پژوهشی چون یافتگی خود را با شاخصدر حال حاضر همه كشورهاي دنیا حجم توسعه

تعداد نیروي محقق، سهم بودجه پژوهشی، تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت علمی و نظایر آن 
  ).1385دهند (صبوري، نشان می

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Murphy & Alexander 
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 من خودم يكي دو موضوع خیلی جالب رو انتخاب كردم و مطالبی رو در موردشون گیر آوردم
ا از استادام خواستم كه راهنماییم كنن كه چطوري بقیه كاراشون انجام و نوشتم، اما وقتی از يكي دو ت

ریزي و ). هیچ برنامه5شونده شماره بدم، هیچ تمایلی نداشتن و هیچ حمایتی ازم نكردن (مصاحبه
رسانی درخصوص كارهاي پژوهشی انجام نمیشه، البته فكر كنم جدیدا این كارو از طریق اطالع

هاي پژوهشی میشد و نه حمایت مالی، وقتیم لی قبل از این نه توجهی به طرحسامانه انجام میدن، و
شونده شماره اي به انجام پژوهش نشان نمیده (مصاحبهاین موارد نباشه، دانشجو خودبه خود عالقه

  نیز همین نظر را داشتند). 17و  11، 6، 2هاي شماره شونده). (مصاحبه10

  پژوهشی اساتید سرانة -3-2
اصلی پژوهش، دانشگاه است. در دانشگاه با استعانت از متدولوژي، ره صدساله يك شبه  مراكز

اخیر نیز موید این ادعاست. دنیاي امروز  ةسرعت دستاوردهاي بشري در چندین ده ،شودپیموده می
ترین سرمایه، سرمایه نیروي انسانی آموزش دیده یا به عبارتی به خوبی درك كرده است كه بزرگ

د و دانشجویان است. این نیرو به طور عمده در حیطه پژوهش ابتدا اساتید بوده، كه براي تحول اساتی
در كشور و حركت به سمت توسعه واقعی، در همه ابعاد، باید این نیروي انسانی، بیشتر از پیش 

  ).1375تالش كنند (فدایی عراقی، 
مجالت معتبر عملی، سهمی ندارن، استادهایی كه ما توي دانشگاه ما تدریس ميكنن اكثراً توي 

). یادم نمیاد توي 6نه به عنوان نویسنده، نه سردبیر، و نه حتی داور مجالت (مصاحبه شونده شماره 
المللی یا كنفرانسي رو دانشگاه برگزار كرده باشه، اصوالً این چند سال تحصیلم، همایش ملی یا بین

تیه، نه اينكه فعال باشن و در سطح كشور در هدف اساتید دانشگاه فقط تدریس كردن به سبك سن
و  14، 8، 3هاي شماره ). (مصاحبه شونده16حیطه پژوهشی مطرح باشن (مصاحبه شونده شماره 

  نیز همین نظر را داشتند).  19

  ساختار و فرهنگ سازمانی -4-2
پور، بهرامی، رجاییهاي نو و بدیع نیاز دارند (ها براي بقا و باال بردن رتبه خود، به ایدهدانشگاه

). در سطح دانشگاهی، ساختار و فرهنگ سازمانی به عنوان 1390بختیار نصرآبادي و یارمحمدیان، 
ها، باورها و اهداف مشترك بین اعضاي هیأت علمی، مدیران، دانشجویان و كاركنان يكسري ارزش
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گیري در دانشگاه تصمیم ها و باورها تا حدود زیادي در فراینداین ارزش ،شوددانشگاه تعریف می
  ). 2003، 1گذارد (بارتلتأثیر می

هاي پژوهشی اي براي دانشجوها و حتی اساتید در حیطه فعالیتنامهدانشگاه دستورالعمل یا آیین
). در ساختار 9شونده شماره بندي و حمایتی از كارهاي پژوهشی نمیشه (مصاحبهنداره، هیچ اولویت

حس پژوهشگر هیچ راهكاري ارائه نشده، من با اينكه خودم دانشجوي  خود دانشگاه در جهت ترویج
ترم شش رشته علوم اجتماعی هستم، اما هیچ آشنایی با انجام يك روش پژوهش به صورت اصولی 
  و منظم ندارم، نه فقظ من بلكه اكثرا دانشجوهاي علوم اجتماعی دچار این ضعف هستند

 نیز نظراتی مشابه بیان كردند). 19و  12، 10هاي شماره ده) (مصاحبه شون15شونده شماره (مصاحبه 

  هاي نیروي انسانیطبقه توصیفی سوم: پتانسیل -3
  نیروي اجرایی -1-3

ها ن عنصر در موفقیت یا شكست سازمانتریونی نیروي انسانی به عنوان كليديدر دوران كن
هاي سانی بیشتر بر مبناي توانمنديهاي انتر سرمایهگیرد. حتی در يك نگاه  وسیعمدنظر قرار می

گیرد. از  این رو امروزه هاي منابع انسانی مورد ارزیابی قرار میمنابع انسانی بیشتر بر مبناي توانمندي
هاي اصلی دستیابی به سرمایه انسانی با آموزش و بهسازي منابع انسانی به عنوان يكي از استراتژي

شود. از این رو اهمیت ها قلمداد میان دو مزیت رقابتی سازمانسازگاري مثبت با شرایط تغییر به عنو
  ). 2007، 2راهبردي آن در بقا و توسعه سازمان نمایان شده است (آتس و كاتالوقلو

توي محیط دانشگاه به وضوح میشه فقدان نیروهایی مثل قسمت سرپرستی و نگهبانی، رو دید. 
هاي كه هیچ توجهی به استخدامی ها رو مشاهده كرد.به راحتی میشه بین كارمنداي دانشگاه تفاوت

هاي اجرایی میشه، صورت نمیگیره، نیازهاي نیروي انسانی توي این بخش با چیزي كه براي بخش
خوانی نداره و مناسب نیست. كادر مدیریت هم كه به خودي خود توي واقعیت وجود داره، اصلًا هم

). از كسايي كه به 3شونده شماره د نداره (مصاحبهعوض میشه و هیچ ثباتی توي این مورد، وجو
) خیلی از دانشجوهایی 8شونده شماره هاي كاري هستن، قدردانی نمیشه (مصاحبهخوبی توي پست

انگاري از طرف مسئولین شان، خیلی سهلكه وارد دانشگاه فرهنگیان میشن، در پروسه مصاحبه
یی كه مایل به ادامه تحصیل توي این دانشگاه هستن، حق بقیه كسا گیره، و واقعاًدانشگاه صورت می

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Bartell 
2 Ates & Cataluglo 



115...  ختهيمطالعه آم كيمعلمان؛  -دانشجو ستهيبر حسب تجارب ز انيدانشگاه فرهنگ تيوضع يواكاو

 ینظرات چنین نیز 20، 13، 9، 4هاي شماره شونده). (مصاحبه12شونده شماره ضایع میشه. (مصاحبه
 داشتند).

نیروي آموزشی -2-3
گذاري يك نسل براي نسل دیگر دانست (كافمنتوان سرمایههاي آموزشی هر كشور را میفعالیت

هايگذاري، توسعه انسانی است. به عبارت دیگر، هدف فعالیت). هدف این سرمایه1387، 1و هرمن
). اعضاي هیأت1390هاي بالقوه انسان است (دانش فرد و رشیدي، آموزشی رشد آگاهی و توانایی

ترین نقش را در بهبود كيفيت آموزش، پژوهش و خدمات اجتماعیها بزرگعلمی در دانشگاه
تواند كارايي خوبیكنند و بدیهی است كه دانش تخصصی استادان هنگامی مییفا میها ادانشگاه

برداري مخاطبانهاي تدریس و... مورد بهرههاي مناسب مدیریت كالس، روشداشته باشد كه با سبك
).1389قرار گیرد (حقانی، چاوشی، والیانی و یارمحمدیان، 

الحیت باشن، انتخاب نمیشن. اشخاصی كه وارد آموزشی، اساتیدي كه باید داراي ص ةتوي حیط
هاشون در نظر گرفته نمیشن ها و دانستهاي و مهارتهاي حرفهآموزشی میشن، صالحیت ةحیط

). اساتیدي كه تدریس ميكنن اكثرا دانشجوي دكترا هستن، ما استاد تمام یا 5شونده شماره (مصاحبه
). 16شونده شماره تعدادشون خیلی خیلی كمه (مصاحبهدانشیار توي دانشگاه نداریم، یا اگر هم باشه 

 نیز همین نظرات را داشتند). 20و  18، 14، 11، 7، 1هاي شماره شونده(مصاحبه

دانشجویان -3-3
مراكز آموزش عالی با ترتیب نیروي انسانی در شكوفايي كشور نقش مهمی دارند، بدین ترتیب

یابد و به رشد و توسعه كشوروري نیروي كار ارتقا میهكه با افزایش موجودي سرمایه انسانی، بهر
).1395شود (زرافشانی و همكاران، منجر می

هاي مختلف جامعه راها و ارگاندانشجویان به عنوان يكي از اركان دانشگاه پيكره اصلی سازمان
تواند درشگاه میهاي انجام شده در دانمندي آنان از كليه فعالیتدهند. رضایتدر آینده تشكيل می

نگرش، افزایش انگیزه، بازدهی بیشتر آنان در جهت حفظ و ارتقاء كيفيت آموزشی موثر باشد
).1390(حیدري و همكاران، به نقل از چنگیزي آشتیانی و شمسی، 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Kaufman & Herman 
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هاي تفریحی، علمی ما دانشجوها وجود داره كه خیلی زیاده يكيش عدم برنامه يمشكالتي كه برا
سال تحصیلی نداشتیم، هیچ توجهی از  4اصال هیچ برنامه تفریحی و علمی توي این  و فرهنگیه، ما

ترم تحصیلم،  4). من توي دانشگاه طول 2این لحاظ به دانشجوها نشده (مصاحبه شونده شماره 
). به 8جزو نفرات برتر بودم، اما هیچ تشویقی از طرف دانشگاه به من نشد (مصاحبه شونده شماره 

هیچ  هالها توي هر اتاق خیلی زیاده، و مسئوتوي خوابگاه توجه نمیشه، تراكم بچهنیازهاي ما 
توجهی به این موضوع نميكنن، همین امر خودش منجر به كاهش بازدهی تحصیلی دانشجوها میشه 

نیز همین نظرات را بیان كردند).  20و  15، 2هاي شماره شونده). (مصاحبه19شونده شماره (مصاحبه

ه توصیفی چهارم: حوزه فضا و تجهیزاتطبق -4
امكانات -1-4

امروز را با ةپیشرفت سریع فناوري اطالعات و كاربرد وسیع آن در تمامی ابعاد زندگی، جامع
اند.ها، به دور نبودهها نیز از این تغییرات و دگرگونیه كرده است. دانشگاهسابقه مواجتغییراتی بی

.هاي ورزشی و..ها، سالنهاي كامپيوتري، كتابخانهجمله، سایت هاي مختلف يك دانشگاه ازقسمت
هایی كه باید خود را بهترین كتابخانهاند. به عنوان مثال، مهمنیز در معرض این تغییرات قرار گرفته

اي براي نوآوريها سرچشمهزیرا كه دانشگاه ،هاي دانشگاهی هستندفناوري روز مجهز كنند؛ كتابخانه
هایی مجهز، كارا، مفید و روزآمد دارند (به نقلند و براي تحقق این معنا، نیاز به كتابخانهمدام هست

).1389از الریجانی و ساالرپور، 
ها هم كوچيكن و هم اينكه تجهیزات و امكانات بخصوصی وجود نداره، توي خوابگاه ما، اتاق

هایی داره خیلی قدیمیه، و اصال برنامه از وسایل كامپيوتري گرفته تا تفریحی، اگرم كامپيوتري وجود
 ). متأسفانه كتابخانه دانشگاه، از8كه روش نصب شدن آپدیت نمیشن (مصاحبه شونده شماره 

هاي دست اول و به روز كه چاپ میشن، محرومه، و ما هم از نعمت كتابخانه مجهز محرومیم، كتاب 
د وجود نداره، امكانات رفاهی و ورزشی توي محوطه دانشگاه فضاي سبزي كه بشه اونجا مطالعه كر

، 12، 2). (مصاحبه شونده شماره 11ترین حد ممكن وجود دارد (مصاحبه شونده شماره هم در كم
 نیز همین نظرات را داشتند). 20و  17، 16
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یشهمی رهاي علهاي دانش و فرهنگ و درخشش هر چه بیشتر كشور در زمینهدستیابی به قله
در آموزش و پرورش دارد و تأمین فضاهاي آموزشی مناسبب و كارا و هماهنگ با نظام آموزشی

). پژوهش ایونز،1386ترین لوازم دستیابی به این امر مهم است (محمدي قاضی محله، كشور از مهم
) نشان داده است كه كيفيت ساختمان مدارس در پیشرفت تحصیلی2010( 1جونیز و سیپل

آموزموزان موثر است. همچنین كيفيت پایین ساختمان مدارس و نیز میزان تحرك باالي دانشآدانش
توانند به كاهش پیشرفت تحصیلی منجر شوند.می

توي دانشگاه ما (بنت الهدي صدر) فضاي سبز یا پارك كوچيكي براي استراحت دانشجوها 
هاي خوابگاه هستن كه نداره، اتاق وجود نداره. جاي مناسبی براي مطالعه به صورت مستمر وجود

با حجم زیادي از بجه ها، واقعا درس خوندن سخت میشه. ساختمان دانشگاه قدیمیه، و توجهی به 
). سایت كامپيوتر فضاي كمي بهش اختصاص 7شونده شماره گیره (مصاحبهاین موضوع صورت نمی

). 14شونده شماره اره (مصاحبهبندي محدودي براي استفاده از سایت وجود دداده شده، و زمان
نیز همین نظرات را بیان كردند).  20و  19، 10هاي شماره شونده(مصاحبه

طبقه توصیفی پنجم: حوزه مالی و اداري -5
كمبود منابع مالی -1-5
ها، به عنوان درآمد دانشگاه تلقیهاي تأمین منابع مالی دانشگاهعمومی دولت و سایر راه ةبودج

در فرایند تأمین منابع مالی آموزشی این منابع با عنوان تابع تولید درآمد دانشگاه صحبت شوند ومی
شود. كمبود منابع مالی دولتی موجب تغییر در تركيب منابع مالی و به تبع آن تغییر الگوي تأمینمی

).1385شود (ساكتي و سعیدي، منابع مالی یا همان تابع درآمد دانشگاه می
هایی كه باید دانشگاه صرف دانشجوها به دانشگاه اختصاص داده میشه، با هزینه اعتباراتی كه

اي كه به دانشگاه ). به نظرم با وجود اينكه بودجه2شونده شماره كنه، يكسان نیست (مصاحبه
شونده اختصاص داده میشه كمه، ولی براي همین مقدار هم مدیریت مناسبی وجود نداره (مصاحبه

نیز همین نظرات را داشتند). 20و  16، 13هاي شماره شوندهاحبه). (مص11شماره 
بروكراسی اداري -2-5

اي سازمان در مسیر دستیابی به اهداف ازبه منظور مرتبط كردن و انسجام بخشیدن برنامه
شود. در واقع، بوروكراسي نوعی تشكيالت طراحی شده برايساختارهاي بوروكراتيك استفاده می

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Evans, Junyoo & Sipple 

4-2- كمبود فضاي كافی
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انجام وظایف سطح باالي مدیریتی از طریق هماهنگ ساختن سيستماتيك اقدامات ودستیابی به 
هاي درونی وها نیز از این ساختارها براي نظم بخشیدن به فعالیتهاي افراد است. دانشگاهفعالیت

كنند. به طورها فرآیند بوركراتيك شدن را طی میكنند، و مانند سایر سازماناهداف خود استفاده می
شودهاي بین اعضاي معمولی و رهبري بیشتر میلی هر چه سازمان بزرگتر باشد، شمار پستك

).1386فرد، (دانش
كارهايي اداري و دانشجویی كه داریم خیلی كُند انجام میشه، روال كاري و سیستم اداري دانشگاه 

مثل يك وام خیلی  جوریه كه برا یه درخواست ساده باید يك هفته زمان بذاریم. براي يك درخواست
كم یا گرفتن یه واحد درسی، باید به صورت دستی نامه بنویسیم و دنبال امضاء جمع كردن باشیم، 

تر این كار انجام میشه، و دانشگاه میتونه همون روز در صورتی كه به صورت اینترنتی خیلی راحت
). به 12شونده شماره براي این درخواست جواب بده، اما هنوز همون شیوه سنتی رایجه (مصاحبه

نظرات دانشجوها و انتقادهاي اونها توجهی نمیشه، چه توي حیطه اداري، چه آموزشی، اصوالً به 
گیره چیزي كه اكثر دانشجوها تمایل داشته باشن و به نفعشون باشه، توجهی صورت نمی

 ت را ابراز نمودند).نیز همین نظرا 10و  7، 3شونده هاي شماره ). (مصاحبه18شونده شماره (مصاحبه

هادرسی و سرفصلة توصیفی ششم: برنام ةطبق -6
دانش پداگوژيكي -1-6

) مربوط به یادگیري و یادگیرندگان، قواعد كلي آموزش، اداره كالس درس،PKدانش پداگوژي (
).2007، 1هاي آموزش است (ون ديجك و كاتمناهداف و آرمان

هاي درسیمون مطابق با دانش ی خیلی كمه، و سرفصلواحدهاي تربیتی ارائه شده در چارت درس
شونده كنن (مصاحبهرو معرفی می روز نیست، اكثرا اساتید از منابع قدیمی براي عناوین درسی، كتابها

هاي درسی رو به ترتیب تدریس نميكنن، هر جلسه در مورد یه ). اساتید معموالً سرفصل1شماره 
ينكه بخوان مطالب جلسات قبل رو با مطالب جدید ارتباط كنن، بدون ابخشی از كتاب، بحث می

). مطالبی كه باید توسط اساتید ارائه بشن، كه به 6شونده شماره بدن و اصولی پیش برن (مصاحبه
درد ماها بخوره، و بتونیم فرداروز از این مطالب توي دنیاي واقعی استفاده كنيم، متأسفانه ارائه نمیشه، 

هاي شونده). (مصاحبه10شونده شماره كنن (مصاحبهيكته شده، بسنده میو به يك سري مطالب د
 نیز همین نظرات را بیان كردند). 20و  17، 13، 9، 5، 3، 2شماره 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Van Dijk & Kattmann 
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 دانش محتوایی -2-6
يك مولفه ضروري از دانش براي ياند كه دانش محتوا) اظهار داشته1990بال و مك دیارمید (

است و نه چنان ادعاهاي بحث انگیزي پیرامون آن وجود دارد.مدرسان است كه نه حوزه جدیدي 
فراهم نمودن شرایط مناسب براي دانشجویان براي یادگیري دانش موضوعی، كاري بیشتر از انتقال

). هدف اصلی تدریس،1392حقایق و اطالعات است (به نقل از امینی تهرانی و مختاري ستایی، 
اصلی تفكر و ةنابع عقالنی به منظور سهیم شدن در حوزمساعدت به دانشجویان براي پرورش م

).2007، 1تحقیق بشري آنها است، نه صرفا دانستن در مورد آنها (بنسون، پورتنوي، كوكو و گراهام
هایی كه بهمون ارائه میشه، دقیقا مرتبط با رشته ما نیست، مثالً خیلی از دروس ارائه شده كتاب

اي خونن، در صورتی كه هر رشتهمشاوره یا علوم اجتماعی هم میهاي دیگه مثل ارو هم رشته م
هاي مشترك معناي خاصی باید دروس مرتبط با خودش رو داشته باشه، وگرنه این همه رشته یا كتاب

ها بیان ). اساتید چیزي كه باید تدریس بشه، رو واقعا توي كالس4شونده شماره نداره (مصاحبه
سی، باید مطالبی به روز و مفید و سازنده ارائه بشه، كه این مطالب از كنن، براي هر واحد درنمی

، 16، 14، 7هاي شماره شونده). (مصاحبه15و  9سوي اساتید بیان نمیشه (مصاحبه شونده شماره 
 نیز همین نظر را داشتند). 20و  19

 هاي معلمیوضعیت صالحیت -3-6
ریان انتقال، تاریخ انقضایی دارد كه بر توسعهنش، دانش در جبا وجود اهمیت تولید و توزیع دا

اي و تمرین معلمی تأثیرگذار است. تغییرات اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جامعه نه تنها برحرفه
آموزان، معلم و ابزارها و وسایل موردگذارد، بلكه باعث تغییر دانشدنیاي اطراف معلم تأثیر می

حاضر، معلمان باید دانش خود را در مورد تغییرات مداوم در شود. در زماناستفاده براي تدریس می
ها،). صالحیت معلمی، مجموعه شناخت2007، 2یادگیري دوباره خلق كنند (وایالنت-فرایند یاددهی

تواند در جریان تعلیم و تربیت به پرورشها میهایی است كه معلم با كسب آنها و مهارتگرایش
).1384ی و معنوي فراگیران كمك كند (ملكي، جسمی، عقلی، عاطفی، اجتماع

واحدهاي عملی كه باید به دانشجوها ارائه بشه، خیلی كمه و میشه گفت اكثر واحدها به صورت 
تئوري ارائه میشه، و همین امور باعث عدم تطابق مطالب فراگرفته شده، با واقعیت میشن، عمالً 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Benson, Portnoy, Cuoco & Graham 
2 Vaillant 
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ي كتبي قابل استفاده هستن نه بیشتر (مصاحبه هاگیریم در همون حد آزمونچیزهایی كه یاد می
پردازان، به صورت ). زمانی كه دانشجوها فارغ التحصیل میشن و به حرفه تدریس می1شونده شماره 

عملی تازه وارد مدارس میشن، و با محیطی كه در طی سالیان سال باید ارتباط داشته باشن، تازه آشنا 
ي تازه فارغ التحصیل شده به این فكر كنه كه آیا االن با میشن و همین باعث میشه كه يك دانشجو

دانشی كه داره، میتونه و صالحیت اینو داره كه تدریس كنه؟ آیا مهارت كافی و درست رو براي 
معلمان -آموزان داره؟ كه متأسفانه ما دانشجوروبرو شدن با حجم زیادي از مسائل و مشكالت دانش

، 14، 9هاي شماره شونده). (مصاحبه6شونده شماره (مصاحبه خیلی با این وضعیت روبرو هستیم
نیز همین نظرات را داشتند).  20و  20، 16

تكنولوژيكي -دانش پداگوژيكي -4-6
تكنولوژيك دانشی است بر آینده از سه نوع دانش محتوا، پداگوژي و -دانش پداگوژيك

ستلزم فهم عمیق از مفاهیم فوق استهاست. این دانش متكنولوژي كه فراتر از مجموعی از دانش
كند. امروزه دانشكه از تكنولوژي به طور سودمند براي ساختاردهی محتواي تدریس استفاده می

تكنولوژيك به عنوان يك تئوري، مدل، رويكرد آموزشی نیز رويكرد ارزیابی از دانش -پداگوژيك
هاي خودهاي بسیاري قابلیتپژوهش تلفیق تكنولوژي در موسسات متعدد به كار گرفته شده، و در

).2015، 1را بر افزایش یادگیري نشان داده است (هوانگ
افزاري جهت ارائه مطالب استفاده نمیشه، براي مطالب درسی كه اساتید ارائه میدن، از امكانات نرم

مطالب  هر چند دانشجوها هم از دانش تكنولوژيكي روز مثل استفاده مفید از اینترنت براي جستجوي
ها، یا ارائه مطالب به صورت پاپورپوینت دور هستند (مصاحبه شونده جدید و به روز درسی و مقاله

هاي ها و تكنولوژيآموزان این دوره، از خیلی فناوريمعلمان نسبت به دانش-). دانشجو7شماره 
هاست معلم-شجوآموزها، خیلی به روزتر و جدیدتر از دانترن، اطالعات اكثر دانشروز دنیا عقب

را بیان  ینظرات چنین نیز 20و  16، 14، 12، 8، 4). (مصاحبه شونده شماره 11شونده شماره (مصاحبه
 كردند).

طبقه توصیفی هفتم: سازوكارهاي ورودي، فرایندي و خروجی -7
هاي وروداستانداردها و ضابطه -1-7

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1  Hoang 
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رد میشن، سنجیده نمیشه، مسئولین آموزانی كه به دوره تربیت معلم واهاي شخصیتی دانشویژگی
هایی كه براي سنجش دانش و ). مالك12شونده شماره كنن (مصاحبهفقط به نتایج كنكور اكتفا می

هاي تربیت معلم، ضعیف هستن و سطحشون پایینه آموزان براي پذیرش توي دورهاطالعات دانش
 نیز همین نظرات را بیان كردند). 19و  11، 6، 2شونده شماره ). (مصاحبه15(مصاحبه شونده شماره 

ضوابط نظارتی در فرایند آموزش -2-7
اي انجام نمیشه، هاي كتبي بعد از پایان هر ترم، از دانشجوها هیچ ارزشیابی دیگهبه جز امتحان

شونده شان باشد (مصاحبهكه محكي اساسی و اصولی براي سنجش دانش و اطالعات كسب شده
كويني و جامع دررابطه با هر رشته و به صورت تخصصی براي اطمینان از هاي ت). آزمون3شماره 

گیریم، در هاي معلمی صورت نمیگیره، اكثراً اطالعات و دانشی كه فرا میروند صعودي صالحیت
هاي جامع بعد حد كتب درسی و منابع قدیمی هست كه اساتید معرفی میكنن، به نظرم بهتره آزمون

،4، 1هاي شماره (مصاحبه شونده ).7ی گرفته بشه (مصاحبه شونده شماره از پایان هر سال تحصیل
 همین نظرات را داشتند).نیز  20و  16، 15، 13، 8

ضوابط و قوانین خروج از دوره -3-7
هایی بعد از اينكه دانشجوها فارغ التحصیل میشن، از لحاظ علمی حمایت نمیشن، حداقل یه دوره

هاي تدریس و محیط آموزش آشنایی پیدا ه بشه كه دانشجوها با روشباید از طرف دانشگاه گذاشت
شونده شماره هاي آزمایشی براي معلمین هست (مصاحبهكنن، كه این موارد مستلزم برگزاري دوره

گیره، باید هاي مختلف صورت نمی). ارزشیبابی و ارزیابی جامعی از فارغ التحصیالن توي حیطه6
مختلف از طرف دانشگاه در نظر گرفته بشه، كه اگر حد نصاب حاصل هاي یه حد نصاب در حیطه

هاي آموزشی برگزار بشه صورت كارگاه ها و دورهاین شد، كه تدریس دانشجوها شروع بشه، درغیر
). ما هیچ آزمون جامعی بعد از اتمام تحصیل نداریم، بدون اينكه سطح 10شونده شماره (مصاحبه

). 12شونده شماره شیم (مصاحبها سنجیده بشه، فارغ التحصیل میهاي دانشجوهدانش و صالحیت
 نیز نظراتی در همین راستا بیان كردند). 20و  17، 14، 11، 7، 2هاي شماره شونده(مصاحبه
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  گيري كدگذاري (باز، محوري، منتخب) سوال اول پژوهششكل ةنحو  -1جدول 
كد

منتخب
كد

محوري
  كد باز

وضعیت آموزش
هاي تدریسمهارت

عدم واگذاري ارائه بخشی از –توجه نكردن به برنامه درسی مبتنی بر حل مسئله  -هاي مشاركتی در حین تدریسعدم توجه به فعالیت
عدم توجه به ارائه مطالب بدون مرتبط نمودن آن با شرایط واقعی –هاي نو و خالق مرتبط با تدریس عدم تقویت ایده–محتوا به دانشجویان

عدم توانایی به چالش –دارا بودن اطالعات در حد قابل قبول در رابطه با موضوع درس  –هاي تدریس فعال فاده نكردن از روشاست–
هايفقدان شیوه هاي آغازگري و وساطت در بحث -ها و ارائه چارچوب محتواعدم بیان هدف -كشاندن ذهن دانشجویان با مطالب دروس

تفاده اساتید از طرح درسعدم اس -كالسي از سوي اساتید

آشنایی با تكنولوژي
آموزشی

عدم آشنایی  -افزارهاي آموزشی مربوط به درس و اینترنت در تدریسعدم توانایی از نرم -آشنا نبودن اساتید با نرم افزارهاي به روز تدریس
عدم استفاده از متون صوتی و –هاي جدیدكنولوژيعدم استفاده اساتید در ارائه مطالب درسی از ت -هاي معتبر آموزشیاساتید با سایت

هاي جدید و با كيفيت در فضاهاي آموزشیتصویري؛ نبود تكنولوژي

كاركرد پژوهشی

هاي پژوهشیانگیزه
عدم مشاركت اعضاي هیأت علمی -هاي داخلی و خارجیعدم شركت اساتید در همایش -هاي پژوهشیتوجهی به پژوهش و فعالیتبی

عدم برگزاري سمینارهاي پژوهشی –عدم وجود فصلنامه معتبر مختص به دانشگاه  -ر مجالت علمی معتبردر انتشا

سازوكار حمایتی
نبود –هاي پژوهشی ها و سیاستفقدان برنامه -عدم توجه به استعدادهاي پژوهشی دانشجویان -هاي دانشجویی عدم حمایت از طرح

ط دانشجویانهاي فردي توسشرایط جهت انجام پژوهش

سرانه پژوهشی اساتید
سرانه پایین مشاركت  –هاي خارجی هاي برتر كشور و دانشگاهآوري با اعضاي هیأت علمی دانشگاهسرانه پایین آثار پژوهشی،  فناوري و نو
علمی هايها و كارگاهالمللی، سخنرانیهاي ملی بینعدم برگزاري همایش -اساتید در انتشار  مجالت علمی معتبر

ساختار و فرهنگ سازمانی
هاي روشن جهت اجبار و حمایت از پژوهش توسط استاد و دانشجو؛ فضا و فرهنگنامهنبود ساختار سازمانی مروج پژوهش؛ نبود آیین

(به لحاظ قانونی و عرفی) به انجام پژوهش سازمانی آموزش محور؛ عدم سوق دانشجو و اساتید

هايپتانسیل
انینیروي انس

اجرایی

-هاي چون سرپرستی، نگهبانی و...فقدان نیروهاي ضروري در بخش -متناسب نبودن جذب نیروي انسانی متناسب با نیازهاي كمی و كيفي
هاوجود تبعیض –اولویت داشتن روابط بر ضوابط در جذب نیروها  – ها به دلیل تغییر مدیریتعدم ثبات و ماندگاري نیروها در موقعیت

عدم توانمندسازي كاركنان از -هاي متناسب براي تشویق و قدردانیعدم وجود خط مشی و سیاست -هاي فاحش در بین كاركنانفاوتو ت
بی توجهی نسبت به فرایند مصاحبه گزینش و انتخاب دانشجویان جهت پذیرش در دانشگاه. -طریق گردش شغلی

آموزشی

ورود افراد -هاهاي درسی و كهنگی منابع درسی و سرفصلعدم رضایت از برنامه-نی استادانهاي فتوجهی به تجارب، سوابق و مهارتبی
فقدان و كمبود اعضاي -هاعدم رضایت اغلب اساتید و مدرسان پردیس –اي و مهارتی هاي حرفهجدید بدون در نظر گرفتن صالحیت

هايشمار حوزهجذب فارغ التحصیالن بینیروهاي حق التدریسی و عدم هیأت علمی داري مرتبه استادیاري، دانشیاري یا استادي؛ تكيه بر 
(با توجه به نیاز دانشگاه در راستاي توسعه كیفی و كمي علوم تربیتی در كشور؛ كم توجهی به امكان جذب گسترده در دانشگاه فرهنگیان

دانشگاه)

دانشجویان

توجهی مسئوالن درخصوص صدور احكام وبی -ها اكم جمعیتی در خوابگاهتر -هاي فرهنگی، تفریحی براي دانشجویانفقدان برنامه
عدم شناسایی -عدم توجه به دانشجویان نمونه -هاي پژوهش محور براي دانشجویان فقدان برنامه –هاي دانشجویی پرداخت به موقع شهریه

نیازهاي آموزشی
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حوزه فضا و
تجهیزات

امكانات

(از جمله هاي جامعفقدان كتابخانه –كمبود امكانات ورزشی و رفاهی –كمبود تجهیزات كامپيوتري  -بگاهیكمبود فضا و تجهیزات خوا
هايتربیت معلم؛ به روزرسانی دارایی هاي آموزشی مستقل مرتبط بافضاهایی چون بوستان كتاب، مجتمع نبود -هاي دیجیتالی)كتابخانه

  ايرایانهفناوري شامل سخت افزارهاي و نرم افزارهاي 

كمبود فضاي كافی
فقدان فضاي كافی براي مطالعه در كتابخانه و  –فرسودگی و سستی ساختمان دانشگاه  –فقدان فضاهاي سبز و تفریحی در محیط دانشگاه 

محدود بودن فضاي سایت كامپيوتري  -خوابگاه

حوزه مالی و اداري

عدم مدیریت مناسب بر منابع مالی –ها عتبارات و هزینهعدم تناسب بین ا -كمبود اعتبارات  كمبود منابع مالی

بروكراسي اداري

به هامكاتبهافزایش  -هاشكایتو  انتقادهاعدم رسیدگی به بازخورد دریافتی از دانشجویان از جمله  -هاي اداري و مالیگردش كُند فعالیت
پیچیدگی -بندي انجام امور دانشجویانآیندهاي انجام كار و فقان زمانغیرمنطقی و طوالنی بودن سیر مراحل و فر -دلیل حاكميت بوروكراسي

هايهاي منسوخ و سنتی انجام كار و عدم گرایش به تحول و نوسازي در فناوري و شیوهها و روشاستفاده از رویه -جام امور اداريدر ان
انجام كار

برنامه درسی و
هاسرفصل

دانش پداگوژيكي
هاي تدریس شده، عدم ارتباطتربیتی، عدم رعایت سرفصل هاي مرتبط توسط اساتید، به روز نبودن دانش و سرفصل كمبود تعداد واحدهاي

دانش تربیتی تدریس شده با بستر واقعی كالس

دانش محتوایی
عدم ارتباط دروس ات و ...)،(مثالً كارشناسي ریاضی، علوم، ادبی هاي تحصیلی مرتبط باشدكمبود تعداد واحدهاي درسی كه مستقیماً با رشته

هاي تدریس علوم، ریاضی، الهیات و ...)، ضعف دانش محتوایی اغلب دانشجویان،(مثالً شیوه هاي تدریس آن درس خاصمحتوایی با روش

وضعیت
هاي معلمیصالحیت

حیت معلمی؛ نبود سازوكار ارتباطیكمبود تعداد واحدهاي كارورزي؛ نبود نظارت و لذا عدم اجراي صحیح واحدهاي عملی مرتبط با صال
معلمان در بدو-هاي دانشجوهاي مهارتی در معلمان؛ پایین بودن سطح مهارتمراكز تربیت معلم و مدارس؛ عدم ارزیابی صحیح صالحیت

ورود به كار در مدارس

 -دانش پداگوژیكي 
تكنولوژيكی

هاي درسی در دنیا؛ عدم توسعه دانش تكنولوژيكي در معلمان؛ عدمبرنامه عدم توسعه دانش تكنولوژيكی دانشجویان در راستاي تغییر در
هاي درسی تربیت معلم؛ مهسان نبودن دانش تكنولوژيكی معلمان با اینامكان و فرصت مناسب جهت توسعه دانش تكنولوژيكی در برنامه

آموزان كنونی و آتیهاي دانشها در نسلمهارت

سازو كارهاي
و ورودي، فرایندي

خروجی

استانداردها و
هاي ورودضابطه

هاي شخصیتی در كناره تربیت معلم؛ عدم توجه به ویژگیهاي شخصیتی براي ورود به دورخاص براي سنجش ویژگی هايمالحظهبود ن
هاي تربیت معلمهاي دانشی جهت پذیرش در دورهمون كنكور)، پایین بودن سطح مالكدانش نظري (سنجش شده بر اساس آز

ضوابط نظارتی در فرایند
آموزش

اي (مثالً بعد هرسازو كارهاي سنجش تكوینی و دوره (به غیر از امتحان و ارزیابی دروس)؛ نبود نبود سازو كار نظارتی در فرایند تحصیل
معلمان در فرایند-انایی دانشجواي و توو سال) براي اطمینان از رشد حرفههاي تكوینی (مثالً بعد از دم یا هر سال تحصیلی)؛ نبود آزمونتر

تحصیل
ضوابط و قوانین خروج از

دوره
انتهاي (يك تا سه سال به نسبت افراد) در هاي آزمایشی معلمی) در پایان دوره؛ نبود دوره Comprehensive Test( هاي جامعنبود آزمون

) قبل از ورود به مدارسهاي جامع (علمی، شخصیتی، روانشناختی و .....دوره؛ عدم انجام ارزیابی

هاي بخش كمییافته
هاي جمعیت شناختیالف) یافته

رائه 2 جدولدر رشته تحصیلی  و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان به تفكيك جنسیت آمار توصیفی
شده است.
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رشته تحصيلي و دانشگاه فرهنگيان به تفكيك جنسيتمعلمان  -شناسي دانشجوهاي جمعيتويژگي -2جدول 
درصد فراوانی نسبیفراوانیغیرمت

جنسیت

  3/65  310پسر

  7/34  165دختر

  0/100  475مجموع

رشته تحصیلی

  7/34  165علوم تربیتی

  4/28  135ادبیات فارسی

  2/7  34آموزش ریاضی

  7/9  46آموزش ابتدایی

  8/4  23دبیري علوم اجتماعی

  9/2  14دبیري ادبیات عرب

  3/5  25عارف اسالمیالهیات و م

  6/3  17مشاوره

  4/3  16دبیري زبان انگلیسی

  0/100  475مجموع

درصد) 3/65نامه پسران بوده (پرسش سؤاالتگویان به اكثريت پاسخ دهد كهنشان می 2نتایج جدول 
)7/34گویان در دو رشته علوم تربیتی (درصد را دختران تشكيل دادند. همچنین بیشتر پاسخ 7/34و 

) بودند.4/28و ادبیات فارسی (

توزيع فراواني دانشجويان بر حسب رشته تحصيلي -2نمودار            توزيع فراواني دانشجويان بر حسب جنسيت    -1نمودار 



125...  ختهيمطالعه آم كيمعلمان؛  -دانشجو ستهيبر حسب تجارب ز انيدانشگاه فرهنگ تيوضع يواكاو

زاي دانشگاه فرهنگيانهاي توصيفي ابعاد آسيبآماره -3جدول 
انحراف معيارميانگينتعدادمتغير

  924/3  08/25  475ضعيت آموزشيو

  343/5  20/33  475كاركرد پژوهشي

  171/3  82/19  475هاي نيروي انسانيظرفيت

  185/3  20/25  475فضا و تجهيزات

  916/2  88/19  475حوزه اداري و مالي

  491/4  77/41  475هابرنامه درسي و سرفصل

  496/3  51/31  475سازوكارهاي ورودي، فرايندي و خروجي

دهد. براین اساسزاي دانشگاه فرهنگیان را نشان می، میانگین و انحراف معیار ابعاد آسیب3جدول 
میانگین، و ترینبیشداراي  491/4و انحراف معیار  77/441ها با میانگین برنامه درسی و سرفصل

میانگین در بین ترینكمداراي  171/3و انحراف معیار  82/19هاي نیروي انسانی با میانگین ظرفیت
.استزا ابعاد آسیب

هاب) آزمون نرمال بودن داده
هاي پارامتريك یا ناپارامتريك، ابتدا آزمون نرمالپژوهش، جهت مشخص نمودن از آزمون ةدر ادام

اسمیرنوف انجام گردید كه نتایج در -ها انجام شد. براین اساس از آزمون كولموگروفبودن داده
.نشان داده شد 4جدول 

هاي پژوهشاسميرنوف جهت نرمال بودن داده –آزمون كولموگروف  -4جدول 
گيرينتيجهتأييد فرضيهمقدار خطاداريمعنيسطح ابعاد

نرمال است0H  05/0  14/0وضعیت آموزشی
نرمال است0H  05/0  167/0كاركرد پژوهشی

نرمال است0H  05/0  32/0هاي نیروي انسانیظرفیت
نرمال است0H  05/0  168/0تفضا و تجهیزا

نرمال است0H  05/0  272/0حوزه اداري و مالی
نرمال است0H  05/0  484/0هابرنامه درسی و سرفصل

نرمال است0H  05/0  254/0سازوكارهاي ورودي، فرایندي و خروجی



1397 زمستانو پاييز ، 16ياپي، پدومدورة هشتم، شمارة ، درسي ةبرنامهاي پژوهش       126

،است 05/0داري ابعاد بزرگتر از مقدار خطا ج جدول باال، چون مقدار سطح معنیبا توجه به نتای
.استهاي دانشگاه فرهنگیان داراي توزیع نرمال گیریم، یعنی ابعاد آسیبپس فرض صفر را نتیجه می

هاي پارامتريك استفاده شده است.بنابراین جهت بررسی فرضیات پژوهش از آزمون

پژوهش سؤاالتج) بررسی 
معلمان چگونه است؟ -زاي دانشگاه فرهنگیان از نظر دانشجو. ترتیب اولویتی ابعاد آسیب1

معلمان براساس آزمون فريدمن-بندي بعد وضعيت آموزشي دانشگاه فرهنگيان از نظر دانشجواولويت -5جدول 
دارييسطح معن  مجذور كاي دو  تعدادرتبهميانگينمتغيررديف

  68/4  03/4هاي نو و خالق مرتبط با تدریسعدم تقویت ایده  1

475  000/159  001/0  

  43/4  86/3هاي تدریس فعالاستفاده نكردن از روش  2

  06/4  65/3هاي جدید و باكيفيت در فضاهاي آموزشینبود تكنولوژي  3

  99/3  57/3عدم توجه به ارائه مطالب بدون مرتبط نمودن آن با شرایط واقعی  4

  88/3  51/3اینترنت در تدریس و افزارهاي آموزشی مربوط به درسعدم توانایی استفاده از نرم  5

  71/3  36/3عدم استفاده از متون صوتی و تصویري  6

  24/3  10/3پایین بودن سطح دانش نظري (تئوريك) اساتید و تجربه عملی آنان در كالس درس مدارس  7

بندي وضعیت آموزشی دانشگاه فرهنگیان از آزمون فریدمن استفاده شده است. فرضبراي رتبه
هدف از این آزموناالت است. ؤها در بین سصفر در این آزمون مبتنی بر یكسان بودن میانگین رتبه

هاي آموزشی دانشگاه فرهنگیاناالت و مشخص شدن میزان اهمیت آسیبؤبندي هركدام از سرتبه
نگینمیابا  هاي نو و خالق مرتبط با تدریسدهد كه عدم تقویت ایدهنشان می 5. نتایج جدول است

پایین بودناالت بعد آموزشی داشته است؛ و ؤاهمیت را در میان س ترینبیش) 68/4) و رتبه (03/4(
با داشتن میانگین سطح دانش نظري (تئوريك) اساتید و تجربه عملی آنان در كالس درس مدارس

اشته است.هاي آموزشی دانشگاه فرهنگیان داهمیت را در بین آسیب ترینكم) 24/3) و رتبه (10/3(
بنابراین فرض صفر كه مبتنی بر يكسان بودن میانگین ،باشدمی 5/0چون پی در این آزمون كمتر از 

االت با يكديگر تفاوتؤس ةزیرا بین میانگین و رتب ،شودهاي آموزشی است رد میاي آسیبو رتبه
وجود دارد.
معلمان براساس آزمون فريدمن -نظر دانشجو بندي بعد كاركرد پژوهشي دانشگاه فرهنگيان ازاولويت -6جدول 

تعدادرتبهميانگينمتغيررديف
مجذور
كاي دو

سطح
داريمعني

74/5  08/4  هاي ارزیابی عملكرد اساتیدهاي پژوهشی روشن در مقولهها و سیاستفقدان برنامه  1

  54/5  94/3فضا و فرهنگ سازمانی آموزش محور  2



127...  ختهيمطالعه آم كيمعلمان؛  -دانشجو ستهيبر حسب تجارب ز انيدانشگاه فرهنگ تيوضع يواكاو

  36/5  91/3نبود ساختار سازمانی مروج پژوهش  3

475  851/185  001/0  

هاي داده و اطالعات داخلی و خارجی توسطهاي علمی معتبر و پایگاهعدم عضویت یا آبنومان سایت  4
دانشگاه

79/3  22/5  

  17/5  77/3هاي پژوهشیتوجهی به پژوهش و فعالیتبی  5

  80/4  62/3ار و حمایت از پژوهش توسط استاد و دانشجوهاي روشن جهت اجبنامهنبود آیین  6

  54/4  413اي در دانشگاههاي ملی بین المللی و حتی منطقهعدم برگزاري همایش  7

  54/4  41/3سرانه پایین مشاركت اساتید در انتشار مجالت علمی معتبر  8

  21/317/4  ي فردي توسط دانشجویانهاهاي مادي و معنوي و علمی جهت انجام پژوهشنبود حمایت  9

بندي كاركرد پژوهشی دانشگاه فرهنگیان از آزمون فریدمن استفاده شده است. فرضبراي رتبه
هدف از این آزموناالت است. ؤها در بین سصفر در این آزمون مبتنی بر یكسان بودن میانگین رتبه

ت كاركردهاي پژوهشی دانشگاه فرهنگیاناالت و مشخص شدن میزان اهمیؤبندي هركدام از سرتبه
هايهاي پژوهشی روشن در مقولهها و سیاستفقدان برنامهدهد كه نشان می 6. نتایج جدول است

االت بعدؤاهمیت را در میان س ترینبیش) 74/5) و رتبه (08/4میانگین (ارزیابی عملكرد اساتید با 
هايادي و معنوي و علمی جهت انجام پژوهشهاي منبود حمایتو  ،كاركرد پژوهشی داشته است

اهمیت را در بین ترینكم) 17/4) و رتبه (21/3با داشتن میانگین ( فردي توسط دانشجویان
است، 5/0چون پی در این آزمون كمتر از كاركردهاي پژوهشی دانشگاه فرهنگیان داشته است. 

هاي كاركردهاي پژوهشیاي آسیبهبنابراین فرض صفر كه مبتنی بر يكسان بودن میانگین و رتب
با يكديگر تفاوت وجود دارد. سؤاالت ةزیرا بین میانگین و رتب ،شوداست رد می

معلمان براساس آزمون فريدمن-هاي نيروي انساني دانشگاه فرهنگيان از نظر دانشجوبندي بعد ظرفيتاولويت -7جدول 

مجذورتعداد  رتبه  ميانگينمتغيررديف
كاي دو

سطح
دارييمعن

  18/428/3  هاي تخصصی مختلف كه دانشجو در آن فارغ التحصیل شناسایی نیازهاي آموزشی در حوزه عدم  1

475  895/63  001/0  

  01/412/3  هاي علوم تربیتی در كشورشمار حوزهالتدریسی و عدم جذب فارغ التحصیالن بیتكيه بر نیروهاي حق  2

  99/2  99/3سانی متناسب با نیازهاي كمي و كیفیمتناسب نبودن جذب نیروي ان  3

  95/398/2  هاي دانشجوییتوجهی مسئوالن درخصوص صدور احكام و پرداخت به موقع شهریهبی  4

  62/2  69/3هاي فاحش در بین كاركنانها و تفاوتوجود تبعیض  5

از آزمون فریدمن استفاده شدهدانشگاه فرهنگیان هاي نیروي انسانی بعد ظرفیتبندي براي رتبه
هدفاالت است. ؤها در بین ساست. فرض صفر در این آزمون مبتنی بر يكسان بودن میانگین رتبه
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هايبعد ظرفیتهاي االت و مشخص شدن میزان اهمیت آسیبؤبندي هركدام از ساز این آزمون رتبه
عدم شناسایی نیازهايهد كه دنشان می 7. نتایج جدول استدانشگاه فرهنگیان نیروي انسانی 

) و رتبه18/4میانگین (هاي تخصصی مختلف كه دانشجو در آن فارغ التحصیل با آموزشی در حوزه
وجودو  ،هاي نیروي انسانی داشته استاالت بعد ظرفیتؤترین اهمیت را در میان س) بیش28/3(

ترین) كم62/2) و رتبه (69/3با داشتن میانگین ( هاي فاحش در بین كاركنانها و تفاوتتبعیض
چونهاي نیروي انسانی دانشگاه فرهنگیان داشته است. هاي بعد طرفیتاهمیت را در بین آسیب

بنابراین فرض صفر كه مبتنی بر يكسان بودن میانگین و است، 5/0در این آزمون كمتر از  pضریب 
االتؤس ةزیرا بین میانگین و رتب ،شودهاي نیروي انسانی است رد میهاي بعد ظرفیتاي آسیبرتبه

  با يكديگر تفاوت وجود دارد. 
معلمان براساس آزمون فريدمن-بندي بعد فضا و تجهيزات دانشگاه فرهنگيان از نظر دانشجواولويت -8جدول 

تعدادرتبه  ميانگينمتغيررديف
مجذور
كاي دو

سطح
داريمعني

  90/3  41/4ارتباطی و فناوري اطالعات هايكمبود تجهیزات تكنولوژي و زیرساخت  1

475  355/42  001/0  

  54/3  25/4هاي آموزشی مستقل مرتبط با تربیت معلمفضاهایی چون باستان كتاب، مجتمع نبود  2

  44/3  20/4هاي دیجیتالی)هاي جامع (از جمله كتابخانهفقدان كتابخانه  3

  42/3  18/4ايوري شامل سخت افزارها و نرم افزارهاي رایانههاي فناعدم به روزرسانی دارایی  4

  37/3  09/4فقدان فضاي كافی براي مطالعه در كتابخانه و خوابگاه  5

  34/3  07/4محدودیت در دسترسی به فضاي سایت كامپيوتري مناسب  6

ن استفاده شده است.بندي وضعیت فضا و تجهیزات دانشگاه فرهنگیان از آزمون فریدمبراي رتبه
هدف از ایناالت است. ؤها در بین سفرض صفر در این آزمون مبتنی بر يكسان بودن میانگین رتبه

هاي فضا و تجهیزاتاالت و مشخص شدن میزان اهمیت آسیبؤبندي هركدام از سآزمون رتبه
هايي و زیرساختكمبود تجهیزات تكنولوژدهد كه نشان می 8. نتایج جدول استدانشگاه فرهنگیان 

االتؤترین اهمیت را در میان س) بیش90/3) و رتبه (41/4میانگین (ارتباطی و فناوري اطالعات با 
با محدودیت در دسترسی به فضاي سایت كامپيوتري مناسب .بعد فضا و تجهیزات داشته است

و تجهیزات دانشگاه ترین اهمیت را در بین آسیب هاي فضا) كم34/3) و رتبه (07/4داشتن میانگین (
بنابراین فرض صفر كه مبتنی بر است، 5/0چون پی در این آزمون كمتر از فرهنگیان داشته است. 
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زیرا بین میانگین و ،شودهاي فضا و تجهیزات است رد میاي آسیبيكسان بودن میانگین و رتبه
االت با يكديگر تفاوت وجود دارد.ؤس ةرتب

معلمان براساس آزمون فريدمن -حوزه اداري و مالي دانشگاه فرهنگيان از نظر دانشجوبندي بعد اولويت -9جدول 

تعدادرتبهميانگينمتغيررديف
مجذور
كاي دو

سطح
داريمعني

  47/3  36/4عدم مدیریت مناسب بر منابع مالی  1

475  895/63  001/0  

  24/3  15/4كمبود اعتبارات  2

تحول و هاي منسوخ و سنتی انجام كار و عدم گرایش بها و روشهاستفاده از رویه  3
هاي انجام كارنوسازي در فناوري و شیوه

89/3  82/2  

  77/2  75/3افزایش مكاتبات به دلیل حاكميت بوروكراسي  4

  70/2  73/3غیرمنطقی و طوالنی بودن سیر مراحل و فرآیندهاي انجام كار  5

دانشگاه فرهنگیان از آزمون فریدمن استفاده شده است. فرضاداري و مالی  ةحوزبندي براي رتبه
هدف از این آزموناالت است. ؤها در بین سصفر در این آزمون مبتنی بر یكسان بودن میانگین رتبه

دانشگاهحوزه اداري و مالی هاي االت و مشخص شدن میزان اهمیت آسیبؤبندي هركدام از سرتبه
)36/4میانگین (عدم مدیریت مناسب بر منابع مالی با دهد كه نشان می 9تایج جدول . ناستفرهنگیان 

غیرمنطقی وو  ،االت حوزه اداري و مالی داشته استؤترین اهمیت را در میان س) بیش47/3و رتبه (
ترین) كم70/2) و رتبه (73/3با داشتن میانگین ( طوالنی بودن سیر مراحل و فرایندهاي انجام كار

چون پی در اینهاي حوزه ادراي و مالی دانشگاه فرهنگیان داشته است. همیت را در بین آسیبا
هاياي آسیببنابراین فرض صفر كه مبتنی بر يكسان بودن میانگین و رتبه است،  5/0آزمون كمتر از 

جود دارد.االت با يكديگر تفاوت وؤس ةزیرا بین میانگین و رتب ،شودحوزه اداري و مالی است رد می

معلمان براساس آزمون فريدمن-ها دانشگاه فرهنگيان از نظر دانشجوبندي بعد برنامه درسي و سرفصلاولويت -10جدول 

تعداد  رتبه  ميانگينمتغيررديف
مجذور
كاي دو

داريمعنيسطح 

  05/7  20/4كمبود تعداد واحدهاي كارورزي  1

(مثالً كارشناسي ریاضی، استهاي تحصیلی مرتبط كمبود تعداد واحدهاي درسی كه مستقیماً با رشته  2
علوم، ادبیات و...)

04/4  65/6  

هاي تدریس علوم،اي تدریس آن درس خاس (مثالً شیوههعدم ارتباط دروس محتوایی با روش  3
ریاضی، الهیات و...)

01/4  44/6  
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  27/6  92/3دانش تكنولوژیكی در معلمانعدم توسعه   4

475  205/217  001/0  
  17/6  92/3هاي درسی دنیاجویان در راستاي تغییر در برنامهعدم توسعه دانش تكنولوژیكی دانش  5

  08/6  90/3هاي تدریس شدهبه روز نبودن دانش و سرفصل  6

  06/6  86/3لمینبود نظارت و لذا عدم اجراي صحیح واحدهاي عملی مرتبط با صالحیت مع  7

  71/5  75/3نبود سازوكار ارتباطی مراكز تربیت معلم و مدارس  8

  62/5  54/3عدم ارتباط دانش تربیتی تدریس شده با بستر واقعی كالس  9

آموزانهاي دانشهاي فناوري اطالعات در نسلدانش تكنولوژيكی معلمان با مهارتهمسان نبودن   10
كنونی و آتی

35/3  16/5  

  75/4  25/3هاي درسی تربیت معلمتوسعه دانش تكنولوژيكي در برنامهعدم امكان و فرصت مناسب جهت   11

دانشگاه فرهنگیان از آزمون فریدمن استفاده شدهها بعد برنامه درسی و سرفصلبندي براي رتبه
هدفاالت است. ؤدر بین س هااست. فرض صفر در این آزمون مبتنی بر يكسان بودن میانگین رتبه

بعد برنامههاي االت و مشخص شدن میزان اهمیت آسیبؤبندي هركدام از ساز این آزمون رتبه
كمبود تعداد واحدهايدهد كه نشان می 10. نتایج جدول استدانشگاه فرهنگیان درسی و سرفصل ها 

االت حوزه اداري و مالیؤیان سترین اهمیت را در م) بیش05/7) و رتبه (20/4میانگین (كارورزي با 
هاي درسیتوسعه دانش تكنولوژيكي در برنامهعدم امكان و فرصت مناسب جهت و  ،داشته است
نامهبعد برهاي ترین اهمیت را در بین آسیب) كم75/4) و رتبه (25/3با داشتن میانگین ( تربیت معلم

بنابراین است، 5/0این آزمون كمتر از  چون پی دردانشگاه فرهنگیان داشته است.  هادرسی و سرفصل
هابعد برنامه درسی و سرفصلهاي اي آسیبفرض صفر كه مبتنی بر يكسان بودن میانگین و رتبه

االت با يكديگر تفاوت وجود دارد.ؤس ةشود زیرا بین میانگین و رتباست، رد می

دانشگاه فرهنگيانبندي بعد سازوكارهاي ورودي، فرايندي و خروجي اولويت -11جدول 
معلمان براساس آزمون فريدمن -از نظر دانشجو

تعدادرتبه  ميانگينمتغيررديف
مجذور
كاي دو

سطح
دارييمعن

  31/5  36/4هاي شخصیتی براي ورود به دوره تربیت معلمنبود مالحظات خاص براي سنجش ویژگی  1

475  782/188  001/0  

اي به منظور شناسایی نقاط ضعف و قوت افرادرهنبود سازوكارهاي سنجش دو  2
ر ترم یا هر سال تحصیلی)I(مثالً بعد 

28/4  14/5  

  62/4  04/4هاي شخصیتی در كنار دانش نظري (سنجش شده براساس آزمون كنكور)عدم توجه به ویژگی  3

  46/4  97/3رود به مدارسشناختی، مهارتی و...) قبل از وهاي جامع (شخصیتی، روانارزیابیفقدان   4

  42/4  86/3هاي آزمایشی معلمی (يك تا سه سال به نسبت افراد) در انتهاي دورهنبود دوره  5
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08/4  67/3  نبود سازوكار نظارتی در فرایند تحصیل (به غیر از امتحان و ارزیابی دروس)  6

67/3  86/3  ن دورهدر پایا )Comprehensive Test(هاي جامع علمی نبود آزمون  7

73/3  45/3  هاي تربیت معلمهاي دانشی جهت پذیرش در دورهپایین بودن سطح مالك  8

فرهنگیان از آزمون دانشگاه سازوكارهاي ورودي، فرایندي و خروجی بندي بعد براي رتبه
ها در بینهفریدمن استفاده شده است. فرض صفر در این آزمون مبتنی بر يكسان بودن میانگین رتب

االت و مشخص شدن میزان اهمیتؤبندي هركدام از سهدف از این آزمون رتبهاالت است. ؤس
11. نتایج جدول استدانشگاه فرهنگیان بعد سازوكارهاي ورودي، فرایندي و خروجی هاي آسیب

شخصیتی براي ورود به دوره هاينبود مالحظات خاص براي سنجش ویژگیدهد كه نشان می
سازوكارهاياالت بعد ؤترین اهمیت را در میان س) بیش31/5) و رتبه (36/4میانگین (معلم با تربیت

هاي دانشی جهت پذیرش درپایین بودن سطح مالكداشته است؛ و  ورودي، فرایندي و خروجی
هايترین اهمیت را در بین آسیب) كم73/3) و رتبه (45/3با داشتن میانگین ( معلمهاي تربیتدوره
چون پی در این آزموندانشگاه فرهنگیان داشته است.  سازوكارهاي ورودي، فرایندي و خروجیبعد 

هاي بعداي آسیببنابراین فرض صفر كه مبتنی بر يكسان بودن میانگین و رتبه است، 5/0كمتر از 
االت باؤسة زیرا بین میانگین و رتب ،شوداست رد می سازوكارهاي ورودي، فرایندي و خروجی

  يكديگر تفاوت وجود دارد. 

معلمان براساس آزمون فريدمن -هاي دانشگاه فرهنگيان از نظر دانشجوبندي آسيباولويت -12جدول 

تعدادرتبهميانگينمتغيررديف
مجذور
كاي دو

سطح
داريمعني

  85/6  77/41هاو سرفصل برنامه درسی  1

475  123/2347  001/0  

  55/5  20/33كاركرد پژوهشی  2

  22/5  51/31سازوكارهاي ورودي، فرایندي و خروجی  3

  51/3  20/25فضا و تجهیزات  4

  39/3  08/25وضعیت آموزشی  5

  77/1  88/19حوزه اداري و مالی  6

  71/1  82/19هاي نیروي انسانیظرفیت  7

ن فریدمن استفاده شده است. فرضدانشگاه فرهنگیان از آزمو هايبندي اولویت آسیببراي رتبه
هدف از این آزموناست.  سؤاالتها در بین صفر در این آزمون مبتنی بر یكسان بودن میانگین رتبه
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. نتایجاستهاي دانشگاه فرهنگیان االت و مشخص شدن میزان اهمیت آسیبؤبندي هركدام از سرتبه
ترین) بیش85/6) و رتبه (77/41یانگین (مها با برنامه درسی و سرفصلدهد كه نشان می 12جدول 

)82/19با داشتن میانگین (هاي نیروي انسانی ظرفیتو  ،ها داشته استاهمیت را در میان ابعاد آسیب
چون پی در اینها دانشگاه فرهنگیان داشته است. ترین اهمیت را در بین آسیب) كم71/1و رتبه (

هااي آسیبر كه مبتنی بر يكسان بودن میانگین و رتبهبنابراین فرض صف است، 5/0آزمون كمتر از 
ابعاد با يكديگر تفاوت وجود دارد. ةزیرا بین میانگین و رتب ،شوداست رد می

پذیر دانشگاه فرهنگیانهاي تحصیلی مختلف، اولویت ابعاد آسیب. آیا از نظر دانشجویان با رشته2
يكسان است؟

هاي تحصیلی مختلف ازدانشگاه فرهنگیان در رشته پذیرببراي يكسان بودن اولویت ابعاد آسی
دیدگاه دانشجویان، از آزمون فریدمن استفاده شده است.

معلمان برحسب -هاي دانشگاه فرهنگيان از نظر دانشجوبندي آسيباولويت -13جدول  
هاي ادبيات فارسي و الهيات و معارف اسالمي براساس آزمون فريدمنرشته

رشته
آسيب

الهيات و معارف اسالميادبيات فارسي
رتبهميانگينرتبهميانگين

  70/6  63/41  86/6  85/41هابرنامه درسی و سرفصل
  66/5  48/33  54/5  07/33كاركرد پژوهشی

  32/5  72/31  19/5  15/31سازووكارهاي ورودي، فرایندي و خروجی
  58/3  96/25  57/3  09/25فضا و تجهیزات
  02/3  76/24  29/3  65/24وضعیت آموزشی

  10/2  48/21  78/1  81/19حوزه اداري و مالی
  62/1  60/20  76/1  04/20هاي نیروي انسانیظرفیت

میانگینها براي رشته ادبیات فارسی با برنامه درسی و سرفصلدهد كه نشان می 13نتایج جدول 
)70/6) و رتبه (63/41) و براي رشته الهیات و معارف اسالمی با میانگین (86/6) و رتبه (85/41(

هاي نیروي انسانی براي رشتهظرفیتو  ها داشته است،ترین اهمیت را در میان ابعاد آسیببیش
اسالمی با)  و براي رشته الهیات و معارف 71/1) و رتبه (04/20با داشتن میانگین (ادبیات فارسی 

ها دانشگاه فرهنگیان داشتهترین اهمیت را در بین آسیب) كم62/1) و رتبه (60/20داشتن میانگین (
است.
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معلمان برحسب -هاي دانشگاه فرهنگيان از نظر دانشجوبندي آسيباولويت -14جدول  
دمنهاي علوم تربيتي، آموزش ابتدايي و دبيري زبان انگليسي براساس آزمون فريرشته

رشته
آسيب

دبيري زبان انگليسيآموزش ابتداييعلوم تربيتي
رتبهميانگينرتبهميانگينرتبهميانگين

  81/6  63/41  77/6  61/41  87/6  46/41هابرنامه درسی و سرفصل
  81/5  75/34  61/5  13/33  49/5  07/33كاركرد پژوهشی

  03/5  63/32  27/5  52/31  18/5  58/31سازووكارهاي ورودي، فرایندي و خروجی
  50/3  81/25  64/3  76/25  56/3  50/25وضعیت آموزشی
  44/3  44/25  34/3  74/24  47/3  04/25فضا و تجهیزات

  72/1  88/19  80/1  13/20  76/1  64/19حوزه اداري و مالی
  69/1  38/20  57/1  65/19  66/1  44/19هاي نیروي انسانیظرفیت

میانگینها براي رشته علوم تربیتی با برنامه درسی و سرفصلدهد كه نشان می 14نتایج جدول 
) و براي رشته77/6) و رتبه (61/41)، براي رشته آموزش ابتدایی با میانگین (87/6) و رتبه (46/41(

هاترین اهمیت را در میان ابعاد آسیبش) بی81/6) و رتبه (63/41دبیري زبان انگلیسی با میانگین (
)،66/1) و رتبه (44/19میانگین (هاي نیروي انسانی براي رشته علوم تربیتی با ظرفیتداشته است؛ و 

) و براي رشته دبیري زبان انگلیسی با57/1) و رتبه (65/19براي رشته آموزش ابتدایی با میانگین (
هاي دانشگاه فرهنگیان داشتهین اهمیت را در ابعاد آسیبتر) كم69/1) و رتبه (38/20میانگین (

است.

معلمان -هاي دانشگاه فرهنگيان از نظر دانشجوبندي آسيباولويت -15جدول  
برحسب رشته دبيري ادبيات عرب براساس آزمون فريدمن

رشته
آسيب

دبيري ادبيات عرب
رتبهنگينميا

  86/6  07/43هابرنامه درسی و سرفصل
  79/5  86/34كاركرد پژوهشی

  11/5  29/32سازووكارهاي ورودي، فرایندي و خروجی
  43/3  79/25وضعیت آموزشی
  39/3  21/25فضا و تجهیزات

  86/1  20هاي نیروي انسانیظرفیت
  57/1  79/19حوزه اداري و مالی
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باها براي رشته دبیري ادبیات عرب برنامه درسی و سرفصلد كه دهنشان می 15نتایج جدول 
حوزةو  ،ها داشته استترین اهمیت را در میان ابعاد آسیب) بیش86/6) و رتبه (07/43میانگین (

هاي دانشگاهترین اهمیت را در ابعاد آسیب) كم57/1) و رتبه (79/19با میانگین (اداري و مالی 
فرهنگیان داشته است.

معلمان -هاي دانشگاه فرهنگيان از نظر دانشجوبندي آسيباولويت -16جدول 
هاي مشاوره، دبيري علوم اجتماعي و آموزش رياضي براساس آزمون فريدمنبرحسب رشته
رشته

آسيب
آموزش رياضيدبيري علوم اجتماعيمشاوره

رتبهميانگينرتبهانگينميرتبهميانگين
  90/6  15/42  96/6  61/41  68/6  43هابرنامه درسی و سرفصل

  51/5  79/32  46/5  39/32  91/5  82/36كاركرد پژوهشی
  38/5  32  35/5  48/31  97/4  31سازووكارهاي ورودي، فرایندي و خروجی

  75/3  29/26  39/3  61/24  94/3  53/26فضا و تجهیزات
  90/2  24  35/3  26/24  03/3  18/24وضعیت آموزشی

  90/1  65/19  83/1  09/20  82/1  18/21هاي نیروي انسانیظرفیت
  66/1  15/19  67/1  43/19  65/1  71/20حوزه اداري و مالی

)43میانگین (ها براي رشته مشاوره با برنامه درسی و سرفصلدهد كه نشان می 16نتایج جدول 
) و براي رشته96/6) و رتبه (61/41اجتماعی با میانگین ( )، براي رشته دبیري علوم68/6و رتبه (

ها داشتهترین اهمیت را در میان ابعاد آسیب) بیش90/6) و رتبه (15/42آموزش ریاضی با میانگین (
)، براي رشته دبیري65/1) و رتبه (71/20میانگین (اداري و مالی براي رشته مشاوره با ة حوزو  ،است

)15/19) و براي رشته آموزش ریاضی با میانگین (67/1) و رتبه (43/19نگین (علوم اجتماعی با میا
هاي دانشگاه فرهنگیان داشته است.ترین اهمیت را در ابعاد آسیب) كم66/1و رتبه (

زاي دانشگاه فرهنگیانمعلمان با نگاه دانشجویان به وضعیت آسیب-. آیا بین جنسیت دانشجو3
تفاوتی وجود دارد؟

هاي دانشگاه فرهنگيان از ديدگاه دانشجويان پسر و دختربراي تفاوت آسيب tآزمون  -17 جدول
دارييسطح معن  درجه آزادي  t  انحراف استاندارد  ميانگين  تعداد  جنسيت  متغير
25756/12  7194/196  310  پسر  آسيب

655/0 473  513/0  
  53181/6  5593/57  59دختر
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هاي دانشگاهآسیبمشاهده شده براي متغیر  t، 17در جدول  با توجه به نتایج بدست آمده
داري حاصل شدهیبوده و چون سطح معن 655/0معلمان برابر با -فرهنگیان از دیدگاه دانشجو

513/0 =p گردد یعنی بین وضعیت ابعاد، بنابراین فرض صفر تأیید میاست 05/0تر از بزرگ
معلمان پسر و دختر تفاوتی وجود ندارد. در این-جوزاي دانشگاه فرهنگیان از نگاه دانشآسیب

مورد (علوم تربیتی 2هاي دختران تنها توان به این مورد اشاره كرد كه چون تعداد رشتهخصوص می
مورد بوده، درنتیجه تفاوتی از دیدگاه دانشجویان پسر و دختر 9هاي پسران و ادبیات فارسی) و رشته

ه فرهنگیان وجود نداشت.هاي دانشگادرخصوص وضعیت آسیب

گيريبحث و نتيجه
شناسی (واكاوي) وضعیت دانشگاه فرهنگیان برحسب تجارب زيستةاین پژوهش با هدف آسیب

بود. روش پژوهش آمیخته از نوع 95-96معلمان؛ يك مطالعة آمیخته در سال تحصیلی -دانشجو
پذیري دانشگاه فرهنگیان ازباكتشافي بود. براساس نتایج حاصل شده در بخش كيفي، وضعیت آسی

معلمان، در هفت طبقه توصیفی گنجانده شده كه عبارتند از:-دیدگاه دانشجو
هاي تدریس و آشنایی با تكنولوژي آموزشیوضعیت آموزشی با دو كدمحوري مهارت -1

هاي پژوهشی، سازوكار حمایتی، سرانة پژوهشیكاركرد پژوهشی با چهاركدمحوري انگیزه -2
جرایی،هاي نیروي انسانی با سه كدمحوري نیروي اپتانسیل -3د و ساختار و فرهنگ سازمانی اساتی

محوري امكانات و كمبود فضايحوزة فضا و تجهیزات با دو كد -4 نیروي آموزشی و دانشجویان
برنامه درسی -6 بود منابع مالی و بروكراسي اداريحوزة مالی و اداري با دو كدمحوري كم -5 كافي

میهاي معلها با چهار كدمحوري دانش پداگوژيكي، دانش محتوایی، وضعیت صالحیتسرفصل و
سازوكارهاي ورودي، فرایندي و خروجی شامل سه كد -7 تكنولوژيكي -و دانش پداگوژيكي

هاي ورود، ضوابط نظارتی در فرایند آموزش و ضوابط و قوانین خروجمحوري استانداردها و ضابطه
بیدختی و همكاران، )1394پور (و عباس مندیمیرحهاي هاي پژوهشتایج با یافتهاز دوره. این ن

در تبیین نتایج فوقهمسو است.  )2013همكاران ( و ریوو  )1387و ذكاوتي ( نژادیمالی، )1393(
، ایران آینده را در جایگاه اول اقتصادي، علمی و فناوري در1404 اندازسند چشمتوان گفت كه می
ح منطقه آسیاي جنوب غربی تصویر كرده است. مطالعه فرآیند توسعه در جهان، حكايت از اینسط

هاي آموزش عالی، همواره عامل بنیادي تكامل و توسعه اقتصادي، اجتماعی وواقعیت دارد كه نظام
ستند،جانبه، متوازن و پایدار هاند. بنابراین، كشورهايي كه خواهان توسعه همهفرهنگی جوامع بوده
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آموزش عالی خود را به طور متوازن و پایدار توسعه دهند. شرط الزم براي این نوع الزم است نظام
توسعه نیز بررسی و شناخت دقیق وضعیت گذشته و موجود و عوامل و نیرهاي درونی و بیرونی

ةهوم، نحوشناخت سیستم دانشگاه و نوع نگاه به این مف .تأثیرگذار در فرآیند توسعه دانشگاه است
هایی كه در سازمانو این بدون توجه به پویایی و تعارض ،توسعه آن را نمایان خواهد ساخت

دانشگاه باید داشته باشد ممكن نخواهد بود. با دقت در مورد كاركردهاي دانشگاه است كه ما پی
ندي آن بهشود سودمند نیست بلكه سودماي كه با اسم دانشگاه خوانده میبریم كه هر پدیدهمی

اجزاي ریزتري بستگی دارد كه بوسیله كاركردهاي سازمانی، طراحی و هدایت و به وسیله آن به
ها بر این اصل استوار است كهدرحال حاضر دیدگاه )2004( آید. ازنظر تایشلرگردش در می

منطقی،تر در راستاي ترویج و تقویت تفكر تحلیلی، ها در مفهوم نهادها و مؤسسات بیشدانشگاه
د.سيستماتيك و جامع و انتقادي از طریق آموزش و پژوهش فعالیت دارن

هايضعیف در حیطه آموزشی، پژوهشی، ضعف در پتانسیل عملكردنتایج بخش كيفي حاكي از 
هانیروي انسانی، كمبود حوزه فضا و تجهیزات، كمبود اعتبارات و ضعف در برنامه درسی و سرفصل

بنابراین سازوكارهاي ورودي، فرایندي و خروجی دانشگاه فرهنگیان بود. و همچنین عدم نظارت بر
هاها و كمبودها در این حوزهنتایج باید با برنامه راهبردي مسئوالن دانشگاه به فكر جبران ضعف

تا این نهاد آموزشی و تربیتی متولی نسل معلم بتواند در راه اعتالي نظام آموزش و پرورش ،بپردازند
یدیأدر ت علمی و آموزشی بهتر و كارآمدتر عمل نماید. هايیاستدر جهت اجرایی نمودن سكشور و 

دانشجویان نشان داد كه اكثر قریب به اتفاق ایشان از هاي مصاحبه بانتایج باال باید اضافه كرد یافته
هارساختیجدید از نظر مالی و ساختار و ز و اینكه دولت ،گویندینامساعد بودن وضعیت دانشگاه م

در بینكه در حال حاضر چنان بردیدانشگاه فرهنگیان از كمبود هیئت علمی رنج م. مشكل دارد
دو نفر داراي مدرك دكتري هستند. این دانشگاه داراي امتیازاتی است براي تنهاهیئت علمی  اعضا

امكانات دانشجو معلمان داراي امتیاز باال، حقوق و تضمین بودن شغل،«دانشجویان از جمله 
، معافیت سربازي و اينكه چهار سال آموزش جزو سابقه و سنوات ایشان محسوبيروزشبانه

،هایدانشگاه فرهنگیان یعنی دانشگاه مشكالت، دانشگاه كاست« :نمایدی؛ دانشجویی اذعان م»گرددیم
ه بهبوددانشگاه... شش ترم است كه در این مكان مشغول درس خواندن هستم تا ترم دوم امید ب

دانشگاه« دانشجویی دیگر:. »اوضاع را داشتم اما بعد از این مدت ناامید از بهبود و حتی بدترم شد
و ،فرهنگیان در ایران مشكالت فراوانی دارد. امري طبیعی است چون براي آن ارزش قائل نیستند

دانشگاه فرهنگیان ینبنابرا .»و سرپرست آن یسها شعار است از شوراي دانشجویی گرفته تا رئحرف
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بازبینی الزم در راه اصالح هب و نیازمند بازنگري در اهداف برنامه درسی، ساختار و كاركردهاست
و نیروي انسانی در اعتالي هر چه بیشتر این نهاد هایتاستفاده مناسب از ظرف به كمبودها كوشيد و

اندركارانزمند عزم جدي دستهاي مصوب نیاو برنامه هایاستآموزشی و تربیتی كوشيد. اجراي س
ها پرداخته، و ازریزان است تا با برنامه راهبردي و بررسی وضعیت موجود، به رفع ضعفو برنامه

ها پیش رو در جهت اعتالي و رشد هرچه بیشتر این نهاد دست بكارو منابع و فرصت هایتظرف
شوند.

اركرد علمی و آموزشی دانشگاه فرهنگیان،باید اذعان نمود كه از عوامل اثرگذار بر افت و كاهش ك
فقدان اساتید تمام وقت و بكارگیري اساتید مدعو جهت تدریس با حقوق و مزایاي پایین است.

مدرسان متخصص و شایسته رغمیروایت نگاري تجربه اساتید و دانشجویان گویاي آن است كه عل
، اما به دالیل شغلی واندیسه تدرعلمی در دانشگاه كه بصورت تمام وقت و پاره وقت مشغول ب

و درنتیجه ،ش دلسرد و كارايي الزم را ندارندمالی و انگیزشی و كمبود امكانات كافي در امر آموز
متولیان امر در جهت رفع این مشكلالزم است تا  ینبنابرا .سازدیتحصیل علم را با مشكل مواجه م

زیرا از نظر ،ید انگیزه تدریس مطلوب را ندارنداسات« . یكي از دانشجویان بدان اشاره كرد:كننداقدام 
.»ها در مضیقه هستندالتدریساً حقحقوق و مزایا اساتید مخصوص

ن با نتایجو ای ،دانشگاه فرهنگیان به مؤلفه پژوهشی نیز هیچ ارزش و بهایی داده نشده است
علمی، هايیشگزاري همابسیاري از دانشجویان از عملكرد پژوهشی، بر .راستاستپژوهش كمي هم

پژوهش جایی مهمی« گویدیشوندگان در این رابطه مپژوهشی تجربه خوشی ندارند. يكي از مصاحبه
كه در طول سال تحصیلی جاري در این دانشگاه شاهد برگزاري يك همایشيطوربه ،در اینجا ندارد

شجویان پژوهشگر هیچ ارزشیدانشگاه براي دان .م از چنان كيفيتی برخوردار نبودآن ه كه بودیم
از لحاظ امكانات رفاهی، تجهیزات و .»ویق و ترغیبی اعمال نخواهد شدشت یچقائل نیست و ه
و این را از رنگ و بوي دانشگاه و كالبد و ،فرهنگیان وضعیت مطلوبی را ندارد فناوري دانشگاه

اسالمی يهااید فلسفه و ارزشگذاري و تعیین اهداف دانشگاه بدر سیاست توان دید.می هایرساختز
و ایرانی را در رأس هرم قرار داد و در مسیر مدیریت دانش به مهندسی مجدد برنامه درسی و محتواي

انداز آموزش وپرورش و برنامه راهبردي دانشگاه، متناسب و در راستاي سند چشمهایسیپلیند
هاي فناوريرفاهی، زیرساختفرهنگیان به جلو حركت نمود. همچنین تأمین امكانات مالی، 

اطالعات براي سرعت علمی بیشتر دانشگاه بهره برد. معلم باید در جامعه الگو و نمونه باشد. باید
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يهادروس تربیتی، عمومی و تخصصی را بخواند و در این راستا درس ،باشدیی هایستگیداراي شا
شود.و اجرا می ینان تدواي براي دانشجویمثل درس پژوهی، اقدام پژوهی و توسعه حرفه

زايمعلمان ترتیب اولویتی آسیب -نتایج بخش كمی پژوهش نشان داد كه از دیدگاه دانشجو
كاركرد پژوهشی -2ها، برنامه درسی و سرفصل -1دانشگاه فرهنگیان به ترتیب عبارت بودند از: 

ةحوز -6 آموزشی وضعیت   -5فضا و تجهیزات  -4 زوكارهاي ورودي، فرایندي و خروجیسا -3
هاي نیروي انسانی.ظرفیت -7اداري و مالی و 

ويكم بیش ازدر حال تغییر جهان امروز باعث شده است كه آموزش عالی در قرن بیست ماهیت
هاي درسی آموزش عالی از جمله عوامل وسازد. برنامه هر چیزي خود را با این تغییرات همگام

ن به اهداف آموزش عالی نقش بسزایی دارند (نوروززاده وعناصري هستند كه در تحقق بخشید
ةآیین آیندمی شمار به دانشگاهی مراكز قلب كه درسی هايبرنامه	اساس). براین1385همكاران، 

درسی ریزيبرنامه كه روست همین از هستند. دقیق توجه شایسته و عالی آموزش اهداف و هانقش
هاي درسی و عدمهبرنام كهنگی زیرا ،است مداوم اتاصطالح و تغییرات خوشدست همواره

اي از ابهام قرارهاي دانشگاهی را در هالهها و رشتهنوسازي و بهسازي آنها به تدریج اثربخشی دوره
سازد (فتحیرا مطرح میی فایده یا دور ریختندهد و پدیدهایی تحت عنوان برنامه درسی بیمی

).1389واجارگاه، 
مورد اول 3پذیر دانشگاه فرهنگیان در بندي ابعاد آسیبس رشته تحصیلی اولویتهمچنین براسا

زوكارهايها، بعد كاركرد پژوهشی و بعد سادرسی و سرفصل ةيكي بوده كه به ترتیب عبارتند از برنام
هاي موردنظرها براي اولویتتوان دلیل  انتخاب همسان این رشتهمی ورودي، فرایندي و خروجی. 

علوم انسانی است، در نتیجه تفاوتی در ةها مربوط به حوزگونه بیان كرد كه چون اكثر رشتهاینرا 
نتایج حاكي از آن ،هاي دانشگاه فرهنگیان وجود نداشته است. همچنینبندي ابعاد آسیباولویت

تفاوتیمعلمان پسر و دختر -زاي دانشگاه فرهنگیان از نگاه دانشجوبین وضعیت ابعاد آسیباست كه 
.استوجود ندارد. تفاوت مشاهده شده ناشی از شانس و تصادف 

انجام شده در این هايمطالعههاي پژوهش و تجزیه و تحلیل آنها و مطابق با بر اساس یافته
گردد:جهت بهبود وضعیت دانشگاه فرهنگیان استان كردستان ارائه می پیشنهادهاییزمینه، 

جذب جهت نیازسنجی و ریزي. برنامه2استادان مورد نیاز دانشگاه  هایی براي جذببرنامهتدوین . 1
در بازنگري ضرورت. 3دانشگاه فرهنگیان  بودجه افزایش ضرورتدانشگاه و  براي الزم امكانات
معلمتربیت درسی برنامه نظام به بخشییفیتك . در این زمینه الزم است تامعلمتربیت نظام اهداف
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شود كهپیشنهاد می هدف این به دستیابی منظور به .شود گرفته نظر در اصلی هدف عنوان به
یا استانداردها تدوین درسی، برنامه در عمل و تئوري توازن عمل، و تئوري تلفیق راهبردهاي

ارتباط برقراري معلم،تربیت درسی برنامه در فاوا تلفیق برنامه نیز و معلمی حرفه هايیتصالح
تا زمینه كسبشوند  اتخاذ مدارس و هادانشگاه با خدمت از پیش ممعلتربیت نظام میان قوي

را در مدیریتی هايصالحیت، رفتاري و نگرشی هايیتصالح ،مهارتی و شناختی هايیتصالح
.معلمان -ضرورت تغییر در برنامه ارزشیابی از عملكرد دانشجو. 4 .دانشجومعلمان ایجاد نمود

منابع
الف. فارسي

رويكردي تغییرات پژوهیینده). آ1393( .اكبر؛ رستگار، عباسعلی؛ نامنی، احمدعلیامین بیدختی، 
 فصلنامه، 1410افق  براي كشور؛ سناریویی محتمل انسانی سرمایه توسعه آموزش عالی در

.31-55 ،3شماره  ،21  دوره ،در آموزش عالی یزيربرنامه پژوهش و
). ضرورت توجه به دانش پداگوژيكي شیمی در1392( .انی، الهام؛ مختاري ستایی، فاطمهامینی تهر

، دانشكده شیمی،هشتمین سمینار آموزش شیمی ایرانبرنامه درسی دانشجو معلمان شیمی. 
دانشگاه سمنان.

برنامه درسی ملی جمهوري اسالمی ایران. مصوب شوراي عالی آموزش و پرورش. وزارت آموزش
.1391، و پرورش

.1395، فرهنگیان دانشگاه، 1395-1404، 1404انداز چشم افق در فرهنگیان برنامه راهبردي دانشگاه
 ).1390( .یارمحمدیان، محمدحسین نصرآبادي،حسنعلی؛ پور، سعید؛ بختیار بهرامی، سوسن؛ رجایی

 و پژوهش فصلنامهعالی.  آموزش در سازمانی نوآوري و فكري سرمایه چندگانه روابط تحلیل
.27-50، 61، شماره لیعا آموزش در ریزيبرنامه

مقایسه مشكالت آموزشی از دیدگاه دانشجویان). 1390(چنگیزي آشتیانی، سعید، شمسی محسن. 
پژوهش در آموزش علوم استعداد درخشان با دانشجویان عادي در دانشگاه علوم پزشكي اراك. 

.9-18، 2، سال سوم، شماره پزشكي
).1393( یومرث.ورش؛ عارفی، محبوبه؛ زرافشانی، كواجارگاه، ك یحسینی لرگانی، سیده مریم؛ فتح

سازي یادگیري زائد و راهكارهاي كاهش آن در نظام آمورش عالی ایران از دیدگاهمفهوم
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فصلنامه ، گیري و ارزشیابی آموزشیفصلنامه مطالعات اندازه .نظران آموزش عالیصاحب
.9-33، 9ره ، دوره پنجم، شمامطالعات اندازه گیري و ارزشیابی آموزشی

تدریس هاي). سبك1389( .محمدیان، محمدحسین والیانی، علی؛ یار حقانی، فریبا؛ چاوشی، الهام؛
 آموزش ایرانی مجلهاصفهان،  علوم پزشكي دانشگاه پزشكي دانشكده پایه علوم مقطع اساتید

.943-949، 5، سال دهم، شماره )آموزش توسعه نامه ویژه( پزشكي علوم در
فصلنامه ها، ). رابطه الگوي بوروكراسي و میزان سالمت سازمانی دانشگاه1386( .رم اهللاكدانش فرد، 

.41-54، 4، سال دوم، شماره هاي تازه در علوم تربیتیاندیشه
). بررسی كيفيت مراكز آموزش ضمن خدمت دانشگاه1390(. فرد، كرم اهللا؛ رشیدي، ذوالفقاردانش 

پژوهشگر (فصلنامه دهاي منطقه ده دانشگاه آزاد اسالمی). آزاد اسالمی (مطالعه موردي: واح
.36-50، 22، سال هشتم، شماره مدیریت)

پیشرفت، شناختی (انگیزهروان هايجنبه ). بررسی1394( .پور، عباسمند، مریم؛ عباسرحیمی
پژوهشی  -فصلنامه علمیایران،  عالی آموزش در تدریس نوین هايخالقیت) اثربخشی روش

.9-31، 7، سال دوم، شماره ت آموزشی و آموزشگاهیمطالعا
). الگویی براي ایجاد عالقه و انگیزه به1387( .پور، عزت اهللا؛ شریفی، حسن پاشارضایی، اكبر؛ قدم

هاي فصلنامه نوآوريآموزان دوره راهنمایی. مطالعه و پژوهش: بررسی اثربخشی آن در دانش
.151-184، 7، سال بیست و پنجم، شماره آموزشی

انه؛ نوروزي، مرضیه؛ حیدري،زرافشانی، كيومرث؛ شرفی، لیدا؛ بیناییان، اكرم؛ ملك حسینی، افس
). بررسی علل انصراف دانشجویان از تحصیل؛ مورد دانشگاه رازي كرمانشاه.1395( .حسین

.19-43، 1، دوره بیست و دوم، شماره ریزي در آموزش عالیفصلنامه پژوهش و برنامه
 اولینها،  دانشگاه براي عملكرد پایه بنديبودجه مدل ). توسعه1385پرویز، سعیدي، احمد. ( ساكتي،

، تهران، ایران.)PBBC( المللی بین عملكرد بنديبودجه كنفرانس
 فصلنامهآموزشی،  هايپژوهش در نو پارادایمی محور؛ معلم ). پژوهش1391( .ساكي، رضا

.191-197 ،3 شماره ،پنجم ، دورهآموزش راهبردهاي
هاي اعضاي هیئت علمی جهت). شایستگی1394( .یمهسلیمی، قاسم؛ حیدري، الهام؛ كشاورزي، فه

نوآوري  ةدو فصلنامتحقق رسالت دانشگاهی؛ تأملی بر ادراكات و انتظارات دانشجویان دكتري، 
.85-104، 7 ه، سال سوم، شمارآفرینیو ارزش

.1390آذرماه ، شوراي عالی انقالب فرهنگی مصوب ،سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
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انتشارات فراشناختی اندیشه. :، تهرانچگونگی ارتقاء سطح علمی كشور). 1381( .شریعتمداري، علی
دو فصلنامه مطالعات برنامه درسی ). برنامه درسی دور ریختنی. 1389( .واجارگاه، كورشفتحی

.6-7، 4سال اول، دوره ، آموزش عالی
). اهمیت پژوهش در دانشگاه و ارتباط آن با بخش مرجع كتابخانه.1375( .قی، غالمرضاافدایی عر

.85-96): 28(5نشریه مسجد، 
جایگاه و سازوكارهاي عالی، آموزش ارتقاي رمز علمی ). اخالق1385(. فراستخواه، مقصود

 ،فناوري و علوم رد اخالق ةفصلنام در تضمین كيفيت آموزش عالی ایران،» اي علمیاخالقیات حرفه«
.13-27، 1ي شمارهيك،  ةدور

فریده مشایخ ترجمه ،آموزشی نظام در ریزي استراتژيكبرنامه). 1374( . راجر؛ هرمن، جري كافمن،
مدرسه. انتشارات زرگان، تهران: عباس و

بررسی میزان استفاده از فناوري اطالعات در). 1389( .یجانی، حجت اهللا؛ ساالرپور، هديالر
شناسی (علوم كتابداري و اطالع رسانی و فناوري دانش، هاي دانشگاهی شهر زنجانابخانهكت

.59-69، 10، دوره سوم، شماره اطالعات)
نشاط و پویایی علمی در مراكز علمی و شناسییب). آس1394( یوان.محمدزاده، زینب؛ صالحی، ك

، سال سوم،النكراهبردي و  هايتیاسفصلنامه سبا رويكرد پدیدارشناسی،  يادانشگاهی، مطالعه
.1-25، 11 شماره

 استانداردهاي فضاها و سطوح موردنیاز آموزش متوسطه). 1386(. محمدي قاضی محله، مجید
(جزوه). دفتر تحقیقات و پژوهش سازمان نوسازي، توسعه و تجهیز مدارس كشور. تهران: انتشارات

مولف.
كشورهاي در معلم تربیت درسی برنامه نظام تطبیقی بررسی ).1387( .ینژاد، اعظم؛ ذكاوتي، علمالیی

-62، 26، شماره هفتم سال ،آموزشی هاينوآوريه فصلنامانگلستان، ژاپن، فرانسه، مالزي و ایران، 
35.  

، تهران: انتشارات مدرسه.صالحیت هاي حرفه معلمی). 1384( .ملكي، حسن
تحولی راهبرد آن؛ مشاركتي اجرائی الگوي و علممتربیت درسی ). برنامه1392( .مهرمحمدي، محمود

.5-26، 1شماره  اول، سال ،درسی برنامه در عمل و نظریه دو فصلنامهایران،  در معلمتربیت براي
). رابطه استفاده اعضاي هیأت علمی از فناروي1393نامی، كلثوم؛ بازرگان، عباس؛ نادري، ابوالقاسم. (

.1-18: 71. ریزي در آموزش عالیصلنامه پژوهش و برنامهفاطالعات و كيفيت تدریس آنان. 
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ها و چشم اندازها،). برنامه ریزي درسی مدرسه محور: مبانی، چالش1381( .نصراصفهانی، احمدرضا
  .207-226): 2(14، مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان (علوم انسانی)
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Examining The Status of The Farhangian University 
According to Student-Teacher's Life Experiences: 
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Abstract 

University and higher education system plays a critical role in training of human 
resource and providing of human capital. Farhangian University, as a new and 
innovative organization, was dedicated to attracting and educating student- teachers 
in pursuit of its strategic plan in the 1404 horizons. The purpose of the present study 
was to study of the status of the Farhangian University according to the experiences 
of student-teachers that was carried out in the form of a mixed project. The research 
method has been exploratory mixed method. In the qualitative section, the 
phenomenological method and in the quantitative part, a descriptive-survey method 
was used. The research population are comprised all university students of 
Farhangian University of sanandaj there are 1452 students based on the latest 
published statistics from the University. Research Method in Qualitative part Is 
Colaizzi Descriptive phenomenology, Semi-structured interviews is used to data 
collection and twenty student (in 2 college of farhangian) participate in the study and 
data collection is continued until the data reaches saturation. Statistical Society In the 
quantitative part was Includes 458 (160 female and 298 male) people of Students that
accordance with Cochran formula and using a stratified sampling approach. In the 
Quantitative section Research Tools is a self-made questionnaire Consists of 7 parts 
and the content of this tolls is selected based on qualitative data and also subject 
literature. To analyze the data, Friedman and t tests were used. The results of the 
qualitative section showed that seven descriptive category (Educational status, 
Research function, Human resources potential, Space and equipment, Financial and 
administrative field, Curriculum  and Input, Process and Output mechanisms.) 
Quantitative data showed that gender and field of study had little effect on the priority 
of university weaknesses. 

Keywords: farhangian university, student-teacher, qualitative study, 
university functional status 
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