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Abstract
The aim of this study was to identify the problems of the specialized interview process of
candidates for admission to Farhangian University in order to provide a favorable model.
The research method used is qualitative Grounded theory. The statistical population of the
study included all faculty members and lecturers of Farhangian University of Tehran and
Markazi provinces, from which 18 faculty members and 20 lecturers were selected as a
statistical sample using purposive sampling method. Semi-structured interviews were used
to collect the required data and content validity was used to determine the validity of the
interview questions. For data analysis was used to thematic analysis method. The results
show that from the experts' point of view, the issues and problems of the specialized
interview process of candidates for admission to Farhangian University in terms of content
and performance are in ordering six and eight main categories. For the specialized
interview process of the candidates, a model was presented which was reviewed based on
the opinions of the members of the focus group, and after making the necessary corrections,
the final model was developed, which includes two parts: pre-entrance exam measures and
specialized interview. According to the findings of the study, it can be concluded that the
process of specialized interviews of candidates, in terms of content and implementation has
many problems that by solving them based on the components of the model, can be
accepted candidates with professional competencies, motivated and interested in the
teaching profession and with appropriate physical and mental health, to training at
Farhangian University.
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چکیده
پژوهش حاضر با هدف شناسایی مشکالت فرایند مصاحبة تخصصی داوطلبان برای پذیرش در دانشگاه فرهنگیان به منظور ارائة الگووی
مطلوب انجام گرفت .روش پژوهش کیفی از نوع نظریة دادهبنیاد است .جامعة آماری پژوهش همة اعضای هیئت علمی و مدرسان مودعو
دانشگاه فرهنگیان استانهای تهران و مرکزی بودند که از میان آنها  28عضو هیئت علمی و  02مودر مودعو بوا روش نمونوهگیوری
هدفمند انتخاب شدند .از مصاحبة نیمهساختاریافته برای جمعآوری دادههای پژوهش استفاده شد و روایی محتووا پرسوشهوای مصواحبه
بررسی شد .برای تحلیل دادهها روش تحلیل تم بهکا گرفته شد .نتایج پوژوهش نشوان داد از دیودگاه بواح نظوران مشوکالت فراینود
مصاحبة تخصصی داوطلبان برای پذیرش در دانشگاه فرهنگیان از لحاظ محتوا و اجرا به ترتی در شش و هشت مقولة ابلی قورار دارد.
برای فرایند مصاحبة تخصصی داوطلبان الگویی ارائه شد که بر اسا نظرات اعضای گروه کانونی بازبینی شد و پو از ابوالحات مزم
الگوی نهایی تدوین شد که شامل دو بخش اقدامات قبل از کنکور و مصاحبة تخصصی است .بوا توجوه بوه یافتوههوای پوژوهش حاضور
میتوان نتیجه گرفت فرایند مصاحبة تخصصی داوطلبان از لحاظ محتوا و اجرا مشکالت زیادی دارد که با رفع آنها بر اسا مؤلفههای
الگوی ارائ شده میتوان به پذیرش داوطلبانی برخوردار از بالحیتهای حرفهای باانگیزه و عالقهمند به حرفة معلمی و دارای سوالمت
جسمانی و روانی مناس برای تحصیل در دانشگاه فرهنگیان اقدام کرد.
واژگان کلیدی :پذیرش دانشجو تربیت معلم مصاحبة تخصصی.

 نویسندة مسئول ،رایانامهNabavi@mail.cfu.ac.ir :

این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی مصوب دانشگاه فرهنگیان است.
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مقدمه
ایجاد تحول در نظامهاي آموزشی منوط به بهكارگیري معلمانی برخوردار از صالحیتهاي
شخصیتی ،حرفهاي و تخصصی است .میتوان گفت تحول در نظام آموزش و پرورش مبتنی بر
بهبود كیفیت تربیتمعلم هر كشوري است .یکی از مهمترین مؤلفههایی كه بر كیفیت تربیت معلم
مؤثر بوده وروديهاي آن میباشد .لذا توجه به جذب و پذیرش دانشجومعلم در دانشگاه فرهنگیان
اهمیت ویژهاي دارد.
میالنیفر ( )2831معتقد است «مهمترین اصل در تعلیم و تربیت كودكان و نوجوانان ،صالحیت
علمی و ویژگیهاي شخصیتی و سالمتروان معلم است ،زیرا اوست كه با رفتارهاي منطقی و بجا
سرمشق كودكان و نوجوانان میشود» .دستاندركاران نظام آموزش و پرورش توانایی كالمی،
دانش كافی ،راهبردهاي تدریس ،گواهینامة معلمی ،مهارتهاي مدیریت كالس و آزمون
شایستگی را به عنوان مهمترین مؤلفههایی تلقی میكنند كه باید در فرایند جذب و انتخاب معلمان
مورد توجه قرار گیرد (استرانگ.)1001 ،2
كارول )1002( 1در پژوهش خود بیان میكند رابطة مستقیمی بین كیفیت برنامة جذب و
نگهداري ،توسعة حرفهاي و عملکرد كالسی معلمان وجود دارد (گراوند و عباسپور.)2822 ،
اسپوستا )1008( 8ادعا میكند كه ایجاد یک انگیزه قوي در دانشآموزان تنها از دانش تخصصی
معلم نشأت نمیگیرد ،بلکه به طور عمده ویژگیهاي شخصیتی ،دیدگاهها ،نگرشها ،رفتار و عمل
وي در آن دخالت دارد و مجموع این ویژگیها فضاي كالس را آرام و مشاركتپذیر میكند و
ارتباط غیر رسمی میان معلم و شاگرد را شکل میدهد (همراناوا .)1022 ،
بوالندر و اسنل )100 ( 2اعتقاد دارند كه حساسترین گام در فرایند انتخاب معلم،
1. Stronge
2. Caroll
3. Spousta
4. Hamranová
5. Bohlande & Snell
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تصمیمگیري دربارة جذب داوطلبان است .با این وجود انتخاب نهایی باید بر اساس نتایج
آزمونها ،مصاحبهها و ویژگیهاي مشخصشده در فرایند انتخاب و گزینش داوطلبان انجام گیرد.
بولز 2و همکاران (  )102در پژوهشی به دنبال ارائة الگویی براي انتخاب دانشجومعلمان بوده و به
این موضوع میپردازند كه تا كنون اكثر شیوههاي انتخاب دانشجومعلمان به صورت سنتی و بر
مبناي آزمونها و مصاحبههاي علمی بوده ،و كارآمد نبودهاند .بنابراین ،آنها مدلی را كه در آن
طیف گستردهاي از ارزیابیها در زمینة توانایی تفکر ،تعامل اجتماعی ،عالیق درونی ،توانایی
استدالل و تصمیمگیري باشد ،ارائه دادند.
در كشورهاي مختلف شیوهها و مالکهاي متفاوتی براي انتخاب معلم وجود دارد .در ژاپن
نخستین شرط گزینش معلم ،دارا بودن «گواهینامة صالحیت» و داشتن مدرک تحصیلی لیسانس
است .هرگاه متقاضیان اخذ گواهینامة معلمی در یکی از دانشگاهها و مدارس عالی مجاز و معتبر
تحصیل نکرده باشند ،وزارت آموزش و پرورش اعطاي گواهینامه را به آنان بر اساس «آزمون
تعیین صالحیت معلمان» میپذیرد .در بیشتر موارد افراد واجد شرایط بعد از امتحان تعیین
صالحیت انتخاب میشوند (تسوكادا .)1003 ،1آزمونها شامل ارزیابی دانش علمی و تناسب فرد با
حرفه تدریس ،مقالهنویسی ،مصاحبه و مهارتهاي عملی و میزان سالمتی افراد است .نمرة امتحان
بهتنهایی نشاندهندة قبولی فرد نیست (شینبري .)1002 ،8افراد بعد از موفقیت در آزمونها
میتوانند در مدارس و مؤسساتی كه آزمون ورودي آن را گذراندهاند ،تدریس كنند .صالحیت این
افراد به مدت یکسال براي تدریس معتبر است (شیمیزو  .)1008 ،در ژاپن عالوه بر مواد آزمون
كتبی كه شامل موضوعات عمومی و تخصصی است ،از داوطلبان مصاحبه نیز به عمل میآورند
(ماكی و ساتو.)1001 ،2
1. Bowles
2. Tsukada
3. Shinbori
4. Shimizu
5. Maki & Sato
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در انگلستان از سال  2221شوراي ملی در زمینة انتخاب معلمان ابتدایی اعالم كرد كه معلمان
باید از بین فارغالتحصیالن دانشگاهها كه دورة خاص تربیتمعلم را گذراندهاند ،انتخاب شوند
(حبیبی .)2832 ،در حال حاضر نحوة انتخاب دانشجوي تربیتمعلم از بین متقاضیان تحصیل در
دانشگاهها مانند سایر رشتهها است .بدین ترتیب كه همة تقاضاها به شوراي مركز پذیرش
دانشگاهها ( )U.C.C.Aارسال میشود و متقاضیانی كه شرایط الزم مؤسسة مورد نظر را داشته
باشند ،پذیرفته میشوند (آقازاده .)2838 ،اصوالً همة معلمان انگلستان باید از صالحیت كافی براي
تدریس برخوردار باشند ،بنابراین ،كسانی كه به اشتغال در این حرفه تمایل دارند ،باید دورههاي
خاص تربیتمعلم را به منظور تدریس در هر مقطع تحصیلی با موفقیت تمام كنند (عصاره،
.)2832
در فرانسه انتخاب دانشجو براي دورة تربیتمعلم ضوابط دقیقی دارد .براي شركت در این
دوره بهترین دانشآموزان از طریق امتحان انتخاب میشوند .شرایط ورود به تربیتمعلم ،داشتن
دیپلم پایان دورة متوسطه و موفقیت در امتحان ورودي است (فرجاد .)2831 ،از سال  2220تا سال
 1028مؤسسات دانشگاهی تربیتمعلم در فرانسه تأسیس شدند كه به تربیت معلم میپردازند.
دارندگان مدرک كارشناسی میتوانند براي تحصیل در این مراكز اقدام كنند و گزینش آنها بر
اساس بررسی پروندة دانشگاهی ،مصاحبه و در پارهاي از موارد امتحانات تخصصی صورت
میگیرد (مهرابی و رضوانطلب.)2823 ،
در دانشگاههاي تربیتمعلم امریکا ،استانداردهاي تعیین سطح عمومی تدریس حرفهاي معلمان
مشخص شده است .این استانداردها سطح ورودي داوطلبان حرفة معلمی و همچنین ،سطوح باالتر
قابلیتهاي معلم را مشخص خواهد كرد .برخی ایالتها مالک انتخاب معلمان را بر اساس كار
پایانترم و فعالیت مستمر داوطلبان و در بعضی موارد بر اساس آزمونهاي موضوعی یا ارزیابی
عملکرد داوطلبان قرار دادهاند (هاموند .)1002 ،2همچنین ،معیارهایی براي انتخاب داوطلبان حرفة
1. Hammond
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معلمی بر مبناي تركیبی از عوامل تحصیلی و شخصیتی مانند عالقه به كودكان ،اظهارات شخص
داوطلب و مصاحبه در نظر گرفته میشود (شعبانی.)2838 ،
وانگ 2و همکاران ( )1028بیان كردند در سنگاپور شرایط ورود به حرفه معلمی بسیار دقیق
بوده و مؤسسة ملی آموزش ،دانشآموختگان مستعد مدارس متوسطه را جذب میكند .براي اكثر
متقاضیان عملکرد در سطح الف در امتحانات موردنیاز است .متقاضیان حرفة معلمی توسط هیئتی
از معلمان ،مدیران بازنشسته ،مقامات وزارتی و كاركنان مؤسسة ملی آموزش مصاحبه میشوند.
این هیئت بر اساس عملکرد تحصیلی و ویژگیهاي شخصیتی داوطلبان ،مطابق با معیارهاي
تعیینشده وزارت آموزش و پرورش ،داوطلبان را ارزشیابی میكنند (نامداري پژمان.)2821 ،
در مالزي از شرایط ورود به تربیتمعلم داشتن دیپلم كامل متوسطه ،قبولی در آزمون ورودي،
برخورداري از سالمت جسمانی و روانی ،داشتن صالحیت آموزشی براي تدریس در دورههاي
تحصیلی ابتدایی ،راهنمایی و متوسطه است (سمندري .)2822 ،در استرالیا شرایط ورود به
دورههاي تربیتمعلم ،دارابودن گواهینامة پایان تحصیالت دورة متوسطه و بر اساس نتایج
آزمونهاي ورودي ،به خصوص به دست آوردن نمرههاي خوب در زبان انگلیسی و ریاضیات
است (سنگري و آخش.)2822 ،
داوطلبان تربیتمعلم در فنالند باید نمرههاي باال ،شخصیت مثبت ،مهارتهاي بینفردي عالی
و تعهد به شغل معلمی داشته باشند .ساالنه فقط یکی از  20نفر متقاضی براي تدریس در مدارس
ابتدایی فنالند پذیرفته میشود (سالبرگ .)2822 ،نحوة پذیرش داوطلبان براي حرفة معلمی در
كانادا رقابتی است و تسلط به زبان انگلیسی و زبان فرانسه ،داشتن مدرک تخصصی خاص ،تجربه،
عالقه و آمادگی از شروط پذیرش است (دشتی.)282 ،
بر اساس گفتة هسیه 1و همکاران ( ،)1028در چین انتخاب براي ورود به تربیتمعلم بر عهدة
هر دانشگاه و در چارچوب ضوابط تعیینشدة وزارت آموزش و پرورش است .بسیاري از
1. Wang
2. Hsieh
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دانشگاهها انتخاب خود را بر اساس نمرات دانشگاهی و برخی دیگر نیز توان دانشجویان در
موفقیت در آزمونهاي مرتبط با تدریس ،مانند زبان ،دانش آموزش عمومی ،نگرشها و رگههاي
شخصیتی را مبناي پذیرش قرار دادهاند (نامداري پژمان .)2821 ،در تركیه انتخاب دانشجویان براي
ورود به دانشکدههاي تربیتمعلم ،به طور متمركز و توسط مركز سنجش و گزینش داوطلبان
استخدامی انجام میشود و براي انتخاب معیارهایی مانند تصمیم شوراي استادان ،شخصیت
داوطلبان ،موفقیت تحصیلی ،توانایی و وضعیت سالمتی آنها ،نمرات مصاحبه و آزمونهاي
متمركز بهكار گرفته میشود (خدیوي و رحمانی.)2823 ،
نتایج پژوهش پارمیجیانی 2و همکاران ( )1010نشان داد باید تالش شود معلمان نسلهاي
آینده بیشتر راهحلهاي عقالنی و فنی به منظور توسعة یادگیري محیطی معنادار ارائه دهند .نتایج
پژوهش تورنر و استاف )1022( 1نشان داد هوش هیجانی نقشی مهم در اثربخشی معلم دارد و در
گزینش دانشجومعلمان باید به این ویژگی شخصیتی توجه زیادي شود .یافتههاي پژوهش كیم،
دارینمرد و مکكان )1023( 8نشان داد ابعاد پنجگانة شخصیت معلمان با اثربخشی آنها مرتبط
است .آنها پیشنهاد كردند شخصیت باید به عنوان بخشی از فرایند گزینش دانشجومعلم مد نظر
قرار گیرد .نتایج پژوهش ساتل و همکاران ( )1022نشان داد شش سازة روانشناختی برونگرایی،
گشودگی به تجربه ،وجدانكاري ،تابآوري ،خودتنظیمی و تواناییشناختی با گزینش داوطلبان
براي حرفة معلمی رابطة مثبتی دارد .یافته پژوهش الورنس )1028( 2دربارة دانشجومعلمان برونئی
نشان داد برخورداري از سالمت روانی مناسب ،شاخصی از بهزیستی روانشناختی مطلوب براي
معلمان است و دانشجومعلمان باید از نظر بهزیستی روانشناختی غربالگري شوند .لیاكاپولو

2

( )1022در پژوهش خود نشان داد براي انتخاب شغل معلمی عالوه بر آزمونهاي سنجش دانش
1. Parmigiani
2. Turner & Stough
3. Kim, Dar-Nimrod & MacCann
4. Sautelle
5. Lawrence
6. Liakopoulou
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محتوایی ،باید به ارزیابی نگرشها ،باورها و عالقه به حرفة معلمی نیز پرداخته شود .نتایج پژوهش
لشام )1021( 2نشاندهندة سودمندي مصاحبة گروهی در غربالگري داوطلبان براي ورود به تربیت
معلم بوده است .كالسن )1002( 1در پژوهشی نشان داد معلمان باید از صالحیت و شایستگی
الزم ،تعهد ،شخصیت جاذب ،تحصیالت عالی و دستاوردهاي علمی برخوردار باشند.
نتایج پژوهشهاي داخلی از جمله پژوهش نامداري پژمان ( )2821نشان داد مؤلفة جذب
دانشجو یکی از مؤلفههاي اصلی تضمین كیفیت در تربیت معلم است ،و اشکاالت بسیاري در
گزینش داوطلبان به نظام تربیتمعلم ایران وجود دارد كه مهمترین آن به شکل برگزاري جلسات
مصاحبه و معاینه برمیگردد ،كه كمترین زمان براي گردآوري اطالعات مورد نیاز از داوطلبان
صرف میشود .كشاورز و مقدسی ( )2821نشان دادند در زمینة مؤلفة گزینش معلم باید براي
انتخاب افراد شایسته براي ورود به دورههاي تربیتمعلم ،آزمونهاي اختصاصی متناسب با سطح
تحصیالت متقاضیان (دیپلم ،كارشناسی و باالتر) همراه با مصاحبههاي علمی ،اخالقی و بررسی
سوابق تحصیلی و خانوادگی داوطلبان با توجه به مالکهاي برشمرده شده براي معلمان بر اساس
اسناد تحولی آموزش و پرورش در نظر گرفته شود .نتایج پژوهش سمیعینژاد و همکاران ()2822
نشان میدهد كه سیاست جذب باید بر اساس شیوههاي موفق و تجربهشده در دیگر كشورها ،مانند
جذب اولیه (شناسایی از دوران دبیرستان) و بومیسازي اجرا شود و انتخاب افراد با توانمنديهاي
مورد نظر از طریق ارزیابیهاي عملی و به صورت مطالعة موردي انجام گیرد .فراهانی،
نصراصفهانی و شریف ( )2822در پژوهشی نشان دادند در فرایند جذب و انتخاب معلمان باید به
عالقه و انگیزة داوطلبان ،تواناییها و ویژگیهاي جسمی ،روانی و علمی داوطلبان ،اصالح و بهبود
فرایند جذب ،انتخاب و استفاده از نیروهاي بومی توجه شود .همچنین ،نتایج پژوهش حیدريپور
( )2832نشان داد براي تعیین صالحیت حرفهاي دانشجومعلمان مراكز تربیتمعلم و مراكز
آموزشعالی باید شیوههاي موجود جذب معلم اصالح شود.
1. Leshem
2. Claussen
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با توجه به نقش و جایگاه واالي معلم در تعلیم و تربیت دانشآموزان ،بیتردید صالحیتهاي
حرفه اي و سالمت جسمانی و روانی وي در امر مهم تربیت دانشآموزان یکی از مؤلفههاي اصلی
و تأثیرگذار محسوب میشود ،به طوري كه راهکار  22/سند تحول بنیادین آموزش و پرورش،
ایجاد نظام ارزیابی صالحیت معلمان از نظر شایستگیهاي اخالقی ،اعتقادي ،انقالبی ،حرفهاي و
تخصصی و ارزشیابی متناسب با مبانی و اهداف سند تحول راهبردي را عنوان میكند (شوراي
عالی انقالب فرهنگی .)2820 ،بنابراین ،بررسی صالحیتهاي حرفهاي ،سالمت جسمانی و روانی
دانشجومعلمان به عنوان معلمان آیندة مدارس به دلیل نقش بسزایی كه در سالمت جسمانی و
روانی دانشآموزان ایفا میكنند ،ضروري است .یکی از اهداف مهم تأسیس دانشگاه فرهنگیان،
تأمین و تربیت معلمان ،مدیران و مربیان مؤ من ،متعهد ،كارآمد و توانمند در تراز جمهوري اسالمی
ایران بوده است (اساسنامة دانشگاه فرهنگیان .)2822 ،با توجه به این هدف مهم ،به نظر میرسد
انتخاب داوطلبان براي شغل معلمی باید با دقت و ظرافت خاصی انجام گیرد كه وروديهاي
شایستهاي از نظر صالحیتهاي حرفهاي ،سالمت جسمانی و روانی و ویژگیهاي شخصیتی براي
تحصیل در دانشگاه فرهنگیان پذیرفته شوند .اهداف مهم مصاحبة تخصصی از داوطلبان ورود به
دانشگاه فرهنگیان براساس شیوهنامة مركز برنامهریزي منابع انسانی و فناوري اطالعات وزارت
آموزش و پرورش ( )2821ارزیابی توانمنديها و تشخیص میزان قابلیتهاي داوطلب حرفة
معلمی ،همچنین ،شناخت میزان انگیزه و عالقمندي داوطلب حرفة معلمی بوده است.
با عنایت به مطالب یادشده و تجربة پژوهشگر در طول سالیان متمادي به عنوان مصاحبهكننده
در فرایند انتخاب داوطلبان ورود به حرفة معلمی ،به نظر میرسد یکی از مشکالت اساسی در
فرایند تربیتمعلم ،انتخاب برخی داوطلبان براي ورود به دانشگاه فرهنگیان است كه از قابلیتهاي
حرفهاي ،سالمت جسمانی و روانی و ویژگیهاي شخصیتی مناسب براي احراز شغل معلمی
برخوردار نیستند كه این مسئله میتواند عالوه بر واردكردن آسیب روانی به خود داوطلبان و
دانشآموزان مدارس ،خسارتهاي جبرانناپذیري بر نظام آموزش و پروش كشور وارد كنند .هدف
اصلی پژوهش حاضر شناسایی مشکالت فرایند مصاحبة تخصصی داوطلبان براي پذیرش در
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دانشگاه فرهنگیان به منظور ارائة الگوي مطلوب است .بنابراین ،با توجه به موارد یادشده ،مسألة
اصلی پژوهش حاضر این است كه فرایند مصاحبة تخصصی داوطلبان براي پذیرش در دانشگاه
فرهنگیان با چه مشکالتی روبهروست؟ همچنین ،پژوهشگر در جستوجوي یافتن پاسخ علمی به
این پرسشها است:
 مشکالت فرایند مصاحبة تخصصی داوطلبان براي پذیرش در دانشگاه فرهنگیان از لحاظمحتوایی كداماند؟
 مشکالت فرایند مصاحبة تخصصی داوطلبان براي پذیرش در دانشگاه فرهنگیان از لحاظاجرایی كداماند؟
 الگوي مطلوب فرایند مصاحبة تخصصی داوطلبان براي پذیرش در دانشگاه فرهنگیان چگونهاست؟
روششناسی پژوهش
با توجه به ماهیت موضوع و اهداف پژوهش ،طرح پژوهش كیفی از نوع نظریة دادهبنیاد 2بوده كه
از رویکرد نظاممند 1استفاده شده است .براساس بیان استراوس و كوربین ،)2822( 8نظریة دادهبنیاد
یک طرح پژوهشی كیفی است كه در آن پژوهشگر نوعی تبیین كلی از یک فرایند ،اقدام ،یا تعامل
ارائه میدهد كه حاصل دیدگاههاي تعداد زیادي از مشاركتكنندگان است (تجري .)2823 ،در این
رویکرد پژوهشگر پس از جمعآوري دادهها به صورت نظاممند ،سه مرحله كدگذاري باز،
كدگذاري محوري و كدگذاري گزینشی براي رسیدن به نظریه انجام میدهد (خنیفر و مسلمی،
.)2822
جامعة پژوهش شامل همة اعضاي هیئت علمی و مدرسان مدعو دانشگاه فرهنگیان استانهاي
1. Grounded theory
2. Systematic approach
3. Strauss & Corbin
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تهران و مركزي بوده است كه از بین آنها  23نفر عضو هیئت علمی ( 21استادیار و  2مربی) و10
نفر مدرس مدعو ( 22دكتري و  2دانشجوي دكتري) به عنوان نمونه ،به روش هدفمند (نوع خبره)
انتخاب شدند .زیرا باید اطالعات از افرادي به دست میآمد كه با فرایند مصاحبة تخصصی
داوطلبان براي پذیرش در دانشگاه فرهنگیان آشنا بوده و در این زمینه چندین سال تجربه زیسته
داشتهاند .پس به این ترتیب نمونهگیري بر اساس هدف پژوهش انجام گرفت .نمونهگیري هدفمند
نوعی نمونهگیري غیرتصادفی است كه در آن پژوهشگر افراد واجد ویژگیهاي خاص را براي
شركت در پژوهش دعوت میكند (جانسون و كریستنسن.)2822 ،2
با توجه به ماهیت پژوهش كیفی و پرسشهاي پژوهش ،از مصاحبة نیمهساختاریافته براي
جمعآوري دادههاي مورد نیاز استفاده شد .به این دلیل از مصاحبه نیمهساختاریافته استفاده شد كه
بر اساس متون نظري و پیشینة پژوهش اطالعاتی از موضوع پژوهش در دست بود ،ولی آن كامل
نبود .بنابراین ،احتمال داشت مواردي وجود داشته باشد كه مصاحبهشونده از آنها آگاه باشد.
شایان ذكر است ابتدا بر اساس مطالعة متون نظري و پیشینة پژوهش ،چارچوب مصاحبه تدوین و
پرسشهاي مصاحبه با توجه به پرسشهاي پژوهش تهیه و تدوین شد .در پژوهش حاضر از
روایی محتوا 1براي تعیین میزان روایی پرسشهاي مصاحبه استفاده شد .بر این اساس ،ابتدا چندین
پرسش بر مبناي اهداف و پرسشهاي اصلی پژوهش طراحی شده ،و سعی شد همة پرسشهاي
اصلی پژوهش از طریق پرسشهاي مصاحبه تحت پوشش قرار گیرد .سپس ،با استفاده از نظرات
دو نفر از متخصصان پرسشهاي مصاحبه بازبینی شود .در نهایت ،پرسشهاي مصاحبه تهیه و
تدوین شد .همچنین ،براي تعیین پایایی پرسشهاي مصاحبه از روش كدگذاري مجدد پژوهشگر و
كدگذاري مجدد توسط كدگذار دیگر استفاده شد .در پژوهش حاضر متن مصاحبهها و نتایج
تحلیلها و كدبنديهاي مصاحبهها در اختیار چند تن از مصاحبهشوندگان قرار گرفت و از ایشان

1. Johnson & Christensen
2. Content validity
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خواسته شد تا اصالحات مورد نظر را اعمال كنند .در این مرحله برخی مصاحبهشوندگان از
كدگذاريها و مضامین باشتشده اظهار رضایت داشتند و با عباراتی نظیر «دقیقاً منظورم همین
بوده است» ( 2ع) و «جملة شما دقیقتره» (1م) بر كدگذاري صحه گذاشتند .بعضی دیگر از
مصاحبهشوندگان نیز كدگذاريها و مضامین را مترادف با آنچه انجام شده بود ،تأكید كردند
توصیههاي ایشان در كدگذاري و تعیین مضامین لحاظ شد.
شیوة اجرا

طبق بررسیهاي انجام شده توسط پژوهشگر ،تعدادي از اعضاي هیئت علمی و مدرسان مدعو
دانشگاه كه طی سالهاي گذشته در فرایند مصاحبة تخصصی داوطلبان ورود به تربیتمعلم به
عنوان مصاحبهگر حضور داشتند ،شناسایی شدند .سپس طی تماس تلفنی و با اطالع قبلی ضمن
جلب موافقت ضمنی و توجیه ایشان نسبت به اهداف پژوهش با آنها قرار مصاحبه در پردیسهاي
استانهاي تهران و مركزي گذاشته شد .به منظور كسب آمادگی و آشنایی مصاحبهشوندگان با نوع
پرسشها ،قبل از جلسه مصاحبه از طریق پست الکترونیکی به آنها ارسال میشد .معموالً مکان
مصاحبه مركز مشاورة پردیس یا دفتر گروه آموزشی تعیین میشد .هر مصاحبه حدود  2دقیقه الی
یک ساعت طول میكشید .همچنین ،مصاحبه به صورت انفرادي با مدرسان مدعو و اعضاي هیئت
علمی انجام گرفت .اطالعات حاصل از مصاحبه با مصاحبهشوندگان با كسب مجوز از ایشان ضبط
و یادداشتبرداري میشد و در برخی موارد كه مصاحبهشونده رضایت نداشت مصاحبه ضبط
شود ،فقط یادداشتبرداري شد .با اجراي مصاحبههاي نیمهساختاریافته فرایند نمونهگیري پیش
رفت و ابعاد مسئله پژوهش بررسی شد .انجام مصاحبه با افراد نمونه ادامه یافت تا اینکه پس از
مصاحبه با 23نفر عضو هیئت علمی و  10نفر مدرس مدعو به حد اشباع نظري رسید .به این معنا
كه با مصاحبهشوندگانی كه در مراحل پایانی ،مصاحبه شد ،اطالعات جدیدي حاصل نشد .بر
اساس فرایندي كه شرح داده شد ،مصاحبههاي ضبطشده ،پس از پیادهسازي و تبدیل به متن
نوشتاري ،ویرایش و در قالب متن ورد تایپ شد .پس از تبدیل مصاحبهها به متن نوشتاري بر
روي دادههاي حاصله ،كدگذاريباز و محوري صورت گرفت .پس از كدگذاري مضامین مشخص
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شد و بعد به تفسیر آنها پرداخته شد .شایان ذكر است كه تحلیل مصاحبهها با استفاده از نرمافزار
مکسكیودا 2نسخة دهم انجام شد .در این پژوهش سعی شد مسائل و مشکالت فرایند مصاحبة
تخصصی داوطلبان براي ورود به دانشگاه فرهنگیان از طریق تحلیل مصاحبهها با صاحبنظران
شناسایی شود .پس از كدگذاريباز و محوري دادهها ،نتایج حاصل از مصاحبهها تجزیه و تحلیل
شد .سپس در اختیار چند نفر از متخصصان این حوزه براي اعتباربخشی قرار گرفت كه پس از
اعالمنظر و اعتبار بخشیدن به آن ،بازبینی شد و بعد از انجام اصالحات الزم ،مشکالت فرایند
مصاحبة تخصصی داوطلبان ورود به دانشگاه فرهنگیان از لحاظ محتوا و اجرا مشخص شد .براي
تحلیل دادههاي مصاحبهها روش تحلیل مضمون 1اجرا شد كه یکی از شیوههاي متداول تحلیل
محتوا و روشی براي تحلیل دادههاي كیفی مصاحبهها است .آن روشی براي شناخت ،تحلیل و
الگوهاي موجود در دادههاي كیفی است و همچنین ،ابزار پژوهشی منعطف و مفیدي براي تحلیل
حجم زیادي از دادههاي پیچیده است (خنیفر و مسلمی.)2822 ،
یافتههای پژوهش
بر اساس روش تحلیل مضمون در تحلیل مصاحبهها مضامینی پدیدار شدند كه پیرامون تجربههاي
مصاحبهشوندگان و نظرات ایشان دربارة مسائل و مشکالت مصاحبة تخصصی داوطلبان ورود به
دانشگاه فرهنگیان از نظر محتوا و اجرا بود .با توجه به پرسشهاي پژوهش ،تحلیل كیفی دادهها در
قالب جدول ارائه میشود.
پرسش اول :مشکالت فرایند مصاحبة تخصصی داوطلبان براي پذیرش در دانشگاه فرهنگیان
از لحاظ محتوا كداماند؟
در پاسخ به پرسش اول پژوهش ،با صاحبنظران (اعضاي هیئت علمی و مدرسان مدعو
دانشگاه فرهنگیان) مصاحبه شد كه دادههاي مصاحبهها استخراج شد .با روش تحلیل مضمون
1. MAXQDA 10
2. Thematic analysis method
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مبتنی بر دو نوع كدگذاري باز و كدگذاري محوري ،یافتههاي پژوهش تحلیل شد .ابتدا دادهها
بدون درنظرداشتن مبناي نظري كدگذاري شدند (كدگذاري باز) .در مرحلة بعد كدهاي تکراري
حذف شد و فرایند تلخیص و كاهش كدها تا جایی ادامه یافت ،كه به مقولهها و طبقههاي كلیتري
رسید (كدگذاري محوري) .پس از كدگذاريمحوري دادهها ،یک تم كلی استخراج شد كه در
بردارندة  2مضمون (مقوله) اصلی و  21مقولة فرعی بود .آنچه در جدول  2آمده ،گزارشی از نمونة
كدهاي استخراجشده ،مقولههاي فرعی ،مضامین (مقولهها) اصلی و تم اصلی پژوهش است.
جدول  .1مضامین و مقولههای شناساییشده از مصاحبه با صاحبنظران در پرسش اول پژوهش

نمونه کدهای استخراجشده

کدهای نهایی

مضامین (مقولهها)
فرعی

استفاده از آزمونهاي استعداد براي استعدادیابی
داوطلبان (-2ع؛-1ع) ،شناسایی استعدادها و
توانمنديها تا حدودي از طریق مصاحبه (-1
شناسایی و ارزیابی
ع؛ -22م) ،شناسایی استعدادها ،توانمنديها و
استعدادهاي داوطلبان
استعدادها،
قابلیتهاي حرفهاي در طول سال تحصیلی در
شناسایی و ارزیابی
توانمنديها و
دانشگاه (-2ع؛ -8ع) ،مشکلبودن تشخیص
توانمنديهاي داوطلبان
قابلیتهاي حرفهاي
درست استعدادها ،توانمنديها و قابلیتهاي
ارزیابی قابلیتهاي حرفهاي
حرفهاي داوطلبان در وقت كم مصاحبه (-2م)،
داوطلبان
نیاز به یک فرایند پیوسته و مدتدار براي
سنجیدن توانمندي و قابلیتهاي حرفهاي
داوطلبان (-21م)
شناسایی انگیزه و عالقهمندي داوطلبان تا
حدودي با مشاهدة اعمال و رفتارآنها (-1
ع؛-2ع) ،عالقهمندي دانشجویان كارشناسی
پیوسته به شغل معلمی ( -2ع) ،عالقهنداشتن شناسایی انگیزة داوطلبان انگیزه و عالقهمندي
داوطلبان
بسیاري از مهارتآموزان مادة  13به شغل عالقهمندي به حرفة معلمی
معلمی ( -2ع) ،شناسایی و ارزیابی انگیزه و
عالقهمندي داوطلبان به حرفة معلمی از طریق
انتخاب كارشناسان عالی وخبره (-22م)

مضمون اصلی

مشکالت
محتوایی فرایند
مصاحبة
تخصصی
داوطلبان براي
پذیرش در
دانشگاه
فرهنگیان
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نمونه کدهای استخراجشده

کدهای نهایی

بسیار متفاوتبودن سطح انتظارات داوطلبان از
حرفة معلمی قبل و بعد از استخدام (-2ع)،
ارزیابی سطح انتظارات داوطلبان از حرفة
معلمی در مصاحبه تا حدود زیادي (-1ع؛ -2
م) ،ارزیابی سطح انتظارات داوطلبان از حرفة
معلمی با ایجاد فضاي ایفاي نقش و
پرسشهاي تخصصی (-22م)

ارزیابی سطح انتظارات
داوطلبان از حرفة معلمی

مناسبنبودن فرمهاي مصاحبه براي اندازهگیري
ویژگیهاي شخصیتی و روانشناختی داوطلبان
ارزیابی ویژگیهاي
(-3ع) ،عدم ارزیابی دقیق ویژگیهاي
شخصیتی داوطلبان
شخصیتی و روانشناختی داوطلبان به دلیل
ارزیابی ویژگیهاي
وقت كم و عدم فرصت كافی براي مصاحبه
روانشناختی داوطلبان
(-22ع) ،بهرهگیري از نتایج آزمونهاي
استفاده از آزمونهاي
شخصیتی و غربالگري براي بررسی دقیق
غربالگري
ویژگیهاي شخصیتی و روانشناختی داوطلبان
استفاده از آزمونهاي
(-8م؛-2ع) ،استفاده از مشاوران خبره براي
شخصیتی
ارزیابی ویژگیهاي شخصیتی و روانشناختی
داوطلبان (-22م؛ -3م)
استفاده از نتایج آزمونهاي غربالگري براي
ارزیابی سالمت روانی
تعیین سالمت روانی داوطلبان به عنوان مکمل
داوطلبان
فرایند مصاحبه (-2م؛-1ع)
انجام آزمایشهاي پاراكلینیکی و معاینات
پزشکی دقیق براي آیتمهاي چکلیست ارزیابی ویژگیهاي جسمانی
داوطلبان
وضعیت جسمانی داوطلبان(-1ع-2،ع) ،انجام
آزمایشات پزشکی و معاینه جسمانی براي ارزیابی وضعیت سالمت
جسمانی داوطلبان
اطمینان از سالمت جسمانی داوطلبان عالوه بر
تکمیل فرم خوداظهاري (-8ع-22،ع)

مضامین (مقولهها)
فرعی

مضمون اصلی

سطح انتظارات
داوطلبان

ویژگیهاي
شخصیتی و
روانشناختی

مشکالت
محتوایی فرایند
مصاحبة
تخصصی
داوطلبان براي
پذیرش در
دانشگاه
فرهنگیان

سالمتروانی

سالمت جسمانی

پرسش دوم :مشکالت فرایند مصاحبة تخصصی داوطلبان براي پذیرش در دانشگاه فرهنگیان
از لحاظ اجرا كداماند؟
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در پاسخ به پرسش دوم پژوهش ،با صاحبنظران (اعضاي هیئت علمی و مدرسان مدعو
دانشگاه فرهنگیان) مصاحبه شد كه دادههاي مصاحبهها استخراج شد .با روش تحلیل مضمون
مبتنی بر دو نوع كدگذاري باز و كدگذاري محوري ،یافتههاي پژوهش تحلیل شد .ابتدا دادهها
بدون درنظرداشتن مبناي نظري كدگذاري شدند (كدگذاري باز) .در مرحلة بعد ،كدهاي تکراري
حذف شد و فرایند تلخیص و كاهش كدها تا جایی ادامه پیدا كرد كه به مقولهها و طبقههاي كلی-
تري رسید (كدگذاري محوري) .پس از كدگذاري محوري دادهها ،یک تم اصلی (كلی) استخراج
شد كه دربردارندة  3مضمون (مقولة اصلی) و  11مقولة فرعی بود .آنچه در جدول  1آمده،
گزارشی از كدهاي استخراج شده ،مقولههاي فرعی ،مضامین (مقولهها) اصلی و تم اصلی پژوهش
است.
جدول  .2مضامین و مقولههای شناساییشده از مصاحبه با صاحبنظران در پرسش دوم پژوهش

نمونه کدهای استخراجشده

کدهای نهایی

مضامین

مضمون

(مقولهها) فرعی

اصلی

 گزینش اصلحمعرفی داوطلب براي انجام مصاحبه حداقل به میزان سه برابر
سه تا چهار برابر ظرفیت
معرفی داوطلب
ظرفیت به منظور گزینش اصلح (-2ع؛ -8ع) ،معرفی داوطلب
دانشگاه
براي مصاحبه
به میزان سه الی چهار برابر ظرفیت براي انجام مصاحبه و ایجاد
 ایجاد انگیزه برايانگیزه براي جذب در داوطلبان (-2ع؛-22ع)،
مشکالت
جذب داوطلبان
اجرایی
عدم یکسانی مالکهاي مصاحبهگران براي ارزیابی ویژگیها و
فرایند
 هماهنگی ویژگیهايتوانمنديهاي داوطلبان (-2ع؛ -ع) ،مطرحكردن پرسشهاي
مصاحبه
مصاحبهگران
كاربردي و انگیزشی از جانب مصاحبهگران (-2ع) ،مورد
هماهنگی بین تخصصی
 یکسانی مالکهايمصاحبه قرارگرفتن كل داوطلبان یک رشتة تحصیلی توسط یک
مصاحبهگران داوطلبان
مصاحبهگران
گروه (-2م؛-3م) ،برگزاري جلسة هماهنگی براي وحدت رویه
براي
 وحدت رویه بیندر نحوة امتیازدهی بین مصاحبهگران قبل از شروع فرایند
پذیرش
مصاحبهگران
مصاحبه (-2ع؛ -1ع)
در
 الزامات اجرایی جذبدانشگاه
فراهمنشدن الزامات اجرایی براي جذب مصاحبهگران توانمند به
مصاحبهگران توانمند
فرهنگیان
علت حقالزحمة پایین و عدم پرداخت بهموقع ( -ع؛ -8ع)،
جذب
 امتیازات ویژه قائلجذب مصاحبهگران توانمند با پرداخت حقالزحمه مناسب و
شدن براي مصاحبهگران مصاحبهگران
بهموقع از سوي دانشگاه (-10م) فراخوان و دریافت رزومة
 دریافت رزومة شغلیشغلی از مصاحبهگران (-2م)
از مصاحبهگران
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نمونه کدهای استخراجشده
تداخل وظایف مصاحبهگر علوم قرآنی با پرسنل گزینش به دلیل
موازيكاري (-2ع؛ -1ع) ،وجود همپوشانی زیاد در سؤاالت
مصاحبهگر علوم قرآنی و پرسنل گزینش (-2ع؛-22ع)
بسیار كمشدن گرایش به انتخاب حرفه معلمی در بین داوطلبان
به خاطر جایگاه شغلی پایین معلمان در جامعه (-8ع؛ -3م)،
گرایش زیاد به انتخاب حرفة معلمی در بین دانشآموزان دختر
(-2م؛ -22ع) ،ناشناختهبودن دانشگاه فرهنگیان براي
دانشآموزان در دورة دبیرستان (-2م)
كاهش گرایش به انتخاب حرفة معلمی در بین پسران به دلیل
جایگاه پایین حرفة معلمی در جامعه و پایینبودن سطح حقوق و
مزایاي معلمان در ایران (-22ع؛ -2ع) ،كاهش گرایش پسران
به انتخاب حرفة معلمی به علت پرداخت حقوق كم به معلمان
با توجه به سختی حرفة معلمی در مقایسه با سایر مشاغل دولتی
(-1ع-2،م)

کدهای نهایی

مضامین

مضمون

(مقولهها) فرعی

اصلی

 تداخل وظایفمصاحبهگر علوم قرآنی تداخل وظایف
مصاحبهگران
با پرسنل گزینش
 موازي كاري جایگاه شغلی حرفةگرایش به
معلمی
 گرایش زیاد دختران انتخاب حرفة مشکالتمعلمی
 ناشناختهبودن دانشگاهاجرایی
فرهنگیان
فرآیند
 كاهش گرایش پسرانمصاحبه
به حرفة معلمی
تخصصی
 پایینبودن جایگاهكاهش گرایش داوطلبان
شغلی
براي
به حرفة معلمی
 سختیكار حرفةپذیرش
معلمی
در
 حقوق پایین شغلدانشگاه
 افزایش مدت زمان هرفرهنگیان
مدت زمان
مصاحبه
مصاحبه
 افزایش روزهايمصاحبه

كمبودن مدت زمان مصاحبه و پیشنهاد افزایش مدت زمان
مصاحبه به  2الی  20دقیقه (-2ع؛-28م) ،همخوانینداشتن
مدت زمان مصاحبه با اهداف (-1ع؛-2م) ،افزایش روزها و مدت
زمان مصاحبه به حداقل  2دقیقه به منظور شناسایی ویژگیهاي
داوطلبان (-8ع؛ -ع)
مناسبنبودن بومیگزینی منطقهاي به علت انتخاب افراد ضعیف
از نظر توانایی و استعداد (-8ع؛-22م) ،بهتربودن بومیگزینیها  -بومیگزینی استانی
 بومیگزینیبه منظور جلوگیري از مشکالت نقل و انتقال در ایام اشتغال ( -
منطقهاي
ع؛ -2م) ،مناسببودن بومیگزینی استانی داوطلبان و گسترش
 انتخاب اصلحدایرة بومگزینی از شهر به استان و حتی استانهاي همجوار به
منظور انتخاب افراد اصلح (-22ع؛ -2م)

بومیگزینی
داوطلبان

پرسش سوم :الگوي مطلوب فرایند مصاحبة تخصصی داوطلبان براي پذیرش در دانشگاه
فرهنگیان چگونه است؟
پس از شناسایی عناصر و مؤلفههاي فرایند مصاحبة تخصصی داوطلبان ،اقدامات متناسب با هر
مؤلفه تعیین و استخراج شد .در گام بعدي ،كدگذاري انتخابی انجام گرفت.

 711

مطالعات آموزشی و آموزشگاهی ،دورة  ،01شمارة  ،0بهار 0011

بر اساس فعالیتهاي یادشده ،الگوي اولیه در دو بخش ترغیب داوطلبان به حرفة معلمی و
مصاحبة تخصصی ،طراحی و تدوین شد و مؤلفههاي بهدستآمده در این دو بخش سازماندهی
شدند (شکل .)2
ایجاد انگیزة برای جذب
شناسایی و هدایت
استعدادهاي برتر

ترغیب داوطلبان
به حرفة معلمی

سیماي معلمی

سالمت
جسمانی

استعدادها،
توانمنديها و
قابلیتهاي حرفهاي

سالمت
روانی

انگیزه و عالقهمندي
داوطلبان

ویژگیهاي
جسمانی
ویژگیهاي
شخصیتی و
روانشناختی

مقولة
محتوا

فرایند مصاحبة تخصصی
داوطلبان برای پذیرش در
دانشگاه فرهنگیان

سطح انتظارات
داوطلبان
مصاحبة
تخصصی

معرفی چندبرابر
داوطلب
جذب
مصاحبهگران

مقولة
اجرا

بومیگزینی
داوطلبان
مدت زمان
مصاحبه
شکل  .1الگوی اولیة فرایند مصاحبة تخصصی داوطلبان برای پذیرش در دانشگاه فرهنگیان
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به منظور اعتباریابی الگوي اولیه ،جلسة گروه كانونی برگزار شد .گروه كانونی از متخصصان
(اعضاي هیئت علمی و مدرسان دانشگاه فرهنگیان مشتمل بر  3نفر) تشکیل شد .اعضاي گروه
كانونی طبق هماهنگی در یک جلسة دوساعته حضور یافته و پس از بیان توضیحات توسط
پژوهشگر ،نظرات اصالحی و پیشنهادهاي خود را پیرامون كلیت و اجزاي الگوي اولیه بیان كردند.
مهمترین نظرات مطرحشده در گروه كانونی در جدول  8به طور خالصه بیان شده است.
جدول  .3خالصه نظرات ارائهشده در گروه کانونی

کد
-1گ
-2گ
-3گ
-4گ

-5گ

-6گ

-7گ

-8گ

نکات کلیدی
اضافهكردن نحوة تبلیغ بین دانشآموزان دورة دبیرستان به مؤلفههاي بخش اول؛  .1گفتن مزایاي تحصیل در
دانشگاه فرهنگیان به دانشآموزان دبیرستانی؛  .8گنجاندن سنجش مناسب انگیزه و عالقهمندي داوطلبان به
حرفة معلمی.
تعدیل مؤلفة ویژگیهاي شخصیتی و روانشناختی؛  .1گنجاندن مقولة هماهنگی بین مصاحبهگران در مقولة
اجرا؛  .8گنجاندن مؤلفة جایگاه حرفة معلمی در جامعه در بخش اول.
 .2گنجاندن نحوة جذب داوطلبان و سیاستهاي تشویقی وزارت آموزش و پرورش براي داوطلبان؛ .1
لحاظكردن استفاده از نتایج آزمونهاي غربالگري و شخصیتی در بخش مصاحبة تخصصی.
اضافهكردن مؤلفة وحدت رویه بین مصاحبهگران در مقولة اجراي مصاحبه؛  .1مهمبودن مؤلفة سالمت روانی
داوطلبان در مقولة محتواي مصاحبه؛  .8استفاده از نتایج آزمونهاي غربالگري در فرایند مصاحبه توسط
مشاوران و روانشناسان معتمد.
گنجاندن استفاده از ابزارهاي روانسنجی استاندارد در مؤلفة شناسایی و ارزیابی استعدادهاي داوطلبان؛ .1
شناسایی و ارزیابی قابلیتهاي حرفهاي داوطلبان در طول سالهاي تحصیلی در دانشگاه؛  .8استفاده از نتایج
آمونهاي غربالگري براي تعیین صالحیت روانی و شخصیتی داوطلبان به عنوان مکمل مصاحبه.
 .2لحاظكردن جذب مصاحبهگران توانمند در الگو؛  .1پیشنهاد مدت زمان مناسب براي مصاحبه هر داوطلب به
منظور ارزیابی دقیق ویژگیهاي شخصیتی و روانشناختی داوطلبان؛  .8معرفی حداقل سه الی چهار برابر
ظرفیت دانشگاه داوطلب براي انجامدادن مصاحبه به منظور گزینش داوطلبان اصلح؛  .لحاظكردن بومیگزینی
استانی و استانهاي همجوار.
 .2تغییر مؤلفة سیماي معلمی به جایگاه حرفة معلمی در جامعه؛  .1گفتن حقوق و مزایاي دورة دانشجویی به
دانشآموزان براي ورود به تربیتمعلم براي ایجاد عالقه و انگیزة مضاعف در آنها؛  .8جایگزینی جاذبة حرفة
معلمی بهجاي مؤلفة ایجاد انگیزه براي جذب داوطلبان؛  .اضافهكردن مؤلفة گرایش به انتخاب حرفة معلمی در
بخش ترغیب داوطلبان به حرفة معلمی.
 .2گنجاندن مؤلفة جذب مصاحبهگران توانمند در بخش اجراي مصاحبه؛  .1افزودن مؤلفة مدت زمان هر
مصاحبه و روزهاي مصاحبه به بخش اجراي مصاحبه؛  .8گنجاندن مؤلفة معرفی داوطلب به میزان حداقل سه
برابر ظرفیت دانشگاه براي انجام مصاحبه.
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بر اساس نظرات متخصصان (جدول  ،)8الگوي پیشنهادي اولیه بازبینی شد .برخی زیرمؤلفهها
و اقدامات نیز اضافه شد ،بعضی از عناوین در الگو بازبینی شد و بر اساس نظر اعضاي گروه
كانونی تغییر یافت .برخی مؤلفهها با نظر اكثر اعضاي گروه كانونی حذف شد و در برخی مؤلفهها
تعدیلهایی صورت گرفت .پس از انجام اصالحات الزم در الگوي اولیه بر اساس نظرات اعضاي
گروه كانونی ،الگوي نهایی تدوین شد كه در شکل  1نشان داده شده است.
مصاحبة تخصصی

اقدامات قبل از کنکور

مقولة محتوا
استعدادها ،توانمندیها و قابلیتهای حرفهای
سالمت جسمانی داوطلبان
ویژگیهاي جسمانی داوطلبان
سالمت روانی داوطلبان
ویژگیهاي شخصیتی و روان شناختی داوطلبان
استفاده از نتایج آزمونهاي غربالگري ،شخصیتی و
استعداد براي ارزیابی ویژگیهاي داوطلبان

ایجاد انگیزة برای جذب داوطلبان
افزایش حقوق و مزایاي حرفة معلمی
سیاستهاي تشویقی وزارت آموزش و
پرورش براي جذب داوطلبان

انگیزه و عالقهمندی داوطلبان
شناسایی و سنجش میزان عالقهمندي داوطلبان به حرفة
معلمی
شناسایی انگیزة اصلی دانشآموزان براي انتخاب حرفة
انتظارات داوطلبان
سطح معلمی
شناسایی میزان انتظارات داوطلبان از حرفة معلمی

جایگاه حرفة معلمی
ارزشگذاري شغل معلمی
ارتقاي جایگاه حرفة معلمی در جامعة
گرایش به انتخاب حرفة معلمی

مقوله اجرا
معرفی داوطلب
معرفی حداقل سه برابر ظرفیت دانشگاه داوطلب براي
انجام مصاحبه به منظور گزینش داوطلبان اصلح
جذب مصاحبهگران توانمند
هماهنگی و وحدت رویة بین مصاحبهگران
فراهمكردن الزامات اجرایی جذب مصاحبهگران توانمند
بومیگزینی داوطلبان
بومیگزینی استانی و از استانهاي همجوار
مدت زمان مصاحبه
افزایش تعداد روزهاي مصاحبه
افزایش مدت زمان مصاحبه از داوطلب به حداقل 2
دقیقه

شناسایی و هدایت استعدادهای برتر
شناسایی دانشآموزان مستعد از دورة
دبیرستان
هدایت استعدادهاي برتر به حرفة معلمی
از دبیرستانها

نحوة تبلیغ بین دانشآموزان
بیان حقوق و مزایاي مالی دورة دانشجویی
تربیتمعلم به دانشآموزان
معرفی دانشگاه فرهنگیان به دانشآموزان
دورة دبیرستان

شکل  .2الگوی نهایی فرایند مصاحبة تخصصی داوطلبان برای پذیرش در دانشگاه فرهنگیان
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بحث و نتیجهگیری
تحلیل كیفی دادههاي مرتبط با پرسش اول پژوهش نشان داد از دیدگاه صاحبنظران ،مشکالت
محتوایی فرایند مصاحبة تخصصی داوطلبان براي پذیرش در دانشگاه فرهنگیان ،در شش مقولة
اصلی قرار دارد كه عبارتاند از «استعدادها ،توانمنديها و قابلیتهاي حرفهاي ،انگیزه و
عالقهمندي داوطلبان ،سطح انتظارات داوطلبان ،ویژگیهاي شخصیتی و روانشناختی ،سالمت
جسمانی و سالمتروانی داوطلبان» .در مقولة استعدادها ،توانمنديها و قابلیتهاي حرفهاي،
صاحبنظران معتقد بودند تشخیص درست استعدادها ،توانمنديها و قابلیتهاي حرفهاي
داوطلبان با توجه به وقت كم مصاحبه و نبود آزمونهاي استعداد مشکل است ،بنابراین ،باید از
آزمونهاي روانی براي شناسایی استعدادهاي داوطلبان استفاده شود و حداقل توانمنديهاي معلمی
در مصاحبة اولیه تاحدود زیادي به دست میآید ،ولی به یک فرایند پیوسته و مدتدار براي
سنجیدن توانمنديها و قابلیتهاي حرفهاي داوطلبان نیاز است .صاحبنظران در مقولة انگیزه و
عالقهمندي داوطلبان اعتقاد داشتند تا حدي با مشاهده اعمال و رفتار آنها در جلسة مصاحبه
میتوان به انگیزه و عالقهمندي داوطلبان به حرفة معلمی پی برد ،ولی بهتر است از وجود
كارشناسان خبره در جلسه مصاحبه بهره گرفت و ارزیابی دقیقتر عالقه به شغل معلمی دانشجویان
پس از طی دو سال آموزش انجام گیرد .در مقولة سطح انتظارات داوطلبان ،صاحبنظران معتقد
بودند سطح انتظارات داوطلبان از حرفة معلمی تا حدودي از طریق مصاحبه ارزیابی میشود ،ولی
بهتر است با ایجاد فضاي ایفاي نقش و پرسیدن پرسشهاي تخصصی از داوطلبان ارزیابی
دقیقتري صورت گیرد .در مقولة ویژگیهاي شخصیتی و روانشناختی اعتقاد بر آن بود كه
ویژگیهاي شخصیتی و روانشناختی داوطلبان به دلیل كمبودن مدت زمان مصاحبه و عدم استفاده
از از نتایج آزمونهاي غربالگري و شخصیتی به طور دقیق ارزیابی نمیشود و بهتر است در كنار
مصاحبة تخصصی از نتایج آزمونهاي غربالگري و شخصیتی براي ارزیابی ویژگیهاي شخصیتی
و روانشناختی داوطلبان توسط مشاوران و روانشناسان مجرب استفاده شود و همچنین ،از طریق
مشاهدات رفتارهاي دانشجویان در دوران تحصیل بهتر میتوان به ارزیابی ویژگیهاي شخصیتی
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آنها پرداخت .در زمینة مقولة سالمت جسمانی ،صاحبنظران معتقد بودند ویژگیهاي جسمانی
داوطلبان به دلیل قابل مشاهده بودن تا حدودي به طور مناسب ارزیابی میشود ،ولی انجام
آزمایشهاي پاراكلینیکی و معاینات پزشکی دقیق براي ارزیابی گزینههاي چکلیست وضعیت
جسمانی و بررسی سالمت جسمانی داوطلبان عالوه بر تکمیل فرم خوداظهاري ضروري است.
همچنین ،در مقولة سالمتروانی ،صاحبنظران اعتقاد داشتند كه ارزیابی دقیقی از سالمت روان
داوطلبان به دلیل مدت زمان كم مصاحبه و عدم استفاده از آزمونهاي غربالگري و تشخیصی
صورت نمیگیرد ،بنابراین ،استفاده از نتایج آمونهاي غربالگري اجراشده توسط مشاوران و
روانشناسان متبحر براي اطمینان از سالمت روانی داوطلبان به عنوان مکمل فرایند مصاحبه
ضروري است.
این یافته با نتایج پژوهش ساتل و همکاران ( )1022كه نشان دادند شش سازة روانشناختی
برونگرایی ،گشودگی به تجربه ،وجدانكاري ،تابآوري ،خودتنظیمی و تواناییشناختی به طور
مثبتی با گزینش داوطلبان براي حرفة معلمی رابطة مثبتی داشته است همسویی دارد .با نتایج
پژوهش الورنس ( )1028كه نشان داد برخورداري از سالمت روانی مناسب ،شاخصی از بهزیستی
روانشناختی مطلوب براي معلمان است و دانشجومعلمان باید از نظر بهزیستی روانشناختی
غربالگري شوند ،همخوانی دارد .با نتایج پژوهش لیاكاپولو ( )1022دربارة مالکهاي ارزیابی
صالحیت دانشجومعلمان براي ورود به حرفة معلمی كه نشان داد براي انتخاب شغل معلمی عالوه
بر آزمونهاي سنجش دانش محتوایی ،باید به ارزیابی نگرشها ،باورها و عالقه به حرفة معلمی نیز
پرداخت همخوانی دارد .همچنین ،یافته حاضر با نتایج پژوهش فراهانی ،نصراصفهانی و شریف
( )2822كه نشان دادند در فرایند جذب و انتخاب معلمان باید به عالقه و انگیزة داوطلبان،
تواناییها و ویژگیهاي جسمی و روانی داوطلبان توجه شود ،همسو است .با نتایج پژوهش
زیمرمن 2و همکاران ( )1021كه نشان دادند كه

درصد از دانشجومعلمان در دورة دوم
1. Zimmerman
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تربیتمعلم به نوعی دچار اختالل در سالمتروان هستند ،به طور غیر مستقیم همسو است .با یافتة
پژوهش كیسی و چایلدز )1022( 2كه نشان داد نیمرخ روانی با ارزیابی تدریس عملی و آمادگی
دانشجومعلمان ارتباط معناداري ندارد ،نیز به طور غیر مستقیم همخوانی دارد .در تبیین این یافته،
میتوان عنوان كرد از آنجا كه اعضاي هیئت علمی و مدرسان مدعو دانشگاه فرهنگیان ،تجربة
طوالنیمدت در فرایند مصاحبه از داوطلبان ورود به حرفة معلمی و تربیتمعلم داشته و بیشترین

ارتباط را با دانشجومعلمان در طول تحصیل در پردیسهاي دانشگاه دارند شناخت ایشان از
استعدادها ،توانمنديها و قابلیتهاي حرفهاي ،انگیزه و عالقهمندي ،سطح انتظارات ،ویژگیهاي
شخصیتی و روانشناختی ،سالمت جسمانی و سالمت روانی دانشجومعلمان همراه با واقعبینی
بوده و همچنین ،با مبانی نظري پژوهش و نتایج برخی پژوهشهاي انجامگرفته (الورنس1028،؛
لیاكاپولو1022 ،؛ فراهانی ،نصر اصفهانی و شریف )2822،نیز همخوانی دارد و میتواند مورد استناد
و مالک عمل قرار گیرد .بنابراین ،با برطرفكردن مشکالت محتوایی فرایند مصاحبة تخصصی كه
از سوي آنها بیان شده است ،میتوان نسبت به پذیرش داوطلبانی برخوردار از قابلیتهاي
حرفهاي ،باانگیزه و عالقهمند به حرفة معلمی ،و داراي سالمت جسمانی و روانی مناسب ،براي
احراز شغل معلمی امیدوار بود.
تحلیل كیفی دادههاي مرتبط با پژوهش دوم پژوهش نشان داد از دیدگاه صاحبنظران ،مسائل
و مشکالت اجرایی فرایند مصاحبة تخصصی داوطلبان براي پذیرش در دانشگاه فرهنگیان ،در
هشت مقولة اصلی با عناوین «معرفی داوطلب براي مصاحبه ،هماهنگی بین مصاحبهگران ،جذب
مصاحبهگران ،تداخل وظایف مصاحبهگران ،گرایش به انتخاب حرفة معلمی ،كاهش گرایش به
حرفة معلمی ،مدت زمان مصاحبه ،و بومیگزینی داوطلبان» ،قرار دارد .در مقولة معرفی داوطلب
براي مصاحبه ،صاحبنظران معتقد بودند كه به منظور انتخاب داوطلبان قوي و برتر حداقل باید به
میزان سه برابر ظرفیت دانشگاه ،داوطلب براي انجام مصاحبه معرفی شود .در مقولة هماهنگی بین
1. Casey & Childs
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مصاحبهگران ،اعتقاد برآن بود كه مالکهاي مصاحبهگران براي ارزیابی ویژگیها و توانمنديهاي
داوطلبان یکسان نیست ،بنابراین ،از افراد خبره و صاحبنظر در زمینة علوم تربیتی و مشاوره به
عنوان مصاحبهگر استفاده شد و جلسة توجیهی براي مصاحبهگران قبل از شروع فرایند مصاحبه
براي كمک به همگرایی و ایجاد هماهنگی براي وحدت رویه در نحوة امتیازدهی بین مصاحبهگران
برگزار شود ،همچنین ،كل داوطلبان یک رشتة تحصیلی توسط یک گروه مورد مصاحبه قرار
بگیرند .در مقولة جذب مصاحبهگران ،صاحبنظران اعتقاد داشتند كه الزامات اجرایی براي جذب
مصاحبهگران توانمند به علت حقالزحمة پایین و عدم پرداخت بهموقع فراهم نشده است و
بسیاري از استادان توانمند تمایلی به همکاري در فرایند مصاحبة داوطلبان ندارند ،بنابراین ،جذب
مصاحبهگران توانمند با انجام فراخوان و دریافت رزومة شغلی از آنها و همچنین ،پرداخت
حقالزحمة مناسب و بهموقع باید از سوي مسئوالن دانشگاه پیگیري شود .در مقولة تداخل
وظایف مصاحبهگران ،صاحبنظران معتقد بودند وجود همپوشانی زیاد در پرسشهاي مصاحبهگر
علوم قرآنی و پرسنل گزینش موجب تداخل وظایف بین آنها شده و بالتبع هزینههاي مازادي را بر
دانشگاه تحمیل میكند .بنابراین ،وظایف گزینش و ارزیابی اعتقادات دینی داوطلبان بهتر است
توسط یک نفر انجام گیرد .همچنین ،در مقولة گرایش به انتخاب حرفة معلمی ،اعتقاد بود گرایش
خصوصا در بین داوطلبان پسر به علت جایگاه شغلی و حقوق پایین و
ً
به انتخاب حرفة معلمی
چندشغله بودن معلمان در جامعه بسیار كم شده است و فرزندان خانوادههاي متوسط شهري تمایل
بسیار اندكی به انتخاب حرفة معلمی دارند .در مقولة علل كاهش گرایش پسران به انتخاب حرفة
معلمی ،صاحبنظران معتقد بودند كاهش گرایش پسران به انتخاب حرفة معلمی به خصوص در
شهرهاي بزرگ وكالن شهرها به علت باالبودن هزینههاي زندگی ،پایینبودن جایگاه شغلی و
پرداخت حقوق كم به معلمان با توجه به سختی كار حرفة معلمی در مقایسه با سایر مشاغل دولتی
در ایران است .در مقولة مدت زمان مصاحبه ،صاحبنظران اعتقاد داشتند مدت زمان مصاحبه كم
بوده و با اهداف آن همخوانی ندارد و به منظور شناسایی ویژگیهاي داوطلبان باید به حداقل 2
دقیقه افزایش یابد ،و روزهاي انجام مصاحبه نیز به منظور ارزیابی دقیقتر ویژگیهاي داوطلبان

شناسایی مشکالت فرایند مصاحبه تخصصی داوطلبان برای پذیرش در دانشگاه فرهنگیان به منظور ارائة الگوی 711 ...

افزایش یابد .همچنین ،در مقوله بومیگزینی داوطلبان ،صاحبنظران معتقد بودند بومیگزینی
منطقهاي (شهري) به علت انتخاب افراد ضعیف از نظر توانایی و استعداد مناسب نیست و دایره
بومگزینی از شهر (منطقه) به استان ،حتی استانهاي همجوار به منظور ورود داوطلبان با استعدادتر
و برخوردار از سالمتروان به تربیتمعلم گسترش یابد.
یافتة حاضر با نتایج پژوهش بوالندر و اسنل (  )100كه نشان دادند حساسترین گام در فرایند
انتخاب معلم ،تصمیمگیري دربارة جذب داوطلبان است ،همخوانی دارد .همینطور با نتایج
پژوهش نامداري پژمان ( )2821كه نشان داد اشکاالت بسیاري در گزینش داوطلبان به نظام
تربیتمعلم ایران وجود دارد كه مهمترین آن به شکل برگزاري جلسات مصاحبه و معاینه
برمیگردد ،همسو است .همچنین ،این یافته بهطور غیر مستقیم با نتایج پژوهش فراهانی،
نصراصفهانی و شریف ( ،)2822كه نشان دادند در فرایند جذب و انتخاب معلمان باید به اصالح و
بهبود فرایند جذب و استفاده از نیروهاي بومی توجه شود ،همخوانی دارد .در تبیین این یافته
میتوان گفت از آنجا كه اعضاي هیئت علمی و مدرسان مدعو دانشگاه فرهنگیان تجارب زیادي
در فرایند مصاحبه از داوطلبان ورود به حرفة معلمی در طی سالهاي گذشته دارند ،شناخت آنها
از مسائل و مشکالت اجرایی فرایند مصاحبة تخصصی داوطلبان ،همراه با واقعبینی بوده ،همچنین،
با مبانی نظري پژوهش و به طور غیر مستقیم با نتایج برخی پژوهشهاي انجامگرفته (كالسن،
1002؛ فراهانی ،نصراصفهانی و شریف2822 ،؛ معینپور )2812 ،همخوانی دارد .بنابراین ،با
برطرفكردن مشکالت اجرایی فرایند مصاحبه تخصصی كه از سوي آنها بیان شده است ،میتوان
نسبت به پذیرش داوطلبانی برخوردار از قابلیتهاي حرفهاي ،باانگیزه و عالقهمند به حرفه معلمی
و داراي سالمت جسمانی و روانی مناسب ،براي احراز شغل معلمی همت گماشت كه آن میتواند
كمک بسزایی به تحقق راهکار  22/سند تحول بنیادین آموزش و پرورش كند.
تحلیل كیفی دادههاي مرتبط با پرسش سوم پژوهش به ارائة الگویی براي فرایند مصاحبة
تخصصی داوطلبان براي پذیرش در دانشگاه فرهنگیان منجر شد كه در آن بر اساس نظرات
ارائهشده توسط اعضاي گروه كانونی الگوي پیشنهادي اولیه بازبینی شد و تغییراتی در آن انجام و
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برخی زیرمؤلفهها و اقدامات به آن اضافه شد .پس از انجام اصالحات الزم در الگوي اولیه بر
اساس نظرات اعضاي گروه كانونی ،الگوي نهایی تدوین شد .الگوي نهایی شامل دو بخش
اقدامات قبل از كنکور و مصاحبة تخصصی است .بخش اقدامات قبل از كنکور مؤلفههاي ایجاد
انگیزه براي جذب داوطلبان ،جایگاه حرفة معلمی ،شناسایی و هدایت استعدادهاي برتر و نحوة
تبلیغ بین دانشآموزان را دربرمیگیرد .بخش مصاحبة تخصصی شامل دو مقولة محتوا (شامل
مؤلفههاي استعدادها ،توانمنديها و قابلیتهاي حرفهاي؛ انگیزه و عالقهمندي داوطلبان و سطح
انتظارات داوطلبان) و مقولة اجرا (شامل مؤلفههاي معرفی داوطلب ،جذب مصاحبهگران توانمند،
بومیگزینی داوطلبان و مدت زمان مصاحبه) است .همچنین ،هر یک از مؤلفههاي مربوط به
بخشهاي الگو نیز دربرگیرندة زیرمؤلفهها و اقدامات مرتبط است ،كه در الگوي نهایی آمده است.
یافته پژوهش حاضر با نتایج پژوهش بولز و همکاران (  )102در زمینة ارایه الگو براي انتخاب
دانشجومعلمان ،كه طیف گستردهاي از ارزیابیها در زمینة توانایی تفکر ،تعامل اجتماعی ،عالیق
درونی ،توانایی استدالل و تصمیمگیري را دربردارد ،همسویی دارد .با نتایج پژوهش كیم ،دارینمرد
و مکكان ( )1023كه نشان دادند شخصیت معلم ،اندازههاي ذهنی از اثربخشی معلم را پیشبینی
میكند و مؤلفة شخصیت به عنوان بخشی از فرایند گزینش دانشجومعلم دورة ابتدایی باید مد نظر
قرار بگیرد به طور غیر مستقیم همسو است .با یافتة پژوهش بابولسکی )1010( 2كه به آثار
نئولیبرالیسم بر تمایل و توانایی دانشجومعلمان براي به دست آوردن عدالت اجتماعی براي خود،
دانشآموزان و جامعه پرداخت ،به طور غیر مستقیم همسویی دارد .همچنین ،به طور غیر مستقیم با
نتایج پژوهش هرا و شربین )1023( 1كه نشان دادند بینش معلم میتواند تحت شرایط خاصی به
عنوان انگیزه اي براي مقاومت دانشجومعلم در برابر فشارهاي نئولیبرالی عمل كند همخوانی دارد.
همچنین با یافته پژوهش چایلدز 8و همکاران ( )1022كه برابري و عدالت در برنامة پذیرش تربیت
1. Babulski
2. Hara & Sherbine
3. Childs
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معلم را بررسی كردند ،به طور غیر مستقیم همسو است .در تبیین این یافته میتوان گفت كه الگوي
نهایی به دست آمده در این پژوهش ،با مبانی نظري پژوهش و نتایج برخی از پژوهشهاي
انجامگرفته (بولز ،و همکاران102 ،؛ دارینمرد و مکكان1023 ،؛ فراهانی ،نصراصفهانی و شریف،
 )2822نیز همخوانی دارد ،میتواند مورد استناد و مالک عمل براي فرایند مصاحبه تخصصی قرار
گیرد .بنابراین ،با برگزاري فرایند مصاحبه تخصصی مطابق با این الگو میتوان نسبت به پذیرش
داوطلبانی برخوردار از قابلیتهاي حرفهاي ،باانگیزه و عالقهمند به حرفة معلمی و داراي سالمت
جسمانی و روانی مناسب ،براي احراز شغل معلمی امیدوار بود.
با توجه به یافتههاي پژوهش حاضر میتوان نتیجه گرفت فرایند مصاحبه تخصصی ،از لحاظ
محتوا و اجرا داراي مشکالت زیادي است كه به نظر میرسد با رفع مشکالت محتوایی و اجرایی
آن بر اساس مؤلفههاي الگوي ارائهشده ،میتوان نسبت به پذیرش داوطلبانی برخوردار از
قابلیتهاي حرفهاي ،با انگیزه و عالقهمند به حرفة معلمی و داراي سالمتجسمانی و روانی
مناسب ،براي تحصیل در دانشگاه فرهنگیان و ورود به حرفه معلمی همت گماشت .بنابراین ،با
لحاظكردن مؤلفههاي الگوي نهایی پژوهش در فرایند مصاحبة تخصصی داوطلبان میتوان به تحقق
مأموریت اصلی دانشگاه فرهنگیان ،كه تأمین و تربیت معلمان ،مدیران و مربیان مؤمن ،متعهد ،و
كارآمد و توانمند در تراز جمهوري اسالمی ایران است كمک مؤثري كرد.
از محدودیتهاي پژوهش حاضر استفاده از اعضاي هیئت علمی و مدرسان مدعو دانشگاه
فرهنگیان به عنوان نمونة آماري است كه این موضوع میتواند از قابلیت تعمیم یافتهها بکاهد .از
آنجا كه تحلیل دادههاي كیفی مبتنی بر تعبیر و تفسیرهاي پژوهشگران است ،در این پژوهش نیز
ممکن است ذهنیت پژوهشگر در نحوة استخراج مقولههاي فرعی و اصلی تأثیرگذار بوده ،كه از
محدودیتهاي پژوهش میتواند باشد .نبود پژوهشی مشابه در داخل كشور در زمینة مشکالت
فرایند مصاحبة تخصصی داوطلبان ورود به تربیتمعلم یکی دیگر از محدودیتهاي پژوهش بود.
بر اساس یافتههاي پژوهش پیشنهاد میشود در كنار مصاحبة تخصصی ،از نتایج آزمونهاي
غربالگري و شخصیتی براي ارزیابی سالمت روان و ویژگیهاي شخصیتی داوطلبان توسط
مشاوران و روانشناسان مجرب استفاده شود .براي ارزیابی سالمت جسمانی داوطلبان عالوه بر
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تکمیل فرم خوداظهاري و انجام معاینات پزشکی ،از نتایج آزمایشهاي پاراكلینیکی نیز همزمان
استفاده شود ،به منظور انتخاب داوطلبان اصلح حداقل به میزان سه برابر ظرفیت دانشگاه داوطلب
براي انجام مصاحبه معرفی شود ،از افراد خبره و صاحبنظر در زمینة علوم تربیتی ،مشاوره و
روانشناسی براي فرایند مصاحبة داوطلبان ورود به تربیتمعلم استفاده شود و جلسة توجیهی براي
مصاحبهگران قبل از شروع فرایند مصاحبه براي كمک به همگرایی و ایجاد هماهنگی براي وحدت
رویه در نحوة امتیازدهی بین مصاحبهگران برگزار شود .همچنین ،كل داوطلبان یک رشتة تحصیلی
توسط یک گروه مورد مصاحبه قرار بگیرند .مصاحبهگران توانمند با انجام فراخوان و دریافت
رزومة شغلی از آنها و همچنین ،پرداخت حقالزحمة مناسب و بهموقع از سوي دانشگاه جذب
شوند .به منظور جذب دانشآموزان مستعد به حرفة معلمی (به خصوص پسران) ،مسئوالن نظام
آموزشی براي ارتقاي پایگاه اجتماعی حرفة معلمی در جامعه اهتمام ویژهاي داشته باشند و با توجه
به سختی كار حرفة معلمی در مقایسه با سایر مشاغل دولتی نسبت به همسانسازي حقوق و
مزایاي شغلی معلمان با سایر كاركنان آموزشی دولت نظیر اعضاي هیئت علمی دانشگاهها اقدام
كنند .به منظور شناسایی دقیق ویژگیهاي داوطلبان ،روزهاي انجام مصاحبه و مدت زمان مصاحبه
از هر داوطلب به حداقل  2دقیقه افزایش یابد .به منظور ورود داوطلبان با استعدادتر و برخوردار
از سالمتروان به تربیتمعلم دایرة بومگزینی از شهر به استان و حتی استانهاي همجوار گسترش
یابد .فرایند استخدام قطعی دانشجومعلمان منوط به ارزشیابیهاي مستمر استادان و اخذ گواهی
صالحیت حرفهاي در پایان دورة كارشناسی باشد ،تا تالش دانشجویان در طول دورة تربیتمعلم
بیشتر شده و در جهت كسب مهارتها و شایستگیهاي حرفهاي كوشش بیشتري داشته باشند .به
پژوهشگران آتی پیشنهاد میشود با بهكارگیري روشهاي آماري نظیر رگرسیون چندمتغیري و مدل
معادالت ساختاري ،روابط بین متغیرها را در فرایند مصاحبه تخصصی بررسی و سهم دقیق هر
مؤلفه را مشخص كنند .همچنین ،پژوهشگران آتی به پژوهشهاي تطبیقی در زمینة مؤلفههاي
پذیرش دانشجوي تربیتمعلم در كشورهاي توسعهیافته و در حال توسعه بپردازند و آن مؤلفهها را
با نظام تربیتمعلم ایران مقایسه كنند.
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