
31

 دانشگاه فرهنگيان
 پژوهي تخصصي آموزشـ فصلنامه علمي

 1396 پاييز، يازدهمشماره، سال سوم

از ديدگاه28 هاي ماده آموزي استخدامي مهارتي شناسي دوره آسيب

و برگزاركنندگان، آموزان مهارت  مدرسان

4عليرضا عليدادي،3امين باقري كراچي،2سهراب صادقي،1 مجتبي زارع خليلي

 يدهچك
انجام گرفت. بر اين اساس از طـرح28ماده آموزي مهارت شناسي دوره پژوهش حاضر با هدف آسيب

و روش مطالعه موردي كيفي استفاده گرديد. مشاركت نفـر20كنندگان پژوهش شـامل پژوهش كيفي
و11، آموزان از مهارت سي بودند كـه از نفر از مسئوالن برگزاري در مركز سلمان فار3نفر از مدرسان

ــه ــزار پــژوهش طريــق نمون ــار اشــباع نظــري انتخــاب شــدند. اب ــا معي هــاي مصــاحبه، گيــري هدفمنــد ب
و براي تحليل داده نيمه و ساختاريافته و تكنيك تحليل مضمون بهره گرفته شد ها از روش مقايسه مستمر
 كننـده از روش بـازبيني مشـاركت هـا مضامين ارائه گرديد. براي اعتباريـابي داده ها در قالب شبكه يافته

اسـت. استفاده شد. نتـايج پـژوهش حـاكي از آن بـود كـه دوره برگزارشـده اثربخشـي الزم را نداشـته
از آسـيب، در ارتباط با داليل عدم اثربخشي دوره برگـزار شـده، همچنين از ديگر نتايج پژوهش هـايي

عـدم وجـود مدرسـان بـا، بندي نامناسـب زمانعدم، عدم ارتباطات اثربخش، جمله عدم كيفيت محتوا
جو، عدم ارزشيابي اثربخش، آموزان عدم كيفيت مهارت، ريزي مناسب عدم برنامه، كيفيت عدم وجود

و امكانات كافي،ها عدم تامين هزينه،و فرهنگ قوي عدم پاسخگويي مناسب مسئوالن، عدم تجهيزات
و، درونداد، با زمينه عواملي در ارتباط، آموزان از ديدگاه مهارت و برونـداد از ديـدگاه مدرسـان فرايند

و برون هاي درون همچنين عواملي تحت عنوان عامل سـازماني از ديـدگاه مسـئوالن برگـزاريـ سازماني
.دوره شناسايي شدند

.دانشگاه فرهنگيان، شناسي آسيب،28آموزان ماده مهارت:ها كليدواژه

.m.mojtaba1381@gmail.com دانشجوي دكتراي مديريت آموزشي، دانشگاه شيراز، ايران، نويسنده مسئول،1
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 استاديار، گروه علوم تربيتي، دانشگاه فرهنگيان، ايران.3
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 مقدمه

و ــوزش ــتم آم ــروزه سيس ــوزه ام ــده در ح و فزاين ــريع ــتاي تحــوالت س ــرورش در راس ــاي پ ه

آن آوري فـن  و همچنــين تغييــرات اجتمــاعي حاصــل از و ارتبــاطي از، هــا هــاي اطالعــاتي يكــي

ــاتي پيچيــده و حي و توســعه، اي محســوب شــده هــاي هــر جامعــه تــرين ســازمان تــرين ــا رشــد ب

ط كنوني جوامـع بـيش از بـيش بـه فرهنگي جوامع گره خورده است. بنابراين در شرايـ اجتماعي

و تمام فرايندهاي آن در عرصـه و پرورش و نقش آموزش هـاي مختلـف اجتمـاعي پـي اهميت

و لزوم توجه بـيش از حـد بـه آن  و پـيش، برده از جملـه، رونـده بـه عنـوان سيسـتمي تاثيرگـذار

مي هاي اساسي هر جامعه اولويت  آيد. اي به شمار

و و بـه پرورش همـواره سـازماني قدرتمنـد در هـر جامعـه به بيان ديگر سيستم آموزش اي بـوده

و، سياسـي، عنوان ابزاري ضروري براي ايجاد تحـوالت مثبـت در زنـدگي اجتمـاعي  اقتصـادي

و حيـاتي).1،2016بودرسـا( فرهنگي مردم مورد توجه قـرار گرفتـه اسـت  ايـن نقـش قدرتمنـد

و يكـم نيـز همچنـ  و پرورش در قـرن بيسـت و مفـاهيمي همچـون سيستم آموزش ان ادامـه دارد

و آينــده جامعــه اســت،2توسـعه پايــدار  و پــرورش در زنــدگي  متــاثر از نقــش اساســي آمــوزش

و ولز( ع).3،2017مايكلسن و پرورش آغاز به رشد تمام طرياكنون آموزش ق يـ اري كرده تا از

و عوامل تسرييبرخي تغ و جامعه را برآورده سازيازهاين، كنندهعيرات و دوستاال،نايسراف(دفرد

).4،2015هاولكا

و پرورش به طور بالقوه يكي از محوري و تعيين بنابراين نظام آموزش ترين نهادهـاي كننده ترين

 تمـامً تقريبـا امـروزه).1390، كيقبـادي( آيـد اجتماعي در تحقق توسعه كشورها به حساب مـي 

 پـرورش شـروعو آمـوزش از دنيايجا همهدر، هستند اصالحاتو توسعه به دنبال كه كساني

و از طرف ديگر ناكـام مانـدن اصـالحات اجتمـاعي نيـز)1389، صبوري خسروشاهي( كنند مي

و پرورش مرهون بي و غفلت از نهاد آموزش هاي اجتمـاعي كـه بسياري از آسيب، بوده توجهي

 
1 boudersa 
2 Sustainable Development 
3 michelsen and wells 
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و ناتواني همـي، امروزه توجه بشريت را به خود جلب نموده است ن نهـاد اسـت ناشي از شكست

از اين رو طبيعي است كه تمام فرايندهاي اين نهاد حيـاتي).1394، حاجياني، گودرزي، همتي(

و  و متغيرهـا آن مؤلفـه از جمله معلمـان الگوهـاي، هـاي يـاددهي روش، نيازهـا( هـاي مـرتبط بـا

و توانـايي، نگرش، تدريس و تخصـص، مهـارت و، نـوآوري، دانـش شـناخت نظـام آموزشـي

و اهميت آن و كسـاني وظيفـه)...در عصر حاضر و تحليل قـرار گرفتـه بايد به دقت مورد توجه

و صـالحيت  و ابعاد مختلف شايستگي و معلمي را برعهده بگيرند كه از جهات هـاي تعليم دادن

و  و حيـاتي نظـام آمـوزش الزم در اين زمينه را دارا باشند. به بيان ديگر يكي از وظايف اساسـي

و، پرورش و تربيت و تحقـق اهـداف آماده كردن معلماني است كه بتواننـد موجبـات دسـتيابي

و توسعه پايـدار جامعـه( رسالت كالن نظام آموزشي و همچنـين اهـداف خـرد ايـن نظـام)رشد

و پرورش همه( ، را فـراهم كننـد. بنـابراين شناسـايي)انآمـوز دانشجانبه استعدادهاي شكوفايي

و آماده كردن معلمان به و پـرورش عنوان يكي از مهم انتخاب بايـد، ترين اركان نظـام آمـوزش

و دست و، اندركاران نظام آموزشي كشور قرار گرفته مورد توجه جدي مسئوالن تمـام الزامـات

آن زيرسـاخت  و هـاي الزم بـه منظــور آمـادگي هـا بـراي حضــور اثـربخشو مـوثر در مــدارس

در در غير ايـن صـورت بـا عـدم، هاي درس مهيا گردد كالس آمـادگي معلمـان بـراي حضـور

و خسارت آسيب، هاي درس كالس ، ناپذيري بر پيكره نظـام آموزشـي وارد آمـده هاي جبران ها

و اهداف اين سيستم را با چالش تحقق آرمان  هاي اساسي مواجه خواهد كرد. ها

و بحران، به بيان ديگر در شرايط كنوني تـأثير هاي مديريتي در سطح كـالن بـا تغييرات گسترده

و غيرمستقيم بر سيستم آموزشي بي، مستقيم و آشـفتگي در ايـن سيسـتم منجر به بـه، شـده ثباتي

، آموزشـي( هـاي مختلـف اي كه در حال حاضر عالوه بر كيفيـت پـايين معلمـان در زمينـه گونه

و، پژوهشي از،)...ارتباطي و با كمبود شديد معلم در سطوح مختلف نيز دست به گريبان اسـت

و آمـاده آنج سـازي معلمـان بـراي سيسـتم ايي كه دانشـگاه تربيـت معلـم كـه رسـالت آمـوزش

را در شرايط فعلي نمـي، آموزشي را برعهده دارد توانـد همـه نيازهـاي آموزشـي در ايـن زمينـه

و پاسـخگويي بـه نيازهـاي آموزشـي جامعـه، برآورده نمايد ، بنابراين براي جبـران ايـن كمبـود

ن و پرورش و مقرراتـي اسـت كـه در ايـن زمينـه سيستم آموزش اگزير به متوسل شدن به قوانين
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هاي قانوني كه در اساسنامه دانشگاه تربيت معلم براي شـرايط بيني شده است. از جمله ماده پيش

ايـن اساسـنامه اسـت كـه در سـال281مـاده، اضطراري در ارتباط با كمبود معلمان وجـود دارد 

 است. براي اين منظور تصويب شده 1390

از اين رو از آنجايي كه در شرايط فعلي سيستم آموزش پرورش با چالش كمبود نيروي انسـاني

و ناگزير به استخدام معلمان از طريق ماده  بـه منظـور، اسـت28به خصوص معلمان مواجه است

و كيفيت بخشي اسـتخدامي  و هـاي از ايـن طريـق ضـروري اسـت كـه تمـام برنامـه اثربخشي هـا

بـراي ورود بـه حرفـه معلمـي بـه دقـت مـورد28سازي معلمان در قالـب مـاده آمادهفرايندهاي 

و ارزيابي قرار گرفته و تحليل آسيب، واكاوي هـاي هاي آن در سطوح مختلف زمينه با شناسايي

و الزم براي از بين بردن ايـن آسـيب  هـا فـراهم گـردد. پـژوهش حاضـر نيـز در راسـتاي تحقـق

از28مـاده هـاي آمـوزي اسـتخدامي مهـارت شناسـي دوره آسـيب دستيابي به هدف مـذكور بـه 

و برگزاركنندگان اين دوره با رويكردي كيفي پرداخته است.، آموزان ديدگاه مهارت  مدرسان

و تربيت معلم  آموزش

اعـالم كـرد كـه از جملـه اهـداف اصـلي2هاي آموزشـي بانـك جهـاني گزارش، 1980در دهه

و پرورش ن، آموزش و رشد و بـه صـورت تربيت سلي است كه بتواند بـه صـورت مسـتقل فكـر

كشورهاي زيادي، بنابراين از آن زمان تاكنون).5: 3،2012كليمووا( خالقانه مسائل را حل كند

و بنيادي در برنامه و فراينـدهاي يـاددهي تغييراتي اساسي يـادگيري خـود بـه وجـودـ هاي درسي

و توسعه فرايند ياددهين مهممعلمان به عنوا).4،2010بيير( اند آورده يـادگيريـ ترين عامل رشد

و آموزش آنان در قالب دوره هاي تربيت معلم دوباره مـورد توجـه قـرارو همچنين شيوه تربيت

 
ن1 و پرورش در رشته تأمين بخشي از  وجـود» دانشـگاه« هايي كه امكان توسعه آن ازطريق يازهاي خاص آموزش

و پـرورش از ميـان دانــش و مقــررات وزارت آمـوزش و آموختگـان سـاير دانشـگاه نـدارد، مطـابق ضـوابط  هــا

و حوزه و پژوهشي كشور  آموزي هاي علميه، مشروط به گذراندن دوره يكساله مهارت مؤسسات آموزش عالي

مي» دانشگاه« در . باشد بالمانع
2 The World Bank 
3 Klimova 
4 Beyer 
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و ويژگي و ديـدگاه مؤلفهو گرفت زيـرا؛ اي مختلـف واكـاوي شـد هاي آموزش آنـان از ابعـاد

طي كه دوره هاي پژوهشي نشان داده بود كه معلماني يافته و با كيفيتي را هاي آموزشي اثربخش

و نسبت به معلمان ديگر كه به صـورت اثربخشـي، اند نكرده از كارآمدي پاييني برخوردار بوده

و از كيفيـت دسـت آورده موفقيـت كمتـري بـه، انـد هاي آمـوزش معلمـي را گذرانـده دوره انـد

).1،2013كافمن( تري برخوردار بودند پايين

م و آمادهامروزه و پرورش جامعه بوده سـازي آنـان بـراي علمان داراي نقشي اساسي در آموزش

زيـرا حرفـه؛ شـود حرفه تدريس به عنوان يك اولويت مهم در هر كشـوري در نظـر گرفتـه مـي 

در معلمي همواره شغلي چالش و پيشـرفت كشـورها و حسـاس بـوده كـه توانـايي رشـد برانگيز

و؛)2016، بودرسـا( اسـت هاي مختلـف را دارا بـوده حوزه از ايـن رو در حـال حاضـر كيفيـت

،2روكـوف( هـاي اصـلي كيفيـت سيسـتم آموزشـي بـوده كننده صالحيت معلمان از جلمه تعيين

و)2004 و يـا شكسـت فراينـدهاي آمـوزش و انگيزش معلمـان عـاملي كليـدي بـراي موفقيـت

ح، به بيان ديگر).3،2005اورويكو ماپورو( يادگيري است ال حاضر تأثير معلمان بـر روي در

و پيشرفت  از، ان به صورت واضحي مشخص بودهآموز دانشرشد به عنـوانهاآنبه طوري كه

و ميـت لمـن( كننـد در مدرسه يـاد مـي آموز دانشترين عامل يادگيري مهم ).4،2011هانـاووي

ــر آمــوزش در مــدارس ــابراين اگرچــه برخــي از عوامــل اثرگــذار ب ــدازه كــالس( بن تعــداد،ان

وآموز دانش  امـا كيفيـت معلـم، ان دارنـد آمـوز دانـش اي بر عملكـرد اثرات قابل مالحظه،)...ان

و دانش معلم( و عملكـرد داراي نقشي تعيين)مهارت و حياتي در پيشرفت ان آمـوز دانـش كننده

و مورشاد؛ 5،2003هانوشك( است و بر اسـاس در همين رابطه).6،2007باربر گـزارش تجزيـه

در يل سياستتحل ،»8كيفيـت معلمـان«،OECD(7( كشور25هاي آموزشي در ارتباط با معلمان

و مورشـاد( آموزشي شناخته شده اسـت در سيستم، ترين عامل به عنوان مهم ايـن).2007، بـاربر

 
1 coffman 
2 rockoff 
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و ضرورت توجه به كيفيت معلمان از، اهميت و)اوال(ناشي پيچيدگي روزافزون حرفـه معلمـي

و)ثانيا(؛ تدريس و چـالش)ثالثـا(تقاضا براي افزايش معلمـان باكيفيـت برانگيـز محـيط پيچيـده

كيفيت يا همان اثربخشي معلمان به معنـاي توسـعه).1،2007كميسيون اروپا( حرفه معلمي است

و همچنين عملكرد سيستم آموزشي نيز به شخص معلمآموز دانشو پرورش پيشرفت  محيط، ان

و باف، كالس و بـروك(ت سيستمي اين محيط وابسته استسازمان مدرسه بـه).2،2014بوكدام

و يــادگيري تــرين عامــل در درون مدرســه بيــان ديگــر معلمــان مهــم انــد كــه بــر روي پيشــرفت

و تربيـت آنـان؛ ان تاثيرگذار هستندآموز دانش و كيفيـت تربيـت، به همين دليل نحـوه آمـوزش

و رسالت به همچنين اهداف و دقيـق مـورد ارزيـابي قـرار هاي آموزش آنان بايد صورت جـامع

 گيرند. 

و تربيت معلمان طـور مسـتقيم بـر هـايي اسـت كـه بـه در برگيرنده فعاليت3به طور كلي آموزش

و معموال داراي اهداف كوتاه مسئوليت و ميان هاي فعلي معلم متمركز شده بـه؛ مدتي است مدت

ورود به يك موقعيت واقعي تـدريس يـا بـه بيان ديگر اغلب از آن به عنوان آمادگي معلم براي 

شود. عنوان پذيرش مسئوليت جديد در ارتباط با طراحي تدريس در يك موقعيت جديد ياد مي

و اصول اساسي به عنوان پيش شرطي براي استفاده از  در هـاآناين آموزش شامل درك مفاهيم

و شيوه و توانايي نشان دادن اين اصول كال موقعيت تدريس س درس اسـت.آموزش معلـم ها در

جديـد در كـالس درس اسـت كـه معمـوال بـا هـاي استراتژي كارگيريبههمچنين تالشي براي

از، ارزيابي و بازخورد ان همراه اسـت. محتـواي آمـوزش معلـم غالبـا توسـط آموز دانشنظارت

و اغلب در فرمت متخصصان تعيين مي بي هـاي كتـا هاي آموزش استاندارد يا از طريق نسخه شود

).2016، بودرسا( موجود است

1 european commission 
2 bokdam  & broek 
3 Teacher Training 
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و تربيت معلم  اهداف آموزش

درو شـده آغـاز كشـورها از بسـياري در معلـم تربيت ويژه به آموزشي هاي نظام در دگرگوني

و تدوين1تحولي اسنادو گرفته قرار پرورشو آموزش بنيادين تغيير بر نظام اراده نيز كشور ما

و همكارا سميعي( است تصويب شده هاي آمـوزش بنابراين از آنجايي كه سيستم).1395،ننژاد

و زنــدگي اجتمــاعي  و صــالحيت معلمــان تــاثير زيــادي بــر تربيــت و همچنــين كيفيــت معلمــان

و مشـكالت مربـوط بـه هـاي اخيـر چـالش در سال، هاي آينده در جامعه خواهند داشت نسل هـا

و تربيت معلمان واداره بسياري از كشورها را به بازنگري در سيستم، كيفيت معلمان اي آموزش

و آن و پيشـرفت، ها را به بازسازي اين سيستم به منظور ترويج همـاهنگي جامعـه كرده آمـوزش

).2013، ايساكو بسكن( ترغيب كرده است

و قابليت توسعه مهارت، هدف اوليه آموزش معلمان هـاي آموزشـي هايي است كه بـا سياسـت ها

و معلمان را قاد و نهادينه كردن اين سياستسازگار بوده ،2گوستاوسـون( كنـد هـا مـير به انتقال

مي).2003 و كار آينده گفته محور در نظر گرفتـه شود كه آموزش معلمان به عنوان يك كسب

 سـازند زيرا معلمان را براي برآوردن نيازهاي آموزشي شهروندان در آينـده آمـاده مـي؛ شود مي

آم؛)3،2010ژائو( اي وزش معلمان نيازي فـوري بـوده كـه در تمـام مراحـل حرفـه به بيان ديگر

و هدف آن عمدتا آماده و ارتقاي دانشو مهارت معلمان وجود دارد  هـاي معلمـان اسـت سازي

بنابراين از آنجايي كه در حاضر موضوع كيفيت آموزشي).6،2008لوي،5ساندرمن،4باالنتين(

و صالحيت معل و همچنين كيفيت مان به صورت اختصاصـي بـه عنـوان چـالش به صورت كلي

مي بزرگي در سيستم و چشـم، شود هاي آموزشي محسوب هـاي انـدازهاي دوره تحقـق اهـداف

 
(مصوبو آموزش بنيادين تحول سند1  نظـري ) مبـاني 1390 آذرمـاهدر فرهنگي انقالب عالي شوراي پرورش

(مصـوب اسالمي جمهوري عمومي تربيت رسميو تعليم نظامدر بنيادين تحول  انقـالب عـالي شـوراي ايران

) 1390 ماه آذردر فرهنگي
2 gustafsson 
3 zhao 
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6 levy 
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و اقدامات مناسب كه همـان آمـاده معلم به صورت اثربخش با استفاده از فعاليت تربيت سـازي ها

درمهاي اساسي سيست از اولويت، هاي درس است معلمان براي حضور در كالس هاي آموزشـي

و  و بايـد بـه صـورت جـدي مـورد توجـه مسـئوالن همه كشورها از جملـه كشـور ايـران اسـت

مي، اندركاران قرار گيرد دست توان اميـدوار بـود كـه اهـداف تعيـين تنها از اين طريق است كه

 هـاي تربيـت معلـم در كشـور ايـران ترين اهداف برگـزاري دوره شده تحقق يابند. از جمله مهم

: توان به موارد زير اشاره كردمي)28 ادهم(

و روش يافتـه كارگيريبهآموزان براي آماده كردن مهارت- هـاي پـژوهش هـاي علمـي

و كالس درس و تربيت در محيط مدرسه  علمي حوزه تعليم

و آشـنا كـردن آماده كردن مهارت- و تربيـت و فهـم مبـاني تعلـيم آموزان بـراي درك

و ويژگيها با فضاي فرهنگي مدا آن انآموز دانشهاي متفاوت رس

آن- و آموزشي در زمينه مسئلهها براي شناخت آماده كردن و هاي تربيتي هـاي مختلـف

و ارائه راهكارهايي براي حل آن و تبادل نظر ها بحث

و مهارت مهارت، ارتقاي سطح نگرش- و تربيت آموزان در حوزه دانش  هاي تعليم

با آشنا ساختن مهارت- و نحوه اسـتفاده آوريفنآموزان و اطالعاتي هاي نوين ارتباطي

انآموز دانشها در مدارس به منظور افزايش يادگيريآن كارگيريبهو 

و حـل مسـائل بـه صـورت آماده كردن مهـارت- آمـوزان بـراي انجـام كارهـاي تيمـي

و با استفاده از روش و شيوه مشاركتي و اثربخش ها  هاي علمي

ت- و و يادگيري مداوم در مهارتنهادينه كردن نگرش  آموزان فكر معلمي

و ضرورت آموزش معلمان به عنوان يكي از مهم توسـعه، ترين عوامل رشـد به طور كلي اهميت

و پـرورش تقريبـا در تمـام آموز دانشو پيشرفت  و همچنين اثربخشي كلـي سيسـتم آمـوزش ان

و پـر بنـابراين سيسـتم؛ شـود كشورها در نظر گرفته مـي  ورش يـا ديگـر نهادهـاي هـاي آمـوزش

و تربيت معلم و قوانين كشورهاي خود براي تربيـت، آموزش وظايفي اساسي با توجه به شرايط

و بررسي شيوه؛ معلمان بر عهده دارند و ديگر از اين رو مقايسه هاي مـرتبط مؤلفههاي برگزاري
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ن قـرار داده تـا از افق نـويني فـراروي مسـئوال، با تربيت معلم در كشورهاي ديگر با كشور ايران

 اين طريق بتوانند ساالنه معلمان باكيفيت بيشتري را روانه مدارس كنند.

وزرات، اي برخــوردار بــوده هــاي تربيــت معلــم در پاكســتان از اهميــت فزاينــده برگــزاري دوره

و همچنين بخش خصوصي اين كشور و پرورش ها هسـتند. مسئول برگزاري اين دوره، آموزش

و پرورش اين كشور در حال حاضربهمطابق با آمار  موسسه 277دست آمده از وزارت آموزش

و آموزش معلم در كشور پاكستان وجود دارد كه از اين تعـداد  51، موسسـه دولتـي 135تربيت

و اي موسســه مســتقل بــراي ايــن منظــور وجــود دارد كــه در طــي دوره22موسســه خصوصــي

ميچهار و آموزش معلمي را فرا هـاي تربيـت ترين اهداف برگـزاري دوره گيرند. مهم ساله فنون

و قابليـت  و افـزايش صـالحيت و، اي معلمـان هـاي حرفـه معلم در پاكسـتان شـامل ارتقـا ايجـاد

و اداري در معلمان آينده پرورش مهارت و؛ هاي مديريتي آشنا كردن معلمان با فنون راهنمـايي

و تحليـلزشفراهم كردن آمو،انآموز دانشمشاوره براي كمك به  هاي مديريتي براي بررسي

ــه ــاي درســي برنام ــاي، ه ــين مســائل نيازه و همچن ــا مســائل آموزشــي ــان ب ــنا كــردن معلم آش

وآموز دانشآشنا ساختن،انآموز دانش ).1،2009سولمن( .. است.ان با مواد جديد آموزشي

و تربيت معلمان در تركيه از سال و اين آمو 1982سيستم آموزش ها از وظـايفزشتغيير يافت

و موسسات آموزش مي دانشگاه و تربيـت معلمـان عالي به شمار آيد. به اين ترتيب كـه آمـوزش

آنآن كارگيريبه، ها بوده در تركيه بر عهده دانشگاه و پرورش هـا اسـت. ها در سيستم آموزش

و  و پرورش كه مسئول استخدام ت معلمـان اسـ كـارگيريبهدر حال حاضر بين وزرات آموزش

و تربيت معلمان در كشور تركيه است و، با شوراي عالي آموزش كه مسئول آموزش همـاهنگي

و بسكن( هاي كمي وجود دارد همكاري و ارتبـاط).2،2005آيدين براي كمبود اين همـاهنگي

هـا تأسـيس شـده هاي آموزش معلمان در دانشـكده كميته ملي آموزش تركيه براي كنترل برنامه

و اصـالحات دوره).2014،و بسـكن4به نقل از ايسـلك 3،2010اوزوگلو( است هـاي آمـوزش

و نوآوري در برنامـه، تربيت معلم در كشور تركيه هـاي آموزشـي نه فقط در برگيرنده بازسازي
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هـاي دوره نيـز ها شامل توسعه استانداردهايي براي افزايش كيفيت آموزش بلكه اين دوره؛ است

دو است. اعم برنامه اي معلمـان بـراي هـاي حرفـه هـا در راسـتاي ارتقـاي صـالحيترههـاي ايـن

:)1،2012يوكسل(از آمادگي براي فرايند ياددهي عبارتند

و فردي هاي حرفه توسعه ارزش-  اي

انآموز دانششناخت-

 يادگيريـ تسلط بر فرايندهاي ياددهي-

و ارزيابي توسعه مهارت-  هاي نظارت

و والدين، شناخت روابط جامعه-  مدرسه

و تسلط بر برنامه- و محتواهاي دانشي موردنياز شناخت  ها

و پرورش بـه شـمار آموزش معلمان در كشور ايسلند از جمله عوامل اساسي در سيستم آموزش

و آمـوزش معلمـان در كشـور ايسـلند تحـت نظـارت وزارت آمـوزش مي و، آيد. تربيت علـوم

و شايستگي فرهنگ است. مهم  معلمان در كشور ايسلند در برگيرندههاي مورد نياز ترين اهداف

و فرهنگ، وزارت آموزش( :2)2012، علوم

و درك روش- ــناخت ــرورش ش و پ ــوزش ــژوهش در آم ــاي اصــلي پ ــه، ه ــاي نظري ه

و تحصيل، يادگيري و مواجـه بـا چـالش،ها كاربرد نظريه، تدريس هـاي تفكر انتقادي

و پرورش معاصر.  فوري در آموزش

و، هاي كار در كالس فاده از روشهاي عملي براي است مهارت- آشنايي با دانش نظـري

، پـردازش، تصـميم گيـري،اي هـاي حرفـه خالقيـت در ايجـاد ايـده، هاي تحقيـق يافته

و تفسير داده و تحصيل هاي جمع ارزيابي و پرورش  آوري شده مربوط به آموزش

و شـن، يـادگيريـ جديـد تـدريس هـاي هاي نظري براي مقابله با موقعيـت مهارت- اخت

و تحصيل در جامعه معاصر و انجـام پـروژه، درك آموزش و آشـنايي هـاي پژوهشـي

و گروه ).همان(ها آشنايي مديريت كار با افراد

1 YÜKSEL 
2 Ministry of Education, Science and Culture 



و از ديدگاه مهارت28هاي ماده آموزي استخدامي مهارتي شناسي دوره آسيب  41 ... آموزان، مدرسان

/ سال / شماره سوم  1396 پاييز يازدهم

و پـرورش و تعالي آمـوزش و ركن تحول دانشگاه تربيت معلم به عنوان نهاد اصلي تربيت معلم

اي بـراي گراي حرفـه ماموريت است در گستره ملي با هويتايهجمهوري اسالمي ايران مؤسس

و عمومي جمهوري اسالمي ايـران، تأمين و توانمندسازي منابع انساني نظام تربيت رسمي تربيت

و پاسـخگوي تقاضـاهاي  و منطبق بر سـند تحـول بنيـادين و تربيت اسالمي مبتني بر فلسفه تعليم

و، به بيان ديگر دانشگاه فرهنگيان وظيفه تأمين؛ اجتماعي است و نيـروي تربيت بهسازي معلمان

و پرورش را در ايران برعهده دارد. اين دانشگاه در سال  با تجميع 1390انساني وزارت آموزش

معلمـانـ دانشـجو، كليه مراكز تربيت معلم سراسر ايران تأسـيس شـد. در دانشـگاه تربيـت معلـم 

و عملـي مـي دوره و سـپس بـهنارگذ مـي، باشـد اي چهارساله را كه متشكل از دروس نظـري نـد

عالوه بر ايـن).1391، گاه رسمي دانشگاه فرهنگيانوب( شوند مدارس مورد نظر انتقال داده مي

مي، مطابق با اساسنامه دانشگاه تربيت معلم و پرورش و وزرات آموزش تواند با توجه به شـرايط

كنـد. ايـن آمـوزاني را بـراي شـغل معلمـي اسـتخدام مهـارت28از طريق ماده، نيازهاي موجود

و نظـري بـه1ايهآموزان موظف هستند كه دور مهارت ساله را كه در برگيرنـده دروس عملـي

، اساسنامه دانشگاه تربيت معلـم( بگذرانند، ها درس است منظور آمادگي براي حضور در كالس

1396.(

:تاس اهداف اين دانشگاه به اين شرح آمده)1390مصوب( در اساسنامه دانشگاه فرهنگيان

و تربيت معلمـان.1 و متعهـد، مربيـان، مـديران، تأمين و پژوهشـگراني مـؤمن ، كاركنـان

و ارزش ــي ــاني دين ــه مب ــد ب ــي معتق و انقالب ــاي اســالمي و، ه ــي داراي فضــايل اخالق

و توانمند در طراز جمهوري اسالمي، هاي واالي انساني ارزش .كارآمد

و ارتقـاي شايسـتگي، تربيت.2 و حرفـه،هـاي عمـومي توانمندسازي اي منـابع تخصصـي

در، خودبـاور، كـارآفرين، هـاي متقـي انساني با تأكيد بر پرورش انسان و توانـا خـالق

و ارزش،و نـوآوري آوريفن، توليد علم و نيازهـاي متناسـب بـا مبـاني هـاي اسـالمي

.جامعه

و مشـاركت در نهضـت تسهيل فعاليت.3 و ديـن و پرورش در تلفيـق علـم هاي آموزشي

و تربيتـي موردنيـاز، توليد علم افـزايش سـهم توليـدات علمـي در محتـواي آموزشـي
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و كاربردي كـردن و نيازهاي ملي و معارف اسالمي و پرورش مبتني بر مباني آموزش

و سـازنده بـا حـوزه  و پژوهشي ازطريق تعامـل پويـا و دستاوردهاي علمي هـاي علميـه

و پژوهشي داخلي و بين منطقه، مراكز علمي .المللي اي

و تغيير.4 و نوآوري در نظام تربيت معلم كشور و ارتقـاي روش، ايجاد تحول هـا اصالح

و پژوهشـي تربيـت معلـمو برنامه و آخـرين بـر اسـاس، هاي آموزشي مبـاني اسـالمي

و بهره از تحوالت علمي و تربيـت آوريفنمندي هاي نوين براي تحقق اهداف تعلـيم

.اسالمي

و تقويــت.5 ــدگي ــه پژوهن و گســترش دانــش توســعه زمين ــه پژوهشــي و، روحي ــنش بي

و رصد كردن تحـوالت نظـام مهارت و تحـوالت هاي منابع انساني هـاي تربيـت معلـم

و پرورش و آموزش .علمي در حوزه علوم تربيتي

توجـه، هـاي درس آموزان براي حضور در كالس سازي مهارت بنابراين با توجه به اهميت آماده

ط و و تدوين و تحقق اين راحي برنامهبه اهداف ذكر شده و فرايندهاي اثربخش براي حصول ها

و توجه بيشتر به برگزاري با كيفيت دوره هاي تربيت معلم را الزامي كـرده اهداف ضروري بوده

و پرورش از طريـق  است. به بيان ديگر در شرايط فعلي كه بخشي از نيروهاي مورد نياز آموزش

مع28 ماده مياساسنامه دانشگاه تربيت و برنامـه شـيوه، نحـوه برگـزاري، شوند لم تامين هـاي هـا

و دست سازي معلمان در اين دوره آماده اندركاران مورد ارزيابي ها بايد به دقت توسط مسئوالن

 قرار گيرد. 

 روش پژوهش

و از ميـان روش پژوهش حاضر به لحاظ رويكرد در دسته پـژوهش هـاي هـاي كيفـي قـرار دارد

ب، كيفي كننـدگان اسـت. مشـاركت»1مطالعه كيفي موردي« روش،ه لحاظ ماهيتروش مناسب

و مهـارت، آموزي پژوهش حاضر شامل مسئوالن برگزاري دوره مهارت آمـوزاني بـود مدرسان

تحـت( آمـوزي مهـارت در دانشگاه تربيت معلم مشـغول گذارنـدن دوره97-1396كه در سال 

 
1 Qualitative case study 
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و)28آموزان ماده عنوان مهارت تعدادي از عوامل موثر بـر عـدم اثربخشـي دوره بودند. مفاهيم

 مدرسـان؛)نفـر3( ساختارمند بـا مسـئوالن هاي نيمه با استفاده از مصاحبه28آموزي ماده مهارت

و با در نظر گرفتن معيار اشـباع به وسيله نمونه)نفر20( آموزانو مهارت)نفر11( گيري هدفمند

و از طريـق تكنيـك تحليـل1با روش مقايسه مسـتمرها نظري بررسي شدند. سپس به تحليل داده

و ، پايـه مضـامينيهشـبك قالـب در هـا يافتـه مضمون بر مبناي توسعه شبكه مضامين پرداخته شـد

و اطالعات اعتباريابي داده براي.شدند سازماندهيو بندي فراگيردستهو دهنده سازمان كيفـي ها

و مضـامينيهشـبك از حاصـل نتـايجِزي همسوسـا روشاز، دست آمده در فراينـد پـژوهش به

و همچنـين پايـان استفاده كنندگان بازبيني مشاركت گرديد. بدين ترتيب كـه محقـق در فراينـد

و از آنـان خواسـته شـد به تعدادي از مشاركتًمجددا، پژوهش تـا بـا، كننـدگان مراجعـه كـرده

ر، هايشان دقت نظرات خود تكميل گفته  كنند. تأييدا در ارتباط با نتايج پژوهش

 كنندگان پژوهش مشاركت.1 جدول

مدرسانمسئوالن برگزاري دورهآموزانمهارت

مدرك

تحصيلي
كدجنسيت رشته تحصيلي

مدرك

تحصيلي
كدجنسيت

مدرك

تحصيلي
كدجنسيت

فوق

ليسانس

يشناسروان

باليني
1 مرد دكتري1زن دكتري1 زن

فوق

ليسانس

فلسفه آموزش

و پروش
2 مرد دكتري2زن تريدك2 زن

 ليسانس
و مديريت

ريزيبرنامه
3 مرد

فوق

ليسانس
3 مرد

فوق

ليسانس
3 زن

فوق

ليسانس

يشناسروان

باليني
4 زن

فوق

ليسانس
4 مرد

فوق

ليسانس

يشناسروان

باليني
5 مرد دكتري5 مرد

فوق

ليسانس

ريزيبرنامه

درسي
6 زن

فوق

ليسانس
6 زن

1 Constant comparative method 
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مدرسانمسئوالن برگزاري دورهآموزانمهارت

مدرك

تحصيلي
كدجنسيت رشته تحصيلي

مدرك

تحصيلي
كدجنسيت

مدرك

تحصيلي
كدجنسيت

فوق

انسليس

مديريت

آموزشي
7 مرد دكتري7 زن

فوق

ليسانس

فلسفه آموزش

و پرورش
8 مرد

فوق

ليسانس
8 مرد

فوق

ليسانس
9 مرد دكتري9 مرد مشاوره

فوق

ليسانس

مديريت

آموزشي
10 مرد

فوق

ليسانس
10 مرد

فوق

ليسانس

يشناسروان

باليني
11زن دكتري11 زن

فوق

ليسانس

ريزيامهبرن

درسي
12 مرد

فوق

ليسانس

ريزيبرنامه

درسي
13 زن

فوق

ليسانس
14زن مشاوره

فوق

ليسانس

مديريت

آموزشي
15 مرد

فوق

ليسانس

يشناسروان

باليني
16 مرد

فوق

ليسانس

مديريت

آموزشي
17 زن

فوق

ليسانس

مديريت

آموزشي
18 مرد

فوق

ليسانس
19 مرد مشاوره

فوق

ليسانس

مديريت

آموزشي
20 زن



و از ديدگاه مهارت28هاي ماده آموزي استخدامي مهارتي شناسي دوره آسيب  45 ... آموزان، مدرسان

/ سال / شماره سوم  1396 پاييز يازدهم

 هاي پژوهش يافته

و بررسي به منظور در28آمـوزي مـاده هاي موجـود در برگـزاري دوره مهـارت آسيب ارزيابي

و تـدوين چـارچوبي راستاي و اطالعـات داده، در ايـن زمينـه طراحـي  از طريـق مـورد نيـاز هـا

ويهمطالع و براي تجزيه و1مضـمون تحليـل تكنيـك از هـا داده اين تحليل موردي گردآوري

 در مناسـب تحليلي هاي از جمله روش مضمون تحليل استفاده گرديد. مضامينيهشبك تشكيل

عابـدي( كنـد مي تبديل غني هاي داده به را متنوعو هاي پراكنده داده كه است كيفي تحقيقات

ــه ايــن موضــوع پاســخ).1393زاده شــيخ،فقيهــي، تســليمي، جعفــري ــا توجــه ب ــابراين ب هــاي بن

شد»2ساختارمند مصاحبه نيمه« كنندگان كه از طريق مشاركت : به شرح زير است، ارائه

، مبني بر اينكه آيا اهداف دوره برگزار شـده محقـق شـده اسـت، در پاسخ به سوال اول پژوهش

و مهـارت،ي دورهمسـئوالن برگـزار( كننـدگان تقريبا تمام مشـاركت اظهـار)آمـوزان مدرسـان

و كافي برخوردار نبـوده كردند كه دوره مهارت و كيفيت الزم آموزي برگزار شده از مطلوبيت

آمـوزان يعنـي آمـاده كـردن مهـارت؛و نتوانسته است به صورت اثربخشي به هدف اساسي خود

دس، هاي درس از لحاظ دانشي براي حضور در كالس و مهارتي ت يابد. نگرشي

و چالش، سپس در پاسخ به سوال دوم پژوهش مبني بر علل هاي مرتبط با عدم اثربخشـي عوامل

ــارت  ــداف دوره مه ــق اه ــدم تحق و ع ــده ــزار ش ــوزي دوره برگ ــاحبه، آم ــق مص ــدا از طري ابت

،)آمـوزان مهـارت، مدرسـان، مسـئوالن برگـزاري دوره( كننـدگان ساختارمند بـا مشـاركت نيمه

بـه دفعـات مكتـوب شـده هـاي پاسـخ متن آنگاه، گرديد ات مربوطه گردآوريو اطالعها داده

).كد138( دست آمد به اوليه كدهاي از فهرستيو قرار گرفت بازنگريو مطالعه مورد

 كدهاي مراحل بعدي در شد. شناسايي اوليهكد)86( تعداد آموزان در ادامه از ديدگاه مهارت

 بـار چنـدين مضـامينيهشـبك، شـده بندي منسجمي گروهو مشابه هاي گروه در آمده دست به

 آموزي برگزار شـده تدوين چارچوب عدم اثربخشي دوره مهارت براي نهايت در بازبيني شد.

)55( تعـداد بـه پايـه مضـامينو)8( بـه تعـداد دهنـده سازمان مضامين، فراگير مضمون عنوان به

1 Thematic analysis 
2 Semi-structured interview 
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نمـايش بـه)2( جـدول در هـا ايـن تمـام كـه شد استخراج مضامينيهشبكو شناسايي مضمون

در)30( همچنين از ديدگاه مدرسان دوره نيـز تعـداد.است شده گذاشته و كـد اوليـه شناسـايي

بـا در نظـر گـرفتن عـدم اثربخشـي دوره، بنـدي شـده هـاي مشـابه گـروه مراحل بعدي در گروه

و تعــدا)17( تعــداد، آمــوزي بــه عنــوان مضــمون فراگيــر مهــارت مضــمون)4(دمضــمون پايــه

و استخراج گرديـد كـه در جـدول سازمان از مشـاهده مـي)3( دهنده شناسايي كنيـد. در نهايـت

و در مراحـل)22( آمـوزي تعـداد ديدگاه مسئوالن برگزاري دوره مهـارت  كـد اوليـه شناسـايي

و بـا در نظـر گـرفتن عـدم اثربخشـي دوره بـه عنـوان هاي مشابه گروه بعدي در گروه بندي شـد

و تعــداد)15( تعــداد؛ فراگيــر مضــمون و مضــمون ســازمان)2( مضــمون پايــه دهنــده شناســايي

مي)4( استخراج گرديد كه در جدول  كنيد. مالحظه

و فراگير از ديدگاه مهارت سازمان، مضامين پايه.2 جدول  آموزان دهنده

مضمون

 فراگير

مضمون

 دهنده سازمان
 مضمون پايه

ي
وز

آم
ت
ار
مه

ره
دو

ي
خش

ثرب
ما

عد

عدم كيفيت برنامه

(محتوا)  درسي

عدم كاربردي بودن محتوا، عدم تاكيد بر كيفيت محتوا، توجه بيش از حد بر

كـارگيري منـابع كميت محتوا، عدم تناسب محتوا بـا اهـداف دوره، عـدم بـه

و به روز، عدم تطبيق عنوان دروس با منابع معرفي شده، عدم مشاركت  جديد

وا، مجـازي بـودن برخـي از دروس اساسـي، مهارت آموزان در انتخـاب محتـ 

عدم وجود برخي از دروس مورد نياز

عدم ارتباطات

 اثربخش

آموزان، عدم ارتباطعدم ارتباط اثربخش بين مسئوالن برگزاركننده با مهارت

آموزان، عدم ارتبـاط اثـربخش بـين مسـئوالن اثربخش بين مدرسان با مهارت

و پرورش با مهارت ع آموزش آموزان دم ارتباط اثربخش بين مهارتآموزان،

و پرورش  و آموزش  با يكديگر، عدم ارتباط اثربخش بين دانشگاه فرهنگيان

مدت بودن دورهها، كوتاهسها، زمان نامناسب برگزاري كالفشردگي كالسبندي نامناسبزمان

عدم وجود

 مدرسان باكيفيت

و علمـي، عـدم انتقـالآموزان، عـدم دانـش بـهنگرش بدبينانه به مهارت روز

(روش تدريس نامناسب)، عدم انطباق تخصص بـا محتوا به صورت اثربخش

دروس تدريس شده، نداشتن دغدغه آموزشي، تاكيد بيش از حد بر تئـوري، 

و بي انگيزگـي، عـدم انعطـاف  پـذيري عدم مهارت ارتباط موثر، بازنشستگي

 الزم
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مضمون

 فراگير

مضمون

 دهنده سازمان
 مضمون پايه

ي
وز

آم
ت
ار
مه

ره
دو

ي
خش

ثرب
ما

عد

ريزيهعدم برنام

 مناسب

و شفاف نبودن اهداف دوره، عدم پيش و اقدامات الزم،بيني فعاليتروشن ها

و امكانات مناسب، عدم زمان عدم پيش ها، بندي مناسب كالس بيني تجهيزات

 هاي مختلف مراسم معارفه نامناسب، وجود ابهام در طول دوره در زمينه

عدم كيفيت

 مهارت آموزان

و مشكالت شخص ي، عدم نگـرش معلمـي، عـدم انگيـزه كـافي، عـدممسائل

 آمادگي براي شركت در دوره

عدم ارزشيابي

 اثربخش

عدم ارزشيابي تكويني مناسب، منطبق نبودن ارزشيابي پاياني با اهـداف دوره،

سطح پايين ارزشيابي پاياني، ارزشيابي غيركاربردي، عـدم بـازخورد مناسـب،

 تاكيد بيش از حد بر ارزشيابي

و عد م وجود جو

 فرهنگ قوي

و پرورشـي، محـيط خشـكو بـي روح، عـدمعدم ادراك فضـاي آموزشـي

و انعطاف و اثربخش، پويايي پذيري در سطوح مختلف، عدم ارتباطات علمي

 آموزان وجود حس اتالف وقت در مهارت

ها هزينه
نظمـي درهاي مهارت آمـوزان، هزينـه گـزاف ابتـدايي، بـيعدم تامين هزينه

هاق هزينهتطبي

و امكانات

 تجهيزات نامناسب

و غيرآزمايشــگاهي)، عــدم (آزمايشــگاهي ــزات مناســب عــدم وجــود تجهي

 امكانات رفاهي مناسب

عدم پاسخگويي

 مناسب مسئوالن

و ضرورت دوره، بـي تـوجهيعدم پاسخگويي مناسب، عدم توجه به اهميت

و مسائل موجود در طول برگزاري دوره  به مشكالت
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و فراگير از ديدگاه مدرسان سازمان، مضامين پايه.3 جدول  دهنده

مضمون

 فراگير

مضمون

 دهنده سازمان
 مضمون پايه

ي
وز

آم
ت
ار
مه

ره
دو

ي
خش

ثرب
ما

عد

 زمينه

هاي معلميبراي كسب صالحيت28آموزان مادهآماده كردن مهارت-

و پرورش در ارتباط با معلمان از طريـق-  تامين بخشي از نيازهاي آموزش

28ماده

28تامين بخشي از نيازهاي آموزشي جامعه از طريق ماده-

و تربيت معلم-  نظام متمركز آموزشي

 درونداد

آموزانعدم آمادگي مهارت-

 آموزان نحوه گزينش مهارت-

و امكانات ناكافي-  تجهيزات

 بندي زماني نامناسب جدول-

و پرورش-  ضعف مسئوالن آموزش

و منابع مالي ناكافي-  بودجه

م در اهداف دورهابها-

 هاي اثربخش براي رسيدن به اهداف عدم مشخص بودن استراتژي-

 فرايند

و اثربخشعدم برنامه- ريزي منظم

و همراهي اثربخش مهارت-  آموزان عدم درگيري

 ارتباطات ضعيف در سطوح مختلف-

 ضعف برنامه درسي-

 برونداد
و كافي مهارت- هـايسآموزان براي تدريس در كـالعدم آمادگي الزم

 درس از لحاظ نگرشي، دانشي، مهارتي
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و فراگير از ديدگاه مسئوالن برگزاري دوره سازمان، مضامين پايه.4 جدول  دهنده

مضمون

 فراگير
 مضمون پايهدهنده مضمون سازمان

ي
وز

آم
ت
ار
مه

ره
دو

ي
خش

ثرب
ما

عد

 سازماني درون

و اثربخشعدم وجود زيرساخت- هاي الزم

و پرورشعدم ارتباط اثربخشد-  انشگاه فرهنگيان با آموزش

و منابع مالي ناكافي-  بودجه

 هاي دانشگاه فرهنگيان تداخل برگزاري دوره با برنامه-

و همكاري مهارت- ها آموزان در اجراي برخي برنامه عدم همراهي

و فضاي نامناسب براي برگزاري اثربخش دوره-  محيط

و معلمان اثربخش-  بهره نگرفتن از مدرسان

 سازماني برون

و اثربخش گزينشو انتخاب مهارت- آموزانعدم شيوه مناسب

 ريزي مناسب در سطح كالن عدم برنامه-

 زمان نامناسب برگزاري دوره-

و مقررات موجود-  ناكارآمدي برخي از قوانين

 عدم تخصيص بودجه كافي براي برگزاري دوره-

 مدت بودن دوره كوتاه-

قب- و پرورش در  ال دورهمبهم بودن مسئوليت آموزش

 آموزان نظام متمركز آموزش مهارت-

به پژوهشو داده نتايج بر اساس و اطالعات ، كننـدگان ها بـا مشـاركت دست آمده از مصاحبه ها

ــيب ــالش آس و چ ــا ــارت ه ــربخش دوره مه ــزاري اث ــود در برگ ــاي موج ــدگاه ه ــوزي از دي آم

كي( اي تحـت عنـوان گانـه آموزان در برگيرنـده عوامـل يـازده مهارت  فيـت برنامـه درسـي عـدم

عـدم، عـدم وجـود مدرسـان بـا كيفيـت، بندي نامناسـب زمان، عدم ارتباطات اثربخش،)محتوا(

و، عدم ارزشـيابي اثـربخش، عدم كيفيت مهارت آموزان، ريزي مناسب برنامه عـدم وجـود جـو

و امكانـات ناكـافي،ها هزينه، فرهنگ قوي از ديـدگاه)عـدم پاسـخگويي مسـئوالن، تجهيـزات

عوامـل(و مسئوالن برگـزاري دوره)برونداد، فرايند، درونداد، عوامل مربوط به زمينه(انمدرس

و برون درون  نشان داده شده است.)1( است. اين عوامل در قالب نمودار)سازماني سازماني
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 شبكه مضامين.1 نمودار

و تحليـل آسـيب د28آمـوزي مـاده هـاي موجـود در برگـزاري دوره مهـارت بررسي يـدگاه از

و مسئوالن برگزاري در سال، آموزان مهارت مي 1396-97مدرسان دهد كه هنوز تا تحقق نشان

هـاي درس سازي معلمان باكيفيـت بـراي حضـور در كـالس ها كه همان آماده اهداف اين دوره

و نقـايص فاصله، است اي زياد وجود دارد كه بايد به صورت دقيـق مـورد بررسـي قـرار گرفتـه

ــا حــد امكــان برطــرف شــود ربخش ايــن دورهبرگــزاري اثــ زيــرا در صــورت برگــزاري؛ هــا ت

، ها كه به نوعي در اساسنامه دانشگاه تربيت مورد توجه قـرار گرفتـه اسـت غيراثربخش اين دوره
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و آسيب خسارت مي هاي جبران ها در؛ كند ناپذيري را بر پيكره نظام آموزشي وارد به بيان ديگر

بي صورتي كه معلمان ناآماده و پيامـدهاي، كيفيت وارد سيستم آموزشي كشور شـوندو اثـرات

 ها باقي خواهد ماند. ها تا سال منفي آن

و دست و پـرورش كشـور بنابراين ضروري است كه متوليان اندركاران مرتبط با حوزه آمـوزش

ــم  ــت معل ــگاه تربي ــين دانش و همچن ــرورش و پ ــوزش ــتم آم ــي سيس و، يعن ــترده ــات گس ارتباط

و، آمـوزي برقـرار كـرده هاي مهارت ري را در خصوص نحوه برگزاري دورهت اثربخش از ابعـاد

و؛ ها را مورد توجه قرار دهند جوانب مختلف برگزاري اين دوره زيرا از آنجـايي كـه محصـول

و برونداد دوره و پرورش خواهند شد هاي مذكور در نهايت به عنوان معلم وارد سيستم آموزش

و آماده كـردن معلمـان اسـت با توجه به اينكه دا ارتباطـات، نشگاه تربيت معلم مسئول برگزاري

آمــوزي از جملــه هــاي مهــارت دربــاره نحــوه برگــزاري دوره، هــاآنتنگاتنــگو مناســب بــين 

و همچنـين فعاليـت فعاليت، هاي متناسب براي شروع دوره فعاليت و اقـدامات هاي حين دوره هـا

تـوان تنها در اين صورت است كه مـي؛ اي برخوردار استژهالزم براي پايان دوره از اهميت وي

و اثربخشي الزم برخوردار بوده اميد داشت دوره تـوان معلمـانيمي، هاي برگزار شده از كيفيت

 با كيفيت را وارد سيستم آموزشي كشور كرد.

و مشاركت موثر مدرسان و مسـئوالن برگـزاري دوره نيـ مهارت، در اين ميان همكاري ز آموزان

و چـالش از آسيب، ها را به نوعي تضمين كرده تواند روند اجراي باكيفيت اين دوره مي هـاي هـا

آن موجود بكاهد. چالش و فرايند مـاده هايي كه برخي از و28ها در خود ماهيت وجـود داشـته

آن تصميم و همچنين چالش گيري درباره هايي كـه در ارتبـاط ها بايد در سطح كالن گرفته شود

و ارتباطـات اثـربخش بـين با  و تعـامالت و دانشگاه تربيت معلم بـوده و پرورش سيستم آموزش

آن تواند اثرات آسيبميها آن هـايي كـه بـهو چـالش ها را تـا حـدود زيـادي مرتفـع كنـد زاي

و مدرسان مربوط مهارت و تحليلي بايد درصدد كـاهشمي آموزان و به صورت مشاركتي شود

ر آن و مسـئوالن، آموزان گيري از نظرات مهارتو پژوهش حاضر با بهرهها بود. از اين مدرسان

و موانعي را در سطوح مختلف برگـزاري دوره چالش،28آموزي ماده مهارت برگزاري دوره ها
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آموزي آتي ايـن هاي مهارت اميد اينكه مسئوالن برگزاري دوره،و فرايندهاي آن شناسايي كرد

 ها برآيند. تر اين دوره درصدد برگزاري هرچه اثربخش، ها را در نظر گرفته چالش

 گيري نتيجه

ــه ــراي دســتيابي ب ــاملي ضــروري ب ــوان ع ــه عن ــرورش ب و پ ــوزش در حــال حاضــر اهميــت آم

و مشكالت اجتمـاعي بـربه، هاي آينده پيشرفت و همچنين مسائل ويژه در زمان بحران اقتصادي

گ و حتـي همگان نمايان شده است. از طرف ديگر تغييرات سترده اجتماعي كه به صورت مثبت

و پـرورش را تحـت تـاثير قـرار داده اسـت  و، منفي سيسـتم آمـوزش نيـاز بـه معلمـان باكيفيـت

و بررسـي تغييـرات، اثربخش را افزايش داده است ايـن افـزايش تقاضـا هـم در راسـتاي تحليـل

و هم به معناي انطباق معلمـان بـا شـرايط موجـود اسـت  و جوهانسـون راگنـارد( اجتماعي ،1وتير

و اثربخش از جملـه اولويـت بنابراين طبيعي است كه آماده،)2014 هـاي سازي معلمان باكيفيت

هـاي هنگفتـي را بـراي ايـن منظـور بـه كـار ساالنه هزينه، هاي آموزشي بوده اساسي تمام سيستم

تر، گيرند. معلمان با عنايت به رسالت خطيري كه دارند و بـا، بيت آگاه بودهبايد به مسائل تعليم

و صالحيت مهارت، شناخت كافي هـايي باشـند ها را كسب كنند تا واجـد شايسـتگي هاي عملي

و انسانيت. بنابراين چنـين معلمـاني نه ويران ساختن انسان، سازي نتيجه كارشان باشد كه انسان ها

و پرورشي بوده و برتـرين نقـش را بـر عهـد، نقطه آغاز هر تحول آموزشي بـه،ه دارنـد بيشترين

و ارزشي كه بـر، گيرد. نظر به اهميت كس بر آنان پيشي نمي اي كه در اين ميان هيچ گونه اعتبار

و تـامين ايـن ركـن اساسـي سرمايه، معلم متصور است و معنوي در جهـت تربيـت گذاري مادي

و تربيت و سودمندترين نوع سرمايه، تعليم د).1392، اسـدي( گذاري است بهترين يگـر بـه بيـان

و تربيت معلمان از مهم برنامه و كارآمـد ريزي براي آموزش ترين مسائل هر نظام آموزشي پويـا

مي به شمار مي و تربيت بهتر و رود. با در نظر گرفتن چنين اولويتي براي نظام تعليم توان به نقش

رواز).1391، ملكي( پي برد، دار اصلي اين حركت هستند اهميت تربيت معلمان كه پرچم ايـن

و بالندگي نظـام  و تربيـت را بايـد در سـالمت رمز سالمتي و بالنـدگي معلـم، هـاي تعلـيم رشـد

 
1 Ragnarsdóttir, & Jóhannesson 
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و توسـعه).1395، سميعي( جستجو كرد بنابراين بـا توجـه بـه اهميـت نقـش معلمـان در پويـايي

و پيشرفت  و همچنين رشد و ان ضروري است كه روند آمادهآموز دانشسيستم آموزشي سـازي

و دستتربيت معلم تـا جـايي كـه ممكـن، اندركاران قرار گرفته ان به دقت مورد توجه مسئوالن

هاي موجود در راه تربيت معلمان جلوگيري كرد. در همين رابطه از آنجـايي كـه است از آسيب

هـاي اسـتخدامي تـامين بخشي از معلمان مـورد نيـاز سيسـتم آموزشـي كشـور از طريـق آزمـون 

و اين بخش از معلمان مي مي هاي مهارت موظف به گذراندن دوره شود و، باشند آموزي تحليـل

و ديــدگاه ارزيــابي ايــن دوره و اثــرات مهمــي در برگــزاري، هــاي مختلــف هــا از ابعــاد پيامــدها

آن اثربخش شناسـي دوره بـه آسـيب مسـئله ها داشته باشد. پژوهش حاضر نيز در راسـتاي ايـن تر

و مسـئوالن، آمـوزان از ديدگاه مهـارت96-1397آموزي برگزار شده در سال مهارت مدرسـان

 برگزاري دوره پرداخت. 

در در پاسخ به سوال اول پژوهش مبني بر اينكه آيا اهداف دوره مهـارت آمـوزي برگـزار شـده

هاي درس محقق آموزان براي تدريس در كالس دانشگاه تربيت معلم به منظور آمادگي مهارت

و مسـئوالن، آموزان يعني مهارت؛ در پژوهش كننده هر سه گروه مشاركت، شده است مدرسـان

برگزاري دوره اظهار كردند كه دوره برگزار شده به صورت كامل به اهداف خود دست نيافتـه 

و شايستگي صالحيت، است. به بيان ديگر دوره برگزار شده سـازي هاي الزم به منظـور آمـاده ها

آموزان ايجـاد نكـرده اسـت. بنـابراين بـا هاي درس را در مهارت معلمان براي حضور در كالس

در، هـاي درس آموزان در آغاز سال تحصـيلي در كـالس توجه به ورود مهارت چـالش اساسـي

و پيامدهاي نـاگوار آن بـود. اساسـا بـا توجـه بـه  و بايد نگران عواقب اين زمينه ايجاد شده است

و ضــرورت دوره در ســازي معلمــان آمــوزي بــراي آمــاده هــاي مهــارت اهميــت بــراي حضــور

و كالس محيط بي كوچك، هاي درس هاي آموزشي و سهل ترين انگاري در ايـن زمينـه توجهي

به هاي جدي به سيستم آسيب و در نهايت ان وارد خواهـد سـاخت. آمـوز دانشآموزشي كشور

اي مسـئله، كنندگان پژوهش در ارتباط با عدم دستيابي به اهداف دوره متاسفانه اجماع مشاركت

و حياتي بودهجد و،ي و پرورش قـرار گرفتـه بايد به صورت جدي مورد توجه سيستم آموزش
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ــه راهكارهــاي الزم ــا ارائ ــان، ب ــرات زي و اث ــا آن جــايي كــه امكــان دارد، آورش از پيامــدها ، ت

 جلوگيري كرد.

و چـالش هـايي در راسـتاي برگـزاري در پاسخ به سوال دوم پژوهش مبني بـر اينكـه چـه موانـع

، وجود داشت كه نتوانست به صورت اثربخشي به اهـداف خـود دسـت يابـد اين دورهاثربخش 

و مسئوالن برگزاري دوره، آموزان مهارت و تحليـل از ديدگاه، مدرسان هاي مختلف به بررسـي

و چالش ، آمـوزي آموزان بـه عنـوان هسـته مركـزي دوره مهـارت ها پرداختند. مهارت اين موانع

و موانع برگزاري چالش انـد. عـدم اثربخش اين دوره را در يازده عامـل مـورد نظـر قـرار داده ها

انـد آموزان به آن اشاره كرده هايي است كه مهارت از جمله چالش)محتوا( كيفيت برنامه درسي

و شايستگيو آن را مانعي در راه تحقق اهداف دوره كه همان كسب صالحيت ي هـاي حرفـه ها

د معلمي براي حضور در كالس اند. اين عدم كيفيت مناسب برنامه درسي دانسته، رس استهاي

و  هـاي متعـددي همچـون عـدم مؤلفـهو محتواي ارائه شده توسط مدرسان تحـت تـاثير عوامـل

عـدم، توجه بيش از حـد بـر كميـت محتـوا، عدم تاكيد بر كيفيت محتوا، كاربردي بودن محتوا

به، تناسب محتوا با اهداف دوره و به روزكارگيري منابع عدم عدم تطبيق عنـوان دروس، جديد

از، آموزان در انتخـاب محتـوا عدم مشاركت مهارت، با منابع معرفي شده مجـازي بـودن برخـي

عدم وجود برخي از دروس اساسي است. مجموع اين عوامل در وهله اول منجر، دروس اساسي

ب  و در وهلـه و محتواي مورد استفاده شده عـد عـدم اثربخشـي دوره به عدم كيفيت برنامه درسي

آمـوزان جـزء آموزي را در پـي داشـته اسـت. عامـل مهـم ديگـري كـه از نگـاه مهـارت مهارت

به عدم ارتباطات اثربخش در طول برگـزاري دوره، آموزي بود هاي اساسي دوره مهارت چالش

بر مهارت گردد. اين عامل نيز خود تحت تـاثير عـدم ارتبـاط اثـربخش بـين مسـئوالنمي آموزي

عـدم، آمـوزان عـدم ارتبـاط اثـربخش بـين مدرسـان بـا مهـارت، آموزان برگزار كننده با مهارت

و پرورش با مهـارت  عـدم ارتبـاط اثـربخش بـين، آمـوزان ارتباط اثربخش بين مسئوالن آموزش

و پـرورش، آموزان با يكديگر مهارت و آمـوزش عدم ارتباط اثربخش بـين دانشـگاه فرهنگيـان

و اثرب، بوده و منجر به عدم تحقق اهداف مورد نظر شده اسـت. كيفيت خشي دوره را متاثر كرده

زمـان نامناسـب، هـا بندي نامناسـب نيـز بـا عـواملي ماننـد فشـردگي كـالس زمانها اينعالوه بر 
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و عـدم برنامـه كوتاه،هاس برگزاري كال و مدت بودن دوره ريـزي مناسـب تحـت تـاثير روشـن

پ، شفاف نبودن اهداف دوره و اقدامات الزم بيني فعاليتيشعدم و عدم پيش، ها بيني تجهيـزات

وجود ابهام در طـور، مراسم معارفه نامناسب،ها بندي مناسب كالس عدم زمان، امكانات مناسب

انـد. آموزي برگزار شده را در پي داشته عدم اثربخشي دوره مهارت، هاي مختلف دوره در زمينه

عدم، يابي به اهداف شده است آموزان منجر به عدم دستتعامل مهم ديگري كه از نگاه مهار

است. اين عامل از جهـات مختلفـي همچـون نگـرش)به صورت كلي( وجود مدرسان باكيفيت

و علمي، آموزان بدبينانه به مهارت  عـدم انتقـال محتـوا بـه صـورت اثـربخش، عدم دانش به روز

تاكيـد، نداشتن دغدغه آموزشي، عدم انطباق تخصص با دروس تدريس شده،)روش تدريس(

ــوري  ــر تئ ــد ب ــيش از ح ــوثر، ب ــاط م ــارت ارتب ــدم مه ــي، ع ــي انگيزگ و ب ــتگي ــدم، بازنشس ع

اثربخشـي دوره عـدم، آمـوزان عالوه بر تـاثير مخـرب بـر نگـرش مهـارت، پذيري الزم انعطاف

و برده تاثيرات فزاينده آموزشي را نيز منجر شده است. عوامل نام مهارت رونـد دوره اي بر فرايند

و از جهــات مختلــف مقــدمات عــدم اثربخشــي ايــن دوره را فــراهم آمــوزي داشــته مهــارت انــد

كه آموزان عواملي ديگري را ذكر كرده اند. از طرف ديگر عالوه بر اين عوامل مهارت كرده اند

را، اين عوامل نيز تاثيرات زيادي بر اجراي دوره گذاشته به نوعي مانع تحقـق اثـربخش اهـداف

و فراهم كرده آن مؤلفهاند. اين عوامل آمـوزان تحـت شامل عـدم كيفيـت مهـارت هاي مرتبط با

و مشكالت شخصي عـدم آمـادگي بـراي، عدم انگيـزه كـافي، عدم نگرش معلمي، تاثير مسائل

منطبـق، تحت تاثير عـدم ارزشـيابي تكـويني مناسـب، عدم ارزشيابي اثربخش، شركت در دوره

، ارزشـيابي غيـر كـاربردي، سطح پايين ارزشـيابي پايـاني،ي با اهداف دورهنبودن ارزشيابي پايان

و فرهنـگ قـوي بـا، تاكيـد بـيش از حـد بـر ارزشـيابي، عدم بازخورد مناسب عـدم وجـود جـو

و پرورشـي مؤلفه عـدم، محـيط خشـكو بـي روح، هايي همچون عدم ادراك فضاي آموزشي

و انعطاف ار، پذيري در سطوح مختلـف پويايي و اثـربخش عـدم وجـود حـس، تباطـات علمـي

، آمـوزان هـاي مهـارت ها كه دربرگيرنده عدم تامين هزينه هزينه، آموزان اتالف وقت در مهارت

و تجهيزات نامناسب كـه تحـت، ها بوده نظمي در تطبيق هزينهبي، هزينه گزاف ابتدايي امكانات

و غيرآزمايشـگاهي( تاثير عدم وجود تجهيزات مناسـب  عـدم امكانـات رفـاهي،)آزمايشـگاهي
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و در پايان عدم پاسخگويي مسئوالن با ، هـايي همچـون عـدم پاسـخگويي مناسـب مؤلفهمناسب

و ضـرورت دوره و مسـائل موجـود در طـول بـي، عدم توجه بـه اهميـت تـوجهي بـه مشـكالت

 برگزاري دوره است.

و موانع موجود از ديدگاه مدرسان دوره به صورت سيسـتمي مـورد تحليـ چالش و ارزيـابي ها ل

هـاي موجـود در فراينـد قرار گرفته است. به بيان ديگر مدرسان بـا نگـاهي سيسـتماتيك چـالش

و تحليـل عوامـل نگـاه آموزي را مورد واكاوي قرار داده اجراي دوره مهارت اند. در اين تجزيـه

و به نوعي با توجه به الگوي سـيپ مـور، درونداد، سيستمي يعني زمينه و برونداد د توجـه فرايند

هـايي مؤلفـه در برگيرنـده، هاي مورد نظـر مدرسـان در عامـل دورنـداد قرار گرفته است. چالش

از، معلميهاي براي كسب صالحيت28آموزان ماده همچون آماده كردن مهارت تامين بخشـي

و پرورش در ارتباط با معلمان و نظـام، نيازهاي آموزش تامين بخشي از نيازهاي آموزشي جامعه

و تربيت معلم است. در عامل دورنداد نيز مدرسان متمر هـايي همچـون عـدم مؤلفـه كز آموزشي

ــارت ــادگي مه ــوزان آم ــارت، آم ــزينش مه ــوزان نحــوه گ ــافي، آم ــات ناك و امكان ــزات ، تجهي

و پرورش، بندي زماني نامناسب جدول و منـابع مـالي ناكـافي، ضعف مسئوالن آموزش ، بودجـه

را بودن استراتژي عدم مشخص، ابهام در اهداف دوره هاي اثـربخش بـراي رسـيدن بـه اهـداف

اند. همچنـين فراينـدهايي مثـل عـدم آموزي را ذكر كرده باعث عدم تحقق اهداف دوره مهارت

و اثـربخش برنامه و همراهـي اثـربخش مهـارت، ريزي منظم ارتباطـات، آمـوزان عـدم درگيـري

و ضعف برنامه درسي از ديگـر عوامـل  اثرگـذار بـر عـدم اثربخشـي ضعيف در سطوح مختلف

و، آموزي بوده است. مجموعه اين عوامل كه مدرسان تحت عنوان زمينه دوره مهارت درونـداد

منجر بـه برونـداد ايـن سيسـتم يـا همـان دوره يعنـي عـدم آمـادگي كـافي، فرايند مطرح كردند

 مهارت شده است.، دانش، آموزان براي تدريس از نظر نگرش مهارت

آموزي نيز از جمله عوامـل تاثيرگـذار بـر عـدم اثربخشـي دورهي دوره مهارتمسئوالن برگزار

و موانع موجود بر سر راه اجـراي دوره بـه آموزي برگزار شده بودند كه درباره چالش مهارت ها

اظهارنظر پرداختند. از نظر مسئوالن برگزاري ايـن دوره كـه عمـدتا از مـديران دانشـگاه تربيـت 

و موانع برونو موانع در دو گروه كلي موانع درونها چالش، معلم هستند سازماني بايـد سازماني
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و فعاليـت در نظر گرفته شوند. به بيان ديگر هوامل درون هـايي اسـت سازماني مربوط به فرايندها

سـازماني همچنـين عوامـل بـرون، كه در درون دانشگاه تربيت معلـم مـانع اثربخشـي دوره بـوده 

و فعاليـت، رج از دانشگاه تربيت معلمعواملي هستند كه در خا هـاي مربـوط بـه اجـراي فرايندها

مي دوره مهارت ؛ اين عوامل اگرچه در سطح كالن مطرح بـوده، دهند آموزي را تحت تاثير قرار

آمـوزي برگـزار شـده را متـاثر ولي بـه صـورت مسـتقيم بـر روي عـدم اثربخشـي دوره مهـارت

ع اند. از نظر مسئوالن مهم كرده سازماني كه باعـث شـدند كـه اهـداف دوره بـه وامل درونترين

و اثـربخش شامل عدم وجود زيرساخت، صورت مناسبي محقق نشوند عـدم ارتبـاط، هـاي الزم

و پـرورش  و منـابع مـالي ناكـافي، اثربخش دانشـگاه تربيـت معلـم بـا آمـوزش تـداخل، بودجـه

و همكـاري مهـارت عدم همرا، هاي دانشگاه تربيت معلم برگزاري دوره با برنامه در هي آمـوزان

از،ها اجراي برخي برنامه و بهره نگـرفتن و فضاي نامناسب براي برگزاري اثربخش دوره محيط

و معلمان اثربخش است. از طرف ديگر عوامل برون سازماني در برگيرنده  هـايي مؤلفـه مدرسان

و انتخـاب مهـارت  و اثـربخش گـزينش  ريـزي برنامـه عـدم، آمـوزان همچون عدم شيوه مناسب

و مقـررات، زمان نامناسب برگزاري دوره، مناسب در سطح كالن ناكارآمدي برخـي از قـوانين

مـبهم بـودن، مدت بـودن دوره كوتاه، عدم تخصيص بودجه كافي براي برگزاري دوره، موجود

و نظام متمركز آموزش مهارت و پرورش در قبال دوره  آموزان هستند. مسئوليت آموزش

 پيشنهادها

و تربيـت و ضـرورت آمـوزش در با توجه به اهميت و اثـربخش معلمـان بـراي حضـور صـحيح

و همچنين با توجه به يافته كالس و نتايج حاصل از اين پـژوهش كـه هاي درس از يك طرف ها

بـه، بود28هاي ماده آموزي برگزار شده براي استخدامي بيانگر عدم تحقق اهداف دوره مهارت

و جبران و چالش آسيب منظور كاهش هاي بعد هاي شناسايي شده در اين پژوهش براي دوره ها

 گردد. پيشنهادهايي ارائه مي
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 كالن سطح در

و تجديدنظر در مـاده- اساسـنامه دانشـگاه تربيـت معلـم در نحـوه پـذيرش28بازنگري

 معلمان

و بازنگري اساسي در برنامه- آمـوزي ارائـه شـده بـراي دوره مهـارت درسـي تجديدنظر

28دهما

ــترده- ــئوليت گس و مس ــار ــويض اختي ــگاه تف و دانش ــز ــه مراك ــر ب ــم ت ــت معل ــاي تربي ه

 برگزاركننده دوره در برخي از فرايندهاي برگزاري دوره

و طوالني-  تر كردن زمان دوره برگزاري دوره در زمان مناسب

و دانشـگاه، هماهنگي- و پـرورش و ارتباطات مـدوام بـين مسـوالن آمـوزش همكاري

28 در راستاي پذيرش معلمان از طريق مادهتربيت معلم 

و منابع مالي الزم براي برگزاري دوره مهارت-  آموزي فراهم كردن كردن بودجه

) سازماني(خرد سطح در

ــه- ــازنگري در برنام ــراي درســي موجــود ب و ضــرورت دروس ب ــت ــه اهمي ــا توجــه ب ب

وان درس دروس چندپايـه بـه عنـ، گنجاندن درس ارزشيابي توصـيفي( آموزان مهارت

و )...اصلي

و به نوعي تكميلي براي مهارت گنجاندن دروسي به عنوان درس-  آموزان هاي اختياري

و( و تحليل چـالش،انآموز دانشمانند دروس ارتباط با كودكان هـاي دروس بررسي

و پرورش فعلي و روش، مرتبط با آموزش و پژوهش در برنامـه درسـي)...هاي تحقيق

 موجود

و اهداف دوره مهارتان تعيين چشم- آن داز و انتقال اثربخش آموزي به صورت شفاف

و مدرسان به مهارت  آموزان

 كاربردي كردن محتواي مورد تدريس توسط مدرسان-
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ــارت- ــه تحصــيلي مه و پاي ــدارس ــان دوره مشــخص كــردن م ــوزان حــداقل در پاي آم

 آموزي مهارت

م- و مناطق آموزشي آمـوزان حل خدمت مهارتارتباط مستمر بين دانشگاه تربيت معلم

و يادگيري  به منظور تسهيل فرايند آموزش

و مــداوم بــين مســئوالن برگــزاري دوره مهــارت- ــا تشــكيل جلســات متعــدد آمــوزي ب

و مدرسان در طول دوره در راستاي اثربخش مهارت تر كردن فرايند برگـزاري آموزان

و تحقق اهداف  دروه

و فلسـفه عدم تاكيد بيش از حد بر ارزشيابي كمي توس- و توجـه بـه ماهيـت ط مدرسان

 آموزي براي انجام ارزشيابي برگزاري دوره مهارت

 آموزي آموزان در فرايندهاي مختلف دوره مهارت مشاركت دادن مهارت-

و با دانش باال براي ارتقاي كيفي دوره مهارت-  آموزي استفاده از معلمان با كيفيت

و شفاف كردن فعاليت- و فرايندهاي آموزشي آمـوزان در طـول غيرآموزشي مهارتها

 دوره

و تربيت كارگيريبه- و متخصص در حوزه تعليم و استفاده از استادان با كيفيت

و برنامه زمان-  آموزي ريزي مناسب كالس درس در طول دوره مهارت بندي

 منابع

و تربيت معلم تراز جمهوري اسالمي ايـران،)1395(،بيژن، نژاد سميعي در طراحي الگوي تامين

و داللت آن دوره ابتدايي و، دانشگاه خوارزمي، رساله دكتري، هاي دانشـكده علـوم تربيتـي

 شناسي روان

 اسـالمي جمهـوري تـراز در ابتدايي معلم تربيت فرآيند«،)1395(و ديگران، بيژن، نژاد سميعي

و تربيت،»تهديدهاوها فرصت: ايران  127شماره، فصلنامه تعليم
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و پرورش در عصر جهاني شـدن«،)1389(،بيبح، صبوري خسروشاهي و چـالش؛ آموزش هـا

، يكـم دوره، فصلنامه مطالعات راهبـردي سياسـتگذاري عمـومي،»راهبردهاي مواجهه با آن

.196-153صص،1 شماره

 كارآمـدو سـاده روشـي: مضـامين شبكهو مضمون تحليل«،)1390(و ديگران عابدي جعفري

، پـنجم سـال،يراهبـرد مـديريت انديشـه،»كيفـييها داده در موجوديالگوها تبيينيبرا

.198-151صص،2 شماره

مركـز،21 هاي آموزش در قـرن چالش، يادگيري براي هر راه نوين،)1390(،مرضيه، كيقبادي

و فنون دفاعي آينده .پژوهي علوم

و پژوهشي دانشگاه فرهنگيان  اساسنامه دانشگاه فرهنگيان،)1390(،معاونت آموزشي

 انتشارات مدرسه،تهران، معلمي هاي حرفه صالحيت،)1391( حسن، ملكي

 در پژوهـي آينـده ضـرورت«،)1394(، حاجيـاني ابراهيمو گودرزيمحمدعلي،عليرضا، همتي

و ششـم،تيريمديپژوه ندهيآ فصلنامه،»پرورشو آموزش هايم نظا  شـماره، سـال بيسـت
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