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Abstract  
The purpose of this study is to provide a model for student-teacher recruitment in 
Farhangian University. The research method is applied in terms of purpose, qualitative in 
terms of data type and emerging data in terms of nature and type of data study. The study 
population consists of all experts in the field of absorption. Based on the theoretical method 
of snowball sampling and based on the theoretical saturation of the data, 15 experts were 
selected for interview. The research tool was a semi-structured interview in which the 
dimensions, components and indicators of the student-teacher recruitment model were 
adjusted. For the interview form, first all national and global models, findings, studies and 
theories were reviewed, then, by open coding, the indicators were counted and categorized 
in the form of dimensions, components and indicators through axial coding, and for 15 
experts. Dimensions and components were identified and identified through interviews, 
Delphi technique, and brainstorming. As a result, 6 dimensions, 14 components and 90 
indicators for the student-teacher recruitment model in Farhangian University were 
finalized. After final approval and prioritization of experts, the dimensions, components 
and indicators of the model were drawn, and the model was re-validated by experts. 
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 ارائة الگوي جذب دانشجومعلم در دانشگاه فرهنگيان

3فرفاطمهحمیدی،2عباسخورشیدی،1خانیالهرمضانصفی

  دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایرانواحد تهران مرکزی، ، گروه مدیریت آموزشی، دکتری یدانشجو. 1

ایران ،اسالمشهردانشگاه آزاد اسالمی، اسالمشهر،  واحدگروه مدیریت آموزشی، استاد، . 2
 ایران  تهران،، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران مرکزی واحد، و آموزش عالی گروه مدیریت آموزشیاستادیار،  . 3

 (11/15/1011: ؛ تاریخ پذیرش52/11/1311: تاریخ دریافت)

 چکیده

 داده نظرر نرو    از و کاربردي هدف، نظر از پژوهش روش .اه فرهنگيان استارائة الگوي جذب دانشجومعلم در دانشگ هدف پژوهش حاضر
حروزه تصصصری جرذب    خبرگران   يرة مرورد نظرر پرژوهش لرام  کل     ةجامعر  .نوظهور اسرت  بنياد مطالعه داده نو  و ماهيت نظر از و کيفی

 يالربا  نظرر   برر اسراس   و یبرفر  لولره از نرو  گ  نظري يريگ اساس روش نمونه دهد که بر می  يتشکدانشجویان در دانشگاه فرهنگيان 
 هراي  لراخ   و هرا  ابعراد، مللفره   بود کره در نن،  ساختاریافته پژوهش مصاحبة نيمه ابزار .براي مصاحبه انتصاب لدندنفر خبره  12 ها، داده

 ملری و جهرانی بررسری    هراي  و نظریه مطالعات ها، یافته الگوها، براي فرم مصاحبة یادلده ابتدا همة. لد الگوي جذب دانشجومعلم تنظيم
 بنردي لرد، و   ها مقوله ها و لاخ  از طریق کدگذاري محوري، در قالب ابعاد، مللفه و لدند احصا ها لاخ  باز، کدگذاري با لده، سپس،

در . ها لناسایی لرد  ابعاد و مللفهانتصابی از طریق مصاحبه، فن دلفی و بارش فکري  ارسال و به کمک کدگذاري خبرگان از نفر 12 براي
ي بنرد  پس از تأیيد نهایی و اولویت. براي الگوي جذب دانشجومعلم در دانشگاه فرهنگيان نهایی لد لاخ  11لفه ولم 10 بعد، 6نتيجه، 

 . هاي سازندة الگو ترسيم لده، و مجدداً الگوي یادلده توسط خبرگان اعتباریابی لد ها و لاخ  خبرگان، ابعاد، مللفه

 .معلم، دانشجومعلم، دانشگاه فرهنگيانجذب دانشجو :كلیديواژگان
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 مقدمه

ت و تربیت نیروي ساز آنجا که در قرن حاضر به آموزش و پرورش بیش از گذشته توجه شده ا

انسان امروزي دریافته است  ،اي یافته است، بنابراین جوامع، جایگاه ویژه سعةانساني در فرایند تو

ل علمي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي، ئخگویي به مساپایدار و پاس ةکه براي دستیابي به توسع

با توجه به نقش خطیر معلمان در نظام  .ناپذیر است ش اجتنابرتحول در نظام آموزش و پرو

آموزش و پرورش نخست باید هرگونه تحول در آموزش و پرورش را از انتخاب و تربیت معلم 

و تربیت را باید در سالمت رواني و رشد  چرا که رمز پیشرفت و بالندگي نهاد تعلیم ؛آغاز کرد

 .(8931نبوي، )د جو کرو معلمان جست

سازي در مراکز دانشگاهي تربیت معلم تأمین  آماده ةتربیت و آموزش معلم طي دور ةنحو

اي  حرفه ةبینند و توسع شوند، آموزش مي هایي که از طریق آن معلمان استخدام مي روش. شود مي

 (.5182 ،8یونسکو)نتایج یادگیري و کاهش نابرابري دارد  یمي با، ارتباط مستقیابند مي

هاي نظام تعلیم و تربیت  هفلوترین م مهم ترین و تربیت معلم را مي توان از جمله حساس

 کارگیري بههاي آموزشي، منوط به  موفقیت یا عدم موفقیت در ایجاد تحول در نظام ؛ زیرادانست

عان کرد ذشاید بتوان ا. ندتها در محیط واقعي هس برنامهمجریان اصلي  معلمان. معلمان است

از سوي  «دانشگاه فرهنگیان رکن اساسي تحول و تعالي آموزش و پرورش»آرماني  انتخاب شعار

در راستاي تحقق به این امر مهم  ،و دانشگاه فرهنگیان در واقع ،مسئوالن نظام آموزش و پرورش

هاي تعلیم و تربیت آید، مگر اینکه در شیوهه وجود نميدر هیچ نظام آموزشي تغییر ب .بوده است

 (.8931اماني، )تغییرات الزم صورت گیرد 

هاي تربت معلم دربارة میزان توافق التحصیل دوره ها پیرامون کارایي معلمان فارغبرخي بررسي

اند و تههاي ضروري تدریس، تردیدهایي را برانگیخها در مجهزکردن معلمان به توانایياین دوره

چنان که شایسته است، نتیجة مطلوب عاید نشده است و گاهي اند که بر خالف انتظار، آننشان داده

                                                           
1. UNESCO 
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اند، حتي در بعضي موارد عملکرد افراد ندیده با یکدیگر تفاوتي نداشتهدیده و دورهمعلمان دوره

هاي عمومي با توانایي ها منطبقندیده است و عملکرد تدریس آنتر از افراد دورهدیده ضعیفدوره

در انتخاب معلمان و مربیان که گروه (. 8931، آباد شاپوري حاتمي نژاد و اناري)تدریس نبوده است 

باید دقت بیشتري صورت گیرد واز ، مذهبي از آنان دارند اخالقي و ،عظیمي انتظار رفتار شایسته

 (.8931، نبوي) اده شودتفاس قخال افراد باهوش و

هاي  ت اساسي در دانشگاه فرهنگیان، انتخاب برخي داوطلبان براي ورود به دورهیکي از مشکال

مت جسماني و الاي، س هاي حرفه ها و قابلیت کارشناسي پیوسته دانشگاه است که از توانمندي

هاي شخصیتي مناسب براي احراز شغل معلمي برخوردار نیستند که این مسئله  رواني و ویژگي

ناپذیري بر  هاي جبران هاي رواني به خود دانشجویان، خسارت آسیب کردنردوا تواند عالوه بر مي

دانشگاه فرهنگیان که مسئولیت تربیت نیروي انساني براي آموزش و . وارد کند نظام آموزش

هاي الزم را براي نیروي انساني موجود در مدارس پرورش را بر عهده دارد، باید دانش و مهارت

وري بیشتر آماده کند که این امر نیازمند افراد راي کارایي، اثربخشي و بهرهفراهم کرده و آنان را ب

امري که قبل از گزینش افراد باید برایش . مستعد، توانمند، مؤمن و مشتاق فراگیري است

هاي فردي، خانوادگي و اجتماعي شایستة احراز گیري شود که چه کساني و با چه ویژگي تصمیم

در این راستا، نیاز به یک الگوي جامع جذب و پذیرش دانشجومعلمان  .شغل مقدس معلمي هستند

شدت  مند و کاربردي بههاي مختلف و رسیدن به یک اجماع نظامبراي پرهیز از اعمال سلیقه

 .شود احساس مي

هاي انگیزشي، دیني، طراحي و اجراي نظام هدفمند پذیرش دانشجومعلمان با محوریت آمادگي

هاي ارائة الگوي جامع و کاربردي در راستاي ترین چالشعملي آنان از مهم اخالقي، تربیتي و

معاونت آموزشي دانشگاه )جذب و پذیرش معلم متناسب با نظام معیار اسالمي و ایراني است 

 (.8931فرهنگیان، 

زمینة جذب دانشجو در دانشگاه  در دارد قصد پژوهش حاضر شد، گفته آنچه به توجه با

 پژوهشگر واقع، در. کند تبیین چگونگي جذب دانشجومعلمان براي را مهم این و عهفرهنگیان مطال
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هاي  الگوي جذب در چارچوب مأموریت ترین که مناسب است پرسش این به پاسخگویي درصدد

 است؟ دانشگاه فرهنگیان کدام

راهکاري جدید، نقشة راهي براي آیندة نظام  به عنوان تواند ميپرسش  این به پاسخگویي

 . آموزشي ایران در جذب دانشجو در دانشگاه فرهنگیان باشد

 :بنابراین، پرسش اصلي پژوهش حاضر به شرح زیر است

 کدام است؟ پذیرش و جذب دانشجومعلم در دانشگاه فرهنگیانالگوي  -

 :هاي فرعي پژوهش به شرح زیر است و پرسش

 ن به ترتیب اولویت کدامند؟پذیرش و جذب دانشجومعلم در دانشگاه فرهنگیاابعاد الگوي . 8

 به ترتیب اولویت کدامند؟ هاي سازندة هر یک از ابعاد الگوي مزبورمؤلفه. 5

 به ترتیب اولویت کدامند؟  هاي سازندة الگوي مزبورهاي هر یک از مؤلفهشاخص. 9

در زمینة الگوي پذیرش و جذب دانشجو مطالعات ملي و جهاني انجام گرفته است که در 

 . ها بیان شده است رخي از آنادامه، ب

بررسي عوامل موثر بر جذب دانشجومعلمان  ، در پژوهشي با هدف(8933)صفري و همکاران 

است، از ثر ؤعوامل بسیاري در جذب دانشجوي نخبه م نشان دادند ،نخبه در دانشگاه فرهنگیان

ثبت در جذب عوامل م ءعالقه، امنیت شغلي، ساعت کاري مطلوب و موقعیت اجتماعي جز جمله

علمي، کمبود امکانات فرهنگي و  پایین شده، سطحیادباشند؛ عالوه بر موارد  دانشجویان نخبه مي

نظمي از دیگر موارد و عواملي بودندکه به کاهش جذب  علمي، جو دلهره و ترس از حراست و بي

 .است منجر شده افراد نخبه و کارآمد در دانشگاه فرهنگیان

 ةبر نظام آموزش رشت رگذاریثأعوامل ت يبررس نشان داد با( 8933)نتیجة پژوهش بیرانوند 

و  رانیمد يرا برا يتوان اطالعات ارزشمند نور استان لرستان مي امیدر دانشگاه پ يمعمار

از راهبردها و  يریگ و بهره يهاي اصول استیتا با اتخاذ س کرددانشگاه فراهم  نیدر ا زانیر برنامه

مطلوب و رفع موانع و  نسبتاًي ها هجنب يبرخ تیفیک يبهبود و ارتقا ةنیمناسب در زم يکارها راه

 .برداشته شود يهاي اساس گام يکیهاي الکترون مشکالت آموزش
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هر یک از ارکان  در پژوهش خود نشان دادند( 8931)ي اصغر حاجو  خواه کی ،شجریان

بر کیفیت ( مدیریت تعارض اعتمادسازي، تعهد به خدمت، کیفیت ارتباط و)مند  بازاریابي رابطه

 آثار شایانکیفیت خدمات بر رضایت دانشجویان  ،همچنین. ثیر مثبت و معنادار دارندأخدمات ت

کشورهاي مورد  در پژوهي در چندین کشور دریافتند که( 8931)سنگري وآخش  .توجهي را دارد

دن دیپلم، موفقیت نظر در بعد پذیرش و جذب در مواردي مثالً تمام تحصیالت متوسطه و دارابو

ولي کشورهاي ایران و ژاپن نسبت به شغل معلمي و انجام  ؛در آزمون ورودي به هم شباهت دارند

کنند، به طوري  تر عمل مي جذب حساس بارةهاي مختلف در مقایسه با کشور استرالیا در مصاحبه

هاي عمومي  نایيهاي اخالقي، اجتماعي، جسماني، نداشتن سوء پیشینه، انگیزش و توا که صالحیت

سن، معدل و  ماننددر نظام جذب کشور ایران به مواردي  ،همچنین. سنجند دقت مي را به

 .شود تعهدگرفتن از متقاضیان در ابتداي دوره نیز اهمیت داده مي

نگري و خودباوري به  توان به غایت موفقیت تحصیلي مي در الگوي نشان داد( 5183) 8هوواري

اي؛ هوش  ت خانوادگي و امکانات آموزشي به عنوان شرایط زمینهعنوان شرایط علي؛ حمای

ة مقول. ریزي به عنوان راهبرد اشاره کرد اي و پشتکار و برنامه تحصیلي به عنوان شرایط واسطه

اي  اي و مداخله آمده، انگیزش موفقیت تحصیلي است که تمام عوامل علي، زمینه دست هب محوري

 در پژوهشي نشان دادند( 5181) 5تیم و دنیز. است ا دربرگرفتهذار بر موفقیت تحصیلي رگثیرأت

کارشناسى، وضعیت اشتغال، گروه آموزشي، تحصیالت پدر و  ةمتغیرهاي جنسیت، سن، معدل دور

 . شغل پدر و مادر به طور معنادارى با متغیر قبولي در آزمون رابطه دارند

پذیرش دانشجو در جذب، میزان  ددر پژوهشي نشان دادن( 5181) 9نیالن، میسکو و ساسکوي

جذب ثر بر ؤسعي شده است عوامل مآنان  پژوهشدر  .روز است ناشي از اهمیت دانش به

یاي پژوهش  یافته. داوطلب بررسي شودهوش  خانواده، محیط آموزشي، داوطلبان، از جمله

                                                           

1. Hoovari 

2. Teem & Duniis 

3. Nillan, Misko & Saskoi 



  752ارائةالگويجذبدانشجومعلمدردانشگاهفرهنگیان

  

 

 

عالقه و انگیزه  نشان داد عواملي مانند هوش، خانواده، اقتصاد،( 5181) 8آرامبورو، بورل و پیندا

همچنین، عواملي مانند گزینش . تواند بر موفقیت در جذب افراد در آموزش عالي مؤثر باشد مي

نشدن آنان  نادرست، نداشتن انگیزه، وضعیت اجتماعي و اقتصادي نامناسب داوطلبان در پذیرفته

 .تأثیرگذار است

به  8شده است که در جدول در زمینة جذب و تربیت دانشجومعلم تا به حال الگوهاي تدوین 

 .ها اشاره شده است برخي از آن
 

 جذب دانشجو  الگوهاي .1جدول 

 نتایج پژوهش (سال)پژوهشگران  نام الگو

 ةکارآموزانالگوي 

معلم در  تیترب

دانشگاه آکسفورد و 

 یيها داللت ةارائ

 تینظام ترب يبرا

 رانیمعلم ا

طالیي و گندمي 

(8933) 

 شده، گذاشته بنیان گذشته صد سال ظرف که آن، زیربنایي شالودة -

 .است کرده فراهم حاضر الگوي براي مستدل و منطقي اي پشتوانه

. است شده داده نشان متقن هاي پژوهش طریق از که آن، اثربخشي -

 مدرسه، گانة سه اضالع از متشکل که الگوي مشارکتي، یک کارگیري به

 .ورش استپر و آموزش ادارة و تربیت و تعلیم دانشکدة

 در و یادگیري فرایند در دانشجومعلمان عاملیت شناختن رسمیت به -

 .است روییدني درسي برنامة تجلي براي بهترین فضا حقیقت

 الگوي

پذیرش دانشجو در 

 آموزش عالي

 (8931)هاشمي 

هاي فردي،  بعد شامل ویژگي 1مؤلفه و  55شاخص،  859شناسایي 

هاي قانوني و  ي و خانوادگي و ویژگيهاي اخالق هاي علمي، ویژگي ویژگي

 .غیره در الگو شناسایي شد

الگوي عوامل 

تأثیرگذار بر پذیرش 

 در دانشگاه

 (8931)فردپور 

عوامل اصلي را به چهار بعد شامل خصوصیات فردي، خصوصیات علمي، 

اند، هر یک  خصوصیات خانوادگي، و خصوصیات خانوادگي تقسیم کرده

 .هایي دارند داراي شاخص

الگوي مناسب 

پذیرش دانشجو در 

 ایران

همکاران  و پور قلي

(8911) 

 ،يتیریمد يها مهارت ،یيتوانا ،يرا شامل سازگار رانیمد يا حرفه ةتوسع

اخالق، شبکه و  ،يرهبر ،يفرد نیب يها مهارت ،يشخص يها يژگیارتباط، و

 .اند کردهاعالم  رییتغ تیریو مد يساز تیظرف ،يدانش محل

                                                           
1. Aramburo, Borel & Pineda 
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 نتایج پژوهش (سال)پژوهشگران  نام الگو

هاي  الگوي چالش

گزیني دانشجو  بومي

در آزمون سراسري 

 ایران

جمالي و باقي یزدل 

(8932) 

گزیني به ترتیب در ابعاد آموزشي،  هاي بومي ترین چالش نتایج نشان داد مهم

 .خانوادگي، اجتماعي و اقتصادي قابل بیان هستند –فرهنگي 

الگوي سنجش و 

پذیرش دانشجو در 

 انگلستان

زاده  امراله و حکیم

(8939) 

و  Gتا  Aاي از  رتبه 1در انگلستان نمرات دورة دبیرستان شامل یک معیار 

گانه نمرات  افرادي که در معیارهاي هفت. شود پروت فولیو افراد بررسي مي

A  تاC اند، گواهینامة اخذ کردهGCE کنند، نمرات دریافت ميC  وD  آزمون

نوع آزمون به سپس، سه . شوندمردود اعالم مي Fو  Eمجدد و نمرات 

مواد امتحاني در این سه . شودگرفته مي CSEو  GNVQ ،GCSEهاي  نام

اند از زبان انگلیسي، زبان خارجي، زبان کالسیک، علوم  آزمون عبارت

هاي فوق  تجربي، ریاضیات، علوم اجتماعي مثل تاریخ، ورزش و فعالیت

. ه استمصاحبه گام بعدي و شرط ورود به دانشگا. برنامه و دروس عملي

 .کنند هاي معتبر آزمون ورودي اخذ ميمجدداً برخي دانشگاه

الگوي سنجش و 

پذیرش دانشجو در 

 فرانسه

 (5181) 8سبالش

بعد از . 8. شود در فرانسه قبل از ورود به دانشگاه آزمون ورودي اخذ مي

اي گواهینامة  سالة حرفه گذراندن پایة هفتم و با گذراندن یک دورة سه

اي دیگر یعد از مقطع نهم با  عده. 5کنند؛  اخذ مي( CAP)اي  هاستعداد حرف

اخذ ( BEP)اي  گذراندن یک دورة دوساله، گواهینامة تحصیالت حرفه

هاي مزبور، در یک آزمون  پس از طي این مرحله و اخذ گواهینامه. کنند مي

 .شوند  کنند و وارد دانشگاه مي شرکت مي

دهد و نمودار  تشکیل مي( 8931)ربیت معلم نبوي چارچوب نظري پژوهش را الگوي جذب ت

 :الگوي یادشده به شرح زیر است

 

                                                           
1. Splash  
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 چارچوب نظري پژوهش. 1شکل 

شناسیپژوهشروش

 ادیبن هدادة و نوع مطالع تیو از نظر ماه يفیکها  از نظر دادهپژوهش حاضر از لحاظ اهدف کاربردي 

صصي حوزه جذب است که با تخخبرگان  شامل همةپژوهش حاضر  ةجامع. خودظهور است
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. نفر خبره انتخاب شدند82برفي و بر اساس اشباع نظري  گیري نظري از نوع گلوله روش نمونه

ساختاریافته بود که بر اساس کدگذاري باز و کدگذاري محوري  ابزار سنجش پژوهش مصاحبة نیمه

ري اجرا شد، که در سپس، کدگذاري انتخابي از طریق مصاحبه، فن دلفي و بارش فک. به دست آمد

مجدداً الگو بر . بندي شدند ها توسط خبرگان نهایي و اولویت ها و شاخص این مرحله ابعاد، مؤلفه

اعتبار و روایي  .ها ترسیم و توسط خبرگان تأیید و اعتباریابي شد ها و شاخص اساس ابعاد، مؤلفه

ري اطالعات از طریق هاي گردآو روش. سویه به دست آمد ابزار سنجش به با روش اجماع سه

هاي  ها اعم از ملي و جهاني در زمینة الگو ها، الگوها، پژوهش ها، یافته ها، مدل مطالعة عمیق تئوري

هاي مرحلة یک و بعد از آن، اجراي  جذب دانشجو، سپس، از طریق اجرا کدگذاري باز از یافته

ها، و در مرحلة بعدي،  لفهها در قالب ابعاد و مؤ بندي شاخص کدگذاري محوري به منظور مقوله

ساختاریافته تنظیم و از طریق مصاحبة عمیق، فن  تنظیم این مهم به صورت یک فرم مصاحبة نیمه

دلفي و بارش فکري به مدد خبرگان و استمرار آن تا اشباع نظري که در پایان احصاي الگو، ابعاد، 

ها طي سه  تجزیه وتحلیل داده. دبندي ش ها توسط خبرگان اعتباریابي و اولویت ها و شاخص مؤلفه

 .هاي باز، محوري و انتخابي انجام گرفت مرحله کدگذاري

هايپژوهشیافته

 :ها در چهار مرحله انجام گرفت تحلیل داده

شاخص از طریق مطالعات ملي و جهاني، و مصاحبه با  18در این مرحله : کدگذاري باز( الف

 .خبرگان احصا شد

شاخص از طریق مصاحبه با  11مؤلفه و  81بعد،  1مرحله  در این: کدگذاري محوري(ب

شدن متن مقاله از بیان جدول  شایان ذکر است به منظور جلوگیري از طوالني. خبرگان احصا شد

 .هاي باز و محوري خودداري شد کدگذاري

در مجموع، براي الگوي . در این مرحله که توسط خبرگان انجام گرفت: کدگذاري انتخابي( ج

شاخص که در  31مؤلفه و  81بعد،  1دانشجومعلم در دانشگاه فرهنگیان به ترتیب اولویت جذب 

 .بیان شده است 5جدول 
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 پذیرش و جذب دانشجومعلمان در دانشگاه فرهنگیان يالگوهاي سازندة  ها و تعداد شاخص ابعاد، مؤلفه. 2جدول 

 ابعاد ها مؤلفه ها تعداد شاخص

 ارزشي 2
 اعتقادي

 باورها 1

 توانایي و سالمت جسماني 2

 اي معلمي آمادگي حرفه 2 هاي شخصیتي ویژگي

 شناختي هاي روان ویژگي 1

 دروس عمومي 1

 دروس تخصصي 1 پیشینة تحصیلي

 هوش واستعداد 88

 هاي خانوادگي ویژگي 2
 شناسي هویت

 محیط جغرافیایي 2

 شناختي خصوصیات جامعه 3
 اجتماعي

 روي انسانيریزي نی برنامه 1

 فردي هاي درون مهارت 1
 مهارتي

 فردي هاي بین مهارت 1

پذیرش و جذب  يالگوهاي  ها و شاخص در این مرحله ابعاد، مؤلفه: اعتباریابي الگو: د

 .دانشجومعلم در دانشگاه فرهنگیان در قالب یک الگو تنظیم وتوسط خبرگان اعتباریابي شد

گیريبحثونتیجه

 5الگوي پذیرش و جذب دانشجومعلمان در دانشگاه فرهنگیان به شرح شکل  در نتیجة پژوهش

 .است
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 پژوهش هاي افتهی زمینةدر  .شاخص تشکیل شده است 31ي یادشده از الگو ،5بر اساس شکل 

هاي صفري و  پژوهش يها افتهیگفت با  توان يشده، م انجام يها پژوهش ریبا سا یيهمسو ثیاز ح

، (8931)، هاشمي (8931)ي اصغر حاجو  خواه کی ،، شجریان(8933)انوند ، بیر(8933)همکاران 

 اعتقادي. 8

 ویژگي هاي. 5

 شخصیتي

 پیشینه تحصیلي. 9

 هویت. 1

 شناسي

 اجتماعي. 2

 مهارتي. 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 ارزشي

 شاخص2
 باورها

 شاخص1

 توانایي و  

 سالمت جسماني

 شاخص2

آمادگي حرفه اي  

 معلمي

 شاخص2

 ویژگي هاي  

 روان شناختي

 شاخص1

 دروس عمومي

 شاخص1
 دروس تخصصي

 شاخص1

 هوش و استعداد

 شاخص88

 ویژگي هاي  

 خانوادگي

 شاخص2

 محیط جغرافیایي

 شاخص2

 خصوصیات  

 جامعه شناختي

 شاخص3

 برنامه ریزي

 نیروي انساني

 شاخص1

 مهارت هاي

 درون فردي

 شاخص1

 مهارت هاي

 بیرون فردي

 شاخص1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

الگوی پذیرش و 

جذب دانشجومعلم 

 دانشگاه فرهنگیان

 الگوي پذیرش و جذب دانشجومعلم در دانشگاه فرهنگیان  .2شکل 
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، نیالن، میسکو و (5181)، تیم و دنیز (5183)ي هووار ،(8931)، سنگري و آخش (8931)فردپور 

  .همخواني دارد ،(5181)، و آرامبورو، بورل و پیندا (5181)ساسکوي 

. 5اعتقادي؛ . 8اند از  بعد که عبارت مشتمل بر شش یادشده يالگو ةابعاد سازندهمچنین، 

این . بعد مهارتي 1بعد اجتماعي؛ . 2شناسي؛  هویت. 1پیشینة تحصیلي؛ . 9هاي شخصیتي؛  ویژگي

 ،، شجریان(8933)، بیرانوند (8933)مانند صفري و همکاران  يپژوهشگران يها افتهیبا  افتهی

، نیالن، (5181)، تیم و دنیز (5183)ي هووار ،(8931)، هاشمي (8931)ي اصغر حاجو  خواه کی

 . دارد يهمخوان (5181)، و آرامبورو، بورل و پیندا (5181)میسکو و ساسکوي 

  باورها؛. 5ارزشي؛ . 8 اند از مؤلفه براي الگوي یادشده به دست آمد، که عبارت 81همچنین، 

شناختي؛  اي روانه ویژگي. 2میزان آمادگي براي حرفة معلمي؛ . 1توانایي و سالمت جسماني؛ . 9

 طیمح. 81هاي خانوادگي؛  ویژگي. 3هوش و استعداد؛ . 1دروس تخصصي؛ . 1دروس عمومي؛ . 1

هاي  مهارت. 89ي؛ انسان يروین يزیر رنامهب. 85ي؛ شناخت هاي جامعه يژگیو .88یي؛ ایجفراف

و  خواه کی ،هاي شجریان هاي پژوهش یافتهبا  ها این یافته. فردي هاي بین مهارت. 81فردي؛  درون

، و (5181)نیالن، میسکو و ساسکوي ، (8931) فردپور ،(8931)ي هاشم، (8931)ي اصغر حاج

 .دارد يهمخوان( 5181)آرامبورو، بورل و پیندا 

هاي به دست آمده، از  هاي پژوهش حاضر نشان داد هر یک از مؤلفه در نهایت، یافته

 .بیان شده است 9رسش در قالب جدول اند که در مجموع، پاسخ این پ هاي تشکیل شده شاخص
 

 هاي الگوي پذیرش و جذب دانشجومعلمان در  ها و شاخص جدول نهایی ابعاد، مؤلفه. 3جدول 

 به ترتیب اولویت دانشگاه فرهنگیان

 ابعاد ها مؤلفه ها شاخص

 برخورداري از ایمان توحیدي و خداپرستي در گفتار و رفتار و اعمال

 

 ارزشي
 

 

 اعتقادي

 

 

 تقاد به نظام جمهوري اسالمي ایراناع

 اعتقاد به والیت فقیه

 اعتقاد به فلسفة سازمان

 تسلط بر احکام دین مبین اسالم
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 ابعاد ها مؤلفه ها شاخص

 علميرعایت اصول اخالق 

 باورها

 صداقتپاکي و 

 اطاعت و پیروي

 تعهد نسبت به جامعه

 داشتن سعة صدر در برخورد با دیگران

 ون و کار گروهيتعا ةروحیداشتن 

 انقالبي/ داشتن بصیرت دیني

 آشنایي باعلوم نافع

 قد و وزن رینظ يکیزیف يها يژگیو

توانایي و سالمت 

 جسماني

هاي  ویژگي

 شخصیتي

 یينایب مشکلنداشتن 

 تکلم و شنوایي مشکلنداشتن 

 (نداشتن نقص عضو) کامل جسم يسالمت

 (يسمج تیمعلول )ي جسم مشکلنداشتن 

 ...(مندي و انگیزه، عالقه)دالیل انتخاب شغل معلمي 

 مندي به پژوهش عالقه

 هاي نوین در حوزة تخصصي میزان آشنایي با فناوري

 هاي کالمي داشتن فن بیان مناسب و مهارت

 برخورداري از روحیه و اخالق معلمي

 پذیري و تعهد میزان مسئولیت

هاي  ویژگي

 يشناخت روان

 

 (گفتار و رفتار)آرامش عمومي 

 متانت و وقار الزم

 دهي چگونگي پردازش اطالعات براي پاسخ

 پذیري ریسک

 ها و نقاط مثبت خود اطمینان به توانایي

 انتقادپذیري و نترسیدن از اظهار نظر دیگران

 پذیري و پذیرش تغییرات انعطاف

 معدل دروس عمومي دورة متوسطه

 پیشینة تحصیلي دروس عمومي
 دانشگاهي معدل دروس عمومي دورة پیش

 قدرت تجزیه و تحلیل موضوعات دروس عمومي

 قدرت ارزشیابي و قضاوت موضوعات درسي عمومي



  752ارائةالگويجذبدانشجومعلمدردانشگاهفرهنگیان

  

 

 

 ابعاد ها مؤلفه ها شاخص

 متوسطه ةدور تخصصيمعدل دروس 

 دروس تخصصي

 يدانشگاه شیپ ةدور تخصصيدروس  معدل

 تخصصيداوطلب در دروس  يکل ةرتب

 قدرت تجزیه و تحلیل موضوعات دروس تخصصي

 قدرت ارزشیابي و قضاوت موضوعات درسي تخصصي

 سابقة شرکت در المپیاد

 اي سابقة شرکت در مسابقات علمي منطقه

 سابقة کسب جوایز علمي

 آزمون استعداد ةنمر

 هوش و استعداد

 داوطلبان يهاي فرد تفاوت

 (يریتصو/ یيهوش فضا)ي زیتجسم هر چ یيتوانا

 ،يسخنور یيتوانا اد،یز يداشتن اطالعات عموم) يشناخت زبان هوش

 (خوب نوشتن و خوب خواندن

 ياضیر يهوش منطق

 یيایقیموس هوش

 حرکتي  – يجسم هوش

 (اءیاش ةماهران ياستعداد کنترل حرکات بدن و دستکار)

 (گرانیکردن د ردن و خوب درکک ارتباط برقرار يتوانا)ي فرد انیم هوش

 ي فرد درون هوش

 (يزندگ يها انتخاب هدف يبرا يکردن خود و استفاده از خودشناس درک)

 (بردن از آن و کارکردن در آن و لذت عتیفهم طب)گرا  عتیطب هوش

 يجانیه هوش

 اشتغال یکي از والدین در شغل معلمي

هاي  ویژگي

 خانوادگي

 

 

 

 

 شناسي هویت

 تشویق خانواده براي شغل معلمي

 سطح سواد والدین

 داشتن آزادي عمل در انتخاب شغل معلمي

 تأثیرپذیري از معلم دوران تحصیل در انتخاب شغل
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 ابعاد ها مؤلفه ها شاخص

 (گزیني بومي)توجه به محل سکونت در هنگام انتخاب رشته 

 محیط جفرافیایي

 بیني نیاز مناطق مختلف کشور به نیروي متخصص پیش
 ها بر اساس نیازهاي دانشگاه توزیع رشته

 ها با فرهنگ محلي افراد بودن رشته متناسب
 بومي محل زندگي آشنایي با مسائل زیست

 آراستگي ظاهر بر اساس معیارهاي اسالمي ایراني

هاي  يژگیو

 يشناخت جامعه

 بعد اجتماعي

 

 شناخت محیط اجتماعي ملي
 يا شناخت محیط اجتماعي منطقه

 شناخت محیط اجتماعي محلي
 المللي آشنایي با مسائل روز جوامع بین

 آشنایي با مسائل روز جامعة ملي
 آشنایي با مسائل روز جامعة محلي

 جامعه احساس مسئولیت نسبت به افراد
 مختلف جامعههاي  گذاشتن به فرهنگ احترام

 گزینش بومي دانشجو بر اساس محل سکونت

 يروین يزیر نامهرب

 يانسان

 يبوم نشیگز اعطاي امتیاز به دانشجویان در
ها بر اساس وضعیت جغرافیایي براي دسترسي به صنایع  ریزي رشته برنامه

 کاربردي هر رشته
 ها ریزي بر اساس وضعیت موجود و مطلوب دانشگاه برنامه

 شناسایي نقاط قوت خود

هاي  مهارت

 فردي درون

 يبعد مهارت

 تبدیل نقاط ضعف به نقاط قوت
 توانایي انجام پژوهش در حوزة خاصي
 هنري/داشتن مهارت خاصي در حوزة خاص علمي

 برخورداري از دیدگاه خالقانه
 تسلط به یک زبان خارجه

 و مشارکت يهمکار

هاي  مهارت

 فردي بین

 به گروه اعتماد
 مناسب يفرد نیب يمرزها صیتشخ

 (يابیدوستمهارت )نایي کسب دوستان توا
 توانایي برقراري ارتباط مناسب

 ..ها و داراي تعامل اثربخش با نهادهاي اجتماعي مثل مساجد،کتابخانه
 عضویت در پایگاه بسیج



  722ارائةالگويجذبدانشجومعلمدردانشگاهفرهنگیان

  

 

 

، (8933)، بیرانوند (8933)صفري و همکاران  هاي پژوهش يها افتهی هاي حاضر با یافته

، سنگري و آخش (8931)، فردپور (8931)، هاشمي (8931)ي اصغر اجحو  خواه کی ،شجریان

، و آرامبورو، (5181)، نیالن، میسکو و ساسکوي (5181)، تیم و دنیز (5183)ي هووار ،(8931)

توان به عوامل مهم جذب  مي الگو نیاست به مدد ا يهیبد. دارد يهمخوان (5181)بورل و پیندا 

 .دانشجومعلم پي برد

یط رقابتي جهان امروز، همة کشورها به ویژه کشورهاي در حال توسعه را وادار اساساً شرا

هایي را تدوین کنند  آفریني پویا و مؤثر در عرصة جهاني سیاست کند که براي بقاي خود و نقش مي

. که به صورتي فعال و مؤثر در صحنة رقابتي جهان مطرح شده و از حاشیه و انزوا خارج شوند

تعالي نیازمند پرورش منابع انساني توانمند و شایسته است که به ارتقاي علمي حضور این هدف م

و تکنولوژیکي کشور همت گمارند، دستیابي به این آرمان متعالي منوط به گزینش، سنجش و 

هایي است که در نظام آموزش عالي خود را براي طي این مسیر طوالني مهیا  جذب بهینة انسان

با توجه به نیازها همراه با بررسي و اصالح مداوم با توجه به « راه گزینش» انتخاب صحیح .اند کرده

هاي نظام  انگیز علوم از رسالت هاي اخیر همراه با توسعة حیرت شرایط متغیر و پرچالش دهه

عالي، دانشگاه فرهنگیان است که هاي آموزشیکي از زیرنظام از طرف دیگر،. آموزش عالي است

معلم در ایران قرار دارد و وظیفة آن آموزش، تربیت و توانمندسازي تربیت هايدر صدر دانشگاه

« عصر جدید»تازگي وارد  این نظام آموزشي که به. نیروي انساني مورد نیاز آموزش و پرورش است

تر شده به طور مستقیم با جامعه در ارتباط است و دامنه و اهداف آن در جوامع پیشرفته گسترده

بر این اساس، . روداي عمومي به شمار ميین دلیل، کیفیت چنین نظامي مطالبهبه هم. شده است

وجوي مسیري براي بهبود مستمر در تربیت هاي تربیت معلم نیازمند جستمؤسسات و دانشگاه

نظر به اهمیت، اعتبار و ارزشي که بر معلم متصور است، . معلم در تراز جمهوري اسالمي هستند

معنوي براي تربیت و تأمین این رکن اساسي تعلیم و تربیت، بهترین و  گذاري مادي وسرمایه

آید و معلم، کارگزار و عامل اصلي آموزش به شمار مي. گذاري استسودمندترین نوع سرمایه

 . شوداهداف نظام آموزشي در نهایت توسط وي محقق مي
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 :هاي در اجرا داشت که به شرح زیرند در مجموع، پژوهش محدودیت

 بنابراین، ،انجام شده استخبرگان دانشگاه فرهنگیان  ةجامعمیان در  حاضر ژوهشپ -

هاي دیگر تربیت معلم کشور اجرا شود، که  دانشگاه شامل تري  وسیع سطح در توانست  مي

 .پذیري بیشتري داشت در این صورت قابلیت تعمیم

اعمال  دسترسي سخت به خبرگان این حوزه به دلیل شرایط بهداشتي کشور و -

 . هاي کرونایي محدودیت

 :شود در پایان، بر اساس نتایج پژوهش، پیشنهادها زیر ارائه مي

از راه مقیاس . پذیري نتایج نیز افزایش یابدتر، تا قابلیت تعمیماجراي پژوهش در سطح وسیع -

 .تر که مورد استفادة گسترده باشداستاندارد و جامع

هاي  هاي کالن را بر تقویت ابعاد و مؤلفهها و برنامهر سیاستهایي که بتواندآثا انجام پژوهش -

 .شده بررسي کنند شناسایي

شناسيِ پذیرش دانشجو در آموزش عالي مبتني بر ابعاد  هایي با موضوع آسیبانجام پژوهش -

 . شده در الگوي به دست آمده شناسایي

دانشجو در مراکز تربیت هاي الزم به منظور بررسي وضعیت موجود پذیرش  اجراي پژوهش -

 . معلم و تعیین فاصلة وضع موجود و مطلوب براي بهبود شرایط جذب معلمان

هاي جذب دانشجومعلم ر راستاي توسعه و  روش ارزیابي و اجرا به مستمر و جدي اهتمام -

 .روزرساني دانش و مهارت الزم در این زمینه به
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