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Abstract
The aim of this study was to present a model for admission and recruitment of students in
Farhangian University. The research method in terms of applied objectives and in terms of
data, exploratory mixture (qualitative-quantitative) and in terms of nature and type of study
in qualitative dimension, the foundation data is of its kind and in quantitative dimension, it
is a cross-sectional survey. The statistical population of the qualitative section of all experts
and specialists in this field formed. In the quantitative section, all the directors and
managers of the campuses of the provinces: Mazandaran, Gilan, Golestan, Ardebil, West
Azarbijan, Sistan and Baluchestan, Markazi, Hamedan, Qom, Semnan, Tehran, Qazvin,
North Khorasan, Sabzvaro Khorasan Razavi who have a master's degree and higher in
humanities, 200 people (80 women and 120 men) In the quantitative part of the sample size
based on Morgan volume determination formula, 127 people were selected. It should be
noted that during this process, interviews, Delphi techniques and intellectual barbarism
were used. In the quantitative dimension of the saturated form by experts by giving weight
to the indicators based on the criteria extracted from the qualitative stage, the sevencontinuum questionnaire was converted and performed on the randomly selected sample
group. Data analysis was used in quantitative section in descriptive statistics (drawing
tables, statistical characteristics and graphs) and inferential statistics (confirmatory factor
analysis, T-test, one-way variance analysis and K-S test to ensure normality of the research
population). 1-Doctrinal 2-Personality Traits3-Academic Background4- Identity 5-Social
Dimension 6-Skill Dimension. And 14 Components and 88 Indicators for Admission and
Recruitment Pattern of Teacher Students in Farhangian University.
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چکیده
پژوهش حاضر با هدف ارائة الگوی پذیرش و جذب دانشجومعلمان در دانشگاه فرهنگیان انجاا ررفات .روش پاژوهش ا لاااه هادف
کاربردی و ا نظر نوع دادها ،آمیخته اکتشافی وا نظر ماهیت و نوع مطالعه در بخش کیفی ،دادهبنیاد ا نوع خودظهور ،و در بخش کمای،
پیمایشی -مقطعی بوده است .جامعة پژوهش در بخش کیفی کلیة خبرران حو ة آماو ش و جاذب دانشاجومعلمان بودناد کاه باه روش
هدفمند ا نوع رلوله برفی و با معیار اشباع نظری دادهها 00 ،نفر ا آنان انتخاب شدند .در بخش کمّی نیز جامعاة پاژوهش شاام هماة
رؤسا و مدیران پردیسهای استانهای ما ندران ،ریالن ،رلستان ،اردبی  ،آذربایجان غربی ،سیستان و بلوچستان ،مرکازی ،همادان ،ما ،
سمنان ،تهران ،مزوین ،خراسان شمالی ،سبزوار و خراسان رضوی دارای مدرک کارشناسیارشد و باالتر در رشتههای علو انساانی بودناد
که به روش تصضادفی و براساس جدول مورران  021نفر انتخاب شدند .ابزار پژوهش در بخاش کیفای مصااحبه نیماهسااختاریافته و در
بخش کمی ،پرسشنامه بود .تالی دادهها در بخش کیفی ا طریق کدرذار یو در بخش کمای باا اساتفاده ا آماار توفایفی و اساتنباطی
انجا ررفت .نتایج پژوهش الگویی مرکب ا شش بعد به ترتیب اولویت ،شام ابعاد اعتقادی ،ویژریهای شخصایتی ،پیشاینة تاصایلی،
هویتشناسی ،بعد اجتماعی ،و بعد مهارتی ،و  00مؤلفه و 00شاخص را نشان داد .نتایج بخش کمی نیز نشان داد ابعااد شناسااییشاده در
یک ساختار متجانس ،سا ههای الگوی یک مفهو با عنوان الگوی جذب دانشجومعل دانشگاه فرهنگیان را حمایت میکنند.
واژگان کلیدی :جذب ،دانشجو معل  ،دانشگاه فرهنگیان ،الگوی جذب.
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مقدمه
از آنجا که در قرن حاضر به آموزش و پرورش بیش از گذشته توجه شده است و تربیت نیروي
انساني در فرایند توسعة جوامع ،جایگاه ویژهاي یافته است ،انسان امروزي دریافته است که براي
دستیابي به توسعة پایدار و پاسخگویي به مسائل علمي ،فرهنگي ،اقتصادي و اجتماعي ،تحول در
نظام آموزش و پروش اجتنابناپذیر است .با توجه به نقش خطیر معلمان در نظام آموزش و
پرورش ،نخست باید هرگونه تحول در آموزش و پرورش را از انتخاب و تربیت معلم آغاز کرد.
زیرا رمز پیشرفت و بالندگي نهاد تعلیم و تربیت را باید در سالمت رواني و رشد معلمان
جستوجو کرد (نبوي)8931 ،
نحوة تربیت و آموزش معلم طي دورة آمادهسازي در مراکز دانشگاهي تربیت معلم تأمین
ميشود .روشهایي که از طریق آن معلمان استخدام ميشوند ،آموزش ميبینند و توسعة حرفهاي
ميیابند ،ارتباط مستقیمي با نتایج یادگیري و کاهش نابرابري دارد (یونسکو.)5182 ،8
تربیت معلم را ميتوان از جمله حساسترین و مهمترین مولفههاي نظام تعلیم و تربیت
دانست ،زیرا موفقیت یا عدم موفقیت در ایجاد تحول در نظامهاي آموزشي ،منوط به به کار گیري
معلمان است .معلمان مجریان اصلي برنامهها در محیط واقعي هستند .شاید بتوان اذعان کرد
انتخاب شعار آرماني «دانشگاه فرهنگیان رکن اساسي تحول و تعالي آموزش و پرورش» از سوي
مسئوالن نظام آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان در واقع ،در راستاي تحققبخشي به این امر
مهم بوده است .در هیچ نظام آموزشي تغییر به وجود نميآید ،مگر اینکه در شیوههاي تعلیم و
تربیت تغییرات الزم صورت گیرد (اماني)8931 ،
برخي بررسيهاي به عمل آمده پیرامون کارایي معلمان فارغالتحصیل دورههاي تربت معلم
دربارة میزان توافق این دورهها در مجهزکردن معلمان به توانایيهاي ضروري تدریس ،تردیدهایي
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را برانگیختهاند و نشان دادند بر خالف انتظار ،آنچنان که باید و شاید نتیجة مطلوب عاید نشده
است و بعضاً معلمان دورهدیده و دورهندیده با یکدیگر تفاوتي نداشتهاند ،حتي در بعضي موارد
عملکرد افراد دورهدیده ضعیفتر از افراد دورهندیده است و عملکرد تدریس آنها منطبق بر
توانایيهاي عمومي تدریس نبوده است (انارينژاد و حاتميباد شاپوري.)8931 ،
در انتخاب معلمان و مربیان که خواه نا خواه گروه عظیمي انتظار رفتار شایسته ،اخالقي و
مذهبي از آنان دارند باید دقت بیشتري صورت گیرد و از افراد با هوش بهره باال و خالق استفاده
شود (نبوي.)8931 ،
یکي از مشکالت اساسي در دانشگاه فرهنگیان ،انتخاب برخي از داوطلبان براي ورود به
دورههاي کارشناسي پیوسته دانشگاه است که از توانمنديها و قابلیتهاي حرفهاي ،سالمت
جسماني و رواني و ویژگيهاي شخصیتي مناسب براي احراز شغل معلمي برخوردار نیستند که
این مسئله ميتواند عالوه برواردکردن آسیبهاي رواني به خود دانشجویان ،خسارتهاي
جبرانناپذیري بر نظام آموزش وارد کند.
دانشگاه فرهنگیان که مسئولیت تربیت نیروي انساني براي آموزش و پرورش را بر عهده دارد،
باید نهادي باشد که دانش و مهارتهاي الزم را براي نیروي انساني موجود در مدارس فراهم کرده
و آنان را براي کارایي ،اثربخشي و بهرهوري بیشتر آماده کند که این امر نیازمند افراد مستعد،
توانمند ،مؤمن و مشتاق فراگیري است .امري که قبل از گزینش افراد باید برایش تصمیمگیري شود
که چه کساني و با چه ویژگيهاي فردي ،خانوادگي و اجتماعي شایسته احراز شغل مقدس معلمي
هستند .در این راستا ،نیاز به یک الگوي جامع جذب و پذیرش دانشجومعلمان براي پرهیز از
اعمال سلیقههاي مختلف و رسیدن به یک اجماع نظاممند و کاربردي بهشدت احساس ميشود.
طراحي و اجراي نظام هدفمند پذیرش دانشجومعلمان با محوریت آمادگيهاي انگیزشي ،دیني،
اخالقي ،تربیتي و عملي آنان از مهمترین چالشهاي محقق براي ارائه الگوي جامع و کاربردي در
ر استاي جذب و پذیرش معلم متناسب با نظام معیار اسالمي و ایراني است (معاونت آموزشي
دانشگاه فرهنگیان.)8931 ،
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نظر به اهمیت ،اعتبار و ارزشي که بر معلم متصور است ،سرمایهگذاري مادي و معنوي در
جهت تربیت و تأمین این رکن اساسي تعلیم و تربیت ،بهترین و سودمندترین نوع سرمایهگذاري
است .معلم ،کارگزار و عامل اصلي آموزش به شمار ميآید و اهداف نظام آموزشي در نهایت
توسط وي محقق ميشود و به منصه ظهور ميرسد (شمشیري.)8931 ،
خأل الگوي مناسب براي تربیت معلمان آموزش و پرورش ،موجب بروز آشفتگي و سردرگمي
در شیوة تربیت و تأمین منابع انساني در دستگاه تعلیم و تربیت شده است که کاهش چشمگیر
کارآمدي و اثربخشي آنان از عواقب ناگوار آن است و بیم آن ميرود که این خأل طي سالهاي
افت شدید و ناگهاني کیفیت معلمان و منابع انساني را ،که اصليترین عامل در فرایند تربیت
دانشآموزان به شمار ميرود ،موجب شده و به تبع آن مشکالت آموزش و پرورش را تشدید کند
(خروشي و همکاران.)8931 ،
در این زمینه صفري و همکاران ( )8933نشان دادند عوامل بسیاري در جذب دانشجوي نخبه
مؤثر است ،از جمله عالقه ،امنیت شغلي ،ساعت کاري مطلوب و موقعیت اجتماعي جزء عوامل
مثبت در جذب دانشجویان نخبه ميباشند؛ عالوه بر موارد یادشده ،سطح علمي پایین ،کمبود
امکانات فرهنگي و علمي ،جوّ دلهره و ترس از حراست و بينظمي از دیگر موارد و عواملي
بودندکه به کاهش جذب افراد نخبه و کارآمد در دانشگاه فرهنگیان منجر شده است .شجریان،
یکخواه و حاجاصغري ( )8931نشان دادند هر یک از ارکان بازاریابي رابطهمند (اعتمادسازي،
تعهد به خدمت ،کیفیت ارتباط و مدیریت تعارض) بر کیفیت خدمات تأثیر مثبت و معنادار دارند.
همچنین ،کیفیت خدمات بر رضایت دانشجویان اثرات شایان توجهي را دارد.
سنگري وآخش ( )8931در پژوهشي نشان دادند در کشورهاي ژاپن ،استرالیا و ایران در بعد
پذیرش و جذب در مواردي از جمله دارابودن دیپلم ،موفقیت در آزمون ورودي به هم شباهت
دارند ،ولي کشورهاي ایران و ژاپن نسبت به شغل معلمي و انجام مصاحبههاي مختلف در مقایسه
با کشور استرالیا در جذب حساستر عمل ميکنند ،به طوري که صالحیتهاي اخالقي ،اجتماعي،
جسماني ،نداشتن سوء پیشینه ،انگیزش و توانایيهاي عمومي را به دقت ميسنجند .همچنین ،در
نظام جذب ایران به مواردي مانند سن ،معدل و تعهدگرفتن از متقاضیان در ابتداي دوره نیز اهمیت
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داده ميشود .هوواري )5183( 8نشان داد عوامل اثرگذار بر موفقیت تحصیلي غایتنگري و
خودباوري به عنوان شرایط علي؛ حمایت خانوادگي و امکانات آموزشي به عنوان شرایط زمینهاي؛
هوش تحصیلي به عنوان شرایط واسطهاي و پشتکار و برنامهریزي به عنوان راهبرد است .مقولة
مرکزي انگیزش موفقیت تحصیلي است .تیم و دنیز )5181( 5در پژوهشي نشان دادند متغیرهاي
جنسیت ،سن ،معدل دوره کارشناسى ،وضعیت اشتغال ،گروه آموزشي ،تحصیالت پدر و شغل پدر
و مادر به طور معنادارى با متغیر قبولي در آزمون رابطه دارند .همچنین ،نیالن ،میسکو و ساسکو

9

( )5181در پژوهشي نشان دادند عوامل مؤثر بر جذب داوطلبان مانند خانواده ،محیط آموزشي،
هوش داوطلب و  ..را بررسي کردند.
آرامبورو ،بورل و پیندا )5181( 1در پژوهشي نشان دادند عواملي مانند هوش ،خانواده ،اقتصاد،
عالقه وانگیزه ميتواند بر موفقیت در جذب افراد در آموزش عالي مؤثر باشد .همچنین عواملي
مانند گزینش نادرست ،نداشتن انگیزه ،وضعیت اجتماعي و اقتصادي نامناسب داوطلبان در عدم
پذیرش تأثیرگذار هستند.
به طور کل ،در ایران در پژوهشهاي مختلف و صاحبنظران مختلف ،الگوهاي جذب
متعددي براي دانشجویان ارائه دادهاند .از جمله طالیي و گندمي ( )8933الگویي با عنوان «الگوي
کارآموزانة تربیت معلم در دانشگاه آکسفورد و ارائة داللتهایي براي نظام تربیت معلم ایران» ارائه
دادند .هاشمي ( )8931الگوي پذیرش دانشجو در آموزش عالي را ارائه دادند .همچنین ،الگوي
عوامل تأثیرگذار بر پذیرش در دانشگاه توسط فردپور ( )8931ارائه داد .قليپور ،شجاعي و
شکوهي ( )8911الگوي مناسب پذیرش دانشجو در ایران را گسترش دادند .جمالي و باقي یزدل
( )8932الگویي با عنوان «الگوي چالشهاي بوميگزیني دانشجو در آزمون سراسري در ایران» را

1. Hoovari
2. Teem & Duniis
3. Nillan, Misko. & Saskoi
4. Aramburo, Borel & Pineda

ارائة الگوی جذب دانشجومعلم در دانشگاه فرهنگیان (با رویکرد آمیخته)

030

توسعه دادند .امراله و حکیمزاده ( )8939الگوي سنجش و پذیرش دانشجو در انگلستان را توسعه
دادند.
با توجه به اهمیت جذب دانشجو براي دانشگاه فرهنگیان ،پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به
پرسش اصلي زیر است :الگوي پذیرش و جذب دانشجومعلم در دانشگاه فرهنگیان چگونه است؟
به منظور پاسخ به پرسش پژوهش ،چارچوب نظري پژوهش را الگوي جذب تربیت معلم
نبوي ( )8931تشکیل داد و نمودار الگوي به شرح زیر است:

شکل  .1چارچوب نظری پژوهش براساس الگوی نبوی ()1931
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روششناسی پژوهش
روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي ،از نظر نوع دادهها ،آمیختة اکتشافي (کیفي و کمي) ،و
از نظر ماهیت و نوع مطالعه در بعد کیفي دادهبنیاد خودظهور است و در بعد کمي پیمایشي مقطعي
است.
جامعة پژوهش حاضر مشتمل بر دو بخش است :جامعة پژوهش در بخش کیفي کلیة خبرگان
حوزة آموزش و جذب دانشجو معلمان است؛ جامعة پژوهش در بخش کمي همة رؤسا و مدیران

پردیسهاي استانهاي مازندران ،گیالن ،گلستان ،اردبیل ،آذربایجان غربي ،سیستان و بلوچستان،
مرکزي ،همدان  ،قم ،سمنان ،تهران ،قزوین ،خراسان شمالي ،سبزوار و خراسان رضوي بودند
که مدرک کارشناسي ارشد و باالتر در رشتههاي علوم انساني داشتند (به تعداد  511نفر شامل
 11زن و  851مرد).
ابزار سنجش در بخش کیفي فرم مصاحبة نیمهساختاریافته تشکیل داد که در میان خبرگاني که
به روش هدفمند ا زنوع گلولهبرفي انتخاب شده بودند ،اجرا شد .با کدگذاريهاي باز ،محوري و
انتخابي دادهها تحلیل شد .پس از اشباع نظري دادهها ،فرم مذکور از طریق دادن پیوست به
شاخص ها به پرسشنامه تبدیل و بر روي گروه نمونه که به صورت تصادفي انتخاب شده بودند،
اجرا شد .در بخش کیفي ،اعتبار و روایي ابزار سنجش در بخش کیفي به مدد اجماع سهسویه
(اجماع دادهها ،اجماع پژوهشگران و اجتماع تئوريها و روششناسي) تأیید شد .در بخش کمي،
اعتبار با محاسبة آلفاي کرونباخ بررسي و مقدار کل آن برابر با  1/31به دست آمد.
تحلیل دادهها در دو بخش انجام شد ،در بخش کیفي با روش کدگذاري باز ،محوري و انتخابي
(دادهها تحلیل شد .در بخش کمي از روشهاي آمار توصیفي مانند رسم جداول توصیفي ،رسم
مشخصههاي آماري و رسم نمودارها ،تحلیل عاملي تأییدي بهره گرفته شد .همچنین ،آزمونهاي
آماري تي مستقل و آنالیز واریانس یکراهه براي بررسي نقش دادههاي جمعیتشناختي انجام
گرفت.

033

ارائة الگوی جذب دانشجومعلم در دانشگاه فرهنگیان (با رویکرد آمیخته)

یافتههای پژوهش
تجزیه و تحلیل دادههاي پژوهش دو بخش انجام گرفت .در مرحلة کیفي تحلیل دادهها طي چهار
مرحله انجام گرفت:
 .8کدگذاري باز :در این مرحله  18شاخص به مدد مطالعات ملي و جهاني ،و مصاحبه
باخبرگان توسط پژوهشگر احصا شد.
 .5کدگذاري محوري :در این مرحله شش بعد81 ،مؤلفه  11 ،شاخص به مدد مصاحبه
باخبرگان توسط پژوهشگر احصا شد .شایان ذکر است به منظور جلوگیري از ظوالنيشدن متن
مقاله از بیان جدول کدگذاري باز و محوري خودداري شد.
 .9کدگذاري انتخابي :در این مرحله که توسط خبرگان انجام گرفت .در مجموع ،براي الگوي
جذب دانشجومعلم در دانشگاه فرهنگیان به ترتیب اولویت  1بعد 81 ،مؤلفه و 13شاخص که در
جدول  5بیان شده است.
 .1برازش (اعتباریابي) نظري الگو :در این مرحله ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهاي الگوي پذیرش
و جذب دانشجومعلم در دانشگاه فرهنگیان در قالب یک الگو تنظیم و توسط خبرگان اعتباریابي
شد.

تحلیل بخش کمي شامل دو مرحله است:
الف) توصیف دادهها :که در قالب رسم جداول مشخصة آماري و رسم نمودارها انجام گرفت.
جدول  .1مشخصهای آماری نمرات ابعاد به تفکیک اولویت () n= 121

عاملها

ميانگين

انحراف معيار

کجي

کشيدگي

اعتقادي

2/5581

1/38819

-1/313

5/929

ویژگيهاي شخصیتي

5/9111

1/12911

-8/111

2/921

پیشینة تحصیلي

1/3112

8/85129

8/852-

8/991

هویتشناسي

1/1121

8/599

111-/

1/899

اجتماعي

2/9828

8/991

-8/118

1/319

مهارتي

2/5111

8/58119

8/832-

8/111
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جدول  .2مشخصههای آماری نمرات مؤلفهها به تفکیک اولویت ()n= 121

عامل ها

ميانگين

انحراف معيار

کجي

کشيدگي

ارزشي

2/5813

1/31195

8/583-

1/111

باورها

2/5511

8/181

-1/111

8/219

توانایي و سالمت جسماني

2/5183

1/1351

-8/191

1/111

آمادگي حرفهاي معلمي

2/5931

8/111

-8/915

5/513

ویژگيهاي روانشناختي

2/9311

1/1118

-8/121

2/121

دروس عمومي

2/1131

8/19221

-1/331

1/211

دروس تخصصي

1/2119

8/8131

1/111

1/515

هوش و استعداد

2/1111

8/8231

-8/581

8/111

ویژگيهاي خانوادگي

1/1139

8/5311

-1/931

-1/521

محیط جغرافیایي

2/1181

8/19921

-1/138

1/811

خصوصیات جامعهشناختي

2/1151

8/5111

-8/193

5/919

برنامهریزي نیروي انساني

2/8119

8/2123

-1/151

-1/111

مهارتهاي درونفردي

2/8121

8/5218

-8/311

8/552

مهارتهاي بینفردي

2/9111

8/51118

-8/882

8/133

بر اساس جدولهاي  8و  ،5ميتوان موارد زیر را استنتاج کرد:
 .8مقایسة میانگینهاي ششگانه از دیدگاه گروههاي نمونه به طور کلي نشان ميدهد به
ترتیب ابعاد اعتقادي ویژگيهاي شخصیتي ،پیشینة تحصیلي ،هویتشناسي ،بعد اجتماعي،
بعد مهارتي قرار دارند که در تدوین الگوي جذب دانشجومعلم دانشگاه فرهنگیان مؤثرند.
 .5مقایسة میانگینهاي 81گانه از دیدگاه گروههاي نمونه به طور کلي نشان ميدهد به ترتیب،
مؤلفههاي ارزشي ،باورها ،توانایي و سالمت جسماني ،میزان آمادگي براي حرفة معلمي،
ویژگيهاي روانشناختي ،دروس عمومي ،دروس تخصصي ،هوش و استعداد ،ویژگيهاي
خانوادگي ،محیط جفرافیایي ،ویژگيهاي جامعهشناختي ،برنامهریزي نیروي انساني،
مهارتهاي درونفردي ،و مهارتهاي بینفردي قرار دارند ،که در تدوین الگوي جذب
دانشجومعلم دانشگاه فرهنگیان مؤثرند.
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 .9چولگي مثبت بیانکنندة آن است که چولگي توزیع نسبت به توزیع نرمال به راست
وکشیدگي مثبت نشان ميدهد دادهها از توزیع نرمال بلندتر است.
به منظور تأیید دادهها و تعمیم نتایج پژوهش به جامعهاي که نمونه از آن استخراج شده است از
تحلیل عامل تأییدي استفاده شده است.
جدول  .9شاخصهای نیکویی برازش ابعاد به ترتیب اولویت () n= 121

ابعاد

نسبت
خيدو

دامنة قابل پذیرش
fo

کمتر از
1/12

fo

تفاوت
 feو

ميزان به دست آمده

 feو

دامنة قابل پذیرش

تفاوت

5/81

1/12

8/51

کمتر از
1/12

ميزان به دست امده

 feو

fo

کمتر از

1/118

1/18

1/118

دامنة قابل پذیرش

تفاوت

5/81

1/12

از 9
کمتر
از 9
کمتر
از 9
کمتر
از 9

ميزان به دست آمده

بعد مهارتي

 feو

fo

کمتر از

1/118

کمتر

5/18
5 /1

5 /1

5/18

دامنة قابل پذیرش

بعد اجتماعي

تفاوت

8/51

1/12

از 9

1/11
کمتر از
1/11
کمتر از
1/11
کمتر از
1/11
کمتر از
1/11
کمتر از
1/11

ميزان به دست امده

هویتشناسي

 feو

fo

کمتر از

1/118

کمتر

5/13

کمتر از

1/19
1/11
1/12
1/12

1/11

1/12

دامنة قابل پذیرش

پیشینة تحصیلي

تفاوت

5/12

1/12

از 9

خطای تقریب

بزرگتر
از 1/3
بزرگتر
از 1/3
بزرگتر
از 1/3
بزرگتر
از 1/3
بزرگتر
از 1/3
بزرگتر
از 1/3

ميزان به دست آمده

ویژگيهاي شخصیتي

 feو

fo

کمتر از

1/118

کمتر

5/18

مجذورات

نيکویي برازش

1/38
1/39
1/38
1/39

1/39

1/38

نيکویي برازش
تعدیلیافته
دامنة قابل پذیرش

اعتقادي

تفاوت

8/12

درجة آزادی

ميانگين

شاخص

بزرگتر
از 1/3
بزرگتر
از 1/3
بزرگتر
از 1/3
بزرگتر
از 1/3
بزرگتر
از 1/3
بزرگتر
از 1/3

ميزان به دست آمده

شاخص برازندگي

سطح معناداری

خيدو به

مقدار جذر

شاخص

1/35
1/35
1/39
1/31

1/38

1/39

در مجموع ،جدول  9بیانکنندة آن است که دادههاي کمي با دادههاي کیفي همسو ميباشند.
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بحث و نتیجهگیری
نخستین یافتة پژوهش حاضر در زمینة این پرسش که الگوي پذیرش و جذب دانشجومعلمان در
دانشگاه فرهنگیان چگونه است؟ به شرح شکل  8به دست آمد.

ارزشي
باورها

 2شاخص

درونفردي

 1شاخص
توانایي و

مهارتهاي بینفردي
0
 1شاخص
مهارتهاي

0

 1شاخص

مهارتي

اعتقادي

برنامهریزي

سالمت جسماني

نیروي انساني

 2شاخص

 1شاخص

آمادگي حرفهاي

ویژگيهاي

معلمي

شخصیتي

 2شاخص

الگوی پذیرش و

اجتماعي

خصوصیات

جذب دانشجومعلم

جامعهشناختي

دانشگاه فرهنگيان

 3شاخص

ویژگيهاي

هویتشناسي

روانشناختي

محیط جغرافیایي
 2شاخص

 1شاخص

پیشینة تحصیلي
دروس عمومي
 9شاخص

ویژگيهاي خانوادگي
دروس تخصصي

هوش و استعداد

 1شاخص

 88شاخص

 2شاخص

شکل  .1الگوی پذیرش و جذب دانشجومعلم در دانشگاه فرهنگیان
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براساس شکل  ،8الگوي پذیرش و جذب دانشجومعلم در دانشگاه فرهنگیان مرکب از 31
شاخص است .در مقایسة یافتههاي پژوهش از حیث همسویي با سایر پژوهشهاي انجامگرفته،
ميتوان گفت یافتههاي پژوهش با یافتههاي صفري و همکاران ( ،)8933بیرانوند (،)8933
شجریان ،یکخواه و حاج اصغري ( ،)8931هاشمي ( ،)8931سنگري وآخش ( ،)8931هوواري
( ،)5183تیم و دنیز ( ،)5181نیالن ،میسکو و ساسکو ( ،)5181و آرامبورو ،بورل و پیندا ()5181
همخواني دارد.
جدول  .4ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای نهایی الگوی پذیرش و جذب دانشجومعلمان در دانشگاه فرهنگیان به ترتیب اولویت

ابعاد

اعتقادي

ویژگيهاي شخصیتي

مؤلفهها

شاخصها

برخورداري از ایمان توحیدي و خداپرستي در گفتار و رفتار و اعمال
اعتقاد به نظام جمهوري اسالمي ایران
اعتقاد به والیت فقیه
ارزشي
اعتقاد به فلسفة سازمان
تسلط بر احکام دین مبین اسالم
رعایت اصول اخالق علمي
پاکي و صداقت
اطاعت و پیروي
تعهد نسبت به جامعه
باورها
داشتن سعة صدر در برخورد با دیگران
داشتن روحیة تعاون و کار گروهي
داشتن بصیرت دیني /انقالبي
آشنایي باعلوم نافع
ویژگيهاي فیزیکي نظیر قد و وزن
نداشتن مشکل بینایي
نداشتن مشکل تکلم و شنوایي
سالمتي کامل جسم (نداشتن نقص عضو)
نداشتن مشکل جسمي (معلولیت جسمي)
توانایي و سالمت
جسماني
دالیل انتخاب شغل معلمي (انگیزه -عالقهمند ي و) . .
عالقهمندي به پژوهش
میزان آشنایي با فناوريهاي نوین در حوزة تخصصي
داشتن فن بیان مناسب و مهارتهاي کالمي
برخورداري از روحیه و اخالق معلمي
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ابعاد

مؤلفهها

ویژگيهاي
روانشناختي

دروس عمومي

دروس تخصصي

پیشینة تحصیلي

هوش و استعداد

شاخصها
میزان مسئولیتپذیري و تعهد
آرامش عمومي (گفتار و رفتار)
متانت و وقار الزم
چگونگي پردازش اطالعات براي پاسخدهي
ریسکپذیربودن
اطمینان نسبت به توانایيها و نقاط مثبت خود
انتقادپذیري و نترسیدن از اظهار نظر دیگران
انعطافپذیري و پذیرش تغییرات
معدل دروس عمومي دورة متوسطه
قدرت تحلیل موضوعات دروس عمومي
قدرت ارزشیابي و قضاوت موضوعات درسي عمومي
معدل دروس تخصصي دورة متوسطه
رتبة کلي داوطلب در دروس تخصصي
قدرت تحلیل موضوعات دروس تخصصي
قدرت ارزشیابي و قضاوت موضوعات درسي تخصصي
سابقة شرکت در المپیاد
سابقة شرکت در مسابقات علمي منطقهاي
سابقة کسب جوایز علمي
نمرة آزمون استعداد
تفاوتهاي فردي داوطلبان
توانایي تجسم هر چیزي (هوش فضایي /تصویري)
هوش زبانشناختي (داشتن اطالعات عمومي زیاد ،توانایي سخنوري،
خوب نوشتن و خوب خواندن)
هوش منطقي ریاضي
هوش موسیقیایي
هوش جسمي – حرکتي (استعداد کنترل حرکات بدن و دستکاري
ماهرانة اشیاء)
هوش میانفردي (تواناي ارتباط برقرارکردن و خوب درک کردن
دیگران)
هوش درونفردي (درککردن خود و استفاده از خودشناسي براي
انتخاب هدفهاي زندگي)
هوش طبیعتگرا ( فهم طبیعت و کارکردن در آن و لذتبردن از آن)
هوش هیجاني
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ابعاد

مؤلفهها

شاخصها
اشتغال یکي از والدین در شغل معلمي

ویژگيهاي
خانوادگي

تشویق خانواده براي شغل معلمي
سطح سواد والدین
داشتن آزادي عمل در انتخاب شغل معلمي
تاثیرپذیري از معلم دوران تحصیل در انتخاب شغل

هویتشناسي

توجه به محل سکونت در هنگام انتخاب رشته (بوميگزیني)
پیش بیني نیاز مناطق مختلف کشور به نیروي متخصص
توزیع رشتهها بر اساس نیازهاي دانشگاه
محیط جفرافیایي

متناسب بودن رشتهها با فرهنگ محلي افراد
آشنایي با مسائل زیستبومي محل زندگي
آراستگي ظاهر بر اساس معیارهاي اسالمي ایراني
شناخت محیط اجتماعي ملي
شناخت محیط اجتماعي منطقهاي

ویژگيهاي
جامعهشناختي

شناخت محیط اجتماعي محلي
آشنایي با مسائل روز جوامع بینالمللي
آشنایي بامسائل روز جامعة ملي
آشنایي بامسائل روز جامعه محلي

بعد اجتماعي

احساس مسئولیت نسبت به افراد جامعه
احترامگذاشتن به فرهنگهاي مختلف جامعه
گزینش بومي دانشجو بر اساس محل سکونت
برنامهریزي
نیروي انساني

اعطاي امتیاز به دانشجویان در گزینش بومي
برنامهریزي رشتهها بر اساس وضعیت جغرافیایي جهت دسترسي به
صنایع کاربردي هر رشته
برنامهریزي براساس وضعیت موجود و مطلوب دانشگاهها
شناسایي نقاط قوت خود
تبدیل نقاط ضعف به نقاط قوت

بعد مهارتي

مهارتهاي
درونفردي

توانایي انجام پژوهش در حوزة خاصي
داشتن مهارت خاصي در حوزة خاص علمي/هنري
برخورداري از دیدگاه خالقانه
تسلط به یک زبان خارجه
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ابعاد

مؤلفهها

شاخصها
همکاري و مشارکت
اعتماد به گروه

مهارتهاي
بینفردي

تشخیص مرزهاي بینفردي مناسب
توانایي کسب دوستان (مهارت دوستیابي)
توانایي برقراري ارتباط مناسب
داراي تعامل اثربخش با نهادهاي اجتماعي مثل مساجد ،کتابخانهها و...
عضویت در پایگاه بسیج

در نهایت ،نتایج نشان داد تمامي شاخصهاي به دست آمده نقش مهم و معناداري در
اندازهگیري ابعاد و مؤلفههاي الگوي پذیرش و جذب دانشجومعلمان در دانشگاه فرهنگیان را دارد
که مجموعاً یک عامل زیربنایي را در قالب الگوي پذیرش و جذب دانشجومعلمان در دانشگاه
فرهنگیان ارائه دادهاند .اساساً شرایط رقابتي جهان امروز ،همة کشورها به ویژه کشورهاي در حال
توسعه را وادار ميکند که براي بقاي خود و نقشآفریني پویا و مؤثر در عرصة جهاني اقدام به
تدوین سیاستهایي کنند که به صورتي فعال و مؤثر در صحنة رقابتي جهان ظهور یابند تا از
حاشیه و انزوا خارج شوند .حضور این هدف متعالي نیازمند پرورش منابع انساني توانمند و
شایسته است که به ارتقاي علمي و تکنولوژیکي کشور همت گمارند دستیابي به این آرمان متعالي
منوط به گزینش ،سنجش و جذب بهینة انسانهایي است که در نظام آموزش عالي خود را براي
طي این مسیر طوالني مهیا کردهاند .انتخاب صحیح «راه گزینش» با توجه به نیازها همراه با بررسي
و اصالح مداوم با توجه به شرایط متغیر و پرچالش دهههاي اخیر همراه با توسعه حیرتانگیز
علوم از رسالتهاي نظام آموزش عالي است .از طرف دیگر ،یکي از زیرنظامهاي آموزش عالي،
دانشگاه فرهنگیان است که در صدر دانشگاههاي تربیت معلم در ایران قرار دارد و وظیفة آن
آموزش ،تربیت و توانمندسازي نیروي انساني مورد نیاز آموزش و پرورش است.
در مجموع ،این پژوهش محدودیتهایي دشاته است ،از جمله عدم همکاري برخي متخصصان
دانشگاهي و خبرگان حوزة جذب براي انجام مصاحبه ،و محدودیتهاي کرونایي که دسترسي
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حضوري به مشارکتکنندگان در پژوهش حاضر را دشوار کرد .در پایان ،پیشنهادهاي زیر بر اساس
نتایج پژوهش بیان ميشود:
 اجراي پژوهش در سطح وسیعتر ،تا قابلیت تعمیمپذیري نتایج نیز افزایش یابد. انجام پژوهشي براي بررسي آثار سیاستها و برنامههاي کالن را بر تقویت ابعاد ومؤلفههاي شناسایيشده در پژوهش حاضر.
 انجام پژوهشهایي با موضوع آسیبشناسيِ پذیرش دانشجو در آموزش عالي مبتني بر ابعادشناسایيشده در پژوهش حاضر.
 اجراي پژوهشهاي الزم به منظور بررسي وضعیت موجود پذیرش دانشجو در مراکزتربیت معلم و تعیین فاصلة وضع موجود و مطلوب براي بهبود شرایط جذب معلمان.
 اهتمام جدي و مستمر به اجرا و ارزیابي روشهاي جذب دانشجومعلم در راستاي توسعهو بهروزرساني دانش و مهارت الزم در این زمینه.
 تدوین سند راهبرد گزینش و جذب دانشجو معلم در دانشکدههاي مربوط انجام مطالعات تطبیقي با محوریت کشورهاي موفق در حوزة جذب دانشجومعلم به منظوراصالح و بهروزرساني مدل نهایي پژوهش حاضر.
 -بازنگري الگوي تدوینشده هر پنج سال یکبار به منظور بهروزرساني آن.
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