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Abstract 
Preserving the dignity of teachers and the role of education in the promotion and development 
of human societies, the establishment of a comprehensive model of recruitment, retention 
and empowerment in the teacher education system is essential. The purpose of this article is 
to design a model for attracting, retaining and empowering and identifying its elements and 
components in the teacher education system of the country. The approach in this study was 
a qualitative and the method used was based on the data theory of the foundation. The 
statistical population included managers, experts and experts in the field of teacher training 
who had valuable experiences in the field of research. The selection of participants has been 
done using a purposeful approach and snowball sampling method and using the theoretical 
data saturation criterion and using semi-structured interviews and studying texts containing 
their opinions on websites and media. Semi-structured interviews and review of related 
sources and texts were used to extract the framework of dimensions and components of 
student teacher recruitment, retention and empowerment. Using thematic analysis method, 
the initial framework, consisting of 122 basic themes and 18 organizing themes, was 
organized around the overarching theme of teacher student student recruitment, retention, 
and empowerment, which were interconnected, intertwined, and dynamic. In such a way that 
a student-teacher, if he wants to be included in the framework of professional qualifications 
of teachers of the Islamic Republic of Iran, must have these competencies together and grow 
and develop them together. Provide.  
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 توانمندسازی و داشتنگه های جذب،یی ابعاد و مؤلفهشناسا

  تأکید بر با دانشجومعلمان در نظام تربیت معلم کشور

 پرورش و آموزش بنیادین تحول سند

 4، اسد حجازی3اهلل زارعی، عظیم2، سیدعباس ابراهیمی1حسین قربانیان

 یراندانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ا. 1

 استادیار، گروه مدیریت، دانشکدة مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران. 2

 دانشیار، گروه مدیریت، دانشکدة مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران. 3

  دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران. 4

 (22/09/1401ذیرش: ؛ تاریخ پ07/02/1400)تاریخ دریافت: 

 دهیچک

حفظ کرامت معلمان و نقش آموزش و پرورش در ارتقا و پیشرفت جوامع بشری، استقرار الگوی جامع جذب، نگهداشت و توانمندسازی در 
های و مؤلفهنظام تربیت معلم را ضروری کرده است. هدف این مقاله طراحی الگوی جذب، نگهداشت و توانمندسازی و شناسایی عناصر 

شامل مدیران، بنیاد بود. جامعة پژوهش آن در نظام تربیت معلم کشور است. رویکرد مورد نظر در این پژوهش کیفی و روش نظریة داده
کنندگان با استفاده کارشناسان و خبرگان حوزة تربیت معلم بودند که در زمینة موضوع پژوهش تجارب ارزشمندی داشتند. انتخاب مشارکت

ها با ابزار مصاحبة ها انجام گرفت. دادهبرفی و با استفاده از معیار اشباع نظری دادهگیری گلولهرویکرد هدفمند و با روش نمونهاز 
آوری شد. برای استخراج چارچوب ابعاد و ها جمعها و رسانهکنندگان در وبگاهساختاریافته و مطالعة متون حاوی نظرات مشارکتنیمه

ساختاریافته و بررسی منابع و متون مرتبط استفاده شد. با استفاده دانشجومعلمان از مصاحبة نیمه توانمندسازی و نگهداشت ،های جذبمؤلفه
دهنده حول مضمون فراگیر ابعاد جذب، نگهداری و مضمون سازمان 18مضمون پایه و  122از تحلیل مضمون، چارچوب اولیه شامل 

ای که یک دانشجومعلم اگر بخواهد دهی شد، این مضامین مرتبط و در هم تنیده و پویا بودند، به گونهتوانمندسازی دانشجومعلمان سازمان
ها ها را در کنار هم داشته باشد و آنای معلمان طراز جمهوری اسالمی ایران بگنجد، باید این شایستگیهای حرفهدر چارچوب شایستگی

های مناسب با این چارچوب ت معلم و دانشگاه فرهنگیان نیز باید شرایط و زمینههم رشد و توسعه دهد. نظام آموزشی تربی با را
 شده را فراهم کند.دهیسازمان

 .بنیادین آموزش و پرورش، نگهداری و توانمندسازی تحول الگوی جذب، تربیت معلم، سند: واژگان کلیدی
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  مقدمه

 ةبزرگ صنعتی سرمای کشورهایحاکمیت منابع انسانی است،  عصر جدید که عصر دانایی و در

 وری سازمان و دارایی ارزشمندی برای ایجادثیرگذارترین عامل رشد و بهرهأت انسانی را به عنوان

وجود افراد تحصیل کرده  اند و در پرتومحور سرلوحه خود قرار دادهمزیت رقابتی در اقتصاد دانش

، 1)کلوفوس، رننگتراکول و ونگواچین اندهای رشد و توسعه را به حرکت درآوردهو متخصص، چرخ

های دغدغه تریننگهداشت این منابع انسانی با ارزش در عصر حاضر یکی از مهمجذب و . (2016

ای از رشته عنوان زیرشاخهه مدیریت منابع انسانی ب(. 2019و همکاران،  2است )دوربنها سازمان

 ةیافته قرار گرفت و عنوان سرمایهبه بعد مورد توجه جدی جوامع توسع 1980 دهه از ،مدیریت

آور ثروت صنعتی از میان سه عامل ةای که در دنیای پیشرفتانسانی را به خود اختصاص داد، به گونه

دهی و سودآوری را منابع شامل منابع طبیعی، منابع فیزیکی و منابع انسانی، بیشترین توجه، بهره

شتن نیروی انسانی توانا و کارآمد که بنیاد ثروت ملی از این روی، دا.  ه استدها کرانسانی نصیب آن

به دنبال های مختلف نظامآیند، منافع بسیار زیادی برای حیاتی سازمان به حساب میهای یو دارای

جزء  منابع انسانید که پرداختن به کنمطالعات رهبری و مدیریت اظهار می ،در واقع ،خواهد داشت

 تغییرات که محیطی در و موجود رقابتی وضعیت . در(1398 ازی،حج) اصلی اثربخشی مدیریت است

 سرآمدی کسب به موفق هاییسازمان تنها است، آن ویژگی تریناصلی های مداومنوآوری و پی در پی

 ماهر، انسانی منابع دارای و کرده، درک را خود انسانی منابع استراتژیک نقش که شد خواهند

 از یکی(. 1391 زاده،جواهری و پورقلی طهماسبی،)باشد  انمندتو و نخبه شایسته، محور،دانش

های سرمایه شامل فکری سرمایة. است فکری سرمایة انسانی منابع مدیریت ادبیات در نوین مباحث

هسلبین،  عقیدة به. است آن بخش ترینمهم انسانی سرمایة و است ایرابطه و ساختاری انسانی،

 در سایرین از بهتر بتوانند که شد خواهد سازمان هایی نصیب یندهآ در اقتصادی و راهبردی مزیت

 خورشیدی،) نگهدارند و داده پرورش کرده، جذب را انسانی سرمایة تریندرخشان و بهترین کار بازار

 تأمین و نگهداشت تعالی، جذب، مواجهند، آن ها باسازمان امروزه که چالشی اساس، این بر(. 1393
                                                           
1. Kulophas, Ruengtrakul & Wongwanich 

2. Drobne 

3. Hesselbein 
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 هر ملی ثروت که ایسرمایه ؛(1391 زاده،جواهری و پورقلی طهماسبی،) است انسانی سرمایة

 کاهش بسیار را آن زمان و داده افزایش را توسعه سرعت آن، مؤثر حضور و آیدمی شمار به سرزمینی

 ماهیت و محتوا: از اندعبارت گذارد،می تأثیر انسانی منابع نگهداشت و جذب بر که عواملی. دهدمی

 گروهی، انسجام و همکاری فضای انتظارات، و اهداف بودنمشخص رهبری، و یتمدیر شغل،

 ماهیت کار، محیط شرایط شغلی، امنیت اثربخش، ارزشیابی نظام شایستگی، براساس کار واگذارکردن

 رفتارهای سرپرستی، حمایت همکاران، حمایت اجتماعی، حمایت توسعه، و آموزش ارتباطات، و کار

 شامل شناختیجمعیت عوامل رویه ای، عدالت توزیعی، عدالت کارکنان، یزةانگ مدیر، تشویقی

 بودنمهم شغلی، تنوع و شامل استقالل شغلی عوامل درجة و خدمت طول جنسیت، سن، تحصیالت،

 طراحی شغلی، سازیغنی کار، انجام برای الزم دانش و تخصص مدیر، طرف از قدردانی خودکار،

 عقیدة به(. 1390 راد،رضائی و قربانی)... است  و تجربه با متناسب ددستمز و حقوق برای ایپایه

 سازگاری برای معلم، تربیت های متولیدانشگاه ها به ویژهدانشگاه باید ،(1386) هاشمی و بیگشاهی

 الزم تغییرات ایجاد با کرده، شناسایی را خود ضعف و قوت نقاط مداوم به طور محیطی، تغییرات با

 های تاریخیبررسی در که امری دهند؛ انجام تریهای دقیقریزیبرنامه استخدام، و جذب فرایند در

 تاریخی سیر. شودمی مشاهده خوبیبه نیز دنیا معلم تربیت های مختلفدانشگاه جذب فرایندهای

 از اکنونهم ولی بوده، ساده بسیار ابتدا در دانشجویان جذب فرایندها این دهدمی نشان تحوالت

های دانشگاه از بسیاری طریق از مفصل هاییکتابچه صورت به که شده تشکیل اقداماتی موعهمج

 دانشگاه در. است کرده تبیین وضوحبه را افراد کارگیریهای بهشاخص و مراحل و شده ارائه دنیا

 نیانسا نیروی تأمین و معلم تربیت و تربیت، و تعلیم عرصة در مهم آموزشی نظام یک که فرهنگیان

های رویه و مناسب راهکارهای به نیاز نیز شود،می محسوب ایران در پرورش و آموزش نیاز مورد

  .است شده تشدید انسانی منابع تأمین و نگهداری جذب، برای روزبه و ساختارمند

 منبع ترینارزنده عنوان به انسانی منابع توانمندسازی و نگهداری جذب، شد؛ اشاره گونههمان

 شایسته، معلمان کار این برای. دارد عالقه سر از و آگاهانه اقدامات و تدابیر به نیاز یک،استراتژ

 در. کنند هدایت مطلوب منزل سر به را تربیت و تعلیم نظام تا ندشو تربیت باید باتجربه و دانشمند

 جایگاه به ایران، اسالمی جمهوری نظام ةسالبیست فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، ةتوسع اندازچشم
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 این بلندمدت ةبرنام پایان در است قرار و شده پرداخته چشمگیر ایگونه به نیز انسانی نیروی

 این و یابد دست منطقه اول جایگاه به فناوری و علمی ةزمین در ایران اسالمی جمهوری انداز،چشم

 این به تیابیدس برای(. 29، ص1390 کشور، ریزیبرنامه و مدیریت سازمان) کند تثبیت را موقعیت

 و آموزش بنیادین تحول سند چارچوب در کشور کنونی پرورش و آموزش نظام در تحول جایگاه،

 پرورش و آموزش سو، یک از که زیرا است ناپذیراجتناب ضرورتی باالدستی، اسناد و پرورش

 ماتاقدا وها برنامه تدارک بنابراین، است؛ نیازمند مستعد معلمان نگهداری و جذب به مطلوب

 از و ،دارد ها ضرورتآن ماندگاری برای الزم و کافی انگیزه ایجاد و نگهداری جذب، برای حمایتی

 آنها، مهمترین که دارند گوناگونی پیامدهای معلمان، حمایتی اقدامات وها برنامه این دیگر، سوی

 پرورش و آموزش اهداف یافتن تحقق جهت در بیشتر تالش برای تمایل و انگیزه با خدمت تدام

 با که شودمی آنان انگیزه بدون ماندگاری سبب معلمان،های انگیزه و تمایالت به توجهیبی. است

 تمایلیبی هاآن تکرار و مشاهده و است آمیخته در جابجایی و انتقال مهاجرت، ریزش، نظیر هاییواژه

 پژوهش در بنابراین، .(1388 طوالبی، و پوراشرف) دهدمی نشان را معلمی حرفة در ماندگاری به

 دانشگاه در دانشجومعلمان توانمندسازی و نگهداری جذب، روند از دقیق مطالعة حاضر ضمن

 سعی آن، ضعف و قوت نقاط بررسی و منتخب، کشورهای برخی در معلم تربیت و ایران فرهنگیان

 ندسازیتوانم و نگهداری جذب، جهت در مثبتی گام مناسب الگویی ارائة با تا است این بر

 .شود داشته بر شایسته و متعهد متخصص، دانشجومعلمان

 گرایی،پاسخگویی، کیفیت گرایی،مشتری رقابتی، محوری،دانش جو در که های امروزیسازمان

 توانمند، انسانی نیروی به سریع دستیابی مستلزم کنند،می فعالیت گراییتحول و کارآفرینی مشارکتی،

 با خالق و پرانرژی راضی، کارکنان داشتن زیرا. باشندمی رقابتی بزارا عنوان به متعهد و خشنود

 و تربیت های اخیر،سال در. شودمی محسوب سازمانی منبع مهم ترین متعهد، انسانی، ایسرمایه

 عبارتی، به کند؛می ایفا کشور هر پرورش و آموزش نهادهای توسعة در حیاتی نقش معلمان آموزش

 توسعة روند و پرورش آموزش و توسعة و بهبود در های تربیت معلمبرنامه دهدمی نشان تحقیقات

 (.1390 ،و همکاران لوصحبت) دارد بسزایی نقش نیز کشورها فرهنگی و سیاسی اجتماعی، اقتصادی،

 و نگهداشت جذب، بر ،(پرورش و آموزش نظام در تحول ایجاد) کلیهای سیاست 2-3 بند در



218                                                       1401 ، پاییز3شمارة ، 11دورة ، مطالعات آموزشی و آموزشگاهی 
 

 نگهداری و جذب برای بسترسازی و پرورش و آموزش نیاز مورد انسانی نیرویة بهین کارگیریبه

 که فرهنگیان دانشگاه راستا، این در. است شده تأکید پرورش و آموزش مدیران به کارآمد معلمان

 انسانی نیروی توانمندسازی و تربیت آموزش، وظیفه ،است ایران در معلمتربیت هایدانشگاه صدر در

 ةبرنام ،1392 سال در فرهنگیان دانشگاه تأسیس از پس. دارد عهده بر را رورشوپآموزش نیاز مورد

 بازنگری با معلم تربیتهای رشته در تحصیل برای اندانشجومعلم توانمندسازی و نگهداری جذب،

های برنامه ةسرلوح را «فکور معلم تربیت» دانشگاه این ریزانبرنامه و سیاستگذاران. شد همراه اساسی

 دانشگاه دبیری تعهدهای سرفصل رشته و برنامه ها،دستورالعمل اساس، این بر. دادند ارقر خود

های محیط در تحصیل ضمن اندانشجومعلم که است آن پی در ،دانشجومعلم آموزش و فرهنگیان

 تجارب به نسبت انتقادی آگاهی با و بپردازند تفکر و تأمل به خود تجارب گردآوری و روزیشبانه

 در آنان به که بپردازند هاییطرحواره و ذهنی الگوهای آفرینش به تحصیل، دوران در ودخ ةزیست

 ابعاد در درس کالس مدیریت و معلمی در هایتصمیم نتایج ارزیابی و اثربخش هایتصمیم اتخاذ

 فرهنگیان دانشگاه ةعهد بر که هاییرسالت سایر و فوقهای رسالت کلی، طور به. کند کمک مختلف،

 زاهدان یعنی ملی، ةگنجین تربیت محل و اندیشه مخازن از یکی عنوان به را دانشگاه دارد، دوجو

 را جامعه افراد یکایک ةتزکی و راهبری مسئولیت که کندمی مصمم دوستنوع گرا،مردم خداشناس

 (.1394 خورشیدی، و قورچیان) بگیرد عهده به

های رسالت و وظایف اهداف، به تواندمی معلم تربیت چگونه که شودمی مطرح الؤس این حال

 و نگهداری جذب، ةشیو ساختارمندکردن هم آن. است نهفته کالم یک در پاسخ بخشد؟ تحقق خود

 و نگهداری جذب، شد، مشخص که حال. معلمی برای جامعه نخبگان ساختارمند توانمندسازی

های آرمان اهداف و رسالت تحقق اساسی بستر و مهمهای مؤلفه از یکی اندانشجومعلم توانمندسازی

 ،ایران که چرا بوده، اهمیت حائز بسیار ایران در مهم این ،است جوامع ةتوسع و تربیت و تعلیم نظام

 هر از باید کشوری چنین. کندمی دنبال را جهان کشورهای القرایام وادی و است اسالمی یکشور

 هدف به مشرف و مسلط مصمم، الگو، ی،علم ةجامع وجود بودننمونه ةالزم که باشد نمونه نظر

 گرچه .است اهمیت حائز بسیار اندانشجومعلم توانمندسازی و نگهداری جذب، اساس این بر. است
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، اما در است جهانی رشد موازات به کمی و کیفی لحاظ از و گرفته انجام مطالعاتی زمینه این در

 و است بسیار کار جای هنوز فرهنگیان اهدانشگ در اندانشجومعلم توانمندسازی و نگهداری ،زمینة 

 تربیت برای اندانشجومعلم توانمندسازی و نگهداری جذب، جامع الگوی یک فقدان آن بارز دلیل

 .است ایران در معلم

 است ایران اسالمی جمهوری نظام استراتژیکهای دانشگاه از یکی فرهنگیان دانشگاه ،طرفی از

. کنند تبدیل سرمایه به را انسانی منابع توانندمی معلمان ،واقع در و است معلم تربیت آن رسالت که

 آموزش بنیادین تحول سندهای گام نخستین نیز ایران تربیت و تعلیم نظام شد؛ اشاره آنچه به توجه با

 معلمانی تربیت برای فرهنگیان دانشگاه اندازیراه و تأسیس با را انسانی منابع زیرنظام در را پرورش و

 و جامعه کلیدی هایارزش تحقق در فرهنگیان دانشگاه ةویژ جایگاه و نقش برداشته است؛ فکور

 تمام در فرهنگیان هدانشگا است شده موجب پرورش و آموزش بنیادین تحول سند اهداف بردپیش

 پرورش و آموزش نیاز مورد نیروی تأمین خصوص در سازیتصمیم و گیریتصمیم هایعرصه

 هایمؤلفه تریناصلی از یکی شک،بی. گیرد قرار تأکید و توجه مورد ویژه و مشخص کامالً صورتبه

 است دانشگاه این التحصیالنفارغ فرایند کارکرد و جایگاه دانشگاه، این عملکرد راستای در نیاز مورد

. دارند برعهده را آموزاندانش اخالقی و علمی تربیت و تعلیمة وظیف آینده در مربی نقش در که

 اسالمی جمهوری طراز معلم تربیت برای ریزیبرنامه و سیاستگذاری بحث کرد ادعا توانمی هرچند

 وضع با و اخیر سال چند طی فرهنگیان دانشگاه و پرورش و آموزش وزارت دولت، سوی از ایران

 این فعالیت راه سر بر موافقان و مخالفانی هنوز اما است، شده حل حدودی تا ایران کشور در کنونی

دارد )عباسی،  وجود فکور معلمتربیت  برای انسانی منابع تأمین و نگهداری جذب، در نوپا دانشگاه

 دانشگاه در فکور معلم تربیت در پژوهشی هاییافته کاربست اجمالی ردیابی ،مچنینه. (1393

 به مؤثر ةفاداست بیش و کم اجرا در معلم تربیتهای برنامه برخی از که است آن از حاکی فرهنگیان

 و نقل حداکثر یا هاپردازینظریه در جز موضوع ةزمین در شدهانجام تحقیقات نتایج و آیدنمی عمل

 ؛1398 حجازی، ؛1397 کبیری،) شودنمی استفاده پژوهشی و فرهنگی علمی، محافل در هایافته قول

  (.1397 دالور، و زارعی الماسی، ؛1397 پور،موسی

 دانشگاه در اندانشجومعلم توانمندسازی و نگهداری جذب، ةبرنام شده،طرحم مطالب به توجه با
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 اما است؛ داشته ایران معلم تربیت تاریخ در سابقهبی جهشی اخیر،های سال طی ایران فرهنگیان

 مواردی در برنامه این شد، بیان نظری و علمی منابع به استناد با برنامه این تحلیل در طور کههمان

 عدم مناطق، جذب در فرایند سازیبومی نخبگان، جذب تشویقی ابزارهای به توجهیبی جمله، از

 چند در که اختصاصی و عمومی شرایط) اندانشجومعلم جذبهای نامهآیین و دستورالعمل ثبات

 نداشتن و تغییر کرده است بارها ،...( و سن ،متوسطه ةسالسه ةدور معدل سقف جمله از اخیر سال

 برای کافی و مناسب زمان اختصاص عدم ان،دانشجومعلم نگهداری برای الزم ویقیتش ابزارهای

 و ایحرفههای ویژگی بااهمیت ةمؤلف به کافینا توجه مدارس، در کارورزی ویژهه ب عملی دروس

 جمهوری طراز معلم تربیت انسانی منابع تأمین و نگهداری جذب، از دقیقی و درست کامل، ةنسخ ،...

 توانمندسازی و درسیهای برنامه اجرای کنونی واقعیت ،همچنین. نیست دست در نایرا اسالمی

 اخیرهای سال در چند هر که دارد آن از حکایت نیز ایران فرهنگیان دانشگاه در اندانشجومعلم

 در معلم تربیت جدید ةبرنام زمینة در پرورش و آموزش و فرهنگیان دانشگاه بین خوبی ارتباطات

 حجازی،) است زیاد آن، اجرای و قصدشدهة برنام بین ةفاصل هنوز ولی است گیریشکل حال

 به دسترسی عمل در کند،بیان می( 1397) کبیری معلم، نقش اهمیت وجود با همچنین،(. 1398

 معلمان به دسترسی کمبود گویای معلم تأمینهای شیوه تنوع است، نبوده ممکن کیفیت با معلمان

 شرایط در دانشجومعلمان توانمندسازی زمینة در و ،(1397 کبیری،) است باکیفیت و دیده آموزش

 واقعیت با دانشجومعلمان معلم، تربیت پیشانی عنوان به کارورزی درسی برنامه مطلوب اجرای

اند مشغول شدهتعیین پیش از تکالیفی و فعالیت انجام به و شوندنمی آشنا درس کالس و مدرسه

 (. 1398 پور،موسی)

 مشکالت و موجود تحوالت اب شدنهمگام برای که است این اصلی سؤال شد، اشاره بر آنچهبنا 

 برداشته باید هاییگام چه ایران معلم تربیت انسانی منابع تأمین و نگهداری جذب، ةبرنام از ناشی

 یکم و بیست قرن در دهدمی نشان کشورها، سایر در شدهانجامهای پژوهش به نگاهی شود؟

 سازیآماده ةزمین در زیادی تغییرات و است گرفته صورت معلم تربیت کیفیت برای جدیای هتالش

 تربیت در انسانی منابع تأمین و نگهداری جذب، کیفیت تطبیقی بررسی است، شده انجام معلمان
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 هاینظام گذاریپایه که است بدیهی سویی، از. است بودهها پژوهش برخی محور نیز ایران، معلم

 دارد؛ از جمله سئواالتی به پاسخ و نوهای روش و جدیدهای اندیشه به نیاز کارآمد و نوین یآموزش

 ایحرفه نیازهای پاسخگوی تا شود ریزیبرنامه چگونه اندانشجومعلم تأمین و نگهداری جذب،

  باشد؟ آنان

 و دارینگه جذب، فرایند در جدیدهای پیشرفت و تحوالت با شدنهمگام منظور به ،بنابراین

 شناسایی طریق از تغییرات ایجاد برای که داردمی آن بر را محققان معلمی، متقاضیان توانمندسازی

 زمینه، این در پژوهشهای شیوه از یکی. بپردازند وجوجست به تازههای روش وها نوآوری

 و معلم تربیت و پرورش و آموزش ةعرص پیشکسوتان و خبرگان متخصصان، نظر از گیریبهره

های مؤلفه و ابعاد شناسایی هدف با مطالعه، این منظور، همین به. است تطبیقی مطالعات دادنانجام

 پی در و شده انجام ایران، فرهنگیان دانشگاه اندانشجومعلم توانمندسازی و نگهداری جذب،

 :است زیر الؤس به پاسخگویی

 با فرهنگیان دانشگاه در اندانشجومعلم توانمندسازی و نگهداشت های جذب،ابعاد و مؤلفه 

 است؟ چگونه پرورش و آموزش بنیادین تحول سند به توجه

 پژوهش شناسیروش

 روش طریق از کیفی هایداده تحلیل به ابتدا پژوهش این در ی بود.فیک یهاجزء طرح پژوهش نیا

 اختصاصها داده مختلف هایبخش به مناسب کدهای ابتدا شیوه، این در. شد پرداخته بنیادداده ةنظری

 این متفاوت ابعاد مورد در اندیشیدن با ،سپس. شد بندیدستهها مقوله قالب در را کدها این و ،داده

 جریان در که است ذکر شایان. شد اقدام محوری کدگذاری به آنها میان پیوندهای یافتن وها مقوله

 به ها،داده درون از پدیدارشده مفاهیم به توجه با و نظری گیرینمونه از استفاده با ها،کدگذاری این

 تا ،شد ان پرداختهدانشجومعلمالگوی جذب، نگهداشت و توانمندسازی  دربارةها داده گردآوری

 شده پاالیشها مقوله انتخابی )گزینشی( کدگذاری با سرانجام، .آید فراهم عوامل از تریغنی تصویر

 اندانشجومعلم سازی توانمند و نگهداشت جذب، الگوی الگوی نهایت، در فرایندها این طی با و

 تربیت معلم بوده، بدین رو، ةمدیران، و صاحبنظران حوز پژوهش نیکنندگان در امشارکت. شد پدیدار



222                                                       1401 ، پاییز3شمارة ، 11دورة ، مطالعات آموزشی و آموزشگاهی 
 

آوری ساختاریافته و عمیق و بررسی متون برای جمعبا توجه به اهداف مورد نظر، از مصاحبه نیمه

مصاحبه، رهنمودی برای مصاحبه توسط محقق آماده شده،  ها استفاده شده است. قبل از انجامداده

کنندگان، سئواالت تکمیلی تنظیم ولی پایبندی کامل به آن وجود نداشته و با توجه به پاسخ مصاحبه

صورت همزمان و ضبط صدا استفاده شده است ه برداری بها از نکتهشده است. برای ثبت مصاحبه

سازی آن صورت گیرد و برای بعد از انجام هر مصاحبه، پیاده و سعی بر آن بوده است که بالفاصله

، پژوهش نیدر ا ها، برای هر مصاحبه این فرایند دوبار انجام شده است.اطمینان از صحت انتقال داده

در  ریدرگ متخصصانو  مدیرانشد تا  یآورجمع 1افتهیساختارمهینعمیق  ةمصاحب قیها از طرداده

 کردیکنندگان از روانتخاب مشارکت یبرا. خود را ارائه دهند یذهن تایتجرب، بتوانند پژوهش

 نیبد. شداستفاده  3هاداده ینظردرنظرگرفتن اشباع  با یو روش مالک 2یبرفگلوله روش هدفمند،

 ریخواسته شد تا سا یمصاحبه شد و از و آموزش در موفق نانیکارآفراز  یکیصورت که ابتدا با 

تخصص و تجربه  داشتنبه شرکت در پژوهش و  لیانتخاب، تما مالک. کند یمعرف را خود همکاران

 ندیفرا گرانپژوهش از نفر کی لهیوس به پژوهش، تهیکم توسط مصاحبه سئواالت یطراح از پس. بود

  .دشمصاحبه انجام 

نظران تربیت معلم مصاحبه به عمل آمده است. صاحب و نفر از خبرگان، متخصصان 25از 

های مکتوب با مقامات دولتی و ...، و مصاحبه هاتن شامل مقاالت، اسناد، سخنرانیم 30 ،همچنین

ها چندین نشست مرتبط با تربیت معلم و آموزش تحلیل شده است که در میان آن هامرتبط در رسانه

 و پرورش بوده است. 

یل مضمون با ها از تکنیک تحلیل مضمون استفاده شده است. تحلبه منظور تجزیه و تحلیل داده 

کند که توانایی فراهم کردن اش، ابزار تحقیقاتی منعطف و مفیدی فراهم میتوجه به آزادی نظری

پذیری ها را دارد . اما باید در نظر داشت این انعطافای از دادهشرح غنی و مفصل در عین حال پیچیده

                                                           
1. Semi structural interview questionnaire 

2. Snowball sampling 

3. Theoretical saturation 
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های تحقیق منجر آمده از دادههای بر تواند به ناسازگاری و عدم انسجام در زمان انجام مضمونمی

طور مفصل ها را بهترین حالت، مجموع داده(. تحلیل مضمون در کم2016و همکاران،  1شود )نولی

گرفتن از اطالعات، محقق کیفی باید پذیرای عقاید و کند. به منظور نتیجهسازماندهی و توصیف می

افرادی باشد، که داستان خویش را بازگو  افکار نو، کنجکاو و همدل، منعطف و قادر به پذیرفتن نظر

کردن ها و هم درونیطور مؤثری هم نیازمند یادگیری روشکنند. بنابراین، انجام تحقیقات کیفی بهمی

 مفاهیم و مفروضاتی است که زمینه و مبنای تحقیق کیفی هستند .

2اعتماد قابلیت بررسی برای پژوهش این در
 توسط گوبا و لینکلن دیپیشنهاهای معیار ازها یافته 

 گرفته صورت پژوهشهای یافته (اعتبار قابلییت) باورپذیری تحقق برای که اقداماتی شد. استفاده

 و راهنما اساتید بازبینی و نظارت انجام پژوهش؛ برای ماه چندین صرف و ازتمرکز نداعبارت است،

های حوزه کنشگران ازها داده وریآجمع ؛(است از رساله مستخرج ةمقال اینکه به توجه با)مشاور 

 ایگونه به شوندگانمصاحبه به مصاحبه از بعد و حین در بازخور ةتربیت معلم و تعلیم و تربیت؛ ارائ

آوری جمع برای مختلفهای روش از استفاده باشند؛ داشته را خود اظهارات و تصحیح نقد فرصت که

 بارةدر کافی اطالعات اعتبار، قابلیت معیار مینأت منظور به متون بررسی و مصاحبه ؛هاداده

 ارائه ویژه تربیت معلمه تعلیم و تربیت ب نظام مشکالت و شرایط از ای خالصه و وندگانشمصاحبه

 و توضیح :است گرفته صورت یر ز اقدامات (اتکا قابلیت) پذیریتکرار تحقق راستای در شده است.

 ضبط مصاحبه، انجام چگونگی دربارة کافی جزئیات ةارائ تها؛ان تا ابتدا از پژوهش فرایند جزئیات ةارائ

 و تفسیری کدگذاری جداول ةارائ کدگذاری اولیه؛ جدول ةنمون ةارائ ها؛آن تحلیل و سازیپیاده و

 منظور بهها داده تحلیل فرایند در مکرر هایقول نقل استفاده از فراگیر؛ مضامین گیریشکل چگونگی

 روند و مرحله به مرحله صورته ب پژوهش فرایند یز( نپذیریمقایسه)أیید ت قابلیت معیار تأمین

ترسیم  فراگیر مضامین تا اولیههای کدگذاری از جداولی و شده داده نشانها داده و کاهش بندیدسته

 .است شده

                                                           
1. Nunley 

2. Trustworthiness 
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ای مبن .انجام گرفت( ها)یافتن مفاهیم در دادهها کدگذاری دادهها، بر اساس تجزیه و تحلیل داده

و کدگذاری  1که به ترتیب مبتنی بر کدگذاری بازبود  مضمونهای کیفی، روش تحلیل تحلیل داده

 )گزینشی( است.  3و کدگذاری انتخابی 2محوری

 های پژوهشیافته

 دهنده جذب،های تشکیلمؤلفهو خردهها مؤلفهال پژوهش که ؤمحقق برای پاسخگویی به این س

ان در دانشگاه فرهنگیان کدامند؟ از روش پژوهش کیفی معلمدانشجو توانمندسازی و نگهداشت

ها و بررسی روابط درونی د. در این بخش محقق بر اساس بررسی مشابهتکربنیاد استفاده داده ةنظری

 گویه دست یافت: 122مؤلفه و  34طبقه با کد محوری،  18 به

 اندانشجومعلم ندسازیتوانم و نگهداشت جذب، هایمؤلفهو خرده هایمؤلفه: سؤال پژوهش

 کدامند؟ فرهنگیاندانشگاه 

شده در خارج و داخل کشور نظری و تجربی تحقیقات انجام ةابتدا پیشینبرای پاسخ به این سؤال، 

 مبانی ةجانب. پس از بررسی همهندها شناسایی شدو از این طریق برخی مؤلفه شدبررسی و تحلیل 

های بخش کیفی پژوهش اریافته برای گردآوری دادهساختنیمه ةنظری و تجربی، از روش مصاحب

 جذب،دهندگان کلیدی موضوع نظران و آگاهیس از شناسایی صاحبپ ،د. برای این منظورشاستفاده 

 ،انجام شد. در نتیجههای کیفی ، گردآوری و تحلیل دادهاندانشجومعلم توانمندسازی و نگهداشت

های فردی، ان در پنج بعد کلی با عنواننشجومعلمدا توانمندسازی و نگهداشت جذب،های مؤلفه

 ها استخراج شدند. اعتقادی، علمی، پژوهشی و خدماتی از درون این متون مصاحبه

( انجام شده است. 2010) 4فرایند تحلیل مضمون در این مقاله با استفاده از روش کینگو هوراکس

کد گذاری توصیفی که طی آن  .1زیر صورت گرفته است: های در این تحقیق گام ،بنابراین

 ،شود و بنابراینمی نکات نوشته ةخوانده شده، موارد مرتبط مشخص شده و خالصها رونوشت

                                                           
1. Open coding 

2. Axial coding 

3. Selected coding 

4. King & Horrocks 
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کدگذاری تفسیری که طی آن کدهای توصیفی  .2شوند. می کدهای توصیفی ایجاد و تعریف

های مضمون .3ند و شومی ال تحقیق تفسیرؤدر ارتباط با سها از دسته یک شوند و هرمی بندیدسته

به عنوان یک کل و ترسیم ها اصلی برای مجموعه دادههای فراگیر که در نتیجه استنتاج مضمون

 شود.می روابط میان سطوح کدگذاری در تحلیل حاصل ةنمودار برای ارائ
 

 نگهداش
 

1هاروکس و دیدگاه کینگ. فرایند تحلیل مضمون از 1 شکل
 (2010) 

گذاری شدند. االت اصلی تحقیق مشخص و نامؤیفی، نکات مرتبط با سطی فرایند کدگذاری توص

ه کد از اسناد ب 34وها کد از مصاحبه 88کد، شامل  122 در فرایند کدگذاری توصیفی ،در مجموع

دست آمد. بعد از این مرحله، کدهایی که قرابت مفهومی بیشتری با یکدیگر داشتند، کنار هم قرار 

فرعی مرتبط، های بعد، مضمون ةدر مرحل ،شکل دادند. به همین ترتیب گرفته و مضامین فرعی را

دست ه مضمون فراگیر ب 34مضمون فرعی و 122 ،فراگیر دادند. در مجموعهای تشکیل مضمون

 .نشان داده شده است 1گرفته در جدول انجامای از روند آمدند. نمونه
 

 عیگیری مضامین فر. چگونگی استخراج کدها و شکل1 جدول

 کدگذاری تفسیری کدگذاری توصیفی نکات کلیدی نشانگر

12M6 

متقضی معلمی )تعهد دبیری،  دانشجومعلمدر جذب 

عالوه بر اینکه متقاضیان باید دارای توانایی و 

تخصصی باشند که بیشتر در طراز علمی های شایستگی

کنکور سراسری و ضوابط انتخاب  شو روند پذیر

نظر است؛ باید دارای  تعهد دبیری موردهای رشته

اخالقی و دینی و التزام به های ای از صالحیتمجموعه

مقیدات خاصی نیز باشند. دانشگاه فرهنگیان بایسته است 

الزم برای های ان انگیزهدانشجومعلمای در بالندگی حرفه

 معلمی ایجاد کند.

 رفتار مناسب در برخورد با

 ةروحی دیگران/دانش شغلی/

عطف و صبور و من خالق/

سرعت عمل و  بودن/منظم

 پذیری ومسئولیت دقت /

بودن پذیری/ فعالانتقاد ةروحی

 ،در خدمت به جامعه

 داربودن و...مردم

شرایط علی و 

 ای و محوریزمینه

                                                           
1. King & Horrocks 

 مضامین فراگیر کدگذاری تفسیری کدگذاری توصیفی
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 کدگذاری تفسیری کدگذاری توصیفی نکات کلیدی نشانگر

8M10 

های بیان کرد برای اینکه زمینه 8M10شوندة کد مصاحبه
جذب متقاضیان معلمی در دانشگاه فرهنگیان فراهم شود 

ارای رزومة علمی، و روحیه و انگیزة عالی برای باید د
معلمی باشند. روحیه و انگیزه دو عامل کیفی وجود 

انسانی هستند. همچنین، متقاضیان با توجه به پیشرفت 
روزافزون دانش و فناوری و جریان گستردة اطالعات 

امروز جامعة ما نیازمند معلمانی است که بتوانند با مغزی 
ها بپردازند. رو شده و به حل آنبهخالق با مشکالت رو

این رویکردها نیازمند تقویت خالقیت، سواد دیجیتالی، 
 ای و خلق افکار نو است.سواد رسانه

داشتن شرایط علمی و 

های فردی الزم/ انگیزة ویژگی

شغلی / رضایت از کار/ سواد 

 ای و اطالعاتی/رسانه

محتوای برنامة 

 درسی و آموزشی/

2M5 

شونده بیان کرد شرایط جذب در دانشگاه این مصاحبه
فرهنگیان باید توجه ویژه شود و بهترین راهنما برای این 
کار راهکارهای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در 

ای مورد نیاز های حرفهها و صالحیتزمینة شایستگی
معتقدند توجه به عوامل مؤثر بر  ،. همچنیناستمعلمی 

 ةدر شغل خود که بتوانند انگیز ماندگاری دانشجومعلمان
بسیار بااهمیت است. از  ،ماندگاری را افزایش دهند

عمواملی چون شرایط درونی سازمان؛ استفاده از 
های بهداشت تسهیالت مالی و رفاهی، وجود مشوق

توانمندسازی دانشجومعلمان این  ةروانی، و .. در زمین
ای توجه به محتو د،معتقدن ،همچنین ،شوندهمصاحبه

های روز، بازنگری برنامهآموزش و درسی کاربردی و به
ها در اجرا تا ویژه کارورزی و بهسازی آنهتربیت معلم ب

ای حرفه ةتواند، بستر الزم برای توسعحدود زیادی می
 .دانشجویان باشد

 ةاخالق و بصیرت دینی/ توسع

سواد  ای/دانش و مهارت حرفه
IT –ICT 

ول اقدامات مبتنی بر سند تح

ساختار سامانی  ةدر زمین

 ةدانشگاه/محتوای برنام

ی زآموزشی و درسی و .../بهسا

بهسازی منابع  کارورزی/ ةبرنام

 انسانی و مدیریتی/

اقدامات مبتنی بر 

سند تحول بینادین 

پرورش/  آموزش و

 ةی برنامزبهسا

ة تربیت معلم/ توسع

دانش و مهارت 

 ایحرفه

6M13 

رعایت منزلت و شأن است  معتقد 6شونده با کد همصاحب
معلمی و حفظ کرامت انسانی معلمان نیازمند عزم ملی 

عالوه بر توجه به معیارها  ،در این زمینه . بنابراین،است
های الزم در جذب معلمان از جمله شرایط و دو استاندار

ی )سالمت روحی و روانی، ویژگی فردی و شخصیت
یری و ...، ذپپذیری، تعهد و وجدان کاری، مسئولیتنظم

عه شرایطی را فراهم کرد که به ماز سوی دولت و جا دبای
آموزش و پرورش به عنوان قطب تفکر در جامعه 

 نگریسته شود.

های تقویت فرایند

 ةانگیزشی/تقویت روحی

مدیریت  ةاعتمادسازی/توسع

 دانایی

شرایط درون و 

 سازمانیبرون
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 ةتحلیل مضمون، توصیف و بحث دربارهای یافته بارةترین روش برای تنظیم گزارش درمتداول

مستقیم برای های و استفاده از نقل قولها هایی از دادهفراگیر و اشاره به نمونههای از مضمون یکهر 

این مقاله نیز از این  (. در2010خوانندگان است )کینگ و هاروس، کمک به توصیف مضمون برای 

مضامین فرعی و فراگیر حاصل از  1شده است. جدول و نتایج استفاده ها روش برای بیان تحلیل

 ةها را در ادامتحلیل و تفسیر آن ،دهد و سپسمی طور خالصه نشانه پژوهش را بهای تحلیل داده

 شود:می مقاله ارائه

های با توجه به تحلیلجذب دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان؛  هایشایستگی چارچوب ابعاد. 1

بدست آمده ،هریک تحت  قولهم 4 ،در مجموع ،هاکدگذاری محتوای مصاحبه و نتایج گرفتهانجام

  :تاثیر ابعاد مولفه های فرعی خود قرار دارند .که عبارتند از

 فراسازمانی( و سازمانی شرایط علی، تحت تأثیر ابعاد )فردی، -

 ای(عوامل محوری، تحت تأثیر ابعاد )اخالقی، علمی و حرفه -

 ، شامل ابعاد )ساختاری، ارزشی(ساز عوامل زمینه -

  عوامل محیطی، تحت تأثیر ابعاد )داخلی و خارجی( -

 .شناسایی گردید جذب دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان الگوی عنوان عناصر اصلیهریک به  که

شاخص یادشده شناسایی  4گویه در قالب  46کدگذاری باز،  ةآمده در مرحلدستبههای از بین گویه

 فرهنگیان را تشکیل دادند.دانشگاه  اندانشجومعلم لگوی جذبشد که ا
 

 هاداده تحلیل از حاصل فراگیر و فرعی . مضامین2 جدول

 اجزای مدل مضامین فراگیر کدگذاری تفسیری
 نگرش شغلی مثبت به شغل معلمی 

 شرایط علی فردی

 طلبیطلبی و داشتن انگیزة موفقیتروحیة استقالل

 های تیمی و همکاری مشترک(داری )مهارتزی و تیمساتمایل به تیم
 داشتن اعتماد به نفس، روحیة انتقادپذیری، خودانتقادی و خودتأملی 

روانی از جمله داشتن سالمت جسمی، روانی، اخالقی و سنی  و جسمی صالحیت
 های مربوطه در جذب دانشجویان تعهد دبیریمطابق دستورالعمل

 خالقیت و نوآوری
 شناسی و توانایی ایجاد ارتباط مؤثر و انتقال پیاممخاطب

 پذیری و پاسخگوبودنمسئولیت



228                                                       1401 ، پاییز3شمارة ، 11دورة ، مطالعات آموزشی و آموزشگاهی 
 

 اجزای مدل مضامین فراگیر کدگذاری تفسیری
ای و گزینی در جذب منطقهتوجه به مالحظات فرهنگی دانشجومعلمان و بومی

 استانی.
گیری بندی برای جذب نیروی انسانی مبتنی بر شایستگی؛ بهرهاستفاده از سیستم رتبه سازمانی

 گزینی.سازی معیارهای شایستگی؛ بومیلگوهای مشخص و شفاف جذب؛ روشناز ا
 شناختی محیط کار.توجه به نیازهای روان

توجه جدی به ملزومات سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به عنوان نقشة راه در 
 آموزش و پرورش.

 فراسازمانی
 ارزیابی جامع مدیریت منابع انسانی در زمان مشخص.

 توسعة منزلت اجتماعی معلمان در سطح جامعه.
 های نیکو، حسن خلق.اخالق حرفه ای، اخالق آموزشی، سیرت

 اخالقی

 محوری

 احکام به برخورداری از ایمان توحیدی و خداپرستی در گفتار، رفتار و اعمال، عامل
 شریعت

 ظاهر اشتنعامه، د مقبولیت و شهرت های انسانی و دینی، حسنتوجه به ارزش
 علمی. هیئت مناسب

 دانشگاه انقالبی نهادهای در دانشگاه، سوابق در دینی اجتماعی،های ارزش تقویت
 ...( و بسیج در عضویت) تحصیل محل

 (شرایط و موقعیت زمان، درک سیاسی،های جریان شناخت) بصیرت داشتن
 دانشگاه عمومی فرهنگ ارتقای توانایی
 دانشگاه تخصصی فرهنگ ارتقای توانایی

های تدریس، توانایی برقراری ارتباط مؤثر، خود دانش فنی، توانایی حل مسئله، مهارت
 دهی.نظم

 علمی
 مفاهیم انتقال و بیان کشور، قدرت علمی پیشرفت و معلمی شغل به فردی عالقمندی

 با رتبطم روز مسائل با عمومی، آشنایی اطالعات از اعم علمی مباحث به تسلط
 عمومی جامعه، بینش جاری مسائل از ، آگاهی(تخصصی اطالعات) تحصیلی گرایش

 . (الکترونیکی و اطالعاتیهای بانک) ساخت برای فناوری از گیریبهره

 منابع از استفاده توانایی) اینترنت در علمی منابع وجویجست و کشفهای مهارت
 (اطالعاتیهای بانک و الکترونیکی

 ایحرفه
 متوسطة دوم و نمرات امتحانات نهایی پایة سوم نظری تحصیلیهای دوره معدل

 (علمی مجامع در رایجهای زبان سایر یا انگلیسی، عربی) دوم زبان با آشنایی

 اینترنت، آموزشی، افزارهاینرم رایانه،) آموزشی نوین ابزارهای از استفاده توانایی
 (غیره و پالس گوگل تلگرام، ایمیل،
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 اجزای مدل مضامین فراگیر کدگذاری تفسیری
 های فنی و فناورانه.تقویت زیرساخت

 ساختاری

 ساززمینه

 ریزی استراتژیک راهبردی با رویکرد منابع انسانی.برنامه
 حرکت بر اساس اسناد باالدستی به ویژه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و .... 

 باالتر.تسهیل ادامة تحصیل دانشجومعلمان در تحصیالت تکمیلی و مقاطع 
 گزینش تخصصی در جذب دانشجویان تعهد دبیری.

 ارزشی

 محوری در فرایند جذب. عدالت
 گرایی در فرایند جذب.ضابطه

 باور مدیران به تأثیر نیروی انسانی در کسب مزیت رقابتی.
 توسعة شهرت سازمانی در سطح جامعه.

 آل نیروی منابع انسانیترسیم شرایط ایده
روزرسانی معیارهای گزینش های استخدامی، بهشفافیت در نحوة جذب، ظرفیت

 های اجتماعی. متناسب با تغییرات محیطی، شرایط مناسب کار، توسعة شبکه

 داخلی

 عوامل محیطی

 ای.های گزینش مبتنی بر صالحیت حرفهشفافیت در مالک

 های روز.کارگیری تکنولوزیبه

 رای شناسایی استعدادهاتخصیص بودجة کافی ب

 میزان اهمیت جامعه به نظام آموزش و پرورش، توزیع عاالنة بودجه. 

 خارجی
 ثبات مدیریت در سطح خرد و کالن.

ها و قوانین استخدامی از طرف دولت و وزارت آموزش و پرورش در راستای سیاست
 تسهیل شرایط جذب و استخدام دانشجویان تعهد دبیری.

أثیر عوامل که تحت ت فرهنگیان؛ دانشگاه اندانشجومعلم نگهداشت چارچوب عاداب .2

 مانی )داخلی و خارجی( است:زساسازمانی( و عوامل برونسازمانی )فردی، سازمانی و فرادرون

، با استفاده از تحلیل نتایج 3شده در جدول و نتایج خالصهگرفته های انجامبا توجه به تحلیل

 18مضمون فراگیر در قالب  7 ،یند کدگذاری باز در مجموعاساختاریافته و فرهای نیمهمصاحبه

دو بعد شرایط  دران دانشجومعلمنگهداشت به عنوان عناصر اصلی  شاخص )مضمون فرعی(

 شغلی رضایت ند ازان شناسایی شد که عبارتفرهنگیادانشگاه  سازمانیسازمانی و شرایط بروندرون

 شغلی امنیت معلمی؛ سازیایحرفه بهداشتی؛ و روانی شرایط سازمانی؛ غرور و تعلق نفس، عزت و

 تفکر. قطب به پرورش و آموزش تبدیل مسئوالن؛ قدرشناسی و جامعه حمایت و
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 ها. مضامین فرعی و فراگیر حاصل از تحلیل داده3 جدول

 اجزای مدل مضامین فراگیر کدگذاری تفسیری

 تشویق و تنبیه ةاربست نظام عادالنکرامت انسانی و اعتماد سازمانی با ک

رضایت شغلی و 
عزت نفس، تعلق 
 و غرور سازمانی

شرایط درون 
 سازمانی

 کفایت جبران خدمات با نظام مطلوب بیمه، بازنشستگی، تسهیالت و امور رفاهی

 حاکمیت روابط انسانی

 ای معلممنزلت حرفه یارتقا
 رویکرد معلم فکور و بالنده ةتوسع

 تربیتی و موضوعی( دانشگاه فرهنگیان  -ای )تخصصیخدمات حرفه یرتقاا
 اندانشجومعلمای حرفه ةتسهیل فرایند پیشرفت تحصیلی و توسع

شرایط روانی و 
 بهداشتی

 ایجاد موازنه در زندگی شغلی و زندگی اجتماعی
 بوم در تربیت معلم توجه به زیست

 رایند تربیت معلمتناسب شغل و شاغل در ورودی و ف
 بخشی به انتظارات دانشگاه و جامعهتعادل

 معلمانهای توجه به تمایالت و انگیزه
 تناسب شخص و سازمان

 ایجاد امنیت شغلی پس از پایان تعهد دبیری 

سازی ایحرفه
 معلمی

 کاهش تبعیض شغلی در تمام جوانب )حقوق و مزایا، رفاهی و ...(
سازی و اجرای الزامت سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در پیاده عزم ملی در

 ارتباط با تربیت معلم
 سازی فرهنگ منزلت آموزش و پرورش در جامعه به عنوان قطب تفکر ونهادینه

 سازیفرهنگ
 تسهیل موانع قانونی و فرا قانونی در جذب اعتبارات و ...، تربیت معلم

 ات دانشگاه و جامعهبخشی به انتظارتعادل
 و شغلی امنیت
 و جامعه حمایت

 قدرشناسی
 مسئوالن

شرایط 
 سازمانیبرون

 معلمانهای توجه به تمایالت و انگیزه
 تناسب شخص و سازمان

 ایجاد امنیت شغلی پس از پایان تعهد دبیری 
 کاهش تبعیض شغلی در تمام جوانب )حقوق و مزایا، رفاهی و ...(

ت سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در اسازی و اجرای الزامدر پیاده عزم ملی
 و آموزش تبدیل ارتباط با تربیت معلم

 قطب به پرورش
 تفکر

 سازی فرهنگ منزلت آموزش و پرورش در جامعه به عنوان قطب تفکر ونهادینه
 سازیفرهنگ

 تربیت معلمقانونی در جذب اعتبارات و ...، تسهیل موانع قانونی و فرا
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و با استفاده از تحلیل نتایج  ،3 شده در جدولو نتایج خالصه گرفتههای انجامبا توجه به تحلیل

شاخص به عنوان عناصر  18 ،یند کدگذاری در مجموعاساختاریافته در نتیجه فرهای نیمهمصاحبه

با مواردی از  اشتنگهد بعدد. ششناسایی  فرهنگیاندر دانشگاه ان دانشجومعلمنگهداشت اصلی 

که برای  شرایطیشود. مرتبط می جمله رضایت شغلی، امنیت شغلی، بهداشت روانی دانشجویان

 هم ضروری هستند.  شخصیتی معلمان های فردی وویژگی رشد

اخالق و  تأثیر تحت که فرهنگیان؛ دانشگاه اندانشجومعلم چارچوب توانمندسازی ابعاد .3

کارورزی؛ سواد دیجیتالی؛ ساختار  ةدرسی و آموزشی؛ بهسازی برنام ةبصیرت دینی؛ محتوای برنام

 :ای استهای حرفهدانش و مهارت ةسازمانی؛ توسع

کد  6 ،ها در مجموعو نتایج کدگذاری محتوای مصاحبه گرفتههای انجامبا توجه به تحلیل

 اندانشجومعلم یتوانمندساز به عنوان عناصر اصلی مضمون فرعی 58مضمون فراگیر و  17 ،محوری

 ،پذیریانعطاف ،پذیرینظم ند ازاکه عبارت دششناسایی فرهنگیان در بعد توانمندسازی در دانشگاه 

 ،یادگیری اصول و فلسفه ،تحول بنیادین آموزش و پرورش سند بر مبتنی اقدامات ،پذیریمسئولیت

منابع  ةتوسع ،اید رسانهسوا ،کارورزی ةچهارگان ةبازنگری برنام ،کردن محتوای آموزشیکاربردی

 ةتفکر خالق و توسع ،بازسازی ساختارها ،هاگیری از فرصتمهارت مدیریت زمان و بهره ،انسانی

 تخصصی و صالحیتهای عمومی، صالحیتهای صالحیت دانش تخصصی و تربیتی مرتبط با

 ای. حرفه
 هاداده تحلیل از حاصل فراگیر و فرعی . مضامین4 جدول

 اجزای مدل مضامین فراگیر ریکدگذاری تفسی

 ایپذیری و انضباط حرفهنظم
پذیری و انضباط نظم

 ایحرفه

اخالق و 

 بصیرت دینی

 کوشیتقویت روحیة ایثار و سخت

 آمادگی برای اشاعة نظم و قانون مندی در فراگیران و جامعه

 پذیری در رفتار و عملانعطاف

پذیری و عمل انعطاف

 ایحرفه

 حوریمصداقت

 محوری در گفتار و رفتارعدالت

 آمادگی الزم برای پاسخگویی
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 اجزای مدل مضامین فراگیر ریکدگذاری تفسی

 تعهد به نظام تعلیم و تربیت کشور و فلسفة حاکم بر آن

پذیری مسئولیت

 ایحرفه

 ای معلمیتعهد به قوانین آموزشی و حرفه

 گراییپرهیز از تجمل

 ی در فراگیرانآمادگی برای انجام عمل صالح و ایفای نقش تربیت دین

 سازی سند تحول بنیادین آموزش و پرورشسازی و گفتمانتیم

اقدامات مبتنی بر سند 

 تحول

محتوای برنامة 

درسی و 

 آموزشی

سازی محتوای آموزشی دانشگاه فرهنگیان با سند کردن و همسانکاربردی

 تحول بنیادین در آموزش و پرورش

 ایی حیات انسانی )ابعاد حیات طیبه(های غبسترسازی به منظور تحقق ارزش

 درتربیت؛ اسالمی تشناسی معرف و شناسیروش بر تأکید

  آینده بر نیاز مبتنی علمی بخشی به محتوایکیفیت و روزرسانیبه
 فلسفه و اصول یادگیری

 کارگاهی و عملی هایآموزش تقویت

 رویکرد دگی،های زنمهارت ارتقای راستای در آموزشی محتوای تقویت

  آموزش در و تربیتی شناختیروان شناختی،جامعه
کردن محتوای کاربردی

 آموزشی
 آموزشی علمی، منابع سازیبومی

بازنگری در برنامة چهارگانة کارورزی مبتنی بر تقویت حضور 

 دانشجومعلمان در مدارس و انجام کارآموزی

بازنگری برنامة 

 چهارگانة کارورزی

ة بهسازی برنام

 کارورزی

 ای به کارورزانحمایت و تشویق معلمان راهنما در انتقال تجارب حرفه

 کردن فاصلة بین برنامة قصدشده و اجرای آن در مدارستالش در جهت کم

شفاف و قابل فهم کردن زبان ارائة برنامة کارورزی برای عناصر اصلی برنامه 

 در دانشگاه و مدارس

 های دانشگاه فرهعنگیان سراسر کشوردر پردیستوسعة مدارس وابسته 

ایجاد و توسعة مدارس 

 وابسته

 تعامل دانشگاه و آموزش و پرورش در چارچوب مصوبات شورای کارورزی

 ایهای آموزش کارورزی مبتنی بر چندمعلمی و چندمدرسهتوسعة محیط

 آموزش تدریس چندپایه

 های آموزشیلهای آموزشی با سرفصسازی رشتهتناسب

 ایهای رسانهتوانایی تشخیص پیام

 ایهای رسانهتوانمندی در تبیین، تحلیل محتوا و پیام سواد دیجیتالی ایسواد رسانه

 هاای و فرهنگ استفاده و کاربری رسانهرعایت اخالق حرفه
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 اجزای مدل مضامین فراگیر ریکدگذاری تفسی

 های الکترونیکیگیری از بازیتوانایی بهره

 دسازی و ابزارهای الکترونیکیآشنایی با هوشمن سواد فاوا

 مهارت استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات

 وجو، شناسایی منابع و نیازهای اطالعاتی توانایی جست
 سواد اطالعاتی

 قابلیت ارزیابی و استفاده مؤثر و اخالقی از اطالعات

 جذب اساتید توانمند و باتجربه در تربیت معلم
انسانی  سازی منابعبهینه

 و مدیریتی

ساختار 

 سازمانی

 محور در تربیت معلمحرکت به سمت نظام مدیریت مشارکت

 تقویت فرهنگ سازمانی پاسخگومحور

 اجتماعی اعتمادسازی تقویت روحیة و های دانشجوییتشکل از حمایت

تقویت اقدامات و 

 فرایندهای

  گیو فرهن دینی علمی، مراکز با دانشگاه ارتباط توسعة

 تقویت نظام پاداش دهی

 هامنابع علمی معتبر و فصلنامه به دانشجومعلمان دسترسی

 های سراسر دانشگاه فرهنگیانای در پردیسکتابخانه منابع تقویت

سازی ساختار بهینه  دانشگاه()مالی  خدماتی و رفاهی، فضا، (منابع و امکانات استانداردسازی

 ساختمانی /فیزیکی زیباسازی و یمعمار اصالح فیزیکی

 ها و مسائل اجتماعی شناسایی آسیب

توسعه دانش تخصصی 

 و مدیریت

توسعة دانش و 

مهارت 

 ایحرفه

 های یادگیریآگاهی از نظریه

 هایی شناختی حرفة خودها و ناتوانیآگاهی از توانایی

ای گیری آموزشی برکسب مهارت انتخاب راهبرد مناسب و تصمیم

 دادن فراگیران در کالسمشارکت

 مهارت طراحی آموزشی، طراحی واحد یادگیری و ...

مهارت مدیریت زمان و 

 هاگیری از فرصتبهره

 شناسی پژوهشییابی و مسئلهآشنایی با مسئله

 محورای معلمهای حرفهتوانایی ارائه و اجرای پژوهش

 آموزیتحقیقات پژوهشی دانش ها وآمادگی مشاوره و راهنمایی پروژه

 تقویت روحیة تفکر انتقادی

توسعة تفکر خالقیت و 

 نوآوری

 های خالق آموزشی و تربیتیحلپردازی و ارائة راهتوانایی ایده

 ارتباط و تعامل با مراکز رشد و فناوری

 آپ دانشجوییهای مبتنی بر استارتتقویت و توسعة آموزش
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به صورت منظم پرورده ها ها، در کدگذاری محوری مقولهآنهای و ویژگیها ولهپس از تولید مق

اصلی به یکدیگر نپیوندند و طرح نظری بزرگتری های متصل شدند، اما تا وقتی مقولهها و به زیرمقوله

 ها،ترین گامگیرند. عالوه بر این یکی از مهمپژوهش شکل نظریه به خود نمیهای شکل ندهند، یافته

ها به هم شدن مقولهمرکزی است. این مقوله دارای قدرت تحلیل بوده و موجب نزدیک ةتعیین مقول

دهد. می را پوششها و سایر مقوله است موجود پدیدار شدههای شود. این مقوله از درون مقولهمی

ن ادانشجومعلمنگهداشت و توانمندسازی ، جذب، آشکارشده در تحقیق حاضرهای از بین مقوله

 جذب؛»شده توسط استراوس و کوربین های ارائهشرایط مذکور را داشت. در تطابق با مالک

با ها مقوله ةای است که هممقوله «در دانشگاه فرهنگیان اندانشجومعلم توانمندسازی و نگهداشت

تواند می «اندانشجومعلم»پدیدار شده است. ها این مقوله مکرراً در داده ،آن ارتباط دارند. همچنین

 را تبیین کند.ها اصلی موجود در داده ةگوناگونی و نکت

گویه  122پژوهش و مصاحبه با خبرگان، شناسایی  ةیند بررسی پیشیناحاصل دو فر ،نهایت در

مؤلفه در قالب ابعاد  34نیز  ،بندی شدند و در نهایتلفه دستهؤم 34کلیدی( بود و در قالب  ة)نکت

دانشگاه  اندانشجومعلم توانمندسازی و نگهداشت ،وان چارچوب جذبو به عن ،گانه جای گرفتند12

 فرهنگیان ارائه شدند. 

 گیریحث و نتیجهب

جذب، نگهداشت و توانمندسازی های ابعاد و مؤلفه چارچوب طراحی حاضر پژوهش هدف

 تایجن از. بود ان در دانشگاه فرهنگیان با تأکید بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورشدانشجومعلم

 بالقوه کنندگانمشارکت با مصاحبه از برآمده هایداده تحلیل) مضمون تحلیل روش با که هایییافته و

 ةشیو به پیشین تحقیقات و ،متون و منابع بررسی و( تربیت معلم ةمتخصصان حوز و مدیران)

 و هامالک ،ابعاد شناسایی منظور به 3 تا 1 االتؤس پاسخ به دستیابی برای آمد دسته ب همسوسازی

« اندانشجومعلم توانمندسازی و نگهداشت جذب،های مؤلفه و ابعاد چارچوب طراحی»نشانگرهای 

 مانند و گیرندمیدربر را هاشایستگی هستند پژوهش این اصلی هایستون که ابعاد. دش استفاده

 این ارابودند با. باشندمی اندانشجومعلمجذب، نگهداشت و توانمندسازی  برای قدرتمند بازوانی
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 -اسالمی  ةجامع ةشایست فراگیران و دکننمی کسب را الزم توانمندی اندانشجومعلم ها،شایستگی

 . داد خواهند پرورش را ایرانی

 جذب، برای مفهومی چارچوبی عنوان به توانندمی وکلیدی اصلی عوامل یا کلی ابعاد این

 کیدأت و توجه بیشترین ابعاد این زیرا وند،ش گرفته نظر در اندانشجومعلم توانمندسازی و نگهداشت

 و پژوهش ةبالقو کنندگانمشارکت سوی از شده مطرح هایشاخص و عوامل و عناصر بین در را

 توانمندسازی و نگهداشت جذب، هایشایستگی ةحوز در شدهارائه هایچارچوب و تحقیقات ةپیشین

 هایداده منظور، بدین. اندداده ختصاصا خود به یادشده چارچوب دادن شکل برای اندانشجومعلم

 عوامل خصوص در پیشین تحقیقات و مطالعات ها،چارچوب کنندگان،مشارکت با مصاحبه از حاصل

 عنوان با و دش استخراج بعد هر هایویژگی و هاجنبه ترینعمده و بررسی شد شدهشناسایی اصلی

 شود:می اشاره هاآن از تعدادی به که. شد گرفته نظر در بعد آن به مربوطهای و شاخصها مؤلفه

 توانمندسازی و نگهداشت ،جذبهای اصلی مؤلفهمطالعه حاکی از آن است که های یافته 

. شرایط 2 ای و محیطی )جذب(شرایط علی؛ محوری؛ زمینه. 1دارای ابعاد زیر است:  اندانشجومعلم

اخالق و بصیرت دینی؛ های مؤلفه .3ان دانشجومعلمسازمانی نگهداشت سازمانی و بروندرون

کارورزی؛ سواد دیجیتالی؛ بازسازی ساختارها و  ةآموزشی و درسی؛ بهسازی برنام ةمحتوای برنام

 ای در توانمندسازی دانشجویان است.دانش و مهارت حرفه ةفرایندها و توسع

ست که دارای های بعد فردی و شخصیتی الفهؤهای این پژوهش، مآمده از یافتهدستبه ةمؤلف

 ارتباطیهای فردی و شخصیتی و مهارتهای هایی مانند صالحیت جسمی و روانی، صالحیتویژگی

یادگیری مستمر، خالقیت و نوآوری، توان به می آنهای است که از جمله شاخص ایاخالق حرفهو 

 انمعلمدانشجوهای ارتباطی فرهیختگی علمی، مدیریت زمان، خودتنظیمی و خودراهبری، مهارت

سپهوند (، 2016)کولوپوس و همکاران  (،2018) چان و همکارانهای . در پژوهشاشاره کرد

( 2013)ای و سازمانی در آموزش بالندگی حرفه ةو شبک(، 1388) پوراشرف و همکاران(، 1393)

ی نقش مهمی در رشد و ارتقا اندانشجومعلمبالندگی فردی  .نیز بر بالندگی فردی تأکید شده است

)شخصی(  نیز بعد فردی ساز،شرایط علی و محوری و زمینه شدههای انجامدارد. در اکثر پژوهش آنان

ای که حتی گونهبه ،شناسایی شده است دانشجویان و معلمانبه عنوان یکی از ابعاد اصلی بالندگی 
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ای حرفهبالندگی بالندگی فردی و  ةرا در دو مؤلف معلمانتوان بالندگی ترین حالت میدر انتزاعی

 .دکرخالصه 

شده با و نتایج خالصه گرفتههای انجامبا توجه به تحلیل ،بعد دینی، اعتقادی، اخالقی و فرهنگی

شاخص  14 ،یند کدگذاری باز در مجموعاساختاریافته و فرهای نیمهاستفاده از تحلیل نتایج مصاحبه

ن شناسایی فرهنگیادر دانشگاه  اعتقادیبراساس بعد  اندانشجومعلمجذب به عنوان عناصر اصلی 

معیارهای دینی، معیارهای اخالقی، معیارهای ارزشی و معیارهای فرهنگی و ند از اشد که عبارت

 اجتماعی.

سازی ، نگهداشت و توانمندهای الگوی جذبدهد یکی از مؤلفههای مطالعه نشان مییافته

هایی از ان باید دارای شاخصهدانشجومعلم ،ینی است. بنابراآموزشان، ابعاد و عناصر دانشجومعلم

ای شامل مدیریت حرفههای تخصصی و صالحیتهای عمومی، صالحیتهای جمله صالحیت

موضوعی و  ، تسلط بر محتوااندانشجومعلمبا  ی و تعاملی، الگوبودن، مهارت ارتباطکالس درس

 آموزشی نوین هایفناوری ، مهارت ارزشیابی، و آشنایی بانوین ، تسلط بر روش تدریستخصصی

( در 1397 ،کبیری؛ 2019؛ دروبن و همکاران، 1398پور، )موسیشده های انجامباشند. در پژوهش

در بعد آموزشی از  های جذب و توانمندسازیموضوع نیز مشخص شده است که برخی مؤلفه ةزمین

یق حاضر همسو بود. های تدریس، تسلط بر محتوا با نتایج تحقتجمله؛ مهارت ارتباطی، مهار

را در بالندگی آموزشی  قوت جذب معلمان ةهمسو با نتایج این پژوهش، نقط( 1398) حجازی

یادگیری، -های نوین یاددهیهای جدید، نظریهکند و آن را شامل آموزش فناوریخالصه می

 داند. ارزشیابی یادگیری، و روش تدریس می

-توان به مؤلفههای الگوی مورد بحث می؛ از ویژگیها این پژوهش نشان دادبخش دیگر از یافته

سازمانی توان به شرایط درونهای آن میان اشاره کرد که از مشخصهدانشجومعلمهای بعد نگهداشت 

از جمله؛ رضایت شغلی؛ بهداشت روانی محیط کار و ...، و در شرایط بیرونی توجه به ارزش و 

 کرامت معلمان در جامعه اشاره کرد. 

ان در دانشجومعلمتوانمندسازی های مؤلفه های این پژوهش،آمده از یافتهدستبه ةن مؤلفآخری
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راهکارهای سند تحول  ،هاتوجه به اخالق و ارزش ،های این مؤلفهدانشگاه فرهنگیان است. از ویژگی

 ،محتوای آموزش و درسی ،تعلیم و تربیت کشور هرا ةو پرورش به عنوان نقش بنیادین آموزش

ها ای و بازسازی ساختارها و فراینددانش حرفه ةتوسع ،سواد دیجیتالی ،کارورزی ةازی برنامبهس

 دانست. 

جذب، نگهداشت و در این پژوهش با استفاده از تحقیق کیفی چارچوبی مفهومی برای 

تواند محققان و ارائه شده است که این الگو می دانشگاه فرهنگیان اندانشجومعلمتوانمندسازی 

ای جامع را در تدوین برنامه ومعلمان در دانشگاه فرهنگیانجدانش جذبهای اندکاران برنامهدست

مین منابع أتوان بیان کرد برای ایجاد یک نظام جذب، نگهداشت و تمیدر راستای نتایج د.کنیاری 

نظام آموزش و پرورش  ةشدو اهداف تعیینها سیاستانسانی مطلوب نیازمند حرکت بر اساس 

کارگیری نظام کارآمدی ارتقای شغلی و توزیع مناسب نیروی انسانی در مناطق ، بههمچنین است،

کند، می ای را فراهمجذب نیروی انسانی حرفه ةآموزشی از جمله راهبردهای اساسی است که زمین

دادن مدیریت راهبردی مدیریت راهبردی و جهادی در فرایندهای گزینش در کنار اهمیت گفتباید 

ثری را در این راستا بردارد، در مقابل در سطح خرد، ؤمهای تواند گاممی یروی انسانی دانشیبه ن

ذیری سازمانی، تضمین امنیت پجامعه ةضمن خدمت مبتنی بر نیازسنجی دقیق، توسعهای آموزش

، است ایسازی نظام کارآموزی از جمله راهبردهای خرد نظام جذب منابع انسانی حرفهشغلی، پیاده

 مدیریت سازمان نیز با شناخت نیروی انسانی مورد نیاز و حمایت عاطفی، فکری و مالی از آنان

 ثر عمل کند.ؤتواند در این راستا ممی

نظر قرار دادن  شود که با مدمی نفعان این حوزه پیشنهادبه دست اندرکاران و ذیبر اساس نتایج، 

ثر ؤآموزش و پرورش بتوانند عوامل کلیدی و مآن در نظام های و کنترل مداوم شاخص ،این عوامل

ان را تشخیص داده و با استفاده از آن عوامل، دانشجومعلممین منابع انسانی أدر جذب، نگهداشت و ت

موجبات اثربخشی و کارایی نظام آموزش و پرورش را فراهم آورند و از این راه، هر چه بیشتر از 

خدمات به افراد جامعه استفاده کنند و باعث افزایش  ئةافراد متخصص در ارا ةبالقوهای توانمندی

الگوی نظام جذب، نگهداشت  ةبرای ارائها پژوهش حاضر جزء اولین کوشش. شوندها عملکرد آن

نظام آموزش و پرورش ما توان بیان کرد که می بندیدر جمع، است اندانشجومعلمو منابع انسانی 
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شناسی نظام جذب، نگهداشت و تأمین منابع انسانی تربیت به مطالعات و تحقیقات مربوط به آسیب

به مسائل، ان، باید راهبردهای موثر برای مواجهه با آن نیاز فراوان دارد و در این می ةمعلم و ارائ

جذب نگهداشت و های نظامهای مشکالت و عوامل اثرگذار مهمی که به نحوی به کاهش آسیب

های انجام پژوهش ،د. در واقعشوشود، توجه الزم مبذول می رتأمین منابع انسانی تربیت معلم منج

در جذب  رسد.می کاربردی در این زمینه، برای رسیدن به وضع مطلوب، الزم و ضروری به نظر

ها قابلیت مصاحبه تالش شود افراد که انگیزه و ةان از طریق کنکور سراسری در مرحلدانشجومعلم

علمی، فردی های در اولویت باشند. تعیین معیارها و شایستگی ،تری دارندمطلوبهای و توانمندی

 ان در نظر گرفته شود.دانشجومعلمو ... و متناسب با ساختار نظام آموزش و پرورش برای جذب 

 پژوهش هاییافته پذیریتعمیم در است ممکن که بوده همراه هاییمحدودیت با پژوهش این

شرایط  ،الزم، همچنین مجوزهای صدور و مکانی و زمانی یهامحدودیت دلیل به باشند؛ تأثیرگذار

منطقه دانشگاه  5های پردیس بین در فقط پژوهش بحرانی ناشی از ویروس منحوس کرونا، این

 .شد خواهدمنجر  تریدقیق نتایج به نمونه افزایش است طبیعی. شد انجام فرهنگیان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   239تأکید ...    با دانشجومعلمان در نظام تربیت معلم کشور توانمندسازی و داشتنگه های جذب،شناسایی ابعاد و مؤلفه

  

 

 

 منابع

(. ارزشیابی برنامة 1396محمدرضا، و دالور، علی ) اسماعیل، نیلی،زوارکی، اهلل، زارعیالماسی، حجت
محور تایلر. درسی تربیت معلم در دانشگاه فرهنگیان بر اساس مدل ارزشیابی هدف

 .1-24(، 1)5، پژوهیتدریس

(. رویکرد کیفی بر عوامل مؤثر بر میل به ماندگاری با 1388اهلل، و طوالبی، زینب )پوراشرف، یاسان

 .153-176، 98، تعلیم و تربیتة معلمان. انگیز
: تهران اول، چاپ. دانشجومعلمان تربیت معلم در کانادا کارورزی راهنمای(. 1398)اسد  حجازی،

 . فرهنگیان دانشگاه انتشارات

 . تهران: انتشارات یسطرون.انواع مطالعات پژوهشی در علوم رفتاری(. 1390خورشیدی، عباس )

 (. سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش. 1390نقالب فرهنگی. )دبیرخانه شورای عالی ا

های زیستة کارورزی در دانشگاه فرهنگیان؛ طراحی الگوی (. واکاوی تجربه1396صفت، صادق )زارع

 .37-68(، 9) 5، نظریه و عمل در برنامة درسیمفهومی. 

فرینی منابع انسانی با نقش آگذاری سازمان بر ارزشهای سرمایه(. نقش روش1393) ضاسپهوند، ر

 .117-140، (76)23، مطالعات مدیریت بهبودو تحول .های انسانیمیانجی سرمایه

 . تهران: نشر ورا. مهندسی مجدد از طریق فناوری اطالعات (.1386بیک، آزاده، و هاشمی، لیال )شاهی

. نشگاه فرهنگیانطراحی کالن برنامة درسی تربیت معلم دا(. 1390لو، علی و همکاران )صحبت

 تهران: دانشگاه فرهنگیان.

 و مدیریت استعدادها: شناسایی  (.1391ابراهیم ) زاده،جواهری آرین، پور،رضا، قلی طهماسبی،

 مدیریت هایپژوهش علمی. نگهداشت استعدادهای و بر جذب مؤثر عوامل بندیرتبه

 .5-26(، 17)5 ،عمومی
. دفتر مطالعات اجتماعی یت و عملکرد دانشگاه فرهنگیانمروری بر وضع(. 1393اهلل )عباسی، لطف

 )گروه آموزش و پرورش(.
های جذب، تأمین و تربیت معلمان دورة ابتدایی براساس (. مقایسة سیاست1397کبیری، مسعود )

 .37-60(، 680)179،آموزشی هاینوآوریآموزان. یادگیری دانش

 منظور به کارآموزی دورة اولین از آمده دست هب تجربیات بررسی(. 1398) اهللپور، نعمتموسی



240                                                       1401 ، پاییز3شمارة ، 11دورة ، مطالعات آموزشی و آموزشگاهی 
 

 گزارش. فرهنگیان دانشگاه در کارآموزی برنامة بررسی برای ضعف و قوت نقاط شناسایی

 . فرهنگیان دانشگاه: تهران پژوهش،

Drobne, S., Janež, P., Bogataj, M., & David, B. (2019). Taxation and revenues of central 

places as the regulator of available human resources in manufacturing - related to 

the bid rent curve. IFAC-PapersOnLine, 52(1), 2674-2679. 

King, N., & Horrocks, C. (2010). Interviews in qualitative research. Los Angeles: SAGE. 

Kulophas, D., Ruengtrakul, A., & Wongwanich, S. (2016). The relationships among 

authentic leadership, teachers’ work engagement, academic optimism and school 

size as moderator: A conceptual model. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 

191(2), 2554-2558. 

Nunley, J. M., Pugh, A., Romero, N. & Seals Jr, R. A. (2016). College major, internship 

experience, and employment opportunities: Estimates from a résumé audit. Labour 

Economics, 38, 37-46. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


