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چكيده:
پژوهش حاضر با هدف شناســایی ابعاد و مؤلفههای مشــارکت نظام دانشگاهی در فرایند

تربیتمعلم کشــور و طراحی مدلی در ایــن زمینه ،به اجرا درآمد .این پژوهش با اســتفاده از
رویکرد تفســیری و روش اکتشــافی صورت پذیرفت .برای گردآوری دادهها از روش مصاحبة

نیمه ساختاریافته استفاده شد .به این منظور ،با اســتفاده از روش نمونهگیری هدفمند و فنون

نمونهگیری موارد مطلوب و زنجیرهای 15 ،نفر از صاحبنظران ،متخصصان و اعضای هیئتعلمی

جامعة علوم تربیتی و تربیتمعلم ایران انتخاب شــدند .دادههای کیفی پس از گردآوری ،با روش
تحلیل مضمون ،بهصورت استقرایی یا مبتنی برداده مورد تحلیل و تفسیر قرار گرفتند .یافتههای

پژوهش بیانگر شناسایی و استخراج  36مؤلفة فرعی و  9مؤلفة اصلی ،در قالب  5بُعد شامل ابعاد

«چالشــی»« ،نظری»« ،عملی»« ،پیوند نظریه و عمل» و «توسعهای» بودند .فرایند اعتباربخشی
و روایابی یافتهها ،عالوه بر سهسوســازی در مراحل گردآوری و تحلیل دادهها ،با اســتفاده از

روش دلفی و اجرای آزمون دوجملهای ،و همچنین روشهای بررســی اعضا و جلسات گفتوگو با

همطرازان صورت پذیرفت .بر این اساس «مدل مشارکت نظام دانشگاهی در فرایند تربیتمعلم
کشور» طراحی و ارائه شد.
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مقدمه

تاریخچة تربیتمعلم در نظام آموزشــی کشــور ما -از سال  1297با تشکیل دارالمعلمین تاکنون -
فراز و نشــیب فراوانی به خود دیده و در دورههای مختلف ،سیاســتها و رویکردهای متفاوتی برای
تربیتمعلمان از ســوی سیاســتگذاران و تصمیمگیران این حوزه اتخاذ شده اســت (صافی.)1391 ،
با وجود گذشــت نزدیک به یکصد ســال از قدمت تربیتمعلم کشــور ،این بخش از نظام آموزشی ما
عمدت ًا و با نامهای متفاوت تحت هدایت و مدیریت وزارت آموزشوپرورش بوده است (زارع ،پارسا
و صفاییمقــدم .)1395 ،طی این ســالها ،نظام آموزش عالی 2ایــران فرایندی همواره در حال تغییر ،با
آیندهای مبهم در تربیتمعلم را تجربه کرده است؛ تا آنجا که حتی برخی از تحلیلگران معتقدند :در حال
حاضر تربیتمعلم کشور ما متولی اصلی خود را به درستی نمیشناسد (زارع و همکاران.)1395 ،
طرحهای توسعة تربیتمعلم همواره از دو وجه مورد انتقاد صاحبنظران این حوزه واقع شده است:
وجه نخســت ،تغییرات پیدرپی این حوزه است که بهزعم برخی صاحبنظران ،بیشتر نتیجة تصمیمات
فاقد پشتوانة تحقیقاتی بوده است (آقازاده )1393 ،و لذا با این سؤال مواجه است که :آیا با اجرای چنین
کمی و کیفی کشور در زمینة تربیتمعلم صورت میگیرد ،این برنامهها
طرحهایی که بدون توجه به نیازهای ّ
بخــش مهمی از جامعیت و کارایی خود را از دســت نمیدهند؟ و نظام تربیتمعلم را با تمام کمبودها و
نواقصی که از گذشته وارث آن بوده است ،با مشکالت و معضالت جدیدتری روبهرو نمیسازد (کیامنش،
 .)1377وجــه دیگر مورد انتقاد صاحبنظران ،دانشــگاهی نبودن تربیتمعلــم در دهة  ۱۳۸۰و ماقبل آن،
لزوم گذراندن دورههای تربیتی و تخصصی معلمان تحت پوشش دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ،و
همچنین ضرورت همکاری دانشگاهها در طراحی مدلهای سازمانی تربیتمعلم ،تحصیالت تخصصی ،و
برنامهریزی درازمدت برای تربیتمعلم است (صفوی1383 ،؛ آقازاده1393 ،؛ مهرمحمدی.)1392 ،
در این راســتا بهزعم آقازاده ( ،)1393در مملکت ما اصل برخورداری معلمان مدارس از تحصیالت
دانشگاهی در سرلوحة اشتغاالت تصمیمگیران ،سیاستگذاران و مدیران رده باالی دستگاه تربیتی کشور
قرار نداشــته و استفاده از آن برای ارتقای سطح دانش و مهارتهای حرفهای معلمان بهطورجدی مطرح
نشــده است .این در حالیاست که در سالهای آغازین دهة حاضر ،نظام آموزش عالی ایران شاهد ظهور
پدیدهای جدید در عرصة تربیتمعلم کشور به نام «دانشگاه فرهنگیان »3بوده که در جهت احیا و ارتقای
تربیتمعلم ،مبتنی بر رویکرد ســند تحول بنیادین آموزشوپرورش ،با همکاری وزارت آموزشوپرورش
و شــورای عالی انقالب فرهنگی تأسیس شده است (اسدی گرمارودی و شریفزاده )1392 ،و اکنون در
پی شناسایی جایگاه خود در عرصة آموزش عالی کشور و تثبیت این جایگاه در مقام تربیتمعلمان است.
در این راســتا ،قابلتوجه است که سیاستگذاران آموزشی کشور ،با تأسیس دانشگاه فرهنگیان در
5
عمل نوعی تمرکزگرایی 4را در جذب و تربیتمعلم بنا نهادند ،تا جایی که هرگونه جذب دانشجو -معلم
طبق قانون به دانشــگاههای دارای مأموریت تربیتمعلم 6محدود شــد (برنامة پنجســالة ششم توسعه،
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طراحی مدل مشارکت نظام دانشگاهی ایران در فرایند تربیتمعلم

مــادة  .)63در بُعد «آیندهنگاری راهبردی( »7ادگبیل ،ســارپونگ و میســنر ،)2٠17 ،8نکتهای که در این
خصوص مغفول واقعشــده و کمتر به چشــم محققان حوزة تعلیموتربیت کشــور آمده ،نقش آموزش
عالی و نظام دانشــگاهی ایران 9در فرایند تربیتمعلم 1٠اســت که میتوان آن فرایند را روند آمادهسازی
دانشــجو-معلمان برای پذیرش نقش حرفهای معلمی بهعنوان یک متخصص آموزشی و مربی تعریف
کرد؛ فرایندی که رسالت خطیر تربیت دانشآموزان را در نظام تعلیموتربیت رسمی عمومی بر عهده دارد
(سند تحول بنیادین آموزشوپرورش.)139٠ ،
بحث در خصوص رویکردهای ارتباطی و تعاملی بین نظام آموزش عالی ،بهطور خاص دانشگاه ،و
نظام تربیتمعلم رسمی کشور در این برهه از زمان ،از این نظر مهم و حیاتی است که در دهههای اخیر
در نظام آموزشی کشور ،در مورد فرایند جذب ،تأمین و رویکردهای تربیت دانشجو-معلمان ،سیاستها
و تصمیماتی مقطعی و همواره در حال تغییر و تعدیل از سوی سیاستگذاران و متولیان این امر اتخاذ
شدهاند .در حال حاضر ،وزارت آموزشوپرورش کشور از نظر تأمین معلمان مورد نیاز خود با بحرانی
سخت مواجه است .مطابق با بررسیها ،دو سونامی کاهش شدید نیروی انسانی در آموزشوپرورش در
هشت سال آینده خواهیم داشت .به این صورت که تا سال  ،1399مجموع ًا  65٠هزار نیرو از  91٠هزار
نیروی موجود در آموزشوپرورش بازنشسته میشوند و این در حالی است که تعداد دانشآموزان کشور
تا سال  14٠4به  17میلیون و  2٠٠هزار نفر میرسد .طبیعت ًا با بحران نیروی انسانی در آموزشوپرورش
در آینده مواجهیم (احمدی الشکی1396 ،؛ چهاربند.)1397 ،
بــا وجود این ،نظام آموزشــی و آموزش عالی کشــور نیز در زمینة تربیتمعلم بــا موقعیتی جدید و
چالشهایی ،از جمله در بحث شیوهها و رویکردهای متمرکز جذب و تربیت دانشجو -معلمان ،مواجهاند.
معلم مورد
یکی از چالشهای بســیار مهم در این مســیر ،نیاز فوری نظام آموزشی کشور به تأمین نیروی ِ
نیاز ،و در عین حال وجود محدودیتهای قانونی در مسیر مشارکت سایر دانشگاهها در فرایند تربیتمعلم
کشور و الزام 11و تمرکز مسئوالن امر بر جذب و تأمین معلم از سوی دانشگاه فرهنگیان است .چالش دیگر
اینکه ،با وجود این شرایط ،حتی اگر دانشگاه فرهنگیان بتواند در بهترین حالت به جذب و تربیت  25هزار
معلم در ســال بپردازد (خنیفر ،)1397 ،تا ســال  ،14٠٠نهایت ًا قادر به تأمین یکچهارم از نیروی مورد نیاز
آموزشوپرورش خواهد بود و خأل گستردهای در این زمینه مقابل مسئوالن آموزشوپرورش قرار دارد.
در ایــن تحقیق ،محققان بــه دنبال دامنهای از ارتباطات بین نظام آمــوزش عالی ،بهخصوص نظام
دانشگاهی ،در فرایند تربیتمعلم و دستیابی به مسیری از مشارکت بودند که قادر باشد ،نظام دانشگاهی
را به عاملی مؤثر در امر تربیتمعلم بالنده ،کارا و مؤثر در آیندة نظام آموزشی ایران تبدیل کند و هر چه
بیشــتر از عمق گسست 12ایجادشــده در این حوزه ،بین نظام آموزش عالی و فرایند تربیتمعلم بکاهد
(محمدآقایی ،ابوالقاسمی و سبحانی.)1399 ،
از این رو ،پیرو شناسایی فرصتهای مهم مشارکت دانشگاههای کشور در فرایند تربیتمعلم ایران،
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طراحی مدل مشارکت نظام دانشگاهی ایران در فرایند تربیتمعلم

و همچنین مشارکت نظام دانشگاهی و دانشگاههای تربیتمعلم ،سؤال مهمی که در جامعة علوم تربیتی
ایران مطرح میشــود از این قرار اســت که« :نظام دانشــگاهی ،بهویژه دانشــگاههای جامع کشور ،13با
قابلیتهای علمی و فرهنگی و ظرفیتهای تخصصی مطالعه و تحقیق گستردة خود ،در چه زمینههایی
قادر به مشارکت با نظام و فرایند تربیتمعلم کشور هستند؟» و اینکه آیا میتوان مدلی بهینه از مشارکت
نظام دانشــگاهی با نظام رسمی تربیتمعلم کشور ،بهعنوان طرفین مشارکت ،14با باالترین سطح ممکن
از بهرهوری دانشــگاهی 15ترسیم کرد؛ آنگونه که دانشکدههای علوم تربیتی و حتی دیگر دانشکدههای
تخصصی این دانشــگاهها در مشارکت حداکثری با فرایند رســمی تربیتمعلم کشور ،بیشینه راندمان،
کمی و کیفی را ایجاد کنند؟ (شین ،پوستیلیونی و هوانگ.)2٠16 ،16
بازدهی و کارایی ّ
درواقــع ،اینکه در آیندة نهچندان دور نظام آموزشــی ما واجد معلمی باشــد که با دریافت دانش،
فنــاوری و تولیــدات علمی بهروز نظام دانشــگاهی فعال در حوزة علوم تربیتــی ،آموزش مهارتهای
17
پداگوژیــک دانشــگاهی (یمنیدوزی ســرخابی ،)1391 ،و همچنین کســب دانش محتوایــیِتربیتی
(شــولمن2٠17 ،18؛ اندرســون و پاتمن ،)2٠2٠ ،19بهعنوان یک متخصص یا کارگزار آموزشی 2٠در امر
تعلیموتربیت (زایخنر2٠1٠ ،21؛ کالرک و کرسول )2٠14 ،22رشد و نمو یابد و به جامعة مدارس کشور
بپیوندد .در این راستا کوشیدهایم ،با شناسایی و طراحی مدلی از ابعاد و زمینههای مهم پیش رو در مسیر
مشارکت نظام دانشگاهی کشور در فرایند تربیتمعلم ،زمینة توجه متولیان و سیاستگذاران نظام آموزش
عالی و نظام تربیتمعلم کشور را به مدل پیشنهادی این پژوهش و کاربرد آن در مناسبات بین دانشگاهی
در جهت تربیتمعلم شایستة نظام آموزشی ایران را فراهم آوریم.
پژوهشگران در پژوهش حاضر ،در خصوص اینکه نظام دانشگاهی کشور در کدام ابعاد و زمینهها ،و
با چه سازوکاری توانایی مشارکت در فرایند تربیتمعلم کشور را دارد ،به مطالعه و پژوهش پرداختهاند.
بهعبارتدیگر ،پژوهش حاضر در پی پاســخ به این پرسش است که :مدل مشارکت نظام دانشگاهی در
فرایند تربیتمعلم ایران کدام است؟

پیشینة پژوهش

از آنجا که پژوهش حاضر مبتنی بر مسئلهای خاص برآمده از موقعیت تربیتمعلم در نظام آموزش
عالی کشور ایران است ،بنابراین پس از مطالعه و بررسی پیشینة پژوهش در زمینة مشارکت دانشگاهی
در فرایند تربیتمعلم که با روش جستوجوی نظاممند( 23گارگ ،حکم و تونلی )2٠٠8 ،24انجام شد ،در
سطح بینالمللی غیر از موارد انگشتشمار از پژوهشهایی که دارای همپوشی اندک با موضوع پژوهش
حاضر بودند ،ولی در عین حال با هدف متفاوتی اجرا شدهاند ،اثر دیگری که بهطور خاص به این موضوع
بپردازد ،یافت نشــد .همچنین با توجه به تأسیس دانشــگاه فرهنگیان و تغییرات ساختاری تربیتمعلم
ایران طی دهة اخیر ،مالحظه شد در میان پژوهشهای داخلی انجامشده در حوزة تربیتمعلم ،تنها در
10
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یکی دو مورد و بهصورت محدود ،موضوعهایی در این زمینه مطرح ،و در مورد آنها بحث شده است.
مهرمحمــدی ( )1392در پژوهش خــود به طرح مبحثی نظری در خصوص مشــارکت در اجرای
برنامههای درسی تربیتمعلم با توجه به مؤلفههای اساسی آن پرداخته ،و نوعی تقسیمکار بین دانشگاه
و آموزشوپرورش در این زمینه را پیشنهاد میکند.
همچنیــن زارع و همکارانــش ( ،)1395در بررســی مقایســهای صالحیــت آمــوزش عالــی و
آموزشوپرورش در عهدهدار شدن امر تربیتمعلم ،دیدگاه «ساختار جدید در تعامل بین آموزش عالی
و آموزشوپــرورش» ،را در امر جذب و تربیتمعلم موفقتر ارزیابی میکنند .اما با برشــمردن دالیلی
از قبیل تنگناهای مالی و پیچوخمهای اداری و قانونی ،عدم همســویی با سیاســتهای کالن دولت در
جهت کوچکسازی ،و باقیماندن ابهام در شیوة همکاری این ساختار یا سازمان جدید با سایر نهادها
و مؤسســات مرتبط ،اجرایی شــدن این امر ،یعنی برقراری ساختاری جدید برای تربیتمعلم کشور را
فاقد قابلیت اجرایی میدانند.
در عرصــة پژوهشهای بینالمللی ،شــواهد بیشــتری از پژوهشهای مرتبط بــا موضوع پژوهش
حاضر یافت میشــود (زایخنر2٠1٠ ،؛ فالنبــرگ2٠1٠ ،25؛ مکنامارا ،موری و جونز2٠14 ،26؛ کریدل،27
 .)2٠16زایخنر ( ،)2٠1٠ضمن تأکید بر پیوند بین مفاهیم کارگزار آموزشی ،دانش آکادمیک و تئوری و
عمل 28معتقد اســت ،اخیراً رویکردی مبتنی بر این مفهوم در آموزش یا تربیت 29معلم به کار میرود که
تشکیلدهندة فضایی تحولپذیر در تربیتمعلم است و در آن ،ظرفیت برای شکل گستردهای از یادگیری
و توســعة دانش جدید افزایش مییابد؛ جایی که کارگزاران آموزشی و مدرس-معلمان را با روشهای
جدید و با هدف افزایش یادگیری معلمان آینده مواجه میسازد.
مکنامارا و همکارانش ( ،)2٠14مدل مشــارکتی تربیتمعلم را مدلی موفق ارزیابی کردند و به ارائة
مدلی برای مشارکت آموزش عالی در فرایند تربیتمعلم پرداختند .مدل تربیتمعلم پیشنهادی این محققان،
به مثابه مدلی که در قالب آن دانشگاهها میتوانند نقش خود را بهعنوان شریک فعال و اساسی در یادگیری
حرفهای معلم توصیف کنند ،بر اهمیت مشارکت دانشگاهها در نقشهای تخصصی زیر تأکید میورزد:
 .۱توسعة فرهنگ علمی و ظرفیت تفکر انتقادی؛
 .۲ارائة دانش تخصصی و موضوعی ،صالحیتهای علمی و حرفهای برای تدریس و همچنین برای
یادگیری حرفهای مداوم نیروی کار معلمی؛
 .۳هدایت مناظرة عمومی در مورد سیاســت آموزشوپــرورش ،و نظریهپردازی در مورد ارزشها،
فرایندها و شیوههای آموزشی؛
 .۴تأکید بر اهمیتی که آموزگاران باید در رشتههای خود بهعنوان روشنفکران برجسته داشته باشند؛
 .۵اشتغال به پژوهش در مورد ارزشها ،روندها و شیوههای آموزشی و تشویق دیگران برای انجام
این کار.
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فالنبــرگ ( )2٠1٠آموزش معلمان در کانادا را در دو مرحلة قبل از خدمت و حین خدمت توصیف
میکند که در هر دو مرحله نقش مشارکتی دانشگاه مشهود است .مرحلة اول به دو بخش تربیتمعلمان
در دانشــگاه و تمرین در مدرســه تقســیم میشــود ،درحالیکه مرحلة دوم در دورههای آموزشی حین
خدمت و در دورههای آموزش ابتدایی و آموزش متوسطه انجام میشود.
کریدل ( ،)2٠16پس از آنکه چهار مؤلفة اهداف متقابل سودمند ،اعتماد و احترام ،برقراری ارتباط
مؤثر و باز ،و رهبری نقشها و مســئولیتها را بهعنوان عوامل موفقیت در مشــارکت دانشــگاهی در
تربیتمعلم معرفی میکند ،از ناهماهنگی مؤسسههای آموزش عالی و تضاد و اختالف بین رقبا بهعنوان
چالشهای مانع موفقیت در مسیر مشارکت آموزش عالی در فرایند تربیتمعلم یاد میکند.
شــاک )2٠13( 3٠نیز از ضرورت تصدیق فرهنگهای متفاوت از سوی طرفین و حساسیت آنها به
نیازها و نقشهای یکدیگر ،جلوگیری از تفســیرهای مختلف از اهداف ،شناسایی دیدگاههای مختلف
در ابتدای پروژه ،و کسب اطمینان از رضایت طرفین مشارکت از نتایج بهدستآمده ،بهعنوان برخی از
ویژگیهای مشارکت موفق نام میبرد.

روش پژوهش

پژوهش حاضر به لحاظ هدف ،پژوهشی کاربردی است .هدف آشکار آن شناسایی ابعاد و مؤلفههای
مشارکت نظام دانشگاهی در فرایند تربیتمعلم ،و پیرو آن طراحی مدل مشارکت نظام دانشگاهی ایران
در فرایند تربیتمعلم در نظر گرفته شــد .از دیدگاه معرفتشــناختی 31پژوهش حاضر مبتنی بر پارادایم
تفسیری ،32و از منظر روششناختی نیز بر روش پدیدارشناسی 33استوار است (بازرگان۱۳۹۱ ،؛ میرزایی،
۱۳۹۵؛ لینکولن ،لینهام و گوبا.)2٠11 ،34
ایــن تحقیق بهعنوان فرایندی از پژوهشــی کیفی در کاوش یک مشــکل اجتماعــی ،با رویکردی
اکتشــافی 35و متمرکز بر تجارب زیســتة 36صاحبنظران ،خبرگان و متخصصــان حوزة علوم تربیتی و
تربیتمعلم کشور ،به مطالعة پدیدة پیچیدة مشارکت نظام دانشگاهی ایران در فرایند تربیتمعلم پرداخته
است (کرسول.)2٠13 ،
رویکرد تحلیل دادههای کیفی در این پژوهش تحلیل مضامین 37با روش استقرایی 38مبتنی بر داده -
از پایین به باال( - 39براون و کالرک )2٠٠6 ،4٠بود .جامعة پژوهش ،صاحبنظران ،متخصصان و خبرگان
علــوم تربیتــی ،بهویژه حوزة تربیتمعلم کشــور بودند .روش نمونهگیری ،با توجــه به اهداف و روش
پژوهش ،بهصورت نمونهگیری هدفمند 41انتخاب شــد .طی نمونهگیــری هدفمند ،نمونههایی انتخاب
میشوند که برای رسیدن به اهداف پژوهش مناسباند .در این روش ،قصد پژوهشگر انتخاب مواردی
است که با توجه به هدف تحقیق ،اطالعات فراوانی داشته باشند (گال ،بورک و گال.)1996/1387 ،
هر چند در روش کیفی مشــخص کردن حجم نمونه رابطة مستقیم با تصمیمگیری و قضاوت محقق
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دارد و قواعد از قبل تعیینشــدهای وجود ندارد ،انتخاب نمونة پژوهش از میان صاحبنظران و نخبگان
علوم تربیتی کشــور که در زمینة تربیتمعلم نیز بهعنوان افراد برجسته و صاحبنظر شناخته میشوند ،با
استفاده از روش نمونهگیری هدفمند و فنون نمونهگیری موارد مطلوب و زنجیرهای 42به اجرا درآمد .در این
راستا ،پس از انجام بررسیهای الزم و با استفاده از تکنیکهای فوق ،بهعنوان نمونههای مطلوب 15 ،نفر
از صاحبنظران ،نخبگان و متخصصان این حوزه شناسایی و انتخاب شدند .شیوة ایدهآل نمونهگیری در
این بخش آن است که تا رسیدن به مورد زائد ،یعنی موردی که پس از آن اطالعات جدیدی بهدستآمده
نمیآید و حصول اشباع نظری ،به انتخاب موارد ادامه داده شود (گال و همکاران1996/1387 ،؛ کرسول،
 .)2٠13در جدول  ،1برخی از ویژگیهای نمونههای انتخابی در پژوهش حاضر ارائه شدهاند.
جدول  .1ویژگیهای نمونههای انتخابی برای انجام فرایند مصاحبه
سابقه در علوم تربیتی

سابقه در تربیتمعلم

1

علوم تربیتی

دانشگاه فرهنگیان

30

30

2

برنامة درسی

دانشگاه فرهنگیان

30

30

3

برنامة درسی

تربیت دبیر شهید رجایی

25

25

4

علوم تربیتی

تربیت دبیر شهید رجایی

26

30

5

مدیریت آموزش عالی

دانشگاه فرهنگیان

30

20

6

مدیریت آموزشی

تربیت دبیر شهید رجایی

30

25

7

علوم تربیتی

دانشگاه شهید بهشتی

30

20

8

علوم تربیتی

آموزشوپرورش

40

40

9

علوم تربیتی

آموزشوپرورش

30

30

10

مدیریت آموزشی

دانشگاه خوارزمی

28

20

11

مدیریت آموزشی

تربیت دبیر شهید رجایی

30

25

12

علوم تربیتی

دانشگاه عالمه طباطبایی

30

30

13

برنامة درسی

دانشگاه کرمان

30

30

14

برنامة درسی

تربیت مدرس

30

30

15

مدیریت آموزشی

دانشگاه تهران

30

20

شماره

رشته

محل خدمت

(سال)

(سال)
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در وهلــة دوم ،متون مصاحبهها برای شناســایی و اســتخراج مضامین اصلــی و زیرمضمونهای
درون هر مضمون اصلی ،در قالب مضامین گســتردهتر (آترید-استرلینگ2٠٠1 ،43؛ کالرک و کرسول،
 )2٠14یعنی« ،ابعاد» مشارکت نظام دانشگاهی در فرایند تربیتمعلم ایران مورد تحلیل قرار گرفت.
در این پژوهش ،فرایند سهسوســازی ،44مطابق با رویکردی که بریمن )2٠٠4( 45آن را ترکیب چندین
مشــاهدهکننده ،دیدگاههای نظری ،و دادهها ،برای تقویت ادعای محقق در مورد نتایج بهدســتآمده
معرفی میکند ،مدنظر محققان بوده اســت .راهبردهای مقولهبندی 46شــامل فرایند کدگذاری متون و
شناســایی مضامین و اعتباربخشــی آنها در همة مراحل تحلیل مضمون ،طی نشســتهای کانونی با
برخی از خبرگان مشارکتکننده در فرایند مصاحبه در قالب جلسات متعدد صورت پذیرفت.
در این راســتا ،با اســتفاده از روش «بررســی اعضا »47و همچنین روش «جلســات گفتوگو با
همطــرازان ،»48نتایج کدگذاری با گروهی از متخصصان و خبرگان مشــارکتکننده در فرایند اجرای
پژوهش به اشتراک گذاشته ،و از آنها خواسته شد بازخورد خود را در مورد حذف یا اصالح گزارهها
ارائه کنند .طی این فرایند معیارهای اولیة اعتباربخشــی پژوهش کیفی نظیر اعتبار ،49به این معنی که
آیا نتایج ،تفســیر دقیق معنای مورد نظر مشــارکتکنندگان 5٠در تحقیق است؟ اصالت( 51آیا صداهای
54
مختلف شــنیده شــدهاند؟) ،انتقادگری( 52آیا ارزیابی انتقادی 53تحقیق مهم بوده اســت؟) صداقت
(آیا محققان همواره منتقد خود بودهاند؟) ،و همچنین معیارهای ثانوی شــامل شفافیت ،55تمامیت،56
خالقیت 57و مناسبت 58یافتهها مورد توجه و استفاده قرار گرفتند (تدلی و تشکری2٠٠9 ،59؛ کرسول،
2٠13؛ ریچ ،نیکولز و آرمستون.)2٠13 ،6٠
پس از شناســایی مؤلفههای اصلی و فرعی مشــارکت ،در وهلة دیگر پرســشنامة محققساخته
در قالب مقیاس لیکرت ،شــامل مؤلفهها و ابعاد شناساییشــده تدوین ،و در دو مرحله برای  15نفر
از خبرگان و متخصصان ارســال شــد .از این طریق به برآورد نظرات آنان در مورد میزان اعتبار این
مؤلفهها ،با اســتفاده از روش دلفی( 61ســرمد ،بازرگان و حجازی )1388 ،مبادرت شد .در این مرحله
بهمنظور روایابی 62این مؤلفهها ،از پاســخدهندگان خواســته شــد ،میزان موافقت خود را با هریک از
شــاخصهای مطرحشده ،روی طیف پنجدرجهای لیکرت (از بسیار کم تا بسیار زیاد) ثبت کنند .پس
از گردآوری دادهها ،از آزمون دوجملهای برای تحلیل دادهها استفاده شد (هومن.)1394 ،

یافتههای پژوهش

سؤال اول پژوهش :ابعاد و مؤلفههای مشارکت نظام دانشگاهی در فرایند تربیتمعلم کشور کداماند؟

گــردآوری دادههای حاصل از مصاحبه با شــرکتکنندگان در پژوهش ،در زمینة مشــارکت نظام
دانشگاهی در فرایند تربیتمعلم کشور ،به پدیدار شدن تعداد زیادی از گزارهها و مضامین منجر شد.
بخشی از این گزارهها تکراری یا دارای معانی نزدیک بودند که طی فرایند تحقیق بهعنوان گزارههای
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مفهومی در هم ادغام شدند .پس از رفتوبرگشتهای مداوم از پیامهای گزارههای مفهومی کشفشده،
کمکم جمعبندی یا اصالح انجام میشد و در کدگذاری سطوح انتزاعیتری از مضامین ،کسب شدند.
شناسایی ،استخراج و مقولهبندی این مضامین توسط محققان پژوهش حاضر ،طی فرایندی که مرحله
به مرحله انتزاعیتر و نظاممندتر میشــد ،در سه ســطح مضامین پایهای ،63مضامین سازمانیافته ،64و
مضامین فراگیر 65صورت پذیرفت؛ تا جایی که در باالترین ســطح ،اســتعارههای اصلی 66درون متن،
بهعنوان یک کل 67و در قالب مضامین فراگیر ،سازمان یافتند (آترید-استرلینگ.)2٠٠1 ،
پس از طی مراحل فوق در فرایند تقلیل ،جرحوتعدیل و اعتباربخشــی یافتهها از طریق تشــکیل
جلســات کانونی با برخــی از صاحبنظران و مشــارکتکنندگان در فرایند تحقیق ،و با اســتفاده از
روشهای بررسی اعضا و پرسش و پاسخ و مذاکره با همطرازان ،در ادامه فرایند روایابی یافتهها از
طریق فن دلفی نیز انجام شد .نتایج آزمون دوجملهای که در قالب جدول  2قابلمشاهده است ،بیانگر
اعتبار مؤلفهها و زیرمؤلفههای هریک از ابعاد مدل مشارکت است.
جدول  .2نتایج آزمون دوجملهای در روایابی مؤلفهها و زیرمؤلفههای هریک از ابعاد مدل مشارکت

بعد چالشی

نگرش

ردیف

ابعاد

مؤلفهها

مؤلفههای فرعی (گزارهها)

مجموع
فراوانی زیاد
و بسیار زیاد

مجموع
فراوانی کم،
متوسط و بسیارکم

روایی
(پیامدآزموندوجملهای)

1

 اتخاذ رویکرد سازنده به فرایند تربیتمعلم
کشور

12

3

.035

تأیید

2

 خــودداری از انحصارطلبــی در فراینــد
تربیتمعلم

14

1

.001

تأیید

3

 ترجیح ارتقا و تعالی تربیتمعلم کشور به
منافع شخصی و سازمانی

14

1

.001

تأیید

4

 گرایش نظام دانشگاهی کشور به مأموریت
ذاتی خود در امر تربیتمعلم

14

1

.001

تأیید

5

 نهادن اصل بر اعتمــاد متقابل در مواجهه
با یکدیگر

14

1

.001

تأیید

6

 اهتمــام در جهت پذیرش یکدیگر و ایجاد
شرایط گفتمانی

15

0

.000

تأیید

7

 انتقادپــذیری و تــابآوری در مواجهــه
با دیدگاههای صاحبنظران منتقد

14

1

.001

تأیید
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جدول ( .2ادامه)

بعد چالشی

رقابتپذیری
پشتوانههای تئوریک

بعد نظری

اعتبار دانشگاهی
تولید دانش

بعد عملی

مشارکت در عمل

16
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ردیف

ابعاد

مؤلفهها

مؤلفههای فرعی (گزارهها)

مجموع
فراوانی زیاد
و بسیار زیاد

مجموع
فراوانی کم،
متوسط و بسیارکم

روایی
(پیامدآزموندوجملهای)

8

 فرصت حضور در امر تربیتمعلم

15

0

.000

تأیید

9

 به رسمیت شــناختن ظرفیتهای طرف
مقابل برای مشارکت در تربیتمعلم

15

0

.000

تأیید

10

 تعریف خدمات و ایدهها

15

0

.000

تأیید

11

 تقویــت بنیانهــای معرفتشــناختی و
پارادایمی تربیتمعلم

12

3

.035

تأیید

12

 نظریهپردازی در مورد تربیتمعلم

13

2

.007

تأیید

13

 مبانــی نظری بومــی و اصیــل در حوزة
تربیتمعلم

15

0

.000

تأیید

14

 ارتباط نظام دانشگاهی با تربیتمعلم

14

1

.001

تأیید

15

 نقد برنامههای تربیتمعلم

14

1

.001

تأیید

16

 پشتیبانی علمی نظام تربیتمعلم

13

2

.007

تأیید

17

 گفتمان دانشگاهی در مورد تربیتمعلم

14

1

.001

تأیید

18

 مشــارکت نظــام دانشــگاهی در آموزش
پژوهی

14

1

.001

تأیید

19

 تولید دانش نظری

15

0

.000

تأیید

20

 تولید دانش بومی علــوم تربیتی در حوزة
تربیتمعلم در دانشگاهها

14

1

.001

تأیید

21

 تولید دانش محتوایی تربیتی

13

2

.007

تأیید

22

 مشارکتهای علمی-پژوهشی متقابل

12

3

.035

تأیید

23

 تبادل تجهیزات و فضاهای دانشگاهی

14

1

.001

تأیید

24

 تربیت مشارکتی معلم

12

3

.035

تأیید

25

 مشارکت در زمان بحران

12

3

.035

تأیید

26

 برونسپاری

13

2

.007

تأیید

نشریة علمی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

طراحی مدل مشارکت نظام دانشگاهی ایران در فرایند تربیتمعلم

جدول ( .2ادامه)

بعد پیوند بین نظریه و عمل

 حضور اساتید دانشگاهی در عرصههای
 28عمل تربیتی

13

2

.007

تأیید

  29مسئلهمحوری پروژههای دانشگاهی

14

1

.001

تأیید

  30مدیریت دانش در حوزة تربیتمعلم

12

3

.035

تأیید

  31انتقال فناوریهای نوین آموزشی

14

1

.001

تأیید

 32آیندهپژوهی و آیندهنگاری تربیتمعلم

13

2

.007

تأیید

 سیاستگذاری و برنامههای راهبردی
33
کالن تربیتمعلم

13

2

.007

تأیید

کمی تربیتمعلم (تربیت نیروی
  34ابعاد ّ
انسانی پایدار)

14

1

.001

تأیید

  35تدوین مدلهای متناسب تربیتمعلم

14

1

.001

تأیید

 تعالــی محیــط دانشــگاههای دارای
36
مأموریت تربیتمعلم کشور

15

0

.000

تأیید

تربیتمعلم آینده

بعد توسعهای

تربیتمعلم
فکور

 رویکــرد تأملی به فراینــد تدریس و
27
یادگیری در حوزة تربیتمعلم

12

3

.035

تأیید

انتقال دانش به حوزه عمل

مؤلفهها

ردیف

ابعاد

مؤلفههای فرعی (گزارهها)

مجموع
فراوانی زیاد
و بسیار زیاد

مجموع
فراوانی کم،
متوسط و بسیارکم

روایی
(پیامدآزموندوجملهای)

P >٠/٠5
همانگونه که در جدول  ۲مشــاهده میشــود ،در نتیجة اجرای آزمون دوجملهای ،معناداری تمامی
مؤلفهها و تعداد  36گزاره پرسشنامه در سطح  ٠/٠5تأیید شد .درنهایت تعداد مضامین سازماندهنده ،یا
مؤلفههای اصلی به  9مؤلفه ،و تعداد مضامین پایه یا مؤلفههای فرعی به  36مؤلفه 68در قالب  5بُعد ،شامل
بعد چالشــی ،69بعد نظری ،7٠بعد عملی ،71بعد پیوند نظریهوعمل 72و بعد توســعهای 73کاهش یافت .بعد
چالشی با  2مؤلفة اصلی و  1٠مؤلفة فرعی (زیرمؤلفه یا گزاره) ،بعد نظری با  3مؤلفة اصلی و  11مؤلفة
فرعــی ،بعــد عملی با  1مؤلفة اصلی و  5مؤلفة فرعی ،بعد پیوند نظریهوعمل با  2مؤلفة اصلی و  5مؤلفة
فرعی ،و بعد توسعهای با  1مؤلفة اصلی و  5مؤلفة فرعی ،مطابق با نظر خبرگان و صاحبنظران ،روایابی
شــد .نتایج حاصل از این فرایند پیچیده ،در قالب شــبکة مضامین 74پژوهش حاضر در نمودار  1ترسیم
شده است .تکنیک شبکة مضامین ،ابزاری بسیار قوی و حساس برای طبقهبندی و ارائة تحلیل کیفی ارائه
میدهد و مضامین برجسته و چشمگیر متن و روابط بین آنها را بهصورت نقشههای وبمانند 75به نمایش
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درمیآورد (آترید-استرلینگ .)2٠٠1 ،درواقع از یک شبکة مضمونی میتوان بهمثابه ابزاری تصویری برای
تفسیر متن استفاده کرد ،تا نتایج حاصل از متن برای محقق و خوانندگان تحقیق روشن و قابلفهم شود
(عابدی جعفری ،تسلیمی ،فقیهی و شیخزاده.)139٠ ،

نگرش
نگاه سازنده به فرایند
تربیتمعلمکشور؛
خودداری از انحصارطلبی؛
توجه به مأموریت ذاتی؛
اعتماد متقابل؛
ایجاد شرایط گفتمانی؛
انتقادپذیری؛
ارتقاءتربیتمعلم

تربیتمعلمآینده
آیندهپژوهیوآیندهنگاری
تربیتمعلم؛ سیاستگذاری
و برنامههای راهبردی کالن
تربیتمعلم؛نیرویانسانی
پایدار؛تدوینمدلهایمتناسب
تربیتمعلم وتعالیمحیط
دانشگاههایدارایمأموریت
تربیتمعلم
کشور

انتقال دانش
بهحوزة عمل
حضوراساتیددانشگاهی
درعرصههایعملتربیتی؛
مدیریتدانشدرحوزةتربیتمعلم؛
مسئلهمحوریپروژههای
دانشگاهی؛
انتقال فناوریهای نوین آموزشی؛
آزمایشنظریهها؛کارآموزیو
کارورزیدانشجویان
علومتربیتی
دانشگاهها

بُعد
توسعهای
رقابتپذیری
فرصت حضور
در امر
تربیتمعلم؛
بهرسمیت شناختن
ظرفیتها؛
تعریف خدمات
و ایدهها

پشتوانههای تئوریک
بنیانهایپارادایمی
تربیتمعلم؛
نظرورزیونظریهپردازی
درموردتربیتمعلم؛
مبانی نظری بومی
و اصیل در حوزة
تربیتمعلم

بُعد
چالشی

مشارکت
نظامدانشگاهی
در فرایند
تربیتمعلم
کشور
بُعد
نظری

اعتبار دانشگاهی
ارتباطنظامدانشگاهی
باتربیتمعلم؛
نقدتربیتمعلم؛
پشتیبانیعلمی؛
آموزشپژوهی؛
گفتماندانشگاهی

بُعد
پیوند نظریه
و عمل

بُعد
عملی

تولید دانش
تولیددانشنظری؛
تولیددانشبومی
علومتربیتی؛
تولید دانش
محتوایی-تربیتی

نمودار  .1شبکة مضامین پژوهش شامل ابعاد و مضامین سازماندهنده و پایه
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تربیتمعلم
فکور
رویکردتأملی
به فرایند
تدریس و یادگیری
در حوزة
تربیتمعلم

مشارکت در عمل
مشارکتهایعلمی-پژوهشی
متقابل؛
تبادلتجهیزاتوفضاهای
دانشگاهی؛
تربیتمشارکتیمعلم؛
مشارکت در زمان بحران؛
برونسپاری

نشریة علمی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

طراحی مدل مشارکت نظام دانشگاهی ایران در فرایند تربیتمعلم

در این مقطع ،بهطور خالصه تعریف و شــواهدی مرتبط با ابعاد و مؤلفههای اصلی مشارکت نظام
دانشگاهی در فرایند تربیتمعلم ،برآمده از یافتههای مرتبط با تحقیق حاضر ،ارائه میشود.
بُعد چالشی
بعد چالشی ،بهعنوان یکی از ابعاد مدل مشارکت نظام دانشگاهی کشور در فرایند تربیتمعلم ،شامل
مؤلفههایی اســت که توجه هر یک از طرفین به آن مؤلفهها در مسیر مشارکت تعیینکننده است؛ چراکه
پرداختن به این مؤلفهها ،بهنوعی فرصتهای مشارکت نظام دانشگاهی در فرایند تربیتمعلم کشور را
فراهم میســازد .بعد چالشی در تحقیق حاضر ،با دو مؤلفة «نگرش »76و «رقابتپذیری »77شناسایی و
معرفی شد .مؤلفة نگرش به موضوع تربیتمعلم از سوی طرفین ،بهعنوان یک مضمون سازماندهنده یا
مؤلفة اصلی شامل مضامینی از قبیل خودداری طرفین از انحصارطلبی در امر تربیتمعلم ،انتقادپذیری
و تابآوری در مقابل دیدگاههای طرف منتقد ،اتخاذ دیدگاه سازنده به تربیتمعلم ،اعتماد متقابل ،ایجاد
شــرایط گفتمانی ،توجه نظام دانشــگاهی به مأموریت ذاتی خود در قبال تربیتمعلم ،و ترجیح ارتقا و
تعالی نظام تربیتمعلم بر منافع شــخصی و یا ســازمانی ،از سوی طرفین مشارکت است که در صورت
توجه هر یک از طرفین به آنها و انجام اقدامات مقتضی ،میتوانند بهعنوان تسهیلگر امر مشارکت نظام
دانشــگاهی در فرایند تربیتمعلم عمل نمایند ،و بالعکس در صورت عدم توجه طرفین ،این مضامین
بهمثابه سدی محکم برای مسدودکردن مسیر مشارکت قد علم خواهند کرد.
یکی از مصاحبهشوندگان -که از خبرگان و صاحبنظران بنام حوزة علوم تربیتی و همچنین حوزة
تربیتمعلم کشــور به شــمار میرود ،در اظهارنظری انتقادی ،اهمیت این مؤلفه را اینگونه بیان میکند:
«اولین چالش این است که هیچکس حرفهای ما را قبول ندارد و همه فکر میکنند که باید مدلی مانند
تربیتمعلم شهید رجایی و دانشگاه فرهنگیان  -که آن را به شخص خیلی ارزشمند و مورداحترام هم
منتسب میکنند که کسی جرئت نکند حرفی بزند  -دربست پذیرفته شود .بنابراین مهمترین نکتهای که
باب مشــارکت را میبندد ،همین تفکر بســته است که «تربیتمعلم چگونه (باید) اتفاق بیفتد» و خب،
نتیجهاش شده درواقع اساسنامهای به نام دانشگاه فرهنگیان که میگوید هیچ کس ورود پیدا نکند ،خودم
یکتنه همه کاری را انجام میدهم».
در این زمینه همچنین نظرات یکی دیگر از مصاحبهشوندگان ،ذیل مؤلفة فرعی با عنوان «اهتمام در
جهت پذیرش یکدیگر» قابلتأمل است« :مهمترین چالش این کار (مشارکت نظام دانشگاهی در فرایند
تربیتمعلم) عدم پذیرش یکدیگر است ،یعنی عدم تفاهم ،عدم درک مشترک ،و اص ً
ال بیارتباطی  ...این
عدم پذیرش را به یک پذیرش تبدیل کنیم».
مؤلفة رقابتپذیری مؤلفة اصلی دیگری ذیل بعد چالشــی مدل مشــارکت نظام دانشگاهی در فرایند
تربیتمعلم است که دارای مضامینی شامل به رسمیت شناختن ظرفیتها و فراهم کردن فرصت حضور طرف
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طراحی مدل مشارکت نظام دانشگاهی ایران در فرایند تربیتمعلم

مقابل برای مشارکت در امر تربیتمعلم و همچنین تعریف خدمات و ایدهها از سوی طرفین مشارکتکننده
برای رقابت در عرصههای متفاوت تربیتمعلم کشــور است .مؤلفة رقابتپذیری ،بهنوعی بیانگر عوامل
تسهیلکنندة رقابت طرفین برای مشارکت در فرایند تربیتمعلم ایران میباشد .مصاحبهشونده 4،با اشاره به
مؤلفة رقابتپذیری بهعنوان مضمونی که میتواند زمینه را برای بروز هر چه بهتر مشارکت در تربیتمعلم
کشــور از سوی نظام دانشــگاهی فراهم کند ،میگوید« :فرصتهای زیادی هم با دیدگاه مشارکتی ایجاد
خواهد شــد ...من معتقد به رقابت هســتم؛ انحصار تربیتمعلم در یک نهاد (آموزشوپرورش یا آموزش
عالی) چیز خوبی نیست ...تا زمانی که یک نهاد درواقع همه کار تربیتمعلم را انجام بدهد و هیچ رقابتی
هم در کار نباشــد ،هیچوقت معلوم نمیشــود که مث ً
ال چه جوری میشد کار را بهتر انجام داد و هیچوقت
نشانههایی از اینکه کجای کارمان ایراد دارد و کجا میتوانیم بهتر عمل بکنیم ،در اختیارمان نخواهد بود».
بُعد نظری
بعد نظری در این تحقیق به مؤلفههای مرتبط با مبانی نظری اطالق میشود .بهطور مشخص مبانی
نظــری بــه آن نظریههــا ،چارچوبها ،مدلها یا مفاهیمی گفته میشــود که در پایهریــزی یک طرح یا
برنامه یا تحقیق مدنظر پژوهشــگران یا کنشــگران عرصــة تربیتمعلم قرار میگیرد و به آنها اســتناد
میشود .مؤلفههای اصلی مشارکت نظام دانشگاهی در فرایند تربیتمعلم در بعد نظری ،شامل  3مؤلفه
«پشــتوانههای تئوریک« ،»78اعتبار دانشگاهی »79و «تولید دانش »8٠است .طبق تعریف صاحبنظران
طرف مصاحبه در این پژوهش ،مؤلفة پشــتوانههای تئوریک بیشتر دارای مضامینی است که به مباحث
ِ
پشتیبان عمل اشاره دارند ،و بر ارتقا عمل در حوزههای تربیتی به یک سطح مبتنی بر دانش داللت
نظری
میکنند؛ البته دانشــی که ما را به سمت الگوها و پارادایمهای عملگرا 81بهعنوان الگوهای سنجیدهتر و
مؤثرتر در حوزة تربیتمعلم رهنمون سازد.
مؤلفة «اعتبار دانشــگاهی» یــا بهعبارتدیگر ،حیثیت یا وجهة دانشــگاهی بهعنــوان دیگر مؤلفة
ســازماندهنده بعد نظری مشارکت نظام دانشــگاهی در فرایند تربیتمعلم کشور ،بیانگر مضامین پایه
متعددی اســت که وجود آنها میتواند موجد یک شــخصیت دانشــگاهی -نه به معنــی وجهة صرف ًا
علمی  -برای نظام تربیتمعلم کشور ایفای نقش کند .سومین مضمون اصلی ذیل بعد نظری ،مضمون
ســازماندهندة «تولید دانش» اســت .تعدادی از صاحبنظران طرف مصاحبــه در پژوهش حاضر ،با
اشاره به فعالیتهای علمی و پژوهشی دانشکدههای علوم تربیتی دانشگاهها ،همرأیی و همافزایی نظام
دانشــگاهی در جهت تولید دانش نظری در حوزة تربیتمعلــم را امری ضروری قلمداد کرده و معتقد
بودند ،انتظاری که از دانشــکدههای علوم تربیتی فع ً
ال در این ایام میرود ،این اســت که دانش نظری و
بومی الزم را در حوزههای آموزشــی و در تمام رشــتههایی که بحثهای علوم تربیتی در آنها مطرح
است ،از قبیل روانشناسی تربیتی ،مدیریت آموزشی ،برنامهریزی درسی ،مشاوره و  ...تولید کنند.
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بُعد عملی
در این پژوهش بعد عملی شــامل مؤلفههایی اســت که به جنبههای عملی و کاربردی مشــارکت
طرفین در فرایند تربیتمعلم اشــاره دارد .این بعد با تنها یک مؤلفة ســازماندهنده با عنوان «مشارکت
در عمل» دربرگیرندة پنج زیرمضمون با عناوین «مشارکتهای علمی-پژوهشی متقابل؛ تبادل امکانات،
تجهیزات و فضاهای دانشــگاهی؛ تربیت مشارکتی معلم؛ مشارکت در زمان بحران؛ برونسپاری» است
که مســیرهای مشارکت عملی نظام دانشــگاهی در فرایند تربیتمعلم کشور را از دیدگاه صاحبنظران
این حوزه ترسیم کرده است .برخی از صاحبنظران اعتقاد داشتند تربیت مشارکتی دانشجو معلمان بین
نظام دانشگاهی و دانشگاههای دارای مأموریت تربیتمعلم میباید جایگزین شکل انحصاری آن شود:
«در دانشــگاههای مادر ،آنهایی که در رشتههای مورد نیاز آموزشوپرورش بهخوبی درس خواندهاند،
ضمن ًا ممتازند و متقاضی آمدن در آموزشوپرورش؛ اینها را بیاییم با کمک سایر دانشگاهها جذب کنیم.
شــکل انحصاری پذیرش دانشــجو را که در اساسنامة (دانشگاه فرهنگیان) دیده شده است ،از انحصار
خارج کنیم».
تعدادی از مصاحبهشــوندگان در خصوص تربیت مشارکتی معلم راهکارهایی ارائه کردند .راهکار
پیشنهادی به این شرح است :نخست اینکه دانشگاههای جامع و سطح یک کشور با فراخوان و شناسایی
دانشجویان لیسانس و فوقلیسانس عالقهمند به معلمی ،با ایجاد دورههای مورد نیاز در بحث آموزش و
تربیتمعلمان ،با مشــارکت نهاد آموزشوپرورش و دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی،
خود به تربیتمعلم بپردازند و درنهایت این متقاضیان معلمی برای گزینش در اختیار آموزشوپرورش
قرار گیرند .دوم اینکه دانشــگاههای جامع کشــور با هدف تربیت نیروی معلمی به پذیرش دانشجویان
عالقهمنــد و متقاضی معلمــی و تربیت تخصصی آنها مبادرت ورزند و این دانشــجویان ،پس از طی
دورههای  2تا  4ســال در علوم تخصصی رشــتههای مختلف و درون دانشــکدههای مرتبط ،در قالب
متقاضیان فوقدیپلم و لیسانس به دانشگاه فرهنگیان سپرده شوند و در دانشگاه فرهنگیان نیز به مدت 1
تا  2سال تحصیالت تکمیلی ،شامل دروس تربیتی و پداگوژی و همچنین دورههای کارورزی را سپری
کنند و با اخذ مدارک لیسانس و فوقلیسانس بهعنوان معلم طراز جمهوری اسالمی ایران راهی مدارس
شوند.
بُعد پیوند نظریه و عمل
منظور از بعد پیوند نظریه و عمل در این پژوهش ،بعدی است که از پیوند بین نظریه ،به معنی آنچه
به مبانی نظری در این حوزه مرتبط اســت ،و عمل ،به معنی کاربست این مبانی نظری در موقعیتهای
مرتبط آموزشی ،حاصل میشود .بهبیاندیگر ،کاربرد مبانی نظری در میدان عمل آموزشی به این صورت
کــه در ایــن ابعاد بهنوعی پیوند نظریــه و عمل در یک موقعیت تربیتی مرتبط اتفــاق میافتد .برخی از
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مصاحبهشــوندگان ،از بیاطالعی و عدم ارتباط استادان دانشگاهی با محیطهای تربیتی 83انتقاد داشتند.
نقلقولی که در ادامه میآید ،از جمله شواهد گفتاری مصاحبهشوندگان در متنهای مصاحبه است که از
ضرورت این بعد از ابعاد مدل مشــارکت حمایت میکند« :من سؤالم این است :دانش فنی که استادان
دانشگاه میتوانند در حوزههای مختلف بیاورند ،چیست؟ وقتی میگویم دانش فنی ،یعنی ترجمة دانش
نظری در عرصة عمل واقعی .آن دانش فنی چیست؟ کسی دارد آن دانش فنی را؟! ترجمة دانش نظری
در عرصة عمل ،یعنی دانشی که بتواند مسئله حل کند».
«تربیتمعلم فکور »84و «انتقال دانش ،»85مضامین سازماندهندهای هستند که در بعد پیوند نظریه و
عمل در مسیر مشارکت نظام دانشگاهی در فرایند تربیتمعلم واقع شدهاند .تعدادی از مصاحبهشوندگان
بــا تأکید بر اهمیت کار معلــم بهعنوان یک کارگزار فکور ،86اعتقاد داشــتند ،نظام دانشــگاهی میباید
دانش گســترشیافتة خود ،بهخصوص در تحقیقاتی که در یک موضوع آموزشــی مانند فیزیک ،شیمی،
و یا یک موضوع تربیتی انجام میدهد ،به جامعه منتقل کند .تعدادی از مصاحبهشــوندگان بر مدیریت
دانش تولیدی در نظام دانشــگاهی و هدایت آن به حوزههای عمل ،همچون تربیتمعلم ،تأکید داشتند:
«در دانشگاه سرمایة عظیمی نهفته است ،گاهی اوقات تجربههای بسیار ارزشمندی در دانشگاهها وجود
دارد  ...یافتههای پژوهشی که در علوم وجود دارد و در تعلیموتربیت وجود دارد ...گسترشدادن مرزهای
دانش ...این دســتاوردهای پژوهشی دانشگاهها ،این سرمایههای بزرگ میتواند همهاش منتقل شود به
دانشگاه تربیتمعلم ،...این سرمایة عظیم با مدیریت میتواند در خدمت تربیتمعلم قرار گیرد».
بُعد توسعهای
بعد توســعهای که با حوزة تحقیق و توسعه 87در زمینة تربیتمعلم کشور مرتبط است ،آیندهپژوهی
و آیندهنگاری تربیتمعلم 88با اهداف راهبردی و با توجه به ابعاد آمایش ســرزمینی در خصوص تولید
نظام تربیتمعلم بسنده و بالندة بومی ایران در بازة زمانی بین  2٠تا  5٠سال آینده را در برمیگیرد .این
بعد با مؤلفههای فرعی شامل آیندهپژوهی و آیندهنگاری تربیتمعلم ،سیاستگذاری و تدارک برنامههای
راهبردی کالن تربیتمعلم ،تعالی محیط دانشگاههای دارای مأموریت تربیتمعلم کشور ،تربیت نیروی
انسانی پایدار ،و تدوین مدلهای متناسب تربیتمعلم ذیل مؤلفة اصلی «تربیتمعلم آینده» ،از مهمترین
نتایج مشارکت نظام دانشگاهی در فرایند تربیتمعلم کشور است .در این زمینه ،از سویی مصاحبهشوندة
 3به توجه و اســتفاده از ســاز و کار مدلهای موفق در ســایر عرصههای آموزشی ،مانند مدل آموزشی
در رشتة پزشکی در میدان تربیتمعلم اعتقاد داشت« :در عرصة تربیتمعلم ،مدلی شبیه مدل بالینی در
رشــتة پزشکی را باید سازوکارش را تدارک دید ».از سوی دیگر ،مصاحبهشوندة  6بر تدارک مدلهای
اقتضایی در حوزة تربیتمعلم تأکید میورزید« :مدلهای تربیتمعلم را باید اقتضایی تعریف کنند؛ مث ً
ال
به فرض اگر برای مناطق محروم سیستان و بلوچستان معلم میخواهیم ،برویم از بطن همان بوم ،درون
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همان فرهنگ ،آدمش را بگیریم  ...یعنی من میخواهم بگویم بر اساس جغرافیایی که ما داریم ،میشود
کارهای متفاوتی را انجام داد که البته با کیفیت هم باشد».
حســن ختام بحث در مورد مؤلفههای مدل مشــارکت نظام دانشگاهی در فرایند تربیتمعلم ،ارائة
کمی ضروری در بعد نیروی
توضیحــات یکی از مصاحبهشــوندگان در خصوص پرداختن به مباحــث ّ
انســانی تربیتمعلم آینده و تشــکیل نیروی انســانی پایدار برای اشــتغال در آموزشوپرورش است:
«خصوص ًا برای دورة حاضر که ســونامی بازنشســتگی و خروج نیرو از آموزشوپرورش مطرح است،
ســالی شــصت هفتاد هزار نفر نیرو خصوص ًا برای این مقطع خیلی الزم است( .از آنجایی که) اینقدر
خروجی نیاز پایدار آموزشوپرورش نیست ،نیاز مقطعی است ،گذرا است و حاصل جذبی است که در
دهة  6٠اتفاق افتاده است؛ االن هم بایستی خیلی با دقت این (حجم از نیرو) جایگزین بشود»...
سؤال دوم پژوهش :مدل مشارکت نظام دانشگاهی در فرایند تربیتمعلم کشور چگونه است؟

بــا توجه به نتایج بهدســتآمده از مصاحبه با خبــرگان و صاحبنظران ،و تحلیــل دادههای کیفی
طی فرایندی که در گزارش حاضر تشــریح شــد ،درنهایت «مدل مشــارکت نظام دانشگاهی در فرایند
تربیتمعلم کشور» ،در قالب  5بُعد و  9مؤلفة اصلی به شکل نمودار  ۲طراحی و ارائه شد.
ابعاد مدل مشارکت نظام دانشگاهی
در فرایند تربیتمعلم کشور

بُعد چالشی

بُعد نظری

بُعد عملی

بُعد پیوند نظریه
و عمل

بُعد توسعهای

نگرش

پشتوانههای
تئوریک

مشارکت در عمل

تربیتمعلم فکور

تربیتمعلم آینده

رقابتپذیری

تولید دانش

انتقال دانش
به حوزة عمل

اعتبار دانشگاهی
نمودار  .2مدل مشارکت نظام دانشگاهی ایران در فرایند تربیتمعلم
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بحث و نتیجهگیری
مطابــق با هدف پژوهش حاضر ،مدل مشــارکت نظام دانشــگاهی در فرایند
تربیتمعلم ایران مشــتمل بر  5بُعد چالشــی ،نظری ،عملی ،پیوند نظریه و عمل،
و توســعهای ،و همچنین  9مؤلفة اصلی شــامل مؤلفههای نگرش ،رقابتپذیری،
پشــتوانههای تئوریــک ،اعتبار دانشــگاهی ،تولیــد دانش ،مشــارکت در عمل،
تربیتمعلــم فکــور ،انتقال دانش به حــوزة عمل ،و تربیتمعلــم آینده معرفی و
ارائه شــد .نتایج پژوهش حاضر نشــان داد ،بعد چالشــی بهعنوان یکی از ابعاد
مدل مشــارکت نظام دانشــگاهی در فرایند تربیتمعلم کشور ،با دو مؤلفة نگرش
و رقابتپذیری نقش تعیینکنندهای در ایجاد مشــارکت و بهرهوری دانشــگاهی
ایفــا میکند .در این زمینه ،زایخنر ( )2٠1٠با اســتفاده از مفهوم پیوند دانشــگاه
و تربیتمعلــم اســتدالل میکنــد که گرایش کالجها و دانشــگاهها به شــیوههای
دموکراتیــک و فراگیر در مســیر مشــارکت ،در انجــام مأموریت آنهــا در قبال
تربیتمعلم ضروری است .شاک ( )2٠13نیز ،با اشاره به چالشهای مشارکتها
در آمــوزش عالــی و چگونگی مدیریت بهتر آن ،معتقد اســت نیاز هر یک از دو
طرف به بهرهوری بهعنوان مهمترین چالشها در ایجاد مشــارکت بین دانشگاهها
و سیستمهای تعلیموتربیت مطرح است.
حمایت رهبران و تقریب دیدگاههای موافقان و مخالفان هر یک از دو طرف
در توافــق با امر مشــارکت ،بهعنوان کانون تمرکز این مضمون ســازماندهنده و
موجد مشــارکت معنادار (اســتیر ،)2٠14 ،89بســیار مؤثر و تعیینکننده است .در
این خصوص اهتمام طرفیــن به همکاری با یکدیگر ،بهجای تالش برای از بین
بردن تضاد ،در عمل به معناداری مشارکت میانجامد و موجب میشود ذینفعان
مختلف ،مشــارکت را از دیدگاههای متفاوت تجربه کنند (همان) .بنابراین ،جهت
ایجاد مشــارکت نظام دانشــگاهی در فرایند تربیتمعلم کشــور ،تغییر دیدگاه از
هرگونه تضاد به ســمت مشــارکت معنــادار ،امری ضروری اســت ،که این خود
مستلزم اهتمام هر یک از طرفین در جهت پذیرش یکدیگر است.
عــاوه بر نگرش نظام دانشــگاهی و تربیتمعلم به مشــارکت ،ایجاد تمرکز
سیاســتهای آموزش عالی کشور به ســمت رقابتپذیری دانشگاهها ،در تولید
دانش و فناوری پیشرفته در عرصة تربیتمعلم ،با هدف نهایی بهرهوری دانشگاهی
امــری اجتنابناپذیر اســت؛ چراکــه در جوامع امروزی موضــوع رقابتپذیری
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در آمــوزش عالی ،فشــار قابلتوجهی در راســتای ایجاد تقاضا بر مؤسســات و
دانشــگاهها وارد میآورد .از اینرو در برخی از کشورها ،تمرکز سیاست آموزش
عالی به سمت تولید دانش و رقابت ملی 9٠در عرصههای دارای فناوری پیشرفته
91
کمی و کیفی با هدف
در قالب اصالحات جامع آموزشــی  ،و همچنین تغییرات ّ
نهایی بهرهوری دانشــگاهی تغییر یافته اســت .بر این اســاس ،یکی از ابتکارات
بــرای ارتقای کیفیت آمــوزش عالی و تأثیر نظام دانشــگاهی ،تقویت نوآوری و
همکاری بین دانشــگاهها یا مؤسسات آموزش عالی و یا حتی دیگر سازمانهای
بینالمللی است (شین و همکاران.)2٠16 ،
در این زمینه ،ماســن )2٠17( 92اقدامات متمرکز بر رقابتی ساختن دانشگاهها

از سوی رهبری آنها را بر زندگی آکادمیک 93این دانشگاهها مؤثر دانسته ،معتقد
است ،برقراری مشارکت آزادانه بین دانشگاهها در خصوص آموزش و پژوهش،
و همچنین روابط و مشــارکتهای بیرونی ،به اســتحکام سازمانی هر چه بیشتر
آنها منجر خواهد شــد .در این راســتا ،توجه به این نکته نیز ضروری اســت که
در دنیای آموزش ،امروزه صحبــت از رویکردهای رقابتی جایگزین برای ایجاد
دیدگاهــی جامعتر از گذشــته به یادگیری و خالقیت مطرح اســت؛ بهگونهای که
در پرداختن به رقابتهای ســخت دانشــگاهی ،آموزش دانشگاهی دچار آسیب
و نوعی کاســتن به مراحل تولید نشــود (چمــی .)2٠18 ،94بهزعم صاحبنظران
مشارکتکننده در فرایند پژوهش حاضر ،بهمنظور رقابت در امر مشارکت ،تعریف
خدمات و ایدهها ،به رســمیت شــناختن ظرفیتها و ایجاد فرصت حضور برای
طرف مقابل ،و تلقی آن بهعنوان یک فرصت برای توســعة نظام آموزشی ملی از
سوی طرفین ،ضروری است.
بُعــد نظری ،دیگر بعد مطرح در زمینة مشــارکت نظام دانشــگاهی ایران در
فرایند تربیتمعلم است که با مؤلفههای پشتوانههای تئوریک ،اعتبار دانشگاهی،
و تولیــد دانــش ،در مســیر مشــارکت تأثیرگذار اســت .پشــتوانههای تئوریک
زمینهســاز مجادالت پارادایمی( 95تدلی و تشــکری )2٠٠9 ،در نظام دانشــگاهی
بر ســر موضوعات ،مباحث و مبانی فلســفی و روششناختی موضوعه در فرایند
ِ
پشتیبان
تربیتمعلم اســت که از منظر برخی از مصاحبهشوندگان پژوهش حاضر
عمــل در حوزههای تربیتی و ارتقای آن به یک ســطح مبتنی بر دانش به شــمار
میرود و درنهایت مبیــن پارادایمهای عملگرا به مثابه پارادایمهای برتر و مؤثر
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در تربیتمعلم واقع میشود .نگاه به سیستمهای موفق آموزشی دنیا نشان میدهد
کــه پارادایــم تربیتمعلم نقش تعیینکنندهای در رویکــرد و جهتگیری آموزش
معلمان دارد.
97
96
پوستنین و همکارانش ( ،)2٠18تمرکز بر دو مفهوم کلیدی «معلم محقق »
و «نظریة عملی شــخصی »98را ،بهعنوان دو ویژگی مهم در برنامه و دســتور کار

آمــوزش معلمان در فنالند قلمداد میکنند .آنهــا از پارادایمهای تحقیقمحور
بهعنــوان پارادایمهای جایگزیــن تربیتمعلم 1٠٠که هنوز هم به نظر میرســد از
قدرت تفســیر برخوردار اســت ،یاد میکنند .اهمیت این پارادایم را نیز در نقش
آن در انعــکاس انبوهــی از ایدهها دربارة اهداف آمادهســازی معلمــان و ابزار
دســتیابی بــه آن اهداف ،در نظر میگیرنــد .اعتبار یا وجهة دانشــگاهی بهعنوان
یک مؤلفة اصلی در پیمان بین دانشــگاه و محیط اطراف آن اســت که مبین یک
تعهد فرهنگی نســبت ًا طوالنی میان طرفین محســوب میشود .مشارکت فعاالنهتر
دانشــگاه در انواع رقابت ،از جمله رقابت ملی و جهانی برای منابع ،دانشجویان
و کارکنان ،و همچنین رقابت در ارتقای موقعیت خود نسبت به سایر دانشگاهها،
از جمله مســیرهایی است که در راستای تأمین اعتبار دانشگاهی و پاسخگویی به
نیازهای جامعه مورد توجه دانشــگاهها قرار میگیرد (گورنیزکا ،ماسن ،اولسن و
اشتنساکر .)2٠٠7 ،1٠1اینگونه پاسخگویی دانشگاه ،از سویی نیز قضاوت دیگران
و داوریهــای تحســینبرانگیز آنــان در خصوص وجهة دانشــگاهی را موجب
میشــود که این موضوع خود بر میزان اعتبار دانشــگاه در جامعه تأثیرگذار است
(آلیس و کیدی.)196٠ ،1٠2
از نظر برخی مصاحبهشوندگان این تحقیق ،یکی از رسالتهای نهاد دانشگاه
این است که مسائل اجتماعی را بشناسد و دربارة آنها فکر ،تحقیق و نظرورزی
کنــد و درنهایت راهــکار ارائه دهد .از اینرو مشــارکت دانشــگاهیان در ابعاد
آموزشی و پژوهشی و در بخشیدن حیثیت آکادمیک به تربیتمعلم ،نکتهای است
که همواره در آموزش عالی کشــور ما مغفول مانده است .مشارکت دانشکدههای
علوم تربیتی و شــاخههای متفاوت علمی در دانشگاهها ،در راستای تولید دانش
تربیتــی ،مأمنی برای رفع نقایص آموزشــی در حوزة فعالیــت هر یک از طرفین
مشــارکت ،نظام دانشگاهی و تربیتمعلم ،خواهد بود .در این زمینه ،به خصوص
در موضوع دانــش محتوایی-تربیتــی ،1٠3بهعنوان دانش اساســی و پایة معلمان
99
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(شــولمن ،)2٠17 ،بحث در دانشــگاههای تربیتمعلم کشور و استادان آن جدی
است؛ چراکه این نوع از دانش ،مأخذ آموزش صحیح ،اثربخش و حرفهای است
(مهرمحمدی و فاضلی.)1394 ،
درواقع دانش محتوایی-تربیتی ،بهعنوان مهمترین مقوله در دانش پایه و دانش
تدریس معلمان ،از ضروریترین انواع دانش اســت که معلمان مؤثر قادر هستند
از طریــق آن ،روشهای تدریس را با توانمندیها و ســوابق دانشآموزان تطبیق
دهند (اندرســون و پاتمــن .)2٠2٠ ،همافزاییهای نوین 1٠4نظام دانشــگاهی در

جهــت ایجاد فرصتهای یادگیری و تعامل در منابع دانش( 1٠5گولن و زایخنر،1٠6
 ،)2٠18از وجوه اهمیت بعد نظری از مدل مشــارکت در بسط تجارب و ترکیب
منابع گوناگون دانش تربیتی در حوزة تربیتمعلم به شمار میرود.
سومین بعد مدل مشــارکت نظام دانشگاهی در فرایند تربیتمعلم ایران ،بعد
عملی مشارکت است که با پرداختن به جنبههای عملی و کاربردی ،نظیر مشارکت
دانشــگاه در برنامههای آموزش معلمان پیش از خدمت ،مشــارکت در شیوههای
آموزشی و پژوهشی ،مشارکت در فرایند توسعة حرفهای معلمان و ( ...مکنامارا
و همــکاران2٠14 ،؛ فالکنبرگ2٠1٠ ،؛ کریــدل )2٠16 ،تأثیرات قابلتوجهی در
فرایند تربیتمعلم کشــور با دیدگاه مشارکتی بهجای خواهد گذاشت .همانگونه
1٠8
که جانســون ،گوره و سوالک ،)2٠17( ،1٠7به نقش مشــارکتی مدرس-معلمان
در ارائة تجارب عملیاتیشــدة خود  -که طی سالیان متمادی در مدارس ابتدایی
و متوســطه کســب کردهاند  -در موقعیتهای بالینی آموزش و تربیتمعلمان ،در
دانشکدههای تربیتمعلم اشاره کردهاند ،در خصوص تربیت مشارکتی دانشجو-
معلمان توسط نظام دانشگاهی و دانشگاههای دارای مأموریت تربیتمعلم ایران
نیز برخی راهکارهای پیشنهادی از سوی مصاحبهشوندگان پژوهش حاضر مطرح
شدند.
امــا آنچــه بیش از هــر چیز مــورد تأکید ایــن صاحبنظران قرار داشــت،
خــودداری طرفیــن از طراحی و اجرای برنامههای شــتابزده و بــدون مطالعه و
بررســی پژوهشــی الزم ،در راستای مشــارکت در تربیتمعلم است .برای مثال،
برخی از مصاحبهشــوندگان -که در زمرة مسئوالن و مدیران ارشد تربیتمعلم در
دهة اخیر بوده و هســتند -در خصوص فرایند جذب نیروی معلم از طریق مادة
 28اساســنامة دانشگاه فرهنگیان ،1٠9با انتساب عناوینی مانند «قانون خالف مادة
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« ،»28روش وصله-پینهای» و «تفســیر به رأی اساسنامه» به این مادة اساسنامه،
انتقــاد و اعتراض خود را نســبت به طراحی و یا نوع اجرای این شــیوة جذب
متقاضیان معلمی در سالهای اخیر ،ابراز داشتند.
عالوه بر این میتوان از طرحهای بدون هیچگونه پشتوانة تحقیقاتی که عمدت ًا
بر اساس دیدگاه مدیران رده باال اتخاذ شدهاند و سریع ًا رسانهای میشوند نیز نام
برد .شــاهد این مدعا طرح واگذاری خدمات دانشگاه فرهنگیان به دانشگاه پیام
نور اســت که اخیراً در فضای رسانهای کشــور مطرحشده و اعتراضات فراوانی
بهخصوص از ســوی جامعة دانشــجو معلمان را در پی داشــته است (رجانیوز،
 .)1399آنگونه که از دیدگاه صاحبنظران و عناوینی که به این دســت طرحهای
شــتابزده منتســب میکننــد ،برمیآید ،هیچیــک از این روشها ،مســیر مطلوب
در مشــارکت نظام دانشــگاهی در فرایند تربیتمعلم نخواهنــد بود؛ چراکه فاقد
پشتوانههای پژوهشی و مطالعاتی الزم هستند ،و نوعی ابهام در کارآمدی اینگونه
رویکردها در مسیر جذب و تربیتمعلم به چشم میخورد.
چهارمین بعد مدل مشــارکت نظام دانشــگاهی ایران در فرایند تربیتمعلم،
بعد پیوند نظریه و عمل اســت که شــامل مضامینی است که از پیوند بین نظریه و
عمل در موقعیتهای مرتبط آموزشــی و تربیتی پدید آمده است .بهزعم هوبرمن
و لیوینســون ،)1984( 11٠نقش نظام دانشــگاهی و دانشــکدههای معتبر 111علوم

تربیتــی در جهــت تولید دانش تربیتــی و انتقال آن به جوامــع مرتبط ،در جهت
112
رســیدگی به بسیاری از چالشهای آموزشــی و همچنین بهبود عمل آموزشی
تأثیرگذار و در عین حال انکار ناشــدنی اســت .مضمون «تربیتمعلم فکور» که
ناظر بر پرورش ایدههایی همچون تأمل حرفهای 113در عمل و بازنمایی مســائل
موجــود ،نظریهپردازی و عمل فکورانة معلــم در قالب یک متخصص و کارگزار
فکور (شون1991 ،114؛ مهرمحمدی2٠٠4 ،؛ زایخنر ،)2٠1٠ ،و همچنین مضمون
«انتقال دانش به حوزة عمل آموزشی» که مستلزم کاربرد نظریه و نتایج تحقیقات
در موقعیــت مرتبط آموزشــی و تربیتی اســت (مک اینتــاش ،)2٠1٠ ،مضامین
سازماندهندهای هســتند که محمل مضامین پایهای در مشارکت نظام دانشگاهی
کشور در فرایند تربیتمعلم در بعد پیوند نظریه و عمل واقع شدهاند (محمدآقایی
وهمکاران.)1399 ،
امــا آخرین بعد از ابعاد مشــارکت نظام دانشــگاهی در فراینــد تربیتمعلم
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کشــور ،بعد توســعهای اســت ،که بیش از هر چیز با حوزة تحقیق و توســعه در
زمینة تربیتمعلم مرتبط اســت .پیشبینی و آیندهنگاری تربیتمعلم 115و طراحی
ســناریوهای واگرا و قابلقبول 116برای تربیتمعلم آینده (شاک ،آوبوسون ،بودن
و بریندلی ،)2٠18 ،117مضمونی اســت که میتوان از آن بهعنوان ستون و تکیهگاه
تربیتمعلم آینده نام برد؛ چراکه ناگفته پیداســت در دنیای امروزی با وجود عدم
اطمینان و پیچیدگیهای موجود ،آیندة هر نظام آموزشی به پژوهش و مطالعه در
قالب طرحهای راهبردی آیندهپژوهی و آیندهنگاری نیاز دارد (ادگبیل و همکاران،
 )2٠17و نظام تربیتمعلم ایران نیز از این قاعده مســتثنا نیســت .از آنجایی که
مــا نمیتوانیم آیندة تربیتمعلم را بــدون درک دانش ،فناوری و مهارتهایی که
معلمان برای آمادهســازی دانشآموزان برای دهههای آینــده نیاز دارند ،دریابیم
(نیوبی ،)2٠٠5 ،118طراحی و تدارک سناریوهای متناسب با مدلهای آموزشی در

نظــام تربیتمعلم ،از جمله موارد تعیینکننــده و ضروری در تربیتمعلم آینده به
شمار میرود (شاک و همکاران.)2٠18 ،
در ایــن زمینــه بحث در مورد برخــی اصول ،مانند چگونگی توســعة دانش
در تربیتمعلــم ،مهارتهــای مقابلــه بــا مشــکالت اصیل ،119حل مشــکالت
تعریفنشــده ،12٠کار روی درک مشــترک و مشــارکت در فرایند ایجاد دانش ،و
تعامــل آن با فناوری ،بهخصوص فناوریهای نوظهور در تربیتمعلمان ،بهعنوان
نیازهــای آیندهای که این فناوریها در همه جا فراگیر هســتند ،121در تربیتمعلم
مطرح اســت (آوبوسون و شاک .)2٠13 ،122در این راستا ،همانگونه که جانسون
و همکارانــش ( ،)2٠17به تغییر دورههای ســنتی (نظامترمی) تربیتمعلم به یک
برنامة یادگیرندهمحور مبتنی بر زمینه ،و شــامل تجربیات بالینی قوی اشاره کرده،
و از ایــن امر ،بهعنوان تحول و توســعة یــک «مدل موفــق تربیتمعلم »123یاد
کردهاند ،آموزش عالی ایران نیز ،میباید با بهرهگیری از مشارکت نظام دانشگاهی
در طراحــی و تــدارک مدلهای اقتضایــی ،بالینی و یادگیرندهمحــور برای آیندة
تربیتمعلم کشور ،نقش خود را بهطور شایسته و بایسته ایفا کند.
نتایــج پژوهش حاضر ،ضمن آنکه با نتایج معدود پژوهشهای داخلی مرتبط
با این موضوع ،از جمله پژوهش مهرمحمدی ( ،)1392زارع و همکاران (،)1395
و همچنیــن پژوهش زایخنر ( ،)2٠1٠مکنامارا و همــکاران ( ،)2٠14فالکنبرگ
( ،)2٠1٠کریدل ( )2٠16و پوســتنین و همــکاران ( )2٠18در عرصة بینالمللی
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طراحی مدل مشارکت نظام دانشگاهی ایران در فرایند تربیتمعلم

همسوســت ،مبین آن اســت که مشارکت نظام دانشــگاهی در فرایند تربیتمعلم
کشــور ،مبتنی بر نظرات مؤثر و پر از ســازندگی صاحبنظران ،نخبگان و حتی
منتقدان حوزة علوم تربیتی و تربیتمعلم ایران ،و همچنین مبانی نظری و تجارب
بینالمللی ،به دور از هرگونه انزواطلبی ،جبههگرایی و خودمحوری ،و با دیدگاهی
همهجانبهنگر (یمنیدوزی سرخابی )1391 ،و در ابعادی چندگانه قابلدسترسی و
شایستة توجه است.
طی پژوهش حاضر پژوهشگران کوشیدند ،چارچوبی مشخص برای مشارکت
آمــوزش عالی ایران در فرایند تربیتمعلم شناســایی و در قالــب مدلی معتبر و
معرف 124به جامعة علوم تربیتی کشــور پیشــنهاد کننــد .درنهایت میتوان گفت،
همانگونه که از نتایج پژوهش فوق برمیآید ،مشارکت نظام دانشگاهی در فرایند
تربیتمعلم دارای آثار مفید و مؤثر برای هر دو طرف ،یعنی نظام دانشــگاهی از
یکسو و نظام تربیتمعلم از سوی دیگر خواهد بود .بیتردید نگاه مثبت رهبران،
متولیان و سیاســتگذاران عرصة آموزش عالی و تربیتمعلم کشــور به این مهم،
طرفیــن را از آثار مبارک ،ســودمند و کارآمد مترتب بر این مشــارکت برخوردار
خواهد ســاخت .امید مــیرود با اســتفادة عملی از نتایج چنیــن پژوهشهایی،
افقهای روشنی پیش روی نظام تربیتمعلم آیندة ایران گشوده شود.
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75. Web-like maps
76. Attitude
77. Competitiveness
78. Theoretical support
79. Academic prestige
80. Knowledge production
81. Practical

 در مقالهای مستقل، مباحث و شواهد مرتبط با بعد پیوند نظریه و عمل.82
 ضرورت پیوند:با عنوان «گسست نظام دانشگاهی از فرایند تربیتمعلم
نظریه و عمل» توسط محققان پژوهش حاضر به تفصیل مورد بررسی و
، خوانندگان عالقهمند میتوانند برای مطالعهٔ بیشتر.بحث واقع شده است
.به مقالهٔ مذکور مراجعه کنند
83. Educational environment
84. Reflective teacher education
85. knowledge transfer

نشریة علمی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

86. Reflective Practitioner
87. Research & Development
88. Teacher Education Foresight
89. Strier
90. National competitiveness
91. Comprehensive education reform
92. Maassen
93. Academic life
94. Chemi
95. Paradigmatic debates
96. Puustinen, Santti, Koski & Tammi
97. Teacher as a Researcher
98. Personal Practical Theory
99. Inquiry-oriented
100. Alternative paradigms
101. Gornitzka, Maassen, Olsen & Stensaker
102. Ellis & Keedy
103. Pedagigical Content Knowledge (PCK)
104. New synergies
105. Interplay of knowledge
106. Guillen & Zeichner
107. Jonsen, Goree & Sulak
108. Teacher Educators

 پذیرش داوطلبان معلمی را مطابق با ضوابط، این ماده از اساسنامه.109
و مقررات وزارت آموزشوپرورش و از میان دانشآموختگان سایر
 با شرط،دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی سراسر کشور
گذراندن حداقل دورهٔ یکسالة مهارتآموزی در دانشگاه فرهنگیان
 هرساله بخشی از نیازهای خاص، بر این اساس.بالمانع اعالم میکند
آموزش و پرورش در رشتههایی که امکان توسعه آنها از طریق
 از میان فارغالتحصیالن نظام،«واحد دانشگاهی فرهنگیان» وجود ندارد
دانشگاهی کشور پس از طی مراحل آزمون و مصاحبههای تخصصی
.تأمین میشود
110. Huberman & Levinson
111. Prestigious colleges
112. Improvement of educational practice
113. Professional Reflection
114. Schon
115. Teacher Education Foresight
116. Divergent and plausible
117. Schuck, Aubusson, Burden& Brindley
118. Newby
119. Authentic problems
120. ill-defined problems

 موضوع ظهور، بیتردید یکی از مسائل تعریفنشده در گذشته.121
 و اثرات و تبعات این ویروس بر نظام، در جهان19 ویروس کووید
 که بیش از هر چیز فناوریهای،تعلیموتربیت جهانی و منطقهای است
 در تعدیل تبعات این ضایعه به،پیشرفته به خصوص در حوزة آموزش
 با توجه به مبحث.نظام تعلیماتی در تمامی مقاطع و حوزهها کمک نمود
 توجه و پیشبینی مسائلی از این دست و ایجاد نوعی،ذکرشده در فوق
! میتوانست از دهههای قبل صورت پذیرد،آمادگی برای مقابله با آن
122. Aubusson and Schuck
123. Successful teacher education model
124. Credible & Representative model

74  شمارةë
 سال نوزدهمë
1399  تابستانë
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