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سیده عصمت رسولی*** زهرا اکبرزاده*  وحید فالح**  

این پژوهش با هدف شناسایی ابعاد و مؤلفه های مغفول در برنامة درسی اجراشدة رشتة علوم تربیتی 
دانشگاه فرهنگیان، انجام شده اســت. رویکرد پژوهش حاضر بر اساس ماهیت اهداف تحقیق، کیفی 
از نوع پدیدارشناسی و به روش توصیفی است. مشــارکت کنندگان در تحقیق را استادان و مدرسان، 
فارغ التحصیالن در رشتة آموزش ابتدایی دانشــگاه فرهنگیان، سال های 98-97 تشکیل می دادند. 
مشارکت کنندگان، به صورت نمونه گیری هدفمند، بر اســاس تجارب هر دو گروه به شیوة گلوله برفی 
انتخاب و این امر تا اشباع نظری، درنهایت با 12 استاد و 15 نومعلم خاتمه یافت. برای جمع آوری داده های 
کیفی از مصاحبة عمیق نیمه ســاختاریافته استفاده شده است. همچنین برای بررسی روایی، اطالعات 
به دســت آمده از تحلیل، متن مصاحبه ها به استادان راهنما، مشاور و همچنین متخصصان در دانشگاه 
فرهنگیان داده شد. پایایی داده ها از طریق ســه معیار موردنظر صاحب نظران مطالعات کیفی شامل: 
قابل قبول بودن، قابلیت اطمینان، و تأییدپذیری، تأیید شــد. بر اساس ساختار مصاحبه، برای تحلیل 
تصورات مشارکت کنندگان از روش هفت مرحله ای کالیزی استفاده شد. پس از طی مراحل فوق، هفت 
بعد اصلی شــامل ساختار سازمانی و درون داد دانشگاه؛ مهارت حرفه ای الزم و عملکرد مناسب استاد؛ 
توجه به نیاز یادگیرنده؛ تناسب موضوع و مواد درسی با تاب آوری دانشجو؛ و پژوهش محوری در کالس 
استخراج شد. شناخت و معرفی مؤلفه های مغفول در نظام تربیت معلم کشور می تواند به سیاست گذاران، 
مدیران و برنامه ریزان آموزشــی در اتخاذ راهبردهای مناسب برای کاهش شکاف بین وضع موجود و 

مطلوب در این زمینه و ارتقای وضعیت مؤلفه های برنامة درسی اجراشده یاری رساند.
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مقدمه
برنامة	درسی	دانشگاه	فرهنگیان	را	می	توان	ازجمله	حساس	ترین	و	مهم	ترین	مؤلفه	های	تعلیم	وتربیت	
دانســت،	زیرا	موفقیت	یــا	عدم	موفقیت	در	ایجاد	تحول	در	نظام	های	آموزشــی،	منــوط	به	قابلیت	ها	و	
توانمندی	های	حرفه	ای	معلمانی	اســت	که	مجریان	اصلی	برنامه	های	آموزشــی	در	محیط	واقعی	هستند	
)امراله	و	حکیم	زاده،	1393(.	توجه	به	تربیت	معلم	اثربخش،	یک	فرایند	درحال	پیشــرفت	اســت	که	به	
پژوهش	و	سرمایه	گذاری	قابل	توجهی	نیاز	دارد	)سازمان	یونسکو1،	2016(.	به	طوری	که	بسیاری	از	کشورها	
برای	بهبود	کیفیت	آموزشــی	مهم	ترین	اقدام	خود	را	بر	تربیت	معلم	اثربخش	قرار	داده	اند.	تحقق	چنین	
هدفی	مستلزم	آن	است	که	به	برنامه	های	درسی	آن	توجه	شود	و	همواره	از	جوانب	گوناگون	مورد	واکاوی	

قرار	بگیرد.
در	دانشگاه	فرهنگیان	که	کانون	تربیت	معلمان	است،	مواد	درسی،	استادان	و	محتوای	دروس،	همگی	
اهمیت	ویژه	ای	دارند.	لذا	تدوین	کنندگان	برنامة	درسی	دانشگاه	نیز	باید	براین	نکته	توجه	داشته	باشندکه	
برنامه	ها	باید	به	گونه	ای	تدوین	شــود	تا	زمینة	موفقیت	دانشــجویان	در	موقعیت	های	متفاوت	را	ایجاد	و	

تقویت	نماید	)روکنز2،	2016(.
در	این	راستا،	تربیت	معلم	ایران	در	تدوین	برنامه	های	درسی	در	حوزة	آموزش	پژوهشگرانه	اقداماتی	را	
انجام	داده	است،	اما	هنوز	کاستی	هایی	مشاهده	می	شود	که	باید	برای	آن	برنامه	ریزی	کرد	)دهقان،	مهرام	
و	کرمی،	1395(.	تشــریح	انواع	برنامة	درسی	و	پژوهش،	بستر	الزم	را	برای	تغییر	برنامة	درسی	امکان	پذیر	
می	ســازد	و	شکاف	بین	ایده	ها	و	پیامدها	را	آشکار	می	کند	)وان	دن	آکر،	ناسگیلو	و	مالوز3،	2010(.	برنامة	
درســی	اجراشــده	و	بررسی	تمام	ابعاد	و	حوزه	های	آن	می	تواند	یک	بســتر	مهم	برای	تغییر	باشد.	اجرای	
برنامة	درســی	به	چگونگی	دورة	برنامه	ریزی	شــده	و	طراحی	شده	توسط	استاد،	طرح	های	کار	و	درسی	که	
باید	به	دانشجویان	ارائه	شود،	اشاره	دارد.	لذا	برنامة	درسی	اجراشده،	به	عنوان	یک	بخش	اساسی	در	تدوین	
برنامة	درســی،	می	تواند	تغییرات	پیش	بینی	شــده	را	به	وجود	آورد	)بدیاکــو4،	2019(.	همچنین،	یکی	از	
بسترهای	الزم	برای	ایجاد	تغییرات	که	می	تواند	ناشی	از	شکاف	بین	برنامة	درسی	قصدشده	واجراشده	باشد،	
برنامة	درســی	مغفول	)موضوعاتی	که	جایش	در	برنامة	درسی	خالی	یا	مورد	بی	توجهی	واقع	شده5(	است.
برنامة	درســی	مغفول	شــامل	تمام	فرصت	های	یادگیری	اســت	که	نظام	آموزشی	به	دلیل	سنت	و	
غفلــت	از	ارائــة	آن	به	یادگیرندگان	بازمی	ماند.	هدف	و	کارکرد	اصلــی	این	مفهوم	جلب	رضایت	و	توجه	
دســت	اندرکاران	و	تصمیم	گیرندگان	برنامه	های	درســی	به	تأمل	و	اندیشــه	دربارة	چیزهایی	است	که	از	
دســتور	کار	نظام	آموزشی	و	حوزة	برنامة	درسی	آشکار	حذف	شده	است	)مهرمحمدی	به	نقل	از	صفایی	
موحد،	1395(.	یکی	از	ابعادی	که	در	این	تعریف	از	مغفول	به	آن	پرداخته	شد،	بعد	محتوایی	است	که	به	
نقل	از	آیزنر	شامل	آن	دسته	از	موضوعات	و	حوزه	های	دانشی	است	که	مورد	غفلت	قرار	گرفته	و	از	دامنة	

فرصت	های	یادگیری	ارائه	شده	به	دانش	آموزان	حذف	شده	است.
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به	عقیده	آیزنر	)1994(،	آنچه	آموزش	داده	نمی	شــود،	می	تواند	به	اندازة	آنچه	آموزش	داده	می	شود،	
حائز	اهمیت	باشد،	چراکه	محروم	کردن	افراد	از	فرصت	های	مختلف	می	تواند	عالوه	بر	اینکه	تأثیرات	مخربی	
بر	زندگی	افراد	داشــته	باشد،	دامنة	آموخته	ها	و	تجربیات	آن	ها	را	محدود	کند	و	تصویری	تحریف	شده	از	
واقعیت	ها	به	دست	دهد.	همچنین،	آیزنر	آن	را	برنامه	ای	می	داند	که	در	دو	شکل	مغفول	آشکار	و	مغفول	

پنهان	وجود	دارد.
مهرمحمدی	معتقد	اســت	برنامة	درسی	مغفول	شــامل	تمامی	فرصت	های	یادگیری	است	که	نظام	

آموزشی	به	دلیل	غفلت	از	ارائة	آن	به	یادگیرندگان	بازمی	ماند	)مهرمحمدی،	1391(.
مروزقی	برنامة	درسی	مغفول	را	برنامه	ای	می	داند	که	علی	رغم	حضور	در	برنامة	درسی	به	صورت	عمدی	
»یا	غیرعمدی«	مورد	غفلت	واقع	شــده	اســت.	یعنی	ارزش	و	اهمیت	آن	برنامه،	ازنظر	مؤلفان،	معلمان	و	
دانش	آموزان	نادیده	یا	مورد	بی	توجهی	و	غفلت	قرار	می	گیرد	)مروزقی،	زارع،	جهانی	و	محمدی،	1398(.
در	خصوص	کارکردهای	برنامة	درسی	مغفول	که	می	تواند	تبیینی	برای	اهمیت	مغفول	باشد،	می	توان	از	
کارکرد	اجرایی	آن	نام	برد.	ازآن	جهت	که	قادر	است	دانش	ما	را	نسبت	به	روش	های	ممکن	در	اجرایی	سازی	

در	معرض	بررسی	و	توجه	قرار	دهد،	می	تواند	سودمند	واقع	شود	)آیزنر،	1985(.
همچنین،	از	کارکرد	دیگر	برنامة	درسی	مغفول،	نوع	سلبی	آن	را	می	توان	نام	برد.	آنچه	یادگیرندگان	
نمی	آموزنــد،	دانــش	و	مهارتی	که	از	آن	محروم	می	شــوند،	دیدگاه	هایی	که	به	آن	ها	ارائه	نمی	شــود،	و	
فرایندهایــی	که	هیچ	گاه	به	آن	ها	عرضه	نمی	گردد،	همگی	تأثیراتی	عمده	بر	روند	و	مســیر	زندگی	افراد	

دارند	)صفایی	موحد،	1394(.
بنابراین،	اهمیت	برنامة	درســی	مغفول	ازآن	جهت	اســت	که	محرومیت	ناشی	از	آن	در	جریان	رشد	
دانشجویان	و	دانشگاهیان	اثری	تعیین	کننده	بر	جای	می	گذارد.	ضرورت	پژوهش	در	این	زمینه،	به	ویژه	در	
برنامة	درســی	تربیت	معلم،	خاصه	در	رشتة	علوم	تربیتی	به	دلیل	اهمیت	و	فراوانی6	این	دورة	تحصیلی	و	
افزایش	کیفیت	مهارت	حرفه	ای	دانشجومعلمان	آینده،	می	تواند	توجه	دست	اندرکاران	و	تصمیم	گیرندگان	
برنامة	درسی	را	بـه	تأمل	دربارة	آنچه	از	دستور	کار	برنامة	درسی	آشـکار	حذف	شده	است،	جلب	کند.	در	
این	راســـتا،	به	مدد	شناسـایی	برنامة	درسی	مغفول،	تصمیم	گیری	دربارة	برنامة	درسی	جدید	یا	تحلیل	

برنامة	درسی	کنونی	میسر	می	شود	)مهرمحمدی	و	همکاران،	1387(.
با	وجود	اهمیتی	که	برنامة	مغفول	از	نگاه	متخصصان	حوزة	برنامة	درسی	دارد،	اما	هنوز	بررسی	دقیق	
و	شفافی	در	خصوص	شناسایی	مؤلفه	های	مغفول	برنامه	های	درسی	در	رشتة	علوم	تربیتی	صورت	نگرفته	

است.
پژوهشــگر	تجربة	زیسته	ای	در	میان	فارغ	التحصیالن	دانشگاه	فرهنگیان،	به	عنوان	کارشناس	و	راهبر	
آموزشــی	داشته	که	موجب	شــکل	گیری	پژوهش	فوق	شده	است7.	شــواهد	دیگری	همچون	بررسی	و	
جســت	وجو	در	پژوهش	های	مرتبط	با	دانشــگاه	فرهنگیان	نیز	حاکی	از	یک	مسئله	در	برنامة	درسی	این	
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رشــته	بود.	به	زعم	پژوهشــگر،	علی	رغم	تدوین	برنامه	های	مناسب	در	ســطح	قصدشده،	تدوین	منطق	و	
شایستگی	های	پیش	بینی	شده،	و	همچنین	پیش	بینی	و	تدوین	محتوا	و	منابع	موردنیاز	برای	تحقق	آنان،	
به	نظر	وجه	مغفولی	در	سطح	اجرای	برنامة	درسی	رشتة	علوم	تربیتی	وجود	دارد.	چنانکه	به	عقیده	کوئین	
)2010،	به	نقل	از	مرزوقی،	زارع،	جهانی	و	محمدی،	1398(،	برنامة	درسی	مغفول	همواره	درصدد	تحلیل	
نقادانه	بین	حوزة	»هســت	ها«	و	»نیست	ها«	اســت،	تا	بدین	ترتیب	آنچه	را	که	به	دلیل	عادت	و	سنت	از	

حوزة	برنامة	درسی	صریح	حذف	شده	است،	شناسایی	کند.
پیشینة	پژوهشی	داخلی	و	خارجی	درزمینة	برنامة	مغفول	تربیت	معلم،	به	صورت	خاص	مشاهده	نشد.	

اما	تحقیقات	مرتبطی	درزمینة	مغفول	صورت	گرفته	که	نتایج	آن	خالصه	در	ذیل	ارائه	شده	است.
آلمــو	و	همکاران8	)2019(،	در	پژوهش	خود،	دانش	موضوعی	معلمان	فیزیک	را	به	عنوان	یک	عنصر	

مغفول	شده	دانسته	اند	که	می	تواند	سبب	عدم	موفقیت	دانش	آموزان	آینده	در	دانش	فیزیک	شود.
پژوهشی	توسط	آدری	و	مایک9	)2018(	با	عنوان	»آموزش	کارآفرینی	در	برنامة	درسی	دبیرستان	های	
سطح	پایین،	در	آفریقای	جنوبی	و	بوتسوانا«	انجام	شد.	این	پژوهش	که	با	شیوة	کیفی	صورت	گرفت،	به	
دنبال	آن	بود	تا	غفلت	کارآفرینی	را	در	برنامة	درسی	کشف	نماید.	پژوهشگران	دریافتند	کارآفرینی	و	ابعاد	
دانش،	محتوا	و	مهارت	آن	در	برنامة	درسی	مغفول	بوده	است،	لذا	پیشنهاد	شد	برنامة	درسی	این	مقطع،	

در	برنامة	درسی	تلفیق	فناوری	و	کارآفرینی	اعمال	گردد	تا	بدین	طریق	نرخ	بیکاری	نیز	کاهش	یابد.
یافته	هــای	پژوهش	فارســی،	کاظمی	و	خروشــی	)1398(	حاکی	از	آن	بود	که	تخصص	اســتادان،	
روش	های	تدریس	دانشــجومحور،	انگیزة	دانشجویان،	محتوای	دروس،	انتقال	کاربردی	دانش	با	توجه	به	
رشــتة	آموزش	ابتدایی،	ایجاد	فرصت	در	به	عمــل	درآوردن	آموخته	ها	در	محیط	واقعی	از	عوامل	مهم	و	

تأثیرگذار	در	همخوانی	برنامة	درسی	اجراشده	و	کسب	شده	است.
ادیب،	فتحی،	کریمی	و	سلطانی	)1395(،	از	تحلیل	محتوای	کیفی	اطالعات	حاصل	از	نظرات	استادان،	
پنج	درون	مایة	اصلی	شامل	آگاهی	های	جنسیتی،	توجه	به	بازار	کار	فارغ	التحصیالن،	عدم	توجه	به	مباحث	

چندفرهنگی،	عدم	توجه	به	مهارت	های	زندگی	به	دست	آمد.
لرکیــان	و	مهرمحمدی	)1391(	نیز	در	پژوهــش	خود	مؤلفه	هایی	را	در	بعد	تجویزی،	نیمه	تجویزی،	
و	غیرتجویــزی،	همچنین	زمان	اختصاص	یافته	در	آموزش	هنــر،	و	برخی	از	موضوعات	هنری	همچون	

خوشنویسی	را	به	عنوان	موارد	مغفول	بیان	داشتند.
چاد	هایری10	)2017(	در	پژوهشــی	که	انجام	داد،	فصل	نوجوانی،	سالمت	جنسی	و	باروری	و	تکامل	

را	از	موارد	مغفول	در	برنامة	درسی	دورة	متوسطه	می	داند.
پژوهش	های	انجام	شــده	در	حوزة	مغفــول،	در	بعد	محتوایی	برنامة	درســی	در	دوره	های	ابتدایی	و	
متوسطه،	همچنین	رویکرد	مقایسه	ای	در	سه	حوزة	برنامة	درسی	در	دانشگاه	فرهنگیان	و	دانش	و	مهارت	
در	دوره	های	مختلف	تحصیلی	بوده	اســت.	در	خصوص	مؤلفه	های	مغفول	در	برنامة	درســی	در	دانشگاه	
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فرهنگیان	پژوهشــی	صورت	نگرفت.	لذا	تالش	گردید	تا	برای	دست	یابی	به	ابعاد	و	مؤلفه	های	مغفول	در	
برنامة	درسی	اجراشدة	رشتة	علوم	تربیتی	به	سؤال	کلی	زیر	پاسخ	داده	شود:

ابعاد	و	مؤلفه	های	مغفول	در	برنامة	درسی	اجراشدة	رشتة	علوم	تربیتی	دانشگاه	فرهنگیان	کدام	اند؟
برای	رسیدن	به	پاسخ	این	سؤال	باید	به	پاسخ	دو	سؤال	ویژة	زیر	دست	یافت.

1.	درک	و	تجارب	زیستة	استادان	از	ابعاد	و	مؤلفه	های	مغفول	در	برنامة	درسی	اجراشدة	رشتة	علوم	
تربیتی	دانشگاه	فرهنگیان	چیست؟

2. درک	و	تجارب	زیســتة	نومعلمان	درزمینة	ابعاد	و	مؤلفه	های	مغفول	در	برنامة	درسی	اجراشدة	
رشتة	علوم	تربیتی	دانشگاه	فرهنگیان	چیست؟

روش شناسی
پژوهش	حاضر	بر	اساس	هدف	تحقیق	کاربردی،	از	منظر	روش	اجرا	)غیرآزمایشی(	توصیفی	است.	از	
منظر	روش	گردآوری	اطالعات،	روش	کیفی	با	رویکرد	پدیدارشناسی	است.	با	توجه	به	اینکه	این	پژوهش	
درصدد	شناســایی	تجارب	فارغ	التحصیالن	و	استادان	در	شناســایی	ابعاد	و	مؤلفه	های	مغفول	در	برنامة	
درسی	اجراشده	است،	لذا	از	شیوة	پدیدارشناسی	توصیفی	استفاده	نمود.	پژوهشگران	باید	هنگام	استفاده	
از	این		روش	نزدیکی	خود	را	با	داده	ها،	واژه	ها،	و	رخدادها	حفظ	کنند.	این	روش	بر	اســتفاده	مســتقیم	از	

تجربه	تأکید	دارد	)وارپیو	و	مایلوپولوسو11،	2015(.
مشارکت	کنندگان	در	تحقیق	را	استادان	و	مدرسان،	فارغ	التحصیالن	در	رشتة	آموزش	ابتدایی	دانشگاه	
فرهنگیان،	سال	های	98-97	تشکیل	می	دادند.	در	این	پژوهش	از	رویکرد	هدفمند	و	به	شیوة	گلوله	برفی	
استفاده	شد.	بدین	صورت	که	از	شرکت	کنندة	اول	خواسته	شد	تا	پژوهشگر	را	به	یک	متخصص	که	دارای	
دانش	و	مهارت	کافی	موردقبول	در	آن	رشــته	باشــد،	معرفی	نمایند.	در	گروه	نومعلمان	فارغ	التحصیالن	
سال	های	96-98	دانشگاه	فرهنگیان	مدنظر	پژوهشگران	بود.	درنهایت	به	12	استاد	و	15	نومعلم	خاتمه	
یافت12.	درواقع،	پژوهشــگر	با	هدف	دســت	یابی	به	بیشترین	اطالعات	و	معانی	ناشــی	از	تجارب	گروه،	
اســتادانی	را	که	آشنایی	بیشتری	با	برنامة	درسی	رشــتة	آموزش	ابتدایی	داشتند	و	به	لحاظ	تدریس	از	
مقبولیت	بیشــتری	در	بین	دانشــجویان	برخوردار	بودند،	ابتدا	به	صورت	هدفمند	انتخاب	کرد	و	ســپس	
به	شــیوة	گلوله	برفی	تا	مرحلة	اشــباع	ادامه	داد.	همچنین،	در	گروه	نومعلمان،	بر	اساس	آخرین	ویرایش	
ســرفصل	های	این	رشته،	از	فارغ	التحصیالن	دو	سال	آخر،	یعنی	ســال	98	و	97	دعوت	نمود.	گردآوری	

داده	ها	در	این	پژوهش	از	دو	طریق	انجام	گرفت:	

 الف. روش کتابخانه ای:	در	این	پژوهش	از	روش	کتابخانه	ای	در	بخش	مبانی	نظری	و	بررســی	
دیدگاه	های	صاحب	نظران	و	تدوین	پیشینة	تحقیق	پیرامون	برنامة	درسی	مغفول	استفاده	شد.	
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 ب. روش میدانی:	برای	جمع	آوری	داده	های	کیفی	از	مصاحبة	عمیق	نیمه	ساختاریافته	به	شیوة	
پدیدارشــناختی	استفاده	شد.	این	نوع	مصاحبه	مستلزم	آن	است	که	پژوهشگر	قبل	از	مصاحبه	با	
شــرکت	کنندگان،	تجربیات	خود	را	در	اپوخه	)یعنی	دور	شدن	از	داوری	ها	و	دانش	ها	(	قرار	دهد.	
لذا،	مصاحبه	با	ســؤال:	»در	دانشگاه	فرهنگیان	چه	تجربه	ای	در	کالس	درس	داشتید؟«	آغاز	شد.	

درواقع،	این	سؤال	ذات	تجربة	آنان	را	توصیف	می	کرد.

é جمع آوری داده ها:
پس	از	تأیید	گروه	پژوهشــی	از	پروتکل	مصاحبه،	دعوت	از	شــرکت	کنندگان	آغاز	شد.	هر	مصاحبه	
حدود	40	الی	60	دقیقه	طول	کشید.	مکالمات	با	ابزارهای	دیجیتال	ضبط	شد.	در	مواردی	که	تعدادی	از	
شرکت	کنندگان	حاضر	به	ضبط	صدا	نبودند،	هم	زمان	با	گفت	وگو،	صحبت	هاشان	نوشته	شد.	در	مواردی	
هم،	افراد	شرکت	کننده،	از	طریق	شبکه	های	اجتماعی،	ویس	خود	را	برای	پژوهشگر	ارسال	کردند.	سپس	
برای	انجام	کدگذاری	روی	کاغذ	تک	تک	مصاحبه	ها	پیاده	شــد	و	خط	به	خط	مورد	واکاوی	قرار	گرفت	و	
مفاهیم	اصلی	به	صورت	کد	استخراج	شد.	سپس،	کدهای	مشابه	در	یک	طبقه	قرار	گرفت.	برای	اطمینان،	
پژوهشگر	از	فن	بازتاباندن	استفاده	نمود.	این	فن	با	هدف	عرضة	مجدد	جوهر	مطالب	مصاحبه	شونده	است	
و	اساساً	با	واژگان	خود	وی	صورت	می	گیرد.	با	انجام	این	کار	و	تأیید	ضمنی	مصاحبه	گر،	احساسی	شکل	
می	گیرد	که	مصاحبه	شــونده	این	گفته	ها	را	متعلق	به	خود	می	داند	و	درواقع	نوعی	آگاهی	به	احساســات	

پنهان	در	پس	گفته	های	مصاحبه	شونده	را	نشان	می	دهد	)بودالیی،	1394(.
در	پژوهش	های	کیفی	به	جای	واژة	روایی	از	واژه	های	دقت	و	صحت	داده	ها	اســتفاده	می	شود.	در	این	
پژوهش،	برای	بررسی	صحت	داده	های	به	دست	آمده،	از	طریق	سه	معیار	موردنظر	صاحب	نظران	مطالعات	
کیفی	شامل،	قابل	قبول	بودن13،	قابلیت	اطمینان14	و	تأییدپذیری15	)لینکلن	و	گوبا	به	نقل	از	کیان،	عطاران	

و	فاضلی،	1390(،	به	شکل	ذیل	استفاده	شد:
بــرای	قابل	قبول	بودن	و	تأیید	درســتی	یافته	ها،	رونوشــت	های	مصاحبه	و	گــزارش	پژوهش	برای	
فارغ	التحصیالن	و	استادان	ارسال	شد	تا	موافقت	یا	مخالفت	آن	ها	با	مطالب	ذکرشده	و	یافته	های	پژوهش	

مشخص	شود.

بر	اســاس	ساختار	مصاحبه،	برای	تحلیل	تصورات	مشارکت	کنندگان	از	روش	هفت	مرحله	ای	کالیزی	
استفاده	شد.

1.	خواندن	توصیفات؛	2.	اســتخراج	جمالت	مهم؛	3.	فرموله	کردن	معانی؛	4.	تکرار	ســه	مرحلة	
قبل	و	تم	بندی؛	5.	تلفیق	نتایج	با	موضوع	پژوهش؛	6.	نام	گذاری	برای	ساختار	ذاتی	پدیده	و 7.	ارجاع	
مجدد	به	شــرکت	کنندگان	برای	اعتباریابی.	پس	از	طی	مراحل	فــوق،	هفت	مضمون	)ابعاد(	اصلی	

استخراج	شد.
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یافته ها
در	ایــن	پژوهش،	پروتکل	های	مصاحبه	طوری	طراحی	شــده	اســت	که	تأکید	بر	تجارب	زیســتة	
مشــارکت	کنندگان	بود.	لذا،	پژوهشگر	روند	مصاحبه	را	با	یک	سؤال	کلی	آغاز	نمود	و	در	ادامه	به	واکاوی	
تجارب	زیســتة	بیان	شــده	پرداخت،	تا	از	این	طریق	به	اطالعات	اصیل	دســت	یابد.	درنهایت،	با	تحلیل	
ادراکات	شــرکت	کنندگان	در	پژوهش،	در	مرحلة	اول	47	کد	و	ســپس	کدهای	استخراج	شده	در	7	بعد	
نام	گذاری	گردید.	در	جدول	های	2	تا	8،	کدهای	اولیه	به	تفکیک	همراه	شواهد	مربوطه	ذکر	شده	است.

 جدول 1.   ویژگی جمعیت شناختی                                                                                                                                  

محل تدریسسابقه تدریسمرتبة علمیرشتة تحصیلیمدرکردیف

دانشگاه	فرهنگیان	ساری10استادیارفلسفة	تعلیم	وتربیتدکتری1

دانشگاه	فرهنگیان	استان	فارس12استادیارفلسفة	تعلیم	وتربیتدکتری2

دانشگاه	فرهنگیان	زنجان25استادیارعلوم	تربیتیدکتری3

دانشگاه	فرهنگیان	گلستان15استادیارفلسفهدکتری4

دانشگاه	فرهنگیان	قائم	شهر26مربیعلوم	تربیتیکارشناسی	ارشد5

دانشگاه	فرهنگیان	بابل28مربیتکنولوژی	آموزشیکارشناسی	ارشد6

دانشگاه	فرهنگیان	ساری25مربیبرنامه	ریزی	درسیکارشناسی	ارشد7

فرهنگیان	آمل28مربیفلسفة	تعلیم	وتربیتدکتری8

دانشگاه	فرهنگیان	تهران15استادیاربرنامة	درسیدکتری9

دانشگاه	فرهنگیان	شیراز20استادیارعلوم	تربیتیدکتری10

دانشگاه	فرهنگیان	رامسر26مربیبرنامة	درسیکارشناسی	ارشد11

گلستان14استادیارعلوم	تربیتیدکتری12
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محل تدریسسابقه تدریسمرتبة علمیرشتة تحصیلیمدرکردیف

حوزه نومعلمان

دانشگاه	فرهنگیان	ساری2نومعلمعلوم	تربیتیلیسانس13

	دانشگاه	فرهنگیان	پردیس	1نومعلمعلوم	تربیتیلیسانس14
نسیبه	تهران

دانشگاه	فرهنگیان	گلستان2نومعلمعلوم	تربیتیلیسانس15

دانشگاه	فرهنگیان	قایم	شهر3نومعلمعلوم	تربیتیلیسانس16

دانشگاه	فرهنگیان	گلستان2نومعلمعلوم	تربیتیلیسانس17

دانشگاه	فرهنگیان	اصفهان3نومعلمعلوم	تربیتیلیسانس18

دانشگاه	فرهنگیان	نوشهر3نومعلمعلوم	تربیتیلیسانس19

دانشگاه	فرهنگیان	بابل2نومعلمعلوم	تربیتیلیسانس20

پردیس	استان	لرستان3نومعلمعلوم	تربیتیلیسانس21

پردیس	ساری2نومعلمعلوم	تربیتیلیسانس22

پردیس	قائم	شهر2نومعلمعلوم	تربیتیلیسانس23

پردیس	بابل2نومعلمعلوم	تربیتیلیسانس24

دانشگاه	فرهنگیان	گلستان3نومعلمعلوم	تربیتیلیسانس25

دانشگاه	فرهنگیان	نوشهر2نومعلمعلوم	تربیتیلیسانس26

دانشگاه	فرهنگیان	استان	فارس2نومعلمعلوم	تربیتیلیسانس27

 جدول 1. )ادامه(
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 جدول 2.   بعد ساختار سازمانی و درون داد                                                                                                                     

مؤلفه هاشواهدشناسه

ش
21

ش
27

ش
15

ش
12

ش
5

 من	فکر	می	کنم	دانشگاه	فرهنگیان	معلم	خالق	نمی	خواهد،	
از	برنامه	های	نظامی	گونه	اش	فهمیدم	معلم	مطیع	می	خواهد،	
معلم	ترسو	می	خواهد.	چون	دوســتان	خوبی	داشتم	که	در	

دانشگاه	به	یک	انسان	سخت	تبدیل	شدند.

 امکانات	و	تجهیزات	
 بودجه	

 ارزشیابی	درونی	سرفصل	
 وحدت	رویه	در	اجرا	توسط	استادان

 گزینش	مناسب	استادان	

 دموکراسی	در	سازمان	

 کارشناسان	آموزشی	و	توانمند	

 تعهد	کارکنان	
 امکانات	رفاهی

 از	ابتدای	ورود	به	دانشــگاه	فرهنگیان	توســط	اســتادان	و	
کارکنــان	انگیزه	کشــی	صورت	گرفته	اســت	و	آن	چنان	در	
مورد	مشــکالت	مدرســه	شــامل	ایاب	و	ذهاب،	خانواده	ها،	
دانش	آموزان،	فرهنگ	های	مختلف	و	...	ترس	ایجاد	شده	و	از	
حقوق	کم	معلمی	گله	شده	است	که	هیچ	انگیزة	شغلی	برای	

دانشجومعلمان	باقی	نماند.

 به	نظر	من	فضای	دانشــگاه	بســیار	نامناســب	بود	و	عوامل	
دانشگاه	نتوانستند	ارتباط	خوبی	را	با	دانشجو	برقرار	کنند.

 کم	تعهدی	برخی	از	کارکنان	آموزشــی	موجب	شــده	است	
برخی	از	دانشــجومعلمان	در	ماه	دوم	انتخاب	واحد	کنند	و	
برخی	از	واحدهای	آموزشی	دیرتر	استاد	مربوطه	را	گزینش	
می	کنند.	همچنین،	ســاعت	و	امکانات	آموزشــی	موردنیاز	
اســتادان	دیر	به	دست	آن	ها	می	رسد،	بنابراین	کیفیت	کاری	
آن	ها	نیز	شدیداً	افت	می	کند.	این	مورد	برای	من	اتفاق	افتاده	

و	لذا	سبب	افت	کیفیت	اجرا	در	کالسم	شد.

 آزمایشــگاه	و	کارگاه	علمی	مناسبی	در	دانشگاه	وجود	ندارد.	
حتی	آزمایش	هایی	که	در	کتاب	درســی	دانش	آموزان	وجود	
داره	رو	هم	نمی	شــه	اجرا	کرد.	همیشــه	از	خودم	می	پرسم	
وقتی	در	دانشگاه	کارگاه	مناسب	وجود	ندارد	را	انجام	نداده	اند	

چطوری	باید	برای	دانش	آموزان	در	مدرسه	اجرا	کنند؟
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 جدول 3.   بعد مهارت حرفه ای و عملکرد استاد                                                                                                                                  

مؤلفه هاشواهدشناسه

ش
9 

ش
19 

ش
26 

ش
24 

ش
18 

 اســتادان	دروس	تخصصی	اغلب	آشــنایی	با	مقطع	ابتدایــی	ندارند.	بعد	
همین	طور	با	ناگاهی	ادامه	می	دهد.	بعد	وارد	کالس	می	شوم	می	بینم	ازلحاظ	
عملکــرد	در	خیلی	جاها	ضعف	دارد	و	حاال	باید	در	درســی	مثل	کارورزی	
سرفصل	های	آن	را	درس	دهم	و	او	نمی	داند.	مجبورم	شیوه	ام	را	تغییر	دهم.	
خوب	نه	می	توانم	دانشجو	را	به	حال	خود	بگذارم	و	نه	سرفصل	درسی	مثل	
کارورزی	را	حــذف	کنم،	پس	مجبورم	با	تغییر	رویه	و	تغییر	طرح	درســم	

اصول	و	پایه	های	پیش	نیاز	را	مطرح	کنم.	

 استادای	بد	سبب	شدند	که	برنامة	درسی	خوب	ارائه	نشه،	شاید	برنامة	خوب	
بود	وقتی	اســتاد	جزوه	در	کالس	می	گه	و	دانشجو	می	نویسه	یعنی	خیلی	

جاها	از	قلم	می	افته

 بســیاری	از	استادان	در	دانشگاه	بر	اســاس	روابط	کالس	می	گیرند	و	نه	بر	
اســاس	ضوابط	و	توانایی	علمی.	این	باعث	می	شــه	که	آموزش	مناسبی	به	
دانشجومعلمان	داده	نشه.	مهارت	های	حرفه	ای	مدرسان،	مسئولیت	های	پیش	
روی	آنان	را	اجرایی	تر،	ســهل	تر	و	مؤثرتر	می	نماید.	مهارت	ها	و	قابلیت	هایی	
	یادگیری	آغازتر	 که	از	دانش	آنان	نســبت	به	رویکردهای	مختلف	یاددهیـ	
می	شــود	و	تا	به	اجرا	درآمدن	این	رویکردها	در	موقعیت	های	خاص	کالس	
درس	ادامه	می	یابد.	مهارت	هایی	که	آنان	را	در	مقابل	پاسخگویی	به	چالش	ها	
و	مسائل	یاری	نموده	و	با	اقدامات	پژوهشی	الزم،	به	رفع	مشکالت	آموزشی	
خواهنــد	پرداخت.	مهارت	هایی	کــه	به	آنان	امــکان	طراحی	محیط	های	
یادگیری	متفاوت	را	داده	تا	بتوانند	بســتر	رشد	دانشجومعلمان	را	در	ارائة	
روش	های	آموزشــی	مؤثر	و	به	کارگیری	آن	در	موقعیت	خاص	کالس	درس	
فراهــم	نماید.	مهارت	هایی	که	به	همراه	تغییــرات	فناوری،	تکامل	یافته	و	
امــکان	بهره	گیری	از	پتانســیل	های	فناوری	نوین	را	در	بــه	اجرا	درآمدن	
مؤثر	روش	های	آموزشــی	فراهم	نموده	و	قابلیت	ها	و	مهارت	هایی	که	امکان	
ارزشیابی	و	سنجش	اصولی	سطوح	مختلف	یادگیری	را	با	روش	های	متنوع	

و	متناسب	با	شرایط	و	مقتضیات	کالسی	فراهم	می	نماید.

 خیلی	از	ما	اســتادان	منتقد	به	محتواهای	برنامه	های	درســی	هستیم	و	به	
دلیل	همین	انتقاد	نیز	به	برنامة	درسی	ارائه	شده	تعهد	مناسبی	نداریم	لذا	در	

اجرا	به	مشکل	برمی	خوریم

 مهارت	حرفه	ای	استاد

 حذف	گزینشی	
سرفصل	توسط	استاد

 تدریس	گزینشی
 عدم	تخصص	در	رشتة	

ابتدایی

 درماندگی	استاد

 جزوه	گویی

 بزرگ	نمایی	و	
ثقیل	گویی

 عدم	تعامل

 نگاه	باال	به	پایین
 شیوة	دیالکتیک	در	

کالس
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 جدول 4.   بعد عناصر برنامة درسی                                                                                                                                  

مؤلفه هاشواهدشناسه

ش
1 

ش 
2

ش
6 

ش
12 

 وقتی	دســته	بندی	دروس	خوب	نباشــه،	پیش	نیاز	و	هم	نیاز	سبب	
می	شــه	دانشــجو	زمینة	ذهنی	کافی	را	برای	اون	درس	در	کالس	
نداشــته	باشه.	لذا	هدف	آن	طور	که	باید	محقق	نمی	شه.	سرفصل	ها	
باید	توسط	گروه	علوم	تربیتی	ارزیابی	درونی	بشه	تا	ببینند	آیا	تمام	
روندهای	اجرا	و	حتی	ســازمان	دهی	مطالب	درست	صورت	گرفته	
یا	خیر؟	خیلی	وقت	ها	این	عدم	تطبیق	منطق	و	شایســتگی	دروس	
سبب	سردرگمی	در	کالس	هست	و	واقعاً	نمی	دانیم	چه	باید	بکنیم	

از	سرفصل	سرپیچی	کنیم؟	ما	وحدت	رویه	نداریم.	

 دانشــگاه	فرهنگیــان	فقط	محتوا	را	داد	امــا	در	چگونگی	اجرا	و	یا	
ســازمان	دهی	دروس	هیچ	کمکی	به	استاد	نکرد	و	هیچ	هماهنگی	
صــورت	نگرفت.	یــک	درس	را	من	اینجا	یک	مــدل	درس	می	دم.	
همکارم	در	واحد	دانشــگاهی	جای	دیگر	مدل	دیگر	و	دو	فاز	کاماًل	

متفاوت.	

 محتوای	واحدهای	آموزشــی	و	مطالبی	که	در	آن	ها	جهت	ارائه	به	
دانشجومعلمان	در	نظر	گرفته	شده	است	آکنده	از	مطالب	بی	استفاده	
و	بی	مورد	است	و	مورداستفادة	دانشجومعلمان	قرار	نخواهند	گرفت.	

 خیلی	از	ما	استادان	منتقد	به	محتواهای	برنامه	های	درسی	هستیم	

و	به	دلیل	همین	انتقاد	نیز	به	برنامة	درسی	ارائه	شده	تعهد	مناسبی	
نداریم،	لذا	در	اجرا	به	مشکل	برمی	خوریم.

 اگر	خودت	را	جای	دانشــجو	بگذاری	آیا	می	توانی	یاد	بگیری؟	برای	
همیــن	یک	ترم	برخی	از	دروس	را	بیشــتر	تدریــس	نکردم.	چون	
چیزهایی	را	باید	در	سرفصل	نگویم	زیرا	در	ظرفیت	کالس	نیست	و	
نگفتن	آن	سبب	ایجاد	دین	به	برنامة	قصدشده	می	شود.	نویسنده	ها	
حتی	خودشــان	را	جای	مدرس	هم	نمی	گذارنــد.	به	نظرم	آرمانی	

می	نویسند.

 اسناد	مکتوب
 ارزیابی	درونی	سرفصل

 سیستم	ارزشیابی

 ساختار	نادرست	واحد	درسی

 تطبیق	تئوری	و	عمل
 عدم	تطبیق	زمان	و	محتوا

 ابزار	تکنولوژی
 منابع	نامناسب	و	قدیمی
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 جدول 5.   بعد خالقیت و تربیت هنری                                                                                                                                  

مؤلفه هاشواهدشناسه

ش
17

ش
18 

ش
21 

ش
22

 استادان	راهبردهای	خالقیت	و	تدریس	را	در	کالس	بسیار	بزرگ	و	کلی	توضیح	
می	دهند.	

 ارتباط	هنر	با	بقیة	درس	ها	را	اســتادان	نتوانســتند	برای	ما	بیان	کنند.	حتی	
ارتباط	بقیة	دروس	با	یکدیگر.	این	برقراری	ارتباط	می	توانســت	در	یادگیری	و	

حرفه	ای	شدن	ما	و	حتی	عالقة	ما	تأثیر	بذاره.	

 در	مطالعة	تطبیقی	که	خودم	داشتم،	متوجه	شدم	که	ما	در	مقابل	کشورهای	
دیگه	اصاًل	کالس	پژوهشی	نداریم.	فقط	کاغذبازی	داریم.	استادان	ما	تحقیقات	
خالقیتــی	نمی	دادند.	بلکه	فقط	در	چارچوب	هایــی	که	تعریف	می	کردند،	کار	
انجام	می	دادیم.	در	کارهایمان	خالقیت	های	ما	تأثیری	نداشــت.	به	نظرم	اگر	

قالب	نبود	بچه	ها	با	خالقیت	هایشان	بهتر	عمل	می	کردند.

 در	اجرای	برنامه	های	درسی،	کالس	ها	گفت	وگومحور	نبود.	من	به	صورت	کانونی	
کارگاه	هایی	که	بر	مبنای	دیالکتیک	داشــتم،	شرکت	می	کردم	و	یاد	می	گرفتم	
که	واقعاً	عالی	بود.	کاش	کالس	های	ما	نیز	این	گونه	اداره	می	شد.	این	دانش	به	

درد	معلمی	ما	می	خورد.

  پرورش	خالقیت	
و	تربیت	هنری

 بی	توجهی	به	
خالقیت	دانشجو

 آموزش	
	خالقیت	پروری	

در	دانشجو

	
 جدول 6.   بعد پژوهش محوری                                                                                                                                              

مؤلفه هاشواهدشناسه

ش
19 

ش
9 

ش 
12

 آنچه	دانشجو	را	برجسته	می	کرد،	کار	پژوهشی	او	نبود،	بلکه	کارهای	فرهنگی	
او	بود.	لذا،	دانشــجو	هم	رغبتی	به	شرکت	در	کنفرانس	ها	و	پژوهش	ها	نداشت.	
اصاًل	اجرای	برنامه	ها	چه	در	فضای	عمومی	دانشگاه	و	چه	در	کالس	های	درس	

رویکرد	پژوهشی	نبود.	بنابراین	معلمی	پژوهنده	هم	نخواهند	داشت.	

 در	مطالعة	تطبیقی	که	خودم	داشــتم	متوجه	شدم	ما	کالس	پژوهشی	نداریم.
فقط	کاغذبازی	داریم.	

 در	بســیاری	از	دانشــگاه	ها	به	ازای	چاپ	مقاله	و	کتاب	و	...	به	استادان	هزینه	
پرداخت	می	شــود.	با	توجه	به	اینکه	این	هزینه	در	دانشگاه	فرهنگیان	پرداخت	
نمی	شود،	موجب	بی	انگیزگی	و	عدم	استقبال	استادان	از	فعالیت	های	پژوهشی	
شــده	است.	این	امر	به	نوبة	خود،	بی	توجهی	دانشجومعلمان	را	نیز	سبب	شده	

است.	البته	سعی	می	کردم	این	موارد	در	کالسم	رعایت	شود.

 فعالیت	پژوهشی

 کارگاه	آموزشی	و	
پژوهشی	استادان

 امکانات	پژوهشی
 بودجة	پژوهشی	

استادان

 بودجة	پژوهشی	
دانشجو
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 جدول 7.   بعد توجه به نیازهای یادگیرنده                                                                                                                                  

مؤلفه هاشواهدشناسه

ش
1 

ش
2 

ش
6 

ش
10 

ش 
11

ش
13 

ش
15

ش 
20

ش
21 

ش
27 

 متأســفانه	استاد	راهنمای	خوبی	برای	دروســی	مثل	کارورزی	در	نظر	نمی	گیرند.	
این	اســتادان	حتماً	باید	توانمند	و	باتجربه	در	حوزة	مدرســه	باشند.	تا	بتواند	برای	
دانشجو	بازدید	مناسب	طراحی	کند.	کالس	های	خوبی	را	برای	دانشجویان	در	نظر	
بگیرد	این	ها	نیاز	به	شــناخت	مدارس	دارد.	یک	اســتاد	راهنمای	بدون	شناخت	و	
تجربه	در	مدارس	قطعاً	نمی	تواند	بســتر	خوب	و	فرایند	کسب	تجربة		خوبی	را	برای	

دانشجویانش	طراحی	کند.	
 کاش	ارائــة	دروس	همــراه	واحد	عملی	اش	بود،	مثل	پرســتاران.	ســه	روز	درس	

می	خواندند،	سه	روز	مدرسه	می	رفتند.	
 محتوای	واحدهای	آموزشی	و	مطالبی	که	در	آن	ها	جهت	ارائه	به	دانشجومعلمان	در	
نظر	گرفته	شــده	است،	آکنده	از	مطالب	بی	استفاده	و	بی	مورد	است	و	مورداستفاده	

دانشجومعلمان	قرار	نخواهند	گرفت.	
 این	دانشــجویان	چون	از	همون	اول	حقوق	بگیر	هستند،	هیچ	انگیزه	ای	برای	درس	
خوندن	ندارند.	خیالشــون	جمع	که	حرفه	ای	بشن	یا	نشن	فرقی	در	استخدامشون	
نداره.	بنابراین،	فقط	در	حد	قبولی	یک	نمرة	نسبتاً	خوب	اونهم	فقط	دانشی	براشون	
کافیه.	-یکی	از	مواردی	که	می	تواند	موجب	ایجاد	انگیزه	در	دانشجومعلمان	جهت	
فراگیری	بهتر	مطالب	شود،	این	اســت	که	تقسیم	بندی	آن	ها	بر	اساس	صالحیت	
علمی	آن	ها	در	شهرهای	مختلف	استان	باشد	و	دانشجومعلمان	برای	کسب	امتیاز	

حضور	در	مناطق	بهتر،	بیشترین	تالش	خود	را	مبذول	می	داشتند.	
 گاهی	در	کالس،	بچه	ها	به	من	حمله	کالمی	داشتند.	چون	مرتب	از	استاد	مطالبه	
می	کردم.	به	نظرم	دانشجو	باید	در	کالس	مطالبه	گر	باشد	چون	برنامة	درسی	خوب	

بود	ولی	انگیزه	برای	استاد	هم	ایجاد	نمی	شد	تا	در	کالس	خوب	اجرا	کند.	
 در	دانشگاه	همش	تئوری	می	گفتند	و	این	اصاًل	به	درد	ما	در	کالس	امروز	نمی	خورد.	
 در	درس	کارورزی،	دانشجو	در	مدرسه	رها	می	شه	و	اصاًل	استاد	نبود.	معلم	راهنما	
بود	که	اونم	اصاًل	توجهی	به	دانشــجو	نداشت،	استاد	از	معلم	فقط	می	خواست	که	
دانشجو	تدریس	کنه،	درحالی	که	الفبای	تدریس	را	هم	به	ما	نگفته	بود.	–	استادان	
در	کالس	باید	نحوة	برخوردهای	عاطفی	و	ارتباط	مؤثر	را	آموزش	می	دادند.	دانش	

فرهنگی	را	آموزش	دهند.	
 از	ابتدای	ورود	به	دانشگاه	فرهنگیان	توسط	استادان	و	کارکنان	انگیزه	کشی	صورت	
گرفته	و	آن	چنان	در	مورد	مشــکالت	مدرســه	شــامل	ایاب	و	ذهاب،	خانواده	ها،	
دانش	آمــوزان،	فرهنگ	های	مختلف	و	...	ترس	ایجاد	شــده	و	از	حقوق	کم	معلمی	

گفته	شده	که	هیچ	انگیزة	شغلی	برای	دانشجومعلمان	باقی	نمانده	است.

 عاطفه	و	انگیزة	
دانشجو

 مطالبه	گری	
دانشجو

 تصورات	قبل	از	
ورود

 اختیار	دانشجو	در	
فرایند	آموزش

 رقابت	بین	دانشجو

 آزمون	و	ارزشیابی
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 جدول 8.   بعد تناسب موضوع و مواد درسی با تاب آوری دانشجو                                                                                                                                  

مؤلفه هاشواهدشناسه

ش
2 

ش
12 

ش
3 

ش
5 

ش
10 

 کاش	برای	مِن	استاد	کارگاه	آموزشی	بود	که	بتوانم	برای	این	دانشجویان	
در	کالســم	بر	اساس	درســم	ایجاد	انگیزه	کنم.	خوب	مسلم	است	وقتی	
دانشجو	روحیه	اش	این	باشد،	من	در	کالس	مستأصل	خواهم	شد	و	روند	
اجرای	من	دچار	چالش	می	شــود.	یک	مشکلی	که	در	کالس	داشتم	این	
بود،	به	دانشجو	می	گفتم	برای	تدریس	باید	حس	معلمی	بگیری.	رفتارت،	
کالمت،	زبان	بدنت،	همه	باید	حس	معلم	داشــته	باشد.	می	گوید	من	در	
تیزهوشــان	برای	خودم	تصوراتی	داشــتم.	حاال	بیام	حس	معلم	ابتدایی	
بگیــرم	چگونه	حس	بگیرم؟	می	مانم	چطور	به	عنوان	اســتاد	به	او	انگیزه	

بدهم.	

 اگر	خودت	را	جای	دانشــجو	بگــذاری	چگونه	می	توانی	یاد	بگیری،	برای	
همین	یک	ترم	برخی	از	دروس	را	بیشــتر	تدریس	نکردم.	چون	چیزهایی	
را	باید	در	ســرفصل	نگویم.	در	ظرفیت	کالس	نیست.	نگفتن	آن،	دین	به	
برنامة	قصدشــده	می	شود.	نویسنده	ها	حتی	خودشان	را	جای	مدرس	هم	

نمی	گذارند	آرمانی	می	نویسند.

 در	بخش	مادة	درســی	باید	بگــم	برخی	از	دروس	واقعاً	برای	دانشــجو	
کسل	کننده	بود،	مثل	فلســفه،	چون	سرفصل	تئوری	هست.	ازاین	دست	
دروس	برای	دانشجو	خسته	کننده	هست	در	کالس.	یعنی	برای	کسی	که	
قرار	است	معلم	شود،	بیشــتر	خسته	کننده	هست.	او	دنبال	چیز	دیگری	

بود.	

 متأســفانه	ساحت	های	تربیتی	در	واحدهای	درســی	که	نیاز	مبرمشون	
هست	دیده	نمیشه.	واحد	جامعه	شناسی	به	شدت	کم	هست.	مردم	شناسی	
نداریم.	این	واحد	خیلی	ضروری	هست.	خوب،	در	عوض	درس	هایی	هست	
که	اصاًل	نه	جذاب	هستند	و	نه	زیاد	کاربردی.	لذا	دانشجو	توان	و	اشتیاق	

نشستن	به	کالس	رو	هم	نداره

 وقتی	به	سرفصل	ها	نگاه	می	کنم	مثل	اندیشه	و	عمل	تربیتی،	انتظارات	و	
اهداف	رو	می	خوانی	می	بینی	به	اندازة	چند	رســالة	دکتری	باید	کار	کنی.	

اما	واقعاً	این	در	کالس	امکان	پذیر	نیست.

 زمان	نامناسب	برخی	
دروس	مانند	کارورزی

 دروس	عملی

 کاربردی	نبودن	برخی	
واحدها

 حجم	زیاد	محتوا

 عدم	نظارت	دانشجو	
هنگام	کارورزی
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 جدول 9.   نتایج تحلیل مصاحبه استادان                                                                                                                                  

موضوعمؤلفهابعاد

ساختارهای سازمانی
 بودجه،	گزینش	استاد،	امکانات	و	تجهیزات،	

ساختار	دیسیپلین	های	اداری

 شناسایی ابعاد 
 و مؤلفه های مغفول 

 در برنامة درسی
  اجراشدة 

 رشتة علوم تربیتی 
دانشگاه فرهنگیان

 جنس	محتوا،	اسناد	مکتوب،	اهدافبرنامة درسی

 توان	حرفه	ای	استاد،	تدریس	گزینشیمهارت حرفه ای

الگوسازی در دانشجو
 نقش	دانشجو

 سلب	اختیار	از	دانشجو،	نبود	رقابت	بین	دانشجو

 جدول 10.   نتایج تحلیل مصاحبه نومعلمان                                                                                                                                  

موضوعمؤلفهمقوله اصلی )ابعاد(

 امکانات	و	تجهیزات،	ساختار	سازمانی	دانشگاهساختار سازمانی

 شناسایی ابعاد 
 و مؤلفه های مغفول 

 در برنامة درسی
  اجراشدة 

 رشتة علوم تربیتی 
دانشگاه فرهنگیان

 مهارت حرفه ای 
و عملکرد استاد

 مهارت	حرفه	ای	استاد،	حذف	گزینشی	سرفصل

توجه به هویت فردی 
دانشجو

 عاطفه	و	انگیزش	دانشجو،	مطالبه	گری	دانشجو

 زمان	کافی،	دروس	عملی،	منابع	دروسمادة درسی

پژوهش
 فعالیت	های	پژوهشــی،	کارگاهی	های	آموزشی	و	
پژوهشــی	اســتاد،	امکانات	پژوهشی،	عدم	بودجه	

پژوهشی	برای	دانشجو	و	استاد،	

 پرورش	خالقیت	و	تربیت	هنریخالقیت
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 جدول 11.   شمای کلی از تلفیق و همسان سازی مصاحبه های نومعلمان و استادان                                                                                                                                  

مضامین اصلی 
موضوعزیر مضامین )مقوله ها ()ابعاد(

ساختار سازمانی 
و درون داد دانشگاه

 امکانات	و	تجهیزاتساختار	سازمانی	دانشگاه	بودجه	
عدم	ارزیابی	درونی	سرفصل	ها	وحدت	رویه	در	اجرا	

عدم	گزینش	استاد	وجود	دیسیپلین	های	اداری	
عدم	وجود	کارشناسان	توانمند	عدم	تعهد	کارکنان

عدم	امکانات	رفاهی	و	بهداشتی.

 شناسایی ابعاد 
 و مؤلفه های مغفول 

 در برنامة درسی
  اجراشدة 

 رشتة علوم تربیتی 
دانشگاه فرهنگیان

مهارت حرفه ای الزم
 و عملکرد مناسب 

استاد

 عدم	وجود	مهارت	حرفه	ای	استاد
حذف	گزینشی	سرفصل	توسط	استاد	تدریس	گزینشی	

عدم	تخصص	در	رشتة	ابتدایی	درماندگی	استاد	جزوه	گویی	
بزرگ	نمایی	و	ثقیل	گویی	عدم	تعامل	نگاه	باال	به	پایین

حذف	گزینشی	دروس	کمبود	شیوه	دیالکتیک	در	کالس.

 توجه به نیاز 
یادگیرنده

 عدم	توجه	به	عاطفه	و	انگیزش	دانشجو
عدم	مطالبه	گری	دانشجو	عدم	توجه	به	نقش	دانشجو

تصورات	قبل	از	ورد	به	معلمی	سلب	اختیار	از	دانشجو
نبود	رقابت	بین	دانشجو.	

 تناسب موضوع 
و مواد درسی

 با تاب آوری دانشجو

 زمان	کم،	اجرای	نادرست	کارورزی	دروس	عملی
	عدم	کاربردی	در	برخی	واحدهای	درسی	منابع	دروس

پیش	سازمان	دهنده	حجم	باالی	محتوای	دروس
رهایی	در	مدارس	برای	درس	کارورزی	

عدم	ارائة	دانش	محتوایی.

 پژوهش محوری 
در کالس

 فعالیت	های	پژوهشی	کارگاهی	های	آموزشی	و	پژوهشی	استاد
	امکانات	پژوهشی	عدم		بودجه	پژوهشی	برای	دانشجو	و	استاد.	

خالقیت و تربیت هنری
 پرورش	خالقیت	و	تربیت	هنری
بی	توجهی	به	خالقیت	دانشجو

آموزش	خالقیت	پروری	در	دانشجو.

عناصر برنامة درسی

 جنس	محتوا	اسناد	مکتوب
 ارزیابی	درونی	سرفصل	)بازنگری(	سیستم	ارزشیابی

چیدمان	نادرست	واحدهای	درسی
 تطبیق	حوزه	عمل	و	تئوری زمان	ناکافی ابزارهای	تکنولوژی

 عدم	برنامه	ریزی	برای	مشاهده منابع	نامناسب.	
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وحدت رویه در اجرا، عدم گزینش استاد، 
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جنس محتوا، اسناد مکتوب، 

ارزیابی درونی سرفصل )بازنگری(، 

سیستم ارزشیابی، 

چیدمان نادرست واحدهای درسی، 

تطبیق حوزه عمل و تئوری، زمان ناکافی،

 ابزارهای تکنولوژی، 

عدم برنامه ریزی برای مشاهده، 
منابع نامناسب ت هنری، 

ت و تربی
ش خالقی

پرور

ت دانشجو، 
بی توجهی به خالقی

ت پروری
ش خالقی

آموز

 در دانشجو

فعالیت های پژوهشی، 

کارگاهی های آموزشی و 

پژوهشی استاد،

 امکانات پژوهشی، 

عدم بودجه پژوهشی

 برای دانشجو و استاد

تناسب موضوع و مواد درسی با تاب آوری دانشجو
زمان کم، اجرای نادرست کارورزی، دروس عملی، 

عدم کاربردی در برخی واحدهای درسی، 
منابع دروس، پیش سازمان دهنده، 

حجم باالی محتوای دروس، 
رهایی در مدارس برای درس

 کارورزی عدم  ارائه 
دانش محتوایی

و، 
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 شکل 1.   نمودار مفهومی برنامة درسی مغفول اجراشدة رشتة علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان                                                                                                                                  

 بحث و نتیجه گیری
پژوهش	حاضر	با	هدف	درک	و	تجارب	استادان	و	نومعلمان	دانشگاه	فرهنگیان	
از	ابعاد	و	مؤلفه	های	مغفول	در	برنامة	درسی	اجراشده	رشتة	علوم	تربیتی	دانشگاه	
فرهنگیان	انجام	شــد.	آنچه	از	مرور	مبانی	نظری	این	پژوهش	به	دســت	آمد،	آن	
است	که	تربیت	معلم	به	عنوان	دانشگاهی	است	که	وظیفة	تأمین	بخشی	از	نیازهای	
خاص	آموزش	وپرورش	یعنی	تربیت	معلمان	را	بر	عهده	دارد.	نگاهی	به	اساســنامة	
دانشگاه	فرهنگیان	نقش	انحصاری	این	دانشگاه	را	در	آموزش	و	تربیت	معلم	هویدا	
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می	سازد	)مهرمحمدی،	1392(.	آنچه	از	این	پژوهش	حاصل	شد،	هفت	بعد	اصلی	
و	چهل	وهفت	مؤلفة	مغفول	در	برنامة	درسی	اجراشده	است	که	در	ادامه	به	بحثی	

کوتاه	در	مورد	هریک	از	این	ابعاد	پرداخته	می	شود.

بعدساختارسازمانیودروندادها
در	این	بعد	می	توان	به	جملــه	ای	از	گریگوری	و	همکاران	)2009(	به	نقل	از	
عباسیان	و	همکاران	اشاره	نمود	که	اجزای	سیستم	تربیت	معلم	در	قالب	ساختار،	
هویدا		و	بر	کیفیت	عمل	و	تربیت	دانشــجومعلم	اثر	می	گذارد.	ساختار	اصلی	ترین	
عامل	مؤثر	بر	نوآوری	ســازمانی	اســت.	از	دیدگاه	صاحب	نظران	مختلف،	ساختار	
سازمانِی	مناســب،	پیش	فرضی	برای	موفقیت	و	نوآوری	و	تغییر	در	سازمان	است	
)عباسیان،	آراسته،	زین	آبادی	و	ابراهیمی،	1398(.	در	این	پژوهش،	نادیده	انگاشتن	
اجزای	سیستم	از	نگاه	شرکت	کنندگان	در	پژوهش	)همچون	بودجه،	عدم	ارزیابی	
درونی	ســرفصل	ها،	وحدت	رویه	در	اجرا،	عدم	گزینش	مناســب	اســتاد،	وجود	
دیســیپلین	های	اداری،	عدم	وجود	کارشناســان	توانمند،	عدم	تعهــد	کارکنان،	
عدم	امکانات	رفاهی	و	بهداشتی(،	سبب	کیفیت	نامطلوب	در	اجرای	برنامة	درسی	
شده	است.	درواقع،	مؤلفه	های	مذکور	در	برنامة	اجراشده	نادیده	انگاشته	شده	است.	
گویی	این	مؤلفه	ها	جدای	از	برنامة	درســی	بوده	است	و	به	دلیل	ماهیت	سازمانی	

آن	نباید	به	آن	توجه	نمود.

بعدعناصربرنامةدرسی
در	شــیوه	های	آموزش	و	تربیت	معلمان	باید	به	عناصر	برنامة	درسی	همچون	
اهداف،	محتوا	و	مواد	درســی	متناســب	با	نیازهای	معلم	و	به	کارگیری	مدرسان	
باتجربه	و	کارآمد	)عنصر	معلم(	در	مراکز	تربیت	معلم	توجه	نمود.	عناصر	حرفه	ای	
باید	بتوانند	دانش	دیســیپلینی	مرتبط	با	مسائل	واقعی	را	بازیابی	و	احضار	کنند	و	
از	آن	ها	برای	مواجهه	با	موقعیت	مســئله	ای	و	گشایش	در	آن	بهره	برداری	نمایند	
)مهرمحمدی	1393(.	معلم	برای	ایفای	نقش	خود،	به	یک	برنامة	درســی	جامع	
در	تربیت	معلم	نیــاز	دارد	تا	بتواند	تئوری	ها	را	در	عرصــة	عمل	بیازماید.	در	این	
فرایند،	دانشــجومعلمان	می	توانند	دانش	های	نظری	و	اندوخته	های	آموزشی	خود	
را	با	اطمینان	و	به	شــیوه	ای	خالقانه	در	میدان	عمل	کالس	درس	و	آموزشــگاه،	
یعنی	همان	کارورزی	ها،	به	کار	گیرند	و	آزمون	کنند	)بارتون،	هارتویگ	و	کائن16،	
2015(.	لذا،	ضرورت	دارد	محتواهای	برنامة	درسی	هم	زمان	با	رشد	علوم	و	فناوری	
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دچار	تحول	شود	تا	بتواند	معلِم	همگام	با	تغییرات	را	تحویل	جامعه	دهد.

خالقیتپروری
معلم	برای	اینکه	بتواند	خالقیت	را	در	یادگیرندگانش	پرورش	دهد،	خود	باید	
خالق	باشد	و	توانایی	و	صالحیت	های	الزم	را	در	این	زمینه	داشته	باشد.	همان	طور	
که	کولسان	و	بارک17	)به	نقل	از	یاسمی،	حسینی	خواه،	کیان،	گرامی	پور	و	حسینی،	
1399(	اذعان	می	دارند،	رشــــد	خالقیت	در	یادگیرندگان	با	رشــد	خالقیت	در	
معلمان	آغاز	می	شود.	خالقیت	نه	به	عنوان	یک	مهارت	برای	آمــوزش	دادن	به	افراد	
بلکــه	باید	به	عنوان	یک	قابلیت،	یعنی	مجموعه	ای	از	مهارت	ها،	توانایی	ها	و	دانش،	
درک	شــود	که	بخشی	از	آموزش	فرد	را	تشــکیل	می	دهد	)تاب،	کروپلی،	مارون،	
پســتن	افمن18،	2020(.	لذا،	پرورش	این	مهم	در	فرآیند	آموزش	تربیت	معلم	باید	
مشهود	و	از	برنامه	های	درسی	باشد.	همچنین،	آموزش	زیبایی	شناسی	راهی	برای	
برقراری	ارتباط	با	روند	یادگیری	چیزهای	جدید	اســت.	ازنظر	آیزنر،	تالش	برای	
خلق	»فرصت	های	یادگیری19«	که	گوهر	و	جوهر	برنامة	درسی	است،	نیازمند	اتکا	

به	ظرفیت	تخیل	و	ابداع	است	)آیزنر،	1994،	ص.	138(.

پژوهشمحوری
تمایــل	به	پژوهــش	زمانی	رخ	می	دهد	که	ارتباط	بیــن	تحقیق	و	عمل	جزء	
جدایی	ناپذیر	از	تمرین	حرفه	ای	و	هویت	حرفه	ای،	از	طریق	مشارکت	فعال	در	انجام	
پژوهش،	باشد؛	به	این	معنا	که	دانشجومعلمان	تولیدکنندگان	پژوهش	باشند،	نه	
صرفاً	مصرف	کنندگان	پژوهش،	تا	این،	روشــی	برای	یادگیری	تدریس	و	آگاهی	از	
تفکر	دانش	آموزان	و	راهی	برای	ایجاد	ارتباط	بین	تحقیق	و	عمل	باشــد	)کوتسو	
پولوس،	مولر،	بوتسا20،	2012(.	لذا،	باید	در	اجرای	برنامة	درسی	نیز	استادان	به	این	
امــر	به	عنوان	یک	هدف	و	همچنین	یک	راهبرد	برای	یادگیری	و	آموزش	در	تمام	

واحدهای	درسی	توجه	نمایند.

تناسبموضوعومواددرسیباتابآوریدانشجو
شناســایی	عوامل	مؤثر	بر	تاب	آوری	تحصیلی	به	عنــوان	یکی	از	عوامل	مهم	
در	پیشــگیری	از	افــت	تحصیلی	و	بهبود	وضعیت	تحصیلی	دانشــجویان	در	این	
دوره	می	تواند	امری	مهم	تلقی	شــود	)امینی،	صیف	و	رســتگار،	1396(.	مسائل	
روان	شناختی	دانشجویان	ازجمله	عوامل	مناقشه	برانگیز	بر	پیشرفت	تحصیلی	است	
که	در	مطالعات	گسترده	ای	به	آن	پرداخته	شده	است	کیفیت	برنامه	ریزی	دانشکده	
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نیز	بر	روی	پیشرفت	یا	عدم	پیشرفت	تحصیلی	دانشجویان	اثر	قابل	توجهی	دارد	)به	
نقل	از	سعادت،	اعتمادی	و	نیلفروشان،	1394(.

یادگیری	به	همان	صورتی	که	در	شــرایط	عادی	رخ	می	دهد،	تابعی	از	فعالیت	
زمینه	و	فرهنگی	اســت	که	یادگیری	در	آن	رخ	می	دهد.	این	امر	در	تضاد	با	اغلب	
فعالیت	های	یادگیری	در	کالس	درس	است	که	عمدتاً	شامل	دانش	انتزاعی	و	خارج	
از	زمینه	و	موقعیت	اســت21.	عامل	اجتماعــی	مهم	ترین	رکن	یادگیری	موقعیتی	
است	)کرزلی22،	2011(.	بنابراین،	نمی	توان	نسبت	به	ظرفیت	های	جسمی،	روانی	
و	مهارتــی	یادگیرنــدگان	و	همچنین	موقعیت	زندگی	آنــان،	در	حین	آموزش	و	

یادگیری،	بی	توجه	بود.

توجهبهنیازیادگیرنده:
پاســخگویی	به	نیازهای	دانشجویان	یکـــی	از	عوامل	ضروری	در	تسهیل	و	
پرورش	رشد	دانشجویان	دانشگاه	است.	فهـــم	نیازهـــای	اساسـی	دانشجویان،	
مبنایی	محکم	برای	ایجاد	و	ادارة	محیط	یادگیری	با	کیفیت	باال	فـراهم	می	آورد.	
درواقــع،	محیط	آموزش	باید	به	گونه	ای	طراحی	شــود	که	ضمن	ایجاد	محـــیط	
مطلـوب	یـــادگیری،	نیازهای	فراگیرندگان	را	نیز	ارضا	نماید	)گالسر23،	2000(.	
بـــا	ورود	به	دانشـــگاه،	جوانان	در	زمرة	قشر	کارآمد	و	نیروی	خالق	کشور	قرار	
می	گیرند.	این	مهم	زمـانی	تحقـق	می	یابد	که	هدف	اصلی	ورود	به	دانشگاه	یعنی	
موفقیت	و	پیــشرفت	تحــصیلی	فــراهم	شود.	گزارش	های	موجود	نشان	می	دهد	
که	انگیزش	و	عملکرد	دانشجویان	عمدتاً	بر	مبنای	نظریة	نیازهای	درونی	که	توسط	
مک	کللِند،	اتکینـــسون،	کـــالرک	و	الِول24	)1953(	ارائه	شـده،	سنجیده	شده	
است.	دانشجویانی	که	وارد	دانـشگاه	می	شوند،	از	سـویی	بـه	دنبـال	مبارزه،	رقابت	
و	بحث	و	مجادله	برای	اثبات	خود	هستند	و	از	ســـوی	دیگـر	بـه	دنبـال	کـسب	
آگاهی	و	دانش	بیشترند	تا	از	طریق	آن	بتوانند	نقش	های	نفوذگری	و	رهبری	خـود	
را	بهتـر	ایفـــا	کنند	و	از	این	طریق	بتوانند	محیط	را	تحت	تأثیر	خود	قرار	دهند	

)ترک	زاده،	محمدی	و	بذرافشان	مقدم	1388(.

مهارتحرفهایوعملکردمناسباستاد
اســتاد	اثربخش	صرفاً	کسی	نیست	که	به	خوبی	برنامه	ریزی	کند،	بلکه	فردی	
اســت	که	برنامه	ای	را	به	فراگیرندگان	ارائه	دهد	تــا	به	طور	منطقی	یا	تجربی	به	
نتایج	و	برون	دادهای	ارزشــمند	برسد.	لذا،	توانمندی	حرفه	ای	آنان	بازده	آموزشی	
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فراگیرندگان	را	افزایش	می	دهد	و	ســبب	تداوم	شرایط	بهینة	آموزشی	خواهد	بود	
)هاشمی	1393(.

از	ســویی	تدریس	اثربخش	در	آموزش	عالی	به	طور	گســترده	ای	معطوف	به	
دانشــجویان	و	یادگیری	آن	هاست.	برای	رســیدن	به	این	هدف	دو	اصل	اساسی	
موردتوجه	قرار	گرفته	اســت؛	اول	اینکه	تدریس	بــه	یک	مجموعه	از	مهارت	ها	و	
رویه	های	خاص	نیاز	دارد	که	توســط	پژوهش	هایی	شناسایی	شده	اند	و	دوم	آنکه	
تدریس	باید	بتواند	به	نیازهای	بافت	و	زمینة	خاص	توجه	داشــته	باشد	)ِدولین	و	
سمرویکرما25،	2010(	و	از	سویی	هرچند	گسترش	تحصیالت	دانشگاهی	و	پذیرش	
روزافزون	دانشجویان	در	مقاطع	و	رشته	های	مختلف	تحصیلی	می	تواند	نشانه	ای	از	
خودشکوفایی	و	پیشرفت	در	نگرش	اقشار	مختلف	اجتماعی	تلقی	شود،	اما	توسعه	
و	رشــد	کّمی	و	کیفی	استادان	در	دانشگاه	ها	و	مراکز	آموزش	عالی	نیز	متناسب	با	
آن،	یکی	از	چالش	های	اصلی	در	نظام	آموزش	عالی	ایران	است.	درواقع،	عملکرد	و	
ویژگی	های	استاد	است	که	باعث	دستیابی	به	اهداف	آموزشی	و	یادگیری	دانشجو	
می	شود.	ویژگی	های	مدرس	اثربخش	موردتوجه	بسیاری	از	محققان	در	دنیا	بوده	
اســت.	دیگر	مطالعات	توجه	مدرسان	به	دیدگاه	های	دانشجویان	و	شناختن	نقاط	
قوت	و	ضعف	خویش	برای	ایجاد	حرکت	و	پویایی	به	ســوی	استاد	مطلوب	را	قویاً	

توصیه	کرده	است.
بســیاری	از	پژوهش	ها	نشان	داد	اســتادان	تربیت	معلم	عملکرد	مناسبی	در	
اجرای	برنامه	های	درســی	ندارند.	ازجمله	نتایج	پژوهش	نامداری	پژمان	و	موالیی	
علی	آباد	)1395(	نشــان	می	دهد	استادان	راهنما	دربارة	ماهیت	کارورزی	جدید	و	
روش	اجرای	آن	تسلط	نداشتند.	همچنین،	برنامه	های	درسی	تربیت	معلم	در	قالب	
سرفصل	هایی	با	منطق	و	شایستگی	های	موردانتظار	تعریف	شده	در	قالب	جلسات	
اجرایی	در	اختیار	استادان	قرار	می	گیرد	و	چگونگی	اجرای	آن	به	صورت	هماهنگ	
و	با	وضوح	تعریف	و	تبیین	شــده	است.	ازاین	رو،	اقداماتی		مانند	مقاومت	در	برابر	
تغییر،	روی	آوردن	به	سبک	گذشته،	همکاری	نکردن	و	تضاد	در	روش	ها	و	تعارض	
به	وجود	آمده	است	که	مهارت	های	حرفه	ای	استادان	و	نظارت	بر	شیوة	اجرای	آن	

می	تواند	در	دست	یابی	به	اهداف	قصدشده	مهم	باشد.
یافته	های	این	پژوهش	با	نتایج	یافته	هــای	آدری	و	مایک	)2018(،	نیکخواه	
و	لیاقــت	دار	)1397(،	و	به	صورت	ضمنی	با	پژوهش	ادیب	و	همکاران	)1395(	و	
نتایج	لرکیان	و	مهرمحمدی	)1391(	همسوســت.	مفاهیم	مربوط	به	بعد	مغفول	
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در	محتوا،	همسویی	با	نتایج	آلمو،	وانســا،	کاسئاوتاها26	)2019(	و	چاد	هایری27	
)2017(،	از	آن	ســو	که	عدم	مهارت	حرفه	ای	همچون	دانش	موضوعی	اســتادان	
می	تواند	در	عدم	موفقیت	دانشجو	و	درنتیجه	ناکامی	دانش	آموزان	در	کالس	درس	

باشد؛	کاماًل	مشهود	است.	
آیزنر	)1994(	عناصر	برنامة	درســی	فرصت	هدف،	انتخاب	محتوای،	انتخاب	
حوزه	های	یادگیری،	ســازمان	دهی	فرصت	های	یادگیری،	سازمان	دهی	حوزه	های	
محتوایی،	اشکال	ارائه	و	اشکال	پاسخ	و	ارزشیابی،	می	داند	.	مهرمحمدی	در	بحث	
گونه	شناسی	برنامة	درســی	از	4	گونه	بحث	می	کند.	که	دو	گونة	پدیدارشناسانه	
و	گونة	تلفیقی	آیزنر	بی	ارتباط	با	یافته	های	فوق	نیســت.	آیزنر	به	تلفیق	ایستایی	
و	پویایی	اشــاره	می	کند	و	ارزشــیابی	را	به	جای	نتیجه	به	عنوان	یک	پیامد	اصالت	
می	دهد	و	مشــارکت	در	تصمیمات	برنامة	درسی	را	می	پذیرد.	همچنین،	در	گونة	
پدیدارشناسانه،	حقیقت	برنامة	درســی	بر	تجربة	زیستة	یادگیرندگان	است	و	به	
سیالیت	و	پویایی	توجه	دارد	)مهرمحمدی،	1393(.	چنانکه	پویایی	برنامة	درسی	
حفظ	و	برنامة	درسی	از	گرفتارآمدن	به	دام	سنت	و	عادت	رهانیده	می	شود.		از	طرف	
دیگر،	به	مدد	شناســایی	برنامة	درسی	مغفول،	تصمیم	گیری	دربارة	برنامة	درسی	
جدید	یا	تحلیل	برنامة	درســی	کنونی	میسر	می	شــود	)پینر	و	زانگ28،	2015(.	
برنامة	درسی	رشتة	علوم	تربیتی،	به	ویژه	در	سطح	اجرا	در	دانشگاه	فرهنگیان،	به	
یک	بررسی	دقیق	و	جامع	از	جایگزین	های	مناسب،	برای	بازبینی	در	بخش	محتوا،	
ســازمان	دهی	محتوا،	و	همچنین	خودآگاهی	از	دانش	دقیق	از	امکانات	اجرایی	در	
رشــتة	آموزش	ابتدایی	،	توجه	و	بازنگری	در	عناصر	برنامة	درســی،	ساختارهای	

سازمانی	و	درون	داد،	نیاز	دارد.

پیشنهادها
é 	جذب	و	به	کارگیری	منابع	انسانی	دانشگاه	)اعضای	هیئت	علمی،	مدیران	و	کارکنان،	
اســتادان(،	یکی	از	عوامل	اصلی	و	حیاتی	موفقیت	آن	اســت.	پیشنهاد	می	شود	با	
تدوین	نظام	سنجش	شایستگی	منابع	انسانی،	حوزه	های	ذی	ربط	با	التزام	به	رعایت	
قوانین	و	مقررات،	نســبت	به	شایسته	گزینی	و	شایسته	گماری	معلمان،	استادان	و	
کارشناســان	آموزش	اقدام	کنند.	همچنین،	در	دســتورالعمل	پذیرش	و	گزینش	
دانشجویان	با	انگیزه	و	عالقه	مند	در	هنگام	مصاحبه،	بازاندیشی	و	بازتعریف	صورت	

گیرد	)بعد	ساختار	سازمانی	و	درون	داد(.
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ادراک استادان و نومعلمان از ابعاد و مؤلفه های مغفول برنامة درسی علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان

é 	ازجمله	حوزه	های	مغفول	در	دانشــگاه	فرهنگیان،	تأســیس	و	راه	اندازی	مدارس	
وابســته	است	که	در	اساســنامة	دانشــگاه	فرهنگیان	نیز	بدان	تأکید	شده	است.	
پیشــنهاد	می	شود	دانشــگاه	در	این	زمینه	وارد	عمل	شــود.	در	این	زمینه	پیوند	
مدارس	وابســته	با	مقولة	کارورزی	در	ارتقای	کیفیت	اجرای	برنامة	درسی	اثرگذار	
است.	همچنین	در	تدوین	محتوای	برنامة	درسی	و	شیوة	اجرا	مشورت	و	هم	اندیشی	
با	دانشجومعلمان	در	دستور	کار	اعضای	هیئت	علمی	قرار	گیرد	تا	بتوان	این	عنصر	
مهم	را	در	ســبک	اجرایی	برنامه	های	کالس	درس	دانشگاه	فرهنگیان	جاسازی	و	

نهادینه	نمود	)توجه	به	نیاز	یادگیرنده(.
é 	نابسندگی	دامنة	اطالعات	و	پژوهش	ها	در	دانشگاه	فرهنگیان،	و	تشنگی	استادان	و	
دانشجومعلمان	در	این	حوزه	ضرورت	توجه	به	بازاندیشی	و	بازتعریف	این	محتوای	
مهم	را	در	برنامة	درسی،	به	ویژه	در	حوزة	اجرا،	دوچندان	نموده	است.	لذا،	پیشنهاد	
می	شود	بودجه	های	پژوهشــی	در	حوزة	دانشجویی،	برای	ایجاد	انگیزه	و	افزایش	
دانــش	و	مهارت	حرفه	ای	آنان	و	تأمین	کلینیک	و	آزمایشــگاه	پژوهشــی	در	هر	
پردیس	تعریف	شــود	و	در	اختیار	دانشجویان	قرار	گیرد.	همچنین،	تغییر	رویکرد	
در	اجرای	برنامه	های	درســی	در	اولویت	نشســت	های	اعضای	هیئت	علمی	قرار	
گیرد	تا	وحدت	رویه	ای	در	بین	اســتادان	با	رویکرد	پژوهش	محوری	صورت	گیرد	

)پژوهش	محوری(.
é 	به	دلیل	نگرانی	اســتادان	و	دانشجویان	از	حجم	باال	و	سنگین	محتوا،	همچنین	
نگرانی	از	عدم	تطبیق	زمان	پیشنهادی	کالس	و	محتوای	پیشنهادی،	لزوم	بازتعریف	
در	اهداف،	محتوا	و	منابع	ضرورتی	اســت.	لذا،	به	جای	اســتفاده	از	منابع	کهن	و	
غیربومی	برای	تطبیق	و	کاهش	فاصلة	تئوری	و	عمل،	اســتفاده	از	منابع	داخلی	و	
محتوای	مبتنی	بر	بوم	می	تواند	بر	تاب	آوری	دانشــجو	بیفزاید	)تناســب	محتوا	با	

تاب	آوری	دانشجو(.
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