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 ن اصفهان(آسیب شناسی دانشگاه فرهنگیان با تأکید بر فرایند تدریس از دیدگاه دانشجویان )استا

 
 اصفهان، ایران. خوراسگان(،واحد اصفهان) دانشجوی دکتری رشته برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسالمی، :مجید نقیّه 

اصیفهان،    خوراسیگان(، واحید اصفهان)  ،لوم تربیتیی، دانشیگاه آزاد اسیالمی   گروه ع ،عضو هیات علمی :*نرگس کشتی آرای 

 .ایران

اصیفهان،    خوراسیگان(، واحید اصفهان)  ،شیگاه آزاد اسیالمی  گروه علوم تربیتیی، دان  ،عضو هیات علمی :جهان بخش رحمانی
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  خوراسیگان(، واحید اصفهان)  ،لیوم تربیتیی، دانشیگاه آزاد اسیالمی    گیروه ع  ،عضو هیات علمیی  ي مسؤول:سندهینو*

 .اصفهان، ایران

  

بیا تککیید بیر فراینید تیدرید از دییدگاه       این پژوهش با هدف آسیی  شناسیی دانشیگاه فرهنگییان      چكیده:

ی برنامیه درسیی و دانشیگاه فرهنگییان، فراینید      دانشجویان )استان اصفهان( انجام شده است. مرکز ثقل حیوزه 

تدرید است. این پژوهش کیفی و از نوع تحلیل گفتمیان اسیت. در ایین روش بیرای جمیی آوری ا العیات از       

نشجویان دختر و پسر استفاده شد. روش انتخاب شیرکت کننیدگان،   گفتگوها و مصاحبه های غیرساختاری با دا

نفر است که به حید اشیباع رسیید. گی  و      32محور است، تعداد شرکت کنندگان  -نمونه گیری هدفمند مالک

گفت ها پیاده و سپد با فرایند کدگذاری در سه سطح مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد کیه در  

مخیتل  بیودن دانشیگاه و ... در ب عید      انشگاه؛ استفاده از معلمان و دبیران مجرب در کنار استادان،بعد ساختار د

ی معلمی، تدرید از روی متن کتاب و بسنده کردن کالس ها بیه روش  فرایند تدرید، ضعف استادان در حرفه

ییانی و ... در ب عید دانشیجویان؛    بسنده کیردن آنیان بیه آزمیون هیای پا     کنفراند و ... در ب عد ارزشیابی استادان، 

کمبیود انگییزه هیای دانشیجویی و ... در ب عید منیابی        ا مینان آنان به آینده ی شغلی منجر به عملکیرد کمتیر،  

های داخلی و خارجی و ... باید میورد مداقیه بیشیتری    کمبود همایش کالبدی، فقدان فضای فکری و مطالعاتی،

 شوند. ای تربیتقرار گیرد تا معلمان حرفه

 

 .دانشجویان دانشگاه ، فرایند تدرید، واژگان کلیدی:

 
 

 

  
 

 

 

 

 

Email: nargeskeshtiaray4520@iran.ir 
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 مقدمه

اسیتادان و   خ  مقدم نظام آموزش عالی و دانشگاه ها،     

 تیدرید ییا فراینید    ی عطیف برنامیه رییزی درسیی،    نقطه

یادگیری است، در پرتو تدرید، تمام شخصیت  –یاددهی 

های مختلیف تحقیپ پییدا میی     استاد و یادگیری در حیطه

شیدت و   کند. بستگی به نوع و ماهیت هیر واحید درسیی،   

 ها و اثرگذاری آنان متفاوت است. ضعف هر یک از حیطه

در خصوص تدرید، نگاه ها و رویکردهای متفیاوتی دییده   

و رویکیرد   جرایی، رویکرد تسهیل کننیده می شود رویکرد ا

آزاد منشانه. در رویکیرد اولل، معلیم بیه عنیوان مجیری ییا       

ی کالس است او به همیراه  مدیر، معلم فرآیندهای پیچیده

فراگیران مسؤلیت ایجاد نتایج معینی را از  ریپ کاربسیت  

هییای موجییود بییر عهییده دارد. در بهتییرین فنییون و مهییارت

معلم فردی دارای احساس همیدلی  رویکرد تسهیل کننده، 

است که معتقد است باید به افراد کمک کیرد تیا بیه  یور     

فردی رشید کیرده و بیه سیطح بیازیی از خودشیکوفایی و       

خودشناسییی نا ییل شییوند )روان شناسییی انسییان گییرا(. در 

 آزاد و بیاز  آمیوز را دانیش  ذهن معلم آزاد اندیشانه، رویکرد

 در حرکیت  بیه  دانسیتن  انسانی مسیرهای در را او کند،می

 و مطلیی  اخالقیی،  انسیانی  تا کندمی کمک او به و آوردمی

 (. 1390شود )نصر و همکاران  آزموده کار

 مثابیه  بیه  تیدرید  بیه  رویکردهیا  برخی در دیگر، سوی از

 در علمیی  رویکیرد  با و اندپرداخته هامهارت از ایمجموعه

 بیر  بخیش  اثیر  تیدرید  بیرای  عام هایمهارت کشف صدد

  )آیزنیر  هنیری  هیای جنبیه  بیه  برخیی  مقابل، در اند،مدهآ

 ( و1390 میوقعیتی )فیردانش   ( 1995 اخالقی کار 1994

 از تیدریج  به اند.کرده توجه( 1994 آیزنر) تدرید خالقانه

 کشییده  چیالش  بیه  تدرید به مهارتی رویکرد 1990 دهه

 آن کیه  دانست می خصایصی دارای را شغل این  زیرا شد،

 اسییاس  ایین  بییر. سیاخت مییی متمیایز  مشییاغل گیر دی از را

 از پد فکور،تکمل فکور،کارگزار معلمتکمل، : مانند هاییواژه

 پژوهشیگرانه  کارهای نتیجه در عمل حین در تکمل و عمل

 کیویین  مک و  بری وست  رید، دیوی،شون،  شواب، مانند

 .(1396 مراد آل)  است شده معلم تربیت عرصه وارد

 تییوانمییی تییدرید فرآینیید آمیییز یییتموفق انجییام بییرای

 عمیل  ای،حرفیه  دانش زمینه سه در را معلمان هایقابلیت

 ایحرفیه  دانیش . کرد بندیای دستهای و تعهد حرفهحرفه

 از آگییاهی و آمیوز،  دانییش شیناخت  محتییوا، دانیش  شیامل 

 راحیی    رییپ  از ایحرفه عمل است یادگیری و تدرید

 ییادگیری  از شییابی ارز و ییادگیری  محی  ایجاد یادگیری،

 ای،حرفیه  ییادگیری  ای،حرفیه  تعهید  و است شده تشکیل

 را ایحرفیه  اخالق و ارتبا ات ها، ارزش رهبری، مشارکت،

 .(2008  هانتلی) شودمی شامل

 پیچییده  شیاید  درس کیالس  در تدرید شولمن، اعتقاد به

 و عملکیرد  فرسیاترین   اقیت  و انگیزترین بر چالشترین، 

 بشیر  نیوع  کیه  اسیت  ترسیناک  و دقییپ  ه،ماهرانی  فعالیتی

 .(2016 ولیی کییم  نیومن) است بوده مشغول بدان تاکنون

 میؤثر  تیدرید  کیه  کننید می بیان( 2013)سیمارد  جین،

 رضیایت  ییادگیری،  مانیدگاری  ییادگیری،  مییزان  در معلم،

  شییرمن اعتقییاد بییه. اسییت تکثیرگییذار معلمییان و شییاگردان

 نظیر  در معلمیان  جیذب  در کیه  مسیا لی  از یکی( 2008)

 آمیوزش  و تیدرید  در وی فعال مشارکت شود، می گرفته

 درس کیالس  در را خیود  وقت و زمان بیشترین  وی. است

 رسیاند آموزان یاری میدانش به آموزش امر در و گذاردمی

 .(1396همکاران  و رزی)

 نتیجیه  ایین  بیه ( 1394پیور   عینی) کیفی پژوهش یک در

 تعیاملی  خاصیت معلمان ادراک در مؤثر تدرید که رسید

 یشیوه فراگیر، کلیت معلم، کلیت یعنی آن مؤلفه سه بین

 تعامیل  برقیراری  خاص کیفیت و سازدمی برقرار را تدرید

 هسیتی  اعمیاق  از کیه  هنری. است هنر محصول آنها، بین

 است. عجین آن با و گیرد می ریشه معلم

سان انترین منبی در کالس درس، در همین راستا، با ارزش

ی گمان در دوران معاصیر، حرفیه  (. بی1396است )هویت 

گردد، چیه  تدرید یکی از دشوارترین مشاغل محسوب می

هر معلمی بایید   آن که عالوه بر آگاهی از دانش و تخصص،

  از هنر و تجربه ی تیدرید نییز برخیوردار باشید )بیراون     

ترین شخص در فرآینید اجیرای برنامیه    (. معلم، مهم1394

(. معلم و استاد 2016شود )آلوسیو بای  مداد میدرسی قل
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از آن جهت مورد تککید و دارای نقش محیوری اسیت کیه    

کارگزار اصلی تعلیم و تربیت به شیما میی رود و اهیداف و    

منویات فعال نظام های تعلیم و تربیت در ابعاد مختلف در 

نهاییت بیه واسییطه ی او بایید محقیپ شییود )مهیر محمیید      

1392.)  

 عناصیر » عنوان با خود ارزشمند اثر در( 1997) ننکا و بنر

 سینجش  عنوان به که را استانداردهایی و معیارها «تدرید

 جملیه  از. دهید میی  اراییه  را است تدرید مطلوبیت میزان

 دسیت  از هرگیز  را یادگیرنیدگی  ویژگیی  بایید  موفپ استاد

 نمونه یادگیری نظر از که است نمونه، استادی استاد. ندهد

 (.1392محمدی  است )مهر

( بییان  1392( به نقیل از مهیر محمیدی )   1996شوبرت )

کند که انتخاب استاد توانمند موجی  تیدرید قیوی و    می

این موج  تجربه یادگیری پرتوان خواهد شید. همچنیین   

رویکردها به تدرید تحت تکثیر ادراکات و تجیارب اسیاتید   

ول و تریگی   1991)مارتین وباز  از بافت تدرید قرار دارند.

( در عییین حییال، 1999پراسییروتریگول  1994همکییاران 

مشخص شد که مییان رویکردهیای اسیاتید بیه تیدرید و      

رابطیه ای تنگاتنی     رویکردهای دانشجویان به ییادگیری، 

 (.1994وجود دارد )تریگول و همکاران 

( نیاز اساتید تربییت معلمیم را   2014گودوین و همکارانش )

مان تککید می کنید؛ دانیش   به سه دانش برای آموزش معل

برای عمل که استاد باید قبل از تدرید آن را کس  کنید،  

شود و دانیش  دانش عمل که در ضمن این حرفه کس  می

شود. ای شدن توس  استاد تولید میعمل که پد از حرفه

اساتید برای ورود به این حرفیه دانیش و     بپ این بررسی،

 (.1396آمادگی کافی را نداشتند )گودوین 

معتقید   در مورد اهمیت و ارزش تربیت معلم، سالی بیراون 

هیچ جایگزینی برای تربیت معلم مؤثر در قالی   »است که 

( نتییایج 1394)بییراون   "هییای رسییمی وجییود نییدارد.دوره

( حاکی از آن است کیه بهتیرین   2010) پژوهش ریکنبرگ

قبیل از شیروع خیدمت اسیت.      زمان برای آموزش معلمان،

نشیان    (2010بیه نقیل از رزی )   ک ونونیان پژوهش یاکولی

دهد که به منظور ارتقیای کیفییت آمیوزش ززم اسیت     می

یک الگو برای تربیت معلم  راحی شود که در آن ترکیبی 

از شاخص های ورودی مانند برنامیه درسیی و آموزشیی و    

 خروجی مانند مهارت های خاص مدنظر قرار گیرد.  

فییت بخشیی بیه    بر تلفییپ نظرییه و عمیل در موضیوع کی    

معلمان در پژوهش های مختلف تککیید   –آموزش دانشجو 

شده است و این موضوع مهم باید در میدل هیای آمیوزش    

به نقل از رزی  ( تل2001تربیت معلم لحاظ شود. )تردیف 

( به استناد سیایر مطالعیات انجیام شیده و دییدگاه      2000)

های مختلف بیان می دارد کیه همیه در ایین بیاره توافیپ      

ند که آماده سیازی معلمیان، نقیش مهمیی در توسیعه      دار

کیفیییت آنییان دارد. لییذا باییید بییا معلمییان در هییر سییطح و 

ای رفتیار کیرد و   ای در مقام ییک متخصیص حرفیه   مرحله

هیا و اسیتانداردهای   آموزش معلمان باید مبتنی بر شاخص

 مربوط باشد.

 های وسیی در آمریکا توسی  لیی ییون لیو    یکی از پژوهش

ی تربییت  برنامه 10ماه به  ول انجامید و  40( که 2013)

نشان  دو و سه نام دارد، معلم را در برداشت و سالیش یک،

 1250داد که بسیاری از فارغ التحصیالن جدیید بییش از   

مؤسسه تربیت معلمم، آمادگی ززم جهت تدرید در کالس 

هیا  ( یافتیه 1997باشیند؛ )سیالیش ییک     درس را دارا نمی

های تربیت معلمیان بایید انعطیاف    که برنامهدهد نشان می

 پذیر و ساختن گرا باشند.

 هدف از این پژوهش آن اسیت کیه از منظیر دانشیجویان،    

دانشگاه فرهنگییان و بیه وییژه فراینید تیدرید آن میورد       

آسی  شناسی قرار گیرد و زوایا و مؤلفه های گونیاگون آن  

ثیر  ی تدرید اکه به شکل مستقیم و غیرمستقیم بر حوزه

 مورد بررسی قرار گیرد. می گذارند،

 مواد و روش ها

این پژوهش کیفیی و از نیوع تحلییل گفتمیان اسیت،      

تحلیل ییا واکیاوی گفتمیان از واکیاوی گفیت و گیو آغیاز        

شود اما کانون توجه عملی آن بیشتر به محتویات گفت می

و گو، موضوع و سیازمان اجتمیاعی آن اسیت تیا سیازمانی      

تمان نه تنها به گفت و گوهای روزمره، زبانی آن. تحلیل گف
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هیای  ها از قبیل مصاحبه و ییا گیزارش  بلکه سایر انواع داده

 (.2006گیرد )فلیک   ها را نیز در بر میرسانه

( مراحل انجام پیژوهش تحلییل گفتمیان را    1396خنیفر )

.  راحیی پژوهشیی تحلییل    1دهید:  این گونیه اراییه  میی   

. 3پژوهش تحلیل گفتمان،  ها در.گردآوری داده2گفتمان، 

.اراییه  نتیایج، تهییه گیزارش و     4هیا،  تجزیه و تحلیل داده

 ی گزارش آن.. تفسیر نهایی و ارایه 5ارزیابی آن، 

مراحییل پییژوهش واکییاوی گفتمییان از دییید یورگنسیین و   

. 1شییود: ( بییه ده مرحلییه تقسیییم مییی  2001)فیلیییپد

های ه.گردآوری داد3.انتخاب نمونه، 2 های پژوهش،پرسش

کیردن  .پییاده 5ها از  ریپ مصاحبه، . تولید داده4 بیعی، 

.گیزارش  9. تعیین اعتبیار،  8 . تحلیل،7کدگذاری، .6متن، 

. بییه کییارگیری نتییایج پییژوهش )یورگنسیین 10پژوهشیگر،  

2002.) 

در این پژوهش برای جمی آوری ا العیات، از گفتگوهیای   

لیی  دانشییجویان دختییر و پسییر دانشییگاه فرهنگیییان در  قا

های دورهمی به شکل غیررسیمی و مصیاحبه هیای    جلسه

هیا اسیتفاده شید. روش    غیر ساختاری با آنیان در پیردید  

انتخییاب شییرکت کننییدگان در اییین پییژوهش، رویکییرد    

گییری  اصیطال  نمونیه     گیری هدفمند است پیاتون نمونه

هدفمنیید یییا از روی قصیید را بییرای توصیییف نییوعی از      

ر آن مواردی کیه از لحیاظ   گیری به کار می برد که دنمونه

انتخیاب   های تحقیپ کیفی ا العات غنی در بردارند،هدف

( در نمونییه گیییری 1393شییوند و )گییال و همکییاران مییی

هدفمند از نوع مطلوب یعنیی اینکیه افیرادی بیرای نمونیه      

شوند که برای ارایه  ی ا العات میورد نییاز در   انتخاب می

تظیار میی رود بیه    بهترین موقعیت قرار داشیته باشیند و ان  

خا ر دارا بودن تجربه و گذرانیدن فراینیدهای مختلیف از    

دانش تخصصی برخوردار بوده و قادر به ارایه  ا العات بیه  

 (.1392 محقپ باشند )ایران نژاد 

شرکت کنندگان در این پژوهش با توجه به هدف مطالعیه  

آسییی  شناسییی دانشییگاه فرهنگیییان بییا تککییید بییر  "کییه 

یانی که در تیرم هیای بیاز از رشیته ای     ، دانشجو"تدرید

انتخیاب شیدند و بیه     مختلف دبیری و علوم تربیتی بودند،

نفیر   16نفیر دختیر و    18نفر به اشباع رسیدند ) 34تعداد 

 پسر(.

 . فراوانی رشته تحصیلی دانشجویان1جدول 

 فراوانی تحصیلی رشته ردیف

 12 تربیتی علوم 1

 5 ریاضی دبیری 2

 5 فیزیک دبیری 3

 3 شناسی زیست دبیری 4

 4 شیمی دبیری 5

 4 الهیات دبیری 6

 3 ادبیات دبیری 7

های دورهمی با دانشجویان حداقل یک ساعت و نیم جلسه

حتی در برخی موارد  –ها ضب  بود. هر یک از این جلسه

شد. و سپد به صورت مکتوب نوشته می–فیلم برداری

های مصاحبهها و ها، نشستپد از اینکه گ  و گفت

گروهی به شکل کتبی نگاشته شد آنگاه نکات کلیدی 

یا « کدهای اولیه»ها مورد مطالعه قرار گرفت تا متن

 استخراج شود.« کدگذاری باز»

شیود.  از این نیوع کدگیذاری اراییه  میی     نمونه ایدر ذیل 

 (2)جدول شماره

 . کدگذاری2جدول

 کدهای اولیه پاراگراف های مستخرج

یک گزینشی هم برای استادان وجود  هتر است همان طور که ما گزینش می شدیم و وارد دانشگاه شدیم،به نظر من ب

 های تدریس آموخته باشند، شیوه های ارتباط برقرار کردن و کنترل کالس ها را بدانند.داشت که روش

لحاظ کردن سیستم گزینش برای استادان )مانند ما 

 دانشجویان(

ند وقتی شما تدریس می کنید باید روش تدریس برای بچه ها مفید باشد و در زندگی به کار ببرند استاد به ما می گوی

آیا خود استادان نباید به گونه ای تدریس کنند که برای مهارت معلمی ما کافی باشد؟ همه این حرف ها فقط شععار  

 است.

 عدم تسلط استاد به مهارت های معلمی

که معلم تربیت می کند باید استادان خیلی کار آزموده خیلی از لحاظ علمی سطح باال به نظر من دانشگاه فرهنگیان 

داشته باشد که بتواند یک معلم خوب تربیت کند در صورتی که ما توی این دانشگاه درسته ه استادهای خوب زیعادی  

نانی در انتقال دانسته هاشون داشتیم ولی استادهایی هم داشتیم که واقعا سطح علمی باالیی نداشتند یا توانایی آنچ

 عدم تسلط علمی استادان

 عدم توانایی استادان در انتقال مطالب درسی
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 خیلی برامون مشکل بوده. نداشته،

یه رویکرد غلطی که االن توی دانشگاه فرهنگیان خیلی به چشم می خوره این است که استادان ما از ایعن فنعاوری   

کردن بعد به کردند در حدی که یک مبحث را روی دیتاشو پخش میه غلط میهای گذشته استفادهای جدید در ترم

 ما می گفتن که بخونید.

استفاده غلط از فناوری توسط استادان )خواندن از 

 روی اسالیدها(

یه چیز دیگه هم هست غیر از روش تدریس که بچه ها اشاره کردن و خیلی هم مهمه اینه که مثالً ما سر کالس می ریم 

 کالسداری این چیزا خیلی برامون مهمه. مدیریت کالس، های دیگه مثل فن بیان،چیز

مدیریت کالس و کالسداری برای  ،اهمیت فن بیان

 دانشجویان

یکی از موضوعاتی که در دانشگاه فرهنگیان بسیار مورد نقد است، استادهای ما معلم ابتدایی نبوده اند یعنعی یعک   

نکرده اند مثالً استاد ادبیات فارسی سطح سواد ادبیاتش خوب بوده، که این به تنهعایی  ساعت هم در ابتدایی تدریس 

پاسخگوی نیاز دانشجو نبوده لذا در کنار هر استادی که نظری به ما درس می دهد، در درس های عملی یک معلم که 

 نداشته باشیم.پشتکار دارد و با تجربه است در کار آن قرار گیرد تا ما در یادگیری مفاهیم مشکل 

 عدم تجربه استادان در دوره ی ابتدایی

یک معلم با تجربه در دوره ی  در کنار هر استاد،

 ابتدایی

دانشگاه باید از رفتار گرایی به سمت ساخت گرایی و شناخت گرایی حرکت کند نقطه ی ضعف دیگر این  به نظر من،

 وهش نمی ره پس باید انتظار را باال ببره است استاد از دانشجو توقع کمی داره و او هم دنبال پژ

حرکت دانشگاه از رفتارگرایی بعه سعوی شعناخت    

 گرایی و ساخت گرایی

توقع کم دانشجو از استاد منجر به عدم پژوهشعگری  

 استادان

اگر بچه ها اطمینان خاطر به آینده شغلی نداشته باشند یقیناً عملکرد آن ها بیشتر می شد. به نظر من ایعن حقعو    

باز هم اطمینان خاطر را دارد که حقو  آن  دانشجو معلمی اگر پرداخت شود، دانشجو چه نمره ده بیاورد چه بیست،

 ها پرداخت می شود.

اطمینان دانشجویان به آینده ی شعغلی منجعر بعه    

 عملکرد کمتر آنان

تأمین حقو  دانشجویی موجب یکسان نگری نمرات 

 متفاوت آنان

ه یا باز مورد بازبینی قرار گرفت در ادامه، کدهای اولی

)بازخوانی کدهای اولیه یا باز( پد از اصال  کدها نوبت به 

سازمان دهی آنها در  بقات و دسته ها رسید. کدهای 

اولیه یا باز که دارای نقاط مشترکی بودند، زیر مجموعه 

یک کد جدید )دسته یا  بقه( قرار گرفتند. )کدگذاری 

ص کردن مضامین اصلی یا محوری( در گام آخر، مشخ

کدهای منتخ  است اگر چه قانون قطعی برای تعداد 

مضامین اصلی وجود ندارد، اما قطعا مضامین کمتر و غنی 

تر برای تحلیل مفیدتر و بهتر خواهد بود )الهامیان و 

 (.1394همکاران 

ای از کدگذاری محوری در جدول شماره برای مثال، نمونه

 شود:دیده می 3

 جدول مفاهیم دانشجویان. 3جدول 

 مفاهیم کد های هم محور

 ضعف های زیاد استادان این دانشگاه در مورد حرفه معلمی

 ی معلمیضعف استادان در حرفه

 عدم تسلط استاد به مهارت های معلمی

 عدم کفایت )تدریس( استادان برای حرفه معلمی

 استاد درسش را می دهد و می رود

 وه تدریس استادان تخصصیاهمیت نداشتن شی

 برای انتقال تجربه استادان تشکیل کالس هایی صرفاً

 سطح علمی استادان دانشگاه در حد مطلوب نیست

نیاز استادان به آموزش و به روز 

 بودن

 عدم تسلط استادان به بار علمی و تجربه الزم

 نیاز استادان به آموزش

 نداشتن حرف جدید و علمی استادان

 سواد نداشتن برخی استادان و بیان نداشتن برخی دیگر

 به روز نبودن استادان

 توقع کم دانشجو از استاد منجر به عدم پژوهشگری استادان

 تأکید بر مختلط بودن دانشجویان مختلط بودن دانشگاه موجب تقویت روابط اجتماعی

دیده می شود اما معا بقعی   مذهبی در کتابخانه جدید  های روان شناسی و بعضاً کتاب

 موضوعات ...
نیععاز دانشععجویان بععه پععژوهش 

 محوری و مطالعه محوری 

 
 یاد ندادن روش نوشتن مقاله به دانشجویان

 انجام کارهای تحقیقاتی بودن آمادگی اولیه
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 عدم وجود کتاب های جدید و به روز در کتابخانه

 عدم مکان مناسب برای پژوهش و مطالعه

 ضای فکری و مطالعاتینبودن ف

 باز نبودن کتابخانه تا دیروقت

 باج دادن به دانشجویان در هنگام ارزشیابی از آنان

عدم آگاهی استادان به فراینعد  

 ارزشیابی دانشجویان

 تهدید به حذف واحد و حذف ترم به خاطر اعتراض دانشجو

 ن ترماستفاده از سؤاالت طراحی شده ی دانشجویان برای آزمون پایا

 مورد نقد بودن ارزشیابی استادان

 سخت بودن امتحان ها

 بسنده کردن آزمون به آزمون های پایانی

 انتقاد دانشجویان به روش ارزیابی برخی استادان در عین تدریس موفق

 فقدان سیستم ارزیابی درست برای واحد های تربیتی

بیرای   پد از اتمام هر گ  و گفت ومصاحبه های جمعیی، 

به دست آوردن تعیین پاییایی و اعتبیار یافتیه هیا از روش     

واقعیت نمایی، انتخیاب   بازبینی توس  مشارکت کنندگان،

نمونه های مناسی  و انسیجام در روش شناسیی پیژوهش     

 استفاده شد.  

 یافته ها

از آنالیز و تحلیل گ  و گفت ها و گفتگوهیای جمعیی        

، "تییدرید اسییتادان فراینیید "مفییاهیم؛  بییا دانشییجویان، 

، "ارزشییابی اسیتادان از دانشیجویان   "، "ساختار دانشگاه"

اسیتخراج و در ذییل هیر     "منابی کالبدی"و  "دانشجویان"

یک از این مؤلفه ها و زیر مؤلفیه هیای آن پرداختیه شیده     

 است. 

ترین تفاوت دانشگاه فرهنگیان فرایند تدرید استادان:مهم

است که در این دانشیگاه   ها آندر مقایسه با سایر دانشگاه

تدرید برای تدرید به تیدرید بیرای ییادگیری تیرجیح     

ها، تیدرید بیرای ییادگیری    داشته باشد، در سایر دانشگاه

کند. از سوی دیگر، باتوجه به تککیید تیدرید   معنا پیدا می

های نیوین  استادان این دانشگاه باید به روش برای تدرید،

. بیر همیین مبنیا، در    و الگوهای فعال تدرید مجهز شیوند 

تککید بر شایستگی  ها،این دانشگاه از میان انواع شایستگی

ها نییز  موضوعی باشد هر چند از سایر شایستگی –تربیتی 

 نباید غافل شد.

تککییید بییر راهیابانییه در همییین راسییتا، در اییین دانشییگاه  

)هیوریستیک( بودن تدرید است. بدین معنیا کیه محتیوا    

پیش بینی شده نباشید بلکیه جنبیه    جنبه خطی و از قبل 

روییدنی، شناور و متناسی  بیا نیازهیای دانشیجویان پییدا      

 کند.

به دیدگاه های دانشجویان در این خصوص می توان اشاره 

 کرد:

  استادان روش های تدرید را به شیوه های عملی

 آموزش نمی دهند.

 !استادان ما را برای مهارت معلمی، آماده نکردند 

 به وییژه در دروس تخصصیی،    سبک های تدرید

 محور است. –معلم 

 ،حداقل توانیایی   برخی از اساتید به ویژه تخصصی

 ززم را برای تدرید نمی دهند.  

    استادانی که مدارک معتبر دارند، اما نمیی تواننید

 تدرید کنند.

     استادان اکثر معلمانی اند که حیپ التیدرید کیار

 می کنند.

  دانشییجویان  اسییتادان در انتقییال دانسییته هییا بییه

 توانایی ندارند.

 !استاد می نشینند و دانشجویان تدرید می کنند 

ارزشیابی استادان از دانشجویان:اگر قصد داشته باشییم در  

ی برنامیه درسیی و تیدرید دانشیگاه فرهنگییان بیه       حوزه

راهیابانیه، تیدرید    های نوین و الگوهای فعال،سمت روش

مهارتی دانشجویان  ای وبرای تدرید و تککید بر بعد حرفه

حرکییت کنیییم، باییید در قلمییرو ارزشیییابی نیییز بییه سییمت 

میدار   –مدار و پرهیز از ارزشیابی نتیجه  -ی فرایندبارزشیا
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هیا و انیواع   و نظام کمی صِرف و توجه بیه انیواع ارزشییابی   

 ها پیش رویم.سؤازت آزمون

 در این مورد دانشجویان اظهار داشته اند: 

  گویید و در پاییان تیرم از    استاد یک جزوه ای می

 جزوه امتحان می گیرد.

   برخی استادان از دانشجویان می خواهند از منبیی

درس سؤازتی  ر  کنند و استادان از همیین سیؤازت   

 برای  راحی آزمون پایانی استفاده می کنند.

      اغلیی  اسییتادان در  ییول تییرم از دانشییجویان

ان تیرم  ارزشیابی به عمل نمی آورند و فق  به آزمون پای

 اکتفا می کنند.

      دادن نمرات باز بیه دانشیجویان، در عیین پیایین

 بودن سطح کالس.

استادان و فناوری:در دانشیگاه فرهنگییان، یکیی از ضیعف     

های عمده ضعف امکانات فناوری و عدم بهره گیری کیافی  

 از آن توس  استادان است.

 :انده هایی بیان کردهدر این مقوله نیز دانشجویان دیدگا

 ستادان تصور غلطی از فنیاوری دارنید، برخیی از    ا

آنان استفاده از فناوری را به منزله ی روش فعال تلقیی  

 می کنند!

      استاد درس را در قالی  پاورنشیان و توضییح میی

 دهند.

شخصیت استادان )علمی و شیناختی، نگرشیی، مهیارتی و    

استاد با شخصیت خیود وارد  مییدان و کیالس     حرفه ای(:

شیود؛ کلییه حرکیات و سیکنات، انیرژی، گفتیار،       درس می

 زبان بدن و در یک کالم شخصیت استاد به شیکل  سکوت،

مستقیم و غیر مستقیم، شخصییت و رفتیار دانشیجویان را    

 دزد(.دهد ) بی،  بی را میتحت تکثیر قرار می

 ارایه  می شود:  در این خصوص، دیدگاه چند دانشجو

 عدم سطح علمی باز در بین استادان 

        عدم تسیل  اسیتادان بیه محتیوای کتی  درسیی

 ابتدایی در رشته علوم تربیتی

 عدم آشنایی استادان به منابی درسی 

   محوری –عدم تسل  استادان به پژوهش 

 برخوردهای ناپسند برخی استادان با دانشجویان 

   ت معلمیی و  آماده نکردن دانشجویان بیرای مهیار

 تربیت معلم توس  استادان

دانشییجویان )از دییید دانشییجویان(:هر نظییام آموزشییی و از 

جملییه دانشییگاه فرهنگیییان )تربیییت معلییم( بییه لحییاظ    

کنید. در  حیات و بقیا  پییدا میی    دانشجویان و حضور آنان،

مییورد دانشییجویان نیییز فاکتورهییایی ماننیید: گییزینش      

وهش محیوری  دانشجویان، شخصیت، انگیزه و روحییه پیژ  

 آنان، مورد نظر دانشجویان بوده است.

 دانشجویان چنین مطر  می کنند: برای نمونه،

    ،انگییزه   با ورود به این دانشگاه و  یی چنید تیرم

 های دانشجویان کاهش می یابد.

 ،در صد قابیل تیوجهی بیه     اگر به گذشته برگردیم

خا ر شغل یابی و آینده شغلی این دانشیگاه را انتخیاب   

 نند.می ک

 ،میدیریت کیالس و    ما دانشجویان نیاز به فن بیان

 کالس داری داریم. 

 فتار دانشجویان در شکن آنان نیست.ر 

  حد زنیدانی  "شاداب نبودن دانشجویان به لحاظ

 در خوابگاه ها. "بودن

      جو رقابتی ناسالم در بیین دانشیجویان بیه لحیاظ

 از ترم اولل تاکنون. "امتیاز فرهنگی"عنوان 

 دانشیجو نبیودن،   ویان؛ روز دانشیجو، حد دانشج 

 روز معلم، معلم نبودن و ... .

ساختار دانشگاه فرهنگیان:با توجه به نوع نظیام و سیاختار   

آموزشی دانشگاه فرهنگیان )تربیت معلم( نوع نگاه رهبران 

و مسوولین نظام اجتماعی و دانشیگاه در سیطح مرکیزی و    

ور در حیات های کشهمچنین تیم برنامه ریزان در پردید

بخشی و ارتقا  بخشی کمی و کیفی دانشگاه امری اجتناب 

 ناپذیر است. 

در این خصوص، دیدگاه هیای دانشیجویان بیه شیر  زییر      

 است:

    دورنمایی را که از تغییر تربیت معلم بیه دانشیگاه

فرهنگیان انتظار داشتیم، شیاهد نبیودیم. صیرفاغ تغیییر     

 عنوان بوده
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 ،بر گزینش استادان  به موازات گزینش دانشجویان

 هم تککید شود.

   جو حاکم بر دانشگاه فرهنگیان مناس  نیست بیه

دلیل اینکه از اسیتعدادهای دانشیجویان اسیتفاده نمیی     

 شوند.  

  تکراری بودن واحدهای مربوط به علوم تربیتی در

 قال  های مختلف.

  در ترم های اول بیشتر دروس نظری کار می شود

در ترم هیای مختلیف    و توزیی مناس  واحدهای درسی

 وجود ندارد

  دانشییگاه فرهنگیییان از حالییت تییک جنسیییتی در

ها خارج شود و مختل  بودن دانشجویان تعریف پردید

 تا رواب  اجتماعی تقویت شود.

 -   تکیلییف دانشییگاه فرهنگیییان معلییوم شییود کییه

 مدرسه است یا تربیت معلم یا دانشگاه.

 - ،تقادای الگوی غلطی برای تفکر ان اغل  استادان

 دانشجویان اند.

 -   در برنامیه ی هفتگیی    "پیوکی هیا  "زیاد بیودن

 دانشجویان.

منابی کالبدی:در هر دانشگاهی از جمله دانشگاه فرهنگیان 

منابی سخت افزاری و یا کالبدی به همان میزان منابی نیرم  

افزاری در رشد و توسعه کمی و کیفی دانشیگاه اثیر گیذار    

 است. 

 چنین نظر داده اند:   دانشجویان در این مورد

 ،فضای  کتابخانه از بعد از ظهر تا فردا تعطیل است

 فکری و مطالعاتی در دانشگاه فرهنگیان دیده نمی شود.  

     خوابگاه ها، سلف، آزمایشگاه هیا و ... وضیی اسیف

 باری دارد.

   همایش های داخلی و خارجی معتبر در دانشیگاه

 فرهنگیان به چشم نمی خورد.

  هنگیان مکیان و امکانیات مناسیبی    در دانشگاه فر

 برای فعالیت های پژوهشی وجود ندارد.  

 بحث و نتیجه گیری

کدهای اولیه  های مستخرج،از پاراگراف در این بررسی     

)باز( و از کدهای اولیه، کدهای هم محور و سپد مفیاهیم  

به دست آمد، این مفاهیم و زیر مفاهیم هیر ییک در میدل    

 زیر دیده می شود؛

ارزشییابی اسیتادان از   "، "فرایند تیدرید "مفاهیم شامل  

سیاختار  "، "دانشجویان از دید دانشیجویان "، "دانشجویان

 است:  "منابی کالبدی"و  "دانشگاه فرهنگیان

 

 

 . دانشگاه فرهنگیان و تدریس از دیدگاه دانشجویان1مدل 

همان گونه که در میدل دانشیگاه فرهنگییان و تیدرید از     

یان و نتایج حاصل از این پیژوهش دییده میی    نگاه دانشجو

 شود؛ 

اسییتادان از دیییدگاه دانشییجویان،   "فراینیید تییدرید "در 

توان به آسی  های مانند ضیعف اسیتادان در حرفیه ی    می

معلمییی، عییدم آگییاهی اسییتادان بییه روش هییا و الگوهییای  
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تییدرید، بسیینده کییردن کییالس و دانشییجویان بییه روش  

ب توسیی  اسییتادان تییدرید از روی مییتن کتییا کنفییراند،

دانشگاه فرهنگیان، بهره گیری استاد از جزوات در تدرید 

میواردی   "ارزشیابی استادان از دانشجویان"اشاره کرد، در 

مانند: عدم آگاهی استادان به فرایند ارزشیابی دانشجویان، 

ی دانشجویان برای آزمون استفاده از سؤازت  راحی شده

هیای پاییانی در هنگیام     پایان ترم، بسنده کردن به آزمون

ارزشیییابی اسییتادان از دانشییجویان جییای تکمییل دارد در   

آسییی  هییایی ماننیید:  "دانشییجویان از نگییاه دانشییجویان"

ی شغلی منجیر بیه عملکیرد    ا مینان دانشجویان به آینده

صدور حکیم و معافییت از سیربازی عامیل انتخیاب       کمتر،

العیه  دانشگاه، کمبود دانشجویانی در پژوهش محوری و مط

کمبود انگیزه دانشجویی، با گذشیت زمیان میدت     محوری،

تحصیالت در دانشگاه، کاهش انگیزه های دانشجویی، عدم 

آمادگی دانشجویان برای تیدرید دانیش آمیوزانی کنیونی     

آسیی  هیای    "ساختار دانشیگاه "دیده می شود، در مؤلفه 

حاکمیت جو مدرسیه   چالش ساختاری دانشگاه فرهنگیان،

بودن دانشگاه موج  تقویت رواب  اجتمیاعی،  ای، مختل  

روشین نبیودن هیدف     عدم چشم انداز دانشگاه فرهنگییان، 

دانشیگاه فرهنگییان و اسییاتید، عیدم تحقییپ هیدف هییا در     

اسیتفاده از معلمیان و    خروجی هیای دانشیگاه فرهنگییان،   

دبیییران مجییرب در کنییار اسییاتید )بییرای آمییاده شییدن در 

 ی منیابی کالبیدی،  ؤلفیه مدارس( جای بررسی دارد و در م

نبود فضای فکری و مطالعاتی، مشکل باز نبیودن کتابخانیه   

تا دیروقت ، فقدان همایش های داخلی و خیارجی معتبیر   

هیای مجهیز، کمبیود    عیدم وجیود آزمایشیگاه    در دانشگاه،

پرسمان های دانشجویی آسی  های است که دانشیجویان  

 تککید داشته اند.

با نتایج سایر پژوهش ها قابیل  نتایج حاصل از این پژوهش 

بررسییی و تکمییل اسییت از جملییه؛ اییین مقولییه در الگییوی  

دیز اشاره و تصریح شیده   "یادگیری –تدرید "ای مذاکره

است، این الگو چارچوبی برای هدایت تیدرید و تفکیر در   

کند. در این الگو، تدرید را بیه صیورت   مورد آن فراهم می

از تجیارب انسیانی   یک سیستم که در آن مواجهه پیچیده 

است، می نگرد. در این مدل، مؤلفه هیای: اسیتاد )معلیم(،    

محتوا، روش، ارزشیابی، محی  فیزیکی و جیو و   فراگیران،

 (.2007سؤازت مربوط به هر یک ارایه  شده است )دیز 

الگوی کارتاگان و واسالوس از پنج کلید واژه: کینش، نگیاه   

هیای  خلیپ روش به گذشته، آگاهی از جنبه های اساسیی،  

های بی بدیل تشکیل شده است. این بدیل و آزمودن روش

دهید کیه چگونیه دانیش و درک     الگو به خوبی نشیان میی  

ای در هییای حرفییهای،  صییفات حرفییه ای و مهییارتحرفییه

های واقعی آموزش و تیدرید بیا یکیدیگر تلفییپ     موقعیت

ی تدرید، توازنی شوند. نگریستن به گذشته و مشاهدهمی

احساس کردن، خواسیتن و عمیل کیردن     ندیشیدن،میان ا

کند. این الگو در پی آن است کیه تیدرید را بیه    برقرار می

ای ساختار ببخشد که احساسات نیز وارد شوند، تیا از  گونه

هیای  این  ریپ هر فرد )معلمم و فراگییران( بتواننید کینش   

 ی نگاه دیگری ببیند. خود را از زاویه

ان ییک سیفر تحقیقیاتی بیرای     چارچوبی بیه عنیو   لوگران،

دهید  ای یک استاد تربیت معلم پیشنهاد میپیشرفت حرفه

ای را از که تبدیل شدن به یک استاد تربییت معلیم حرفیه   

  ریپ فراگیران دانش و عمل تیدرید در میورد تیدرید،   

یادگیری در مورد تدرید و ارتباط این دو در ییک برنامیه   

 (.2006داند )لوگران درسی منسجم می

( نییز  2001وزارت آموزش و پرورش ایالت کبیک کانیادا )  

ای معلمان اراییه   های حرفهمدلی به منظور پرورش قابلیت

قابلیییت هییای »کییرده اسییت اییین مییدل بییه چهییار سییطح 

بافییت آمییوزش و »، «فعالیییت هییای تییدرید»، «عمییومی

اشاره کرده است )مارتینت  « ایهویت حرفه»و « اجتماعی

 (.2001ریموند ویگودر 

پیشیینهادها و اصییالحات:بر اسییاس نتییایج حاصییل از اییین  

پژوهش و آسیی  شناسیی دانشیگاه فرهنگییان از دییدگاه      

 شود: دانشجویان پیشنهاد های زیر ارا ه می

 الف( تدرید استادان

  محوری. –سوق دادن تدرید به سوی فراگیر 

  و برگیزاری   "هیای تیدرید  مدل"احساس نیاز به

 قوله.کارگاه های آموزشی در این م
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      بازنگری در خصیوص تیدرید اسیتادان دانشیگاه

 فرهنگیان.

   بهره گیری از تدرید تیمی و مشارکتی )در کنیار

 استادان تازه کار یک استاد با تجربه هم باشد(.

 ی نظارت بالینی بر تدرید استادان.توسعه 

 هیای کوتیاه میدت و مسیتمر روش     برگزاری دوره

 های نوین و الگوهای فعال تدرید.

 ی تییدرید در ارزشیییابی  رفتن مقولییهجییدی گیی

 استادان.

  ایجاد مراکز توانمند سازی استادان در امر تدرید

 در دانشگاه مانند: پلی کلینک تدرید.

 ای اسییتادانی کییه در دانشییگاه  ی حرفییهتوسییعه

 اند.مشغول

 ب( استادان

  گزینش استادان از  ریپ گروه آموزشی و تصمیم

 گیری گروه.

 ی تخصصیی و  ر دو حیوزه دعوت از استادانی که د

 محتوایی و دانش پداگوژی موفپ باشند.

     تغییر و اصال  نگاه استادان به معلمیی )اگیر قیرار

است نگاه دانشجویان به معلمی تغیییر و اصیال  شیود،    

 باید نگاه استادان به معلممی تغییر یابد(.

   ی جذب هیکت علمی از میان استادانی کیه سیابقه

 رند.تدرید در آموزش و پرورش دا

   تککید بر ب عد نگرشی استادان و شخصیت معلمیی

 شان.

 های مورد نیاز برای یادگیری مستقل ارتقا  مهارت

 استادان.

 پ( ساختار دانشگاه

     تعامل جدی تربیت معلم بیا اداره کیل آمیوزش و

 پرورش هر استانی.

 ای شدن و سوق دادن دانشگاه ها به سمت منطقه

 حالت قطبی پیدا کردن.

 ن امکانات و تجهیزات به یک منطقه.متمرکز کرد 

  در ساختار دانشگاه، معاون پژوهشی مکمل معاون

 آموزشی باشد.

     تککییید بییر ارتبا ییات بییین المللییی، ارتبییاط بییا

گییری از تجیارب   های تربیت معلم دنییا و بهیره  سیستم

 سایر کشورها.

    تککید بر سیستم نیمه متمرکیز و غیرمتمرکیز در

 ها.اختیار بیشتر به پردیددانشگاه فرهنگیان و تفویض 

   حاکمیت ارزیابی همتاسنجی استادان )ارزشییابی

 از کار یکدیگر(.

 ها )نیه فقی    گیری از انواع سوازت در آزمونبهره

 ای(.سوازت عینی از نوع چند گزینه
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Abstract: The purpose of this study was to determine the pathology of teaching 

from students' point of view (Isfahan province). The center of gravity of the 

curriculum area and the Farhangian University is the teaching process. This is a 

qualitative research in the form of discourse analysis. This method was used to 

gather information from unstructured interviews and interviews with male and 

female students. The participant selection method was criterion-based targeted 

sampling, with 32 participants meeting the saturation threshold. The chats were 

then transcribed and analyzed by the coding process at three levels. The results 

showed that in the structure of the university, the use of experienced teachers 

and teachers along with the professors, the complexity of the university, etc. in 

the teaching process, the weaknesses of the professors in the teaching 

profession, textbook teaching, and the sufficiency of classes Conference and ... 

in terms of evaluating professors, adapting them to final exams, and ... in the 

dimension of students; their confidence in the future of work leads to less 

performance, lack of student motivation and ... in terms of physical resources, 

Lack of intellectual and research space, lack of internal and external conferences 

and more need to be studied in order to train professional teachers. 
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