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 چکیده
مقطـ  اارشناسـی رشـآۀ زمـوزش      هـای  در  اـارزرزی   اسایی شاخصههدف از مطالعۀ حاضر شن

مند زموزشـی بـرای دانشــو ـ معن ـان       ابآدایی  دانشگاه فرهنگیان در راسآای دسآیابی به فهم توسعه
اسـآقرایی از نـوع مآعـارف بـود. ۀامعـۀ زمـاری        بود. رزیکرد تحقیق ایفی با رزش تحنیل محآوای

بـا   1400ــ 1399د مطهری خوی در سال تحصینی ـرهنگیان شهیـشگاه فـشـویان دانـامل ت ام دانـش
گیـری هدف نـد از نـوع شـاخ       صـور  ن ونـه   نفـر از زنـان بـه    18سابقۀ درز  اارزرزی بود اه 

هـا صـور  گرفـت ز     ای از زن یافآـه  سازمان های نی ه موردمطالعه قرار گرفآند. در این راسآا مصاحبه
هـا از رزش خـود بـازبینی محقـق ز      ت. برای اعآبارسـنـی یافآـه  ها ادامه یاف گیری تا اشباع داده ن ونه

هـا نشـان    ها از بررسی موازی دز ادگذار اسآفاده شد. یافآـه  ز برای تعیین پایایی داده 4مرزر ه آایان
شناسـی   سـنـی زموزشـی، مـدیریت دانـو، هویـت      پژزهی، امکان مض ون اصنی زموزش 5داد اه 

مض ون ازلیه در  150مض ون فرعی ز  19اصنی هسآند اه با های  معن ی ز اارزفرینی عن ی مؤلفه
ۀهت توسعۀ زموزشی معن ان نقو دارند. نآایج نشان داد اه  محآوای در  اارزرزی با تحنیـل ز  

هـای   محـوری در فعالیـت   تأاید بر ابعاد مخآنف اقداما  زموزشی، در ۀهت توسعۀ رزیکـرد معنـم  
 . ع نی زموزش گام بردارد

 زموزش ابآدایی، توسعۀ زموزشی، دانشـو ـ معن ان، اارزرزی.یدی: های کل واژه

  

                                                                                                                                        
 نشـوی اارشناسی زموزش عربی، دانشگاه فرهنگیان شهید مطهری خوی، ، خوی، ایران.  دا1
 .  دانشـوی اارشناسی ارشد، دانشگاه ززاد مرند، زیست شناسی، مرند، ایران.2
 .  داآری مطالعا  برنامۀ درسی ز مدر  دانشگاه فرهنگیان، ، خوی، ایران3
     (r.dousti.education64@gmail.com) نویسندۀ مسئول 

4.  researcher self-review 

https://dx.doi.org/10.30487/rwab.2022.547795.1494
mailto:dousti.education64@gmail.com


 

 

University Textbooks; Research and Writing 
Vol. 25, No. 49, Autumn & Winter 2021, 295-320 
DOI: 10.30487/rwab.2022.547795.1494 
DOR: 20.1001.1.26767503.1400.25.49.8.9 
 

 

Analysis of student-teacher internship course of primary education at 

Farhangian University: A development-oriented educational understanding 

 

Marziyeh Ghanbari
1
, Zahra Babaei

2
, Reza Masouminejhad

3
 

 

Received: 29/01/2022, Accepted: 06/03/2022 

 

Abstract  

The purpose of this study was to identify the characteristics of the undergraduate 

internship course in primary education at Farhangian University in order to achieve 

a developed educational understanding for student-teachers.The qualitative research 

approach of conventional inductive content analysis was applied.The statistical 

population included all students of Farhangian University of Shahid Motahari Khoy 

in the academic year of 1399-1400 with a history of internships, 18 of whom were 

studied by purposive sampling of the index type. In this regard, semi-organized 

interviews were conducted and sampling continued until data saturation. To validate 

the findings, the researcher's self-review method and peer review were used, and to 

determine the reliability of the data, a parallel survey of two coders was used. 

Findings showed that the 5 main themes of educational research, educational 

feasibility, knowledge management, teacher identity and scientific entrepreneurship 

are the main components that play a role in the educational development of teachers 

with 19 sub-themes and 150 primary themes.The results showed that the content of 

the internship course, by analyzing and emphasizing the various dimensions of 

educational activities, takes steps to develop a teacher-centered approach in practical 

educational activities. 

Keywords: Primary Education, Educational Development, Student-Teacher, 

Internshi. 
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 مقدمه
هـای   هـای زخـر تحصـیل، انــام دزره     یکی از مهم ترین تـربیا  معن ان دانشــو در سـال  

(. در این دزرۀ زمانی از 2018، 1مزموزان است )اصالن ز ساغال اارزموزی ز تعامل با دانو
هـای پـیو از معنـم شـدن را بـا توۀـه بـه         رزد اه هرگونـه اـالو   معن ان دانشـو انآظار می

هـای   انند، دانو خود را بـه گـرزه   اند، حل دست ززرده اطالعاتی اه در دزرۀ اارشناسی به
رابطـۀ خـوبی   زمـوزان ز مـدیریت اـال      انند، انآقال دهند، ز با دانو سنی اه تدریس می

ــاۀو    ــاهین ز زرا ــر، ش ــد )دمی ــاد انن ــارزرزی 2015، 2ایـ ــا   3(. اصــطالک ا ــدا ب در ابآ
هـا در   دانشـویان پزشکی در ایاال  مآحده ه راه بود، زلی مشارات گسآرده در ایـن دزره 

الینفک تـربـۀ زمـوزش عـالی در     های مخآنف ز اشورها گسآرش یافآه است، ز ۀزء رشآه
عنـوان   (. اـارزرزی از نظـر ع نیـاتی بـه    2018، 4سـت )ۀکسـون  سطح ۀهانی تبـدیل شـده ا  

تحصـیل توسـد دانشــو    الآحصـینی از دزرۀ   موقعیت ااری معآبری اسـت اـه قبـل از فـار     
نقو محـوری در   ز(، 2018، 5شود )انـ ن منی االج ز اارفرمایان اسب شده، تعریف می

شـود. ایـن برنامـۀ درسـی      میای دارد ز شامل دزرۀ زموزش معن ان نیز  های حرفه ات ام دزره
هـای مخآنـف معنـم ازۀ نـه زمـوزش ز توسـعۀ رهبـری         تـارب مسآقی ی را درمورد نقـو 

دهد. ه چنین فرصـآی را بـرای ادغـام دانـو نظـری       درمورد موضوع، به اارزرزان ارائه می
های زموزشی برای فعالیت در زندگی زاقعی فـراهم   های ا ک ها ز رزش درمورد اسآراتژی

درزاق ، در  اـارزرزی یـک موقعیـت زاقعـی بـرای      (. 227، ص 2019، 6ۀوگان)اند  می
ای بـرای   هـای حرفـه   زمده از برنامۀ درسی دانشگاهی ز اسب مهـار   دست ااربرد دانو به
عنـوان   حرفۀ معن ی به (.11، ص 2020، 7)هیودااند  های اسآخدامی فراهم می توسعۀ مهار 

د، در بـین خـدما  زموزشـی زاـارزموزی     انـ  شغنی اـه تـدریس ز زمـوزش را پیـاده مـی     
شـود،   ازلویت دارد. زموزش ع نی تدریس اه توسد معن ان پیو از خـدمت دریافـت مـی   

هـای مهـم زمـوزش پـیو از خـدمت اسـت، زیـرا در دزرۀ پـیو از خـدمت،           یکی از مؤلفه
دست  های در  به های زاقعی اال  فرصآی را برای ع نی اردن در محید معن ان دانشـو

                                                                                                                                        
1.  Aslan & Saglam 

2.  Demir 

3.  internship 

4.  Jackson 

5.  National Association of College andEmployers 

6.  Jogan 

7.  Huda 



 293      ... ییآموزش ابتدا ۀدانشجو ـ معلمان رشت یدرس کارورز یواکاو

 

، 1گیرنـد )زل ـداو ز اززدمیـر ش شـک     اار مـی  رند ، بنابراین دانو نظری خود را بهزز می
انـد در   دهـد تـا زنچـه را اـه زموخآـه      تـربۀ اارزرزی به معن ان این فرصت را مـی  .(2017

اار بگیرند ز نقـا  قـو  ز ضـعف خودشـان را شناسـایی اننـد. بنـابراین،         زندگی زاقعی به
ای، شایسآگی ز تـربه را اسـب اننـد    های حرفه انند تا مهار  ها این قابنیت را پیدا می زن

منـد   انـد بهـره   هـایی اـه دریافـت اـرده     به حرفۀ معن ی از زموزش نسبت ز با نگرش مطنوب 
ای انآظـار دارنـد اـه     طـور فزاینـده   بـه  ان نفعـ  ذی(. در سطح ۀهانی، 2017، 2شوند )زگالززر

خـود را بـا هـدف افـزایو نآـایج اشـآغال        هـای زموزشـی   دهندگان زموزش عالی برنامه ارائه
عنـوان   بـه   اـارزرزی قـدر    طور بالقوه به (. 2018، 3الآحصیالن طراحی انند )االر  فار 

زمـان اارانـان در    ز انآخاب، تسهیل ارزیابی هـم  اارگیری به، دیک اسآراتژی ۀذب اارمن
4)رسیک زمان طوالنی است یک محید اار زاقعی برای مد 

به نقـل از   2007ز ه کاران،  
ای حـل مشـکال  معن ـان ـ      مدرسه ۀتـرب ۀدزر(. درحقیقت، اهداف 83، ص 2020رز ، 
است در طـول مـد  تحصـیل در ایـن مـدار  ز       یزیا بحث درمورد زن از طریق دانشـو

شباهت  دربارۀ ها را برای بحث ززاد شراید زناند. این  های نظری تـربه ارده طی سخنرانی
انـد،   هـای نظـری زموخآـه    هـا در سـخنرانی   ز زنچه زنـو معن ان دانشهای  ز تفاز  مشاهده

تبـادل   شـده  هـای تعیـین   فعالیـت  ۀسـازی پرزنـد   . ه چنین درمورد رزند زمادهاند توان ند می
از  هـای اـارزرزی   (. درنآیــه، دزره 2016، 5گیـرد )ریـدلر ز اریامـان    اطالعا  صور  مـی 

دانشــو تعریـف   ی مخآنفی را برای معن ان ها پذیری، نقو مسئولیت ۀنحوز  طریق بازخورد
از طریق ه کـاری بـا   ها را  شراید تعامل زنای  شایسآگی حرفه یارتقا در راسآایز اند  می

هـای   در برنامـه (. 38، ص 2020، 6ززرد )اای ـا  ز زخـان   فراهم میدانشگاهیان ز معن ان 
دزرۀ اارزرزی نهایی زموزش معنم، ازج تـربۀ دانشـویان برای اارزموزی معن ی مع والً 

شود، به این منظـور   اارزرزی نهایی اه اغنب با عنوان تدریس دانشـویی خوانده می است.
ها ز ت ـایالتی را اـه    انند تا دانو، مهار  است اه دازطنبان معنم این فرصت را فراهم می

د ز از اند، اامالً تنفیـق اننـ   دست ززرده ز ت رین ارده در طول برنامۀ زموزش معنم خود به
الآحصـینی   زمیز بودن دزرۀ اارزرزی به فار  موفقیت ها در اال  اسآفاده انند. این زیژگی
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اه یـت ز تـأریر تـربـۀ ع نـی نهـایی در       شود. میمنـر ای  حرفهز زاۀد شراید بودن مـوز 
هـای   طی این مرحنۀ نهایی ۀـام  اـارزموزی، دازطنـب    اارزموزی معنم بسیار ع یق است.

زمـان مسـیر خـود را بـه سـ ت پیشـرفت        شوند ز هـم  زر می قو معنم غوطهشغل معن ی در ن
شـوند ز   عنوان دانشـو به اارزرزی نهایی زارد می به انند. دازطنبان  ای زغاز می مدازم حرفه

برنامـۀ  (. 2، ص 2018، 1)زل ریکـو شـوند   اگر ه ه ایز خوب پـیو رزد، از زن خـارج مـی   
رد درمورد رفآـار االسـی دانشــو معن ـان در     دست ززردن بازخو درسی اارزرزی برای به

ــاهدۀ رزش    ــرای مش ــآی ب ــوده ز فرص ــودمند ب ــار س ــو زموزگ ــی،   نق ــد زموزش ــای ۀدی ه
سازی دانشـو معن ان در حوزۀ  برای غنی ها ز مناب  است. برنامۀ اارزرزی ها، ایده اسآراتژی

فعالیـت ز   بـر  دانو ز تـربۀ تکنیک ابآکاری تدریس مانند طوفـان مغـزی، یـادگیری مبآنـی    
های ارزیـابی نوززرانـه ماننـد تک یـل داسـآان، مع اهـا، نقشـۀ مفهـومی ز...          ه چنین تکنیک
نـژاد ز   گرفآـه توسـد ایـران    پـژزهو صـور    (.2017، 2)اـازان ز خانـداگال  اارزمد است 

اند به  ز توانسآه  ( بیانگر این است اه درز  اارزرزی دارای مقبولیت بوده1399ه کاران )
های دانشـو معن ان، افزایو توانایی معن ان راهن ا ز حآـی بهبـود زگـاهی     گیتوسعۀ شایسآ

( در پژزهشی نشان دادند اه رزیکرد 1399اسآادان راهن ا ا ک انند. اح دی ز الهامیان )
محـور تأایـد دارد، امـا     درز  اارزرزی در دانشگاه فرهنگیان بـر ع ـل تـأمنی ز موقعیـت    

ایبی )تربیآی ـ موضـوعی( ز اـاربردی اسـت. یـادگیری      اارگیری دانو تر محآوا مسآنزم به
. شـود  بر بافت/زمینه است ز با توۀـه بـه موقعیـت ز تـربیـا  فـردی، سـازماندهی مـی        مبآنی
هـای اـارزرزی    ( بیـانگر ایـن اسـت اـه دزره    2020ز ه کـاران )  3های پژزهشی بیست یافآه

، تعامـل، رزحیـۀ تی ـی،    باعث اسآفادۀ مـؤرر دانشــویان از فنـارزری اطالعـا  ز ارتباطـا      
رزیکردهای نوززرانه ز تفکر انآقـادی، اعآ ـاد بـه نفـس ز ابـراز زۀـود ز انآـرل یـادگیری         

برنامــۀ درســی اــارزرزی  دهــد اــه مــی( نشــان 2020) 4بــایرلین هوشــود. نآــایج پــژز مــی
محـور ز عـاطفی را ایــاد انـد ز      نآایج یادگیری شـناخآی، مهـار   تواند  شده می سازی شبیه

هـا   تأریر تـارب ااری دنیـای زاقعـی پیشـین زن    زموزان به شد  تحت ادگیری دانونآایج ی
هـای مخآنـف    توان گفت این است اه درز  اـارزرزی در طـول تـرم    زنچه میقرار دارد. 

شـود ز دانشــویان از ابعـاد مخآنـف ماهیـت شـغنی        تحصینی در دانشگاه فرهنگیان اۀرا می
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ارد ایـن اسـت اـه اۀـرای ایـن نـوع درز ، در       ای اـه زۀـود د   شوند. نکآـه  خود زگاه می
ز تأریرگـذاری   های حرفۀ معن ی ز ارتقا ۀایگاه زن در نظام زموزشی راسآای توسعۀ مهار 

اارزرزی در مقام اۀـرا  گیرد. محآوای درز   زموزان صور  می بر ایفیت یادگیری دانو
عنـوان یکـی از    بـه  از گذشآه تاانون در مرااز تربیت معنـم ز سـ س در دانشـگاه فرهنگیـان     

نیز درزسی در قالب  های گذشآه درز  تخصصی ز مبنایی موردتوۀه بوده است ز طی سال
سـازی دانشــویان در اۀـرای هـر اـه       ۀهـت زمـاده   نیـاز  عنـوان پـیو   بـه  های ع نی  فعالیت

های زن، موردتأاید قرار گرفآـه اسـت. بایـد گفـت اـه اـارزرزی زمـانی         تر برنامه باایفیت
هـای اصـنی شـغل     ۀهت تحقق اهداف نظام زموزشی حرات انـد اـه قابنیـت    تواند در می

های خود قـرار دهـد ز مآناسـب بـا نیازهـای حرفـۀ معن ـی بـرای زن          معن ی را محور فعالیت
طریـق   هـا ز توان نـدهای حرفـۀ معن ـی از     ریزی شود. از طرفی دسآیابی بـه صـالحیت   برنامه
ۀ ع نیاتی سنـیده با ض انت اۀرایی مطنوب های اارزرزانه مسآنزم زۀود یک برنام فعالیت

است. درزاق  دغدغـۀ اصـنی ایـن اسـت اـه درزسـی اـه در دانشـگاه فرهنگیـان بـا عنـوان            
شـود، دارای پیامـدهایی بـا ضـریب تأریرگـذاری       های اارزرزی به اۀرا گذاشآه مـی  فعالیت

زمـوزش از  های ع نی  های زموزشی است ز زن انآظاراتی اه در موقعیت پرنوسان در محید
مشـاهده اسـت.    بـیو قابـل   ز ها زۀود دارد، ام ها ز طرک دانشـویان در راسآای تحقق برنامه

درزاق ، درز  اارزرزی بازخورد مفیدی درمـورد رفآاراالسـی دانشــو ـ معن ـان داده ز      
هـا ز منـاب  ۀدیـد تـدریس توسـد معن ـان را        ها، ایـده  ها، اسآراتژی فرصت مشاهدۀ تکنیک

نقـل از   بـه  2017)اازان، انـامد  سازی دانو معن ی دانشـویان می ز به غنی ززرد فراهم می
ای اسـت اـه در    عنوان تدریس ع نی، مرحنه به بنابراین، درز  اارزرزی (. 2019ۀوگان، 

هـای الزم بـرای زرزد بـه حرفـۀ تـدریس       ـ معن ان شـرزع بـه اسـب شایسـآگی     زن دانشـو
گیرند، شرایطی  های مشابهی قرار می موقعیت انند ز در طول دزرۀ اارزرزی در معرض می

هـای اسـب شـده اسـت      ز مهـار   بر دانو عنوان یک معنم عادی، مبآنی به اه ع نکردشان 
در پژزهو حاضر نیز سؤال اصنی این اسـت اـه   (. 3، ص 2020، 1)نـ ودین ز زریکیوزیل

ز عناصـری   ها درز  اارزرزی در مقط  اارشناسی زموزش ابآدایی باید دارای اه زیژگی
گرایانه زموزشی باشد اه در ۀهت حل مسائل دانشـو ـ معن ـان در اـال      از فرایند توسعه

در  ز رف  موان  موۀود گام بردارد تا بآواند مآناسب ز مطابق با اهدافی باشد اـه در نظـام   
هـا،   بنابراین ماهیت این نوع فعالیـت  ریزی شده است؟ ها برنامه برای تحقق زن زموزشی عالی
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هـا موردح ایـت مسـئوالن ز     شـدۀ زن  انندۀ این موضوع است اه ۀایگاه ارزشیابی مشخ 
 ان زموزشی قرار گیرد. نفع ذی
 

 روش 
های مربـو  بـه در  اـارزرزی دانشــو ـ معن ـان        مطالعۀ حاضر به دنبال شناسایی شاخصه

پــژزهو از لحــاف هــدف در حــوزۀ در ایــن صــور ،  بــود. مدارانــه بــر در  توســعه مبآنــی
ها، از نوع پژزهو ایفی بـا ماهیـت    لحاف رزش گردززری داده های ااربردی، ز به ژزهوپ

. تحقیقا  ایفی محآوای غنی ز ۀام  ه ـراه بـا پآانسـیل قـوی بـرای اشـف       ااآشافی است
( ز سـعی در بررسـی ز در  یـک    2016، 1دهد )ماینز ز هـوبرمن  شراید پیچیده را ارائه می

(. رزیکـرد  16، ص 2021، 2طبیعی دارد )ازر ز زاسـیو  زضعیت، زاقعه ز پدیده در محید 
هـای زموزشـی اسـت     های مآعددی برای پژزهو ز بررسی پدیـده  تحنیل ایفی دارای رزش

اه در این مطالعه از رزش تحنیل محآوای اسآقرایی از نوع مآعارف برای دسآیابی مناسب بـه  
دسـت ززردن اطالعـا     ، بـه فمآعـار امآیاز بارز تحنیـل محآـوای   ها اسآفاده شده است.  داده

 شـده اسـت   تعیـین  های ازپیو مسآقیم ز زشکار از مطالعه، بدزن تح یل اردن مقوله یا نظریه
 اـه  اسـت  مناسـب  هنگـامی  اغنـب  طـرک،  نـوع  (. ایـن 23، ص 1390)ای ـان ز نوشـادی،   

 حالـت  ایـن  در باشـد.  محدزد موردمطالعه ۀ پدید دربارۀ تحقیق ادبیا  یا موۀود های نظریه

 اـه  دهند می ترتیبی عوض د ز پرهیزند می پنداشآه پیو طبقا  گرفآن اار به از زهشگرانپژ

 شـنازر  هـا  داده امـواج  بـر  را خودشـان  محققان حالت، این شوند. در ناشی ها داده از طبقا 

 هـا  داده از هـا  مقولـه  اسـآقرا،  طریـق  از شود. بنابراین حاصل برایشان تازه شناخآی تا انند می

ۀامعۀ پژزهو دانشـویان دانشگاه فرهنگیان (. 41، ص 1394بند )عادل مهربان، یا می ظهور
شهید مطهری شهرسآان خوی بود اه تـربۀ اارزرزی در حوزۀ درز  زموزش ابآـدایی در  

گیـری   گیـری هدف نـد از نـوع ن ونـه     هـا بـا رزش ن ونـه    نفـر از زن  18اند ز  دانشگاه را داشآه
زی برتـر درزن دانشـگاهی، ع نکـرد سـطح عـالی در      شاخ  )دانشـویان با تـارب اارزر

هـای   هـای پژزهشـی اارزرزانـه( انآخـاب شـدند. انآخـاب ن ونـه        ن را  پایان ترم ز فعالیـت 
دست زمد ز هـی  دادۀ ۀدیـدی از طریـق مصـاحبه      پژزهو تا زمانی اه اطالعا  اامنی به
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درحقیقـت، در راسـآای    رسـیدند.  هـا بـه اشـباع    عبار  دیگـر داده  اضافه نشد، ادامه یافت، به
توانسـآند   ( مـی 1985) 1اسآفاده شد اه بنـا بـه گفآـۀ لیـنکنن ز گوبـا     ی هدف تحقیق، از افراد

منظـور   بـه  تـرین اطالعـا  در قن ـرز موضـوع تحقیـق را بـه مـا ارائـه دهنـد.          بیشآرین ز دقیق
ارزیـابی  زیرا به ا ـک زن،  ساخآاریافآه اسآفاده شد،  هایی نی ه مصاحبهها از  ززری داده ۀ  
هـای پیچیـده ز    اننـدگان ز نیـز بررسـی موضـوع     هـای مشـارات   تر ادرااا  ز نگرش ع یق

هـا درمـورد    مصـاحبه (. 1396پـذیر است)سـرمد ز ه کـاران،     های زنان امکان پیگیری پاسخ
های ع نی در قالب اارزرزی بـر   اارایی برنامهها ز نظرا  دانشـو ـ معن ان دربارۀ   دیدگاه

های حرفۀ معن ی از بُعد زموزشی بود ز سؤاالتی ماننـد ازلویـت    مهار  رشد دانو ز توسعۀ
های اارزرزانـه   های اۀرایی دانشگاه در قالب اارزرزی ایست؟ در فعالیت ز هدف فعالیت

توانـد   اند؟ ز به نظر ش ا اگونه برنامۀ درسی اارزرزی مـی  های اصنی زموزش ادام االو
د؟ پرسیده شد. رزال مطرک شدن سـؤاال  از اـل   به بررسی زموزش از ابعاد مخآنف ب رداز

به ۀزء بود، بدین صور  اه ابآدا سؤاال  انی دربارۀ موضوع پـژزهو مطـرک ز درادامـه    
تری مآناسب با فراینـد مصـاحبه از دانشــو ـ معن ـان پرسـیده شـد.         تر ز دقیق سؤاال  ۀزئی
ــین  مــد  مصــاحبه ــا ب ــا  1ه ــداد ۀنســا  از شــرات  ســاعت 5/1ت ــود ز تع ــدها ب ــه  نن ای ب

هـا بـا اطـالع افـراد رزی نـوار       ۀنسه مآغیر بـود. مصـاحبه   2ۀنسه تا  1انندۀ دیگر از  شرات
ااست ضبد شده ز بالفاصنه بعد از ات ام مصـاحبه، پـس از انـدین بـار گـوش دادن، مـآن       

هـایی را   ها رزی ااغذ پیاده ز مورد تـزیه ز تحنیل قرار گرفت ز ۀ ال  ز عبار  مصاحبه
شد، انآخاب شدند. ۀدا اـردن ۀ ـال     های برنامۀ درسی اارزرزی می به مؤلفهاه مربو  

طـور ۀداگانـه از    بـه  شـدۀ هـر فـرد     مربو  به هر مفهوم ز تبدیل ز تغییر شکل ۀ ـال  بیـان  
مصاحبۀ افراد دیگر صور  گرفت ز با درنظـر گـرفآن زۀـوه ز نکـا  مشـآر ، در قالـب       

هـا، ازمـ ـوع    در مرحنـۀ تـزیـه ز تحنیـل داده   . دهی شد های اصنی سازمان مض ون یا زمینه
هـای مشـابه    تدریج با حذف زمینه زمینۀ ازلیه اسآخراج ز در مراحنی بعدی به 302ها  مصاحبه

مضـ ون فرعـی ز    19مضـ ون اصـنی،    5ها ااهو یافآه ز درنهایـت   ز نزدیک به هم، مؤلفه
زمـده ز    دسـت  هـای بـه   فآهبرای اط ینان از صحت ز سقم یادست زمد.  مض ون ازلیه به 150

توسـد  ها، ابآـدا   شده از مآن مصاحبه های به دست زمده، ادهای اسآخراج اعآبارپذیری داده
زفرینی شد. ه چنین اـدهای   خود پژزهشگران در اندین نوبت بررسی ز تحنیل ز مض ون
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 گرفتریزی درسی قرار  ها در اخآیار دز نفر از مآخصصان برنامه شده از مآن مصاحبه انآخاب
ها با نظر پژزهشگر اعالم شد ز در صور  تناقض، برداشـت   ز نظراتشان درمورد تطابق یافآه
عبارتی ۀهت اط ینـان ز اعآباربخشـی بـه دقـت ز صـحت       به نادرست پژزهشگر اصالک شد.

بـرای تعیـین ربـا  ز پایـایی     . اسآفاده شدمرزر ه آایان از رزش خودبازبینی محقق ز  ها داده
طـور   بـه  زمـان ز   هـا دز نفـر هـم    زمده نیز در فرایند ادگذاری ز تحنیل داده تدس های به داده

تـرین مفـاهیم انآخـاب     موازی به فعالیت پرداخآند ز حاصل اار ادگذاری مقایسه ز مناسب
مراحـل تحنیـل    دسـت زمـده از طریـق    اطالعـا  بـه  ها  داده در فرایند تـزیه ز تحنیلشدند. 

بندی  مقوله( 2 ،طالعا  از طریق تداعی معنا ز رمزگذاریا ۀتحنیل ازلی( 1مآعارف محآوای 
هـای اسـآقرایی ز    بنـدی مقولـه   ۀ  (3، ها ها ز تفاز  )زاحد معنا( از طریق شباهت اطالعا 

 .(1390)ای ان ز نوشادی،  )تم( موردتحنیل قرار گرفت ایـاد مفهوم انی
 

 ها یافته
ای ادگـذاری   ، از فراینـد سـه مرحنـه   راسآا بـا موضـوع پـژزهو    ها هم برای دسآیابی به یافآه

مآناسب با تحنیل ایفی اسآفاده شـده اسـت. بـدین صـور  اـه پژزهشـگر در رزنـد         ها داده
شـوندگان را   هـای پـژزهو، ۀ ـال  مصـاحبه     عنـوان داده  به ها  ززری محآوای مصاحبه ۀ  

، عنوان زاحد تحنیـل انآخـاب اـرده ز مآناسـب بـا برداشـت ذهنـی خـود از ایـن ۀ ـال            به 
نویسی اـرده ز پـس از ات ـام ایـن      های اوتاه را با عنوان ادهای باز یا ازلیه فهرست عبار 

های یکسانی قرار داده  های با مفهوم معنایی نزدیک را در دسآه مرحنه از ادگذاری، عبار 
هـا عنـوان مناسـبی اـه اـدهای ازلیـۀ زن طبقـه را         است. درادامه برای هر یک از ایـن دسـآه  

آخاب ارده ز مرحنـۀ دزم ادگـذاری بـا عنـوان اـدهای محـوری صـور         پوشو دهد، ان
هـای   هـا در طبقـه   گرفآه است. ه چنین مآناسب با مفهوم مورد نظر دراـدهای محـوری، زن  

انـد.   عنـوان مرحنـۀ سـوم ادگـذاری قـرار داده شـده       بـه  تری با عنوان ادهای انآخـابی   ۀام 
ز ارتبا  زن با ادهای محوری در بخو  به تبیین هر یک از ادهای انآخابی نسبت درنهایت 

ها مطابق با مراحـل ادگـذاری    طور انی رزند دسآیابی به یافآه به ها پرداخآه شده است.  یافآه
به شرک ذیـل اسـت: الـف( تعیـین زاحـد تحنیـل ز اسـآخراج عبـارا  مناسـب، ب( ایــاد،           

صـنی، د( تبیـین   بندی ز بازبینی ادهای ازلیه، ج( ایــاد اـدهای محـوری ز اـدهای ا     طبقه
 ادهای اصنی ز ارتبا  با زن ادهای محوری.
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 پژوهی  ( آموزش1
 

 پژزهی شده از مض ون زموزش مفاهیم اسآخراج  1جدول 
 کدهای اولیه کدهای محوری کد انتخابی

 پژوهی آموزش

 ساخآارسازی زموزش
ــاتی، شــفافیت  ــین اسآانداردبخشــی، تعریــف ع نی گــری،  دهــی، تبی

بندی، موقعیـت زمـوزش،    سازی، مقوله تفهیم زفرینی عناصر، ارتبا 
 الگوسازی فرایندها 

 شفافیت یادگیری

سازی یادگیری، فهم  سازی یادگیری، غنی تنوع محیطی، دیالکآیک
ــر   ــادگیری، مح ــادگیری،     ی ــد ی ــل فراین ــادگیری، مراح ــای ی ه

هـای یـادگیری،    های یادگیری، ۀـذابیت یـادگیری، سـبک    االو
 راهبردهای یادگیری

 شناسی زسیب
بینی، شناسایی رزابد، تحنیل رزیۀ زموزشـی، تـزیـۀ عناصـر     انیت

های زموزشی، حل  تدریس، زضعیت درگیری دانشـویان، فرصت
 تعارضا 

 شناسی نهادی گونه

هـای   هـای فعالیـت   فضای زموزشی، ارتبـا  عوامـل اۀرایـی ، ازلویـت    
ــرک  ــگاهی، ط ــدار ،     زموزش ــی م ــت زموزش ــی، موقعی ــای زموزش ه

زمــوزان، اــارارد  هــای دانــو ان، قابنیــتنفعــ ذیزموزشــی انآظــارا  
 مدار ، ساخآار اداری زموزش، قوانین زموزشی

 

 
دهد اه فراهم اردن  نشان می 1پژزهی در ۀدزل  های مض ون زموزش بررسی یافآه
های اارزرزانه در راسآای تحنیل مفهوم زمـوزش در ابعـاد مخآنـف زن     شراید برای فعالیت
یـادگیری   شود اه شناخت اگونگی تـأریر زن بـر   زش فرایندی تنقی میاست. درزاق ، زمو

گیـرد. در درۀـۀ ازل    موردبررسی قرار مـی  زموزشگاهی، ز تأریر مآقابل عناصر مربو  به زن
باید گفـت اـه تحنیـل فراینـد زمـوزش مربـو  بـه مطـرک اـردن رزنـد اۀـرای زمـوزش،             

افآی اسـت اـه زمـوزش در زن    اگونگی برخورد با زن، تشریح زقای  زموزشی ز تشـریح بـ  
ها ز الگوهای رفآـاری زن مشـخ  شـود. درادامـه رابطـۀ زمـوزش بـا         افآد تا زمینه اتفاق می

های اارزرزی بـرای   عبارتی فعالیت شود. به عنوان پیامد زموزش مطرک می به مؤلفۀ یادگیری 
اینکـه  انـد،   تر اگونگی یادگیری را دنبـال مـی   شناخت بهآر فرایند زموزش، در  مطنوب

رزی یـادگیری ایسـت ز معن ـان     های پیو افآد، مراحل ز االو یادگیری اگونه اتفاق می
زموزان شوند؛ یعنـی توۀـه معن ـان     توانند موۀب انگیزۀ بیشآر در یادگیری دانو اگونه می

هـای   هـا، هنـارهـا ز انآظـارا  موۀـود در بطـن موقعیـت       به زموزش، بررسی ز اازش رزیه
یی رزابد بین اۀزای زموزشـی اسـت تـا بآـوان اررگـذاری مآقابـل       زموزشی در ۀهت شناسا
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بینی ز ااراوبی برای زن ترسیم ارد. در  مناسب زمـوزش   های زموزشی را پیو شاخصه
هـای   هـا انیـت پدیـده    اند تا زن ز ارتبا  زن با یادگیری این قابنیت را در معن ان ایـاد می
هـای اۀرایـی را      ز ضـعف رزنـد  زموزشی را در قالـب زمـوزش بررسـی اننـد، نقـا  قـو      

زمـوزان   شناسایی ز موان  را رف  انند تا بآواننـد موقعیـت درسـآی را بـرای یـادگیری دانـو      
افـزاری زمـوزش را بـا     توانـد مباحـث سـخت    پژزهی مـی  ریزی انند. ه چنین زموزش برنامه

امعـۀ  در زن، اهداف ز انآظارا  ۀ ها، ایفیت موۀود توۀه به نهادهای زموزشی، زیژگی زن
 توۀیه اند. ترسیم ز برزنداد مدار  را نف  ذی

 
 ای از متن مصاحبه نمونه

عنوان یه معنم در زینده باید بدزنم زموزشی اه قرار ازنو تـو اـال  اۀـرا اـنم، اـه       به من »
بیـنم، اـارزرزی حآ ـاً مفهـوم      هایی داشآه باشه؟ اگه زاقعاً بـرا ایـن اـار دارم زمـوزش مـی      زیژگی

 «.تدریس ز معنم ز نحوۀ اۀراشو تو اال  یادم بده زموزش، رزابد با
زموزان ز نحوۀ ارتبـا  بـا    شراید این برنامه بسآگی به این داره اه مسائل ز مشکال  دانو»

ازنا رز بدزنم ز خودم عینًا تو ع ل مطالـب رز براشـون توضـیح بـدم. بایـد اـارای معن ـان رز تـو         
م، اصالً تا زمـانی اـه نـدزنم یـادگیری یعنـی اـه،       اال  مشاهده انم، ازنا رز تو اال  اۀرا بکن

 «.تونم تدریس بهآری داشآه باشم ن ی

 
 سنجی آموزشی ( امکان2
 

 سنـی زموزشی امکان شده از مض ون مفاهیم اسآخراج   2جدول 

 کدهای اولیه کدهای محوری کد انتخابی

سنجی  امکان
 آموزشی

 ریزی برنامه

هــا، رزابــد  ی فعالیــتشناســی، یک ــاراگ خودارزیــابی، موقعیــت
ــری،    ــوزش نظـ ــی زمـ ــ انت اۀرایـ ــازمانی،  ضـ ــین سـ اداری بـ

ــده  ــادگیری دانشــگاهی، زین ــاخآارمندی ی ــازی تحصــیال   س س
 دانشگاهی، نیازسنـی زموزش

 فنی

زۀــوگر،  رزیکردشناســی زمــوزش، توســعۀ     ذهنیــت ۀســت 
سازی  سازی زموزش، شاخ  های اانونی زموزش، عن ی قابنیت

ی اـردن انآظـارا  زموزشـی، خودزمـوزی     برنامۀ درسی، ایــاب 
 شناخآی ـ رفآاری، انآرل ع نکرد 

 عملیاتی
سازی شغنی، قابنیت محوری، تـربۀ میدانی، تـربۀ بـالینی،   زمینه

هـای فـوق    زفرینی زموزشـی، هـدایت هوشـ ند، فعالیـت     فرصت
 برنامه، بورزاراسی اداری
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ی در قالــب دهــد اــه درز  اــارزرز نشــان مــی 2هــای مضــ ون ۀــدزل  یافآــه
اند، بـه   های پودمانی، بسآرهای زموزشی الزم را برای دانشـو ـ معن ان فراهم می  دزره

سـازد.   عبارتی این نوع درز  دانشگاهی، شراید زموزشی را در ابعاد مخآنف مهیا مـی 
بینـی بـرای ارزیـابی دربـارۀ ع نکـرد       ها، قدر  پـیو  در زهنۀ ازل فعالیت در این دزره

انــد.  اسـآای اۀـرای زن در اـال  در  در زینـده را فـراهم مـی      زموزشـی معنـم در ر  
ــت   ــودن فعالی ــی ب ــابی امکــان ع ن ــه ارزی ــ ، درز  اــارزرزی ب هــای زموزشــی  درزاق

زمـوزان را   های خـود ز نیازهـای دانـو    پردازد. ارزیابی اینکه معن ان بآوانند توانایی می
طی زگاهی داشآه ز های تأریرگذار محی بشناسند ز در یک موقعیت زموزشی، از محر 

هـایی اسـت اـه     دهندۀ یادگیری ها ۀهت های اۀرایی زن به این در  برسند اه فعالیت
سـازمانی در اقـداما  مطنـوب     انـد ز بـه یـک نـوع از اـنو بـین       در دانشگاه فراگرفآـه 
های مطنوب معن ـان   اارگیری قابنیت اند. از طرفی طراحی برای به زموزشی دست یافآه

هـای زموزشـی بـرای اـاربرد در ۀامعـۀ عن ـی،        زش ند اردن فعالیتز توانایی برای ار
هـا ز معیارهـای    گیری زموزش، مـال   مشخ  اردن ۀهت ها، مسآنزم ذهن خالق زن

ها در برخورد با مسـائل   زموزشی است تا شراید ارتقای تعامال  شناخآی ز رفآاری زن
عن ان در مقام اۀرا زموزشی فراهم شود. ه چنین اارزرزی شراید را برای زموزش ز م

های یادگیری  اند. به عبارتی زن به دنبال مشخ  اردن تـاربی برای فعالیت فراهم می
بـر سـاززاارهای    های ااری ز تعیین مسـیر انــام ایـن اقـداما  مبآنـی      است اه فرصت

 سازمانی را فراهم ززرد.
 

 ای از متن مصاحبه نمونه
 

هایی رز اه قرار انــامو بـدن،    ازن فعالیت برنامه باید طوری طراحی بشه اه دانشـویان»
شو تو دانشگاه خونـدیم، بایـد بـه     هایی رز مدنظر قرار بدن اه مطالب عن ی توۀیه بشن، مهار 

 «.های من معنم اه قراره تو اال  در  بگم توۀه بکنه خواسآه
هـای مـا تـو اـال  در  ازن ایـزی باشـه اـه قـراره در زینـده انــامو بـدیم.             فعالیت»
رزی فقد رفآن به اال  در  نیست، بایـد تـو االسـا تــاربی اـه بـه دسـت میـاریم بـه          اارز

 «. دردمون بخوره
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 مدیریت دانش (3
 

 شده از مض ون مدیریت دانو مفاهیم اسآخراج  3جدول 
 کدهای اولیه کدهای محوری کد انتخابی

 مدیریت دانش

فرهنگ 
 سازمانی دانو

ی بـودن دانـو، انـدزۀهی    بازخوردپذیری دانو دانشگاهی، ااربرد
ساز دانو زموزشی بودن، مبناساز بـودن ع ـل،    بودن زموزش، مهار 

 دهنده بودن دانو، انشی بودن دانو، انگیزاننده بودن ۀهت
محـوری، ارخـۀ تئـوری ـ ع ـل، تغییرپـذیری، بسـد ذهنیـت          مدرسـه  سازی مشی خد

شـکنی زمـوزش سـنآی، توسـعۀ      محوری، ع نگرا بودن، ساخت مهار 
 سازمانی، رهبری دانو موقعیآی بد دانشگاه ـ مدار ، دانو بینرزا

 گرایـی  ر ـگرایـی، ا ـ   سازی ع ل، تبـدیل دانـو، سـاخت    بازتئوری خنق دانو
سـازی دانـو، دانـو     ی، شخصـی ـع ن ـ  دانشی پردازی  دهـی، ایـشناخآ 

 موقعیآی، فهم رزابد نظر ز ع ل
ــادگیری،  شــبیهپــذیری،  ســنـی دانــو، تع ــیم مکــان انآقال دانو ــی ی ســازی ع ن

 ها، توسعۀ اطالعاتی، شبکۀ ارتباطی دانو سازمانی سازی زموخآه پیاده

 
دهـد اــه پــرداخآن بــه   نشــان مــی 3هــای مضــ ون مــدیریت دانـو در ۀــدزل   یافآـه 

های معن ی در موقعیت زاقعی)اارزرزی( مسـآنزم ارزیـابی دانشـی اسـت اـه بـا زن        فعالیت
ه انآرل ز نظار  بر دانو مهارتی است اـه مسـآنزم بازتولیـد    شود. باید گفت ا رز می رزبه
صور  ع نی در ابعاد مخآنف است. در این مفهوم معنم مـری فعالی اسـت اـه ابآـدا     زن به

ززرد. اینکه دانـو اـه    دست می شده در ع ل به طرز تنقی یا نگرش خود را از دانو اسب
 زمـوزان   هـای دانـو   ضای اـال ، توانـایی  ابعادی دارد ز اه پآانسینی برای انگیزه دادن به ف

ــده  ــه پدی ــل رد دادن ا ـــومعن ان در درز     ز ... دارد ز دلی ــت؟ دانش ــی اس ــای زموزش ه
هـای دانـو    اننـد، اینکـه ازلویـت    اارزرزی سیاست یا خد مشی ااربرد دانو را دنبال می

تـوان گفـت    های زموزشی را هدف قرار داده اسـت. مـی   دست زمده ایست؟ ز اه حوزه به
هـای   بیند ز مبنایی برای توسـعۀ مهـار    های اصیل زموزش می اه دانو خود را در موقعیت

معن ی است تا ارتبا  محک ی بین محل اخذ دانو ز محل اۀرای دانو بیافریند. از طرفـی  
ای دارد ز مبنـایی بـرای تنـوع     دانو برزمده از اارزرزی، دانشـی اسـت اـه ماهیـت توسـعه     

به اۀرا فرصت شناسایی ایفیت رزابد بین عناصـر زموزشـی    دانو زموزشی است. پرداخآن
ززرد ز مآناسـب بـا موقعیـت موۀـود بـه       ز تولید تفکرا  ع نیـاتی گونـاگون را فـراهم مـی    
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انـامـد. بـه عبـارتی دانـو ع نـی در موقعیـت        سازی زن با تشخی  خـود معن ـان مـی    پیاده
د ز در ایـن فراینـد سـاخآاری از    شـو  شده دزباره به موقعیت مشابه با زن انآقـال داده مـی   خنق

 زید.  دست می رزابد دانو زاقعی به
 

 ای از متن مصاحبه نمونه
گیرم، زلی خب اطالعا  درسی هـم   های تدریس رز یاد می درسآه اه تو اال  مهار »

باید افزایو پیدا انه. اینکه شرزع زموزش م کنه تو شراید مخآنف فرق بکنـه یـا شـناخت مـن     
 .«عن ی به بهآر شدن تدریسم ا ک بکنه، خینی مه همعنم از موضوعا  

مـون اسـآفاده    دست میاریم برای حرفـۀ معن ـی   باید از اطالعاتی اه از این برنامۀ درسی به»
ها رز یـاد گـرفآیم ز اـاری بـا اطالعـا  درسـی ز        انیم. اینکه فقد بیایم اال  ز بگیم مهار 

اید بآونه به هدفی منـر بشه اه تـو ع ـل   نحوۀ اۀراش نداشآه باشیم، درست نیست. شناخت ما ب
مونـو از زمـوزش ز تـدریس افـزایو      ازش اسآفاده بکینم ز اینم زمانی هست اه خودمون دانو

 «.بدیم ز منظ و انیم

 
 شناسی معلمی ( هویت4
 

 شناسی معن ی شده از مض ون هویت مفاهیم اسآخراج   4جدول 
 کدهای اولیه کدهای محوری کد انتخابی

اسی شن هویت
 معلمی

 گرایی تعامل

زمــوز، شــناخت  اــرد اــال ، رزابــد معنــم ز دانــو  اداره
ــالق  ــی، اخ ــی ـ      ۀواالس ــعۀ فضــای فرهنگ ــداری، توس م

زموزان، اعآ ادسازی  اۀآ اعی مدار ، ماهیت عالئق دانو
 زموزان شناسی دانو زموزان، ۀامعه دانو

 مدیریت زموزشی

شـی،  شناسی موضوعا  زموز رزیکرد ارزشیابی، ااراوب
سـازی راه حـل مسـائل     های یادگیری، پیـاده  طراحی فعالیت

ــآعدادمحوری،     ــی، اس ــداف زموزش ــف اه ــی، تعری زموزش
 های معن ی ترازمندی فعالیت

 پژزهی معنم
هــای   پژزهــی، بررســی نگــرش    پــژزهو رزایــی، اقــدام  

زمـوزان، خودسـازی ع نـی، ذهنیـت معن ـی، سـیالی        دانو
 تفکرا  زموزشی

پـذیری، نحـوۀ تـدریس     تـدریس، ت ـرین مسـئولیت   ماهیت  شناسی تدریس
معن ان، تشریح زبان بدن در تدریس، الگوپذیری تـدریس،  

 های تدریس معنم های تدریس، فعالیت رزش



 1400، پاییز و زمستان 49وپنجم، شمارة  پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، دوره بیست      304

 

هـای ع نـی در حـوزۀ     دهـد اـه اۀـرای فعالیـت     نشان می 4های ۀدزل  بررسی یافآه
عبـارتی   شـود. بـه   زموزش، درزاق  انعکاسی از ماهیت مفهومی است اـه معن ـی نامیـده مـی    

انندۀ هویت معن ی بـه معنـای زاقعـی زن     پرداخآن به ع ل در ابعاد مخآنف زموزش، مطرک
دهد اه ماهیت معن ی در زهنـۀ   است. بررسی مفاهیم برگرفآه از این مض ون اصنی نشان می

زموزان در ۀهـت ترغیـب زنـان     های فعاالنه با دانو ازل مربو  به حسن رفآار ز ایـاد انو
عبارتی ابزار معنم اخالقی است اه فضای زموزشی اـال    ایـاد حس اعآ اد است. بهبرای 

شـود.   زمـوزان مـی   های دانو ها ز قابنیت اند ز باعث شناخت بهآر توانایی را سازماندهی می
ارد فراینـد زمـوزش از    درز  دانشگاهی اارزرزی، توسعۀ قابنیت دانشـو معن ان در اداره

هـای زموزشـگاهی اسـت، اـاراوبی اـه       ا  زن با سایر فعالیـت طریق شناخت ع یق ارتباط
ها ز حـل   ریزی ارده ز حد تناسب را در انـام فعالیت اهداف را تعریف ز برمبنای زن برنامه

دهـد،   گیرد. رزیکرد ۀدیدی اه درز  اارزرزی از نقو معنم ارائـه مـی   اار می مسائل به
ه دنبـال تعیـین تکنیـف ذهنیـت خـود بـا       عنوان پژزهشگری است اه بـ  به محور قرار دادن از 

هایی است اه در قالب زموزش به از س رده شده تا به دنبال بررسـی ز توسـعۀ دانـو     فعالیت
عبـارتی معنـم، فراینـد شـدن را در ۀریـان اـارزرزی در        ۀدیدی در زمینۀ اۀرایی باشد. بـه 

زن را انــد ز مفهــوم تــدریس ز شناســایی عناصــر ز اۀــزای  قالــب هویــت خــود دنبــال مــی
هـای رفآـاری ـ     دهد، ز نحوۀ اۀرای زن در اال  در  را در ااراوب موردتوۀه قرار می
سازد، بدین معنا اه ابعـاد تـدریس در مرحنـۀ در ، اۀـرا، ارزشـیابی ز       زموزشی ن ایان می

 تدازم زن موردتوۀه معن ان باشد.
 

 ای از متن مصاحبه نمونه
اید نقو ز ۀایگاه معنم تو اـال  مشـخ    از ه ون رزز ازلی اه این در  اۀرا میشه ب»

تونـه هـم    عنـوان یـه معنـم مـی     بـه  بشه. من دانشـو باید به این در  برسم اه رفآارم تو اـال   
به در  ز مدرسه بدبین بکنـه.   نسبت زموزان بشه ز هم اینکه ازنا رز  موۀب یادگیری بهآر دانو

راهکـارای بهآـری رز بـرای ارتبـا  بـا       به این مسائل زگاه بکنه ز نسبت زظیفۀ اارزرزیه اه منو 
 «.زموزان نشون بده دانو
زموزان اگـه   تو اال  ازن ایزی اه مه ه اینه اه هرایزی سرۀای خودش باشه، دانو»

گیرن. فرق من با ازنـایی اـه اـارزرزی     شونو یاد می با این شراید زشنا بشن، خینی خوب در 
ایزیه اه اارززی به صور  ع نـی یـادمون   نرفآن باید اامالً مشخ  باشه. تدریس تو اال  

 «.انه میده ز شرایطشو برامون مشخ  می
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 ( کارآفرینی علمی5
 

 شده از مض ون اارزفرینی عن ی مفاهیم اسآخراج   5جدول 
 کدهای اولیه کدهای محوری کد انتخابی

 کارآفرینی
 علمی

سازی  اصیل
 یادگیری

محـوری،   محوری، حـل مسـئنه، درگیـری محیطـی، موضـوع      پرزژه
ــودن زمــوزش، مــوقعیآی بــودن، تـــارب   زاقــ  گرایــی، معنــاردار ب

 محیطی ـ زیسآی، دانو ع نی
ای، معنـم فکـور،    رشد مسآ ر، اشآغال یا درگیری عن ی،  دید حرفه گرایی تخص 

 ای سازی، پژزهو حرفه سازی ااراوب فعالیت، گفآ ان مفهوم
ــغنی، ب   ع نکردگزینی ــعۀ ش ــازی، توس ــت اعآ ادس ــلقابنی ــادگیری،   الفع ــازی ی س

ــار  ـــویان،      مه ــژزهو دانش ــردن پ ــالیزه ا ــه، اان ــازی فنازران س
 خودتدریسی

سـازی، رزیکــرد   سـازی اۀـرا، خــود معنـم    پـذیری، ه اننــدی  نقـو  نوززری
ای،  انداز ااری، تنوع ع نی ـ شناخآی، مبدل حرفـه   یادگیری، اشم

 محوری، مشارات سازمانی تنفیق

 
سـازی درز  اـارزرزی ایــاد     دهـد اـه پیـاده    شان مـی ن 5های ۀدزل  بررسی یافآه

سازی هر فعـالیآی زۀهـه مشخصـی دارد، در     نوعی اشآغال رس ی با مبانی عن ی است. عن ی
این مض ون، فعالیـت اارزرزانـه یعنـی قـرار گـرفآن در بافـت زاقعـی زمـوزش بـرای ارائـۀ           

، دانشـو ـ معن ان  ای است، بدین صور  اه درگیری با مسائل محیطی های حرفه توان ندی
تـوان گفـت اـه     دهد. مـی  را در موض  اسب دانو موقعیآی در ۀهت ارائۀ راهکار قرار می

خنق موقعیت ااری توۀه به زن بُعـد از سـاخآار عن ـی اسـت اـه منطـق اۀـرای فعالیـت را         
های معن ی فراینـدی اسـت اـه مسـآنزم      سازی ماهیت فعالیت عبارتی عن ی اند. به توۀیه می
  بـه مسـائل زموزشـی بـا نگـرش نافذانـه، مشـاهدۀ ارتباطـا  مآقابـل ز پـرداخآن           نگاه ۀـام 

ســازی اــاراوب رفآارهــای زموزشــی را  انشــگرانه بــه زن در مــوقعیآی اســت اــه مفهــوم 
طنبد. اارزرزی ااراوبی است اه معن ان با قرار گرفآن در بطن خود زمـوزش ز تأمـل    می

پردازنـد. ایـن ااراردهـا     دانشـگاهی مـی   های زمـوزش  دربارۀ زن، به ااراردسازی فعالیت
هـای   ای ز دسـآیابی بـه مهـار     تواند مسآقی اً مربو  به زموزش باشد، ماننـد رشـد حرفـه    می

زموزشی، یا مربو  به عوامنی باشد اـه فراینـد زمـوزش را تسـهیل بخشـد، ماننـد ۀـذابیت        
زمـوزش.  زمـوزان در راسـآای ارتقـای ایفیـت      فضای اال  ز تـأمین امنیـت رزانـی دانـو    
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سـازی   درزاق  نشان دادن این گونـه صـالحیت ع نـی توسـد دانشــو ـ معن ـان بـه ه سـان         
شـود ز معنـم بـا اسـآفاده از شخصـیت       های نقو معن ـی منــر مـی    رزحیا  خود با زیژگی

رساند، یعنی زنچه  اش را به منصۀ ظهور می ها ز ابآکارا  فردی درزنی پردازشگر خود، ایده
سـازی   ز پیاده ، در ارتبا  با دیگر معن ان در اال  در  ترایبرا خود تصور ارده است

 اند. می
 

 ای از متن مصاحبه نمونه
خونیم، زلی اارزرزیه مزیآو اینه اه ایزی رز اه یـاد گـرفآیم.    خب درسای زیادی رز تو دانشگاه می»

راوب انی اار رز یـاد  ها به هر حال فرق میکنن. بنابراین باید اا عیناً ازش اسآفاده نکینم، اون موقعیت
 «.بینی نشده باشه، زماده بکنیم بگیریم ز خودمونو برای مسائنی اه م کنه پیو

هدف خینی مه ی اه باید از طریق اارزرزی بهو برسیم نوعی خالقیت فردیه اه تـربۀ ااری مـا رز  »
پیشنهاد بده،  هایی رز تو اال  های خودش رزش انه. هر دانشـویی م کنه براسا  توانایی ارزش ند می

زۀـوی   هـای یکسـان نکنـه، بایـد ه یشـه در ۀسـت       زلی خب مهم ازنه اه فقد خودشو مقید به موقعیت
 «.انه های مخآنفی باشه اه این برنامۀ درسی القا می فعالیت

 
هـای دانشــو ـ     شـده از مصـاحبه   هـای اسـآخراج   دهد اه شاخصـه  نشان می 1ن ودار 

در راسـآای ارربخشـی محآـوای زن در سـطح دانشـگاه      معن ان در رابطه با درز  اارزرزی 
بخشـی ایـن عناصـر از     مند عناصر مخآنف با تأاید بر ازلویـت  فرهنگیان، مسآنزم ارتبا  نظام

هـای موقعیـت شـرزع برنامـه تـا       های درسی دانشگاه ز توۀه به زیژگـی  زمان اۀرا در اال 
رز  دانشـگاهی بایـد محقـق    عنوان پیامـد ایـن د   به انآهای زن است. بدین صور  زنچه اه 

هـا بـا رزیکـرد مهـارتی در شـراید زموزشـی        ها ز نگـرش  شود، به اارگیری ارربخو دانو
 های زموزشی را برطرف اند. ۀدید ز تازه است تا بآواند با راهبرد حل مسئنه، االو

توان گفـت اـه گـام ازل اارزمـد بـودن محآـوای درز         در بررسی این ن ودار می
هـای زموزشـی    اه نقو مطنوب این برنامه در فرایند زمـوزش ز محـید  اارزرزی این است 

عبارتی بایـد   تواند به مرحنۀ اۀرا درزید. به تعریف ز دقیقاً مشخ  شود اه زیا این برنامه می
پژزهی شـراید زموزشـی در    های محآوای درز  اارزرزی از این بابت اه به زینده زیژگی

ا در بطـن زمـوزش فـراهم ززرد ز اهـداف     هـای غنـی ر   مدار  توۀه ارده اسـت، فرصـت  
سـازی مناسـب    موردنظر را با ایفیت موۀود خود تحقق بخشد. از طرفی ض انآی برای پیـاده 

  محآوای برنامه زۀود داشآه باشد.



 

 

 
 های برنامۀ درسی اارزرزی رابطۀ مؤلفه   1نمودار 
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ز مآناسـب بـا   در ادامه زنچه باید در محآوای درز  اارزرزی موردتوۀه قرار گیرد 
هـای   هـای زموزشـی، زیژگـی    شده در مرحنۀ قبـل از بُعـد ارزیـابی موقعیـت     بینی شراید پیو

گانـه در ارتبـا  بـا     هـای سـه   عن ی برنامه ز نحوۀ اۀرایی اردن زن باشـد، تأایـد بـر مؤلفـه    
طراحی اارزرزی است؛ بدین صـور  اـه بـرای اۀـرای مناسـب ایـن درز  در ع ـل یـا         

عنـوان مـریـان اصـنی برنامـه      بـه  هـای معن ـان    ها ز توان ندی قابنیت محید یادگیری زاقعی،
موردتوۀه قرار گیرد. این مؤلفه از این ۀهت اه یت دارد اـه مخاطـب درز  اـارزرزی،    

های معن ی از ابعاد  ها ز نحوۀ انو با فعالیت دانشـو ـ معن ان هسآند، بنابراین توسعۀ قابنیت 
زمـان بایـد بـه فراینـد زمـوزش،       شد. از طرفی محآوا هممخآنف باید موردتأاید اارزرزی با

های یـادگیری ز   های زن، نحوۀ ارتبا  زن با دیگر عناصر موۀود در محید مراحل ز فعالیت
بحث ز بررسی ماهیت زموزشی ز ۀایگاه زن در توسعۀ تـارب معن ـی ب ـردازد ز ه چنـین    

بـه نـام دانـو ز شـناخت زموزشـی      رابطۀ مآقابل معن ان با فرایند زموزش زابسآه بـه ابـزاری   
اـرد دانـو در درز  اـارزرزی، راهبـردی بـرای مـؤرر بـودن         معنـا اـه اداره   است؛ به این

هــای معن ــان در اــاراوب زمــوزش اســت، ارااــه منـــر بــه بــه اســب دانــو از  فعالیــت
اـارگیری   های ۀدیـد ز بـه   سازی زن برای ایـاد رزیه های زموزشی ز تحنیل ز غنی موقعیت

رز است. بنابراین این سه مؤلفه بیانگر شـناخت هویـت معنـم ز ایفیـت      های پیو در فرصت
 ارتبا  زن با زموزش االسی از طریق دانو سازمانی اسب شده است.

ــا      ــراه ب ــراهم اــردن شــراید زموزشــی ســاخآارمند ه  ــد گفــت اــه ف در زخــر بای
دهی دانـو،  های زمـوزش ز سـازمان   های معن ان، زیژگی بخشی به عناصر توان ندی ازلویت

در راسآای هدف اصنی درز  اارزرزی یـا ه ـان اـارزفرینی زموزشـی بـا زۀهـۀ عن ـی        
اـارگیری   عنوان برزنداد این درز  باید قابـل مشـاهده باشـد، بـه     به است. درحقیقت، زنچه 

شـده در ۀهـت    هـای یادگرفآـه   های ۀدیـد بـا تأسـی از زمـوزش     های ۀدید در موقعیت ایده
طـور خالصـه زنچـه اه یـت دارد محوریـت       بـه  دانشـگاهی اسـت.   سازی یادگیری  معناداری
ــرد  ــه ع نک ــه   ب ــار  یادگرفآ ــت مه ــوان ااربس ــرش در    عن ــو ز نگ ــی از دان ــا تنفیق ــده ب ش
افآـد، بنـابراین ماهیـت در  اـارزرزی      هایی است اه در اـال  در  اتفـاق مـی    موقعیت

قنید از یـک موقعیـت ز   اند دانشـو ـ معن ان به دنبال اصالت زموزشی باشند نه ت  ایـاب می
 های دیگر. اسآفاده در موقعیت

 

 گیری بحث و نتیجه

مدارانـه   بررسی پژزهو حاضر بیانگر این است اه در  اارزرزی در راسآای در  توسعه
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هـا در راسـآای    اند. تأاید بـر اۀـرای ایـن نـوع برنامـه      از فرایند زموزش معن ان حرات می
بینی تحقـق بسـآرهای زموزشـی، توسـعۀ      رای پیوهای مخآنفی است اه ب دسآیابی به شاخصه

ای  توان گفت اه زمـوزش مؤلفـه   پذیرد. می های معن ی انـام می سازی فعالیت شغنی ز غنی
سـازی مفـاهیم    عبارتی پیاده ان خود است، بهنفع ذیاست اه نیازمند ع نیاتی اردن زن برای 

ۀ ااراردهـایی اسـت اـه    شده در حوزۀ زموزشی در قالب اارزرزی، ارائـه دهنـد   یادگرفآه
تـر   ازپـیو برۀسـآه   گیرندگان دانشـگاهی بـیو   ها را برای مآصدیان ز تص یم مطنوبیت برنامه

اند. در پژزهو حاضـر نیـز مضـامینی اـه در ۀهـت پیشـبرد اهـداف زموزشـی درز           می
 اند از: دست زمده، عبار  اارزرزی دانشگاه فرهنگیان به

دراـال  در ، مسـآنزم توۀـه بـه      تـر زمـوزش   پژزهی: شـناخت ع یـق   ( زموزش1
گـذارد. درز  اـارزرزی    طـور مسـآقیم یـا غیرمسـآقیم بـر زن ارـر مـی        بـه  عوامنی است اه 

بررسـی ز   هـای مخآنـف درسـی، فرصـت     سنج زموزشـی بـرای برنامـه    عنوان یک موقعیت به 
ر دهـد. نآـایج مطالعـۀ حاضـ     ـ معن ان قرار می های زموزشی را در اخآیار دانشـو تحنیل مؤلفه

های شناخت سـازمانی زمـوزش ز زگـاهی از     های اارزرزانه انگیزه دهد اه فعالیت نشان می
 های دهد. نآایج یافآه اردی را افزایو می رزابد مؤرر بر مطنوبیت زن از ابعاد اۀرایی ز اداره

دهد اه اارزرزی ااربرد مؤرر دانشـویان را در اـنو   ( نشان می2020بیست ز ه کاران )
تـوان گفـت اـه     دهد. بنـابراین مـی   های زموزشی موردتوۀه قرار می قادی برنامهارتباطی ز ن

پژزهی طراحی یک شبکۀ ۀ عی با عوامل مخآنف زموزش در ااراوب یـادگیری   زموزش
های زن بر ال مـ وعه است، ارااـه ایـن    زموزان ز بررسی میزان تأریرگذاری انو دانو

هـای   ها ز برنامـه  زموزشی ز رزند اۀرای طرک پذیری مفاهیم، عناصر شاخصه با فرایند تحنیل
سـازی ز   سـازد ز پیـاده   های زموزشگاهی زشـکار مـی   صور  سیسآ ی در محید درسی را به

 اند. زموزان تسهیل می قابنیت در  زن را برای دانو
هـای ع نیـاتی    سنـی زموزشی برززرد توانایی طرک سنـی زموزشی: امکان ( امکان2
افزاری زمـوزش اسـت. نآـایج     افزاری ز سخت تأمین امکانا  نرم های زموزشی برای سازمان

دهـد اـه درز  اـارزرزی ت هیـدا  ز شـراید       دست زمـده از ایـن مضـ ون نشـان مـی      به
هـای زموزشـی    سازی برنامـه  بندی ز عوامنی اه برای پیاده توان ندسازی زموزشی را ازلویت
 دهـد اـه   ( نشـان مـی  2020ین )اند. نآایج پـژزهو بـایرل   ضرزری است، شناسایی ز مهیا می

نآـایج   دهـد.  گانه اهداف زموزشـی را بـه محـید اـاری ربـد مـی       های سه اارزموزی حوزه
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دهد اه اـارزموزی یـک فرصـت برنـده را      ( نشان می2020) 1های گالبرایت ز موندال یافآه
تـوان نآیــه    مـی  انـد.  برای دانشـویان در قالب یادگیر تـربی در دنیـای زاقعـی فـراهم مـی    

انـد   بینی می های زموزشی را پیو فت اه درز  اارزرزی منززما  مورد نیاز موقعیتگر
اقـدام   های زموزشـی  های انسانی ز مادی در داخل ساخآار شبکه ز در راسآای توزی  مکانیزم

طور انی می توان اسـآنبا  اـرد اـه قابنیـت ایـن نـوع درز  دانشـگاهی، گـام          به شود.  می
طـوری اـه بـا ترسـیم نقشـۀ راه       بـه  های معن ـی اسـت    ی مهار نگر  برداشآن در ۀهت زیند

 محقق اند. ها را سازی رفآارهای زموزشی زن ع نکرد معن ان، توانایی ارربخو
( مدیریت دانو: اارزرزی قرار دادن دانشـویان در موقعیت فراشناخآی است. 3

وانۀ ع ل تواند پشآ انآرل ز نظار  معن ان بر میزان ز حـ ی از دانو نظری اه می
گیرد. درزاق  مدیریت دانو بیشآر  ها قرار می موردبررسی ز تحنیل زن زموزشی باشد،

شود. بنابراین معن ان قدر  اخآیار ز توزی   سازی ابعاد دانو درنظر گرفآه می فرایند تبدیل
ززرند. فراشناخت توانایی معن ان را برای  دست می های مخآنف به دانو را در موقعیت

عبارتی معن ان در نقو یادگیرندگانی  ززرد، به الع ر فراهم می گیری ماداممفهوم یاد
شوند اه در ااراوب سازمان یادگیرنده، سازگاری الزم را با شراید  الع ر تنقی می مادام

 دهد اه (نشان می2018ز ه کاران ) 2نآایج پژزهو سومانآری ززرند. دست می محیطی به
هایی برای ادغام دانو با تـربۀ ع نی در زمینۀ خاص،  تهای اارزموزی با ارائۀ فرص دزره

( 2016) 3های برنشآاینر ز اسکنوگل یافآه اند. نآایج یک تـربۀ یادگیری معآبر را تشویق می
های اارزموزی موۀب انآقال دانو مربو  به تکالیف شغنی  دهد اه دزره نشان می

بی از پشآیبانی شخصی، اار مآکی بر ترای بهآرین تـربۀ اارزرزی مبآنی شود. درزاق ، می
بدین صور  اه های مدیریت محآوا یا دانو است،  به خود ز فرصت دسآرسی به سیسآم

ززرند اه در یک موقعیت فرایندی قرار بگیرند تا  دست می معن ان این شایسآگی را به
 بر شناخت داشآه باشند.  های نوززرانۀ مبآنی مآناسب با اقآضای زموزش، انو

هـایی اسـت اـه نیازمنـد      ماهیت معن ی دربرگیرندۀ فعالیت: شناسی معن ی ت( هوی4
عبـارتی هویـت    سازی زن برای تحقق مطنوب اهداف نظام زموزشی اسـت. بـه   توسعه ز غنی

ریزی برای دسآیابی به زن است. نآـایج نشـان    انداز ز برنامه زاقعی معن ان برمبنای تعیین اشم
انندۀ دیدگاهی اسـت اـه معن ـان را     ح ایت ض وندهد اه درز  اارزرزی در این م می

                                                                                                                                        
1.  Galbraith & Mondal 
2.  Somantri 

3.  Bernsteiner & Schlogl 

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/M-Somantri-2132344560
https://www.researchgate.net/profile/Reinhard-Bernsteiner
https://www.researchgate.net/profile/Stephan-Schloegl
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در نقو فعال طراحی زموزش مربو  به ساخآار برنامۀ درسی در راسآای یـادگیری مطنـوب   
( نشـان  1398دهـد. انانچـه نآـایج پـژزهو صـفرنواده ز ه کـاران )       زموزان قرار مـی  دانو
ا ک ارده گیری هویت معن ی ز شایسآگی معن ان  دهد اه درز  اارزرزی به شکل می

گیرنـده را بـرای معن ـان تعریـف      عبارتی توان ندسازی هویت معن ی نقـو تصـ یم   است. به
شده برنامۀ درسی منی  انندۀ فعالیت معن ان ه سو با با سند طراحی اند. این نقو تداعی می

در ززادسازی ز تنفیق برنامۀ درسی بـرای ارتقـای ایفیـت زمـوزش اسـت. بنـابراین هویـت        
اند تا اسا  ز مبنای رزابـد زموزشـی مآناسـب بـا انآظـارا  ع نکـردی        معن ی ا ک می

 معن ان از ماهیت ز ۀایگاه خود صور  پذیرد.

ــادگیری  ( اــارزفرینی عن ــی: در هــر رشــآۀ تحصــینی دانشــگاهی فعالیــت  5 هــای ی
عبـارتی   های شغنی اسـت، بـه   های ع نی برای فعالیت دانشـویان در ۀهت دسآیابی به قابنیت

دهـد اـه    ریزی شود. نآایج نشـان مـی   ای برنامه نشگاهی باید بیشآر در ۀنبۀ حرفههای دا طرک
تواند از طریق تبدیل انآزاعیا  بـه   اارزفرینی عن ی هدف نهایی زموزش عالی است اه می

تـوان گفـت اـه ایـن      عینیا ، پیامد تحصـیال  دانشـگاهی را بـر رزی ۀامعـه بسـنـد. مـی      
ز  1های عن ی است. نآایج مطالعـۀ سـانیوتو   ت زموخآهای برای ارزیابی ایفی مض ون شاخصه

رابطۀ مؤرری بین درز  اارزرزی ز عالقـۀ دانشــویان   دهد اه  ( نشان می2017ه کاران )
هـا را بـرای افـزایو     ها ه چنین بخو اـارزرزی سـازمان   به یک اارزفرین زۀود دارد. زن

( حاای از 2019ز ه کاران ) 2اپژزهو هوربه اارزفرینی پیشنهاد دادند. نآایج  نسبت اشآیاق 
هـای مهـم شـغنی در     عنوان ۀنبـه  به این است اه مفاهی ی مانند تـربه، یادگیری ز ارتباطا  

دهـد اـه بیـنو دانشــویان در برنامـۀ       ها نشـان مـی   اارززی دانشـویان مطرک هسآند. یافآه
ـویی بکنـد.  گیرد تا بحث اشآغال را شامل منـاف  دانشـ   درسی اارزرزی موردتأاید قرار می

اوشد اشـآغال دانشــویان را از طریـق منطـق عن ـی توۀیـه ز        بنابراین اارزفرینی عن ی می
عنـوان یـک    بـه  ای  طـور گسـآرده   بـه   زرزیارزفرینی اند، ارااه ا برای دسآیابی به زن نقو

یـادگیری  تأریرگـذاری از   نـوع (، 235: 2020ز ه کـاران،   3)هـورا  «بـاال  ارربخشـی با »رزش 
مزایـایی را بـرای دانشــویان، مربیـان ز اارفرمایـان فـراهم        اـه  شود اار در  میبر  مبآنی
 (.2، ص 2018ز ه کاران،  4)سینوا  اند می

                                                                                                                                        
1.  Sunyoto 

2.  Hora 

3.  Hora  

4.  Silva  
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هـای   شود این است اه بسآرسازی بـرای فعالیـت   زنچه از پژزهو حاضر اسآنبا  می
عبـارتی   ای است اه ۀنبۀ زیربنایی ز رز بنایی دارد. به زموزشی معن ان دارای ماهیت دزگانه

سازی شـناخآی ز   هایی اه قرار است باید انـام دهد در درۀه ازل باید به غنی معنم ز فعالیت
هـای معنـوی    اننـدۀ فعالیـت   ها بینـامد. بدین معنا اه درز  اـارزرزی ح ایـت   عاطفی زن

هاست ز هـم از   ای زن معن ان هم از لحاف مشخ  اردن معیارهای عن ی برای توسعۀ حرفه
هایشان باید انـام  ای است اه با توۀه به قابنیت   نوززرانۀ شخصی ز مشاراآیلحاف اقداما

سازی امکانا  زیربنایی زموزش تأایـد   دهند. از طرفی این درز  در راسآای ذهنیت ع نی
شراید ز موقعیت تبدیل دانو نظری به دانو ع نی را بـرای معن ـان فـراهم ززرد ز     دارد تا

های زاقعی زموزش را تک یـل   دست زمده از موقعیت های به ار هم اینکه معن ان بآوانند مه
 دست زمده از اارزرزی، میزان انطباق یا سازگاری زن را ز ارتقا بخشند. درزاق ، مضامین به

دهد، رزیکردی اه در اسـناد باالدسـآی ماننـد سـند برنامـۀ       محوری نشان می با رزیکرد معنم
هـای   هـا ز فرصـت   زش ز عناصـر زن، فعالیـت  درسی منی در ۀهت شناخت بهآر فرایند زمـو 

اند، ز به دنبال این است اه رزند زموزش هم در ظـاهر   یادگیری برزمده از زن حرات می
امر از طریق تعیین رزابد اۀزای زموزشی مانند رزش تدریس، مـدیریت اۀـرا، سـاخآارمند    

قـرار گیـرد،    شـود، موردتوۀـه   شود ز هم اینکه زمینه ز بافآی اـه زمـوزش در زن اۀـرا مـی    
 ها در دانشگاه فرهنگیان پرداخآه شود. اۀرای زن نیاز است اه با ۀدیت بیشآری بهبنابراین 
 شود:   پیشنهاد میهای این پژزهو،  براسا  یافآه 

های اارزرزانۀ دانشـو ـ معن ـان    عنوان محور توسعۀ فعالیت به پژزهی  ـ رزیکرد معنم
  قرار گیرد. زموزان موردتوۀه در فرایند زموزش دانو

ـــ بســآرهای محآــوای درز  اــارزرزی در دانشــگاه فرهنگیــان مآناســب بــا نگــرش 
 سازی ز فراهم شود. پژزهانه در مسائل زموزشی زماده زینده

بـر دانـو شخصـی ـ ع نـی        الگوی سازماندهی محآـوای درز  اـارزرزی مبآنـی    ـ
  های یادگیری باشد. تز در راسآای شناسایی مسائل زموزشی ز طراحی فعالی دانشـو معن ان

هـای اسـآانی ز    محـور ماننـد دبیرخانـه    هـای مهـار    سـازی سـازمان   بـه فعـال   نسـبت  ـ 
 های نوززرانۀ زموزشی ز پژزهشی معن ان اقدام شود.  شهرسآانی در حوزۀ فعالیت

   اند از: ه چنین پیشنهادا  پژزهشی عبار 
ــ  ــارۀ نقــو برنامــۀ درســی اــارزرز  پیشــنهاد مــیـ ی در توســعۀ شــود پژزهشــی درب

 های پژزهشی معن ان صور  گیرد. مهار 
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هـای اارزرزانـه در پـرزرش ذهنیـت خوداارزمـدی       پژزهشی دربارۀ نقو مهار ـ 
  معن ان صور  گیرد.

گیـری ماهیـت رفآارهـای     پژزهشی دربارۀ اارایی برنامۀ درسی اارزرزی در شکلـ 
  زموزشی معن ان صور  گیرد.

هـای   ارربخشـی طراحـی فعالیـت    انـو معن ـی در  پژزهشی دربـارۀ ماهیـت انـواع د    ـ
 زموزشی معن ان انـام شود.

 

 منابع
(. بررسی برنامۀ درسی اارزرزی با رزیکـرد تربیـت معنـم فکـور از منظـر      1399اح دی، ز.، ز الهامیان، ن. )

 .37ـ 9، 2،  پژزهو در تربیت معنماسآادان دانشگاه فرهنگیان.  
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