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Abstract 

The aim of this study was to identify the problems of the specialized interview process of 
candidates for admission to Farhangian University in order to provide a favorable model. 
The research method used is qualitative Grounded theory. The statistical population of the 
study included all faculty members and lecturers of Farhangian University of Tehran and 
Markazi provinces, from which 18 faculty members and 20 lecturers were selected as a 
statistical sample using purposive sampling method. Semi-structured interviews were used 
to collect the required data and content validity was used to determine the validity of the 
interview questions. For data analysis was used to thematic analysis method. The results 
show that from the experts' point of view, the issues and problems of the specialized 
interview process of candidates for admission to Farhangian University in terms of content 
and performance are in ordering six and eight main categories. For the specialized 
interview process of the candidates, a model was presented which was reviewed based on 
the opinions of the members of the focus group, and after making the necessary corrections, 
the final model was developed, which includes two parts: pre-entrance exam measures and 
specialized interview. According to the findings of the study, it can be concluded that the 
process of specialized interviews of candidates, in terms of content and implementation has 
many problems that by solving them based on the components of the model, can be 
accepted candidates with professional competencies, motivated and interested in the 
teaching profession and with appropriate physical and mental health, to training at 
Farhangian University. 

Keywords: Specialized interview, Student admission, Teacher education. 
 

                                                           
 Corresponding Author, Email: Nabavi@mail.cfu.ac.ir 

Educational and Scholastic Studies                                                                http://pma.cfu.ac.ir/ 

Vol. 10, No. 1, Spring 2021                                                                        Print ISSN: 2423-494X  

pp. 105-136                                                                                               Online ISSN: 2645-8098 

 

mailto:Nabavi@mail.cfu.ac.ir
http://pma.cfu.ac.ir/


 
 

 

 

پذیرش در  برایداوطلبان تخصصی  مصاحبهمشکالت فرایند  یایشناس

 الگوی مطلوب ئةدانشگاه فرهنگیان به منظور ارا

 2، علی فرهادیان1سیدصادق نبوی

  ، ایرانفرهنگیان، تهران دانشگاه استادیار، گروه علوم تربیتی، .1
  ، ایرانفرهنگیان، تهران دانشگاه استادیار، گروه علوم تربیتی، .2

 (22/26/2311: ؛ تاریخ پذیرش20/20/2318: تاریخ دریافت)

 دهیچک

داوطلبان برای پذیرش در دانشگاه فرهنگیان به منظور ارائة الگووی   تخصصی پژوهش حاضر با هدف شناسایی مشکالت فرایند مصاحبة
جامعة آماری پژوهش همة اعضای هیئت علمی و مدرسان مودعو  . بنیاد استروش پژوهش کیفی از نوع نظریة داده. گرفتمطلوب انجام 

گیوری  مودر  مودعو بوا روش نمونوه     02علمی و عضو هیئت  28ها  های تهران و مرکزی بودند که از میان آندانشگاه فرهنگیان استان
هوای مصواحبه    روایی محتووا پرسوش   های پژوهش استفاده شد وآوری دادهاریافته برای جمعساختاز مصاحبة نیمه. هدفمند انتخاب شدند

نظوران  مشوکالت فراینود    نتایج پوژوهش نشوان داد از دیودگاه بواح     . کا گرفته شد ها روش تحلیل تم بهبرای تحلیل داده. بررسی شد
. توا و اجرا  به ترتی  در شش و هشت مقولة ابلی قورار دارد مصاحبة تخصصی داوطلبان برای پذیرش در دانشگاه فرهنگیان از لحاظ مح

برای فرایند مصاحبة تخصصی داوطلبان الگویی ارائه شد که بر اسا  نظرات اعضای گروه کانونی بازبینی شد و پو  از ابوالحات مزم    
هوای پوژوهش حاضور    ه بوه یافتوه  بوا توجو  . الگوی نهایی تدوین شد که شامل دو بخش اقدامات قبل از کنکور و مصاحبة تخصصی است

های ها بر اسا  مؤلفهفرایند مصاحبة تخصصی داوطلبان  از لحاظ محتوا و اجرا مشکالت زیادی دارد که با رفع آن گرفت توان نتیجه می
مند به حرفة معلمی و دارای سوالمت  ای  باانگیزه و عالقههای حرفهبه پذیرش داوطلبانی برخوردار از بالحیتتوان شده  می  الگوی ارائ

 . جسمانی و روانی مناس   برای تحصیل در دانشگاه فرهنگیان اقدام کرد

 .تخصصیمصاحبة  معلم تربیت  پذیرش دانشجو : واژگان کلیدی
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 مقدمه

هاي كارگیري معلمانی برخوردار از صالحیت ههاي آموزشی منوط به بایجاد تحول در نظام

توان گفت تحول در نظام آموزش و پرورش مبتنی بر می. است اي و تخصصیحرفهشخصیتی، 

هایی كه بر كیفیت تربیت معلم یکی از مهمترین مؤلفه. كشوري است معلم هربهبود كیفیت تربیت

 توجه به جذب و پذیرش دانشجومعلم در دانشگاه فرهنگیان لذا. باشدمی هاي آنمؤثر بوده ورودي

 .دارداي اهمیت ویژه

مهمترین اصل در تعلیم و تربیت كودكان و نوجوانان، صالحیت » معتقد است( 2831) فرمیالنی

روان معلم است، زیرا اوست كه با رفتارهاي منطقی و بجا هاي شخصیتی و سالمتعلمی و ویژگی

اندركاران نظام آموزش و پرورش توانایی كالمی،  دست. «شودسرمشق كودكان و نوجوانان می

هاي مدیریت كالس و آزمون  معلمی، مهارت ةنامنش كافی، راهبردهاي تدریس، گواهیدا

كنند كه باید در فرایند جذب و انتخاب معلمان هایی تلقی میترین مؤلفهشایستگی را به عنوان مهم

 (.1001، 2استرانگ) مورد توجه قرار گیرد

جذب و  ةمستقیمی بین كیفیت برنام ةد رابطكندر پژوهش خود بیان می (1002) 1كارول

 (.2822 گراوند و عباسپور،) اي و عملکرد كالسی معلمان وجود داردحرفه ةنگهداري، توسع

آموزان تنها از دانش تخصصی كند كه ایجاد یک انگیزه قوي در دانشادعا می (1008) 8اسپوستا

ها، رفتار و عمل ها، نگرشگاههاي شخصیتی، دیدگیرد، بلکه به طور عمده ویژگیمعلم نشأت نمی

و  كند میذیر پ ها فضاي كالس را آرام و مشاركتوي در آن دخالت دارد و مجموع این ویژگی

 (. 1022،  همراناوا) دهدرسمی میان معلم و شاگرد را شکل می ارتباط غیر

ام در فرایند انتخاب معلم، ترین گاعتقاد دارند كه حساس(  100) 2بوالندر و اسنل

                                                           
1. Stronge 
2. Caroll  

3. Spousta 

4. Hamranová 

5. Bohlande & Snell   
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با این وجود انتخاب نهایی باید بر اساس نتایج . جذب داوطلبان است بارةگیري در صمیمت

 .شده در فرایند انتخاب و گزینش داوطلبان انجام گیردهاي مشخصها و ویژگیها، مصاحبه آزمون

الگویی براي انتخاب دانشجومعلمان بوده و به  ئةدر پژوهشی به دنبال ارا(  102) و همکاران 2بولز

هاي انتخاب دانشجومعلمان به صورت سنتی و بر پردازند كه تا كنون اكثر شیوهاین موضوع می

كه در آن  را ها مدلی آن بنابراین،. اندو كارآمد نبوده بوده،هاي علمی ها و مصاحبهمبناي آزمون

درونی، توانایی  توانایی تفکر، تعامل اجتماعی، عالیق ةها در زمیناي از ارزیابیطیف گسترده

 .ه دادند، ارائگیري باشداستدالل و تصمیم

در ژاپن . هاي متفاوتی براي انتخاب معلم وجود داردها و مالکدر كشورهاي مختلف شیوه

و داشتن مدرک تحصیلی لیسانس  «صالحیت ةگواهینام»نخستین شرط گزینش معلم، دارا بودن 

ها و مدارس عالی مجاز و معتبر معلمی در یکی از دانشگاه ةرگاه متقاضیان اخذ گواهینامه. است

آزمون »وزارت آموزش و پرورش اعطاي گواهینامه را به آنان بر اساس  ،تحصیل نکرده باشند

در بیشتر موارد افراد واجد شرایط بعد از امتحان تعیین . پذیردمی «تعیین صالحیت معلمان

ها شامل ارزیابی دانش علمی و تناسب فرد با آزمون(. 1003، 1تسوكادا) شوندانتخاب میصالحیت 

امتحان  ةنمر. استهاي عملی و میزان سالمتی افراد نویسی، مصاحبه و مهارتحرفه تدریس، مقاله

ها افراد بعد از موفقیت در آزمون(. 1002، 8شینبري) قبولی فرد نیست دهندة تنهایی نشان به

صالحیت این . دكننتدریس ، اندوانند در مدارس و مؤسساتی كه آزمون ورودي آن را گذراندهت می

در ژاپن عالوه بر مواد آزمون (. 1008،  شیمیزو) افراد به مدت یکسال براي تدریس معتبر است

 آورنداز داوطلبان مصاحبه نیز به عمل می ،كتبی كه شامل موضوعات عمومی و تخصصی است

 (. 1001، 2توماكی و سا)

                                                           
1. Bowles  

2. Tsukada  
3. Shinbori  
4. Shimizu  
5. Maki & Sato  
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م كرد كه معلمان انتخاب معلمان ابتدایی اعال ةشوراي ملی در زمین 2221در انگلستان از سال 

 انتخاب شوند ،اندمعلم را گذراندهخاص تربیت ةها كه دورلتحصیالن دانشگاها باید از بین فارغ

ضیان تحصیل در معلم از بین متقاانتخاب دانشجوي تربیت ةدر حال حاضر نحو(. 2832حبیبی، )

تقاضاها به شوراي مركز پذیرش  همةبدین ترتیب كه . استها مانند سایر رشتهها دانشگاه

را داشته نظر  مورد ةشود و متقاضیانی كه شرایط الزم مؤسسارسال می( U.C.C.A) ها دانشگاه

معلمان انگلستان باید از صالحیت كافی براي  ةهم اصوالً(. 2838آقازاده، ) شوندپذیرفته می باشند،

هاي باید دوره ،كسانی كه به اشتغال در این حرفه تمایل دارند بنابراین،تدریس برخوردار باشند، 

عصاره، )تمام كنند معلم را به منظور تدریس در هر مقطع تحصیلی با موفقیت  خاص تربیت

2832.) 

براي شركت در این . معلم ضوابط دقیقی داردتتربی ةدر فرانسه انتخاب دانشجو براي دور

داشتن  ،معلمشرایط ورود به تربیت. شوندآموزان از طریق امتحان انتخاب میدوره بهترین دانش

تا سال  2220از سال (. 2831فرجاد، ) متوسطه و موفقیت در امتحان ورودي است ةدیپلم پایان دور

. پردازندمعلم می شدند كه به تربیت تأسیسه معلم در فرانسمؤسسات دانشگاهی تربیت 1028

ها بر  توانند براي تحصیل در این مراكز اقدام كنند و گزینش آندارندگان مدرک كارشناسی می

اي از موارد امتحانات تخصصی صورت دانشگاهی، مصاحبه و در پاره ةاساس بررسی پروند

 (.2823طلب، مهرابی و رضوان) گیرد می

اي معلمان ، استانداردهاي تعیین سطح عمومی تدریس حرفهامریکا معلمتربیتهاي در دانشگاه

سطوح باالتر  ،معلمی و همچنین ةاین استانداردها سطح ورودي داوطلبان حرف. مشخص شده است

ها مالک انتخاب معلمان را بر اساس كار برخی ایالت. هاي معلم را مشخص خواهد كردقابلیت

هاي موضوعی یا ارزیابی تمر داوطلبان و در بعضی موارد بر اساس آزمونمس ترم و فعالیتپایان

 ةمعیارهایی براي انتخاب داوطلبان حرف ،همچنین (.1002، 2هاموند) اندعملکرد داوطلبان قرار داده

                                                           
1. Hammond 
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معلمی بر مبناي تركیبی از عوامل تحصیلی و شخصیتی مانند عالقه به كودكان، اظهارات شخص 

 (. 2838شعبانی، ) شودنظر گرفته می داوطلب و مصاحبه در

در سنگاپور شرایط ورود به حرفه معلمی بسیار دقیق بیان كردند ( 1028) و همکاران 2وانگ

براي اكثر . كندآموختگان مستعد مدارس متوسطه را جذب میملی آموزش، دانش ةبوده و مؤسس

 تیئهیمعلمی توسط  ةیان حرفمتقاض. متقاضیان عملکرد در سطح الف در امتحانات موردنیاز است

. شوندملی آموزش مصاحبه می ةاز معلمان، مدیران بازنشسته، مقامات وزارتی و كاركنان مؤسس

هاي شخصیتی داوطلبان، مطابق با معیارهاي ویژگی و تحصیلی بر اساس عملکرد تئهیاین 

 (. 2821نامداري پژمان، ) كنند  میشده وزارت آموزش و پرورش، داوطلبان را ارزشیابی  تعیین

داشتن دیپلم كامل متوسطه، قبولی در آزمون ورودي، معلم در مالزي از شرایط ورود به تربیت

هاي برخورداري از سالمت جسمانی و روانی، داشتن صالحیت آموزشی براي تدریس در دوره

ورود به  در استرالیا شرایط (.2822سمندري، ) است تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و متوسطه

اساس نتایج  متوسطه و بر رةپایان تحصیالت دو ةناممعلم، دارابودن گواهیهاي تربیت دوره

هاي خوب در زبان انگلیسی و ریاضیات هاي ورودي، به خصوص به دست آوردن نمره آزمون

 (.2822 سنگري و آخش،)است 

فردي عالی هاي بینمهارتهاي باال، شخصیت مثبت، معلم در فنالند باید نمرهداوطلبان تربیت

نفر متقاضی براي تدریس در مدارس  20 ساالنه فقط یکی از. و تعهد به شغل معلمی داشته باشند

معلمی در  ةپذیرش داوطلبان براي حرف ةنحو (.2822سالبرگ، ) شود ابتدایی فنالند پذیرفته می

كانادا رقابتی است و تسلط به زبان انگلیسی و زبان فرانسه، داشتن مدرک تخصصی خاص، تجربه، 

 (.  282دشتی، ) عالقه و آمادگی از شروط پذیرش است

 ةمعلم بر عهددر چین انتخاب براي ورود به تربیت ،(1028) و همکاران 1هسیهبر اساس گفتة 

بسیاري از . وزارت آموزش و پرورش است ةشدعیینهر دانشگاه و در چارچوب ضوابط ت
                                                           
1. Wang  

2. Hsieh  
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ها انتخاب خود را بر اساس نمرات دانشگاهی و برخی دیگر نیز توان دانشجویان در دانشگاه

هاي ها و رگهعمومی، نگرش هاي مرتبط با تدریس، مانند زبان، دانش آموزشموفقیت در آزمون

در تركیه انتخاب دانشجویان براي  (.2821ژمان، نامداري پ) اندشخصیتی را مبناي پذیرش قرار داده

معلم، به طور متمركز و توسط مركز سنجش و گزینش داوطلبان هاي تربیتورود به دانشکده

براي انتخاب معیارهایی مانند تصمیم شوراي استادان، شخصیت  وشود استخدامی انجام می

هاي ، نمرات مصاحبه و آزموناه آن تحصیلی، توانایی و وضعیت سالمتی  ، موفقیتداوطلبان

 (.2823خدیوي و رحمانی، )شود  كار گرفته می بهمتمركز 

هاي نسلنشان داد باید تالش شود معلمان ( 1010)و همکاران  2جیانینتایج پژوهش پارمی

نتایج . هاي عقالنی و فنی به منظور توسعة یادگیري محیطی معنادار ارائه دهندحلآینده بیشتر راه

مهم در اثربخشی معلم دارد و در  یهیجانی نقش نشان داد هوش( 1022) 1تورنر و استافپژوهش 

هاي پژوهش كیم، یافته. به این ویژگی شخصیتی توجه زیادي شود دگزینش دانشجومعلمان بای

ها مرتبط  شخصیت معلمان با اثربخشی آن ةگانابعاد پنج داد نشان( 1023) 8كاندارینمرد و مک

نظر  پیشنهاد كردند شخصیت باید به عنوان بخشی از فرایند گزینش دانشجومعلم مدها  آن. است

گرایی، شناختی برونروان ةشش ساز دادنشان  (1022)و همکاران   ساتلنتایج پژوهش . گیردقرار 

شناختی با گزینش داوطلبان آوري، خودتنظیمی و تواناییكاري، تابگشودگی به تجربه، وجدان

دانشجومعلمان برونئی بارة در( 1028) 2پژوهش الورنس یافته. مثبتی دارد ةلمی رابطمع ةبراي حرف

شناختی مطلوب براي روانی مناسب، شاخصی از بهزیستی روان برخورداري از سالمت دادنشان 

 2لیاكاپولو. گري شوندشناختی غربالمعلمان است و دانشجومعلمان باید از نظر بهزیستی روان

هاي سنجش دانش پژوهش خود نشان داد براي انتخاب شغل معلمی عالوه بر آزموندر ( 1022)
                                                           
1. Parmigiani 

2. Turner & Stough 

3. Kim, Dar-Nimrod & MacCann 

4. Sautelle 

5. Lawrence 

6. Liakopoulou 
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نتایج پژوهش  .معلمی نیز پرداخته شود ةها، باورها و عالقه به حرفبه ارزیابی نگرش دمحتوایی، بای

گروهی در غربالگري داوطلبان براي ورود به تربیت  ةسودمندي مصاحب ةدهندنشان( 1021) 2لشام

در پژوهشی نشان داد معلمان باید از صالحیت و شایستگی ( 1002) 1كالسن. است معلم بوده

  .برخوردار باشند الزم، تعهد، شخصیت جاذب، تحصیالت عالی و دستاوردهاي علمی

جذب  ةمؤلف نشان داد( 2821) پژوهش نامداري پژمان هاي داخلی از جملهپژوهش نتایج

اشکاالت بسیاري در  ومعلم است،  كیفیت در تربیتهاي اصلی تضمین دانشجو یکی از مؤلفه

ترین آن به شکل برگزاري جلسات معلم ایران وجود دارد كه مهمگزینش داوطلبان به نظام تربیت

نیاز از داوطلبان  گردد، كه كمترین زمان براي گردآوري اطالعات موردمصاحبه و معاینه برمی

دادند در زمینة مؤلفة گزینش معلم باید براي نشان  (2821)كشاورز و مقدسی  .شودصرف می

هاي اختصاصی متناسب با سطح معلم، آزمونهاي تربیتانتخاب افراد شایسته براي ورود به دوره

هاي علمی، اخالقی و بررسی همراه با مصاحبه( دیپلم، كارشناسی و باالتر)تحصیالت متقاضیان 

بر اساس  هاي برشمرده شده براي معلمانمالک سوابق تحصیلی و خانوادگی داوطلبان با توجه به

( 2822)و همکاران  نژادسمیعینتایج پژوهش . آموزش و پرورش در نظر گرفته شود اسناد تحولی

 مانندشده در دیگر كشورها،  هاي موفق و تجربهدهد كه سیاست جذب باید بر اساس شیوهنشان می

هاي سازي اجرا شود و انتخاب افراد با توانمنديو بومی( شناسایی از دوران دبیرستان) جذب اولیه

فراهانی، . دگیرموردي انجام  ةهاي عملی و به صورت مطالعنظر از طریق ارزیابی مورد

نشان دادند در فرایند جذب و انتخاب معلمان باید به ی در پژوهش( 2822) نصراصفهانی و شریف

جسمی، روانی و علمی داوطلبان، اصالح و بهبود هاي  ها و ویژگیداوطلبان، توانایی ةعالقه و انگیز

 پورنتایج پژوهش حیدري ،همچنین .فرایند جذب، انتخاب و استفاده از نیروهاي بومی توجه شود

مراكز  و معلماي دانشجومعلمان مراكز تربیتتعیین صالحیت حرفه براي دادنشان ( 2832)

  .داصالح شوهاي موجود جذب معلم عالی باید شیوهآموزش
                                                           
1. Leshem  

2. Claussen 
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هاي تردید صالحیتآموزان، بیتعلیم و تربیت دانش با توجه به نقش و جایگاه واالي معلم در

هاي اصلی آموزان یکی از مؤلفهاي و سالمت جسمانی و روانی وي در امر مهم تربیت دانشحرفه

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش،  22/ شود، به طوري كه راهکار و تأثیرگذار محسوب می

اي و هاي اخالقی، اعتقادي، انقالبی، حرفهیجاد نظام ارزیابی صالحیت معلمان از نظر شایستگیا

 شوراي) دكن تخصصی و ارزشیابی متناسب با مبانی و اهداف سند تحول راهبردي را عنوان می

 یاي، سالمت جسمانی و روانهاي حرفهبررسی صالحیت ،بنابراین(. 2820عالی انقالب فرهنگی، 

سزایی كه در سالمت جسمانی و مدارس به دلیل نقش ب ةدانشجومعلمان به عنوان معلمان آیند

دانشگاه فرهنگیان،  تأسیس یکی از اهداف مهم. استضروري  ،دكننآموزان ایفا میروانی دانش

 من، متعهد، كارآمد و توانمند در تراز جمهوري اسالمیؤو تربیت معلمان، مدیران و مربیان م تأمین

رسد ، به نظر میمهمبا توجه به این هدف (. 2822دانشگاه فرهنگیان،  ةاساسنام) ایران بوده است

هاي انتخاب داوطلبان براي شغل معلمی باید با دقت و ظرافت خاصی انجام گیرد كه ورودي

براي  شخصیتیهاي و ویژگی یاي، سالمت جسمانی و روانهاي حرفهاي از نظر صالحیتشایسته

از داوطلبان ورود به  ة تخصصیمصاحب مهم اهداف .در دانشگاه فرهنگیان پذیرفته شوند تحصیل

ریزي منابع انسانی و فناوري اطالعات وزارت مركز برنامه ةنامدانشگاه فرهنگیان براساس شیوه

 ةهاي داوطلب حرفها و تشخیص میزان قابلیتارزیابی توانمندي( 2821) آموزش و پرورش

 . بوده است معلمیة شناخت میزان انگیزه و عالقمندي داوطلب حرفهمچنین،  معلمی،

 كنندهپژوهشگر در طول سالیان متمادي به عنوان مصاحبه ةو تجرب یادشدهبا عنایت به مطالب 

رسد یکی از مشکالت اساسی در معلمی، به نظر می ةدر فرایند انتخاب داوطلبان ورود به حرف

هاي قابلیتاست كه از  فرهنگیان تخاب برخی داوطلبان براي ورود به دانشگاه، انمعلمفرایند تربیت

هاي شخصیتی مناسب براي احراز شغل معلمی  و ویژگیی روان و اي، سالمت جسمانیحرفه

و  داوطلبان روانی به خود آسیب كردنوارد تواند عالوه بربرخوردار نیستند كه این مسئله می

هدف . كنندناپذیري بر نظام آموزش و پروش كشور وارد هاي جبرانآموزان مدارس، خسارتدانش

پذیرش در  برايداوطلبان  ة تخصصیمصاحبفرایند مشکالت پژوهش حاضر شناسایی اصلی 
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 ة، مسألیادشدهبا توجه به موارد  بنابراین، .استالگوي مطلوب  ئةدانشگاه فرهنگیان به منظور ارا

پذیرش در دانشگاه  برايداوطلبان ة تخصصی یند مصاحباكه فر این است پژوهش حاضر اصلی

جوي یافتن پاسخ علمی به و پژوهشگر در جست ،همچنینروست؟  هفرهنگیان با چه مشکالتی روب

  :است ها پرسشاین 

پذیرش در دانشگاه فرهنگیان از لحاظ  برايداوطلبان ة تخصصی مصاحبفرایند مشکالت  -

 ؟اند محتوایی كدام

پذیرش در دانشگاه فرهنگیان از لحاظ  براي داوطلبانة تخصصی مصاحبد فراینمشکالت  -

 ؟اند اجرایی كدام

چگونه  پذیرش در دانشگاه فرهنگیان برايداوطلبان  تخصصی ةمصاحب الگوي مطلوب فرایند -

  ؟است

 پژوهش شناسیروش

كه  بوده 2بنیادداده ةنظری كیفی از نوع پژوهش  طرح پژوهش، اهداف و موضوع ماهیت به توجه با

بنیاد داده ةنظری، (2822) 8استراوس و كوربینبراساس بیان  .است استفاده شده 1مند از رویکرد نظام

یک طرح پژوهشی كیفی است كه در آن پژوهشگر نوعی تبیین كلی از یک فرایند، اقدام، یا تعامل 

در این (. 2823تجري، ) تكنندگان اسهاي تعداد زیادي از مشاركتدهد كه حاصل دیدگاهه میئارا

سه مرحله كدگذاري باز،  ،مندها به صورت نظامآوري دادهرویکرد پژوهشگر پس از جمع

، و مسلمی خنیفر)دهد  انجام میرسیدن به نظریه  برايكدگذاري محوري و كدگذاري گزینشی 

2822.) 

هاي استان علمی و مدرسان مدعو دانشگاه فرهنگیان تیئاعضاي ه همةپژوهش شامل  ةجامع

                                                           
1. Grounded theory  

2. Systematic approach  
3. Strauss & Corbin 
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 10و( مربی 2استادیار و  21) علمی تیئنفر عضو ه 23ها  تهران و مركزي بوده است كه از بین آن

 (خبرهنوع ) روش هدفمند به ،به عنوان نمونه( دانشجوي دكتري 2دكتري و  22) نفر مدرس مدعو

تخصصی  ةآمد كه با فرایند مصاحبزیرا باید اطالعات از افرادي به دست می. انتخاب شدند

چندین سال تجربه زیسته  زمینهآشنا بوده و در این  پذیرش در دانشگاه فرهنگیان برايداوطلبان 

گیري هدفمند نمونه. گیري بر اساس هدف پژوهش انجام گرفتپس به این ترتیب نمونه. اندداشته

براي هاي خاص را كه در آن پژوهشگر افراد واجد ویژگی استگیري غیرتصادفی نوعی نمونه

 (. 2822، 2نجانسون و كریستنس) كندشركت در پژوهش دعوت می

ساختاریافته براي نیمه ةپژوهش، از مصاحب هاي پرسش با توجه به ماهیت پژوهش كیفی و

ساختاریافته استفاده شد كه به این دلیل از مصاحبه نیمه. هاي مورد نیاز استفاده شدآوري دادهجمع

ولی آن كامل  ،پژوهش اطالعاتی از موضوع پژوهش در دست بود ةو پیشین متون نظري بر اساس

. ها آگاه باشد شونده از آناحتمال داشت مواردي وجود داشته باشد كه مصاحبه ،بنابراین. نبود

چارچوب مصاحبه تدوین و  پژوهش، ةو پیشین متون نظري ةاساس مطالع ابتدا بر شایان ذكر است

از  حاضر در پژوهش. پژوهش تهیه و تدوین شد هاي پرسشمصاحبه با توجه به  هاي پرسش

بر این اساس، ابتدا چندین . شدمصاحبه استفاده  هاي پرسشبراي تعیین میزان روایی  1محتوا روایی

 هاي همة پرسشو سعی شد  شده،اصلی پژوهش طراحی  هاي پرسشبر مبناي اهداف و پرسش 

با استفاده از نظرات  ،سپس. قرار گیرد مصاحبه تحت پوشش هاي پرسشاصلی پژوهش از طریق 

مصاحبه تهیه و  هاي ، پرسشدر نهایت. شودمصاحبه بازبینی  هاي پرسشدو نفر از متخصصان 

پژوهشگر و  مجدد مصاحبه از روش كدگذاري هاي پرسشبراي تعیین پایایی  ،همچنین. تدوین شد

ها و نتایج تن مصاحبهدر پژوهش حاضر م. دشتوسط كدگذار دیگر استفاده  مجدد كدگذاري

شوندگان قرار گرفت و از ایشان ها در اختیار چند تن از مصاحبههاي مصاحبهها و كدبنديتحلیل

                                                           
1. Johnson & Christensen  
2. Content validity  
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شوندگان از در این مرحله برخی مصاحبه. دكنننظر را اعمال  خواسته شد تا اصالحات مورد

منظورم همین  دقیقاً»شده اظهار رضایت داشتند و با عباراتی نظیر ها و مضامین باشتكدگذاري

بعضی دیگر از . بر كدگذاري صحه گذاشتند( م1)« ترهجملة شما دقیق»و ( ع 2)« بوده است

ها و مضامین را مترادف با آنچه انجام شده بود، تأكید كردند شوندگان نیز كدگذاريمصاحبه

 . شدهاي ایشان در كدگذاري و تعیین مضامین لحاظ توصیه

 شیوة اجرا

و مدرسان مدعو علمی  تئهیتعدادي از اعضاي  ،هاي انجام شده توسط پژوهشگرطبق بررسی

معلم به تخصصی داوطلبان ورود به تربیت ةهاي گذشته در فرایند مصاحب دانشگاه كه طی سال

سپس طی تماس تلفنی و با اطالع قبلی ضمن . شناسایی شدند ،گر حضور داشتندعنوان مصاحبه

هاي ها قرار مصاحبه در پردیس یشان نسبت به اهداف پژوهش با آنجلب موافقت ضمنی و توجیه ا

 شوندگان با نوعبه منظور كسب آمادگی و آشنایی مصاحبه. هاي تهران و مركزي گذاشته شداستان

مکان  معموالً. شدها ارسال می ، قبل از جلسه مصاحبه از طریق پست الکترونیکی به آنها پرسش

دقیقه الی  2 هر مصاحبه حدود . شدیا دفتر گروه آموزشی تعیین میپردیس  ةمصاحبه مركز مشاور

 تئهیمصاحبه به صورت انفرادي با مدرسان مدعو و اعضاي  ،همچنین. كشیدیک ساعت طول می

شوندگان با كسب مجوز از ایشان ضبط اطالعات حاصل از مصاحبه با مصاحبه. علمی انجام گرفت

شونده رضایت نداشت مصاحبه ضبط ی موارد كه مصاحبهشد و در برخبرداري می و یادداشت

گیري پیش ساختاریافته فرایند نمونههاي نیمهبا اجراي مصاحبه .شدبرداري فقط یادداشت ،شود

انجام مصاحبه با افراد نمونه ادامه یافت تا اینکه پس از . بررسی شدرفت و ابعاد مسئله پژوهش 

 ابه این معن. به حد اشباع نظري رسیدنفر مدرس مدعو  10علمی و  تئهینفر عضو 23مصاحبه با 

بر . حاصل نشداطالعات جدیدي شد، مصاحبه  ،شوندگانی كه در مراحل پایانیكه با مصاحبه

سازي و تبدیل به متن شده، پس از پیاده هاي ضبطمصاحبه ،اساس فرایندي كه شرح داده شد

ها به متن نوشتاري بر پس از تبدیل مصاحبه. یپ شدنوشتاري، ویرایش و در قالب متن ورد تا

پس از كدگذاري مضامین مشخص . باز و محوري صورت گرفتهاي حاصله، كدگذاريروي داده
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افزار ها با استفاده از نرمذكر است كه تحلیل مصاحبه شایان. ها پرداخته شدشد و بعد به تفسیر آن

ة فرایند مصاحبمشکالت  مسائل و وهش سعی شددر این پژ. دهم انجام شد ةنسخ 2كیودامکس

نظران ها با صاحبورود به دانشگاه فرهنگیان از طریق تحلیل مصاحبه برايداوطلبان  تخصصی

ها تجزیه و تحلیل ها، نتایج حاصل از مصاحبهباز و محوري دادهپس از كدگذاري. ی شودایشناس

براي اعتباربخشی قرار گرفت كه پس از سپس در اختیار چند نفر از متخصصان این حوزه . شد

و بعد از انجام اصالحات الزم، مشکالت فرایند  شد بخشیدن به آن، بازبینی نظر و اعتباراعالم

براي . داوطلبان ورود به دانشگاه فرهنگیان از لحاظ محتوا و اجرا مشخص شد ة تخصصیمصاحب

هاي متداول تحلیل یکی از شیوه شد كه جراا 1ها روش تحلیل مضمونهاي مصاحبهتحلیل داده

آن روشی براي شناخت، تحلیل و . ها استهاي كیفی مصاحبهمحتوا و روشی براي تحلیل داده

ابزار پژوهشی منعطف و مفیدي براي تحلیل  ،هاي كیفی است و همچنینالگوهاي موجود در داده

 (.2822، و مسلمی خنیفر) هاي پیچیده استحجم زیادي از داده

 های پژوهشیافته

هاي  هها مضامینی پدیدار شدند كه پیرامون تجربروش تحلیل مضمون در تحلیل مصاحبهبر اساس 

داوطلبان ورود به تخصصی  ةو مشکالت مصاحب مسائل بارةشوندگان و نظرات ایشان درمصاحبه

ها در تحلیل كیفی داده ،پژوهش هاي پرسشبا توجه به . دانشگاه فرهنگیان از نظر محتوا و اجرا بود

 . شوده میقالب جدول ارائ

مشکالت فرایند مصاحبة تخصصی داوطلبان براي پذیرش در دانشگاه فرهنگیان : اول پرسش

 اند؟ از لحاظ محتوا كدام

 و مدرسان مدعوعلمی  تئهیاعضاي )نظران صاحبپژوهش، با  اول پرسشدر پاسخ به 

با روش تحلیل مضمون . شدها استخراج هاي مصاحبههكه داد شدمصاحبه  (دانشگاه فرهنگیان
                                                           
1. MAXQDA 10  
2. Thematic analysis method  
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ها ابتدا داده. هاي پژوهش تحلیل شدمحوري، یافته باز و كدگذاري مبتنی بر دو نوع كدگذاري

بعد كدهاي تکراري  ةدر مرحل(. كدگذاري باز) بدون درنظرداشتن مبناي نظري كدگذاري شدند

تري هاي كلیها و طبقهكه به مقوله یافت،حذف شد و فرایند تلخیص و كاهش كدها تا جایی ادامه 

ها، یک تم كلی استخراج شد كه در محوري دادهپس از كدگذاري (.محوري كدگذاري) رسید

 ةگزارشی از نمون ،آمده 2آنچه در جدول . فرعی بود ةمقول 21اصلی و ( مقوله) مضمون 2 ةبردارند

 .اصلی و تم اصلی پژوهش است( هامقوله) هاي فرعی، مضامین شده، مقوله كدهاي استخراج
 

 پژوهش اول پرسشنظران در شده از مصاحبه با صاحب های شناساییمضامین و مقوله. 1جدول 

 نهاییکدهای  شده نمونه کدهای استخراج
( ها مقوله)مضامین 

 فرعی
 اصلی مضمون

 استعدادیابی براي استعداد هايآزمون از استفاده
شناسایی استعدادها و  ،(ع-1ع؛-2)داوطلبان 
-1)ها تا حدودي از طریق مصاحبه توانمندي

ها و  شناسایی استعدادها، توانمندي، (م-22ع؛ 
اي در طول سال تحصیلی در  هاي حرفه قابلیت
بودن تشخیص  ، مشکل(ع-8ع؛ -2) دانشگاه
هاي ها و قابلیتنمندياستعدادها، توادرست 

، (م-2)داوطلبان در وقت كم مصاحبه  ايحرفه
 دار برايو مدت پیوسته فرایند یک به نیاز

 ايحرفه هايقابلیت و توانمندي سنجیدن
 (م-21)داوطلبان 

 و ارزیابی شناسایی
 ي داوطلباناستعدادها

شناسایی و ارزیابی 
 ي داوطلبانها توانمندي

 ايحرفههاي قابلیت ارزیابی
 داوطلبان

استعدادها، 
ها و توانمندي

 ايهاي حرفهقابلیت
مشکالت 

محتوایی فرایند 
مصاحبة 
تخصصی 

داوطلبان براي 
پذیرش در 
دانشگاه 
 فرهنگیان

 تا داوطلبان منديعالقه و انگیزه شناسایی
-1)ها  رفتارآن و اعمال مشاهدة با حدودي

 كارشناسی دانشجویان مندي، عالقه(ع-2ع؛
 نداشتن ، عالقه(ع- 2)معلمی  شغل به پیوسته
 شغل به 13 مادة آموزانمهارت از بسیاري
شناسایی و ارزیابی انگیزه و ، (ع- 2)معلمی 

از طریق معلمی  ةحرفبه مندي داوطلبان هعالق
 (م-22) انتخاب كارشناسان عالی وخبره

 ة داوطلبانشناسایی انگیز
 به حرفة معلمیمندي عالقه

مندي  عالقهانگیزه و 
 داوطلبان
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 نهاییکدهای  شده نمونه کدهای استخراج
( ها مقوله)مضامین 

 فرعی
 اصلی مضمون

سطح انتظارات داوطلبان از بودن  متفاوت بسیار
، (ع-2) معلمی قبل و بعد از استخدام ةحرف

 ةارزیابی سطح انتظارات داوطلبان از حرف
-2ع؛ -1)در مصاحبه تا حدود زیادي  معلمی

 ةارزیابی سطح انتظارات داوطلبان از حرف، (م
معلمی با ایجاد فضاي ایفاي نقش و 

 (م-22) تخصصی هاي پرسش

ارزیابی سطح انتظارات 
 معلمی ةداوطلبان از حرف

سطح انتظارات 
 داوطلبان

گیري  هبراي اندازهاي مصاحبه فرم نبودن مناسب
داوطلبان شناختی هاي شخصیتی و روانویژگی

 هايویژگی دقیق ، عدم ارزیابی(ع-3)
 دلیل شناختی داوطلبان بهروان و شخصیتی

مصاحبه  براي كافی فرصت عدم و كم وقت
 هايآزمون نتایج گیري از، بهره(ع-22)

 دقیق بررسی گري برايشخصیتی و غربال
داوطلبان  شناختیو روان شخصیتی هايویژگی

 براي خبره مشاوران از ، استفاده(ع-2م؛-8)
 شناختیروان و شخصیتی هايویژگی ارزیابی

 (م-3م؛ -22)داوطلبان 

هاي ارزیابی ویژگی
 شخصیتی داوطلبان

هاي ارزیابی ویژگی
 شناختی داوطلبان روان

هاي آزمون استفاده از
 گري غربال

 هاياستفاده از آزمون
 شخصیتی

هاي ویژگی
شخصیتی و 

 شناختی روان

مشکالت 
محتوایی فرایند 

مصاحبة 
تخصصی 

داوطلبان براي 
پذیرش در 
دانشگاه 
 فرهنگیان

 براي گريغربال هايآزمون نتایج استفاده از
 مکمل عنوان به داوطلبان روانیسالمت  تعیین
 (ع-1م؛-2)مصاحبه  فرایند

روانی  ارزیابی سالمت
 داوطلبان

 روانیسالمت

هاي پاراكلینیکی و معاینات آزمایشانجام 
لیست  هاي چک آیتمبراي پزشکی دقیق 
 ، انجام(ع-2ع،-1)داوطلبان وضعیت جسمانی

 براي جسمانی معاینه و پزشکی آزمایشات
داوطلبان عالوه بر  جسمانی سالمت از اطمینان

 (ع-22ع،-8)تکمیل فرم خوداظهاري 

هاي جسمانی ارزیابی ویژگی
 داوطلبان

 سالمت وضعیت ارزیابی
 داوطلبان جسمانی

 جسمانی سالمت

مشکالت فرایند مصاحبة تخصصی داوطلبان براي پذیرش در دانشگاه فرهنگیان  :پرسش دوم

 اند؟ اجرا كداماز لحاظ 
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 و مدرسان مدعو علمی تئهیاعضاي )نظران صاحبوم پژوهش، با د پرسش در پاسخ به

با روش تحلیل مضمون  .شد ها استخراجهاي مصاحبهكه داده شدمصاحبه  (دانشگاه فرهنگیان

ها ابتدا داده. هاي پژوهش تحلیل شدمحوري، یافته باز و كدگذاري مبتنی بر دو نوع كدگذاري

كدهاي تکراري  ،بعد ةدر مرحل(. كدگذاري باز) بدون درنظرداشتن مبناي نظري كدگذاري شدند

-هاي كلیها و طبقهحذف شد و فرایند تلخیص و كاهش كدها تا جایی ادامه پیدا كرد كه به مقوله

استخراج ( كلی) ها، یک تم اصلیمحوري داده پس از كدگذاري (.محوري كدگذاري) تري رسید

 ،آمده 1آنچه در جدول . بود مقولة فرعی 11و ( مقولة اصلی)مضمون  3دربردارندة  شد كه

اصلی و تم اصلی پژوهش ( هامقوله) هاي فرعی، مضامینگزارشی از كدهاي استخراج شده، مقوله

 .است
 

 وم پژوهشد پرسشنظران در شده از مصاحبه با صاحب های شناساییمضامین و مقوله .2جدول 

 نهاییکدهای  شده کدهای استخراجنمونه 
مضامین 

 فرعی( ها مقوله)
 مضمون
 اصلی

 برابر سه مصاحبه حداقل به میزان انجام معرفی داوطلب براي
، معرفی داوطلب (ع-8ع؛ -2) ظرفیت به منظور گزینش اصلح

ایجاد  مصاحبه و انجام براي ظرفیت برابر چهار الی به میزان سه
 ،(ع-22ع؛-2) انگیزه براي جذب در داوطلبان

 گزینش اصلح -
ظرفیت  برابر سه تا چهار

 دانشگاه
ایجاد انگیزه براي  -

 جذب داوطلبان

معرفی داوطلب 
 براي مصاحبه

مشکالت 
اجرایی 

یند افر
مصاحبه 
تخصصی 
داوطلبان 
براي 
پذیرش 
در 

دانشگاه 
 فرهنگیان

ها و براي ارزیابی ویژگی گرانهاي مصاحبهمالک ییکسانعدم 
 هاي كردن پرسش ، مطرح(ع- ع؛-2)هاي داوطلبان توانمندي
 ، مورد(ع-2)گران از جانب مصاحبه انگیزشی و كاربردي
 یک توسط تحصیلی رشتة یک داوطلبان قرارگرفتن كل مصاحبه
 رویه وحدت براي هماهنگی ، برگزاري جلسة(م-3م؛-2)گروه 

 فرایند شروع از قبل گرانمصاحبه بین امتیازدهی نحوة در
 (ع-1ع؛ -2)مصاحبه 

هاي  هماهنگی ویژگی -
 گران مصاحبه

 هايمالک ییکسان -
 گرانمصاحبه

 وحدت رویه بین -
 گرانمصاحبه

هماهنگی بین 
 گران مصاحبه

به  توانمند گرانمصاحبه جذب براي اجرایی نشدن الزامات فراهم
، (ع-8ع؛ - )موقع  به الزحمة پایین و عدم پرداخت علت حق

الزحمه مناسب و پرداخت حق باگران توانمند جذب مصاحبه
رزومة  دریافت و فراخوان( م-10) موقع از سوي دانشگاه به

 (م-2)گران مصاحبه از شغلی

الزامات اجرایی جذب  -
 توانمند گرانمصاحبه

 قائل ویژه امتیازات -
 گران مصاحبه براي شدن

 شغلی رزومة دریافت -
 گرانمصاحبه از

جذب 
 گران مصاحبه
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 نهاییکدهای  شده کدهای استخراجنمونه 
مضامین 

 فرعی( ها مقوله)
 مضمون
 اصلی

 گزینش به دلیل پرسنل با قرآنی علوم گرمصاحبه وظایف تداخل
 سؤاالت در زیاد ، وجود همپوشانی(ع-1ع؛ -2)كاري موازي

 (ع-22ع؛-2)گزینش  پرسنل و قرآنی علوم گرمصاحبه

تداخل وظایف  -
گر علوم قرآنی مصاحبه

 با پرسنل گزینش
 كاري موازي -

وظایف تداخل 
 انگرمصاحبه

 داوطلبان بین در معلمی حرفه انتخاب به گرایش شدن كم بسیار
 ،(م-3ع؛ -8)در جامعه  معلمان پایین شغلی جایگاه خاطر به

دختر  آموزاندانش بین در معلمی حرفة انتخاب زیاد به گرایش
براي دانشگاه فرهنگیان  ندبو شناخته، نا(ع-22م؛ -2)

 (م-2) دبیرستان ةآموزان در دور دانش

جایگاه شغلی حرفة  -
 معلمی

 گرایش زیاد دختران -
دانشگاه  ندبو شناختهنا -

 فرهنگیان

گرایش به 
 ةانتخاب حرف
 معلمی

 
 

مشکالت 
اجرایی 
فرآیند 
مصاحبه 
تخصصی 
داوطلبان 
براي 
پذیرش 
در 

دانشگاه 
 فرهنگیان

 دلیل به پسران بین در معلمی حرفة انتخاب به گرایش كاهش
 و حقوق سطح بودن پایین و جامعه در معلمی حرفة پایین جایگاه
پسران  گرایش ، كاهش(ع- 2ع؛ -22)ایران  در معلمان مزایاي

 معلمان به كم حقوق معلمی به علت پرداخت حرفة انتخاب به
دولتی  مشاغل سایر با مقایسه در معلمی حرفة سختی به توجه با
 (م-2ع،-1)

كاهش گرایش پسران  -
 معلمی ةبه حرف

 جایگاه بودن پایین -
 شغلی

 حرفة كارسختی -
 معلمی

 حقوق پایین شغل -

كاهش گرایش 
 معلمی ةبه حرف

زمان  مدت بودن مدت زمان مصاحبه و پیشنهاد افزایش كم
 نداشتن ، همخوانی(م-28ع؛-2)دقیقه  20 الی 2  به مصاحبه
و مدت  روزها ، افزایش(م-2ع؛-1) اهداف با مصاحبه زمان مدت
هاي شناسایی ویژگی دقیقه به منظور 2  به حداقل مصاحبه زمان

 (ع- ع؛-8) داوطلبان

هر  زمان مدت افزایش -
 مصاحبه

روزهاي  افزایش -
 مصاحبه

مدت زمان 
 مصاحبه

ضعیف  افراد اي به علت انتخابمنطقه گزینیبومی نبودن مناسب
 هاگزینیبومیبهتربودن  ،(م-22ع؛-8)توانایی و استعداد  نظر از
- )منظور جلوگیري از مشکالت نقل و انتقال در ایام اشتغال  به

گسترش و  گزینی استانی داوطلبان بودن بومی مناسب، (م-2ع؛ 
به هاي همجوار  حتی استان گزینی از شهر به استان وبوم ةدایر

 (م- 2ع؛ -22) افراد اصلح انتخابمنظور 

 گزینی استانیبومی -
 گزینیبومی -

 اينطقهم
 اصلح انتخاب -

گزینی بومی
 داوطلبان

مصاحبة تخصصی داوطلبان براي پذیرش در دانشگاه  الگوي مطلوب فرایند: سوم پرسش

 چگونه است؟ فرهنگیان

داوطلبان، اقدامات متناسب با هر  تخصصی ةهاي فرایند مصاحبپس از شناسایی عناصر و مؤلفه

 . انتخابی انجام گرفت در گام بعدي، كدگذاري. مؤلفه تعیین و استخراج شد
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معلمی و  ةبخش ترغیب داوطلبان به حرف دو، الگوي اولیه در یادشدههاي بر اساس فعالیت

دهی بخش سازمان دوآمده در این  دست ههاي بتخصصی، طراحی و تدوین شد و مؤلفه ةمصاحب

  (.2شکل ) شدند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 پذیرش در دانشگاه فرهنگیان برایداوطلبان  تخصصی ةمصاحب فرایند ةالگوی اولی .1 شکل

تخصصی  ةمصاحب فرایند
در  پذیرش برایداوطلبان 

 دانشگاه فرهنگیان 

ترغیب داوطلبان 
 معلمی ةبه حرف

 برای جذب ةایجاد انگیز

شناسایی و هدایت 
 استعدادهاي برتر

 سیماي معلمی

 ةمصاحب
 تخصصی 

استعدادها، 
ها و  توانمندي

 اي هاي حرفهقابلیت

 

مندي  انگیزه و عالقه
 داوطلبان

 

سطح انتظارات 
 داوطلبان

 

هاي ویژگی
شخصیتی و 

 شناختی روان

سالمت 
 روانی

سالمت 
  جسمانی

 

جذب 
 گران مصاحبه

 

هاي  ویژگی
 جسمانی

معرفی چندبرابر 
 داوطلب

 ةمقول
 محتوا 

 ةمقول
 اجرا 

گزینی بومی
 داوطلبان

مدت زمان 
 مصاحبه
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 گروه كانونی از متخصصان. دشگروه كانونی برگزار  ةبه منظور اعتباریابی الگوي اولیه، جلس

اعضاي گروه . دشتشکیل ( نفر 3علمی و مدرسان دانشگاه فرهنگیان مشتمل بر  تئهیاعضاي )

توسط  توضیحات بیاندوساعته حضور یافته و پس از  ةكانونی طبق هماهنگی در یک جلس

. ندكردنظرات اصالحی و پیشنهادهاي خود را پیرامون كلیت و اجزاي الگوي اولیه بیان  پژوهشگر،

 .شده است بیانبه طور خالصه  8گروه كانونی در جدول  شده در ترین نظرات مطرحمهم
 

 شده در گروه کانونی هئخالصه نظرات ارا .3جدول 

 نکات کلیدی کد

 گ-1
گفتن مزایاي تحصیل در . 1هاي بخش اول؛ دبیرستان به مؤلفه ةآموزان دورتبلیغ بین دانش ةنحو كردن اضافه

به  مندي داوطلبان انگیزه و عالقهگنجاندن سنجش مناسب  .8آموزان دبیرستانی؛ دانشگاه فرهنگیان به دانش
 .معلمی ةحرف

 گ-2
 ةگران در مقولهماهنگی بین مصاحبه ةگنجاندن مقول. 1شناختی؛ هاي شخصیتی و روانتعدیل مؤلفة ویژگی

 .معلمی در جامعه در بخش اول ةجایگاه حرف ةگنجاندن مؤلف .8اجرا؛ 

 گ-3
. 1هاي تشویقی وزارت آموزش و پرورش براي داوطلبان؛ جذب داوطلبان و سیاست ةگنجاندن نحو .2

 .تخصصی ةدر بخش مصاحبگري و شخصیتی هاي غربالاز نتایج آزمون استفادهكردن  لحاظ

 گ-4
روانی  سالمت ةبودن مؤلف مهم .1اجراي مصاحبه؛  ةدر مقول گرانمصاحبه رویه بین وحدت ةمؤلف كردن اضافه

گري در فرایند مصاحبه توسط هاي غربالاستفاده از نتایج آزمون .8محتواي مصاحبه؛  ةداوطلبان در مقول
 .شناسان معتمدمشاوران و روان

 گ-5
. 1ي داوطلبان؛ استعدادها شناسایی و ارزیابی ةسنجی استاندارد در مؤلفگنجاندن استفاده از ابزارهاي روان

از نتایج استفاده  .8؛ تحصیلی در دانشگاه هايدر طول سال داوطلبان ايحرفه هايقابلیت شناسایی و ارزیابی
 .مصاحبه روانی و شخصیتی داوطلبان به عنوان مکمل گري براي تعیین صالحیتهاي غربالآمون

 گ-6

پیشنهاد مدت زمان مناسب براي مصاحبه هر داوطلب به  .1گران توانمند در الگو؛ جذب مصاحبهكردن  لحاظ .2
 الی چهار برابر معرفی حداقل سه .8؛ شناختی داوطلبانهاي شخصیتی و روانویژگی منظور ارزیابی دقیق

گزینی بومی كردن لحاظ . به منظور گزینش داوطلبان اصلح؛  مصاحبه دادن انجام براي ظرفیت دانشگاه داوطلب
 .اي همجوارهاستانی و استان

 گ-7

دانشجویی به  ةگفتن حقوق و مزایاي دور .1؛ معلمی در جامعه ةسیماي معلمی به جایگاه حرف ةتغییر مؤلف .2
 ةحرف ةجایگزینی جاذب .8ها؛  مضاعف در آن ةمعلم براي ایجاد عالقه و انگیزآموزان براي ورود به تربیتدانش

در  معلمی ةگرایش به انتخاب حرف ةمؤلف كردن اضافه . ؛ داوطلبانایجاد انگیزه براي جذب  ةجاي مؤلف معلمی به
 .یمعلم ةبخش ترغیب داوطلبان به حرف

 گ-8
مدت زمان هر  ةافزودن مؤلف. 1توانمند در بخش اجراي مصاحبه؛  گرانمصاحبه جذب ةگنجاندن مؤلف .2

 سهحداقل به میزان داوطلب معرفی  ةگنجاندن مؤلف .8مصاحبه و روزهاي مصاحبه به بخش اجراي مصاحبه؛ 
 .براي انجام مصاحبه دانشگاه برابر ظرفیت
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ها برخی زیرمؤلفه. شدبازبینی  الگوي پیشنهادي اولیه، (8جدول )نظرات متخصصان بر اساس 

بر اساس نظر اعضاي گروه  و شد از عناوین در الگو بازبینی ، بعضیو اقدامات نیز اضافه شد

ها در برخی مؤلفهو  ها با نظر اكثر اعضاي گروه كانونی حذف شدمؤلفهبرخی . تغییر یافتكانونی 

پس از انجام اصالحات الزم در الگوي اولیه بر اساس نظرات اعضاي . هایی صورت گرفتتعدیل

 .است نشان داده شده 1گروه كانونی، الگوي نهایی تدوین شد كه در شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 پذیرش در دانشگاه فرهنگیان برایتخصصی داوطلبان  ةالگوی نهایی فرایند مصاحب. 2شکل 

 اقدامات قبل از کنکور مصاحبة تخصصی

 

 ایهای حرفهها و قابلیتاستعدادها، توانمندی
 سالمت جسمانی داوطلبان

 جسمانی داوطلبان هايویژگی
 سالمت روانی داوطلبان

 شناختی داوطلبان روان و شخصیتی هايویژگی
و  شخصیتی ،گريهاي غربالاز نتایج آزمون استفاده

 داوطلبان هاياستعداد براي ارزیابی ویژگی

 مندی داوطلبانو عالقهانگیزه 
مندي داوطلبان به حرفة شناسایی و سنجش میزان عالقه

 معلمی
آموزان براي انتخاب حرفة شناسایی انگیزة اصلی دانش
 سطح انتظارات داوطلبان معلمی

 شناسایی میزان انتظارات داوطلبان از حرفة معلمی

 مقولة محتوا
 

 مقوله اجرا

 معرفی داوطلب

 براي ظرفیت دانشگاه داوطلب برابر حداقل سهمعرفی 
 به منظور گزینش داوطلبان اصلح مصاحبه انجام

 گران توانمندجذب مصاحبه
 گرانهماهنگی و وحدت رویة بین مصاحبه

 گران توانمندكردن الزامات اجرایی جذب مصاحبه فراهم

 گزینی داوطلبانبومی
 همجوارهاي  گزینی استانی و از استانبومی

 مدت زمان مصاحبه
 افزایش تعداد روزهاي مصاحبه 

 2 افزایش مدت زمان مصاحبه از داوطلب به حداقل 
 دقیقه

 

 ایجاد انگیزة برای جذب داوطلبان

 افزایش حقوق و مزایاي حرفة معلمی 
وزارت آموزش و  هاي تشویقیسیاست

 پرورش براي جذب داوطلبان

 جایگاه حرفة معلمی 
 ارزشگذاري شغل معلمی

 جامعة در معلمی ةحرف ارتقاي جایگاه
 گرایش به انتخاب حرفة معلمی

  شناسایی و هدایت استعدادهای برتر
آموزان مستعد از دورة شناسایی دانش

 دبیرستان
هدایت استعدادهاي برتر به حرفة معلمی 

 ها از دبیرستان
 

 آموزان بین دانش نحوة تبلیغ
مزایاي مالی دورة دانشجویی بیان حقوق و 
 آموزان معلم  به دانش تربیت

آموزان به  دانش معرفی دانشگاه فرهنگیان
 دورة دبیرستان  
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 گیرینتیجه بحث و

نظران، مشکالت از دیدگاه صاحب دادپژوهش نشان  مرتبط با پرسش اول هايتحلیل كیفی داده

 ةمقول ، در ششپذیرش در دانشگاه فرهنگیان برايداوطلبان  ة تخصصییند مصاحبامحتوایی فر

انگیزه و ، ايهاي حرفهها و قابلیتاستعدادها، توانمندي» ند ازا قرار دارد كه عبارت اصلی

، سالمت شناختیهاي شخصیتی و روانویژگی، سطح انتظارات داوطلبان ،مندي داوطلبان عالقه

، ايهاي حرفه ها و قابلیتاستعدادها، توانمندي ةدر مقول. «داوطلبانروانی سالمتجسمانی و 

 ايهاي حرفهها و قابلیتاستعدادها، توانمندينظران معتقد بودند تشخیص درست صاحب

از  باید بنابراین،است،  مشکلهاي استعداد و نبود آزمون حبهداوطلبان با توجه به وقت كم مصا

 یمعلم هاييحداقل توانمند و شود استفاده استعدادهاي داوطلبان هاي روانی براي شناساییآزمون

 يبرا دارو مدت یوستهپ یندفرا یکبه ولی  ،یدآمیدست ه ب یاديتاحدود ز یهاول ةدر مصاحب

انگیزه و  ةنظران در مقولصاحب. است یازداوطلبان ن ايحرفه يهایتو قابل هايتوانمند یدنسنج

مصاحبه  ةها در جلس آن رفتار و اعمال مشاهده با يحد اعتقاد داشتند تا مندي داوطلبانعالقه

 وجوداز معلمی پی برد، ولی بهتر است  ةداوطلبان به حرف منديعالقه و توان به انگیزه می

 دانشجویان معلمی شغل به عالقه تردقیق و ارزیابی در جلسه مصاحبه بهره گرفت كارشناسان خبره

نظران معتقد ، صاحبسطح انتظارات داوطلبان ةدر مقول. آموزش انجام گیرد سال دو طی از پس

ولی  ،شودمصاحبه ارزیابی می طریق از حدودي معلمی تا ةحرف از داوطلبان انتظارات سطحبودند 

ارزیابی  از داوطلبان تخصصی هاي پرسشپرسیدن با ایجاد فضاي ایفاي نقش و بهتر است 

 كه اعتقاد بر آن بود شناختیهاي شخصیتی و روانویژگی ةدر مقول .تري صورت گیرد دقیق

زمان مصاحبه و عدم استفاده  بودن مدت كم دلیل داوطلبان به شناختیروان و شخصیتی هايویژگی

در كنار د و بهتر است شونمی دقیق ارزیابیبه طور یتی و شخص گريغربال هايآزمون یجاز نتااز 

 یتیشخص هايیژگیو یابیارز يبرا یتیو شخص گريغربال هايآزمون یجاز نتاتخصصی  ةمصاحب

 یقاز طر ،د و همچنینشواستفاده شناسان مجرب توسط مشاوران و روانداوطلبان  یشناختو روان

 یتیشخص هايیژگیو یابیارزتوان به بهتر می یلدر دوران تحص یاندانشجو يمشاهدات رفتارها
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هاي جسمانی ویژگینظران معتقد بودند  سالمت جسمانی، صاحب ةمقول ةدر زمین. ها پرداخت آن

ولی انجام  ،شودمناسب ارزیابی می به طور تا حدودي داوطلبان به دلیل قابل مشاهده بودن

لیست وضعیت چک هاي گزینهبراي ارزیابی ات پزشکی دقیق هاي پاراكلینیکی و معاینآزمایش

 .عالوه بر تکمیل فرم خوداظهاري ضروري است جسمانی داوطلبان و بررسی سالمت جسمانی

 روان از سالمت دقیقی ارزیابینظران اعتقاد داشتند كه صاحب ،روانیسالمت ةدر مقول ،همچنین

و تشخیصی گري هاي غربال عدم استفاده از آزمونمصاحبه و  كم مدت زمان دلیل داوطلبان به

 و مشاوران شده توسطگري اجراغربال هاي آمون نتایج استفاده از بنابراین، ،گیردصورت نمی

 مصاحبه فرایند مکمل عنوان به داوطلبان روانی سالمت اطمینان از براي شناسان متبحر روان

 .ضروري است

شناختی روان ةشش ساز كه نشان دادند (1022) و همکاران ساتلاین یافته با نتایج پژوهش 

شناختی به طور آوري، خودتنظیمی و تواناییكاري، تابگرایی، گشودگی به تجربه، وجدانبرون

با نتایج . همسویی دارد استمثبتی داشته  ةمعلمی رابط ةمثبتی با گزینش داوطلبان براي حرف

روانی مناسب، شاخصی از بهزیستی  برخورداري از سالمت دادكه نشان ( 1028)پژوهش الورنس 

شناختی  شناختی مطلوب براي معلمان است و دانشجومعلمان باید از نظر بهزیستی روانروان

هاي ارزیابی مالک بارةدر( 1022)با نتایج پژوهش لیاكاپولو . همخوانی دارد ،گري شوندغربال

معلمی كه نشان داد براي انتخاب شغل معلمی عالوه  ةصالحیت دانشجومعلمان براي ورود به حرف

ها، باورها و عالقه به حرفة معلمی نیز سنجش دانش محتوایی، باید به ارزیابی نگرشهاي بر آزمون

 همچنین، یافته حاضر با نتایج پژوهش فراهانی، نصراصفهانی و شریف. پرداخت همخوانی دارد

نتخاب معلمان باید به عالقه و انگیزة داوطلبان، كه نشان دادند در فرایند جذب و ا( 2822)

با نتایج پژوهش . هاي جسمی و روانی داوطلبان توجه شود، همسو استها و ویژگیتوانایی

دوم  ةاز دانشجومعلمان در دور درصد   كه نشان دادند كه ( 1021)و همکاران  2زیمرمن

                                                           
1. Zimmerman 
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 ةبا یافت. مستقیم همسو است به طور غیر ،روان هستندبه نوعی دچار اختالل در سالمت معلم تربیت

روانی با ارزیابی تدریس عملی و آمادگی  كه نشان داد نیمرخ( 1022) 2پژوهش كیسی و چایلدز

 ،در تبیین این یافته. معناداري ندارد، نیز به طور غیر مستقیم همخوانی دارد دانشجومعلمان ارتباط

 ةتجرب ،علمی و مدرسان مدعو دانشگاه فرهنگیان تئهیاعضاي از آنجا كه توان عنوان كرد می

معلم داشته و بیشترین معلمی و تربیت ةمدت در فرایند مصاحبه از داوطلبان ورود به حرفطوالنی

هاي دانشگاه دارند شناخت ایشان از ارتباط را با دانشجومعلمان در طول تحصیل در پردیس

هاي ویژگی، سطح انتظارات ،منديانگیزه و عالقه، ايهاي حرفهها و قابلیتاستعدادها، توانمندي

بینی همراه با واقع دانشجومعلمانروانی  ، سالمت جسمانی و سالمتشناختیشخصیتی و روان

؛ 1028الورنس،) گرفته انجامهاي با مبانی نظري پژوهش و نتایج برخی پژوهش ،همچنین بوده و

تواند مورد استناد می و نیز همخوانی دارد (2822ف،اصفهانی و شری فراهانی، نصر؛ 1022 لیاكاپولو،

كه تخصصی  ةیند مصاحبامشکالت محتوایی فركردن  برطرفبا  ،بنابراین .و مالک عمل قرار گیرد

 هايقابلیتپذیرش داوطلبانی برخوردار از  توان نسبت بهمی است، شدهبیان ها از سوي آن

جسمانی و روانی مناسب، براي  معلمی، و داراي سالمت ةمند به حرفانگیزه و عالقهاي، با حرفه

 . احراز شغل معلمی امیدوار بود

 مسائل نظران،از دیدگاه صاحب دادنشان پژوهش وم د پژوهشهاي مرتبط با داده تحلیل كیفی

، در پذیرش در دانشگاه فرهنگیان برايداوطلبان  ة تخصصییند مصاحباو مشکالت اجرایی فر

جذب ، انرگمصاحبه بینهماهنگی ، معرفی داوطلب براي مصاحبه» عناوین بااصلی  ةمقول هشت

كاهش گرایش به ، معلمی ةگرایش به انتخاب حرفان، رگتداخل وظایف مصاحبه، گرانمصاحبه

معرفی داوطلب  ةمقول در .، قرار دارد«گزینی داوطلبانبومی، و مدت زمان مصاحبه، معلمی ةحرف

به  باید حداقلقوي و برتر  به منظور انتخاب داوطلبان بودند كه نظران معتقدصاحب ،براي مصاحبه

 بینهماهنگی  ةمقول در. ی شودانجام مصاحبه معرف يداوطلب برایت دانشگاه، سه برابر ظرف یزانم

                                                           
1. Casey & Childs 



711                                                        0011 بهار، 0، شمارة 01مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، دورة 
 

هاي ها و توانمنديبراي ارزیابی ویژگی گرانهاي مصاحبه مالک، اعتقاد برآن بود كه انرگ مصاحبه

به  و مشاوره تربیتی علوم ةیننظر در زماز افراد خبره و صاحب بنابراین، ،نیست یکسان داوطلبان

گران قبل از شروع فرایند مصاحبه توجیهی براي مصاحبه ةجلس د وش استفاده گرعنوان مصاحبه

 گرانمصاحبه ینب یازدهیامت ةدر نحو یهرو وحدت يبرا یهماهنگ و ایجاد كمک به همگراییبراي 

قرار  مصاحبه گروه مورد یک توسط تحصیلی ةرشت یک داوطلبان كل ،شود، همچنین برگزار

جذب  يبرا ییالزامات اجرا نظران اعتقاد داشتند كه، صاحبگرانجذب مصاحبه ةمقول در. بگیرند

و  ه استموقع فراهم نشد و عدم پرداخت به یینپا ةالزحمگران توانمند به علت حقمصاحبه

جذب  ،بنابراین، داوطلبان ندارند ةمصاحب فرایند در همکاري به تمایلی توانمند استادان از بسیاري

پرداخت  ،ها و همچنین شغلی از آن ةرزوم دریافت و فراخوانانجام  باگران توانمند مصاحبه

تداخل  ةدر مقول. گیري شودپی دانشگاهن سوي مسئوالاز  بایدموقع  مناسب و به ةالزحم حق

 گرمصاحبه هاي پرسشدر  یادز یپوشانوجود همنظران معتقد بودند ان، صاحبرگمصاحبهوظایف 

هاي مازادي را بر ها شده و بالتبع هزینه وظایف بین آن تداخلینش موجب و پرسنل گز قرآنی علوم

 بهتر است ینی داوطلباناعتقادات د یابیو ارز ینشگز یفوظا بنابراین، .كنددانشگاه تحمیل می

 یشگرا، اعتقاد بود معلمی ةگرایش به انتخاب حرف ةدر مقول ،همچنین. گیردانجام  نفر یکتوسط 

و  یینپا حقوق و یشغل یگاهجا علتبه پسر  داوطلبان یندر ب ًخصوصا یمعلم ةبه انتخاب حرف

 یلتما يمتوسط شهر هايفرزندان خانواده بسیار كم شده است و جامعه چندشغله بودن معلمان در

 ةبه انتخاب حرف پسرانگرایش  علل كاهش ةدر مقول. ی دارندمعلم ةبه انتخاب حرف یاندك یاربس

 در به خصوص یمعلم ةپسران به انتخاب حرف یشكاهش گرانظران معتقد بودند ، صاحبمعلمی

و  یشغل یگاهبودن جا یینپاهاي زندگی، بودن هزینهباالبه علت  شهرها وكالن بزرگ شهرهاي

ی مشاغل دولت یربا سا یسهدر مقا یمعلم ةحرف كار یكم به معلمان با توجه به سختپرداخت حقوق 

كم  مدت زمان مصاحبهنظران اعتقاد داشتند ، صاحبمدت زمان مصاحبه ةدر مقول. است ایراندر 

 2 به حداقل  باید داوطلبان هايیژگیو ییو به منظور شناسا ردندا یهمخوان آن با اهداف بوده و

داوطلبان هاي ویژگیتر نیز به منظور ارزیابی دقیق مصاحبهانجام  يروزهایش یابد، و افزا یقهدق
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 گزینیبومینظران معتقد بودند ، صاحبگزینی داوطلبانبومیدر مقوله  ،همچنین. یابدیش افزا

دایره  نیست و توانایی و استعداد مناسب نظر ضعیف از افراد به علت انتخاب (شهري) ايمنطقه

استعدادتر  داوطلبان با به منظور ورودهاي همجوار  حتی استان ،به استان (منطقه) گزینی از شهربوم

  .یابد گسترش معلمتربیتروان به سالمت از برخوردارو 

ترین گام در فرایند حساس ندكه نشان داد(  100) حاضر با نتایج پژوهش بوالندر و اسنل ةیافت

نتایج  طور بانیهم .همخوانی دارد ،جذب داوطلبان است بارةدرگیري انتخاب معلم، تصمیم

اشکاالت بسیاري در گزینش داوطلبان به نظام  دادكه نشان  (2821) پژوهش نامداري پژمان

زاري جلسات مصاحبه و معاینه ترین آن به شکل برگمعلم ایران وجود دارد كه مهمتربیت

فراهانی،  مستقیم با نتایج پژوهش طور غیراین یافته به ،همچنین. همسو است ،گردد برمی

كه نشان دادند در فرایند جذب و انتخاب معلمان باید به اصالح و  ،(2822) نصراصفهانی و شریف

در تبیین این یافته  .دارد خوانیهم ،بهبود فرایند جذب و استفاده از نیروهاي بومی توجه شود

مدرسان مدعو دانشگاه فرهنگیان تجارب زیادي علمی و  تیئهاعضاي كه  ااز آنج گفتتوان  می

ها  هاي گذشته دارند، شناخت آنمعلمی در طی سال ةدر فرایند مصاحبه از داوطلبان ورود به حرف

 ،همچنین ،بینی بودههمراه با واقع، داوطلبان ة تخصصییند مصاحباو مشکالت اجرایی فر مسائلاز 

 كالسن،) گرفته انجامهاي  با نتایج برخی پژوهشمستقیم  با مبانی نظري پژوهش و به طور غیر

با  ، بنابراین .همخوانی دارد( 2812پور، معین ؛2822 فراهانی، نصراصفهانی و شریف،؛ 1002

توان می بیان شده است،ها  كه از سوي آن تخصصی یند مصاحبهامشکالت اجرایی فر كردن برطرف

مند به حرفه معلمی اي، باانگیزه و عالقههاي حرفهیتقابلپذیرش داوطلبانی برخوردار از  نسبت به

تواند و داراي سالمت جسمانی و روانی مناسب، براي احراز شغل معلمی همت گماشت كه آن می

 .كند سند تحول بنیادین آموزش و پرورش 22/ راهکار  به تحقق كمک بسزایی

 ةمصاحب فرایند رايب ییالگوبه ارائة  پژوهشم سو پرسشهاي مرتبط با تحلیل كیفی داده

بر اساس نظرات شد كه در آن  منجر پذیرش در دانشگاه فرهنگیان برايداوطلبان  تخصصی

تغییراتی در آن انجام و  شد والگوي پیشنهادي اولیه بازبینی اعضاي گروه كانونی شده توسط  هئارا
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ر الگوي اولیه بر پس از انجام اصالحات الزم د. اضافه شد به آنها و اقدامات برخی زیرمؤلفه

الگوي نهایی شامل دو بخش . اساس نظرات اعضاي گروه كانونی، الگوي نهایی تدوین شد

 یجادا هايبخش اقدامات قبل از كنکور مؤلفه .اقدامات قبل از كنکور و مصاحبة تخصصی است

 ةنحو و برتر ياستعدادها یتو هدا ییشناسا ،یمعلم ةحرف یگاهجا ،جذب داوطلبان يبرا یزهانگ

شامل )مصاحبة تخصصی شامل دو مقولة محتوا  بخش. گیردرا دربرمی نآموزادانش ینب یغتبل

سطح و  مندي داوطلبانانگیزه و عالقه؛ ايهاي حرفهها و قابلیتاستعدادها، توانمنديهاي مؤلفه

 ،توانمندگران جذب مصاحبه، معرفی داوطلب هايمؤلفه شامل)و مقولة اجرا ( انتظارات داوطلبان

هاي مربوط به هر یک از مؤلفه همچنین،. است( مدت زمان مصاحبه و گزینی داوطلبانبومی

 . مرتبط است، كه در الگوي نهایی آمده است ها و اقداماتزیرمؤلفهدربرگیرندة  نیزهاي الگو بخش

ارایه الگو براي انتخاب  ةدر زمین ( 102)بولز و همکاران  نتایج پژوهشحاضر با  یافته پژوهش

 توانایی تفکر، تعامل اجتماعی، عالیق ةها در زمیناي از ارزیابیدانشجومعلمان، كه طیف گسترده

پژوهش كیم، دارینمرد با نتایج . همسویی دارد را دربردارد،گیري درونی، توانایی استدالل و تصمیم

بینی ذهنی از اثربخشی معلم را پیش هاي شخصیت معلم، اندازه كه نشان دادند (1023)كان و مک

نظر  ابتدایی باید مد ةشخصیت به عنوان بخشی از فرایند گزینش دانشجومعلم دور ةمؤلف و كندمی

كه به آثار ( 1010) 2با یافتة پژوهش بابولسکی .به طور غیر مستقیم همسو است قرار بگیرد

نئولیبرالیسم بر تمایل و توانایی دانشجومعلمان براي به دست آوردن عدالت اجتماعی براي خود، 

با  به طور غیر مستقیمهمچنین، . همسویی دارد غیر مستقیمآموزان و جامعه پرداخت، به طور دانش

تواند تحت شرایط خاصی به بینش معلم می نشان دادند كه (1023) 1هرا و شربیننتایج پژوهش 

 .همخوانی دارد اي براي مقاومت دانشجومعلم در برابر فشارهاي نئولیبرالی عمل كندعنوان انگیزه

كه برابري و عدالت در برنامة پذیرش تربیت ( 1022)و همکاران  8با یافته پژوهش چایلدز همچنین

                                                           
1. Babulski 
2. Hara & Sherbine  

3. Childs  
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الگوي كه  توان گفت مییین این یافته در تب. طور غیر مستقیم همسو است معلم را بررسی كردند، به

هاي با مبانی نظري پژوهش و نتایج برخی از پژوهش دست آمده در این پژوهش،  نهایی به

 راهانی، نصراصفهانی و شریف،؛ ف1023، كاندارینمرد و مک؛  102بولز، و همکاران، ) گرفته انجام

قرار براي فرایند مصاحبه تخصصی تواند مورد استناد و مالک عمل نیز همخوانی دارد، می (2822

توان نسبت به پذیرش می مطابق با این الگو تخصصی یند مصاحبهافربرگزاري با  ،بنابراین .گیرد

و داراي سالمت  معلمی ةمند به حرفاي، باانگیزه و عالقهحرفه هايیتقابلداوطلبانی برخوردار از 

 . ب، براي احراز شغل معلمی امیدوار بودجسمانی و روانی مناس

، از لحاظ تخصصی یند مصاحبهافر گرفت توان نتیجههاي پژوهش حاضر میبا توجه به یافته

 رفع مشکالت محتوایی و اجرایی رسد بامشکالت زیادي است كه به نظر میمحتوا و اجرا داراي 

به پذیرش داوطلبانی برخوردار از توان نسبت میشده،  هاي الگوي ارائهبر اساس مؤلفهآن 

جسمانی و روانی معلمی و داراي سالمت ةمند به حرفاي، با انگیزه و عالقههاي حرفه یتقابل

با  بنابراین، .مناسب، براي تحصیل در دانشگاه فرهنگیان و ورود به حرفه معلمی همت گماشت

 به تحقق توانمیداوطلبان  تخصصیة یند مصاحبافرهاي الگوي نهایی پژوهش در كردن مؤلفه لحاظ

 من، متعهد، وؤو تربیت معلمان، مدیران و مربیان م تأمینموریت اصلی دانشگاه فرهنگیان، كه أم

  .كردمؤثري كمک  كارآمد و توانمند در تراز جمهوري اسالمی ایران است

دانشگاه علمی و مدرسان مدعو  تئهاي پژوهش حاضر استفاده از اعضاي هی از محدودیت

از . ها بکاهدتواند از قابلیت تعمیم یافتهآماري است كه این موضوع می ةفرهنگیان به عنوان نمون

در این پژوهش نیز ، هاي كیفی مبتنی بر تعبیر و تفسیرهاي پژوهشگران استآنجا كه تحلیل داده

بوده، كه از هاي فرعی و اصلی تأثیرگذار استخراج مقوله ةممکن است ذهنیت پژوهشگر در نحو

مشکالت  ةپژوهشی مشابه در داخل كشور در زمین نبود. تواند باشدهاي پژوهش میمحدودیت

 . هاي پژوهش بودمعلم یکی دیگر از محدودیتتخصصی داوطلبان ورود به تربیت ةفرایند مصاحب

 هايآزمون یجاز نتاتخصصی،  ةدر كنار مصاحب شودهاي پژوهش پیشنهاد میبر اساس یافته

توسط داوطلبان  یتیشخص هايیژگیوو  روان سالمت یابیارز يبرا یتیو شخص گريغربال

عالوه بر  جسمانی داوطلبان سالمتبراي ارزیابی  .دشواستفاده شناسان مجرب مشاوران و روان
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نیز همزمان هاي پاراكلینیکی آزمایشاز نتایج  ،معاینات پزشکی انجام تکمیل فرم خوداظهاري و

داوطلب یت دانشگاه سه برابر ظرف یزانحداقل به مبه منظور انتخاب داوطلبان اصلح شود،  استفاده

و  مشاوره تربیتی، علوم ةیننظر در زماز افراد خبره و صاحبی شود، انجام مصاحبه معرف يبرا

توجیهی براي  ةجلس د وشو استفاده معلمداوطلبان ورود به تربیتة فرایند مصاحب برايشناسی روان

 وحدت يبرا یهماهنگ و ایجاد كمک به همگراییبراي گران قبل از شروع فرایند مصاحبه مصاحبه

 تحصیلی ةرشت یک داوطلبان كل ،همچنین .شود برگزار گرانمصاحبه ینب یازدهیامت ةدر نحو یهرو

 دریافت و فراخوانانجام  باگران توانمند مصاحبه. قرار بگیرند مصاحبه گروه مورد یک توسط

جذب  موقع از سوي دانشگاه مناسب و به ةالزحمپرداخت حق ،ها و همچنین شغلی از آن ةرزوم

، مسئوالن نظام (به خصوص پسران) معلمیة آموزان مستعد به حرفبه منظور جذب دانش .شوند

با توجه  و اشندب اي داشتهمعلمی در جامعه اهتمام ویژه ةآموزشی براي ارتقاي پایگاه اجتماعی حرف

سازي حقوق و ی نسبت به همسانمشاغل دولت یربا سا یسهدر مقا یمعلم ةحرف كار یبه سخت

ها اقدام علمی دانشگاه تئمزایاي شغلی معلمان با سایر كاركنان آموزشی دولت نظیر اعضاي هی

 زمان مصاحبهمدت و  مصاحبهانجام  يروزها ،داوطلبان هايیژگیودقیق  ییبه منظور شناسا. دكنن

 برخورداراستعدادتر و  داوطلبان با به منظور ورود. یش یابدافزا یقهدق 2 به حداقل از هر داوطلب 

 هاي همجوار گسترشحتی استان گزینی از شهر به استان وبوم ةمعلم دایرتربیتروان به سالمت از

ر استادان و اخذ گواهی هاي مستمفرایند استخدام قطعی دانشجومعلمان منوط به ارزشیابی. یابد

معلم تربیت ةتا تالش دانشجویان در طول دور ،كارشناسی باشد ةاي در پایان دورصالحیت حرفه

به . اي كوشش بیشتري داشته باشندهاي حرفهها و شایستگی بیشتر شده و در جهت كسب مهارت

هاي آماري نظیر رگرسیون چندمتغیري و مدل كارگیري روش هشود با بپژوهشگران آتی پیشنهاد می

معادالت ساختاري، روابط بین متغیرها را در فرایند مصاحبه تخصصی بررسی و سهم دقیق هر 

هاي مؤلفه ةهاي تطبیقی در زمین پژوهشگران آتی به پژوهش ،همچنین. دكننمؤلفه را مشخص 

ها را ل توسعه بپردازند و آن مؤلفهیافته و در حامعلم در كشورهاي توسعهپذیرش دانشجوي تربیت

 .دكننمعلم ایران مقایسه با نظام تربیت
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 .انتشارات دانشگاه فرهنگیان: تهران ،(مطالعة موردي در چهارده كشور)

انتشارات : تهران. هاي پژوهش كیفیاصول و مبانی روش(. 2822)خنیفر، حسین، و مسلمی، ناهید 

 .نگاه دانش

 .13-81، (2) 8، رشد معلم. معلم در ایران و جهانتربیت(.  282)محمد دشتی، 

 انتشارات :تهران ،سهرابی طیبه و قدممعلیرضا  ةجمتر .هاي فنالنديدرس(. 2822) اسی، پبرگلسا

  .مرآت

ژاپن، آلمان، )معلم در كشورهاي دنیاهاي تربیتمقایسه تطبیقی نظام(. 2822)اهلل سمندري، لطف

پذیرش، آموزش، گزینش، استخدام، : در پنج مؤلفه( نگلستان، چین، مالزي، آمریکا،فرانسه، ا

، دانشگاه فرهنگیان، ص معلممجموعه مقاالت سومین همایش ملی تربیت. حقوق و مزایا

2128-21 8. 

نژاد، غالمرضا حسیناهلل، و حاجی پور، نعمتعسگري، مجید، و موسینژاد، بیژن، علیسمیعی

 .ها و تهدیدهایند تربیت معلم ابتدایی در تراز جمهوري اسالمی ایران؛ فرصتفرا(. 2822)
  .2-81، 211 تعلیم و تربیت،
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سازي دانشجو در بررسی تطبیقی نحوه جذب و آماده(. 2822)سنگري، محمود، و آخش، سلمان 

 . 1-81، (81)20. عالینامة آموزش. معلم كشورهاي ژاپن، استرالیا و ایرانمراكز تربیت

تعلیم و . معلم در برخی از كشورهاي دنیاهاي تربیتبررسی تطبیقی برنامه(. 2838)شعبانی، زهرا 
 .212-222، (8)12تربیت، 

. مطالعة تطبیقی آموزش و پرورش دورة متوسطه در كشورهاي منتخب(. 2832)عصاره، علیرضا 

 .پژوه انتشارات دانش: تهران

هاي ارزیابی شیوه(. 2822)اصفهانی، احمدرضا، و شریف، سیدمصطفی فراهانی، علیرضا، نصر

 . 1-21، (2)1، آموزش. انتخاب معلمان ابتدایی در نظام آموزش و پرورش كشور

 .انتشارات بعثت: ، تهرانآموزش وپرورش تطبیقی(. 2831)فرجاد، علی 

علم با توجه به اسناد مهاي نظام تربیتتبیین مؤلفه(. 2821)كشاورز، سوسن، و مقدسی، زهره 

 .   1-12، 0  خانواده و پژوهش، .تحولی نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی

معلم شده از مراكز تربیتمقایسة اثربخشی معلمان جذب(. 2822)گراوند، منیژه، و عباسپور، عباس 

، (3) 1، تربیتیشناسیروان .التدریس از دیدگاه مدیران مدارس راهنمایی شهر تهرانو حق

 2-10. 

بررسی مسایل و مشکالت گزینش، تربیت و استخدام دبیران دوره (. 2812)پور، حسین معین

شناسی و ریزي آموزشی، دانشکده روانارشد رشته برنامهنامه كارشناسیپایان. متوسطه

  .تربیتی، دانشگاه عالمه طباطباییعلوم

معلم مجموعه مقاالت تربیت. معلم در فرانسهتربیت(. 2823)طلب، زینب مهرابی، مرضیه، و رضوان
 .222-220انتشارات دانشگاه فرهنگیان، صص : تهران ،(مطالعة موردي در چهارده كشور)

 . نشر قومس: تهران. روانیبهداشت(. 2831)فر، بهروز میالنی

سازي طراحی الگوي تضمین كیفیت فرایند آموزش و آماده(. 2821)پژمان، مهدي نامداري 
رسالة دكتري رشتة مدیریت آموزشی، دانشکدة . انشجومعلمان در دانشگاه فرهنگیاند

 . تربیتی، دانشگاه تهرانشناسی و علومروان
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