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چکیده
هــدف از ایــن پژوهــش ،شناســایی درک و تفســیرهای خبــرگان ،مدیــران و دانشــجویان از تضمیــن
کیفیــت روش آمــوزش و آمادهســازی دانشــجومعلمان در دانشــگاه فرهنگیــان اســت .بدیــن منظــور،

مطالعــه کیفــی بــا رویکــرد پدیدارشناســی انجــام شــده اســت 11 .صاحبنظــر 9 ،نفــر از مدیــران و
 8نفــر از دانشــجویان خبــره بــه روش نمونهگیــری هدفمنــد از نــوع بیشــینه تغییــرات انتخــاب شــدند.

بــرای گــردآوری دادههــا از مصاحبــه بــدون ســاختار بهــره گرفتــه شــد .پــس از کدگذاریهای پژوهشــگر،

بررســی روایــی و پایایــی انجــام شــد .میــزان پایایــی کدگــذاری مجــدد  0.90بــه دســت آمــد .بــرای
شناســایی مضامیــن و مقولههــای تضمیــن کیفیــت آمــوزش و آمادهســازی دانشــجومعلمان از روش
تحلیــل مضمــون اســتفاده شــد .در نهایــت 6 ،مؤلفــه بــه عنــوان درک افــراد از تضمیــن کیفیــت آمــوزش

و آمادهســازی دانشــجومعلمان شناســایی شــد کــه عبارتانــد از پایــش و بهبــود مســتمر ،دســتیابی بــه

اهــداف و اســتانداردها ،بهروزرســانی اهــداف و اســتانداردها ،شایســتگی حرف ـهای معلمــی ،نتایــج و
پاســخگویی.

واژههای کلیدی :تضمین کیفیت ،آموزش و آمادهسازی دانشجو-معلمان ،دانشگاه فرهنگیان

 .1این مقاله از پایان نامه دکتری در رشته مدیریت آموزشی دانشگاه تهران مستخرج شده است.
 .2دکتری مدیریت آموزشی ،مدرس دانشگاه فرهنگیان ،تهران ،ایران.
 .3استاد گروه مدیریت آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 .4استادیارگروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 .5دانشیار گروه برنامهریزی توسعه آموزشعالی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ،تهران ،ایران.

m.namdari@ut.ac.ir
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مقدمه

دانشگاه ،نهادی علمی ،اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی است که نقش مهمی در

پیشرفت جوامع دارد .دانشگاه از یكسو میتواند به مثابۀ یك شاخص فرایندی ،نشاندهندۀ
وضعیت ارتقاء و سطح رشد و توسعۀ جامعه به حساب آید و از سوی دیگر به عنوان

یك شاخص پیشبینیكننده ،زمینۀ رشد و توسعۀ جامعه در آینده تلقی گردد (قهرمانی،

ابوالقاسمی ،عارفی و خاتمی .)1391 ،این نهاد که زمینهساز تحقق سیاستهای توسعهای

کشور است ،زمانی میتواند وظایف و مأموریتهای خود را به درستی انجام دهد که از

کارایی ،اثربخشی و کیفیت الزم برخوردار باشد.

یکی از زیرنظامهای آموزش عالی ،نظام تربیت معلم است که وظیفۀ آن آموزش ،تربیت و

توانمندسازی نیروی انسانی الزم برای آموزش و پرورش است .این نظام آموزشی که بهتازگی

وارد «عصر جدید »1شده (کوکران-اسمیت ،)2005 ،2به طور مستقیم با جامعه در ارتباط
است و دامنه و اهداف آن در جوامع پیشرفته گستردهتر شده است (شارما .)2013 ،3به

همین دلیل کیفیت چنین نظامی ،مطالبهای عمومی به شمار میرود .اجماع عمومی در میان
بسیاری از دانشگاهیان ،سیاستمداران ،والدین ،معلمان و سایر ذینفعان آموزشی دربارۀ

بهبود کیفیت یادگیری دانشآموز وجود دارد .گزارشی که گروه بینالمللی مشاوره مککنزی

و کمپانی در سال 2007

4

منتشر کردهاند ،چنین اعالم کرد که کیفیت سیستم آموزشی

چیزی جدای از کیفیت معلمان آن نیست (باربر و مرشد  )2007 ،و دستیابی به معلمان
5

باکیفیت بدون توجه به تربیت معلم باکیفیت امکانپذیر نیست .شواهد تجربی نشان میدهد

آمادگی کافینداشتن برای تدریس بر بازدههای یادگیری دانشآموزان ،اثربخشی تدریس و
میزان فرسودگی معلم تأثیر دارد (چانگ و هو .)2009 ،6بنابراین مؤسسات و دانشگاههای

تربیت معلم نیازمند جستوجوی مسیری برای بهبود مستمر در هیئت علمی ،طرح و برنامه،
رویههای مدیریتی و اجرایی و خدمات پشتیبان هستند.

معلمان نقش تعیینکنندهای در موفقیت برنامههای درسی و آموزشی و اهداف تدوینشده

دارند .شیوۀ عمل و نگرش معلم نیز از نحوۀ آموزش و کیفیت دورههای آموزشی در مراکز
1. New era
2. Cochran-Smith
3. Sharma
4. International consulting group McKinsey and Company
5. Barber and Mourshead
6. Chong & Ho
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تربیت معلم تأثیر میپذیرد .کیفیت در برنامهریزی درسی و آموزشی تربیت معلم ،محتوای

کتابهای درسی ،شیوههای آموزشی ،عملکرد مدرسان در این مراکز و برگزاری دورههای
کارورزی ،مهارتها ،باورها و نگرش حرفهای را در معلمان آینده تقویت میکند .از این

رو ،ماهیت عملکرد نظام تربیت معلم به عنوان یک سازمان در آموزش و آمادهسازی معلمان

حرفهای برای فعالیت در حساسترین بخش جامعه ،یعنی آموزش و پرورش اهمیت زیادی

دارد .الزمۀ قضاوت دربارۀ ماهیت عملکرد این نظام ،بررسی و تضمین کیفیت 1آن است.

تضمین کیفیت را فرایندی جامعنگر ،مستمر و جاری در ارزیابی (سنجش ،پایش،

تضمین ،حفظ و بهبود) کیفیت (معلم) نظامهای آموزشی ،مؤسسات یا برنامهها تعریف

کردهاند (یوریدایس .)2006 ،2این فرایند نیازمند برنامهریزی ،پایش و ارزیابی است و

نمیتوان آن را پایدار و ثابت در نظر گرفت .تغییرات جهانی و افزایش سطح دانش و

اطالعات جامعه از یکسو و افزایش سطح انتظارات از معلم به عنوان کارگزاری فکور ،3برای
نظامهای آموزشی با عنوان بازطراحی و بازتعریف الگوی تضمین کیفیت معلم ،تکلیفی

ایجاد کرده است .با این حال ،الگوی تضمین کیفیت آموزش و آمادهسازی معلم جوانب
تقریب ًا ثابتی نیز دارد که در طول زمان کمتر رنگ کهنگی به خود میگیرد.
درک افراد ذینفع و ذیربط از مسئلۀ تضمین کیفیت تربیت معلم -به معنای آموزش و

آمادهسازی دانشجومعلمان برای عهدهداری حرفۀ معلمی -به پذیرش تغییرات و تحول در
اقدامات و سیاستها کمک خواهد کرد؛ زیرا اساس حرکت بر مبنای سیاستها پذیرش و

فهم آنهاست .بر این اساس ،این مقاله در صدد است درک و تفسیر افراد ذینفع را در مسئلۀ

تضمین کیفیت آموزش و آمادهسازی دانشجومعلمان بررسی کند.
پیشینۀ پژوهش

سنگری و آخش ( )1396در پژوهشی روش جذب و آمادهسازی دانشجو در مراکز تربیت
معلم کشورهای ژاپن ،استرالیا و ایران را به شکل تطبیقی بررسی کردهاند .نتایج این پژوهش
که بر اساس الگوی بردی در چهار مرحلۀ توصیف ،تفسیر ،همجواری و مقایسه انجام گرفت،
نشان میدهد کشورهای نامبرده در بعد پذیرش و جذب در مواردی مانند اتمام تحصیالت
متوسطه و دارابودن دیپلم ،موفقیت در آزمون ورودی به هم شباهت دارند؛ ولی کشورهای
1. Quality assurance
2 . Eurydice
3. Reflective practitioner
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ژاپن و ایران نسبت به شغل معلمی و انجام مصاحبههای مختلف در مقایسه با کشور استرالیا
در زمینۀ جذب حساستر عمل میکنند؛ به طوری که صالحیتهای اخالقی ،اجتماعی،

جسمانی ،نداشتن سوءپیشینه ،انگیزش و تواناییهای عمومی را بهدقت میسنجند .همچنین

در نظام جذب کشور ایران به مواردی همچون سن ،معدل و تعهد گرفتن از متقاضیان در
ابتدای دوره نیز اهمیت داده میشود.

عباسپور و همکاران ( )1395در مقالهای با عنوان «ساخت ،پایاسازی و اعتباریابی ابزار

اندازهگیری برای اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی ایران» و با کاربرد روش تحقیق

آمیخته (نظریۀ زمینهای و همبستگی مدل معادالت ساختاری) از دید خبرگان آموزش عالی،
به  22مؤلفه و  150خردهمؤلفه دست یافتند .مؤلفههایی معتبر در تحلیل آماری عبارتاند

از :پذیرفتهشدگان ،دانشجویان ،هیئت علمی ،رئیس دانشگاه ،اهداف و رسالتها ،ساختار
سازمانی ،سیمای دانشگاه ،بودجه ،منابع یادگیری ،فناوری ،یاددهی-یادگیری ،خدمات
عمومی ،مدیریت منابع انسانی ،مدیریت دانش ،شهروندی سازمانی ،اعتبارسنجی ،فرهنگ،

آموزش ،پژوهش ،اقتصاد دانشبنیان ،بینالمللیشدن و دانشآموختگان.

جمشیدی توانا و امامجمعه ( )1395در پژوهشی با عنوان «ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮﮐﺎرورزی ﻓﮑﻮراﻧﻪ

در ﺑﺮﻧﺎﻣۀ درﺳﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺮ رﺷﺪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﻣﻌﻠﻤﺎن» و به روش ﻃﺮحﻫﺎی
ﺷﺒﻪآزﻣﺎﯾﺸﯽ (از ﻧﻮع ﭘﯿﺶآزﻣﻮن و ﭘﺲآزﻣﻮن ﺑﺎ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل) روی داﻧﺸﺠﻮﻣﻌﻠﻤﺎن داﻧﺸﮕﺎه

ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن ﺗﻬﺮان در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  94-93که درس ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺎرورزی را ﮔﺬراﻧﺪهاﻧﺪ ،نتیجه
گرفتند نمرۀ آزﻣﻮن ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺣﺮﻓﻪای داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻌﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎمۀ درﺳﯽ ﮐﺎرورزی ﻓﮑﻮراﻧﻪ

آﻣﻮزش دﯾﺪﻧﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ روش ﺳﻨﺘﯽ ﮐﺎرورزی را آﻣﻮزش دﯾﺪﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد.
به عبارتی میتوان گفت ﮐﻪ در ﺗﻮﺳﻌۀ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽﻫﺎی دانشجومعلمان ،ﺣﻀﻮر و ﻋﻤﻞ و

ﺑﺎزاﻧﺪﯾﺸﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻞ داﻧﺸﺠﻮﻣﻌﻠﻤﺎن در ﮐﻼس درس ،ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺪرﺳﻪ و داﻧﺸﮕﺎه ،ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎد

ﮐﺎرورزی و ﻣﻌﻠﻢ راﻫﻨﻤﺎ ،اﻫﺪاف ﻣﺸﺘﺮك و هماهنگی ﻣﺪرﺳﻪ و داﻧﺸﮕﺎه ،مسئلهﯾﺎﺑﯽ ،ﺳﻤﯿﻨﺎر،
ﮐﺎرﮔﺎه و ﭘﮋوﻫﺶ رواﯾﺘﯽ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ.

ملکی و مهرمحمدی ( )1395با تمرکز بر روایتنگاری در درس کارورزی به عنوان بخشی

از فرایند آموزش و آمادهسازی معلمان در دانشگاه فرهنگیان ،طی مصاحبهای با هشت نفر
از دانشجومعلمان و به شیوۀ کیفی و پدیدارشناسانه پژوهش خود را ارائه کردند .اطالعات

حاصل از این پژوهش بر اساس روش کلیزی 1تحلیل شده است .مضامین بهدستآمده
1. Collaizzi
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عبارتاند از تأثیرات و سودمندی روایتنگاری تأملی شامل فرصتی برای توسعۀ دانش

حرفهای شخصی ،ایجاد نظم ذهنی و دستیابی به راه حل ،ارتباط نظریه و عمل ،تعامل
حرفهای با دیگران ،خودآگاهی از فرایند توسعه و فرصتی برای رشد عامدانه ،پیامدهای

جانبی و کسب توانمندی در زمینۀ نوشتن.

فاضلی و کرمی ( )1394در پژوهشی با عنوان تجارب دانشجویان تربیت معلم از طراحی
آموزشی بر اساس رویکرد سازندهگرایی ،رویکرد سازندهگرایی را یکی از رویکردهای نسبت ًا

جدید در طراحی آموزشی معرفی کردهاند .این پژوهش که به شیوۀ کیفی (پدیدارشناسی)
و با مشارکت دانشجویان رشتۀ آموزش ابتدایی تربیت معلم شهید بهشتی مشهد انجام

گرفت ،مقولههایی را ارائه داده است :استقالل ،خودکفایی (خودگردانی) ،توسعۀ توانایی
حل مسئله ،تسلط در جستوجو ،بازیابی و ذخیرۀ اطالعات ،تعامالت اثربخش و

یادگیری عمیق و اثربخش .درنهایت رویکرد سازندهگرایی و کاربرد آن را در ارتقای کیفیت

آمادهسازی دانشجومعلمان مؤثر دانسته شده است.خروشی و همکاران ( )1394نیز در
ضروری معلمان بر اساس اسناد تحولی را تببین کرده و گفتهاند برای
مقالهای شایستگیهای
ِ
قضاوت دربارۀ اعتبار تربیت معلم باید به این شایستگیها توجه کرد .شایستگیهای مدنظر

ایشان شامل دانش ،توانش ،نگرش ،عمل و اخالق بود که هر کدام زیرشایستگیهایی را در
بر دارد .تحلیل اسناد تحولی آموزش و پرورش کشور در این پژوهش ،زمینۀ برنامهریزی و
پیشبینی تهیۀ یک برنامۀ درسی مبتنی بر شایستگیهای معلمان و توجه بیشتر متخصصان و

برنامهریزان برنامۀ درسی کالن دانشگاه فرهنگیان را که متولی تربیت معلمان کشور است ،در

تدوین مالکهای خاص برای جذب نیروهای کارآمد و اثربخش فراهم میکند.

طاهری و همکاران ( )1392در پژوهشی با عنوان کاوش فرایند توسعۀ حرفهای معلمان

در مراکز تربیت معلم و با بهرهگیری از نظریۀ دادهبنیاد ،یازده مقولۀ کلی را در قالب مدل
پارادایمیک و سیستماتیک استخراج کرد که عبارتاند از شرایط ع ّلی (انگیزههای بیرونی و
درونی)؛ مقولۀ کانونی (مشارکت در یادگیری حرفهای)؛ راهبردهای توسعۀ حرفهای (فردی،
مشارکتی و آموزشی) ،زمینه (مدت زمان و تمرکز بر محتوا)؛ شرایط مداخلهگر (عوامل

سازمانی و روانشناختی) و پیامدها (برآوردهنشدن انتظارات ،تغییر دانش و نگرش و انتقال

یادگیری).

حیدری نقدعلی و همکاران ( )1392در پژوهشی با عنوان «تجربههای دوران تحصیل

و شکلگیری هویت حرفهای معلم :پژوهشی خودمردمنگارانه» تجربههای زیسته در دوران
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تحصیل و هویت حرفهای معلم را بررسی کرده است .نتایج این پژوهش که با روش

خودمردمنگاری و کاربرد فن توصیف غنی 1انجام شده ،حاکی از تأثیر عمیق تجربهها

(خانواده ،دوران مدرسه ،دوران تحصیل کارشناسی ،دوران تدریس ،دوران تحصیل
کارشناسی ارشد و دکترا) بر شکلگیری هویت معلمی است که از آن جمله میتوان به

خودآگاهی ،چرخش از رویکرد معلممحوری به رویکرد کودکمحوری در تدریس،

پاسخگویی به نیازهای دانشآموزان ،تأمل در عمل ،پیوند بین نظر و عمل و جستوجوی
معنا اشاره کرد.

چائوهان و شارما )2015( 2نقش مدیریت کیفیت فراگیر را در تربیت معلم نقد و

بررسی کرده و کیفیت در تربیت معلم را در چهار حوزه معرفی کردهاند :برتری در اعتبار،

برتری در منابع ،برتری در محتوا و برتری در نتایج .ایشان معتقدند برای بررسی مدیریت

کیفیت در تربیت معلم باید این چهار حوزه مورد بررسی کرد .برتری در اعتبار توان جذب
داوطلبان نخبه ،با استعداد و شایسته را افزایش میدهد .برتری در منابع ،پشتیبان هستۀ فنی

یعنی فعالیت یاددهی-یادگیری (دانش ،مهارت و نگرش) است .منظور از برتری در منابع،
روزآمدی ،شمولیت و تنوع است که از ارکان اصلی فرایند آمادهسازی و تربیت معلم به شمار

میرود .برتری در نتایج نیز اشاره به اثربخشی معلم دارد.

اویومی و فاتوکی )2015( 3در مقالهای استنادی ،تضمین کیفیت تربیت معلم را در ایالت

کوارا 4نیجریه معرفی و اجزای آن را بر میشمارد .این اجزا عبارتاند از استاندارد پیشرفت

تحصیلی دانشجو ،کیفیت رهبری و مدیریت تربیت معلم ،کیفیت یاددهی-یادگیری ،کیفیت
برنامۀ درسی ،کیفیت مراقبت ،هدایت و حمایت دانشجو ،ارتباط با ذینفعان ،دانشجویان

و جوامع.

موخوپادیا )2014( 5در مقالهای با عنوان «کیفیت در تربیت معلم :پارامترهای مختلف

و مدیریت کیفیت اثربخش» پارامترهای اثرگذار بر کیفیت تربیت و آمادهسازی را برشمرده
است .طراحی برنامۀ درسی در دو بعد تئوری و عمل (کارورزی و کارآموزی) ،تبادل برنامۀ

درسی (تسهیم و توزیع برنامه برای آشنایی و درخواست همراهی) ،ارزیابی دانشجویان
(جامع و مستمر) ،تحقیق در تربیت معلم (تحقیق در مؤلفههای تدریس اثربخش ،ارزیابی

1. Thick description
2. Chauhan & Sharma
3. Oyewumi & Fatoki
4. Kwara
5. Mukhopadhyay
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برنامۀ درسی ،جوّ سازمانی و تأثیر آنها بر عملکرد معلم) ،پذیرش معلم (راهبردها و نحوۀ

عمل) و برنامۀ کارورزی هستههای اصلی برنامههای تربیت معلم و مهمترین پارامترها معرفی
شدهاند.

کولشارستا و پندی )2013( 1کیفیت در تربیت معلم و اطمینان از حصول آن را با

شایستگیهای حرفهای پیوند زدهاند و استدالل میکنند برای بررسی تضمین کیفیت در این
نظام ،شایستگیهای حرفهای را ارزیابی و پایش کرد .از نظر ایشان شایستگیها عبارتاند

از شایستگیهای آموزشی( 2شایستگی مفهومی ،شایستگی زمینهای ،شایستگی تبادلی،3

شایستگیها در تأمین و توسعۀ مواد یاددهی-یادگیری ،شایستگیهای مرتبط با استفاده
از بهروزترین فناوری اطالعات و ارتباطات در فرایند یاددهی-یادگیری) ،شایستگیهای
سازمانی( 4شایستگیهای مرتبط با تعیین منابع ،تجهیز منابع ،مدیریت ،تطابق و سازگاری،5
فعالیتهای سازماندهی برنامۀ درسی مشارکتی ،تعامل و کار با والدین ،تعامل و کار با

جوامع و شایستگی روحیه مشارکت و تشریک مساعی) و شایستگیهای ارزیابی(6ساخت
گویهها و ابزارهای ارزیابی ،رویههای سنجش ،تفسیر نتایج ،کسب روندهای جدید در

ارزیابی).

شارما ( )2013در مقالۀ خود با عنوان «تضمین کیفیت در تربیت معلم» الگویی با عوامل

زمینهای (فلسفۀ حاکم ،انتظارات جامعه ،نفوذ فناوری ،توجه به نظام تربیت معلم)؛ ورودی

(عوامل ورودی شامل تمام زیرساختهای فیزیکی مانند ساختمان ،تجهیزات ،کتابخانه،

کتاب ،آزمایشگاه و نیز شامل رفتار ورودی دانشجویان مانند پیشینۀ خانواده ،وضعیت

اجتماعی-اقتصادی و اقتصاد ،موفقیت علمی ،عالقه خود ،نیاز و ...؛ رفتار ورودی معلمان
مانند زمینۀ دانشگاهی و حرفهای ،وضعیت اجتماعی -اقتصادی ،نگرش دربارۀ آموزش،

عالقه و )...؛ فرایندی (سازماندهی آموزش سازمان یافته ،راهبردها و فرایندهای آموزش،
بسترهای حمایتی و  )...و بروندادی (پیشرفت تحصیلی دانشجو ،تعهد به حرفه تدریس،

کارآمدی در یادگیری ،رشد شخصی) برای نظام تربیت معلم هند ارائه کرده است.

1. Kulshrestha & Pandey
2. Instructional competencies
3. Transactional competence
4. Organizational competencies
5. Adjustment competence
6. Evaluation competence
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نعیم احمد و عبدالعزیز )2012( 1کیفیت در تربیت معلم را با تحلیل موقعیتی راهبردهای
تضمین کیفیت مؤسسات تربیت معلم در پاکستان تحقیق و مطالعه کردهاند .پژوهش در

کمی و از طریق زمینهیابی خودگزارشی ،اعضای هیئت علمی مؤسسات
مرحلۀ اول به شیوۀ ّ
تربیت معلم نظر خود را دربارۀ عوامل اثرگذار بر کیفیت تربیت معلم بیان کردند .در مرحلۀ

بعد به شیوۀ مصاحبۀ کیفی با ده نفر از متخصصان و خبرگان مؤسسات تربیت معلم،

اطالعات گردآوری شد .نتایج این پژوهش نشان داد برای سنجش و به دنبال آن تعالی کیفیت
تربیت معلم به اقداماتی نیاز است که عبارتاند از :الگوسازی تضمین کیفیت ،خودارزیابی

مؤسسات ،ارزیابی همگنان توسط منتخبی از متخصصان ،استفاده از شاخصهای عملکردی
برای بهینهکاوی ،2سنجش عملکرد واقعی دانشجویان در مدرسه.

شورای کیفیت تدریس دانشگاه نوا )2011( 3در کشور پرتقال گزارشی مبتنی بر چارچوب

سیستم تضمین کیفیت تدریس منتشر کرد .در این گزارش بر اساس مأموریت دانشگاه نوا

مبنی بر بهبود مستمر و کیفیت تدریس ،الگویی ارائه شده است .مهمترین بخشهای تضمین
کیفیت عبارتاند از :الف .ساختار (مرکزی شامل شورای کیفیت تدریس دانشگاه و بومی

که در هر واحد دانشگاهی ،یک نفر از اعضای دانشگاه به عنوان مسئول تضمین کیفیت

تدریس شناخته میشود) ،ب .موضوع (شامل ابزارهای ارزشیابی و پایش برنامه) و ج.

اجرای اولیه.

دلشاد و اقبال )2010( 4شاخصهای کیفیت در برنامههای تربیت معلم پاکستان را به

روشی پیمایشی و از نظر مدرسان تربیت معلم شناسایی کردند .مهمترین این شاخصها
عبارتاند از توسعۀ حرفهای معلمان ،تعامل با مدارس برای انجام تدریس اثربخش ،تعهد
مدیریت دانشگاه به کیفیت ،ایجاد استانداردهای علمی /شاخصهای عملکرد ،برنامهریزی
بلندمدت ،رضایت معلمان از شرایط کار خود ،تصمیمگیری مشارکتی ،خودارزیابی
برنامههای آکادمیک ،روشهای واحد برای توسعۀ برنامه درسی ،آموزش ،پژوهش و

غیره ،اعتباربخشی برنامههای دانشگاهی ،رهبری در سطح وزارت ،رویکرد دانشجومحور
به آموزش و یادگیری ،بهبود مستمر علمی و فعالیتهای اجرایی ،مستندسازی مناسب

اطالعات ،فراهمسازی منابع فیزیکی ،گرفتن بازخورد از ذینفعان و مسئولیت اجتماعی.
1. Naeem Ahmed & Abul Aziz
2. Benchmarking
3. NOVA Teaching Quality Council
4. Dilshad & Iqbal
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بر اساس بررسیهای انجامشده ،مقولۀ تضمین کیفیت از ابعاد گوناگون قابل بحث و بررسی
است و این ابعاد نیازمند واکاوی مفهوم و منظور بافتهای مختلف آموزشی در عرصۀ

تضمین کیفیت است تا بر اساس آن بتوان الگوی مناسب را ترسیم کرد؛ بنابراین با توجه
به تفاوتهای موجود در اهداف کالن و ارزشهای حاکم بر تربیت معلم ایران در مقایسه

معلم در طراز جمهوری اسالمی ایران و شكلگیری هویت
با سایر کشورها از جمله مطالبۀ
ِ

یكپارچه اسالمی -ایرانی-انقالبی (مادۀ  2اساسنامه دانشگاه فرهنگیان) ،میتوان گفت

شناسایی درک و تفسیرهای افراد از تضمین کیفیت برای آمادهسازی معلمان در نظام تربیت
معلم ،راهکارهای مناسب را برای ساختارسازی کیفیت فراهم میآورد.

روش پژوهش

روش پژوهش حاضر از نوع کیفی اتس .پژوهش كیفی رویكردی طبیعتگرایانه است كه در

پی درك پدیدۀ مورد مطالعه در همان زمینه و محیط خاص از قبیل محیط جهان واقعی است؛

جایی كه پژوهشگر در پی دستكاری پدیدۀ مدنظر خود نیست (پاژت .)2008 ،1این رویکرد
مسیرهای تحلیلی را باز میکند و چالشهای خاصی را پیش روی محقق قرار میدهد تا از

این طریق با موضوع درگیری بیشتری داشته باشد (ساکس .)2015 ،2رویکرد استفادهشده،

پدیدارشناسی توصیفی است که متضمن کاوش ،تحلیل و توصیف یک پدیده خاص-تا حد
ممکن آزاد از پیشفرضها -به هدف حداکثر تجلی شهودی است (محمدپور.)1392 ،

دلیل استفاده از این نوع پدیدارشناسی ،آن است که الیههای پنهان ذهنیت افراد دربارۀ
موضوع تضمین کیفیت آشکار شود .بر این اساس ،در پژوهش حاضر که هدف درک مفهوم

تضمین کیفیت آموزش و آمادهسازی دانشجومعلمان از نگاه خبرگان دانشگاهی ،مدیران و

دانشجومعلمان نخبه بوده ،به شیوۀ پدیدارشناسانه به عمق مفهوم درکشدۀ شرکتکنندگان
در پژوهش پی برده شده است.

شرکتکنندگان در این پژوهش شامل خبرگان دانشگاهی ،دانشجومعلمان نخبه و مدیران

دانشگاه فرهنگیان هستند .در شناسایی مؤلفههای تضمین کیفیت آموزش و آمادهسازی
معلمان در دانشگاه فرهنگیان با این هدف که اطالعات و مقولهها باید از ذینفعان و

ذیربطان اصلی به دست آید ،جامعۀ تحت بررسی شامل سه گروه است )1 :خبرگان
دانشگاهی مطلع از تربیت معلم ،شامل عبارت افرادی بودند که در زمینۀ کیفیت تربیت

1. Padgett
2. Sacks

 206دوفصلنامه پژوهش در تربیت معلم /دانشگاه فرهنگیان

معلم در بازۀ زمانی  1385تا  1395کتب ،مقالۀ علمی-پژوهشی و طرح پژوهشی تألیف
کرده و نیز سخنرانان کلیدی همایشها و کنفرانسهای ملی بودهاند )2 .مدیران کالن و

میانی تربیت معلم ،شامل افرادی که از سال  1390تا  1395دارای سابقۀ حداقل شش
ماه مدیریت در سطح رئیس دانشگاه ،معاونان رئیس دانشگاه ،مدیران کل ،مشاوران رئیس

دانشگاه و ریاست پردیسهای استانی هستند )3 .دانشجومعلمان خبره ،دانشجومعلمانی
که از سال  1391در دانشگاه فرهنگیان مشغول به تحصیل بوده و در جشنوارههای فعال
تدریس ،مسابقات علمی ،جشنوارههای پژوهشی و فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی دارای
رتبههای برتر بودهاند.

بر این اساس ،از روش نمونهگیری هدفمند 1از نوع بیشینۀ تغییرات (کرسول:2012 ،2

 )207برای دستیابی به نمونههای مدنظر استفاده شد .دلیل استفاده از این روش ،دستیابی

به حداکثر نظرات (سه گروه) برای شناسایی پدیده مدنظر است .با انجام مصاحبههای بدون

ساختار ،فرایند نمونهگیری پیش رفت و ابعاد مسئله کاوش شد .مصاحبهها با نمونهها ادامه
یافت تا پس از  26مصاحبه به حد اشباع نظری اطالعاتی رسیده شد .با این حال ،برای
اطمینان ،مصاحبهها ادامه پیدا کرد و با  28نفر مصاحبه انجام شد .اطالعات مصاحبه با
کسب مجوز از فرد مصاحبهشونده ضبط شد .به منظور شناخت ویژگیهای جمعیتشناختی
نمونۀ مطالعهشده ،اطالعات در قالب جدولهای  2 ،1و  3ارائه شده است.

جدول  -1توزیع فراوانی دانشجویان شرکتکننده در بخش مصاحبه برحسب ویژگیهای جمعیتشناختی

کد

پردیس

استان

ورودی

رشته

تهران

92

مشاوره

-1د

شهید چمران

تهران

-3د

شهید باهنر

اصفهان

-۲د
-4د
-5د
-6د
-7د

-8د

شهید مفتح

92
92

شهید بهشتی

خراسان رضوی

92

شهید مقصودی

همدان

92

حکیم فردوسی

البرز

91

شهدای مکه
شهید مدنی

تهران
قم

92
92

دلیل انتخاب

مدت مصاحبه

مشاوره

نخبۀ تحصیلی

 ۱۵دقیقه

علوم تربیتی

پژوهشگر برتر

 ۳۲دقیقه

نویسندۀ کتاب

 ۲۲دقیقه

دبیری ریاضی

علوم اجتماعی

نخبۀ تحصیلی

پژوهشگر برتر

 ۱۸دقیقه

 ۲۰دقیقه

دبیری زبان انگلیسی

نخبۀ تحصیلی

 ۳۰دقیقه

دبیری عربی

برتر شورای صنفی

 ۲۵دقیقه

دبیری دینی و قرآن

برتر فرهنگی

 ۱۸دقیقه

1. purposeful sampling
2 . Creswell
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جدول  -2توزیع فراوانی صاحبنظران شرکتکننده در بخش مصاحبه برحسب ویژگیهای جمعیتشناختی

کد

مدرک تحصیلی

رشتۀ تحصیلی

مرتبۀ علمی

-۱ع

دکتری

فلسفۀ تعلیم و تربیت

استادیار

سوابق
کاری

استادیار

8

-۲ع

محل خدمت

 ۴۶دقیقه

دانشگاه تهران

10

دانشگاه فرهنگیان

 ۴۲دقیقه

 -۳ع

دکتری

مدیریت آموزشی

دانشیار

24

-۴ع

دانشجوی دکتری

تحقیقات آموزشی

مربی

26

پژوهشگاه مطالعات آموزش
و پرورش

 ۵۶دقیقه

-۶ع

دکتری

شیمی

استادیار

32

دانشگاه فرهنگیان

30

دانشگاه تربیت مدرس
دانشگاه فرهنگیان

 ۴۸دقیقه

مربی

33

دانشگاه خوارزمی

 ۵۳دقیقه

-۵ع
-۷ع
-۸ع
-۹ع

 -۱۰ع
 -۱۱ع

دکتری

دکتری
دکتری

مدیریت آموزشی

مدت
مصاحبه

برنامهریزی درسی
برنامهریزی درسی

دانشیار

برنامهریزی درسی

استادیار

28

دانشیار

17

دانشجوی دکتری

برنامهریزی درسی

دکتری

مدیریت آموزشی

دکتری
دکتری

استاد

توسعۀ آموزش عالی

استادیار

25

18

 ۴۰دقیقه
 ۵۴دقیقه

دانشگاه فرهنگیان

 ۴۶دقیقه

دانشگاه فرهنگیان

 ۳۵دقیقه

دانشگاه فرهنگیان
دانشگاه شهید بهشتی

 ۶۲دقیقه
 ۳۸دقیقه

جدول  -3توزیع فراوانی مدیران شرکتکننده در بخش مصاحبه برحسب ویژگیهای جمعیتشناختی

کد
-1م
-2م

مدرک تحصیلی

رشتۀ تحصیلی

دکتری

مدیریت آموزشی

3

دکتری

مدیریت آموزشی

8

مسئول گروه نیازسنجی اعضای هیئت
علمی

 ۴۰دقیقه

مدیر کارورزی و مدارس وابسته

 ۳۲دقیقه

12

مدیر کل مشاوره ،بهداشت و سالمت

 ۳۵دقیقه

دانشجوی دکتری

مدیریت آموزشی

18

مدیر کل نظارت ،ارزیابی و تعالی
سازمانی

 ۷۵دقیقه

-5م

دکتری

زبان و ادبیات فارسی

22

معاون دانشجویی

 ۵۳دقیقه

-7م

دکتری

برنامهریزی درسی

30

مدیر کل امور فرهنگی

توسعۀ آموزش عالی

5

-3م
-4م

-6م
-8م
-9م

دکتری

دکتری
دکتری
دکتری

روانسنجی

سابقۀ
مدیریت

پست سازمانی

مدت مصاحبه

مدیریت آموزشی
مدیریت آموزشی

26
32

معاون پژوهشی و فناوری

 ۶۳دقیقه

مدیر بالندگی حرفهای

 ۴۰دقیقه

رئیس گروه تضمین کیفیت

 ۴۳دقیقه
 ۳۸دقیقه

روش تحلیل دادهها ،تحلیل مضمون بوده که روشی برای شناخت ،تحلیل و گزارش

الگوهای موجود در دادههای کیفی است .برای تحلیل مضمون شیوههای متفاوتی مانند

دپوی و گیلتین ،ولکات ،استربرگ ،میلز و هابرمن ،لوفلند و لوفلند وجود دارد (محمدپور،
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 .)1392روش دپوی و گیتلین )2005( 1یکی از نسخههای طبیعتگرا و کارآمد از تحلیل

مضمون است .این رویکرد ،خاص مطالعات میدانی است و مراحل ششگانۀ آن از دیدگاه

براون و کالرک )2006( 2عبارتاند از:

 -1آشنایی با دادهها :که یک گام مشترک در تمامی اشکال تحلیل کیفی است؛ بدین

معنا که پژوهشگر باید به دادهها نزدیک شود و عمل غرقهسازی خود در دادهها انجام دهد.

خواندن و بازخوانی دادههای بهدستآمده در قالب نوشتار یا دادههای صوتی در پایان هر
مصاحبه ،مشاهده و دیگر روشها یکی از تکنیکهای آشناسازی با دادههاست .در این

پژوهش به منظور غرقهسازی در اطالعات و دادهها پس از پیادهسازی متن مصاحبهها

که به صورت صوتی ذخیره شده بودند ،چندین و چندبار متون خوانده شد؛ عالوه بر این
بازخوانیها ،فایلهای صوتی نیز چندین و چندبار شنیده شد.

 -2کدگذاری :3این مرحله نیز یکی از عناصر مشترک بسیاری از رویکردهای تحلیل
کیفی است که عموم ًا شامل ایجاد برچسبهای مختصر برای نمادهای مهم دادههای مرتبط

با سؤال پژوهشی است .کدگذاری تنها تقلیل دادهها نیست ،بلکه فرایندی تحلیلی است؛

بدین صورت که کدهای باید هر دو نوع قرائت معنایی و مفهومی از دادهها را داشته باشند.

این مرحله ،با کدگذاری تدریجی مصاحبهها ( ۵۱۴کد) شروع شد و در تلفیق با سایر کدها
و دادههای استخراجشدۀ مرتبط به پایان رسید.

 -3جستجو برای مضامین :مضمون یا تم 4الگویی منسجم و معنادار در اطالعات

مربوط به سؤال پژوهش است .اگر کدهای را همچون آجر و کاشی در یک اتاق دارای آجر
و کاشی در نظر بگیریم ،مضامین دیوارها و سقفها را تشکیل میدهند .جستوجو برای

مضمون شناسایی شباهت در دادههاست .این «جستجو» یک فرایند فعال است .مضامین

در داده پنهان نیستند که منتظر کشف پژوهشگر باشند ،بلکه پژوهشگر آنها را میسازد.

پژوهشگر این مرحله را با تلفیق تمام دادههای کدگذاریشده مرتبط با هر مضمون به پایان
میرساند .تشکیل مضامین از مصاحبۀ سوم به بعد به صورت تدریجی انجام گرفت و تا
مصاحبههای آخر این مضامین در حال تکوین و تعدیل بودند .مضامین از تلفیق کدهای

شناساییشده و تأکید مصاحبهشوندگان بر یک موضوع خاص و پر و بال دادن به آن شکل
1. Depoy & Gitlin
2. Braun & Clarke
3. Coding
4. Theme
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میگرفت .در مجموع  ۳۴مضمون از تحلیلها به دست آمد.

 -4مرور مضامین :که شامل بررسی مجدد مضمون و واکاوی رابطۀ آن با دو بخش

کدهای استخراجشده و کل اطالعات است .پژوهشگر باید در این زمینه که آیا مضمون
نشاندهندۀ یک داستان اقناعی دربارۀ دادههاست ،تأمل و تعمق کند و شروع به تعریف

ماهیت هر مضمون و رابطه بین مضامین کند .این فرایند ممکن است به تلفیق دو مضمون

یا تقسیم یک مضمون به دو یا چند مورد یا حتی حذف مضمون شود؛ بر اساس بازبینیها

و تلفیقهایی که انجام شد.

 -5تعریف و نامگذاری مضمون :پژوهشگر باید به مدیریت و نگارش جزئیات تحلیل

هر مضمون اقدام کند .پژوهشگر باید بپرسد «این مضمون در چه زمینهای است؟» و «این
مضمون چه جایگاهی در کل دادهها دارد؟» شناسایی «هستۀ» هر مضمون و تولید یک نام

مختصر ،گویا و آموزنده برای هر مضمون است.

 -6نگارش :نوشتن یک عنصر جداییناپذیر فرایند تحلیل مضمون است .شرح غنی

یعنی در هم بافتن روایت تحلیلی و ارائۀ گزارش به خواننده به طوری که درک منسجم و
اقناعکنندهای از دادهها پیدا کند و آن را در ادبیات موجود بافتیابی 1کند.

یکی از فرایندهایی که در هر پژوهش کیفی باید انجام گیرد ،اطمینان از پایایی ابزارهای

گردآوری اطالعات است .ابزار اصلی در بخش کیفی این پژوهش مصاحبه بوده است .پایایی
این ابزار در دو حالت کدگذاری مجدد توسط کدگذار و کدگذاری مجدد توسط کدگذار انجام
شد .معمو ًال از پژوهشهای کیفی به دلیل فقدان شاخصها و ابزارهای مناسب برای محاسبۀ
پایایی و روایی تحلیلها انتقاد میشود .مصاحبه از جمله روشهای گردآوری دادههای
کیفی و از پرکاربردیترین تکنیکها برای پژوهشهای انسانی و اجتماعی است که مرحلۀ
کدگذاری فرایندی بسیار مهم برای آن به شمار میرود .اگر محقق پایایی فرایند کدگذاری
را بهخوبی مشخص نکند ،در نتایج حاصل از تحلیل مضمون مصاحبهها تردید خواهد

شد (کریپندروف .)2004 ،2مانند همۀ انواع دیگر تحلیل دادههای پژوهشی ،صحت نتایج
تحلیل یک مصاحبه به پایایی و روایی نوع تحلیل یافتهها بستگی دارد؛ بنابراین محاسبۀ

پایایی فرایند کدگذاری که شامل دستهبندی یا مرتبط کردن واحدهای پژوهش در قالب
مقوالت است ،برای انجام یک تحلیل موفق مهم است .میزان باالی پایایی ،دست کم چیزی
1. Contextualizing
2. Krippendorff
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است که برای انسجام و صحت تحلیل مصاحبهها نیاز است .وجود هرگونه ناسازگاری در
کدگذاری مصاحبهها ،یکی از منابع بالقوۀ ایجاد خطا و کاهش پایایی دادههاست (بوون

و بوون .)2008 ،1واژهپایایی 2برای نشاندادن رابطۀ بین کدگذاران (داوران) در نتایج
کدگذاریشان یا دوبار کدگذاری توسط یک کدگذار (شاخص ثبات) به کار میرود.

برای محاسبۀ پایایی ،از شاخص ثبات یا پایایی بازکدگذاری 3استفاده شد که به میزان

سازگاری طبقهبندی دادهها در طول زمان اشاره دارد .این شاخص را میتوان زمانی محاسبه

کرد که یک کدگذار یک متن را در دو زمان متفاوت کدگذاری کرده باشد .به دلیل اینکه در
محاسبۀ این شاخص کدگذار و متن یکسان است ،این نوع پایایی شامل کمترین احتمال

دخالت عوامل کنترلنشده است (بوون و بوون .)2008 ،روش محاسبۀ این نوع پایایی

چنین است که از میان مصاحبهها ،چند نمونه به صورت تصادفی انتخاب و هر کدام از آنها،
دوبار در یک فاصلۀ زمانی کوتاه و مشخص (پنج تا سی روز) کدگذاری میشود .در فاصلۀ
زمانی برای هر کدام از مصاحبهها با یکدیگر مقایسه میشوند و از طریق میزان توافقات و

عدم توافقات موجود ،در دو مرحلۀ کدگذاری ،شاخص ثبات محاسبه میشود .کدهای مشابه
با عنوان «توافق» و کدهای غیرمشابه با عنوان «عدم توافق» مشخص میشوند (خواستار،
 .)1388از بین مصاحبههای انجامگرفته سه مصاحبه مجدد ًا کدگذاری شد که اطالعات آنها

در جدول  4گزارش شده است.

جدول  -4نتایج حاصل از بازکدگذاری مصاحبهها

عنوان مصاحبه

تعداد کدهای بهدست
آمده در بار اول

تعداد کدهای به دست آمده
در بار دوم

تعداد کدهای مورد
توافق

تعداد کدهای بدون توافق

 -۷م

36

38

34

2

21

24

18

3

 -۸ع

34

جمع کل

91

 -۷د

36
98

4

30

9

82

بر اساس دادههای جدول  4پایایی باز کدگذاری عبارت است از:
مقدار پایایی بازکدگذاری 91/1 ،درصد به دست آمد که پایایی مطلوبی است.
1. Bowen & Bowen
2. Reliability
3. Recoding reliability
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به منظور اطمینان از روایی ،از سه روش درگیری بلندمدت ،پرسش و جستجوگری از

همکاران و کاوش به وسیله افراد مطالعهشده استفاده شد .به لحاظ ارتباط موضوع با شرایط
کاری درگیری بلندمدتی با دادهها وجود داشت .بدین صورت که هریک از فایلهای صوتی

مصاحبهها پنجبار بهدقت گوش داده میشد .در این مدت یادداشتبرداریهایی از پیامها و

فحوای کالم مصاحبهشوندگان انجام میگرفت .پس از پیادهسازی مصاحبهها ،هر متن برای
چندین بار مطالعه میشد تا مضامین در ذهن و فکر محقق نقش بسته شود .عالوه بر این،

از یک محقق باتجربه در پژوهش کیفی در فرایند کدگذاری و برداشتهای متنی نظرخواهی

و مشورت گرفته شد .سه مصاحبۀ اول ،با همکاری وی کدگذاری شد و مصاحبههای بعدی
به صورت تصادفی تأیید شد .برای کاوش به وسیله افراد مطالعهشده ،متن مصاحبهها و
نتایج تحلیلها و کدبندیهای حاصل از مصاحبهها در اختیار چند تن از مصاحبه شوندگان

قرار گرفت و خواسته شد تا هرگونه اصالح ،تغییر یا تعدیل ضروری را اعمال کنند .در

این فرایند ،برخی از مصاحبهشوندگان نسبت به کدگذاریها و مضامین برداشتشده ابراز
رضایت کردند و آن را با عباراتی مانند «به خال زدن»« ،دقیق ًا منظورم همین بوده» و «عبارات

شما دقیقتره» بر کدگذاری صحه گذاشتند .برخی دیگر نیز کدگذاریها و مضامین را با
عباراتی مترادف یا همسو با آنچه انجام شده بود توصیه کردند.

یافتههای پژوهش

در پاسخ به سؤال اصلی پژوهش مبنی بر «درک و تفسیر شما از تضمین کیفیت آموزش

و آمادهسازی دانشجومعلمان در دانشگاه فرهنگیان» مقولههای شناساییشده از مصاحبه با

دانشجومعلمان در جدول  5نشان داده شده است.

جدول  -5مقولههای شناساییشده از مصاحبه با دانشجومعلمان در سؤال اصلی پژوهش
کدهای استخراجشده
فراهمبــودن امکانــات بــرای دســتیابی بــه اهــداف (-۱د)؛ تناســب بــا اهــداف (-۸د)؛

بازخوانــی اهــداف (-۸د)؛ دســتیابی بــه اهــداف (-۶د)؛ تطابــق بــا اســتانداردها (-۳د)

مقولههای اصلی
دستیابی به اهداف و استانداردها

احســاس رضایــت دانشــجو (-۲د)؛ رضایــت جامعــه و خانوادههــا (-۲د)؛ بــرآورده کــردن
انتظــارات عامــۀ مــردم (-۳د)؛ رضایــت اکثریــت افــراد ذینفــع (-۳د)؛ رضایــت نســبی

اســتادان و دانشــجویان (-۵د)؛ رضایــت جامعــه (-۵د)؛ رضایــت والدیــن از معلمــان
(-۵د)؛ رضایــت دانشــجویان (-۵د)

رضایت ذینفعان
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مقولههای اصلی

کدهای استخراجشده
ایجــاد شایســتگیهای مــورد انتظــار (-۲د)؛ کســب شایســتگیهای معلمــی (-۷د)؛
بسترســازی ایجــاد توانمندیهــا و شخصیتســازی دانشــجومعلمان (-۷د)؛ تعهــد

داشــتن معلــم (-۳د)؛ تعهــد داشــتن بــه کار (-۱د)؛ تمرکــز بــر عمــل حرف ـهای (-۴د)؛

زمینهسازی کسب شایستگی معلمی

شــاخصهای آموزشــی (-۵د)

کیفیــت اســتادان (-۴د)؛ اســتادان تــراز بــاال (-۴د)؛ کیفیــت اســتادان (-۵د)؛ تنــوع

اســتادان (-۵د)؛ بـهروز بــودن اســتادان (-۶د)؛ تســلط اســتادان بــر دانــش روشهــای فعال
تدریــس (-۶د)؛ کیفیــت اســتادان (-۶د)؛ کیفیــت نیــروی انســانی (-۸د)

کیفیت استادان و اعضای هیئت علمی

امکانــات باکیفیــت (-۴د)؛ شــاخصهای رفاهــی (-۵د)؛ کیفیــت منابــع مالــی و

کیفیت امکانات

امکانــات (-۸د)

خروجی باکیفیت و مناسب (-۵د)؛ تحویل دانشآموز کارآمد به جامعه (-۵د)

خروجی و پیامدهای باکیفیت

بر اساس اطالعات جدول  ،5هفت مقوله تحت عناوین «دستیابی به اهداف و

استانداردها»« ،رضایت ذینفعان»« ،زمینهسازی کسب شایستگی معلمی»« ،کیفیت استادان

و اعضای هیئت علمی»« ،کیفیت امکانات» و «خروجی و پیامدهای باکیفیت» استخراج
شدند.

در پاسخ به سؤال اصلی ،از مصاحبه با مدیران 7 ،مقولۀ اصلی به دست آمد که در جدول

 6ارائه شده است.

جدول  -6مقولههای شناساییشده از مصاحبه با مدیران در سؤال اصلی پژوهش
کدهای استخراج شده

مقولههای اصلی

تطابــق بــا ویژگیهــا و اهــداف تربیــت معلــم (-۱م)؛ هدفگــذاری (-۲م)؛ ترســیم مطلــوب ایدهآلهــا
(-۴م)؛ اهــداف تحولــی (-۴م)؛ انطبــاق بــا اهــداف (-۹م)؛ بازنگــری در اهــداف (-۹م)؛ تربیــت

دانشآمــوزان مطابــق بــا اهــداف جمهــوری اســامی ایــران (-۱م)؛ عینیتبخشــی بــه اهــداف کالن

و غایــی (-۴م)؛ انعطافپذیــری در اهــداف (-۴م)؛ تربیــت معلــم بــر مبنــای نظــام معیــار اســامی
(-۲م)؛ اســتانداردگذاری (-۵م)؛ اســتانداردگذاری (-۳م)؛ تأمینکنندگــی مبتنــی بــر اســتانداردها

دستیابی به اهداف و
استانداردها

(-۴م)؛ عمــل مبتنــی بــر مســتندات و اســتانداردها (-4م)؛ نــگاه جهانــی بــه تربیــت معلــم (-۵م)؛
تربیــت معلــم بــا اندیشــههای جهانــی (-۵م)؛ شــاخصهای جهانــی (-۵م)

آنچــه مطلــوب نظــر مشــتریان اســت (-۴م)؛ رضایتمنــدی (-۵م)؛ رضایــت دانشآمــوزان (-۵م)؛
بهــادادن بــه ســایق و خواســتههای ذینفعــان (-۵م)؛ رضایــت ذینفعــان (-۶م)؛ .اعتباربخشــی از

طــرف مشــتریان (-۴م)

رضایت ذینفعان
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کدهای استخراج شده

مقولههای اصلی

تکویــن و تعالــی پیوســتۀ هویــت حرف ـهای معلمــان (-۲م)؛ ایجــاد هویــت حرف ـهای (-۲م)؛ ارتقــای

زمینهسازی کسب شایستگی

ســطح دانــش ،مهــارت و نگــرش (-۷م)

تربیــت دانشآمــوزان مطلــوب (-1م)؛ بــه اجــرا درآوردن تجــارب یادگیــری در کالس درس (-۶م)؛
باالبــودن تــراز خروجیهــای دانشــگاه (-۷م)؛ معلــم پژوهنــده (-۷م)؛ معلــم فکــور (-۷م)؛ آمــوزش
منتــج بــه حــل مســائل (-۸م)؛ خودشــکوفایی دانشــجویان (-۸م)؛ بهبــود عملکــرد دانشآمــوزان در

مطالعــات بینالمللــی (-۷م)

دســتیابی بــه حیــات طیبــه (-۱م)؛ دســتیابی بــه حیــات طیبــه (-۲م)؛ توجــه بــه ابعــاد حیــات طیبــه بــه
طــور متــوازن (-۲م)؛ رشــد در همــه ســاحتهای تربیتــی (-۷م)

بازخورد دادن از وضعیت (-۴م)؛ تشخیص ،اصالح و حذف انحرافات (-۴م)
بهبود روشها (-۷م)؛ ایجاد ارزش افزوده (-۸م)؛ عملیات مبتنی بر آگاهی (-۴م)

معلمی

خروجی و پیامدهای
باکیفیت

دستیابی به حیات طیبه
سیستم بازخورد
بهبود مداوم

بر اساس اطالعات جدول  ،6هشت مقوله تحت عناوین «دستیابی به اهداف و

استانداردها»« ،رضایت ذینفعان»« ،زمینهسازی کسب شایستگی معلمی»« ،خروجی
و پیامدهای باکیفیت»« ،دستیابی به حیات طیبه»« ،سیستم بازخورد» و «بهبود مداوم»

استخراج شد.

در مصاحبه با اعضای هیئت علمی و با استفاده از روش تحلیل مضمون ،ادغام و

طبقهبندی کدها انجام شد .پس از کدگذاری دادهها ،هفت مقولۀ اصلی به دست آمد که در

جدول  7ارائه شده است.

جدول  -7مقولههای شناساییشده از مصاحبه با اعضای هیئت علمی در سؤال اصلی پژوهش
کدهای استخراج شده
تطابــق بــا اهــداف (-۱ع)؛ دســتیابی بــه مالکهــا و معیارهــای ســند تحــول (-۲ع)؛ همســویی بیــن

مالکهــای ملــی و جهانــی (-۲ع)؛ داشــتن اســتراتژی (-2ع)؛ دســتیابی بــه مالکهــای اعتقــادی و ارزشــی

(-2ع)؛ اســتانداردگذاری (-۴ع)؛ بازنگــری در اســتانداردها (-۸ع)؛ ارتقــای اســتانداردها (-۸ع)؛ تطابــق

بــا اهــداف و اســتانداردها (-۱۰ع)؛ نوشــتن اهــداف و عمــل کــردن بــه آن (-۱۰ع)؛

تکلیفگرایــی (-5ع)؛ دســتاوردگرایی (-5ع)؛ معلــم متعهــد و تکلیفگــرا (-۵ع)؛ معلــم فکــور (-۵

ع)؛ معلــم برخــوردار از خردهــای سـهگانه (عملــی ،زیباییشناســی و هنــری) (-۵ع)؛ فکورانــه عملکــردن
(-۵ع)؛ تربیــت معلــم مجهــز بــه دانــش و ابزارهــای نویــن آمــوزش (-۴ع)

مقولههای اصلی

دستیابی به اهداف و
استانداردها

زمینهسازی کسب
شایستگی معلمی
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کدهای استخراج شده

مقولههای اصلی

تربیــت معلــم خودیادگیرنــده (-1ع)؛ تربیــت معلمانــی اســت صبــور ،دلســوز ،خردمنــد (-۱ع)؛ توانمنــد در
برقــراری ارتبــاط (-۱ع)؛ عاشــق رشــد و یادگیــری دانشآمــوزان (-۱ع)؛ عشــق بــه معلمــی (-1ع)؛ تســلط

بــر دانــش علــوم تربیتــی (-1ع)؛ توانایــی مدیریــت کالس درس (-1ع)؛ تربیــت دانشــجوی دارای دانــش،
نگــرش و عمــل معلمــی (-۳ع)؛ تربیــت دانشــجوی دارای شــخصیت معلمــی (-3ع)؛ مســلط بــر دانــش

پداگــوژی (-5ع)؛ مســلط بــر خــرد عملــی (-5ع)؛ بیــان شــیوا و جــذاب تدریــس (-5ع)؛ تربیــت معلــم

الگــو (-۶ع)؛ دانــش ،مهــارت و شــخصیت معلــم (-۷ع)؛ صالحیــت حرفــهای معلمــی (-۷ع)؛ معلــم

خروجی و پیامدهای
باکیفیت

دارای دانــش (-۹ع)؛ معلــم دارای مهــارت (-۹ع)؛ معلــم دارای توانمنــدی ذهنــی (-۹ع)؛ معلــم دارای
شــخصیت معلمــی (-۹ع)؛ دانــش عمومــی (-۱۰ع)؛ دانــش تخصصــی (-۱۰ع)؛ مهارتهــای حرف ـهای
(-۱۰ع)؛ نگــرش معلمــی (-۱۰ع)

تربیت انسان کامل (-۶ع)؛ رشد در تمام ابعاد (-۶ع)
بازنگــری مــداوم فرایندهــا (-۲ع)؛ نــگاه ارزیابانــه همــراه بــا مداخلــه در فراینــد عمــل حرفـهای معلــم (-۸

ع)؛ ایفــای بهینــۀ نقــش یاددهی-یادگیــری در کالس درس (-۷ع)

پایش مداوم (-۲ع)؛ پایش اقدامات کیفی (-۸ع)؛ ارزیابی مداوم خروجی (-۸ع)

دستیابی به حیات طیبه
بهبود مداوم
پایش مداوم

بر اساس اطالعات جدول  ،7هفت مقوله تحت عناوین «دستیابی به اهداف و

استانداردها»« ،زمینهسازی کسب شایستگی معلمی»« ،خروجی و پیامدهای باکیفیت»،
«دستیابی به حیات طیبه»« ،بهبود مداوم» و «پایش مداوم» استخراج شد.
بحث و نتیجه گیری

به منظور استخراج مقوالت مربوط به تضمین کیفیت آموزش و آمادهسازی دانشجومعلمان

به صورت ادغام کدهای شناساییشده از هر سه گروه دانشجومعلمان ،مدیران و اعضای
هیئت علمی ،کدها مجدد َا تحلیل شدند .کدهای تکراری و زائد حذف شده و فرایند تلخیص

و کاهش کدها تا جایی ادامه پیدا کرد که مقولهها و طبقههای کلیتری ظاهر شد .این فرایند
در جدول  8و نمودار  1ارائه شده است.
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جدول  -8مقولههای شناساییشده از مصاحبه با گروههای سهگانه در سؤال اصلی پژوهش
مقولهها

نمونه کدهای استخراج شده

مقولههای فرعی

مقولههای اصلی

تطابــق بــا ویژگیهــا و اهــداف تربیــت معلــم (-1م)؛ ترســیم مطلــوب ایدهآلهــا

(-4م)؛ شــاخصهای جهانــی (-۵م)؛ همســویی بــا مالکهــای ملــی و جهانــی

(-۲ع)؛ دســتیابی بــه مالکهــا و معیارهــای ســند تحــول (-۲ع)؛ دســتیابی بــه
مالکهــای اعتقــادی و ارزشــی (-2ع)؛ نوشــتن اهــداف و عمــل کــردن بــه آن

هدفگذاری

و استانداردها

(-۱۱ع)؛ دســتیابی بــه اهــداف (-6د)؛ تناســب بــا اهــداف (-8د)

استانداردگذاری (-۴ع)؛ تطابق با استانداردها (-3د)؛ داشتن استراتژی (-2ع)؛
عمل مبتنی بر مستندات و استانداردها (-4م)

ارتقای استانداردها (-۸ع)؛ بازنگری در استانداردها (-۸ع)
انعطافپذیــری در اهــداف (-4م)؛ اهــداف تحولــی (-4م)؛ بازخوانــی اهــداف (-8

د)؛ بازنگــری در اهــداف (-9د)

رضایــت جامعــه (-5د)؛ رضایــت دانشــآموزان (-5م)؛ رضایــت دانشــجویان (-5

د)؛ رضایــت نســبی اســتادان (-5د)؛ رضایــت والدیــن از معلمــان (-5د)

آنچه مطلوب نظر مشتریان است (-4م)؛ برآوردهکردن انتظارات عامۀ مردم (-3د)؛

بهادادن به سالیق و خواستههای ذینفعان (-5م)؛ پاسخگویی به نیازهای آینده
فراگیران (-۸ع)؛

دستیابی به اهداف

استانداردسازی
ارتقای استانداردها
تناسب خود اهداف

بهروزرسانی
اهداف و

استانداردها

رضایت ذینفعان
برآوردن نیازهای

پاسخگویی

ذینفعان

دانــش معلمــی (-8م)؛ تســلط بــر دانــش علوم تربیتــی (-1ع)؛ تربیت دانشــجومعلم

دارای دانــش معلمــی (-۳ع)؛ تربیــت معلــم مجهــز بــه دانــش و ابزارهــای نویــن
آمــوزش (-۴ع)؛ مســلط بــر دانــش پداگــوژی (-5ع)؛ معلــم فکــور (-۵ع)؛ معلــم

دانش حرفهای

پژوهنــده (-7م)؛

توانایــی مدیریــت کالس درس (-1ع)؛ عمــل معلمــی (-۳ع)؛ تکلیفگرایــی
(-5ع)؛ دســتاوردگرایی (-5ع)؛ مســلط بــر خــرد عملــی (-5ع)؛ بیــان شــیوا و

جــذاب تدریــس (-5ع)؛ مهــارت معلمــی (-۹ع)؛ معلــم دارای توانمنــدی ذهنــی
(-۹ع)؛ تمرکــز بــر عمــل حرفهــای (-4د)؛ بــه اجــرا درآوردن تجــارب یادگیــری در

عمل حرفهای

معلمی

کالس درس (-۶م)؛

تربیــت معلمانــی صبور ،دلســوز و خردمند (-۱ع)؛ شخصیتســازی دانشــجومعلمان

(-7د)؛ نگــرش معلمــی (-۱۰ع)؛ معلــم متعهــد و تکلیفگــرا (-۵ع)؛ توانمنــد در

برقــراری ارتبــاط (-۱ع)؛ عاشــق رشــد و یادگیــری دانشآمــوزان (-۱ع)؛ عشــق بــه

تعهد حرفهای

معلمــی (-1ع)؛ تربیــت معلــم خودیادگیرنــده (-1ع)

توجــه بــه ابعــاد حیــات طیبــه به طــور متــوازن (-2م)؛ رشــد در همــه ابعاد (-۶ع)؛ رشــد

در همــه ســاحتهای تربیتــی (-7م)؛ دســتیابی به حیات طیبــه (-1م)

شایستگی حرفهای

دستیابیبهحیاتطیبه
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نمونه کدهای استخراج شده
ارزیابــی مــداوم خروجــی (-۸ع)؛ پایــش اقدامــاتکیفــی (-۸ع)؛ پایــش مــداوم (-۲ع)؛
نــگاه ارزیابانــه همــراه بــا مداخلــه در فراینــد عمل حرفـهای معلــم (-۸ع)

بازخورد دادن از وضعیت (-4م)
بازنگــری مــداوم فرایندهــا (-۲ع)؛ بهبــود روشهــا (-7م)؛ ایفــای بهینــه نقــش

یاددهی-یادگیــری در کالس درس (-۷ع)

مقولهها
ارزیابی مداوم
بازخورد و مداخله

پایش و بهبود
مستمر

بهبود مداوم فرایندها

بهبــود عملکــرد دانشآمــوزان در مطالعــات بینالمللــی (-7م)؛ تربیــت دانشآمــوزان
مطابــق بــا اهــداف جمهــوری اســامی ایــران (-1م)؛ تربیــت دانشآمــوزان مطلــوب

(-1م)؛ تربیــت یادگیرنــدگان در حــد تســلط (-6م)؛ تربیــت دانشآمــوزان کارآمــد

نتایج دانشآموزان

(-5د)؛ تحقــق هدفهــای یادگیــری (-5ع)

نتایج

ایجــاد هویــت حرفـهای (-2م)؛ تربیــت دانشــجوی دارای شــخصیت معلمــی (-3

ع)؛ معلمــان الگــو (-۶ع)؛ معلمــی بــا اندیش ـههای جهانــی (-5م)؛ خودشــکوفایی

دانشــجویان (-8م)؛ خروجــی باکیفیــت و مناســب (-5د)؛ ایجــاد ارزش افــزوده

نتایج دانشجومعلمان

(-8م)

نمودار  -۱تفاسیر گروههای مصاحبهشونده از تضمین کیفیت آموزش و آمادهسازی دانشجومعلمان
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دستیابی به اهداف و استانداردها :کیفیت به معنای «تناسب برای هدف» تعریف شده است

(فراستخواه .)1388 ،به عبارت دیگر ،کیفیت در طراحی و اجرای برنامه به معنی انسجام
راهبردهای دانشگاهی به سوی دستیابی اهداف مشخص برای برآوردن انتظارات دانشجویان،

اعضای هیئت علمی و ذینفعان است .در این زمینه ،هم اهداف باید در قالب برنامههای
راهبردی ،برنامههای عملیاتی ،استانداردها و راهکارها تدوین شوند و هم تمامی ذینفعان
و ذیربطان با این اهداف و استانداردها آشنا باشند .جهتگیری برنامهها در راستای اهداف
و ارزشیابی مطابق استانداردها ،میزان کیفیت تربیت معلم را آشکار میسازد .در این زمینه

اویومی و فاتوکی ( ،)2015نعیم احمد و عبدالعزیز ( )2012و دلشاد و اقبال ( )2010نیز
به موضوع هدفگذاری و عمل بر طبق استانداردها اشاره کردهاند .در موضوع هدفگذاری

1

و استانداردسازی 2باید تفاوت قائل شد .هدف در واقع قابلیتها و وضعیت مورد انتظار
است؛ در حالی که استاندارد به حد قابل قبول از دستیابی به هدف اشاره دارد .هدف از
آمادهسازی معلم در دانشگاه فرهنگیان باید مشخص و واضح باشد و همه ذینفعان نیز

آنها را بشناسند .در سند راهبردی دانشگاه فرهنگیان (دانشگاه فرهنگیان ،)1395 ،اهداف
کالنی مانند دستیابی به مرجعیت در حوزۀ تربیت معلم متناسب با مبانی تربیت اسالمی در

سطوح ملی و فراملی ،تربیت دانشآموختگان برخوردار از شایستگیهای عام و تخصصی

و حرفهای طراز آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران آمده است .همچنین در بخش
نشانگرهای کلیدی تحقق اهداف و آرمانها سطح مورد انتظار به عنوان استاندارد اشاره شده

است .آنچه در این عرصه مهمتر مینماید ،بازنمایی و توصیف این اهداف و استانداردها
به جامعه است .در تضمین کیفیت تربیت معلم پیشایندها و پسایندهای نظام مهم است.

یکی از این پیشایندها ،هدفگذاری است .نظام تربیت معلم به منظور دستیابی به رسالت

خود ،نیازمند هدفگذاری است .گرچه این هدفگذاریها تاکنون انجام شده است ،اما باید
دارای شرایط و ضوابطی باشد تا تضمین کیفیت حاصل شود .تمامی فعالیتهای سازمان
باید در راستای اهداف ترسیم شده باشد .الزم است تمامی افراد و عناصر سازمان و نظام

تربیت معلم اهداف را بشناسند؛ همچنین چرایی اهداف را نیز بدانند .این امر موجب میشود

افراد فعالیتهای خود را همواره با اهداف تنظیم کنند .اهداف بیانشده دارای درجهای از
کلیت هستند و شاید برای همگان قابل فهم نباشد .در این زمینه ،اهداف باید تبدیل به
عبارات عملیاتی و قابل فهم برای همه شود .رمزگذاری و رمزگشایی در سیاستگذاری و
1. Goal setting
2. Standard setting
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هدفگذاری آموزشی یکی از اصولی است که باید بر هم منطبق باشند (برایسون.)2011 ،1
این انطباق ّ
دال بر عدم تفارق بین اهداف و جهان واقعیت است؛ بدین صورت که در هنگام
هدفگذاریها و سیاستورزیها به جوانب عملیاتی آنها نیز توجه شود.

بهروزرسانی اهداف و استانداردها :تضمین کیفیت شامل دو اصل است« :تناسب برای

هدف( »2محصول یا خدمت با هدف از پیشتعیینشده تناسب و انطباق داشته باشد) و

«تناسب هدف( »3آیا اهداف ،بهدرستی تعریف شده یا نیاز به بازنگری دارند) .در تمامی
ِ
زمینههایی که تضمین کیفیت به کار برده میشود ،این دو اصل وجود دارد (فراستخواه،
 .)1388تضمین کیفیت در معنای بهبود مستمر ،باید دارای اهدافی لغزان متناسب با ابهام و

تغییرات جامعه باشد .هدفگذاری در این زمینه بسیار مهم است؛ اما مهمتر از هدفگذاری،
توجه به اصل ناپایداری در اهداف است .موضوع بهروزرسانی استانداردها نیز به دلیل
اینکه توسط افراد ذیصالح و بر مبنای شرایط و زمینۀ موجود (اعم از امکانات و یافتههای
علمی) تدوین میشوند ،نسبی هستند و باید طی زمان بر اساس فرایندی علمی پویشگری و

پایشگری شوند .بهبود و ارتقای استانداردها از اصول تضمین کیفیت هستند.

پایش و بهبود مستمر :بهبود مستمر یکی از تعاریف رایج در تعریف کیفیت است که به

طور ویژهای لوران و همیلتون )2016( 4آن را به کار بردهاند .ایشان معتقدند تمامی عناصر

و اجزای نظام تربیت معلم باید دارای برنامه مشخص برای بهبود مداوم و مستمر باشند و
بخش آموزش و آمادهسازی باید دارای برنامۀ ویژهتر باشد؛ بدین معنا که اساس تربیت معلم،

آموزش و روشهای بلوغ دانشجومعلمان است (ص  .)143در زمینۀ بهبود مستمر ،توجه
به نقاط قابل بهبود و سیاستگذاری و اقدام برای اجرای بهینۀ اصل اساسی است و بسیاری

از آن به تضمین کیفیت یاد میکنند (ورما ،2014 ،5والسینو ،گرونبرگ و پارال.)2007 ،6
روند بهبود مداوم این اطمینان را به ذینفعان میدهد تا بر اساس تغییراتی که ایجاد میشود

و بهبودهایی که به دنبال آن میآید ،ادراک مناسبی از سازمان داشته باشند .این امر نیازمند

ارزیابی مداوم از سیستم و تعیین جایگاه نقاط قابل تمرکز است .تعیین نقاط ضعف و بهبود
و ارائۀ بازخورد سازنده و منطقی از هر برنامه و حوزه و ارائۀ راهکارها برای ارتقای سطح
1. Bryson
)2. Fitness For Purpose (FFP
)3. Fitness Of Purpose (FOP
4. Loughran & Hamilton
5. Verma
6. Vlasceanu, Grunberg & Parlea
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عملکرد میتواند در این زمینه مؤثر باشد .درک افراد از چنین وضعیتی بهبود سازمانی را در

پی خواهد داشت.

بسترسازی کسب شایستگیها :تربیت معلم به منزلۀ بسترسازی برای کسب شایستگیهای

الزم برای ایفای نقش حرفهای معلم یکی از مقولههاست .شایستگی را مجموعهای از
ارزشها ،نگرشها ،خصوصیات زیربنایی ،هیجانات ،قابلیتها ،توانمندیها و مهارتهای
مرتبط و ویژگیهای رفتاری قابل بروز و به اثبات رسیدهای که منجر به عملکرد مؤثر و بهتر

فرد و ارائۀ نتایج موفقیتآمیز فعالیتها میشود تعریف کردهاند (عابدینی .)1393 ،بر این
اساس ،کیفیت تربیت معلم چنین نگریسته میشود که برای کسب شایستگیها ،مقدمات الزم
فراهم شده باشد و این شایستگیها به فعلیت رسیده باشد .شایستگی را به مجموعهای در

هم تنیده از دانش ،مهارت و تعهد حرفهای ترجمان کردهاند (خروشی )1394 ،که هدف

اساسی هر نظام تربیتی از جمله تربیت معلم باید دستیابی به آن باشد .تدریس شایسته 1با
مفهوم کیفیت معلم پیوندی تنگاتنگ دارد .کارگزار اساسی در اجرای تدریس شایسته ،معلم

است که بخشی از کیفیت آن ،از طریق شیوۀ تربیت و آموزش معلم طی دورۀ آمادهسازی وی
در مراکز و واحدهای تربیت معلم تأمین میشود .روشهایی که از طریق آن معلمان استخدام

میشوند ،آموزش میبینند و توسعه حرفهای پیدا میکنند ،ارتباط مستقیمی با نتایج یادگیری

معلم باکیفیت در بهبود کیفیت تربیت،
و کاهش نابرابری دارد (یونسکو .)2008 ،2تربیت
ِ
ایجاد تناسب در سطوح آموزش و ارتقای جایگاه تدریس حرفهای نقش اساسی دارد؛
درنتیجه یکی از چالشهای اصلی و مؤثر در دسترسی به کیفیت آموزش ،ارتقای کیفیت

تربیت معلم است (یونسکو .)2010 ،کیفیت در تربیت معلم به سبب تأثیرگذاری در پیشبرد

اهداف متعالی کشور ،خواستهای عمومی و بجاست؛ زیرا کیفیت تربیت معلم بر کیفیت

تربیت دانشآموز و رشد فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی و حتی اقتصادی جامعه اثرگذار است.
پاسخگویی :با توجه به نقش اساسی دانشگاههای دولتی در برآوردن نیازهای جامعه و در

عین حال چالشهایی که این دانشگاهها با آنها روبهرو هستند ،پاسخگویی متوازن به نیازهای

ذینفعان ،بهعنوان نقطۀ کانونی دانشگاههای دولتی ،امری حیاتی است .در خصوص آموزش

عالی ،لویله پاسخگویی را اینگونه تعریف میکند« :روشی سیستماتیک برای حصول

اطمینان از اینکه عناصر درونی و بیرونی مؤسسات آموزش عالی در جهت اهداف قصدشده
1. Good teaching
)2. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO
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قرار دارند» (لویله 2005 ،نقل از اسپزیاله .)2012 ،1استنزاکر و هاروی )2011( 2متذکر
شدهاند که دولتها و سایر ذینفعان بهطور فزایندهای این مطالبه را دارند که آیا آموزش

عالی اثربخش عمل میکند ،اعم از اینکه آیا این بخش یک ابزار محرک برای اقتصاد است،
آیا دانشجویان در طی دورۀ تحصیل به حد کافی یاد میگیرند و آیا دانشگاهها میتوانند

اهداف ملی مدرنیزهشدن و نوآوری را در جوامعشان محقق سازند .این سؤالها نیز در بحث
آموزش و آمادهسازی دانشجومعلمان به نوعی مطرح است؛ زیرا تربیت معلم نهادی دولتی

است و مطالبهای عمومی به شمار میرود .پاسخگویی به عنوان نسل دوم تضمین کیفیت
میتواند زمینه را برای پذیرش و ارتقای تربیت معلم فراهم سازد .بر اساس علم مدیریت،

یکی از اهداف اساسی تأسیس سازمانها ایجاد رضایت در مشتریان است .مشتریان در

تربیت معلم و سازمانهای انسانی به ذینفعان تعبیر میشود که افراد و گروههای مختلفی را
شامل میشود؛ از جمله میتوان به دانشجومعلمان ،دانشآموزان ،خانوادهها ،جامعۀ آموزش

و پرورش و دولت اشاره کرد .مبنای ایجاد رضایت در ذینفعان ،پاسخگویی و شفافیت در
امور است.

نتایج :ارائۀ محصول ،خدمات و نتایج کیفی به ذینفعان هدف هر سازمانی است.

بروندادهای نظام تربیت معلم شامل وجوه مختلفی است که میتوان به معلم باکیفیت،
دانشآموز باکیفیت ،روشهای تدریس نوین ،اثرات مثبت بر جامعه و خانوادههاست (لوران

و همیلتون .)2016 ،بروندادها حاصل جمع ورودیها ،میاندادها و پردازشهای انجامشده
روی دانشجومعلم است؛ بنابراین تأمل بر بروندادها باید به صورت سیستمی و در تعامل
با سایر بخشها انجام گیرد .توجه به پیامدهای یادگیری دانشجومعلمان یکی از تمایالت

بینالمللی به عنوان یکی از رویکردهای سنجش کیفیت تربیت معلم و بهبود و تضمین آن
به شمار میرود (گف .)2013 ،3بر این اساس ،آنچه به عنوان کیفیت آموزش و آمادهسازی
معلم تعبیر میشود ،پیامدهایی است که در زمینۀ ایجاد شایستگیها و توانمندیها در

دانشجویان ایجاد میشود .حالت دقیقتر این موضوع ،توجه به نتایجی است که بر روی
دانشآموزان ایجاد میشود .به عبارتی بسترسازی کسب شایستگیهای معلمی ،پاسخگویی،

و پایش مستمر باید به بهبود نتایج در دانشآموزان منتج شود .نتایج مطالعات تیمز و پرلز
حاکی از آن است که روش تربیت معلم در دوران دانشجویی به طور معناداری بر عملکرد
1. Speziale
2. Stensaker &Harvey
3. Goff
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ایشان در دوران مدرسه اثرگذار است (بیتنبک.)2011 ،1

یکی از مهمترین عوامل استقرار پدیدههای مثبت در یک سازمان ،ادراکات و تفاسیر

سازنده و مثبت کارگزاران آن سازمان است .با توجه به مؤلفههای شناساییشده ،دانشگاه
فرهنگیان باید:

 -1نسبت به ادراکات ذیربطان و ذینفعان تربیت معلم در موضوع کیفیت و تضمین

آن در مرحلۀ آموزش و آمادهسازی دانشجومعلمان حساس باشد و در صورت نبودِ اشتراک

یا بدفهمیها در این زمینه ،برای برگزاری نشستها و کرسیهای مختلف به منظور دستیابی
به وحدت دیدگاهی اقدام شود.

 -2تضمین کیفیت آموزش و آمادهسازی دانشجومعلمان نیازمند اقدامات بهبودبخش

است .دانشگاه فرهنگیان نسبت به اشاعه و انتشار فعالیتها و اقدامات سرآمد مبادرت ورزد.
بدیهی است گسترش این اقدامات در بین ذینفعان موجب اعتمادسازی و درگیرساختن آنها

در امر کیفیت میشود.

 -3آگاهی از استقرار تضمین کیفیت آموزش و آمادهسازی دانشجومعلمان نیازمند برنامۀ

ارزیابی است .پیشنهاد میشود پژوهشگران بعدی این ابزار و تعیین وضعیت موجود را

توسعه دهند.

1. Bietenbeck
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