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  ه بين برنامه درسي قصد شده و برنامه درسي اجرا شده بررسي فاصل
  دانشگاه فرهنگيان در زمينه تربيت معلم پژوهشگر

  1عبدالمجيد دهقان
  2)نويسنده مسئول(بهروز مهرام دكتر 

  3مرتضي كرميدكتر 
اين پژوهش با هدف بررسي فاصله بين برنامه درسي قصد شده و برنامه درسي اجرا شده 

در . روش پژوهش، ارزشيابي بود. در زمينه تربيت معلم پژوهشگر انجام گرفتدانشگاه فرهنگيان 
كليه اسناد فرادست نظام تعليم و تربيت با تأكيد بر  براي بررسي برنامه درسي قصد شده،اين راستا 

معلم مورد تحليل قرار گرفت كه با نظر خواهي از متخصصان موضوعي و اعضاي هيئت  تربيت 
بيتي دانشگاه فردوسي مشهد؛ اساسنامه دانشگاه فرهنگيان، سند تحول آموزش علمي گروه علوم تر

و پرورش، سند ملي برنامه درسي، نقشه جامع عالي كشور و سند چشم انداز بيست ساله كشور، 
همچنين براي بررسي برنامه درسي اجرا شده دانشگاه فرهنگيان نيز از مدل . انتخاب شدند

در مسير بررسي برنامه درسي اجرا شده دانشگاه فرهنگيان؛ . ديدارزشيابي پروواس استفاده گر
جامعه متخصصان موضوعي را تمام متخصصين حوزه برنامه درسي دانشگاه فردوسي مشهد و 
مديران دانشگاه فرهنگيان مشهد، در بررسي تجارب دانشجويان، جامعه را تمام دانشجويان شاغل 

ع كارشناسي پيوسته دانشگاه فرهنگيان و جامعه هاي چهار به باالي مقطبه تحصيل در ترم
پرديس شهيد بهشتي و (مدرسان نيز شامل تمام مدرسان شاغل به تدريس در دانشگاه فرهنگيان 

در قلمرو پژوهش مشغول به  1393 -94بودند كه در سال تحصيلي ) شهيد هاشمي نژاد مشهد
اي، براي گيري هدفمند و زنجيرهنمونهبراي انتخاب نمونه متخصصان موضوعي، از . اندتدريس بوده

گيري  گيري در دسترس و براي مدرسان نيز از روش نمونه جامعه دانشجويان از روش نمونه
در راستاي روشن شدن وضعيت برنامه درسي اجرا شده دانشگاه فرهنگيان، . هدفمند استفاده شد

هاي مورد بررسي  مؤلفه يك از يك از مراحل ارزشيابي و در واقع براي هر ابتدا براي هر
در گام اول از طريق . اين فرايند طي چندين گام انجام گرفت. استانداردهاي الزم شناسايي شد

اسناد فرادست و . 3. هاي روش تدريسكتاب. 2المللي  استانداردهاي بين. 1منابع مختلف همچون 
ژوهشگري ضروري و هايي كه براي آموزش و پرورش پمصاحبه با متخصصان موضوعي، مقوله. 4

الزم هستند مشخص شد؛ در گام دوم با مراجعه به متخصصان امر در مورد تعيين اين استانداردها 
هاي مورد بررسي مصاحبه انجام گرفت و مواردي حذف، تعديل و مواردي و تعيين جامعيت مقوله

هاي مقوله. ه دست آمدها بهاي مورد بررسي اضافه گرديد و فهرست نهايي از اين مقولهنيز به مقوله

                                                 
 Dehghan_majid1368@yahoo.comدانشجوي كارشناسي ارشد رشته تحقيقات آموزشي .1
 دانشيار دانشگاه فردوسي مشهد. 2
 استاديار دانشگاه فردوسي مشهد. 3
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تي سؤاالبه دست آمده در پرسشنامه مدرسان، پرسشنامه دانشجويان، سياهه مشاهده و همچنين 
در گام بعدي و پس از مشخص شدن . ها دست يافت، وارد شدندكه از طريق مصاحبه بايد به آن

مراحل ارزشيابي و آوري، عملكرد واقعي دانشگاه فرهنگيان در هر يك از هاي جمعابزارها و شيوه
حاكي ها  يافته. ها، از طريق پرسشنامه، سياهه مشاهده، مصاحبه و اسناد مكتوب به دست آمد مؤلفه

هاي اخير براي اسناد فرادست دانشگاه فرهنگيان مخصوصا اسنادي كه در سال از آن بود كه در
ني شده است؛ همچنين دانشگاه فرهنگيان تدوين شده است، به امر پژوهشگري معلمان تاكيد فراوا

ي دانشگاه فرهنگيان نيز در چند سال اخير به سمت و سوي پژوهش ها هنتايج نشان داد كه برنام
اش محور بودن حركت كرده و در واقع دانشگاه فرهنگيان در حال تغييرات اساسي در برنامه درسي

يان به سطح مطلوب و مورد اما با اين وجود، متاسفانه هنوز در راه رسيدن دانشگاه فرهنگ. باشدمي
انتظار در زمينه برنامه درسي پژوهش محور مشكالتي وجود داشته و در واقع برنامه درسي اجرا 

از جمله اين مشكالت و موانع . شده دانشگاه فرهنگيان هنوز با برنامه درسي قصد شده فاصله دارد
توان گفت به طور كلي مي. ره كردتوان به كمبود فضا، امكانات و نيروي متخصص و با انگيزه اشا مي

هايي مواجه است و هاي فيزيكي و تجهيزاتي با كاستيكه دانشگاه فرهنگيان هم از نظر زيرساخت
  .ي انگيزشي كافي استها تاز نظر عملياتي نيز در سطوح مديريتي صف؛ فاقد زيرساخ

 جرا شده، معلمدانشگاه فرهنگيان، برنامه درسي قصد شده، برنامه درسي ا :كلمات كليدي
  پژوهشگر
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