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Extended Abstract 

Abstract 

The aim of this study is to identify and analyze the factors affecting 

the outcomes of student selection in Farhangian University, which has 

been done in a mixed method. Delphi technique has been used in the 

qualitative part in this research. The statistical population of the study 

includes 550 professors of Farhangian University in the campuses located 

in three provinces of West and East Azarbayjan, and Ardabil. 27 persons 

were available through purposeful sampling in the qualitative stage, and 

227 persons were chosen through cluster sampling in the quantitative 

stage. The research tool was a semi-structured interview in the qualitative 

part, which was validated by means of the participant's feedback method. 

In the quantitative part, a researcher-made questionnaire was used. 

Average values of extracted variances (AVE) in all components are 

higher than 0.7. Therefore, the reliability of the research questionnaire is 

confirmed. Coding method was used for qualitative data analysis, and 

structural equation modeling was used for quantitative data analysis 
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using PLS version 3 software. Based on the findings of the qualitative 

department, the most important factors affecting the consequences of 

student selection in Farhangian University are: process-based selection, 

selection criteria, and selection tools. The results of the quantitative 

section show that the studied structural model is of good quality and the 

observed values are well reconstructed and the studied model has a high 

predictive ability which can predict the endogenous latent variable. 

Introduction 
Education is the foundation of social, economic, political and cultural 

development of any society and has the greatest impact on the promotion 

of society in various dimensions. Any fundamental change in society 

requires the transformation of the educational system of that society and 

the main axis of development of any educational system is the quality of 

teacher performance (Nazarpour, 2017). Formal education has been an 

inclusive system since the beginning of this century, first in advanced 

societies and then in all developing societies, and today there is no 

society in which this system has no role in its evolution and development 

(Golshan, 2018). But what is most important among the various teacher 

education programs is the issue of attracting and selecting the right 

people. This issue has always been important in the educational systems 

of most developed countries and has been prioritized in their educational 

programs (Soleymani & Motakallem & Namvar, 2021). In Finland, for 

example, the selection of qualified people for the teaching profession is a 

complex process, and the selection of these people takes place with 

ultimate precise. (Garbe & Shiel & Sulkunen, 2017). However, despite 

the importance of this issue, there are always disagreements about the 

process of selecting the right people, and these different perspectives 

should be benefitted to form a suitable program to select the right people 

(Kitchen & Petrarca, 2016). Undoubtedly, universities and teacher 

training centers are places that must use appropriate and sufficient 

criteria to select the right people from among the various candidates. If 

they refuse to play their role, the quality of selected individuals and even 

future teachers can not be guaranteed (Raths & Lyman, 2009). In any 

country, providing the favorable condition to achieve the positive and 

applicable results in the process of students' learning involves special 

attention to the process of selecting and training candidates to enter the 
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profession of teaching in teacher training centers. Groundwater-Smit 

Mockler, 2009). Given the above, the process of selecting the right 

people to enter teacher training centers is of particular importance in the 

education system, and it seems that this issue has been neglected in the 

studies of researchers in the country. Therefore, the present study focuses 

on this main issue and seeks to answer the following questions: 

1. What are the factors affecting the consequences of student selection 

in Farhangian University? 

2. What are the most important factors in choosing the right student in 

Farhangian University? 

3. To what extent do these factors affect the outcome of student 

selection at Farhangian University? 

Theoretical framework 
Selecting the right people for the teaching profession is a step to 

accept or reject the applications of applicants for the teaching profession 

so that the most suitable and appropriate ones are selected. (Mirsepasi, 

2015) The conditions for selecting the right people are the criteria and 

indicators individuals volunteering for the teaching profession must meet. 

In Unesco's manifest (UNESCO, 2017) concerning the "teacher training", 

the teacher is introduced as the axis and center of learning, and having 

effective and skillful teachers is considered the right of every child in the 

world, which is conditioned on the careful selection of interested and 

capable people to enter the profession. In this manifest, the selection of 

the appropriate teachers for the learners is introduced as one of the main 

factors in growth and development of the educational systems 

(Soleymani & Motakallem & Namvar, 2021). Mahdavi Hazaveh et al. 

(2017) in a study entitled "Good life, a perspective for children" while 

highlighting the importance and position of teachers in society, showed 

Given the position of this job in society, a teacher requires special 

qualifications, and certainly those involved in this field must be careful in 

choosing the right people to enter this sacred profession. Ragnarsdóttir & 

Jóhannesson (Ragnarsdóttir & Jóhannesson, 2014) in their study entitled, 

have investigated the admission process in Iceland. According to this 

research, due to the limited admission capacity to select the right people, 

each institution and center has defined some approximate criteria for 

itself, but what is common among all teacher training centers in this 
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country includes criteria such as work experience, participate in social 

organizations and activities in them, having and cooperating in related 

and additional training (Nazarpour, 2017). 

Methodology 
The present study uses a mixed and exploratory design in which 

qualitative and quantitative data are collected and analyzed. In this 

research, Delphi technique has been used in the qualitative part. The 

present study began with the collection and analysis of qualitative data in 

which the most important factors affecting the consequences of student 

selection in Farhangian University were identified through interviews 

and three stages including open, axial and selective coding from the 

perspective of participants. In the second step, quantitative data were 

collected and analyzed. The statistical population of the study is 550 

professors and lecturers of Farhangian University in the campuses of 

three provinces of West, East and Ardabil in 1399, of which 27 persons 

were available through purposeful sampling in the qualitative stage, and 

227 persons in the quantitative stage by Cluster sampling were selected. 

The data collection tool was semi-structured in the qualitative stage of 

the interview. In order to collect quantitative data, a researcher-made 

questionnaire from the qualitative section of 35 questions was used. 

Structural equation model with PLS software was used to analyze the 

quantitative data. 

Discussion and Results 

Based on the findings of the qualitative department, the most 

important factors affecting the consequences of student selection in 

Farhangian University are: process-based selection, selection criteria, and 

selection tools. The results of the quantitative section show that the 

studied structural model is of good quality and the observed values are 

well reconstructed and the studied model has a high predictive ability and 

can predict the endogenous latent variable. 

Process-based selection elements, selection criteria, and selection 

tools can explain 43.3% of the variance of outcomes, which is significant. 

Also, the Q 2
value for the outcome variable is equal to 0.508, which is 

considered strong. Therefore, it can be said that the studied structural 

model is of good quality and the observed values are well reconstructed 
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and the studied model has a high predictive ability and can predict the 

endogenous latent variable. 

Conclusion 

The aim of this study was to identify and analyze the factors affecting 

the outcomes of student selection in Farhangian University. The findings 

of the qualitative section showed that the most important factors affecting 

the consequences of student selection in Farhangian University from the 

perspective of research participants are: process-based selection, 

selection criteria, and selection tools; each composed of subcomponents. 

From the perspective of research participants, one of the most important 

factors affecting the consequences of optimal student selection is 

process-based selection. Intelligence measuring, mental abilities, 

communication skills, having the right articulation, skills related to 

creativity and writing, having the spirit of teamwork and participation, 

and having the right emotional and personality traits are the most 

important criteria for choosing a good student in Farhangian University 

according to the perspective of research participants. Canadian experts, 

including Caskey et al. (2001), believe that this tool can motivate 

volunteers, show their true quality, and demonstrate volunteer's 

communication skills. Therefore, favorable strategies for selecting 

students in Farhangian University have desirable consequences for the 

educational system, and, training and employment through the selection 

of qualified people leads to the development of the educational system. 

Keywords: Selection, a would-be teacher student, Farhangian 

University, Consequences. 
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شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر پیامدهای انتخاب دانشجو در دانشگاه 

 فرهنگیان

  1عظیمه متکلم

 

  دهیچک

اه هدف پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل عواملل ملؤثر بلر پیاملدهای انتخلاب دانشلجو در دانشلگ

دلفلی  در بخش کیفلی از تکنیل  فرهنگیان است که به روش آمیخته انجام شده است. در این پژوهش

واقل  در سله  هلایاستفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل اساتید دانشگاه فرهنگیلان در پردی 

فلر از رریل  ن 27کله در مرحلله کیفلی  نفر است؛ 550استان آذربایجان غربی، شرقی و اردبیل به تعداد 

ای انتخاب شدند. گیری خوشهبه روش نمونهنفر  227حله کمی گیری هدفمند در دسترس و در مرنمونه

کننده بلرای ابزار پژوهش در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته بود که از روش بلازخورد مشلارکت

ین دیر میلانگاعتبارسنجی آن استفاده شد و در بخش کمی از پرسشنامه محق  ساخته استفاده شد که مقلا

است. بنابراین پایایی پرسشنامه  7/0تر از مقدار ها بزرگه( در تمامی مؤلفAVE) شدهواریان  استخراج

های کمی های کیفی از روش کدگذاری و برای تحلیل دادهپژوهش مورد تائید است. برای تحلیل داده

های بخلش سلاس یافتلهبلر ا استفاده شلد. 3نسخه  PLSافزار از مدل معادالت ساختاری با استفاده از نرم

انلد از انتخلاب یلان عبارتمؤثر بر پیامدهای انتخاب دانشلجو در دانشلگاه فرهنگترین عوامل کیفی مهم

 دهلد کله ملدل سلاختاریفرایند محور، معیارهای انتخاب، ابزارهای انتخاب. نتایج بخش کمی نشان می

اند و ملدل شلدهیبازسازخلوب  شلدهمشاهدهی از کیفیت مناسبی برخلوردار اسلت و مقلادیر موردبررس

 بینی نماید.یشپرا  زادرونتواند متغیر مکنون یمبینی باالیی دارد و یشپانایی ی توموردبررس

 .انتخاب، دانشجو معلم، دانشگاه فرهنگیان، پیامدها های کلیدی:واژه
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 مقدمه

است  یاجامعهزیربنای توسعه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی هر  وپرورشآموزش

در جامعه مستلزم  یتحول اساس هرگونهو بیشترین اثر را بر ارتقای جامعه در ابعاد مختلف دارد. 

ت یفیک یشرفت هر نظام آموزشیپ یآن جامعه است و محور اصل ینظام آموزش شدنمتحول

از اوایل قرن حاضر به  1رسمی وپرورشآموزش (.Nazarpour,2017است )رد معلم کعمل

صورت ی  نظام فراگیر، ابتدا جوام  پیشرفته و متعاقب آن سراسر جوام  در حال پیشرفت را 

 ای نیست که این نظام نقشی در تحول و پیشرفت آن نداشته باشدفرا گرفته است و امروز جامعه

2018), Golshan.) 

، ی، عارفیعتقادا، یابعاد آموزش تیدر ترب تیو تربم ین تعلکر نیترمهم عنوانبهمعلم  

 یانسان یوریت نیدخالت دارد؛ و در ترب ماًیمستقو...دانش آموزان  ی، اجتماعیاسی، سیاخالق

واژه  همچون  م مشابه خودیمفهوم معلم با مفاه .کندیمفا یا یجامعه نقش به سزائ ازیموردن

ست. هدف یمعلم ن الس هدفک  در یه فقط صرف تدرکرا دارد  ین تفاوت اساسیمدرس ا

و ار اکدارد؛  سروکار آموزدانشدانش آموزان است. معلم با روح و روان  جانبههمهت یمعلم ترب

افراد در تدوین، رراحی  نیترمهممعلمان  درواق  است. آموزدانش یوفا ساختن استعدادهاکش

، بدون رشد و هابرنامهمختلف آموزشی و تربیتی هستند و موفقیت این  یهابرنامهو اجرای 

که  شودیمهم  ترمهم ازآنجا مسئلهاین  (.Kossana,2013) ستین ریپذامکان هاآنبالندگی 

 ریپذامکانموفقیت هیچ برنامه درسی بدون رشد و موفقیت معلم »بدانیم 

علمی و  یهامهارت. به عبارتی، معلمی که از مجموعه دانش و (Stenhouse,2016)«نیست

 (.Silbeck,2018) شودیمآموزشی تلقی  یهاتیفعالعملی برخوردار است، عامل اصلی در 

که در آن معلمان  است معلمتربیتمراکز هر جامعه  وپرورشآموزشمهم  نهادهای ازیکی 

معلمانی  مراکز، زیرا محصول این نوع شوندمیمختلف تحصیلی تربیت  هایدوره موردنیاز

                                                 
1. formal education 
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با دانش و مهارتی که  قادر هستندو هستند آغاز هر تحول آموزشی و پرورشی  هستند که نقطه

چهره سازمان آموزشی را دگرگون سازند و فضای مدارس را به فضای محبت،  اندکردهکسب 

مبدل کنند و با انتقال عناصر فرهنگی به نسل نوخاسته و  بخشلذتو  افزاروحرشد و بالندگی 

 مناسب تربیتی، موجبات رشد شخصیت کودکان و نوجوانان را فراهم سازند. هایروشاعمال 

جذب  معلمی شغل در خدمت قصد به که است افرادی تربیت فرآیند ،معلمتربیتکلی طوربه

 شدن وارد التحصیلفارغ از پ  و گیرندمی قرار موردنیاز هایآموزشدانشگاه شده و تحت 

حاضر حجم بیشتری از نیروهای  حال در (.Gitomer,2007) شوندمی وپرورشآموزش

دانشگاه  هایپردی فعلی  بانام) معلمتربیتدر ایران از رری  مراکز  وپرورشآموزش موردنیاز

دانشگاه فرهنگیان  عهده بر معلمانتربیتو نقش اصلی انتخاب و  شوندمیفرهنگیان( انتخاب 

 ملی نظام استقرار راهکار ایران شوپرورآموزش بنیادین تحول سند در که همچناناست. 

 تربیت ایحرفه و تخصصی آموزش رویکرد با فرهنگیان دانشگاه اندازیراه و معلمتربیت

 مهندسی باز منظوربه ربطذی هایدستگاه همکاری با وپرورشآموزش وزارت محورتوسط

انطباق  و کارورزی بر تأکید با معلمتربیت درسی برنامه بر حاکم اصول تنظیم باز و هاسیاست

 در درسی برنامه الگوی مقتضیات با جهانی و ملی سطح در معلمان ایحرفه هایشایستگی سطح

 و جذب، تربیت هایشیوه ارتقای برای مناسب هایسیاست رراحی و تربیت و تعلیم نظام

 Fundamental Reform) است شده پیشنهاد وپرورشآموزش در معلمان نگهداشت

Document of Education,2012). معلمانتربیت متعدد آموزش و  هایبرنامهدر میان  آنچه اما 

 آموزشی هاینظامکه در  ایمسئلهجذب و انتخاب افراد شایسته است.  مسئلهبیشتر اهمیت دارد، 

 قرارگرفتهدر اولویت  هاآنآموزشی  هایبرنامهبیشتر کشورهای پیشرفته همواره مهم بوده و در 

 مسئلهدر کشور فنالند  ازجمله. Soleymani & Motakallem &Namvar,2021)) است

دارد و در انتخاب این افراد نهایت  ایپیچیدهانتخاب افراد شایسته برای حرفه معلمان فرایند 

، مسئلهاهمیت این  باوجود(. البته Garbe & Shiel & Sulkunen,2017) آیدمیدقت به عمل 

وجود دارد که برای تدوین برنامه  نظرهاییاختالفنتخاب افراد شایسته همواره در مورد فرایند ا
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 & Kitchen) گرفتمختلف بهره  هایدیدگاهمناسب جهت انتخاب افراد شایسته باید از این 

Petrarca,2016 .)مراکزی هستند  عنوانبه، معلمانتربیتو مراکز مربوط به  هادانشگاه ش بی

کافی را برای گزینش افراد مناسب از بین کاندیداهای متعدد به کار که باید معیارهای مناسب و 

کیفیت افراد گزینش شده و  تواننمیاز ایفای نقش خود امتناع ورزند،  کهدرصورتیبگیرند. 

پذیرش  هایشیوه یرورکلبه (.Raths & Lyman,2009) کردحتی معلمان آینده را تضمین 

یکی از ابزارهای مهمی جهت ارتقای کیفیت  عنوانبهسطح  ترینابتداییدانشجو معلم، در 

 معلمان دانشجوانتخاب  هایشیوه. معیارها و (DeLuca,2012) شودمیتلقی  معلمتربیتمراکز 

 عنوانبهپذیرش اغلب  هایشیوه درنتیجه، کارکردهای ماندگاری دارند. معلمتربیتدر مراکز 

 معلمتربیت هایبرنامهراد شایسته و متناسب با تنها فرصت سیستماتی  است که برای انتخاب اف

در بسیاری از موارد و در بیشتر  (.Dore et al,2009) شودمیو حرفه معلمی، به کار گرفته 

است. برای نمونه، کوزنی  و  توجهقابلهمیشه  باکیفیتکشورها، نگرانی برای انتخاب افراد 

درصد از متقاضیان  15ند که حدود به این نتیجه رسید (Kosnik et al,2005)همکاران 

، همه حالبااینکیفیت برخوردار هستند و  ترینپاییناز  معلمتربیت هایبرنامهدر  شدهپذیرفته

. شوندمی، به حرفه معلمی وارد معلمتربیتآموزشی  هایدورهبا اتمام  شدگانپذیرفتهاین 

دست اندکاران  هایچالشیکی از  عنوانبهبنابراین معیارهای انتخاب و گزینش معلمان همواره 

و حتی نظام تعلیم و تربیت در سراسر جهان بوده است که به عواملی مانند  معلمتربیتمراکز 

که ی  معلم باید کسب کند و همچنین وضعیت حرفه معلمی در  هاییشایستگیکمبود معلم، 

جاد شرایط مطلوب برای بنابراین ای .(Mikitovics & Crehan,2002) داردجامعه بستگی 

دستیابی به نتایج مثبت و کاربردی در فرایند یادگیری دانش آموزان در هر کشوری، نیازمند 

 معلمتربیتمراکز  معلمی در ٔ  حرفهتوجه ویژه به فرایند انتخاب و تربیت داورلبان ورود به 

نتخاب داورلبان همچون چگونگی ا هاییمؤلفهاست. برای ایجاد چنین شرایط مطلوبی، توجه به 

 رورکلیبهدرسی و  هایبرنامهمعلمی،  ٔ  حرفهمدیریتی داورلبان ورود به  هایمهارتشایسته، 

 (.2009Smit Mockler,-Groundwater) معلمان ضروری است ایحرفهفرایند یادگیری 
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این است که  معلمتربیتانتخاب دانشجو در مراکز  معیارهایشرایط و  ترینمهمیکی از 

را سنجید که اگر گروهی یا تعدادی ی  یا چند شایستگی برای  مسئلهبتوان با این معیارها این 

-Cochran) ندهداجازه ورود به این حرفه را  هاآنمعلم شدن را ندارد، کنار بگذارد و به 

Smith,2010.)  ابه حرفه مش هایزمینهبرای نمونه توجه به تجارب موف  قبل از داورلب شدن در

انتخاب افراد شایسته از بین  هایمالک ترینمهمشخصیتی فرد، از  هایویژگیمعلمی در کنار 

 .(Beck & Kosnik,2006) است کنندگانشرکت

از  معلمتربیتراکز ، فرایند انتخاب افراد شایسته برای ورود به مشدهگفتهتوجه به مطالب  با

ر تحقیقات این موضوع د رسدمیدر نظام آموزشی برخوردار است و به نظر  ایویژهاهمیت 

 شودمیام اصلی انج مسئلهکشور مغفول مانده است. لذا پژوهش حاضر با تمرکز بر این  محققان

 زیر است: سؤاالتو درصدد پاسخ به 

 ؟اندکدمبر پیامدهای انتخاب دانشجو در دانشگاه فرهنگیان  مؤثر. عوامل 1

 ؟اندکدمعوامل انتخاب مناسب دانشجو در دانشگاه فرهنگیان  ترینمهم .2

 ست؟ا یرگذارتأث. تا چه اندازه این عوامل بر پیامد انتخاب دانشجو در دانشگاه فرهنگیان 3

 پژوهش پیشینه

 یا رد تقاضاهایرفتن و یپذ یاست برا ایمرحلهانتخاب افراد شایسته برای حرفه معلمی 

برگزیده  هاآن ترینمناسبو  ترینشایسته کهروریبه در حرفه معلمیفعالیت ان یمتقاض

 هاییشاخصگزینش و انتخاب افراد شایسته، به معیارها و  یطشرا.  (Mirsepasi,2015)شوند

 ٔ  بیانیه در که افراد داورلب ورود به حرفه معلمی، باید این معیارها را کسب کنند. شودمیگفته 

، معلم محور و مرکز فرایند یادگیری «معلمتربیت»در ارتباط با  (UNESCO,2017)یونسکو 

و  داندمیو ماهر را ح  هر کودکی در جهان  کارآمدو برخورداری از معلمان  شودمیمعرفی 

این  در .کندمیاین حرفه مشروط  و توانمند برای ورود به مندعالقهرا به انتخاب دقی  افراد  آن
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یکی از عوامل اصلی در رشد و توسعه  عنوانبهبیانیه، انتخاب معلمان شایسته برای فراگیران 

 .(Nazarpour, 2017)شود میآموزشی معرفی  هاینظام

حیات »در پژوهشی با عنوان  (Mahdavi Hazaveh et al,2017) همکارانمهدوی هزاوه و 

ن در جامعه، اهمیت و جایگاه معلماضمن برجسته ساختن « برای کودکان اندازیچشمریبه، 

و  رلبدمیرا  ایویژه هایصالحیت نشان دادند که با توجه به جایگاه این شغل در جامعه، معلمی

س، ود به این حرفه مقداین حوزه باید در انتخاب افراد شایسته جهت ور اندرکاراندست یقیناً

 دقت الزم را اتخاذ کنند.

که در پژوهش خود بر  (Ghadampour, Ezatullah and Alaei,2015) عالییقدم پور و 

از نظر که  اندیدهرسبه این نتیجه  ،اندپرداخته انیدانشگاه فرهنگتجارب زیسته دانشجو معلمان 

 یراب مصاحبه طیکسان نبودن شرایرش و یند پذیدر فرآ تی، نبود شفافموردمطالعهجامعه 

. به همین دلیل رودمیرش دانشجو به شمار یپذند یموان  بازدارنده در فرآ ازجمله انیمتقاض

میت از اه معلمتربیتشرایط و معیارهای انتخاب دانشجو در فرایند مصاحبه برای ورود به مراکز 

 برخوردار است. ایویژه

 کیفیت ارزیابی» عنواندر مطالعه خود با ( Mehr Mohammadi,2015) مهرمحمدی

ت که پرداخته اس مسئلهبه این « آزمون جام () خروجی کیفیت ارزیابی مجرای از دانشگاه

کور لی در کنگزینش در دانشگاه فرهنگیان از مبنای معقولی برخوردار نیست و افراد پ  از قبو

اری از مطالعه، در بسی وارد این دانشگاه شوند. بر اساس این توانندمیو عبور از مرحله مصاحبه 

 عمالً گواهی شایستگی و  ، به معنای کسبمعلمبیتتراز مراکز  التحصیلیفارغکشورهای دنیا، 

 وارد شدن به حرفه معلمی نیست.

( در پژوهش خود با Ragnarsdóttir & Jóhannesson,2014) راگناداتیر و یوهانسون

قرار داده است. بر اساس این تحقی ، به  موردبررسیفرایند پذیرش در کشور ایسلند را »عنوان 

دلیل محدود بودن ظرفیت پذیرش برای انتخاب افراد شایسته، هر موسسه و مرکزی تا حدودی 

این کشور،  معلمتربیتمعیارهایی را برای خود تعریف کرده است اما آنچه در میان تمام مراکز 
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اجتماعی و فعالیت در  هایانسازممشترک است، معیارهایی از قبیل تجربه کار، شرکت در 

 مرتبط و اضافی است. هایآموزش، برخورداری و مشارکت در هاآن

 ( در پژوهش خود بر اهمیت و نقش معلم درRichter & et al.2011ریشتر و همکاران )

در ارتقای کیفی نظام  و کلیه فرایند آموزش معلمان را کنندمی تأکید وپرورشآموزشبهسازی 

نتخاب افراد شایسته ا. بر اساس نتایج این پژوهش، توجه به دانندمی، دخیل وپرورشآموزش

 رار بگیرد.قاقداماتی است که باید در اولویت  ترینمهمبرای فعالیت در حرفه معلمی از 

 پژوهش شناسی روش

 هایدادهاستفاده شده است که در آن  آمیخته و اکتشافی هایررح پژوهش حاضر از نوع

است. در این پژوهش در بخش کیفی از تکنی  دلفی  شدهتحلیلکیفی و کمی گرداوری و 

کیفی شروع شد و در آن  هایدادهوری و تحلیل آاستفاده شده است. پژوهش حاضر با گرد

بر پیامدهای انتخاب دانشجو در دانشگاه فرهنگیان و نیز پیامدهای آن از  مؤثرعوامل  ترینمهم

کمی گرداوری و تحلیل شد.  هایدادهشناسایی شد. در مرحله دوم  ندگانکنمشارکتدیدگاه 

مرحله کیفی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش را  هاییافتهاین مرحله از پژوهش بر مبنای 

سه استان آذربایجان غربی، شرقی و اردبیل  هایپردی اساتید و مدرسان دانشگاه فرهنگیان در 

هدفمند  گیرینمونهنفر از رری   27که در مرحله کیفی  نفر هستند 550به تعداد  1399در سال 

انتخاب شدند. ابزار  ایخوشه گیرینمونهنفر به روش  227در دسترس و در مرحله کمی 

 هایدادهگرداوری  منظوربهدر مرحله کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته بود.  هادادهگرداوری 

استفاده شد که گویه های آن برگرفته از نتایج  سؤالی 35 کمی نیز از پرسشنامه محق  ساخته

)خیلی  5)خیلی کم( تا  1کیفی در مرحله قبل بود و بر اساس ریف لیکرت از  هایدادهتحلیل 

نیمه ساختاریافته از روش  هایمصاحبهکیفی حاصل از  هایدادهزیاد( رراحی شد. برای تحلیل 

از افراد  موردنیازحلیل ابتدا ارالعات کدگذاری استفاده شده است. در این روش ت

گرداوری و به شکل متن پیاده شد سپ  بدون داشتن مبنای نظری کدگذاری در  کنندهشرکت
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انجام شده است. فرایند  .(Cresswell,2012) انتخابیسه مرحله شامل کدگذاری باز، محوری و 

برای  .نهایی ارائه شد هایمقولهتقلیل کدها تا جایی که امکان دارد ادامه یافته است و در نهایت 

استفاده شد. برای  3 نسخه PLS افزارنرمکمی نیز از مدل معادالت ساختاری با  هایدادهتحلیل 

استفاده شد که در این  1کنندهمشارکتدر مرحله کیفی از روش بازخورد  هادادهاعتباریابی 

تا از نظرات  دهدمیارجاع  کنندگانمشارکتخود را به  هایتحلیلو  هایافتهروش محق  

استفاده کند. در بخش کمی نیز ابتدا از روایی صوری برای سنجش روایی  هاآناصالحی 

رسشنامه نیز همچنین در بررسی پایایی پپرسشنامه استفاده شد که دارای روایی مناسبی بود. 

به  7/0از مقدار  تربزرگ هامؤلفهدر تمامی  (AVE) شدهاستخراجمقادیر میانگین واریان  

 .است تائیددست آمد بنابراین پایایی پرسشنامه پژوهش مورد 

 پژوهش یهاافتهی

 های بخش کیفییافته

 ؟اندکدمن بر پیامدهای انتخاب دانشجو در دانشگاه فرهنگیا مؤثراول پژوهش. عوامل  سؤال

بر  مؤثرعوامل  ترینمهمتا  در پژوهش خواسته شد کنندگانمشارکتاز  سؤالبرای پاسخ به این 

 هاییافته پیامدهای انتخاب دانشجو در دانشگاه فرهنگیان را از دیدگاه خودشان عرضه کنند.

 است: شدهارائهدر جداول زیر  هادادهو تقلیل  ذاریکدگپ  از  هامصاحبهحاصل از این 
 از کدگذاری باز، محوری و انتخابی ها با استفادهوتحلیل مصاحبهنتایج تجزیه .1 جدول

 مناب  کد باز کد محوری کد انتخابی

عوامل مؤثر بر 

 انتخاب دانشجو معلم

 21 و 19 و 16 و 13 و 12 و 11 و 6 وضعیت تحصیلی در مدارس انتخاب فرایند محور

 19 و 13 و 12 و 2 نخبه گزینی از مدارس

 21 و 19 و 16 و 13 و 12 و 11 و 2 استفاده از مدارس برای گزینش

 25 و

 22 و 21 و 8 شرکت در کنکور سراسری

 16 و 13 و 7 مصاحبه پ  از پذیرش در کنکور

                                                 
1. participant feedback 
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های نظارت بر افراد در دوره

 کارورزی

 23 و 22 و 15 و 13

 19 و 13 و 12 و 10 و 5 و 2 پذیرش مشروط

نظارت بر دانشجو در دوره خوابگاه 

 روزیشبانه

 23 و 22 و 15 و 13 و 10

توجه به دوران آموزش پ  از 

 انتخاب

 و 23 و 22 و 18 و 15 و 13 و 10

24 

تعیین صالحیت توسط اساتید 

 دانشگاه

 23 و 22 و 21 و 11

 21 و 17 و 14 و 2 ارزیابی هوش چندگانه معیارهای انتخاب

 24 و 21 و 12 و 9 و 8 و 6 و 3 و 2 کشف عش  و عالقه از دوره مدرسه

 و 22 و 21 و 19 و 17 و 14 و 8 و 4 تر در کنکورکسب رتبه پایین

23 

 21 و 19 و 14 و 3 توانایی ذهنی باال

های زبانی کالمی و مهارت

 غیرکالمی

 24 و 15 و 14 و 9

 24 و 22 و 8 و 3 فن بیان

 24 و 22 و 14 زبان بدن

 19 و 15 و 14 های خالقانهپاسخ

 19 و 15 و 14 و 7 و 2 های نوشتاریمهارت

 18 و 16 و 14 توانایی انجام بحث گروهی

 19 و 16 و 14 مهارت نقادی

 6 و 2 و 1 آرامش و متانت در رفتار

 17 و 14 شناختیروانهای ویژگی

 17 و 14 های عارفیویژگی

 14 و 3 و 1 توانایی انتقاد 

 15 و 13 و 12 توانایی تحلیل مسائل روزمره
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 20 و 14 و 8 و 4 انتقادپذیری

 18 و 10 و 8 عملکرد تحصیلی در دوره متوسطه ابزارهای انتخاب

 و 19 و 16 و 13 و 12 و 11 و 2 و 5 گزینش از مدرسه

21 

 23 و 22 و 19 پیشینه خانوادگی

 12 و 11 و 7 و 2 ای مدرسهپرونده مشاوره

 التحصیالنفارغ بین از دانشجو جذب

 (28ماده ) هاها و آموزش آنسایر دانشگاه

 11 و 6 و 5

آزمون  هاآزمون

نوشتاری در 

 روز مصاحبه

 24 و 19 و 14 و 7 و 2

کنکور 

 سراسری

 24 و 22 و 21 و 8

آزمون 

 شناختیروان

 24 و 17 و 8 و 5

آزمون 

تعیین 

 شخصیت

 24 و 17 و 8 و 5

 

مصاحبه  مصاحبه

علمی پ  از 

 کنکور

 16 و 10

مصاحبه 

 عمومی

 9 و 7 و 5 و 4

مصاحبه 

پ  از دوره 

 دانشگاه

 24 و 20 و 16 و 10

 24 و 21 و 18 و 17 و 16مشاهده  مشاهده
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 در محیط

 دانشگاه

مشاهده 

در محیط 

 خوابگاه

 21 و 18 و 17 و 16 و 10

مشاهده 

در مدارس 

 کارورزی

 21 و 17 و 16

 

 23 و 5 و 2 های برترورود رتبه جذب نخبگان پیامدها

 22 و 8 و 4 دارانتخاب افراد صالحیت

گزینش افراد متعهد و 

 متخصص

 

 14 و 9 و 6 معلمعنوان کارگیری افراد متعهد بهبه

 25 و 22 و 16 و 1 تربیت افراد متعهد جامعه

 22 و 13 و 7 توسعه معلمان توسعه نظام آموزشی

 15 و 12 و 11 توسعه مدارس

تحق  واقعی سند تحول 

 بنیادین

 

 22 و 21 و 19 اجرای موف  سند

 22 و 21 دستیابی به اهداف سند

 
 عوامل مؤثر بر پیامدهای انتخاب دانشجو در دانشگاه فرهنگیان ترینمهم .2 جدول

 

 

 

 

 

 

عوامل مؤثر بر 

 کدهای باز مفاهیم حوریمکدهای 

تحصیلی توجه به دوره  انتخاب فرایندمحور

 مدرسهدر 

 وضعیت تحصیلی در مدارس

 نخبه گزینی از مدارس

 از مدارس محل تحصیل برای شناسایی استفاده

آزمون سراسری و 

 هامصاحبه

 شرکت در کنکور سراسری

 مصاحبه پ  از پذیرش در کنکور

 های کارورزینظارت بر افراد در دورهتحصیلی توجه به دوره 
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پیامدهای انتخاب 

دانشجو در دانشگاه 

 فرهنگیان

 توجه به دوران آموزش پ  از انتخاب دانشگاهدر 

 پذیرش مشروط

 روزیشبانهتوجه به خوابگاه 

 سنجش ابعاد مختلف هوش فرد هوش معیارهای انتخاب

 کشف عش  و عالقه از دوره مدرسه مندیعالقه

 توان ذهنی و علمی

 

 کسب رتبه خوب در کنکور

 توانایی ذهنی باال

 ی و غیرکالمیهای زبانی کالممهارت های ارتباریمهارت

 فن بیان

 زبان بدن

 های مبتنی بر خالقیتپاسخ و نویسندگیخالقیت 

 مهارت نوشتاری

 شرکت در مباحث گروهی فعالیت گروهی

 های نقادیمهارت

 آرامش و متانت در رفتار های شخصیتیویژگی

 شناختیهای روانویژگی

 های عارفیویژگی

 توانایی انتقاد قدرت تفکر و تأمل

 مسائل روزمرهتوانایی تحلیل 

 انتقادپذیری

 کارنامه تحصیلی در دوره متوسطه پرونده تحصیلی و تربیتی ابزارهای انتخاب

 گزینش از مدرسه

 پیشینه خانوادگی 

 پرونده مشاور مدرسه

 آزمون نوشتاری در روز مصاحبه انواع آزمون

 کنکور سراسری

 شناختیآزمون روان

 تعیین شخصیتآزمون 

 مصاحبه علمی پ  از کنکور مصاحبه
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 مصاحبه گزینشی

 مصاحبه پ  از دوره دانشگاه

 دانشگاه مشاهده در محیط مشاهده

 مشاهده در محیط خوابگاه

 مشاهده در مدارس کارورزی

انتخاب  بر پیامدهای مؤثرعوامل  ترینمهماست  شدهمشخصدر جدول  آنچهبر اساس 

نتخاب فرایند اعبارت است از:  شوندگانمصاحبهدانشجو در دانشگاه فرهنگیان از دیدگاه 

جو فرایند انتخاب دانش هایمؤلفه ترینمهممحور، معیارهای انتخاب، ابزارهای انتخاب. یکی از 

زش ه آمودر دانشگاه فرهنگیان فرایندی کردن انتخاب و حذف انتخاب قطعی در آغاز دور

 گیردمیانجام  ایهشیوفرایند کنونی انتخاب دانشجو در دانشگاه فرهنگیان به  رورکلیبه است.

ه . لذا توجداندمیکه فرد هنگام ورود به دانشگاه و شروع دوره آموزش، انتخاب خود را قطعی 

ر به شما شایسته عناصر در انتخاب افراد ترینمهمبه فرایند آموزش در دوره دانشگاه یکی از 

تفاده تخاب دانشجو با اسمحوری مرتبط با ان هایمقولهدر ادامه برای نمونه چند مورد از  .رودمی

 .شودمیبررسی و تبیین  شوندگانمصاحبهو تجارب  هادیدگاهاز 

توجه به دوره تحصیلی در مدرسه، آزمون سراسری و ) محور. انتخاب فرایند 1

 در دانشگاه(، توجه به دوره تحصیلی هامصاحبه

فرایند انتخاب دانشجو در دانشگاه فرهنگیان فرایندی کردن  هایمؤلفه ترینمهمیکی از 

در مورد این  12شماره  نظرصاحبانتخاب و حذف انتخاب قطعی در آغاز دوره آموزش است. 

ش  به معلمی در ع اما عش  به معلمی که فرایندش عبارت است از» :گویدمیراهبرد انتخاب 

هست ولی هنوز به این  سنجشقابلو  فراوان در دوره دبیرستان ویژهبهدبستان و دبیرستان  دوره

جذب دانشجو معلم باید از  گوییممی. ما شودنمینکته تخصصی در فرایند انتخاب ما توجهی 

فرد تحت نظر قرار گیرد. برای نمونه  هایتواناییدوره دبیرستان کلید زده شود یعنی رفتارها و 

دیگر را در فرایند آموزش  هایبچههمیاری در کالس درس چقدر موف  بوده و چقدر در 
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وی معتقد است که در فرایند مصاحبه که از ضروریات انتخاب هست باید «. کندمیکم  

بنابراین من » :گویدمیاز شرایط تحصیلی فرد در دوره متوسطه استفاده کنیم. وی  حتماً

نیم ساعت داورلبان را بررسی و افراد بهتر را انتخاب کنم. من در رول  توانمنمی گرمصاحبه

و به آن اعتماد دارم ببینم و بررسی  شدهتهیهرا که با دقت  هاآنباید پرونده مشاوره  گرمصاحبه

در  کنندهمشارکتاین «. زندگی و ... را ببینم هایمهارتکنم. باید دروس مختلف وی از قبیل 

 تأکیدو بر اهمیت فرایندی بودن انتخاب  کندمیمعلم روایت  انعنوبهمورد انتخاب خود 

در دوره متوسطه باید در اولویت  ویژهبهمطالعه رفتار افراد در رول دوران تحصیل » :کندمی

 بندیقالبموق  مصاحبه رفتار خود را  هابچه. شودمیباشد. چون فرد در رول زمان شناخته 

معلوم هست که انتخاب درستی نخواهد بود. به  کنندمیاعتراف  هاکالسهم در  بعداًو  کنندمی

به سمت مطالعه فرایند و یا پروسه بکشیم.  کامالًرا  انتخابمانراه این است که  تریناصلینظر من 

 «.کردند از دبیرستان من را شناختند معلمتربیتخود من را وقتی جذب 

ارتباری،  هایمهارتنی و علمی، ، توان ذهمندیعالقه)هوش،  انتخاب معیارهای .2

 (تأملشخصیتی، قدرت تفکر و  هایویژگیفعالیت گروهی، 

معیارها در گزینش افراد شایسته، توجه به عش  و عالقه واقعی فرد به شغل  ترینمهماز 

در پژوهش معتقد هستند باید این معیار در وهله اول  کنندهشرکت نظرانصاحبمعلمی است. 

بررسی نشود. به  هاآنادی که این ویژگی را نداشته باشند سایر معیارها برای بررسی شود و افر

در این مورد  13شماره  شوندهمصاحبهشرری که بتوان عش  واقعی افراد به معلمی را سنجید. 

به همین دلیل هست. من عرض  کنممی تأکیدببینید من وقتی انتخاب فرایند محور را » :گویدمی

تونم افراد عاش  به معلمی را جذب خوب ما از مدارس، خوب هست. من چطور می کنممی

هست؟ لذا توجه به تحصیالت در  پذیرامکان واقعاًبشناسم؟ آیا در رول مصاحبه نیم ساعته این 

 ترمهم. از همه کندمیخیلی به ما کم   هاآنمدارس، استفاده از معلمان و مدیران و مشاوران 

که فرد را در بازه زمانی بسنجیم تا  گوییممیدانشگاه هست. به همین دلیل ما توجه به دوره 

 گویدمی بارهدراینشماره نیز  9 شوندهمصاحبههمچنین «. عش  به معلمی دارد یا نه واقعاًبفهمیم 
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خیلی خوب  اشرتبهعش  به معلمی است. ما داشتیم دانشجویی که  ترمهمبه نظر من از همه »

ساله پشت کنکور  3من  گفتمی. دیدممیعاش  معلمی بود من عش  معلمی را  قدریبهنبود اما 

باید افرادی را  ما . پ  باید دقت کنیم. ما افراد عاش  را الزم داریم.خوانممیبرای معلمی 

که وجدان کاری ندارند.  کنیممیبرگزینیم که وجدان کاری داشته باشند اما افرادی را انتخاب 

ما در تدری  فضای  کارتازهتعدادی از همین معلمان  بینممیاین شرایط کرونایی من در  اآلن

افراد اشاره  یمندعالقهبه  توجهییبوی همچنین به عواقب «. روندمیمجازی از زیر کار در 

، عش  و عالقه به معلمی گیریمیمو معتقد است در فرایند کنونی تنها چیزی که در نظر  کندیم

 است.

 (پرونده تحصیلی و تربیتی، انواع آزمون، مصاحبه، مشاهده) انتخاب ابزارهای .3

برای شناسایی افراد در مرحله اول آزمون کنکور سراسری  هاآزمون تریناصلییکی از 

. البته به شرری این کنندمی تأکیددر پژوهش بر وجود آن  کنندگانمشارکتاست که بیشتر 

که برخی اصول در زمینه استفاده از نتایج آن رعایت شود. این  دانندمیآزمون را کاربردی 

که نباید نتایج این آزمون بر سایر معیارها تعمیم داده شود. توجه  اعتقاددارند نظرانصاحب

 22شماره  شوندهمصاحبهصرف و کامل برای انتخاب فرد نباید به این آزمون و نتایج آن باشد. 

اورلب ورود به حرفه معلمی زیاد است لذا این آزمون برای تعداد د ازآنجاکهاعتقاد دارد 

نیز معتقد است در کنار این  14شماره  شوندهمصاحبهشناسایی کمی و اولیه افراد مناسب است. 

فرد استفاده شود. وی معتقد  هایتواناییتخصصی برای شناخت  هایآزمونآزمون از انواع 

نوشتاری توجه  هایآزمونباید به  حتماًگاه فرهنگیان، درسی دانش هایبرنامهاست که با توجه به 

نوشتاری وی که برای موفقیت در دانشگاه و در حرفه معلمی  هایمهارتداشت تا  ایویژه

 هایبچهبه نظر من ضعف اصلی » :گویدمیدر این زمینه  وی ضروری است، بررسی شود.

از دوران آموزش عمومی توجهی  اساتید ما مشکل دارند. چون حتی .استکشور ما در نوشتن 

نشده است. پ  در آزمون ورودی یه آزمون نگارش هم بگیریم تا افراد توانا در این زمینه 

کم  کند. کنکور به دلیل تستی  تواندمیجذب شوند. درواق  ی  متن ساده برای خواندن هم 
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شتاری خوبی داشته نو هایمهارت. معلم باید دسنجب تواندنمینوشتاری را  هایمهارتبودن، 

دانشگاه  کنممیهوش زبانی خود را تقویت کند. من فکر  تواندنمی صورت اینباشد. در غیر 

 «.باید در ی  روز خاص یا در همان روز مصاحبه ی  آزمون کیفی برگزار نماید

 گیان چیست؟عوامل انتخاب مناسب دانشجو در دانشگاه فرهن ترینمهم دوم پژوهش.. سؤال

پیامدهای  ترینمهمتا  در پژوهش خواسته شد کنندگانمشارکتاز  سؤالبرای پاسخ به این 

حاصل از  هاییافتهگزینش دانشجو در دانشگاه فرهنگیان را از دیدگاه خودشان عرضه کنند. 

 است: شدهارائهدر جدول زیر  هادادهو تقلیل  کدگذاریپ  از  سؤالاین 

 خاب مناسب دانشجو در دانشگاه فرهنگیانپیامدهای حاصل از انت .3 جدول

 

 

 

 

 پیامدها

 کدهای باز کدهای محوری

 های برترورود رتبه قابلیت جذب نخبگان

 دارانتخاب افراد صالحیت

 گزینش افراد متعهد و متخصص

 

 عنوان معلمکارگیری افراد متعهد بهبه

 تربیت افراد متعهد جامعه

 معلمانتوسعه  توسعه نظام آموزشی

 توسعه مدارس

 اجرای موف  سند تحق  واقعی سند تحول بنیادین

مربوط به پیامدها در فرایند  هایگزاره ترینمهماست  شدهمشخصکه در جدول  رورهمان

عبارت است از:  کنندگانمشارکتمطلوب انتخاب دانشجو در دانشگاه فرهنگیان از دیدگاه 

عی و تحق  واق قابلیت جذب نخبگان، گزینش افراد متعهد و متخصص، توسعه نظام آموزشی

و تجارب  هادیدگاهچند نمونه از این کدها با استفاده از  . در ادامهاستسند تحول بنیادین 

 .شودمیبررسی و تبیین  شوندگانمصاحبه

 (دارصالحیتبرتر، انتخاب افراد  هایرتبهورود ) نخبگانقابلیت جذب  

انتخاب مطلوب دانشجو در دانشگاه فرهنگیان و اصالح فرایند کنونی، پیامدهای مهمی را به 

در پژوهش نتیجه انتخاب مطلوب دانشجو در دانشگاه  کنندگانمشارکتهمراه خواهد داشت. 
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پیامد  22شماره  وندهشمصاحبه. برای مثال دانندمیفرهنگیان را قابلیت جذب نخبگان کشور 

و معتقد  داندمیبرای ورود افراد شایسته و نخبه کشور  سازیزمینهاجرای الگوی مطلوب را 

است در صورت فراهم شدن شرایط و ارتقای جایگاه معلمان، نخبگان و برگزیدگان کشور 

 .کنندمیبرای ورود به حرفه معلمی رقابت 

جرای دقی  این اپیامد  وپرورشآموزش ورییادآضمن تشریح و  25شماره  شوندهمصاحبه

اشته باشیم. اهمیت در این فرایند دقت کافی د باید ما» :کندمیتشریح  چنیناینفرایند را 

در تدوین ابزارهای  اًقطعمشخص باشد  اندرکاراندستو  مسئولیناگر برای  وپرورشآموزش

من خودم  دانندمیلم را . همه اهمیت معگیرندمیو فرایند انتخاب را جدی  کنندمیالزم اقدام 

اما  اندکاستهاجتماعی آن  هایارزشاز  هرچندالگوی جامعه هست  واقعاً که معلم  کنممیتجربه 

شید نسل آینده گفت انتخاب معلم درست بشود و شما معلم واقعی داشته با شودمی جرئتبه

ه باید اجازو به همین دلیل ن کنندمیخوب خواهید داشت. نسل آینده را معلمان کارآمد تضمین 

ای کسی امروزه اهمیت این موضوع بر رسدنمیوارد شغل معلمی شود. به نظر  هرکسیداد 

ند. انقالب را هم در آن کشورها درست کرد هایوپرورشآموزشپوشیده باشد داعش را نظام 

 انکارناپذیری ونآورد، لذا اهمیت و جایگاه آن در عصر کن وجود به وپرورشآموزشکشورمان 

 «.هست

معلم، تربیت  عنوانبهافراد متعهد  کارگیریبه) متخصص. گزینش افراد متعهد و 2

 افراد متعهد جامعه(

در پژوهش، نتیجه انتخاب دقی  افراد ورودی به دانشگاه فرهنگیان را  کنندگانمشارکت

در انتخاب دانشجو  ساالریشایستهو  دانندمیافراد متعهد برای حرفه حساس معلمی  کارگیریبه

مستقیم در تربیت نیروهای متعهد برای خدمت در نظام آموزشی  روربهدر دانشگاه فرهنگیان را 

نتیجه استخدام افراد در حرفه معلمی را هم  19شماره  شوندهمصاحبه. دانندمی مؤثردخیل و 

. وی در این زمینه معتقد داندمی اثرگذاربرای نظام آموزشی و هم برای کل جامعه بسیار مهم و 

بر افراد نظام آموزشی و افراد  وارزنجیرهدر دانشگاه به صورت  هاانتخاببه نظر من » است
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برای دانشگاه  موردنظرکه برای انتخاب فرد  ایمصاحبهاست. شما ببینید چقدر این  مؤثرجامعه 

را برای  موردنظراست. ما افراد برای کل جامعه و آینده کشور مهم  کنیممیفرهنگیان برگزار 

در نظام آموزشی مدارس و به تربیت افراد جامعه  روندمیاین افراد  کنیممیدانشگاه انتخاب 

 «.گیرندبرمیو این افراد نیروی کار و کل جامعه را در  پردازندمی

شگاه فرهنگیان نیز به پیامد انتخاب مطلوب انتخاب افراد در دان 6 شماره شوندهمصاحبه

بینیم یا بزودتر  توانیمنمیما  این نتایج را» :گویدمیو  کندمیاشاره  بلندمدتنتایجی  عنوانبه

 المثلضربد همان مرا یا مسئلهاین  درواق نتایج واقعی آن را لم  کنیم.  توانیمنمیحداقل 

روالنی به دست بیاوری و  زمانمدتنتایج خودت را بعد از  خواهیدمیگر که ا اندازدمیچینی 

کنید و من  گذاریسرمایهباشد بروید و در نظام آموزشی  تربخشلذتاین نتایج برای شما 

چون نسل  بینممیاین  مثابهبههمین دقت نظر در فرایند انتخاب دانشجو در دانشگاه فرهنگیان را 

 «.دسازمیآینده کشور را 

 توسعه معلمان، توسعه مدارس() آموزشی. توسعه نظام 3

موزشی مستلزم آکه توسعه نظام  اعتقاددارنددر این پژوهش  کنندهشرکت نظرانصاحب

علم و مدرسه عناصر نظام آموزشی، م ترینمهمتوسعه عوامل و عناصر نظام آموزشی است. از 

 چنیناین هاآنط در زمینه توسعه معلم و توسعه مدارس و ارتبا 12 شماره شوندهمصاحبهاست. 

 باید در وهله اگه من به پیامدهای انتخاب خوب و شایسته محور اشاره کنم» کندمی اظهارنظر

 کنیدمیانتخاب  معلم نو عنوانبهاول به توسعه معلمان و توسعه مدارس بپردازم. افرادی که شما 

معلمان  آموزشی و مدارس، هایمحیطوانایی، پ  از ورود به در صورت داشتن صالحیت و ت

کم  به ارتقای مراکز  اشنتیجهو این هم  دهندمیرا توسعه  هاآنقرار داده و  تأثیررا تحت 

 «.شودمیآموزشی و مدارس 

نیز رشد معلمان جامعه را در دستیابی به توسعه پایدار کشور مهم  5شماره  شوندهمصاحبه

برای توسعه معلمان همان است که در فرایند انتخاب این  مؤلفه تریناصلی» گویدیمو  داندمی

اجرا شود و سایر شرایط  دقتبهافراد دقت کافی به عمل آید. به نظر من الگوی مطلوب اگر 
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اثرات منفی کمتری داشته باشند، منجر به رشد نظام آموزشی خواهد شد و این نتیجه  گرمداخله

 «.معلمان حاصل خواهد شد هایتواناییرشد  شرطبه

 اجرای موف  سند، دستیابی به اهداف سند() بنیادین. تحقق واقعی سند تحول 4

صان علیرغم اجرایی شدن سند تحول بنیادین در نظام آموزشی ایران، بسیاری از متخص

از کی معتقد هستند که هنوز درصد باالیی از این سند در محیط مدارس عملی نشده است. ی

یی کیفیت باال اگر معلمان هاآنعوامل مهم در عملی نشدن این سند، معلمان هستند. به اعتقاد 

به  آمیزیوفقیتمشده و نتایج  پذیرامکانداشته باشند، عملی شدن سند تحول در نظام آموزشی 

خاب تلی در اندنبال خواهد داشت. لذا یکی از راهکارهای ارتقای معلمان، اتخاذ ابزارهای کنتر

 جهتزاینامعلمان است. بنابراین اهمیت الگوی مطلوب انتخاب دانشجو در دانشگاه فرهنگیان 

نشگاه فرهنگیان را روابط بین مدرسه و دا 13شماره  نظرصاحب. شودمیآشکار  ازپیشبیش

 ارس، زمینه را. وی معتقد است که تربیت افراد شایسته در مدکندمیتعریف  دوررفهی  رابطه 

راد و بالعک ، ورود اف کندمیانتخاب و ورود افراد توانمند به دانشگاه فرهنگیان فراهم برای 

ر ن شاغل دتوانمند به دانشگاه فرهنگیان و سپ  ورود به حرفه معلمی، کیفیت مدارس و معلما

 .دهدمیآن را ارتقا 

 کمّی هایدادهتحلیل 

نیز گرداوری شده و  کمّی هایدادهحاصل از بخش کیفی،  هایداده تردقی تحلیل  منظوربه

 پژوهشی زیر تحلیل شده است: سؤالبرای پاسخ به 

ان ه فرهنگیسؤال سوم پژوهش. تا چه اندازه این عوامل بر پیامد انتخاب دانشجو در دانشگا

 تأثیرگذار است؟

. برای این کار، مدل شودمیپژوهش پرداخته  هایسازهدر این مرحله به آزمون روابط میان 

شد. همچنین در آزمون برازش الگوی مفهومی مشخص  سازیپیاده PLS افزارنرمپژوهش در 

تجربی مورد استفاده تواف  دارد. برای این هدف،  هایدادهکه کل مدل تا چه اندازه با  شودمی

فراد با ا ساختاریافتهنیمه  هایمصاحبهاز  برگرفتهبرازش الگوی مفهومی پژوهش که 
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مختلف سنجیده  هایروشاست، در قالب دیاگرام مسیر ترسیم و با استفاده از  کنندهشرکت

 یارهایمع، محور ندیانتخاب فرامؤثر )نتایج تحلیل مربوط به عوامل  1شماره نمودار . شودمی

 T، نمرات 2شماره . عالوه بر آن نمودار دهدیم( بر پیامدها را نشان انتخاب یابزارها، انتخاب

 .دهدیمرا نشان  1مربوط به هر ی  از روابط مدل شماره 
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 بر پیامدها مؤثرمربوط به آزمون مدل عوامل  Tنمرات  .2نمودار 

ز ضرایب مسیر متناظر با هر ی  ا T، مقدار دهدیمنشان  2شماره که نمودار  رورهمان

طح س. لذا همگی این ضرایب در است( بیشتر 96/1)05/0مذکور از مقدار بحرانی در سطح 

 .باشندیم داریمعن 05/0
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 یر عوامل بر پیامدهاتأثمربوط به مدل  Tضرایب مسیر و نمرات  .4جدول 
2Q 2R سطح  نتیجه

 داریمعن

T 

statistics 

Path 

Coefficient 
 مسیر

ید تائ 0.433 0.508

 رابطه

 <--ابزارهای انتخاب  0.64 15.75 0.001

 پیامدها

ید تائ

 رابطه

--انتخاب فرآیند محور  0.44 9.95 0.001

 پیامدها <

ید تائ

 رابطه

 <--معیارهای انتخاب  0.45 9.81 0.001

 پیامدها

 یارهایمع ،محور ندیفراانتخاب قابل مشاهده است عناصر  4که از جدول شماره  رورهمان

ن نمایند که این مقدار از واریان  پیامدها را تبیی %3/43 توانندیم انتخاب یابزارهاو  انتخاب

 است. توجهقابل

Qهمچنین میزان . لذا شودیمکه قوی ارزیابی  است 508/0برای متغیر پیامدها برابر با  2

قادیر از کیفیت مناسبی برخوردار است و م یموردبررسگفت که مدل ساختاری  توانیم

 تواندیمباالیی دارد و  بینییشپتوانایی  یموردبررسو مدل  اندشدهیبازسازخوب  شدهمشاهده

 نماید. بینییشپرا  زادرونمتغیر مکنون 

 گیری نتیجه و بحث

انتخاب دانشجو در  پیامدهای بر مؤثرعوامل شناسایی و تحلیل  باهدفپژوهش حاضر 

 هایداده وتحلیلتجزیهدانشگاه فرهنگیان انجام شد. رویکرد حاکم بر این پژوهش آمیخته بود. 

 ترینمهمبخش کیفی نشان داد که  هاییافتهکیفی با استفاده از روش کدگذاری انجام گرفت. 

در  کنندگانمشارکتز دیدگاه بر پیامدهای انتخاب دانشجو در دانشگاه فرهنگیان ا مؤثرعوامل 

از  هرکدامکه  از: انتخاب فرایند محور، معیارهای انتخاب، ابزارهای انتخاب اندعبارتپژوهش 

عوامل  ترینمهمدر پژوهش، یکی از  کنندگانشرکتتشکیل شده است. از دیدگاه  هامؤلفه زیر
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عالوه بر اینکه کنکور  بر پیامدهای انتخاب مطلوب دانشجو انتخاب فرایند محور است. مؤثر

یکی از ابزارهای شناسایی افراد شایسته است اما باید در انتخاب داورلبان به  عنوانبهسراسری 

آموزش مدرسه و حتی پ  از انتخاب یعنی  هایدورهتحصیالت افراد در  هایدورهفرایند و 

آغاز دوره  انتخاب قطعی در جایبهدر پژوهش  کنندگانشرکتدوره دانشگاه توجه کرد. 

برای حرفه معلمی  موردنیاز هایصالحیتو کسب  اندکرده تأکیددانشگاه، بر پذیرش مشروط 

. عالوه بر آن کنندمیقلمداد  باارزشرا در رول دوره دانشگاه و ارزیابی مستمر آن بسیار 

بر پیامدهای انتخاب دانشجو در  مؤثرعوامل  از دیگریکی  شدهتعیینمعیارهای مناسب و 

برقراری ارتباط،  هایمهارتذهنی،  هایتوانایینشگاه فرهنگیان است. سنجش هوش، دا

از  برخورداری مربوط به خالقیت و نویسندگی، هایمهارتبرخورداری از فن بیان مناسب، 

عارفی و شخصیتی مناسب از  هایویژگیروحیه کار گروهی و مشارکتی و برخورداری از 

 کنندگانشرکتمعیارهای انتخاب مطلوب دانشجو در دانشگاه فرهنگیان از دیدگاه  ترینمهم

بر پیامدهای  مؤثردر پژوهش است. اما عالوه بر این، ابزارهای انتخاب نیز از دیگر عوامل 

ابزارها برای ارزیابی افراد،  ترینمهم ازجملهانتخاب دانشجو در دانشگاه فرهنگیان است.. 

تحصیلی و تربیتی در دوران مدرسه است روری که متخصصان حوزه تعلیم  هایپروندهبررسی 

 دانندمیابزارها در انتخاب دانشجو معلمان  ترینمهمیکی از  عنوانبهو تربیت کانادا این ابزار را 

 (.Casey & Childs,2007) کندمیصافی اولیه عمل  عنوانبهو معتقدند 

هوش، شخصیت،  هایآزموناستفاده از انواع آزمون عالوه بر آزمون سراسری از قبیل  

و آزمون نوشتاری در روز مصاحبه از دیگر ابزارهای انتخاب مطلوب  شناختیروانآزمون 

دومین ابزار  عنوانبه که( آزمون نوشتاری) ابزاردانشجو در دانشگاه فرهنگیان است. این 

پروفایل  عنوانبهکشور کاناداست،  هایدانشگاهانشجو معلم در بیشتر پرکاربرد در انتخاب د

مرتبط با حرفه تدری  خود را  که در آن، متقاضی، تجارب شودمینیز خوانده 1نوشتاری

بر تجارب و خاررات خویش، عالقه خود را به حرفه تدری  و  تأملبا  و کندمیتوصیف 

                                                 
1. written profile 
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 کاسکی و همکاران ازجمله. متخصصان کانادا (Casey & Childs,2011) دهدمیمعلمی نشان 

(Caskey et al,2001)  باعث برانگیخته شدن داورلبان شود،  تواندمیمعتقد هستند که این ابزار

ارتباری داورلبان را به نمایش بگذارد. این ابزار  هایمهارترا نشان دهد و  هاآنکیفیت واقعی 

قبلی ضروری است. عالوه بر آن یکی از  هایوقعیتمو تعهدات فردی در  هاتواناییبرای اثبات 

، یافتهتوسعهکشورهای  معلمتربیتابزارها در فرایند پذیرش دانشجو معلم در مراکز  ترینرایج

کتبی داورلبان است. این ابزار ارالعات اضافی و تکمیلی از  هایبیانیهاستفاده از اظهارات و 

. استفاده از این ابزار این دهدمیرایند پذیرش قرار ف اندرکاراندست اختیارداورلبان را در 

بدون آنکه متوجه شوند در فرایند سنجش قرار  هاآنکه  کندمیشرایط را برای داورلبان فراهم 

 (.Hirschkorn and Sears,2015) کنندخود را بیان  هایدیدگاه، عقاید و اندگرفته

یگر ابزارهای انتخاب افراد شایسته است. همچنین استفاده از انواع مصاحبه و مشاهده از د

درس، در مدارس کارورزی و در محیط  هایکالسمشاهده دانشجو در رول دوره دانشگاه، 

 ترینمهم. رودمیاز ابزارهای مهم انتخاب فرایند محور به شمار  روزیشبانه هایخوابگاه

مربوط به پیامدها در فرایند مطلوب انتخاب دانشجو در دانشگاه فرهنگیان از دیدگاه  هایگزاره

از: قابلیت جذب نخبگان، گزینش افراد متعهد و  اندعبارتدر پژوهش  کنندگانمشارکت

. بر اساس دیدگاه متخصص، توسعه نظام آموزشی، تحق  واقعی سند تحول بنیادین

راهبردهای مناسب برای انتخاب افراد شایسته جهت  ریکارگیبهدر پژوهش،  کنندگانشرکت

ورود به دانشگاه فرهنگیان منجر به جذب نخبگان و افراد شایسته، متعهد و متخصص برای ورود 

. عالوه بر آن اجرای این راهبردها در شودمیبه دانشگاه فرهنگیان و در نهایت به حرفه معلمی 

و امکان تحق   شودمییان باعث توسعه نظام آموزشی فرایند انتخاب دانشجو در دانشگاه فرهنگ

بخش  هاییافته. همچنین کندمیسند تحول بنیادین را فراهم  ازجملهاهداف اسناد باالدستی 

برای  شدهارائهکه مدل  دهدمیکمی که با استفاده از مدل معادالت ساختاری استفاده شد، نشان 

ر دانشگاه فرهنگیان از اعتبار مناسبی برخوردار است عوامل بر پیامدهای انتخاب دانشجو د تأثیر

مطلوبی دارد  بینیپیشاز کیفیت مناسبی برخوردار است و توانایی  موردبررسیمدل ساختاری و 
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این قسمت از  هاییافته. به عبارتی بر اساس نماید بینیپیشرا  زادرونمتغیر مکنون  تواندمیو 

بر پیامدهای آن  توانندمیشجو در دانشگاه فرهنگیان در انتخاب دان ذکرشدهپژوهش، عوامل 

در بخش کمی این پژوهش از قبیل  کاررفتهبه هایشاخصداشته باشد. عالوه بر آن تمام  تأثیر

R) یینتعضریب  Qیا بینیشپشاخص ارتباط ، ضریب مسیر، (2  مالک کلیو  گایسر-استون 2

. مدل دارند یزادرونمتغیر مکنون  بینییشپنشان از توان مناسب مدل در  (GOF) برازش

بنابراین راهبردهای مطلوب برای انتخاب دانشجو در دانشگاه فرهنگیان، پیامدهای مطلوبی را 

، هاآن کارگیریبهبرای نظام آموزشی به همراه دارد و از رری  انتخاب افراد شایسته، تربیت و 

 .شودمیمنجر به توسعه نظام آموزشی 

ه ر دانشگادبا توجه به نتایج این پژوهش و نیز با توجه به اهمیت فرایند انتخاب دانشجو 

تخاب، انتخاب فرایند محور، معیارهای انفرهنگیان، پیشنهادهای زیر در سه بعد مختلف )

 :شودمی ارائه (ابزارهای انتخاب

 :شودمیبر اساس بعد مربوط به انتخاب فرایند محور پیشنهاد 

 تیاری در مدارس در جهت تشخیص عالقه به معلمی گنجانده شود.دروس اخ -

 این دانشگاه ارسالهچهو اساتید دانشگاه فرهنگیان نسبت به اهمیت دوره  اندرکاراندست -

ار یسته به کجهت شناسایی افراد شادر انتخاب افراد شایسته توجیه شوند و تمام تالش خود را 

 بگیرند.

 :شودمیبر اساس بعد مربوط به معیارهای انتخاب پیشنهاد 

هوش، رور شفاف تعریف شود و عواملی از قبیل معیارهای مالزم برای انتخاب افراد شایسته به -

عنوان به های شخصیتیهای گروهی، ویژگیهای ارتباری، فعالیتمندی، توانایی علمی، مهارتعالقه

 های اصلی در نظر گرفته شود.شاخص
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 که: شودمیبر اساس بعد مربوط به ابزارهای انتخاب پیشنهاد 

ی ا فن بیان و برقرارو فنون مصاحبه، آشنایی ب هاروشمتعدد آموزشی از قبیل  هایکارگاه -

 شود برگزارو مصاحبه گران  اندرکاراندستارتباط مناسب برای 

 ماهر برای فرایند مصاحبه انتخاب شود. افراد متخصص و -

 ود.سالمت و روان استفاده ش هایآزمونایسته از انواع شبرای شناسایی افراد سالم و  -

 :شودیمکه در مسیر انجام پژوهش وجود داشت، اشاره  هایییتمحدوددر پایان به 

احبه به دلیل به انجام مص کشور متخصص در سطح شوندگانمصاحبه کمترتمایل  -

 شدن انجام پژوهش با گسترش بیماری کرونا زمانهم

 .مربوط به موضوع پژوهش در داخل کشور کمبود پیشینه کافی -
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