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Article Type 
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 Purpose: Professional training of Farhangian University students plays an 

important role in creating transformation in the education system. 

Therefore, the current research was conducted with the aim of identifying 

the dimensions and components of professional training of Farhangian 

University students based on the epistemological foundations of education. 

Materials and Methods: This study in terms of purpose was applied, in 

terms of time was cross-sectional and in terms of implementation method 

was qualitative. The research population was professional training 
documents based on the epistemological foundations of education and 

academic experts of Farhangian University in the academic years of 2020-

21 including 12 documents and 30 academic experts who were selected 

according to the principle of theoretical saturation with the purposeful 

sampling method. The research tool was a semi-structured interview with 

3 main questions and a number of secondary questions with average 

interview duration of 2 hours, which whose validity was confirmed by the 

triangulation method and its reliability was obtained by the agreement 

coefficient method between two coders of 0.82. To analyze the data 

obtained from the review of documents and implementation of interviews 

were used from open, axial and selective coding method in Maxquda 
software. 

Findings: The findings showed that the professional training of Farhangian 

University students based on the epistemological foundations of education 

had number of 64 indicators, 9 components and 3 dimensions. The 

dimension of professional missions with 19 indicators were included three 

components of education in accordance to the criteria of Saleh school, 

principles of continuous transformation and motivation in the direction of 

growth and prosperity, the dimension of professional requirements with 37 

indicators were included four components of having professional 

knowledge, having professional abilities, having professional attitudes and 

having professional insights and the dimension of professional 

performances with 8 indicators were included two components of common 
performance and specific performance. 

Conclusion: Considering the identified dimensions and components of 

professional training of Farhangian University students based on the 

epistemological foundations of education, it is necessary to plan to improve 

the professional training of Farhangian University students. 
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 دانشجویان ایحرفه تربیت هایمولفه و ابعاد شناسایی
 شناختیمعرفت بانیم اساس بر فرهنگیان دانشگاه

 کیفی پژوهش یک: وتربیتتعلیم

 
 1مرادی سیروس
 گاهدانش مرکزی، تهران واحد تربیتی، علوم گروه، دکتری دانشجوی

 .ایران تهران، اسالمی، آزاد
 

 *2انصاریان فهیمه
 آزاد دانشگاه مرکزی، تهران واحد تربیتی، علوم گروه استادیار،
 (.مسئول نویسنده) ایران تهران، اسالمی،

 
 3قلتاش عباس

 ،اسالمی آزاد دانشگاه مرودشت، واحد تربیتی، علوم گروه دانشیار،
 .ایران مرودشت،

 
 4موالیی اکبر

 .یرانا بوشهر، فرهنگیان، دانشگاه انگلیسی، زبان گروه استادیار،
 

 5سوسهابی پری
 ی،اسالم آزاد دانشگاه اسالمشهر، واحد تربیتی، علوم گروه دانشیار،

 .ایران اسالمشهر،
 

 چکیده
 رد مهمی نقش فرهنگیان دانشگاه دانشجویان ایحرفه تربیت: هدف
 با رحاض پژوهش بنابراین،. دارد وتربیتتعلیم نظام در تحول ایجاد
 اهدانشگ دانشجویان ایحرفه تربیت هایمولفه و ابعاد شناسایی هدف

 .شد جامان وتربیتتعلیم شناختیمعرفت مبانی اساس بر فرهنگیان
 زمان نظر از کاربردی، هدف نظر از مطالعه این :هاروش و مواد

 تتربی اسناد پژوهش جامعه. بود کیفی اجرا شیوه نظر از و مقطعی
 گانخبر و وتربیتتعلیم شناختیمعرفت مبانی اساس بر ایحرفه

 شامل 1399-400 تحصیلی سال در فرهنگیان دانشگاه دانشگاهی
 اب نظری اشباع اصل طبق که بودند دانشگاهی خبره 30 و سند 12

 مصاحبه پژوهش ابزار. شدند انتخاب هدفمند گیرینمونه روش
 میانگین با فرعی لسوا تعدادی و اصلی سوال 3 با ساختاریافتهنیمه

 سازیمثلث روش با آن روایی که بود ساعت 2 مصاحبه زمان مدت
 بدست 82/0 کدگذار دو بین توافق ضریب روش با آن پایایی و تایید
 هامصاحبه اجرای و اسناد مرور از حاصل هایداده تحلیل برای. آمد

 افزارنرم در انتخابی و محوری باز، کدگذاری روش از
Maxquda  شد استفاده. 

 اهدانشگ دانشجویان ایحرفه تربیت که داد نشان هایافته :هایافته
 64 عدادت وتربیتتعلیم شناختیمعرفت مبانی اساس بر فرهنگیان

 19 با ایحرفه هایرسالت بعد. داشت بعد 3 و مولفه 9 شاخص،
 صالح، مدرسه معیارهای بر منطبق تربیت مولفه سه شامل شاخص

 بعد شکوفایی، و رشد جهت در بخشیانگیزه و مداوم تحول اصول
 از برخورداری مولفه چهار شامل شاخص 37 با ایحرفه هایبایسته
 برخورداری ای،حرفه هایتوانایی از برخورداری ای،حرفه هایدانش

 بعد و ایحرفه هایبصیرت از برخورداری و ایحرفه هاینگرش از
 مشترک عملکرد مولفه دو شامل شاخص 8 با ایحرفه عملکردهای

 .بود اختصاصی عملکرد و
 تربیت شدهشناسایی هایمولفه و ابعاد به توجه با :گیرینتیجه
 مبانی اساس بر فرهنگیان دانشگاه دانشجویان ایحرفه

 یتترب بهبود برای ریزیبرنامه وتربیت،تعلیم شناختیمعرفت
 .باشدمی ضروری فرهنگیان دانشگاه دانشجویان ایحرفه

 
 فرهنگیان، دانشگاه دانشجویان، ای،حرفه تربیت :هاواژه کلید

 .وتربیتتعلیم شناختی،معرفت
 

 28/04/1401تاریخ دریافت: 
 02/08/1401تاریخ پذیرش:  

 :نویسنده مسئولf.ansarian110@yahoo.com 

 قدمهم
های تربیتی، معلم بنیان اصلی است و بر همین گذاری نظامبنیاندر 

های اخیر به های آموزشی پیشرو در دههاساس سیستم
استانداردسازی نیروهای آموزشی پرداختند و معیارهای تربیت 

ای معلمان مطابق با رشد و توسعه فرهنگ و سایر عناصر حرفه
ا با عنوان جریانی پویبهوتربیت کالن اجتماعی ایجادشده است. تعلیم

یرد و گکنند، شکل میهای متفاوتی که معلم و شاگرد ایفا مینقش
ای خود بر شاگردان اثر در این فرایند معلمان با صالحیت حرفه

ها بر کارآمدی معلمان و تحقق اهداف گذارند و این صالحیتمی
عنوان وپرورش به(. اگر آموزش1گذارند )وتربیت اثر مینظام تعلیم

صورت پویا و فعال نهادی اجتماعی بخواهد حیات خود را حفظ و به
پاسخگوی نیازهای در حال افزایش باشد، ضروری است که به 
برنامه آموزشی تربیت معلم )دانشگاه فرهنگیان( توجه خاصی 

آوری و وسایل های زیاد در فنداشته باشد. زیرا با وجود پیشرفت
ت، معلم همچنان رکن اساسی در امر وتربیکمک آموزشی در تعلیم

رود و توسعه و تربیت آموزش و پیشرفت جامعه به شمار می
شده در ای وی در گرو افزایش کیفیت محتوی ارائهحرفه
شده های انجام(. امروزه الزمه موفقیت تالش2باشد )درسی میبرنامه

یش زاای و افوتربیت، توسعه و تربیت حرفهدر زمینه بهسازی تعلیم
دانش و مهارت معلمان است و بر همین اساس در چند دهه اخیر 
کانون بحث و گفتگو درباره مدارس اثربخش بیشتر متوجه توسعه 

ای معلمان و دانشجومعلمان بوده است و اهمیت و تربیت حرفه
های پیش روی معلمان در حرفه مضاعف آن به دلیل تشدید چالش

(. 3باشد )کیفیت آموزش می معلمی و افزایش انتظارهای مردم از
ای در توسعه اقتصادی، سه دهه توجه به نقش و اهمیت تربیت حرفه

ته و یافپس از تدوین نظریه سرمایه انسانی توسط کشورهای توسعه
برخی کشورهای در حال توسعه مورد توجه قرار گرفت و بسیاری 

های ناظر بر توسعه اقتصادی، ریزیاز این کشورها در برنامه
ا وتربیت رای در نظام تعلیمگذاری در زمینه تربیت حرفهرمایهس

مورد توجه قرار دادند. با توجه به رشد بسیار سریع فناوری و ظهور 
شدن در سه دهه آخر قرن بیستم بر اهمیت تربیت پدیده جهانی

ای و نقش کلیدی آن در توسعه اقتصادی تاکید شد. امروزه هم حرفه
یافته سرمایه نیروی انسانی ماهر و تربیت در نظریه و هم در عمل
شود و اصطالح جانبه کشورها شناخته میاصلی برای توسعه همه

رود. در یک نگاه کلی شاهد توسعه منابع انسانی برای آن بکار می
های زمانی مختلف با آن هستیم که در نظام آموزشی ایران در دوره

رشد یا افت و یا رکود  ایای مسئوالن، تربیت حرفههای لحظهتصمیم
 (.4داشته است )
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  و همکاران     مرادی سیروس  120

 1401زمستان ، 4، شماره 6 دوره  با محوریت سالمتپژوهشی سبک زندگی اسالمی -فصلنامه علمی

تربیت در لغت به معنای پروردن یا پرورانیدن، آداب و اخالق را 
ست، شدن ابه کسی آموختن و آموختن کودک تا هنگام بلوغ یا بالغ

اما تربیت در اصطالح به معنای فعالیتی هدفمند و دوسویه میان مربی 
ه بخشیدن بی تحققمنظور کمک به متربی در راستاو متربی به

های گوناگون فردی، های وی و پردزاش شخصیت او در جنبهقابلیت
(. تربیت 5اجتماعی، جسمی، عاطفی، اخالقی، عاطفی و غیره است )

 هایمند برای ایجاد تحول در تجربهای تالش و کوششی نظامحرفه
ها، ها، تجربهکالسی است که این تربیت  تحول از تغییر نگرش

ای یعنی فرایندها و (. تربیت حرفه6گیرد )باورها نشأت می عقاید و
ها و ها، مهارتشده برای افزایش دانشریزیهای طرحفعالیت
ای معلمان است تا اینکه بتوانند موجب بهبود های حرفهنگرش

ای اصطالح تربیت حرفه (.7آموزان شوند )العمر دانشیادگیری مادام
ال تغییر امروز است و در گذشته متناسب و مخلوق دنیای در ح

شد و به دانش های کمتری مواجه میها و ابهامنیروی انسانی با چالش
و مهارت کمتری نیاز بود، اما در شرایط مبهم و پیچیده کنونی به 

ای ها برای عملکرد مطلوب حرفهها و مهارتطیف وسیعی از دانش
شانگرهایی هستند دهنده عوامل و نای نشاننیاز است. تربیت حرفه

صورت واحد به عملکرد اثربخش که در تعامل و ارتباط با هم و به
ای معلمان نیز حاصل ترکیب شوند و مفهوم تربیت حرفهمنجر می
های تئوری و عملی در یک واحد یکپارچه ای از مهارتمجموعه
ای معلم فراتر از تعاریف و چارچوب تربیت حرفه (.8است )

بینانه، جامع و منعطف به و بینش واقع مشخص یک نوع نگرش
ل ای امروز به انتقاوتربیت است و با این رویکرد معلم حرفهتعلیم

اندیشد و رسالت خود را صرفا در تدریس مطالب ها نمیواقعیت
ه نگر ببیند، بلکه نگاهی جامع، یکپارچه و کلدرسی خاص نمی

گیان( نشگاه فرهنوتربیت دارد. تربیت معلم کنونی )دامسائل تعلیم
ال وتربیت در حمتناسب با تحول جامعه و تغییر رویکردهای تعلیم

باشد. ای میها و تربیت حرفهتحول است و به سمت تحقق شایستگی
ای معلمان و دانشجومعلمان دغدغه اصلی در نتیجه، تربیت حرفه

وتربیت و سیاستگذاران آموزشی است. نظام دانشگاهی، نظام تعلیم
 هایای آنها نقش موثری در پیشبرد برنامهتربیت حرفه چون که

 (.9آموزان دارد )آموزشی و عملکرد دانش
 ای توجه به مبانییکی از مباحث مهم در شناسایی تربیت حرفه

ربیت وتوتربیت است و تشکیل نهاد تعلیمشناختی تعلیممعرفت
همانند هر نهاد و عمل ارادی و آگاهانه مبتنی بر یک سری مبانی و 

ترین شناسی همواره یکی از مهممعرفت (.10باشد )ها میفرضپیش
ت وتربیویژه در نظام تعلیمهای مختلف بهمباحث فلسفی در حوزه

های گیری برای نظامترین جهتمفهوم مبناییاین  (.11بوده است )
آموزشی است و دانش معرفت شناسی به پژوهش درباره علم، 

 (.12پردازد )معرفت، مبادی، مبانی و آثار و لوازم آن می
های مهم فلسفه، ماهیت دانش عنوان یکی از شاخهشناسی بهمعرفت

کند که دانش طی آن کسب و ارزیابی و فرایندی را مطالعه می
شود و در این رهگذر در رابطه با حقیقت و معرفت که نتیجه می

های متنوع و تواند دیدگاهآموزش، یادگیری و پرورش هستند می
منظور از  (.13و مربیان قرار دهد ) گوناگونی را در برابر معلمان

شناختی آن دسته از عوامل و نیروهای فلسفی است که مبانی معرفت
بر فرایند تدوین اهداف و مقاصد و تعیین وسایل و ملزومات اثر 

ی درساین مبانی نقش پاالیشگری اهداف و مقاصد برنامهگذارند. می
ی فلسفی یک جامعه هارا نیز برعهده دارند. زیرا باورها و پنداشت

 (.14کند )وتربیت عمل میمانند فیلتر اهداف تعلیم
 شده، اما پژوهشیای انجامهایی درباره تربیت حرفهبا اینکه پژوهش

درباره آن بر روی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان بر اساس مبانی 
وتربیت یافت نشد. بر همین اساس در ادامه شناختی تعلیممعرفت

ها درباره پژوهش حاضر ترین پژوهشین و مرتبطترنتایج مهم
 شوند.گزارش می

( ضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند 1399) اصغرنژاد و همکاران
های ای مبتنی بر شایستگی شامل مولفههای تربیت حرفهکه مولفه

ای و فناوری، های محاسبه و ریاضی، سواد رایانهدانشی )با زیرمولفه
آشنایی با مشاغل مختلف، آشنایی با قوانین کار، گردآوری اطالعات، 

آشنایی با مفاهیم  ای،دانش موقعیتی، مستندسازی، دانش رویه
های اقتصادی و آگاهی از استانداردها(، نگرشی )با زیرمولفه

کوشی، تفکر خالق، تفکر انتقادی، پذیرش تغییرات، سخت
پذیری، درک موقعیت، درک درست از اندیشی، انعطافمثبت

های نگری و درستکاری( و مهارتی )با زیرمولفهسیستم، آینده
، خودنظمی، آموزش دیگران، خالقیت و نوآوری، حل مساله

نویسی، مدیریت منابع، هوش احساسی، کار تیمی، سازگاری گزارش
 .(15) گیری( بودندو دقت و تصمیم

( ضمن پژوهشی 1398) سادات میرحسینی و همکاران
ای معلمان را شامل چهار صالحیت های تربیت حرفهصالحیت

ی شخصی(، هاهای تخصصی و ویژگیهای آموزششناختی )با مولفه
های های مهارتعاطفی )با مولفه عالقمندی(، مهارتی )با مولفه

و  های نقش الگوییدهنده(، رفتاری )با مولفهتخصصی و نقش انگیزه
ا و ههای ایمنی، توجه به تفاوتنقش ارتباطی( و آموزشی )با مولفه

 .(1) تفکر خالق( معرفی کردند
های ه صالحیت( ضمن پژوهشی دربار1398) شهریاری و نجفی

ای مربی تربیت دینی به این نتیجه رسیدند که که این سازه حرفه
های طوری که صالحیتشامل دو مقوله علمی و عملی بودند؛ به

علمی شامل اخذ )آفات بینشی و آفات منشی(، انتقال )استداللی، 
های عملی شامل سلبی عاطفی و رفتارسازی( و مراقبت و صالحیت

زی( اندوگرایی و ثروتاندیشی، لذتار، عدم ژرف)استیکال، استکب
 و ثبوتی )خداگرایی، معرفت یقینی، صبر و استقامت و شهامت( بود

(5). 
( ضمن پژوهشی استانداردهای 1397) همکاران وکاشی نهنجی 
ای دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان را شامل توسعه حرفه

های ی، محیطهای یادگیرهای توسعه یادگیرنده، تفاوتمولفه
ریزی یادگیری، دانش محتوا، بکارگیری محتوا، سنجش، برنامه

ای، رهبری و آموزشی، راهبردهای آموزشی، یادگیری حرفه
 .(16) همکاری و اخالق عملی شناسایی کردند

ای های حرفه( ضمن پژوهشی شایستگی1397) کریمیان و همکاران
بعد اصلی دانش  دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان را شامل چهار

های دانش موضوعی و آموزش، دانش درباره ای با مولفهحرفه
های طراحی ای با مولفهای، عمل حرفهیادگیرنده و دانش زمینه

های پژوهشی، آموزشی، محیط یادگیری، فرایند آموزش، مهارت
ها ها و نگرشهای ارتباطی، تفکر تأملی و ارزشیابی، ارزشمهارت
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هایی مانند عالقه و تعهد به کار، گرایش به اخصبا یک مولفه و ش
ای، تسهیل و تداوم بخشیدن به فرهنگ یادگیری و رشد حرفه

های شخصیتی با یک مولفه و محور و غیره و ویژگییادگیرنده
هایی مانند برخورداری از هوش معنوی، اجتماعی و هیجانی، شاخص

 .(9) نمودند ثبات شخصیتی و خردمندی، خودتنظیمی و غیره معرفی
( ضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند 1396) زجاجی و همکاران

ای مدرسان تربیت های پایه و الزامات توسعه حرفهکه شایستگی
های شناختی معلم در دانشگاه فرهنگیان شامل سه مقوله توانمندی

 -های فرایند یاددهیروز، مهارتهای دانش تخصصی به)با مولفه
ای، دانش پردازش و فناوری و دانش حرفهیادگیری، مهارت 

اطالعات، دانش روانشناسی تربیتی، دانش فرهنگی، اجتماعی و 
های های رفتاری )با مولفههای پژوهشی(، توانمندیمذهبی و مهارت

های شخصیتی و اخالقی، باورهای اعتقادی، تلفیق، تعامل و ویژگی
ا بر عملکردها در روزبودن باورها و نظریات، تاثیر عمیق باورهبه

ها( و ورزی به رفتارهای منبعث از ارزشحرفه معلمی و عادت
های ارتباطی، شناخت های مهارتهای اجتماعی )با مولفهتوانمندی

ها، ورزیدن به انسانفراگیران، تقدم جامعه بر فرد، مهارت عشق
 .(17) های زندگی( بودندهای چندفرهنگی و مهارتدرک محیط

ای ( ضمن پژوهشی مدل توسعه حرفه1392) ارانطاهری و همک
های بیرونی و درونی معلمان در مراکز تربیت معلم را شامل انگیزه

 عنوان مقولهای بهعنوان شرایط علی، مشارکت در یادگیری حرفهبه
عنوان مقوله کانونی، عوامل فردی، مشارکتی و آموزشی به

عنوان بر محتوا به ای، مدت زمان و تمرکزراهبردهای توسعه حرفه
گر و عنوان شرایط مداخلهزمینه، عوامل سازمانی و روانشناختی به

نشدن انتظارها، تغییر دانش و نگرش و انتقال یادگیری برآورده
 .(3) عنوان پیامدها معرفی کردندبه

( ضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند که 2008هونگ و همکاران )
 کرشامل تفهای فکری )شامل تواناییها مورد نیاز معلمان شایستگی
تفکر و  کنشیپیشتفکر راهبردی، تفکر منطقی، تفکر تحلیلی، 

ریزی بلندمدت، ها )شامل توانایی برنامهخالق(، سیستم ارزش
ها، مدیریت کیفیت و دانش استفاده صحیح از منابع، مدیریت اولویت

فردی )شامل احترام به دیگران، رفتار های بینگرایانه(، مهارتعمل
های ارتباطی، قدرت بیان، رهبری، مناسب با هر فرد، مهارت

های مدیریتی )شامل مشترک(، تواناییای و درک یادگیری حرفه
مدیریت کارآمد، مدیریت ریسک، مدیریت بر مبنای هدف، 

های مدیریت جلسات، مدیریت دانش و مدیریت منابع(، توانایی
شامل وسعت دید در حیطه دانش تخصصی، درک عمیق ای )حرفه

در حیطه دانش تخصصی، وسعت دید در حیطه دانش عمومی، 
آوری اطالعات و ارتباطات، تخصصی، فن هایمهارت، صالحیت

های ( و ویژگیطراحی دوره آموزشی و راهبردهای آموزشی
شامل کنجکاوی، مهارت دقت، توجه و تأمین نیاز شخصیتی )

گرایی، قدرت ریسک، نفس، توانایی نوآوری، هدفدیگران، اعتمادبه
 (.18( بودند )صدر، اراده و بهبود مستمرسعه

ای پژوهشی عوامل موثر بر شایستگی حرفه ( ضمن2008هانتلی )
ای، های یادگیری حرفهای )با مولفهمعلمان را شامل تعهد حرفه

ای ها، ارتباطات و اخالقیات(، عمل حرفهمشارکت، رهبری، ارزش
های طراحی یادگیری، ایجاد محیط یادگیری و سنجش و )با مولفه

ای دانش محتوا، های )با مولفهارزشیابی یادگیری( و دانش حرفه
شناسایی  آموزان و آگاهی از تدریس و یادگیری(شناخت دانش

 (.19کردند )
اهمیت توان گفت که درباره اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر می

های شرطنیازها و پیشای چنان است که یکی از پیشتربیت حرفه
الزم برای رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها در اواخر قرن 

ای از م و بیست و یکم شمرده شده است. در واقع، تربیت حرفهبیست
ها و تمامی ها، ایدئولوژیدیرباز مورد توجه بوده و همه فرهنگ

ها و ادیان بشری و الهی تلویحا یا تصریحا تعالیم مرتبط با تمدن
ای خود را به پیروان و وابستگان خود آموزش داده تربیت حرفه

ای فرد را جهت احراز شغل، حرفه حرفه است. از آنجایی که تربیت
سازد و کارایی و توانمندی وی را در انجام وکار آماده میو کسب

ای و تفکر دهد، لذا اهمیت و جایگاه تربیت حرفهآنها افزایش می
با علم عالوه بر آن،  (.20ناپذیر است )درباره آن ضرورتی اجتناب

نظری خاصی بناشده،  به اینکه هر برنامه تربیتی بر اساس مبانی
وضوح بخشیدن به مبانی آن جهت شناخت دقیق و بهتر برنامه 

هایی که در یابد و بر این اساس اصول و روشضرورت می
رچشمه تلفی سگیرند از مبانی مخوتربیت مورد استفاده قرار میتعلیم

از آنجایی که دانشجویان دانشگاه فرهنگیان  (.14گیرند )می
می ای آنها نقش مهمسئوالن تربیت نسل آینده هستند و تربیت حرفه
پژوهش حاضر با در بهبود تربیت و پرورش نسل آینده دارد، لذا 

ای دانشجویان دانشگاه های تربیت حرفههدف شناسایی ابعاد و مولفه
 د.وتربیت انجام شتعلیمشناختی فرهنگیان بر اساس مبانی معرفت

 
 و روش هااد وم

این مطالعه از نظر هدف کاربردی، از نظر زمان مقطعی و از نظر 
اس ای بر اسشیوه اجرا کیفی بود. جامعه پژوهش اسناد تربیت حرفه

وتربیت و خبرگان دانشگاهی دانشگاه شناختی تعلیممبانی معرفت
و  (1)جدول  سند 12شامل  1399-400فرهنگیان در سال تحصیلی 

خبره دانشگاهی بودند که طبق اصل اشباع نظری با روش  30
گیری هدفمند، در روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند.نمونه

ها این است که بتوانند بیشترین کمک را به معیار انتخاب نمونه
الزم  پژوهشگر در جهت دستیابی به اطالعات جامع و مانع کنند.

به ذکر است که شرایط انتخاب خبرگان دانشگاهی شامل تمایل 
ها ضمن تعهد جهت شرکت در پژوهش، قبول ضبط مصاحبه

علمی بودن و داشته پژوهشگر به رعایت نکات اخالقی، عضو هیأت
 یت بودند.وتربسابقه تدریس در دانشگاه فرهنگیان و آشنایی به تعلیم
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  و همکاران     مرادی سیروس  122

 1401زمستان ، 4، شماره 6 دوره  با محوریت سالمتپژوهشی سبک زندگی اسالمی -فصلنامه علمی

 تفاده در پژوهش حاضرسند مورداس 12. معرفی 1جدول 
 شرح منبع نوع منبع طبقه منبع

 منابع اولیه

 اسناد
 (1390وپرورش )سند تحول بنیادین آموزش

 (1390وپرورش )وتربیت رسمی عمومی وزارت آموزشمبانی نظری تحول بنیادنی در نظام تعلیم

 هاکتاب

 قرآن کریم
 (1385تاکید بر حکمت متعالیه صدرایی )سعید بهشتی وتربیت اسالمی با شناختی تعلیممبانی معرفت
 (1377ای در بستر دیدگاه اسالمی )خسرو باقری تربیت حرفه

 (1387الهدی وتربیت رسمی در اسالمی )جمیله علمتبیین فلسفه تعلیم
 (1388الهدی وتربیت )جمیله علمنظریه اسالمی تعلیم

های جهانی و اعتبارسنجی آن از دیدگاه مدیران و معلمان معلمی متناسب با ویژگیهای صالحیت هامقاله منابع ثانویه
 (1397نمونه مدارس )سیما سادات ماجدی و همکاران 

 (1397ای معلمان )ستار ریگی های حرفههای سازنده صالحیتمولفه  

مبادی تحول نظام های اسالمی جستاری در ای از دیدگاه آموزهبررسی مبادی معرفتی تربیت حرفه  
 (1391ای )هدایت سیاوشی وپرورش حرفهآموزش

 موسسه آموزش عالی مجتهد امین منابع اینترنتی 
 المللی قرآنخبرگزاری بین  

روند اجرای پژوهش به این صورت بود که ابتدا منابع اولیه و ثانویه 
ای دانشجویان دانشگاه فرهنگیان بر اساس مبانی درباره تربیت حرفه

 12وتربیت بررسی و با کمک اساتید تعداد شناختی تعلیممعرفت
های جهت مصاحبه با خبرگان سند انتخاب و بر اساس آنها سوال

ها جهت مصاحبه شناسایی و برای طراحی شد. در مرحله بعد نمونه
آنها اهمیت و ضرورت پژوهش بیان و درباره رعایت نکات اخالقی 

ت آنها جهت شرکت در پژوهش و به آنها تعهد داده شد و موافق
 ها اخذ شد.قبول ضبط مصاحبه

سوال اصلی  3ساختاریافته با ابزار پژوهش حاضر مصاحبه نیمه
های مصاحبه ( و تعدادی سوال فرعی بود. هر یک از سوال2)جدول 

شونده پرسیده و ضمن یادداشت نکات کلیدی ترتیب از مصاحبهبه
با آنها هماهنگ شده بود،  طور که قبالشوندگان همانمصاحبه

سوال  3. مصاحبه پژوهش حاضر عالوه بر ها ضبط شدندمصاحبه
اصلی شامل تعدادی سوال فرعی بود که در صورت نیاز توسط 

 ها نقششد و این سوالشونده بیان میکننده برای مصاحبهمصاحبه
راهنما و هدایت جریان مصاحبه را داشتند و از آنها زمانی استفاده 

 شد.شونده در پاسخ به سوال اصلی دچار انحراف میکه مصاحبهشد 
میانگین مدت زمان مصاحبه با هر یک از خبرگانی دانشگاهی 

ها حاصل از ساعت بود. الزم به ذکر است که روایی داده 2حدود 
خبره  30( و مصاحبه با 1سند )جدول  12برداری از یادداشت

ایایی آنها با روش ضریب سازی تایید و پدانشگاهی با روش مثلث
 بدست آمد. 82/0توافق بین دو کدگذار 

 

 
 های اصلی مصاحبه در پژوهش حاضر. سوال2جدول 

 هاسوال ردیف

1 
شوید، چه وتربیت در دانشگاه فرهنگیان مواجه میشناختی تعلیمای بر اساس مبانی معرفتوقتی با مفهوم تربیت حرفه

 گیرد؟قرار میها و مفاهیم مورد توجه شما مقوله

2 
هایی برای ورود به حرفه معلمی برخوردار ها و قابلیتبه نظر شما دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان باید از چه مهارت

 باشند؟
 شوند؟بندی میهای دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان چگونه دستهها و قابلیتمهارت 3

ها از های حاصل از مرور اسناد و اجرای مصاحبهبرای تحلیل داده
 Maxqudaافزار روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی در نرم

 استفاده شد.
 

 هایافته
سال  71/36±59/4شوندگان میانگین و انحراف معیار سنی مصاحبه

حاصل از مرور اسناد و  نتایج کدگذاری باز، محوری و انتخابیبود. 
 ایهای تربیت حرفهها برای شناسایی ابعاد و مولفهمصاحبهاجرای 

شناختی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان بر اساس مبانی معرفت
 قابل مشاهده است. 3وتربیت در جدول تعلیم
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ای های تربیت حرفهبرای شناسایی ابعاد و مولفه هامصاحبهحاصل از مرور اسناد و اجرای . نتایج کدگذاری باز، محوری و انتخابی 3جدول 
 وتربیتشناختی تعلیمدانشجویان دانشگاه فرهنگیان بر اساس مبانی معرفت

 کدگذاری باز کدگذاری محوری کدگذاری انتخابی

های رسالت
 ایحرفه

تربیت منطبق بر معیارهای 
 مدرسه صالح

. رابطه 6پذیری، . انعطاف5تعادل، . 4سازی، . متناسب3. پاالیش، 2سازی، . ساده1
 پذیری و پاسخگویی. مسئولیت8. مشارکت و تعاون و 7، محورو عدالت محوراحسان

 اصول تحول مداوم
. حرکت از اصالح ظاهر به تحول 2. حرکت از تلقین و عادت به تبیین و استدالل، 1

. حرکت از 4اخروی، های الهی و های عام انسانی به ارزش. حرکت از ارزش3باطن، 
 . حرکت از اصالح فردی به اصالح اجتماعی5سازی و محدودسازی به مصون

بخشی در جهت رشد انگیزه
 و شکوفایی

. تقویت روحیه 3بخشی، . ایجاد انگیزه تعلیم2. ایجاد انگیزه یادگیری مستمر، 1
ایجاد انگیزه ناظر . 5بخشی جهت پیشرفت و تعالی، . انگیزه4ناپذیری فراگیران، خستگی

 . کسب رضایت حق تعالی6به خدمت به خلق و 

 ایهای حرفهبایسته

های برخورداری از دانش
 ایحرفه

آموزی و تجربه، . ترکیب دانش4آموزی، . حکمت3. دانش علوم دینی، 2. دانش روز، 1
. 8. دانش روانشناسی و 7. گفتار و عمل، 6. دانش شناخت مکان و زمان مناسب، 5
 ایربیگری حرفهم

های برخورداری از توانایی
 ایحرفه

مدیریت توانایی . 3شناخت روحیات افراد، توانایی . 2برقراری ارتباط صحیح، توانایی  .1
نقد و توانایی . 5آموزشی،  -تحلیل دقیق مسائل تربیتیتوانایی . 4رفتار شاگردان، 

 گشودگی سخنتوانایی . 7خوب سخن گفتن و سخن خوب گفتن و توانایی . 6پرسشگری، 

های برخورداری از نگرش
 ایحرفه

. نگرش 4مدارانه، . نگرش حق3. باور به تقدم تزکیه و تعلیم، 2نگری، . جامع1
. 8. نگرش خرد جمعی، 7. نگرش توحیدی، 6. باور به پیشرفت انسان، 5کنجکاوانه، 

 گرایانهنگرش اصالح. 9تربیت معنوی و عقالنی و 

های برخورداری از بصیرت
 ایحرفه

. درک دقیق از امور، 5گرایی، . آخرت4جویی، . حقیقت3. خودشناسی، 2. خداشناسی، 1
. 9های دینی، . حفظ و رعایت ارزش8اندیشی، . ژرف7ریزی منسجم، . برنامه6

. عدم توقف در 13. هدفمندی و 12گرایی، . قانون11. صداقت علمی، 10شناسی، حق
 گذشته

عملکردهای 
 ایحرفه

. پرهیز از 3. خلق محیط احترام و دوستی، 2. عمل به فضائل و دوری از رذائل، 1 عملکرد مشترک
 . رعایت انصاف و حدود الهی4های نادرست و قضاوت

 عملکرد اختصاصی
های وجودی ظرفیتسازی برای شناخت . زمینه2های فردی فراگیران، . توجه به تفاوت1

. 4آموزان و های دانششده با توانایی. تناسب انتظارات و تکالیف ارائه3متربیان، 
 ها در متربیان برای دستیابی به حیات طیبهبسترسازی برای کسب شایستگی

ای قابل مشاهده است، تربیت حرفه 3طور که در جدول همان
شناختی معرفتدانشجویان دانشگاه فرهنگیان بر اساس مبانی 

بعد داشت. بعد  3مولفه و  9شاخص،  64وتربیت تعداد تعلیم
شاخص شامل سه مولفه تربیت منطبق بر  19ای با های حرفهرسالت

بخشی در جهت معیارهای مدرسه صالح، اصول تحول مداوم و انگیزه
شاخص شامل چهار  37ای با های حرفهرشد و شکوفایی، بعد بایسته

های ای، برخورداری از تواناییهای حرفهی از دانشمولفه برخوردار

ای و برخورداری از های حرفهای، برخورداری از نگرشحرفه
شاخص شامل  8ای با ای و بعد عملکردهای حرفههای حرفهبصیرت

با توجه به  دو مولفه عملکرد مشترک و عملکرد اختصاصی بود.
ی دانشجویان دانشگاه اتربیت حرفه شدههای شناساییابعاد و مولفه

گوی ال وتربیت،شناختی تعلیمفرهنگیان بر اساس مبانی معرفت
ای دانشجویان دانشگاه فرهنگیان بر اساس مبانی تربیت حرفه

 قابل مشاهده است. 1وتربیت در شکل شناختی تعلیممعرفت
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 وتربیتشناختی تعلیممعرفتای دانشجویان دانشگاه فرهنگیان بر اساس مبانی الگوی تربیت حرفه. 1شکل 

 
 گیریتیجه ن

ای مختص تربیت حرفه و مشاغلی است که فرد در تربیت حرفه
های الزم یک حرفه را ها و مهارتها، تواناییفرایند آن صالحیت

 با توجه به نقش و اهمیت تربیتکند. یادگرفته و در آن نقش ایفا می
ای دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و تاثیر آن بر رشد و حرفه

پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد و آموزان، پیشرفت دانش
ای دانشجویان دانشگاه فرهنگیان بر اساس های تربیت حرفهمولفه

 وتربیت انجام شد.شناختی تعلیممبانی معرفت
ای های تربیت حرفهرباره ابعاد و مولفهبا اینکه پژوهشی د

شناختی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان بر اساس مبانی معرفت
های هایی درباره ابعاد و مولفهوتربیت یافت نشد، اما پژوهشتعلیم

شده است. نتایج پژوهش حاضر از جهاتی ای انجامتربیت حرفه
(، 1ان )سادات میرحسینی و همکارهای همسو با نتایج پژوهش

(، کریمیان و همکاران 5(، شهریاری و نجفی )3طاهری و همکاران )
، (16همکاران ) وکاشی نهنجی ، (15اصغرنژاد و همکاران )(، 9)

 (19هانتلی )( و 18هونگ و همکاران ) ،(17زجاجی و همکاران )
ای دانشجویان دانشگاه حاکی از آن بودند که برای تربیت حرفه

شاخص،  64 وتربیت،شناختی تعلیمانی معرفتفرهنگیان بر اساس مب
ای های حرفهطوری که بعد رسالتبعد شناسایی شد؛ به 3مولفه و  9

شامل سه مولفه تربیت منطبق بر معیارهای مدرسه صالح، اصول 
بخشی در جهت رشد و شکوفایی، بعد تحول مداوم و انگیزه

های انشای شامل چهار مولفه برخورداری از دهای حرفهبایسته
ای، برخورداری از های حرفهای، برخورداری از تواناییحرفه
ای و بعد های حرفهای و برخورداری از بصیرتهای حرفهنگرش

ای شامل دو مولفه عملکرد مشترک و عملکرد عملکردهای حرفه
 اختصاصی بود.

ای با سه مولفه تربیت منطبق بر های حرفهرسالتدر تفسیر 
بخشی در جهت صالح، اصول تحول مداوم و انگیزهمعیارهای مدرسه 

ای با مدرسه صالح مدرسهتوان استنباط کرد که می رشد و شکوفایی
آموزان است و تربیت منطبق بر های مناسب برای همه دانشویژگی

هایی از قبیل ها و شاخصتواند شامل ویژگیمعیارهای این مدرسه می
پذیری، رابطه عادل، انعطافسازی، تسازی، پاالیش، متناسبساده

پذیری محور، مشارکت و تعاون و مسئولیتمحور و عدالتاحسان
مولفه مهم دیگر در این بعد، اصول تحول مداوم  و پاسخگویی باشد.

غییر و دنبال تاست و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان باید پیوسته به
 آموزان در جهتویژه دانشتحول در خود و محیط آموزشی به

مانند  هاییسازگاری بیشتر با محیط زندگی واقعی باشند که شاخص
حرکت از تلقین و عادت به تبیین و استدالل، حرکت از اصالح 

های های عام انسانی به ارزشظاهر به تحول باطن، حرکت از ارزش
سازی و حرکت الهی و اخروی، حرکت از محدودسازی به مصون

 باشند.این زمینه موثر می در از اصالح فردی به اصالح جمعی
بخشی در جهت رشد و شکوفایی مولفه مهم دیگر در انگیزه

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             7 / 10

http://islamiclifej.com/article-1-1295-fa.html


 125...  دانشجویان ایحرفه تربیت هایمولفه و ابعاد شناسایی  

Journal of Islamic Life Style Volume 6, Issue 4, Winter 2023 

باشد. برای انجام هر اقدام و عملی از جمله ای میهای حرفهرسالت
ای دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان بر اساس مبانی تربیت حرفه

 وتربیت، انگیزه سازه بسیار مهمی است و تاشناختی تعلیممعرفت
انگیزه الزم و کافی وجود نداشته باشد، هیچ تغییر و تحول مناسبی 

ایجاد های گیری از شاخصپذیرد که در این زمینه بهرهصورت نمی
 بخشی، تقویت رویحانگیزه یادگیری مستمر، ایجاد انگیزه تعلیم

بخشی جهت پیشرفت و تعالی، ناپذیری فراگیران، انگیزهخستگی
 خدمت به خلق و کسب رضایت حق تعالیایجاد انگیزه ناظر به 

 ضروری است.
برخورداری از ای با چهار مولفه های حرفهدر تشریح بایسته

ای، برخورداری های حرفهای، برخورداری از تواناییهای حرفهدانش
 ایهای حرفهای و برخورداری از بصیرتهای حرفهاز نگرش

های ها و بصیرتهای، نگرشها، تواناییدانشتوان گفت که می
شده در پژوهش ای معلمان از ابعاد اصلی چارچوب تدوینحرفه

ها و شناخت معلمان در زمینه مسائل حاضر است و دانش
آگاهی و دانش، دهد. ای معلم را شکل میوتربیت دانش حرفهتعلیم

های درس آموزان و کالسشناخت از مسائل تربیتی، نیازهای دانش
باشد و شامل طیف است و پایه و اساس آن می نیاز حرفه معلمیپیش

آموزی، ترکیب وسیعی مانند دانش روز، دانش علوم دینی، حکمت
آموزی و تجربه، دانش شناخت مکان و زمان مناسب، گفتار دانش

های توانایی ای است.و عمل، دانش روانشناسی و مربیگری حرفه
ای در حرفهای مولفه مهم دیگری است که سبب تحقق تربیت حرفه

 های مهم درشود که از تواناییدانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان می
ارتباط صحیح، توانایی شناخت  توان توانایی برقراریاین زمینه می

روحیات افراد، توانایی مدیریت رفتار شاگردان، توانایی تحلیل دقیق 
آموزشی، توانایی نقد و پرسشگری، توانایی خوب  -مسائل تربیتی

 ن گفتن و سخن خوب گفتن و توانایی گشودگی سخن را نام برد.سخ
ای است. های حرفههمچنین، مولفه مهم دیگر برخورداری از نگرش

های افراد از جمله دانشجومعلمان دانشگاه باورها و نگرش
شود و نگرش نوعی گیری رفتار آنها میفرهنگیان باعث شکل

واکنش نسبت به اشیاء، آمادگی نسبتا ثابت و مداوم روانی برای 
افراد و موضوعات خاص است. در حرفه معلمی باور و نگرش فرد 

شد آموزان، رپذیربودن همه دانشوتربیت، تربیتنسبت به تعلیم
های و ارزش های متعالی انسانهای دموکراتیک و ارزشنگرش

آموزان تاثیر جامعه بر نحوه تدریس و ارتباط و تعامل با دانش
توان به ای دانشجومعلمان میهای حرفهاز نگرش گذارد ومی

رش مدارانه، نگنگری، باور به تقدم تزکیه و تعلیم، نگرش حقجامع
کنجکاوانه، باور به پیشرفت انسان، نگرش توحیدی، نگرش خرد 

 گرایانه اشاره کرد.جمعی، تربیت معنوی و عقالنی و نگرش اصالح
ای دانشجومعلمان حرفه عالوه بر آن، مولفه مهم دیگر در تربیت

، ربیتوتشناختی تعلیمبر اساس مبانی معرفت دانشگاه فرهنگیان
ها در آنان که این بصیرت ای استهای حرفهبرخورداری از بصیرت

گرایی، درک جویی، آخرتشامل خداشناسی، خودشناسی، حقیقت
اندیشی، حفظ و رعایت ریزی منسجم، ژرفدقیق از امور، برنامه

گرایی، هدفمندی شناسی، صداقت علمی، قانونی دینی، حقهاارزش
شدت بر باور و عدم توقف در گذشته بودند که این موارد به

ش زندگی، نحوه تدریس و آموز چگونگی دانشجومعلمان درباره

آموزان و سایر عوامل مرتبط با آنها و شیوه ارتباط و تعامل با دانش
 .گذارندوتربیت تاثیر مینظام تعلیم
ای با دو مولفه عملکرد مشترک و عملکردهای حرفه در تفسیر

 ایعملکرد حرفهتوان استنباط کرد که می عملکرد اختصاصی
دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان شامل عملکردهای مشترک و 
اختصاصی و دربرگیرنده مجموعه اقدامات معلمان است که 

عملکرد ممکن منظور فهم موقعیت آموزشی و انتخاب بهترین به
ها و شود. به عبارت دیگر، مهارت استفاده از دانشانجام می

شده برای داشتن عملکرد بهتر نیازمند تحلیل و کسب هایمهارت
های مذکور گیری مناسب در موقعیتتفسیر موقعیت و تصمیم

. پیامدهای مورد انتظار دانشگاه فرهنگیان از دانشجویان باشدمی
شده در تلفیق دانش موضوعی های کسبانایینمودن توشامل منعکس

، ایو تربیتی در سطح مدرسه و کالس درس در قالب رفتار حرفه
آوری اطالعات و های فنها و محدودیتاستفاده از ظرفیت

سازی ارتباطات در حوزه آموزش تخصصی برای خلق و غنی
های مرتبط با عملکرد خود و های آموزشی و توسعه تواناییفرصت

شده برای بهبود عملکرد ای کسبهای حرفهتفاده از مهارتاس
آموزان، اولیا و مراکز علمی ارتباطی خود با سایر همکاران، دانش

، هاای دانشجومعلمان پیوند دانشاست. بنابراین، عملکردهای حرفه
های عمومی و اختصاصی با شرایط محیط ها و تواناییمهارت

ای کاربست ه، عملکردهای حرفهباشد. در نتیجمی آموزشی فعلی
های واقعی کالس شده در موقعیتهای فراگرفتهدقیق و عملی مهارت

توان به عمل ای مشترک میو مدرسه است که از عملکردهای حرفه
به فضائل و دوری از رذائل، خلق محیط احترام و دوستی، پرهیز از 

های نادرست و رعایت انصاف و حدود الهی و از قضاوت
های توان به توجه به تفاوتای اختصاصی میکردهای حرفهعمل

های وجودی سازی برای شناخت ظرفیتفردی فراگیران، زمینه
 هایشده با تواناییمتربیان، تناسب انتظارات و تکلیف ارائه

رای ها در متربیان بآموزان و بسترسازی برای کسب شایستگیدانش
 دستیابی به حیات طیبه اشاره کرد.

ای طور کلی نتایج این پژوهش نشان داد که تربیت حرفهبه
شناختی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان بر اساس مبانی معرفت

ای ها و عملکردهای حرفهها، بایستهوتربیت سه بعد رسالتتعلیم
ای دارای سه مولفه تربیت های حرفهطوری که رسالتداشت؛ به

ی بخشل تحول مداوم و انگیزهمنطبق بر معیارهای مدرسه صالح، اصو
هار مولفه ای دارای چهای حرفهدر جهت رشد و شکوفایی، بایسته

های های و بصیرت، نگرشهاتوانایی، هابرخورداری از دانش
دو مولفه عملکرد مشترک  دارایای ای و عملکردهای حرفهحرفه

این نتایج برای مدیران، مسئوالن، متخصصان و  و اختصاصی بود.
وتربیت و دانشگاه فرهنگیان دارای تلویحات ریزان نظام تعلیمبرنامه

ای دانشجویان بهبود تربیت حرفهکاربردی است و آنان برای 
رای شده بهای شناساییابعاد و مولفهتوانند از می دانشگاه فرهنگیان

جهت بهبود نظام  ه فرهنگیانای دانشجویان دانشگاتربیت حرفه
 وتربیت استفاده کنند. درآموزش دانشگاه فرهنگیان و نظام تعلیم

نتیجه، ضرورت دارد که دانشگاه فرهنگیان به آموزش و کسب 
رفته گوتربیت شکلهایی بپردازد که بر اساس مبانی تعلیممهارت

د. نهیا پژوهش حاضر نیز در اولویت قرار گیرباشد و ابعاد و مولفه
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پیشنهاد دیگر اینکه نه تنها دانشگاه فرهنگیان، بلکه سایر 
ها و نهادهای آموزشی و تربیتی از الگوی تربیت ها، موسسهدانشگاه

سازی با شرایط شده در این پژوهش ضمن متناسبای طراحیحرفه
 خاص خود استفاده نمایند.

 
 تشکر و قدردانی

ه و نویسندگان شداین مقاله با هزینه شخصی دانشجو انجام
از خبرگان دانشگاهی به دلیل شرکت در  سپاسگزاری خود را

. در ضمن دانشجو از اساتید راهنما و مشاور دارنداعالم میپژوهش 
 خود نیز به دلیل همکاری زیاد کمال تشکر و قدردانی را دارد.
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