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 مقدمه

دست یابی به کیفیت در تربیت معلم رموز و غموض زیادی دارد و مساله چندین وجهی و چندین ضلعی است. 

مورد واکاوی و  اع و با استفاده از شیوه های معتبر و قابل دف درون داد ها، فرایند ها و برون داد ها بایا به دقت

 از نتایج آن برای اصالح کارآیی و اثربخشی در دانشگاه سود جست.ارزشیابی قرار گرفته و 

 چرایی یکی از این تدابیر ناظر به ارتقاء و تضمین کیفیت آزمون جامع است که این مبحث به شرح و بسط چیستی و

سنجش صالحیت های حرفه ای یا  زمون جامع بر آ یافته است. این که چرا تمرکزچگونگی آن اختصاص و سپس 

پیشگیری از گسیل اهمیت از ضرورت از جمله بدلیل اهمیت فوق العاده آن است این  قرار می گیردن دوره در پایا

ق آن تصویر دانشگاه فرهنگیان به آموزش و پرورش نشات می گیرد که در صورت عدم تحقمایه  لشکر معلمان میان

الجرم یاس و نا امیدی دامن گیر جامعه ده و صصی و دارای اهلیت برای این امر مخدوش شبه عنوان یک نهاد تخ

کیفیت و  نانهنگیان گسیل معلمان برخوردار از چکه مدیران دانشگاه فر تتعلیم و تربیت خواهد شد. این در حالیس

 باشند.شایستگی را هدف قرار داده اند که بتوانند سفیر تحول و تعالی 

 چیستی و چرایی



یکی از وجوه اشتراک  . افتراقی دارد و ارزیابی کیفیت با دانشگاه های دیگر وجوه اشتراک ،در تربیت معلم

که  ( طرح سدیدطرح سنجش دستاوردهای یادگیری دانشجویان)  از طریق  اما تضمین کیفیت مثال:  احتمالی

یابی از عملکرد را انجام می گیری در رشته های مختلف کار ارزش با روش نمونه سازوکار سنجش دوره ای است،

ا یرا باید در ایده آزمون جامع  یکی از وجوه افتراق.  دهد و بر مبنای آن هشدارهای الزم به سیستم داده می شود

جستجو کرد که در سطح کارشناسی مرسوم احراز صالحیت حرفه ای در پایان دوره آزمون تشخیص و 

نیست و صرفا در دوره های تخصصی دکتری مورد عنایت و اهتمام است. به عبارت دیگر در تربیت معلم که در 

پیوسته ارایه می شود  ناسیشرکل دوره های کاشت و به سفرهنگیان متمرکز ا شگاه در دانبیش و کم  ر ما فعال وکش

مانند بسیاری از کشورهای دیگر فراغت از تحصیل و کسب مدرک ، این معنا را باید پذیرفت که 

ی و عمال وارد شدن به حرفه معلمی امر گتسدانشگاهی تربیت معلم امری است و کسب گواهی شاب

ن تدبیر که ذاتا تدبیری در خدمت یسته شوند. ام و ملزوم یکدیگر داناین دو نباید یکی انگاشته شده و الزی دیگر. 

ن در سطح مطلوب در طول دوره آ و حفظ تالش و یادگیری طربق تزریق انگیزهتضمین کیفیت از 

اتفاق می افتد. اما در  دستگاه تعلیم و تربیت یا بهره بردار، در کشورهای دیگر توسط  تحصیل است

 را آن اجرای و طراحی هم و است دانشگاه پرداخته و ساخته هم که است ای ایده جامع آزمون  ایران،

دعی ظاهر نشده و شاید م  یک حد در زمینه این در اصوال پرورش و آموزش. دارد برعهده فرهنگیان دانشگاه

باشد. به همراه داشته نیز مدیریتی اشکال  یکن ها آچنانچه ریزشی در تعداد معلمان در اثر آزمون ایجاد شود از نظر 

ن حیث اتفاق می افتد که بر خالف ایران، نهاد های دست اندرکار آدر کشورهای دیگر ورود دستگاه بهره بردار از

تربیت معلم در بخش خصوصی و دولتی متعددند و هیچکدام وابسته به دستگاه بهره بردار نیز نمی باشند. طبعا 

خاصی نداشته و الجرم باید در یک فرایند  آموزشیآموزش و پرورش نیز تعهدی نسبت به دانش آموختگان نهاد 

ن ها بزند. لذا صدور گواهی صالحیت برای دانش آموختگان در چنین بافتی و تا یرقابتی دست به انتخاب شایسته تر

) انتخاب به تعداد ظرفیت و یک الزام پرگماتیک تدبیری گریز ناپذیر در انتخابحدودی به عنوان 

 آموزشی و ارزیابی کیفیت نهاد هایمورد توجه قرار می گیرد   ان(مورد نیاز از میان خیل داوطلب

) مثال در ژاپن که عملکرد دانش ن استآثار جانبی و البته مهم آدست اندرکار تربیت معلم از 

آموخنگان موسسات خصوصی بهتر از دولتی است و نگرانی ها یا تشویش خاطری که در موسسات 

اصالتا در زمون جامع را باید موضوعی که آضوع ودانشگاه فرهنگیان، اما، م. در دولتی ایجاد کرده است (



نه تنها هیچ منعی برای گسیل تمامی همانطور که اشاره شد است ارزیابی کرد. چرا که  خدمت تضمین کیفیت

جا در این . است شده نیز تضمین ورود بدو در معنا این بلکه دانش آموختگان به کالس های درس وجود ندارد،

 کیفیتآسیب رسان به  ساختاری نقیصه چنین با مقابله قصد که است تدبیری واقع در جامع آزمون

نشان دهنده  ر قرار گرفته که کا دستور در نامساعدی بافت چنین در ایران معلم تربیت در جامع آزمون. دارد

   . است کننده تضمین سازوکارهای به یابی دست برای تالش و کیفیت جایگاه

 تربیت ماهیت به که کند می پیدا موضوعیت نیز دیگری حیث از کیفیت تضمین سازوکار یک انعنو به جامع زمونآ

ز صالحیت و ل دانشجو معلمان به مرتبه ای انی بدنبال معلم تربیت بویژه ای حرفه تربیت در. گردد می باز ای حرفه

نام برد.  وجودی یا ارتقاء با جهش شخصیتی  هویتی دگردیسین بعنوان ن می تواآشایستگی هستیم که از 

 اصل احراز این معنا هم با صرف پشت سرگذاشتن تعدادی درس با موفقیت امکان پذیر نمی باشد. به دیگر سخن،

زمون جامع ابزاری در خدمت آو  کم استحا "ن استآکل بزرگتر از جمع اجزای "فرا منطقی 

زمون آن بحث طرح اجرایی اولیه که برای ر ایداست. ای رفهظرفیت اجتهاد حیا رسیدن به  "کل"سنجش آن 

 .شد خواهد گذاشته بحث به نیز است شده پیشنهاد  جامع در دانشگاه فرهنگیان

 

 چگونگی:

 شامل چه مولفه هایی؟؟؟

 قابل استنادغیر  –پیش نویس 

4. case سناریو های دربردارنده مساله به دانشجو معلم ، عرضه  یاددهی یادگیری یا موقعیت های فرضی

،  یک یا دو  تجزیه و تحلیل نوار ضبط شده ویدیوئی ) مکتوب( یاواکنش های تشریحیو تجزیه و تحلیل 

 امتیاز 011...  مورد

  امتیاز 011اجرای فنون و مهارت های خاص در حضور کارشناسان...  .3

o   کارگروهیجلسه آموزش مبتنی بر اداره یک  



o  استفاده از تکنولوژی در آموزش یک مبحث خاص 

o   ا رعایت اصول مربوطهیک سخنرانی بارایه  

o اداره یک جلسه با روش سقراطی 

o  یادگیری هدف خاص عملکرد دانش آموزان در ارتباط با یک طراحی آزمون برای سنجش 

o  برای موقعیت دارای تنوع فرهنگی ارائه یک طرح درس 

o   ... 

به معنای ارائه یک سنتز از کل روایت نگاری های دوره کارووزی و سایر  روایت پژوهیگزارش  .2

 امتیاز study self  /  autobiography ....011  تجربه ها،

دغدغه ها و نگرانی های حرفه ای؟ پرسش که درباره آینده حرفه ای خود دارند؟  پرسش هاییشرح  .2

بعنوان یک معلم در قالب اقدام پژوهش یا درس های مهمی که در قالب برنامه های مطالعاتی / پژوهشی 

 امتیاز 011پژوهی دنبال خواهد کرد؟.... 

 امتیاز 011... :کلمه( 011تا  011تشریح کنید )   را ذیل تم هاییکی از  .5

o چشم انداز حرفه ای؟ 

o  رنج آور ترین اتفاق در کار معلمی؟ چرا؟و لذت بخش ترین 

o چرا؟ ی معلمی خود بر می گزینید؟ برای زندگ بعنوان راهنمای عمل شعاری که 

o معلم موفق کسی است که دارای ...... )یک یا دو ویژگی اساسی( باشد، چرا؟ 

o برنامه های توسعه حرفه ای که قصد دارد فعاالنه دنبال کند؟ چرا؟ 

o ....من می خواهم معلم فکور باشم. پس 

o ... 

کارهای انجام شده و گواهی های اخذ شده) برنامه  ضخامت و فخامت؛ تفولیورپوشه کار، پوکیفیت  .6

 امتیاز 011درسی غیر رسمی(.... 

 امتیاز 011حد اکثر ... دروس الزامی/ برنامه درسی رسمیمعدل  .7

 امتیاز 4111: جمع قابل کسب 

  :75امتیاز گواهی دائمی تدریس% 



 61: ) یک ساله(امتیاز گواهی موقت تدریس% 

  ؟؟؟؟؟61امتیاز زیر :% 

 باید استفاده شود. تجربه های خوبی در این زمینه وجود دارد.  PACT1از نمونه های جهانی مانند ... 

 یرای کلیه دانشجویان باشیم. portfolio-e... باید به دنبال راه اندازی 
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