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 در كارگاه آموزشي 3/4/1385متن سخنراني مورخ 

 ريزي و توسعة مديريت وزارت آموزش و پرورش در موردمعاونت برنامه 

  "چگونگي مصاحبه با داوطلبان معلمي"

 استان كشور، 31در جمع نمايندگان سازمانهاي آموزش و پرورش 

 آباديحسين لطف

 شناسي تربيتي دانشگاه شهيدبهشتياستاد روان

 

 

 مقدمه -الف

كننـدة  دوستان عزيز، بسيار خوشحال هستم با شـما مسـئوالن محتـرم گروههـاي مصـاحبه     

 -كارگـاه علمـي  "ايد تا در اين استان كشور به تهران تشريف آورده 31داوطلبان معلمي كه از 

از . كـنم آمـد بگـويم و عـرض ادب    شركت كنيد سالم و خـوش  "تخصصي مصاحبة معلمي

ريزي و توسعة مديريت وزارت آموزش و پرورش و از مـديريت ارتقـاء   مهمعاونت محترم برنا

تربيت معلم كشور و همكاران محترمشان سپاسگزارم كه توفيق خدمت در اين كارگاه را بـراي  

 .اندمن نيز فراهم آورده

دقيقه در مـورد چگـونگي    45از من خواسته شده است كه در ابتداي اين كارگاه، به مدت 

اما اجازه بدهيد ابتدا برخي از تجارب خـود در  . تخصصي با شما صحبت كنم -مصاحبة علمي

كـردن بـا   اي باشد در مورد چگونگي مصاحبهتعليم و تربيت را با شما در ميان گذارم تا مقدمه

پانزده هزار نفر داوطلبان معلمي در سراسر ايران كه شما مسئوليت مستقيم آن را برعهده داريـد  

ن آنان هفت هزار نفر را به كار بسيار مهـم و تخصصـي و پيچيـدة معلمـي     و قرار است از ميا

 .برگزينيد

سـال اسـت، در كنـار     43كـنم كـه   دوستان گرامي، من احساس افتخـار و سـربلندي مـي   

شناسي تربيتي، در سطوح مختلـف بـه كـار    شناسي و روانتحصيالت رسمي و غيررسمي روان

ام كـه  ام دريافتـه م و هر چه بيشتر به اين كار پرداختهشناسي اشتغال دارتعليم و تربيت و روان
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-به جـرأت مـي  . شودتر از آن است كه غالبًا تصور مياين حوزه از علوم انساني بسيار پيچيده

گيرد كـه واقعـاً   تر از آن ميتوانم بگويم كه آموزش و پرورش ايران نيز موضوع را بسيار ساده

 .هست

م آن است كه در كشور ما، با وجود سخنان زيبايي كـه در  نكتة ديگري كه بايد يادآوري كن

شود اما در عالم واقع، جايگاه معلمان و دانش و مهارت و عملكـرد  اهميت كار معلمي گفته مي

خواهم به شما عرض كنم كه حاصل دريافتهـاي  همچنين، مي. آنان چنان نيست كه انتظار داريم

ايران و اروپا و امريكاي شمالي اين اسـت كـه   من از زندگي و تحصيل و تدريس و تحقيق در 

چگـونگي  . كيفيت تعليم و تربيت آنها وابسته اسـت  محتوا و سرنوشت ملتها بيش از هر چيز به

كيفيت آموزش عمومي و آموزش عالي  محتوا و زندگي حال و آيندة مردم كشور ما نيز در گرو

كار كنوني ما . ي جايگاه محوري استاست و از اين ميان نقش مربيان و معلمان و استادان دارا

در اين همايش نيز، به داليلي كه گفته شد، داراي اهميـت ويـژه اسـت و بايـد نسـبت بـه آن       

 .حساسيت كافي نشان دهيم

 

 معلم و تعليم و تربيت اساس چگونگي زندگي ما است -ب

سبات اجتمـاعي  ها و در مناكودكان و نوجوانان ايران در خانواده و مدرسه و متأثر از رسانه

يابند و مدرسه و تعليم و تربيت رسـمي، خاصـه آمـوزش و پـرورش     خود رشد و پرورش مي

كند اما، آموزش و پرورش ما با مسائل گوناگوني مواجه ايران، نقش مهمي در اين مورد ايفا مي

مسائل آموزش و پرورش همگـي مهـم   . است كه مسائل معلمان در محور اين مسائل قرار دارد

ولي هيچ يك از مسائل آموزش و پرورش ايـران بـه آن درجـه از اهميـت نيسـت كـه        هستند

 .چگونگي جذب و آموزش و نگهداري و ارتقاء معلمان ايران

چگونگي شخصيت و دانش و مهارت معلمان در آموزش و پرورش ايران است كـه پايـه و   

تـا   6ن و نوجوانـان  ميليون نفر از كودكا 18اكنون . اساس وضعيت ساير امور زندگي ما است

ميليـارد   15سالة ايران بخش بسيار مهمي از زندگي خود را، و هر سـال جمعـاً در حـدود     19

شـدة  ريـزي ساعت، در كالسهاي معلمان مدارس مـا و در درون نظـام سـاختاريافته و برنامـه    

بـا افـزايش مسـتمر    . شوندگذرانند و به دست معلمان تعليم و تربيت ميآموزش و پرورش مي

گذرد سالهاي بيشتري از زندگي كودكـان و  سالهاي آموزش عمومي در كشور، هر چه زمان مي



 3 

تحقيقـات مـا   . يابـد گيرد و نقش معلمان افزايش مـي نوجوانان ايران در اختيار معلمان قرار مي

دهد كه، متأسفانه، كار بخـش بزرگـي از معلمـان ايـران مـورد رضـايت جوانـان و        نشان مي

اند نيسـت و الزم اسـت بـا    لهايي از عمر خود را در كالسهاي آنان گذراندهبزرگساالني كه سا

 .اي به مسائل معلمان ايران نگاه كنيم و در پي راه حل مسائل برآييمنگرش علمي و نوآورانه

در وضـعيت بسـيار   در واقع، فرايند جذب و آموزش و نگهداري و ارتقـاء معلمـان ايـران    

اعضاي آموزش و پرورش ايران، به نسبتي كه در ايـن فراينـد   و هر يك از  قبولي استغيرقابل

هر يك از ما نيز كه امروز در اين كارگاه . سهم دارند، بايد پاسخگوي كمبودهاي موجود باشند

ايم مسؤوليت خاص خود را داريم و بايد چنان كنيم كه متناسـب بـا پيشـرفتهاي    شركت كرده

هـا و انتظـارات كودكـان و    با ظرفيتها و خواستهدانش تعليم و تربيت در عصر حاضر و مطابق 

 .آموز و همة كساني باشد كه متأثر از عملكردهاي ما هستندنوجوانان دانش

 

 فرايند گزينش معلم -ج

تر از آن است كه غالبـًا تصـور   موضوع گزينش داوطلبان معلمي و تربيت آنان بسيار پيچيده

تربيت معلـم و گـزينش معلـم در كشـور خـود      ما نيازمند بازنگري اساسي در مسألة . شودمي

اين موضوع به قدري حياتي است كه با سرنوشت انساني و فرهنگي و ملي و اجتماعي . هستيم

 .ما گره خورده است

 :ساز مورد توجه قرار دهيمفرايند گزينش معلمان را بايد در هفت اقدام اساسي و سرنوشت

كه كار معلمي نيازمند تواناييهاي ويژة زباني و از آنجا . بررسي پيشينة تحصيلي داوطلبان) 1

گيريهاي انساني و فرهنگي است الزم است با بررسي دقيق كارنامـة  علمي و شخصيتي و جهت

پيشـينة  ) نـاميم مـي  Portfolioخاصه پروندة عملكرد آموزشي و پرورشي كه آن را (تحصيلي 

 .ين داوطلبان را انتخاب كنيمتحصيلي و تربيتي داوطلبان معلمي را به دقت بررسي و بهتر

واقعيت اين است كه چون در حال حاضر فاقد پروندة . اجراي آزمون علمي از داوطلبان) 2

يابي آزمونهـاي  عملكرد آموزشي و پرورشي داوطلبان هستيم ضروري است كه به تهيه و روايي

ـ    علمي بومي وانيم انتخـاب  شدة استاندارد براي سنجش دانش داوطلبان معلمـي بپـردازيم تـا بت

 .دقيقتري از آنان داشته باشيم
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كار پيچيدة معلمي نيازمنـد  . شناختي و هوش و رغبت و شخصيت داوطلبانسنجش روان) 3

هوشمندي ويژه، رغبت و شور و شوق معلمـي، و شخصـيت متعـادل و منسـجم و نيرومنـد و      

رداري كـافي از  سپردن كودكان و نوجوانان و جوانان به معلماني كـه برخـو  . جوي استكمال

بـه عنـوان مثـال بخشـي از     . آفرين استچنين شخصيتي نداشته باشند بسيار خطرناك و فاجعه

مشكالتي كه در حال حاضرگروههاي قابل توجهي از جوانان ما را گرفتـار خـود كـرده و بـه     

ضعف هويت انساني و ملي و مدني و شـغلي و بـه افسـردگي و اضـطراب و پرخاشـگري و      

شناختي و شخصـيتي  كرده است، در حد معيني ناشي از برخي ضعفهاي روانخالفكاري دچار 

مـثالً در  . است كه ممكن است در مدارس و در چگونگي ادارة كالس و درس شاهد آن باشيم

اي از شخصيت معلمان و براي سنجش نمونه MMPIپژوهشي كه اينجانب با استفاده از مقياس 

 7و  2مقياسـهاي  ام كـه در خـرده  به افرادي برخورد داشـته ام مربيان و مديران به انجام رسانده

مربـوط بـه سـنجش    ( Kو  9مقياسـهاي  و در خرده) تنيمربوط به افسردگي و رنجوري روان(

طلـب و شـيفتة   اند كه حاكي از شخصـيت قـدرت  هايي گرفتهنمره) بينيهايپومانيا و خودبزرگ

. بيننـد بودن ديگران ميخواري و مطيعخواهي از ديگران است و عزت نفس خود را در اطاعت

از جملـه شـاگردان   (در چنين وضعيتي معلوم است كه چنين افرادي چه باليي بر سر ديگـران  

فرمانبري به جـاي محـيط آزاد و پرنشـاط     -خواهند آورد و، با ايجاد فضاهاي فرماندهي) خود

يجاد خواهند نمود كـه  جستجوگرانه، چه روانهاي خسته و چه خشمهاي پنهاني را در ديگران ا

-با چنين آزمونهايي حتـي مـي  . گريزي و خالفكاري و اعتياد و فريبكاري استساز قانونزمينه

توان فقدان اصالت در افراد را سنجيد و شخصيتهاي كاذب و نمايشي را از شخصيتهاي اصـيل  

 .جدا كرد

مـي، و نتـايج   آنچه را كه پيشـينة تحصـيلي، آزمونهـاي عل   . اجراي مصاحبة دقيق علمي) 4

دهـد بايـد در جريـان    شناختي و هوش و رغبت و شخصيت داوطلبان نشـان مـي  سنجش روان

مصاحبه و برخورد تخصصي روياروي با هر يك از داوطلبان محك زد و به دريافتهاي دقيقتري 

-آموخته و مجرب صورت گيرد، چنين نقشي را ايفا مـي مصاحبه، اگر توسط افراد دانش. رسيد

 .خواهيم با تفصيل بيشتري به شرح اين موضوع بپردازيمروز ميما ام. كند

تعليم و تربيت تخصصي اقًال شامل چهار سال آموزش عالي و كارورزي براي دريافـت  ) 5

خواهيم بگوييم كه هم براي آموزش و پـرورش  در واقع، مي. گواهينامة صالحيت معلمي است

هاي راهنمايي و دبيرستاني، معلمان بايد از هدبستاني و دبستاني و هم براي آموزش در دورپيش



 5 

تحصيالت تخصصي، كه تركيبي از آمـوزش علمـي و عملـي و تربيتـي و كـارورزي باشـد،       

هاي تربيت معلـم  هاي درسي و چگونگي تدريس و تربيت در اين دورهبرنامه. برخوردار گردند

 .اي است كه طرح آن از حوصلة اين گفتار خارج استموضوع پيچيده

تـوان معلمـان را   پس از طي مراحل باال، مي. استخدام آزمايشي معلمان به مدت سه سال) 6

كار گرفت و با سپردن آزمايشي ادارة كالس به آنان و سـنجش تكـويني   به صورت آزمايشي به

عملكردهاي آنان، در صورتي كه شايستگيهاي الزم را داشتند گواهينامة صالحيت معلمي آنـان  

 .را صادر نمود

گانة فوق را با موفقيت فقط آن دسته از معلماني كه مراحل شش. استخدام رسمي معلمي) 7

كه به استخدام رسمي و قطعي درآيند و در عين حال در  داشته باشندحق بايد طي كرده باشند 

روز كـردن دانـش و مهـارت    جريان خدمت خود مورد بازآموزيهاي مستمر ضمن خدمت و به

 .معلمي قرار گيرند

توانيم از خود بپرسيم معلمان كنوني كودكستانها و مدارس ابتـدايي و راهنمـايي و   ل ميحا

دانشگاهي ما تا چه اندازه بر اساس معيارهايي از نوع آنچه برشمرده شـد بـه   دبيرستاني و پيش

. اند تا بتوان نسبت به كيفيت كار معلمي آنان ارزيابي مثبت و مـوافقي داشـت  كار گمارده شده

 800هزار معلم مدارس ما داراي ديپلم متوسطه هستند و بخش بزرگتـري از   320بينيم وقتي مي

انـد  هزار معلمان ايران بر اساس معيارهايي از قبيل آنچه توضيح داده شد به كار گمادره نشـده 

. تري داشته باشـيم توانيم نسبت به كيفيت تعليم و تربيت كودكان و نوجوانان قضاوت روشنمي

 15هزار نفر داوطلب كه  170هزار معلم از ميان  7در فرصت كنوني كه قرار است  به هر حال،

اند انتخاب شوند، حساسـيت و اهميـت كـار شـما     هزار نفر آنان در آزمون علمي پذيرفته شده

شود و جا دارد كه همة ما مسئوليت كافي نسبت بـه موضـوع نشـان    دوستان محترم آشكار مي

خواهيم ببينيم داوطلباني كه به معيارهاي دانش و مهـارت  صاحبه ميدر واقع، در جريان م. دهيم

 .و شخصيت معلمي نزديكي بيشتري دارند كدامند تا همانها را گزينش كنيم

 

 تخصصي و شخصيتي براي گزينش معلم -مصاحبة علمي -د
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در گفتگوي كنوني فرصت و جاي آن نيست كه تمام جوانب فرايند گزينش معلمان و هفت 

تخصصـي   -فوق را مورد تأمل بيشتر قرار دهيم بلكه فقط چگـونگي مصـاحبة علمـي   موضوع 

 .كنيمبراي گزينش داوطلبان را بررسي مي

-توانيم بـه انـدازه  ها نيز مياي بلكه در انواع مصاحبهنه فقط در آزمونهاي عيني و پرسشنامه

شـناختي افـراد   هاي شخصيتي و اجتمـاعي در دسـتگاه روان  گيري كمي و توصيف كيفي سازه

در تمام . ها تعاريف مفهومي و عملياتي دقيق ارائه كنيمبپردازيم مشروط بر آنكه براي اين سازه

 Standard(، شــرايط ترازشــده )Objectivity(ايــن مــوارد الزم اســت مالكهــاي عينيــت 

condition(  ــي -Norm-referenced & Criterion(، تفســيرهاي روشــن هنجــاري و مالك

referenced interpretation( فقــدان ســوگيري ،)Non-biased orientation( و روايــي و ،

ها و توصيفها را مورد توجه دقيق قرار دهيم ابزارها و اندازه) Validity & Reliability(پايايي 

 .تخصصي داشته باشد -تا سنجشها و قضاوتهاي ما اعتبار علمي

ژگيهاي منحصر بـه فـرد خـود را    آوري اطالعات است و ويمصاحبه يكي از روشهاي جمع

دهنـدگان نفـوذ نمايـد و داراي    تواند به طور عميق در ديدگاهها و احساسات پاسخدارد و مي

اي كنندة حرفهيك مصاحبه. اي استزدايي و تشخيص حرفهقابليت سازگاري بااليي براي ابهام

دست يابد مشـروط بـر   شونده، به اطالعات عمقي دربارة او قادر است با جلب اعتماد مصاحبه

 .شونده تأثير نگذاردآنكه با ايجاد شرايط بهنجار و فاقد سوگيري بر شيوة پاسخگويي مصاحبه

 تخصصي، بايد -در يك مصاحبة علمي

 شده باشد،هدف مصاحبه كامالً روشن و تبيين) 1

كننـده مشـخص   شوندگان براي مصـاحبه اي مصاحبهويژگيهاي تحصيلي و علمي و زمينه) 2

 د،باش

 شيوه و ساختار مصاحبه روشن باشد،) 3

 هاي مورد مطالعه تدوين شده باشد،سؤاالت مصاحبه بر اساس تعاريف مفهومي سازه)4

 كنندگان از دانش و مهارت الزم براي مصاحبة مورد نظر برخوردار باشند،مصاحبه) 5

 شونده به دقت يادداشت شود، وپاسخهاي مصاحبه) 6



 7 

گيري از آنها داراي روايي و فاقد سوگيري آمده و نتيجهدستهاي بهتجزيه و تحليل داده) 7

 .باشد

كننده نقـش اساسـي را در روايـي اطالعـات حاصـل از      دانش و مهارت و تجربة مصاحبه

هايي از نوع مصاحبه بـا داوطلبـان معلمـي، در صـورتي كـه      در مصاحبه. كندمصاحبه ايفا مي

اي شناسـي و مشـاوره  احبة ساختاريافته استفاده كنـيم، سـطح تحصـيالت روان   بخواهيم از مص

كننده نبايد كمتر از كارشناسي ارشد همراه با تجربة طوالني در كـار تعلـيم و تربيـت    مصاحبه

هاي غيرساختاريافته اسـتفاده كنـيم، كـه دشـواري و     در صورتي كه بخواهيم از مصاحبه. باشد

كنندگان بايـد داراي تحصـيالت دكتـرا و دانـش و مهـارت و      بهپيچيدگي بيشتري دارد، مصاح

به نسبتي كه از تحقـق ايـن   . شناختي و تعليم و تربيتي باشندهاي روانتجربة كافي در مصاحبه

گيريهاي حاصل از مصاحبه كمتـر خواهـد   معيارها فاصله داشته باشيم ارزش اطالعات و نتيجه

 .بود

 :شودبه سه صورت انجام مي هاي رواني و تربيتي معموًالمصاحبه

كه بر ) Informal conversational interview(مصاحبه با روش گفتگوهاي غيررسمي ) 1

شـونده  كننـده و مصـاحبه  مبناي طرح سؤاالت خودجوش و در يك تعامل طبيعي بين مصاحبه

-اي و مشاركتي از جانـب مصـاحبه  در اين نوع از مصاحبه كه حالت مشاهده. گيردصورت مي

اي بـا آنـان   شـوند كـه مصـاحبه   شوندگان غالباً متوجه نميكننده را دارد معموالً خود مصاحبه

 .گيردصورت مي

) General interview guide approach(شونده مصاحبه با روش هدايت كلي مصاحبه) 2

شونده در اين روش خود مصاحبه. و طرح مختصر موضوع براي وادار كردن فرد به پاسخگويي

كه به گفتگو دربارة ديدگاهها و نگرش و مسائل مورد نظر خود در مورد موضـوع طـرح    است

 .پردازدكننده ميشده توسط مصاحبه

ــده  ) 3 ــاز و استانداردش ــؤاالت ب ــا روش س ــاحبه ب  Standardized open-ended(مص

interview (دهد كه از قبل طـرح شـده و  اي به همان سؤاالتي پاسخ ميشوندهكه هر مصاحبه 

مزيـت ايـن روش آن   . انـد اي از همان سؤاالت پاسخ گفتـه شوندگان نيز به نمونهساير مصاحبه

گـر  رساند و بخصوص براي مواردي كه چندمصـاحبه است كه احتمال تبعيض را به حداقل مي

 .در جريان مصاحبه شركت دارند مفيدتر است
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از اين نظر، معمـوالً سـه   . شودنوع ساختار مصاحبه نيز موجب تفاوت در انواع مصاحبه مي

 :كنيمنوع مصاحبه را تعريف مي

كه داراي يك مجموعه سـؤاالت  ) Structured interview(مصاحبة كامالً ساختاريافته ) 1

 .اي را داردپاسخ است و حالت سؤاالت تستي چندگزينهبسته

ـ   ) Semi-structured interview(سـاختاريافته  مصاحبة نيمـه ) 2 ه كـه داراي يـك مجموع

دست آوردن اطالعات بيشتر و موشكافي عميقتر در نگـرش و  سؤاالت منسجم است كه براي به

 .شودكار گرفته ميشونده بهواكنشهاي مصاحبه

كننده سؤاالتي كه در آن، مصاحبه) Unstructured interview(مصاحبة غيرساختاريافته ) 3

دهد تا اطالعات مورد نظر را سوق ميشونده را به جهتي معين پرسد و به تدريج مصاحبهرا مي

 .از او به دست آورد

گرايانـه دارد و  واقعيت اين است كه مصاحبة كامًال سـاختاريافته حـالتي تصـنعي و كمـي    

بدين ترتيـب، مصـاحبة   . گير استمصاحبة غيرساختاريافته نيز بيش از اندازه تخصصي و وقت

آوري كنـدگان و بـه دليـل امكـان جمـع     حبهساختاريافته، با توجه به دانش و مهارت مصانيمه

 .اطالعات استانداردشده و نسبتاً عميق از داوطلبان معلمي روش بهتري براي ما است

سـؤاالت مصـاحبة   . چگونگي تدوين سـؤاالت مصـاحبه بسـتگي بـه نـوع مصـاحبه دارد      

ارائه غيرساختاريافته و مصاحبه به شيوة گفتگوهاي غيررسمي در همان زمان مصاحبه تدوين و 

 .شوندمي

ساختاريافته بايد ابتدا يك راهنماي مصاحبه تدوين گردد و مواردي از در مورد مصاحبة نيمه

 :اين قبيل در آن روشن باشد

 هاي مصاحبه،موضوعها و سازه) 1

 هاي مصاحبه،تعريف مفهومي هر يك از موضوعها و سازه) 2

 هاي مصاحبه،تعريف عملياتي هر يك از سازه) 3

 سؤاالت مصاحبه بر اساس اين تعاريف عملياتي، طرح) 4

 تعيين ترتيب و توالي پرسيدن سؤاالت،) 5

 تهية راهنما در مورد فضاي مصاحبه،) 6
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 شونده،كنندگان با مصاحبهنحوة برخورد مصاحبه) 7

شوندگان در ابتدا و انتهـاي مصـاحبه بايـد    نوع سؤاالت و مطالبي كه هر يك از مصاحبه) 8

 بگويند، و

كننـدگان بتواننـد بـه    اي كه همة مصـاحبه تعيين زمان كافي براي انجام مصاحبه به گونه )9

شـونده در موضـوعها و   دريافت و قضاوت روشني از وضعيت و نگرش و واكنشهاي مصاحبه

 .يابندهاي مورد مصاحبه دستسازه

ـ  -شود كه مصاحبة علميمالحظه مي ده تخصصي براي گزينش داوطلبان معلمي كاري پيچي

 در اين مورد،. است كه بايد توجه كافي به جوانب گوناگون آن مبذول گردد

-مصاحبه. آموخته و مجرب و توانا هستيمهاي دانشكنندهما نيازمند دسترسي به مصاحبه) 1

گان بايد براي مصاحبة مورد نظر، آموزش نظري و عملي و كارورزي ببينند و عمالً نشـان  كننده

اي و راگيري دانش نظري مصاحبه، عمالً و واقعاً توانايي ايـن كـار حرفـه   دهند كه، عالوه بر ف

 .تخصصي را دارند و خطاهاي خود را در جريان كارورزي اصالح كنند

كننده شخصيتي پخته و متعـادل  آنچه در درجة بعدي اهميت است اين است كه مصاحبه) 2

شـونده برقـرار   ترام متقابل با مصـاحبه داشته باشد و بتواند ارتباط انساني و مثبت و همراه با اح

كنندگان بايد توجه هر يك از مصاحبه. فرودست كامالً بپرهيزد-سازد و از ايجاد رابطة فرادست

كنند شوندگان جلوه ميكنند كه به عنوان مظهري از شخصيت تعليم و تربيتي در چشم مصاحبه

اي در تعلـيم و  يك چهرة حرفـه  و بايد چنان رفتار كنند كه شايستة شخصيت منسجم و متعادل

 .تربيت است

شـونده  بخش باشد و مـانع از ايجـاد اضـطراب در مصـاحبه    فضاي مصاحبه بايد آرامش) 3

شوندگان به طور طبيعي داراي درجاتي از اضطراب هستند و فضـا و شـرايط و   مصاحبه. گردد

د ظرفيتهـا و تواناييهـا و   اي كه نتوانننحوة مصاحبه نبايد اضطراب آنان را افزايش دهد به گونه

رغم سـر و  ويژگيهاي خود را ابراز نمايند و در نتيجه كساني فرصت پذيرش پيدا كنند كه، علي

 .زبان ظاهري و نمودهاي كاذب، داراي شخصيت غيراصيل هستند

شده صورت گيرد تعيينشوندگان حسب برنامة منظم و ازپيشالزم است پذيرش مصاحبه) 4

-ر زمان مقرر در محل مصاحبه حاضـر شـوند و ورود و خـروج مصـاحبه    و هر يك از آنان د
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المقدور بدون تأثيرگذاري بر يكديگر مورد اي باشد كه حتيشوندگان به محل مصاحبه به گونه

 .مصاحبه قرار گيرند

روشهاي ثبت و ضبط مصاحبه بايد از قبل معلوم باشد و فشردة گويايي از پاسخهاي هر ) 5

گان به سؤاالت مصاحبة در برگة مربـوط بـه مصـاحبة آنـان يادداشـت و      شونديك از مصاحبه

گذاري بـه تواناييهـا و ويژگيهـاي آنـان     گرايانه در ارزشمستندسازي شود تا از قضاوت ذهني

بـرداري از  كننده بايد توانايي آن را داشته باشد كـه ضـمن يادداشـت   مصاحبه. جلوگيري شود

-شود رفتار طبيعي خود بـه عنـوان مصـاحبه   ارائه مي شوندهمطالب مهمتري كه توسط مصاحبه

شونده را دچار اضطراب نمايد يا اعتمـاد او  كننده را حفظ كند و طوري رفتار نكند كه مصاحبه

 .را سلب كند

شـوندگان  تواند به صورتهاي متفـاوتي توسـط مصـاحبه   از آنجا كه يك سؤال واحد مي) 6

وايي مصاحبه را در خطر جـدي قـرار دهـد، بايـد     گوناگون دريافت و تعبير و تفسير شود و ر

-سؤاالت را با زباني روشن بيان كرد و از طرح سؤاالت مبهم اجتناب نمود تـا همـة مصـاحبه   

شوندگان دريافت يكسان و مشابهي از سؤاالت داشته باشند و پاسخهاي متفاوت آنان به معناي 

سؤاالت را به صورتي طرح نمود همچنين نبايد . تفاوت واقعي در نگرش و وضعيت آنان باشد

كنـده يـا بـر اسـاس     هاي غيرگفتاري مصـاحبه شونده بر اساس لحن گفتار يا نشانهكه مصاحبه

از طـرح  . كننده به سـؤاالت پاسـخ دهـد   گيري محتواي سؤال و بر حسب انتظار مصاحبهجهت

ـ سؤاالت حساس و تهديدكننده نيز حتي رح چنـين  المقدور بايد پرهيز كرد و در صورتي كه ط

 .سؤاالتي ضرورت پيدا كند بايد آنها را در بخش پاياني مصاحبه مطرح كرد

شوندگان داشته باشد و نسبت كننده بايد درك درستي از زبان و فرهنگ مصاحبهمصاحبه) 7

حسـاس  ) نظير حركات و حاالت و سكوت و برانگيختگي و مانند اينها(به اطالعات غيركالمي 

-شناختي و ديـدگاههاي اجتمـاعي و فرهنگـي مصـاحبه    يژگيهاي روانسؤاالتي كه به و. باشد

اي گونهشود از حساسيت بيشتري برخوردار است و نبايد جريان مصاحبه بهشوندگان مربوط مي

 .شونده ايجاد كندهدايت شود كه زمينة بيان اظهارات خالف واقع را در مصاحبه

بنـدي  بنـدي يـا دسـته   د از طريـق مقولـه  گذاري آنها بايتجزيه و تحليل سؤاالت و نمره) 8

گـران  ها، گـروه مصـاحبه  براي اين منظور، پس از اجراي مصاحبه. محتواي پاسخها انجام گيرد

شوندگان به هر سؤال يا موضوع را در چند مقوله و بر اساس توانند انواع پاسخهاي مصاحبهمي

بـه عنـوان مثـال، اگـر     . ماينـد بنـدي ن هاي مورد سؤال، دستهتعاريف مفهومي و عملياتي سازه
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مـثالً  (شونده را تعيين كنيم بايد تعريف دقيقي از اين مفهوم بخواهيم ميزان خودآگاهي مصاحبه

داشته باشـيم و سـؤاالت مـا    ) قابليت بررسي تواناييهاي شخصي و ويژگيهاي شخصيتي در فرد

حيت و شايسـتگي  همين طور، وقتي در پي تعيين صـال . همين مفهوم را مورد سنجش قرار دهد

شونده هستيم بايد مواردي چون توانايي برقراري روابط صـميمانه بـا افـراد،    اجتماعي مصاحبه

پـذيري،  توان انجام كارهاي گروهي، توانايي رهبري، توانايي سـازگاري بـا ديگـران، انعطـاف    

ل مثـا . كردن در جمع، و صبور بودن را به صورت عيني مورد پرسش قرار دهيمتوانايي صحبت

شناسي كودكـان و نوجوانـان را بـا سـؤاالت     ديگر اين است كه ميزان دانش داوطلب در روان

مشخص در مورد كتابهايي كه در اين موضوع مطالعه كرده است، نام نويسندگان اين كتابهـا، و  

شده در اين آثار را از او بپرسيم و يا حتي بـا طـرح يكـي دو    فصول و ديدگاههاي مهم مطرح

از مسائل كودكان و نوجوانان به ارزيابي دانش وي در اين مورد بپردازيم و بعد در مسألة عيني 

. گـذاري كنـيم  نمره) براي بيشترين دانش 6براي كمترين دانش و  1(اي درجهيك مقياس شش

اي استفاده كرد اين است كـه از گـرايش   درجهاي يا هفتدرجهعلت اينكه نبايد از مقياس پنج

شـود  مي) Maximization of variances(حداكثررساندن تفاوتها مانع از به طبيعي به مركز كه

 .جلوگيري كنيم

 

 هاي مورد نظر در مصاحبة داوطلبان معلمياهداف و مقوله -هـ

شده در آزمون كتبـي، از جانـب دفتـر    هدفهاي مصاحبه از پانزده هزار نفر داوطلبان پذيرفته

ربيت معلم وزارت آموزش و پرورش، در چهـار مـورد   اي و تآموزش و ارتقاء مهارتهاي حرفه

 :كنندگان روشن باشدبه شرح زير ذكر شده است كه الزم است معناي هر مورد براي مصاحبه

 تشخيص و ارزيابي ميزان آمادگي داوطلب براي شغل معلمي -1

 شناسايي ميزان عالقة داوطلب به كار معلمي -2

 معلمي تشخيص سطح انتظارات داوطلب از شغل -3

 تشخيص توانايي داوطلب براي تدريس رشتة شغلي انتخابي -4

 :هاي مورد نظر در اين مصاحبه در پنج مورد زير ارائه شده استهمچنين مقوله

 شودويژگيهاي جسمي داوطلب كه بر اساس نتايج حاصل از معاينات پزشكي تعيين مي -1
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نطباق و سازگاري روانـي وي بـا   شناختي و شخصيتي داوطلب و ميزان اويژگيهاي روان -2

 حرفة معلمي

ويژگيهاي اجتماعي و اخالقي داوطلب و ميزان تناسب اين ويژگيها بـا مقتضـيات كـار     -3

 معلمي

 مندي داوطلب به شغل معلميميزان استعداد، توانايي، و عالقه -4

 ميزان دانش داوطلب در زمينة رشتة شغلي انتخابي -5

توانستيم مشـخص كنـيم و بيشـترين    ه شكلهاي ديگري نيز ميهاي فوق را باهداف و مقوله

انسـاني، ملـي،   (گيـري هويـت   شـكل )2انسجام شخصيت و نظام ارزشي، )1تأكيد خود را بر 

ميـزان  )4تواناييهـاي زبـاني،   )3، )رسـاني اجتماعي، اخالقي، شغلي، علمي، و آمادگي خـدمت 

كـر نقـاد و خـالق و نـوآوري،     قـدرت تف )8آمادگيهـا،  )7رغبتهـا،  )6استعداد، )5هوشمندي، 

شور و نشـاط و مهـارت زنـدگي، و    )10جستجوگري و تمايل به شكوفايي خود و ديگران، )9

بايـد در فُرمهـاي   در چنان صورتي مي. وضعيت جسمي و ظاهري داوطلبان متمركز سازيم)11

شد ميارائه و ابالغ شده به سازمانهاي آموزش و پرورش استانهاي كشور تغييرات اساسي داده 

ريزيهـاي  كه با توجه به فرصت محدود كنوني چنين امكاني ميسر نيست و الزم است در برنامه

جانبه و عميقتري به موضوع داشـته باشـيم و ديـدگاههاي    آتي گزينش و تربيت معلم، نگاه همه

 شناختي و تعليم و تربيتي متناسب با مسائل تربيت معلم در كشور بناخود را بر پژوهشهاي روان

 .كنيم

توان فعالً انجام داد اين است كـه در جريـان   كاري كه در حال حاضر و از سر اضطرار مي

هاي ارائه شـده در ُفـرم ارائـه شـده از     كارگاه آموزشي كنوني در پي تعاريف مفهومي از سازه

هـا  سوي وزارت آموزش و پرورش و تعيين سؤاالت مشخص و عملياتي متناسب با اين سـازه 

 .باشيم

 
 


