آموزش پژوهی /شماره پانزدهم  /پاییز 7931
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چکیده
هدف پژوهش طراحی مقیاس ارزیابی بهسازی حرفهای معلمان مبتنی بر درسپژوهی بود .این پژوهش به روش ترکیبی با راهبرد اکتشافی
متوالی از نوع ابزارسازی انجام شد .در بخش کیفی با استفاده از نمونه گیری هدفمند و به کارگیری معیار اشباع نظری ،مصاحبههای باز
با  71نفر از اعضای هیات علمی متخصص در درسپژوهی ،مدرسین درسپژوهی و معلمان مجری درسپژوهی انجام شد .داده ها به
روش تحلیل مضمون در نرم افزار Nvivoتحلیل گردید و چارچوب ارزیابی بهسازی حرفهای معلمان براساس مدل درسپژوهی و در
قالب شبکه مضامین تنظیم گردید و با استفاده از معیارهای اعتبارسنجی کیفی ،اعتباریابی شد .بر اساس نتایج بخش کیفی پژوهش،
چارچوب ارزیابی بهسازی حرفهای معلمان (مضمون فراگیر) دارای سه مضمون دانش ،نگرش و مهارت (مضامین سازمان دهنده) و 57
مضمون پایه می باشد .در بخش کمی پژوهش ،براساس چارچوب مذکور ابزاری تهیه و روایی و اعتبار آن در یک نمونه  38نفره سنجیده
شد .پس از تحلیل عاملی تاییدی و حذف مواردی که ارتباط مطلوبی با مالکهای بهسازی حرفه ای نداشتند ،مقیاس ارزیابی بهسازی
حرفهای معلمان مبتنی بر درسپژوهی ،شامل  3مالک(دانش ،نگرش و مهارت) و  41مولفه می باشد.
کلید واژه ها :معلمان ،ارزیابی بهسازی حرفه ای ،درس پژوهی ،مطالعه روش ترکیبی ،تحلیل مضمون.

 . 7این مقاله مستخرج از رساله دکتری نویسنده اول می باشد.
 .2دکتری برنامه ریزی درسی  ،پرسنل دانشگاه فرهنگیان ،ایران ،نویسنده مسئولkhalegh_162@yahoo.com ،
 .3عضو هیات علمی دانشگاه شیراز ،ایران.
 .4عضو هیات علمی دانشگاه شیراز ،ایران.
 .5عضو هیات علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش ،ایران.
 .6عضو هیات علمی دانشگاه شیراز ،ایران.

دریافت 71/78/71 :پذیرش71/72/28 :
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مقدمه
امروزه سازمانها به طور فزایندهای به دلیل مسایل و چالشهای فرارو مانند تکنولوژی جدید ،سرعت توسعه دانش ،جهانی سازی،
جذب ،انگیزش ،نگهداری و بهسازی کارکنان دانشگر با چالش مواجه هستند ،آموزش منابع انسانی در برانگیختن ،بهسازی و نگهداشت
منابع انسانی سهم بسزایی دارد( .)Davis,2886رشد و اهمیت نیروی انسانی به عنوان سرمایه و سرمایه گذاری در زمینه آموزش نیروی
انسانی جامعه ،بهترین نوع سرمایه گذاری تلقی شده و از نیمه دوم قرن بیستم مورد توجه صاحب نظران و اقتصاددانان بزرگی چون مینر،7
شولتز ،2فریدمن 3و دیگران قرار گرفته است .توشیودوکو 4یکی از بنیانگذاران ژاپن امروز  ،درباره اهمیت نیروی انسانی و آموزش می
گوید"ما نه منبع طبیعی داریم و نه قدرت نظامی ،ما فقط یک منبع در اختیار داریم و آن چیزی جز ظرفیت ابداع مغزهایمان نیست .این
منبع پایان ناپذیر را باید بسط داد ،تربیت کرد ،تمرین داد و مجهز ساخت .این قدرت دفاعی خواه ناخواه در آینده نزدیک ،گرانبهاترین
و خالقترین ثروت همه بشریت خواهد بود"(.) Namdari Pezhman, Ghorbanian& Basiri.2874.p70
از آنجا که آموزش و پرورش مرکز توسعه اجتماعی و اقتصادی است ،تعجب آور نیست که به طور قابل توجهی ،طرحهای
اصالحات آموزش و پرورش مورد توجه قرار گرفته است .تغییرات اقتصادی مبتنی بر دانش ،ظهور لیست رتبه بندی بین المللی اثر
آموزش و پرورش بر افزایش بهره اقتصادی در میان کشورها ،از جمله مباحثی است که در مورد ارتباط برنامه درسی ،آموزش ،و کفایت
از نتایج مطرح شده است .در حال حاضر ضمن آنکه دسترسی به آموزش مهم است ،بحث عدالت و کیفیت آموزش نیز از مباحث مهم
ملی و جهانی است( .)Justin . D. Pereira.2876عدالت و کیفیت آموزش در دستیابی آموزش و پرورش به مهمترین وظیفهی
این نهاد که تربیت انسان است ،بسیار تاثیرگذار است .یکی از مهمترین مسایل در این زمینه بهبودیادگیری فراگیران می باشد.
بهسازی حرفهای و توانمندسازی معلمان یکی از موارد مهمی است که ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با یادگیری فراگیران دارد و
امروزه نظامهای آموزشی در کشورهای مختلف با آن مواجهاند .مسلما هر اندازه معلمان در حرفهی خود توانمندتر باشند ،در آموزش و
تدریس خود موفقتر بوده و موجبات یادگیری بیشتر فراگیران را مهیا میکنند .بهسازی حرفهای معلمان عبارت است از "فرایندها و
فعالیتهای طرحریزی شده به منظور افزایش دانش ،مهارت و نگرشهای حرفهای معلمان تا این که بتوانند موجب بهبود یادگیری
دانشآموزان شوند"(  .)Guskey,2888این تعریف دامنه وسیعی برای بهسازی حرفهای معلمان قائل است ،با این حال رویکردهای
جدید نسبت به بهسازی حرفهای ،طرفدار یادگیری مادم العمر بوده و یادگیری حرفهای را مداخلهای کوتاه مدت نمیدانند ،بلکه بهسازی
حرفهای معلمان را فعالیتی بلندمدت میدانند که دامنه آن ،آموزش معلمان در دانشگاه تا دورههای ضمن خدمت در هنگام اشتغال و
مطالعه فردی معلمان را دربر میگیرد (.),Richter, D., Kunter, M., Klusmann, U., Lüdtke, O., & Baumert, 2877
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موفقیت هر نظام آموزشی در حد تعیین کنندهای به دانش و مهارتهای حرفهای معلم بستگی دارد .در نظر ژاپنیها شایستگی هر
نظام آموزشی و اجتماعی به اندازه شایستگی معلمان آن است ،از این رو ،میتوان گفت معلم ،مهمترین عضو نظام آموزشی در فرآیند
یاددهی– یادگیری ،معمار اصلی نظام آموزشی است ( .)Naderi &et, 2887به همین دلیل است که باید گفت ،چرا بهسازی حرفهای
معلمان در حال حاضر دغدغه فکری بسیاری از جوامع است؟ پاسخ را باید در تقاضای جامعه برای بهبود در کیفیت آموزش و پرورش
جستجو کرد .در اینجا نه به دنبال پاسخ به سوال به معنای "استانداردهایی" در آموزش ،و نه به دنبال اثبات صحت ادعا و برداشت عمومی
در مورد چنین استانداردهایی هستیم و نه به دنبال بازجویی از انگیزه های بسیاری از کسانی که با صدای بلند وحشت خود را از سقوط
استانداردها ابراز کردهاند .جملههایی مثل "اکثر مردم موافق هستند که نظام مدارس دولتی در یک کشور دچار بحران است" ،خود
بیانگر این است که تغییر ،الزم است .باید پذیرفت که تغییر اتفاق میافتد ،و اجتناب ناپذیر است و الزم است به آن توجه و خوش آمد
گفت و از آن استقبال نمود ،زیرا یک سیستمی که تغییر نمیکند ،بدیهی است که راکد بماند .روشهای در حال اجرا در یک کالس
درس ،یا مدرسه ،یا مقامات محلی و یا دولت که  28سال پیش خوب کار میکرد اکنون به خوبی کار نخواهد کرد .داستان تغییرات
مداوم ،داستان تکامل است ،گاهی اوقات به قدری کند است که برای ما قابل تشخیص نیست و ممکن است گاهی اوقات پس از صدها
سال ،اساسا یک دگرگونی اتفاق افتد و گونههایی که موفق به انطباق با شرایط نشوند ،منقرض شوند .در واقع ،توجیه ادامه توجه به مساله
بهسازی حرفهای بسیار ساده است .تمایل به بهبود کیفیت آموزش و پرورش یک هدف کامال قابل احترام است و هدفی است که همیشه
بوده ،هست و باید ادامه داشته باشد و هر آنچه که میتوان باید در این راه ،موفقیت به دست آورد .یک مدرسه و یا یک مقام آموزش و
پرورش محلی و یا یک کشور ممکن است ملزم به تامین استانداردهای آموزش ،منابع و ایجاد روابط هماهنگ و سازنده در میان معلمان
و دانشآموزان ،متناسب با سطح جهانی باشد ،در عین حال باید تالش نماید این استاندارها بهبود یابد و یا حداقل طوری فعالیت نماید
که اطمینان حاصل شود آن استانداردها حفظ میشوند .بنابراین ،باال بردن و نگهداری از استانداردهای آموزشی تالشی مستمر است و
بازیگران مرکزی در این تالش باید معلمان باشند(.)Philip, 2884
در این عصر ،بسیاری از جوامع در حال درگیر شدن در اصالحات آموزشی هستند .یکی از عناصر کلیدی در بسیاری از این
اصالحات ،بهسازی حرفهای معلمان است .جوامع به این نکته اذعان میکنند که معلمان نه تنها یکی از متغیرهایی است که در جهت
بهبود سیستمهای آموزشی باید خود را تغییر و توسعه دهند ،بلکه آنها همچنین از مهمترین عوامل تغییر در این اصالحات آموزشی
محسوب میشوند و در بسیاری از تحقیقات آمده است که مهمترین متغیر در موفقیت دانشآموزان ،کیفیت کار معلم در کالس درس
است .پس بهسازی حرفهای و سیاست های آموزش معلمان این پتانسیل را دارد که بر توانایی معلمان برای تدریس و به عنوان یک نتیجه،
بر توانایی یادگیری دانشآموزان تأثیر بگذارد(.)Moradi & saiyad kalan, 2875
بنابراین ،سعی نظام آموزش و پرورش در جهت بهبود و پیشرفت امر تعلیم و تربیت ،باید برآن باشد که تعلیم و تربیت جنبهای
حرفهای پیدا کند و ویژگیهای الزم را به عنوان یک حرفه کسب کند ،زیرا در این صورت است که از حیثیت اجتماعی بیشتری
برخوردار خواهد شد .شرط اثربخشی و کارایی کارکنان آموزش و پرورش ،بخصوص معلمان ،آن است که در کار خود ضمن کسب
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تخصص حرفهای ،به حرفه معلمی پای بند باشند .حال اگر هدف نهایی بهسازی حرفهای معلمان ،بهبود یادگیری فراگیران و به تبع
پیشرفت تحصیلی دانشآموزان است ،الزم است زمینه و بستر این توسعه فراهم آید تا معلمان در این بستر به بهسازی حرفهای خود اقدام
نمایند ،زمینهی بهسازی و بهسازی حرفهای خود را در آینده نیز فراهم نمایند .بهسازی حرفهای معلمان را میتوان از راههای مختلف
فراهم آورد ،از جمله :تحصیالت دانشگاهی و دورههای بلند مدت ،دورههای کوتاه مدت ضمن خدمت ،استفاده از راهنمایی و تجربه
دیگران ،دورههای بازآموزی و مشارکت معلمان در بهسازی یکدیگر.
در فرایندی بهسازی حرفهای ،معلمان بهتدریج به مجموعهای از مهارتها و دانش دست پیدا میکنند و به اینترتیب کیفیت
تدریس خویش را بهبود میبخشند ،تا در نهایت نظام آموزشی خروجیهای بهتری داشته باشد .در واقع بسیاری از برنامههای بهسازی
حرفهای به مشارکت معلمان حداقل در تعدادی از فعالیتهای بهسازی حرفهای در هر سال نیاز دارند .برای این منظور باید تأثیر بهسازی
حرفهای بر معلمان و خروجیهای دانشآموزان آنها بررسی شود که این کار با ارزشیابی صورت خواهد گرفت(Moradi & saiyad
.)kalan, 2875به تازگی ،بحث سیاست های آموزشی و تالشهای تحقیقاتی ،بر ارزیابی معلم متمرکز شده است .این افزایش توجه به
ارزیابی معلم در رابطه بین نتایج ارزیابی و یادگیری دانشآموز مطرح شده است .ریوکین ،هانوشک و کین )2885( 7و دیگران در
تحقیقات خود نشان دادند که تفاوت قابل توجهی در میان توانایی معلمان برای کمک به دانشآموزان در سطوح باال نیست ،اما تفاوت
در یادگیری در مدارس وجود دارد .این تفاوت ها در قلب روشهای فعلی اندازهگیری اثر بخشی معلم از طریق ارزیابی معلم نهفته است.
نتایج حاصل از این ارزیابی ،در بسیاری از مناطق با هدف تصمیم گیری در مورد معلمان استفاده میشود .ارزیابی میتواند ابزاری برای
کمک به بهبود معلمان باشد ،اما مدیران مدارس اغلب فاقد آموزش در مورد چگونگی استفاده از نتایج ارزیابی برای هدایت معلمان در
جهت رشد حرفهای هستند .با این حال ،نتایج حاصل از ارزیابی یادگیری دانشآموزان به عنوان شواهد قابل اعتماد و معتبر در مورد
عملکرد معلم و ارزیابی او و همچنین پایه و اساسی برای تصمیم گیری در رابطه با او میباشد .چارچوب رسمی استفاده از نتایج ارزیابی
باید با هدف فراهم کردن فرصتهای بهسازی حرفهای معلمان در سیستم انجام گیرد تا منجر به سطوح باالتری از عملکرد معلم و
یادگیری دانشآموزان گردد.
شواهد همچنین نشان میدهد ارزیابی بهسازی حرفهای میتوانید برای تعیین تمرکز و استراتژی بهسازی حرفهای همه معلمان ،به
ویژه برای معلمانی که از عملکرد کالسی و یا یادگیری دانشآموزان کمتر از حد انتظار است مورد استفاده قرار گیرد .ارزیابی ها نشان
داده است که ایجاد اعتماد به روابط قوی بین معلمان مهم است و باید این اطمینان حاصل شود که ارزیابی معلمان مبتنی بر شواهد باشد
و نتایج آن در خدمت یادگیری معلم قرار گیرد.)Goe, Biggers & Croft, 2872( .
پس از اجرای برنامهی بهسازی حرفهای ،گام بعدی ،ارزشیابی است .ارزشیابی آموزشی یکی از وظایف اساسی مدیریتی در فرایند
بهسازی حرفهای است .با توجه به رویکردهای ارزشیابی ،مدیران ابعاد گوناگون یک نظام آموزشی را بررسی میکنند ،و میزان دستیابی
به اهداف را میسنجند و زمینههای برطرف ساختن موانع ،اصالح روشها و بهسازی نتایج را فراهم میسازند .کارکرد ارزشیابی بهعنوان
2

- Rivkin, Hanushek, and Kain

طراحی و اعتباریابی مقیاس ارزیابی بهسازی حرفهای ...

یکی از وظایف مدیریتی ،باید بر دیگر کارکردهای مدیریت نظام آموزشی اشراف داشته باشد ،چراکه این کار موجب میشود با
بهرهگیری هرچه بیشتر از منابع ،تحقق هدفهای مطلوب و مورد نظر امکانپذیر شود .از اینرو نظام آموزشی باید بهطور مستمر به
قضاوت درباره ی مطلوبیت عوامل درونداد ،فرایند و برونداد خود بپردازد و حاصل آن برای بهبود امور آموزش مدارس مورد استفاده
قرار گیرد .بهمنظور آشنایی با ارزشیابی بهسازی حرفهای به مواردی چون مفهوم ارزشیابی ،انواع ارزشیابی ،نقشهای جدید ارزشیابی،
لزوم تغییر در آموزش و ارزشیابی ،ضرورت ارزشیابی در آموزش ،ارزشیابی و بهسازی حرفهای ،مثلث عناصر ضروری تغییر در بهسازی
حرفهای ،روشهای ارزشیابی بهسازی حرفهای ،تأثیر بر روی معلمان ،تأثیر بر روی برنامهها ،تأثیر روی دانشآموزان ،ارزشیابی بهسازی
حرفهای ،گامهای ارزشیابی بهسازی حرفهای و اندازهگیری نتایج و فرایندها پرداخته میشود( Moradi & saiyad kalan,
.)2875فرایند ارزشیابی و بهسازی حرفهای بهنحو جداییناپذیر بههم مرتبطاند .اهمیت ارزشیابی ،در اندازهگیری خالصه نمیشود ،بلکه
موضوع مورد نظر ارزشیابی ،روش انجام آن و چگونگی بیان نتایج ،همگی حامل پیامی روشن و آشکار است که این پیام حاوی نکات
ارزشمندی در زمینه ی آنچه باید فرا گرفته شود ،چگونگی فراگیری مطالب ،عنصار کیفی حائز اهمیت و سطح انتظارها از عملکردها
است.
در مطالعات مختلف درسپژوهی را رویکردی برای رشد و بهسازی حرفهای معلمان با مشارکت آنان در کمک به بهسازی
یکدیگر دانسته اند .درسپژوهی همچنین به عنوان یکی از مؤثرترین روشهای توسعه حرفهای معلم تلقی میشود که از درون مدارس
ژاپنی مطرح و منتشر شده است .در این روش ،معلمان با حضور در گروههای کوچک و طرح بحثهای اساسی پیرامون تدریس ،به
روشهای بهتری برای کار با دانشآموزان دست مییابند(.)Sarkar Arani, 2875,7,45
درسپژوهی الگوی ژاپنی پرورش حرفهای معلمان در مدرسه است و در عمل به گسترش فرهنگ یادگیری در مدرسه یاری
میرساند و محیطی را فراهم می سازد تا معلمان از یکدیگر بیاموزند ،دانش حرفهای خود را ارتقا دهند ،به بازبینی و بازاندیشی در رفتار
آموزشی (تربیتی) خود بپردازند و بیش از پیش به نیازها و نحوه تعامل با دانشآموزان توجه کنند ( & Matoba, Crawford
 .Sarkar Arani, 2886؛  Fernandez & Yushida, 2887؛  .) Perry, Lewise,2887تجربه کشورهای گوناگون از اجرای
درسپژوهی در کالسهای درس ریاضی و علوم نشان میدهد که معلمان در فرایند درسپژوهی همراه با دانشآموزان فرصتهای غنی
برای سازماندهی تعامل اثربخش در کالس درس ،آموختن از یکدیگر و بهسازی آموزش متناسب با شرایط حرفهای خود ،به ویژه از
طریق بهبود تعامل میان دانشآموزان و معلم به دست میآورند (Sarkar Arani and Fokoma,2887؛  Saito at al, 2880؛
 .)Quoted from Sarkar Arani.2872 ، Stigler and Hiebert,2887برای نمونه ،در پژوهشی که توسط استیگلر و هیبرت با
عنوان شکاف آموزشی 7بر روی برخی از دادههای تیمز در سال  7777انجام شده است ،به این نتیجه رسیدند که عامل اصلی موفقیت
ژاپنیها استفاده از روش درسپژوهی در بهسازی حرفهای معلمان است( Stigler and Hiebert,2887. Transfort by Sakar
.)Arani& Moghaddam,2885
- teaching gap
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نتایج پژوهش استیگلر و هیبرت( ،)7777نقطه عطفی برای شروع جریان آموزشی وسیعی در آمریکا محسوب میشود که بر
درسپژوهی استوار است ،به سرعت و در طول چهار سال 335 ،مدرسه در  32ایالت آمریکا این روش را اجرا کردند و تمرکز اصلی
همایشها و گزارشهای مجالت و موضوع پایاننامههای دانشجویی ،بر آن قرار گرفت( .)Lewis, Perry& Murata,2886در
پژوهشهای مختلف بر نقش درس پژوهی بر بهسازی حرفهای تاکید شده است ولی مقیاس جامعی برای ارزیابی بهسازی حرفهای معلم
مبتنی بر این رویکرد تدوین نشده است .سوال این است که ابعاد بهسازی حرفهای معلمان کدامند؟ ارزیابی بهسازی حرفهای معلمان
درسپژوهنده چگونه انجام میپذیرد؟ مقیاس ارزیابی بهسازی حرفهای معلمان شامل چه مولفههایی است؟ موضوعاتی است که در
پژوهش حاضر به مطالعه و بررسی آنها پرداخته میشود.
روش شناسی پژوهش
این مطالعه بر مبنای رویکرد پژوهش های ترکیبی با استفاده از طرح اکتشافی متوالی مدل ابزار سازی7انجام شد(Creswell,2881
) .منطق کلی استفاده از طرح ترکیبی در این پژوهش به این دلیل است که یکی از طرح های کمی و یا کیفی به تنهایی پاسخگوی حل
این مساله نمیباشد .در این استراتژی تحقیق با جمع آوری و تحلیل دادههای کیفی شروع میشود و سپس با جمع آوری و تحلیل
دادههای کمی ادامه می یابد .در این طرح دادههای کیفی بر دادههای کمی مقدم است .هدف از گردآوری دادههای کیفی کشف
مضامین مرتبط با بهسازی حرفهای معلمان مبتنی بر درسپژوهی میباشد .دادههای کیفی و تحلیلهای مرتبط با آن به منظور شناسایی
مقوله ها و تدوین مقیاس ارزیابی بهسازی حرفهای معلمان انجام میشود.
مشارکت کنندگان بالقوه این پژوهش در بخش کیفی ،صاحب نظران کلیدی و آگاه به رویکرد درسپژوهی بودند که شامل
اعضای هیات علمی متخصص در درسپژوهی ،مدرسین درسپژوهی و معلمان مجری درسپژوهی در مدارس در سال تحصیلی 74-75
بودند.
انتخاب مشارکت کنندگان با استفاده از رویکرد هدفمند و با روش صاحبنظران کلیدی و استفاده از معیار اشباع نظری برای تعیین
تعداد کل افراد مشارکت کننده انجام شد .بر این اساس با سه گروه از صاحبنظران یعنی اعضای هیات علمی و مسئولین اجرای درسپژوهی
به عنوان متخصصان موضوعی ،مدرسان و معلمان مجری درسپژوهی مصاحبه انجام شد .در واقع  5نفر از اعضای هیات علمی و مسئولین
اجرای درسپژوهی متخصص بوده و سابقه فعالیت در تدریس ،اجرا و یا توسعه درسپژوهی دارند 5 ،نفر از مدرسان درسپژوهی در
دانشگاه فرهنگیان و آموزش و پرورش و  1نفر از معلمانی که مجری درسپژوهی در مدارس بودند(تعدادی از مشارکت کنندگان هم
مدرس و هم مجری بودند) ،که در کل با  71نفر مصاحبه صورت گرفت.
جهت کاوش و تدوین چارچوب بهسازی حرفهای معلمان مبتنی بر رویکرد درسپژوهی ،از ابزار مصاحبه عمیق نیمه ساختمند با
-sequential exploratory mixed method – instrument devolopment model
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صاحب نظران کلیدی و بررسی اسناد استفاده شد .سؤاالت مصاحبه از نوع بازپاسخ بوده و مواردی مانند :پیامدهای دانشی ،نگرشی و
مهارتی معلمان شرکت کننده در دورههای درسپژوهی و شاخص های بهسازی معلمان درس پژوهنده را مورد کاوش قرار میدهد که
پس از هماهنگی و اخذ مجوزهای الزم ،محقق با مصاحبه شونده های مورد نظر ارتباط و پس از هماهنگی های الزم در محل کار آنها
حضور یافت و مصاحبه هایی به مدت  28تا  68دقیقه انجام داد .در طی این مصاحبه ها ،از شرکت کنندگان "پرسش-های باز" در ارتباط
با پدیده مورد بررسی پرسیده شد و نظرات این افراد که به صورت هدفمند انتخاب شده بودند ،دریافت و ثبت گردید .الزم به ذکر است
که مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه داشت .سپس مصاحبهها مورد تحلیل و چارچوب استخراج شده اعتباریابی شد.
در این پژوهش جهت اعتبارسنجی چارچوب بهسازی حرفهای معلمان مبتنی بر درسپژوهی ،از تکنیک های مختلفی استفاده شد.
به گونه ای که برای سنجش روایی چارچوب به دست آمده از معیار قابل قبول بودن استفاده شد .از آنجا که بر اساس این معیار روشهای
مختلفی برای سنجش روایی وجود دارد ،در این پژوهش از روشهای همسوسازی و خودبازبینی محقق طی فرآیند جمع آوری و تحلیل
دادهها استفاده شد.لینکلن و گوبا ( )7705اعتبار پذیری و تأیید پذیری را به عنوان معیارهای قابلیت اعتماد پژوهش کیفی برمی
شمارند( .)Lincoln& Guba,7705این مفاهیم مشابه واژگان معمول در تحقیقات کمی ،استفاده می شوند ،برای این منظور از مصاحبه
استاندارد با سؤالهای باز پاسخ پس از بررسی محتوای آن توسط متخصصان برای همه شرکت کنندگان با سؤال های یکسان اجرا
میشود .اعتبار یافته ها با استفاده از منابع و روشهای مختلف و بررسی های چندگانه بهبود می یابد؛ به عبارت دیگر ،از روش همسوسازی
استفاده میشود( .)Lincoln& Guba,7705.p381الزم به ذکر است که برای تعیین قابل اعتماد بودن این چارچوب از روش هدایت
دقیق جریان مصاحبه و استفاده از اعضای کمیته رساله برای ارزیابی و اجرای برنامه مصاحبه و همچنین به عنوان داور بیرونی استفاده شد.
دادههای به دست آمده از بخش کیفی با بکارگیری نرم افزار  Nvivoکه نرم افزاری برای تحلیل دادههای کیفی است و با استفاده
از روش تحلیل مضمون و تشکیل شبکه مضامین بعد از احصای مضامین پایه ،سازماندهنده و فراگیر مربوط به چارچوب بهسازی
حرفهای معلمان مبتنی بر رویکرد درسپژوهی ،چارچوب اولیه تدوین شد .الزم به ذکر است که برای این منظور در ابتدا کدهای اولیه
استخراج گردید و از ترکیب و تلفیق این کدها مضامین پایه حاصل شد .سپس مضامین پایه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و بر اساس
اصل تشابه و تفاوت دسته بندی شدند و مضامین سازماندهنده به دست آمد و همه این مضامین سازماندهنده نیز زیر مجموعه مضمونی
کلیتر به نام مضمون فراگیر قرار گرفتند(.)Braun& Clarke,2886; Attride-Stirling, 2887
پس از این مرحله ،جهت اعتباریابی مقیاس به دست آمده ،مقیاس اولیه در یک نمونه  38نفری اجرا گردید و با استفاده از
نرمافزارهای تحلیل کمی ) SPSS(23و ) Lisrel (0,0روایی و اعتبار مقیاس مورد بررسی قرار گرفت .جهت بررسی روایی مقیاس از
روایی صوری(نظر اساتید و مدرسین درس پژوهی) ،روایی محتوایی(از روش تحلیل گویه) و همچنین تعیین روایی سازه (از تحلیل عامل
تاییدی مرتبه اول و دوم) استفاده شد ،به عالوه در این مرحله جهت تعیین پایایی نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد.
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یافته ها
در مرحله نخست مصاحبه های صورت گرفته با مدرسان درسپژوهی ،اعضای هیات علمی متخصص یا مدرس درسپژوهی و
مجریان درسپژوهی ،مورد تحلیل قرار گرفته و کدهای معنایی اولیه استخراج گردید (پیوست شماره  .)7در مرحله بعد کدهای معنایی
به دست آمده حول محور مضامین پایه طبقه بندی شدند و در مرحله سوم مضامین پایه مشابه در یک گروه قرار گرفته و مضامین
سازماندهنده شکل گرفت و در نهایت همه این مضامین سازماندهنده نیز تحت محور مضمون فراگیر بهسازی حرفهای معلمان(درس
پژوهنده)قرار گرفته و طبقه بندی گردیدند.
بر اساس مصاحبه های انجام شده ،در مرحله اول  76مضمون پایه استخراج گردید ،در مرحله بعد ،بر اساس رویکرد تحلیلی
بازآفرینی بافت – محور ، 7مضامین پایه مرتبط با عناصر بهسازی حرفهای معلمان مبتنی بر نظر اندیشمندان و محققان بهسازی حرفهای از
جمله پیتر کل 2884 ،؛ استرانگ 2882 ،؛ اسپارکز و لوکز -هورسلی  7707،در سه مضمون سازمان دهنده دانش ،نگرش و مهارت،
استخراج و دسته بندی شد .بدین صورت که با توجه به نظریات مختلف در قالبی که محققان و صاحبنظران قبلی به آن رسیدهاند ،مصاحبه
ها و نتایج آن بازآفرینی شده و در سه مضمون سازمان دهنده(دانش ،نگرش و مهارت) سازماندهی گردید .در جدول ( ،)7مضامین
سازمان دهنده و مضامین پایه نشان داده شده است.
جدول  -7نتایج حاصل از تحلیل اسنادی مصاحبه مشارکت کنندگان در خصوص بهسازی حرفهای معلمان مبتنی بر درسپژوهی
مضامین سازماندهنده

مضامین پایه
آشنایی با روش های تدریس جدید
شناخت چالش های آموزشی در تدریس
توسعه دانش محتوای درس
آشنایی یا فرا تحلیل دانش موجود
آگاهی از دانش موجود

دانش

خرد ورزی نظام مند
توسعه دانش حرفه ای
شناخت تناقض های فنی و تخصصی در حرفه معلمی
آگاهی و شناخت بیشتر از تفکر انتقادی
آگاهی از نقاط قوت و ضعف خود و همکاران
آگاهی بیشتر از تناسب محتوا با نیاز و قابلیت های دانش
-Re-Contextualization
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مضامین پایه

مضامین سازماندهنده
آموزان

افزایش دانش مربوط به ویژگی های دانش آموزان
افزایش دانش تخصصی
توسعه نگرش مشارکت جویانه در یادگیری
توسعه نگرش دانش آموز محوری
تمایل به خود ارزیابی
افزایش احساس خودکارآمدی حرفه ای
افزایش ریسک پذیری
نگرش

ایجاد باور به تغییر پذیری
افزایش انتقاد پذیری
توسعه فرهنگ مطالعه
توجه به دانش آموزان در زنگ تفریح
افزایش توجه به نیازهای فردی و معنوی فراگیران
افزایش احساس تعهد به تدریس
افزایش احساس لذت از تدریس
باور به یادگیری مادام العمر
افزایش توجه به اهداف دروس
باور به پیوند تئوری و عمل
افزایش اعتماد حرفه ای

نگرش

توسعه استقالل فردی
افزایش صبر و تحمل
باور به تفکر سیستمی
افزایش حس مسئولیت پذیری
توسعه مهارت ارزیابی

مهارت

بهبود مهارت تدریس
توسعه مهارت پیش بینی تفکر دانش آموزان
بهبود مهارت طرح درس نویسی
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مضامین سازماندهنده

مضامین پایه
بهبود مهارت های ارتباطی
بهبود مهارت مشاهده حرفه ای
بهبود مهارت قضاوت حرفه ای
ارتقای مهارت پژوهش
افزایش مهارت کار گروهی
توسعه مهارت همکاری در محیط های چند فرهنگی
افزایش مهارت نقادی
بهیود مهارت طراحی آموزشی
بهبود مهارت پرسشگری
بهبود مهارت مدیریت و رهبری کالس
بهبود مهارت تصمیم گیری
خلق دانش
آفریننده راهبردهای یاددهی  -یادگیری
تغییر و اصالح منابع تدریس

بعد از تحلیل مصاحبه ها و کدگذاری های باز ،محوری و انتخابی و دست یابی به مضامین فراگیر ،سازمان دهنده و مضامین پایه،
"شبکه مضامین 7چارچوب بهسازی حرفهای معلمان مبتنی بر درسپژوهی" که با بکارگیری نرم افزار  Nvivoبه دست آمده است در
قالب شکل ( )7نشان داده شده است.

-Thematic Net

2
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شکل -7شبکه مضامین چارچوب بهسازی حرفه ای معلمان مبتنی بر درس پژوهی
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بنابراین در نهایت دادههای برآمده از روش تحلیل مضمون و شکل گیری شبکه مضامین نشان دهنده آن است که چارچوب اولیه
بهسازی حرفهای معلمان مبتنی بر رویکرد درسپژوهی دارای یک مضمون فراگیر ،سه مضمون سازماندهنده و  57مضمون پایه است.
برای اعتبارسنجی این چارچوب از معیارهای اعتبارسنجی کیفی مانند قابل قبول بودن (روشهای همسوسازی و خودبازبینی محقق) و
قابل اعتماد بودن (روش هدایت دقیق جریان مصاحبه و استفاده از اعضای کمیته رساله برای ارزیابی و اجرای برنامه مصاحبه و همچنین
به عنوان داور بیرونی) استفاده گردید .نتایج حاصل از همسوسازی نیز نشان داد که مضامین برآمده از روش تحلیل مضمون در این
پژوهش با مبانی نظری و پژوهشی همسو میباشد .الزم به ذکر است که این ابزار محقق ساخته و شامل  57گویه بود که  28سوال بعد
نگرش 70 ،سوال بعد مهارت و  73سوال بعد دانش بهسازی حرفهای معلمان را می سنجد.
پس از استخراج چارچوب نهایی مقیاس ارزیابی بهسازی حرفهای معلمان مبتنی بر رویکرد درسپژوهی دربخش کیفی ،الزم است
که اعتبار و روایی محاسبه گردد.
ابتدا برای محاسبه روایی صوری مقیاس ،مقیاس در اختیار اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان که به عنوان مدرس یا متخصص
در حوزه درس پژوهی بودند قرار داده شد و روایی مقیاس مورد تایید قرار گرفت .همچنین برای محاسبه روایی محتوایی ،از روش تحلیل
گویه(ضریب همبسگی گویه های هر زیر مقیاس با نمره کل) استفاده شد .نتایج تحلیل گویه در نمونه  38نفره از معلمان شرکت کننده
در دوره درسپژوهی ،در جدول( )2نشان داده شده است.
جدول  -2ضریب روایی پرسشنامه بهسازی حرفهای معلمان مبتنی بر درس پژوهی
روایی اول ( رابطه بین مالک و بهسازی حرفه ای)
ردیف

مالک

ضریب روایی

7

دانش

8/04

روایی دوم( رابطه بین نشانگرها با مالک)
ردیف
7

نشانگر
آشنایی با روش های تدریس

ضریب
روایی

سطح
معناداری

8/63

8/8887

8/46

8/87

8/54

8/883

8/62

8/8887

5

آگاهی از دانش موجود

8/58

/887

6

خرد ورزی نظام مند

8/61

8/888

2
3
4

جدید
شناخت چالش های آموزشی در
تدریس
توسعه دانش محتوای درس
آشنایی یا فرا تحلیل دانش
موجود
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روایی دوم( رابطه بین نشانگرها با مالک)

روایی اول ( رابطه بین مالک و بهسازی حرفه ای)

8/62

8/8887

1

8/62

8/888

8/37

8/83

8/54

8/883

8/47

8/83

8/48

8/83

8/57

8/885

8/56

8/882

8/54

8/883

8/43

8/82

8/12

8/8887

70

افزایش ریسک پذیری

8/67

8/887

77

ایجاد باور به تغییر پذیری

8/53

8/884

28

افزایش انتقاد پذیری

8/38

8/83

27

توسعه فرهنگ مطالعه

8/61

8/8887

8/41

8/87

8/44

8/82

8/54

8/883

0
7
78
77
72
73
74
75
76
71

2
نگرش

8/16

22
23
24

توسعه دانش حرفه ای
شناخت تناقض های فنی و
تخصصی در حرفه معلمی
آگاهی و شناخت بیشتر از تفکر
انتقادی
آگاهی از نقاط قوت و ضعف
خود و همکاران
آگاهی بیشتر از تناسب محتوا با
نیاز و قابلیت های دانش آموزان
افزایش دانش مربوط به ویژگی
های دانش آموزان
افزایش دانش تخصصی
توسعه نگرش مشارکت جویانه
در یادگیری
توسعه نگرش دانش آموز
محوری
تمایل به خود ارزیابی
افزایش احساس خودکارآمدی
حرفه ای

توجه به دانش آموزان در زنگ
تفریح
افزایش توجه به نیازهای فردی و
معنوی فراگیران
افزایش احساس تعهد به تدریس
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روایی دوم( رابطه بین نشانگرها با مالک)

روایی اول ( رابطه بین مالک و بهسازی حرفه ای)
25

افزایش احساس لذت از تدریس

8/43

8/82

26

باور به یادگیری مادام العمر

8/47

8/880

21

افزایش توجه به اهداف دروس

8/67

8/887

20

باور به پیوند تئوری و عمل

8/52

8/884

27

افزایش اعتماد حرفه ای

8/55

8/882

38

توسعه استقالل فردی

8/60

8/8887

37

افزایش صبر و تحمل

8/53

8/884

32

باور به تفکر سیستمی

8/40

8/887

33

افزایش حس مسئولیت پذیری

8/57

8/887

34

توسعه مهارت ارزیابی

8/55

8/884

35

بهبود مهارت تدریس

8/47

8/887

8/44

8/87

31

بهبود مهارت طرح درس نویسی

8/62

8/8887

30

بهبود مهارت های ارتباطی

8/53

8/884

37

بهبود مهارت مشاهده حرفه ای

8/67

8/887

48

بهبود مهارت قضاوت حرفه ای

8/55

8/882

47

ارتقای مهارت پژوهش

8/53

8/884

42

افزایش مهارت کار گروهی

8/42

8/82

8/13

8/8887

44

افزایش مهارت نقادی

8/47

8/880

45

بهیود مهارت طراحی آموزشی

8/55

8/882

46

بهبود مهارت پرسشگری

8/61

8/8887

8/57

8/885

8/67

8/8887

36

43
8/73
3

مهارت

41
40

توسعه مهارت پیش بینی تفکر
دانش آموزان

توسعه مهارت همکاری در محیط
های چند فرهنگی

بهبود مهارت مدیریت و رهبری
کالس
بهبود مهارت تصمیم گیری
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روایی دوم( رابطه بین نشانگرها با مالک)

روایی اول ( رابطه بین مالک و بهسازی حرفه ای)
47
58
57

خلق دانش
آفریننده راهبردهای یاددهی -
یادگیری
تغییر و اصالح منابع تدریس

8/67

8/8887

8/48

8/83

8/50

8/887

بر اساس جدول مشاهده می شود که گویه های زیرمقیاس دانش دارای طیف همبستگی  8/61تا  8/48با سطح معناداری 8/8887
تا  8/83با نمره کل زیرمقیاس دانش می باشد که با توجه به معناداری همبستگی گویه ها با زیرمقیاس دانش ،روایی محتوایی این گویه
ها مورد تایید قرار می گیرد .گویه های زیرمقیاس نگرش نیز دارای طیف همبستگی  8/12تا  8/38با سطح معناداری  8/8887تا  8/83با
نمره کل زیرمقیاس نگرش می باشد که با توجه به معناداری همبسگی کلیه گویه ها با زیرمقیاس نگرش ،روایی محتوایی این گویه ها
نیز مورد تایید قرار می گیرد .همچنین مشاهده می شود که گویه های زیرمقیاس مهارت دارای طیف همبستگی  8/13تا  8/48با سطح
معناداری  8/8887تا  8/83با نمره کل زیرمقیاس مهارت می باشد که با توجه به معناداری همبسگی کلیه گویه ها با زیرمقیاس مهارت،
روایی محتوایی این گویه ها نیز مورد تایید قرار می گیرد.
همچنین برای تعیین روایی سازه مقیاس ،از تحلیل عامل تاییدی مرتبه اول و دوم استفاده شد .تحلیل عامل مرتبه اول نشان داد که
هر سه زیرمقیاس دانش(با بار عاملی  ،) 8/04نگرش(با بار عاملی  ) 8/16و مهارت( با بار عاملی  ) 8/73به ترتیب تبیین کننده معناداری
بهسازی معلمان بودند(نمودار.)7

نمودار  -7تحلیل عامل تاییدی زیرمقیاس های دانش ،مهارت و نگرش با بهسازی حرفه ای مبتنی بر درس پژوهی
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تحلیل عاملی در زیرمقیاس دانش ،نشان داد که گویه های توسعه دانش حرفه ای(با بار عاملی  ،)8/12توسعه دانش محتوای
درس(با بار عاملی  ،)8/66آشنایی با روش های تدریس جدید(با بار عاملی  ،)8/63آشنایی یا فرا تحلیل دانش موجود(با بار عاملی ،)8/57
افزایش دانش تخصصی(با بار عاملی  ،)8/57خرد ورزی نظام مند(با بار عاملی  ،)8/55آگاهی بیشتر از تناسب محتوا با نیاز و قابلیت های
دانش آموزان(با بار عاملی  ،)8/55آگاهی از دانش موجود(با بار عاملی  ،)8/52آگاهی از نقاط قوت و ضعف خود و همکاران(با بار
عاملی  ،)8/58شناخت تناقض های فنی و تخصصی در حرفه معلمی (با بار عاملی  ،)8/40آگاهی و شناخت بیشتر از تفکر انتقادی(با بار
عاملی  )8/30و شناخت چالش های آموزشی در تدریس(با بار عاملی  )8/31به ترتیب تبیین کننده معناداری زیر مقیاس دانش میباشند.
ولی گویه افزایش دانش مربوط به ویژگی های دانش آموزان(با بار عاملی )8/27تبیین کننده معنا داری زیر مقیاس دانش نمیباشد،
بنابراین فاقد روایی بود و حذف گردید(نمودار.)2

نمودار  -2تحلیل عامل تاییدی گویه های زیرمقیاس دانش

همچنین تحلیل عامل تاییدی در زیرمقیاس مهارت ،نشان داد که گویههای بهبود مهارت طرح درس نویسی(با بار عاملی ،)8/15
بهیود مهارت طراحی آموزشی(با بار عاملی  ،)8/14بهبود مهارت مشاهده حرفه ای(با بار عاملی  ،)8/13خلق دانش(با بار عاملی ،)8/12

طراحی و اعتباریابی مقیاس ارزیابی بهسازی حرفهای ...

توسعه مهارت همکاری در محیط های چند فرهنگی(با بار عاملی  ،)8/67بهبود مهارت پرسشگری(با بار عاملی  ،)8/60ارتقای مهارت
پژوهش(با بار عاملی  ،)8/65توسعه مهارت ارزیابی(با بار عاملی  ،)8/65بهبود مهارت تصمیم گیری(با بار عاملی  ،)8/62بهبود مهارت
تدریس(با بار عاملی  ،)8/62بهبود مهارت های ارتباطی(با بار عاملی  ،)8/67تغییر و اصالح منابع تدریس(با بار عاملی  ،)8/54بهبود
مهارت مدیریت و رهبری کالس(با بار عاملی  ،)8/57افزایش مهارت نقادی(با بار عاملی  ،)8/41توسعه مهارت پیش بینی تفکر دانش
آموزان(با بار عاملی  ،)8/46افزایش مهارت کار گروهی(با بار عاملی  ،)8/45بهبود مهارت قضاوت حرفه ای(با بار عاملی  ،)8/36آفریننده
راهبردهای یاددهی – یادگیری(با بار عاملی  )8/34به ترتیب تبیین کننده معناداری زیر مقیاس مهارت میباشند(نمودار.)3

نمودار  -4تحلیل عامل تاییدی گویه های زیرمقیاس نگرش
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به عالوه در این مرحله جهت تعیین پایایی نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که ضرایب به دست آمده در بعد دانش برابر
با  ، 8/03در بعد مهارت برابر با  8/78و در بعد نگرش برابر با  8/77تایید کننده پایایی مناسب این زیر مقیاس ها می باشد
نتیجه گیری
نتایج و یافته های حاصل از پژوهش که با استفاده از داده های حاصله از مصاحبه با صاحب نظران کلیدی و مطالعه اسناد ،منابع،
متون و تحقیقات پیشین به منظور شناسایی چارچوب بهسازی حرفهای معلمان مبتنی بر درسپژوهی صورت گرفت ،نشان داد که
چارچوب بهسازی حرفهای معلمان مبتنی بر درسپژوهی متشکل از سه بعد دانش ،مهارت و نگرش است هر یک از این ابعاد نیز از
مولفههایی تشکیل شده است که انتظار می رود در بهسازی حرفه ای معلمان پس از شرکت در دوره های درس پژوهی ،مورد توجه قرار
گیرند.
با توجه به یافته های پژوهش یکی از ابعاد مشخصه بهسازی حرفهای معلمان شرکت کننده در دوره های درس پژوهی ،توسعه
دانش آنان می باشد که در مبانی نظری مربوط به حوزه بهسازی مورد تایید صاحبنظران حوزه آموزش قرار گرفته است .برای نمونه،
دسیمونه( )2877بهسازی حرفهای معلمان را افزایش دانش حرفهای آنان به عنوان یکی از مهمترین عوامل برای بهبود کیفیت مدارس
آمریکا میداند .همچنین بزعم کل( )2884شاخصه اصلی بهسازی حرفهای ،کوشش منظم و رسمی برای پیشبرد دانش ،مهارت و درک
صحیح تفکر معلمان است که منجر به تغییر رفتار وی در کالس درس می گردد .و استرانگ( )2882بهسازی حرفهای را مجموعهی
دانشها و تجارب شخصی ،مهارتها و گرایشهای معلم که از طریق آنها معلمان به دنبال بهبود کارایی و ارائه کیفیت سطح باال و
ایجاد کننده تجارب یادگیری برای همة دانشآموزان میباشند ،می داند .اسپارکز و لوکز -هورسلی( )7707که بهسازی حرفهای کارکنان
را شامل فرآیندهایی میدانند که دانش ،مهارت و نگرش آنان را در رابطه با شغل آنان بهبود میبخشد و گویا( )7308معتقد است که
بهسازی حرفهای معلمان ایجاد دانش معلمی ،نظارت بر پیشرفت معلمان توسط خود ،ایجاد توانایی برای فاصله گرفتن از خویش و
مشاهده خود از یک منظر وسیعتر و چگونگی بازتابی عمل کردن معلم میباشد .با اینکه پژوهشی به صورتی جامع به بررسی ابعاد
مختلف بهسازی حرفهای معلمان و مولفه های آنها در بهسازی حرفهای مبتنی بر درسپژوهی نپرداخته است ،ولی نتایج بدست آمده با
دستآوردهای حاصل از اجرای درس پژوهی که توسط محققان و متخصصانی همچون(سرکارآرانی7374 ،7301،؛ بختیاری7374،؛
حبیب زاده7372،؛ ساکی7374،؛ خاکباز و همکاران7301،؛ استیپانک و همکاران )7307،همسو می باشد.
یکی دیگر از ابعاد مشخصه بهسازی حرفهای معلمان شرکت کننده در دوره های درس پژوهی ،توسعه نگرش آنان می باشد که
در مبانی نظری مربوط به حوزه بهسازی مورد تایید صاحبنظران حوزه آموزش قرار گرفته است .برای نمونه کل( )2884بیان میکند
که بهسازی حرفهای را میتوان به عنوان کوشش منظم و رسمی برای پیشبرد دانش ،مهارت و درک صحیح تفکر معلمان توصیف کرد
که منجر به تغییر رفتار در کالس درس گردد .یا استرانگ( )2882که بهسازی حرفه¬ای را مجموعه¬ی دانش¬ها و تجارب شخصی،
مهارت¬ها و گرایش¬های معلم که از طریق آنها معلمان به دنبال بهبود کارایی و ارائه کیفیت سطح باال و ایجاد کننده تجارب یادگیری

طراحی و اعتباریابی مقیاس ارزیابی بهسازی حرفهای ...

برای همة دانش¬آموزان می¬باشند ،می داند .همچنین اسپارکز و لوکز -هورسلی( )7707که بهسازی حرفهای کارکنان را شامل
فرآیندهایی میدانند که دانش ،مهارت و نگرش آنان را در رابطه با شغل آنان بهبود میبخشد .موارد فوق تاکید میکنند که یکی از ابعاد
بهسازی حرفهای معلمان ،بعد نگرشی آنان است .معلمانی که بهسازی آنها در سطح نگرشی اتفاق بیافتد ،به سطح خبرگی نزدیک شده
و عملکرد آنان ذهنی و روانی خواهد بود و تصمیم گیری آنها بر اساس دریافت درونی است .آنها به روش کیفی و متمایز با دیگر
معلمان عمل میکنند ،زیرا آنها ،به باور رسیدهاند و عمل خود را با ارزش می دانند .این معلمان ،طرح های خود را اجرا کرده و در
نهایت با توجه به نتیجه کار خود ،به بازنگری می پردازند ،اگر طرح آنان موفق نبود و یا به نتیجه نرسید ،به دریافت بازخورد اقدام نموده
و کار خود را ارزیابی و اصالح می کنند(حجازی و همکاران7300،؛ .)766
یکی دیگر از ابعاد مشخصه بهسازی حرفهای معلمان شرکت کننده در دوره های درس پژوهی ،افزایش مهارت آنان می باشد که
در مبانی نظری مربوط به حوزه بهسازی مورد تایید صاحبنظران حوزه آموزش قرار گرفته است .برای نمونه ،کل( )2884از بهسازی
حرفهای به عنوان کوشش منظم و رسمی برای پیشبرد دانش ،مهارت و درک صحیح تفکر معلمان توصیف کرد که منجر به تغییر رفتار
در کالس درس گردد ،یاد کرده است .یا تایلی( )2885بهسازی حرفهای را یک فعالیت برنامه ریزی شده می داند که عملکرد حرفهای
فرد را بهبود میبخشد .همچنین استرانگ( )2882مجموعه¬ی دانشها و تجارب شخصی ،مهارت¬ها و گرایش¬های معلم که از طریق
آنها معلمان به دنبال بهبود کارایی و ارائه کیفیت سطح باال و ایجاد کننده تجارب یادگیری برای همة دانش¬آموزان می¬باشند ،را
بهسازی حرفهای مینامد .اسپارکز و لوکز -هورسلی( )7707نیز در تعریف خود از بهسازی حرفهای کارکنان ،مهارت را از جمله
فرایندهایی میداند که در اثر بهسازی حرفهای بهبود مییابد .گویا( )7308نیز ایجاد توانایی برای فاصله گرفتن از خویش و مشاهده خود
از یک منظر وسیعتر و چگونگی بازتاب عمل کردن معلم را از دستاوردها و نتایج حاصل از بهسازی حرفهای معلمان میداند.
سیسل( )7748در مفهوم گسترده تربیت معلمان ،اشاره به سیاست ها و روشهای طراحی شده به منظور تجهیز معلمان به دانش ،نگرشها،
رفتارها و مهارتهای مورد نیاز برای انجام مؤثر وظایفشان در کالس ،مدرسه و جامعه دارد .آموزش معلمان اغلب به سه مرحله تقسیم
شده است؛ هرچند در حالت آرمانی ،آموزش معلمان می بایست ویژگیهای بهسازی فردی معلمان ،مستمر ،بدون وقفه و سازمان یافته
باشد.
بنابراین با توجه به نتایج تحلیل عاملی تاییدی ،و حذف مواردی که ارتباط مطلوبی با مالک های بهسازی حرفه ای نداشتند ،مقیاس
ارزیابی بهسازی حرفهای معلمان مبتنی بر درسپژوهی(پیوست  ،)2شامل  3مالک(دانش ،نگرش و مهارت) و  41مولفه می باشد(جدول
 .)3پس می توان جهت ارزیابی بهسازی حرفهای معلمان در دورههای درسپژوهی و یا دورههای بهسازی دیگر ،از جمله دورههای ضمن

خدمت و  ،...از این مقیاس جهت ارزیابی میزان بهسازی حرفهای معلمان استفاده کرد.
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ردیف

مالک

تعداد گویه

ازشماره تا شماره

7

دانش

72

 7تا 72

2

نگرش

71

 73تا 27

3

مهارت

70

 38تا 41

از این مقیاس میتوان در ارزیابی بهسازی حرفهای معلمان در دورههای درسپژوهی و یا سایر دورههای مشابه بهسازی حرفهای
معلمان که به دنبال بهسازی در ابعاد دانش ،نگرش و مهارت معلمان می باشیم ،استفاده کرد.

... طراحی و اعتباریابی مقیاس ارزیابی بهسازی حرفهای
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