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  دانشگاه فرهنگیان
  پژوهی آموزشترویجی ـ  نامه علمی فصل

  1397سال چهارم، شماره پانزدهم، پاییز 

 بر مبتنی معلمان اي حرفه بهسازي ارزیابی مقیاس طراحی و اعتباریابی
  1پژوهی: یک مطالعه ترکیبی درس

 

  6زاده ، جعفر ترك5، ابوالفضل بختیاري4، مهدي محمدي3اله مرزوقی ، رحمت2عبدالخالق فالحی

  20/12/97پذیرش:                                                       17/10/97دریافت:  

  
  چکیده

پژوهی بود که با روش ترکیبی با  اي معلمان مبتنی بر درس مقیاس ارزیابی بهسازي حرفههدف این پژوهش، طراحی 
 یئته ياعضانفر از  17هاي باز با راهبرد اکتشافی متوالی از نوع ابزارسازي انجام شد. در بخش کیفی، مصاحبه

ها به روش  دادهی انجام شد. پژوه درس يو معلمان مجر یپژوه درس انمدرس ی،پژوه متخصص در درس یعلم
اي معلمان براساس مدل  تحلیل گردید و چارچوب ارزیابی بهسازي حرفهNvivo افزار تحلیل مضمون در نرم

پژوهی و در قالب شبکه مضامین، تنظیم و با استفاده از معیارهاي اعتبارسنجی کیفی، اعتباریابی شد. بر اساس  درس
اي معلمان، داراي سه مضمون دانش، نگرش و مهارت  رفهنتایج بخش کیفی پژوهش، چارچوب ارزیابی بهسازي ح

باشد. در بخش کمّی پژوهش، بر اساس چارچوب مذکور، ابزاري  مضمون پایه می 51دهنده) و  (مضامین سازمان
 که مواردي حذف و تأییدي عاملی نفره سنجیده شد. پس از تحلیل 30تهیه و روایی و اعتبار آن در یک نمونه 

 بر مبتنی معلمان اي حرفه بهسازي ارزیابی مقیاس نداشتند،اي  حرفه بهسازي هاي مالك اب مطلوبی ارتباط
  .باشد می مؤلفه 47 و) مهارت و نگرش دانش،(مالك  3 شامل پژوهی، درس

  . مضمون یلتحل روش ترکیبی،مطالعه  ی،پژوه درس ي،ا هحرف يبهسازمعلمان، ارزیابی  ها: کلید واژه
                                                             

 . این مقاله مستخرج از رساله دکتري نویسنده اول است.1

  khalegh_261@yahoo.comفرهنگیان، ایران، نویسنده مسؤول،  دانشگاه پرسنل درسی، ریزي برنامه دکتراي. 2

  . عضو هئیت علمی دانشگاه شیراز، ایران.3
  شیراز، ایران.. عضو هئیت علمی دانشگاه 4
  پرورش، ایران. و آموزش وزارت آموزشی ریزي برنامه و پژوهش سازمان هئیت علمی عضو. 5

   . عضو هئیت علمی دانشگاه شیراز، ایران.6
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  مقدمه
هاي فرارو مانند تکنولوژي جدید، سرعت توسعه  اي به دلیل مسائل و چالشفزاینده طور به ها امروزه سازمان
سازي، جذب، انگیزش، نگهداري و بهسازي کارکنان دانشگر با چالش مواجه هستند. آموزش  دانش، جهانی

). رشد و Davis,2006داشت منابع انسانی سهم بسزایی دارد ( منابع انسانی در برانگیختن، بهسازي و نگه
گذاري در زمینه آموزش نیروي انسانی جامعه، بهترین نوع  اهمیت نیروي انسانی به عنوان سرمایه و سرمایه

نظران و اقتصاددانان بزرگی چون  گذاري تلقی شده و از نیمه دوم قرن بیستم مورد توجه صاحب سرمایه
یکی از بنیانگذاران ژاپن امروز، درباره  4و دیگران قرار گرفته است. توشیودوکو 3، فریدمن2، شولتز1مینر

ما نه منبع طبیعی داریم و نه قدرت نظامی، ما فقط یک منبع در «گوید:  اهمیت نیروي انسانی و آموزش می
ناپذیر را باید بسط داد، تربیت  اختیار داریم و آن چیزي جز ظرفیت ابداع مغزهایمان نیست. این منبع پایان

بهاترین و  خت. این قدرت دفاعی خواه ناخواه در آینده نزدیک، گرانکرد، تمرین داد و مجهز سا
  ).Namdari Pezhman; Ghorbanian & Basiri. 2014: 18» (ترین ثروت همه بشریت خواهد بود خالق

 طور به که نیست آور تعجب اقتصادي است، و اجتماعی توسعه مرکز پرورش و آموزش از آنجا که
 تغییرات اقتصادي. است گرفته مورد توجه قرار پرورش و آموزش اصالحات هايقابل توجهی، طرح

 میان اقتصادي در بهره پرورش بر افزایش و آموزش اثر المللی بین بندي رتبه لیست ظهور دانش، بر مبتنی
 شده مطرح نتایج از کفایت و آموزش، درسی، برنامه ارتباط مورد در از جمله مباحثی است که کشورها،

از  کیفیت آموزش نیز و در حال حاضر ضمن آن که دسترسی به آموزش مهم است، بحث عدالت. است
). عدالت و کیفیت آموزش در دستیابی Justin . D. Pereira.2016( مباحث مهم ملی و جهانی است

ترین وظیفۀ این نهاد که تربیت انسان است، بسیار تأثیرگذار است. یکی از  آموزش و پرورش به مهم
  باشد. ترین مسائل در این زمینه بهبود یادگیري فراگیران می مهم

 با نگاتنگیت و مستقیم ارتباط که است مهمی موارد از یکی معلمان توانمندسازي و اي حرفه بهسازي
 اندازه هر مسلماً. اند مواجه آن با مختلف کشورهاي در آموزشی هاي نظام امروزه و دارد فراگیران یادگیري

 بیشتر یادگیري موجبات و بوده تر موفق خود تدریس و آموزش در باشند، توانمندتر حرفۀ خود در معلمان
 به شده ریزي طرح هاي فعالیت و فرایندها« از است عبارت معلمان اي حرفه بهسازي. کنند می مهیا را فراگیران

                                                             
1. Jacob Miner 
2. Teodore Shoultz 
3. Milton Friedman 
4. To shio Doko 
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 یادگیري بهبود موجب بتوانند که این تا معلمان اي حرفه هاي نگرش مهارت و دانش، افزایش منظور
 با است، قائل معلمان اي حرفه بهسازي براي وسیعی دامنه تعریف این). Guskey, 2000( »شوند آموزان دانش

 اي حرفه یادگیري و بوده العمر مادم یادگیري طرفدار اي، حرفه بهسازي به نسبت جدید رویکردهاي حال این
 آن، دامنه که دانند می بلندمدت فعالیتی را معلمان اي حرفه بهسازي بلکه دانند، نمی مدت کوتاه اي مداخله را

در بر  را معلمان فردي مطالعه و اشتغال هنگام در خدمت ضمن هاي دوره تا دانشگاه در معلمان آموزش
  ).Richter, D; Kunter, M; Klusmann, U; Lüdtke, O & Baumert, 2011( گیرد می

 در. دارد بستگی معلم اي حرفه هاي مهارت و دانش به ايکننده تعیین حد در آموزشی نظام هر موفقیت
 این رو، از است؛ آن معلمان شایستگی اندازه آموزشی و اجتماعی به نظام هر شایستگی ها ژاپنی نظر
 نظام اصلی معمار یادگیري،-یاددهیفرایند  در آموزشی نظام عضو ترین مهم معلم، گفت توان می

 در معلمان اي حرفه بهسازي به همین دلیل است که باید گفت چرا ).Naderi et al, 2009( است آموزشی
 کیفیت در بهبود براي جامعه تقاضاي در باید را پاسخ است؟ جوامع از دغدغه فکري بسیاري حاضر حال

 آموزش، در »استانداردهایی« سؤال به معناي به دنبال پاسخ به نه اینجا در .جستجو کرد پرورش و آموزش
 نه به دنبال و استانداردهایی هستیم چنین در مورد عمومی برداشت و ادعا به دنبال اثبات صحت نه و

استانداردها ابراز  سقوط را از خود وحشت بلند صداي با که کسانی از بسیاريهاي  انگیزه از بازجویی
 بحران دچار کشور یک در دولتی مدارس نظام که هستند موافق مردم اکثر« مثل هایی اند. جمله کرده
 ناپذیر اجتناب و افتد، می اتفاق تغییر که ، خود بیانگر این است که تغییر، الزم است. باید پذیرفت»است

 تغییر که سیستمی زیرا نمود؛ استقبال آن از آمد گفت و الزم است به آن توجه کرد، خوش است و
 مقامات یا مدرسه، یا درس، کالس در یک اجرا حال در هاي بماند. روش بدیهی است که راکد کند، نمی

 تغییرات داستان. کرد نخواهد کار خوبی به اکنون کرد، می کار خوب پیش سال 20 که دولت یا و محلی
و ممکن  نیست براي ما قابل تشخیص است که کند قدري به اوقات گاهی است، مداوم، داستان تکامل

با  انطباق به موفق هایی که یک دگرگونی اتفاق افتد و گونه اساساً  سال، صدها است گاهی اوقات پس از
. است ساده بسیار اي حرفه بهسازي توجه به مسأله ادامه توجیه واقع، در .شوند شرایط نشوند، منقرض

همیشه  که هدفی است و است احترام قابل کامالً  هدف یک پرورش و آموزش کیفیت بهبود به تمایل
 یک. آورد دست به توان، باید در این راه، موفقیت می که آنچه هر شته باشد وادامه دا باید بوده، هست و

 ملزم به تأمین استانداردهاي است ممکن کشور یک یا و محلی پرورش و آموزش مقام یک یا و مدرسه
 آموزان، متناسب با سطح جهانی دانش و معلمان میان در سازنده و هماهنگ ایجاد روابط و منابع آموزش،



 پژوهی  آموزشترویجی -نامه علمی فصل     102

 1397 پاییز /پانزدهم شماره / چهارم سال

 

 اطمینان طوري فعالیت نماید که حداقل یا و حال باید تالش نماید این استاندارها بهبود یابد عین در باشد؛
از آنها  نگهداري و آموزشی استانداردهاي بردن باال بنابراین،. شوند می حفظ استانداردها آن شود حاصل
  .)Philip, 2004باشند ( معلمان باید تالش این در مرکزي بازیگران و است مستمر تالشی

 عناصر از یکی .هستند آموزشی اصالحات در شدن درگیر حال در جوامع از بسیاري در این عصر،
 کنند می اذعان نکته به این جوامع. است معلمان اي حرفه بهسازي اصالحات، این از بسیاري در کلیدي

 و تغییر را خود باید آموزشی هاي سیستم بهبود جهت در که هستند متغیرهایی از یکیتنها  نه معلمان که
 در و شوند می نیز محسوب آموزشی اصالحات در این تغییر عوامل ترین مهم ازآنها  بلکه دهند، توسعه

 در معلم کار کیفیت آموزان، دانش موفقیت در ترین متغیر مهم که است آمده تحقیقات از بسیاري
 بر که دارد را پتانسیل این معلمان آموزش هاي و سیاست اي حرفه بهسازي پس. است درس کالس
بگذارد تأثیر  آموزان دانش یادگیري توانایی بر نتیجه، عنوان یک به و تدریس براي معلمان توانایی

)Moradi & saiyad kalan, 2015(.  
بنابراین، سعی نظام آموزش و پرورش در جهت بهبود و پیشرفت امر تعلیم و تربیت، باید برآن باشد 

هاي الزم را به عنوان یک حرفه کسب کند؛ زیرا در  اي پیدا کند و ویژگی اي حرفه تربیت جنبهکه تعلیم و 
این صورت است که از حیثیت اجتماعی بیشتري برخوردار خواهد شد. شرط اثربخشی و کارایی کارکنان 

اي، به حرفه  خصوص معلمان، آن است که در کار خود ضمن کسب تخصص حرفه آموزش و پرورش، به
آن  تبع به و فراگیران یادگیري بهبود معلمان، اي حرفه بهسازي نهایی هدف اگر علمی پایبند باشند. حالم

 بستر این در معلمان تا آید فراهم توسعه این بستر و زمینه است الزم است، آموزان دانش تحصیلی پیشرفت
 بهسازي. نمایند فراهم نیز آینده در را خود اي حرفه بهسازي زمینۀ  کنند و اقدام خود اي حرفه بهسازي به

 هاي دوره و دانشگاهی تحصیالت: جمله از آورد؛ فراهم مختلف هاي راه از توان می را معلمان اي حرفه
بازآموزي  هاي دوره دیگران، تجربه و راهنمایی از استفاده خدمت، ضمن مدت کوتاه هاي دوره بلندمدت،

  و مشارکت معلمان در بهسازي یکدیگر.
کنند  ها و دانش دست پیدا می اي از مهارت تدریج به مجموعه اي، معلمان به فرایندي بهسازي حرفهدر 

هاي  بخشند، تا در نهایت نظام آموزشی خروجی ترتیب کیفیت تدریس خویش را بهبود می  و به این
حداقل در تعدادي اي به مشارکت معلمان  هاي بهسازي حرفه بهتري داشته باشد. در واقع بسیاري از برنامه

اي بر  اي در هر سال نیاز دارند. براي این منظور باید تأثیر بهسازي حرفه هاي بهسازي حرفه از فعالیت
ها بررسی شود که این کار با ارزشیابی صورت خواهد گرفت  آموزان آن هاي دانش معلمان و خروجی
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)Moradi et al, 2015.( معلم تحقیقاتی، بر ارزیابی هاي تالش و آموزشیهاي  سیاست بحث تازگی، به 
 آموز یادگیري دانش و ارزیابی نتایج بین رابطۀ در معلم ارزیابی به توجه افزایش این. است شده متمرکز

 تفاوت که دادند نشان در تحقیقات خود دیگران و) 2005( 1کین و هانوشک ریوکین،. است شده مطرح
یادگیري  تفاوت در اما نیست، باال سطوح در آموزان دانش به کمک براي معلمان توانایی در توجهی قابل

 ارزیابی طریق از معلم اثربخشی گیري اندازه فعلی هاي روش قلب درها  تفاوت این. دارد وجود در مدارس
معلمان  مورد در گیري تصمیم هدف مناطق با از بسیاري ارزیابی، در این از حاصل نتایج. است نهفته معلم

 فاقد اغلب مدارس مدیران اما باشد، معلمان بهبود به کمک براي ابزاري  تواند می ارزیابی. شود می استفاده
. هستند اي حرفه رشد جهت در معلمان هدایت براي ارزیابی نتایج از استفاده چگونگی مورد در آموزش

 مورد در معتبر و اعتماد قابل آموزان به عنوان شواهد دانش با این حال، نتایج حاصل از ارزیابی یادگیري
 باشد. چارچوب گیري در رابطه با او می و ارزیابی او و همچنین پایه و اساسی براي تصمیم معلم عملکرد

 سیستم در معلمان اي بهسازي حرفه هاي فرصت فراهم کردن هدف باید با ارزیابی نتایج از استفاده رسمی
  .آموزان گردد دانش یادگیري و معلم عملکرد از باالتري سطوح به منجر انجام گیرد تا

 استراتژي و تمرکز تعیین براي تواند اي می بهسازي حرفه دهد ارزیابی همچنین نشان می شواهد
 به روابط اعتماد ها نشان داده است که ایجاد ارزیابی. گیرد قرار استفاده مورد معلمان همه اي حرفه بهسازي

مبتنی بر شواهد باشد و نتایج  ارزیابی معلمان که شود حاصل و باید این اطمینان است مهم معلمان بین قوي
  .)Goe, Biggers & Croft, 2012آن در خدمت یادگیري معلم قرار گیرد (

اي، گام بعدي، ارزشیابی است. ارزشیابی آموزشی یکی از وظایف  ي بهسازي حرفه پس از اجراي برنامه
توجه به رویکردهاي ارزشیابی، مدیران ابعاد گوناگون اي است. با  اساسی مدیریتی در فرایند بهسازي حرفه

هاي برطرف ساختن  سنجند و زمینه کنند، میزان دستیابی به اهداف را می یک نظام آموزشی را بررسی می
عنوان یکی از وظایف   سازند. کارکرد ارزشیابی به ها و بهسازي نتایج را فراهم می موانع، اصالح روش

کارکردهاي مدیریت نظام آموزشی اشراف داشته باشد، چراکه این کار موجب مدیریتی، باید بر دیگر 
رو،  پذیر شود. از این  هاي مطلوب و مورد نظر امکان گیري هرچه بیشتر از منابع، تحقق هدف شود با بهره می

بپردازد و طور مستمر به قضاوت دربارة مطلوبیت عوامل درونداد، فرایند و برونداد خود  نظام آموزشی باید به
منظور آشنایی با ارزشیابی بهسازي   حاصل آن براي بهبود امور آموزش مدارس مورد استفاده قرار گیرد. به

هاي جدید ارزشیابی، لزوم تغییر در آموزش  اي به مواردي چون مفهوم ارزشیابی، انواع ارزشیابی، نقش حرفه
                                                             

1. Rivkin, Hanushek, and Kain 
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اي، مثلث عناصر ضروري تغییر در  ي حرفهو ارزشیابی، ضرورت ارزشیابی در آموزش، ارزشیابی و بهساز
ها، تأثیر  اي، تأثیر بر روي معلمان، تأثیر بر روي برنامه هاي ارزشیابی بهسازي حرفه اي، روش بهسازي حرفه

گیري نتایج و  اي و اندازه هاي ارزشیابی بهسازي حرفه اي، گام آموزان، ارزشیابی بهسازي حرفه روي دانش
ناپذیري  نحو جدایی به  اي بهسازي حرفهارزشیابی و  فرایند ).Moradi et al, 2015( شود فرایندها پرداخته می

شود، بلکه موضوع مورد نظر ارزشیابی، روش  گیري خالصه نمی هم مرتبطند. اهمیت ارزشیابی، در اندازه  به
ات انجام آن و چگونگی بیان نتایج، همگی حامل پیامی روشن و آشکار است که این پیام حاوي نک

ارزشمندي در زمینۀ آنچه باید فرا گرفته شود، چگونگی فراگیري مطالب، عنصار کیفی حائز اهمیت و سطح 
  انتظارها از عملکردها است. 

با مشارکت  معلمان اي حرفه بهسازي و رشد براي رویکردي را پژوهی درس مختلف، مطالعات در
هاي ثرترین روشؤعنوان یکی از مه همچنین بپژوهی  درس. اند آنان در کمک به بهسازي یکدیگر دانسته

شود که از درون مدارس ژاپنی مطرح و منتشر شده است. در این روش،  اي معلم تلقی می توسعه حرفه
هاي بهتري هاي اساسی پیرامون تدریس، به روشهاي کوچک و طرح بحثمعلمان با حضور در گروه

  ).Sarkar Arani, 2015,9:45( یابند آموزان دست میبراي کار با دانش
 گسترش فرهنگ به عمل در و است مدرسه در معلمان اي پرورش حرفه ژاپنی الگوي پژوهی، درس
 دانـش یکـدیگر بیاموزنـد، از معلمـان تـا سـازد می فراهم محیطی و رساند می یاري مدرسه در یادگیري

 از بـیش و خود بپردازند (تربیتی) آموزشی رفتار در بازاندیشی و بازبینی به دهند، ارتقاء را خود اي حرفه
   کننــــــــد توجــــــــه آمــــــــوزان دانش بــــــــا تعامــــــــل نحــــــــوه و نیازهــــــــا بــــــــه پــــــــیش

)Perry, Lewise, 2009; Fernandez & Yushida, 2009; Matoba, Crawford & .Sarkar Arani, 

 نشـان علـوم و ریاضـی درس هـاي کالس در پژوهی درس اجراي از کشورهاي گوناگون ) تجربه2006
 تعامل دهی سازمان براي غنی هاي فرصت آموزان دانش با همراه پژوهی درس در فرایند معلمان که دهد می

 بـه خـود، اي حرفه شرایط با متناسب آموزش بهسازي و یکدیگر از آموختن کالس درس، در اثربخش
 & Sarkar Arani( آورنــد می دســت بــه معلــم و آمــوزان دانش میــان تعامــل طریــق بهبــود از ویــژه

Fokoma,2009; Saito at al, 2008; Stigler & Hiebert,2009; Quoted from Sarkar Arani, 
بر روي برخی از  1براي نمونه، در پژوهشی که توسط استیگلر و هیبرت با عنوان شکاف آموزشی ).2012

هـا ژاپنـیانجام شده است، به این نتیجه رسیدند کـه عامـل اصـلی موفقیـت  1999هاي تیمز در سال داده

                                                             
1. teaching gap  
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ـــــــــتفاده از روش درس ـــــــــه اس ـــــــــازي حرف ـــــــــی در بهس ـــــــــتپژوه ـــــــــان اس   اي معلم
 )Stigler and Hiebert, 2009. Transfort by Sakar Arani & Moghaddam, 2005.(  

)، نقطه عطفی براي شروع جریان آموزشی وسیعی در 1999نتایج پژوهش استیگلر و هیبرت (
ایالت  32مدرسه در  335استوار است. در طول چهار سال، پژوهی  شود که بر درس آمریکا محسوب می

هاي مجالت و موضوع ها و گزارشآمریکا به سرعت این روش را اجرا کردند و تمرکز اصلی همایش
هاي  ). در پژوهشLewis, Perry & Murata, 2006هاي دانشجویی، بر آن قرار گرفت (نامهپایان

 بهسازي ارزیابی براي جامعی اي تأکید شده، ولی مقیاس فهپژوهی بر بهسازي حر مختلف بر نقش درس
اي معلمان  است. سؤال این است که ابعاد بهسازي حرفه نشده مبتنی بر این رویکرد تدوین معلم اي حرفه

پذیرد؟ مقیاس ارزیابی  انجام می  پژوهنده چگونه درس معلمان اي حرفه بهسازي کدامند؟ ارزیابی
هایی است؟  این موضوعاتی است که در پژوهش حاضر به  امل چه مؤلفهاي معلمان ش بهسازي حرفه

  شود. مطالعه و بررسی آنها پرداخته می
  

  شناسی پژوهش روش
 1متوالی مدل ابزارسازي اکتشافی طرح از استفاده با ترکیبیهاي  پژوهش رویکرد مبناي بر مطالعه این

 که است دلیل این به پژوهش این در ترکیبی طرح از استفاده کلی ). منطقCreswell,2007شد ( انجام
 استراتژي این در .باشد نمی مسأله این حل گوي پاسخ تنهایی به کیفی یا و کمّیهاي  طرح از یکی

 هاي داده تحلیل آوري و جمع با سپس و شود می شروع کیفی هاي داده تحلیل آوري و جمع با تحقیق
 گردآوري از هدف. است مقدم کمّی هاي داده بر کیفی هاي داده طرح این در. یابد می ادامه کمی
. باشد می پژوهی درس بر مبتنی معلمان اي حرفه بهسازي با مرتبط مضامین کشف کیفی هاي داده
 بهسازي ارزیابی مقیاس تدوین وها  مقوله شناسایی منظور به آن با مرتبط هاي تحلیل و کیفی هاي داده

   .شود می انجام معلمان اي حرفه
 رویکرد به آگاه و کلیدي نظران صاحب کیفی، بخش در پژوهش این بالقوه کنندگان مشارکت

 و پژوهی درس مدرسین پژوهی، درس متخصص در علمی هیئت اعضاي شامل  که بودند پژوهی درس
  .شدند می 94-95 تحصیلی سال در مدارس در پژوهی درس مجري معلمان

 از استفاده و  کلیدي نظران صاحب روش با و هدفمند رویکرد از استفاده با کنندگان مشارکت انتخاب
                                                             

1. sequential exploratory mixed method – instrument devolopment model 
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 از گروه سه با اساس این بر. شد انجام کننده براي تعیین تعداد کل افراد مشارکت نظري اشباع معیار
  موضوعی، متخصصان عنوان به پژوهی علمی و مسؤولین اجراي درس هیئت اعضاي یعنی نظران صاحب

و مسؤولین  هیئت علمی اعضاي از نفر 5 واقع در. شد انجام مصاحبه پژوهی مدرسان و معلمان مجري درس
 5 پژوهی داشتند؛ در تدریس، اجرا و یا توسعه درس فعالیت سابقه و بوده پژوهی متخصص اجراي درس

معلمانی بودند که  از نفر 7 پژوهی در دانشگاه فرهنگیان و آموزش و پرورش بودند و درس مدرسان از نفر
که  کنندگان هم مدرس و هم مجري بودند) پژوهی در مدارس بودند (تعدادي از مشارکت مجري درس

  گرفت. صورت نفر مصاحبه 17در کل با 
 ابزار از پژوهی، اي معلمان مبتنی بر رویکرد درس بهسازي حرفه چارچوب تدوین و کاوش جهت

 نوع از مصاحبه سؤاالت. شد استفاده اسناد بررسی و کلیدي نظران صاحب با مند ساخت نیمه عمیق مصاحبه
 هاي دوره در کننده شرکت معلمان مهارتی و نگرشی دانشی، پیامدهاي مانند مواردي و بود بازپاسخ

 از پس که داد می قرار کاوش مورد را پژوهنده درس معلمان بهسازيهاي  شاخص و پژوهی درس
 از پس برقرار کرد، ارتباط نظر موردهاي  شونده مصاحبه با محقق الزم، مجوزهاي اخذ و هماهنگی
 در. داد انجام هایی مصاحبه دقیقه 60 تا 20 مدت به و یافت حضورآنها  کار محل در الزمهاي  هماهنگی

 و شد پرسیده بررسی مورد پدیده با ارتباط در »باز هاي پرسش« کنندگان شرکت از ها، مصاحبه این طی
 که است ذکر به الزم. گردید ثبت و دریافت بودند، شده انتخاب هدفمند صورت به که افراد این نظرات

 چارچوب قرار گرفت و تحلیل مورد ها مصاحبه سپس. داشت ادامه نظري اشباع به رسیدن تاها  مصاحبه
  .شد اعتباریابی شده استخراج

 از پژوهی، معلمان مبتنی بر درساي  بهسازي حرفه چارچوب اعتبارسنجی جهت پژوهش این در
 قابل معیار از آمده دست به چارچوب روایی سنجش براي کهاي  گونه شد؛ به استفاده مختلفیهاي  تکنیک

 در دارد، وجود روایی سنجش براي مختلفی هاي روش معیار این اساس بر که آنجا از. شد استفاده بودن قبول
 استفاده ها داده تحلیل آوري و جمعفرایند  طی محقق خودبازبینی و همسوسازي هاي روش از پژوهش این
 کیفی پژوهش اعتماد قابلیت معیارهاي عنوان به را تأییدپذیري و اعتبارپذیري) 1985( گوبا و لینکلن .شد

 از منظور این شوند. براي می استفاده کمّی، تحقیقات در معمول واژگان مشابه مفاهیم این. شمارند برمی
 همه براي متخصصان توسط آن محتواي بررسی از پس بازپاسخ هاي سؤال با استاندارد مصاحبه
 و مختلف هاي روش و منابع از استفاده باها  یافته اعتبار. شود می اجرا یکسان هاي سؤال با کنندگان شرکت
 & Lincoln(شود  می استفاده همسوسازي روش از دیگر، عبارت به یابد؛ می بهبود چندگانه هاي بررسی
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Guba, 1985:307.( دقیق هدایت روش از چارچوب این بودن اعتماد قابل تعیین براي که است ذکر به الزم 
 داور عنوان به همچنین و مصاحبه برنامه اجراي و ارزیابی براي رساله کمیته اعضاي از استفاده و مصاحبه جریان
  .شد استفاده بیرونی

 افزاري نرم که Nvivo افزار نرم کارگیري به (با بخش کیفی از آمده دست به هاي گیري از داده با بهره
 از بعد مضامین شبکه تشکیل و مضمون تحلیل روش از استفاده با و است) کیفی هاي داده تحلیل براي

اي معلمان مبتنی بر  بهسازي حرفه چارچوب به مربوط فراگیر و دهنده سازمان پایه، مضامین احصاي
 کدهاي ابتدا در منظور این براي است که ذکر به الزم. شد تدوین اولیه چارچوب پژوهی، رویکرد درس

 تجزیه مورد پایه مضامین سپس. شد حاصل پایه مضامین کدها این تلفیق و ترکیب از و شد استخراج اولیه
 دست به دهنده سازمان مضامین و شدند بندي دسته تفاوت و تشابه اصل اساس بر و گرفتند قرار تحلیل و

گرفتند  قرار فراگیر مضمون نام به تر کلی مضمونی زیرمجموعه نیز دهنده سازمان مضامین این همه و آمد
)Braun & Clarke, 2006; Attride-Stirling, 2001(.  

نفري اجرا  30پس از این مرحله، جهت اعتباریابی مقیاس به دست آمده، مقیاس اولیه در یک نمونه 
روایی و اعتبار مقیاس مورد  Lisrel (8.8)و   SPSS(23)افزارهاي تحلیل کمی نرمشد و با استفاده از 

صوري (نظر اساتید و مدرسین درس پژوهی)،  بررسی قرار گرفت. جهت بررسی روایی مقیاس از روایی
 و اول مرتبه تأییدي عامل تحلیل (از سازه روایی تعیین گویه) و همچنین تحلیل روش محتوایی (از روایی

  شد. استفاده کرونباخ آلفاي ضریب از نیز پایایی تعیین جهت مرحله این در عالوه شد، به استفاده )دوم
  
  ها یافته

پژوهی، اعضاي هئیت علمی متخصص یا  گرفته با مدرسان درس هاي صورت در مرحله نخست مصاحبه
  .اولیه استخراج شدپژوهی، مورد تحلیل قرار گرفت و کدهاي معنایی  پژوهی و مجریان درس مدرس درس

بندي شدند و در مرحله سوم  در مرحله بعد کدهاي معنایی به دست آمده حول محور مضامین پایه طبقه
دهنده شکل گرفتند و در نهایت همه این  مضامین پایه مشابه در یک گروه قرار گرفتند و مضامین سازمان

اي معلمان (درس پژوهنده) قرار گرفته و  فهدهنده نیز تحت محور مضمون فراگیر بهسازي حر مضامین سازمان
  بندي شدند.  طبقه

 بر بعد، مرحله مضمون پایه استخراج شد، در 96شده، در مرحله اول  هاي انجام بر اساس مصاحبه
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اي معلمان مبتنی  بهسازي حرفه مرتبط با عناصر پایه مضامین ،1محور بافت بازآفرینی تحلیلی رویکرد اساس
 و اسپارکز )،2002)، استرانگ (2004( کل اي از جمله پیتر و محققان بهسازي حرفه بر نظر اندیشمندان

بندي  دسته و دهنده دانش، نگرش و مهارت، استخراج ) در سه مضمون سازمان1989هورسلی ( -لوکز
نظران قبلی به آن  بدین صورت که با توجه به نظریات مختلف در قالبی که محققان و صاحب .شد

دهنده (دانش، نگرش و مهارت)  ها و نتایج آن، بازآفرینی و در سه مضمون سازمان صاحبهاند، م رسیده
  .است شده داده نشان پایه مضامین و دهنده سازمان مضامین ،1جدول  در دهی شد. سازمان

و  دهنده هاي باز، محوري و انتخابی و دستیابی به مضامین فراگیر، سازمان ها و کدگذاري بعد از تحلیل مصاحبه
 افزار نرم کارگیري به با که »پژوهی اي معلمان مبتنی بر درس چارچوب بهسازي حرفه 2مضامین شبکه«مضامین پایه، 

Nvivo است شده داده نشان 1شکل  قالب در است آمده دست به.    
 دهنده نشان مضامین شبکه گیري شکل و مضمون تحلیل روش از برآمده هاي داده نهایت در بنابراین

 مضمون پژوهی داراي یک اي معلمان مبتنی بر رویکرد درس بهسازي حرفه اولیه چارچوب که است آن
 معیارهاي از چارچوب این اعتبارسنجی براي. است پایه مضمون 51 و دهنده سازمان مضمون سه فراگیر،

 بودن اعتماد قابل و) محقق خودبازبینی و همسوسازي هاي روش( بودن قبول قابل مانند کیفی اعتبارسنجی
 برنامه اجراي و ارزیابی براي رساله کمیته اعضاي از استفاده و مصاحبه جریان دقیق هدایت روش(

 که داد نشان نیز همسوسازي از حاصل نتایج. گردید استفاده) بیرونی داور عنوان به همچنین و مصاحبه
 به الزم باشد. می همسو پژوهشی و نظري مبانی با پژوهش این در مضمون تحلیل روش از برآمده مضامین

مهارت  سؤال بعد 18 نگرش، سؤال بعد 20 که بود گویه 51 شامل و ساخته محقق ابزار این که است ذکر
  سنجد. اي معلمان را می دانش بهسازي حرفه سؤال بعد 13 و

اي معلمان مبتنی بر رویکرد  بهسازي حرفه نهایی مقیاس ارزیابی چارچوب استخراج از پس
  الزم است که اعتبار و روایی محاسبه شود. پژوهی در بخش کیفی، درس

ابتدا براي محاسبه روایی صوري مقیاس، مقیاس در اختیار اعضاي هئیت علمی دانشگاه فرهنگیان که به 
عنوان مدرس یا متخصص در حوزه درس پژوهی بودند، قرار داده شد و روایی مقیاس مورد تأیید قرار 

هاي هر  اي محاسبه روایی محتوایی، از روش تحلیل گویه (ضریب همبسگی گویهگرفت. همچنین بر
کننده در دوره  نفره از معلمان شرکت 30زیرمقیاس با نمره کل) استفاده شد. نتایج تحلیل گویه در نمونه 

                                                             
1. Re-Contextualization 
2. Thematic Net 
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  نشان داده شده است. 2پژوهی، در جدول  درس
  

در خصوص بهسازي  ندگان کن از تحلیل اسنادي مصاحبه مشارکت حاصل نتایج - 1 جدول
  پژوهی اي معلمان مبتنی بر درس حرفه

  هیپا نیمضام  دهنده سازمان نیمضام

  دانش

  هاي تدریس جدید آشنایی با روش
  هاي آموزشی در تدریس شناخت چالش

  توسعه  دانش محتواي درس
  آشنایی یا فرا تحلیل دانش موجود

  آگاهی از دانش موجود
  مند خردورزي نظام

  اي توسعه  دانش حرفه
  هاي فنی و تخصصی در حرفه معلمی  شناخت تناقض

  انتقادي آگاهی و شناخت بیشتر از تفکر
  آگاهی از نقاط قوت و ضعف خود و همکاران

  آموزان هاي دانش آگاهی بیشتر از تناسب محتوا با نیاز و قابلیت
  آموزان هاي دانش افزایش دانش مربوط به ویژگی

  افزایش دانش تخصصی

  نگرش
  

  جویانه در یادگیري توسعه نگرش مشارکت
  آموزمحوري توسعه نگرش دانش

  تمایل به خودارزیابی
  اي افزایش احساس خودکارآمدي حرفه

  پذیري افزایش ریسک
  ایجاد باور به تغییرپذیري

  افزایش انتقادپذیري
  توسعه فرهنگ مطالعه

  آموزان در زنگ تفریح  توجه به دانش
  افزایش توجه به نیازهاي فردي و معنوي فراگیران

  افزایش احساس تعهد به تدریس  
  افزایش احساس لذت از تدریس

  العمر باور به یادگیري مادام
  افزایش توجه به اهداف دروس

  باور به پیوند تئوري و عمل
  اي افزایش اعتماد حرفه
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  توسعه استقالل فردي
  تحمل و افزایش صبر
  سیستمی باور به تفکر

  پذیري مسؤولیت حس افزایش

  مهارت

  توسعه مهارت ارزیابی
  بهبود مهارت تدریس

  آموزان بینی تفکر دانش توسعه مهارت پیش
  نویسی بهبود مهارت طرح درس

  هاي ارتباطی بهبود مهارت
  اي بهبود مهارت مشاهده حرفه
  اي بهبود مهارت قضاوت حرفه

  ارتقاء مهارت پژوهش
  افزایش مهارت کار گروهی

  هاي چند فرهنگی توسعه مهارت همکاري در محیط
  افزایش مهارت نقادي

  بهیود مهارت طراحی آموزشی
  بهبود مهارت پرسشگري

  بهبود مهارت مدیریت و رهبري کالس
  گیري بهبود مهارت تصمیم

  دانش خلق
  یادگیري - یاددهی راهبردهاي آفریننده

  تدریس منابع اصالح و تغییر
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  پژوهی درس بر مبتنی معلماناي  حرفه بهسازي چارچوب مضامین شبکه - 1شکل
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  پژوهی اي معلمان مبتنی بر درس بهسازي حرفه نامه پرسش روایی ضریب - 2جدول 
روایی اول (رابطه بین مالك و 

    روایی دوم (رابطه بین نشانگرها با مالك)  اي) حرفهبهسازي 

ضریب   مالك  ردیف
ضریب   نشانگر  ردیف  روایی

  روایی
سطح 

  معناداري

  84/0  دانش  1

  0001/0  63/0  هاي تدریس جدید آشنایی با روش  1
  01/0  46/0  هاي آموزشی در تدریس شناخت چالش  2
  003/0  54/0  توسعه  دانش محتواي درس  3
  0001/0  62/0  آشنایی یا فرا تحلیل دانش موجود  4
  /001  50/0  آگاهی از دانش موجود  5
  000/0  67/0  مند خردورزي نظام  6
  0001/0  62/0  اي توسعه  دانش حرفه  7

8  
ــناخت تناقض ــی در  ش ــی و تخصص ــاي فن ه

  000/0  62/0  حرفه معلمی

  03/0  39/0  انتقادي آگاهی و شناخت بیشتر از تفکر  9

10  
ــود و  ــعف خ ــوت و ض ــاط ق ــاهی از نق آگ

  همکاران
54/0  003/0  

11  
ــاز و  ــا نی ــوا ب ــب محت ــتر از تناس ــاهی بیش آگ

  آموزان هاي دانش قابلیت
41/0  03/0  

12  
هـــاي  افـــزایش دانـــش مربـــوط بـــه ویژگی

  03/0  40/0  آموزان دانش

  005/0  51/0  افزایش دانش تخصصی  13

  76/0  نگرش  2

  002/0  56/0  جویانه در یادگیري نگرش مشارکت توسعه  14
  003/0  54/0  آموز محوري توسعه نگرش دانش  15
  02/0  43/0  تمایل به خود ارزیابی  16
  0001/0  72/0  اي افزایش احساس خودکارآمدي حرفه  17
  001/0  61/0  پذیري افزایش ریسک  18
  004/0  53/0  ایجاد باور به تغییرپذیري  19
  03/0  30/0  افزایش انتقادپذیري  20
  0001/0  67/0  توسعه فرهنگ مطالعه  21
  01/0  47/0  آموزان در زنگ تفریح توجه به دانش  22
  02/0  44/0  افزایش توجه به نیازهاي فردي و معنوي فراگیران  23
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روایی اول (رابطه بین مالك و 
    روایی دوم (رابطه بین نشانگرها با مالك)  اي) حرفهبهسازي 

  003/0  54/0  افزایش احساس تعهد به تدریس  24
  02/0  43/0  تدریس افزایش احساس لذت از  25
  008/0  49/0  باور به یادگیري مادام العمر  26
  001/0  61/0  افزایش توجه به اهداف دروس  27
  004/0  52/0  باور به پیوند تئوري و عمل  28
  002/0  55/0  اي افزایش اعتماد حرفه  29
  0001/0  68/0  توسعه استقالل فردي  30
  004/0  53/0  تحمل و افزایش صبر  31
  009/0  48/0  سیستمی باور به تفکر  32
  001/0  59/0  پذیري مسؤولیت حس افزایش  33

  93/0  مهارت  3

  004/0  55/0  توسعه مهارت ارزیابی  34
  009/0  49/0  بهبود مهارت تدریس  35
  01/0  44/0  آموزان بینی تفکر دانش توسعه مهارت پیش  36
  0001/0  62/0  نویسی بهبود مهارت طرح درس  37
  004/0  53/0  هاي ارتباطی بهبود مهارت  38
  001/0  61/0  اي بهبود مهارت مشاهده حرفه  39
  002/0  55/0  اي بهبود مهارت قضاوت حرفه  40
  004/0  53/0  ارتقاي مهارت پژوهش  41
  02/0  42/0  افزایش مهارت کار گروهی  42

43  
هـاي چنـد  محیطتوسعه مهارت همکاري در 

  فرهنگی
73/0  0001/0  

  008/0  49/0  افزایش مهارت نقادي  44
  002/0  55/0  بهیود مهارت طراحی آموزشی  45
  0001/0  67/0  بهبود مهارت پرسشگري  46
  005/0  51/0  بهبود مهارت مدیریت و رهبري کالس  47
  0001/0  69/0  گیري بهبود مهارت تصمیم  48
  0001/0  69/0  دانش خلق  49
  03/0  40/0  یادگیري -  یاددهی راهبردهاي آفریننده  50
  001/0  58/0  تدریس منابع اصالح و تغییر  51
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 با 40/0 تا  67/0 همبستگی طیف داراي دانش زیرمقیاسهاي  گویه که شود می مشاهده جدول، اساس بر
 همبستگی معناداري به توجه با که باشد می دانش زیرمقیاس کل نمره با 03/0تا  0001/0 معناداري سطح
 یرمقیاسهاي ز یهگو گیرد. می قرار تأیید موردها  گویه این محتوایی روایی دانش، زیرمقیاس باها  گویه

 یرمقیاسبا نمره کل ز 03/0تا  0001/0 يبا سطح معنادار 30/0تا   72/0 یهمبستگ یفط يدارا یزنگرش ن
 ینا ییمحتوا یینگرش، روا یرمقیاسها با ز یهگو یهکل یهمبسگ يباشد که با توجه به معنادار نگرش می

 طیف داراي مهارت زیرمقیاسهاي  گویه که شود می همچنین مشاهده .یردگ قرار می أییدمورد ت یزها ن یهگو
 با که باشد می مهارت قیاسزیرم کل نمره با 03/0 تا 0001/0 معناداري سطح با 40/0 تا  73/0 همبستگی

 تأیید نیز موردها  گویه این محتوایی روایی مهارت، زیرمقیاس باها  گویه کلیه همبستگی معناداري به توجه
  .گیرد می قرار

همچنین براي تعیین روایی سازه مقیاس، از تحلیل عامل تأییدي مرتبه اول و دوم استفاده شد. تحلیل 
) و 76/0)، نگرش (با بار عاملی  84/0هر سه زیرمقیاس دانش (با بار عاملی عامل مرتبه اول نشان داد که 

  ).1کننده معناداري بهسازي معلمان بودند (نمودار ) به ترتیب تبیین 93/0مهارت ( با بار عاملی 
  

  
  

  پژوهی درسمبتنی بر اي  حرفه يبهساز هاي دانش،  مهارت و نگرش با یرمقیاسز أییديعامل ت یلتحل - 1نمودار 
 

، )72/0 عاملی بار با(اي  حرفه دانش  هاي توسعه تحلیل عاملی در زیرمقیاس دانش، نشان داد که گویه
)، 63/0 عاملی بار با(جدید  تدریسهاي  روش با ، آشنایی)66/0 عاملی بار با(درس  محتواي توسعه دانش

 ، خردورزي)59/0 عاملی بار با(تخصصی  دانش ، افزایش)59/0 عاملی بار با(موجود  دانش فراتحلیل یا آشنایی
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 عاملی بار با(آموزان  دانشهاي  قابلیت و نیاز با محتوا تناسب از بیشتر ، آگاهی)55/0 عاملی بار با(مند  نظام
 بار با(همکاران  و خود ضعف و قوت نقاط از ، آگاهی)52/0 عاملی بار با(موجود  دانش از ، آگاهی)55/0

 شناخت و ، آگاهی)48/0 عاملی بار با( معلمی حرفه در تخصصی و فنیهاي  تناقض ، شناخت)50/0 عاملی
) به 37/0 عاملی بار با(تدریس  در آموزشیهاي  چالش و شناخت )38/0 عاملی بار با(انتقادي  تفکر از بیشتر

هاي  ویژگی به مربوط دانش باشند. ولی گویه افزایش کننده معناداري زیرمقیاس دانش می ترتیب تبیین
باشد، بنابراین فاقد روایی بود و  کننده معناداري زیرمقیاس دانش نمی تبیین )21/0 عاملی بار با(آموزان  دانش

  ).2 (نمودارحذف شد 
  

   
  

  دانش یرمقیاسزهاي  گویه أییديعامل ت یلتحل - 2 نمودار
  

 طرح مهارت هاي بهبود همچنین تحلیل عامل تأییدي در زیرمقیاس مهارت، نشان داد که گویه
 مهارت بهبود ،)74/0 عاملی بار با(آموزشی  طراحی مهارت ، بهبود)75/0 عاملی بار با(نویسی  درس

 در همکاري مهارت توسعه ،)72/0 عاملی بار با(دانش  ، خلق)73/0 عاملی بار با(اي  حرفه مشاهده
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 مهارت ارتقاء ،)68/0 عاملی بار با(پرسشگري  مهارت بهبود ،)69/0 عاملی بار با(چندفرهنگی هاي  محیط
 با(گیري  تصمیم مهارت ، بهبود)65/0 عاملی بار با(ارزیابی  مهارت ، توسعه)65/0 عاملی بار با(پژوهش 

 عاملی بار با(ارتباطی هاي  مهارت ، بهبود)62/0 عاملی بار با(تدریس  مهارت بهبود ،)62/0 عاملی بار
 بار با(کالس  رهبري و مدیریت مهارت بهبود ،)54/0 عاملی بار با(تدریس  منابع اصالح و ، تغییر)61/0

 با(آموزان  دانش بینی تفکر پیش مهارت توسعه ،)47/0 عاملی بار با(نقادي  مهارت افزایش ،)51/0 عاملی
 بار با(اي  حرفه قضاوت مهارت بهبود ،)45/0 عاملی بار با(گروهی  کار مهارت ، افزایش)46/0 عاملی بار

 معناداري کننده تبیین ترتیب به )34/0 عاملی بار با(یادگیري -یاددهی راهبردهاي آفریننده، )36/0 عاملی
  .باشند می مهارت زیرمقیاس

 به ضرایب که شد استفاده کرونباخ آلفاي ضریب از نیز پایایی تعیین جهت مرحله این در عالوه به
 91/0 با برابر نگرش بعد در و 90/0 با برابر مهارت بعد در ، 83/0 با برابر دانش بعد در آمده دست

  باشد. ها می تأییدکننده پایایی مناسب این زیرمقیاس
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  نگرش یرمقیاسهاي ز یهگو أییديعامل ت یلتحل - 3 نمودار
  

  گیري نتیجه
نظران کلیدي  هاي حاصل از مصاحبه با صاحب هاي حاصل از پژوهش که با استفاده از داده نتایج و یافته

 معلمان اي حرفه اسناد، منابع، متون و تحقیقات پیشین به منظور شناسایی چارچوب بهسازيو مطالعه 
اي معلمان مبتنی بر  پژوهی به دست آمد، نشان داد که چارچوب بهسازي حرفه درس بر مبتنی
هایی  پژوهی متشکل از سه بعد دانش، مهارت و نگرش است و هر یک از این ابعاد نیز از مؤلفه درس

هاي  معلمان پس از شرکت در دورهاي  حرفه رود در بهسازي شده است که انتظار میتشکیل 
   .گیرند قرار توجه مورد پژوهی، درس
هاي  کننده در دوره شرکت معلمان اي حرفه مشخصه بهسازي ابعاد از یکی پژوهشهاي  یافته به توجه با
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باشد که در مبانی نظري مربوط به حوزه بهسازي مورد تأیید  آنان می توسعه دانش پژوهی، درس
 را معلمان اي حرفه )  بهسازي2011یمونه (دسنظران حوزه آموزش قرار گرفته است. براي نمونه،  صاحب
داند.  آمریکا می مدارس کیفیت بهبود براي عوامل ترین مهم از یکی عنوان آنان به اي حرفه دانش افزایش

دانش،  یشبردپ يبرا یکوشش منظم و رسم ي،ا حرفه يبهساز ی) شاخصه اصل2004( زعم کله ب ینهمچن
 گردد. و استرانگ در کالس درس می يرفتار و ییرتفکر معلمان است که منجر به تغ یحمهارت و درك صح

 یقمعلم که از طر هاي یشها و گرا مهارت ی،ها و تجارب شخص دانش ۀرا مجموع يا حرفه ي) بهساز2002(
همۀ  يبرا یادگیريکننده تجارب یجادسطح باال و ا یفیتو ارائه ک ییآنها معلمان به دنبال بهبود کارا

کارکنان را شامل  يا حرفه ي) بهساز1989(ی هورسل - داند. اسپارکز و لوکز می باشند، یآموزان م دانش
) 1380(یا و گو بخشد یکه دانش، مهارت و نگرش آنان را در رابطه با شغل آنان بهبود م دانند یم هاییفرایند

 یجادمعلمان توسط خود، ا یشرفتنظارت بر پ ی،دانش معلم یجادمعلمان  ا  يا حرفه يمعتقد است که  بهساز
عمل کردن   یبازتاب یو چگونگ تر یعمنظر وس یکو مشاهده خود از  یشفاصله گرفتن از خو يبرا  ییتوانا

معلمان و  يا حرفه يابعاد مختلف بهساز یبررس بهجامع ی به صورتی پژوهش ین که. با اباشد یمعلم م
دست آمده با ه ب یجنتا ینپرداخته است، ول یپژوه بر درس یمبتن يا حرفه يهاي آنها در بهساز لفهؤم

، 1387ی (سرکارآران همچون یتوسط محققان و متخصصان یپژوه درس يحاصل از اجرا يوردهاتادس
و  یپانکاست )،1387( خاکباز و همکاران )،1394ی (ساک )،1392( زاده بیبح )،1394یاري (بخت )،1394

  باشد. ) همسو می1389( همکاران
توسعه  ی،پژوه هاي درس کننده در دوره معلمان شرکت يا حرفه ياز ابعاد مشخصه بهساز یگرد یکی

نظران حوزه آموزش  صاحب أییدمورد ت يمربوط به حوزه بهساز ينظر یباشد که در مبان نگرش آنان می
به عنوان کوشش   توان یرا م يا حرفه سازيکه به کند یم یان) ب2004( نمونه کل يقرار گرفته است. برا

 ییرکرد که منجر به تغ یفتفکر معلمان توص یحدانش، مهارت و درك صح یشبردپ يبرا یمنظم و رسم
 تجارب و ها دانشۀ را مجموع اي حرفه ي) که بهساز2002( استرانگ یارفتار در کالس درس گردد. 

 یفیتو ارائه ک ییآنها معلمان به دنبال بهبود کارا یقمعلم که از طر هاي گرایش و ها مهارت شخصی،
اسپارکز و  ینچنداند. هم می باشند، می آموزان همۀ دانش يبرا یادگیريکننده تجارب یجادسطح باال و ا

که دانش، مهارت و  دانند یم هاییکارکنان را شامل فرایند يا حرفه ي)  بهساز1989(ی هورسل -لوکز
 ياز ابعاد بهساز یکیکه  کنند ی. موارد فوق تأکید مبخشد یشغل آنان بهبود م انگرش آنان را در رابطه ب

به سطح  یفتد،اتفاق ب یآنها در سطح نگرش يکه بهساز یآنان است.  معلمان یمعلمان، بعد نگرش يا حرفه
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 یافتآنها بر اساس در یريگ یمخواهد بود و تصم یو روان یشده و عملکرد آنان ذهن یکنزد یخبرگ
و عمل  اند یدهبه باور رس یراز کنند، یمعلمان عمل م یگربا د یزو متما یفیاست. آنها به روش ک رونید

کار خود،  یجهبا توجه به نت یتهاي خود را اجرا کرده و در نها رحمعلمان، ط یندانند. ا خود را باارزش می
بازخورد اقدام نموده و  یافتبه در ید،جه نرسیبه نت یااگر طرح آنان موفق نبود و  ؛پردازند می يبه بازنگر

  ).166؛ 1388و همکاران، ي(حجاز کنند و اصالح می یابیکار خود را ارز
 یشافزا ی،پژوه هاي درس کننده در دوره معلمان شرکت يا رفهح ياز ابعاد مشخصه بهساز یگرد یکی

نظران حوزه آموزش  صاحب أییدمورد ت يمربوط به حوزه بهساز ينظر یباشد که در مبان مهارت آنان می
 يبرا یبه عنوان کوشش منظم و رسم يا حرفه ي) از بهساز2004( نمونه، کل يقرار گرفته است. برا

 یادرفتار در کالس درس گردد،  ییرتفکر معلمان که منجر به تغ یحدانش، مهارت و درك صح یشبردپ
داند که عملکرد  شده می یزير برنامه یتفعال یکرا  يا حرفه ي) بهساز2005(یلی تا یاکرده است. 

 ها مهارت ی،و تجارب شخص ها دانش ۀ) مجموع2002( استرانگ ین. همچنبخشد یفرد را بهبود م يا حرفه
کننده یجادسطح باال و ا یفیتو ارائه ک ییآنها معلمان به دنبال بهبود کارا یقمعلم که از طر هاي گرایش و

 -. اسپارکز و لوکزنامد یم يا حرفه يرا بهساز باشند، می آموزان همۀ دانش يبرا یادگیريتجارب 
 دانند یم هاییکارکنان، مهارت را از جمله فرایند اي فهحر يخود از بهساز یفدر تعر یز) ن1989(ی هورسل

و  یشفاصله گرفتن از خو يبرا  ییتوانا یجادا یز) ن1380(یا . گویابد یبهبود م يا حرفه يکه در اثر بهساز
حاصل از  یجعمل کردن معلم را از دستاوردها و نتا  بازتاب یو چگونگ تر یعمنظر وس یکمشاهده خود از 

ها و  یاستمعلمان، اشاره به س یت) در مفهوم گسترده ترب1940(یسل . سداند یلمان ممع  يا حرفه يبهساز
براي  یازهاي مورد ن ها، رفتارها و مهارت معلمان به دانش، نگرش یزشده به منظور تجه یهاي طراح روش

 شده یمدر کالس، مدرسه و جامعه دارد. آموزش معلمان اغلب به سه مرحله تقس یفشانانجام مؤثر وظا
فردي معلمان، مستمر،  يبهساز هاي یژگیو یستبا آموزش معلمان می ی،است؛ هرچند در حالت آرمان

  باشد. یافته بدون وقفه و سازمان
هاي  بنابراین با توجه به نتایج تحلیل عاملی تأییدي، و حذف مواردي که ارتباط مطلوبی با مالك

مالك  3پژوهی، شامل  اي معلمان مبتنی بر درس فهاي نداشتند، مقیاس ارزیابی بهسازي حر بهسازي حرفه
اي  توان جهت ارزیابی بهسازي حرفه ). پس می3باشد (جدول  مؤلفه می 47(دانش، نگرش و مهارت) و 

هاي ضمن خدمت و ...، از  هاي بهسازي دیگر، از جمله دوره پژوهی و یا دوره هاي درس معلمان در دوره
  .اي معلمان استفاده کرد ازي حرفهاین مقیاس جهت ارزیابی میزان بهس
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  پژوهی درس رویکرد بر مبتنی معلماناي  حرفه بهسازي گانه سههاي  مقیاس زیر - 3جدول 
  ازشماره تا شماره  تعداد گویه  مالك  ردیف

  12تا  1  12  دانش  1
  29تا  13  17  نگرش  2
  47تا  30  18  مهارت  3

  
پژوهی و یا سایر  هاي درس اي معلمان در دوره حرفهتوان در ارزیابی بهسازي  از این مقیاس می

اي معلمان که به دنبال بهسازي در ابعاد دانش، نگرش و مهارت معلمان  هاي مشابه بهسازي حرفه دوره
  باشیم، استفاده کرد. می
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Abstract 
The aim of this study was designing of teachers’professional development 
evaluation framework based on the lesson study. The research approach was 
mixed sequential exploratory strategy of instrument development. In the 
qualitative phase by using purposive sampling and theoretical saturation, open 
interviews about lesson study was done with 17 faculty members and teachers. 
Data were analyzed by using Nvivo content analysis software. Network themes 
were organized in the form of basic, organizer and global themes and the 
fromework evaluation of teachers’ professional designed based on lesson study 
was formed. By using qualitative criteria, the framework was validated. The 
results showed that teachers’ professional development evaluation framework 
has three themes like knowledge, attitude and skill(organizer themes) with 51 
basic themes. Then an instrument was designed based on the evaluation 
framework and was measured validity and reliability in a sample of 30. After 
verifying the factor analysis and eliminating items that did not have a good 
relationship with professional improvement criteria, the professional assessment 
scale of the study-based teachers includes 3 criteria (knowledge, attitude and 
skill) and 47 components. 
Key words: Teachers ,Professional Development Evaluation, Lesson Study, 
Mix Method, Theme Analysi 
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