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چکیده
Abstract
AIM: The study aimed to develop a measurement هدف این پژوهش تدوین مدل اندازهگیری اسرتانداردهای خررد و
model of micro- and macro-standards of teacherstudents’ professional development at Farhangian  معلمران غررب کشرور دانشرگاه-کعن توسعه حرفرهای دانشرجو
University in the west of Iran. METHODS: The  پژوهش کمی از نو همبسرتگی در قايرب تحلیرل.فرهنگیان بود
research was correlational in the term of factor analysis.
The research sample consisted of 1,080 people from  نفرر از جامعره آمراری1080  نمونره پرژوهش تعرداد.عاملی برود
the statistical population of 1,500 students and teachers  نفری از میان دانشجو معلمان منطقه غررب کشرور بودنرد1500
in the west of Iran who were studying in all majors of
Farhangian University and took internship courses. The کرره در کلیرره رشررتههررای موجررود دانشررگاه فرهنگیرران تحصرریل
instrument was the Professional Development  ابرزار پرژوهش.می کردنرد و دروس کرارورزی را گذرانرده بودنرد
Questionnaire, which was developed based on the New پرسشنامه توسعه حرفهای بود کره برر مبنرای اسرتاندارد توسرعه
Jersey Teachers' Development Standard (2014). In this
study, the measurement model relates variables of  در ایرن پرژوهش.) تردوین شرد2014(معلمان نیوجرسی آمریکا
professional development micro and macro standards مدل اندازهگیری متغیرهای استانداردهای خررد و کرعن توسرعه
to the latent variables and evaluated through
confirmatory factor analysis using Smart PLS2 حرفهای قابل مشاهده را بره متغیرهرای پنهران مررتبط کررد و از
software. FINDINGS: Evaluation of the professional Smart طریق تحلیرل عامرل تاییردی برا اسرتفاده از نررمافرزار
development reflective measurement model showed
that the compound reliability of all micro and macro  ارزیابی مدل اندازه گیرری انعکاسری توسرعه. ارزیابی کردPLS2
standards was higher than the proposed rate of 0.6, حرفهای نشان داد که پایایی مرکب همه سازههای خررد و کرعن
indicating that the model was reliable and internally
consistent. The AVE of micro and macro standards  بود که نشران از ایرن داشرت کره0/6 بزرگتر از میزان پیشنهادی
was also higher than the acceptable value of 0.5. The AVE  میرزان.مدل از پایایی برخوردار بوده و همسانی درونی دارد
results also showed that the factor load of each item . بیشرتر برود0/5 سازههای خرد و کعن نیز از مقدار قابرل قبرول
was more than 0.7, which indicated the convergence
validity of the model. The Fornell-Larcker test also همچنین نتایج نشان داد که بار عاملی هر گویه از میزان پیشرنهاد
showed that the model had a divergent narrative. . بیشتر بوده که نشان از روایری همگرایری مردل داشرت0/7 شده
Therefore, it can be stated that the model has reliability
and validity. Therefore, the results showed that the الرکر نیز حاکی از آن بودکره مردل از روایری واگررا-آزمون فورنل
structural model of micro and macro standards of  بنرابراین مریتروان گفرت مردل از روایری و پایرایی.برخوردار بود
professional development was goodness-of-fit and by
comparing the results of the backgrounds with the  بنرابراین نتررایج نشرران داد کرره مرردل سرراختاری.برخروردار بررود
confirmed model. CONCLUSION: As a result, it can استانداردهای خرد و کعن توسرعه حرفرهای از بررازش مناسربی
be said that the model presented with four macro
components and eleven micro components of  در نتیجه میتوان گفت مردل ارائره شرده برا چهرار.برخوردار بود
professional development is a more comprehensive  مردل جرامعترر و،مويفه کعن و یازده مويفه خرد توسعه حرفهای
and complete model than previous researches. Another
achievement of this research was the professional  از دیگرر.کاملتری نسبت بره پرژوهشهرای پیشرین ارائره کررد
development standard questionnaire for students- دستآوردهای این پژوهش پرسشنامه استاندارد توسرعه حرفرهای
teachers of the Farhangian University of Iran.
.معلمان دانشگاه فرهنگیان ایران بود-برای دانشجو
Keywords: Professional Development, StudentTeacher, Farhangian University (ex-Teacher  دانشرگاه،معلمران- دانشرجو، توسرعه حرفرهای:کلیدواژه ها
Training College), Professional Development
 مدل توسعه حرفهای،)فرهنگیان (تربیت معلم
Model
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مقدمه
معلم در نظام آموزش و پرورش نقش کلیدی و اثرگذار داشته و انتظار جامعره از مدرسره و معلرم
این است که جوانان را برای زندگی واقعی فردا آماده کنند .يذا دانش ،مهارن و توانایی های زنان و
مرردان آینرده بره دانرایی ،توانرایی ،صرعحیت ،ترعش و احسراس معلمران امرروز بسرتگی دارد
(سبحانینژاد و زمانیمنش  .)1391با تغییران سریع جهان از بعد فناوری و دانرش ،معلمران نیراز
دارند که توسعه حرفه ای خود را همواره به روز نمایند .توسرعه حرفرهای معلمران بره فرآینردها و
فعايیتهای طرحریزی شده بهنظور افزایش دانش ،مهارن و نگرشهرای حرفرهای معلمران گفتره
میشود که بتوانند موجب بهبودی یادگیری دانشآموزان شوند (گاسرکی .)2000 ،1ایرن توضری
دامنه وسیعی برای توسعه حرفه ای معلمان قائل است ،با اینحال رویکردهرای جدیرد نسربت بره
توسعه حرفهای ،طرفدار یادگیری مادام ايعمر بوده و یادگیری حرفهای را مداخلهای کوتراهمردن
نمیدانند ،بلکه توسعه حرفهای معلمان را فعرايیتی بلندمردن مریداننرد کره دامنره آن ،آمروزش
معلمان در دانشگاه تا دوره های ضمن خدمت در هنگام اشتغال و مطايعه فردی معلمران را در برر
میگیرد (ریشتر ،کانتر ،کلوسمان؛ باومرن .)2011 ،2آخوندی و صفایی موحرد ( )1394دریافتنرد
که با توجه به در اهمیت توسعه حرفه ای بر پیامدهای فردی ،يزوم توجه بیشتر و برنامرهریرزی
در راستای ارتقای برنامههای توسعه حرفهای معلمان بیش از پیش اهمیت مییابد.
3
بنابراین ،الزمه توسعه حرفهای مداوم معلمان ،داشتن صعحیتهای حرفهای است (نیوجلد،
برکلمنز ،بجارد ،وريوپ؛ ووبلز .)2005 ،4عسکری متین و کیانی ( )1397برا ارائره مرديی جرامع و
استاندارد ،صعحیتهای حرفهای را در هفت بعد برنامهریزی و آمادهسازی برای آمروزش؛ برنامره-
ریزی و طراحی برای یادگیری؛ مدیریت پیرامون و محیط یادگیری؛ آموزش اثرربخش؛ مسرئويیت
سازمانی و توسعه حرفهای؛ سرمایه اجتماعی و فعايیت فرهنگری و معنویرت ،اخرع و خرداباوری
نشان دادند .فوالن و استیگبر )1991( 5نیز صعحیتهای معلمی را بره «مجمرو کرل تجربیران
یادگیری رسمی و غیر رسمی در سرتاسر یك حرفه از آموزش یك معلم پیش از خردمت ترا یرك
معلم بازنشسته» بسط دادند .این صعحیتها با آموزش های بلند مدن منجر به توسرعه حرفرهای
مداوم معلمان میگردد .در مجمو تمایل و گرایش دائمی به تغییرر ،نیراز مبررهن همره معلمران

1. Gusky
2. Richter, Kunter, Klusmann, & Baumert
3. Professional Competencies
4. Nijveldt, Brekelmans, Beijaard, Verloop & Wubbels
5. Fullan & Steigelbauer
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است و این امر محقق نمیشود مگر آنکره ارتبراط میران شرناخت ،باورهرا ،و دانرش معلمران برا
تغیییران رخ داده برقرار گردد (آواالس2011 1؛ ادواردز.)2012 ،2
پژوهشگران پس از بررسی مطايعان انجام شرده توانسرتند پیشرینههرا را در ابعراد مختلفری
دسته بندی نمایند که هر دسته موضوعی به نوعی به تبیین بیان مسأيه و آشکار شدن جنبههرایی
از مفهوم توسعه حرفهای کمك کرد .در ادامه به شرح هر یك پرداخته میشود.
در اويین بعد ،توسعه حرفه ای از جنبه های طراحی چارچوب موضروعی ،طراحری پرسشرنامه،
مهارنهای حرفه ای و تأثیر رهبری بحث شد .این مفاهیم از جمله عرواملی هسرتند کره در بیران
مسأيه و مدل ارائه شده این پرژوهش مرورد بررسری قررار گرفتنرد .از ایرن رو ،زجراجی ،خنیفرر،
آقاحسینی و یزدانی ( )1396دریافتند که در چارچوب طراحری شرده توسرعه حرفرهای مدرسران
تربیت معلم از مفاهیم و مقويههای حاصل از مصاحبهها ،شررایط علری در سره دسرته توانمنردی
شناختی ،رفتاری و اجتماعی و راهبردها در سه گروه تدریس در مورد تدریس ،یادگیری در مرورد
تدریس و همسویی تدریس و یادگیری قرار گرفترهانرد کره زمینرههرای حرفرهای و اجتمراعی برا
مويفه های مرتبط خود ،بر شرایط علی و راهبردها تاثیر میگذارند .برونداد این چرارچوب مردرس
تربیت معلم حرفه ای است و حرفهای شدن مدرسان تربیت معلم ععوه برر پیامردهای حرفرهای و
اجتماعی متعدد ،می تواند نقطه آغازی برای تغییرر و تحرول نظرام آموزشری باشرد .نیرز ،در بعرد
مهارنهای حرفهای پژوهش ارفع ،کارشکی ،آهنچیان ،ناصریان ،افشاری زاده ( )1395نشان دادند
که پرسشنامه نیاز پژوهشی ابرزاری معتبرر و روا در حروزه تشرخیص نیازهرای پژوهشری اسرت و
کاربسررت آن مرریتوانررد برره رشررد شررغلی معلمرران کمررك کنررد .همچنررین ،نررادری ،حرراجی زاد،
شریعتمداری و سیف نراقی ( )1389دریافتند که مويفه روش تدریس ،بیشترین میرزان آگراهی و
سپس طراحی آموزشی و ارزشیابی و در آخر تکنويروژی آموزشری کمتررین میرزان را در آگراهی
معلمان و مهارنهای حرفهای دارد .از سویی ،يی ،هايینگر و وايکر )2015( 3دریافتند کره رهبرری
مدیر هم به صورن مستقیم هم غیرمستقیم ،بره واسرطه قابلیرت اعتمراد ،برر یرادگیری حرفرهای
معلمان تاثیرگذار است .در ادامه ،یافتههرای پرژوهش کمبرل ،يیبررمن و یاشریکا )2016( 4نشران
دادند که برنامه یادگیری معلمان اُنتاریا و رهبری آن ها یرك نمونره از سررمایه توسرعه حرفرهای،
شامل :تغییران در سبكها و مواردی از خطمشی در ایجاد ارتباط دويتی و رویکردهای انحصراری
توسعه حرفه ای معلمان؛ و تجربیان توسعه معلمان در یرادگیری و رهبرری انفررادی و جمعری برا
1. Avalos
2. Edwards
3. Li, Hallinger & Walker
4. Campbell, Leiberman & Yashika
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فوایدی برای معلمان و دانرشآمروزان را فررآهم مریآورد .وايکرر ،هایران و شرانگی )2007( 1نیرز
پژوهشی با هدف بیان کشف توسعه سواد اخعقی رهبران در مدارس بین فرهنگری انجرام دادنرد.
یافته های پژوهش نشان داد که شايوده توسعه سواد اخعقری در مردارس برین فرهنگری نیازمنرد
رهبرانی است که به اندازه دارا بودن مهارنهای استدالل اخعقی؛ مطلع ،پررورش دهنرده فضرائل
اخعقی و توسعه دهنده اخع باشند.
در بعد دوم ،مطايعان به رویکرد مدلسازی توسعه حرفهای پرداختند .بنرابراین بخرش اصرلی
(مدل سازی) بیان مسأيه را پوشش دادند ،يذا ،وجرود عوامرل مشرترکی برین پرژوهش و پرژوهش
حاضر به پژوهشگران کمك کرد تا با توجه بیشتری به عوامل مورد بررسری در مردل بپردازنرد .از
جمله این پژوهشها ،مدل اکتشافی طاهری ،عارفی ،پرداختچی و قهرمرانی ( )1392روابرط برین
انگیزه ها و مشارکت معلمان در توسعه حرفه ای ،راهبردهرای توسرعه حرفرهای ،ابعراد زمینرهای و
محیطی مراکز تربیت معلم و نتایج مثبت و منفی حاصل از آن ارائه میدهرد .همران در پژوهشری
دیگر به کاوش فرآیند توسعه حرفه ای معلمان در مراکز تربیت معلم در قايب نظریره داده  -بنیراد
پرداختند .نتایج تحلیل دادهها حاکی از یازده مقويه کلی بودکه درقايب ايگروی پرارادایمی شرامل:
شرایط علی ،مقويه کانونی ،راهبردهای توسعه حرفره ای ،زمینره ،شررایط مداخلرهگرر و پیامردها،
فرآیند توسعه حرفه ای معلمان در مراکز تربیت معلم و روابرط برین ابعراد مختلرف آنرا مرنعکس
مینمایند .همچنین ،مینور يوسیك سردیمو ،رگلرین و رویسرتر )2013( 2برا ارائره مردل توسرعه
حرفهای یکپارچهسازی فن آوری معلمی (تابلوی هوشمند) در بهبود دسرتآوردهرای درس جبرر،
نشان داد که مداخله نمران ریاضی دانشآموزان و نمران تسلط بر تخته هوشمند از پیشآزمون و
پسآزمون افزایش یافته است .نیز ،راوهوهايی و دیگران )2017( 3پژوهشی با هدف توسرعه مردل
توسعه حرفه ای معلمان مبتنی بر تجربه برای آموزش موثر و یرادگیری در مردارس برر روی 200
معلم انجام دادند .نویسندگان نتیجه گرفتند که توسعه حرفه ای معلمان باید توسط خود معلمران
برنامه ریزی ،در و اجرا شود .ايگویی نیز برای ارتقای مهارن و کیفیت آموزش معلمان ،از طریق
پیشرفت حرفهای معلمان بهعنوان توصیهای طراحی شد .يذا ،هوبرمن )2001( 4مدل شربکههرای
معلمان را ارائه داد که معلمان مدارسی را که از نظر رشتهها ،موضو کاری ،یا فعايیتهای کراری
مشتر هستند ،به هم متصل مری کررد .او همچنرین مباحرث مهمری در اهمیرت مردیریت ایرن
شبکهها توسط خود معلمان ارائه داد و همچنین او معتقد اسرت ،اسرتفاده از ایرن فراینرد توسرط
1. Walker, Haiyan and Shuangye
2. Minor, Losike-Sedimo, Reglin & Royster
3. Ravhuhali, Mashau, Kutame &Mutshaeni
4. Huberman

154

فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی /دوره  ،12شماره  /43تابستان 1399

تدوین مدل اندازهگیری استانداردهای خرد و کعن توسعه حرفهای دانشجو  -معلمان دانشگاه فرهنگیان

معلمان می تواند ،به ارائه مباحث ،مشاهده فعايیت یکدیگر و ورود افراد خبره در رشتههای مختلف
خبره این شبکه شود.
در بعد سوم عوامل موثر بر توسعه حرفهای ،صعحیتهرای حرفرهای و یرادگیری حرفرهای در
پژوهش های پیشین ،توجه نویسندگان مقايه را به سمت عوامل موثر بر توسرعه حرفرهای معلمران
سو داد که منجر به در بهتری از متغیرهای خرد و کعن در توسعه حرفرهای شرد .از ایرن رو،
جانسون و فارگو )2010( 1با بررسی رشد معلمران مدرسره راهنمرایی شررکت کننرده در برنامره
توسعه حرفه ای معلرم دریافتنرد کره تغییرر در تمررین آموزشری ،بره افرزایش معنرادار یرادگیری
دانشآموزان منجر خواهد شد .یافتهها نشان داد کره پشرتیبانی و تعامرل در برنامرههرای توسرعه
حرفهای تمرین معلمی و دستآورد دانش آموزان در بهبود سط مدرسره تراثیر مثبتری را آشرکار
کردند .همچنین ،پیتون ،پارکر و تانهیل )2015( 2معتقدند بهنظور تسهیل تاثیر توسعه حرفرهای،
معلمان به بازاندیشی در تمرینهای مهارنهای توسعه حرفهای نیاز دارند .توسعه حرفهای مرتبط
با تمرین آموزشی شامل سه ویژگی هستهای شامل :توسعه حرفهای به معلمان بهعنوان یادگیرنده
فعال میپردازد؛ توسعه حرفهای مهارنهای آموزشی معلمان و دانش محتوایی را ارتقرا مریدهرد؛
توسعه حرفهای با توجه ،تسهیل بخشیده میشود .از سویی ،دابینسکی ،روهریگ و وارما)2013( 3
دریافتند که ععوه بر پشتیبانی از اصول روانشناسی ،مفراهیم علرم اعصراب مریتوانرد بره صرورن
مستق یم در بهبود در معلمان در یادگیری و توسعه معلمان و پاسخگویی آنها در شرکلگیرری
این رشد مورد استفاده قرارگیرد .بره عرعوه ،آمروزش علرم اعصراب بره دانرشآمروزان مریتوانرد
خودآگاهی ،خودکارآمدی ،انگیزه و فراشناخت آنهرا را افرزایش دهرد (بلركول ،ترزسنیوسرکی و
دو  .)2007 ،4از نگاهی دیگر ،نصیری ويیك بنی و عبدايملکی ( )1393به تحلیل صعحیتهای
حرفه ای معلمان در تبیین خودراهبری در یادگیری دانشآموزان پرداختند .یافتهها نشان داد کره
بین صعحیتهای حرفرهای معلمران و خرودراهبری در یرادگیری دانرشآمروزان رابطره مثبرت و
معناداری وجود دارد و صعحیتهای حرفهای معلمان ،خودراهبری دانشآموزان را تبیین میکند.
همچنین صعحیت حرفهای معلمان از بین مويفههای خودراهبری دانشآموزان ،بیشترین اثر را بر
روی فعايیت یادگیری و کمترین اثر را بر استراتژی یادگیری دانشآموزان داشته است .در نهایرت،
احمد یوسفی ،مطهری نژاد و آذری ( )1397در پژوهشی با هدف بررسی عوامل فردی ،سازمانی و
مدیریتی مؤثر بر یادگیری حرفهای معلمان ،نتیجه گرفتند که مشارکت معلمران در فعايیرتهرای
1. Johnson and Fargo
2. Patton, Parker and Tannehill
3. Dubinsky, Roehrig and Varma
4. Blackwell, Trzesniewski and Dweck
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یادگیری حرفه ای تحت تاثیر عوامل گوناگون هم در سط معلم و هم در سط مدرسه قررار دارد
و حتی میتواند تحت تاثیر عواملی در سط سیسرتمی و خرارج از مدرسره نیرز قررار گیررد کره
مستلزم پژوهشهای بیشتر میباشد.
مدل ها و استانداردهای مختلفی نیز بررای توسرعه حرفرهای معلمران وجرود دارد .ویلگراس -
ریمرز )2003( 1مدلهای توسعه حرفهای را به دو دسته کلی تقسیم کررده اسرت :دسرته اول بره
توصیف مدلهایی می پردازد کره نیازمنرد و مسرتلزم سرازماندهی آشرکار یرا همکراریهرای برین
سازمانی به گونهای موثر میباشند؛ و دسته دوم به توصیف آنهایی میپردازند کره مریتواننرد در
مقیاس های کوچك محقق شوند .استانداردهایی نیز بر مبنای این مدلها ارائه شرده اسرت .بررای
انتخاب استاندارد توسعه حرفه ای که مبنای این پژوهش قرار گرفته است ،جسرتجوی جرامعی در
میان استانداردهای موجود در این موضو انجام شد و استانداردهایی از جمله استاندارد حرفرهای
ملی برای معلمان استرايیا ،2استاندارد توسعه حرفهای معلمان مریلند ،3استاندارد توسعه حرفرهای
برای معلمان نیوجرسی 4به دست آمد .پس از بررسی محتروایی و مقایسره برین چنرد اسرتاندارد،
استاندارد توسعه حرفه ای معلمران نیوجرسری بره ایرن ديیرل کره چنردین برار مرورد ویررایش و
روزآمدسازی قرار گرفته بود و جامعیت محتوایی بیشتری نسبت بره سرایر اسرتانداردها داشرت و
همچنین با توجه به تجربه کاری پژوهشگران در دانشگاه فرهنگیان ،و همچنین اشترا محتوایی
با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ،مبنای تهیه پرسشنامه توسعه حرفهای قرار گرفت.
بنابراین ،بر اساس پیشینه های ارائه شده از توسعه حرفهای معلمان ،مدلهرا و اسرتانداردهای
مختلفی وجود دارد؛ با این حال ،مديی که بر اساس استاندارد ارائه شده باشرد ،وجرود نردارد .يرذا
ضرورن ایجاد شد تا پژوهشی با هدف تدوین مدل اندازهگیری استانداردهای خرد و کعن توسرعه
حرفهای دانشجو  -معلمان دانشگاه فرهنگیان انجام گیرد .ایرن پرژوهش در نظرر دارد برر مبنرای
استاندارد توسعه حرفهای برای معلمان نیوجرسی ( )2014و با اسرتناد بره پرسشرنامهای کره برر
مبنای این استاندارد به دست آمد به برازش مدل توسعه حرفهای معلمران برر اسراس متغیرهرای
خرد و کعن آن برای دانشجو  -معلمان بپردازد .الزم به توضی است که مراکرز تربیرت معلرم در
ایران از سال  1391تحت عنوان دانشگاه فرهنگیان نامگذاری شدهانرد و دانشرجو  -معلمران ایرن
دانشگاه پس از دریافت مدر يیسانس بهعنوان معلم در مردارس ایرران رسرماً مشرغول بره کرار
میشوند .بنابراین پژوهش حاضر در نظر دارد از بین دانشجو  -معلمان کلیره رشرتههرای منطقره
1. Villegas-Reimers
2. National Professional Standards for Teachers
3. Maryland Teacher Profisional Development standards
4. New Jersy Professional Standards for Teachers
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غرب دانشگاه فرهنگیان که چهار درس کارورزی خود را گذارندهاند ،به ارائه مديی جدید بپرردازد.
مدل مفهومی پژوهش در شکل شماره  1آمده است .بنابراین ،پژوهشگران بر آن است ترا بره ایرن
سوال بپردازد که« :آیا مدل اندازهگیری استانداردهای خررد و کرعن توسرعه حرفرهای دانشرجو -
معلمان دانشگاه فرهنگیان غرب کشور از برازش مناسبی برخوردار است؟».

شکل :1مدل مهیومی مدل استانداردهای خرد و کالن توسره حرفهای دانشجو مرلمان منطقه غرب
دانشگاه فرهنگیان

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر کمی از نرو همبسرتگی در قايرب تحلیرل عراملی مریباشرد .مردل انردازهگیرری
متغیرهای قابل مشاهده را به متغیرهای پنهان مرتبط میکند و از طریق تحلیل عامل تاییدی 1برا
استفاده از نرمافزار با استفاده از نرمافزار  Smart PLS2ارزیابی میشود .یکی از دالیرل اسرتفاده
از نرمافزار  PLSاین است که تعداد گویه های پژوهش حاضر بسیار زیاد است .از آنجرا کره مردل
پژوهش حاضر از نو انعکاسی میباشد ،بنابراین از شاخصهای مدل اندازهگیرری انعکاسری بررای
آزمون مدل استفاده شد .آزمون مدل اندازهگیری انعکاسی در سه مرحلره آزمرون پایرایی ،آزمرون

)1. Confirmatory Factor Analysis (CFA
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روایی همگرا و آزمون روایی واگرا بهنظور تضمین کیفیت مدل انجام شد (هیر ،سرستد ،هروپکینز،
کوپلویزر.)2014 ،1
بهنظور سنجش همسانی درونی مدل از پایایی ترکیبی استفاده شد .مقدار این آزمون باشرد از
 0/6بیشتر باشد .بهنظور سنجش روایی همگرا از شاخصهای برار عراملی و  AVEاسرتفاده شرد.
مقدار بار عاملی هر گویه باید از  0/7بیشتر باشد .مقدار  AVEباید از  0/5بیشتر باشرد .برهنظرور
سنجش روایی واگرا از معیار فورنل  -الرکر استفاده شد .این معیار بیان میکند کره جرذر AVE
هر سازه باید از همبستگی آن سازه با سایر سازهها بیشتر باشد (هیرر ،هايرت ،رینگرل و سراراتد،2
2017؛ هیر ،ساراتد ،هوپکینز ،کوپلویزر.)2014 ،
جامعه آماری پژوهش را  1500نفر دانشجو  -معلمانی تشکیل دادند که در پردیسهای غرب
کشور دانشگاه فرهنگیان در کلیه رشتههای موجود در دانشرگاه فرهنگیران مشرغول بره تحصریل
بودند .در برآورد حجم نمونه با عنایت به اینکه به ازای هر پارامتر آزاد 5 ،تا  15نفر بررای نمونره
پیشنهاد شده است (هومن .)1384 ،در این پژوهش با مع قراردادن تعداد گویههای پرسشرنامه
استاندارد توسعه حرفهای معلمان که  108گویه دارد به ازای هر گویه  10نفر معین شرد کره بره
این ترتیب حجم نمونه  1080نفر تعیین گردید .برای نمونهگیری از روش طبقهای تصادفی منظم
استفاده گردید .بدین ترتیب که ابتدا حجم نمو نره بره نسربت حجرم جامعره در برین هرر یرك از
پردیسهای غرب دانشگاه فرهنگیان تعیین شد .سپس با مراجعه به هریك از پردیسهرا بره روش
تصادفی منظم افراد گروه نمونه انتخاب شردند و بره پرسشرنامه پاسرخ دادنرد .يرذا تعرداد 1080
دانشجو معلم شامل  601دختر و  479پسر از  5استان همدان ،کردسرتان ،کرمانشراه ،يرسرتان و
ایعم انتخاب شدند که از 10پردیس دانشگاه فرهنگیان بودند .بهعنوان نمونه انتخاب شردند .ایرن
افراد از یازده رشته تحصیلی موجود انتخاب شدند .شرح توزیع این نمونه در استانها و پردیسهرا
به شرح جدول شماره یك آمده است.

1. Hair, Sarstedt, Hopkins, Kuppelwieser
2. Hair, Hult, Ringle, Saratedt
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فدول  :1آمار نمونه پرسشنامههای منطقه غرب دانشگاه فرهنگیان به تیکیک استانها

استان

جنسیت

پسران

همدان

دختران

پسران
کردستان
دختران

کرمانشاه

پسران

عنوان رشته
تحصیلی
دبیری علوم
اجتماعی
دبیری فیزیك
دبیری ايهیان و
معارف اسعمی
علومتربیتی -
دبستانی و پیش
دبستانی
دبیری ادبیان و
زبان فارسی
مشاوره و
راهنمایی
تحصیلی
علومتربیتی -
دبستانی و پیش
دبستانی
علومتربیتی -
کودکان
استثنایی
دبیری ریاضی
دبیری شیمی
دبیری زبان
انگلیسی
علومتربیتی -
دبستانی و پیش
دبستانی
دبیری تربیت
بدنی
علومتربیتی -
دبستانی و پیش
دبستانی
علومتربیتی -
دبستانی و پیش

رشته تحصیلی
درصد
فراوانی
فراوانی
1/11

12

1/20

13

0/75

8

7/32

79

1/67

18

فنسیت
درصد
فراوانی
فراوانی

18/6

استان
درصد
فراوانی
فراوانی

112

26/4
1/94

21

6/95

75

2/03

22

2/03
1/39

22
15

1/95

21

18/99

205

1/95

21

36/1

241/1

285

173

247
26/3

3/42

37

7/7

37

8/15

88

14/6

88

219/7

284

213
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رشته تحصیلی
دبستانی
علومتربیتی -
دختران
دبستانی و پیش
دبستانی
علومتربیتی -
پسران
دبستانی و پیش
دبستانی
ایعم
علومتربیتی -
دختران
دبستانی و پیش
دبستانی
دبیری ايهیان و
معارف اسعمی
پسران
علومتربیتی -
دبستانی و پیش
دبستانی
دبیری ايهیان و
يرستان
معارف اسعمی
دختران
علومتربیتی -
دبستانی و پیش
دبستانی
تعداد پرسشنامههای توزیع شده

فنسیت

11/57

125

26/1

125

4/73

51

8/5

51

4/90

53

11/1

53

1/20

13

8/33

90

2/50

27

5/92

64

100

1080

استان

9/6

17/1

103
18

19

100

104

194

91

1080

100

1080

این دانشجو معلمان چهار درس کارورزی را در قايب  8واحرد درسری مطرابق برنامره درسری
دانشگاه فرهنگیان تحت عناوین کارورزی یك :تبیین مسايه؛ کارورزی دو :تدریس خرد؛ کرارورزی
سه :کنش پژوهی فردی؛ و کارورزی چهار :کنشپژوهی گروهری گذرانردهانرد ،تشرکیل مریدادنرد
(مهرمحمدی و دیگران )1394 ،که همان مع های ورود به پژوهش بودند .هرر دانشرجو معلمری
که همه چهار کارورزی خود را نگذارانده بود و هر رشرته تحصریلی کره دانشرجو معلمران آن بره
مرحله گذراندن این چهار کارورزی نرسیده بودند بهعنوان متغیر خروج در نظر گرفته شدند.
ابزار پژوهش
برای تهیه ابزار از پرسشنامه توسعه حرفهای استفاده شد ،به استناد متن اصلی اسرتاندارد توسرعه
حرفهای معلمان نیوجرسی آمریکا ( )2014که حاوی 4استاندارد کرعن 11 ،اسرتاندارد خررد33 ،
شاخص عملکردی و  189سنجه برآیندی است .که به ازای هر شاخص هفت سنجه انتخاب شرد.
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استاندارد توسعه حرفهای معلمان نیوجرسی از میان چند اسرتاندارد موجرود انتخراب گردیرد کره
شرح آن در مقدمه آمده است .هدف این پرسشرنامه ایجراد ابرزاری اسرتاندارد اسرت کره توسرعه
حرفه ای معلمان و دانشجو معلمان را می سنجد .قابل ذکر است که این استاندارد چندین بار مورد
ویرایش قرار گرفته و نسخه مورد استفاده آخرین ویرایش آن میباشد کره در سرال  2014انجرام
گرفته است .يذا با توجه به نزدیکی محتوایی ایرن اسرتاندارد برا سرند تحرول بنیرادین آمروزش و
پرورش این استاندارد مبنای تهیه پرسشنامه استاندارد توسعه حرفهای پژوهش حاضر قرار گرفت.
متن این استاندارد در نهایت در قايب یك پرسشنامه  187سوايی تدوین گردید که بره یرازده
شاخص خرد و چهار شاخص کعن تقسیمبندی شرده اسرت .نظرر 14متخصرص در مرورد روایری
محتوایی سواالن پرسشنامه استاندارد توسعه حرفه ای برای دانشجو معلمران دانشرگاه فرهنگیران
جمع آوری شد .این اساتید از دانشگاه فرهنگیان ،دانشگاه بوعلی سینا ،دانشگاه پیام نور و دانشرگاه
1
آزاد اسعمی و رشتههای مرتبط انتخراب شردند .از طریرق فرمرول  CVRو طبرق جردول الش
حداقل مقادیر الزم ضر یب روایی محتوایی براساس تعداد داوران در یرك آزمرون یرك دامنره ،در
سط معناداری  0/05اندازهگیری شد .روایی کلی از نظر  14داور در مرحلره اول برا  187سروال
 0/54و روایی پرسشنامه با  108سوال منتخب مساوی یا بزرگتر از حداقل روایی  0/71به دست
آمدکه موید روایی پرسشنامه است.
پس از حذف سواالن در مرحله روایی محتوایی ،پرسشنامه استاندارد توسعه حرفره ای
دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان با  108سوال میان  60دانشجو معلم  30 ،دخترر و 30
پسر در کلیه رشته های تحصیلی جامعه پژوهش توزیع گردیرد .نترایج از طریرق نررم افرزار
 SPSSو توسط آزمون آيف ای کرونباخ مورد تحلیل قرار گرفت .ضریب پایرایی پرسشرنامه
استاندارد توسعه حرفه ای برای دانشرجو معلمران  0 / 97بره دسرت آمرد .بنرابراین پایرایی
پرسشنامه تایید شد .همچنین اطععان مورد نیاز مبرانی و پیشرینه از کترب و مقراالن و
مجعن به شیوه کتابخانه ای استخراج شد .داده های ک می پژوهش نیز به شیوه میدانی و از
طریق پرسشنامه پژوهش به دست آمد .توزیع سواالن در شاخص های توصیفی سط کعن
و خرد در پرسشنامه نهایی در جدول شماره  2آمده است.

1. Lawshe
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فدول :2توزی سواالت در شاخصهای توصییی پرسشنامه توسره حرفهای
استاندارد خرد

توسره یادگیرنده

تیاوتهای یادگیری

محیطهای یادگیری

دانش محتوا

به کارگیری محتوا

سنجش

برنامهریزی آموزشی

راهبردهای آموزشی

یادگیری حرفهای

رهبری و همکاری

اخالق عملی

سواالن

1 - 10

11 - 20

21 - 33

34 - 42

43 - 50

51 - 55

56 - 64

65 - 78

79 - 85

86 - 95

96 - 108

استاندارده
کعن

یادگیرنده و یادگیری

محتوای دانش

تمرین آموزشی

مسئويیتپذیری
حرفهای

سواالن

1 - 33

34 - 50

51 - 78

79 - 108

توسعه
حرفهای

سواالن 1 - 108

یافتههای پژوهش
برای تدوین مدل استانداردهای خرد و کرعن توسرعه حرفرهای دانشرجو  -معلمران غررب کشرور
دانشگاه فرهنگیان ،داده ها از بین گروه نمونه استخراج شد و تجزیه و تحلیل دادهها در دو بخرش
توصیفی در جدول  3و دربخش استنباطی در جدول  4انجام شد.
فدول :3شاخصهای توصییی شاخصهای خرد توسره حرفهای از بین  1080نیر

متغیر

توسره یادگیرنده

تیاوتهای یادگیری

محیطهای یادگیری

دانش محتوا

به کارگیری محتوا

سنجش

برنامهریزی آموزشی

راهبردهای آموزشی

یادگیری حرفهای

رهبری و همکاری

اخالق عملی

توسره حرفهای

میانگین

40/42

40/133

52/38

36/06

32/26

20/07

36/1

56/06

28/3

40/29

52/57

434/67

انحرافاستاندارد

5/85

5/52

7/31

5/02

4/51

9/91

5/28

7/84

4/22

5/68

7/5

53/78
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فدول :4شاخصهای توصییی کالن توسره حرفهای از بین  1080نیر
یادگیرنده و

محتوای

تمرین

مسئولیتپذیری

توسره

یادگیری

دانش

آموزشی

حرفهای

حرفهای

میانگین

132/93

68/32

112/23

121/172

434/67

انحرافاستاندارد

17/21

8/83

14/99

16/04

53/78

متغیر

آزمون مدلهای اندازهگیری انرکاسی
ارزیابی مدل اندازهگیری انعکاسی توسعه حرفهای نشان داد که پایایی مرکب همره اسرتانداردهای
خرد و کعن بزرگتر از میزان پیشنهاد شرده  0/6مریباشرد کره نشران مریدهرد مردل از پایرایی
برخرروردار اسررت و دارای همسررانی درونرری اسررت (جرردولهررای شررماره  5و 6و )7میررزان AVE
استانداردهای خرد و کعن نیرز بیرانگر آن اسرت کره از مقردار قابرل قبرول  0/5بیشرتر هسرتند
(جدولهای شماره  5و 6و .) 7همچنین نتایج نشان داد که بار عاملی هر گویه از میرزان پیشرنهاد
شده  0/7بیشتر است که نشان از روایی همگرایی مدل دارد (جدولهای شماره  5و 6و .)7آزمرون
فورنل  -الرکر 1نیز حاکی از آن است که مدل از روایی واگرا برخوردار است (جدولهای شماره 5
و 6و .)7بنابراین میتوان گفت مدل دارای روایی و پایایی است.
فدول  :5پایایی و روایی همگرای مدل در سطح استانداردهای خرد توسره حرفهای
روایی همگرا
استاندارد خرد

گویه

توسعه یادگیرنده

پایایی

بار عاملیFL

AVE

پایایی

آلیای

مرکب Cr

کرونباخ

1 - 10

0/736 - 0/811

0/ 562

0/89

0/87

تفاونهای یادگیری

11 - 20

0/728 - 0/794

0/504

0/87

0/84

محیطهای یادگیری

21 - 33

0/721 - 0/804

0/516

0/90

0/88

دانش محتوا

34 - 42

0/712 - 0/796

0/533

0/87

0/83

به کارگیری محتوا

43 - 50

0/720 - 0/805

0/548

0/87

0/82

سنجش

51 - 55

0/822 - 0/853

0/539

0/85

0/78

برنامهریزی آموزشی

56 - 64

0/740 - 0/829

0/571

0/89

0/86

راهبردهای آموزشی

65 - 78

0/706 - 0/786

0/52

0/91

0/89

یادگیری حرفهای

79 - 85

0/763 - 0/838

0/586

0/87

0/82

رهبری و همکاری

86 - 95

0/729 - 0/811

0/552

0/89

0/86

اخع عملی

96 - 108

0/711 - 0/815

0/552

0/91

0/90

1. Furnell-Larcker
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فدول  :6پایایی و روایی همگرای مدل در سطح استانداردهای کالن توسره حرفهای
همسانی درونی

روایی همگرا
استاندارد کالن

گویه

یادگیرنده و یادگیری

1 - 33

0/721 - 0/811

محتوای دانش

34 - 50

0/712 - 0/805

0/577

تمرین آموزشی

51 - 78

0/706 - 0/853

0/586

0/95

مسئويیتپذیریحرفهای

79 - 108

0/711 - 0/838

0/59

0/95

پایایی

آلیای

مرکب Cr

کرونباخ
0/94

بار عاملی FL

AVE
0/561

0/94
0/91

0/90
0/94
0/95

فدول  :7پایایی و روایی همگرای متغیر توسره حرفهای
روایی همگرا
متغیر

گویه

توسعه حرفهای

1 - 108

همسانی درونی

بار عاملی FL

AVE

0/706 - 0/853

0/536

پایایی مرکب
Cr
0/98

آلیای کرونباخ
0/98

بحث
در این پژوهش به سوال پژوهش که میگوید« :آیا مدل اندازهگیری اسرتانداردهای خررد و کرعن
توسعه حرفهای دانشجو  -معلمان دانشگاه فرهنگیان غررب کشرور از بررازش مناسربی برخروردار
است؟» پاسخ داده می شود .ارزیابی مدل اندازهگیری انعکاسی توسعه حرفه ای نشان داد که مردل
از پایایی برخوردار است .دارای همسانی درونی است و میزان  AVEاستانداردهای خررد و کرعن
نیز از مقدار قابل قبول برخوردار است .همچنین نتایج نشان داد که مدل از روایی همگرا و روایری
واگرا برخوردار است .بنابراین میتوان گفت مدل دارای روایی و پایایی است.
این سوال بر مبنای استانداردهای خرد به شررح «توسرعه یرادگیری ،تفراونهرای یرادگیری،
محیطهای یادگیری ،دانش محتوا ،به کارگیری محتوا ،سنجش ،برنامهریزی آموزشی ،راهبردهرای
آموزشی ،یادگیری حرفه ای ،رهبری و همکاری ،و اخع عملری» و اسرتانداردهای کرعن توسرعه
حرفه ای به شرح «یادگیرنده و یرادگیری ،محتروای دانرش ،تمررین آموزشری ،مسرئويیتپرذیری
حرفهای» به برازش ايگوی ارائه شده پرداختند .در ادامه به تحلیل ،مقایسه و بررسری نترایج ایرن
پژوهش با پیشینههای پژوهش و محتوای استانداردهای کعن و خررد توسرعه حرفرهای پرداختره
می شود .يذا در این بخش به مقایسه ،بررسی و بیان چرایی نترایج ایرن پرژوهش برا پیشرینههرا و
محتوای استانداردهای خرد و کعن توسعه حرفهای پرداخته میشرود و ارتبراط آنهرا برا توسرعه
حرفهای معلمان مورد تحلیل قرار میگیرد.
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نتایج پژوهش طاهری و همکاران ( )1392با مدل دسیمون )2009( 1در بعد تمرکرز برر اسرتاندارد
کعن دانش محتوای دانش و استاندارد خرد دانش محتوا هماهنگ است .در این مدلهرا نیرز برر نقرش
کلیدی محتوا بر توسعه حرفهای معلمان تاکید شده است .آنان معتقدند که تمرکز بر محتروا مهمتررین
عامل موثر بر یادگیری معلمان و توسعه حرفهای آنها است .مجموعهای از شواهد پژوهشی نیرز بیرانگر
ارتباط بین اقدامان متمرکز بر محتوای موضروعان درسری و چگرونگی یرادگیری ایرن محتروا توسرط
دانشآموزان با افزایش دانش و مهرارن هرای معلمران ،بهبرود در عمرل و در حردی محردودتر ،ارتقرای
پیشرفت دانشآموزان است .زجاجی ،خنیفر ،آقاحسینی و یزدانی ( )1396دریافتند که حرفرهای شردن
مدرسان تربیت معلم ععوه بر پیامدهای حرفهای و اجتماعی متعدد ،میتواند نقطه آغازی برای تغییرر و
تحول نظام آموزشی باشد .راوهوهايی و دیگرران ( )2017نیرز مرديی بررای ارتقرای مهرارن و کیفیرت
آموزش معلمان ،از طریق پیشرفت حرفه ای معلمان بره عنروان توصریه ای طراحری کردنرد .در موضرو
محتوای دانش و ارتباط و تاثیر آن بر توسعه حرفهای معلمان ،پیتون ،پارکر و تانهیل ( )2015دریافتنرد
که توسعه حرفهای به معلمان بهعنوان یادگیرنده فعال میپردازد ،مهارنهای آموزشی معلمان و دانرش
محتوایی را ارتقا میدهد و توسعه حرفهای با توجه ،تسهیل میبخشد.
بر اساس محتوای استاندارد محتوای دانش در این پژوهش ،میتوان گفرت کره معلرم ،مرکزیرت
مدیریت محتوای دانش است و وظیفه وی در درست و انتقال آن به دانشآموزان اسرت .چنانچره
پژوهش های بررسی شده در حوزه محتوای دانرش نیرز ،برر تاثیرگرذاری محتروای دانرش برر دانرش
محتوایی (بنیادی) تاکید دارند و عامل موثری در توسعه حرفهای معلمان محسروب مریشروند .ایرن
همان وجه اشترا مفهوم محتوای دانش در شواهد پژوهشی و این پرژوهش اسرت .بنرابراین نترایج
این پژوهشها هر یك به نوعی بر محتوای استانداردها و نتایج حاصل این فرضیه مدل تاکید دارنرد و
مدل پژوهش را تایید میکنند.
بر مبنای مباحث مطرح در استاندارد کعن یادگیرنده و یادگیری ،همانطرور کره نترایج آزمرون
معناداری ضرایب اثر مدل اندازهگیری استاندارد کعن توسعه حرفهای نشان میدهد ،چهار استاندارد
کعن توسعه حرفهای بر متغیر توسعه حرفهای اثر معناداری دارند .بیشترین اثرر را اسرتاندارد کرعن
یادگیرنده و یادگیری بر متغیر توسعه حرفهای دارد .طبق بررسیهای به عمرل آمرده ،پژوهشری کره
دقیقاً رویکرد پژوهش حاضر را داشته باشد وجود ندارد .اما نتایج پژوهشهای انجرام گرفتره در ایرن
حوزه به نوعی با نتایج پژوهش حاضر هم نتیجه هستند .مباحرث مطررح در سره دسرته کلری قابرل
دستهبندی هستند .که در ادامه به شرح و تحلیل این نتایج پرداخته میشود.

1. Desimone
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پژوهشهایی که بهطور مستقیم بره بحرث یرادگیری مریپرردازد عبارتنرد از :جانسرون و فرارگو
( )2010دریافتند که تغییر در تمرین آموزشی ،به افرزایش معنرادار یرادگیری دانرشآمروزان منجرر
میشود .بلكول ،ترزسنیوسکی و دو ( )2007معتقدنرد آمروزش علرم اعصراب بره دانرشآمروزان
میتواند خودآگاهی ،خودکارآمدی ،انگیزه و فراشناخت آنهرا را افرزایش دهرد .یافترههرای پرژوهش
نصیری ويیك بنی و عبردايملکی ( )1393نشران داد کره برین صرعحیتهرای حرفرهای معلمران و
خودراهبری در یادگیری دانشآموزان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و صعحیتهرای حرفرهای
معلمان ،خودراهبری دانشآموزان را تبیین میکند .احمرد یوسرفی ،مطهرری نرژاد و آذری ()1397
نتیجه گرفتند که مشارکت معلمان در فعايیتهای یادگیری حرفهای هرم در سرط معلرم و هرم در
سط مدرسه قرار دارد و حتی میتواند تحت تاثیر عواملی در سط سیستمی و خارج از مدرسه نیرز
قرار گیرد .در کل میتوان گفت این پژوهشهرا در جوامرع مختلرف معلمران ،دانرشآمروزان ،مراکرز
توسعه حرفهای از جمله مراکز تربیت معلم به بحث یادگیرنده و یادگیری پرداختند .بنابراین میتوان
نتیجه گرفت که این پژوهشها با محتوای اسرتاندارد یادگیرنرده و یرادگیری کره مریگویرد" :معلرم
میداند یادگیرنده چگونه رشد و توسعه مری یابرد و ايگوهرای یرادگیری و توسرعه فرردی برین افرراد
مختلف را تشخیص میدهرد .معلرم از در تفراونهرای فرردی و تمایزهرای فرهنگری و اجتمراعی
استفاده میکند تا محیطهای یادگیری فراگیر را تضمین کنند و برا سرایرین همکراری مریکنرد ترا
محیطی را ایجاد نماید که از یادگیری فردی و جمعی حمایت کند "1اشترا محتوایی دارد .گرچره
هیچیك به تنهایی موید نتایج پژوهش حاضر نیستند ،اما در مجمو به نظر میرسرد نترایج را تاییرد
میکند.
تعدادی از پژوهشها به بحث یادگیرنده و یادگیری در بخشی از نتایج خود پرداختهانرد .پیترون،
پارکر و تانهیل ( )2015معتقدند که توسعه حرفهای مررتبط برا برهکرارگیری معلمران شرامل چهرار
ویژگی هستهای :توسعه حرفهای برمبنای نیازهرا و ععئرق معلمران اسرت؛ توسرعه حرفرهای اذعران
میدارد که یادگیری یك فرایند اجتماعی است؛ توسرعه حرفرهای دربرگیرنرده فرصرت مشرارکت در
میان کمیتههای یادگیری آموزشگران است؛ و توسعه حرفهای درحال اجرا و پایدار است .همچنین،
توسعه حرفهای بر بهبود برونداد یرادگیری بررای دانرشآمروزان متمرکرز اسرت .طراهری و دیگرران
( )1392نیز در بررسی نظریه داده بنیاد ،مقويه کانونی (مشارکت در یادگیری حرفهای) را برهعنروان
یکی از فرایندهای توسعه حرفهای معلمان در مراکرز تربیرت معلرم و روابرط برین ابعراد مختلرف آن
شناسایی کردند .يذا میتوان دریافت که یادگیری یادگیرنده (دانشآموز) ارتباط مسرتقیم برا توسرعه
حرفهای همهجانبه معلم (یاددهنده) دارد.
 .1این تعریف از متن پرسشنامه انتخاب شده است
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بر مبنای مباحث مطرح در استاندارد کعن یادگیرنده و یادگیری ،همانطرور کره نترایج آزمرون
معناداری ضرایب اثر مدل اندازهگیری استاندارد کعن توسعه حرفهای نشان میدهد ،چهار استاندارد
کعن توسعه حرفهای بر متغیر توسعه حرفهای اثر معناداری دارند .بیشترین اثرر را اسرتاندارد کرعن
یادگیرنده و یادگیری بر متغیر توسعه حرفهای دارد .طبق بررسیهای به عمرل آمرده ،پژوهشری کره
دقیقاً رویکرد پژوهش حاضر را داشته باشد وجود ندارد .اما نتایج پژوهشهای انجرام گرفتره در ایرن
حوزه به نوعی با نتایج پژوهش حاضر هم نتیجه هستند .مباحرث مطررح در سره دسرته کلری قابرل
دستهبندی هستند .که در ادامه به شرح و تحلیل این نتایج پرداخته میشود.
 .در بحث رهبری مدارس ،يی ،هايینگر و وايکر ( )2015دریافتند که رهبری مردیر برر یرادگیری
حرفهای معلمان تاثیرگذار است .همچنین یافتههرای پرژوهش کمبرل ،يیبررمن و یاشریکا)2016( 1
نشان دادند که برنامه یادگیری معلمان و رهبری آنها نمونهای از سرمایه توسعه حرفهای است .ایرن
پژوهشها حاکی از آن هستند که مدیر مدرسه در نقش رهبرر آموزشری ترأثیر بسریاری در توسرعه
حرفهای معلمان دارد.
همانطور که در نتیجه فرضیه بیان شد ،همبستگی درونی باالیی بین چهار مويفره کرعن توسرعه
حرفهای وجود دارد .با توجه به محتوای استاندارد کعن مسئويیتپذیری حرفهای و تمرین آموزشری
و دارا بودن بیشرترین همبسرتگی برین مسرئويیتپرذیری و تمررین آموزشری برا توسرعه حرفرهای
پژوهشهای مرتبط تحلیل میشوند.
چند نویسنده نیز مباحث تمرین آموزشی را به خوبی پوشش دادند ،با این تفاون که نگررش آن
با رویکردی متفاون است .پژوهش نادری ،حراجیزاد ،شرریعتمداری و سریف نراقری( )1389میرزان
آگاهی معلمان از مهارنهای حرفهای در دروس علوم پایه و علوم انسانی را متفاون میداننرد .نترایج
نشان داد که مويفه روش تدریس ،بیشترین میزان آگاهی و سپس طراحی آموزشی و ارزشریابی و در
آخر تکنويوژی آموزشی کمترین میزان را دارا بوده است .همچنین ،پیتون ،پرارکرو تانهیرل ()2015
معتقدند توسعه حرفهای مرتبط با تمرین آموزشی شامل سه ویژگی هسرتهای :توسرعه حرفرهای بره
معلمان بهعنوان یادگیرنده فعال میپردازد؛ توسعه حرفهای مهارنهرای آموزشری معلمران و دانرش
محتوایی را ارتقا میدهد؛ توسعه حرفهای با توجه ،تسهیل بخشیده میشود.
یافتههای دو پژوهش نیز تاثیرتمرین معلمی بر توسعه حرفرهای را همراسرتا برا محتروای کرعن
تمرین آموزشی نشان دادند ،گرچه جمع مباحث به نوعی موید نتایج حاصل اسرت .پرژوهش سراکی
ساکا )2009( 2نشان داد که برای توسعه مهارنهای حرفهای روشهرای تردریس ،ايگروی آموزشری
طراحی شده بسیار مهم و ضروری است و دانشجویان طررح معلمری بایرد بتواننرد از ابرزار و وسرایل
1. Campbell, Leiberman & Yashika
2. Saki Saka
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آموزشی و کمك آموزشی استفاده کنند .همچنین ،یافتهها ،آمروزشهرای قبرل از خردمت و ضرمن
خدمت را در توسعه مهارنهای حرفهای معلمان بسیار موثر نشان داده است .همچنرین ،جانسرون و
فارگو ( )2010دریافتند که پشتیبانی و تعامل برنامههای توسعه حرفهای تمرین معلمی و دستآورد
دانشآموزان را در سط مدرسه بهبود میبخشد .بهطور کلی میتوان گفرت پرژوهشهرا مؤیرد ایرن
هستند که معلم در نقش یادگیرندهای فعال در دوران خدمت و قبل از خدمت ،مهارنهای آموزشری
و صعحیتهرای حرفره ای خرود را توسرعه داده و از طریرق سرنجش و تمررین آموزشری یرادگیری
یادگیرنده (دانشآموز) را ارتقا میدهند .گرچه هر یك از پژوهشها ،جنبرهای از موضرو را پوشرش
میدهند اما در مجمو نتیجه پژوهش حاضر را تایید میکنند.
در مويفه کعن مسئويیت حرفهای آمده است معلرم در فراینرد یرادگیری حرفرهای و مشرارکتی
درگیر میشود .در همین راستا هوبرمن ( )2001نیز معتقد اسرت مردیریت شربکه معلمران توسرط
خودشان موجب میشود آنها بتوانند با هم ارتباط برقررار کررده ،مباحرث را مخاطرب قررار دهنرد،
فعايیت یکدیگر را مشاهده کنند ،و افراد خبره در رشته را وارد شبکه سازند.
یکی از ابعاد مطرح در مسئويیتپذیری حرفهای نقش رهبری معلمان است .نتایج پرژوهش يری،
هايینگر و وايکر ( )2015دریافتند که رهبری مدیر هم به صورن مستقیم هم غیرمستقیم ،به واسطه
قابلیت اعتماد ،بر یادگیری حرفهای معلمان تاثیرگرذار اسرت .همچنرین کمبرل ،يیبررمن و یاشریکا
( )2016نشان دادند که برنامه یادگیری معلمان اُنتاریا و رهبرری آنهرا نمونرهای از سررمایه توسرعه
حرفهای است .بحث اخع یکی از مباحث اصلی مويفه کعن مسرئويیتپرذیری حرفرهای محسروب
میشود .از دیدگاه هانتلی )2008( 1بخشی از تعهد حرفهای مشارکت و رهبری است .وايکر ،هیران و
شانگی ( ) 2007نیز دریافتند که شايوده توسرعه سرواد اخعقری در مردارس برین فرهنگری نیازمنرد
رهبرانی است که به اندازه دارا بودن مهارنهای استدالل اخعقری؛ مطلرع ،پررورش دهنرده فضرائل
اخعقرری و توسررعه دهنررده اخررع باشررند .مباحررث مرررتبط بررا اخررع دقیق راً مباحررث موجررود در
مسئويیتپذیری حرفهای را پوشش میدهند .بنابراین رهبرری موجرب مسرئويیتپرذیری حرفرهای،
ارتقای یادگیری حرفهای ،ارتقای اخع  ،مشارکت بیشتر میشرود کره در نهایرت منجرر بره توسرعه
حرفهای معلمان و توسعه یادگیری دانشآموزان میشود .يذا با توجه به پژوهشهرای ارائره شرده در
رابطه با مسئويیتپذیری حرفهای گرچه هیچیك از پژوهشها به رتبه و تراثیر ایرن عنروان اشرارهای
نداشتند ،اما با موضوعان بحث فرایند آموزشی مشرارکتی و فرردی ،نقرش رهبرری و اخرع عملری
پوشش محتوایی نسبتاً کاملی را ارائه دادند.

1. Huntly
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با توجه به بررسی پژوهشهای مرتبطی که در رابطه با سوال پژوهش انجام شرد ،برهطرور کلری
میتوان گفت پژوهشی که دقیقاً با این موضو  ،بدین شیوه انجام گرفته باشد طبق بررسریهرای بره
عمل آمده انجام نشده است .اما قابل ذکر است که پژوهشها هر یك به نروعی برا بخشری از محتروا
ارتباط موضوعی داشتند و یا به يحاظ شیوه انجام بخشی از شیوه انجام پژوهش را در برگرفتهاند .امرا
در مجمو میتوان گفت که با توجه به نتایج تحلیلهای انجام گرفته نتایج تایید میگردد و بنابراین
سوال پژوهش تحت عنوان «آیا مدل اندازهگیری استانداردهای خرد و کعن توسعه حرفهای دانشجو
 معلمان منطقه غرب دانشگاه فرهنگیان از برازش مناسبی برخودار است» تایید میگردد.همچنین مزیت و تفاون این پژوهش نسبت به پژوهشهای پیش از خود در این است که بحرث
توسعه حرفهای را بر اساس مديی بر مبنای یك استاندارد در جامعه دانشجو – معلمان ایرانری مرورد
آزمون قرار داده و مديی جدید ارائه کرده است.
نتیجهگیری
همانطور که گفته شد هدف پژوهش ،برازش مدل توسعه حرفهای بر مبنای یرازده مويفره خررد توسرعه
حرفهای و چهار مويفه کعن توسعه حرفهای است .پیشینههای پژوهش در ابعاد زیر مدل ارائره شرده را
بررسی کردند - 1 :تمرکز بر محتروا ؛  - 2محتروای دانرش ؛  - 3یادگیرنرده و یرادگیری؛  - 4رهبرری
مدارس ؛  - 5تمرین آموزشی ؛  - 6مسئويیت حرفهای .از آنجا که در هر یك از پژوهشها ،مويفههرای
خرد و کعن توسعه حرفهای را از جنبهای مورد تحلیل و بررسی قرار دادند و با توجره بره وجروه تشرابه
موجود در مويفه های مورد بررسی و مقایسه و تحلیل نتایج آنها بخشی از نتایج پرژوهش حاضرر مرورد
تایید قرار گرفت و نقش موثر نتایج آنها بر توسعه حرفهای معلمان آشکار شرد .يرذا ،در نهایرت نتیجره
گرفته میشود که جمع نتایج پیشرینههرای پرژوهش ،مقایسره و تحلیرل مويفرههرای موجرود در آن و
مقایسه نتایج آن با نتایج مدل تایید شده به تایید و اثبان کل مدل کمك میکند .بنابراین برا توجره بره
بررسیهای انجام گرفته ،برازش مدل اندازهگیری استانداردهای خرد و کعن توسعه حرفهای دانشرجو -
معلمان دانشگاه فرهنگیان از برازش مناسبی برخوردار است و مورد تایید میباشد.
در جمعبندی میتوان گفت مدل ارائه شده با چهار مويفه کعن (یادگیرنده و یادگیری ،محتروای
دانش ،تمرین آموزشی و مسئويیتپذیری حرفهای) و یازده مويفه توسعه حرفهای (توسعه یرادگیری،
تفاون های یادگیری ،محیط های یادگیری ،دانش محتوا ،به کارگیری محتوا ،سرنجش ،برنامره ریرزی
آموزشی ،راهبردهای آموزشی ،یادگیری حرفه ای ،رهبری و همکاری ،و اخع عملی) مديی جامعترر
و کاملتری نسبت به پژوهشهای پیشین ارائه کرد .يذا در کل میتوان اذعان داشت از آنجا که هرر
یك از پژوهشهای انجام گرفته بخشی از مدل ارائه شده را پوشش دادند ،ارتقرای دانرش ،مهرارن و
نگرش حرفهای معلمان در مدل ارائه شده به صورن جامعتری نسبت به پژوهشهای پیشرین مرورد
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بحث قرار گرفته است .ضمناً ،از دیگر دسرت آوردهرای ایرن پرژوهش پرسشرنامه اسرتاندارد توسرعه
حرفه ای دانشجو معلمان است که از استاندارد توسعه حرفه ای معلمان نیوجرسی بره دسرت آمرده و
برای دانشجو  -معلمان دانشگاه فرهنگیان ایران مناسب است.
این پژوهش محدودیتهایی نیز به همراه داشت از جمله به ديیل گستردگی جغرافیایی در منطقره
غرب کشور انجام شد .يذا پیشنهاد میشود این پژوهش در قايب طرحی ملی و به صرورن کرار گروهری
در دانشگاه فرهنگیان انجام شود .2 .پیشنهاد میشود سرفصل درس توسعه حرفهای که در حال حاضرر
در برنامه درسی دانش معلمان وجود دارد بر مبنای مويفههای تایید شده توسعه حرفهای غنیترر شرود؛
 .3از مدلهای توسعه حرفهای به دست آمده پژوهشهایی در راستای توسعه حرفرهای معلمران انجرام
شود؛  .4پیشنهاد میشود که مويفههای مطرح در توسعه حرفهای پژوهش در فعايیتهرای فرو برنامره
دانشجو معلمان مورد توجه قرار گیرد؛  .5با توجه به کاربردی بودن نترایج ،پیشرنهاد مریشرود از مردل
ارائه شده در غنیسازی درس کارورزی استفاده گردد؛  .6پرسشنامه استانداردهای خرد و کعن توسرعه
حرفهای در قايب مطايعان موردی در سط دانشگاه فرهنگیان اجرا شود.
مناب
آخوندی ،فاطمه ،و صفایی موحد ،سعید .)1394( .بررسی نقش ادرا از توسعه حرفهای برر روی ديبسرتگی
شغلی ،فعن محتروایی شرغل و فرسرودگی شرغلی در معلمران ابتردایی شهرسرتان کاشران .مردیریت و
برنامهریزی در نظامهای آموزشی .پاییز و زمستان.15 ،
احمد یوسفی ،مریم ،مطهری نژاد ،حسرین ،و آذری ،همرایون .)1397( .مشرارکت معلمران در فعايیرتهرای
یادگیری حرفهای :نقش عوامل فردی ،سازمانی و مدیریتی.72 - 53 :)2( 34 .
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