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Purpose: The main objective of this paper is
designing a framework for professional
development of teacher educators. Although, there
are a lot of studies on professional development of
teachers and faculty members, the professional
development of teacher educators was rarely
investigated in Iran.
Method: In this research, we utilize qualitative
research method by means of conceptual grounded
theory. After interviewing with teacher educators,
concepts and topics are extracted using open, axial
and selective coding process.
Findings: In the framework of qualitative part,
causal conditions are categorized in three classes
of cognitive, behavioral and social abilities.
Strategies and approaches are also grouped in
three categories of teaching about teaching,
learning about teaching and learning and teaching.
Professional and social contexts affect casual
conditions and strategies. The achievement of this
framework is professional development of teacher
educators that in addition of professional and
social achievements, could become a start point
towards the transformation of the educational
system.
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چکیده
 اين مقاله با هدف طراحي چارچوبي براي توسعه حرفهاي:هدف
 در مورد توسعه حرفهاي.مدرسان تربیت معلم تدوين شده است
معلمان و اعضاي هیاتعلمي تحقیقات زيادي وجود دارد ولي در
زمینه توسعه حرفهاي مدرسان تربیت معلم تحقیقات چنداني در
 در اين مطالعه تالش شده عوامل و.ايران صورت نگرفته است
مؤلفههاي مؤثر بر توسعه حرفهاي مدرسان تربیت معلم شناسايي
.گردد
 اين پژوهش از روش كیفي و با بهرهگیري از تئوري:روش
مفهومسازي بنیادي انجام پذيرفته و پس از مصاحبه با مدرسان
 محوري و، مفاهیم و مقولهها از روش كدگذاري باز،تربیت معلم
.انتخابي استخراج گرديده است
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Abstract
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مقدمه و بیان مسأله
همانگونه كه در سند تحول بنیادين آموزشوپرورش آمده است ،عرصه تعلیموتربیت از مهمترين
زيرساختهاي تعالي پیشرفت همهجانبه كشور و ابزار جدي براي ارتقاء سرمايه انساني شايسته
كشور در عرصههاي مختلف است .به اين ترتیب تحقق آرمانهاي متعالي انقالب اسالمي ايران مانند
احیاي تمدن عظیم اسالمي ،حضور سازنده ،فعال و پیشرو در میان ملتها و كسب آمادگي براي
برقراري عدالت و معنويت در جهان در گرو تربیت انسانهاي عالم ،متقي و آزاده و اخالقي است .در
پرتو چنین سرمايه انساني متعالي است كه جامعه بشري آمادگي تحقق حکومت جهاني انسان كامل
را يافته و در سايه چنین حکومتي ظرفیت و استعدادهاي بشر به شکوفايي و كمال خواهد رسید
(.)Secretariat of the Supreme Council of the cultural Revolution., 2011
در راستاي تحقق اين اهداف بايد گفت كه جايگاه واالي معلّم به گونهاي است كه مسئولیت
اصلي تغییر و تحول در جهت افزايش كیفیت و كارائي ،متوجه اين قشر است.
ادبیات مملو از مطالعاتي در مورد مدلها و رويکردهاي پیشرفت حرفهاي معلمان است ( Borko,
.)2004; Finegold, 2010; Webster-Wright, 2009; James and McCormick, 2009
يا در مطالعاتي در كشور ايران مانند مدل ادراک و نگرش معلمان نسبت به توسعه ي حرفهاي در
مراكز تربیت معلم ( )Taheri, Arefi, Pardakhtchi and Ghahremani, 2013و مدل توسعة
حرفهاي معلمان در مقالة تأثیر درسپژوهي بر توسعه حرفهاي معلمان رياضي ( Khakbaz, Fadaei
 )and Mousapour, 2008و ياكاوش فرآيند توسعه حرفهاي معلمان در مراكز تربیت معلّم ( Taheri,
 ،)Arefi, Pardakhtchi and Ghahremani, 2013اما بحث توسعة حرفهاي مدرسان تربیت معلم
متمايز و متفاوت از بحث توسعة حرفهاي معلمان است .منطقي به نظر ميرسد كه تفاوت مهم میان
توسعه ي حرفهاي در ارتباط با معلمان و مدرسان تربیت معلم به استقالل حرفهاي و مسؤولیتهاي
مربوط به نقش و انتظارات آنان بر مي گردد (.)Loughran , 2014
گودوين و همکاران در مقالهاي بیان ميكنند كه معلّم كارگزار اصلي تعلیموتربیت ميباشد و
اهداف اين نظام در ابعاد مختلف ،در نهايت بايد به واسطهي او محقق شود و از آن جايي كه كیفیت
آموزش معلم بر كیفیت مدرسان تربیت معلم متکي است ،با اين حال ،توجه بسیار كمي به آنچه كه
مربیان معلمي بايد بدانند و قادر به انجام آن باشند ،شده است .در عوض ،عدموجود يک پايگاه دانش
مدون براي آمادهسازي مدرسان تربیت معلم كامال به چشم ميآيد ،بهخصوص پايگاهي كه به تغییر
زمینههاي محلي و جهاني پاسخگو بوده و بر پژوهش در عمل تأكید كند)Goodwin et al, 2014( .
از طرفي مدرس تربیت معلم صرفنظر از محتوا ،در حال آموزش معلم است و نه تنها محتواي
علمي بلکه تدريس و فن تعلیم را تدريس ميكند و دانشجو معلمان نیز عالوهبر يادگیري محتواي
تدريس شده ،بايد به يادگیري تدريس و فن تعلیم مشغول باشند و اين يک تمايز عمده بین نحوه
كار مدرسان تربیت معلم با نحوه عملکرد معلمان يا هیأتعلمي دانشگاهها است .اين تمايز بسیار پر
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اهمیت بوده و آمادهسازي مدرسان تربیت معلم و بومي سازي مدلهاي توسعه را ضروري ميسازد و
با توجه به حجم زياد تحقیقات در مورد توسعه حرفهاي معلمان و اعضاي هیأتعلمي و نبودن
تحقیقات بومي و محلي در زمینه توسعه حرفهاي مدرسان تربیت معلم ميتوان گفت ميتوان گفت
بررسي فرايند توسعه حرفهاي مدرسان تربیت معلم حلقه مفقوده زنجیره توسعه حرفهاي است.
كانايت و همکاران سردبیران مجله تربیت معلم در آمريکا در مقاله خود به عنوان نتیجهاي از اين
مباحث اين موضوع را مطرح مينمايند كه بررسي و توجه به توسعه حرفهاي مدرسان تربیت معلم و
پداگوژي يا فن تعلیم آموزش معلم بهصورت جداگانه و مجزا از توسعه حرفهاي معلمان ضروري است
(.)Knight et al, 2014
تبديلشدن به يک مدرس تربیتمعلم به وضوح دانش و درک كسب شده از تجربه و عمل را
منعکس ميكند ولي به آن محدود نميشود ( )Murray and Male, 2005و از طريق بررسي و خود
ارزيابي مدرسان معلمان از كار و عملکرد خودشان ،درک بهتري از محدوديتهاي تجربه تدريس در
مدارس براي انتقال مدرسان به دانشگاه جهت تدريس معلمان وجود دارد ( Dinkelman, Margolis
 ) and Sikkenga, 2006; Kosnik, Freese, Samara and Beck, 2006; Zeichner, 2006در واقع
فضاي انتقالي تبديل شدن از يک معلم به يک مدرس معلم پر از چالشهاي بسیار است ( Margolin,
.)2011; Bullock and Christou, 2009; Wood and Borg, 2010
موري و میل 1دريافتند كه برخي از اين چالشها با توسعه يک هويت حرفهاي بهعنوان يک
مدرس معلم ،يادگیري هنجارها و نقشهاي جديد سازماني ،كار با فراگیران بزرگسال و تبديلشدن
به يک محقق آموزش معلم هم راستا بود .براي آمادهسازي مدرس تربیت معلم ،تکیه بر شیوههاي
آموزشي و پايههاي دوازدهگانة مدارس مشکلساز است زيرا با اينكه كار معلمان و مدرسان معلمان
به هم مرتبط است؛ اما هر كدام داراي فعالیتهاي منحصر به فرد و مستلزم تکنیکها و مهارتهاي
متفاوت آموزشي ميباشند ( Bullock and Christou, 2009; Dinkelman, 2002; Murray and
.)Male, 2005
مدرسان تربیتمعلم جديد كه به انجام وظیفه آموزش معلمان مشغول ميشوند به سرعت متوجه
ميگردند كه آنچه از زندگي سابق خود بهعنوان تجربة معلمي و يا دانشجوي محقق دكتري به
همراه آوردهاند ،به شکلي خودكار به يک آموزش قدرتمند معلمان تبديل نميشوند ( Bullock and
.)Christou, 2009
بنابراين ورود مدرسان تازهكار تربیتمعلم بدون آمادهسازي قبلي به دانشگاه ،در نهايت به
حرفهزدايي آموزش معلمان و مدرسان تربیتمعلم ميانجامد ( ;Valli and Rennert-Ariev, 2002
 .)Cochran-Smith, 2001آموزش معلم نیز مانند تدريس در حدّ مفهومي «نه كامالً حرفهاي» باقي
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مانده است كه با وضعیت ارائه ضعیف در دانشگاه ظاهر ميگردد ( ;2008
 .)Loughran, 2011; Zeichner, 2005در نتیجه عمل آمادهسازي آموزش معلم در طول قرن
گذشته بهطور قابل مالحظهاي ثابت باقي مانده است ( )Goodwin, 2010و خود را در برابر تغییر
مقاوم نشان داده است (.)Ladson-Billings, 2001
لوگران بیان ميكند كه كار آموزش معلم فقط به "باال بردن مهارت" كاركنان براي عکسالعمل
به روش هاي جديد در پاسخ به تغییرات اجباري در برنامه درسي ،سیاست و يا عمل معطوف نیست،
بلکه به يک فرايند مستمر يادگیري ،تربیت و تغییر برآمده از بازيگران اصلي آن كار يعني مدرسان
تربیت معلم مربوط است .به همین دلیل است كه تحول در آموزش معلم مستلزم درک صحیح از
ماهیت اقدام در هر دو سطح سازماني و فردي براي مدرسان تربیت معلم است تا به شركتكنندگان
و رهبران آگاه تحول بدل گردند (.)Loughran, 2014
در بررسي مطالعات گذشته سه چارچوب يا مدل در ارتباط با توسعه حرفهاي مدرسان تربیت
معلم خود نمايي ميكند:
گوودوين و همکاران در مقالهاي با موضوع "آنچه مدرسان معلّمان بايد بدانند و قادر به انجام آن
باشند چیست؟ چشماندازي از عملکرد مدرسان تربیتمعلم" ،میان سه مفهوم برجسته آموزش معلم
شامل "دانش براي عمل"" ،دانش در عمل" و "دانش عمل" تمايز ايجاد ميكند .ميتوان گفت كه
دانش براي عمل دانشي است كه افراد ممکن است در طول برنامههاي دكترا و تحصیل رسمي خود
بهدست آورند ،دانش در عمل شامل ادراكاتي است كه افراد ممکن است از طريق تجربه و در كار چه
از طريق آزمايش و تمرين و يا با مشاهده و تقلید همساالن ،همکاران يا مربیان بهدست آورند ،در
نهايت ،دانش عمل عبارت است از تحقیقات آموزش معلم كه در آن افراد ممکن است بهعنوان استاد
دانشگاه تعامل داشته باشند (.)Goodwin et al., 2014
نتايج اين مطالعه نشان مي دهد كه اكثر پاسخدهندگان بر حسب تصادف ،مدرس تربیت معلم
شده بودند و فرصت كمي براي كسب دانش و مهارت مرتبط با شغلشان در طول تحصیل دورة
دكتري بهدست آورده بودند .آنها بهطور معمول يا به تجربیات خود در زمینة تدريس در پايههاي
دوازدهگانه مدارس متکي بودند و يا به آموزش و تمرينهاي دانشگاهي در دوره آموزشي دكتري كه
براي محقق و پژوهشگر شدن آماده شده بودند .ولي اين تحقیق مشخص ميكند كه اين آموزشها با
آموزش معلّمان متناسب و مرتبط نبوده است ()Goodwin et al., 2014
كانکلین 1نیز يک چهارچوب مفهومي براي جهتدهي طراحي دروس براي آمادهسازي مدرسان
معلمان تازه كار ارائه نموده است .اين چهارچوب براي درک پديده پیچیده يادگیري دانشجو معلمان
ساخته شده و نشان ميدهد كه يادگیري دانشجو معلمان پديده پیچیدهاي است كه در آن بايد به
Goodwin and Oyler,
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عوامل بسیار و تأثیرات آنها توجه نمود ،از جمله به هدف يادگیري معلم ،ويژگيها و باورهاي قبلي
معلماني كه در حال يادگیري هستند ،كي و كجا يادگیري آنان در حال وقوع است ،آنچه واقعاً ياد
ميگیرند ،چگونه يادگیري اتفاق ميافتد و بافت اجتماعي و زمینهاي كه در آن يادگیري معلم رخ
ميدهد ( .)Conklin, 2015اين چهارچوب ميتواند به يک برنامه درسي دوره آموزشي تبديل شود
كه با هدايت مجموعهاي از اصول و پرسشها ،تفکر توسعه در مورد كار با دانشجو معلمان را
سازماندهي ميكند .در مجموع ميتوان گفت اين چهارچوب پرسش و پاسخ كالسي و عادت به
تجزيه و تحلیل عملکرد فن تعلیم در كالس مدرسان تربیت معلم تازهكار است كه ميتواند در
كالس هاي معلمان آينده آنان نیز به كار رود و در نتیجه دانشجو معلمان را قادر خواهد ساخت كه
دانش بازتابي خود را توسعه دهند.
جان لوگران 1در مقالهاي تحت عنوان "توسعه حرفهاي به عنوان يک مدرس معلّم" به بررسي يک
يک چهارچوب براي مفهوم توسعه حرفهاي مدرسان تربیت معلم و چگونگي امکان تبديل مفهوم به
عمل ميپردازد ( .)Loughran, 2014چون بسیاري از معلمان از ابتدا در مدارس شاغل ميشوند،
انتقال به فضاي دانشگاهي به احتمال زياد براي آنان دشوار است .لوگران چهارچوبي بهعنوان يک
سفر تحقیقاتي براي پیشرفت حرفهاي يک مدرس معلم پیشنهاد ميدهد كه تبديلشدن به يک
مدرس تربیت معلم حرفهاي را از طريق فراگیري دانش و عمل تدريس در مورد تدريس ،يادگیري در
مورد تدريس و ارتباط اين دو در يک برنامه درسي منسجم ميداند (.)Loughran, 2014
البته مقاالتي ديگري نیز به مطالعاتي پراكنده در حوزه توسعه حرفهاي مدرسان تربیتمعلم
پرداختهاند:
تحقیق «مدرسان تربیت معلم خانه مدرسه :ساختار آغاز فرصت معلمان براي يادگیري در مورد
آموزش» كه توسط مگان هاپکینز و جیمز اسپیالن 2انجام گرفته ،بر مدرسه بهعنوان مکاني براي
مطالعات خود متمركز شده است و به بررسي افرادي كه از يادگیري معلمان تازهكار حمايت ميكنند
و اينكه چگونه اين مدرسان معلمان در اين مکان فرصتهاي ياد دادن را به معلمان تازهكار القا
ميكنند ،ميپردازد .محققان دريافتند كه يافتهها بر اهمیت ساختار سازمان رسمي در اين روند ،به
خصوص در سطح تیمها ،مديران و مربیان آموزشي تأكید ميكند (.)Hopkins and Spillane, 2014
كايو 3در مقالهاي ديگر با عنوان توسعه حرفهاي مدرسان تربیت معلم در شانگهاي بیان ميكند
كه مدرسان تربیت معلم يک گروه شغلي بسیار مهم جهت بهبود استانداردهاي آموزشي در كشور
چین در نظر گرفته ميشوند و تحت تحقیق هستند ( .)Qiu, 2015لذا درک بهتر از هويت مدرسان
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3. Qiu
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تربیت معلم بهمنظور كمک به تعريف نیازهاي متنوع توسعه حرفهاي و ارائه پشتیباني الزم ضروري
است.
بري و فورگاز 1در مقالهاي با عنوان"خودمان به مدرس معلم تبديل شويم ،به تفسیر فرايند تبديل
شدن دو مدرس تربیت معلم از طريق يادگیري شخصي و تجارب مداومشان در اين نقش ميپردازد.
نويسنده بیان ميكند مدرسان تربیت معلم با زمینههاي تنظیم شده متفاوت و در زمانها و از
مسیرهاي مختلف وارد سیستم آموزش معلم ميشوند ( )Ber, 2016اما با وجود اين اختالفات
ميتوانند بهعنوان محقق و مدرس تربیت معلم با به اشتراکگذاري نگرانيهاي مشترک به بررسي و
درک بهتر آموزش معلمان نائل آيند كه منجر به تشخیص موضوعات فردي خاصي ميگردد كه در
جهتدهي تبديل شدن به مدرس معلمي مؤثر هستند (.)Berry and Forgas, 2016
همچنین تاک و اندرلیند 2در مقالة "اندازهگیري گرايشات تحقیقاتي مدرسان تربیت معلم :آيتم
هاي توسعه و مقیاس ساختدهي" ،توسعه يک ابزار اندازهگیري خودگزارشي از مقیاس تمايالت
تحقیقاتي مدرسان تربیت معلم در بهبود درک گرايشات تحقیقاتي اين گروه را ارائه مينمايد ( Tack
 .)and Vanderlinde, 2016تمايالت تحقیقاتي مدرسان تربیت معلم به عادات ذهني درگیر شدن با
تحقیق چه بهعنوان مصرفكننده و چه بهعنوان تولیدكنندة تحقیقات براي بهبود عملکرد و كمک به
دانش پايه مدرسان معلمان اطالق ميشود .داشتن تجربه تحقیقاتي و تجربه شغلي بیش از سه سال
بهعنوان مدرس معلم بهطور قابلتوجهي منجر به كسب نمرات باالتر گرديده است.
با بررسي مطالعات گذشته و مروري بر مباني نظري ميتوان نتیجه گرفت طراحي چارچوبي براي
توسعه حرفهاي مدرسان تربیت معلم از ضروريات دانشگاه فرهنگیان است كه در ايران از اين حیث،
همت چنداني صورت نپذيرفته است .طراحي اين چارچوب ما را قادر ميسازد كه توسعه حرفهاي را
به شکلي هدفمند مفهوم پردازي كرده ،به شکلي متفکرانه اجرا نموده و به شکلي معنادار بهكار
ببنديم و در نهايت با تربیت مدرسان حرفهاي ،به معلمان و آموزشگراني توانمند و شايسته در نظام
تعلیموتربیت كشور دست يابیم.
روششناسی پژوهش
3

در اين پژوهش از روش كیفي و با بهرهگیري از روش تئوري مفهومسازي بنیادي يا گرندد تئوري
براي استخراج مقوالت توسعه حرفهاي مدرسان تربیتمعلم استفاده شده است .هدف عمده اين
تئوري تبیین يک پديده از طريق مشخص كردن مفاهیم و مقولههاي آن پديده است .ابزار
جمعآوري اطالعات در روش گرندد تئوري ،مصاحبه است و در اين تئوري جمعآوري دادهها ،تحلیل
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و شکلگیري چارچوب با يکديگر ارتباط متقابل دارند .در فرايند تحلیل اين تئوري سه فرايند:
كدگذاري باز ،كدگذاري محوري و كدگذاري انتخابي وجود دارد .كدگذاري باز به بخشي از تحلیل
دادهها اشاره دارد كه با "عنوانگذاري"و"مقولهبندي"پديده آنطور كه دادهها نشان دادهاند ،سروكار
دارد .در حالي كه كدگذاري باز دادهها را به مفاهیم و مقولهها تفکیک ميكند ،كدگذاري محوري از
طريق پیوند بین يک مقوله و مقولههاي فرعي آن دادهها را بهم پیوند ميدهد .پس كدگذاري
محوري به فرايند شکلدهي مقولههاي اصلي و مقولههاي فرعي آنها اشاره دارد و در نهايت كدگذاري
انتخابي مستلزم يکپارچه كردن مقولههايي است كه براي شکلدهي چهارچوب نظري اولیه ايجاد
شده بودند .پس با اين استراتژي از طريق بررسي مصاحبههاي مختلف نوعي چارچوب كه بیانگر
عوامل مؤثر بر پديده مورد بررسي است ،تعیین ميگردد .يعني مفاهیم ،مقولهها و مؤلفههاي مؤثر بر
پديدههاي مورد بررسي تعیین و روابط بین آنها مشخص ميشود تا زمانيكه چهارچوب كامل و
كفايت نظري حاصل شود.
جامعة آماري در اين تحقیق كلیهي مدرسان موظف در پرديسهاي دانشگاه فرهنگیان در استان
اصفهان هستند كه به تدريس دانشجو معلمان و معلمان ضمن خدمت اشتغال دارند .در اين تحقیق
براي انجام مصاحبه و جمعآوري دادههاي كیفي از روش نمونهگیري گلوله برفي و سپس هدفمند
استفاده شده است .جهت شناسايي مدرسان صاحبنظر و خبره در زمینه اين تحقیق ،ابتدا مصاحبه
شونده اول انتخاب شد و از طريق ايشان ،افراد مناسب بعدي معرفي گرديدند و به همین ترتیب
مدرسان صاحبنظر و آگاه ،براي مصاحبه انتخاب شدند .دادهها از طريق مصاحبهها با شش مرد و نه
زن از مدرسین موظف كه از نظر نوع استخدام در گروههاي مختلف شامل مدرس ،هیأتعلمي
تطبیقي ،هیاتعلمي وزارت علوم ،مأمور از آموزش و پرورش و قراردادي قرار داشتند ،جمعآوري
گرديد .نمونهگیري نظري تا رسیدن مقولهها به اشباع نظري ادامه يافت ،مقصود از اشباع نظري
مرحلهاي است كه در آن دادههاي جديدي در ارتباط با مقولهها پديد نیايد .در مصاحبهها سؤاالتي از
قبیل الزامات و شرايط علي ،راهکارها و استراتژيهاي مؤثر بر توسعه ،بررسي پیامدهاي توسعه و
عوامل زمینهاي توسعه مورد كاوش قرار گرفت تا توسعه حرفهاي مدرسان از ديدگاه خود مدرسان
تربیت معلم روشن شود .مصاحبهها ضبط و سپس پیادهسازي شد كه حاصل اين پژوهش كیفي،
طراحي چارچوب توسعه حرفهاي مدرسان تربیت معلم است.
یافتههای پژوهش
هدف اصلي اين پژوهش طراحي چارچوب توسعه حرفهاي مدرسان تربیت معلم است كه براي
دستیابي به اين هدف الزم است به دو سؤال زير پاسخ داده شود:
 -1مؤلفههاي مؤثر بر توسعه حرفهاي مدرسان تربیت معلم كدام است؟
 -2روابط بین مؤلفههاي مؤثر بر توسعه حرفهاي مدرسان تربیت معلم چگونه است؟
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به كمک روش گرندد تئوري ،دادهها و متون حاصل از مصاحبهها تجزيه و تحلیل گرديد و در
نهايت از نتايج كدگذاري باز ،محوري و انتخابي ،كدهاي مستخرج از مصاحبهها در قالب 101مفهوم
شکل گرفتند كه به  22مقوله مرتبط ميشوند .مقوالت استخراجشده ،عوامل مؤثر و مفاهیم،
مؤلفههاي توسعه حرفهاي مدرسان تربیتمعلم را مشخص ميكنند.
براي پاسخ به سؤاالت باال و سپس طراحي چارچوب ،ابتدا با در نظر گرفتن مدل پارادايمي،
مقوالت و مفاهیم مرتبط با هر يک از بخشهاي مدل شامل شرايط علي ،راهبردها و استراتژيها،
زمینهها و پیامدها را بررسي ميكنیم.
الزامات و شرایط علی
از بین مقوالت استخراج شده ،سه مقوله بهعنوان شرايط علي قلمداد شدند :توانمنديهاي شناختي،
توانمنديهاي اجتماعي و توانمنديهاي رفتاري.
فردي كه مي خواهد به عنوان مدرس تربیت معلم وارد سیستم دانشگاه فرهنگیان شود ،بايد داراي
حداقلي از اين سه دسته توانمندي باشد تا در دانشگاه گزينش و پذيرش شود.
جدول ( :)1توانمندیهای الزم برای گزینش در سیستم دانشگاه فرهنگیان
مفهومها
ويژگيهاي شخصیتي و اخالقي
باورهاي اعتقادي
تلفیق ،تعامل و به روز بودن باورها و نظريات
تأثیر عمیق باورها بر عملکردها در حرفه معلمي
عادتورزي به رفتارهاي منبعث از ارزشها
دانش تخصصي به روز
مهارت و دانش حرفهاي
دانش پردازش و فناوري اطالعات
دانش روانشناسي تربیتي
دانش فرهنگي ،اجتماعي و مذهبي
مهارتهاي پژوهشي
مهارتهاي ارتباطي
شناخت فراگیران
تقدم جامعه بر فرد
مهارت عشق ورزيدن به انسانها
درک محیطهاي چند فرهنگي
مهارتهاي زندگي

مقولهها

توانمنديهاي رفتاري

توانمنديهاي شناختي

توانمنديهاي اجتماعي

با كاوش در نظرات مدرسان و اعضاي هیأتعلمي ،در جدول باال شايستگيهاي پايه و الزاماتي را كه
يک مدرس تربیت معلم در ابتداي مسیر توسعه حرفهاي بايد دارا باشد تا با گذراندن مسیر و طي

سال پنجم ،شمارة چهارم ،زمستان 151 1396

فصلنامه تدریس پژوهی

راهکارها و استرتژيهاي توسعه به يک مدرس تربیت معلم حرفهاي تبديل شود ،ارائه گرديده است.
اين شايستگيها در سه دسته طبقهبندي شدهاند .دسته اول توانمنديهاي شناختي با هفت مفهوم،
دسته دوم توانمنديهاي رفتاري با پنج مفهوم و دسته سوم توانمنديهاي اجتماعي با شش مفهوم
ميباشد.
توانمنديهاي شناختي بر داشتن حداقلي از دانشهاي مورد نیاز متقاضیان اين حرفه اشاره
مي كند مانند دارا بودن دانش تخصصي به روز ،تا حدي آشنا بودن با دانشها و مهارتهاي حرفه
مدرسي ،دانش پردازش و فناوري اطالعات ،دانش روانشناسي تربیتي ،باال بودن اطالعات عمومي و
داشتن دانش فرهنگي ،اجتماعي و مذهبي در حد مطلوب و توانمندي در مهارتهاي پژوهشي.
توانمنديهاي رفتاري مجموعهاي از ويژگيهاي شخصیتي و اخالقي ،باورهاي قبلي و اعتقادي و
توجه به تأثیر عمیق باورها بر عملکرد فرد در اين حرفه و توان تلفیق ،تعامل و به روز نمودن نظريات
و باورها و همچنین عادات رفتاري فرد كه از ارزشهاي او برخاسته ميباشد.
توانمنديهاي اجتماعي مجموعهاي از مهارتهاي اجتماعي است كه براي برقراري ارتباط صحیح
و اثربخش بودن تعامل بین مدرس و دانشجو را تضمین ميكند .ازجمله دارا بودن مهارتهاي
ارتباطي ،توان و تالش براي شناخت فراگیران ،تقدم نفع جمع بر فرد ،دارا بودن مهارتهاي زندگي،
درک محیطهاي چند فرهنگي با توجه به شرايط بومي و مهارت عشق ورزيدن به انسانها.
ا گر در جذب و گزينش مدرسان به اين سه دسته توانايي بهاي الزم داده شود ،اين مدرسان
توانمند با ورود به چرخه توسعه حرفهاي ميتوانند به بالندگي ،رشد و جهتدهي توانمنديهاي خود
بپردازند ،آن را بهبود بخشیده و تکمیل نمايند.
استراتژیها و راهکارها

از بین مقوالت مستخرج از تجزيه و تحلیل مصاحبههاي صاحبنظران ،سه مقوله تدريس در مورد
تدريس ،يادگیري در مورد تدريس و همسويي تدريس و يادگیري بهعنوان استراتژي و راهکارها در
چارچوب توسعه حرفهاي قرارگرفتهاند.
جدول ( :)2استراتژیها و راهکارها در چارچوب توسعه حرفهای
مفهوم ها

مقوله ها

توانمندي در مهارتهاي تدريس و چرخش فن تعلیم
توانمندي در برگزاري كارگاههاي آموزشي و كارورزي و تلفیق مهارت آموزي با دانش افزايي
هم انديشي و تبادل دستاوردهاي فرهنگي و علمي تربیت معلم در سطح ملي و بینالمللي
برقراري ارتباط مستمر و سازنده با مدارس و دانشگاهها
نگرش علمي به تدريس ،درسپژوهي و ارزيابي دقیق

تدريس در مورد
تدريس

تدريس در موقعیتهاي پیشبیني نشده و متناسب با شرايط
آموزشهاي ضمن خدمت شامل دانشافزايي و آموزشهاي الکترونیکي ويژه مدرسان تربیت معلم
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برگزاري نشستهاي تخصصي ،جشنواره تدريس و فرصتهاي مطالعاتي براي مدرسان
ايجاد توانمنديها و مهارتهاي يادگیري مادامالعمر
تأسیس مراكز مشاوره و توسعهي حرفهاي مدرسان
خودآموزي ،تجربهنگاري و همافزايي علمي
آشنايي و كاربرد نظريههاي به روز يادگیري و تدريس
ايجاد احساس نیاز و انگیزه به توسعه حرفهاي
ترويج فرهنگ يادگیري جمعي و بازديد و حضور در كالس همکاران و تحلیل فرايند تدريس و يادگیري
تلفیق دانش و عمل
ايجاد فرصت تمرين عملي مهارتها و موقعیتهاي تدريس و يادگیري
برگزاري دوره آمادهسازي و ارزيابي عملکرد
بازنگري دروس و طراحي آن به صورت عملي ،تدريس تاملي و خود ارزيابي منظم
بازديد از جلسات تدريس مدرسان موفق و همکاران ،به اشتراکگذاري تجارب در سطح ملي و بینالمللي
ارتباط بین دانشگاه و مدارس و بازديد و مشاهده اجراي تدريسهاي آموخته شده توسط معلمان
رفع موانع مرتبط با مهارتهاي تدريس ،برنامه درسي و ارزيابي
ارتقا مهارتهاي فرايند ياددهي يادگیري
استقرار سیستمي منظم و هدفمند جهت آموزش و بالندگي حرفهاي و اعتقادي

يادگیري در
مورد تدريس

همسوئي
تدريس و
يادگیري

تمايز دانشگاه فرهنگیان نسبت به ساير دانشگاهها در اين موضوع است كه در آموزش معلم،
عالوه بر تدريس محتواي برنامه درسي ،تدريس پداگوژي و فن تعلیم ضروري است .در اين پژوهش
راهکارها و پیشنهادات صاحبنظران كه با نگرشي جديد به تمام جوانب اين مسئولیت متمايز
دانشگاه فرهنگیان و در جهت بهبود و ساخت هدفمند تجارب تدريس و يادگیري است ،در سه مقوله
اصلي دسته بندي شده است .مقوله اول تدريس در مورد تدريس و با هفت مفهوم ،مقوله دوم
يادگیري در مورد تدريس و با هشت مفهوم و مقوله سوم همسويي تدريس و يادگیري با نه مفهوم
ميباشد.
در حقیقت آموزش معلم داراي پیچیدگيهاي خاص خود است .هم دانشجويان و هم مدرسان بايد
آگاهانه و با هدف يادگیري و تدريس فن تعلیم در كالسهاي درس حاضر شوند و دشواري تمركز
همزمان بر دو موضوع محتوا و فن تعلیم را بپذيرند .مدرسان الزم است با نگرش علمي به تدريس،
در كالسهاي درس عالوه بر برنامه درسي ،نحوه تدريس را آموزش دهند .آنان بايد با تصمیمگیري
صحیح در موقعیتهاي بوجود آمده در كالس و متناسب با شرايط ،ضمن چرخش پداگوژي و فن
تعلیم به آموزش دانشجو معلمان بپردازند و آن را با تلفیق دانشآموزي با مهارتورزي تکمیل
نمايند .برگزاري كارگاهها و هدايت كارورزي دانشجو معلمان و ارتباط آنان با مدارس و مشاهده
تدريس معلمان و اساتید و اجراي تدريس آزمايشي در كاروزي از توصیههاي مدرسان است.
همان گونه كه دانشجو معلمان با آگاهي از ارزش واقعي و هدف اصلي آموزش خود الزم است با
صرف انرژي و با تالش مضاعف عالوه بر يادگیري محتواي درس تخصصي ،به يادگیري دانش و
مهارت هاي تدريس بپردازند .خود مدرسان تربیت معلم نیز بايد در مسیر توسعه حرفهاي خود ،نه
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تنها در راستاي انجام وظیفه خطیر آموزش معلم به يادگیري در مورد تدريس دانشجويان توجه
نمايند ،بلکه بايد اين يادگیري را در ارتباط با خود گسترش داده و بهبود بخشند .امروز نظامهاي
تعلیموتربیت كلیه افراد را يادگیرندگان مادامالعمر ميدانند .يادگیري را منحصر به دانشجويان نکرده
و با توجه به تغییرات پرشتاب علم و تکنولوژي ،مدرسان و اساتید نیز بايد دانش و مهارتهاي خود
را توسعه دهند .كه اين يادگیري مادامالعمر شامل يادگیري در مورد تدريس بهعنوان يک جنبه مهم
در آموزش معلم هم مي گردد .پس اين مقوله هم يادگیري دانشجو معلمان و هم يادگیري مدرسان
در ارتباط با تدريس را شامل ميشود .صاحبنظران و مدرسین ضمن تأكید بر ايجاد احساس نیاز و
انگیزه به توسعه يادگیري در افراد ،راهکارهايي چون دورههاي ضمن خدمت ،نشستها و فرصتهاي
مطالعاتي ،استفاده از تجارب مشاورهاي متخصصین و مدرسان باتجربه ،تسلط بر نظريههاي به روز
يادگیري و تدريس و روشهايي مانند خودآموزي و تجربهنگاري را توصیه نمودند.
در نهايت توسعه فن تعلیم و آموزش معلم با اين هدف است كه بین تدريس و يادگیري در
برنامههاي درسي ارتباط منطقي برقرار گردد .پس از بررسي شیوههاي هدفمند تدريس در مورد
تدريس و يادگیري در مورد تدريس ،همسويي تدريس و يادگیري باعث ميشود كه درک ما از اين
كنش و واكنش پیچیده ،افزايش يابد.
اين تدريس توسعه يافته كه از بررسي و هماهنگ نمودن تدريس و يادگیري در فن تعلیم معلم به
وجود ميآيد ،تأثیر به سزايي بر تلفیق اين دانش با عمل نومعلمان ميگذارد و اين عملکرد مدرسان
باعث مي شود دانشجومعلمان قادر شوند به طور هدفمند بین تجربه و شیوههايي كه در موقعیت
تدريس ياد ميگیرند پیوند برقرار كنند .صاحبنظران به مواردي چون ايجاد موقعیتهايي كه امکان
بررسي تدريس و يادگیري در آن وجود دارد ،ارزيابي يادگیري پس از تدريس ،تدريس تأملي ،بازديد
از جلسات تدريس موفق و نحوه ارزيابي يادگیري حاصل از آن ،ايجاد فرصت تمرين تدريسهاي
آموخته شده با راهنمايي مدرسان با تجربه ،برنامهريزي و توسعه مهارتهاي فرايند ياددهي و
يادگیري به عنوان راهکارهاي همسو نمودن تدريس و يادگیري اشاره نمودند.
زمینهها

از مقوالت مستخرج از مصاحبهها ،هفت مقوله در مبحث زمینهها طبقهبندي شد .كه اين مقوالت و
مفاهیم مرتبط با آنها در جدول زير مشخص شدهاند.
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جدول ( :)3مقوالت و مفاهیم مرتبط با آنها که در مبحث زمینهها طبقهبندی شدهاند
مفهوم ها
اثربخشي مطلوب با انتخاب فرد مستعد ،مطالعات آكادمیک و با داشتن تجربه معلمي و
دورههاي ضمن خدمت با كیفیت

مقوله ها

بلوغ فکري ،ايدههاي عملي و تصمیمگیري صحیح نتیجه تجربه
تجربه معلمي بسترساز توانمندي مدرسان در مهارتآموزي و كارورزي
تجربه موفق آموزشي شرط الزم براي مدرسي
مصاحبه روانشناختي ،استعداد ،انگیزه و عالقه
گزينش اخالقي – اعتقادي
سنجش تخصص علمي -پژوهشي
سنجش مهارتهاي حرفهاي و تجربه تدريس
جذب مدرس داراي توانمنديها و شايستگيهاي پايه با انگیزه و تعهد معلمي
بازنگري و اصالح فرايند جذب مدرسان به منظور جذب مدرسان شايسته ،معتقد ،نخبه و
داراي تجربه معلمي
پیشبیني دروس فلسفه معلمي و بهكارگیري تجارب اساتید با تجربه در دورههاي آمادهسازي
مدرسان
اهداف و چرايي و فلسفه كار آموزش معلم در اسناد باالدستي بیان شده ولي براي مدرسان
تربیت معلم شفاف نیست و نیاز به آموزش دارد
ترسیم دقیق چشماندازها و رسالتهاي دانشگاه فرهنگیان
آموزش مهارتهاي حرفهاي ،كارورزي و پژوهش در تربیت مکمل برنامه درسي تربیت
مدرسین
متناسب نبودن برنامههاي درسي با به مسائل و چالشهاي موجود
محیط و امکانات زمینهي موفقیت اهداف و پیشرفت مدرسان
تجهیزات اولويت اصلي نیست و بايد در خدمت معرفتشناسي تدريس باشد
نقش تسهیلگر ،محرک و نیاز به همسو شدن با تحوالت و يادگیرنده مادامالعمر شدن را دارد
رفع موانع مادي ،فضا و تجهیزات
فرهنگ و جو سازماني بر نگرش و تفکر افراد در راستاي توسعه و ارتقاي حرفهاي مدرسان
تأثیر ميگذارد
تربیت در دانشگاه خاص
سرمايه گذاري فرهنگي براي مدرسان به عنوان نخبگان متولي انتقال فرهنگ در جهت نهادينه
كردن ارزشها و تمدن اسالم و ايران ضروري است.
آزادي عمل ،اعتماد ،امنیت شغلي ،جو مشاركتي ،ارزش دادن به ايدهها ،انتظار باال ،تعامل
سازنده و رقابت سالم نتیجه فرهنگ و جو سازماني مناسب است
سیاستگذاريهاي كالن نقشه راه و اساس برنامه ريزي و ضرورت هر تغییر و حركتي است
سیاستگذاريهاي كالن و اسناد باالدستي معیار مناسبي براي ارزيابي وضعیت كنوني و
چشمانداز آينده
نقش اساسي ديدگاه و باور سیاستگذاران به تاثیر توسعه آموزش و پرورش در توسعه كشور و

تجربه معلمي

سیاستهاي جذب
و گزينش

اهداف و فلسفه
آموزش معلم

برنامه درسي

فناوري ،امکانات و
تجهیزات

فرهنگ و جو
سازماني
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در نتیجه توجه به آموزش معلم
رفع موانع سیاستگذاري و مديريتي
مراحل جذب و گزينش ،ارتقاو آماده سازي ،استخدام و بازنشستگي ،نیازسنجي ،برنامهريزي
آموزشي و ...زيرمجموعه سیاستگذاريهاي كالن قرار ميگیرد كه نیاز به بازنگري باورها دارد
چالش اصلي اجراي سیاست ها و مشکالت اجرا ناشي از ضعف در سیاستگذاريهاي كالن
تدوين و شفافسازي حقوق و وظايف مسیر توسعه حرفهاي را هموار مي كند
تعیین حقوق و وظايف ،شاخص دستیابي به اهداف ،ارزيابي و ارتقا مدرسین
با ايجاد احساس عدالت ،رضايت شغلي و انگیزه اثربخشي سازماني را افزايش ميدهد.
كلیه نهادهاي رسمي و غیررسمي در رأس آن وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم و
نهادهاي سیاستگذاري چون هیأت دولت و مجلس

حقوق ،قوانین و
سیاستگذاريها

شرايط زمینه اي الگوهاي پايداري هستند كه با زمان و مکاني خاص عجین شدهاند و مجموعه
موقعیتهايي را ايجاد نمودهاند كه افراد و سازمانها تحت اين موقعیتها از خود كنش و واكنش
نشان ميدهند .شرايط زمینهاي يک پديده ،اساساً مختص همان پديده هستند.
در اين مطالعه جهت درک بهتر زمینهها ،اين هفت مقوله در دو دسته زمینههاي سازماني-
حرفهاي و زمینههاي فرهنگي-اجتماعي طبقهبندي شدهاند .به عبارتي شرايط زمینهاي ،ويژگيهاي
درونسازماني (شامل زمینههاي سازماني و حرفهاي) و برونسازماني (شامل زمینههاي فرهنگي و
اجتماعي) هستند كه بر اجراي توسعه حرفهاي مدرسان تربیت معلم تأثیرگذارند .شرايطي كه
ميبايست براي موفقیت بهتر اجراي اين فرايندها مورد توجه قرار گیرند.
زمینههاي حرفهاي -سازماني شامل چهار مقوله "فناوري ،امکانات و تجهیزات" با چهار
مفهوم"،فرهنگ و جو سازماني" با چهار مفهوم" ،برنامه درسي" با دو مفهوم و "تجربه معلمي" با
چهار مفهوم است.
در اكثر مصاحبههايي كه با مدرسان باتجربه و صاحبنظران انجام پذيرفته بود ،به نقش تسهیلگر
امکانات و تکنولوژي در دستیابي به اهداف توسعه تأكید شده و رفع موانع مادي و تجهیزاتي را زمینه
ساز همسوشدن با تحوالت سريع تکنولوژي و تبديل شدن به يادگیرنده مادامالعمر ميدانستند .با
توجه به مأموريت گرا بودن دانشگاه فرهنگیان ،فرهنگ و جو سازماني مناسب با تأثیر بر نگرش و
تفکر افراد براي توسعه و ارتقاء ،به آزادي عمل ،اعتماد ،امنیت شغلي ،جو مشاركتي ،ارزش دادن به
ايدهها ،انتظارات سطح باال ،تعامل سازنده و رقابت سالم منجر ميشود .اين افراد معتقد بودند برنامه
درسي بايد متناسب با شرايط و چالشهاي موجود تنظیم شود و اگر با مهارت آموزي ،پژوهش و
كارورزي عجی ن گردد ،مي تواند زمینه مناسبي براي توسعه فراهم آورد .طبق نظر مدرسان ،افراد
داراي تجربه معلمي با داشتن پیش زمینه بلوغ فکري در حرفه تدريس و قدرت تصمیم گیري
صحیح ،براي طي مسیر توسعه حرفهاي مستعدترند و تجربههاي موفق آموزشي ،اثربخشي اين فرايند
را افزايش ميدهد.
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زمینههاي فرهنگي -اجتماعي نیز شامل سه مقولة "اهداف و فلسفه آموزش معلم" با سه مفهوم،
"حقوق ،قوانین و سیاستگذاريها" با ده مفهوم و "سیاستهاي جذب و گزينش" با شش مفهوم
ميباشد.
طبق مفاهیم مستخرج از مصاحبه با صاحبنظران ،اهداف و فلسفه آموزش معلم بايد براي
مدرسان تربیت معلم شفافسازي شود و ضمن پیشبیني دروس فلسفه در دورههاي آمادهسازي
مدرسان ،چشم انداز و رسالت دانشگاه فرهنگیان به روشني براي آنان ترسیم گردد .سیاستگذاريهاي
كالن نقشه راه و اساس برنامه ريزي و معیار ارزيابي برنامهها هستند .بنابراين نقش ديدگاه و باور
سیاستگذارن و نهادهاي سیاستگذاري بر توسعه مدرسان پررنگ و واضح است .رفع موانع
سیاستگذاري و مديريتي ،بازنگري باورهاي غلط و تدوين و شفافسازي حقوق و وظايف ميتواند
مسیر توسعه حرفه اي مدرسان را هموار سازد و با ايجاد رضايت شغلي ،اثربخشي سازماني را افزايش
دهد .بازنگري و اصالح سیاستها و فرايندهاي جذب مدرسان در سطوح باالي سیاستگذاري ،زمینه
را براي جذب افراد شايسته و توانمند آماده ميسازد كه تضمیني براي موفقیت فرايند توسعه
حرفهاي مدرسان تربیت معلم است.
برونداد و پیامدها

هدف اصلي از توسعه حرفهاي مد رسان تربیت معلم ،دستیابي به مدرس تربیت معلم حرفهاي است.
فردي كه از هیأتعلمي دانشگاه يا يک معلم حرفهاي ،متمايز است و با گذراندن يک مسیر توسعه
طراحي شده طبق شرايط خاص اين حرفه ،تربیت شده است .مدرس تربیت معلم حرفهاي برونداد
اين چارچوب و مقوله اصلي اين مطالعه است .پیامدهاي توسعه حرفهاي نیز به دو دسته پیامدهاي
حرفهاي و اجتماعي تقسیم شدهاند كه هر كدام چهار مقوله را به خود اختصاص دادهاند .در جدول
زير اين مقولهها و مفاهیم مرتبط با آنها نشان داده شدهاند.
پیامدها معموال در پاسخ به سؤاالتي از قبیل اينکه از اجراي اين روند توسعه چه حاصل ميشود؟
و چه اتفاقي روي ميدهد يا چه تغییري بوجود ميآيد؟ شکل ميگیرند.
جدول ( :)4پیامدهای توسعه حرفهای
مفهوم ها
تربیت مدرسان حرفهاي كه ميتواند باعث تربیت يادگیرنده مادامالعمر شدن شود.
ايجاد و تثبیت نهاد تخصصي و حرفهاي
مدرس حرفهاي توانمند در تربیت معلم معتقد و مبتني بر استانداردها
آگاهي و هدف و هدايت افراد كاردان تجربه را به دانش و رشد حرفهاي تبديل مي كند.
مأموريتگرا بودن دانشگاه فرهنگیان با هدف تربیت معلمان شايسته
فراگیران خاص و گزينش شده نسبت به ساير دانشگاهها

مقوله ها
مدرس تربیت
معلم حرفهاي

تربیت معلمان

فصلنامه تدریس پژوهی

سال پنجم ،شمارة چهارم ،زمستان 157 1396

تربیت معلمان شايسته و توانمند
برنامه ريزي تربیت نسل بعدي مدرسان توسط مدرسان با تجربه و متعهد
رفع موانع مرتبط با جذب ،نگهداشت و ارتقا نیروي انساني
توجه به هويت سازماني مستقل مانند روابط سازماني ،فضا و تجهیزات ،ساختار سازماني،
تعهد و تخصص مديران و جايگاه دانشگاه
تقويت ارزشهاي اسالمي و ملي
تقدم تربیت بر تعلیم بهواسطه تأثیرگذاري عمیق و گسترده معلمان بر سرنوشت جامعه
ارتباط با حوزههاي علمیه و آموزشهاي مذهبي
مدرسان بهطور مستقیم بر معلمان و نظام آموزشي و بهطور غیرمستقیم بر كل اقشار جامعه
تأثیرگذارند.
مأموريتگرا بودن با فراگیراني كه عامالن اصلي نظام آموزشي آيندهاند
محور اصلي تغییر و تحول نظام آموزش و پرورش كشور ،مدرسان تربیت معلم هستند.
معلمان بهعنوان كلیديترين جزء نظام آموزشي ،محصول عملکرد مدرسان ميباشند.
همگامي با استانداردهاي جهاني و بومي
تبديل شدن به نیروي انساني مؤثر و كارآمد
توانمندسازي منابع و سرمايه انساني
تربیت مدرسان به مهارت معلمان ميانجامد و بر نیروي انساني چندين نسل جامعه مؤثر
است
سرمايه اجتماعي و هر سرمايه معنوي در جامعه از عملکرد آموزش و پرورش آن جامعه
شکل ميگیرد.
سرمايه اجتماعي در بر گیرنده مشاركت ،امنیت ،پیوند و اعتماد اجتماعي است و با بالندگي
نظام آموزشي ،ارتقا مييابد
بین سرمايه اجتماعي و اثر بخشي معلمان رابطه مستقیم وجود دارد.
تأثیرپذيري و تأثیرگذاري بر نهادهاي اقتصادي
افزايش كارايي و اثربخشي و در نتیجه افزايش بهرهوري
افزايش كیفیت آموزش ،كار و حرفه

شايسته و توانمند

ايجاد هويت
مستقل حرفهاي
نهادينه كردن
ارزشهاي اسالمي
و ملي
تغییر و تحول
نظام آموزشي

همگامي با
استانداردهاي
جهاني و بومي
توانمندسازي
سرمايه انساني

غني سازي
سرمايه اجتماعي
افزايش سرمايه
مادي

مقوله اصلي فرايند توسعه ،دستیابي به مدرس تربیت معلم حرفهاي است .مدرسي كه با حرفهاي
بودن خود باعث تثبیت دانشگاه فرهنگیان بهعنوان يک نهاد تخصصي و حرفهاي آموزش معلم گردد.
اگر در توسعه حرفه اي ،آگاهي و هدف با حمايت و هدايت افراد كاردان توأم گردد ميتواند
تجربههاي مدرسان را به رشد حرفهاي مبدل سازد و مدرسان حرفهاي تربیت نمايد كه در آموزش
معلمان مبتني بر استانداردها و ارزشهاي ملي و مذهبي توانمند باشند و نه تنها خود يادگیرنده
باشند بلکه يادگیرندگاني مادامالعمر تربیت كنند.
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در اين مطالعه مقوالت مرتبط با پیامدها به دو دسته پیامدهاي حرفهاي با چهار مقوله و
پیامدهاي اجتماعي نیز با چهار مقوله تقسیم شدهاند .پیامدهاي حرفهاي شامل"تربیت معلمان
شايسته و توانمند"با سه مفهوم"،نهادينه كردن ارزشهاي اسالمي و ملي"با سه مفهوم"،ايجاد هويت
مستقل حرفهاي"با چهار مفهوم و"همگامي با استانداردهاي جهاني و بومي"با يک مفهوم ميباشند.
صاحبنظران در مصاحبههاي خود اشاره نمودهاند كه دانشگاه فرهنگیان ،دانشگاهي مأموريتگراست
با هدف تربیت معلمان شايسته و توانمند كه فراگیران آن با شرايط خاص و گزينش شدهاي پذيرش
مي شوند .براي ايجاد يک هويت مستقل براي مدرس تربیت معلم ،وجود هويت مستقل سازماني با
تعريف شفاف جايگاه دانشگاه در جامعه ،مديران حرفهاي و ساختار سازماني مستقل ضروري است تا
با رفع موانع جذب و نگهداشت مدرسان حرفهاي با تجربه ،برنامهريزي براي تربیت نسل بعدي
مدرسان انجام پذيرد .به واسطه تأثیر عمیق معلمان بر سرنوشت نسل آينده كشور ،در آموزش آنان
تربیت بر تعلیم تقدم دارد و در اين راستا ارتباط با ساير نهادهاي فرهنگي جامعه از جمله حوزههاي
علمیه و آموزشهاي تربیتي و مذهبي نیاز است .اگر در دانشگاه فرهنگیان ،تربیت معلم صحیح انجام
گیرد ،در دانش آموزان و نسل آينده ،ارزشهاي ملي و اسالمي تقويت ميگردد و ميتوان با
استانداردهاي موردنظر ملي و جهاني همگام شد.
پیامدهاي اجتماعي نیز شامل"تغییر و تحول نظام آموزشي"با چهار مفهوم"،توانمندسازي سرمايه
انساني"با سه مفهوم"،غني سازي سرمايه اجتماعي"با سه مفهوم و"افزايش سرمايه علمي"با سه
مفهوم ميباشد.
طبق مفاهیم مستخرج از مصاحبهها ميتوان گفت مدرسان تربیت معلم بهطور مستقیم بر
آموزش معلمان تأثیر ميگذارند و معلمان بهعنوان كلیديترين جزء نظام آموزشي ،محور اصلي تغییر
و تحول نظام آموزشي كشور هستند .تربیت مدرسان به توانمندسازي و مهارت معلمان ميانجامد و
اين معلمان هستند كه سرمايه انساني يک جامعه را پرورش ميدهند و قادرند فراگیران را به نیروي
انساني مؤثر و كارآمد مبدل كنند .اين نیروي انساني توانمند باعث افزايش كیفیت آموزش ،كار و
حرفه ميشوند كه منجر به افزايش كارايي ،اثربخشي و در نهايت بهرهوري نیروي كار و تأثیرگذاري
بر نهادهاي اقتصادي كشور مي شود .با بالندگي نظام آموزشي در كشور ،مشاركت ،امنیت و اعتماد
اجتماعي نیز ارتقا مي يابد .سرمايه اجتماعي و هر سرمايه معنوي در جامعه ،از عملکرد آموزش و
پرورش آن جامعه نشأت ميگیرد.
طراحی چارچوب توسعه حرفهای مدرسان تربیت معلم

در حقیقت هدف اصلي اين تحقیق طراحي چارچوبي براي توسعه حرفهاي مدرسان تربیت معلم
است كه در اين چارچوب كلیه مقولههايي كه از نظر صاحب نظران و مدرسان بر توسعه حرفهاي
تأثیر گذار است ،لحاظ شده باشد.
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يافتههاي كیفي ،مفاهیم و مقوالت مستخرج از مصاحبه با صاحبنظران و خبرگان ،در هر يک از
بخشهاي مدل پارادايمي جا گرفتند و شرايط علي ،راهکارها و استراتژيها ،زمینهها و پیامدها
مشخص گرديدند.
در نهايت با مشخص نمودن روابط بین اين بخشها ،چارچوب توسعه حرفهاي مدرسان تربیت
معلم به شکل زير طراحي گرديد:

شکل ( :)1چارچوب توسعه حرفهای مدرسان تربیت معلم

بحث و نتیجهگیری
اگر ما بخواهیم به اهداف دانشگاه فرهنگیان كه مهمترين آن تربیت و توانمندسازي منابع انساني
آموزشوپرورش است ،دست يابیم ،بايد به توسعه حرفهاي اعضاي هیأت علمي و مدرسان تربیت
معلم كه مغز متفکر دانشگاه و هسته پیادهسازي اهداف و نقطه آغاز هر تغییر و تحولي ميباشند،
توجه ويژه داشته باشیم .همانگونه كه قبالً نیز اشاره شد توسعه حرفهاي مدرسان تربیت معلم با
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توسعه حرفهاي معلمان و يا اعضاي هیأت علمي ساير دانشگاهها متمايز است و اين گروه حرفهاي
بايد مسیر توسعه حرفه اي خاص خود را طي نمايند و بهترين مرجع شناخت نیازهاي اين حرفه و
تنظیم چارچوب مسیر توسعه حرفهاي ،خود مدرسان و صاحبنظراني هستند كه سالها با
چالشهاي اين حرفه درگیر بودهاند .در اين پژوهش با كاوش در نظرات مدرسان ،چارچوبي براي
توسعه حرفهاي مدرسان تربیت معلم با توجه به شرايط ملي و مذهبي كشور طراحي گرديد.
براي مقايسه اين مطالعه با پژوهشهاي قبلي ميتوان گفت دو پژوهشي كه توسط گودوين و
لوگران در سال  2014انجام پذيرفته بود ،به طراحي چارچوب و مدل براي توسعه حرفهاي منجر
شده و اين پژوهشگران با ديدگاه جامعتري نسبت به ديگران اين مسأله را مورد كنکاش قرار داده
بودند .ساير پژوهشها فقط بر بخشي از توسعه حرفهاي مدرسان تمركز دارد .به عنوان مثال
پژوهشهاي كانکلین و يا بري بر يادگیري در مورد تدريس اشاره دارد ( 2017; Conklin, 2015
 .) Berry,اما پژوهش حاضر و مطالعات جان لوگران و گودوين به طراحي مدل و چارچوب توسعه
حرفهاي پرداختهاند.
گودوين و همکارانش ( )Goodwin et al., 2014به نیاز مدرس تربیتمعلم به سه دسته دانش
براي آموزش معلم اشاره ميكنند .يکي دانش براي عمل كه مدرس بايد قبل از تدريس آن را كسب
كند كه در مطالعه حاضر عالوه بر توانمندي شناختي يا همان دانش براي عمل ،به توانمنديهاي
رفتاري و توانمنديهاي اجتماعي نیز بهعنوان عواملي كه بايد در جذب مدرس به آن توجه شود،
تأكید شده است .گودوين به دستهبندي راهکارها و استراتژيها نپرداخته و همه نظرات مدرسان
تربیتمعلم را در يک مجموعه با عنوان دانش در عمل جمعآوري نموده است .البته با نگاهي بر مقاله
وي ميتوان دريافت بی شتر راهکارها بر يادگیري در مورد تدريس متمركز است .برتري تحقیق حاضر
در دستهبندي كردن راهکارها و استراتژيها در سه مقوله تدريس در مورد تدريس ،يادگیري در
مورد تدريس و همسوئي تدريس و يادگیري در يک چرخه بههم مرتیط است كه از غافلشدن نسبت
به يکي از اين عوامل و تمركز بر ديگري جلوگیري ميكند و اهمیت هر سه عامل را در يک چرخه
مرتبط نمايش ميدهد .مطالعه گودوين نگاهي غیرمستقیم به زمینههاي فرهنگي و اجتماعي،
همچنین زمینههاي حرفهاي داشته است .اما تحقیق حاضر ديدگاههاي مدرسان را طبقهبندي نموده
و چارچوب بهطور واضح نشان ميدهد در سطح نزديکتر حرفهاي و سازماني يک دسته از عوامل و
در سطح وسیع تر اجتماعي و فرهنگي نیز دسته ديگري از عوامل ،چرخه توسعه حرفهاي را
تحت الشعاع خود دارند .درمقايسه برونداد و پیامدها استخراج شده در اين مطالعه با تحقیقات
گودوين تولید دانش موردنظر گودوين در نقش مدرس تربیت معلم حرفهاي مستتر است .اين مطالعه
در نگاهي وسیعتر ضمن تأيید تحقیق گودوين ،به عوامل تشکیلدهنده پیامدهاي حرفهاي و
اجتماعي بعدي اين توسعه نیز پرداخته است.
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مدل ديگري كه مفهوم توسعه حرفهاي مدرسان تربیت معلم را بررسي نموده ،مدل
لوگران( )Loughran, 2014است .لوگران در بخش شرايط علي فقط تجربه معلمي را به عنوان
پیشنیاز ورود به مسیر توسعه حرفهاي براي يک مدرس تربیت معلم ترسیم كرده؛ اما در اين مطالعه
با توجه به اينکه در كشور ما نقش ارزشهاي ملي و مذهبي در انتخاب افراد براي تدريس اهمیت
فراواني دارد ،نه فقط به مهارتهاي مورد نیاز براي تدريس بلکه به سه دسته توانمنديهاي
شناختي ،اجتماعي و رفتاري با مفاهیم مرتبط به آنها پرداخته شده است .تمركز اصلي لوگران در
مطالعاتش بر روي مبحث راهکارها و استراتژيهاي دستیابي به توسعه حرفهاي است .لوگران تدريس
در مورد تدريس و يادگیري در مورد تدريس را بهعنوان دو عامل اصلي در مسیر پیشرفت حرفهاي
ميداند و البته به ارتباط اين دو نیز اشاره ميكند ولي در اين پژوهش طبق بررسي نظرات
صاحبنظران و مدرسان باتجربه ،همسو نمودن تدريس و يادگیري بهعنوان يک عامل مستقل و مؤثر
در اين بخش مطرح شده است كه نبودن اين عامل ميتواند تالشهاي توسعه و پیشرفت حرفهاي را
مختل كند .وي در مبحث زمینههاي مؤثر بر توسعه حرفهاي به سطوح باالتر از تأثیرات برنامه درسي
بر راهکارها وارد نشده است .درصورتيكه در مطالعه حاضر براي تدوين چارچوب توسعه حرفهاي،
تأثیر زمینههاي اجتماعي -فرهنگي و زمینههاي حرفه اي -سازماني مد نظر قرار گرفته است .لوگران
نیز در مدل توسعه حرفه اي خود مانند مطالعه حاضر ،برونداد نهايي و هدف اصلي توسعه حرفهاي را
دستیابي به مدرس تربیت معلم حرفهاي ميداند؛ اما در اين مطالعه پیامدهاي حرفهاي و اجتماعي
توسعه حرفهاي نیز بررسي شده است.
ميتوان گفت نتايج مطالعه حاضر ،مطالعات گودوين و لوگران را تأيید و تکمیل ميكند.
ميتوان مطالعات گذشته را به دو دسته طبقهبندي كرد .برخي از آنها با هدف مشخص نمودن
مسیر و چارچوب كلي توسعه حرفه تدوين شدهاند كه به طراحي مدل و چارچوب پرداختهاند و
تالش نموده اند كه اين پديده را با ديدگاهي جامع بنگرند و دسته دوم مطالعاتي كه بر روي راهکارها
و استراتژيهاي مسیر پیشرفت توسعه حرفهاي تمركز كردهاند و تالش نمودهاند تا با ارائه و
شفافسازي راهکارها ،دستیابي به توسعه حرفهاي را براي مدرسان تربیت معلم تسهیل نمايند.
مطالعه حاضر در دسته اول اين مطالعات ميگنجد و با هدف مشخص نمودن چارچوب توسعه
حرفهاي با توجه به شرايط خاص دانشگاه فرهنگیان در ايران ازجمله تنوع دانشجويان آن ،ايدئولوژي
و مباني ارزشي خاص حاكم بر اين دانشگاه ،فلسفه آموزشوپرورش در ايران و تأثیر پذيري آن از
تعلیمات دين مبین اسالم و گذار جديد اين سیستم از سمت تربیت معلم به سمت دانشگاهيشدن و
تالش براي تطبیق با شرايط وزارت علوم و با در نظر گرفتن كلیه پیشینه و شرايط بومي اين دانشگاه
طراحي شده است .در هیچ يک از تحقیقات و تئوريهاي گذشته مفاهیم با اين عناوين و به اين
جامعیت بهعنوان مدلي براي توسعه حرفهاي مدرسان تربیت معلم ذكر نشده است.
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در يک برداشت كلي از مجموع تحقیقات انجام پذيرفته ،ميتوان توسعه حرفهاي مدرسان تربیت
معلم را يک فرايند نظاممند از بررسي شايستگيهاي پايه و الزامات مورد نیاز براي گزينش مدرسین
تا آموزش مادام العمر متمركز بر فرايندهاي تدريس در مورد تدريس ،يادگیري در مورد تدريس و
ايجاد توانمندي همسوسازي تدريس و يادگیري در زمینههاي اجتماعي و حرفهاي موجود دانست كه
به تربیت مدرس تربیت معلم حرفهاي منجر ميشود و اين فرايند ميتواند پیش نیازي براي تغییر و
تحول نظام آموزشي باشد.
اگر ما بتوانیم با طي كردن مسیر توسعه حرفهاي ،مدرسان تربیت معلم حرفهاي تربیت كنیم كه بر
موضوعاتي چون آموزش معلم چیست ،براي انجام اين وظیفه چه كارهايي صورت ميگیرد و انتظار
تولید چه محصولي را داريم ،كنترل بیشتري داشته باشند ،در واقع به يک تغییر آموزشي قدرتمند
دست يافتهايم.
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