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چكيده:
هدف از انجام این پژوهش ،شناس�ایی و اعتبارس�نجی شایس�تگیهای حرفهای معلمان اثربخش
میباش�د .بههمین منظ�ور ،از میان معلمان مدارس دورة ابتدایی ش�هر تهران ،نمون�های به حجم 375
نف�ر با اس�تفاده از روش نمونهگیری چند انتخ�اب و مورد مطالعه قرار گرفت .ب�رای جمعآوری اطالعات
از پرس�شنامه محققس�اخته استفاده ش�د .پس از انجام تحلیل عاملی روی آزمون 98 ،شایستگی و یا

صالحیت در  7بعد یا مؤلفة اصلی ،ش�امل پیشنیازهای معلم ،ویژگیهای ش�خصی معلم ،برنامهریزی و
آمادگی ،مدیریت و سازماندهی کالس درس ،آموزش یا تدریس ،نظارت بر پیشرفت و توان دانشآموزان
و مس�ئولیتهای حرفهای شناسایی ش�د .در بعد پیشنیازهای معلم ،داشتن توانایی کالمی برای انتقال
مفاهی�م ب�ه دانشآموزان؛ در بعد نظارت بر پیش�رفت دانشآموزان ،توضیح تکالیف به زبان روش�ن؛ در
بعد مس�ئولیتهای حرفهای ،داشتن رفتار و تعامل محترمانه با والدین دانشآموزان؛ در بعد برنامهریزی
و آمادگ�ی ،بی�ان نتایج درس به زبان روش�ن؛ در بعد مدیریت و س�ازماندهی کالس درس ،آماده کردن
پیش�اپیش مواد آموزشی برای اس�تفاده در کالس؛ در بعد ویژگیهای شخصی معلم ،ایجاد فرصتهایی
برای موفقیت همة دانشآموزان و در بعد آموزش یا تدریس نیز ،بهرهگیری از مفاهیم و زبان متناسب با
سن و سوابق دانشآموزان ،مهمترین شایستگیهایی شناسایی شده است که معلمان اثربخش باید از
آن برخوردار باشند.
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شناسایی و اعتبارسنجی شایستگیهای حرفهای معلمان اثربخش

مدرسه کسب میکنند ،متأثر از خصوصیات ،کیفیات ،شایستگیهای علمی ،فرهنگی ،دینی ،اجتماعی،
اخالقی و معنوی معلمان است.
ِ
معلمان اثربخش 1معلمانی هس��تند که بهدنبال دستیابی به اهدافی خاص هستند ،خواه این اهداف
توسط خود آنان یا دیگران تعیین شده باشد .معلمان اثربخش باید دانش و مهارتهای مورد نظر جهت
دس��تیابی به اهداف مورد نظر را داشته باشند و این مهارتها را در زمان مناسب و به شیوة مطلوب و
م��ورد انتظار بهکار گیرند .طبق نظر میدل )1982( 2برخ��ورداری از دانش و مهارتهای مختلف بهنام
شایستگی یا صالحیت معلمان آورده میشود (آندرسون.)1999 ،3
شایس��تگی معلم به توانایی معلم در برآوردن نیازه��ا و مطالبات حرفة تدریس به میزان کافی و با
اس��تفاده از مجموعهای یکپارچه از دانش ،مهارت ،نگرش گفته میشود .بهطوری که این مجموعه در
عملکرد و بازتاب معلم تجلی یابد (نیج ولت ،بیجارد ،برکلیمانس ،ورالپ و وابلز.)2005 ،4
تغییرات عمیق در ساختار برنامة درسی و جمعیت دانشآموزی در هویت حرفهای معلمان بحران
بهوجود آورده اس��ت .فقدان صالحیتهای مرتبط برای برخورد با این موقعیت جدید موجب شده تا
بسیاری از معلمان هویت حرفهای خود را در تنگنا ببینند ،بنابراین هویت حرفهای معلمان نیاز مبرم به
بازسازی مجدد دارد (مورنو.)2007 ،5
یافتههای پژوهش کیامنش ( ،)1377در مطالعات تیمز نش��ان از وضعیت نامناس��ب دانشآموزان
ایرانی دارد .او علت مش��کل را در روشهای تدریس معلمان گزارش کرده اس��ت .نتایج این مطالعه
نش��ان داده که معلمان از کتاب بهعن��وان محور اصلی تدریس اس��تفاده میکنند و روشهای تدریس
آنان اغلب جنبة توصیفی دارد .کریمی ( ،)1384با توجه به یافتههای مطالعه بینالمللی پیشرفت سواد
خوان��دن (پرل��ز) ،چنین نتیجهگیری میکند ک��ه وضعیت عملکرد دانشآموزان ایران��ی در این مطالعه
تطبیقی (پایه چهارم ابتدایی) ،نشان دهندة ضعف نسبی نظام آموزشی و توانایی پایین دانشآموزان در
مهارت خواندن ،خاصه از نظر درک و استنباط در آزمون پرلز است .وی در تحلیل نتایج به لزوم تجدید
نظر در فرایند یاددهی– یادگیری ،روشهای تدریس و شایستگیهای حرفهای معلمان اشاره میکند.
ش��عبانی ( ،)1383مهمترین نارسايیها و مش��کالت تربیت معلم در کشور را نارسايی در انتخاب
معلم ،کاهش س��طح تخصصی و حرفهای معلمان ،نارسايیهای آموزشی و برنامة درسی مراکز تربیت
معلم میداند .وی در زمینة نارس��ايیهای انتخاب معلم ،معتقد اس��ت که اکثر کس��انی که جذب مراکز
تربیت معلم شدهاند اصو ًال صالحیت و توانایی الزم برای احراز شغل معلمی را ندارند.
شایستگیها و مهارتهای معلمان در کارآمد بودن معلمان و در نتیجه تحقق اهداف مدرسه و نظام
شوپرورش نقش اساسی دارند .بهعنوان نمونه ،نتیجة پژوهش دانشپژوه و فرزاد ( ،)1385نشان
آموز 
میدهد که همبستگی بین پیشرفت تحصیلی دانشآموزان و مهارتهای عمومی و اختصاصی معلمان
مثبت است .یعنی با افزایش مهارتهای عمومی و اختصاصی معلمان ،پیشرفت تحصیلی دانشآموزان
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نیز افزایش می یابد ،و برعكس .از طرفی دیگر ،نتایج بسیاری از تحقیقات انجامگرفته در مورد معلمان
ابتدایی در سراس��ر کش��ور حاکی از آن است که معلمان مورد مطالعه ،از صالحیت و مهارتهای الزم
برخ��وردار نیس��تند (برای نمونه عابدی ،عریضی و س��بحانینژاد1384 ،؛ دانشپ��ژوه و فرزاد1385 ،؛
کریمی 1387 ،و عبدالهی ،شریعتمداری و نادری .)1389 ،لذا توجه به شایستگیهای معلمان اثربخش
و شناسایی این شایستگیها از اهمیت و ارزش باالیی برخوردار است.
شوپرورش در
اگرچه در ارتباط با ارتقای علمی و حرفهای معلمان و نیروی انسانی وزارت آموز 
دو الیحه تقدیمی دولت جمهوری اسالمی ایران به مجلس در فرروردین و اریبهشت 1381؛ پیشبینی
شوپرورش موظف به ایجاد مراکز سنجش صالحیتهای حرفهای معلمان
شده است که وزارت آموز 
بهمنظور تعیین نیازها و صالحیتهای حرفهای مش��اغل آموزش��ی و پرورش��ی میباش��د تا بر اساس
معیاره��ا و ضواب��ط اس��تاندارد ،هر پنج س��ال یک بار معلمان را م��ورد ارزیابی ق��رار داده و به افراد
واجد ش��رایط ،گواهی صالحیت حرفهای اعطا کند (صافی )1382 ،و همچنین در سند تحول بنیادین
آموزشوپرورش نیز به برخورداری و نیز سنجش و ارتقای صالحیت و مهارتهای حرفهای معلمان
توجه و تأکید فراوانی شده است .با این حال ،یکی از مسائل موجود در این رابطه؛ فقدان نظام سازمان
یافتهای جهت بررسی ،شناخت و سنجش صالحیتهای حرفهای معلمان میباشد.
شناسایی و شمردن ویژگیها و صالحیتهای حرفهای معلمان کار آسانی نیست ،چرا که اجتماعات
و اقش��ار گوناگون اجتماعي ،با فلس��فهها و دیدگاههای مختلف ،انتظارات متفاوتی از معلمان دارند و
تغییرات س��ریع علوم و تکنول��وژی نیز صالحیتهای مورد نیاز معلمان برای انجام وظایف ش��ان را
دچار تغییر و تحول مینماید .نتایج تحقیقات مختلفی که در زمینه بررس��ی و شناسایی شایستگیها و
صالحیتهای حرفهای معلمان انجام گرفته ،بیانگر این موضوع است که اگر چه صالحیتهای مشترک
زیادی بین این مطالعات وجود دارد ،اما این تحقیقات ابعاد و دستهبندیهای متفاوتی از صالحیتها
و شایستگیهای حرفهای معلمان ارائه کردهاند.
هانتلی ،)2008( 6شایس��تگیهای معلمان را در س��ه حوزة دانش حرفهای ،عمل حرفهای و تعهد
حرفهای تقس��یم بندی کرده است .دانش حرفهای شامل دانش مربوط به محتوا ،شناخت دانشآموز و
آگاهی از تدریس و عمل یادگیری اس��ت .عمل حرفهای از طراحی یادگیری ،ایجاد محیط یادگیری و
س��نجش و ارزشیابی تشکیل شده است و تعهد حرفهای نیز در برگیرندة یادگیری حرفهای ،مشارکت،
رهبری ،ارزشها ،ارتباطات و اخالقیات میباشد.
در تحقیقی که توس��ط تیلور 7و همکارانش ( ،)1990انجام گرفته اس��ت ،پنج مهارت طرح درس
برای رسیدن به اهداف تعیین شده ،تنظیم شدهاست :طرح درس بهطوری که تفاوتهای فردی را در
نظر گرفته باش��د ،ارتباط با دانشآموزان ،عالقه به تدری��س و یادگیری و موضوع تدریس ،و کمک به
دانشآموزان برای تقویت خودآگاهی ،بهعنوان مهمترین مهارتهای معلمان انتخاب شدهاند.
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کاس��تر ،برکیلمانس ،کورتاگن و وابلز ،)2005( 8شایس��تگیهای حرفهای معلمان را در پنج دس��تة
اصل��ی (دانش تخصصی ،9صالحیت رفتاری ،10پداگوژی ،11ارتباطات ،12س��ازماندهی 13تقس��یمبندی
نمودهاند.
16
15
14
از نظر اس��ترانگ ( ،)2002شایستگیهای معلمان اثربخش شامل سه بخش دانش  ،مهارت و
گرایش 17میشود.
کریمی ( )1387در مطالعة خود که بهمنظور بررسی صالحیتهای حرفهای معلمان دورة ابتدایی و
راهنمایی انجام داده است ،ابتدا  99صالحیت را مورد شناسایی قرار میدهد که پس از تحلیل عاملی
این صالحیتها به  9مؤلفة اصلی و  90زیر مؤلفه تغییر یافته اس��ت .مؤلفههای اصلی صالحیتهای
حرفهای معلمان عبارتاند از :آموزش��ی ،رفتاری– ش��ناختی ،توس��عة حرفهای ،مدیریتی ،شخصیتی،
فناوری ،تدریس ،اخالق حرفهای و فکری .محمدی ( )1384نیز شایس��تگیهای مورد نیاز معلمان در
عصر دانایی را آشنایی با فناوری اطالعات و قدرت بهکارگیری آن در جریان آموزش؛ آشنایی با فنون
پژوه��ش ،انجام تحقیق و بهرهگیری از نتای��ج آن در عمل؛ توجه به آموزشوپرورش خالق و پرورش
خالقیت فراگیران و آشنایی با مهارتهای کالسداری و شیوههای تدریس نوین بر شمرده است.
مطالب مطرح ش��ده نش��ان میدهد که موفقیت هر نظام آموزش��ی در درجة اول به میزان موفقیت
معلم��ان آن نظام بس��تگی دارد و موفقیت معلمان نیز بهمیزان برخ��ورداری از صالحیتهای حرفهای
وابس��ته است .نتایج تحقیقات مختلف نیز بیانگر آن است که شایستگیهای حرفهای نقش اساسی در
کارآمدی معلمان بهویژه در پیش��رفت تحصیلی دانشآموزان دارد .با این وجود ،ش��واهد و یافتههای
برخ��ی از مطالع��ات داخلی حاکی از آن اس��ت که در بس��یاری از موارد ،معلم��ان از صالحیتها و
مهارتهای الزم برخوردار نیستند .برای ارزیابی و بهبود صالحیتهای حرفهای معلمان ،ابتدا باید به
شناسایی و بررسی این صالحیتها پرداخت.
وضعیت در حال گذار جهان و بهتبع آن کش��ور ما بهلحاظ تکنولوژیکی ،رش��د و گسترش فزایندة
شوپرورش
علوم بهویژه در حوزة روانشناس��ی رش��د و یادگیری ،و نیز تغییر رو به جلوي نظام آموز 
كشور در زمینة اهداف و مأموریتها و به تبع آن افزايش وظایف معلمان ،ایجاب میکند تا شایستگیها
و صالحیته��ای حرف��های معلمان مورد شناس��ایی و اعتبارس��نجی قرار گیرد .این شایس��تگیها یا
ویژگیها نهتنها میتواند در آموزش و تربیت معلمان به کار گرفته شود ،بلکه به منزلة عوامل ،مالکها
و ش��اخصهایی برای ارزش��یابی میزان کیفیت عملکرد و اثربخشی معلمان ،تدوین محتوای آموزشی
برای برنامههای آموزشی مراکز تربیت معلم ،و دورههای آموزش بدو خدمت ،دورههای ضمن خدمت
و برنامههای کارورزی ،مورد استفاده قرار گیرد.
بنابراین هدف از انجام این پژوهش ،شناس��ایی و اعتبارس��نجی شایس��تگیهای حرفهای معلمان
اثربخش بوده و در صدد يافتن پاسخ به سؤاالت ذیل میباشد:
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 .1شایستگیهای حرفهای معلمان اثربخش در چه ابعادی طبقهبندی میشوند و ترتیب اولویت این
ابعاد به چه صورت میباشد؟
 .2شایستگیهای شناسایی شده در هر بعد کداماند و اولویتبندی آنها چگونه است؟
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مبانی نظری تحقیق

شایستگیهای حرفهای به مجموعة دانشها و تجارب شخصی ،مهارتها و گرایشهای معلم که
از طری��ق آنها معلمان بهدنبال بهبود کارایی و ارائه کیفیت س��طح باال و ایجاد کننده تجارب یادگیری
برای همة دانشآموزان میباشند ،گفته میشود (استرانگ.)2002 ،
صاحبنظران و پژوهشگران متعددی به بررسی این شایستگیها پرداختهاند .كه از جمله میتوان
21
به دانيلس��ون ،)2007( 18استرانگ ( ،)2007رابرت والکر ،)2009( 19مک ایوان ،)2004( 20آندرسون
( ،)2004گو )2007( 22اشاره نمود.
در این مطالعه به دالیل زیر از چارچوبهای تدریس اثربخش دانيلسون ( )2007و شایستگیهای
حرفهای معلمان مؤثر استرانگ ( )2007بهعنوان مبنای نظری تحقیق استفاده شده است:
 .1این دو چارچوب قادر به تبیین موضوع میباش��ند و نیز به ش��فاف سازی ابعاد و زوایای مسئلة
پژوهش و مفاهیم مرتبط با آن پرداخته اند.
 .2مراجعه به این دو چارچوب ،بهدلیل جامع بودن ،موجب دادن الگوی مناسب برای طراحی ابزار
و تحلیل نتایج شدهاند.
 .3با توجه به بررس��ی نظریات مختلف به دلیل همگرای��ی آنها بهلحاظ نظری در مباحث تدریس
اثربخش و شایس��تگیهای حرفهای معلم��ان ،از این دو نظریه بهعن��وان مبنای نظری پژوهش
استفاده شده است.
حیطهه��ای تدریس اثربخش و ابعاد شایس��تگیهای حرفهای معلمان مؤث��ر یا اثربخش از دیدگاه
این دو صاحبنظر عبارت اس��ت از :مسئولیتهای حرفهای ،23مدیریت و سازماندهی کالس درس،24
آم��وزش یا تدری��س ،25نظارت و کنترل بر پیش��رفت دانشآم��وزان ،26پیشنیازه��ای تدریس مؤثر،27
برنامهریزی و آمادگی 28و ویژگیهای شخصی معلم 29میباشد.

روش پژوهش

روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع پیمایشی میباشد.
آزمودنیها :جامعة آماری پژوهش ش��امل کلیة معلمان دورة ابتدایی مدارس دولتی شهر تهران در
سال تحصیلی 1390-1391میباشد .با استفاده از فرمول کوکران ،نمونهای به حجم  375نفر با استفاده
از روش نمونهگیری چندمرحلهای از مناطق 13 ،6 ،5 ،1و  15انتخاب شد و مورد مطالعه قرار گرفت.
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تعداد نمونه برای هر منطقه ،متناسب با حجم جامعة آن منطقه انتخاب شد .حجم جامعه و نمونة آماری
معلمان با توجه به مناطق پنجگانه در جدول شماره ()1آمده است.
از نمون��ة مورد مطالعه ،تعداد  28نفر ( 8درصد) معلم مرد و  347نفر ( 92درصد) معلم زن بودند.
از لحاظ س��طح تحصیالت؛  35نفر ( 9/3درصد) دیپلم 98 ،نف��ر (26/1درصد) دارای مدرک کاردانی،
 214نفر ( 57/1درصد) لیس��انس و  28نفر ( 7/5درصد) نیز دارای مدرک کارشناس��ی ارش��د و باالتر
بودند .از لحاظ سابقة معلمی؛  44نفر ( 11/7درصد) دارای سابقة کاری یک تا ده سال 158 ،نفر (42/1
درصد) دارای سابقة یازده تا بیست سال و  173نفر ( 46/1درصد) نیز دارای سابقة کار بیستویک تا
سی سال بودند.
جدول  .1حجم جامعة آماری و نمونه برحسب مناطق

منطقه

           

1

5

6

13

15

جمع

جامعه

640

1244

282

435

1187

3788

نمونه

64

123

28

43

117

375

حجم

ابزار اندازهگیری :برای جمعآوری اطالعات از پرسش��نامة محققساخته استفاده شده است .ابتدا
پیش��ینة نظری و عملی تحقیق مورد مطالعه و بررس��ی قرار گرفت و شایستگیهای متعددی شناسایی
ش��د .این شایس��تگیها بر اس��اس منابع خارجی و داخلی از جمله چارچوبهای تدریس اثربخش
(دانیلس��ون ،)2007 ،شایس��تگیهای حرفهای معلمان مؤثر (استرانگ2007 ،؛ والکر 2009 ،و عقیلی،
 ،)1388ده ویژگ��ی معلمان کارآم��د (مک ایوان ،)2004 ،جنبههای مختلف معلمان مؤثر (آندرس��ون،
 ،)2004چارچوب کیفیت معلم (گو ،)2007 ،ارزشیابی مهارتهای حرفهای معلمان ابتدایی (دانشپژوه
و فرزاد )1385 ،بهدس��ت آمده اس��ت .بعد از بررسی و شناسایی ،شایستگیهایی که دارای همپوشانی
بودند حذف شدند و نهایت ًا  140شایستگی باقی ماند.
بعد از آن پرس��شنامه در اختیار اس��اتید (اس��تادان راهنما و مش��اور و سایر اس��اتید رشته های
مدیریت آموزش��ی و روانشناسی تربیتی دانشگاه تربیت معلم که تعداد آنها  8نفر بود) و نیز چند تن
شوپرورش با مدرک
از کارشناسان و صاحبنظران ( 8نفر از صاحبنظران و کارشناسان وزارت آموز 
تحصیلی فوق لیس��انس به باال در رش��ته های علوم تربیتی و با معرفی استاد راهنما) قرار گرفت و بعد
از انج��ام اصالح��ات مورد نظر آنها ،بر روی نمونة مورد نظر اجرا گردید .پس از اجرا ،تحلیل عاملی
روی آزمون انجام گرفت و تعداد شایستگیها یا صالحیتهای مورد مطالعه با بهدست آمدن  7عامل
به  98مورد کاهش یافت.
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جهت بررس��ی روایی ،روایی صوری و محتوایی پرس��شنامة مورد تأیید کارشناس��ان و استادان
قرار گرفت و نیز بر روی پرس��شنامة تحلیل عاملی انجام گرفت .بعد از تحلیل عاملی اکتش��افی98 ،
شایستگی و یا صالحیت با بار عاملی قابل قبول ( )0/30باقی ماند که با توجه به مبانی نظری و عملی،
در  7بعد زیر دس��تهبندی شدند .شایس��تگیهای هر بعد به همراه بار عاملی آنها در جداول ()6-12
آورده شده است .بهمنظور بررسی پایایی پرسشنامه نیز ،از آلفای کرونباخ استفاده شده است .ضرایب
بهدست آمده در جدول شمارة ( )2آورده شده است.
جدول  .2پایایی پرسشنامه به تفکیک ابعاد شایستگیهای حرفهای معلمان
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فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

           

ردیف

ابعاد شایستگیهای حرفهای

ضریب

ردیف

ابعاد شایستگیهای حرفهای

ضریب

1

پیشنیازهای معلم

0/72

5

آموزش و تدریس

0/90

2

ویژگیهای شخصی معلم

0/87

6

نظارت بر پیشرفت و توان دانشآموزان

0/90

3

برنامهریزی و آمادگی

0/85

7

مسئولیتهای حرفهای

0/93

4

مدیریت و سازماندهی کالس درس

0/83

8

کل پرسشنامه

0/98

روش آماری

برای تجزی هوتحلیل دادهها از دو س��طح آمار توصیفی (میانگین و انحراف اس��تاندارد) و استنباطی
(تحلیل عاملی ،آزمون  tتکمتغیره و آزمون فریدمن) استفاده شده است.

یافتههایپژوهش

 .1ابعاد شایستگیهای حرفهای معلمان و اولویتبندی این ابعاد
الف .ابعاد شایستگیهای حرفهای
برای شناس��ایی ابعاد شایس��تگیهای حرفهای معلمان از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شده است.
همانطور که قب ً
ال نیز گفته شد پس از انجام تحلیل عاملی 7 ،بعد با  98شایستگی یا صالحیت شناسایی
ش��د .در تحلیل عاملی ،گویهها یا س��ؤاالتی که برای ارزیابی یک ش��اخص یا صفت خاصی مطرح شده
اند ،باید دارای یک بار عاملی مشترک باشند .البته قبل از انجام تحلیل عاملی ،باید از این مسئله اطمینان
حاصل شود که آیا میتوان از دادههای موجود برای تحلیل عاملی استفاده کرد یا خیر .یعنی باید مطمئن
شد که دادههای موجود برای تحلیل عاملی مناسب هستند .بههمین منظور از شاخص کفایت نمونهگیری
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کایزر میر اولکین 30استفاده میشود .با توجه به دادههای جدول ،3اندازة کفایت نمونهگیری برابر با 0/987
بوده که بیانگر مناسب بودن دادهها برای تحلیل عاملی میباشد .همچنین آزمون کرویت بارتلت نیز معنادار
میباشد.
جدول  .3ضریب کفایت نمونهگیری و آزمون کرویت بارتلت

           

کفایت نمونهگیری کایزر میر اولکین () KMO

0/987

آزموت کرویت بارتلت

12298/129

درجة آزادی

435

سطح معناداری

0/001

بعد از تحلیل عاملی 7 ،عامل استخراج شد که با توجه به مفهوم گویهها ،بهترتیب پیشنیازهای معلم،
نظارت بر پیشرفت دانشآموزان ،مسئولیتهای حرفهای ،برنامهریزی و آمادگی ،مدیریت و سازماندهی
کالس درس ،ویژگیهای شخصی معلم و آموزش یا تدریس نامگذاری شدند .این هفت عامل یا بعد98 ،
شایستگی و یا صالحیت را با بار عاملی قابل قبول ( حداقل )0/30در بر میگیرد .بارهای عاملی مربوط به
هر بعد در جداول ( )6-12آورده شده است .هفت عامل شناسایی شده 77 ،درصد واریانس کل را تبیین
میکنند .ارزش ویژه و نیز درصد واریانس تببین شدة هر عامل بهشرح ذیل میباشد:
جدول .4

32

           

ارزشهای ویژة عاملها

مؤلفهها

ارزش ویژه

درصد واریانس

درصد تراکمی

1

4/966

16/552

16/552

2

4/431

14/770

31/322

3

3/838

12/795

44/116

4

3/462

11/540

55/656

5

3/171

10/569

66/225

6

1/954

6/515

72/740

7

1/304

4/348

77/088
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ب .رتبهبندی و الویتبندی ابعاد شایستگی

جدول  .5رتبهبندی ابعاد شایستگیهای حرفهای معلمان اثربخش

رتبه
1
2
3
4
5

ابعاد شایستگیهای حرفهای
پیشنیازهای معلم

نظارت بر پیشرفت دانشآموزان

مسئولیتهای حرفهای
برنامهریزی و آمادگی

مدیریت و سازماندهی کالس درس

6

ویژگیهای شخصی معلم

7

آموزش یا تدریس

           
درجات آزادی

میانگین رتبه مقدار خی دو

سطح معناداری

5/54
5/01
4/51
4/36

1009/03

P >0/001

6

3/78
3/73
1/07

برحسب رتبهبندی ارائه شده در جدول ،5از میان ابعاد شایستگی حرفهای معلمان ،بعد پیشنیازهای
معلم رتبه اول را بهدس��ت آورده اس��ت .بعد از آن ابعاد نظارت بر پیشرفت دانشآموزان ،مسئولیتهای
حرفهای ،برنامهریزی و آمادگی ،مدیریت و سازماندهی کالس درس و ویژگیهای شخصی معلم رتبه دوم
تا شش��م را بهخود اختصاص داده اند .بعد آموزش یا تدریس نیز در رتبه آخر یا هفتم قرار دارد .نتیجة
بهدست آمده از آزمون فریدمن نیز بیانگر تفاوت معنادار در رتبه بندی ابعاد میباشد.
 .2شایستگیهای شناسایی شده در هر بعد و اولویتبندی آنها
شایستگیهای حرفهای شناسایی شده ،بههمراه بار عاملی و میانگین آنها ،بهترتیب ابعاد عبارتاند از:
 .1بعد پیشنیازهای معلم

جدول  .6شایستگیهای حرفهای معلمان در بعد پیشنیازهای معلم

اولویت
1
2
3
4
5
جمع

شایستگیهای در بعد پیشنیازهای معلم
شآموزان
داشتن توانایی کالمی برای انتقال مفاهیم به دان 

داشتن تسلط کافی بر موضوع

دارای ارتباط روشن و واضح

بهرهگیری از منابع مختلف بهمنظور شناخت تحوالت
جدید در موضوعات مربوط به تدریس

آگاهی دربارة همه منابع و جستوجوی منابع جدید
بهمنظور استفاده از آنها در تدریس و یادگیری دانشآموزان

کل شایستگیها در بعد پیشنیازهای معلم

           

بار عاملی میانگین نظری میانگین تجربی

انحراف
استاندارد

0/71

3

4/36

0/68

0/35

3

4/35

0/77

0/41

3

4/27

0/69

0/73

3

4/10

0/95

0/52

3

3/93

1/01

-

3

4/20

0/57

t =40/41, df =374, P > 0/001
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بع��د اول پیشنیازهای معلم ،دربرگیرن��دة پنج صالحیت در ارتباط ب��ا مهارتهای کالمی و دانش
محتوایی معلمان اس��ت .بیش��ترین بار عاملی در این بعد مربوط به بهرهگیری از منابع مختلف بهمنظور
شناخت تحوالت جدید در موضوعات مربوط به تدریس ( )0/73و کمترین بار عاملی نیز مربوط به داشتن
تسلط کافی بر موضوع ( )0/35میباشد.
همانطور که دادههای جدول  6نش��ان میدهد ،در بعد پیشنیازهای معلم ،داش��تن توانایی کالمی برای
انتقال مفاهیم به دانشآموزان مهمترین شایستگی میباشد که معلمان اثربخش باید از آن برخوردار باشند.
داشتن تسلط کافی بر موضوع ،در اولویت دوم قرار دارد .آگاهی دربارة همة منابع و جستوجوی منابع جدید
به منظور استفاده از آنها در تدریس و یادگیری دانشآموزان نیز در رتبة آخر قرار دارد .بهطور کلی ،اهمیت
برخورداری معلمان اثربخش از شایس��تگیهای بعد پیشنیازه��ای معلم بهطور معناداری باالتر از میانگین
نظری ( )3میباشد .نتایج آزمون  tنشاندهندة تفاوت معنادار بین میانگین تجربی و میانگین نظری میباشد.
 .2بعد نظارت بر پیشرفت دانشآموزان

جدول  .7شایستگیهای حرفهای معلمان در بعد نظارت بر پیشرفت دانشآموزان
شایستگیها در بعد نظارت بر پیشرفت دانشآموزان

اولویت

بار میانگین میانگین انحراف
عاملی نظری تجربی استاندارد

1

توضیح تکالیف به زبان روشن

0/56

3

4/35

0/72

2

ارائة تكاليف مرتبط با اهداف درسی

0/58

3

4/33

0/80

3

تناسب آموزش با سطوح پیشرفت تحصیلی دانشآموزان و نیازهای آنان

0/35

3

4/31

0/74

4

ارزیابی دائم فرایند پیشرفت دانشآموزان

0/72

3

4/30

0/72

5

ارتباط دادن تکلیف با محتوای درسی و ظرفیت دانشآموزان

0/41

3

4/22

0/82

6

ایجاد تغییرات در تدریس بر اساس بازخورد ،انعکاس و نتایج ارزشیابی

0/70

3

4/14

0/78

7

بهکارگیری استراتژیهای ارزیابی و تفسیر نتایج برای ارزیابی و ترویج یادگیری دانشآموزان

0/44

3

4/10

0/87

8

توضیح مجدد درس بر اساس نتایج ارزیابی

0/35

3

4/9

0/84

9

دادن تکالیف بهمنظور تفکر عمیق دانشآموزان

0/30

3

4/06

0/93

10

آگاهی از فرایند کاری در آماده کردن محتوا و انتظار از دانشآموزان برای اطمینان از یادگیری آنان.

0/31

3

4/03

0/85

11

ارائه بازخوردهای معنیدار به دانشآموزان

0/31

3

3/98

1/01

0/40

3

3/91

1/01

13

داشتن انگیزه برای روشهای جایگزین در یادگیری

0/54

3

3/88

0/88

14

بهکارگیری استراتژیهای گوناگون گروهبندی دانشآموزان

0/38

3

3/83

0/92

15

ایجاد فرصتها بررسی مسائل از دیدگاههای مختلف برای دانشآموزان

0/35

3

3/54

1/08

-

3

4/06

0/56

12

داشتن شناخت نسبت به فرد فرد دانشآموزان از نظر توانایی ،پیشرفت تحصیلی و سبکهای

یادگیری

جمع کل شایستگیها در بعد نظارت بر پیشرفت دانشآموزان

t =36/61, df =374, P > 0/001
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بعد دوم نظارت بر پیشرفت و توان بالقوة دانشآموزان با  15شایستگی یا صالحیت میباشد .این
بعد مؤلفههایی همانند نظارت بر پیش��رفت دانشآموزان ،دادن بازخورد به دانشآموزان و نحوة ارائة
تکالیف به دانشآموزان را دربرمیگیرد .بیش��ترین بار عاملی مربوط به ارزیابی دائم فرایند پیش��رفت
دانشآم��وزان ( )0/72و کمترین بار عاملی مربوط به دادن تکالیف بهمنظور تفکر عمیق دانشآموزان

نشریة علمی ـ پژوهشی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

( )0/30میباشد.
دادههای مندرج در جدول  7نشان میدهد که در بعد نظارت بر پیشرفت دانشآموزان ،مهمترین
شایستگی که معلمان اثربخش باید از آن برخوردار باشند ،توضیح تکالیف به زبان روشن با میانگین
 4/35اس��ت .بعد از آن شایس��تگیهای ارائه تكاليف مرتبط با اهداف درس��ی و تناس��ب آموزش با
س��طوح پیش��رفت تحصیلی دانشآموزان و نیازهای آنان بهترتیب در رتبه دوم و سوم قرار دارند .در
این بعد ،ایجاد فرصتهایی بهمنظور بررس��ی مس��ائل از دیدگاههای مختلف ب��رای دانشآموزان ،و
پانزدهمین و آخرین شایس��تگی اس��ت که معلمان اثربخش باید از آن برخوردار باشند .میزان اهمیت
کل شایس��تگیهای بعد نظارت بر پیشرفت دانشآموزان نیز بهطور معناداری بیشتر از میانگین نظری
است .نتایج آزمون  tحاکی از این تفاوت معنادار است.

 .3بعد مسئولیتهای حرفهای
بعد سوم مسئولیتهای حرفهای معلم شامل  23صالحیت یا شایستگی است .این بعد مؤلفههایی
همانند برقراری ارتباط با والدین ،رشد حرفهای معلم ،مشارکت در جامعة حرفهای و تأمل در تدریس
را شامل میشود .در این بعد ،صالحیت داشتن رفتار و تعامل محترمانه با والدین دانشآموزان با بار
عاملی ( )0/80دارای بیشترین بار عاملی و داشتن توانایی ارزیابی اثر کار خود و برداشتن قدم برای
بهبود آن با بار عاملی ( )0/37دارای کمترین بار عاملی است.
مطاب��ق دادههای مندرج در جدول ،8داش��تن رفت��ار و تعامل محترمانه با والدی��ن دانشآموزان
مهمترین شایس��تگی در بعد مس��ئولیتهای حرفهای اس��ت که معلمان اثربخش باید از آن برخوردار
باشند .شایستگیهای دادن اطالعات به خانوادهها دربارة پیشرفت دانشآموزان و ارائة پیشنهادهايي
به خانوادهها برای رشد دانشآموزان از طریق آشنایی با منابع هم در مدرسه و هم در جامعة بزرگتر،
بهترتیب در رتبة دوم و س��وم قرار دارند .مشارکت دادن والدین دانشآموزان در برنامههای آموزشی
بیستوس��ومین و آخرین شایستگی معلمان در بعد مس��ئولیتهای حرفهای است .نتایج آزمون  tنیز
نش��انگر تفاوت معنادار بین میانگین تجربی و نظری است .بنابراین میزان اهمیت کل شایستگیهای
بعد مسئولیتهای حرفهای بهطور معناداری باالتر از میانگین نظری میباشد.
شمارةë 49
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شناسایی و اعتبارسنجی شایستگیهای حرفهای معلمان اثربخش
جدول  .8شایستگیهای حرفهای معلمان در بعد مسئولیتهای حرفهای

بار
عاملی

میانگین
نظری

میانگین
تجربی

انحراف
استاندرد

1

داشتن رفتار و تعامل محترمانه با والدین دانشآموزان

0/80

3

4/48

0/68

2

دادن اطالعاتی به خانوادهها دربارة پیشرفت دانشآموزان

0/71

3

4/35

0/76

3

ارائة پیشنهاداتی به خانوادهها برای رشد دانشآموزان از طریق آشنایی با منابع هم
در مدرسه و هم در جامعه بزرگتر

0/60

3

4/26

0/74

4

دارای توانایی ارزیابی اثر کار خود و برداشتن قدم برای بهبود آن

0/37

3

4/24

0/74

5

ارزیابی موفقیتها و اشتباهات از طریق تفکر دربارة تدریس

0/38

3

4/23

0/79

6

برقراری ارتباط با والدین بهمنظور مطلع کردن والدین دربارة چگونگی ادارة کالس 0/77

3

4/22

0/85

7

فراهم کردن موقعیتهایی برای همکاری با دیگران برای بهبود یادگیری
دانشآموزان

0/74

3

4/13

0/96

8

مشارکت با همکاران خود در طراحی و اجرای پروژههای آموزشی

0/74

3

4/06

1/009

9

بهرهگیری از تخصص همکاران

0/53

3

4/05

0/96

10

حفظ ذهن باز و خالق خود و تمایل برای حل مشکالت گذشته با رویکردهای جدید

0/40

3

4/04

0/94

11

شوپرورش و کاربرد آن در بهبود عمل 0/71
داشتن شناخت از آخرین تحوالت در آموز 

3

4/03

1/01

12

تفکر دربارة روشهای جایگزین از طریق درک پیامدهای تدریس

0/38

3

4/02

0/84

13

جستوجوی استراتژیهای نوین آموزشی و کاربرد آنها

0/56

3

3/98

1/01

14

شرکت در فعالیتهای علمی مربوط به تدریس

0/53

3

3/97

0/98

0/43

3

3/95

0/94

16

تحلیل عملکرد دانشآموزان بهمنظور کمک به شناسایی نیازهای رشد حرفهای

0/35

3

3/93

0/89

17

دارای توانایی حفظ یادداشتهای دقیق از وقایع معمول کالس

0/34

3

3/91

0/94

18

توانایی طراحی سیستمی برای تکالیف و حفظ فرایند تکمیل آن توسط
دانشآموزان

0/32

3

3/90

0/93

19

بهرهگیری از سازمانها و نشریات حرفهای بهعنوان منابع جهت رشد خود

0/63

3

3/84

0/96

20

تعهد به استانداردهای حرفهای در حل مسئله و تصمیمگیری

0/46

3

3/81

0/93

21

شناخت نسبت به دانشآموزان از طریق ارتباط با والدین دانشآموزان

0/54

3

3/80

1/02

22

اهمیت دادن به رفاه دانشآموزان و آماده کردن منابع الزم برای موفقیت
دانشآموزان

0/51

3

3/80

1/07

23

مشارکت دادن والدین دانشآموزان در برنامههای آموزشی

0/75

3

3/31

1/17

جمع

کل شایستگیها در بعد مسئولیتهای حرفهای

-

3

4/01

0/58

شایستگیها در بعد مسئولیتهای حرفهای

اولویت

15

شرکت در دورههای آموزشی کوتاهمدت و عملی برای بهروز کردن دانش

تخصصی خود

t =33/66, df =374, P > 0/001
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 .4بعد برنامهریزی و آمادگی

جدول  .9شایستگیهای حرفهای معلمان در بعد برنامهریزی و آمادگی

    
بار
عاملی

میانگین
نظری

میانگین
تجربی

انحراف
استاندارد

1

بیان نتایج درس به زبان روشن

0/77

3

4/38

0/75

2

ارتباط دادن آموزش به موقعیتهای زندگی واقعی دانشآموزان

0/36

3

4/30

0/76

3

ایجاد اعتمادبهنفس در دانشآموزان و ترغیب آنها بهمنظور خودباوری

0/41

3

4/27

0/85

4

داشتن بیان روشن و واضح در ارتباط با انتظارات خود برای دانشآموزان

0/46

3

4/19

0/83

0/37

3

4/16

0/81

6

روشن ساختن اهداف متناسب با نتایج آموزشی مورد نظر

0/48

3

4/11

0/89

7

ترغیب دانشآموزان بهمنظور فهمیدن بیشتر و رسیدن به عمق موضوعات

0/36

3

4/06

0/91

0/40

3

4/02

0/89

0/40

3

3/99

0/87

0/37

3

3/90

0/85

0/52

3

3/89

0/90

0/48

3

3/81

0/97

0/66

3

3/01

1/49

-

3

4

0/56

اولویت

5

8
9
10
11
12

شایستگیها در بعد برنامهریزی و آمادگی

طراحی هدفها ،سؤالها و فعالیتها بهمنظور ترغیب دانشآموزان برای بهرهگیری
از سطوح باال و پایین حیطههای شناختی متناسب با محتوا

کسب اطالع از میزان دستیابی دانشآموزان به نتایج مورد انتظار با طراحی ارزیابی

در تدریس

ایجاد همسویی و توالی بین عناصر مختلف برنامه (نتایج ،فعالیتها ،مواد ،روشها و
)گروهبندی دانشآموزان

کسب اطالعات از طریق ارزیابی دربارة میزان مشارکت دانشآموز در فعالیتها ،تناسب

ابزارها و گروهها

تنظیم نتایج آموزشی بهمنظور تطبیق با تنوع دانشآموزان
بهرهگیری از فنون ارزیابي رسمی و غیررسمی متنوع مانند آزمونها ،پروژهها و چک
لیستها

13

تبعیت از برنامة زمانبندی شده و هماهنگ و حفظ شیوهها و روالهای معمول

جمع

کل شایستگیها در بعد برنامهریزی و آمادگی

t =34/71, df =374, P > 0/001

بعد چهارم تحت عنوان برنامهریزی و آمادگی نامگذاری شده است .این بعد دربرگیرندة  13صالحیت
و مؤلفههایی همانند انتظارات معلم ،طراحی آموزشی و طراحی ارزشیابی میباشد .در این بعد ،بیشترین
بار عاملی مربوط به صالحیت بیان نتایج درس به زبان روشن ( )0/77و کمترین بار عاملی نیز مربوط به
ارتباط دادن آموزش به موقعیتهای زندگی واقعی دانشآموزان با بار عاملی ( )0/36میباشد.
دادههای مندرج در جدول  9نشان میدهد که بیان نتایج درس به زبان روشن مهمترین شایستگی در
بعد برنامهریزی و آمادگی است که معلمان اثربخش باید از آن برخوردار باشند .شایستگیهای مهم دیگر
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در ای��ن بعد ،ارتباط دادن آم��وزش به موقعیتهای زندگی واقعی دانشآموزان و ایجاد اعتمادبهنفس در
آنها و ترغیب آنها بهمنظور خود باوری اس��ت .این دو شایس��تگی بهترتیب رتبة دوم و سوم را به خود
اختصاص داده اند .تبعیت از برنامه زمانبندی شده و هماهنگ و حفظ شیوهها و روالهای معمول آخرین
شایستگی مورد نیاز معلمان در این بعد است .با توجه به نتایج بهدست آمده از آزمون  ،tمیزان اهمیت کل
شایستگیهای بعد برنامهریزی و آمادگی بهطور معناداری باالتر از میانگین نظر ی میباشد.
 .5مدیریت و سازماندهی کالس درس

جدول  .10شایستگیهای حرفهای معلمان در بعد مدیریت و سازماندهی کالس درس

    

بار
عاملی

میانگین
نظری

میانگین
تجربی

انحراف
استاندارد

1

آماده کردن پیشاپیش مواد آموزشی برای استفاده در کالس

0/83

3

4/25

0/79

2

تشویق رفتار مثبت و بیان انتظار معلم برای رفتار مثبت

0/35

3

4/19

0/93

0/46

3

4/10

0/86

0/48

3

3/99

0/84

5

آمادهسازی محیط فیزیکی بهمنظور حفظ و نگهداری مواد و ابزار آموزشی

0/70

3

3/98

0/84

6

سازماندهی اثربخش فضای کالسی

0/40

3

3/93

0/91

/50

3

3/75

1/03

8

کمک به دانشآموزان در برقراری و حفظ استانداردهای رفتاری

0/53

3

3/60

1/08

9

وضع قوانین کالس با مشارکت دانشآموزان برای برقراری نظم

0/39

3

3/56

1/24

10

تعیین و بیان روالهای کاری و روشها در ابتدای سال تحصیلی

0/72

3

3/52

1/34

جمع

کل شایستگیها در بعد مدیریت و سازماندهی کالس درس

-

3

3/88

0/64

اولویت

3
4

7

شایستگیها در بعد مدیریت و سازماندهی کالس درس

وضع قوانینی بهعنوان استانداردهای رفتار بهمنظور تعامل معلم با دانشآموزان و

تعامل دانشآموزان با یکدیگر

ایجاد توازن در ارائة فعالیتهای دانشآموزان بین چالش برانگیز بودن و تنوع

فعالیتها

قرار دادن صندلیها بهشکل گروهی یا اطراف میزها بهمنظور تشویق ارتباطات

متقابل

t =26/42, df =374, P> 0/001

بعد پنجم مدیریت یا س��ازماندهی کالس درس اس��ت .این بعد ش��امل  10صالحیت یا شایستگی
است و مؤلفههایی همانند مدیریت فرایند کالس درس ،مدیریت رفتار دانشآموزان و سازماندهی فضای
فیزیکی را شامل میشود .بیشترین بار عاملی مربوط به آماده کردن پیشاپیش مواد آموزشی برای استفاده در
کالس ( )0/83و کمترین بار عاملی مربوط به وضع قوانین کالس با مشارکت دانشآموزان برای برقراری
نظم ( )0/39میباشد.
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در بعد مدیریت و س��ازماندهی کالس درس ،دادههای مندرج در جدول  10نش��ان میدهد که آماده
کردن پیشاپیش مواد آموزشی برای استفاده در کالس درس با میانگین  4/25مهمترین شایستگی بوده که
معلمان اثربخش باید از آن برخوردار باشند .تشویق رفتار مثبت و بیان انتظار خود برای رفتار مثبت نیز
در رتبه دوم قرار گرفته و اولویت دوم را کس��ب کرده اس��ت .تعیین و بیان روالهای کاری و روشها در
ابتدای سال تحصیلی نیز آخرین شایستگی در این بعد بوده که معلمان باید از آن برخوردار باشند .میزان
اهمیت کل شایس��تگیهای بعد مدیریت و سازماندهی کالس درس بهطور معناداراری باالتر از میانگین
نظری است .نتایج آزمون  tبیانگر این تفاوت معنادار میباشد.
 .6بعد ویژگیهای شخصی معلم

جدول  .11شایستگیهای حرفهای معلمان در بعد ویژگیهای شخصی معلم
اولویت
1
2
3
4

شایستگیها در بعد ویژگیهای شخصی معلم
ایجاد فرصتهایی برای موفقیت همة دانشآموزان

اعتقاد داشتن به تفاوتهای فردی دانشآموزان

دارای روابط مبتنی بر احترام و اعتماد متقابل با دانشآموزان

نشان دادن اشتیاق به محتوای درسی

5

برخورد با بدرفتاری دانشآموزان بهطور فردی

7

دارای نگرش مثبت به مسائل جدید و نوآوریها

6

دارای نگرش خوشبینانه نسبت به تدریس و دانشآموزان

8

احترام به واکنشها و احساسات دانشآموزان و ترغیب دانشآموزان بهمنظور
افتخارآمیز بودن دستاوردهای آنان از لحاظ رشد فکری و قدرت درکشان

10

ترغیب دانشآموزان برای تصمیمگیری بهطور فردی

12

شروع آموزش با شناخت دانشآموزان

9
11
13
14
15
16
جمع

داشتن قدرت تحمل عقاید نو دانشآموزان

ارتباط با هر دانشآموز و ترغیب آنها برای ایجاد هدفهای چالشبرانگیز
اهمیت دادن به عالیق و دغدغههای داخل و خارج از مدرسة دانشآموزان

به عهده گرفتن مسئولیت نتایج کار دانشآموزان

دادن آزادی عمل به دانشآموزان

استفاده از زمان خارج از مدرسه بهمنظور آمادگی برای تدریس

کل شایستگیها در بعد ویژگیهای شخصی معلم

نشریة علمی ـ پژوهشی
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انحراف
استاندارد

بار
عاملی

میانگین
نظری

میانگین
تجربی

0/77

3

4/46

0/67

0/76

3

4/45

0/66

0/79

3

4/42

0/68

0/33

3

4/34

0/65

0/87

3

4/25

0/80

0/31

3

4/11

0/88

0/34

3

4/05

0/92

0/72

3

4/03

0/85

0/51

3

4/96

0/87

0/41

3

3/72

0/99

0/72

3

3/65

0/97

0/48

3

3/64

1/21

0/53

3

3/58

1/06

0/42

3

3/27

1/41

0/61

3

3/26

1/18

0/72

3

3/23

1/32

-

3

3/90

0/57

t =30/46, df =374, P > 0/001

بعد ششم ،ویژگیهای شخصی معلم با  16صالحیت است .این بعد مؤلفههایی همانند عالقهمندی
معلم به آموزش ،رعایت احترام و عدالت در برخورد با دانشآموزان ،شیوة عمل فکورانه و برخورداری
از خالقیت را شامل میشود .بیشترین بار عاملی در این بعد مربوط به برخورد با بدرفتاری دانشآموزان
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شناسایی و اعتبارسنجی شایستگیهای حرفهای معلمان اثربخش

بهطور فردی با بار عاملی ( )0/87و کمترین بار عاملی نیز مربوط به داشتن نگرش خوشبینانه نسبت به
تدریس و دانشآموزان با بار عاملی ( )0/31میباشد.
با توجه به دادههای مندرج در جدول  ،11ایجاد فرصتهایی برای موفقیت همة دانشآموزان مهمترین
شایستگی مورد نیاز معلمان اثربخش در بعد ویژگیهای شخصی معلم است .اعتقاد داشتن به تفاوتهای
فردی دانشآموزان در رتبة دوم قرار دارد .استفاده از زمان خارج از مدرسه بهمنظور آمادگی برای تدریس
نیز آخرین شایستگی در بعد ویژگیهای شخصی معلم است که معلمان باید از آن برخوردار باشند .میزان
اهمیت برخورداری معلمان از کل شایستگیهای بعد ویژگیهای شخصی معلم نیز بهطور معناداری باالتر
از میانگین نظری است .نتایج آزمون  tحاکی از تفاوت معنادار بین میانگین تجربی و نظری است.
 .7بعد آموزش یا تدریس

جدول  .12شایستگیهای حرفهای معلمان در بعد آموزش یا تدریس
اولویت

1

شایستگیها در بعد آموزش یا تدریس

بهرهگیری از مفاهیم و زبان متناسب با سن و سوابق دانشآموزان

2

ارائة دستورالعملهای متناسب با سطح درک دانشآموزان

4

بهرهگیری از راهبردهای متنوع تدریس

3

تغییر سؤاالت با توجه به توان دانشآموزان برای حفظ عالقة آنان به موضوع درس

5

بهکارگیری راهبردهای مناسب طرح سؤال جهت کمک به دانشآموزان برای تفکرو
حل مسئله

7

ترغیب دانشآموزان به خود ارزشیابی از طریق طراحی سؤاالت

6

بهکارگیری تجارب یادگیری بهمنظور چالش ،تالش ،انگیزش و مشارکت فعال

8

بهکارگیری استراتژیهایی برای افزایش تفکر انتقادی

10

رهبری فعالیتهای دانشآموزان و تعیین سرعت انجام دادن فعالیتها

9

11

بهکارگیری استراتژیهایی برای ایجاد تجربههای یادگیری

فراهم کردن مشارکت همة دانشآموزان در فعالیتهای آموزشی از طریق
برنامهریزی دقیق برای تجارب یادگیری

12

اهمیت دادن به نظرات دانشآموزان

14

بهکارگیری مثالها و استعارهها بهمنظور روشنسازی ایدههای جدید و یا مهارت و
ارتباط محتوای جدید با آموختهها و دانشها

13

15
16

دادن مسئولیت به دانشآموزان

ارزیابی عمیق فهم دانشآموزان با پرسیدن سؤال از آنان

برقراری ارتباط با دانشآموزان با بهکارگیری شوخی ،لطیفه و رفتار طنز

جمع کل شایستگیها در بعد آموزش یا تدریس

=2/44, df =374, P > 0/001
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t

بار
عاملی

میانگین میانگین انحراف
نظری تجربی استاندارد

0/75

3

4/36

0/70

0/57

3

4/16

0/75

0/66

3

4/15

0/78

0/30

3

4/09

0/86

0/50

3

4/08

0/90

0/60

3

4/07

0/80

0/40

3

4/05

0/85

0/60

3

4/01

0/81

0/77

3

4

0/83

0/40

3

3/99

0/90

0/50

3

3/98

0/90

0/35

3

3/94

0/94

0/50

3

3/89

1/08

0/47

3

3/83

0/95

0/60

3

3/67

1/07

0/58

3

3/61

1/06

-

3

3/05

0/41

شناسایی و اعتبارسنجی شایستگیهای حرفهای معلمان اثربخش

بعد هفتم آموزش یا تدریس شامل  16صالحیت است .این بعد دربرگیرندة مؤلفههایی همانند فعال
ساختن دانشآموزان در یادگیری ،استفاده از استراتژی های مناسب ،برقرار ارتباط مناسب با دانشآموزان
و طرح سؤال از آنها است .بهکارگیری استراتژهایی برای ایجاد تجربههای یادگیری با بار عاملی ()0/77
دارای بیشترین بار عاملی و اهمیت دادن به نظرات دانشآموزان با بار عاملی ( )0/35دارای کمترین بار
عاملی در این بعد است.
با توجه به دادههای مندرج در جدول  ،12بهرهگیری از مفاهیم و زبان متناس��ب با س��ن و س��وابق
دانشآموزان با میانگین  4/36مهمترین شایس��تگی معلمان اثربخش در بعد آموزش یا تدریس اس��ت.
شایستگیهای ارائة دستورالعملهای متناسب با سطح درک دانشآموزان و تغییر سؤاالت با توجه به توان
دانشآموزان برای حفظ عالقة آنان به موضوع درس بهترتیب در اولویت دوم و سوم قرار دارند .برقراری
ارتباط با دانشآموزان با بهکارگیری ش��وخی ،لطیفه و رفتار طنز شانزدهمین و آخرین شایستگی در این
بعد است که معلمان اثربخش باید از آن برخوردار باشند .بهطور کلی میزان اهمیت کل شایستگیهای بعد
آموزش یا تدریس بهطور معناداری باالتر از میانگین نظری است .نتایج آزمون  tحاکی از تفاوت معنادار
بین میانگین تجربی و نظری است.
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بحث و نتیجهگیری

شوپرورش محس��وب میش��وند .آنها بهدلیل نقش
معلم��ان از کلیدیترین اجزاي نظام آموز 
برجستهای که در پرورش و یادگیری دانشآموزان بر عهده دارند و نیز بهدلیل این که اعمال و رفتارشان
در ایجاد انگیزه های یادگیری مؤثر اس��ت ،نیازمند برخورداری از شایس��تگیهای مختلف شغلی و
حرفهای هس��تند .بههمین جهت در این مطالعه به شناسایی و اعتبارسنجی شایستگیهای حرفهای
معلمان اثربخش پرداخته شده است .ابتدا با بررسی پیشینة نظری و عملی 140 ،شایستگی شناسایی
شد که پس از بررسی این شایستگیها توسط چند صاحبنظر و کارشناس و اجرای آزمون بر روی
معلمان نمونه و انجام تحلیل عاملی ،تعداد شایستگیها به  98مورد کاهش یافت که در  7بعد یا مؤلفة
اصلی دستهبندی شدند.
از میان ابعاد شناساییش��ده ،بعد پیشنیازهای معلم رتبة اول را بهخود اختصاص داده اس��ت.
بر اساس نظر معلمان مورد مطالعه ،معلمان در درجة اول باید برخوردار از این شایستگیها باشند.
پیشنیازهای معلم ،دربرگیرنده پنج شایستگی در ارتباط با مهارتهای کالمی و دانش محتوایی معلمان
میباشد .در میان این پنج شایستگی ،داشتن توانایی کالمی برای انتقال مفاهیم به دانشآموزان مهمترین
شایستگی است که معلمان اثربخش باید از آن برخوردار باشند .معلمان اثربخش همچنین معلمانی
هس��تند که دارای تسلط کافی بر موضوع هستند .آنها دارای ارتباط روشن و واضح بوده و از منابع
مختلف بهمنظور ش��ناخت تحوالت جدید در موضوعات مربوط به تدریس اس��تفاده میکنند .آنها
همچنین دارای آگاهی الزم و کافی دربارة همه منابع و جستوجوی منابع جدید بهمنظور استفاده از
آنها در تدریس و یادگیری دانشآموزان هستند.
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شناسایی و اعتبارسنجی شایستگیهای حرفهای معلمان اثربخش

شایستگیهای شناساییشده در این مطالعه ،بهنوعی در مطالعات قبلی و نیز توسط صاحبنظران
و متخصصان بیان شده است .بهعنوان نمونه کاستر و همکارانش ( ،)2005دانش تخصصی معلمان را
جزء پنج دسته اصلی شایستگیهای معلم عنوان کرده اند و یا از نظر استرانگ ( ،)2002شایستگیهای
معلمان اثربخش ش��امل سه بخش دانش ،مهارت و گرایش است که بخش دانش شامل دانش معلم
نس��بت به موضوعی که تدریس میکند ،میباش��د .برخورداری از دانش موضوعی همچنین یکی از
اس��تانداردهای مطرح شده توسط کمیتة اس��تاندارهای حرفهای تدریس نیوجرسی است (لیبریرا،31
.)2004
ت آمده در این مطالعه حاکی از این امر است که معلمان اثربخش و حرفهای قبل از
نتیجة بهدس 
هر چیزی ،باید ابتدا از دانش محتوایی کافی و الزم برخوردار باشند .یعنی دربارة موضوع درس خود
دانش کافی و وافی داشته باشند و از آنجایی که هر علمی و موضوع درسی بهسرعت در حال تغییر
است ،معلمان برای آگاهی از این تغییرات و استفاده از آنها در آموزش ،باید از منابع جدید آگاهی
الزم را داش��ته باشند .البته صرف داشتن تخصص و تس��لط بر موضوع درسی کافی نیست ،چرا که
مهمتر از آن توانایی انتقال مفاهیم به دانشآموزان است .بههمین دلیل داشتن توانایی ارتباطی و کالمی
مهمترین شایستگی معلمان اثربخش میباشد.
بعد دیگر شایستگیهای معلمان اثربخش ،نظارت بر پیشرفت و توان بالقوة دانشآموزان است که
رتبة دوم را بهخود اختصاص داده است .این بعد 15 ،شایستگی را در ارتباط با مهارتهایی همانند
دادن بازخورد به دانشآموزان ،ارائة تکالیف و پاس��خ به نیازها و تواناییهای دانشآموزان را در بر
میگیرد .مهمترین شایستگی مطرح شده در این بعد ،توضیح تکالیف به زبان روشن برای دانشآموزان
اس��ت .در ارتباط با شایس��تگیهای این بعد ،معلمان اثربخش ،معلمانی هستند که شناخت الزم را
از توانایی و پیش��رفت تحصیلی دانشآموزان دارند و با استفاده از استراتژی های مختلف ،اقدام به
گروهبندی دانشآموزان مینمایند.
معلمان اثربخش باید تکالیفی مرتبط با اهداف و محتوای درسی و نیز ظرفیت دانشآموزان ارائه
نمایند .این تکالیف باید دانشآموزان را به تفکر عمیق وا دارد .معلمان باید به ارزیابی دائم پیشرفت
تحصیلی دانشآموزان بپردازند و ضمن اس��تفاده از اس��تراتژیهای مختلف ارزیابی ،بازخوردهای
معناداری را به دانشآموزان ارائه نمایند .سپس بر اساس نتایج ارزیابی ،اقدام به ایجاد تغییرات الزم
در تدریس و توضیح مجدد درس نمایند و آموزش خود را با س��طوح پیشرفت تحصیلی و نیازهای
دانشآموزان متناسب نمایند.
پیش��رفت تحصیلی دانشآموزان یکی از معیارهای اصلی ارزیابی عملکرد معلمان محس��وب
میش��ود .نظارت بر پیش��رفت دانشآموزان کار پیچیدهای است .معلمان مؤثر از ابزار مختلفی برای
نظارت بر پیشرفت دانشآموزان استفاده میکنند که میتوان به ارائة تکالیف ،ارزیابی و ارائة بازخورد
به دانشآموزان اشاره كرد .به این شایستگی در تحقیقات هانتلی ( )2008و کریمی ( )1387نیز اشاره
شده است .کسب رتبة دوم توسط این بعد میتواند بیانگر این امر باشد که معلمان حرفهای و اثربخش،
معلمانی هستند که دارای عملکرد مطلوبی باشند و عملکرد مطلوب یک معلم بیش از هر چیزی توسط
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ارزیابی و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان انعکاس داده میشود.
بعد سوم شایستگیهای بهدست آمده ،مسئولیتهای حرفهای معلم با  23صالحیت یا شایستگی
است .این بعد شایستگیهایی را در ارتباط با برقراری ارتباط با والدین ،رشد حرفهای معلم ،مشارکت
در جامعة حرفهای و تأمل در تدریس را شامل میشود .با توجه به نظر معلمان مورد مطالعه ،معلمان
اثربخش معلمانی هستند که دارای تعامل و رفتار محترمانه با والدین دانشآموزان میباشند .آنها با
والدین دانشآموزان ارتباط برقرار میکنند تا از این طریق هم شناخت بهتری نسبت به دانشآموزان
پیدا کنند و هم اطالعاتی را در رابطه با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان و نحوة اداره کالس به آنها
ارائه نمایند .آنها والدین دانشآموزان را در برنامههای آموزشی مشارکت میدهند .معلمان اثربخش
در یک جامعة حرفهای مش��ارکت دارن��د .آنها با همکاران خود در طراح��ی و اجرای پروژه های
آموزش��ی ش��رکت نموده و ضمن بهرهگیری از تخصص معلمان ،موقعیتهایی را برای همکاری با
دیگ��ران جهت بهبود یادگیری دانشآموزان فراهم مینمایند .معلمان اثربخش از تحوالت جاری در
آموزشوپرورش دارای ش��ناخت کافی بوده و بهدنبال استراتژیهای آموزشی جدید میباشند .آنها
ی آموزش��ی مشارکت نموده و از
بهمنظور روزآمد کردن دانش خود ،در فعالیتهای علمی و دورهها 
س��ازمانها و نش��ریات حرفهای ،بهعنوان منابعی جهت رشد حرفهای خود استفاده میکنند .آنها از
طریق تفکر دربارة تدریس ،به ارزیابی موفقیتها و اشتباهات خود میپردازند و ضمن ارزیابی کار
خود ،اقداماتی را جهت بهبود آن انجام میدهند.
اینکه معلمان افراد حرفهای هستند و باید نسبت به حرفة خود متعهد باشند ،موضوعی است که
توسط اکثر صاحبنظران و پژوهشگران مورد توجه و تأکید قرار گرفته است .هانتلی ( ،)2008یکی
از سه حوزه شایستگیهای معلمان را تعهد حرفهای آنها میداند .توسعة حرفهای ،یکی از مؤلفههای
اصلی بهدس��ت آمده در مورد صالحیتهای حرفهای معلمان در تحقیق کریمی ( )1387میباش��د.
شایستگیهای این بعد گویای آن است که مؤثر و اثربخش بودن معلمان تنها به برخورداری و تسلط
به موضوعات درسی بستگی ندارد ،بلکه نیازمند ارتباط با خانواده دانشآموزان جهت تبادل اطالعات
مورد نیاز میباشد .همچنین معلمان اثر بخش ،بهدنبال رشد حرفهای خود از طُرق مختلف هستند.
برنامهریزی و آمادگی از دیگر شایستگیهای شناسایی شده است که رتبة چهارم را کسب کرده
است .این بعد در برگیرنده  13شایستگی در ارتباط با انتظارات معلم ،طراحی آموزشی و ارزشیابی
میباشد .مهمترین شایستگی این بعد که معلمان اثربخش باید از آن برخوردار باشند ،بیان نتایج درس
به زبان روشن است .معلمان اثربخش ،معلمانی هستند که آموزش را به موقعیتهای زندگی واقعی
دانشآموزان مرتبط میسازند.
آنه��ا اعتمادبهنفس و خودباوری را در دانشآموزان ایجاد و تقویت میکنند .انتظارات خود را
بهطور واضح و روشن برای دانشآموزان ارائه میکنند و با طراحی فعالیتها و سؤالهایی بهمنظور
بهرهگیری دانشآموزان از س��طوح مختلف ش��ناختی ،آنها را برای فهم بیشتر و درک عمیق مطالب
ترغی��ب میکنند .معلمان اثربخش با طراحی ارزیابی در تدریس ،از میزان دس��تیابی دانشآموزان به
نتایج مورد نظر و نیز مشارکت دانشآموزان در فعالیتها و گروهها ،اطالعات کسب میکنند .آنها از
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فنون ارزیابی رسمی و غیررسمی در این زمینه استفاده میکنند و بین عناصر مختلف برنامة همسویی
و توالی ایجاد میکنند.
شایستگیهای بهدست آمده در این بعد حاکی از آن است که در تدریس مؤثر ،اهداف آموزشی
از قبل توسط معلمان تعیین و به دانشآموزان گفته میشود .در مورد فعالیتها ،مواد و روشها از قبل
تصمیمگیری و شیوههای مناسب ارزیابی از دانشآموزان نیز پیشبینی میشود .بنابراین معلمان مؤثر با
آمادگی و برنامهریزی از قبل اقدام به تدریس و آموزش میکنند.
بعد پنجم مدیریت یا س��ازماندهی کالس درس اس��ت .این بعد در برگیرندة  10صالحیت یا
شایستگی در ارتباط با مدیریت فرایند کالس درس ،مدیریت رفتار دانشآموزان و سازماندهی فضای
فیزیکی است .در این بعد ،آماده کردن پیشاپیش مواد آموزشی برای استفاده در کالس درس ،مهمترین
شایستگی بوده که معلمان اثربخش باید از آن برخوردار باشند .معلمان اثربخش قوانینی را بهعنوان
اس��تانداردهای رفتار به منظور تعامل با دانشآموزان و تعامل دانشآموزان با یکدیگر وضع میکنند.
وض��ع قوانین کالس با مش��ارکت دانشآموزان انجام میگیرد .به دانشآم��وزان در برقراری و حفظ
استانداردهای رفتاری کمک میکنند و انتظارات خود را در رابطه با رفتار مثبت بیان میکنند .معلمان
اثربخش ،ضمن آماده کردن پیشاپیش مواد آموزشی جهت استفاده در کالس ،محیط فیزیکی کالس را
مهیا نموده و بهمنظور تشویق ارتباطات متقابل ،با قرار دادن صندلیها بهشکل گروهی ،به سازماندهی
اثربخش فضای کالس��ی میپردازند .آنها ضمن تعیین و بیان روالهای کاری و روشها در ابتدای
سال تحصیلی ،سعی میکنند تا بین چالش برانگیز بودن فعالیتها و تنوع آنها توازن برقرار سازند.
کاس��تر و همکارانش ( ،)2005س��ازماندهی را ،که شامل صالحیتهایی چون مدیریت زمان و
تنظیم برنامه درسی مطابق با اهداف سازمانی است ،بهعنوان یکی از شایستگیهای حرفهای معلمان
ن��ام برده ان��د .در مطالعة کریم��ی ( ،)1387صالحیتهای مدیریتی جزء یک��ی از مؤلفههای اصلی
صالحیتهای حرفهای معلمان اس��ت .مدیریت و ادارة مطلوب کالس توسط استرانگ ( )2002نیز
بهعنوان شایستگیهای معلمان ذکر شده است .معلمان مؤثر با مدیریت مطلوب رفتار دانشآموزان و
سازماندهی مناسب فضای فیزیکی کالس ،زمینه را برای آموزش و تدریس اثربخش فراهم میآورند.
بنابراین تدریس اثربخش نیازمند آرامش ،نظم دانشآموزان و نیز فضای فیزیکی منظم میباشد.
ویژگیهای شخصی معلم ششمین بعد شایستگیهای حرفهای معلمان را تشکیل میدهد .این
بعد با  16شایستگی مواردی همانند عالقهمندی معلم به آموزش ،رعایت احترام و عدالت در برخورد
با دانشآموزان ،شیوة عمل فکورانه و برخورداری از خالقیت را شامل میشود .مهمترین شایستگی
معلمان اثربخش در این بعد این است که آنها باید فرصت هایی را برای موفقیت همة دانشآموزان
ایج��اد نمایند .معلمان ضمن اعتقاد ب��ه تفاوتهای فردی دانشآموزان ،باید ب��ا بدرفتاری آنها نیز
بهطور فردی برخورد نمایند .آنها باید روابطی مبتنی بر احترام و اعتماد متقابل با دانشآموزان داشته
باشند .معلمان اثربخش نسبت به محتوای درسی و نیز عالیق و دغدغههای داخل و خارج از مدرسه
دانشآموزان ،اهمیت و اشتیاق نشان میدهند .آنها نسبت به کار خود متعهد بوده و مسئولیت نتایج
کار دانشآموزان را برعهده میگیرند .معلمان مؤثر نسبت به تدریس و دانشآموزان ،مسائل جدید و
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نوآوری عالقهمند و دارای نگرش مثبت بوده و از زمان خارج از مدرسه بهمنظور آمادگی برای تدریس
استفاده میکنند .آنها اقدام به دادن آزادی عمل به دانشآموزان مینمایند و دارای قدرت تحمل عقاید
تازة دانشآموزان هس��تند .معلمان از طریق برقراری ارتباط با دانشآم��وزان ،آنها را برای انتخاب
و ایج��اد هدفی چالشانگیز و نیز تصمیمگیری بهصورت فردی ترغیب مینمایند .معلمان اثربخش
آموزش را با شناخت دانشآموزان شروع میکنند.
صالحیتهای رفتاری بهعنوان یکی از پنج دسته اصلی شایستگیهای حرفهای معلمان توسط
کاستر و همکارانش ( )2005بیان شد است .در تحقیق کریمی ( )1387نیز صالحیتهای شخصیتی
بهعنوان یکی از مؤلفههای اصلی صالحیتهای حرفهای شناخته شده است .بر اساس نتایج تحقیقات
تیل��ور و همکارانش ( ،)1990عالقه به تدریس ،یادگیری و موضوع تدریس ،از جمله ضرورتهای
حرفة معلمی میباشد .نتایج حاصل نشان میدهد که تدریس اثربخش؛ عالوه بر صالحیت علمی معلم،
نیازمند صالحیت رفتاری او نیز هس��ت .ویژگیهای شخصی و رفتاری معلم ،عواملی تأثیرگذار در
فرایند تعلی موتربیت محسوب میشوند .بنابراین معلمانی اثربخش خواهند بود که عالوه بر برخورداری
از صالحیت علمی و تخصصی ،از ویژگیهای شخصیتی و رفتاری الزم نیز برخوردار باشند.
آموزش یا تدریس هفتمین بعد شایستگیهای معلمان اثربخش است .این بعد با  16شایستگی،
مهارتهایی را در زمینة فعال س��اختن دانشآموزان در یادگیری ،استفاده از استراتژی های مناسب،
برقراری ارتباط مناس��ب با دانشآموزان و طرح سؤال از آنها را در برمی گیرد .استفاده از مفاهیم و
زبان متناسب با سن و سوابق دانشآموزان ،مهمترین شایستگی این بعد است که معلمان اثربخش باید
از آن برخوردار باشند .معلمان اثربخش ضمن دادن مسئولیت به دانشآموزان ،به نظرات آنها اهمیت
میدهند .آنها دس��تورالعملهایی متناسب با سطح درک دانشآموزان ارائه و از راهبردهای متنوعی
برای تدریس استفاده میکنند .معلمان اثربخش برای افزایش تفکر انتقادی و ایجاد تجربههای یادگیری،
استراتژی های مناسبی را بهکار میگیرند .آنها با بهکارگیری تجارب یادگیری ،زمینة مشارکت فعال همة
دانشآموزان را در فعالیتهای آموزشی فراهم میکنند و رهبری فعالیتهای آنها را برعهده میگیرند.
معلمان اثربخش ،دانشآموزان را از طریق طراحی س��ؤاالت به خود ارزش��یابی ترغیب میکنند و با
پرسیدن سؤال از آنان ،به ارزیابی عمیق فهم و درک آنها میپردازند و در صورت لزوم و برای حفظ
عالقه دانشآموزان به درس ،سؤاالت را با توجه به توان دانشآموزان تغییر میدهند.
شایس��تگیهای بهدس��ت آمده در این بعد گویای آن اس��ت که تدریس مؤثر نیازمند استفاده از
اس��تراتژی های مناسب ،مشارکت دادن دانشآموزان در فرایند آموزش و برقراری ارتباط مناسب با
دانشآموزان میباشد .به این بعد از شایستگی نیزدر اکثر تحقیقات اشاره شده است (برای مثال کریمی،
1387؛ استرانگ.)2002 ،
ب��ا توجه به اهمیت و نقش مؤثر معلم��ان به عنوان یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار در تحقق
شوپرورش ،توجه و بهکارگیری شایستگیهای حرفهای شناسایی شده در
اهداف کمی و کیفی آموز 
استخدام ،آموزش و تربیت ،ارزشیابی عملکرد و نیز آموزشهای بدو خدمت و ضمن خدمت معلمان
پیشنهادمیگردد.
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پینوشتها ......................................................................................
1. Effective teachers
2. Midel
3. Anderson
& 4. Nijveldt ,Beijaard, Brekelmans,Verloop
Wubbels
5. Moreno
6. Huntly
7. Taylor
8. Koster,Brekelmans,Korthagen & Wubbels

 .9ش��امل برخورداری از آگاه��ی و اطالعات الزم در رابطه با
رشتة تخصصی و توسعه و بهروز نگهداشتن آنها میباشد.
 .10ش��امل داش��تن دیدگاه دموکراتیک ،صداقت و درستی و
غیره میباشد.
 .11ش��امل چه��ار عامل کم��ک ب��ه دانشآم��وزان و تعیین
نیازهای یادگیری آنان ،تنظیم برنامة درس��ی بر اس��اس نیاز
دانشآم��وزان مختلف ،طراحی فعالیتهایی برای تس��هیل
یادگی��ری و رش��د یادگیرن��دگان و اس��تفاده از ف��نآوری
اطالعات در تدریس میباشد.
 .12ش��امل برقراری ارتباط با دانشآموزان با تجارب مختلف،
راهنمای��ی در انج��ام وظایف ،تحلیل و روش��ن س��اختن
دیدگاههای دانشآموزان میباشد.
 .13ش��امل صالحیتهایی چون مدیریت زمان و تنظیم برنامة
درسی مطابق با اهداف سازمانی میباشد.
14. stronge

 .15آنچ��ه ک��ه معلم باید بداند ش��امل دانش معلم نس��بت به
موضوع��ی که تدری��س میکن��د ،توانای��ی انتخاب روش
تدریس مناس��ب با آن موضوع و آگاهی نس��بت به آهنگ
رشد کودک.
 .16آنچ��ه که معل��م میتواند انجام دهد ش��امل توانایی ادارة
کالس درس ،تهیة طرح درس مناس��ب ،ارتباط آموزش با
زندگی واقعی ،در نظر گرفتن تفاوتهای فردی ،ایجاد جو
مثبت در کالس درس میباشد.
 .17ویژگیهایی است که معلم در اختیار دارد و شامل توجه،
عدالت و احترام ،اش��تیاق ،داشتن انعطافپذیری و نداشتن
رفتاره��ای کلیش��های و توانای��ی ایجاد ارتباط مناس��ب با
دانشآموزان میباشد.

 .22شامل:

18. Danielsn
19. Walker,R
20. Mcewan
21. Goe

 .1مش��ارکت معلم��ان در ی��ک جامع��ة حرف��های :از دیدگاه
دانيلس��ون ( ،)2007همکاران حرفهای منب��ع غنی در مورد
تدریس ب��وده و معلم��ان همانند دیگ��ر متخصصان موظف
هس��تند که به یادگیری خود در تمام ط��ول زندگی حرفهای
خود ادامه دهند.
 .2رش��د حرفهای معلم :معلمان باید بهطور مداوم در اوج حرفه
خود باقی بمانند و دانش محتوایی و موضوعی خود را بهطور
مداوم رشد و توسعه دهند (استرانگ.)2007 ،
 .3نشان دادن مهارت و دانش حرفهای :معلمان بسیار حرفهای
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نش��ان میدهند که به اس��تانداردهای حرفهای در حل مشکل و
تصمیمگیری متعهد هستند.
 .4برق��راری ارتباط ب��ا خانوادهها :معلمان اثربخ��ش با برقراری
ارتب��اط با خانوادهه��ا و والدین دانشآم��وزان ،اطالعات مورد
نی��از را به آنه��ا انتق��ال داده و همچنین اطالعات م��ورد نیاز
خود در رابطه با دانشآموزان را از والدینش��ان دریافت میکنند
(دانيلسون.)2007 ،
 .5اندیش��ه کردن یا تأمل در تدریس :هم معلمان و هم محققان،
تش��خیص دادهاند که داش��تن توانایی تأمل و اندیش��ه در مورد
تدریس نش��انة یک حرفة واقعی است .معلمان ،هم موفقیتها
و هم اشتباهات خود را ارزیابی میکنند (استرانگ.)2007 ،
 .6حفظ و نگهداری یاداش��تهای دقیق :نی��از معلمان در جهت
حفظ یادداشتهای دقیق از وقایع معمول کالس ،یکی از نتایج
پیچیدگی تدریس میباشد (دانيلسون.)2007 ،

 .23از نظ��ر اس��ترانگ ( ،)2007معل��م مؤثر با هم��ان دقت و
توجهی که طرح درس��ش را تهیه می کند ،برای س��ازماندهی
کالس خود نیز برنامهریزی میکند .مهمترین مهارتهایی که
در این زمینه مطرح است عبارتاند از:
 .1مدیری��ت رفت��ار دانشآموزان :یادگی��ری نمیتواند در
محیطی که در آن رفتار دانشآموزان خارج از کنترل است
اتفاق بیفتد .دانيلس��ون ( ،)2007بر نقش استانداردهای
رفتار و تعیین آن توسط معلمان تأکید دارد و معتقد است
ک��ه کلید مدیریت کارآمد رفتار دانشآموزان در توافق بر
استانداردهای رفتار میباشد.
 .2س��ازماندهی فض��ای فیزیک��ی :دانيلس��ون (،)2007
همچنی��ن بر مه��م و مؤثر بودن فض��ای فیزیکی کالس
در کل یادگیری اش��اره میکند و ب��ه نظم و ترتیب دادن
وس��ایل ،آماده کردن مواد و وس��ایل آموزشی مورد نیاز
تأکید دارند.
 .24مهارتهایی که در این زمینه مطرح است عبارتاند از:
 .1اس��تفاده از استراتژیهای مناس��ب تدریس :استفاده از
راهبردها و ش��یوههای مختل��ف تدریس ،یکی از عناصر
مهم در اثربخشی آموزش است (استرانگ.)2007 ،
 .2اس��تفاده از فن��ون س��ؤال ک��ردن :از نظر دانيلس��ون
( ،)2007مهارت معلم در س��ؤال کردن ،س��هم مهمی در
یادگی��ری دانشآموزان دارد و برای بس��یاری از اهداف
آموزشی مفید و ارزشمند میباشد.
 .3مش��ارکت دادن دانشآموز در یادگیری .:دانيلس��ون
( ،)2007معتقد اس��ت ک��ه مش��ارکت دانشآموزان در
فراین��د یادگیری ،باید هدف اصلی مدارس باش��د ،زیرا
از طریق مش��ارکت فعال اس��ت که دانشآموزان مطالب
پیچیده را یاد میگیرند.
 4برق��راری ارتباط مناس��ب با دانشآم��وزان در فرایند
تدریس :در این رابطه دانيلسون ( )2007عنوان میکند
از آنجای��ی ک��ه تدریس عمل��ی هدفمند میباش��د باید
هدف آن برای دانشآموزان روش��ن باشد .راهنماییها و
روشها باید واضح و روشن باشند.
 .25کنت��رل و ارزیاب��ی کار و پیش��رفت دانشآم��وزان وظیف��ة
پیچیدهای اس��ت .برای کنترل و ارزیابی فه��م دانشآموزان،
روشهای مختلفی وج��ود دارد .مهمترین ابزاری که معلمان
شمارةë 49
سال سیزدهم ë
بهارë 1393

47

نشریة علمی ـ پژوهشی

48

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

شناسایی و اعتبارسنجی شایستگیهای حرفهای معلمان اثربخش
مؤثر برای این کار استفاده میکنند عبارتاند از:
 .1ارائ��ة تکلیف :معلم��ان مؤثر نهتنها ب��رای دانشآموزان
تکالیفی تعیین میکنند ،بلکه مرتب ًا آن تکالیف را کنترل و
بررسی میکنند (کلتر .)1985 ،البته مسئلة مهم در اینجا
کیفیت تکلیف است نه کمیت آن.
 .2ارائة بازخ��ورد معنادار به دانشآم��وز :بازخورد یکی
از قدرتمندتری��ن فن��ون اصالحی ب��رای افزایش نتیجة
یادگیری دانشآموزان اس��ت (والبرگ .)1984 ،معلمان
مؤث��ر بازخورد را بهموقع ارائه میدهند .آنها بازخوردی
را ارائه میدهند که بیشتر اصالحی است.
 .3استفاده از س��نجش و ارزشیابی :سنجش عنصر اصلی
فراین��د تدریس محس��وب میش��ود .معلم��ان اثربخش
همچنین برای کنترل پیشرفت دانشآموزان بهطور مؤثری
از س��نجش و ارزشیابی اس��تفاده میکنند (ویگینز و مک
تای.)1998 ،
 .26برای تدریس مؤثر ،معلمان باید برخوردار از پیشنیازهای
زیر باشند:
 .1دان��ش محتوایی :اهمیت دانش محتوایی معلم بر کس��ی
پوشیده نیس��ت .دانش معلم دربارة محتوایی که تدریس
میکن��د هم��واره ج��زء عناصر اساس��ی تدری��س مؤثر
بوده اس��ت (النگر .)2001 ،صرف نظ��ر از تکنیکهای
آموزشی ،معلمان باید تسلط کافی بر یک موضوع داشته
باش��ند تا بتوانند یادگیری دانشآم��وزان را هدایت کنند
(دانيلسون.)2007 ،
 .2مهارتهای کالمی :معلمان مؤث��ری که توانایی کالمی
بیش��تری دارند ،بهتر میتوانند مفاهیم را به دانشآموزان
منتقل نمایند (آندرسون /2000 ،امینی.)1380 ،
 .27تدری��س فعالیتی اس��ت پیچیده که مس��تلزم آمادگی دقیق،
طراحی هدفها و فعالیتهاست .در این حیطه بر مهارتهای
زیر تأکید میشود:
 .1انتخاب اهداف آموزش��ی :تدریس یک فعالیت هدفمند
اس��ت .بنابراین اهداف آن باید مش��خص و روشن باشد
(دانيلسون.)2007 ،
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 .2طراحی آموزشی منسجم و یکپارچه :طراحی آموزشی،
برنامهریزی برای کل برنامة درس��ی اس��ت (اس��ترانگ،
 .)2007از ویژگیهای مختلف طراحی آموزشی ،انسجام
است.
 .3طراحی ارزش��یابی یادگیری دانشآموزان :ارزیابی هم
برای معلمان و هم برای دانشآموزان ،اطالعات با ارزشی
برای هدایت یادگیری در آینده فراهم میکند .روشهای
مختلف ارزیابی باید برای انواع مختلف اهداف مناس��ب
باشند (دانيلسون.)2007 ،
 .28از نظ��ر اس��ترانگ ( ،)2002بخش گرایش شایس��تگیهای
معلم��ان اثربخ��ش ،مربوط ب��ه ویژگیهایی اس��ت که معلم
در اختی��ار دارد .او معتق��د اس��ت ک��ه ویژگیه��ای عاطفی
و ی��ا رفتارهای احساس��ی و اجتماعی معل��م ،بیش از روش
تعلیموتربیت او مؤثر و مفید میباش��د .مهمترین ویژگیهایی
که در این زمینه مطرح است عبارتاند از:
 .1نق��ش انصاف و احترام :از نظ��ر دانشآموزان ،احترام و
بیطرفی پیشنیاز صفات یک معلم مؤثر میباش��د .معلم
مؤث��ر همواره ب��ه دانشآموزان از هر ن��ژاد ،فرهنگ و یا
جنسیتی که باشند احترام میگذارد (دانيلسون.)2007 ،
 .2عالقهمندی معلم به آموزش :مکایوان معتقد اس��ت که
معلم مؤثر خود را مس��ئول میداند یعنی احساس میکند
که رس��الت درس دادن ب��ر عهده اوس��ت .او همچنین
عاشق حرفه و رش��ته خود میباشد (مکایوان/،2002 ،
حساسخواه و صادقی.)1386 ،
 .3ش��یوة عمل فکورانه :تعمق ،مرور و اندیش��ه در فرایند
تدری��س ،عام��ل حرفهای دیگری اس��ت ک��ه جزئی از
تدریس مؤثر محسوب میشود (دانيلسون.)2007 ،
 .4خالقیت :معلمان مؤثر در نحوة تدریس در کالسهایشان
کاردان و مبتکر هستند (استرانگ.)2007 ،
 .5نگ��رش مثبت :معلم��ان مؤثر همچنی��ن دارای نگرش
خوشبینان��ه در م��ورد تدریس و دانشآموزان هس��تند
(والکر.)2008 ،
29. Librera

