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Introduction
Quality education depends heavily on committed, learned, and expert
teachers. The most important way to ascertain the existence of teachers'
competencies is to develop a system for evaluating them. The purpose of this
research was to design and validate a conceptual model for evaluating the
competencies of teachers' performance in Iran. In this research, scientific,
practical, and applied views on designing a conceptual model for evaluating
the professional qualifications of the teachers were collected from books,
articles and scientific researches out of ninety nationally and internationally
accredited textual resources, as well as through interviews with 25 expert
teachers from three different education areas and 20 experts in the field of
teacher evaluation and teacher training.

Method
The method used in this qualitative research was the inductive method of
content analysis.

Results
The issues extracted from the opinions of the experts showed that the
components of evaluation of the professional qualifications of teachers
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include six main components, twenty-six sub-components comprising sixtythree concepts and two hundred sixty-three minor concepts. The six main
components include intellectual principles, strategic planning, evaluation
indicators, systematic implementation plan, expected and achievable results
and evaluation complexities of professional qualifications. Based on known
components, the desired model was designed and then validated by experts.

Discussion
The final model for the evaluation of professional qualifications consists
of four facets and a fundamental center of gravity. The four aspects of this
evaluation model include the rational basis of evaluation (home floor), the
evaluation strategy (the right wall of the home), the systematic appraisal
program (the left wall of the home), and the expected and achievable results
of the evaluation (home roof), and its center of gravity is the evaluation
culture (heart or interior of the home). This model can be called a "home-like
model for evaluating professional competencies of teachers". According to
the proposed model, the evaluation culture involves many complexities
indicated by the fact that the evaluation of the competencies of the teacher's
profession, at each stage, is influenced by the dominant complex culture. On
the other hand the evaluation strategy and the systematic appraisal program
both are influenced by the rational basis of evaluation and also they are
influenced by the evaluation culture. Overall the more strategic and
implementable the plans are, the more realistic and clear expected outcomes
will be. This, it is believed, will result in the teachers improving their
professional expertise and the strengthening the culture of accountability and
evaluation.
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چکیده

آموزش و پرورش با کيفيت ،بستگی زيادی به وجود معلمانی متعهد و متخصص دارد .مهمترين راه
اطمينان از وجود شايستگیهای معلمی ،وجود نظام ارزشيابی آنان است .هدف اين مقاله ارائهی مدل مفهومی
ارزشيابی صالحيتهای حرفه معلمی در ايران است .برای دستيابی به مؤلفههای طراحی اين مدل ،نظرات
صاحبنظران در خصوص ارزشيابی صالحيتهای حرفه معلمی ،از بررسی نود منبع معتبر ملی و بينالمللی
و مصاحبه با  00معلم خبره و  02متخصص حوزهی ارزشيابی آموزشی و تربيت معلم ،جمعآوری شد .روش
اين پژوهشِ کيفی ،شيوهی استقرايی تحليل محتوا است .مقوالت استخراج شده ،نشان داد مؤلفههای ارزشيابی
از صالحيتهای حرفه معلمی ،شامل شش مؤلفهی اصلی ،و بيست و شش زيرمؤلفه ،مشتمل بر شصت و
سه مفهوم کلی ،و دويست و شصت و سه مفهوم خرد است .بر بنياد دستاوردهای حاصل ،مدل مورد نظر
طراحی و توسط خبرگان اعتباريابی شد .اين مدل دارای چهار وجه و يک مرکز ثقل بنيادين است؛ چهار وجه
آن ،مبانی فکری (کف خانه) ،برنامهی راهبردی (ديوار راست خانه) ،برنامهی نظاممند اجرا (ديوار چپ خانه)،
نتايج قابل دستيابی ارزشيابی (سقف خانه) و مرکز ثقل آن ،فرهنگ ارزشيابی (داخل خانه) است .اين مدل را
میتوان مدل شبهخانهای ارزشيابی صالحيتهای حرفهی معلمی ناميد.

واژههای كلیدی :صالحيتهای حرفهی معلمی ،ارزشيابی معلمان ،مدل مفهومی

 دانشآموخته دکتری برنامهريزی درسی دانشگاه خوارزمی ،ايران (نويسنده مسئول)
 دانشيار برنامهريزی و آموزش دانشگاه خوارزمی ،ايران.
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مقدمه
آموزش و پرورش مؤثرترين نهاد برای ارتقاء همهجانبه انديشه و روش زندگی امروز ،در ابعاد
مختلف آن و همچنين رويارويی با چالشهای دنيای فردا است و معلم نقش اصلی و اساسی را در
اين نظام ايفا میکند .آنچه در دنيای امروز برای همه کشورها مطرح است ،تدارک طرحها و
برنامههای توسعه است و اين برنامهها در همه موضوعات حيات بشری ،از جمله آموزش مطرح
هستند .در تدارک اجرای چنين برنامههايی ،رکن اصلی را نيروی انسانی تشکيل میدهد« .نيروی
انسانی از سويی بايد دانش و مهارت کافی برای اجرای برنامه و از سوی ديگر نگرش مثبتی نسبت
به برنامه داشته باشد» ( .)Mousapour, 2002, 148در نظام توسعهی آموزشی ،معلم بهعنوان
مهمترين نيروی انسانی کارآمد ،مورد توجه خاص بوده و برای اطمينان از کيفيت عملکردش ،تحت
تأثير تصميمگيریها و برنامهريزیهای فرادستی ،همواره مورد ارزشيابی قرار گرفته است.
در مورد نياز به معلمان با توان باال و به ويژه در خصوص نقش و تأثير آنها در برنامهريزی
درسی ،ديدگاههای فراوانی مطرح شده است؛ برای مثال

)Hunkins and Ornstein (2004, 236

معتقدند «معلمان نقش اصلی در تصميمگيریهای برنامهدرسی را به خود اختصاص دادهاند .معلم
است که تصميم میگيرد کدام جنبههای برنامهدرسی را در يک کالس خاص اجرا نمايد يا بر آن
تأکيد کند و زمان الزم برای کسب مهارتهای اساسی مانند مهارت تفکر را تعيين میکند .معلمان
جزئيات برنامهدرسی را قطع نظر از طرحهای برنامههای درسی ديگران ،نزد خود تعيين
مینمايند» Fathi Vajargah (2008, 159) .معتقد است «از آنجا که معلمان تجارب باارزشی
دربارة فعاليتهای مدرسه دارند و از نيازها و مشکالت دانشآموزان آگاهند ،بهعنوان عناصر
اصلی تصميمگيری در برنامهدرسی مورد توجه قرار دارند».
همچنين دربارهی نياز به ارزشيابی معلمان جهت تضمين کيفيت ابعاد مختلف فعاليتهای
آنها ،متخصصان نظراتی ابراز داشتهاند؛ برای مثال

)Banisiand Delfan Azari (2010, 157

معتقدند «معلمان بايد نگرش مثبتی به ارزشيابی بهعنوان ابزاری برای پيشرفت حرفة خود پيدا
کنند و نظامهای آموزشی نيز بايد راههای علمی ارزشيابی قابل اجرا ،عادالنه ،انسانی و تا حد
ممکن عينی را اشاعه داده و اجرا کنند .به اعتقاد ايشان ارزشيابی میتواند در معلمان انگيزة
مضاعفی ايجاد کند ،آنها را به فعاليت مستمر ،آگاهانه و پويا تشويق نمايد ،در تشخيص نيروی
کارآمد و اثربخش ،نقش بسزائی داشته باشد و فرهنگ شايستهساالری را در نظام آموزشی ترويج
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دهد» .از نظر )« Haerizadeh and Mohammad Hossein (2011, 36معلمان مؤثر از ارزشيابی و
نقد کار خود ،همچون ابزاری برای يادگيری استفاده میکنند و معلمان متفکر ،خود را چون
دانشآموزان در حال يادگيری مداوم میدانند».
توجه به آنچه صاحبنظران دربارهی اهميت توانمندیها و رشد و ارتقاء مداوم معلمان و
ارزشيابی از صالحيتهای حرفهای آنها مطرح کردهاند همگی بيانگر اين است که در وهلهی اول
معلم در نظام آموزشی دارای جايگاه ارزشمند و وااليی است و در وهله دوم ايجاد و حفظ
کيفيت عملکرد او بهعنوان عضو کليدی نظام تعليم و تربيت مسئلهای مهم و حائز توجه است.
در صورتی که به ارزشيابی معلمان در هفت دههی اخير نيز نگاه کنيم ،خواهيم يافت که
هميشه به صورت مسئلهی مورد توجهی مطرح بوده و مبتنی بر مبانی و اعتقاداتی انجام پذيرفته
است؛ برای مثال «در خالل دههی  ،9162ابزارهای متعددی برای مشاهده نظامدار و ضبط و
کدگذاری تعامالت معلم و شاگردان طراحی شد و تمرکز نظام ارزشيابی را به سمت مدلهای
مناسب تعامل معلم و شاگرد تغيير داد .در اواخر دههی  9112و اوايل قرن بيستم با حرکت به
سمت استانداردهای آموزش ملی و ايالتی ،مدلهای تدريس برای فهم و جستجوی يافتن مدلی
جامع از تدريس مؤثر پيچيدگی بيشتری يافت» (« .)Nolan & Hoover, 2008, 355-356در
ديدگاه معاصر درباره تدريس و يادگيری ،مدلی تفسيری از عملکرد شايسته تشريح شده که به
جای تجويزی بودن ذاتی ،ميدانی از صورتهای معتبر از عملکرد حرفهای را عرضه مینمايد.
وقتی ابعاد صالحيت اندازه گرفته میشود ،آنها به طور مستقيم قابل مشاهده نيستند ،بلکه در عمل
و در موقعيت خاصی مشخص و ظاهر میشوند» (.)Roelofs & Sanders, 2007, 127
همچنين ارزشيابی معلمان در کشورهای مختلف ،به دليل اهميت ويژه معلمِ باصالحيت در
نظام آموزشی ،مورد توجه قرار داشته است .در اين پژوهش چگونگی انجام اين فرايند در بعضی
از کشورهای اسکانديناوی مانند فنالند و بعضی از کشورهای اروپايی مانند نيوزيلند ،انگليس و
هلند و همچنين کشورهای کانادا ،آمريکا ،استراليا و ژاپن ،مورد بررسی قرار گرفته است .برای
مثال «فنالند برای ارزشيابی معلمان به دنبال استاندارد کردن به شکل مرسوم ساير کشورها نيست.
ارزشيابی در سطح بااليی از مشارکت قرار دارد و همه سطوح تضمين کيفيت به طور جدی
مسئوليت میپذيرند و تعامل زيادی ميان شرکتکنندگان وجود دارد .سياست ارزشيابی ،ارتقاء به
رهبری است و ارزشيابی ،وسيلهای برای پيشرفت و اصلی هدايتگر در نظام آموزشی است و
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برای بازيگران مختلف آزادی قائل است .هدف ارزشيابی ،ارتقاء کيفيت آموزشی ،يادگيری و
پژوهش در نظام آموزشی است» ( .)Niemi & Lavonen, 2011, 1در «استراليا ،دولت فدرال،
استانداردهای حرفهای معلمی را در سال  0221بنيان نهاد .اين استانداردها ،توسط مؤسسات
معلمی استراليايی و مديريت مؤسساتی که با اين حرفه سر و کار دارند رعايت میشود.
استانداردها؛ دانش حرفهای ،عملکرد حرفهای و مشغوليت حرفهای مورد نياز معلمان را شرح
میدهند» (.)The Center for Development & Enterprise, 2015, 7
در يک جمعبندی در خصوص مطالعاتی که در اين تحقيق صورت پذيرفته است ،میتوان
گفت که ارزشيابی معلمان در کشورهای مختلف جهان ،مطابق با سنتهای خاص هر کشور
انجام میشود .به اين صورت که در بسياری از کشورهای دنيا مانند آمريکا ،استراليا ،ژاپن و در
اغلب کشورهای اروپايی مانند انگليس ،هلند و نيوزيلند ،ارزشيابی از کيفيت فعاليتهای معلمان،
به پيروی از سنت رفتارگرايی ،با توجه به رفتار پايانی و نتايج يادگيری است .در اين کشورها
نظام ارزشيابی متمرکز بوده و سياست قوی تضمين کيفيت در سطح ملی حاکم است و
استانداردهای حرفهای ،مالک ارزشيابی معلمان است .در ايران نيز ارزشيابی معلمان ،به محک
گذاشتن فعاليتهای آموزشی آنان در مقايسه با استانداردهای مورد قبول است ،اما در برخی از
کشورهای منطقة اسکانديناوی مانند فنالند ،توجه زيادی برای تسلط بر ابزار کنترل کيفيت و
اعتبارسنجی وجود دارد و به تملک در پيشرفت شخصی ،پيشرفت و بهبود سازمانها و
توانمندسازی حرفهای در بافت آموزشی توجه میشود .اين کشورها به دنبال استانداردسازی به
شکل موجود در کشورهای ديگر نيستند و ارزشيابی را وسيلهای برای پيشرفت میدانند.
در هر حال برای داشتن معلمانی با کيفيتِ باال در نظام توسعه آموزشی ،الزم است توانايیهای
معلمان را ارزشيابی کرد و برای رسيدن آنها به سطح قابل قبول و وضعيت مطلوب برنامهريزی
نمود .تحقق کيفيت در معلمان ،موضوعی است که از سويی نيازمند اطمينان از وجود صالحيت در
معلمان و از سوی ديگر نيازمند راهنمايی برای تحقق ارتقاء کيفيت در آنها است ،که اين هر دو
میتواند با ارائهی «مدلی برای ارزشيابی» ممکن و محقق شود .مدل ارزشيابی نوعی مفهومپردازی
برای عمل ارزشيابی است که نشان میدهد به هنگام ارزشيابی بر کدام مبانی میتوان کار را بنا
کرد ،به چه اهدافی معطوف بود ،طی کدام مراحل به جمعآوری و تحليل اطالعات اقدام کرد و
چه استفادهای از اطالعات به عمل آورد؟ به همين علت مدل مفهومی ارزشيابی معلمان از اهميت
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)Robinson, Arbez, Birta, Tolk and Wagner (2015

«مدلسازی ،مفهومسازی در خصوص يک مشکل است و مدل مفهومی ،مشکل را با توجه به
مفاهيم و روابط آنها ،توصيف میکند و شامل مفروضات و محدوديتهايی است که روند نتايج
را شکل میدهد .به زعم وی ،مدل مفهومی مشکل را شرح داده ،جامع و فراگير است و به
گونهای است که ذینفعان میتوانند به راحتی از آن استفاده نمايند» .مدل مفهومی مورد نظر اين
پژوهش ،مفهومپردازی دربارهی ارزشيابی صالحيتهای حرفهی معلمی است؛ به اين صورت که
اين مفهوم ،چه ابعادی را دربر میگيرد و شامل چه زيرمفهومهايی است که از آن بهعنوان
مؤلفههای ارزشيابی حرفهی معلمی ياد شده است و در حقيقت ارتباط اين مؤلفهها با هم ،ساختار
مفهومی ما را شکل میدهد و از آن بهعنوان چارچوب ارائهی مدل مفهومی استفاده شده است.

بیان هدف و پیشینه تحقیق
هدف اصلی اين تحقيق ،طراحی مدل مفهومی مناسبی برای ارزشيابی از صالحيتهای
حرفهی معلمی است .برای طراحی مدل مورد نظر ،هر آنچه برای طراحی مدل ارزشيابی از
صالحيتهای حرفهی معلمی مورد نياز است ،با مطالعه و بررسی نظرات و آراء صاحبنظران و
متخصصان از طريق کتب ،مقاالت و همچنين از طريق مصاحبه با متخصصان حوزهی تعليم و
تربيت و ارزشيابی آموزشی استخراج و جمعآوری شده است .در اين پويش ،مؤلفههای اصلی
مدل تهيه و مدل مورد نظر به کمک آنها طراحی و سپس در معرض ديدگاه خبرگان اعتباريابی
شده است .جهت آشنايی با ابعاد و موضوعات مطرح در اين حوزه (مانندِ اهداف ،مبانی ،شيوهها،
رويکردها ،الگوها و مدلهای ارزشيابی از صالحيتهای حرفهی معلمی ،مفهوم صالحيت و
شايستگیهای معلمی و معيارها و استانداردهای آن ،پيچيدگیهای موجود در نظام ارزشيابی از
صالحيتهای حرفهی معلمی ،تجارب عملی کشورهای موفق ،پژوهشهای مرتبط و مشابه،
اوضاع نسبی وضعيت موجود ارزشيابی از صالحيتهای حرفهی معلمی در تهران) ،اطالعات
الزم از منابع و مؤاخذ معتبر استخراج شده که به مواردی از هر يک در زير اشاره میشود:
«هدف اصلی ارزشيابی معلم ،قضاوت جامع در خصوص کيفيت عملکرد او در انجام وظائف
آموزشی و ديگر مسئوليتهای محوله و همچنين تصميمگيری دربارهی اهداف و مقاصد پرسنلی
از قبيل استخدام ،ارتقاء ،ادامه فعاليت معلمان و غيره است .بازخورد نتايج ارزشيابی میتواند
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بهعنوان عاملی جهت ارتقاء کيفيت فعاليتهای آموزشی آنان باشد .از نظر سازمان همکاری و
توسعة اقتصادی ،9ارزشيابی معلم دو هدف عمده دارد :اول اين که از طريق تشخيص نقاط قوت
و ضعف در جهت پيشرفت فعاليتهای حرفهای وسيعتر ،درصدد بهبود بخشيدن به کار معلم
است و کارکرد توسعهای دارد؛ دوم اين که تضمين میکند که معلمان تمام کوشش خود را برای
افزايش يادگيری دانشآموزان به کار میبرند و کارکرد پاسخگويی دارد» (.)Isore, 2009, 6
در خصوص مبانی ارزشيابی« ،دانش و معرفتهايی که به ارزشياب در تصميمگيریهای
مختلف و در هنگام مفهومپردازی و يا انجام عمل ارزشيابی مدد میرساند ،مبانی خوانده
میشوند .در بحث از ارزشيابی ،ورود به سه حيطه از معارف و دانش بشری ضروری است که
شامل اخالق ،معرفتشناسی و سياست است و میتوان از اين سه ،بهعنوان مبانی الگوهای
ارزشيابی ياد کرد» (.)Mousapour, 2002, 120
همچنين ارزشيابی معلمان به شيوههای مختلفی انجام میشود که با در نظر گرفتن موقعيت
زمانی و مکانی ،نيازها و اهداف و ساير شرايط و امکانات ،هر کدام با کارکردهای خاص خود
مورد استفاده قرار میگيرند؛ بهعنوان مثال «ارزشيابی تجمعی ،متمرکز بر مرور صالحيتها و
عملکرد و پاسخگويی معلمان است ،که تحت عنوان استانداردهای حرفهای معلمی تعريف
میشود .شواهد تأييد عملکرد و صالحيت معلم از طريق منابع مختلف جمعآوری میگردد؛ اين
منابع شامل مشاهده کالسی ،خودارزيابی ،ارزيابی توسط همکاران ،بررسی نمونه کار معلم،
بررسی نتايج دريافت دانشآموزان ،بررسیهای دانشآموزان و والدين و آزمون از معلمان
میباشد» (.)The Center for Development and Enterprise, 2015, 3-8
ضمناً برای ارزشيابی معلمان ،رويکردهای مختلفی تحت شرايط مختلف بهکار میرود؛ برای
مثال ) Blendose and Graham (2005, 302-307دربارهی رويکردهای ارزشيابی معلمان گفتهاند:
«ارزشيابان ،رويکردهای مختلفی را برای حصول اعتبار و صحت ارزشيابی از برنامهها بهکار
میبرند .اين پرسش که چه رويکرد ارزشيابی ،تحت چه شرايطی بهتر بهکار میآيد ،بهعنوان
اصلی ثابت در ادبيات ارزشيابی مطرح است .ترکيبی از رويکردهای مختلف ارزشيابی ،موجب
توليد طرحهای بهتر و حصول توصيههای دقيقتر و ارتقاء برنامهها میشود .آنها چهار رويکرد
ارزشيابی توانمندساز ،تئوریمحور ،مصرفکنندهمحور ،فراگير را بررسی نموده و رويکرد
1. The Organisation for Economic Co-operation and Development
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کاربردمحور را نيز مطرح کردهاند».
الگوهای ارزشيابی ،به منزلهی اعتقادات خالق ارزشيابیها به حساب میآيند .دو الگوی عمده
ارزشيابی شامل ارزشيابی عقاليی و ارزشيابی طبيعتگرا وجود دارند ( .)Bhola, 1990, 36-39از
آنجا که در ارزشيابی از صالحيتهای حرفهای معلم ،به دنبال ارزشيابی کيفيت عملکرد معلم ،با
توجه به بررسی ميزان قابل قبولی از صالحيتهای حرفهای مورد نظر در وی هستيم که در عمل
هم قادر به کاربرد آن باشد ،لذا سيری هدفمند و عقاليی برای اين ارزشيابی طی خواهد شد و
الگوی کلی مورد قبول اين پژوهش ،الگوی اثباتگرای منطقی يا عقاليی است.
سوای از دانستنیهای ديگر در ارزشيابی از صالحيتهای معلمی ،مفهوم صالحيت و
شايستگی معلم و معيارها و استانداردهای ارزشيابی عملکرد آنها نيز مورد مطالعه قرار گرفته
است؛ برای مثال از نظر )« Hyun Yu, Luo, Sun and Strobel (2012, 244صالحيت حرفهای
معلم عبارت از توانايی او در دستيابی به شايستگیهايی شامل مجموعهای از دانش ،مهارتها و
رفتار معلم است که در عملکرد و بازتاب عمل او آشکار میشود .صالحيتها ،ماهيتی پويا
داشته ،به بافت اجتماعی وابستهاند» Farhadi Rad, Shahi and Khalili (2019, 55-76) .معتقدند
«امروزه دانش بهعنوان يک دارايی استراتژيک و کليدی شناخته میشود و از اين رو برخورد
هوشمندانه با منابع دانش ،عاملی مؤثر در موفقيت سازمانهای آموزشی بهشمار میرود و لذا
مؤلفههای دانش معلمان را در قالب دانش مهارتی ،دانش شناختی ،دانش رويهای ،دانش ارتباطی،
دانش مديريت و برنامهريزی و دانش فنآوری دستهبندی و تبيين نمودند» .از نظر

Ababaf,

)« Ferasatkhah, Mehralizade and Fathi Vajargah (2015, 159نقش معلمان به سوادآموزی
محدود نمیشود بلکه وظيفه آنان تسهيلگری در جهت رشد تفکر منطقی ،انتقادی ،خالقانه و
توانمندیهای متناسب با آنها در دانشآموزان است و تعريفی که از نقش معلم در آموزش و
پرورش میشود مبتنی بر کسب صالحيتهايی است که او را آماده ادای تکليف معلمی
میکند» Safaei Moghadam, Rahmani, Pakseresht and Marashi (2016, 23-45) .معتقدند
«معلمی ،حرفهای است که هدفش هدايت صحيح و رشد و تربيت انسانهاست؛ معلم در قبال
شاگردانش ،مسئوليتهای سنگينی دارد و برای اين که بتواند اين مسئوليتها را به نحو احسن به
انجام برساند ،الزم است به اصول هشتگانهی اخالق اسالمی و قواعد مربوط به آنها پايبند

باشد.

اين اصول و قواعد شامل صداقت و درستکاری ،تواضع و فروتنی ،آسيب نرساندن ،عفّتپيشگی
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و پاکدامنی ،تکريم دانشآموزان ،رعايت عدالت و انصاف ،وفاداری به تعهدات حرفهای ،احسان
و نيکوکاری است» Mousapour and Ahmadi (2016( .در طراحی کالن برنامه درسی تربيت
معلم ايران ،شايستگیهای معلمی را تحت چهار دسته عوامل کليدی با عناوين شايستگیهای
معطوف به دانش موضوعی ،شايستگیهای معطوف به دانش تربيتی ،شايستگیهای معطوف به
عمل تربيتی موضوعی ،شايستگیهای معطوف به دانش عمومی معرفی کردهاند.
از طرفی معيارها و استانداردهای تعيين کنندهی سطوح مطلوبيت صالحيتهای حرفهی
معلمی در مراکز مختلف تحت سياستها و ضرورتها و نيازهای مختلف و توسط رهبران
آموزشی مختلف تعيين میشوند« .استخراج هر يک از انواع استانداردها اغلب کاری مشکل بوده
و جنبهی قراردادی دارد .گاه استانداردها از تاريخ ،نسبت يا اظهارات رهبر يا متخصصی شناخته
شده اخذ میشوند .کمتر اتفاق میافتد که استانداردها از نيازها و تجارب کسانی اخذ شود که
خدمات ارائه شده اهل يک حرفه به آنها اثر میگذارد» (.)Gretlion, Guller & Knox, 1931, 303
مجموعه استانداردهای قابلفهمی برای ارزشيابی معلمان با استناد به مدل معروف ارزشيابی
دانيلسون ،بهعنوان مبنايی برای بسياری از مدلهای ارزشيابی مدرسهمحور ،مطرح شده است،
«دانيلسون ،تدريس را به چهار حيطه شامل برنامهريزی و آمادهسازی ،محيط کالس درس،
ارائهی درس و مسئوليتهای حرفهای ،مفهومسازی کرد که در اين چهار حيطه 00 ،نشانگر قرار
دارد»؛ استانداردهای شايستگی به صورت سلسله مراتبی شکل میگيرند و در پايينترين سطح
ساختار آن ،نشانگرهای ويژهای تعريف میشود که واقعی ،قابلمشاهده ،دارای قابليت اندازهگيری
رفتار ،عادتها ،روالها و اعمال معلمان بوده و يادگيری را در دانشآموزان ايجاد و حمايت
میکند

(.National Competency–Based Teacher Standards (NCBTS), 3 (2006).

ضمناً تجارب عملی ارزشيابی معلم در کشورهای فنالند ،استراليا ،آمريکا و کانادا بهعنوان
کشورهايی موفقتر ،مورد بررسی قرار گرفتهاند؛ بهعنوان مثال در «استراليا»« ،مؤسسه معلمان ولز،
تحت نظر اداره آموزش و تربيت ولز ،در سال  0222تأسيس شد و همهی معلمانی که تحت
خدمت مدارس اداره آموزش و تربيت ولز در میآمدند ،الزم بود که در زمينه صالحيت حرفهای
از طرف آن مرکز تأييد شوند .استانداردهای حرفهای اداره آموزش و تربيت ولز ،معيارهای
روشنی از تدريس مؤثر را شرح میداد .استانداردهای تدريس معلمی ،آنچه را که معلم نياز است
بداند ،بفهمد و قادر به انجام آن باشد بصورت يک دستورالعمل برای آمادگی و رشد معلمان،
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ارائه داد .ساختار چارچوب استانداردهای حرفهای بر هفت عنصر قرار داشت که تحت سه حوزه
گروهبندی شدند و شامل دانش حرفهای ،عملکرد حرفهای و تعهد حرفهای بوده است»
(.)Professional Learning and Leadership Development Directorate, 2008, 7
بهعنوان آخرين مفهوم مهم در اين تحقيق ،به شرح مدل ارزشيابی و به ويژه مدل مفهومی
ارزشيابی صالحيتهای حرفهی معلمی پرداخته شده است« .مدل ،عبارت از اطالعات ،دادهها يا
اصولی است که در اشکال کالمی ،تصويری (يا به صورت رياضی) ،دستهبندی شدهاند تا شيئ،
عقيده ،وضعيت يا پديده معينی را معرفی يا توصيف نمايد؛ به بيان سادهتر مدل ،ماهيت و عصاره
دانش و تفکر يک متخصص است که بصورت واضح و مختصر بيان شده است .مدلها زاييدهی
الگوها هستند .مدلها عصاره و ماهيت تجارب جداگانه ارزشيابیها به حساب میآيند که در
زمينهی الگوهای ويژه توسعه میيابند» (« .)Bhola, 1990, 37کيفيت عملکرد و صالحيتهای
حرفهای معلم نزد افراد و مجامع مختلف ،معانی متفاوتی دارد ،لذا افراد و نهادهای مختلف،
مدلها و اندازهگيریهای مختلفی را برای ارزشيابی کيفيت معلم ،با توجه به اهداف و شرايط
مختلف به کار میبرند (.)Blanton, Sindelar & Correa 2006, 124
از آنجا که هدف اين پژوهش ،ارائهی مدل مفهومی ارزشيابی صالحيتهای حرفهی معلمی
است ،لذا در اين خصوص مدلهای مطرح در ارزشيابی از صالحيتهای حرفهی معلمی مورد
مطالعه و بررسی قرار گرفته و مؤلفههای اصلی ارزشيابی هر مدل ،استخراج شده است .بهعنوان
مثال در مدل پروژه تيوال ،مؤلفههای ارزشيابی ،چنين مطرح شدهاند ...« :اهداف ارزشيابی معلمان
عبارت از رشد حرفهای و يادگيری مادامالعمر معلمان در جهت اهداف اروپايی است؛
سياستهای مطرح برای طراحان اين مدل ،به ارزشيابی بهعنوان وسيلهای برای يادگيری درحين
خدمت و رشد حرفهای و همچنين بهعنوان فراهم آورندهی اطالعات الزم برای قانونمندی
نظامهای تربيتی و آموزشی نگاه میکند؛ صالحيتهای معلمی ايجاد مبنای مشترکی در تحکيم
طرحهای اروپايی و ارتقاء استخدام و تحرک فراملی و انتقال عملکرد خوب ميان بافتها است؛
استانداردِ صالحيتها ،يکیکردن مبانی فکری نظامهای آموزشی و تربيتی و پيشنهاد معيارهايی
مشترک دربارهی صالحيتها و مربیگری و تدريس است که با جمعآوری مستندات اروپايی
فراهم شده است؛ رويکرد ارزشيابی آنان خودارزيابی و دگرارزيابی و بررسی پروفايل حرفهای
شخصی و جلسات ارزشيابی و جمعآوری اطالعات و ساختن نمونه کار و بحث و تجديدنظر در
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پوشه نمونه کار است؛ برنامه زمانبندی برای ارزشيابی از نظر آنها به صورت نظامی هميشگی
همراه با دريافت بازتاب فردی در کوتاهترين زمان است؛ در نهايت نتايج مورد انتظار آنها از
ارزشيابی ،مشارکت فعال معلم در تغيير رفتار و عملکرد همراه با شناخت مشکالت و غلبه برآن
و پيوند حوزههای آموزشی با مکان و زمان و معنا دادن به فعاليتهای روزانه و ايجاد برنامههای
آموزشی پويا و برقراری نظامی منصفانه است.)Carioca et. al., 2009, 53( »...
در نهايت به پژوهشهايی در خصوص ارزشيابی از صالحيتهای حرفهی معلمی در ايران و
ساير کشورهای جهان اشاره شده است؛ بهعنوان مثال تحقيق

Navidinia, Kiani, Akbari and

) Ghaffarsamar (2015, 296که به منظور شناسايی ملزومات و اجزای الگوی ارزشيابی معلمان
زبان انگليسی دبيرستانهای ايران انجام شده و هدف آن طراحی الگوی توسعة حرفهای معلمان و
تعيين اجزای آن بوده است .فرايند اجرای اين تحقيق به صورت بررسی پيشينة ارزشيابی معلمان،
تدريس مؤثر به کمک ملزومات اسناد آموزشی کشور و نظرات معلمان و کارشناسان با استفاده از
تکنيک دلفی بوده و نتيجه مورد انتظار آن فراهم آوردن زمينهی الزم برای توسعة حرفهای معلمان
و شناخت از نقاط ضعفشان بوده است .همچنين پژوهشی ) Warnock (2015, 16-17برای
ارزشيابی ميزان رضايتبخشی مدلهای تضمين کيفيت برای اتخاذ تصميمات استخدامی برای
معلمان در ايالت ژورژيا انجام داده و هدف او تضمين کيفيت آموزشی ،يادگيری و رشد بهينهی
دانشآموزان در سايه ارزشيابی معلم بوده است ،روش او يک تا سه دورهی بيست دقيقهای
مشاهده معلم بوده و نتيجه مورد انتظار او بررسی عملکرد معلمان توسط مديران ،بهعنوان رهبران
آموزشی و ارائهی دستورالعملهای آموزشی ،هدايت رشد حرفهای در مدرسه ،ارتقاء تدريس و
يادگيری بوده است.
با تمام مزايا و فوائدی که برای ارزشيابی معلمان در جهت ارتقاء کيفيت برنامههای آموزشی
میتوان برشمرد ،پيچيدگیهای بسياری نيز در اين عرصه وجود دارد که فلسفهی وجودی و
فرايند اجرايی ارزشيابی صالحيتهای حرفهی معلمی را دچار خدشه مینمايد .از جمله به اعتقاد
)« Klinger, Shulha and Luca (2008, 217بندرت تعريف مناسبی از اثربخشی معلمان يافت
میشود .تالش برای يافتن چنين تعاريفی توسط اتحاديهها و مؤسسات معلمان ،مورد بحث و
مشاجره است .اثربخش بودن ،اغلب با توجه به زمينهای است که ارزشيابی و تدريس در آن رخ
میدهد .در حال حاضر مدلهای استاندارد و معينی برای ارزشيابی معلمان وجود ندارد که تعابير
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ارزشی و مداومی از نحوهی عملکرد معلم موجود باشد» .همچنين ) Larsen (2005, 292معتقد
است ارزشيابی معلم موجب افزايش استرس ،ترس ،اضطراب ،عدم اعتماد ميان آنها و محدوديت
رشد و انعطاف و خالقيت در آنها میشود» .از نظر سازمان همکاری و توسعهی اقتصادی
( ،)0221ترديد در استفاده از نتايج پيشرفت دانشآموزان بعنوان معيار عملکرد معلم و نبود
مجموعهای از روشها و ابزار همتراز با هدفی که ارزشيابی معلم برآن تأکيد دارد ،از جمله موانع
ارزشيابی معلمان عنوان شده است ( .)Isore, 2009, 18-22در هر حال با توجه به اهميت
ارزشيابی معلمان ،در تشخيص صالحيتهای حرفهای آنان و استفاده از فرآيند و نتايج ارزشيابی
بهعنوان وسيلهای ارزشمند جهت ارتقاء کيفيت فعاليتهای معلمان و همچنين پيشرفت
دانشآموزان و اعتالی محيط آموزشی ،همچنان طراحی مدلها و شيوههای مناسب ارزشيابی
صالحيتهای معلمی ،راه مناسبتری نسبت به چشمپوشی از آن به نظر میرسد و به ويژه که
استفاده از شيوههای صحيح ارزشيابی ،محرک و مشوقی برای فعاليتهای معلمان خواهد بود.
از طرفی برای اطالع نسبی از وضعيت موجود ارزشيابی در کشور ،مصاحبهای با  00نفر از
معلمان پرسابقه ،در سه منطقه آموزشی در شهر تهران انجام داديم .دستيابی به اين طيف معلمان
کارآمد از طريق نمونهگيری گلوله برفی ميسر گرديد که از ايشان در خصوص نحوهی ارزشيابی
معلمان و نتايج حاصل از آن و موانع موجود بر سر راه انجام ارزشيابی در شرايط کنونی ،همچنين
در خصوص نظراتشان دربارهی عوامل و مالکها و نحوهی صحيح ارزشيابی معلمان پرسيديم.
تجميع پاسخهای آنان ،چنين حکايت نمود که اغلب آنها از نحوهی ارزشيابی شايستگیهای
معلمان ،رضايت نداشتند .آنان گزارش کردند که روش مشخص و هماهنگی برای ارزشيابی از
معلمان در مدارس وجود ندارد و افراد متخصص برای انجام اين مسئوليت به کار گرفته
نمیشوند .ضمن اين که ارزشيابی ،همواره فرايندی زمانبر و وقتگير است و به تأمين مالی
مناسبی نياز دارد که اغلب ،چنين امکاناتی در دسترس نيست .همچنين ارزشيابی رسمی در
مدارس ،از طريق تکميل کاربرگهای ارزشيابی صورت میگيرد که مالکها و معيارهای موجود
در آن ،عملکرد و توانايی و صالحيتهای حرفهای معلمان را به واقع نشان نمیدهد و کمکی به
خودارزيابی و رشد آنان نمیکند.
با توجه به اهميت ارزشيابی معلمان در ارتقاء سطح کيفی آنان و با توجه به عدم رضايت
نسبی معلمان نسبت به نظام ارزشيابی موجود ،هدف اصلی پژوهش حاضر ،بر اين قرار گرفت که
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با کنکاش و بررسی جوانب مختلف ارزشيابی از صالحيتهای حرفهی معلمی ،مدل مفهومی
مناسبی طراحی نمايد که به کمک آن ،ابعاد مطرح در حوزهی ارزشيابی صالحيتهای معلمی به
طور جامع و کامل رصد شود ،به صورتی که جوانب مختلف و بلکه ناشناخته و يا کمتر توجه
شده از نظام ارزشيابی صالحيتهای حرفهی معلمی را با ارائهی طرحی مفهومی مشتمل بر خرده
نظامهای موجود (مؤلفههای مطرح) در ارزشيابی حرفهی معلمی ،به نمايش گذارد و ارتباط بين
آنها را در قالب يک مدل مفهومی ،به تصوير کشد تا در عمل ،رهنمودهای مناسبی برای طرحهای
مختلف ارزشيابی ارائه گردد که مورد استفادهی مجريان و برنامهريزان قرار گيرد و آنها بتوانند به
کمک آن طرحها ،وضعيت صالحيتهای حرفهی معلمی را در ابعاد دانشی ،نگرشی ،مهارتی،
ويژگیهای شخصيتی و غيره و در موقعيتها و شرايط مختلف ،ارزشيابی کرده و با شناخت نقاط
ضعف و قوت عملکردی موجود ،امکان پاسخگويی و تصميمگيری و برنامهريزی برای ايجاد
وضعيت مطلوب را فراهم نمايند .نظر به اين که جامعه و به تبع آن نظام تربيتی ،به سرعت در حال
تغيير و تحول است ،معلم نيز بهعنوان عضوی از نظام تعليم و تربيت ،تحت تأثير اين تغييرات قرار
دارد و اين تحوالت و دگرگونیها ،نظام ارزشيابی از صالحيتهای حرفهی معلمی را نيز متأثر
میسازد .بنابراين سعی شده که مدل ارزشيابی ،از جامعيت ،انعطافپذيری و قابليت کاربرد قابل
قبولی ،برخوردار باشد و نيازها و تقاضاهای رو به رشد را پيشبينی نموده و مورد توجه قرار دهد.
لذا همانطور که گزيدهای از اطالعات تشريح شد ،در مجموع مفاهيم مهم در حوزهی
ارزشيابی معلم ،از منابع و مؤاخذ معتبر ،همچنين تجارب عملی ارزشيابی معلم در چهار کشور
دارای نظام آموزشی برتر جمعآوری شد؛ مدلهای مفهومی ارزشيابی صالحيتهای حرفهی
معلمی بررسی شد و مؤلفههای آنها استخراج گرديد و همچنين تجارب عملی صاحبنظران
داخلی و خارجی حوزهی ارزشيابی معلم و حيطهی تعليم و تربيت ،مورد مطالعه و تجزيه و
تحليل قرار گرفت ،پژوهشهای مشابه مورد مطالعه قرار گرفت؛ با اين هدف که با جمعآوری
اطالعاتی جامع از آنچه در حوزهی ارزشيابی حرفهی معلمی مطرح است ،به اغلب مؤلفههای
موجود در ارزشيابی صالحيتهای حرفهی معلمی ،دست يابيم تا بتوان به کمک آنها ،به
چاچوب کلی مدل مورد نظر رسيد و مدل خود را ترسيم نمود.
در هر حال مسئلهی اصلی ما اين است که چگونه میتوان صالحيتهای حرفهی معلمی را
ارزشيابی کرد و اين پرسش در قالب سؤاالت زير ،دنبال شده است:
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 -9چارچوب و مؤلفههای اصلی مدل ارزشيابی از صالحيتهای حرفهی معلمی چيست؟
 -0اين پژوهش برای ارزشيابی از صالحيتهای حرفهی معلمی چه مدلی را پيشنهاد میکند؟
 -0کدام گونه پردازش مدل ،از ديدگاه صاحبنظران میتواند اعتبار پيدا کند؟

روش و مراحل پژوهش
در اين پژوهش ،دادهها و اطالعات الزم طی مراحلی به اين شرح جمعآوری و تحليل شدند:
مرحله اول :مطالعه ،بررسی و استخراج مفاهيم مطرح (مؤلفهها و عوامل مؤثر بر ارزشيابی
صالحيتهای حرفهی معلمی اعم از مضامين ،روالها و فرايندهای موجود در کتب ،مقاالت،
مدلهای مطرح ،پژوهشهای مشابه ،نظرات معلمان باتجربه)؛ در اين مرحله سعی در دستيابی به
همه منابع مربوط و معتبر بود ،ليکن در نهايت در اطالعات استخراج شده از نود منبع متنی معتبر
ملی و بينالمللی و تعداد  00مصاحبهی نيمهساختاريافته با معلمان باتجربه و کارآمد استفاده شد
(انتخاب معلمان به روش نمونهگيری گلولهبرفی در سه منطقه متفاوت آموزشی شهر تهران بود).
مرحله دوم :تحليل اطالعات حاصل و توليد نظام ارزشيابی از صالحيتهای حرفهی معلمی از
طريق روشهای تطبيقی و ارزشيابی؛ تحليل اطالعات حاصل از منابع مکتوب و اطالعات حاصل از
اشخاص ،به روش تحليل محتوای کيفی و به شيوه استقرايی انجام شد .اطالعات متنی استخراج
شده از کتب و مقاالت و متن مصاحبههای کلمه به کلمه پياده شده ،بهعنوان دادههای اصلی تحقيق
مورد استفاده قرار گرفتند .متنها چندين بار مرور شده به واحدهای معنايی تقسيم شدند .پس از آن،
طراحی انتزاعی واحدهای معنايی و انتخاب کدها انجام گرفت و سپس کدگذاری و خالصهسازی
صورت پذيرفت .براساس مقايسه مداوم تشابهات ،تفاوتها و تناسب ،کدهايی که بر موضوع
واحدی داللت میکردند ،در يک طبقه قرار گرفتند و زيرطبقات و طبقات دستهبندی شدند و
کدهای محوری شکل گرفت ،نقاط مبهم و نيازمندِ توجه مشخص شد و در مطالعهها و
مصاحبههای بعدی مورد بررسی قرار گرفت ،به نحوی که نقاط ابهام برطرف شد و جايگاه کدها در
هر طبقه کامالً مشخص شد .در نهايت در سطح تفسيری ،طبقات تلخيص شده و مفهوم مرکزی هر
طبقه مشخص گرديد و مفاهيم اصلی و انتزاعی ،استخراج شدند .در فرايند تحليلی اين بررسی،
مفاهيم خرد و سپس مفاهيم کلی و بعد مقولههای کلی (زير مؤلفههای ارزشيابی) و در نهايت
مقولههای اصلی (مؤلفههای اصلی ارزشيابی) حاصل شدند ،که از آنها در طراحی مدل مفهومی
ارزشيابی صالحيتهای حرفهی معلمی استفاده شد.
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مرحله سوم :طراحی و اعتباريابی مدل مفهومی ارزشيابی صالحيتهای حرفهی معلمی با کسب
نظر از خبرگان؛ در اين مرحله با توجه به در دست داشتن مؤلفههای اصلی و زيرمؤلفههای
ارزشيابی صالحيتهای معلمی ،مدل سادهای مطابق با منطق و ديدگاه پژوهشگر اين تحقيق ،مبتنی
بر اعتقاد به پيچيدگی در ارزشيابی صالحيتهای معلمی و پس از بررسی مدلهای مختلف مطرح
ديگر ،طراحی شد .اعتباريابی مدل به صورت مصاحبهی نيمهساختاريافته با  02نفر از خبرگان و
متخصصان ارزشيابی آموزشی و اساتيد علوم تربيتی دانشگاههای سطح تهران آغاز شد (اين
خبرگان ،از طريق روش نمونهگيری گلوله برفی انتخاب شدند) که در خصوص مؤلفههای اصلی و
زيرمؤلفهها و نحوهی ارتباط آنها با هم در مدل ،نظرات اصالحی خود را ارائه دادند .مدل به شکلی
بینقصتر و تکامليافتهتر ،بازطراحی شد .ادامه فرايند اصالح مدل با پيشنهادهای دريافتی از  0نفر
از اين خبرگان که اغلب سابقه مديريت و معاونت نظارت و ارزشيابی در دانشگاههای علوم تربيتی
داشته و تجربه بااليی داشتند ادامه يافت .مدل توسط اين جمع صاحبنظر ،بر اساس روش گفتگو
برای کسب توافق ،بارها اصالح شد تا در نهايت به تأييد اين خبرگان رسيد .شايان ذکر است فرايند
اعتباريابی مدل ،با وجود مشکالت و سختیهای فراوان ،نقطه عطف و قوتی برای هدف اين تحقيق
و طراحی مدل ارزشيابی صالحيتهای حرفهی معلمی شد ،چرا که دريافت و اعمال نظرات
متخصصان ،روشنگر و هدايتگری بود که با تمسک به آن ،نقاط مبهم و پنهان از ديد پژوهشگر،
شفاف شده و مورد توجه و تدبير قرار گرفت.

يافتههای پژوهش
مجموع مقوالت استخراج شده از منابع و آراء متخصصان نشان داد ،ارزشيابی از صالحيتهای
حرفهی معلمی ،از  6مؤلفهی اصلی و  06زيرمؤلفه شامل  60مفهوم کلی و  060مفهوم خرد تشکيل
يافته است.
 مؤلفههای اصلی ارزشيابی از صالحيتهای حرفهی معلمی شامل شش عنوان ،به شرح زير میباشد:مؤلفه اول :مبانی فکری ارزشيابی از صالحيتهای حرفهی معلمی
مؤلفه دوم :برنامه راهبردی برای ارزشيابی از صالحيتهای حرفهی معلمی
مؤلفه سوم :شاخصهای ارزشيابی از صالحيتهای حرفهی معلمی
مؤلفه چهارم :برنامهی نظاممند اجرای ارزشيابی از صالحيتهای حرفهی معلمی
مؤلفه پنجم :نتايج مورد انتظار و قابل دستيابی ارزشيابی از صالحيتهای حرفهی معلمی
مؤلفه ششم :پيچيدگیهای ارزشيابی از صالحيتهای حرفهی معلمی
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 زيرمؤلفههای مؤلفههای اصلی ارزشيابی از صالحيتهای حرفهی معلمی به شرح زير قرار دارد:● زيرمؤلفههای مؤلفه اول «مبانی فکری ارزشيابی از صالحيتهای حرفهی معلمی»:
 -9شناسايی مبانی ارزشيابی -0 ،بررسی زمينه و ماهيت ارزشيابی -0 ،تهيه نقشه مفهومی برای ارزشيابی.
● زيرمؤلفههای مؤلفه دوم «برنامه راهبردی برای ارزشيابی از صالحيتهای حرفهی معلمی»:
-9تدوين اهداف ارزشيابی معلمان-0 ،تعيين و تدوين سياستهای ارزشيابی معلمان-0 ،تهيه الگو و مدل
برای ارزشيابی معلم -2 ،تعيين ضوابط تدارک نيروی انسانی برای ارزشيابی.
● زيرمؤلفههای مؤلفه سوم «شاخصهای ارزشيابی از صالحيتهای حرفهی معلمی»:
 -9صالحيتهای حرفهای الزم برای معلمی -0 ،معيارهای عملياتی ارزشيابی -0 ،استانداردهای ارزشيابی.
● زيرمؤلفههای مؤلفهی چهارم «برنامهی اجرای ارزشيابی از صالحيتهای حرفهی معلمی»:
 -9فرايندهای اجرای ارزشيابی-0 ،طرح اجرای ارزشيابی-0 ،تعيين روش و تهيه ابزار مناسب برای
ارزشيابی-2 ،انتخاب رويکردها و روشهای ارزشيابی و جمعآوری اطالعات-0 ،تحليل ،قضاوت و
استنتاج از يافتهها-6 ،تهيه مستندات ،گزارشدهی و ارائهی بازخورد.
● زيرمؤلفههای مؤلفهی پنجم «نتايج مورد انتظار ارزشيابی از صالحيتهای حرفهی معلمی»:
-9اصالح و پيشرفت برنامهها و استانداردهای آموزشی-0 ،توانمندسازی معلمان و رشد صالحيتهای
حرفهای آنها-0 ،افزايش توان تصميمگيری و افزايش قابليت پاسخگويی به جامعه-2 ،اصالح و تسهيل
فرايندها (اداری ،آموزشی و ارزشيابی).
● زيرمؤلفههای مؤلفهی ششم «پيچيدگیهای ارزشيابی از صالحيتهای حرفهی معلمی»:
-9پيچيدگی ارزشيابی معلمان از ديدگاههای مختلف-0 ،پيچيدگی ارزشيابی معلمان ،با توجه به اهداف
انتفاعی صاحبان قدرت و سياست-0 ،پيچيدگی ارزشيابی معلمان ،با توجه به ضعف برنامه و فرايند
اجرای رويکردهای ارزشيابی-2 ،پيچيدگی ارزشيابی معلمان ،با توجه به فقر روش شناسی :کمی يا کيفی،
-0پيچيدگی ارزشيابی معلمان ،با توجه به تعارضات بنيادين :استقالل شخصی در مقابل کسب راهنمايی،
-6پيچيدگی ارزشيابی معلمان ،با توجه به مفيد بودن :ترس از خالقيت و گرايش به عادی بودن.
الزم به ذکر است که زيرمؤلفهها از  60مفهوم کلی و مفاهيم کلی از  060مفهوم خرد حاصل شدهاند.

برای طراحی مدل مفهومی ارزشيابی از صالحيتهای حرفهی معلمی ،مؤلفههای شناسايی شده
مورد استفاده قرار گرفت .تالش بر اين بوده که به کمک جمعآوری مجموعهی کاملی از اطالعات
در حوزهی ارزشيابی حرفهی معلمی و به تصوير کشيدن مؤلفههای مطرح در اين حوزه و تشريح
ارتباط ميان آنها ،مدلی ارائه شود که راهنمايی فراروی متخصصان و ذینفعان ،در طراحی مدلهای
موقعيتی مختلف برای ارزشيابی از صالحيتهای حرفهی معلمی باشد .مطابق منطق و ديدگاه
پژوهشگر اين تحقيق ،مبنی بر اعتقاد به پيچيدگی در ارزشيابی و در پی بررسی و تجميع نظرات و
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ديدگاههای صاحبنظران ،به کمک استخراج مؤلفههای ارزشيابی از صالحيتهای حرفهی معلمی،
مدل مفهومی مورد نظر ،پس از کسب اعتبار نظری ،به صورت شکل  9تهيه و ارائه شد.
مدل پيشنهادیِ ارزشيابی صالحيتهای حرفهی معلمی در چهار وجه و يک مرکز ثقل
بنيادين طراحی شده و اجزای سازندهی آن در قالبی به مانند يک «خانه» قرار گرفتهاند .اين
تنظيم بدان معناست که الگوی ارزشيابی نيز دارای شالودهای پنهان اما مهم است و دارای
نتايجی است که همچون سقف يک خانه در معرض ديد است .همچنين همانگونه که کارکرد
اصلی خانه را «محتوای درونی» آن شکل میدهد ،فرهنگ ارزشيابی دارای چنان جايگاه و نقش
است .اين مدل را میتوان «مدل شبهخانهای ارزشيابی صالحيتهای حرفهی معلمی» ناميد.

شکل  :9مدل مفهومی ارزشيابی صالحيتهای حرفهی معلمی
Figure 1: Conceptual model for evaluating teacher professional competencies

چهار وجه و مرکز ثقل ،در مدل فوق ،با مؤلفههايی به شرح زير تبيين میشوند:
 )9وجه اول ،مستطيل پايين مدل (کف خانه و سکو و تکيهگاه هر حرکت)« ،مبانی فکری
ارزشيابی از صالحيتهای حرفهی معلمی» (مؤلفهی اول) است .مبانی فکری به مجموعهای از
باورها و اعتقادات بنيادين ارزشيابی مربوط است که هرگونه تصميمگيری در ارتباط با ارزشيابی،
متأثر از آنهاست .در اين وجه ارزشيابی ،سه مؤلفه اصلی مطرح هستند که آشکار میکنند باورهای
اساسی راجع به ارزشيابی کداماند .اين وجه شامل زيرمؤلفههای «بررسی زمينه و ماهيت ارزشيابی؛
شناسايی مبانی ارزشيابی؛ و تهيه نقشه مفهومی برای ارزشيابی معلمان» است.
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 )0وجه دوم ،مستطيل سمت راست (يکی از ستونها و ديواری از خانه) ،شامل «برنامهی
راهبردی ارزشيابی از صالحيتهای حرفهی معلمی» (مؤلفهی دوم) و «شاخصهای ارزشيابی از
صالحيتهای حرفهی معلمی» (مؤلفهی سوم) است .اين وجه نشان میدهد که چه اهدافی مورد
نظر است ،چه سياستهايی حاکم است ،چه شيوههايی برای جمعآوری اطالعات به کار گرفته
میشود ،چه کسانی همکاری میکنند و بر اساس کدام وضع مطلوب ،بناست قضاوت به عمل آيد.
اين وجه شامل زيرمؤلفههای «تدوين اهداف ارزشيابی معلمان؛ تعيين و تدوين سياستهای
ارزشيابی معلمان؛ تهيه الگو و مدل ارزشيابی؛ تعيين ضوابط تدارک نيروی انسانی برای ارزشيابی
معلمان؛ تعيين استانداردها و معيارهای عملياتی ارزشيابی از صالحيتهای حرفهی معلمی» است.
 )0وجه سوم ،مستطيل سمت چپ (يکی ديگر از ستونها و ديوار ديگر خانه) ،با عنوان «برنامهی
نظاممند اجرای ارزشيابی از صالحيتهای حرفهی معلمی» (مؤلفهی چهارم) معرفی شده است .برنامه
نظاممند حاکی از آن است که ارزشيابی صالحيت ،فعاليتی دارای اصول و مراحل مشخص است و
میتوان از درستی آن به طور پيشينی خبر داد .برنامه اجرايی مشخص میکند که به چه نحو اطالعات
جمعآوری و تحليل میشوند و معانی آنها استخراج میگردد .اين وجه شامل زيرمؤلفههای «فرايندهای
اجرای ارزشيابی از معلمان؛ طرح اجرای ارزشيابی از معلمان؛ تعيين رويکردها و تهيه ابزار مناسب
برای ارزشيابی معلمان؛ انتخاب روشهای مناسب برای جمعآوری اطالعات؛ تعيين شيوهی تحليل،
قضاوت و استنتاج از يافتههای ارزشيابی؛ مستندسازی ،گزارشدهی و ارائهی بازخورد» است.
 )2وجه چهارم ،مثلث باال (سقف خانه ،به صورت فلشی رو به باال و تعالی)« ،نتايج قابل انتظار
و قابل دستيابی ارزشيابی از صالحيتهای حرفهی معلمی» (مؤلفهی پنجم) است .اين وجه به
دستاوردهای مورد نظر عنايت دارد و نشان میدهد که انتظار از ارزشيابی همواره در پيشانی اين
عمل مهم سازمانی قرار میگيرد .البته همواره بين اهداف آشکار و اهداف پنهان بايد تمايز گذاشت؛
ولی در اينجا هدفهای آشکار مطرح هستند .اين وجه شامل زيرمؤلفههای «اصالح و پيشرفت
برنامهها و استانداردهای آموزشی؛ توانمندسازی معلمان و رشد صالحيتهای حرفهای آنها؛ افزايش
توان تصميمگيری و افزايش قابليت پاسخگويی به جامعه؛ اصالح و تسهيل فرايندها (اداری،
آموزشی و ارزشيابی)» است.
 )0مرکز ثقل مدل ،مربع وسط (قلب خانه و مرکز تأمين انرژی الزم برای ارزشيابی) است که
با عنوان «پيچيدگیهای ارزشيابی از صالحيتهای حرفهی معلمی» (مؤلفهی ششم) مطرح شده
است و اصوالً نشاندهنده «فرهنگ ارزشيابی» است .اين وجه نشان میدهد که در بطن ارزشيابی ،با
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«باورها و تعلقات» سروکار داريم و ارزشيابها و ارزشيابیشوندهها ،همواره نيازمند توجه به اين
واقعيت هستند .اين وجه شامل زيرمؤلفههای «پيچيدگی ارزشيابی معلمان از ديدگاههای مختلف؛
پيچيدگی ارزشيابی معلمان با توجه به اهداف انتفاعی صاحبان قدرت و سياست؛ پيچيدگی
ارزشيابی معلمان با توجه به ضعف برنامه و فرايند اجرای ارزشيابی؛ پيچيدگی ارزشيابی معلمان با
توجه به فقر روششناختی :کمّی يا کيفی بودن؛ پيچيدگی ارزشيابی معلمان با توجه به تعارضهای
بنيادين :استقالل شخصی در مقابل کسب راهنمايی؛ پيچيدگی ارزشيابی معلمان با توجه به مسئلهی
مفيد بودن :ترس از خالقيت و گرايش به عادی بودن» است.

بحث و نتیجهگیری
بررسی مدلهای ارزشيابی صالحيتهای حرفهی معلمی ،چنين نشان داد که اين مدلها در دو
سطح مطرح شدهاند :سطح اول به «مدلهای اجرايی» اختصاص يافته و نشان میدهد با چه اهدافی
و به چه طريقی به ارزشيابی میتوان اقدام کرد و بر اساس چه شاخصهايی به قضاوت پرداخت.
اين مدلهای ارزشيابی اصوالً فرايندی هستند و به شرح اقدامات عملی میپردازند .يکتايی اين
مدلها از خصايص آنهاست .يکتايی حکايت از آن دارد که هر مدل برای تحقق اهداف مشخصی،
طراحی شده است .برای مثال )« Roshanghias, Kian and Geramipour (2015با تهيه پرسشنامه
خودارزيابی برای معلمان ،وضعيت فعلی صالحيتهای حرفهای معلمان در شهر اصفهان را مورد
ارزشيابی قرار دادهاند و برای آن مدلی ارائه نمودند که به هدف مشخص و خاص آنها اختصاص
دارد» .در سطح دوم« ،مدلهای مفهومی» مطرح میشوند .اين مدلها به تشريح وضعيت مدلهای
اجرايی میپردازند و نشان میدهند که آنها دارای چه اصول و ضوابطی برای طراحی هستند .اين
مدلها ،به واقع ،نگاهی از فراز بر فرايندها و اعمالی دارند که در ميان مدلهای اجرايی جريان دارد
و مجموعهای از آنها را مستحق قرار گرفتن در يک گروه و نامی خاص میکند .مدلهای مفهومی،
مدلهای برآيندی محسوب میشوند و هر يک از آنها همچون ظرفی وسيع عمل میکنند که چندين
مدل فرايندی را در خود جای میدهند .از اين حيث ،مدلهای مفهومی را میتوان مدلهای گسترده
و مدلهای اجرايی را مدلهای محدود قلمداد کرد .برای مثال )« Carioca et al. (2009, 53مدلی را
به منظور رشد حرفهای معلمان و يادگيری مادامالعمر در جهت اهداف اروپايی طراحی کردهاند که
به کمک آن مؤلفههای مطرح و هدايتگر برای ارزشيابی معلمان مانند سياستهای مورد نظر،
صالحيتهای معلمی مورد پذيرش ،رويکردهای ارزشيابی قابل قبول و غيره مشخص شده است
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که در حقيقت چارچوبی فکری برای ارزشيابی آموزشی فراهم میآورد».
آنچه در اين مقاله ارائه شد ،مدل مفهومی برای ارزشيابی صالحيتهای حرفهی معلمی است.
اين مدل نشان میدهد که برای طراحی مدلهای اجرايی ،به چه مؤلفهها و زيرمؤلفههايی بايد توجه
داشت و آنها را توليد کرد .يعنی اين مدل همچون ظرف بزرگی است که چندين مدل اجرايی را
پشتيبانی میکند .اين ظرفيت شرايط را برای طراحی مدلهای کوچک موقعيتی و مدلهای وسيع ملی
فراهم میسازد .آنچه برای به کارگيری چنين مدلهايی نياز است ،ضرورت ايجاد برنامه مناسب ،تأمين
منابع مالی و انسانی الزم و فرهنگسازی گسترده در همهی سطوح است .هدف از طراحی مدل
مفهومی ارزشيابی صالحيتهای حرفهی معلمی ،ارائهی چارچوبی است که ذينفعان و دستاندرکاران
حوزهی تربيت معلم بتوانند با الهام گرفتن از آن ،برنامه و فرايند اجرای ارزشيابی صالحيتهای
حرفهی معلمی را در مجموعهی تحت نظارت خود ،پياده نمايند و از نتايج آن بهرهمند شوند.
در نهايت توجه به اين موضوع حائز اهميت است ،که فرهنگ حاکم بر ارزشيابی نشان میدهد
که ارزشيابی امری پيچيده است و اين پيچيدگی ،يک باور و يا يک فرهنگ در ارزشيابی محسوب
میشود .اما پيچيدگی در ارزشيابی ،امری آشکار نيست ،بلکه امری ادراکی است که بر تمام جريان
ارزشيابی ،حاکم و نقطهی اتکاء آن است و به همين علت عامل اصلی و تأثيرگذار بر همهی
فعاليتها است .مطابق مدل ارائه شده ،فرهنگ ارزشيابی ،شامل پيچيدگیهای بسياری است که از
جمله به پيچيدگیهای ديدگاهی ،برنامهای ،اجرايی ،روششناختی ،پيچيدگیهای ناشی از تعارضات
فکری و عملی میتوان اشاره کرد .توجه به پيچيدگیهای موجود در ارزشيابی ،سبب میشوند در
هر مرحلهای از فرايند ارزشيابی ،چه مبانی فکری آن طراحی شود و چه برنامهی راهبردی آن تهيه
گردد و چه برنامهی اجرايی آن ترسيم شود ،ناگزير تحت تأثير فرهنگ پيچيده حاکم بر آن قرار
دارد .همچنين مبانی راهبردی و برنامهی اجرايی ارزشيابی ،تحت تأثير مبانی فکری آن است و از
طرفی هم کامالً تحت تأثير فرهنگ ارزشيابی است .نتايج ارزشيابی ،از طرفی کامالً تحت تأثير
برنامهی راهبردی و برنامهی اجرايی ارزشيابی قرار دارد و از طرف ديگر هم به طور عادی ،تحت
تأثير فرهنگ است ،ليکن اثر اصلی آن نيز ،بر خود فرهنگ است؛ يعنی نتايج ارزشيابی ،فرهنگ
ارزشيابی را تغيير میدهد .هر چه برنامهی راهبردی و برنامهی اجرای ارزشيابی از صالحيتهای
حرفهی معلمی دقيقتر ،شفافتر و واقعبينانهتر باشند ،امکان دستيابی به نتايج مورد انتظار از
ارزشيابی ،بيشتر خواهد شد و موقعيتی فراهم میشود تا معلمان در ارتقاء سطح کيفی ،برنامهريزان
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در ارتقاء و خلق فرصتهای آموزشی بيشتر بکوشند و از طرفی فرهنگ پاسخگويی و مشارکت در
ارزشيابی تقويت میشود.
توصیههای كاربردی
 برای اجرايی شدن اين مدل مفهومی در موقعيتهای مختلف ،نشانگرهای هر کدام اززيرمؤلفهها ،با توجه به وضعيت خاص واحد اجرايی ،احصاء شود و هر نشانگر به صورت
نشانگری عملياتی تبيين و تعريف شود.
 در خصوص مؤلفهی پنجم يعنی نتايج مورد انتظار و قابل دستيابی از صالحيتهای حرفهیمعلمی ،راهکارها و شرايط بهبود فعاليتها بر مبنای نتايج حاصل ،مورد بررسی و برنامهريزی
صحيح قرار گيرد تا زمينه کاربست هر چه بهتر نتايج حاصل از ارزشيابی فراهم شود ،که خود،
اثری متقابل در اهميت و تأثير ارزشيابی خواهد داشت.
 در مورد مؤلفهی ششم ،پيچيدگیها و موانع فرهنگی موجود در ارزشيابی صالحيتهایحرفهی معلمی ،نياز است که آنها در حد امکان شناسايی شوند و برنامهای برای اصالح ساختاری و
فرهنگی اجرای ارزشيابی تهيه شود.
محدوديتهای تحقیق
 انجام چنين پژوهشهايی در محدودهی خاصی از شرايط زمانی و با دستيابی محدود بهمنابعی خاص و در حد توانايی و امکانات هر محقق صورت میگيرد.
 در اعتباريابی مدل مفهومی و دريافت نظرات متخصصان ،به لحاظ وجود اختالف نظرات ،بهناچار تنها به نظرات گروه خاصی که تجربه و تسلط بيشتری داشتند ،اکتفا شد.

سهم مشاركت نويسندگان :اين پژوهش ،بخشی از رساله دکتری خانم مهديهسادات وقورکاشانی است که به
راهنمايی جناب آقای دکتر غالمرضا حاجی حسيننژاد و جناب آقای دکتر نعمتاهلل موسیپور و مشاورت
جناب آقای دکتر عيسی ابراهيمزاده انجام شده است.
سپاسگزاری :از نظرات و راهنمايیهای بعضی از اساتيد تربيت معلم و اساتيد حوزهی ارزشيابی آموزشی که ما را
در انجام اين پژوهش ياری نمودند تشکر و قدردانی میشود.
تضاد منافع :اين مقاله در تعارض با منافع کسی نبوده و منتج از رساله دکتری است.
منابع مالی :برای انجام اين پژوهش هيچگونه حمايت مالی دريافت نشده است.
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