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چکیده

اندیشمندان تربیت و توسعه حرفهای معلمان را انگارهای بیبدیل در تضمین کیفیت
سامانههای آموزشی دانستهاند .این مهم چنانچه به منظور رصد افقهای شایستگی و
بالندگی در زوایای تعلیم و تربیت معلمان انجام شود ،هدفی واال و گرانسنگ خواهد بود.
در این پژوهش با تکیه به روش مطالعه کیفی «فراترکیب» تالش شده است که الگویی
معیار (جامع و استاندارد) برای سنجش صالحیت حرفهای معلمی ارائه شود؛ الگویی که
تربیت معلم را پوشش دهد .بر اساس بروندادهای پژوهش ،از میان شانزده سند باالدستی
ملی ،متون علمی و اسناد بینالمللی ،در مجموع  82مدل مفهومی 8902 ،کد آزاد5811 ،
مضمون و  852محور موضوعی احصا شد .بر پایه یافتهها ،ساختار نهایی این الگو در 7
ساحت 33 ،حوزه محوری و  512شاخص صالحیت با نام «الگوی معیار سنجش
صالحیت حرفهای معلمی در تراز جمهوری اسالمی ایران» پدید آمد .ساحتهای هفتگانه
این الگو عبارتاند از .5 :برنامهریزی و آمادهسازی برای آموزش؛  .8برنامهریزی و طراحی
برای یادگیری؛  .3مدیریت پیرامون و محیط یادگیری؛  .4آموزش اثربخش؛  .1مسئولیت
سازمانی و توسعه حرفهای؛  .8سرمایه اجتماعی و فعالیت فرهنگی و  .7معنویت ،اخالق و
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هم ناظر بر معیارهای روزآمد و پیشرو ارزیابی باشد و هم حوزههای کلیدی برنامهدرسی

خداباوری .برایند پژوهش حاکی از آن است که الگوی پیش رو( :الف) ناظر بر تربیت
معلم در نظام ارزشی اسالم؛ (ب) نخستین گام در راه معیارسنجی حرفهای معلمی؛ (ج)
برآورنده نیاز داخلی برای سیاستگذاری و تهیه آزمونهای ارزیابی و (د) همسو با شرایط و

کلید واژگان :الگو ،سنجش ،تربیت معلم ،صالحیت حرفهای ،فراترکیب ،جمهوری اسالمی ایران
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مالحظات نظری و عملی ارزیابی در تراز جمهوری اسالمی ایران میباشد.
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مقدمه
ارزیابی کیفیت نظام تربیت معلم چندی است که در صدر مطالبات سیاستگذاران و دغدغهمندان
این حوزه در عرصههای داخلی و بینالمللی قرار گرفته است .افزون بر این ،در سالهای اخیر ،توجه
روزافزون به امر نظارت و ارزیابی مستمر ناظر بر ارتقای کیفیت خدمات آموزش در سراسر دنیا
نمایان است (اینگوارسون 5و همکاران .)8953 ،در این میان ،سنجش عملکرد معلمان ،با انگیزههایی
مانند ارتقای سطح آموزش ،بهبود جذب و همچنین ارتقای دانش حرفهای همواره به مثابه گزینهای
راهگشا ،مد نظر مسئوالن نهادهای نظارتی بوده است؛ چرا که برایند پژوهشهای بین المللی،
منطقهای و محلی موجود ،همگی از اثر مستقیم و بیبدیل صالحیت حرفهای معلمان بر ارتقای
کیفیت نظام آموزشی و همچنین بهبود سطح یادگیری دانشآموزان حکایت دارد (کیانی و همکاران،
8953؛ کوکران اسمیت8959 ،؛ هانوشک 1و همکاران.)8997 ،
باوجود اهمیت این موضوع ،در بررسی ادبیات این حوزه خالئی محسوس در زمینه کاوش
انگارههای مرتبط با امر صالحیت حرفهای به چشم میخورد و پژوهشها و نگارشهای اندکی در این
زمینه وجود دارند .این در حالی است که نظام آموزشی به دلیل نبود نظارت کیفی ،به ویژه در سه
حوزۀ پذیرش دانشجو-معلم ،صدور مدرک (فراغت از تحصیل) و نظارت ضمن خدمت همواره
آسیبپذیر خواهد بود .به باور کیانی و همکاران ( ،)5308در زمینه صدور مدرک و ارزیابی
صالحیت حرفهای ،رویکرد منسجم و پایداری در کشورمان دیده نمیشود .رویکردهای پیشین
ورود غیرعلمی ،ناپایدار و گذرا به این امر داشتهاند که اکنون از آنها اثری نیست .البته این معضل
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5309؛ هتی8992 ،8؛ کالتفلتر 3و همکاران8959 ،8992 ،8997 ،؛ کوکران اسمیت 4و همکاران،

تنها به کشور ما محدود نمیشود و در سطح جهانی نیز مطالعات بسیاری نشانگر این معضل هستند
و وجود چنین مشکالتی را پذیرفتهاند (ماترز 8و همکاران8992 ،؛ دنیلسون و مکگریل8999 ،7؛
 .)8998به طور کلی نبود نظام علمی و روشمند در ارزیابی و کنترل کیفی سبب شده است تا
1. Ingvarson
2. Hattie
3. Clotfelter
4. Cochran-Smith
5. Hanushek
6. Mathers
7. Danielson & McGreal
8. Shinkfield & Stufflebeam
9. Arends & Rigazio-DiGilio
10. Aseltine
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شینکفیلد و استافلبیم8958 ،5001 ،2؛ آرندز و ریگاتسیو دیجیلیو8999 ، 0؛ آسلتاین 59و همکاران،
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پژوهشگران اثربخشی ،پایایی ،روایی ،توازن ،بهرهوری ،عدالت آموزشی و کارآیی نظامهای نظارتی
کنونی را به چالش بکشند.
براساس موارد طرح شده ،این پژوهش سعی دارد الگویی معیار برای تعیین شاخصهای
صالحیت حرفهای معلمی ارائه دهد؛ الگویی که باتوجه به مطالبات ،نظریات و مالحظات بومی
نظام آموزشیمان تهیه شود و همچنین با استانداردها و دستاوردهای نظری و عملی در سطح
بینالملل سازگار باشد.
بررسی آثار اندیشمندان مسلمان نشان از نگاه ویژه آنان به مقوله معلم و تربیت معلم دارد .در
آثاری کهن از بزرگانی همچون ابنسینا ،5فارابی ،8ابنمسکویه ،3غزالی ،4طوسی 1و ابنخلدون، 8
معلم اعتبار پرستش الهی ا ست؛ آموزگار پرده (واسطه) میان پروردگار و بنده است .به بیان غزالی،
که آنها را پاس بدارد .برایند آموزههای متون کهن اسالمی-ایرانی در این گزاره خالصه میشود که
از جمله و بلکه مهمتر از همه ،این قامت معلم است که بر سعادت غایی جامعه سایه دارد و بر آن
جایگزینی نیست؛ معلم خود را ،دانشآموز را و جامعه را راهبر و راهنماست.
همۀ متون غربی ،سرآغاز ارزیابی صالحیت معلمان را دوره سقراط میدانند(شینکفیلد و
استافلبیم8958 ،5001 ،؛ دنیلسون و مکگریل .)8999 ،اگرچه با پیشینه بلند ،این حوزه همچنان
نیازمند رویکردهای منسجم ،ادبیات یکپارچه و دادههای مستند است با وجود این ،به اختصار
رویکردها به این حوزه در سه دسته از یکدیگر بازشناخته میشوند:
 .5رویکرد معلمگرا :رویکردی که با تکیه به مبانی معرفتی (روانشناختی ،جامعهشناختی ،تربیتی
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معلم چون به تعلیم تن دهد ،به کاری بس بزرگ گردن نهاده است و این کار آدابی دارد و بر اوست

و مدیریتی) ،اصالت ارزش را در ذات و کنه معلم جستوجو میکند و تعالی فردی معلم را
اصل و ناظر بر ارتقای کیفیت آموزش میانگارد.

 .3ر.ک :تهذیب االخالق و تطهیر األعراق.
 .4ر.ک :کتابهای احیاء و کیمیای سعادت.
 .1ر.ک :اخالق ناصری.
 . 8ر.ک :کتاب العبر (مقدمه ابنخلدون).
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 .5ر.ک :کتابهای السیاسه و اشارات و تنبیهات.
 .8ر.ک :کتابهای تحصیل السعاده ،آراء اهل مدینه الفاضله و التنبیه علی سبیل السعاده.
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 .8رویکرد تعلم (متعلم)گرا :رویکردی وامدار مبانی معرفتی-تربیتی (اقتصاد و مدیریت) که
اصالت ارزش را در بستر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان بر اساس برونداد آموزشی
میجوید.
 .3رویکرد تعلیمگرا :رویکردی مبتنی بر مبانی معرفتی علوم تربیتی و دانش ارزیابی روز که
اصالت ارزش را در پرداخت به مقوله تعلیم و بازرسانی آموزشی میکاود .در جدول شماره
 5،5تطور نظری سنت ارزیابی معلمان به تصویر کشیده شده است.
جدول  :4سیر نظری سنتهای ارزیابی معلمان
رویکرد

نظریه
ارزیابی دانش

مشخصه
ارزیابی حوزههای دانشی عمومی و تخصصی معلمان بر اساس انگارههای دانش-محور و
آزمونهای یکپارچه (چمبلس8958 ،8؛ بال 3و همکاران)8992 ،
ارزیابی معلمان از راه تحلیل ذهن معلمان در بستر علم شناخت 4شامل :رویکردهای روان-
جانسون)8998 ،

ارزیابی مهارت
ا .معلمگرایی

ارزیابی معلم از راه بازشناسی روانشناختی مجموعهای از مهارتها (شامل دانش ،مهارت و
رویکرد) ناظر بر کسب صالحیت (فیلد5070 ،8؛ هیوستون و براون)5071 ،7

ارزیابی

ارزیابی معلم بر اساس تعریف مدیریتی از مفهوم مسئولیتپذیری ناظر بر ارتقای تدریس،

مسئولیتپذیری

پیشرفت تحصیلی دانشآموزان و ارتقای مدیریت آموزش (ریوز)8994 ،2
ارزیابی معلمان از راه مفهومشناسی نظری «اثربخشی »0بر اساس ساحتهای روانشناختی

ارزیابی اثربخشی

(شناختی ،دانشی و مهارتی) و برقراری ساز و کارهای سنجش کمّی اثربخشی در معلم (شاکتر
و تام8994 ،59؛ کمبل 55و همکاران)8958 ،8993 ،
ارزیابی ساحتهای تضمین کیفیت (کیفیتهای شخصی و حرفهای) در معلم ناظر بر مدیریت

ارزیابی کیفیت

کیفیت در آموزش (دارلینگ هاموند8958 ،5007 ،58؛ کاپالن و اوینگز8998 ،53؛ کندی،54
)8959

ارزیابی یادگیری
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ارزیابی شناخت

شناختی ،نظریههای یادگیری ،عصبشناسی و روان-جامعهشناختی (فریمن و جانسون5002 ،1؛

ارزیابی ساحتهای تضمین کیفیت (کیفیتهای شخصی و حرفهای) در معلم ناظر بر ارتقای

 .5گفتنی است بنا به رعایت اختصار تنها رویکردهای نو و علمی (مربوط به سه دهه گذشته) در این جدول بررسی شدهاند .لذا ،سایر رویکردها که
قدمتشان به قرن  58تا اواسط قرن  50بر میگردد را میتوان در ادبیات این حوزه جستجو کرد .برای مثال :ر.ک .شینکفیلد و استافلبیم.5001 ،

( ،)8999( )Tamblynبرلینر( ،)8999( )Berlinerبروفی()5000( )Brophy
10. Schacter & Thum
11. Campbell
12. Darling-Hammond
13. Kaplan & Owings
14. Kennedy
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2. Chambless
3. Ball
4. Cognition
5. Freeman & Johnson
6. Field
7. Houston & Brown
8. Reeves
 .0برای مطالعه بیشتر پیرامون مدلهای اثربخشی معلم ()Teacher Effectivenessر.ک :الیزابت( )Elizabethو همکاران ( ،)8992تمبلین
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یادگیری و توسعه شخصی معلم (دارلینگ هاموند و مکالفلین5001 ،5؛ واالس و مالهالند،8
)8958
ارزیابی توسعه

ارزیابی مؤلفههای معلم حرفهای با رویکردی مدیریتی ناظر بر ارتقای «توسعه حرفهای »3و

حرفهای

تحول آموزشی (استادولسکی)5009 ،4
ارزیابی نظرات دیگران (دانشآموز ،والدین ،همکاران آموزشی و متخصصان غیرآموزشی) و
تحلیل آن بر اساس پیشرفت تحصیلی دانشآموزان در حوزههای گوناگون آموزشی (پاوندر،1

نظرسنجی

8

7

8997؛ ماهار و همکاران8998 ،؛ ایزوه )8990 ،
 .8تعلمگرایی

ارزش افزوده

ارزیابی پیشرفت تحصیلی (نمرات) دانشآموزان ،ردهبندی نمودار پیشرفت جمعی دانشآموزان

(مقطعی)

و سرانجام تحلیل ارزش افزوده در یک مقطع زمانی معین (براون)8991 ،2

ارزش افزوده
(توسعهای)

0

ارزیابی وظیفه-محور

و سرانجام تحلیل ارزش افزوده معلم با سایر معلمان و فاصله از میانگین ارزش افزوده در
مقاطع زمانی گوناگون (براون8991 ،؛ الکوود 59و همکاران ()8997
ارزیابی معلم از راه تعریف مجموعهای از شرح وظائف عملیاتی و نظارت بر روند انجام آنها
(اسکریون)5020 ،55

ارزیابی صالحیت

ارزیابی معلم از راه برقراری سامانه صالحیتهای دانشی و عملکردی مبتنی بر حرفهای گرایی و

حرفهای

تحول (ایزوره8990 ،؛ شینکفیلد و استافلبیم)5001 ،

نظر به مقدمه ،پیرو سنت تعلیمگرایی و به ویژه رویکرد ارزیابی صالحیت حرفهای ،سعی شده
تا از سویی همسو با چشماندازهای جهانی ،الگویی بومی برای نظارت ،ارزیابی ،صدور مدرک و
تأیید صالحیت حرفهای معلمان (فرای حوزههای تربیتی) در تراز نظام جمهوری اسالمی ایران ارائه
شود و از سوی دیگر ،زمینه برای سنجش اعتبار آزمونهای نظارتی فراهم آید .از این رو ،موارد زیر
مهمترین پرسشهای پژوهش به شمار میآیند:
 .5بر پایه ساحتها ،حوزهها و شاخصهای قابل استخراج از منابع (اسناد باالدستی و منابع علمی
داخلی و بین المللی) مؤلفههای (اصلی و فرعی) الگوی سنجش صالحیتهای حرفهای
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 .3تعلیمگرایی

ارزیابی پیشرفت تحصیلی (نمرات) دانشآموزان ،ردهبندی نمودار پیشرفت جمعی دانشآموزان

معلمان کدام است؟

دارلینگ هاموند ( ،)5028کالرک و هالینگزورث ()8998( )Clarke & Hollingsworth
4. Stodolsky
5. Pounder
6. Mahar
7. Isoré
8. Braun
 .0برای مطالعه بیشتر پیرامون مدلهای ارزش افزوده توسعهای ( )Growth VAM Modelsر.ک :مککافری( )McCaffreyو همکاران (،8993
 ،)8994ساندرز و ریورز ( ،)5008( )Sanders & Riversساندرز و هورن()5004( )Horn
10. Lockwood
11. Scriven
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1. McLaughlin
2. Wallace & Mulholland
 .3برای مطالعه بیشتر پیرامون مدلهای توسعه حرفهای معلم ( )Professional Developmentر.ک :لیبرمن(،)8999 ،5001( )Lieberman
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 .8در راه تشخیص و احصای شاخصهای صالحیت حرفهای معلمان ،منابع و مایههای گرانبهای
داخلی و خارجی برای رجوع و پژوهش کداماند؟
روششناسی پژوهش
5

پیرو سنت پژوهش کیفی و ناظر بر ماهیت روششناختی این پژوهش ،روش فراترکیب را
برگزیدیم .شایان ذکر است که این روش کیفی گرچه کمتر در پژوهشهای ارزیابی معلمان مورد
استفاده قرار گرفته ،از جایگاهی ویژه در مطالعات کیفی برخوردار است .به ویژه ،این روش بهترین
راه حل برای پایش مفاهیم گسترده و پیچیده با هدف دستیابی ،اصالح و پیرایش نظریات محض و
ارائه یا تبدیل آنها به نظریات کاربردی است(نوبلیت و هِر .)5022 ،8از این گذشته ،همسو با هدف
این پژوهش ،فراترکیب بهترین گزینه در بررسی پدیدههای پیچیده است؛ پدیدههایی که واکاوی آنها
تلفیق و ترکیب آنها متناقضات مرتفع ،دانستهها افزوده و مدلهای نوآورانه و پویاتری پدید آیند
(کوپر 3و همکاران8990 ،؛ ثورن.)8958 ،4
برای اجرای فراترکیب دو پژوهشگر تحلیل زمینهای و موضوعی منابع پژوهشی را بهعهده
داشتند .همچنین ،هشت نخبه از هر دو جنسیت (مرد و زن) و با حداقل سابقه فعالیت حرفهای
هشت سال در زمینه ارزیابی معلمان و مدرک دکتری مرتبط از طریق انتخاب نمونه غیرتصادفی
هدفمند برای اعتبارسنجی الگو مشارکت کردند.
به عنوان ابزار از پرسشنامه لیکرت پنج گزینهای برای انتخاب و تعیین کردن اولویتهای منابع
فراترکیب استفاده شده است .همچنین ،کدهای زمینهای و موضوعی تحت نرم افزار ATLAS.ti

] [ Downloaded from qjoe.ir on 2023-01-08

مستلزم بررسی حجم بسیاری از دادهها و دانستههای متفاوت و گاهی متناقض است تا با تعمیم،

نسخه ششم مدیریت و بهرهبرداری شده اند .سرانجام ،فرایند فراترکیب 1در چهار گام انجام شده
است .نمودار  5به اختصار ،گامهای برداشته شده در این راه را مشخص مینماید.
] [ DOR: 20.1001.1.10174133.1397.34.2.1.3

 .5برای مطالعه بیشتر ر.ک :شرایبر ( )Schreiberو همکاران ( )5007و ساوین بادن و میجر()8959( )Savin-Baden & Major
2. Noblit & Hare
3. Cooper
4. Thorne
5. Metasynthesis
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نمودار  .4ترسیم الگوریتم فراترکیب-متاسنتز (ناظر بر زایش الگوی نظری)

تحلیل همسنج

ساختارشکنی

تحلیل تقلیلی

مفروضات

روششناسی مطالعه کیفی

زایش الگو

سنتز

تلفیق

ترکیب

تحلیل هرمنوتیک

تحلیل موضوعی

تحلیل زمینهای

مجهوالت

گام نخست ،تعیین چارچوب ،شامل :الف) تعیین گستره و حدود پرسش پژوهش؛ ب) گزینش
رویکرد و روش فراترکیب که این مهم از راه مطالعه و تتبع در روششناسی پژوهش ،بررسی و
بینش معرفتشناختی از حوزه مورد پژوهش به دست آمده است.
گام دوم ،انتخاب مایه و منابع مورد پژوهش :در این گام فهرستی گویا از منابع قابل دسترسی و

] [ Downloaded from qjoe.ir on 2023-01-08

معرفت شناسی حوزه مطالعه

پرسش
پژوهش

وثوق آماده شد و از دید خبرگان (با بهرهگیری از پرسشنامه) گذشت و اولویتهای آن احصا شد
(مجموع  58منبع) .نتایج به دست آمده در جدول شماره  8ارائه شده است.
اولویت
اول

دوم

گونه و ماهیت منابع
اسناد باالدستی
داخلی
متون آکادمیک و
پژوهشی بین المللی

نام منبع
( )5.5سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ( )5.8( ،)5309سند چشم انداز  89ساله جمهوری اسالمی
ایران ( )5.3( ،)5328قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران ( )5.4( ،)5309طراحی
کالن (معماری) برنامه درسی تربیت معلم ( )5.1( ،)5304برنامه درسی ملی ج.ا .ایران (.)5305
( )8.8دانش و معلمی (شولمان )8.7( ،)5028b ،5028a،5توسعه عملکرد حرفهای معلمان (دنیلسون،
2

 )8.2( ،)8955 ،8992 ،5008الگوی ارزیابی معلمان (مارزانو )8.0( ،)8959 ،شاخصهای معلمان
1. Shulman
2. Marzano

] [ DOR: 20.1001.1.10174133.1397.34.2.1.3

جدول  :1اولویت مایه و منابع مورد پژوهش
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اثربخش (استرانگ و تاکر8993 ،1؛ استرانگ  )8.59( ،)8953پیشرفت معلمی (کریگ 2و همکاران،
.)5002
( )3.55مدل استانداردهای پایه معلمی ( )3.58( ،)8953 ،8955اهداف عملکردی معلمی-کالیفرنیا
سوم

اسناد باالدستی

( )3.53( ،)8990خطمشی عملکرد استاندارد معلمی-ویرجینیا ( )3.54( ،)8955استانداردهای عملکرد

بینالمللی

معلمان-هاوایی ( )3.51( ،)8955استانداردهای عملکرد معلمی-نیویورک ( )3.58( )8955استانداردهای
تعلیم حرفهای-کارولینای شمالی (.)8953

گام سوم ،تبیین ،ترکیب و تحلیل :3در این مرحله شایسته بود که تحلیل منابع دو بار ،هر بار از
راهی (استقرا و استنتاج) به صورت جداگانه و هر کدام با دستیاری پژوهشگری ورزیده پیموده
شود.
راه اول :ابتدا با تکیه به رویکرد استقرایی 4به تعیین محدوده محیطی مفروضات برآمده از تحلیل
منابع پرداختیم؛ این مهم از راه :الف) تحلیل تقلیلی :کدگذاری شماتیک و جداگانه برای به دست
اجزای خردتر (محورهای موضوعی) و ج) تحلیل همسنج 1منابع :تحلیل همسنج (مقابلهای)
محورهای موضوعی به دست آمده از همه منابع ،تحقق یافت.
راه دوم :سپس با تکیه به رویکرد استنتاجی 8به پیمایش افقهای ناشناخته و نوظهور (مجهوالت)
برآمده از تحلیل منابع پرداختیم؛ این امر از راه :الف) تحلیل زمینهای :کدگذاری زمینهای همه منابع؛
ب) تحلیل موضوعی کدهای آزاد برای رسیدن به محورهای موضوعی (از جمع منابع) و ج) تحلیل
هرمنوتیک :تحلیل فراموضوعی و تأویل و تفسیر جمع محورهای موضوعی ،شکل گرفت.
گام چهارم ،سنتز (فرا تحلیل دستاوردهای گام سوم) :در این گام ،با تکیه به روش
فرا-بومشناختی 7در سه مرحله به سنتز(فراتحلیل) دادههای گام سوم پرداختیم :الف) ترکیب :تحلیل
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آوردن ساختار نظری هر منبع؛ ب) ساختارشکنی موضوعی :شکستن ساختار نظری هر منبع به

مقابلهای دو مرحله گام سوم (استقرا و استنتاج) شامل گردآوری موضوعات محوری (همخوان) و
چالشی (ناهمگون) در هر مرحله؛ ب) تلفیق :تحلیل موضوعات چالشی شامل همگونسازی موارد
ردپاهای نظری برآمده از برایند موضوعات پیدا و پنهان ناظر بر زایش الگو از منابع مورد پژوهش.
1. Stronge & Tucker
2. Craig
 .3از آنجا که غالب متون مورد تحلیل به زبان انگلیسی طبع شده اند و به دلیل رعایت اعتبار تحلیل (کدگذاری آزاد و موضوعی ،تحلیل تقلیلی ،تحلیل
محورهای موضوعی ،تحلیل هم سنج و تحلیل هرمنوتیک) ،در این گام ،تبیین و ترکیب و تحلیل در بستر زبان انگلیسی انجام شده است.
4. A priori
5. Comparative analysis
6. A posteriori
 . 7برای مطالعه بیشتر ر.ک :رمزر ( ،)5003( )Ramserروزنتال( ،)5005( )Rosenthalنوبلیت و هِر ()5022

] [ DOR: 20.1001.1.10174133.1397.34.2.1.3

ناهمخوان و متضاد پدیدار در مرحله گذشته (ترکیب) و ج) سنتز :پدیدارسازی گذرگاهها و
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یافتههای پژوهش
این بخش را با ارائه چکیده نتایج کمّی از مراحل فراترکیب آغاز کرده ایم و سرانجام با معرفی
الگوی معیار صالحیت حرفهای معلمی در تراز جمهوری اسالمی ایران و گزارش اعتبارسنجی آن به
پایان خواهیم برد.
5

الف) نتایج روش استقرایی  :در این روش از مجموع شانزده منبع مورد مطالعه ،در مجموع 82
مدل مفهومی به ترتیب :هفت مدل مفهومی از سند ( ،)5.5شش مدل مفهومی از سند ( ،)5.1دو
مدل مفهومی از سند ( )5.4و سایر منابع هر کدام یک مدل مفهومی استخراج شد.
ب) نتایج روش استنتاجی :در این روش از مجموع شانزده منبع مورد مطالعه ،در مجموع 8902
کد زمینهای احصا شد .جدول شماره  3شمار کدهای به دست آمده از کدگذاری هر سند را نمایان
جدول  .3برایند کدگذاری زمینهای منابع
ش سند

شمار کد

ش سند

شمار کد

ش سند

شمار کد

ش سند

شمار کد

5.5

5189

5.8

882

5.3

531

5.4

182

5.1

5955

8.8

557

8.7

314

8.2

828

8.0

853

8.59

528

3.55

887

3.58

598

3.53

523

3.54

798

3.51

513

3.58

77

همچنین در روند تحلیل موضوعی کدهای زمینهای ،جمع  5811شِما 8و در مرحله تحلیل
هرمنوتیک این مقدار به  852محور موضوعی بدل شد.
ج) نتایج سنتز (الگوی نظری) :الگوی پدیدار از روند فراترکیب چنین است:
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میسازد.

الگوی معیار صالحیت حرفهای معلمی در تراز جمهوری اسالمی ایران
این الگو برآمده از فراترکیب کیفی اسناد و منابع داخلی و خارجی و با توجه به شمولگرایی در

 .5با توجه به گستره منابع ،خروجی هر مدل مفهومی با بهرهگیری از نرم افزار  ATLAS.tiو در یک برگه  A3قابل گزارش و مشاهده است ،لذا
به دلیل رعایت حجم نگارش از ارائه مدلهای مفهومی صرف نظر شده است.
2. Theme

] [ DOR: 20.1001.1.10174133.1397.34.2.1.3

احصای صالحیتهای معیار معلمی معرفی میشود.
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الف) تعاریف:
«صالحیت» 5مجموعهای ترکیبی و توصیفی است از برایند صفات ،توانمندیها ،مهارتها و
بینشهای هویتی معلم که در روند آموزش و در بازخورد با موقعیت خود ،دانشآموز ،اولیا،
همکاران ،سیاستگذاران و جامعه برای بهبود مستمر برونداد آموزشی (ناظر بر پیشرفت تربیتی و
تحصیلی دانشآموزان) بر اساس «نظام معیار اسالمی» آشکار میشود .جلوه ارزیابی آن نیز ناگزیر
در چهار بُعد دانش ، 8مهارت ، 3گرایش 4و تعهد 1محصور است.
«حوزه» 8مجموعهای ترکیبی از توصیف (پیچیده ،درهمتنیده و پویا) صالحیتهای ناظر بر حوزه-
های محوری از موقعیتهای آموزشی در برگیرندۀ ساحتهای آموزشی است که شامل .5 :حوزه
صالحیتهای عمومی؛  .8حوزه صالحیتهای تربیتی؛  .3حوزه صالحیتهای موضوعی؛  .4حوزه
معنوی و دینی در چشماندازهای محلی ،استانی ،ملی ،منطقهای و فرامنطقهای است.
«ساحت معلمی» 7مجموعه ای توصیفی از برایند همگن حوزههای صالحیت معلمی است که
همه ابعاد صالحیت حرفهای معلمی در تراز جمهوری اسالمی ایران را در بر میگیرد و شامل.5 :
برنامهریزی و آمادهسازی برای آموزش؛  .8برنامهریزی و طراحی برای یادگیری؛  .3مدیریت
پیرامون و محیط یادگیری؛  .4آموزش اثربخش؛  .1مسئولیت سازمانی و توسعه حرفهای؛  .8سرمایه
اجتماعی و فعالیت فرهنگی و  .7معنویت ،اخالق و خداباوری است.
ب)ساختار:
این الگو در برگیرندۀ هفت ساحت ،سی و سه حوزه و یکصد و پنجاه و هشت شاخص معیار
است .در جدول شماره  4ساختار الگو ارائه شده است.
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صالحیتهای تربیتی-موضوعی؛  .1حوزه صالحیتهای اجتماعی-فرهنگی و  .8حوزه صالحیت

2

اختصار از بیان صالحیتها ( 512مورد) نیز چشم پوشیدیم و تنها ساحتها (7مورد) و حوزهها (  33مورد) از نظر میگذرد.

] [ DOR: 20.1001.1.10174133.1397.34.2.1.3

1. Quality
2. Knowledge
3. Skill
4. Disposition
5. Commitment
6. Domain
7. Plain
 .2همانطور که کد گذاری ،تحلیل و سنتز در بستر زبان انگلیسی انجام شد ،ساختار الگو نیز دوزبانه (فارسی و انگلیسی) ارائه میشود .به ضرورت
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جدول  .1الگوی معیار صالحیت حرفهای معلمی در تراز جمهوری اسالمی ایران

برای یادگیری

( )3مدیریت پیرامون و

محیط یادگیری

5

5.5

بازتاب و بازنمایی دانش و مهارت عمومی (شامل  8مورد صالحیت)

5.8

بازتاب و بازنمایی دانش و مهارت تربیتی-عمومی( 8شامل  3صالحیت)
3

5.3

بازتاب و بازنمایی دانش و مهارت تربیتی-محلی (شامل  4صالحیت)

5.4

بازتاب و بازنمایی دانش و مهارت موضوعی*( 4شامل  8صالحیت)

5.1

بازتاب و بازنمایی دانش و مهارت تربیتی – موضوعی (شامل  8صالحیت)

8.5

بازتاب و بازنمایی دانش و مهارت یادگیری ،آموزش و فراگیری( 8شامل  3صالحیت)

*1

7

8.8

بازتاب و بازنمایی دانش و مهارت مرتبط با دانشآموزان و رشد فراگیرنده (شامل  8صالحیت)

8.3

بازتاب زمنیهسازی اهداف آموزشی و بهکارگیری موضوعی( 2شامل  1صالحیت)
0

8.4

بازتاب و بازنمایی دانش منابع آموزشی (شامل  1صالحیت)

8.1

بازتاب تدریس همخوان و یکپارچه( 59شامل  1صالحیت)
55

8.8

بازتاب برنامهریزی و طراحی برای ارزیابی دانشآموزان (شامل  4صالحیت)

3.5

خلق محیط احترام و دوستی( 58شامل  1صالحیت)

3.8

برقراری فرهنگ یادگیری( 53شامل  8صالحیت)
54

3.3

مدیریت فرایندهای کالس (شامل  1صالحیت)

3.4

مدیریت رفتار دانشآموزان( 51شامل  4صالحیت)

3.1

58

ساماندهی فضای فیزیکی (شامل  8صالحیت)

4.5

تعامل و ارتباط با دانشآموزان( 57شامل  8صالحیت)
52

4.8

فراهمآوری و تامین حمایت آموزشی (شامل  1صالحیت)

4.3

بهره مندی از شیوههای پرسشگری و گفتوگو( 50شامل  8صالحیت)
89

4.4

گماردن دانشآموز به یادگیری (شامل  7صالحیت)

4.1

بهرهمندی از ارزیابی در آموزش( 85شامل  8صالحیت)

4.8

88

بازرسانی (تحویل) آموزشی (شامل  2صالحیت)
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1. Demonstrating General Knowledge & Skills
2. Demonstrating Knowledge and Skills of General Pedagogy
3. Demonstrating Knowledge and Skills of Local Pedagogy
4. Demonstrating Knowledge and Skills of Content
5. Demonstrating Knowledge and Skills of Content-related Pedagogy
6. Demonstrating Knowledge and Skills related to Learning, Acquisition, and Teaching
7. Demonstrating Knowledge of Students and Learner Development
8. Setting Instructional Outcomes & Application of Content
9. Demonstrating Knowledge of Resources
10. Designing Coherent Instruction
11. Planning & Designing Student Assessments
12. Creating an Environment of Respect and Rapport
13. Establishing a Culture for Learning
14. Managing Classroom Procedures
15. Managing Student Behavior
16. Organizing Physical Space
17. Communicating with Students
18. Providing and Maintaining Scaffolding for Learning
19. Using Questioning and Discussion Techniques
20. Engaging Students in Learning
21. Using Assessment in Instruction
22. Maintaining Instructional Delivery
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( )8برنامهریزی و طراحی
( )4آموزش اثربخش

سازی برای آموزش

ساحت
( )5برنامهریزی و آماده

حوزههای محوری
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1.5

( )8سرمایه
( )7معنویت،

اخالق و

خداباوری

اجتماعی و

فعالیت فرهنگی

توسعه حرفهای

( )1مسئولیت سازمانی و
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تأمل عمیق و ارائه بازخورد فکورانه در فرآیند تدریس( 5شامل  2صالحیت)
8

1.8

تضمین پیشرفت تحصیلی و تربیتی دانشآموزان (شامل  3صالحیت)

1.3

تعامل با خانواده دانشآموزان( 3شامل  3صالحیت)
4

1.4

توسعه حرفهای و شغلی معلم (شامل  8صالحیت)

1.1

مشارکت در اجتماعات حرفهای و شغلی( 1شامل  4صالحیت)
8

1.8

بازنمایی فضای هدایت و همکاری (شامل  7صالحیت)

8.5

پشتیبانی از توسعه و پیشرفت ملی( 7شامل  1صالحیت)
2

8.8

پشتیبانی از توسعه و پیشرفت فردی (شامل  3صالحیت)

8.3

توسعه و صیانت از عدالت آموزشی( 0شامل  8صالحیت)
59

7.5

مسئولیتپذیری دینی و معنوی (شامل  1صالحیت)

7.8

تعالی معنوی و اخالقی( 55شامل  3صالحیت)

* گفتنی است که با توجه به گستردگی و تفاوت بنیادین حوزههای دهگانه تربیتی و یادگیری منعکس در برنامه درسی ملی ،این دو حوزه
محوری ( 5.4و  )5.1نیازمند الگوهای جداگانه ناظر بر حوزههای تخصصی-تربیتی معلمان است.

اعتبار محتوای 58الگو به شیوه بررسی تحلیلی نخبگان انجام شد و جمعی ( 2نفر) از نخبگان
اعتبار محتوای الگو را در چهار مقطع (انتخاب منابع ،تحلیل همسنج ،تحلیل زمینهای و سنتز) تأیید
کردند .همچنین از آنجا که دو خبره در امر کدگذاری شرکت داشتند ،با تکیه به شیوه محاسبه تطابق
میان کدگذاران ،53پایایی کدگذاری با استفاده از ضریب کاپا 54به مقدار  9.70محاسبه شد .این رقم
پایایی قابل قبولی را برای اعتماد به کدگذاری پیشبینی کرده است.
اعتبار ساختاری الگو نیز از راه پیمایش نظر نخبگان در طیف پنجگزینهای لیکرت محاسبه شد.
بر اساس نظر نخبگان ساحتهای هفتگانه الگوی دانشی و مهارتی .5 :برنامهریزی و آماده سازی برای
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اعتبارسنجی الگو

آموزش با میانگین M= 4.294؛  .8برنامهریزی و طراحی برای یادگیری با میانگین M= 4.700؛ .3
مدیریت پیرامون و محیط یادگیری با میانگین M= 4.932؛  .4مدیریت آموزش اثربخش با میانگین
] [ DOR: 20.1001.1.10174133.1397.34.2.1.3

1. Reflecting on Teaching
2. Ensure Student Progress
3. Communicating with Families
4. Teacher Professional Development
5. Participating in the Professional Community
6. Demonstrating Leadership and Collaboration
7. Advocacy for National Development & Progress
8. Advocacy for Individual Development & Progress
9. Development & Maintenance of Education Equality
10. Theological and Religious Accountability
11. Promotion of Spiritual & Moral Sublimation
12. Content validity
13. Intercoder agreement
14. Kappa
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 .1 ،M= 4.346مسئولیت سازمانی و توسعه حرفهای با میانگین M= 4.453؛  .8سرمایه اجتماعی
و فعالیت فرهنگی با میانگین

 M= 4.330و .7معنویت ،اخالق و خداباوری با میانگین

 M= 4.390همگی از اعتبار الزم برخوردار بودند.

جدول شماره  1جزئیات مقادیر اعتبارسنجی الگوی صالحیت حرفهای را نشان میدهد.
جدول  .1اعتبارسنجی الگوی صالحیت حرفهای
حوزههای محوری

میانگینهای ساحت ()5
5.5

5.8

5.3

5.4

5.1

__

3.45

4.29

3.88

1.99

1.99

__

8.5

8.8

8.3

8.4

8.1

8.8

4.58

1.99

1.99

4.81

1.99

4.43

حوزههای محوری

میانگینهای ساحت ()8

میانگینهای ساحت ()3
3.5

3.8

3.3

3.4

3.1

__

1/99

1/99

1/99

1/99

4/88

__

4/5

4/8

4/3

4/4

4/1

4/8

1/99

3/49

4/97

1/99

4/28

3/70

حوزههای محوری

میانگینهای ساحت ()4

حوزههای محوری

میانگینهای ساحت ()1
1/5

1/8

1/3

1/4

1/1

1/8

4/94

1/99

4/50

1/99

4/21

3/84

8/5

8/8

8/3

__

__

__

3/30

4/89

1/99

__

__

__

حوزههای محوری

میانگینهای ساحت ()8

میانگینهای ساحت ()7

حوزههای محوری
7/5

7/8

__

__

__

__

4/88

4/58

__

__

__

__

پیرو سنت ارزیابی صالحیت حرفهای معلمی (تعلیمگرایی) ،این الگو در هفت ساحت،
سی و سه حوزه و یکصد و پنجاه و هشت شاخص معیار معرفی شده و با توجه به گستردگی و
شمول این الگو اهم مباحث پیرامون این مدل به اختصار طرح شده است.
این الگو متناسب با نیازهای روزآمد شدۀ سنجش معلمان ،سیاستها و استانداردهای برجسته
بومی و جهانی طرح شده است .به ویژه ،روزآمدی این مدل در رویکرد به سنجش در هفت

] [ DOR: 20.1001.1.10174133.1397.34.2.1.3

بحث و نتیجهگیری

سیاست کلیدی چشمگیر است.
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حوزههای محوری
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الف) ارزیابی صالحیت حرفهای معلمی متناظر با «رشد حداکثری فراگیرنده »5که در
حوزههای محوری ( 3.4 .8.1 ،8.3 8.8 ،8.5 ،5.1 ،5.8و  )4.8گنجانده شده است؛ نیاز معلمان در
برخورداری از دانش و مهارتهای درک موقعیت و مراحل رشد فراگیرنده ،تشخیص شیوههای
مشترک و منحصر به فرد یادگیری فراگیرندگان ،بهرهمندی از دانش تخصصی و میان -رشتهای
بهویژه در حوزههای روانشناسی و جامعهشناسی رشد و همچنین توانایی در طراحی و خلق
فرصتهای یادگیری مبتنی بر شرایط رشد فراگیرنده که از موضوعات روزآمد شدۀ تربیت معلم
است ،در این الگو به خوبی دیده شده است( .فیشمن 8و همکاران ،8993 ،وندن8998 ،3؛ دارلینگ
هاموند و مکالفلین5001 ،؛ هاردی و بواز ،5007 ،4بلوم 1و همکاران)5075 ،
ب) ارزیابی صالحیت حرفهای معلمی متناظر با رعایت «تفاوتهای یادگیری فراگیرنده» که در
درس متنوع و مسئولیتپذیری در درک و هدایت تفاوتهای فردی (عاطفی ،اقتصادی ،فرهنگی،
قومی) برای ایجاد محیط یادگیری حداکثری و شمولگرا(رایت 8و همکاران5007 ،؛ تاکر و
استرانگ8991 ،؛ جارویس و پارکر )8998 ،7از دیگر موضوعات کلیدی تربیت معلم است که در
این الگو آورده شده است.
ج) رویکرد به ارزیابی صالحیت حرفهای متناظر با «تأمین محیط یادگیری امن و پویا »2که در
حوزههای محوری ( 4.4 ،4.8 ،3.1 ،3.5و  )4.8گنجانده شده است .نیاز مبرم معلم به توانمندی در
ایجاد محیطی حامی فراگیرنده ،جلب مشارکت خودجوش و حداکثری فراگیرندگان ،ایجاد انگیزه و
استقالل فراگیرندگان از معلم (دنیلسون و مکگریل 8999 ،؛ گواسک 0و همکاران8959 ،؛
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حوزههای محوری ( 3.4 ،3.8 ،8.4 ،5.1و  )3.1گنجانده شده است .نیاز معلمان به توانایی طرح

شینکفیلد و استافلبیم )8958 ،نیز از موضوعات کلیدی این حوزه به شمار میآید که در این الگو
به آن توجه شده است.
روزآمد معلمی »59که در حوزههای محوری ( 4.3 ،8.5 ،5.1 ،5.4 ،5.8و  )1.5آمده است .توانایی
1. Optimal learner development
2. Fishman
3. Wenden
4. Hardy & Boaz
5. Bloom
6. Wright
7. Jarvis & Parker
8. Safe and dynamic learning environment
9. Guasch
10. Pure and updated content knowledge

] [ DOR: 20.1001.1.10174133.1397.34.2.1.3

د) رویکرد به ارزیابی صالحیت حرفهای متناظر با ارتقای «پایه دانشی و مهارتی تخصصی و
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معلم در درک صحیح از مفاهیم موضوعی ،ابزارهای پژوهش ،آگاهی از ساختار رشته تخصصی و
بهرهگیری از آن در خلق فرصتهای یادگیری ناظر بر انتقال روزآمد مفاهیم متناسب با سطح ادراکی
فراگیرنده (ون دریل و بری8958 ،5؛ رینولدز5020 ،8؛ فریمن و جانسون5002 ،؛ شولمان)5027 ،
همچنین موضوعی اساسی در حوزه تربیت معلم به شمار میآید.
ه) رویکرد به ارزیابی صالحیت حرفهای متناظر با اعمال «ارزیابی یادگیری-محور »3که در
حوزههای محوری ( 1.8 ،1.5 ،4.1و  )8.8لحاظ شده است .توانایی معلم در بهرهگیری از روشهای
متنوع ،جذاب و کارآمد آزمونسازی و ارزیابی فراگیرنده متناظر با تضمین یادگیری و پیشرفت
تحصیلی و ارائه بازخورد مناسب و هدفمند به فراگیرنده ،والدین و مدرسه (مایکل 4و همکاران،
8957؛ استیگینز8994 ،1؛ رایت و همکاران5007 ،؛ گرونلوند )5002 ،8موضوعی کلیدی در این
و) رویکرد به ارزیابی صالحیت حرفهای متناظر با ارتقای «یادگیری حرفهای و عمل اخالقی»7
که در حوزههای محوری ( 8.8 ،1.1 ،1.4 ،1.5و  )7.8لحاظ شده است .اهتمام معلم به توسعه
حرفهای مستمر ،اقدام به خودارزیابی و بازخورد به خود ناظر بر بهبود مستمر فرایندهای یادگیری
فراگیرنده ،ارتقای کیفیت تدریس و کیفیت خدمات آموزشی (دنیلسون8955 ،؛ پارکی 2و همکاران،
5008؛ لییو8998 ،0؛ کمبل )8999 ،نیز از جمله موضوعات کلیدی است که در این الگو گنجانده
شده است.
59

ز) رویکرد به ارزیابی صالحیت حرفهای متناظر با ارتقای « مدیریت و مشارکت آموزشی » که
در حوزههای محوری ( 8.3 ،1.8 ،1.3و  )7.5لحاظ شده است .توانمندی معلم در ایفای نقش
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حوزه است که در این الگو از آن غفلت نشده است.

مدیریتی در بهرهبرداری از فرصتهای یادگیری ،مسئولیتپذیری در زمینه پیشرفت تحصیلی
فراگیرنده ،همکاری با سایر معلمان ،متخصصان داخل و خارج از مدرسه و سازمان آموزشی ناظر بر

1. Van Driel & Berry
2. Reynolds
3. Learning-oriented assessment
4. Michael
5. Stiggins
6. Gronlund
7. Professional learning and ethical practice
8. Parkay
9. Leeuw
10. Leadership and collaboration
11. Crowther

] [ DOR: 20.1001.1.10174133.1397.34.2.1.3

ارتقای سطح خدمات آموزشی و ارتقای دانش حرفهای خود و سایر معلمان (کروثر 55و همکاران،
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8990؛ هریس8993 ،5؛ فراست و دورانت8993 ،8؛ بولمان 3و دیل )5004 ،یکی دیگر از موضوعات
کلیدی است که در این الگو توجهی ویژه به آن شده است.
همچنین ،این الگو با مالحظات نظری و عملی ارزیابی در نظام تربیت معلم کشور سازگار
است .نخست اینکه این الگو با توجه به ارزیابی معیار صالحیت حرفهای معلمی تهیه شده و
نخستین بار است که چنین الگویی مطابق با فرهنگ بومی و نظام ارزش اسالمی ارائه میشود.
بهرهمندی از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و اسناد باالدستی مشابه در فراترکیب ،بخش
عمدهای از نگرانیها پیرامون مالحظات نظری ،مبانی فرهنگی و دینی را پاسخ داده است (بهویژه این
امر در ساحتهای ششم و هفتم هویداست) .دوم اینکه این الگو ناظر بر برنامه درسی تربیت معلم در
نظام آموزشی است که این امر تاکنون در الگوهای فعلی دیده نشده است .بهرهمندی از سند طراحی
نیازهای بومی و همسو بودن این الگو با نظام کنونی تربیت معلم را پوشش داده است .سوم اینکه
این الگو نخستین گام در راه معیارسنجی حرفهای معلمی با تکیه به دستاوردهای روز در حوزه
تربیت معلم است .بهرهمندی از مدلها و نظریات مطرح بین المللی (جدول شماره  ،8اولویت دوم و
سوم) مؤید چنین ادعایی است .چهارم اینکه این الگو سازگار با شرایط و مالحظات نظری و عملی
ارزیابی در تراز جمهوری اسالمی ایران به دست آمده است .بنابراین در نظاممندسازی بازخورد به
ذینفعان در سامانههای نظارتی و ارزیابی و تضمین کنترل کیفی و اثربخشی عملکرد معلمان گامی
چشمگیر به شمار میآید.
سرانجام ،اشاره میشود که بر اساس برایندهای پژوهش ،گامی نو در راه ارائه الگوی معیار
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کالن معماری درسی تربیت معلم در فراترکیب و همچنین سند برنامه درسی ملی مالحظات

صالحیت حرفهای و معرف تراز معلمی در نظام جمهوری اسالمی ایران برداشتهایم؛ الگویی که
ناظر بر آموزههای بومی و همسو با چشماندازهای بینالمللی در مسیر استانداردسازی صالحیت
خودارزیابی بپردازند و به نقاط قوت و ضعف عملکرد خود آگاهی یابند .همچنین بهرهگیری از
چنین الگویی برآورنده نیاز اساسی نهادهای نظارتی تربیت معلم در امر تعیین صالحیت حرفهای
معلمان به شمار میآید .افزون بر این بهرهگیری از این الگو میتواند در امر ارزیابی عملکرد معلمان
مورد وثوق باشد ،از ارزیابی ذهنیتگرا و سلیقهای جلوگیری کند و برایند کوشش نهادهای نظارتی
را به سوی ارتقای عملکرد حرفهای معلمان در چشمانداز بومی و جهانی سوق دهد.
1. Harris
2. Frost & Durrant
3. Bolman
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حرفهای معلمی است .بر این باوریم که معلمان از راه آشنایی با شاخصهای این الگو میتوانند به
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منابع
ابن خلدون ،عبدالرحمن .)5374( .کتاب العبر ،ترجمه محمد پروین گنابادی .تهران :انتشارات علمی و فرهنگی.
ابن سینا ،حسین ابن عبداهلل( .بیتا) .کتاب السیاسه .بیروت :دارالعرب.
___________ ( .)5328اشارات و تنبیهات ،شرح خواجه نصیرالدین طوسی .قم :البالغه.
ابنمسکویه ،احمدبن محمد .)5325( .تهذیب األخالق و تطهیر األعراق ،ترجمه و توضیح علیاصغر حلبی .تهران:
اساطیر.
الغزالی ،ابی حامد محمد بن محمد الطوسی .)5041( .احیاء علوم الدین .بیروت :دارالمعرفه للطباعه والنشر.
___________ ( .)5374کیمیای سعادت ،به کوشش حسین خدیو جم .تهران :انتشارات علمی و فرهنگی.
برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران .)5305( .سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی ،وزارت آموزش و پرورش.
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش )5309( .وزارت آموزش و پرورش و شورای عالی انقالب فرهنگی.
سند چشم انداز  89ساله جمهوری اسالمی ایران در افق  .)5328( .5494مجمع تشخیص مصلحت نظام.
برنامهریزی تربیت معلم ،وزارت آموزش و پرورش.
طوسی ،نصیرالدین .)5373( .اخالق ناصری ،تصحیح و تنقیح مجتبی مینوی و علیرضا حیدری ،چاپ پنجم .تهران:
خوارزمی.
فارابی ،ابونصر .)5001( .تحصیل السعادۀ ،قدّم له و علّق علیه و شرحه الدکتور علی بوملحم .بیروت :دار و مکتبه
الهالل.
___________ ( .)5375التنبیه علی سبیل السعاده التعلیقات ،رسالتان ،فلسفیتان ،حققه و قدم له و علّق علیه الدکتور
جعفر آل یاسین .تهران :حکمت.
___________ ( .)5370اندیشههای اهل مدینه فاضله ،ترجمه و تحشیه سیدجعفر سجادی .تهران :وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی ،سازمان چاپ و انتشارات.
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قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران .)5309( .مجلس شورای اسالمی جمهوری اسالمی ایران.
کیانی ،غالمرضا؛ مهدوی ،بابک و غفارثمر ،رضا ( .)5308مقایسه میزان منصفانه بودن انواع آزمونهای زبان انگلیسی در
دوره دبیرستان .جستارهای زبانی.898-525 ،)5( 4 ،
درسی ملی نسبت به آموزش زبانهای خارجی .جستارهای زبانی.890-521 ،)8( 8 ،
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