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چکیده
هدف مطالعه حاضر بررسی مولفههای موثر بر رشد حرفه ای معلمان بود .این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر
شیوه اجرا ترکیبی (کیفی -کمی) بود .جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی خبرگان دانشگاهی و در بخش کمی
مدیران و مسئوالن آموزش و پروش کشور ایران بودند .برای نمونهگیری در بخش کیفی  51نفر با روش در دسترس
و در بخش کمی  066نفر با روش تصادفی خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند .برای جمعآوری دادهها از
مصاحبه نیمهساختاریافته و پرسشنامه  51آیتمی محققساخته استفاده شد .روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با نظر
متخصصان و خبرگان دانشگاهی تایید و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ  6/39محاسبه شد .دادهها با استفاده از
نرمافزار  SPSSنسخه  53و به روش تحلیل عاملی اکتشافی تحلیل شدند .نتایج نشان داد که عوامل موثر بر رشد
حرفهای معلمان دارای  51شاخص و پنج مولفه دانش ،نگرش و ارزش ،مهارت ،توانایی و ویژگیهای شخصیتی بود
و مولفههای مذکور به طور معناداری توانستند  51/53درصد از رشد حرفهای معلمان را تبیین نمایند .بنابراین پیشنهاد
میشود برنامهریزان نظام آموزش و پرورش برای بهبود رشد حرفهای معلمان مولفههای فوق را بهبود بخشند.
کلید واژهها :رشد حرفهای ،معلمان ،نظام آموزش و پرورش.
دریافت مقاله5935 /4/5 :
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مقدمه
بهبود کیفیت آموزش و پرورش مستلزم توجه دقیقتر به روشهای بکار گرفته شده برای دستیابی
به بازدهی آموزشی و اهداف آموزشی است .سازمانهای آموزشی زمانی میتوانند به رشد و
ارتقای کیفیت خود ادامه دهند که اعضای آن نیز رشد یافته و با کیفیت باشند .بنابراین بهبود
کیفی یادگیری دانشآموزان وابسته به بهبود و کیفیت معلمان است .همچنین اهمیت رشد
حرفهای معلمان به دلیل تشدید چالشهای پیش روی آنان در حرفه معلمی و افزایش انتظارات
مردم از کیفیت آموزش است .معلمان نه تنها یکی از متغیرهای نیازمند تغییر به منظور بهبود
نظامهای آموزشی است ،بلکه مهمترین عامل ایجادکننده تغییر نیز محسوب میشود (صفری،
عبدالهی ،نوهابراهیم و زینآبادی .)5931 ،در نظام آموزشی هر کشور اهمیت معلمان انکارناپذیر
است .بنابراین بهتر کردن شرایط معیشتی معلمان و رشد مهارتهای حرفهای آنان از وظایفی
است که همه نظام های آموزشی باید خود را ملزم به اجرای آن سازند .از سوی دیگر نقش نوین
معلم در قرن بیست و یکم ایجاب میکند که اقدامهای یکپارچه و فوری به عمل آید ،در غیر
این صورت هدفهایی که برای پایان یک دوره آموزشی و پس از آن مورد نظر قرار گرفته
دست نیافتنی باقی خواهد ماند .هدف اصلی رشد حرفهای معلمان باال بردن کیفیت یادگیری
دانشآموزان است .رشد حرفهای معلمان شامل فعالیتهایی میشود که معلمان در داخل و
خارج از مدرسه انجام میدهند و دامنهای از فرایندهای رسمی و غیررسمی را تشکیل میدهد و
این فرایندها برای بهبود بخشیدن به مهارتها ،دانشها و رسیدن به تدریس مطلوب میباشد
(صادقی .)5951 ،معلم عامل اصلی در اجرای تحوالت و نوآوریهای تربیتی است و کیفیت
تدریس او مهمترین عامل در افزایش پیشرفت و موفقیت دانشآموز میباشد .این امر به منزله
یکی از بدیهیترین اصول در حوزه تعلیم و تربیت میدرخشد .به جرأت میتوان گفت یکی از
دالیلی که باعث میشود اجرای نوآوریها و تغییرات تربیتی در مدارس با مشکل مواجه شود
انزوای حرفهای معلمان است .چون انزوای حرفهای معلمان موجب شده است که آنها برای
کسب شناخت در مورد کیفیت عملکردشان در کالسهای درس با مشکل مواجه شوند .تنها راه
برای کسب این دانش ،تأمل در عملکرد خود است ،اما تأمل در عمل موضوع دو نوع غفلت
اولیه و ثانویه است که اولی قابل جبران و دومی غیرقابل جبران میباشد .غفلت اولیه موقعی رخ
میدهد که شما چیزی را نمیدانید ،اما میدانید که آن را نمیدانید و در چنین موقعیتی شما
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می توانید کاری انجام دهید .غفلت ثانویه موقعی است که شما چیزی را نمیدانید و این ناآگاهی
نیز بیاطالع هستید ،لذا شما برای انجام کاری نیز تالش نمیکنید .انزوای حرفهای معلمان غفلت
ثانویه آنان را افزایش میدهد (گندمی حسنارودی و سجادی .)5931 ،امروزه در اکثر کشورها
برنامههای تربیت حرفهای به صورت دورههای آموزشی آنالین و در سطح وسیع برگزار میشود،
به طوری که امکان تعامل تعداد زیادی از معلمان را با یکدیگر در سراسر دنیا فراهم ساخته است.
در حال حاضر اجتماعات یادگیری حرفهای یکی از اثربخشترین مدلهای رشد حرفهای
محسوب میشود .همچنین اکنون در برهه زمانی به سر میبریم که پیشرفتهای تکنولوژیکی
فرصتهایی غنی برای یادگیری فراهم ساخته است و قابلیت برقراری تعامل از طریق تکنولوژی
دیجیتال این امکان را بوجود آورده است که هر فرد بتواند برنامه درسی خود را طراحی نماید و
یادگیری خود را شخصی سازد (تیلما و ارلند-باراک .)2660 ،5رشد حرفهای معلمان به
شکلهای متفاوتی تعریف شده است .برای مثال اسپارکز و لوکز-هورسیلی )5353( 2رشد
حرفهای را شامل فرایندهایی میدانند که دانش ،مهارت و نگرش آنان را در رابطه با شغل آنان
بهبود بخشد .یا اینکه رشد حرفهای بهعنوان فعالیتهایی تعریف شده است که دانش معلمان را
در موضوعهای مورد تدریس افزایش و بهبود میبخشد و آنها را توانمند میسازد که معلمانی
شایسته شوند .همچنین گویا ( )5956توسعه حرفهای معلمان را ایجاد دانش معلمی ،نظارت بر
پیشرفت معلمان توسط خود ،ایجاد توانایی برای فاصله گرفتن از خویش و مشاهده خود از یک
منظر وسیعتر و چگونگی بازتاب عمل کردن معلم تعریف میکند (به نقل از مرتاضی مهربانی،
.)5952
آموزش معلمان از جمله رشد حرفهای آنان باید به گونهای باشد که کمک کند تا معلمان بتوانند
در مورد شیوه های تدریس خود اندیشیده ،از میان آنها انتخاب کنند و برای آن دلیل آورند.
دانش موضوعی و رابطه دانش پداگوژی با دانش محتوایی چالشهای واقعی را برای معلمان
ایجاد میکند .در این فرایند معلمان باید بتوانند به نوآوری بپردازند و دانش جدید خود را به
شکل دانش پداگوژی درآورند .با وجود تحلیلهای بیشماری که درباره رشد حرفهای معلمان
در دهههای گذشته به عمل آمده و راهنماییهایی که برای فرایند تحول در دانش و مهارتهای
1 . Tillema & Orland-Barak
2 . Sparks & Loucks-Horsley

معلمان ایجاد شده است ،بعضی از آنها پیچیدگیهای زیادی را در تغییراتی که در جریان رشد
حرفهای باید بوجود آید ،مشخص کردهاند .برای مثال رشد حرفهای معلمان رویکردی است که
در آن توسعه دانش و مهارتهایی مانند پرورش شناخت معلمان و تغییرات در نگرش اجتماعی
آنان انجام میپذیرد .برنامه رشد حرفهای معلمان زمانی موثرتر خواهد بود که با توجه به نیازهای
فردی معلمان ،مدرسه و نظام آموزشی بهویژه برنامههای یادگیری مبتنی بر نیازهای دانشآموزان
تواناییها و ویژگیهای آنان تنظیم شده باشد (هاوری ،تونسند ،جانسون و دوآب.)2653 ،5
رویکرد رشد حرفهای مستمر معلمان در آموزش همگانی بسیاری از کشورها بهعنوان یک
موضوع محوری در بهبود مدارس است .در سالهای اخیر برای رشد حرفهای معلمان،
پژوهشگران توجه خود را به طیف وسیعتری از فعالیتهایی که شامل ترکیبی از شیوههای
یادگیری غیررسمی ،مشارکت معلمان با یکدیگر و نیز فعالیتهای خودگردان معطوف کردهاند.
به طور کلی میتوان فعالیتهای مربوط به رشد حرفهای معلمان را به دو دسته تقسیم کرد که
یکی رشد حرفهای سنتی و دیگری رشد حرفهای معاصر است (تان ،چنگ و تنگ.)2651 ،2
در رویکردهای جدید آنچه مورد تاکید است فراهم ساختن یک ساختار بلندمدت،
مدرسهمحور ،پژوهشمحور و یا یادگیرندهمحور است که معلمان را بهعنوان کسانی که با
همکاری معلمان دیگر در پی ساختن دانش حرفهای مورد نیاز خود هستند ،یاری میکند.
همکاری کلیدی برای ایجاد یک مدرسه موفق و افزایش موفقیت دانشآموزان است (دیفور،9
 .)2669یکی از راههای افزایش دانش و تخصص معلمان رشد حرفهای همکارانه است .رشد
حرفهای همکارانه برطرفکننده بسیاری از کمبودها و نواقص برنامههای آموزش ضمن خدمت
سنتی هستند و بهعنوان جزء مهمی از سیاستهای بهبود کیفیت تدریس و یادگیری در مدارس
کشورهای پیشرفته درآمده است (عبدالهی .)5934 ،با اجرای این نوع آموزش ارتباطات میان
معلمان رشد کرده و توسعه مییابد و اعتماد بوجود آمده و ایدههای رایج و باورها به چالش
کشیده شده و یا در یک محیط امن اعتبار مییابد (کارخانه .)5939 ،وقتی معلمان با یکدیگر
ارتباط دارند یک احساس قوی اجتماعی بودن شروع به رشد کرده و فرهنگ مدرسه به جای

1 . Havery, Townsend, Johnson & Doab
2 . Tan, Chang & Teng
3 . DuFour
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فرهنگ انفرادی به فرهنگ جمعی تبدیل میشود .یادگیری این روش نسبت به فعالیتهای
رقابتی و انفرادی به سطوح باالتری از موفقیت و یادگیری میانجامد .چون که ساختارهای رقابتی
و انفرادی با منزوی ساختن و جدا کردن یادگیرندگان از یکدیگر پیشرفت و موفقیت را سرکوب
مینماید (پالوف و پرات .)2661 ،5معلمان به شکلهای مختلف در اجتماعات یادگیری حرفهای
مشارکت میکنند .دورههای تربیت حرفهای معلمان در اکثر کشورها که در قالب اجتماعات
یادگیری آنالین برگزار میگردد ،مصداقی از این اجتماعات یادگیری است .ایجاد اجتماعات
یادگیری آنالین معلمان بهعنوان یک مدل اثربخش رشد حرفهای مطرح شده است ،مدلی که
تکنولوژی آن را توانمند ساخته است .در اجتماعات آنالین معلمان به منظور هدفی خاص و یا
تامین نیازهای ویژهای دور هم جمع میشوند و به واسطه سیاستهای رسمی و غیررسمی هدایت
میگردند (جونز و پریس .)2660 ،2شکل دیگر اجتماعات یادگیری هنگامی است که معلمان در
اجتماعی عضو میشوند که حول موضوعات خاص و مشخص و به طور خودجوش بین معلمان
شکل گرفته است و سازماندهی آن نیز بر عهده خود آنها است .تعامل معلمان با یکدیگر به
وسیله شبکههای اجتماعی و ابزار اینترنت نیز نوع دیگری از شکلگیری اجتماعی یادگیری بین
معلمان است .امروز معلمان در همه جای دنیا از امکان شرکت در دورههای آموزشی آنالین که
در کشورهای مختلف برگزار میگردد برخوردار هستند .آنها از طریق شبکههای اجتماعی قادر
به تبادل منابع و اطالعات با یکدیگر هستند و از طریق گفت و شنود با یکدیگر در یک فعالیت
متأمالنه درگیر میشوند (لی ،ژانگ و یین .)2655 ،9معلمان به منظور بهبود عملکرد ،رشد
حرفهای و باال بردن کیفیت تدریس خود همواره همکاران و افراد باتجربه دیگر را بهعنوان یک
منبع یادگیری جستجو میکنند و این امر منجر به ظهور اجتماعات یادگیری بین معلمان فراتر از
مرزهای مدرسه میشود .اجتماعات یادگیری معلمان فضاهایی اجتماعی سازمانیافته برای
گفتگوهای همکارانه فراهم میآورد (پرستریج .)2656 ،4برای رسیدن به رشد حرفهای معلمان
باید از رویکرد تدریس سنتی به رویکرد تدریس نوین تغییر جهت داد .مشارکت معلمان در
روش تدریس به مثابه رویکردی فرهنگی ،جستجو و تحقیق برای آفرینش روشهای نوین
1 . Palloff & Pratt
2 . Jones & Preece
3 . Lee, Zhang & Yin
4 . Prestridge

تدریس ،اشاعه فرهنگ کالسهای باز ،تولید علم تدریس و غیره حاصل دگرگونی روشها
است .پس رویکردی که بتواند هر چه بیشتر این موارد را دربربگیرد ،موفقتر خواهد بود
(نامداری پژمان ،قربانیان ،قنبری و بصیری.)5930 ،
پژوهشهای اندکی به بررسی مولفههای موثر بر رشد حرفهای معلمان پرداخته است و هر یک
بخشی از آن را بررسی نمودند .کینت ،گیجبلز و گراسمانز )2650( 5ضمن پژوهشی با عنوان
رشد حرفهای روزافزون معلمان :راهکاری برای فعالیتهای یادگیری غیررسمی ،پیشداوریها و
پیامدهای یادگیری به این نتیجه رسیدند که یادگیری حرفهای ،مشارکت برای یادگیری و مهارت
در فهم جمعی دانشآموزان مولفههای رشد حرفهای معلم بودند .عالوه بر آن دریل ،جان و
بری )2652( 2ضمن پژوهشی با عنوان رشد حرفهای معلمان با تمرکز بر محتوای دانش آموزشی
به این نتیجه رسیدند که دانش موضوعی ،دانش تربیتی و دانش تربیتی موضوعی را سه عنصر
اثرگذار در رشد و توسعه حرفهای معلمان بودند .در پژوهشی دیگر هانتلی )2665( 9سه مشخصه
دانش ،عمل و تعهد حرفهای را مولفههای موثر بر صالحیت یا رشد حرفهای معلمان نام بردند.
باب ،بریکلمانز ،کورتاجن و ووبلز )2661( 4ضمن پژوهشی با عنوان کیفیت الزامات برای معلمان
به این نتیجه رسیدند که پنج عامل دانش تخصصی ،ارتباطات ،سازماندهی ،پداگوژی و
صالحیت رفتاری جزء عوامل موثر بر رشد حرفهای معلمان بودند .همچنین صفری و همکاران
( )5931ضمن پژوهشی با عنوان بررسی و تبیین پیشایندهای رشد حرفهای همکارانه در
سازمان های آموزشی به این نتیجه رسیدند که عوامل موثر در رشد حرفهای مبتنی بر همکاری
معلمان شامل عامل مدیریتی با مقولههای دانش در زمینه کار گروهی ،اخالق حرفهای ،باور به
کار تیمی و حمایت و پشتیبانی ،عامل ساختاری با مقولههای الزامات زمینهای
(تسهیلگر/حمایتی) و الزامات فرایندی (تصمیمگیری ،کنترل و روابط) ،عامل فرهنگی با
مقولههای ارزشها و هنجارها ،اهداف و ماموریت مشترک و روحیه جمعگرایی و عامل معلمان
با مقولههای ویژگیهای رفتاری و شخصیتی ،داشتن تفکر جمعی و زمینه اجرایی آن و
مهارتهای ارتباطی بود .عبدالهی و صفری ( )5931در پژوهشی با عنوان بررسی موانع اساسی

1 . Kyndt, Gijbels & Grosemans
2 . Driel, Jan & Berry
3 . Huntly
4 . Bob, Brekelmans, Korthagen & Wubbels
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فراروی رشد حرفهای معلمان گزارش کردند که موانع به مولفههای فردی ،ساختاری ،اقتصادی و
فناورانه تقسیم شدند و بعد ساختاری موثرترین بعد مانع رشد حرفهای معلمان بود و سپس پایین
بودن کیفیت آموزشهای ضمن خدمت ،ضعف برنامهها جهت افزایش روحیه همکاری ،ضعف
بنیه علمی ،کمبود تجهیزات و امکانات آموزشی و نامناسب بودن نظام پرداختها دارای باالترین
رتبه بودند .عالوه بر آن گندمی حسنارودی و سجادی ( )5931ضمن پژوهشی با عنوان چرخش
دیجیتال و داللتهای آن برای رشد حرفهای معلمان :تشکیل اجتماعات یادگیری بین معلمان به
این نتیجه رسیدند که شرکت در اجتماعات یادگیری برای معلمان پیامدهای ارزندهای در جهت
رشد حرفهای دارد .خلخالی و همکاران ( )5936ضمن پژوهشی با عنوان فراتحلیل اثر فنآوری
اطالعات و ارتباطات بر رشد حرفهای معلمان گزارش کرد که کاربرد فنآوری اطالعات و
ارتباطات بر رشد حرفهای معلمان تاثیر معنادار دارد و میتواند  6/951آن را پیشبینی نماید.
حوریزاد ( )5953در پژوهشی با عنوان بررسی تاثیر درس پژوهی خالقیتمحور بر توسعه
توانمندیهای حرفهای معلمان و یادگیری رفتار خالق معلمان و دانشآموزان گزارش کرد که
یکی از موثرترین عوامل در پرورش حرفهای معلمان ،پژوهش خود آنان در کالس درس و
چگونگی ارتباط آنها با دانشآموزان است .این عامل زمینه خودنوسازی و تداوم بهسازی فرایند
یاددهی-یادگیری و بهبود کیفیت آموزشی را برای معلمان فراهم میآورد .نادری ،حاجیزاد،
شریعتمداری و سیف نراقی ( )5953ضمن پژوهشی با عنوان بررسی و مقایسه مهارتهای
حرفهای معلمان دروس علوم پایه و علوم انسانی دوره راهنمایی شهرستان بهشهر برای ارائه
روشهای ارتقای کیفی این مهارتها ،مولفههای روشهای تدریس و ارزشیابی ،روشهای
جدید تدریس ،تکنولوژی آموزشی و ارزشیابی را مولفههای رشد حرفهای معلمان معرفی
کردند.
از یک سو برخی صاحبنظران بر این باور هستند که اگر آموزش و پرورش میخواهد پیشرفت
نماید باید دستاندرکاران تعلیم و تربیت بهخصوص معلمان که تعامل گستردهای با فراگیران
دارند ،متحول شوند .همچنین دانش و اطالعات ،شناختها ،نگرشها ،مهارتها و روشهای
کار آنها باید تغییر کند .الزمه این کار حرفهای شدن امر تعلیم و تربیت و در سرلوحه آن
حرفهای شدن تمام معلمان است .چون که معلم از کلیدیترین اجزای نظام آموزش و پرورش
است و هر کساتی و کمبود در سایر اجزای نظام از این عنصر تاثیرپذیر است .پس توجه به

کلیدیترین جزء نظام آموزشی و ارتقای دانش ،نگرش و مهارت او ضروری است (عبدالهی و
صفری )5931 ،و از سوی دیگر رشد حرفهای معلمان مهمترین عامل اثربخشی هر سیستم
آموزشی است .بنابراین به نظر میرسد در ترکیب فناوری اطالعات و ارتباطات با آموزش و
پرورش رشد حرفهای معلمان نکته کانونی است .با مرور بانکهای اطالعاتی معتبر داخلی و
خارجی با حجم پژوهشهای گزارش شده متعدد و متنوعی در این زمینه مواجه میشوم که خود
گویای این اهمیت است (خلخالی ،شکیبایی و آندش .)5936 ،همچنین برخالف دورههای رشد
حرفهای در قالب آموزش ضمن خدمت ،نتایج پژوهشهای مختلف نشان میدهد که بسیاری از
معلمان در زمینه دانش حرفهای ،مهارتهای حرفهای ،صالحیتهای آموزشی ،تدریس ،علم،
رفتاری ،شخصیتی ،اجتماعی ،فکری ،مدیریتی ،عملکردی ،اخالقی ،حرفهای ،یادگیری
مادامالعمر و فناوری در وضعیت مطلوبی قرار ندارند (کریمی .)5951 ،عالوه بر آن بسیاری از
برنامههای آموزش ضمن خدمت که درباره رشد حرفهای معلمان برگزار میشود ،در یک محیط
آموزشی کامال ساختاریافته صورت میگیرند که مراکز آموزشی یا مربیان برنامهها ،منابع و
دانش الزم را تدارک میبینند .در چنین محیطی فراگیران اغلب منفعل هستند .در کل تحقیقات
نشان میدهند که رشد حرفهای معلمان به شکل کنونی تاثیر خیلی کمی بر روشهای تدریس،
سازماندهی مدارس و برنامههای درسی و آنچه دانشآموزان باید یاد بگیرند ،داشته است
(عبدالهی .)5955 ،پس ضرورت دارد که در یک پژوهش به بررسی مولفههای موثر بر رشد
حرفهای معلمان پرداخت و از آنها در یک محیط فعال برای ارتقای رشد حرفهای آنان بهره
جست.
سواالت تحقیق
 -5مولفههای موثر بر رشد حرفهای معلمان کدامند؟
 -2مولفههای موثر بر رشد حرفهای معلمان چند درصد از واریانس آن را تبیین میکنند؟
روش تحقیق
این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا ترکیبی یعنی کیفی و کمی بود .جامعه
آماری پژوهش در بخش کیفی خبرگان دانشگاهی و در بخش کمی مدیران و مسئوالن آموزش
و پروش کشور ایران بودند .برای نمونهگیری در بخش کیفی  51نفر از اعضای هیأت علمی
آگاه درباره رشد حرفهای معلمان با روش نمونهگیری در دسترس و در بخش کمی  066نفر از
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مدیران و مسئوالن آموزش و پروش با روش نمونهگیری تصادفی خوشهای چندمرحلهای انتخاب
شدند .در روش نمونهگیری تصادفی خوشهای چندمرحلهای ابتدا از میان استانهای کشور تعداد
استان انتخاب و سپس از هر استان تعدادی شهرستان بهعنوان نمونه انتخاب و مدیران و مسئوالن
آموزش و پرورش ادارهها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند .برای انجام مصاحبه و ساخت
پرسشنامه ابتدا کتابها ،مقاالت ،منابع اینترنتی و پایگاههای علمی و مطالب مرتبط با عنوان
پژوهش مرور و فیشبرداری از منابع فارسی و التین صورت پذیرفت و مولفههای موثر بر رشد
حرفه ای معلمان شناسایی شدند .سپس مصاحبه با خبرگان دانشگاهی (اساتید هیأت علمی) انجام
و مصاحبهها تجزیه و تحلیل شدند و بر اساس آنها پرسشنامهای ساخته شد .روایی صوری و
محتوایی پرسشنامه با نظر متخصصان و خبرگان دانشگاهی تایید و پایایی آن با روش آلفای
کرونباخ  6/39محاسبه شد .در جدول  5نتایج روایی و پایایی مولفههای موثر بر رشد حرفهای
معلمان ارائه شد.
جدول  .1نتایج روایی و پایایی مولفههای موثر بر رشد حرفهای معلمان
روایی همگرا

روایی واگرا

پایایی کرونباخ

پایایی ترکیبی

مولفههای
دانش

6/00

6/11

6/59

6/11

نگرش و ارزش

6/06

6/16

6/13

6/55

مهارت

6/12

6/15

6/56

6/50

توانایی

6/13

6/01

6/55

6/51

ویژگیهای شخصیتی

6/19

6/50

6/35

6/51

طبق نتایج جدول  5همه مولفههای رشد حرفهای معلمان شامل دانش ،نگرش و ارزش ،مهارت،
توانایی و ویژگیهای شخصیتی دارای روایی باالتر از  6/1و پایایی باالتر از  6/1بودند ،لذا
روایی و پایایی آنها مناسب هستند .پرسشنامه محققساخته توسط  066نفر از مدیران و مسئوالن
آموزش و پروش کشور ایران پس از دریافت رضایتنامه شرکت در پژوهش و اطمینان دادن به
آنها درباره رعایت نکات اخالقی تکمیل شد .در نهایت پس از تکمیل شدن پرسشنامهها از
مدیران و مسئوالن آموزش و پروش تقدیر و تشکر به عمل آمد و تحلیل دادهها با استفاده از
نرمافزار  SPSSنسخه  53و به روش تحلیل عاملی اکتشافی صورت پذیرفت.
یافتهها
نمونه این پژوهش در بخش کیفی  51نفر از خبرگان دانشگاهی یا اعضای هیأت علمی و در
بخش کمی  066نفر از مدیران و مسئوالن آموزش و پروش بود .از میان اعضای هیأت علمی

تحصیالت همه دکتری تخصصی و  0نفر استاد تمام ( 1 ،)46%نفر دانشیار ( )99/99%و  4نفر
استادیار ( )20/01%بودند .عالوه بر آن جنسیت  3نفر مرد ( )06%و  0نفر زن ( )46%بود .همچنین
از میان مدیران و مسئوالن آموزش و پرورش تحصیالت  91نفر دکتری تخصصی (241 ،)0/51%
نفر کارشناسی ارشد ( )46/59%و  955نفر کارشناسی ( )19%بود .عالوه بر آن جنسیت  410نفر
مرد ( )13/99%و  524نفر زن ( )26/01%بود .در جدول  2سوالهای مصاحبه جهت بررسی
مولفههای موثر بر رشد حرفهای معلمان ارائه شد.
جدول  .2سوالهای مصاحبه جهت بررسی مولفههای موثر بر رشد حرفهای معلمان
ردیف

سوالها

5

به نظر شما چه عواملی و چگونه میتوانند بر رشد حرفهای معلمان تاثیر داشته باشند؟

2

تعریف شما از رشد حرفهای معلمان چیست؟

9

شاخصها و عوامل موثر بر رشد حرفهای معلمان کدامند؟

4

مولفههای رشد حرفهای معلمان چیست؟

1

ویژگیهای معلمان حرفهای چیست؟

0

عوامل بازدارنده و تسهیلکننده رشد حرفهای معلمان کدامند؟

1

راهکارهای پیشنهادی شما در خصوص رشد حرفهای معلمان چیست؟

طبق نتایج جدول  2تعداد هفت سوال برای مصاحبه در نظر گرفته شد .پس از مصاحبه پاسخها
توسط پژوهشگر و دو نفر از متخصصان آمار تحلیل شد .برخی مصاحبهشوندگان به برخی
سوال ها پاسخ ندادند و برخی در پاسخ به یک سوال به چند عامل اشاره کردند .بنابراین در نتیجه
مصاحبه با خبرگان  51شاخص برای رشد حرفهای معلمان شناسایی شد .برای شناسایی مولفهها با
روش تحلیل عاملی اکتشافی ،ابتدا پیشفرضهای این روش بررسی شد .نتایج نشان داد که
شاخص  KMOبزرگتر از  6/0بود که حاکی از کفایت نمونه میباشد .همچنین آزمون بارتلت
در سطح  6/665معنادار بود .در نتیجه شرایط برای استفاده از تحلیل عاملی وجود دارد .در
جدول  9نتایج تحلیل عاملی اکتشافی برای شناسایی مولفههای موثر بر رشد حرفهای معلمان ارائه
شد.
جدول  .9نتایج تحلیل عاملی اکتشافی برای شناسایی مولفههای موثر بر رشد حرفهای معلمان ،تعداد
شاخصها و بار عاملی آنها
تعداد شاخص

بار عاملی

دانش

50

6/11

مولفهها
نگرش و ارزش

51

6/13

مهارت

52

6/00

توانایی

53

6/11

ویژگیهای شخصیتی

29

6/52

واریانس تبیینشده

51/53

ارائه مدلی برای یادگیری از اشتباهها  /...غالمی نوقاب 977

طبق نتایج جدول  9رشد حرفهای معلمان دارای  51شاخص و پنج مولفه دانش ،نگرش و ارزش،
مهارت ،توانایی و ویژگیهای شخصیتی است که بهترتیب بار عاملی آنها ،6/00 ،6/13 ،6/11
 6/11و  6/52میباشد که در سطح کوچکتر از  6/61معنادار هستند .همچنین هر پنج مولفه
مذکور به طور معناداری با هم توانستند  51/53درصد از رشد حرفهای معلمان را تبیین نمایند.
عالوه بر آن مولفه ویژگیهای شخصیتی با بار عاملی  6/52بیشترین و مولفه مهارت با بار عاملی
 6/00کمترین تاثیر را بر رشد حرفهای معلمان دارند.
بحث و نتیجهگیری
رشد حرفه ای معلمان مهمترین عامل اثربخشی هر سیستم آموزشی است .پس الزم است در یک
مطالعه به بررسی مولفههای موثر بر رشد حرفهای معلمان پرداخت .در نتیجه هدف مطالعه حاضر
بررسی مولفههای موثر بر رشد حرفهای معلمان بود.
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که رشد حرفهای معلمان  51شاخص و پنج مولفه دانش ،نگرش و
ارزش ،مهارت ،توانایی و ویژگیهای شخصیتی داشت و مولفههای مذکور به طور معناداری با
هم توانستند  51/53درصد از رشد حرفهای معلمان را تبیین نمایند .همچنین مولفه ویژگیهای
شخصیتی بیشترین و مولفه مهارت کمترین تاثیر را بر رشد حرفهای معلمان داشتند .نتایج این
مطالعه با نتایج مطالعات قبلی همسو بود (کینت و همکاران2650 ،؛ دریل و همکاران2652 ،؛
هانتلی2665 ،؛ باب و همکاران2661 ،؛ صفری و همکاران5931 ،؛ عبدالهی و صفری5931 ،؛
گندمی حسنارودی و سجادی5931 ،؛ خلخالی و همکاران5936 ،؛ حوریزاد 5953 ،و نادری و
همکاران .)5953 ،کینت و همکاران ( )2650ضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند که یادگیری
حرفهای ،مشارکت برای یادگیری و مهارت در فهم جمعی دانشآموزان مولفههای رشد حرفهای
معلم بودند .در پژوهشی دیگر دریل و همکاران ( )2652گزارش کردند که دانش موضوعی،
دانش تربیتی و دانش تربیتی موضوعی سه عنصر اثرگذار در رشد و توسعه حرفهای معلمان
بودند .همچنین صفری و همکاران ( )5931ضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند که عوامل موثر
در رشد حرفهای مبتنی بر همکاری معلمان شامل عامل مدیریتی با مقولههای دانش در زمینه کار
گروهی ،اخالق حرفهای ،باور به کار تیمی و حمایت و پشتیبانی ،عامل ساختاری با مقولههای
الزامات زمینهای (تسهیلگر/حمایتی) و الزامات فرایندی (تصمیمگیری ،کنترل و روابط) ،عامل
فرهنگی با مقولههای ارزشها و هنجارها ،اهداف و ماموریت مشترک و روحیه جمعگرایی و

عامل معلمان با مقولههای ویژگیهای رفتاری و شخصیتی ،داشتن تفکر جمعی و زمینه اجرایی
آن و مهارتهای ارتباطی بود .در پژوهشی دیگر نادری و همکاران ( )5953مولفههای روشهای
تدریس و ارزشیابی ،روشهای جدید تدریس ،تکنولوژی آموزشی و ارزشیابی را مولفههای
رشد حرفهای معلمان معرفی کردند.
روند تحوالت در دنیای امروز اصالحات آموزشی را اجتنابناپذیر ساخته و آن را به ضرورت
جهانی تبدیل کرده است .بیشترین توجه برنامه اصالحات آموزشی مربوط بر توانمندسازی معلم
و غنی ساختن فرایند آموزش و یادگیری معطوف است .تکاپوی جهانی در دستیابی به برنامههای
راهبردی و اثربخش برای نوسازی و تحول نظامهای آموزشی در این است که از طریق ترویج و
غنی ساختن یادگیری به افراد کمک شود تا چگونه یادگرفتن را یادبگیرند .رشد حرفهای معلم
اگر از طریق همکاری بین معلمان صورت گیرد میتواند تاثیر نیرومندی بر مهارتها و دانش
معلمان و همین طور بر یادگیری دانشآموزان داشته باشد .همکاری بین معلمان مدرسه به
افزایش سطح موفقیت دانشآموزان و کاهش فشار کاری معلمان کمک میکند .هنگامی که
معلمان در محیط مدرسه با یکدیگر همکاری کنند ،میتوانند محیط فراگیر منسجمی را بوجود
آورند که در آن فرصتهای حرفهای را توسعه داده ،دیدگاههای آموزشی جدیدی را ارائه کرده
و دانش و تجارب فعلی خود را بهبود بخشند .همکاری بین معلمان با سطح پیشرفت
دانشآموزان ،روشها و مواد درسی مرتبط است و در جهت منافع تمام معلمان میباشد .ایجاد
فرهنگ همکارانه مدرسه روش موثری در تضمین موفقیت یک مدرسه است .بنابراین رشد
حرفهای و ارتقای فرهنگ همکاری از عناصر مهم در اثربخشی سازمانهای آموزشی محسوب
میشوند ،اما همواره در راستای انجام آن موانع و مشکالتی وجود دارد که شناسایی و
برنامهریزی برای رفع آنها باید بهعنوان یکی از اولویتهای برنامه وزارت آموزش و پرورش قرار
گیرد .بر همین اساس در این مقاله سعی شده است تا با شناسایی مولفههای موثر بر رشد حرفهای
معلمان گامی در راستای ارتقای صالحیتهای حرفهای آنان برداشته شود .رشد حرفهای
همکارانه معلمان نقش مهمی در بهبود کیفیت معلمان ،برنامه آموزشی ،تدریس و یادگیری
دانش آموزان دارد ،اما همواره چالش و مسائل مهمی وجود دارد که ممکن است مانع اجرای
موفق آن شود که این میان آنها میتوان به حجم کاری سنگین معلمان ،ابهام در سیاستهای
مربوطه و ساختارهای کاری سلسله مراتبی اشاره کرد .بنابراین باید در مسیر حل مشکل کانون
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توجه را روی عناصر اساسی و تاثیرگذار که از مقیاس وزنی باالتری برخوردارند ،متمرکز کرد
که یکی از عناصر کلیدی در آموزش و پرورش معلمان هستند .در نتیجه تمرکز اصلی رشد
حرفه ای همکارانه باید بر روی معلمان باشد تا میزان عملکرد آنها در مدرسه بهبود یابد.
با توجه به نتایج پیشنهادهای زیر ارائه میگردند .بر اساس نیاز مدارس و گستردگی موضوع اقدام
به ارزیابی اثربخشی دورههای آموزشی شود و محققان و دانشجویان پژوهشهای بیشتری در این
زمینه انجام دهند .بازشناسی و ارائه بازخورد موثر به فرصتهای آموزشی که در کالس درس
بوجود می آید .افزایش توانایی تدریس ،دانش و مهارت مورد نیاز و داشتن انتظار مرتبط و
مناسب با برنامهدرسی دانشآموزان .برگزاری دورههای آموزشی ضمن خدمت متناسب با
نیازهای مدارس .ارزیابی فعالیتهای معلمان و تدوین محتوای علمی به منظور افزایش توانمندی
آنها .برگزاری آزمون جامع سنجش صالحیت و شایستگی دانشجو معلمان برای ورود به خدمت
در آموزش و پرورش .بهرهگیری مدیران از نظام مدیریت مشارکتی و ایجاد محیط سالم و
دوستانه در مدرسه تا دبیران در آن احساس امنیت و آزادی کنند و صمیمانه در تصمیمگیریها و
فعالیتهای آموزشی شرکت جویند .برگزاری کارگاههای آموزش صالحیت و رشد حرفهای به
صورت ساالنه و با نظارت آموزش و پرورش .اقدامات الزم برای برگزاری جشنوارههای
تولیدات محتوای آموزشی برای معلمان ،دانشجو معلمان و حتی دانشآموزان با هدف اشاعه
فرهنگ تولید دانش و ایجاد تعامل و مشارکت در مدیریت اطالعات و کاهش فاصله بین
توانمندی معلم و دانشآموز صورت گیرد.
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