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 چکیده
شناسایی عوامل فراینددی توسد    ": تحقیق حاضر با هدفهدف

 "توان ذهندیای م لمان ابتدایی مدارس استثنایی گروه کمحرفه

 انجام شد. 

: روش پژوهش، آمیخته بود. در بخش کیفی، جام ه آماری روش

 شامل کلیه خبرگان آموزش و پرورش و علوم تربیتی بدود. نمونده

گیری هدفمند انتخاب گردیدد. نفر به روش نمونه 15آماری برابر 

تدوان در بخش کمی، جام   آماری کلی  م لمان ابتدایی گروه کم

اسداس فرمدو  نفدر بودندد. بر 347هدران بده ت دداد ذهنی شهر ت

گیری تصادفی ساده انتخاب نفر به روش نمونه 200کوکران ت داد

سداختار یافتده و مصداحبه نیمده ها ازگردید. برای گردآوری داده

هدای تجزیه و تحلیدل دادهپرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. 

روش تحلیل مضمون  انجام شد. برای تجزیه با استفاده از کیفی، 

های کمی از روش حداقل مرب دا  جزیدی اسدتفاده و تحلیل داده

 گردید.

س   حرفهها نشان داد که فرایند تو: نتایج حاصل از یافتههایافته

تحقیدق عامل )مؤلفه( است کده عبارتندد از:  7شامل ای م لمان 

پژوهی و ...(، یادگیری مبتندی بدر محوری )تدریس پژوهی،  اقدام

 گری و بهدره گیدری از مشداور،گری، هدایتفضای مجازی، مربی

های آموزشی، های ضمن خدمت مبتنی بر نیازسنجی، کارگاهدوره

های هددای یددادگیری و برنامددهنجمنهددا و سددمینارها، اکنفرانس

درصدد  90این عوامل، در مجمدو  حددود  محور.آموزشی مدرسه

 ای م لمان را تبیین نمودند.تغییرا  توس ه حرفه

ای م لمدان، مددارس عوامل فرایندی، توس   حرفهها: کلید واژه

 توان ذهنیکم انآموزاستثنایی، دانش
 

Abstract  
Purpose:The aim of this study was identifying the 

process factors of professional development for 

elementary teachers of special schools of students 

with mental retardation in Tehran. 
Method: The Mixed method was used. In the 

qualitative study, the population was consisted of 

all the education experts. A purposive sampling of 

15 experts were selected. The statistical 

population in the quantitative study was all 

elementary school teachers who were in Tehran 

(N=347). Cochran formula was used, and 200 

teachers (n=200) were selected by simple random 

sampling. To collect data, semi-structured 

interviews and questionnaires were used. To 

analysis of qualitative data, thematic analysis, and 

for quantitative data partial least square method 

were used.  

Finding:The results  showed that the process of 

teachers professional development  consists of 7 

factors (components). Among these factors, the 

factor of school-based teacher training had the 

highest factor loading (.86) and the factor of in-

service training courses, had the lowest factor 

loading (.72). Totally, the process factors 

explained 90% of the changes in the teachers’ 

professional development. 

 

Keyword: Process Factors, Teachers Professional 

Development, Special Schools, Mentally Retarded 

Students. 
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 لهأو بیان مس مقدمه

داری از راه دسترسدی م لمدان و اطدور م ندان، بدهآمدوزهای آموزشی در تربیت دانشموفقیت بخش

(. Gurskey,2002) گیدردثیر قدرار میأای با کیفیت، تحت تهای توس   حرفهمشارکت آنها در ف الیت

الزمد   های اصالحی مدارس دارد. همچنینای م لمان و مدیران نقش حیاتی در ف الیتتوس   حرفه

ای و افدزایش حرفده توسد ه ،پدرورش بهسددازی آموزش وهای انجام شددده در زمین  تالش موفقیت

های اصدالحی، بنابراین برای موفقیت کوشش (.Richter et al, 2011) م لمان اسددت  دانش و مهار

 & Hejaziای آنان اختصدا  یابدد )های توس   حرفهباید وقت بیشتری به یادگیری م لمان و برنامه

et al, 2009.) 

جمله: ایجاد دگرگدونی و بهبدود کیفیدت شود ازها را شامل میاز ف الیت ایطهای حیتوس   حرفه    

های های مداوم برای آموزش م لمان در مدارس؛ تسهیل توس   مهار تدریس م لمان؛ ایجاد فرصت

هدای های موجود؛ ایجاد اعتماد به نفس و انگیزه و درک نقشها و تواناییجدید؛ بهبود دانش, مهار 

م لمان؛ تسهیل تجارب مبتنی بر علم و دانش؛ افدزایش تدوان سدازگاری م لمدان؛ کداهش  قانونی در

مقاومت در مقابل تغییر؛ افزایش نگهداری منابع انسانی در مدارس و به وجدود آوردن سدطوب بداالی 

فراینددها و  "ای م لمدان عبدار  اسدت ازتوسد   حرفده(. Skinner& et al, 2005) ت هدد سدازمانی

ای م لمدان تدا هدای حرفدهها و نگرش،مهار دانددش افدزایش منظورریزی شده بدهطربهای ف الیت

 (.Guskey,2000:16) "آموزان شونداینكه بتوانند موجب بهبود یادگیری دانش

رو در حرفد  م لمدی و  هدای پدیشدلیل تشدید چدالشای م لمان بهو لزوم توس   حرفه همیتا

هدای زیداد رغدم تدالشویژه که بهبه( Ganser, 2000) آموزش است مردم از کیفیت افزایش انتظارا 

 ,Toorani) برندآموزشددی از بسددیاری جها ، از پایین بودن کیفیت رنج می ها و مراکزهنوز سازمان

باشدند. در مسدیر حدل ایدن مشدكل بایدد ای میبهبود آن، دچار مشكال  عمده و در مسددیر( 2005

بداالتری برخوردارندد،  اساسددی و تأثیرگذار، که از مقیاس وزندی نسدددبتاً کانون توجه را روی عناصر

اسدددت. م لدم نده تنهدا یكدی از  تدراز همده کلیددی م لدمنقدش  این عناصردر بین  متمرکز کرد و 

تدرین عامدل بلكده مهدم هدای آموزشدددی اسدت،منظور بهبود سیسدددتممتغیرهای نیازمند تغییر به

دهدد کده مدی هدای مختلدن نشدانشود. در ایران، نتایج پدژوهشحسوب میایجادکنندة تغییر نیز م

 ایهدای حرفدهمهدار  (،Samadi, 2013)ای هدای داندش حرفدهبسدددیاری از م لمدددان در زمینده

(Daneshpazhoh & Farzad,2006)، های آموزشددی، تدریسی، علمی، رفتاری، شخصدیتی، صالحیت

ال مر و فنّاوری آموزشی ای، و نیز یادگیری مادامخالقی، حرفهفكری، مدیریتی، عملكردی، ا اجتماعی،

  (.Karimi, 2008)مطلوبی برخوردار نیستند  از وض یت
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 Colorado(،گددروه ت لددیم و تربیددت دانشددگاه کلددرادو )Schiff et al,1997شددین و همكدداران )

Department of Education,1996( گددروه ت لددیم و تربیددت دانشددگاه آرکددانزاس ،)Arkansas 

Department of Education,2005هورسدلی و همكداران-(، لوکس (Loucks-Horsley et al, 2010 ؛)

های کسب دانش فرایند؛ شیوه یا شیوهدانند. ای اثربخش، مؤثر میعوامل فرایندی را در توس ه حرفه

ای بحد  دهد. متغیرهای فرایندد در زمینده چگدونگی توسد ه حرفدههای جدید را نشان میو مهار 

شدوند و بیدانگر گیدری را شدامل می دا  طراحدی، سدازماندهی، اجدرا و پیهدای فها روشکنند. آنمی

متغیرهای فرایند بده چگدونگی توسد ه م لمدان  افتد.هایی هستند که یادگیری جدید اتفاق میروش

هایی که این ا روشاند، بلكه بهای توس ه م لمان مرتبطگردد، آنها نه تنها با نو  و شكل ف الیتبرمی

شوند نیز ارتباط دارند. بیشتر موارد مرتبط ها طراحی، سازماندهی، نقل و انتقا  و پیگیری میف الیت

ای، فرایند مداوم گیرند. در واقع، توس ه حرفهای م لمان در این ردین قرار میبا کیفیت توس ه حرفه

صور  انفرادی، گروهی و حتی در قالدب ههای گروهی و فردی تجربی است که م لمان را باز آموزش

سازد تا بتوانند تصمیما  پیچیده اتخاذ کنند، مشكال  را شناسدایی ای توانمند میهای حرفهانجمن

آمددوزان ارتبدداط برقددرار کننددد هددای دانشو حددل کددرده و بددین نظریدده و عمددل در زمیندده خروجی

(Rollins,2003 .) 

قا  مت ددی صور  گرفته و الگوهای متفاوتی ارایه شدده ای م لمان، تحقیدر زمینه توس   حرفه

(، Khakbaz et al, 2008) (، خاکبداز و همكدارانMarofi & Kerami, 2015م روفی و کرمدی )است. 

 & Buczynski هانسددن ) و ( و باچینسددكیKrainer, 2000 (، کرینددر )Lewis, 2002لددوییس )

Hansen,2010ای م لمدان م رفدی لدوب بدرای توسد ه حرفدهعنوان الگدویی مط(، درس پژوهی را به

 Loucks - Horsley) هورسلی و همكداران -لوکس ،(Gaible & Burns, 2005نمودند. گیبل و برنز )

& et al, 2010 ،) و همكدداران گریفیدد (Grifith et al, 2010( فسددلر ،)Fessler, 1995 کندددی ،)

(Kennedy, 2005( و  یونسكو )Unesco, 2003 ،)گروهای پژوهشیی مبتنی بر سایتاتوس ه حرفه ، 

هدا  ، کارگاهمحورهای پروژهپژوهی، مد نگر، اقدامپژوهش عمل اقداما  مبتنی بر تحقیق،، و مطال اتی

هدای یادگیری جم ی، یادگیری ف دا ، انجمنشاگردی،   -و سمینارها، روش آموزش از طریق استاد

ای م لمدان ارایده های توسد   حرفدهعنوان شدیوههرا ب و آموزش از راه دور یادگیری،  مربیگری همتا

 ,Gallo-Fox & Scantleburyفاکس و اسكتل بوری )-(، گالوTan & Ang, 2016) تان و آنگ. نمودند

( و اهمن و یاماگاتا Jimoyiannis, 2010یانس )(،  جیمEarly et al, 2017) (،  ایرلی و همكاران2016

(Ehman &Yamagata, 2005توس ه حرف )ای مبتنی بدر مدرسده، تددریس مشدارکتی،  چدارچوب ه

ای م لمان م رفدی نموندد. ویلدیج و عنوان راهبردی برای توس ه حرفهیكپارچه فناوری آموزشی را به

 ,Seltzer & Hirnly(،  سدلتزر و هیرنلدی )Zhao, 2010(، ژایو )Villegas & Reimers, 2000ریمرز )

 ,Coulter &  Woods(، کدولتر و وودز )Ingvarson et al, 2005) و همكداران  (، اینگوارسدون1995
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 ,Ninlawan(، ندین الوان )Wang et al, 2014) (، وانگ و همكارانColdwell, 2017(، کلدو  )2012

( راهبدرد Aubi et al, 2004( و ایدوبی و همكداران )Sedova et al, 2016) سدووا و همكداران ،(2015

ای مداوم؛ تمرکدز بدر راهبردهدای آمدوزش و یدادگیری، تدرویج مدیریت دانش مدرسه،  توس ه حرفه

همكاری بین کارکنان و ارزیابی فرایندها؛  تمرکز بر یادگیری ف ا ، اجرای تدریس مبتنی بر گفتگدو، 

؛ رفتدار فناوری اطالعا  ای و آشنایی باهای استفاده از فناوری اطالعا  و ارتباطا ، سواد رایانهشیوه

حسینیان و ثر دانستند. ؤای در کالس درس مفتار حمایتی مدیر را در توس ه حرفهصمیمانه م لم و ر

( نشان دادند HajiYousefi, 2001و حاجی یوسفی)( Hosseineyan & Tabatabae, 2009طباطبایی)

های ضمن خدمت موجب افزایش دانش و م لوما ، بازدهی کار، مهدار  فندی و افدزایش که آموزش

 اظهددار(،  Dalirimoghadam,2000شددود و دلیددری مقدددم)کارکنددان میهددای شددغلی سددطم مهار 

 مددارس دبیدران ایحرفده هایتوانای و اطالعا  شغل، ارتقاء بر خدمت ضمن هایآموزش اند،داشته

 است. داشته مثبت تأثیر استثنایی

شدغلی  -هدای آموزشدی ها و نگرشبررسی تحقیقا  انجام شده در خصو  میزان دانش، توانایی

های تربیتی و تخصصی حرفه م لمان بیانگر این واق یت است که تسلط همه جانبه م لمان در زمینه

ای م لمان به شكل توس ه حرفهو  (Asare & Razi,2014باشد )خویش به میزان مطلوب فرآهم نمی

نش های درسی و آنچه دادهی مدارس و برنامههای تدریس، سازمانخیلی کمی بر روش کنونی، تأثیر

 (.;Diaz Maggoli, 2004 Nolan & Hoover, 2011بگیرند داشته است ) آموزان باید یاد

ضدرور  فرهنگدی و  عندوان ید امدروزه هدمه کشورهای جهان به آموزش و پرورش استثنایی به

توجهی از امكاندا  آمدوزش و پدرورش عمدومی آنهدا بده کودکدان و نگرند و بخش قابلاجتماعی می

موجدود در ایدن حدوزه و تفداو  و تندو   هایپیچدیدگی .یابدمدی تثنایی اخدتصا آموزان اسدانش

های علمدی و تخصصدی در ارایده خددما  و اجدرای روش که کندهای م لولیت نیز ایجداب مدیگروه

 ها مورد استفاده قرار گیرد.برنامه

 لمدان و مربیدان امدری ای و عوامل فرایندی مربوطده، بدرای همده مکه توس ه حرفهرغم اینعلی

توان ذهنی که بده حیاتی است، با این حا  این موضو  برای م لمان مدارس استثنایی بویژه گروه کم

رسدددانی سدددازمان آمدددوزش و پدددرورش اسدددتناد آمارهدددای منتشدددر شدددده  در پایگددداه اطدددال 

ا بده خدود آموزان با نیازهدای ویدژه، بیشدترین سدهم ر(، در بین دانشseo.medu.ir, 2017استثنایی)

کند (، بیان میNaylor, 2002اختصا  داده است، از جایگاه و اهمیت خاصی برخوردار است. نایلور )

هدای قبدل از دهند، م لمدان مددارس اسدتثنایی در آموزشکه شواهدی در دست است که نشان می

(. Alizadeh et al, 2009) کنندداستخدام، م لوما  الزم را در خصو  آموزش فراگیدر دریافدت نمی

عالقگی، و نبود گدرایش مثبدت نسدبت بده درس در بدین داندش انگیزگی، بیهای پژوهشی، بییافته
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توجهی آنها به نیازهای جدید مدارس و دانش آموزان استثنایی را ناشی از به روز نبودن م لمان و بی

 (، رضداییPazoki,1991) هدای پدازوکی(. نتدایج پژوهشZolaktaf et al, 2004) اندآموزان ذکر کرده

(Rezaei, 2002لطیفددددی ،) (Latifi, 2002(شددددنیدی ،)Shnidi,1997رمضددددانی ،) نددددژاد و

( نشدان داد کده پدایین بدودن Sajadi, 2002) ( و سجادیRamazaninejad & et al, 2003همكاران)

جمله عوامل تاثیرگذار بر کالس درس در مددارس اسدتثنایی سطم علمی و دانش تخصصی دبیران از

میلیون  13نفر م اد  ی  درصد از  950هزار و 127(. در کل کشور  Khajavi et al, 2007باشد )می

دهند و ت داد م لمدان مددارس اسدتثنایی آموزان استثنایی تشكیل میدانش آموز کل کشور را دانش

ده دیدآموز با نیازهای ویژه در هفت گروه آسیبدانش 6000هزار نفر است. در شهر تهران  17حدود 

توان ذهنی، چند م لولیتی، جسمی، حرکتدی و اخدتالال  رفتداری در مددارس  بینایی، شنوایی، کم

 953آموز کم توان ذهنی )دانش  2353(. از این ت داد seo.medu.ir, 2017) کنندخا  تحصیل می

 10زن  و  337م لدم ) 347پسر( در دوره ابتدایی مشغو  به تحصدیل هسدتند کده   1400دختر و 

)گدروه کدم تدوان ذهندی آمدوزش و پدرورش  عهده دارند هآموزان را بد( وظیفه آموزش این دانشمر

های مناسب واسطه دریافت آموزشهپذیر بتوان ذهنی آموزشآموزان کماستثنایی شهر تهران(. دانش

آمیدزی دنبدا  نمدوده و بده توفیقدا  تحصدیلی و طدور موفقیدتتوانند مسایل تحصیلی خود را بهمی

ای بدا  دست یابند و این امر در گرو داشدتن م لمدان و مربیدانی اسدت کده از توسد ه حرفدهآموزشی 

 محتوای مناسب برخوردار باشند.

ای م لمدان ابتددایی رو، پژوهش حاضر با هدف شناسدایی عوامدل فراینددی توسد   حرفدهاز این 

   زیر است:توان ذهنی شهر تهران، در پی پاسخگویی به سئواالمدارس استثنایی گروه کم

 توان ذهنی شهر تهرانم لمان ابتدایی مدارس استثنایی گروه کمای توس   حرفه عوامل فرایندی -1

 کدامند؟

تدوان ذهندی م لمان ابتدایی مدارس استثنایی گدروه کمای توس   حرفه سهم عوامل فرایندی در -2

 چقدر است؟ شهر تهران

  

 پژوهش  شناسیروش

ای م لمان طور خا  به عوامل فرایندی توس ه حرفهنظری و پژوهشی که به که مبانیبا توجه به این

ویژه م لمان مدارس استثنایی پرداخته باشد، وجود نداشت، لذا در پژوهش حاضر از روش پژوهش هب

ساتید دانشگاه و کارشناسان خبره آمدوزش و پدرورش گیری از دیدگاه اآمیخته استفاده شد تا با بهره

ای م لمدان عوامل فرایندی توس ه حرفدهتر کسب گردد و  اطالعا  غنی ان استثنایی،در حوزه کودک

ابتدایی مدارس استثنایی شناسایی شوند و براساس نظدرا  م لمدان، عوامدل شناسدایی شدده مدورد 

اهم تری فددرکه پژوهش کمی و کیفی با یكدیگر ترکیب شود، دانش جدامعزمانی"آزمون قرار گیرند. 
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 Johnson,2004 cited by) "ثیرگذاری بر نظریه و عمل ضرور  دارداین دانش برای تأشدود که مدی

sharifian,2008:99& Onwuegbuzie اساتید دانشدگاه و (. جام ه آماری در بخش کیفی شامل کلیه

گیدری هدفمندد بودند. از روش نمونه کارشناسان خبره آموزش و پرورش در حوزه کودکان استثنایی

نفدر ت یدین گردیدد. در بخدش کمدی،  15د. حجم نمونه با توجه به اشبا  نظری برابدر استفاده گردی

نفدر( بودندد.  347ی شدهر تهدران )تدوان ذهندجام ه آماری کلی  م لمان مدارس استثنایی گروه کم

عنوان نمونه آمداری ت یدین گردیدد و بدا اسدتفاده از روش نفر به 200اساس فرمو  کوکران ت داد بر

هدای انجدام ها، مفاهیم، پژوهشصادفی انتخاب شدند. ابتدا ادبیا  تحقیق شامل: نظریهنمونه گیری ت

ای م لمان بررسی گردید، سپس مصداحبه نیمده شده داخلی و خارجی مربوط به فرایند توس ه حرفه

ساختار یافته با اساتید دانشگاه و کارشناسان خبره آمدوزش و پدرورش در حدوزه کودکدان اسدتثنایی 

نفدر از  9ویژه اساتید دانشگاه فرهنگیدان و هنفر از اساتید دانشگاه ب 6) نفر15ها با مصاحبه. ب مل آمد

صور  فردی انجام شد و زمان والن خبره آموزش و پرورش استثنایی(، بهؤکارشناسان، م لمان و مس

ها مقولدهتر، مصاحبه تا رسدیدن دقیقه بود. برای کسب اطالعا  غنی 45طور میانگین هر مصاحبه به

هدا و داندش مهدار  به اشبا  نظری ادامه یافت. سؤاال  مصاحبه از نو  باز پاسخ بود و مواردی مانند

هدای جدیدد و شدیوهای برای کسب یادگیریمورد نیاز م لمان برای انجام وظاین خود، عوامل زمینه

هدای کیفدی، روش دادهمورد کاوش قرار گرفت. برای تحلیل  ها و دانش مورد نیاز؛های کسب مهار 

پژوهش کیفی براسداس های یافتهمنظور حصو  اطدمینان از روایدی بدهکار رفت. به 1تحلیل مضمون

نددفر از  2) کنندگانمددشارکت از نفدر Creswell & Miller ،6(2000شدده توسدط ) ارایده م یارهای

نفدر از م لمدان بدا  2استثنایی و خبره حوزه آموزش و پرورش  نفر از کارشناسان 2اساتید دانشگاه و 

توان ذهندی( گدزارش نهدایی مرحلد  نخسدت فرآیندد تجربه مدارس استثنایی دوره ابتدایی گروه کم

ها اعمدا  گردیدد. کدگذاری در دست آمده را بازبینی کردند. پیدشنهادهای آنهاهای بهتحلیل و مقوله

)شداخص  شاخص ثبا ( و پایایی بین دو کدگدذار) پایایی باز آزمونها، برای بررسی پایایی کدگذاری

اسداس تلفیدق برسدپس  دست آمدندد.هب %72و  %82ترتیب برابر با تكرارپذیری( محاسبه شد، که به

ای م لمدان شناسدایی حرفده فراینددی توسد   هدایلفهؤدیدگاه خبرگان، مبانی نظری و پژوهشی، م

گویده  5تا  3لفه شناسایی شده بین ؤبرای هر مها(، لفهؤم) پس از شناسایی و استخراج عواملشدند. 

های پرسشدنامه، طین پاسخگویی به گویهگویه داشت.  30نامه تنظیم شده ابتدا پرسشطرب گردید، 

پس از ت یدین ( بود. 5و خیلی زیاد = 4، زیاد=3، تاحدودی=2، کم=1ای )خیلی کم=لیكر  پنج درجه

ها بدا پایدایی گویده نفر نمونه اولیه اجرا شد، 30 روایی صوری و محتوایی توسط صاحب نطران، روی

قدرار گرفدت.  97/0تدا  92/0استفاده از ضریب آلفای کرانباخ محاسبه شد، ضرایب پایدایی در دامند  

                                                           
1. thematic analysis 
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نفر از نمونه آماری  اجدرا  200گویه تنظیم و روی  25ها جرب و ت دیل شد. فرم نهایی در قالب گویه

هدای آمداری از ، بدرای انجدام آزمونهای گردآوری شده از پرسشنامههدر ادامه، با استفاده از داد شد.

 PLS2 Smartافدزار وسدیله نرم، بده2بده روش حدداقل مرب دا  جزیدی 1یابی م ادال  ساختاریمد 

 استفاده شد و مد  مربوط به عوامل فرایندی برازش داده شد.  

 

 ی پژوهشهایافته

اس تلفیق دیدگاه خبرگان، مبانی نظری و پژوهشی، براسا  او  تحقیق، ؤبرای پاسخگوی به س

نشان داده  (1)ای م لمان شناسایی شدند که نتایج آن در قالب جدو  عوامل فرایندی توس ه حرفه

 شده است.

 ای معلمان بر اساس تلفیق دیدگاه خبرگان، (: عوامل فرایندی توسعۀ حرفه1) جدول

 مبانی نظری و پژوهشی

ره
ما
ش

 

 منبع ا(هؤلفه)م عوامل

1 

محوری)درس تحقیق

پژوهی،  اقدام پژوهی 

 و ...(

م روفی و ، (Loucks-Horsley et al, 2010) هورسلی و همكاران -لوکس بانی نظری و  پژوهشی:م

 ,Lewis(، لوییس )Khakbaz& et al, 2008) (، خاکباز و همكارانMarofi & Kerami, 2015کرمی )

و  گریفی  (،,Buczynski & Hansen 2010هانسن ) و چینسكی( و باKrainer, 2000(، کرینر )2002

( و کنددی Fessler, 1995 cited by Hejazi et al, 2009(، فسدلر )Grifith et al, 2010) همكداران

(Kennedy, 2005.) 

هدای عندوان یكدی از روشپژوهدی بدهاستفاده از  الگدوی درس کنندگان برمصاحبه: اکثر شرکت

عنوان مثا  یكی از اساتید دانشگاه فرهنگیان اظهار کید داشتند. بهتأ ربخشپژوهش مشارکتی اث

پژوهی بایستی، امكانا  و لوازم موردنظر تدارک دیده شدود، برای اجرای الگوی درس "داشت که

سدازی پژوهی و فرهندگاجرای درست برنامه اقدام  "همچنین فضای مناسب در نظر گرفته شود

هدا بدود. همچندین اکثدراً م تقدد بودندد کده  کید آنجمله مباح  مورد تأهم  م لمان ازدر بین 

در بدین م لمدان و فرهندگ اسدتفاده از از  روش تحلیل محتوای کتدب درسدی  مهار   استفاده

 یادگیری  باید مدنظر قرار گیرد. -های یاددهیهای پژوهشی در کالس درس و محیطیافته

2 
یادگیری مبتنی بر 

 فضای مجازی

وانددگ و ، (Unesco, 2003ونسددكو )، (Gaible & Burns, 2005گیبددل و برنددز ) ی پژوهشددی:مبددان

 (.Jimoyiannis, 2010یانس )( و  جیمWang & et al, 2014همكاران)

هدای ضدمن خددمت هدای علمدی و آموزشدی، برگدزاری دورهمصاحبه: آشنایی م لمان با سایت

گیری از تلفن همراه برای آموزش و یادگیری، بهرهمجازی، تولید محتوای الكترونی ، استفاده از 

جملده ازی، اسدتفاده از شدبكه ملدی رشدد ازهای اجتماعی مجدظرفیت ایجاد شده توسط شبكه

 ها بدان اشاره داشتند.کنندگان در مصاحبهموادری بود که شرکت

 

                                                           
1.  structural equation modeling (SEM) 

2. partial leat squares (PLS) 
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3 

گری همتا ، مربی

گری و  بهره هدایت

 گیری از مشاور

Loucks-Horsley & et al ،(1995 )Fessler، (2010 )Grifith ، (2016 ) (2010) مبددانی پژوهشددی:

Gallo-Fox & Scantlebury (  2017و) Early & et al. 

ها به مواردی مانند: تدریس مشارکتی با همكاری م لمان احبهکنندگان در مصمصاحبه: مشارکت

ی کودکان استثنایی، ارتبداط کارگیری مشاوران متخصص در حوزه مشاوره و روانشناسهباتجربه، ب

آموزی و مدرسه و اجدرای  طدرب م لدم مستمر بین مراکز مشاوره تحصیلی و روانشناختی دانش

 راهنما، اشاره نمودند.

4 

های ضمن دوره

خدمت مبتنی بر نیاز 

 سنجی

Villegas & Reimers ( ،2009) Hosseineyan & Tabatabae ،(2001 )( 2000 ,)مبدانی پژوهشدی: 

Haji Yousefi، (2000) Dalirimoghadam (2010) و .Orangi & et al 

ای ضمن خددمت کندونی: برگدزاری هکنندگان در مورد دورهمصاحبه: از جمله انتقادهای شرکت

ای بدون در نظر گرفتن نیاز م لمان، برگدزاری صور  بخشنامههای آموزش ضمن خدمت بهدوره

ها صرفاً برارتقاء  سدطم داندشح حیطده کید دوره(، تأدر ساعا  نامناسب)شیفت مخالنها کالس

آوری ساعا  ضمن خددمت در ایدن )م لمان صرفاً برای جمع انگیزه کافی م لمانشناختی، عدم

هدای الزم ها،  نبود مشدوقکنند(، ب ضاً استفاده از مدرسان غیر مرتبط با دورهها شرکت میدوره

هدا شناسدی دورهها، عدم انجام آسیباز برگزاری دوره برای ایجاد انگیزه، ارزشیابی نامناسب پس

های آموزشی بدو و حین خدمت م لمان مبتندی بدر نیازسدنجی و و... با این وجود برگزاری دوره

مشارکت م لمان در انتخاب موضدوعا  و مباحد  را بدا در نظدر گدرفتن سدازوکارهای مناسدب 

 ضروری دانستند.

5 

های آموزشی، کارگاه

و  هاکنفرانس

 سمینارها

Loucks-Horsley ،(2005  )Kennedy، (2005 )( 2010) بدددددددانی نظدددددددری و پژوهشدددددددی:م

Ehman&Yamagata، (2003 )Unesco ،(2016 )Gallo-Fox & Scantlebury ( 2017و) .Early 

اسداس نیازهدای آموزشدی زشی م لمان هم پایه و هم رشدته برهای آمومصاحبه: برگزاری کارگاه

های ملی و بین المللی مرتبط با حوزه ها و همایشم لمان به شرکت در کنفرانسفراگیر، تشویق 

های آموزشی و سمینارها در ارتقاء شدغلی و  ارزشدیابی کاری ، اختصا  امتیاز  شرکت در دوره

رسانی به موقع به م لمان، فراهم آوردن زمینه مناسب برای شرکت ف دا  م لمدان ساالنه، اطال 

ها، برگزاری کارگاه ها و سمینارها با مشارکت م لمان، اولیداء داندشا و کنفرانسهدر این کارگاه

 ها بود.کنندگان در مصاحبهکید شرکتها، و... ازجمله موارد مورد تأن و  اساتید دانشگاهآموزا

 های یادگیریانجمن 6
( و 2005) Loucks-Horsley ،(2005 )Kennedy، Ehman &Yamagata( 2010) مبددانی پژوهشددی:

(2003) .Unesco 

7 
های آموزشی برنامه

 محورمدرسه

،  Tan & Ang، (2016  )Gallo-Fox & Scantlebury، (2017 )Early( 2016) بددانی پژوهشددی:م

(2010 )Zhao، (1995 )Seltzer & Hirnly، (2012 )Coulter &Woods ،(2016 )Sedova  ( 2004و) 
.Aubi 

ای های توسد ه حرفدهنظر داشتند که برنامدهها،  اتفاقکنندگان در مصاحبهر شرکتمصاحبه: اکث

بهتدرین مكدان آموزان و م لمان مدارس باشدد، چراکده م لمان بایستی منطبق با نیازهای دانش

آن جایی است، که م لدم و شداگرد در ت امدل بدا یكددیگر و آموزشی برای طراحی برنامه درسی 

کننددگان بدود. مشدارکت اولیداء داندشکید  مشارکتازجمله موارد مورد تأزدایی . تمرکزهستند

ای  شدرط الزم هدای توسد ه حرفدهآموزان، کارکنان مدرسه و حمایت مدیران مدارس از ف الیت

 هاست. برای دستیابی به اهداف این ف الیت
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شدیوه کسدب داندش،  ای م لمان، ی نیتوس  حرفه  عوامل فرایندی(، 1اساس اطالعا  جدو )بر    

پژوهدی و ...(، یدادگیری اقددامپژوهی، )تددریس محوریتحقیق های جدید عبارتند از:نگرش و مهار 

هدای ضدمن خددمت گیدری از مشداور، دورهگری و بهدرهگری، هدایتمبتنی بر فضای مجازی، مربی

های یادگیری و برنامه هایها و سمینارها، انجمنهای آموزشی، کنفرانسمبتنی بر نیازسنجی، کارگاه

( تحت عنوان الگوی نظدری عوامدل فراینددی توسد   1) محور. این عوامل در نمودارآموزشی مدرسه

 ای م لمان نشان داده شده است.حرفه

 

 
 ای معلمان(: الگوی نظری عوامل فرایندی توسعۀ حرفه1) نمودار

 

های گردآوری شده از پرسشدنامه، از ا  دوم تحقیق، براساس دادهؤدر ادامه برای پاسخگویی به س

کدار بدرده ، بده1اسدمیرنن-برای این کار آزمون ناپارامتری کلموگروفهای آماری استفاده شد. آزمون

ها از توزیع نرما  برخوردار نیستند. به همین دست آمده از این آزمون نشان داد که دادههشد. نتایج ب

ردید، زیرا فدر  نرمدا  بدودن داده هدا در آن مددنظر از روش حداقل مرب ا  جزیی استفاده گدلیل 

 ( ارایه شده است.3( و )2( و جداو  )3( و )2نیست. نتایج آن در قالب نمودارهای )

                                                           
1. Kolmogrov.Smirnov 
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 ای معلمان(: بارهای عاملی عوامل فرایندی توسعه حرفه2) نمودار

  

 
 ای معلمانحرفه مربوط به بارهای عاملی عوامل فرایندی توسعه t(: مقادیر شاخص 3) نمودار
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 ای معلمانمعناداری مربوط به عوامل فرایندی توسعه حرفه t(: بارهای عاملی و مقادیر 2) جدول

ره
ما
ش

 

 عوامل

 ایتوس ه حرفه فرایند

 tآماره  بارعاملی  tآماره  بارعاملی 

1 
پژوهی،  اقدام )درس تحقیق محوری

 پژوهی و ...(
862/0  98/26  861/0  08/27  

870/0 ی مبتنی بر فضای مجازییادگیر 2  76/24  836/0  09/20  

3 
گیری از گری و بهرهگری ، هدایتمربی

 مشاور
988/0  15/40  863/0  23/30  

4 
های ضمن خدمت مبتنی بر دوره

 سنجینیاز
078/0  16/21  722/0  28/14  

5 
ها و های آموزشی، کنفرانسکارگاه

 سمینارها
248/0  51/20  760/0  28/16  

904/0 های یادگیریانجمن 6  05/41  864/0  58/31  

903/0 محورهای آموزشی مدرسهبرنامه 7  64/44  876/0  60/32  

953/0 - - عوامل فرایندی  22/87  

 

در سدطم خطدای  tهدای دسدت آمدده بدرای آماره(، چون مقدادیر بده2) اساس اطالعا  جدو بر

01/0=α  از مقدار شاخصt (58/2 )شدود کده بارهدای عداملی ستنباط مدیبیشتر هستند، لذا چنین ا

 باشند.داری میام نضرایب مسیر( مربوط به عوامل فرایندی )

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



62   ای معلمان ابتداییعوامل فرایندی توسعة حرفه... 

 
 های ارزیابی برازش مدل(: شاخص3) جدول

1GOF Communali

ty 
2(CR) 2Q 

3(2R) 
4 

(AVE) 
 متغیرها

808/0 

 فرایند 752/0 - - 955/0 752/0

687/0 982/0 608/0 908/0 687/0 
توس ه حرفه

 ای

 متوسط 719/0 908/0 608/0 968/0 719/0

  

. ارزیدابی 1(، برازش مد  در سه سطم مورد ارزیابی قرار گرفت: 3( و )2و )ابراساس اطالعا  جد

( کده بیشدتر از CR=908/0گیری؛ براساس متوسط شاخص پایایی ترکیبدی)اندازه برازش بخش مد 

تر میبزرگ 5/0که از  (AVE=719/0) شده اندازة متوسط واریانس استخراجاست و با توجه به  7/0

(، روایدی همگدرا نیدز AVE< CRباشد، مد  از پایایی همگرا برخوردار است و با توجه بده ایدن کده )

(. بر این اسداس  Fornell & Larcker,1981 cited by Davari & Rezazadeh, 2009) باشدبرقرار می

توان م نی دار بودند، می α=01/0ه همگی در سطم ( ک2) در جدو  tو با توجه به مقادیر م ناداری 

ارزیدابی بدرازش بخدش . 2گیدری از بدرازش مناسدب برخدوردار اسدت. نتیجه گرفت که مد  انددازه

 α=01/0که همگدی در سدطم ( 2) ( در جدو t-values) tاساس مقادیر م ناداری ساختاری مد ؛ بر

بیشدتر  67/0(، از 2R=908/0ص ضدریب ت یدین )م نی دار بودند و با توجه به این که  میانگین شاخ

، چندین اسدتنباط بیشتر اسدت 35/0( از 608/0که مقدار آن ) 2Qو همچنین براساس شاخص است 

بیندی مدد  مناسدب مدیشود که مد  ساختاری از برازش مناسب برخوردار بوده و قدر  پدیشمی

ارزیدابی بدرازش کلدی مدد ؛ براسداس . 3(؛ و باالخره، et al, 2009  Henseler &؛ Chin, 1998باشد)

(، مقددار ) :et al & Tenenhaus( 2004م یدار نیكدویی بدرازش )

بیشدتر اسدت، لدذا چندین  35/0دست آمد که از  هب 808/0برابر با  GOFساخصمحاسبه شده برای 

 (.Wetzels, 2009باشد )کلی از برازش باالیی برخوردار میشود که مد  استنباط می

 

 یریگنتیجهبحث و 

های جدیدد های کسب دانش، نگرش و مهار : شیوه یا شیوهفرایندهای تحقیق حاضر، براساس یافته

هدا کنندد. آنای بحد  میدهد. متغیرهای فراینددی در زمینده چگدونگی توسد ه حرفدهرا نشان می
                                                           
1. goodness of fit(GOF( 

2. average variance extracted(AVE) 

3. R squer 

4. composite reliability(CR) 
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د که هایی هستنشوند و بیانگر روشگیری را شامل میهای ف ا  طراحی، سازماندهی، اجرا و پیروش

عامدل فراینددی شناسدایی شددند کده عبارتندد از:  7ها، افتد. براساس یافتهیادگیری جدید اتفاق می

، گدریی مبتنی بدر فضدای مجدازی، مربیپژوهی و ...(، یادگیرپژوهی،  اقدام)تدریس تحقیق محوری

ای آموزشی، ههای ضمن خدمت مبتنی بر نیازسنجی، کارگاهگیری از مشاور، دورهگری و بهرههدایت

مدد  مربدوط بده  محدور.های آموزشی مدرسدههای یادگیری و برنامهها و سمینارها، انجمنکنفرانس

( 808/0) اساس شاخص نیكویی برازش(، بر1 )نمودار ای م لمانثر بر توس ه حرفهؤعوامل فرایندی م

، محدورآموزشی مدرسه هایبرنامهعامل از برازش باالیی برخوردار بود. در بین عوامل شناسایی شده، 

( را به خدود 722/0) ، کمترین بار عاملیهای ضمن خدمتدوره( و  عامل 876/0بیشترین بار عاملی)

ای م لمان را تبیین درصد تغییرا  توس ه حرفه 90اختصا  داد. در مجمو  عوامل فرایندی، حدود 

رایندی شناسدایی شدده در ( حاکی از آن بود که عوامل ف608/0کنندگی )بینیشاخص پیش نمودند.

 ای م لمان برخوردارند.بینی توس ه حرفهکنندگی باالیی برای پیشبینیتحقیق حاضر، از قدر  پیش
ای م لمان تحقیقا  مت ددی صور  گرفته و الگوها و عوامدل متفداوتی در ارتباط با توس ه حرفه

های تحقیق خوانی دارد. یافتهضر همهای تحقیق حاارایه شده است، نتایچ اغلب این تحقیقا  با یافته

پژوهی، اقدامحاضر نشان داد که تحقیق محوری و اقداما  مبتنی بر تحقیق و پژوهش ازجمله درس

باشدند. ای م لمدان میهای توس   حرفدهها و ف الیتپژوهی و تحلیل محتوا از عوامل فرایندی برنامه

(2015) Marofi & Kerami( ،2008 )Khakbaz and et al، (2002 )Lewis، (2000 )Krainer  و

(2010 )Buczynski & Hansen، ای عندوان الگدویی مطلدوب بدرای توسد ه حرفدهپژوهی را بدهدرس

و   Fessler( 1995اقداما  مبتندی بدر تحقیدق، ) ،Grifith and  et al( 2010م لمان م رفی نمودند. )

(2005 )Kennedy، ای م لمدان بدرای ها و دانش حرفهزایش مهار منظور افپژوهی را بهرویكرد اقدام

گروهای پژوهشی را بده Loucks-Horsley & et al( 2010اند. )ای مداوم پیسنهاد نمودهتوس ه حرفه

 .ای م لمان ارایه نمودندهای توس   حرفهعنوان شیوه

ی و بهدرهگرگری همتا، هددایتمربی، های یادگیریانجمنهای تحقیق حاضر، نشان داد که یافته

 باشدند.ای میگیری از مشاور و یادگیری مبتنی بر فضای مجازی از عوامدل فراینددی توسد ه حرفده

(2005 )Gaible & Burns جمله الگوهای مناسب بدرای توسد ه ای مبتنی بر سایت را ازس ه حرفهتو

گیری جم دی، شامل یاد، Grifith & et al( 2010ای )اند. چارچوب طرب توس ه حرفهای دانستهحرفه

بده Fessler (1995) cited by Hejazi & et al( 2009یادگیری ف دا ، مربیگدری و راهنمدایی بدود. )

هدای مطال داتی را پیشدنهاد نمدود. . ای م لمان، رویكرد  گروهها و دانش حرفهمنظور افزایش مهار 

(2010 )Loucks-Horsley & et al ( 2005)شدداگردی؛  -روش آمدوزش از طریددق اسدتادKennedy 

 Unesco (2003) cited by Mehri & Kheyrandish (2014های یادگیری و )مربیگری همتا و انجمن

م لمدان م رفدی نمودندد.  ایحرفده رشدد هایراه دور را ازجمله شیوه های م لمان و آموزش ازشبكه
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(Ninlawan (2015 ای و توسد ه حرفدهای و آشنایی با فناوری اطالعا  نشان داد که بین سواد رایانه

ای م لمدان را موجدب بهبدود ، توس ه حرفدهWang & et al (2014م لمان رابط  مثبت وجود دارد. )

( 2010اند. )عندوان ابدزار شدناختی  دانسدتههای اسدتفاده از فنداوری اطالعدا  و ارتباطدا  بدهشیوه

Jimoyiannis، ای م لمدان توس ه حرفهعنوان راهبردی برای چارچوب یكپارچه فناوری آموزشی را به

 م رفی نمود.

ی ملدی و ها و سدمینارهاهای آموزشی، کنفرانسکارگاههای تحقیق حاضر، برگزاری براساس یافته

 ، ازجملدهمحورمدرسهآموزشی های های ضمن خدمت مبتنی بر نیازسنجی و برنامهبین المللی، دوره

گروهدای  Loucks-Horsley &et al (2010م رفدی شددند. ) ای م لمدانراهبردهدای توسد ه حرفده

( 2005. )ای م لمدان ارایده نمودنددهای توس   حرفهعنوان شیوهها و سمینارها را بهپژوهشی، کارگاه

Kennedy ( 2005و )Ehman &Yamagata های یادگیری؛ )الگوی انجمنUnesco (2003  های مدد

ای هدای حرفدهنشدگاه، همكاریدا -ای، مشارکت مدرسهمشارکت سازمانی شامل: مدارس رشد حرفه

 & Tan (2016راه دور، را ارایده نمودندد. ) های م لمان و آموزش ازهای آموزشی، شبكهبین سازمان

Ang ( 2016ای مبتنی بر مدرسه را  ارایده نمودندد. )برنامه توس ه حرفهGallo-Fox & Scantlebury 

ای عنوان روشدی بدرای توسد ه حرفدههتدریس مشارکتی مدرسه محور را ب Early & et al( 2017و )

عندوان دیددگاه جدیدد در راهبرد مدیریت دانش مدرسه را بده Zhao( 2010م لمان م رفی نمودند. )

کده توسد ه نشدان داد  Villegas & Reimers( 2000ای م لمدان ارایده نمدوده اسدت. )توس ه حرفده

پیش از خدمت شرو  شده و تمام طو  عنوان فرایندی تلقی شود که از دوره ای م لمان باید بهحرفه

 اند کده راهبردهدای پیداده سدازیاظهار داشدته Seltzer & Hirnly( 1995زندگی فرد را در برگیرد. )

های آموزشی مدرسده، تمرکدز بدر راهبردهدای آمدوزش و ت هد گروهای عبارتند از: مد  توس ه حرفه

روی توسد ه های پدیشها برای هدایت فرصتیادگیری، ترویج همكاری بین کارکنان و ارزیابی فرایند

ای استفاده از راهبرد آموزشی مدرسه محور را در توس ه حرفه Coulter & Woods( 2012ای. )حرفه

ای م لم با تمرکدز نشان دادند که اجرای برنامه توس ه حرفه Sedova & et al( 2016ثر دانستند. )مؤ

آمدوزان را افدزایش داد و ح  استداللی در بدین داندشبر اجرای تدریس مبتنی بر گفتگو، میزان مبا

ندد توانشدان داد کده مدد  مسدیر شدغلی می Coldwell( 2017رفتار ارتباطی م لمان را تغییر داد. )

 Aubi( 2004ای بر کارراهه شدغلی فدراهم آورد. )ثیر توس ه حرفهچارچوب مفیدی را برای بررسی تأ

& et al ای های توس ه حرفدهکنندهبینیمایتی مدیر را به عنوان پیشرفتار صمیمانه م لم و رفتار ح

نشدان دادندد  HajiYousefi( 2001و ) Hosseineyan & Tabatabae (2009)م لمان م رفی نمودند. 

های ضمن خدمت موجب افزایش دانش و م لوما ، بازدهی کار، مهدار  فندی و افدزایش که آموزش

 هایآموزش اند،داشته اظهار Dalirimoghadam( 2000) شود وهای شغلی کارکنان میسطم مهار 
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 مثبدت تدأثیر اسدتثنایی مددارس دبیران ایحرفه هایتوانای و اطالعا  شغل، ارتقاء بر خدمت ضمن

 هدایدوره نشدان داد Orangi & et al (2010مطال ده ) هایاین در حالی است که یافته است. داشته

ارزشدیابی  داری،کدالس کالسدی، تدریس در م لمان ایحرفه عملكرد بر تأثیری خدمت ضمن آموزش

 .ندارد آموزاندانش تحصیلی وض یت و کالسی

های صور  گرفته در این زمینده، ای م لمان و پژوهشبررسی الگوها ارایه شده برای توس ه حرفه

ندد. بدا ایدن اای پرداختههای مختلفی از توس ه حرفهدهد که بیشتر این تحقیقا ، به جنبهنشان می

ای در حیطه خاصدی مانندد آمدوزش و طور  ویژه به عوامل فرایندی توس ه حرفهحا  تحقیقی که به

رو، توان ذهنی پرداخته باشد، وجود ندارد. از ایدنویژه م لمان استثنایی گروه کمهپرورش استثنایی ب

گیری از بتدایی را با بهرهای م لمان اتحقیق حاضر با رویكردی متفاو ، عوامل فرایندی توس ه حرفه

هدای آمدوزش و پدرورش اسدتثنایی، م لمدان ایدن گیژروش تحقیق آمیخته، شناسایی نمود که با وی

 باشد.توان ذهنی سازگار میآموزان کمسازمان و دانش
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