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 چکیده 

پژوهش شامل  کنندگانمشارکتشده است. ها انجام این پژوهش با رویکرد کیفی و روش برخاسته از داده   

و معلمان خبره مدارس استثنایی  ، آموزش و پرورش استثنایی، تعلیم و تربیتنظران توسعه فردیصاحب

انتخاب شدند تا جایی که گیری هدفمند نفر و به روش نمونه 17ها استان همدان بوده که از میان آن

های نیمه ساختاریافته گردآوری شدند. روش ها با استفاده از مصاحبهبه اشباع نظری رسیدند. داده هاتحلیل

ها نشان دادند که توسعه تحلیل، کدگذاری بوده که در سه سطح باز، محوری و انتخابی انجام شده است. یافته

مل شش بخش کلیدی از جمله عوامل فردی، فرایند توسعه فردی، عوامل فردی معلمان استثنایی شا

اند. متناسب با این یافتهای بودهسازمانی، راهبردهای توسعه فردی، نتایج توسعه شخصی و نتایج توسعه حرفه

 ها، پیشنهادهای کاربردی ارائه شده است.
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 مقدمه
 عنوانبهشود و های پیچیده و بزرگ اجتماعی قلمداد مییکی از سازمان وپرورشآموزشنظام     

کشور است. با توجه به  جانبههمهتوسعه  ریدناپذیتردترین نهاد در جامعه، شرط اصلی و زیربنایی

 ,NaderiBoni) هششای گسششتردهآمششوزشنقششش و کششانونی بششودن مششدارس در ارائششه خششدمات و 

Moradyani, Bagheri and Ebrahimi, 2020) ،معلمشان هسشتند کشه  یکی از ارکان اصلی آن

آموزان را در چارچوب نظشام آموزششی ی انتقال دانش، ایجاد بینش و افزایش مهارت دانشوظیفه

یکی از متغیرهای نیازمنشد بشه تغییشر در جهشت  تنهانهمعلم  (Khoroushi, 2015) دارندعهدهبر 

 ,Jafariشود)تغییر نیز محسوب می جادکنندهیاترین عامل های آموزشی بلکه مهمد سیستمبهبو

Abolghasemi, Ghahramani, and Khorasani, 2017.)  الزمشه معلمشی اسشتمرار یشادگیری

داند، در عمل توانایی کافی بشرای آمشوزش را هشم از یادگیری می ازینیباست، معلمی که خود را 

ای آموزش را نیشز توانایی حرفه درواقعکنند، لمان وقتی یادگیری را متوقف مینخواهد داشت. مع

هششای آموزشششی در تربیششت در اصششل موفقیششت بخش. (Sarkarani, 2015)دهنششد از دسششت می

هشای توسشعه هشا در فعاییتداری از راه دسترسی معلمان و مشارکت آنمعنی طوربهآموزان دانش

نقش معلشم در سشند . (Jafari et al, 2017)گیرد تأثیر قرار می ، تحتتیفیباکای فردی و حرفه

که برای پاسخ به نیازهای زمان و مبتنی بر فلسفه تعلیم و تربیشت  وپرورشآموزشتحول بنیادین 

 ششدهبیتصودر تراز جمهوری اسالمی ایشران تشدوین و  وپرورشآموزشاسالمی برای دستیابی به 

و بصیر در فرایند تعلیم و تربیت و مؤثرترین عنصشر در  ای امین، اسوهکنندهتیهدا عنوانبهاست 

های معلم در شایستگیاست.  شدهفیتعرهای نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی تحقق مأموریت

طراز جمهوری اسالمی بر اساس سند تحول بنیادین در سشه حیطشه ایشف( شایسشتگی عمشومی و 

و  شششدهنییتعها، های ارتقششات توانمنششدییای ج( شایسششتگهای حرفششهاخالقششی ب( شایسششتگی

های هر حیطه تعیین و راهکارهایی بر اساس هر یک از این سه حیطه آورده شده است و شاخص

تشوان بشه ایشن راهکارهشا می ازجملشه (.Minestry of Education, 2011مشخص گردیده است )

 وهی میان معلمان اشاره کرد.ای به شکل فردی و گرهای حرفه(؛  افزایش توانمندی7/11راهکار)

 و تأمین منابع انسانی است و معلمتیتربدر خصوص این سند راهبردی  یکی از شش زیر نظام   

هشایی اسشت کشه از طریشق آن هشا و فراینشدنظام، ایجاد زمینه های اصلی این زیریکی از مأموریت

ری و روانی خشود بشوده و مربیان قادر به تشخیص و شناسایی نقاط قوت و ضعف و سطح بلوغ فک

 مراتببشههای وجودی خشود و دسشتیابی متربیشان هایی برای رشد و توسعه ظرفیتبتوانند زمینه

های کلی نظام فعلی برای تحشول بنیشادین، حیات طیبه را فراهم نمایند. از سویی یکی از چرخش

های عقالنشی وا(، ارزشتغیر وضعیت از کنترل بیرونی و ایجاد محدودیت و ... به خویشتن بانی )تق
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هشای اجرایشی؛ تشوان گفشت یکشی از سیاسشتاین زیر نظشام می بامطایعهست. ا یریپذتیمسئویو 

هشا و قشرار دادن مهشارت مشدنظرهشای معلمشی بشا توسشعه فشردی و مهشارت نظامبه یبخشتیاویو

ی و توانمندسشاز وپرورشآمشوزشیکی از وظشایف اصشلی وزارت  درواقع ؛های آنان استشایستگی

و در ایشن راسشتا از رویکردهشای  (Minestry of Education, 2011)ای معلمان است رشد حرفه

 است.  1توسعه فردی برنامهشود. یکی از این رویکردها، متعددی بهره گرفته می

توسعه فردی، فرایندی حمایتی و ساختاریافته است که مسئوییت آن بر عهشده ششخص و مبتنشی    

ای و آموزشی و کشار راهشه باشد و در راستای توسعه حرفهد و موفقیت فردی میبر یادگیری، عملکر

 و ریششزیطششر  را بششرای بششازبینی، افششراد ظرفیششت مششؤثر، گیششرد. توسششعه فششردیشششغلی انجششام مششی

 The Quality Assurance Agency)دهشد افزایش می خود به یادگیری پذیری نسبتمسئوییت

for Higher Education, 2009) .ای واقشع بینانشه، توسعه فردی منجر به خود توسشعه یزیرنامهبر

در برنامشه  .(Abili, Mazari and Zamani, 2016)ششود متعهدانشه و مشداوم فشرد و سشازمان می

هایششان رهبر عمل نمایند، دیشدگاه عنوانبههای خود توسعه فردی، معلمان باید بتوانند در نقش

هماهنش  نماینشد،  بشاهم، اعتقشادات و اعمشال خشود را را گسشترش دهنشد ششانیتوانمنددرباره 

مسشتمر از  طوربشههای الزم برای کسب یک رویکرد شخصی برای خود را داشته باششند و فرصت

توسعه فشردی مشداوم، بخششی اساسشی از  (.Van, 2017 der lans)حمایت مدیران برخوردار باشند 

ی بحث درباره یک دوره زمانی و اهشدا  آتشی مدیریت و ارزیابی عملکرد است که طی آن چارچوبی برا

کند. بنابراین توسعه فردی مداوم، از اهدا  یادگیری نشأت گرفته و باید طراحشی و یادگیری فراهم می

تا ظرفیت معلمشان را توسشعه  (Academy of Medical Royal Colleges, 2012)بینی شود پیش

 و منشابع ،(درسشی برنامه مثالعنوانبه)آگاهی عدم ،توسعه فردی درروند تجربگیعواملی مانند بیدهد. 

-مشی انعکشاس عشدم و پیشرفت از اندک نظارت یادگیری، محیط یا و کار محل در محدود هایفرصت

. (Patel, Kitchen & Barrie, 2013)ایششعاع قشرار دهشد نتایج حاصل از ایشن برنامشه را تحشت تواند

ریشزی فشردی، اجشرا و رت مداوم، بازخورد، نیازسنجی، برنامشهبنابراین، اجزای مهم این برنامه شامل نظا

عوامل محتشوایی،   Loucks-Horsley, Hewson, Love and Stiles (2010)پایش مجدد است. 

ای داننشد. توسشعه فشردی و حرفشهمی مشؤثر اثشربخشای ای و فرآیندی را در توسشعه حرفشهزمینه

میزان دانش و مهارت  ینهیدرزمشنی از انتظارها هنگامی بیشترین اثربخشی را دارد که توافق رو

آموزان وجود داشته باشد. همچنشین ها برای کمک به یادگیری دانشهای آنمعلمان و توانمندی

توافشق رهبشران، مشدیران و  براثشرمعتقدند که در برنامه توسعه فردی، انتظارهشا از معلمشان بایشد 

                                                           
1. Individual Educational Plan 
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سشعه فشردی معلمشان بشا عشواملی از قبیشل: تمشرین معلمان مدارس باشد؛ عالوه بر این فرآینشد تو

های ها، دریافت بازخورد، مشارکت در انعکاسات، قرارگیری در معرض ایشدهرهبری، توسعه مهارت

 عنوانبشهوجشود ایشن برنامشه،  شود.جدید، شناسایی ایگوهای نقشی و ارتباط با دیگران تسهیل می

پویشا و از  صورتبهمهارت فرد و نیز تعایی سازمان باعث رشد و ارتقای دانش و « ابزار کاربردی»یک 

اسششت  هیدوسششوتششرین ویژگششی آن تعامششل گششردد کششه مهششمطریششق مشششارکت فعششال بششا مششدیران مششی

(Hasanzadeh and Shahrani, 2005)ریزی مبتنی بر نیاز و رشد حرفشه. این تعامل ضمن برنامه-

 نیتشرمهمرزششمندی را در پشی دارد. روابط انسانی و ایجاد حش  ا دهندهتوسعهای و شخصی فرد، 

های فشرد، بهبشود عملکشرد فشردی و طر  توسعه فردی، توسشعه شایسشتگی یریکارگبهپیامدهای 

های پشاداش، ، بهبود عملکشرد ششغلی، تعریشف ششاخص(Beigi and Gholipur, 2016سازمانی )

در  ( اسشت.Abili and Mazari, 2014ارتقات و انتصاب، ارزیابی میزان پیشرفت فرد، با خشودش )

هشای شخصشی و فشردی و نیازهشای کشاری متفشاوت این میان، توسعه فردی معلمان با توجه به ویژگی

هشای متفشاوت تحصشیلی و تشدری ، ای دارد. این نیازهای متفاوت ناشی از زمینهجایگاه و اهمیت ویژه

لمشی و ششرایطی از ایشن های ویژه، شرایط کاری متفاوت، پیشینه و سوابق مختلف ععالیق و نیازمندی

تشوان دست است. بر این اساس، توسعه افراد نیز متفاوت خواهد بود. به عبارتی با یک برنامه واحد نمشی

ها را در مسیر رشد و باینشدگی ای با افراد متفاوت را برآورده کرد و آنمطلوبی نیازهای جامعه صورتبه

 .قرارداد

ایشن موضشوع  حشالنیباای معلمان امری حیاتی اسشت، ای برای همهتوسعه حرفه کهنیا رغمیعل

. (Jafari et al, 2017)برای معلمان مدارس استثنایی از جایگاه و اهمیت خاصی برخوردار اسشت 

ان آمشوزدانشی ی همشهنیازهشای یشادگیری ویشژهمعلمان باید ساختار نظام آموزش را بر اسشاس 

. معلشم کودکشان (Hejazi, Pardakhtchi, ShahPasand, 2009, 90)طراحشی و تشدوین کننشد 

های آن بشر ها و مشقتآموزان استثنایی را با همه سختیاستثنایی که رسایت خطیر تربیت دانش

های مربوطه است. این نوع تعلیم و تربیت مؤثرترین عامل در تحقق مأموریت عنوانبهعهده دارد، 

های یافتشه یریکارگبشهاوان مسشتلزم های خاص خود عالوه بر صبر و شکیبایی فربه خاطر ویژگی

نوین علمی است و معلمان و مربیان آن عالوه بر دانش و تجربه و تخصص الزم، همشواره خشود را 

به دستاوردهای جدید علمی مجهز سازند تشا بتواننشد خشدمات آموزششی، پرورششی و توانبخششی 

  .آموزان عزیز استثنایی ارائه دهندمناسبی را به دانش

دهشد، برخشی توسشعه فشردی در ایشران نششان مشی یهنشیدرزم ششدهانجامهای فعاییت بررسی    

 مثشال طوربشهانشد جزئشی و محشدود پرداختشه صورتبهها به بعضی ابعاد و جوانب این امر پژوهش

توسشعه منشابع انسشانی بشا  ،(Ghorbanian, 2018توسعه فردی برای معلمان مشدارس اسشتثنایی)
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استقرار رویکرد  یسنجامکان ،(Beigi and Gholipour, 2016فردی )گیری از طر  توسعه بهره

 ،(Farhangi, 2015دستاوردهای تدوین برنامه توسشعه فشردی) و ،(Eslami, 2016توسعه فردی)

، (Clegg, & Bradley, 2006)در خارج از کشور نیز ، ایگوهای توسشعه فشردی. است شدهپرداخته

نقشش پوششه عملکشرد در توسشعه  (،Schostaka et al, 2010)اثربخشی برنامه توسعه فردی مداوم 

در ایشن ( Head & Johnston, 2012)، ارزیابی برنامه توسعه فردی(Peacock et al, 2010)فردی

توسعه معلمان استثنایی کشه نیشاز بشه آششنایی مشداوم و توانمنشدی  اند.زمینه دست به پژوهش زده

یم و تربیت هستند نیازمند یک راهبرد مطایعشه و آزمشون ها در نظام تعلای نسبت به سایر نقشویژه

معلمشان اسشتثنایی  یهنشیدرزمیک روش کارآمد،  عنوانبهشده است که در این میان توسعه فردی 

 1های اطالعات علمشی داخلشیدر پایگاه شدهانجامهای بررسی چراکهقرار نگرفته است.   یموردبررس

توسعه فردی معلمان به )صشورت عشام( و معلمشان اسشتثنایی  یهنیدرزمتوان دریافت و خارجی، می

 در حال حاضر مدیی ارائه نشده است.پژوهش جامعی صورت نگرفته و  گونهچیهخاص(،  صورتبه)

ای در پدیده توسشعه فشردی و نیشز از طرفشی خش  ی زمینهبا توجه به اهمیت دستیابی به نظریه یذا

نه، پژوهش حاضر بر آن است کشه مشدل توسشعه فشردی پژوهشی و وجود نداشتن مدیی در این زمی

نیشروی  یوربهشرهی ابتدایی مدارس استثنایی و کاربرد این مشدل را در جهشت ارتقشا و معلمان دوره

  انسانی ارائه دهد.

 های زیر است:گویی به پرسشیذا این پژوهش در پی پاسخ

 ؟اندماکدنایی استان همدان ی ابتدایی مدارس استثهای توسعه فردی معلمان دورهمؤیفه -1

 ی ابتدایی مدارس استثنایی کدام است؟مدل مناسب توسعه فردی معلمان مدارس دوره -2

 

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش

ای تشدری  و های تکنیکشی و حرفشهای معلمشان بشر جنبشههای توسعه فردی و رشد حرفشهبرنامه

ای معلمشان . توسشعه فشردی و رششد حرفشهارتقای موقعیت اجتماعی حرفه معلمی متمرکز اسشت

ای هشای ویشژهآن انجام یک حرفشه یشا ششغل مسشتلزم داششتن مهارت لهیوسبهفرآیندی است که 

 .(Liaghtadar and Rezazadeh, 2015)است

ای بین کارکنشان و مشدیران سشازمان اسشت، کشه در آن توسعه فردی سند توافق شده یزیربرنامه

اسشت. در  ششدهمشخصسشاالنه بشا محوریشت توسشعه فشردی کارکنشان هشای ریزیاهدا  و برنامه

پشذیرد تشا در آن توسعه فردی همکاری مؤثری بشین کارکنشان و مشدیران صشورت می یزیربرنامه

                                                           
  های مختلف اشاره کرد.های دانشگاهنامه( و بخش پایانIrandocتوان به سایت مرکز اطالعات و مدارک علمی وزارت علوم)از جمله می .1
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 های فردی مشخص گرددها و مهارتارتقا شایستگی منظوربهنیازهای آموزشی و رشد کارکنان، 

(Auckland University of Technology, 2002). شود تا کارکنشان بشا در این برنامه سعی می

های خود در راستای اهدا  سازمان و ششغل خشویش توسشعه های فردی و قابلیتتوجه به توانایی

 Office ofیابند و بین نیازهای توسعه فردی و وظایف شغلی خویش ارتباطی پویا برقرار نمایند. 

)University of Minnesota (2009 Human Resources گونشه را این 1برنامشه توسشعه فشردی

کنشد تشا اهشدا  و کند: برنامه توسعه فردی ابزاری است که به افراد کمک میتعریف وتشریح می

ایی خود را شناسایی کنند. این برنامه بشرآن اسشت تشا افشراد را های مرتبط با رشد حرفهاستراتژی

و فراینشدی را بشرای شناسشایی و  ایی خشود را برعهشده بگیرنشدرششد حرفشه تیمسئویکند تشویق

برنامه توسعه فشردی را  Aukland University (2002) پیگیری روند پیشرفت خود ایجاد نمایند

اسشت کشه در آن، اهشدا  و  ای بین کارکنشان و مشدیران سشازمان تعریشف نمشودهشدهسند توافق

ریزی ت. در برنامشهاسشهای ساالنه، با محوریت توسعه فشردی کارکنشان مششخص شدهریزیبرنامه

گیرد تا در آن، نیازهای آموزشی توسعه فردی، همکاری مؤثری بین کارکنان و مدیران صورت می

 های فردی مشخص گردد.ها و مهارتارتقای شایستگی منظوربهو رشد کارکنان 

است که به اقتضشای هشر فشرد و  شدهمطر های مختلف توسعه فردی به شیوه یزیربرنامهفرایند 

متفاوت و ایزامات خاص خود را داشته باشد، اما چند مرحله و بخش مهشم دارد  تواندیمزمانی سا

در  ذکرششدهششده اسشت. تنشوع فراینشدهای  دیشتأک هاآنبر  یزیربرنامهکه در بیشتر فرایندهای 

از یک نسشخه عمشومی  توانینممختلف، نشان از عمومی نبودن این فرایند دارد. یذا  یهاسازمان

توسعه فردی برای تمامی افراد استفاده کرد و این امشر، بسشتگی نزدیکشی بشا ششرایط  یزیرمهبرنا

در  Ghrbanian (2019) (.Abili and Mazari, 2014) دارد یو سشازمانموقعیت فردی، گروهی 

پژوهش خود به بررسی توسعه فردی معلمان استثنایی پرداختشه اسشت کشه طشی آن بشه عوامشل 

در  Jafari et al, (2017)اسشت.  ششدهپرداختهند و نتایج توسشعه فشردی فردی، سازمانی، فرای

معلمشان ابتشدایی در مشدارس  یاحرفشهتوسشعه  یانشهیزمپژوهشی با عنشوان عوامشل سشازمانی و 

معلمشان ابتشدایی مشدارس  یاحرفشهتوسعه  یانهیزمشناسایی عوامل سازمانی و  باهد استثنایی 

روش انجام پژوهش به دو شیوه کمی و کیفی بشوده اسشت.نمونه ذهنی انجام دادند.  توانکمگروه 

نفر خبرگان  به شیوه هدفمنشد و در بخشش کمشی ششامل  15در بخش کیفی شامل  موردمطایعه

بشر توسشعه  یانشهیزمعامل سازمانی و  8نفر از معلمان بوده است. نتایج نشان داد که؛  200تعداد

؛دانش آموزان، نیازهشای یشادگیری آنشان ، معلمشان و از  اندعبارتاست که  مؤثرمعلمان  یاحرفه

                                                           
1. Individual Development plan 
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درسشی و  یزیربرنامشه، نظشام یسشازمانفرهن نیازهای یادگیری آنان، هنجارهای نظام آموزشی، 

 ملی و محلی، منابع مایی، زمشان و خشانواده و جامعشه، مشدیریت مدرسشه. یهااستیسآموزشی، 

Ghanbari and Eskandari (2017) انشد. وسعه فردی معلمان نیشز پرداختهدر پژوهش خود به ت

 گشرا لتیفضش، از رهبشری یاخود توسعهها نشان داده است که توسعه فردی یا همان پژوهش آن

 گذارد.پذیرد و بر یادگیری سازمانی تأثیر میتأثیر می

اسشتقرار رویکشرد توسشعه فشردی در  یسنجامکانخود با موضوع  Eslami (2016)در پژوهش    

هد  کاربردی اسشت. نتشایج  ازنظرای زبان رسا، پرداخت. روش تحقیق از نوع کیفی و هآموزشگاه

ی هشاپژوهش در شناسایی بسترهای مناسب جهت استقرار برنامه توسعه فشردی در هفشت مؤیفشه

)عوامشل فشردی(، کارکنشان، نظام آموزشی، آمشادگی یسازمانفرهن اصلی نظیر ساختار سازمانی، 

 مشوردپژوهش هاکنندهلیتسهابع انسانی، مایی و کایبدی و سایر منابع و حمایت مدیران ارشد، من

مقشوالتی بشرای هشر مؤیفشه اسشتخراج گردیشد. مقشوالت  شوندگانمصاحبهقرار گرفت و طبق نظر 

بسترهای مناسشب و  رغمیعلهای مزبور آن است که آموزشگاه دهندهنشانمستخرج از هر مؤیفه 

افزایش ثبات سشاختار سشازمانی،  ینهیدرزمباید  ی فردیتوسعه ینقاط ضعف و قوت برای برنامه

ش هیجانی آنان، مشدیریت دانشش، آمشوزش ، نظیر تخصص کارکنان و تقویت هوکارکنانآمادگی 

ی توسعه فردی، تجهیزات کافی برای آموزش، مشدیریت مدیران و کارکنان برای درک بهتر برنامه

 Mirkamali, Khabare, Mazari and Romiani (2016) استعداد، تدبیر بیششتری بیندیششند.

انشد. یکی از عوامشل توسشعه فشردی در مشدارس پرداخته عنوانبه یخود رهبردر پژوهش خود به 

در میان کارکنان و مدیران مدارس بشاالتر از  یخود رهبرها نشان داده است که نتایج پژوهش آن

سانی و چابکی سشازمانی ارتبشاط داششته حد متوسط بوده است و با متغیرهایی همچون سرمایه ان

آموزششی رششد  یهابرنامشهدر پژوهشی با عنوان  Liaghtadar and Rezazadeh, (2015) است.

رششد  یهابرنامهمعلمان در ایران و فنالند یک مطایعه تطبیقی به هد  بررسی تطبیقی  یاحرفه

ایی جهشت بهبشود وضشعیت رششد و راهکارهش  ارائشهایشران و فنالنشد  معلمتیتربدر نظام  یاحرفه

 آمدهدسشتبهپیمایشی انجام گرفشت. نتشایج  صورتبهمعلمان ایران انجام دادند. پژوهش  یاحرفه

 یاحرفشهنشان داد که؛ موفقیت هر سیستم آموزشی تا حدود زیادی بستگی بشه چگشونگی رششد 

نش داوطلبشان دستیابی به این هشد  ششرایط پشذیرش و گشزی منظوربهمعلمان آن جامعه دارد و 

 یموردبررسش معلمتیتربدر مراکز  هابرنامهدرسی و محتوای این  یهابرنامهحرفه معلمی ، اهدا  

خود به دستاوردهای تشدوین برنامشه توسشعه فشردی  Farhangi (2015) یدر پژوهش قرار گرفت.

کشه کننده توسعه افراد پرداخته است کشه نتشایج پشژوهش وی نششان داده اسشت تسهیل عنوانبه
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های حاصشل از مشدل تحلیشل کند تا بر اساس خروجیتوسعه فردی به افراد کمک می یزیربرنامه

نقاط قوت، ضشعف، فرصشت و تهدیشد شخصشی بتواننشد نیازهشای خشود را بشرای ارتقشای دانشش و 

 Beausaert, Segers .مناسب نمایند یزیربرنامهها شغلی شناسایی کنند و روی آن یهامهارت

and van der Rijt (2011) استفاده از طر  توسشعه فشردی را بشر یشادگیری و  ریتأثپژوهشی  در

. نتایج این پژوهش نششان داد کشه، اسشتفاده از طشر  توسشعه قراردادند یموردبررسعملکرد افراد 

از طر  توسعه فردی، در مقایسه بشا  کنندگاناستفادهفردی، بر محیط کاری تأثیر مستقیم ندارد. 

-های بیشتری برای توسعه خشود انجشام مشیکنند، فعاییتاین طر  استفاده نمیکارکنانی که از 

ای بیششتر بشرای های توسعهشود، که فعاییتدهند، اما استفاده از طر  توسعه فردی، موجب نمی

 ازنظشراز طشر  توسشعه فشردی، خشود را  کنندگاناستفادهبرنامه آینده خود در نظر بگیرند. بعالوه 

ها نتیجشه بینند. آنکنند، نمی، برتر از کارکنانی که از این طر  استفاده نمیهای شغلیشایستگی

کشه بشر  نگرندهیآشود نه یک ابزار محسوب می نگرگذشتهگرفتند که طر  توسعه فردی یک ابزار 

مششکالت  Bennett (2006) ایدر مقایشه بگشذارد. ریتشأثتصمیمات کارکنان برای توسشعه خشود، 

بشودن ایشن طشر  سشبب « فردی»( گاهی 1بیان کرد: ) گونهنیاسعه فردی را، استفاده از طر  تو

( اغلشب 2های کالن سشازمان غفلشت ششود؛ و )استراتژی خصوصبهشود، از مسائل سازمانی و می

مانشد؛ یک طر  جذاب اما بدون استفاده بشاقی مشی صورتبهشود که طر  توسعه فردی دیده می

برنشد و تعشداد کمشی از به کار مشی نظمیبپراکنده و  صورتبهآن را ها اکثر سازمان گریدعبارتبه

( مشکل سشوم ایشن اسشت کشه معمشوال  طشر  3کند. )صحیح از آن استفاده می طوربهها، سازمان

 مشدتکوتاهشود. بایستی دقت داشت که تدوین می مدتکوتاهتوسعه فردی برای یک دوره زمانی 

تغییشرات  سرعتبهمشکل و یا خصیصه منفی نیست. با توجه بودن طر  توسعه فردی، یزوما  یک 

های امروزی، تدوین ساالنه طر  توسعه فردی، امری ضشروری آن تغییرات سازمان تبعبهمحیط و 

 سازمان تدوین شود. تربلندمدتهای ها با توجه به استراتژیاست، اما بهتر است این طر 
 

 چارچوب نظری اولیه پژوهش

بر است که این چارچوب نظری  شدهپرداختهضر به طراحی ایگوی توسعه فردی در پژوهش حا   

  ( خواهد بشود1مبانی نظری و پیشینه پژوهش شامل چند بخش کلیدی به شکل جدول ) اساس

 :است شدهاقتباس   Ghrbanian (2019)که از کار 
 

    Ghrbanian (2019)نظران صاحب ازنظر. ابعاد توسعه فردی 1جدول

 نظرانها/ صاحبمؤلفه ابعاد
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ریزی توسشعه فشردی هتوسعه فردی، شامل عواملی فردی است که سبب گرایش و کاربست برنام 

کارکنشان نیشز توسشعه فردی گرکننده و تسشریعطر  دیگر، عوامل سشازمانی تسشهیلگردد. از می

 عوامل فردی

(، 1395ابعاد فردی مانند اجرا، تصحیح و ارزیابی توسعه فردی )ابیلی، مزاری و زمانی ) 

(، ابعاد فردی 2017ای و سالمت، عوامل فردی توسعه فردی )سازمان مشاوره حرفه

(، 2005(، منابع در دسترس افراد )بک و همکاران، 2017)دانشگاه مک ماستر، 

 (، 2005وابستگی توسعه فردی به فرد استفاده کننده )آئوستین و همکاران، 

 عوامل سازمانی

(، ابعاد 2017ای و سالمت، عوامل سازمانی و پشتیبانی )سازمان مشاوره حرفه 

(، استراتژی توسعه سازمان و پشتیبانی 2017پشتیبانی سازمان )دانشگاه مک ماستر، 

(، حمایت سرپرستان )بایوک و همکاران، 2016کسون، آن از توسعه فردی )هریش و جا

(، همکاران و تعامالت 2002های دریافتی افراد )ایوانز و همکاران، (، حمایت2007

(، رابطه خوب میان 2002؛ ایوانز و همکاران، 2002اجتماعی با آنان )مور و بوند، 

 (،1998)اسنادن و توماس،  دهندهآموزشکارکنان و مربی یا 

 د توسعه فردیفراین

های توسعه فردی )سازمان (، استراتژی2009)مک کان،  یزیربرنامهفرایند مبتنی بر  

توسعه فردی )انجمن  یریپذتیمسئوی(، استراتژی 2017ای و سالمت، مشاوره حرفه

)دانشگاه مک های توسعه فردی استراتژی(، 2017های آمریکا )ها و دانشکدهدانشگاه

(، 2016ندهای زیاد توسعه منابع انسانی )هریش و جاکسون، (، فرای2017ماستر، 

از برنامه توسعه فردی )بیوسرت و  کنندهاستفادهفعاییت محوری بیشتر کارکنان 

(، هماهنگی محیط و خود برای یادگیری بیشتر )آئوستین و همکاران، 2011همکاران، 

2005 ،) 

 نتایج توسعه فردی

 توسعه شخصی

هد   عنوانبهخگویی و پاس تیمسئویافزایش 

توسعه شخصی ) سازمان خدمات پستی آمریکا 

(، نتایج مورد انتظار از توسعه شخصی 2017)

 (، 2017)دانشگاه مک ماستر، 

 ایتوسعه حرفه

ای و توسعه رهبری )سازمان مشاوره یسازمانتوسعه

(، یادگیری و عملکرد )بیوسرت و 2016دیلویت، 

زشی بیشتر ) بایوک (، اثربخشی آمو2011همکاران، 

(، بهبود در عملکرد )ایوانز و 2007و همکاران، 

(، استمرار 2002؛ مور و بوند، 2002همکاران، 

ای )ایوانز و همکاران، توسعه شخصی و حرفه

ای )وایلدی و واالس، (، توسعه دانش حرفه2002

1998) 
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یذا در مدل مفهشومی پشژوهش، عوامشل سشازمانی پشژوهش نیشز در نظشر گرفتشه  .توانند باشندمی

ل یشک بخشش از مشد عنوانبشهفردی خود شامل فراینشدها و اقشداماتی اسشت کشه اند. توسعه شده

، توسعه فردی منجر به نتایجی خواهد ششد کشه حاصشل تا ینهااست و  شدهگرفتهمفهومی در نظر 

ای افشراد مشیاقدامات توسعه فردی است، توسعه فردی منتج به توسعه شخصی و توسشعه حرفشه

 شود.و پیگیری توسعه توسط فرد قلمداد می یریپذتیمسئویگردد و واژه فردی به معنای 
 

 روش پژوهش

توانشد ارائشه مشدل در ایشن زمینشه، می رونیشازاهش حاضر بر اساس هد ، کاربردی است، پژو

بشر  چراکهروش اجرا، توصیفی از نوع اکتشافی است.  ازنظرهای بعدی باشد. مبنایی برای پژوهش

، توسششط یموردبررسششهششا، بایششد شششرایط پدیششده اسششاس هششد  پششژوهش، بششرای شناسششایی مؤیفششه

این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و بشا اسشتفاده از تحلیل شود. توصیف و  کنندگانمشارکت

توسعه فشردی معلمشان از  مدلو سعی شده است  است شدهانجام هابرخاسته از دادهنظریه  روش

نظران حوزه صاحب.1پژوهش شامل: در این  یموردبررسجامعه  ها استخراج شود.تحلیل مصاحبه

توسعه فردی، اقشدام بشه تشأییف  یهنیدرزمد از افرادی که عبارت بودن نظرانصاحبتوسعه فردی: 

پژوهششی و طشر  پژوهششی کشرده بودنشد و همچنشین سشخنرانان کلیشدی -کتاب، مقایشه علمشی

شد. بر اساس جسشتجوی منشابع اطالعشاتی و بررسشی آثشار و ها را شامل میها و کنفران همایش

نظشران صاحب. 2شناسایی شدند.  نظرانبصاحنفر از  3ها، ها و همایشتأییفات و مرور کنفران 

 نظرانصشاحب: انشدششناختهاستثنایی که معلم و شیوه توسعه او را می وپرورشآموزش یهنیدرزم

آموزش و پرورش اسشتثنایی، اقشدام بشه تشأییف کتشاب مقایشه  یهنیدرزمشد که شامل کسانی می

هشای ویشژه، ربیت کودکشان بانیشازتعلیم و ت یهنیدرزم یاپژوهشی و طر  پژوهشی بودند و -علمی

معلمشان و . 3نفشر فهرسشت ششدند.   10بشر ایشن اسشاس اند. فعاییت عملی یا تجربه زیسته داشته

شامل افرادی اسشت کشه  گروهابتدایی استثنایی: این  مدیران شاغل خبره و مطلع در مدارس دوره

تشوان مشی بیترتنیابشهانشد. استثنایی مشغول خدمت بشوده در مدارس 97-98در سال تحصیلی 

بشر ایشن اسشاس  است. شدهانجامهدفمند  صورتبهی بر اساس هد  تحقیق و ریگنمونهگفت که 

مشورد کشاوش قشرار  مسشئلهپیش رفت و ابعشاد  یریگنمونههای نیمه ساختاریافته فرایند مصاحبه

ششباع نظشری مصشاحبه بشه حشد ا 17ها ادامه یافشت تشا پش  از ها با نمونهقدر مصاحبهگرفت. آن

 اطالعاتی رسید. 
 در بخش مصاحبه کنندگانمشارکتهای : ویژگی2جدول 

 سنجنس محل خدمتسنوا رشته تحصیلیمدرک  کد
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ت  تحصیلی

خدم

 ت

 یت

 45 زن مرکز آموزشی استثنایی 30 آموزش ابتدایی کارشناسی 01

02 
کارشناسی 

 ارشد
 39 مرد استثنایی وپرورشآموزشاداره  21 شناسی بایینیروان

03 
کارشناسی 

 ارشد
 46 زن استثنایی وپرورشآموزشاداره  33 شناسی بایینیروان

 40 مرد دانشگاه فرهنگیان 20 مدیریت آموزشی دکتری 04

 22 زن مدرسه استثنایی 5 کودکان استثنایی وپرورشآموزش کارشناسی 05

 43 زن استثنایی وپرورشآموزشاداره  18 شناسی تربیتیروان دکتری 06

07 
کارشناسی 

 ارشد
 27 تحقیقات آموزشی

استان  وپرورشآموزشاداره کل 

 همدان
 47 مرد

08 
کارشناسی 

 ارشد
 49 مرد استثنایی وپرورشآموزشاداره  29 شناسی بایینیروان

09 
کارشناسی 

 ارشد
 31 (یزیربرنامهعلوم تربیتی )

استثنایی  وپرورشآموزشسازمان 

 کشور
 54 زن

 20 کودکان استثنایی وپرورشآموزش دکتری 010
استثنایی  وپرورشآموزشسازمان 

 کشور
 37 مرد

 45 زن مدرسه استثنایی 25 کودکان استثنایی وپرورشآموزش کارشناسی 011

012 
کارشناسی 

 ارشد
 35 زن مرکز مشکالت ویژه یادگیری 18 راهنمایی و مشاوره

013 
کارشناسی 

 ارشد
 34 مدیریت آموزشی

استان  وپرورشآموزشاداره کل 

 همدان
 52 مرد

 23 زن مدرسه استثنایی 6 کودکان استثنایی وپرورشآموزش کارشناسی 014

 29 شناسی کودکان استثناییروان دکتری 015
استثنایی  وپرورشآموزشسازمان 

 کشور
 47 مرد

 44 زن مدرسه استثنایی 29 آموزش ابتدایی کارشناسی 016

 31 مرد دانشگاه تهران 12 مدیریت آموزش عایی دکتری 017

 

کشه ابتشدا  صورتنیبد. بود 1یافتهمصاحبه نیمه ساختار پژوهش،ها در این بزار گردآوری دادها

ششد. ها رونشد مصشاحبه هشدایت میسؤاالت کلی برای شروع مصشاحبه و بشر اسشاس پاسشخ نمونشه

گردیشد. مالحظشات  کنندگان انجشاممشارکت ازنظرها با تعیین وقت قبلی و انتخاب مکان مصاحبه
                                                           
1. Semi structured interview 
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شوندگان، کدگذاری اسامی آنان  محرمانشه های مصاحبهداری گفتهاخالقی پژوهش با حفظ امانت

بشوده  موردتوجهماندن تمامی اطالعات،  اطمینان از ابراز تمایل به شرکت در مصاحبه و مانند آن 

هشر  زمانتمشدها انجشام ششد کشه مصشاحبه ششدهانجامهشای است. بدین ترتیب پ  از هماهنگی

دقیقششه بششه طششول انجامیششد.  40تششا  30 کنندگانمشششارکتمصششاحبه برحسششب شششرایط و تمایششل 

 ها در هر مصاحبه مطابق جدول زیر بوده است.های اساسی برای شناسایی مقویهپرسش
 

 . سؤاالت مصاحبه نیمه ساختاریافته3جدول

 سؤاالت ردیف

اند که عوامل فردی در این قبلی نشان دادههای اجرای برنامه توسعه فردی، پژوهش منظوربه 1

 ؟اندماکدترین عوامل فردی در این زمینه شما مهم ازنظرزمینه اثرگذارند، 

اند که عوامل سازمانی در این های قبلی نشان دادهاجرای برنامه توسعه فردی، پژوهش منظوربه 2

 ؟اندماکدزمینه  ترین عوامل سازمانی در اینشما مهم ازنظرزمینه اثرگذارند، 

 ازنظربرنامه توسعه فردی مستلزم اجرای آن طی یک فرایند است. برای این منظور چه فرایندی  3

 شما باید طی شود؟

اجرا شود، چه پیامدهایی را از منظر شخصی در پی  یدرستبهبرنامه توسعه فردی  کهیدرصورت 4

 خواهد داشت؟

)معلمی یاحرفهاجرا شود، چه پیامدهایی را از منظر  یستدربهبرنامه توسعه فردی  کهیدرصورت 5

 کودکان با نیازهای ویژه( در پی خواهد داشت؟

 

های بخش در پژوهش حاضر از روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی برای تبیین یافته

است.جهت بررسی روایی پژوهش از روش  شدهاستفادهکیفی و دستیابی به مدل بخش کیفی 

 به اعضات را برگرفته میدانی نتایج محقق یک که است به این معنا شدهاستفادهات کنترل اعض

استاد  ازنظرنمایند. و نیز جهت بررسی پایایی پژوهش  داوری آن کفایت مورد در تا گرداندبرمی

( یک نمونه کدگذاری باز را 4) است. جدول شدهاستفادهراهنما برای ارزیابی برنامه مصاحبه 

 :ددهیمنشان 

 

 یک نمونه از کدگذاری باز بر اساس بخشی از یک مصاحبه. 4جدول    

 متن مصاحبه

که امروزم شبیه دیروز نباشد و برای اهدافی که دارم تالش  رادارممن در ابتدا در جایگاه یک انسان این تفکر 

به آن نزدیک شوم. به این معتقدم که بدون هد  زندگی معنا ندارد از طرفی هم  قدمبهقدمروزانه نیاز است تا 

 باید خورشید را نشانه گرفت تا حداقل تیرم به ماه بخورد. 
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. اگر به علم و دانش روز مجهز نباشم نباید انتظار پیشرفت دارمعهدهیک معلم هم مسئوییت بزرگی به  عنوانبه

های شود با روشفردا را نمی سازندهیآآموز امروز و دانش چراکهکارم را داشته باشم و کارآمد بودن  مؤثرها و بچه

 داد. وپرورشآموزشدیروز 

تواند خودکنتریی، خود مدیریتی، خودکارآمدی، انگیزه و اشتیاق به یادگیری و منبع های یک فرد میاز ویژگی

مانند  ها را به عوامل درونی تحت کنتریشکستها و شمنبع کنترل منظور این است که موفقیتکنترل باشد. 

 دهد.تالش، توانمندی و انگیزش یا به عوامل بیرونی مانند شان ، اقبال و ... نسبت می

تواند انگیزه درون فرد را افزایش دهد تا به سمت گاهی تنها بیان چند جمله و اهمیت به افراد و کارشان می

 کارش، خودش نیز برای افراد مهم هستند. توسعه فردی رود و احساس کند عالوه بر

با توجه به آن هد   نیازهای آموزشی خود را بشناسد.برای توسعه فردی نیاز به افرادی داریم خودراهبر باشند و 

باید دنبال منابع یادگیری  بعدازآنچه چیزی را چگونه، با چه روشی و در چه مدتی یاد بگیرد؟. گذاری کند: 

ریزی که مطابق با برنامهپ  از نظارت بر روند اجرای روش یادگیری  ری خود باشد.مطابق با سبک یادگی

که چه قدر به اهدا  و توسعه خود نزدیک شده است. با توجه به این توضیح  خودارزیابی داشته باشد شدهانجام

 شود فرد باید:پاسخ داده می ترکاملپرسش اول نیز 

 شدهاستخراجکدهای 

 ها و شکست را به خودش نسبت دادن است.ترل است که موفقیت: منبع کنکدباز

 بزرگی دارم. تیمسئوییک معلم  عنوانبه: من کدباز

 : نیازهای یادگیری خود را بشناسد.کدباز

 شود. یگذارهد : با توجه به نیازهای یادگیری کدباز

 : باید به دنبال منابع یادگیری مطابق با سبک یادگیری باشد.کدباز

 خودارزیابی داشته باشد شدهانجامریزی که مطابق با برنامه :کدباز

 

 های پژوهشیافته

ی ابتدایی مدارس استثنایی استان های توسعه فردی معلمان دورهسؤال اول: مؤلفه

 ؟اندماکدهمدان 

شامل عوامشل فشردی،  ازجملهاند که مدل پژوهش دارای ابعادی های بخش کیفی نشان دادهیافته

نتشایج بشوده  عنوانبشهای فرایند توسعه فردی، راهبردها، توسعه شخصی و توسعه حرفشه سازمانی،

 است.

 
 

 

های پژوهش. کدگذاری یافته5جدول  

هامقوله مفاهیم کدهای باز کدخبره  
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01کد   اینکه فرد نیاز به پیشرفت به درجات باالتر و بهبود داشته باشد 

 انگیزه درونی 

ی
رد

ل ف
وام

 ع

03کد  م و نیروبخش در فردانگیزه مه 

09کد  خواهدیک سری انگیزه درونی می 

06کد  انگیزه شخصی 

08کد  انگیزه معلمی داشته باشد 

017کد  گرایش به رشد و پیشرفت و انگیزه 

016کد  انگیزه به عنوان مهم ترین مسله است 

015کد  انگیزه کافی برای هماهن  شدن با برنامه را داشته باشند 

010کد  میزان رغبت یک معلم در شغل خود 

02کد   تالش برای انجام وظایف چایش برانگیز با داشتن اعتماد 

05کد خودکارآمدی  های یک فرد استاین خودکارآمدی مهم است از ویژگی 

01کد   کندینماگر اراده و احساس نیاز نباشد، معلم توسعه فردی را شروع  

05کد ها و شکست را به خودش نسبت ترل است که موفقیتاز عوامل منبع کن 

منبع کنترل  دادن است

014کد درونی  پذیرفتن شکت و قراردادن آن به عنوان پله صعود 

015کد  فرد در اجرای برنامه مؤثرپذیرفتن سهم مهم و  

02کد  ها به سمت پایبندی و امید به اهدا  و در صورت یزوم، هدایت توانایی 

 در مدارس استثنایی با نیازهای خاص ژهیوبهاهدا  

015کد امید  نگرش مثبت به برنامه و ارزیابی مداوم آن 

09کد  به دنبال ارتقای شغلی خودش است 

013کد  ، نگرش تکاملیجلوروبهنگرش مثبت و  

05کد  کنند و خودتنظیمی دارند یزیربرنامهتوانند افرادی که می 

011کد خودتنظیمی  ندی به اصول و قوانینپایب 

017کد  کنند و به آن متعهد شوند یزیربرنامهتوانند افرادی که می 

02کد  یریپذانعطا  بودن مهم است یریپذانعطا شود زمانی که فرد با مشکالتی مواجه می   

03کد  فردی که فرهن  انتقادپذیری و بازخورد از دیگران را دارد 

 تفکر انتقادی

04کد  دی که انتقادی هستند، تفکر انتقادی دارندافرا 

05کد  تفکر انتقادی باید باشد 

08کد  نقد سازنده داشتن 

014کد  روحیه انتقادپذیری 

011کد  انتقادپذیری 

04کد  خوددارنداز  یتریقوتعریف  

017کد خودپنداره  تفکر و خودپنداره به عنوان یک معلم 

014کد  و قوت خودشناسایی نقاط ضعف  
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01کد  آموزان با نیازهای ویژهعالقه به کار با دانش 

 تعهد شغلی

03کد  همه افرادی که در یک فرایند شرکت دارند باید به برنامه متعهد باشند 

05کد  بزرگی دارم تیمسئویمن به عنوان یک معلم  

014کد  ، متعهد و پایبند بودنیریپذتیمسئوی 

06کد  تعهد شغلی 

02کد   در مورد موفقیت در زمان حال و آینده دئالیاداشتن نگرشی مثبت و  

ینگرندهیآ  

03کد کند و به آینده توجه بعد پیش روی خود را مشاهده می چند قدماینکه  

 کندمی

012کد  ینگرندهیآ 

014کد  داشته باشد ینگرندهیآ 

05کد  تفویض اختیارها و ایجاد احساس آزادی  

اختیارتفویض   

ی
مان

از
 س

ل
وام

 ع

08کد  کند یریگمیتصمنظرات معلم باید در مسائل مدنظر قرار گیرد و او  

09کد  آزاد باشند یریگمیتصمافراد در  

03کد نظام مدیریت  برای موفقیت و مطمئن بودن نیاز به ارزیابی است 

02کد  عملکرد  بروکراسیاستقرار یک نظام ارزیابی متبنی بر عملکرد افراد نه  

09کد  ای در اختیار معلم باشدمنابع الزم برای رشد حرفه 

 حمایت سازمانی

06کد  فراهم کردن امتیازها، منابع  

07کد  فراهم کردن منابع زمانی، فکری و مایی  

016کد  منابع مادی و بازخورد مناسب 

014کد  دسترسی فرد به منابع معتبر و کارآمد 

011کد  ایت مایی فکری و علمی از معلمانداشتن حم 

015کد   حمایت از کارکنان 

012کد  حمایت سازمانی 

09کد  شیوه رهبری و مدیریت و نگاه سیستمی بداند  

 توانمندی مدیران

 مدارس

09کد  مدیر بتواند در کارکنان ایجاد انگیزه کند 

010کد  نعرفع نیازهای احتمایی توسط مدیران و برطر  کردن موا 

011کد  ح  وظیفه و همیاری مدیر 

017کد  باور مدیران به توسعه فردی 

015کد  باتجربهای و انتخاب مدیران حرفه 

016کد  انتخاب صحیح مدیران آموزشی متناسب با تعهد و تخصص 

012کد  توان رهبری مدیر 

09کد   فرهن  سازمانی دهدکه تا چه اندازه بها می یسازمانفرهن  
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06کد  فراهم کردن شرایط رشد و احترام به آن 

04کد  ارزش قائل شدن برای افرادی که خودشان یادگیرنده است 

017کد  ای را تشویق کندفرهن  سازمان این رفتارهای توسعه 

013کد  سازمانی که در آن یادگیری فردی و سازمانی اتفاق بیفتد و فرهن  باشد 

05کد  جو کندفرد در خودش جست 

شناسایی وضع 

 موجود فرد

ی
رد

ه ف
سع

تو
د 

ین
را

 ف

02کد   های افرادشناسایی استعدادها و توانایی 

03کد  شناسایی موقعیت فعلی فرد 

017کد  فرد خودآگاهی یعنی نقاط ضعف و قوت خود را بشناسند 

07کد  در حال حاضر در چه موقعیتی هستیم باید پاسخ دهیم 

09کد  در حضور خود فرد انجام شودیک نیازسنجی  

012کد  هاارزیابی صادقانه فرد از توانایی و ضعف 

04کد های یک معلم استثنایی چیست را باید وظایف چی هستند و شایستگی 

 جواب بدهیم
 شناسایی وظایف

 هایو شایستگی

 فرد

04کد  انتظارات سازمان ییشناسا 

05کد  نیازهای آموزشی خود را بشناسد 

09کد  به کجا میخواهم بروم را بداند 

013کد  بررسی الزم و کامل نیازها 

017کد  توسعه فردی و توسعه سازمان هم راستا شود 
تفاهم فرد و 

 سازمان
04کد  رسیدن به تفاهمی بین فرد و سازمان 

017کد  تعهد متقابل بین فرد و مدیر و سرپرست  

03کد  اهدا  مشخص شود 

د و فر یگذارهد 

 سازمان

05کد  با توجه به نیازها هد  تعیین شود 

07کد  هد  خود را برای آینده تعیین کنیم 

08کد  اهدا  را مشخص کند 

010کد  شدهفیتعربا داشتن اهدافی مشخص و  

012کد  موردنظرتعیین نقطه شروع و هد   

 خص شودکه باید مش ازیموردنبرای اجرای برنامه امکانات و منابعی  
منابع و  نیتأم

 امکانات
04کد  شود و پشتیبانی کند نیتأمباید منابع مایی  

05کد  باید به دنبال منابع یادگیری مطابق با سبک یادگیری باشد 

08کد  یزیربرنامه های توسعه را مشخص کندگام 

های فعاییت

 توسعه

09کد  کند یزیربرنامهبرای رسیدن به نقطه ب  

012کد  عیین برنامه کاریت 

08کد اجرای  های توسعه اجرای برنامه و گام 

های فعاییت 013کد  و عمل یریکارگبه 
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 توسعه

09کد  خودش را ارزیابی کند مرحلهبهمرحله 

017کد خودارزیابی  ای از برنامه توسعه فردیارزیابی دوره 

05کد  که داشته خودارزیابی کند یزیربرنامهمطابق با  

09کد  ها برنامه اصالحی خودش را بچیندارزیابی بر اساس 
 برنامه اصالحی

013کد  اصال  و بازخورد دادن 

02کد  اتوسعه استعداده توسعه استعداد چه از طر  سازمان چه شخص   

ی
تژ

را
ست

ا
ی

رد
ه ف

سع
تو

ی 
ها

 

04کد  شایسته پروری شایستگی گزینی و شایسته پروری 

04کد های نوینآموزش ها الزم استهاو مانند این فرصتیرنین  ها، موبایلموبایل   

014کد  آموزش و معرفی نرم افزارهای جدید در خصوص حرفه 

01کد   های جدید آموزش مبتنی بر عصر اطالعات و ارتباطاتصورت 

02کد   های علمی و عملیآموزش کارکنان و تشویق کارکنان به افزایش مهارت 

07کد  یادگیریهای محیط 

 های جدیدهای آموزشی مناسب و مجهز به روشارائه برنامه 

02کد  افزایش کار تیمی و تفکر تیمی در مدارس 

03کد کارتیمی  بین دو یا چند نفر برای حل یک مسئله تعامل و همکاری ایجاد شود 

08کد  کندبا افراد مشورت می 

02کد  افزایش خالقیت و نوآوری در فرد شود 

 خالقیت

ی(
ص

خ
ش

ه 
سع

تو
ی )

رد
ه ف

سع
تو

ی 
ص

خ
 ش

ج
تای

 ن

01کد  های مختلف داشته باشد و خالق شودباید فرد ایده 

08کد  خالق است 

014کد  خالقیت 

01کد  باشد بازداشتهباید ذهنی منبسط و  

 تاب آوری
017کد  خودتاب آوری و انعطا  پذیری  

03کد  بهبود و توسعه ذهن 

013کد  کاک روانیکاهش اصط 

03کد  خودشکوفا شدن 

010کد خودشکوفایی  رشد و بایندگی و پیشرفت معلم 

012کد  هرم مازیو رأسنتیجه خودشکوفایی است  نیترمهم 

04کد  عزت نف  فرد و احساس احترام افزایش یابد 
خوداحترامی 

 )عزت نف (
08کد  شودصاحب عزت نف  می 

09کد  نگران خطا و سرزنش نیست 

04کد  مداوم برود طوربههای یادگیری خود فرد یادگیرنده و به دنبال فرصت 

یخود یادگیرندگ 05کد   جستجوی منابع یادگیری  

06کد  میل به مطایعه 
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015کد  اشتیاق به مشارکت و ادامه کار یادگیری 

016کد  تشویق فرد به مطایعه و یادگیری بیشتر 

07کد  که یاد بگیرد ردیگیملم صورت یادگیری جدید در مع 

08کد  کندمطایعه می 

05کد  هدایت و نظارت خود 

یتیخود هدا 017کد   هدایت خود به سمت کارهای ارزشی و خداپسند در کار معلمی  

09کد  کندیمها را هدایت و اجرا خودش برنامه 

06کد  اصهای خو تالش و پشتکار در ارتباط با بچه یریناپذیخستگ 

 خوداتکایی

07کد  شودیمصاحب خوداتکایی  

017کد  کار با کودک استثنایی نیازمند ممارست و پشتکار و اتکا به خود است 

014کد  تالش و پشتکار 

09کد  کندمسائل را خودش حل می 

04کد این است که بر عمل خود تأمل کند که  یاحرفهشاخصه معلم  نیترمهم 

 آنجاه این برنامه برسد ب

خودشناسی 

یاحرفه  

فه
حر

ج 
تای

ن
ی(

ه ا
رف

 ح
عه

وس
 )ت

ی
رد

ه ف
سع

تو
ی 

ا
 

06کد  رسدفرد به شناخت خودش می 

014کد  آگاهی افزایی 

017کد  ای در مورد خود و کارشدانش حرفه 

09کد  معلم استثنایی باید بهتر خودش را تحلیل کند و محیط را 

010کد  هایش شناخت خود و توانایی 

01کد  
باید معلم کودک استثنایی بتواند تدریسی داشته باشد که به شکلی صحیح 

 و از کیفیت برخوردار باشد

ایتدری  حرفه  

02کد  های جدید تدری های فناوریتوسعه مهارت 

017کد  آموزان استثناییهای تدری  برای دانشمهارت 

05کد آموزان با نیازهای ویژه  اشتندبودن در  مؤثرمعلم با روش سخنرانی قادر به  

 ای بداندهای حرفهنیست و باید روش

07کد  های تدری توانمندی 

02کد آموزان استثنایی در دانش بانشاطتبدیل کالس به محیط یادگیری فعال و  

 هایشانو خانواده

014کد  ها و فنون تدری مسلط بر روش 

09کد  کندبرای تدری  بهتر اقدام می 

08کد  ردیگیممعلم در حین تدری  یاد  

011کد  یاحرفهنیروی کار سایم و متعهد  

یاحرفهتعهد  012کد   توسعه تعهد به حرفه 

013کد  ای امور یعنی بیشترین اثر با امکاناتانجام حرفه 

08کد یاحرفهارتباطات  بیشتر شود اشیاجتماعهای مهارت   
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014کد  و هدفمند برقراری ارتباطات صحیح 

05کد  های ارتباطی استآموز با نیازهای ویژه نیاز به مهارتدانش  

03کد  رودهای بین فردی در شغل باال میتوانایی مهارت 
 

 ازجملشهآمده است، در این پژوهش توسعه فردی مشتمل بر ابعادی  1گونه که در شکلهمان

ای و توسششعه شخصششی و توسششعه حرفششهعوامششل فششردی، عوامششل سششازمانی، فراینششد و راهبردهششا 

 است. شدهییشناسا

 

 سؤال دوم:

ی ابتددایی مددارس اسدتثنایی کددام مدل مناسب توسعه فردی معلمان مدارس دوره

 است؟

، برای دستیابی به مدل توسعه فردی معلمشان مشدارس شدهاستخراجهای مؤیفه یآورجمعپ  از 

توسشعه  یهنشیدرزم نظرصشاحبتشکل از یک نفر استثنایی، گروه کانونی تشکیل شد. این گروه م

استثنایی و پژوهشگر بشود. بشرای انتخشاب  وپرورشآموزش یدر زمینه نظرصاحبفردی، یک نفر 

بشه دنبشال آن دسشته از  دارهشد  صشورتبهاست. زیرا  شدهاستفادهگیری هدفمند نمونه از نمونه

اسشتثنایی  وپرورشآمشوزشعه فشردی و توسش یهنیدرزمخبرگانی بودیم که بیشترین اطالعات را 

 است: شدهمیترس 2داشتند. مدل توسعه فردی معلمان در قایب شکل 
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 یریگجهینتبحث و 

ارائه مدیی برای توسعه فردی معلمان دوره ابتدایی مدارس اسشتثنایی  باهد پژوهش حاضر  

اصلی توسعه فشردی، مربشوط  خشدادباست. نتایج پژوهش نشان  شدهنوشتهو با رویکردی کیفی 

به فراینشد توسشعه فشردی بشوده کشه ششامل شناسشایی وضشع موجشود فشرد، شناسشایی وظشایف و 

گذاری فشرد و سشازمان، تشأمین منشابع و امکانشات، های فرد، تفاهم فرد و سازمان، هد شایستگی

های اصالحی بوده های توسعه، خودارزیابی و برنامههای توسعه، اجرای فعاییتریزی فعاییتبرنامه

کشه  طورهمشانهای مختلفی مورد تأکید قرار گرفته اسشت، است. فرایند توسعه فردی در پژوهش

Ghorbanian (2018)  ازجملشههشایی تشوان در پژوهشمی نمشوده اسشتبیان Mccan (2009)  ،

Harishh and Jackson (2016) هشا فراینشد توسشعه فشردی را دیشد. اساسشا  بشا و دیگشر پژوهش

های اجرایی آن را شناسایی کشرده و بشه توان گامیدگاهی فرایندی به توسعه فردی است که مید

کنشد. معلمشان . توسعه فردی امکان اجرا و پیگیری توسعه معلمان اسشتثنایی را فشراهم میکاربرد

آمشوزان نیازمند بشروز نمشودن مشداوم اطالعشات و دانشش خشود در مشورد مسشائل دانش ییاستثنا

و پیگیشری خواهشد بشود.  اجراقابل یراحتبهبوده و این امر از طریق برنامه توسعه فردی استثنایی 

های آموزششی برای تدری  و کار با ابزارها و تکنویوژی ازیموردنهای عالوه بر آن یادگیری مهارت

توان از طریق برنامه توسعه فردی برای آنشان های استثنایی بسیار مهم است که مینیز در آموزش

عوامشل  وجودنیبشاااگرچه فرایند توسعه فردی مهشم اسشت،  نیز طر  توسعه مداومی ایجاد نمود.

کننشد. از دیگشر نتشایج فردی هستند که امکان ورود فرد را بشه فراینشد توسشعه فشردی ممکشن می

انگیزه درونی، خودکارآمدی، منبع کنترل درونشی،  ازجملهپژوهش حاضر، شناسایی عوامل فردی 

نگری بوده است پذیری، تفکر انتقادی، خودپنداره، تعهد شغلی و آیندهنظیمی، انعطا امید، خودت

ها را یافت. عوامشل فشردی، عشواملی آن Abili et al (2016) ازجملههایی توان در پژوهشکه می

هشا، فشرد کنند و بدون آنای برای ورود فرد به توسعه فردی را فراهم میهستند که ظرفیت اوییه

چندانی به توسعه فردی از خود نشان نخواهد داد. اگر یک معلم استثنایی در خود آمادگی تمایل 

اوییه برای توسعه و رشد داشته باشد، در توسعه فردی نیز موفق خواهد بود از اینرو پشرداختن بشه 

 توسعه فردی بدون توجه به عواملی که باید در فرد تقویت شود از تداوم برخوردار نخواهد بود یذا

 .قراردادتوان عوامل فردی را مورد تأکید و توجه جا که میباید تا آن

نقش سازمان نیز در این زمینشه  وجودنیبااشود، توسعه فردی اگرچه توسط خود فرد آغاز می

در مدل توسشعه فشردی هسشتند کشه در  شدهییشناسااست. عوامل سازمانی، از دیگر ابعاد  پررن 

،  Auckland University of Technology, (2002)، Ghrbanian (2019)هششای پژوهش



  159 1399 بهار ،اول شماره، شتمهدوره                                              فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت مدرسه                  

(Jafari et al (2017   ازجملشه. این عوامل در پژوهش حاضر در ابعشادی اندقرارگرفتهمورد تأکید 

تفششویض اختیششار، نظششام مششدیریت عملکششرد، حمایششت سششازمانی، توانمنششدی مششدیران مششدارس و 

ند به انجام توسعه فردی توسشط معلمشان ماست. اگر مدارس عالقه شدهییشناسا یسازمانفرهن 

بشدون حمایشت و بسترسشازی  چراکشهایفشا نماینشد  یدرسشتبهاستثنایی هستند باید نقش خود را 

سازمانی، توسعه فردی تداوم نخواهد داشت. مدارسی موفق خواهند بود که بتوانند بستر مناسشب 

 عنوانبشه ییاسشتثناارس برای توسعه فردی معلمشان را فشراهم کننشد و در ایشن میشان نقشش مشد

بنشدی و توسشعه فشردی راهبردهشایی داششته کشه بشه قایب کننده خطیر است.پشتیبان و حمایت

انجامشد کشه در پشژوهش حاضشر توسشعه اسشتعدادها، تر نمودن فرایند توسشعه فشردی میکاربردی

اسشت  هششدانیبراهبردهای توسعه فشردی  عنوانبههای نوین و کار تیمی پروری، آموزششایسته

. راهبردهشای توسشعه فشردی، ترجمشان توجشه و قرارداد مورداستفادهتوان در توسعه فردی که می

هشا، اسشت تشا بشا اسشتفاده از آن ییاسشتثناافزاری در مدارس های فکری و سختایجاد زیرساخت

توسعه فردی را محقق نمود. به هر میزان کشه راهبردهشای توسشعه فشردی در مشدارس اسشتثنایی 

یابد، امکان انتخاب برای معلمان بیشتر خواهد بشود و توسشعه فشردی از کیفیشت بشاالتری افزایش 

که توسعه فردی باید به نتایجی بیانجامشد کشه ششامل نتشایج توسشعه نهایتا  این شود.برخوردار می

آوری، خالقیششت، تششاب ازجملششهباشششند. توسششعه شخصششی ای میشخصششی و نتششایج توسششعه حرفششه

ای و خوداتکشایی و توسشعه حرفشه یتیخشود هشدا، یرندگیادگیخود رامی، خودشکوفایی، خود احت

باششند. توسشعه ای میای و ارتباطشات حرفشهای، تدری  و تعهد حرفشهخودشناسی حرفه ازجمله

، Jafari et al (2017  ،Ghanbari and Eskandari (2017)) ازجملشههشایی شخصی در پژوهش

Eslami (2016)  وLiaghtadar and Rezazadeh (2015)  توسشعه  هرحالبهشده است.  دیتأک

 قیتحق رونیازادهنده اثربخشی آن باشد، فردی باید به نتایج و دستاوردهایی منتج شود که نشان

کننده برای هدایت و راهبری توسعه فشردی در مشدارس نتایج توسعه فردی خود یک پدیده کمک

بشا اهشدا  سشازمانی مدرسشه  جهشتهمجهت و استثنایی خواهد بود تا رشد و توسعه معلمان در 

 باشد.

ابعشاد مشدل  یتمامبشهتوجشه  رونیشازااسشت  وسشتهیپهمبهتوسعه فردی یک مفهوم با اجزایی 

نمایشد. یکپارچه است که امکان تحقق توسعه فردی را به شکلی کامل و مؤثر ممکن می صورتبه

 گردد:ارائه میبا توجه به نتایج پژوهش حاضر پیشنهادهای کاربردی زیر 
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 ها در افشراد نظر به اهمیت عوامل فردی در توسعه فردی، ضروری است این ظرفیت

هشا و قشرار دادن در جشذب، برگشزاری دوره مشدنظر ازجملشههای مختلفشی به ششیوه

 های آموزشی و ضمن خدمت تقویت شود.کالس

 روری است روند که ضعوامل سازمانی از دیگر عوامل مهم توسعه فردی به شمار می

مدارس این بستر را برای توسعه فردی تقویت کنند تا معلمشان اسشتثنایی کشه کشار 

منشد بهره وپرورشو آمشوزشهای مشدیران، مشدارس دشواری نیز دارند از پششتیبانی

 گردند.

 ضروری است معلمشان  رونیازاترین بخش برنامه توسعه فردی، فرایند آن است مهم

ه فردی آشنا شوند تا بتوانند در عمل این فرایند را بشه با فرایند صحیح برنامه توسع

هشای آموزششی، بروششورهای شکلی صحیح طراحشی و اجشرا نماینشد. برگشزاری دوره

هششای های پشششتیبان و راهنمششا و برگششزاری دورهنامششهها و آیینتبلیغششاتی، بخشششنامه

 گردد.آموزشی ضمن خدمت ایکترونیکی در این زمینه قویا  پیشنهاد می

 توانشد بشا کننشد کشه فشرد میهای مشخصی ایجاد میای قایبهبردهای خودتوسعهرا

آمشوزش و توسشعه  رونیشازاها در تعامل با سازمان به توسعه بپردازد، آن یریکارگبه

 شود.توصیه می ییاستثناها در بدنه مدیریتی و معلمان مدرس آن

 مشدنظر رونیشازاود رتوسعه شخصی دستاوردی است که از توسعه فردی انتظار مشی 

خشود ، یرنشدگیادگیخود آوری، قرار دادن نتایج توسعه شخصی مانند خالقیت، تاب

هشا گذاری بشر مبنشای آنو خوداتکایی در فرایندهای توسعه معلمان و هد  یتیهدا

 شود.توصیه می

 این  رونیازاای نیز مهم هستند نتایج توسعه شخصی بلکه نتایج توسعه حرفه تنهانه

 قرار گیرند. موردتوجههای توسعه معلمان گذاری طر ج نیز باید در هد نتای

  است و برای تحقق آن  وستهیپهمبهمفهوم یکپارچه و  کیآنتوسعه فردی و اجزای

الزم است تمامی اجزا به شکلی درست در کنار یکدیگر مهندسی و طراحی شوند تا 

 مؤثر ایفا نماید.ای معلمان، توسعه فردی نقشی در درون زندگی حرفه

دشواری دسترسی به  ازجملههایی این پژوهش ضمن دستیابی به نتایجی کارآمد، با محدودیت

معلمان به خاطر پراکنده بودن در سطح استان، تفسیر به واژگان مشابه توسعه فردی توسط 

مواجه آموزان استثنایی ادراکات افراد، کمبود وقت و درگیری مداوم معلمان با نیازهای دانش
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هایی در ها برنامههای آتی، برای کاهش این محدودیتشود در پژوهشبوده است که پیشنهاد می

 نظر گرفته شود.
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