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 چکیده
اي اين مقاله با هدف طراحي چارچوبي براي توسعه حرفه هدف:

اي است. در مورد توسعه حرفهمدرسان تربیت معلم تدوين شده 

حقیقات زيادي وجود دارد ولي در علمي تمعلمان و اعضاي هیات

اي مدرسان تربیت معلم تحقیقات چنداني در زمینه توسعه حرفه

است. در اين مطالعه تالش شده عوامل و  ايران صورت نگرفته

اي مدرسان تربیت معلم شناسايي هاي مؤثر بر توسعه حرفهمؤلفه

 گردد. 

گیري از تئوري اين پژوهش از روش كیفي و با بهره: روش

سازي بنیادي انجام پذيرفته و پس از مصاحبه با مدرسان مفهوم

ها از روش كدگذاري باز، محوري و تربیت معلم، مفاهیم و مقوله

 انتخابي استخراج گرديده است. 

هاي در چارچوب طراحي شده از مفاهیم و مقوله: یافته ها

ها، شرايط علي در سه دسته توانمندي حاصل از مصاحبه

ها در سه گروه تدريس  استراتژيشناختي، رفتاري و اجتماعي و 

در مورد تدريس، يادگیري در مورد تدريس و همسويي تدريس و 

اي و اجتماعي با هاي حرفهاند كه زمینهيادگیري قرار گرفته

-هاي مرتبط خود، بر شرايط علي و استراتژيها تأثیر ميمؤلفه

اي است و گذارند. برونداد اين چارچوب مدرس تربیت معلم حرفه

اي و بر پیامدهاي حرفه اي شدن مدرسان تربیت معلم عالوههحرف

تواند نقطه آغازي براي تغییر و تحول نظام اجتماعي متعدد، مي

 آموزشي باشد.

 

اي، مدرسان تربیت معلم، دانشگاه توسعه حرفه ها: کلید واژه

 فرهنگیان

 

Abstract  
Purpose: The main objective of this paper is 

designing a framework for professional 

development of teacher educators. Although, there 

are a lot of studies on professional development of 

teachers and faculty members, the professional 

development of teacher educators was rarely 

investigated in Iran. 

Method: In this research, we utilize qualitative 

research method by means of conceptual grounded 

theory. After interviewing with teacher educators, 

concepts and topics are extracted using open, axial 

and selective coding process.  

Findings: In the framework of qualitative part, 

causal conditions are categorized in three classes 

of cognitive, behavioral and social abilities. 

Strategies and approaches are also grouped in 

three categories of teaching about teaching, 

learning about teaching and learning and teaching. 

Professional and social contexts affect casual 

conditions and strategies. The achievement of this 

framework is professional development of teacher 

educators that in addition of professional and 

social achievements, could become a start point 

towards the transformation of the educational 

system. 

 

Keywords: Professional development, Teacher 
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 و بیان مسأله مقدمه

 ترين مهم ازوتربیت  تعلیم پرورش آمده است، عرصهو گونه كه در سند تحول بنیادين آموزش همان

 شايسته انساني سرمايه ارتقاء براي جدي ابزار و كشور جانبه همه پیشرفت تعالي هاي زيرساخت

 مانند ايران اسالمي انقالب متعالي هاي آرمان تحقق ترتیب اين به. است مختلف هاي عرصه در كشور

 براي آمادگي كسب و ها ملت میان در پیشرو و فعال سازنده، حضور اسالمي، عظیم تمدن احیاي

 در .است اخالقي و آزاده و متقي عالم، هاي انسان تربیت گرو در جهان در معنويت و عدالت برقراري

 كامل انسان جهاني حکومت تحقق آمادگي بشري جامعه كه است تعاليم انساني سرمايه چنین پرتو

 رسید خواهد كمال و شکوفايي به بشر استعدادهاي و ظرفیت حکومتي چنین سايه در و يافته را

(Secretariat of the Supreme Council of the cultural Revolution., 2011).  

 مسئولیت كه است ايگونه به معلّم واالي جايگاهدر راستاي تحقق اين اهداف بايد گفت كه     

 است. قشر اين متوجه كارائي، و كیفیت افزايش جهت در تحول و تغییر اصلي

 ,Borko) است معلماناي  حرفه پیشرفت رويکردهاي و ها مدل مورد در مطالعاتي از مملو ادبیات    

2004; Finegold, 2010; Webster-Wright, 2009; James and McCormick, 2009  .) 

 دراي  حرفه ي توسعه به نسبت معلمان نگرش و ادراک مدل مانند ايران كشور در مطالعاتي در يا    

 ةتوسع مدل و  (Taheri, Arefi, Pardakhtchi and Ghahremani, 2013) معلم تربیت مراكز

 Khakbaz, Fadaei) ضيريا معلماناي  حرفه توسعه برپژوهي  درس تأثیر ةمقال در معلمان اي حرفه

and Mousapour, 2008) معلّم تربیت مراكز در معلماناي  حرفه توسعه فرآيند ياكاوش و (Taheri, 

Arefi, Pardakhtchi and Ghahremani, 2013)، معلم تربیت مدرساناي  حرفه توسعة بحث اما 

 میان مهم تفاوت كه سدر مي نظر به منطقي. است معلماناي  حرفه ةتوسع بحث از متفاوت و متمايز

 هاي ولیتؤمس واي  حرفه استقالل به معلم تربیت مدرسان و معلمان با ارتباط دراي  حرفه ي توسعه

 (.Loughran , 2014) گردد مي بر آنان انتظارات و نقش به مربوط

 و دباشميوتربیت  تعلیم اصلي كارگزار معلّم كنند كه اي بیان مي در مقاله گودوين و همکاران    

 شود و از آن جايي كه كیفیت محقق او يواسطه به بايد نهايت در مختلف، ابعاد در نظام اين اهداف

 چه كه آن به كمي بسیار توجه حال، اين ، بااست متکي معلم تربیت مدرسان كیفیت بر معلم آموزش

 دانش پايگاه يک ودوج عدم عوض، در. باشند، شده است آن انجام به قادر و بدانند بايد معلمي مربیان

 تغییر به كه پايگاهي خصوص به آيد،مي چشم به كامال مدرسان تربیت معلم سازي آماده براي مدون

 (Goodwin et al, 2014). كند كیدأت عمل در پژوهش بر و بوده پاسخگو جهاني و محلي هايزمینه

 محتواي تنها نه و است معلم آموزش حال در محتوا، از نظرصرف معلم تربیت از طرفي مدرس    

 محتواي يادگیري بر عالوه نیز معلمان دانشجو و كندمي تدريس را تدريس و فن تعلیم بلکه علمي

 نحوه بین عمده تمايز يک اين و باشند مشغول تعلیم فن و تدريس يادگیري به بايد شده، تدريس

 پر بسیار تمايز اين. است هاهدانشگا علمي تأهی يا معلمان عملکرد نحوه با معلم تربیت مدرسان كار
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 و سازدمي ضروري را توسعه هايمدل سازي بومي و معلم تربیت مدرسان سازيآماده و بوده اهمیت

علمي و نبودن تأاي معلمان و اعضاي هیبا توجه به حجم زياد تحقیقات در مورد توسعه حرفه

 گفت توانتوان گفت ميعلم مياي مدرسان تربیت متحقیقات بومي و محلي در زمینه توسعه حرفه

 .است ايحرفه توسعه زنجیره مفقوده حلقه معلم تربیت مدرسان ايحرفه توسعه فرايند بررسي

اي از اين كانايت و همکاران سردبیران مجله تربیت معلم در آمريکا در مقاله خود به عنوان نتیجه

اي مدرسان تربیت معلم و سعه حرفهنمايند كه بررسي و توجه به تومباحث اين موضوع را مطرح مي

 اي معلمان ضروري استصورت جداگانه و مجزا از توسعه حرفه پداگوژي يا فن تعلیم آموزش معلم به

(Knight et al, 2014). 

معلم به وضوح دانش و درک كسب شده از تجربه و عمل را تربیتمدرس  کيشدن به  ليتبد    

و خود  يبررس قيو از طر (Murray and Male, 2005) شوديبه آن محدود نم يول كنديمنعکس م

در  سيتدر تجربه يهاتياز محدود يمدرسان معلمان از كار و عملکرد خودشان، درک بهتر يابيارز

 Dinkelman, Margolisمعلمان وجود دارد ) سيانتقال مدرسان به دانشگاه جهت تدر يبرا مدارس

and Sikkenga, 2006; Kosnik, Freese, Samara and Beck, 2006; Zeichner, 2006   در واقع )

 ,Margolinاست ) اریبس يهامدرس معلم پر از چالش کيمعلم به  کيشدن از  ليتبد يانتقال يفضا

2011; Bullock and Christou, 2009; Wood and Borg, 2010  ). 

 کيعنوان  به ياحرفه تيهو کيها با توسعه چالش نياز ا يكه برخ افتنديدر 1لیو م يمور    

شدن  ليبزرگسال و تبد رانیكار با فراگ ،يسازمان ديجد يهاهنجارها و نقش يریادگيمدرس معلم، 

 يهاوهیبر ش هیمعلم، تک تیمدرس ترب يسازآماده يبرا راستا بود. محقق آموزش معلم هم کيبه 

كار معلمان و مدرسان معلمان  كه نيبا ا رايساز است زمدارس مشکل ةگاندوازده يهاهيو پا يآموزش

 يهاو مهارت هاکیمنحصر به فرد و مستلزم تکن يهاتیفعال ياما هر كدام دارا ؛به هم مرتبط است

 Bullock and Christou, 2009; Dinkelman, 2002; Murray andباشند )يم يمتفاوت آموزش

Male, 2005 ). 

شوند به سرعت متوجه يآموزش معلمان مشغول م فهیكه به انجام وظ ديجد معلم تربیتمدرسان     

به  يمحقق دكتر يدانشجو ايو  يمعلم ةعنوان تجرب خود به بقسا يچه از زندگ گردند كه آنيم

 Bullock andشوند )ينم ليآموزش قدرتمند معلمان تبد کيخودكار به  ياند، به شکل همراه آورده

Christou, 2009 ).  

به  تيدر نها سازي قبلي به دانشگاه،معلم بدون آماده كار تربیت ان تازهورود مدرس نيبنابرا    

 ;Valli and Rennert-Ariev, 2002انجامد )يمعلم م تیآموزش معلمان و مدرسان ترب ييزدا حرفه

Cochran-Smith, 2001يباق «يانه كامالً حرفه» يدر حدّ مفهوم سيمانند تدر زی(. آموزش معلم ن 

                                                      
1. Murray and Male 
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 ;Goodwin and Oyler, 2008گردد )يدر دانشگاه ظاهر م فیارائه ضع تیبا وضعاست كه  هماند

Loughran, 2011; Zeichner, 2005) .معلم در طول قرن آموزش  يسازعمل آماده جهینت در

 ریی( و خود را در برابر تغGoodwin, 2010مانده است ) يثابت باق ياطور قابل مالحظه گذشته به

 .(Ladson-Billings, 2001ست )مقاوم نشان داده ا

العمل عکسكاركنان براي  "باال بردن مهارت"به فقط كه كار آموزش معلم  كندلوگران بیان مي    

 هاي جديد در پاسخ به تغییرات اجباري در برنامه درسي، سیاست و يا عمل معطوف نیست،به روش

مدرسان از بازيگران اصلي آن كار يعني تغییر برآمده  تربیت و بلکه به يک فرايند مستمر يادگیري،

از  صحیحبه همین دلیل است كه تحول در آموزش معلم مستلزم درک  مربوط است. تربیت معلم

كنندگان است تا به شركتمدرسان تربیت معلم براي  فرديماهیت اقدام در هر دو سطح سازماني و 

 .(Loughran, 2014) و رهبران آگاه تحول بدل گردند

اي مدرسان تربیت بررسي مطالعات گذشته سه چارچوب يا مدل در ارتباط با توسعه حرفهدر     

 كند:معلم خود نمايي مي

 آن انجام به قادر و بدانند بايد معلّمان مدرسان چه آن" اي با موضوعدر مقاله همکاران و گوودوين    

معلم  آموزش برجسته مفهوم سه ، میان"معلم تربیت مدرسان عملکرد از اندازيچشم چیست؟ باشند

 كه توان گفتكند. ميمي ايجاد تمايز "عمل دانش" و  "عمل در دانش" ، "عمل براي دانش"شامل 

 خود رسمي تحصیل و دكترا هايبرنامه طول در است ممکن افراد كه است دانشي عمل براي دانش

 چه كار در و تجربه طريق از است ممکن افراد كه است ادراكاتي شامل عمل در دانش آورند، دست به

 در آورند، دست به يا مربیان همکاران همساالن، تقلید و مشاهده با و يا تمرين و آزمايش طريق از

 استاد عنوان است به ممکن افراد آن در كه معلم آموزش تحقیقات از است عبارت عمل دانش نهايت،

 (.Goodwin et al., 2014) باشند داشته تعامل دانشگاه

 معلم تربیت مدرس تصادف، حسب بر دهندگان پاسخ اكثر كه نتايج اين مطالعه نشان مي دهد    

 دورة تحصیل طول در شانشغل با مرتبط مهارت و دانش كسب براي كمي فرصت و بودند شده

 هايپايه در تدريس ةزمین در خود تجربیات به يا معمول طور به آنها. بودند آورده دست هب دكتري

 كه دكتري آموزشي دوره در دانشگاهي هايتمرين و آموزش به يا و بودند متکي مدارس انهگدوازده

 با هاآموزش اين كه كندمي مشخص تحقیق اين ولي بودند. شده آماده شدن پژوهشگر و محقق براي

 (Goodwin et al., 2014) است نبوده مرتبط و متناسب معلّمان آموزش

 مدرسان سازيآماده براي دروس طراحي دهيجهت براي مفهومي چهارچوب يک نیز 1كانکلین    

اين چهارچوب براي درک پديده پیچیده يادگیري دانشجو معلمان . است نموده ارائه كار تازه معلمان

اي است كه در آن بايد به دهد كه يادگیري دانشجو معلمان پديده پیچیدهساخته شده و نشان مي

                                                      
1. Conklin 
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ها و باورهاي قبلي ويژگي، توجه نمود، از جمله به هدف يادگیري معلم ها عوامل بسیار و تأثیرات آن

چه واقعاً ياد  معلماني كه در حال يادگیري هستند، كي و كجا يادگیري آنان در حال وقوع است، آن

اي كه در آن يادگیري معلم رخ افتد و بافت اجتماعي و زمینهگیرند، چگونه يادگیري اتفاق ميمي

تواند به يک برنامه درسي دوره آموزشي تبديل شود . اين چهارچوب مي(Conklin, 2015) دهدمي

ها، تفکر توسعه در مورد كار با دانشجو معلمان را اي از اصول و پرسشكه با هدايت مجموعه

توان گفت اين چهارچوب پرسش و پاسخ كالسي و عادت به كند. در مجموع ميسازماندهي مي

تواند در كار است كه مي فن تعلیم در كالس مدرسان تربیت معلم تازهتجزيه و تحلیل عملکرد 

هاي معلمان آينده آنان نیز به كار رود و در نتیجه دانشجو معلمان را قادر خواهد ساخت كه كالس

 دانش بازتابي خود را توسعه دهند.

1لوگران جان    
 يک بررسي به "علّمم مدرس يک عنوان به ايحرفه توسعه" عنوان اي تحتدر مقاله 

 به مفهوم تبديل امکان چگونگي و معلم تربیت مدرسان ايحرفه توسعه مفهوم براي چهارچوب يک

 شوند،مي شاغل مدارس در ابتدا از معلمان از بسیاري چون .(Loughran, 2014) پردازدمي عمل

 يک عنوان به چوبيچهار لوگران. است دشوار آنان براي زياد احتمال به دانشگاهي فضاي به انتقال

شدن به يک  دهد كه تبديلمي پیشنهاد معلم مدرس يک ايحرفه پیشرفت براي تحقیقاتي سفر

اي را از طريق فراگیري دانش و عمل تدريس در مورد تدريس، يادگیري در مدرس تربیت معلم حرفه

  .(Loughran, 2014) داندمورد تدريس و ارتباط اين دو در يک برنامه درسي منسجم مي

معلم  اي مدرسان تربیتالبته مقاالتي ديگري نیز به مطالعاتي پراكنده در حوزه توسعه حرفه    

 اند:پرداخته

 مورد در يادگیري براي معلمان فرصت آغاز ساختار: مدرسه خانه معلم تربیت مدرسان» تحقیق    

 براي مکاني عنوان هب همدرس بر گرفته، انجام 2اسپیالن جیمز و هاپکینز مگان توسط كه «آموزش

 كنند مي حمايت كار تازه معلمان يادگیري از كه افرادي بررسي به است و شده متمركز خود مطالعات

 القا كار تازه معلمان به را دادن ياد هايفرصت مکان اين در معلمان مدرسان اين چگونه كه اين و

 به روند، اين در رسمي سازمان ساختار تاهمی بر هايافته كه دريافتند محققان .پردازدمي كنند، مي

 .(Hopkins and Spillane, 2014)كند مي تأكید آموزشي مربیان و مديران ها،تیم سطح در خصوص

 كندمي بیان شانگهاي در معلم تربیت مدرسان ايحرفه توسعه عنوان با ديگر ايمقاله در 3كايو    

 كشور در آموزشي استانداردهاي بهبود جهت ممه بسیار شغلي گروه يک معلم تربیت مدرسان كه

 مدرسان هويت از بهتر درک لذا .(Qiu, 2015)هستند  تحقیق تحت و شوندمي گرفته نظر در چین

                                                      
1. Loughran  

2. Hopkins and Spillane  

3. Qiu 
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 ضروري الزم پشتیباني ارائه و ايحرفه توسعه متنوع نیازهاي تعريف به كمک منظور به معلم تربیت

 .است

 تبديل فرايند تفسیر شويم، به تبديل معلم مدرس به خودمان"عنوان با ايمقاله در 1فورگاز و بري    

. پردازدمي نقش اين در شانمداوم تجارب و شخصي يادگیري طريق از معلم تربیت مدرس دو شدن

 از و هازمان در و متفاوت شده تنظیم هايزمینه با معلم تربیت مدرسان كندمي بیان نويسنده

 اختالفات اين وجود با اما( Ber, 2016) شوندمي معلم آموزش سیستم وارد مختلف مسیرهاي

 و بررسي به مشترک هاينگراني گذارياشتراک به با معلم تربیت مدرس و محقق عنوان هب توانند مي

 در كه گرددمي خاصي فردي موضوعات تشخیص به منجر آيند كه نائل معلمان آموزش بهتر درک

  .(Berry and Forgas, 2016) هستند رمؤث معلمي مدرس به شدن تبديل دهيجهت

آيتم: معلم تربیت مدرسان تحقیقاتي گرايشات گیرياندازه"ة مقال در 2اندرلیند و تاک همچنین    

 تمايالت مقیاس از خودگزارشي گیرياندازه ابزار يک توسعه ،"دهيساخت مقیاس و توسعه هاي

 Tackنمايد )مي ارائه را گروه اين تحقیقاتي گرايشات درک بهبود در معلم تربیت مدرسان تحقیقاتي

and Vanderlinde, 2016). با شدن درگیر ذهني عادات به معلم تربیت مدرسان تحقیقاتي تمايالت 

 به كمک و عملکرد بهبود براي تحقیقات ةتولیدكنند عنوان به چه و كننده مصرف عنوان به چه تحقیق

 سال سه از بیش شغلي تجربه و تحقیقاتي تجربه اشتند .شودمي اطالق معلمان مدرسان پايه دانش

 است. گرديده باالتر نمرات كسب به منجر توجهي قابل طور هب معلم مدرس عنوان به

توان نتیجه گرفت طراحي چارچوبي براي با بررسي مطالعات گذشته و مروري بر مباني نظري مي    

اه فرهنگیان است كه در ايران از اين حیث، اي مدرسان تربیت معلم از ضروريات دانشگتوسعه حرفه

 را ايحرفه توسعه سازد كههمت چنداني صورت نپذيرفته است. طراحي اين چارچوب ما را قادر مي

 كار به معنادار شکلي به و نموده اجرا متفکرانه شکلي به كرده، پردازي مفهوم هدفمند شکلي به

به معلمان و آموزشگراني توانمند و شايسته در نظام اي، ببنديم و در نهايت با تربیت مدرسان حرفه

 .كشور دست يابیموتربیت  تعلیم

 

 شناسی پژوهش روش

 3تئوري گرندد يا بنیادي سازي مفهوم تئوري روش از گیريبهره با و كیفي در اين پژوهش از روش

 اين دهعم هدف. است شده استفاده معلم اي مدرسان تربیتحرفه توسعه مقوالت استخراج براي

ابزار . است پديده آن هايمقوله مفاهیم و كردن مشخص طريق از پديده يک تبیین تئوري

 تحلیل ها،داده آوريجمع تئوري اين آوري اطالعات در روش گرندد تئوري، مصاحبه است و در جمع

                                                      
1. Berry and Forgas 

2. Tack and Vanderlinde 

3. Grounded Theory  
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: فرايند سه تئوري اين تحلیل فرايند در. دارند متقابل ارتباط يکديگر با چارچوب گیريشکل و

 تحلیل از بخشي به باز كدگذاري. دارد وجود انتخابي كدگذاري و محوري كدگذاري باز، كدگذاري

 سروكار اند،داده نشان هاداده كه آنطور پديده"بنديمقوله"و"گذاريعنوان" با كه دارد اشاره هاداده

 از محوري كدگذاري د،كنمي تفکیک هامقوله و مفاهیم به را هاداده باز كدگذاري كه حالي در. دارد

 كدگذاري پس. دهدمي پیوند بهم را هاداده آن فرعي هايمقوله و مقوله يک بین پیوند طريق

 كدگذاري نهايت در و دارد اشاره آنها فرعي هايمقوله و اصلي هايمقوله دهي شکل فرايند به محوري

 ايجاد اولیه نظري ارچوبچه دهي شکل براي كه است هاييمقوله كردن يکپارچه مستلزم انتخابي

 بیانگر كه چارچوب نوعي مختلف هايمصاحبه بررسي طريق از استراتژي اين با پس. بودند شده

 بر مؤثر هايمؤلفه و هامقوله مفاهیم، يعني. گرددمي تعیین است، بررسي مورد پديده بر مؤثر عوامل

 و كامل چهارچوب كه زماني ات شودمي مشخص آنها بین روابط و تعیین بررسي مورد هايپديده

 . شود حاصل نظري كفايت

هاي دانشگاه فرهنگیان در استان ي مدرسان موظف در پرديسآماري در اين تحقیق كلیه جامعة    

در اين تحقیق اصفهان هستند كه به تدريس دانشجو معلمان و معلمان ضمن خدمت اشتغال دارند. 

گیري گلوله برفي و سپس هدفمند كیفي از روش نمونه هايآوري دادهبراي انجام مصاحبه و جمع

نظر و خبره در زمینه اين تحقیق، ابتدا مصاحبه  استفاده شده است. جهت شناسايي مدرسان صاحب

شونده اول انتخاب شد و از طريق ايشان، افراد مناسب بعدي معرفي گرديدند و به همین ترتیب 

ها با شش مرد و نه ها از طريق مصاحبهخاب شدند. دادهنظر و آگاه، براي مصاحبه انت مدرسان صاحب

علمي تهاي مختلف شامل مدرس، هیأزن از مدرسین موظف كه از نظر نوع استخدام در گروه

آوري مور از آموزش و پرورش و قراردادي قرار داشتند، جمعأعلمي وزارت علوم، متطبیقي، هیات

به اشباع نظري ادامه يافت، مقصود از اشباع نظري  هاگیري نظري تا رسیدن مقولهگرديد. نمونه

االتي از ؤها سها پديد نیايد. در مصاحبههاي جديدي در ارتباط با مقولهاي است كه در آن دادهمرحله

ثر بر توسعه، بررسي پیامدهاي توسعه و ؤهاي مقبیل الزامات و شرايط علي، راهکارها و استراتژي

اي مدرسان از ديدگاه خود مدرسان كاوش قرار گرفت تا توسعه حرفهاي توسعه مورد عوامل زمینه

سازي شد كه حاصل اين پژوهش كیفي،  ها ضبط و سپس پیادهتربیت معلم روشن شود. مصاحبه

 اي مدرسان تربیت معلم است.طراحي چارچوب توسعه حرفه

 

 های پژوهشیافته

ان تربیت معلم است كه براي اي مدرسهدف اصلي اين پژوهش طراحي چارچوب توسعه حرفه

 دستیابي به اين هدف الزم است به دو سؤال زير پاسخ داده شود:

 اي مدرسان تربیت معلم كدام است؟مؤثر بر توسعه حرفههاي مؤلفه -1

 است؟ چگونهاي مدرسان تربیت معلم هاي مؤثر بر توسعه حرفهمؤلفهروابط بین  -2
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تجزيه و تحلیل گرديد و در  ها مصاحبه متون حاصل ازا و ه داده گرندد تئوري،  به كمک روش    

مفهوم 101ها در قالب كدهاي مستخرج از مصاحبه ،كدگذاري باز، محوري و انتخابينهايت از نتايج 

شده، عوامل مؤثر و مفاهیم، شوند. مقوالت استخراجمقوله مرتبط مي 22شکل گرفتند كه به 

 كنند. معلم را مشخص ميیتاي مدرسان تربهاي توسعه حرفه مؤلفه

براي پاسخ به سؤاالت باال و سپس طراحي چارچوب، ابتدا با در نظر گرفتن مدل پارادايمي،     

ها، هاي مدل شامل شرايط علي، راهبردها و استراتژيمقوالت و مفاهیم مرتبط با هر يک از بخش

 كنیم.ها و پیامدها را بررسي ميزمینه

 

  علی شرایط و الزامات

هاي شناختي، عنوان شرايط علي قلمداد شدند: توانمندي از بین مقوالت استخراج شده، سه مقوله به

 هاي رفتاري. هاي اجتماعي و توانمنديتوانمندي

خواهد به عنوان مدرس تربیت معلم وارد سیستم دانشگاه فرهنگیان شود، بايد داراي فردي كه مي   

 شد تا در دانشگاه گزينش و پذيرش شود.حداقلي از اين سه دسته توانمندي با
 

 های الزم برای گزینش در سیستم دانشگاه فرهنگیانتوانمندی (:1)جدول 
ها مقوله  ها مفهوم  

 

 

هاي رفتاريتوانمندي  

 

 هاي شخصیتي و اخالقيويژگي 

 باورهاي اعتقادي 

 تلفیق، تعامل و به روز بودن باورها و نظريات 

 حرفه معلمي ا بر عملکردها درتأثیر عمیق باوره 

 هاورزي به رفتارهاي منبعث از ارزش عادت 

 

 

 

هاي شناختيتوانمندي  

 

 دانش تخصصي به روز 

 ايمهارت و دانش حرفه 

 دانش پردازش و فناوري اطالعات 

 دانش روانشناسي تربیتي 

 دانش فرهنگي، اجتماعي و مذهبي 

 هاي پژوهشيمهارت 

 

 

هاي اجتماعيديتوانمن  

 هاي ارتباطيمهارت 

 شناخت فراگیران 

 تقدم جامعه بر فرد 

 هامهارت عشق ورزيدن به انسان 

 هاي چند فرهنگيدرک محیط 

 هاي زندگيمهارت 

 

هاي پايه و الزاماتي را كه علمي، در جدول باال شايستگي با كاوش در نظرات مدرسان و اعضاي هیأت

اي بايد دارا باشد تا با گذراندن مسیر و طي معلم در ابتداي مسیر توسعه حرفه يک مدرس تربیت
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اي تبديل شود، ارائه گرديده است. هاي توسعه به يک مدرس تربیت معلم حرفهراهکارها و استرتژي

هاي شناختي با هفت مفهوم، اند. دسته اول توانمنديبندي شدهها در سه دسته طبقهاين شايستگي

هاي اجتماعي با شش مفهوم هاي رفتاري با پنج مفهوم و دسته سوم توانمنديوم توانمنديدسته د

 باشد.مي

هاي مورد نیاز متقاضیان اين حرفه اشاره هاي شناختي بر داشتن حداقلي از دانشتوانمندي    

حرفه  هايها و مهارتكند مانند دارا بودن دانش تخصصي به روز، تا حدي آشنا بودن با دانش مي

مدرسي، دانش پردازش و فناوري اطالعات، دانش روانشناسي تربیتي، باال بودن اطالعات عمومي و 

 هاي پژوهشي.داشتن دانش فرهنگي، اجتماعي و مذهبي در حد مطلوب و توانمندي در مهارت

ي و هاي شخصیتي و اخالقي، باورهاي قبلي و اعتقاداي از ويژگيهاي رفتاري مجموعهتوانمندي    

توجه به تأثیر عمیق باورها بر عملکرد فرد در اين حرفه و توان تلفیق، تعامل و به روز نمودن نظريات 

 باشد.هاي او برخاسته ميو باورها و همچنین عادات رفتاري فرد كه از ارزش

هاي اجتماعي است كه براي برقراري ارتباط صحیح اي از مهارتهاي اجتماعي مجموعهتوانمندي    

هاي جمله دارا بودن مهارتكند. ازو اثربخش بودن  تعامل بین مدرس و دانشجو را تضمین مي

هاي زندگي، ارتباطي، توان و تالش براي شناخت فراگیران، تقدم نفع جمع بر فرد، دارا بودن مهارت

 ها.هاي چند فرهنگي با توجه به شرايط بومي و مهارت عشق ورزيدن به انساندرک محیط

گر در جذب و گزينش مدرسان به اين سه دسته توانايي بهاي الزم داده شود، اين مدرسان ا    

هاي خود يدهي توانمندتوانند به بالندگي، رشد و جهتاي ميتوانمند با ورود به چرخه توسعه حرفه

 بپردازند، آن را بهبود بخشیده و تکمیل نمايند.

 

 ها و راهکارهااستراتژی

نظران، سه مقوله تدريس در مورد هاي صاحبتخرج از تجزيه و تحلیل مصاحبهاز بین مقوالت مس

عنوان استراتژي و راهکارها در  تدريس، يادگیري در مورد تدريس و همسويي تدريس و يادگیري به

 اند.اي قرارگرفتهچارچوب توسعه حرفه

 
 ایها و راهکارها در چارچوب توسعه حرفهاستراتژی (:2)جدول 

 مفهوم ها  مقوله ها

 

 

 

تدريس در مورد 

 تدريس

 

 هاي تدريس و چرخش فن تعلیمتوانمندي در مهارت 

 هاي آموزشي و كارورزي و تلفیق مهارت آموزي با دانش افزاييتوانمندي در برگزاري كارگاه 

 الملليهم انديشي و تبادل دستاوردهاي فرهنگي و علمي تربیت معلم در سطح ملي و بین 

 هاري ارتباط مستمر و سازنده با مدارس و دانشگاهبرقرا 

 پژوهي و ارزيابي دقیق نگرش علمي به تدريس، درس 

 بیني نشده و متناسب با شرايطهاي پیشتدريس در موقعیت 

 معلمهاي الکترونیکي ويژه مدرسان تربیت افزايي و آموزشهاي ضمن خدمت شامل دانشآموزش  
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يادگیري در 

 مورد تدريس

 

 

 

 هاي مطالعاتي براي مدرسانهاي تخصصي، جشنواره تدريس و فرصتبرگزاري نشست 

 العمرهاي يادگیري مادامها و مهارتايجاد توانمندي 

 اي مدرساني حرفهتأسیس مراكز مشاوره و توسعه 

 افزايي علمينگاري و همخودآموزي، تجربه 

 يادگیري و تدريسهاي به روز آشنايي و كاربرد نظريه 

 ايايجاد احساس نیاز و انگیزه به توسعه حرفه 

 ترويج فرهنگ يادگیري جمعي و بازديد و حضور در كالس همکاران و تحلیل فرايند تدريس و يادگیري 

 

 

 

 

همسوئي 

تدريس و 

 يادگیري

 

 تلفیق دانش و عمل 

 ادگیريهاي تدريس و يها و موقعیتايجاد فرصت تمرين عملي مهارت 

 سازي و ارزيابي عملکردبرگزاري دوره آماده 

 منظم ارزيابي دخو بازنگري دروس و طراحي آن به صورت عملي، تدريس تاملي و  

 الملليگذاري تجارب در سطح ملي و بینبازديد از جلسات تدريس مدرسان موفق و همکاران، به اشتراک 

 هاي آموخته شده توسط معلماند و مشاهده اجراي تدريسارتباط بین دانشگاه و مدارس و بازدي 

 هاي تدريس، برنامه درسي و ارزيابيرفع موانع مرتبط با مهارت 

 هاي فرايند ياددهي يادگیريارتقا مهارت 

 اي و اعتقادياستقرار سیستمي منظم و هدفمند جهت آموزش و بالندگي حرفه 

 

ها در اين موضوع است كه در آموزش معلم، به ساير دانشگاهتمايز دانشگاه فرهنگیان نسبت     

بر تدريس محتواي برنامه درسي، تدريس پداگوژي و فن تعلیم ضروري است. در اين پژوهش  عالوه

نظران كه با نگرشي جديد به تمام جوانب اين مسئولیت متمايز راهکارها و پیشنهادات صاحب

خت هدفمند تجارب تدريس و يادگیري است، در سه مقوله دانشگاه فرهنگیان و در جهت بهبود و سا

بندي شده است. مقوله اول تدريس در مورد تدريس و با هفت مفهوم، مقوله دوم اصلي دسته

يادگیري در مورد تدريس و با هشت مفهوم و مقوله سوم همسويي تدريس و يادگیري با نه مفهوم 

 باشد.مي

هاي خاص خود است. هم دانشجويان و هم مدرسان بايد گيدر حقیقت آموزش معلم داراي پیچید   

هاي درس حاضر شوند و دشواري تمركز آگاهانه و با هدف يادگیري و تدريس فن تعلیم در كالس

همزمان بر دو موضوع محتوا و فن تعلیم را بپذيرند. مدرسان الزم است با نگرش علمي به تدريس، 

گیري ، نحوه تدريس را آموزش دهند. آنان بايد با تصمیمهاي درس عالوه بر برنامه درسيدر كالس

هاي بوجود آمده در كالس و متناسب با شرايط، ضمن چرخش پداگوژي و فن صحیح در موقعیت

ورزي تکمیل آموزي با مهارتتعلیم به آموزش دانشجو معلمان بپردازند و آن را با تلفیق دانش

زي دانشجو معلمان و ارتباط آنان با مدارس و مشاهده ها و هدايت كارورنمايند. برگزاري كارگاه

 هاي مدرسان است.تدريس معلمان و اساتید و اجراي تدريس آزمايشي در كاروزي از توصیه

گونه كه دانشجو معلمان با آگاهي از ارزش واقعي و هدف اصلي آموزش خود الزم است با  همان    

ي محتواي درس تخصصي، به يادگیري دانش و صرف انرژي و با تالش مضاعف عالوه بر يادگیر

اي خود، نه هاي تدريس بپردازند. خود مدرسان تربیت معلم نیز بايد در مسیر توسعه حرفهمهارت
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تنها در راستاي انجام وظیفه خطیر آموزش معلم به يادگیري در مورد تدريس دانشجويان توجه 

هاي د گسترش داده و بهبود بخشند. امروز نظامنمايند، بلکه بايد اين يادگیري را در ارتباط با خو

دانند. يادگیري را منحصر به دانشجويان نکرده العمر مي كلیه افراد را يادگیرندگان ماداموتربیت  تعلیم

هاي خود و با توجه به تغییرات پرشتاب علم و تکنولوژي، مدرسان و اساتید نیز بايد دانش و مهارت

عنوان يک جنبه مهم  ر شامل يادگیري در مورد تدريس بهالعم یري مادامرا توسعه دهند. كه اين يادگ

گردد. پس اين مقوله هم يادگیري دانشجو معلمان و هم يادگیري مدرسان در آموزش معلم هم مي

نظران و مدرسین ضمن تأكید بر ايجاد احساس نیاز و شود. صاحبدر ارتباط با تدريس را شامل مي

هاي  ها و فرصتهاي ضمن خدمت، نشستري در افراد، راهکارهايي چون دورهانگیزه به توسعه يادگی

هاي به روز اي متخصصین و مدرسان باتجربه، تسلط بر نظريهمطالعاتي، استفاده از تجارب مشاوره

 نگاري را توصیه نمودند. هايي مانند خودآموزي و تجربه يادگیري و تدريس و روش

آموزش معلم با اين هدف است كه بین تدريس و يادگیري در  در نهايت توسعه فن تعلیم و    

هاي هدفمند تدريس در مورد هاي درسي ارتباط منطقي برقرار گردد. پس از بررسي شیوهبرنامه

شود كه درک ما از اين تدريس و يادگیري در مورد تدريس، همسويي تدريس و يادگیري باعث مي

 كنش و واكنش پیچیده، افزايش يابد.

اين تدريس توسعه يافته كه از بررسي و هماهنگ نمودن تدريس و يادگیري در فن تعلیم معلم به    

گذارد و اين عملکرد مدرسان  ن ميآيد، تأثیر به سزايي بر تلفیق اين دانش با عمل نومعلماوجود مي

عیت هايي كه در موقشود دانشجومعلمان قادر شوند به طور هدفمند بین تجربه و شیوهباعث مي

هايي كه امکان نظران به مواردي چون ايجاد موقعیتگیرند پیوند برقرار كنند. صاحبتدريس ياد مي

بررسي تدريس و يادگیري در آن وجود دارد، ارزيابي يادگیري پس از تدريس، تدريس تأملي، بازديد 

هاي تمرين تدريس از جلسات تدريس موفق و نحوه ارزيابي يادگیري حاصل از آن، ايجاد فرصت

هاي فرايند ياددهي و ريزي و توسعه مهارتآموخته شده با راهنمايي مدرسان با تجربه، برنامه

 يادگیري به عنوان راهکارهاي همسو نمودن تدريس و يادگیري اشاره نمودند.

 

 هازمینه

اين مقوالت و بندي شد. كه ها طبقهها، هفت مقوله در مبحث زمینهاز مقوالت مستخرج از مصاحبه

 اند.مفاهیم مرتبط با آنها در جدول زير مشخص شده

 

 

 

 

 



154   ن تربیت معلمای مدرسا طراحی چارچوب توسعه حرفه... 

 

 اندبندی شدهها طبقهمقوالت و مفاهیم مرتبط با آنها که در مبحث زمینه (:3)جدول 

 مفهوم ها  مقوله ها

 

 

 

 تجربه معلمي

 

اثربخشي مطلوب با انتخاب فرد مستعد، مطالعات آكادمیک و با داشتن تجربه معلمي و  

 هاي ضمن خدمت با كیفیت دوره

 گیري صحیح نتیجه تجربه هاي عملي و تصمیمبلوغ فکري، ايده 

 آموزي و كارورزي تجربه معلمي بسترساز توانمندي مدرسان در مهارت 

 تجربه موفق آموزشي شرط الزم براي مدرسي 

 

 

هاي جذب سیاست

 و گزينش

 

 قهمصاحبه روانشناختي، استعداد، انگیزه و عال 

 اعتقادي –گزينش اخالقي  

 پژوهشي -سنجش تخصص علمي 

 اي و تجربه تدريسهاي حرفهسنجش مهارت 

 هاي پايه با انگیزه و تعهد معلميها و شايستگيجذب مدرس داراي توانمندي 

بازنگري و اصالح فرايند جذب مدرسان به منظور جذب مدرسان شايسته،  معتقد، نخبه و  

 ربه معلميداراي تج

 

 

اهداف و فلسفه 

 آموزش معلم

سازي هاي آمادهكارگیري تجارب اساتید با تجربه در دوره بیني دروس فلسفه معلمي و بهپیش 

 مدرسان

اهداف و چرايي و فلسفه كار آموزش معلم در اسناد باالدستي بیان شده ولي براي مدرسان  

 تربیت معلم شفاف نیست و نیاز به آموزش دارد

 هاي دانشگاه فرهنگیاناندازها و رسالت ترسیم دقیق چشم 

 

 برنامه درسي

 

اي، كارورزي و پژوهش در تربیت  مکمل برنامه درسي تربیت هاي حرفهآموزش مهارت 

 مدرسین

 هاي موجودهاي درسي با  به مسائل و چالشمتناسب نبودن برنامه 

 

فناوري، امکانات و 

 تجهیزات

 

 ي موفقیت اهداف و پیشرفت مدرسانت زمینهمحیط و امکانا 

 باشد تدريس شناسي معرفت خدمت در تجهیزات اولويت اصلي نیست و  بايد 

 العمر شدن را دارد گر، محرک و نیاز به همسو شدن با تحوالت و يادگیرنده مادامنقش تسهیل 

 رفع موانع مادي، فضا و تجهیزات 

 

 

فرهنگ و جو 

 سازماني

 

اي مدرسان و جو سازماني بر نگرش و تفکر  افراد در راستاي توسعه و ارتقاي حرفهفرهنگ  

 گذاردتأثیر مي

 تربیت در دانشگاه خاص 

گذاري فرهنگي براي مدرسان به عنوان نخبگان متولي انتقال فرهنگ در جهت نهادينه  سرمايه 

 ها و تمدن اسالم و ايران ضروري است. كردن ارزش

ها، انتظار باال، تعامل  ، اعتماد، امنیت شغلي، جو مشاركتي، ارزش دادن به ايدهآزادي عمل 

 سازنده و رقابت سالم نتیجه فرهنگ و جو سازماني مناسب است

 

 

 

 

 هاي كالن نقشه راه و اساس برنامه ريزي و ضرورت هر تغییر و حركتي استسیاستگذاري 

هاي كالن و اسناد باالدستي معیار مناسبي براي ارزيابي وضعیت كنوني و اريگذسیاست 

 انداز آينده چشم

گذاران به تاثیر توسعه آموزش و پرورش در توسعه كشور و نقش اساسي ديدگاه و باور سیاست 
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حقوق، قوانین و 

هاسیاستگذاري  

 

 در نتیجه توجه به آموزش معلم

 گذاري و مديريتيرفع  موانع سیاست 

ريزي سازي، استخدام و بازنشستگي، نیازسنجي، برنامه ارتقاو آماده مراحل جذب و گزينش، 

 گیرد كه نیاز به بازنگري باورها داردهاي كالن قرار ميستگذاريآموزشي و... زيرمجموعه سیا

 هاي كالن گذاري چالش اصلي اجراي سیاست ها و مشکالت اجرا ناشي از ضعف در سیاست 

 اي را هموار مي كندوظايف مسیر توسعه حرفهسازي حقوق و  تدوين و شفاف 

 تعیین حقوق و وظايف، شاخص دستیابي به اهداف، ارزيابي و ارتقا مدرسین 

 دهد.با ايجاد احساس عدالت، رضايت شغلي و انگیزه اثربخشي سازماني را افزايش مي 

ت علوم و و وزار رورشپموزش و كلیه نهادهاي رسمي و غیررسمي در رأس آن وزارت آ 

 گذاري چون هیأت دولت و مجلس نهادهاي سیاست

 

اند و مجموعه  اي الگوهاي پايداري هستند كه با زمان و مکاني خاص عجین شده شرايط زمینه    

و واكنش   ها از خود كنش ها تحت اين موقعیت اند كه افراد و سازمان هايي را ايجاد نموده موقعیت

 يک پديده، اساساً مختص همان پديده هستند. اي دهند. شرايط زمینه نشان مي

 -هاي سازمانيها، اين هفت مقوله در دو دسته زمینهدر اين مطالعه جهت درک بهتر زمینه    

 هاي ويژگي اي، زمینه اند. به عبارتي شرايطبندي شده اجتماعي طبقه-هاي فرهنگياي و زمینهحرفه

هاي فرهنگي و سازماني )شامل زمینه برون و اي(رفههاي سازماني و ح)شامل زمینه سازماني درون

 كه شرايطي تأثیرگذارند. اي مدرسان تربیت معلمهستند كه بر اجراي توسعه حرفه اجتماعي(

 .گیرند قرار توجه مورد فرايندها اين اجراي بهتر موفقیت براي بايست مي

با چهار  "انات و تجهیزاتمکفناوري، ا"سازماني شامل چهار مقوله  -ايهاي حرفهزمینه    

با  "تجربه معلمي"با دو مفهوم و  "برنامه درسي"با چهار مفهوم،  "فرهنگ و جو سازماني"،مفهوم

 چهار مفهوم است.

گر نظران انجام پذيرفته بود، به نقش تسهیلهايي كه با مدرسان باتجربه و صاحبدر اكثر مصاحبه    

اف توسعه تأكید شده و رفع موانع مادي و تجهیزاتي را زمینه امکانات و تکنولوژي در دستیابي به اهد

دانستند. با العمر ميساز همسوشدن با تحوالت سريع تکنولوژي و تبديل شدن به يادگیرنده مادام

گرا بودن دانشگاه فرهنگیان، فرهنگ و جو سازماني مناسب با تأثیر بر نگرش و توجه به مأموريت

، جو مشاركتي، ارزش دادن به رتقاء، به آزادي عمل، اعتماد، امنیت شغليتفکر افراد براي توسعه و ا

شود. اين افراد معتقد بودند برنامه ها، انتظارات سطح باال، تعامل سازنده و رقابت سالم منجر ميايده

هاي موجود تنظیم شود و اگر با مهارت آموزي، پژوهش و درسي بايد متناسب با شرايط و چالش

ن گردد، مي تواند زمینه مناسبي براي توسعه فراهم آورد. طبق نظر مدرسان، افراد كارورزي عجی

داراي تجربه معلمي با داشتن پیش زمینه بلوغ فکري در حرفه تدريس و قدرت تصمیم گیري 

هاي موفق آموزشي، اثربخشي اين فرايند  اي مستعدترند و تجربهصحیح، براي طي مسیر توسعه حرفه

 د.دهرا افزايش مي
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با سه مفهوم،  "اهداف و فلسفه آموزش معلم" ةاجتماعي نیز شامل سه مقول -هاي فرهنگيزمینه    

با شش مفهوم  "هاي جذب و گزينشسیاست"با ده مفهوم و  "هاگذاريحقوق، قوانین و سیاست"

 باشد.مي

يد براي نظران، اهداف و فلسفه آموزش معلم با طبق مفاهیم مستخرج از مصاحبه با صاحب    

سازي  هاي آمادهبیني دروس فلسفه در دوره سازي شود و ضمن پیش مدرسان تربیت معلم شفاف

هاي انداز و رسالت دانشگاه فرهنگیان به روشني براي آنان ترسیم گردد. سیاستگذاري مدرسان، چشم

ديدگاه و باور  ها هستند. بنابراين نقشكالن نقشه راه و اساس برنامه ريزي و معیار ارزيابي برنامه

سیاستگذارن و نهادهاي سیاستگذاري بر توسعه مدرسان پررنگ و واضح است. رفع موانع 

تواند سازي حقوق و وظايف مي سیاستگذاري و مديريتي، بازنگري باورهاي غلط و تدوين و شفاف

افزايش  اي مدرسان را هموار سازد و با ايجاد رضايت شغلي، اثربخشي سازماني رامسیر توسعه حرفه

گذاري، زمینه ها و فرايندهاي جذب مدرسان در سطوح باالي سیاستدهد. بازنگري و اصالح سیاست

سازد كه تضمیني براي موفقیت فرايند توسعه را براي جذب افراد شايسته و توانمند آماده مي

 اي مدرسان تربیت معلم است. حرفه

 

 برونداد و پیامدها

اي است. رسان تربیت معلم، دستیابي به مدرس تربیت معلم حرفهاي مدهدف اصلي از توسعه حرفه

اي، متمايز است و با گذراندن يک مسیر توسعه علمي دانشگاه يا يک معلم حرفه فردي كه از هیأت

اي برونداد طراحي شده طبق شرايط خاص اين حرفه، تربیت شده است. مدرس تربیت معلم حرفه

اي نیز به دو دسته پیامدهاي لعه است. پیامدهاي توسعه حرفهاين چارچوب و مقوله اصلي اين مطا

اند. در جدول اند كه هر كدام چهار مقوله را به خود اختصاص دادهاي و اجتماعي تقسیم شدهحرفه

 اند.ها و مفاهیم مرتبط با آنها نشان داده شدهزير اين مقوله

شود؟ از اجراي اين روند توسعه چه حاصل ميپیامدها معموال در پاسخ به سؤاالتي از قبیل اينکه     

 گیرند.آيد؟ شکل ميدهد يا چه تغییري بوجود ميو چه اتفاقي روي مي
 

ایهای توسعه حرفهپیامد (:4)جدول   

 مفهوم ها  مقوله ها

 

مدرس تربیت 

ايمعلم حرفه  

ود.العمر شدن شتواند باعث تربیت يادگیرنده مادامكه مي ايتربیت مدرسان حرفه   

ايايجاد و تثبیت نهاد تخصصي و حرفه   

اي توانمند در تربیت معلم معتقد و مبتني بر استانداردهامدرس حرفه   

اي تبديل مي كند.آگاهي و هدف و هدايت افراد كاردان تجربه را به دانش و رشد حرفه   

 

تربیت معلمان 

با هدف تربیت معلمان شايسته گرا بودن دانشگاه فرهنگیانمأموريت   

هافراگیران خاص و گزينش شده نسبت به ساير دانشگاه   
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 تربیت معلمان شايسته و توانمند  شايسته و توانمند

 

 

ايجاد هويت 

ايمستقل حرفه  

ريزي تربیت نسل بعدي مدرسان توسط مدرسان با تجربه و متعهد برنامه   

سانيرفع موانع مرتبط با جذب، نگهداشت و ارتقا نیروي ان   

توجه به هويت سازماني مستقل مانند روابط سازماني، فضا و تجهیزات، ساختار سازماني،  

 تعهد و تخصص مديران و جايگاه دانشگاه

نهادينه كردن 

هاي اسالمي  ارزش

 و ملي

هاي اسالمي و ملي تقويت ارزش   

سرنوشت جامعهواسطه تأثیرگذاري عمیق و گسترده  معلمان بر  تقدم تربیت بر تعلیم به   

هاي مذهبيهاي علمیه و آموزشارتباط با حوزه   

 

تغییر و تحول 

 نظام آموزشي

 

طور غیرمستقیم بر كل اقشار جامعه  طور مستقیم بر معلمان و نظام آموزشي و به مدرسان به 

 تأثیرگذارند.

اندگرا بودن با فراگیراني كه عامالن اصلي نظام آموزشي آيندهمأموريت   

 محور اصلي تغییر و تحول نظام آموزش و پرورش كشور، مدرسان تربیت معلم هستند. 

 باشند.آموزشي، محصول عملکرد مدرسان مي نظام جزء ترينكلیدي عنوان معلمان به 

همگامي با 

هاي استاندارد

 جهاني و بومي

 

هاي جهاني و بومياستانداردهمگامي با   

 

توانمندسازي 

 سرمايه انساني

بديل شدن به نیروي انساني مؤثر و كارآمدت   

 توانمندسازي منابع و سرمايه انساني 

انجامد و بر نیروي انساني چندين نسل جامعه مؤثر تربیت مدرسان به مهارت معلمان مي 

 است 

 

 

غني سازي 

 سرمايه اجتماعي

 

آن جامعه  سرمايه اجتماعي و هر سرمايه معنوي در جامعه از عملکرد آموزش و پرورش 

گیرد.شکل مي  

سرمايه اجتماعي در بر گیرنده مشاركت، امنیت، پیوند و اعتماد اجتماعي است و با بالندگي  

يابدنظام آموزشي، ارتقا مي  

 بین سرمايه اجتماعي و اثر بخشي معلمان رابطه مستقیم وجود دارد. 

افزايش سرمايه 

 مادي

اقتصاديتأثیرپذيري و تأثیرگذاري بر نهادهاي    

وري افزايش كارايي و اثربخشي و در نتیجه  افزايش بهره   

، كار و حرفهآموزش افزايش كیفیت    

 

اي اي است. مدرسي كه با حرفهمقوله اصلي فرايند توسعه، دستیابي به مدرس تربیت معلم حرفه    

اي آموزش معلم گردد. عنوان يک نهاد تخصصي و حرفه بودن خود باعث تثبیت دانشگاه فرهنگیان به

تواند اي، آگاهي و هدف با حمايت و هدايت افراد كاردان توأم گردد مياگر در توسعه حرفه

اي تربیت نمايد كه در آموزش اي مبدل سازد و مدرسان حرفههاي مدرسان را به رشد حرفه تجربه

نه تنها خود يادگیرنده  هاي ملي و مذهبي توانمند باشند ومعلمان مبتني بر استانداردها و ارزش

 العمر تربیت كنند.   باشند بلکه يادگیرندگاني مادام



158   ن تربیت معلمای مدرسا طراحی چارچوب توسعه حرفه... 

 

اي با چهار مقوله و در اين مطالعه مقوالت مرتبط با پیامدها به دو دسته پیامدهاي حرفه    

تربیت معلمان "اي شاملاند. پیامدهاي حرفهپیامدهاي اجتماعي نیز با چهار مقوله تقسیم شده

ايجاد هويت "با سه مفهوم،"هاي اسالمي و ملينهادينه كردن ارزش"با سه مفهوم،"نمندشايسته و توا

 باشند.با يک مفهوم مي"همگامي با استانداردهاي جهاني و بومي"با چهار مفهوم و"ايمستقل حرفه

گراست اند كه دانشگاه فرهنگیان، دانشگاهي مأموريتهاي خود اشاره نمودهنظران در مصاحبهصاحب

اي پذيرش هدف تربیت معلمان شايسته و توانمند كه فراگیران آن با شرايط خاص و گزينش شده با

شوند. براي ايجاد يک هويت مستقل براي مدرس تربیت معلم، وجود هويت مستقل سازماني با مي

اي و ساختار سازماني مستقل ضروري است تا تعريف شفاف جايگاه دانشگاه در جامعه، مديران حرفه

ريزي براي تربیت نسل بعدي اي با تجربه، برنامهداشت مدرسان حرفهرفع موانع جذب و نگه با

واسطه تأثیر عمیق معلمان بر سرنوشت نسل آينده كشور، در آموزش آنان  همدرسان انجام پذيرد. ب

هاي زهتربیت بر تعلیم تقدم دارد و در اين راستا ارتباط با ساير نهادهاي فرهنگي جامعه از جمله حو

هاي تربیتي و مذهبي نیاز است. اگر در دانشگاه فرهنگیان، تربیت معلم صحیح انجام  علمیه و آموزش

توان با گردد و ميآموزان و نسل آينده، ارزشهاي ملي و اسالمي تقويت مي گیرد، در دانش

 استانداردهاي موردنظر ملي و جهاني همگام شد.

توانمندسازي سرمايه "با چهار مفهوم،"ر و تحول نظام آموزشيتغیی"پیامدهاي اجتماعي نیز شامل    

با سه "افزايش سرمايه علمي"با سه مفهوم و"غني سازي سرمايه اجتماعي"با سه مفهوم،"انساني

 باشد.مفهوم مي

طور مستقیم بر  توان گفت مدرسان تربیت معلم بهها ميطبق مفاهیم مستخرج از مصاحبه    

ترين جزء نظام آموزشي، محور اصلي تغییر عنوان كلیدي گذارند و معلمان بهآموزش معلمان تأثیر مي

انجامد و و تحول نظام آموزشي كشور هستند. تربیت مدرسان به توانمندسازي و مهارت معلمان مي

ن را به نیروي دهند و قادرند فراگیرااين معلمان هستند كه سرمايه انساني يک جامعه را پرورش مي

مد مبدل كنند. اين نیروي انساني توانمند باعث افزايش كیفیت آموزش، كار و ر و كارآانساني مؤث

وري نیروي كار و تأثیرگذاري شوند كه منجر به افزايش كارايي، اثربخشي و در نهايت بهرهحرفه مي

شود. با بالندگي نظام آموزشي در كشور، مشاركت، امنیت و اعتماد بر نهادهاي اقتصادي كشور مي

يابد. سرمايه اجتماعي و هر سرمايه معنوي در جامعه، از عملکرد آموزش و جتماعي نیز ارتقا ميا

 گیرد.پرورش آن جامعه نشأت مي

 

 ای مدرسان تربیت معلمطراحی چارچوب توسعه حرفه

اي مدرسان تربیت معلم در حقیقت هدف اصلي اين تحقیق طراحي چارچوبي براي توسعه حرفه

اي هايي كه از نظر صاحب نظران و مدرسان بر توسعه حرفهارچوب كلیه مقولهاست كه در اين چ

 تأثیر گذار است، لحاظ شده باشد.
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نظران و خبرگان، در هر يک از هاي كیفي، مفاهیم و مقوالت مستخرج از مصاحبه با صاحبيافته    

ها و پیامدها ، زمینههاهاي مدل پارادايمي جا گرفتند و شرايط علي، راهکارها و استراتژيبخش

 مشخص گرديدند.

اي مدرسان تربیت ها، چارچوب توسعه حرفهدر نهايت با مشخص نمودن روابط بین اين بخش    

 معلم به شکل زير طراحي گرديد:

 
 ای مدرسان تربیت معلمچارچوب توسعه حرفه (:1)شکل 

 

 گیریبحث و نتیجه

توانمندسازي منابع انساني  ترين آن تربیت و كه مهماگر ما بخواهیم به اهداف دانشگاه فرهنگیان 

اي اعضاي هیأت علمي و مدرسان تربیت وپرورش است، دست يابیم، بايد به توسعه حرفه آموزش

باشند، سازي اهداف و نقطه آغاز هر تغییر و تحولي ميمعلم كه مغز متفکر دانشگاه و هسته پیاده

اي مدرسان تربیت معلم با نیز اشاره شد توسعه حرفه بالًگونه كه قتوجه ويژه داشته باشیم. همان
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اي ها متمايز است و اين گروه حرفهاي معلمان و يا اعضاي هیأت علمي ساير دانشگاهتوسعه حرفه

اي خاص خود را طي نمايند و بهترين مرجع شناخت نیازهاي اين حرفه و بايد مسیر توسعه حرفه

ها با نظراني هستند كه سال، خود مدرسان و صاحبايتنظیم چارچوب مسیر توسعه حرفه

اند. در اين پژوهش با كاوش در نظرات مدرسان، چارچوبي براي هاي اين حرفه درگیر بوده چالش

 اي مدرسان تربیت معلم با توجه به شرايط ملي و مذهبي كشور طراحي گرديد. توسعه حرفه

توان گفت دو پژوهشي كه توسط گودوين و ميهاي قبلي براي مقايسه اين مطالعه با پژوهش    

اي منجر انجام پذيرفته بود، به طراحي چارچوب و مدل براي توسعه حرفه 2014لوگران در سال 

له را مورد كنکاش قرار داده أتري نسبت به ديگران اين مسشده و اين پژوهشگران با ديدگاه جامع

اي مدرسان تمركز دارد. به عنوان مثال هها فقط بر بخشي از توسعه حرف بودند. ساير پژوهش

  Conklin, 2015  ;2017هاي كانکلین و يا بري بر يادگیري در مورد تدريس اشاره دارد )پژوهش

Berry, اما پژوهش حاضر و مطالعات جان لوگران و گودوين به طراحي مدل و چارچوب توسعه .)

 اند. اي پرداختهحرفه

معلم به سه دسته دانش به نیاز مدرس تربیت (Goodwin et al., 2014) گودوين و همکارانش    

كنند. يکي دانش براي عمل كه مدرس بايد قبل از تدريس آن را كسب براي آموزش معلم اشاره مي

هاي  بر توانمندي شناختي يا همان دانش براي عمل، به توانمندي كند كه در مطالعه حاضر عالوه

عنوان عواملي كه بايد در جذب مدرس به آن توجه شود،  ي نیز بههاي اجتماع رفتاري و توانمندي

ها نپرداخته و همه نظرات مدرسان بندي راهکارها و استراتژيتأكید شده است. گودوين به دسته

آوري نموده است. البته با نگاهي بر مقاله معلم را در يک مجموعه با عنوان دانش در عمل جمعتربیت

شتر راهکارها بر يادگیري در مورد تدريس متمركز است. برتري تحقیق حاضر توان دريافت بیوي مي

ها در سه مقوله تدريس در مورد تدريس، يادگیري در بندي كردن راهکارها و استراتژيدر دسته

شدن نسبت  هم مرتیط است كه از غافلمورد تدريس و همسوئي تدريس و يادگیري در يک چرخه به

كند و اهمیت هر سه عامل را در يک چرخه تمركز بر ديگري جلوگیري مي به يکي از اين عوامل و

هاي فرهنگي و اجتماعي، مستقیم به زمینهدهد. مطالعه گودوين نگاهي غیرمرتبط نمايش مي

بندي نموده هاي مدرسان را طبقهاي داشته است. اما تحقیق حاضر ديدگاههاي حرفههمچنین زمینه

اي و سازماني يک دسته از عوامل و تر حرفه دهد در سطح نزديکشان ميطور واضح ن و چارچوب به

اي را تر اجتماعي و فرهنگي نیز دسته ديگري از عوامل، چرخه توسعه حرفهدر سطح وسیع

الشعاع خود دارند. درمقايسه برونداد و پیامدها استخراج شده در اين مطالعه با تحقیقات  تحت

اي مستتر است. اين مطالعه ودوين در نقش مدرس تربیت معلم حرفهگودوين تولید دانش موردنظر گ

اي و دهنده پیامدهاي حرفه تر ضمن تأيید تحقیق گودوين، به عوامل تشکیلدر نگاهي وسیع

 اجتماعي بعدي اين توسعه نیز پرداخته است. 
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معلم را بررسي نموده، مدل  تربیت مدرسان ايحرفه توسعه مفهوم مدل ديگري كه    

است. لوگران در بخش شرايط علي فقط تجربه معلمي را به عنوان  (Loughran, 2014)لوگران

اما در اين مطالعه  ؛اي براي يک مدرس تربیت معلم ترسیم كردهنیاز ورود به مسیر توسعه حرفه پیش

هاي ملي و مذهبي در انتخاب افراد براي تدريس اهمیت با توجه به اينکه در كشور ما نقش ارزش

هاي  هاي مورد نیاز براي تدريس بلکه به سه دسته توانمنديفراواني دارد، نه فقط به مهارت

شناختي، اجتماعي و رفتاري با مفاهیم مرتبط به آنها پرداخته شده است. تمركز اصلي لوگران در 

يس اي است. لوگران تدرهاي دستیابي به توسعه حرفهمطالعاتش بر روي مبحث راهکارها و استراتژي

اي عنوان دو عامل اصلي در مسیر پیشرفت حرفه در مورد تدريس و يادگیري در مورد تدريس را به

كند ولي در اين پژوهش طبق بررسي نظرات داند و البته به ارتباط اين دو نیز اشاره ميمي

ثر عنوان يک عامل مستقل و مؤتجربه، همسو نمودن تدريس و يادگیري بهنظران و مدرسان با صاحب

اي را هاي توسعه و پیشرفت حرفهتواند تالشدر اين بخش مطرح شده است كه نبودن اين عامل مي

اي به سطوح باالتر از تأثیرات برنامه درسي هاي مؤثر بر توسعه حرفهمختل كند. وي در مبحث زمینه

اي، حرفه كه در مطالعه حاضر براي تدوين چارچوب توسعهبر راهکارها وارد نشده است. درصورتي

سازماني مد نظر قرار گرفته است. لوگران  -هاي حرفه ايفرهنگي و زمینه -هاي اجتماعيتأثیر زمینه

اي را اي خود مانند مطالعه حاضر، برونداد نهايي و هدف اصلي توسعه حرفهنیز در مدل توسعه حرفه

اي و اجتماعي مدهاي حرفهاما در اين مطالعه پیا؛ دانداي ميدستیابي به مدرس تربیت معلم حرفه

 اي نیز بررسي شده است.توسعه حرفه

 كند.توان گفت نتايج مطالعه حاضر، مطالعات گودوين و لوگران را تأيید و تکمیل مي مي   

بندي كرد. برخي از آنها با هدف مشخص نمودن توان مطالعات گذشته را به دو دسته طبقهمي    

اند و اند كه به طراحي مدل و چارچوب پرداختهدوين شدهمسیر و چارچوب كلي توسعه حرفه ت

اند كه اين پديده را با ديدگاهي جامع بنگرند و دسته دوم مطالعاتي كه بر روي راهکارها تالش نموده

اند تا با ارائه و اند و تالش نمودهاي تمركز كردههاي مسیر پیشرفت توسعه حرفهو استراتژي

اي را براي مدرسان تربیت معلم تسهیل نمايند. ابي به توسعه حرفهسازي راهکارها، دستی شفاف

گنجد و با هدف مشخص نمودن چارچوب توسعه مطالعه حاضر در دسته اول اين مطالعات مي

 ايدئولوژي آن، دانشجويان تنوع ازجمله ايران در فرهنگیان دانشگاه اي با توجه به شرايط خاص حرفه

 از آن پذيري تأثیر و ايران در وپرورش آموزش فلسفه دانشگاه، ينا بر حاكم خاص ارزشي مباني و

 و شدن دانشگاهي سمت به معلم تربیت سمت از سیستم اين جديد گذار و اسالم مبین دين تعلیمات

 دانشگاه اين بومي شرايط و پیشینه كلیه گرفتن نظر در با و علوم وزارت شرايط با تطبیق براي تالش

هاي گذشته مفاهیم با اين عناوين و به اين هیچ يک از تحقیقات و تئوريطراحي شده است. در 

 اي مدرسان تربیت معلم ذكر نشده است.عنوان مدلي براي توسعه حرفه جامعیت به
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اي مدرسان تربیت توان توسعه حرفهدر يک برداشت كلي از مجموع تحقیقات انجام پذيرفته، مي    

هاي پايه و الزامات مورد نیاز براي گزينش مدرسین بررسي شايستگيمند از معلم را يک فرايند نظام

العمر متمركز بر فرايندهاي تدريس در مورد تدريس، يادگیري در مورد تدريس و تا آموزش مادام

اي موجود دانست كه هاي اجتماعي و حرفهايجاد توانمندي همسوسازي تدريس و يادگیري در زمینه

تواند پیش نیازي براي تغییر و شود و اين فرايند مياي منجر ميم حرفهبه تربیت مدرس تربیت معل

 تحول نظام آموزشي باشد.

اي تربیت كنیم كه بر اي، مدرسان تربیت معلم حرفهاگر ما بتوانیم با طي كردن مسیر توسعه حرفه

انتظار و  ردیگيصورت م ييچه كارها فهیوظ نيانجام ا يبراموضوعاتي چون آموزش معلم چیست، 

، در واقع به يک تغییر آموزشي قدرتمند داشته باشند يشتریكنترل ب م،يرا دار يصولچه مح دیتول

 ايم.دست يافته
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