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 چکیده 

ی احرفه ةتوسع»نامه پرسش روایی و پایایی یهاآزمون شاخصه مانندای این پژوهش از اهداف چندگانه هدف:

ای معلمان براساس متغیرهای جمعیت شناختی و کمک به بهبود توسعة حرفهها بین نظرات ، شناسایی تفاوت«اثربخش

 ای اثربخش برخوردار بود.های توسعة حرفهمعلمان از طریق شناسایی اولویت

 ورهدشامل معلمان  قیتحق بود. جامعه توصیفی-گرایی و راهبرد آن پیمایشی رویکرد پژوهش حاضر پسااثبات روش:

که با استفاده از جدول بودند نفر  033پژوهش،  نیکنندگان در ابود. مشارکت نفر 7852که  شهر سنندج ییابتدا

 Swin and Lumpe پرسشنامهاز  .انتخاب شدند یاچندمرحله یابه روش خوشه یریگو مورگان و با نمونه یکرجس

 عیبا توجه به نوع توز هاهیجهت آزمون فرض .استفاده شد «اثربخش ایتوسعة حرفه یهایژگوی»تحت عنوان  (2014)

و  یدییتأ یعامل لیپرسشنامه از تحل روایی محتواییآزمون  یاستفاده شد. برا یمناسب استنباط یها از آمارهاداده
بود که نشان از پایایی مناسب  911/3آمده دستکه آلفای به استفاده شد کرونباخ یاز آزمون آلفا ییایآزمون پا یبرا

 پرسشنامه بود.

دارای روایی و پایایی مطلوب برای « اثربخش ایتوسعة حرفه یهایژگوی»نتایج نشان داد که پرسشنامه  ها:یافته

 معلمان با توجه به نتایج آزمون نظر ازای اثربخش های توسعة حرفهاستفاده در بین معلمان ایرانی است. در بین مؤلفه

مان و نحوه یادگیری مطالب توسط دانش آموزان و در رتبه ها تمرکز بر دانش محتوایی معلرتبه اول این مؤلفه فریدمن
ت تفاوای اثربخش معلمان توسعة حرفههای بین مؤلفههمچنین  آخر یادگیری فعال فراتر از کالس درس قرار داشت.
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 و بیان مسئله مقدمه
طور معناداری از راه دسترسی معلمان و مشارکت آموزان، بهموفقیت نظام آموزشی در تربیت دانش   

ترین مهم(. Guskey, 2002گیرد )باکیفیت، تحت تأثیر قرار می ایتوسعة حرفههای ها در فعالیتآن

های رهبری در موقعیت مدیرانآموزان در مدرسه، معلم و توانایی عامل در تسهیل در یادگیری دانش

 ,Momanyi, Amata and Atuncha) ثر را شکل دهدؤنگیزه و مبااآموزشی مشترک،  اجتماعاست تا 

های اصالحی مدارس دارد. همچنین معلمان و مدیران نقشی حیاتی در فعالیت ایتوسعة حرفه (.2016

و افزایش دانش  ایحرفهتوسعة ، وپرورشآموزشین بهسازی زمدر  شدهانجامهای مة موفقیت تالشالز

بنابراین، برای  ؛(Richter, Kunter, Klusmann, Lüdtke and Baumert, 2011)و مهارت معلمان است 

های گردد، باید وقت بیشتری به یادگیری معلمان و برنامههایی که به اصالح منجر میموفقیت تالش

 ایتوسعة حرفه(. Hejazi, Pardakhtchi and Shahpasand, 2009آنان اختصاص یابد ) ایتوسعة حرفه

اما همیشه در هسته چنین  ؛گیردی قرار میموردبررسهای مختلفی ارائه و معلمان از طریق روش

ای در مورد یادگیری معلمان، یادگیری نحوه یادگیری و تبدیل دانش به هایی، پیشرفت حرفهتالش

لم فرایندی پیچیده است که مستلزم شناخت ای معآموزان است. یادگیری حرفهعمل به نفع رشد دانش

های های آموزشی یا فرهنگاین موارد در محیط همهفردی و جمعی است.  صورتبهو درک معلمان 

برای  مورداستفادهابزارهای  تر و مفیدتر هستند.ها مناسبکه بعضی از آن دهدای ویژه رخ میمدرسه

بنابراین،  ؛ها بستگی داردآموزان آنتحریک توسعه نیز به اهداف و نیازهای معلمان و همچنین دانش

که یدرحالها ممکن است برای برخی اهداف مفید باشد، ها و کارگاهساختارهای رسمی مانند دوره

گذاری راهبردها ممکن کها یا به اشتراهای درسی، بحث در مورد ارزیابی دادهمشارکت در تولید برنامه

ای، حتی کسانی که دارای بیشترین هر نوع پیشرفت حرفه است برای اهداف دیگری سودمند باشد.

خود مربوط به همه معلمان نیست. بنابراین، نیاز مداوم به یخودبهشواهدی برای تأثیر مثبت هستند، 

باطات تعاملی و تأثیرات تاریخ و سنت ای معلمان در ارتهای تجربی در برخورد با پیشرفت حرفهمطالعه

ها از شرایط های آموزشی آنآموزان، انتظارات نظامگروه معلمان، نیازهای آموزشی دانشجویان و دانش

 ,Wood, Jaidin) شودها فراهم است؛ کامالً احساس میهای یادگیری که برای آنکار معلمان و فرصت

Jawawi, Perera, Salleh, Shahrill and Sithamparam, 2017.) توان گفت، هیچ تالشی می تأجربه

ای ریزی دقیق و اجرای صحیح اقدامات توسعة حرفهوپرورش، بدون برنامهبرای بهسازی در آموزش

 (.Guskey, 2009) آمیز نبوده استافزایش دانش و مهارت معلمان، موفقیت منظوربهی شده زیرطرح

بنابراین در دهة گذشته، مجادالت در مورد کیفیت مدارس، کانون توجه خود را هرچه بیشتر به سمت 

 ,Richter, Kunter, Klusmann, Lüdtke and Baumert)ای معلمان متمرکز نموده است توسعة حرفه

2011.) 

 هچراکبه اندازة امروز مورد تأکید و توجه نبوده است؛  گاهچیهای معلمان کیفیت توسعة حرفه

ها در حرفة معلمی تشدید شده و انتظارات مردم دربارة کیفت آموزش باال های پیش روی آنچالش
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 رازتای نیروی انسانی در های حرفهارتقای سطح شایستگی(. بنابراین بر Ganser, 2000) رفته است

 Educationوپرورش تأکید شده است )تحول راهبردی آموزش در اهداف دوم و هشتم سند جهانی

Development Strategic Document, 2012.) هستند مؤلفه چندین شامل غالباً آموزشی هاینظام :

 معلمان، ای،توسعة حرفه دهندگانارائه معلمان، هایسازمان ،(مدیران) مدارس مدیران سرپرست، یک

 این از یک هر که. درحالی(جامعه اعضای و والدین مثالعنوانبه) دیگر ذینفعان سایر و آموزان دانش

 موفقیت برای پاسخگویی هنگام معلمان هستند، ناپذیرجدایی نظام کلی اهداف به دستیابی برای اعضا

 Borko, 2004; Penuel, Fishman, Yamaguchiمانند )می باقی ایبرجسته جایگاه در آموزان دانش

and Gallagher, 2007; Visser, Coenders, Terlouw and Pieters, 2010داشتن اساس، این (. بر 

 ترتیب همین به .(Cheng, 1996است ) مهم بسیار باکیفیت آموزش تقویت برای باال باکیفیت معلمان

(1994) Guskey و هاتمهار بهبود بدون ببخشیم بهبود را مدارس توانیمنمی ما» که نکته این انیباب 

 کند.می تأکید را برجسته موقعیت این ،«هاآن درون در معلمان هایتوانایی

تر شدن، قدرتمندتر شدن و حتی در لغت به معنای رشد تدریجی در جهت پیشرفته« 7توسعه»

توسعة  (.Baker, Nakamura, Chandel, Howell, Lyalin and Panin, 2018) تر شدن استبزرگ

توسعه »، ویژهطور به اشاره دارد.اش ایمعنای وسیع، به توسعه یک شخص در نقش حرفهای، به حرفه

« ندکآموزشی خود را بررسی می نظام ،تجربه ای است که یک معلم درنتیجه افزایشمعلم رشد حرفه

(Anderson, 1995, p. 41.) ها و جلساتای شامل تجربیات رسمی )مانند حضور در کارگاهتوسعة حرفه 

ای، تماشای مستندات ای، مشاوره و غیره( و تجربیات غیررسمی )مانند خواندن نشریات حرفهحرفه

ای (؛ بنابراین، این مفهوم توسعة حرفهGanser, 2000تلویزیونی مربوط به رشته تحصیلی و غیره( است )

حرکت ای رشدی که معلم در چرخه شغلی حرفه»عنوان تر از توسعه شغلی است که بهگسترده

یافته های خدماتی سازمانتر از توسعه کارکنان است که ارائه برنامهو گسترده؛ شودتعریف می« کندمی

مند است که شده است؛ این تنها یکی از مداخالت نظامهای معلم طراحیاست که برای رشد گروه

که به دنبال هنگامی (.Anderson, 1995, p. 41) تواند برای توسعه معلمان مورداستفاده قرار گیردمی

ی که ای و شرایطای هستیم، باید محتوای تجربیات، فرآیندهای رشد و پیشرفت حرفهپیشرفت حرفه

ها را شامل ای از فعالیتای مجموعهتوسعة حرفه (.Ganser, 2000افتد بررسی کنیم )در آن اتفاق می

های مداوم برای آموزش ایجاد فرصت شود ازجمله: ایجاد دگرگونی و بهبود کیفیت تدریس معلمان؛می

های موجود؛ ها و تواناییهای جدید؛ بهبود دانش، مهارتمعلمان در مدارس؛ تسهیل توسعه مهارت

های قانونی در معلمان؛ تسهیل تجارب مبتنی بر علم و دانش؛ نفس و انگیزه و درک نقشایجاد اعتمادبه

مقابل تغییر؛ افزایش نگهداری منابع انسانی در افزایش توان سازگاری معلمان؛ کاهش مقاومت در 

 (.Ulvik, Helleve and Smith, 2018)مدارس و به وجود آوردن سطوح باالی تعهد سازمانی 

                                                             
1. Develpment 
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شود، عنوان آموزش ضمن خدمت یا آموزش معلم شناخته میای معلمان که گاهی بهتوسعة حرفه

گذاران را آشکار انداز نگاه سیاستو چشم گرددجهت ارتقاء توسعه معلمان در حیطه خاصی ارائه می

وران نهایی دانش آموزان کننده است، اما بهرهسازد. هرچند که در طی این فرایند معلم دریافتمی

ای را در قالب یک نظریه ارائه کردند که شامل توسعة خواهند بود. سه الگوی کلی برای توسعة حرفه

 Gaible and) ای خود راهبر هستندسه محور و توسعة حرفهای مدرای استاندارد، توسعة حرفهحرفه

Burns, 2005.) (2009)شود نظریه ای که پژوهش حاضر بر مبنای آن اجرا مینظریه Desimone  است

 کند:که بیان می

 زمان، فعالیتگیرد: مدتای دارای پنج شاخص تجربی است که موارد زیر را در برمیتوسعة حرفه 

 مشارکتی، تمرکز بر دانش محتوا، انطباق با نیازها و شرایط معلمان و مشارکت جمعیفعال، یادگیری 

ای که بر ای و عوامل زمینههای اصلی توسعة حرفهگرفتن ویژگی در نظروی با . ایدر توسعة حرفه

وسعة تآید را پیامد مستقیم ای مؤثر هستند، تغییراتی که در نگرش و باورهای معلم به وجود میتوسعه

داند و گام بعدی را تغییر در آموزش و تدریس قلمداد نموده است. او پیامد نهایی که ای میحرفه

ای ة توسعه حرفهنیزم در آموز دانسته است.آورد را بهبود یادگیری دانشای به وجود میتوسعة حرفه

 ,Khakbaz, Fedayee است. شدهارائهمعلمان، تحقیقات متعددی صورت گرفته و الگوهای متفاوتی 

Mospour (2008), Krainer (2000), Buczynski and Hansen (2010)،  عنوانبهدرس پژوهی را 

 Gaible, Edmond and Mary Burns اند.ای معلمان معرفی نمودهالگویی مطلوب برای توسعه حرفه

(2005), Loucks-Horsley, Stiles, Mundry, Love and Hewson (2010); Griffith, Kimmel and 

Biscoe (2010); Kennedy (2005) های پژوهشی و مطالعاتی، پژوهش ای مبتنی بر گروهتوسعه حرفه

-یق استاد، روش آموزش از طرهایشیاندهمها و ، کارگاهپروژه محور، اقدام پژوهی، الگوهای عمل نگر

های یادگیری، مربیگری همتا و آموزش از راه دور شاگردی، یادگیری جمعی، یادگیری فعال، انجمن

ای مبتنی بر مدرسه، تدریس مشارکتی، توسعه حرفه ای ارائه نمودند.های توسعه حرفهشیوه عنوانبهرا 

 Tan andاست )ی معلمان اراهبردی برای توسعه حرفه عنوانبهچارچوب یکپارچه فناوری آموزشی را 

Ang, 2016; Gallo-Fox and Scantlebury, 2016; Early, Maxwell, Ponder and Pan, , 2017; 

Jimoyiannis, 2010; Ehman and Yamagata, 2005). ای راهبرد مدیریت دانش مدرسه، توسعه حرفه

مداوم؛ تمرکز بر راهبردهای آموزش و یادگیری، ترویج همکاری بین کارکنان و ارزیابی فرایندها؛ تمرکز 

های استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات، بر یادگیری فعال، اجرای تدریس مبتنی بر گفتگو، شیوه

وری اطالعات؛ رفتار صمیمانه معلم و رفتار حمایتی مدیر را در توسعه ای و آشنایی با فناسواد رایانه

 ,Zhao, 2010; Ingvarson et al, 2005; Coulter and Woodsاست )ای در کالس درس مؤثر حرفه

2012; Coldwell, 2017; Wang, Hsu, Reeves and Coster, 2014; Ninlawan, 2015; Sedova, 

Sedlacek, and Svaricek, 2016; Aubi and Askari, 2004 ). Goodwin et. al. (2014) ای در مقاله

باشد و اهداف این نظام در ابعاد مختلف، در وتربیت میکنند که معلّم کارگزار اصلی تعلیمبیان می

ی تو محقق شود و از آن جایی که کیفیت آموزش معلم بر کیفیت مدرسان تربیت نهایت باید به واسطه
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های محلی و جهانی پاسخگو بوده خصوص پایگاهی که به تغییر زمینهآید، بهکامالً به چشم میمعلم 

 (.Goodwin et. al, 2014, Quoted from Zojaji et. al, 2017و بر پژوهش در عمل تأکید کند )

ای )خودبهسازی( بررسی نیازهای خودتوسعه»تحت عنوان  Shirbagi (2001)در پژوهشی 

دانش »نشان داد که مدیران مدارس در زمینه « مدارس مقاطع مختلف تحصیلی شهر ارومیهمدیران 

اند. حد متوسط اعالم نیاز کرده کمتر از« های برترهای ویژه و مهارتو اطالعات بنیادی، مهارت

های همچنین در این پژوهش تفاوت معناداری بین میزان نیاز مدیران زن و مرد در خصوص مهارت

ای وجود داشت. در این پژوهش همچنین بین میزان نیاز مدیران مدارس با توجه گانه خودتوسعهیازده

به عواملی همچون ناحیه محل خدمت، مقطع تحصیلی، سطح تحصیالت، رشتة تحصیلی و سنوات 

، مدیرانی که سابقهکمهای معناداری وجود داشت. وی نشان داد که مدیران خدمت مدیریتی تفاوت

ول وپرورش ارومیه مشغهای غیرمدیریتی هستند، مدیرانی که در ناحیه یک آموزشحصیل رشتهالتفارغ

خدمت بودند و مدیران دارای تحصیالت باالتر که در مقاطع راهنمایی و متوسطه مشغول خدمت 

در برخی مطالعات شرایط  اند.ای نیاز بیشتری داشتههای مختلف خودتوسعهاند در زمینة مهارتبوده

های برنامه Nir and Bogler (2008) است؛ به نظر قرارگرفتهی موردبررسای فرایند توسعه حرفهو 

و متمرکز بر یادگیری دانش آموزان و در ارتباط با  مدتیطوالنای ضمن خدمت اگر توسعه حرفه

ای شغلی ی درسی باشند، مفیدتر هستند. همچنین کنترل بیشتر معلمان بر فرایند توسعه حرفهبرنامه

تدریس رایج در کالس درس موجب رضایت معلمان از توسعه  بافرهنگو همانندی بیشتر این فرایند 

  (.Richter, Kunter, Klusmann, Lüdtke and Baumert, 2011شود )ای میحرفه

اهمیت  رغمبهتوان اظهار کرد که با توجه به پیشینه نظری موجود و تحقیقات انجام شده می

( 2010است، جز مواردی معدود ) شدهانجامهایی که در مورد آن ای معلمان و پژوهشتوسعة حرفه

Buczynski and Hansen ضمن خدمت برگزار  صورتبهکه  مدتکوتاهای های توسعة حرفهاغلب دوره

ای های توسعة حرفهو به دوره اندقرارگرفته موردمطالعهکنند شوند و موضوعی خاص را مطرح میمی

 Fielder, 2010; Garet, Porter, Desimone, Birman and) بلندمدت معلمان کمتر توجه شده است 

Yoon, 2001; Miller, 2009; Richter, Kunter, Klusmann, Lüdtke and Baumert, 2011; Scott 

and Sutton, 2009). ای معلمان از کیفیت باالیی برخوردار های توسعة حرفهمتأسفانه، بسیاری از برنامه

 (.Borko, 2004) نیستند

بررسی میزان خوبهسازی رهبری مدیران مدارس و ارتباط آن با عوامل »در پژوهشی تحت عنوان 

نشان داده شده است که گرایش به خودبهسازی رهبری در میان « های خودتنظیمیانگیزشی و مهارت

خصوص تأثیر متغیرهای  دار، باالتر از حدمتوسط بود. درمعنی ایگونهبهمدیران انتخابی 

ها گویای آن بود که مدیران مدارس از لحاظ میزان گرایش به خودبهسازی ناختی یافتهشجمعیت

طور شان تفاوت معناداری داشتند. گرایش مدیران زن بهرهبری با توجه به جنسیت و تجربه مدیریتی

ش رایکار در مقایسه با مدیران باسابقه، گچنین مدیران تازهمعناداری باالتر از مدیران مرد بود و هم
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بیشتری به انجام خودبهسازی رهبری داشتند. رابطه بین سطح عوامل انگیزشی )منبع کنترل، تعهد 

های خودتنظیمی )فراشناخت و خودکارآمدی( با میزان گرایش سازمانی و درگیری شغلی( و مهارت

دار بود. همچنین در این پژوهش مدل پیشنهادی به خودبهسازی رهبری مدیران مدارس معنی

 Shirbagi, Zebardast andبهسازی رهبری در میان مدیران مدارس متوسطه تأیید گردید )خو

Amani, 2016.) درس  ازجملهای که بیان شد قبالً در ایران بر روی مباحثی از توسعة حرفه طورهمان

است؛ اما پژوهش حاضر  کارشدههای ضمن خدمت و بعضی مباحث دیگر پژوهی، اقدام پژوهی، دوره

 ای اثربخشهای توسعة حرفهسنجی پرسشنامه ویژگیهای روانجنبة نوآوری با آزمودن شاخصه ازنظر

استفاده  «7ایتوسعة حرفههای ویژگی»تحت عنوان   Lumpe andSoine (2014)که در پرسشنامه 

یا رد آزمون مذکور در بین معلمان ابتدایی شهر سنندج است. همچنین پژوهش  دییتأشود؛ در پی می

 ندمانها بین نظرات معلمان براساس متغیرهای جمعیت شناختی )تفاوتحاضر به دنبال شناسایی 

ای های معلمان از طریق شناسایی اولویتجنسیت، سابقه اشتغال و ...( و کمک به بهبود توسعة حرفه

ه توسع»برای معلمان،  «ایتوسعة حرفه»ها تنها شکل سال اثربخش نیز بوده است. ایتوسعة حرفه

های های آموزشی یا دورهبود که معموالً شامل کارگاه «های ضمن مدتآموزش»یا  «کارکنان

داد. این نوع آموزش، بود که معلمان جدید را در مورد جنبه خاصی از کار خود ارائه می مدتکوتاه

شد. فقط در چند سال گذشته، نوع آموزش معلمان بود و معموالً به کار معلمان مربوط نمیاغلب تنها 

 ها واست که شامل فرصت شدهگرفته در نظریک فرآیند درازمدت  عنوانبهای معلمان توسعة حرفه

. این است شدهیزیربرنامهای برای رشد و توسعة حرفه شدهیسازمانده طوربهتجربیات منظم است که 

 یک تصویر جدید یادگیری معلمان، یک عنوانبهها تغییر بسیار چشمگیر بوده است که بسیاری از آن

ای پیشرفت حرفه« پارادایم جدید»الگوی جدید آموزش معلمان، یک انقالب در آموزش و حتی یک 

ای بر کسی وسعة حرفه(؛ بنابراین اهمیت و جایگاه تWalling and Lewis, 2000) اندکردهاشارهبه آن 

های ویژگی»سنجی پرسشنامه های روانو ما در پژوهش حاضر به دنبال آزمون شاخصه پوشیده نیست

ها بین نظرات معلمان در بین معلمان ابتدایی سنندج، شناسایی تفاوت «ای اثربخشتوسعة حرفه

کمک به بهبود توسعة جنسیت، سابقه اشتغال و ...( و  مانندبراساس متغیرهای جمعیت شناختی )

ای اثربخش هستیم؛ که با آزمودن های توسعة حرفهای معلمان از طریق شناسایی اولویتحرفه

ران را در ای اجراشدنها قابلیت پرسشنامه توسط معلمان مذکور به این نتیجه برسیم که این مؤلفه

ن مان کمک کرده باشیم. لذا، ایای معلدارند یا خیر؛ و در پایان توانسته باشیم به بهبود توسعة حرفه

 پژوهش درصدد پاسخگویی سؤاالت زیر است.

ی اهای توسعة حرفهکننده در تحقیق دربارة مؤلفهچه تفاوتی بین نظرات معلمان شرکت -7

متغیرهای جمعیت شناختی )جنسیت، سابقه اشتغال، وضعیت اشتغال و مدرک  براساس اثربخش

 تحصیلی( وجود دارد؟

                                                             
1. New Characteristics of Professional Development 
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های توسعة هایی در خصوص مؤلفهکننده در تحقیق چه اولویتمعلمان شرکت از دیدگاه -8

 ای اثربخش وجود دارد؟حرفه

ها و شامل چه مؤلفه ای اثربخش معلمان شهر سنندجبرنامة مطلوب برای توسعة حرفه -0

 راهبردهایی باید باشد؟
 

 پژوهش شناسیروش
شیوة گردآوری و تحلیل اطالعات، کمّی و  نظر ازپژوهش، رویکرد پژوهش حاضر  سؤاالتبا توجه به 

جامعه آماری کلیة معلمان مقطع ابتدایی شهر  پیمایشی بود. -گرایانه و راهبرد آن نیز توصیفی اثبات

گرفت. جامعه آماری مشغول به خدمت بودند دربرمی 7091-92سنندج را که در سال تحصیلی 

این در عنوان نمونه انتخاب گردید. افراد نمونه نفر به 033از جامعه آماری  نفر بودند. 7852موردنظر 

 7ایگیری به روش خوشهو با نمونه  Morgan andKrejcie (1970) ، با استفاده از جدولپژوهش

 بندیتقسیمسنندج شروع شد. سپس  8و  7ناحیه  8ی انتخاب شدند. برای این کار ابتدا از اچندمرحله

تحت  Soine and Lumpe (2014)شده توسط از پرسشنامه تدوین ها و مدارس صورت گرفت.منطقه

یادگیری های مؤلفه به نام 5استفاده شد. این پرسشنامه دارای  «ایتوسعة حرفههای ویژگی»عنوان 

تمرکز معلمان بر دانش گویه(،  1) یادگیری فعال فراتر از کالس، گویه( 1) فعال در کالس درس

 9) انطباق با نیازها و شرایط معلمان ،گویه( 71) موزانآشدانیادگیری مطالب توسط  و نحوه ییمحتوا

ای لیکرت )از درجه 5ها در مقیاس گویه( است. گویه 71) ایدر توسعة حرفه مشارکت جمعیگویه( و 

  .گذاری شده است( نمره7تا  5

 8اخکرونببه ضریب آلفای « ای اثربخش معلمانتوسعة حرفه»جهت بررسی پایایی پرسشنامه 

جهت بررسی روایی پرسشنامه نیز از تحلیل عاملی تأییدی برای بررسی روایی محتوایی استناد گردید. 

شده در مقیاس های گردآوریکه دادهدر پژوهش حاضر با توجه به این این ابزار استفاده شده است.

 ها از آمارهای مناسب توصیفیها با توجه به نوع توزیع دادههای و ترتیبی بود جهت آزمون فرضیفاصله

در  استفاده گردید. Lisrelو  SPSS 24افزارهای ها از نرمو استنباطی استفاده شد. برای تحلیل داده

های گردآوری شده اجرا های استنباطی نخست آزمون کولموگروف اسمیرنف بر روی دادهبخش تحلیل

 های مذکور از توزیع نرمال مورد آزمون قرار گیرد.گردید تا پیروی داده

 نیهمر بررهرای مختلفری وجرود دارد. بره نروع آزمرون روش توجره برابررای تعیرین پایرایی و 

بره ضرریب آلفرای « ای اثرربخش معلمرانتوسرعة حرفره»اساس جهرت بررسری پایرایی پرسشرنامه 

( طراحرری 7تررا  5)از ای لیکرررت درجرره 5هررا در مقیرراس گویررهاسررتناد گردیررد. چررون  کرونبرراخ

 استفاده گردیده است. کرونباخآلفای اند، برای همین از ضریب شده

                                                             
1. Cluster Sampling 

2. Cronbach’s Alpha 
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 ای اثربخش معلمانهای پرسشنامه توسعة حرفهمربوط به پایایی مؤلفه کرونباخضرایب آلفای  (:1)جدول 

آلفای 

 کرونباخ
 

تعداد 

 هاگویه
 

شماره 

 هاگویه
 ردیف  نام مؤلفه 

 7  فعال در کالس درس یریادگی  1-7  1  122/3

 8  فعال فراتر از کالس یریادگی  70-2  1  121/3

971/3  71  81-71  

معلمان و  ییبر دانش محتوا تمرکز

مطالب توسط دانش  یریادگینحوه 
 آموزان

 0 

 1  معلمان طیو شرا ازهایبا ن انطباق  01-82  9  212/3

 5  ایدر توسعة حرفه مشارکت جمعی  58-01  71  989/3

 1  های پرسشنامهمجموع کل گویه  58-7  58  911/3

 

ه ای اثربخش معلمان بپایایی پرسشنامه توسعة حرفه کرونباخ، مقادیر ضریب آلفای 7در جدول 

است  911/3مقدار ضریب آلفای محاسبه شده  ازآنجاکهها ارائه شده است. ها و کل گویهتفکیک مؤلفه

برای پایایی پرسشنامه است، لذا پرسشنامه از پایایی  موردقبولو این مقدار باالتر از استاندارد یا مالک 

 های آموزشی برخوردار است.مطلوب برای اجرا در محیط

 

 ی پژوهشهایافته
نمودارهرای توزیرع فراوانری برا اسرتفاده از هرای افرراد نمونره، از جرداول و توصیف ویژگری منظوربه

هررای فراوانرری و درصررد فراوانرری اسررتفاده گردیررد. در ادامرره چگررونگی توزیررع افررراد نمونرره شرراخص

 شناختی ارائه شده است.هریک از متغیرهای جمعیت برحسب

جنسرریت، سررابقه اشررتغال، وضررعیت  برحسرربتوزیررع فراوانرری افررراد نمونرره بررر مبنررای نتررایج 

 715هررا زن و نفررر از آن 705کننده، نفررر شرررکت 033مجمرروع  ، ازک تحصرریلیاشررتغال و مرردر

 15انررد. بررر ایررن اسرراس کمترررین مشررارکت مربرروط برره گررروه زن بررا هررا نیررز مرررد بررودهنفررر از آن

درصررد مشررارکت برروده اسررت. همچنررین، از  55درصررد و بیشررترین مشررارکت برره گررروه مرررد بررا 

 1-73نفررر سررابقه  57سررال سررابقه،  5-7هررا بررین نفررر از آن 51کننده، نفررر شرررکت 033مجمرروع 

نفررر  55سررال و  87-85نفررر  02سررال سررابقه،  71-83نفررر  58سررال،  77-75نفررر  58سررال، 

نفررر  033از مجمرروع  انررد.وپرورش داشررتهسررال سررابقه اشررتغال یررا خرردمت در آمرروزش 03-81

رسررمی آزمایشرری هررا نفررر از آن 77هررا پیمررانی و نفررر از آن 19کننده در پررژوهش حاضررر، شرررکت

نفرر از معلمران برا مردرک زیرردیپلم یرا  1انرد. همچنرین، نفر دیگر نیز رسمی قطعری بروده 813و 

نفررر بررا مرردرک  19نفررر بررا مرردرک کارشناسرری،  791نفررر بررا مرردرک کرراردانی،  72دیررپلم، 
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-عنوان مشررارکتنفررر بررا مرردرک دکترررای تخصصرری در ایررن پررژوهش برره 75کارشناسرری ارشررد و 

 ند.کننده حضور داشت

 

 هانرمال بودن توزیع داده

های شناختی، در بخش دیگر از پژوهش، یافتهپس از توصیف افراد نمونه برحسب متغیرهای جمعیت

حاصل از بررسی سؤاالت پژوهش گزارش شده است. قبل از بررسی سؤاالت پژوهش، الزم بود از رعایت 

یک اطمینان حاصل گردد. در این زمینه های پارامترهای مربوط به استفاده از آزمونشرطبرخی پیش

بررسی نرمال بودن توزیع  منظوربهها است. های اساسی، نرمال بودن توزیع دادهشرطیکی از پیش

ها از آزمون کولموگروف اسمیرنف استناد گردید. در این آزمون، فرض صفر بیانگر نرمال بودن داده

نتایج آزمون  8ها است. در جدول ن توزیع دادهها و فرض خالف بیانگر غیرنرمال بودتوزیع داده

فعال در  یریادگدر متغیر ی zکولموگروف اسمیرنف ارائه شده است. بر مبنای این نتایج، مقدار آماره 

 تمرکز، در متغیر 328/3برابر با  فعال فراتر از کالس یریادگ، در متغیر ی319/3برابر با  کالس درس

، در متغیر 359/3برابر با  مطالب توسط دانش آموزان یریادگیمعلمان و نحوه  ییبر دانش محتوا

است که  358/3ی برابر با جمع مشارکتو در متغیر  351/3برابر با  معلمان طیو شرا ازهایبا ن انطباق

د ها تأیی(؛ بنابراین فرض صفر مبنی بر نرمال بودن توزیع دادهp <.05) ستینمعنادار  35/3در سطح 

 پژوهش استفاده نمود. هایهای پارامتریک جهت بررسی فرضیهتوان در ادامه از آزمونگردد و میمی

 
هاآزمون کولموگروف اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن توزیع داده (:2جدول )  

 متغیر
 

 تعداد
  پارامترهای نرمال 

 Zآماره 
سطح  

   انحراف استاندارد میانگین   معناداری

فعال در یادگیری 

 کالس درس

 
033 

 
2101/0 59052/1 

 
319/3 

 
311/3 

یادگیری فعال فراتر از 

 کالس

 
033 

 
2759/8 17512/3 

 
328/3 

 
318/3 

تمرکز بر دانش 

محتوایی معلمان و 
نحوه یادگیری مطالب 

 توسط دانش آموزان

 

033 

 

9103/0 15127/1 

 

359/3 

 

317/3 

انطباق با نیازها و 
 شرایط معلمان

 
033 

 
1118/0 50119/8 

 
351/3 

 
327/3 

در  مشارکت جمعی
 ایتوسعة حرفه

 
033 

 
1519/0 95071/8 

 
358/3 

 
350/3 
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 روایی پژوهش

های پیشین شناسایی و استخراج قرار گرفته از قبل و در پژوهش موردپژوهشپرسشنامه  ازآنجاکه    

شررده اسررت، لذا الزم بود که از تحلیل عاملی تأییدی برای بررسرری روایی محتوایی این ابزار اسررتفاده 

ی جهت انجام تحلیل عاملی ارزیابی موردبررسرررشررود. در این زمینه قبل از هر اقدامی، کفایت نمونه 

 شد.
 ها در تحلیل عاملیسی تناسب دادهو بارتلت پیرامون برر KMO: نتایج آزمون (3)جدول 

 919/3  (KMOاولکین ) –مایر  –گیری کیزر شاخص کفایت نمونه

 آزمون کرویت بارتلت

 131/9159  تقریب مجذور کای

 7513  درجه آزادی

 333/3  سطح معناداری

 

این مقدار باالتر از  ازآنجاکهاست.  919/3، برابر با KMO، مقدار آماره 0نتایج جدول  براساس

به تعدادی عوامل زیربنایی و مکنون هستند. همچنین با  لیتقلقابلهای پژوهش است، لذا داده 1/3

شود که مقدار این آماره برابر استناد به مقدار آماره مجذور کای در آزمون کرویت بارتلت، مشخص می

 است.  333/3و سطح معناداری حاصل،  131/9159با 

 های داخل هریک ازتوان نتیجه گرفت که بین گویهه معنادار بودن آزمون بارتلت، میب توجه با

توان و بارتلت می KMOنتایج آزمون  براساس درمجموععوامل زیربنایی، همبستگی باالیی وجود دارد. 

 پس از اطمینان از کفایت جهت انجام تحلیل عاملی مورد تأیید است. موردمطالعهگفت کفایت نمونه 

ای اثربخش معلمان از طریق مونه جهت انجام تحلیل عاملی، در ادامه روایی پرسشنامه توسعة حرفهن

این بخش از پژوهش به دنبال بررسی این  درواقعگیرد. ی قرار میموردبررستحلیل عاملی تأییدی 

 یریگادای اثربخش را به یهای بیانگر پرسشنامه توسعة حرفهتوان شاخصسؤال بوده است که آیا می

 یریدگایمعلمان و نحوه  ییبر دانش محتوا تمرکز، فعال فراتر از کالس یریادگ، یفعال در کالس درس

 ایدر توسعة حرفهی جمع مشارکتو  معلمان طیو شرا ازهایبا ن انطباق، مطالب توسط دانش آموزان

  تقلیل داد؟
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، این نتایج 1ارائه شده است. همچنین در جدول  8و  7نتایج تحلیل عاملی تأییدی در شکل 

 اند.خالصه شده
  

 هامتناظر آن tای اثربخش معلمان و مقادیر : بار عاملی ابعاد پرسشنامه توسعة حرفه(4)جدول 

 tآماره   بار عاملی )بتا(  ابعاد

 81/73  93/3  فعال در کالس درس یریادگی

 01/2  15/3  فعال فراتر از کالس یریادگی

مطالب توسط دانش  یریادگیمعلمان و نحوه  ییبر دانش محتوا تمرکز
 آموزان

 29/3  17/78 

 90/77  90/3  معلمان طیو شرا ازهایبا ن انطباق

ایدر توسعة حرفه مشارکت جمعی   92/3  11/70 

 

ای اثربخش متناظر با هریک از ابعاد پرسشنامه توسعة حرفه t، بار عاملی و مقادیر 1در جدول 

است که  5/3دهد که مقادیر بتا برای سؤاالت باالتر از نشان می 7معلمان ارائه شده است. نتایج شکل 

ها مؤلفه ةمتناظر با بار عاملی هم tمقادیر  ازآنجاکهها دارد. نشان از همبستگی خوب سؤاالت با عامل

ابعاد پرسشنامه  ةدرصد، هم 95شود که در سطح اطمینان هستند، لذا مشخص می 91/7باالتر از 

توانند توصیف مناسبی از خوبی روی این سازه بار شده است و میای اثربخش معلمان بهتوسعة حرفه

 ای اثربخش به عمل آورند.متغیر توسعة حرفه
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استاندارد(: الگوی تحلیل عاملی مرتبه اول )مقادیر بتا یا (1) شکل  
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 : الگوی تحلیل عاملی مرتبه دوم )مقادیر تی((2) شکل
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 قرار گیرد، بررسی میزان موردتوجهمهم دیگری که باید در انجام تحلیل عاملی تأییدی  مسئله

های نیکویی برازش پیرامون ارزیابی برازندگی الگوی ، شاخص5برازش الگوی پژوهش است. در جدول 

 گانه ارائه شده است.اثربخش برحسب ابعاد پنج ایتوسعة حرفهپژوهش مبنی بر توصیف متغیر 

 
 های برازش: شاخص(5)جدول 

 های نیکوییشاخص

RMSEA GFI AGFI NFI NNFI IFI CFI RMR  درجه

 معناداری

درجه 

 آزادی

مجذور 

 کای

33333/3 7879 07/8111 310/3 22/3 27/3 95/3 91/3 91/3 91/3 301/3 

 

     

بود. جهت تفسیر این  07/8111ی، آماره مجذور کای موردبررساولین شاخص  5جدول  براساس

نسبت مجذور کای به درجه  چنانچهگردد. شاخص به نسبت مجذور کای بر درجه آزادی استناد می

. درجه آزادی در تحلیل عاملی تأییدی استقرار داشته باشد، حاکی از برازش الگو  0تا  7آزادی بین 

شود که پرسشنامه بوده و مشخص می 81/8بوده است؛ بنابراین نسبت کای به درجه آزادی برابر  7879

ایی خوبی برخوردار است. دومین اثربخش موردمطالعه برحسب این شاخص از رو ایتوسعة حرفه

است که کمتر  RMSEAی در زمینه ارزیابی برازندگی الگوی تحلیل عاملی، شاخص موردبررسشاخص 

است. اگرچه در مورد مقدار مطلوب این شاخص  موردتوجهو لذا بسیار  استتحت تأثیر حجم نمونه 

بیانگر برازش مناسب  7/3کمتر از شود که مقدار نقطه برش واحدی وجود ندارد، اما عمدتاً گفته می

بود که  310/3برابر  RMSEA. در پژوهش حاضر، مقدار شاخص (Houman, 2019) آن خواهد بود

؛ NFI؛ AGFI؛ GFIدارد. در مورد شش شاخص  شدهمشاهدهحکایت از برازش نسبتاً مناسب الگوی 

NNFI ؛IFI  وCFI مساوی  آمدهدستبهمقدار  نچهچناها بین صفر تا یک در نوسان است، که مقدار آن

 5که در جدول  طورهمانباشد، بیانگر برازش مناسب الگوی تجربی خواهد بود.  2/3تر از یا بزرگ

 ایتوسعة حرفههای مزبور حکایت از برازش مناسب الگو و روایی پرسشنامه شود، شاخصمالحظه می

 اثربخش معلمان دارند.

که مقدار آن بین صفر تا یک در نوسان است.  است RMRی موردبررسنهایتاً آخرین شاخص 

. تر الگو داردتر باشد، حکایت از برازش مناسبی هرقدر مقدار این شاخص به صفر نزدیکطورکلبه

همگان باشد، در مورد این شاخص وجود ندارد، اما معمواًل  موردتوافقاگرچه نقطه برش خاصی که 

باشد. در پژوهش حاضر  35/3کمتر از  RMRکه مقدار شرط برازش الگو برحسب این شاخص آن است 

ها برحسب این شاخص از روایی مناسبی برخوردار است. دهد ابزار گردآوری دادهکه نشان می 301/3

توان گفت حکایت از برازندگی الگو دارند، لذا می شدهانیبهای تمامی شاخص ازآنجاکه درمجموع

 است. دییتأقابلهای برازش و روایی الگوی مربوطه شاخص
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 هاتحلیل استنباطی داده

ها و تحلیل عاملی تأییدی و روایی پژوهش، به تحلیل در این قسمت بعد از تأیید نرمال بودن داده

های آزمون بررسیپردازیم. در این پژوهش با های موجود میها و آزمونداده براساسها استنباطی داده

 ذیل رسیدیم: هاییافته صورت گرفته، به

کنندگان، وضعیت اشتغال و مدرک تحصیلی آنان با تفاوت معناداری بین جنسیت مشارکت

 های توسعةتوان گفت که این متغیرها بر مؤلفهای اثربخش وجود ندارد و میهای توسعة حرفهمؤلفه

ای ههای متفاوت ذکر شده نسبت به مؤلفهمعناداری بین گروهای اثربخش تأثیری ندارد و تفاوت حرفه

ر کامل ذک صورتبهدار بودن مدرک تحصیلی ای اثربخش وجود ندارد. نتایج آزمون معنیتوسعة حرفه

فاوت ای اثربخش تهای توسعة حرفهگردیده است. الزم به ذکر است فقط بین سابقه اشتغال با مؤلفه

 کامل شرح داده شده است. صورتبهن نیز داری وجود داشت که آمعنی

در  کننده در پژوهشداری بین نظرات معلمان شرکتاینکه آیا تفاوت معنیبرای پاسخگویی به 

از  ،وجود دارد یا خیر« سابقه اشتغال»ای اثربخش برحسب های توسعة حرفهخصوص میانگین مؤلفه

 آزمون به شرح زیر ارائه شده است.آزمون تحلیل واریانس یک راهه استفاده شد. نتایج این 
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سابقه اشتغال براساس ای اثربخشهای توسعة حرفهی مؤلفهدرباره: میانگین و انحراف استاندارد نظرات معلمان (6)جدول   

 ای اثربخشهای توسعة حرفهمؤلفه
 

 سال 5-7
51  =n 

 
 سال 73-1

57  =n 
 

 سال 75-77

53  =n 

 انحراف استاندارد میانگین  انحراف استاندارد میانگین  استانداردانحراف میانگین 

 39919/1 8219/5  17911/1 2270/8  31200/1 8111/8  فعال در کالس درس یریادگی
 19503/3 9517/8  58717/3 2710/8  19110/3 1183/8  فعال فراتر از کالس یریادگی

 19820/1 2172/1  81278/1 9709/8  17372/1 3039/0  مطالب توسط دانش آموزان یریادگیمعلمان و نحوه  ییبر دانش محتوا تمرکز

 01172/8 9911/0  50797/8 5019/0  55057/8 1581/8  معلمان طیو شرا ازهایبا ن انطباق
ایدر توسعة حرفه مشارکت جمعی   1010/8 11329/8  5790/0 93112/8  8733/1 90021/8 

 ای اثربخشهای توسعة حرفهمؤلفه

 
 سال 83-71

58  =n 
 

 سال 85-87

02  =n 
 

 سال 03-81

55  =n 

 میانگین 
انحراف 
 استاندارد

 انحراف استاندارد میانگین  انحراف استاندارد میانگین 

 79198/1 5319/5  91011/0 1113/8  11850/5 3018/1  فعال در کالس درس یریادگی

 17293/3 9115/8  18919/3 1970/8  11172/3 1119/8  فعال فراتر از کالس یریادگی
 17551/1 0093/5  01117/1 1113/8  37128/5 1912/1  مطالب توسط دانش آموزان یریادگیمعلمان و نحوه  ییبر دانش محتوا تمرکز

 11112/8 8300/1  01111/8 1133/0  19032/8 3815/1  معلمان طیو شرا ازهایبا ن انطباق
ایدر توسعة حرفه مشارکت جمعی   8105/1 02311/0  0257/0 11081/8  1171/1 19820/8 

 

سابقه اشتغال ارائه شده است.  براساسای اثربخش های توسعة حرفهی مؤلفهنظرات معلمان درباره( SD( و انحراف معیار )Mمیانگین ) 1جدول  براساس

 ساله تقسیم شده است. 5سطح  1شناختی اشاره شد، سابقه اشتغال به که در بخش جمعیت طورهمان
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 سابقه اشتغال براساس ای اثربخشهای توسعة حرفهمؤلفه ة: نتایج تحلیل واریانس مقایسه نظرات معلمان دربار(7)جدول 

 ای اثربخشهای توسعة حرفهمؤلفه
 

 Fآماره 

ورات مجذع مجمو 

 میانگینه از نمراف نحرا

اف نحرور امجذع میانگین مجمو 

 میانگینه از نمر

 
 درجه آزادی

سطح  

      معناداری

 333/3  5  271/772  325/591  778/1  فعال در کالس درس یریادگی

 312/3  5  205/3  715/1  812/8  فعال فراتر از کالس یریادگی

 یریادگیمعلمان و نحوه  ییبر دانش محتوا تمرکز

 مطالب توسط دانش آموزان

 
381/0 

 
220/071 

 
011/10 

 
5 

 
377/3 

 387/3  5  299/71  195/21  137/8  معلمان طیو شرا ازهایبا ن انطباق

 378/3  5  888/85  739/781  922/8  ایدر توسعة حرفه جمعیمشارکت 

 

است،  سابقه اشتغال پرداخته براساسای اثربخش های توسعة حرفهمؤلفه ةکه به نتایج تحلیل واریانس مقایسه میانگین نظرات معلمان دربار 1جدول  براساس

 سابقه اشتغال وجود دارد.ای اثربخش با های توسعة حرفهتفاوت معناداری بین تمامی مؤلفه
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استفاده  8هاچبرگ 7در تحلیل واریانس، در ادامه از آزمون تعقیبی F به معنادار بودن آماره توجه با

سابقه اشتغال ایجاد شده است، تفاوت  براساسهایی که شد تا مشخص شود که بین دیدگاه کدام گروه

 وجود دارد.
 

 اشتغال هسابق براساس: نتایج آزمون تعقیبی هاچبرگ پیرامون مقایسه زوجی دیدگاه معلمان (8)جدول 

  متغیر وابسته
سابقه 

 (Iاشتغال )
 

سابقه 
اشتغال 

(J) 

 
اختالف 

 (I-Jمیانگین )
 

خطای 
انحراف 

 استاندارد

 
سطح 

 معناداری

یادگیری فعال در 
 کالس درس

 
5-7 

 75-77  37311/0-  21507/3  339/3 

  03-81  10315/0-  21111/3  333/3 

 73-1  03-81  38150/0-  25139/3   331/3  

 75-77  85-87  21321/8   91221/3   311/3  

 85-87  03-81  11325/0-   90335/3   331/3  

انطباق با نیازها و 

 شرایط معلمان
 5-7  03-81  55398/7-   11983/3   383/3  

مشارکت جمعی 

 ایدر توسعة حرفه
 5-7  03-81  23185/7-   55151/3   379/3  

 

 براساسنتایج آزمون تعقیبی هاچبرگ پیرامون مقایسره زوجی دیدگاه معلمان  2جدول  براسراس    

سال و  77-75های با سابقه اشتغال نتایج جدول فوق، گروه براساسدهد. سرابقه اشتغال را نشان می

سررال  7-5تری از مؤلفه یادگیری فعال در کالس درس، نسرربت به گروه سررال ارزیابی مثبت 03-81

سال دارد. همچنین گروه  7-5ها در این مؤلفه نسبت به گروه اند و نشران از فعالیت بیشتر آنداشرته

سال نیز از  77-75سال دارند. گروه  1-73تری در این مؤلفه از گروه سرال نیز ارزیابی مثبت 03-81

سال  81-03وه سال فعالیت بیشتری در مؤلفه یادگیری فعال در کالس درس دارد. گر 87-85گروه 

تری نسربت مؤلفه یادگیری فعال در کالس درس سرال نیز ارزیابی مثبت 87-85نیز نسربت به گروه 

مؤلفه انطباق با تری از سررال ارزیابی مثبت 81-03نتایج جدول فوق، گروه با سررابقه  براسرراس دارد.

، گروه این جدول اساسبرهمچنین  سال دارد. 7-5گروه با سابقه نیازها و شرایط معلمان را نسبت به 

را نسبت به  ایدر توسرعة حرفهمشرارکت جمعی مؤلفه تری از ارزیابی مثبتسرال  81-03با سرابقه 

 سال دارد. 7-5با سابقه  گروه

                                                             
1. Post Hoc 

2. Hochberg 



721   ای گامی در راستای تدریس اثربخشتوسعة حرفه... 

وص کننده در پژوهش در خصداری بین نظرات معلمان شرکتاینکه آیا تفاوت معنیبرای پاسخگویی به 

 ، از آزمونوجود دارد یا خیر« مدرک تحصیلی»اثربخش برحسب ای های توسعة حرفهمیانگین مؤلفه

 ارائه شده است. 9جدول  براساستحلیل واریانس یک راهه استفاده شد. نتایج این آزمون 
 براساسای اثربخش های توسعة حرفهمؤلفه ة: میانگین و انحراف استاندارد نظرات معلمان دربار(9)جدول 

 مدرک تحصیلی

های توسعة مؤلفه
 ای اثربخشحرفه

 زیردیپلم / دیپلم 

1  =n 

 کاردانی 

72  =n 

 کارشناسی 

791  =n 

 
 انحراف استاندارد میانگین

 
 میانگین

انحراف 

 استاندارد

 
 میانگین

انحراف 

 استاندارد

فعال در  یریادگی
 کالس درس

 
1018/1 82889/1 

 
9220/5 80819/5 

 
0912/0 19189/1 

 فعال فراتر یریادگی
 درس از کالس

 
1981/8 50171/3 

 
1987/8 15191/3 

 
1572/8 52991/3 

بر دانش  تمرکز
معلمان و  ییمحتوا

 یریادگینحوه 

مطالب توسط 
 دانش آموزان

 

1713/0 51510/1 

 

9217/1 39101/5 

 

2118/0 19209/1 

و  ازهایبا ن انطباق
 معلمان طیشرا

 
5101/1 71211/0 

 
9020/0 13711/8 

 
1735/0 57210/8 

در  مشارکت جمعی
ایتوسعة حرفه  

 
0113/1 88270/1 

 
9717/0 70101/0 

 
1171/0 97371/8 

 

 ای اثربخشهای توسعة حرفهمؤلفه

 کارشناسی ارشد 

19  =n 

 دکترای تخصصی 

75  =n 
  

 میانگین
انحراف 

 استاندارد

 
 میانگین

انحراف 

 استاندارد
 98111/1 7812/0  18902/3 8073/0  فعال در کالس درس یریادگی 

 17291/3 7255/0  27115/1 9897/8  درس فعال فراتر از کالس یریادگی 
معلمان و نحوه  ییبر دانش محتوا تمرکز 

 مطالب توسط دانش آموزان یریادگی

 9892/0 58028/8  1223/1 35191/5 

 50119/8 1118/0  31111/0 0171/0  معلمان طیو شرا ازهایبا ن انطباق 
 20112/8 8800/1  51122/1 9315/0  ایدر توسعة حرفه جمعیمشارکت  

    

های توسعة ی مؤلفهنظرات معلمان درباره( SD( و انحراف معیار )Mمیانگین ) 9جدول  براساس    

شناختی که در بخش جمعیت طورهمانمدرک تحصیلی ارائه شده است.  براساسای اثربخش حرفه

 سطح زیردیپلم/دیپلم تا دکترای تخصصی تقسیم شده است. 5اشاره شد، مدرک تحصیلی به 
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 براساسای اثربخش های توسعة حرفهمؤلفه ة: نتایج تحلیل واریانس مقایسه نظرات معلمان دربار(11)جدول 

 مدرک تحصیلی

های توسعة مؤلفه
 ای اثربخشحرفه

 

آماره 
F 

ع مجمو 

ورات مجذ
ه از نمراف نحرا

 میانگین

ع میانگین مجمو 
اف نحرور امجذ

 میانگینه از نمر

 
درجه 
 آزادی

 
سطح 

      معناداری

فعال در  یریادگی

 کالس درس
 109/7  120/783  791/03  1  887/3 

فعال فراتر از  یریادگی

 درس کالس
 559/8  230/0  559/8  1  359/3 

بر دانش  تمرکز

معلمان و  ییمحتوا
مطالب  یریادگینحوه 

 توسط دانش آموزان

 892/3  312/81  892/3  1  219/3 

و  ازهایبا ن انطباق

 معلمان طیشرا
 501/3  971/70  501/3  1  132/3 

در  مشارکت جمعی

ایتوسعة حرفه  
 811/3  017/9  811/3  1  933/3 

 

های فهی مؤلکه به نتایج تحلیل واریانس مقایسه میانگین نظرات معلمان درباره 73جدول  براساس    

مدرک تحصیلی )زیردیپلم/دیپلم، کاردانی، کارشناسی، کارشناسی  براساسای اثربخش توسعة حرفه

کننده در پژوهش پرداخته است، تفاوت معناداری بین تمامی ارشد، دکترای تخصصی( معلمان مشارکت

های معلمان با ای اثربخش با مدرک تحصیلی وجود ندارد. بین نظرات گروهتوسعة حرفههای مؤلفه

ای اثربخش تفاوت معناداری وجود ندارد و های توسعة حرفهی مؤلفهمدارک تحصیلی مختلف درباره

 ای اثربخش تأثیری ندارد.های توسعة حرفهمدرک تحصیلی نیز بر مؤلفه

ای اثربخش معلمان مورد آزمایش توسعة حرفههای بندی مؤلفهفریدمن اولویتبا استفاده از آزمون     

 گردد.یم، مشاهده استکه در ذیل  77قرار گرفت که نتایج آن در جدول 
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 ای اثربخش معلمانهای توسعة حرفهمؤلفهبندی اولویت در خصوص 1: آزمون فریدمن(11)جدول 

اثربخش ای های توسعة حرفهمؤلفه  ردیف

 معلمان

میانگین   میانگین 

 رتبه

 رتبه 

 سوم  77/0  2101/0  فعال در کالس درس یریادگی  7

 پنجم  51/8  2759/8  درس فعال فراتر از کالس یریادگی  8

معلمان و نحوه  ییبر دانش محتوا تمرکز  0
 مطالب توسط دانش آموزان یریادگی

 اول  71/0  9103/0 

 دوم  78/0  1118/0  معلمان طیو شرا ازهایبا ن انطباق  1

 چهارم  35/0  1519/0  ایدر توسعة حرفه مشارکت جمعی  5
 = .Sig 333/3داری: سطح معنی ،1درجه آزادی  ، 2x=189/89مقدار 

 

دهد که این را نشان می معلماناز دید ای اثربخش های توسعة حرفهمؤلفه بندیاولویت 77جدول     

آمده در رتبه اول این دستنتایج به براساسو  هستنددارای اختالف معناداری  معلماناز دید  هامؤلفه

ها، تمرکز بر دانش محتوایی معلمان و نحوه یادگیری مطالب توسط دانش آموزان و در رتبه آخر مؤلفه

و سطح  189/89همچنین مقدار آزمون خی دو برابر با  یادگیری فعال فراتر از کالس درس قرار داشت.

ای توسعة حرفههای (. بدین معنی که بین مؤلفهSig=333/3) معناداری مطلوب برآورد شده است

 داری وجود دارد.اتفاوت معناثربخش معلمان 

 

 گیرینتیجهبحث و 
اهدافی  در بین معلمان ابتدایی شهر سنندج« ای اثربخشتوسعة حرفه» پژوهش حاضر با عنوان

متغیرهای جمعیت شناختی  براساسها بین نظرات معلمان شناسایی تفاوتچندگانه داشت. نخست، 

ای معلمان از طریق شناسایی جنسیت، سابقه اشتغال و ...(، دوم، کمک به بهبود توسعة حرفه مانند)

لمان ای اثربخش معبرنامه مطلوبی برای توسعه حرفهای اثربخش و نهایتاً ارائة های توسعة حرفهاولویت

ه مذکور های پرسشنامهای صورت گرفته نشان داد که تمامی مؤلفهنتایج آزمونبود. شهر سنندج 

سنجی مورد تأیید قرار گرفت. برای پاسخ به این سؤال از تحلیل عاملی تأییدی استفاده روان ازلحاظ

ی خوبی روای اثربخش معلمان بهی ابعاد پرسشنامه توسعة حرفهنتایج نشان داد که همهشده است. 

ه عمل ای اثربخش باین پرسشنامه بار شده است و توانستند توصیف مناسبی از متغیر توسعة حرفه

برازش، حکایت از برازندگی الگو دارند، لذا  شدهانیبهای تمامی شاخص ازآنجاکه درمجموع آورند.

قرار گرفت. نتایج نشان داد که  دییتأقابلهای برازش و روایی الگوی مربوطه توان گفت شاخصمی

 Soine and 2014)) هششده همانند پژوتدوین« اثربخش ایتوسعة حرفه یهایژگوی»پرسشنامه 

Lumpe کنندگان قرار گرفته و دارای روایی و پایایی مطلوب برای استفاده در بین مورد تأیید مشارکت

                                                             
1. Friedman 
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که اشاره کرده است  Hirsh (2001)توان به نتایج پژوهش معلمان ایرانی است. بر این اساس، می

بحث و  بخش ها است.معلمان بهترین روش برای تأثیرگذاری بر کیفیت تدریس آن یاپیشرفت حرفه

 شود:می ارائهپژوهشی  سؤاالتپاسخگویی به  براساسی ریگجهینت

 

 هایکننده در تحقیق در خصوص مؤلفهچه تفاوتی بین نظرات معلمان شرکتسؤال اول: 

متغیرهای جمعیت شناختی )جنسیت، سابقه اشتغال،  براساسای اثربخش توسعة حرفه

 وضعیت اشتغال و مدرک تحصیلی( وجود دارد؟

تفاوت معناداری بین جنسیت ، آمدهدستبهبه نتایج  با توجهاول پژوهش  سؤالدر پاسخ به     

 یادگیری، یادگیری فعال در کالس درسای اثربخش )های توسعة حرفهکنندگان با مؤلفهمشارکت

 ،انموزآشدانیادگیری مطالب توسط  و نحوه ییتمرکز معلمان بر دانش محتوا، فعال فراتر از کالس
توان گفت ( وجود ندارد و میایهتوسعة حرفدر  مشارکت جمعیو  انطباق با نیازها و شرایط معلمان

رش بین نگای اثربخش تأثیری ندارد و تفاوت معناداری های توسعة حرفهکه جنسیت افراد بر مؤلفه

 ی استحال درای اثربخش وجود ندارد. این های توسعة حرفهمعلمان مرد و معلمان زن نسبت به مؤلفه

بین میزان که در مدارس شهر ارومیه صورت گرفت، تفاوت معناداری  Shirbagi (2001)که در پژوهش 

همچنین با توجه  گانه خودبهسازی وجود داشت.های یازدهنیاز مدیران زن و مرد در خصوص مهارت

ثربخش ای اهای توسعة حرفهی مؤلفهبه نتایج تحلیل واریانس مقایسه میانگین نظرات معلمان درباره

اشتغال  هباسابقای اثربخش های توسعة حرفهسابقه اشتغال، تفاوت معناداری بین تمامی مؤلفه براساس

بین میزان در خصوص وجود تفاوت معنادار  Shirbagi (2001)وجود دارد. نتایج این قسمت با پژوهش 

 نتایج براساسخوانی دارد. همچنین نیاز مدیران مدارس با توجه به عامل سنوات خدمت مدیریتی هم

نیست و حتی برای معلمان جدید فقط ای های توسعة حرفهبرنامه ،Starkey et al. (2009) پژوهش

 است. و از اهمیت خاصی برخوردار نیز ضروری باسابقه و باتجربهبرای معلمان 

ای توسعة هی مؤلفهبه نتایج تحلیل واریانس مقایسه میانگین نظرات معلمان درباره توجه باسپس،     

وضعیت اشتغال )پیمانی، رسمی آزمایشی و رسمی قطعی(، تفاوت معناداری  براساسای اثربخش حرفه

یعنی بین نظرات  ؛وضعیت اشتغال وجود نداردای اثربخش با های توسعة حرفهبین تمامی مؤلفه

ای اثربخش تفاوت های توسعة حرفهی مؤلفههای پیمانی، رسمی آزمایشی و رسمی قطعی دربارهگروه

 گریدانیببهای اثربخش تأثیری ندارد. های توسعة حرفهمعناداری وجود ندارد و وضعیت اشتغال بر مؤلفه

ر ای همانند یکدیگدر بحث توسعة حرفه و مشغول به کار باشند معلمان به هر نوعی که استخدام شده

 اندیشند و نوع اشتغال تأثیری ندارد.می

ای توسعة هی مؤلفهدر پایان با توجه به نتایج تحلیل واریانس مقایسه میانگین نظرات معلمان درباره    

مدرک تحصیلی )زیردیپلم/دیپلم، کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد،  براساسای اثربخش حرفه

کننده در پژوهش پرداخته است، تفاوت معناداری بین تمامی دکترای تخصصی( معلمان مشارکت
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های معلمان با ای اثربخش با مدرک تحصیلی وجود ندارد. بین نظرات گروههای توسعة حرفهمؤلفه

ای اثربخش تفاوت معناداری وجود ندارد و های توسعة حرفهه مؤلفهمدارک تحصیلی مختلف دربار

معلمان  رگیدعبارتبه ؛ای اثربخش تأثیری نداردهای توسعة حرفهمدرک تحصیلی معلمان نیز بر مؤلفه

ک ای اثربخش نداشتند و مدرهای توسعة حرفهمؤلفه دربارهبا مدارک تحصیلی مختلف نظرات متفاوتی 

 ای اثربخش نداشته است.های توسعة حرفهمؤلفه دربارهبر نظرات معلمان تحصیلی تأثیری 

ه ای کتوان به عدم مرتبط بودن مدرک تحصیلی آنان با رشتهدلیل این نتیجه می خصوص در    

در خصوص عدم اعمال مدرک تحصیلی باالتر برای  7091نمایند، اجرای بخشنامه سال تدریس می

دم بخشنامه ع خصوص درهای بااعتبار پایین اشاره نمود. راکز و دانشگاهافزایش حقوق و تحصیل در م

سازمان مدیریت و  90اسفند سال  81این بخشنامه در راستای ابالغ بخشنامه اعمال تحصیلی باالتر، 

بند یک بخشنامه سازمان مدیریت با استناد به بند  براساسریزی کشور صورت گرفته است که برنامه

آثار اعمال مدارک تحصیلی مأخوذه نسبت »صراحت آمده است قانون مدیریت خدمات کشوری به 13

ندی ببه مدارک تحصیلی ارائه شده در بدو استخدام کارکنان رسمی و پیمانی باالتر در طرح طبقه

 دیپلم به»، «زیر دیپلم به دیپلم»به عبارت بهتر برای کارکنان «. مشاغل قابل احتساب است

به  کارشناسی ارشد»و « کارشناسی به کارشناسی ارشد»، «به کارشناسی پلمیدفوق»، «پلمیدفوق

این بخشنامه از سوی سازمان مدیریت و . ارائه مدرک تحصیلی ممکن است بارکیتنها « دکترا

مشمول حال فرهنگیان  شود و صرفاًاست و تمام کارکنان دولت را شامل می صادرشدهریزی برنامه

 .نیست

 هایهایی در خصوص مؤلفهکننده در تحقیق چه اولویتاز دیدگاه معلمان شرکتؤال دوم: س

 ای اثربخش وجود دارد؟توسعة حرفه

-هبندی مؤلفاولویت در خصوصفریدمن که  به نتایج آزمون با توجهدوم پژوهش  سؤالدر پاسخ به     

ای اثربخش توسعة حرفههای مؤلفهدار بین ای اثربخش معلمان بود، تفاوت معنیهای توسعة حرفه

 معلمان وجود داشت. ازنظر

ای پرداخته بود، های توسعة حرفهبندی مؤلفهنتایج این آزمون که به اولویت براساسهمچنین     

ر د تمرکز بر دانش محتوایی معلمان و نحوه یادگیری مطالب توسط دانش آموزانمؤلفه سوم یعنی 

بندی بود. این مؤلفه بیشتر بر مباحث و محتوای درسی و شیوه تدریس و بازخورد رتبه اول این اولویت

توان گفت معلمان ابتدایی شهر سنندج بیشتر این مباحث را گرفتن از دانش آموزان تأکید دارد و می

 نعنوابهدهند. بر طبق این مؤلفه و قرار گرفتن آن قرار می موردتوجهای اثربخش عنوان توسعة حرفهبه

اولویت اول، معلمان بیشتر به ارائه دروس، تدریس آن و بازخورد گرفتن آن، باال بردن دانش و آگاهی 

کتاب راهنمای معلم و ارتباط برقرار کردن  مطالعهموضوعات درسی و مباحث کتاب درسی،  دربارهخود 

 هستند. مندعالقههای دانش آموزان بین دانسته
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موجود، مؤلفه انطباق با نیازها و شرایط معلمان قرار دارد. این مؤلفه بندی در رتبه بعدی اولویت    

ی، شوراها و جلساتی که درس پژوهی، اقدام پژوهای امروزی شامل بیشتر مباحث اصلی توسعة حرفه

شود. این قسمت از پژوهش با نتایج پژوهش را شامل می شودتجربیات معلمان به اشتراک گذاشته می

Krainer (2000); Khakbaz et al. (2008); Buczynski and Hansen (2010 ) که درس پژوهی را ،

اند مطابقت دارد. همچنین نتایج ای معلمان معرفی نمودهالگویی مطلوب برای توسعة حرفه عنوانبه

-Gaible, Edmond and Mary Burns (2005) ،Kennedy (2009) ،,Loucksاین پژوهش با نتایج 

Horsley et al. (2010) وGriffith, Kimmel and Biscoe (2010)  ای اینکه توسعة حرفه نهیزمدر

 ، اقدام پژوهی است؛ در ارتباط است.عمل نگرهای پژوهشی و مطالعاتی، پژوهش مبتنی بر گروه

قرار دارد. این مؤلفه شامل تحلیل تکالیف  موردتوجهمؤلفه، یادگیری فعال در کالس درس  نیبعدازا   

های آموزشی معلمان، رفع اختالالت یادگیری و نگارش طرح درس سازهآموزان، استفاده از دستدانش

ر دبود. مشارکت جمعی  ایهتوسعة حرفدر بندی مؤلفه مشارکت جمعی و ... است. رتبه بعدی اولویت

خدمت، های ضمن توان به شرکت در دورهای بود. از عناوین مهم این مؤلفه میمؤلفه ایهتوسعة حرف

ای با سایر معلمین، مشورت و همکاری با های آموزشی، اشتراک قرار دادن تجربیات حرفهکارگاه

 های آموزشی و ... اشاره نمود.تر از خود و همچنین عضویت در گروهتجربهتر و حتی کممعلمان باتجربه

کمترین میانگین بندی که توسط آزمون فریدمن صورت گرفت، مؤلفه موجود در اولویت 5در میان 

که از عناوین این مؤلفه  رتبه مربوط به مؤلفه یادگیری فعال فراتر از کالس درس بود. این مؤلفه

های آموزشی، شرکت در چرخه مربیگری، اظهارنظر در مورد مقاالت و توان به تماشا کردن فیلممی

یا سایر نشریات و تجربه های آموزشی و چاپ تجربیات جدید در نشریات رشد مطالب مجالت و کتاب

 سخنرانی برای همکاران اشاره کرد.

ای اثربخش معلمان شهر سنندج شامل چه سؤال سوم: برنامة مطلوب برای توسعة حرفه

 ها و راهبردهایی باید باشد؟مؤلفه
بندی اولویت در خصوصفریدمن که  به نتایج آزمون با توجهسوم پژوهش  سؤالدر پاسخ به    

 Fesslerای اثربخش معلمان بود و همچنین مراحل چرخه پیشرفت شغلی معلم توسعة حرفههای مؤلفه

and Christensen (1992) سابقه اشتغال براساساثربخش  ایتوسعة حرفه مطلوب، برنامه پیشنهادی 

عة توسهایی جهت سابقه اشتغال فعالیت براساسارائه گردیده است. طبق این برنامه  78در جدول 

 اثربخش معلمان پیشنهاد گردیده است. ایحرفه
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 سابقه اشتغال براساساثربخش  ایتوسعة حرفه: برنامة پیشنهادی مطلوب (12)جدول 
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 سابقه براساسای اثربخش فعالیت پیشنهادی مناسب توسعة حرفه 83طبق این برنامة مطلوب،     

 پیشرفت شغلی چرخهمراحل سابقه اشتغال با  شدهیبندطبقهاشتغال ارائه شده است. هشت گروه 

 83اند. های جدول چیده شدهتطبیق یافته است و در ستون Fessler and Christensen (1992) معلم

 هر گروه سابقه براساساند. بر طبق این جدول های جدول واقع شدهلیت پیشنهادی نیز در ردیففعا

ترین ای اثربخش ارائه شده است. شاید بتوان گفت مهماشتغال تعدادی فعالیت پیشنهادی توسعة حرفه

 ای کههای توسعة حرفهای خودبهسازی باشد. بسیاری از روشو اثرگذارترین فعالیت توسعة حرفه

است و توجه خاصی به  گرفته است برای تمامی معلمان یکسان نظر دروپرورش برای معلمان آموزش

ای های فردی و میزان استعداد معلمان نشده است. برای همین بسیاری از معلمان از توسعة حرفهتفاوت

نمایند و با پرداخت های ضمن خدمت شرکت نمیمعلمان در دوره مثالعنوانبهنمایند. ممانعت می

 سپارند. حتی بسیاری از معلمانمیهزینه کم انجام آزمون الکترونیکی ضمن خدمت را به کسی دیگر 

با تهیه اشتراک نشریات رشد که حاوی اطالعات بسیار مفیدی هستند، لوح تقدیر و مزایای معنوی 

نمایند، اما متأسفانه تعداد زیادی از معلمان حتی یک دیگری را جهت ارزشیابی ساالنه دریافت می

 توجه ابنمایند. رای مزایای آن اقدام به تهیه آن مینمایند و صرفاً بصفحه از این نشریات را مطالعه نمی

ای ای خودبهسازی یا همان خودتوسعهبه این دالیل، به نظر بهترین و مؤثرترین روش توسعة حرفه

، محورستهیشا، شدهیزیربرنامهخودبهسازی یک فرایند  Madigan (2016)تعریف  بر بنااست. 

 ها، دانشمنظور ما معلمان است؛ جهت تقویت مهارت نجایارونده و تربیتی است که افراد که در پیش

داف و به اه با توجهبه تعریف مذکور و تعاریف دیگر، معلم  با توجهکنند. و رفتارهای خود استفاده می

استعدادهای خود به میزان آگاهی از  با توجهو همچنین  دارد در نظرهایی که برای خود ریزیبرنامه

، معلمان با استفاده از ظرفیت و میزان گریدعبارت؛ بهنمایدای میاقدام به خودبهسازی یا خودتوسعه

 یند.نماای اثربخش است، میای که منجر به توسعة حرفههای خودتوسعهاستعداد خود اقدام به فعالیت

 از اهمیت باالیی« ای اثربخشحرفه توسعة»و نظرات سایر پژوهشگران،  آمدهدستبهنتایج  براساس

معلمان تأکید پیشرفت و توسعه برای  اهمیت این موضوعبر  نیز Kwakman (2001)برخوردار است. 

 جهتمعلمان  یاپیشرفت حرفهعنوان کرد  Borko (2004) نموده است. همچنین پیرو این بحث،

 2010)) نتایج پژوهش براساسکرد. همچنین از این موضع حمایت و  بهبود مدارس ضروری است

Meister  وOpfer and Pedde (2011)  ای معلمان صورت هتوسعة حرفجدیدی که در حوزة مطالعات

وسعة تو  طور عمده به کیفیت معلم متکی استبه آموزانکه پیشرفت دانش است نشان داده گرفته

 ای معلمان بر روی این کیفیت بسیار مؤثر است.هحرف

ای معلمان های توسعة حرفهکه اشاره نموده است بسیاری از برنامه Borko (2004)نتایج  براساس    

از کیفیت باالیی برخوردار نیستند؛ در پژوهش حاضر نیز بسیاری از معلمان بر این باور بودند. شاید 

 مانای که توسط وزارت و منطقه برای معلهای توسعة حرفهبتوان دلیل آن را یکسان بودن برنامه

 ها و نقاط ضعف و قوت مختلفیمعلمان که دارای توانایی همهبینند، عنوان کرد و اینکه برای تدارک می
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 گرفتند. شاید مؤثرترین روش در نظرای اثربخش را هتوسعة حرفهای هستند؛ یک نوع یکسان از برنامه

بر روی آن کار  Shirbagi (2001)که  طورهمانای معلمان برای بهبود این نقاط ضعف توسعة حرفه

توان عنوان کرد که همانند پژوهش طور دیگر میبه ای است.کرده است، خودبهسازی و یا خودتوسعه

Hawley and Valli (1999) ای باید مبتنی بر مدرسه و جزئی از عملیات مدرسه باشدتوسعة حرفه، 

ه کاما فعالیت مبتنی بر مدرسه  ،ارزشمند هستند گیردصورت می خارج از مدرسه ی کههرچند اقدامات

ل . برای همین در اصشوداغلب نادیده گرفته می است، ایتوسعة حرفه هایشکلاز قدرتمندترین  یکی

ای را از قلب نظام یادگیری یعنی مدرسه و توسط خود معلم شروع کرد. های توسعة حرفهباید برنامه

أسفانه مت وپرورش باشد.یکسان توسط وزارت آموزشهای قالبی تواند بسیار مؤثرتر از روشاین روش می

ای معلمان صورت نگرفته است و منابع وپرورش ایران توجه زیادی به مباحث توسعة حرفهدر آموزش

 وهشنتایج پژ براساسی است که در حالمالی بسیار کمی در این زمینه تخصیص داده شده است. این 

McCaughtry et al. (2006) انگلستان و بسیاری دیگر از کشورهای جهان متحدهاالتیا، در ،

معلمان شده است و منابع مالی بسیار خوبی برای  ایتوسعة حرفهی در توجهقابلی هایگذارهیسرما

 اند.ای معلمان خود اختصاص دادههتوسعة حرف

ارائه  Fessler and Christensen (1992)چرخه پیشرفت شغلی معلم که  براساسهمچنین         

اول یعنی پیش از خدمت نیز در ایران  مرحلههایی با ایران دارد. تفاوت شدهارائه مرحلهنمودند، هشت 

کم ح زمانهمنمایند و دانشگاه فرهنگیان تحصیل می معلمتیتربوجود دارد ولی افرادی که در مراکز 

شوند ولی در مورد بدیل میمعلمی به رسمی قطعی ت عرصهآزمایشی را دارند و در بدو ورود به 

گونه نیست. در این زمینه شوند اینکه از طریق آزمون استخدامی جذب می 82های ماده استخدامی

گردد دانشجومعلمان در سه سال اول خدمت خود نیز به حالت آزمایشی باشند تا توانایی پیشنهاد می

شایستگی سازی و اشتیاق و یادگیری قرار گیرد. مراحل  موردسنجشای صحیح و مهارت آنان به شیوه

گیرد. متأسفانه برای این مراحل معلمان بسیار کم به به شیوه صحیح و کاملی در ایران انجام نمی

نمایند و حتی آزمون ها و مطالب موردنیاز اقدام میهای ضمن خدمت و مطالعه کتابحضور در دوره

سپارند و با پرداخت هزینه کمی از مزایای یهای ضمن خدمت الکترونیکی خود را به دیگران مدوره

فت توان گنمایند. در مورد مراحل ناامیدی شغلی و ایستایی به سمت رکود میها استفاده میاین دوره

توان به عدم تحقق گردد. در مورد دالیل آن میدر بین معلمان ایرانی مشاهده می وضوحبهاین مراحل 

معلمان، تبعیض در بین معلمان نسبت به سایر کارمندان، عدم توجه دولت  مورد انتظارحقوق و مزایای 

ریزی توان اشاره کرد. مراحل برنامهو امکانات پایین مدارس می وپرورشآموزشبه مدارس و بودجه 

 شود.برای استراحت شغلی و خروج شغلی در بین معلمان ایرانی نیز دیده می

های ویژگی»سنجی پرسشنامه های روان، شاخصهآمدهدستبهدر پایان با بررسی و تحلیل نتایج     

ها بین نظرات تفاوتمورد آزمون و تأیید قرار گرفت. در بحث شناسایی « ای اثربخشتوسعة حرفه

 کنندگان باتفاوت معناداری بین جنسیت مشارکتمتغیرهای جمعیت شناختی،  براساسمعلمان 
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ای اثربخش وجود نداشت. همچنین با توجه به نتایج مقایسه میانگین نظرات های توسعة حرفهمؤلفه

سابقه اشتغال، تفاوت معناداری بین  براساسای اثربخش های توسعة حرفهی مؤلفهمعلمان درباره

 ناشتغال وجود داشت. سپس، تفاوت معناداری بی سابقه باای اثربخش های توسعة حرفهتمامی مؤلفه

ای اثربخش با وضعیت اشتغال وجود نداشت. همچنین تفاوت معناداری های توسعة حرفهتمامی مؤلفه

ج به نتای با توجهای اثربخش با مدرک تحصیلی وجود نداشت. های توسعة حرفهبین تمامی مؤلفه

ین ر بداای اثربخش معلمان بود، تفاوت معنیهای توسعة حرفهبندی مؤلفهاولویت در خصوصپژوهش 

تمرکز بر دانش محتوایی معلمان مؤلفه  معلمان وجود داشت. ازنظرای اثربخش توسعة حرفههای مؤلفه

-بندی بود. در رتبه بعدی اولویتدر رتبه اول این اولویت و نحوه یادگیری مطالب توسط دانش آموزان

گیری های یادسپس به ترتیب مؤلفه بندی موجود، مؤلفه انطباق با نیازها و شرایط معلمان قرار داشت.

 ایمؤلفه ایهتوسعة حرفدر . مشارکت جمعی ایهتوسعة حرفدر فعال در کالس درس، مشارکت جمعی 

 و یادگیری فعال فراتر از کالس درس بود.

، نتررایج پررژوهشبررا توجرره شررود: هررای ایررن پررژوهش پیشررنهاد مرریمنظررور کاربسررت یافتررهبرره    

بگیرررد کرره  در نظرررهررای تشررویقی برررای معلمرران وپرررورش طرررحگررردد آمرروزشپیشررنهاد مرری

معلمرران بررا انجررام پررژوهش و مقالرره و چرراپ آن در نشررریات معتبررر از حقرروق و مزایررای بهتررری 

بنردی منرد شروند. یرا در طررح رتبرهنسبت به سایر افرادی که در این حروزه فعالیرت ندارنرد، بهرره

ترا سرایر معلمران نیرز بره پیرروی از ایرن معلمران  دمعلمان افراد فعال را در رتبره براالتر قررار دهر

ای وپررورش بررای توسرعة حرفرهای خرود اقردام نماینرد. آمروزشتوانمند و فعال بره توسرعة حرفره

بهتر معلمران، بایرد بره مباحرث مهرم درس پژوهری و اقردام پژوهری توجره خاصری نمایرد و بررای 

 بگیرد. در نظرای در این خصوص های ویژهمعلمان برنامه

در ترروان برره عرردم تمایررل و عرردم توجرره برخرری از افررراد نمونرره های پررژوهش میاز محرردودیت    

هرا شرد. وجرود همکاری در این پژوهش کره منجرر بره انتخراب افرراد جرایگزین بررای آن خصوص

دهرری برره مرردارس احتمرراالً پاسررخ ازجملررههررای سررازمانی کارانرره در محرریطفضررای محافظرره

سراخته اسرت، لرذا در تعمریم نترایج بایرد ایرن موضروع لحراظ شرود.  های پرسشنامه را مترأثرگویه

کراهش دقرت و انگیرزه در  جرهیدرنتهرای پرسشرنامه ممکرن اسرت باعرث خسرتگی و تعداد گویره

های پرسشرنامه ارائره شرده باشرد، برر ایرن اسراس هنگرام تعمریم نترایج توجره پاسخ دادن به گویه

 کافی به این محدودیت ضروری است.
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