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 چکیده
دارس استثنایی گروه یی ممعلمان ابتداای وی توسعۀ حرفهگطراحی الحاضر  پژوهشهدف 

شامل کلیه  جامعه آماریدر بخش کیفی، . اجرا شد آمیختهبا روش . پژوهش بود توان ذهنیکم
گیری روش نمونه با بودند که نفر 25نمونه آماری  بود. آموزش و پرورش و علوم تربیتی خبرگان

توان گروه کمدایی ابتمعلمان  شامل تمامی، جامعۀ آماری بخش کمی در. شدندهدفمند انتخاب 
 به روشنفر  111 تعدادبر اساس فرمول کوکران . ندبود نفر 743به تعداد شهر تهران  ذهنی
پرسشنامه  و ساختاریافتهنیمهمصاحبه روش  با  هادادهشدند. انتخاب گیری تصادفی ساده نمونه

تحلیل برای و  روش تحلیل مضموناز  های کیفیتحلیل دادهبرای . شدآوری جمعساخته محقق
الگوی توسعه  نتایج نشان داد که. شداستفاده  روش حداقل مربعات جزئی ازهای کمی داده

در  بار عاملیبیشترین مولفۀ محتوا با  محتوا، زمینه و فرایند است. ۀشامل سه مولف ای معلمانحرفه
 بینی کنندگیص پیش. شاخداشتندهای بعدی قرار در مرتبه و فرایند  های زمینهجایگاه اول و مولفه

ای توسعه حرفه بینیپیشباالیی برای  ای از قدرتهای توسعه حرفهحاکی از آن بود که مولفه
 وردارند.معلمان برخ

 ذهنی یتوانکم ،انآموزدانش، مدارس استثنایی، انمعلم ،ایتوسعه حرفه :کلیدی گانواژ
 

                                                           
 h.jafari2021@gmail.com)نویسنده مسئول(  ت آموزشی، دانشگاه شهید بهشتیدانشجوی دکتری مدیری .2

  ی دانشكدة علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید بهشت مدیریت آموزشی دانشیار .1

 یدانشكدة علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید بهشت مدیریت آموزشی دانشیار .7

 یوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید بهشتدانشكدة عل عالی آموزش دانشیار .4
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 مقدمه
است که معلمان را  فردیو های گروهی مداوم از آموزش یای فرایندتوسعۀ حرفه

تا بتوانند  سازدای توانمند میهای حرفهانفرادی، گروهی و حتی در قالب انجمن صورتبه
و بین نظریه و عمل در زمینۀ  بگیرند، مشكالت را شناسایی و حل کردهتصمیمات پیچیده 

فرایندی  ای معلمانمنظور از توسعه حرفهآموزان ارتباط برقرار کنند. های دانشخروجی
ینش و مهارت معلمان افزایش مداوم برای آموزش و تربیت معلم است که طی آن دانش، ب

ای در حیطه آموزش فعالیت کنند معلم حرفه عنوانبهآنها بتوانند  کهطوریبه یابد؛
  (.2711، پسندشاهو  ، پرداختچی)حجازی

سازی الح و توانمنددر زمینه اص ای معلمانهای اخیر، ادبیات توسعه حرفهدر سال
اثربخشی آموزان، دانشیادگیری و موفقیت دلیل عمده که  مدرسه بر این باور استوار شده

از  (.1125، 1؛ آنتونیو و کایریاکیداس1126، 2هازان-روزنبلو و پری-)فینفتر است انمعلم
ای رفهبرنامه توسعۀ ح است که نشانگر این انجام شده در این زمینه هایپژوهشنتایج طرفی 

در امر آموزش و یادگیری  و اثربخشی آنان در توسعه تفكر معلمان اوم و با کیفیت باالمد
های انجام شــده در زمینۀ تالش الزمۀ موفقیت، روازاین (.1124، 7لوین) داردنقش مهمی 

 معلمان اســتت ای و افزایش دانش و مهارحرفه توسعه ،پرورش بهســازی آموزش و
دستیابی به اهداف  منظوربهمعلمان . (2211 ، 4، کالزمن، الک و باومرت، کانترریشتر)

ای یادگیری عالوه بر پیروی از استانداردهای آموزشی بایستی مهارت و تخصص حرفه
 (.1127 ،5)مارکس خود را ارتقاء بخشند

 و الگوهای متفاوتیانجام شده متعددی  هایپژوهشای معلمان، در زمینه توسعۀ حرفه
 6(، لوئیس2713) پورموسیو  ، فداییخاکباز(، 2794معروفی و کرمی )ارائه شده است.  نیز

درس پژوهی  (1121) 2( و انو و فریرا1121) 1هانسن و ینسكیژبا ،(1111) 3ینرا(، کر1111)

                                                           
1. Finefter-Rosenbluh &Perry-Hazan 

2. Antoniou & Kyriakides 

3. Levin 

4. Richter, Kunter,Klusmann,Lüdtke & Baumert 

5. Marks 

6. Lewis 

7. Krainer 

8. Buczynski & Hansen 
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 1گیبل و برنز. اندکردهای معلمان معرفی الگویی مطلوب برای توسعه حرفه عنوانبهرا 
، هورسلی -لوکس را معرفی نمودند. ای مبتنی بر سایتحرفهتوسعه  الگوی(1115)

، پورتر، (، گارت1121) 4،کیمل و بیسكوگریفیث(، 1121) 7هیوسون، الو و استیلز
 ، بر (2791) قهرمانیو  ، عارفی، پرداختچیطاهری، (1112) 5دسیمون، بیرمن و یوون

ای، رکز بر عوامل زمینهجمعی و فعال، تم یادگیری برای فرصت محتوایی، دانش بر تمرکز
ای فردی، مشارکتی و ، مربیگری، راهبردهای توسعه حرفهپژوهشاقدامات مبتنی بر 

(، 1115) 3(، کندی2995) 6فسلر .تاکید نمودند معلمان ایدر توسعۀ حرفه آموزشی
 9لینچ-و یاماگاتا ، بانک(، ایمن2797نقل از مهری و خیراندیش، ؛ 1117) 1یونسكو

های فعالیت پژوهی،های مطالعاتی، اقدام(، گروه1115) 21ارسون، میر و بیوز(، اینگو1115)
خود  یارشد حرفههای یادگیری، هدایت شدة فردی، نظارت بالینی. مربیگری همتا، انجمن

ای و های پروژه محور، مدارس رشد حرفههای همكارانه، مدلراهبری، توسعه مشارکت
 ایهای توسعه حرفهدهای دستیابی به اهداف برنامهرا از جمله راهبر آموزش ازراه دور

 21ای مدرسه محور، کلدول( برنامه توسعه حرفه1126) 22تان و آنگ دانستند. معلمان
، مكسول، پوندی ایرلی ( و1126) 27فاکس و اسكتل بوری-(، مدل مسیر شغلی، گالو1123)

 پیشنهاد دادند.مان معلای را برای توسعۀ حرفه 25( الگوی تدریس مشارکتی1123) 24و پن
( راهبرد 1121) 2ژائو و  (، چارچوب یكپارچه فناوری آموزشی1121) 26سییانجیم

                                                                                                                                        
1. Ono & Ferreira 

2. Gaible& Burns 

3. Loucks-Horsley, Hewson, Love & Stiles 

4. Grifith, Kimmel & Biscoe 

5. Garet, Porter, Desimone, Birman & Yoon 

6. Fessler 

7. Kennedy 

8. Unesco 

9. Ehman, Bonk & Yamagata-Lynch 

10. Ingvarson, Meiers & Beavis 

11. Tan & Ang 

12. Coldwell 

13. Gallo-Fox & Scantlebury 

14. Early, Maxwell,  Ponde & Pan 

15. co-teaching 

16. Jimoyiannis 
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 1ریمرز-ویلیج  ای معلمان مناسب دانستند.توسعه حرفهرا برای  مدیریت دانش مدرسه
، روابط و اقتصادی مالی ای، مزایای(، آموزش، بهداشت حرفه1121) 7و گاوویا( 1111)

را از عوامل موثر بر توسعه  بندی و ارزیابی مناسببودجهرفتار مدیریتی،  درون شخصی،
(، تمرکز 1121) 5( و کولتر و وودز2995) 4سلتزر و هیرنلی ای معلمان معرفی نمودند.حرفه

بر راهبردهای آموزش و یادگیری، ترویج همكاری بین کارکنان و ارزیابی فرایندها را 
 اند. ای معلمان ارائه نمودهثر بر توسعه حرفهراهبردها و عوامل مو عنوانبه

بر درک  ایاند که برنامه توسعه حرفههنشان داد هاپژوهشهمچنین نتایج برخی از 
)بورکو و  (، باورهای معلمان1122 ،6، کیل و موسونهریس) مثبت معلمان از رشته تحصیلی

حث استداللی در بین دانش (، ارتقاء مبا1126 ، 1،کنیلی و تانگنی؛ گیروان2995 ،3پوتنام
(، بهبود 1126 ، 9سیدالسیک و اسوارسیک، آموزان و بهبود رفتار ارتباطی معلمان )سدووا

(، 1124 ، 21، هسو، ریوز و کستروانگ) های استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطاتشیوه
( 1125 ،22های ارتباطی )نین الوانهای خالق و نوآورانه و مهارتمدیریت کالس، مهارت

و  ، پورشافعیبین رفتار حمایتی مدیر )ایوبیها بیانگر این هستند که برخی یافته موثر است.
عوامل مدیریتی در سازمان، (، 1125، 21)پاتولیا و توما ساختار سازمانی(، 2717، عسگری

(، تمایل به 2711 فرهنگی و حسین زاده،؛ 1111 ،27آرون) عوامل محیطی و نگرش شغلی
 ( با2795)ابراهیم پور و شیرافكن،  و انسجام و نوآوری در کار پذیریافانعطموفقیت، 

 ای معلمان رابطه وجود دارد.توسعۀ حرفه

                                                                                                                                        
1. Zhao 

2. Villegas - Reimers 

3. Gavoviya 

4. Seltzer & Hirnly 

5. Coulter & Woods 

6. Harris, Cale & Musson 

7. Borko & Putnam 

8. Girvan, Conneely  & Tangney 

9. Sedova, Sedlacek & Svaricek. 

10. Wang, Hsu, Reeves & Coster. 

11. Ninlawan 

12. Potoleaa & Toma 

13. Aroon 
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های ها و نگرشش، تواناییانجام شده در خصوص میزان دان هایپژوهشبررسی 
های معلمان در زمینه جانبههمهشغلی معلمان بیانگر این واقعیت است که تسلط -آموزشی

و  (2797)عصاره و رزی، نیست  فراهمتی و تخصصی حرفه خویش به میزان مطلوب تربی
دهی های تدریس، سازمانخیلی کمی بر روش تأثیر ای معلمان به شكل کنونیسعه حرفهتو

)عبدالهی و  بگیرند داشته است آموزان باید یادهای درسی و آنچه دانشس و برنامهمدار
( در قالب بیانیۀ 2791آموزش و پرورش ) بنیادین ولسند تح کهدرحالی (.2795صفری، 

توسعۀ مستمر  منظوربهآموزشی معلمان  ارتقای کیفیتبر  =ها و راهبردهای کالن ارزش
ای در ای فرهنگیان و طراحی و ارتقاء نظام تربیت حرفههای تربیتی، علمی و حرفهشایستگی

ی این فرایند کمتر صحبت شده آموزش و پرورش تأکید نموده است، اما در مورد چگونگ
دیگر، با توجه به اهمیت قابل مالحظۀ تدریس مؤثر در جامعۀ معاصر، نیاز  یاست. از سوی

و موفقیت و معیارهای یادگیری نسبت به گذشته  ءافراد به مهارت و دانش بیشتر برای بقا
 افزایش یافته است.

این  اما امری حیاتی است ای برای همه معلمان و مربیانكه توسعه حرفهباوجود این
توان ذهنی که حدود نیمی از دانش گروه کم ویژهبه ،موضوع برای معلمان مدارس استثنایی

یگاه و اهمیت خاصی برخوردار ، از جاانداستثنایی را به خود اختصاص داده آموزان مدارس
سب های منادریافت آموزش واسطهبهپذیر توان ذهنی آموزشآموزان کمدانشاست. 

های موفقیتو به  کنند حل آمیزیموفقیت طوربهتوانند مسائل تحصیلی خود را می
این امر در گرو داشتن معلمان و مربیانی است که  تحصیلی و آموزشی دست یابند.

، پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی روازاینای توسعه یافته باشند. حرفه صورتبه
 توان ذهنی شهر تهرانایی گروه کمیی مدارس استثنای معلمان ابتدامطلوب توسعۀ حرفه

 :بودزیر  هایپرسشدر پی پاسخگویی به انجام شد. بر همین اساس، پژوهش 
توان ذهنی معلمان ابتدایی مدارس استثنایی گروه کمای توسعۀ حرفه هایمؤلفه -2

 کدامند؟ شهر تهران
توان ذهنی ثنایی گروه کممعلمان ابتدایی مدارس استای توسعۀ حرفه مطلوب مدل -1

 کدام است؟ شهر تهران
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 پژوهش روش
جامعه آماری در بخش کیفی . شداستفاده  ختهدر پژوهش حاضر از روش پژوهش آمی

از  .ندبود ی آموزش و پرورش و علوم تربیتیحوزه نظرانصاحبشامل کلیه کارشناسان و 
نفر  25به اشباع نظری برابر  . نمونه آماری با توجهشدگیری هدفمند استفاده روش نمونه

معلمان مدارس استثنایی گروه  شامل تمامیدر بخش کمی، جامعه آماری . شدتعیین 
نفر  111بر اساس فرمول کوکران تعداد  بودند. نفر 743 به تعداد توان ذهنی شهر تهرانکم

خاب شدند. تصادفی انت گیرینمونهنمونه آماری تعیین گردید و با استفاده از روش  عنوانبه
های انجام شده داخلی و خارجی ها، مفاهیم، پژوهشنظریه شامل پژوهشابتدا ادبیات 

ای الگوهای توسعه حرفه ویژهبهای ای، الگوهای رایج توسعه حرفهمربوط به توسعه حرفه
سپس با اساتید دانشگاه و کارشناسان خبره آموزش و پرورش در حوزه  شد.معلمان بررسی 

نفر از اساتید  6)نفر 25ها با مصاحبه. مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شدنایی کودکان استث
ن خبره نفر از کارشناسان، معلمان و مسئوال 9اساتید دانشگاه فرهنگیان و  ویژهبهدانشگاه 

 45میانگین  طوربهزمان هر مصاحبه  فردی انجام شد. صورتبه آموزش و پرورش استثنایی(
ها به اشباع نظری ادامه لهتا رسیدن مقو هاتر، مصاحبهسب اطالعات غنیدقیقه بود. برای ک

 موردنیازو دانش  هامهارت مصاحبه از نوع باز پاسخ بود و مواردی مانند هایپرسشیافت. 
های جدید و ای برای کسب یادگیریمعلمان برای انجام وظایف خود، عوامل زمینه

برای تحلیل مورد کاوش قرار گرفت.  ،ازموردنیها و دانش های کسب مهارتشیوه
های یافتهمنظور اطـمینان از روایـی بـه. استفاده شد 2روش تحلیل مضمون کیفی از هایداده

 از نفر 6( تعداد 1111) 1و میلر شده توسط کرسول ارائه معیارهای بر اساسپژوهش کیفی 
خبره حوزه آموزش و  ارشناساننفر از ک 1نـفر از اساتید دانشگاه و  1) کنندگانکتشر

توان نفر از معلمان با تجربه مدارس استثنایی دوره ابتدایی گروه کم 1پرورش استثنایی و 
دست آمده را بازبینی های بهذهنی( گزارش نهایی مرحلۀ نخست فرآیند تحلیل و مقوله

ها، کدگذاری برای بررسی پایایی. شدها اعمال کدگذاری در هانکردند. پیـشنهادهای آ
محاسبه )شاخص تكرارپذیری(  )شاخص ثبات( و پایایی بین دو کدگذار آزمونی بازپایای

                                                           
1. thematic analysis 

2. Creswell and Miller 
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بر اساس تلفیق دیدگاه خبرگان، سپس  آمدند. به دست %31 و %11که به ترتیب برابر با  شد
با ای معلمان شناسایی شدند و های توسعه حرفهها و مولفهی، شاخصمبانی نظری و پژوهش

 ای معلمان تدوینهای شناسایی شده، الگوی توسعه حرفهها و مولفهد به شاخصاستنا
پس از تعیین روایی پرسشنامه محقق ساخته تهیه شد. سپس پرسشنامه  و بر اساس آن گردید

با  سواالت پایایی. شدآزمایشی اجرا  صورتبه نظرانصاحبصوری و محتوایی توسط 
-به 93/1تا  91/1ضرایب پایایی در دامنۀ که  اسبه شدمح کرونباخیب آلفای ااستفاده از ضر

های گردآوری طراحی شده در بخش کیفی با استفاده از داده الگوی، ادامهدر  .دست آمد
به روش حداقل مربعات  2یابی معادالت ساختاریگیری از مدلبا بهره شده از پرسشنامه

 شد. آزمون SmartPLS2افزار نرم وسیلهبه ،1جزئی

 های پژوهشهیافت
نظری  بر اساس تلفیق دیدگاه خبرگان، مبانی، ابتدا پژوهش هایپرسشبه  یبرای پاسخگوی

 ،این اساس . برای معلمان شناسایی شدندهای توسعه حرفهها و مولفهو پژوهشی، شاخص
ای معلمان در الگوی توسعه حرفههای اصلی عنوان مولفهمحتوا، زمینه و فرایند به سه مولفۀ

است که معلمان برای انجام  و نگرشی دانشها، مهارت شامل محتوا .شدند ر گرفتهنظ
های توسعه وظایف آموزشی خود به آن نیاز دارند و باید آن را با مشارکت در فعالیت

ردی باید اای در چه موکند که توسعه حرفهمحتوا بیان می هایویژگیای کسب کنند. حرفه
زمان، فرهنگ یا مكانی است که یادگیری جدید در آن صورت زمینه شامل سا .شود انجام

 تعیین افتدرا که تغییر در آن اتفاق میزمینه، سازمان و ماهیت نظامی  هایویژگیگیرد. می
شیوه  نیز فرایند گیرد.ای صورت میکند که چه موقع، کجا و چرا توسعه حرفهو بیان می

د. متغیرهای فرایند در زمینه چگونگی دههای جدید را نشان میکسب دانش و مهارت
را  پیگیریهای فعال طراحی، سازماندهی، اجرا و روشکنند، ی بحث میاتوسعه حرفه

 افتد.هایی هستند که یادگیری جدید اتفاق میو بیانگر روش شوندشامل می

                                                           
1. structural equation modeling (SEM) 

2. partial leat squares (PLS) 
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ای معلمان توسعه حرفه الگوی نظری شناسایی شده،های ها و شاخصبه استناد مولفه
ی هامولفهتدوین شد. در این الگو، ذهنی(  توانکمرس ابتدایی با نیازهای ویژه )گروه مدا

که توسط  در نظر گرفته شدند متغیرهای مكنون عنوانبه )محتوا، زمینه و فرایند( مذکور
یابی معادالت مدل بر اساسو ند )متغیرهای آشكار( سنجش شد های مربوطهشاخص

 .شدای معلمان تعیین تاثیرشان بر توسعۀ حرفه درنهایت ها وآن روابط متقابل بین ساختاری
 . برای این کار آزمونشد آزمونها بودن توزیع داده طبیعیقبل از برازش مدل، مفروضه 

آمده از این آزمون  به دستبه کار برده شد. نتایج  2اسمیرنف-لموگروفاناپارامتری ک
كه در . به همین دلیل و با توجه به اینار نیستندبرخورد طبیعیها از توزیع نشان داد که داده

های )مولفه های سازندهای معلمان( با شاخص)توسعه حرفهمرتبه دوم  متغیر پنهانِ ،مدل
در این زیرا  شد؛از روش حداقل مربعات جزئی استفاده  ،وجود داردمحتوا، زمینه و فرایند( 

و  (1) و (2)قالب نمودارهای آن در نتایج  نیست. مدنظر هادادهبودن  طبیعی فرضِروش 
 ارائه شده است. (7) ( و1، )(2)جداول 

                                                           
1. Kolmogrov-Smirnov 
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 گیریهای اندازهمدلبارهای عاملی بین متغیرهای آشکار  .1نمودار 

 گیریاندازههای معناداری مربوط به مدل tبارهای عاملی و مقادیر  .1 جدول

 هامولفه

ره
ما

ش
 

 هاشاخص
 بارعاملی

 )ضریب مسیر(
 tآماره 

توا
مح

 

155/1 نگرش معلمان 2  24/23  

175/1 دانش تخصصی موضوعی 1  13/25  

179/1 تنوع فراگیران و نیازهای ویژه آنان 7  13/23  

142/1 طراحی راهبردهای آموزشی 4  21/17  

131/1 های ارزشیابیشیوه 5  79/25  

124/1 های یادگیری و الگوهای تدریسمحیط 6  51/11  

911/1 مساعی مشارکت و تشریک 3  42/16  

133/1 فناوری اطالعات و ارتباطات 1  15/21  

144/1 های گروهی و انفرادیفعالیت 9  35/26  

162/1 آموزش شهروندی و شخصیتی 21  14/15  

ینه
زم

 

112/1 دانش آموزان و نیازهای یادگیری آنان 22  46/27  
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114/1 معلمان و نیازهای یادگیری آنان 21  36/16  

176/1 فرهنگ سازمانی -ارهای نظام آموزشیهنج 27  17/21  

131/1 درسی و آموزشی ریزیبرنامهنظام  24  42/16  

165/1 ملی و محلی هایسیاست 25  21/12  

191/1 منابع مالی و زمانی)تخصیص زمان( 26  62/72  

199/1 و جامعه خانواده 23  33/16  

199/1 یادگیری هایمحیطمدرسه، کالس درس و  21  33/16  

ند
رای

ف
 

167/1 غیره( اقدام پژوهی و )تحلیل محتوا، محوری پژوهش 29  21/16  

132/1 یادگیری مبتنی بر فضای مجازی 11  14/15  

191/1 از مشاور گیریبهرهگری و گری، هدایتمربی 12  12/71  

115/1 نیازسنجیهای ضمن خدمت مبتنی بر دوره 11  21/11  

111/1 و سمینارها هاکنفرانسهای آموزشی، کارگاه 17  16/29  

914/1 های یادگیریانجمن 14  19/73  

914/1 های آموزشی مدرسه محوربرنامه 15  11/73  

در سطح  tهای چون مقادیر به دست آمده برای آماره 2بر اساس اطالعات جدول 
ارهای بشود که ، چنین استنباط میاستبیشتر t (51/1 ) شاخص از مقدار α=12/1خطای 
 .هستندداری معناگیری های اندازهدر مدل ها( مربوط به شاخصضرایب مسیرعاملی )

 
 بارهای عاملی بین متغیرهای پنهان مدل ساختاری .2نمودار 
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 ساختاری معناداری مربوط به مدل tبارهای عاملی و مقادیر  .2 جدول

 (xمولفه ) (yمولفه ) (ضریب مسیر)بار عاملی  tآماره 

 محتوا زمینه 199/1 27/13

 محتوا فرایند 792/1 31/7

 زمینه فرایند 576/1 17/4

 محتوا ایتوسعه حرفه 479/1 74/72

 زمینه ایتوسعه حرفه 719/1 99/12
 فرایند ایتوسعه حرفه 192/1 53/11

در سطح  tهای چون مقادیر به دست آمده برای آماره 1 بر اساس اطالعات جدول
شود که بارهای ، چنین استنباط میاستبیشتر t (51/1 ) شاخص مقداراز  α=12/1خطای 
 .هستندداری معنا ضرایب مسیر( مربوط به متغیرهای پنهان در مدل ساختاریعاملی )
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 های ارزیابی برازش مدلشاخص .3جدول 
Communality 2 (CR) 2Q 1 (2R) 7 (AVE) هامولفه/ شاخص 

 محتوا 371/1 - - 964/1 319/1

 زمینه 355/1 119/1 611/1 962/1 355/1

 فرایند 351/1 126/1 622/1 955/1 351/1
 ایتوسعه حرفه 613/1 991/1 612/1 911/1 613/1
 شاخص متوسط 372/1 134/1 677/1 965/1 372/1

. 2 شد.ارزیابی  زیر برازش مدل در سه سطح 4و  7، 1 ولابر اساس اطالعات جد 
پایایی  متوسط شاخص بر اساس ،گیریاندازه هایارزیابی برازش بخش مدل

اندازة متوسط واریانس استخراج است و با توجه به  3/1( که بیشتر از CR=965/1ترکیبی)
با ، مدل از پایایی همگرا برخوردار است و است تربزرگ 5/1از که  (AVE=372/1) شده

؛ 2912، 4نل و الرکر)فور باشد(، روایی همگرا نیز برقرار میAVE< CR) كهاینتوجه به 
 1در جدول  tبر این اساس و با توجه به مقادیر معناداری  (.2711وری و رضازاده، انقل از د

گیری های اندازهتوان نتیجه گرفت که مدلمی، بودند دارمعنیا α=12/1که همگی در سطح 
قادیر م بر اساس ،ارزیابی برازش بخش ساختاری مدل. 1. ی برخوردار استاز برازش مناسب

بودند و با توجه  دارمعنا α=12/1که همگی در سطح  7 ( در جدولt-values) tمعناداری 
همچنین بر  است وبیشتر  63/1از  ،(2R=134/1)ضریب تعیین  میانگین شاخص كهاینبه 

، چنین استنباط بیشتر است 75/1( از 677/1که مقدار متوسط آن ) 2Qاساس شاخص 
مناسب  ،بینی مدلبرخوردار بوده و قدرت پیش یبرازش مناسبشود که مدل ساختاری از می
 . ارزیابی برازش کلی مدل7 . (1119 ،6، رینگل و سینكویس؛ هنسلر2991، 5)چین باشدمی

 1(1114)  3اسپوزیتو وینزیو ، آماتو معیار نیكویی برازش تننهاوس بر اساس
 339/1ا برابر ب GOFشاخص مقدار محاسبه شده برای ( )

                                                           
1. average variance extracted (AVE) 

2. R squer 

3. composite reliability (CR) 

4. Fornell & Larcker 

5. Chin 

6. Henseler, Ringle & Sinkovis 

7. Tenenhaus, Amato & Esposito Vinzi 

8. goodness of fit (GOF( 
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از  کلی مدل شود کهچنین استنباط میبیشتر است. بنابراین،  75/1 از آمد که به دست
 (.1119، 2شرودر و ون اوپن-اودکرکن، )وتزلس باشدمیبرازش باالیی برخوردار 

 گیریو نتیجه بحث
ای معلمان ابتدایی مدارس استثنایی های توسعۀ حرفهحاضر، مؤلفه پژوهش نتایجبر اساس 

 محتوامحتوا، زمینه و فرایند. های مولفهاز  عبارت بودند توان ذهنی شهر تهرانه کمگرو
است که معلمان برای انجام وظایف آموزشی خود به آن  و نگرشی ها و دانشمهارت شامل

 هایویژگیای کسب کنند. های توسعه حرفهنیاز دارند و باید آن را با مشارکت در فعالیت
شامل  زمینهای در چه موردی باید صورت گیرد. که توسعه حرفهکند محتوا بیان می

های ویژگیگیرد. سازمان، فرهنگ یا مكانی است که یادگیری جدید در آن صورت می
کند که چه و بیان می افتد، تعیینسازمان و ماهیت نظامی را که تغییر در آن اتفاق می زمینه،

شیوه کسب دانش و  فرایند نیز رد.گیای صورت میموقع، کجا و چرا توسعه حرفه
ای ونگی توسعه حرفهدهد. متغیرهای فرایند در زمینه چگهای جدید را نشان میمهارت

های مربوط به مولفۀ شاخص .است یادگیری جدیدهای کسب کنند و بیانگر روشبحث می
نگرش معلمان، دانش تخصصی موضوعی، تنوع فراگیران و نیازهای ویژه  شاملمحتوا 

های یادگیری و الگوهای های ارزشیابی، محیطنان، طراحی راهبردهای آموزشی، شیوهآ
های گروهی و تدریس، مشارکت و تشریک مساعی، فناوری اطالعات و ارتباطات، فعالیت

 شاملهای مربوط به مولفۀ زمینه شاخص. بودند انفرادی و آموزش شهروندی و شخصیتی
نان، معلمان و نیازهای یادگیری آنان، هنجارهای نظام آموزان و نیازهای یادگیری آدانش

ملی و محلی،  هایسیاستدرسی و آموزشی،  ریزیبرنامهفرهنگ سازمانی، نظام -آموزشی
 بودند. های یادگیریمدرسه، کالس درس و محیطو  و جامعه منابع مالی و زمانی، خانواده

حلیل محتوا، اقدام پژوهی، محوری )ت پژوهش شاملهای مربوط به مولفۀ فرایند شاخص
گری و گری، هدایتبر فضای مجازی، مربییادگیری مبتنی غیره(، تدریس پژوهی و 

های آموزشی، ، کارگاهنیازسنجیهای ضمن خدمت مبتنی بر از مشاور، دوره گیریبهره
 . بودند های آموزشی مدرسه محورو برنامه های یادگیریها، انجمنها و همایشکنفرانس

                                                           
1. Wetzels, Odekerken-Schroder & Van Oppen 
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اساس شاخص نیكویی  ای معلمانتوسعه حرفهالگوی حاضر،  پژوهش نتایجساس بر ا
تاثیر  ،هر سه مولفۀ محتوا، زمینه و فراینداز برازش باالیی برخوردار بود. در این الگو  برازش

 ها، مولفۀ محتوا با بار عاملیاز بین این مولفه ای معلمان داشتند.معناداری در توسعۀ حرفه
های ( در مرتبه192/1) ( و فرایند719/1) های زمینهگاه اول اهمیت و مولفه( در جای479/1)

 های محتوا و زمینههیز معنادار بود. رابطه بین مولفنها روابط بین مولفهبعدی قرار دارند. 
های محتوا و لفه( بسیار قوی بود. همچنین مو676/1) و مولفه های زمینه و فرایند (199/1)

( حاکی از 672/1بینی کنندگی ). شاخص پیشداشتند( 792/1) معناداری فرایند نیز رابطه
بینی کنندگی ای از قدرت پیشهای توسعه حرفهیعنی مولفه زامتغیرهای برونآن بود که 
 ای معلمان برخوردارند.توسعه حرفه بینیپیشباالیی برای 

ته و الگوهای متعددی صورت گرف هایپژوهشای معلمان در ارتباط با توسعه حرفه
خوانی دارد. حاضر هم پژوهشنتایج با  هاپژوهشاین  جینتا، متفاوتی ارائه شده است

، (1111) (، کرینر1111) (، لوئیس2713) خاکباز و همكاران(، 2794معروفی و کرمی )
الگویی مطلوب  عنوانبهدرس پژوهی را  (1121) و انو و فریرا (1121) هانسن و باچینسكی

ای های توسعه حرفه( مدل1115) گیبل و برنز. اندکردهای معلمان معرفی حرفهتوسعه  برای
توسعه  -1، ای استانداردتوسعه حرفه -2 اند.بندی کردهدر سه دسته زیر طبقه معلمان را

از نظر  یادگیری مستقل(.) ای خودگردانتوسعه حرفه -7و  ای مبتنی بر سایتحرفه
دانش و باورها، زمینه، مباحث مهم و  هایمولفه (1121) هورسلی و همكاران-لوکس
چارچوب طرح توسعه  ای موثرند.و راهبردها در طراحی چارچوب توسعه حرفه کلیدی

شامل تمرکز بر محتوا، یادگیری جمعی، یادگیری  (1121) و همكاران گریفیثای حرفه
آنتونیو و و  (1124) لوین، مربیگری و راهنمایی بود. پژوهشفعال، اقدامات مبتنی بر 

در  ای مداوم و با کیفیت باالۀ حرفهبرنامه توسعکه  اندبیان کرده (1125) کایریاکیداس
دارد. از نظر نقش مهمی توسعه تفكر معلمان و اثربخشی آنان در امر آموزش و یادگیری 

های انجام شــده در زمینۀ بهســازی تالش الزمۀ موفقیت (1122) ریشتر و همكاران
 . مارکسمعلمان اســتت ای و افزایش دانش و مهارحرفه توسعه ،پرورش آموزش و

دستیابی به اهداف یادگیری، عالوه بر پیروی از  منظوربهکه معلمان بیان کرده است ( 1127)
فسلر  ای خود را ارتقاء بخشند.استانداردهای آموزشی بایستی مهارت و تخصص حرفه

زیر را پیشنهاد ای معلمان هفت رویكرد دانش حرفه ها وافزایش مهارت منظوربه(، 2995)
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گرفتن فرایند بهبود یا در بر-7مشاهده یا ارزیابی، -1الگوی آموزش شغلی، -2اند. کرده
-3های هدایت شدة فردی و فعالیت-6پژوهی، اقدام-5های مطالعاتی، گروه-4توسعه، 

را برای  های یادگیریانجمناقدام پژوهی و  ( مربیگری همتا،1115نظارت بالینی. کندی )
 . کرده استای مداوم معرفی توسعه حرفه

معلمان  ایحرفه رشد های( مدل2797 نقل از مهری و خیراندیش،به ؛ 1117یونسكو )
های کوچک انفرادی یا گروه هایالگو-2کرده است.  بندیتقسیمزیر را در دو گروه 

راهبری، توسعه خود یاحرفه رشدسنتی و کلینیكی، مطالعه موردی،  شامل نظارت
های مدل-1نگر و مربیگری و روژه محور، پژوهش عملهای پهای همكارانه، مدلمشارکت

های دانشگاه، همكاری-ای، مشارکت مدرسهمدارس رشد حرفه مشارکت سازمانی شامل
و  ، بانکراه دور. ایمن های معلمان و آموزش ازهای آموزشی، شبكهای بین سازمانحرفه

ای انجمن معلمان برای دانش برنامه درسی الگوی توسعه حرفه (1115) لینچ-یاماگاتا
خود  پژوهش( در 1126) تان و آنگرا ارائه نمودند.  فنّاوری سازییكپارچهمربوط به 

 فاکس و اسكتل بوری-. گالواندکردهارائه  ای مبتنی بر مدرسه رابرنامه توسعه حرفه
الگویی برای توسعه  عنوانبه( تدریس مشارکتی را 1123) انایرلی و همكار ( و1126)

(، چارچوب یكپارچه فناوری آموزشی را 1121) سییان. جیمکردندای معلمان معرفی حرفه
( راهبرد 1121) ائوژای معلمان علوم معرفی نمود. راهبردی برای توسعه حرفه عنوانبه

ای معلمان ارائه نموده توسعه حرفهدیدگاه جدید در  عنوانبهمدیریت دانش مدرسه را 
و رهبری دانش، ایجاد مدرسه  بهسازی سازمانی مدارس شاملها است. این استراتژی

یادگیری و گسترش فرهنگ سازمان یادگیرنده، استقرار نظام مدیریت دانش توسعه 
 دانش و گذاریاشتراکای معلمان، تشویق یادگیری تیمی، آموزش همكاری و به حرفه
 .هستند ایهای توسعه حرفهسازوکار ارزیابی عملكرد برنامه ایجاد
معلمان موثر  ایحرفهمدیریتی را بر توسعه حمایتی رفتار  (1111) ریمرز-ویلیج  

طراحی، حمایت،  مندنظام طوربهباید  معلمانای توسعه حرفهکه  است و معتقد دانسته
 هایفعالیت اصلی ویژگی سه( 1112) همكاران و گارتو ارزیابی شود.  بندیبودجه

 با انسجام و فعال یادگیری برای فرصت محتوایی، دانش بر ای یعنی تمرکزحرفه توسعۀ

 داریشیوة کالس در و تغییر هامهارت دانش، بر افزایش را های یادگیریفعالیت سایر

اورهای که یادگیری معلمان و ب ند( نشان داد2995) دانند. بورکو و پوتناممی مؤثر معلمان
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اند که هبیان کرد( 2995) ای موثرند. سلتزر و هیرنلیهای توسعه حرفهآنها بر محتوای برنامه
های آموزشی مدرسه، تمرکز تعهد گروه شاملای مدل توسعه حرفه سازیپیادهراهبردهای 

بر راهبردهای آموزش و یادگیری، ترویج همكاری بین کارکنان و ارزیابی فرایندها برای 
(، 1115) . اینگوارسون، میر و بیوزهستند ایروی توسعه حرفههای پیشفرصت هدایت

بر  توجهیقابل، اثرات مستقیم پیگیرینشان دادند که تمرکز بر محتوا، یادگیری فعال و 
استفاده از راهبرد آموزشی را در توسعه حرفه (1121ای دارد. کولتر و وودز )توسعه حرفه

نشان دادند که برنامه توسعه  (2211) و همكاران ند. هریساهتای در کالس درس موثر دانس
اعتماد به نفس و شور و شوق بهبود ای موجب درک مثبت معلمان از رشته تحصیلی، حرفه

( 1126) ها شد. گیروان و همكارانو بهبود عملكرد آن از نظر محتوا ویژهبهبرای موضوع 
و موجب تغییر گذار بوده رهای معلمان تاثیرای در باوحرفهنشان دادند که فرایند توسعه 

اجرای  نشان دادند که (1126) دار در عملكرد کالسی شده است. سدووا و همكارانمعنا
 ز بر اجرای تدریس مبتنی بر گفتگو موجب افزایشای معلم با تمرکبرنامه توسعه حرفه

. شده استباطی معلمان رفتار ارت و نیز افزایشآموزان یزان مباحث استداللی در بین دانشم
تواند چارچوب مفیدی را برای بررسی نشان داد که مدل مسیر شغلی می (1123) کلدول

توسعه  (1124) آورد. وانگ و همكاران فراهمای بر کارراهه شغلی تاثیر توسعه حرفه
 عنوانبههای استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات ای معلمان را موجب بهبود شیوهحرفه

های ( نشان داد که بین مدیریت کالس، مهارت1125) اند. نین الواندانسته ابزار شناختی
ای و آشنایی با ها، سواد رایانههای ارتباطی، آشنایی با رسانهخالق و نوآورانه، مهارت

(، 1125)پاتولیا و توما  ای معلمان رابطۀ مثبت وجود دارد.فناوری اطالعات و توسعه حرفه
 پژوهش( در 1121گاوویا ). اندای معلمان موثر دانسته مانی را در توسعه حرفهعوامل ساز
، روابط درون و اقتصادی لیما ، مزایایایحرفهاست که آموزش، بهداشت  کردهخود بیان 
است و باعث تغییر نگرش شغلی معلمان  موثر ایحرفهرفتار مدیریتی بر توسعه  شخصی و

دار بین عوامل و معنا مـثبت  ارتـباطخود به وجود  وهشدر پژ( 1111د. آرون )شومی
( رفتار 2717ایوبی و همكاران )ده است، ای اشاره کرمدیریتی در سازمان و توسعه حرفه
ای معلمان های توسعه حرفهکنندهبینیپیش عنوانبهرا  صمیمانه معلم و رفتار حمایتی مدیر

اظهار داشتند که بین عوامل محیطی و  (2711) زادهاند. فرهنگی و حسینکردهمعرفی 
نشان داد  (2791طاهری و همكاران ) پژوهش نتایجای، رابطه علی حاکم است. توسعه حرفه
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است.  ایالزم برای توسعه حرفه هایشرطپیشبهبود امنیت و نگرش شغلی از که 
ای سعه حرفهراهبردهای تو ای،های بیرونی و درونی، مشارکت در یادگیری حرفهانگیزه

ای معلمان را و تمرکز بر محتوا، فرایند توسعه حرفه زمانمدتفردی، مشارکتی و آموزشی، 
تمایل به موفقیت  (2795) پور و شیرافكنابراهیم پژوهش. بر اساس نتایج نمایندمنعكس می

تمایل به  و کارتمایل به انسجام در  در کار، پذیریانعطافتمایل به  و ابعاد آن یعنی
 .ای معلمان تاثیر دارندنوآوری در کار بر توسعه حرفه

داد که نشان  ای مربیان و معلمانی توسعه حرفههای ارائه شده برابررسی الگوها و مدل
قرار  مدنظرای )محتوا، زمینه و فرایند( را های توسعه حرفهها و مولفهجنبهاین الگوها تمامی 

مورد اند، برخی زمینه و برخی فرآیند را محتوا پرداخته اند. برخی از این الگوها فقط بهنداده
ای در حیطه خاصی الگویی که به هر سه مولفۀ توسعۀ حرفه حالباایناند. توجه قرار داده

پرداخته  ،توان ذهنیمعلمان استثنایی گروه کم ویژهبه ،یمانند آموزش و پرورش استثنای
 ،روازاینبررسی قرار داده باشد، وجود ندارد.  ها را موردباشد و روابط متقابل این مولفه

محتوا،  یگانههای سهمولفهکه شامل  کندشناسایی و ارائه میالگویی را حاضر  پژوهش
 هایویژگیبا  و ها بودهمولفه و روابط متقابل بین اینهای مربوطه شاخص، زمینه و فرایند

توان ذهنی سازگار آموزان کمشثنایی، معلمان این سازمان و دانآموزش و پرورش است
 .باشدمی

 منابع
ای بررسی نقش تمایل به موفقیت در توسعه حرفه(. 2795) ، ح.شیرافكن، ح و ابراهیم پور

، مطالعات مدیریت و کارآفرینی، آبادپارسمعلمان آموزش و پرورش شهرستان 
1(1،) 241-276. 

 طریق از دبیران ایحرفه توسعه یبینپیش(. 2717) ایوبی، ف، پورشافعی، ه و عسكری، ع.
بیرجند،  شهر درخشان استعدادهای و عادی مدارس در سازمانی جو از آنان ادراک

 دانشگاه بیرجند. ،یو روانشناس تربیتی علوم دانشكده
ای (. رویكردهای توسعه حرفه2711ر. ). پسند، مشاه و .. رپرداختچی، م ،ی. حجازی، س

 رات دانشگاه تهران.مؤسسه انتشامعلمان. تهران: 
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