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مدارس بهتر از معلمانی که در آنها تدریس میکنند نیستند و توسعة حرفهای کلید
اصلی پیشرفت معلمان و رشد حرفهای آنها است .این پژوهش فرایند توسعة حرفهای
معلمان در مراکز تربیت معلم را با استفاده از طرح نظامدار نظریۀ داده بنیاد کاوش نموده
است .به این منظور ضمن مصاحبة فردی با  11نفر از مدرسان و مدیران با  5گروه از
معلمان دورة ابتدایی و راهنمایی این مراکز مصاحبه گروههای کانونی بهعمل آمد .نتایج
تحلیل دادهها طی سه مرحله ،کدگذاری باز ،محوری و انتخابی حاکی از یازده مقولة کلی
بود که در قالب مدل پارادایمی شامل :شرایط ع ّلی (انگیزههای بیرونی و درونی)؛ مقولة
کانونی (مشارکت در یادگیری حرفهای)؛ راهبردهای توسعة حرفهای (فردی ،مشارکتی
و آموزشی) ،زمینه (مدت زمان و تمرکز بر محتوا)؛ شرایط مداخلهگر (عوامل سازمانی
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و روانشناختی) و پیامدها (برآورده نشدن انتظارات ،تغيير دانش و نگرش و انتقال
يادگيري) ،فرایند توسعه حرفهای معلمان در مراکز تربیت معلم و روابط بین ابعاد مختلف
آن را منعکس مینمایند .در پايان بر مبناي نتايج بهدست آمده ،راهبردهايي براي بهبود
فرايند توسعة حرفهاي معلمان در مراكز تربيت معلم ارائه شده است.
کلیدواژهها :توسعه حرفهای معلم ،آموزش معلم ،مرکز تربیت معلم ،نظریة داده بنیاد

مقدمه

الزمه موفقیت تالشهای انجام شده در زمینة بهسازی آموزش و پرورش توسعة حرفهای
و افزایش دانش و مهارت معلمان ،است .از این رو در دهۀ گذشته ،کانون بحث و گفتوگو
پیرامون کیفیت مدارس اثربخش ،هرچه بیشتر متوجه توسعة حرفهای معلمان ،1بوده است
(ريشتر 2و همکاران .)2011 ،اهميت «کیفیت توسعة حرفهای» بهدليل تشدید چالشهای پیش
روی معلمان در حرفۀ معلمی و افزايش انتظارات مردم از «کیفيت آموزش» است (گنسر،3
.)2000
معلمان ،نهتنها یکی از متغیرهای نیازمند تغییر بهمنظور بهبود سیستمهای آموزشی هستند
بلکه مهمترین عامل ایجاد کنندة تغییر نیز محسوب میشوند .این وضعیت دوگانة معلمان در
اصالحات آموزشی ،بهعنوان یکی از عناصر اصلی و مجری تغییرات ،توسعة حرفهای معلمان
را به حوزهای درحال رشد و چالش برانگیز تبدیل نموده است (ويلگاز-رايمرز)2003 ،4؛ اما
آنچه در کانون این تالشها ،بهمنظور شناخت توسعة حرفهای مشترک است یادگیری معلمان،
یادگیری چگونه یادگرفتن و انتقال دانش بهعمل برای کمک به پیشرفت دانشآموزان است
(آوالوس.)2010 ،5
توسعة حرفهای معلمان عبارت است از «فرایندها و فعالیتهای طرحریزی شده بهمنظور
افزایش دانش ،مهارتها و نگرشهای حرفهای معلمان تا اینکه بتوانند موجب بهبود یادگیری
دانشآموزان شوند» (گاسكي ،2000 ،6ص .)16 .این تعریف دامنة وسیعی برای توسعة
حرفهای معلمان قائل است ،با این حال رویکردهای جدید نسبت به توسعة حرفهای ،طرفدار
یادگیری مادمالعمر بوده و یادگیری حرفهای را مداخلهای کوتاه مدت نمیدانند ،بلکه توسعة
حرفهای معلمان را فعالیتی بلندمدت میدانند که دامنة آن از آموزش معلمان در دانشگاه تا
دورههای ضمنخدمت فردی معلمان را در بر میگیرد (ريشتر و همكاران.)2011 ،
پژوهشهای گذشته با بهرهگیری از روشهای مختلف پژوهش به مطالعة ابعادی از
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توسعة حرفهای معلمان پرداختهاند (عارفي ،فتحی واجارگاه و نادری1388 ،؛ شاهپسند،
1387؛ باچينسكي و هانسن2010 ،7؛ فيلدر2010 ،8؛ گارت ،9پورتر ،دسیمون ،بیدمن و یون،
2001؛ نير و باگلر2008 ،10؛ ريشتر و همكاران .)2011 ،گروهی از مطالعات عوامل مؤثر بر
اثربخشی دورههای توسعه حرفهای را بررسی نمودهاند .برای نمونه گارت و همکاران ()2001
با بهرهگیری از مدل معادالت ساختاری ،سه ویژگی اصلی فعالیتهای توسعة حرفهای را بر
افزایش دانش ،مهارتها و تغییر در شیوة کالسداری معلمان مؤثر میدانند .این ویژگیها
عبارتند از :تمرکز بر دانش محتوایی ،فرصت برای یادگیری فعال و انسجام با سایر فعالیتهای
یادگیری .باچینسکی و هانسن ( )2010در یک مطالعة موردی کیفی پیامدهای توسعة حرفهای
را مطالعه نمودهاند .نتایج پژوهش آنها نشان داد که توسعة حرفهای موجب افزایش دانش
محتوایی معلمان ،استفاده از روش تدریس پژوهشی در کالس و بهبود نمرات دانشآموزان در
آزمونهای استاندارد میشود .با این حال گروهی دیگر از معلمان در استفاده از توسعة حرفهای
با مشکالت و موانعي از جمله کمبود منابع ،محدودیت وقت ،الزام به تمام کردن برنامة درسی
و مشکالت مدیریت کالس مواجه شده بودند .پژوهشگران تأکید کردهاند که ارائة ،راهبردهایی
برای کاهش این موانع باید به عنوان یک اولویت در اصالح برنامههای توسعة حرفهای مد
نظر باشد.
در برخی مطالعات شرایط و فرایند توسعة حرفهای مورد بررسی قرار گرفته است؛ بهنظر
نیر و باگلر ( )2008برنامههای توسعة حرفهای ضمنخدمت اگر طوالنی مدت و متمرکز بر
یادگیری دانشآموزان و در ارتباط با برنامة درسی باشند ،مفیدتر هستند .همچنین کنترل بیشتر
معلمان بر فرایند توسعة حرفهای شغلی و همانندی بیشتر این فرایند با فرهنگ تدریس رایج در
کالس درس موجب رضایت معلمان از توسعة حرفهای میشود (ريشتر و همكاران.)2011 ،
بهرغم اهمیت توسعة حرفهای معلمان و پژوهشهایی که در مورد آن انجام شده است،
جز مواردی معدود (باچينسكي و هانسن )2010 ،اغلب دورههای توسعة حرفهای کوتاه مدت
که بهصورت ضمنخدمت برگزار میشوند و موضوعی خاص را مطرح میکنند مورد مطالعه
قرار گرفتهاند (فيلدر2010 ،؛ گارت و همكاران2001 ،؛ ميلر2009 ،11؛ ريشتر و همكاران،
2011؛ اسكات و ساتون )2009 ،12و به دورههای توسعة حرفهای بلند مدت کمتر توجه شده
است .از سوی دیگر تأثیرات الزام آور شرایط زمینهای ،اظهار نظر کلی و تعمیم در مورد
«بهترین شیوۀ» توسعة حرفهای را به مخاطره میاندازد .بنابراین بهجای تعیین شیوههای عالی
و بدون چون و چرا ،باید محیط را بهتر شناخت ،سپس تعداد معدودی راهبرد ،تکنیک یا
اقدام را ،که در همة آنها اثرات یکسانی به بار میآورد ،تعیین کرد .رویکرد بسیار مؤثرتر این
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است که عناصر مرکزی توسعۀ حرفهای که در اثربخشی آن دخیل هستند ،بهصورت روشن
مشخص کنیم سپس بهترین شیوة انطباق با این عناصر را تشریح کنیم (گاسكي.)2009 ،
در حالی که سند راهبردی تحول آموزشوپرورش ( )1390در قالب بیانیۀ ارزشها و
راهبردهای کالن خود بر ارتقای كيفيت آموزشي مراكز تربيتمعلم (دانشگاه ويژة فرهنگيان)
بهمنظور توسعة مستمر شايستگيهای تربيتي ،علمي و حرفهاي فرهنگيان و طراحي و ارتقای
شوپرورش تأکید نموده است ،اما در مورد چگونگی این فرایند
نظام تربيت حرفهاي در آموز 
در مراکز تربیت معلم كمتر صحبت شده است .بر این اساس ،هدف این پژوهش ،کاوش
فرایند توسعة حرفهای معلمان در مراکز تربیت معلم و توجه به ابعاد مختلف آن از دید
معلمان و مدرسان شرکتکننده بود تا از این طریق نظریه داده بنیاد پیرامون توسعه حرفهای
معلمان در مراکز تربیت معلم تدوین گردد .در این راستا ،پرسشهای زیر این پژوهش را
هدایت میکنند:
الف .نظرية فرايند توسعة حرفهای معلمان در مراکز تربیتمعلم چيست؟
ب .عناصر تشكيل دهنده (مقولة اصلي ،شرايط ع ّلي ،زمينه ،شرايط مداخلهگر ،راهبردهاي
كنش متقابل ،و پيامدها) این فرايند چه عناصری هستند؟

روشتحقيق

بهمنظور دستيابي به توصیفی عمیق و غني از تجارب ،نگرش و ادراك شرکتکنندگان
نسبت به ابعاد توسعة حرفهاي معلمان در مراكز تربيتمعلم از روشهاي پژوهش كيفي
و بهطور خاص از راهبرد نظرية داده بنياد 13اشتروس و کوربن 14استفاده شد .نظریۀ داده
بنیاد روشي براي بناي نظريه بر دادههایي است كه بهصورت منظم گردآوري و تحليل
شدهاند و مقصود آن ،ساختن و پرداختن نظریهای است که در زمینۀ مورد مطالعه صادق و
روشنگر باشد (اشتروس و کوربن .)1385/1998 ،بنابراين در اين پژوهش كيفي بر مبناي
طرح نظاممند 15نظرية داده بنياد ادراك شركتكنندگان پيرامون فرايند ،محتوا ،راهبردها ،زمینه
و پیامدهای مشارکت در توسعة حرفهای در مراکز تربيتمعلم و روابط بین آنها کاوش شد.

شركتكنندگان و گردآوری دادهها

واحد تحلیل این پژوهش ،مدرسان مراکز تربیتمعلم و معلمانی هستند که در ضمن
خدمت مشغول گذراندن دورة دو سالة توسعه حرفهای پس از دريافت مدرک کاردانی
هستند .این گروه از معلمان در دو مقطع ابتدایی و راهنمایی مشغول به کارند .بنابراین
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شرکتکنندگان پژوهش را دو گروه فوق تشکیل میدهند و بر مبنای نمونهگیری نظری،
نمونه از بین آنها انتخاب شده است .نمونهگيري نظري ،نوعي نمونهگيري هدفمند است
كه پژوهشگر را در خلق يا كشف نظريه يا مفاهيمي كه ارتباط نظري آنها با نظرية در حال
تكوين اثبات شده است ،ياري ميكند.
دادهها از طریق مصاحبه با  11نفر از مدرسان ( 4زن و  7مرد) و  33نفر از معلمان مراکز
تربیتمعلم گردآوری شد .مصاحبه با مدرسان بهصورت فردی انجام شد و زمان هر مصاحبه
بهطور میانگین  51دقیقه بود .برای استفاده از مزیتهای گروههای کانونی و کسب اطالعات
غنیتر ،مصاحبه با معلمان در قالب گروه کانونی انجام شد.
جدول .1جزئیات اجرایی پنج مصاحبة گروه کانونی با معلمان
تاریخ برگزاری

محل برگزاری

رشته

زن

مرد

مدت زمان

90/3/30

تربیت معلم شهدای مکه

دبیری دینی و عربی

-

6

 50دقیقه

90/4/6

تربیت معلم نسیبه

مشاوره و راهنمایی

6

-

 75دقیقه

90/4/9

تربیت معلم بحرالعلوم

آموزش علومتجربی

5

3

 60دقیقه

90/8/22

تربیت معلم شهید شرافت

آموزش ابتدایی

7

-

 55دقیقه

90/9/9

تربت معلم شهید بهشتی

علوماجتماعی

-

6

 75دقیقه

نمونهگيري نظري تا رسيدن مقولهها به اشباع نظري ادامه يافت؛ مقصود از اشباع نظري
مرحلهاي است كه در آن دادههاي جديدي در ارتباط با مقوله پديد نيايد و روابط بين
مقولهها برقرار و تأیید شده است (اشتروس و کوربن .)1385/1998 ،سؤاالت مصاحبه از
نوع بازپاسخ بوده و مواردی مانند دالیل شرکت معلمان در دوره ،چگونگی فرایند و محتوای
توسعة حرفهای ،چگونگی عوامل زمینهای و پیامدهای توسعة حرفهای برای معلمان در مراکز
تربیتمعلم را مورد کاوش قرار میداد تا از زبان مدرسان و معلمان پدیده روشن شود .فرایند
مصاحبهها ،ضبط و سپس پیاده شد.

تحلیل دادهها

دادهها از طریق فرایند کدگذاری و مبتنی بر طرح نظامدار نظریۀ داده بنیاد (اشتروس و
کوربن )1385/1998 ،مورد تحلیل قرار گرفت .در طی کدگذاری باز ،متن مصاحبههای پیاده
شده با استفاده کدهای زنده 16عالمتگذاری و ایدههای تکراری شناخته شد .مفاهیم شامل
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کلمهها و عبارتهایي بود که تجربههای مدرسان و معلمان را از فرایند توسعه حرفهای در
مراکز تربیتمعلم منعکس مینمود .کدگذاری و بررسی مفاهیم تکرار شده تا رسیدن به
اشباع ،وقتی هیچ موضوع جدیدی نمیتوان در دادههای خام یافت ادامه پیدا کرد .در مرحلة
بعد کدگذاری محوری این مفاهیم در قالب مقولههای کلی ،شرايط ع ّلي ،راهبردها زمينه و
پيامدها طبقهبندی شدند و بهصورت نظري در قالب مدل پارادايمي به هم مرتبط شدند .در
كدگذاري انتخابي ،نظريه بياني از فرايند پژوهش ،نحوه یکپارچهسازی مقولهها و پاالیش
آنها ارائه ميدهد.

بررسي روايي پژوهش

در طی تحلیل ،چندین بار متن پیاد ه شدۀ مصاحبهها برای یافتن مدلی جدید یا اصالح
مدل قبلی مورد بازنگری قرارگرفت .به منظور بررسی روایی ،مدل پارادایمی کامل شده با
دادهها و مدلهای قبلی مقایسه و وجوه تغییر آن در مفاهیم و مقولهها روشن و دوباره تنظیم
شد .همچنين براساس معيارهاي ارائه شده توسط كرسول براي حصول اطمينان از روايي
پژوهش اقدامات زير انجام شد( :كرسول و ميلر ،2000 ،صص:)127-125 .
 تطبيق توسط اعضا 4 :17نفراز مشاركتكنندگان ( 2نفر مدرس و  2نفر معلم) گزارشنهايي مرحلة نخست فرآيند تحليل و مقولههاي بهدست آمده را بازبيني كردند .پيشنهادهاي
آنها در پارادايم کدگذاري محوري اعمال شد.
 بررسي همكار 3 :18نفر از استادان و  2نفر از دانشجويان دكتري مديريت آموزشيو مديريت آموزش عالي ،پارادايم کدگذاري محوري را بررسي نمودند و نظرات آنها در
تدوين مدل بهكار رفت.

يافتههاي پژوهش

يافتههاي حاصل از كدگذاري باز در قالب جدول  2و مؤلفههاي پارادايم كدگذاري
محوري در شكل  1ارائه شدند .سپس هريك از مفاهيم و سازهها بهدست آمده و سير
پژوهش توصيف و تشريح شده است.
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جدول .2چارچوب کدگذاری در تحلیل مصاحبهها (نتایج کدگذاری باز)

.1انگیزههاي درونی

 1 .1نوسازی دانش محتوایی :پیشرفت تکنولوژی آموزشی ،فاصله گرفتن از تحصیل ،کهنه
شدن دانش موجود ،تغییرات آموزشی
 2 .1پاسخگویی به نیازهای دانشآموزان :نیازهای محتوایی و آموزشی ،نیازهای تربیتی
و روانی
 3 .1رفع کمبود مهارتهای تربیتی :مشکالت ادارة کالس ،یادگیری روشهای جدید
تدریس و ارزشیابی
 4 .1عالئق فردی :عالقه به ادامة تحصیل ،میل به پیشرفت فردی

.2انگیزههای بیرونی

 1 .2کسب منافع سازمانی و مادی :ارتقاء شغل و پست سازمانی ،احراز مدرک تحصیلی
باالتر ،تغییر مقطع تحصیلی ،افزایش حقوق
 2 .2کسب منافع اجتماعی :ارتقاء منزلت اجتماعی ،حفظ منزلت اجتماعی کنونی ،تشویق
خانواده

 .3مشارکت در یادگیری
حرفهای

 1 .3عالق ه به یادگیری :تمایل به یادگیری حرفهای ،وقت گذاشتن برای یادگیری
 2 .3نقش فعال در یادگیری :درگیر شدن در یادگیری ،تالش برای فهم مطالب
 3 .3تشریک مساعی :حضور معلمان از مدارس و مقاطع تحصیلی مشابه ،مشارکت
گروهی معلمان

.4راهبردهای توسعة
حرفهای

 1 .4فردی :پژوهش فردی (ارائه پوشه کار) ،مطالعه فردی
 2 .4مشارکتی :ارشادگری ،هم آموزی (مشاهده شدن توسط همگنان -مشاهده کردن
تدریس همکاران -تعامالت بین فردی آموزنده)
 3 .4آموزشی :تدریس محتوا بهصورت کاربردی ،کارورزی

 .5مدت زمان

 1 .5زمان اختصاص داده شده برای آموزش :فشردگی برنامه کالسها در تربیت معلم،
فرصت الزم برای پرداختن به محتوای مورد نیاز
 2 .5زمان اختصاص داده شده برای یادگیری :مشغلۀ کاری ،مشغلۀ خانوادگی

 . 6تمرکز بر محتوا

 1 .6به روز بودن محتوا :همخوانی و هماهنگی محتوا با تغییرات و اصالحات آموزشی،
تکراری بودن محتوا ،بازنگری سرفصلها
 2 .6تناسب محتوا با نیازهای معلم :قابلیت کاربرد در کالس درس ،جبران کمبودهای
دانشی ،تناسب با شرایط و امکانات شغلی ،عالقه

 .7عوامل سازمانی

 1 .7جو حمايتي :حمایت در سطح مدرسه ،حمایت سازمانی (شفافیت قوانین،
مسؤلیتپذیری سازمان ،قوانین حمایتی)
 2 .7ساختار مدرسهای :تمرکز (حضور و غیاب ،معلم نقشی ندارد) ،کنترل (اجبار ،عدم
اعتماد به معلمان و مدرسان)
 3 .7امکانات :وجود امکانات مورد نیاز ،استفاده از امکانات موجود
 4 .7جابجایی هدف -وسیله :تأکید بر نمره ،تمایل به یادگیری کمتر بهدلیل ارزشیابی،
ارزشیابی محدود به ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
 5 .7شایستگی مدیریت و مدرسان :حرفهای بودن مدرسان ،صالحیت کادر اداری و
مدیریت از نظر تحصیالت و تخصص

156

فصلنامه نوآوریهای آموزشی .شمارة ،45سال دوازدهم ،بهار 1392

 .8عوامل فردی

 .9برآورده نشدنانتظار

 .10تغییر دانشونگرش

 .11انتقال یادگیری

1 .8عوامل فردی :جنسیت ،سن و سابقة كار (بیانگیزه بودن معلمان مسن ،ترکیب
نامناسب کالس از نظر سن و سابقه كار)
 2 .8عوامل روانشناختی :احساس فشار روانی ،تناسب سطح انتظار با ویژگیها و وقت
معلمان
 1 .9عدم تحقق اهداف :عدم دریافت محتوای مورد نیاز ،ممنوعیت تغییر مقطع
 2 .9نتایج غیر قابل انتظار :هدر دادن وقت و انرژی ،بیزاری از تحصیل
 1 .10تغییر دانش :دانش محتوایی ،دانش تربیتی ،اصالح باورهای نادرست در مورد
روشهای تدریس فردی
 2 .10بلوغ حرفهای :ایجاد عالقه به آموزش مادامالعمر ،القای احساس مفید بودن ،از بین
بردن احساس رخوت و بیانگیزگی
 1 .11بهسازی روابط :بهبود روابط با دانشآموزان (درک مشکالت ،احساس آرامش در
کالس) ،بهبود روابط با اولیاء
 2 .11کاربرد آموختهها در عمل :ارائة راهکارهای عملی در کالس ،بهبود تدریس

زمینه:
• مدت زمان
 زمان اختصاص داده شده برای آموزش -زمان اختصاص دادهشده برای یادگیری
• تمرکز بر محتوا
 تناسب محتوا با نیازها -به روز بودن محتواشرایط علی:
• انگیزههای درونی
 نوسازی دانش محتوایی پاس��خگویی ب��ه نیازه��ایدانشآموزان
 رفع کمبود مهارتهای تربیتی عالقه فردی• انگیزههای بیرونی
 کسب منافع سازمانی و مادی -کسب منافع اجتماعی

مقوله محوری:
• مشارکت معلمان در
یادگیری حرفهای

• راهبردهای توس��عه
حرفهای:
 ف��ردی ،مش��ارکتی،آموزشی

شرایط مداخلهگر:
• ویژگیهای فردی و روان شناختی
 جنسیت -سن و سابقه كار – احساس فشار روانی  -سطح انتظار• عوامل سازمانی
 جو حمايتي -ساختار مدرسهای -امکانات -جابجایی هدف،وسیله  -شایستگی مدیریت و مدرسان

پیامدها:
•برآورده نشدن انتظارات
– عدم تحقق اهداف – نتایج
غیرقابل انتظار
• تغییر در دانش و نگرش
 دانش محتوایی -دانش تربیتی-بلوغ حرفهای
•انتقال یادگیری
 کاربرد آموختهها در عمل -بهسازی روابط

شکل  .1مدل پاردایمی توسعه حرفهای معلمان در مراکز تربیت معلم (بر اساس طرح نظامدار نظریۀ دادهبنیاد)

شرایط ع ّلی :انگیزههای معلمان برای مشارکت در توسعة حرفهای

بر اساس دیدگاه مشارکتکنندگان ،چهار عامل درونی و دو عامل بیرونی موجب ایجاد
انگیزه در معلمان براي مشارکت در یادگیری حرفهای میشوند.
الف .انگیزههای درونی :اين انگیزهها را میتوان در قالب چهار مقولة کلی .1 :نوسازی
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دانش محتوایی .2 ،پاسخگویی به نیازهای دانشآموزان .3 ،رفع کمبود مهارتهای تربیتی و
 .4عالقة فردی ،خالصه نمود.
بهدلیل پیشرفتهای اخیر تکنولوژی آموزشی ،کهنه شدن دانش موجود معلم و تغییرات
آموزشی پدید آمده ،مهمترین انگیزة درونی معلمان ابتدایی و راهنمایی از شرکت در توسعة
حرفهای ،ارتقای علمی و به روزکردن دانش محتوایی خود در حوزهای است که تدریس
میکنند .چنانکه یکی از معلمان با سابقه در مورد خود و سایر همکارانش میگوید:
مهمترین انگیزة من کسب دانش است .بسیاری از ما مدتها است که از درس فاصله
گرفتهایم .من خودم بیست سال سابقه دارم و در این مدت چگونگی برخورد با دانشآموز را
تا حدودی آموختهام ،اما االن بهدلیل پیشرفت تکنولوژی ،تغییرات آموزشی و شکافی که بین
معلم و دانشآموزان اتفاق افتاده مجبورم دانش خودم را به روز کنم.
هدف دیگر معلمان از شرکت در این دوره ،پاسخگویی به نیازهای دانشآموزان بود .این
انگیزه در قالب پاسخگویی به نیازهای محتوایی ،آموزشی و پاسخگویی به نیازهای تربیتی-
روانی دانش آموزان مطرح میشود ،هرچند معموالً این نیازها بهصورت توأمان هستند،
همانطور که یکی از معلمان بیان میکند:
من براي اينكه بتوانم به نیازهای شاگردانم پاسخ دهم در این دوره شرکت کردم .االن
کار من یک نوع مشاوره است .آموزگار تلفیقی هستم و راهنمایی ،مشاوره و رفع مشکالت
دانشآموزان استثنایی را در مدارس عادی انجام میدهم .حس کردم این دانشآموزان عالوه
بر آموزگار به یک مشاور هم نیاز دارند بنابراین در اين دوره شركت کردم.
در مورد کمبود مهارتهای تربیتی ،معلمان بهدنبال کسب مهارتهای تربیتی بودند که
بتوانند از آنها بهصورت مستقیم در عمل استفاده کنند .آنها بر دو نکته تأکید داشتند:
مشکالت ادارة کالس و یادگیری روشهای جدید تدریس و ارزشیابی که قابلیت کاربرد
عملی در کالس را داشته باشد .معلمان تمایل کمتری نسبت به بررسی انتقادی روشهای
تربیتی موجود دارند .در کنار انگیزههای فوق ،عالقه به پیشرفت فردی نیز در حضور معلمان
در مراکز تربیتمعلم نقش داشته است.
ب .انگیزههای بیرونی :معلمان برای پاسخگویی به دو انگیزۀ بیرونی کلی زیر ،در توسعة
حرفهای مراکز تربیتمعلم مشارکت میکنند .1 :کسب منافع سازمانی و مادی و  .2کسب
منافع اجتماعی .هرچند منافع مادی در مشارکت معلمان در توسعه حرفهای نقش دارد ،اما
این تأثیر اندک است و در این پژوهش انگیزة بیرونی بیشتر معلمان از شرکت در این دوره
کسب مدرک تحصیلی باالتر بود؛ زیرا با توجه به تحلیل هزینه و فایده ،مشارکت آنها در
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این دوره از نظر مادی تأثیر چندانی در حقوق و مزایای آنها نخواهد داشت؛ يكي از معلمان
ابتدايي در اين زمينه اظهار داشت:
انسان دوست دارد که آموختههایش به روز شود .وقتی بیشتر یاد گرفت بهتر میتواند
مطالب را به دانشآموز تفهیم کند .بنابراین بیشتر انگیزة افزایش دانش بوده است و انگیزههای
مادی نقش چندانی نداشتهاند .با توجه به سختیهايی که ما در این دوره متحمل شدیم ،انگیزة
مالی چندان اهمیتی نداشته است ،البته دریافت مدرک تحصیلی برای همة ما اهمیت دارد.
عالوه بر احراز مدرک تحصیلی باالتر ،در مراتب پایینتر انگیزههایی مانند ارتقا شغلی
(ارشد ،خبره و عالی) ،کسب پست سازمانی ،تغییر مقطع تحصیلی (ابتدایی به راهنمایی یا
راهنمایی به متوسطه) در مشارکت معلمان نقش داشتهاند .انگیزة دیگر معلمان از مشارکت
در توسعة حرفهای ارتقا منزلت اجتماعی و تشویق خانواده بوده است .اصول يادگيري
بزرگساالن در مورد واكنش بزرگساالن نسبت به مشوقهاي بيروني و دروني (نولز،هولتون
و اسوانسون ،)2011 ،19يافتههاي اسكريبنر )1999( 20همچنين عوامل فردي و شغلي ارائه
شده در مدل کواکمن ،)2003( 21مؤيد تأثير باالتر انگيزههاي دروني بر مشاركت معلمان در
يادگيري حرفهاي است.

مقوله محوری :مشارکت در یادگیری حرفهای

كانون توسعة حرفهای معلمان در مراکز تربیت معلم ،مشارکت آنها در یادگیری حرفهای
است .یادگیری حرفهای را میتوان بهعنوان تمایل نسبت به ترکیب و تلفیق یادگیریهای
خودجوش و یادگیری نظری به شیوهای فکورانه و انتقادی دانست .مشارکت در یادگیری
حرفهای بهصورت فردی یا حاصل تشریک مساعی است (سابدي .)2004 ،22بهعبارت دیگر
مشارکت از طریق عالقه به یادگیری ،داشتن نقش فعال در یادگیری و تشریک مساعی نمود
پیدا میکند .یادگیری فعال میتواند اشکال متنوعی مانند مشاهدة معلمان با تجربه یا مورد
مشاهده قرار گرفتن ،پیگیری با بازخوردها و بحثهای متقابل و هدایت بحثهای گروهی
را به خود بگیرد (بانيالو و شيمكاس2004 ،23؛ بوركو .)2004 ،24مشارکت جمعی معلمان
از مدارس ،رشتهها و پایههای تحصیلی ،موجب شکلگیری بالقوۀ تعامالت و بحثهایي
میشود که میتواند یادگیری معلمان را غنیتر سازد (بانيالو و شيمكاس2004 ،؛ بوركو،
2004؛ دسيمون2003 ،25؛ لوكس-هورسلي 26و همكاران.)2010 ،
انگیزههای بیرونی و درونی موجب ایجاد تمایل و مشارکت معلمان در یادگیری حرفهای
شده و به تبع آن راهبردهای توسعة حرفهای نیز در جهت نیل به یادگیری بهکار میرود.
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هرچند معلمان دغدغههای متفاوتی دارند ،با این حال نسبت به یادگیری عالقهمند بوده و
برای آن وقت میگذارند« :من با مشکالت زیادی اینجا میآیم ،اما واقع ًا دوستدارم که
چیزی یاد بگیریم .چون خیلی به این رشته عالقه دارم ».عالقة معلمان به یادگیری مورد تأیید
مدرسان نیز هست« :اگر براي معلمهایي که عالقهمند به یادگیری هستند فضاي مناسب فراهم
بکنیم ،مشتاق یادگیری هستند ».این تمایل و عالقه به همراه انگیزههای بیرونی و درونی
موجب درگیر شدن آنها در یادگیری و تالش برای فهم مطالب و بهطور خالصه داشتن نقش
فعال در یادگیری میشود .تمایل فردی به یمن حضور معلمان از مدارس و مقاطع تحصیلی
مشابه موجب مشارکت گروهی آنها و تشریک مساعی در جهت یادگیری حرفهای میشود.
هرچند این مشارکت و در مرتبه بعد راهبردهای توسعة حرفهای بهشدت تحت تأثیر شرایط
زمینهای و مداخلهگر قرار میگیرد و در این اظهار نظر میتوان این تأثیر را مشاهده کرد:
«برای مثال کالسی در صبح داریم که استاد حرفی برای گفتن دارد ،من ساعت چهار صبح
بیدار میشوم که بهموقع به این کالس برسم .اما کالسی هم هست که ما نیم ساعت قبل از
پایان وقت ،آن را ترک میکنیم».

راهبردهای توسعة حرفهای معلمان

بر اساس دادههای حاصل از مصاحبههای گروهی ،معلمان در مراکزتربیت معلم فعالیتهای
متفاوتی از قبیل همآموزی ،پژوهش و مطالعة فردی ،کنفرانسهای کالسی و آموزش کالسی
را تجربه میکنند .این اقدامات و بهطور کلی راهبردهای یادگیری حرفهای معلمان در مراکز
تربیتمعلم را میتوان به سه مقولة کلی :الف .راهبردهای فردی ،ب .راهبردهای مشارکتی
و ج .راهبردهای آموزشی طبقهبندی نمود .از نظر معلمان یادگیری حرفهای آنها در مراکز
تربیتمعلم حاصل راهبردهای فوق بوده است ،اما اثربخشی اين راهبردها در یادگیری محتوا
و آشنایی با مهارتهای آموزشی و تربیتی متفاوت است.
الف .راهبردهای فردی :فعالیتهای فردی معلمان را میتوان به دو دسته تقسیم نمود:
نخست پژوهشهای فردی ،مانند ارائة پوشة کار ،کنفرانسهای کالسی ،تهیة طرح درس و
خالصه کردن کتاب.
اثر بخشی این کارها منوط به آن است که نحوة انجام آن بهدرستی از طریق مدرسان
مشخص شده باشد .براي مثال يكي از دبيران علوم تجربي در اين زمينه اظهار میداشت:
«[مدرس] پیرامون مطلبی که اص ً
ال کار نشده از ما میخواهد پوشۀ کار بیاوریم ،بعد که نوشتیم
و ارائه دادیم ،همه اشتباه بوده است».؛ دستة دیگر مطالعة فردی معلمان در مورد محتوای ارائه
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شده است هرچند این راهبرد تحت تأثیر محدودیت وقت آنها قرار دارد.
ب .راهبردهای مشارکتی :موقعیت تربیت معلم فرصتی ایجاد میکند تا معلمان با داشتن
شرایط یکسان و مشکالت مشابه از نظر مقطع آموزشی ،ویژگیهای محیطی ،دانشآموزان
و مشکالت آموزشی در یک جا جمع شوند ،چنانکه یکی از دبيران علوم تجربي میگوید:
«یکی از محاسن این دوره این است که همه ما معلم و از یک رشته هستیم ،بنابراین در
انتقال تجارب به هم کمک میکنیم و مشکالت مشابهی داریم ».این ویژگیهای مشابه و زبان
مشترک امکان یادگیری مشارکتی و همآموزی را فراهم میکند.
27
راهبردهای مشارکتی از دو مسیر در مراکز تربیتمعلم اتفاق میافتد .نخست ارشادگری
به معنی انتقال تجارب از طریق مدرسان و همکاران و الگوبرداری از رفتار و تدریس مدرسان
تربیت معلم كه معلمان بر اهمیت آن تأکید میکردند .يكي از مشاوران مدرسه در اين زمينه
اظهار داشت« :من فکر میکنم چیزی که اهمیت دارد تجربة اساتید و انتقال این تجارب به ما
است که برای ما مفید است» .راهبرد توسعۀ دیگری که حاصل تعامالت بین فردی معلمان
در مراکز تربیتمعلم است ،همآموزی بین آنهاست .مشاهده شدن توسط گروه همگنان،
مشاهده کردن تدریس همکاران و تعامالت بین فردی آموزنده بین معلمان از مقاطع ،مدارس
و شرایط کاری مشابه این امکان را فراهم میکند که آنها روشهای تدریس همکاران خود
را ببینند و از بازخوردهای کالس نسبت به شیوة تدریسشان بهرهمند شوند ،هرچند تعامالت
بین فردی آموزنده فراوانی باالیی ندارند با این حال نقش مؤثری در یادگیری حرفهای معلمان
دارند.
ج .راهبردهای آموزشی :راهبردهای آموزشی توسعة حرفهای معلمان در مراکز
تربیتمعلم بیشتر متوجه چگونگی تدریس مدرسان در کالس است .یکی از مواردی که
معلمان بر آن تأکید داشتند تدریس محتوا بهصورت کاربردی بود« :استاد باید خودش یک
درس را تدریس کند و در ضمن آن مشخص کند که محتوا چیست و چگونه ما باید آن را
تدریس کنیم و طرح درس را چگونه بنویسیم» .بهعبارت دیگر معلمان انتظار دارند مدرسان
عم ً
ال محتوای دروس تربیتی را تدریس کنند و فقط به ارائه کنفرانسهای کالسی بسنده
نکنند ،چنانكه يكي از دبيران دورة راهنمايي بيان ميكند« :استادان روش تدریس ،باید آنقدر
به خودشان اطمینان داشته باشند که خودشان تدریس کنند ،نه اینکه چون ما میخواهیم یاد
بگیریم .هرکدام  20دقیقه تدریس کنیم؛ این بعض ًا نوعی نقش بازی کردن است و وقت کافی
برای کار نیست».
معلمان انتظار دارند محتوا و مهارتهای آموزشی همانگونه که از آنها انتظار میرود
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انجام دهند ،توسط اساتید عم ً
ال ارائه و شبیهسازی شود .در ضمن اظهار نظر فوق بیانگر آن
است که راهبردهای فردی معلمان نیز تحت تأثیر راهبردهای آموزشی است ،بنابراین اگر
راهبردهای آموزشی بهدرستی توسط مدرسان صورت نپذیرند ،راهبردهای فردی نیز ،حالت
آزمایش و خطا به خود گرفته و ره به جایی نمیبرند .راهبرد آموزشی دیگر کارورزی است
که در برخی از رشتهها مانند مشاوره و تربیتبدنی وجود دارد .به نظر این گروه از معلمان ،به
خصوص معلمان تازه کار ،دورههای کارورزی نسبت به کالسهای نظری اثربخشتر هستند
و یادگیری حاصل از آنها کاربردیتر است.

عوامل زمینهای

زمینه نشانگر شرایط خاصی است که در آن راهبردهای کنش متقابل برای پاسخ به پدیده
صورت میگیرند (اشتروس و کوربن ،1385/1998 ،ص .)102 .راهبردهای توسعة حرفهای
در مراکز تربیتمعلم متأثر از بستری هستند که در آن به وقوع میپیوندند .با توجه به تحلیل
مصاحبهها ،این عوامل زمینهای ذیل دو عنوان کلی :الف .مدت زمان و ب .تمرکز بر محتوا،
قابل بررسی هستند.
الف) مدت زمان :عامل زمان حداقل از دو بعد نقش مؤثری بر یادگیری حرفهای معلمان
در مراکز تربیتمعلم دارد :که زمان اختصاص داده شده برای آموزش؛ و دیگری زمان
اختصاص داده شده برای یادگیری.
تقریب ًا تمامی شرکتکنندگان به ناکافی بودن زمان اختصاص داده شده برای آموزش
محتوا و فشردگی برنامۀ کالسها در مرکز تربیت معلم تأكيد داشتند ،مث ً
ال یک آموزگار
ابتدايي كه اظهار میداشت:
معلم تمام هفته سر کالس است و میخواهد طی دو روز پنجشنبه و جمعه تمام این
محتوا را یاد بگیرد ،شاید محتوای بعضی از دروس مفید هم باشد ،اما زمان محدود ارائه و
نحوة ارائه آنها که خیلی مختصر است ما را دچار مشکل میکند.
محتوای طراحی شده معموالً طی دو روز آخر هفته و آن هم بهصورت کام ً
ال فشرده
(روزی  10ساعت) ارائه میشود .این گونه برنامهریزی با توجه به گستردگی محتوا ،اجرای
آن را مشکل میسازد .بنابراین محتوا آنگونه که باید و شاید تفهیم و آموخته نمیشود .بعد
دیگر عامل زمان به فرصت اختصاص داده شده برای یادگیری باز میگردد .با توجه به اینکه
معلمان بهصورت ضمنخدمت مشغول گذراندن این دورهاند و از سوی دیگر اکثر آنها
متأهل هستند ،مشغلههای کاری و خانوادگیشان بر زمان یادگیری آنها تأثیر میگذارد و
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این موضوع تحت تأثیر لغو مأموریت به تحصیل معلمان نیز قرار گرفته است .این مشغلهها،
درگیری با مدیر مدرسه و اولیا و عدم برنامهریزی صحیح ،فشار روانی شدیدی برای معلمان
در طی این دوره به همراه دارد؛ این وضعیت در نقل قول زیر بیان شده است:
فکر میکنم برنامهریزی آنطور که باید و شاید صحیح نیست .مث ً
ال من که معلم ابتدایی
هستم ،پنجشنبهها تعطیل هستم و از طرف دیگر باید دو روز هم به مرکز بیايم ،از همین االن
درگیرم که چه جوابی به اولیا بدهم ،چه جوابی به مدیر بدهم ،طی این دو سال واقع ًا از نظر
روانی تحت فشار هستيم.
تعامل این ویژگی زمینهای ،مدت زمان ،با بعد دیگر ،یعنی تمرکز بر محتوا را میتوان در
این اظهار نظر يكي از معلمان علوم اجتماعي مشاهده کرد:
دروسی که ارائه شد انسجام الزم را نداشت و هدف بیشتر دادن مدرک بود .به این
صورت که ما واقع ًا درگیر کار بشویم و مطالب را بفهمیم نبود .نه وقت کافی برای تدریس
دروس وجود داشت و نه وقت کافی از طرف ما که این مطالب را بخوانیم.
ب .تمرکز بر محتوا :شرکتکنندگان از دو منظر بر محتوای ارائه شده در مراکز تربیت
معلم تمرکز داشتند .1 :به روز بودن محتوا .2 ،تناسب محتوا با نیازهای معلم .منظور از به روز
بودن محتوا ،همخوانی و هماهنگی محتوا با تغییرات و اصالحات آموزشی است .این ویژگی
در بیان یکی از مدرسان رشتة برنامه درسي به خوبی تشریح شده است:
محتوایي که در اینجا [مرکز تربیت معلم] ارائه میشود دانش الزم را در اختیار آنها
[معلمان] قرار نمیدهد تا در سایة آن ،نگرش معلم نسبت به معلمی تغییر کند .برای مثال االن
ارزشیابی توصیفی در مدارس صورت میپذیرد ،معلم دانش آن را ندارد فلسفة آن را نمیداند.
ما االن در مراکز تربیتمعلم 2واحد سنجش و اندازهگیری به معلم ارائه میدهیم ،سنجش
و اندازهگیری هنوز به ما میگوید چگونه سؤال عینی طرح کنیم و ضریب دشواری و تمیز
سؤال به چه صورتی سنجیده میشود .بنابراین دانشی که به معلم ارائه میدهیم با سیستم و
تغییراتی که رخ می دهد ،متأسفانه همپا نیست و همخوانی الزم را ندارد.
ویژگی دیگر محتوای ارائه شده در مراکز تربیت معلم که در موارد متعددی به آن اشاره
شد ،تکراری بودن محتوا بود .يكي دیگر از معلمان علوم تجربي در اين زمينه اظهار داشت:
یک سری مطالب هستند که از دورة دبیرستان و دوره کاردانی مرتب تکرار میشوند... ،
بهنظر من بخشی از محتوای ارائه شده در مراکز تربیت معلم همین محتوای دانشی است،
اما بخشي هم باید به مواردی اختصاص داده شود که به روز مورد نیاز معلمان است ،مث ً
ال
کامپیوتر یا نرمافزارهای کاربردی مختلف؛ شاید نیازی به بسیاری از این مطالب که گفته
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میشود نباشد ،در عوض به مطالبی که نیاز هست کمتر پرداخته میشود.
اظهار نظر فوق و مواردی از این دست (برای مثال در مورد دروس مقدمات تکنولوژی
آموزشی یا فلسفة آموزشوپرورش) شاهدی بر ضرورت بازنگری برخی سرفصلهای ارائه
شده در مراکز تربیتمعلم است که اکثر شرکتکنندگان اعم از مدرسان و معلمان بر آن تأکید
داشتند.
بعد دیگر محتوای ارائه شده در مراکز تربیتمعلم از نظر شرکتکنندگان ،تناسب محتوا
با نیازهای معلمان است .منظور از تناسب محتوا با نیازهای معلم این است که محتوا ،قابلیت
کاربرد در کالس درس را داشته باشد ،کمبودهای دانشی معلم را جبران کند ،پاسخگوی
نیازهای دانشآموزان باشد ،با امکانات و شرایط شغلی متناسب بوده و معلمان به آن عالقه
داشته باشند .تعامل این ویژگی مهم با عامل زمینهای دیگر یعنی زمان و شرایط مداخلهگر و
تأکید بیش از حد بر آزمونهای سنتی ،بهخوبی در بیان يكي از دبيران علومتجربي منعکس
شده است:
مطالب کتابها را خواندیم ،اما بسیاری از این مطالب به ما تفهیم نشده است و بیشتر
برای کسب نمره بوده است که آنها هم فراموش میشوند .یعنی نهتنها مطالب درست تفهیم
نشد بلکه برخی از کتابها هم هدفمند نبودند؛ بهصورتی نبودند که در ما انگیزه ایجاد کنند
یا موجب باالرفتن مهارت ما بشوند یا حتی دوست داشته باشیم آنها را بخوانیم .اگر کتابها
طوری سازماندهی شوند که نیاز یک دبیر راهنمایی را برآورده کند یا در او ایجاد عالقه کند،
خیلی بهتر است.
هرچند محتوای موجود تا حدودی توانسته نیازهای معلمان را برآورده کند و کمبودهای
دانشی آنها را مرتفع سازد« :البته مواردی بوده که ما اطالعات الزم را در مورد آنها نداشیم
و بسیاری از این موارد برطرف شده است ،اما باز هم در بسیاری موارد مهارت عملی پیدا
نکردیم ،».ولی در حد انتظار آنها کاربردی نبوده است .ویژگی دیگر محتوا نداشتن انسجام
الزم است « :نکتة دیگر این است که این مطالب در ادامه مطالب گذشته نیست ،در برخی
موارد تکرار آنها است و در برخی موارد مانند پشتبامی است که راه پله ندارد و هیچ
آمادگی برای آن نداریم ».یا اطالعات مفیدی است اما مورد نیاز و متناسب با شرایط کاری
معلمان نیست ،بنابراین امکان استفاده از آنها وجود ندارد« :اگر آموزشها و اطالعاتی که در
مرکز به من ارائه میشود با کاری که انجام میدهم و آموزشها و مدرک تحصيلي قبلی من
مرتبط باشد ،سعی میکنم از آنها در کار استفاده کنم».
در بعد تمركز بر محتوا ،نتايج بهدست آمده با يافتههاي احمدي ( )1387در مورد
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ارزشيابي برنامة دروس تربيتي مراكز تربيت معلم و مدل گارت و همكاران ( ،)2001دسيمون
( )2009و گاسكي ( )2000هماهنگ است .در اين مدلها نيز بر نقش كليدي محتوا بر
توسعة حرفهاي معلمان تأكيد شده است .مجموعهای از شواهد پژوهشي نيز بیانگر ارتباط
بین اقدامات متمرکز بر محتوای موضوعات درسی و چگونگی یادگیری این محتوا توسط
دانشآموزان با افزایش دانش و مهارتهای معلمان و بهبود كار آنهاست (گارت و همكاران،
2001؛ اسميت 28و همكاران2007 ،؛ دسيمون و همكاران.)2002 ،

شرایط مداخلهگر

شرايط مداخلهگر یا میانجی را میتوان به منزلۀ زمینۀ ساختاری وسیعتر مربوط به پدیده
در نظر گرفت که در جهت تسهیل یا محدودیت راهبردهای توسعة حرفهای در زمینۀ خاص
عمل میکنند (اشتروس و کوربن 1385/1998 ،ص .)104 .با توجه به نتایج کدگذاری ،کنش
متقابل و فرایند توسعة حرفهای معلمان در مراکز تربیت معلم تحت تأثیر این دو عامل است:
الف .ویژگیهای فردی و روانشناختی و ب .عوامل سازمانی است.
الف .ویژگیهای فردی و روانشناختی :منظور از ویژگیهای فردی ،متغیرهایی مانند
جنسیت و سابقة كار است .ویژگیهای فردی معلمان حاضر در مراکز تربیت معلم از
پراکندگی نسبت ًا باالیی برخوردار است .گروهی از معلمان ،در ابتدای مسیر حرفهای خود
قرار دارند و سابقه آنها کمتر از پنج سال است ،تعداد بیشتری در میانة مسیر هستند و بهطور
میانگین در حدود پانزده سال سابقه دارند ،درحالیکه عدهای دیگر که از فراوانی کمتری
برخوردارند در اواخر زندگی کاری خود قرار داشته و در حدود بیست و پنج سال سابقه
دارند .این پراکندگی موجب میشود ،انگیزة شرکتکنندگان از شرکت در دوره متفاوت بوده
و کالسها از انسجام الزم برخورد نباشند؛ اگر چه از سوی دیگر فرصتی برای انتقال تجارب
در آنها بهوجود میآید .یکی از عوامل مداخلهگر که در برخی مصاحبهها به آن اشاره میشد،
پایین بودن انگیزة افراد مسن و باسابقه بود« :جو به گونهای است که اکثر افراد با سن باال،
عالقه و میل کمتری به ادامة تحصیل دارند و جو پذیرا نیست ».هرچند در برخی مصاحبهها
معلمان خالف این نظر را بیان كردند .در برخی موارد این عدم تجانس از نظر سن و سابقة
کاری و به تبع آن انگیزه موجب بروز مشکالتی برای مدرسان در مدیریت کالس و ایجاد
هماهنگی در بین معلمان میشود.
ویژگیهای روانشناختی حکایت از احساس و درک معلمان از برخی شرایط موجود
دارد .بسیاری از معلمان بهدالیل مختلف از جمله مسؤلیتهای فردی و شغلی ،ناسازگاری
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مدیر مدرسه ،رها کردن کالس درس و مشکالت رفت و آمد ،فشار روانی باالیی را احساس
میکردند .همانطور که یکی از معلمان ابتدایی میگفت« :من پنجشنبهها تعطیل هستم و از
طرف دیگر باید دو روز هم به تربیت معلم بیایم ،از همین االن درگیرم که چه جوابی به اولیا
و مدیر بدهم ،طی این دو سال واقع ًا از نظر روانی به ما فشار میآید».
عامل روانشناختی دیگر به ادراک معلمان از انتظارت مدرسان باز میگردد .سطح انتظار
از معلمان ،گاه از سوی آنها باالتر از میزان تواناییشان و گاه پایینتر ارزیابی میشود،
چنانکه یکی از دبيران علوم اجتماعي اظهار داشت« :مث ً
ال اگر یک استاد کمی سطح انتظارات
را باال ببرد ،اکثرا ً اعتراض میکنند ،چون افراد سن باالیی دارند و بیشتر میخواهند مدرک
این دوره را بگیرند ،هر چند برخی از همکاران که سن باالیی دارند بازهم عالقهمند هستند
و تالش میکنند».
این امر گاه توسط مدرسان تقویت میشود« :جالب این است که اساتید هم همینگونه
با ما رفتار میکنند و فکر میکنند خیلی نباید از ما انتظار داشته باشند ».این شرایط در برخی
مواقع بهدلیل محدودیتهای مدرسان و معلمان رخ میدهد ،همانطور که یکی از مدرسان
رشتة ادبيات اظهار میکند:
چون در یک ترمی که باید  16جلسه باشد ،عم ً
ال  10جلسه است و بهجای  80دقیقه،
 60دقیقه و معلمي که از صبح  10واحد را گذرانده است ،آخرین ساعت درسی کام ً
ال خسته
سر کالس من نشسته است .من چه چیزی میتوانم بگویم ،یا چیزی ندارم یا اگر داشته باشم
فضای اجرا مناسب نیست .وقتی اجرای مناسبی نداشته باشم ،انتظارم را هم در ارزشیابی
باید پایین بیاورم ،آنچه را که ارائه دادم باید بسنجم ،حاال در ارزشیابی هم که حلقهای از این
فرایند است خودتان پیش بینی کنید چه اتفاقی میافتد.
در نهایت میتوان گفت ،انتظار ،بهعنوان عاملی برای حفظ انگیزة معلمان و افزایش آن
باید متناسب با ویژگیها و وقت معلمان باشد و در یک سطح بهینه در نظر گرفته شود.
ب .عوامل سازمانی :توسعة حرفهای معلمان در مراکز تربیت معلم متأثر از عوامل
سازمانی متعددی است .با این حال ،با توجه به یافتههای حاصل از تحلیل مصاحبهها ،میتوان
این عوامل را شامل جو حمايتي ،ساختار مدرسهای ،امکانات ،جابجایی هدف -وسیله و
شایستگی مدیریت و مدرسان دانست.
منظور از جو حمايتي ،وجود ج ّوی است که در سطح مدرسه ،مرکز تربیت معلم و
شوپرورش از توسعه حرفهای معلمان پشتیبانی کند .مشکالت معلمان در سطح
سازمان آموز 
مدرسه به دلیل رفت و آمد ،رابطه با مدیر و رابطه با اولیا ،نیازمند حمایت آنها در سطح
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مدارس است؛ هرچند این حمایت خود تابعی از حمایت آنها در سطح کالن سازمانی از
طریق شفافیت قوانین ،مسؤلیتپذیری سازمان و وضع قوانین حمایتی است .این کنش و
واکنش شرایط خرد و کالن را میتوان در نقل قول شرکتکنندگان مشاهده کرد؛ براي مثال
يكي از آموزگاران در اين زمينه اظهار داشت:
حالتی است که انگار ما هم معلم هستیم و هم نیستیم ...،به خاطر اینکه االن خودمان باید
مدیر را در مورد آمدن به کالس راضی کنیم و اگر راضی نباشد مدام ما را به اداره ارجاع
میدهد و اداره او را به اینکار ملزم نکرده است .قوانین دقیقی و مشخصی وضع نمیکنند که
این فرد معلم است و چه روزهایی باید به مرکز تربیت معلم بیاید.
بعد دیگر حمایت به مرکز تربیتمعلم بازمیگردد .برخالف ساختار دانشگاه ،ساختار
سازمانی مراکز تربیت معلم عمودی است .در این ساختار عمودی مدرسان و (دانشجو)
معلمان نقشي در تصمیمگیری ندارند ،بنابراین در این ساختار ،همانند مدارس ،تمرکز و
کنترل پررنگتر میشود؛ چنانکه این دبير تعليمات ديني و عربي اظهار ميدارد« :فضای
اینجا حالت فضای یک مدرسه را دارد و برخوردی هم که با ما میشود مانند یک دانشآموز
است ،خود ما هم سردرگم هستیم ،دانشجو هستیم ،معلم هستیم یا دانشآموز ».این ساختار
مدرسهاي صحنة کشمکش تمرکز و کنترل است و موجب احساس عدم اعتماد میشود.
امکانات اشاره به وجود امکانات مورد نیاز و استفاده از امکانات موجود دارد؛ يكي از معلمان
علوم تجربي در اين زمينه اظهار ميدارد:
من فکر میکنم با توجه به کمبود امکانات در تربیت معلم بیشتر بر سطح دانش تأکید
میشود .در برخی موارد هم که امکاناتی هست از آن استفاده نمیشود .در حالیکه چون رشتة
ما علوم تجربی است فکر میکنم بعد مهارتی اهمیت بیشتری دارد.
ویژگی دیگر مراکز تربیتمعلم که اکثر شرکتکنندگان به آن اشاره داشتند ،تأکید بیش از
حد بر نمره و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی بهجای ارزیابی عملکرد آنها بود .این امر موجب
کاهش تمایل آنها نسبت به یادگیري مطالب بیشتر میگردید .اظهار نظر يكي از مدرسان
شاهدي بر مطلب فوق است:
معلمها وقتی در این کالسها قرار میگیرند ،یک بار دیگر احساس دانش آموزی به آنها دست
میدهد :استاد از کجا امتحان میگیرید؟ امتحان چند نمره دارد ،تا وارد یک مبحث علمی میشویم،
میپرسند این مطالب در کتاب هست؟ اینها را سؤال میدهید؟ مهم این است که ما بتوانیم معلم را از
این فضای نمره بیرون بکشیم .متأسفانه برخی از همکاران ما نهتنها به این نکته توجهی ندارند بلکه به
این روحیه دامن میزنند؛ دامن زدن به این مسأله یعنی هدف را فراموش کردن.
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شایستگی مدیریت و مدرسان مراکز تربیت معلم عامل سازمانی دیگری است که
در توسعة معلمان نقش ایفا میکند .شیوه جذب هیئت علمی در مراکز تربیت معلم تابع
استانداردهای روشنی نیست و از سوی دیگر در مواردی درسها با مدرک تحصیلی و سوابق
شغلی مدرس همخوان نیست .چون تعدادی از مدرسان موقت هستند در برخی موارد دروس
ثابتی به یک مدرس در ترمهای مختلف داده نمیشود .این درحالی است که برخی مدرسان
فاقد مهارتهای الزماند؛ چنانکه یکی از مدرسان رشتة علومتجربي اظهار میکند:
از وسایل آزمایشگاهی و تکنولوژی آموزشی (کامپیوتر) و وسایلی از این قبیل کمتر
استفاده میشود .این امر دو علت میتواند داشته باشد .1 :موانع اداری و اجرایی و یا عدم
توانمندی مدرسان .واقع ًا ما هنوز گروهی از مدرسان را داریم که کار کردن با کامپیوتر را بلد
نیستند .نمیتوانند مطالب را به صورت پاورپوینت ارائه دهند و آن کسی هم که این کار را
میکند فقط در همین حد باقی مانده است؛ تخته و گچ جای خود را به کامپیوتر داده است.
برداشت استفاده از تکنولوژی در همین حد است .استفادة مطلوب و صحیح واقع ًا اتفاق
نیفتاده است .معلم ما استفادة صحیح از تکنولوژی را نمیبیند .پس یک علت آن عدم آشنایی
یا عدم آموزش خود مدرس است.
هرچند نگرش معلمان نسبت به حرفهای بودن مدرسان در یک پیوستار قرار میگیرد،
چنان كه اظهار نظر يكي از دبيران علوم اجتماعي نشان ميدهد:
یک استاد خیلی دقیق تدریس میکند و امتحان هم کام ً
ال استاندارد برگزار میشود .اما
استادی هم هست که هیچ کاری نمیکند ،همة کار را ما باید انجام بدهيم .ما هم که اطالعات
کاملی نداریم که بتوانیم همه چیز را تفهیم کنیم ،بنابراین وقت امتحان هم مجبور است با
ما راه بیاید ،چون ما چیزی یاد نگرفتیم ،یک تعدادی سؤال قبل از امتحان به ما میدهد و
سؤاالت امتحان از بین همان سؤالها است .برای مثال ،در مورد درس قبلی چون نظریهها از
طرف استاد آموزش داده نشد ما هیچ چیزی عم ً
ال از نظریهها نمیدانیم.
اظهار نظرهای فوق حاکی از آن است که برخی مدرسان در تدریس و ارزشیابی و
برخورد با معلمان حرفهای عمل نمیکنند .بعد دیگر شایستگی به مدیریت و کارکنان باز
میگردد ،تعداد زیادی از شرکتکنندگان ،کارکنان را از نظر میزان تحصیالت و تخصص
در خور مراکز تربیت معلم نمیدانستند« :اکثر کارکنان و کسانی که دروس را تعیین میکنند
تحصیالت و تخصص این کار را ندارند .برای مثال در ترم گذشته ما درسی را پاس کردیم که
مربوط به کاردانی بوده نه کارشناسی ».و/یا انتصاب مدیران به درستی انجام نمیشود« :بیشتر
مشکالت به مدیریت برمیگردد ...،معموالً کسی در اینجا مدیر میشود که سال آخر کارش
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است و برای بازنشستگی به اینجا میآید و هیچگونه انگیزهای برای کار ندارد».
موارد فوق بیانگر این است که اگرچه یکی از وظایف مهم مراکز تربیت معلم توسعة
معلمان است ،با این حال در جذب و به کارگیری منابع انسانی چندان حرفهای عمل
نمیشود ،هرچند نسبت به گذشته از پیشرفتهایی برخوردار بوده است و سطح مدارک
تحصیلی مدرسان نسبت ًا بهبود یافته است.
برخي از عوامل سازماني در پژوهشهاي گذشته مطالعه شدهاند و يافتههاي اين پژوهش با
نتايج ایورس 29و همكاران ( )2011در مورد تأثير عوامل سازمانی خصوص ًا در دسترس بودن
تسهیالت سازمانی بر راهبردهاي توسعه حرفهای معلمان و يافتههاي نیر و باگلر ( )2008و
گارت و همكاران ( )2001در مورد تأثير جو حمايتي بر توسعة حرفهاي هماهنگ است.

پیامدهاي مشاركت در توسعةحرفهاي از نظر شركتكنندگان

توسعة حرفهای معلمان در مراکز تربیتمعلم و مشارکت در یادگیری حرفهای تحت
تأثیر عوامل زمینهای و مداخلهگر ،پیامدهای مثبت و منفی برای آنها به همراه دارد .با توجه
به نظرات شرکتکنندگان ،این پیامدهای منفی و مثبت را میتوان ذیل سه عنوان کلی :الف.
برآورده نشدن انتظارات ،ب .تغییر در دانش و نگرش و ج .انتقال یادگیری ،تقسیمبندی نمود.
این تقسیمبندي به معنی تحقق یکی و عدم بروز دیگری نیست ،بلکه هرکدام از نتایج تا
اندازهای توسط معلمان گزارش شدهاند.
الف .برآورده نشدن انتظارات :پیامدهای منفی فرايند توسعة حرفهای در مراکز تربیتمعلم
به برآورده نشدن انتظارات و اهداف معلمان باز میگردد .بسیاری از شرکتکنندگان اعتقاد
داشتند محتوای علمی و آموزشی مورد نیازشان را دریافت نکردهاند و یا اینکه به هدف
خود از شرکت در این دوره نرسیدهاند .برای نمونه ،عدهای از معلمان بهمنظور تغییر مقطع
تحصیلی در این دوره شرکت میکنند ،اما این امر ممنوع شده یا به سختی قابل انجام است.
برآورده نشدن اهداف در مرحلة باالتر ،نتایج منفی غیر قابل انتظار دیگری نیز به همراه
داشته است تا آنجا که برخی از معلمان شرکت در این دوره را هدر دادن وقت و انرژی
میدانستند« :اتفاق خاصی نیفتاده است که ما بتوانیم به آن اشاره کنیم .پیامد منفی این بود که
ما دو سال وقت و انرژی و زمان گذاشتیم ولی به ارتقایی که از نظر مهارت و توانایی انتظار
داشتیم نرسیدیم ».و در بعضی موارد موجب بیزاری آنها از تحصیل شده است؛ براي مثال
یکی از دبيران علوم اجتمايي در اين زمينه اظهار داشت:
واقع ًا عالقهمند بودیم سطح علمی ما ارتقا پیدا کند ،اما با چیزی که االن مواجه هستیم
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فکر میکنم نهتنها سطح علمی ما باالتر نرفت ،بلکه مثل خود بچهها که از درس بیزار هستند
تا حدودی از درس زده هم شدیم .بهدلیل اینکه برخی از اساتید نگاه سطحی بهکار دارند.
ب) تغییر در دانش و نگرش :هرچند از دید شرکتکنندگان در پژوهش ،فرایند توسعة
حرفهای معلمان در مرکز تربیتمعلم تجارب منفی در بر داشته است با اینحال پیامدهای
مثبتی نیز به همراه داشته است .به زعم معلمان ،در بسیاری موارد گذراندن این دوره ،برای
آنها موجب کسب دانش محتوایی در مورد موضوعات درسی یا برطرف نمودن نادانستههای
مرتبط با موضوعات تربیتی گردیده است .یکی از دبيران علومتجربي در این مورد اظهار
میدارد« :البته مواردی بوده که ما اطالعات الزم را در مورد آنها نداشتیم و بسیاری از این
موارد برطرف شده است ،اما باز هم در مواردی مهارت عملی پیدا نکردیم ».پیامد مثبت
دیگر مشارکت در توسعه حرفهای در مراکز تربیت معلم اصالح باورهای نادرست در مورد
روشهای تدریس فردی است .این مزیت حاصل همآموزی ،ارشادگری و مشاهدة تدریس
دیگران و دریافت بازخورد نسبت به تدریس خود فرد از سوی سایر همکاران است .این
تغییرات ایجاد شده در سطح دانش ،تغییرات نگرشی نیز به همراه داشته است که از آنها
میتوان بهعنوان بلوغ حرفهای یاد کرد .از نظر برخی از معلمان حضور در این دوره ،با همۀ
کاستیها و مشکالتی که دارد ،آنها را نسبت به ادامة تحصیل و آموزشهای بیشتر عالقهمند
نموده است .ایجاد حس ارزشمندی و تقویت باور حرفهای در معلمان مورد توجه برخی از
مدرسان نیز بوده است؛ مانند یک مدرس تاريخ كه اعتقاد داشت:
حداقل پیامد مثبت آن [تربیت معلم] میتواند این باشد که معلم را از آن رخوت و
بیانگیزگی خارج کند .القای احساس مفید بودن و مؤثر بودن به معلم ،مث ً
ال اینکه« :شما
عنصر و عامل تحول هستید ،اگر این اتفاق اینجا بیفتد خیلی کار کردهایم و »...اگر این اتفاق
بیفتد و معلم به اهمیت موضوعی پی ببرد ،پس از پایان ترم نهتنها کتاب درسی را که ممکن
است تمام نشده باشد میخواند بلکه در این زمینه بازهم مطالعه میکند .مهم این است که ما
به معلم بباورانیم که تو عامل تحول و توسعه هستی.
ج .انتقال یادگیری :در سطح فراتر نسبت به تغییر دانش و نگرش ،حضور در تربیتمعلم
در برخی موارد موجب انتقال یادگیری 30و استفاده از آموختهها در کار یا تغییر رفتار معلمان
گردیده است .انتقال یادگیری عبارت است از میزانی که فرد آموزش دیده یادگیریهای
حاصل از بافت آموزشی را در شغل خود بهصورت مؤثر بهکار میگیرد (سابدی.)2004 ،
انتقال يادگيري در بعد به كارگيري آموختهها در عمل و بهسازي روابط با دانشآموزان و اوليا
صورت پذيرفته است ،در زمينة كاربرد آموختهها در عمل ،يكي از آموزگاران ابتدايي گفت:
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من فکر میکنم محتوایی که در کتاب تحلیل رفتار کودکان به ما تدریس شد در کار خیلی
به من کمک کرد .روی کارم اثر مثبت داشته است .خیلی از درسها کمک کرد که طرز فکر
ما تغییر کند ،مث ً
ال در استفاده از جایزه برای کودکان .بنابراین خیلی عالقهمند شدم و قصد
دارم خودم تالش کنم و این مطالب را یاد بگیرم و باالتر بروم.
و يا در زمينة بهسازي روابط يكي از مشاوران مدارس اظهار داشت:
من فکر میکنم نحوة برخوردم با اولیا و دیدم به دانشآموزان نسبت به قبل از اینکه در
این دروه شرکت کنم تغییر کرده است .االن اگر عکسالعملی نشان میدهم با توجه به رشتهام
یک ذهنیتی برای این کار دارم ،چگونه برخورد کنم ،توجه بکنم یا نه و چه نوع برخوردی
داشته باشم؛ یا انتظار اولیا که معموالً از معلم انتظار دارند آنها راهنمایی بکند ،و به آنها
بگوید چه نوع برخوردی داشته باشند ،حداقل میتوانیم براي سؤال آنها پاسخی داشته باشيم
و مانند سابق بیتجربگی ما کام ً
ال مشهود نباشد.
نتايج به دست آمده پيرامون تأثير منفي متغيرهاي زمينهاي بر برآورده نشدن انتظارات مؤيد
نتايج پژوهشهاي گارت و همكاران ( ،)2001فیلدر ( )2010و ايورس همكاران ( )2011است.
يافتههاي فوق نشان ميدهد بين برآورده نشدن انتظارات و متغيرهاي زمينهاي رابطه معكوس
وجود دارد؛ بنابراين هرچه متغيرهاي زمينهاي بهبود يابند ،مشاركت افراد در يادگيري حرفهاي و
راهبردهاي آموزشي افزايش يابد و از ميزان پيامدهاي منفي كاسته خواهد شد.
پيامدهاي توسعة حرفهاي معلمان را ميتوان در سه سطح باورها و عملکرد معلمان،
یادگیری دانشآموزان و اجرای اصالحات آموزشی (ويلگاز-ريميرز )2003 ،مطالعه كرد،
اما در اين پژوهش ،تنها باورها و عملكرد معلمان كاوش شده است .در اين سطح يافتههاي
مطالعة حاضر با نتايج ایورس و همکاران ( )2011در مورد تأثير توسعة حرفهاي بر خبرگی
شغلی 31معلمان در ابعاد دانش و مهارت هماهنگ است .همچنين يافتههاي پژوهش مؤيد
نتايج پژوهش باچینسکی و هانسن ( )2010و ماشايكوا و البن )2009( 32در مورد تأثير
توسعة حرفهاي بر بهبود دانش محتوایی و روش تدریس معلمان بود.

نتیجهگیری

نتايج پژوهش نشان دهندة  11مقوله كلي بود كه به صورت مدل پارادایمی در قالب
شش طبقه فراگير :الف) شرايط علي ،انگیزههای درونی و بیرونی ،حضور معلمان در توسعه
حرفهای ،ب) مقوله كانوني ،مشاركت در يادگيري حرفهاي ،د) انواع راهبردهای فردي،
آموزشي و مشاركتي یادگیری و کسب دانش حرفهای طرحريزي شده در مراکز تربیت معلم
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یا فرصتهای یادگیری غیررسمی به وجود آمده ج) عوامل زمینهای تمركز بر محتوا و مدت
زمان ،ه) شرايط مداخلهگر روانشناختي و سازماني مؤثر بر توسعه حرفهای معلمان در مراکز
تربیت معلم ،و ه) پیامدهای حاصل از مشارکت در یادگیری حرفهای ،فرایند توسعه حرفهای
معلمان در مراکز تربیت معلم و روابط بین ابعاد مختلف آن را منعکس ميكنند.
در مدل پارادايمي به دست آمده شناخت مقوله كانوني ،مقولهاي كه ساير مفاهيم با آن
مرتبط هستند و در مركز مدل قرار دارد ،از اهميت بااليي برخوردار است .پس از بازنگري
چندينبارة مقولههاي به دست آمده به نظر ميرسد ،آنچه در كانون فرايند توسعه و يادگيري
حرفهاي معلمان قرار دارد :مشاركت در يادگيري حرفهاي است .يادگيري حرفهاي بيانگر
تمايل معلمان نسبت به ترکیب و تلفیق یادگیریهای خودجوش و نظری به شیوهای فکورانه
و انتقادی است .مشارکت در یادگیری حرفهای به صورت فردی یا حاصل تشریک مساعی
است (سابدی.)2004 ،
در جهت مشاركت معلمان در يادگيري حرفهاي راهبردها و اقداماتي در مراكز تربيت
معلم انجام شده است .اين راهبردها در سه سطح راهبردهاي آموزشي ،راهبردهاي فردي و
مهمتر از همه راهبردهاي مشاركتي طبقهبندي ميشوند .راهبردهاي مشاركتي حاصل تعامل،
همآموزي و حضور معلمان از موقعيتهاي مشابه است .راهبردهاي مشاركتي از طريق
مكانيزمهاي مشاهدهشدن ،مشاهدهكردن و ارشادگري فرصتي مناسب براي توسعه معلمان
فراهم ميكنند.
راهبردهاي توسعه حرفهاي متأثر از شرايط زمينهاي و عوامل مداخلهگر محيطي مراكز
تربيتمعلم است .به رغم تمايل معلمان به مشاركت داوطلبانه و حضور در توسعة حرفهاي،
عوامل زمينهاي اثربخشي راهبردهاي آموزشي را محدود ميسازند .هرچند تأثیر غالب زمينه
یادگیری و کاري بر توسعه حرفهای معلمان در پژوهشهاي گذشته (گارت2001 ،؛ اسكريبنر،
 )1999تأييد شده است ،اما زمینهای که معلمان در آن میآموزند و کار میکنند بسیار متنوع
است .يافتههاي این مطالعه فهم ما را از بستر یادگیری معلمان در مراکز تربیت معلم از طریق
برقراری رابطه بین مقولههای مفهومی اصلی :زمینه ،عوامل میانجی ،راهبردهای یادگیری و
انگیزههای مشارکت در یادگیری حرفهای عمیقتر میسازد .بر مبناي نتايج پژوهش به روز
بودن و تناسب محتوا با نيازهاي معلمان و نیز مدت زمان اختصاص داده شده به آموزش و
يادگيري مهمترين عوامل زمينهاي تأثير گذار بر راهبردهاي توسعه حرفهاي معلمان در مراكز
تربيتمعلم هستند.
عالوه بر مؤلفههاي زمينهاي ،شرايط محيطي بهعنوان بستر عام ،راهبردهاي توسعة
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حرفهاي معلمان را متأثر ميسازند .بهعلت مشغلههاي كاري و خانوادگي معلمان ،حضور
معلمان در مراكز تربيتمعلم خصوص ًا براي آموزگاران ابتدايي همراه با تحمل استرس شغلي
و مشكالت ناشي از غيبت كاري است .از سوي ديگر ساختار عمودي مراكز تربيت معلم
و تأكيد بر ارزشيابي پاياني موجب جابهجايي هدف و وسيله و ايجاد ج ّوي متمركز و عدم
حمايت مطلوب از معلمان شده است.
مجموعة عوامل فوق را میتوان در چهار عامل کلی الف .شرايط ع ّلي حضور معلمان
در توسعه حرفهای ،انگیزههای درونی و بیرونی ،ب .مقوله محوري مشاركت در يادگيري
حرفهاي ،ج .عوامل زمینهای تمركز بر محتوا و مدت زمان و د .شرايط مداخلهگري منبعث
از ويژگيهاي فردي و روانشناختي و عوامل سازماني مؤثر بر توسعة حرفهای معلمان در
مراکز تربیتمعلم تقسیمبندی کرد .این چهار عامل کلی انواع راهبردهای فردي ،آموزشي و
مشاركتي توسعه و يادگيري حرفهاي طرحريزي شده در مراکز تربیتمعلم یا فرصتهای
یادگیری غیررسمی بهوجود آمده را تحت تأثير قرار میدهد و با توجه به كنش متقابل بين آنها
و شدت و ضعف هركدام ،هم پیامدهای منفي به همراه دارد ،مانند برآورده نشدن انتظارات و
اهداف معلمان؛ و هم پيامدهاي مثبت که عبارت است از :تغيير سطح دانش ،اصالح باورهاي
نادرست ،بلوغ حرفهاي معلمان؛ و در سطوح باالتر ،انتقال يادگيري و آموختهها به عمل و
بهسازي روابط .به اتكاي يافتههاي پژوهش و مفاهیم ارائه شده ،رهنمودهایی برای بهبود
توسعة حرفهای معلمان در مراكز تربيت معلم بهنظر ما میرسد که در ادامه ذکر میشود.

داللتهايي براي عمل و سياستگذاري و محدوديتهاي پژوهش

يافتههاي اين پژوهش چندين رهنمود از سوی ما براي عمل و سياستگذاري پيرامون
توسعة حرفهاي معلمان و خصوص ًا توسعة حرفهاي معلمان در مراكز تربيت به همراه دارد.
نخست؛ اين مطالعه مدلي فراهم كرد كه از آن ميتوان بهعنوان چارچوبي مفهومي براي مطالعة
توسعة حرفهاي معلمان در مراكز تربيتمعلم و سياستگذاري در اين زمينه استفاده نمود .اين
مدل بر پاية ادراك و تجربة اكثريت شركتكنندگان در مورد فرايند توسعة حرفهاي در مراكز
تربيتمعلم طراحي شده است .همچنين در سطح معلمان معياري براي مقايسة تجاربشان
فراهم مينمايد .اين معيار زمينه را براي آگاهي بهتر از نظرات و تجارب معلمان ،بحثهاي
دروني و بيروني در مورد عوامل تأثيرگذار و شناخت عميقتر فرايند توسعه حرفهاي در مراكز
تربيت معلم و استفاده از اين تجارب در جهت بهبود اين فرايند مهيا ميكند.
برخي از معلمان اعتقاد داشتند که محتوای ارائه شده در مراكز تربيتمعلم قابل کاربرد در
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كالس نیست .آنها راهبردها و ایدههای عملی میخواستند که بتوانند آنها را به سرعت در
عمل به کار بگیرند .با توجه به تأثير عامل «تمركز بر محتوا» بر مشاركت معلمان در يادگيري
حرفهاي و راهبردهاي توسعه ،پيشنهاد ميشود ،برای حداکثر نمودن سودمندی ،محتوای
توسعة حرفهای معلمان در مراكز تربيتمعلم ،بر بهترین پژوهشهای در دسترس در مورد
تدریس ،یادگیری ،رهبری و شیوههای عملی مبتنی باشد .همچنين بهمنظور استفادة بهینه از
مدت زمان محدود معلمان ،میتوان نسبت به برقراری مأموریت تحصیلی یا مأموریت نیمه
وقت ( 12ساعت کار در هفته) یا حداقل ارائة غیرحضوری دروس عمومی و اختصاص
فرصت بیشتر به دروس تخصصی و کاربردی اقدام نمود.
با توجه به حضور معلمان در موقعيتهاي كاري و رشتههاي مشابه در مراكز تربيتمعلم،
الزم است از اين فرصت ارزشمند درجهت ایجاد تجارب توسعه حرفهای گروهی و مشاركتي
برای معلمان که موجب بهبود محیط یادگیری میشود ،استفاده كرد .چنین محیطي ،زمينه را
براي ايجاد جو احترام و شرکت فعال یادگیرندگان فراهم مینماید .اگر محیط توسعة حرفهای
فرصتهایی براي حمایت مستمر و تشریک مساعی فراهم نماید و اگر نیازهای منحصر به
فرد یادگیرندگان را با ایجاد محیطی که براي آموختهها و تجارب آنها احترام و ارزش قائل
است و به آنها اختیار عمل بیشتری ميدهد ،مد نظر قرار دهیم ،در آن صورت معلمان قادر
خواهند بود دانش حرفهای خود را با کمک همکارانشان بسازند و در فرایند یادگیری به
شرکتکنندگان متفکرتری تبدیل شوند .هرچند تحقق اين مهم نيازمند بازنگري در ساختار
مدرسهاي مراكز تربيتمعلم و تجديد نظر در شيوة ارزشيابي موجود است.
در پايان بايد خاطر نشان ساخت که بهدليل وسعت جامعة پژوهش و محدوديت
امكانات ،نمونة مورد نياز از شش مركز تربيت معلم در استانهاي تهران و چهارمحال و
بختياري انتخاب شد که اين فرايند نمونهگيري ممكن است تعميمپذيري يافتههاي پژوهش
را محدود سازد ،هر چند مراكز تربيتمعلم به دليل ساختار متمركز از مشابهتهای بسیاری
برخوردار هستند.
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