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کاوش فرایند توسعة حرفه ای معلمان در مراکز تربیت معلم: نظریة 
داده بنیاد

چکیده
مدارس بهتر از معلمانی که در آن ها تدریس می کنند نیستند و توسعة حرفه ای کلید 
اصلی پیشرفت معلمان و رشد حرفه ای آن ها است. این پژوهش فرایند توسعة حرفه ای 
معلمان در مراکز تربیت معلم را با استفاده از طرح نظام دار نظریة داده بنیاد کاوش نموده 
است. به این منظور ضمن مصاحبة فردی با 11 نفر از مدرسان و مدیران با 5 گروه از 
معلمان دورة ابتدایی و راهنمایی این مراکز مصاحبه گروه های کانونی به عمل آمد. نتایج 
تحلیل داده ها طی سه مرحله، کدگذاری باز، محوری و انتخابی حاکی از یازده مقولة کلی 
بود که در قالب مدل پارادایمی شامل: شرایط عّلی )انگیزه های بیرونی و درونی(؛ مقولة 
کانونی )مشارکت در یادگیری حرفه ای(؛ راهبردهای توسعة حرفه ای )فردی، مشارکتی 
و آموزشی(، زمینه )مدت زمان و تمرکز بر محتوا(؛ شرایط مداخله گر )عوامل سازمانی 



فصلنامه نوآوری های آموزشی. شمارة45، سال دوازدهم، بهار 1501392

انتقال  و  نگرش  و  دانش  تغییر  انتظارات،  نشدن  )برآورده  پیامدها  و  روان شناختی(  و 
یادگیري(، فرایند توسعه حرفه ای معلمان در مراکز تربیت معلم و روابط بین ابعاد مختلف 
آن را منعکس می نمایند. در پایان بر مبناي نتایج به دست آمده، راهبردهایي براي بهبود 

فرایند توسعة حرفه اي معلمان در مراکز تربیت معلم ارائه شده است.
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مقدمه
الزمه موفقيت تالش های انجام شده در زمينة بهسازی آموزش و پرورش توسعة حرفه ای  
و افزايش دانش و مهارت معلمان، است. از اين رو در دهة گذشته، کانون بحث و گفت وگو 
پيرامون کيفيت مدارس اثربخش، هرچه بيشتر متوجه توسعة حرفه ای معلمان1، بوده است 
)ريشتر2 و همكاران، 2011(. اهميت »کيفيت توسعة حرفه ای« به دليل تشديد چالش های پيش 
روی معلمان در حرفة معلمی و افزايش انتظارات مردم از »کيفيت آموزش« است )گنسر3، 

 .)2000
معلمان، نه تنها يكی از متغيرهای نيازمند تغيير به منظور بهبود سيستم های آموزشی هستند 
بلكه مهم ترين عامل ايجاد کنندة تغيير نيز محسوب می شوند. اين وضعيت دوگانة معلمان در 
اصالحات آموزشی، به عنوان يكی از عناصر اصلی و مجری تغييرات، توسعة حرفه ای معلمان 
را به حوزه ای درحال رشد و چالش برانگيز تبديل نموده است )ويلگاز-رايمرز4، 2003(؛ اما 
آنچه در کانون اين تالش ها، به منظور شناخت توسعة حرفه ای مشترک است يادگيری معلمان، 
يادگيری چگونه يادگرفتن و انتقال دانش به عمل برای کمک به پيشرفت دانش آموزان است 

)آوالوس5، 2010(.
توسعة حرفه ای معلمان عبارت است از »فرايندها و فعاليت های طرح ريزی شده به منظور 
افزايش دانش، مهارت ها و نگرش های حرفه ای معلمان تا اينكه بتوانند موجب بهبود يادگيری 
توسعة  برای  وسيعی  دامنة  تعريف  اين   .)16 ص.   ،2000 )گاسكي6،  شوند«  دانش آموزان 
حرفه ای معلمان قائل است، با اين حال رويكردهای جديد نسبت به توسعة حرفه ای، طرفدار 
يادگيری مادم العمر بوده و يادگيری حرفه ای را مداخله ای کوتاه مدت نمی دانند، بلكه توسعة 
حرفه ای معلمان را فعاليتی بلند مدت می دانند که دامنة آن از آموزش معلمان در دانشگاه تا 

دوره  های ضمن خدمت فردی معلمان را در بر می گيرد )ريشتر و همكاران، 2011(.
از  ابعادی  مطالعة  به  پژوهش  مختلف  روش های  از  بهره گيری  با  گذشته  پژوهش  های 


