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معلمان مهم ترين عامل در باال بردن كيفيت يادگيرى دانش آموزان هسـتند؛ بنابراين رشد حرفه اى 
آنان و شـناخت موانعى كه بر سـر راه اين رشـد قرار دارد از اهميت زيادى برخوردار است. پژوهش 
حاضر با هدف شناسايى موانع رشد حرفه اى معلمان انجام شده است. نوع پژوهش كاربردى و روش 
آن آميخته اسـت. براى گردآورى داده ها از مصاحبة نيمه سـاختاريافته و پرسش نامة محقق ساخته 
مستخرج از مصاحبه ها، استفاده گرديد. شركت كنندگان در مرحلة مصاحبه با شيوة هدفمند- گلوله 
برفى (تعداد 31 نفر) و از بين متخصصان حوزة تعليم وتربيت انتخاب شـدند. در مرحلة پرسـش نامه 
نمونة آمارى شـامل 159 نفر از معلمان ابتدايى شـهر تهران بود كه در سـال 95-94 در كالس هاى 
آموزشى ضمن خدمت شركت كرده بودند. انتخاب به روش نمونه گيرى طبقه اى انجام شد. در بخش 
كيفى از تكنيك تحليل محتوا و در بخش كّمى از آزمون تحليل عاملى، مان ويتنى، كروسكال واليس 
و فريدمن استفاده شد. نتايج نشان داد كه نشانگرهاى شناسايى شده، به ابعاد مشخص شده مرتبط 
هسـتند. موانع به ابعاد «فردى» «سـاختارى»، «اقتصادى» و «فّناورانه» تقسـيم شـدند و نشانگرهاى 
شناسايى شـده اندازه گيرى قابل قبولى از عوامل را نشـان دادند. بُعد ساختارى مؤثرترين بُعد موانع 
رشـد حرفه اى معلمان است و سـپس پايين بودن كيفيت آموزش هاى ضمن خدمت، ضعف برنامه ها 
جهت افزايش روحية همكارى، ضعف بنية علمى، كمبود تجهيزات و امكانات آموزشـى و نامناسـب 
بودن نظام پرداخت ها داراى باالترين رتبه اسـت. با توجه به يافته ها، شناسايى موانع رشد حرفه اى 
معلمان و برنامه ريزى براى رفع آن ها بايد يكى از اولويت هاى برنامه هاى سازمان هاى آموزشى باشد.
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مقدمه
در دنيــای امــروز، حجــم انتظارات، تنــوع درخواســت ها و عمق توقعــات مرتبط بــا نظام های 
آموزش وپرورش در جهان، و از جمله ايران، آن چنان زياد است که بيشتر اين نظام با شرايط، امکانات، 
روش ها و نيروی انسانی فعليشان نمی تواند پاسخگوی همة آن ها بوده و به نحو شايسته از عهده مأموريت 
و رســالت خود برآيند. بر همين اســاس به نظر می رسد، در ايران هم، نظام آموزش وپرورش فعلی بايد 
متحول شــده و تغييراتی بنيادين و اساســی در آن به وجود آيد. هر سازمان با در نظر گرفتن چشم انداز 
تعريف شده در برنامه های بلندمدت خود، در صورتی می تواند با هدف گذاری صحيح و ترسيم نقشة راه 
و در ساية اثربخشی و کارآمدی به آن هدف ها دست  يابد که موانع رشد و بالندگی حرفه ای کارکنان خود 
را کامًال برطرف کرده و يا به حداقل کاهش دهد. ســازمان بايد قادر باشد مفروضات خود دربارة آينده 
را، مورد تجزيه وتحليل و بازنگری جدی قرار دهد، تا بتواند خطاهای احتمالی و غيرقابل جبران خود را 

بر اساس واقعيات اصالح کند.
برخــی صاحب نظران بــر اين باورند کــه اگر آموزش وپــرورش می خواهد پيشــرفت نمايد، بايد 
دســت اندرکاران امر تعليم وتربيت، به خصوص معلمان، که تعامل گسترده ای با فراگيران دارند، متحول 
شــوند. همچنين دانش و اطالعات، شــناخت ها، نگرش ها، مهارت ها و روش های کار آن ها بايد تغيير 
کند. الزمة اين کار، حرفه ای شدن امر تعليم وتربيت و در سرلوحة آن، حرفه ای شدن تمام معلمان است 
(گمينيان، ۱۳۸۳). چراکه معلم از کليدی ترين اجزای نظام آموزش وپرورش است و هر کاستی و کمبود 
در ساير اجزای نظام از اين عنصر تأثيرپذير است؛ پس توجه به کليدی ترين جزء نظام آموزشی و ارتقای 

دانش، نگرش و مهارت او ضروری است.
با توجه به وظيفة اصلی معلم که تبديل دانش آموز به شهروندی جهانی، متعلق به جامعة بين الملل، 
است (دانش پژوه و فرزاد، ۱۳۸۵)، لزوم ارتقای حرفه ای معلمان بيش ازپيش احساس می شود. به طورکلی، 
موضوع ارتقای حرفه ای معلمان با مطرح شــدن بحث اجرای اصالحات در نظام های آموزشــی پديدار 
شده است، چه، معلمان در اجرای اصالحات آموزشی نقش مهمی بر عهده دارند (شاه محمدی، ۱۳۹۳). 
رشد حرفه ای معلمان شامل ارتقا و بهبود فعاليت هايی می شود که معلمان در داخل و خارج از مدرسه 
انجام می دهند و مجموعه ای از فرآيندهای رسمی و غيررسمی را در بر می گيرد. اين فرآيندها برای بهبود 
بخشــيدن به مهارت، دانش و رســيدن به تدريس مطلوب معلمان است (جکسون و ديويس۱، ۲٠٠٠). 
حرفه ای شدن معلمان بر جنبه های تکنيکی و حرفه ای تدريس و ارتقای موقعيت اجتماعی حرفة معلمی 
متمرکز اســت و فرآيندی اســت که به وسيلة آن انجام حرفه يا شغل معلمی مستلزم داشتن مهارت های 
ويژه ای می شــود. معلم حرفه ای بايد درک عميق تری از دانش محتوايی، رشــد دانش آموز، ســبک های 
يادگيــری، راهبرهــای تدريس و مجموعه ای جديد از ارزش ها همراه بــا احترام به تفاوت های فردی، 
همکاری با ساير همکاران و گرفتن بازخورد مداوم از تدريس و قابليت هدايت و تغيير و ارتباط مؤثر 
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داشته باشد (کريمی، ۱۳۸۷).
در راســتای حرفه ای شــدن اين عنصر کليدی همواره موانع و مشکالتی وجود دارد که شناسايی و 
برنامه ريزی برای رفع آن ها بايد يکی از اولويت های وزارت آموزش وپرورش باشــد. بر همين اســاس 
در اين مقاله ســعی شــده است تا با شناســايی موانع رشــد حرفه ای معلمان گامی در راستای ارتقای 

صالحيت های حرفه ای آنان برداشته شود.

بيان مسئله
يافتن راه هايی بر اساس تقويت و بهبود کّمی و کيفی کارکنان در سطح سازمانی، ملی و بين المللی 
از اولويت های مهم جهان پيچيدة امروز اســت (روث ول و ريچ۲، ۲٠٠۴). ازآنجاکه نظام آموزشــی در 
ســرمايه گذاری نيروی انســانی در جامعه نقش اصلی را دارد و ســهم قابل توجهی از بودجة هر کشور 
را بــه خود اختصاص می دهد، و با توجه به اهميــت و نقش آن در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی 
و سياســی جامعه، ضروری اســت در جهت بهبود آن اقدامات اساســی صورت گيرد. الزمة موفقيت 
تالش های انجام شــده در زمينة بهســازی آموزش وپرورش رشــد حرفه ای و افزايش دانش و مهارت 
معلمان اســت. ازاين رو در دهة گذشته کانون بحث و گفت وگو پيرامون کيفيت مدارس اثربخش هرچه 
بيشتر متوجه رشد حرفه ای معلمان بوده است (ريشتر، کانتر، کالزمن، التک و بامرت۳، ۲٠۱۱). اهميت 
و لزوم توسعة حرفه ای معلمان به دليل تشديد چالش های پيش رو در حرفة معلمی و افزايش انتظارات 
مردم از کيفيت آموزش است (گنسر۴، ۲٠٠٠). به ويژه که به رغم تالش های زياد هنوز سازمان ها و مراکز 
آموزشــی از بســياری جهات، از پايين بودن کيفيت رنج می برند (تورانی، ۱۳۸۴، ص. ۵۸) و در مســير 
بهبود آن، دچار مشکالت عمده ای می باشند. در مسير حل اين مشکل بايد کانون توجه را روی عناصر 
اساســی و تأثيرگذار، که از مقياس وزنی نســبتًا باالتری برخوردارند، متمرکز کرد و يکی از اين عناصر 
معلم اســت. معلم نه تنها يکی از متغيرهای نيازمند تغيير به منظور بهبود سيســتم های آموزشــی است، 
بلکه مهم ترين عامل ايجادکنندة تغيير نيز محسوب می شود. در ايران، نتايج پژوهش های مختلف نشان 
می دهد که بســياری از معلمــان در زمينه های دانش حرفه ای (صمــدی، ۱۳۹۲)، مهارت های حرفه ای 
(دانش پژوه و فرزاد، ۱۳۸۵)، صالحيت های آموزشــی، تدريسی، علمی، رفتاری، شخصيتی، اجتماعی، 
فکری، مديريتی، عملکردی، اخالقی، حرفه ای، و نيز يادگيری مادام العمر و فّناوری آموزشی از وضعيت 

مطلوبی برخوردار نيستند (کريمی، ۱۳۸۷).
به طورکلی، تغييرات عميق در ســاختار نظام آموزشــی، برنامة درسی و جمعيت دانش آموزی، طی 
سال های اخير، هويت حرفه ای معلمان را دچار بحران نموده است. فقدان صالحيت های مرتبط، برای 
برخورد با اين موقعيت جديد باعث شــده که، در ســطح جهان نيز، بسياری از معلمان هويت حرفه ای 
خــود را در تنگنا ببيننــد و تعداد زيادی از آن ها دغدغه هايی دربارة وظايف اوليه تدريس خود داشــته 
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باشــند (روچکيند، اوت، ايمروار، دابل و جانسون۵، ۲٠٠۷). وقتی معلمان با مسائل و مشکالتی مواجه 
می شوند، در فرايندی از تفکر و کاوش، با آن مسئله يا مشکل درگير می شوند و سعی می کنند به راه های 
مختلفی آن را حل کنند حال اگر نتوانند با بسط دادن گنجينة دانش و تجربة خويش مشکل را حل کنند 
دچار اضطراب می شــوند و اين امر عاملی برای ناخشــنودی آن ها از اين حرفه خواهد شد (رومانو و 
گيبســون۶، ۲٠٠۶). عالوه بر اين، فشــارهای داخلی به معلمان، برای پذيرفتن مسئوليت های جديد بين 
معلومات جديد و دانش قبلی آن ها فاصله انداخته و بحران هويت حرفه ای شــان را عميق تر و بيشــتر 
می کنــد. در اين صــورت هويت حرفه ای معلمان نياز مبرم به بازســازی دارد (مورنــو۷، ۲٠٠۷). چراکه 
آموزش وپرورش بيش ازپيش نيازمند افرادی اســت که قادر به خودراهبری، بر عهده گرفتن سکان رشد 
و طراحی جريان بالندگی خود باشند. اين مهارت نيازمند برنامه ريزی مدون و اصولی، تحول در فرايند 
آموزش، تغيير باورها، نگرش ها و فراهم نمودن چارچوب مناسب برای آموزش و رشد حرفه ای است. 
برنامه ريزی برای رشد حرفه ای معلمان زمانی موفق تر و مؤثرتر خواهد بود که بر اساس نـيازهای فردی 
معلمان، مدرسه و نظام آموزشی، به ويژه برنامه های يادگيری مبتنی بر نيازهای دانش آموزان، توانايی ها و 

ويژگی های آنان تنظيم شده بـاشد (جويس و شاورز۸، ۱۹۸۸).
ازآنجاکــه معلمان عوامل کليدی در بهبــود عملکرد دانش آموزان هســتند و اصالح آموزش بدون 
اصالح معلمان ميســر نيســت، بنابراين بايد تمرکز اصلی رشد حرفه ای را بر روی معلمان قرار دارد تا 

موجب بهبود عملکرد آن ها در مدرسه شود (آرتورا، مارلندبی، پيلس و رأی۹، ۲٠٠۶).
مدارکــی وجود دارد که نشــان می دهد بهبــود قابليت معلمان از طريق برنامه های رشــد حرفه ای، 
موجب بهبود يادگيری دانش آموزان نيز می گردد (کوهن و هيل۱٠، ۲٠٠٠؛ گارت، پورتر، دسيمون، بيرمان 
و يون۱۱، ۲٠٠۱؛ کرو، هاســمن و اســکرايبنر۱۲، ۲٠٠۲؛ ژانگ۱۳، ۲٠۱٠). اما در راستای برنامه ريزی اين 
امر مهم، موانع و مشــکالتی وجود دارد؛ از جمله، تصميم گيری از باال به پايين، برنامه ريزی به صورت 
سنتی به وسيلة مديران و مشاوران به جای معلمان، بها ندادن به حق ابراز عقيده به معلمان، اولويت دادن 
به نيازهای مديريتی و باألخره عدم مالکيت نســبت به فرايند و نتايج رشد حرفه ای (عبدالهی، ۱۳۹٠). 
شناسايی بيشتر اين موانع و برنامه ريزی برای رفع آن ها می تواند گام مؤثری در راستای تسهيل زمينه های 
اجرايی رشــد حرفه ای معلمان باشــد. با توجه به آنچه بيان شــد، مقاله حاضر با هدف شناسايی موانع 
رشــد حرفه ای معلمان، به دنبال يافتن پاسخ برای اين پرسش است که: ابعاد و نشانگرهای موانع رشد 

حرفه ای معلمان کدامند؟

مبانى نظرى
رشــد حرفه ای به معنای يک روند مســتمر به ســمت عمق دادن به ميزان آگاهی و مهارت يک فرد 
اســت (گارت و همکاران،  ۲٠٠۱). رشــد حرفه ای در معنای عام، به رشد يک فرد در ايفای نقش خود 
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بازمی گردد. رشد معلمان نيز يک رشد حرفه ای است که معلم با افزايش تجربه و همچنين ارزيابی مرتب 
روش های خود به آن دست پيدا می کند (گالتورن۱۴، ۱۹۹۵، ص. ۴۱). اين روند باعث آگاهی و بيداری 
فرد می شود تا با پتانسيل خود آشنا شود، بتواند اعتمادبه نفس داشته باشد و طی آن بتواند زندگی خود 
را به سمت شأن حقيقی و تکامل خود هدايت نمايد. رشد حرفه ای معلمان عبارت است از فرايندها و 
فعاليت های طرح ريزی شــده به منظور افزايش دانش، مهارت ها و نگرش های حرفه ای معلمان به منظور 
بهبود بخشــيدن به يادگيری دانش آموزان (گاسکی۱۵ ، ۲٠٠٠، ص. ۱۶). با توجه به تعريف فوق از رشد 
حرفه ای، بايد برنامه هايی باشد که دست اندرکاران آموزش وپرورش برای تبيين آموزش و رشد مستمر 

معلمان، مديران و ساير کارکنان به صورت انفرادی، گروهی و به شيوه همکاری برگزار کنند.
فعاليت های مربوط به رشد حرفه ای معلمان را می توان به دو دسته تقسيم کرد: رشد حرفه ای سنتی۱۶ 
و رشد حرفه ای معاصر۱۷. در رشد حرفه ای سنتی موارد زير به چشم می خورد: ميان طرح های توسعه و 
فعاليت های رشد حرفه ای رابطه ای وجود ندارد. همکاری ميان معلمان وجود ندارد. بازخورد يا پيگيری 
برای فعاليت های رشد حرفه ای وجود ندارد. کارگاه آموزشی به عنوان اساس فعاليت های رشد حرفه ای 
پذيرفته می شود. فعاليت های رشد حرفه ای وابسته به خواست سياست گذاران و برنامه ريزان است،  لذا 
برای يادگيری مستمر تشويق و دلگرمی وجود ندارد. اما در رشد حرفه ای معاصر متفاوت است. پيگيری 
مداوم و بازخورد فوری وجود دارد. برای يادگيری دانش آموزان و رشد حرفه ای معلمان، استانداردهايی 
وجــود دارد. در برنامه ريزی، بافت مدرســه برای فعاليت ها موردتوجه اســت. نيازهــای دانش آموزان 
به عنوان مهم ترين شاخص ها در طراحی فعاليت های رشد حرفه ای موردتوجه است (نی هال و ازگال۱۸، 
۲٠٠۲). رشد حرفه ای معلمان مجموعة شناخت ها، گرايش ها و مهارت هايی است که معلم با کسب آن ها 
می تواند در جريان تعليم وتربيت به پرورش جسمی، عقلی، عاطفی، اجتماعی و معنوی فراگيران کمک 
کند. با توجه به آنچه بيان شــد موفقيت هر نظام آموزشــی در حد تعيين کننده ای به دانش و مهارت های 
حرفه ای معلم بســتگی دارد. در نظر ژاپنی ها، شايســتگی هر نظام، به اندازة شايستگی معلمان آن است. 
ازاين رو می توان گفت، معلم مهم ترين عنصر نظام آموزشی در فرايند ياددهی- يادگيری و معمار اصلی 
نظام آموزش است. جهان به سرعت دگرگون می شود و معلمان نيز، مانند ديگر گروه های حرفه ای، با اين 
واقعيت روبه رو می شــوند که آموزش های اوليه آنان در جهان امروز چندان پايدار نيست و لذا همواره 

مفيد نخواهد بود. آنان بايد در سراسر عمر دانش خود را روزآمد کنند (دانش پژوه و فرزاد، ۱۳۸۵).

مراحل رشد حرفه اى معلمان
در منابع مختلف، مراحلی برای برنامه ريزی توســعة حرفه ای در نظر گرفته شده است، ولی فرآيند 
استانداردی برای آن وجود ندارد. يکی از جامع ترين برنامه ها، برنامه ريزی شش مرحله ای رشد حرفه ای، 
متعلق به وزارت انرژی اياالت متحدة آمريکاســت (حجازی، پرداختچی و شاه پسند، ۱۳۸۸) که در زير 
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آورده شده است. اين مراحل به منظور رشد حرفه ای افراد در سازمان های مختلف می تواند به کار گرفته 
شــود. بنابراين آموزش وپرورش نيز به عنوان مهم ترين نهاد اثرگذار در تربيت و تأمين نيروی انســانی، 

می تواند از آن در راستای رشد حرفه ای معلمان الهام گيرد. اينک مراحل اين برنامه:

مرحلة اول: تشــخيص اولويت های عملکرد۱۹ : اولويت های عملکرد، وظايف و برنامه هايی هستند 
که برای رســيدن به برنامه های عملی بايد انجام شــوند. اولويت های عملکرد، عوامل موفقيت را تعيين 

می کنند و معياری برای ميزان سهم هر يک از افراد در اهداف سازمان هستند.

مرحلة دوم: نيازســنجی و تعيين اهداف آموزش مهارت ها۲٠  : پس از تعيين اولويت های عملکرد، 
نيازســنجی و تعيين اهداف آموزش مهارت ها آغاز می شود. ارزيابی و توسعة مهارت، فرآيند شناسايی 
آن دســته از صالحيت هايی اســت که افراد بايد به منظور دست يابی به اولويت های عملکرد دارا باشند. 

اين صالحيت ها شامل دانش، مهارت و توانايی است.

مرحلة سوم: تشخيص گزينه ها و فعاليت های يادگيری۲۱ : فعاليت های يادگيری می تواند شامل موارد 
زير باشد:

الف. آموزش ضمن خدمت: آموزش هايی که در محيط کار برگزار می شود؛

ب. آموزش کالسی: يادگيری ساختاريافته که در محيط کالسی اتفاق می افتد؛

ج. آموزش های مبتنی بر رايانه: آموزش هايی که با استفاده از رايانه های شخصی انجام می گيرد. 
اين آموزش ها نقش کليدی در کم کردن شکاف مهارتی و بهبود عملکرد کاری دارد و اجازة 

استفاده اثربخش از زمان را به معلمان می دهد.

د. دوره های خوديادگيری: در اين روش زمان يادگيری توسط خود يادگيرنده تعيين می شود.

ه. تکاليف چرخشــی: در اين نوع آموزش، فرد به طور موقت به کار ويژه مشــغول می شود و به 
اين صورت فرصتی برای يادگيری و توسعه مهارت خاص موردنياز برای وی ايجاد می شود؛

و. جلسات بحث با متخصصان: جلسات پرسش و پاسخ با افراد متخصص در يک موضوع با 
هدف يادگيری وظايف مشخص.

مرحلة چهارم: در ميان گذاشتن اهداف با سرپرستان و مذاکره با آن ها پيرامون اهداف يادگيری۲۲   : 
بحث و تبادل نظر با مديران پيرامون اهداف آموزش و تبيين نقش مديران در فرآيند تدوين برنامه رشد 
حرفه ای مؤثر و هدايت کننده است. مديران امکانات و تسهيالت الزم را برای افزايش دانش، مهارت و 
توســعة جنبه های مختلف افراد برای دست يابی به اهداف توسعه فراهم می کنند. بعد از مشخص شدن 
اهداف برنامه رشــد حرفه ای معلمان، هر يک از آن ها برای بحث با مدير مدرســة خود در زمينه برنامه 

آماده می شوند.
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مرحلة پنجم: اجرا۲۳  : بعد از توافق بين معلمان و مديران، شالودة برنامة رشد حرفه ای شکل می گيرد 
و هر يک از معلمان آماده اجرای فعاليت های رشد حرفه ای و تکميل فعاليت های توافق شده می شوند.

ــم: نظارت بر پيشرفت و تحقق اهداف۲۴   : فرآيند رشد حرفه ای مستمر بر اساس بهبود  مرحلة شش
توانمندی های معلمان تدوين شده است. اثربخش بودن يک برنامة رشد حرفه ای بايد به صورت دوره ای 
ارزيابی شــود. برنامه رشد فردی دست کم بايد در دوره های زمانی شش ماهه مورد ارزيابی قرار گيرد و 
نتايج ارزش يابی به ديگر مراحل تدوين برنامه بازخورد داده شود تا اصالحات و تغييرات الزم در برنامه 

تدوين و برای اجرای بعدی آماده شود.

نظام آموزش رســمی و مراکز آموزش و بهســازی منابع انسانی ســازمان ها تنها سطح دانش افراد 
را ارتقا می بخشــند، ولی چگونگی فراگيری دانش را به طور مســتقل ياد نمی دهند. با توجه به تغييرات 
شــگفت انگيزی که در ســطح دانش و اطالعات حاصل شــده الزم اســت معلمان «چگونه آموختن» را 
به عنوان يک مهارت زندگی در موقعيت های شغلی ياد بگيرند. امروزه، متأسفانه، بسياری از برنامه های 
آموزش ضمن خدمت در يک محيِط آموزشِی کامًال ساختاريافته صورت می گيرد که در آن برنامه ريزان 
يا مربيان برنامه ها، منابع و دانش الزم را تدارک می بينند. در چنين محيطی فراگيران اغلب منفعل هستند 
(عبدالهی، ۱۳۸۸). روشن است که نتايج مطالعات از عدم موفقيت برخی از اين گونه برنامه های آموزشی 
در برخی از کشــورها حکايت دارند؛ چراکه بســياری از فرصت ها و امکانات رشد حرفه ای به اصالح 
بلندمدت برنامه های درســی منجر نمی شــوند و نيازهای دانش آمــوزان را در جامعه برآورده نمی کنند 
(هنســون۲۵، ۲٠٠۱). در کل، تحقيقات حاکی از آن است که رشد حرفه ای معلمان به شکل کنونی، تأثير 
خيلی کمی بر روش های تدريس، سازمان دهی مدارس و برنامه های درسی و آنچه دانش آموزان بايد ياد 

بگيرند داشته است (دايز- مگيولی۲۶، ۲٠٠۴، نوالن و هوور۲۷ (۱۳۹۵/۲۰۱۱).
مطالعاِت انجام شــده، مشــکالت اجرايی آموزش هــای معلمان را در ايران نبــود نگرش نظام گرا 
در طراحی، اجرا و ارزشــيابی آموزش، ناهماهنگی ميان انواع برنامه های آموزشــی، اســتاندارد نبودن 
آموزش های غيرحضوری، نبود پايگاه اطالعاتی منســجم و کارا، ادامه نداشــتن آموزش های کارکنان، 
کمبود پرســنل متخصص برای آموزش و نبود انجمن يا نشــرية حرفه ای در خصوص آموزش کارکنان 
می دانــد (جهانيان، ۱۳۸٠؛ صادقی، ۱۳۸۷ و طريقی، ۱۳۸۷). برای مثال، عبدالهی و دباغيان (۱۳۹٠) در 

مطالعة خود موانع رشد حرفه ای معلمان را عوامل زير را داشته اند:

۱. تأثير کِم آموزش ها در پيشــرفت شــغلی، نبودن ضمانت اجرايی و مقررات حمايتی از دوره های 
آموزشــی، نبود يک برنامة آموزشی بلندمدت در طی مراحل شغلی يک معلم، الکترونيکی نبودن 
آموزش ها، عدم توجه به آموزش های درون مدرســه ای (مانند گروه های آموزشــی هم پايه و هم 
رشته)، نبود فرصت بازديد برای معلمان از کالس های همديگر، پايين بودن ميزان فعاليت معلمان 
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در دوره های آموزشــی، عدم توجه به پايه و موضوع تدريس و فراهم کردن آموزش يکسان برای 
تمــام معلمان، متنوع نبودن روش های يادگيری معلمــان، ضعف تعامل بين معلمان در برنامه های 
آموزشــی، عدم مالکيت معلمان در فرايند و نتايج ارزشــيابی دوره های آموزشــی، عدم مشارکت 
معلمان در تعيين نيازهای آموزشــی خود، عدم انطباق محتوا با نيازهای شغلی، تأثير کم محتوای 
آموزشی بر فرايندهای کالس درس، عدم تناسب تجهيزات (صندلی و ميز) با وضعيت جسمانی و 
روانی معلمان، نامناسب بودن محل و فضای برگزاری دوره های آموزشی، متنوع نبودن روش های 
تدريس مدرســين، پايين بودن کيفيت مطالب طرح شده توســط مدرسين. به طورکلی به دليل چند 
عامل مرتبط به هم، برنامه هايی که برای رشد حرفه ای معلمان تاکنون طراحی و اجرا شده اند، در 
کل غير اثربخش و ناکارآمد بوده اند (دايز-مگيولی ، ۲٠٠۴، نوالن و هوور (۱۳۹۵/۲۰۱۱، ص. ۱) 
تصميم گيری از باال به پايين و رويکرد سلسله مراتبی نيز از ديگر موانع رشد حرفه ای معلمان در 
ايران اســت. مديران، برنامه ريزان و کارشناسان در مرکز کشــور (تهران) و يا در استان ها به جای 
معلمان و کارکنان نيازسنجی آموزشی و برنامه ها را طراحی می کنند. در نتيجه معلمان احساس عدم 

تعلق به برنامه های رشد حرفه ای خود دارند و بی انگيزه می شوند. 

۲. برنامه های آموزشی، بيشتر بر کمبودها و نواقص مهارتی کارکنان متمرکز شده و در آن تالش شده، 
از هر راهی، معلمان را با خود هماهنگ سازد به جای آنکه بر دانش و خرد معلمان بيفزايد.

۳. رشــد حرفه ای سعی در ارائة يک مدل استاندارد به منظور فراهم کردن آموزش های يکسان برای 
تمام معلمان، صرف نظر از پاية تحصيلی و موضوعی که تدريس می کنند، دارد. در نتيجه نقش مهم 
موقعيت، تفاوت های فردی، تجربيات و نيازهای معلمان در شکل دهی مؤثر راهبردهای آموزشی 

ناديده گرفته می شود.

۴. عدم تنوع روش های يادگيری. شــيوة اجرای برنامه های آموزشــی غالبًا به صورت کالس درس و 
انتقال مفاهيم و دانش سازمان يافته است. اين روش برای معلمان به عنوان افراد باتجربه کارآيی و 
اثربخشی ندارد، زيرا معلمان افراد متفاوتی هستند که به روش های متنوع و مختلفی ياد می گيرند.

۵. عدم تنوع فرصت های رشد حرفه ای.

۶. برنامه های آموزشــی عمدتًا دارای نفوذ کوتاه مدت اند و بر روی موضوعات خاص تمرکز دارند. 
آن هــا مکانيزم های مداوم و نظام دار را برای حل مســائل ذاتی فرآينــد ياددهی- يادگيری فراهم 

نمی کنند.

۷. برنامه های آموزشی تنها اولين سطح حيطة شناختی (سطح دانش) معلمان را ارتقا می بخشند، ولی 
چگونگی فراگيری دانش را به طور مستقل ياد نمی دهند.
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۸. عدم مالکيت معلمان در فرايند و نتايج رشــد حرفه ای. مراکز آموزشــی بايد يادگيرندگان را برای 
به کارگيری فرايندهای خودراهبری در يادگيری۲۸ (SDL) آماده کنند تا نه تنها مهارت های يادگيری 
فعلی را بهبود بخشند، بلکه فراگيران را برای يادگيری مادام العمر فراتر از ديوارهای مراکز آموزشی 
آماده کنند. به معلمان بايد کمک شود که نگرش مثبتی به يادگيری در تمام طول عمر داشته باشند 

و به توانايی يادگيری در خود مجهز شوند.

۹. عدم ارزشيابی نظام مند از برنامه ها و اثربخشی برنامه های اجراشدة مراکز آموزشی.

سؤال هاى پژوهش

۱. ابعاد و نشانگرهای موانع رشد حرفه ای معلمان کدامند؟

۲. ساختار عاملی نشانگرهای شناخته شده چگونه است؟

۳. آيا نشانگرهای شناسايی شده اندازه گيری معنادار و قابل قبولی از هر يک از عوامل مشخص شده، 
نشان می دهند؟

۴. موانع رشد حرفه ای معلمان در جامعة آماری به چه ترتيبی است؟

روش شناسى
اين پژوهش از نظر نوع تحقيق، کاربردی و به لحاظ روش پژوهش آميخته۲۹ (کيفی- کّمی) می باشد. 
شرکت کنندگان در مرحلة مصاحبه با استفاده از روش نمونه گيری هدفمند، با تکنيک گلوله برفی۳٠ (تعداد 
۳۱ نفر) و از بين متخصصان حوزة تعليم وتربيت، کارشناسان گروه های آموزشی، مسئوالن ضمن خدمت، 
مديران آموزش وپرورش، مديران مدارس دولتی، غيردولتی و معلمان نمونة شهر تهران انتخاب شدند. 
برای گردآوری داده ها در بخش کيفی از مصاحبة نيمه ســاختاريافته استفاده شد، سؤال های مصاحبه به 

شرح زير است:

۱. چه عواملی می تواند مانع رشد حرفه ای معلمان شود؟
۲. چه عوامل محيطی مانع رشد حرفه ای معلمان می شوند؟

تحليل داده ها با اســتفاده از تکنيک تحليل محتوا (کدگذاری باز، محوری و انتخابی) انجام گرفت. 
فراينــد تحليل داده های مصاحبه اســتقرايی بــود، به عبارت ديگر هيچ چارچــوب مفهومی قبلی برای 
کدگذاری و مقوله بندی وجود نداشــت. اســاس تحليل داده ها در اين پژوهش کدگذاری است. منظور 
از کدگــذاری نيز اختصــاص نزديک ترين مفهوم به هريک از کوچک تريــن جزءهای با معنی داده های 

گردآوری شده است.
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روش پژوهش در بخش کّمی، پيمايشــی و جامعة آماری آن شامل معلمان ابتدايی شهر تهران بود، 
که در سال ۱۳۹۴ در کالس های آموزشی ضمن خدمت شرکت کرده بودند. نمونة آماری را، با استفاده 
از جدول کرجســی- مورگان، تعداد ۱۵۹ نفر از بين معلمان زن و مرد رســمی دورة اول و دوم ابتدايی 
آموزش وپرورش شــهر تهران، به روش نمونه گيری طبقه ای، تعيين کرديم. بدين صورت که شــهر تهران 
را به مناطق شــمال، جنوب، شــرق، غرب و مرکز تقسيم کرده و از بين معلمان ابتدايی شرکت کننده در 
کارگاه های آموزشی، منطقه يک ۳۷ نفر، منطقه شش ۲۸ نفر، منطقه نه ۳۴ نفر، منطقه ده ۲۵ نفر و منطقه 
پنج ۳۵ نفر انتخاب نموديم. ابزار گردآوری داده ها در بخش کّمی، پرســش نامة محقق ساخته برگرفته از 
يافته های پس از انجام مصاحبه و احصای ابعاد و نشــانگرهای موانع رشــد حرفه ای معلمان، و حاوی 
۲۸ سؤال بسته در مقياس اندازه گيری ليکرت بود. روايی پرسش نامه از طريق روايی صوری مورد تأييد 
خبرگان حوزة مديريت قرار گرفت. پايايی پرسش نامه، با اجرای مقدماتی آن در بين ۲۵ نفر و با استفاده 
از روش همســانی  درونی آلفای کرونباخ (٠/۷۸) به دســت آمد. پايايی محاسبه شــدة هريک از ابعاد به 
تفکيک در جدول شمارة (۱) آورده شده است. در بخش کّمی از آزمون تحليل عاملی اکتشافی و تأييدی، 

مان ويتنی، کروسکال واليس و فريدمن استفاده شد.

جدول  1.     آلفا كرونباخ محاسبه شدة ابعاد موانع رشد حرفه اى معلمان                                                                                                                         

ضريب آلفاى كرونباخابعادمتغير

ابعاد موانع رشد حرفه اى معلمان
٠/85ساختارى

٠/73فردى

٠/72اقتصادى

٠/75فنّاورانه

يافته هاى تحقيق
۱. ابعاد و نشانگرهای موانع رشد حرفه ای معلمان کدامند؟

با عنايت به موضوع اين پژوهش و به منظور دســتيابی به پاســخ ســؤال مطرح شده، شايسته است 
ضمن مطالعه و بررســی کلی مصاحبه های انجام شده، موانع رشــد حرفه ای معلمان احصا و به ابعاد و 
نشانگرهای مختلفی تقسيم بندی گردد. موانع احصاشده در هر بعد، بايد از يک نوع و يک جنس باشد، 
لذا الزم اســت مجموعة ابعاد تعريف شــده، به صورتی جامع ومانع دربرگيرندة همه موانع باشند. بدين 
منظــور در عمل فرايند کدگذاری ابتدا کل مصاحبه ها به دقت روخوانی شــد تا معنا و مفاهيم اصلی در 
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آن به صورت توصيفی شناسايی شود. نتيجة اين مرحله يک تصوير کلی و توصيفی از هر مصاحبه بود. 
(نمونه ای از داده های حاصل از مصاحبه و روند تحليل آن ها در زير آورده شده است).

مصاحبه کننده: عواملی که می تواند مانع رشد حرفه ای معلمان شود، کدامند؟

مصاحبه شونده ۱: فرهنگ حاکم بر سازمان که اجازة رشد فکری به کارکنان نمی دهد و در بسياری 
از موارد، مافوق عالقة چندانی به اينکه زيردست وی از او قوی تر باشد ندارد.

مصاحبه شونده ۲: عدم انگيزه؛ چون فرد می بيند که اگر اين کار را بکند آن چنان فرقی در جايگاهش 
نمی کند در واقع کارکنان احســاس می کنند  اگر کاری در اين زمينه انجام ندهند چيزی را از دســت 

نمی دهند و اگر هم چيزی به دست می آورند چشمگير نيست.

ــونده ۳: سازمان تدابيری جدی در اين زمينه به کار نمی برد و غالب برنامه هايی که برای  مصاحبه ش
رشد معلمان است در يک دورة کوتاه مدت برگزار می شود. معموًال دوره هايی هم که برگزار می شود، 

در آن ها، نياز خاص معلمان در نظر گرفته نشده است.

مصاحبه شونده ۴: کارکنان می بينند که موفقيت در تک روی است.

مصاحبه کننده: چه عوامل محيطی مانع رشد حرفه ای معلمان می شوند؟

مصاحبه شونده ۱: اينکه معلمان فرصت مناسبی را برای مطالعه و تحقيق ندارند و در صورت ابهام 
در مسائل آموزشی يا بايد به علم خودشان  اکتفا کنند و يا به معلمان هم پايه؛ که البته به دليل ضعيف 

بودن روحية همکاری در بيشتر موارد ناموفق خواهند بود.

ــونده ۲: طرز تفکر، رفتار و برخورد مدير آموزشــی در اين زمينه خيلی مؤثر اســت. اگر  مصاحبه ش
او فردی باشــد که نگاهش به آموزش نگاه کيفی نباشــد خود يک مانع بزرگ است. به عنوان مثال به 
معلمانش اجازه شــرکت در همايش ها و برنامه های آموزشــی را که در ساعات موظف فرد برگزار 

می شود نمی دهد، درصورتی که راهکارهای زيادی برای اين مورد وجود دارد.

مصاحبه شونده ۳: ترس و نگرانی معلمان ضعيف از روشن شدن دانسته هايشان مانع از شرکت آن ها 
در مجامع تخصصی که دارند می شود و اين مانعی برای رشد و پيشرفتشان است.

در مرحلــة بعد همة مصاحبه ها برای تحليل اوليه و کدگذاری در نظر گرفته شــدند. برای کدبندی، 
متن مصاحبه های انتخاب شده را قطعه بندی کرده و برای هر قطعه (مبنای قطعه بندی محتوا بود، هر معنا، 
محتوا و مضمونی که هدف پژوهش را پوشــش دهد) يک کد در نظر گرفته شــد و نام هر کد به گونه ای 
انتخاب گرديد که دقيقًا و به صورت عينی توصيف کنندة قطعة مشخص شده باشد. اين مرحله کدگذاری 
باز انجام گرديد و اين کار تا مرحلة اشباع نظری، يعنی جايی که کدهای جديدی شناسايی نمی شد، ادامه 
پيدا کرد. نتيجة اين مرحله شناســايی تعداد زيادی کدهای باز بود. کدهای به دست آمده در مرحلة اول، 
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بعد از چند بار غربال کردن و با مالحظة مشــابهت ها و تفاوت های آن ها ادغام شد و درنهايت کدها به 
تعداد محدودتری تقليل يافت و بر اساس آن تعداد ۴ کد نهايی مشخص گرديد (کدگذاری محور)، در 
ادامه کدهای نهايی به صورت تحليلی به درون ماية اصلی تبديل شــد (کدگذاری انتخابی) (راس من و 

مارشال۳۱، ۱۳۹٠). (جدول شمارة ۲)

جدول  2.     نحوة شكل گيرى كدهاى منتخب يا مقوله هاى نهايى                                                                                                                    

ُكد بازُكد محورُكد منتخب
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ــى و يادگيرىـ   تمايل  ــزهـ   نوع نگاه معلم به فرايند يادده ــتن انگي نداش
ــلط كم بر دانش محتوايى  ــتن به كار گروهى ـ   كم تجربه بودنـ  تس نداش
موردنياز  ـ  تمايل كم به يادگيرى حرفه اى ـ  ضعف بنية علمى معلمان در 

بهره گيرى از مطالب علمى روز دنيا

ساختارى

گزينش و جذب نيروهايى با بنية علمى و تخصصى ضعيفـ   ناكافى بودن 
ــت و حين خدمت معلمان  ــاى كاربردى پيش از خدم ــواى آموزش ه محت
ـ    ــان    ـ   ضعف در گزينش مدرس ـ كاربردى نبودن دوره هاى ضمن خدمت  
ـ   وجود  نظام ارزشيابى ضعف فعلى معلمان - فرصت هاى اندك براى ارتقا  
ـ    ـ   مقاومت در برابر تغييرات   قوانين و مقررات خشك و غيرقابل انعطاف   
ــاركت بين  ــة همكارى و مش ـ   ضعف روحي ــد   ــى هاى ناكارآم بوروكراس
ــد  ـ   ضعف در بهره گيرى از راهكارهاى افزايش انگيزه جهت رش ــان   معلم
ـ   مشاركت ضعيف معلمان  ـ   كمبود فرصت مطالعاتى ويژه معلمان   حرفه اى  
ــب  ـ   زمان نامناس ــرى از باال به پايين   ـ   تصميم گي ــى   در تأليف كتب درس
ـ   عدم همكارى بين آموزش وپرورش  ــى ويژه معلمان    كالس هاى آموزش
ــئوليت هاى  ـ      اختصاص مس ــازمان    ــگ حاكم بر س ـ   فرهن ــگاه ها   و دانش
ــى نسبت به حذف  فوق برنامه به معلمان- عدم اختيار كامل رهبران آموزش
ــران واحدهاى  ــد حرفه اى مدي ـ   ضعف برنامه هاى رش ــف   ــان ضعي معلم
ـ    ـ   نبود برنامه براى حضور معلمان در كالس هاى معلمان ديگر   ــى   آموزش
ـ         شرايط كارى نامناسب  كمبود منابع علمى موردنياز براى كمك به معلمان  
ـ       تدريِس خارج از حوزة  ــى   ــى از كمبود امكانات و تجهيزات آموزش ناش
ـ    ـ   حجم باالى كار   ـ   ابهام و سردرگمى در نقش   تخصصى و حرفه اى خود  
ـ   نداشتن اهداف  ـ   نگرش برنامه ريزان   ضعف عملكرد گروه هاى آموزشى  

ـ   كم بودن يادگيرى معلمان در مسير شغلى بلندمدت  

اقتصادى
ــودن نظام  ــب ب ـ   نامناس ــده    ــاى تخصيص داده ش ــت بودجه ه عدم كفاي
ـ   كمبود درآمد معلمان و مشاركت ضعيف بخش هاى غيردولتى  پرداخت ها  

و مردم در تأمين هزينه ها و اداره واحدهاى آموزشى

فنّاورانه
ـ    ــى   ـ   كمبود تجهيزات و امكانات آموزش فنّاورى هاى وارداتى و غيربومى  
ـ   مقاومت در برابر  ــرورش   ــص كافى در آموزش وپ ــود نيروى متخص كمب

پذيرش فنّاورى هاى جديد
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۲. ساختار عاملی نشانگرهای شناخته شده چگونه است؟
برای بررســی ســؤال فوق، تحليل عاملی اکتشــافی به روش مؤلفه ای اصلی انجام شد که نتايج آن 

به صورت زير است:
در بخــش مقابله با داده های missing، يک آزمودنی از تحليل آماری حذف گرديد تا از اين طريق 
مفروضه تحليل عامل، تحت عنوان حداقل missing، (٠/٠۲) در هر آزمودنی رعايت شــود. اين اقدام 
برای تک تک سؤاالت نيز اعمال گرديده و ضريب ابهام آن ها با رجوع به عدم پاسخ دهی تعيين گرديد و 
مشــخص شد که تمامی سؤاالت از ضريب صراحت بااليی برخوردارند؛ به طوری که ضريب ابهام همة 
سؤاالت کمتر از ٠/٠۲ بود. بنابراين، در تحقيق حاضر تنها به حذف ۱ آزمودنی اکتفا گرديد و هيچ يک از 
سؤاالت حذف نشدند. وضعيت مزبور مّعرف اين است که احتياجی به حذف برخی از سؤاالت نبوده 

و می توان با تمامی سؤاالت فرآيند تحليل عامل را صورت داد.

جدول  3.     ضريب كفايت نمونه گيرى                                                                                                                                                  

كفايت نمونه گيرى كايزر، مير، اولكين32 
(KMO)

تقريب 
مجذور خى

درجه 
آزادى

سطح 
معنادارى

٠/86952٠9/347325٠/٠٠1

جدول  4.     آزمون كرويت بارتلت                                                                                                                                               

تفسيرسطح معنادارىدرجه آزادىميزان تقريب مجذور خىآزمون كرويت

كرويت كامل52٠9/347325٠/٠٠1آزمون بارتلت

همان گونه که در جدول (۴) نشــان داده شــده اســت و با توجه به فرآيند آزمون بارتلت که پيرامون 
بررسی کرويت اعمال می شود، و ازآنجاکه تقريب خی دو با درجه آزادی ۳۲۵ برابر با عدد ۵۲٠۹/۳۴۷ 
شــده اســت می توان گفت که مقدار تقريب خی دو، حداقل در ســطح اطمينان ۹۹۹/٠ (٠/٠٠۱= α) از 

لحاظ آماری معنادار است، پس آزمون کرويت بارتلت نيز معنادار است.
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جدول  5.     ماتريس عامل هاى چرخش يافته به شيوه چرخش واريماكس                                                                                                                    

ف
انحراف ميانگينعامل 4عامل 3عامل 2عامل 1نشانگرهاردي

معيار

ضعف بنية علمى معلمان در1
٠/67175/٠821/11 بهره گيرى از مطالب علمى روز دنيا

٠/78968/6919/٠8تمايل نداشتن به كار گروهى2

نوع نگاه معلم 3
٠/72171/352٠/28به فرايند ياددهى- يادگيرى

٠/69873/419/47نداشتن انگيزه4

٠/83175/٠821/11ادراك و باور معلمان5

٠/61284/9٠17/47كم تجربه بودن6

پايين بودن كيفيت آموزش هاى حين 7
٠/8517٠/9622/57خدمت معلمان

ضعف برنامه هاى مدّون جهت افزايش 8
٠/84275/2525/٠6روحية همكارى و مشاركت بين معلمان

٠/8388٠/6٠18/87نامناسب بودن شيوة جذب معلمان9

٠/81273/882٠/41ضعف عملكرد گروه هاى آموزشى1٠

ضعف در نظارت و ارزشيابى از تدريس 11
٠/74979/5٠41/93معلمان

ضعف در بهره گيرى از راهكارهاى 12
٠/72166/8٠2٠/71افزايش انگيزه جهت رشد حرفه اى

٠/7٠171/2722/٠9وجود رويكرد سلسله مراتبى13

٠/6747٠2٠/74كمبود فرصت مطالعاتى ويژه معلمان14

٠/67277/٠519/61مقاومت در برابر تغييرات15

٠/67٠78/252٠/67ناكارآمدى قوانين و مقررات16
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ف
انحراف ميانگينعامل 4عامل 3عامل 2عامل 1نشانگرهاردي

معيار

مشاركت ضعيف معلمان 17
٠/66172/722/56در تأليف كتب درسى

تدريِس خارج از حوزة تخصصى 18
٠/6578٠/6٠17/88و حرفه اى خود

عدم همكارى بين آموزش وپرورش19
٠/64871/9619/57 و دانشگاه ها

٠/63875/9٠17/41وجود بوروكراسى هاى ناكارآمد2٠

٠/74266/8٠2٠/71نامناسب بودن نظام پرداخت ها21

عدم كفايت بودجه هاى تخصيص داده 22
٠/91272/92٠/٠1شده به بخش رشد حرفه اى معلمان

٠/71469/1423/1كمبود درآمد معلمان23

24
مشاركت ضعيف بخش هاى غيردولتى 

و مردم در تأمين هزينه ها و اداره 
واحدهاى آموزشى

٠/65769/352٠/39

٠/91268/6329/71كمبود تجهيزات و امكانات آموزشى25

كمبود نيروى متخصص كافى 26
٠/84272/1519/61 در آموزش وپرورش

٠/71٠73/6٠18/58فنّاورى هاى وارداتى و غيربومى27

مقاومت در برابر 28
٠/6256723/2٠پذيرش فنّاورى هاى جديد

همان گونه که در جدول (۵) نشــان داده شده است، با توجه به ماتريس نشانگرها، می توان گفت که 
هر ســؤال در کدام عامل قرار گرفته اســت و جايگاه هر ســؤال در عامل مرتبط، با رجوع به بار عاملی 

مشخص می گردد.

جدول  5. (    ادامه)     ماتريس عامل هاى چرخش يافته به شيوه چرخش واريماكس                                                                                                                    
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عامل اول با نشانگرهايی همبسته است که ميزان موانع شخصی را در رشد حرفه ای معلمان می سنجد 
و بزرگ ترين بار عاملی، مربوط به نشانگر ۵ با بار عاملی ٠/۸۳ است. عامل دوم با نشانگرهايی همبسته 
اســت که ميزان موانع سازمانی را در رشد حرفه ای معلمان می سنجد و بزرگ ترين بار عاملی مربوط به 
نشــانگر ۷ با بار عاملی ٠/۸۵ اســت. عامل سوم با نشانگرهايی همبسته است که ميزان موانع اقتصادی 
را در رشد حرفه ای معلمان می سنجد و بزرگ ترين بار عاملی مربوط به نشانگر ۲۲، با بار عاملی ۹۱/٠ 
اســت. عامل چهارم با نشــانگرهايی همبسته است که ميزان موانع فّناورانه را در رشد حرفه ای معلمان 
می ســنجد و بزرگ ترين بار عاملی مربوط به نشــانگر ۲۵ با بار عاملی ٠/۹۱ اســت. نام های پيشنهادی 

عامل ها به همراه تعداد نشانگرها در جدول شمارة (۶) آورده شده است.
در تحليل عاملی اکتشــافی به دست آمده، چون تمامی بارهای مقياس بيش از ٠/۵ می باشد، می توان 
عنوان نمود که تجانس درونی بين ســؤاالت و کل آزمون وجود دارد و می توان تحليل عامل را با تأکيد 

بر تمامی سؤاالت صورت داد.

 جدول  6.     نتايج تحليل عامل موانع رشد حرفه اى معلمان بعد از چرخش                                                                                                                   
سؤال هاى پرسش نامه بعد از چرخشعامل ها

1، 2، 3، 4، 5، 6فردى

7، 8، 9، 1٠، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 2٠ساختارى

21، 22، 23، 24اقتصادى

25، 26، 27، 28فنّاورانه

پس ازاينکه جدول ماتريس مؤلفه ها به گونه ای دقيق بررسی گرديد، از روش چرخش استفاده شد تا 
از اين طريق بار عاملی هر سؤال، با تأکيد برقرار گرفتن هر سؤال در يکی از چهار عامل، تعيين گردد. با 
توجه به ماتريس مؤلفه ای چرخش يافتة سؤاالت، می توان عنوان نمود که هر سؤال پس از چرخش در 
کدام عامل قرار گرفته است. در نهايت، مشخص گرديد که هرکدام از گويه ها بار عاملی بااليی دارند و 
۴ عامل از چرخش تحليل عامل استخراج شده است. در واقع، موانع رشد حرفه ای معلمان از ۴ عامل 

«فردی»، «ساختاری»، «اقتصادی» و «فّناورانه» ناشی شده است.

۳. آيا نشانگرهای شناسايی شده اندازه گيری معنادار و قابل قبولی از عوامل نشان می دهند؟
به منظور تأييد ســاختار عاملی به دســت آمده و آزمون قدرت و معناداری سهم هر يک از گويه ها در 
اندازه گيری عوامل، تحليل عاملی تأييدی انجام گرفت و مهم ترين پارامترهای اندازه گيری مشخص گرديد.
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جدول  7.     پارامترهاى الگوى اندازه گيرى عامل دوم در تحليل عاملى تأييدى                                                                                                                    

كّميت tخطاى معيارپارامتر استاندارد Bنشانگرها

٠/92٠/٠714/12نداشتن انگيزه

٠/87٠/٠813/48نوع نگاه معلم به فرايند ياددهى- يادگيرى

٠/85٠/1113/29ادراك و باور معلمان

٠/53٠/٠88/42تمايل نداشتن به كار گروهى

ضعف بنية علمى معلمان در بهره گيرى از 
٠/47٠/136/87مطالب علمى روز دنيا

٠/41٠/166/53كم تجربه بودن

پايين بودن كيفيت آموزش هاى
٠/64٠/٠81٠/26 حين خدمت معلمان

ضعف برنامه هاى مدّون جهت افزايش
٠/85٠/1212/84 روحية همكارى و مشاركت بين معلمان

ضعف در بهره گيرى از راهكارهاى
٠/74٠/٠811/98 افزايش انگيزه جهت رشد حرفه اى

٠/48٠/٠76/12ضعف عملكرد گروه هاى آموزشى

ضعف در نظارت و ارزشيابى
٠/58٠/٠77/54 از تدريس معلمان

عدم همكارى بين آموزش وپرورش و 
٠/75٠/٠811/98دانشگاه ها

٠/83٠/٠912/74ناكارآمدى قوانين و مقررات

٠/68٠/٠81٠/56مقاومت در برابر تغييرات
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كّميت tخطاى معيارپارامتر استاندارد Bنشانگرها

٠/64٠/٠91٠/26كمبود فرصت مطالعاتى ويژه معلمان

مشاركت ضعيف معلمان در تأليف كتب 
٠/72٠/1311/81درسى

تدريِس خارج از حوزة تخصصى و
٠/85٠/٠812/83 حرفه اى خود

٠/48٠/٠76/12وجود رويكرد سلسله مراتبى

٠/81٠/٠98/84نامناسب بودن شيوة جذب معلمان

٠/68٠/٠77/98وجود بوروكراسى هاى ناكارآمد

عدم كفايت بودجه هاى تخصيص داده شده 
٠/77٠/٠81٠/26به بخش رشد حرفه اى معلمان

٠/82٠/1211/84نامناسب بودن نظام پرداخت ها

٠/7٠٠/٠99/41كمبود درآمد معلمان

مشاركت ضعيف بخش هاى غيردولتى و مردم 
٠/63٠/٠88/38در تأمين هزينه ها و اداره واحدهاى آموزشى

٠/82٠/٠811/84كمبود تجهيزات و امكانات آموزشى

٠/781٠/121٠/87فنّاورى هاى وارداتى و غيربومى

كمبود نيروى متخصص كافى 
٠/721٠/٠91٠/٠2در آموزش وپرورش

٠/67٠/٠88/26مقاومت در برابر پذيرش فنّاورى هاى جديد

P <٠/٠5

      جدول  7. ( ادامه)     پارامترهاى الگوى اندازه گيرى عامل دوم در تحليل عاملى تأييدى                                                                                                                    
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مقادير پارامتر اســتاندارد B ذکرشــده در جدول (۷)، توان باالی گويه ها را نشان می دهد. عالوه بر 
آن، مقادير t بزرگ تر از ۲، حاکی از معناداری تمام آن هاست. همچنين ضرايب خطای معيار هرکدام از 
آن ها پايين است. بنابراين، اين ۲۸ نشانگر، توانسته اند، با توان باال، با خطای پايين و به صورت معنادار، 

عوامل را اندازه گيری نمايند.

جدول  8.     معرف شاخص هاى مرتبط با برازش مدل ارائه شده                                                                                                                    

تفسيرميزانشاخص

برازش عالى (مالك بيش از ٠/9٠)٠/93بونت- بنتلر (شاخص برازش نرم شده)

برازش عالى (مالك بيش از ٠/9٠)٠/94تاكر- لوئيز (شاخص برازش غيرنرم)

برازش عالى (مالك بيش از ٠/7٠)٠/75هول تر

ريشه خطاى ميانگين مجذورات تقريب 
RMSE

برازش عالى (مالك كمتر يا مساوى ٠/٠5)٠/٠37

GFI٠/96(٠/9مالك بيش از ٠) برازش عالى

بــا تحليــل عاملی تأييدی برای متغير (موانع رشــد حرفــه ای)، قدرت و معنادارِی چهار نشــانگِر 
«فردی» «ساختاری»، «اقتصادی» و «فّناورانه» در اندازه گيری و برازش مناسب الگوی اندازه گيری آن ها 
با داده های جمع آوری شــده تأييد شــد. ازآنجاکه مقدار «شــاخص نيکويی برازِش» مدل اين پژوهش 
برابــر ٠/۹۶ می باشــد می توان بيان کرد که اين مدل برازِش قابل قبولی بــا واقعيت دارد. با تأکيد بر پنج 
شاخص نيکويی برازش می توان بر برازش مدل تدوين شده از يکسو و داده های تجربی از سوی ديگر 
تأکيد داشــت. بنابراين انطباق مطلوبی بين مدل اين پژوهش با داده های تجربی فراهم گرديده اســت. 
در جمع بندی نهايی پژوهش حاضر، مطرح می شــود که مدل پيشــنهادی پژوهشــگر، از برازش کاملی 
برخوردار بوده زيرا شــاخص برازش غيرنرم تاکرـ لوئيز (٠/۹۴) و شاخص برازش نرم شده بونت بنتلر 
(٠/۹۳)، و در هر دو باالی ٠/۹٠ بوده اســت. عالوه بر آن، شــاخص هول تر (٠/۷۵) باالتر از ٠/۷٠ بوده 
و برازش مطلوب را نشان می دهد. همچنين، ريشة خطای ميانگين مجذورات تقريب (٠/٠۳۷)، کمتر از 

٠/٠۵ بوده و معرف برازش مدل محقق است.
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۴. موانع رشد حرفه ای معلمان در جامعه آماری به چه ترتيبی است؟

جدول  9.     رتبه بندى موانع رشد حرفه اى معلمان از طريق آزمون فريدمن                                                                                                                    

رتبهرتبه ميانگينابعاد

4/211ساختارى

4/182فردى

3/2٠3فنّاورانه

2/584اقتصادى

χ۲dfتعداد

159215/1٠23

٠/٠٠1سطح معنادارى

همان گونه که در جدول شــماره (۹) نشــان داده شده اســت، باالترين رتبه به ُبعد ساختاری موانع 
رشد حرفه ای معلمان اختصاص يافته و ابعاد فردی، فّناورانه و اقتصادی به ترتيب در مراتب بعدی قرار 
می گيرند. اين نتيجه نشــان می دهد که ُبعد ســاختاری مؤثرترين ُبعد موانع رشد حرفه ای معلمان است. 
همچنين در ُبعد «ســاختاری» پايين بودن کيفيت آموزش های حين خدمت معلمان و ضعف برنامه های 
مدّون جهت افزايش روحية همکاری و مشارکت بين آنان؛ در ُبعد «فردی» ضعف بنية علمی معلمان در 
بهره گيری از مطالب علمی روز دنيا و تمايل نداشتن به کار گروهی؛ در ُبعد «فّناورانه» کمبود تجهيزات 
و امکانات آموزشی و کمبود نيروی متخصص کافی در آموزش وپرورش؛ و در ُبعد «اقتصادی» نامناسب 
بــودن نظام پرداخت ها و عدم کفايت بودجه های تخصيص داده شــده به بخش رشــد حرفه ای معلمان 

دارای باالترين رتبه می باشد.

۵. آيا نوع و ميزان موانع رشد حرفه ای معلمان، با توجه به متغيرهای جنسيت و مدرک تحصيلی 
متفاوت است؟

با توجه به نتايج آزمون کالموگروف اسميرنف که نشان داد، داده ها، دارای توزيع نرمال نمی باشند، 
برای مقايسة نظرات معلمان برحسب مدرک تحصيلی از آزمون يومن ويتنی استفاده گرديد.
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جدول  10.     آزمون مان ويتنى براى مقايسة نظرات معلمان برحسب مدرك تحصيلى                                                                                                                    

موانع رشد 
حرفه اى معلمان

مدرك 
رتبه ميانگينتعدادتحصيلى

ميانگين
مجموع 
سطح zUرتبه ها

معنادارى

فردى
2/3917143/5٠/٠17-524/23138/6119266/5٠فوق ليسانس

984/1612٠/٠3144٠3/5٠ليسانس

ساختارى
3/24٠6635/5٠/٠٠1-524/4٠142/2819776/5٠فوق ليسانس

984/24115/7813893/5٠ليسانس

اقتصادى
2/94468٠2/٠٠/٠٠3-524/45141/٠6166٠8/٠٠فوق ليسانس

984/32117/1814٠62/٠٠ليسانس

فنّاورانه
2/3447126/٠٠/٠19-524/٠5138/7319284/٠٠فوق ليسانس

983/91119/8814386/٠٠ليسانس

 (۱/۹۶) z محاسبه شده در سطح ٠/٠۵ در تمام موارد بزرگ تر از مقدار جدول بحرانی U ۳۳ و z مقدار
می باشد؛ بنابراين با اطمينان ٠/۹۵ می توان نتيجه گرفت که مدرک تحصيلی معلمان در ميانگين نمرات 
آن ها تأثير داشــته اســت و تفاوت های مشاهده شده ناشی از خطای نمونه برداری يا شانس نبوده است؛ 
به طوری که ميانگين فوق ليســانس در هر چهار ســطح بزرگ تر از ميانگين ليسانس است. به عبارت ديگر 
معلمان دارای مدرک تحصيلی فوق ليســانس بيشــتر از معلمان دارای مدرک تحصيلی ليســانس ابعاد 

چهارگانه موانع رشد حرفه ای معلمان را مؤثر می دانند.

بحث و نتيجه گيرى
پژوهش حاضر با هدف بررســِی موانِع اساســِی فراروِی رشــد حرفه ای معلمان 
ابتدايی شــهر تهران و به روش آميخته (کيفی- کّمی) انجام گرديد. بر اســاس نتايج و 
کدهای به دست آمده در بخش مصاحبه، ابعاد موانع رشد حرفه ای معلمان در چهار بعد 
«فردی» «ساختاری»، «اقتصادی» و «فّناورانه» و نشانگرهای مختلف خالصه می شوند.
نتايــج مربوط به تحليل عاملی اکتشــافی نيز نشــان داد که عوامل تشــکيل دهندة 
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پرســش نامه چهار عامل هستند که توانستند ٠/۶۵ کل واريانس سؤال ها را تبيين کنند. 
بنابراين اين چهار عامل توســط تحليل عاملی اکتشافی و به روش مؤلفه های اصلی و 

با چرخش واريماکس به خوبی جدا شدند.
بــا توجه به يافته هــای اين پژوهش ديديم که مهم ترين ُبعد موانع رشــد حرفه ای 
معلمان، ُبعد ســاختاری اســت. اصوًال در بسياری از شــاخه های علوم که موضوع آن 
انســان و ويژگی های اوســت مانند جامعه شناســی، مديريت، اقتصاد و روان شناسی، 
ُبعــد ســاختاری از ارکان اصلی و تأثيرگذار تلقی می شــود. ازآنجا کــه جوهرة اصلی 
آموزش وپرورش، تعليم وتربيت انســان می باشد، بديهی است که در اينجا نيز ساختار 

می تواند به عنوان مهم ترين پيشران يا مانع مطرح شود (باقری نوع پرست، ۱۳۸۹).
ُبعد ساختاری موانع رشد حرفه ای معلمان خود شامل چهارده مانع اساسی است. 
يکــی از اين موانــع، پايين بودن کيفيــت آموزش های حين خدمت اســت که دارای 
باالترين رتبه در اين بعد می باشــد. در زير نتايج پژوهش های مرتبط با يافته پژوهش 
حاضر آورده می شــود. يافته های پژوهش سميعی زفرقندی (۱۳۹۱)، نيز حاکی از اين 
اســت که محتوای آموزشــی دوره های ضمن خدمت از لحاظ کاربردی بودن، به روز 
بــودن، آگاهی از نيازهای آموزشــی و بهبود عملکرد معلمان در حد ضعيف اســت و 
ضعف عمدة دوره های اجراشده، از لحاظ به روز بودن آن ها، از ديگر نارسايی سيستم 
موجود ضمن خدمت معلمان در پژوهش فوق اســت. عبدالهی (۱۳۹٠) نيز از جمله 
ضعف هــای دوره های ضمــن خدمت را کاربردی نبودن آموزش هــا و نبود دوره های 

بلندمدت آموزشی عنوان کرده است.
 نتايج پژوهش شعبانی (۱۳۸۳) نشــان داده که ناکافی بودن محتوای آموزش های 
کاربردی پيش از خدمت و حين خدمت معلمان در بهبود عملکرد آنان از جملة مشکالت 
و موانع است درحالی که در طبقه بندی استاندارد بين المللی آموزش وپرورش۳۴ تصريح 
شده است که آموزش قبل از خدمت و ضمن خدمت بايد باهم مرتبط و هماهنگ شود 
و آموزش معلمان به طور مداوم گســترش يابد تــا صالحيت های حرفة معلمی تحقق 
يابــد. تينوکا۳۵ (۲٠٠۴) و مرتنس، فالورز و مولهاند۳۶ (۲٠٠۲) در پژوهش خود عنوان 
کردند که طول و اســتمرار دوره های ضمن خدمت از جـمله عوامل مؤثر بـر رشـــد 

حرفه ای معلمان است.
 نتايج پژوهش اســپارکز، لوکز- هورســلی۳۷ (۱۹۸۹) نشــان داد که يکی از موانع 
موجود در برنامه های رشد حرفه ای که توسط دوره های ضمن خدمت برگزار می شود، 
يکســان بودن آموزش ها، بدون در نظر گرفتن سطح تحصيالت و تجربه معلمی است. 
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افراد در مراحل مختلف رشد و شخصيت، نيازهای متفاوتی دارند و شيوه های يادگيری 
آنان متفاوت اســت، بنابراين برنامه های رشد حرفه ای برای معلمان در سنين متفاوت 

و با سطح تحصيالت و تجربه های متفاوت نبايد يکسان باشد.
دوره های آموزش ضمن خدمت که به صورت بخشــنامه به مدارس ابالغ می شود، 
بدون توجه به نياز معلم و بيشــتر اوقات در طول ســال تحصيلی و در شيفت مخالف 
ساعت کار معلم برگزار می شود. بدين ترتيب، معلمان بدون داشتن وقت کافی، خسته 
و ناراضــی به اين کالس ها می روند و بيشــتر بــا انگيزة جمــع آوری امتياز می روند، 
درحالی که رشد حرفه ای بايد به خألهای شناخته شده در پيشرفت دانش آموزان توجه 
کند. با وجود اهميتی که رشد حرفه ای در بحث مربوط به آموزش معلمان دارد، تأکيد 
آموزش معلمان در ايران، بيشــتر بر روی آموزش های موضوعی بوده و کمتر هستند و 
بر روی موضوعات خاص تمرکــز دارند. آن ها مکانيزم های مداوم و نظام دار را برای 
حل مســائل ذاتی فرآيند ياددهی- يادگيری فراهم نمی کنند و تنها اولين ســطح حيطة 
شناختی (سطح دانش) معلمان را ارتقا می بخشند و چگونگی فراگيری دانش را به طور 
مستقل ياد نمی دهند. برنامه های آموزشی، بيشتر بر کمبودها و نواقص مهارتی کارکنان 
متمرکز شده اند و تالش دارند که از هر راهی معلمان را با آن ها هماهنگ سازد بدون 
آنکــه بر دانش و خرد معلمان بيفزايد. کاربردی نبــودن دوره های ضمن خدمت، نبود 
دوره هــای بلندمــدت (نوالن و هــوور، ۱۳۹۵/۲۰۱۱، ص. ۲۹۲)، عدم برخورداری از 
آموزش مداوم و نبود زمينة مناسب برای يادگيری مداوم و تبادل اطالعات و تجربيات 
با همکاران، مقاومت در مقابل روش های نوين آموزشــی ناشــی از برخوردار نبودن 
از آموزش هــای الزم (صافــی، ۱۳۸۵، ص. ۷۸)، عدم ارزشــيابی نظام مند از برنامه ها 
و اثربخشــی برنامه های ارائه شــده در مراکز آموزشی از ديگر مواردی است که باعث 
کيفيت پايين دوره های ضمن خدمت می گردد (عبدالهی، ۱۳۹٠؛ افضل خانی و نجابت، 

.(۱۳۹۲
يکی ديگر از اشــکاالت اساســی اين دوره ها که عدم اســتقبال و يــا بازدهی کم 
دوره های آموزش ضمن خدمت را موجب می گردد، ضعف در گزينش مدرســان اين 
دوره هاست. عمدتًا افراد شايسته، که دارای مدارج عالی تحصيلی در رشتة تخصصی 
خود هســتند، يــا به دليل حق الزحمه و امتيــازات مادی ناچيز ايــن دوره ها حاضر به 
همکاری نيســتند يا در بسياری موارد نيز با وجود اشتياق، به داليل مختلفی که عمومًا 
به کاســتی های مديريتی ادارات بازمی گردد، به خدمت گرفته نمی شوند. وقتی مدرس 
يک دورة ضمن خدمت به لحاظ وجهة علمی و توانايی تدريس مقبوليت نداشته باشد، 
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طبيعی اســت کــه کالس از بازدهی الزم برخوردار نبوده و مــورد اقبال قرار نخواهد 
گرفت (افضل خانی و نجابت، ۱۳۹۲).

از ديگــر موانع ُبعد ســاختاری، ضعــف برنامه های مدّون بــرای افزايش روحية 
همکاری و مشارکت بين معلمان است. کاِر گروهِی مشارکتی محيطی امن برای تبادل 
اطالعات بين کارکنان در ســازمان فراهم می ســازد. کارکنــان از ديدگاه های گوناگون 
بهره مند می شوند، به تبادل نظر می پردازند، انتقاد می کنند و عکس العمل نشان می دهند. 
چنيــن بازخوردهايی می تواند به آنان کمک کند تا آگاهی خود را نســبت به يادگيری 
افزايش دهند و نيز از روش هايی که به چنين اهدافی منتهی می شــود مطلع شوند. کار 
مشــارکتی به مثابه داربســتی اســت که برای حمايت متقابل عمل می کند و کارکنان را 
قادر می ســازد از يکديگر ياد بگيرند. اگرچه روحية همکاری و مشارکت بين معلمان 
متأثر از فرهنگ سازمانی و آن هم منبعث از فرهنگ ملی است، اما به مصداق روايت 
«الّناس علی دين ملوکهم» وظيفة اصلی اين فرهنگ سازی بر عهده مسئوالن سازمان ها 
و رده های زيرمجموعه از جمله برنامه ريزان می باشــد. به نظر می رسد در حال حاضر 
برنامه های مشخص شده، اثرگذاری و کارآمدی الزم را برای افزايش روحية همکاری 

و مشارکت ندارند.
يکی ديگر از موانع ُبعد ساختاری، نامناسب بودن شيوة جذب معلمان است. اين 
يافته با نتايج پژوهش های صادقی (۱۳۸۷)، کريمی (۱۳۸۷)، عبدالهی، دادجوی توکلی 
و يوســليانی (۱۳۹۳) در يک راستا قرار دارد. آن ها در پژوهش خود عنوان نمودند که 
در سيستم آموزش وپرورش کشور ايران، بيشتر داوطلبان معلمی دورة ابتدايی، از سطح 
علمی متوسط رو به ضعيفی برخوردارند؛ زيرا بيشتر آن ها از روی اضطرار و بی کاری 
دست به انتخاب معلمی می زنند. در واقع حرفة معلمی برای جوانان و به ويژه جوانان 
مســتعد و باهوش، جاذبه ای ندارد و در رقابت با ســاير مشــاغل و ِحَرف از اولويت 
برخوردار نيســت. بنابراين يکی از معضالت نظام آموزشــی ايــران، ورود معلمان با 
توانمندی های پايين به نظام آموزشــی اســت. آنان گزينش و جذب داوطلبانی با بنية 
علمی و تخصصی ضعيف، بی عالقه و حتی در مواردی نامناسب از طريق سرباز معلم، 

حق التدريس را نيز به عنوان يکی از موانع رشد حرفه ای معلمان عنوان نموده اند.
با توجه به اينکه آموزش معلمان يک فرايند مستمر است، دانش حرفه ای نمی تواند 
به طور مســتقل و تنها در دوره های قبل از خدمت معلمان ايجاد شــود. بدين سبب در 
ساختار تشــکيالتی وزارت آموزش وپرورش، ظرفيتی به نام گروه های آموزشی ايجاد 
شــده است تا از اين طريق، معلمان به طور مستمر، دانش حرفه ای خود را به روز کنند 
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و با هم انديشــی، راه حلی برای چالش های حرفه ای خود پيدا کنند. اما نتايج پژوهش 
حاضر نشــان داد که ضعف عملکرد گروه های آموزشــی از ديگر موانع ُبعد ساختاری 
رشد حرفه ای معلمان می باشد. اين يافته با نتايج پژوهش های گويا (۱۳۸٠) و کارخانه 
(۱۳۹۳) در يک راســتا قــرار دارد. نتايج پژوهش گويا نشــان داد کــه ظرفيت بالقوة 
گروه های آموزشی، در راستای دوره های آموزشی معلمان، به درستی مورداستفاده قرار 
نگرفته و از هدف اصلی در ايجاد آن غفلت شــده اســت. کارخانه (۱۳۹۳) نيز عنوان 
کرد که تصميم گيری های غير کارشناســانه و غيراصولی در اين حوزه، موجب شــده تا 
اين ظرفيت موجود در آموزش وپرورش ايران، که با فکر اوليه پيشــرفته ای ايجاد شده 
بود، کارايی الزم را نداشته باشد و به جای ايجاد ارتباط بالنده و مستمر بين معلمان و 
توســعة حرفه ای آن ها، گاهی تنها به برگزاری يک يا دو جلســة کليشه ای در طی سال 

محدود شود.
ضعف در نظارت و ارزشيابی از تدريس معلمان نيز از يکی از موانع ُبعد ساختاری 
است. امروزه نظارت، حلقة تکميلی فرآيند برنامه ريزی و تداوم دهنده و تصحيح کنندة 
آن بــه شــمار می آيد. اين ابزار يکی از وظايف عمــده و اصلی مديريت های امروزی 
اســت و برای ُحسن ادارة امور در هر سازمانی مورداستفاده قرار می گيرد، به طوری که 
بی شــک بدون آن ميــان تصميمات راهبردی و سياســت های ميان مدت و کوتاه مدت 
هماهنگی و ســازگاری ايجاد نمی شــود و تصميمات اتخاذشــده در جهت رسيدن به 
هدف های برنامه محقق نمی گردد. در بهترين مدارس عناصر نظارت آموزشی همچون 
مشاهده از کالس های درس، ارزشيابی و توسعة حرفه ای کارکنان جدای از هم نيستند، 
بلکه به مثابه يک کل منســجم با هم در تعامل می باشند. نظارت بايد مکانيسمی بسيار 
کارآمد برای تعيين نيازهای فردی به سمت پيشرفت حرفه ای باشد. در نظام ارزشيابی 
و نظارت بايد حقوق فردی معلمان حفظ شــود و نيز گســترده و جامع باشــد تا تمام 
وظايفــی را که از معلمان انتظار می رود شــامل شــود. رويه هايی که برای ارزشــيابی 
معلمان باتجربه با عملکرد رضايت بخش اســتفاده می شود بايد از رويه هايی که برای 
ارزشــيابی معلمان پيش از خدمت، معلمان تازه کار، يا معلمان با تجربه ای که عملکرد 
نه چندان مطلوبی دارند متفاوت باشد. فرايندی که برای طراحی و ارزشيابی معلمان به 
کار می رود بايد مشارکتی باشد و نمايندگان تمام گروه های ذی نفع در آن سهيم باشند. 
اين در حالی اســت که نظام ارزشــيابی فعلی معلمان با ضعف در موارد فوق مواجه 

است و الزم است که بازنگری ويژه ای در اين زمينه صورت گيرد.
ضعــف در بهره گيری از راهکارهای افزايش انگيزه جهت رشــد حرفه ای معلمان 
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نيز از ديگر موانع شناخته شدة ُبعد ساختاری می باشد. روان شناسان انگيزش را موتور 
محرکة موجود زنده به ويژه انسان می دانند. ايجاد انگيزه می تواند موجب تمرکز حواس 
و کانون توجه و منشأ تغييرات بزرگی شود. برای ايجاد انگيزه در جهت رشد حرفه ای 
معلمان راهکارها و بديل های زيادی می تواند دســتماية دست اندرکاران قرار گيرد که 

متأسفانه در حال حاضر از اين ظرفيت به خوبی استفاده نمی شود.
وجود رويکرد سلسله مراتبی نيز از ديگر موانع شناخته شدة ُبعد ساختاری است. 
ايــن يافته با نتايج پژوهش عبدالهی (۱۳۹٠) در يک راســتا قرار دارد. او در پژوهش 
خود عنوان نموده که تصميم گيری از باال به پايين بدون در نظر گرفتن شرايط، موقعيت 
و تجربه يکی از موانع رشد حرفه ای است. مديران، برنامه ريزان و کارشناسان در مرکز 
کشــور و يا در اســتان ها به جای معلمان و کارکنان نيازســنجی آموزشی و برنامه ها را 
طراحی می کنند. در نتيجه معلمان احساس عدم تعلق به برنامه های رشد حرفه ای خود 

دارند و همچنين بی انگيزه هستند.
يکی از ديگر موانع شناخته شــدة ُبعد ســاختاری، کمبود فرصــت مطالعاتی ويژة 
معلمان می باشــد. استفاده از فرصت های مطالعاتی و بورس تحصيلی برای فرهنگيان 
ممتــاز در رشــته های خاص در داخل و خارج از کشــور همواره به عنــوان انگيزه ای 
جذاب برای جبران نارسايی های علمی- پژوهشی آنان تلقی می شود و فرصتی است 
کــه معلمان می توانند اطالعــات خود را به هنگام نموده و از آخرين روش های علمی 
آگاه شوند. کمبود اين فرصت می تواند مانع بزرگی برای رشد حرفه ای معلمان باشد.

يکی ديگر از موانع شناخته شدة ُبعد ساختاری، ناکارآمدی قوانين و مقررات است. 
قوانين و مقررات، موتور محرکه و نقطة انگيزش هر حوزه ای است که ضمن مشخص 
کردن خطوط قرمز، الزاماتی را برای مخاطبان مشخص می کند. قوانين و مقررات نقشة 
راه حصول اهداف کالن هســتند و قرار گرفتن در چشم انداز مطلب را تعيين می کنند. 
اين در حالی است که به نظر می رسد قوانين و مقررات الزام آوری برای رشد حرفه ای 
معلمان وجود ندارد؛ به عبارت ديگر قوانين و مقررات جاری، کارآمدی الزم را به منظور 

الزام نمودن دستگاه های ذی ربط به رشد حرفه ای معلمان ندارد.
از ديگــر موانع شناخته شــدة ُبعد ســاختاری، مقاومت در برابر تغييرات اســت. 
تجربه ثابت کرده که در برخی حوزه ها، به ويژه حوزة علوم انســانی، مقاومت در برابر 
تغييرات وجود دارد. اين مقاومت در کشورهای توسعه نيافته بيشتر است و توجيهات 
روان شناختی و جامعه شناختی خاص خود را دارد. با توجه به اينکه تغييرات در برخی 
زمينه ها موجب شــده که بســياری از افراد شغل و موقعيت خود را از دست داده و يا 
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درآمد و نفوذشــان کاهش يابد، و به عبارت ديگر در برابر آينده ای پرمخاطره و بی ثبات 
قرار گيرند، پس منفعت خود را حفظ موقعيت فعلی و محافظه کاری می بينند. ازآنجاکه 
مبنای اصلی رشــد حرفــه ای معلمان، تغيير در قوانين و مقررات، رويه ها، شــيوه های 
آموزشــی، مديريت و حتی تغيير مشــاغل و افراد می باشد، بديهی است که افرادی که 
منافع خود را در خطر می بينند و يا اين موضوع را گرفتاری و دردســر می پندارند در 

برابر آن مقاومت کرده و اجازه اجرايی شدن آن را ندهند.
يکی ديگر از موانع رشــد حرفه ای معلمان در ُبعد ســاختاری، مشــارکت ضعيف 
معلمان در تأليف کتب درسی است. در ايران محتوای کتب درسی منحصرًا توسط دفتر 
برنامه ريزی و تأليف کتب درسی، به وسيلة اساتيد متخصص، تدوين يا تأليف می شود، 
لذا سطح ارتباط مؤلفين کتاب با عوامل درگير با محتوای کتب معلم و شاگرد ضعيف 
بوده و نســبت به نياز دانش آموز و تقاضای معلم بی اطالع هســتند يا حداقل شناخت 
از نزديک وجود ندارد. در اين روش متخصصان، به پشــتوانة رشتة تحصيلی خود، به 
تعيين محتوای درسی می پردازند و اين امر می تواند به عنوان مانعی در راستای ضعف 

انگيزة رشد حرفه ای معلمان باشد.
تدريــِس خارج از حوزة تخصصی و حرفه ای معلمــان و عدم وجود همکاری و 
ارتباط رســمی بين مدارس آموزش وپرورش و ســاير واحدهای آموزشی در دانشگاه 
که درگير آماده ســاختن معلمان می باشند نيز به عنوان مانعی در راستای رشد حرفه ای 

معلمان به حساب می آيد.
وجود بوروکراسی های ناکارآمد از ديگر موانع رشد حرفه ای ُبعد ساختاری، است. 
در بسياری از موارد، شيوه های کهن، روّيه های اداری زائد، وقت گير و ناکارآمد که خود 
معلول ضعف نظارت، کاســتی، سوءاســتفاده ها و قوانين ناکارآمد است، مانعی بر سر 
راه چابکی سازمان، ايجاد پويايی و رشد حرفه ای معلمان شده است. بوروکراسی های 
ناکارآمد بعضًا چنان نهادينه شده اند که اگر فرد يا گروهی قصد تغيير آن را داشته باشد 
ممکن اســت هزينه کالنی بابت آن پرداخت کند. به همين دليل بســياری از افراد از 

درافتادن با آن منصرف شده و مغلوب اين کاغذبازی ها و ديوان ساالری ها می شوند.
ُبعد فردی، دومين ُبعد از موانع رشد حرفه ای معلمان است. قرار گرفتن اين ُبعد در 
مرتبة دوم، نشانگر اين است که فرد در مقايسه با مسائل اقتصادی و فّناورانه از اولويت 
باالتری برخوردار اســت و پيش از طرح اين مســائل بايد افــراد و ويژگی های آن ها 
مد نظر برنامه ريزان و تصميم گيرندگان عالی ســازمان باشــد. با توجه به يافته های اين 
پژوهــش، ضعف بنية علمی معلمان در بهره گيری از مطالب علمی روز دنيا، مهم ترين 
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مانع ُبعد فردی دانسته شده است.
اين يافته با نتايج پژوهش های عابدی، عريضی و ســبحانی نژاد (۱۳۸۴) ، عبدالهی، 
شــريعتمداری و نــادری (۱۳۸۹) و رضايی (۱۳۹۱) در يک راســتا قرار دارد. يکی از 
پيش نيازهای رشــد حرفه ای معلمين، تسلط آن ها بر دانش محتوايی موردنياز می باشد. 
ازآنجاکه هر علمی و هر موضوع درســی به ســرعت در حال تغيير است، معلمان برای 
آگاهی از اين تغييرات و استفاده از آن ها در آموزش، بايد از منابع جديد آگاهی الزم را 
داشته باشند و از منابع مختلف به منظور شناخت تحوالت جديد در موضوعات مربوط 
به تدريس استفاده کنند و دارای آگاهی الزم و کافی دربارة همه منابع و جست وجوی 
منابع جديد به منظور اســتفاده از آن ها در تدريس و يادگيری دانش آموزان باشــند. اما 
نتايج بســياری از تحقيقات انجام گرفته حاکی از آن اســت که معلمان، از صالحيت و 
مهارت های الزم در اين زمينه برخوردار نيســتند، به طوری که بيشــترين مشکل معلمان 

ضعف آن ها در استفاده از مواد و تجهيزات کمک آموزشی می باشد.
تمايل نداشــتن به کار گروهی از ديگر موانع شناخته شدة ُبعد فردی رشد حرفه ای 
معلمان است. رشد حرفه ای به عنوان فرايندی مشارکتی درک شده است. گرچه ممکن 
اســت برخی فرصت های آموزشی انفرادی هم وجود داشــته باشد، اما رشد حرفه ای 
زمانی مؤثر است که تعامل معناداری نه تنها در ميان معلمان بلکه بين معلمان و مديران 
و والدين و ســاير اعضای جامعه برقرار شود. گروه های رشد حرفه ای ابزاری را برای 
کمک به معلمان در پرداختن به مشکالت اجرای گروهی فراهم می کنند و فرصت هايی 
را بــرای تک تک معلمان در زمينة تعادل حرفه ای، توســعة ايجاد معيارهای همکاری، 
تحقيقی و تجربة اشتراکی و همچنين استقرار فرهنگ مشارکتی به وجود می آورند. چنين 
گروه هايی در واقع کنفرانس هايی برای معلمان هســتند تا به بررسی عميق فعاليت های 
آموزشــی و کنکاش در عمق ارزش ها و هويت فردی و حرفه ای بپردازند. مشــارکت 
جمعــی معلمان از مدارس، رشــته ها و پايه های تحصيلی، موجب شــکل گيری بالقوة 
تعامالت و بحث هايی می شود که می تواند يادگيری معلمان را غنی تر سازد. اما به راستی 
عدم تمايل به روحية جمعی در مقابل تمايل به فردگرايی می تواند داليل متعددی داشته 
باشد، از جمله عدم توانايی فرد در رفع اختالف نظرها و کنار آمدن و رسيدن به نتيجه 
واحد در کار گروهی، عدم وجود نقد درون گفتمانی و آسيب شناســی و بررســی نقاط 
ضعف و قوت، عدم توزيع صحيح مسئوليت ها بر اساس توانايی ها، عدم توانايی رهبر 
و سرپرست گروه در نگهداری افراد قبلی و جذب افراد جديد و نبودن تنوع و روابط 

عاطفی و قلبی و روانی بين اعضا (مؤمنی، ۱۳۸۶).
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نوع نگاه معلم به فرايند ياددهی- يادگيری از ديگر موانع شناخته شــدة ُبعد فردی 
است. نوع نگرش معلمان به تدريس از عوامل اساسی تغيير است. راهکارهای آموزشی 
که معلم در فرايند ياددهی- يادگيری به کار می برد، اساسی ترين و مهم ترين نقش را در 
عملکرد تحصيلی دانش آموزان رقم می زند. در ايران، هنوز بر روش های سنتی تدريس 
و حفــظ کــردن و آموزش طوطی وار تأکيد می شــود. معلم و کتــاب محورهای اصلی 
آموزش تلقی می شــوند ولی نقش دانش آموز که اساســی ترين محور فرايند آموزشی 
است چندان موردتوجه قرار نمی گيرد. بر اين اساس، ضرورت بازنگری در روش های 
آموزش و يادگيری، بيش از هر زمان ديگری به عنوان يک نياز مطرح است (دانش پژوه 

و فرزاد ۱۳۸۵).
يکی ديگر از موانع رشــد حرفه ای ُبعد فردی نداشــتن انگيزه اســت. اين يافته با 
نتايــج پژوهش های صادقی (۱۳۸۷)، رايلــی۳۸، (۲٠٠٠) و عابدی و همکاران (۱۳۸۴)  
و عبدالهی و دباغيان (۱۳۹٠) که پايين بودن انگيزة معلمان را مانع رشد حرفه ای آنان 
می دانند در يک راستا قرار دارد. انگيزة معلم برای گذراندن فعاليت های رشد حرفه ای، 
يک عامل کليدی برای تغيير اســت و فقدان انگيزش يکی از موانع رشــد حرفه ای در 
سازمان می باشد. برای شــرکت دادن معلمان در فعاليت های رشد حرفه ای بايد چهار 
نــوع انگيزه را در آنان تقويت نمود: افزايش حقوق، رشــد شــغلی، ابقای گواهی نامة 
معلمی، کســب دانش و مهارت های نو. با تضمين شــغلی معلمان رســمی و معلمان 
فارغ التحصيل مراکز تربيت معلم در ايران، در آن ها انگيزه ای برای دســتيابی به مراحل 
باالتر دانش و رشــد حرفه ای باقی نمی ماند. حقــوق کم، کمبود فرصت برای افزايش 
دســتمزد بر اســاس دانش، عملکرد و مهارت و نيز ناديــده گرفتن تجربه و تخصص 
معلمان باعث می شــود که آن ها در بسياری از مواد، مجبور به تدريِس خارج از حوزة 
تخصصی و حرفه ای خود باشــند و می تواند به عنوان ضعف انگيزش رشــد حرفه ای 
معلمان تلقی شود. عبدالهی و دباغيان (۱۳۹٠) در مقايسه موانع رشد حرفه ای معلمان 
با توجه به سابقه کار، نشان دادند که تفاوت معناداری بين معلمان با سابقة کار مختلف 
وجود دارد به طوری که معلمان با سابقة باالتر به طور معناداری موانع انگيزشی باالتری 

را نسبت به معلمان تازه کار و با سابقة کمتر داشته اند.
يکــی ديگر از موانع رشــد حرفه ای معلمان در ُبعد فــردی، ادراک و باور معلمان 
در مورد رشــد و بالندگی حرفه ای اســت. ادراک و باور معلمان تأثير زيادی بر رشد و 
تحول آنان دارد، بـنابراين هـر اصالح يا تغييری بايد از باورها و رفتارهای معلم شروع 
شــود. نتايج پژوهش سميلی۳۹ (۱۹۸۸) و پاجارس۴٠ ( ۱۹۹۲) نيز نشان داد که باورهای 
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مـعلمان بـا رفتارشان در کالس درس رابطة بااليی دارد.
کم تجربــه بودن يکی ديگر از موانع رشــد حرفه ای شناخته شــدة معلمان در ُبعد 
فــردی، اســت. اين يافته با نتايــج پژوهش رضايی (۱۳۹۱) در يک راســتا قرار دارد. 
رضايی در پژوهش خود عنوان نمود معلمانی که دارای سابقه خدمت بيشتر از پانزده 
ســال می باشند در مؤلفه های آشنايی با مدرسه و روابط کاری، ارتباط با دانش آموزان، 
کاربــرد روش ها و فنون تدريــس و مؤلفة آگاهی کلی از مســائل حرفه ای موفق تر از 
معلمانی هستند که سابقة خدمت کمتری دارند. به اعتقاد و باور بسياری از متخصصان 
و دســت اندرکاران تعليم وتربيــت، يادگيری مهارت های حرفــه ای از جايگاه ويژه ای 
برخوردار است تاآنجاکه اگر معلمی به اندازة کافی مهارت های تدريس را تجربه نکرده 
باشــد معلم بدون صالحيت خوانده می شود (رؤوف، ۱۳۸۱). کم تجربه بودن برخی از 
معلمان باعث می شود که از اهداف کالن و چشم اندازهای بلندمدت سازمان بی اطالع 
بوده و بصيرت کافی برای انجام کار نداشته باشند؛ به عبارت ديگر دغدغة اصلی افرادی 
که تازه  وارد ســازمان می شــوند تالش برای شناخت محيط اطراف، بايدها و نبايدها، 
آشنايی با روند جاری امور و تثبيت جايگاه خود می باشند. با عنايت به اينکه همه ساله 
تعدادی افراد کم تجربه جذب ســازمان آموزش وپرورش می شوند و بخش اعظم اين 
افراد با جايگاه معلمی مشغول کار می گردند، اين موضوع خود مانعی بر سر راه رشد 

حرفه ای معلمان تلقی می گردد.
سومين ُبعد موانع رشد حرفه ای معلمان ُبعد فّناورانه است که در اين ُبعد، مشکالتی 
مانند کمبود تجهيزات و امکانات آموزشــی مهم ترين مانع به شــمار می رود. اين يافته 
بــا نتايج پژوهش دانش پژوه و فرزاد (۱۳۸۵) در يک راســتا قرار دارد. نبود امکانات 
آموزشــی و کمک آموزشــی کافی، از جمله مجهز نبودن اغلب مــدارس به ابزارهای 
آموزشــی و فنون فّناوری، مناســب نبودن شــرايط فيزيکی کالس درس و تعداد زياد 
دانش آموزان کالس از مشــکالتی است که باعث می شود گاه معلمان با وجود داشتن 
مهارت، قادر به انجام بســياری از فعاليت های کالســی نباشند. فراهم کردن امکانات 
و تجهيزات آموزشــی برای اجرای فعاليت های کالســی يک نياز اساسی است. تعداد 
زياد دانش آموزان و مناســب نبودن فضای فيزيکی کالس درس از عواملی اســت که 
موجب می شــود معلمان نتوانند از مهارت های حرفه ای خود به نحو مطلوب استفاده 
کنند. به طورکلی می توان گفت، امکانات آموزشی کالس درس رابطة مستقيمی با تحقق 

هدف های آموزشی دارد.
يکی ديگر از موانع رشــد حرفه ای شناخته شدة ُبعد فّناورانه، فّناوری های وارداتی 
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و غيربومی اســت. رشــد حرفه ای معلمان مهم ترين عامل اثربخشی هر نظام آموزشی 
است. لذا به نظر می رسد در ترکيب فّناوری اطالعات و ارتباطات با آموزش وپرورش، 
رشــد حرفه ای معلمان می تواند نقطة کانونی باشــد. اين در حالی اســت که بسياری 
از فّناوری ها از جمله سيســتم های عامل، بانک هــای اطالعاتی و برنامه های کاربردی 
وارداتی هســتند و لذا معلمان در بهره گيری از آن ها با مشــکالتی مواجه می شــوند. 
همچنيــن کمبود نيــروی متخصص در آموزش وپرورش و مقاومــت در برابر پذيرش 

فّناوری های جديد از ديگر نشانگرهای ُبعد فّناورانه است.
ســرانجام، ُبعد اقتصادی آخرين ُبعد موانع رشد حرفه ای تشخيص داده شد که در 
اين ميان نامناســب بودن نظام پرداخت ها مهم تريــن مانع تلقی می گردد. دريافتی های 
معلمان انگيزه ای قوی (يا ضعيف) برای رشــد حرفه ای آنان به حســاب می آيد. برای 
نمونه، اگر پرداخت حقوق معلم بر اساس مشاغل، شايستگی ها، توانمندی و تخصص 
او پرداخت نشــود باعث نارضايتی او خواهد شــد. عدم برخورداری از شرايط ارتقا 
در نظام آموزش وپرورش موجب شــده معلمانی که تمايل بــه ادامه تحصيل، ارتقای 
کيفيت کاری و رشــد حرفه ای خود دارند نيز انگيزه ای برای فعاليت نداشــته باشــند، 
چراکــه می بينند با باال رفتن مــدرک تحصيلی يا فعاليت های کيفــی در کالس درس، 
چندان بر مزايای حقوقی آن ها افزوده نخواهد شــد. نظام های پاداش بايد از فرهنگ 
رشــد حرفه ای پشــتيبانی کنند. برای بهبود اين فـرايند مـهم اسـت به کارکنانی پاداش 
داده شود که تجربه شان را ارائه می کنند و اطـمينان حاصل شـود کـه کـارکنان مزايای 
رشــد حرفه ای را درک کرده اند. آموزش وپرورش بايد همواره پاســخگوی اين سؤال 
باشــد که: آيا کارکنان (معلمان) عالئمی دريافت می کنند که موجب می شــود به فرايند 
رشد حرفه ای ترغيب شوند؟ اما متأسفانه اين مهم در نظام آموزش وپرورش احساس 
نمی شــود. به طورکلی کارکنان، کوشش ها و پاداش های خودشان را برای کار مشابه، با 
کوشش ها و پاداش های ديگران مقايسه می کنند. به عبارت ديگر بر مبنای اين نظر، همة 
ما داده های خودمان به ســازمان (مانند تجربه، تحصيل، کوشش) را با آنچه از سازمان 
دريافت می داريم (مانند حقوق، مزايا و پاداش) با اشخاص ديگری که در سازمان کار 

می کنند مقايسه و اگر برابر باشد احساس برابری می کنيم.
عدم کفايــت بودجه های تخصيص داده شــده به مقوله رشــد حرفه ای معلمان نيز 
مانعی ديگر در ُبعد اقتصادی می باشــد. ازآنجاکه آموزش وپرورش بزرگ ترين دستگاه 
دولــت اســت، هرگونه افزايش حقوق و دســتمزد کارکنانش در فصــل اول بودجه با 
ضريــب ميليونــی و هرگونه افزايش بودجه برای توســعة کّمــی و کيفی خدماتش به 
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مدارس در بقيه فصول بودجه با ضريب چند ده هزار مواجه اســت. اما همين بودجه 
نيز، بعد از تخصيص و توزيع، کفاف بسياری از هزينه های اين وزارتخانه را نمی دهد 
و بديهی است اين کسری بودجه مشمول بخش های مرتبط با رشد حرفه ای معلمان نيز 
می شود. کمبود درآمد معلمان و مشارکت ضعيف بخش های غيردولتی و مردم در تأمين 

هزينه ها و اداره واحدهای آموزشی از ديگر موانع ُبعد اقتصادی است.
بــا توجه به يافته هــای پژوهش حاضر، پيشــنهادهای زير به تفکيــک ابعاد ارائه 

می گردد:

ُبعد ساختاری: پايين بودن کيفيت آموزش های حين خدمت معلمان
- مشــارکت مديران و معلمــان در برنامه ريزی های ضمن خدمت و اســتفاده از 

روش های اقدام پژوهی و پروژه ای.
- آموزش معلمان به صورت کالس های ضمن خدمت مستمر، به منظور افزايش بعد 
تجربــی مهارت ها و توانمندی های آنان در تدريس، با در نظر گرفتن هدف های 
آموزشــی (دانشــی، مهارتی و نگرشــی) و به کارگيری روش های فعال تدريس 

به جای روش های سنتی.
- به روز نمودن دوره های آموزشی، اجرای دوره ها در زمان مناسب و ايجاد شرايط 
مناســب در دوره ها برای تســلط معلمان به مهارت ها (رشــد حرفه ای معلمان، 

توجه به سبک های يادگيری و برنامه نيازسنجی).
- طراحی برنامه های آموزش ضمن خدمت با توجه به سرعت نوآوری هايی که در 

زمينة فّناوری در جهان صورت می گيرد.
- مدرســان مراکز ضمن خدمت بايد آموزش های الزم را ديده باشند و در جريان 
مطالب روز قرارگرفته و برای اين برنامه آمادگی داشــته باشند. در دوره هايی که 
به صورت کارگاهی برگزار می شــود برای بازدهی بيشــتر بايد دو مدّرس به کار 
گرفته شــود: يک مدّرس اصلی و ديگری مدّرس دستيار که وظيفه اش سرکشی 
و نظارت بر شــرکت کنندگان در انجام تکاليفی است که در کالس داده می شود. 
آماده ســازی مواد آموزشــی و کمک برای مدّرس در به کارگيــری و راه اندازی 
وســايل کمک آموزشــی نيز بر بازدهی کار می افزايد. نقش مدرســان می تواند 

به تناوب عوض شود.

ُبعد فّناورانه: کمبود تجهيزات و امکانات آموزشی
- آماده سازی زيرساخت ها و تجهيز مدارس به فّناوری های روز دنيا.

- توليد و به کارگيری محتوای الکترونيکی متناسب با نياز دانش آموزان و مدارس، 
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با مشــارکت بخش دولتی و غيردولتــی، و الکترونيک کردن محتوای کتاب های 
درسی بر اساس برنامة درسی ملی (با تأکيد بر استفاده از ظرفيت چندرسانه ای).

- توســعة ضريب نفوذ شبکه ملی اطالعات و ارتباطات (اينترانت) در مدارس با 
اولويت پرکردن شکاف ديجيتالی بين مناطق آموزشی و ايجاد سازوکار مناسب 

برای بهره برداری بهينه و هوشمندانه توسط مربيان و دانش آموزان.

ُبعد فردی: ضعف بنية علمی معلمان در بهره گيری از مطالب علمی روز دنيا
- در نظر گرفتن ســاعاتی از موظفی معلمان برای مطالعة آزاد در مدرســه، فراهم 

ساختن امکان دسترسی معلمان به منابع علمی روز.
- تبديل مدارس به اجتماعات يادگيری؛ يعنی جايی که پژوهش، يادگيری و سنجش 
مــداوم به طورمعمول اتفاق می افتد، جايی که فعاليــت فکری و عقالنی ارزش 
نهاده می شود و پاداش دريافت می کند، جايی که بهترين اقدامات به عنوان مدل 
و الگو تصور می شود و جايی که مربيان در تالش های خويش ترغيب می شوند، 

فرايندهای ياددهی- يادگيری را تغيير دهند و متحول سازند.
- تدارک برنامه های ورودی و آشناســازی، ســامان دهی و تقويت ســامانه روابط 
حرفــه ای ميان معلمان و به طور ويژه طراحی روابط متقابل نظام مند بين معلمان 

تازه کار و معلمان مجرب در قالب برنامه های مشاوره و معلم ياری.

ُبعد اقتصادی: نامناسب بودن نظام پرداخت ها
- ايجــاد تمهيدات الزم به منظــور ارتقای معلمان در نظــام آموزش وپرورش در 

پشتيبانی از فرهنگ رشد حرفه ای معلمان.
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