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راهکارهای توسعه حرفهای معلمان در کشورهای توسعهیافته با تأکید بر ضرورت توجه
به آن در دانشگاه فرهنگیان
پوران خروشی
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چکیده :در نظام آموزشي كارآمد ،عناصر مختلف اعم از برنامه و مواد درسي ،یادگیرندهها ،معلم ،وسایل
آموزشي ،فضا و تجهیزات ،بودجه و اعتبارات با یکدیگر تأثیر متقابل دارند تا دستیابي به هدفهای مورد
نظر را امکانپذیر سازند.
پس الزم است هر یك از عناصر از كیفیت و كارآمدی الزم برخوردار باشند .در این میان «معلم بهعنوان
كارشناس یادگیری اثربخش» مهمترین نقش را در فراهمسازی شرایط مناسب برای یادگیری ایفا مينماید
و باید صالحیتهای الزم را برای انجام چنین نقشي در نظام آموزشي دارا باشد.
هدف این پژوهش ،شناسایي راههای عملي توسعه حرفهای معلمان در كشورهای توسعهیافته و ارائه
پیشنهاد برای ارتقا حرفه ای معلمان در دانشگاه فرهنگیان است .روش مطالعه ،تحلیلي– توصیفي بوده و بر
تحلیل یافته های تحقیقات مرتبط و اسناد معتبر در باب این موضوع تأكید داشته است .اطالعات مورد نیاز
آن از طریق اسناد و مدارک كتابخانهای و گزارشهای تحقیقي و جستجو در شبکه جهاني اینترنت
گردآوری شده است.
یافتهها عالوه بر بحث درباره توسعه حرفهای معلمان و تربیت معلم حرفهای در گستره آموزش و پرورش
نوین ،بر ضرورت توجه به آنها در دانشگاه فرهنگیان بهمنظور برنامهریزیهای آتي خاطرنشان ميكند.
کلیدواژهها :توسعه حرفهای ،توسعه آموزش ،معلم ،دانشگاه فرهنگیان.

مقدمه
دارایي ارزشمندی كه برای هر سازمان مزیت رقابتي ایجاد میيكنید ،كاركنیان سیازمان هسیتند.
مییدیران باتجربییه بییه اییین نکتییه توجییه دارنیید كییه فرهنییک سییازماني ،انگیییزش كاركنییان و
توانمندسازی شان از راه آموزش ،آنان را از دیگران متمایز ميسازد .اثربخشي نظام مدیریت منیاب
انساني در این نکته نهفته است كه در زمان و مکان مقتضي نیروهای مناسبي را بیرای رفی نییاز
سازمان جذب كند و افراد بااستعداد را برای پیشرفت در مسیرهای شغلي پرورش دهد.
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هر نظام آموزشي زیرساختهای اساسي دارد كه اركان نظام را تشکیل ميدهند .یکي از اركان
اساسي هر نظام آموزشي ،معلمان هستند كه وظیفه انتقال دانش ،ایجاد بینش و افیزایش مهیارت
دانشآموزان را در چارچوب نظامآموزشي به عهده دارند؛ اما یك معلم خوب چه ویژگيهایي دارد
و چه مهارتهایي را باید برای انجام صحیح وظایف داشته باشد؟ مدیران و برنامه ریزان برای بیه -
روزسازی دانش و مهارت معلمان چه برنامههایي دارند و بر اساس چیه الگیویي در جهیت توسیعه
1
مهارتهای آنها گام برميدارند .پاسخ چنین پرسشهایي را ميتوان در مفهوم توسیعه حرفیهای
جستوجو كرد .توسعه حرفهای فرایندی مداوم است كه به معلمان كمیك میيكنید تیا دانیش و
مهارتهای الزم برای شروع كار معلمي را كسب كنند و این مهیارتهیا را در حیین كیار افیزایش
دهند (گروه تعلیم و تربیت دانشگاه مریلند.)5002 ،
مفهوم ارتقای حرفه ای معلمان از اواسط قرن بیستم و با ضرورت یافتن اجیرای اصیالحات در
نظامهای آموزشي ،پدیدار شده است .در شکلگیری این مفهیوم ،یافتیههیای پژوهشیي و بررسیي
مقایسهای نظامهای آموزشي تأثیر زیادی داشتهانید .زییرا بیهصیورت علمیي نشیان داده شید كیه
«معلم» در انجام اصالحات آموزشي نقش دوسویهای دارد ،از یكسو موضوع اصالحات آموزشیي و
از سوی دیگر عامل اصالحات آموزشي محسوب ميشود .لذا عمدهترین اهیداف رایید در آمیوزش
معلمییان عبارتنیید ازف حرفییهایسییازی (تمركییز بییر معلمییان بییدون كیفیییت یییا باكیفیییت پییایین)،
ظرفیتسازی در معلمان (آمادهسازی معلمان برای پذیرش مسئولیتهیای جدیید ییا مواجهیه بیا
تغییرات برنامه های درسي) ،به روز كردن معلمان (به روز نگهداشیتن داشیتن و توانیایي تیدریس
متناسب با شرایط و روشهای جدید تدریس) (هیوبرمن1393،5؛ تانک 9و هان.)5002 ،1
یکي از استدالل های نادرست مدیران در نظام آموزش و پرورش ایین اسیت كیه معلمیان بایید
دانش بسیار بیشتری درباره تدریس مقدماتي برای ورود به كالس درس ،نسبت به آنچه در اختیار
دارند ،داشته باشند .این دیدگاه كه شیاالالن آمیوزش از آن بیهعنیوان ییك روش عملیي و گیاهي
بهترین روش ارائه آموزش به دانشآموزان یاد ميكنند ،امروزه مشکالت زییادی را بیرای برنامیه-
ریزان توسعه حرفه ای به وجود آورده است .از طرفي این تصور كه ارائه آموزش به دانشآموزان در
حیطه وظایف كاری معلمان قرار ميگیرد نیز مانعي جدی در برابر برنامیههیای آموزشیي معلمیان
برای ارائه دانش ،روشها و مهارتهای جدید است .در بسیاری از موارد برنامههای توسیعه شیغلي
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تکهتکه ،متناقض و بيربط ،فاقد عقالنیت جدی ،الفلت در خصوص ساخت دانیش و مهیارتهیای
موجود و كوتاهي در مساعدت به آنان برای مواجهه با چالشهای فراروی آنهیا بیهمنظیور بهبیود
یادگیری دانش آموزان است؛ اما توسعه شغلي با این شرایط نیز از نبود توسعه حرفهای بهتر است،
زیرا تأثیر اندكي در توانمندی آنان خواهد داشت (اسپاركز.)5005 ،
برای دستاندركاران مشاالل حرفهای ،سیاستگذاران و عموم مردم در سطح وسی  ،آگیاهي از
عملکرد مبتني بر پاسخگویي ،ضرورت دارد .اگر این فعالیت قابل اجرا باشد ،چه كسي وظیفه دارد
كه كیفیت تجارب تدریس را برای تمامي دانشآموزان بهبود بخشد و عملکرد مدارس را با بهیره-
گیری از راهبرد ضروری به منظور تحقیق در دانش و مهارت معلمان افیزایش دهید .تحقیقیات در
زمینه آگاهي معلمان نشان داده است كه تفاوتهای بسیار زیادی در مهارتهای رسیمي معلمیان
وجود دارد (الکساندر و لیون1331 ،؛ دارلینک -هاماند1331 ،؛ لین و اوتو .)5000 ،معلمان االلیب
قادر نیستند كه برنامههای آموزشي ویژهای را در زمینه نیازهای دانیش ،مهیارت و انگییزش خیود
پوشش دهند .به این دلیل ممکن است به تجارب آمادهسازی راید معلمان یعني آموزشهای قبل
و ضمن خدمت اكتفا كنند (الکساندر و لیون.)1331 ،
توسعه حرفیه ای معلمیان و میدیران نیواحي و منیاطق آمیوزش و پیرورش ،نقیش حییاتي در
فعالیت های اصالحي مدارس دارد؛ بنابراین برای موفقیت كوششهای اصالحي ،باید وقت بیشتری
به یادگیری معلمان و برنامههای توسعه حرفهای آنان اختصاص یابد (لین و اوتو.)5000 ،
نتاید مطالعه ویلید و ریمرز )5000( 1در مورد نحوه توسعه حرفیهای معلمیان در  12كشیور
نشان داد كه توسعه حرفه ای معلمان هم باید به عنوان فرایندی تلقیي شیود كیه از دوره پییش از
خدمت شروع شده و زندگي شغلي فرد را در برگیرد و هم باید بهطور نظاممند طراحیي ،حماییت،
بودجه بندی و بررسي شود .این نظام باید موجیب ارتقیاو و اثربخشیي معلمیان شیود .یافتیههیای
پژوهش مالیى نژاد ( )1992هم نشان دهنده تفاوتهای اساسي در برنامههای تربیت معلم پیش
از خدمت ایران با كشورهای موفق ميباشد.
در سند تحول بنیادین تعلیم و تربیت آمده است كه ازجمله وظایف زیر نظام تربییت معلیم و
تأمین مناب انساني« ،برنامهریزی بهمنظور رشد و ساماندهي و تعیالي هسیتي شیناختي و ارتقیای
اعتقادی ،اخالقي ،حرفهای و تخصصي و ایجاد یکپارچگي در نقش اجتمیاعي و هسیتي شیناختي
مربیان از طریق تغییر در معرفت ،میل ،اراده ،عمل و تکرار عمل تا سطح تکوین صیفات و هوییت
حرفهای آنان» ميباشد (وزارت آموزش و پرورش1930،ف  .)991توجه به این امیر ضیرورت اتخیا
1. Villegas. Eleonora & Reimers. Fernando
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سازوكارهای مناسب برای رشد شایستگي هیای پاییه در جهیت تقوییت هوییت مشیترک مربییان
(اعتقادی ،اخالقي ،دانش پایه )....و شایستگيهای وییژه در جهیت هوییت حرفیهای آنیان (دانیش
تخصصي و دانش و مهارت تربیتي) را طلب ميكند .با تدوین و اجرای این سازوكارها؛ و پشتیباني
و ارزشیابي از كلیه فعالییتهیای انجیام شیده بیهطیور مسیتمر میيتیوان زمینیه رشید و توسیعه
ظرفیتهای وجودی معلمان را برای رسیدن به حیات طیبه فراهم نمود.
بررسي كمیت و كیفیت مأموریتهای معلمان بهعنوان سرمایه انساني ازجمله مسائلي است كه
بازخورد مناسبي را در تصمیمگیریهای اساسي ،تجزیه و تحلیل مسائل آموزشیي و برنامیهرییزی
جام و راهبردی مدیران حوزه آموزشي فراهم ميسیازد .بیا توجیه بیه اهمییت توسیعه حرفیهای
معلمان ،این نقش هماكنون؛ در شرایطي حساستر بر عهده دانشگاه فرهنگیان است كیه متیولي
اصلي تربیت معلمان كارآمد و دین محور ميباشد .بدیهي است كه پایهگذاری نظامهای آموزشیي
نوین و كارآمد نیاز بیه اندیشیههیای جدیید و روشهیای نیو دارد ،پاسیخ بیه سی االتي از قبییل:
«م لفههای م ثر بر توسعه حرفیهای و بالنیدگي معلمیان چیسیت و چگونیه میيتیوان توانمنیدی
حرفه ای معلمان را در دانشگاه فرهنگیان ارتقا بخشید؟» ،كارشناسان امور آموزشي را بر آن میي-
دارد كه به منظور همگام شدن با تحوالت و پیشرفتهای جدیید بیرای ایجیاد تغیییرات از طرییق
شناسایي نوآوریها و روشهای تازه به جست وجو بپردازند.
از آن جاكه دانشگاه فرهنگیان یك دانشگاه جدیدالتأسیس اسیت كیه از مراكیز تربییت معلیم
سابق به دانشگاه تغییر وضعیت یافته و در حال شکلگیری با سیستم دانشیگاهي میيباشید؛ و در
این فرآیند همسویي با شیوههای م ثر در توسعه حرفهای معلمان در نظامهای آموزشي دنیا میي-
تواند راهگشای اتخا رویههای مناسب در زمینه توسعه حرفیهای معلمیان؛ و اجیرای برنامیههیای
آموزشي كارآمد باشد .لذا در این مقاله سعي شده است تا ضمن بررسي مفهوم ،اهیداف و مزاییا و
ارائه مدلهای توسعه حرفهای معلمان در كشورهای مختلف ،ضرورت توجه به آنهیا را در زمینیه
توسعه حرفهای معلمان در دانشیگاه فرهنگییان بیهمنظیور برنامیهرییزیهیای آتیي ایین دانشیگاه
خاطرنشان كند.
روش
روش مطالعه ،تحلیلي– توصیفي بوده و بر تحلیل یافته های تحقیقات میرتبط و اسیناد معتبیر در
باب این موضوع تأكید داشته است .اطالعات مورد نیاز آن از طریق اسناد و مدارک كتابخانیهای و
گزارشهای تحقیقي و جستجو در شبکه جهاني اینترنت گردآوری شده است.
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یافتهها
مفهوم توسعه حرفهای
واژههای آموزش ضمن خدمت ،آموزش شغلي معلمان ،توسعه شغلي معلمیان ،توسیعه حرفیهای و
توسعه مناب انساني ،االلب بهعنوان جایگزین یکدیگر به كار میيرونید ،امیا برخیي از ایین واژههیا
ممکن است معاني خاصي برای افراد یا گروههای ویژه داشته باشد .گروه تعلیم و تربییت دانشیگاه
دلور ( )5002توسعه حرفهای معلمان را در سه بخش زیر مطرح ميكندف
 -1توسعه دانشگاهيف حمایت از معلمان از راه آموزشهای ضمن خیدمت ،مشیاركت و تحقییق و
كارگاههای آموزشي؛  -5توسعه آموزشيف طراحي برنامه های درسي برای یادگیری دانیش آمیوزان
با تأكید بر كار گروهي و نوآوری؛  -9توسعه سازمانيف به تمامي اعضا كمك ميكند كه نقشهیای
خویش را در درون سازمان شناسایي كننید و آن را گسیترش دهنید و بیه میوازات آن اثربخشیي
سازمان را با شناخت چگونگي آمادگي و انجام تغییر بهبود بخشند.
توسعه حرفهای پیشبیني مداوم فرصتها برای بهبود مهارتها ،شایستگيهیا و دانیش اسیت.
توسعه حرفهای االلب بهعنوان مهیا كننده فرصتهای آموزشي و آمیوزش شیغلي در نظیر گرفتیه
مي شود ،در حالي كه این دو م لفه توسعه حرفه ای مباني محکمي برای توسعه دانش و مهارتهیا
مهیا مي كنند ولي مفهوم و حیطه آنها به قدركافي ،تمامي نیازهای معلمان را در مدارس تعییین
نميكند.
توسعه حرفهای ،كوششي نظام مند برای ایجاد تحول در تجارب كالسي معلمیان تعرییف شیده
است (گورسکي .)5005 ،اتحادیه آموزش ( ،)5002شش حیطه را در تأكیید و تمركیز در ارتقیای
كیفیت توسعه حرفهای معلمان توصیف ميكندف
 -1معلم محورف در آموزشهای ضمن خدمت معلمان بهترین حالت هنگیامي اسیت كیه معلمیان
تجارب یکدیگر ،هنر تدریس و بازخورد تدریس خودشان را از سوی همکارانشان مشیاهده كننید.
معلمان عقیده دارند كه بهترین نوع توسعه حرفهای آن است كه خودشان در انتخاب آن مشاركت
داشته باشند ،زیرا تنها در این صیورت میيتواننید در تمركیز توسیعه حرفیهای بیر روی نیازهیای
شناسایي شده و ضعف های خویش مشاركت كنند ،در این صورت برنامهها مبتنیي بیر نییاز آنیان
خواهد بود (فاركاز ،جانسون و دافت.)5009 ،
 -5مداوم و پایدارف كارگاههای آموزشي بلندمدت و متمركز به نسبت كارگاههیای آموزشیي كوتیاه
مدت به معلمان اجازه تقسیمكار ميدهند تا راهبردهای جدید تدریس و یادگیری را بیا مشیاركت
همتایان توسعه دهند (اتحادیه آموزش.)5002 ،
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 -9مدرسه محوری و شغل محوریف بر اساس مدل طراحيشده بر محور شغل معلمان تغییراتي را
ميپذیرند كه مناف آن بهخوبي قابلمشاهده یا اثباتشیده باشیند .در میدارس مبتنیي بیر شیغل
محوری ،توسیعه حرفیه ای ممکین اسیت یکیي از بهتیرین فعالییتهیا در جهیت بهبیود كیفییت
فعالیتهای آموزشي مدارس باشد (دارلینک  -هاماند و دیگران1332 ،؛ گولز.)5000 ،
 -1محتوا محوریف همگام با افزایش استانداردهای آموزشي ،گسیترش دییدگاههیای پیشیرفته در
زمینه محتوای موضوعي برای معلمان به شیدت حیائز اهمییت اسیت (اتحادییه آمیوزش مریلنید،
.)5002
 -2مبتني بر نیازهای دانش آموزانف توسعه حرفه ای معلمان باید بر روی بهبیود ییادگیری دانیش
آموزان تمركز كند ،از اطالعات پراكنده دانش آموزان برای تعیین اولویتهیای ییادگیری معلمیان
استفاده كند .به معلمان هم این فرصت داده شود تا به فعالیتهای توسیعه حرفیهای دسیت پییدا
كنند تا نیازهای ویژه دانش آموزان را مرتف سازند (گولز 5000 ،و .)5001
 -1یادگیری بزرگسال محورف معلمان بهعنوان دانش آموزان بزرگسال باید فرصتهای ییادگیری
مناسبي در اختیار داشته باشند .محیط آموزشي در عمل یکي از مکیانهیای حرفیهای اسیت ،در
بسیاری از آموزشهای پیشرفته اختصاص بیست درصد زمان برای پرداختن به فعالیتهای توسعه
حرفییهای بییرای معلمییان پیشیینهاد شییده اسییت (دارلینییک – هامانیید .)1330 ،فرآینیید یییادگیری
بزرگساالن االلب بر محور مدلهای مشاركتي استوار است كه اجازه ميدهد مشاركت كنندگان با
همتایان خود در مجموعه واقعي مثل كالس فعالیت كننید .معلمیان بایید فرصیتهیایي را بیرای
مشاركت با دیگر معلمان ،برای بحث و تبادل نظر در زمینه موفقیتهیای كسیب شیده و انعکیاس
ناكاميهای خویش به دست آورند (اتحادیه آموزش.)5002 ،
برای توسعه حرفهای معلمان سه نوع فعالیت یادگیری ميتوان در نظر گرفتف
الف) یادگیری های خاصف شامل مطالعیات میرتبط بیا موضیوعات تخصصیي ،پرسیش و پاسیخ بیا
همتایان در زمینه مسائل ،نظارت و كنترل مناب موجود و الیره ميشود و برای تمرینیات روزمیره
مناسب ميباشد .این برنامهها بهتر است بهصورت دورههای طوالني و بلندمیدت و در زمینیه كیار
معلمان و عالیق عمومي آنها باشد.
ب) یادگیری عموميف شامل آموزش هایي است كه برای به روزكردن و توسعه شغل می ثر اسیت و
شامل مطالعه مقاالت ،استفاده از اینترنت و بحث با همتایان به شیوه شركت در دوره آموزشیي بیا
همایشهاست.
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ج) یادگیری پیشرفتهف بر اساس تمریناتي است كه بهبود دانش و مهارت را در پیي دارد و فرصیت
جدیدی برای توسعه تخصصي معلمان به وجود میيآورد .ایین آمیوزشهیا دربرگیرنیده مطالعیات
گسترده ،دورههای پیشرفته و فعالیتهای تحقیقاتي است كه ممکن است به شغل جدیدی منجیر
شود (انجمن ملي حفظ و بهبود انگلستان.)5002 ،
مؤلفههای توسعه حرفهای
به طور كلي ،م لفههای توسعه حرفهای در سه بخش سازماندهي ميشودف
 -1زمینهف شامل سازمان ،فرهنک یا مکاني است كیه ییادگیری جدیید در آن صیورت میيگییرد.
خصوصیات زمینه ،سازمان و ماهیت نظامي را كه تغییر در آن اتفاق ميافتد ،تعیین و بییان میي-
كند كه چه موق  ،كجا و چرا توسعه حرفهای صورت ميگیرد .این موارد بیهعنیوان زیرسیاختهای
نظام آموزشياند و بیان ميكنند توسعه حرفهای بر چه بنیادی اتفاق ميافتد.
زمینه توسعه حرفه ای ممکن استف قبل از مدرسه ،آزمایشگاه یا كالس یا شیبکه باشید؛ بالفاصیله
بعد از كالس و شبکه توسط معلمان مهیا شود؛ بهصورت برخط و بهعنیوان بحیث میرتبط مطیرح
شود؛ و یا در مشاركت با دیگر مدارس ،م سسات و سازمانها تعیین شود .باید دانست كه توسیعه
حرفه ای در یك لحظه اتفاق نميافتد و حادثه نیست ،بلکه فرایندی است كه به زمان كیافي نییاز
دارد (سوشف و همکاران.)1331 ،
 -5محتواف مهارت ها و دانشي است كه معلمان برای انجام وظایف آموزشي خود به آن نیاز دارند و
باید آن را با مشاركت در فعالیتهای توسعه حرفه ای كسب كنند .خصوصیات محتوا بیان ميكند
كه توسعه حرفهای در ابتدا دانش ،مهارت و دیدگاههای جدید مبتني بر بخیشهیای تحقیقیاتي و
فرآیندهای آموزشي اند (سوشف و همکاران .)1331 ،خصوصییات محتیوا همچنیین دییدگاههیای
مرتبط با اهمیت ،حیطه ،اعتبار و مسائل تجربي در زمینه كاربرد دانیش جدیید بیرای معلمیان در
كالس درس را شامل ميشود (فوالن1331 ،؛ اسپارک.)1399 ،
همچنین محتوای توسعه حرفهای باید بر انتقال مجدد دیدگاهها و تفکرات معلمیان بیه سیمت
بهرهگیری از رایانه تمركز كند؛ و دروازههایي برای دسترسي معلمان بیه شیبکههیای ارتبیاطي بیا
ظرفیت زیاد را مهیا سازد (فریرر و همکاران.)1331 ،
 -9فرآیندف شیوه كسب دانش و مهارتهای جدید را نشان ميدهد .متغیرهیای فراینید در زمینیه
چگونگي توسعه حرفهای بحث ميكنند ،روشهای فعیال طراحیي ،سیازماندهي ،اجیرا و پیگییری
بیانگر روشهایي هستند كه یادگیری جدید اتفاق ميافتد (سوشف و همکاران.)1331 ،
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ویژگيهای فرایند توسعه حرفهای؛ ممکن است یك نفره یا چند نفره باشد ،از طریق پخیش از
شبکه تلویزیوني یا ویدئوی آموزشي صورت گیرد ،مبتني بر سایت و در دسترس گروههای هیدف
باشد ،باید با نیازهای معلمان ،مدیران و كاركنان مرتبط باشد ،ممکن است كاربرد مدل كارآموزی
از كارآموز را پیشنهاد كند ،بهصورت برخط 1در دسترس تمامي معلمان باشد ،آمیوزش چهیره بیه
چهره را برای معلمان مهیا كند ،یا مدل تیابعي را میدنظر قیرار دهید كیه بالنیدگي مفهیومي را از
سطوح پایین تا باالی شایستگي را بربگیرد (فریرر و همکاران.)1331 ،
مدلهای توسعه حرفهای معلمان در دنیا
حجازی و همکاران ( )1999دو رویکرد اصیلي بیرای میدلهیای توسیعه حرفیهای در كشیورهای
مختلف مطرح كردهاندف
 -1رویکرد سنتی5ف طي چند دهه گذشته در بیشتر كشورهای در حال توسعه و توسعهیافته،
نظارت بالیني ،ارزیابي معلمان و دورههای ضمن خدمت سنتي بهعنوان بهترین روشهای ارتقای
توسعه حرفهای معلمان مورد بحث قرار گرفتهاند.
جدول  .1مدلهای رویکرد سنتي توسعه حرفهای معلمان در دنیا
مدلهای

ویژگیها

نمونه اجرا

رویکرد سنتی
 -1.1نظارت

استفاده از روش مشاهده قبل از كنفرانس ،مشاهده اجرای
كالسي ،تجزیه و تحلیل اطالعات جم آوری شده در طول
مشاهده و مشاهده پس از كنفرانس

 -1.1ارزشیابی

مشاهده كالس درس توسط مدیران ،یادداشت برداری یا
تهیه فهرستي از معیارهایي را كه معلم باید انجام دهد و
مقایسه با فعالیتهای معلم و ترک كالس درس بدون
دادن هیچ بازخوردی به معلم

بالینی

در کالس درس

مدرسه تابستاني هاروارد نیوتن

آموزش میداني معلمان در
پاكستان بر اساس توسعه حرفه-
ای مبتني بر سایت بوده همراه
با ارزشیابي در كالس درس

 -1رویکرد بدیل9ف انتقادهای وارد بر مدلهای سنتي موجب شد تا تعدادی از م لفان پیشنهاد
فرایندها و مدلهای بدیل را ارائه كنند.

1

. online

.Traditional approaches
3
.Alternative approaches
2

56

راهکارهای توسعه حرفهای معلمان در كشورهای توسعهیافته با تأكید بر ...
جدول  .5مدلهای رویکرد بدیل توسعه حرفهای معلمان در دنیا
مدلهای رویکرد

ویژگیها

نمونه اجرا

بدیل
 -1.1توسعه

شناسایي هدف مهمي بهطور فردی یا در گروههای
كوچك معلمان و تعیین فعالیتها ،مناب مورد نیاز و
روشهایي برای رسیدن به آن هدف و شیوه ارزشیابي
پیشرفت كار و مراحل انجام كار

برنامه آموزش ضمن خدمت
ژاپن در 1391

 -1.1توسعه

ارائه طرحهای خاص گروههای كوچك معلمان

پروژه ضمن خدمت معلمان در
دهه  1390در اسپانیا

خودگردان

مشارکتی یا
همکارانه
 -2.1توسعه
تغییر محور

پاسخگوی یك نیاز واقعي كه در تجارب روزانه معلمان
جای دارد و راید در میدان عمل است ،ميباشد.

تمامي مثالهای دیگر بخشها
را شامل ميشود.

کارکنان
 -2.1افزایش
مشارکت معلمان

افزایش تشریكمساعي و تأثیر معلمان در فعالیتهایي
همچون مدیریت ،سازماندهي ،حمایت و نظارت

كنلي1331 ،

در نقشهای
جدید
 -2.1مدل توسعه

كشف نظریات ،به نمایش گذاشتن مهارتها ،تمرین،
بازخورد مهیاشده توسط همتایان ،مربیگری

 -2.1مدلهای

توجه معلمان به كارهای عادی روزمره ،وقای یك روز
عادی و تفکر و تعمق آن بر روی مفهوم و اثربخشي
كارشان

مهارتی

همراه با تفکر و
تعمق
 -2.1مدلهای
مبتنی بر پروژه
 -2.1مدل
فرصتهای توسعه
حرفهای
 -2.1مدل مدارس
توسعه حرفهای

مدل جویس و شاورز در 1399

مطالعه تیشر در  1330در
استرالیا

افزایش ظرفیت معلمان برای كاركردن بهصورت مستقل
و گروهي ،ایجاد توان مشاركت مثبت معلمان در زمینه
فعالیتهای آموزشي و تخصصي مدارس

مشاركت معلمان راهنمایي در
ضمن خدمت هلند در 1330

همراه با یك معلم و یك فرد ینف بهمنظور تمركز
روی كار جدید یا تمركز روی تمریني كه معلم بهصورت
منظم انجام ميدهد

اراوت1332 ،

برنامهریزی تجارب توسعه حرفهای برای معلمان بهصورت
قبل و ضمن خدمت

مراكز تربیت معلم امریکا در
نیمه اول قرن بیستم
56

فصلنامه تربیتِ معلم فکور ،شماره  ،1سال اول ،زمستان 1931
مدلهای رویکرد

ویژگیها

نمونه اجرا

بدیل
شبکههای معلمان

برگزاری كنفرانسها ،انتشار مجالت ،اجرای كارگاه
آموزشي تابستاني

ژاپن ()1332

 -11.1استفاده از

آموزش به روش سخنراني و رادیوی آموزش فعال

پروژه سخنرانيها و تریبونهای
رادیویي برای كمك به معلمان
در دانشگاه میندانائو فیلیپین

تدریس توسط فردی در یك جای دور از نظر مکاني یا
زماني برای یادگیرنده

فناوریهای جدید
نظیركنفرانسهای رایانهای،
تجارب رایانهای خصوصي،
گروههای مطالعه معلمان و ...

برنامههای آموزشي ضمن خدمت و توسعه حرفهای برای
معلمان از طریق مشاركت بین م سسات مختلف

مراكز تربیت معلم دانشگاهي
كلمبیا با وزارت آموزش و
پرورش و مدارس محلي آن

خودارزیابي ،آگاهي انتقادی و سهم دانش موجود از
اجتماع یادگیری را شامل ميشود

اوهانلون1331 ،

 -1..1مدل

رادیو برای توسعه
حرفهای معلمان
 -11.1اشکال
دیگر آموزش از
راه دور
 -12.1مشارکت
بین مؤسسهای
 -12.1اقدام
پژوهی بهعنوان
شکلی از توسعه
حرفهای
 -12.1مدل
طراحی مدارس

اصول جهتگیری مفهومي عمومي و حمایتها ،جوی را
مهیا ميكنند كه آزمون و تجربه جایز شمرده ميشود

پروژه ویدین در سال 1335

پیشرفته

نقش دانشگاه فرهنگیان در توسعه حرفهای معلمان ایران
در سیاست های كالن سند تحول راهبردی شورای عالي آموزش و پرورش بر بازتعریف سیاسیت-
های تربیت و نگهداشت معلمان با تأكید بر نقش آموزش و پیرورش؛ ارتقیای منزلیت اجتمیاعي و
جایگاه حرفهای مناب انساني بهویژه معلمان؛ و تنظیم اصول حاكم بر برنامیههیای درسیي تربییت
معلم با تأكید بر كارورزی و انطباق سطح شایستگيهای حرفیهای معلمیان موجیود بیا مقتضییات
الگوی برنامه درسي در نظام تربیت رسمي و عمومي تأكید شده است (وزارت آمیوزش و پیرورش،
 .)1930ازآن جا كه آموزشهای پیش از خدمت و ضمن خدمت فرهنگیان با شییوههیای اجراییي
سه دهه گذشته ،دیگر قادر نیست كه نیازهای حرفهای معلمان را تأمین كنید ،ضیرورت تأسییس
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مراكز توسعه آموزش و پژوهش 1را در دانشگاه فرهنگیان بیرای مدرسیان و دانشیجومعلمان آن؛ و
حتي سایر معلمین آموزش و پرورش ایجاب میيكنید چیرا كیه ایین دانشیگاه بیهطیور مسیتقیم
مسئولیت خطیر «تأمین و تربییتمعلمیان» آینیده را بیر عهیده دارد (وزارت آمیوزش و پیرورش،
1931ف .)1
بهواق مي توان ا عان كرد كه رسیدن بیه سیه م لفیه زمینیه ،محتیوا و فرآینید در دانشیگاه
فرهنگیان در جهت توسعه حرفه ای معلمان بهتر از هر جای دیگری امکانپذیر است .از آنجا كیه
این دانشگاه مکاني است كه یادگیری جدید در آن صورت ميگیرد ،بنابراین تعیین میيكنید كیه
چه موق  ،كجا و چرا توسعه حرفه ای باید صورت گیرد .زمینه این توسعه در كالسهیا و میدارس
باشد یا از طریق مشاركت با سایر م سسات یا از طرییق شیبکههیای آمیوزش معلمیان و الییره .از
طرفي در خصوص محتوای مورد نیاز در فعالیتهای توسعه حرفهای بیان ميكند كه معلمیان بیه
چه مهارتها و دانشهایي برای انجام وظایف آموزشي خود نیاز دارند و باید آنها را كسب كننید؛
و این دانشها و مهارتها را مبتني بر دیدگاههای جدید تحقیقاتي ارائه ميكنید .در میورد م لفیه
فرآیند نیز شیوه كسب دانش و مهارتهای جدید را نشان ميدهید و میيتوانید روشهیای فعیال
طراحي ،سازماندهي ،اجرا و پیگیری كه یادگیری جدید در آنها اتفاق ميافتد را مطرحكند .البته
دانشگاه فرهنگیان نیز باید در راستای ایفای این رسالت مهم بهتیر از شییوههیای قبلیي آمیوزش
معلمان گام بردارد و برنامهریزان و كارشناسان باید با مطالعات بیشتر و اتخا راهکارهای مناسب-
تر اقدام به طراحي و اجرای برنامههای متناسب با شرایط آموزشیي كشیور و اهیداف برنامیهدرس
ملي ،نمایند.
بحث و نتیجهگیری
مفهوم ارتقای حرفه ای معلمان از اواسط قرن بیستم و با ضرورت یافتن اجیرای اصیالحات در
نظامهای آموزشي ،پدیدار شده است .هدف اساسي توسعه حرفهای ،افزایش كیفیت معلمان بیرای
ارائه آموزش اثربخش به دانشآموزان است .حرفه تلقي كردن معلمیي تعهیداتي را متوجیه نظیام
آموزش و پرورش و خود معلمان ميكنید و آن فیراهم آوردن موجبیات بالنیدگي و رشید مسیتمر
حرفهای دستاندركاران تعلیم و تربیت و بهویژه معلمان ،از راه افزایش و بهروز نگه داشتن دانیش
و اطالعات و تجارب شغلي و تعامل و همکاری و ارتباط با دیگر سازمانها و مراج تخصصي ی-
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ربط در راستای وسعت و النا بخشیدن به صالحیت حرفه ای معلمان و دیگر دست اندركاران نظام
تعلیم و تربیت است.
برای قرن بیست و یکم از معلمان بهعنوان «كارشناسان یادگیری اثیربخش» ییاد شیده اسیت.
چنین معلمي با برخیورداری از ظرفییت تفکیر عمییق و انتقیادی دربیارهی اهیداف و ارزشهیای
آموزشي و برنامههای درسي مي اندیشد ،مشتاق ایجاد انگیزه و تشویق تك تك دانشآموزان است.
پیشرفت و نیازهای یادگیری هر یك از دانشآموزان را به معنای وسی ميسنجد ،حتي اگیر ایین
امر مستلزم صرف وقت خارج از برنامهی رسمي مدرسه باشد .برای تحقق چنین پندارهای متعالي،
فرصتها برای توسعهی مداوم حرفه ای باید فراهم گردد و مناب الزم بسید شود .از ایین دییدگاه،
سرمایهگذاری در آموزش به معنای سرمایهگذاری در توسعه مداوم حرفهمعلمي تعریف شده است.
اصولي كه در این فرآیند ضروری شناخته شدهاند عبارتند ازف  -1توسعه معلم امری است میداوم.
 -5توسعه معلم باید خودگردان باشد و در مواردی ،به یاری دیگران نیاز است -9 .توسعه معلم به
حمایت و مناب نیاز دارد -1 .توسعه معلم هم به نف مدرسه و هم به نف معلم اسیت -2 .فرآینید
توسعه معلم به حسابرسي نیاز دارد .به طوركلي در آموزش و پیرورش بیه هییچ تحیول علمیي ییا
نوآوری مطلوب نمي توان دست یافت مگر این كه پیشاپیش در شیوههای كاری معلمان ،بهعنیوان
كارگزاران واقعي ،تغییرات مناسب به وجود آید .رمز سالمت و بالندگي نظامهای تعلیم و تربیت را
باید در سالمت ،رشد و بالندگي معلم جستجو كرد .سرمایه گذاری مادی و معنوی در تربیت معلم
برای افزایش توان حرفه ای معلمان ،باید با عزمي راسخ صورت گیرد و بیهعنیوان پشیتوانه دائمیي
حركت نسل ها به سوی تغییر و تحول بهطور مجدانه ای استوار گردد و نهادینه شیود( .دائیي زاده،
.)1991
از آنجا كه در شرایط كنوني نظام آموزش و پرورش ایران و بنا بر ماده  1اساسینامه تیأمین،
تربیت و توانمندسازی مناب انساني وزارت آموزشوپرورش مبتنیي بیر معیارهیای نظیام اسیالمي،
توانمند در زمینه سازی برای شکوفایي فطرت ،استعدادها و شکلگیری هویت یکپارچه اسیالمي–
ایراني– انقالبي معلمان ،بر عهده دانشگاه فرهنگیان گذارده شده اسیت ،بنیابراین ایجیاد تحیول و
نوآوری در نظام تربیت معلم كشور و تغییر ،اصیالح و ارتقیای روشهیا و برنامیههیای آموزشیي و
پژوهشي تربیت معلم ،بر اساس مباني اسالمي و آخرین تحوالت علمي و بهیرهمنیدی از فنیاوری-
های نوین جهت تحقق اهداف تعلیم و تربیت اسالمي؛ و توسعه زمینه پژوهندگي و تقویت روحیه
پژوهشي و گسترش دانش ،بینش و مهارتهای مناب انساني و رصید كیردن تحیوالت نظیامهیای
تربیت معلم و تحوالت علمي در حوزه علوم تربیتي و آموزش و پرورش و پیرداختن بیه آنهیا بیه
55

راهکارهای توسعه حرفهای معلمان در كشورهای توسعهیافته با تأكید بر ...

مدد برنامهریزی و سرمایهگذاری در دانشگاه فرهنگیان امکانپذیر است (وزارت آموزش و پرورش،
1931ف .)1
برای محقق شدن این امر نیز توجه به نتاید پژوهشهای انجام شیده در راسیتای م لفیههیای
تأثیرگذار بر توسعه حرفه ای معلمان در نظامهای آموزشي دنیا؛ و ارتباط تنگاتنک و تأثیر متقابیل
اهداف و فعالیتهای مربوط به آنها ،توجه و برنامه ریزی دقیق ،مدون ،با پشتوانه علمي و تحقیق،
مشاركت خود معلمان در تدوین و چگونگي نحوه اجرای این برنامهها بهمنظور خودجوش ،جیذاب
و مورد استقبال بودن هرچه بیشتر برنامهها ،از نکات قابل تأمل برنامه ریزان توسیعه حرفیهای در
دانشگاه فرهنگیان ميباشد.
فهرست منابع
حجازی ،سید یوسف؛ پرداختچي ،محمدرضا؛ شاهپسند ،محمدرضا .)1999( .رویکردهای توسیعه حرفیهای
معلمان .تهرانف م سسه انتشارات دانشگاه تهران.
دائي زاده ،حسین .)1991( .معلم حرفهای مهمترین عنصر توسعه .همایش چشمانیداز جمهیوری اسیالمي
ایران در افق .1101
مالیينژاد ،اعظم .) 1992( .مطالعه تطبیقي برنامه درسیي تربییت معلیم در چنید كشیور جهیان (گیزارش
پژوهشي) .تهرانف م سسه پژوهشي برنامه ریزی درسي و نوآوریهای آموزشیي سیازمان پیژوهش و
برنامهریزی آموزشي.
وزارت آموزش و پرورش .) 1931( .اساسنامه دانشگاه فرهنگیان .معاونت آموزشي و پژوهشي وزارت آموزش
و پرورش.
وزارت آموزش و پرورش .)1930( .مباني نظری تحول بنیادین در نظیام تعلییم و تربییت رسیمي عمیومي
جمهوری اسالمي ایران .وزارت آموزش و پرورش ،شورای عیالي انقیالب فرهنگیي و شیورای عیالي
آموزش و پرورش.
Alexander, D., & Lyon, R. (1996). NICHD research program in learning
disabilities. Their World, 13-15. New York: National Center for
Learning Disabilities.
Darling-Hammond, L. (1990). Teacher evaluation in the organizational
context. In J.V. Mitchell, S.L. Wise, & B.S. Plake (Eds.), Assessment of
teaching: Purposes, practices, and implications for the profession.
Hillsdale, NJ:
Lawrence Erlbaum Associates.
Darling-Hammond, L., McLaughlin, L & Milbrey, W. (1995). Policies That
Support Professional Development in an Era of Reform. Phi Delta
Kappan 76, 8:597-604.
54

1931  زمستان، سال اول،1  شماره،فصلنامه تربیتِ معلم فکور

Darling-Hammond, L. (1331). Doing what matters most: Investing in quality
teaching. Washington, DC: National Commission on Teaching and
America's Future.
Delware county community college(2005). Definition of professional
development. Webmaster @ dec. Edu.
Farkas, S., Johnson, J., & Duffett, A. (2003). Stand by me: What teachers say
about unions, merit pay and other professional matters. New York, NY.
Public Agenda.
Ferriere, T. et al. (1997). Working group on professional development.
Inservice teachers professional developmental Models in the use of
Information and Communicatioln Technologies. TeleLearning Inc.
Fullan, M. G. (1991). The new meaning of educational chang. New York:
Teachers College Press.
Goals 2000. (2001). Building Bridges: The Mission and Principles of
Professional
Development.
Retrieve
May 17,
2004,
from
http://www.ed.gov/G2k/bridge.html.
Gurskey, T. (2002). Professional Development and Teacher Change. Teachers
and Teaching: theory and practice, 8(3/4), 381-391.
Huberman, M. (1989). The professional life cycle of teachers. Teachers
College Record, 91(1), 31-57.
Joyce, B. & Showers, B. (1995). Student achievement through staff
development. White Plains, NY: Longman Publishers.
Laine, S. W. M., & Otto, C.. (2000). Professional development in education
and the private sector: Following the leaders. Oak Brook, IL: North
Central Regional Educational Laboratory.
Maryland Department of education (2005). Teacher professional development
standards. Available at site:
http://www.mdk12.org/instruction/professional/teachers-standars.html.
Sparks, Dennis. (2002). Designing Powerful Professional Development for
Teachers and Principals. Oxford, OH: National Staff Development
Council.
Sparks, G M. (1983). Synthesis of research on staff development for effective
teaching. Educational Leadership, 41(3), 65-72.
Sue Schiff et al, (1997). Professional Development criteria, A Study Guide for
Effective Professional Development. Denver. Spradlin Printing, Inc.
The Alliance Education (2005). The Role of Professional Development For
Teachers. WWW.educationalliance.org.
Tong, Lee Fui and Han, Yeap Boon (2005). Applying TQM philosophy to the
teaching and learning process, Monash University, Malaysia.
Villeges,. Reimers,. E. (2000). The Professional Development of Teachers as
Lifelong Learning: Models, Practices and Factors That Influence It.
Washington, DC.

55

