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در  ای معلمان ابتداییتوسعه حرفه یهابرنامهابعاد  تطبیقی بررسی
 منتخبکشورهای ایران و 

 الهدی سادات حسینیانبنت

 محمدرضا نیلی
 فریدون شریفیان

 چکیده
، ایران در کشورهای ای معلمان ابتداییهای توسعه حرفهابعاد برنامه تطبیقیبررسی  پژوهش حاضرهدف 
ای مقایسه وتحلیلتجزیهتوصیفی مبتنی بر  نوعاین پژوهش از  .بود انگلستان و فنالند، ژاپن، مالزی، آمریکا

ک مدار، ی کتب و بررسی اسناداز طریق مطالعه پژوهش هایداده است. بوده« جرج بردی»بر اساس روش 
ی معلمان اهای توسعه حرفهجامعه پژوهش برنامهاست.  شده آوریو مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع

ای عه حرفههای توسبرنامه در زمینهابتدایی در کشورهای منتخب و متخصصان و اساتید دانشگاه فرهنگیان 
ها صورت هدفمند مبتنی بر سؤاالت پژوهش انتخاب شده است. یافتهکشور ایران بوده است. نمونه نیز به

عاد همه کشورها بر اب تأکید خب شاملای در کشورهای منتنشان داد که شباهت ابعاد برنامه توسعه حرفه
و  نگرش، اینفس حرفهخودکارآمدی و عزت، ارتقای دانش تعلیم و تربیت و دانش محتوایی موضوعی

العمر یادگیری مادام، تدریس و ارزشیابی های، روشریزی درسیبرنامه در زمینه تسلط، ایکارآمدی حرفه
وجه و ت شناسیکشورهای منتخب بر سواد انسان کیدتأو یادگیری تجربی بوده است. مواردی همچون 

ردی های فصورت مستقیم بر رشد مهارتکشورهای منتخب به ، تأکیدمحدود کشور ایران به این حوزه
و همچنین متمرکز شدن کشورهای منتخب بیش از ایران بر بعد آموزش  هاو اجتماعی در این دوره

ها تفاوت بین کالس در این دوره مدیریت و تدریس هایروش، ارزیابی، هدایت، ریزیبرنامه هایمهارت
 کشورها را نشان داد.

معلمان، مالزی، ژاپن، ایهای توسعه حرفهبرنامه ،ایران، انگلستان، آمریکا: کلیدی هایواژه
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 مقدمه
 عنوانبه، سنتی نیازهای به گوییپاسخ از فراتر و تربیت تعلیم دستگاه کارکرد سوم هزارة در
 که ایگونهرود، بهیم شمار به متحول و متغیر فضای در رقابت و بقا عامل ترینممه

 میان سخن به نظام آموزشی یک از برخورداری بدون کشوری یافتگیتوسعهاز  توانینم

(. 9061، 6لیبلیسی) است جانبههمه توسعة اساس، ابتدایی دوره در گذاریسرمایه آورد.
 آموزش .گرددیم روشن مطلوب وپرورشآموزشتحقق  در ثرمؤ عواملبنابراین جایگاه 

 ؛رسدمی نظر به ترضروری دارند جامعه پیشرفت در قشر این که تأثیری به دلیل معلمان
و  )ریشتر استمعلمان  یاحرفهتوسعه  بهسازی زمینة الزمة موفقیت دررو، ازاین

 .(9066، 9همکاران

و  باورها، (9066، 9کـیل و مـوسون، )هریس بتبر درک مث یاحرفهبرنامه توسعه 
 از استفاده هاییوه، ش(9061، 4سیدالسیک و اسوارسیک، معلمان )سدووا رفتار ارتباطی

، 1الوان نـین) مـدیریت کـالس، (9064، 0و همکاران فناوری اطالعات و ارتباطات )وانگ
 .اسـت مؤثر( 9060

 بوده یاحرفه توسعة بحث کانون روازاین ت.اس معلمان مهارت افزایش موفقیت الزمه

ده شریزیهای طـرحفرایندها و فـعالیت»ای معلمان عبارت است از ی حرفهتوسعه است.
 هسازیب موجب ای معلمان تا اینکه بتوانندمهارت و نگرش حرفه، دانش افزایش منظوربه

  (.6939، و همکاران هریطا نقل از 9000، 1)گاسکی« آموزان شوندیـادگیری دانـش
ر طوکنند و به کسب مـناسب را هایصالحیتای شدن باید حرفه منظوربهمعلمان 

 یمجموعه، معلمی یحرفه هایصالحیتمنظور از . باشند هاآن مداوم در حال پاالیـش
 مدر جریان تعلی تواندیم هاآناست که معلم با کسب  ییهامهارتو  هایشگرا، هاشناخت

عقالنی و معنوی فراگیران کمک ، اجتماعی، عاطفی، اخالقی، و تربیت به پرورش جسمی
از  کرد. منظور بندیطبقهعاطفی و مهارتی ، شناختی ییطهحآن را در سه  توانیمکند و 

ذهنی است که معلم  یهامهارتو  هاینشبها، یآگاهمجموعه ، 1شناختی هایصالحیت
. منظور کندیممرتبط با تعلیم و تربیت توانا  یهاموضوعو  را در شناخت و تحلیل مسائل

معلم نسبت به مسائل و  هاییشگراعالیق و  یمجموعه 3عاطفی هایصالحیتاز 

                                                                                                                                        
1. Lassibille, G. 
2. Richter, D., et al. 
3. Harris, J., Cale, L., & Musson, H. 
4. Sedova, K. Sedlacek, M. & Svaricek, R. 
5. Wang, S. K., et al. 

6. Ninlawan, G. 
7. Guskey, T. 
8. cognitive competencies 
9. affective competencies 
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 یمجموعهبیانگر  6مهارتی هایصالحیتمرتبط با تعلیم و تربیت است.  یهاموضوع
 ،ایروانی) شودیممرتبط  عملی است که به فرآیند تعلیم و تربیت هایییتواناو  هامهارت

 (.6911، شرفی و یاری
 مناسب طوربه مهارت دانش و کاربردن به نتیجه عنوانبه را یستگی( شا9006) 9هیل

 (9069) 9ینگردب .دانش بعالوه مهارت یعنی شایستگی دیگرعبارتیبه .کندیم تعریف
 به که داندیم شغل خاص یک در هاتوانایی و مهارت دانش از ایمجموعه را یستگیشا

 یابد. دست وظایف انجام موفقیت در به که دهدیم اجازه شخص
 رشد مستلزم آن روزسازیبه و ایحرفه هایقابلیت کسب است ( معتقد9060) 4روسکو

 های فردیقابلیت و تخصصی یهامهارتفنی،  دانش رشد حوزه سه در ایحرفه مداوم

 است. ی مدیریتیهامهارت رشد نیز و کلمش گروهی، حل هاییتفعال در مشارکت مانند
اساسی اعضای  هایقابلیتکه ( نشان دادند 6931) یلینو  نصر، جمالی زواره

 ،پژوهشی، آموزشی، عمومی هایقابلیتشامل پنج قابلیت اصلی شامل  علمییئته
 فردی و، روانی هاییژگیوعمومی شامل  هایقابلیت. است یاحرفهتخصصی و اخالق 

 کاربست، مدیریت کالس درس، تدریس یهامهارتآموزشی شامل  هایبلیت، قانگرشی
، صیتخصصی شامل تسلط بر ابعاد دانش تخص های، قابلیتشناسیمخاطب، اصول تربیتی

 یاحرفهتولید و انتشار آثار علمی و اخالق ، پژوهشی شامل اجرای پژوهش هایقابلیت
در پژوهش و  یاحرفهاخالق ، وزشدر آم یاحرفهاخالق ، ارتباطی یهامهارتشامل 

 .بود تعهد نسبت به دانشجو
های الحیتها و صینه بررسی و شناسایی شایستگیدر زمهای مختلفی که نتایج پژوهش

 های مشترکگرفته، بیانگر این موضوع است که اگرچه صالحیتای معلمان انجامحرفه
های متفاوتی از بندیابعاد و دسته هازیادی بین این مطالعات وجود دارد، اما این پژوهش

، زاده قاسم؛ 9001، 0هانتلیاند )ای معلمان ارائه کردههای حرفهها و شایستگیصالحیت
 (6936، مالیی نژاد، 6939زربخش، ؛ 6930، همکاران و احمدی؛ 6931،قورچیان و جعفری

 1( و استیل و ژانگ9064) 1ساندلز و بریانت، (6930همکاران )زارعی و  هایپژوهش
ای در های توسعه حرفهورهای معلمان و د( به بررسی اهمیت توسعه حرفه9061)

                                                                                                                                        
1. skill competencies 
2. Hill, D. 
3. Deißinger, T. 
4. Roscoe, J. 

5. Huntly, H. 
6. Sandals, L., & Bryant, B. 
7. Steele, D., & Zhang, R. 
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ای را کشورهای مختلف پرداختند که همه این موارد اهمیت توجه به توسعه حرفه
 .کندروشن می ازپیشبیش

توسعه  یهابرنامهو  نظام آموزشی کشورهای منتخب، در پژوهش حاضر پژوهشگر
 و با ایرانقرار داده  یموردبررسو وضعیت فعلی آموزش معلمان این کشورها را  6یاحرفه

اری معلم پیشرفت بسی یاحرفهتوسعه  در زمینهاین کشورها ، درواقع، ه استکردمقایسه 
بنابراین بررسی تطبیقی آموزش ابتدایی ایران با این کشورها بسیار کارساز بوده اند؛ داشته

 .کندیمایران تسهیل  وپرورشآموزش یاحرفهو الگوهایی را برای بهسازی نظام توسعه 
 9زین ( و9061) 9زین، (6930صفری ) و عبدالهی، (6931آخش )سنگری و  یهاشپژوه

ج اتاستن گونهاین هاپژوهشاز بررسی  معلمان پرداختند. یآموزش یهادوره( به 9061)
ای های حرفههای آموزشی و میزان سطح مهارتنقش دوره هاپژوهششود که اکثریت می

د های داخلی ابعادر پژوهش خصوصبهژوهشی سنجد و کمتر پو تخصصی معلمان را می
ورها با سایر کش هاآنمعلمان را بررسی و با بررسی تطبیقی  یاحرفههای توسعه برنامه

 .دهدیممدل و الگویی عملی ارائه 
 پژوهش از قرار زیر است: هایسؤال

 ست؟چیب و ایران در کشورهای منتخ معلمان ابتدایی ایتوسعه حرفههای برنامهابعاد  -

 کشورهای ای درتوسعه حرفه یهابرنامهابعاد  در زمینه هاییتفاوت و هاشباهت چه -

 دارد؟ وجود موردمطالعه

 روش

 مدارک و اسناد طریق از آن موردنیاز اطالعات که است تطبیقی پیمایشی حاضر پژوهش

 وپرورشآموزش وزارت هایسایت و اینترنت در جستجو و پژوهشی یهاو گزارش
در ، (6313) 4بردی مدل از زمینه این در .است شده گردآوری موردمطالعه کشورهای

 این 6 جدولاست.  شده استفاده 1مقایسه و 1جواریهم، 1تفسیر، 0چهار مرحله توصیف
 .دهدیم نشان را مراحل

  

                                                                                                                                        
. در این پژوهش آموزش ضمن خدمت و پیش از خدمت 3
 تر گرفته اسای مدنظر قراهای توسعه حرفهعنوان برنامهبه

2. Zein, M. S. 
3. Zein, S. 

4. Bereday, G. 
5. description 
6. interpretation 
7. juxtaposition 
8. comparison 
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 تطبیقی اطالعات وتحلیلتجزیه روش .5جدول 

: 6مرحله 
 توصیف

 کشــورهای و ایران در معلمان یاحرفه توســعه یهابرنامه ابعاد توصــیف مرحله، به این در
آمده ستدبه اسناد مطالعه یا و مختلف منابع از که اطالعاتى اسـاس  موردتحقیق، بر منتخب
 .شد پرداخته

: 9 مرحله
 تفسیر

ــگران که مرحله، اطالعاتى این در ــیف به اول مرحله در پژوهش بودند،  پرداخته آن توص
 و عینى، واقعى تشریح توصیفى ـــ  پژوهشى روش انجام از پژوهشگران هدف. شد وارسی

 .بود منتخب کشورهای و ایران در معلمان یاحرفه توسعه یهابرنامه ابعاد منظم

 :9 مرحله
 جواریهم

ــى قبلى مراحل در که مرحله، اطالعاتى این در ــدند، طبقه بررس  قرار هم کنار و بندیش
 هایتتفاو و تشابهات مقایسـه  بعد، یعنى لهمرح براى راه تا آمد فراهم چارچوبى و گرفت

 موردتحقیق، هموار منتخب کشــورهای و ایران در معلمان یاحرفه توســعه یهابرنامه ابعاد
 .یافتدست پژوهش هایسؤال پاسخ به توانیممرحله،  این بِرودى، در عقیده به. گردد

 :4 مرحله
 مقایسه

 قرارموردتوجه  جواریهم مرحله در ویژهبه قبلى مراحل در که ییهادادهمرحله،  این در
 یموردبررس هاتفاوت و تشابهات اساس بر جزئیات به توجه با و دقیقصورت بهبود،  گرفته

 رد معلمان یاحرفه توسعه یهابرنامه ابعاد هایتفاوت و هاشباهت و گرفت قرار مقایسـه  و
 .شد تشریح منتخب کشورهای و ایران

 هایبرنامه درباره مدارک و اسناد (6: شامل پژوهش این در یرسموردبر آماری جامعه
 و زیمال، آمریکا، فنالند، انگلستان، ژاپن کشورهای در ابتدایی معلمان یاحرفه توسعه
 عالوه (9 است. هدفمند صورتبه هاآن موفقیت اساس بر کشورها انتخاب .است ایران

 یاحرفه توسعه یهابرنامه ضعیتو بررسی راستای در ،هدفمند یریگنمونه روش بر
 یا یاشبکه روش با که است گرفته قرار مدنظر (نفر 61نظران )صاحب نظرات، ایران
 .شدند ییشناسا 6اییرهزنج

 نمونه معلمان عنوانبه که( نفر 60) ییابتدا مدارس مدیران و معلمان این بر عالوه
 .بودند جامعه از دیگری بخش شدند انتخاب

 شوندگانمصاحبه یفتوص .2جدول 
 سن سابقه سمت ردیف

6 
 یهادوره و ابتدایی درسی کتب آموزشی یهادوره ابتدایی، مدرس نمونه معلم

 ییآموزش ابتدا آموزشی، معاون خدمت، سرگروه ضمن
 ساله 49 سال 90

 ساله 40 سال 99 انسانی نیروی آموزش و یزیربرنامه و پژوهش معاون 9

                                                                                                                                        
. برای کسب بخشی از اطالعات در مورد وضعیت فعلی 3 

 ای ایران مصاحبه انجام شده است.های توسعه حرفهبرنامه
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 سن سابقه سمت ردیف

 ساله 40 سال 61 درسی یهاسرگروه ریاستابتدایی،  نمونه معلم 9
 ساله 93 سال 90 شهرستان آموزشی خدمت، راهبر ضمن یهادوره ابتدایی، مدرس نمونه معلم 4
 ساله 09 سال 91 کاشان دانشگاه علمییئته عضو 0
 ساله 09 سال 91 کاشان( ره) خمینی امام پردیس فرهنگیان دانشگاه علمییئته عضو 1
 ساله 40 سال 61 شهرستان ابتدایی مدارس هنمون معاون 1
 ساله 90 سال 1 کاشان دانشگاه علمییئته عضو 1
 ساله 90 سال 1 کاشان دانشگاه علمییئته عضو 3
 ساله 41 سال 90 شهرستان ابتدایی نمونه و باسابقه معلم 60
 ساله 91 سال 60 شهرستان یادگیری اختالالت مرکز مسئول 66
 ساله 40 سال 90 سال 9 مدت به مالزی کشور در هرستان، تدریسش نمونه معلم 69
 ساله 43 سال 90 شهرستان نمونه معلم 69
 ساله 49 سال 1 اصفهان فرهنگیان دانشگاه علمییئته عضو 64
 ساله 00 سال 60 اصفهان فرهنگیان دانشگاه علمییئته عضو 60
 ساله 01 سال 90 اصفهان نمونه معلم 61
 ساله 40 سال 60 مشهد فردوسی دانشگاه علمییئته عضو 61
 ساله 10 سال 90 قم فرهنگیان دانشگاه علمییئته عضو 61

63 
 و یاسوج شهرستان نمونه مدیر و یاسوج، معلم فرهنگیان دانشگاه مدرس

 اطراف روستاهای
 ساله 40 سال 90

 ساله 90 سال 60 قم شهرستان نمونه مدیر و قم، معلم فرهنگیان دانشگاه مدرس 90
 ساله 49 سال 60 نمونه مدیر و معلم یاسوج فرهنگیان دانشگاه مدرس 96
 ساله 40 سال 90 شیراز شهرستان نمونه مدیر و معلم 99
 ساله 93 سال 9 اصفهان دانشگاه دکتری دانشجوی و فرهنگیان دانشگاه مدرس 99
 ساله 10 سال 90 هیآزمایشگا وسایل جدید نسل مخترع و کشوری، پژوهشگر برتر معلم 94
 ساله 01 سال 90 شهرستان نمونه معلم 90

91 
 دانشگاه در تدریس و چندپایههای کالس در نمونه، کار و سابقه با آموزگار

 خدمت ضمن یهادوره مدرس و فرهنگیان
 ساله 41 سال 91

 هایافته
ب و ایران نتخدر کشورهای م معلمان ابتدایی ایتوسعه حرفههای برنامهابعاد اول:  سؤال

 چیست؟
ی در احرفهی توسعه هابرنامههای علمی مرتبط با در ادامه با بررسی منابع و سایت

 .ی معلمان ابتدایی اشاره شده استاحرفهی توسعه هابرنامهابعاد  کشورهای منتخب و ایران به
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  یاحرفهتوسعه  یهابرنامهابعاد  .9جدول 

 معلمان ابتدایی ایتوسعه حرفههای برنامهابعاد  کشورها

 فنالند

ز ا یک معلم، رشد شناخت عمیق عنوانبه شـناسی یفهوظپژوهنده، پرورش حس  عنوانبهرشـد معلم  
 دارا بودنرشـد و توسـعه انسـان، رشـد کسـب دانش کارشناسی نسبت به موضوعات درسی، رشد      

 (.9061، 6و همکاران جومای کاربردی آموزشی )هامهارتدانش عمومی گسترده، آموزش 
ــد خودکـارآمدی و عزت  ــغلی معلمان در رشـ ــی، ربرنامهنفس شـ تدریس و  هایروشیزی درسـ

 (.9061، 9همفیل) آموزارزشیابی دانش
 (  9001، 9ینیمگسترده )ی کاربردی آموزشی، رشد دانش عمومی هامهارتکسب 

اثربخشــی  یری پژوهش محور، کارآمدی وگجهتالعمر، رشــد آگاهی و رشــد روحیه یادگیری مادام
ی در آموزش، یادگیری و دانش مبتنی بر احرفههای آتی بینی نیـازها و صـــالحیت ی، پیشاحرفـه 

 (.9060نیمی، معلمان )ی احرفهپژوهش، تسهیم دانش و اطالعات درباره رشد 
 (.9069، 4نیمی و سیالجندر) یکارآمدپرورش خودکنترلی و خود نظارتی و 

  (.9060، 0سالبرگ) ییرتغبودن به جامعه در حال ی ارتباطی، پاسخگو هامهارتکسب 
 (.9066، 1بیکرمعلمان )یج همکاری ترو

 ژاپن

ی فردی و هامهارتاقدام پژوهی و درس پژوهی، رشــد  هایروشی حل مســئله با هاراهآموزش 
 (.9060؛ گروز و دویگ، 9066، 1دویگ و گروز) یاجتماع

 ی الزم برایهانگرشی و هامهارتموضـوعی، رشد  ارتقای دانش تعلیم و تربیت و دانش محتوایی 
 (.9061، 1آههمؤثر )تدریس 

ــد و تحول  العمر و روزآمد شــدن، رشــد و  ، توانایی یادگیری مادامآموزاندانشدرک و فهم از رش
 (.9064آهه، ) یارتباطی هامهارتتقویت 

ــلط معلمان بر ســـبک ــد خودکارآمدی وبهبود تسـ نفس عزت های تدریس مختلف و نوآور، رشـ
 (.9069، 3فاجیوارا) یشغلی، خودکارآمدی و رضایت احرفه

 انگلستان

 اساس بر که یاحرفه و شغلی یهارشـد ارزش ی معلمان، احرفه عملکرد کیفیت به بخشـیدن  بهبود

 و ، اقتدارنفساعتمادبه معلمان، رشــد از انتظار مورد رفتارهای و هاروشتعهدات،  و هانگرش هاآن
 ( 9060، 60پدر و همکاران)موضوعات تدریس،  بر علمانم توانایی
 یهامهارتآموزش  یاحرفه انتظارات و خود پیشـــرفت چگونگی از روشـــن معلمـان  درک پرورش

 (.9001؛ بولو، 9009، 66بولو و یانگ) کالس مدیریت و تدریس هایروشیزی، هدایت، ارزیابی، ربرنامه
 یزی درسی، رشد دانشربرنامهت معلمان و متخصصان ، رشـد مشارک بهبود شـرایط یادگیری در مدارس 

 میان انفصـــالبر  غلبه، هاآنو حمایت عاطفی از  69عملی و تجربی معلمان، نظارت بر معلمان، مربیگری
 (9001و همکاران،  69بلومکه) هایدگاهد برخورد یجابه هایدگاهو عمل از طریق گفتگوی د نظریه
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ـتمر به      مدتوتاهکبر نیازهای  تأکیدی شغلی، هامشـوق معلمان برای بهبود انگیزه و ارائه مشـاوره شـغلی مس
ـتمر    تأکیدو موردی معلمان،  های شـخصیتی معلمان و  ی عملکردی، توجه به تفاوتهامهارتبر رشـد مس

 (.9061و همکاران،  6داویسمعلمان )ی احرفهارائه راهکارهای موردی برای رشد 
 (.9066، 9گوردمن و ساندفرتجارب ) ی قدردانی و تسهیمبرا یادگیری محیط کردن فراهم

 (.9060، 9گاوکارگاه ) و بحث طریق از معلمان ترجیحی آموزشی یهاسبک وها روش از آگاهی

 مالزی

ــت به افراد تخصــیص ــاس بر هاپس ــغل، تعیین هر موردنیاز هایمهارت اس ــیوه ش ــریع هایش  تس

 خبره معلمان معرفی و بازشناسی هاییوهشـ  ارائهاال، ب آموزشـی  عملکرد دارای معلمان هایپیشـرفت 

 بهبود و معلمان، ارتقا سایر برای برجسته معلمان از ییهانمونه و الگوها ارائهدرسی،  در موضـوعات 

معلمان،  توانایی و ، اقتدارنفساعتمادبهمعلمان شــایســته، رشــد  یریکارگبه طریق از مدارس آموزش
 یهامهارتآنان، رشــد  از خود انتظارات و خود آموزاندانش پیشــرفت چگونگی از روشــنی درک
 (.9069، 4تدریس و مدیریت کالس درس )آلیا و اتیرا تهیر هایروشریزی، هدایت، ارزیابی، برنامه

ــعه برگزاری دوره  به مربوط نیازهای تمام بتوانند تا باال هایییتوانا با ی معلماناحرفههای توسـ

ــتانی، فنییشپیی، ابتدایی، راهنما مدارس ــخگو را یاو حرفه دبس ــند ) پاس ، 0جمیل و همکارانباش
ــعهاو حرفهآکادمیک  حوزه در معلمان توانایی و دانش، کارآیی مداوم کردن ( روزآمد9066  ی. توس

 (.9069، 1کابیالن و وراتراجومعلمان ) ایحرفه رشد مراکز عنوانبه معلمیتترب هایکالج
 (.9060، 1موهد ساله و همکاران) یرهبرن فردی، ی فنی، بیهامهارترشد 

 آمریکا

، ی مختلفهارشــتهها و یطهحای قوی در آموزش یهپارشــد و بســط دانش محتوایی، تســهیل مبنا و 
پژوهش،  هایروش در زمینهفراهم کردن دانش دربـاره فرایندهای تدریس و یادگیری، عمق نگری  

هو ) یدرسیزی ربرنامهی با استانداردهای تدریس و اهحرفی رشد هادورهسـازی محتوای   راسـتا هم
ــارکـت 9060، 1پـارک و یی لی  ی آموزش و هادورهفعال معلمان در فرایند طراحی و اجرای  ( مشـ

ــان   افزادانش ــص ــارکت معلمان با متخص ــهیل مش یی، تدارک زمان، حمایت کافی برای تدریس، تس
ــتــه ــد  ییافزادانشتنوع آموزش و مختلف و م هــایروشی مختلف، در نظر گرفتن هــارشـ رشـ

ــط کیفیت روش9069، 3هارگریوز و فولن) ــی، کاربرد ( و بس ی برای احرفهی هامهارتهای آموزش
 (.9064، 66؛ اشتینبرگ9060، 60کریدل) یرانفراگهای و صالحیت هامهارتافزایش دانش، 

ــتهینببر محتوای  تأکید ــتهیانمای و رش ــعهابرنامهای در تدوین رش ــنگاحرفهه ی توس تن ی در واش
 (.9003و همکاران،  69)بیرمن
 (.9060و همکاران،  هیلواشنگتن )ی مشارکتی و تسهیم دانش بین معلمان در هافرصتتسهیل 

ــت گنجاندن ــتراتژ فعال و یادگیری یهافرص و  69الکود) یدافلورتدریس در ایالت  جدید هاییاس
 (.9060همکاران، 

 ایران
ــی یهابرنامه تعریف ــالحیتدانش یهادوره درس ی احرفههای افزایی معلمان مبتنی بر اهداف و ص

ــده، دانشیفتعر ــب افزایی معلمان از طریقش  عملی یهامهارت فراگرفتن و نظری یهادانش کس
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دوره ابتدایی،  در آموزشی و پرورشی هاییتفعال در زمینهی سـاز آمادهمثبت،  نگرش و عالقه با توأم
ی به بخشاستحکامدر معلمان،  مثبت نگرش ایجاد و عملی یهامهارت رفتننظری، فراگ دانش کسـب 

 (.6911صادقی، فعال )ی کنندگانشرکتپرورش و  یاحرفههای یتفعال
ــاس کارآمد ــد احسـ اوم، ی مداحرفهی، نگرش انتقادی به تدریس، تمایل به یادگیری و تغییر و رشـ
 یماعاجتی شناختی، فراشناختی و هاد مهارترشهای مختلف تدریس، یتکنولوژاسـتفاده از مواد و  

 (.6930دیبایی صابر و همکاران، )
ی ضمن خدمت، تخصصی هادورهروز نبودن ی، بهاحرفهی توسعه هادورهعدم نظارت و ارزشـیابی  

یرحضوری، فراهم کردن و غحضـوری   صـورت بهی ضـمن خدمت  هادوره، برگزاری هادورهنبودن 
ای، ای و اخالق حرفهای، مهارت حرفهوزگـاران، توان علمی حرفه فرصـــت برای اقـدام پژوهی آم 

همخوانی بین نیازهای محیط کار معلمان با  عدمتوســعه دانشــی، ابعاد مهارتی، پژوهشــی و اخالقی، 
 یاحرفهی توسعه هابرنامهتوجهی به امر مشارکت معلمان در تدوین یبی درسـی.  هابرنامهدروس و 

 (.64، 0، 6 گانکنندمصاحبههای یافته)

 ای درتوسعه حرفه یهادورهابعاد  در زمینه هاییتفاوت و هاشباهت چهسؤال دوم: 
 دارد؟ وجود موردمطالعه کشورهای

  یاحرفهتوسعه  یهابرنامهابعاد  هایتفاوتو  هاشباهت .4جدول 

 هاشباهت

ــد خودکارآمدی و عزت  ــورها بر رش ــد تأکیدی احرفهنفس همه کش ی را احرفهنگرش و کارآمدی  کردند و رش
 .اندکردهی لحاظ احرفهی توسعه هادورهیکی از ابعاد  مثابهبه
 تدریس و ارزشیابی هایروشیزی درسی، ربرنامه در زمینه ی در همه کشـورها بر تسلط احرفهی رشـد  هابرنامه 

در رشـــد عملکرد  هادورهاین العمر، اهمیت کشـــورها بر رشـــد روحیه یادگیری مادام همه کردند. تأکیدفراگیر 
 داشتند. تأکیدی آنان احرفههای بر یادگیری عملی و تجربی معلمان و رشد صالحیت ای معلمان وحرفه
 أکیدتی در همه کشــورها بر ارتقای دانش تعلیم و تربیت و دانش محتوایی موضــوعی احرفهی رشــد هابرنامه

 کردند.

 هاتفاوت

ی هاورهدیکی از ابعاد برنامه  مثابهبهی پژوهشگری و اقدام پژوهی هامهارتبر رشـد  کشـور ژاپن، فنالند و آمریکا  
که سـایر کشورها به مهارت پژوهشی و بعد توانمندی پژوهشی معلمان توجه  دارند درحالی تأکیدی احرفهتوسـعه  

 جدی نداشتند.
 هاورهدو اخالق معلمی را در این  کرده است تأکیدیک معلم  عنوانبه شناسییفهوظکشور فنالند بر پرورش حس 

 خاص مدنظر قرار دادند. صورتبهکه سایر کشورها کمتر این موضوع یدرصورتقرار داده است  تأکیدمورد 
کرده است ولی سایر کشورها به این موضوع توجه چندانی  تأکیدی شناسانسانکشور فنالند بر رشد آگاهی و سواد 

 نشان ندادند.
ــور فنالند  ــایی و منظوربهرا  هادورهنگرانه یندهآبا دید تنها کش ــناس ــالحیتپیش ش های آتی بینی نیازها و ص

 ی در آموزش را مدنظر قرار داده است.احرفه
ــور فنالند به این   ــد   عنوانبه هادورهتنها کش ــهیم دانش و اطالعات درباره رش  ی معلماناحرفهابعادی از تس

 نگریسته است.
 دتأکی هادورهی فردی و اجتماعی در این هامهارتمسـتقیم بر رشد   صـورت بهژاپن  تنها کشـورهای مالزی و 

 داشته است.
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رهای . کشواندداشته تأکید هادورهدر این  آموزاندانشدرک و فهم از رشد و تحول  تنها کشور مالزی و ژاپن بر رشد
ی نیز های آموزشینوآور در زمینهاهی معلمان بر بعد دانش محتوایی بر رشد آگ تأکیدژاپن، آمریکا و ایران عالوه بر 

ـته  تأکید و  اندداشته یدتأکی معلمان و خودارزیابی تدریسشان احرفه. تنها کشور ژاپن و ایران بر خودشناسی اندداش
ـته های فرایندی سـایر کشـورها محوریت را بر صـالحیت    . انگلستان و آمریکا بیش از سایر کشورها بر بعد اندداش

داشتند  تأکید هادورهکالس در این  مدیریت و تدریس هایروشیزی، هدایت، ارزیابی، ربرنامه یهاارتمهآموزش 
 .اندکردهی تدریس و دانش موضوعی خالصه هاسبک را در قالب هامهارتو سایر کشورها این 

و بعد  اندشتهدا هادورهر این بیشتر بر بعد فراگیران و نیازهای او د تأکیدتنها کشـورهای انگلستان، آمریکا و مالزی   
و  قرار دادند. تنها کشورهای انگلستان موردتوجهو پاسخگویی به نیازهای آنان را  بهبود شرایط یادگیری در مدارس

تنها  .اندداشتهیزی درسی، بعد نظارت و حمایت از معلمان توجه ربرنامهآمریکا بر بعد مشـارکت معلمان در فرایند  
. اندداشــته یدتأکها یدگاهد برخورد یجابه هایدگاهو عمل از طریق گفتگوی د نظریه پیوند بینبر  کشــور انگلســتان

 مدنظر قرار داده است. هادورهدر این  کشور مالزی و ایران بیش از سایر کشورها جنبه اداری و گزینشی و ارتقاء را
ی با استانداردهای تدریس و احرفهی رشد هارهدوسازی محتوای  راستاهمی و استانداردسازتنها کشـور آمریکا بر  

 داشته است. تأکیدیزی درسی ربرنامه

شود یمشود و سعی یمای یژهوبه سـواد فرهنگی و دانش بین فرهنگی توجه و اهتمام   و فنالنددر کشـور آمریکا  
ورهای دیگر که در کشیدرصورتی فرهنگی تدوین شود هاشاخصی بر اسـاس  احرفهی رشـد  هابرنامهمحتوای 

 گیرد.ینمجدی قرار  موردتوجه
ی پژوهشی و کاربرد رویکرد پژوهشی در تدوین هامهارتی ژاپن و ایران بر آموزش احرفهی توسـعه  هابرنامهدر 

، در بین این کشورها که در کشورهای دیگر چندان پژوهش لحاظ نشده است.یدرصورتشـده اسـت    تأکیدمحتوا 
ی را مدنظر قرار داده است و سایر کشورها احرفهی توسعه هادورهی هابرنامهمحتوای سازی یبومتنها کشور ژاپن 

ـته سـازی توجه  یبومبه  صرفاً مذهب و فرهنگ مذهبی را  و کشورهایی چون مالزی، انگلستان و ایران نیز اندنداش
بان ی زهامهارتالزی بر آموزش تنها کشورهای ژاپن، انگلستان و م انددادهحوزه محتوایی مجزا مدنظر قرار  عنوانبه

ی هاهارتمی مبتنی بر احرفهی توســعه هابرنامهو آمریکا بر تدوین محتوای  کشــور ژاپن. اندکرده تأکیدانگلیســی 
 بیشتری داشتند. تأکیدشهروندی 

ای هیتفعالارتباطی،  یهامهارتی فرایندی مثل هامهارتبیش از ســایر کشــورها به  کشــورهای آمریکا و فنالند
 داشتند. تأکیدخاص  طوربهعام دانش یادگیری حیطه تخصصی  طوربهگروهی، دانش یادگیری 

ده و رویکرد کر تأکیدای رشتهینبهای تخصـصـی و   یطهحدر  تنها کشـور آمریکا بر تلفیق محتوای نظری و عملی 
 یهامهارتآموزش محتوا به  در تدوین و کشــور ایران جزبهقرار دادند. همه کشــورها  تأکیدای را مورد رشــتهینب

ای معلمان در ایران بر های رشــد حرفهکه توجه اصــلی برنامهیدرصــورتکنند توجه می شــناســیروانمشــاوره و 
حتوای ی مداوم مروزرسانبه. کشور ایران بیش از سایر کشورها بر بازنگری و است شناختیی ارتباطی و هامهارت

 دارد. دتأکیایران بر محتوای فلسفی و بومی بیشتر از سایر کشورها داشته است. کشور  تأکید هادورهاین 

 گیرییجهنتبحث و 
 تداییمعلمان اب یاحرفههای توسعه ابعاد برنامهبررسی تطبیقی  منظوربهپژوهش حاضر 

 هایافتهیتبیین  درانگلستان و فنالند انجام شد. ، ژاپن، مالزی، آمریکا، در کشورهای ایران
 یهابرنامهبرجسته و ممیز  یهاجنبهتوان گـفت کـه یکـی از می هافاوتتمربوط به 
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به تقویت سواد و آگاهی فرهنگی معلمان در این  توجهدر سایر کشورها  معلمیتترب
بر  یاحرفههای رشد محتوای برنامه سازییبوم، تلفیق حوزه نظری و عملی، هادوره

و  آموزش عملیاین  بر است و عالوه و شرایط فرهنگی و اجتماعی هایژگیواساس 
 موردتوجهمعلمان کشورمان  یاحرفهرشد  یهابرنامهو عمیق در  یطورجدبهای نیز حرفه
 .گیردینمقرار 

 یهاهارتممبنی بر توجه بیشتر کشورهای منتخب به  هاییافته در تبیین هـمچنین
همراه روشنگری  به یاختشنرواندرسی  یواحدها وجود گفت که توانیم شناسیروان
 .دکنیمکـمک آمریکا و ژاپن ، فنالنددر باطی ضبه حل مشکالت ان هادورهدر  شدهارائه

ی در دیگر یهابرنامهحـتی اگـر  تـا کندیم قادر را ریزانبرنامه باطیضان اهمیت مسائل
 پردازند.ب شناسیانرونوین  هایروشا استفاده از مزبور ب کالتبـه بررسی مشدستور کار 

 هایییژگو ترینمهمشود که استنباط می یاحرفهرشد  یهادورهبا بررسی تطبیقی 
شناختی  یهامهارتپرورش  (9 ؛پژوهشتلفیق آموزش و ( 6از: اندعبارتمطلوب  سازنده

 مناسب زمینة کردن فراهم (4 ؛دانشو تسهیم  العمرمادامیادگیری  (9 ؛شناختیروانو 

 بوده است. و تأمل رشد برای
 ،زابلی) اندمواجهاساسی تدریس با مشکل  یهامهارتبیشتر معلمان در برخی از 

 هایروشمانند کاربرد  ییها( مهارت6939، ؛ بانشی و همکاران6939، مالمون و حسنی
آموزان در فعال کردن دانش، ت در استفاده از ابزارهای آموزشیمهار ،خالق تدریس

ب مرتبط کردن مطال، آموزان به انجام کارهای ابتکاری و خالقانهانشتشویق د، ارزشیابی
ان و از مهارت الزم برخوردار آموزدانشروزمره  یتجارب واقعدرسی به سایر دروس و 

 است. انسجامیبو  فشرده، محدود معموالً هادورهکه  دهدیمنیستند. نتایج نشان 
اما  ؛( همسو است6913همکاران )دری و نا هاییافتهبا  یرمستقیمغ صورتبهها یافته

 یجنبه ینهمچناست.  سوناهم( با پژوهش حاضر 6930) یفیسناطقی و ، پژوهش فارسی
 وپرورشآموزش یرساختز در انآموزدانشن کردو درگـیر  سویکاز  هابرنامهقـوی 

ین ابا وضعیت  دلیل ایـن اختالفانگلستان و فنالند ، آمریکا، چون ژاپن ییکشورها
 . است در ایران یهابرنامه

 درکو اجتماعی  شناختیروان یهامهارتبسط دهنده  فرایند عنوانبه ایحرفه رشد

 اهدورهدر کیفیت برگزاری این  یاحرفه یهامهارت ینبنابرا ؛(6911ی، )مؤمن است شده
 است. مؤثربسیار 
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 دباغیان و عبدالهی با نتایج یافته فردی است. این یهامهارت هابرنامه مهم از ابعاد یکی

 موردتوجه هابرنامهباید در تدوین و اجرای  درنتیجه .دارد قرار راستا یک در( 6930)
 صورتبهه است ک هابرنامهرت تقویت ابعاد وها بیانگر ضردر کل یافتهبیشتر قرار گیرد. 

 (.6911کریمی، ؛ 691فرزاد،  و پژوه)دانشهای پژوهشگران همسو است یرمستقیم با یافتهغ
 هاورهدبهتر است ابعاد این  یاحرفهرشد  یهابرنامهدر راستای بهبود وضعیت ابعاد 

ین مستمر بر اساس آخر طوربهاین ابعاد نیازمند است  گروهی تدوین شود و یشیاندهم با
توان به این موارد اشاره می پیشنهادهای کاربردیاز جمله  .شود یروزرسانبهتحوالت 

؛ توجه مراکز مشاوره آموزشی اندازیهای مادی و غیراقتصادی؛ راهوجه به انگیزهتکرد: 
 محور.های پژوهش؛ اجرای دورهیاحرفهتوسعه  یهابرنامهنشانگرهای کیفیت به 

 سپاسگزاری
در پایان از همکاری و مشارکت متخصصانی که در طی انجام پژوهش محققان را در 

 ال تشکر را داریم.انجام پژوهش یاری رساندند، کم

 منابع
بررسی وضعیت موجود (. 6930احمدی، ر.،زارعی زوارکی، ا.،نوروزی، د.،دالور، ع.و درتاج، ف.)

هش فصلنامه پژو .فناورانه دانشجو معلمان بر اساس استانداردهای یونسکو یهاتیصالح
 .99-6(،99)60 های آموزشی،در نظام

(. چرا معلمان به آموزش فلسفه نیاز 6911) .م، ویدهن یاری و .ر. م، جم شرفی.، ش، ایروانی
 .11-99، (6) 94، فصلنامه تعلیم و تربیتدارند؟. 

(. 6939) .ا. دوست، عو حق .اخوتی، م.، ذوالعلی، ف.، شاهرودی، س.، رضایی، م.، ر. بانشی، م
در ارزشیابی روند  یافتهیمهای چند سطحی خطی و معادالت برآورد تعمکاربرد مدل

 آموزش توسعه و مطالعات مرکز مجله. های مختلفیت تدریس استادان در ترمکیف
 .904-631(، 9)66، پزشکی

 وپرورشآموزش اداره، اداری و امور مالی یزیربرنامه معاونت (.6931) .بخشنامه برنامه آموزشی
 کاشان.

 علمییئته اعضای نیازمورد یاهای حرفه(. قابلیت6931. )رم.نیلی،  و .ر.، نصر، ا.زواره، ب جمالی
 هاینظام در پژوهش فصلنامه. کیفی مطالعه یک: دانشگاه در جدید تحوالت به توجه با

 .616-600، 40(69)، آموزش
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ابتدایی.  دورة معلمان ایحرفه یهامهارت یارزشیاب (.6910. )و ،فرزاد و .ز .پژوهدانش
 .610-690، (0) 61، آموزشی هایینوآور
 یهامؤلفه تبیین(. 6930. )س ،موحد ییصفا . وک فتحی واجارگاه.، ع.، عباسی، م.، دیبایی صابر.

. یرانا وپرورشآموزشباالدستی  در اسناد معلمان و تحلیل جایگاه آن یاحرفهشایستگی 
 .699-603، (9)69، آموزش و یادگیری یهاپژوهش

بر کیفیت تدریس اساتید:  (. ارتباط بین عوامل مؤثر6939) .م، و حسنی .ز، مالمون .،ر، زابلی
(، 0)1، دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی. مدل یابی معادالت ساختاری

960-996. 
 :دبستانییشپمربی  (.6930. ).ج م، لیاقت دار.، و ا. س.، میرشاه جعفری، ر. ا.، نصر، ح. م.، زارعی

 .904-616، 1، رسیبرنامه د دو فصلنامه نظریه و عمل در. مشخصاتی؟ با چهچه کسی 

 یستدر برای مناسبی مدل پیشنهاد و اثربخش تدریس یهامدل شناسایی (.6939) ع.، زربخش
کارشناسی ارشد. گروه  نامهیانپا .آن یاسازه اعتبار تعیین و دانشگاهی اثربخش

 .خوارزمی دانشگاه درسی. یزیربرنامه
سازی دانشجو در مراکز آماده بررسی تطبیقی نحوه جذب و(. 6931) سنگری، م. و آخش، س.

 .99-1(، 91)60 نامه آموزش عالی،. تربیت معلم کشورهای ژاپن، استرالیا و ایران
مداوم معلمان: موردی از کاربرد شیوه مصاحبه  ایحرفهرویکردی به رشد  (.6911صادقی، ن.)

 .10-41(، 9)91، .روانشناسی و علوم تربیتیکانونی هایگروه
ای کاوش فرایند توسعه حرفه(.6939) .، و قهرمانی، م.ح، پرداختچی، م.م عارفی، .،طاهری، م

(، 40) 69، های آموزشیفصلنامه نوآوری.معلم: نظریه داده بنیادمعلمان در مراکز تربیت
643-611. 

 فصلنامه .معلمان یاحرفه رشد روی  بررسی موانع اساسی فرا (.6930. )ا، صفری و .ب، عبدالهی
 .694-33، 01، وزشیآم هایینوآور

درسی ضمن خدمت  هایارزیابی برنامه (.6931. )م، سیفی و ف.، ناطقی، ن.آباد، یعلفارسی 
ه بخشیدن بتحقق منظوربهالزم در معلمان های صالحیتمعلمان دوره ابتدایی در ایجاد 

 .11-10، 90، خانواده و پژوهش فصلنامه .های درسی و تربیتی دورههدف کلی برنامه
بررسی وضعیت ارتقای نقش معاونین  (.6931زاده، ک.، جعفری، پ. و قورچیان، ن.)سمقا

های فصلنامه پژوهش در نظام. مدارس ابتدایی استان مازندران به رهبری آموزشی
 .669-69،30، آموزشی

 و رهبری فصلنامهابتدایی.  دورة معلمان ایحرفه هاییتصالح مطالعه (.6911) .ف، کریمی
 .619-609، (4)9، وزشیآم مدیریت
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 یکشورهادر  معلمیتترب درسی برنامه نظام تطبیقی (. بررسی6911. )ع، ذکاوتی و ا.، نژاد مالیی
 .19-90 ،(91)، آموزشی هاینوآوری. یرانو ا مالزی، فرانسه، ژاپن، انگلستان

 .90-91، 669، خودرو صنعت .تیمی کار موانع (.6911. )م، مؤمنی
بررسی و مقایسه  (.6913. )م، سیف نراقیو  ع.، شریعتمداری، م.، دحاجی زا، .ع، نادری

انسانی دوره راهنمایی شهرستان  و علوممعلمان دروس علوم پایه  یاحرفه یهامهارت
 ،تحقیقات مدیریت آموزشی. هامهارتارتقای کیفی این  هایروشارائه  منظوربهبهشهر 

9(1) ،10-31. 
، وپرورشآموزش وزارت :ناشر .فرهنگیان دانشگاه اساسنامه (.6936) .وپرورشآموزش وزارت

 .پژوهشی و آموزشی معاونت
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