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Abstract  
 

Nowadays, despite the acceleration in the process 

of diverse and wide-ranging developments, the 

position of the teacher as an essential factor in the 
field of education and training has become 

increasingly important. Obviously, the promotion 

of professional skills of teachers in the field of 
research and education requires knowledge and 

decision making, problem solving, sharing 

solutions and sharing experiences. Therefore, 
today, the professional development of teachers is 

inevitable and an important factor in increasing 

the level of efficiency and quality of education. 
Undoubtedly, the narrative of experiences and 

activities and sharing their outcomes are effective 

tools in this regard. The researcher, here, is a 
sample of a community of students participating 

in the classroom of professional research and 

development. First, the text from the observation 
and participation was prepared and arranged. 

Then, themes or statements were extracted and 

compared to the classification and extraction of 
the components. Findings and outcomes in the 

components of the education and learning process 

(excitement and motivation, teaching aids, 
interaction and mutual respect, freedom of 

expression and high participation), curriculum 

planning (encouragement, pre-organizer, 
feedback), spatial status and physical (disturbing 

factors, comfort and convenience) were classified 
and proportional analysis and judgment were 

performed. 

 
Keywords: Narrative Research, Participatory 

View, Skill Learning, Research and Professional 
Development. 
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 مقدمه

توان گفت آموزش با توجه به جایگاه و اهمیت آموزش و پرورش در میان نهادهای مختلف جامعه، می

د تربیت و تأمین نیروی انسانی است. معلم نیز به عنوان ترین نهاد اثرگذار در فراینو پرورش مهم

ساز و کند تا نیروی انسانی کارآمد، سرنوشتمربی و مدرس، نقشی کلیدی در این بین ایفا می

اثرگذاری برای اجتماع تربیت کند که نه تنها در بُعد قوای ذهنی بلکه در ابعاد اجتماعی، جسمی، 

جانبه یابد و به این ترتیب زمینه و بستر مناسب برای رشد همه عاطفی، اقتصادی و اخالقی نیز رشد

 (.1031کند )حسینی، برهمن و داداشی مقدم، جامعه را فراهم می

های توسعه ریزی و اجرای موفق برنامهاز طرفی تربیت نیروی انسانی توانمند و کارآمد با برنامه

های ای معلمان، فرایندها و فعالیتترین ابعاد توسعه حرفهیابد. از مهمای تحقق میحرفه

شده جهت ارتقای دانش، مهارت و نگرش معلمان در راستای بهبود فرایند یاددهی و ریزیبرنامه

(. معلم از آن جهت در مرکز توجه 2332، 1؛ گاسکی1031یادگیری است )کرمی، سراجی و معروفی، 

آموزش و پرورش در نهایت به واسطه او است که کارگزار تعلیم و تربیت است و اهداف متعالی نظام 

دهی کالس، نظارت، های تدریس، اداره و سازمانهای معلمان در مورد شیوهشود. مهارتمحقق می

های تدریس و ارزشیابی و های مربوط به شیوهآموزان و در کل توانمندیراهنمایی و مشاوره با دانش

کند )مهرمحمدی، محیط آموزشی ایفا می ای درکنندهکاربرد تکنولوژی آموزشی نقش تعیین

(. عالوه بر این، فضا و امکانات آموزشی از قبیل گرما و سرمای متعادل، نور و حرارت و تهویه 1033

 (.1032باشند )خورشیدی، مناسب، وضعیت و مکان مدرسه از عوامل مؤثر بر تدریس و یادگیری می

ای از وجوه برجسته عصر حاضر است که در های حرفههای آموزشی و مهارترشد و توسعه نظام

چند دهه اخیر به مسئله مهمی تبدیل شده است. در حال حاضر، تقاضا برای آموزش و پرورش و 

زمان با افزایش تعداد ای برخوردار شده است، به طوری که همسابقهتوسعه آن از رشد بی

گذاری برای استخدام رمایهآموزان در سطوح مختلف و تأسیس مؤسسات آموزشی جدید، سدانش

ها، گیریدهنده اهمیت تغییر و بهبود تصمیممعلمان بیشتر ضرورت یافته است که نشان

های های برابر آموزشی و جایگاه خطیر صالحیتگذاری و تالش برای برقراری فرصتسیاست

 (. 1031زاده، ؛ به نقل از ساالری1032ای معلمان است )سرکارانی، حرفه

های مختلف، نقش ها در حوزهبا توجه به روند تغییر، تحوالت، تسریع و تسهیل پیشرفت امروزه

کننده بیش از گذشته حائز اهمیت است. روایت وضعیت دهنده و تربیتمعلم به عنوان آموزش

آموزشی و گردآوری تجارب، گام ارزشمندی در جهت کسب آگاهی از نقاط قوت و ضعف، 

ها، معموالً اطالعاتی در مورد فرایند آموزش، وضعیت فیزیکی ت. در روایتهاسها و کاستیتوانمندی

 و فضایی، تعامل و مشارکت، انگیزه و رغبت و... قابل توصیف و تحلیل است. 

                                                           
1.Guskey 
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یابیم که معلمان پس از طی مراحل استخدام، با با مطالعه تاریخ آموزش و پرورش ایران در می

اند و کارشناسان و فرهنگیان در مورد اعتبار، رس وارد شدههای دهای موجود به کالسوجود کاستی

های درسی، رشد و توسعه و ها، انگیزش، سطح تخصص، برنامهمنافع مالی و انسانی آموزش

 (. 1031زاده، ای تردید دارند )ساالریهای حرفهصالحیت

های یافتهها، های آموزشی و ارزیابی وضعیت این آموزشانجام تحقیقات در زمینه دوره

دهد. این ها در اختیار ما قرار میارزشمندی را در مورد کیفیت، شرایط اجرا و نتایج این آموزش

آموزی مربوط به درس پژوهش و توسعه پژوهش در مورد روایت تجارب حضور در پودمان مهارت

شده تهیه هایای انجام شده است. ابتدا متن حاصل از مشاهده و مشارکت، بر اساس یادداشتحرفه

ها و های برجسته استخراج شده و نسبت به تجمیع گزارهتنظیم گردید و سپس جمالت یا گزاره

 بندی آنها و در نهایت استخراج مضامین اصلی اقدام گردید. طبقه

 

 چارچوب نظری

ها، توسعه ها، صالحیت، مهارتآموزش و پرورش با هدف ارتقای کارایی، اثربخشی، رشد توانمندی

های قابل توجهی را برای آموزش و تربیت نیروی انسانی ، فناوری و رشد اخالقی هر ساله هزینهعلمی

(. هادوچن، باکالی، آجانا و 1033کند )اورنگی، قلتاش، شهامت و پورسلیمانی، صرف می

دانند: الف. های تربیتی را شامل سه اصل اساسی می( رویکرد شایستگی در برنامه2313)1گاسمی

های ها و نگرشها، مهارتکنند. ب. دانشهایی که فراگیران در پایان تحصیالت کسب میشایستگی

ها در های فراگیران در کاربرد و استفاده از شایستگیمربوط به یادگیری. ج. ارزشیابی صالحیت

 محیط کاری.

وف های آموزشی معطدر آغاز قرن بیست و یکم، بیش از گذشته توجه و تمرکز عمومی بر نظام

نقش و اهمیت دهنده که رویکردهای اخیر در راستای بهبود فرایند یادگیری، نشانشد، طوری

های محوری است. در این بین اگر معلم به درستی آموزشمشارکت در کالس و تمرکز بر پژوهش

شود )سادات الزم را دریافت نکند و محقق نباشد، در تعلیم و تربیت نسلی پژوهشگر دچار مشکل می

 (.1033پور، خاکباز، فدایی و موسی

ای ادبی در اشکال مختلف رواج به عنوان شاخه 1313روایت پژوهی، اصطالحی است که از سال 

توان در یافت. روایت به عنوان علم اغلب با ساختارگرایی در اروپا در ارتباط است و ریشه آن را می

 (.1032؛ آقایی میبدی، 1033د )کادن، آثار قرن چهارم پیش از میالد و زمان ارسطو جستجو کر

گونه روایت در عرصۀ آموزش، روشی پژوهشی مبتنی بر بیان شفاهی و کتبی از تجارب داستان

خدمت، تجارب تدریس، تجارب تحصیلی، های ابتدایی و ضمنهای مختلف آموزشی، دورهدر حیطه

                                                           
1. Haddouchane, Bakkali, Ajana & Gassemi 
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ر مصاحبه، بیان خاطره، مشاهده، کارورزی و کارآموزی و... است که با استفاده از ابزارهایی نظی

 شود. ها و اطالعات اقدام مییادداشت، عکس، فیلم و ... نسبت به گردآوری داده

ای ( روایت پژوهی را در حوزه برنامه درسی تربیت معلم به کار گرفت و برنامه2331) 1کانلی

. روایت 2ی از مدرسه، . تصویر روای1تحت عنوان برنامه درسی روایی ارائه کرد. این برنامه شامل 

هایی که . استراتژی و تکنیک4های فرهنگی و شخصی، . روایت0شخصی از تدریس و یادگیری، 

باشد )به نقل از کرمی، سراجی و گیرند، میدانشجومعلمان در تجارب کارآموزی خود به کار می

 (.1031معروفی، 

اد مختلف پژوهش آشنا شوند. پژوهش ای معلمان، الزم است تا آنها با ابعبه منظور توسعه حرفه

توان گفت که بخش (. در حقیقت، می1031ای داشته و دارد )ساکی، در تولید دانایی نقش برجسته

عمده و قابل توجهی از ترکیب حرفه معلمی را ارتباطات و تعامالت علمی، پژوهشی و فعالیت فکورانه 

 (.2333، 2دهد )دایموک و جنیفرمعلم تشکیل می

های فردی، جمعی و مداوم آموزش و تربیت است که در ای، فرایندی از آموزشحرفه توسعه

گشایی گیری و مشکلهای معلمان ارتقا یافته و در عرصه تصمیمطول آن، بینش، دانش و مهارت

؛ به نقل از جعفری، ابوالقاسمی، قهرمانی و 1033مشارکت مؤثری داشته باشند )حجازی و همکاران، 

 (. 1031خراسانی، 

ای استاندارد، ای را شامل توسعه حرفه( سه الگوی کلی برای توسعه حرفه2332) 0گایبل و ماری

اند. الگوی استاندارد، بر مفاهیم ای خودراهبر دانستهمحور و توسعه حرفهای مدرسهتوسعه حرفه

محور با عهها متمرکز است. الگوی توسسازی مهارتهای آموزشی و مدلها و روشجدید، فعالیت

های موجود در محل کار و تحصیل سر و کار دارد و الگوی خودراهبر بر ها، محتوا و فناوریمهارت

 کند.ها تأکید میحلاشتراک نظرات و راه

ای معلمی دریافتند که الگوی توسعه حرفه (1031جعفری، ابوالقاسمی، قهرمانی و خراسانی )

باشد که از این بین، مؤلفه محتوا با بیشترین بار عاملی در میشامل سه مؤلفه محتوا، زمینه و فرایند 

 های بعدی قرار دارند. جایگاه اول و به ترتیب دو مؤلفه زمینه و فرایند در رتبه

                                                           
1. Conle 
2. Dymoke & Jennifer 

3. Gaible & Mary 
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 ای معلمان )نگارنده مقاله(های حرفه( ابعاد توسعه توانمندی1شکل )

سیال بودن و توان نمایشی، های آشنایی با هنجارها، صالحیت رفتاری، ( مشخصه1در شکل )

ای معلمان مطرح شده است. ای برای توسعه حرفهپژوهشی و تعهد حرفه-توان ارتباطی، تسلط علمی

های الزم برای فعالیت کارآمد در حرفه معلمی ای از مشخصهای در بردارنده مجموعهتوسعه حرفه

 را در پی دارد. عملی معلمان -پذیری، شایستگی و توانمندی نظریاست که مسئولیت

جهان امروز به صحنه پیچیده و متحولی از عرصه آموزش و یادگیری تبدیل شده است که لزوم 

ناپذیر ساخته است. معلمِ دارای روز بودن دانش، مهارت و بینش معلم و مدرس را اجتنابانعطاف، به

ا و مطالبات سازمان و سازد و نیازهیای مجهز مای خود را به دانش حرفهصالحیت و شایستگی حرفه

 کند. ینفعان را درک کرده و تحقق آنها را در بستر روابط و تعامالت مطلوب دنبال میذ
 

 شناسیروش

کیفی همخوانی دارد. در تحقیق  -های توصیفیپژوهی است که با شیوهروش پژوهش حاضر، روایت

شوند. در این پژوهش، ها و رویدادها به همان صورتی که هستند توصیف میتوصیفی، موقعیت

کننده در کالس درس پژوهش و آموزان شرکتای هدفمند از بین جامعه مهارتپژوهشگر نمونه

 ای بوده است.توسعه حرفه

در این پژوهش، به توصیف و بازخوانی و تحلیل سند با روش کدگذاری، تحلیل و استخراج 
ش برای کشف معنای مرکزی آن، در واقع با تفکر در مورد یک مسئله و تالها پرداخته شد. کدگزاره

باشیم و به پردازیم و هنگامی که کد مناسب را کشف کردیم در حال رمزگذاری میبه رمزگشایی می
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گویند. کد، یک کلمه یا عبارت است که به طور نمادین بخشی مجموع این دو مرحله کدگذاری می
 (.1031است )خروشی، ای از معنا و یا جوهره آن ها و وجه برجستهاز داده

بنابراین به تناسب از مشاهده مشارکتی )که در آن پژوهشگر به عنوان یک عضو در جامعه مورد 

کند(، ها و بازخوردها را دریافت میکند، پاسخکند، ابراز عقیده مینظر شرکت دارد، مشاهده می
د. با روال مذکور به شیوه ها اقدام شبندی یافتهبرداری، کدگذاری و سپس نسبت به طبقهیادداشت

 توصیفی تا حد کفایت و اشباع به استخراج متن اقدام گردید.

 

 توصیف تجربه
آموزی، در دانشگاه فرهنگیان، پردیس امام صادق )ع( ایالم در جهت طی کردن پودمان مهارت

 حضور پیدا کردم. یکی از مواد درسی، درس پژوهش و توسعه 1031-33نیمسال دوم سال تحصیلی 
ای بود. در ابتدای کالس ضرورت و اهمیت موفقیت و تالش مورد تأکید قرار گرفت. روش حرفه

شد، استاد با آرامش و استاد، سیال، متحرک و برانگیزاننده بود و از آنجایی که از پرژکتور استفاده می
و حاضران  نمود و تعامل مناسبی بین مدرسهای رو در رو، نسبت به انتقال مباحث اقدام میتماس

طبعی، بعضی انتقادات از طرف رویی و شوخبود. با استفاده از روش خوش در کالس بر قرار شده
شد، اما در کل با توجه به تجربه استاد، باال آموزان )به صورت غیرمستقیم( مطرح میاستاد و مهارت

بندی بود. با گروه آموزان، وجود احترام متقابل در کالس قابل درکبودن سن و سطح سواد مهارت
گرفت. ها صورت مییافت و تقسیم وظایف در گروهفراگیران، به هر گروه یک موضوع اختصاص می

هر یک از فراگیران با انگیزه ابراز دانش و اطالعات خود، به تفکر در موضوع پرداخته، مصادیق و ابعاد 
بندی ها با جمعه یا منشی گروهموضوع را با دوستان خود به اشتراک گذاشتند و در نهایت نمایند

کردند. در آغاز هر جلسه، مفاهیم و مطالب کلیدی مباحث، گزارش نهایی را در کالس ارائه می

گردید و به شکل مفصل، شد. در ادامه، ساختار مباحث جدید تشریح میگذشته مطرح و مرور می
عواطف و احساسات و  مباحث درس حاضر و مسئله رفتار در کالس طرح گردید. مواردی نظیر

تر تعامل، ایما و اشاره و بحث گروهی رویکرد غالب در کالس بود که موجب تعامل و مشارکت فعال
آموزان در فرایند تدریس و یادگیری کالسی بود. در حین تدریس، انگیزه فراگیران باال بود که مهارت

آموزان در مورد عناوین ثر مهارتشد. در طول کالس، تقریباً اکبه تمرکز و فعالیت آنان منجر می
کردند. چند جلسه از کالس درس در بیرون از کالس ثابت برگزار شد و مرتبط با درس اظهارنظر می

آموزانی که دارای سابقه تدریس بودند، مطرح و موارد های دانشجویان و مهارتتجارب و مهارت
شد. وضعیت اشکاالت پاسخ داده میمثبت و منفی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در نهایت، به 

ها راحت بود، اما با زننده تمرکز بود. صندلییک عامل برهم« باد»کالس، از نظر ابعاد مناسب بود اما 

شد که ها میتوجه به وزن و حجم باال، برای جابجایی مناسب نبودند و موجب فشردگی فاصله گروه
شد. تعداد نین زمان بیشتری از کالس اتالف میکرد و همچسروصداهای مزاحم را بیشتر می
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ها و آموزان همخوانی نداشت. در کل، اندازه کالس و طول و عرض پنجرهها با تعداد مهارتصندلی
رسید. تناسب فضایی کالس با تعداد فراگیران در حد متوسط )نه چندان نور، کافی به نظر می

آموزان با کور هنری خوب بود. رابطه مهارتآمیزی و دکوچک و نه آنچنان راحت( بود و رنگ

همدیگر و با استاد، عادی و از نظر تعاملی سازنده و شرایط برای آزادی ابراز نظرات فراهم بود. 
ای از کردند. از مجموعهگو میوآموزان با همدیگر به شکل آزادانه در مورد عناوین درسی گفتمهارت
ار گروهی و از وسایل کمک آموزشی به تناسب استفاده ها شامل سخنرانی، بحث گروهی، کشیوه

 شد و در ارائه محتوای درسی نوعی نظم و ترتیب حاکم بود. می
 های حاصل از توصیف تجربه( خالصه دریافت1جدول )

 زیرمجموعه  مشخصه

آموزش و 
ریزی برنامه

 درسی

 
هیجان و 

 انگیزه

  - روش استاد، سیال و برانگیزاننده بود.

تدریس، انگیزه فراگیران باال بود  در حین
 شد.که به تمرکز و فعالیت آنان منجر می

-  

وسایل 
 آموزشیکمک

در حین تدریس از پروژکتور استفاده 
 شد.می

-  

 
 
 
 

برقراری 
ارتباط و 

 تعامل
 
 

 
 خوییآرامش و نرم

 

های رودرو، استاد با آرامش و تماس
نسبت به انتقال مباحث اقدام 

امل مناسبی بین نمودند و تعمی
مدرس و حاضران در کالس بر قرار 

 بود.شده

 
 آزادی بیان و اظهارنظر

 

رویی و با استفاده از روش خوش
طبعی، بعضی انتقادات از طرف شوخ

استاد و فراگیران )به صورت 
 شد.غیرمستقیم( مطرح می

 
 وجود احترام متقابل

با توجه به تجربه استاد، باال بودن سن 
سواد فراگیران، وجود احترام و سطح 

 متقابل در کالس قابل درک بود.

 
 
 
 

ارزشیابی 
 مشارکتی

 

بندی فراگیران، به هر گروه یک با گروه
موضوع اختصاص یافت و تقسیم وظایف 

 ها صورت گرفت. در گروه

-  

آموزان به تفکر در موضوع پرداخته مهارت
و مصادیق و ابعاد موضوع را با دوستان 

 اشتراک گذاشتند. خود به

-  

آموزان در طول کالس تقریباً أکثر مهارت
در مورد عناوین مرتبط با درس اظهارنظر 

 کردند.می

-  

 
 پذیریانعطاف

چند جلسه از کالس درس در بیرون از 
 کالس ثابت )همیشگی( برگزار شد.

-  
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 های حاصل از توصیف تجربه( خالصه دریافت1جدول )ادامه 

 زیرمجموعه  مشخصه

 
 

فرایند 
 تدریس

 

 تشویق و ترغیب
در ابتدای کالس ضرورت و اهمیت 
موفقیت و تالش مورد تأکید قرار 

 گرفت. 

-  

 
 دهندهسازمانپیش

 

مفاهیم و مطالب کلیدی جلسه 
گذشته مطرح و مرور شد و در ادامه 

 ساختار مباحث جدید تشریح گردید.

-  

 بازخورد
در نهایت، استاد به سؤاالت پاسخ 

 و اشکاالت رفع گردید.داده 
-  

 
 
 

وضعیت 
فضایی و 
 فیزیکی

 

 
 
 

 عوامل مزاحم

یک عامل بر هم زننده تمرکز « باد»
 بود.

-  

آموزان ها با تعداد مهارتتعداد صندلی
همخوانی نداشت، تعداد یا کمتر و یا 

 بیشتر بود.

-  

با توجه به وزن و حجم باالی 
ها، برای جابجایی مناسب صندلی

وجب فشردگی فاصله نبودند و م
 شد.ها میگروه

سر و صداهای مزاحم بیشتر 
 شد.می

زمان بیشتری از کالس اتالف 
 شد.می

 
 آسایش و راحتی

  - ها از نظر اندازه راحت بود.صندلی

وضعیت کالس، از نظر ابعاد مناسب 
 بود.

-  

 

 تحلیل و قضاوت 

ای معلمان در توسعه حرفهیب حرفه معلمی را بخش عمده و قابل توجهی از ترکترین ابعاد و از مهم

جمعی  های فردی،آموزش ارتباطات و تعامالت علمی، فعالیت فکورانه و پژوهشی معلم،ابعاد محتوا، 

شده جهت ارتقای دانش، بینش، مهارت و نگرش معلمان ریزیهای برنامهفرایندها و فعالیتمداوم، و 

 دهد. گشایی تشکیل میگیری و مشکلیری، تصمیمدر راستای بهبود فرایند یاددهی و یادگ

در این تحقیق، تناسب فضایی کالس با تعداد فراگیران در حد متوسط و طراحی هنری مناسب 

بود. تعداد صندلی و اندازه، قابلیت و ارتفاع تابلو، وضعیت بهداشت کالس و میزان نور، مناسب و 

آموزان و استاد، عادی و از نظر تعاملی ین مهارتآموزان و رابطه بکافی بود. رابطه میان مهارت

آموزان قابل مشاهده و درک بود. همچنین هریس، گال سازنده بود و رضایت و انگیزه در بین مهارت

ای، درک و فهم مثبت معلمان از های آموزشی توسعه حرفه( دریافتند که برنامه2311) 1و موسان

 دهد.رشته و شغل خود را افزایش می

                                                           
1. Harris Gale & Musson 
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یط آزادانه ابراز نظرات فراهم بود و فراگیران با هم و با استاد به شکل آزادانه در مورد عناوین شرا

ای از کردند. در ارائه محتوای درسی بر اساس نوعی نظم و ترتیب، مجموعهگو میودرسی گفت

به ها شامل سخنرانی، بحث گروهی و کار گروهی در کنار استفاده از وسایل کمک آموزشی، شیوه

فوالن، هیل و کار رفت. های کالس به کار گرفته شد و در عمل آموزشی بهتناسب در فعالیت

ای، معلمان با نگاه عمیق و تفکر ژرف نسبت به اتفاقات ( معتقدند که در آموزش حرفه2331)1کریوال

 .دهندیشوند و تجارب را با نظرات علمی پیوند میای نزدیک مکالس، به بصیرت حرفه

های آموزشی، در حالی که محتوا در اولویت قرار دارد اما ها و پودمانن بسیاری از دورههمچو

ای ( توسعه حرفه2332ابعاد توسعه سازمانی به شکل جامع از جایگاه مطلوبی برخوردار نیست. دلور )

. معلمان را در سه دسته شامل توسعه دانشگاهی، توسعه آموزشی و توسعه سازمانی مطرح کرده است

های شود. با طراحی برنامهتوسعه دانشگاهی با مشارکت، پژوهش و آموزش ضمن خدمت میسر می

شود و توسعه سازمانی به وسیله نقش و پردازی مهیا میدرسی مناسب، زمینه ابداع و ایده

 (. 1034گردد )به نقل از خروشی، پذیری محقق میمسئولیت

ای مشاهده نشد، مسئله اهمیت توسعه حرفهاز دیگر مواردی که در کالس درس پژوهش و 

طور که باید مورد توجه قرار اندیشی در آموزش بود که آنیابی و چارههای نوین و مشکلروش

سازی معلمان برای ترین اهداف رایج در آموزش معلمان، آمادهنگرفت. این در حالی است که عمده

های درسی و هماهنگ شدن با مقتضیات برنامههای جدید در مواجهه با تغییرات و پذیرش مسئولیت

؛ خروشی، 2332، 0؛ تانگ و هان1333، 2های جدید است )هیوبرمنزمانی و مجهز شدن به روش

1034.) 

سازی زمینه مناسب و تسهیل رشد و پرورش موفقیت ابعاد مختلف آموزش در جهت فراهم

آموز ربیت معلم موفق به تربیت دانشای معلمان است. تهای حرفهآموزان، متأثر از فعالیتدانش

جانبه به ریزی جامع  و همهموفق خواهد انجامید. در این راستا توجه ویژه و تالش در جهت برنامه

ها، بازنگری در اهداف، انجامد. نیازمحوری، مسئله کیفیت آموزشتعالی آموزش و پرورش می

 ناپذیر است.های آموزشی اجتنابها در محیطزهها و تقویت انگیها و ارزیابیها، محتوا، روشبرنامه

نگری و های آموزشی به مقوله آیندهها و دورهدر حال حاضر، در محتوای آموزشی پودمان

هایی که در جهت شود. با وجود تالشسازی برای مواجهه با مشکالت احتمالی توجه کافی نمیآماده

ن بُعد کاربردی آنچنان که باید در اولویت قرار ها انجام شده است همچنابهبود و کارآمدی آموزش

روز، نیازمحور و پذیر، بهندارد و تغییر رویکرد از سازماندهی غیرمنعطف، یکنواخت و خطی به انعطاف

انکار است. مشارکتی و تغییر از یادگیری سطحی به یادگیری عمیق و معنایی حقیقتی غیرقابل

ک دانش و ثبت تجارب و اتخاذ تدابیر مناسب و حمایت و های اشتراسازی سیستمبنابراین پیاده

                                                           
1. Fullan, Hill & Crevola 
2. Huberman 

3. Tong & Han 
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ها تعاملی و مدیریت مسائل و چالش-های شناختی، عاطفی، شخصیتی، ارتباطیریزی در حیطهبرنامه

روزرسانی کننده روند بهشود. این تحوالت منطقی تضمینبا تأکید بر تحوالت منطقی توصیه می

 باشد.محوری، ابداع و نوآوری میکار مسئلهوکننده سازعناصر سنتی مطلوب آموزش و نیز فراهم
 

 گیرینتیجه

گیری و عملکرد است )ساکی، های جدید در تصمیمای برای تجلی موقعیتحرفۀ معلمی، عرصه

ای معلمان که از آن تحت عنوان آموزش معلمان و یا آموزش ضمن خدمت یاد (. توسعه حرفه1031

گیرد و اگر چه در قای توانمندی معلمان در حیطه خاصی صورت میشود، با هدف توسعه و ارتمی

)کالنتری ری نهایی نصیب فراگیران خواهد شدوکننده است اما بهرهاین فرایند، به ظاهر معلم دریافت

 (.1032خاندانی و فرخی، 

آموزی ای )پودمان مهارتپژوهش حاضر، روایت تجربه حضور در کالس پژوهش و توسعه حرفه

( بود. نتایج نشان داد که در زمینه وضعیت امکانات )مواردی نظیر طراحی و تناسب فضای 23 ماده

ر مورد داخلی، نور کافی(، در مورد روابط و تعامل )صمیمیت و فرصت ابراز دیدگاه(، و د

 )شیوه تلفیقی، توالی و ترتیب در ارائه محتوا(، قابل طرح است.هاروش

ای استاد است که تقویت از هیجان، انگیزه، تعهد و اخالق حرفه روش سیال و برانگیزاننده حاکی

و ارتقای انگیزه، تمرکز و فعالیت فراگیران در حین تدریس را در پی دارد. امروزه استفاده از وسایل 

آموزشی عالوه بر اینکه یک ضرورت است، ارتقای کیفیت تدریس و تسهیل زمینه تحقق کمک

. ارتباط مناسب بین مربی و متربی و احترام متقابل، اعتماد و تداوم یادگیری مؤثر را در بر دارد

های شود. در زمینه ارزشیابی، امروزه حرکت از شیوهیاددهی را موجب می-های یادگیریفعالیت

محور، برانگیزاننده و مبتنی بر غیرمنعطف و استاندارد شده به سمت ارزیابی مشارکتی، فعال، مسئله

گیران یک ضرورت است. طراحی محیط آموزشی و طرح درس استاد، نقطه شروع و عالقه و نیاز فرا

طریقه آغاز مباحث، توضیح و ارائه مثال مناسب، پیوستگی مطالب، تأمل و بازنگری و پاسخگویی به 

های یک مدرس توانمند است. در نهایت، وضعیت فضایی و فیزیکی، ابعاد کالس، سؤاالت از ویژگی

یادگیری -ای در فرایند یاددهیکنندهم و تهیه امکانات مناسب نیز نقش تعیینکنترل عوامل مزاح

 کنند.کالسی ایفا می

ها پذیری روشپذیری(، طرح و نقشه و انعطافدر کل، ارتباط و تعامالت )مشارکت و مسئولیت

گشایی در کالس درس پردازی و مشکلای مشاهده شد، اما ایدهدر کالس پژوهش و توسعه حرفه

 ای مورد تأکید قرار نگرفت.پژوهش و توسعه حرفه
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 منابع

نامه ادب پارسی، نشریه کهنپژوهی. درآمدی بر مطالعه روایت و روایت(. پیش1032میبدی، فروغ. )آقایی
 .1-13 :(2) 4، )پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی(

های (. بررسی تأثیر آموزش1033انی، غالمعلی. )اورنگی، عبدالمجید؛ قلتاش، عباس؛ شهامت، نادر و پورسلیم

 :(2) 2، فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشیای معلمان شهر شیراز. ضمن خدمت بر عملکرد حرفه

114-32. 

(. بررسی تطبیقی نظام تربیت معلم کشور 1031حسینی، سیده بتول؛ برهمن، مریم و داداشی مقدم، فاطمه. )

تهران:  المللی روانشناسی و علوم اجتماعی،هشتمین کنفرانس بینعلم کشور ژاپن. ایران با نظام تربیت م

 شرکت همایشگران مهر اشراق.

ای (. الگوی توسعه حرفه1031جعفری، حسن؛ ابوالقاسمی، محمود؛ قهرمانی، محمد و خراسانی، اباصلت. )

فصلنامه روانشناسی ر تهران. توان ذهنی شهمعلمان ابتدایی: مطالعه موردی مدارس استثنایی گروه کم
 .32-32 :(22) 3، افراد استثنایی

)راهنمای عملی؛ ویژه استادان، معلمان و دانشجومعلمان(. اصفهان:  پژوهیروایت(. 1031خروشی، پوران. )

 نشر نوشته.

ت یافته با تأکید بر ضرورای معلمان در کشورهای توسعه(. راهکارهای توسعه حرفه1034خروشی، پوران. )

 .20-11 :(1) 1، فصلنامه تربیت معلم فکورتوجه به آن در دانشگاه فرهنگیان.  

 . تهران: انتشارات یسطرون.ها و فنون تدریسروش(. 1032خورشیدی، عباس. )

 ، ترجمه کاظم فیروزمند. تهران: انتشارات شادگان.فرهنگ ادبیات و نقد(. 1033کادن، جی.ای. )

ای پژوهی و توسعه حرفهدرسی روایت (. برنامه1031عروفی، یحیی. )کرمی، زهره؛ سراجی، فرهاد و م

، نظریه و عمل در برنامه درسی دو فصلنامهدانشجویان دانشگاه فرهنگیان: طراحی الگوی برنامه درسی، 

2(3): 134-13. 

یین ای معلمان فکور و تب(. نگاهی به توسعه حرفه1032اله و فرخی، محمدحسن. )خاندانی، عزتیکالنتر

 .30-31 :(0) 2، فصلنامه تربیت معلم فکورپژوهی و فعالیت یادگیری. درس

ای حرفه پژوهی بر توسعه(. تأثیر درس1033اله. )پور، نعمتیخاکباز، عظیمه؛ فدایی، محمدرضا و موسسادات

 .120-141 :(34، )فصلنامه تعلیم و تربیتمعلمان ریاضی. 

، فصلنامه راهبردهای آموزشهای آموزشی. ؛ پارادایمی نو در پژوهشمحور(. پژوهش معلم1031ساکی، رضا. )

2 (0): 133-131. 

ای معلمان های حرفهبررسی تأثیر آموزش ضمن خدمت بر ارتقاء صالحیت(. 1031زاده، بهناز. )ساالری
کده ارشد دانشگاه تهران، دانشنامه کارشناسی. پایان33-31متوسطه شهر رودبار جنوب در سال تحصیلی 

 روانشناسی و علوم تربیتی.

 ، تهران: انتشارات مدرسه.یادگیری و تربیت معلم -بازاندیشی فرایند یاددهی(. 1033مهرمحمدی، محمود. )
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