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Abstract  
 

The Pandemic of Covid-19 Virus has shown that 
the weaker a country has been in developing its 
teachers’ profession development over the past 
years, the more likely it is that the country's 
education system will run into a series of 
problems. The present study was conducted to 
solve the problem of professional development of 
teachers of Khayam school in Shahreza during the 
recent Corona Pandemic. In this study, the 
professional development of Khayam primary 
school teachers in the academic year 1399-1400 
was studied and the aim was to promote the 
professional development of teachers in this 
school. The present study is a mixed-method 
research. In the qualitative part of the research, the 
action research technique was used. The statistical 
population of the present study consisted of all 
teachers of Khayam school (N=13) who were 
selected by purposive sampling. This study is an 
applied research in terms of purpose and a 
descriptive-analytical and survey research 
concerning its nature and method of 
implementation. Data were collected through a 
researcher-made questionnaire. Quantitative data 
analysis was done using SPSS software (version 
26). The reliability of the questionnaire was 
calculated through Cronbach's alpha which turned 
out to be 0.804. The content validity of the 
questionnaire was determined via some experts’ 
review. Based on the findings, it was concluded 
that; the implementation of the specified solutions 
was effective and after comparing the pre-test and 
post-test results, it can be seen that the 
implemented solutions were very effective 
(P<0.0001). Therefore, the researcher's hypothesis 
was confirms. 
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 مقدمه

فناوری است و هستۀ مرکزی این نظام،  م آموزشی در هر کشور پایه و اساس پرورش علم و تولیدنظا

معلمان هستند و نقش معلمان در این زمینه بسیار مهم و اساسی است. هر چقدر رویکرد آموزشی 

های ای پیش برود ثمرۀ آن در چرخهیک نظام آموزشی به سمت رویکردهای آموزشی نوین و حرفه

کند. در عصر فناوری و تکنولوژی، نظام آموزشی دی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و ... نمود میاقتصا

ها در همۀ گرد آنای پیش نرود باعث عقبهر کشوری اگر به سمت و سوی نظام آموزشی حرفه

ای معلمان در شود. دنیاگیری کرونا نشان داد هرچه قدر کشوری در زمینۀ توسعۀ حرفهها میزمینه

وپرورش آن کشور دچار سالیان گذشته ضعیف عمل کرده باشد، در این وضعیت نظام آموزش طی

 ضرورت با و بیستم قرن اواسط از معلمان ایحرفه ارتقای شود. مفهومتسلسل و مشکالت فراوان می

 هاییافته مفهوم، این گیریشکل است. در شده پدیدار آموزشی، هایدر نظام اصالحات اجرای یافتن

 و معلمان ایحرفهاند. توسعۀ های آموزشی تاثیر زیادی داشتهای نظامبررسی مقایسه و ژوهشیپ

 بنابراین .دارد مدارس اصالحی هایدر فعالیت حیاتی نقش وپرورش،آموزش مناطق و نواحی مدیران

 توسعه هایبرنامه و معلمان یادگیری بیشتری به وقت باید اصالحی، هایکوشش موفقیت برای

توان گفت که معلمان در فعالیت ای معلمان مییابد. در اهمیت توسعۀ حرفه اختصاص آنان ایحرفه

کنند و با همکاران، دانش و اکتشاف جدید انجام ای، اطالعات و علم خود را غنی میتوسعۀ حرفه

و این به  دهندهای خود را به جامعۀ مدرسه ارائه میکنند و یافتهداده و تغییراتی را ایجاد می

ها های متنوع آنافزاید، که با سطح آمادگی و تحمل و نوآوریمسئولیت و اعتماد به نفس معلمان می

ای آموزان و پیشرفت حرفهدر ارتباط است و در نتیجه به بهبود عملکرد معلمان و به یادگیری دانش

، 0شود )هاسندریس میهای تکند و باعث توانمندسازی معلمان برای بهبود شیوهخودشان کمک می

ریزی و افزایش توانایی ای را برای برنامههای تازهای روش(. معلمان مجهز به توسعۀ حرفه00: 2102

 هایهای آموزشی، در برنامهبرند و پس از شرکت در دورهآموزان در انجام تکالیف به کار میدانش

بررسی  (. در2120، 2شوند )کورلتمیآموزشی بلندمدت خود توانمند  هایدرسی روزانه و برنامه

نظر در این زمینه و ای معلمان به دلیل اینکه اندیشمندان، افراد صاحبهای توسعۀ حرفهویژگی

اقشار مختلف، با توجه به شرایط نظام آموزشی، انتظارات متفاوتی از معلمان دارند نظریات زیادی 

(، 20: 2112)9کاستر، مایک، فرد و ثیو است. ها در ادامه آمدهارائه شده که برخی از این نظریه

 رفتاری، پداگوژی،صالحیت تخصص،دانشای معلمان را به پنج دسته اصلی های حرفهشایستگی

ای معلمان مدرسه (، توسعۀ حرفه92: 2110)0اند. هانتلیبندی نمودهتقسیم ارتباطات و سازماندهی

ای حرفهبندی کرده است. دانشای تقسیمحرفهو تعهدای حرفهای، عملحرفهرا در سه حوزۀ دانش

                                                           
1. Hassen 

2. Corlett 
3. Koster, Mieke, Fred & Theo 

4. Huntly  
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آموز و آگاهی از تدریس و عمل یادگیری است. شامل دانش مربوط به محتوا، بهترشناختن دانش

ای از طراحی یادگیری، ایجاد محیط یادگیری، سنجش و ارزشیابی تشکیل شده است و عمل حرفه

ارتباطات و اخالقیات  ها،ای، مشارکت، رهبری، ارزشای نیز در برگیرندۀ یادگیری حرفهتعهد حرفه

( ضمن پژوهشی با عنوان بررسی و 220: 0911آبادی )ابراهیم و زیناست. صفری، عبدالهی، نوه

ای معلمان به این حرفههای آموزشی و توسعۀ ای همکارانه در سازمانتبیین پیشایندهای رشد حرفه

 ای مبتنی بر همکاری معلمان شامل موارد زیر است:حرفه نتیجه رسیدند که عوامل مؤثر در رشد

ای، باور به کار تیمی و حرفهگروهی، اخالق های دانش در زمینۀ کار. عامل مدیریتی با مقوله0

گر، حمایتی( و با هر ای )تسهیلهای الزامات زمینه. عامل ساختاری با مقوله2حمایت و پشتیبانی 

ها و های ارزش. عامل فرهنگی با مقوله9کنترل و روابط( گیری، میمیک از الزامات فرایندی )تص

های های ویژگی. عامل معلمان با مقوله0گرایی هنجارها، اهداف و مأموریت مشترک و روحیۀ جمع

های ارتباطی بود. عبدالهی و رفتاری و شخصیتی، داشتن تفکر جمعی و زمینۀ اجرایی آن و مهارت

ای معلمان گزارش پژوهشی با عنوان بررسی موانع اساسی رشد حرفه ( در020: 0912صفری )

های فردی، ساختاری، اقتصادی و فناورانه تقسیم شدند و بعد ساختاری کردند که موانع، به مؤلفه

های ضمن خدمت، ای معلمان بود و سپس پایین بودن کیفیت آموزشبزرگترین مانع رشد حرفه

یۀ همکاری، ضعف بنیۀ علمی، کمبود تجهیزات و امکانات آموزشی ها جهت افزایش روحضعف برنامه

: 0912حسنارودی و سجادی )ها دارای باالترین رتبه بودند. گندمیو نامناسب بودن نظام پرداخت

(، ضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند که شرکت در اجتماعات یادگیری برای معلمان 200

( در 92: 2102)0کینت، گیجبلز، گراسمانز و دانچ .ای داردای در جهت رشد حرفهپیامدهای ارزنده

آموزان، ای، مشارکت برای یادگیری و مهارت در فهم جمعی دانشپژوهشی دریافتند یادگیری حرفه

( در پژوهشی با 21: 2102) 2ای معلمان بودند. عالوه بر آن ون دریل و بریهای رشد حرفهمؤلفه

آموزشی به این نتیجه رسیدند که با تمرکز بر محتوای دانش ای معلمان مدرسهعنوان رشد حرفه

ای معلمان است. در حرفهتأثیرگذار در رشد و توسعۀ  تربیتی از جمله عناصردانش موضوعی و دانش

های مؤثر ای را مؤلفهحرفه سه مشخصۀ دانش، عمل و تعهد (022: 2110) 9پژوهشی دیگر هانتلی

ضمن پژوهشی  (021: 2112) 0نند. باب، برکیلمانس، کورتاگن و وابلزداای معلمان میبر رشد حرفه

با عنوان کیفیت الزامات برای معلمان به این نتیجه رسیدند که پنج عامل دانش تخصصی، ارتباطات، 

ای معلمان بودند. سازماندهی، پداگوژی و صالحیت رفتاری جزء عوامل مؤثر بر رشد حرفه

ای معلمان را در سه بخش دانش، مهارت و نگرش خالصه کرده فه( توسعۀ حر00: 2112)2استرانگ

 است. 
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ها و افزایش انتظارات مردم از ای معلمان، به دلیل چالشهمچنین اهمیت و لزوم توسعۀحرفه

برند. کیفیت آموزش است که متأسفانه هنوز بسیاری از مراکز آموزشی از پایین بودن کیفیت رنج می

ی معلمان مدارس شهرستان شهرضا هستند. برای حل این مشکل یکی از این مراکز آموزش

هستند توجه خاص و ویژه شود. « معلمان»بایست به محوریت اصلی مراکز آموزشی که همان می

های رفتاری، ای، صالحیتمتأسفانه بیشتر معلمان شهرستان شهرضا از لحاظ دانش و مهارت حرفه

های جدید از ای و نیز آشنایی با فناوریاخالقی، حرفه علمی، تدریسی، اجتماعی، فکری، مدیریتی،

وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند که همین امر موجب آن شد که در این پژوهش با استفاده از 

ای معلمان یکی از مدارس شهرستان پژوهی به بررسی چگونگی ارتقای توسعۀ حرفهروش اقدام

 شهرضا پرداخته شود. 

گردد که وضع موجود را به وضع مطلوب تبدیل کند. لیتی اطالق میپژوهی به هر فعااقدام

وپرورش، به منظور حل مسائل و مشکالت پژوهی یک فرایند کیفی علمی است که در آموزشاقدام

(.  09: 0901پویا، موجود به کار رفته است و هدف آن؛ بهبود، رفع یا کاهش مشکالت است )قاسمی

ای معلمان مدرسۀ خیام راهکارهایی برای ارتقای توسعۀ حرفه هدف اصلی این پژوهش، شناسایی

آزمون با شهرستان شهرضا بود و فرضیۀ پژوهشی این بود که بین میانگین نمرات سؤاالت پیش

معلمان تفاوت معناداری وجود دارد.  ایحرفهآزمون در پرسشنامۀ توسعهمیانگین نمرات سؤاالت پس

پژوهی مورد نظر پژوهی بر اساس مراحل اصلی اقدامروش کیفی اقدام در پژوهش حاضر، با استفاده از

ای معلمان دبستان خیام حرفه توسعه( به تحلیل و بررسی چگونگی ارتقای 0901پویا )قاسمی

 پرداخته شد. 0911_0011شهرستان شهرضا در سال تحصیلی 

 

  روش

 توصیف وضعیت موجود

ابان حافظ شرقی شهرستان شهرضا انجام شده است که این پژوهش، در دبستان خیام واقع در خی

باشد و آموز دورۀ اول )پایه اول، دوم و سوم( است که هر پایه دارای سه کالس میدانش 221دارای 

 آموزشی است. سطح تحصیالت معلمان این دبستان شامل کارشناسی ارشد کادر 09در کل دارای 

سال است. در بررسی، با توجه به  02وزشی اکثر آنها زیر نفر( و سوابق آم 00نفر( و کارشناسی ) 2)

ابتدا معلمانی که در این زمینه خیلی ضعیف بودند  ای معلمان که قبالً بیان شداهمیت توسعۀ حرفه

های شخصیتی بررسی و شناسایی شدند. پنج مؤلفۀ دانش، نگرش و ارزش، مهارت، توانایی و ویژگی

ای هنوز به صورت سنتی هستند و بیشتر تکیه ز لحاظ دانش حرفهآنها بررسی شد. معلمان مدرسه ا

کنند. از لحاظ نگرش نیز نگاهی ها و محتوای الکترونیکی استفاده نمیبر کتاب دارند و از رسانه

سنتی به آموزش دارند. در تدریس دروس به صورت الکترونیکی ضعیف هستند و از تصاویر و 

ها های شخصیتی آنکنند؛ اما در ویژگیردن مطالب استفاده نمیهای متحرک برای بهتر بیان کفیلم
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ای شدن وجود داشت اما یکی از مشکالت اساسی این است که معلمان هایی برای حرفهنشانه

کنند در زمینۀ ها دارای مدرک کارشناسی هستند هر کدام فکر میدبستان خیام که بیشتر آن

کنند که ... تخصص کافی را دارند. همچنین گمان میپذیری وصالحیت، آموزش، دانش، مسئولیت

ای و با تجربه نیز هستند و همین در این زمینه مسلط هستند و چون برخی سابقۀ باالیی دارند حرفه

 ها در زمینۀ توسعهای غافل شوند. عدم اطالعات کافی آنها از توسعۀ حرفهامر باعث شده که آن

ها ای آنحرفهها و راهکارهایی برای توسعهحلکه به بررسی راهای، محققان را بر آن داشت حرفه

ها سعی شد های معتبر و پرسشنامهکتب، مقاالت، نشریات، سایت بپردازند. با بررسی و مطالعه

ای معلمان خیام ارائه شود. تا قبل از دنیاگیری کرونا معلمان نیز توجهی حرفهکارهایی برای توسعهراه

دادند. با شیوع کرونا تصمیم ای نداشتند و هنوز به صورت سنتی آموزش میحرفه به مبحث توسعه

ای که معلمان خود را با شرایط وفق داده و ساز و کار آموزشی خود را از سنتی به حرفه گرفته شد

و تخصص خاص در این زمینه بود. همچنین با بررسی  ارتقا دهند؛ که آن نیز مستلزم داشتن دانش

ای معلمان این مدرسه را ای، توانستیم اطالعات دانش حرفهقاالت و تجربیات معلمان حرفهکتب و م

ها در این زمینه ارتقا دهیم. که بعد از انجام مطالعاتی در این زمینه و پیدا کردن بهترین حوزه

ها تأثیر چشمگیری در ای( و عملیاتی کردن آنحرفهای، صالحیتحرفهای، مهارتحرفه)دانش

جامعۀ آماری پژوهش، های تدریس معلمان نیز کم شد. تدریس معلمان مدرسه ایجاد شد و از دغدغه

گیری هدفمند، کل معلمان نفر( شهرستان شهرضا بودند که به روش نمونه 09معلمان مدرسۀ خیام )

. این پژوهش از حیث هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش اجرا، این مدرسه انتخاب شدند

ساخته انجام آوری اطالعات از طریق پرسشنامه محققو جمع تحلیلی و پیمایشی است_صیفیتو

انجام شد. در  SPSS26شده است. تجزیه و تحلیل اطالعات در بخش کمی با استفاده از نرم افزار 

-پژوهی و به روش کمیپژوهش حاضر، با استفاده از روش کیفی، بر اساس مراحل اصلی اقدام

ای معلمان دبستان خیام حرفه توسعهیوۀ ترکیبی به تحلیل و بررسی چگونگی ارتقای توصیفی به ش

 پرداخته شد. 0911 - 0011در سال تحصیلی 

 ابزار گردآوری اطالعات

برای جمع آوری اطالعات محققان ابتدا به بررسی مطالعات گذشته در این زمینه و متغیرهای 

پایایی سؤاالت پرسشنامه از  شنامه طراحی شد کهتحقیق و سپس با اطالعات به دست آمده پرس

محرز گردید. یعنی با حدود  01/1طریق آلفای کرونباخ برای کل سؤاالت پرسشنامه معادل 

سؤاالت پرسشنامه نیز با ها اعتماد نمود. توان به نتایج حاصل از پرسشنامهدرصد می 01اطمینان

( 2، خیلی زیاد=0، زیاد=9، متوسط=2، کم=0کم=ای )خیلیدرجه 2مقیاس لیکرت بر مبنای طیف 

با اندکی -نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه  2روایی محتوایی سؤاالت پرسشنامه توسط تدوین شد. 
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های ، یافته0سویهتأیید شد. همچنین در این پژوهش از طریق اجماع سه -تغییرات که لحاظ شد

 حاصل مقایسه و کنترل شد.

 متغیرهای مفهومی

 ای معلمانوسعه حرفهالف( ت

ای های حرفهها و نگرشریزی شده به منظور افزایش دانش، مهارتهای طرحفرایندها و فعالیت

(. این تعریف 02: 2111، 2آموزان شوند )گاسکیمعلمان تا اینکه بتوانند موجب بهبود یادگیری دانش

رویکردهای جدید نسبت به ای معلمان قائل است؛ با این حال، حرفه دامنۀ وسیعی برای توسعه

ای کوتاه مدت ای را مداخلهحرفهالعمر بوده و یادگیریای، طرفدار یادگیری مادامحرفهتوسعه

دانند که دامنۀ آن از آموزش معلمان ای معلمان را فعالیتی بلندمدت میحرفه دانند، بلکه توسعهنمی

)ریشتر، کانتر، کالسمن و  گیردبر میهای ضمن خدمت فردی معلمان را در در دانشگاه تا دوره

 (.020: 2101، 9بامرت

 ایب( دانش حرفه

ای حرفه(، معلمان شایسته در حیطۀ دانش2101ای استرالیا برای معلمان )در استانداردهای حرفه

های گیرند تا در بافتای کمک میای از دانش و پژوهش حرفهاز مجموعه»افرادی هستند که 

آموزان خود را به خوبی ها دانشهمچنین آن« آموزان پاسخ دهند.نیازهای دانشآموزشی خود، به 

های متفاوت زبانی، فرهنگی و مذهبی در شناسند و این شناخت، شامل آگاهی از پیش زمینهمی

آموزان با خود به کالس درس دانند که چگونه، تجاربی که دانشها میشود. آنآموزان میدانش

های خود را دانند که چگونه درسدهد و نیز میها را تحت تأثیر قرار میری آنآورند، یادگیمی

 .های مطلوب دست یابندسازمان دهند تا به رشد جسمی، اجتماعی و فکری و نیز ویژگی

 ج( صالحیت آموزشی

 رشد و نفس به اعتماد و خودمختاری و شایستگی احساس ایجاد باعث که عواملی ترینمهم از یکی

 تدریس برای الزم هایتوانایی و مهارت صالحیت، از گردد، برخورداریمی معلمان مدرسه در ایحرفه

 تجهیز بیشتری هایو مهارت اطالعات با کارکنان وقتی است. آموزاندانش یادگیری بهبود و بهتر

 عملکرد در مهارت (؛ زیرا002: 0902 کرد )سیدجوادین، خواهند توانمندی احساس هاآن شوند،

 هما دهد،می افزایش را توانمندی ادراک روزمره، هایموفقیت و شودمی شغلی هایموفقیت وجبم

 کاهش را توانمندی احساس و شده نفس اعتماد به عدم موجب متوالی هایشکست که طور

 (.002: 0901میسکل،  و دهد)هویمی

ا به صورت مجازی و هتمام کالس پژوهش حاضر، در زمان دنیاگیری کرونا بود در این زمان

های الزم و نگاه سنتی معلمان در بحث آموزش و عدم شد. عدم وجود زیرساختوبینار تشکیل می

                                                           
1. triangulation 
2. Gusky 

3. Richter, Kunter, Klusmann, & Baumert 
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ها را در بحث آموزش دچار های گذشته آنای معلمان دبستان خیام در طی سالحرفهرشد و توسعۀ 

روز در این زمینه با طراحی کتب و مقاالت به مشکالت فراوان کرده است. عالوه بر مطالعه

ای بیشتر به مشکالت معلمان پرداخته شد. بر اساس مطالعات پیشین، برای ارتقای توسعۀ پرسشنامه

ای، حرفهای، مهارتحرفهای معلمان دبستان باید بر روی سه رکن اصلی دانشحرفه

ساخته طراحی شد و به ای محققآموزشی بیشتر تمرکز شود. برای اینکار ابتدا پرسشنامهصالحیت

مجازی برای معلمان مدرسه ارسال شد. به طور میانگین، سطح  دلیل دنیاگیری کرونا از طریق فضای

 ارزیابی گردید. SPSS26ای در نرم افزار حرفهای، صالحیتحرفهای، مهارتحرفهسه مقولۀ دانش

 هایافته

 (0شواهد گردآوری اطالعات )

ای معلمان در سطح حرفهبرداشت نمود که در هیچ یک از سطوح، دانشتوان می 0با جدول  مطابق

ای، معلمان دبستان در سطح کم حرفهبه طور میانگین در بحث سطح دانشبیشترین مقدار نیستند. 

ای معلمان در سطح کم هستند ولی در مورد حرفههستند. همچنین به طور میانگین مهارت

وسط هستند. با توجه به جمیع اطالعات ارائه شده در  صالحیت آموزشی معلمان، در سطح مت

 ای معلمان دبستان خیام در سطح کم است.حرفه توسعه 0جدول 
در  1آزمون( مربوط به شواهدآمار توصیفی مربوطه به تجزیه و تحلیل اطالعات اولیه )پیش( 1) جدول

ای معلمان های توسعه حرفهمولفه  

های مولفه

 ایحرفهتوسعه

ای حرفهی دانشفهمؤل

 آزمونپیش
 میانگین بیشترین کمترین تعداد

خطای استاندارد 

 میانگین

انحراف 

 معیار

 ایحرفهدانش
مجموع نمرات 

 2تا  0سؤاالت 
09 11/00 11/21 12/00 21/1 09/2 

 ایحرفهمهارت
مجموع نمرات 

 02تا  1سؤاالت 
09 11/1 11/21 29/09 12/1 00/9 

حرفهصالحیت

 ای

ع نمرات مجمو

 00تا  09سؤاالت 
09 11/1 11/01 90/00 21/1 00/2 

 
 انتخاب راه حل 

ای معلمان مدرسه در سه مؤلفه در سطح کم هستند که همانطور که مشاهده شد توسعه حرفه

های دیگر، تمرکز اصلی خود را بر روی ها برای بقیۀ مؤلفهحلمحققان عالوه بر اعمال راه

 اند. ای معلمان گذاشتهحرفهای و صالحیتهحرفای، مهارتحرفهدانش
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 مرحله تغییر 

های حلسعی بر بهبود مشکالت با استفاده از راه 0دست آمده در شواهد با استفاده از اطالعات به

 عملی و علمی شد که به شرح ذیل است:

  ایحرفهدانش
 مقولۀ با معلمان آگاه، افراد و اناستاد از ها، کارگاه و دعوتهمایش با کمک مدیر مدرسه با برگزاری

ها به نحو احسن برگزار گردد. ها و همایشای آشنا شدند. همچنین تالش شد که کارگاهحرفهدانش

ریزان و استاد مدعو جلساتی برگزار شد تا میزان آموزشی با برنامه های مشاورهقبل از برگزاری دوره

ها انتخاب شد. حاصل بهترین استاد از میان گزینهها در این زمینه سنجیده شود. سپس آگاهی آن

در گفتار بودند  نارسایی که دارای معلمانی های آموزشی برایهای حمایتی و دورهآن برگزاری برنامه

 بود. کالمی هایضعف و هانقص اصالح آنان، برای به ایمشاوره کمک و

 ای حرفهمهارت

 و مدرسه به رایانه ساختن ای برای مجهزار شد، بودجهطی جلساتی که با معاون و مدیر مدرسه برگز

اینترنت برای معلمان در نظر گرفته شد. با همکاری و مساعدت مدیر مدرسه که کمک شایانی در 

های کشوری شرکت ها و همایشهای پژوهشی، کنفرانساین امر داشتند به معلمانی که در فعالیت

زی اهدا گردید. با کمک معاون مدرسه به همراه مراکز کردند، به منظور ارتقای حس انگیزه جوای

 آموزش خصوصی، مهارت معلمان در زمینه فناوری اطالعات ارتقا یافت.

 ی معلماناحرفهاقدامات انجام شده جهت ارتقای صالحیت

 های آموزشی و روانشناسی در زمینهمعتبر برای برگزاری کالس پیدا کردن مرکز مشاوره -

 ها نظارت داشت. فس برای معلمان که معاون مدرسه در اجرای صحیح این کالساعتماد به ن

بیشتر به  های تالوت و حفظ قرآن برای ایجاد فضای معنوی در مدرسه و توجهبرگزاری کالس -

 شأن و منزلت معلم که نظارت مستقیم این کار با مدیر مدرسه بود. 

ها و بنرهای مختلف و محیطگی ه از طرحایجاد شرایط کالسی جگذاب و روشن با استفاد -

معلمان مدرسه با همکاری مدیر مدرسه و  کننده برای معلمان و باال بردن روحیه و انگیزهحمایگت

طراحی و دکوراسیون مدرسه؛ نظارت این کار نیز با یکی از متخصصان  چند روانشناس در زمینه

 روانشناسی بود. 

ن دنیاگیری کرونا انجام شد طی جلساتی با مدیر و معاون با توجه به اینکه پژوهش در زما -

استفاده کنند. چون  0الینافزار استوریمدرسه، قرار شد معلمان مدرسه برای طراحی سؤاالت از نرم

نامه و قابلیت دادن نمره به صورت آنالین و آنی بود افزار، عالوه بر طرح سؤاالت دارای پاسخاین نرم

آموزشگاهی قرارداد بسته و قرار شد طی جلساتی به معلمان مدرسه روش کار با که در این زمینه با 

 الین را آموزش دهند. نرم افزار استوری

                                                           
1. storyline 
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آموزان ارتقا آموزش دادن به معلمان مدرسه که چگونه مهارت پرسش و پاسخ خود را با دانش - 

 دهند.

 ارزیابی مرحله

 (2شواهدگردآوری اطالعات پس از اجرای راه حل )

ها، مجدداً حلای و اعمال راهحرفهپس از پی بردن به مشکالت معلمان مدرسه در زمینۀ توسعه

توان برداشت می 2 های جدولبا میانگین 0 های جدولمیانگین با مقایسهپرسشنامه توزیع شد. 

ه باالترین ای معلمان بحرفهای و صالحیتحرفهای، مهارتحرفهنمود که در هر یک از سطوح دانش

 سطح ارتقا پیدا کردند. 
در  2آزمون( مربوط به شواهد آمار توصیفی مربوطه به تجزیه و تحلیل اطالعات اولیه )پس( 2) جدول

ای معلمانهای توسعه حرفهمولفه  

های مولفه

 ایحرفهتوسعه

ای حرفهی دانشمؤلفه

 آزمونپیش
 میانگین بیشترین کمترین تعداد

خطای استاندارد 

 یانگینم

انحراف 

 معیار

 ایحرفهدانش
مجموع نمرات 

 2تا  0سؤاالت 

09 11/01 11/20 11/29 22/1 91/2 

 ایحرفهمهارت
مجموع نمرات 

 02تا  1سؤاالت 

09 11/21 11/22 11/29 21/1 10/2 

حرفهصالحیت

 ای

مجموع نمرات 

 00تا  09سؤاالت 

09 11/01 11/21 21/22 20/1 02/2 

 های آن ابتدا بررسی گردید.فرضوابسته پیش tن برای انجام آزمو 

 
 آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع سؤاالت پرسشنامه (1) جدول 

p 
Z  کولموگروف

 اسمیرنوف

انحراف 

 استاندارد
 سؤاالت میانگین

 آزمونسؤاالت پیش 29/01 22/2 002/1 001/1

 زمونآسؤاالت پس 02/21 21/0 021/1 211/1
 

گردد آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای سؤاالت مشاهده می 2همانگونه که در جدول 

آزمون نیز معنادار نیست (؛ همچنین برای سؤاالت پسp=001/1آزمون معنادار نیست )پیش

(211/1=pبنابراین سؤاالت پیش )آزمون و پس( 12/1آزمون دارای توزیع نرمال هستند<p و )

تأثیر وابسته استفاده شد تا  tهای پارامتریک برای آن استفاده کرد که از آزمون یلتوان از تحلمی

 بررسی شود.ای معلمان را حرفه راهکارهای اجرا شده را بر توسعه
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 –آزمون ای معلمان به صورت پیشهای توسعه حرفهوابسته مولفه tآمار استنباطی آزمون  (0)جدول 

 (2و  1آزمون )شواهد پس

 

اداریمعن  

 درجه

 آزادی
t 

% 11فاصله اطمینان  خطای  

استاندارد 

 میانگین

انحراف 

 معیار
نمیانگی  

هامولفه  

نحدود پایی   حدود باال 

111/1  02 10/02-  - 21/1  02/01-  21/1  21/1  - 02/0 ایحرفهدانش   

111/1  02 - 02/01  - 00/1  - 19/00  11/1  20/9  - 11/1 ایحرفهمهارت   

111/1  02 10/1  20  - 11/1  - 10/02  22/2  - 90/00 یاحرفهصالحیت   
 

ای و حرفهای، مهارتحرفهتوان برداشت نمود که در هر یک از سطوح دانشمی 0از جدول 

وابسته برای هر یک از  tای معلمان میانگین ارتقا یافته است. در این جداول از آزمون حرفهصالحیت

ای استفاده شد، بدین صورت که پاسخ حرفهالحیتای و صحرفهای، مهارتحرفههای دانشبخش

 2آزمون که در شواهد بود با پاسخ آنها در مرحلۀ پس 0آزمون که در شواهد معلمان در مرحلۀ پیش

که در هر یک از سطوح  گانهمقایسه شد که برای تمام سؤاالت شش SPSS26افزار بود توسط نرم

 (. p<1110/1ای ذکر شده، معنادار بوده است )رفهای و صالحیت ححرفهای، مهارتحرفهدانش
 (2و  1آزمون )شواهد پس –آزمون وابسته برای تمام سؤاالت پیش tآمار استنباطی آزمون  (5)جدول 

 

 معناداری

 درجه

 آزادی
t 

% 11فاصله اطمینان  خطای  

 استاندارد

 میانگین

انحراف 

 معیار
نمیانگی  

هامولفه  

نحدود پایی   حدود باال 

111/1  02 92/01  21/99-  22/22-  20/0  21/2  12/21- یاحرفهصالحیت   
 

معنادار بوده است  tای معلمان مقدار حرفهگانۀ توسعۀهمچنین برای تمام سؤاالت هجده

(1110/1>Pدر کل برای مقایسه .) های حلتوان دریافت که راهآزمون، میآزمون و پسسؤاالت پیش

انجام  2آزمون اجرا شود )در شواهد است. این یعنی در صورتی که پس ثر بودهاجرا شده بسیار مؤ

یابد. افزایش می 12/21( به مقدار تقریبی 0آزمون )در شواهد شد(، میانگین نسبت به حالت پیش

درصدی بین  11بدست آمد در فاصلۀ اطمینان  92/01که حدود  02با درجۀ آزادی  t مقدار آماره

توان شده است، در کل می P<1110/1و باال قرار نگرفته است و با توجه به این که  دو حدود پایین

آزمون وجود دارد و آزمون و پسبرداشت نمود که تفاوت معنادای چشمگیری بین سؤاالت پیش

 گردد. پژوهشی تأیید می فرضیه

 

 گیری و گزارش نهاییبحث، نتیجه

ای معلمان مدرسه از سطح کم توسعه حرفهها، حلاعمال راهدست آمده بعد از با توجه به اطالعات به

های معلمان دبستان توان گفت که تواناییای، میحرفهدانش زیاد ارتقا یافت. در حیطهبه سطح خیلی
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ای معلمان دبستان نیز باعث جلب مشارکت حرفهخیام در یاددهی و یادگیری ارتقا یافت. دانش

بخش شدن آموزش شد. ارتباط مثبت معلمان با یند یادگیری و لذتآموزان در فرابیشتر دانش

ای حرفههای کالسی شوند. ارتقای دانشآموزان بیشتر درگیر فعالیتآموزان باعث شد که دانشدانش

های آموزشی در دروس علوم پایه در یادگیری استفاده از تکنولوژی معلمان دبستان خیام در حوزه

دست آوردن مهارت الزم در ای، بهحرفهبسیار تأثیرگذار بود. در حیطۀ مهارت آموزان نیزبهتر دانش

انجام شده  با توجه به اینکه این پژوهش در زمان دنیاگیری کرونا-زمینه طراحی سؤاالت امتحانی 

های آموزشی در این زمان در دبستان خیام باعث ای کار با تکنولوژیحرفهاستفاده از دانش -بود

 افزارهای کالس مجازی شد. همچنیناستفاده بهتر از نرمو  های تولید محتوای پرمحتوانامهایجاد بر

معلمان با موتورهای  آوری اطالعات و بروز در زمینۀ هر درس شد.باالرفتن سرعت جمعباعث 

ای برای پیدا کردن مطالب آموزشی خود در رابطه با هر درس به صورت فیلم، جستجوگر حرفه

ویژه در زمان دنیاگیری پذیری معلمان با شرایط، بهآشنا شدند. باال رفتن سطح تطبیق عکس و متن

توان به موارد ذیل ای، میحرفهدر حیطه صالحیتکرونا نیز از موارد مهم برای این حیطه بودند. 

ارتقای صالحیت آموزشی در زمینۀ مهارت پرسش و پاسخ، ارتقای صالحیت تدریس در  اشاره کرد:

ارتقای صالحیت ، های مختلف ارزشیابیارتقای صالحیت علمی در زمینۀ روش، طرح درس زمینه

اعتماد به نفس و داشتن خلق و خوی خوش، ارتقای صالحیت فکری در زمینۀ  شخصیت در زمینه

ای. طبق های اخالقی و حرفهدرک مسئولیت ای در زمینهحرفهارتقای صالحیتو توانایی خلق دانش 

ای و مقاالت معتبر کتابخانه دست آمده، نتایج حاکی از آن است که با بررسی و مطالعهبه هاییافته

نظران در این زمینه باتوجه به موقعیت و ای معلمان بین اندیشمندان و صاحبحرفهدر حیطه توسعه

عات دست آوردن اطالهای آن وجود داشت. با بهشرایط آنها اختالفاتی در ارائه و شناسایی مؤلفه

ای، حرفهای، مهارتحرفهی دانشای معلمان، سه مؤلفهارتقای توسعه حرفه آوری شده در حیطهجمع

ای را انتخاب و سرانجام با اعمال راهکارهای مؤثر و شناخت این سه مؤلفه برای حرفهصالحیت

های همعلمان باعث تأثیرات مثبتی در نظام آموزشی این معلمان شد. همچنین در تمام مولف

ای و حرفهای، مهارتحرفهای معلمان شامل دانشساخته، توسعۀ حرفهپرسشنامۀ محقق

های به کار رفته مؤثر بوده ای معنادار بوده است که مبین آن است که اجرای روشحرفهصالحیت

ا های اجرحلتوان دریافت که راهآزمون، میآزمون و پسسؤاالت پیش است. در کل، پس از مقایسه

آزمون و بین سؤاالت پس >1110/1Pاند و تفاوت معناداری در سطح شده بسیار مؤثر بوده

دست های بهپژوهش تأیید شد. الزم به ذکر است که طبق یافته آزمون وجود دارد و فرضیهپیش

(، کاستر، مایک، 2120های پژوهش کورلت )آمده، نتایج حاصل از این پژوهش نیز همسو با یافته

(، کینت، گیجبلز، گراسمانز و دانچ 0912(، عبدالهی و صفری )2110(، هانتلی )2112ثیو ) فرد و

 ( همسو است. 2102( و ون دریل و بری )2102)
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ای، استانی و آموزشی )منطقهگردد مسئولینپیشنهاد میهای این پژوهش در راستای یافته

-یهای توسعه)بر اساس شاخص های آموزش ضمن خدمت مفید و مؤثرکشوری( با برگزاری دوره

ای و عملکرد بهتر معلمان شوند.  همچنین در اجرای طرح حرفه ای معلمان( باعث توسعهحرفه

های گوناگون آن بررسی گردید در سطوح کشوری، استانی، ای معلمان که مؤلفهحرفهتوسعۀ 

ریزی آن اختصاص ه و برنامهبرنامهای فوقای برای معلمان جهت کالسای، بودجهای و مدرسهمنطقه

ای معلمان نمره حرفه های ضمن خدمت متناسب با توسعهشود در دورهیابد. همچنین پیشنهاد می

 مالک نباشد و هدف گذراندن دوره باشد و به شیوۀ توصیفی فرایند یادگیری مدنظر قرار گیرد. 
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