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Abstract 
  
The purpose of this study was to investigate the 
role of curriculum literacy in professional 
development through the mediating role of 
professional learning communities of primary 
school teachers in Khaf. The research method was 
correlational and structural equation modelling. 
The statistical population of this study included all 
primary school teachers in Khaf city in the 
academic year of 1399-1400, including 788 
people (416 males and 372 females). Among them 
and according to Cochran's formula, 258 teachers 
were selected via stratified random sampling as 
the sample group (105 males and 153 females). 
After explaining the purpose of the research and 
its benefits to the sample group, the participants 
took the Teacher Professional Development 
Questionnaire (Ayoubi, 2014), Curriculum 
Literacy (Ababaf, 2013), and Professional 
Learning Communities (Oliver et al., 209). Data 
were analyzed using structural equation tests and 
Confirmatory factor analysis using SPSS-23 and 
AMOS-9 softwares. The results showed that there 
was a significant relationship between curriculum 
literacy and learning professional communities, 
learning professional communities and 
professional development, curriculum literacy and 
professional development, and curriculum literacy 
and professional development and the mediating 
role of professional learning communities. 
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 مقدمه

ترین راه بهسازی سازمانی ترین وظایف خود و اصلیها توسعه منابع انسانی را از حیاتیامروزه سازمان

های بسیاری را در این گذاریتلقی کرده و با توجه به منافع بسیار زیادی که به همراه دارند، سرمایه

زم است به منابع انسانی خود هایی که الآورند. در همین راستا، یکی از سازمانجهت به عمل می

ویژه معلمان از پرورش است. بدون شک، نیروی انسانی، بهوای داشته باشد، سازمان آموزشتوجه ویژه

ترین عامل برای ایجاد موقعیت مطلوب در تحقق های آموزشی و مهمترین عناصر سازنده محیطمهم

ک نسل را در جامعه بر عهده دارند و های آموزشی است. معلمان مسئولیت هدایت و پرورش یهدف

ها است. آموزان و موفقیت آنهای فردی و جمعی معلمان برای بهبود یادگیری دانشتمام تالش

های اساسی برداشته شده است و نیازها و امروزه در جهت توسعه و توانمندی معلمان گام

ن بتوانند در دنیای متغیر امروزی ای قرار گرفته است تا معلماهای معلمان مورد توجه ویژهخواسته

به موفقیت دست پیدا کنند. یکی از عواملی که در ارتباط با معلمان بسیار مهم است و تأثیر بسیار 

 (.1397ای معلمان است )طباطبایی، مهمی در پیشرفت معلمان دارد، توسعه حرفه

ای و افزایش وسعة حرفهپرورش توهای انجام شده در زمینة بهسازی آموزشالزمه موفقیت تالش

گو پیرامون کیفیت ودانش و مهارت معلمان است. از این رو، در دهة گذشته، کانون بحث و گفت

ای معلمان، بوده است )ریشتر، کانتر، کلوسمان، مدارس اثربخش، هرچه بیشتر متوجه توسعة حرفه

یش روی معلمان در حرفة های پای به دلیل تشدید چالش(. توسعة حرفه2016، 1الدتک و بائومرت

(. معلمان، نه 2014، 2معلمی و افزایش انتظارات مردم از کیفیت آموزش حائز اهمیت است )گنسر

تنها یکی از متغیرهای نیازمند تغییر به منظور بهبود سیستم های آموزشی هستند، بلکه مهمترین 

م اصالحات آموزشی، به شوند. این وضعیت دوگانة معلعامل ایجاد کنندة تغییر نیز محسوب می

های درحال رشد و ای معلمان را به حوزهعنوان یکی از عناصر اصلی و مجری تغییرات، توسعة حرفه

ها، به منظور (. آنچه در کانون این تالش2014، 3رایمرز-چالش برانگیز تبدیل نموده است )ویلگاس

نه یادگرفتن و انتقال دانش ای مشترک است. یادگیری معلمان، یادگیری چگوشناخت توسعة حرفه

 (.2017، 4آموزان است )آوالوسبه عمل برای کمک به پیشرفت دانش

ریزی شده به منظور افزایش های طرحفرایندها و فعالیت»ای معلمان عبارت است از توسعة حرفه

زان آموای معلمان تا اینکه بتوانند موجب بهبود یادگیری دانشهای حرفهها و نگرشدانش، مهارت

ای معلمان قائل است. با این (. این تعریف دامنة وسیعی برای توسعة حرفه2016، 5)گاسکی« شوند

العمر بوده و یادگیری ای، طرفدار یادگیری مادامحال، رویکردهای جدید نسبت به توسعة حرفه

                                                           
1. Richter, Kunter, Klusmann, Lüdtke & Baumert 

2. Ganser 

3. Villegas-Reimers 
4. Avalos 

5. Guskey 
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لندمدت ای معلمان را فعالیتی بای کوتاه مدت نمی دانند، بلکه توسعة حرفهای را مداخلهحرفه

های ضمن خدمت فردی معلمان را در بر دانند که دامنة آن از آموزش معلمان در دانشگاه تا دورهمی

توانند بر توسعه (. عوامل مختلفی می2016گیرد )ریشتر، کانتر، کلوسمان، الدتک و بائومرت، می

 نامه درسی باشد.تواند سواد برها میای معلمان تأثیر گذار باشند که یکی از این مؤلفهحرفه

سازد تا به اهداف خود گیرد، به نحوی که افراد را قادر میسواد یک توالی از یادگیری را در بر می

تر داشته برسند، دانش و پتانسیل خود را رشد دهند و مشارکت کامل در اجتماع خود و جامعه بزرگ

نند یاد بگیرند، فراموش کنند و تواهایی هستند که نمیسواد آن(، بی2010)1باشند. از نظر تافلر

ای و از جمله معلمان در حرفه و محیط (. افراد حرفه2018، 2دوباره یاد بگیرند )به نقل از گیبسون

های خود هستند. این امر صرفاً با شوند که نیازمند بازاندیشی بر داشتهکاری با مسائلی رو به رو می

ای ماهیت چندوجهی دارند که یرا مسائل حرفهنگری و تخصصی امکان پذیر نیست؛ زنگاه جزئی

ای به عنوان یک اصل وارد دنیای علم و کنند. به همین دلیل، دانش میان رشتهذهن باز را طلب می

ای به دانشی فراتر از دانش تخصصی خود نیاز دارند تا حرفه شده است. معلمان برای عمل حرفه

های مربوط به ابعاد سه ها را شکل دهند. کسب قابلیتها و نگرشها، مهارتتلفیقی همگون از دانش

شود. زیرا مدرسان را توانا در انجام تکلیف مدرسی میگانه مذکور سواد مدرسی دانشگاه تلقی می

 (.1388واجارگاه، کند )فتحی

 ای به دانشی فراتر از دانش تخصصی خود نیاز دارند تا بتوانند تلفیقیمعلمان برای عمل حرفه

 های مربوط به عملای ایجاد نمایند. کسب قابلیتهای حرفهبین دانش تخصصی و الزامهمگون 

شود چون که معلمان را در انجام تکلیف مدرسی توانمند میای سواد آموزشگری تلقی میحرفه

توان بخشی از سواد آموزشگری تعریف کرد؛ زیرا معلمان با سواد برنامه درسی را می سازد. بنابراین

تدریس ارتباط دارند و از طرفی فعل آموزش یا تدریس به مقوله برنامه درسی مربوط  موزش یافعل آ

 ای شکل گرفتهشود. سواد برنامه درسی به عنوان یک حوزه مطالعاتی بر اساس اصول تعریف شدهمی

از  ای آموزشگری برگرفتههای حرفهلذا مؤلفه است که دارای منطق، زبان و روش خاص خود است.

واجارگاه، زاده و فتحیهای دانش برنامه درسی است )عباباف، فراستخواه، مهرعلیصول و قانونمندیا

1393.) 

ای در برنامه درسی ابتدا باید دانش اساسی مربوط به آن را کسب کرد. برای ورود به عمل حرفه 

ابع دانشگاهی شود: من(، دانش )سواد( برنامه درسی از سه منبع متأثر می2006) 3از دید هویت

کنند(؛ کنند و دانش تولید میپژوهان که در زمینه برنامه درسی مطالعه می)پژوهشگران و دانش

ربط با کاربرد منابع عملی )معلمان، متخصصان برنامه درسی، مسئوالن مدارس و دیگر افراد ذی

 برگرفته از پردازند(؛ و منابع مرتبط )این دانشدانش دانشگاهی و عملی به تولید دانش می

                                                           
1. Toffler 
2. Gibson 

3. Hewitt 
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کند که کار تدوین برنامه درسی خیلی عملی است و های دیگر است(. در ادامه او اضافه میدیسیپلین

ریزی درسی حضور دارند. کنشگران مستلزم یک درک اساسی از عناصری است که در کار برنامه

ی در کار برنامه های اساسریزی درسی هنگام تدوین برنامه الزم است مبانی مفهومی و ایدهبرنامه

 (.1395واجارگاه و مهرعلیزاده، درسی را بدانند )عباباف، فتحی

تر از تهیه و تدوین رئوس مطالب درسی است و آن امروزه مفهوم سواد برنامه درسی، وسیع

آموز تحت رهبری و هدایت معلم در مدرسه )و هایی که دانشبینی کلیه فعالیتعبارت است از پیش

ریزی های معین باید انجام دهد. به سخن دیگر، برنامهن( برای رسیدن به هدفگاهی خارج از آ

های یادگیری برای جمعیتی مشخص به منظور بینی و تهیه مجموعه فرصتدرسی عبارت از پیش

این گیرد. به های آموزش وپرورش است که معموالً در مدرسه انجام میها و هدفنیل به آرمان

. اجرا 3طرح ها؛  .2؛ هدف های کلی، جزئی، عینی .1عنصر اساسی  شامل چهار اعتبار، برنامه درسی

 (.1397پور ظهیر، . ارزشیابی است )تقی4)آموزش(؛ و 

برنامه درسی جزءِ الینفک یک نظام آموزشی است؛ به عبارت بهتر یک نظام آموزشی زمانی 

ای ود داشته باشد. چنین برنامهآموزان ختواند موفق باشد که برنامه درسی مناسبی برای دانشمی

شود اما باید در نظر داشت انعطاف و تغییر بر اساس اگر چه برای رسیدن به یک هدف طراحی می

شرایط و موقعیت یک اصل اساسی است. این بدان معناست که در یک برنامه درسی باید به یاد 

یک برنامه درسی خشک و بی روح دهنده و یادگیرنده فرصت استفاده از قوه خالقه آنان داده شود. 

نه تنها جذابیتی برای نیروی انسانی دخیل در فرآیند آموزشی ندارد بلکه شوق و انگیزه را از آنان نیز 

کند در طراحی و تدوین برنامه درسی به خالقیت و رفتار کند. بنابراین ضرورت ایجاب میسلب می

ا برای اجرای درست و صحیح برنامه درسی توجه هنوآورانه معلمان و همچنین سواد برنامه درسی آن

 (.1398تبار، نژاد و ترکیانشود )نقدی

چه به آن اشاره شد تدریس به عنوان یک حوزه تخصصی با برنامه درسی ارتباط دارد براساس آن

های متناسب با حرفه مدرسی ای در محیط آموزشی نیاز دارند قابلیتو مدرسان به عنوان افراد حرفه

های درسی آموزش عالی، را کسب نمایند. این امر با توجه به گرایش به تمرکززدایی در برنامه خود

های تحصیلی و به طور اخص در تحصیالت تکمیلی های چندگانه آموزش عالی در دورهرسالت

 (، از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود.1397)فراستخواه، 

علمان، بسیار مهم است و تأثیر بسیار مهمی در پیشرفت یکی دیگر از عواملی که در ارتباط با م

ای یادگیری ای یادگیری در میان معلمان است. اجتماع حرفهمعلمان دارد، وجود اجتماعات حرفه

یک فرایند یادگیری گسترده یا متوسط برای تقویت همکاری در بین وظایف مربوط به شغل در 

بود عملکرد منابع انسانی دارد. جامعه یادگیری محیط کاری ماست و تأثیر قابل توجهی در به

تواند دامنه محدودی از افراد درون یک گروه کوچک در مؤسسه آموزشی تا جامعه یادگیری می

گر یک ای یادگیری، توصیف(. اجتماع حرفه1399جهانی را شامل شود )رفاعی، حسنی و محمدی، 
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ری در یک اسلوب اجتماعی؛ یعنی از شود یادگیاجتماع اثربخش و منسجمی است که باعث می

ای یادگیری یک طریق مشارکت و تعامل با دیگران و به شکلی اصیل و واقعی رخ دهد. اجتماع حرفه

فرایند یادگیری گسترده یا متوسط برای تقویت همکاری در بین وظایف مربوط به شغل در محیط 

نی دارد )موهد تاهیر، موهد سید، فضلی، کاری است و تأثیر قابل توجهی در بهبود عملکرد منابع انسا

ای موفق، به منظور کسب و تولید (. معلمان در جوامع یادگیرنده حرفه2013، 1سماه، داود و مهتار

فکری دارند. تمرکز در این جوامع نه فقط بر یادگیری هر ای جدید با هم همکاری و همدانش حرفه

های منسجم است که ای درون بافتی از گروهرفهمعلم به تنهایی است بلکه تمرکز بر یادگیری ح

توانند مزایای پایداری ای میباشند. لذا جوامع یادگیری حرفهمتمرکز بر دانش و خرد جمعی می

ای و اجتماعی شود. همچنین برای معلمان فراهم کنند که منجر به افزایش سرمایه انسانی، حرفه

، افزایش تعهد به مأموریت و اهداف مدرسه و توانند باعث کاهش انزوا در میان معلمانمی

 (.1399های مشترک شوند )رفاعی، حسنی و محمدی، مسئولیت

ای را مطالعه ( در یک مطالعة موردی کیفی پیامدهای توسعة حرفه2010) 2باچینسکی و هانسن

لمان، ای موجب افزایش دانش محتوایی معاند. نتایج پژوهش آنها نشان داد که توسعة حرفهنموده

های استاندارد آموزان در آزموناستفاده از روش تدریس پژوهشی در کالس و بهبود نمرات دانش

ای با مشکالت و موانعی از شود. با این حال، گروهی دیگر از معلمان در استفاده از توسعة حرفهمی

ریت کالس جمله کمبود منابع، محدودیت وقت، الزام به تمام کردن برنامة درسی و مشکالت مدی

اند که ارائه راهبردهایی برای کاهش این موانع باید به عنوان مواجه شدند. پژوهشگران تأکید کرده

 ای مد نظر باشد.های توسعة حرفهیک اولویت در اصالح برنامه

این سطح معلمان، افراد متخصص و پژوهشگر در حوزه تخصصی خود هستند و برای رسیدن به 

اند. اما برای نقش مدرسی یا آموزشگری ای تحصیلی نسبتاً طوالنی را طی کردههاز مرتبه علمی دوره

ها نشده است. در اند و چنین درخواستی هم در فرایند جذب و نگهداشت از آنای را ندیدهخود دوره

های آموزشگری را در که فعل مدرسی یا آموزشگری یک حوزه تخصصی است که قابلیتحالی

گونه که اشاره شد مبتنی بر های مدرسی یا آموزشگری همانبخشی از قابلیت دهد.مدرسان رشد می

دانش برنامه درسی است. دانش برنامه درسی به عنوان یک رشته دانشگاهی مطرح است که مانند 

توان از های تحصیلی است و مسلماً نمیهای دانشگاهی کسب آن مستلزم طی کردن دورهدیگر رشته

 گوناگون انتظار داشت که از دانش برنامه درسی در این سطح برخوردار باشند. هایمدرسان در رشته

های اخیر در سراسر جهان مورد بهبود کیفیت آموزشی و داشتن معلمان واجد شرایط در سال

ریزی آموزشی بسیاری از المللی برنامهکه در گزارش مؤسسه بینتأکید قرار گرفته است؛ طوری

پرورش خود را بر تربیت معلمان وترین اقدام آموزشد کیفیت آموزشی مهمکشورها به منظور بهبو

                                                           
1. Mohd Tahir, Mohd Said, Fazli, Samah, Daud & Mohtar 

2. Buczynski and Hansen 
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 و تری داشته باشد آموزشتر و شایستهایاند. در واقع، هر کشوری که معلمان حرفهای قرار دادهحرفه

 (. 1393زری، تر خواهد داشت )عصاری و شاهپرورش کارآمدتر و با کیفیت

ترین عوامل تأثیرگذار بر ان، و به عنوان یکی از مهمای معلمدر راستای توسعة حرفه

آموزی و طبیعتاً آیندة کشور، خودکارآمدی معلمان، و در نتیجه عملکرد شغلی آنها، جامعة دانش

ای یادگیری معلمان به عنوان یک چهارچوب نهادینه بحث سواد برنامه درسی و اجتماعات حرفه

رود مربیان و های دیگر، انتظار میها در زمینهر حرفهشده در شغل معلمی مطرح است. مانند دیگ

معلمان نیز به طور مستمر دانش خود را افزایش و از درک و استنباط جدید خود برای بهبود 

ها و اثربخشی استفاده کنند. از آنجا که هزینه پرسنل و معلمان بزرگترین بخش از بودجه مهارت

ی از کمک معلمان به طور مستمر در جهت منفعت مدارس گیرد. مدارس بایستمدرسه را در بر می

های توسعه حرفهای بر این فرض استوار است که کیفیت فعالیتاستفاده کنند. انگیزة توسعة حرفه

 های آموزشی شود.ای بایستی منجر به بهبود دانش و آگاهی معلم و فعالیت

به دلیل توجه به  گر این است کههای انجام شده در داخل و خارج از کشور بیانبررسی پژوهش

وپرورش و نقش آن در امر تعلیم و تربیت، باید به جایگاه اهمیت سواد برنامه درسی در نظام آموزش

( بر نقش سواد برنامه درسی در 1394ایزدی و اسدی )در همین راستا  آن برای معلمان توجه شود.

فرد حسینی، آیتی و شکوهیچنین ای معلمان هنرستان تاکید دارند. همهای حرفهشایستگی

( در پژوهشی نشان دادند که طراحی آموزشی، دانش تخصصی، همکاری و تشریک مساعی، 1397)

اجرای تدریس، فناوری آموزشی، ارزیابی، تحقیق محوری، محیط یادگیری و رشد و بالندگی معلمان 

( 1396، قهرمانی و خراسانی )جعفری، ابوالقاسمی .ها تأثیر مثبت داشته استای آنبر توسعه حرفه

 1همچنین آهن اند.را تأیید نمودهای معلمان توسعه حرفهبر  ریزی درسی و آموزشینظام برنامهتأثیر 

ای معلمان را ارتقای دانش تعلیم و تربیت و ( در پژوهش خود، یکی از ابعاد توسعه حرفه2016)

داند. بلومکه، برای تدریس مؤثر میهای الزم ها و نگرشدانش محتوایی موضوعی، رشد مهارت

ای معلمان را شامل ( در پژوهشی عوامل موثر بر توسعه حرفه2008) 2فلبریچ، مولر، کایسر و لهمن

بهبود شرایط یادگیری در مدارس، رشد مشارکت معلمان و متخصصان برنامه ریزی درسی، رشد 

ایت عاطفی از آنها، غلبه بر انفصال دانش عملی و تجربی معلمان، نظارت بر معلمان، مربیگری و حم

 ها برشمردند.ها به جای برخورد دیدگاهمیان نظریه و عمل از طریق گفتگوی دیدگاه

ای و همچنین سواد برنامه درسی در نظام آموزشی، تاکنون رغم اهمیت توسعه حرفهعلی

در داخل و خارج  ای آنهاخصوص سواد برنامه درسی معلمان و نقش آن در توسعه حرفه تحقیقی در

سازمانا و پیشگهها و صالحیتارتگاندارد از مهگای مدون و استهگمجموع ورت نگرفته وگور صگکش

ای آنها در معلمان در زمینه پیشرفت سواد برنامه درسی و توسعه حرفه ها و مقدمات مورد نیازدهنده

                                                           
1. Ahn 

2. Blömeke, Felbrich, Müller, Kaiser & Lehmann 
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طراحی برنامه درسی و  رسد که مشارکت معلمان دراین زمینه فراهم نشده است. به نظر می

کند تا نقاط ضعف و همچنین باال بودن سطح سواد برنامه درسی آنها، به نظام آموزشی کمک می

تواند راهنمای عملی قوت برنامه، شناسایی و اصالح و بازنگری شوند. همچنین نتایج این تحقیق می

د و همچنین نتایج حاصل از معلمان، مربیان، مشاوران و استادان در ایجاد انگیزش فراگیران باش

ها، مراکز وپرورش، مدارس و آموزشگاهتواند کاربرد قابل توجهی در وزارت آموزشپژوهش حاضر می

لذا با توجه به توضیحات فوق، مشاوره تحصیلی و همچنین مؤسسات آموزشی و علمی داشته باشد. 

 گریای با میانجیوسعه حرفهنقش سواد برنامه درسی در تپژوهش حاضر به دنبال بررسی و تبیین 

 ای یادگیری معلمان مقطع ابتدایی شهرستان خواف است. اجتماعات حرفه

 

 روش

ای معلمان باتوجه به ماهیت این پژوهش که به دنبال بررسی رابطه سواد برنامه درسی و توسعه حرفه

ف است، روش ای یادگیری معلمان مقطع ابتدایی شهرستان خوابا نقش میانجی اجتماعات حرفه

جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه معلمان مقطع ابتدایی تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. 

نفر زن(  372نفر مرد و  416نفر ) 788شامل  1399-1400شهرستان خواف در سال تحصیلی 

ای ی طبقهگیری تصادفبا روش نمونهنفر  258با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه برابر با  است.

های تحقیق از دو روش کتابخانهدهنفر زن( انتخاب شدند. جهت گردآوری دا 153نفر مرد و  105)

ها و نامهها، پایانای از طریق مطالعه مقاالت، کتابای و میدانی استفاده شد. در روش کتابخانه

ادبیات نظری تحقیق  های علمی معتبر اطالعات مورد نیاز برای تدوین مبانی ووجو در پایگاهجست

های تحقیق بود. به ترین ابزار گردآوری دادهگردآوری شدند. در بخش میدانی نیز پرسشنامه مهم

(، برای سنجش متغیرهای 1393ایوبی )ای معلمان از پرسشنامه منظور سنجش متغیر توسعه حرفه

( و 1392ای عباباف )های به ترتیب از پرسشنامهسواد برنامه درسی و اجتماعات یادگیری حرفه

 ( استفاده شد. 2009)1اولیور، آنتونیریال کورمیر، لویز، مینکلر و استادالیس

ای معلمان از (: برای سنجش توسعه حرفه1393ای معلمان ایوبی )پرسشنامه توسعه حرفه

( 1و کامالً مخالفم=  5( بر اساس مقیاس لیکرت )کامالً موافقم =1393سؤالی ایوبی ) 47پرسشنامه 

این پرسشنامه، مواردی مانند دانش موضوعی، محیط یادگیری، همکاری و تشریک استفاده شد. 

محوری، طراحی آموزشی، ارزیابی، رشد و بالندگی منابع انسانی را مساعی، فناوری آموزشی، تحقیق

پایایی این پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ در پژوهش ایوبی سنجیده و برای  سنجد.می

برآورد شد. الزم به ذکر  95/0برآورد شده است. در این پژوهش، آلفای کرونباخ  84/0ها همه مؤلفه

برای بررسی روایی صوری آن نیز مورد قبول است.  70/0است که پایایی ابزار به دلیل مقدار باالی 

                                                           
1. Olivier, Antoine, Cormier, Lewis, Minckler & Stadalis 
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حقق به استناد ها بود و مپرسشنامه در اختیار چند تن از استادان قرار داده شد که مورد تأییدآن

 نظرات متخصصان امر که ابزار را تأیید نمودند از ابزار بهره گرفت.

مؤلفه، در طیف لیکرت  3(: این پرسشنامه دارای 1392پرسشنامه سواد برنامه درسی عباباف ) 

 ×1) 3ها در این پرسشنامه برای هر مؤلفه شده توسط آزمودنیای است. حداقل نمره کسبدرجه 5

/حداکثر+ حداقل( 2) 3تعداد سؤاالت( و میانگین هر مؤلفه  ×5) 15ت( و حداکثر امتیاز تعداد سؤاال

(، برنامه درسی به 8-1های این پرسشنامه، شامل برنامه درسی به عنوان سند، )سؤاالت است. مؤلفه

( 46-25(، و برنامه درسی به عنوان فرایند )سؤاالت 24-9عنوان نقشه و راهنمای عمل )سؤاالت 

ها به ت. پایایی این پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ سنجیده و برای هر یک از این مؤلفهاس

 محاسبه شده است. 79/0، و 84/0، 73/0ترتیب، 

 سنجش اجتماعات جهت(: 2009ای یادگیری اولیور و همکاران )پرسشنامه اجتماعات حرفه 

ای یادگیری حرفه اجتماعات ارزیابی شده، الحاص سؤالی 64پرسشنامه  از معلمان، ای یادگیریحرفه

 اندشده ارزیابی که ای یادگیریحرفه جزء یک جامعه پنج ( استفاده شد.2009همکاران ) و اولیور

 کاربرد و جمعی یادگیری های مشترک،ارزش و اندازچشم حمایتی، و مشارکتی رهبری :از عبارتند

ساختارها  و جمله روابط از حمایتی شرایط و هشد گذاشته اشتراک به عملکرد شخصی یادگیری،

 ،2، کم= 1=کم )خیلی صورت به آن، دهیهنمر و بوده لیکرت پنجگانه مقیاس در پرسشنامه هایگویه(

 این )فارسی به آن برگرداندن به توجه و روانی )با است. روایی (5=زیاد ، خیلی4=زیاد ،3=تاحدودی

طور  به آن پایایی و گرفت تأیید قرار مورد استادان دانشگاهی و متخصصان نظر به با استناد پرسشنامه

پایایی این پرسشنامه از طریق  تأیید شد. گردید که برآورد 93/0کرونباخ  آلفای طریق ضریب از کلی

، 93/0باال  در شده ترتیب ذکر به ای یادگیری،حرفه جوامع هایمؤلفه برای آلفای کرونباخضریب 

 برآورد گردید. 95/0و  80/0، 72/0، 95/0، 94/0

ها با استفاده از آمار توصیفی، اعم از و تحلیل و بررسی دادهمنظور تجزیه در این پژوهش، به 

ها از شناختی پرسشنامهجداول توزیع فراوانی، درصدها، رسم نمودارها به بررسی مشخصات جمعیت

هایی نظیر کولموگروف اسمیرنوف ناستفاده شد. در حوزه آمار استنباطی آزمو SPSS-23افزار نرم

جهت بررسی نرمال بودن توزیع نمرات متغیرها، و تحلیل عاملی تأییدی و تکنیک مدل معادالت 

 انجام شد. AMOSافزار ساختاری با رویکرد روش حداقل مربعات جزئی با استفاده از نرم

 

 هایافته

نفر  153د( جنسیت مرد و تعداد درص 7/40نفر ) 105نفر اعضای نمونه، تعداد  258از مجموع 

درصد( جنسیت زن را ثبت کرده بودند. همچنین باالترین فراوانی سن اعضای نمونه مربوط  3/59)

ترین فراوانی نیز مربوط درصد( و پایین 7/45نفر برابر با  118سال )به تعداد  30تا  25به سنین 

 9/46نفر ) 121بوده است. همچنین درصد(  7نفر برابر با  18سال )به تعداد  40تا  35سنین 
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اند. در مورد متغیر سطح درصد( وضعیت متأهل را داشته 1/53نفر ) 137درصد( مجرد و تعداد 

تحصیالت هم باالترین فراوانی در بین پاسخگویان، مرتبط بود با سطح تحصیالت لیسانس )به تعداد 

ن بخش نیز، مرتبط با سطح تحصیالت فوق ترین فراوانی در ایدرصد( و پایین 5/53نفر برابر با  138

 5درصد( بود. در نهایت باالترین فراوانی مرتبط با سابقه خدمت  5/3نفر برابر با  9تر )دیپلم و پایین

ترین فراوانی نیز مرتبط با سابقه باالتر از درصد( و پایین 9/46نفر برابر با  121سال )به تعداد  10تا 

  درصد( بود. 9/8ابر با نفر بر 23سال )به تعداد  20
ای ای معلمان با نقش میانجی اجتماعات حرفهسواد برنامه درسی بر توسعه حرفه فرضیه اصلی:

 یادگیری معلمان مقطع ابتدایی شهرستان خواف تأثیر دارد.

های ها در روش حداقل مربعات جزئی، بعد از بررسی برازش مدلمطابق با الگوریتم تحلیل داده

ترین خروجی مدلترین و اصلیرسد. مهمنوبت به برازش مدل ساختاری پژوهش می گیریاندازه

داری روابط سازی بر مبنای حداقل مربعات جزئی، معیار اول برازش مدل ساختاری است که معنی

کند. با توجه به سطح گیری میها( را اندازه)همان ضرایب همبستگی بین متغیرها و ابعاد آن

ای که گونه از روابط، پس رابطهدر این 05/0درصد متناسب با خطای  95برابر با اطمینان حداقلی 

تر بودن این عدد، باشد، قابل قبول است و در صورت پائین 96/1ها در آن zحداقل میزان ضریب 

شود. این بدان معنی است که فرضیه مورد نظر در روابط ضعیف از مدل برای ادامه تحلیل، حذف می

، عدد 01/0، برای سطح خطای 96/1، عدد حداقلی 05/0شود. برای سطح خطای تأیید نمیاین باره 

؛ که باالترین میزان دقت همبستگی است، عدد حداقلی 1/0و جهت سطح خطای  58/2حداقلی 

 شوند.در نظر گرفته شده است که با یک، دو و سه ستاره مشخص می 27/3
 

 Zضریب داری روابط از طریق معیار اول: معنی -

 
 در مدل Zضرایب معناداری  (1)شکل 
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 جزئیات روابط همبستگی بین متغیرها (1)جدول 

 روابط بین متغیرها
ضرایب 

 همبستگی

سطوح 

 داریمعنی
 خطای مجاز

وضعیت 

 رابطه

ای رابطه بین سواد برنامه درسی با اجتماعات حرفه

 یادگیری
874/3 P < 0.1 9/99 تأیید درصد 

ای یادگیری با توسعه ماعات حرفهرابطه بین اجت

 ایحرفه
994/3 P < 0.1 9/99 تأیید درصد 

 تأیید درصد P < 0.1 9/99 058/4 ایرابطه بین سواد برنامه درسی با توسعه حرفه

ای و نقش رابطه بین سواد برنامه درسی با توسعه حرفه

 ای یادگیریمیانجی اجتماعات حرفه

*874/3 

125/2 =12 
P < 0. 1 9/99 تأیید درصد 

 

، کلیه روابط موجود بین متغیرها 1و انعکاس نتایج در جدول شماره  1مطابق با شکل شماره 

دار با ای یادگیری رابطه معنیکه بین سواد برنامه درسی با اجتماعات حرفهصورتتأیید شد. بدین

با توسعه  ای یادگیریدرصد، بین اجتماعات حرفه 9/99درصد با سطح اطمینان  874/3رقم 

درصد، بین سواد برنامه درسی  9/99درصد با سطح اطمینان  994/3دار با رقم ای رابطه معنیحرفه

درصد، بین سواد  9/99درصد با سطح اطمینان  058/4ای رابطه معنی دار با رقم با توسعه حرفه

دار با رقم معنیای یادگیری رابطه ای و نقش میانجی اجتماعات حرفهبرنامه درسی با توسعه حرفه

 درصد، برقرار است.  9/99درصد با سطح اطمینان  12

 2Rموسوم به  R Squaresضریب معیار دوم:  -

دومین معیار برای بررسی برازش مدل ساختاری در یک پژوهش )روابط بین متغیرهای تحقیق، مدل 

 2Rشود(. ضریب یگیری اطالق مها، مدل اندازهساختاری گفته شده و روابط بین سازه با شاخص

معیاری است که نشان از  2Rزا مدل است. است که فقط مرتبط با متغیر/ متغیرهای پنهان درون

عنوان مقدار به 67/0و  33/0و  19/0زا دارد و سه مقدار زا بر یک متغیر درونتأثیر یک متغیر برون

  شده است.در نظر گرفته 2Rمالک برای مقادیر ضعیف، متوسط و قوی 

 
 زای مدل ویژه متغیرهای درون 2Rضرایب ( 2)شکل 
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 زای مدلویژه متغیرهای درون 2Rضرایب  (2)جدول 

  2Rضرایب  ابعاد

 645/0 سواد برنامه درسی

 705/0 ایتوسعه حرفه

 631/0 ای یادگیریاجتماعات حرفه

 660/0 میانگین حسابی

جی در این معیار در متغیرهای ، چون ضرایب خرو2و جدول شماره  2مطابق با شکل شماره 

)عدد که در درون دایره شکل  R Squaresاست، لذا مالک ضریب  33/0زای مدل همگی باالی درون

، نیز میزان این ضرایب را به همراه میانگین 2قرار دارد(، در حد قابل قبولی است. جدول شماره  2

صرفاً میانگین متغیرهای  2شماره  ها نمایش داده است. الزم به ذکر است که در جدولحسابی آن

زا است محاسبه شده و ضرایب متغیرهای برون 2زای مدل که دارای ضرایب در شکل شماره درون

 در جدول ارائه نشده است. 

 2Qبینی موسوم به قدرت پیشمعیار سوم:  -
2Q 2که مقدارسازد و در صورتیبینی مدل را مشخص میمعیار قدرت پیشQ ازه در مورد یک س

بینی ضعیف، را کسب نماید، به ترتیب نشان از قدرت پیش 35/0و  15/0و  02/0زا سه مقدار درون

، این معیار برای 3زای مربوط به آن را دارد. در جدول شماره های برونمتوسط و قوی سازه یا سازه

کاربرد زای مدل شده است. چون این شاخص برای متغیرهای درونمتغیرهای مختلف نشان داده

 زای مدل حذف شده است. ، نقش متغیر برون3دارد، لذا در جدول شماره 
 زای مدل ویژه متغیرهای درون 2Qضرایب ( 3)جدول 

 2Qضرایب  ابعاد

 478/0 سواد برنامه درسی

 511/0 ایتوسعه حرفه

 498/0 ایاجتماعات یادگیری حرفه

 495/0 میانگین حسابی
 

که مقدار ضریب دهد، از آنجایی، نشان می3جی مدل در جدول شماره آمده از خرودستاعداد به

 گردد. است، این شاخص نیز تأیید می 15/0باالی  508/0برابر با  2Qمعیار 

 

 

 



       1400تابستان   ( / 20)پیاپی  2شماره  ششم/سال  ای معلم/فصلنامة توسعة حرفه                      12  

  بررسی ضرایب استاندارد مسیرمعیار چهارم:  -
 ضرایب تعیین تعدیل شده یا ضرایب استاندارد مسیر (4) جدول

 متغیرها
ضریب 

 تأثیرپذیری

رایب تعیین ض

 تعدیل شده

وضعیت 

 ضرایب

ای یادگیری از سوی بینی اجتماعات حرفهمیزان پیش

 سواد برنامه درسی
 تأیید درصد 31 313/0

ای از سوی اجتماعات بینی توسعه حرفهمیزان پیش

 ای یادگیری-حرفه
 تأیید درصد 39 387/0

ای از سوی سواد برنامه بینی توسعه حرفهمیزان پیش

 درسی
 تأیید درصد 40 404/0

ای از طریق سواد برنامه بینی توسعه حرفهمیزان پیش

 ای یادگیریدرسی و میانجی اجتماعات حرفه
 تأیید درصد 6 6=208/0*313/0

 

شود که تأثیرپذیری و یا همان تغییرات واریانسی در اثر ، مشخص می4مطابق با جدول شماره 

باشد، زیرا از  02/0این رقم نباید زیر زم به ذکر است کهروابط بین دو متغیر چگونه بوده است. ال

تر بودن ضریب تعیین تعدیل شده یا همان استاندارد مسیر (، پایئن2007مویک و وهرنز ) منظر

دستل نیست. با توجه به ضرایب بهفاقد وجاهت تغییرات واریانسی بوده و قابل قبو 02/0کمتر از 

به  4مورد قبول است. میزان ضرایب مطابق با جدول شماره  همه ضرایب 4آمده در جدول شماره 

 شرح زیر است: 

درصد،  31ای یادگیری از سوی سواد برنامه درسی برابر با بینی اجتماعات حرفهمیزان پیش

درصد، میزان  39ای یادگیری برابر با ای از سوی اجتماعات حرفهبینی توسعه حرفهمیزان پیش

بینی درصد، و در نهایت میزان پیش 40از سوی سواد برنامه درسی برابر با  ایبینی توسعه حرفهپیش

درصد  6ای یادگیری برابر با ای از طریق سواد برنامه درسی و میانجی اجتماعات حرفهتوسعه حرفه

 بوده است. 

 

 گیریبحث و نتیجه

ای معلمان با وسعه حرفهکه سواد برنامه درسی بر تها نشان داد نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده

های ایزدی و نتایج این فرضیه با پژوهشتأثیر دارد.  ای یادگیرینقش میانجی اجتماعات حرفه

جعفری، ابوالقاسمی، قهرمانی و خراسانی (، 1397)فرد حسینی، آیتی و شکوهی، (1394اسدی )

نقش در تبیین  سو است.( هم2008) بلومکه، فلبریچ، مولر، کایسر و لهمن(، و 2016(، آهن )1396)

توان گفت که می، ای یادگیریاجتماعات حرفه گریای با میانجیسواد برنامه درسی در توسعه حرفه

گیری و استقرار نظام ای مورد انتظار از معلمان از بدو شکلهای حرفهها و صالحیتبررسی شایستگی
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دهنده آن است که با م در آینده، نشانهای الزبینی شایستگیایران تا امروز و پیش تربیت معلم در

آمده، در آینده چه از نظر تنوع و چه از نظر تعدد شتاب تغییر و تحوالت پدید گذر زمان و به تبع

-های مورد انتظار از معلمان هم، دچار دگرگونی شده و میگرفت، نوع شایستگی بیشتری خواهند

های مورد انتظار از معلمان تغییر شایستگیتوجه است این است که اگرچه  شود. اما آنچه درخور

کردن و های اصلی آنها در سه زمینه کلی دانستن، عملاین معنا نیست که نقشبه کند اماکرده و می

کرده باشد. در این معنا انفصال و گسستگی میان آنچه مربیان در گذشته انجام  نهادن تغییرارزش

نده انجام خواهند داد، وجود ندارد. معلم همواره باید از دهند و در آیمی دادند، امروز انجاممی

در مجموع، اگر چه روشی که از طریق آن . هایی برخوردار باشدتوانایی ها وها، مهارتها، دانشویژگی

شود ممکن است تغییر کند، اما ایدة اصلی اینکه فرد به شود و بر اساس آن عمل میمی دانشی ارائه

کند. محیط کالس درس همچنان ند یا چه باید بکند، تغییر نکرده است و نمیکچه می عنوان مربی

در حال شدن است که همواره بر دانش و هنرمندی معلم در اتخاذ تصمیمات آگاهانه و  یک محیط

. این در گروی سواد برنامه درسی معلمان گشایی استوار استاقدامات سنجیده و مسئله دادنانجام

ای به صورت های تربیت حرفهان تبیین نمود که امروزه در اکثر کشورها برنامهتوهمچنین میاست. 

که امکان تعامل تعداد زیادی از شود، طوریهای آموزشی برخط و در سطح وسیع برگزار میدوره

ای معلمان را با یکدیگر در سراسر دنیا فراهم ساخته است. در حال حاضر، اجتماعات یادگیری حرفه

شود. همچنین اکنون در برهه زمانی به سر ای محسوب میهای رشد حرفهترین مدلبخشیکی از اثر

اند و قابلیت برقراری هایی غنی برای یادگیری فراهم ساختههای فناوری فرصتبریم که پیشرفتمی

وجود آورده است که هر فرد بتواند برنامه درسی تعامل از طریق فناوری دیجیتال این امکان را به

 (. 2006، 1باراک-د را طراحی نماید و یادگیری خود را شخصی سازد )تیلما و ارلندخو

ای معلمان در اکثر کشورها که در قالب اجتماعات یادگیری برخط برگزار های تربیت حرفهدوره

گردد، مصداقی از اجتماعات یادگیری است. ایجاد اجتماعات یادگیری برخط معلمان به عنوان می

ای مطرح شده است. مدلی که فناوری، آن را توانمند ساخته است. در خش رشد حرفهیک مدل اثرب

)مخصوصا سواد برنامه  اجتماعات برخط معلمان به منظور هدفی خاص و یا تامین نیازهای ویژه

گردند. لذا های رسمی و غیررسمی هدایت میشوند و به واسطه سیاستدرسی( دور هم جمع می

صورت میانجی در رابطه سواد برنامه درسی و توسعه ای یادگیری بهماعات حرفهتوان گفت که اجتمی

ای یادگیری در تبیین نقش میانجی متغیر اجتماعات حرفهای معلمان ایفای نقش نموده است. حرفه

توان گفت که همه الگوهای اجتماعات ای معلمان میدر رابطه سواد برنامه درسی و توسعه حرفه

هستند که منطقی بر اجرای  اند و دارای مراحلیری از اجزاء و عناصری تشکیل شدهای یادگیحرفه

اجزاء و عناصر تشکیل  آنها حاکم بوده است و برگرفته از اصولی هستند؛ تفاوت آنها بیشتر در تعداد

توسعه فرهنگ  دهنده، مراحل و نوع منطق حاکم بر فرایند است. اما در عین حال هدف همه آنها

                                                           
1.Tillema & Orland-Barak 
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تجربیات،  تعامل و مشارکت میان اعضای گروه، کاهش انزواطلبی افراد، تسهیم دانش و همکاری،

 های فردی و بهبود عملکرد اعضای گروه، توسعه فرهنگ کار تیمی،توسعه صالحیت و شایستگی

 های یادگیری، گسترش درک تفکر اعضایتوسعه فرهنگ رهبری حمایتی و مشارکتی، ایجاد شبکه

ها و عناصر آموزان و ... است. در تمام الگوهای موجود ابعاد، مؤلفهعملکرد دانش گروه، بهبود نتایج

ای یادگیری بر همه آنها حاکم های مهم جوامع حرفهکلیدی جوامع یادگیری وجود دارند، ویژگی

توان در مجموع می گیری جوامع و اجرای آن در الگوها متفاوت است.وجود نحوه شکل است؛ با این

آن یادگیری  ای دارند که طیای یادگیری تأکید بر جامعه یادگیرندهوهای جوامع حرفهگفت الگ

تعامل،  ای است کهای به گونهای اتفاق افتد، ماهیت الگوهای جوامع یادگیری حرفهمشارکتی و حرفه

 و همکاری و مشارکت میان اعضا باید وجود داشته باشد، به عبارت دیگر تقابل و مشارکت در آموزش

های مشترک در همه الگوهای جوامع یادگیری است، از طرفی انتقال دانش، مهارت یادگیری از مؤلفه

های مشترک الگوهاست، ارتقاء و توانمندسازی اعضا )معلمان، هنرآموزان، تجربیات از ویژگی و

سازی مراحل معاونان، سرپرستان، نومعلمان، نوهنرآموزان، مشاوران و ...( در پیاده مربیان، مدیران،

میزان توانمندسازی و ارتقاء بستگی به عواملی مانند نحوه اجرا، به  الگوها مستتر است اما

میزان مشارکت اعضا و حمایت رهبر جامعه دارد که تمام  گذاری دانش، مهارت و تجربیات،اشتراک

 ها در گرو بهبود سواد برنامه درسی در بین معلمان است.این

سواد برنامه درسی بر توسعه ها نشان داد که ز تجزیه و تحلیل دادهنتایج حاصل ا همچنین

، رینولدز، سیاتری و دریلهای نتایج این فرضیه با پژوهش ای معلمان تأثیر دارد.حرفه

در ( همسو است. 1389(، و نادری، سامری و حسنی )1397(، صفری و قورچیان )2012)1تابمن

روند تحوالت در دنیای امروز اصالحات آموزشی را فت توان گهای این فرضیه میتبیین یافته

ناپذیر ساخته و آن را به ضرورت جهانی تبدیل کرده است. بیشترین توجه برنامه اصالحات اجتناب

آموزشی مربوط بر توانمندسازی معلم و غنی ساختن فرایند آموزش و یادگیری معطوف است. 

ردی و اثربخش برای نوسازی و تحول نظام های های راهبتکاپوی جهانی در دستیابی به برنامه

آموزشی در این است که از طریق ترویج و غنی ساختن یادگیری به افراد کمک شود تا چگونه 

کند تا در یک بازه سواد برنامه درسی به نظام آموزشی و معلمان کمک می یادگرفتن را بیاموزند.

م زمینه را برای تحقق اهداف آموزشی فراهم سازد. زمانی مشخص و با استفاده از ابزار و امکانات الز

 جانبهسواد برنامه درسی بر اساس یک چارچوب مشخص و هدفمند زمینه ارتقاء و تعالی همه

ها و اقداماتی است که یادگیری را آموزان و همچنین معلمان را فراهم ساخته و ناظر بر فعالیتدانش

های آموزشی متردیدی نیست که نظ کند.ان کمک میای معلمتسهیل و به پیشرفت و توسعه حرفه

دگرگون  های یاددهی و یادگیری متناسب با تغییر و تحوالت جهان امروز کامالٌو به تبع آن روش

کند افرادی به حرفه معلمی گمارده شوند که بتوانند با رفتار اند. بنابراین شرایط ایجاب میشده

                                                           
1. Drill, Reynolds, Siattery & Taubman 
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این مهم الزم است در طراحی و ش کمک کنند. برای دستیابی بهفرآیند آموز نوآورانه خود به تسهیل

های منحصر استفاده از قوه خالقه خویش، روش تدوین برنامه درسی به معلمان اجازه داده شود تا با

های ذهنی خود را به مرحله اجرا بگذارند. یعنی سواد برنامه درسی آن ها به فرد و متکی بر توانایی

آموز احی برنامه درسی خشک و غیر قابل انعطاف هم برای معلم و هم برای دانشبهبود پیدا کند. طر

آموز در یک قالب ذهنی ساختاریافته و غیرقابل دانش آزاردهنده است زیرا در چنین شرایطی معلم و

 شود.شوند و امکان کنجکاوی و خالقیت از آنان سلب میتغییر محدود می

سواد برنامه درسی بر اجتماعات ها نشان داد که و تحلیل دادهو در نهایت نتایج حاصل از تجزیه 

(، و ویلن، 2020) 1های لیمبراچ و مکیمنتایج این فرضیه با پژوهش ای یادگیری تأثیر دارد.حرفه

افراد حرفه توان گفت که ( همسو است. در تبیین نتایج این فرضیه می2017)2اسبیگرز و اندیجک 

رو می شوند که نیازمند بازاندیشی بر رفه و محیط کاری با مسائلی روبهای و از جمله معلمان در ح

پذیر نیست؛ زیرا مسائل امکان های خود هستند. این امر صرفاً با نگاه جزءنگری و تخصصیداشته

ای رشتههمین دلیل دانش میان کنند. بهای ماهیت چندوجهی دارند که ذهن باز را طلب میحرفه

ای به دانشی فراتر از برای عمل حرفه ارد دنیای علم و حرفه شده است. معلمانبه عنوان یک اصل و

ها را شکل دهند. ها و نگرشها، مهارتدانش دانش تخصصی خود نیاز دارند تا تلفیقی همگون از

شود زیرا معلمان را توانا سواد برنامه درسی تلقی می گانه مذکورهای مربوط به ابعاد سهکسب قابلیت

ای یادگیری گیری اجتماعات حرفهاین خود منجر به شکل که کندنجام تکلیف تدریس میدر ا

ساز ارتقای سطح یادگیری شغلی کارکنان و ای یادگیری زمینههمچنین اجتماعات حرفه گردد.می

یابد و چون یکی از شروط و در نتیجه سطح دانش و معلومات شغلی آنان افزایش می شودمعلمان می

ای یادگیری بنابراین اجتماعات حرفه در حرفه، دانش باال در زمینه وظایف شغلی است،توسعه 

ای را مهیا سازد. همچنین اجتماعات یادگیری در نزد معلمان باعث تواند بستر توسعه حرفهمی

عالوه بر کسب  شود که سطح همفکری و مشارکت در مسائل یادگیری آنان بیشتر شود و معلمانمی

ای خود را با تسهیم دانش و تبادل توانند معلومات حرفهالعات از طریق آموزش میدانش و اط

ردیفان خود بیشتر کنند که چنین امری عالوه بر افزایش دانش و سواد اطالعات با همکاران و هم

برنامه درسی، تجارب کاری آنها را افزایش داده و به تبع هرچه تجربه و دانش به صورت تلفیقی در 

که رسند، طورییافتگی میای به توسعهعلمان بیشتر شود، در زمینه مسائل شغلی و حرفهنزد م

شود، انگیزه آنان برای ادامه مشارکت شغلی آنها در سازمان بیشتر می سطح فرهنگ یادگیری و

معلمی که در  بیشتر خواهند شد. های آموزش نیز بیش از پیشیابد و نیز فرصتیادگیری ارتقاء می

یابد، در تالش است که خود کند، و سواد برنامه درسی وی ارتقا میه شغل خود توسعه پیدا میزمین

تر عمل کند. همچنین در موثرتر و اثربخش جهت نماید تا بتواندرا با فرهنگ سازمانی همسو و هم

                                                           
1. Limbrach & Mckimm 

2. Veelen, Sleegers & Endedijk 
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واره بر تالش است که انگیزه یادگیری را در خود همواره باال نگاه دارد تا بتواند با دانش روز هم

شغلی خویش غلبه کرده و مسیر ارتقای شغلی خود را با سرعت بیشتری طی نماید و در  مسائل

ها و یادگیری بگردد تا خود را با جدیدترین روش های آموزشی ونهایت با تیزبینی به دنبال فرصت

ازمانی و س اصول یادگیری و فرایندهای کاری مجهز سازد تا بتواند هرچه بیشتر در راستای اهداف

تواند در زمینه حرفه و شغل خود توسعه فردی خود گام بردارد. در این صورت است که یک معلم می

 .پیدا کند

تحقیق حاضر به طور محدود و خاص در بین معلمان مقطع ابتدایی شهرستان خواف انجام 

شور نتایج متفاوتی های کگردید، لذا امکان دارد در سایر مقاطع یا حتی معلمان شهرها و دیگر استان

ای که به حد کافی با موضوع حاضر های انجام شدهبه دست آید. همچنین کمبود پیشینه و پژوهش

گردد. همچنین شیوع ویروس های تحقیق حاضر محسوب میمرتبط باشند نیز یکی از محدودیت

که به دلیل های تحقیق حاضر بود، کرونا و لزوم استفاده از پرسشنامه برخط از دیگر محدودیت

ها نامهسششد و پرمشغلة کاری زیاد با دقت و تمرکز کامل به سؤاالت پرسشنامه پاسخ داده نمی

 ریزش زیادی داشت.

نتایج تجزیه و تحلیل در این تحقیق نشان داد که سواد برنامه درسی از طریق اجتماعات 

های بهرهدهد لذا به سازمان ای معلمان را تحت تأثیر قرارتواند توسعه حرفهای یادگیری میحرفه

های برنامه های کالن تربیت معلم،گذاریدر سیاستشود که مند از نتایج این پژوهش پیشنهاد می

ای معلمان و آموزگاران آموزش و های مراکز توسعه حرفهدرسی دانشگاه فرهنگیان یا در برنامه

این امر از طریق د کهلحاظ گرد های اساسی برنامه درسیهایی متناسب با دانشپرورش، آموزش

ای یادگیری قابل حصول وجود آوردن اجتماعات حرفهریزی درست در خصوص بهریزی و طرحبرنامه

خدمت معلمان های ضمنای یا آموزشحرفه های توسعهشود که برنامهپیشنهاد میاست. همچنین 

مانی درازمدت و از لحاظ رویکرد، ای یادگیری تنظیم گردند که از لحاظ زدر قالب اجتماعات حرفه

این توسعه یافتگی در زمنیه از آنجا که الزمه. عمل برنامه درسی را رشد دهند های متناسب باقابلیت

حرفه و شغل معلمی آن است که همواره معلمان در اجتماعات یادگیری حضور فعال داشته و عالوه 

ی و همفکری با دیگران و به خصوص همکاران بر یادگیری مستمر و مستقیم، دانش خود را با همکار

روز کنند و در نهایت با انجام کارهای تیمی هم سطح دانش خود و هم اعضای سازمان را بهبود به

توان پیشنهاد نمود که اگر حضور معلمان در اجتماعات یادگیری چه به صورت بخشند. پس می

کنند و کاری خود توسعه پیدا می مجازی و چه به صورت حقیقی بیشتر شود، آنها در زمینه

های توانند فرهنگ سازمانی را به خوبی درک نموده و با انگیزه باال در راستای کسب فرصتمی

ای یادگیری، در رابطه سواد برنامه از آنجایی که جوامع حرفه پیشرفت و آموزش حرکت نمایند.

ها شود با برگزاری همایشپیشنهاد میلذا ای نقش میانجی را ایفا نموده است، درسی و توسعه حرفه

ای یادگیری و های ضمن خدمت با هدف توجیه معلمان جهت معرفی جوامع حرفهو همچنین دوره
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ای را دارند؛ این دعوت از متخصصان و محققانی که تجربه کار در زمینة جوامگگع یادگیری حرفه

سازی برای گسترش همکاری و همچنین زمینه مقوله را در بین معلمان رشد و پرورش دهند.

پژوهشی میان تمام معلمان مدارس در منطقه با هدف ایجاد شبکه دانش و توسعه -همیاری علمی

در نهایت، با توجه به نتیجه پژوهش و این که  گردد.ای یادگیری پیشنهاد میاجتماعات حرفه

ای معلمان و توسعه حرفهای نقش میانجی را در رابطه سواد برنامه درسی اجتماعات یادگیری حرفه

شود ویژه شهرستان خواف پیشنهاد میوپرورش بهتمامی مسئولین امر در آموزش کند، بهایجاد می

در سازمان برای معلمان افزایش  که زمینه و بستر اجتماعات مجازی و حقیقی در حوزه یادگیری را

ه صورت وبینارها و هم به صورت که دائماً به صورت مدون و مستمر این اجتماعات هم بدهند؛ طوری

رسانی شود تا این همفکری و سمینارها در نزد معلمان انجام شود و خروجی و نتایج آنها اطالع

معلمان ارتقا پیدا کند تا معلمان بتواند هم در زمینه  مشارکت در حوزه دانش بیش از پیش در نزد

تا بستر  ب دانش، توسعه یابندمسائل فرهنگی و هم در خصوص انگیزش شغلی و تالش برای کس

 ارتقای مسیر شغلی آنان هموار گردد.
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