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 چکیده 

، 19دیـکوو وعیپـس از شـ يمجـاز و يآموزش حضور نیجبران شکاف ب يتالش برا يهااز حوزه یکی
 تیـاسـت. جمع  یشـیماپی – یفیاز نوع  توص قیتحق  نیمعلمان است. ا ياحرفه ياارتق يرو شیمسائل پ

نفـر بـر  64دو کرج بود که  با اسـتفاده از جـدول مورگـان تعـداد  هیناح ییمعلمان ابتدا ۀیکل ،مورد مطالعه
از  آنها قرار گرفـت. اریدر اخت لیانتخاب و پرسشنامه مربوطه جهت تکم ،ساده یتصادف يریگاساس نمونه

 ياعتبار محتوا شده، یطراح قیتحق نهیشیشده در پ ییشناسا يهاآنجا که پرسشنامه مذکور بر اساس عامل
 ییایـسـنجش پا يضـمنا بـرا .تقـرار گرفـ دییـو مـورد تا یدانشـگاه  بررسـ تادانآن توسط چند تن از اس

پرسشـنامه  ییایپا ةهندکه نشان د دیگرد نییتع 85/0کرونباخ محاسبه و مقدار آن يآلفا بیضر پرسشنامه،
 یزشـی، نبـود نظـام انگينشان داد که پنج عامل موانع ساختار ،آمدهدستهب جینتا لیو تحل هیتجز باشد.یم

در  یالزم از موانع اصـل يهاو فقدان آموزش يفراهم نبودن بستر آموزش مجاز ،یتیریمناسب، ضعف مد
 .باشدیمعلمان م ياحرفه يارتقا
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 ABSTRACT 
One area of efforts to bridge the gap between face-to-face and 
virtual education after the outbreak of Covid 19 is the issues 
facing teachers' professional development. This research is a 
descriptive-survey type. Its population was all primary school 
teachers in District 2 of Karaj. Using Morgan table, 64 people 
were selected based on simple random sampling and they were 
asked to complete the relevant questionnaire. Since the 
questionnaire was designed based on the factors identified in the 
research background, the validity of its content was reviewed and 
approved by several university professors. The analysis of the 
results showed that the five factors of structural barriers, lack of 
appropriate motivational system, poor management, lack of virtual 
education and lack of necessary training were the main barriers to 
professional development of teachers.   
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 مقدمه 
درگسترش  اي معلم بستگی دارد. معلمانهاي حرفهو مهارت اي به دانشکنندهدرحد تعیین ،نظام آموزشی موفقیت هر       

کمبودي در  وپرورش بوده  و هر کاستی وترین اجزاي نظام آموزشها از کلیديه آنچرا ک، دارند مهمیوپرورش نقش آموزش

 ،موزشی و ارتقاي دانش و نگرش و مهارتآاز این عنصر تاثیرپذیر است؛ پس توجه به این عنصر مهم در نظام  ،سایر اجزاي نظام

بحث اجراي   نشدبا مطرح ،ماناي معلموضوع ارتقاي حرفه بر این اساس، .)Gumpnian,2005(امري ضروري است

 Shah(نقش مهمی بر عهده دارند ،زیرا معلمان در اجراي اصالحات آموزشی است،شدهپدیدار ،هاي آموزشیاصالحات در نظام

Mohammadi,2015(. شود که معلمان در داخل و خارج از مدرسه  هایی میاي معلمان شامل ارتقا و بهبود فعالیترشد حرفه

دانش  براي بهبود بخشیدن به مهارت، گیرد. این فرایندها،فرایندهاي رسمی و غیررسمی را دربرمی ازاي هند و مجموعهدانجام می

اي و تکنیکی هاي حرفهشدن معلمان بر جنبهايحرفه .) Jackson & Davis, 2000(و رسیدن به تدریس مطلوب معلمان است

انجام حرفه یا شغل معلمی  ،آن ۀوسیلهمتمرکز است و فرایندي است که ب ،تدریس و ارتقاي موقعیت اجتماعی حرفه معلمی

تري  از اي باید درك عمیقمعلم حرفه. )Cipto, Herdiani &Sulikah,2017 (شوداي میهاي ویژهمستلزم داشتن مهارت

همراه با احترام به  ،هاجدیدي از ارزش ۀهاي یادگیري، راهبردهاي تدریس و مجموعسبک آموز،دانش محتوایی، رشد دانش

همکاري با سایر همکاران و گرفتن بازخورد مداوم از تدریس و قابلیت هدایت و تغییر و ارتباط موثر  هاي فردي،تفاوت

 .)Karimi,2009(باشدداشته

-Sparks & Loucks(براي مثال اسپاکرز و لوکرز هورسیلی؛ هاي متفاوتی تعریف شده استاي معلمان به شکلرشد حرفه     

Horsley,1989( مهارت و نگرش آنان را در رابطه با شغل آنان بهبود  دانند که دانش،اي را شامل فرایندهایی میرشد حرفه

هاي مورد تدریس افزایش و است که دانش معلمان را در موضوعهایی تعریف شدهاي به عنوان فعالیتیا اینکه رشد حرفه بخشد

اي معلمان را حرفه ۀتوسع )Goya,2001( سازد که معلمانی شایسته شوند. همچنین گویاانمند میو آنان را تو بخشدبهبود می

گرفتن از خویش و مشاهده خود از یک ایجاد توانایی براي فاصله ایجاد  دانش معلمی، نظارت بر پیشرفت معلمان توسط خود،

 & Havery, Townsend, Johnson(ري و همکارانکند. هاوکردن معلم تعریف میتر و چگونگی بازتاب عملمنظر وسیع

Doab,2019 ( مدرسه و  معلمان ،اي معلمان موثرتر خواهد بود که با توجه به نیازهاي فرديمعتقدند که زمانی برنامه رشد حرفه

 ۀتوسع باشد.م شدههاي آنان تنظیها و ویژگیتوانایی آموزان،هاي یادگیري مبتنی برنیازهاي دانشنظام آموزشی به ویژه برنامه

) Bashir& Hussan,2020(ن شناخته شودآهاي باید به صورت مداوم باشد و فرایندهاي یادگیري و چالش ،اي معلمانحرفه

 Mousavi(ارتقا و پویایی سازمان را در پی خواهد داشت ،اي  عملکرد نیروي انسانیحرفه ۀطوري که آموزش مداوم و توسعبه

& et al,2019( .س گزارش پترویک و بریابر اسا )Petrović &  Beara, 2020  ( ۀهم دراهمیت اقتصاد و آموزش معلم 

 است،هیادگیري و دستاوردهاي آموزشی و سیاسی و اقتصادي  شناخته شد مهم در کیفیت آموزش، یبه عنوان عامل ،کشورها

یابی به اهداف شود و دستو عامل بنیادین محسوب می رکن اصلی ،وتربیتدر فرایند تعلیم ویژه معلم،بنابراین منابع انسانی به

 .شوداي  میسر نمیهاي حرفهها و شایستگیوپرورش بدون وجود معلمانی برخوردار از توانمندينظام آموزش
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ت برنامه درسی و جمعی شدن این عنصر کلیدي، به دلیل تغییرات عمیق در ساختار نظام آموزشی،ايدر راستاي حرفه اما      

براي برخورد با این  هاي مرتبط،اي معلمان دچار بحران شده است. فقدان صالحیتهویت حرفه هاي اخیر،آموزي، طی سالدانش

اي خود را در تنگنا ببینند و تعداد زیادي از آنها  هویت حرفه ،بسیاري از معلمان باعث شده که در سطح جهان نیز، ،موقعیت جدید

 عالوه بر این فشارهاي داخلی به معلمان، .)Rochkindaetal,2007(تدریس خود داشته باشند ۀاولی هایی درباره وظایفدغدغه

تر و شان را عمیقايبین معلومات جدید و دانش قبلی آنها فاصله انداخته و بحران هویت حرفه ،هاي جدیدبراي پذیرفتن مسئولیت

کنند دچار اضطراب مشکل را حل ،دانش و تجربه خویش ۀدادن گنجینحال اگر نتوانند با بسط ،)Moreno, 2007(کندبیشتر می

ریزي که شناسایی و برنامه هایی وجود داردهمواره موانع و چالش روازاین ست؛هاشوند و این امر عاملی براي ناخشنودي آنمی

گذشته، بحث و  ۀدهدر  ).Romano & Gibson, 2006(وپرورش باشدهاي آموزشباید یکی از اولویت ،براي رفع آن

هاي موجود در این اي معلمان و شناسایی چالشکیفیت مدارس اثربخش، هر چه بیشتر مورد متوجه رشد حرفه دربارة وگوگفت

هاي نظامهاي ضعف ،و با شیوع ویروس کرونا )Richter, Kunter, Kluzman, Ladtke & Baumert, 2011(زمینه گردید 

 ،19گیري بیماري کوید وضعیت مربوط به همه آموزشی اثبات و تشدید شد.و  فرهنگی فنی، آموزش در ابعاد مختلف مالی،

برخی از کشورها آموزش از  در مبارزه با بیماري کرونا ویروس، ها در بسیاري از کشورها شد.شدن مدارس و دانشگاهباعث بسته

ر با آموزش از راه دور مرسوم متفاوت است راه دور را جایگزین آموزش سنتی کردند. این شکل از آموزش از راه دو

 برند:؛کارشناسان از موارد زیر به عنوان تفاوت آنها نام می

  (شدکارگرفتهبینی در مدارس بدون آمادگی بهپیشآموزش مجازي به دلیل نیاز غیرقابل بودن آن:ناگهانی الف)     

,Rangiwai & Simati-Kumar,2020(؛ 
 Taylor et(استتحمیل شده» اقدام دراکونی« ملی  ۀدر بسیاري از کشورها به عنوان یک اقدام برجست ب)تحمیلی بودن آن:   

al, 2020،( تجمالتی بود، در حال حاضر به عنوان یک ضرورت در مواجهه با کرونا  پیش از اینکه آموزش از راه دور درحالی

 ؛) Cornock,2020(وریت بحرانی تبدیل شده استو استفاده از آموزش از راه دور  به مام شوداجرا می ویروس
و یک واقعیت ه بودن آن: آموزش مجازي به عنوان مداخله غیردارویی در سراسر جهان مورد استفاده قرار گرفتالمللیج)بین    

 ؛جهانی را شکل داد

اما امروزه به  گرفت؛تفاده قرار میها مورد اسآموزش مجازي بیشتر در دانشگاه کرونا، شیوعتا قبل از  د)فراگیرشدن آن:     

اما این روند آموزشی از نگاه  ،)Al Lily et al,2020(استمقاطع تحصیلی مورد استفاده قرارگرفته ۀمدارس رسیده  و در کلی

هایی است که سبب شده بخش زیادي از پر از اشکاالت و ضعف مدارس ابتدایی،بسیاري از کارشناسان و به ویژه آموزگاران 

ها و اشکاالت موجود در روند کنونی آموزشی به آموزگاران وارد شود. برخی از معلمان معتقدند چالش نظامار کرونا بر فش

اي و بدون پشتوانه به این فرآیند سبب شده که گذارد و نگاه کارنامهآموزش از راه دور، بر کیفیت آموزش نیز تاثیر منفی می

 Soto et(تبدیل شود اي معلمانبراي رشد حرفهي تمرین آموزش از راه دور، به تهدیدي فرصت ایجاد شده به واسطه کرونا برا

al,2020 (. 
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 اجرا و ارزشیابی آموزش، گرا در طراحی،نبود نگرش نظام شده مشکالت اجرایی معلمان را در ایران،مطالعات انجام    

ادامه  ،انبود پایگاه اطالعاتی منسجم و کار هاي غیرحضوري،زشاستاندارد نبودن آمو هاي آموزشی،ناهماهنگی میان انواع برنامه

 براي مثال عبدالهی و، )Jahanian, 2001, Sadeghi, 2008, and Tarighi, 2008( هاي معلماننداشتن آموزش

یشرفت ها در پاي معلمان را تاثیر کم آموزشموانع رشد حرفه ،خود ۀدر مطالع )Abdollahi & Dabaghian, 2012(دباغیان

به  نداشتن ها، توجهالکترونیکی نبودن آموزش هاي آموزشی،شغلی، نبودن ضمانت اجرایی، و مقررات حمایتی از دوره

متنوع  به پایه و دوره تدریس، نداشتن هاي آموزشی، توجهپایین بودن میزان فعالیت معلمان در دوره اي،مدرسههاي درونآموزش

 .دانندهاي یادگیري مینبودن روش

اي روزافزون ضمن پژوهشی با عنوان رشد حرفه )Kyndt,Gijbels&Grosemans,2020(کینت،گیجبلزو گراسمانز    

ها و پیامدهاي یادگیري  به این نتیجه رسیدند که یادگیري داوريپیش هاي یادگیري غیر رسمی،راهکاري براي فعالیت معلمان،

عالوه بر این  اي معلمان بودند.هاي رشد حرفهمولفه ،آموزانجمعی دانش مشارکت براي یادگیري و مهارت در فهم اي،حرفه

به  »اي با تمرکز بر محتواي دانش آموزشیرشد حرفه«ضمن پژوهشی با عنوان  )Driel, Jan & Berry,2012(دریل و جان بري

اي حرفه ۀذار  در رشد و توسعسه عنصر اثرگ دانش تربیتی و دانش تربیتی موضوعی، این نتیجه رسیدند که  دانش موضوعی،

هاي موثر بر اي را مولفهعمل و تعهد حرفه دانش، ۀسه مشخص ) Huntly,2008(در پژوهشی دیگر هانتلی باشند.معلمان می

 اي معلمان دانستند.صالحیت یا رشد حرفه

اي همکارانه در ندهاي رشد حرفهآیبررسی و تبیین پیش«ضمن پژوهشی با عنوان  ) Safari et al., 2019(صفري و همکاران    

شامل عامل مدیریتی با  ،اي  مبتنی بر همکاري معلمانبه این نتیجه رسیدند که عوامل موثر در رشد حرفه »هاي آموزشیسازمان

عبدالهی و  باشند.و حمایت و پشتیبانی و... می گروهیباور به کار  اي،اخالق حرفه هاي دانش در زمینه کارگروهی،مقوله

گزارش  »اي معلمانبررسی موانع اساسی فراروي رشد حرفه«در پژوهشی با عنوان ) Abdollahi and Safari, 2016(فريص

موثرترین بعد مانع رشد  ،شوند و بعد ساختاريو فناورانه تقسیم می اقتصادي ساختاري، هاي فردي،کردند  که موانع به مولفه

 ها جهت افزایش روحیه همکاري،ضعف برنامه هاي ضمن خدمت،کیفیت آموزش بودنسپس پایین باشد واي معلمان میحرفه

بنابراین  منابع  اند.ها داراي باالترین رتبهکمبود تجهیزات و امکانات آموزشی و نامناسب بودن نظام پرداخت ضعف بنیه علمی،

یابی به اهداف نظام شود و دستسوب میرکن اصلی و عامل بنیادین مح تربیت، و در فرایند تعلیم ،ویژه معلمهانسانی ب

 Dibai et al,2016) (شوداي میسر نمیهاي حرفهها و شایستگیاز توانمندي وپرورش بدون وجود معلمانی برخوردارآموزش
 در اي معلمان مدارس ابتداییهاي حرفهموانع صالحیتبررسی  به حاضرپژوهش  بر اساس آنچه گفته شد محقق بر آن شد  در    

  .رفع این موانع مطرح نماید برايرا  و راهکارهایی بپردازد   دوران شیوع کرونا و رواج آموزش مجازي

 روش پژوهش

هاي مشابه بررسی و بر اساس پژوهش اي،ابتدا با استفاده از روش کتابخانه پیمایشی  است. –این  تحقیق از نوع  توصیفی         

معلمان  ۀاي شناسایی و پرسشنامه تدوین گردید. جمعیت مورد مطالعه کلیصالحیت حرفه یابی معلمان بهآن موانع اصلی دست

نفر  64نفر بود. حجم نمونه مربوطه با استفاده از جدول مورگان  77پژوهنده ناحیه دو کرج بود که در زمان تحقیق در مجموع 
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تصادفی ساده از میان معلمین ناحیه دو کرج انتخاب  و  گیريتعداد مذکور بر اساس نمونه محاسبه گردید. در ادامه این فرایند،

اي سوال بود که به بررسی موانع رشد حرفه 35این پرسشنامه شامل  پرسشنامه مربوطه جهت تکمیل در اختیار آنها قرار گرفت.

اعتبار محتواي  احی شده،شده در پیشینه تحقیق طرهاي شناساییمذکور بر اساس عامل ۀمعلمان پرداخته است. از آنجا که پرسشنام

ضریب آلفاي کرونباخ  ضمنا براي سنجش پایایی پرسشنامه، .دادنددانشگاه  بررسی و مورد تایید قرار  تادانچند تن از اس راآن 

 باشد.پایایی پرسشنامه می ةدهندتعیین گردید که نشان 85/0محاسبه و مقدار آن

 ي پژوهشهایافته

و  بر اساس مرور ادبیات تحقیق اي معلمان آموزش ابتدایی،صالحیت حرفه يهاي ارتقاچالش به منظور شناسایی موانع و     

در جدول  .اي لیکرت مورد ارزیابی قرار گرفتهایی مطرح و در طیف پنج گزینهتجربیات محقق در منطقه مورد پژوهش گویه

ضاي مجازي از دیدگاه معلمان مدارس ابتدایی  اي معلمان در فصالحیت حرفه يهاي  پیش روي ارتقاچالش وضعیت موانع و1

 به ترتیب قرار گرفتند. 6تا 1که در اولویت 

 اي معلمان مدارس ابتدایی هاي ارتقاي صالحیت حرفه.وضعیت موانع و چالش1جدول

 اولویت sd cv میانگین بررسی وضعیت موانع و مشکالت
 1 124/0 584/0 70/4 هاي آموزش ضمن خدمتکم بودن دوره

 2 141/0 661/0 67/4 خشی به آموزشبکم توجهی به کیفیت

 3 151/0 688/0 53/4 هاي آموزشی دوره نبودنتنوع م

 4 176/0 776/0 39/4 هاي آموزشی و نیازهاي آموزشی معلماندوره نبودن هماهنگ 

 5 183/0 792/0 32/4 معلمان  ه بودنانگیزناامیدي  و بی

 6 185/0 810/0 36/4 لمیضعیف بودن معلمان از لحاظ ع

 7 190/0 775/0 07/4 ارتباط ضعیف بین معلمان

 8 212/0 895/0 22/4 هاي جدید علمیمعلمان با روش نبودن آشنا 

 9 226/0 949/0 20/4 معلمان به مطالعه و تحقیقنداشتن عالقه  

 10 228/0 959/0 20/4 ارزشیابی غیر استاندارد معلمان

 11 234/0 999/0 26/4 هاي ضمن خدمت یروهاي آموزشی متخصص در دورهاز ن نکردن استفاده 

 12 236/0 939/0 96/3 هاي ضمن خدمتناکافی بودن محتواي آموزشی دوره

 13 271/0 073/1 95/3 هاي ضمن خدمتتکراري بودن دوره

 14 305/0 645/0 11/2 هاي ضن خدمتضعف مدیریت دوره

 15 334/0 934/0 79/2 فرآیندهاي آموزشیمعلمان در نداشتن آزادي عمل  

 16 361/0 030/1 85/2 ایندتا فر بر نتایجنظام ارزشیابی تاکید 

 17 364/0 213/1 33/3 يمجاز يو مشکالت مربوط به فضا نترنتیسرعت ا يکند

 18 380/0 714/0 87/1 عدم نیاز درونی معلمان به تحوّل در حوزه تدریس

 19 393/0 074/1 73/2 يمجاز سیمحتوا و تدر دیدر مورد تول یدانش الزم و کاف نداشتن
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 20 403/0 136/1 81/2 معلمان در فرآیندهاي آموزشینداشتن آزادي عمل  

 21 454/0 091/1 40/2 آموزانبا انتظارات والدین و نیازهاي دانش نبودن آشنا 

 22 468/0 064/1 27/2 از جانب مدیر مدرسه ایجاد فشار بر روي معلمان

 23 523/0 449/1 76/2 ن براي تأمین زندگیهمکارا بعضی زمان کافی به دلیل چند شغله بودن نبودِ

 24 343/0 087/1 16/3 توجهی به شکاف بین تحقیقات دانشگاهی و واقعیت کالس درسی بی

 25 148/0 /668 81/2  هادر برگزاري دوره هدانشگا تاداناس نکردن همکاري

 26 148/0 668/0 49/4 آنالین علمان درکالسگروه م نپذیرفتن

 27 362/0 205/1 32/3 روز و تولید محتواهاي آموزشی فناوريمعلمان با  نبودن آشنا 

 28 488/0 142/1 33/2  اتیتجرب يبه اشتراك گذار در معلمان و ضعفنداشتن  لیتما
 29 593/0 590/1 67/2 ي معلمان ابتداییمحورنگاه آموزش

 30 403/0 136/1 81/2 دن امکان رشد علمیفراهم نبو

 31 523/0 449/1 76/2 معلمان زمان کافی به دلیل چند شغله بودن نبودن

 32 364/0 213/1 33/3 هاي آموزشیگیرينادیده گرفتن معلمان در تصمیم

 33 361/0 030/1 85/2 هاي داخلیرسانپیامضعف 

 34 468/0 064/1 27/2 افزاريافزاري و سختهاي نرمزیرساخت وجود نداشتن

 35 334/0 934/0 79/2 برنامه درسی موجود با فناوري اطالعات و ارتباطات منطبق نبودن

     

 ها براي انجام تحلیل عاملی،بودن دادهدر ادامه براي اطمینان از انسجام درونی  متغیرها و کفایت تعداد آنها و تشخیص مناسب    
بوده و براي استفاده از   KMO،542/0دهد که مقدار آماره نتایج نشان می شود.بارتلت استفاده می و آزمون KMOاز آزمون 

توان است. بنابراین از تحلیل عاملی می 000/0داري با سطح معنی 499/587تحلیل عاملی در حد متوسط است  و آماره بارتلت نیز 
 هایی که مقدارو عامل استفاده شد از روش کسیر بنابراین در نظر گرفته شد.ها معیار مقدار ویژه براي تعیین عامل استفاده کرد.

بخشی از واریانس کل عامل که قابلیت تبیین 5 بر اساس نتایج حاصل از تحلیل عاملی، بود انتخاب شد. 1تر ازویژه آنها بزرگ
 5ه شیوه ریماکسف مشخص شد که این هاي استخراج شده بعامل ،و پس از چرخش عاملی استخراج شد متغییرها را دارند،
 کند.درصد از تغییرات متغییر موانع و مشکالت را تبیین می 49/689عامل در مجموع

 از تحلیل عاملی در ارتباط با موانع و مشکالت از دیدگاه معلمان مدارس ابتدایی هاي استخراج شده.عامل2جدول
 اریانس تجمعیدرصد و درصد واریانس تبیین شده مقدار ویژه عامل ها

 056/16 056/16 175/4 عامل اول
 339/27 283/11 934/2 عامل دوم
 886/35 546/8 222/2 عامل سوم

 075/43 190/7 869/1 عامل چهارم
 689/49 613/6 720/1 عامل پنجم

بار عاملی متغییرها استفاده  از ماتریس مربوط به ها،سپس براي شناسایی متغیرهاي مربوط به هر عامل و نیز تفسیرنمودن عامل     
و متغیرهایی که  گیرددست آمده هر متغیري که بار بیشتري بر یک عامل داشته باشد به آن عامل تعلق میهدر ماتریس ب گردید.

نشان داري قابل قبولی با عامل مربوطه دارند. بررسی متغیرهاي مربوط به عامل اول سطح معنی اند،داشته 5/0بار عاملی بیشتر از 
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دهد که این متغیرها بررسی متغیرهاي مربوط به عامل دوم نشان می ،موانع ساختاري و سازمانیدهد که این متغیرها مربوط به می
دهد که این متغیرها مربوط به و بررسی متغیرهاي مربوط به عامل سوم نشان می هاي الزم براي معلمانآموزش نبودِمربوط به 

نام گرفت و با بررسی  نظام انگیزشی مناسب نبودِو بررسی متغیرهاي مربوط به عامل چهارم عامل ناکارآمدي آموزش مجازي 
 نام گرفت. ضعف مدیریتیمتغیرهاي مربوط به عامل پنجم 

 ها از دیدگاه معلمانهاي استخراج شده از تحلیل عاملی در ارتباط با موانع و چالش.مشخصات عامل3جدول
 بار عاملی هر متغیر ط به آنمتغیرهاي مربو شماره عامل

 

 

 موانع ساختاري و سازمانی

 فراهم نبودن امکان رشد علمی معلمان
 فقدان سازوکارهاي الزم جهت ادامه تحصیل معلمان

 معلمان بودنزمان کافی به دلیل چندشغله نداشتنوجود 
 هاي آموزشیگیريگرفتن معلمان در تصمیمنادیده

 رآیندهاي آموزشیمعلمان در ف نداشتن آزادي عمل
 ایندتا فر بر نتایجنظام ارزشیابی تاکید 

 ارزشیابی غیر استاندارد معلمان
 هاي نظارتی غیرعادالنهنظام

 هاي پرداخت مالی ناعادالنهنظام
 نداشتن اختیار  و استقالل عمل معلم

813/0 
804/0 
776/0 
691/0 
633/0 
588/0 
781/0 
741/0 
711/0 

655/0 
 

 

 

 الزم براي معلمانهاي نبود آموزش

 يمجاز سیمحتوا و تدر دیدر مورد تول یدانش الزم و کاف نبودِ
 روز و تولید محتواهاي آموزشی فناوري معلمان با نبودن آشنا 

 هاي جدید علمیمعلمان با روش ا نبودنآشن 
 در برگزاري دوره ها هدانشگا تاداناس ي نکردنهمکار

 گیري از مطالب روز دنیاضعف بنیه علمی معلمان در بهره
 فراهم نکردن فرصت مطالعاتی ویژه معلمان

 هاي ضمن خدمتناکافی بودن محتواي آموزشی دوره
 کمبود پرسنل متخصص جهت آموزش معلمان

 هاي آموزشی و نیازهاي آموزشی معلماندورهنبودن  هماهنگ 
 هاي آموزشیدوره نبودنتنوع م

 ضعیف بودن معلمان از لحاظ علمی
 هاي آموزش ضمن خدمتودن دورهکم ب

617/0 
773/0 
699/0 
630/0 
612/0 
577/0 
853/0 
707/0 
691/0 

635/0 
792/0 
744/0 

 

 

  بستر آموزش مجازي نبودنفراهم 

 آنالین گروه معلمان درکالس نپذیرفتن
 يمجاز يو مشکالت مربوط به فضا نترنتیسرعت ا يکند

 آنالین هاينداشتن امکانات الزم براي برگزاري کالس
 معلمان در استفاده از آموزش مجازي ه بودنتجرببی

 مدت و بلندمدتافزایی کوتاههاي دانشدوره نکردن برگزار
 برنامه درسی موجود با فناوري اطالعات و ارتباطات منطبق نبودن

701/0 
585/0 
811/0 
804/0 
792/0 
543/0 
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 افزاريافزاري و سختهاي نرمزیرساخت نبودِ
 هاي داخلیرسانپیامضعف 

618/0 
832/0 

 

 نبود نظام انگیزشی مناسب

خود  اتیتجرب يبه اشتراك گذار در معلمان و ضعفنداشتن  لیتما 
 معلمان ه بودنانگیزناامیدي  و بی

 عدم نیاز درونی معلمان به تحوّل در حوزه تدریس
 معلمان به مطالعه و تحقیق نداشتن عالقه

 آموزانو نیازهاي دانش با انتظارات والدین نبودن آشنا 
 ارتباط ضعیف بین معلمان

 آزادي عمل معلمان در فرآیندهاي آموزشی وجود نداشتن

808/0 
746/0 
721/0 
711/0 
693/0 
831/0 
811/0 

 

 ضعف مدیریتی

 ي معلمان ابتدایینگاه آموزش محور
 ضعف در نظام ارزشیابی 

 ضعف در نظارت و ارزیابی

 هاي نادقیقشیوه گیري عملکرد معلمان بااندازه
 گیريمشارکت ندادن معلمان در تصمیم

 هاها و بخشنامهاجراي نادرست دستورالعمل

732/0 
740/0 
691/0 
846/0 
805/0 
744/0 

 
 گیريبحث و نتیجه

اي معلمان مدارس ابتدایی در فرایند صالحیت حرفه يدر ارتقا هاي موجودهدف از تحقیق حاضر بررسی موانع و چالش     
نبودن امکان رشد علمی فراهمهاي حاصل از تحقیق نشان داد موانع ساختاري و سازمانی از قبیل یافته وزش مجازي بود.آم

 ،معلمان بودنزمان کافی به دلیل چندشغله نداشتنوجود سازوکارهاي الزم جهت ادامه تحصیل معلمان، وجود نداشتن معلمان،
نظام تاکید  ،آزادي عمل معلمان در فرآیندهاي آموزشی وجود نداشتن ،موزشیهاي آگیريگرفتن معلمان در تصمیمنادیده

نداشتن ، هاي پرداخت مالی ناعادالنهنظام ،هاي نظارتی غیرعادالنهنظام ،ارزشیابی غیر استاندارد معلمان ،ایندتا فر برنتایجارزشیابی 
شوند. این یافته با نتایج اي معلمان محسوب میحرفه يارتقاهایی در راه اختیار  و استقالل عمل معلم  به عنوان موانع و چالش

هماهنگی دارد. در  همخوانی و )2019( صفري و همکاران )،2012دریل و جان بري( )،2012(دباغیان عبدالهی وحاصل ازتحقیق 
هاي راهبردترین محورياي نیروي انسانی، یکی از هاي حرفهامروزه جذب، آموزش و توسعه شایستگیتبیین این عامل باید گفت 
ریزي صحیح در جهت که شرط توسعه، موفقیت و بقاي هر سازمان، مستلزم توجه و برنامهطوريهب ،مدیریت منابع انسانی است

این مهم از چنان اهمیتی برخوردار  .داشت نیروي انسانی آن سازمان استها و راهکارهاي نگهها و شایستگیتوسعه صالحیت
برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران و فصل نهم قانون  است که در قانون

وپرورش نیز همچون رود وزارت آموزشاست و از این رو انتظار میگرفتهنظر مراجع قانونی قرار مدیریت خدمات کشوري، مدّ
  د.جهت توسعه و بهسازي منابع انسانی، تدوین و ارائه کنهر نهاد دیگري، راهبردها و راهکارهاي اختصاصی خود را 

جهت رشد هاي الزم نبود آموزشاي معلمان شناخته شد ها و موانع رشد حرفهعنوان یکی از چالشهعامل دومی که ب       
عبدالهی و  )،2020(گیجبلزو گراسمانز کینت،)،2012(عبدالهی ودباغیانهاي است که این یافته نیز با یافته معلمان ايحرفه
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هاي متنوع و پیچیده معلمان در دنیاي متفاوت ایفاي نقش ۀدر تبیین این عامل باید گفت الزم مطابقت دارد. ،)2019صفري(
 هاي تدریس،هاي مناسب و تغییر در روشاي مداوم معلمان است تا از طریق آموزشحرفه ۀریزي جهت توسعامروز، برنامه

انرژي و . ) Bilal & Chen, 2019(آموزان جهت استدالل علمی و حل مسئله ایجاد کنندي در دانشبتوانند توانایی بیشتر
اي است. با دهنده اصلی به منظور افزایش کیفیت آموزش و ارتقاي شایستگی حرفهمواد تشکیل سرزندگی این قشر از جامعه،

 گري و مدیریت،ايحرفه تحقیق، از طریق ارزیابی، یعنی آموزش ابتدایی سازي انرژي معلمان در حوزه کلیدي آموزش،غنی
. )Bayar, 2014 (یابدآموزان افزایش میو عملکرد دانش شود که محیط آموزشی مدارس به طور چشمگیري بهبودمشاهده می

خدمت  اي  که در قالب مراکز ضمنحرفه هاي رشدبرنامه)  Legorreta et al., 2006( کلی و سابلینسکی به گفته لگورتا،
ثمرماندن این ترین دالیل بیکند و یکی از مهمشدن معلم را فراهم نمیايپراکنده و نامنسجم بوده و فرایند حرفه شود،برگزار می

مند نیازسنجی آموزشی این نیازها باید طی فرایند نظام اي معلمان است.ها با نیازهاي توسعهمتناسب نبودن این فعالیت ها،آموزش
ضمن  نیازهاي مرتبط با زمینه تدریس(آموزش)، حوزه حرفه آموزش: ترین این نیازها درو اصلی ) Seif, 2019(ونداستخراج ش

 (ها خود شامل انواع نیازهاي آموزشی استارزشیابی آموزشی و فناوري آموزشی است که هر کدام از این دسته تدریس،
Abedi et al., 2018( 

 است،اي معلمان در یکی دو سال اخیر شناسایی شدهعنوان مانعی در مسیر رشد حرفههر بعامل سومی که در تحقیق حاض      
 ؛ گارت،1،2000هاي کوهن و هیلاست که این یافته با یافته 19در دوران شیوع ویروس کوید بستر آموزش مجازي نبودنفراهم 
اتفاقات اخیر  هماهنگ و همسو است. 4،2010انکژ ،3،2002هاسمن و اسکرایبنر ، کرو،2،2001بیرمان و یون دسیمون، پورتر،

درحالی که نه  ،هاي جدید را ندارندکارگیري فناوريهکنند و آمادگی بهاي سنتی تدریس مینشان داد معلمان  هنوز به روش
در آنان جهت وپرورش توانایی الزم را  بلکه به طور معمول  باید آموزش اند،اکنون که به اجبار به آموزش مجازي روي آورده

کردن نمود و با بسترسازي و فراهمجوي اطالعات را درکالس درسشان فراهم میوانتخاب ابزارهاي مناسب در جست
 چرا که ؛ ) Cornock,2020( کردمعلم را در این زمینه توانا می افزارها،افزارها و نرمها  و تجهیز مدارس  به سختزیرساخت

نصیب گیري از این علم  بیاستفاده از فناوري را دارد که به دنیاي فناوري وارد شده و در بهرهزمانی معلم آمادگی دریافت و 
 نمانده باشد.

 است و نظام انگیزشی مناسب وجودنداشتن است،شدن معلم شناسایی شدهايعامل دیگري که به عنوان چالشی در مسیر حرفه     
همخوانی دارد.  )2019صفري و همکاران، )،2012دریل و جان بري( )،2012(دباغیان عبدالهی وهاي تحقیق این یافته نیز با یافته

نه از دل  آید،انگیزه از دل افراد بیرون می او معتقد بود. استناد کردنظریه فردریک هرتزبرگ توان به در تبیین این یافته می
انتخاب کرد که بیشترین اهمیت را براي افراد را  ايباید آن انگیزه او ۀبه گفتشده توسط سازمان. هاي اعمالسیاست

عوامل و  وجودنداشتنخصلت آدمی چنان است که در اثر چرا که ؛ ) Bernardmans, & Barbara Snyderman, 1959.دارد
تدریج به به ،کاهش یافته یرضایتناو چون شرایط و عوامل فراهم شود، احساس  کندشرایط الزم احساس عدم رضایت می

بهداشتی یا  توان عواملباشند و این دسته عوامل را میانجامد. اکثر عوامل فیزیولوژیک داراي این نوع تاثیر میی میتفاوتبی
  فراهم  و کامیابی که در یک سو براي او رضایتاست حافظ وضع موجود نامید. خصلت دیگر آدمی وجود نیازهایی 

                                                           
1.  Cohen & Hil 
2. Garet, Porter, Desimone, Birman & Yoon. 
3.Crow, Hausman, & Scribner.  
4.Zhang.  
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این نیازها   را راضی کرد. معلمتوان به کمک ارضاي این نیازها می  ت.یا بی تفاوتی اس یرضایتنادیگر آن،  آورد و سوي می
کسب موفقیت، تحسین به خاطر انجام کار،  :شوند عبارتند ازارضا می -و نه محیطی  -که به وسیله عوامل شغلی و درونی 

رکیب شوند، پایدار خواهند بی توبه نحو مطل معلمی ها اگر با محتویات شغلاین رضایت  .مسئولیت بیشتر و رشد در کار
اي معلم و بر عملکرد حرفه در حالی که انگیزه پایین معلم نه تنها اثرات سوء؛ )Seyed Javadin, 2007: 461-460(بود

 بلکه دستیابی به استانداردهاي باالي ) Dewi, Bundu & Tahmir,2016(ذاردگآموز بر جاي میبازدهی دانش
 .) (Poosheneh &et al ,2008سازدها و مشکالت  دو چندانی مواجه میوپرورش را نیز با چالشآموزش

 ؛ گارت،)2000(،است که با مطالعات کوهن و هیل ضعف مدیریتی اي معلمان،شده در ارتقاي حرفهمانع پنجم شناسایی         
این افراد  .باشدماهنگ و همسو میه) 2010( ژانک، ،)2002(هاسمن و اسکرایبنر، ، کرو،)2001(بیرمان و یون، دسیمون، پورتر،

ریزي به صورت سنتی به وسیله مدیران به برنامه گیري از باال به پایین،نیز در طی مطالعات خود به این نتیجه رسیدند که  تصمیم
یازهاي مدیریتی دادن به نبها ندادن به حق ابراز عقیده به معلمان، اولویت ها،گیريمشارکت ندادن معلمان در تصمیم جاي معلمان،

باشد. در تبیین اي معلمان میاي از موانع  بسیار مهم در راه رشد حرفهو باالخره عدم مالکیت  نسبت به فرایند  و نتایج رشد حرفه
تا حد زیادي به مدیریت نیروهاي آموزشی  وابسته است که از طریق  این نتیجه باید گفت  دوام و پیشرفت و موفقیت مدرسه،

اگر مدیري قادر باشد که با برآوردن نیازهاي معلمین، برقرارکردن آید. میدستاي  و اقتصادي معلمان بهیشرفت حرفهحمایت و پ
ن احساس خوشحالی و رضایت خاطر کنند، تقریباً باید اي انسانی و عاطفی، همه معلمشرایط مناسب رشد و به وجود آوردن جوّ

 است. به انجام رسانیده ،اي معلمانشنمودن زمینه رشد حرفهدر فراهم را ی خودگفت که این مدیر قسمت اعظم وظایف مدیریت
اي معلمان و تقویت انگیزه دهد  که به منظور کمک به ارتقاي حرفهبه طور کلی نتایج حاصل  اجراي این تحقیق نشان می      

هایی  از سوي سازمان که اقدامات و فعالیتوپرورش الزم است یافتن اهداف آموزشآنان براي تالش بیشتر  در جهت تحقق
هاي کیفیت زندگی کاري معلمان، بهبود و ارتقاي مولفه اي معلمان انجام گیرد. ایجاد شرایط کاري مناسب،جهت رشد حرفه

اند توحمایت مدیریت و ....می گیري مطابق با سطح نیاز،مشارکت در تصمیم هاي شغلی معلمی،ویژگی تجدیدنظر در ساختار و
 .اي معلمان فراهم نمایدحرفهي زمینه را براي ایجاد انگیزه و ارتقا

References 

    Abedi, H., Ahmadabadi, A., & Ghorooneh, D. (2018). Identify the educational needs related to 
the development of the teaching profession of faculty members and lecturers of Farhangian 
University. Research in Teacher Training, 1 (3), 9-43. [in Persian] 

   Abdollahi, Bijno Safari, Akram. (2016). A Study of Basic Barriers to Teachers' Professional 
Development, Quarterly Journal of Educational Innovations, 15 (58), 99-134. [in Persian] 

   Al Lily, A. E., Ismail, A. F., Abunasser, F. M., & Alqahtani, R. H. A. (2020). Distance education 
as a response to pandemics: Coronavirus and Arab culture. Technology in society, 63, 101317. 

   Bayar, A. (2014). The components of effective professional development activities in terms of 
teachers’perspective. International Online Journal of Educational Sciences, 6 (2), 319-327. 

   Bashir, Ahmad. Hussan,Shabbir.(2020). Teachers’ Perceptions about Continuous Professional   
Development at Secondary Level: A qualitative Study. Kashmir Journal of Education, 
, Volume I, Issue II, 1-19.ISSN online: 2709-068X 



  87 اي معلمان مدارس ابتدایی در دوران شیوع کروناي صالحیت حرفهارتقاها و موانع شناسایی چالش

   Bilal, G.S.Y.,&Chen, S. (2019). The impact and effectiveness of faculty development program in 
fostering the faculty’s knowledge, skills, and professional competence: A systematic review and 
meta-analysis. Saudi Journal of Biological Sciences, 26(4), 688-697. https://doi. org/10  .1016 
/j.sjbs  .2017.10.024. 

   Cornock, M. (2020). Scaling up online learning during the coronavirus (Covid-19)pandemic. 
Retrieved from https://mattcornock.co.uk/technology-enhanced-learning/scaling-up-online-
learning-during-the-coronavirus-covid-19-pandemic/ 

   Cohen, K.& Hill, C. (2000). Instructional policy and classroom performance: The mathematics 
reform in California. Teachers College Record, 102(2), 294-343 

   Crow, G. N., Hausman, C. S. & Scribner, J. P. (2002). Reshaping the role of the school principal. 
In J Murphy(Ed. ), the educational leadership challenge: redefining leadership for the 21st century 
(pp. 189-210). Chicago,Illinois: national Scociety for the Study of Education. 

   Driel,V.,Jan,H.,&Berry,A.(2012).Teacher professional development focusingon  pedagogical  
content knowledge. Educational Researcher , (1)4, 26-28. 

   Dewi, E.R., P. Bundu dan S. Tahmir. (2016).Effects of Personality and Emotional Intelligence on 
the Performance of Senior High School Teachers through Motivation and Job Satisfaction 
,International Journal of Environmental and Science Education 11 (9), 3161-3166 

   Garet, M. S., Porter, A. C., Desimone, L., Birman, B. F. & Yoon, K. S. (2001). What makes 
professional development effective? Results from a national sample of teachers. American 
Educational Research Journal,38(4), 915-954 

   Goya, Zahra (2002). Professional development of mathematics teachers: a necessity, the growth 
of mathematics education, (64) .9-8. [in Persian] 

   Gumpnian, Vajiheh. (2005). The need for professionalism, teacher growth, (182), 45-40 

   Havery, C., Townsend, L., Johnson, A., & Doab, A. (2019). Professional development for 
teachers of nursing students for whom English is an additional language: A reflection on practices. 
Nurse Education in Practice, 38, 52-58. 

   Jackson & Davis,( 2000).Turning points : Educating adolescents in the 21st century .New York 
Teachers college press 

   Karimi, Fariba. (2008). Study of professional competence of primary school teachers, Quarterly 
Journal of Educational Leadership and Management, 2 (4), 163-152. [in Persian] 

   Kyndt, E., Gijbels, D., & Grosemans, I. (2016). Teachers’ everyday professional development: 
Mapping informal learning activities, antecedents, and learning outcomes. Review of Educational 
Research, 201, 1-40. 

   Legorreta, L., Kelley, C.A., & Sablynski, C.J. (2006). Linking faculty development to the 
business  school’s mission . Journal of Education for Business, 82(1), 3-10. doi: 
10.3200/JOEB.82.1.3-10 

   Moreno, J. M. (2007). Do the initial and the continuous teachers’ professional development 
sufficiently prepare teachers to understand and cope with the complexities of today and tomorrow’s 
education? Journal of Educational Change, 8(2), 169-173 

   Mousavi, Seyedeh Mahsa. Narenki Sani, Fatima. Mirkamali,(2019). Seyed Mohammad. 
Evaluation  of the effectiveness of professional development training in job performance based on 

https://mattcornock.co.uk/technology-enhanced-learning/scaling-up-online-learning-during-the-coronavirus-covid-19-pandemic/
https://mattcornock.co.uk/technology-enhanced-learning/scaling-up-online-learning-during-the-coronavirus-covid-19-pandemic/


 88 88-77 ص ص.شناسایی چالش ها و موانع ارتقاء صالحیت حرفه اي معلمان  مدارس  ابتدایی در دوران شیوع کرونا

the CIPP model. Journal Jundishapur Education Development Quarterly, Year 10, pp. 79-89. [in 
Persian] 

   Poosheneh, Kambiz; Pakdaman, Savochi; Samadi, Reza (2008) Identifying the factors that reduce  
teachers' motivation and providing solutions to get out of the current situation, research project, 
Tehran Education Organization. [in Persian] 

    Petrović, Danijela S. Beara, Mirjana.(2020).Study on Teacher Education and Training 
(Continuous  Professional Development) Needs Analysis Systems in South Eastern Europe. 
Education Reform Initiative of South Eastern Europe - ERI SEE Secretaria 

Richter, Kunter, Kluzman, Ladtke & Baumert,( 2011).Teacher and Teaching. opportunities learning 
informal and formal of uptake’ Teachers: career teaching the .126-116. 

   Rochkind, J., Ott, A., Immerwahr, J. Doble, J. & Johnson, J. (2007) Lessons learned: new 
teachers talk about their jobs, challenges and long – range plans, Issu#3: Teaching in changing time. 
Washington, DC: National Comprehensive Center for Teacher Quality and Public Agenda 

   Rangiwai, B., & Simati-Kumar, B. (2020). A plan for online teaching and learning for the Master 
of Applied Indigenous Knowledge (MAIK) programme in Māngere: Responding to COVID-19. Te 
Kaharoa, 15(1), 1–14. 

   Romano, M. & Gibson, P. (2006) Beginning teacher successes and struggles:An elementary 
teacher, s reflections on the first year of teaching. Professional Educator, 28(1), 1-16 

   Soto, M. N., Navas-Parejo, M. R., & Moreno Guerrero, A. J. (2020). Virtual reality and 
motivation in the educational context: Bibliometric study of the last twenty years from Scopus. 
ALTERIDAD. Revista de Educación, 15(1), 47-60 

   Seyed Javadin Seyed Reza (2007), Management Theories, Knowledge Look, Third Edition. [in 
Persian] 

   Sparks. D, & Loucks-Horsley, S. (1989). Five models of staff development. Journal of Staff 
Development , 10(4),40-50. 

   Safari, Akram, Abdollahi, Bijan, Ebrahim's grandson, Abdolrahimo Zazin al-Dini, Hassan Reza. 

   Seif, A.A. (2019). Modern educational psychology (Learning and Instruction Psychology). 
Tehran:Dowran. . [in Persian] 

   Shah Mohammadi, Nayreh (2014). The position of teachers' professional competence in 
Germany, Teacher growth (2), 45-42. [in Persian] 

   Taylor D, Grant J, Hamdy H, Grant L, Marei H, Venkatramana M. (2020). Transformation to 
learning from a distance. MedEdPublish.9(1):2999. https://www. mededpublish. org/manuscripts 
/299 

   Wardoyo, Cipto, Aulia Herdiani& Sulikah.(2017).Teacher Professionalism: Analysis of 
Professionalism Phases,International Education Studies; Vol. 10, No. 4; 2017 .ISSN 1913-9020 E-
ISSN 1913-9039 Published by Canadian Center of Science and Education 

   Zhang, D. (2010). Effectiveness of professional development policies based on teachers’ 
subjective evaluation.Frontiers of Education in China, 5(2), 270-289. 

 

https://www/
https://www/

	Dewi, E.R., P. Bundu dan S. Tahmir. )2016(.Effects of Personality and Emotional Intelligence on the Performance of Senior High School Teachers through Motivation and Job Satisfaction ,International Journal of Environmental and Science Education 11 ...

