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 هایشیوه گرفته است. همچنینای انجامکاربردی و با روش پژوهش نظریهاین پژوهش از نوع  .ستته اگرف انجام

است و از روش کدگذاری باز، محوری و گزینشی و نظرورزی محققان برای تجزیه و  میدانی بوده اطالعات گردآوری

نفر از مدیران این مدارس و  3نفر از معلمان ابتدایی ، 10ان در پژوهش شامل کنندگمشارکتتحلیل استفاده شده است. 

مالک ) هدفمند صورت به کهنفر از کارشناسان آموزش منابع انسانی اداره آموزش و پرورش شهرستان سرایان بودند  2

رشد و دکتری و حداقل مندی داشتن مدرک کارشناسی امعیار هدف .شدند محور( و بر اساس قاعده اشباع نظری انتخاب

 لینکن ایمعیاره از پایایی و روایی تأمین برای ساختاریافته است.ابزار پژوهش مصاحبه نیمه. سال است 20سابقه خدمت 
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فرهنگی و اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است. این مدل همچنین دارای دو بعد درونی و بیرونی مبانی معرفت دینی، 

وری، سازمانی و ارتباطات است. فنا ورزی و محتوایی و بعد بیرونی شاملاست که بعد درونی شامل فردی، مهارت
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 مقدمه
آموزش، زیربنای توسعه پایدار انسانی است و ابزار اصلی برای تحقق اهداف توسعه به شمار 

عامل های آموزشی رکن اصلی تحوالت جوامع بوده و (. نظام2015، سفری و سالجقه) رودمی

گران این ترین کنششوند. در این میان معلمان مهمانسانی شناخته می سرمایه ارتقاء برای اساسی

لم باشند. ارتقای کیفیّت معمی های درسیشده و عنصر اصلی در فرآیند اجرای برنامه ها شناختهنظام

 به همچنان ایحرفه توسعة(. Harris & Sass ،2011) شودعنصر اصلی در بهبود آموزش شناخته می

 دشودر نظر گرفته می آموزشی هاینظام و سالمتی اثربخشی ارتقای برای نسخه ترینرایج صورت

(Brown & Militello ،2016.) ای این است که بر کامیابی و توسعه یکی از فواید توسعه حرفه

بر این با توجه به  (. عالوهRutherford, Long, & Farkas ،2017) دارد آموزان نقشتحصیلی دانش

مان ای معلتغییرات جدید در یادگیری در عصر جدید و لزوم توجه به فضای مجازی، توسعه حرفه

 Handelzalts Prenger, Poortman &شود )های مجازی میآموزان در شبکهمنجر به یادگیری دانش

ناخت بیت ضرورت شو رشد تحوالت علمی در حوزه تعلیم و تر (. تغییرات سریع و پرشتاب2017 ،

 کند.آینده را بیشتر می

خوبی شناسایی شود و با های آینده بهها و فرصتکند تهدیدات، چالشپژوهی کمک میآینده

 و های مطلوبآینده انتخاب به محتمل و باورکردنی ممکن، هایدقت و هوشیاری از بین آینده

( شامل 2005) از دید بلپژوهی پارادایمی آینده(. مبانی نظری 2013، حاجیانیپردازد )می موردنظر

( مبانی پارادایمی 2007) گرایی انتقادی است. از دید لینستوناقعگرایی و وپسااثبات گرایی،اثبات

( مبانی نظری را به سه 1990) پژوهی شامل سه دسته تکنیکی، سازمانی و شخصی است. آماراآینده

کند و تمرکز او بر روی ارزیابی کارشناسان، تقسیم میهای ممکن، محتمل و مرجح گروه آینده

پژوهی را به چهار گروه ( مبانی آینده1990) سازی ساختاری است. عنایت ا...سناریوسازی و مدل

(. عالوه بر مبانی 2020، معبودی)کند بینی کننده، تفسیری، انتقادی و کنش یادگیری تقسیم میپیش

پژوهی شامل رویکرد پژوهی نیز مهم است. دو رویکرد مهم آیندههای آیندنظری توجه به رویکرد

روندهای گذشته و حال آغاز شده و به  از اکتشافی و رویکرد هنجاری است. در رویکرد اکتشافی

 کندکه در رویکرد هنجاری آینده مطلوب انتخاب و به سمت حال حرکت میحالیدر رسدیم ندهیآ

 (. 2015، معروفی و رهنما) شودبررسی میهای رسیدن به آینده مطلوب و راه

( معتقد است که بهترین معلمان کسانی هستند که نسبت به تحوالت آینده آگاه 2006)تافلر 

(. 2018، نصب و کریمییو)تق هستند و نقش تسهیلگر برای شناسایی تحوالت آینده داشته باشند

 تفکر مانند) فراشناختی و شناختی هایمهارت شامل هامهارت از وسیعی معلمان آینده باید طیف

-و مهارت کاربردی و عاطفی و اجتماعی هایمهارت ؛(خودتنظیمی یادگیری و خالق، تفکر انتقادی،

 از و استفاده (ارتباطات و اطالعات فناوری جدید ابزارهای از استفاده مثالعنوانبه) فیزیکی های
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رفتی ای و معرشتهو دارای دانش انضباطی، بین باشندرا داشته  هاارزش و هانگرش از تروسیع طیف

 .(OECD ،2020)ای باشند و رویه

ی انظران مطرح شده است. توسعه حرفهای تعاریف مختلفی توسط صاحباز مفهوم توسعه حرفه

 املاند و ششده طراحی معلمان به کمک برای است که غیررسمی و های رسمیفعالیت و پشتیبانی

و  خودآموزی مشاوره، مربیگری، مانند هاییمدرسه و فعالیت در آموزش و آموزشیهای دوره

 که است شخصی و فکری هایای شامل تالشحرفه (. توسعهColdwell ،2017پژوهش است )

 & Girvan, Conneelyشود )های جدید در آموزش میو ایجاد ایده موجب تعامل، همکاری

Tangney، 2016 .) 

افزون فرهنگی، زبانی و تنوع اقتصادی اجتماعی مواجه هستند و برای پرورش روزجوامع با رشد 

 ,Romijn) یش از پیش ضروری استالمللی بای و دارای فرهنگ بیننسل آینده نیاز به معلمان حرفه

Slot & Leseman ،2021های فعلی و آینده در آموزش ای خود را برای نقشحرفه (. معلمان با توسعه

-(. افزایش ارتباطات و تعامالت جهانی، چالشOsman& Warner ،2020 ) کنندآماده می و پرورش

آموزان به سازی در آموزش و در نتیجه دسترسی کمتر دانشو توجه به خصوصی 21های قرن 

(. عالوه بر Sprott ،2019) ای معلمان در آینده تأکید داردحرفه آموزش باکیفیت بر اهمیت توسعه

که شامل انفجار دانش، پیشرفت چشمگیر علم و فناوری و  21والت اساسی در قرن آن روند تح

بروز انحطاط اخالقی در  گسترش اطالعات، جهانی شدن، تشدید تنش بین مادیات و معنویات و

نگری در آموزش و جوامع، تعامل انسان با محیط زیست و اشاعه دموکراسی است ضرورت آینده

درسی در مدارس را بیشتر کرده  ای معلمان به عنوان مجریان برنامهحرفه پرورش و بویژه توسعه

 (. 2011، آقایی) است

 عوامل این جمله از گذارند؛ اثر ایحرفه توسعه بر زیادی عوامل پژوهشی هاییافته براساس

 ،(Hauge & Wan ،2019) جمعی همکاری و بیرونی حمایت: کرد اشاره موارد این به توانمی

 عوامل سازمانی و ،(Cockpim & Somprach ،2019) معلمان رهبری و تیمی یادگیری و خالقیت

 تدریس جدید هایرویکرد و هاسبک(، Zaidi, Khan & Khan ، 2018معلمان ) تدریس هایشیوه

 یریگتصمیم در مشارکت فناوری، میدانی، سفرهای و آموزش هایدستورالعمل از استفاده امکانات، و

، سیاست و دیدگاه مشترک (، تجربه تدریس،Alshehryt ،2018) خودسازی مدرسه و در آموزشی

حمایت  (،Yue, Chen, Wang & Liu ،2017شناختی )ای و انگیزه روانهامنیت مادی، صالحیت حرف

 ,Suchodoletz, Jamil Larsenو  Kafyulilo, Fisser, & Voogt ،2016) مالی و اقتصادی از معلمان

& Hamre ،2018توئیتر مانند اجتماعی هایرسانه از (، استفاده (Smith ،2016)مدیریت ، توانایی 

 به صالآنالین، ات مربیان با محدود، روابط پشتیبانی با یادگیری ایمیل، امکان کردن چک اغلب زمان،

 وصا  مخص خوب افزاریادگیری، سخت اهداف به رسیدن برای نفساعتمادبه اطمینان،قابل اینترنت
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(، Amin & Saukahb ،2015) ارتباطی هایمهارت ،(Vu, Cao, & Cepero ،2014ها )رایانه

 (Ninlawan ،2015) فناوری و رایانه سواد ای،رسانه آگاهی و ارتباطات خالقانه، هایمهارت

 دیگر و معلمان با ( و همکاریSprott ،2019) از دانشگاهیان یادگیری معلم، عنوان به مسافرت

 (.Kaya, & Gödek ،2016) مدرسه درون ارتباطات

پژوهی صورت گرفته در حوزه آموزش و پرورش تحقیقات بسیار محدودی با رویکرد آینده

های سازنده شایستگی نیروی انسانی آینده شامل مؤلفهها نشان داد که یکی از این پژوهشاست. 

ای، مبانی های حرفهمهارت کار، سالمت روانی، صبر و حوصله(، )نظم و ترتیب در مبانی شخصیت

های (. با توجه به پژوهش2015، پور شاهنیپور و نجفحسینهای ارتباطی است )فکری و مهارت

واهد ای معلمان در شپژوهی در تعلیم و تربیت و پایین بودن ابعاد توسعه حرفهمحدود در حوزه آینده

ای معلمان در آینده، این پژوهش در انداز و سناریوی جامعی از توسعه حرفهپژوهشی و نبود چشم

-ندهای با رویکرد آیدادن به این سؤال اساسی انجام گرفته که مدل مفهومی توسعه حرفهجهت پاسخ

 پژوهی چیست؟

 

 شناسی پژوهشروش
انجام شده است. « ایپژوهش نظریه» ت کاربردی و با استفاده از روشاین پژوهش از نظر ماهی

ا ههای مفهومی است که ماهیت بنیادی و ساختار پدیدهوارهو نقد طرح ای خلقهدف پژوهش نظریه

ها را مشخص و رابطه میان آن های مفهومی، عناصر اساسی و واقعیتوارهکند. طرحفهم میرا قابل

 ایریهنظ پژوهش تجربی بعد. است فلسفی و تجربی دو بعد دارای روش این حقیقت در کند.می

 نگارانه،قوم علمی، هایپژوهش وسیله به که است درسی برنامه واقعی دنیای شناخت مستلزم

 مفاهیم ناختش مستلزم آن فلسفی بعد. آیدمی دست به پژوهش مناسب انواع دیگر یا پدیدارشناختی،

 پیشینه میدانی، یهاافتهی گرفتن نظر در با (. محققانShort ،2015است ) نظرورزانه هایفرایند و

 اند.کرده پژوهیی معلمان با رویکرد آیندهاحرفهتوسعه  الگوی ایجاد به اقدام نظرورزی و موجود

-یاراست و مع محور(هدفمند )مالکگیری ساختاریافته است. روش نمونهابزار پژوهش مصاحبه نیمه

سال سابقه خدمت و مدرک کارشناسی ارشد و دکتری( است.  25های هدفمندی )حداقل 

نفر از مدیران  3 ،نفر از معلمان 10ش براساس قاعده اشباع نظری شامل کنندگان در پژوهمشارکت

برای  نفر از کارشناسان آموزش منابع انسانی اداره آموزش و پرورش سرایان بودند. 2مدارس و 

ا هی قابلیت انتقال، یافته( استفاده شد. در زمینه1980تأمین روایی و پایایی از معیارهای لینکن و کوبا )

ی قابلیت اتکا )قابلیت اطمینان(، از روش توافق بین کدگذاران و اختیار متخصصین و در زمینهدر 

 ی قابلیت تأیید مرور و بازخورد همتایان بکار برده شد.در زمینه
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 های پژوهشیافته
ادهای ها و استنپژوهی به همراه داللتای معلمان با رویکرد آیندهابتدا مبانی الگوی توسعه حرفه

شتتتود و درنهایت ابعاد درونی و بیرونی و رابطه آن با استتتتفاده از روش پژوهش نظری تبیین می

 شده است.ها در یک مدل شماتیک بیانمؤلفه

-پاسخ) پژوهی استای معلمان با رویکرد آیندهمعرفت دینی یکی از مبانی الگوی توسعه حرفه

تحوالت سریع در حال حاضر و ادامه این روند های جدید و طرف پیشرفت(. ازیک10و  7، 2دهنده 

و این  هایی در پذیرش و اعتقادات دینی و معنویت ایجاد کرده استها و بحراندر آینده چالش

 است عبادات و مناسک به الزم توجه عدم و هامعنویتشبه ظهور زدایی،معنویتها شامل بحران

دهنده تحول و دیگر روندهای دین در آینده نشان(. از طرفی 2019، امیری ذوالفقارزاده و کوهی)

داری سنتی داری ابزاری، دینای، دینداری شناسنامهداری، دینضد دین) داریتنوع در الگوی دین

وژی ایدئول) ها و ارتباطات دینیداری عرفی شده(، تکثر و اختالف رو به رشد در جریانشرعی، دین

 نزولی پسند غیررسمی(، چالش دین دولتی، سیرعامه رسمی دولتی، جریان تجددخواهی دینی،

عمومی مذهبی،  احکام نگرش در داری در ایران، خصوصی شدن تا شخصی شدن دین، اختالفدین

و  گذاریامروزی شدن، دنیوی شدن و کاالیی شدن دین، کاهش تمامیت و یکپارچگی دینی، بدعت

های آینده دین و (. با توجه به روند2013، فراستخواه، Lea Bird  ،2020) تحریف در دین است

عنوان مبانی و محور توسعه های آن، معرفت دینی باید بهتضعیف جایگاه دین در آینده و چالش

طبق شواهد پژوهشی در حال  ای معلمان در آینده قرار گیرد.های توسعه حرفهمعلمان در برنامه

قنبرپور، عباسیان، ) مناسبی قرار ندارد ای معلمان در وضعیتحاضر وضعیت موجود اخالق حرفه

ای هایی در وضعیت اخالق حرفهو با ادامه این روند در آینده ضعف (2019، ابراهیمآراسته و نوه

جهی توگرایانه در آموزش اصول اخالقی و کممعلمان ایجاد خواهد شد و از طرفی دیگر دیدگاه تقلیل

(. از طرفی Maxwell Schwimmerb & ،2016 و Maxwell  ،2017) به آن در روند آینده وجود دارد

)میرزایی و  روند آینده در حال تضعیف است ای درهای اخالق حرفهعنوان یکی مؤلفهمعنویت به

ای معلمان و روند نزولی آموزش (. با توجه به وضعیت نامناسب اخالق حرفه2019، دلیرسفری اخگر

ای معلمان های آینده توسعه حرفهباید در برنامه ایحرفهاخالق در آینده در معلمان آموزش اخالق 

 آمده است.    1در جدول شده های بیانقرار گیرد. جدول کدگذاری مؤلفه
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 ای معلمان متناسب با آینده محتملهای مبانی معرفت دینی توسعه حرفهمؤلفه -1جدول 

 باز کد کد محوری گزینشی کد مرجع

 مبانی معرفت دینی 2، 7 ،10 دهندهپاسخ

 محوری اخالق
 ایحرفه اخالق

 دینی تربیت

 محوری اعتقاد
 یعقیدت مبانی بر تسلط

 داشتن ایمان

 

ژوهی پی معلمان با رویکرد آیندهامبانی فرهنگی و اجتماعی یکی از مبانی الگوی توسعه حرفه

و افزایش تنوع فرهنگی، فضای  شدن(.  در آینده به دلیل فرایند جهانی5و  4 دهندهپاسخاست )

پرورش  و تربیتی آینده به تبادالت فرهنگی با کشورهای مختلف نیازمند است و الزم است آموزش

 ،تقوانصب و کریمی  و OECD ،2019)و معلمان در سطح جهانی خود را برای آینده آماده کنند 

ضعیف فرهنگ و هویت ملی المللی و ارتباطات فرهنگی جهانی موجب ت(. تنوع فرهنگ بین2018

دهد پیشرفت فناوری برای فرهنگ میشود و از طرف دیگر روند موجود و ادامه آن در آینده نشان می

بل ق نسل از فرهنگی مسائل نیافتن رفتاری، انتقال و ارزشی الگوهای تغییرپیامدهایی دارد که شامل 

اری و عطایی، انص) محیط واقعی استبین افراد در  و کاهش فرهنگ شفاهی و گفتگو بعدی نسل به

(. یکی از مشکالتی که در حال حاضر وجود دارد جایگاه پایین معلمان در جامعه 2018، پورکیان

 عملکرد مشاغل، سایر در میان پایین صورت جایگاهاست و این تنزل منزلت معلمان در جامعه به

، Hargreaves، 2019) شده استمترسیآموزان دانش فرهنگ و والدین فرهنگ و هارسانه ضعیف

 یکی والدین و آموزاندانش سوی از احترام عدم. (2018 ،زاده، سفری موحدصالحی، مهدیان، حکیم

ادامه این روند در آینده به این نکته است.  اجتماعی معلمان منزلت و جایگاه مطلوبیتعدم دالیل از

در آینده جایگاه معلمان در جامعه باید تقویت  ای معلمانهای توسعه حرفهاشاره دارد که در برنامه

شود. اولویت دیگری که برای معلمان آینده وجود دارد در مورد محرومیت اجتماعی و مدرسه دولتی 

عنوان عوامل ها برای عمل بهسازی آنعنوان محرک بالقوه اجتماعی عدالت است و ضرورت آمادهبه

 ودشپیش مشخص می از ای معلمان بیشآینده توسعه حرفههای عدالت اجتماعی و برابری در برنامه

(Maxwell ،2017جدول کدگذاری مؤلفه .)آمده است. 2شده در جدول های بیان 
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 ایهای فرهنگی و اجتماعی توسعه حرفهجدول کدگذاری مؤلفه -2 ولجد

 باز کد کد محوری گزینشیکد مرجع

، 11 دهندهپاسخ

7 ،6 ،5 ،4 

فرهنگی مبانی 

 و اجتماعی

 مشارکت حس تقویت تعامل اجتماعی

 جمعی اندیشه

 مشارکتی و تیمی همکاری

 اجتماعی تعامل داشتن

 اجتماعی هایمهارت داشتن

 جامعه در معلم جایگاه جایگاه اجتماعی

 جامعه در معلم به احترام

آشنایی با فرهنگ ملی و 

 مذهبی

 اسالمی فرهنگ و دینی فرهنگ با آشنایی

 عمومی فرهنگ و ایرانی فرهنگ با آشنایی

 مدرسه فرهنگ

 

 دهندهپاسخ) استپژوهی ی معلمان با رویکرد آیندهمبانی سیاسی نیز از مبانی الگوی توسعه حرفه

ا تنهنههای سیاسی (. یکی از روندهای آینده در حوزه سیاست تعدد رو به ازدیاد جریان5، 6، 7، 11

(. با توجه به متنوع بودن جریانات 2017، فراستخواه) در بیرون حکومت بلکه در درون آن است

ای معلمان در آینده باید سواد سیاسی های مطلوب جهت توسعه حرفهسیاسی و لزوم شناسایی جریان

ن ای معلماحرفهی توسعه زا در تعلیم و تربیت در برنامههای موانعو مهارت انتقادی در جهت سیاست

در آینده الگوهای زمانی، مکانی و ساختار آموزش رسمی تغییر خواهد کرد.  در آینده قرار بگیرد.

بنابراین  کند؛حذف دیوارهای میان مدرسه و اجتماع لزوم تغییر در ساختارهای موجود را ایجاد می

 وزشهای آماند از چالشتوباقی ماندن در ساختارهایی که پاسخگوی نیازهای عصر صنعتی است، می

ه عهای ساختارهای جامفرضمراتب از پیشسازی، تمرکزگرایی و سلسلهزمانپرورش باشد. هم و

ها ناچارند که به عدم های موجود، دولتتنوع شرایط و تفاوت صنعتی است و در آینده به دلیل

حاضر روند موجود (. در حال 2018، نصب و کریمیتقوی)سازی روی بیاورند تمرکز و خصوصی

پرورش تمرکزگرایی است و معلمان  و های آموزشدهد که رویکرد دولت در سیاستنشان می

، Romanowski & Du) پرورش دارند و های مختلف آموزشکمترین نقش در مشارکت در قسمت

 هپرورش کمتر دید و های آموزش(. با توجه به روند آینده که مشارکت معلمان در سیاست2020

جدول کدگذاری  ای معلمان در آینده عدم تمرکز قرار گیرد.حرفه شود، باید در برنامه توسعهمی

 آمده است.  3شده در جدول های بیانمؤلفه

 

 
 



 

 

 

 1401، بهار و تابستان 23، دورة دوازدهم، شمارة اول، پیاپی درسيهاي برنامة پژوهش 8

 ای معلمان متناسب با آینده محتملهای سیاسی توسعه حرفهمؤلفه -3جدول 

 باز کد کد محوری کد گزینشی مرجع

 مبانی سیاسی 5، 6، 7، 11 دهندهپاسخ

کالن  هایسیاست

 کشور

 سیاسی سواد با آشنایی

 و آموزش هایتسیاس در پژوهیآینده

 پرورش

 کشور کالن و کلی هایسیاست

 تمرکز عدم
 و آموزش در گذاریهدف در مشارکت

 پرورش

 

. پژوهی استای معلمان با رویکرد آیندهیکی از مبانی الگوی توسعه حرفه مبانی اقتصادی

 معلم، امنیت دولتی کافی، حمایت مزایای و حقوق های داشتنبه مؤلفه 6و  7، 8، 11 دهندهپاسخ

معلم برای توسعه حرفه معلمان در آینده  از مردمی معلمان، حمایت حرمتی نیازهای شغلی، تأمین

برای معلمان در  دهد که روند موجود حمایت مالی دولتیمی اند. شواهد پژوهشی نشانکردهاشاره

پرورش بسیار ضعیف است و معلمان نسبت به حقوق و امنیت شغلی ناراضی هستند و  و آموزش

. ادامه این (2020، نصیری، چرخاب و حسینیآمیز است )صورت تجمعات اعتراضها بهواکنش آن

 شودروند منجر به کاهش کیفیت در توسعه معلمان و حتی خروج معلمان از حرفه معلمی می

رنگ (. از طرفی دیگر حمایت مردمی از معلمی نیز در جامعه کم2020 ،طالبی، سعیدیان و رضاییشاه)

زاده، باردل، ولی) ای معلمان در آینده استشده است و ادامه این روند یکی از موانع توسعه حرفه

یم قرار گرفتن تعل (. با توجه به این موضوع باید حمایت دولتی و مردمی و2019، پورمددلو و حسین

ر ای معلمان دعنوان مبانی اقتصادی در برنامه توسعه حرفهها بهو تربیت در سبد درآمدی خانواده

 آینده قرار گیرد.
 ای معلمان متناسب با آینده محتملهای اقتصادی توسعه حرفهمؤلفه -4جدول 

 باز کد کد محوری کد گزینشی مرجع

 اقتصادیمبانی  7، 8، 11 دهندهپاسخ

 دولتی مالی حمایت

 داشتن حقوق و مزایای کافی

 حمایت دولتی معلم

 امنیت شغلی

 انگیزه مالی

 های مادیتشویق

 معلم از مردمی حمایت
 تأمین نیازهای حرمتی معلمان

 حمایت مردمی از معلم

 

یکی از ابعاد درونی الگوی ای معلمان دارای ابعاد درونی و بیرونی است. الگوی توسعه حرفه

 لمانمع های توانمندیپژوهی بعد فردی است که شامل مؤلفهتوسعه حرفه معلمان با رویکرد آینده

به  11 و 9، 8، 7دهنده پاسخعلمی است.  تحوالت رشد اجتماعی و افزایش و فردی نقش در
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 های آینده دراند. انسانهکردتدریس اشاره ایحرفه و علمی فکری، شناختی، رشد های آمادگیمؤلفه

حال تغییرند و منجر به تغییر هویت افراد  طور مداوم درگیرند که بههایی قرار میمعرض سبک

 گیری، معنایابی و خودهای فردی مانند تصمیمشود و نیروی انسانی آینده باید روی به مهارتمی

 (.2018 ،نصب و کریمیتقوی) هماهنگی بیاورد

 انش،د دارد که شامل داللت مهارت و دانش کسب از تردر آینده مفهومی وسیعشایستگی  مفهوم

. از (OECD ،2020) پیچیده است نیازهای متنوع و برآوردن برای هاارزش و هانگرش ها،مهارت

 هاییفردی و اجتماعی معلمان با چالش هایدهد که رشد توانمندیطرف دیگر روند موجود نشان می

های ها در ادامه تحصیل معلمان، تقلب در دورهشامل وجود محدودیت هااین چالشرو است. روبه

ها و عدم نیازسنجی در تشکیل شرکت در کارگاه ضمن خدمت مجازی، رغبت و انگیزه کم معلمان به

-صالحی، مهدیان، حکیم(ای استهای ضمن خدمت، عملکرد ضعیف معلمان و عدم تعلق حرفهدوره

ای معلمان در با توجه به مواردی که عنوان شد در برنامه توسعه حرفه. (2018، زاده، سفری موحد

 آمده است.   5شده در جدول های بیانجدول کدگذاری مؤلفهآینده باید بعد فردی قرار گیرد. 
 ای معلمان متناسب با آینده محتملهای فردی توسعه حرفهمؤلفه -5جدول 

 باز کد کد محوری گزینشیکد مرجع

، 12، 14 دهندهپاسخ

11 ،9 ،8 ،7 ،5 ،3 ،2 ،1 

 فردی

توسعه دانشی و 

 فرادانشی

 داشتن ذهن فلسفی

 تسلط بر فنون معلمی

 مطالعات علمی معلم

 آموزش رفتارهای منطقی

 العمرآموزش و یادگیری مداوم و مادام

 یادگیری تجارب گذشته

 های جدیدالگوبرداری از روش

 و رویکردهای جدید تدریس و تدریس معکوس هاآشنایی با روش

 کنفرانس و سمینارها ،هاهای ضمن خدمت، کارگاهدوره

 های دانشیآمادگی شناختی و توسعه صالحیت

 جمله اسالم آشنایی با مکاتب مختلف از

 آشنایی با دانشمندان و خبرگان

 یادگیریفراهم کردن فرصت مناسب برای 

 ای تدریستوسعه فکری، علمی و حرفه

 توسعه مهارتی

 مهارت پژوهش و پژوهشی

 خردورزی -های تفکرمهارت

 تحلیل و مهارت تحلیل، مهارت تجزیه

 نگریمهارت ژرف

 مهارت زبانی و فرازبانی و فن بیان

 مهارت سازگاری با شرایط

 توسعه نگرشی 
 نسبت به مدرسه، داشتن نگرش وسیع. داشتن نگرش متعالینگرش معلم 

 انگیزش و عالقه معلم
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پژوهی بعد محتوایی است. ای معلمان با رویکرد آیندهیکی از ابعاد درونی الگوی توسعه حرفه

باالدستی  اسناد محتوا و درسی، تحلیل برنامه های طراحیبه مؤلفه 9 و 8 ،2 ،6 ،4 ،3دهنده پاسخ

طرف در حال حاضر محتوا اند. ازیککردهای معلم اشارههای محتوایی توسعه حرفهعنوان مؤلفهبه

شود و معلمان در تهیه محتوا مشارکت ندارند و صورت یکسان و متمرکز برای کشور طراحی میبه

امه مهارت کمی در طراحی محتوای مجازی و غیرمجازی دارند. از طرفی دیگر در آینده محتوای برن

 قابلیت، ترازیموضوعات، هم انسجامبرانگیز، داری هایی از قبیل چالشدارای ویژگی درسی باید

 پویا باشد و معلمان مسلط و سازگار، پروژه هایگزینه و موضوعات از متنوعی طیف، داشتن انتقال

محتوا در . نکته دیگر در (OECD ،2020) به اصول طراحی باشند و در تولید محتوا مشارکت کنند

آینده استفاده از فرهنگ مشارکتی متخصصین در طراحی محتوا است. معلمان در آینده در طراحی 

ری حرکت پذیای داشته باشند. محتوا در آینده به سمت تنوع و انعطافرشتهمحتوا باید ذهنیت بین

 راشناختی راهای شناختی و فکند. تهیه محتوا در آینده باید حس کنجکاوی و نقادی و مهارتمی

 شده در جدولهای بیان(. جدول کدگذاری مؤلفه2017، یارمحمدیان، نادی و کشاورزی) تقویت کند

 آمده است. 6
 ای معلمان متناسب با آینده محتملهای محتوایی توسعه حرفهمؤلفه -6جدول 

 باز کد کد محوری کد گزینشی مرجع

 محتوایی 2، 4، 6، 5، 8، 9 دهندهپاسخ

 درسی برنامه طراحی

 توانایی طراحی برنامه درسی منعطف و سیال

با  ناستتتب  مه درستتتی مت نا نایی طراحی بر توا

 های گوناگونموقعیت

 تلفیق بر مبتنی درسی هایبرنامه طراحی

 البداههتوانایی طراحی برنامه درسی فی

 تحلیل محتوا

 سدرو عرضی و طولی توانایی برقراری ارتباط

 توانایی استخراج نقشه مفهومی از محتوا

 تغییر کتب درسی

 بررسی کتب درسی نقد و

 مهارت چگونگی ارائه محتوا

ارائه محتوای خوب و مناسب از طریق دانشگاه 

 فرهنگیان

 توانایی و مهارت تولید محتوا

 اسناد باالدستی
 نامه دانشگاه فرهنگیاناساس

 وپرورشتحول آموزشاجرای سند 

ورزی است. پژوهی بعد مهارتای معلمان با رویکرد آیندهیکی از ابعاد دیگر توسعه حرفه

ادغام  های حضور معلمان جوان در کنار معلمان باتجربه، عمل فکورانه وبه مؤلفه 9و  6دهنده پاسخ

راهبران آموزشی را از های آموزشی، بازدید و نظارت عمل و پژوهش، نظارت مدیران و سرگروه

دهد که روند موجود اند. شواهد پژوهشی نشان میکردهای معلمان اشارههای توسعه حرفهمؤلفه
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های زیادی است و ادامه روند موجود در آینده مانع پرورش دارای چالش و کارورزی در آموزش

(. 2019 محمودی و جعفری،، 2020، قربانی، خروشی و پریشانی) شودای معلمان میتوسعه حرفه

های پژوهش کیفی، عدم ها شامل عدم آشنایی بعضی از مدرسین کارورزی با شیوهاین چالش

پرورش، عدم توجیه مدیران مدارس نسبت به کارورزی، کمبود معلم راهنمای  و همکاری آموزش

وجه به های ضمن خدمت در آموزش واحد کارورزی است. با تنظر مدرسین دورهخوب، اختالف

ی معلمان در آینده باید توسعه مهارت اتوان نتیجه گرفت که در برنامه توسعه حرفهاین موضوع می

 آمده است. 7شده در جدول های بیانقرار گیرد. جدول کدگذاری مؤلفه ورزی معلمان

 ای معلمان متناسب با آینده محتملهای مهارت ورزی توسعه حرفهمؤلفه -7ول جد

 باز کد کد محوری گزینشیکد  مرجع

 مهارت ورزی 6، 9 دهندهپاسخ

 آموزش بودن کاربردی

مان  نار معل مان جوان در ک حضتتتور معل

 باتجربه

 ادغام عمل و پژوهش عمل فکورانه و

 کار محیط بر مبتنی درسی برنامه

 توسعه کارورزی

 های آموزشینظارت مدیران و سرگروه

 آموزشی بازدید و نظارت راهبران

 کار محیط بر مبتنی درسی برنامه

 

 پژوهی بعد سازمانی است کهای معلمان با رویکرد آیندهیکی دیگر از ابعاد الگوی توسعه حرفه

ال است. در ح گرایی در الگوی استخدام و اثربخشیهای مدیریتی و رهبری، تخصصشامل سبک

 مسئوالن ضعیف عملکردپرورش شامل  و ها و نقاط ضعف سازمانی مدارس و آموزشحاضر چالش

حرفه، عدم  در ارتقا برای نامطلوب معیارهای وجود و هاورودی پایین کیفیت پرورش، و آموزش

کارآمدی نا و پاسخگویی و حمایت نهادی، مناسبات نابرابر قدرت، احساس تبعیض سیستماتیک

 ،2020 ،نصیری، چرخاب و حسینی ،2020 ،طالبی، سعیدیان و رضاییشاه)است  شغلی و نهادی

های فوق روند فرسودگی شغلی . عالوه بر چالش(2018 ،زاده، سفری موحدصالحی، مهدیان، حکیم

گیرد. عوامل مؤثر ای معلمان در آینده را میدر معلمان یکی از موانعی است که جلوی توسعه حرفه

زاده، ولی) کیفیت زندگی کاری استبر فرسودگی شغلی شامل ویژگی محیط کاری و نقش مدیر و 

دهد که روند فرسودگی شغلی در آینده (. نارضایتی معلمان نشان می2019، پورباردل، مددلو و حسین

ن ای معلماها و مشکالت بیان شده در برنامه توسعه حرفهتوسعه خواهد یافت. با توجه به چالش

 آمده است. 8شده در جدول های بیانجدول کدگذاری مؤلفه باید بعد سازمانی قرار گیرد.
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 ای معلمان متناسب با آینده محتملهای سازمانی توسعه حرفهمؤلفه -8جدول 

 باز کد کد محوری کد گزینشی مرجع

، 13 دهندهپاسخ

11 ،10 ،9 ،7 ،6 ،

5 ،4 

 سازمانی

 های مدیریتی و رهبریسبک

 مدیریت و رهبری 

 مدیریت روابط انسانی

 های آموزشیفعالیت مدیریت

 مدیریت روابط نهادها

 های مشارکتی در مدیریتسبک

 اثربخشی و کارایی

مه نا یابی بر فهارزشتتت عه حر ای و ستتتنجش های توستتت

 های معلمیصالحیت

 پذیری در شغلتعهد و مسئولیت

 اثربخشی

 کیفیت زندگی کاری

گرایی در الگوی تخصص

 استخدام

 پرورش و شخصیت در ورود به آموزشارزشیابی 

 توجه به معدل در پذیرش معلمان

 معلم تربیت در کنکور برتر هایرتبه از استفاده

 

 ری،فناو پژوهی توسعهای معلمان با رویکرد آیندهیکی از ابعاد بیرونی الگوی توسعه حرفه

دهد که میزان استفاده از فناوری میای است. شواهد پژوهشی نشان رسانه سواد اجتماعی، هایشبکه

 رو است. موانع کاربرد فناوری اطالعات در مدارس ایران شامل موانعهایی روبهبا موانع و چالش

، حالجیان و توکلی عبدانصاری) آموزشی است مواد و تجهیزات موانع انسانی، منابع موانع آموزشی،

 فضای آموزان بهدانش همه دسترسی فضای مجازی در حال حاضر شامل عدم هایچالش(. 2021

 ترنتاین هایهزینه بودن سنگین آموزش، فرصت در نابرابری ایجاد و محروم مناطق در ویژهبه مجازی

 آموزاندانش واقعی یادگیری سنجش بودن دشوار اینترنت، سرعت بودن کند ها،خانواده از برای خیلی

گی ، عدم شایستگوشی و اینترنت به آموزاندانش برخی اعتیاد معلم، از قدرت نظارت شدن سلب و

 ،Weisberger, Grinshtain, & Bla، 2021) تبلیغات است ابزار عنوانبه افزارنرم از استفادهمعلمان و 

توجهی گذاری قابلدهد که سرمایهشواهد پژوهشی نشان می. (2019، زاده، عباسی و حجازیرضوان

ترین عنصر حیاتی در آینده طراحی نشده است و مهمهای فنّاورانه انجامها و زیرساختدر فناوری

عالوه بر این در آینده نیاز به فراگیری (. Thomas ،2018یادگیری با استفاده از فناوری است )

شتر بی (ارتباطات و اطالعات فناوری جدید ابزارهای از استفاده مثالعنوانبه) فیزیکی هایمهارت

 (.OECD،2020خواهد بود )

در روند آینده فناوری به سمت ارتباط و تعامل بیشتر هوش مصنوعی و تعلیم و تربیت، گسترش 

اینترنت اشیا و ایجاد شهرهای هوشمند، نزدیکی هوش مصنوعی به هوش انسانی، توسعه و فراگیری 

وسعه شده در درون بدن، تپوشیدنی و جاسازی اینترنت در جهان، روند تبدیل رایانه شخصی به رایانه
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زمانی، مکانی، متنی، وب، پایگاه ) های مجازیهای دستیار در محیط واقعی، حجم وسیع دادهربات

داده(، واقعیت انسان پالس، آموزش و اقتصاد دیجیتال خواهد رفت و پیامدهای آن در آموزش 

 Zhang, & Aslan) ی و اطالعاتی معلمان استاسازی بستر و زیرساخت مناسب و سواد رسانهفراهم

 آگاهی های اجتماعی، رشدهای مختلف و شبکه(. در آینده با رشد رسانه2020، لشکربلوکی، 2020

به دلیل وجود نیازهای متفاوت، (. 2019، کریمی و همکاران) است آینده الزامات از افراد ایرسانه

شناسی وقت شناسی عام بهسفارشی شدن، از وقتآموزش آینده از تولید روش همسان به سمت 

ای و اطالعاتی معلمان و فراهم کردن اختیاری پیش خواهد رفت که همه این موارد سواد رسانه

های (. با توجه به چالش2018 ،نصب و کریمیتقوی) کندزیرساخت فناوری را در آینده ضروری می

نبود زیرساخت مناسب فناوری و ادامه این روند وضعیت کاربرد فناوری معلمان در حال حاضر و 

جدول کدگذاری  ای معلمان در آینده بعد فناوری قرار گیرد.در آینده باید در برنامه توسعه حرفه

   آمده است. 9شده در جدول های بیانمؤلفه
 ای معلمان متناسب با آینده محتملهای فناوری توسعه حرفهمؤلفه -9جدول 

 باز کد کد محوری گزینشی کد مرجع

، 11، 10، 14 دهندهپاسخ

8 ،6 ،4 ،3 
 فناوری

 ای و اطالعاتیرسانه سواد

هارت و تقویت ستتتواد یای در فرد هایم تالی دن  و دیجی

 جدید هایعلم

 آشنایی با دنیای دیجیتال

 ایسواد رسانه

 های ارتباطیآشنایی با رسانه

 تسلط بر فناوری و اینترنت

 استفاده از فناوری در تدریس

 زیرساخت کردن فراهم

 فناوری

 امکانات الکترونیکی استفاده بهینه از

 هوشمند سازی محیط فیزیکی مدرسه

 افزارهای آموزش مجازیافزارها و نرمآشنایی با سخت

 زیرساخت الزم در فناوری

 فناوری سواد

 تطبیق با رشد فناوری

 فناوری اطالعاتاستفاده از 

 توسعه فناوری

 

 ملی ،محلی) ارتباطاتپژوهی ای معلمان با رویکرد آیندهیکی از ابعاد دیگر الگوی توسعه حرفه

 اند. یکی از روندهایکرده( به مؤلفه ارتباطات اشاره2و  3، 5، 11، 13) دهندهپاسخ است. (المللیبین و

های موردنیاز در آینده آینده در حوزه ارتباطات فردی شدن و سفارشی شدن است و از مهارت

برخورد  چگونگی های معلمان شامل دغدغه. بعضی از چالش(OECD ،2020) مهارت ارتباطی است

 برخی نامناسب برخورد و پذیرش عدمهمکاران،  برخی دلسردکننده همکاران، برخورد با ارتباط

 &) آموزان استآموزان و ارتباط بسیار کم مجازی با دانشدانش با رابطه در سردرگمیاولیا و 
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Ortega Gomez Pérez ،2017 ،اصغری، نژاد، علیایران ،2020، بابائیان، عزیزی شمایی و ایزدی

 &(. ارتباطات از طریق فناوری بین معلمان و والدین ضعیف است )2019 ،مسعودپور، نیکنام

Bordalba Bochaca، 2019.) طریق فناوری معلمان از  دهد کههای مدارس آینده نشان میویژگی

 World)یکدیگر ارتباط خواهند داشت  ارتباطی در نقاط مختلف جهان به هم متصل خواهند شد و با

Economic Forum ،2020 در(. با توجه به وضعیت ضعیف ارتباطات ملی و جهانی معلمان باید 

جدول کدگذاری ارتباطات در جدول  ای معلمان قرار گیرد.در برنامه توسعه حرفهآینده بعد ارتباطات 

            آمده است. 10
 ای معلمان متناسب با آینده محتملهای ارتباطات توسعه حرفهمؤلفه -10جدول 

 باز کد کد محوری کد گزینشی مرجع

، 5، 11، 13 دهندهپاسخ

3 ،2 
 ارتباطات

 المللیبین و ملی محلی ارتباط

 توانایی برقراری ارتباط مؤثر

 دانش آموز ارتباط با

 ارتباط با اولیا

 ارتباط با سایر معلمان

 ارتباط با مدیران باالدستی

 انتخاب معلمان با روابط باال

 ارتباط با جامعه

 ایشبکه ارتباطات

 ارتباط چندبعدی

که طات شتتتب با با گرارت های هوای 

 مختلف

 

مبانی معرفت  4های پژوهش، مدل مفهومی شکل گرفت که دارای با توجه به مبانی نظری و یافته

ه بعد ک دینی، فرهنگی و اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است و دارای دو بعد درونی و بیرونی است

 فناوری، سازمانی و ارتباطات است. شامل ورزی و محتوایی و بعد بیرونیدرونی شامل فردی، مهارت
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 های پژوهش()منبع: یافته ای معلمان متناسب با آینده محتملمدل مفهومی نهایی توسعه حرفه -1 شکل

  

)آشنایی با فرهنگی ملی و محلی، جایگاه اجتماعی( مبانی فرهنگی و اجتماعی  

 

 اعتقاد محوری و اخالق محوری() مبانی معرفت دینی

 

رفه
ح
سعه 

تو
ی

ا
 

 درونی بیرونی

(حمایت مردمی، حمایت دولتی) مباني اقتصادي  

 

(عدم تمرکز ،های کلیسیاست) سیاسيمباني   

 

 فردي
توسعه شناختی -  

توسعه نگرشی -  

توسعه مهارتی -  

 مهارت ورزي
کاربردی بودن آموزش معلمان -  

توسعه کارورزی -  

 محتوایي

 اسناد فرادستی

 طراحی محتوا

اتحلیل محتو  

 فناوري
و اطالعاتی ایرسانهسواد  -  

فناوری هایزیرساختتدارک  -  

 سازماني
های رهبری و مدیریتیسبک -  

اثربخشی و کارایی -  

مالگوی استخدا -  

 

 ارتباطات

 المللی، چندبعدیمحلی، ملی، بین -

 سناریوهای محتمل

مهارت دانشی، فرادانشی و انتقادی،  حفظ

منزلت  حفظمهارت تغییر و سازگاری،  حفظ

عدم سواد سیاسی،  حفظجامعه،  در اجتماعی

مجازی و  یمشارکت در تولید محتوا

 ای، افزایشحرفه اخالق حفظغیرمجازی، 

ای و سواد رسانه امنیت شغلی، توسعه

، زیرساخت فناوری و پشتیبانی، اطالعاتی

ر گرایی دتخصصحفظ وضعیت موجود 

حفظ وضعیت معلمان،  معیارهای انتخاب

  ارتباطات مجازی و غیرمجازی ملی و جهانی

مهارت دانشی، فرادانشی و  توجهی به کسببی

-بیمهارت تغییر و سازگاری، عدم رشد انتقادی، 

عدم رشد جامعه،  در منزلت اجتماعی توجهی به

 یدر تولید محتوا عدم مشارکتسواد سیاسی، 

هویت ملی و توجهی به بیمجازی و غیرمجازی، 

توجهی به بیای، حرفه اخالق توجهی به بیجهانی، 

 ایسواد رسانهتوجهی به بی، حمایت مالی و مردمی

زیرساخت فناوری و توجهی به بی، و اطالعاتی

ارهای گرایی در معیتخصصتوجهی به بیپشتیبانی، 

ارتباطات مجازی و  کاهشانتخاب  معلمان، 

  غیرمجازی ملی و جهانی

 ایستا )موجود(
 بحرانی )نامطلوب(

()مطلوبشهرآرمان

) 

تقویت مهارت دانشی، فرادانشی و انتقادی، توسعه مهارت 

جامعه،  در منزلت اجتماعی تغییر و سازگاری، توسعه

 مجازی یتوسعه سواد سیاسی، مشارکت در تولید محتوا

 اخالق و غیرمجازی، توسعه هویت ملی و جهانی، توسعه

سواد  ای، توسعه حمایت مالی و مردمی، توسعهحرفه

، توسعه زیرساخت فناوری و تیای و اطالعارسانه

گرایی در معیارهای انتخاب  معلمان، تخصص ،پشتیبانی

 ارتباطات مجازی و غیرمجازی ملی و جهانی  توسعه
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 گیرینتیجهبحث و 
رد ای معلمان با رویکهای میدانی، الگوی مفهومی توسعه حرفهبا توجه به مبانی نظری و یافته

 معرفت دینی، مبانی فرهنگی و اجتماعی، مبانی سیاسی و مبانی پژوهی تبیین شد که دارای مبانیِآینده

 ورزی و محتواییمهارتت که بعد درونی شامل فردی، اقتصادی و دارای دو بعد درونی و بیرونی اس

 و بعد بیرونی شامل  فناوری، سازمانی و ارتباطات است. 

 ست.معرفت دینی ا ،پژوهیای معلمان با رویکرد آیندهیکی از مبانی الگوی مفهومی توسعه حرفه

دهند که روندهای معرفت دینی در آینده به سمت تحول و تنوع در الگوی شواهد پژوهشی نشان می

 داریداری سنتی شرعی، دینداری ابزاری، دینای، دینداری شناسنامهداری، دیندین ضد) داریدین

ایدئولوژی رسمی دولتی، ) ها و ارتباطات دینیعرفی شده(، تکثر و اختالف رو به رشد در جریان

، داری در ایراننزولی دین پسند غیررسمی(، چالش دین دولتی، سیرجریان تجددخواهی دینی، عامه

عمومی مذهبی، امروزی شدن،  احکام نگرش در خصوصی شدن تا شخصی شدن دین، اختالف

گذاری و تحریف در دنیوی شدن و کاالیی شدن دین، کاهش تمامیت و یکپارچگی دینی، بدعت

(. با Lea Bird ،2020) کندحرکت می عبادات و مناسک به الزم توجه عدمدین، معنویت زدایی و 

ای معلمان نیز از جهت های آن، برنامه توسعه حرفهه دین در آینده و چالشتوجه به تضعیف جایگا

ای هدر برنامه توسعه حرفمعرفت دینی  استمعرفت دینی دچار نقصان و تضعیف خواهد شد که نیاز 

ی اهای دینی و اخالق حرفهمعلمان قرار گیرد. منظور از مبانی معرفت دینی اعتقادات، باورها و نگرش

 ای معلمان باید به عنوان زیربنا و پایه در نظر گرفته شود. ر برنامه آینده توسعه حرفهاست که د

ی اعالوه بر مبانی معرفت دینی، مبانی فرهنگی و اجتماعی یکی از مبانی الگوی توسعه حرفه

ی شود و تنوع فرهنگپژوهی است. در آینده فرهنگ دستخوش تغییرات میمعلمان با رویکرد آینده

ملی  یابد و فرهنگ بومی و هویتمی کند و ارتباطات فرهنگی توسعهها گسترش پیدا میبین ملتدر 

ر الملل منجر به تغییشود و همچنین توسعه فناوری در جوامع بینکشورهای مختلف دچار چالش می

ها، کاهش فرهنگ گفتگو شود و این تغییرات فرهنگی شامل تغییر و تحول در ارزشفرهنگ می

شواهد پژوهشی  (. 2018، پورعطایی، انصاری و کیان) اهی به دلیل گسترش فضای مجازی استشف

دهد جایگاه معلمان در جامعه پایین است که این روند هنوز ادامه دارد و یکی از دالیل آن نشان می

، Hargreaves) ها استآموزان و والدین و عملکرد ضعیف رسانهعدم احترام به معلمان از سوی دانش

دهد و به ای معلمان را مورد چالش قرار می. ادامه این وضعیت در آینده برنامه توسعه حرفه(2019

پژوهی باید توسعه جایگاه معلمان در ای معلمان با رویکرد آیندههمین دلیل در برنامه توسعه حرفه

 ؛Hauge & Wan، 2019 ؛Sprott  ،2019)های این یافته با یافته قرار گیرد. مورد توجه جامعه

Coldwell ،2017؛ Stieler‐Hunt & Jones ،2018؛Cockpim & Somprach ،2019سو است. ( هم



 

 

 

 17   پژوهیای معلمان ابتدایی با رویکرد آیندهالگوی مفهومی توسعه حرفه

 

آموزان و جایگاه معلمان در مبانی اجتماعی و فرهنگی  شامل تعامالت بین معلمان، والدین و دانش

 تعلیم و تربیت است.های مختلف معلمان در زمینه و باورهای ها،دیدگاه ها،جامعه و نگرش

پژوهی است.  شواهد ای معلمان با رویکرد آیندهمبانی سیاسی یکی از مبانی الگوی توسعه حرفه

های سیاسی در حال افزایش و تکثر است و تعیین دهد که در روند آینده جریانپژوهشی نشان می

معلمان آینده تقویت جریان مطلوب نیاز به مهارت دارد و مهارت ستتتیاستتتی و انتقادی باید در 

ستخواه)شود سطوح (. عالوه بر این یافته2017، فرا شارکت معلمان در  شان داد که م های پژوهش ن

مختلف آموزش و پرورش کم استتت و روند موجود نشتتان دهنده حفع وضتتعیت تمرکزگرایی در 

معلمان زدایی حرکت کند و است آموزش و پرورش به سمت تمرکز آموزش و پرورش است و نیاز

های مختلف تحصتتتیلی مشتتتارکت گذاری و تعیین محتوای برای دورههای مختلف هدفدر حیطه

 (Coldwell ،2017 ؛2017لو،  و وانگ چنگ، ؛ یو،Alshehryt ،2018ی )هاافتهکنند. این یافته با ی

 سو است. هم

پژوهی استتتت. ای معلمان با رویکرد آیندهبعد فردی یکی از ابعاد درونی الگوی توستتتعه حرفه

هایی فردی و اجتماعی معلمان با چالش هایدهد که رشتتد توانمندیشتتواهد پژوهشتتی نشتتان می

های ها در ادامه تحصیل معلمان، تقلب در دورهشامل وجود محدودیت هارو است. این چالشروبه

ها و عدم نیازستتنجی در تشتتکیل شتترکت در کارگاه ضتتمن خدمت مجازی، رغبت کم معلمان به

صتتالحی، مهدیان، ) ای استتتهای ضتتمن خدمت، عملکرد ضتتعیف معلمان و عدم تعلق حرفهدوره

های پژوهش نشتتتان داد که معلمان برای از طرف دیگر یافته. (2018 ،زاده، ستتتفری موحدحکیم

 های، مهارتتدریس ایحرفه و علمی فکری، شتتناختی، رشتتد آمادگیآفرینی در آینده نیاز به نقش

فراشناختی دارند. از طرف دیگر رشد و توسعه تحوالت علمی موجب گسترش مرزهای  و شناختی

ی اتوان پایانی برای آن متصور شد. به همین جهت در برنامه توسعه حرفهدانش شده است که نمی

سعه توانمندی شد و تو  ,Kaya)های این یافته با یافتههای فردی قرار گیرد. معلمان در آینده باید ر

& Gödek ،2016؛ Coldwell ،2017؛ Alshehryt ،2018 ؛ Khan, & Khan ،2014؛ Cockpim, & 

Somprach  ،2019) سعه مهارتی و هم شی، تو شی و فرادان سعه دان شامل تو ست. بعد فردی  سو ا

شی توانمندی سعه نگر سعه حرفهتو ست که در مدل تو ضروری های معلمان ا ای معلمان در آینده 

 است.

است.  پژوهیای معلمان با رویکرد آیندهاز  ابعاد بیرونی الگوی توسعه حرفه بعد سازمانی یکی

دهد که روند فرسودگی شغلی در معلمان یکی از موانعی است که جلوی شواهد پژوهشی نشان می

(. نارضایتی 2019، پورزاده، باردل، مددلو و حسینولی) گیردای معلمان در آینده را میتوسعه حرفه

دهد که روند فرسودگی شغلی در آینده توسعه خواهد یافت. عالوه بر شغلشان نشان می معلمان از

احساس ناکارآمدی نهادی، پرورش شامل  و ها و نقاط ضعف سازمانی مدارس و آموزشاین چالش
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مناسبات نابرابر قدرت، احساس تبعیض سیستماتیک، ناکارآمدی شغلی، کمبود امکانات محیط کاری 

، نصیری، چرخاب و حسینی ،2020 ،طالبی، سعیدیان و رضاییشاه)منفی مدیران است های و ویژگی

ها و موانع سازمانی جلوی این چالش. (2018 ،زاده، سفری موحدصالحی، مهدیان، حکیم ،2020

 ای معلمان بعدگیرید و به همین خاطر در برنامه توسعه حرفهرشد و توسعه معلمان در آینده را می

؛ Amin Saukahb ،2015 &های )ی پژوهشهاافتهباید قرار گیرد. یافته این پژوهش با یسازمانی 

Evers Heijden & Gerrichhauzen ،2016؛ Zaidi, Khan & Khan  ،2018) سو است. منظور از هم

بخشی و کارایی معلمان و استفاده از گرایی در استخدام معلمان، اثربعد سازمانی توجه به تخصص

متنوع مدیریت و رهبری در آموزش و پررش است که برای جلوگیری از فرسودگی شغلی  هایسبک

 ای معلمان در آینده ضروری است.معلمان و توسعه حرفه

ست. پژوهی اای معلمان با رویکرد آیندهبعد فناوری یکی از ابعاد بیرونی الگوی توسعه حرفه

رو است. استفاده هایی روبهری با موانع و چالشمیزان استفاده از فناودهد که روند موجود نشان می

 موانع ساختاری، هایی است که شامل موانعاز  فناوری اطالعات در مدارس ایران دارای چالش

، حالجیان و توکلی عبدانصاری) آموزشی است مواد و تجهیزات موانع انسانی، منابع موانع آموزشی،

 فضای آموزان بهدانش همه دسترسی فضای مجازی در حال حاضر شامل عدم هایچالش(. 2021

 ترنتاین هایهزینه بودن سنگین آموزش، فرصت در نابرابری ایجاد و محروم مناطق در ویژهبه مجازی

زش های فنّاورانه، آموکیفیت پایین زیرساخت اینترنت، سرعت بودن کند ها،خانواده از برای خیلی

 & ,Weisberger) تبلیغات است ابزار عنوانبه افزارنرم از استفادهناکافی، عدم شایستگی معلمان و 

Grinshtain, Bla ،2021 ،دهد که شواهد پژوهشی نشان می. (2019، زاده، عباسی و حجازیرضوان

ر ترین عنصنشده است و مهم نه انجامهای فنّاوراها و زیرساختتوجهی در فناوریگذاری قابلسرمایه

(. با توجه به این Thomas ،2018حیاتی در آینده طراحی یادگیری با استفاده از فناوری است )

پژوهی، رشد و توسعه فناوری و آموزش ای معلمان با رویکرد آیندهموضوع در برنامه توسعه حرفه

ی هاافتهقرارگیرد. یافته این پژوهش با یهای فناوری ای و گسترش زیرساختجامع سواد رسانه

(Ninlawan  ،2015؛ Alshehryt ،2018؛ Smith ،2016؛Vu  Cao, Vu, &  Cepero، 2014؛ 

Kafyulilo, Fisser, & Voogt ،2016زیرساخت کردن سو است. منظور از بعد فناوری فراهم( هم 

مان ای معلاست که برای توسعه حرفهاطالعاتی معلمان  و ایفناوری در مدارس و توسعه سواد رسانه

 در آینده ضروری است.

ژوهی پای معلمان با رویکرد آیندهارتباطات یکی از ابعاد بیرونی الگوی مفهومی توسعه حرفه

ی هایشدهد که ارتباطات بین معلمان در روند موجود با موانع و چالاست. شواهد پژوهشی نشان می

 برخی دلسردکننده همکاران، برخورد با برخورد ارتباط چگونگی رو است که شامل دغدغهروبه

آموزان و ارتباط دانش با رابطه در اولیا و سردرگمی برخی نامناسب برخورد و پذیرش عدمهمکاران، 
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بابائیان، عزیزی شمایی  ،Ortega Gómez Pérez  ،2017  &) آموزان استبسیار کم مجازی با دانش

 &بر این ارتباطات از طریق فناوری بین معلمان و والدین ضعیف است )(. عالوه 2020، و ایزدی

Bordalba Bochaca، 2019 .)ادامه این روند در  وضعیت ضعیف ارتباطات ملی و جهانی معلمان و

نای ای معلمان بر مبشود و باید در برنامه توسعه حرفهمنجر به کاهش رشد و توسعه معلمان می آینده

 & ,Amin) یهاافتهیافته این پژوهش با ی و توسعه ارتباطات قرار گیرد. مطالعات آینده رشد

Saukahb ،2015؛Sprott  ،2019؛ Ninlawan ،2015، Alshehryt ،2018سو است. منظور از بعد ( هم

 به توجه با المللی است.ای، ملی و بینارتباطات، توسعه روابط و تعامالت معلمان در سطوح منطقه

 .شودمی زیر بیان پیشنهادهای پژوهش هاییافته و شدهیطراح مدل

شنهاد می شود و در حوزه فناوری پی شود زیرساخت فناوری برای مدارس کم برخوردار فراهم 

شود و برای معلمان از نرم ستفاده  ستر امن در مدارس ا افزارهای تعاملی، توسعه فضای مجازی بر ب

ستمر دوره صورت م شی تعاملی و مبتنی بر وب برگزار های آموزش کاربردی نرمبه  افزارهای آموز

شنهاد  شغلی معلمان و کمبود معلم و ادامه آن در آینده پی سودگی  شود. با توجه به روند موجود فر

شگاه فرهنگیانشود میزان جذمی شجویان در دان صص ب دان ا گرایی افزایش پیدا کند. ببا معیار تخ

های معلمان ها و توانمندیروند آموزش مهارت های موجود در درها و ضتتتعفتوجه به چالش

شنهاد  های مطالعاتی داخلی و خارجی ای معلمان در آینده فرصتشود در برنامه توسعه حرفهمیپی

شود و همچنین دوره شگاه و همکاری بابرای معلمان فراهم  ساتید   های تخصصی با محوریت دان ا

ه تحصتتیل برای معلمان برداشتتته شتتود. با توجه به های ادامو محدودیت علمی برای معلمان فراهم

کتب  شتتود تهیه محتوایعدم مشتتارکت معلمان در ستتطوح مختلف آموزش و پرورش پیشتتنهاد می

های کالن و جزئی آموزش و پرورش با نظرخواهی و مشتتارکت معلمان درستتی و تدین ستتیاستتت

 صورت گیرد. 
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Introduction 
The future is the age of networks, but not technology networks, rather human networks 

and the age of human intelligence in global networks. In this regard, the role of teachers, 

as the core players in the education system, their professional development will be 

increasingly important. The present study aimed to design a model for the professional 

development of elementary teachers using a future research approach. 
Research questions 

What are the key elements of a conceptual model of professional development with a 

future studies approach? 
Methods 
This applied research used a theoretical framework to identify the concepts that underlie 

the basic nature and structure of elementary teacher professional development. In 

addition, the relationships between the identified concepts were examined. In fact, the 

study method had two dimensions, namely, experimental and philosophical. The 

empirical dimension of the theoretical framework required an understanding of the real 

world of the curriculum, which can be achieved through scientific, ethnographic, 

phenomenological, or other appropriate types of research. The philosophical dimension 

required detailed knowledge of concepts and theoretical processes involved in the 

phenomenon under study (Short, 2015). In this study, the researchers utilized a future 

research approach to develop a model for the professional development of elementary 

teachers. For this purpose, a field study was conducted using the existing literature and 

surveys. The research tool was a semi-structured interview. The participants were 

selected through a purposeful (criterion-based) sampling technique, and the inclusion 

criteria included the followings: at least 25 years of experience in teaching and a master’s 

or doctoral degree. Sampling continued up until theoretical saturation was reached. The 

study sample included 10 elementary teachers, 3 principals, and 2 human resource 

training experts working in Sarayan Education Department, Sarayan, South Khorasan 

Province, Iran. The criteria suggested by Lincoln and Cuba (1980) were used to ensure 

validity and reliability. To assess the transferability of the findings, experts’ opinions 

were consulted. The reliability of the findings was evaluated by measuring the level of 
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agreement between coders, and peer debriefing was used to assess the validity of the 

findings. 
Results: Based on the findings, the conceptual model of professional development for 

elementary teachers comprised four elements, namely, religious, cultural and social, 

political, and economic knowledge. Given the potential weakening of the position of 

religion in the future and challenges facing this element, religious knowledge was decided 

to be the basis and axis of professional development in future professional development 

programs for teachers. According to the findings, teachers’ professional ethics has not 

received enough attention. Also, cultural and social factors, as one of the four main 

elements of the model of teacher professional development, should be given due attention 

because in the future, due to globalization and increasing cultural diversity, future 

educational environments will be at the heart of cultural exchanges between different 

countries. Thus, it is necessary to prepare educational stakeholders, especially teachers, 

for a globalized world in the future. Given that teachers’ voices are not adequately 

reflected in education policies, effective political strategies and policies, such as 

decentralization, should be included in future teacher professional development 

programs. Due to the declining income of families,  economic fundamentals should be 

included in the teacher professional development programs in the future. In addition, the 

developed model had two dimensions: internal and external. The former included the 

individual aspect, skills, and content, and the latter entailed technology, organization, and 

communication. Based on the obtained results, three scenarios, including the desired type, 

the existing type, and the critical type, can be explained by the model. Finally, it is 

suggested that teacher professional development programs in the future try to improve 

teachers’ knowledge and metacognitive and critical skills and foster the development of 

social status in society, political literacy, participation in virtual and non-virtual content 

production, national and global identity, professional ethics. Also, such programs need to 

attract financial and public support and promote technology infrastructure development 

and specialization in the field of technology. 
Discussion With regard to technology, it is suggested that low-income schools be 

provided with basic technology infrastructure, interactive software, and cyberspace on a 

secure platform. It is equally important that teachers be offered continuous educational 

courses in applied technology and its integration with education. The current trend of 

teacher burnout and teacher shortage and the possible continuation of this trend in the 

future make it necessary that future student enrollment in Farhangian University be 

decided based on students’ skills and competence. Since some teachers lack the skills 

required during the process of teaching, it is suggested that future teacher professional 

development programs provide teachers with study opportunities as well as specialized 

courses focused on cooperation with the scientific community. These measures are hoped 

to remove barriers to continued education for teachers. Due to the limited involvement of 

teachers in different educational decision-making processes, it is suggested that teachers 

be involved in curriculum design and textbook development. By the same token, it is 

highly advisable that the macro and micro educational policies be formulated with the 

help and collaboration of teachers. 
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