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  چکیده

امروزه در اکثر نظام هاي آموزشی دنیا، عمده تالش ها براي بهبود کیفیت یادگیري دانش آموزان بر روي ارتقاي کیفیت تدریس معلمان 

متمرکز شده است . در واقع توسعه حرفه اي معلم یک چرخه بی پایان در برنامه آموزش معلمان است که با تربیت معلم پیش از خدمت 

مهم ترین راهبرد توسعه حرفه اي مستمر معلمان، که فرد به عنوان یک معلم در این حرفه باقی است ادامه می یابد.  آغاز شده و تا زمانی

آموزش ضمن خدمت است . تا کنون پژوهش هاي متعددي در خصوص کیفیت و میزان اثر بخشی الگوهاي مختلف آموزش ضمن خدمت 

مه ریزي هاي متمرکز صورت گرفته در ارائه فعالیت هاي توسعه حرفه اي شان را که نشان می دهد عمده معلمان برناانجام شده است که 

حرکت ه و ب به جهت حمایت از آنان براي پیشبرد برنامه هاي تغییر معلم و ارتقاي حرفه اي ایشان انجام می شود، ناکارآمد توصیف می کنند

ییر نشانه هاي این تغفعالیت و سازمان متمایل هستند. در زمینه یر متمرکز از رویکرد منفعل به رویکرد فعال در زمینه آموزش ، و اشکال غ

پارادایمیک را می توان در استقبال معلمان از طرح هایی همچون درس پژوهی و آموزش ضمن خدمت مدرسه محور در کشورهاي توسعه 

ه بیافته و نیز در حال توسعه مشاهده کرد. در این مقاله ضمن بیان رویکردهاي نوین توسعه حرفه اي معلمان، زمینه استقرار این رویکردها 

نتایج کاوش در لحاظ بستر و مقدمات قانونی آن در نظام آموزش ضمن خدمت کارکنان آموزش و پرورش مورد بررسی قرار گرفته است . 

دارد که  رنامه ریزي و اجرانشان از وجود یک سیستم متمرکز در طراحی، بایران آیین نامه و شیوه نامه هاي آموزش ضمن خدمت معلمان 

  می نماید.امري اجتناب ناپذیر را  در جهت کاهش اقتدار و تمرکز سیستم مرکزي  آنبود ساختار اصالح مقررات و به

  

  واژه هاي کلیدي

  توسعه حرفه اي معلمان، آموزش ضمن خدمت، رویکرد مدرسه محور، کاهش تمرکز
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  قدمهم

برنامه درسی و نیز ارتقاي دانش و مهارت نظام هاي تعلیم و تربیت مداخالت زیادي براي حمایت از معلمان در مقابل تغییرات 

که از جمله این اقدامات توسعه حرفه اي معلمان از طریق برگزاري دوره هاي آموزش ضمن خدمت  حرفه اي آنان انجام می دهند

ک ی معلمچرا که توسعه حرفه اي  امري حیاتی محسوب می شود آموزش با کیفیتبراي مستمر  توسعه حرفه ايدر واقع . است

 که فرد به عنوان یک معلم پیش از خدمت آغاز شده و تا زمانی تربیت معلم با معلمان است که بی پایان در برنامه آموزش رخهچ

حرفه اي مجهز می  صفات به به مقدار ناچیزي معموال معلمان19). در قرن 1990،  لنگ(  بدادامه می یا باقی است در این حرفه

اشتباهاتی بود که از  با هدف اصالح توجه نداشتند. در طول آن دوره آموزش معلمان اي شانحرفه  پیشبرد خود نیز به و شدند

آموزش ضمن خدمت معلمان و  محسوب شده تخصصیامري  آغاز قرن بیستم تدریس از اما، دانشگاهی آنان ناشی می شد عقبه

کیفیت  مهم ترین عامل ایجاد به عنوانعلمان م کیفیت تدریس) چنانکه امروزه 2008رو به اصالح گذاشت (گرنت، پگی و یانگ ،

  ). 2006وک، یونس2000است (هاموند  به رسمیت شناخته شده آموزش به طور گسترده اي

از آنجا که مهم ترین راهبرد توسعه حرفه اي مستمر معلمان، آموزش ضمن خدمت است الگوهاي آموزشی و شیوه هاي اجراي 

باشد. آموزش ضمن خدمت را می توان شامل کلیه فعالیت هایی دانست که به طور منظم و آن از اهمیت ویژه اي برخوردار می 

شیوه  انواع فعالیت ها و به  2آموزش ضمن خدمت به عبارتی .)1377پیوسته به رشد و پیشرفت معلمان منجر می شود (نیکنامی،

رت هایشان در تدریس، درگیر آن می شوند و به منظور غنی سازي دانش و بهبود مها در آن معلمان هایی اطالق می شود که

  . ) 1992آنها را به افرادي کارآمدتر در شغل خود تبدیل کند.(گریفین، این اقدامات می تواند

روش هاي متنوعی از جمله تشکیل جلسات آموزشی، تشکیل جلساتی در مورد تدوین برنامه درسی و تازه هاي تعلیم و تربیت، 

ه اند در زمره آموزش ضمن خدمت معلمان برشمرخصوص حرفه معلمی و موفقیت کار تدریس را دتشکیل سمینارهایی در و 

در  یآنچه از اصطالح ضمن خدمت به سرعت در ذهن متبادر می شود تشکیل دوره هاي آموزش ) اما1384(قربانی و کرامتی،

معلمان توسعه حرفه اي تداول ترین روش در واقع م ؛قالب کالس هاي برنامه ریزي شده با عناوین و سرفصل هاي مصوب است

د تا را فراهم می سازدیدگاهی تکنوکرات براي معلمان این فرصت با اتخاد که در دوره هاي ضمن خدمت است  3مهارت آموزي

سط تو اغلباین نوع برنامه آموزشی که  ،بتوانند مهارت هاي خود را به منظور نشان دادن صالحیت هایشان به روز رسانی کنند

نقش  شرکت کنندگان را در است وداراي نوعی دستور کار تعیین شده توسط ارائه دهندگان به معلم ارائه می گردد  "کارشناس"

ارائه شود اغلب در خارج از مدارس در مدارس محل کار شرکت کنندگان آموزش ها با این که بهتر است منفعل قرار می دهد. 

 (کلی و مک رار می گیردقنیز اره مورد انتقاد صال آن به زمینه واقعی کالس درس همومعلمین انجام می شود و به دلیل عدم ات

) در پژوهش خود عنوان می کند که تجارب اخیر آموزش معلمان در کشور اتیوپی نشان داده است 2004لئو( .)2002دیارمید،

که معلمان وقتی کارگاهی توسط گروهی از معلمان برگزار می شود دیگر تمایلی به شرکت در کالس هاي ضمن خدمت ندارند 

  نوع که کارگاه ها و دوره هایشان را متمرکز کند، ندارند. و برگزار کنندگان کارگاه ها نیز عالقه اي به پشتیبانی از آن 

به و متمرکز بوده  عموماً معلمان خدمت ضمن آموزشارائه  مدل ) اشاره می کنند که2007( 4آلتون و همکاراندر این خصوص 

نتایج پژوهش هاي متعدد نشان می دهد که شده است . با این حال  سازمانی نهادینه الگوهاي عمیقا در تخصیص منابع دلیل

عمده معلمان برنامه ریزي هاي متمرکز صورت گرفته در ارائه فعالیت هاي توسعه حرفه اي شان را که به جهت حمایت از آنان 

برنامه  بدین مفهوم کهرآمد توصیف می کنند. انجام می شود، ناکاایشان براي پیشبرد برنامه هاي تغییر معلم و ارتقاي حرفه اي 

                                                           
٢ Service Training (INSET)-In 
٣ training  
٤ lAltun et a  



شناسند و یا معلمان  برخی از مفاهیم اساسی می مهارت هاي مناسب براي آموزش توسعه یافته معلمان را نلزوماً ریزان مرکزي 

رده ک توصیف و بی ربط اغلب این آموزش ها را خسته کننده معلمانبدین جهت و شیوه هاي مورد نظر آنان را درك نمی کنند. 

) در پژوهش 1391اورنگی (در تأیید این موضوع،  .)2002(سندهولتز، به فراموشی می سپارنددرصد آنچه را آموخته اند  90 و 

عنوان می کند که دوره هاي   "بررسی تأثیر آموزش هاي ضمن خدمت بر عملکرد حرفه اي معلمان شیراز "خود تحت عنوان

الس و سنجش و اندازه گیري ، تأثیري در عملکرد حرفه اي معلمان آموزش ضمن خدمت روش ها و فنون تدریس ، مدیریت و ک

  در تدریس کالسی، کالس داري، ارزشیابی کالسی و وضعیت تحصیلی دانش آموزان ندارد.

) معلمان تهرانی نیز در پاسخ به این سوال که میزان تأثیر دوره هاي ضمن خدمت 1390بر اساس پژوهش سمیعی زفرقندي(

م فعلی در بهبود عملکرد و توانمندي حرفه اي و شغلی معلمان تا چه حد است، آثار آن را در حد متوسط اجرا شده در سیست

ارزیابی کرده اند و مهم ترین نارسایی هاي دوره هاي ضمن خدمت در نظام فعلی آموزش معلمان را ضعف محتواي ارائه شده در 

امناسب، عدم ایجاد شرایط الزم در دوره ها براي تسلط معلمان به مهارت دوره ها از لحاظ به روز بودن، اجراي دوره ها در زمان ن

هاي ضروري و نیز عدم تناسب دوره ها با نیازهاي آموزشی معلمان عنوان کرده اند. همچنین پاسخ کنندگان به این تحقیق اظهار 

و روش هاي اقدام پژوهی و پروژه اي نیز داشته اند که در طراحی دوره ها از مشارکت مدیران و معلمان کمتر استفاده می شود 

  کمتر به کار گرفته می شوند.

  

  چارچوب نظري تحقیق

ارتقاي  بر رويعمدتاً براي بهبود کیفیت یادگیري دانش آموزان تالش برنامه ریزان و سیاستگذاران  از کشورها امروزه در بسیاري

: حرکت از 1اساسی در بخش آموزش در این زمینه نقش داشته اند دو انتقال پارادایم ت تدریس معلم متمرکز شده است. کیفی

: حرکت به سمت اشکال غیر متمرکز اقتدار، 2 رویکرد منفعل به رویکرد فعال در زمینه یادگیري دانش آموز و یادگیري معلم

 را درگیر موضوع توسعهاز آنجا که موضوع بهبود کیفیت تدریس معلمان مستقیما سیاستگذران  ).2004فعالیت و سازمان (لئو،

  از اهمیت بیشتري برخوردار است. آن حرفه اي معلمان می نماید موضوع آموزش هاي ضمن خدمت کارکنان و شیوه هاي اجراي

مان بیرونی که توسط یک ساز نفرادي در دوره هایی حضور می یابدآموزش ضمن خدمت به شیوه سنتی، معلم به صورت ادر 

به بعد این ایده در آموزش ضمن خدمت شکل گرفت که به جاي  1970) لیکن از دهه DES ،1978( طراحی و ارائه می شود

آموزش ضمن خدمت باید این قاعده قوت گرفت که  لذاگرفتن معلمان از مدرسه، معلمان براي آموزش، به مدارس آورده شوند 

برنامه هاي درسی و تکنیک هاي آموزش توسعه  از مدارس آغاز شود زیرا در اینجا است که یادگیري و تدریس صورت گرفته و

معلمان در گردهم آیی و اجتماع با یکدیگر می توانند از ) و 1993د را نشان می دهند (پیکه ،می یابند و نیازها و کمبودها خو

   1383(فتحی واجارگاه، ل مسئله به یادگیري بپردازندطریق ح

 پژوهش بررسی کرده است، توانمندسازیشان از را معلمان ادراك پژوهشی در )1394( به نقل از شیروي ، کوريدر این خصوص 

 هوش تعارض، حل ارتباطها، روابط، سازمانی، ساختار عواملی همچون از معلمان توانمندسازي که کند می حمایت عقیده این از او

تجربه ژاپنی ها نشان داده است بهترین روشی که می تواند  .پذیرد می تأثیر گرا تحول رهبري و شغلی رضایت انگیزه، هیجانی،

توانایی هاي حرفه اي معلمان را افزایش دهد، فعالیت هاي مشارکتی معلمان در گروه هاي کوچکی است که به صورت کاربردي 

را فراهم می سازد و عملی فعالیت هاي آموزشی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و زمینه سهیم شدن در تجربه هاي یکدیگر 

) معتقد اند این که هر مدرسه اي نیازهاي آموزشی و 2007( 5). بوئادو و بابیت سنگ1378، سرکارآرانی،1971(ایشی کاوا،
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مدارس می توانند براي توسعه حرفه اي مداوم  و یک امر ضروري است پرورشی ضمن خدمت معلمان خود را تعیین نماید

از طریق ایجاد فرصت هایی براي  که نیز عنوان می کند )1973(6. جیمزکنندبرنامه ریزي معلمانشان اقدامات مشارکتی را 

) سه زمینه 1994( 7آموزش ضمن خدمت معلمان ارتباط بیشتري بین دانش و عمل ایجاد می شود. در این خصوص ایراوت

 زمینه هاي علمی، بحث نهادي از سیاست و :اصلی که در آن دانش حرفه اي به دست می آید را این گونه شناسایی کرده است 

عمل، و خود عمل. آن چه مسلم است این که عمل حرفه اي معلم در محیط مدرسه رخ می دهد و تلفیق نظریه و عمل نیز در 

  همین محیط می بایستی صورت گیرد. 

 رورش مورد تشویق قرار گرفتهدر توسعه آموزش و پ اجتماعی مشارکت، مدارس تدریس و یادگیري در منظور بهبود کیفیت به

  آموزش ضمن خدمت مدرسه محور توجه شده است. یادگیري از طریق تدریس و شایستگی هاي و در کشورهاي زیادي به ترویج

  را بر اساس هدف به چهار دسته تقسیم می کند. 8) برنامه هاي آموزش و پرورش ضمن خدمت معلمان2002نوبنی (

مان کمک می کند تا در پست خودشان اثر بخشی بیشتري داشته باشند و به سمت رضایت به معل 9ضمن خدمت شغل محور  -

  شغلی بروند

  : معلمان را براي ارتقا آماده می کند.10ضمن خدمت حرفه محور -

  براي معلمان صالحیت هاي بیشتري فراهم می کند.   :11ضمن خدمت صالحیت محور -

  به معلمان کمک می کند تا کیفیت آموزش را در مدارسشان توسعه دهند. :ضمن خدمت مدرسه محور -

  آموزش ضمن خدمت مدرسه محور مبتنی بر سه فرض اصلی است.

 معلمان می بایستی در شناسایی و بیان نیازهاي حرفه اي شان درگیر شوند. -1

 رشد تجربه می بایستی امري شخصی باشد. -2

 )2003حد براي تغییرات آموزشی محسوب می شوند. (میلوندزو،مدارس مستقل بزرگ ترین و مناسب ترین وا -3

  بنابراین در اجراي آموزش ضمن خدمت مدرسه محور این ابعاد حائز اهمیت است.

 شناسایی نیازها و اهداف -1

 شناسایی مقدمات -2

 تعیین وظیفه مربی حرفه اي، تیم و اجتماعات توسعه حرفه اي  -3

 گفتار و رئوس مطالبشناسایی منابع، سازمانها و روش هاي طرز  -4

  

  

  

  بیان مسئله:
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 این که شرکت کنندگان در پروژه به طور مداوم اهداف ؛مبتنی بر یک اصل ساده استاجراي آموزش ضمن خدمت مدرسه محور 

 .یادگیري آن را اجرا می کنند -را تعریف نموده و فرایند یاددهی ،که می تواند در طی چند هفته به دست آیدنسبتا کوچک 

در  کرات خود رادارند تا تف نیاز به پشتیبانی معلمانحمایت هاي قانونی و پشتیبانی است.  وابسته به این فرایند شدیداً موفقیت

 دهند، دغدغه اصلی ند به اندازه کافی توضیحبیان می کموثر کالس درسشان را هاي  آن فعالیت که از طریق مورد شیوه هایی

چگونه می توان به به عبارتی  وزش ضمن خدمت مدرسه محور چگونه فراهم می شود؟این است که پشتیبانی هاي الزم در آم

تخصصشان می توانند معلمان چگونه و  فرایند توسعه حرفه اي معلمان از طریق آموزش ضمن خدمت مدرسه محور کمک نمود؟

 به اشتراك آموزشی با یکدیگر ، در قالب دوره هايمرتبط با مسائل کالس هاي درس روش هاي جدید را براي درك و یادگیري

تجارب تدریس معلمان چگونه می تواند در قالب فعالیت هاي یاددهی یادگیري براي آموزش هاي مدرسه محور در بگذارند؟ 

  اختیار سایر مشارکت کنندگان قرار گیرد؟ 

برنامه ریزي و اجراي  برايآنچه مسلم است این که آموزش ضمن خدمت مدرسه محور نیاز به جلب مشارکت مدیران و معلمان 

تی می بایساست. بر این اساس در ابتدا مشارکت ها توأم آموزش دارد که با تقویض اختیار و اعطاي امتیازات بازآموزي و توسعه 

در هنگام  معلم حرفه اي و استقالل فردي استقالل، قدرت کنترل مرکزي وضعیت موضوعات مرتبط با )2005کندي (به زعم 

 ازمعلمان  توانایی ها و ظرفیت هاي افزایش به عبارتی .راهکار براي توسعه حرفه اي معلمان مورد توجه قرار گیرد ارائه مدل و

شود و علیرغم آن که اجراي حمایت یک سازمان مرکزي انجام  با طریق توسعه مشارکت ها و به شیوه مدرسه محور می بایست

دارد و به حمایت  تداوم و سطح باالیی از تعهد نیاز به ،نتایج بهترینبراي رسیدن به  آموزش هاي ضمن خدمت مدرسه محور

 ضروري است.امري  اجراي آن پشتیبانی سازمانی را در طول فرآیندو  مشاوره خالق و تغییر گرا وابسته است، یرهبران آموزش

 میبا وجود ضوابط و مقررات حاکم بر نظام آموزش ضمن خدمت کارکنان آموزش و پرورش آیا اکنون سؤال اصلی این است که 

  آموزش ضمن خدمت مدرسه محور را فراهم نمود؟رایند توسعه حرفه اي خود از طریق توان زمینه جلب مشارکت معلمان در ف

   

  روش تحقیق

وانین و مقررات آموزش ضمن خدمت در ایران و مقایسه پژوهش حاضر از نوع کیفی بوده و از طریق بررسی مستندات مربوط به ق

آن با فرضیه ها و اصول آموزش ضمن خدمت مدرسه محور انجام شده است که در مرحله تفسیر و نتیجه گیري منجر به پیشنهاد 

  د.  می گردراهبردهایی براي اصالح و بهبود برنامه آموزش ضمن خدمت به روش مدرسه محور 

سیاست ها، ضوابط و مالحظات اجرایی آموزش هاي کوتاه مدت  "ژوهش بدان استناد شده است عبارتند از: اسنادي که در این پ

همچنین شیوه ) 1390مصوب کمیته راهبري آموزش و توانمندسازي کارکنان آموزش و پرورش ( "( ضمن خدمت فرهنگیان)

نامه مربوط به برگزاري دوره هاي مشارکتی ( مدرسه محور) مصوب کمیته توانمندسازي آموزش نیروي انسانی در یکی از استان 

  ) می باشد. 1393هاي کشور (

  مبناي بررسی و تطبیق نیز چارچوب نظري تحقیق و مفروضه هاي آموزش ضمن خدمت مدرسه محور می باشد. 

  

  یافته هاي پژوهش

دوره هاي آموزش  ") آمده است که 1390در بخش سیاست هاي کلی اجراي دوره هاي ضمن خدمت کارکنان آموزش و پرورش(

ب آنان طراحی، تدوین وصوظایف م کوتاه مدت ضمن خدمت، در چارچوب نظام آموزش کارکنان دولت و بر اساس تحلیل شرح

گونه تغییر و اصالح برنامه آموزشی هرشده و  رئیس جمهور ابالغو سرمایه انسانی نت توسعه مدیریت وو پس از تصویب معا

  یید و تصویب معاونت مذکور است.، منوط به تأمصوب



وزش و پرورش به وسیله مرکز دوره هاي شغلی اختصاصی کارکنان آمسیاست هاي کلی قید شده است که  2همچنین در بند 

  برنامه ریزي و آموزش نیروي انسانی طراحی و تدوین شده است 

بر اساس تحلیل سازمان و تحلیل شغل بر عهده  ماده د همین آیین نامه آمده است که مسئولیت نیازسنجی مستمر 3در بند 

است و مسئولیت نیازسنجی در سطح فرد  ]ارتمستقر در وز[ش و پرورش موزش و توانمندسازي کارکنان آموزکمیته راهبري آ

و تحلیل مشاغل که منتهی به تعیین اولویت و نیازهاي آموزش کارکنان و مدیران می شود به عهده کمیته اجرایی آموزش و 

  توانمندسازي استان می باشد.

موزش و پرورش و ادارات کل هاي آموزشی معاونت ها و سازمان هاي حوزه ستادي وزارت آ آمده است که برنامه 4و در بند 

  آموزش و پرورش استان ها باید در سه بازه زمانی راهبردي، پنجساله و یکساله طراحی گردد.

ره آموزشی، منوط به حصول اطمینان از تمدید آن در سیستم رایانه وهمین ماده تذکر می دهد که برگزاري هر نوع د 11بند 

ي دوره آموزشی بدون مجوز اجرا، صدور گواهی نامه آموزش ضمن خدمت را در اي آموزش هاي کوتاه مدت می باشد و برگزار

  پی نخواهد داشت.

منطقه اي، متمرکز استانی و قطبی  -هزینه اجراي دوره هاي آموزشی منطقه اي، قطبیاین آیین نامه  21مطابق بند از آنجا که 

یر در یکی دو سال اخ شود مدت استان تأمین و پرداختوتاه از محل اعتبارات تخصیصی به آموزش هاي ک می بایستی استانی–

با توجه به کاهش محسوس اعتبارات دولتی در بخش آموزش، استان ها قادر به تأمین هزینه آموزش هاي کوتاه مدت معلمان از 

محور  طریق اعتبارات دولتی نبودند به همین لحاظ موضوع برگزاري دوره هاي آموزش ضمن خدمت معلمان به صورت مدرسه

ي که شرح آن رفت نتوانست جز مطرح شد. با این حال ماهیت برنامه ریزي براي این دوره ها با توجه به استنادات آیین نامه ا

  ش مالی، در سایر ابعاد تغییر محسوسی نماید در بخ

از فصل  8-6د راهکار به استنا "آمده است  12محور ) –برگزاري دوره هاي ضمن خدمت مشارکتی ( مدرسه مقدمه شیوه نامه در 

هفتم سند تحول بنیادین در توسعه مشارکتها و با هدف کیفی سازي در بهره وري ، عدالت آموزشی و وحدت رویه در اجراي 

محور)جهت اجرا برابر ضوابط  -هدوره هاي آموزشی هاي کوتاه مدت فرهنگیان، شیوه نامه برگزاري دوره هاي مشارکتی (مدرس

	"د می گردد .و شرایط مربوط پیشنها 	

  موارد زیر قید شده است محور) –سیاست هاي کلی دوره هاي آموزشی کوتاه مدت مشارکتی (مدرسه  در بیان

 ایجاد فرصتهاي آموزشی برابر براي تمامی همکاران ( رعایت عدالت آموزشی ) .1

  قطبی، استانی) ،منطقه اياجراي دوره ها به صورت متمرکز ( .2

  تخصصی اجراي دوره ها صرفاً  به صورت  .3

 یاد گیری -دھیبه شیوه  فعال یاد  اجراي دور ه ها به صورت حضوري ،کارگاهی و .۴

متمرکز دوره با ماهیت مدرسه محور بودن دوره هاي آموزشی ضمن  شیوه نامه در خصوص اجراي 2آنچه مسلم است این که بند 

  خدمت همخوان نیست. 

جامع در سامانه  فراگیران دوره ها  توسط نیاز سنجی از نیز آمده است که شرایط اجرا  مراحل وهمچنین در فصل مربوط به 

آموزش دوره هاي کارشناسان ، کارشناسان آموزش نیروي انسانیو  شودمی انجام  13مدیریت آموزش و یادگیري فرهنگیان

ي اولویت بندبراي هر رشته  رادوره هاي قابل اجرا  نیازها پس از بررسیت می بایسهاي آموزشی  و تکنولوژي وگروه ،تحصیلی

  استانی برگزار شود قطبی و یا بصورت منطقه اي،و دوره ها  نموده
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این مواد قانونی با ماهیت مدرسه  هیچ یک از نگاهی به مفروضه هاي آموزش هاي ضمن خدمت مدرسه محور حاکی است که

محل اجراي دوره هاي آموزشی مدرسه محور، مدرسه و محل کار معلمان  چنانکه در پیشینه بیان شد. ندارد مطابقت يمحور

پردیس هاي دانشگاه  آموزش نیروي انسانی و اجراي دوره هاي آموزشی در مراکزاست اما در شیوه نامه قید شده است که 

  فرهنگیان در اولویت می باشد.

یط و محل اجراي دوره، معلمان در تأمین ارمعلمان و مدیران در نیازسنجی، ش علی رغم عدم فراهم کردن امکان مشارکت

مبلغ دریافتی از به همکاري فراخوانده می شوند چنانکه در متن شیوه نامه آمده است  اعتبارات و هزینه هاي مالی دوره ها

ده و مسئول آموزش نیروي انسانی تعیین فراگیران با توجه به هزینه هاي اجراي دوره بر اساس  تفاهم نامه بین درخواست کنن

  می باشد.داوطلبانه  شرکت در دوره هاي مشارکتی کامالضمن این که عنوان شده است می شود 

که از طرف واحدهاي درخواست کننده ارائه می گردد ، می بایستی  محتواي دوره هاییدر شیوه نامه قید شده است که  همچنین

رفصل س منابع آموزشی نیز برابر و نیاز شغلی فراگیران باشد و موزش و یادگیري فرهنگیانجامع مدیریت آمنطبق بر سیستم 

مسئول آموزش نیروي تائید مدرس و  وز تهیه توسط واحد درخواست کننده بوده و پس ا مذکورهاي تعیین شده در سامانه 

  انسانی به مدرسین و فراگیران ارائه گردد . 

 ید گردند.تأی اتایی آموزش وتوانمندسازي ادارتوسط کمیته اجر می بایستیدوره ها نیز  مدرسین

کنترل حضور ،نظم  محتواي ، فراگیران،  دوره ها (شرایط مدرسین،شرایط و ضوابط مسئولیت کنترل و رعایت اجراي دقیق 

ه ( اوراق امتحانی ، ژوري سوابق دورو  .می باشدو مدیر دوره ناظر ، فراگیران و ...) به عهده ي کارشناس آموزش نیروي انسانی 

وزش نیروي انسانی نگهداري ، لیست هاي حضور و غیاب ، فرم هاي نظر سنجی، فرم تعهد کتبی و ...) در کارشناسی آمنمرات

  شود.

  بدین ترتیب به نظر می رسد تنها بعد مشارکتی در این شیوه نامه، مشارکت مالی می باشد. 

 

  نتیجه گیريبحث و 

. ) توسعه حرفه اي را روشی براي یادگیري یک شغل در طول زمان قلمداد می کند2011، سیزینگ و پوئل 2006( 14ون دریل

توسعه حرفه اي معلمان مبتنی بر این دیدگاه است که آموزش، نوعی کار هوشمندانه بوده و معلمان به عنوان افرادي حرفه اي 

خود است بر یادگیري دانش آموزان متمرکز شده و ارزیابی را مبتنی بر محسوب می شوند. معلمی که به دنبال توسعه حرفه اي 

تغییراتی که در کالس درس به وقوع می پیوندد انجام می دهد، وي دانش محتواي مورد تدریس خود را با استانداردهاي محتواي 

رفت است و اجازه می دهد تا برخی اوقات  محلی و یا ملی طراز نموده و با آن اتصال برقرار می کند. این معلم همواره در حال پیش

اساتیدي که به کار معلمان بازخورد داده و آنان را پشتیبانی می کنند عمل وي را نقد کنند . او این انتقادات و پیشنهادات را 

می  دامپیگیري کرده و مطالب و استراتژي هاي جدید دریافت شده را تجزیه و تحلیل می کند و نسبت به اصالح عمل خود اق

توسعه حرفه بر این اساس و طراحی توسعه حرفه اي خود مشارکت می کنند.  واقع معلمان حرفه اي در برنامه ریزيدر نماید. 

عملی و مدرسه محور است که بر کار معلم در مدرسه مبتنی بوده و در عین حال ریشه در مبانی علمی  اي معلمان موضوعی

معلمان فراهم می سازد تا با ایجاد جوامع یادگیري به تعامل با یکدیگر بپردازند. (کلی و مک تدریس دارد و این فرصت را براي 

  . )2002دیارمید،
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 2004ال در سلئو مبتنی است . پارادایمی  یک تذکر است که بر پایه یک حرکتآنچه در این مقاله مطرح شد نه یک ایده، بلکه 

که موجب  ١٥به سمت مدرسه محوري و خوشه هاي (گروه هاي) معلمانعنوان می کنند که دلیل اصلی توسعه ضمن خدمت 

تغییر در مکان، ادوار و ساختار آموزش ضمن خدمت معلمان شده است دو حرکت پارادایمی یعنی حرکت از رویکرد منفعل به 

ر، فعالیت و سازمان رویکرد فعال در زمینه یادگیري دانش آموز و یادگیري معلم ، و حرکت به سمت اشکال غیر متمرکز اقتدا

  .است 

 و نیز انتظاراتتغییر در رویکرد آموزش به کودکان مسلماً نیاز به تغییر در سیاست هاي آموزش ضمن خدمت معلمان دارد. 

 ١٦آرمانی از توسعه حرفه اي معلمان نیز نیازمند مقدمات قانونی و سیاست هاي همخوان است . چنانکه به زعم سایتو و همکاران

وقتی که عملکرد معلم محدود به ارائه برنامه درسی  تعریف و تصویب شده توسط دولت باشد برنامه توسعه حرفه اي ) 2008(

وي با زمانی که خود به عنوان یک تدوین گر برنامه درسی عمل می کند متفاوت خواهد بود. در شکل نخست تجارب معلمان 

ما استند تا سیالبس هاي تعریف شده را هر چه زودتر به پایان برسانند. اغلب شبیه به هم می باشد و آنها همواره تحت فشار ه

در مقاله خود  )2002کلی و مک دیارمید (زمانی که معلمان با اختیارات قانونی مواجه شوند از خود ابتکار عمل نشان می دهند. 

در خصوص واگذاري اقتدار به معلمان  "؛ تصمیم گیري معلمان و دشواري هاي آنزدایی از توسعه حرفه ايتمرکز  "با عنوان

براي توسعه حرفه اي شان استدالل می کند که معلمان به صورت آگاهانه تري می توانند در مورد نیازهاي حرفه اي شان تصمیم 

 د توسعه حرفه اي معلم زمانی سازنده است که معلمان خود مسئول تعیینناظهار می کن )1996(17و به نقل از بال گیري کنند

رکز و ماهیت برنامه آموزشی ارائه شده باشند. از این گذشته برنامه ریزي غیر متمرکز به معلمان قدرت می بخشد تا براي تم

،  1999فرهنگ و نیازهاي حرفه اي شان اقدام نمایند(دانیلز،  فعالیت هاي توسعه حرفه اي خود با توجه به بافت محلی، طراحی

  )2002کلی و مک دیارمید،

ه بشامل نمی شود. لیکن با نگاهی رویکرد غیر متمرکز در برنامه درسی را حرکت به سمت یه هاي ناشی از این مقاله مسلماً توص

ثر ا واز برنامه هاي مربوط به توسعه حرفه اي معلمان  تجربه کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه در خصوص تمرکز کاهی

آموزش ضمن خدمت مدرسه محور، و با توجه به این که یافته هاي پژوهش حاکی از وجود سیستمی  هایی همچونراهبردبخشی 

ریزان نظام  پیشنهاد می شود که سیاستگداران و برنامهبسیار متمرکز در زمینه آموزش ضمن خدمت معلمان در ایران است 

به سمت کاهش تمرکز و تصدي گري دولت  خدمتاصالح مقررات و بهبود ساختار آموزش ضمن تعلیم و تربیت کشور اقدام به 

  باید اطمینان حاصل کنند که نمایند گر چه در این مسیر آنان در تمامی ابعاد برنامه ب

  .معلمان تغییرات و  اصالحات را درك می کنند -1

  .آنها موضوعات مورد نیاز و جدیدي را که باید تدریس شود می شناسند -2

  .مناسب با تجارب یاددهی یادگیري درگیر نمایند به طورمی توانند مشارکت کنندگان را سه برنامه ریزان در سطح مدر -3

  می توانند با یکدیگر در سطح حرفه اي و با رعایت اخالق حرفه اي کار کنند. مشارکت کنندگان  -4

دت ملیکن می شود همانند پیشگامان اصالح آموزش هاي ضمن خدمت در کشورهایی مثل ویتنام این حقیقت را پذیرفت که 

  )2008، دیگران، سایتو و 2003مک لوید و گولبی، (زمانی طول می کشد تا فرهنگ مدارس و معلمان اصالح شود 
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