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  چکیده 

ضمن خدمت یکی از مهم ترین آموزش هاي سازمانی محسوب می شود که در راستاي توانمندسازي آموزش 

ارتقا و  ، موضوعدر فرایند بهبود سیستم هاي آموزشیاز آنجا که کارکنان همواره مورد توجه قرار گرفته است. 

ل رشد و چالش ي در حابه حوزه اامري حیاتی می باشد آموزش ضمن خدمت معلمان نیز  توسعه حرفه اي معلمان

آموزش ضمن خدمت معلمان، حاضر با هدف شناسایی الگویی اثربخش براي است. پژوهش  برانگیز تبدیل شده

را در دو دسته فنی و غیر فنی مورد مقایسه قرار می دهد و در این خصوص یک مدل  الگوهاي آموزش کارکنان

 عیینبررسی می نماید. در این مسیر شواهدي براي ت آموزشی از هر دسته را معرفی نموده و ویژگی هاي آن را

تولیدي، و آموزشی ارائه شده است تا  –میزان اثر بخشی هر یک از الگوهاي معرفی شده براي سازمان هاي صنعتی 

از توسعه حرفه اي کارکنان، خواننده مقاله الگوي با نظر به ماهیت سازمان، اهداف، ویژگی ها و نتایج مورد انتظار 

  وان و مناسب براي ارتقاي شایستگی هاي حرفه اي معلمان را تشخیص دهد.همخ

  آموزش ضمن خدمت، الگوهاي فنی، الگوهاي غیر فنی، اثر بخشیهاي کلیدي: واژه
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   مقدمه – 1

آن کشور محسوب می شود که هم از لحاظ سرمایه  بزرگترین سازمان دولتی به عنوان موزش و پرورشآوزارت در اغلب کشورها 

یاد دهنده باشد  قبل از این که ارگانیآموزش و پرورش  داراي ساختاري منحصر به فرد است.  انسانی و هم از بعد منابع انسانی

) و یادگیري مهم ترین هدف، فرایند و نتیجه مورد انتظار از فعالیت هاي این 1386سازمانی یادگیرنده است (ذهبیون، یوسفی، 

تی در این سازمان عظیم الجثه یادگیري براي یادگیري انجام می شود و در آن معلمان یاد می سازمان محسوب می شود. به عبار

گیرند که چگونه یادگیري دانش آموزان را معنادار کنند. به این ترتیب سازمان آموزش و پرورش هم باید یاد دهنده بودن را در 

را در فرایند توسعه خود محقق سازد در این خصوص معلم محور  مدیریت نماید و هم یادگیرنده بودن ]مدارس[مراکز یاددهی خود 

.  Kaplan, 1987)(محسوب می شود  ]یاددهی [اصلی یادگیري است و در راستاي ایفاي این وظیفه، یادگیري بنیان تدریس 

اندگار در فرد صورت می چنانکه آموزش را می توان تجربه اي مبتنی بر یادگیري تعریف نمود که به منظور ایجاد تغییرات نسبتا م

)  با این حال، تربیت و آموزش یک معلم با 1384گیرد تا او بتواند توانایی خود را براي انجام دادن کار بهبود بخشد (سید جوادین، 

کیفیت براي دستیابی به کیفیت و تناسب در آموزش و پرورش در تمام سطوح و براي باال بردن جایگاه تدریس حرفه اي ضمن این 

ه امري بسیار حیاتی است امروزه تبدیل به یکی از چالش هاي اساسی نظام هاي آموزشی جهان شده است (بورخونی و ک

  ) . 1394:32ترومپ،

از یک دیدگاه بوروکراتیک معلم فردي است که موقعیت تدریس را در نظام آموزش عمومی کسب کرده و نیاز دارد که این موقعیت 

یا انجام وظایف به عنوان مدیر مدرسه، معاون مدرسه یا سرگروه معلمان براي خود حفظ کند تا عضو را از طریق آموزش شاگردان 

) . در این دیدگاه سنتی، معلمان داراي Nwodo & Ifeanyieze ,2009یک مدرسه دولتی، خصوصی یا موسسه آموزشی بماند(

یک تگرش حداقلی و محدود از شخصیت معلم بسیاري از ابعاد مخزنی از دانش هستند که آن را به فراگیران ارائه می کنند لذا با 

حرفه اي وي از جمله تعهد، از خودگذشتگی و دغدغه کیفیت نادیده گرفته می شود. از یک دیدگاه دیگر معلمان افرادي هستند که 

لم است که معلمان در این فعالیت هاي یادگیرندگان را هدایت می کنند در حالی که به آنها آزادي و انتخاب عمل می دهند. مس

  نقش ویژه براي اثر بخش نمودن فعالیت هایشان، نیازمند توانمندسازي از سوي سازمان و نیز توسعه حرفه اي خود هستند. 

  

  توانمند سازي و توسعه حرفه اي معلمان 

انی و مدیریتی، توانمند می کند توانمندسازي کارکنان رویکردي است که رهبر زیر دستانش را به عنوان جزء اصلی اثر بخشی سازم

) براي اجراي هر نوع توانمندسازي، مدیران باید کارکنانشان را مجهز کنند. این تجهیزات شامل آموزش و 1379( فرنچ و بل، 

اطالعات نیز می شود . در واقع مدیران باید اطمینان حاصل کنند که کارکنانشان تجربه هاي پیشرفت و آموزش مستمر را دریافت 

می کنند. در این میان آموزش ضمن خدمت یکی از مهم ترین آموزش هاي سازمان محسوب می شود که در راستاي توانمندسازي 

کارکنان مورد توجه قرار گرفته است. در کنار فرایند توانمند سازي معلمان که ارتقاي توانمندي و شایستگی حرفه اي آنان را در 
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ل می کند، نظام هاي آموزشی از معلمان انتظار دارند که در فرایند توسعه حرفه اي خود چارچوب ساز و کارهاي سازمانی دنبا

  مشارکت نموده و به آن مبادرت ورزند. 

در فرایند بهبود سیستم هاي آموزشی،  معلمان نه تنها یکی از متغیرهاي نیازمند تغییر هستند بلکه مهم ترین عامل ایجاد کننده 

ند. این وضعیت دو گانه معلمان در اصالحات آموزشی، که به عنوان یکی از عناصر اصلی تغییر و نیز مجري تغییر نیز به شمار می رو

تغییرات محسوب می شوند، توسعه حرفه اي معلمان را به حوزه اي در حال رشد و چالش برانگیز تبدیل نموده است ( ویلگا، 

  )1393به نقل از طاهري و همکاران،  2003رایمز،

) توسعه حرفه اي معلمان را عبارت از فرایندها و فعالیت هایی می داند که به منظور افزایش دانش، 2000رتباط گاسکی (در این ا

مهارت و نگرش حرفه اي معلمان در خدمت بهبود یادگیري دانش آموزان طرح ریزي می شود. این تعریف دامنه وسیعی براي 

رویکردهاي جدید نسبت به توسعه حرفه اي معلمان طرفدار یادگیري مادام العمر یا توسعه حرفه اي معلمان قائل است، با این حال 

مستمر بوده و یادگیري حرفه اي را مداخله اي کوتاه مدت نمی دانند بلکه توسعه حرفه اي معلمان را فعالیتی بلند مدت می دانند 

، 2011معلمان را در بر می گیرد ( ریشتر و همکاران، که دامنه آن از آموزش معلمان در دانشگاه تا دوره هاي ضمن خدمت فردي 

) توسعه حرفه اي معلم یک چرخه بی پایان در برنامه آموزش 1994(1) چنانکه به زعم النگ1393به نقل از طاهري و همکاران، 

باقی است ادامه می معلمان است که با تربیت معلم پیش از خدمت آغاز شده و تا زمانی که فرد به عنوان یک معلم در این حرفه 

  . یابد

  

  آموزش معلمان

آموزش نیروي انسانی در سازمان هاي مختلف عمدتاً در دو مرحله انجام می شود: آموزش قبل از خدمت و آموزش ضمن خدمت. 

ه آموزش قبل از خدمت که با هدف ایجاد توانمندیها و شایستگی هاي الزم در پرسنل می باشد افراد را براي تصدي مشاغل ویژ

آماده می کند. در این خصوص آموزش هاي بلند مدت قبل از خدمت توسط مراکز آموزش عالی، موسسات حرفه اي و دانشگاه ها 

ارائه می شود که عموما مشتمل بر مهارت ها و معلومات علمی و عملی به صورت کلی است . با این حال در بیشتر موارد افراد در 

موزش هاي خاصی می باشند تا با ماهیت کار و وظایفی که باید در شغل مورد تصدي انجام دهند هنگام اشتغال، نیازمند گذراندن آ

و نیز ابزارها و روش هاي انجام دادن امور به طور ویژه آشنا شوند و از طریق بهبود نظام دار دانش، مهارت و نگرش خود به تحقق 

  )1387اهداف سازمان محل خدمتشان کمک نمایند( فتحی واجارگاه، 

آموزش قبل از خدمت معلمان که عموما در مراکز تربیت معلم انجام می شود با آموزش ضمن خدمت معلمان که تحت مدیریت 

سازمان هاي آموزش و پرورش صورت می گیرد در مواردي همچون عناصر محتوایی ؛ روابط بین دانش، مهارت و نگرش؛ شیوه 

عمل، و نیز ظرفیت توسعه و ارائه رویکردهاي یادگیري ترکیبی  –نظریه  -ل و عمل عم - ارزشیابی تکوینی و پایانی؛ روابط نظریه

تفاوت هاي اساسی دارند. چنانکه در آموزش پیش از خدمت در مورد شیوه هاي مختلف تدریس به صورت کلی صحبت می شود و 

                                                           
١ Lange 
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عنوان مثال طرح شده و در مورد اثر در هر مورد مثال هاي گوناگونی مطرح می گردد اما در آموزش ضمن خدمت یک مسئله به 

بحث و بررسی انجام می گیرد. در آموزش قبل از  ]که مسئله، مرتبط با آن است [بخشی شیوه هاي مختلف تدریس در آن موضوع 

عمل مورد توجه می  - نظریه -عمل مطرح می شود و در آموزش ضمن خدمت روابط عمل –خدمت روابط نظریه 

  ).IOE,2012باشد(

حال آموزش قبل از خدمت و آموزش ضمن خدمت هر دو بر یادگیري متمرکز اند. در دوره هاي قبل از خدمت هدف با این 

یادگیري این است که چگونه فرد تبدیل به یک معلم شود و در دوره هاي ضمن خدمت هدف این است که چگونه فرد به عنوان 

ود را بهبود ببخشد. در کنار عنصر یادگیري عناصر دیگري نیز در یک معلم خود را اثبات کرده و در طول دوره خدمت عملکرد خ

  طراحی آموزش معلمان دخیل اند که نحوه ارتباط آنها با یکدیگر منجر به تولید الگوي آموزشی می شود.

د پرداخته در ادامه به بررسی، مقایسه و ارزیابی دو الگوي منتخب آموزش ضمن خدمت معلمان که در دو سوي یک پیوستار واقع ان

  می شود. 

  

  بحث - 2

  الگوهاي آموزش ضمن خدمت

در هنگام برنامه ریزي آموزشی می توان به دو دسته از الگوها مراجعه نمود: الگوهاي فنی و الگوهاي غیر فنی. این دسته ها ، دو سر 

ه هر یک از دو سر پیوستار، طی یک پیوستار اند که در میان آنها الگوهاي مختلف دیگري با درجات متفاوت از دوري و نزدیکی ب

  سالیان متمادي ظهور یافته اند. ویژگی هر یک از الگوها در جدول زیر منعکس شده است.

  الگوهاي غیرفنی  الگوهاي فنی

تصمیم گیري در خصوص تدوین و اجراي برنامه هاي درسی بر * 

  عهده متخصصان است.

 اگیران میفرمنبع اصلی محتواي برنامه درسی نیازها و عالیق * 

  باشد 

با نظر محتوا و مطالب موضوعی در فرایند اجراي برنامه درسی *   بدون دخل و تصرف برنامه را اجرا می کنند. * مدرس

                        .مشخص می شوندمشارکت کنندگان 

هنرمندي , نبوغ هنري , زیبا شناسی , ابتکار و ... وارد عرصه *

                                                برنامه درسی می شود.

معنا در نتایج برنامه درسی از تعامالت میان افراد بدست می *

  آید.

 		خطی نیست و تجویزي عمل نمی کند * فرایند برنامه ریزي  فرایند برنامه ریزي درسی خطی , عینی و تجویزي است.* 

             است             برنامه درسی پیشاپیش تنظیم نشده

نمی توان یادگیري را به مراحل دقیق و یا حوزه هایی تقسیم *

  کردو انتهاي آموزش را مشخص وده نم
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و آموزش به یادگیري مطلوب به عنوان هدف لحاظ می گردد *

  یک نظام تولید در نظر گرفته می شود. عنوان

به جاي تاکید بر بازدهی تولید , بر یادگیرنده در طی فرایند * 

                                      دریس و یادگیري تاکید دارند.ت

  این دیدگاه به شهود , فهم , بینش و آگاهی اهمیت می دهد.*

  1388اقتباس از فتحی واجارگاه ، دسته بندي الگوهاي آموزشی ( - 1جدول 

به شمار می رود  معاصر سازمانهاي در ت کارکنانالگوهاي آموزش ضمن خدم ترین از جمله الگوهاي با رویکرد فنی که جزو متداول

هاي این  مولفه ترین مهم  .شد اجرا و امریکا طراحی متحده ایاالت ارتش در1960سال  در بار براي اولین است که 2الگوي نظام دار

  :از عبارتند الگو

  آموزشی برنامه اجراي -4 آموزش برنامه و اهداف تدوین - 3آموزش  نیازهاي شناسایی -2آموزشی سیاستگذاري -1

 خدمت ضمن آموزشی بازبینی و ارزشیابی  -5

  می کند و  اهداف تاکید این به رسیدن براي شده کنترل یادگیري آموزشی و تجارب اهداف بر تعیین این الگو

ها را دنبال  سیستم خرده بین تعامل از برنامه ریزي کلی  و یک داشته گرایانه کل از آنجا که با سیاستگذاري همراه است دیدگاهی

  می کند.

  مراحل اساسی حاصل از انتخاب الگوي نظام دار در دیاگرام زیر نمایش داده شده است 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مراحل الگوي نظام دار آموزش - 1شکل 

  

                                                           
2 Systematic Model 

 نیاز سنجی

 تدوین هدف

لتدوین برنامه عم اجراي برنامه  

 ارزشیابی
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یل نموده این دیدگاه فنی و تکنیکی به آموزش ضمن خدمت در سازمان ها، آموزش هاي سازمانی را به سمت استاندارد سازي متما

  .است که در ادامه به یکی از الگوهاي مربوطه به صورت مفصل تري می پردازیم

  

   ISO 10015الگوي آموزشی 

 و مساوي معناي به را منتشر نمود. ایزو ISO 10015یک استاندارد آموزش کارکنان به نام  1999در سال  ISOموسسه جهانی 

 سیستم مورد در جهانی استانداردهاي گسترش و بهبود طریق از المللی ارت بینتج در سهولت ایجاد ایزو هدف و است بودن همسان

 ها خدمت سازمان در کارکنان آموزش جهت راهنما یک عنوان به 10015 ایزو ). 1387خراسانی، (خدمات می باشد و ها، تولیدات

 و تولیدات تهیه در ، سازمان تعهدات انجام صالحیت دیده و آموزش خوبی به سازمان درون کارکنان که نماید می تضمین و کند می

  . )Jacobs & Wang,2007می باشند( دارا را مورد نیاز  کیفیت با خدمات ارایه

  ز یک فرایند چهار مرحله اي تبعیت می کند که عبارت است از: ا ISO 10015 الگوي آموزشی

  تعیین نیازهاي آموزشی -

  طراحی و برنامه ریزي آموزشی -

  ن آموزشفراهم آورد -

  ارزشیابی نتایج اموزشی -

  در قلب این چهار مرحله پایش و بهبود فرایند آموزش قرار دارد که آموزش را در تمامی مراحل رصد و کنترل می نماید

   

  

 
  

  

  

  

    

  

  

  

  ISO 10015مراحل الگوي آموزشی  - 2شکل 

  

آموزشی نیاز تعیین  

 طراحی و برنامه ریزي آموزش

 فراهم آوردن آموزش

موزشپایش فرایند آ ارزشیابی نتایج آموزش   
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ا شایستگی ثبت می گردد. در این خصوص، سازمان فرایند آموزش با تحلیل نیازهاي سازمان صورت می گیرد و موضوعات مرتبط ب

میزان شایستگی مورد نیاز براي هر کاري را که بر کیفیت محصوالت تاثیر می گذارد تعیین نموده و شایستگی کارکنان براي انجام 

  می نماید.  آن کار را ارزیابی می کند. سپس طرح هایی را براي برطرف کردن کاستی هاي احتمالی مربوط به شایستگی تهیه

راه حل هاي رفع کاستی هاي مربوط به شایستگی می تواند از طریق آموزش یا اقدامات دیگر در سازمان مانند طراحی مجدد 

فرایندها، استحدام کارکنانی که کامالً آموزش دیده اند، واگذاري به منابع غیر( برون سپاري)، بهبود سایر منابع، و یا گردش شغلی 

  ).1382سه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، به دست آید (مؤس

اگر راه حل آموزش انتخاب شود آنگاه تعیین نیازهاي آموزشی بر مبناي تحلیل نیازهاي فعلی و نیازهاي مورد انتظار سازمان در 

 تشخیص مقایسه با شایستگی موجود کارکنان صورت می گیرد و طراحی و برنامه ریزي آموزش آغاز می گردد. در این مدل

و  ارزیابی ارزش و در آن بوده حیاتی از جمله موضوعات کارکنان آموزش بررسی مفاهیم و آموزش دهندگان ارائه تخصصی صالحیت

 می هزینه آموزش براي شود چرا سؤال می وقتی به طوري که است ارتباط در سازمانی عملکرد با آموزش گذاري سرمایه بازگشت

 به عبارت . نماید حمایت را خود شده تعریف عملکردي اهداف تا کند ردیابی را فواید تصمیم باشد قادر باید سازمان پردازید، یک

بینند، خود سازمان می باشد ( ابراهیمی قوام  می آموزش که افرادي از بیشتر دیگر در این مدل مخاطب اصلی و کلیدي، حتی

,1390(  

  

  3الگوي سه گانه آموزش ضمن خدمت

ارائه شده است داراي رویکردي غیر تکنیکی بوده و یکی از انواع مدل  1992در سال  4و ویلیس میلراستپان، این مدل که توسط 

  هاي توسعه کارکنان می باشد که اجزاي سازنده آن براي توانمند سازي معلمان و تغییر نگرش آنها طراحی شده است.

ک مدل همکارانه با طراحی خاص می باشد که معلمان ی)  Stepans &Miller& Willis, 1992 ( مدل ضمن خدمت سه گانه

را قادر به کسب کنترل بر برنامه درسی ، تکنیک هاي آموزشی خود، و تسهیل فرایند تغییر فرهنگی مدرسه می نماید. این مدل 

اجزایی از سعی دارد به منظور افزایش ظرفیت معنی دار ضمن خدمت معلمان در آموزش و پرورش، به ادغام و یکپارچه سازي 

آموزش ضمن خدمت بپرازد. ادغام مربیگري معلم همکار، یادگیري مشارکتی، و معلم به عنوان محقق جزو راهبردهاي اساسی 

  اجراي این مدل است. اجزاي مدل سه گانه ضمن خدمت عبارتند از:

  مربی گري همکاران

  الگوي تغییر مفهومی

  معلم به عنوان پژوهشگر

  فنون مصاحبه

  به اشتراك گذاري منابع با همکاران، و زنده گرایانهمدل سازي سا

                                                           
3Triad In service Model  

  
4 Stepans &Miller& Willis 
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. روابط بین این عناصر در دیاگرام مفهومی قابل  این الگو بر روابط همکارانه بین معلمان، مدیران و معلمان مربی استوار است

  مالحظه است 

  

  

  

  

  

  

  

  

  عناصر مدل سه گانه آموزش ضمن خدمت - 3شکل 

  

آموزش می دهند (محتوا)، و   "چه"ق مشارکت خوب معلمان به آنان کمک نماید تا در مورد آن اجراي این مدل می تواند از طری

  ایده ها و مهارت هاي جدید را در یک محیط امن به اشتراك بگذارند.  آموزش بدهند (تدریس)   "چگونه"این که 

لم هدف قرار می گیرد که بسیاري از این در این مدل به جاي تدریس تمرکز بر یادگیري بوده و در هر جلسه نیازهاي خاص مع

نیازها از محیط طبیعی (اجرا) بر می آید. در این مدل به اشتراك گذاري بحث هاي مختلف همانند یک طرح روییدنی به تعیین 

برنامه آینده جلسه ضمن خدمت کمک می کند. محتواي جلسات نیز شامل تمرینات توسعه کارکنان بر اثر پژوهش معلم است 

)Hewson & Hewson, 1990, Kyle & Shymansky, 1988 &Mohr, 1987, Miller, 1996  که به معلمان (

 ,Posner, Strike,Hewson, & Gertzog(کمک می کند تا میزان تغییر مفهومی را در دانش آموزانشان تعیین کنند. 

1982; Nussbaum & Novick, 1982; Kyle & Shymanski, 1989, Miller, 1996  ( پژوهش معلم آنان را آماده

می کند تا شروع به مطالعه میزان آمادگی یادگیري دانش آموزان در مورد مفاهیم مورد تدریس در کالس درس خود بنمایند. 

معلمان در این مدل تغییر استراتژي تدریس را تجربه نموده و در مورد نتایج آن با دانش آموزان کالس بحث می کنند و مدل 

  ژي هاي خاص را توسط  تسهیل گران در جلسات ضمن خدمت مشاهده می نمایند. سازي استرات

یکی دیگر از اجزاي این مدل مربیگري همکار است که به معلمان اجازه می دهد تا از تکنیک هایی استفاده کنند تا تدریس یکدیگر 

توانند به ایجاد تفکر جدید، به چالش مربی همکار می ).  Joyce & Showers. 1980را در هر بخش مورد نقد قرار دهند (

مدیران نیز به طور خاص می توانند  . کشیدن ایده هاي موجود، و ارائه ساختار براي توانمندي تغییر در مدارس امروزي کمک کند

  به حل بسیاري از مشکالت معلمان کمک قابل توجهی نمایند، اگر نقش آنها به عنوان یک تسهیل گر باشد.  

این مدل غیر خطی و غیر تجویزي می باشد و تنها به عناصر مهم و روابط بین آنها به صورت مفهومی پرداخته است به از آنجا که 

تجربه اجراي این مدل در ایالت مونتاناي آمریکا اشاره می شود تا درك بهتري از آن بدست آید. گردانندگان این مدل دو گروه از 

مدرسهمدیر  معلم 

 

 معلم تسهیل گر

 ( معلم مربی)
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سه روز طول می کشید و  - یلی به مدت شش جلسه مالقات کردند. هر جلسه به مدت دو معلمان ابتدایی را در طول یک سال تحص

بین جلسات از معلمان خواسته می شد دوباره به کالس هاي درس خود بروند و سعی کنند استراتژي هاي خاص آموخته شده را به 

ر واقع ساختار قابل توجه مدل سه تایی، کاربرد کار ببرند و گزارش موفقیت و شکست هایشان را براي ادامه جلسه آماده کنند. د

  مفاهیم ارائه شده دوره ضمن خدمت در کالس هاي درس بود که در طول دوره انجام می شد و نیاز به ارزیابی داشت. 

عات، در طی دوره معلمان براي توسعه روابط با همکاران و افزایش توانایی هاي تدریس خود شروع به اشتراك گذاشتن مواد، اطال

از آنجا که محتواي ضمن خدمت خاص برنامه درسی مربوط به پایه هر فرد بود، هر یک از  ایده ها، و زمان براي یکدیگر نمودند.

آنها شروع به استفاده از استراتژي هاي متنوع تدریس نموده و  معلمان مالک بخشی می شدند  که در راستاي آن کار می کنند.

میق تر از فرایند تدریس و یادگیري رسیده اند و به جاي تمرکز بر یک روش یا یک استراتژي،کل نشان دادند که به یک درك ع

فرایند تدریس را با استراتژي هاي چند گانه و مسائل چندگانه مفهوم سازي کردند. پس از اجرا، معلمان به ارزیابی برنامه درسی 

  برآمده از مفاهیم ساخته شده پرداختند. 

در این مدل بودند و داراي احساسات متناقضی در این مورد شدند. به طوري که  5نگران گنجاندن مربی گري همکار معلمان در ابتدا

آنها ضمن این که هیجان داشتند مربی همکاران خود باشند در مورد مشاهده دیگر معلمان از کالسشان دچار نگرانی می شدند. با 

یت از یکدیگر تأکید می کردند. گرچه براي آنان الزم بود که درجه اي از صداقت را در این حال،  آنها بر نیاز به نگرش مثبت و حما

کنار یکدیگر توسعه دهند. به نظر رسید معلمانی که تجارب قبلی در مورد مربی گري همکار، تدریس گروهی و ارتباطات کاري قوي 

د . با همه این ها معلمان پس از مشارکت در این جزء از با دیگر همکارانشان داشتند کمتر تحت تاثیر این نگرانی ها واقع شدن

 برنامه آموزش ضمن خدمت از آن به عنوان یک نقطه قوت به عنوان یک روش بهبود تدریسشان نام بردند. 

 غلبه بر مشکالت مربوط به تدارکات مربیگري همتا براي مدیران نیز دشوار بود. برخی از معلمان حتی با در دسترس بودن معلم

در کالس درس و سازماندهی آنان توسط مدیران، نمی خواستند براي شرکت در دوره ضمن خدمت کالس درس خود را  6جایگزین

ترك کرده و آن به یک جایگزین تحویل دهند تا در عوض بار برنامه ریزي هاي خود و یا برنامه ریزي براي آماده سازي دوره هاي 

هم گروهی با همکار مربی شان را به دوش بگیرند. به عبارتی می توان گفت که نگرش همکاران، مشاهده، و کسب اطالعات از 

معلمان، طبیعت انعکاسی، احساس توانمندي، اعتماد به نفس، و توانایی براي تدریس محتوا همراه با استراتژي هاي میان رشته اي 

باشد و تسهیل توسعه کارکنان براي تدوین یک برنامه خاص زمینه هاي موردآموزش، در اجراي این برنامه بسیار تاثیر گذار می 

 .)(Miller, 1996 موفق در گرو آن می باشد

معلمان کمی با شناسایی هدف پروژه و رویکرد دانش آموز محور به آموزش مشکل داشتند.  با این حال نتایج پژوهش حاکی بود که

ودند که  احساس می کنند به افرادي با آرامش بیشتر، با انگیزه معلمان شرکت کننده در این دوره در مصاحبه هاي خود اعالم نم

تر، با اعتماد به نفس باالتر، و مشتاق تر نسبت به استراتژي هاي تدریس خود تبدیل شده اند و درکی بیشتر از آن نوع یادگیري 

  یافته اند که در کالس هاي درسشان در حال وقوع است.  

                                                           
5 Peer coaching 
6 sustainable 
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  نتیجه گیري - 3

ان مراجع پاسخگو نسبت به جامعه و یا سرمایه همواره دغدغه کیفیت بخشی داشته اند. این دغدغه در بعد نیروي سازمان ها به عنو

به عنوان مجموعه رفتارها یا عموماً شایستگی همراه است. شایستگی را  حرفه اي و تقویتتوسعه  کارکنان، انسانی با توانمند سازي

ف می کند که پیش نیاز رفتاري، فنی و انگیزشی براي عملکرد موفقیت تعری و انگیزه ها فعالیت هاي مرتبط، انواع دانش، مهارت ها

  . ) 1385، به نقل از کرمی،2000است(هانستینآمیز در یک نقش یا شغل مشخص 

دها است و به اهداف، کارکراوت متفشایستگی در سازمان هاي تولیدي و صنعتی با مؤسسات آموزشی و درك از با این حال، مفهوم 

این اساس راهکارهاي کسب شایستگی نیز می بایست متناسب با  و انتظارات بیرونی از هر کدام از این مجموعه ها بر می گردد.  بر

انتخاب شود. در موسسات آموزشی طراحی آموزش ضمن خدمت معلمان در نهایت به یادگیري کاراتر و موثر ویژگی هاي سازمان 

مربوط می شود. ما در سازمان ها، نتایج آموزش هاي ضمن خدمت کارکنان به حفظ منافع سازمان تر دانش آموزان منجر می شود ا

صنعتی و موسسات  -)، پیوند بین طراحی آموزشی و اهداف سازمان در موسسات تولیدي1378بر همین اساس ، به زعم کرمی (

  آموزشی با یکدیگر متفاوت است.

تولیدي اثر بخش است و منجر به افزایش  -براي سازمان ها و موسسات صنعتی ین ترتیب الگوهاي آموزش ضمن خدمتی کهبد

بازدهی در زمینه مورد نظر می گردد در موسسات آموزشی، به علت تفاوت ماهوي نقش و اهداف سازمان ها، ممکن است واجد آثار 

ان ي آموزش ضمن خدمت کارگر) در پژوهش خود به مناسب بودن الگوهاي سیستمی برا1387چنانکه کرمی(مثبتی نباشد. 

) از اثر بخشی یک مدل غیر فنی سازنده گرا به نام مدل سه گانه 1996اما میلر و همکاران وي ( واحدهاي صنعتی اشاره کرده است

  آموزش ضمن خدمت براي آموزش معلمان خبر داده اند. 

وهاي فنی و رویکرد استاندارد سازي براي معلمان نتایج پژوهش هاي زیادي غیر کار آمد بودن آموزش هاي ضمن خدمتی که با الگ

 و بی ربط اغلب این آموزش ها را خسته کننده معلمان) 2002(7سندهولتزبنا به اظهار برگزار شده اند را نشان می دهد. چنانکه 

است بهترین روشی که  تجربه ژاپنی ها نشان دادهدر مقابل .  درصد آنچه را آموخته اند به فراموشی می سپارند 90کرده و  توصیف

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

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

از نظریه پردازان تعلیم و تربیت نیز معتقد است که در آموزش  )1996( 8شون ).1378، سرکارآرانی،1971کاوا،د (ایشی نساز

بدین لحاظ به نظر می رسد امري الزم و اثر بخش می باشد. ي هدایت یادگیري و تمرین آینده، انعکاس تجربیات گذشته برامعلمان 

 ارتقايحرفه اي معلمان می تواند در انتخاب الگوهاي مناسب و همخوان براي  توجه به اهداف، ویژگی ها و انتظارات از توسعه

شغلی معلمان از طریق اجراي دوره هاي آموزش ضمن خدمت منشا اثر و فایده باشد. در این راستا شناسایی تجارب شایستگی هاي 

آن قطعا راهگشا و کمک کننده خواهد موفق همانند اجراي الگوي سه گانه آموزش ضمن خدمت و بررسی، تحلیل و بومی سازي 

  بود.

                                                           
7 Sandholtz 
8 Schon 
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