
 فصلنامه مطالعات برنامه درسی ايران 

 000 – 031، 0011 زمستان، 36شماره ، شانزدهمسال  
Journal of Curriculum Studies (J. C. S) 
Vol. 16 (63); 2022, 141-168 

 1گیری بعد عاطفی مشارکت معلمان در آموزش ضمن خدمتمطالعه فرایند شکل

The Process of Development of Affective Dimension of Teachers’ 

Participation in In-Service Training 

 11/0011/ 52: ؛ تاريخ پذيرش مقاله16/0011/ 11: تاريخ دريافت مقاله 

 Dor: 20.1001.1.17354986.1400.16.63.7.4 

 2سعیده زارع

 3یوسف ادیب

 4فیروز محمودی

 5رحیم بدری گرگری

اين مقاله از نوع کیفی است که با روش نظريه داده بنیااد   چکیده:

گیری هدفمناد و  انجام شده است. بدين منظور با استفاده از نمونه

هاای نیماه   ها با مصاحبهاشباع نظری دادهتکنیک موارد مطلوب تا 

نفر از معلماان دوره ابتادايی در شاتر تتاران      51ساختار يافته از 

ها در طی سه مرحلاه کدگاذاری   انجام پذيرفت. نتايج تحلیل داده

مقولاه کلای را    00باز، کدگذاری محاوری و کدگاذاری انتباابی    

اهبارد و  های مطالعه در ساه سسامت زمیناه، ر   دهد. يافتهنشان می

ای شامل: موضوع ها در شرايط زمینهپیامد مقوله بندی شدند. يافته

دوره آمااوزش، ماادرر دوره، نیاااز معلاام بااه آمااوزش، وضااعیت 

استصادی معلم، منزلت اجتماعی معلام، پااداش، مشاارکت و ناوع     

کالر، زمان و وضعیت خانوادگی معلم است. راهبردهای معلمان 

عوامل انگیزشی و خود نظم دهی و  در سه مقوله: واکنش به الزام،

پیامدها نیز در سه مقوله: تغییر نگارش معلام، ا ار ببشای ضامن      

 خدمت و خودباوری طبقه بندی شدند. 

ها: نظريه داده بنیاد، آماوزش ضامن خادمت، مشاارکت     کلیدواژه

 عاطفی، معلمان دوره ابتدايی
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Abstract: In-Service Training is a way of 
upgrading teachers’ skills and knowledge for 
improving teaching and learning which may 
lead to a better job performance. In order to 
reach this, affective participation of teachers 
is needed. The current qualitative study was 
conducted with a grounded theory approach 
on 28 teachers of the primary schools of 
Tehran city through targeted sampling and 
data saturation. The data collection method 
was carried out through a semi-structured 
interview and was analyzed using Strauss and 
Corbin (2008) method. Findings in the 
contextual conditions include: in-service 
course subject, in-service teacher, teachers’ 
need to in-service education, teachers’ 
economic situation, teachers’ social status, 
bonus, delivery mode, time and teachers' 
family Status. The strategies used by teachers 
who participated in this research were: 
Reaction to the legal requirement, 
motivational factors, self-regulation and 
results were teachers’ change of view, 
effectiveness of in-service training and self-
esteem. 
Keywords: grounded theory, In-service 
training, Emotional participation, primary 
school teachers 
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 مقدمه 

های علمی، صنعتی، فرهنگی، اخالسی، بشر امروزی برای رويارويی مولد و مؤ ر با چالش

بیت شناسايی نکرده است و اجتماعی و استصادی، بستری مناسب و کارسازتر از تعلیم و تر

تحول در نظام آموزش و پرورش، پیش نیاز نیل به اهداف توسعه پايدار است. از میان نتادها و 

ساختارهای اجتماعی، نتاد تعلیم و تربیت اولويت و اهمیت بیشتری در دستیابی به اهداف 

علم است توسعه پايدار دارد، و در درون اين خرده نظام متمترين عنصر تأ یرگذار م

(. يکی از ارکان اساسی هر نظام آموزشی معلمان هستند که وظیفه انتقال 0631)مترمحمدی،

آموزان را در چتارچوب نظام آموزشی به عتده دانش، ايجاد بینش و افزايش متارت دانش

ها و کمک به انجام تغییرات در دارند. آموزش ضمن خدمت به منظور به روز کردن توانايی

ه کردن معلمان و مربیان نسبت به تغییرات و کمک به کسب دانش، متارت و محیط و آگا

(. احسار نیاز و 0،5112شود )کنکونگرش الزم برای مفید بودن در فرايند آموزش ارائه می

های ضمن خدمت از سوی پیگیری برنامه بازخوردهای درونی و بیرونی الزمه حضور و

های وجه به آن دسته از عوامل مؤ ر در کیفیت برنامهترين داليل تمعلمان است. يکی از عمده

شوند، لزوم توجه ضمن خدمت که از نظر معلمان نیز به عنوان عوامل برانگیزاننده محسوب می

های به اين موضوع است که چنانچه معلمان صرفاً بر اسار مقررات آموزشی و يا ساير مشوق

ها تحقق وند، اهداف واسعی برنامههای ضمن خدمت شبیرونی مجبور به شرکت در دوره

(. بعد عاطفی يا همان انگیزه عبارت است از 0612نبواهد يافت )فتحی آذر، اديب و گل پرور،

های فرد برای دستیابی به يک هدف را مشبص فرآيندهايی که شدت، جتت و تداوم تالش

گونه هدفی مربوط های عمومی به تالش در جتت دستیابی به هر کنند. در حالی که انگیزشمی

شود، برای آنکه بتوانیم عالسه ويژه خود را به رفتارهای مربوط به کار دنبال و بررسی کنیم، می

(. بی توجتی به بعد 5،0611کنیم )رابینز و جاجتوجه خود را بر اهداف سازمانی متمرکز می

نبود ا رببشی ها های ضمن خدمت دارد که از جمله آنعاطفی معلمان پیامدهايی برای آموزش

های های آموزشی، که اين امر، مديران را با نوعی ترديد دربارة ا رببشی برنامهالزم برنامه
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های آموزشی (. صرفاً، آموزش و اجرای دوره5100، 0آموزشی روبه رو کرده است )ويلیامز

و تواند به سازمان در راه رسیدن به اهداف کمک کند. آموزش بايد با توجه به اصول نمی

تا نیازهای موجود را  های علمی بنا گذاشته شود و مشارکت عاطفی معلمان را جلب کندروش

های (. يکی از داليل اصلی عدم مشارکت معلمان در آموزش5105، 5برطرف کند )سانجز

ضمن خدمت، ناشی از ضعف در عوامل عاطفی است. نبود نگرش و باور نسبت به مزايا و 

های ضمن خدمت، ها و تفکرات معلمان در آموزشاز انديشهمندی محاسن شرکت و بتره

های ضمن خدمت را از نعمت وجود پتانسیل علمی، فکری و تبصصی معلمان با آموزش

های آموزش ضمن (. امروزه اکثر برنامه5102، 6انگیزه و متعتد، محروم ساخته است )موسته

دستیابی به اهداف خاص، بدون  های مديريت که با هدفخدمت، پاسخ کوتاه مدتی به تصمیم

دهد، است و علت بررسی اينکه چگونه آموزش اهداف کارکنان و اهداف سازمانی را ارتقا می

اصلی اين امر عدم توجه به مشارکت کارکنان و ببصوص مشارکت عاطفی آنان است. زيرا 

ی وجود دارد هايبین تجربه و برداشت کارکنان از آموزش و مديران ببش منابع انسانی تفاوت

( در پژوهشی به بررسی ا رات مشارکت معلمان در 5100) 2(. هامی5105، 0)کاواک و ياماک

ترين تأ یر مشارکت عاطفی های ضمن خدمت پرداخت و به اين نتیجه رسید که متمآموزش

باشد، بدين های ضمن خدمت مربوط به ا رببشی اين نوع مشارکت میمعلمان در آموزش

ها ه میزان مشارکت عاطفی معلمان باال باشد به همان میزان ا رببشی آموزشترتیب که هر چ

های مبتلف ( در پژوهشی به بررسی شیوه0611رود. اکبری عمرو آبادی و رجايی پور )باال می

های آموزش ضمن خدمت دبیران شیمی دوره متوسطه تدريس در افزايش کیفیت دوره

های پروژه و حل مساله بیش از سطح ين است که روشهای آنان حاکی از اپرداختند. يافته

های آموزش ضمن متوسط ولی روش سبنرانی کمتر از سطح متوسط در افزايش کیفیت دوره

خدمت دبیران مؤ ر بوده است و به کارگیری روش تدريس سبنرانی تأ یر زيادی در افزايش 

ای به اين نتیجه دست مطالعه ( در5105و همکاران )3ها نداشته است. کاواک کیفیت اين دوره

                                                 
1. Williams 

2. Sanchez 

3. Muste 

4. Kavak & Yamak 

5. Humy 

6. Kavak 



 0011زمستان ، شانزدهم، سال 36فصلنامه مطالعات برنامه درسی، شماره     

 

 

244 

دهند اگرچه که تقريباً همه آنان کامپیوتر و يافتند که معلمان آموزش از راه دور را ترجیح نمی

اينترنت در منزل داشتند. بر طبق نظر معلمان آموزش ضمن خدمت معلمان بايد در مدرسه 

های خود تبصص تههای کاری، توسط اساتید دانشگاهی که در رشخود معلم، در بین ساعت

های ضمن ای به بررسی رابطه آموزش( در مطالعه0615دارند برگزار شود. دماوندی و الزامی )

خدمت، سابقه خدمت و تحصیالت با توانمندی شغلی معلمان زن پرداختند. به طور کلی نتايج 

های ضمن خدمت معلمان بر توانمندی شغلی معلمان تحقیق حاکی از اين است که آموزش

( در پژوهشی که به بررسی ابعاد تأ یرگذار بر 5101) 0دهد.گلیستأ یر دارد و آن را افزايش می

های ضمن خدمت معلمان پرداخت، معلمان را حلقه اصلی آموزش ضمن خدمت آموزش

های ضمن خدمت بیشترين تأ یر را بر دانسته و به اين نتیجه رسید که نگرش معلمان به آموزش

های معلمان نگرش عاطفی و رضايت آنان از اين ها دارد و از میان نگرششا رببشی اين آموز

ای به ( در مطالعه0616ها، بیشترين تأ یر را در تداوم آن دارند. سجادی، کیان و موحد )آموزش

های ضمن خدمت سازمان آموزش و پرورش آسیب شناسی پديده انتقال آموزش در آموزش

نتايج حاوی دو پديده انتقال آموزش و يادگیری بود که متأ ر استان خراسان رضوی پرداختند. 

ای مؤ ر يادگیری )يادگیرنده، آموزش دهنده، محتوا، امکانات و تجتیزات از عوامل زمینه

آموزشی، زمان و مکان آموزش، ارزشیابی و بازخورد( بودند. اين دو پديده شامل پیامدهايی نیز 

لمان )ديد منفی و بی انگیزگی نسبت به ساير ضمن بودند که به دو دسته پیامد برای مع

آموزان )بی نظمی و ها، اتالف وست، کاهش سطح و کیفیت تدريس( و پیامد برای دانشخدمت

مندی از مطالب روز، ای و تکراری، عدم بترههای کلیشهمندی از روششلوغی در کالر، بتره

 دل مردگی و روز مرگی( تقسیم شدند.

های ضامن خادمت   جلب و افزايش بعد عاطفی مشارکت معلمان در آموزشاز آنجا که با  

های ضمن خادمت وارد اسات، کاه متمتارين آنتاا      های متمی که بر آموزشتوان از آسیبمی

وجود انگیزة کسب مدرک برای ارتقای شغلی، افزايش حقوق و در نتیجه توجه ناکافی معلماان  

گیری کرد، و از طرف ديگر توجه به اين نکته کاه  باشد، جلوها میبه دانش حاصل از اين دوره

گیرد و مشارکت عاطفی معلمان به عنوان فرايندی است که در طول زمان و نه يکباره، شکل می

                                                 
1. Gellis 
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عوامل متعددی در آن دخیل است و از يک محیط و سازمان نسبت به ديگری متفااوت اسات،   

راد متفااوت اسات، لاذا پاژوهش     باشد چون تجربیات افحتی از فردی به فرد ديگر متفاوت می

هاای آماوزش ضامن    گیری بعد عااطفی مشاارکت در دوره  حاضر به دنبال بررسی فرايند شکل

تواند جنبه مثبت يا منفی داشته باشاد جنباه مثبات شاامل     خدمت معلمان است، بعد عاطفی می

از تفااوتی، گرياز   عالسه، انگیزه، احسار مسائولیت، تمايال و جنباه منفای شاامل نفارت، بای       

هاا از  های آموزش ضمن خادمت و بررسای ايان دوره   مسئولیت است. در زمینه برگزاری دوره

های زيادی انجام شاده اسات، از جملاه دماونادی و     ديدگاه معلمان و مديران تا کنون پژوهش

( ولای  0616( و سجادی و همکااران ) 0611(، اکبری عمرو آبادی و رجايی پور )0615الزامی )

ها، با توجه به اهمیت ايان حاوزه، تحقیقای    فی مشارکت معلمان در اين دورهدر زمینه بعد عاط

گیری بعد عاطفی مشارکت صورت نگرفته است. حال جای سؤال دارد که عوامل مؤ ر در شکل

های آموزش ضمن خدمت کدامند؟ راهبردهای )کنش/کنش متقابل( معلمان در معلمان در دوره

هاای ناشای از   در آموزش ضمن خدمت کدامند؟ پیامد گیری بعد عاطفی مشارکتفرايند شکل

هاای آماوزش   گیری بعد عاطفی مشارکت معلماان در دوره ها در فرايند شکلبکارگیری راهبرد

 ضمن خدمت کدامند؟ 

 روش تحقیق

گیری اين پژوهش با رويکرد کیفی و با استفاده از روش نظريه داده بنیاد به بررسی فرايند شکل

معلمان در آموزش ضمن خدمت در شتر تتاران پرداختاه اسات. جامعاه      بعد عاطفی مشارکت

هاای ضامن خادمت    شود که در کاالر مورد مطالعه شامل معلمان دوره ابتدايی شتر تتران می

هاا از  اناد. بارای انتبااب مشاارکت کنناده     فرهنگیان شرکت کرده و دارای تجربه زيساته باوده  

هاا  گیری برمبنای مفاهیم در حال ظتور از دادهنهگیری نظری يعنی نمورويکرد هدفمند و نمونه

هاای  ها در طای ساه مرحلاه کدگاذاری باه شایوه      استفاده گرديد. عمل انتباب مشارکت کننده

گیری بااز هادف گاردآوری    گیری باز، ارتباطی و افتراسی انجام پذيرفت. در جريان نمونهنمونه

اد آن باود. لاذا از روی فترساتی کاه از     هاا و ابعا  ها جتت تولید حداکثر مفاهیم با ويژگای داده

های ضامن خادمت تتیاه شاده باود معلماان در دساترر        معلمان دارای تجربه زيسته از دوره

انتباب شدند. بطوری که پس از مصاحبه با هار ياک از معلماان، بالفاصاله تحلیال آن انجاام       

ی مصااحبه  شد. بدين ترتیب هار مصااحبه مبناايی بارا    پذيرفت و سپس ديگری انتباب میمی
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گرفت گیری ارتباطی که در مرحله کدگذاری محوری مورد استفاده سرار میبعدی بود. در نمونه

هاای  ها به برسراری رواباط باین مقولاه   ها از آنمحقق به دنبال معلمانی بود که با گردآوری داده

گاردآوری   ها اسدام کند. لذا هادف عماده در ايان مرحلاه از    ظاهر شده از مفاهیم مبتنی بر داده

ها )زمینه، فرايند و پیامد( و تنوع ببشی در ابعاد آنتاا  ها کشف و برسراری روابط بین مقولهداده

هاا  شد که غنی از تجربه بودند و دسترسی به تجربیات آنبوده است. لذا به معلمانی مراجعه می

ری انتباابی  گیری افتراسی که در مرحله کدگذاشد. در نمونهموجب تحقق هدف اين مرحله می

ها، شناسايی تمايز انجام پذيرفت، جتت پااليش نظريه ظاهر شده و حداکثر غنا ببشی به مقوله

هاا، تعادادی از معلماان مجادداً     های احتمالی در برخی مقولاه ها و نیز تکمیل خالءو تشابه آن

کارد باه    گیری زمانی اتقاق افتاد که پژوهشگر احسارمورد مصاحبه سرار گرفتند. توسف نمونه

(، مشبصات مشارکت کنندگان 0نفر(. جدول ) 51ها رسیده است )مصاحبه با اشباع نظری داده

 دهد..ها را نشان میو تعداد مصاحبه آن

هاا توساط   های نیمه ساختاريافته اساتفاده شاد. مصااحبه   ها از مصاحبهجتت گردآوری داده

ده در محال مدرساه انجاام    پژوهشگر و به صورت فردی و حضوری با معلمان مشاارکت کننا  

، 0هاای مقبولیات  دسیقه بود.در اين پژوهش از شاخص 21تا  61پذيرفت. زمان هر مصاحبه بین 

به نقل از میريام و تیدل،  0112)لینکلن و گوبا،  0و انتقال پذيری 6،تأيید پذيری5سابلیت اطمینان

 ها به شرح زير استفاده گرديد:( جتت ارزيابی داده0611

های پژوهشی از تلفیق يا سه سوسازی برای اطمینان از مقبولیت داده وایی درونی(:مقبولیت )ر

روشاای )مصاااحبه، مشاااهده و اسااناد( اسااتفاده گرديااد. بطااوری کااه عااالوه باار مصاااحبه از   

ها جتت ايجااد  ها و پژوهشهای در عرصه )مبتنی بر مشاهده( و نیز مراجعه به نظريهيادداشت

ها استفاده گرديد. همچنین از بازبینی اعضای گاروه يعنای خاود    هحساسیت نظری و مقايسه داد

ها به طور مکرر استفاده گردياد. بطاوری   معلمان مصاحبه شونده نیز برای افزايش مقبولیت داده

شد ها پرسیده میگرفت و از آنها سرار میهای اولیه در اختیار بعضی از مصاحبه شوندهکه يافته

                                                 
1. Credibility 

2. Dependability 

3. Conformability 

4. Transferability 
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طبق بر تجربیات آنان است يا نه. بازخوردهای ارائه شاده در اصاالح و   ها منآيا تحلیل و تفسیر

گرفات. همچناین درگیاری طاوالنی مادت و ماداوم       ها مورد اساتفاده سارار مای   بازنگری يافته

هاا و انطبااق آن باا واسعیات     ها نیز از عوامل افزايش مقبولیت يافتهپژوهشگر در گردآوری داده

 بوده است.

های کیفی تحقق پايايی به دلیال تکارار   علی رغم اين که در پژوهشیی(: قابلیت اطمینان )پایا

حال از راهبردهاای توصایه شاده اساتفاده گردياد. لاذا       ها ممکن نیست با اينناپذير بودن يافته

هاا  عالوه بر سه سوسازی از بررسی همتايان استفاده شد. به شکلی که در چندين مرحلاه يافتاه  

آشنا با کارهای کیفی سرار گرفت و بازخوردهای اخاذ شاده در    در اختیار چند نفر متبصص و

ها و ياا جاباه جاايی برخای از     تغییر و تعديل نتايج نتايی همچون تغییر برخی از عناوين مقوله

ها و ابعاد مورد توجه سرار گرفت. همچنین پژوهشاگر باا فاراهم    مضامین و نیز توجه به ويژگی

های اتبااذ شاده در   از طريق  بت يادآورها و تصمیمکردن شرايط ممیزی حین اجرای پژوهش 

هاا، باه دنباال افازايش سابلیات      فرايند اجرا و تحلیل و نیز تحلیل همزمان باا جماع آوری داده  

 ها بوده است.اطمینان يافته

جتت اطمینان از انتقال پذيری و روايی بیرونی تالش گردياد توصایف کاافی و     انتقال پذیری:

گیری نیاز از  ها ارائه گردد. همچنین دست در فرايند نمونهبراج شده و يافتهها استغنی از مقوله

 های اين پژوهش است.عوامل افزايش انتقال پذيری يافته

برای تأيید پذيری از نظارت دسیق همتاياان و اسااتید نااظر در مراحال پاژوهش       تأیید پذیری:

 استفاده گرديد.

( در ساه مرحلاه   5111) 0تراور و کاوربین هاا بار مبناای روش پیشانتادی اشا     تحلیل داده

هاا ياا   کدگذاری باز و محوری و انتبابی انجام گرفته اسات. در کدگاذاری بااز ماتن مصااحبه     

تاری )کادهای   های مصاحبه شوندگان در سطح جمله يا پاراگراف به واحدهای کوچکصحبت

راک کاربردشاان،  زنده ( تجزيه و در يک فرايند مداوم با يکديگر مقايساه و باا توجاه باه اشات     

مفاهیم الزم ايجاد شدند. در کدگذاری محوری سعی شد تا ارتباط بین مفاهیم بوجود آيد و در 

ها شکل گرفتند. کدگذاری بندی شوند و طبقات اصلی و فرعی آنهای مفتومی طبقهسالب دسته

                                                 
1. Strauss & Corbin 
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انتباابی   باز و محوری بطور همزمان و با فرايند رفت و برگشتی انجام پذيرفتند. در کدگاذاری 

طبقات حول يک پديده مرکزی ترکیب شدند. در ادامه طبقات اصلی و فرعی مربوط به تحلیال  

گیاری بعاد عااطفی مشاارکت     ها و پیامدهای فرايند شکلهای زمینه يا عوامل مؤ ر، راهبردداده

اناد، در ساه جادول جداگاناه     های پژوهش آمدهمعلمان در آموزش ضمن خدمت که در سؤال

شود. در پايان يکپارچه سازی نتايج و نمودار مفتومی بار محاور پدياده اصالی ارائاه      آورده می

 گرديده است.
 : مشبصات مشارکت کنندگان 0جدول

پایه  ردیف

 تحصیلی

سابقه  جنس

 کار

وضعیت  تحصیالت

 تأهل

 تعداد مصاحبه

 0 متأهل کاردانی 53 مؤنث پنجم 1

 0 متأهل لیسانس 53 مؤنث چتارم 2

 0 متأهل کاردانی 52 مونث ششم 3

 0 متأهل لیسانس 51 مونث اول 4

 0 متأهل لیسانس 02 مونث دوم 5

 0 متأهل لیسانس 51 مؤنث اول 6

 0 متأهل لیسانس 05 مؤنث چتارم 7

 0 مجرد لیسانس 01 مؤنث سوم 8

 0 متأهل لیسانس  01 مونث دوم 9

 0 مجرد لیسانس 53 مؤنث پنجم 11

 0 أهلمت لیسانس 53 مؤنث ششم 11

 0 مجرد لیسانس 51 مونث ششم 12

 5 متأهل فوق لیسانس 00 مونث پنجم 13

 5 متأهل لیسانس 50 مونث ششم 14

 5 مجرد دکتری 1 مؤنث سوم 15

 5 مجرد لیسانس 56 مونث چتارم 16

 5 متأهل کاردانی 03 مونث ششم 17

 5 متأهل لیسانس 61 مونث دوم 18

 5 أهلمت فوق لیسانس 56 مونث پنجم 19
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پایه  ردیف

 تحصیلی

سابقه  جنس

 کار

وضعیت  تحصیالت

 تأهل

 تعداد مصاحبه

 5 متأهل کارشناسی 1 مونث ششم 21

 5 متأهل لیسانس 05 مذکر اول 21

 5 مجرد لیسانس 51 مذکر چتارم 22

 5 متأهل فوق لیسانس 00 مذکر ششم 23

 5 مجرد کاردانی 05 مذکر دوم 24

 5 متأهل فوق لیسانس 56 مذکر ششم 25

 5 مجرد لیسانس 00 مذکر اول 26

 5 تأهلم لیسانس 00 مذکر دوم 27

 5 متأهل کاردانی 52 مذکر سوم 28

 های پژوهشیافته

 ها برای تعیین مفاهیم و تشخیص زمینه:تحلیل داده

گیری بعد عاطفی مشارکت برای پاسبگويی به اين سؤال پژوهشی که عوامل مؤ ر در شکل

 ها برای زمینه صورت گرفت.های آموزش ضمن خدمت کدامند؟ تحلیل دادهمعلمان در دوره

در اين سسمت به دنبال يافتن مجموعه شرايط و مشکالتی بوديم که روی مشارکت کنندگان 

، طبقات و 5شود. در جدول شماره ها میهای آنالعملتأ یر گذاشته و موجب عمل و عکس

 زير طبقات مربوط به زمینه مطالعه نشان داده شده است.

 بعد عاطفی مشارکت معلمان در آموزش ضمن خدمتگیری : طبقات و زير طبقات زمینه شکل5جدول شماره 

 طبقات زیر طبقات مفاهیم )ویژگی ها( طیف

 

 با اهمیت تا کم اهمیت

 

 استفاده تا عدم استفاده

 زیاد تا کم

 زیاد تا کم

 تغییرات محتوايی کتب درسی و نیاز معلم

 های نوين تدريسروش

 نیاز معلم بر مبنای تعويض پايه 

 ن مطالبکاربردی و اجرايی بود

موضوع دوره  تبصصی

 آموزش
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 طبقات زیر طبقات مفاهیم )ویژگی ها( طیف

 

 

 تأکید تا عدم تأکید

 

 

 آموزانمسائل روانشناختی دانش

 آشنايی با تکنولوژی روز

 جذابیت مطالب

 

 عمومی

 مدرر دوره  روش آموزش تناسب تا عدم تناسب

آشنا با محیط  تبیین اهداف و روش کتاب وضوح تا ابهام

 کالر درر

  تجربه مدرر  زیاد تا کم 

 آموزان بودنپاسبگوی دانش کم تا زیاد

همبوانی احسار نیاز مجريان دوره با نیاز  

 معلم

 ای به آموزشنیاز معلم حرفه

نیاز معلم به  

 آموزش

 حقوق معلم وضعیت خوب تا بد

 شرايط استصادی

وضعیت   

 استصادی معلم

 مثبت تا منفی

 زیاد تا کم

 باال تا پایین

 های حاکم اجتماعیارزش

 آموزانخورد اولیاء دانشباز 

 انتظار از معلم

منزلت  

 اجتماعی معلم

 تقدیر تا عدم تقدیر

 اعمال تا عدم اعمال

 تخصیص تا عدم تخصیص

 روحی

 رتبه دهی

 مادی

 پاداش 

 ارائه تا عدم ارائه

 تناسب تا عدم تناسب 

 کم تا زیاد

 راهکار 

 ارتباط محتوا

 تکراری گويی 

 مشارکت و حضوری

 نوع کالر

 د تا کمزیا

 تخصیص تا عدم تخصیص

 مناسب تا نا مناسب

 مطلوب تا نا مطلوب

 ا رببشی

 امتیاز

 بازه زمانی 

 فرهنگ سازی آموزش مجازی

 مجازی
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 طبقات زیر طبقات مفاهیم )ویژگی ها( طیف

 

 

 وضعیت خوب تا بد
 ها در تابستانبرگزاری کالر

 استفاده از زمان مدرسه

 عدم تداخل با زندگی خصوصی معلم

 زمان کالر حضوری

 

 

 

عدم حمایت تا حمایت 

 نسبی 

وضعیت  تأهل معلم های عاطفیحمايت

خانوادگی 

 معلم

 

 تحلیل مربوط به فرایند

ها، مشبص کردن ها گذشت مرحله ديگر تجزيه و تحلیل دادهبا توجه به آنچه که در داده

فرايند است، که در پاسخ به سؤال پژوهشی راهبردهای )کنش/کنش متقابل( معلمان در فرايند 

مشارکت در آموزش ضمن خدمت کدامند؟ انجام پذيرفت. فرايند  گیری بعد عاطفیشکل

جريان پیشرونده عمل/ تعامل/ احساسات در پاسخ به وسايع، مشکالت و در نتايت اين 

دهند ريشه در هايی که افراد میشوند. پاسخها و پیامدهايی منجر میها، به برآيندفرايند

ن هر تغییری در شرايط ساختاری ممکن است ها، مشکالت و رويدادها دارد بنابرايموسعیت

های احساسی در راستای نیل به هدف ها، تعامالت و پاسخهايی در فعالیتمنجر به تعديل

 گردد. فرايند ممکن است راهبردی، معمول، بديع، اتفاسی، خود ببودی و يا متفکرانه باشند.

عاطفی مشارکت معلمان در آموزش ضمن گیری بعد : طبقات و زير طبقات راهبردهای شکل6جدول شماره 

 خدمت

 طبقات زیر طبقات مفاهیم )ویژگی ها( طیف

 ساعات موظف ضمن خدمت کم تا زیاد

 عدم تمايل، بی تفاوتی

 بی حوصلگی

 نگرانی نسبت به خانواده

 امتناع از مشارکت

 واکنش به الزام حضور غیرفعال
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 طبقات زیر طبقات مفاهیم )ویژگی ها( طیف

 زیاد 

 تا

 کم

 های اجتماعیاشتراک در شبکه

 اران به مشارکتتشويق همک

 تبادل اطالعات و تجربیات

 تلفیق نظريه و عمل

 حضور فعال

 

 عوامل انگیزشی

 مطلوب

 تا

 نامطلوب

 واکنش مبتنی بر سابقه

 خالسیت محوری

 خود راهبری

 خود نظم دهی 

 پیامدها

ها در های ناشی از بکارگیری راهبرددر اين سسمت در پاسخ به اين سؤال پژوهش که پیامد

های آموزش ضمن خدمت کدامند؟ گیری بعد عاطفی مشارکت معلمان در دورهکلفرايند ش

 نشان داده شده است. 0ها انجام پذيرفت. نتايج در جدول شماره بندی دادهتحلیل مقوله

 : طبقات پیامدهای حاصل از فرايند0جدول شماره 

 پیامد اصلی طبقات مفاهیم طیف

 

 وضعیت مطلوب تا نا مطلوب
 ت تدريس معلمافزايش کیفی

 آموزاندرک مشکالت دانش

نگرش 

 مثبت

 تغییر نگرش معلم

 
 

 
 خستگی معلم کم تا زیاد

 عدم انگیزه

 حس خوب نداشتن

نگرش 

 منفی

 تحقق تا عدم تحقق

 

 کم تا زیاد

 

 کسب دانش

 کسب متارت

 لذت از يادگیری

 کارآمدی يادگیری

ا ر ببشی ضمن  

 خدمت

 خودباوری   احسار خود کارآمدی قوی تا ضعیف 
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 نمودار مفهومی و یکپارچه سازی نتایج

هاا، حضاور مفتاوم    هاا و يادداشات  ها و مالحظاات کلای داده  با توجه به نتايج فی مابین مقوله

ها مشتود بوده است لذا اين مفتوم به عنوان پديده محوری مشارکت عاطفی در بسیاری از داده

 م گرديد.انتباب شد و بر محور آن نمودار مفتومی ترسی

 
(: الگوی مفتومی مشارکت عاطفی معلمان در آموزش ضمن خدمت0نمودار )  

گیریبحث و نتیجه  

هاای جدياد   های آموزش ضمن خدمت برای راهنماايی دوبااره معلماان، آماوزش روش    برنامه

يادگیری و تدريس، آماده سازی معلمان برای مواجه شدن با تغییرات برنامه درسی و متیاسازی 

هاای ياادگیری جدياد، الزم و ضاروری     هايی برای تدريس در حوزهبا دانش و متارتمعلمان 

 (5101و همکاران، 0هستند. )الزوبی

دهد که مشارکت عاطفی معلمان در آموزش ضمن خادمت در  ها نشان مینتايج تحلیل داده

لی هاای اصا  شاود. ايان مجموعاه عاواملی از دغدغاه     ای نمايان مای ابعاد طیفی از عوامل زمینه

مشارکت کنندگان در اين پژوهش بودند. اين عوامل عبارتند از: موضوع دوره آماوزش اعام از   

تبصصی و عمومی، مدرر دوره، نیاز معلام باه آماوزش، وضاعیت استصاادی معلام، منزلات        

اجتماعی معلم، پاداش، مشارکت و نوع کالر حضاوری ومجاازی، زماان کاالر و وضاعیت      

                                                 
1. Al-Zoubi  
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کناد و  موزش از ضرورت توجه به محتوای مناسب بحث میخانوادگی معلمان. موضوع دوره آ

جزء شرايطی است که منجر به اتباذ راهبردهايی برای پاسبگويی به انگیزه مشاارکت معلماان   

 گردد و پیامدهايی را به دنبال دارد.های آموزش ضمن خدمت میدر دوره

وزشای اسات ماورد    در واسع موضوعاتی که در ارتباط با تغییرات کتاب درسی و مسائل آم 

های نوين تدريس است برای نیاز معلم است. همچنین موضوعاتی که تحت عناوينی مثل روش

کنند. زمانی که معلمان بعد از چند سال تدريس در معلمان جالب است و با عالسه مشارکت می

شوند چاون نیااز مدرساه اسات، اينچناین معلماان       يک پايه تحصیلی به پايه ديگری منتقل می

های ضمن خدمت مبصوص همان پايه هساتند تاا مساائل آموزشای مرباوط باه       زمند دورهنیا

های آن پايه برای آنان بررسی شود. معلمان به مطالبی که سابلیت اجرا در کاالر درر را  کتاب

دهند. باا در نظار گارفتن تجاارب معلماان در ايان زمیناه،        داشته باشد تمايل بیشتری نشان می

رتباط با تغییرات محتوايی کتب درسی دارای طیفی از باا اهمیات تاا کام     ها در ابرگزاری دوره

هاا در ابعااد متفااوتی از ايان طیاف سارار       اهمیت است، يعنی نظر معلمان با نظر مجريان دوره

های نوين تدريس ابعاد طیف از استفاده تا عادم اساتفاده اينچناین    گیرد. در خصوص روشمی

شود. توجه باه نیااز معلام بار مبناای تعاويض پاياه        ن میموضوعات در تجربیات معلمان نمايا

 شود.  تحصیلی و کاربردی و اجرايی بودن مطالب طیف ابعادی از زياد تا کم را شامل می

آماوزان اشااره   مشارکت کنندگان به موضوعات عمومی از جمله مسائل روانشاناختی داناش  

ها درگیر است و زمان زياادی از  کردند، که عالوه بر مسائل درسی، معلم در کالر درر با آن

شاود. مساائلی از جملاه اخاتالالت ياادگیری      وست کالر درر صرف اين گوناه مساائل مای   

آموزان وغیره؛ بنابراين معلم نیازمند است که در زمینه چگاونگی  آموزان، بیش فعالی دانشدانش

اين روزهای تعادادی   های الزم را ببیند چرا که نیازآموزان، آموزشرفتار با اين مشکالت دانش

های الزم در ايان  از آنان است. آشنايی با تکنولوژی روز نیز تأکید معلمان بود تا بتوانند متارت

زمینه را بدست آورند. بیشتر مشارکت کنندگان در اين پژوهش به جذاب باودن مطالاب تأکیاد    

دانستند را بی د میداشتند و محتوای تکراری و به سول آنان بی فايده را که جز اتالف وست خو

کردند، طیفی که با توجه به تجارب معلمان برای اين طبقه منظور شاد از تأکیاد تاا    ا ر تلقی می

باشاد، يعنای مساائل    های آموزش ضمن خدمت میعدم تأکید اين دسته از موضوعات در دوره
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ماومی  آموزان از موضوعات مورد نیاز معلم است تاا باه ارائاه موضاوعات ع    روانشناختی دانش

( به ضرورت توجاه  0612رسیم که جذاب و مورد نیاز معلم نیستند. فتحی آذر و همکاران )می

های موضوع به عنوان يکای از معیارهاای اصالی کیفیات و کارآمادی دوره آماوزش       به ويژگی

(، ببتیاار نصار آباادی و همکااران     0616کنند. ساجادی و همکااران )  ضمن خدمت اشاره می

( نیز به اهمیت تعیاین محتاوای مناساب آموزشای اشااره      0612اران )( و نصری و همک0616)

ها را با نیازهای شغلی های آموزشی بايد بتوانند محتوای دورهکنند. شرکت کنندگان در دورهمی

هاا نبواهاد شاد    خود تطبیق دهند. در غیر اينصورت انگیازش چنادانی بارای ياادگیری در آن    

 (.0611)اسفندياری و رضازاده، 

های آموزش ضامن خادمت   دوره نقش متمی در مشارکت عاطفی معلمان در دوره مدرر 

تواند آنان را باه  دارد از آن جتت که با ارائه مطالب جذاب و روش تدريس مناسب موضوع می

های کارگااهی تارجیح عماده مشاارکت کننادگان باود چارا کاه         مشارکت ترغیب کند. کالر

شاود و  ی باعاث ياادگیری پايادار و عمیاق مای     های آموزشی بصورت عملدرگیری در فعالیت

شاود ولای در   آورد که در يک دوره به آن پرداختاه مای  جذابیت خاصی برای فراگیر فراهم می

های مشارکت کنندگان زمانی که کتابی عاو   شود. بنا به گفتهای ديگر توجتی به آن نمیدوره

کناد، اگار   ت موجود کمک مای شود حضور مولف کتاب به عنوان مدرر دوره به رفع ابتامامی

اين اتفاق روی دهد به دلیل اشراف مولف بر مطالاب، در صاورت داشاتن زماان کاافی بطاور       

ای که آشنا با محایط کاالر   پردازد. مدرر با تجربهای به تبیین اهداف و روش کتاب میعمده

درر است و درگیر مسائل آموزشی و تربیتی در محیط واسعای کاالر درر اسات مطالاب و     

دهد برای مشارکت کنندگان بسیار جذاب و جالب و برانگیزاننده اسات  تجربیاتی را که ارائه می

اند و نیاز به راهنمايی برای اجرای آناان در  از آن روی که معلمان سبال مطالب تئوری را خوانده

کالر درر دارند. اين ويژگی نیز دارای طیفی از ارائه تجربیات زياد تا کام اسات. تحقیقاات    

( و 0611(، سامیعی ) 0611(، اکباری عمارو آباادی و رجاايی )    0615افضل خانی و نجابات ) 

های اين سسمت از پژوهش همسو اسات کاه بار اهمیات     ( با يافته0616سعادتمند و محققیان )

 کنند.مدرر دوره و روش تدريس گروهی و کارگاهی و پروژه تأکید می

آموزان باشد. ا بتواند پاسبگوی دانشای بعدی نیاز معلم به آموزش است تعامل زمینه

آموزان به دلیل دسترسی سريع و راحت به اينترنت با اطالعات خارج از بسیاری از دانش
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شوند بنابراين مطلوب است معلم به روز باشد تا بتواند های درسی وارد کالر درر میکتاب

د از کم تا زياد است، يعنی به سؤاالت آنان پاسخ دهد. ابعاد طیفی که برای اين طبقه منظور ش

تواند در اين طیف بسته به ارائه مطالب مورد نیاز معلم در دوره آموزش ضمن خدمت معلم می

 آموزان خود باشد. پاسبگوی دانش

های های ضمن خدمت بیشتر زمان کالرهای معلمان، مجريان دوره آموزشبنا به گفته

علمان نیست و يک عدم همبوانی بین کنند که تأکید مضمن خدمت را صرف مباحثی می

آيد. همبوانی يا عدم همبوانی مباحث ارائه احسار نیاز معلمان و مجريان دوره بوجود می

 تواند از کم تا زياد باشد. شده از سوی مجريان دوره با نیاز معلم می

ای باشند ممکن است شرايطی برای آنان بوجود معلمان هر چقدر هم که در کار خود حرفه

ها مبصوصاً مسائل هايی در اين زمینهآيد که به مشکل برخورد کنند بنابراين نیاز به آموزش

آموزان دارند تا بتوانند تعادل را در کالر درر برسرار کنند. نیاز معلم روانشناختی دانش

های ضمن خدمت بسته به مطالب ارائه شده در دوره و تغییرات بوجود ه آموزشای بحرفه

و همکاران  5(، بوزکرت5100) 0آمده از کم تا زياد است. تحقیقات کات من و تت کان

( با 5100) 0( و يلماز و اسن5103و همکاران ) 6(، نوروانی0615(، دماوندی و الزامی )5105)

کنند که معلمان خواهان دريافت مسو است و بیان میهای اين ببش از پژوهش هيافته

 ريزی درسی و توسعه علمی در رشته تحصیلی مرتبط هستند.هايی در ارتباط با برنامهآموزش

ای بعد عاطفی مشارکت معلمان بدست آمد وضعیت مورد ديگری که در تحلیل زمینه

آنان است. بنا به گفته معلمان استصادی معلم بود که شامل حقوق معلم و شرايط استصادی برای 

کند با کشد و حقوسی که در سبال آن دريافت میزحمتی که يک معلم در کالر درر می

های الزم در جتت ارتقاء دانش و شرايط استصادی موجود همبوانی ندارد. بنابراين انگیزه

ه يابد. طیف اين طبقهای آموزش ضمن خدمت کاهش میمتارت از طريق حضور در دوره

وضعیت خوب تا بد است. اگر معلم سرپرست خانواده باشد به طرف وضعیت بد طیف، ولی 

                                                 
1. Katman & Tutkun 

2. Bozkurt 

3. Norwani 

4. Yilmaz & Esen 
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ای بعدی منزلت اجتماعی شود. عامل زمینهدر غیر اينصورت به آن سوی طیف سوق داده می

های حاکم معلم است و عواملی که برآن بنا به گفته معلمان تأ یر گذار است عبارتند از: ارزش

ها در آموزان و انتظار از معلم. نتادينه شدن بسیاری از ارزشرد اولیاء دانشاجتماعی، بازخو

طول زمان در جامعه مثل فرزندساالری، جايگاه معلم و ارزش وااليی که وی در گذشته داشته 

کند. از طرف ديگر را تحت تأ یر سرار داده و تبعات اين گونه رفتارها در کالر درر بروز می

ان در هنگام بروز مسائل و مشکالت آموزشی و تربیتی بازخوردهايی که در آموزاولیاء دانش

دهند. اين بازخوردها در طیفی آموزان نشان نمیشان يک معلم است را در مقابل ديدگان دانش

شود بنابراين جايگاه اجتماعی معلم تحت تأ یر طیفی از بازخوردها سرار از زياد تا کم نمايان می

ها زياد شده و طیفی از انتظارات باال تا پايین ها والدين توسع شان از معلماين گیرد. در کنارمی

رسد و در زمان دهد. انتظاراتی که در سمت باالی طیف است منطقی به نظر نمیرا شکل می

 شود پاسبگوی اين همه توسع بود. آموزش کالر درر نمی

(، پور اشرف و 0613همکاران )های اين دو ببش از تحقیق با تحقیقات پناهی و يافته

( 5113) 0( و کورتس 0616( همسو است. عالوه بر اين موحد و حقیقی مقدم )0611طوالبی )

بیان کردند که دريافت حقوق خوب، يکی از عوامل انگیزشی مؤ ر در کارکنان محسوب 

 شود.می

های داشای مشبص شد پاداش است. عمده معلمان بر پامورد ديگری که در تحلیل زمینه

های مادی را به عنوان حمايت مالی تلقی روحی و سدردانی کردن از آنان تأکید داشتند و پاداش

تأ یر نیست. در صورت دريافت اين کردند که در روند مشارکت توام با انگیزه آنان بیمی

 يابد در غیر اينصورت به مرور زمانها افزايش میها انگیزه مشارکت آنان در دورهپاداش

( 0612استتالک در روند کار معلمان مشاهده خواهد شد. که با تحقیق فتحی آذر و همکاران )

(، با تحقیق 0615کنند و با تحقیق طاهری و همکاران )های محیطی اشاره میکه به مشوق

( و 5101و همکاران ) 0(، دانکوا5102و همکاران ) 6(، الريتمی5101) 5هروی و وين فال 

( همسو است. حقوق و پاداش برای معلمان خیلی جذاب است 0616یان )سعادتمند و محقق

                                                 
1. Cortese 

2. Hervie & Winful 

3. Olurotimi 

4. Danquah 
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برد. بنابراين زير ساخت آموزش، آموزش ضمن خدمت و بطوری که عملکرد معلمان را باال می

های مناسب تأ یر مثبت متقابل بر روی عملکرد معلمان دارد، که در بلندمدت عملکرد پاداش

 ( 5106، 0رمیببشد. )الآموزان را بتبود میدانش

های حضوری و مجازی است. بیشتر ای بعدی است که شامل کالرنوع کالر عامل زمینه

دادند در صورتی که محتوای ارائه شده های حضوری را ترجیح میمشارکت کنندگان کالر

مفید و جالب باشد و تکرار مکررات نباشد و راهکارهای رو به رو شدن با مسائل و مشکالت 

های بعدی باشد. بنا م در کالر درر بیان شود تا مشوق معلمان برای مشارکتپیش روی معل

شود ها، مسائل و مشکالت معلمان در کالر درر مطرح میبه تجارب معلمان در بیشتر دوره

شود يا به صورت جزئی به آن پرداخته ها يا اصال ارائه نمیولی راهکارهای روبه رو شدن با آن

شود. عالوه بر اين چتارچوب مطالبی که سرار کان ديگری موکول میشود و به زمان و ممی

های مبتلف برسرار است ارائه شود مشبص گرديده تا هماهنگی الزم بین مطالب در دوره

گردد و مانع از سردرگمی معلمان شود. بنابر تجارب معلمان در يک دوره آموزش ضمن 

کند و مبنای ه را به کالر درر وارد میشود که معلم مطالب آن دورخدمت مطلبی ارائه می

کند شاهد اين است که هر آن شود. در دوره بعدی که شرکت میفعالیت او در کالر درر می

ای ديگر مطرح های سبلی در کالر درر انجام داده، در اين دوره به گونهچه طبق آموزش

 شويم. ب را شاهد میآيد که تناسب تا عدم تناسب مطالشود بنابراين طیفی بوجود میمی

های مجازی آموزش ضمن خدمت را امتیازی برای اغلب معلمان مشارکت در دوره

ها دانستند از آن جتت که بیشتر موضوعات و محتوای اين دورهارزشیابی نتايی ساالنه خود می

بر  مند بودند وها گاليهديدند، و از بازه زمانی کم اين دورهرا مفید و مورد نیاز خود نمی

اهمیت فرهنگ سازی در زمینه آموزش مجازی تأکید داشتند بطوری که فرد متوجه اين امر 

های باشد که خودش مسئولیت مطالعه و آزمون آن را بر عتده بگیرد. اکثر موضوعات دوره

مجازی از نظر ا ر ببشی در سمت کم طیف هستند و کمتر در سمت زياد طیف نمايان 

شود. فرهنگ آموزش مجازی ی از مناسب تا نامناسب را شامل میشوند. بازه زمانی طیفمی

گیری درست از بیشتر به سمت وضعیت مطلوب طیف است ولی آموزش در زمینه بتره

                                                 
1. Oluremi 
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های اين ببش با تحقیق سجادی و همکاران آموزش در فضای مجازی الزم است. يافته

مندی از و تکراری و عدم بتره ایهای کلیشهمندی از روش( که در نتايج تحقیق به بتره0616)

کنند که از نظر ( بیان می0615کنند. در تحقیق طاهری و همکاران )مطالب روز اشاره می

شرکت کنندگان محتوای ارائه شده بايد به روز باشد، بدين معنی که هم خوانی و هماهنگی 

با تحقیق حکیم زاده محتوا با تغییرات و اصالحات آموزشی و عدم تکرار آن بايد مد نظر باشد. 

( و افضل خانی و 0612(، نصری و همکاران )5105(، کاواک و همکاران )0610و همکاران )

ها به کنند که از نظر معلمان برگزاری دوره( همسو است.که در نتايج بیان می0615نجابت )

 های آموزش ضمن خدمت نقشی نداشته است.صورت مجازی در بتبود کیفیت دوره

ای زمان دوره است. دغدغه اصلی اغلب مشارکت کنندگان زمان در تحلیل زمینه عامل ديگر

های ضمن خدمت بالفاصله بعد از اتمام کار های حضوری بود، بدلیل اين که اکثر کالرکالر

روزانه معلم در مدرسه است و خستگی ناشی از فشارکاری زياد در بیشتر مواسع مانع از حضور 

ها در زمانی که معلم وست آزاد دارد مثل اعتقاد آنان برگزاری کالر شود و بهبا انگیزه می

تابستان نتیجه بتتری از حضور در کالر درر خواهند گرفت. يا اگر در سال تحصیلی است 

های مرتبط با های ضمن خدمت و فعالیتای باشد که آن روز معلم به شرکت در کالربه گونه

 باشد.آن بپردازند تا انرژی کافی داشته 

ها يعنی وضعیت خانوادگی اين طبقه در ارتباط تنگاتنگ با آخرين عامل در جدول زمینه

ای باشد که با زندگی شبصی معلم هم تداخل ها بايد به گونهمعلم است. بنابراين زمان کالر

ها با های حضوری از وضعیت خوب تا بد است. اغلب کالرنداشته باشد. طیف زمان کالر

رب معلمان در وضعیت بد طیف سرار دارد و معموالً با زندگی شبصی معلمان توجه به تجا

کنند که بر ( همسو است. نتايج بیان می5105تداخل دارد. که با تحقیق کاواک و همکاران )

طبق نظر معلمان آموزش ضمن خدمت معلمان بايد در مدرسه خود معلم و در بین ساعات 

( همسو است. که به عوامل 0616سجادی و همکاران ) کاری برگزار شود. همچنین با تحقیق

کنند. اکثر مشارکت کنندگان در اين مطالعه متأهل بوده ای از جمله زمان آموزش اشاره میزمینه

های ديگری نیز بر عتده آنان است بنابراين وضعیت تأهل معلم عامل متمی است و مسئولیت

ها تا معلم با آرامش بیشتری بتواند در کالر ای مورد حمايت سرار گیرد،که بايد بطور ويژه

حضور بتم رساند. اين ويژگی نیز بنا بر تجارب معلمان در سسمت عدم حمايت طیف از طرف 
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مجريان آموزش ضمن خدمت سرار دارد. معلمانی که فرزند کوچک دارند برای مشارکت در 

انی را برای نگتداری فرزندان اين توانند مکها میدوره نیاز به حمايت دارند. در کنار اين دوره

( و پناهی و همکاران 0611گونه از معلمان در نظر بگیرند. با تحقیق پور اشرف و طوالبی )

 ( همسو است.0613)

گیرند متفاوت است. ای، راهبردهايی که معلمان بکار میبا توجه به ابعاد طیف عوامل زمینه

نمايد که به حضور غیرفعال آنان ای بروز میگونهواکنش معلمان تحت تأ یر الزامات سانونی به 

 آيد.در طیفی از رفتارهای متفاوت بوجود می

در جدول تحلیل راهبردهای مشارکت کنندگان، اولین عامل واکنش به الزام يعنی مقررات  

کند. بنا به های ضمن خدمت میسازمانی است که معلمان را موظف به حضور در دوره

ها مورد نیاز معلم هستند ولی نه در زمان بسیاری از موضوعات اين دورههای معلمان گفته

توانند در دهند نه میشوند و نه محتوای آن اطالعات جديدی به معلم میمناسب ارائه می

تدريس خود از آن بتره گیرند، بنابراين معلم فقط برای پر کردن ساعات موظف ضمن خدمت 

دهد. يطی يک حالت اجبار برای مشارکت معلمان روی میکند. در چنین شراخود مشارکت می

ابعاد طیف راهبردهای معلمان از کم تا زياد است. نگرش منفی ايجاد شده در آنان به سمت 

زياد طیف سوق دارد پس حضور غیر فعال معلم را با بی تفاوتی و عدم تمايل و بی حوصلگی 

  متناع از مشارکت به همراه دارد.و نگرانی نسبت به خانواده و حتی گاهی اوسات با ا

( 5112) 6( و ترولر و بامبر5101و همکاران )5(، زيدی 5102و همکاران ) 0با پژوهش تان

( دلیل اصلی معلمان را برای 5105و همکاران ) 0همسو است. عالوه بر اين دمیر کازی مقلو

انی که معلمان سوانین دانندکه در فرايند سانون گذاری نقشی ندارند و زمسانون شکنی اين می

 شوند.کنند، با رفتار سرد مديران مدارر رو به رو میمدرسه را پیروی نمی

های آموزش اما تحت تأ یر عوامل انگیزشی، واکنش معلمان به حضور فعال آنان در دوره

انجامد. عوامل انگیزشی، عامل محرک معلمان برای مشارکت با انگیزه و فعال ضمن خدمت می
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های ضمن خدمت است. در صورتی که محتوای دوره مرتبط با کار معلم باشد، در در دوره

زمان مناسب ارائه شود و مدرر دوره راهکارهای عملی برای آنان ارائه دهد، معلمان با انگیزه 

گیری راهبردهای معلمان در ابعاد کنند. و اين عوامل باعث شکلالزم در آن دوره مشارکت می

های کم است. اين طبقه شامل اشتراک تجربیات مشارکت کنندگان در شبکهطیفی از زياد تا 

اجتماعی، اطالع رسانی و تشويق همکاران به مشارکت، تبادل اطالعات و تجربیات و تلفیق 

 0های اين ببش از پژوهش با تحقیقات بايارنظريه و عمل در کالر درر است. يافته

 6(، ارشاد طريق و جومانی0616و فیا  )(، متدوی 5100و همکاران ) 5(، اورر5106)

 همسو است. 0( و نظريه عمل گرای شواب5103)

خود نظم دهی راهبرد ديگر معلمان است. معلمان با سنوات خدمت بیشتر به دلیل تجاربی 

های تدريس کسب کردند بیشتر برای پر کردن ساعات موظف ضمن خدمت که طی سال

ورهای معلمانی که نیاز به پويايی و خالسیت را درک کرده کنند اما در اين میان بامشارکت می

است بدون توجه به اين مساله در صورتی که محتوای مفید و کاربردی از زبان مدرر با تجربه 

کنند. اگر شرايط بجز اين باشد معلمان در زمان مناسب ارائه شود فعاالنه مشارکت می

ها ورد نیاز خود از منابعی غیر از اين دورهکنند و جويای محتوای مخودراهبری را پیشه می

های اين شوند. ابعاد طیف راهبردهای معلمان از وضعیت مطلوب تا نا مطلوب است. يافتهمی

 ( همسو است.5101(، گلیس )5101) 3(، بورو5106) 2ببش با تحقیقات تاسدمیر

تند. بنابراين، آخرين گیرند، متفاوت هسپیامدها با توجه به راهبردهايی که معلمان بکار می

ها است. شامل سه طبقه اصلی تغییر نگرش معلم، ها، جدول پیامدجدول در ادامه تحلیل

ا رببشی ضمن خدمت و خودباوری معلم است. تغییر نگرش معلم به نگرش مثبت نسبت به 

ای و فرايندی است، افزايش کیفیت تدريس های ضمن خدمت که متأ ر از عوامل زمینهدوره

تواند از وضعیت مطلوب تا آموزان را به همراه دارد. که میم و درک مشکالت دانشمعل

نامطلوب طیف را در بر گیرد. ايجاد نگرش منفی در معلم، خستگی او، عدم انگیزه مشارکت و 
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کند. حضور همراه با خستگی ناشی از کار حس خوب نداشتن نسبت به دوره را تقويت می

نیاز به دوره، حس خوبی را برای مشارکت معلمان در دوره به  روزانه معلم و عدم احسار

های اين آورد. يافتههمراه ندارد که ابعاد طیف نگرش منفی از کم تا زياد در آنان بوجود می

( که در نتايج تحقیق به پیامد برای معلمان از جمله 0616ببش با تحقیق سجادی و همکاران )

کنند همسو است. همچنین ها اشاره میاير ضمن خدمتديد منفی و بی انگیزگی نسبت به س

 ( نیز همسو است.0615با تحقیق طاهريان و همکاران )

های ضروری دهد که دانش مورد نیاز و متارتا ر ببشی ضمن خدمت زمانی روی می

برای انجام امور آموزشی کسب شود و لذت از يادگیری و کارآمدی يادگیری را برای معلمان 

دهد که دوره ضمن خدمت مفید و کاربردی داشته باشد. اين امر در صورتی روی میبه همراه 

ها و مسائل و مشکالت باشد و در زمان مناسب برگزار شود تا به معلم کمک کند که با چالش

آموزشی و تربیتی به نحو احسن مواجه شود. کسب دانش و متارت بسته به مطالب دوره از 

شود. لذت از يادگیری و ها در کالر درر را شامل میآن تحقق تا عدم تحقق و اجرای

(، 5100های اين ببش با تحقیق هامی )کارآمدی يادگیری شامل طیف از کم تا زياد است. يافته

( همسو 0610( و حکیم زاده و همکاران )0611(، سمیعی )5101و همکاران ) 0سی دی گا

های ضمن خدمت ا مشارکت در دورهاست. تقويت خودباوری معلم و احسار خودکارآمدی ب

ای و راهبردهای معلمان از طیف سوی تا دهد. با توجه به عوامل زمینها ر ببش روی می

توانند بعنوان زمینه و عوامل مؤ ر در مشارکت عاطفی گیرد. خود پیامدها میضعیف را در بر می

 5(، تورتاپ0610وتی )(، ک0613نتايج تحقیقات  انوی فرد و همکاران ) معلمان عمل کنند.

گردد ای اين ببش از تحقیق همسو است. پیشنتاد می( با يافته5102) 6( و تزيوينی کو5100)

ها بعد عاطفی های آموزش ضمن خدمت، مجريان اين آموزشکه در فرايند اجرای دوره

 معلمان را برای ا رببشی بیشتر مد نظر سرار دهند. 
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نبستین هماايش   راهکارهای موثر در آموزش سازمانی.( . 0611ه، مینا )اسفندياری، حسین و رضازاد

 اسفند.  3-3آسیب شناسی آموزش سازمانی. تتران 

بررسی راهکارهای کیفیت بخشی به دوره های آمووزش  (. 0615افضل خانی، مريم و نجابت، سمیه )

 –مه علمای  فصالنا  ضمن خدمت معلمان و کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان سومنان. 

 .16-11(،6)01پژوهشی رهیافتی نو در مديريت آموزشی،

تاثیر شویوه هوای مختلوف تودریس در     (. 0611اکبری عمرو آبادی، احمد رضا و رجايی پور، سعید )

برناماه ريازی    افزایش کیفیت دوره های آموزش ضمن خدمت دبیوران شویمی دوره متوسوطه.   

ه آزاد اسااالمی واحااد خوراسااگان   دانااش و پااژوهش در علااوم تربیتاای. دانشااگا     -درساای

 .10-52،011)اصفتان(،

ببتیار نصر آبادی ، حسنعلی و نجفی ، محمد و نصرتی هشی ، کمال و  بیرمی پور ، علای و چراغیاان   

.دو ماهنامه راهبردی ماهیت آموزش های ضمت خدمت مربیان امور تربیتی(.  0616رادی ، امین )

 . 3-05(،0) 3آموزش درعلوم پزشکی، 

باز نمایی علل کاهش انگیزه شغلی معلمان در (. 0613هی، زهرا و مومنی، زهرا و صالحی، کیوان )پنا

دو فصالنامه پاژوهش در تربیات     ای: یو  مطالعوه پدیودار شوناختی.    های حرفوه انجام فعالیت

 . 30-013(،0)5معلم،

یل به ماندگاری بوا  رویکرد کیفی به عوامل موثر بر م(. 0611پور اشرف، ياسان اله و طوالبی، زينب )

 .026-033(،11فصلنامه تعلیم و تربیت، )انگیزه معلمان )مورد: استان ایالم(. 

نقش راهبردهای خود باوری (. 0613 انوی فرد، رسول و فرشید پور، علیرضا و وکیل يزدی، اباراهیم ) 

 . 16-010( ، 60) 1مطالعات مديريت راهبردی، دوره  و کاهنده استرس در کامیابی سازمان.

بررسوی  (. 0610حکیم زاده، رضوان و ملکی پور، احمد و ملکی پاور، موسای و ساسام پاور، عرفاناه )     

های مجازی آموزش ضمن خدمت فرهنگیان )مطالعه موردی: فرهنگیوان منطقوه   وضعیت دوره

                                                                                                                                                 .62-21(،0) 2فصااالنامه فااان آوری اطالعاااات و ارتباطاااات در علاااوم تربیتااای،   دهلوووران(.

های ضومن خودمتس سوابقه    بررسی رابطه آموزش(. 0615دماوندی، ابراهیم و الزامی، عصامت) 
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 3ژوهشای فنااوری آماوزش،   نشريه علمای پ  خدمت و تحصیالت با توانمندی شغلی معلمان زن.

(6،)561-551. 

، ترجماه  هواس کاربردهوا  رفتار سازمانی: مفاهیمس نظریه(. 0611رابینز، استیفن پی و جاج ، تیموتی ای )

 سید محمد اعرابی و محمد تقی زاده مطلق، چاپ اول، تتران : دفتر پژوهش های فرهنگی.

آسیب شناسی پدیده انتقال (. 0616عید )سجادی، سید محمد تقی و کیان، مرجان و صفايی موحد، س  

های ضمن خدمت سازمان آمووزش و پورورش )مطالعوه مووردی: اسوتان      آموزش در آموزش

 .0-50(،5)0فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی،  خراسان رضوی (.

 روش های تکمیل و بهبوود نظوام ضومت خودمت معلموان.      .( 0611سمیعی زفرسندی ، مرتضای)   

 . 020-033(،61)01وری های آموزشی ،فصلنامه نو آ

های ضمن خدمت عوامل موثر بر ارتقاء کیفیت آموزش(. 0615سعادتمند ، زهره و محققیان ، شتناز )

 .013-513(،6)2پژوهشی رهیافتی نو در مديريت آموزشی، –فصلنامه علمی  مربیان و معلمان .

مودل ادرا   (. 0615سترمانی، محمد)طاهری، مرتضی و عارفی، محبوبه و پرداختچی، محمد حسن و  

فصالنامه مشااوره شاغلی و     ای در مراکز تربیوت معلوم.  و نگرش معلمان نسبت به توسعه حرفه

 .53-23(، 02) 2 سازمانی،

. پدیودار شناسوی عوامول مووثر و     ( 0612فتحی آذر، اسکندر و اديب ، يوسف و گل پرور ، فرشته )

فصلنامه پاژوهش در ياادگیری    من خدمت معلمان .های آموزش ضبرانگیزاننده در کیفیت دوره

 . 23-03(،05) 6آموزشگاهی و مجازی ،

بررسی رابطه بین خودباوری کارکنان و اعتماد سوازمانی بور اسواس مودل     (. 0610کوتی، محماد ) 

 . 31-11(، 03) 1مديران کیفیت، نیکالس پالس ) مورد مطالعه: شرکت لوله سازی اهواز (.

بررسی رضایت شغلی و عوامول مووثر بور آن در    (. 0616قی مقدم، يوسف)موحد، محمدعلی و حقی

فصالنامه   .پرستاران شاغل در مراکز آموزشی و درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ارومیوه 

 .10-13(،5)5، اورمیه دانشکده پرستاری و مامايی

 . تتران: مدرسه یادگیری و تربیت معلم  -باز اندیشی فرایند یاددهی (. 0631محمود ) دی،متر محم

http://unmf.umsu.ac.ir/article-1-150-fa.pdf
http://unmf.umsu.ac.ir/article-1-150-fa.pdf
http://unmf.umsu.ac.ir/article-1-150-fa.pdf
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