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بررسی تطبیقی آموزش پیش از خدمت معلمان ،آموزش معلمان مبتدی و آموزش ضمن
خدمت معلمان در ایران و چند کشور جهان
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چکیده :پیچیدگی نقش معلم و انتظارات متعدد از معلم در شرررایج یدید ینانی به فعاتیتهایی فراتر از
گذشته مانند کارآموزی و بازآموزی نیاز دارد .از اینرو ،هدف پژوهش حاضر ،بررسی تطبیقی آموزش پیش
از خدمت معلمان ،آموزش معلمان مبتدی و آموزش ضمن خدمت معلمان در ایران و چند کشور ینان به
منظور استخراج شباهتها و تفاوتهای آننا بوده است .روش پژوهش توصیفی– تحلیلی است که اطالعات
آن از طریق اسناد و مدارک و گزارشهای تحقیقی؛ و یستجو در شبکه ینانی اینترنت و سایتهای وزارت
آموزش و پرورش کشورهای مورد مطاتعه گردآوری شده و از طریق اتگوی یرج بردی تجزیه و تحلیل شد.
یافتههای پژوهش حاکی از تنوع و تکثر شریوههای آموزش در مدلهای سرنتی و رویکردهای بدیل بود
کره به مواردی چون نیازهای آموزشررری معلمان ،محتوای مورد نظر ،امکانات مویود ،وقت و برنامه کاری
آنان و سریاسرتهای نظام آموزشری کشرورها بسرتگی داشت .همچنین برقراری ارتباس مستمر بین نظام
تربیت معلم با دانشگاهها ،مدارس و سایر ننادهای ایتماعی ،برقراری ارتباس آموزشهای پیش از خدمت و
ضررمن خدمت؛ و ایجاد هماهنگی میان ننادهای اداره کننده تربیت معلم در این کشررورها ،از یمله نکات
بریسته در موفقیت آموزشهای آنان بوده است.
کلیدواژهها :تربیت معلم ،آموزشهای پیش از خدمت ،آموزش معلمان مبتدی ،آموزشهای ضمن خدمت

مقدمه
تحقق هر آرمانی در آموزش و پرورش ،در گروِ منمترین نیروی انسانی آن یعنی معلمان است که
عامل ایرایی آرمانها در محیج عملی هستند و هیچ اصالحی بدون همکاری و مشارکت فعال آنان
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انجام نخواهد شد .بنابراین اگر آموزش و پرورش بخواهد در یامعه تکثرگرا و ینانی امروز موفق
باشد ،باید به نظام تربیت معلم و اتخاذ تدابیر منطقی برای بنبود تربیت حرفهای معلمان اهمیت
ویژهای دهد .معلم شایسته و اثربخش معلمی است که بتواند در شغل خود آموزشهای الزم را ببیند
و به رشد حرفهای برسد و تجربیات زیادی را به دست آورد تا بتواند در پیشرفت تحصیلی دانش-
آموزان مؤثر واقع شود (ریکینبرگ .)5555 ،5معلمان اساسیترین نقش را در یریان یادگیری و
رشد دانشآموزان برعنده دارند و اهمیت این نقش حساس بر کسی پوشیده نیست (انیس.)5395 ،5
در ینان امروز ،تعلیم و تربیت معلم از نظر منافع ملی یزء منافع سطح اول محسوب میشود
(سرکارآرانی )5993 ،به طوری که سرمایهگذاری در ینت آموزش معلمان از نوع سودمندترین
سرمایهگذاریها است  ،زیرا معلمان توانمند نقطه آغاز هر تحول آموزشی هستند .از آنیایی که
معلمان از یک سو در آماده نمودن دانشآموزان برای زندگی در یوامع و فرهنگهای مختلف نقش
زیادی دارند و از سوی دیگر در هم ه کشورها منابع قابل توینی صرف بنبود نظام آموزش معلمان
میشود ،موضوع تربیت معلمان مورد بحث سیاستمداران کشورهای مختلف است (سمیعی
زفرقندی.)5935 ،
توسعه حرفهای معلمان گامی منم برای بنبود آموزش میباشد (هاتوی و واتی .)5333 ،9کیلیون
و ویلیامز )5553( 4اظنار میکنند که توسعه حرفهای به منظور بازتاب پژوهشهای اخیر ،تغییر
عمل تدریس ،و افزایش موفقیت دانشآموزان؛ باید مرتبج با نیازهای آموزشی معلمان ،و در نوع
مشارکتی و مداوم باشد.
اهداف توسعه حرفهای 1کارکنان شامل بقای شغلی ،اصالح نقش ،حمایت از اصالحات آموزشی
و رشد شخصی است .طراحی و ایرای توسعه حرفهای به منظور اثربخشتر شدن معلمان در

1. Rikenberg
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پاسخگویی به نیازهای دانشآموزان از علوم آموزش بزرگساالن (اریکسون 5555 ،5و کنلبرگ،5
 )5325و ارتقای حرفهای معلمان )هابرمن ،5393 ،9استیفی 4و همکاران )5555 ،نشأت میگیرد.
پژوهشهای انجام شده نشان میدهد که تویه به برنامههای تربیت معلم همگام با تحوالت
ینانی در عصری که عصر دانایی و فناوری اطالعات نامیده شده ،از منمترین بحثهایی است که
تویه صاحبنظران را به خود یلب کرده است .بر این اساس ،کشورهای توسعه یافته و برخی از
کشورهای در حال توسعه برنامهها و فعاتیتهایی را برای رویارویی با این تحوالت تدارک دیده و
در برنامههای تربیت معلم کشورشان تغییر و تحوالتی ایجاد کردهاند .توسعه حرفهای برای ایجاد
منارتهای یدیدی که معلمان برای سازگاری با تغییرات الزم دارند ،ضروری میباشد (دیتمر و
الندروم.)5339 ،1
نتایج مطاتعه تطبیقی در زمینه توسعه حرفهای معلمان در دو کشور ژاپن و آمریکا در ،5555
نشان داد که ارائه روشهایی برای ایجاد تغییر و اصالحات و تجدید حیات در زمینه رشد حرفهای
آموزش معلمان در هر دو کشور ضرورت دارد .نتایج گزارش تحقیق مرکز بیناتمللی تحقیقات
آموزشی و نوآوری ،در برگیرنده  514پروژه تحقیقاتی ،نشان داد که فناوریهای ارتباطی و اطالعاتی
یدید به صورت باتقوه در فرآیند یاددهی -یادگیری مؤثر نخواهند بود ،مگر آنکه معلمان در زمینه
بنرهگیری از این فناوریها در کالس درس آموزشهای الزم را ببینند (مالیینژاد و ذکاوتی.)5992 ،
امین خندقی و اسدخانی ( ،)5935در مطاتعه خود ضمن تبیین رویکردهای نوآوری توسعهای،
گسترشی ،تحوتی و کامل در تربیت معلم ،ضرورت بهکارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات (فاوا)
را در برنامههای درسی تربیت معلمان خاطر نشان ساختهاند.
در قرن بیست و یکم ،اصالح برنامههای تربیت معلم و ایجاد انگیزه برای معلمان به صورت یک
اوتویت ،مورد تویه بسیاری قرار گرفته است (یونسکو .)5332 ،این مسایل عمومی در همه کشورها
مطرح است که معلمان چه صالحیتهایی را یاد میگیرند ،چگونه یاد میگیرند و به یادگیری چه
قابلیتهایی نیاز دارند؟ همچنین ورود نوآوریهای آموزشی در حوزه برنامه درسی باعث شده که
1. Erikson
2. Kohlberg
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معلمان به یادگیری صالحیتهایی فراخوانده شوند ،نظیر اینکه چگونه باید برای بنرهگیری صحیح
از فناوری یدید و رو به توسعه آماده شوند؟
در طبقهبندی استاندارد بیناتمللی آموزش و پرورش 5تصریح شده که آموزش قبل از خدمت و
ضمن خدمت باید با هم مرتبج و هماهنگ شود و آموزش معلمان به طور مداوم گسترش یابد تا
صالحیتهای حرفه معلمی تحقق یابد .از سوی دیگر پیچیدگی نقش معلم و انتظارات متعدد از
معلم در شرایج یدید ینانی به فعاتیتهایی فراتر از گذشته مانند کارآموزی ،بازآموزی و ارتقای
دورههای آموزشی نیاز دارد .آموزش مداوم این امکان را به ویود میآورد که شکلهای حرفهای
یادگیری همراه با امکان تمرین و کارورزی کامالً گستردهتر و متنوع ایجاد شود که به آننا عمق
بیشتر میبخشد (یونسکو .)5332 ،برنامههای تربیتمعلم بسیاری از کشورها نیز بر اساس ویژگی-
هایی از قبیل تربیت معلم به عنوان محور اصالحات تعلیم و تربیت و آموزش معلمان به صورت
فرآیند خودرهبری ،خوداندیشی ،خودارزیابی ایفای نقش گسترده و آموزش پیش از خدمت و حین
خدمت با اتگوی منسجم و هماهنگ دنبال شده است (شعبانی.)5923 ،
از نظر ساندرا و همکاران )5552( 5اهداف توسعه حرفهای معلمان شامل :منیا کردن خطوس
راهنما به شیوهای که معلمان بتوانند نیازهای توسعه حرفهای خویش را برآورده سازند؛ تمرکز
توسعه حرفهای بر بنبود آموزش و موفقیت تحصیلی دانشآموزان؛ برقراری ارتباس توسعه حرفهای
به طور مستقیم با مدارس و اهداف معلمان؛ و افزایش ظرفیت مدارس و نواحی آموزش و پرورش
برای مشاهده نیازهای یادگیری متنوع دانشآموزان میباشند.
حجازی و همکاران ( )5999ایجاد دگرگونی و بنبود در کیفیت تدریس معلمان؛ ایجاد
فرصتهای مداوم برای آموزش معلمان در مدارس؛ تسنیل توسعه منارتهای یدید؛ بنبود دانش،
منارتها و تواناییهای مویود؛ و ایجاد اعتماد به نفس و انگیزه و درک نقشهای قانونی در معلمان
را از یمله مزایای توسعه حرفهای معلمان ذکر میکنند .اسکینر و دیگران ( )5551بیان میکنند
که فعاتیتهای توسعه حرفهای در مواردی همچون :افزایش توان سازگاری معلمان؛ کاهش مقاومت

)1. International Standard Classification For Education. (Isced
2. Sandra C., S Et Al
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در مقابل تغییر؛ افزایش نگنداری منابع انسانی در مدارس؛ و به ویود آوردن سطوح باالی تعند
سازمانی میتوانند به سازمان کمک کنند.
در بسیاری از کشورها آموزش معلمان در دورههای مختلف تحصیلی در کاتجها و دانشگاهها
صورت میگیرد .دانشگاهها و مراکز تربیت معلم هم دارای مدارس و مراکز تحقیقاتی وابسته به خود
هستند که دانشجویان از آننا به عنوان آزمایشگاهی برای تمرین معلمی و انجام تحقیقات تعلیم و
تربیت استفاده میکنند (حیدری عبدی .)5924 ،از آن یا که معلمان نقش اصلی را در فعاتیتهای
آموزشی و تحقیقاتی دانشگاهها و مؤسسات مختلف آموزشی ایفا میکنند ،برای انجام فعاتیتهای
خود نیازمند نیروهای پشتیبانیکننده هستند .پیشرفتهاى سریع علوم تجربی ،ریاضی ،فنى و علوم
انسانی ،در ینان امروز ،ایجاب مىکند که معلمان تمام دورههاى مختلف تحصیلى بهطور مستمر
به دانشافزائی ،خودسازى و کسب منارتهاى الزم در انتقال عناصر فرهنگى به نسل آینده بپردازند
و کودکان ،نویوانان و یوانان را با حاصل تحقیقات و تجربیات و نوآورىهاى بشرى با استفاده از
شیوه ها ،فنون و ابزار مناسب آشنا سازند .وزارت آموزش و پرورش کشورهای مختلف برای تربیت
معلمان و ارتقای کارآیی و توانمندی آننا ،و آشنا کردن آننا با روشهای نوین آموزشی و تربیتی،
برنامههایی را تدارک دیدهاند و فرصتهای آموزشی و پژوهشی مختلفی را فراهم نمودهاند .در این
پژوهش ،با مقایسه شیوههای آموزش معلمان در ایران و چند کشور ینان ،چشم اندازهایی برای
ایجاد فرصتهای آموزشی و پژوهشی در برنامههای آموزش معلمان به صورت منسجم و یکپارچه
ترسیم شده است.
روش مطالعه
پژوهش حاضر پیمایشی تطبیقی است که اطالعات مورد نیاز آن از طریق اسناد و مدارک و
گزارشهای تحقیقی و یستجو در شبکه ینانی اینترنت و سایتهای وزارت آموزش و پرورش
کشورهای مورد مطاتعه گردآوری شده است .در این زمینه از مدل بردی ،)5323( 5در چنار مرحله

1. Beredy
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توصیف ،5تفسیر ،5همجواری 9و مقایسه 4استفاده شده است .بر اساس این مدل ابتدا اطالعات مورد
نیاز درباره کشورها از منابع معتبر گردآوری ،طبقهبندی و مورد بررسی ،تفسیر و مقایسه قرار
گرفتهاند .این پژوهش با در نظرگرفتن برنامههای آموزش معلمان در سه بخش عمده آموزش پیش
از خدمت ،1آموزش معلمان مبتدی 2و آموزش ضمن خدمت ،2به یستجوی چگونگی ایرای این
برنامهها در ایران و چند کشور ینان از یمله :کانادا ،آمریکا ،ماتزی ،آتمان ،ژاپن ،اسپانیا ،بلژیک،
کلمبیا ،زامبیا ،شیلی و فیلیپین ،به این دتیل که در زمینه آموزش معلمان طرحهای مشابه ،یدید
و متنوعی را داشته اند ،پرداخته است.
یافتههای پژوهش
سؤال –1آموزشهای پیش از خدمت معلمان در کشورهای مورد مطالعه چگونه است؟
در بسیاری از کشورها آموزشهای پیش از خدمت توسج دانشگاهها یا مؤسسات آموزش عاتی صورت
میپذیرد .در یدول شماره یک به معرفی این برنامهها در ایران ،کانادا ،آمریکا ،ماتزی ،آتمان و ژاپن
پرداخته شده است.
یدول  -5آموزشهای پیش از خدمت در ایران و کشورهای مختلف
کشور

آموزشهای پیش از خدمت معلمان

ایران

در کشور ایران تا قبل از سال  ،5935آموزشهای قبل از خدمت توسج مراکز تربیتمعلم و
دانشگاهها انجام می شد .پس از تصویب اساسنامه دانشگاه فرهنگیان در اسفند  5993در
شورای عاتی انقالب فرهنگی ،در هر استان مراکز تربیت معلم سابق ،در قاتب پردیسهای
خواهران و برادران ،به فعاتیتشان ادامه دادند (صافی .)5935 ،این دانشگاه با پذیرش
دانشجوی کارشناسی پیوسته اقدام به آموزش پیش از خدمت آنان در حرفه معلمی می-
پردازد .وظیفه این دانشگاه نه تننا ارائه اطالعات علمی الزم به دانشجومعلمان ،بلکه پرورش
1. Description
2. Interpretation
3. Juxtaposition
4. Comparison
5. Pre-Service Training
2. Education Of Beginning Teachers
7. In-Service Training
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کشور

آموزشهای پیش از خدمت معلمان

منارتهای اساسی برای حرفه معلمی میباشد .با تویه به اهداف تربیتی دانشگاه ،در ماده
 59اساسنامه آن ،حداقل تعداد  91واحد درسی در دوسال اول تمام رشتهها ،مشتمل بر
دروس معارف دینی و تعلیم و تربیت اسالمی به دانشجو معلمان ارائه و آموزش داده میشود
و دانشجویان دوره کارشناسی موظفند طبق برنامه آموزشی مصوب ،حداقل  9واحد درسی
به عنوان کارآموزی به تدریس بپردازند (وزارت آموزش و پرورش.)5935 ،
کانادا

در برنامه پیش از خدمت تربیت معلم در کشور کانادا به منظور کسب صالحیت معلمی در
حوزههای مختلف در دورههای گوناگون دروسی پیش بینی شده که به صورت دروس اختیاری
ارائه میگردد .این دروس همچنین در راهنمای آموزش ضمن خدمت معلمان پیشبینی شده
که در آن به ینبههای گوناگون برنامههای درسی و بر اساس تأمین نیازهای محلی ،منطقهای،
ملی و بیناتمللی تویه شده است .از طرفی یکی از مؤتفههای عمده استاندارد ینانی در برنامه-
ریزی درسی ،متغیرهای فرهنگی است که تویه به آن در برنامههای تربیت معلم به افزایش
عملکرد نظام آموزش و پرورش منجر شده است .همچنین به منارتهای پرسشگری ،طراحی
و ارتباس در تکنوتوژی و منارتهای رایانهای آموزشی در پذیرش حرفه معلمی در کانادا تویه
شده است ( شعبانی.)5923 ،

آمریکا

در کشور آمریکا ،آموزشهای ضمن خدمت معلمان بر اساس دو مدل صورت میپذیرد :مدل
متواتی5و مدل همزمان یایگزین 5انجام میپذیرد .در مدل اول ،معلمان پس از اخذ دریه
تیسانس در یک یا چند موضوع درسی ،در یک دوره تحصیالت تکمیلی شرکت نموده و مدرک
کارشناسی ارشد در آموزش و تدریس اخذ میکند .در مدل دوم ،فراگیران به طور همزمان یک
یا چند موضوع درسی و تدریس آننا را مطاتعه میکنند و دریه تیسانس و گواهی تدریس را به
عنوان معلم موضوع درسی اخذ مینمایند .در سال  5554در کشور آمریکا  %41از کل معلمان
دارای مدرک کارشناسی ارشد بودهاند.
آموزشهای پیش از ضمن خدمت در این کشور شامل چنار حوزه محتوایی میشود که عبارتند
از :اتف) دانش پایه شامل فلسفه آموزش و پرورش ،تاریخ آموزش و پرورش ،روانشناسی تربیتی
و یامعه شناسی آموزش و پرورش ،ب) منارتهای ارزشیابی از یادگیری دانشآموزان ،استفاده
از تکنوتوژی در تدریس و چگونگی حمایت از دانشآموزان با نیازهای خاص ،ج) دانش و

1. Consecutive Model
2. Alternative Concurrent Model
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آموزشهای پیش از خدمت معلمان

روشهای خاص تدریس؛ و د) ارزشیابی در حوزههای محتوایی گوناگون و تجربه تدریس در
کالس به صورتهای مختلف شامل مشاهده میدانی ،5تدریس کالسی 5و کارآموزی 9میباشد.
در مشاهده میدانی ،دانشجو به مشاهده تدریس یک معلم در کالس درس میپردازد .در تدریس
کالسی ،دانشجو تحت راهنمایی استاد مربوطه یا معلم کالس به تدریس میپردازد .در کارآموزی
دانشجویان در کالسهای خودشان تحت راهنمایی قرار میگیرند (اینگرسول.)5552 ،4
مالزی

در ماتزی معموالً دانشگاهها با همکاری وزارت آموزش و پرورش ،امر آموزش معلمان و تأمین
نیروی انسانی مورد نیاز را برعنده دارند .در راستای اهداف و اصول نظام آموزش و پرورش
ماتزی ،در آموزش معلمان این کشور از سال  5395اصوتی همچون :تربیت معلمانی با شخصیت
بریسته ،دارای نگرش علمی ،باتنده و متعند به آرمانهای کشور ،وفادار به میراث گذشته،
منضبج ،پایبند به صیانت از همبستگی و یامعهای پیشرفته؛ و معلمان کارآمد ،بردبار و دانا
ینت رویارویی با چاتشهای ینشی قرن مورد تویه و تأکید قرار گرفته است.
دفتر آموزش معلمان 1در وزارت آموزش و پرورش ،سیاستگذاری ،برنامهریزی ،ارزیابی و نگرش
داوطلبان حرفه معلمی را برعنده دارد .در بخش آموزشی این دفتر ،شناسایی حوزههای تخصصی
و سطوح منارتها و نوع مطاتب درسی مورد نیاز معلمان انجام میشود .درکشور ماتزی 95
دانشکده تربیت معلم ویود دارد که عندهدار تربیت معلمان علوم اسالمی و آموزش معلمان در
زمینههای حرفهای و فنی میباشند .مدت دورههای تربیت معلم در دانشکدههای تربیت معلم
براساس نوع رشته متفاوت است (صافی.)5935 ،

ژاپن

در کشور ژاپن برنامه درسی هر ده سال یک بار مورد بازنگری قرار میگیرد .در این کشور
دانشگاهها در سه سطح کارشناسی ارشد ،کارشناسی و کاردانی به معلمان گواهی تدریس اعطا
مینمایند .شیوههای کارآموزی در ژاپن متنوع بوده و در آموزشهای تربیت معلم به ترتیب زیر
پیشبینی شده است:
اتف -خودکارآموزی ،کارآموزی مدرسه محور و کارآموزی از طریق سازمانهای گوناگون.
ب -کارآموزی به دستور مدیریتها در آموزش و پرورش شامل گردهماییها و سخنرانیها.
ج -کارآموزی در دانشگاهها.
د -آموختن دروس اختیاری حداقل  54واحد که از گروه دروس تربیتی یا موضوع تدریس
براساس نیاز و عالقه دانشجوی تربیت معلم انتخاب شود (شعبانی.)5923 ،

1. Field Observations
2. Student Teaching
3. Internship
4. Ingersoll
5. Teachers Education Office
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کشور

آموزشهای پیش از خدمت معلمان

آلمان

در کشور آتمان مؤسسات متفاوتی از یمله؛ انستیتوهای تربیت معلم ،دانشگاههای علوم و فنون،
آکادمی تربیت معلم ،دانشکدههای علوم تربیتی و دانشکده هنر و موسیقی؛ امر تربیت معلم را
بر عنده دارند .این امر در دو مرحله انجام میپذیرد:
اتف -از طریق دانشگاهها که آموزشهای نظری ارائه میدهند.
ب -مراکز وابسته به وزارت آموزش و پرورش و فرهنگ ایاتتها ،که معموالً آموزشهای علمی
در آننا انجام می شود .این مرحله یک دوره کار آموزشی است که طول مدت آن برای کلیه
دورههای تحصیلی دو سال است و به تناسب دورههای تحصیلی ،معلمان هر دوره تربیت می-
شوند (صافی.)5935 ،

سؤال –2چه شباهتها و تفاوتهایی در زمینه آموزشهای پیش از خدمت معلمان در
کشورهای مورد مطالعه وجود دارد؟

الف) شباهتها:
 همه کشورها به کسب منارتهای حرفهای معلمی در حوزههای محتوایی دانش ،منارتهایارزشیابی از یادگیری دانشآموزان ،روشهای تدریس معلمان و ارزشیابی محتوای درسی از سوی
معلمان تویه داشتهاند.
 همکاری بین وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه در آموزش معلمان همه کشورها نیز ویود دارد.ب) تفاوتها:
 در کانادا تویه به متغیرهای فرهنگی یکی از مؤتفههای استاندارد ینانی در برنامهریزی درسیآموزش ضمن خدمت معلمان است.
 در ماتزی طول مدت دورههای تربیت معلم در دانشکدههای تربیت معلم براساس نوع رشته متفاوتاست ،در حاتیکه در بیشتر کشورها طول این دوره برای رشتههای مختلف یکسان است.
 تنوع آموزشهای تربیت معلم در ژاپن به نسبت سایر کشورها بیشتر است و معلمان هم درمدارس ،هم در دانشگاهها و هم به شیوه خودکارآموزی آموزش میبینند.
سؤال –3آموزشهای معلمان مبتدی در کشورهای مورد مطالعه چگونه است؟
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در بسیاری از کشورها به منظور آماده نمودن معلمان در سالهای اوتیه خدمت برنامههایی طراحی
میشوند .تدریس شامل کاربرد وسیع دانش موضوعات مختلف و شیوههای اثربخش یاددهی مختلف
میشود و به همین دتیل برای بسیاری از معلمان سالهای اوتیه تدریس بسیار تنشزا و پراسترس
است .تحقیقات نشان میدهند نسبت معلمانی که پس از تحصیل یا سالهای اوتیه تدریس حرفه
خود را رها میسازند باالست (اینگرسول و همکار .)5554 ،در بسیاری از کشورها سیستمهای
حمایتی گستردهای برای معلمان در سالهای اوتیه تدریس ویود دارد .در یدول شماره دو چند
نمونه از روشهای آموزشی معلمان مبتدی آمده است.

یدول  – 5آموزشهای معلمان مبتدی در ایران و کشورهای مختلف
کشور

آموزشهای معلمان مبتدی

ایران

بخش نیروی انسانی ادارات کل آموزش و پرورش در مناطق و نواحی تابعه خود ،تاکنون عندهدار
برگزاری آموزشهای بدو خدمت معلمان و سایر کارکنان بودهاند .این دورهها تحت عنوان «بدو
خدمت منارتهای تدریس» در قاتب دروس عمومی همچون :روانشناسی تربیتی ،سنجش و
اندازهگیری پیشرفت تحصیلی ،قرآن و معارف اسالمی و...؛ و دروس تخصصی شامل :روش
تدریس کتب مربوطه ایرا میشود .ساعات دروس تخصصی در این دورهها بر حسب نیاز
فراگیران آن دوره متفاوت میباشد؛ به عنوان مثال ،بدو خدمت آموزگاران ابتدایی  534ساعت
است که  25ساعت آن عمومی و  594ساعت تخصصی است؛ و یا دبیران متوسطه نظری و فنی
حرفهای مجموعاً  594ساعت دوره بدو خدمت دارند که  25ساعت عمومی و مابقی آن تخصصی
است.

آمریکا

 -5راهنمایی توسج یک مربی 5باتجربه که حمایتهای عاطفی و حرفهای و راهنماییهای الزم
را انجام میدهد.
5
 -5شبکه همکاران برای حمایت و یادگیری دو یانبه از همکاران و فعاتیتهای گروهی.
 -9بنرهمندی از اطالعات متخصصان آموزشی درباره ارتباس بین آموختههای دانشگاهی و
واقعیتهای کالسی.

1. Mentor
2. Peer Network
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آموزشهای معلمان مبتدی

ژاپن

در کشور ژاپن آموزش معلمان مبتدی به دو صورت انجام میگیرد:
 -5یک دوره  25روزه در دانشگاه 5که معلم در هفته دو روز به تدریس میپردازد.
 -5بخش دوم که معلم تحت راهنمایی یک مربی در خارج دانشگاه 5در هفته یک روز به
تدریس میپردازد .آموزش خارج دانشگاه شامل شرکت در سخنرانیها ،کارگاهها ،مشاهده
مدارس و فعاتیتهای گروهی در مراکز تربیت معلم میشود .تحقیقات نشان میدهند که این
برنامهها میزان ماندگاری معلمان مبتدی در حرفه معلمی را افزایش میدهند ،عملکرد تدریس
را بنبود میبخشند و رضایت حرفهای و شخصی را افزایش میدهند (اشبی 9و همکاران.)5559 ،

سؤال –4چه شباهتها و تفاوتهایی در زمینه آموزشهای معلمان مبتدی در کشورهای
مورد مطالعه وجود دارد؟
اتف) شباهتها:
 در هر سه کشور بر آموزش این گروه معلمان ،از طریق آموزشهای کالسی و حضوری تأکید شدهاست.
 در دو کشور ژاپن و آمریکا ،معلمان مبتدی با راهنمایی یک مربی باتجربه در بیرون دانشگاه بهتدریس میپردازند و از اطالعات متخصصان آموزشی بنرهمند میشوند.
ب) تفاوتها:
در ایران به تفاوت آموزشهای تخصصی معلمان مبتدی تویه ویژه شده است .در عین حال در
کشور آمریکا شبکه همکاران به منظور فعاتیتهای گروهی و تعامل و حمایت معلمان مبتدی شکل
گرفته است ،در حاتی که در ژاپن این شیوه تعامل و فعاتیتهای گروهی در قاتب شرکت معلمان
مبتدی در سخنرانیها ،کارگاهها ،مشاهده مدارس و فعاتیتهای گروهی در مراکز تربیت معلم صورت
میگیرد.
سؤال –5آموزشهای ضمن خدمت معلمان در کشورهای مورد مطالعه چگونه است؟

1. On-Campus
2. Off-Campus
3. Ashby
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پیشرفت سریع فناوری و انفجار اطالعات در عصر یدید ،نیازهای آموزشی یدیدی را برای معلمان
به ویود میآورند که تحصیالت رسمی و دانشگاهی به تننایی پاسخگو نبوده و در نتیجه به انواع
دیگر آموزش از یمله آموزشهای ضمنخدمت نیاز میباشد .از نظر صفوی ( )5929آموزش ضمن
خدمت معلمان عبارت است از بنبود بخشیدن به فعاتیتهای آموزشی و پرورشی مرتبج با رشته
تخصصی آنان که عمدتاً یا انحصاراً به منظور دانشافزایی ،کسب منارت و تغییر نگرشهای حرفهای
در آنان صورت میگیرد تا بتوانند به گونهای مؤثرتر به تعلیم و تربیت بپردازند .این نوع آموزش
معموالً از طریق حضوری ،نیمهحضوری ،مکاتبهای ،خودآموزی ،آموزش رادیوئى و تلویزیونى و غیره
انجام میگیرد.
پژوهشهای متعدد در آموزشهای ضمن خدمت حاکی از این هستند که این آموزشها باید :در
تمام طول خدمت انجام گیرند ،به شیوه مشارکتی اداره گردند ،از شیوههای فعال تدریس و یادگیری
استفاده نمایند ،گروههای مختلف معلمان را شامل گردند ،تجربه عملی را شامل شوند و پاسخگوی
نیازهای معلمان باشند (گرت 5و همکاران .)5555 ،آشنایی با چگونگی برنامهها و نوع فعاتیتهای
آموزش ضمن خدمت کشورهای دیگر ،در ثمربخشی و کارآیی برنامههای بازآموزی معلمان اثر بسیار
دارد .در یدول شماره سه به برنامههای آموزش ضمن خدمت در ایران و کشورهای مورد مطاتعه،
پرداخته شده است.
یدول  -9آموز شهای ضمن خدمت معلمان در ایران و چند کشور ینان
کشور

آموزش ضمن خدمت معلمان

ایران

دورههای ضمن خدمت در دو بخش دورههای بلندمدت (که معموالً منجر به مدرک تحصیلی
میشود) و دورههای ضمن خدمت کوتاه مدت برگزار میشود (سمیعیزفرقندی.)5935 ،
آموزشهاى کوتاهمدت همهساته گروه بسیارى از کارکنان را در بر مىگیرد و شامل دورههاى
مختلف کارآموزی ،بازآموزی ،دانشافزایى و گردهمایىهاى آموزشى است .به معلمان و کارکنانى
که در هر دوره شرکت مىکنند ،در صورت موفقیت گواهینامه کارآموزى آموزش ضمنخدمت
داده مىشود .معموالً گذراندن این دورهها عالوه بر دانشافزائی ،مزایاى استخدامى و ماتى نیز
دارد .پس از تأسیس دانشگاه فرهنگیان در سال 5935؛ و طبق ماده 9اساسنامه این دانشگاه،
توانمندسازی و ارتقای سطح تربیتی ،دانشی و منارتی فرهنگیان از طریق آموزشهای کوتاه
1. Garet
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مدت؛ پس از اخذ مجوز از مرایع ذیصالح؛ ازیمله وظایف و اختیارات آن دانشگاه است (وزارت
آموزش و پرورش.)2 :5935 ،
آموزشهاى بلندمدت یا ادامه تحصیل :این آموزشها منجر به اخذ مدرک تحصیلی باالتر می-
شود و در مراکز تربیت معلم و به صورت کالسهاى روزانه ،شبانه و ایام تابستان انجام مىگیرد.
از مراکز منمی که عالوه بر تربیت معلمان قبل از خدمت به آموزش ضمن خدمت معلمان به
صورت کوتاهمدت و بلندمدت میپردازند ،دانشگاههای مختلف میباشند .دورههاى فوق را
معموالً دانشگاههاى دوتتی ،دانشگاه آزاد اسالمی و دانشگاه پیام نور انجام مىدهند.
شرکتکنندگان در دورههاى بلندمدت از طریق کنکور سراسرى دانشگاهها ،کنکور آموزش
ضمن خدمت فرهنگیان و دیگر آزمونهای ورودى و طبق سنمیه و ضوابج مقرر پذیرفته
مىشوند.
از سال  5993نیز با تصویب اساسنامه تأسیس دانشگاه فرهنگیان در شورای عاتی انقالب
فرهنگی ،پردیسهای خواهران و برادران آموزشهای بلندمدت دانشجومعلمان پیوسته را (در
قاتب آموزشهای پیش از خدمت) برگزار مینمایند ،از طرفی در این دانشگاه آموزشهای
بلندمدت برای معلمان شاغل وزارت آموزش و پرورش (در قاتب آموزشهای ضمن خدمت)
برگزار میگردد.
اسپانیا

آموزشهای ضمن خدمت و بازآموزی معلمان ،بر عنده مراکز غیردانشگاهی است .برنامههای
این مراکز بر اساس سیاست آموزشی دوتت در مناطق یغرافیایی گوناگون تنظیم میگردد و از
طریق مؤسسه علوم آموزشی این کشور در اختیار معلمان قرار میگیرد .این مؤسسه نقش بسیار
چشمگیری در زمینه آموزش ضمن خدمت معلمان ایفا و آنان را برای انطباق با نوآوریها و
برنامههای آموزشی هدایت میکند .معلمان مراکز غیردانشگاهی ،معموالً ضمن مبادته تجربیات
کسب شده در محیج کار ،به بحث در خصوص مسایل گوناگون تربیتی و وسایل دیداری و
شنیداری میپردازند و در سمینارها یا گروههای علمی در سطوح متفاوت آموزشی شرکت
می کنند و از این طریق به حل مسایل و مشکالت مربوس به کار خود میپردازند (وکیلیان22،
.)59

بلژیک

آموزشهای ضمن خدمت در کشور بلژیک با همکاری سازمانها و گروههای گوناگون نظیر:
مراکز خودآموزی و آموزش مداوم؛ گروههای پژوهش دانشگاهی در چارچوب پژوهش و عمل؛
گروههای انگیزش؛ مؤسسات حرفهای (دوتتی ،بانکها ،بنیادها و )...؛ بازرسان مدارس؛ و آموزش
مکاتبهای انجام میگیرد.
وظیفه و نقش سازمانها و گروههای فوق در این است که با ارائه فعاتیتهای گوناگون آموزشی
به مربیان و معلمان ،این فرصت و امکان را فراهم آورند که آنان با تویه به نیازهای آموزشی و
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شخصی خود به بازآموزی در زمینه و رشتههای مورد نظر بپردازند .در این راستا ،هم مسئوالن
و بازرسان مدارس موظف به همکاری و یاری معلمان هستند و هم دوتت زمینه بسیاری از
فعاتیتهای خاص را که با نیازهای سیاسی و آموزشی کشور منطبق است ،فراهم میآورد ،نظیر:
وسعت بخشیدن به دایره شناختهای نظری و فنی مربیان و معلمان؛ تویه به کاربرد تکنوتوژی
مدرن در موقعیتهای آموزشی؛ ایجاد و گسترش تعامل بین آموزشدهنده ،آموزشگیرنده و
مدیریت؛ توسعه کارگروهی و تصمیمگیری در سطح مدرسه؛ گسترش زمینه تبادلنظر و
مشارکت واتدین دانشآموزان؛ افزایش همکاری و مشارکت با مؤسسات خارج از مدرسه؛ تشکیل
واحدهای آموزشی؛ فراهم آوردن زمینههای ارتقای آموزشی و اداری .فعاتیتهایی هم در زمینه
این اوتویتها صورت میگیرد که عبارتند از:
 بازآموزی در زمینه تعلیم و تربیت به منظور بنسازی فنون آموزشی و انطباق معلم بانوآوریهای آموزشی ،از طریق گروههای کار در مناطق گوناگون و تحت نظر بازرسان مدارس؛
 بازدید از مراکز خودآموزی و آموزشهای مداوم به منظور آشنایی بیشتر با وسایل تعلیم وتربیت؛
 گذراندن دورههای کارآموزی دو یا سه روزه با هدف مطاتعه و انطباق با برنامههای یدید درزمره این نوع فعاتیتها ،از طریق دورههای آموزش فنون دیداری و شنیداری و استفاده از
رسانههای گروهی؛
 گذراندن دورههای کارآموزی طوالنی پنج تا هشت روزه به منظور ایجاد آمادگی در زمینهتغییر محتوای روابج آموزشی ،از طریق بنسازی ارتباس با مؤسسات آموزشی.
عالوه بر این فعاتیتها ،دوتت بلژیک هر سال یک هفته برای مربیان مندکودکها و کودکستانها
و معلمان دوره ابتدایی ،دورههای بازآموزی در زمینههای تعلیم و تربیت و بحث و تبادل نظر
در خصوص مسایل ناشی از آن ترتیب میدهد و با انتشار مجلههای ادواری امکان ارتباس بیشتر
میان معلمان و تبادل اندیشه و اطالعات آنان را به طور مطلوب فراهم میآورد (وکیلیان.)5922،
ژاپن

99

یک ویژگی منم تربیت معلم در کشور ژاپن ،تناوب و تنوع آموزشهای ضمن خدمت است.
آموزشهای ضمن خدمت در این کشور چندبعدی ،مداوم و هدفمند است .به صورتی که این
آموزشها بر حسب سابقه معلمان از موضوعات مختلفی برخوردار میباشند .همچنین در پنج
سطح ملی ،استانی ،شنری ،ناحیه و مدرسه صورت میپذیرد.
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سؤال –6چه شباهتها و تفاوتهایی در زمینه آموزشهای ضمن خدمت معلمان در
کشورهای مورد مطالعه وجود دارد؟
اتف) شباهتها:
 همه کشورها آموزشهای ضمن خدمت معلمان را منم دانسته و به ایرا درآوردهاند. غاتب این آموزشها شامل دورههاى مختلف کارآموزی ،بازآموزی ،دانشافزایى و گردهمایىهاىآموزشىاند.
ب) تفاوتها:
 در کشور اسپانیا این آموزشها از طریق مؤسسه علوم آموزشی انجام میشود که توسج معلمانمراکز غیر دانشگاهی برای انطباق با نوآوریها و برنامههای آموزشی و با در نظرگرفتن مبادته
تجربیات کسب شده در محیج کار صورت میپذیرد ،در حاتی که در سایر کشورها به شیوههای
دیگر و توسج استادان دانشگاهی انجام میشود.
 نکته قابل تویه در کشور ژاپن ،چند بعدی ،مداوم و هدفمند بودن این آموزشها با در نظر گرفتنسالیق معلمان در موضوعات مختلف درسی است ،و یا در کشور بلژیک تویه به نیازهای آموزشی و
شخصی خود معلمان مطرح است که زمینه بازآموزی را برایشان فراهم مینماید ،در حاتی که در
سایر کشورها با هدف بازآموزی دانش حرفهای معلمان انجام میشود.
 در کشور ایران غاتباً مجری آموزشهای ضمن خدمت معلمان ،وزارت آموزش و پرورش و اداراتتابعه آن میباشند ،در حاتی که در سایر کشورها مؤسسات دوتتی ،بانکها ،بنیادها ،و سازمانها و
گروههای گوناگون به شیوههای متنوع و متفاوت اقدام به برگزاری آموزشهای ضمن خدمت
مینمایند.
سؤال -7مدلهای آموزش ضمن خدمت معلمان در کشورهای مورد مطالعه چیست؟
طی چند دهه گذشته در بیشتر کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته ،روشهای ارتقای توسعه
حرفهای معلمان به منظور تربیت معلم مورد بحث قرار گرفته و مدلهای مختلف و متنوعی استفاده
شدهاند .این مدلها از رویکردهای سنتی 5نظیر :نظارت باتینی و ارزشیابی در کالس درس؛ تا
1. Traditional Approaches
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رویکردهای بدیل 5همچون :کارگاههای آموزشی ،توسعه خودراهبر ،5توسعه مشارکتی یا همکارانه،9
افزایش مشارکت معلمان در نقشهای یدید ،4مدل توسعه منارت ،1مدلهای تأملی ،2مدلهای
مبتنی بر پروژه ،2مدل شبکههای معلمان ،9مراکز خرد ،3استفاده از رادیو برای توسعه حرفهای
معلمان ،55خودیاری ،55آموزش بر خج ،12مشارکت بین مؤسسهای 59و همچنین اقدام پژوهی به
عنوان شکلی از توسعه حرفهای 54را در برگرفته است (حجازی و همکاران .)5999 ،در یدول
شماره چنار به بررسی چند مورد از این مدلها پرداخته شده است.
یدول -4مدلهای آموزش ضمن خدمت معلمان در کشورهای مورد مطاتعه
نام مدل (کشور)
آموزش برخط
(ایران)

مراکز خرد (کلمبیا)

شیوه اجرا

 از سال  5935به بعد ،آموزشهای ضمن خدمت غیر حضوری معلمان ،از طریقسامانه یامع مدیریت آموزش و یادگیری فرهنگیان در بخش مرکز برنامهریزی
منابع انسانی و فناوری اطالعات وزارت آموزش و پرورش به ایرا در میآید .معلمان
پس از ثبت نام اینترنتی در این آموزشهای غیر حضوری ،در تاریخهایی که به آننا
ارائه میشود ،در آزمونهای مربوطه شرکت مینمایند و در صورت کسب  %25نمره
آزمون موفق به اخذ مدرک ضمن خدمت آن دوره خواهند شد.
کشور کلمبیا از سال  5394با تدبیرهای تازهای ،تربیت معلم و ارتقای ارزشهای
تخصصی حرفهای معلمان را هدف قرار داد .این تدبیر برخاسته از پژوهشهایی بود
که نشان میدادند ،شیوههای کار معلمان ،سطحی ،تکراری ،مستبدانه ،انضباسمدار،
1. Alternative Approaches
2. Self-Directed Development
3. Cooperative Or Collegial Development
4. Increasing Teacher Participation In New Roles
5. Skill Development Model
6. Reflective Models
7. Project Based Models
8. Teacher Networks
9. Micro Centers
10. Use Of Radio For Teacher Professional Development
11. Self- Help
12. Online Education
13. Inter-Institutional Collaboration
14. Action Research As A Form Of Professional Development
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شیوه اجرا

مبتنی بر فرمانبرداری ،فردگرایانه و انتقادناپذیر میباشند .از آن یا که بین مبانی
نظری آموزش و پرورش و شیوههای تدریس ،شکاف وسیعی ویود داشت ،وزارت
آموزش و پرورش قبل از هر چیز ،کارآموزی معلمان را هدف اصلی خود قرار داد تا
معلمان شاغل از شایستگیهای حرفهای عمیقتری بنرهمند شوند .برای این منظور،
مراکز خرد را در نواحی شنری و روستایی ،در مدرسههای تجربی پدید آورد .هسته
اصلی این برنامه ،کارورزی معلمان و مدیران یک یا چند مدرسه همجوار بود و
معلمان در این مراکز کوچک در محل خدمت خود یا حول و حوش آن کارورزیهای
«معلم با معلم» انجام میدادند و خود بنترین راهحلها را به دست میآوردند .پس
از انجام برنامهریزیها ،رهنمودهای اساسی سازمانبندی میشدند ،خبرنامهها در
سطحی گسترده انتشار مییافتند و مجموعهای از روشهای مؤثر تبادلنظر «معلم
با معلم» تدوین میگردید .این برنامه بر پایه دو اصل قرار داشت:
 -5کارگاه آموزشی :که معلمان با هم و نیز در ارتباس با واتدین دانشآموزان به
کارهای گروهی و تجزیه و تحلیل مشکالت و مسائل میپرداختند.
 -5طرح آموزشی :که شامل زنجیرهای از وظایف برنامهریزی شده بود ،تا تعاون و
همکاری بین معلمان به درستی صورت گیرد.
یمعبندی نتایج حاصل از فعاتیتهای این مراکز خرد نشان داده که معلمان
دریافتهاند که:
 مراکز خرد مکانهایی هستند که میتوانند در آنیا ،بیپروا حرف بزنند ،شیوهکارشان را در معرض مشاهده همکاران خود قرار دهند ،به کارآموزیهای حرفهای
بپردازند.
 کارآموزیهای یدید بر آموزشهای سنتی اریحیت دارد. هر منارت تدریس باید به شکل گروهی ترویج یابد ،نه در تننایی. هر دانشی باید یامه عمل به خود بپوشاند .تننا حضور در مراکز خرد برای کسبامتیاز کافی نیست.
 با ارزشیابی از خود ،نه با ارزیابیها و پیگیریهای ناقص سازمانی ،میتوانندیادگیریهای تازه را باور کنند.
طرح خودیاری
(زامبیا)

کشور زامبیا در اوایل دهه  95میالدی ،طرح خودیاری در آموزش و پرورش را به
ایرا گذاشت تا توانمندیهای حرفهای معلمانش را افزایش دهد و به شغل معلمی
هویت بدهد.
برای ایرای این طرح ،ابتدا مراکز تربیت معلم در مدرسهها استقرار یافت و معلمان
تشویق شدند منارتهای حرفهای خود را بنبود ببخشند .در طرح خودیاری،
وزارتخانههای آموزش و پرورش و آموزش عاتی شرکت کردند تا مدرسهها و
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شیوه اجرا

دانشکدهها به یاری همدیگر بپردازند .اتگوی تربیت معلم ضمن خدمت در محل
خدمت معلمان یعنی مدارس پیاده شد .هدف طرح خودیاری ،پرورش اعتماد به
نفس معلمان برای عمل و ابتکار بود.
آموزشهای ضمن خدمت معلمان (کارورزیها) ،همزمان با کار عادی آنها صورت
میگرفت .برنامههای درسی ،براساس شرایج و موقعیتهای محلی -در سطح
کشور -طراحی میشدند .امکانات باتقوه هر محل و بنرهگیری از آنها برای نوآوری
در عمل مورد کاوش قرار میگرفت .به معلمان از داخل و خارج در باره موفقیتهای
تازه در حرفه معلمی آگاهی داده میشد .از پیامدهای آشکار این طرح این بود که:
 توانمندیهای حرفهای معلمان ،به شغل معلمی را هویت میدهد. غیرمتمرکز کردن حرفهآموزیهای معلمان ،همجوشی ،مسئوتیتپذیری و اتکا بهنفس آنان را افزایش میدهد (خراسانی ،بی تا).
کارگاههای آموزشی
مردم ساالر( 1شیلی)

کشور شیلی نیز فرآیند تربیت معلم را مورد تویه خاص قرار داد تا کیفیت آموزش
خود را بنبود بخشد .این فرآیند را با ایجاد کارگاههای آموزشی مردمساالر انجام
داد .هدف کارگاههای آموزشی مردمساالر ،ایجاد تغییر در نقش معلمان ،ایجاد تغییر
در شیوه کار معلمان و ایجاد تغییر در کیفیت یادگیریهای معلمان بوده است.
روش کار در کارگاههای آموزشی بر سه اصل استوار بود:
 -5پژوهش یا ریشهیابی فعاتیتهای رایج معلمان :این اصل بر آگاهسازی معلمان
شرکتکننده در کارگاهها تکیه دارد تا به شعور یا دریافت مشترکی دست یابند .به
عبارتی؛ نقد روشهای سنتی مویب میشود معلمان شرکتکننده دیدی انتقادی
پیدا کنند ،به تفاوت یادگیریهای وابسته و یادگیریهای مستقل پی ببرند ،با
پ رسش و استدالل به درکی بنتر برسند ،نقش مستقل خویش را درونی کنند و
بفنمند که میتوانند به نوعی دیگر و مؤثرتر عمل کنند.
 -5انجام کار گروهی توسج خود معلمان :این اصل بر یادگیریهای دستهیمعی به
شیوه بازی نقش در کارورزی 5تأکید دارد .معلمان شرکتکننده خود در نقش
دانشآموزان کالس ،به ایرای نمونهها و موردهای مطاتعاتی 9میپردازند ،و
یادگیریهای نو و یدید حرفهای خویش را تمرین میکنند .در واقع اصل تمرین

1. Workshops Democratic
2. Practitionary
3. Case Studies
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شیوه اجرا

تغییر از شیوههای فردی به شیوههای گروهی است و کارگاهها با استفاده از روش-
شناسی گروهی 5به فعاتیت میپردازند.
 -9ارزشیابی مستمر از یادگیریهای یدید معلمان :این اصل بر ارزشیابیهایی
تأکید می کند که صرفاً به خاطر اطمینان از رسیدن به یک نگرش پایدار انجام
میگیرند ،نه چیز دیگری .پیامهای آشکار این طرح عبارت بود از:
 معلمان مجری صرف نیستند ،بلکه خود تصمیمگیرنده و دخاتتکنندهاند. فعاتیتهای گروهی معلمان ،باید یای فعاتیت فردی آنان را بگیرد. یادگیری هر مطلبی ،امری است مستقل ،فردی و درونی ،و نمیتواند از راه تقلیداتفاق بیفتد (خراسانی ،بیتا).

استفاده از رادیو

استفاده از رادیو برای توسعه حرفهای معلمان در کشورهای در حال توسعه پیشنناد
شد تا از این راه به آننا کمک کنند ،کارآموزیهایی را با هزینه کمتر از شکلهای رایج
فناورانه (تلویزیون ،رایانه ،برنامههای ویدیویی متعامل و  )...در اختیار داشته باشند.
دست کم دو مدل از رادیوی آموزشی شامل آموزش به روش سخنرانی و رادیوی آموزش
فعال را می توان برشمرد .مدارک معتبری مبنی بر اثربخشی بیشتر مدل دوم به عنوان
مدل متعارف تدریس ویود دارد ( تئاس .)5335 ، 5این مدل در برنامههای ویژه در
کشورهای در حال توسعه در بسیاری از مناطق ینان موفقیت آمیز بوده است .برای
مثال در کشور فیلیپین دانشگاه میندانائو پروژه سخنرانیها و تریبونهای رادیویی را
برای کمک به معلمان در به دست آوردن دریه استادی پیشنناد میکند .معلمان باید
برای امتحان میان ترم و پایان ترم به دانشکده مرایعه کنند ،اما کالسها رادیویی و
غیرحضوری است.

مدل شبکههای

مدل شبکههای معلمان برای تحول توسعه حرفهای به صورت انفرادی و گروهی در
ژاپن کاربرد دارد .این مدل با موفقیت توسج معلمان ژاپنی تدوین شده و توسج
دوتتمردان و گروههای تأمین ماتی برنامههای ضمن خدمت به کار گرفته شده
است .در این مدل انجمنها یا اتحادیه معلمان همکاری میکنند .هدف اساسی آننا
تحول تدریس بوده و مستقل از کنترلهای دوتتی و آموزشهای همگانی است.
شبکههای زیادی تأسیس شدهاند که به طور منظم کنفرانسهایی را برگزار و
مجالتی را منتشر میکنند و تقریباً هر سال  555کارگاه آموزشی تابستانی را ایرا

(فیلیپین)

معلمان(ژاپن)

1. Group Methodology
2. Teas, M.
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شیوه اجرا

میکنند .تقریباً هر مدرسه یک گروه مطاتعاتی داخلی دارد که فعاتیتهای مطاتعاتی
مدرسه مانند تدوین برنامه درسی ،نمایشهای کالسی و بحثهای تدریس را
سازماندهی میکند ( شیماهارا.)5331 ،5
آموزش برخط(کانادا)

کاتج آموزش معلمان دانشگاه بریتیش کلمبیا به منظور آموزش معلمان از روش
آموزش برخج استفاده میکند .این آموزش تحت عنوان «توسعه حرفهای برخج
معلم» 5نامگذاری شده است.
در این روش ،امکان دستیابی به منابع یدید ،منارتها ،تجارب ،دانش و آموزش
خاص از طریق اینترنت فراهم میشود (هوتمز و مک تود و سینگر .)5555 ،9توسعه
حرفهای برخج معلم ،بر روی شیوههای مؤثر ارزیابی ،استراتژیهای مدیریت کالس
درس ،طراحی درس و کاربرد فنآوری متمرکز میشوند.
به گفته ریچاردسون ،)5555( 4توسعه حرفهای برخج معلم «فرصتهای بسیار
زیادی برای شخصیسازی یادگیری پیرامون نیازهای فردی معلم ایجاد کرده و
یادگیری مناسب برای معلمان ارائه میدهد.
حداد و دراکسلر )5555( 1چنار مدل توسعه حرفهای برخج را شناسایی کردهاند
که عبارتند از:
2
 -5مدل حمایت موضوعی  :در این مدل از منابع برخج برای تکمیل آموزش سنتی
توسعه حرفهای چنره به چنره معلم استفاده میشود.
 -5مدل سخنرانی برخ : 2مدتی است که در دریه اول به عنوان یک روش تحویل
محتوای با کیفیت باال در ترکیب با بعضی از دستوراتعملها از مربی استفاده میشود.
 -9مدل مکاتبات برخج :9این مدل از منابع برخج کمتری استفاده میکند ،در
حاتی که افزایش تماس شخصی بین شرکت کنندگان و مربی را پیشنناد میدهد.
 -4مدل مشارکتی برخج : 3این مدل بر همکاری میان شرکتکنندگان از طریق
استفاده از فنآوری و امکانات تخصصی تأکید میکند .این مدل ،اغلب به عنوان یک
1. Shimahara, N. K.
2. Online Teacher Professional Development
3. Holmes, A., & Macleod, A.,& Signer, B.
4. Richardson, J.
5. Hadddad & Draxler
6. Course Supplement Model
7. Online Lecture Model
8. Online Correspondence Model
9. Online Collaborative Model
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مشارکت یادگیری حرفهای برخج ،که به طور ویژه ،برای مربیان مناسب باشد،
مطرح شده است (تورک اسکانی -سزابو. )5559 ،5این مدل یادگیری مشارکتی
اغلب روی نقش ایتماعی عمل در تقویت مشارکت معلمان تأکید میکند( .تریسی،
کلیمن و پیترسون. .)5555 ،5

سؤال -8شباهتها و تفاوتهای مدلهای آموزش ضمن خدمت معلمان در کشورهای
مورد مطالعه چیست؟
اتف) شباهتها:
هدف از ایرای مدلها و طرحهای ابتکاری در آموزشهای ضمن خدمت معلمان ،افزایش
توانمندهای حرفهای معلمان بوده است.
از روشهای مورد استفاده به قصد ایجاد فرصتهای شخصی سازی یادگیری توسج خود معلمان
استفاده شده است.
هدف اساسی تحول تدریس معلمان به صورت مستقل از کنترلهای بیرونی و آموزشهای یکنواخت
بوده است.
معلمان از طریق این شیوههای آموزشی یادگرفتهاند که از یادگیریهای خود ،بنترین ارزشیابی
کننده خودشان هستند و از این طریق بنتر میتوانند یادگیریهای تازه را باور کنند.
ب) تفاوتها:
 در مدل استفاده از رادیو ،به نسبت سایر مدلهای آموزشی ،هزینه کمتری برای کارآموزیمعلمان صرف میشود.

1. Turcsányi-Szabó, M.
2. Treacy, B., Kleiman, G., & Peterson, K.
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 در مدل آموزش برخج در کانادا ،اطالعات معلمان سریعتر به اشتراک گذاشته میشود در حاتیکه در سایر مدلهای آموزش معلمان ،ممکن است دانشها و منارتها به سرعت منتقل نشوند
و یا خیلی به روز نباشند.
بحث و نتیجهگیری
موضوع تربیت معلمان دورههای مختلف تحصیلی از منمترین موضوعات مورد بحث یوامع توسعه-
یافته و درحال توسعه است و به علت ارزش و اعتباری که برای معلم و تربیت وی قائل هستند،
سرمایهگذاری درینت تربیت این رکن منم تعلیم و تربیت را بنترین و سودمندترین نوع سرمایه-
گذاری می دانند و براین باورند که معلمان ،نقطه آغاز هر تحول آموزشی هستند و ایجاد عاتمی نو
یز با تربیت آدمی نو از طریق معلمان خالق ممکن نخواهد بود.
یافتههای مطاتعه تطبیقی حاضر در سه بخش آموزشهای قبل از خدمت معلمان ،آموزش
معلمان مبتدی و آموزشهای ضمن خدمت ،نشان دادند که تنوع و تکثر این آموزشها به وفور
ویود دارد و هر کشوری به فراخور اهداف آموزش معلمان ،امکانات و میزان مشارکت وزارت آموزش
و پرورش با دانشگاهها و سایر مؤسسات دوتتی و خصوصی اقدام به برگزاری این آموزشها نموده
است .اهمیت و تأکید تمامی این کشورها به برگزاری این آموزشها به منظور افزایش دانش و
منارتهای حرفهای بوده است .بر همین اساس توسعه حرفهای معلمان فصل مشترک این
کشورهاست .اما با این ویود ،تفاوتها در شیوهها و مدلهای آموزش معلمان در این کشورها به
دتیل تفاوت در سیاستهای نظام آموزشی آنناست.
ضرورت اصالح و بنبود نظام مویود آموزش معلمان ،ضرورت اقدام به ارائهی ویژگیهای مطلوب
نظام قبل از خدمت و ضمن خدمت را میطلبد .بر این اساس ویژگیهایی همچون :نیازسنجی،
طراحی ،ایرا ،نظارت ،اصالح و ارزیابی را شامل میشود .برای بنبود و تکمیل نظام آموزش قبل از
خدمت و ضمن خدمت تعیین نیازهای آموزشی به تفکیک مشاغل فراگیران ،به کارگیری روشهای
نوین در دورهها ،و بنبود و اصالح فرآیند آموزشی الزم است.
بنابراین ،در زمینه آموزش معلمان ،راهکارهای زیر را میتوان به کارگرفت:
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 مدارس ،دانشگاهها و مراکز تربیت معلم باید به منظور تعیین و تدوین معیارهای اساسی آموزشمعلمان با یکدیگر مشارکت مؤثر داشته باشند .با این اقدام نه تننا انتقال اتگوهای تدریس ،بلکه
ایجاد انگیزه یادگیری و برخورد با مسائل تعلیم و تربیت و تویه به استانداردهای ینانی آموزش
معلمان از اهمیت برخوردار میگردد .همچنین میتوان نقاس ضعف برنامهریزیها را مشاهده
نموده و سریعتر در ینت رفع آننا گام برداشت.
 استفاده از روشهای فعال تدریس در آموزش معلمان ،نظیر روشهای کارگاهی ،سمینارها،ایرای پروژههای فردی و گروهی ،سفرهای اکتشافی ،تشکیل گروههای کوچک ،یلسات بحث
و گفتگو در زمینه تدریس مؤثر ،انجام اقدامپژوهی (پژوهش در عمل) ،و ایرای پروژههای فردی
و گروهی با بنرهگیری از فناوری باشد تا بتواند منارت آنان را در این زمینه افزایش دهد.
 از فناوری اطالعات و ارتباطات در برنامه آموزش معلمان استفاده شود .در بخش ارتقای دانشو منارت حرفهای ،ارائه واحدهای یادگیری اتکترونیکی ،یادگیری مکاشفهای ،یادگیری تعاملی
ضروری است.
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