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  چکیده
 از یکی معلمان خدمت ضمن آموزش هاي دوره واقعی اهداف به دستیابی
 اقدامات وجود با نیز ایران در است. تربیتی هاي نظام اساسی معضالت

 هاي آموزش اثربخشی دربارة غیرمستقیم و مستقیم شواهد شده، انجام
 نشان را اي خشنودکننده و کارآمد چندان نتایج معلمان، خدمت ضمن
 از زمینه این در تخصصی اقدامات و اصالحات انتظار که طوري به دهند. نمی
 هدف اساس، این بر است. افزایش به رو کارشناسان و مسئوالن سوي

 در مؤثر و برانگیزاننده عوامل از معلمان تجارب بررسی حاضر پژوهش
 و کیفی شیوة به پژوهش این است. خدمت ضمن هاي آموزش کیفیت
 پژوهش هدف به دستیابی براي است. شده انجام پدیدارشناسی روش
 گیري نمونه شیوة به اهر شهرستان ابتدایی دورة معلمان از نفر بیست

 شامل پژوهش ابزارهاي گرفتند. قرار مطالعه مورد و انتخاب هدفمند
 بررسی و پاسخ باز کتبی سؤاالت ساختاریافته، نیمه مصاحبۀ مشاهده،
 .بودند پژوهش موضوع با مرتبط هاي زمینه در شده انجام تحقیقات

 و شده کدگذاري هاي داده بر مبتنی که معلمان تجارب از حاصل هاي یافته
 که دهند می نشان باشند، می ها آن از فرعی و اصلی مضامین استخراج
 خدمت ضمن هاي برنامه کیفیت ارتقاي در مؤثر و برانگیزاننده عوامل
 شایستگی درونی، انگیزش اصلی مایۀ درون چهار در توان می را معلمان
 هاي یافته .کرد خالصه محیطی هاي مشوق و موضوع هاي ویژگی مدرس،
 هاي دوره ارزیابی در که را مختلفی عوامل به توجه ضرورت حاضر پژوهشی

 کارآمدي و کیفیت اصلی معیارهاي عنوان به معلمان سوي از خدمت ضمن
 و انتظارات با ها برنامه تناسب دهد. می نشان شود، می محسوب
 خدمت ضمن هاي دوره اصلی مخاطبان عنوان به معلمان هاي نیازمندي
  شد. خواهد هایی برنامه چنین کلی کارایی بهبود موجب

  
  کلیدي واژگان
  پدیدارشناسی. کیفیت، خدمت، ضمن آموزش

Abstract 
Achieving real goals of in-service teachers training is 
one of the major problems of the educational systems. 
In Iran, despite many efforts, both direct and indirect 
evidence about the effectiveness of in-service teachers 
training do not show an efficient and satisfying results. 
As expecting to reforms in this field by officials and 
experts is increasing. Accordingly, the purpose of this 
study was to investigate the teachers' experiences of 
motivational factors in the quality of in-service primary 
training. This is the qualitative study with a phenome-
nological approach. To achieve the research purpose, 
20 primary school teachers in Ahar region were select-
ed by purposive sampling method and studied. Re-
search tools include observation, semi-structured inter-
views, open-answer written questions and review of the 
conducted investigations related to the topic of this 
research. The Findings from the teachers' experiences 
that are based on coded data and extracted themes show 
we can summarize the important motivational factors in 
quality of in-service training in four main themes: in-
trinsic motivation, teacher qualifications, subject char-
acteristics and environmental incentives. Research find-
ings shows the necessity of attention to various factors 
in the evaluation of in-service training that be consid-
ered as the main criteria of quality and efficiency by 
teachers. Accordance of programs with the teachers’ 
expectations and needs as the main audience of in-
service programs will improve overall efficacy of these 
programs. 
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  مقدمه
 است بدیهی تربیتی، هاي نظام در معلمان نقش به توجه با

 هاي آموزش اثربخشی و کارایی بتوانند که هایی برنامه اجراي
 در معلمان توانمندسازي براي شده طراحی خدمت ضمن
 ضرورتی دهند، افزایش کالس هاي نیازمندي با مواجه

 مطالعات حوزة در جدید هاي یافته است. انکارناپذیر
 متغیرهاي میزان به باید که دارند تأکید تربیتی شناسی روان

 یادگیري و آموزش کیفیت بهبود و آموزان دانش به مربوط
 کارآمدي براي نیز معلمان هاي مهارت و آمادگی به ها، آن

 و برونینگ آندرمن، (پاتریک، کرد توجه خود حرفۀ در بیشتر
 در برانگیزاننده و مهم عوامل بررسی بنابراین )؛2012 ،١دوفین
 و قوت نقاط شناسایی و معلمان خدمت ضمن هاي برنامه
 اصلی اهداف از آینده هاي طرح در استفاده جهت ها آن ضعف
  است. ها پژوهش از دسته این انجام

 عبارت معلمان اي حرفه رشد هدف با ٢خدمت ضمن آموزش
 ارتقاي و بهبود منظور به که داري نظام هاي فعالیت از است

 عنوان به فرد هاي مشخصه سایر و کارآمدي دانش، ها، مهارت
 عالوه ها آموزش این هدف شود. می اجرا و طراحی معلم یک
 در مطلوب هنجارهاي و ها نگرش کسب کارآمدي، بهبود بر

 است خدمت ضمن هاي برنامه پیگیري و حضور به گرایش
 و 2013 ،٣میک - سلمنی ؛1394 عزتی، و پورکریمی (فرزانه،
 در خود مطالعات در )2000( ٥والتر ).2007 ،٤دمبل و اسچویل

 هر در افراد که است داشته اظهار انسانی نیروهاي زمینۀ
 هاي توانایی درصد سی تا بیست از تنها ها، سازمان در اي حرفه
 هاي آموزش اگر که است حالی در این و کنند می استفاده خود
 در حضور براي اي شایسته طور به معلمان و شوند ارائه الزم

 درصد نود تا هشتاد از توانند می شوند، برانگیخته ها برنامه
 از نظرخواهی با )2000( والتر شوند. مند بهره خود هاي توانایی

 داد نشان تربیتی علوم هاي رشته التحصیل فارغ دانشجوي 140
 مطلوب کیفیت با که صورتی در خدمت ضمن هاي آموزش که
 براي شوند، اجرا اي دوره هر فعلی تقاضاهاي گرفتن نظر در و

  بود. خواهند مفید افراد علمی پرورش و آگاهی سطح ارتقاي
 از دسته آن خدمت ضمن آموزش هاي برنامه کیفیت از منظور
 نظر از موجود عوامل سایر میان در که باشند می عواملی

 در برنامه موفقیت باالي درصد دهندة نشان ها برنامه مخاطبان
 در شده ارائه محتواي کاربرد و نظر مورد اهداف به دستیابی

                                                
1. Patrick, Anderman, Bruning & Duffine 
2. In-servic training 
3. Selemani-Meke 
4. Schwille and Dembele 
5. Walter 

 اساس بر مثال براي باشند. می معلمان وسیلۀ به ها برنامه
 و برنامه در ماندن که گفت توان می شده، انجام مطالعات
 هاي برنامه برتر کیفیت هاي نشانه از آن داوطلبانه پیگیري
  است. آن از مندي بهره و خدمت ضمن
 زمرة در که معلمان خدمت ضمن آموزش هاي برنامه
 ابعاد داراي است، بررسی قابل ساالن بزرگ آموزش هاي برنامه

 رایج هاي آموزش سایر به نسبت تري تأمل قابل و حساس
 است. مهمی عامل ساالن بزرگ آموزش در انگیزش باشند. می
 اهمیت یادگیري خود از بیش یادگیري به میل که طوري به

 عوامل میان در نیز هوش و قبلی هاي آمادگی چند هر دارد.
 دارند. اي ویژه جایگاه انگیزاننده عوامل ولی دارند، وجود

 نیازهاي استعداد، وقت، میان نیرومند و درست رابطۀ برقراري
 اهداف انتخاب و آموزشی هاي برنامه ویژگی ساالن، بزرگ
 انگیزة بر که هستند عواملی از مدت کوتاه و واقعی
 ،٦جانسون و (آجنتالیند گذارند می فراوانی تأثیر ساالن بزرگ
 الزمۀ بیرونی و درونی بازخوردهاي و نیاز احساس ).1378
 معلمان سوي از خدمت ضمن هاي برنامه پیگیري و حضور
 عوامل از دسته آن به توجه دالیل ترین عمده از یکی است.
 نیز معلمان نظر از که خدمت ضمن هاي برنامه کیفیت در مؤثر
 به توجه لزوم شوند، می محسوب برانگیزاننده عوامل عنوان به

 مقررات اساس بر فاًصر معلمان چنانچه که است موضوع این
 در شرکت به مجبور بیرونی هاي مشوق سایر یا و آموزشی

 تحقق ها برنامه واقعی اهداف شوند، خدمت ضمن هاي دوره
  یافت. نخواهد

 محرکۀ نیروي عنوان به انگیزه انگیزش، هاي تئوري بیشتر در
 به دستیابی تا آن انجام در پشتکار و فعالیت آغاز براي افراد
 اساسی انگیزش که طوري به است شده تعریف نظر مورد هدف
 دربارة ها پژوهش جدیدترین است. افراد بهینۀ عملکرد براي

 خوب معلمان که دهند می نشان معلمان انگیزشی فرایندهاي
 این و شوند می شناخته ٧خودانگیخته یادگیرندگان عنوان به

 شغلی رضایت با اي حرفه هاي فعالیت انجام در انگیزش نوع
 و سنکال گاي، (فرنت، دارد نزدیکی و مستقیم رابطۀ آنان

  ).2012 ،٨اوستین
 در پژوهش چندین بررسی از پس )2013( میک -  سلمنی
 چنانچه است کرده تأکید خدمت، ضمن هاي آموزش زمینۀ

 در شرکت براي معلمان انگیزة به خدمت ضمن هاي آموزش
 ٩کانکو بود. خواهند شکست به محکوم نکنند، توجه ها برنامه

                                                
6. Agentalinta & jonsun 
7. Self-motivated 
8. Fernet, Guay, Senecal & Austin 
9. Conco 
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 هاي آموزش است، داده نشان خود مطالعۀ در نیز )2004(
 توجه بدون اغلب که خود سنتی رویۀ خالف بر خدمت ضمن

 از اي گستره شامل و شده طراحی معلمان نیازهاي به
 ضروري باشند، می مدرسه غیررسمی و رسمی هاي فعالیت
 نیازهاي و عملکردها از معلمان هاي ارزیابی اساس بر تا است

  شوند. طراحی موجود تربیتی
 ارتقاي و آموزي مهارت هاي برنامه گستردة اجراي وجود با

 اصلی منابع از شده گزارش نتایج اغلب معلمان، حرفه کیفی
 معلمان کالسی عملکردهاي و ها شیوه که دهند می نشان
 تربیتی، و آموزشی تحقیقات (مرکز است نیافته بهبود چندان
 کیفیت و اثربخشی دربارة ها بررسی مجموع در ).2009
 همسویی نتایج به معلمان خدمت ضمن آموزش هاي برنامه
 ؛1383 دروس، قوچانی و رئوفی ؛2001 (داتیز، شوند نمی منجر

 یوسلیانی، و شهامت قلتاش، اورنگی، ؛2013 میک، -  سلمنی
 نقاط دربارة شواهد این اساس بر بتوان که طوري به )1390
 در کلی اصول به و کرده قضاوت ها برنامه ضعف و قوت

  یافت. دست آینده هاي برنامه اجراي و طراحی
 در حضور براي معلمان انگیزش دربارة شده انجام هاي پژوهش

 دست متفاوتی نتایج به نیز خدمت ضمن آموزش هاي دوره
 به توجه با معلمان انگیزشی عوامل که اند داده نشان و یافته

 (والتر، باشند متغیر توانند، می مختلف شرایط و مطالعات اهداف
 ؛1394 آذر، فتحی و پرور گل هاشمی، ؛2001 ،١مالهولند ؛2000

  ).1387 زاده، قاضی و میرزامحمدي
 هاي سال در ایران آموزشی سیستم تحوالت و تغییر به توجه با

 شود؛ می احساس پیش از بیش معلمان آمادگی ضرورت اخیر،
 ارتقاي جهت علمی و اساسی اقدامات منظور به بنابراین
 مهم متغیرهاي باید معلمان خدمت ضمن هاي برنامه کیفیت

 نشان که دارند وجود شواهدي زیرا شوند؛ شناخته رابطه این در
 بر تأثیري معلمان رایج خدمت ضمن هاي آموزش دهند می

 تحصیلی وضعیت داري، کالس آنان، تدریس عملکرد
 همکاران، و (اورنگی ندارد کالسی ارزشیابی و آموزان دانش
 پژوهش به پرداختن اساسی دالیل از موضوع این ).1390
 دخیل مهم عوامل زمینۀ در موجود ادبیات بتوان تا است حاضر

 از و داده گسترش را کشور خدمت ضمن هاي برنامه کیفیت در
 پژوهش در جست. سود آینده هاي برنامه طراحی در ها آن

 واقعی تجارب بررسی با تا است این دنبال به پژوهشگر حاضر
 و عوامل خدمت، ضمن هاي دوره در حضور از معلمان

 هاي برنامه کیفیت در معلمان نظر از مهم انگیزشی متغیرهاي
 حاصل نتایج که رود می انتظار کند. شناسایی را خدمت ضمن

                                                
1. Mulholand 

 تأکید معلمان تجارب بر مستقیم طور به که پژوهش این از
 از معلمان مندي بهره میزان که عواملی بهتر درك به کند، می

  کند. کمک دهد، می افزایش را خدمت ضمن هاي آموزش
 تجارب عمیق مطالعۀ حاضر پژوهش کلی هدف بنابراین
 ضمن هاي دوره در حضور ها سال از ابتدایی دورة معلمان
 و ها سازه پدیدارشناسی تبیین و شناسایی منظور به خدمت
 فعال حضور براي معلمان انگیزشی عوامل که است هایی مقوله

  دهند. نشان را خدمت ضمن هاي دوره در
  

  روش
 نوع از که است شده انجام کیفی روش به حاضر پژوهش

 واقعی تجربیات بررسی به پدیدارشناسی است. ٢پدیدارشناسی
 تجربیات این در که است این بر اعتقاد و پردازد می افراد

 (ادیب هستند بررسی و فهم قابل که دارند وجود هایی جوهره
 نیز حاضر پژوهش در ).1390 صلصالی، و پرویزي باقري، حاج

 از معلمان تجارب مطالعۀ از استفاده با تا بود مند عالقه محقق
 توصیف منبع بهترین عنوان به خدمت ضمن هاي دوره

 هدف به خودشان، هاي واژه با آنان احساسات و موقعیت
  یابد. دست پژوهش

 اهر منطقۀ ابتدایی دورة معلمان بین از پژوهش انجام منظور به
 تشکیل را حاضر پژوهشی جامعۀ که 92- 93 تحصیلی سال در
 از دسته آن ،٣هدفمند گیري نمونه شیوة از استفاده با دادند می

 میزان که شدند انتخاب پژوهش در شرکت براي معلمان
 در حضور تجربۀ و باال معلمی شغل به ها آن اشتغال هاي سال
 به دستیابی جهت داشتند. را زیادي خدمت ضمن هاي دوره
 ضمن هاي برنامه هاي ویژگی دربارة اطالعات ترین غنی

 در حضور تجربۀ نمونه، انتخاب معیارهاي از دیگر یکی خدمت،
 را ها آن رضایت که بود خدمتی ضمن هاي کارگاه و ها دوره
 پژوهش نمونۀ معلمان تعداد ٤ها داده اشباع با باشد. کرده جلب

 چهار تکمیلی اطالعات به دستیابی جهت رسید. نفر بیست به
 به گرفتند. قرار مطالعه مورد نیز ابتدایی مدارس مدیران از نفر

 با متناسب مختلف هاي شیوه از ها داده آوري جمع منظور
 سه مشاهده شامل ها روش این شد. استفاده کیفی تحقیقات

 سوي از شده اجرا خدمت ضمن آموزش هاي برنامه از جلسه
 سال در ابتدایی دورة معلمان براي اهر پرورش و آموزش ادارة
 پرورش و آموزش ادارة از رسمی مجوز با پژوهشگر که بود 92

 یافت. حضور ها دوره این در گر مشاهده عنوان به شهرستان

                                                
2. Phenomenology 
3. Purposeful sampling 
4. Sautration data 
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 مصاحبه معلمان، از اطالعات آوري جمع ابزار ترین مهم
 ارتباط در که نیز پاسخ باز کتبی سؤال دو بود. ساختاریافته نیمه

 قرار نمونه گروه معلمان اختیار در بود پژوهش متغیرهاي با
 مطالعۀ دهند. پاسخ ها آن به مناسب فرصت در تا گرفت

 مورد متغیرهاي زمینۀ در موجود ادبیات و پیشین هاي پژوهش
 آوري جمع براي پژوهش در استفاده مورد دیگر شیوة نیز نظر
  بود. ها داده

 دربارة ساختاریافته نیمه مصاحبۀ در پژوهش عمدة سؤاالت
 هاي آموزش از استفاده و حضور براي معلمان انگیزشی عوامل
 بود. ها برنامه برتر کیفیت دهنده نشان عوامل و خدمت ضمن
 نمونه معلمان از کدام هر با انفرادي صورت به ها مصاحبه این
 گرفت. انجام دانستند، می مناسب ها آن که مکانی در

 روي بر کامل طور به سپس و ضبط معلمان اجازة با ها مصاحبه
 مضامین استخراج و ها داده کدگذاري براي شدند. آورده کاغذ
 )1978( کالیزي اي مرحله هفت روش از فرعی و اصلی

 احساس هم و مهم هاي یافته خواندن شامل که شد استفاده
 استخراج و افراد درك منظور به کننده شرکت افراد با شدن

 مفاهیم دادن مطالعه، مورد پدیدة با رابطه در مهم جمالت
 و مفاهیم بندي دسته شده، استخراج جمالت به خاص
 اي مقایسه و اصلی مطالب به رجوع آمده، دست به هاي خوشه
 بازگردانی نهایت در و مطالعه مورد پدیدة توصیف ها، داده

 اعتمادپذیري بررسی جهت کنندگان شرکت به ها پدیده توصیف
  .است آمده دست به نتایج

 مهم مسائل از یکی ها، داده درستی ارزش و صحت از اطمینان
 بودن موثق اثبات براي معیار چهار است. کیفی تحقیقات در

 ،١مقبولیت یا بودن معتبر از: اند عبارت کیفی پژوهش هاي داده
 از نقل (به ٤تأییدپذیري و ٣انتقال قابلیت ،٢وابستگی قابلیت
 صحت یا اعتبار تضمین براي ).1386 همکاران، و زاده ولی
 با تا است کرده سعی حاضر پژوهش در محقق ها، یافته

 و ها روش تلفیق ها، داده آوري جمع براي کافی زمان اختصاص
 شود. رعایت مهم اصل این کنندگان مشارکت بازنگري
 هاي برگه که بود ترتیب این به کنندگان مشارکت بازنگري
 جا هر تا گرفت قرار معلمان اختیار در ها مصاحبه متن حاوي

 به که را عبارتی هر یا و اضافه آن به توضیحی است الزم که
 اصالح یا و حذف نیست، منطبق اظهاراتشان با ها آن نظر

 جلسات مشاهدة از وهشگرپژ هاي برداشت و ها یادداشت کنند.
 از پژوهشگر تفاسیر همچنین و خدمت ضمن آموزش
 افزایش براي نیز پاسخ باز کتبی سؤاالت به معلمان هاي پاسخ

 دربارة تا گرفت قرار ها آزمودنی اختیار در ها آن اعتبار قابلیت
 اصل رعایت منظور به گیرد. صورت هایی ارزیابی ها آن

 گونه هر از تا است کرده سعی محقق ها، داده تأییدپذیري
 و کند پرهیز نتایج استخراج و مصاحبه فرایند در سوگیري

 روند کفایت از است عبارت که اطمینان قابلیت افزایش براي
 نظارت و راهنمایی از محقق گیري، تصمیم و تحلیل و تجزیه
 آوري جمع از پس است. کرده استفاده نظر صاحب استادان

 قالب در فرعی و اصلی ٥هاي مایه درون صورت به نتایج ها، داده

 طریق از نیز ها داده نهایی اعتبار شدند. نوشته عبارات
 با شده استخراج فرعی و اصلی هاي مایه درون گذاري درمیان

                                                
1. Credibility 
2. Dependability 
3. Transferability 
4. Canfirmability 
5. Theme 
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 به مضامین این آیا اینکه تأیید جهت نمونه گروه معلمان
  گرفت. قرار بررسی مورد نه، یا دارد اشاره ها آن واقعی منظور

  
  ها یافته
 فرعی مضمون 9 و اصلی مضمون چهار پژوهش، این طی

 در و است آمده 1 شکل در آن نتایج که گردیدند استخراج
  شود: می پرداخته ها آن از یک هر توضیح به اینجا

  
  درونی انگیزش :1 اصلی مضمون
 براي درونی تمایل :یادگیري براي تمایل :1 فرعی مضمون
 خودگردان انگیزش با افراد اساسی هاي ویژگی جزء یادگیري،

 از یکی داشتند باور معلمان ).2002 رایان، و (دسی است
 ضمن هاي دوره در فعال حضور براي مهم انگیزشی عوامل
 وجود این با است. یادگیري براي ها آن درونی کشش خدمت،

 هاي برنامه آن دنبال به و تربیتی نظام که بودند معتقد ها آن
 این استمرار و ایجاد در مهمی نقش و سهم خدمت، ضمن
 زمینه این در معلمان هاي گفته از هایی قسمت دارند. عالقه
  شود: می آورده

 و پرورش و آموزش رو یادگیري براي عالقه و انگیزه این«
 معلمی هر بیارن. بوجود باید خدمت ضمن هاي برنامه مدرس
 نیاز کمک به ولی کنه پیشرفت روز هر و بگیره یاد داره دوست
  »داره
 بشن. عملی تا کنن پیدا فرصت باید ما درونی هاي انگیزه«

 باید معلم و آموزشی برنامه محتواي کالس ي تو که همونطور
 ضمن هاي برنامه در بیارن، بوجود عالقه و انگیزه آموز دانش در

  »داریم برنامه مدرسان از را انتظار این ما هم خدمت
 از که نیازي احساس :پیشرفت به نیاز :2 فرعی مضمون

 پیشرفت به دستیابی و خود آگاهی افزایش براي را فرد درون
 خواهد او عملکردهاي بر فراوانی مثبت اثرات کند، ترغیب
 موقعیت در روز هر تا دارند تمایل ویژگی این با افراد داشت.
  کنند. ایجاد تحولی خود فعلی

 با و باشه داشته مسئولیت و تعهد شغلش مقابل در باید معلم«
 هم من نیاز و عالقه به این بشه، حاضر کالس تو آمادگی
 و احساس این که باشن طوري ها دوره باید ولی داره بستگی
  »بیارن بوجود

 قدیمی اطالعات با همیشه نمیشه که بدونه باید معلمی هر«
 به جدید اطاعات که بخوان باید ها معلم ها، کالس تو رفت
  »بیارن دست
 بود آشکار نیز خدمت ضمن هاي آموزش جلسات مشاهده طی
 مسائل براي پاسخ یافتن به نسبت که معلمانی از دسته آن که

 مسئولیت و نیاز احساس کالس در رایج رفتاري و آموزشی
 شده مطرح موضوعات برابر در کنجکاوي حس و کنند می

 و دارند حضور ها جلسه در بیشتري تمایل و انگیزه با دارند،
  هستند. فعال

  
  مدرس ١شایستگی :2 اصلی مضمون
 یک مدرس شایستگی :آموزشی مدیریت :1 فرعی مضمون

 همچنین و مخاطبان و خود انگیزشی فرایند در اساسی متغیر
 ).1385 چاري، (حسین است بهینه وري کنش ساز زمینه

 روش انتخاب در خدمت ضمن هاي برنامه مدرس شایستگی
 در مخاطبان توجیه نظر، مورد مطلب شفاف ارائۀ تدریس،
 در مطالب پایان و شروع براي ریزي طرح و موضوع با رابطه
 این است. کالس آموزشی مدیریت براي ها آن توانایی حوزة
 عوامل ترین مهم از یکی عنوان به معلمان سوي از مسئله

 اظهارات از هایی قسمت شد. معرفی ها برنامه در انگیزشی
  شود: می آورده زمینه این در معلمان

 کرده شرکت رفتار مدیریت دورة یک در تازگی به که معلم دو
  گفتند: می چنین بودند،

 تمام خوب خیلی و آغاز را جلسه خوب خیلی دوره این مدرس«
 خواد می چی و چیه هدفش دونستیم می اینه منظورم کرد، می

  »کرد می تغییر ما خواسته با متناسب مدام تدریسش روش بگه.
 با همراه شدیم، نمی خسته که بود طوري مطالب ارائه روش«

 بود جالب خیلی که دیگه چیز یه بود. عینی هاي نمونه و مثال
  »بود ما تجارب از استفاده و مشارکتی روش

  گفتند: می نمونه گروه از دیگر معلم دو
 ها مدرس بعضی مهمه، خیلی موضوع یه گفتن چگونگی«

 متوجه هیچی آدم که گن می یجور رو موضوع بهترین حتی
 دوست هم ما شاید که ندارن توجه اصأل هم ها بعضی شه. نمی
  »کنیم نظر اظهار باشیم داشته

 مباحث در مدرس: تخصص و تسلط :2 فرعی مضمون
 تسلط که است شده داده نشان مختلف اشکال به تربیتی
 موفقیت از بزرگی درصد نظر مورد موضوع به دهنده آموزش
  کند. می تضمین را درس هاي کالس

 خدمت ضمن جلسات طی خود مشاهدات به توجه با پژوهشگر
 و علمی تسلط با رابطه در معلمان اظهارات به توجه با و

 همه سوي از مشترك طور به که موضوع بر مدرس تخصصی
 را فوق عامل گرفت، قرار تأکید مورد پژوهش در حاضر معلمان

 ارزیابی دربارة پژوهش هاي یافته ترین مهم از یکی عنوان به

                                                
1. Competence 
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 دهد. می قرار تأیید مورد خدمت ضمن هاي دوره کیفیت
  است: زیر شرح به معلمان اظهارات از اي نمونه

 زنه می حرف تدریس روش تغییر درباره ما براي کسی وقتی«
 هاي روش تونیم می چطور دونه، نمی آن از چیزي خودش که
 این به میشه چطور اصأل بدیم. تغییر خودمونو ساله چند

  »کرد اعتماد ها مدرس
 شرکت رفتار مدیریت دورة در تازگی به که ها معلم از یکی
  گفت: می رابطه این در بود، کرده

 در و بود تربیتی شناسی روان متخصص دوره این مدرس«
 خاطر همین به بود، کرده کار قبأل آموزان دانش قلدري زمینه
 یاد واقعأ ما که داد می ارائه عمیق و ساده رو مطالب قدر آن
 استفاده راحت توانستیم می و بردیم می لذت و گرفتیم می

   »کنیم
  

  موضوع هاي ویژگی :3 اصلی مضمون
 عمل و علم پیوند :کاربردي آموزش :1 فرعی مضمون
 این است. بوده آموزشی هاي نظام هاي دغدغه از همیشه
 خود به خاصی اهمیت خدمت ضمن هاي آموزش در موضوع

 یک دارند، قرار آن در معلمان که موقعیتی زیرا گیرد می
 جاري مسائل براي باید آن در که است مسئله حل موقعیت
 معلمان کرد. ارائه عملی کارهاي راه آموزان دانش و ها کالس
 در بتوان که بودند هایی آموزش خواستار پژوهش نمونۀ گروه

 طول در اینکه از ها آن برد. کار به کالس واقعی هاي موقعیت
 عملیاتی براي فرصتی و شوند می تکرار نظري مطالب ها، سال
 اظهارات از بخشی بودند. شاکی ندارد، وجود ها آن کردن
  از: است عبارت خصوص این در معلمان

 پیش از مطالب یکسري زمان محدودیت خاطر به همیشه«
 اصأل اینکه بدون کنن، می تدریس برامون رو شده تعیین
  »کنیم استفاده کجا و کی رو ها این قراره بدونیم

 بریده مطالب یکسري فقط ما ندارن استمرار ها دوره چونکه«
 استفاده ازشون میشه سخت واقعأ که کنیم می دریافت بریده
 شرایط با اصأل شه می ارائه که هایی آموزش بعضی یا و کرد

  »نیستن استفاده قابل ما زمان و ها کالس
  گفت: می رفتار مدیریت دورة هاي معلم از یکی
 که زد می عملی هاي مثال اونقدر مدرس اخیر برنامه این تو«

 ها روش اون االن من یعنی بود. شده کاربردي برامون مطلب
  »کنم می استفاده هم خودم خونه تو رو

 موضوع انتخاب :نیازها با موضوع تناسب :2 فرعی مضمون
 ضمن هاي آموزش دربرگیرندة که ساالن بزرگ آموزش براي

 ها آن موجود نیازهاي از اي گوشه بتواند باید است، نیز خدمت

 براي برانگیختگی عوامل از یکی مورد این کند، برطرف را
 نیازسنجی که داشتند باور معلمان هاست. دوره این در حضور
 ترغیب براي ها روش ترین مهم از یکی موضوع انتخاب دربارة

 بخشی است. خدمت ضمن جلسات در ها آن فعال نگهداري و
  شود: می آورده ها آن هاي گفته از
 ما که اینه منظورم باشه، جالب و جدید ما براي باید موضوع«
 داشته سهمی یه بگیریم یاد باید که موضوعی انتخاب در

  »داریم نیاز چی به بگیم و باشیم
 نظر ها موضوع درباره که دن می فرم بهمون ها دوره آخر اکثرأ«

 و موضوع وقتی شه، نمی اعمال نظراتمون هیچوقت ولی بدیم
 کسالت دچار وقتا بیشتر میشه، اعالم برامون ها دوره عنوان
  »شیم می
  

  محیطی ١هاي مشوق :4 اصلی مضمون
 گواهی ارائه :٢ارتقاء و گواهی ارائه :1 فرعی مضمون

 معلمان خدمت ضمن هاي دوره اتمام هاي ویژگی جزء معموالً
 ساالنه امتیازات محاسبه در ها گواهی این از که طوري به است،

 بخشی شود. می استفاده ها آن ارتقاي مراحل انجام یا و معلمان
 شرح به ها گواهی این ارائۀ کیفیت درباره معلمان اظهارات از

  است: زیر
 داشتن بیشتري ارزش دادن می که هایی گواهی ها موقع اون«
 براي زیادي انگیزه ما دیگه االن ولی بودن ارزشمند برام و

  »شدن صوري بنظر نداریم. ها گواهی این دریافت
 تونه می خیلی ارتقاء و امتیاز اون بدنبال و گواهی گرفتن«

 بشه اعمال واقعأ که شرطی به ولی باشه برانگیزاننده ما براي
 دست از خودشونو ارزش هم اونا دیگه اینصورت غیر در
  »دن می

 خاطر به ها العاده فوق دریافت :٣العاده فوق :2 فرعی مضمون
 است مهمی انگیزشی عامل خدمت، ضمن هاي دوره در حضور

 ارتقاي منظور به ها کشور آموزشی هاي نظام بیشتر در که
 نیز ایران در است. گرفته قرار مدنظر معلمان رضایت سطح

 یک تأمین نظر از جامعه شاکی اقشار جزء همیشه معلمان
 دریافت نیز پژوهش این در هستند. بخش رضایت زندگی
 عنوان به ها دوره در حضور براي العاده فوق عنوان به مبلغی
 برتر کیفیت دهندة نشان و معلمان براي انگیزشی عامل
 اظهارات از بخشی شد. معرفی خدمت ضمن هاي برنامه
  بود: شکل این به معلمان

                                                
1. Incentives 
2. Promotion 
3. Allowances 
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 خیلی دیم می انجام که کاري برابر در گیریم می که حقوقی«
 مالی فایده یه برامون ها دوره این حداقل داریم انتظار و کمه
  »باشه داشته

 بوجود انگیزه برامون معنوي و مالی هاي تشویق به توجه«
 ها دوره این تو حضور براي دلیل تنها درست طبیعیه، این میاره،
  »مهمه ولی نیست

 شناسی روان :مناسب مکان و زمان :3 فرعی مضمون
 مکانی و زمانی شرایط به توجه اصلی مدعیان از یادگیري
 با متناسب باید مکان و زمان است. یادگیري و آموزش

 عمل او براي انگیزشی عامل عنوان به بتواند تا باشد یادگیرنده
 مورد معلمان سوي از عامل این نیز حاضر پژوهش در کند.
 برتر کیفیت دهنده نشان و گرفت قرار بسیار تأکید و توجه
 شرح به زمینه این در ها آن اظهارات از بخشی بود. ها برنامه
  است: زیر
 به رفتن از قبل یا مدرسه از تعطیلی از بعد بکنید فکرشو«

 ضمن هاي دوره تو بریم باید خونه، کار هزارتا با و مدرسه
  »کنیم شرکت هم خدمت

 موقع اون بشه، اجرا تابستون ها دوره این که خوبه خیلی«
  »بود خواهد جالب و مفید خیلی برامون

 تو برامون جلسات کردیم شرکت که رفتار مدیریت دوره تو«
 دور همه کافی، فضاي و نور با شد می برگزار تأتر آمفی سالن
 فرق قبلی هاي دوره با موقعیتش خیلی بودبم، نشسته هم

  »داشت
 معلمیم ما آخه نمیشه نظرخواهی هیچ ما از که زمانش درباره«

 افراد به نمیشه که ساعاتی هر تو دونیم می کسی هر از بهتر
  »داد یاد مطلب

 مهم که نشه فکر اینطور و باشه معلم یه شأن در مکان بهتر«
  »مهمن همه شادابی نور، گرما، سرما، باشه، کجا نیست
  گفت: می باره این در نیز مدیران از یکی
 اول گذاشتن، دوره براتون که کنم می اعالم بهشون وقتی«

  »نه؟ یا داره امتیاز اینکه و من از پرسن می زمانشو
  

  بحث و گیري نتیجه
 عوامل از معلمان تجارب که دهند می نشان پژوهش نتایج

 عنوان به توانند می خدمت ضمن هاي برنامه انگیزشی
 گرفته نظر در ها برنامه این کیفیت ارزیابی اصلی معیارهاي

 براي را ها آن بتوانند که عواملی معلمان، این نظر از شوند.
 در خدمت ضمن هاي برنامه محتواي از استفاده و حضور

 کیفیت دهندة نشان شک بی برانگیزند، واقعی هاي موقعیت
 در )2012( همکاران و فرنت باشند. می ها برنامه این باالي

 پرورش و آموزش قلب انگیزش، که اند داده نشان باره این
 یاد چیز هیچ کس هیچ نشود، برآورده انگیزه تا و است معلمان
  گرفت. نخواهد
 عوامل عنوان به را اصلی مضمون چهار پژوهش، نتایج تحلیل

 خدمت ضمن هاي آموزش کیفیت ارزیابی در معلمان انگیزشی
 پژوهش اصلی مضامین از یکی درونی انگیزش ساخت. آشکار
 ١گري خودتعیین تئوري از استفاده با مضمون این است.

 انگیزش تئوري، این اساس بر است. تبیین قابل انگیزش
 نظر در افراد بهینۀ عملکرد براي اساسی عنوان به خودگردان

 را رفتارها انگیزه نوع این با افراد که طوري به است شده گرفته
 طور به زمانی معلمان بنابراین کنند. می آغاز خود انتخاب به

 خاطر به را وظایفشان که شد خواهند برانگیخته خودگردان
 انجام عالقه مورد و معنادار اهداف به دستیابی درونی ارزش
 استفاده با شده انجام تحقیقات ).2002 ،٢رایان و (دسی دهند

 خودگردان انگیزش که دهند می نشان گري خودتعیین تئوري از
 که طوري به دارد، منفی رابطۀ معلمان شغلی فرسودگی با

 شغل از بیشتري رضایت باال خودگردان انگیزش با معلمان
 و (فرنت اند کرده گزارش آن به مربوط هاي برنامه و خود

 به نسبت درونی نیاز احساس با که معلمانی ).2008 همکاران،
 ضمن هاي دوره در خود فعلی هاي دانش و ها مهارت بهبود
 خود پیشرفت براي عاملی را ها آن و یابند می حضور خدمت
 دست دوره پایان در تري مطلوب نتایج به کنند، می تلقی
  ).2011 ،٣شوبا و (چریش یابند می
 تمایل و انگیزش که کردند می اظهار معلمان اینکه وجود با

 معلم هر و است ضروري دانش ارتقاي و یادگیري براي درونی
 داراي حدودي تا باید خدمت ضمن هاي دوره در موفقیت براي

 و جامعه تربیتی نظام نقش ها آن بیشتر باشد، درونی انگیزش
 انگیزه نوع این گیري شکل براي را خدمت ضمن هاي برنامه
 درونی انگیزة شود می که داشتند باور ها آن کردند، ارزیابی مهم
  کرد. تثبیت و تقویت را آن حداقل یا و آورد وجود به نیز را

 به که بود پژوهش دیگر اصلی مضمون مدرس، شایستگی
 شد. مطرح معلمان سوي از فراوانی تأکید با و مشترك طور به

 گري خودتعیین تئوري مرکزي مفاهیم از دیگر یکی شایستگی
 در افراد موفقیت معنی به شایستگی است. افراد انگیزش به

 بخش رضایت پیامدهاي به دستیابی و تکالیف با بهینه درگیري
 مفهوم این با ارتباط در مطالعات ).2002 رایان، و (دسی است
 و تدریس در شایستگی داراي که مدرسانی دهند می نشان

 سوي از و باشند خود هاي کالس رفتاري و آموزشی مدیریت
                                                
1. Self-determination 
2. Deci & Ryan 
3. Chireshe & Shumba 
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 بر مثبتی تأثیر شوند، ادراك کارآمدي و کفایت داراي مخاطبان
 در یادگیري تثبیت و یادگیري و آموزش موقعیت بر حاکم جو

 و فرنت ،2003 ،١(فریدمن داشت خواهند خود مخاطبان
 به که هاي پژوهش در فوق مضمون اهمیت ).2012 همکاران،

 خدمت ضمن آموزش هاي برنامه موفقیت عدم تبیین
 اجراي ها پژوهش این در است. شده داده نشان اند، پرداخته
 به مطالب ارائۀ و مدرس وسیلۀ به ناکارآمد آموزشی هاي روش
 مؤثر ها برنامه موفقیت عدم در غیرمتخصص افراد وسیلۀ
 ،٢اسچوب ؛2001 مولهلند، ؛2000 (والتر، اند شده شناخته
1984.(  

 و موضوع هاي ویژگی عنوان با پژوهش دیگر مضمون
 براي ٣مشوق نظریۀ هاي فرض اساس بر آن فرعی مضامین
 اساس بر است. تبیین قابل روشنی به افراد انگیزش توضیح

 او شخص محیط در موجود اهداف مشوقی ارزش تئوري این
 ،٤(ریو شود کشیده هدف این سمت به تا انگیزد برمی را

 هاي مشوق به افراد که کرد فرض توان می بنابراین )؛2005
 داشته ارضاکنندگی و کاربردي ارزش ها آن براي که مثبتی
 پژوهش در حاضر معلمان نظر از کنند. می پیدا گرایش باشد،

 جنبۀ و دهند پیوند یکدیگر به را عمل و علم باید موضوعات
 قالب در بتوانند نیز دیگر سوي از و باشند داشته کاربردي
 طرح قابل آموزشی نظام و درس هاي کالس فعلی نیازهاي

  باشند.
 قرار که موضوعی است آمده ساالن بزرگ آموزش ادبیات در

 رغبت و عالقه مورد باید شود، داده آموزش معلمان به است
 الزم رغبت و عالقه این تأمین براي وجود این با باشد، ها آن

 شود، داده نشان جالب تصنعی صورت به موضوع که نیست
 شده تنظیم افراد نیازهاي اساس بر مفاهیم و مطالب که همین
 در و سازند مطرح را ها آن واقعی و اساسی مسائل و باشند

 برانگیخته ها آن رغبت کنند، کمک ها آن به محیط با برخورد
 به که پژوهشی در )2004( کانکو ).1387 (شعبانی، شد خواهد
 معلمان خدمت ضمن آموزش برنامۀ اثربخشی بررسی

 معلمان براي کافی اندازة به ها برنامه که داد نشان پرداخت، می
 که کردند می اظهار معلمان زیرا ؛است نبوده مناسب و مفید

 ضروري غیر شکل به و ناالزم ها آن براي برنامه محتواي
  است. بوده گیر وقت

 واسطۀ به که است دیگري اصلی مضمون محیطی هاي مشوق
 و انگیزشی عوامل از مهمی بخش خود فرعی مضامین

                                                
1. Friedman 
2. Schober 
3. Incentive 
4. Reeve 

 نشان را خدمتضمن  هاي برنامه برتر کیفیت معیارهاي
 انگیزشی تئوري قلب در محیطی عوامل دهند. می

 این در زیرا اند؛ شده فرض اساسی عاملی گري، خودتعیین
 دخیل بیرونی و محیطی عوامل که است این بر اعتقاد تئوري

 سایر اثرات کننده خنثی یا گر تسهیل توانند می انگیزش در
 دریافت ).2005 دسی، و ٥(گیگن باشند درونی انگیزشی عوامل
 هاي آموزش به مرتبط هاي پژوهش در ها العاده فوق و حقوق
 معلمان برانگیزانندة عوامل از یکی عنوان به خدمت ضمن
 کالسی هاي موقعیت در خود هاي آموخته از استفاده جهت
 ها دریافت این شده انجام هاي بررسی طبق که حالی در است،

 معلمان به را خود انگیزشی نیروي بتواند که نیست اي اندازه به
 داده نشان باره این در )2013( میک -  سلمنی کند. اعمال
 اجراي طی معلمان که هایی العاده فوق بودن کم که است
 ها ترفیع ها، پرداخت نامناسب شرایط کنند، می دریافت ها برنامه

 عوامل از ها برنامه فیزیکی شرایط سایر به توجهی بی و
 این شکست و ها دوره در شرکت براي معلمان انگیزگی بی

  است. ها برنامه
 کیفیت زمینۀ در شده انجام مطالعات بررسی مجموع در

 در که آنچه با را همسویی نتایج خدمت، ضمن هاي برنامه
 مثال، براي .دهد می نشان است، آمده دست به حاضر پژوهش

 عنوان با حاضر پژوهش در شده شناخته مضمون دو
 با ترتیب به مالی مزایاي و خودگردان و درونی هاي انگیزش
 اقتصادي ویژگی و مهارت و پیشرفت به نیاز هاي مایه درون
 همسو )1387( زاده قاضی و میرزامحمدي پژوهش در ها دوره

 شده ارائه هاي تبیین در نیز )1390( همکاران و اورنگی است.
 موارد خدمت ضمن آموزش هاي برنامه اثربخشی عدم براي
 نظیر هایی ویژگی داراي ها برنامه این .است کرده مطرح را زیر

 نظري، دروس کثرت مستقیم، آموزش منسجم، غیر رویکرد
 یادگیرنده، بودن فعال غیر استمرار، و تداوم از برخورداري عدم

 بودن کوتاه ها، کالس برگزاري مکان و زمان بودن نامناسب
 حضور براي اجبار و مطالب بودن تکراري آموزش، زمان
  .باشند می

 که دریافت توان می پژوهش نتایج تبیین و تحلیل از پس
 با خدمت ضمن آموزش هاي برنامه از مندي بهره براي معلمان
 شوند می برانگیخته بیرونی و درونی انگیزشی عوامل از ترکیبی

 فعال نگهداري و جذب در ها آن از کدام هر نقش و سهم که
  است. ضروري خدمت ضمن هاي دوره در معلمان
 واقعی تجارب از شده شناخته فرعی و اصلی هاي مایه درون

 قابل موضوع به مربوط تجربی و نظري ادبیات در معلمان
                                                
5. Gagne 
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 داده نشان 1 شکل در که طور همان و است تبیین و بررسی
 در معلمان انگیزشی عوامل الگوي عنوان به توان می شد

 اینکه به توجه با کرد. استفاده آن از خدمت ضمن هاي برنامه
 معلمان از انگیزشی الگوي این در شده آوري جمع اطالعات

 با بنابراین است، آمده دست به ابتدایی دورة زن
 همچنین و مرد معلمان براي آن کاربرد جهت هایی محدودیت

 مطالعات براي که هستیم مواجه تحصیلی مقاطع سایر معلمان
 مقاطع در مشابه هاي پژوهش اجراي پیشنهاد تر، گسترده
 طور همان شود. می ارائه مدارس مرد معلمان و باالتر تحصیلی

 تجارب بررسی اهداف از یکی شد مطرح پژوهش آغاز در که
 کیفیت با مرتبط انگیزشی عوامل بازشناسی و معلمان

 ها برنامه از دسته این بهبود و اصالح خدمت، ضمن هاي برنامه
 تا شود می پیشنهاد نیز این با ارتباط در بنابراین است؛ آینده در
 عنوان به معلمان خدمت، ضمن هاي دوره اجراي و طراحی در

 گرفته نظر در ها دوره اصلی مخاطبان و اطالعات اصلی منابع
 هاي دوره اثربخشی و کیفیت ارزیابی اصلی معیارهاي تا شوند
 بازبینی مورد خوبی به بتواند آینده هاي برنامه در خدمت ضمن
 هاي یافته اساس بر کاربردي، هاي پیشنهاد بخش در گیرد. قرار

 به آینده اقدامات و مطالعات تا شود می پیشنهاد پژوهش،
 از کدام هر نمودن لحاظ براي عملی کارهاي راه شناسایی
 کیفیت دهندة نشان که شده شناخته فرعی و اصلی مضامین

  بپردازند. است، معلمان نگاه از خدمت ضمن هاي دوره برتر
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