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 چکیده 

در بخش کیفی روش پژوهش آمیخته از نوع اکتشافی است.  هاداده گردآوري نحوه به توجه با حاضر پژوهش 

بخش کیفی در . قرار دارد پیمایشی ـ توصیفی تحقیقاتدر زمره  و در بخش کمی مرور سیستماتیک نوع از

ها استخراج و در ادامه داده موردنظریادگیري و ارزشیابی سه رویکرد هاي محتوا، هدف، راهبردهاي شاخص

تمام معلمان استان  شامل جامعه آماري پژوهشپرسشنامه محقق ساخته گرداوري شده است.  لهیوسبه

نمونه آماري  عنوانبهبه روش تصادفی ساده  جدول مورگاننفر با استفاده از  083که تعداد خوزستان است 

 استفاده کرونباخ آلفاي از ابزار این پایایی برايی و ظاهري و انتخاب شد. براي بررسی روایی از روایی محتوای

 محتوا، هدف، راهبردهاي هاي عناصراز مرور سیستماتیک اسناد و مدارک مؤلفهي حاصل هایافته. شد

بین از پداگوژي، آندراگوژي و هیوتاگوژي مشخص کرده است. ی در سه رویکرد یادگیري و ارزشیاب -یاددهی

مطلوب است و توجه به رویکردهاي اي معلمان توسعه حرفهرویکردهاي مختلف جایگاه رویکرد پداگوژي در 

هاي اي معلمان نیازمند تدوین برنامهتوسعه حرفه آندراگوژي و هیوتاگوژي در سطح مطلوبی قرار ندارد.

تر و با تمرکز بر نیازهاي آموزشی معلمان است که این مهم از طریق مشارکت بیشتر معلمان در نعطفم

 یادگیري و نوع ارزشیابی است.  -یاددهی محتوا، هدف، راهبردهاي عناصرتدوین 
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 همدقم

 نیاز و آموزشی هايعرصه در المللنیب هايرقابت گسترش و درش و جوامع تحوالت و تغییر   

 در را آموزشی هايبرنامه نقش موفقیت، کسب منظور به جدید اطالعات و دانش به فراگیران

 ساخته است. آموزشتر را مهم شانیشغلموفقیت معلمان در مسیر  سازيزمینه و آمادگی ایجاد

 با سرمایه انسانی به دستیابی اصلی هاياستراتژي از یکی عنوانبه انسانی منابع بهسازي و

 رونیازاشود. می قلمداد هابراي سازمان مزیتی رقابتی عنوانبه تغییر شرایط با مثبت سازگاري

 .(Ates & Cataluglo, 2007) است شده نمایان سازمان توسعه و بقاء در راهبردي آن اهمیت

 يهاو توسعه مهارت ياال بردن دانش حرفهخدمت با ضمن يهاهدف از برگزاري آموزش

آیند آموزش و بهسازي فر نیبنیدرااست و  روزافزونجهت سازگاري با تغییرات  شانياحرفه

شغلی و  يهاو مهارت هایدر ایجاد تعادل در آگاه يانقش بسیار مهم و ارزنده براي معلمان

(. Rezaeiasl, Karami, Karshki & Ghandili, 2013) ها داردایجاد تعادل عاطفی و ذهنی آن

و کمک به انجام دادن تغییرات در محیط و  هاییشدن توانا روزبه باهدفخدمت  آموزش ضمن

ها براي کمک به آن منظوربهآگاه ساختن معلمان و مربیان درباره تغییرات و بهبود فهمشان 

 شودمؤثر و مفید باشند ارائه میکسب دانش، مهارت و نگرش الزم، براي اینکه در این فرایندها 

(Conco, 2005 بر اساس .)و پیچیدگی تدریس، معلمان نیازمند این  و گسترده تغییرات زیاد

 ,Hagermoser Sanetti, Williamson) هاي شغلی خود را بهبود بخشندهستند که دانش و مهارت

 Long & Kratochwill, 2018, Havery & Townsend, Johnson & Doab, 2019, Gilbert & 

Bull, 2014 )عنوانبه )معلمان(فراگیران  نمودن درگیر سمت باید به آموزشی برنامه 

 نماید حرکت ثمربخش، مداوم یادگیري فرایند یک در فعال کنندگانمشارکت

(Mehrmohammadi, 2011) . 

 در کزتمر محور اساس بر توانمی را معلمان ايعه حرفههاي آموزش ضمن خدمت و توسمدل

 شدانمعلمان ) توسط شدهکسب دانش نوع بر تأکید که هاییمدل. 1. قرارداددسته  سه

 تغییراتهایی که بر . مدل2 ؛دارند محتوایی( و پداگوژي فناوري، شدانپداگوژي،  -محتوایی

مدل رشد ، مدل تغییر معلم) انگیزه، نگرش و ذهنیت معلمان قبل و پس از طی فرآیند آموزش

 ايعه حرفهچگونگی فرآیند توس هایی که برمدل .0؛ ددارندیتأک گرا(ذهنمدل ، ايهمداوم حرف

. ددارندیتأک یا آموزشی، مدل خود هدایتی، مدل مشاهده یا ارزیابی( مدل استاندارد) معلمان

 بناشدهاي بر اساس استانداردهاي حرفه عمدتاًاي معلمان چهارچوب فعلی آموزش رشد حرفه
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 Safari, Abdollahi, Naveکند )ه یادگیري فعاالنه در طی دوره آموزشی توجه میاست و کمتر ب

Ebrahim, Zeinabadi, 2017.) ها و مهارتاي معلمان شامل توسعه دانش، نگرشتوسعه حرفه-

 برهیتک(. Guskey, 2000: 16-17شود )اي در جهت بهبود یادگیري دانش آموزان میهاي حرفه

تا  شودیم باعث یانسان يهابر آموزش دیو تأک يابزار نوساز عنوانبه يافهتوسعه حر يهابرنامه

  ,Isfahani, Solimani) خودآگاه شوند ياحرفه يهاو مهارت ازهایاز ن یآموزشگاه رانیمد

Torani, &  Sabahi, 2016)، اي معلمان باعث بهبود عملکرد مدارس و توسعه توسعه حرفه

بر اساس  کهیدرصورتاي معلمان توسعه حرفه. (Zhang, 2010) ودشیادگیري دانش آموزان می

 ,Havery` & et alثر خواهد بود )ها استوار باشد مفید و مؤنیازهاي آموزشی و یادگیري آن

2019.) 

ی حرفه معلم يآموزدانشتغییرات عمیق در ســاختار نظام آموزشــی، برنامة درسی و جمعیت 

اي توسعه حرفه رونیازا(؛ Abdollahi & Safari, 2016و ساخته است )هاي اساسی روبررا با چالش

در اسناد  ها به کار گرفته شود.یک راهکار براي مرتفع کردن این چالش عنوانبهتواند مستمر می

سند راهبردي دانشگاه فرهنگیان در افق  و 1وپرورشآموزشباالدستی مانند سند تحول 

اي معلمان بر شده است. توسعه حرفه دیتأکاي مستمر معلمان رفهبر توسعه ح  1131 اندازچشم

محتوا، هدف،  هاي متفاوتی را در تهیه عناصرتواند استراتژيمی ذکرشدهاساس سه رویکرد 

 کند.یادگیري و ارزشیابی بر اساس روح حاکم بر این رویکردها دنبال می -یاددهی راهبردهاي

تواند در رویکردهاي هاي ضمن خدمت مین از طریق آموزشسازي معلمامیزان توجه به توانمند

 گاهیجابررسی  رونیازا( ghollaminogha, Pourshafei & Shahtalebi , 2019مختلفی تجلی یابد )

 در آموزش ضمن خدمت معلمان 1يوتاگوژیو ه 0يآندراگوژ ،2يپداگوژ یآموزش يکردهایرو

لغوي به معنی هنر  ازنظر پداگوژياست.  قرارگرفته موردتوجهمسئله اصلی این پژوهش  عنوانبه

که براي  گرددمی القها و مقدماتی اطدر معنا به روش. این واژه و علم تربیت کودکان است

عبارت فوق  کهیامهنگگیرد. لیکن در حال حاضر می مورداستفادهن التعلیم و تربیت خردسا

هاي آموزش و تربیت مربی به معناي عام آن گیرد، مراد و مقصود روشقرار می مورداستفاده

                                                             
1 . Fundamental Reform Document of Education 

2 . Pedagogy 

3 . Andragogy 

4 . Heutagogy 
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ین اش همن در آندراگوژي که موضوع اصلیاالتوجه علم به یادگیري و آموزش بزرگس. باشدمی

موضوع اصلی آندراگوژي مطالعه یادگیري و آموزش  .گیردمی قرار یموردبررسباشد مورد می

 شدهفیتعرکند گیري بزرگساالن کمک میهنر و علمی که به یاد عنوانبهباشد و ن میساالبزرگ

هدف از آموزش بزرگساالن باید خودشکوفایی . (Blanchard, Hinchey &  Bennett, 2011)  است

 فراگیران درگیر شود عقالنیفراگیران باشد. لذا در فرایند یادگیري باید کل وجود عاطفی، روانی، 

(Knowles, Holton & Swanson, 2012) آماده کردن . 1براي آندراگوژي شامل . مدل فرایندي

مشترک  يزیربرنامهایجاد مکانیزم براي . 0ایجاد فضاي مناسب براي یادگیري . 2یادگیرندگان 

. 7طراحی الگوهاي تجارب یادگیري . 6 تدوین اهداف برنامه. 5تشخیص نیازهاي یادگیري . 1

 ,Knowles & et al) است یادگیري ارزشیابی نتایج یادگیري و بازنگري نیازهاي. 8اجراي برنامه 

از طریق  دائماًباشد. دانش گروهی می ترمهمدر مدل آندراگوژي، یادگیري از آموزش (. 2012

. (Buendia & Morales, 2003)یابد میمداوم، کاربرد و ارزشیابی یادگیري توسعه  يزیربرنامه

هاي سنتی آموزش و ست که شیوهدسترسی سریع با اطالعات و تغییرات سریع نشانگر این نکته ا

هاي روشاز این منظر ندارد. به نیازهاي یادگیري را توان پاسخگویی  معلمان آموزيکار

رویکردهاي آموزشی  (.Bagherian, 2015)آندراگوژي و پداگوژي پاسخگوي دنیاي جدید نیست 

خود  فی نیست واي معلمان کابراي رشد و توسعه حرفه ییتنهابه پداگوژي و حتی آندراگوژي

چگونگی یادگیري  معلمانرویکردي که در آن  است، ازیموردناي معلمان در توسعه حرفه راهبري

 یادگیري ظرفیت فراگیران را تقویت وتاگوژي یوحیط یادگیري هم (.Peters, 2001) را یاد بگیرند

از هر سه  يتاگوژیوه بر اساس رویکردادگیري ی(. Hase & Kenyon, 2000) کندتسهیل می را

 ,Solaymani, Hakimzadeh & Karamdoost) یابدمی توسعه مهارت و نگرش به دانش،جن

2014.) 

انتخاب محتواي یادگیري و روش  رویکرد هیوتاگوژياي معلمان بر اساس در توسعه حرفه 

سنجش از طریق مذاکره است که با این شیوه محتواي یادگیري با نیازهاي یادگیرنده هماهنگ 

این اي معلمان در توسعه حرفه. (Hase & Kenyon, 2000) شه در نیازهاي یادگیرنده داردو ری

رویکرد بر مفاهیم درک پیچیدگی و داشتن تفکر سیستمی، قابلیت یادگیري، انگیزش درونی و 

، ینیبشیپرقابلیغدارد. از نگاه این رویکرد در دنیاي پیچیده و  تأکیدیادگیري عمیق 

را داشته باشند؛ با  هادهیهاي پیچیده بین پدباید توانمندي درک روابط و تعامل یادگیرندگان
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خود را توسعه  يهايمستقل توانمند طوربهکنند تا  تالشجدید،  يهاآمادگی براي کسب تجربه

نامشابه و جدید،  يهاتیکنند و در موقع يزیربرنامهرشدي خود را  يهادهند؛ بتوانند گام

شود به در این پژوهش تالش می (.Shafei, 2018) مؤثري داشته باشند يهاامو اقد هامیتصم

در  يوتاگوژیو ه يآندراگوژ ،يپداگوژ یآموزش يکردهایرو گاهیجا کهنیایی از قبیل هاپرسش

 پاسخ داده شود. ؟آموزش ضمن خدمت معلمان چگونه است

 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

توسعه و فناوري و ظهور علوم و فنون جدید، آموزش معلمان و  با توجه به پیشرفت روزافزون علم

 به اگر که گفت توانمی آموزش این اهمیت در. گرددمی دادقلم حیاتی ايمسئله ها،آن ايحرفه

، 1مک دانل. گردد فراهم معلمان براي یهاي آموزشفرصت جدید، موضوعات یادگیري منظور

که بتوانند در محیط چالشی  ياگونهبهکارکنان،  يتوانمندسازآموزش را براي  0و ریلی2شونبرگ 

-توسعه حرفه (.Monavarian, 2004: 85) کنندو دشوار فعالیت کنند الزامی و ضروري قلمداد می

یک استراتژي در جهت پاسخگویی به تغییرات رو به رشد در حرفه معلمی  عنوانبهاي مستمر 

هایی اي معلمان شامل ارتقا و بهبود فعالیتحرفه توسعه .(Havery & et al, 2019)شود مطرح می

اي از فرآیندهاي دهند و مجموعهشود که معلمان در داخل و خارج از مدرسه انجام میمی

اي معلمان مجموعة رشد حرفه (.Jackson & Davis, 2000) ردیگیبرمرسمی و غیررسمی را در 

 تواند در جریان تعلیم وها میمعلم با کسب آن هایی است کهها و مهارتها، گرایششناخت

 & Abdollahi) تربیت به پرورش جسمی، عقلی، عاطفی، اجتماعی و معنوي فراگیران کمک کند

et al, 2016) .منظم و پیوسته  طوربهکه  تهایی استشامل تمام فعالی اياین نوع از توسعه حرفه

توسعه  درواقع(. Mahdavi & Fayaz, 2014) شوداي معلمان منجر میحرفه تبه رشد و پیشرف

در این ر نیازمند تغییر نگرش از رویکردهاي سنتی به رویکردهاي نوین است. اي مستمحرفه

توانمندي باید  . این افرادشودمیفراگیر پرداخته  يهاتیبرخوردار از قابلافراد راستا به تربیت 

ند فرایندهاي یادگیري و رشد علمی و فکري جامعه را داشته باشند و بتوان يهایدگیچیدرک پ

نون تدریس براي آندراگوژي و پیشرفت ف افتهیگسترشهیوتاگوژي خود را مدیریت کنند. 

                                                             
1 . Mdonnel 

2 . Schonberger 

3 . Riley 
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اي مطابق با مراحل حرفهدر این رویکرد . (Bagherian, 2015)سال است یادگیرندگان بزرگ

مشارکت در توسعه ق از طریاي حرفهیک یادگیرنده به  کارتازه کیاز  یستگیشا شرفتیپ

 خود تعیین کردیرو کی عنوانبههیوتاگوژي (. Chacko, 2018)افتد اتفاق می (CPDاي )حرفه

از  يرییو تغ ايدو حلقه يریادگیسطح باال،  یاز عملکرد شناختبرخوردار  ،يریادگی گري در

 Gregory) است بانیپشتو  کنندههدایتو  است شدهشناخته نده محورریادگیآموزشگر محور به 

& Bannister-Tyrrell, Charteris, & Nye, 2019).  مربوط به  هايشینهپیبرخی از در جدول زیر

 آورده شده است.  موردپژوهشمتغیرهاي 

 

 پیشینه پژوهش .1جدول 

 نتیجه جامعه سال محقق

Isfandiyari, 

Karami & 

Ahanchian 

2016 

هاي مدیر گروه

آموزشی دانشگاه 

 فردوسی مشهد

 شینولز سبب افزا يربست مدل آندراگوژکا

 .شده است رانیدوره آموزش مد یاثربخش

Shafei  2018 اسناد و مدارک 

 يهاگري مهارت خود تعیینبرنامه درسی 

گري دانشجویان  خود تعییناکتشاف دانش و 

 .در یادگیري را تقویت کند

ghollaminoghab 

& et al 
2019 

مدیران نفر از  633

ش ن آموزالو مسئو

 و پروش کشور

 85اي معلمان داراي بر رشد حرفه مؤثرعوامل 

دانش، نگرش و ارزش،  مؤلفهشاخص و پنج 

 است.هاي شخصیتی مهارت، توانایی و ویژگی

Alimohammadi 

& et al 
2019 

اسناد فرادستی، 

استادان دانشگاه 

فرهنگیان استان 

 گلستان

شامل محتواي برنامة  معلمان توانمندسازي ابعاد

، سواد دیجیتالی (چهار مؤلفه)درسی و آموزشی 

سه )ق و بصیرت دینی ال، اخ(ســه مؤلفه)

، ساختار (دو مؤلفه)، بهسازي کارورزي (مؤلفه

توسعة دانش و  (؛چهار مؤلفه)ســازمانی 

در  (سه مؤلفه)اي معلم هاي حرفهمهارت

 . دانشگاه فرهنگیان شناســایی شدند

Avalos 2011 اسناد و مدارک 

اي معلمان فرایندي پیچیده است و توسعه حرفه
 کارگیريبهمستمر از طریق  ايحرفهتوسعه 

  رویکردهاي یادگیري خود تعیین گر اتفاق 

 افتد. می
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Chacko 2018 معلمان 

اي حرفهیک یادگیرنده به  کارتازه کی شرفتیپ

بر اساس اي مشارکت در توسعه حرفهاز طریق 
 افتد.میرویکرد هیوتاگوژي اتفاق 

Gregory & et al 2018 اسناد و مدارک 
ي در بین ریادگیبه  شیگرا يکردهایرو

 است. اتخاذشدهبررسی و  فراگیران
 

در حوزه  شدهانجامتوان نتیجه گرفت تحقیقات با بررسی پیشینه مربوط به موضوع پژوهش می

بررسی ر این تحقیقات دارد و هدف بیشت بیشتر حالت نظري و مفهومی اي معلمانتوسعه حرفه

سعی  انبود. در این پژوهش محقق در فرایند آموزش معلمان شدهتعییناستانداردهاي از پیش 

 ترمنعطفبررسی رویکردهاي یادگیري ها را پوشش دهد و به دنبال هاي این پژوهشد ضعفندار

 و منطبق بر نیازهاي اصلی و واقعی معلمان هستند. 

 

 پژوهش  سؤال

 مدارس معلمان ايحرفه توسعه به رویکرد آموزشی پداگوژي، آندراگوژي و هیوتاگوژيان توجه میز

 ؟چگونه است خوزستان متوسطه

 

 پژوهش شناسیروش

ها آمیخته از نوع داده گردآوري نحوه به توجه با و کاربردي هدف، به توجه با حاضر پژوهش

 و در بخش کمی توصیفی مرور سیستماتیک نوع اکتشافی است. روش پژوهش در بخش کیفی از

و  يآندراگوژ ،يپداگوژ یآموزش يکردهایرو گاهیجا کهاینبا توجه به . است پیمایشی ـ

از روش مرور در گام اول همگان نیست  موردتوافق، در آموزش ضمن خدمت معلمان يوتاگوژیه

ن روش شد. ای استفادهمقاالت و منابع اطالعاتی براي گرداوري و تحلیل سیستماتیک کوکران 

مطالعات و  ورود؛ یافتن معیارهاي ؛ تعیینسؤال انتخابشامل هفت مرحله است که عبارتند از: 

ارائه؛ نتایج  و ؛ تحلیلهاداده مطالعات؛ استخراج کیفیت مطالعات؛ ارزیابی منابع اطالعاتی؛ انتخاب

(Henderson, Craig, Willis, Tovey & Webster, 2010 .)جستجو در  منابع اطالعاتی از طریق

و  … ,Emerald, Google Scholar, Science Direct اطالعاتی خارجی همچون  هايپایگاه
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جستجوي محققان  است.  آمدهدستبه … ,SID,  Magiran, Civilica داخلی مانند  هايپایگاه

 سند مرتبط را گردآوري کرده است. بعد از بررسی اسناد با توجه به میزان 78ها  در این پایگاه

سند استخراج و  15در این زمینه  و رویکردهاي نوین اي معلمانجامعیت، تمرکز بر توسعه حرفه

مورد تحلیل محتوا قرار گرفت. در جدول زیر اسناد و توسط محققان به روش تحلیل مضمون 

 در این پژوهش آورده شده است.  شدهتحلیلهاي گزارش
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 این پژوهش در شدهتحلیلهای اسناد و گزارش .2 جدول

 سال نویسندگان نام سند

 اندازچشماي معلمان در توانمندسازي حرفه

مدل ارائهآینده و   
Alimohammadi & et al 2019 

اي شدن معلمها در حرفهدوگانه  Khodamoradi & 

Maghsudi 
2019 

 زترا در معلمی ايحرفه صالحیت معیار الگوي

ایران اسالمی جمهوري  
Askari Matin & 

Kiyaani 
2017 

 در معلمان همکارانه ايحرفه رشد موانع واکاوي

آمیخته پژوهشی: مدارس  
Safari & et al 2017 

 رايب منعطفانه رویکردي ترکیبی، یادگیري

معلمان خدمت ضمن آموزش مدل طراحی  
Mehraban 2016 

 يآندراگوژ مدل اثربخشی ارزیابی و کاربست

مدیران آموزش هايبرنامه در نولز  
Isfandiyari & et al 2016 

ساالنبزرگ آموزش در هیوتاگوژي  Bagherian 2015 

 آموزش در آندراگوژي فرایندي مدل بررسی

 خدمت ضمن
Rezaeiasl & et al 2013 

وپرورشآموزشسند تحول   Education Department 2011 

Research Trends in In-Service Science 

Teacher Professional Development 

from 2012 to 2016 

Aldahmash and & et al 2019 

Effective Teacher Professional 

Development 
Darling-Hammond 2017 

Reassembling teacher professional 

development 
Bowe & Gore 2017 

Self-Determined Learning: Designing 

for Heutagogic Learning 

Environments 

Blaschke 2016 

Teacher professional development in 

Teaching and Teacher Education over 

ten years 

Avalos 2011 
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 -ي سازماندهی محتوا، رویکردهاي یاددهینحوهدر مورد از مرور سیستماتیک  آمدهدستبهنتایج 

یادگیري و نحوه ارزشیابی در سه رویکرد یادگیري پداگوژي و آندراگوژي و هیوتاگوژي در جدول 

 زیر آورده شده است. 

 از مرور سیستماتیک آمدهدستبهنتایج  .3دول ج

 راج شدههاي استخشاخص ها مؤلفه

ی
پداگوژ

 

 عناصر محتوا

  شدهتعیینمحتواي آموزشی از پیش  .1

 مشخص شده توسط استاد دوره  "مطلبی" یا "موضوع" تمرکز بر .2

   نابع یادگیري توسط مدرستعیین م .0

 هدف

 هدف از برگزاري دوره انتقال دانش  از مربی به فراگیر  .1

  مشارکت فراگیران بدون یازسنجین .5

 داف دوره توسط کارشناسان تدوین اه .6

راهبردهاي 

-یاددهی

 یادگیري

 روش تدریس عنوانبهاستفاده از روش سخنرانی  .7

 ناپذیر زمان و مکان انعطاف .8

 کارشناسان و متخصصین  ریزي دوره با توجه به نظربرنامه .9

 یادگیري از طریق گوش دادن به مطالب  .13

 ارزشیابی
 ارزشیابی به صورت کمی  .11

 گزاري ارزشیابی در پایان دوره بر .12

ی
آندراگوژ

 

 عناصر محتوا

 انتخاب محتواي دوره به صورت مشارکتی بین فراگیران و کارشناسان  .10

 فراگیران  تعیین منابع و ابزار یادگیري بر اساس اخذ نظرات .11

 موجود  تعیین محتواي دوره بر اساس مشکل یا مسئله .15

 لی معلمان در طراحی محتواي آموزشیقرار گرفتن تجربیات زندگی و شغ .16

 هدف از برگزاري تربیت یادگیرنده فعال و مشارکت کننده در یادگیري   .17 هدف

 

راهبردهاي 

-یاددهی

 یادگیري

  روش تدریس مشارکتیاستفاده از  .18

 در طول دوره  پذیر فراگیرانبندي انعطافگروه .19

 فراگیرانیازسنجی مستمر و با مشارکت فعال ن .23

 رکت دادن معلمان در فرایند آموزش ش .21

 محور  هاي یادگیري فراگیرمشارکت معلمان در طراحی فعالیت .22

 هاي اکتسابی ها و تواناییها و ویژگیدر نظر گرفتن صالحیت .20

 برانگیختن انگیزه ذاتی و شخصی فرد  .21



  99 9311بهار  ،اول شماره، هشتمدوره                                                               ی مدیریت مدرسه                فصلنامه علم

 راج شدههاي استخشاخص ها مؤلفه

 

 ارزشیابی

 

 ارزشیابی کیفیت تجارب یادگیري  .25

 زها براي یادگیري مداوم انجام ارزیابی مجدد نیا .26

 اي فراگیران هاي فردي و حرفهارزیابی اولیه در جهت شناخت ویژگی .27

 یادگیرندگان  رفتار انجام ارزشیابی جهت مشاهده تغییرات در .28

 عملکردها و فرایندهاي شغلی فرد  انجام ارزیابی تأثیرات آموزش در .29

ی
هیوتاگوژ

 

 عناصر محتوا

 اي توسط فراگیرانبر اساس نیازهاي حرفهطراحی محتواي آموزشی  .03

 شود. منابع مختلف یادگیري به کار گرفته می .01

 دسترسی به اطالعات موردنیاز بدون محدودیت زمانی و مکانی .02

 هدف

 هدف دوره عنوانبهتربیت یادگیرندگان خود راهبر  .00

 و از طریق مذاکره توسط فراگیران دوره هدافانتخاب و تدوین ا .01

  هادورههدف برگزاري  عنوانبههاي یادگیري واقعی فراگیران هبود مهارتب .05

 

 

 راهبردهاي

-یاددهی

 یادگیري

 راهبرد اصلی دوره  عنوانبهروش تدریس متنوع و فردي  .06

 یادگیرنده محور  .07

 یادگیري چگونه یادگیري  .08

 یادگیري   هايیطمحخالق  عنوانبهفراگیرنده  .09

 یادگیري رسمی و غیر رسمی   هايینهزمدر نظر گرفتن  .13

 فرآیند یادگیريتسهیل گر  عنوانبهاساتید  .11

  تعیین منابع یادگیري به صورت اشتراکی بین استاد و فراگیر .12

  پیچیدگی بسیار باال هایی باطراحی دوره .10

  بین فراگیران و اساتیداطالعات و دانش اشتراک  .11

 یادگیري   فراگیران در مرکز قرار گرفتن .15

 فرآیندها به جاي محتوا  بر تأکید .16

 وابسته به نظر یادگیرندگان و زمان و مکان دوره پذیر بودن انعطاف .17

 فرایند آموزش یادگیري محور بودن   .18

 هاي فراگیرندگان ها و ظرفیتها، شایستگیتوسعه توانایی کمک به .19

 رت مداومو به صوخودارزیابی توسط یادگیرنده  .53 ارزشیابی
 

که  استان خوزستان دوره متوسطه تمامی معلمان این پژوهش در بخش کمی جامعه آماري

نفر با  083که تعداد است  اند،حداقل در چندین دوره آموزش ضمن خدمت شرکت کرده

در این است.  شدهانتخابنمونه آماري  عنوانبهبه روش تصادفی ساده  جدول مورگاناستفاده از 
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بررسی جایگاه رویکردهاي آموزشی پداگوژي، جهت  آمدهدستبههاي وجه به شاخصبا تپژوهش 

اي ساخته پرسشنامه محقق آندراگوژي و هیوتاگوژي در آموزش ضمن خدمت معلمان

 شدهساختهاي لیکرت درجه  5سؤال دارد که با مقیاس  53این پرسشنامه است.  شدهطراحی

روایی ظاهري است.  شدهاستفادهایی صوري و محتوایی یی پرسشنامه، از رورواتعیین  يراباست. 

باالي  باسابقهدرسی و آموزشی  ریزيبرنامهنفر از اساتید رشته  5توسط  هاپرسشنامهو محتوایی 

 شدهاستفادهو براي سنجش پایایی از آلفاي کرونباخ است  شدهارزیابیسال سنجیده و مناسب  5

پاسخگویی به ها، براي . با توجه به نرمال بودن دادهاست آمدهدستبه 79/3 مقداراست که 

 21ها با استفاده از نسخه استفاده شد و داده اينمونه  هاي پژوهش از آزمون تی تک سؤال

 است. شدهوتحلیلتجزیه spssافزار نرم

 

 ی پژوهشهایافته

درصد( مرد و  6/72نفر )معادل  276اند که از این تعداد نفر شرکت کرده 083در پژوهش حاضر 

درصد(  7/19نفر )معادل  75، در مورد متغیر سابقهدرصد( زن هستند.  1/27نفر )معادل  131

نفر )معادل  53 و 11-23داراي سابقه درصد(  1/67نفر )معادل  255؛ سال 13سابقه تا داراي 

 هايالسؤمربوط به هر یک از  هايیافتههستند. در ادامه  21-03داراي سابقه درصد(  2/10

هاي توصیفی مربوط به متغیرهاي پژوهش آورده در جدول زیر شاخص پژوهش آورده شده است.

 شده است. 

های ضمن از رویکردهای آموزشی در دوره هرکدامبرای جایگاه های توصیفی شاخص .4جدول 

 خدمت معلمان 

 انحراف استاندارد میانگین متغیر

 126/3 155/0 پداگوژي

 281/3 16/2 آندراگوژي

 191/3 576/1 هیوتاگوژي

 

 اسمیرنف–آزمون کولموگروف ها از ر این پژوهش براي سنجش نرمال بودن دادهد

 است که نتایج آن در جدول زیر آورده شده است.  شدهاستفاده
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 اسمیرنوف-آزمون کولموگروفنتایج  .5جدول 

 متغیرها
Kolmogorov-Smirnov 

 P آماره

 380/3 131/3 پداگوژي

 398/3 112/3 آندراگوژي

 135/3 71/3 هیوتاگوژي

 

–ها با استفاده از آزمون کولموگروف نرمال بودن داده تائیدو  شدهانجام وتحلیلتجزیهبر اساس 

 پژوهش هايسؤالبراي پاسخگویی به  ايتی تک نمونهتوان از آزمون پارامتریک اسمیرنف، می

هاي اي براي هر یک از سؤالتی تک نمونهاز آزمون  آمدهدستبهاستفاده کرد. در ادامه نتایج 

 5مقیاس  به توجه و آماري منطق اساس بر مبنا عدد پژوهش این در پژوهش آورده شده است.

 .است شده لحاظ 0 عدد پرسشنامه ايدرجه

 

در آموزش ضمن خدمت معلمان چگونه میزان توجه به رویکرد آموزشی پداگوژی  .1

 ؟است

 معلمان ن توجه به رویکرد پداگوژی در آموزش ضمن خدمتمیزا .9 جدول

(0 t value =) 

اختالف  میانگین تعداد متغیر

 میانگین

آماره آزمون 
(t) 

درجه 

 آزادي

سطح 

 p يداریمعن

 %95فاصله اطمینان 

 حد پایین حد باال

117/0 083 پداگوژی  117/3  331/21  079 3331/3 p< 189/3  135/3  

 (= t value  0)هاي رویکرد پداگوژي سخرده مقیا  

 عناصر محتوا

083 

181/0  181/3  966/5  

079 

3331/3 p< 211/3  120/3  

015/0 هدف  015/3  117/9  3331/3 p< 080/3  217/3  

582/0 راهبردهاي یادگیري  582/3  918/23  3331/3 p< 607/3  528/3  

819/0 ارزشیابی  819/3  755/22  3331/3 p< 893/3  718/3  
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کمتر از  آمدهدستبهي معنادارسطح ، مقدار (6)مندرج در جدول  یجاطالعات و نتا بر اساس

باال بودن  دهندهنشانآمده، دستبه هايیانگینبودن مقدار اختالف م مثبت. ضمناً باشدیم 31/3

بین مندرج در جدول  یجاطالعات و نتا اساس بنابراین بر .باشندیم آمدهدستبهمیانگین 

( تفاوت = 0t valueبا میانگین مفروض متوسط ) هاي آنمتغیر پداگوژي و مؤلفه نمرات نگینمیا

 آموزشی رویکرد توجه به حاکی از این است که آمدهدستبهنتایج  شود. معناداري مشاهده می

 بیشتر از حد متوسط و مطلوب است. معلمان  خدمت ضمن آموزش در پداگوژي

 

در آموزش ضمن خدمت معلمان آندراگوژی  میزان توجه به رویکرد آموزشی .2

 ؟چگونه است

 میزان توجه به رویکرد آندراگوژی در آموزش ضمن خدمت معلمان .0 جدول

(3 t value =) 

اختالف  میانگین تعداد متغیر

 میانگین

آماره آزمون 
(t) 

درجه 

 آزادي

سطح 

 p يداریمعن

 %95فاصله اطمینان 

 حد پایین حد باال

165/2 083 آندراگوژی  801/3 -  55/59-  079 3331/3 p< 836/3-  861/3-  

 

 (= t value  3) آندراگوژیهای رویکرد خرده مقیاس

 عناصر محتوا

083 

311/2  958/3 -  31/57-  

079 

3331/3 p< 925/3-  991/3-  

261/2 هدف  701/3 -  75/23-  3331/3 p< 661/3-  830/3-  

188/2 راهبردهاي یادگیري  118/3 -  25/10-  3331/3 p< 771/3-  818/3-  

237/2 ارزشیابی  792/3 -  10/08-  3331/3 p< 751/3-  800/3-  

 

براي  آمدهدستبهي معنادارسطح ، مقدار (7)مندرج در جدول  یجاطالعات و نتا بر اساس

 هايیانگینبودن مقدار اختالف ممنفی . ضمناً باشدیم 31/3کلیه متغیرها کمتر از 

  .باشندیم عدد مبنااز  آمدهدستبهپایین بودن میانگین  دهندهنشانآمده، دستبه

با میانگین مفروض متوسط  هاي آنمتغیر آندراگوژي و مؤلفه نمرات بنابراین بین میانگین

(3t value = )حاکی از این است که  آمدهدستبهنتایج  شود. تفاوت معناداري مشاهده می

   توجه زیادي نشده است. معلمان  خدمت ضمن آموزش در آندراگوژي آموزشی رویکرد به
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در آموزش ضمن خدمت معلمان میزان توجه به رویکرد آموزشی هیوتاگوژی  .3

 ؟چگونه است

 میزان توجه به رویکرد هیوتاگوژی در آموزش ضمن خدمت معلمان .8جدول 

(0 t value =) 

اختالف  میانگین تعداد متغیر

 میانگین

آماره آزمون 
(t) 

رجه د

 آزادي

سطح 

 p يداریمعن

 %95فاصله اطمینان 

 حد پایین حد باال

579/1 083 آندراگوژی  123/1-  7/115-  079 3331/3 p< 13/1-  10/1-  

 (= t value 0)هاي رویکرد آندراگوژي خرده مقیاس

 عناصر محتوا

083 

505/1  161/1-  15/91-  

079 

3331/3 p< 10/1-  19/1-  

603/1 هدف  069/1-  61/81-  3331/3 p< 00/1-  13/1-  

587/1 راهبردهاي یادگیري  112/1-  37/121-  3331/3 p< 09/1-  10/1-  

609/1 ارزشیابی  063/1-  99/61-  3331/3 p< 01/1-  06/1-  

 

در متغیر  آمدهدستبه( حاکی از آن است که تفاوت بین میانگین 8)مندرج در جدول  یجنتا

آمده، دستبه هايیانگینبودن مقدار اختالف ممنفی  معنادار است و هاي آنهیوتاگوژي و مؤلفه

حاکی از  آمدهدستبهنتایج  .باشندیم عدد مبنااز  آمدهدستبهپایین بودن میانگین  دهندهنشان

معلمان در  خدمت ضمن آموزش در هیوتاگوژي آموزشی رویکرد به توجه این است که میزان

 شود.   سطح خیلی کم توجه می

 

 گیریث و نتیجهبح

 و آندراگوژي پداگوژي، آموزشی رویکردهاي جایگاه بررسیهدف از انجام این پژوهش 

با توجه به نتایج بود. خوزستان  متوسطه مدارس معلمان ايحرفه توسعه در هیوتاگوژي

جایگاه یادگیري توان گفت از بین رویکردهاي مختلف ها میداده وتحلیلتجزیهاز  آمدهدستبه

د پداگوژي در آموزش ضمن خدمت معلمان مطلوب است و توجه به رویکردهاي رویکر

هاي ضمن خدمت معلمان در صورتی دورهتاگوژي در سطح مطلوبی قرار ندارد. آندراگوژي و هیو

 (.Walter, 2000) کنند برآوردهخواهند بود که بتوانند نیازهاي واقعی معلمان را  مؤثراثر بخش و 

رویکردهاي آموزشی  برتکیهاگوژي در آموزش ضمن خدمت معلمان نشان از بر رویکرد پد تأکید
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 ,Chacko, 2018; Gregory & et al, 2019, Avalos, 2011; Wilson  تحقیقاتی چونسنتی دارد. 

2005; Isfandiyari, & et al, 2016; Bagherian, 2015 Mehraban, 2016; Rezaeiasl & et al , 

 -اجتماعی يهااي برنامه درسی سنتی پاسخگوي نیازهاي جدید نظاماجرنشان داد که  ; 2013

توسعه  اقتصادي کنونی نیست و الزم است تا به رویکردهاي نوین برنامه درسی توجه شود.

 با مؤثر یادگیري هايبه محیط فردا هايمدرسه تبدیل براي مناسبی راهبرد معلمان ايحرفه

 آموزشی مسائل حل و تغییر پاسخگو براي پذیر، مشارکت ،پذیرانعطاف توانمند، آموزشی کارکنان

مطلوب بودن جایگاه رویکرد بر اساس نتایج پژوهش (. Alimohammadi & et al, 2019است )

هاي سنتی دارد. بر استفاده از شیوه تأکیدپداگوژي در آموزش ضمن خدمت معلمان نشان از 

توان به این مشکالت می ازجملهمراه بوده است؛ یکرد همواره با مشکالت زیادي هروازاینپیروي 

 برگزاري محل بودن نامناسب ،هاکالس بودن فشرده ،هاکالسبرگزاري  زمان بودن نامناسب

 عدم مطالب، بودن تکراري آموزش، زمان بودن کوتاه معلمان، با نیازهاي نبودن منطبق ،هاکالس

 در اجبار و گوناگون آموزشی يهاکالس در حضور از ناشی مشکالت امکانات، مناسب از استفاده

 (.Oranghi, 2010سازمانی اشاره کرد ) وظایف امور اجراي از حاصل مشکالت و خدمت ترک محل

 یاثربخش شیسبب افزاتواند در آموزش و توانمندسازي معلمان می يآندراگوژ هايلکاربست مد

 & Isfandiyari)  نبال داشته باشدضمن خدمت شود و رضایت فراگیران را به د آموزش هايدوره

et al, 2016 .) 

 از هدف درباره هاآموزش شروع از قبل باید فراگیران اي معلماندر برنامه توسعه رشد حرفه

 در شرکت به عالقمند روانی نظر از و باشند داشته آگاهی آن محتواي آموزشی و دوره در شرکت

هاي تدریس و و روش دوره محتواي ي انتخابهاي مشارکتی براباشد. استفاده از روش دوره

جایگاه آندراگوژي را در آموزش ضمن خدمت معلمان بهبود  تواندهاي مداوم میانجام ارزشیابی

ها، عالئق، نیازها، توجه به انگیزهها معلمان شود. ها و نگرشبخشد و منجر به رشد مهارت

در توسعه رشد . ضروري استآموزش رایند عاملی اساسی در ف عنوانبه، افرادها و تجارب نگرش

ها و گروهی را توسعه داده و از طریق ارزشیابی مداوم ضعفیادگیري باید  اي معلمانحرفه

لزوم توجه به موارد (. Buendia & Morales, 2003نیازهاي موجود شناسایی و پوشش داده شود )

است. رویکرد خود  موردنیازاگوژي ردهد رویکردي منعطف از رویکرد آندذکر شده نشان می

 رویکردهايتواند کمبودهاي تعیین گري یا هیوتاگوژي در آموزش ضمن خدمت معلمان می

معلمانی که داراي سطوح باالي یادگیري خود راهبر، یادگیرندگان فعالی قبلی را پوشش دهد. 
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نند، داراي کهاي حل مسئله استفاده میهستند که میل قوي براي یادگیري دارند، از مهارت

هاي یادگیري مستقل هستند و به طور خودمختار هاي الزم براي درگیري در فعالیتتوانمندي

 خود راهبر هاي یادگیري(. مهارتMerriam & Caffarella, 2002کنند )شان را اداره مییادگیري

 دگیري مداوم،یا. کنند غلبه مداوم یادگیري موانع بر که کندمی ایجاد افراد براي را هاییفرصت

افتد و همراه با رضایت فردي و ارضاي نیازهاي وي را به همراه در طول زندگی فرد اتفاق می

 و نیازها توانندمی خود تعیین گري، هاي یادگیري. معلمان از طریق مهارت(Dunlap, 2005) دارد

 مهارت و دانش سازند، مستند و آماده را خود یادگیري هايفعالیت کنند، طراحی را خود اهداف

 مسیر و ارزیابی را مهارت و دانش اهمیت کنند، کسب خود اهداف و نیازها بر تمرکز براي را الزم

خود تعیین گري در یادگیري مهم و ضروري به نظر  روازاینکنند؛  شناسایی را یادگیري فرایند

جایگاه این  هاي پداگوژي، آندارگوژي و هیوتاگوژي و مشخص شدنتوجه به رویکردرسد. می

و برنامه ریزان راهبردي  گذارانسیاستشود اي معلمان باعث میرویکردها در توسعه رشد حرفه

اي مستمر، با هاي توسعهاي معلمان به برنامههاي رشد حرفهدر تدوین برنامه وپرورشآموزش

 اي تمرکز کنند. هاي آموزشی رشد حرفهنقش معلمان در برنامه برافزایشتمرکز 

اي توسعه رشد حرفهراستاي شود در در این پژوهش پیشنهاد می آمدهدستبهبا توجه به نتایج 

قرار  موردتوجهمجازي  فضاي و ايرسانه سواد تقویت فناوري اطالعات، هايزیرساختمعلمان 

نیاز از طریق  و با مشارکت معلمان محتواي آموزشی دوره با توجه به نیازهاي فراگیرانگیرد. 

ارزشیابی فرایند در اي درجه 063هاي ارزشیابی استفاده از روش. تهیه شود مداوم هايسنجی

ها توان روشی مؤثر در سنجش اثربخشی این برنامهاي معلمان میتوسعه رشد حرفههاي دوره

 باشد.
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