
روش هاي تكميل و بهبود نظام ضمن خدمت معلمان*

چكيده
معلمان نقطة آغاز و عنصر اصلى هرگونه تحول در نظام آموزش و پرورش محسوب 
مى شوند؛ پس براى اين كه  بتوانند وظايف حرفه اى، تخصصى و تربيتى خود را بهتر انجام 
دهند، الزم است پيوسته امكان بهره مندى آنها از آموزش هاى جديد و مهارت هاى تازه فراهم 
گردد. اين مهم از طريق  طراحي و اجراي نظام ضمن خدمت معلمان، به نحوى كه زمينة 
ارتقاى علمى و  تخصصى و به روز نمودن اطالعات و كسب مهارت هاى جديد را امكان پذير 
نمايد، ميسر مى شود. به دليل اهميت نظام تعليم و تربيت در پيشرفت كشور، موضوع آموزش 
نيروى انسانى در آموزش و پرورش و به ويژه آموزش معلمان نسبت به ساير حوزه ها از 
اهميت و حساسيت بيشترى برخوردار است. بنابر اين بررسي نظام ضمن خدمت معلمان و 

اراية طريق براي بهبود و تكميل آن امري ضروري مي باشد.
در اين پژوهش، هدف مطالعه شناسايي نقاط ضعف و قوت نظام موجود آموزش معلمان 
خدمت  ضمن  نظام  منظور  بدين  است.  آن  بهبود  و  تكميل  براي  راه هايي  دادن  پيشنهاد  و 
معلمان از 5 منظر شامل ميزان تاثير دوره هاي ضمن خدمت اجرا شده ، نارسايي ها، ميزان 
استفاده از روش ها و الگوهاي جديد، روش ها و راهكارهاي بهبود و تكميل نظام معلمان و 
ويژگي هاى مطلوب آن مورد بررسي قرار گرفته است. اين پژوهش در مناطق 19 گانه شهر 
تهران اجرا شده است. روش پژوهش توصيفي است و براي ارزيابي  وضع موجود اجراى 
دوره هاى ضمن خدمت از مدل ارزيابي مهارت حرفه اي معلمان گاسكي2 (cusky) استفاده 

شده است.

مرتضى سميعى زفرقندى1 

* تاريخ دريافت مقاله: 90/1/27     تاريخ شروع بررسي: 90/4/27       تاريخ پذيرش مقاله: 90/7/17
1mo_samie@yahoo.com. دانشجوى دوره دكترى رشته علوم تربيتى،



فصلنامه نوآورى هاى آموزشى. شمارة39، سال دهم، پاييز1521390

بر اساس نتايج حاصل، چهار عامل زير در بهبود و تكميل نظام ضمن خدمت موثرتر است:
ـ نيازسنجي و طراحي اجراي دوره، متناسب با نياز شغلي معلمان؛
ـ اجراي دوره هاي ضمن خدمت به روش كارگروهي و پروژه اي؛

ـ مشاركت معلمان و مديران قبل و حين دوره ها؛
ـ تدارك فرصت مناسب براي شركت كنندگان در دوره براي به كارگيري آموزش ها و 

مهارت هاي كسب شده.

مفاهيم كليدي: آموزش، آموزش ضمن خدمت، نياز آموزشي، نظام ضمن خدمت معلمان

مقدمه
براى آموزش، از لحاظ معنا و مفهوم، تعريف هاى زيادى ارائه شده است. پيامبر اكرم (ص) 
دانش پژوهى و علم آموزى را بر هر فرد مسلمان فريضه و واجب شمرده است (اصول كافى جلد 
1). حضرت على (ع) مى فرمايد: «العلم اصل كل خير» ، علم ريشة هر نيكى است (غررالحكم). در 
لغت نامة دهخدا آموزش، «عمل آموختن و تعليم دادن» تعريف شده است. يونسكو هدف آموزش 
را توسعة مهارت ها، توانايى هاى انجام كار، درك دانش و اطالعات مورد نياز به وسيلة نيروى انسانى، 
به منظور پيشرفت در توليد مى داند. آموزش بر اساس استاندارد 10015 يك فرايند چهار مرحله اى 
شامل  را  آموزش6  نتايج  ارزيابى  و  آموزش5  اجراى   ، آموزشى4  برنامه ريزى   ، نياز سنجى3  شامل 

مى شود. ساده ترين تعريف آموزش كمك به مردم براي يادگيري است (اشتون 1999).
اگرچه، آموزش و تعليم و تربيت براى همه اصناف بشر ضرورى است اما آموزش معلمان 
به دليل نقش و تاثيرى كه اين قشر آنها در پيشرفت كشور دارند امرى مهم تر تلقى مى گردد. 
در جهان امروز، تعليم و تربيت معلم از نظر منافع ملى جزء منافع سطح اول محسوب مى شود 
(سركار آرانى، 1389) به طورى كه سرمايه گذارى در جهت آموزش معلمان از نوع سودمندترين 
سرمايه گذارى ها محسوب مى شود، زيرا معلمان توانمند نقطة آغاز هر تحول آموزشى هستند. 
وقتى معلمان از اثر گذارى باال برخوردار شوند، دانش آموزان آنها هم به سطوح بااليى از دانش 
از  گورل، 2002).  و  (كين  يافت  خواهند  دست  نفس  به  اعتماد  و  استقالل   ، انگيزه  آكادميك، 
آنجايى كه معلمان از يك سو در آماده نمودن دانش آموزان براى زندگى در جوامع و فرهنگ هاى 
مختلف نقش زيادى دارند و از سوى ديگر در همة كشورها منابع قابل توجهى صرف بهبود نظام 
مختلف  كشورهاى  سياستمداران  بحث  مورد  معلمان  تربيت  موضوع  مى شود،  معلمان  آموزش 
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است. به زعم سركارآرانى آموزش و يادگيرى اثربخش، مستلزم قرار گرفتن آموزگاران در دنيايى 
با زمينه هاى فرهنگى مناسب و مرتبط با زندگى است. كشورهايى كه با چالِش تربيِت معلمان 
از  خالقانه  استفادة  طريق  از  و  باشند  قديمى  روش هاى  بهبود  دنبال  به  بايد  مواجه اند،  اثرگذار 
تكنولوژى هاى ارتباطى و از طريق اينترنت موثرترين دوره ها را اجرا كنند (يونسكو، 2006). هيچ 
كدام از تكنولوژى هاى آموزشى به تنهايى همة قابليت هاى مورد نياز را ندارند. بنابراين، در يك 
شبكة آموزش مستقل و قابل گسترش، هم يك پارچه سازي تكنولوژي اطالعات الزم است و 
هم براي استفاده از همه قابليت هاي تكنولوژي آموزشي اصالح و بهبود نظام آموزشى معلمان و 

پيوند تكنولوژى هاى اطالعات متفاوت ضروري است (ويليام جيمز7 ،2005 ). 
معلمان خوب، خوب به دنيا نمي آيند، بلكه ساخته مي شوند. نمي توان فرض كرد كه هر كسى 
تا آموزش و  نياز است  وسيعي  مهارت  دانش و  مهم، به  كند؛ بلكه براي اين  تدريس  مي تواند 
يادگيري دانش آموز تضمين شود. هيچ كس مايل نيست تحت آموزش معلمي قرار گيرد كه فاقد 

كفايت است. (جان اي، گالور و راجر اچ برونيك8 ، ترجمه خرازي 1385)
براى اين كه موثر ترين معلمان تربيت شوند، چه خط مشى هايى بايد وضع شود؟ براساس نتايج 
برخى مطالعات، معلمانى كه دوره هاى ضمن خدمت را گذرانده اند، به طور قابل توجهى  از معلمانى 
كه دوره هاى قبل از خدمت را گذرانده اند، اثر گذارترند (مرتلر9 ، 2004).  براى اين كه معلمان 
وظايف و مسئوليت هاى آموزشى خود را به خوبى محقق سازند، بايد دائما خود را وقف مطالعه و 
تربيت كنند. در بسيارى از كشورها نظام هايى براى شناسايى ميزان عملكرد معلمان وجود دارد و از 
اين طريق، معلمانى كه به گذراندن دوره هاى جديد آموزشى نياز دارند از معلمانى كه بايد شغل خود 
را ترك كنند تفكيك مى شوند. همچنين آموزگاران متناوباً در معرض بررسى شرايط معلمى و در 
خواست گواهى مربى گرى قرار مى گيرند (كريس اندرسون10 2009). آموزش ضمن خدمت معلمان 
عبارت است از بهبود بخشيدن به فعاليت هاي آموزشي و پرورشي مرتبط با رشته تخصصي آنان كه 
عمدتاً يا انحصاراً به منظور دانش افزايي، كسب مهارت و تغيير نگرش هاي حرفه اي در آنان صورت 

مي گيرد تا بتوانند به گونه اي موثرتر به تعليم و تربيت بپردازند (صفوي، 1382)
همة فعاليت هاى رسمى و غير رسمى و تجربياتى كه كمك مى كند تا معلم بتواند مسئوليت خود 
را به عنوان عضوى از نظام آموزشى به طور موثر و با كيفيت عهده دار شود آموزش ضمن خدمت نام 
دارد (كريس اندرسن 2009). ويليج و ريمرز11 (2000) در مطالعة خود اظهار داشته اند كه توسعه 
حرفه اى معلمان بايد به عنوان فرآيندى تلقى شود كه از دوره قبل از خدمت شروع شده و تمام طول 
زندگى فرد را در بر گيرد (ماليي نژاد، 1385). بر اين اساس آموزش معلمان يك فرآيند مستمر است 
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(فورستي، 1992) و به زعم واشيست12 (2002) سرمايه گذاري براي آموزش معلمان ابتدايي به دليل 
بازگشت سريع تر نتيجه موثرتر داشته و موجب گسترش آموزش عمومي مي شود. 

پيپروگاتر آموزش ضمن خدمت را نوعى كوشش نظام دار تلقى مى كند كه هدف اصلى آن عبارت 
است از هماهنگ و همسو كردن آرزوها ، عاليق و نيازهاى آتى افراد با نيازها و اهداف سازمان در 
قالب كارهايى كه از افراد انتظار مى رود مى باشد (فتحى واجارگاه، 1376). بويد13 (2002) معتقد 
است برنامه هاى رشد حرفه اى كاركنان در صورتى موفقيت آميز است كه به نيازهاى انسانى و موثر 
توجه شود و بر كاربرد اصول آموزش بزرگ ساالن تاكيد گردد. شرايط معلمان به صورت مستمر و 
توسط مدرسان و از طريق مصاحبة حضوري بايد ارزيابي انجام شود تا از اين طريق انتظارات آنان 

و صالحيت و مهارت هايي كه بايد داشته باشند، به خوبي روشن گردد. (اپيد14 ، 1990)
معلمان  مهارت  و  دانش  بايد  خدمت  ضمن  آموزش  است  معتقد   (1372) صفوى  امان اله 
ضمن  رويه هاي  و  برنامه ها  بهبود  و  معلمان  آموزش  كردن  مند  نظام  كند.  تقويت  و  حفظ  را 
خدمت و اصالح نظام صدور گواهي معلمي از جمله تغييرات در برنامه تربيت معلم ژاپن است. 
ضمن  آموزش هاى  كه  كرد  استنتاج  مى توان  فوق،  تعريف هاى  مجموع  از   (1986 ، (تاموكادا15 
خدمت، مجموعه آموزش هايى است كه در طول خدمت معلمان به هر شكل و روش ، اعم از 

خودآموزى، دوره هاى بلند مدت و يا دوره هاى كوتاه مدت انجام مى گردد.
درزمينه آموزش هاي ضمن خدمت الگوهاي مختلفي از سوي صاحب نظران ارائه شده است 
وبه نظر مي رسد بخش عمده اي از داليل موفقيت يا عدم موفقيت برنامه هاي آموزش معلمان 

كشور به نوع الگو ي استفاده شده مربوط گردد.
يكي از الگوهاي متداول، برنامه ريزي آموزش، فنون حل مشكل ( گيج جن- سن16، 1991) است 
اين مدل فرايندي، به صورت جريان دايره اي است كه يادگيرنده در مركز آن قرار دارد و طبق آن شرايط 
چالشي بين يادگيرنده و برنامه ريزان ايجاد مي شود. عمده ضعف  در اين الگواين است كه ارتباط 
عناصر فقط از طريق يادگيرنده لحاظ شده و به نوعي بين عناصر ارتباط مستقل پيش بيني نشده است.

فرد يا 
سازمان يادگيرنده

داده ها
جمع آورى
داده ها

ارزشيابى

اجرا تعيين 
هدف

اولويت ها

تعيين 
نياز ها
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استاندارد بين المللي كيفيت نيز به منظور راهنمايي سازمان ها در زمينه بحث هاي مرتبط با 
ضمن  آموزش هاي  استاندارد (10015)،  اساس  بر  است.  ارائه نموده  را  الزم  راهنمايي  آموزش، 
خدمت در چهارچوب فرايند چهارمرحله اي شامل نيازسنجي، برنامه ريزي، اجرا و ارزيابي عملياتي 
مي گردد. تاكيد اين مدل، ارزيابي خروجي ها در جهت بهبود فرايندها و اثربخشي آموزش ها مي 
باشد (خراسانى، عبدى 1389). در الگوها و مدل هاي ارائه شده عمده ترين نارسايي، عدم جامعيت 
به ويژه در حوزه آموزش معلمان است به نحوي كه از مشاركت معلمان در برنامه ريزي آموزشي، 
توجه به اثربخشي دوره ها، توجه به اهداف و سياست ها و قوانين باالدستي به نحو بارز وجود 
الگوي  باشد.  معلمان  آموزش  حوزه  در  بخش  الهام  مي تواند  مدل ها  اين  از  يك  هر  ولي  ندارد. 
متداول ديگري كه درموضوع آموزش ضمن خدمت مطرح شده است مدل آموزش كاسگي مي 

باشد كه خالصه اين الگو به شرح ذيل است(توماس كاسكى17، 2002).

اجراى دوره هاى 
آموزشى

تغيير مهارت هاو عقايد 
حرفه اى افراد

تغيير عملكرد تغيير نگرش ها و طرز 
تلقى ها

در اين الگو رفتار حرفه اي فرد در جريان آموزش تغيير مى يابد و او بر مهارت ها و دانش هاي 
حاصل  نگرش ها  تغيير  بازده  افزايش  نتيجه  در  مى يابد.  بهبود  عملكردش  و  يافته  تسلط  الزم 
مي گردد و با بهره گيري از روش هاي مختلف نگرش مثبت در ارتباط با آموزش ضمن خدمت 
ايجاد مي گردد و پس از آن آموزش هاي الزم ارائه مي شود تا دانش و مهارت شركت كنندگان 

افزايش يافته و موجب افزايش بازدهي افراد شركت كننده يا سازمان فراهم گردد.
ضمن  آموزش هاي  اثربخشي  و  كارايي  سنجش  براي  را  سطحي   5 مدل   (2002) گاسكي 
خدمت، ارائه كرده است كه نگارنده در ارزيابي وضع موجود دوره هاي ضمن خدمت از اين مدل 

استفاده كرده است. 
در الگوها و مدل هاي مذكور عمده ترين نارسايي، عدم جامعيت به ويژه در حوزه آموزش 
به  توجه  آموزشى،  و  درسى  برنامه ريزي  در  معلمان  مشاركت  از  كه  نحوي  به  است  معلمان 
اثربخشي دوره ها، توجه به اهداف و سياست ها و قوانين باالدستي به نحو بارز وجود ندارد ولي 

هر يك از اين مدل ها مي تواند الهام بخش در حوزه آموزش معلمان باشد. 
علمي (با  نيازسنجي  از:  است  عبارت  مطالعه  مورد  الگوهاى  اصلي  عناصر  اجمال،  طور  به 
توجه به نوآوري ها و دانش روز و اهداف)، طراحي و برنامه ريزي دوره ها (با مشاركت معلمان)، 
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تعيين روش دوره ها و ابزارها (با بهره گيري از نوآوري ها و دانش روز و نتايج ارزيابي ها)، اجراي 
دوره ها (با مشاركت معلمان و يافته هاي جديد) ارزيابي و اصالح برنامه ها. 

باتوجه به اينكه معلمان از جمله مهمترين عوامل موثر در رشد و توسعه كيفي تعليم و تربيت 
به شمار مي آيند ، ضروري است نظام آموزش معلمان، زمينه ارتقاء علمي و تخصصي، روزآمد 

نمودن اطالعات و كسب مهارت هاي جديد آنها را فراهم آورد.
تقسيم  خدمت19  ضمن  و  خدمت18  قبل  عمدة  بخش  دو  به  معلمى  دوره هاى  ما  كشور  در 
مى شوند. دوره هاى قبل از خدمت در مراكز تربيت معلم و دانشگاه ها برگزار مى شود. دوره هاى 
ضمن خدمت در دو قسمت دوره هاى بلند مدت (كه معموال منجر به مدرك تحصيلى مى شود) 
از  مختلف،  داليل  به   (1390 مى شود.(سميعى،  برگزار  مدت  كوتاه  خدمت  ضمن  دوره هاى  و 
جمله تغيير برنامه هاى درسى، اصالح محتواى كتاب ها و يا براى به روز شدن دانش، اطالعات و 
مهارت هاى معلمان همه ساله دوره هاى كوتاه مدت ضمن خدمت زيادى در سطح مدارس، مناطق 
آموزشى، استان ها و يا به صورت ملى براى معلمان برگزار مى گردد. نظام و فرايند برنامه ريزى 
پيرامون  شده  انجام  تحقيقات  برخى  نتايج  براساس  است.  يكسان  تقريبا  دوره ها  اين  اجراى  و 
دوره ها  اين  بودن،  فراگير  و  زياد  مصروفة  هزينه هاى  عليرغم  معلمان ،  خدمت  ضمن  دوره هاي 
تاثير چندانى در بهبود عملكرد معلمان نداشته است . ضعف محتوايي از لحاظ كاربردي بودن، 
روزآمد نبودن ، عدم تناسب محتوا با نيازهاي آموزشي معلمان (حسين پور ، 1382) ، عدم توجه 
سنتي  روش هاي  از  استفاده  خدمت،  ضمن  دوره هاي  در  تدريس  روش هاي  بنيادي  مباحث  به 
تدريس در دوره هاي آموزشي معلمان (دانش پژوه ، 1382) ، پايين بودن ميزان اثربخشي دوره ها، 
عدم آموزش كامل مهارت اساسي تدريس از جمله روش هاي خالق (كاوشگري و ..) (فرزاد و 
دانش پژوه، 1385)، عدم تاثير مثبت دوره ها بر عملكرد معلمان (صمدي ، سال 1387)، ضعف در 
منابع آموزشِي در اختيار معلمان، عدم ايجاد ارتباط و دسترسي مناسب معلمان به گردهمايي هاي 
آموزشي و مولفان برنامه ها و كتب درسي ، محدود بودن دوره هاي آموزشي در زمينه فناوري هاي 

جديد از جمله نارسايي هاي دور ه هاي ضمن خدمت برگزار شده بوده است .
ايران  معلمان  خدمت  ضمن  نظام  تكميل  و  بهبود  روش هاي  شناسايي  هدف  با  مطالعه  اين 

(دوره هاي كوتاه مدت) و پاسخگويي به سوال هاي زير انجام شده است :
1. ميــزان تاثير دوره هاي ضمن خدمت اجرا شده نظام فعلي در توانمند كردن معلمان از نظر 

حرفه اي و شغلي تا چه حد است؟
2. مهم ترين نارسايي هاي ضمن خدمت معلمان چيست؟
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3. ميزان استفاده از روش ها و الگوهاي جديد آموزشي در نظام فعلي آموزش ضمن خدمت 
معلمان تا چه حد است؟

4. روش ها و راهكارهاي بهبود كيفيت آموزش ضمن خدمت معلمان كدام است؟
5. ويژگي هاي مطلوب آموزش ضمن خدمت معلمان چيست؟

روش تحقيق
پژوهش حاضر از نوع تحقيق توصيفي است و براى ارزيابى وضع موجود اجراى دوره هاى ضمن 
خدمت از مدل ارزشيابي كاسكي استفاده شده است. توماس كاسكى نويسنده كتاب زشد حرفه اى و 

استاد دانشگاه كنتاكى مدل 5 سطحى ارزيابى رشد حرفه معلمان را ارائه داده است.
پنج سطح اين مدل ارزيابي عبارت است از: 1. واكنش شركت كنندگان در دوره هاي ضمن 
خدمت، 2. بررسي ميزان يادگيري شركت كنندگان در دوره، 3. ميزان پشتيباني سازماني (امكانات، 
فعاليت هاي زماني)، 4. ميزان استفادة شركت كنندگان از دانش و مهارت هاي جديد و 5. بررسي 
ميزان تاثير دوره هاى ضمن خدمت بر عملكرد معلمان در كالس درس. جمع آوري اطالعات 
اساتيد  از  پرسشنامه  روايي20  تعيين  براى  است.  گرفته  صورت  مصاحبه  و  پرسش نامه  طريق  از 
شد  استفاده  موضوعى  متخصصان  ونيز  گيري  اندازه  و  سنجش  و  سنجي  روان  متخصصان  و 
ضريب  محاسبه  كرنباخ.  آلفاي  از  استفاده  با  پرسشنامه  پايايي21  گرديدو  اعمال  ايشان  ونظرات 
پايايى نمره هاي داده شده 96/ 0 است كه ضريب بااليى مى باشد و بنابراين سوال هاي مربوط از 

دقت و همساني دروني باالئي برخوردار هستند

جامعة آمارى اين پژوهش عبارت است از:
- معلمان و مديران مدارس ابتدايي شهر تهران، (تعداد كل معلمان 14 هزار نفر و مديران 

1200 نفر)
گروه نمونه آماري و روش نمونه گيري

و  تهران  شهر  منطقه   19 همه  در  اطالع  برابر  معلمان  خدمت  ضمن  آموزش هاى  چند  هر 
مدارس آن مطابق ضوابط و دستورالعمل هاى يكسانى انجام مى گيرد و به نظر نمي رسد تفاوت 
چنداني در اجراي اين برنامه وجود داشته باشد، اما براي بهره مندي از ديدگاه ها و نظرات معلمان  

از مناطق مختلف، از روش نمونه گيري چند مرحله اي به شرح زير استفاده شده است:
1. تقسيم بندي جامعه آماري به سه بخش شمال، مركز و جنوب 
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2. انتخاب تصادفي يك منطقه از ميان مناطق آموزش و پرورش هر بخش، كه در اين مرحله 
مناطق 1 و 12 و 14 تهران به روش تصادفي نمونه گيري شدند.

3. انتخاب گروه نمونه تصادفي بين معلمان و مديران هر منطقه
4. با توجه به اين كه حجم جامعه به تعداد 1987 نفر بوده است با مالحظه جدول مورگان 

حجم نمونه بالغ بر 327 نفر تعيين شده است.

روش هاي آماري پژوهش
در اين بررسي براي توصيف و تجزيه و تحليل داده ها از دو روش آماري استفاده شد.

محاسبه  و  نمودارها  رسم  داده ها،  طبقه بندي  و  جمع آوري  منظور  به  توصيفي  آمار  الف. 
شاخص هاي آماري ميانگين، واريانس و انحراف معيار

ب. آمار استنباطي: چون داده هاي اين بررسي به صورت پارامتري (داراي مقياس فاصله اي) 
و ناپارامتري (داراي مقياس طبقه اي) مي باشد از آزمون ناپارامتري مجذور خي دو براي مقايسه 

داده ها استفاده شده است.

يافته هاى پژوهش
اطالعات و خصوصيات حرفه اي و تحصيلي گروه نمونه آماري ( معلمان و معاونان و مديران 

مدارس)

جدول شماره (1) – توزيع فراوانى افراد گروه نمونه آمارى بر اساس ويژگى هاى شغلى و تحصيلى

فوق ليسانسليسانسفوق ديپلمديپلمشغل / مدركرديف
كل

درصدتعداد

معلمان1
39128703تعداد

24074 1753291درصد

مديران2
1164-تعداد

216 47719-درصد

معاونان3
64461تعداد

5717 107821درصد
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كارشناسان4
54--تعداد

93 5545--درصد

4513313712تعدادكل
327100

1340434درصد

با توجه به داده هاى جدول (1) مى توان گفت :
74/1 درصد از افراد گروه نمونه آمارى شامل معلمان بوده و درصد ساير مشاغل ( معاونان، 
مديران و كارشناسان) به ترتيب 17، 6 و 3 مى باشد. بنابراين حدود 4/3 افراد مورد مطالعه را 

معلمان تشكيل مى دهند.
2. از نظر مدرك تحصيلى 83 درصد از افراد گروه نمونه آمارى داراى مدرك ليسانس و يا 

فوق ديپلم بوده و بقيه موارد را 13 درصد ديپلم و 4 درصد فوق ليسانس تشكيل مى دهند.
3. درصد افراد ديپلم و فوق ديپلم در بين معلمان داراى اكثريت 70 درصدى هستند و درصد 

افراد ليسانس و فوق ليسانس در بين كارشناسان داراى اكثريت 100 در صدى هستند.

جدول شماره (2) – توزيع فراوانى افراد گروه نمونه آمارى بر اساس ويژگى هاى شغل و سابقه خدمت

كمتر از شغل / سابقهرديف
5 سال

6 تا 10 
سال

11 تا 20 
سال

بيش از 
20 سال

كل
درصدتعداد

396716124074تعدادمعلمان1
532765درصد

417216--تعدادمديران2
1981--درصد

319355717-تعدادمعاونان3
53362-درصد

4593--تعدادكارشناسان4
4555--درصد

31294218327100تعدادكل
132967درصد
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با توجه به داده هاى جدول (2) مى توان گفت :
اكثريت 67  داراى  سال  بيست  از  بيش  خدمت  سابقه  داراى  افراد  خدمت،  سابقه  لحاظ  از 
درصدى هستند و در مجموع حدود 96 درصد گروه سابقه خدمت داراى بيش از 10  سال را 
دارند و اين اكثريت در همه ى مشاغل و از جمله معلمان نيز به تفكيك مشهود است. اين موضوع 
نشانگر آن است كه افراد گروه نمونه ى تحقيق در مجموع داراى تجربه و سابقه خدمت كافى 

براى اظهار نظر در مورد نظام آموزش ضمن خدمت معلمان مى باشند.
سئوال پژوهشي يك ميزان تاثير دوره هاي ضمن خدمت اجرا شده سيستم فعلي در بهبود 

عملكرد و توانمندي حرفه اي و شغلي معلمان تا چه حد است؟ 
نُه سئوال بخش اول پرسشنامه ميزان تاثير دوره هاي ضمن خدمت اجرا شده سيستم فعلي در 
بهبود عملكرد و توانمندي حرفه اي و شغلي معلمان را بررسي كرده است.همانگونه كه مشاهده 

مى شودپاسخ بيشتر افراد به اين سئوال متوسط بوده است. 

جدول شماره3- نتايج آمارى بررسى ميزان تاثير دوره هاى ضمن خدمت اجرا شده در بهبود عملكرد و 
توانمندى حرفه اى و شغلى معلمان

ف
ردي

خيلى عنوان عوامل
زياد

خيلى كممتوسطزياد
كم

مع 
ج

انى
راو

ف

ش 
ارز

انى
ميز

جه 
در

ابى
زشي

ار

يت
ولو

 2ا
4 = df

α = 0/001
54321

دوره  هاى 1 تاثير  ميزان 
آموزش ضمن خدمت اجرا 
توانمندى  افزايش  در  شده 
معلمان  حرفه  اى  و  شغلى 
ارزيابى  سطحى  چه  در  را 

مى كنيد؟

218812333152809073/21/5159/78

دوره  هاى 2 تاثير  ميزان 
خدمت  ضمن  آموزش 
كيفيت  بهبود  در  شده  اجرا 

تدريس معلمان
18931354893039723/21/5185/16

دوره  هاى 3 تاثير  ميزان 
كه  خدمت  ضمن  آموزش 
تاكنون اجرا شده   است در 
به كارگيرى فن آورى  هاى 
آموزشى(تكنولوژى،  جديد 
تدريس)  جديد  روش  هاى 
در كالس چقدر بوده است؟

2176180361833110393/133276/81

اجرا 4 دوره  هاى  تاثير  ميزان 
شده در به كارگيرى معلمان 
از روش  هاى متنوع سنجش 

پيشرفت تحصيلى
1572135661830691834156/64
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سبك  هاى 5 به  توجه  ميزان 
تهيه  در  معلمان  يادگيرى 
و  آموزشى  مواد  محتوى، 
روش تدريس در دوره  هاى 

برگزار شده
156012048302738012/935119/47

بر 6 دوره  اجراى  تاثير  ميزان 
(به  معلمان  حرفه  اى  رشد 
ارتقاء  زمينه  ى  كه  نحوى 
معلمان  خود  توسط  علمى 

دنبال شود).

184512672152768072/926152/15

دوره  هاى 7 تاثير  ميزان 
شده  اجرا  خدمت  ضمن 
در افزايش انگيزه و رضايت 
بوده  چقدر  معلمان  شغلى 

است؟

213312033332406962/97137/25

دوره  هاى 8 اجراى  زمان 
ضمن خدمت تا چه حدى 

64512351753007562/528123/60مناسب مى باشد؟

برنامه 9 اجراى  ميزان 
از  قبل  آموزشى  نيازسنجى 
برگزارى دوره  ها از مديران 

و معلمان
184578123573218072/51992/04

دى
ع بن

جم

استفاده  ميزان 
و  روش ها  از 
الگو ها ي جديد 
آموزشي در نظام 
آموزش  فعلي 
خدمت  ضمن 
چه  تا  معلمان 

حد است؟

تعداد 
127/23-176212957303948643/16ميانگين

درصد 
---5/821/143/519/3010/20100ميانگين

2ob ( df= 4  α=0.001) >  2 cr (18.45 )  بنابراين در همه موارد تفاوت فراوانى ها 
معنادار است.

تحليل نتايج سئوال پژوهشي يك:
پاسخ هاي  فراواني  بين  تفاوت  بودن  معنادار  بررسي  منظور  به   (2  ) دو  كاي  آزمون  از   -1
مرتبط با موضوع سئوال پژوهش يك استفاده شده است. مقدار كاي دو مشاهده شده كل برابر 
با127/23است (جدول شماره 3). اين مقدار در 4 درجه آزادي از مقدار بحراني 18/45 بزرگتر 
تفاوت  درصد   99/9 اطمينان  با  كه  كرد  نتيجه گيري  چنين  مي توان  نتايج  اين  اساس  بر  است. 
معناداري بين پاسخ هاي داده شده به سئوال تحقيق شماره 1 وجود دارد. به عبارت ديگر توافق 
افراد در مورد تاثير دوره هاي ضمن خدمت اجرا شده سيستم فعلي در بهبود عملكرد و توانمندي 

حرفه اي و شغلي معلمان تصادفي نبوده است 
2- در سوال شماره 9 نتيجه اجراي آزمون مجذور كاى تا حدي با ساير سوال ها متفاوت 
است زيرا اكثريت افراد گروه نمونه تاثير اجراي برنامه نيازسنجي را قبل از برگزاري دوره هاي 
آموزشي در حد كم اعالم نموده اند. (حدود 75 درصد آنان تاثير را كم و يا خيلي كم دانسته اند)
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3- همانطور كه در جدول مالحظه مى شود بر اساس تحليل انجام شده ميانگين محاسبه شده 
درجه ارزشيابى3/16 است مى توان نتيجه گرفت تاثير دوره هاى ضمن خدمت در حد متوسط 

فراتر بوده است.
4- نُه سئوال بخش اول پرسشنامه ميزان تاثير دوره هاي ضمن خدمت اجرا شده سيستم فعلي 
در بهبود عملكرد و توانمندي حرفه اي و شغلي معلمان را بررسي كرده است. بر اساس ارقام 
مندرج در جدول شماره 2 مي توان چنين نتيجه گيري كرد كه –26/9 درصد –افراد با انتخاب 
ميزان تاثير دوره هاي ضمن خدمت اجرا شده سيستم فعلي در  گزينه هاي "خيلي زياد و زياد" 
بهبود عملكرد و توانمندي حرفه اي و شغلي معلمان را خوب برآورد كرده اند. در حاليكه 29/5 
درصد نيز با انتخاب گزينه هاي "خيلي كم و كم" ميزان تاثير دوره هاي ضمن خدمت اجرا شده 

سيستم فعلي در بهبود عملكرد و توانمندي حرفه اي و شغلي معلمان را ضعيف دانسته اند.
5- بر اساس نتايج اين بررسي  بيشترين تاثير اجراي دوره هاي ضمن خدمت به ترتيب در 
زمينه هاي افزايش توانمندي شغلي- روش هاي تدريس و بهبود كيفيت تدريس معلمان  و كمترين 
تاثير نيز در اجراى برنامه نيازسنجى، وزمان اجراى دوره ها و افزايش انگيزه و رضايت شغلى 

معلمان داشته است . 
سئوال پژوهشي دو: مهم ترين نارسايي هاي نظام موجود ضمن خدمت معلمان چيست؟

خدمت  ضمن  موجود  سيستم  نارسايي هاي  ترين  مهم  پرسشنامه  دوم  بخش  سئوال  دوازده 
معلمان را بررسي كرده است. جدول شماره 4 فراواني پاسخ هاي داده شده به 12سئوال اين بخش 

را نشان مي دهد. 

جدول شماره 4- نتايج آمارى بررسى مهمترين نارسائى هاى نظام موجود ضمن خدمت معلمان

ف
عنوان عواملردي

خيلى 
زياد

خيلى كممتوسطزياد
كم

انى
راو

ع ف
جم

انى
ميز

ش 
ارز

جه 
در

ابى
زشي

ار

يت
ولو

 2ا
df = 4

α = 0/001 54321

دوره  هاى 1 اجراى  عدم 
اوقات  در  خدمت  ضمن 

و زمان مناسب
818772361829410593/61/562/02

زمان 2 در  دوره  ها  اجراى 
909669183630911133/61/574/44 هاى نامناسب
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3
دوره  هاى  بودن  محدود 
آموزشى در زمينه كاربرد 
آموزشى  فناورى  هاى 

جديد
421054845122528763/47390/5

4
ضعف در منابع آموزشى 
اختيار  در  كه  موجود 

معلمان قرار مى گيرد
4211499361830910533/24114/64

با 5 محتوا  تناسب  عدم 
نيازهاى آموزشى معلمان

189011742212889063/145134/18

مدرسان 6 علمى  ضعف 
دوره  ها

36609360182678373/13660/13

7
ضعف محتواى ارائه شده 
به  لحاظ  از  دوره  ها  در 

 روز بودن
128711460122838823/117144

8
ارائه  محتواى  ضعف 
شده در دوره  ها از لحاظ 

كاربردى
277512627122678373/18165/64

9
عدم به كارگيرى فناورى 
نوين  آموزشى   هاى 

توسط مدرسان
42723969322547853/09926/59

10
الزم  شرايط  ايجاد  عدم 
تسلط  براى  دوره  ها  در 
مهارت  هاى  به  معلمان 

ارائه شده

249910848393189753/061088/69

عدم توجه به روش  هاى 11
تدريس جديد

246411760242918793/0211100

تاثير كم شركت در دوره 12
 ها بر عملكرد معلمان

158712351453219392/9212108/11

دى
ع بن

جم

استفاده  ميزان 
روش ها  از 
الگو ها  و 
جديد  ي 
در  آموزشي 
فعلي  نظام 
ش  ز مو آ
خدمت  ضمن 
چه  تا  معلمان 

حد است؟

تعداد 
ميانگين

124811174312767643/20-66/9

درصد 
ميانگين

4/217/240/426/911/3100---

2 بنابراين در همه موارد تفاوت فراوانى ها معنادار 
ob ( df= 4  α=0/001) >  2 cr =(18/45 )

است.
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 تحليل نتايج سئوال پژوهشي دو:
1. از آزمون كاي دو به منظور بررسي معنادار بودن تفاوت بين كل پاسخ هاي مرتبط با موضوع 
به سئوال تحقيق شماره 2 استفاده شده است. مقدار كاي دو مشاهده شده برابر با 66/9 است. اين 
مقدار در 4درجه آزادي از مقدار بحراني 18/45 بزرگتر است. بر اساس اين نتايج مي توان چنين 
نتيجه گيري كرد كه در كل نيز تفاوت معناداري بين پاسخ هاي مرتبط با سئوال تحقيق شماره 2 
وجود دارد. به عبارت ديگر توافق افراد در مورد مهم ترين نارسايي هاي سيستم موجود ضمن 

خدمت معلمان تصادفي نبوده است.
2. دوازده سئوال اين بخش مهم ترين نارسايي هاي سيستم موجود ضمن خدمت معلمان را 
بررسي كرده است. بر اساس ارقام مندرج در جدول شماره4  مي توان چنين نتيجه گيري كرد كه 
اكثريت نسبى افراد –43/1درصد – با انتخاب گزينه هاي "خيلي زياد و زياد" نارسايي هاي اعالم 
شده در مورد نظام موجود ضمن خدمت معلمان را زياد برآورد كرده اند. در حاليكه 24/3 درصد 
نارسايي هاي نظام موجود ضمن خدمت معلمان را  نيز با انتخاب گزينه هاي "خيلي كم و كم" 

اندك و ناچيز دانسته اند.
3. همانطور كه در جدول مالحظه مى شود بر اساس تحليل انجام شده ميانگين محاسبه شده 
نظام  در  موجود  نارسايى هاى  ميزان  ميانگين  گرفت  نتيجه  توان  مى  است  ارزشيابى3/20  درجه 

آموزشى معلمان باالتر از حد متوسط است .
4. بر اساس نتايج حاصل از اين بررسي  مهمترين نارسايي هاي دوره هاي ضمن خدمت در نظام 
فعلي به ترتيب، اجراي دوره ها در زمان نامناسب ، محدود بودن دوره ها در زمينه كاربرد فناوري هاي 
جديد، ضعف در منابع آموزشي، عدم تناسب دوره ها با نيازهاي آموزشي معلمان ، ضعف علمى 

مدرسان دوره ، ضعف محتواي ارائه شده  در دوره ها از لحاظ به روز بودن مي باشد. 
سئوال پژوهشي سه: ميزان استفاده از روش ها و الگو هاي جديد آموزشي در سيستم فعلي 

آموزش ضمن خدمت معلمان تا چه حد است؟
ده سئوال بخش سوم پرسشنامه ميزان استفاده از روش ها و الگو ها ي جديد آموزشي در نظام 
فعلي آموزش ضمن خدمت معلمان را بررسي كرده است. جدول شماره5  فراواني پاسخ هاي 

داده شده و تحليل آمارى مربوط به 10 سئوال اين بخش را نشان مي دهد. 
 



165 روش هاي تكميل و بهبود نظام ضمن خدمت معلمان

جدول شماره5- نتايج آمارى بررسى ميزان استفاده از روشها و الگوهاى جديد توسط معلمان

ف
ردي

عنوان 
عوامل

خيلى 
زياد

خيلى كممتوسطزياد
كم

انى
راو

ع ف
جم

انى
ميز

ش 
ارز

جه 
در

ابى
زشي

ار

يت
ولو

 2ا
df = 4

α = 0/001 54321

1
كارگيرى  به  ميزان 
و  نوين  روش  هاى 
برگزارى  در  فعال 
ضمن  دوره  هاى 

خدمت معلمان

156611748182648043/041131/79

2

روش  تناسب  ميزان 
آموزشى   هاى 
با  دوره  اجراى 
شرايط  و  ويژگى 

حرفه  اى و شغلى
215711457182678073.022112/38

3

روش  تناسب  ميزان 
استفاده  آموزش 
دوره  هاى  در  شده 
با  خدمت  ضمن 
و  شغلى  نيازهاى 

حرفه  اى معلمان

12549948272406962/9391/12

4

استفاده  ميزان 
روش  هاى  از 
دوره  در  مشاركتى 
خدمت  ضمن   هاى 

اجرا شده
124812687182918222/824159/5

5
از  استفاده  ميزان 
در  پروژه  اى  روش 
دوره  هاى اجرا شده 

ضمن خدمت
124213260302767742/85155/73

6

برنامه  اجراى  ميزان 
نيازسنجى و استفاده 
معلمان  نظرات  از 
عناوين  تعيين  در 
ضمن  دوره  هاى 
روش  و  خدمت 

اجراى دوره  ها

6518772362526752/67679/07

7
استفاده  ميزان 
نوآورى  هاى  از 
دوره  در  آموزشى 
 هاى ضمن خدمت

61514766242586872/667261/41
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8

مشاركت  ميزان 
طراحى  در  معلمان 
برنامه-ريزى  و 
تعيين محتواى دوره 
خدمت  ضمن   هاى 
روش  هاى  و 

آموزش

94510881512947622/59896/00

9

استفاده  ميزان 
اقدام  روش  از 
در  پژوهى(پژوهش 
عمل) در دوره  هاى 
اجرا  خدمت  ضمن 

شده
15

36117141333428852/589/5186/94

10

مشاركت  ميزان 
مدارس  مديران 
و  برنامه-ريزى  در 
دوره  احراى  روش 
 هاى ضمن خدمت

9

62698457281725
2/589/556/91

دى
ع بن

جم

ميزان 
استفاده از 

روش ها 
و الگو ها 
ي جديد 

آموزشي در 
نظام فعلي 

آموزش 
ضمن 

خدمت 
معلمان تا 

چه حد 
است؟

تعداد 
ميانگين

124811174312767642/74-108/53

درصد 
ميانگين

4/217/240/426/911/3100---

2  بنابراين در همه موارد تفاوت فراوانى ها 
ob ( df= 4  α=0/001) >  2 cr =(18/45 )

معنادار است.

تحليل نتايج سئوال پژوهشي سه:
1. از آزمون مجذور كاي به منظور بررسي معنادار بودن تفاوت بين كل پاسخ هاي داده شده 
به سئوال تحقيق شماره 3 استفاده  شده است. مقدار مجذوركاي مشاهده شده در كل برابر با 
بزرگتر  بحراني 18/45  مقدار  از  آزادي  درجه  در  مقدار  اين  شماره 5).  است (جدول   108/53
است. بر اساس اين نتايج مي توان چنين نتيجه گيري كرد كه تفاوت معناداري بين پاسخ هاي داده 



167 روش هاي تكميل و بهبود نظام ضمن خدمت معلمان

شده به سئوال تحقيق شماره 3 وجود دارد. به عبارت ديگر توافق افراد در مورد عدم استفاده و يا 
استفاده ى ناكافى از روش ها و الگو ها ي جديد آموزشي در سيستم فعلي آموزش ضمن خدمت 
معلمان تصادفي نبوده است و براساس نتايج به دست آمده تفاوت ها در اكثريت موارد در حد 

متوسط معنا دار مى باشد. 
2. ده سئوال مرتبط با اين پرسش پژوهشى ، ميزان استفاده از روش ها و الگو ها ي جديد 
نتايج  اساس  بر  است.  كرده  بررسي  را  معلمان  خدمت  ضمن  آموزش  فعلي  نظام  در  آموزشي 
حاصل مندرج در جدول شماره 5  مي توان چنين نتيجه گيري كرد كه اكثريت افراد – 38/2درصد 
– با انتخاب گزينه هاي "خيلي كم و كم" ميزان استفاده از روش ها و الگو ها ي جديد آموزشي در 
نظام فعلي آموزش ضمن خدمت معلمان را ضعيف برآورد كرده اند. در حاليكه 21/4 درصد نيز 
با انتخاب گزينه هاي "خيلي زياد و زياد" ميزان استفاده از روش ها و الگو ها ي جديد آموزشي در 

سيستم فعلي آموزش ضمن خدمت معلمان را خوب دانسته اند.
3. همانطور كه در جدول مالحظه مى شود بر اساس تحليل انجام شده ميانگين محاسبه شده 
درجه ارزشيابى 2/76 است مى توان نتيجه گرفت ميانگين استفاده از الگوها و روش هاى جديد 

توسط معلمان كمتر از حد متوسط است. 
4. بر اساس نتايج حاصل از اين بررسي بيشترين استفاده (در بين مجموعه عوامل ارائه شده) 
به كارگيري روش ها نوين ، تناسب روشهاى آموزشى با ويژگى ها و شرايط معلمان و كمترين 
استفاده از روش اقدام پژوهى (پژوهش در عمل) ، جلب مشاركت مديران و معلمان مدارس در 
برنامه ريزى و اجراى دوره ها ، استفاده از نوآورى هاى آموزشى در دوره ها و اجراى برنامه ى نياز 

سنجى و استفاده از نظرات معلمان در تعيين عناوين و روش اجراى دوره ها بوده است.
خدمت  ضمن  آموزش  نظام  كيفيت  بهبود  راهكار هاي  و  چهار:روش ها  پژوهشي  سئوال 

معلمان كدام است؟
آموزش  نظام  كيفيت  بهبود  راهكار هاي  و  روش ها  چهارم،  بخش  به  مربوط  سئوال  پانزده 
ضمن خدمت معلمان را بررسي كرده است. جدول شماره 6 نتايج حاصل از بررسي پاسخ ها به 

15سئوال اين بخش را نشان مي دهد. 
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جدول شماره 6- نتايج آمارى بررسى و تعيين روشها و راهكارهاى بهبود كيفيت نظام ضمن خدمت معلمان

ف
ردي

خيلى عنوان عوامل
زياد

خيلى كممتوسطزياد
كم

انى
راو

ع ف
جم

انى
ميز

ش 
ارز

جه 
در

ابى
زشي

ار

يت
ولو

 2ا
df = 4

α = 0/001
54321

آموزش مهارت و قابليت 1
876087421228810323/58170/43پژوهشگرى در معلمان

تشكيل دوره  هاى ضمن 2
 خدمت براساس نيازسنجى 

علمى
87397848122649323/53269/75

3
توجه به پيشرفت  هاى 
علمى و به  روز بودن 

محتواى دوره  هاى آموزشى
96486066152859993/5360/63

برگزارى دوره  ها به شيوه 4
كارگاهى

817860482729410203.46433.85

5
 IT ،به كارگيرى اينترنت
و استفاده از شيوه آموزش 
 هاى مجازى در برگزارى 

دوره  ها
87513960242619003/44542/96

6
توانمند كردن معلمان در 
زمينه استفاده مناسب و 
اثربخش از فناورى  هاى 

جديد
81426948212618973/43642/27

7
افزايش نقش معلمان در 

برنامه ريزى  هاى درسى و 
توليد مواد آموزشى

69724851272679063/39724/74

8
غنى كردن كتابخانه  هاى 
مدارس و مراكز ضمن 

خدمت به منابع آموزشى 
مورد نياز 

90486039452829453/35829/17

9
پيگيرى و الزام شركت در 
دوره  هاى آموزشى براى 
معلمانى كه دوره  ها را 

نگذرانده اند
60486669182618643/31932/96

10
آموزش معلمان براى توليد 
نرم  افزارهاى آموزشى و 
كاربرد آن  ها در تدريس

75605775242919603/291029/87

11
ايجاد فرصت الزم براى 
آموزش مداوم معلمان و 
ارتقاء علمى و حرفه اى 
آنان در ساعات ادارى

57755775242919603/291029/87

12
توجه بيشتر به جنبه  هاى 

مهارت  آموزى در دوره  هاى 
ضمن  خدمت

93392187392798973/211274/06
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13
ايجاد انگيزه مادى و معنوى 
براى معلمان جهت شركت 

مؤثر در دوره  ها
935154864532910483/181329/46

14
ايجاد ارتباط بين مراكز 

ضمن خدمت با دانشگاه  ها 
و مراكز تحقيقاتى

48663936482377413/121411/54

15
برگزارى دوره ضمن 

خدمت در وقت ادراى 
مدرسه و جزء برنامه كارى 

معلمان
48544839422317203/11152/96

دى
ع بن

جم

ميزان استفاده از روش ها و 
الگو ها ي جديد آموزشي 

در نظام فعلي آموزش ضمن 
خدمت معلمان تا چه حد 

است؟

تعداد 
79545657282749213/34ميانگين

23/8
درصد 
--28/619/520/520/710/7100ميانگين

2  بنابراين در همه موارد به جز بند 15 تفاوت 
ob ( df= 4  α=0/001) > 2 cr =(18/45 )

فراوانى ها معنادار است.

تحليل نتايج سئوال پژوهشي چهار:
1. از آزمون مجذور كاي به منظور بررسي معنادار بودن رابطه بين كل پاسخ هاي داده شده 
به پرسش پژوهشي شماره 4 استفاده شده است. مقدار مجذوركاي مشاهده شده برابر با 23/8 
است (جدول شماره 6). اين مقدار در 4 درجه آزادي از مقدار بحراني 18/45 بزرگتر است. بر 
اساس اين نتايج مي توان چنين نتيجه گيري كرد كه در سطح احتمال 0/001 تفاوت معناداري بين 
پاسخ هاي داده شده به پرسش پژوهشي شماره 4 وجود دارد. به عبارت ديگر توافق افراد در مورد 
روش ها و راهكار هاي ارائه شده و پيشنهادي در زمينه بهبود كيفيت نظام آموزش ضمن خدمت 

معلمان (در حد خيلي زياد) تصادفي نبوده است و معنادار است.
بهبود  راهكار هاي  و  روش ها   6 شماره  جدول  در  مندرج  چهارم  بخش  سئوال  پانزده   .2
كيفيت نظام آموزش ضمن خدمت معلمان ابتدايي را بررسي كرده است. بر اساس نتايج حاصل 
، مي توان چنين نتيجه گيري كرد كه اكثريت افراد – 48/1درصد – با انتخاب گزينه هاي "خيلي 
زياد و زياد" روش ها و راهكار هاي ارائه شده در جدول را در زمينه بهبود كيفيت سيستم آموزش 
ضمن خدمت معلمان ابتدايي را قابل توجه و كافى برآورد كرده اند. در حاليكه 31/4درصد نيز 
با انتخاب گزينه هاي "خيلي كم و كم" راهكار هاي مندرج در جدول را در زمينه بهبود كيفيت 

سيستم آموزش ضمن خدمت معلمان را ضعيف و ناچيز دانسته اند.
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3. همانطور كه در جدول مالحظه مى شود بر اساس تحليل انجام شده ميانگين محاسبه شده 
درجه ارزشيابى3/34 است مى توان نتيجه گرفت ميانگين ميزان تاثير عوامل پانزده گانه ارايه سده 
در زمينه ى بهبود و تكميل نظام آموزشى معلمان باالتر از حد متوسط و در آستانه درجه زياد 

قرار دارد .
4. بر اساس نتايج بررسي انجام شده از مجموع عوامل ارائه شده براي بهبود كيفيت سيستم 
بازآموزي، مهمترين عوامل به ترتيب عبارتند از: آموزش مهارت و قابليت پژوهشگري به معلمان، 
به  دوره ها  برگزاري  دوره ها،  محتوي  بودن  روز  به  علمي،  نيازسنجي  اساس  بر  دوره ها  تشكيل 
صورت كارگاهي، به كارگيري اينترنت، IT و استفاده از آموزش هاي مجازي و توانمند كردن 
معلمان در زمينه، غني كردن كتابخانه ها و افزايش نقش معلمان در برنامه ريزي هاي درسي و توليد 

مواد آموزشي.

سئوال پژوهشي پنج: ويژگي هاي نظام مطلوب آموزش ضمن خدمت معلمان چيست؟
هفده سئوال بخش پنجم پرسشنامه ويژگي هاي الگو و نظام مطلوب آموزش ضمن خدمت 
معلمان را بررسي كرده است. جدول شماره 6 نتايج حاصل از بررسي پاسخ ها به 17 سئوال اين 

بخش را نشان مي دهد. 

جدول شماره 7- نتايج آمارى بررسى و تعيين ويژگى هاى الگو و نظام مطلوب آموزش ضمن خدمت معلمان
ف
عنوان عواملردي

خيلى 
زياد

زياد

سط
خيلى كممتو

كم

انى
راو

ع ف
جم

انى
ميز

ش 
ارز

ابى
زشي

ه ار
رج

د

يت
ولو

 2ا
df = 4
 α =
0/001 54321

تعيين نيازهاى آموزشى به تفكيك 1
1028748332129110893/74183/69هر گروه معلمان

تعيين و به كارگيرى روش  هاى 2
نوين آموزش در اجراى دوره  هاى 

ضمن خدمت
997269391829710863/65266/48

پايش، بهبود و اطالح فرايند 3
937269361828810503/64362/93آموزش

تعريف نيازمندى آموزشى قبل از 4
96724833182679713/634/572/27برگزارى دوره  هاى ضمن  خدمت

5
ارزيابى عملكرد آموزش گيرنده و 

878169421529410693/634/561/10بازخور به وى
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6
ارزيابى ميزان تحقق اهداف 

967572362130010893/634/562/70آموزش در هر دوره پس از دوره

7
طراحى و برنامه  ريزى آموزشى 

998430482728810433/627/572/93دوره قبل از دوره

8
بررسى ميزان اثربخشى آموزش 

87665145182679573/627/549/01هر دوره

9
برگزارى دوره در زمان مناسب با 

117483048362799993/58988/25نظر معلمان

10
استفاده از ظرفيت اينترنت و 
996648423028510173/561050/52آموزش مجازى در آموزش  ها

11
تدارك ابزار، تجهيزات و نرم 

 افزار متناسب با آموزش دهنده و 
آموزش گيرنده 

1056363482730610893/551153/41

12
تدارك فرصت مناسب براى 

آموزش گيرنده براى به كارگيرى 
مهارت  ها و آموزش  هاى كسب 

شده
83485151212548883/481238/04

63936339272859813/4413/545/47تعيين روش آموزش با نظر معلمان13

تعيين مالك  ها و معيارهاى 14
63906648182859813/4413/549/26خروجى هر دوره  ى آموزشى

انتخاب روش  هاى آموزشى 15
90935133212889903/431574/50متناسب با هر دوره

16
تعيين سطح صالحيت  هاى الزم و 
صالحيت  هاى قبل از آموزش،(از 

طريق برگزارى پيش  آزمون از 
شركت كنندگان)

847551483629410053/411627/122

17
توجه به سبك  هاى يادگيرى 
معلمان در تهيه محتواى مواد 
آموزشى و روش  هاى برگزارى

66547851182679003/371737/88

دى
ع بن

جم

ميزان استفاده از روش ها و الگو ها 
ي جديد آموزشي در نظام فعلي 
آموزش ضمن خدمت معلمان تا 

چه حد است؟

تعداد 
-907356422328410173/55ميانگين

درصد 
---31/625/619/814/98/1100ميانگين

2  بنابراين در همه موارد تفاوت فراوانى ها معنادار 
ob ( df= 4  α=0/001) > 2 cr =(18/45 )

است.
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تحليل نتايج سئوال پژوهشي پنج:
1. از آزمون مجذور كاي به منظور بررسي معنادار بودن تفاوت بين پاسخ هاي داده شده به پرسش 
پژوهشي شماره 5 استفاده شده است. مقدار مجذور كاي مشاهده شده برابر با 47/7 است. اين 
مقدار در 4 درجه آزادي از مقدار بحراني 18/45بزرگتر است. بر اين اساس مي توان چنين نتيجه 
گيري كرد كه  در سطح احتمال 0/001 تفاوت معناداري بين پاسخ هاي داده شده به سئوال تحقيق 
خدمت  ضمن  آموزش  مطلوب  نظام  ويژگي هاي  مورد  در  افراد  توافق  و  دارد.  وجود  شماره 5 
معلمان تصادفي نبوده است و بيشر معلمان در انتخاب درجه خيلي زياد توافق داشته اند و به 

عبارت ديگر عوامل و عناصر ارائه شده مورد تاييد قرار گرفته اند.
2. هفده سئوال اين بخش، ويژگي هاي نظام مطلوب آموزش ضمن خدمت معلمان را بررسي 
كرده است. بر اساس نتايج حاصل مندرج در جدول شماره 7 اكثريت افراد – 57/2 درصد – با 
انتخاب گزينه هاي "خيلي زياد و زياد"عوامل پيشنهادى مربوط به ويژگي هاي الگو و نظام مطلوب 
آموزش ضمن خدمت معلمان را خوب برآورد كرده اند. در حاليكه 23 درصد نيز با انتخاب 
مطلوب  سيستم  و  الگو  ويژگي هاي  ى  درباره  شده  مطرح  عوامل  كم"  و  كم  "خيلي  گزينه هاي 

شماره 5 را ضعيف و ناچيز دانسته اند.
3. همانطور كه در جدول شماره 5 مالحظه مى شود بر اساس تحليل انجام شده ميانگين 
محاسبه شده درجه ارزشيابى3/55 است مى توان نتيجه گرفت از مجموع 17 عامل ارايه شده از 
ويژگى هاى نظام مطلوب آموزش معلمان عوامل رديف 1-11 جدول بيش از حد متوسط مورد 
تاييد قرار گرفته است و از اين عوامل مى توان به عنوان عوامل اصلى و ضرورى براى بهبود 

وتكميل نظام ضمن خدمت معلمان نام برد.
ضمن  دوره هاي  مطلوب  عناصر   و  عوامل  اوالً  بخش  اين  يافته هاي  و  نتايج  اساس  بر   .4

خدمت معلمان در 17 عامل در حد زياد و يا خيلي زياد مورد تاييد واقع شده است.

نتيجه گيرى
1. بر اساس نتايج حاصل كمترين تاثير اجراي دوره هاي ضمن خدمت در شرايط موجود 
در موضوعات رشد حرفه اي معلمان (به نحوي كه زمينه ارتقاء علمي توسط خود معلمان دنبال 
شود)- توجه به سبك هاي يادگيري- اجراي برنامه نيازسنجي قبل از دوره بوده است. با عنايت 
به اينكه مطابق نتايج حاصل ميزان تاثير اجراي دوره هاي ضمن خدمت در عوامل نه گانه در حد 
متوسط (در نيازسنجي در حدكم) بوده است، لذا ميزان اين تاثير با سطح انتظار زياد و يا خيلي 
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زياد فاصله دارد و با نتايج ساير پژوهش هاي مرتبط ( از جمله حسين پور 1382 و مهربان 1380) 
مزبور،  مرتبط  عوامل  تاثير  مطلوب  سطوح  تحقق  براي  گرفت  نتيجه  مي توان  دارد.  همخواني 

اقدمات الزم براي اصالح و بهبود نظام فعلي بايد صورت گيرد. 
2. در زمينه  بررسي مهمترين نارسايي هاي دوره هاي ضمن خدمت در نظام فعلي آموزش 
معلمان به ترتيب، ضعف محتواي ارائه شده  در دوره ها از لحاظ به روز بودن، اجراي دوره ها در 
زمان نامناسب، عدم ايجاد شرايط الزم در دوره ها براي تسلط معلمان به مهارت هاي ضروري، 
ضعف  جديد،  فناوري هاي  كاربرد  زمينه  در  دوره ها  بودن  محدود  آموزشي،  منابع  در  ضعف 
محتوي دوره ها از لحاظ كاربردي بودن و عدم تناسب دوره ها با نيازهاي آموزشي معلمان مي 
زمينه  در  خدمت  ضمن  دوره هاي  نارسايي هاي  مهمترين  پژوهش  اين  نتايج  به  عنايت  با  باشد. 
نيازسنجي، تعيين محتوي اجراي دوره ها و روش است كه با نتايج ساير تحقيقات  انجام شده 
(ازجمله صمدى ، 1387 شماره 4 و دانش پژوه 1382) همخوانى دارد. به عبارتي مي توان نتيجه 
گرفت عناصر اصلي نارسايي در نظام فعلي آموزش ضمن خدمت از اين منظر شامل برنامه ريزي 

محتوي دوره ها، زمان و  روش اجراي دوره  و نيازسنجي است. 
3. در حال حاضركمترين استفاده از مشاركت مديران و معلمان در طراحي و برنامه ريزي 
دوره ها، استفاده از روش اقدام پژوهي در دوره هاي ضمن خدمت، اجراي برنامه نيازسنجي در 
ازيافته هاي اين  استفاده از روش پروژه اي، بوده است.  استفاده از نوآوري ها و  تعيين دوره ها، 
بخش مي توان نتيجه گرفت كه در طراحي دوره ها بهره گيري از مشاركت مديران و معلمان و 
استفاده از روش هاي اقدام پژوهي و پروژه اي كه از ديدگاه صاحب نظران از عوامل مهم ارتقاء 
كيفيت دوره هاي ضمن خدمت است، كمتر مورد استفاده واقع شده است كه مي بايدبه آن توجه 
شود. نتايج حاصل با يافته هاي پژوهشي ديگر ( دانش پژوه 1382و جاللي 1382 ) نيز همخواني 

دارد. 
درصد   50 كه  عامل   8  ، شده  ارائه  عامل  مجموع15  از  مى دهد  نشان  تحقيق  يافته ى   .4
باالى جدول و از ميانگين بيشتر بوده است به ترتبيب عبارتند از :  آموزش مهارت و قابليت 
پژوهشگري به معلمان، تشكيل دوره ها بر اساس نيازسنجي علمي، به روز بودن محتواي دوره ها، 
و  ارتباطات  و  اطالعات  فناورى  اينترنت،  كارگيري  به  كارگاهي،  صورت  به  دوره ها  برگزاري 
استفاده از آموزش هاي مجازي و توانمند كردن معلمان در زمينه ى استفاده از فناورى هاى جديد، 
افزايش نقش معلمان در برنامه ريزي هاي درسي و توليد مواد آموزشي و غنى كردن كتابخانه ها. 
براى بهبود و تكميل نظام فعلي ضمن خدمت ،الزم است اين عوامل مورد توجه قرارگرفته و 
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تقويت شود تا زمينه ى بهبود و تكميل نظام آموزش معلمان فراهم گردد. اين نتايج با يافته هاى 
(سعيدى 1377، احمدى 1386 و خداداى نژاد، 1381 ) هماهنگى دارد.

5. بر اساس يافته هاي تحقيق عوامل و عناصر  مطلوب دوره هاي ضمن خدمت معلمان در 
17 عامل در حد زياد و يا خيلي زياد مورد تاييد واقع شده است.

6. بر اساس جمع بندي كلي نتايج تحليل پژوهش، ميزان تاثير دوره هاي ضمن خدمت در 
حد متوسط و كمترين تاثير در زمينه هاي مربوط به رشد حرفه اي معلمان، توجه به سبك هاي 
يادگيري و برنامه نيازسنجي بوده است. مهمترين نارسايي هاي نظام موجود ضمن خدمت، ضعف 
شرايط  ايجاد  عدم  و  نامناسب  زمان  در  دوره ها  اجراي  بودن،  روز  به  نظر  از  دوره ها  محتوي 
مناسب در دوره ها براي تسلط معلمان به مهارت ها ذكر شده است. ميزان استفاده از روش ها و 
الگوهاي جديد در حد متوسط بوده است و در اين زمينه كمترين استفاده از مشاركت مديران 
مدارس و معلمان در طراحي دوره ها و به كارگيري روش هاي اقدام پژوهي و پروژه اي و اجراي 
برنامه نيازسنجي براي طراحي دوره ها اعالم شده است. راهكارهاي آموزش مهارت و قابليت 
پژوهشگري، تشكيل دوره ها بر اساس نيازسنجي و به روز شدن محتوي دوره ها براي افزايش 

كيفيت دوره ها در حد خيلي زياد مورد تاييد واقع شده است.
همچنين براي بهبود و تكميل نظام ضمن خدمت ويژگي هاي مهم كه مورد تاييد قرار گرفته 
است عبارت است از: تعيين نيازهاي آموزشي به تفكيك مشاغل، به كارگيري روش هاي نوين در 

دوره ها و پايش، بهبود واصالح فرايند آموزشي.

پيشنهادات:
اصالح و بهبود نظام موجود ضمن خدمت معلمان  به طور كلي مي توان استنباط كرد: اوالً 
ضروري است و براي اصالح و تكميل آن بايد نسبت به ارائه ى ويژگى هاى مطلوب نظام ضمن 
خدمت اقدام كرد. براساس مدل ارائه شده اين ويژگى  ها شامل: نيازسنجي، طراحي، اجرا (روش 
مناسب)، پايش و اصالح و ارزيابي،مى باشد. براين اساس و با توجه به نتايج پژوهشى پيشنهاداتى 

به شرح زير در رابطه با اصالح وضع موجود نظام آموزش معلمان ارائه مى شود:
1. مهارت هاي تدريس: در آموزش و پرورش پويا، معلم نقش اساسي بر عهده دارد و براي 
اساس  بر  است.  تدريس  فعال  روش هاي  شناخت  به  نيازمند  خود  فرد  به  منحصر  نقش  ايفاي 
يافته هاي اين پژوهش بيشتر معلمان در برخي از مهارت هاي اساسي تدريس با مشكل مواجه اند 
و نياز به آموزش دارند و دوره هاي ضمن خدمت در آموزش مهارت ها موفق نبوده است لذا در 
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اجراي دوره هاي آموزش ضمن خدمت، بايد توجه برنامه ريزان به روش هاي تدريس فعال، به 
جاي روش هاي سنتي، معطوف گردد. 

2. از آنجا كه يافته هاي پژوهش، حاكي از اين است كه محتواي آموزشي دوره هاي ضمن 
خدمت از لحاظ كاربردي بودن، به روز بودن، آگاهي از نيازهاي آموزشي و بهبود عملكرد معلمان 
در حد ضعيف بوده است. از اين روبازنگرى در نظام آموزش ضمن خدمت، چگونگي انتخاب 
محتوا و روش اجراي دوره هاي كارآموزي پيش از خدمت و حين خدمت معلمان، يك ضرورت 

اساسي است. 
به  توجه  عدم  با  رابطه  در  خدمت  ضمن  آموزش  دوره هاي  عمده  نارسايي هاي  از  يكي   .3
سبك هاي يادگيري معلمان و نظريه هاي يادگيري و ميزان آگاهي معلمان از اين نظريه ها گزارش 

شده است. لذا الزم است در برنامه ريزى آموزش اين موضوع مورد توجه قرار گيرد. 
ضعف  خدمت،  ضمن  موجود  سيستم  نارسايي  مهمترين  پژوهش  اين  نتايج  اساس  بر   .4
عمده دوره هاي اجرا شده از لحاظ به روز بودن آنها است. آموزش ضمن خدمت روش بسيار 
سودمندي براي تطبيق معلمان با وضعيت جديد و ايجاد آمادگي در آنان براي مواجهه با شرايط 

جديد است. 
5. به نظر مي رسد، كه بهترين راه تغيير و اصالح نگرش معلمان به تكنولوژي هاي آموزشي 
جديد اين است كه در عمل آن را ادغام كنند، يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد كه آمادگي 
و عالقمندي براي افزايش  مهارت در معلمان در زمينه فناوري هاي جديد وجود دارد، در حالي 
كه آشنايي چنداني با آموزش هاي مجازي و فناوري هاي نو ندارند.  برگزاري سمينار، كارگاه، 
ريزان  برنامه  و  كارشناسان  و  معلمان  در  الزم  دانش  افزايش  و  ايجاد  براي  آموزشي،  دوره هاي 

آموزش ضمن خدمت مي تواند نقشي سازنده داشته باشد. 
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