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 چکیده 
پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش -ها توصیفیآوری دادهپژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ جمع   

استفاده از نفر با  161نفر بود، که از بین آنها  518ها که تعداد آن 9شامل کلیه معلمان مقطع ابتدایی منطقه 

-ها از پرسشنامه محققای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت گردآوری دادهگیری خوشهروش نمونه

ساخته استفاده شد که روایی محتوایی آن توسط متخصصان تأیید و پایایی آن نیز براساس روش آلفای کرونباخ 

های پژوهش از آزمون برای تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش برآورد شد. با توجه به نرمال نبودن داده 95/0

 است آن از حاکی پژوهش هایویتنی، کروسکال و الیس استفاده شد. یافته-ای، آزمون یومننسبت دو جمله

 یادگیری بر هادوره اثربخشی چنینهم. است بوده نسبتاًمطلوب سطح در 142/3 میانگین با معلمان واکنش که

 با 9 منطقه اهداف بر تحقق ولی است، بوده موثر ،11/3 معلمان قابلیت بهبود و 12/3 میانگین با معلمان

 اثربخش 111/3 میانگین با 9 منطقه خدمت ضمن هایآموزش مجموع در. است نبوده اثربخش 92/1 میانگین
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 همقدم

 چنان دستخوشدر مدت نیم قرن گذشته، اوضاع اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جهان، آن

توان اندک شباهتی میان ساختار روابط افراد و تغییر و دگرگونی بوده است که به زحمت می

سازمانی، ها در زمان حال و گذشته یافت. تغییر پرشتاب در همه ابعاد زندگی اجتماعی و سازمان

ها و جوامع سلب کرده، بلکه حیات و بقای اندیشی را از افراد، سازماننه تنها امکان هرگونه خام

برخی از عواملی که برای (. Abbas pour, 2013)الشعاع خود قرار داده است آنان را نیز تحت

اتی، امعه اطالعکنند شامل روند سریع تغییر تکنولوژی در جنظام/سازمان سناریو جدیدی ارائه می

دت شافزایش دانش محتوایی موردنیاز برای محصول، کاهش در چرخه زندگی محصول، و فرایند به

اشد بمتغیر تولید است که نیاز به یادگیری مستمر نیروی کار یکی از اثرات متنوع این فشارها می

(Ferreira & Abbad, 2012 .)ل شده است، امروزه یادگیری به بخشی از فرهنگ سازمان تبدی

 Kritsonis and)ها باید با تمرکز بر یادگیری، تغییر یابند و به سرعت سازگاری پیدا کنند سازمان

Smith, 2006.)  
ای که کار سازمانی ضرورتاً به بخشی از یادگیری تبدیل شده و برعکس یادگیری هم به گونهبه    

رو، تغییرات از این (.Arets et al., 2016)نوبه خود به بخشی از کار سازمانی تبدیل شده است 

های سازمانی، بیش از پیش ها را به ارائه آموزشسریع تکنولوژی و تحوالت شدید محیطی، سازمان

ها بوده و آموزش و پرورش نیز در زمره این سازمان(. Smith, 2007)ملزم و متعهد ساخته است 

ا هها، حتی شاید از دیگر سازمانگزاری این دورهطور که گفته شد احساس نیاز به ایجاد و برهمان

 کننده برای موفقیت در تغییراتنیز بیشتر باشد. در نظام آموزش و پروش، معلمان عاملی تعیین

 آمیزکه برای دستیابی به تغییرات مطلوب و موفقیت .(Kwok-Wai, 2004)باشند آموزشی می

طریق آموزش ضمن خدمت در جهت بهبود و ارتقاء های ارتقاء معلمان از آموزشی، یکی از شیوه

به عبارتی، (. Jamil et al., 2011)گردد های شغلی و افزایش دانش ایشان برگزار میمهارت

-ترین و بهترین راهکارها برای آموزش معلمان و بههای ضمن خدمت یکی از متداولآموزش

ای معلمان عبارت است د حرفهآموزش ضمن خدمت با هدف رشها است. روزرسانی اطالعات آن

-ها، دانش، کارآمدی و سایر مشخصهمنظور بهبود و ارتقای مهارتداری که بههای نظاماز فعالیت

ها عالوه بر بهبود کارآمدی، شود. هدف این آموزشهای فرد به عنوان یک معلم طراحی و اجرا می

 های ضمن خدمت استبرنامه ها و هنجارهای مطلوب در گرایش به حضور و پیگیریکسب نگرش

(Selemani-Meke, 2013 .)طور منظم هایی است که بهآموزش ضمن خدمت شامل تمام فعالیت

شود. بنابراین دستیابی به اهدافی که در ای معلمان منجر میو پیوسته به رشد و پیشرفت حرفه

رشد و تعالی نیروی  ها درهای آموزشی تعیین گردیده در موثر بودن این دورهبدو طراحی دوره
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هدف نهایی هر امر آموزشی، تغییر در (. Mahdavi, Irandokht, 2014)انسانی نقش بسزایی دارد 

ه کطوریگردد، بهها و نگرش میرفتار افراد است. این تغییر سبب افزایش دانش، بهبود مهارت

برای ارتقاء شغل با  طور کار و اثربخش انجام دهد و آمادگی الزممعلم بتواند شغل خود را به

دست آورد. به هر حال، اثربخشی کارکردهای آموزش و پرورش در یک های بیشتر را بهمسئولیت

بخش، مستلزم آموزش ضمن خدمت معلمان است؛ لذا نظام آموزش و پرورش باید سطح رضایت

فراینده، از هایی را برای آموزش مستمر معلمان تدارک و فراهم نماید. افزون بر این، درک فرصت

تواند در بهبود عملکرد نیروها و بهبود بازده سازمانی ایفا نماید، اهمیت و نقشی که آموزش می

ها شود، به این امید ای صرف این آموزشسبب شده است تا منابع مالی، مادی و انسانی گسترده

  (.Hojjati et al., 2013)که منافع و دستاوردهای ملموس عاید سازمان گردد 

های مختلف علوم بر این باورند که ایجاد نگرش مثبت و صحیح در کارکنان اندیشمندان حوزه   

ها ابزاری است که مدیران را در اداره شود و این آموزشهای الزم حاصل میاز طریق آموزش

کند؛ بنابراین، وجودشان برای تحقق مطلوب اهداف سازمانی مفید و ضروری ها یاری میسازمان

تأثیر آموزش سازمانی بر عملکرد سازمان، موضوع مهمی در مطالعات  (.Steinbach, 2013)است 

های مختلف، و مطالعات متعددی در زمینه( Chow & Tsui, 2017)سازمانی و مدیریت است 

پیامدهای مثبت آموزش در ابعاد مختلف را نشان داده است؛ از جمله: آموزش موجب افزایش 

ها، افزایش فروش، کاهش جویی در هزینهجویی در وقت، صرفهصرفه عملکرد، بهبود کیفیت،

ها و تعارض، کاهش در تلفات مالی و جانی، کاهش در اتالف منابع ضایعات، کاهش دادخواهی

(Garavan et al., 2006; Murray and Efendioglu, 2007،)  افزایش سوددهی کسب و کار

(U´beda and Llopis, 2005،)  سازمانی بهبود تعهد(Al-Emadi and Marquardt, 2007 ،)

شناسایی و تعیین (، Newmana et al., 2011) ارتقای تعهد سازمانی و کاهش جابجایی نیروی کار

ها و رفتارهای نیروی کار و بهبود آنها، ارتقاء کیفیت خدمات و رضایت ارباب رجوع گرایش

(Sobaih, 2011 ،)روی کار و سازمانکسب دانش، بهبود عملکرد کارکنان نی (Neil et al., 2010 ،)

درک بهتر اهداف (، McNamara et al., 2011)وری نیروی کار بدون افزایش جابجایی افزایش بهره

روزشدن توانایی، افزایش تفکر خالق، تقویت احساس تعلق سازمانی، و راهبردی سازمان، به

تعهد بیشتر به سازمان، کسب  (،Soltani et al., 2019)تغییرات مثبت در موقعیت کاری پرسنل 

وری سازمان سطوح باالتری از دانش و مهارت، انجام وظایف خود به نحو ممکن، کمک به بهره

(Ezzati et al., 2017 ،) موجب رعایت قوانین، افزایش تعامل در مدرسه و در نتیجه موفقیت

 توانمی هادوره نوع این در طور کلی،شود. بهمی (Pryor et al., 2012)آموزان تحصیلی دانش
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طور کلی دانش شغلی نیروی تجربه منتقل کرد و بهتجربه یا کم محیط اختصاصی هایمهارت

 انسانی هر سازمان را با تکیه بر دانش تحصیلی و مبنا قرار دادن آن توسعه داد. 

نان است به های سازمانی، ایجاد تغییر در عملکرد کارکترین هدف آموزشبدون تردید مهم    

رغم افزایش علینحوی که موجب ارتقای سطح کیفی و کمی محصوالت و خدمات سازمان گردد. 

های آموزشی و بهسازی منابع انسانی، گذاری و توجه روزافزون به این حوزه نسبت به برنامهسرمایه

های آموزشی ها در خصوص اثربخشی برنامهگذاران سازماننوعی تردید و دودلی در میان سرمایه

(. Zavvar et al., 2019)دهد های آموزشی را نشان میگذاریها برای افزایش سرمایهنیز تمایل آن

های سازمان براساس هدف مذکور سنجیده شود، اثربخشی آموزشی مورد که نتایج آموزشزمانی

ها شت که تالگیرد. به عبارتی دیگر، سوالی که پیش روی موسسات قرار دارد آن استوجه قرار می

شود، تا چه میزان به هایی که با هدف توسعه منابع انسانی از طریق آموزش انجام میو فعالیت

از سویی بین آموزشی  (.Farhad and Jafari, 2016)شود بهبود عملکرد فرد و سازمان منجر می

ز کرده کلیدی تمرکهای شده برای شناسایی و توسعه صالحیتریزیکه به اقدامات یادگیری برنامه

کند با یادگیری محیط کار که بر استفاده یکپارچه و کارکنان را قادر به انجام مشاغل جاری آنها می

از یادگیری و اقدامات دیگر با هدف بهبود عملکرد فردی و سازمانی متمرکز است تفاوت وجود 

شد در سازمان صنعتی درصد از مدیران ار 22دارد. طبق بررسی تحقیقات مشاوران رهبری خالق، 

های اداره درصد عنوان نمودند فعالیت 26از اداره آموزش و توسعه منابع انسانی ناراضی هستند و 

(. Arets et al., 2016)آموزش و توسعه منابع انسانی هیچ ارتباطی با نتایج کسب و کار ندارد 

داند از این که فرد نمیلیدهند در حاها به کارکنان خود آموزش میها ساعتبسیاری از سازمان

ها از اثربخشی الزم برخوردار نخواهند ها در کجا باید استفاده نماید، بدون شک این آموزشآموزش

-اغلب نتایج تحقیقات انجام شده در داخل کشور نیز، علیرغم هزینه (.Baldwin et al., 2017)بود 

ها است؛ و ناکارآمد بودن این دورههای مصروفه زیاد و فراگیر بودن، نشانگر وضعیت نامطلوب 

ضعف محتوایی از لحاظ کاربردی بودن، روزآمد نبودن، عدم تناسب محتوا با نیازهای آموزشی 

های های تدریس در دورهعدم توجه به مباحث بنیادی روش(، Hosseinpour, 2003) کارکنان

رکنان های آموزشی کاهای سنتی تدریس در دورهضمن خدمت، استفاده از روش

(Daneshpajhoh, 2003 ،)ها، عدم آموزش کامل مهارت اساسی پایین بودن میزان اثربخشی دوره

(Jafari, 2015 ،) عدم انجام نیازسنجی علمی از مخاطبان و شرکت کارکنان به خاطر امتیاز

 ن،های مستقر در سازماعدم توجه یکپارچه به آموزش در کنار سایر نظام (،Zarei, 2013)بازآموزی 

های سازمانی، عدم اجرای صحیح های آموزشی با اهداف کالن و استراتژیعدم انطباق برنامه

از جمله مسائل  (،Mirshahi, 2010)های آموزشی، عدم پیگیری کاربردهای برنامه آموزشی برنامه
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ناپذیری به پیکره های سازمانی است. ناکارآمدی که خسارات جبرانموجود در ناکارآمدی آموزش

ویژه در زمان حاضر که براساس سند برنامه درسی ملی کند؛ بهنظام آموزش و پرورش وارد می

ای هجانبه، گسترده و عمیق در مفاهیم و محتوای برنامهیعنی نقشه جامع یادگیری، تحوالت همه

منظور تربیت یکپارچه عقلی، ایمانی، علمی، عملی و اخالقی درسی و تربیتی دوره ابتدایی به

آموزان در چهار عرصه خود، خدا، خلق و خلقت حاصل شده است. تغییراتی اجرای مطلوب دانش

 ای و تخصصیهای حرفهها و شایستگیمند از صالحیتآنها براساس سند نیازمند معلمانی بهره

 هایهایی که باید تمهیدات آنها در مهندسی نیروی انسانی و در برنامهمناسب است؛ صالحیت

جذب و توانمندسازی و بازآموزی معلمان در سطوح گوناگون در دانشگاه فرهنگیان و آموزشی، 

نکته ای که در (. NCIRI, 2012) های ضمن خدمت مورد توجه جدی قرار گیردمراکز آموزش

ها اهداف موردنظر نظام اینجا بیش از هر چیز حائز اهمیت است این است که آیا برگزاری این دوره

سازد یا خیر؟ آیا معلمان را به مهارت و دانش الزم برای ورود به ا محقق میآموزش و پرورش ر

ت، های آموزشی اسکند؟. این نکات مهم مستلزم ارزشیابی اثربخشی دورهعرصه تدریس تجهیز می

چه در طراحی و اجرای آموزش اهمیت بیشتری نظر دارند آنطور که همگان بر آن اتفاقهمان

  (.Akbari et al., 2011) ها استخشی آموزشدارد، ارزشیابی اثرب

باشد که اطالعات خوبی را در های هر سازمان میترین برنامهارزشیابی آموزشی یکی از مهم   

های ارزیابی اثربخشی دوره (.Hojjati, 2013)دهد زمینه طراحی و بازنگری هر سیستم به ما می

تری از چگونگی کم کارکنان سازمان تصویر روشنگردد تا مدیران و سو موجب میآموزش از یک

ریزان و کادر آموزشی سازمان را های آموزشی به دست آورند و از سوی دیگر برنامهو کیف فعالیت

 Methani and)های مثبت و منفی برنامه آگاهی پیدا کنند سازد تا نسبت به جنبهمجهز می

Hassanzadeh, 2008 .)های باالیی که صرف آنها میزشی و هزینههای آموصرف برگزاری دوره-

کننده اثربخش بودن آنها و بازگشت مالی برای سازمان نیست و اینجاست که نیاز به شود، تضمین

شود. ارزشیابی آموزشی به این منظور صورت ارزشیابی به عنوان ضرورتی انکارنایذر مطرح می

رکنان و نهایتًا منافع سازمان داشته پذیرد که مشخص شود آموزش چه تأثیری بر عملکرد کامی

شود به این های آموزشی باعث میاست. در واقع، انجام ارزشیابی دقیق از میزان اثربخشی دوره

-ده رسیدهششده به نتایج از پیش تعیینهای آموزشی طراحینکته پی ببریم که تا چه اندازه برنامه

چرا که آموزش هیچ تأثیری در روند کاری  (.Noe, 2017)اند و تا چه اندازه باید اصالح شوند 

ی ای ندارد، بلکه هزینه و منابع سازمانکارکنان و روند رو به رشد سازمان نداشته باشد، نه تنها فایده

های دوره متاسفانه در کشور ما ارزشیابی (.Khakrah et al., 2019)کند بسیاری را تلف می

صورت ساده و در سطح اول یا حداکثر در سطح دوم مدل کرک پاتریک انجام آموزشی اغلب به
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دهنده موفقیت و اثربخشی فرایند آموزشی در دو سطح اول دارد. ولی هر چه به شود که نشانمی

-شود. تردیدی نیست که برنامهشویم از اثرات آموزشی کاسته میسطح سوم و چهارم نزدیک می

ا ههای زیادی با هم دارند. متأسفانه شمار اندکی از این برنامهتفاوت های آموزشی از نظر کیفیت،

لذا این پژوهش با هدف سنجش  (.Nezamian  et al., 2012)شوند طور جامع ارزشیابی میبه

 پرورش و آموزش 9 منطقه ابتدایی مقطع معلمان خدمت ضمن آموزش هایمیزان اثربخشی دوره

 تریک طراحی و اجرا شده است. بر اساس مدل کرک پا تهران شهر

 

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق

شود، ترین نهادهای آن قلمداد میای به عنوان مهمیکی از نهادهای آموزشی که در هر جامعه

سازمان آموزش و پرورش است که متولی امر آموزش و پرورش افراد و منشأ تغییرات گسترده 

هست که بدون تردید ترقی و تعالی جوامع در گرو  اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ...

پویایی و اثربخشی نظام (. Tahuri, 2008) برخورداری از آموزش و پرورش پویا و اثربخش است

یابد که هر یک از نیروهای شاغل در این نظام، با توجه به اصول آموزش و پرورش زمانی تحقق می

های مناسب برخوردار شوند. زیرا داشتن نیروی کار و قواعد علمی مدیریت منابع انسانی از آموزش

 (. Saadat, 2013)ترین عوامل در میزان کارایی و کارآمدی سازمان است ورزیده یکی از مهم

ها، بر هیچ کس گونه که امروزه نقش تأثیرگذار منابع انسانی در فرایند عملیات سازمانهمان

ای هها و دست یافتن به اهداف و برنامهگذاریمایهپوشیده نیست. به عبارت دیگر، استفاده از سر

 ور و متعهد دارد که نسبت به اهدافای، بهرهشده، بستگی کامل به منابع انسانی حرفهبینیپیش

طور گیری از نظام جامع آموزشی بههای سازمان، شناخت کامل داتشه باشد و با بهرهو مأموریت

های موردنیاز ضمن افزایش دانش علمی، بر مهارت علمی خود بیفزاید مستمر با دریافت آموزش

(Pour Karimi and Ghazi, 2012 .)های این روز کردن اطالعات و توانمندیلذا امر آموزش و به

باشد. آموزش سازمانی تالش های هر سازمان میهای اصلی سازمان از اهم وظایف و دغدغهسرمایه

ت که از طریق شناسایی و تامین نیازهای آموزشی کارکنان و تدارک جمعی، هماهنگ و مستمر اس

 سازدهای رشد و توسعه آنان، زمینه را برای تحقق اهداف و نیز تحول سازمان فراهم میفرصت

(Gahramani, 2009.)  اصوالً هر نوع آموزشی با سه رویکرد تغییر در نگرش، دانش و رفتار صورت

به این تغییرات نشود به این معنی است که اهداف را محقق نساخته  پذیرد و اگر آموزشی منجرمی

است و قطعاً از اثربخشی الزم برخوردار نیست. مطالعات اخیر نشان داده است که بین توجه و 

ها در امر آموزش و پرورش مدیران و کارکنان خود و رشد و توسعه پایدار گذاری سازمانسرمایه

محوری و انتقال کامل قدرت قیم وجود دارد و با ورود به عصر داناییها رابطه و همبستگی مستآن
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ی به منابع علمی و خرد سازمانی، بر فواید و اهمیت روزافزون آموزش و ماد یمنابع اقتصاد از

  (.Gahramani, 2009) شودسازمانی تاکید می

سازمانی به تناسب های ضمن خدمت بر هیچ سازمانی پوشیده نیست و هر اهمیت و نقش آموزش

ای را به تربیت نیروی انسانی خود اختصاص اهمیتی که به این مهم داده است، وقت و سرمایه

هایی که در زمینه ارتقاء دانش و مهارت کارکنان دهد. در توجیه این اهمیت باید گفت، سازمانمی

جه خواهند شد نظر کنند، با مشکل مواریزی نکنند و از آموزش ضمن خدمت صرفخود برنامه

(Kachuei et al., 2019 .)ها، اهداف های ضمن خدمت شامل تشریح مأموریتاز آنجا که آموزش

و عملکرد بهینه در سازمان است، آگاهی یافتن از موارد مذکور باعث توجه بیشتر کارکنان نسبت 

مسایل سازمانی ی الزم در رشد و توسعه به مسایل سازمانی شده و هر یک از آنها زمینه و انگیزه

آموزش ضمن خدمت نیز یکی از  (.Bani Davoodi and Atabi, 2018)را تقویت خواهند نمود 

ی های شغلوری است و شامل تمام آموزشهای بهسازی نیروی انسانی و نیز کلید بهبود بهرهروش

 (. Moghadas and Nouri, 2019)شود است که برای ارتقای کیفیت عملکرد افراد به آنها داده می

 هایروش و گروهی آموزش هایروش دسته دو به کارکنان خدمت ضمن آموزش هایروش

ر کنندگان دهای فعال و عملی، مشارکت شرکتاستفاده از روش .شودمی انفرادی تقسیم آموزشی

ر کنندگان دکند. البته انتخاب روش بستگی به ماهیت، اهداف، محتوا و شرکتها را جلب میدوره

ها، منابع و امکانات در دسترس، مدت زمان دوره و عالقه و تمایل چنین حجم کالسدوره، هم

های کنفرانس، سمینار، سمپوزیوم، سخنرانی، قضایای اداری، بحث گروهی، مدرسان دارد. روش

های آموزش ضمن بعد از اجرای دوره باشند.ها میسازی از جمله این روشطوفان مغزی و شبیه

ترین دلیل برای ارزشیابی یک برنامه آموزشی، باشد. مهمها میته مهم ارزشیابی این دورهخدمت نک

 (. Safai Movahed et al., 2013)باشد های بهبود آن میتعیین میزان اثربخشی آن و یافتن روش

های خود منجر گردد، اثربخشی به دست های آموزشی یک سازمان به تحقق هدفهرگاه برنامه

 یشود که در میزان یا نحوه انجام کار به وسیلهطور آزموده میاست. اثربخشی آموزشی اینآمده 

دهد؟ تغییر ایجاد شده به این موضوع توجه دارد که افراد یک فرد قبل و بعد از آموزش چه رخ می

در شرایط واقعی قادر به اجرای چه کار جدیدی هستند یا در روش اجرای کار قدیمی چه پیشرفتی 

-های بررسی اثربخشی شامل متغیرهای هزینهشاخص (.Sabaghian & Akbari, 2010)اند داشته

 (.  Sabaghian & Akbari, 2010)باشد ها، تغییر در رفتار فراگیران و اثرگذاری در محیط کار می

باشد که بتوان بر اساس ها و الگوهای خاص خود میفرآیند ارزشیابی مستلزم به کار بستن مدل

ها در ارزشیابی مورد گوید: مدلمیMoseli ( 2007)ن این فرآیند را به درستی و دقت پیش برد. آ

ها تعیین کنند که چه چیزی را باید انجام دهند. مدل که ارزشیابگیرند، برای ایناستفاده قرار می
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-راهنماییها است و یک چارچوب ها و ممنوعیتای از قواعد، توصیهارزشیابی به مثابه مجموعه

صورت واضح مشخص کند که یک ارزشیابی مناسب و خوب چیست و چگونه که بهکننده برای این

های آموزشی از الگوهای مختلفی برای ارزشیابی دوره (.Sadeghi et al., 2019)باید انجام داد 

رزشیابی ا گرا تایلر، الگوی ارزشیابی آموزش بر مبنای عملکرد، الگویمانند: الگوی ارزشیابی هدف

الگوی ارزشیابی هوگز، الگوی ارزشیابی ، CIROلیدرمن، الگوی ارزشیابی هامبلین، الگوی ارزشیابی

انتقالی هالتون، الگوی ارزشیابی فیلیپس، الگوی ارزشیابی سیپ، الگوی ارزشیابی استاندارد ایزو 

رک ی ارزشیابی کشود. در این پژوهش از الگو، الگوی ارزشیابی کرک پاتریک استفاده می10018

وان تباشد و به جرأت میها میترین آنترین و کاملپاتریک استفاده شده است. این الگو متداول

این الگو،  (.Gahramani, 2009) اندگفت که تمام الگوهای بعدی به نوعی از این الگو الهام گرفته

 کند. به این ترتیبارزشیابی میهای عمیق سازمانی های سطحی تا الیهبرنامه آموزشی را از الیه

 (:Bazargan, 2015) گیردکه ارزشیابی در چهار سطح واکنش، یادگیری، رفتار و نتایج صورت می

-واکنش: واکنش یادگیرندگان یا انگیزش آنان نسبت به دوره مورد قضاوت قرار می1سطح  -

 گیرد.

 کند.ه قضاوت مییادگیری: درباره میزان تحقق اهداف آموزشی در پایان دور 1سطح  -

رفتار: به این سوال که تا چه اندازه یادگیرندگان به دانش و مهارت مورد انتظار دست  3سطح  -

 دهد.اند پاسخ مییافته و آن را در محیط مورد نظر به کار گرفته

های یادگیرندگان بر بهبود عملکرد سازمان، تقویت نقاط نتایج: اثرات ناشی از آموخته 4سطح  -

 کند.کاهش نقاط ضعف سازمان را سنجش میقوت و 

ای از الگوی کرک پاتریک را در یک نگاه مرور کرد توان خالصهدر جدول زیر می
(HamehMoradi et al., 2014 :) 
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 الگوی کرک پاتریک . خالصه1جدول 

 های سنجششاخص عوامل ابعاد

ارزشیابی 

 واکنش

کنندگان نسبت به بررسی نظر شرکت

برنامه درسی، تکالیف درسی، تجهیزات 

آموزش، کالس درس، ارزش و محتوای 

 دوره آموزشی

-تنظیم فرم سنجش واکنش شرکت -

کنندگان ارسال پیام انگیزشی برای 

 دهندگانپاسخ

دهندگان بابت اطمینان به پاسخ -

 ناشناخته ماندن آنها

 های دریافتی تجزیه و تحلیل پاسخ -

ارزشیابی 

 یادگیری

میزان یادگیری، مهارت و فنون تعیین 

 طی دوره

سنجش مهارت، دانش و نگرش قبل  -

 از آموزش

سنجش مهارت، دانش و نگرش بعد از  -

 آموزش

استفاده از گروه کنترل و گروه  -

 مشاهده 

بررسی تغییر رفتار در محیط واقعی  ارزشیابی رفتار

 حاصل از برنامه آموزشی

 های مناسب استفاده از پرسشنامه -

 به کار بردن گروه کنترل  -

شده در آموزش بررسی هزینه مصرف -  ارزشیابی نتایج

 و چگونگی و امکان جبران آن 

 

شود در این الگو با توجه به نحوه ارزشیابی در سطوح مختلف که دو سطح که مشاهده میچنان   

سطح چهارم به  اول مربوط به ارزشیابی از فرد یادگیرنده، سطح سوم ارزشیابی در واحد کار و

شود. در این ارتباط تحقیقات متعددی نیز صورت ارزشیابی در سطح عملکرد سازمان، پرداخته می

 .Derakhshanfar et al شود.طور مختصر به نتایج برخی از آنها اشاره میگرفته است که به

در  های آموزش ضمن خدمت معلمانارزشیابی اثربخشی دوره"در پژوهشی با عنوان  (2014)

-93استان کهکیلویه و بویر احمد بر اساس سطح اول و دوم مدل کرک پاتریک در سال تحصیلی 

به این نتیجه دست یافتند که بر اساس سطح اول و دوم الگوی کرک پاتریک هرچه انگیزه و  "91

ها بیشتر باشد، به همان اندازه یادگیری افزایش کنندگان برای شرکت در دورهاشتیاق شرکت

-گذاری، امکانات و زمانابد. در رابطه با پنج مولفه اثربخشی، سبک تدریس، ارزشیابی، هدفیمی

های آموزشی به ها در افزایش اثربخشی دورهبندی دوره آموزشی و محتوای مطرح شده در دوره

پژوهشی با عنوان  در Hemmati (2012) معنادار بوده است. 08/0لحاظ آماری در سطح 
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های ضمن خدمت فرهنگیان شهرستان کوهدشت بر اساس الگوی کرک شی دورهارزشیابی اثربخ"

طلوبی مهای آموزشی برگزارشده واکنش به این نتیجه رسید که فرهنگیان نسبت به دوره "پاتریک

ها باعث تغییرات نسبتاً مطلوبی بر سطح دانش و یادگیری فرهنگیان شده اند و این دورهداده نشان

مدیران حاکی از آن است که تغییرات ایجاد شده در رفتار و مهارت فرهنگیان چنین نظر است. هم

ای هباشد و در ادامه نتیجه گرفته شد که بر اساس نظر مدیران دورهمطلوب می در سطح نسبتاً

مطلوبی را برای اداره آموزش و پرورش به همراه داشته است. در پژوهشی که  آموزشی نتایج نسبتاً 

Khandan (2012)   های آموزش ضمن خدمت معلمان پایه ارزشیابی اثربخشی دوره"با عنوان

انجام داد نشان داد که در سطح اول  "90-91ششم ابتدایی شهرستان داراب در سال تحصیلی 

های آموزشی برگزار شده واکنش معلمان در ارزیابی محتوا و ارزیابی استاد و ارزیابی خدمات دوره

ها باعث افزایش میزان د. سطح دوم یادگیری شرکت در این دورهواکنش مطلوبی نشان دادن

های آموزش ضمن یادگیری معلمان پایه ششم شده است. سطح سوم مهارت شرکت در دوره

خدمت باعث افزایش میزان مهارت شغلی فراگیران شده است. سطح چهارم تحقق هدف از نظر 

 جوییعبارتند از مشارکت معلمان، صرفه مدیران سازمان منجر به تحقق کلیه اهداف سازمان که

های آموزشی برگزارشده طور کلی دورهدر زمان و هزینه، تحول در پایه ششم و ... شده است. به

 اثربخشی" بررسی در Mohammadi (2011)های پژوهش اند. یافتهاثربخشی مطلوبی داشته

حاکی  "55-90 هایسال در طارم شهرستان آموزگاران خدمت ضمن آموزش مدتهای کوتاهدوره

ا اند )بها از اثربخشی باالیی برخوردار بودهها از نظر آموزگاران کلیه دورهاز آن بود که این آموزش

 %98اند با اطمینان هایی که آموزگاران گذراندهچنین از نظر مدیران نیز دوره(. هم%98اطمینان 

ها را دارای اثربخشی باالیی )با اطمینان دوره آموزان نیز اینچنین دانشاثربخش ارزیابی شد. هم

ها با سابقه ها حاکی از آن است که میان میزان اثربخشی دورهعالوه یافتههاند. ب( دانسته98%

خدمت، میزان تحصیالت و جنسیت آموزگاران تفاوت معناداری وجود ندارد. در پژوهشی که 

Manafiazar (2006)  های آموزش ضمن خدمت کوتاه اثربخشی دورهبررسی میزان "در زمینه

مدت معلمان و تغییر در نگرش ایشان در ابعاد چهارگانه مدیریت کالسی از دیدگاه معلمان ابتدایی 

ای هطور قاطع و با پشتوانه آماری قوی، آموزشبه این نتیجه رسید که به انجام داد "شهرمیاندوآب

ها ناموفق عمل کرده است. ر تقویت نگرش آنضمن خدمت در افزایش دانش معلمان موفق و د

داری وجود ندارد های نوین مدیریت کالس رابطه معنیبین دانش و نگرش معلمان در مورد روش

در پژوهشی  Yussof (2016) ای بر نگرش افراد نداشته است.و افزایش دانش تاثیر قابل مالحظه

آموزش ضمن خدمت معلمان بر اساس دو  هایمحور از برنامهبررسی ارزیابی مدرسه"با عنوان 

ای هدر ایالت سالنگور مالزی به این نتیجه رسیدند آموزش "سطح اول مدل ارزیابی کرک پاتریک
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در پژوهشی با  Adongo et al (2015)ضمن خدمت معلمان از اثربخشی الزم برخوردار بودند. 

های آموزش ضمن ها در دورهعنوان بررسی نگرش کارکنان در زمینه عوامل موثر بر گرایش آن

از به های چهارگانه نیاز به پیشرفت، نیخدمت به این نتایج دست یافتند که به نظر کارکنان، مولفه

ه های آنها بدستیابی به مهارت در شغل، عوامل فرهنگی و عوامل اقتصادی به ترتیب بر گرایش

 های آموزش ضمن خدمت موثر هستند.تحصیل در دوره

معلمان تناسب و اثربخشی "که با عنوان  Gokmenoglu & Christopher (2015)ی در پژوهش   

-های آموزش ضمن خدمت را از نظر محتوا، آموزش، سازمانی، مراکز یادگیری، شرکتبرنامه

در دانشگاه ایالتی آریزونا انجام دادند به  "کنند؟های ارزشیابی چگونه ارزیابی میکنندگان و روش

 Iqbal Ahmad et alهای مورد نظر زیر استاندارد مورد نظر است رسیدند که برنامهاین نتیجه 

سازی معلم یا آموزش های آمادهبررسی ارزیابی اثربخشی برنامه"در پژوهشی که با عنوان  (2012)

در دانشگاه تربیت معلم الهور انجام دادند به این  "پاکستان 1ضمن خدمت در خیبر پختونخواه

ها هباشد. این برنامهای آموزشی معلمان مفید می دند که برنامه آموزشی در توسعه مهارنتیجه رسی

موزان آهای مختلفی را در کالس خود برای ارزیابی یادگیری دانشسازد تا استراتژیمعلم را قادر می

ت که اسبه کار گیرند و از اعتماد به نفس باالتری برخوردار شوند. ولی مشکلی که وجود دارد این 

آموزان ارتباط های روزمره زندگی دانشتوانند مفاهیم آموزش داده شده را به تجربهمعلمین نمی

ارزیابی یک برنامه دوره آموزشی برای معلمان "ر پژوهشی تحت عنوان د Uysal (2012)دهند. 

سبت به نطور کلی به این نتیجه رسید که گرچه نگرش معلمان به "زبان دوره ابتدایی در ترکیه

ریزی، مراحل ارزیابی ای در شرایط برنامههای ویژهدوره مثبت است ولی این برنامه دارای محدودیت

در تحقیقی  Abdel Aziz & Bin Abdullah (2011)باشد. و تاثیر آن بر تمرینات معلمان می

 مدارسهای آموزش ضمن خدمت برای معلمان زبان انگلیسی در اثربخشی آموزشی دوره"باعنوان 

ا برای هدر دانشگاه ساینز مالزی انجام دادند به این نتیجه دست یافتند که بسیاری از دوره "اردن

که  دهداند. عالوه بر آن این مطالعه نشان میدهی نشدهمعلمان زبان انگلیسی به درستی سازمان

ربخشی های مختلف آموزشی باعث یک سری موانع و مشکالت جدید در اثبه میان آمدن روش

های ضمن چه بیان شد ارزیابی اثربخشی آموزشبا توجه به آن های آموزشی شده است.دوره

طور مداوم صورت گیرد تا با شناسایی نقاط قوت خدمت، یکی از مطالعات ضروری است که باید به

های سازمانی سازی آموزشها، در جهت بهینهو ضعف و عوامل تأثیرگذار در اثربخشی این دوره

های ضمن خدمت بهره جست. پژوهش مذکور در این راستا و با هدف ارزشیابی اثربخشی آموزش

                                                           
1 . Khyber Pakhtunkhwa                    



233 ی تعالی مدیریت مدرسهتجارب مدیران مدارس و دبیران شهر سنندج از برنامه 
  

آموزش و پرورش شهر تهران بر اساس الگوی کرک پاتریک طراحی  9معلمان مقطع ابتدایی منطقه 

 های پژوهش به شرح زیر طرح شده است: و اجرا شده است. بر این اساس، سوال

آموزش و پرورش شهر تهران تا  9ت معلمان مقطع ابتدایی منطقه های آموزش ضمن خدمدوره -

 چه میزان از اثربخشی الزم برخوردار بوده است؟ 

آموزش و پرورش شهر تهران چه واکنشی نسبت به اقدامات  9معلمان مقطع ابتدایی منطقه  -

 اند؟های آموزش ضمن خدمت نشان دادهشده جهت برگزاری دورهریزیبرنامه

های آموزش ضمن خدمت در میزان یادگیری )افزایش دانش( معلمان مقطع ابتدایی آیا دوره -

 آموزش و پرورش شهر تهران تأثیر معناداری داشته است؟  9منطقه 

آموزش  9های آموزش ضمن خدمت در تغییر قابلیت معلمان مقطع ابتدایی منطقه آیا دوره -

 شان تأثیر معناداری داشته است؟ هایو پرورش شهر تهران جهت بکارگیری و اجرای آموخته

آموزش و پرورش شهر تهران  9های آموزش ضمن خدمت سبب تحقق اهداف منطقه آیا دوره -

 شده است؟

شناختی )جنسیت، های آموزش ضمن خدمت براساس عوامل جمعیتآیا میزان اثربخشی دوره -

لمان ( معسن، وضعیت تأهل، مدرک تحصیلی، رشته تحصیلی، سابقه خدمت، پست سازمانی

 آموزش و پرورش شهر تهران تفاوت معناداری داشته است؟ 9مقطع ابتدایی منطقه 

 

 شناسی پژوهشروش

ها، توصیفی از نوع پیمایشی پژوهش از جهت هدف، از نوع کاربردی و از جنبه گردآوری داده   

تهران که آموزش و پرورش شهر  9است. جامعه آماری شامل کلیه معلمان مقطع ابتدایی منطقه 

نفر و با استفاده از روش  161نفر بودند که با استفاده از فرمول کوکران  518ها برابر با تعداد آن

ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. به این صورت که جامعه ای چندمرحلهگیری خوشهنمونه

 39سه ابتدایی )مدر 22آموزش و پرورش شهر تهران که این منطقه دارای  9آماری یعنی منطقه 

مدرسه به صورت  14مدرسه ابتدایی دخترانه( است که از این تعداد  35مدرسه ابتدایی پسرانه و 

مدرسه از مدارس دخترانه ( انتخاب و سپس کل  11مدرسه از مدارس پسرانه و  11تصادفی )

ه( به معلم از مدارس دختران 119معلم از مدارس پسرانه و  131معلمان مدارس انتخاب شده )

ساخته بین نمونه آماری توزیع محقق ها، پرسشنامهعنوان نمونه انتخاب شدند. جهت گردآوری داده

که به صورت کامل تکمیل نشده بودند از فرایند تحلیل پرسشنامه به دلیل این 31و از این تعداد 

 111 پرسشنامه از معلمان مدارس دخترانه و 109پرسشنامه ) 130خارج شدند و در نهایت 

پرسشنامه از معلمان مدارس پسرانه( تحلیل شدند. روایی محتوایی پرسشنامه توسط متخصصان 
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)حیطه  926/0موضوعی تأیید و پایایی آن نیز براساس روش آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 

( برآورد شد. 980/0، حیطه نتایج 962/0، حیطه رفتار 960/0، حیطه یادگیری 530/0واکنش: 

گویه(،  4گویه بوده که چهار مرحله/حیطه مدل کرک پاتریک؛ حیطه واکنش ) 12مه دارای پرسشنا

گویه( را مورد ارزیابی و سنجش  8گویه(، حیطه نتایج ) 9گویه(، حیطه رفتار ) 9حیطه یادگیری )

های پژوهش از های پژوهش، با توجه به نرمال نبودن دادهدهد. برای تجزیه و تحلیل دادهقرار می

  SPSS افزارویتنی، کروسکال و الیس و جهت محاسبات از نرم -ای، یومنهای دو جملهمونآز

 استفاده شده است.    14نسخه 
 

 یافته های پژوهش

 ها الف( بررسی مفروضه

 ها فرض نرمال بودن توزیع داده. پیش1
 ها. نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنف در خصوص نرمال بودن توزیع داده2جدول 

اثربخشی آموزش ضمن  نتایج رفتار  دگیرییا واکنش
 خدمت

 شاخص آزمون

 Zمقدار  022/0 112/0 111/0 110/0 091/0
 سطح معناداری 001/0 001/0 001/0 001/0 001/0

آمده با توجه به سطوح معناداری بدست آمده هریک از متغیرهای پژوهش بر اساس نتایج به دست

 های تمام متغیرها غیرنرمال است.صفر رد شده و داده باشد، فرضیهمی 08/0کمتر از 

 

 هافرض آزمون همگنی واریانس. پیش2
 ها. نتایج آزمون لوین جهت بررسی همگنی واریانس3جدول 

 داریسطح معنی 1درجه آزادی  1درجه آزادی  F متغیر
 145/0 111 3 295/1 واکنش

 126/0 111 3 199/1 دگیرییا
 106/0 111 3 838/1 رفتار
 056/0 111 3 114/1 نتایج

 183/0 111 3 223/1 اثربخشی آموزش ضمن خدمت

 

است، لذا  08/0تر از دهد که در تمامی متغیرها، سطح معناداری بزرگنتایج آزمون لوین نشان می

 . های مختلف برابر استواریانس جمعیت آماری در نمونهها برابر هستند. به عبارتی واریانس

ها، برای آزمون هر یک از متغیرها ها، علیرغم برابری واریانسباتوجه به نرمال نبودن داده بنابراین

ای ههای پارامتریک استفاده کرد، بنابراین برای تحلیل سواالت پژوهش از آزمونتوان از آزموننمی

 ناپارامتریک استفاده شد. 
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 ب( ارزیابی متغیرهای پژوهش

آموزش و  9موزش ضمن خدمت معلمان مقطع ابتدایی منطقه های آجهت بررسی اثربخشی دوره

گذاری که شیوه نمرهای استفاده شده است. با توجه به اینپرورش شهر تهران از آزمون دوجمله

منظور ارزشیابی دقیق درجه باشد، لذا بهمی 8تا  1ای از درجه 8پرسشنامه براساس طیف لیکرت 

های ضمن خدمت معلمان مقطع ابتدایی براساس شاخصهای آموزش مطلوبیت و اثربخشی دوره

 عمل شده است:  4استاندارد ارائه شده در جدول 

 
 (Bazargan,Yousefi,Fakhteh,2007) . طیف مطلوبیت3جدول 

 کامالً نامطلوب نامطلوب نسبتاً مطلوب مطلوب کامالً مطلوب

8-11/4  11/4-34/3  33/3-86/1  88/1-25/1  22/1-1  

 
آموزش  9های آموزش ضمن خدمت معلمان مقطع ابتدایی منطقه اثربخشی دورهارزیابی  .1

 و پرورش شهر تهران 
های آموزش ضمن خدمتای مربوط به اثربخشی دوره. بررسی آزمون دوجمله0جدول   

 متغیر طبقه فراوانی نسبت آزمون نسبت مشاهده شده میانگین سطح معناداری

 

003/0 
 

111/3 

 

80/0 
های اثربخشی دوره 1گروه  <=3 91 40/0

آموزش ضمن 

 خدمت

 1گروه  >3 135 60/0

 کل  130 100

 

های آموزش ضمن اثربخشی دورهدست آمده در به بیانگر این است که میانگین 8نتایج جدول 

این تفاوت  01/0و سطح خطای کمتر از  99/0از میانگین فرضی بیشتر است و با اطمینان  خدمت

-اثربخشی دورهبه عبارت بهتر، نظر نمونه آماری نسبت به  ≥P).01/0از نظر آماری معنادار است )

این  4شده در جدول های ارائهاز متوسط به باالست. براساس شاخص های آموزش ضمن خدمت

ای هاز نظر درجه مطلوبیت در سطح نسبتاً مطلوب قرار دارند. به عبارت دیگر، کیفیت آموزش مولفه

های آموزشی، در حد نسبتًا متناسب با ضمن خدمت در سطح نسبتًا مطلوب بوده و نیز برنامه

 نیازهای معمان طراحی شده است.  
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شهر تهران نسبت به آموزش و پرورش  9ارزیابی واکنش معلمان مقطع ابتدایی منطقه  .1

 های آموزش ضمن خدمت  شده جهت برگزاری دورهریزیاقدامات برنامه
های آموزش ضمن خدمتای واکنش معلمان به دوره. آزمون دو جمله6جدول   

 متغیر  طبقه فراوانی نسبت آزمون نسبت مشاهده شده میانگین سطح معناداری

 

004/0 
 

142/3 

 

80/0 
اثربخشی آموزش  1گروه  <=3 93 40/0

ضمن خدمت از بعد 

 واکنش

 1گروه  >3 132 60/0

 کل   130 100

 ها زیرمولفه  طبقه فراوانی نسبت آزمون نسبت مشاهده شده میانگین سطح معناداری

 

001/0 

 

21/3 

 

80/0 

میزان تمایل شما به  1گروه  <=3 59 39/0

-شرکت در    دوره

 های ضمن خدمت

 1گروه  >3 141 61/0

 کل  130 00/1

839/0  

04/3 

 

80/0 

میزان احساس  1گروه  <=3 168 21/0

رضایت از برگزاری 

 هااین دوره

 1گروه  >3 68 15/0

 کل  130 00/1

196/0 93/1  

80/0 

ارزیابی کلی از  1گروه  <=3 125 22/0

-میزان کیفیت دوره

های آموزشی برگزار 

 شده

 1گروه  >3 81 13/0

 کل  130 00/1

001/0 31/3  

80/0 

میزان خوشحالی از  1گروه  <=3 119 81/0

برگزاری یک دوره 

 جدید ضمن خدمت

 1گروه  >3 111 45/0

 کل  130 00/1

 

ای هواکنش معلمان نسبت به دورهدست آمده در به بیانگر این است که میانگین 6نتایج جدول     

و سطح خطای کمتر از  99/0از میانگین فرضی بیشتر است و با اطمینان  خدمتآموزش ضمن 

کنندگان شرکتبه عبارت بهتر، واکنش  ≥P).01/0این تفاوت از نظر آماری معنادار است ) 01/0

-های ارائهرضایتبخش است. براساس شاخص های آموزش ضمن خدمتاثربخشی دورهبه  نسبت

از نظر درجه مطلوبیت در سطح نسبتاً مطلوب قرار دارند. بررسی  این مولفه 4شده در جدول 

د ها شرکت کرده بودنکنندگان با عالقه و انگیزه در این دورهدهد که شرکتها نشان میزیرمقیاس

ها حاکی از آن بود چنین زیرمقایسهم .شده احساس رضایت نسبی داشتندهای برگزاریو از دوره

ید ها،. بیان کردند که از برگزاری دوره جدیید نسبی کیفیت کلی دورهکنندگان ضمن تاکه شرکت

کنند و از شنیدن خبر برگزاری دوره ضمن خدمت جدید خوشحال ضمن خدمت استقبال می

 شوند.  می
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های آموزش ضمن خدمت بر میزان یادگیری معلمان مقطع ابتدایی ارزیابی تأثیر دوره .3

 آموزش و پرورش شهر تهران    9منطقه 
های آموزش ضمن خدمت بر میزان یادگیری معلمانای تأثیر دوره. آزمون دوجمله0جدول   

 متغیر طبقه فراوانی نسبت آزمون نسبت مشاهده شده میانگین سطح معناداری

 

003/0 

 

12/3 

 

80/0 
اثربخشی آموزش ضمن  1گروه  <=3 104 48/0

 خدمت از بعد یادگیری
 1گروه  >3 116 88/0

 کل  130 00/1

 ها زیرمولفه  طبقه فراوانی نسبت آزمون نسبت مشاهده شده میانگین سطح معناداری

001/0 12/3  

80/0 

ها بر یادآوری تأثیر دوره 1گروه  <=3 131 82/0
عمومی اطالعات و دانش 

 1گروه  >3 99 43/0 قبلی

 کل  130 00/1

001/0 

 
 

31/3  

80/0 

ها بر فراگیری تأثیر دوره 1گروه  <=3 111 83/0

دانش جدید در محیط 

 کار

 1گروه  >3 105 42/0

 کل  130 00/1
001/0 11/3  

80/0 
ها بر گسترش تأثیر دوره 1گروه  <=3 135 60/0

ها و پدیدهدید در درک 
وقایع علمی و اجتماعی 

 روزمره زندگی

 1گروه  >3 91 40/0

 کل  130 00/1
105/0 05/3  

80/0 
ها بر آموختن تأثیر دوره 1گروه  <=3 186 65/0

دانش جدید در خارج از 
 1گروه  >3 24 31/0 محیط کار

 کل  130 00/1
001/0 12/3  

80/0 
ها بر افزایش تأثیر دوره 1گروه  <=3 145 64/0

دانش تخصصی قبلی و 
 1گروه  >3 51 36/0 اندوخته های علمی

 کل  130 00/1
155/0 02/3  

80/0 
ها بر افزایش تأثیر دوره 1گروه  <=3 188 62/0

آشنایی در تنظیم یک 
طرح درس موفق و 

عملیاتی در بازه زمانی 
 روزانه و ساالنه

 1گروه  >3 28 33/0

 کل  130 00/1

036/0 14/3  
80/0 

ها بر افزایش تأثیر دوره 1گروه  <=3 142 64/0
های آشنایی از تفاوت

خلقی دانش آموزان و 
-نحوه رفتار صحیح با آن

 ها

 1گروه  >3 53 36/0

 کل  130 00/1

054/0 11/3  
80/0 

ها بر تقویت تأثیر دوره 1گروه  <=3 144 63/0
تشخیصی و  ارزشیابی

 1گروه  >3 56 32/0 آموزانورودی از دانش

 کل  130 00/1
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دست آمده در میزان یادگیری معلمان از میانگین به بیانگر این است که میانگین 2نتایج جدول    

این تفاوت از نظر آماری  01/0و سطح خطای کمتر از  99/0فرضی بیشتر است و با اطمینان 

های ضمن خدمت از به عبارت بهتر میزان یادگیری معلمان از این دوره ≥P).01/0)معنادار است 

از نظر درجه  این مولفه 4شده در جدول های ارائهمتوسط بیشتر بوده است. براساس شاخص

من های ضها نیز نشان داد آموزشمطلوبیت در سطح نسبتاً مطلوب قرار دارند. بررسی زیرمقیاس

های یادآوری اطالعات و دانش عمومی قبلی، فراگیری دانش جدید در محیط خدمت بر زیرمولفه

ها و وقایع علمی و اجتماعی روزمره زندگی، افزایش دانش کار، گسترش دید در درک پدیده

های خلقی دانش آموزان و نحوه های علمی، افزایش آشنایی از تفاوتتخصصی قبلی و اندوخته

های آموختن دانش جدید در ها بر زیرمولفهه است، ولی این دورهها، موثر بودرفتار صحیح با آن

آشنایی در تنظیم یک طرح درس موفق و عملیاتی در بازه زمانی روزانه و  خارج از محیط کار،

 آموزان اثرگذاری معناداری نداشته است.  تقویت ارزشیابی تشخیصی و ورودی از دانش ساالنه
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های آموزش ضمن خدمت بر بهبود قابلیت معلمان مقطع ابتدایی دوره ارزیابی تأثیر .4

 آموزش و پرورش شهر تهران    9منطقه 

های ضمن خدمت بر بهبود قابلیت معلمانای تأثیر دوره. آزمون دوجمله8جدول   

سطح 
 معناداری

نسبت مشاهده  میانگین
 شده

نسبت 
 آزمون

 متغیر طبقه فراوانی

 
044/0 

 
11/3 

 
80/0 

اثربخشی آموزش ضمن خدمت  1گروه  <=3 111 49/0
 1گروه  >3 115 81/0 از بعد بهبود قابلیت 

 کل  130 00/1

 ها زیرمولفه  طبقه فراوانی نسبت آزمون نسبت مشاهده شده میانگین سطح معناداری

 
049/0 

 
10/3 

 
80/0 

ها بر ارائه و تفهیم تأثیر دوره 1گروه  <=3 131 82/0
 1گروه  >3 99 43/0 بهتر مطالب به دانش آموزان 

 کل  130 00/1
 

039/0 
 

13/3 

 
80/0 

ها بر انجام آزمایشات تأثیر دوره 1گروه  <=3 111 83/0
های عملی برای دانش و فعالیت

 آموزان
 1گروه  >3 105 42/0
 کل  130 00/1

 
043/0 

 
13/3 

 
80/0 

ها بر پرسش و پاسخ تأثیر دوره 1گروه  <=3 135 60/0
 1گروه  >3 91 40/0 و انجام آزمون های باکیفیت تر  

 کل  130 00/1
041/0 13/3  

80/0 
ها بر برقراری ارتباط تأثیر دوره 1گروه  <=3 145 64/0

موثر با دانش آموزان و توجه به 
 تفاوت های فردی آن ها 

 1گروه  >3 51 36/0
 کل  130 00/1

411/0 08/3  
80/0 

ها بر تداوم بخشیدن تأثیر دوره 1گروه  <=3 188 62/0
به تمرکز دانش آموزان بر درس 

 و توجه بیشتر آن ها
 1گروه  >3 28 33/0
 کل  130 00/1

016/0 16/3  
80/0 

ها بر مشارکت بیشتر تأثیر دوره 1گروه  <=3 142 64/0
 1گروه  >3 53 36/0 دانش آموزان در فرآیند تدریس 

 کل  130 00/1
048/0 13/3  

80/0 
ها بر ایجاد انگیزه در تأثیر دوره 1گروه  <=3 144 63/0

دانش آموزان و ایجاد محیطی با 
نشاط و به دور از تنش در 

 کالس درس

 1گروه  >3 56 32/0
 کل  130 00/1

901/0 99/1  
80/0 

ها بر بهبود  ارتباط و تأثیر دوره 1گروه  <=3 141 61/0
 1گروه  >3 59 39/0 آموزان تعامل با اولیای دانش

 کل  130 00/1
043/0  

11/3 
 
80/0 

ها بر توانمندسازی تأثیر دوره 1گروه  <=3 188 62/0
افراد در حل مشکالت نقش 

 حرفه معلمی 
 1گروه  >3 28 33/0
 کل  130 00/1

 

دست آمده در بهبود قابلیت از میانگین فرضی به بیانگر این است که میانگین 5نتایج جدول     

این تفاوت از نظر آماری معنادار  08/0و سطح خطای کمتر از  98/0بیشتر است و با اطمینان 

های آموزشی ضمن خدمت از طریق دوره های معلمانبه عبارت بهتر قابلیت ≥P).08/0است )
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از نظر درجه مطلوبیت در  این مولفه 4شده در جدول های ارائهبهبود یافته است. براساس شاخص

های ضمن خدمت به توان نتیجه گرفت که آموزشسطح نسبتاً مطلوب قرار دارند. بنابراین می

ا هخش بوده است. بررسی زیرمقیاسلحاظ آماری از نظر بهبودبخشی قابلیت معلمان نسبتًا اثرب

های ارائه و تفهیم بهتر مطالب به های ضمن خدمت بر زیرمولفهحاکی از این است که آموزش

آموزان، پرسش و پاسخ و انجام های عملی برای دانشدانش آموزان، انجام آزمایشات و فعالیت

اط نگیزه برای یادگیری، برقراری ارتبآموزان به تفکر و ایجاد اتر، واداشتن دانشهای باکیفیتآزمون

آموزان در فرآیند ها، مشارکت بیشتر دانشهای فردی آنآموزان و توجه به تفاوتموثر با دانش

آموزان و ایجاد محیطی با نشاط و به دور از تنش در کالس درس، تدریس، ایجاد انگیزه در دانش

نقش حرفه معلمی، موثر بوده است. ولی این ها بر توانمندسازی افراد در حل مشکالت تأثیر دوره

بود ها، بهآموزان بر درس و توجه بیشتر آنهای تداوم بخشیدن به تمرکز دانشها بر زیرمولفهدوره

 آموزان به لحاظ آماری اثرگذار نبودند. ارتباط و تعامل با اولیای دانش

 

 9های آموزش ضمن خدمت بر تحقق اهداف مقطع ابتدایی منطقه ارزیابی تأثیر دوره .8

 آموزش و پرورش شهر تهران   
شهر تهران 1های ضمن خدمت بر تحقق اهداف منطقه ای تأثیر دوره. آزمون دوجمله1جدول   

 متغیر طبقه فراوانی نسبت آزمون نسبت مشاهده شده میانگین سطح معناداری

 
210/0 

 
92/1 

 
80/0 

 اثربخشی آموزش 1گروه  <=3 131 82/0
ضمن خدمت از بعد تحقق 

 اهداف
 1گروه  >3 99 43/0

 کل  130 00/1

 ها زیرمولفه  طبقه فراوانی نسبت آزمون نسبت مشاهده شده میانگین سطح معناداری

 
684/0 

 
03/3 

 
80/0 

ها بر بهبود سطح تأثیر دوره 1گروه  <=3 186 65/0
 1گروه  >3 24 31/0 منطقهآموزان علمی دانش

 کل  130 00/1
 

112/0 
 

91/1 

 
80/0 

ها بر افزایش توان تأثیر دوره 1گروه  <=3 166 21/0
دانش آموزان در انجام 

کارهای عملی و آزمایشات 
 علمی موثر

 1گروه  >3 64 15/0
 کل  130 00/1

 
618/0 

 
92/1 

 
80/0 

ها بر ایجاد روحیه دوره تأثیر 1گروه  <=3 161 20/0
پژوهش گری و پرسش گری 

 در دانش آموزان
 1گروه  >3 89 30/0
 کل  130 00/1

 
119/0 

 
59/1 

 
80/0 

ها بر افزایش تأثیر دوره 1گروه  <=3 168 21/0
 خالقیت دانش آموزان

 
 1گروه  >3 68 15/0
 کل  130 00/1

 
333/0 

 
93/1 

 
80/0 

ها بر افزایش روحیه تأثیر دوره 1گروه  <=3 165 23/0
پشتکار و تالش بیشتر در 

 دانش آموزان
 1گروه  >3 61 12/0
 کل  130 00/1
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دست آمده در تحقق اهداف از میانگین فرضی کمتر به بیانگر این است که میانگین 9نتایج جدول 

تفاوت از نظر آماری معنادار نیست این  08/0و سطح خطای بیشتر از  98/0است و با اطمینان 

(08/0.(P≤ های آموزش ضمن خدمت در تحقق مقطع ابتدایی منطقه به عبارت بهتر برگزاری دوره

های براساس شاخص آموزش و پرورش شهر تهران تاثیری مناسب و معناداری نداشته است. 9

از نظر درجه مطلوبیت در سطح نسبتاً مطلوب قرار دارند. بنابراین  این مولفه 4شده در جدول ارائه

 9های ضمن خدمت به لحاظ آماری در تحقق اهداف منطقه توان نتیجه گرفت که آموزشمی

-ها حاکی از این است که آموزشآموزش و پرورش شهر تهران موثر نبوده است. بررسی زیرمقیاس

-گری و پرسشآموزان منطقه، ایجاد روحیه پژوهششهای ضمن خدمت بر بهبود سطح علمی دان

آموزان، افزایش روحیه پشتکار و تالش بیشتر در آموزان، افزایش خالقیت دانشگری در دانش

آموزان در انجام کارهای عملی و آزمایشات آموزان اثربخش بودند ولی بر افزایش توان دانشدانش

 علمی موثر نبوده است.  

 

های آموزش ضمن کننده بر میزان اثربخشی دورهتغیرهای تعدیلد( ارزیابی نقش م

 خدمت 

ویتنی و کروسکال والیس استفاده شد که نتایج آن گویی به این سوال از آزمون یومنبرای پاسخ

 ارائه شده است. 10در جدول شماره 
های ضمن خدمتهای فردی بر اثربخشی دوره. نتایج آماری تاثیر ویژگی17جدول شماره   

 

نتایج حاصل از آزمون یومن ویتنی در خصوص جنسیت حاکی از این بود که بین نظرات زن و     

چنین این آماره مرد در مورد اثربخشی آموزش ضمن خدمت تفاوت معناداری وجود نداشت، هم

های ضمن خدمت با توجه به مجرد یا خصوص وضعیت تأهل نشان داد که اثربخشی آموزشدر 

 متغیر
 

 نوع آزمون

 های آموزش ضمن خدمتاثربخشی دوره

Sig نتیجه 

 عدم تفاوت 588/0 یومن ویتنی جنسیت

 عدم تفاوت 513/0 کروسکال والیس سن

 عدم تفاوت 453/0 یومن ویتنی وضعیت تأهل

 عدم تفاوت 604/0 کروسکال والیس مدرک تحصیلی

 عدم تفاوت 621/0 یومن ویتنی رشته  تحصیلی 

 عدم تفاوت 201/0 کروسکال والیس پست سازمانی

 عدم تفاوت 168/0 کروسکال والیس ساعت آموزشی
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کنندگان یا رشته تحصیلی آنان تغییری نداشته است. به عبارت دیگر، نظرات متأهل بودن شرکت

های تحصیلی آموخته آموزش ابتدایی و یا سایر رشتهزنان و مردان، اعم از مجرد و متأهل، دانش

های حاصل از آزمون بخشی آموزش ضمن خدمت متفاوت نبوده است. یافتهدر خصوص اثر

من های ضکنندگان در مورد اثربخشی آموزشنیز حاکی از این بود نظر شرکت کروسکال والیس

که در چه محدوده سنی قرار دارند، دارای چه مدرک تحصیلی هستند، در خدمت با توجه به این

های آموزش ضمن خدمت شرکت د و چه میزان در دورهچه پست سازمانی مشغول خدمت هستن

 اند، تفاوتی نداشته است.   کرده

 

 گیری بحث و نتیجه

گذاری آیند. سرمایهشمار میمعلمان عنصر اصلی هرگونه تحول در نظام آموزش و پرورش به    

رین تترین و مهمویژه در دوره ابتدایی که زیربنای نظام آموزشی و از اساسیبرای آموزش معلمان به

گذاری شود. این سرمایهها محسوب میگذاریهای تحصیلی است، از سودمندترین سرمایهدوره

چنین شود و از نظر فردی و سازمانی نیز ثمربخش است، همموجب گسترش آموزش عمومی می

این منظور، به  (.Jafari, 2013)رود شمار میترین عامل رشد و توسعه کیفی تعلیم و تربیت بهمهم

-آموزش و پروش با هدف افزایش کارایی و اثربخشی معلمان، روزآمد کردن معلومات و توانمندی

چنین رشد فضایل اخالقی، فرهنگ سازمانی ی دانش و فناوری و همهای معلمان متناسب با توسعه

ی خود های قابل توجهی را برای آموزش نیروی انسانو بهبود روابط انسانی، همه ساله هزینه

ای که در اینجا بیش از هر چیز حائز اهمیت است این است که آیا برگزاری دهد. نکتهتخصیص می

های آموزش های پژوهش نشان داد اثربخشی دورهها از اثربخشی الزم برخوردار است. یافتهاین دوره

ت ن خدمهای ضمضمن خدمت در سطح نسبتاً مطلوب قرار دارند. به عبارت دیگر، کیفیت آموزش

های آموزشی، در حد نسبتاً متناسب با نیازهای معمان در سطح نسبتاً مطلوب بوده و نیز برنامه

 ,Mahmoudi et al. (2013)های های پژوهش همسو با نتایج یافتهطراحی شده است. یافته

Salehi (2013), Razghi et al. (2015) هایکنندگان، دورهاست نشان دادند از دیدگاه شرکت 

باشد و این اثرگذاری در آموزشی در مراحل چهارگانه واکنش، یادگیری، رفتار و نتایج اثربخش می

های پژوهش در مورد واکنش معلمین مقطع ابتدایی سطح نسبتاً متوسط ارزیابی شده است. یافته

ان کنندگهای ضمن خدمت ارائه شده نشان داد که واکنش شرکتتهران نسبت به آموزش 9منطقه 

-های مربوط به این سوال نشان داد که شرکتمطلوب است. بررسی زیرمقیاس در سطح نسبتاً

ا، هها شرکت کرده بودند و ضمن تایید نسبی کیفیت کلی دورهکنندگان با تمایل در این دوره

احساس رضایت داشتند، با این وجود ابراز کردند که از برگزاری دوره جدید چندان استقبال 
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شوند. نتایج این تحقیق با نتایج پژوهش از شنیدن برگزاری دوره جدید خوشحال میکنند و نمی

Hemmati (2012)  :های برگزارشده واکنش مطلوبی فرهنگیان نسبت به دوره"که بیان می کند

میزان مطلوبیت "که بیان می دارد:  Razghi et al. (2015)هماهنگ بوده و با نتایج  "نشان دادند

چنین انگیزه های آموزشی از نظر کارشناسان ناتوانی یادگیری همو راهبردهای دورهمحتوا، منابع 

همسویی ندارد. این عدم تطابق می تواند به علت  "کنندگان کمتر از متوسط ارزیابی شد.شرکت

ناسی های کارشجامعه آماری پژوهش فوق که کارشناسان ناتوانی یادگیری هستند، باشد. با بررسی

توان محتوا را طوری طراحی نمود که مورد استقبال فراگیران قرار گیرد های الزم میو نیازسنجی

 ها ایجاد کند.و انگیزه الزم را در آنان برای شرکت در دوره

های ضمن خدمت بر میزان یادگیری معلمان به لحاظ آماری های پژوهش نشان داد آموزشیافته

به  های مربوطمطلوب بوده است. بررسی زیرمقیاس اًاثرگذار بوده و این اثرگذاری در سطح نسبت

های یادآوری اطالعات و دانش عمومی های ضمن خدمت بر زیرمولفهاین سوال نشان داد آموزش

ها و وقایع علمی و قبلی، فراگیری دانش جدید در محیط کار، گسترش دید در درک پدیده

های علمی، افزایش آشنایی از اندوختهاجتماعی روزمره زندگی، افزایش دانش تخصصی قبلی و 

ها بر ها، موثر بوده است، ولی این دورههای خلقی دانش آموزان و نحوه رفتار صحیح با آنتفاوت

های آموختن دانش جدید در خارج از محیط کار، آشنایی در تنظیم یک طرح درس موفق زیرمولفه

آموزان شیابی تشخیصی و ورودی از دانشو عملیاتی در بازه زمانی روزانه و ساالنه تقویت ارز

-که بیان می Farhadi (2014)های پژوهش اثرگذاری معناداری نداشته است. این نتیجه با یافته

دهد که هر سه بعد گانه اثربخشی نشان میدست آمده برای ابعاد سهمیانگین امتیاز به"کند: 

هماهنگی دارد.  "سط یا باالتر دارند.های آموزش ضمن خدمت، امتیازی در حد متواثربخشی دوره

ها باعث تغییرات نسبتا این دوره"کند: که بیان می Hemmati (2012)های از طرفی با یافته

 Khandanچنین نتایج پژوهش و هم "مطلوبی بر سطح دانش و یادگیری فرهنگیان شده است.

میزان یادگیری معلمان پایه ششم ها باعث افزایش دارد شرکت در این دورهکه اظهار می (2012)

همخوانی ندارد. البته این تفاوت نتیجه چندان هم دور از انتظار نیست. با توجه به  "شده است

جامعه آماری پژوهش همتی و جامعه آماری پژوهش خندان که اولی شهرستان کوهدشت و دومی 

زش و پرورش شهر تهران آمو 9باشد و جامعه آماری پژوهش حاضر که منطقه شهرستان داراب می

ها به امکانات آموزشی در شهرهای بزرگ و مراکز استان است و تاکید بر این نکته که معموالً

ه های ذکرشدخصوص تهران بیشتر در دسترس هستند و از طرفی با توجه به بازه زمانی پژوهش

رفت که توان نتیجه گ، می1396انجام شدند ولی پژوهش حاضر در سال  1391 که در سال

کردند باعث تغییرات بیشتری در سطح تر معلمین دریافت میهای قبلهایی که در سالآموزش
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-های قبلی را در جنبههای اخیر بیشتر دانستههای سالکه آموزششد در صورتیها میدانش آن

ژوهش پوت مکان و زمان توان به تفاکند. بنابراین، این تفاوت نتیجه را میهای مختلف تقویت می

های ضمن خدمت بر بهبود بخشی قابلیت معلمان های پژوهش نشان داد آموزشیافتهنسبت داد. 

ا همطلوب بوده است. بررسی زیرمقیاس به لحاظ آماری اثرگذار بوده و این اثرگذاری در سطح نسبتاً 

به  های ارائه و تفهیم بهتر مطالبهای ضمن خدمت بر زیرمولفهحاکی از این است که آموزش

آموزان، پرسش و پاسخ و انجام های عملی برای دانشآموزان، انجام آزمایشات و فعالیتدانش

آموزان به تفکر و ایجاد انگیزه برای یادگیری، برقراری ارتباط تر، واداشتن دانشهای باکیفیتآزمون

ان در فرآیند آموزها، مشارکت بیشتر دانشهای فردی آنآموزان و توجه به تفاوتموثر با دانش

آموزان و ایجاد محیطی با نشاط و به دور از تنش در کالس درس، تدریس، ایجاد انگیزه در دانش

ها بر توانمندسازی افراد در حل مشکالت نقش حرفه معلمی، موثر بوده است. ولی این تأثیر دوره

بود ها، بهه بیشتر آنآموزان بر درس و توجهای تداوم بخشیدن به تمرکز دانشها بر زیرمولفهدوره

 آموزان به لحاظ آماری اثرگذار نبودند. ارتباط و تعامل با اولیای دانش

که دریافتند برنامه آموزشی در توسعه  et al., (2012)  Iqbal Ahmadهایاین نتایج با یافته   

 کند:که بیان می Khandan (2012)های های آموزشی معلمان مفید می باشد و یافتهمهارت

های آموزش ضمن خدمت باعث افزایش میزان مهارت شغلی فراگیران شده شرکت در دوره"

های تاثیر دوره"دارد که که اظهار می Salehi (2013)های چنین با یافتههماهنگی دارد. هم "است.

باالتر از حد متوسط  %98ای دبیران با احتمال آموزش ضمن خدمت مجازی در ارتقاء عملکرد حرفه

نشان داد که از نظر  Busterk (2012)های پژوهش نیز هماهنگی دارد. یافته "شودارزیابی می

اند. افزون بر این، مشارکت و نگرش مثبت معلمان به عنوان عامل ها اثربخش بودهمعلمان دوره

نیز حاکی از آن  Seo and Moon (2012) ها شناخته شد. نتایج پژوهشمهمی در اثربخشی دوره

نمودند با معلمانی ها شرکت میای معلمانی که در دورههای حرفهکه کارایی تدریس و مهارتاست 

 اند، بیشتر است. ها شرکت نکردهکه در دوره

آموزش و پرورش  9های ضمن خدمت بر تحقق اهداف منطقه های پژوهش نشان داد آموزشیافته

های ضمن خدمت ز این است که آموزشها حاکی اشهر تهران موثر نبوده است. بررسی زیرمقیاس

-گری در دانشگری و پرسشآموزان منطقه، ایجاد روحیه پژوهشبر بهبود سطح علمی دانش

آموزان آموزان، افزایش روحیه پشتکار و تالش بیشتر در دانشآموزان، افزایش خالقیت دانش

عملی و آزمایشات علمی موثر آموزان در انجام کارهای اثربخش بودند ولی بر افزایش توان دانش

بر اساس نظر مدیران "دارد: که بیان می Hemmati (2012)های نبوده است. این نتایج با یافته

و  "های آموزشی نتایج نسبتا مطلوبی را برای اداره آموزش و پرورش به همراه داشته است.دوره



213 ی تعالی مدیریت مدرسهتجارب مدیران مدارس و دبیران شهر سنندج از برنامه 
  

ها منجر زمان، شرکت در دورهاز نظر مدیران سا"کند: که بیان می Khandan (2012)های یافته

جویی در زمان و هزینه، تحول به تحقق کلیه اهداف سازمان که عبارتند از مشارکت معلمان، صرفه

هماهنگی ندارد. شاید بتوان اینجا نیز چنین ادعا کرد که این تفاوت  "در پایه ششم و ... شده است

 علت تفاوت مکان و زمان پژوهش است.  نتیجه در این مقوله نیز با نتایج همتی و خندان به همان

یلی، ی تحصچون جنسیت، سن، وضعیت تأهل، مدرک تحصیلی، رشتهکننده هممتغیرهای تعدیل

های جانبی نشان دادند پست سازمانی، در این پژوهش مطالعه شدند و تحلیل ی خدمت وسابقه

کننده از لحاظ آماری های آموزش ضمن خدمت با توجه به متغیرهای تعدیلکه اثربخشی دوره

های آموزش ضمن توانند در اثربخشی دورهتفاوت معناداری ندارد. به هر حال عوامل متعددی می

 خدمت تأثیرگذار باشند که در جای خود قابل بررسی خواهد بود.  

 این بررسی و دارد. شناخت وجود مشکالتی و هامحدودیت پژوهشی هر انجام در شک بدون

 را آینده مطالعات و هاپژوهش بستر که هاستمحدودیت رفع جهت تالش و سعیو  هامحدودیت

 و تحقیقات محقق بیشتری بصیرت و بینش با و وسیع دید با که شودموجب می و سازدمی هموار

 هاییمحدودیت و مشکالت با خود انجام فرایند در نیز حاضر کند. پژوهش دنبال را خود مطالعات

توان به محدودیت در تعمیم دادن نتایح به های آن میترین محدودیتمهم ازکه  است بوده مواجه

ها و سوگیری احتمالی ها و شهرستانویژه سایر استانسایر مناطق آموزش و پرورش تهران و به

 گویی به سواالت اشاره نمود. مورد مطالعه در پاسخ نمونه

های آموزشی ضمن خدمت معلمان، موارد دوره های پژوهش و با عنایت به اهمیتبا توجه به یافته 

ای حفظ شود برپیشنهاد می واکنش معلمان های مربوط بهشود: با توجه به یافتهزیر پیشنهاد می

های ضمن خدمت، موارد تشویقی مانند تاثیر و افزایش انگیزه معلمان برای شرکت در آموزش

توسط معلمان، پاداش نقدی به ازاء تعداد ساعات ها در ارتقاء امتیازات مکتسبه مثبت این این دوره

زان میهای مربوط به معینی آموزش، صدور تقدیرنامه و .... در نظر گرفته شود. با توجه به یافته

ها تاثیر معناداری بر یادگیری معلمان نداشته است، که این آموزشمبنی بر این یادگیری معلمان

معلمان نظرسنجی شود تا زمینه و بستر الزم برای افزایش شود در این زمینه از خود پیشنهاد می

 لمانبهبود قابلیت معهای مربوط به سطح علمی و یادگیری معلمان فراهم گردد. با توجه به یافته

ها بر بهبود قابلیت معلمان اثربخش بوده است، در جهت حفظ و ارتقاء دارد این آموزشکه بیان می

-ها در محیط کار بازخورد گرفتهز معلمان پس از گذراندن این دورهشود ااین موقعیت پیشنهاد می

های مربوط به ها و جلسات ارائه شود. با توجه به یافتهشده و نتایج کار معلمان موفق در همایش

موثر نبوده  9ها بر تحقق اهداف منطقه که این آموزشمبنی بر این تحقق اهداف مقطع ابتدایی

کارگروهی متشکل از کارشناسان مسئول مرتبط با آموزش و تکنولوژی شود، است، پیشنهاد می
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های ضمن خدمت در سطح منطقه تشکیل شده، به بررسی و تحلیل این آموزشی و آموزش

ها در جهت محقق ساختن اهداف آموزشی و تربیتی سازی این آموزشها و چگونگی بهینهآموزش

 بپردازند. 9منطقه 
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