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    چکيده
عه رکان توساترین در هزاره جدید ، آموزش از مهم ترین ارکان توسعه پایدار و نظام آموزش از بنیادی

شکیل تافزایی بنیاد پویایی و پیشران پیشرفت روزافزون این فرایند را رود و ظرفیتانسانی به شمار می

های ضمن خدمت با تامین فرصت توانمندسازی و روزآمدسازی دهد. به همین منظور ، آموزشمی

ثر اموثر در  بررسی عوامل ای فرهنگیان را فراهم می کند. بنابراین، مقاله حاضر بهبستر توسعه حرفه

وش ربه  وبخشی و کارآمدی دوره های ضمن خدمت فرهنگیان پرداخته است. مقاله از نوع کاربردی 

ست. افته پیمایشی است که شیوه اجرای آن به صورت میدانی و با استفاده از پرسشنامه صورت گر

در  1397دید که در سال جامعه آماری این تحقیق از همه فرهنگیان شهرستان کمیجان تشکیل گر

نمونه  نفر به عنوان 30های آموزش ضمن خدمت شرکت داشتند. از مجموع جامعه آماری، تعداد دوره

یب ساخته با ضرگیری در دسترس انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه محققو با روش نمونه

 ی تجزیهامه، براگرفتند. در اد . و روایی کارشناسی مقبول مورد مراجعه و نظرسنجی قرار/826پایایی 

. ای و رگرسیون خطی ساده استفاده گردیدتک نمونهیها از نرم افزار آماری و آزمون تو تحلیل داده

کارآمدی  ودار عوامل محتوا، مدرسین و سازماندهی با اثربخشی نتایج حاصل از ارتباط مثبت و معنی

ی ایت دارد. در این میان، شاخص سازماندهیجان حکهای ضمن خدمت فرهنگیان شهرستان کمدوره

ها نیز در باشد. شاخص کیفیت مدرسین و محتوای دورهاز بیشترین ضریب تعیین برخوردار می

 های ضمن خدمت فرهنگیان قرار دارند. های بعدی اثربخشی و کارآمدی دورهرتبه
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  مقدمه 
با توجه به دگرگونی سریع و پرشتاب دانش و معلومات بشری، همه چیز به شدت در حال 

تغییر و تحول است. سازمان ها به عنوان یک سیستم باز با محیط خود در تعامل قرار دارند و 

برای تداوم حیات خود نیازمند پاسخگویی به تغییرات محیطی هستند. از آنجا که منابع 

عامل و محور در سازمان ها محسوب می گردد، تجهیز و آماده سازی منابع انسانی مهم ترین 

انسانی برای مواجه شدن با تغییرات از اهمیت ویژه برخوردار است و همه سازمان ها با هر 

نوع ماموریتی که دارند باید بیشترین سرمایه، وقت و برنامه را به پرورش انسان ها در ابعاد 

 مختلف اختصاص دهند.

ای برنامه های آموزشی با هدف ایجاد تغییر در رفتار، دانش و مهارت های منابع انسانی اجر 

سازمان ها متناسب با نیازها بدون شک با به روز کردن اطالعات و دانش کاری آنان ضمن 

توسعه مهارت ها، موجب بقای سازمان خواهد شد. نیروی انسانی کارآمد، با ارزش ترین منبع 

ساب می آید قسمت اعظم سرمایه گذاری ها معطوف به نیروی انسانی هر سازمانی به ح

گردیده است. مهم ترین ابزاری که در این منظور مورد استفاده قرار می گیرد آموزش است 

که با هدف ارتقای کیفی سطح مهارت، دانش و نگرش موجب توانمندی افراد در ایفای 

 ,Khorasani & Hasanzadehار می گیرد)وظایف خود و کامیابی سازمان، مورد استفاده قر

2006  .) 

نظر به اهمیت نیروی انسانی در سازمان توجه فزاینده ای به روش های آموزش ضمن خدمت 

معطوف شده است که هدف از این کار آموزشی و آموزش نیروی انسانی به حداکثر رساندن 

از بلوغ فکری، تعمیق کارآمدی نیروی انسانی در خصوص اهداف سازمان است. آموزش سرآغ

قدرت تفکر، تحلیل های ذهنی در افراد و ابزار استراتژیک تحول و توسعه اجتماعی در جوامع 

(.  مهمترین سرمایه گذاری سازمان ها در Eslami et., all., 2001مختلف محسوب می شود)

ی نیروی انسانی است که با هدف افزایش سطح کیفی دانش، نگرش و به طور کلی توانمند

 ,NoohEbrahim & Majidi)شودنیروی انسانی در ایفای وظایف خود و کامیابی سازمان می 

2005  .) 

آموزش در سازمان ها امروزه به عنوان راهی موثر و مطمئن در جهت بهسازی کارکنان و     

تجهیز نیروی انسانی مطرح است و سازمان ها طبق قانون موظف به انجام آن هستند. برنامه 

موزشی کارکنان در یک سازمان می تواند نیاز به نیروی انسانی متخصص در آینده را های آ

رفع کند و تضمینی برای حل مشکالت کارکنان باشد، بنابراین چنانچه کارکنان یک سازمان 

خوب آموزش ببینند بهتر می توانند در ارتقای سطح کارایی سازمان سهیم باشند و در عین 

اره مشاغل باالتر و پر مسوولیت تر آماده شوند؛ زیرا کارکنان در پرتو حال می توانند برای اد
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 & Afzalkhaniآموزش صحیح است که می توانند وظایف خود را به نحو مطلوب انجام دهند)

Nejabat,2003  .) 

رآمد دوره های ضمن خدمت معلمان یکی از راه های با اهمیت تامین نیروی انسانی کا

د و دارن ررسی و شناخت عواملی که در بهبود این دوره های تاثیرآموزش و پرورش است. ب

ی موزش هانین آتقویت این عوامل، می تواند بر کارایی و اثربخشی این دوره ها بیفزاید. همچ

 نان نیزکارک ضمن خدمت عالوه بر تاثیر در افزایش و کارایی نیروی انسانی در افزایش شغلی

ا شنایی بنین آه نوبه خود عالقمند به رشد و پیشرفت و همچموثر می باشد، زیرا هر کارمند ب

یت آخرین دستاوردهای علمی در زمینه تخصص مورد نظر خود می باشد تا بتواند کیف

 ی بیشترازگارکارهای خود را باال برده و سودمند واقع گردد. به عبارت دیگر آموزش باعث س

ه نتیج ظایفش متعهد می سازد و درفرد با محیط کار و سازمان شده و وی را نسبت به و

خدمت  (. بنابراین آموزش ضمنAbtahi, 2005افزایش رضایت کارکنان را به دنبال دارد )

آمیز ای معلمان از نقش مهم و ضروری در ارتقای موفقیتفرهنگیان یا برنامه توسعه حرفه

ان معلمان پلی می ها به عنوانبراین، این آموزشباشد. عالوهتعلیم و تربیت برخوردار می

آموزان به های جدید فراروی هدایت دانشکار و باتجربه در راستای پاسخگویی به چالشتازه

کند. بنابراین، در توسعه تر یادگیری و توسعه فردی عمل میسمت استانداردهای متعالی

ن های آموزشی مانند آموزش ضمن خدمت باید در متهای حرفه ای معلمان، برنامهشایستگی

 ای قرار گیرد. ها توسعهبهبودها و بهسازی

شود که در آموزش ضمن خدمت به مجموع تجارب آموزشی و شخصی اطالق می    

ای معین مشارکت می کند. هدف مندسازی فرد در یک نقش حرفهتوانمندسازی و رضایت

شی های آموزاصلی آموزش ضمن خدمت توانمندسازی معلمان به منظور کسب فهم و مهارت

های یادگیری تمرکز دارد که معلمان را قادر ها بر خلق محیطجدید است. این آموزش

(. به Ong,1993بهبود ببخشند) های درس توسعه وسازد اثربخشی خود را در کالسمی

 سازد تا در سبک آموزشعبارت دیگر، آموزش ضمن خدمت فرهنگیان، معلمان را قادر می

ها از دو (. این آموزشKazmi et. al, 2011تر عمل کنند)طقیمندتر و منخود به صورت نظام

آموزان و تضمین توسعه شوند که تامین نیازهای یادگیری دانشعنصر اصلی تشکیل می

 (.Abdul Rashid, 1996گردد)رورشی را شامل میای کادر آموزشی و پشخصی و حرفه

های معلمان را تغییر داده و ها و مهارتتواند دیدگاههای ضمن خدمت همچنین میآموزش

ها، توانند در تغییر رویهها میبراین، این آموزشآموزان را ارتقا دهد. عالوهعملکرد دانش

آموزان و همچنین خلق های آموزشی معلمان و شیوه یادگیری دانشرویکردها، فعالیت

اه فردریک و رسان باشد. به همین منظور و بر اساس دیدگای یاریفرهنگ متعالی مدرسه
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های مدیریتی، فنون ( در طول آموزش ضمن خدمت، معلمان به بهبود مهارت2010استفن)

پردازند. به این علت، معلمان و تر محتوایی رشته خود میهای کالنارزشیابی و تسلط بر حوزه

های ضمن های خود را معطوف به تقویت و اجرای آموزشکارشناسان آموزشی باید تالش

 ای را بهبود ببخشند.  یند تا اثربخشی توسعه حرفهخدمت نما

اند. به های اخیر تجربه کردهای را در سالهای ضمن خدمت تحوالت قابل مالحظهآموزش    

محور، به جای تمرکز بر تعداد عنوان یک فعالیت، آموزش ضمن خدمت نتیجه

ی معلمان، مدیران و کادر علمی هاکنندگان در این برنامه ها به تغییر رفتار و یا دیدگاهشرکت

ضمن خدمت نه تنها  (. بنابراین، آموزشRonal, 2004: 169&170پردازد )و پژوهشی  می

باشد بلکه فعالیتی است که مدارس باید منابع انسانی و مالی خود را به مطلوب و ضروری می

 منظور حفظ کادر توانمند و فرهیخته مصروف آن کنند. 

مان نقطه آغاز و عنصر اصلی هرگونه تحول در نظام آموزش و پرورش در نهایت، معل    

محسوب می شوند؛ پس برای این که بتوانند وظایف حرفه ای، تخصصی و تربیتی خود را 

بهتر انجام بدهند، الزم است به طور پیوسته امکان بهره مندی آن ها از آموزش های جدید و 

ریق طراحی و اجرای نظام آموزشی ضمن خدمت مهارت های تازه فراهم گردد این مهم از ط

معلمان، به نحوی که زمینه ی ارتقای علمی و تخصصی و به روز نمودن اطالعات و کسب 

 (.Serajodini et. all., 2016مهارت های جدید را امکان پذیر می کند، میسر می شود)

و ارتقای سطح  های ضمن خدمت در حفظدر مجموع،  با توجه به تاثیر ویژه آموزش      

آموزان و دانش و مهارت فرهنگیان و همچنین ضرورت پاسخگویی روزآمد به نیازهای دانش

های بنیاد معاصر، برگزاری آموزشهمچنین تحول سریع و گسترده دانش در جهان تحول

ها به طور اخص، از الزامات سازی و کارآمدسازی آنضمن خدمت به طور اعم، و اثربخش

منظور، عوامل و شاخص های موثر در تعلیم و تربیت به شمار می رود. بدینمدیرتی عرصه 

مدیریت آموزش های ضمن خدمت فرهنگیان به منظور حصول به موفقیت ها و دستاوردهای 

 گیرد. ای در کانون توجه مقاله پژوهشی حاضر قرار میبرنامه

 . پيشينه تحقيق2
های متعددی قرار داشته است که های ضمن خدمت پیوسته در کانون پژوهشآموزش

حکایت از اهمیت و ضرورت این مقوله به عنوان یک موضوع مطالعاتی و یک فعالیت التزامی 

های ضمن خدمت فرهنگیان به طور های ضمن خدمت، به طور اعم، و آموزشدارد. آموزش

حققان فراخور اخص، از پتانسیل واکاوی و بررسی از ابعاد مختلف برخوردار هستند بنابراین، م

اند که در ادامه تعدادی از این های متنوع این محور پرداختهابعاد مورد نظر به بررسی جنبه

 گیرد.مطالعات مورد ارایه و تبیین قرار می
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ت در ( در مطالعه خود به بررسی آسیب شناسی دوره های ضمن خدم2016امیر زاده)    

کند که تسلط علمی مدرسان، رعایت میگیری معلمان شهرستان خاتم پرداخته و نتیجه

شغلی  ازهایاصول آموزش و یادگیری، رعایت قوانین و مقررات، تناسب محتوای آموزشی با نی

های حضوری و و هماهنگی مدت زمان آموزش با محتوای دوره ها در اثربخشی دوره

و  غیرحضوری ضمن خدمت فرهنگیان موثر مب باشد. همچنین، نتایج تحقیق حکیم زاده

 دهد که عدم تدارک زیرساخت ها و امکانات الزم جهت اثربخشی(  نشان می2015همکاران)

 ری ازدوره های آموزش و عدم اثربخشی دوره های آموزش مجازی نسبت به دوره های حضو

( نیز از تاثیر 2017باشد. پژوهش عباسی )چالش های موجود آموزش های ضمن خدمت می

ی وزگاران مقطع ابتدایدر توانمندسازی شغلی و بهره وری آمهای ضمن خدمت مثبت آموزش

 استان خوزستان حکایت دارد.

خدمت  ( در تحقیقی تحت عنوان تاثیر دوره های آموزش ضمن2011ربیعی و همکاران )   

 فتند کهست یادبر کارایی نیروی انسانی از دیدگاه کارشناسان ستادی دانشگاه به این نتایج 

دی زش ضمن خدمت با کارایی، رضایت شغلی، مهارت شغلی و توانمنبین دوره های آمو

ر در ارتقای ( نیز به بررسی عوامل موث2001شغلی رابطه ی معنی داری وجود دارد. علیخانی)

کیفیت آموزش دوره های ضمن خدمت از دیدگاه شرکت کنندگان و مدرسان منطقه  

ای عواملی مانند تناسب برنامه ه کندگیری میآموزش و پرورش مهردشت پرداخته و نتیجه

دابیر تگیری آموزشی با نیازهای یادگیرندگان، استفاده از نیروهای مجرب و متخصص، به کار

ی علمی رزیاباتشویقی برای مدرسان و فراگیران، در اختیار داشتن مواد و تجهیزات آموزش و 

 و مستمر فراگیران در ارتقای کیفیت آموزش ضمن خدمت موثر است.

دهد اجرای دوره ها در برنامه آموزش ضمن خدمت معلمان، ( نشان می2010قیق چوی)تح

ن ها آسهم به سزایی در ساختار دانش معلمان دارد و به شیوه های مفید تدریس عملی 

-و ش کایکمک می کند و اعتماد به نفس آن ها را در تدریس افزایش می دهد. نتایج پژوه

های ضمن خدمت فرهنگیان به معلمان و ارد که  دوره( نیز حکایت از آن د2010) هوی

ر نماید تا آن ها شیوه های تدریس عملی و اعتماد به نفس خود دساختار دانش کمک می

 ها داللت دارد.تدریس را به دست آورند که این امر بر اثربخشی دوره

دمت ( در پژوهشی به ارزیابی اثربخشی دوره های آموزش ضمن خ2010خطاک و عباسی)

گیرند که بخش اعظم معلمان در حین برگزاری دوره از معلمان در می پردازند و نتیجه می

مهارت های ارتباطی و دانشی مدرسان رضایت داشتند و محتوای دوره را متناسب با نیازهای 

آن ها  %30آموزش خودشان می دانستند با این حال پس از پایان دوره و در محیط کار تنها 
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د که دوره های آموزش ضمن خدمت برگزار شده در عمل اثربخشی الزم را داشته معتقد بودن

 است.  

( در بررسی محتوای دوره های آموزش ضمن خدمت معلمان در بیان 2010کیمر و تیموکین)

می کنند که محتوای برگرفته شده از تحقیقات قبل و بازخوردهای معلمان و متخصصان 

ای ( در مقاله2009به کارگیری تفکر خالقانه می شود. الی) منجر به عملکرد بهتر معلمان در

با عنوان گام برداشتن در جهت بهبود کیفیت آموزش ضمن خدمت معلمان از طریق مربی 

بیان می کنند که مربیان این دوره ها به گونه گسترده به عنوان یک جنبه مهم برای آماده 

 شده است. سازی حرفه ای معلمان تازه کار به رسمیت شناخته

ها در خصوص در مجموع، بررسی پیشینه موضوعی حکایت از تعدد و تنوع پژوهش

ها با تمرکز و محوریت ابعاد های ضمن خدمت دارد؛ با این وجود، اکثر این پژوهشآموزش

ها صورت پذیرفته است. با توجه به این که جامعه آماری پژوهش حاضر از  دیگر این آموزش

ی شود و نتایج آن نیز معطوف به سازمان آموزش و پرورش، به طور اعم، فرهنگیان  تشکیل م

ای ای فرهنگیان، به طور اخص است، پژوهش حاضر فعالیتی نوین و تجربهو توسعه حرفه

بدیع در این محور مطالعاتی به شمار می رود. بنابراین پژوهش حاضر با بررسی رابطه میان 

، مدرسان و ی و رتبه بندی اهمیت و اولویت محتواهای ضمن خدمت، به بررسارکان آموزش

پردازد و تالش می کند کننده در پژوهش مینظر فرهنگیان شرکتها از نقطهسازماندهی دوره

های ضمن خدمت را در میزان اثربخشی و کارامدی گانه دورهتاثیر هر یک از این ارکان سه

 ها مورد شناسایی و تبیین قرار دهد. دوره

 تحقيق  . روش3
-ای با روش توصیفیتوسعه-منظور بررسی اهداف پژوهش، مطالعه حاضر پژوهشی کاربردیبه

رود. پژوهش حاضر از یک طرف در صدد توسعه دانش کاربردی و عملی پیمایشی به شمار می

های ضمن خدمت فرهنگیان است؛ و از طرف دیگر، ضمن در عرصه مدیریت متعالی آموزش

ها و بازخوردهای فرهنگیان به عنوان ظر با توسل به دیدگاهتوصیف پدیده مورد ن

 گیری است. کنندگان پژهش حاضر در صدد ارائه شناخت و یاری در فرایند تصمیممشارکت

به همین منظور، جامعه آماری این تحقیق را همه فرهنگیان شهرستان کمیجان تشکیل    

دمت شرکت کردند که از این میان های آموزش ضمن خدر دوره 1397دهند که در سال می

گیری در دسترس انتخاب شدند. به منظور نفر به عنوان نمونه با روش نمونه 30تعداد 

های آوری دادهساخته به عنوان ابزار جمعپردازش موضوع مورد نظر از پرسشنامه محقق

رت تشکیل ای لیکگزینه 5گویه در قالب طیف  30پژوهش استفاده گردید. این پرسشنامه از 

محتوا، مدرسان  -خدمت فرهنگیانهای ضمنگردد که به بررسی سه سازه بنیادی آموزشمی
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پردازد. به منظور اطمینان از پایایی پرسشنامه ضریب آلفای متمرکز  می -و سازماندهی

 محاسبه گردید که بیانگر پایایی باالی ابزار مورد نظر است.  826/0کرونباخ برای پرسشنامه 

       

 ها. يافته4
وصیفی و ها با استفاده از آمار تدر این بخش تالش گردیده تا نتایج حاصل از پردازش داده

خته هش پرداای پژوبه توصیف متغیرهاستنباطی مورد ارایه و تبیین قرار گیرد. بنابراین، ابتدا 

وضعیت هر  گیرد. در ادامه،ها مورد بررسی قرار میشود. سپس، نرمال بودن توزیع دادهمی

گردد و در نهایت به ای  بررسی میتک نمونه tیک از متغیرهای پژوهش با استفاده از آزمون 

  شود.آزمون فرضیه های اصلی و فرعی پژوهش پرداخته می

 

 . توصيف متغيرهای پژوهش4-1

ر دژوهش پبه منظور ترسیم تصویری کلی از متغیرهای پژوهش، ابتدا توصیفی از متغیرهای 

 گیرد. ( مورد تدوین و ارایه قرار می1جدول )قالب 

 

 توصیف متغیرهای پژوهش .1جدول 

 

 

ت مدرسین میانگین متغیر کیفیشود که برای با توجه به جدول فوق مشاهده می    

دوره ها  به دست آمده است. همچنین میانگین متغیر محتوای 0.519و انحراف معیار  3.24

 3.08نیز  محاسبه شده است. میانگین سازماندهی دوره ها 0.409و انحراف معیار آن  2.91

 به دست آمده است. 0.495و انحراف معیار آن 
 

 متغیر
تعدا

 د
 انحراف معیار استاندارد میانگین

 0.519 3.24 30 کیفیت مدرسین

 0.409 2.91 30 محتوای دوره ها

 0.495 3.08 30 سازماندهی دوره ها
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 متغيرها .  بررسي نرمال بودن توزيع4-2

یک(  رامتربه منظور تعیین نوع آزمون مورد استفاده)آزمون های پارامتریک و یا ناپا

ج آن های پژوهش از آزمون کولوموگراف اسمیرنوف استفاده شد که نتایجهت اعمال بر داده

 ( است.2برای هر متغیر به شرح جدول )

 

 1اسمیرنوف-نتایج آزمون کولموگراف. 2جدول 

 داریسطح معني متغير

 0.081 مدرسانکیفیت 

 0.063 محتوای دوره ها

 0.097 سازماندهی دوره ها

کارکرد دوره های آموزش ضمن            

 خدمت فرهنگیان
0.070 

 باشد*می 0.05سطح خطا 

 
شود همه متغیرهای مورد مطالعه از توزیع نرمال )سطح همان طور که مشاهده می

ی مامی متغیرهاوردارند. بنابراین با توجه به نرمال بودن ت( برخ05/0داری بزرگ تر از معنی

ی مونهاپژوهش می توان در آزمون فرضیه های پژوهش و بررسی روابط بین متغیرها از آز

 پارامتریک بهره گرفت. 

 ایتک نمونه tوضعيت هر يک از متغيرهای پژوهش با استفاده از آزمون  .4-3

ل هت تحلیریک جهای پارامتع نرمال برخوردارند، از آزمونهای آماری از توزیهداز آنجا که دا

های ویهگردد. در پژوهش حاضر، جهت بررسی هر یک از متغیرها و گداده ها استفاده می

 گردد. ای استفاده میتک نمونه  Tتحقیق از آزمون 

 هامحتوای دوره  . سنجش وضعیت متغیر4-3-1

( 3) ر جدولمده از سنجش متغیر محتوای دوره ها دهای بدست آدر ابتدا آمار توصیفی داده

 گردد. ارائه می

 

                                                           
1 Kolmogorov-Smirnov (K-S) 
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 آمار توصیفی نمرات متغیر  محتوای دوره ها. 3جدول 

 ميانگين کل تعداد افراد متغير

 2.91 30 ها محتوای دوره 

 

ریق ار، از طها با میانگین مورد انتظدر ادامه میانگین مشاهده شده نمرات متغیر محتوای دوره

ا بشد تا مشخص گردد وضعیت این شاخص در مقایسه  ای پرداختهتک نمونه  tمونآز

شاهده مکند که آیا میانگین ای مشخص میتک نمونه tمتوسط جامعه چگونه است. آزمون 

 شده در مقایسه با میانگین مورد انتظار متفاوت است یا خیر.

 

 هده شده ای برای مقایسه میانگین مشاتک نمونه tآزمون . 4جدول 

 متغیر  محتوای دوره ها با میانگین مورد انتظار

ميانگين 

 مشاهده شده

 ميانگين

مورد 

 انتظار

تفاوت 

 ميانگين

مقدار 

t 

درجه 

 آزادی

 سطح

-معني

 داری

2.91 3 0.09- 591/2 29 01/0 

 

وای دوره شود، میانگین مشاهده شده نمره متغیر محت( مشاهده می4با توجه به جدول )

 د انتظار یعنیبه دست آمده، که این مقدار از میانگین مور 2.91وده مورد مطالعه ها در محد

با  2.591محاسبه شده یعنی  tداری مقدار با توجه به این که سطح معنیکمتر است.  3

میانگین  (، لذا تفاوت بینp ،29= df،2.591=t =01/0) است 05/0از  کمتر 29درجه آزادی 

درصد  95بنابراین با  (.P<05/0باشد)دار میمشاهده شده و میانگین مورد انتظار معنی

ینتر از پای هتوان گفت که میزان متغیر محتوای دوره ها در محدوده مورد مطالعاطمینان می

 حد متوسط است.

 کیفیت مدرسینسنجش وضعیت متغیر  .4-3-2

 5ر جدول دکیفیت مدرسان های به دست آمده از سنجش متغیر یفی دادهدر ابتدا آمار توص 

 گردد. ارائه می
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 کیفیت مدرسینآمار توصیفی نمرات متغیر  . 5جدول 

 متغير
تعداد 

 افراد
 ميانگين کل

 3.24 30 کيفيت مدرسين

 

از ، 1با میانگین مورد انتظار کیفیت مدرسیندر ادامه میانگین مشاهده شده نمرات متغیر 

ای مورد پردازش قرار می گیرد تا مشخص گردد وضعیت متغیر تک نمونه  tطریق آزمون

 در مقایسه با متوسط جامعه چگونه است.  کیفیت مدرسان

 

 ای برای مقایسه میانگین مشاهده شده تک نمونه tآزمون . 6جدول 

 متغیر کیفیت مدرسین با میانگین مورد انتظار

ميانگين 

 مشاهده شده

 نميانگي

مورد 

 انتظار

تفاوت 

 ميانگين

مقدار 

t 

درجه 

 آزادی

 سطح

-معني

 داری

3.24 3 0.24 371/3 29 001/0 

 

ت کیفیشود، میانگین مشاهده شده نمره متغیر ( مشاهده می6با توجه به جدول )

مورد انتظار  به دست آمده، که این مقدار از میانگین 3.24در محدوده مورد مطالعه  مدرسین

 3.371عنی محاسبه شده ی tداری مقدار با توجه به این که سطح معنیر است. بیشت 3یعنی 

فاوت بین (، لذا تp ،29= df ،3.371=t =001/0)باشد می 05/0کمتر از  29با درجه آزادی 

 95راین با بناب (.P<05/0باشد)دار میمیانگین مشاهده شده و میانگین مورد انتظار معنی

 العهدر محدوده مورد مط کیفیت مدرسانکه میزان متغیر  توان گفتدرصد اطمینان می

  باالتر از حد متوسط است.

                                                           
    1+ 2+ 3+ 4+ 5÷  5=  3است زیرا   3میانگین مورد انتظارهر گویه در این پرسشنامه 1

 



 

 
 

315 

 

 تا کارآمدی های ضمن خدمت فرهنگيان: از اثربخشيآموزش

 

 هاسازماندهي دوره . سنجش وضعيت متغير4-3-3

 ه ها درهی دورهای به دست آمده از سنجش متغیر سازمانددر ابتدا مجدداً آمار توصیفی داده

 گردد. ارائه می 7جدول 

 هاسازماندهی دورهر آمار توصیفی نمرات متغی .7جدول 

 ميانگين کل تعداد افراد متغير

 3.08 30 سازماندهي دوره ها

 

نتظار، ورد امبا میانگین  سازماندهی دوره هادر ادامه میانگین مشاهده شده نمرات متغیر 

ا بگیرد تا وضعیت این متغیر در مقایسه ای مورد بررسی قرار میتک نمونه  tاز طریق آزمون

 محاسبه و استخراج گردد. متوسط جامعه 

 ای برای مقایسه میانگین مشاهده شده تک نمونه tآزمون . 8جدول 

 با میانگین مورد انتظارسازماندهی دوره ها متغیر 

ميانگين 

مشاهده 

 شده

 ميانگين

مورد 

 انتظار

تفاوت 

 ميانگين

مقدار 

t 

درجه 

 آزادی

 سطح

 داریمعني

3.08 3 0.08 450/1 29 088/0 

 

اندهی سازمشود، میانگین مشاهده شده نمره متغیر ( مشاهده می8ه جدول )با توجه ب

ن مورد انتظار به دست آمده، که این مقدار از میانگی 3.08در محدوده مورد مطالعه  دوره ها

 450/1عنیمحاسبه شده ی tداری مقدار با توجه به این که سطح معنیبیشتر است.  3یعنی 

فاوت بین ت(، لذا p ،29= df ،450/1=t =088/0)باشد می 05/0بیشتر از  29با درجه آزادی 

 95ین با بنابرا (.P<05/0) دار نیستمعنیمیانگین مشاهده شده و میانگین مورد انتظار 

عه رد مطالدر محدوده مو سازماندهی دوره هاتوان گفت که میزان متغیر درصد اطمینان می

 .در حد متوسط است
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 هشهای پژو. آزمون فرضيه4-2

های های پژوهش پرداخته می شود. بدین منظور، ابتدا فرضیهدر این بخش به آزمون فرضیه

های جایگزین و با استفاده از فرعی پژوهش و در نهایت فرضیه اصلی پژوهش با طرح فرضیه

 گیرند. آزمایی قرار میهای آماری مورد آزمون و راستیها و شاخصپردازش

   اول. آزمون فرضيه فرعي 4-2-1

: محتوا بر اثر بخشي و کارآمدی دوره های ضمن خدمت فرهنگيان تاثير 1فرضيه 

 دارد.

محتوا و اثربخشی و کارآمدی دوره های ضمن خدمت فرهنگیان میان :  فرضیه جایگزین  

  رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. شهرستان کمیجان

 

 ارکرد دوره های ضمن خدمت فرهنگیانخالصه مدل رگرسیون بین اهداف و محتوا و ک  .9جدول 

 سطح خطای برآورد استاندارد
تعدیل تعیین ضریب 

 هشد

ضریب 

 تعیین
 مدل همبستگی

0.3289 0.191 0.191 0.438a 1 

 

 .  تحلیل واریانس آزمون رگرسیون بین  محتوا و کارکرد دوره های ضمن خدمت فرهنگیان10جدول 

 F سطح معنی داری مدل

 930/25 000/0 رگرسیون

 

 تحلیل واریانس آزمون رگرسیون بین  محتوا و کارکرد دوره های ضمن خدمت فرهنگیان . 11جدول 

 سطح معنی داری

ضرایب استاندارد 

 ضرایب غیر استاندارد شده

 Beta Std. Error B مدل

 1 )ثابت( 2.111    0.297   0.000 

  محتوای دوره ها 1.427 0.124 0.438 0.000
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ده است. در ( ارائه گردی11( و )10(، )9زمون بین دو متغیر در قالب سه جدول )نتایج آ

در  ( ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و خطای برآورد،9جدول )

ین ( تحلیل واریانس رگرسیون، به منظور بررسی قطعیت وجود رابطه خطی ب10جدول )

معادله  ب رگرسیون و مقدار ثابت برای تشکیل( نتیجه آزمون، ضری11متغیرها، و جدول )

هده ه مشارگرسیونی که دو متغیـــر تشکیل می دهند به نمایش درآمده است. همان گونه ک

 باشد، می صدم از پنج کمتر مقدار سطح معنی داری به دست آمده که به توجه می شود با

ـــطح سدر  فرهنگیان کارکرد دوره های ضمن خدمتبین متغیر  محتوای دوره ها و  رابطه

ا ببرابر  درصد تائید می گردد. به طوری که شدت این رابطه )ضریب همبستگی( 95اطمینان 

رابطه  یانگردرصد بوده، جهت این رابطه نیز با توجه به عالمت بتا، مثبت است که ب 0.438

تر مستقیم دو متغیر است. بدین معنا که هر چه محتوای دوره های ضمن خدمت مناسب

 یابد.افزایش می ، میزان اثربخشی و کارآمدی دوره های ضمن خدمت فرهنگیاناشدب

  . آزمون فرضيه فرعي دوم4-2-2

بر اثربخشي و کارآمدی دوره های ضمن خدمت  مدرسان : کيفيت2فرضيه 

 دارد.  فرهنگيان تاثير

 و اثربخشی و کارآمدی دوره های ضمن خدمت مدرسین کیفیتبین :  فرضیه جایگزین  

 کمیجان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. فرهنگیان شهرستان

 

 خالصه مدل رگرسیون بین کیفیت مدرسین و کارکرد دوره های ضمن خدمت فرهنگیان .12جدول 

سطح خطای برآورد 

 استاندارد
 هتعدیل شدتعیین ضریب 

ضریب 

 تعیین
 مدل همبستگی

0.4091 0.268 0.269 0.519a 1 
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واریانس آزمون رگرسیون بین کیفیت مدرسان و کارکرد دوره های ضمن خدمت تحلیل   .13جدول 

 فرهنگیان

 F سطح معنی داری مدل

 961/32 000/0 رگرسیون

 

تحلیل واریانس آزمون رگرسیون بین کیفیت مدرسان و کارکرد دوره های ضمن خدمت  .14جدول 

 فرهنگیان

 سطح معنی داری

ضرایب استاندارد 

 انداردضرایب غیر است شده

 Beta Std. Error B مدل

 1 )ثابت( 2.264 0.318  0.000 

کیفیت  1.618 0.014 0.519 0.000

 مدرسین

 

 

مقدار سطح  به توجه شود با( مشاهده می14( و )13(، )12همان طور که از جداول )

 و کیفیت مدرسانبین متغیر  رابطه باشد، می صدم از پنج کمتر داری به دست آمده کهمعنی

درصد تائید می گردد. به  95کارکرد دوره های ضمن خدمت فرهنگیان در ســـطح اطمینان 

درصد بوده، جهت این رابطه  0.519طوری که شدت این رابطه )ضریب همبستگی( برابر با 

نیز با توجه به عالمت بتا، مثبت است که بیانگر رابطه مستقیم دو متغیر است. بدین معنا که 

اثربخشی و کارآمدی تر باشد میزان های ضمن خدمت مناسب دوره درسانکیفیت مهر چه 

 یابد. افزایش می های ضمن خدمت فرهنگیاندوره

 . آزمون فرضيه فرعي سوم4-2-3

: سازماندهي دوره ها بر اثر بخشي و کارآمدی دوره های ضمن خدمت 3فرضيه

 فرهنگيان تاثير دارد. 

و اثر بخشی و کارآمدی دوره های ضمن خدمت  ه هابین سازماندهی دور:  فرضیه جایگزین

 کمیجان رابطه مثبت و معنا داری وجود ندارد. فرهنگیان شهرستان
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خالصه مدل رگرسیون بین سازماندهی دوره ها و کارکرد دوره های ضمن خدمت . 15جدول 

 فرهنگیان

سطح خطای برآورد 

 استاندارد

تعدیل تعیین ضریب 

 هشد

ضریب 

 تعیین
 لمد همبستگی

0.2981 0.391 0.393 0.627a 1 

 

. تحلیل واریانس آزمون رگرسیون بین سازماندهی دوره ها و کارکرد دوره های ضمن 16جدول 

 خدمت فرهنگیان

 F سطح معنی داری مدل

 750/41 000/0 رگرسیون

 

تحلیل واریانس آزمون رگرسیون بین سازماندهی دوره ها و کارکرد دوره های ضمن .  17جدول 

 مت فرهنگیانخد

 سطح معنی داری

ضرایب استاندارد 

 ضرایب غیر استاندارد شده

 Beta Std. Error B مدل

 1 )ثابت( 2.671 0.209  0.000 

  سازماندهی دوره ها 1.884 0.118 0.627 0.000

 

مقدار سطح  به توجه شود با( مشاهده می17( و )16(، )15همان گونه که از جداول )

بین سازماندهی دوره ها و  رابطه ،است صدم از پنج کمتر دست آمده کهمعنی داری به 

درصد تائید می گردد. به  95کارکرد دوره های ضمن خدمت فرهنگیان در ســـطح اطمینان 

درصد بوده، جهت این رابطه  0.627طوری که شدت این رابطه )ضریب همبستگی( برابر با  

بیانگر رابطه مستقیم دو متغیر است. بدین معنا که  نیز با توجه به عالمت بتا، مثبت است که

کارکرد دوره های ضمن هر چه سازماندهی دوره های ضمن خدمت بیشتر باشد میزان 

 افزایش می یابد.  خدمت فرهنگیان
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  . آزمون فرضيه اصلي پژوهش4-2-4

 .دارد تاثير بر عملکرد فرهنگيان خدمت ضمن هایفرضيه اصلي: آموزش

کمیجان  شهرستان عملکرد فرهنگیان های ضمن خدمت وبین آموزش: نفرضیه جایگزی 

 رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

 

 خالصه مدل رگرسیون بین آموزش های ضمن خدمت و عملکرد فرهنگیان .18جدول 

 سطح خطای برآورد استاندارد
تعدیل تعیین ضریب 

 هشد

ضریب 

 تعیین
 مدل همبستگی

0.4219 0.280 0.280 0.530a 1 

 

 . تحلیل واریانس آزمون رگرسیون بین آموزش های ضمن خدمت و عملکرد فرهنگیان19جدول 

 F سطح معنی داری مدل

 299/36 000/0 رگرسیون

 

 تحلیل واریانس آزمون رگرسیون بین آموزش های ضمن خدمت و عملکرد فرهنگیان .20جدول 

سطح معنی 

 داری

ضرایب استاندارد 

 اردضرایب غیر استاند شده

 Beta Std. Error B مدل

 1 )ثابت( 2.437 0.301  0.000 

اثر بخشی و  1.711 0.095 0.530 0.000

 کارآمدی

 

 

مقدار  به توجه (  مشاهده می شود با20( و )19(، )18همان گونه که جداول شماره )

بین آموزش های  رابطه باشد، می صدم از پنج کمتر سطح معنی داری به دست آمده که

درصد تائید  95فرهنگیان شهرستان کمیجان در ســـطح اطمینان عملکرد ضمن خدمت و 

درصد بوده،  0.530می گردد. به طوری که شدت این رابطه )ضریب همبستگی( برابر با  
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جهت این رابطه نیز با توجه به عالمت بتا، مثبت است که بیانگر رابطه مستقیم دو متغیر 

های ضمن خدمت از اثربخشی و کارآمدی بیشتری موزشاست. بدین معنا که هر چه آ

 فرهنگیان به همان میزان افزایش خواهد یافت. عملکرد برخوردار گردد، میزان 

 

 بحث و نتيجه گيری
رود ای معلمان به شمار میهای ضمن خدمت از ارکان بنیادین توسعه و بهپویی حرفهآموزش

تربیت  علیم وها و تحوالت جدید فراروی جهان تو از الزامات رویارویی هوشمندانه با چالش

توانند به عنوان روشی برای روزآمدسازی دانشی و مهارتی معلمان در ها میاست. این آموزش

 د. خصوص بهبود آموزش و یادگیری عمل نمایند و به عملکرد بهتر شغلی منتهی گردن
ط و تلزم تامین شرایت مسهای ضمن خدمبه همین منظور ، موفقیت و مطلوبیت آمورش      

ها در باشد که منجر به تبلور دستاوردمندی دورهها میارکان مورد نیاز در برگزاری این دوره

گردد. بدین منظور و با توجه به نتایج پژوهش های اثربخشی و کارآمدی میقالب شاخص

ی ازماندهکارگیری مدرسان توانمند، و همچنین سحاضر، تدوین بسته محتوایی مطلوب، به

ها های ضمن خدمت فرهنگیان از الزامات اثربخشی و کارامدی این دورههوشمندانه دوره

 روند.شمار میبه

ها در دار محتوای دورهنتیجه فرضیه نخست پژوهش حاضر حکایت از تاثیر مثبت و معنی     

ید نتایج های ضمن خدمت فرهنگیان دارد. این نتیجه مورد تایاثربخشی و کارامدی آموزش

های ضمن خدمت ( نیز است. بنابراین، آموزش2016( و امیرزاده)2001پژوهش علیخانی)

ای خود، خواه در سطح فردی و خواه سازمانی، فرهنگیان در جهت دستیابی به اهداف توسعه

 های محتوایی روزآمد و کاربردی برخوردار گردد.  باید از بسته

 رسان دردار کیفیت مدپژوهش نیز بر تاثیر مثبت و معنی از طرف دیگر، نتیجه فرضیه دوم    

( و 2016امیرزاده) ها داللت دارد. نتایج حاصل از پژوهشاثربخشی و کارامدی این دوره

بنیان گذارد. بنابراین، استفاده از مدرسان دانش( نیز بر این موضوع صحه می2001علیخانی)

ای و دانشگاهی بنیاد با تجربه فعالیت مدرسهشناسی پژوهششناسی و معرفتو مجهز به روش

 ند. کها نقش مهمی را ایفا سازی این آموزشتواند در غنیمی

ها از لحاظ زمانی، دار ساماندهی دورهنتیجه فرضیه سوم نیز بر تاثیرگذاری مثبت و معنی      

تایج سایر های ضمن خدمت فرهنگیان اشاره دارد. نمکانی و تجهیزاتی بر اثربخشی آموزش

( نیز موید 2001( و علیخانی)2015(، حکیم زاده و همکاران)2016ها مانند امیرزاده)پژوهش

ها، استفاده از مکان آموزشی این مساله می باشد. بنابراین، برگزاری مستمر و منظم آموزش
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مناسب و تدارک امکانات مناسب از جمله مواردی هستند که در باید در فرایند برگزرای 

 ها مورد لحاظ قرار گیرند. هدور

های آموزش دار دورهدر نهایت، نتیجه فرضیه اصلی پژوهش نیز بر تاثیر مثبت و معنی    

های ضمن خدمت بر عملکرد معلمان اشاره و تاکید دارد. این نتیجه با نتایج دیگر پژوهش

، کیمر و (2010(، چوی)2011(، کاظمی و همکاران)2011مرتبط مانند ربیعی و همکاران)

( از همسویی برخوردار 2010( و فردریک و همکاران)2010(، کایو هوی)2010تیموکین)

های ضمن خدمت فرهنگیان، از یک طرف، و است. این امر بر اهمیت و ضرورت آموزش

 نماید.  اندرکاران تعلیم و تربیت به این موضوع، از طرف دیگر، داللت میاهتمام ویژه دست

ای مستمر حرفه های ضمن خدمت فرهنگیان که از آن به توسعهوزشدر مجموع، آم    

های توانمندسازی معلمان تاکید و داللت شود، بر خلق و تامین فرصتمی فرهنگیان نیز یاد

مدار بنیاد و فناوریها به دلیل ضرورت همگامی با تغییرات و تحوالت دانشدارد. این آموزش

پاسخگویی به نیازهای دانشی، مهارتی و بینشی جهان معاصر، از یک طرف، و ضرورت 

رود. آموزان، از طرف دیگر، از الزامات مدیریتی در عرصه تعلیم و تربیت به شمار میدانش

ها، اندرکاران عرصه تعلیم و تربیت ضمن لحاظ اهمیت و ضرورت این آموزشامید است دست

نظور ارتقای اثربخشی و کارآمدی گیری از آخرین دستاوردهای دانشی و پژوهشی به مبا بهره

ها، در پیشبرد اهداف متعالی نظام تعلیم و تربیت کشور موفق عمل نموده و در این آموزش

 ای ورزند. سازی این بستر توسعه فردی و سازمانی اهتمام ویژهغنی
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