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 چکیده
روش . انجام شد  ایذه يریعشا ییمعلمان مقطع ابتدا يتوانمندساز هايدوره یابیارزش هدف پژوهش با نیا

نفر  بر اساس جدول  110نفر معلم ابتدایی عشایر ایذه،  152گیري به این ترتیب بود که ابتدا از بین نمونه
نفر از مسئوالن آموزش  15هدفمند استفاده شد و یريگنمونهبخش کیفی از روش  و درمورگان انتخاب شدند 

اند در هاي ضمن خدمت داشتهدرکالس 1390-93هايعشایر و معلمانی که بیشترین حضور را طی سال
پژوهش از دو ابزار پرسشنامه و مصاحبه استفاده شد.  نیدر ااولویت انتخاب انجام مصاحبه قرار گرفتند. 

که نقاط  دهدیم نشانو معلمان  ریمصاحبه با مسئوالن آموزش عشا نیها و همچنحاصل از پرسشنامه يهاافتهی
نگرش،  شیمهارت، افزا شیدانش، افزا شیانداز: نقاط قوت شامل افزاها عبارتدوره نیقوت و ضعف ا

و استفاده از  نظرادلتب گر،یکدیمعلمان با  يو همفکر سیتدر دیجد يهامهارتبا اطالعات و  ییآشنا
ها، آن در کالس يساعات دوره و برگزار نها، نقاط ضعف شامل کوتاه بوداداره بهتر کالس يراهکارها برا
معلمان  یآموزش يازهایها با نها در زمان نامناسب، عدم تناسب دورهدوره ياجرا ،یآموزش يهاکمبود رسانه

نشان  جیها از لحاظ به روز بودن. نتادر دوره شدهارائه ییمدرسان دوره، ضعف محتوا یضعف علم ر،یعشا
 . اندنشان داده یآموزش يهانسبت به دوره یواکنش مطلوب رندگانیداد، فراگ

 يتوانمندساز ر،یعشا ،ییمعلمان ابتدا: يواژگان کلید

                                                   
ول: ؤ(نویسنده مس چمران اهواز دیدانشگاه شه یو روانشناس یتیدانشکده علوم تربکارشناسی ارشد،  .1

aliaskarlajmorak@gmail.com.( 
 چمران اهواز دیدانشگاه شه یو روانشناس یتیعلوم تربدانشکده  استادیار.  2
 چمران اهواز دیدانشگاه شه یو روانشناس یتیدانشکده علوم ترب استادیار.  3



 نامه فناوري آموزش و یادگیريفصل

 

ل 
سا

وم،
د

 
ره 

شما
6

ار 
، به

95 

۷۸ 

 مقدمه

محسوب  هاسازمانآموزش و بهسازي کارکنان موضوع بسیار مهم و استراتژیک براي 
اي را تعیین گستره هاسازمانآید که از طریق آن، و به مثابه ابزاري به شمار می شودمی
شود (عباسپور، هایی پایدار تلقی میسرمایه هاآنانسانی کنند که در آن دارایی می

دیگر متکی به منابع انسانی است و ضرورت  يهاسازمانبیش از  وپرورشآموزش).1384
دارد تا از افراد توانمند، با ظرفیت و خالق بهره برده و در عین حال در نگهداري و پرورش 

شما براي اقدام،آزادي عمل دارید. همچنین بدین  کهنیایعنی  يتواناسازکوشا باشند.  هاآن
،کارلوس و راندولف، 1رد(بالنچا معنی است که شما در قبال نتایج مسئول هستید

منابع انسانی است و  کار آییدر گرو افزایش  هاسازمان کار آیی، افزایش درهرحال.)1379
منابع انسانی در گرو آموزش، توسعه دانش، مهارت و ایجاد رفتارهاي  کار آییافزایش 

باشد. به همین جهت است که آموزش منابع آمیز مشاغل میمطلوب براي انجام موفقیت
رسانی کارکنان مورد توجه جدي روزکارهاي توانمندسازي و بهیکی از راه عنوانبهنسانی ا

ایجاد سازمانی است مرکب از کارکنانی "،هدف از توانمندسازياست.  قرارگرفتهها سازمان
دارند و هم از آن  دهیعقهمرا بدین علت که  شانیشغلمتعهد و مشتاق به کار که وظایف 

. همچنین هدف از توانمندسازي نیروي انسانی، استفاده از دهندیمنجام ا ،برندیملذت 
توسعه ارزش افزوده سازمانی، تقویت احساس  منظوربه هاانسانبالقوه  يهاتیظرف

هدف از  گریدعبارتبهفردي است.  يهایدرماندگو  هایناتوانو چیرگی بر  نفساعتمادبه
از عملکرد سازمان  يانهیزمارائه بهترین منابع فکري مربوط به هر ، توانمندسازي

 ). 24ص، 1386صنعتی، ("است
آموزش ضمن  يهادورهدر پژوهشی با عنوان تعیین رابطه شرکت در ، )1393شیرزادي (

 بین شرکت در داد خدمت با بهبود کیفیت زندگی کاري معلمان شهرستان ایذه نشان
داري آموزش ضمن خدمت و ابعاد آن با بهبود کیفیت زندگی کاري رابطه معنا يهادوره

 وجود دارد.

                                                   
1. Blanchard  
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آمیز است که به اي کارکنان در صورتی موفقیتهاي رشد حرفه)، برنامه2003( 1بوید
ها ها توجه شود و بر کاربرد اصول آموزش بزرگساالن در این دورهآن مؤثرنیازهاي انسانی و 
هستند  گراعملها بیشتر بیشتر بزرگساالن، آن نفساعتمادبهور وي، به علت تأکید شود. به با

 باال بردنبراي  روینازادهند در فرایند یادگیري شرکت فعال داشته باشند، و ترجیح می
نیاز به تعلق و شناخت موقعیت  یژهوبهها بایست به نیازهاي انسانی کارکنان کیفیت دوره

 ه کرد.ها بیشتر توجاي آنحرفه
) اثربخشی تدریس معلمانی که 2011و همکاران( 2در پژوهش دیگري توسط سولمان

ضمن خدمت را گذرانده بودند ، از دیدگاه دانش آموزان بررسی شد . نتایج نشان  يهادوره
 ياحرفه يهامهارتتدریس نوین و  هايیوهشداد که معلمان از دانش الزم مربوط به 

 .کردندینمنکه از فناوري اطالعات و ارتباطات در آموزش استفاده برخوردار نبودند . ضمن آ
) ضمن پژوهشی ادراکات و انتظارات معلمان آموزش ابتدایی را در  2012( 3باسترك

آموزش ضمن خدمت گذرانده شده بررسی نمود.  نتایج نشان  يهادورهخصوص اثربخشی 
د ازنگرش  بهتري برخوردار معلمان مر یناند. همچناثربخش بوده هادورهدادکه از نظر معلمان 

عامل مهمی در اثربخشی  عنوانبه. افزون بر این، مشارکت و نگرش مثبت معلمان بودند
این نویسنده، آگاهی از نظرات و نیازهاي آموزشی معلمان در  زعمبهشناخته شد.  هادوره

با نیازهاي  هاهدورطراحی برنامه آموزشی و درسی بسیار ضروري است . هر چند تناسب 
 قرار گیرند. موردتوجهریزان آموزشی نیز آموزشی بهتراست از دیدگاه والدین و برنامه

کوچ کند و چون مدارس  هاآننشین هستند و معلم نیز باید با با توجه به اینکه عشایر کوچ
عشایري به اندازه مدارس شهري داراي وسایل و امکانات آموزشی نیستند، به این دلیل شرایط 

ریزي کار و امکانات معلمان عشایر با معلمان شهر تفاوت دارد و این متفاوت بودن، برنامه
کارکنان خود، لزوم و نیاز  برحسبعشایر ایذه  وپرورشآموزشطلبد. هرساله اي را میویژه
کند و هدف از اجراي آن ایجاد و اجرا می ینیبشیپهاي آموزش ضمن خدمت را دوره

آموزان عشایري خدمت به دانش جهیدرنتشغلی و  کاراییتوانایی بیشتر در کارکنان، افزایش 

                                                   
1. Boyd 
2. Suleman 
3. Basturk 
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بایست اطالعات علمی و مهارتی خود ها میاست. معلمان عشایر ایذه با شرکت در این دوره
هاي نوین آموزشی متناسب با نیاز شغلی خود ها و روشکنند و با آخرین تکنیک روزبهرا 

در قالب جزوه، امتحان گرفته  شدهارائهآشنا شوند. درآخرهر دوره نیز از مطالب آموزشی 
هاي آموزشی ضمن معلم عشایر در این دوره عنوانبهشود. با توجه به اینکه محقق خود می

وجه اشکاالت مهمی شده است؛ مانند: فشردگی زمانی(ارائه مطالبی خدمت شرکت داشته، مت
و عدم توجه به کاربردي بودن مطالب، عدم استفاده از  ییگویکلگسترده در زمانی کوتاه)، 

ها. به نظر ها و مناسب نبودن محل برگزاري دورهنوین و مشارکتی در این دوره يهاروش
 ییهادورهبراي معلمان عشایر، همان  ارشدهبرگزآموزش ضمن خدمت  يهادوره رسدیم

شود و هیچ تفاوتی بین معلمان عشایر با معلمان معلمان نیز گذاشته میسایراست که براي 
تواند نمی هاآموزشرسد که این شود و به نظر میدیده نمی هادورهدیگر در برگزاري این 

 نیاز معلمان عشایر را برطرف کند.
شود به این مسئله پاسخ داده شود که آموزش ضمن خدمت در این پژوهش سعی می

باشد؟ و از نظر این معلمان، برگزاري این معلمان ابتدایی عشایر ایذه تا چه اندازه اثربخش می
 هاي آموزشی با چه مسائل و مشکالتی روبرو است؟دوره

 روش
 رحدر طاست.  و از نوع طرح درهم تنیده روش پژوهش حاضر، روش تحقیق آمیخته

شوند. سپس طـرح طراحی و اجرا می زمانهم طوربه، هر دو روش کمی و کیفی تودرتو
گیرد و طرح کیفی یا برعکس طرح کیفی در درون طرح کمی قرار می در درونکمـی 

 گیرند.جداگانـه مـورد تحلیل و استنتاج قرار می طوربههاي این دو ترکیـب یافته
است  1393-94در سال تحصیلی ابتدایی عشایر ایذه متشکل از کلیه معلمان قلمرو تحقیق 

نفر  15نفر(152ي آموزش عشایر ایذه، تعداد معلمانکه بر اساس آمارهاي مستخرج از اداره
 اند.آموزش ضمن خدمت را دیده يهادورهنفر مرد) است که 137زن و 

در بخش کمی روش  ، آن گیري در این پژوهش به اقتضاي روش پژوهشیروش نمونه
نفر تعیین  110کنندگان ساده و با استناد به جدول مورگان حجم کلی مشارکتتصادفی 

 110نفر معلم ابتدایی عشایر ایذه،  152بود که ابتدا از بین  بیترتنیابهگیري شد.روش نمونه
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فمند هد يریگنمونهبخش کیفی از روش  و درنفر  بر اساس جدول مورگان انتخاب شدند 
-نفر از مسئوالن آموزش عشایر و معلمانی که بیشترین حضور را طی سال 15واستفاده شد 

اند در اولویت انتخاب انجام مصاحبه قرار هاي ضمن خدمت داشتهدرکالس 1390-93هاي
ي آماري تحقیق به تفکیک جنسیت و مدرك تحصیلی در جدول گرفتند. توزیع افراد نمونه

 آمده است. 1
 ي آماري به تفکیک جنسیت و مدرك تحصیلیتوزیع نمونه. 1جدول

 تحصیالت 
 

 جنسیت
 جمع سانسیلفوق لیسانس فوق دیپلم دیپلم

 90 4 51 34 1 مرد
 10 - 8 2 - زن

 100 4 59 36 1 جمع
 

ابزار ها از دو ، سعی گردید که دادهشدهنییتعدر این پژوهش با توجه به اهداف از قبل 
 و مصاحبه گردآوري شود. پرسشنامه

هاي آموزش ضمن اثربخشی محتواي دوره ، از پرسشنامهدر این پژوهشپرسشنامه: 
است و با ضریب آلفاي  شدهاستفاده) 1393خدمت معلمان پایه سوم در تحقیق شیرزادي(

بود و  سؤال 37شامل  نامهپرسش) از پایایی قابل قبولی برخوردار است. 73/0کرونباخ (
 زیاد ،زیاد، خیلیگیري (اندازه يادرجهپنجمقیاس لیکرت  بر اساسها پاسخجدول 
گیري روایی پرسشنامه از روایی براي اندازهاست. شدهیمتنظکم)  خیلیکم و  متوسط،

صوري استفاده گردید. بنابراین پس از تهیه پرسشنامه، ابتدا پرسشنامه به چند نفر از معلمان 
پس از حذف و تصحیح برخی  هاآناهنما و مشاور قرار گرفت و و سپس در اختیار اساتید ر

ها، روایی پرسشنامه نهایی را تأیید نمودند، و در نهایت پرسشنامه ارزشیابی اثربخشی سؤال
 سؤال مورد تأیید قرار گرفت. 37دوره هاي توانمندسازي معلمان ابتدایی با  

به نیمه ساختمند با مسئوالن در بخش کیفی براي تکمیل اطالعات، از مصاحمصاحبه: 
ضمن  يهاکالسدر 1390-93هاي آموزش عشایر و معلمانی که بیشترین حضور را طی سال

گیري پایایی سؤاالت مصاحبه، سؤاالت به چند نفر از خدمت داشتند استفاده شد.براي اندازه
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 هاآنفهم  هاي توانمندسازي نشان داده شد و در مورد میزان درك ومعلمان و مدرسان دوره
گیري روایی از این سؤاالت پرسیده شد که نهایتاً پایایی سؤاالت تأیید گردید. براي اندازه

سؤاالت مصاحبه، سؤاالت به چند نفر از اساتید نشان داده شد و با سؤاالت پرسشنامه و 
 سؤاالت پژوهش تطبیق داده شد و به این صورت روایی آن تأیید گردید.

از آمار توصیفی (فراوانی،  اهداده وتحلیلیهتجزدر این پژوهش در بخش کمی براي 
درصد فراوانی، فراوانی مطلق، درصد فراوانی تراکمی، حداقل و حداکثر نمره، میانگین، 

آمار استنباطی پژوهش از  سؤاالتگیري نهایی، تأیید یا رد انحراف معیار) و براي نتیجه
 آلفاي کرونباخ استفاده شد. از جهت تعیین پایایی پرسشنامه  اي) وتک نمونهt(آزمون

ها، از روش تحلیل محتواي کیفی استفاده مصاحبه وتحلیلیهتجز منظوربهدر بخش کیفی، 
بر روي متن و ارزیابی و وارسی نظام کدگذاري، به استخراج نتایج  يکدگذارشد.در ادامه با 

 ها پرداخته شداز داده

 نتایج
 : کمی پژوهش ؤاالتـس وتحلیل یهتجز

 .شده استاستفادهاي ) تک نمونهt-testهاي آمار استنباطی، (در این قسمت از روش
در نظر  5تا 1چون از مقیاس لیکرت استفاده شده است، بنابراین امتیاز هر سؤال تحقیق از 

بنابراین  باشد،) می=5/3test valueي سؤاالت تحقیق(است و براي آزمون کلیه شدهگرفته
 ) در نظر گرفته شده است. 5/3سطح مطلوب براي هر مؤلفه (

) که همان 5/3ي سؤاالت، اگر میانگین مربوط به سؤاالت از مقدار(براي آزمون کلیه
هاي توانمندسازي است (یعنی دوره سؤاالت معنادارباشد، بیشتر باشد میمیانگین مطلوب

در ها، دانش، نگرش، مهارت کیفیت مدیریت دوره يهاعاملبرگزار شده با توجه به 
میانگین سؤاالت از  کهیدرصورتعشایر ایذه مطلوب بوده است) و  وپرورشآموزش

هاي توانمندسازي باشد سؤاالت معنادار نیست( یعنی دوره ترکوچک) 5/3مقدار(
 ).نبوده استمطلوب  برگزارشده

زي(سطح واکنش) از نظر معلمان ابتدایی توانمندسا يهادوره: آیا کیفیت مدیریت 1سؤال
 عشایر ایذه مطلوب بوده است؟



...معلمان يتوانمندساز يهادوره یابیارزش   

 

ل 
سا

وم،
د

 
ره 

شما
6

ار 
، به

95 

۸۳ 

 هااي کیفیت مدیریت دورهتک نمونه t. آزمون2جدول

 میانگین تعداد نام متغیر
انحراف 
 استاندارد

 tمقدار درجه آزادي
سطح 

 معناداري
-مدبریت دوره

 ها
100 08/3 43/0 99 95/9- 001/0 

و  99آزادي  درجه) با -t )95/9، مقدار آماره شدهانجاماي تک نمونه tآزمون  بر اساس
) است ولی با توجه به اینکه 05/0) است. سطح معناداري کمتر از(001/0سطح معناداري ( 

) 5/3ها () از میانگین مطلوب کیفیت مدیریت دوره08/3ها (میانگین کیفیت مدیریت دوره
موجود و مطلوب فاصله وجود دارد به  توان اظهار داشت بین وضعکمتر است، بنابراین می

) است یعنی اگرچه  کیفیت 42/0ي وضع موجود و مطلوب(این معنی است که فاصله
 ها از نظر معلمان ابتدایی عشایر ایذه مؤثر بوده است اما مطلوب نیست.مدیریت دوره

ایی هاي توانمندسازي باعث بهبود دانش و آگاهی معلمان ابتد:آیا برگزاري دوره2سؤال
 عشایر ایذه شده است؟

 اي دانش معلمانتک نمونه t. آزمون3جدول
انحراف  میانگین تعداد نام متغیر

 استاندارد
درجه 
 آزادي

سطح  tمقدار
 معناداري

 001/0 -60/9 99 48/0 04/3 100 دانش
 

و  99آزادي  درجه) با -t )60/9، مقدار آماره شدهانجاماي تک نمونه tآزمون  بر اساس
) است ولی با توجه به اینکه 05/0) است. سطح معناداري کمتر از(001/0سطح معناداري ( 

)بوده است، 5/3میانگین دانش مطلوب ( کهیدرحالباشد ) می04/3میانگین دانش معلمان(
توان اظهار داشت بین وضع موجود و مطلوب فاصله وجود دارد به این معنی است بنابراین می

 برگزارشدههاي آموزشی ) است یعنی اگرچه  دوره46/0ي وضع موجود و مطلوب(صلهکه فا
 در افزایش دانش معلمان ابتدایی عشایر ایذه مؤثر بوده است اما مطلوب نیست.

هاي آموزش ضمن خدمت باعث بهبود نگرش شغلی معلمان : آیا برگزاري دوره3سؤال
 ابتدایی عشایر ایذه شده است؟
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 اي نگرش معلمانتک نمونه t. آزمون4جدول
انحراف  میانگین تعداد نام متغیر

 استاندارد
درجه 
 آزادي

سطح  tمقدار
 معناداري

 001/0 -25/9 99 47/0 07/3 100 نگرش
 

و  99آزادي  درجه) با -t )25/9، مقدار آماره شدهانجاماي تک نمونه tآزمون  بر اساس
) است ولی با توجه به اینکه 05/0) است. سطح معناداري کمتر از(001/0سطح معناداري ( 

) بوده است، 5/3میانگین نگرش مطلوب ( کهیدرحالباشد ) می07/3میانگین نگرش معلمان(
توان اظهار داشت بین وضع موجود و مطلوب فاصله وجود دارد به این معنی است بنابراین می

 برگزارشدههاي آموزشی ) است یعنی اگرچه  دوره43/0ي وضع موجود و مطلوب(فاصلهکه 
 در افزایش نگرش معلمان ابتدایی عشایر ایذه مؤثر بوده است اما مطلوب نیست.

شغلی  يهامهارتهاي آموزش ضمن خدمت باعث بهبود :آیا برگزاري دوره4سؤال
 معلمان ابتدایی عشایر ایذه شده است؟

 اي مهارت معلمانتک نمونه tزمون. آ5جدول
انحراف  میانگین تعداد نام متغیر

 استاندارد
درجه 
 آزادي

سطح  tمقدار
 معناداري

 001/0 -05/12 99 41/0 01/3 100 مهارت
 

 99آزادي  درجه) با -t )05/12، مقدار آماره شدهانجاماي تک نمونه tآزمون  بر اساس
) است ولی با توجه به اینکه 05/0) است. سطح معناداري کمتر از(001/0و سطح معناداري ( 

) بوده است، 5/3میانگین مهارت مطلوب ( کهیدرحالباشد ) می01/3میانگین مهارت معلمان(
توان اظهار داشت بین وضع موجود و مطلوب فاصله وجود دارد، به این معنی بنابراین می

هاي آموزشی ) است یعنی اگرچه  دوره49/0ي وضع موجود و مطلوب(ه فاصلهاست ک
 در افزایش مهارت معلمان ابتدایی عشایر ایذه مؤثر بوده است اما مطلوب نیست. برگزارشده

نقاط قوت و از نظرمسئوالن آموزش عشایر و معلمان ابتدایی عشایر ایذه  سؤاالت کیفی:
 چیست؟ يتوانمندسازهاي دورهضعف 
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ها نفر از مسئوالن آموزش عشایر ایذه و معلمان عشایر مصاحبه انجام شد، مصاحبه15با 
با توجه به  هامصاحبه هايیافتهبرداري گردید.در ادامه، ها نتنامهدر حین اجراي پرسش

هاي برگزارشده ، نشان داد که دورهگرفتهانجامهاي . مصاحبهگرددیمتحقیق ارائه  سؤاالت
بوده است که این موارد در جداول  و ضعفوالن و معلمان عشایر داراي نقاط قوت از نظر مسئ

 :است ذکرشدهذیل به تفکیک 
 

 ها از نظر معلمان. نقاط قوت و ضعف مدیریت دوره6جدول 
 مصاحبه شماره

 
 شماره مصاحبه نقاط ضعف

 
 نقاط قوت

 مدرسانباال بودن سطح علمی  )8،5،1م( اي مدرسانانتخاب سلیقه )8م(
نامناسب بودن زمان برگزاري  )3،5،10،4م(

 هادوره
 ها پس از هر تغییربرگزاري دوره )14، 10،5،3م(

 هازمان برگزاري دوره )1،15م( پایین بودن دانش مدرسان )3،14م (
 هامدیریت منظم کالس )10م( عدم تدارك امکانات کافی )3،10م (

 هاحضور منظم مدرسان سرکالس )5م( هاشلوغ بودن کالس )3،5،8،15م(
نظارت ضعیف بر حضور و غیاب  )10م(

 هاکنندگان در دورهشرکت
تالش در جهت به روز شدن  )10م(

 معلمان

 
ها معتقد بود: میزان تأثیر مدیریت مدیریت دوره در موردمسئول آموزش عشایر ایذه 

شرایط برگزاري(زمان، مکان، مدرس،.....) بستگی دارد، ولی در  ازجملهها به عواملی دوره
 ).1ها تأثیر مثبت دارند(م، کل، دوره

ها معتقد بودند: پس از هر درباره نقاط قوت مدیریت دوره شوندگانمصاحبهاکثریت 
 .))10،5،3،14م(( شوداي براي معلمان برگزار میکتب درسی و نظام آموزشی دوره در تغییر
شدند ها حاضر میسرکالس موقعبهمدرسان  برگزارشدههاي دیگري معتقد بود در دورهمعلم 

 ).5(م،
ها معتقد بودند: انتخاب مدرسان بدون دو نفر از معلمان درباره نقاط ضعف مدیریت دوره

ي )، برخی دیگر عدم ارائه8اي است (م،گیرد و کامالً سلیقههیچ مالك مشخصی صورت می
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ي که قرار است در دوره تدریس شود یا کتابی کتاب یا جزوه يارائهانند امکانات کافی م
که در مدرسه تغییر خواهد کرد، عدم وجود فضا و امکانات و شرایط مناسب براي اجراي 

-گردد که میز و نیمکت دانشها در مدارس برگزار میاغلب دوره مثالعنوانبهها(دوره

کاران نامناسب است، کمبود امکانات سرمایشی و هم بلندمدتآموزان اغلب براي نشستن 
 .))3،10م (( گرمایشی، پذیرایی و.... اشاره نمودند

در رابطه با زمان برگزاري و سطح علمی مدرسان دو دیدگاه وجود داشت: تعدادي از 
روزي برخوردار بودند و زمان برگزاري معلمان معتقد بودند مدرسان از سطح علمی باال و به

، ولی تعدادي سطح علمی مدرسان و زمان ))8،15،5،1م((را مناسب ارزیابی کردندها دوره
 .))3،14،4،5م ((ها  را ضعیف ارزیابی کردندبرگزاري دوره

 
 هاي توانمندسازي بر دانش معلمان. نقاط قوت و ضعف شرکت در دوره7جدول 

 مصاحبه شماره
 

 شماره مصاحبه نقاط ضعف
 

 نقاط قوت

 سطح دانش معلمان ءارتقا )1،5،8،10م( تئوري مباحث آموزش )5،10،13م(

ها عدم تطبیق محتواي برخی دوره )13م(
با واقعیات تدریس و یادگیري 

 آموزاندانش

 حل مشکالت تدریس معلمان )1،3،15م(

 یکدیگراز یادگیري معلمان  )3م( - -

 بین مدرسان و معلمان نظرتبادل )5،8،4م( - -

 معلمان با یکدیگر یننظر بتبادل )5،8،15م( - -

یادگیري اطالعات جدیدتر در  )5م( - -
 آموزانمورد دانش

 هاي نوین تدریسیادگیري روش )5م( - -

 تجربهکمکمک به معلمان  )10م( - -
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، ))1،5،8،10م(( سطح دانش معلمان ءها باعث ارتقااکثریت معتقد بودند که این دوره
شود و از تجربیات می معلمان با یکدیگر ینو ببین مدرسان و معلمان  نظرتبادلبحث و 

 .))5،8،15،4م((شودیکدیگر استفاده می
توانند نقایص می دارندمشکلتعدادي از معلمان معتقد بودند: همکارانی که در تدریس 

 ). 15،3،1خود را در نحوه تدریس اصالح نمایند(م،
هاي توانمندسازي بر دانش معلمان ف شرکت در دورهدو نفر از معلمان درباره نقاط ضع

عملی  صورتبهدهند اکثراً تئوري هستند و بیان کردند: مطالبی که مدرسان آموزش می
 .))5،10م((کننداکثراً از روش سخنرانی استفاده می هاآن شودینمتدریس 

که در این ها نیز بوده، معتقد است: محتوایی معلم دیگري که خود مدرس این دوره
باشد، و تئوري می صورتبهشود بیشتر در سطح نظري و ها توسط مدرسان مطرح میدوره

شود، بدون در نظر گرفتن امکانات که براي معلمان شهر آموزش داده می طورهماناین محتوا 
 ).13شود(م،در مدارس عشایري آموزش داده می یآموزشکمکآموزشی و 

 
 هاي توانمندسازي بر نگرش معلمانرکت در دوره. نقاط قوت و ضعف ش8جدول 

 مصاحبه شماره
 

 شماره مصاحبه نقاط ضعف
 

 نقاط قوت

فرصتی براي باال بردن انگیزه در  )8(م، نگرش منفی برخی همکاران )1،8،12(م،
 معلمان

 افزایش تمایل براي به روز کردن )8،3،15(م، - -

افزایش اعتماد به نفس درکار  )1،10(م، - -
 تدریس

 کمک به تغییر نگرش معلمان )3(م، - -

 
 نفساعتمادبهو  یزهباانگها معتقد بودند: معلمان با حضور در این دوره از معلمانتعدادي 

تعدادي از معلمان معتقد بودند:  ).1،8،10بیشتري به کار تدریس خواهند پرداخت(م،
کنند و فقط در حد رفع ها شرکت نمیمتأسفانه بعضی همکاران با جدیت در این دوره
ها را این امر اثربخشی دوره که کنندیمتکلیف یا گرفتن گواهی ضمن خدمت شرکت 
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معلمان تمایل دارند اطالعات  تعدادي از معلمان بیان کردند:  ).1،8،12دهد (م،کاهش می
 ءتدریس و دانش تخصصی خود را از طریق همکاران دیگر و مدرسان ارتقا

-کنند راحتها شرکت مییکی از معلمان بیان کرد:کسانی که در دوره. )8،11،15دهند(م،

به وجود  هاآنتري نسبت به تدریس در آیند، دید مثبتها کنار میتر با تغییرات کتاب
 ).3آید(م،می

 
 هاي توانمندسازي بر مهارت معلمان. نقاط قوت و ضعف شرکت در دوره9جدول 

 شماره مصاحبه
 

 نقاط قوت

هاي مختلف یادگیري شیوه )2،3،9(م،
 ارزشیابی

هاي توانایی اجراي انواع روش )4،7،12(م،
 مختلف تدریس

 
هاي ها توانایی انجام ارزشیابیتعدادي از معلمان بیان کردند: ما با حضور در این دوره

هاي پیشرفت پیش از آموزش، ضمن آموزش و پس از آموزش و همچنین انواع آزمون
 اي، تشریحی، کوته پاسخ) را یاد گرفتیم.غلط، چندگزینه-(صحیح تحصیلی کتبی

هاي مختلف تدریس تعدادي از معلمان اظهار نمودند: ما توانایی انجام انواع روش ).2،3،9(م،
 آوردیم به دست...) را  پردازي و(سخنرانی، پرسش و پاسخ، دریافت مفهوم، بدیعه

 ).4،7،12(م،
ها اشاره ها به آنایر موضوعاتی که معلمان در مصاحبهنامه سپرسش سؤاالتعالوه بر 

  کردند:
پایه)  6پایه الی2باشند(یکی از معلمان بیان کرد: با توجه به اینکه تمام معلمان، چندپایه می

را برگزار کند. این دوره فقط  یهچندپاهاي تدریس در کالس يهاروشآموزش عشایر باید 
 ضمن خدمتهاي معلم دیگري بیان نمود: شرکت در دوره ).2است(م، برگزارشده باریک

وانتقاالت، معلم نمونه شدن و ، نقلهایدهسازمانها، شاخص در تمام ارزشیابی عنوانبه
ها بین معلم دیگري اظهار نمود: در بعضی دوره ).13دارد(م، کنندهیینتعافزایش رتبه نقش 
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خوانی وجود ندارد و دوره بسیار ره همزمان در نظر گرفته شده براي دوره و محتواي دو
تعدادي از معلمان بیان کردند: با توجه به اینکه  ).7شود(م،فشرده در زمان محدود برگزار می

ي معلمان باشند مسئوالن آموزش باید شرایطی فراهم کنند که همهتمام معلمان چندپایه می
ها زشیابی در پایان بعضی دورهمعلم دیگري عدم ار ).9،11،12ها شرکت نمایند(م،در کالس

ها ها را از نقاط ضعف این دورهکنندگان در دورهشرکت یابحضوروغو نظارت ضعیف بر 
معلم دیگري بیان کرد: ایجاد جوي دوستانه با همکارانی که به علت  ).13شمرد(م،برمی

ها براي دوره استراحت يهازماني کاري امکان دیدار با آنان نبوده است و استفاده از مشغله
 ).11شمرد(م،ها برمینقاط قوت این دوره را ازحل مشکالت دانش آموزان 

 گیريو نتیجه بحث
که نقش الگو، مربی و  باشدیم وپرورشآموزشعنصر در نظام  ترینیاساسمعلم 

فرایند تعلیم و تربیت را بر عهده دارد. میزان صالحیت،  کنندهیتهداراهنماي دانش آموزان و 
-فرآیند یاددهی کنندهیینتعو مطلع بودن وي  ياحرفه، تسلط يمندعالقهکارآمدي، 

 يهاطرحو  هابرنامهیادگیري است، لذا در هر نظام آموزشی توجه به معلمان و مجریان 
آموزشی مطرح  هايينوآورهنده عامل موفقیت و یا شکست د ینترمهم عنوانبهآموزشی، 

باید با دقت اي تخصصی و حساس را بر عهده دارد و انتخاب معلم می. معلم، حرفهباشدیم
 تناسببهمناسب صورت گیرد.  گذاريیهسرماصورت گیرد و در جذب و نگهداري او 

آموزشی و تربیت  يهابرنامهاي، او از اختیارات الزم براي اجراي مسئولیت و تخصص حرفه
و  هایاستسو مشارکت فعال در تدوین  اظهارنظردانش آموزان برخوردار باشد و امکان 

و طراحی برنامه و محتواي درسی و مواد و وسایل آموزشی براي  وپرورشآموزش يهابرنامه
 ).1382او فراهم شود (کاکوجویباري، 

اي که در این ات و نظرات عدیدهبنابراین با توجه به نتایج تحقیق حاضر و تحقیق     
توانمندسازي و بالطبع تحقق  یشبرافزاعمده مؤثر   از عواملخصوص ارائه گردیده، یکی 

سازمانی، آموزش نیروي انسانی است. آموزش ضمن خدمت نیز بخشی  يوربهرهاهداف 
و  مدتکوتاههاي ریزيبرنامه و باجدي  صورتبهطلبد که مهم از این اهم بوده و می

این منابع انسانی هستند که  چراکهبا مدیریتی منظم و هدفمند بدان توجه نمود  بلندمدت
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هاي اجتماعی، کنند، سازمانبرداري میطبیعی بهره از منابعسازند، ها را متراکم میسرمایه
پور و رجاییبرند(نادري، آورند و توسعه ملی را پیش میرا به وجودمی یاسیو ساقتصادي 
و دانش کارکنانشان را توسعه دهند و  هامهارتکه نتوانند  ییهاسازمان). 1386ن ،جمشیدیا

برداري کنند، قادر نخواهند بود از آن در جهت پیشبرد اهداف سازمانی به نحو مؤثري بهره
 طی نمایند. یدرستبهروند توسعه را 
فرآیند موجود براي انتقال دانش و مهارت به  ترینيقوابزار و  کارآمدترینآموزش، 

باشد. امروزه اغلب آنان براي انجام وظایف می نمودن یتتقونیروي انسانی و آماده 
از درآمد ناخالص  یتوجهقابلیافته براي بقاء، رشد و تداوم توسعه، بخش کشورهاي توسعه

نمایند و با تعلیم ملی خود را به طرق مختلف صرف آموزش و تربیت نیروي انسانی می
، اجراي عالوهبهدهند. وري کار را افزایش میهاي ضروري به کارکنان، میزان بهرهمهارت

نگري و پایبندي افراد به بینی، جامعهاي آموزشی در سازمان، پرورش استعدادها، ژرفبرنامه
ارهاي نماید. آموزش ضمن خدمت یکی از مؤثرترین ابزسازمانی را تقویت می يهاارزش

مناسب خدمات، بخصوص در  ارائهمدیران براي مقابله با تغییرات محیطی بوده و ضامن 
باشد که چنانکه منظم و هدفمند و در راستاي نیازهاي واقعی هاي خدماتی و دولتی میسازمان

برد، بلکه بهبود عملکرد کارکنان و سازمان را باال می تنهانهکارکنان تدوین و اجرا شود، 
 را نیز در پی خواهد داشت رجوعاربابهاي مدیران و افزایش رضایت کارکنان و مهارت

تا  کندیمآموزش ضمن خدمت افراد را به سمت مثبت هدایت   .)1392(پیرزاده ، 
ضعف نظام آموزشی که آموزش بدون تجربه کاري است را برطرف کنند.  ینتربزرگ

و موزش ضمن خدمت اقدامی حیاتی ) معتقد است آ1392؛ نقل در پیرزاده، 1990پیچ(
 یفیو کاز: افزایش کمی  اندعبارتکه فواید ملموس آن  هاستسازمانبراي تمام  يضرور

سازمان،   يهاخواسته، منطبق ساختن منش افراد با قبولقابلبازده کار در شغل مورد تصدي 
و بهبود وضع کمک در حل مشکالت عملیاتی و باالخره آماده ساختن افراد براي ترفیعات 

آمریکا  یفیتو ک) ازمرکزبهره برداري 1373نقل در ابطحی،  ؛1980. گریسون(هاآندرآمد 
ژاپن در سیستم مدیریتش نیست، بلکه در  بلندمدتمزیت نسبی و  ینتربزرگمعتقد است: 

به امر آموزش، بخصوص آموزش ضمن خدمت است.  هایژاپنمتعهد بودن و پایبندي 
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مدیران  موردتوجهبایست در هر سازمان پیوسته ز مسائل مهمی که مییکی ا ترتیبینابه
باشد. منظور از تقویت نیروي انسانی، افزایش قرارگیرد، تقویت نیروي انسانی موجود می

به  درمجموعهاي ذهنی کارکنان است که ها و گرایشها، انگیزه، تواناییهامهارتمیزان 
هاي کارکنان در از توانایی يبرداربهرهفزایش بازدهی و شود و زمینه اتوانمندسازي تعبیر می

 1که شافیک و پارسلی گونههمان درواقعنماید. را فراهم می شدهبینییشپهاي ریزيبرنامه
اند، آموزش عالوه بر اینکه ) مطرح نموده1390؛ نقل در اسالمی؛ نوروزي و بدیعی، 2006(

 و موجببخشد و فنون انجام کار را بهبود می هاروشدهد، استعدادهاي افراد را پرورش می
نماید. هاي شغلی شده و از اتالف هزینه و بودجه جلوگیري میمهارت یشو افزاکسب دانش 

آموزش با این ویژگی موجب ایجاد تغییر در طرز فکر مدیران و کارکنان  نسبت به سازمان 
براي پذیرش مسئولیت بیشتر  هاآنگی با اصول مدیریت سازمانی و آماد هاآنو آشنا ساختن 

-گردد. این توانمندسازي به معنی اشتیاق فرد براي پذیرش مسئولیت، واژهیا توانمندسازي می

رسمی به معنی پاسخگویی تفسیر شد. توانمندسازي فقط دادن  طوربهاي بود که اولین بار 
 یزهو انگدانش، مهارت کارکنان با فراگیري  شودیمقدرت به  کارکنان نیست بلکه موجب 

). 1390؛ نقل در اسالمی و همکاران، 2000، 2بخشند (گوتیرز را بهبودبتوانند عملکردشان 
آورد تا در لواي آن، زندگی کاري درواقع  توانمندسازي شرایطی را براي کارکنان فراهم می

عبارتی بهبود بیشتر در آینده و به  هايیتمسئولو به رشد  کافی براي پذیرش  را کنترلخود 
شود که کارکنان اطالعات الزم در مستمر دست یابند. بهبود مستمر نیز هنگامی میسر می

هایشان را و توانایی هامهارتاختیار داشته و مورد اعتماد مدیریت باشند تا بتوانند 
). آموزش،  عامل عمده دسترسی و ارائه اطالعات الزم و ضروري 1382(آقایار،یرندکارگبه

تواند عرضه شود. آموزش آموزش ضمن خدمت می ازجملههاي مختلف که در قالباست 
اي و تابع  شرایط سازمانی که در هر سازمان و مؤسسه دارنظامضمن خدمت فعالیتی است 

توان اذعان می کهيطوربه). 1382،پور یمانسلگردد (منجر به رشد و ترقی نیروي انسانی می
ی قادر نیست بدون  آموزش مداوم منابع انسانی به حیات خود داشت که امروزه هیچ سازمان

                                                   
1. Shafiq& Parsley 
2. Gutierrez 
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عقب نمانند، مدیران  فنّاورانهها از تغییر و تحوالت  علمی و ادامه دهد و براي آنکه سازمان
 باید به دانش روز مسلح شوند. هاآنو کارکنان 

ایذه،  هاي توانمندسازي معلمان ابتدایی عشایردر این تحقیق سعی شد با بررسی دوره
دهد از سطح واکنش، نشان می آمدهدستبهها مشخص شود. نتایج میزان اثربخشی این دوره

مطلوب  هادورهاند، اما این هاي آموزشی داشتهکه معلمان واکنش نسبتاً مطلوبی نسبت به دوره
ر ها بر میزان یادگیري و میزان مهارت معلمان تأثینبوده است. همچنین این دوره هاآننظر 

، نتایج یطورکلبهنسبتاً مطلوبی داشته است. این نتایج در مصاحبه با معلمان نیز تأیید شد. 
ها، در استفاده معلمان از در دوره کنندگانشرکتهاي پژوهش حاضر نشان داد که یافته

چنین اکثر معلمان معتقد بودند که هاي فعال تدریس در کالس نظر مثبت دارند.همروش
در کالس درس تأثیر مثبت  یآموزشکمکزشی در استفاده معلمان از وسایل هاي آمودوره

 داشته است.
و نقاط  شاهد مشکالت، حضورداشتهها البته با توجه به اینکه محقق خود در اکثر دوره

ها از سوي برخی همکاران و حضور : جدي نگرفتن دورهازجملهها بوده است ضعفی در دوره
هاي نامه پایان دوره بوده است. در دورهلیف یا گرفتن گواهیها در حد رفع تکدر دوره

ندرت یا اصالً مطالعه ، فراگیران مواد امتحانی را بهیعالقگو کم  یتوجهکمآموزشی به دلیل 
ها با جدیت شرکت کنند. فراگیران اهمیت چندانی براي ارزشیابی قائل نیستند و در آننمی
ال یا پایین بودن نمرات اهمیت چندانی ندارد و صرف کنندگان، باکنند. براي شرکتنمی

-باید با اتخاذ سیاست برگزارکنندگانکند براي رفع این نقاط،کسب نمره قبولی کفایت می

 ها تالش کنند. هاي درست در جهت باال بردن کیفیت دورهحلهاي مناسب و یافتن راه
هاي برگزارشـــده از اثربخشـــی متوســـطی برخوردار بوده اســـت و این دوره درمجموع

ــتبهعملکرد فراگیران با توجه به نتایج  ــاحبه با معلمان و  آمدهدس ــئوالناز مص آموزش  مس
شنامه در کالس س صل از پر شایر و نتایج حا سی محل خدمت ع سبتاً مفید و  هاآنهاي در ن

 هادورهاثربخشی این  تواندیم هاآناست که رفع  ییهاضعفمطلوب بوده است، اما داراي 
 را به حد مطلوب برساند.
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