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کلید واژگان :ارزشیابي ،برنامهدرسي ،آموزش ضمن خدمت ،معلمان دورۀ ابتدایي ،برنامه درسي
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این تحقیق با هدف ارزیابي اثربخشي برنامههای درسي ضمن خدمت معلمان دورۀ ابتدایي
در تحقق بخشیدن به هدف كلي برنامههای درسي و تربیتي دوره ابتدایي ایران انجام شده
است .پژوهش حاضر با توجه به هدف مطالعه ،در زمرۀ پژوهشهای ارزشیابي است كه
براساس پرسشهای مطرح شده در آن ،از روشهای گوناگون كتابخانه ای ،تحلیل محتوای
كیفي –قیاسي و توصیفي -پیمایشي استفاده شده است .جامعه آماری تحقیق را سند برنامه
درسي ملي ،سند مباني نظری تحول بنیادین ،متون مرتبط با برنامهریزی درسي و ارزشیابي
آموزشي ،معلمان ابتدایي شهرستان رفسنجان كه حدود نود درصد از دورههای ضمن
خدمت را به منظور انطباق با تغییرات انجام شده در برنامههای درسي دوره ابتدایي
گذرانده بودند(در مجموع  ۱۲۳معلم) و نیز  ۲۳مدرس دورههای ضمن خدمت تشکیل
داد .روش نمونهگیری در زمینۀ اسناد تمام شماری ،متون تخصصي نمونهگیری در دسترس
و در زمینۀ جامعه آماری تمام شماری بود .ابزار گرد آوری دادهها برگه(فیش) و نمون
برگ (چک لیست) محقق ساخته ،مصاحبه و دو پرسشنامه محقق ساخته بود كه روایي و
پایایي این ابزار تأیید شده است .در پاسخ به سؤالهای فرعي پژوهش ،نه عنصر برنامه
درسي كالین به عنوان مالک ارزیابي برنامههای درسي ضمن خدمت در نظر گرفته شد و
برای تعیین وضعیت مالكها  ۳۰۱نشانگر از متن اسناد بیرون كشیده شد و نظر متخصصان
معیار قضاوت میزان مطلوبیت نشانگرها و در نهایت مالكها قرار گرفت .نتیجه ارزیابي
وضعیت نسبتاً مطلوب برنامهها در راستای تحقق بخشیدن به هدف كلي برنامههای درسي
و تربیتي دوره بود.
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مقدمه
معلمان عنصر اصلي هرگونه تحول در نظام آموزش و پرورش به شمار مي آیند .سرمایهگذاری
برای آموزش معلمان به ویژه در دوره ابتدایي كه زیربنای نظام آموزشي و از اساسيترین و
مهمترین دورههای تحصیلي است ،از سودمندترین سرمایه گذاریها محسوب ميشود .این
سرمایهگذاری موجب گسترش آموزش عمومي ميشود و از نظر فردی و سازماني نیز ثمربخش
است ،همچنین مهمترین عامل رشد وتوسعه كیفي تعلیم و تربیت بهشمار مي رود (جعفری۳۱5۲ ،؛
واشیست)۲۰۰۲ ،۳؛ رشدی كه با اختصاص دادن منابع انساني ،مالي و كالبدی از سوی دولت به
آموزش ابتدایي از طریق اجرای دورههای ضمن خدمت معلمان امکانپذیر ميشود
(آتشک.)۳۱88،به طور كلي توفیق و كامیابي هر نظام آموزشي و دستیابي به نتایج حاصل از تغییر
ضم ن خدمت معلمان نشانگر آن است كه این آموزشها موجب پایبندی بیشتر به قوانین سازماني،
افزایش همکاری در مدرسه و بهبود عملکرد دانش آموزان ميشود (بهار۳۱5۰،؛ چپمن و
ویلسون .)۳555،۲برخي از پژوهشها دالیل شركت معلمان در دورههای ضمن خدمت را رضایت
روحي پس از تدریس موفق ،آموختن روشهای پژوهش به ویژه تاكید برفناوری اطالعات و
ارتباطات و افزایش رشد حرفه ای آنها بیان كرده اند (میرزا محمدی و قاضي زاده .)۳۱87،در دنیای
امروز هیچ سازماني را نميتوان بينیاز از آموزش ضمن خدمت كاركنان خود دانست.از این رو یک
درصد از اعتبارات جاری و عمراني هر یک از دستگاههای دولتي بر اساس آیین نامۀ اجرایي ماده
 ۳9۰قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي جمهوری اسالمي ایران برای اجرای
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نظام ،بدون آموزش نیروی انساني امکان پذیر نیست .بررسیهای انجام شده در زمینۀ دورههای

دورههای ضمن خدمت كاركنان اختصاص داده شده است .این امر بیانگر اهمیت آموزشهای ضمن
خدمت در جامعه ایران است .به تبع این تصمیم آموزش و پرورش ایران با هدف افزایش كارآیي و
اخالقي ،بهبود روابط انساني ،همه ساله هزینههای قابل توجهي را برای آموزش نیروی انساني تحت
پوشش خود تخصیص مي دهد (اورنگي وهمکاران)۳۱5۰،؛ آموزشي كه اثربخشي خود را مدیون
مجموعه وقایع از پیش تعیین شده ای ،تحت عنوان برنامه درسي ميداند كه به قصد دستیابي به
نتایج آموزشي – تربیتي برای معلمان در دورههای ضمن خدمت در نظر گرفته ميشوند
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اثر بخشي معلمان ،رشد توانمندیهای ایشان متناسب با توسعۀ دانش و فناوری ،رشد فضایل
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(آیزنر .)۳551،۳یک برنامه درسي از عناصر متفاوتي تشکیل ميشود ،عناصری كه طرح برنامه درسي
متغیری تابع نوع تصمیمات اتخاذ شده و چگونگي برخورد با آنها است .درباره عناصر یا اجزای
برنامههای درسي میان صاحب نظران برنامه ریزی اتفاق واجماع وجود ندارد و دامنه ای وسیع از
یک تا  ۳۳عنصر(ده عنصری كه اكر ۲مطرح كرده به اضافۀ عنصر نیاز كه تابا ۱مطرح كرده است) را
در بر ميگیرد .یکي از معروفترین برداشتهای ارائه شده از عناصر برنامه درسي طبقه بندی كالین

1

( )۳55۳است .كالین این عناصر را شامل اهداف ،محتوا ،راهبردهای یاددهي-یادگیری ،مواد و
منابع ،فعالیتهای یادگیری فراگیران ،روشهای ارزشیابي ،گروهبندی فراگیران ،زمان و فضا ميداند
(مهرمحمدی.)۳۱8۱،
در میان عناصر برنامه درسي ،هدف به عنوان یک عنصر اصلي جایگاهي خاصي دارد؛ بدون این
اهمیت دارد كه بدون آن درهیچ یک ازمراحل برنامهریزی درسي نميتوان تصمیمي گرفت
(ملکي .)۳۱87،منظور از محتوای برنامه عبارت است از دانش سازمان یافته و اندوخته شده،
اصطالحات ،اطالعات ،واقعیات ،قوانین ،اصول ،روشها ،مفاهیم ،تعمیمها ،پدیده ها و مسایل مربوط
به همان ماده درسي است.اصوالً بدون داشتن محتوای مناسب ،یادگیری قابل تصور نیست و كارآیي
و اثربخشي یادگیری تا حد زیادی به نوع محتوا بستگي دارد(قورچیان و تن ساز .)۳۱7۱،روشهای
تدریس درحکم ابزارها و راهکارهایي محسوب ميشوند كه معلم آنها را به منظور كمک به
دانشآموزان برای كسب كردن تجربه و مهارت یا فراگیری حیطه ای از معرفت به كارميبرد.
روشهای تدریس در صورتي كه مؤثر و كارآمد باشند ،به هدفهایي مطلوب منتهي خواهندشد
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عنصر جریان یادگیری سبب رشد جهتدار یادگیرنده نميشود .هدف بهقدری در برنامه درسي

(گوتک .)۳۱85،زمان دارای سه بعد(زمان شروع) هنگام ارائه محتوا( ،زمان آموزش) مدت ارائه
محتوا و (جایگاه درس) ترتیب ارائه محتواست (موسيپور .)۳۱87،فضا و تجهیزات كمک آموزشي
مدرسه ميتواندروش تدریس را تحت تأثیر قراردهد (خورشیدی .)۳۱8۲،ارزشیابي عملکرد
تحصیلي عبارت است از سنجش عملکرد یادگیرندگان و مقایسه نتایج حاصل با هدفهای از پیش
تعیین شده آموزشي؛ به منظور تصمیم گیری در این موردكه آیا فعالیتهای آموزشي مدرس و
كوششهای یادگیری فراگیران موفقیت آمیز بوده و به چه میزاني (سیف .)۳۱89،با اینکه آموزش
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ازع وامل مؤثر در فرآیند تدریس است .به طوركلي نور ،حرارت ،گرما ،سرما و مناسب بودن مکان
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ضمن خدمت معلمان از اساسيترین نیازهای آموزش و پرورش هر جامعه است و ميتواند در
صورت برنامهریزی و اجرای صحیح ،زمینه رشد و پیشرفت حرفه ای كاركنان و معلمان را فراهم
نماید (دراني ،لواساني و خلجي)۳۱8۱ ،؛ اما متأسفانه نتایج تحقیقات انجام شده در داخل كشور
نشانگر وضعیت نامطلوب و ناكارآمد بودن این دورهها است؛ ناكارآمدی كه خسارات
جبرانناپذیری به پیکرۀ نظام آموزش و پرورش وارد مي كند ،به ویژه در زمان حاضر كه براساس
سند برنامه درسي ملي یعني نقشۀ جامع یادگیری ،تحوالت همه جانبه ،گسترده و عمیق در مفاهیم
و محتوای برنامههای درسي و تربیتي دوره ابتدایي به منظور تربیت یکپارچه عقلي ،ایماني ،علمي،
عملي و اخالقي دانش آموزان در چهار عرصه خود ،خدا ،خلق و خلقت حاصل شده است.تغییراتي
كه اجرای مطلوب آنها بر اساس سند نیازمند معلماني بهرهمند از صالحیتها و شایستگیهای حرفه ای
های آموزشي ،جذب و توانمند سازی و بازآموزی معلمان در سطوح گوناگون در دانشگاه
فرهنگیان و مراكز آموزشهای ضمن خدمت مورد توجه جدی قرار گیرد (برنامه درسي ملي.)۳۱5۳،
قدر مسلم اینکه یکي از محوریترین و اثر گذارترین عوامل در اثربخشي دورههای ضمن خدمت
برنامههای درسي این دورههاست .لذا برای دستیابي به خروجیهای مطلوب این دورهها ،ارزیابي
مکرر این برنامهها و ارائه بازخورد برای سوق دادن آنها به وضعیت مطلوب امری ضروری است.
مطالعه حاضر در پاسخ به این ضرورت طراحي و اجرا شده است .پرسش اصلي تحقیق حاضر
عبارت بود از «میزان مطلوبیت برنامههای درسي ضمن خدمت معلمان دوره ابتدایي در ایجاد
صالحیتهای الزم در معلمان به منظور تحقق بخشیدن به هدف كلي برنامههای درسي و تربیتي دوره
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و تخصصي مناسب است؛ صالحیتهایي كه باید تمهیدات آنها در مهندسي نیروی انساني و در برنامه

چگونه است؟»
در پاسخ به این پرسش پژوهشي ،سه پرسش فرعي مطرح گردید.
الزم در معلمان برای تحقق بخشیدن به هدف كلي برنامه های درسي و تربیتي دوره چه
مالكهایي را باید در نظر گرفت؟
 .۲نشانگرهای مالكهای ارزیابي برنامههای درسي ضمن خدمت معلمان دوره ابتدایي در ایجاد
صالحیتهای الزم در معلمان برای تحقق بخشیدن به هدف كلي برنامههای درسي و تربیتي
دوره كدام اند ؟
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 .۳به منظور ارزیابي برنامههای درسي ضمن خدمت معلمان دوره ابتدایي در ایجاد صالحیتهای
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 .۱در ارزیابي برنامههای درسي ضمن خدمت معلمان دوره ابتدایي در ایجاد صالحیتهای الزم
در معلمان برای تحقق بخشیدن به هدف كلي برنامه های درسي و تربیتي دوره سطح
مطلوب نشانگرها چیست؟
مروری بر پیشینه پژوهش
با توچه به اهمیت دورههای ضمن خدمت معلمان در سطح جهان و ایران،در زمینۀ برنامههای
درسي این دورهها پژوهشهای متعددی صورت گرفته كه تقریباً نتایج آنها به یکدیگر نزدیک بوده
است .در اكثر پژوهشها بيتوجهي به نیازسنجي در تدوین برنامههای درسي ضمن خدمت معلمان
را مهمترین نقطه ضعف و توجه بیشتر به آن را اصليترین پیشنهاد پژوهشي خود مطرح كرده اند
(بازكورت و همکاران ۲۰۳۲ ،۳؛ كوچ ۲۰۳۱ ،۲؛ كاتمن و توتکان۲۰۳9، ۱؛ ایلماز و ایسن۲۰۳9 ،1؛
اشرفي۳۱5۱ ،؛ افضل خاني و نجابت۳۱5۲ ،؛ آسیابي .)۳۱5۲ ،از دیگر نقاط ضعفي كه در اكثر
تحقیقات به آن اشاره شده ،بحث زمان آموزش است (كیپر و ترجان۲۰۳۲ ،7؛یوسال۲۰۳۲ ،8؛ كني،5
۲۰۳۲؛ پوپا و بیوكر۲۰۳1،۳۰؛ هامدان۲۰۳9 ،۳۳؛ چاه ستاره۳۱5۱ ،؛ لطفي۳۱5۱ ،؛ افضلخاني و
نجابت .)۳۱5۲ ،محتوای نامناسب ،كمبود امکانات آموزشي ،فضای نامناسب ،ضعف علمي مدرسان
دورهها ،بهكارگیری رویکردهای غیر فعال در فرآیند یاددهي – یادگیری از دیگر نقاط ضعف نتایج
تحقیقات است (كابریتا ۳۲و همکاران۲۰۳9 ،؛ كافری ۳۱و همکاران۲۰۳9،؛ عسکرلجم اورک مرادی،
۳۱51؛ امیری۳۱5۱ ،؛ رازی و كارگر.)۳۱5۱ ،
روش پژوهش
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الوارفالي و یوسف۲۰۳1 ،9؛ یو و لي۲۰۳1 ،۱؛ سجادی ،كیان و صفایي موحد۳۱5۱،؛ كاظمي و

پژوهش حاضر از نظر هدف كاربردی و از نظر روش متناسب با نوع پرسشها ،از روشهای
گوناگون بهره گرفته است .در پاسخ به پرسش فرعي اول از روش تحقیق كتابخانه ای ،پرسش

1. Bozkurt et al.
2. Koç
3. Katman & Tutkun
4. Yilmaz & Esen
5. El Warfali &Yusoff
6. Yoo & Lee
7. Kiper &Tercan
8. Uysal
9. Kenny
10. Popa &Bucur
11. Hamdan
12. Cabrita
13. Cofre
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در پاسخ به پرسش اصلي از روش توصیفي – پیمایشي استفاده شده است .جامعه آماری تحقیق در
پاسخ به پرسش فرعي اول در زمینۀ تعیین مالكها ،كلیه متون تخصصي در دسترس مرتبط با عناصر
برنامه درسي بود كه همۀ آنها مورد مطالعه قرار گرفتند و در نهایت عناصر مطرح در الگوی كالین
به عنوان مالک ارزیابي برنامههای درسي ضمن خدمت معلمان در نظر گرفته شدند .در پاسخ به
پرسش فرعي دوم برای مشخص كردن نشانگرها ،جامعه آماری تحقیق را محتوای سند مباني نظری
تحول بنیادین و سند برنامه درسي ملي تشکیل داد كه كل محتوای هر دو سند مورد تحلیل كیفي
قرار گرفت .در پاسخ به پرسش فرعي سوم ،جامعه آماری تحقیق را متون در دسترس مرتبط با
ارزشیابي آموزشي تشکیل ميداد كه همگي مورد مطالعه قرار گرفتند .در پاسخ به پرسش اصلي
تحقیق ،جامعه آماری تحقیق را  ۱۲۳معلم دوره ابتدایي شهرستان رفسنجان تشکیل داده اند.
برای همسو شدن با تغییرات ایجاد شده در برنامههای درسي دوره ابتدایي جهت تحقق اهداف
اسناد باالدستي مشاركت داشته اند و گروه دیگر  ۲۳نفر از مدرسان دورههای ضمن خدمت معلمان
بودند كه مسئولیت تدریس دورههای مزبور را به عهده داشتند كه همگي در تحقیق مشاركت داده
شدند .ابزار گردآوری دادهها برگه(فیش) ،نمون برگ (چک لیست) محقق ساخته و مصاحبه
نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته بود.
ابزار پژوهش
الف) نمونبرگ (چک لیست)
اساس ساخت نمونبرگ را مالكهای استخراج شده از پاسخ به پرسش فرعي اول پژوهش
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معلماني كه در نود درصد دورههای ضمن خدمت تشکیل شده به منظور ایجاد توان در معلمان

تشکیل داده است .سطرهای عمودی این سیاهه را مالكها و سطرهای افقي آن را گزارهها و عبارات
مربوط به مالكها تشکیل ميداد .به منظور سنجش اعتبار نمون برگ تحلیل محتوا از نظر ده نفر از
متن دو سند را كدگذاری نمودند.این كدگذاران اسناد را مورد تحلیل محتوای كیفي قرار دادند .به
منظور انجام این تحلیل گزارههای تشکیل دهندۀ اسناد را كدگذاران به طور دقیق مطالعه و با
تعاریف آورده شده در نمون برگ مقایسه كردند و در صورت همخواني و همسویي با تعاریف كد
مورد نظر را دریافت نمودند .در كل بعد از پایان كدگذاری هر یک از كد گذاران  ۳۰۱گزاره را
نشانه گذاری نمودند كه مقایسۀ آنها نشان داد كه در كل در نود گزاره توافق میان دو كدگذاری
وجود داشت و تنها در  ۳۱گزاره توافق وجود نداشت .لذا با توجه به این نتایج درصد توافق
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كدگذاری به كمک فرمول هولستي ( )۳55۱مورد ارزیابي قرار گرفت (دالور۳۱88 ،؛ ظفری نژاد،
 )۳۱5۱و  %87برآورد شد.
تعداد واحد هایي كه در یک طبقه كد گذاری شده اند
مجموعه كل تعداد واحدهای كد گذاری شده

=87

= درصد توافق

= درصد توافق

پس از آن دو كدگذار طي جلسه ای موارد مورد اختالف را به بحث گذاردند .اختالف
كدگذاران با توضیح متقابل حل شد و سرانجام روی  ۳۰۱گزاره به توافق رسیدند.
ب) پرسشنامهها
در این پژوهش دو پرسشنامۀ محقق ساخته براساس یافتههای حاصله از پرسش فرعي دوم
ابتدایي را در مالک هدف از دیدگاه مدرسان دورهها با  ۱۲گویه(نشانگر) ارزیابي ميكرد و
پرسشنامه دیگر ،سایر عناصر این برنامهها را با  71گویه از دیدگاه معلمان مورد ارزیابي قرار ميداد.
به منظور تعیین روایي محتوایي و صوری پرسشنامهها از مدرسان دورههای ضمن خدمت (جمعأ
 ۲۳نفر) پرسش به عمل آمد و تأئید شد.
ج) مصاحبه
مصاحبه نیمه ساختاریافته ای در قالب  8سؤال از قبل مشخص شده ،از تمام پاسخ دهندگان
(مدرسان دورهها) صورت گرفت .پاسخ دهندگان آزاد بودند كه پاسخ خود را به هرطریق كه
ميخواستند ارائه دهند .البته با توجه به نیمه ساختارمند بودن مصاحبه به منظور اجتناب از انحراف
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طراحي شد .یکي از پرسشنامهها ،میزان مطلوبیت برنامههای درسي ضمن خدمت معلمان دوره

در پاسخها بر حسب ضرورت پاسخها هدایت ميشدند .به منظور اطمینان از سطح روایي و اعتبار
ابزار ،ابتدا روایي سؤاالت از نظر متخصصان بررسي و ساختار سؤاالت اصالح شد .همچنین
بار دیگر از اعضای نمونه همان سؤاالت پرسیده شد .پس از اجرای مصاحبه همۀ یادداشتهای
حاصل از جلسات مصاحبه تنظیم و سازماندهي شد .مصاحبهها خط به خط مورد بررسي قرار
گرفتند و جمالت و عبارات درج شده در آنها مشخص گردید .سپس همه جمالت و عبارات
استخراج شده به صورت مدام مورد مقایسه قرار گرفتند و در قالب جمالت و عبارات مشابه
گروه بندی شدند .پس از گروه بندی جمالت مشابه  ،مفهوم یا مفاهیم خاصي كه در همۀ جمالت
به آنها اشاره شده بود ،استخراج شدند.
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یافتههای پژوهش
پرسش فرعی اول
به منظور ارزیابي برنامههای درسي ضمن خدمت معلمان دوره ابتدایي در ایجاد صالحیتهای
الزم در معلمان برای تحقق بخشیدن به هدف كلي برنامه های درسي و تربیتي دوره چه مالكهایي
را باید در نظر گرفت؟
مالكها در زمینۀ برنامه درسي ،عناصر تشکیل دهنده آن است كه دامنه وسیعي از یک تا یازده
عنصر نیازها ،اهداف ،محتوا ،سازماندهي محتوا ،فعالیتهای یادگیری ،روشهای تدریس ،مواد و منابع
یادگیری ،زمان ،فضا ،گروهبندی ،ارزشیابي و منطق را در بر ميگیرد .كالین این عناصر را شامل
اهداف ،محتوا ،راهبردهای یاددهي–یادگیری ،مواد و منابع ،فعالیتهای یادگیری فراگیران ،روشهای
الگوی كالین مبنای تشخیص مالكها قرار گرفت و نه عنصر تشکیل دهنده برنامه درسي ضمن
خدمت اساس قضاوت برنامههای درسي این دورهها قرار گرفتند.
پرسش فرعی دوم
نشانگرهای مالكهای ارزیابي برنامههای درسي ضمن خدمت معلمان دوره ابتدایي در ایجاد
صالحیتهای الزم در معلمان یرای تحقق بخشیدن به هدف كلي برنامههای درسي و تربیتي دوره
كدام اند ؟
جدول  :7نشانگرهای استخراج شده از تحلیل محتوای کیفی اسناد باالدستی (سند تحول بنیادین و راهنمای برنامه درسی ملی)
مالک

نشانگرها
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ارزشیابي ،گروهبندی فراگیران ،زمان و فضا مي داند(فتحي واجارگاه.)۳۱51 ،در تحقیق حاضر

پاسخگویي به نیازهای معلمان در زمینه دانش علمي ،رشد اخالقي معلمان ،توان تولید و كاربرد راهبردهای یاددهي –یادگیری
متناسب با تجارب فردی و باورهای دانش آموزان ،مهارتهای شناختي (حل مسئله ،تفکر انتقادی ،قضاوت براساس شواهد،
تصمیمگیری ،قضاوت) ،توان تولید طرحها و برنامههای تربیتي ،توانایي تولید محتوا ،توان مشاركت در تشکلها و انجمنهای علمي
و حرفه ای ،توان درک درست از شرایط دانش آموزان ،توان پاسخگویي به نیازها و شرایط جدید و آینده جامعه محلي ،ملي و
بازشناسي ارزشها ،توان پژوهش آموزشي و پرورشي ،توان انگیزه یادگیری در دانش آموزان ،كسب دانش ،بینش و تفکر فناورانه،
هدف

كسب دانش زیباشناختي ،درک و فهم مسائل اقتصادی ،ایجاد التزام به اخالق حرفه ای ،ایجاد شناخت نسبت به الگوی مصرف
مبتني بر نظام معیار اسالمي ،توان كارآفریني در معلمان ،توان به كارگیری شیوه تفکر علمي و منطقي ،توان مدارا و تحمل عقاید
مختلف و خرده فرهنگها در سطح ملي و جهاني ،ایجاد احساس مسئولیت در قبال حفظ زیست بوم شهری ،ایجاد امید به آینده،
رشد خود باوری ،عزت نفس و اراده ،توان به كارگیری فناوریهای جدید آموزشي ،آشنایي با مهارتهای راههای مواجهه با خألهای
روحي و معنوی ،آشنایي با زبان بین المللي ،توان خود ارزیابي ،آشنایي با انواع روشها و راهبردهای فعال در فرآیند تدریس و
یادگیری ،كسب توان به كارگیری مفید ابزارهای كمک آموزشي در جریان تدریس ،كسب توان تهیه برنامه درسي با محتوای
الکترونیکي ،توان به كارگیری استراتژیهای گوناگون گروهبندی دانش آموزان

محتوا

طراحي محتوای آموزشي دوره ها بر اساس تعامل متقابل معلمان و مدرسان دوره ،بهرهگیری از دانش معتبر و روز آمد در تدوین
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محتوا ،زمینهساز رشد مهارتهای شناختي ،زمینه ساز پرورش تفکر انتقادی ،بهرهگیری از نظرات ارزشمند و مسائل اخالقي مطرح
شده از سوی ادیبان و شعرای فارسي زبان به منظور انتقال ارزشهای اخالقي ،توجه به میراث ارزشمند فرهنگ و تمدن اسالمي-
ایراني ،ارائه موضوعاتي به منظور شناساندن طبیعت و احترام قائل شدن برای طبیعت ،مسئله -محور بودن ،تناسب با درک و نیاز
معلمان ،تناسب با سبکهای گوناگون یادگیری،آشناسازی با نوعي از ارزیابي كه در خدمت یاددهي -یادگیری دانش آموزان در سه
حیطه شناختي ،نگرشي و مهارتي باشد ،سازماندهي بر اساس رویکرد تلفیقي (تركیبي از چند موضوع درسي)،آشناسازی معلمان با
قابلیتها و توانائیهای خاص هرمرحله از رشد دانش آموزان ،توجه به تفاوتهای فردی معلمان ،توجه به عالئق و انگیزه دروني
معلمان ،تقویت فرهنگ پژوهش -محوری ،زمینه به كاربستن آموختهها و كسب تجارب عملي در موقعیتهای واقعي برای معلمان،
فراهم كننده زمینه خالقیت
تعامل دو سویه معلمان و مدرسان با تاكید بر رویکرد تعاملي،حفظ حقوق معلمان درعین مسئولیتپذیری ،فراهم شدن زمینه تغییر
فعالیتهای
یادگیری

الزام بیروني به الزام شخصي ،مسئولیت و احترام متقابل میان مدرسان و معلمان ،فراهم آوردن امکان كسب تجارب عملي به منظور
پرورش مهارتها ،باورها و گرایشهای زمینه ساز عمل و تداوم عمل فرد در آینده،كسب تجارب عملي و مطالعه موردی درموقعیتهای
پیچیده ،فراهم بودن فرصت یادگیریهای غیرمستقیم در كنار فرصتهای مستقیم،خود -راهبری در یادگیری ،كاربرد تمرینها و تکالیف
تکمیلي ،توسعه ای و خالق برای تقویت و تثبیت آموختهها ،فراهم بودن زمینه كارورزی و كارآموزی معلمان

مواد

نیازهای مدرسان و معلمان ،در اختیار بودن تجهیزات كتابخانه ای و كارگاهي
زمینه ساز رشد مدرسان و معلمان ،زمینه ساز بروز روحیه خالقیت و نوآوری درمعلمان ،پاسخگو بودن مدرسان در قبال نتایج
دورهها ،فرصت تصمیم گیری مربیان در تعامل با محیط یادگیری ،تاكید متوازن بر استفاده از روشهای گوناگون تربیت اخالقي و
دیني،آموزش توان استدالل كردن نه تحمیل كردن نظرات به معلمان ،ایجاد توان تحمل،گفتگو وسعهصدر در قبال نظرات و

راهبردهای
یاددهي-
یادگیری

پیشنهادات ،ایجاد روحیه تعهد و مسئولیت پذیری نسبت به آفریدههای خداوند اعم از انسانها و طبیعت ،زمینهساز پرورش تخیل،
تاكید بر نظرات معلمان و تفاوتهای فردی آنها،پرداختن به شکلي متعادل هم به تعلیم و هم به تزكیه ،ایجاد روحیه وطن دوستي و
استقالل طلبي در معلمان ،توان روبه رو شدن با نیازها و چالشهای واقعي كالس درس و محیط آموزشي در حال و آینده ،زمینه
ساز رشد حرفه ای معلمان در پنج سطح دانش ،گرایش ،رفتار وصفات و هویت ،رشد ظرفیتهای حرفه ای معلمان،بهرهگیری از
مهارتهای مرتبط با سواد اطالعاتي و ارتباطي درجریان یادگیری محتوا ،توجه به دیدگاهها ،تجارب فردی ،ارزشها و باورهای
معلمان ،توجه به رشد تفکر معنوی در معلمان ،فراهم آوردن زمینه رشد تفکر انتقادی در معلمان ،به كارگیری روشهای فعال،
خالق و منابع متعدد یادگیری ،فراهم سازی استفاده از فضای مجازی ،فراهم سازی كسب مهارتهای اخالقي و عملي

زمان

برگزاری دورهها در زمانهای خارج از وقت اداری ،انعطاف الزم در زمان آموزش ،استمرار و پیوستگي زماني

فضا

برانگیزانندگي و جذاب بودن محیط یادگیری ،منعطف بودن محیط یادگیری ،فراهم بودن امنیت رواني و جسمي معلمان

گروهبندی
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آموزشي

همخواني مواد آموزشي با سبک یادگیری معلمان ،در دسترس بودن تجهیزات و امکانات مبتني بر فناوری آموزشي ،تناسب با

زمینهساز كسب مهارتهای ارتباطي (از طریق فعالیتهای مشاركتي و گروهي) ،تحقیق گروهي ،بهرهگیری از مباحثه در درون و میان
گروهها
ایجاد توانایي خود-ارزیابي گروهي در معلمان ،استمرار ارزیابي ،شركت همزمان مدرسان و معلمان در فرآیند ارزشیابي ،فراهم

ارزشیابي

دور از اضطراب و استرس ،استفاده از روشهای گوناگون متناسب با اهداف ،ارزشیابي با استفاده از دادههای كمي و كیفي یا
تركیبي ،ارزیابي از عملکرد در طول دوره یا پایان دوره ،مورد نظارت قرار دادن یافتههای معلمان از دورههای ضمن خدمت
براساس اهداف هر دوره

طبق دادههای جدول شماره  ۳كالً با تحلیل محتوای كیفي اسناد باالدستي برای مالک هدف
جمعاً  ۱۲نشانگر ،محتوا  ۳8نشانگر ،فعالیتهای یادگیری  ۳۰نشانگر ،مواد آموزشي  1نشانگر،
راهبردهای یاددهي -یادگیری  ۲۲نشانگر ،زمان آموزش ۱نشانگر ،فضای آموزش  ۱نشانگر،
گروهبندی  ۱نشانگر و مالک ارزشیابي  ۳۳نشانگر استخراج شد و اساس ساخت ابزار ارزیابي
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كردن زمینه اصالح برنامه های ضمن خدمت،كمک به رشد حرفه ای معلمان ،فراهم نمودن توان خود ارزیابي ،ارزیابي در فضای
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قرارگرفت .به این ترتیب پرسشنامه ای به سبک لیکرت طراحي شد كه گویههای آن را این
نشانگرها تشکیل ميدادند.
پرسش فرعی سوم
در ارزیابي برنامههای درسي ضمن خدمت معلمان دوره ابتدایي در ایجاد صالحیتهای الزم در
معلمان برای تحقق بخشیدن به هدف كلي برنامههای درسي و تربیتي دوره سطح مطلوب نشانگرها
چیست؟
در این پژوهش نظر متخصصان معیار قضاوت میزان مطلوبیت مالكها قرار گرفت .به این ترتیب
كه در كنار دادههای كیفي حاصل از مصاحبه با متخصصان،در زمینۀ دادههای كمي كسب یک سوم
كل مقیاس لیکرت ( )۳-۲/۱۱به عنوان وضعیت نامطلوب ،دو سوم( )۲/۱۱-۱/۱۱وضعیت نسبتاً
پرسش اصلی تحقیق
میزان مطلوبیت برنامههای درسي ضمن خدمت معلمان دوره ابتدایي در ایجاد صالحیتهای الزم
در معلمان برای تحقق بخشیدن به هدف كلي برنامههای درسي و تربیتي دوره چگونه است؟
الف) میزان مطلوبیت اهداف شناختی
نتایج حاصل از ارزیابي نشان داد كه اهداف شناختي برنامههای درسي ضمن خدمت معلمان از
نظرتحقق یافتن صالحیتهایي همچون توانایي تولید محتوا و آشنایي با زبان بین المللي در حد
نامطلوب است ودر كل میزان مطلوبیت اهداف شناختي این برنامه ها در حد نسبتأمطلوب است.
جدول  :7توزیع فراوانی ،درصد و میانگین وزنی پاسخ سؤالهای مربوط به ارزیابی اهداف شناختی از دید مدرسان

فراواني

8

۲۳

15

85

۲۲

درصد

1/۲۱

۳۳/۳۳

۲9/5۱

17/۰5

۳۳/۱1

اهداف
شناختي

وزني
۱/9۰

۲/55-۱/55

وضعیت
نسبتأ
مطلوب

ب) میزان مطلوبیت اهداف عاطفی
بر اساس نتایج ،اهداف عاطفي برنامههای درسي ضمن خدمت معلمان از نظر ایجاد توان
تشخیص و بازشناسي ارزشها ،ایجاد توان مدارا و تحمل عقاید مختلف و خرده فرهنگها در سطح
ملي و جهاني و آشنایي با مهارتهای راههای مواجهه با خألهای روحي و معنوی در حد نامطلوب و
در كل میزان مطلوبیت اهداف عاطفي این برنامهها در حد نسبتأمطلوب است.
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خیلي كم

كم

متوسط

زیاد

خیلي زیاد

میانگین

محدوده
طیف نانلي
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مطلوب و بیش از دو سوم ( )۱/۱۱-9به عنوان وضعیت مطلوب در نظر گرفته شد.
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جدول  : 5توزیع فراوانی ،درصد و میانگین وزنی پاسخ سؤالهای مربوط به ارزیابی اهداف عاطفی از دید مدرسان
خیلي كم

كم

متوسط

زیاد

خیلي زیاد

فراواني

۰

7

7۰

۳۳۰

۲۱

درصد

۰

۱/۱۱

۱۱/۱۱

9۲/۱5

۳۰/59

اهداف
عاطفي

میانگین

محدوده

وضعیت

وزني

طیف نانلي

۱/7۰

۲/55-۱/55

نسبتأ
مطلوب

پ) میزان مطلوبیت اهداف مهارتی
بر اساس نتایج ،اهداف مهارتي برنامههای درسي ضمن خدمت معلمان از نظر توان مشاركت در
تشکلها و انجمنهای علمي و حرفه ای ،توان كارآفریني در معلمان ،توان تهیه برنامه درسي با
محتوای الکترونیکي در حد نامطلوب و در كل میزان مطلوبیت اهداف عاطفي این برنامه ها در حد
نسبتأ مطلوب است.
خیلي كم

كم

متوسط

زیاد

خیلي زیاد

فراواني

1

۲8

۳۰۰

۳۰9

۱۱

درصد

۳/1۱

۳۰/۲۱

۱۱/۱۱

۱8/1۱

۳۱/۳5

اهداف
مهارتي

میانگین

محدوده

وزني

طیف نانلي

۱/9۳

۲/55-۱/55

وضعیت
نسبتأ
مطلوب

بر اساس تحلیل مصاحبههای انجام شده در زمینۀ اهداف برنامههای درسي ضمن خدمت
معلمان ،وضعیت اهداف این دورهها از نظر اكثریت نسبتأ مطلوب بوده كه تأئیدی بر نتایج كمي
تحقیق است .نقد اساسي آنها این بود كه اهداف براساس نیازهای واقعي معلمان در مواجهه با
برنامه های درسي جدید تدوین نشده و به اهداف نگرشي و مهارتي توجه كمتری شده است؛ لذا
چنین برنامههایي نمي توانند به طور كامل صالحیتهای الزم را برای تحقق بخشیدن به هدف كلي
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جدول  : 7توزیع فراوانی ،درصد و میانگین وزنی پاسخ سؤالهای مربوط به ارزیابی اهداف مهارتی از دید مدرسان

آموزشي و تربیتي برنامههای درسي دوره در معلمان ایجاد نمایند.
ت) میزان مطلوبیت عنصرمحتوا
اخالقي به نظرات ارزشمند و مسائل اخالقي مطرح شده از سوی ادیبان و شعرای فارسي زبان
توجهي نشده است .همچنین در سازماندهي محتوای آموزشي دورهها ،سبکهای گوناگون یادگیری
معلمان ،تفاوتهای فردی ،عالئق و انگیزههای دروني معلمان مورد توجه قرار نگرفته است .در كل
میزان مطلوبیت محتوای این برنامهها در حد نسبتأمطلوب است.
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جدول  :3توزیع فراوانی ،درصد و میانگین وزنی پاسخ سئوالهای مربوط به ارزیابی عنصر محتوا
كم

خیلي كم

متوسط

زیاد

خیلي زیاد

محتوا
فراواني

۲7۰

۳۱۳۰

۳۰97

۲9۱۱

۱۰9

درصد

1/۱7

۲۲/۱7

۳8/۱

1۱/85

۳۰/17

وضعیت

میانگین

محدوده

وزني

طیف نانلي

۱/۱۱

-۱/55

نسبتأ

۲/55

مطلوب

تحلیل مصاحبهها مؤید این نکته بود كه مدرسان ملزم به تبعیت از محتوای آموزشي دیکته شده
بودند .ا ز نگاه اكثریت با توجه به اینکه محتواها كامأل با نیازهای واقعي معلمان به منظور مواجهه
مطلوب با اهداف جدید برنامههای درسي تدوین نشده بودند ،نميتوان به تحقق یافتن كامل اهداف
این برنامهها از سوی معلمان امید داشت.
ث) میزان مطلوبیت فعالیتهای یادگیری
مطلوبي قرار دارند.
جدول  : 6توزیع فراوانی ،درصد و میانگین وزنی پاسخ سؤالهای مربوط به ارزیابی عنصر فعالیتهای یادگیری
خیلي كم

كم

متوسط

زیاد

خیلي زیاد

فراواني

55

99۱

957

۳991

1۰7

درصد

۱/۰8

۳7/۲۱

۳8/۱۰

18/1۲

۳۲/۱7

فعالیتهای
یادگیری

میانگین

محدوده

وضعیت

وزني

طیف نانلي

۱/9۰

۲/55-۱/55

نسبتأ
مطلوب

بر اساس نتیجه حاصل از مصاحبه ،بیشتر مدرسان در زمینه یاددهي -یادگیری ،معلمان را به
فعالیت وادار مينمودند.
ج) میزان مطلوبیت مواد آموزشی
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با توجه به جدول شماره  ،۱فعالیتهای یادگیری دورههای ضمن خدمت در وضعیت نسبتأ

بر اساس نتایج حاصل از ارزیابي ،تجهیزات كتابخانه ای و كارگاهي دوره در حد نسبتأ
نامطلوبي بوده است .در كل مواد آموزشي از وضعیت نسبتأ مطلوبي برخوردار بوده است.
میانگین

محدوده

مواد

وزني

طیف نانلي

خیلي كم

كم

متوسط

زیاد

خیلي زیاد

آموزشي

۱/۳۲

فراواني

8۱

1۰۳

۳۱5

9۲۱

۳۰9

درصد

7۰/۱

۲۱/۱۳

۳۱/۳۱

7۱/1۰

۳8/8

۲/55-۱/55

وضعیت
نسبتأ
مطلوب

نتایج حاصل از مصاحبهها نشان داد كه امکانات موجود در كالسهای آموزشي برای یک
تدریس با كیفیت كافي نبوده است.
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جدول  : 6توزیع فراوانی ،درصد و میانگین وزنی پاسخ سؤالهای مربوط به ارزیابی عنصر مواد آموزشی
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چ) میزان مطلوبیت راهبردهای یاددهی -یادگیری
طبق نتایج حاصل از ارزیابي راهبردهای یاددهي -یادگیری مؤثر در به كارگیری روشهای فعال،
خالق و منابع متعدد یادگیری در حد مطلوب نبوده و در كل میزان مطلوبیت این راهبردها در حد
نسبتأ مطلوب بوده است.
جدول  : 6توزیع فراوانی ،درصد و میانگین وزنی پاسخ سؤالهای مربوط به ارزیابی عنصر راهبردهای یاددهی -یادگیری
خیلي كم

كم

متوسط

زیاد

یاددهي-

فراواني

۳88

۳۲7۱

۳۱۲7

۱1۰۱

87۰

یادگیری

درصد

۲/۱۱

۳8/۰۱

۳8/8۰

18/۳5

۳۲/۱۲

راهبردهای

خیلي

میانگین

محدوده

زیاد

وزني

طیف نانلي

۱/15

۲/55-۱/55

وضعیت
نسبتأ
مطلوب

نتایج حاصل از تحلیل كیفي مصاحبهها نشان داد كه روش اجرای برنامهها نیمهسازگارانه بوده
است ودر اكثر دورهها در نحوه تدریس و انتخاب محتوا به نظرات معلمان تا حدودی بها داده شده
است.
ح) میزان مطلوبیت عنصر زمان
با توجه به جدول شماره  ،5وضعیت عنصر زمان در برنامههای درسي ضمن خدمت معلمان
نسبتأ مطلوب است.
جدول  : 6توزیع فراوانی ،درصد و میانگین وزنی پاسخ سؤالهای مربوط به ارزیابی عنصر زمان
خیلي

كم

متوسط

زیاد

فراواني

۱۳

۳99

۳9۱

11۱

۳78

درصد

۱/۲۲

۳۱/۰5

۳9/85

1۱/۱۳

۳8/15

كم

زمان

خیلي

میانگین

محدوده طیف

زیاد

وزني

نانلي

۱/۱۰

۲/55-۱/55

وضعیت
نسبتأ مطلوب
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است(هرچند كه محتوا از قبل دیکته شده بود)؛ همچنین از تركیبي از روشهای تدریس استفاده شده

در كل تحلیل متن مصاحبهها نشان داد كه از كل مدرسان ،تنها یک مدرس از وضعیت زمان
خ) میزان مطلوبیت عنصر فضا
بر اساس نتایج ،میزان جذابیت محیط یادگیری و میزان انعطاف محیط در حد نسبتأ نامطلوب و
در كل میزان مطلوبیت فضای آموزشي در حد نسبتأمطلوب بوده است.
جدول  : 77توزیع فراوانی ،درصد و میانگین وزنی پاسخ سؤالهای مربوط به ارزیابی عنصر فضا
خیلي

كم

متوسط

زیاد

خیلي زیاد

فراواني

7۳

۲8۱

۳8۲

۱18

75

درصد

7/۱7

۲5/۱5

۳8/5۰

۱۱/۳1

8/۲۰

كم

فضا

میانگین

محدوده طیف

وضعیت

وزني

نانلي

۱/۰8

۲/55-۱/55

نسبتأ
مطلوب
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اختصاص داده شده به آموزش ضمن خدمت راضي بود و مابقي رضایتي نداشتند.
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مصاحبه با مدرسان نشان داد كه از دیدگاه اكثریت ،فضای كالسهای درس ضمن خدمت
معلمان از شرایط فیزیکي مناسبي برخوردار نبوده است.
د) میزان مطلوبیت عنصر گروهبندی
نتایج ارزیابي نشان داد كه وضعیت تحقیق گروهي به صورت نامطلوبي بوده است .در كل
نحوه گروهبندی فراگیران نسبتأ مطلوب بوده است.
جدول  : 77توزیع فراوانی ،درصد و میانگین وزنی پاسخ سؤالهای مربوط به ارزیابی عنصر گروه بندی
گروهبندی
فراواني
درصد

خیلي
كم

كم

متوسط

زیاد

خیلي
زیاد

میانگین
وزني

محدوده
طیف نانلي

وضعیت

۱۱
۱/71

۳۲5
۳۱/1۰

۲۳1
۲۲/۲۲

۲۲۱
۲۱/۳9

۱۱۳
۱7/15

۱/77

۲/55-۱/55

نسبتأ مطلوب

استفاده مينمودند.
ذ) میزان مطلوبیت عنصرارزشیابی
با توجه به جدول شماره  ،۳۲نحوه ارزشیابي فراگیران دورههای ضمن خدمت وضعیت نسبتأ

مطلوبي دارد.
جدول  : 77توزیع فراوانی ،درصد و میانگین وزنی پاسخ سؤالهای مربوط به ارزیابی عنصر ارزشیابی

ارزشیابي

خیلي كم

كم

متوسط

زیاد

خیلي

میانگین

محدوده

وضعیت

زیاد

وزني

طیف نانلي

فراواني

۳۰۱

18۱

9۲۰

۳89۰

97۲

۱/۱9

-۱/55

نسبتأ

درصد

۱

۳۱/۱8

۳1/7۱

9۲/۱5

۳۱/۲

۲/55

مطلوب
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بر اساس نتایج مصاحبه ،مدرسان بیشتر از فعالیتهای گروهي در فرآیند یاددهي -یادگیری

براساس نتایج مصاحبه ،ارزشیابي از برونداد دورهها از طریق آزمونهای عملکردی و تشریحي
صورت گرفته و تنها یک مدرس از خود -ارزیابي بهره گرفته است.
در سند برنامه درسي ملي تحت عنوان تلقي نسبت به معلم آمده است كه «معلم الگو و اسوه
اخالقي ،معنوی و علمي متربي است .معلم نقش راهنما و راهبری یادگیری را به عهده دارد و
متربیان را با منابع یادگیری آشنا ميكند .زمینه ساز رشد عقالني ،ایماني ،علمي ،عملي و اخالقي
متربیان است .متناسب با نیازها و شرایط یادگیری توانایي انتخاب و طراحي فعالیتهای مناسب را
دارد .موانع یادگیری دانش آموزان را ميشناسد و با طراحي فعالیتهای مناسب برای رفع آنها اقدام
ميكند و خود یادگیرنده مادام العمر است .یک پژوهشگر آموزشي و پرورشي است .در جایگاه
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خاص خود آفریننده راهبردهای نوین یاددهي-یادگیری است .در مسیر حرفه ای گری توانایي
طراحي فعالیتهای آموزشي و به كارگیری راهبردهای یاددهي-یادگیری را با توجه به اهداف برنامه
درسي دارد و عامل ایجاد كننده انگیزه یادگیری در متربیان است» .به طور كلي برای اینکه معلمان،
به عنوان مهمترین اعضای تشکیل دهنده منابع انساني نظام آموزش و پرورش به این صالحیتها
دست یابند ،نیاز به سرمایه گذاری در خود دارند .البته سرمایه گذاری با احساس نیاز آغاز ميشود
و نیاز انگیزه الزم را برای حركت به سمت سرمایهگذاری ایجاد ميكند .یکي از روشها برای
سرمایهگذاری و نهایتأ رسیدن به رشد و تعالي در معلمان ،شركت در دورههای ضمن خدمت است.
مسلمأ آنچه ميتواند انگیزه شركت معلمان در این دورهها شود ،این است كه به نیازهای آنها در
تدوین برنامههای درسي ضمن خدمت توجه شود .این در حالي است كه نتایج این تحقیق نشان داد
تغییرات برنامههای درسي به صورت مطلوب برنامه ریزی نشده اند .این نتیجه با یافته پژوهش
عسکر لجم اورک مرادی( )۳۱51تحت عنوان ارزشیابي اثربخشي دورههای توانمندسازی معلمان
مقطع ابتدایي عشایر ایذه از طریق آموزشهای ضمن خدمت كامالً همخواني دارد .در نتایج این
پژوهش آمده است كه اكثر آموزشهای ضمن خدمت در دستیابي به اهداف از پیش تعیین شده كامالً
مؤثر وكارآمد نبوده و مهمترین دلیل این مسئله عدم همخواني محتوای آموزشي دورهها با نیازهای
معلمان بوده است.
ازدیگر یافتههای تحقیق عدم توجه به سبکهای گوناگون یادگیری معلمان ،تفاوتهای فردی و
عالئق و انگیزههای دروني معلمان است .اینها مواردی هستند كه ميتوانند زمینهساز بيانگیزگي
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كه برنامههای درسي ضمن خدمت درراستای تحقق بخشیدن به نیازهای معلمان برای مواجهه با

معلمان برای حضور جدی در دورهها و در نتیجه كاهش اثربخشي دورهها شوند .سجادی و
همکاران ( )۳۱5۱در پژوهشي ،دید منفي و بي انگیزگي معلمان را از عوامل مؤثر بر پایین بودن
نتیجه حاصل از تحقیقات خود ،بي انگیزگي معلمان را از نقاط ضعف دورههای ضمن خدمت ذكر
كردند .ساراكالوگلو ۳و همکاران( ،)۲۰۳۰نقش فعال و مشاركت معلمان در فرآیند تدوین برنامه
درسي را در پژوهش خود نتیجهگیری نمودند .ایشان دلیل نارضایتي و ناامیدی معلمان از برنامه
درسي را بي توجهي به نظرات آنها و درنظرنگرفتن نیازهای آنها در فرآیند تدوین برنامه درسي
عنوان كردند .بر اساس یافتههای هي ،والکي و آلترمن ،)۲۰۳۲( ۲معلمان باید در طراحي و ارزشیابي
1. Saracaloğlu
2. He,Valcke & Aelterman
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برنامه درسي نقشي فعال داشته باشند .دمیر )۲۰۳۲( ۳نبود فعالیتها و برنامههای جذاب را از
مشکالت برنامههای ضمن خدمت دانست و توجه به نیازهای معلمان را در طراحي و تدوین این
برنامهها توصیه نمود.بررسي ارزیابي سایر عناصر برنامه درسي دورههای ضمن خدمت در جامعه
هدف نشان ميدهد كه عالوه برمحتوا ،وضعیت سایر عناصر برنامه نیز تا سطح مطلوب تحقق یافتن
اهداف برنامه درسي ملي فاصله دارند.
از نقاط ضعف اهداف برنامههای درسي ضمن خدمت ،ميتوان بي توجهي به " آشنایي با زبان
بین المللي" " ،ایجاد توان مدارا و تحمل عقاید مختلف و خرده فرهنگها در سطح ملي و جهاني"،
"كسب توان تهیه برنامه درسي با محتوای الکترونیکي"" ،ایجاد توان مشاركت در تشکلها و
انجمنهای علمي و حرفه ای"" ،ایجاد توان كارآفریني در معلمان"" ،توان تشخیص و بازشناسي
نتایج ارزیابي مواد آموزشي نشان داد كه تجهیزات كتابخانه ای و كارگاهي در اختیار معلمان در
وضعیت نامطلوبي بوده است .نامطلوب بودن امکانات را در نتایج تحقیقات رضایي كیا( )۳۱5۳و
احمدلودهنوی( )۳۱5۲ميتوان شاهد بود .این مسئله به عدم پیشبیني امکانات یا عدم برنامهریزی
صحیح برنامهریزان آموزشي مربوط است.در زمینه راهکارهای یاددهي -یادگیری به كارگرفته شده،
به كارگیری روشهای فعال ،خالق و منابع متعدد یادگیری از وضعیت مطلوب برخوردار نبوده است.
چاه ستاره ( ،)۳۱5۱بيتوجهي به روشهای تدریس فعال و اكتفا به سخنراني مدرسان را از نقاط
ضعف دورههای ضمن خدمت معلمان دانست .البته این مسئله دلیلي بر ضعف برنامه نیست ،بلکه
به ضعف در انتخاب مدرسان یا به دورههای آموزشي برگزار شده برای مدرسان در مركز برميگردد
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ارزشها و آشنایي با مهارتهای راههای مواجهه با خألهای روحي و معنوی" ذكر نمود.

(عسکر لجم اورک مرادی۳۱51،؛ افضل خاني و نجابت .)۳۱5۲ ،زمان آموزش از انعطاف الزم
برخوردار نبوده كه این نتیجه در تحقیقات دیگر نیز مورد تاكید قرار گرفته است(امیری۳۱5۱ ،؛
نتیجه را در سایر تحقیقات نیز ميتوان شاهد بود كه مسلماً برفعالیتهای یاددهي -یادگیری تأثیر
منفي خواهد گذاشت كه از آن میان ميتوان به نتایج تحقیق عسکر لجم اورک مرادی (  )۳۱51و
سجادی و همکاران ( )۳۱5۱اشاره كرد.
همچنین گروهبندی و همکاریهای گروهي در برنامههای ضمن خدمت به ایجاد دانش بیشتر،
بهبود روشها و استراتژیهای آموزشي و تقویت اعتماد به نفس معلمان خواهد انجامید كه در نتایج
1. Demir
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تحقیقات چاو )۲۰۳۰(۳و كابریتا و همکاران( )۲۰۳9به آنها اشاره شده است .در تحقیق حاضر از
تحقیق گروهي در فرآیند یاددهي–یادگیری به شکل مطلوب استفاده نميشده و ارزشیابیهای
صورت گرفته كامالً زمینهساز اصالح برنامههای درسي ضمن خدمت نبوده است .رازی و كارگر
( )۳۱5۱و سجادی و همکاران ( )۳۱5۱هم در تحقیق خود به فقدان ارزشیابي و بازخورد به مثابه
یکي از نقاط ضعف برنامههای آموزشي دورههای ضمن خدمت اشاره نموده اند.
در مجموع بر اساس نتایج حاصله ،برنامههای درسي قصد شده دورهها در همۀ عناصر تا سطح
مطلوب فاصله دارد و نیازمند بازنگری است ،مسلماً یافتههای پژوهش حاضر ميتواند دستمایه
اصالح این برنامهها قرار گیرد.
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