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هدف اصلي پژوهش حاضر نيازسنجي آموزش ضمن خدمت معلمان مدارس ابتدايي منطقه  ٢شهر تهران است .جامعة

آماري پژوهش شامل  ١٥نفر از معلمان صاحبنظر و باتجربه در منطقه  ٢آموزش و پرورش شهر تهران بوده ،كه با روش
نمونهگيري هدفمند جهت انجام مصاحبه نيمهساختاريافته انتخاب شدند .در پژوهش حاضر براي تعيين نيازهاي معلمان جهت

آموزش ضمن خدمت ،به بررسي و مطالعه مباني نظري و تجارب ساير كشورها و مصاحبه با معلمان صاحبنظر و با تجربه

پرداخته شده است .جهت اعتباريابي نتايج پژوهش سه فعاليت صورت گرفت .الف( مرور همتا ،ب( اعتباريابي يا بازبيني

توسط مصاحبهشوندگان ،ج( جهت بررسي انتقالپذيري ٣يافتهها كه با كاربردپذيري يافتههاي پژوهش ارتباط دارد .براي تحليل

دادههاي حاصل از مصاحبه از روش كدگذاري نظري استفاده شده است .همچنين از روشهاي آمار توصيفي به منظور تحليل
دادههاي حاصل از پرسشنامه بهره گرفته شده است .كه با استفاده از نرمافزار آماري  spss ٢١به صورت )فراواني ،فراواني

درصدي( بيان شده است .نتايج تجزيه و تحليل نشان داد كه نيازهاي آموزش ضمن خدمت معلمان ابتدايي منطقه  ٢آموزش و
پرورش شهر تهران در سه سطح عمومي )مانند :آموزش زبان انگليسي ،مهارتهاي كامپيوتر ،مهارت حل تضاد كار و خانواده،
مديريت مالي و ،(...حرفهاي )مانند :مهارت تدريس به شيوههاي نوين ،آموزش اقدامپژوهي و درسپژوهي ،آموزش استفاده از

ابزارهاي هوشمند آموزشي ،چگونگي انجام ارزشيابي توصيفي و ( ...و سازماني )مانند :شناخت نظام پاداشدهي ،آشنايي با
حقوق معلمي ،آشنايي با قوانين سازمان آموزش و پرورش و (...شناسايي شدند.
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مقدمه:

مهمترين ركن توسعه در ابعاد فردي،

سازمانى و اجتماعي ،آموزش است؛ كه سازندگى

و بهبود و تعالى انسان را به همراه دارد .آموزش
تجربهاي است مبتني بر يادگيري ،بهمنظور ايجاد
تغييرات نسبتاً پايدار در فرد ،تا او را قادر به انجام

كار و بهبودبخشي تواناييها ،تغيير مهارتها،
دانش ،نگرش و رفتار اجتماعي كند .بنابراين

آموزش بهمفهوم تغيير دانش ،نگرش و تعامل با
همكاران است .آموزش مستلزم استفاده از

برنامههاي

پيشبيني

شدهاي

است

كه

شايستگيهاي موجود در كاركنان را تقويت و

موجب كسب دانش ،مهارت و تواناييهاي تازه

در فرد ميشود ،بهگونهاي كه بهبود عملكرد شغلي

را تسهيل ميكند.آموزش ،عبارت از فعاليتهايي

است كه بهمنظور ايجاد يادگيري در يادگيرنده ،از
جانب آموزگار يا معلم طرحريزي ميشود و بين

آموزگار و يك يا چند يادگيرنده ،به كنش متقابل
جريان مييابد)سيف .(١٣٩٧ ،آموزش ،به هرگونه

فعاليت يا تدبير از پيش طراحي شدهاي گفته مي-
شود كه هدف آن ايجاد يادگيري در يادگيرندگان

است)همان(.

همانطوري كه در قرن  ٢١در حال وارد شدن

به عصر جديد در تحول ساختار و زندگي سازماني

هستيم ،تغييرات عظيم در محيط اقتصادي به

سود و توليد در بلندمدت ،در توليد محصول بود،

اكنون وظيفه مهمتري وجود دارد و آن اين است
كه تبديل به سازمان اثربخش شوند ،نه اينكه توليد

و سود بيشتر اهميت ندارد ،بلكه بدون يادگيري

مداوم ،سود و توليد بلندمدت امكانپذير نخواهد
بود )آل آقا ،به نقل از حيدري خانقاه.(١٣٨٩ ،

افزايش كارايي سازمانها در گرو افزايش

كارايي منابع انساني است و افزايش كارايي منابع
انساني در گرو آموزش و توسعه دانش و مهارت

و ايجاد رفتارهاي مطلوب براي كاركردن

موفقيتآميز است )ابطحي.(١٣٨٣ ،

به نظر ميرسد كه اگر آموزش نيروي انساني

به سمت و سوي نيازهاي سـازمان سـوق داده

نشـود ،سرمايهگذاري صورت گرفته در اين حوزه

اثربخشي ﻻزم براي سازمان به همراه نداشته و

سازمان از اين سرمايهگذاري منتفع نخواهد شد.
از اين رو محققان حوزة منابع انساني
رويكردهـاي مختلفـي را بـراي جهتدهي به

آموزشها و هم راستاسازي آنها با نيازهاي

سازمان ارائه دادهاند كه يكـي از بهتـرين ايـن
رويكردها ،طراحي و اجراي آموزشهاي سازماني
با رويكرد شايستگي است .سيستمهاي آموزشي

عمدتاً از چهار خرده سيستم نيازسنجي ،طراحـي،
اجـرا و ارزيـابي تشـكيل شدهاند.

نياز آموزشي كه دربردارندة دانش ،مهارتها

واسطه جهانيشدن و تكنولوژي ايجاد شده است و

و قابليتهاست كه در آن فرد بايد جهت بهبود

در جهان نوين و هزاره جديد وادار ساخته است.

به وضعيتي تشـبيه كـرد كه در آن بين »آنچه

اين امر سازمانهاي سراسر جهان را به ايجاد

تغييرات مهم بهمنظور سازگاري بقاء ،موفقشدن

زماني بود كه وظيفة اصلي كارها و مشاغل ايجاد

عملكرد خود و رسيدن به اهداف سازمان،

بياموزد)جانسون .(١٩٩٦ ،نياز آموزشي را ميتوان
هست« و »آنچه بايد باشد« تفاوت وجود دارد،

ة
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اين تفـاوت ممكـن است ناشي از اختﻼف سطح

آموزش معلمان به ايجاد شايستگي در آنها

كارهاي خود بـه آنها نيـاز دارنـد )روبرت،

آنچه فرد يا گروه شغلي خاصي بايد بدانند و

آموزشي ،گام اوليه در يك فرايند دورهاي است

در حقيقت ،شكاف ميان سطح كنوني و سطح

در دانش ،مهارتها و نگرشهايي باشـد كـه
كـارآموزان براي بهتر انجام دادن وظايف و

 .(١٩٨٧از آنجايي كه مهمترين ركن تعليم و

تربيت بهعهدة معلمان است ،لذا نيازسنجي
كه منجر به آموزشي كلي و استراتژيهاي

آموزشي براي كاركنان در يك سازمان يا يك

گروه حرفهاي ميباشد .اين چرخه با يك كنكاش

سيستماتيك آغاز ميشود تا نيازهاي آموزشي
جمعيت موردنظر شناسايي شود و بايد در طول

برنامهريزي ،اجرا و ارزشيابي نيز ادامه داشته باشد

كمك ميكند ،به شرطي كه براساس نياز واقعي
آنان طراحي و اجرا شود .نياز آموزشي فاصله ميان

انجام دهند و آنچه در شرايط موجود ميدانند و

انجام ميدهند ،تعريف شده است .نياز آموزشي

مطلوب توانايي افراد يا سازمان در انجام وظايف

شغلي و مسئوليتهاي سازماني است .به عبارت

ديگر ،نياز آموزشي عبارت است از تغييرات

مطلوبي كه در فرد يا افراد يك سازمان از نظر

دانش ،مهارت و نگرش بايد ايجاد شود تا آنها
قادر باشند وظايف و مسئوليتهاي شغلي خود را

)گولد و همكاران ،به نقل از رضايي ميرقائد،

در حد مطلوب ،مقبول و منطبق با استانداردهاي

آموزش و بهسازي ،منابع انساني است .زيرا

منابع آموزشي مثل ساير منابع سازمان محدود

.(١٣٩٦

مهمترين مسأله در قبال تغييرات محيط،

سرمايهگذاري در آموزش و بهسازي منابع انساني،
سرمايهگذاري بلندمدتي است كه آثار منافع آن به

شغلي انجام دهند و تا حد ممكن زمينههاي رشد
و تعالي كاركنان را در ابعاد مختلف بهوجود آورد.

هستند .براي استفاده از منابع آموزشي به بهترين
وجه ،سازمانها بايد در زمينه نيازسنجي آموزشي

خود فرد ،سازمان و جامعه برميگردد .ضرورت-

تﻼش قابل مﻼحظهاي به عمل آورند .رشد حرفه-

سازماني ،پيچيدگي افكار ،انتظارات و مهارتهاي

دانشآموزان دارد ،اما همواره چالشها و مسائلي

هاي جديد عصر حاضر ،موفقيت كشور ما در

عرصه جهاني ،پيچيدهتر شدن اهداف و وظايف
استفاده از تجهيزات از يكطرف و كمبودها و

اي همكارانه معلمان نقش مهمي در بهبود كيفيت

معلمان ،برنامة آموزشي ،تدريس و يادگيري
وجود دارد كه ممكن است مانع اجراي موفق آن

نارساييهايي در زمينه مهارتها و دانش كاركنان و

شود ،از قبيل حجم كاري سنگين معلمان ،ابهام در

تحوﻻت آماده سازد )دراگر ،١٣٧٨ ،به نقل

شد بايد در مسير حل مشكل ،كانون توجه را

مديران از طرف ديگر همگي مبين اين است كه

آموزش همواره بايد خود را براي رويارويي با
ازحيدري خانقاه.(١٣٨٩ ،

سياستهاي مربوطه و ساختارهاي كاري سلسله
مراتبي)هايرون و تان .(٢٠١٦ ،بنابر آنچه بحث
روي عناصر اساسي و تأثيرگذار ،كه از مقياس

وزني نسبتاً باﻻتري برخوردارند ،متمركز كرد.
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يكي از اين عناصر كليدي كه در گسترش آموزش

همچنين مطالعه كتب ،مقاﻻت ،مجﻼت و پايان-

روي معلمان قرار دارد تا عملكرد آنها را در

كتابخانهاي و متون علمي و مستند مرتبط با

و پرورش نقش اساسي دارد ،معلمان هستند.
بنابراين تمركز اصلي رشد حرفهاي همكارانه بر

نامهها جهت تهيه پيشينه و ادبيات پژوهش .داده-
هاي كتابخانهاي از طريق مطالعه اسناد و مدارك

مدرسه افزايش دهد ،بنابراين پژوهش حاضر با

موضوع تحقيق و نظريههاي مربوطه از طريق

آموزگاران مدارس ابتدايي چيست؟"

و اطﻼعات ،فيشبرداري است .مصاحبه نيمه

هدف پاسخ به اين پرسش اساسي صورت گرفته
است كه:

روش

"نيازسنجي آموزش ضمن خدمت

پژوهش حاضر از نظر هدف ،كاربردي ،از

لحاظ روش تحقيق ،توصيفي و از نظر نوع مطالعه

كيفي است .همچنين از لحاظ زماني ،به صورت
مقطعي است كه در سال  ١٣٩٨-١٣٩٩انجام

گرفته است و از نظر قلمرو مكاني نيز شامل
مدارس منطقه  ٢آموزش و پرورش شهر تهران

است .جامعه آماري پژوهش شامل  ١٥نفر از

كتب ،سايتهاي اينترنتي و ساير اسناد معتبر
گردآوري شده است .ابزار جمعآوري اين دادهها

ساختار يافته با معلمان صاحبنظر و با تجربه كه

در طول دوران خدمت از ارزشيابي باﻻيي

برخوردار و مورد تأييد مديران بودهاند .در

پژوهش حاضر براي تعيين نيازهاي معلمان جهت
آموزش ضمنخدمت ،به بررسي و مطالعه مباني

نظري و تجارب ساير كشورها و مصاحبه با
معلمان صاحبنظر و با تجربه در منطقه  ٢آموزش

و پرورش شهر تهران كه در طول دوران خدمت

معلمان صاحبنظر و با تجربه در منطقه ٢

از ارزشيابي باﻻيي برخوردار و مورد تأييد مديران

مديران بودهاند ،ميباشد كه با روش نمونهگيري

گام اقدام به شناسايي معلماني كرده كه باور داشته

آموزش و پرورش شهر تهران كه در طول دوران
خدمت از ارزشيابي باﻻيي برخوردار و مورد تأييد

هدفمند ) تا رسيدن به حد اشباع اطﻼعات( جهت

انجام مصاحبه نيمه ساختاريافته انتخاب شدند.

نمونه گيري به صورت هدفمند و به روش غير
احتمالي انجام شده است و برابر با تعداد جامعه

در نظر گرفته شده كه شامل  ١٥معلم صاحبنظر

و با تجربه در منطقه  ٢آموزش و پرورش شهر

تهران مي باشد.

گردآوري دادهها در اين پژوهش از دو روش

ذيل صورت پذيرفته است :روش كتابخانهاي
جهت بررسي و مطالعه نظريههاي موجود و

مدارس بودهاند پرداخته شده است.

براي انجام مصاحبه پژوهشگر در نخستين

ميتوانند با مشاركت در انجام پژوهش ،به غناي آن

كمك كنند .پس از آن از طريق تماسهاي تلفني و
ايميلي تﻼش نموده است تا مشاركت و حمايت

آنان را براي انجام اين پژوهش جلب نمايد و قرار

مﻼقاتي تنظيم نمايد .از آن گذشته در فرايند

مصاحبه اگر معلم ديگري به پژوهشگر معرفي مي-
گرديد حتماً با آنها ارتباط برقرار ميشد .در

مجموع افرادي كه با آنها مصاحبه به عمل آمد

شامل  ١٥معلم با تجربه در منطقه  ٢آموزش و

پرورش شهر تهران كه در طول دوران خدمت از
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ارزشيابي باﻻيي برخوردار و مورد تأييد مديران

ميگرديدند .بنابراين در مطالعه حاضر دادهها پس

است كه انتخاب مشاركتكنندگان تا زمان دستيابي

ديگر ادامه نيافت .ازآنجايي كه مصاحبه شوندگان

نتايج ،ادامه يافت .مدت زمان مصاحبه بين ٤٥

رزومه خود مصاحبهگر اعم از رشته تحصيلي ،نام

از انجام مصاحبه با  ١٥نفر به اشباع رسيدند يعني

مدارس بوده اند ،ميباشد.

اطﻼعات جديدي حاصل نشد و عمل گزينش

پيش از پرداختن به اين گفتگوها ﻻزم به ذكر

با كاري كه پژوهشگر قرار است انجام دهد آشنا

به يك تفسير غني و عدم پديدارشدن دادههاي

نبودند حدود ده دقيقه نخست مصاحبه ،به معرفي

جديد در طي انجام مصاحبه يا به عبارتي اشباع

دقيقه تا يك ساعت به طول انجاميد اغلب

دانشگاه ،عنوان پاياننامه و توضيح در مورد كاري

اجازه ضبط صدايشان را دادند .مصاحبهها ضبط

پژوهش حاضر نظر خود را مطرح ميكردند.

كه قرار است انجام گيرد ميگذشت .و بعد در

مصاحبهها اغلب در اتاق معلمان در مدارس

ادامه چند دقيقهاي مصاحبهشوندگان در زمينه

صورت گرفت .در همه موارد مصاحبه شوندگان

سپس پژوهشگر گفتگو را ادامه ميداد تا دادههاي

شدند و سپس عين كلمات افراد استخراج گرديد

مورد نياز را جمعآوري نمايد.

و مجدداً براي حصول اطمينان از دقت كار،

نسخهها با فايلهاي ضبط شده مصاحبه مقايسه
يافته ها

جدول  -١توزيع فراواني معلمان مورد مطالعه برحسب جنسيت

جنسيت

فراواني

فراواني درصدي

فراواني درصدي تراكمي

آقا

٩

٦٠

١٠٠

خانم
كل

٦

١٥

٤٠

١٠٠

٤٠

١٠٠

جدول  -٢توزيع فراواني معلمان مورد مطالعه بر حسب سنوات خدمت

سنوات خدمت

فراواني

فراواني درصدي

فراواني درصدي تراكمي

٦-١٠

٢

١٣/٣٣

٢٠

٤٠

٧٣/٣٣

١-٥

١

١١-١٥

٢

٢١-٢٥

٣

١٦-٢٠
٢٦-٣٠
كل

٦
١

١٥

٦/٦٧

١٣/٣٣
٢٠

٦/٦٧
١٠٠

٦/٦٧

٣٣/٣٣
٩٣/٣٣
١٠٠
١٠٠

٩٤

ترين فراواني بين ٢٦ - ٣٠سال و ١-٥

همانطور كه جدول فوق نشان ميدهد از

سال) (%٦/٦٧است.

مجموع  ١٥معلم مورد مطالعه ،بيشترين فراواني

سابقه خدمت بين ١٦-٢٠سال) ( %٤٠است و كم-
سن

جدول -٣توزيع فراواني معلمان مورد مطالعه بر حسب سن
فراواني

فراواني درصدي

فراواني درصدي تراكمي

٨

٥٣/٣٣

٨٠

١٠٠

١٠٠

٢٥-٣٥

١

 ٥٦به باﻻ

٢

٣٦-٤٥
٤٦-٥٥

بدون پاسخ
كل

٣

٦/٦٧
٢٠

١٣/٣٣

١

همانطور كه جدول فوق نشان ميدهد از

مجموع  ١٥متخصص مورد مطالعه ،تعداد  ١نفر

٢٦/٦٧
٩٣/٣٣

٦/٦٧

١٥

٦/٦٧

١٠٠

) ٥٥ (% ١٣/٣٣به باﻻ است .در ضمن  ١نفر
) (% ٦/٦٧به گزينه سن پاسخ نداده بود .بنابراين

بيشترين فراواني بين گروه سني -٣٦

) (% ٦/٦٧بين گروه سني  ،٢٥-٣٥تعداد ٣نفر

 ( %٣٥,٢٦)٤٥و كمترين فراواني به گروه سني

) (% ٢٠بين گروه سني  ،٣٦-٤٥تعداد  ٨نفر

 ٥٦به باﻻ) (% ٥,٢تعلق دارد.

) (% ٥٣/٣٣بين گروه سني  ٤٦-٥٥و تعداد ٢نفر

جدول  -٤توزيع فراواني معلمان مورد مطالعه بر حسب تحصيﻼت

تحصيﻼت

فراواني

فراواني درصدي

فراواني درصدي تراكمي

كارشناسي ارشد

٥

٣٣/٣٣

٩٣/٣٣

كل

١٥

١٠٠

١٠٠

كارشناسي
دكتري

٩
١

همانطور كه جدول فوق نشان ميدهد از

٦٠

٦/٦٧

٦٠

١٠٠

مقطع دكتري) (%٦/٦٧هستند .درادامه نكات

مجموع  ١٥معلم مورد مطالعه ،تعداد  ٩نفر )٦٠

استخراج شده از مصاحبه با معلمان در سه

تعداد  ١نفر ) (% ٦/٦٧داراي تحصيﻼت دكتري
هستند .بنابراين بيشتر معلمان مورد مطالعه

نيازهاي عمومي ،حرفهاي و سازماني پرداخته
شده است .كه به تفكيك در ادامه به آنها

 (%داراي تحصيﻼت كارشناسي ،تعداد  ٥نفر

) (% ٣٣/٣٣داراي تحصيﻼت كارشناسي ارشد،
داراي تحصيﻼت در مقطع كارشناسي با فراواني

) (%٦٠و كمترين آنها داراي تحصيﻼت در

بخش كدگذاري باز ،كدگذاري محوري و
كدگذاري انتخابي به تفكيك در سه حوزه

پرداخته شده است.

٩٥

ة

جدول  -٥كدگذاري باز نيازهاي آموزش ضمن خدمت معلمان
كدگذاري باز

چگونگي برقراري نظم و آرامش در كﻼس

آشنايي با اصول و روشهاي مناسب كﻼسداري

فراگيري شيوههاي مناسب ايجاد انگيزه و عﻼقه در دانشآموزان
مهارت افزايش انگيزه و عﻼقه دانشآموزان نسبت به آموزش
آشنايي با روشهاي تدريس جديد و پيشرفته

آشنايي با شيوههاي نوين و پيشرفته ياددهي يادگيري
تسلط بر تدريس به شيوههاي جديد و الكترونيكي
فراگيري دانش بيشتر در خصوص مسائل درسي

فراگيري اصول و روشهاي تدريس به شيوه عيني

كسب مهارت خﻼقيت و استفاده از روشهاي خﻼقانه در كﻼس
آشنايي بيشتر با ويژگيها و روحيات دانشآموزان دوره ابتدايي
افزايش آگاهي در خصوص روان شناسي كودكان ابتدايي
آموزش نوشتن طرح درس روزانه  ،ماهانه و ساﻻنه

برنامهريزي بهتر و منظمتر و داشتن طرح و برنامه مشخص
آموزش شيوههاي برنامهريزي تحصيلي براي دانشآموزان
آشنايي با شيوههاي مناسب ارائه موضوعات و مطالب

آشنايي با روشهاي تدريس مخصوص دانشآموزان خاص

مهارت در چگونگي آموزش همزمان به انواع مختلف دانشآموز
چگونگي اجراي بهتر ارزشيابي توصيفي

مهارت در اجراي درست ارزشيابي توصيفي در مورد محتواي پوشه كار
مهارت در اجراي درست ارزشيابي توصيفي
فراگيري شيوههاي مناسب اصﻼح رفتار

كسب مهارت در بكارگيري روشهاي مناسب اصﻼح رفتار

آشنايي با شيوههاي مناسب برخورد با دانشآموزان شلوغ و بيش فعال
برخورد صحيح و مؤثر با دانشآموزان شلوغ ،بي انضباط و كمكار
برگزاري كارگاههاي بهداشت فردي و عمومي
شناخت اهميت تربيت ديني

افزايش آگاهي در خصوص اهميت مسائل تربيتي در آموزش و پرورش
مهارت در خواندن قرآن و داشتن صوت خوش
تقويت روحيه معنوي و خدامحوري

تدوين محتواي مناسب با مسائل واقعي زندگي

آگاهي از نحوه ارتباط مسائل درسي با زندگي روزمره دانشآموزان
مهارت آموزي در زمينه توليد محتواي مناسب دانشآموزان

استفاده از مطالب خاص )لطيفه ،ضرب المثل ،شعر و  (...براي زمان خاصي از
تدريس

آشنايي با روش هاي مناسب تشويق و تنبيه دانشآموزان

كدگذاري محوري

كسب مهارت برقراري نظم و مديريت كﻼس
آشنايي با شيوههاي مناسب ايجاد انگيزه ،عﻼقه در دانشآموزان

مهارت تدريس به شيوههاي نوين وفعال

افزايش آگاهي در خصوص روانشناسي كودكان
آشنايي با شيوههاي برنامهريزي و طرح درس نويسي
مهارت تدريس به انواع دانشآموزان با ويژگيهاي مختلف
آشنايي بيشتر با چگونگي اجراي نظام ارزشيابي توصيفي

شناخت شيوههاي اصﻼح رفتارهاي نامناسب دانشآموزان داراي
مشكﻼت رفتاري

افزايش اطﻼعات در حوزه موضوعات ديني و قرآني

مهارت در ايجاد ارتباط بيشتر مطالب كتاب با زندگي روزمره
طراحي و توليد محتواي آموزشي مناسب خارج از كتاب براي دانش-
آموزان

مهارت استفاده از شيوههاي درست تشويق و تنبيه

٩٦

مهارت جايگزيني روشهاي تشويقي به جاي روشهاي تنبيهي
آشنايي با راههاي تشويق دانشآموزان به مطالعه

برگزاري كﻼسهاي پژوهشي و فراگيري شيوههاي پژوهش
كسب مهارت پژوهشي

آشنايي با روشهاي انجام پژوهش و فنون مقالهنويسي
استفاده از شيوههاي اقدامپژوهي و درسپژوهي

فراگيري شيوههاي آموزش بهتر روخواني و روان خواني

آشنايي با شيوههاي صحيح و مؤثر آموزش به دانشآموزان داراي مشكل
خواندن و نوشتن

چگونگي تربيت صحيح ديني و قرآني دانشآموزان
مهارت در تربيت صحيح دانشآموزان

فراگيري اصول و روشهاي ارتباط صحيح با دانشآموزان مختلف
شناخت راههاي صميميت و همدلي با دانشآموزان

كسب مهارت در مواجهه با تفاوتهاي فرهنگي وخانوادگي دانش آموزان
شناخت بيشتر تفاوتهاي فردي و شخصيتي دانشآموزان

افزايش اعتماد به نفس و داشتن روحيه باﻻي انتقاد پذيري
تقويت اخﻼق شايسته و خوش خلقي
انعطاف پذير بودن

فراگيري شيوههاي مناسب آموزش حل مساله در درس رياضي

شناخت روشهاي تفهيم بهتر مسائل رياضي در ذهن دانشآموزان
تنظيم و تهيه سواﻻت مناسب با سن دانشآموزان
آشنايي با شيوه هاي متنوع ارزشيابي تحصيلي

كسب مهارت استفاده از مواد و رسانههاي آموزشي جديد در تدريس
آگاهي بيشتر در مورد كار با رايانه و قسمت هاي نرمافزاري آن

تسلط يافتن به مهارتهاي هفتگانه رايانه و استفاده مؤثر از آن در كﻼس
افزايش دامنه لغات زبان انگليسي جهت كار با رايانه

فراگيري شيوههاي پژوهش و مقاله نويسي

آشنايي با شيوههاي مناسب آموزش به دانشآموزان ضعيف و ديرآموز
شناخت شيوههاي تربيت صحيح ديني و قرآني به دانش آموزان
كسب مهارت ارتباط صحيح با انواع دانشآموز با توجه به تفاوتهاي
فردي ،فرهنگي و خانوادگي

آموزش انتقادپذيري در مواجهه با مشكﻼت آموزشي
چگونگي آموزش و تفهيم بهتر مسائل انتزاعي درس رياضي
فراگيري شيوههاي مختلف ارزشيابي
شناخت مهارتهاي هفت گانه و تسلط در كار با رايانه

مهارت در هدايت بحث هاي كﻼسي

آشنايي با روشهاي انگيزه آفريني جهت مشاركت گروهي

آشنايي با روشهاي انجام بهتر كار به شيوه گروهي و مشاركت دانشآموزان
استفاده از روش هاي كاربردي و فعال در تدريس

مهارت پاسخگويي نسبت به سواﻻت متعدد دانش آموزان

آگاهي از مضرات بازيهاي رايانه اي و انتقال آن به دانش آموزان

شناخت مزايا و معايب شبكههاي مجازي و انتقال آن به دانشآموزان
آشنايي با نحوه استفاده از وسايل كمك آموزشي و درك اهميت آن
راههاي افزايش انگيزه براي انجام وظايف معلمي

شركت در دورههاي آموزشي هنر و كسب مهارتهاي هنري
توانايي فن بيان و ارائه مناسب مطالب درس

توانايي ايجاد محيطي شاد ،واقعي و مناسب آموزش

آشنايي با شيوههاي مشاركت و فعال نمودن دانشآموزان در كﻼس

شناخت مزايا و معايب شبكههاي مجازي و يادگيري شيوه انتقال آن
به دانشآموزان

مهارت استفاده درست و به موقع از وسايل ،امكانات و كتابهاي
كمك آموزشي

شناخت راههاي افزايش روحيه و انگيزه در شغل معلمي

كسب مهارتهاي عملي و هنري گوناگون مانند طراحي ،خوشنويسي
و...

٩٧
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داشتن مهارتهاي عملي و هنري گوناگون

برگزاري دورههاي ضمن خدمت متناسب با تغييرات محتوايي مواد آموزشي
آشنايي ويژه با روش تدريس كتاب تفكر و پژوهش

دانش و آگاهي بيشتر در خصوص محتواي كتاب هاي تازه تأليف

يادگيري چگونگي توجيه و مشاورههاي آموزشي والدين دانشآموزان

برگزاري جلسات توجيهي والدين در خصوص مسائل تربيتي از طرف مدرسه
همكاري و همدلي اوليا با معلمان

دانش بيشتر در خصوص محتوا و روش تدريس كتابهاي تازه تأليف
كسب مهارت ارتباط مناسب با اولياي دانشآموزان

درك اهميت ارائه بازخورد به تكاليف دانشآموزان در پيشرفت يادگيري آنها
آشنايي با شيوههاي مختلف ارائه بازخورد به دانشآموزان

آموزش شيوه صحيح ثبت نمرات و توصيفات در دفتر ثبت فعاليتهاي كﻼسي
آشنايي با اهداف و اهميت تكليف شب و ميزان كاربرد آن
آموزش ارتباط با دانشآموزان عصبي و پرخاشگر

آگاهي در مورد رفتار با دانشآموزان پرخاشگر و بدخلق

شناخت روشهاي افزايش اعتماد به نفس در معلمان و دانشآموزان

آشنايي و بكارگيري روشهايي مناسب جلب توجه و ايجاد تمركز دانشآموزان
فراگيري روشهاي ايجاد تمركز و جلوگيري از حواس پرتي دانشآموزان
افزايش مهارت تنظيم زمان با برنامه ريزي مشخص

نياز به تنظيم زمان تدريس و استفاده درست از وقت كﻼس

تناسب بيشتر محتواي دروس با زمان مفيد آموزش و سطح آگاهي دانشآموزان
آموزش در شيوه مطالعه درس رياضي
شناخت روشهاي صحيح مطالعه

آموزش روش مطالعه درسهاي خواندني و تحليلي به دانشآموزان
شناخت راههاي درست ارتباط با فرزندان و همسر

آموزش مهارتهاي برقراري ارتباط صحيح در خانواده با فرزندان و همسر
نحوه استفاده از ميكروسكوپ و ساير ابزارهاي آموزشي در آزمايشگاه
آموزش نحوه درست استفاده از تخته هوشمند

آموزش روشهاي پژوهش در مدرسه مانند اقدامپژوهي و درسپژوهي
يادگيري نوشتن گزارش اقدامپژوهي و درسپژوهي

شناخت حق و حقوق معلمان در سازمان آموزش و پرورش
شناخت امتيازاتي كه سازمان براي معلمان قائل است
شناخت شيوه امتيازدهي و پاداش دهي به معلمان
ساخت ابزارهاي كمك آموزشي

توليد وسايل كمك آموزشي با استفاده از لوازم دورريختني و ساده
آموزش زبان انگليسي در سطح مبتدي و پيشرفته
آموزش مكالمه زبان انگليسي

آموزش مهارتهاي كنترل خشم

شناخت راههاي برقراري آرامش و كنترل ناراحتي و عصبانيت در كﻼس
آموزش راههاي حل تعارضات خانوادگي ناشي از كار

آشنايي با شيوههاي ارائه بازخورد به دانشآموزان

آموزش در مورد نحوه مواجهه با دانشآموزان پرخاشگر
شناخت راههاي افزايش اعتماد به نفس

آشنايي با راههاي ايجاد تمركز حواس در دانشآموزان
مديريت زمان فرآيند ياددهي  -يادگيري
آشنايي با شيوههاي صحيح مطالعه در دروس مختلف
مهارتهاي زندگي خانوادگي مانند فرزندپروري و همسرداري
آموزش استفاده از ابزارهاي هوشمند آموزشي
آموزش اقدامپژوهي و درسپژوهي
آشنايي با حقوق معلمي

شناخت نظام پاداشدهي
ساخت وسايل و ابزارهاي كمك آموزشي
آموزش زبان انگليسي
آموزش كنترل خشم

شناخت راههاي حل تضاد كار و خانواده

٩٨

شناخت مهارتهاي حل تضاد كار و خانواده

آموزش راه هاي جلوگيري از كمبود وقت براي انجام كارهاي مدرسه در خانه
آموزش راههاي مديريت زمان در خانه و مدرسه

شناخت راههاي استفاده از نتايج ارزشيابي در اداره آموزش و پرورش منطقه

آموزش در مورد مهارتهاي مديريت زمان در محل كار و خانه
شيوه استفاده از نتايج ارزشيابي

آگاهي در مورد چگونگي استفاده از نتايج ارزشيابي در ارتقاء معلمان
شناخت قوانين و مقررات آموزش و پرورش
آموزش انجام طرح جابر

شناخت قوانين مواجهه با كودكان داراي اختﻼﻻت يادگيري

آگاهي در مورد قوانين رفتار با كودكان داراي نيازهاي ويژه مانند ديرآموزها

آشنايي با قوانين سازمان آموزش و پرورش
آموزش در مورد طرح جابر

آشنايي با قوانين در مواجهه با كودكان خاص

جدول  -٦كدگذاري محوري و انتخابي نيازهاي آموزش ضمن خدمت معلمان
كدگذاري محوري

مهارت تدريس به شيوههاي نوين

آموزش در مورد نحوه مواجهه با دانشآموزان پرخاشگر

آشنايي با شيوههاي مناسب ايجاد انگيزه ،عﻼقه در دانشآموزان
كسب مهارت برقراري نظم و مديريت كﻼس

افزايش آگاهي در خصوص روان شناسي كودكان

آشنايي با شيوههاي برنامهريزي و طرحدرسنويسي
مهارت تدريس به شيوه نوين و فعال

آشنايي بيشتر با چگونگي اجراي نظام ارزشيابي توصيفي

شناخت شيوههاي اصﻼح رفتارهاي نامناسب دانشآموزان داراي مشكﻼت رفتاري
مهارت در ايجاد ارتباط بيشتر مطالب كتاب با زندگي روزمره

طراحي و توليد محتواي آموزشي مناسب خارج از كتاب براي دانشآموزان
مهارت استفاده از شيوههاي درست تشويق و تنبيه

آشنايي با شيوههاي مناسب آموزش به دانشآموزان ضعيف و ديرآموز
شناخت شيوههاي تربيت صحيح ديني و قرآني به دانشآموزان

كسب مهارت ارتباط صحيح با انواع دانشآموز با توجه به تفاوتهاي فردي ،فرهنگي و
خانوادگي

چگونگي آموزش و تفهيم بهتر مسائل انتزاعي درس رياضي
فراگيري شيوههاي مختلف ارزشيابي

آشنايي با شيوههاي مشاركت و فعال نمودن دانشآموزان در كﻼس

شناخت مزايا و معايب شبكههاي مجازي و يادگيري شيوه انتقال آن به دانشآموزان
مهارت استفاده درست و به موقع از وسايل ،امكانات و كتابهاي كمك آموزشي
دانش بيشتر در خصوص محتوا و روش تدريس كتابهاي تازه تأليف
كسب مهارت ارتباط مناسب با اولياي دانشآموزان
مديريت زمان فرآيند ياددهي -يادگيري

كدگذاري انتخابي
نيازهاي حرفهاي

٩٩

ة

آشنايي با شيوههاي صحيح مطالعه در دروس مختلف

مهارتهاي زندگي خانوادگي مانند فرزندپروري همسرداري كه آسيب به زندگي نزند
آموزش استفاده از ابزارهاي هوشمند آموزشي
آموزش اقدامپژوهي و درسپژوهي
آموزش در مورد طرح جابر

ساخت وسايل و ابزارهاي كمك آموزشي

آشنايي با شيوههاي ارائه بازخورد به دانشآموزان
آموزش زبان انگليسي

شناخت راههاي افزايش روحيه و انگيزه در شغل معلمي
شناخت مهارتهاي هفت گانه و تسلط در كار با رايانه
فراگيري شيوههاي پژوهش و مقاله نويسي

آموزش انتقادپذيري در مواجهه با مشكﻼت آموزشي
افزايش اطﻼعات در حوزه موضوعات ديني و قرآني
شناخت راههاي حل تضاد كار و خانواده

آموزش در مورد مهارتهاي مديريت زمان در محل كار و خانه

نيازهاي عمومي

شناخت بيشتر دنياي مجازي

شناخت راه هاي افزايش اعتماد به نفس

كسب مهارت هاي عملي و هنري گوناگون مانند طراحي ،خوشنويسي و...
آموزش كنترل خشم
مديريت مالي

شيوه استفاده از نتايج ارزشيابي

آشنايي با قوانين سازمان آموزش و پرورش

آشنايي با قوانين در مواجهه با كودكان خاص
آشنايي با حقوق معلمي

شناخت نظام پاداش دهي

نيازهاي سازماني

١٠٠

جدول  -٧نيازهاي عمومي معلمان مدارس ابتدايي

آموزش زبان انگليسي

شناخت راههاي افزايش روحيه و انگيزه در شغل معلمي
شناخت مهارتهاي هفت گانه و تسلط در كار با رايانه
فراگيري شيوههاي پژوهش و مقاله نويسي

آموزش انتقادپذيري در مواجهه با مشكﻼت آموزشي
افزايش اطﻼعات در حوزه موضوعات ديني و قرآني

نيازهاي عمومي

شناخت راههاي حل تضاد كار و خانواده

آموزش در مورد مهارتهاي مديريت زمان در محل كار و خانواده
شناخت بيشتر دنياي مجازي
مديريت مالي

كسب مهارتهاي عملي و هنري گوناگون مانند طراحي ،خوشنويسي و...
آموزش كنترل خشم

شناخت راه هاي افزايش اعتماد به نفس
مهارتهاي ارتباط صحيح

نيازهاي حرفهاي

جدول  :٨نيازهاي حرفهاي معلمان مدارس ابتدايي

چگونگي تدريس به شيوههاي جديد و الكترونيكي

آموزش در مورد نحوه مواجهه با دانشآموزان پرخاشگر

آشنايي با شيوههاي مناسب ايجاد انگيزه و عﻼقه در دانشآموزان
كسب مهارت برقراري نظم و مديريت كﻼس

افزايش آگاهي در خصوص روان شناسي كودكان

آشنايي با شيوههاي برنامهريزي و طرح درس نويسي
مهارت تدريس به شيوه نوين و فعال

آشنايي بيشتر با چگونگي اجراي نظام ارزشيابي توصيفي

شناخت شيوههاي اصﻼح رفتارهاي نامناسب دانشآموزان داراي مشكﻼت رفتاري
مهارت در ايجاد ارتباط بيشتر مطالب كتاب با زندگي روزمره

طراحي و توليد محتواي آموزشي مناسب خارج از كتاب براي دانشآموزان
مهارت استفاده از شيوههاي درست تشويق و تنبيه

آشنايي با شيوههاي مناسب آموزش به دانشآموزان ضعيف و ديرآموز
شناخت شيوههاي تربيت صحيح ديني و قرآني به دانشآموزان

كسب مهارت ارتباط صحيح با انواع دانشآموز با توجه به تفاوتهاي فردي ،فرهنگي و خانوادگي
چگونگي آموزش و تفهيم بهتر مسائل انتزاعي درس رياضي

ة

فراگيري شيوههاي مختلف ارزشيابي

١٠١

آشنايي با شيوههاي مشاركت و فعال نمودن دانشآموزان در كﻼس

شناخت مزايا و معايب شبكه هاي مجازي و يادگيري شيوه انتقال آن به دانشآموزان
مهارت استفاده درست و به موقع از وسايل ،امكانات و كتابهاي كمك آموزشي
دانش بيشتر در خصوص محتوا و روش تدريس كتابهاي تازه تأليف
كسب مهارت ارتباط مناسب با اولياي دانش آموزان

آشنايي با شيوههاي ارائه ي بازخورد مناسب به دانش آموزان
آشنايي با راههاي ايجاد تمركز حواس در دانشآموزان
آشنايي با شيوههاي صحيح مطالعه در دروس مختلف

مهارتهاي زندگي خانوادگي مانند فرزندپروري و همسرداري
آموزش استفاده از ابزارهاي هوشمند آموزشي
آموزش اقدام پژوهي و درس پژوهي
آموزش در مورد طرح جابر

ساخت وسايل و ابزارهاي كمك آموزشي
مديريت زمان فرآيند ياددهي  -يادگيري

جدول  :٩نيازهاي سازماني معلمان مدارس ابتدايي

شيوه استفاده از نتايج ارزشيابي

نيازهاي سازماني

آشنايي با قوانين سازمان آموزش و پرورش

آشنايي با قوانين در مواجهه با كودكان خاص
آشنايي با حقوق معلمي

شناخت نظام پاداش دهي

از آنجا كه امكان پرداختن به كليه نيازهاي

آموزان ميتواند با استفاده از شيوههاي مؤثري

استخراج شده از مصاحبه ها)جداول  ٥-٤تا (٩-٤

مانند درسپژوهي و اقدامپژوهي انجام بگيرد«.

برخوردار بود پرداخته ميشود .در رابطه با نياز به

ضروري معلمان هست« .معلم كد ) (١٤ميگويد

در اين بخش نميگنجد ،تنها به تشريح برخي از
نيازها كه از منظر معلمان از اهميت بيشتري

معلم كد) (٤ميگويد » :برگزاري كﻼسهاي

پژوهشي و شيوههاي پژوهش جزء نيازهاي

آموزش مهارتهاي پژوهش ،معلم كد ) (٦مي-

»آشنايي با روشهاي انجام پژوهش و فنون مقاله

تدريس بهتر را ياد بگيرند« معلم كد) (١٠مي-

آموزش مهارتهاي تدريس و توليد و طراحي

) (١ميگويد » رفع مشكﻼت يادگيري دانش-

جزء نيازهاي ضروري معلمان است« .معلم

گويد» معلمان نياز دارند چگونگي نوشتن يك
پژوهش و مقاله در زمينه كمك به آموزش و

گويد» فراگيري روشهاي تحقيق و چگونگي
انجام پژوهش براي معلمان ﻻزم است« .معلم كد

نويسي ﻻزم است كه معلمان بتوانند براي تدريس

خود هم پژوهش انجام بدهند« .در مورد نياز به

محتوا ،معلم كد ) (٥ميگويد » داشتن روش

تدريس مناسب و جديد براي تدريس كتابها

١٠٢

كد) (١٢ميگويد» آشنايي با شيوههاي نوين و

پيشرفته ياددهي يادگيري ميتواند دانشآموزان را
به مطالب درسي و مشاركت در كﻼس درس

توانايي نقاشي كردن و يا كشيدن طرح را داشته
باشند چون قطعاً براي آنها نياز هست و ﻻزمه كه

آموزش ببينند« .در خصوص آموزش كار با رايانه

عﻼقمند سازد« .معلم كد) (١١ميگويد » دانش-

و ابزارهاي هوشمند آموزشي معلم كد ) (٣مي-

معلم كد ) (٥ميگويد » اگر معلمان محيطي شاد و

) (٦ميگويد »بايد آموزش كار با كامپيوتر )ورد،

افزايي در مورد مطالب كتابهايي كه تغيير كرده

به خصوص كتابهاي جديد بسيار ﻻزم است«.

مناسب جهت يادگيري بهتر دانشآموزان فراهم

كنند ،در كارشان هم موفق خواهند بود« .معلم كد

) (٣ميگويد »آموزش در مورد آگاهي از نحوه

گويد » در زمينه استفاده از كامپيوتر و چگونگي

تدريس با آن نياز به دانشافزايي دارم« معلم كد

پاورپوينت ،نصب ويندوز و  (...داده شود« معلم
كد) (٨نيز ميگويد »آگاهي بيشتر در مورد كار با

رايانه و قسمتهاي نرمافزاري آن بسيار ﻻزم

ارتباط مسائل درسي با زندگي روزمره دانش-

است « همچنين معلم كد ) (١٣ميگويد »

محتواي كتابهاي تازه تأليف به خصوص براي

درصد معلمها چون بايد هزينه كنند در كﻼسها

آموزان براي معلمان بسيار مفيد و ضروري است«.
معلم كد ) (١٠نيز ميگويد » آموزش در خصوص
معلمان جديدالورود بسيار ﻻزم است متاسفانه

زمان آموزشها خيلي نامناسب هست اغلب
اوقات بعد از چند ماه از شروع سال تحصيلي

كﻼسها برگزار ميشود و معلمها تا قبل از

تشكيل كﻼسها با تدريس كتابهاي جديد

مشكل دارند« .در رابطه با نياز به توانايي ساخت
ابزارهاي آموزشي و كشيدن اشكال و طرحهاي

متأسفانه اﻻن آموزشهاي ضمن خدمت نرم-

افزاري و مشاورهاي پولي شده است و باﻻي نود

شركت نميكنند اگر اين كﻼسها به صورت
رايگان و با كيفيت عالي برگزار شوند همه معلمها

براي شركت در كﻼسها استقبال ميكنند و قطعاً

به اين كﻼسها هم نياز دارند« .معلم كد ) (٧مي-

گويد » توانايي استفاده از نرمافزارهاي آموزشي

در تدريس كتابها امروزه يك امر مهم است و
آشنايي با نحوه استفاده از وسايل كمك آموزشي

مختلف معلم كد) (١٢ميگويد» معلمان بايد

الكترونيكي و هوشمند و درك اهميت آن نياز

را داشته باشند« .معلم كد ) (٥نيز ميگويد» به

اين دوره سني و روانشناسي كودكان ،معلم

تواناييهاي ﻻزم در زمينه كشيدن اشكال گوناگون

و كاردستيهاي مختلف در مورد دروس مختلف
خاطر كمبود امكانات در مدارس ،معلمها بايد
خودشون ياد بگيرند كه چه طوري با وسايل ساده

و دورريختني ابزارهاي كمك آموزشي درست

كنند« .معلم كد ) (٢ميگويد»معلمها به خصوص
در دوره ابتدايي ﻻزمه در حد خيلي كم هم شده

بسيار ضروري است« .در مورد نياز به شناخت

بيشتر ويژگيهاي كودكان و تواناييهاي آنها در

كد) (١٥ميگويد » از نظر دانش روانشناسي و

شناخت كودكان بايد تقويت شوم« .معلم كد)(١٠
ميگويد» شناخت بيشتر تفاوتهاي فردي و

شخصيتي دانشآموزان جزء نيازهاي ضروري هر

معلمي است« .معلم كد ) (١٤نيز ميگويد »آشنايي

ة

١٠٣

با روشهاي مناسب تشويق و تنبيه دانشآموزان

داراي اختﻼﻻت يادگيري هستند ﻻزم است و

فراگيري اصول و روشهاي ارتباط صحيح با

با اين گروه دانشآموزان قائل هست را نميدانند«.

با ويژگيهاي متفاوت و توانمنديهاي مختلف

بسيار ﻻزم است« .معلم كد ) (٩ميگويد »

دانشآموزان مختلف و مهارت در بكارگيري
روشهاي مناسب اصﻼح رفتار دانشآموزان نيز

بايد به درستي آموزش داده شود« .در مورد

نيازهاي آموزشي در ارتباط با شيوههاي ارزشيابي

متأسفانه هنوز خيلي از معلمها حقوقي و امتيازاتي
كه در آموزش و پرورش براي معلمان در مواجهه

معلم كد ) (١ميگويد » بايد شيوههاي مناسب

برخورد با دانشآموزان شلوغ و بيش فعال به

معلمها آموزش داده شود« .معلم كد) (١٢نيز مي-

گويد» در دورههاي ضمن خدمت بايد نحوه

دانشآموزان معلم كد ) (٥ميگويد » آموزش

تشخيص دانشآموزان داراي اختﻼﻻت يادگيري

اولويت نيازهاي معلمان است« .معلم كد ) (٧مي-

ياد داده شود« .در مورد يادگيري آموزش راههاي

مهم است زيرا هنوز هم بسياري از معلمان فقط به

هاي كنترل حواسپرتي دانشآموزان جهت

انجام درست ارزشيابي دانشآموزان به شيوه

جديد كه توصيفي نامگذاري شده است جزء

گويد » آموزش شيوه صحيح ثبت نمرات و

توصيفات در دفتر ثبت فعاليتهاي كﻼسي بسيار
صورت ظاهري ارزشيابي توصيفي را پياده ميكنند

و هنوز هم طبق شيوه سنتي خود دانشآموزان را

به معلمها آموزش داده شود و همچنين نوع
مواجهه و رفتار با اين كودكان نيز بايد به معلمها

ايجاد تمركز حواس در دانشآموزان كه مشكل

تمركز دارند معلم كد ) (٩ميگويد» آموزش راه-
فراگيري محتواي دروس بسيار ضروري است«.

معلم كد) (٣نيز ميگويد» فراگيري روشهاي

ارزيابي ميكنند« .معلم كد ) (٦ميگويد » اهميت

ايجاد تمركز حواس و جلوگيري از حواس پرتي

ميگويد »مهارت در اجراي درست ارزشيابي

روش مطالعه خاص هر درس معلم كد )(١١

ارائه بازخورد به تكاليف دانشآموزان در پيشرفت

يادگيري آنها مؤثر است « معلم كد )(١١

توصيفي در مورد محتواي پوشه كار ﻻزم است«.

معلم كد) (٤نيز ميگويد » آشنايي با شيوههاي

مختلف ارائه بازخورد به دانشآموزان براي هر

دانشآموزان بايد آموزش داده شود« .در مورد نياز
به آموزش شيوه صحيح مطالعه به دانشآموزان و

ميگويد» هر درسي روش خاص خودش را براي
مطالعه دارد مثﻼً شيوه خواندن درس رياضي با

فارسي متفاوت است ولي متأسفانه خيلي از معلم-

معلمي ضروري است و معلمها بايد انواع روش-

ها اين را نميدانند و دانشآموز را مجبور ميكنند

قوانين مرتبط با آنها در سازمان آموزش و

مختلف را آموزش داد بعد به دانشآموزان« .معلم

هاي ارزيابي دانشآموزان را ياد بگيرند« .در مورد
نياز به آموزش رفتار با دانشآموزان خاص و

پرورش معلم كد) (١٣ميگويد» آشنايي با شيوه-

هاي صحيح و مؤثر آموزش به دانشآموزاني كه

همه درسها را به يك روش بخوانند به همين

دليل اول بايد به معلمها شيوه مطالعه درسهاي
كد) (٧نيز ميگويد » هنوز خيلي از ما معلمها

روش درست مطالعه را نميدانيم و ﻻزمه كه هم
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براي نياز شغلمون و هم براي نياز شخصي

نتايج تجزيه و تحليل نشان داد كه نيازهاي

خودمون كه بتونيم بيشتر مطالعه داشته باشيم

آموزش ضمن خدمت معلمان ابتدايي منطقه ٢

در پژوهش حاضر براي تعيين نيازهاي

كامپيوتر ،مهارت حل تضاد كار و خانواده،

روشهاي صحيح مطالعه كردن را آموزش ببينيم«.
بحث و نتيجه گيري

معلمان جهت آموزش ضمن خدمت ،به بررسي و

مطالعه مباني نظري و تجارب ساير كشورها و

آموزش و پرورش شهر تهران در سه سطح

عمومي)مانند :آموزش زبان انگليسي ،مهارتهاي
مديريت مالي و ،( ...حرفهاي)مانند :مهارت

تدريس به شيوههاي نوين ،آموزش اقدامپژوهي و

مصاحبه با معلمان صاحبنظر و با تجربه در

درسپژوهي ،آموزش استفاده از ابزارهاي هوشمند

مورد تأييد مديران مدارس بودهاند پرداخته شده

آشنايي با حقوق معلمي ،آشنايي با قوانين سازمان

منطقه  ٢آموزش و پرورش شهر تهران كه در طول

دوران خدمت از ارزشيابي باﻻيي برخوردار و

است .جهت اعتباريابي نتايج پژوهش سه فعاليت

صورت گرفت .الف( مرور همتا :ب( اعتباريابي يا

بازبيني توسط مصاحبه شوندگان ج( جهت بررسي

انتقالپذيري ١يافتهها كه با كاربردپذيري يافتههاي

پژوهش ارتباط دارد .نتايج با  ٦معلم خارج از
گروه مصاحبه شوندگان در ميان گذاشته شد و

مورد توافق آنها قرار گرفت .براي تحليل داده-
هاي حاصل از مصاحبه از روش كدگذاري نظري

استفاده شده است .كدگذاري نظري شامل سه

مرحله است كه عبارتنداز» :كدگذاري باز«»،

كدگذاري محوري« و »كدگذاري گزينشي« .در

پژوهش حاضر نيز طي اين سه مرحله كدگذاري،
مفاهيم ،مقولهها و نهايتاً الگوي مورد نظر استخراج

گرديد .در اين پژوهش نيز از روشهاي آمار
توصيفي به منظور تحليل دادههاي حاصل از

پرسشنامه بهره گرفته شده است .كه با استفاده از
نرمافزار آماري  spss ٢١به صورت )فراواني،
فراواني درصدي( در فصل  ٤بيان شده است.
Transferability

1

آموزشي ،چگونگي انجام ارزشيابي توصيفي و( ...

و سازماني)مانند :شناخت نظام پاداشدهي،
آموزش و پرورش و (...شناسايي شدند.

يافتههاي اين پژوهش با نتايج تحقيقات

پژوهشگران ديگر همچون رضايي ميرقائد و

همكاران) ،(١٣٩٦بيجامي ) (١٣٩٥و رامش

) (١٣٩٣همسو است و آنها نيز در پژوهش خود

نيازهاي آموزش ضمن خدمت معلمان را در

سطح عمومي شناسايي كردهاند و نيازهاي معلمان
را شامل :مهارتهاي ارتباطي ،مهارتهاي

اطﻼعاتي ،مهارت حل مسئله ،مهارت استدﻻل،

مهارت رهبري ،مهارت هيجاني و تعامﻼت

اجتماعي ،شخصيتي و ارزشي ،شايستگي فردي

ذكر ميكنند كه با نتايج پژوهش حاضر از اين بعد
همسو است .همچنين ونگوانيچ ،ساكوﻻرك و

پيرومسومبات ) (٢٠١٤نيز در پژوهش خود كه به

بررسي نيازهاي معلمان تايلندي براي تبديلشدن

به يك معلم فكور پرداختهاند يكي از نيازهاي مهم
معلمان جهت تبديل شدن به يك معلم فكور را

توسعه مهارتهاي تفكر نقادانه براي معلمان

برميشمارند كه با نتايج پژوهش حاضر نيز از اين

١٠٥

ة

جهت همسو است .تعيين نيازهاي آموزش اولين

اين عناصر نقش معلم از همه كليديتر است.

بهسازي است .اجراي برنامهها بايد با توجه به

مهمترين عامل ايجاد كننده تغيير نيز محسوب

قدم در برنامهريزي آموزشي و در واقع نخستين

عامل ايجاد و تعيين اثربخشي سيستم آموزش و

نيازهاي عيني و واقعيتهاي شغلي و حرفهاي
باشد ،زيرا پرهزينه است و چنانچه به درستي

برنامهريزي نگردد ،باعث اتﻼف منابع مالي و

معلم نه تنها يكي از متغيرهاي نيازمند تغيير به

منظور بهبود سيستمهاي آموزشي است ،بلكه

ميشود.

سازمان آموزش و پرورش به عنوان سازماني

كه با جامعه و نهادهاي آن در تعامل است ،براي

مادي ميگردد .اگرچه آموزش و تعليم و تربيت

عقب نماندن از تغيير و تحوﻻت علمي و

پيشرفت كشور دارند ،امري مهمتر تلقي ميگردد.

كاركنان مانند نگهداري از اموال و تجهيزات است.

براي همه اصناف بشر ضروري است اما آموزش
معلمان به دليل نقش و تأثيري كه اين قشر در

در جهان امروز ،تعليم و تربيت معلم از نظر منافع
ملي جزء منافع سطح اول محسوب ميشود زيرا

معلمان توانمند نقطه آغاز هر تحول آموزشي

هستند.

تكنولوژيك بايد دانش و اطﻼعات مديران و
معلمان خود را به روز رساند .در واقع آموزش
ابزار و تجهيزات براي آنكه از كارايي بيشتري

برخوردار باشند به تعمير و تنظيم مستمر نياز

دارند .اما اين نكته شايان ذكر است كه در صورتي

اهداف دورههاي آموزشي تحقق مييابد كه اين

موفقيت بخشهاي آموزشي در تربيت دانش-

دورهها با كيفيت باﻻيي برگزارشود يعني (١:

كيفيت ،تحت تأثير قرار ميگيرد .توسعه حرفهاي

كاركنان را ارضا كند (٣،برآورده كننده نيازهاي

آموزان ،به طور معنيداري از راه دسترسي معلمان

و مشاركت آنها در فعاليتهاي توسعه حرفهاي با
معلمان نقش حياتي در فعاليتهاي اصﻼحي

مدارس دارد .اهميت و لزوم توسعه حرفهاي
معلمان به دليل تشديد چالشهاي پيش رو در

حرفه معلمي و افزايش انتظارات مردم از كيفيت

آموزش است .به ويژه كه به رغم تﻼشهاي زياد

هنوز سازمانها و مراكز آموزشي از بسياري
جهات ،از پايين بودن كيفيت رنج ميبرند و در

مسير بهبود آن ،دچار مشكﻼت عمدهاي هستند.

در مسير حل اين مشكل بايد كانون توجه را روي

عناصر اساسي و تأثيرگذار ،كه از مقياس وزني
نسبتاً باﻻتري برخوردارند ،متمركز كرد و در بين

سطح خاصي از توانايي در كارآموز در حداكثر

زمان ممكن ايجاد شود (٢،نيازهاي مهارتي

توسعه مسير شغلي كارآموزان باشد .در اين ميان
نيازسنجي آموزشي ،اولين گام در برنامهريزي

آموزش كاركنان و نخستين عامل ايجاد و تضمين

اثربخشي كاركرد آموزش بهسازي سازماني

محسوب ميشود .يكي از راههاي تجهيز و آماده-

سازي نيروي انساني ،از جمله معلمان ،آموزش-
هاي ضمن خدمت است .آموزشهاي ضمن
خدمت از جمله آموزشهايي است كه متناسب

با نيازهاي حرفهاي كاركنان و در محيط واقعي
كار برنامهريزي ميشود و به عنوان ابزار هماهنگ

سازي اطﻼعات و مهارت نيروي انساني ،با
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مشاغل محول شده به ايشان عمل ميكند .برنامه-

شده و برنامه عملياتي براي هر سال وجود داشته

است كه با شناخت دقيق نيازهاي آموزش ضمن

دقت مد نظر قرار دهند .برنامههاي تدوين شده

ريزي آموزش ضمن خدمت با نياز سنجي در

حقيقت يكي از مراحل مهم و اساسي برنامهريزي

خدمت معين ميشود.

برآيند مصاحبههاي انجام شده نشان داد كه

هنجارهاي نظام آموزشي به توسعه حرفهاي اعتبار

و ارزش ميدهند و يادگيري را به عنوان فرايندي

هميشگي كه در درون فرهنگ جاي گرفته است،

معرفي ميكنند .لذا برنامههاي آموزش ضمن
خدمت بايستي مبتني بر نيازهاي شناسايي شده

معلمان ،به عنوان بخشي از فعاليتهاي مداوم
معلمان و فرصتي براي رشد فردي و بهبود

سازماني در ساختار و اهداف مدارس ديده شود و

بخشي از زمان كاري را دربرگيرد و به يك هنجار

تبديل شود .معلمان نقش معنيداري در شكلدهي

توسعه حرفهاي خويش داشته و بنابراين بايد به

فرصتهاي توسعه حرفهاي دسترسي مساوي

داشته باشند.

نظام آموزشي به عنوان يك كل ،منابعي شامل

زمان ،فضا و منابع انساني را به منظور حمايت از

اولويتهاي مهم توسعه حرفهاي به كار گيرد.

سياست گذاران ،مديران ،اوليا و اعضاي جامعه از
فعاليتهاي توسعه حرفهاي براي معلمان حمايت

كنند .سازوكارهاي شفافي براي ورود اين گروهها،
به منظور اعمال مساعدت ﻻزم مهيا شود .نظام

برنامهريزي ،آموزشهاي ضمن خدمت معلمان را
به عنوان بخش اساسي از نظام آموزشي مورد

حمايت قرار دهد و آن را تقويت كند .يك دوره

بلند مدت براي آموزش ضمن خدمت طراحي

باشد .برنامههاي تدوين شده ،تغييرات كﻼسي در

زمينه افزايش موفقيت تحصيلي دانشآموزان را با

فرآيندهاي ﻻزم براي ارزشيابي تغييرات انجام

شده در كﻼس درس را مهيا كنند .كاركنان

مدارس نواحي و مناطق و آموزش عالي با

يكديگر در زمينه توسعه حرفهاي مشاركت كنند.

١٠٧
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منابع

 .١ابطحي ،سيد حسين) ،(١٣٨٣آموزش و بهسازي
منابع انساني ،تهران ،انتشارات مؤسسه مطالعات
و برنامــهريــزي آموزشــي ســازمان گــسترش و
نوسازي صنايع ايران.

 .٢احمــديان ،رؤيــا و طرﻻنــي ،هــادي)،(١٣٨١
مجموعه مقاﻻت دومين همايش علمـي» معلـم،
پــژوهش و توســعه« ،اردبيــل ،انتــشارات بــاغ
رضوان.

 .٣اسلومن ،مارتين)،(١٣٨٢

استراتژي

آموزش

حرفهاي)ترجمه محمد ضيايي بيگدلي( ،تهـران،

سارگل

 .٤براتــي ،اميــد و همكــاران) ،(١٣٩٣نيازســنجي
آموزشي كاركنان ارائه دهنده خـدمت در بخـش

سرپايي ،مورد مطالعه درمانگـاه مطهـري و امـام

رضا)ع( شهر شيراز.

 .٥پياژه ،ژان) ،(١٣٧١روانشناسي و دانش آموزش
و پرورش)ترجمه علي محمد كـاردان( ،تهـران،
دانشگاه تهران ،چاپ سوم.

 .٦جارويس ،پيتـر) ،(١٣٨٣آمـوزش بزرگـساﻻن و
آموزش مداوم)ترجمه غﻼمعلي سرمد( ،تهـران،

سمت

 .٧جعفــري ،حــسن و همكــاران) ،(١٣٩٧عوامــل
ســازماني و زمينــهاي توســعه حرفــهاي معلمــان

ابتدايي در مدارس استثنايي ،دو فصلنامه علمـي
پژوهشي مديريت مدرسه دوره پـنجم -شـماره

اول.

 .٨چايچي ،پريچهـر) ،(١٣٨١شـيوههـاي آمـوزش
ضمن خدمت ،تهران ،انتشارات آن

 .٩حيـدري خانقـاه ،جـابر) ،(١٣٨٩نيازسـنجي

آموزشـي كاركنـان اداره كـل حفاظـت محـيط

زيست استان اردبيل به منظـور طراحـي برنامـه

فصلنامه نوآوريهاي آموزشي ،سال دوم ،شماره
 ،٦ص .٧١-٩٣

 .١١درخشان ،فريدون) ،(١٣٦٩طراحي و تحليل
نظامهاي آموزشي ،تبريز ،انتشارات نيما.

 .١٢دوج،

مسعود)،(١٣٨٥

استراتژي

اثربخش ،تهران ،نشر سارگل ،چاپ اول.

تدريس

 .١٣دوﻻن ،شيمون.ال و شولر ،رندان.اس)،(١٣٧٥
مديريت امور كاركنان و منابع انساني)ترجمه

محمد علي طوسي و محمد صائبي( ،تهران،

مركز آموزش مديريت دولتي.

 .١٤رضايي مير قائد ،هدا) ،(١٣٩٦مقاله پژوهشي
نيازسنجي و تعيين دورههاي آموزشي كاركنان

واحدهاي آموزش و پژوهش بر اساس رويكرد
شايستگي ،دانشگاه هرمزگان.

 .١٥روحاني ،احمد) ،(١٣٧٦نگرش به آموزش
نيروي انساني در وزارت آموزش و پرورش،

انتشارات اداره كل تربيت معلم و آموزش نيروي

انساني.

 .١٦رؤوف ،علي) ،(١٣٧٦تربيت معلم و كارورزي،
تهران ،نشر روان ،چاپ اول.

 .١٧سركارآراني،

محمدرضا)،(١٣٨٩

رويكرد

فرهنگي به آموزش ،رشد معلم،(٢٥٠)٢٨ ،
ص.٤-١٢

 .١٨سعادتمند ،زهره و سيناييفر ،ايوب )،(١٣٨٨
نيازسنجي دورههاي آموزش ضمن خدمت
دبيران ادبيات فارسي از ديدگاه مديران،

كارشناسان و دبيران دوره راهنمايي شهرستان

ايذه در سال  ،٧٨-٨٨فصلنامه رهبري و
مديريت آموزشي ،سال سوم  ،شماره  ،٢ص

.١٠٧- ١٢٤

 .١٩سعادتمند ،زهره .سيناييفر ،ايوب)،(١٣٨٨
فصلنامه رهبري و مديريت آموزشي ،گرمسار،

آموزشي ،پاياننامه كارشناسي ارشد رشته برنامه-

دانشگاه آزاد اسﻼمي.

حرفهاي معلمان علوم و رياضي در دوره

هاي آموزشي ،سال دهم ،شماره  ،٣٩ص -١٨٠

ريزي درسي ،دانشگاه عﻼمه طباطبايي

 .١٠دانش پژوه ،زهرا ) ،(١٣٨٢ارزشيابي مهارتهاي
راهنمايي و ارائه روشهاي ارتقاء كيفي آن،

 .٢٠سميعي زفرقندي ،مرتضي) ،(١٣٩٠روشهاي

تكميل و بهبود نظام خدمت معلمان ،نوآوري-

.١٥١

١٠٨

 .٢١سيدجوادين ،سيدرضا) ،(١٣٨٦مباني مديريت
منابع انساني ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران.

 .٢٢سيف ،دكتر علي اكبر) ،(١٣٩٧روانشناسي
تربيتي ،تهران ،دانشگاه پيام نور.

 .٢٣شرفي ،محمود و بهار ،محبوبه) ،(١٣٩٥بررسي
تطبيقي تأثير آموزش ضمن خدمت در رفع

نيازهاي آموزشي و رضايت شغلي معلمان ايران
و آلمان ،فصلنامه رهيافتي نو در مديريت
آموزشي ،سال هفتم ،شماره  ،١پياپي  ٢٥ص

.٢١-٤٥

 .٢٤شعباني ،زهرا) ،(١٣٨٣بررسي تطبيقي تربيت
معلم ايران و چند كشور جهان ،فصلنامه تعليم و
تربيت ،سال بيستم ،شماره  ،٣پياپي  ،٧٩ص

.١٢١-١٥٩

 .٢٥صافي ،احمد) ،(١٣٨٥مسائل آموزش و پروش
ايران و راههاي كاهش آن ،تهران ،نشر ويرايش،
چاپ اول.

 .٢٦صافي ،احمد) ،(١٣٨٢تربيت و تأمين معلم در
ايران ،فصلنامه تعليم و تربيت ،پژوهشكده تعليم
و تربيت ،شماره  ،٧٢-٧٣ص .١١-٤٣

 .٢٧صافي ،احمد) ،(١٣٧٩سازمان و قوانين آموزش
و پرورش ،تهران ،سمت.

 .٢٨صافي ،احمد) ،(١٣٧٦سيماي معلم ،تهران،
انتشارات انجمن اولياء و مربيان جمهوري

اسﻼمي ايران.

 .٢٩صفري ,اكرم) ،(٢٣-٤٩:١٣٩٦واكاوي موانع
رشد حرفهاي همكارانه معلمان در مدارس،
فصلنامه علمي پژوهشي مديريت مدرسه ،دوره

پنجم ،شماره .١

 .٣٠صميميفر ،محمد رضا) ،(١٣٨٤نيازسنجي
دورههاي كوتاه مدت آموزش ضمن خدمت و
اولويت بندي عناوين اين دورهها از ديدگاه
آموزگاران و دبيران مقاطع ابتدايي و راهنمايي

استان خوزستان ،گزارش دولتي.

 .٣١عباسزادگان ،سيد محمد و ترك زاده،
جعفر) ،(١٣٨٨نيازسنجي آموزشي در سازمانها،
تهران ،شركت سهامي انتشار.

 .٣٢فتحيآذر ،اسكندر؛ اديب ،يوسف و گلپرور،
فرشته) ،(١٣٩٥پديدارشناسي عوامل مؤثر و

برانگيزاننده در كيفيت دورههاي آموزش ضمن
خدمت معلمان ،فصلنامه پژوهش در يادگيري

آموزشگاهي و مجازي ،سال سوم ،شماره
دوازدهم ،ص .٤٧-٥٦

 .٣٣فتحي واجارگاه ،كوروش) ،(١٣٧٤نيازسنجي:
حلقه مفقوده نظام برنامهريزي درسي ايـران،

مقالـه ارائـه شـده در همايش بينالمللي بهبود

كيفيت آموزش عمومي .تهران.

 .٣٤فتحي واجارگاه ،كوروش) ،(١٣٧٦درآمدي بر
برنامهريزي آموزش ضمن خدمت كاركنان،
تهران ،سرآمد كاوش

 .٣٥فتحي واجارگاه ،كوروش ) ،(١٣٧٧اصول
برنامهريزي درسي ،تهران ،انتشارات ايران زمين.

 .٣٦فتحي واجارگاه ،كوروش) ،(١٣٧٨نيازسنجي
آموزشي ،تهران ،كتابيران.

 .٣٧فتحي واجارگاه ،كوروش)١٣٩٢الف( ،برنامه-
ريزي آموزش ضمن خدمت كاركنان ،تهران،

انتشارات سمت.

 .٣٨فتحي واجارگاه ،كوروش)١٣٩٢ب( ،نيازسنجي
آموزشي)الگوها و فنون( ،تهران ،آييژ

 .٣٩فتحي واجارگاه ،كوروش) ،(١٣٩٥برنامهريزي
آموزش ضمن خدمت كاركنان ،تهران ،انتشارات

سمت.

 .٤٠فرهادي ،فرامرز) ،(١٣٨٧گذري بر آموزشهاي
ضمن خدمت فرهنگيان ،ماهنامه معلم ،شماره

 ،٢٣٩ص .٢٦-٢٩

 .٤١كاظمي اسفه ،زهرا ) ،(١٣٨٦بررسي نيازهاي
آموزشي معلمان زن مقطع ابتدايي در دورههاي
آموزشي ضمن خدمت شهر اصفهان ،پايان نامه
كارشناسي ارشد رشته برنامهريزي آموزشي،
دانشگاه

آزاد

)خوراسگان(.

اسﻼمي

واحد

اصفهان

 .٤٢كريمي ،فريبا) ،(١٣٩٢صﻼحيتهاي حرفهاي
معلم ،اصفهان ،نشر كنگاش.

 .٤٣كهندل ،مرضيه؛ كرمي ،مرتضي و جعفري ثاني،
حسين) ،(١٣٩٤اصﻼح مقررات و بهبود ساختار

آموزش ضمن خدمت ،راهكاري براي توسعه
حرفهاي معلمان ،سومين كنفرانس ملي آموزش
و توسعه سرمايه انساني.

١٠٩

ة
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