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 تهران 2نيازسنجي آموزش ضمن خدمت آموزگاران مدارس ابتدايي منطقة 

 چکيده
يي مدارس ابتدا خدمت معلمان آموزش ضمن نيازسنجي هدف اصلي پژوهش حاضر

نظر و نفر از معلمان صاحب 15جامعۀ آماري پژوهش شامل  است. شهر تهران ۲منطقه 
گيري هدفمند که با روش نمونه آموزش و پرورش شهر تهران بوده ۲باتجربه در منطقه 

ساختاريافته انتخاب شدند. در پژوهش حاضر براي تعيين جهت انجام مصاحبه نيمه
و تجارب  نظري مباني و مطالعه نيازهاي معلمان جهت آموزش ضمن خدمت، به بررسي

 نظر و با تجربه پرداخته شده است. جهتساير کشورها و مصاحبه با معلمان صاحب

 يا اعتباريابي ب( همتا، مرور الف( گرفت. صورت فعاليت سه پژوهش نتايج اعتباريابي

ها که با پذيري يافتهشوندگان، ج( جهت بررسي انتقالتوسط مصاحبه بازبيني
هاي حاصل از مصاحبه از براي تحليل دادههاي پژوهش ارتباط دارد. کاربردپذيري يافته
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هاي آمار توصيفي به منظور چنين از روشروش کدگذاري نظري استفاده شده است. هم
افزار با استفاده از نرم ؛ کهنامه بهره گرفته شده استحاصل از پرسشهاي تحليل داده

به صورت )فراواني، فراواني درصدي( بيان شده است. نتايج تجزيه و  spss ۲1آماري 
آموزش و  ۲تحليل نشان داد که نيازهاي آموزش ضمن خدمت معلمان ابتدايي منطقه 

هاي ش زبان انگليسي، مهارتمانند: آموز) يعمومپرورش شهر تهران در سه سطح 
مهارت مانند: ) ياکامپيوتر، مهارت حل تضاد کار و خانواده، مديريت مالي و...(، حرفه

پژوهي، آموزش استفاده از پژوهي و درسنوين، آموزش اقدام يهاوهيبه ش سيتدر
مانند: ) يسازمانو  (ابزارهاي هوشمند آموزشي، چگونگي انجام ارزشيابي توصيفي و...

دهي، آشنايي با حقوق معلمي، آشنايي با قوانين سازمان آموزش و شناخت نظام پاداش
 پرورش و...( شناسايي شدند.

-رفهحنيازسنجي آموزشي، آموزش ضمن خدمت، معلمان ابتدايي، نيازهاي  ها:کليدواژه

 اي، نيازهاي عمومي، نيازهاي سازماني

 مقدمه
 رازي؛ است انساني منابع بهسازي، آموزش و محيط، تغييرات قبال در مسأله ترينمهم

 هاست ک بلندمدتي گذاريسرمايه انساني، بهسازي منابع در آموزش و گذاريسرمايه
 ضر،حا عصر جديد هايضرورت گردد.برمي و جامعه سازمان فرد، خود به آن منافع آثار

 گيپيچيد وظايف سازماني، شدن اهداف و ترپيچيده جهاني، عرصه در ما موفقيت کشور

-سايينار و طرف و کمبودهايک تجهيزات از از استفاده هايمهارت و انتظارات افکار،

ست ا اين مبين همگي طرف ديگر از مديران و دانش کارکنان و هامهارت زمينه در هايي
، 1٣78)دراگر،  سازد آماده تحوالت با رويارويي براي را خود بايد آموزش همواره که
 (.1٣89خانقاه،  ازحيدري نقل به

 معلمانزش و آمو آموزشيهاي ارزيابي و سنجش نيازهاي آموزشي در نظام ۀامروزه مسئل
جزء مسائل ضروري تشخيص  ،هستند مدارسکه قشر عظيمي از نيروي کار شاغل در 

 .قدام کرداشده است که بايد براي رفع آن داده



 11٣ / تهران ۲منطقۀ  ييآموزش ضمن خدمت آموزگاران مدارس ابتدا يازسنجين

 

 

 

ن رشته اساسي، اصول و قوانيهاي بارز معلمان اين است که با مفاهيم يکي از صالحيت
وزشي علمي آشنايي کافي داشته باشند. اگر اين صالحيت ضعيف باشد در انجام نقش آم

يادگيري -که شرط اصلي ياددهيآنان خلل و کُندي بوجود خواهد آمد. با توجه به اين
لذا  است که آن مفهوم در ابتدا براي خود معلم شناخته شده باشد،هر مفهومي اين 

هاي تخصصي براي تفهيم موضوعات، براي معلم هاي جديد در حوزهت روششناخ
 (.1٣7۲ملکي، )هستند ضروري 
امروزه انتظار دولت، مردم و تمام اصالحات در نظام آموزشي، بهبود کيفيت از طرفي 

باال، آگاه و  ةانگيز آموزشي است. اين انتظارات، مستلزم وجود معلماني باصالحيت، با
 ۀتنها در زمان ورود به حرفترين عنصر نظام آموزشي است و اين امر نهعنوان مهمماهر به
هاي تقويت و بهبود گونه باشد. يافتن راهبلکه در سراسر حرفه معلمي بايد اين ،معلمي

المللي اولويت مهم جهان پيچيده امروز است کارکنان در سطح سازماني، ملي و بين
 (.۲004، 1ول و ريچ)روث

و  ادايج عامل نخستين و آموزش کارکنان ريزيبرنامه در گام اولين آموزشي، نيازسنجي
 و )ريدگال شودمي محسوب سازماني بهسازي آموزش و کارکرد اثربخشي تضمين

پرورش  و در عصر حاضر آموزش (.1٣9٣همکاران،  و براتي نقل از به ،۲004لونسبري، 
ده گرفتن سکان رشد و افرادي است که قادر به خود راهبري، بر عه ازپيش نيازمندبيش

ريزي مدون و اصولي، طراحي جريان بالندگي خود باشند. اين مهارت نيازمند برنامه
ها و فراهم نمودن چارچوب مناسب براي تحول در فرايند آموزش، تغيير باورها، نگرش

 (1٣96صفري، ) .اي معلمان استآموزش و رشد حرفه

کند، به شرطي که براساس نياز ها کمک ميبه ايجاد شايستگي در آن معلمانآموزش 
چه فرد يا گروه شغلي واقعي آنان طراحي و اجرا شود. نياز آموزشي فاصله ميان آن

دهند، دانند و انجام ميچه در شرايط موجود ميخاصي بايد بدانند و انجام دهند و آن
ر حقيقت، شکاف ميان سطح کنوني و سطح مطلوب تعريف شده است. نياز آموزشي د
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به عبارت ؛ هاي سازماني استتوانايي افراد يا سازمان در انجام وظايف شغلي و مسئوليت
ديگر، نياز آموزشي عبارت است از تغييرات مطلوبي که در فرد يا افراد يک سازمان از 

هاي وظايف و مسئوليت ها قادر باشندنظر دانش، مهارت و نگرش بايد ايجاد شود تا آن
شغلي خود را در حد مطلوب، مقبول و منطبق با استانداردهاي شغلي انجام دهند و تا 

وجود آورد. منابع هاي رشد و تعالي کارکنان را در ابعاد مختلف بهحد ممکن زمينه
آموزشي مثل ساير منابع سازمان محدود هستند. براي استفاده از منابع آموزشي به بهترين 

 اي به عمل آورند.ها بايد در زمينه نيازسنجي آموزشي تالش قابل مالحظهه، سازمانوج
آموزشي،  ۀکيفيت معلمان، برنام اي همکارانه معلمان نقش مهمي در بهبودرشد حرفه

ها و مسائلي وجود دارد که آموزان دارد، اما همواره چالشتدريس و يادگيري دانش
ود، از قبيل حجم کاري سنگين معلمان، ابهام در ممکن است مانع اجراي موفق آن ش

 (.۲016 هايرون و تان،) يمراتبکاري سلسله  هاي مربوطه و ساختارهايسياست
 يازهاينمساله سنجش  اريبس تيو اهم يمهم معلمان در نظام آموزش اريبا نظر به نقش بس

 بر ياريو صاحب نظران بس شمندانيمعلمان در مناطق مختلف کشور؛ که اند يآموزش
 يدرس يابرنامه ه نيمعلمان را در تدو يازهاينموده اند و همواره توجه به ن تأکيدآن 

 .قرار داده اند تأکيدمورد 
 عيينت و ( که در پژوهشي با عنوان نيازسنجي1٣96همکاران )مانند رضايي ميرقائد و 

 اساس بر هرمزگان پژوهش دانشگاه و آموزش واحدهاي کارکنان آموزشي هايدوره

 تهايارتباطي، مهار هايمهارت شايستگي نشان داد که نيازهاي معلمان شامل رويکرد

 رهبري، مهارت مهارت استدالل، فني، مهارت مهارت حل مسئله، مهارت اطالعاتي،

 نهايت، در فردي است و شايستگي ارزشي، و تعامالت اجتماعي، شخصيتي و هيجاني

 هگرديد دلفي فازي( تعيين )خروجي تعيين شده نيازهاي با متناسب آموزشي دوره 15
 است.

 ضمن آموزش هايدوره نيازسنجي"( در پژوهش خود با عنوان 1٣95جامي )همچنين بي
 خرده شناختي، مقوله داد در نشان "کرمان هاي شهردبستان ششم پايه معلمان خدمت

 دروس موضوع به نسبت تسلط و شناخت آن، تبعات و بلوغ پديده هاي: شناختمقوله

 طولي ارتباط شناخت و اجتماعي مطالعات پژوهش، و فارسي، تفکر و علوم رياضي،
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 درس ارزشيابي روش شناخت پنجم، و هاي چهارمپايه و ششم دروس پايه محتواي بين

 نيازهاي ابتدايي، ششم پايه از اهداف آگاهي و آسماني هايهديه و اجتماعي مطالعات

 خرده عاطفي، در مقوله است. خدمت ضمن هايدوره در ششم پايه معلمان آموزشي

 نگرش صحيح معلمي، کسب حرفه رسالت به نسبت صحيح نگرش کسب هاي:مقوله

 نگرش تجربي، کسب علوم و تدريس دروس رياضي در معلمي حرفه هويت نسبت به

 هايهديه قرآن، دروس تدريس به اهتمام توصيفي، ارزشيابي روش به صحيح نسبت

 ششم پايه حساسيت و اهميت به نسبت نگرش اصالح و و پژوهش تفکر و آسماني

 است. خدمت ضمن هايدوره در ششم پايه آموزشي معلمان نيازهاي ابتدايي مقطع در

 و رياضي درس تدريس روش در هاي: کسب مهارتمقوله خرده مهارتي، مقوله در
 پايه معلمان آموزشي رياضي، نيازهاي درس در آموزاندانش يادگيري مشکالت رفع

 هاي:مقوله مهارتي، خرده-شناختي مقوله در و است خدمت ضمن هايدوره در ششم

 مواد آزمايشي با رابطه در اطالعات کسب و کامپيوتر گانههفت هايمهارت با آشنايي

خدمت  ضمن هايدوره در ششم پايه معلمان آموزشي نيازهاي ها،کارکرد آن نحوه و
 است.

 دبيران خدمت ضمن آموزش سنجي نياز"نيزدر پژوهش خود با عنوان  (1٣9٣رامش )

 "ورشپر و آموزش تحول بنيادين سند الزامات اساس بر بابل شهر دبيرستان سوم پايه زن
 آن زا پس و بوده پژوهشگري هايتوانمندي زمينه در دبيران نياز بيشترين داد نشان

 را آموزش براي بعدي هاياولويت ترتيب به عاطفي مهارتي و شناختي، هايتوانمندي
 .کردند کسب

 نمعلما يهانياز ترينمهم ( در پزوهش خود نشان داد که1٣9۲پور )همچنين کياني 
ا ، سوم آشنايي بهـمطالع نوـفنو هاـشدوم رو ،تطالعاا وريفنا شناختاول  زشموآ

 .ستاي ـشزموآ شيابيارز و شيزموآ سايلازو دهستفاا رمچها قوانين و مقررات شغلي،

هاي آموزشي ضمن نيازسنجي دوره»در پژوهشي با عنوان  (1٣88سعادتمند و سينايي فر )
خدمت دبيران ادبيات فارسي از ديدگاه مديران، کارشناسان و دبيران دوره راهنمايي 

هاي ترين ميزان نياز دبيران در زمينه شيوهنشان داد بيش« 87-88شهرستان ايذه در سال 
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آموزان هاي ارزشيابي دانشترين ميزان نياز دبيران، مربوط به شيوهکالس و کممديريت 
 بود.

ن زبررسي نيازهاي آموزشي معلمان »( نيز در پژوهشي با عنوان 1٣86کاظمي اسفه )
علمان بيان کرد که نياز م «هاي آموزش ضمن خدمت شهر اصفهانمقطع ابتدايي در دوره

ياز به آشنايي سپس ميزان ن 68/٣گيزه به تحصيل با ميانگين زن به آشنايي با فنون ايجاد ان
هاي ايجاد و ميزان نياز به آشنايي با تکنيک 64/٣هاي نوين تدريس با ميانگين با شيوه

مان به به ترتيب در اولويت بعدي و همچنين ميزان نياز معل 59/٣خالقيت با ميانگين 
طح قرار سترين در پايين ٣4/٣ميانگين  آشنايي با روند استفاده و کاربرد تکنولوژي با

 داشت.
ه ( نيز در پژوهش خود بيان کرد که آموزگاران مدارس ابتدايي ب1٣84فر )صميمي 

به  هاي روش تدريس و بررسي کتب رياضي و علوم تجربي، دبيران ادبيات فارسيدوره
هنر به دوره  دبيرانهاي ادبي، دبيران علوم تجربي به آزمايشگاه علوم تجربي و دوره آرايه

آموزگاران و  ها به دوره کاربرد رايانه در آموزش و کليههنر ايراني و دبيران ساير رشته
 اند.دبيران به دوره آشنايي با اينترنت اعالم نياز کرده

 هاينياز «عنوان با ( در پژوهشي۲014پيرومسومبات ) و ساکوالرک همينطور ونگوانيچ،

 نشان تحقيق آميخته هايفکور: روش يک معلم به شدن لتبدي براي تايلندي معلمان

( 1ست:کليدي ا جزء دو داشتن نيازها از يکي فکور، يک معلم به شدن تبديل براي که داد
 همچنين تأملي. هايمهارت و رفتارها ( مؤلفه۲ تأملي، يادگيري مؤلفه به اعتقاد و باور

 به ند،داشت متوسط در سطح را فکور معلم هايمؤلفه تايلندي معلمان که داد نشان نتايج

 قادانهنتفکر  هايمهارت توسعه اولويت يافته، شاخص نياز به توجه با شد تأييد کهطوري

 داد ننشا مصاحبه هايداده اين بر عالوه اولويت باشد. در بايد تايلندي معلمان براي

 بود. تايلندي معلمان براي ناخوشايند تأملي يک تجربه يادگيري که
 يازهايتوجه به ن زانيآموزش ضمن خدمت معلمان از نظر م يبرنامه درس يبررس نيبنابرا

 براي مبنايي مهم نيازهاي شناسايي با . نيازسنجيابدي يمعلمان ضرورت م يآموزش

 محور حول عناصر ساير براي سازماندهي را مناسبي بستر اهداف است و به دستيابي

 هايدوره ها اثربخشيداده کيفيت اين واقع سازد. درمي فراهم اولويت يافته نيازهاي
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زاده، ترک و زادگانکرد )عباس خواهد تعيين آموزش را نهايت کارکرد در و آموزشي
تربيت  و تعليم نظام انساني تربيت نيروي خاستگاه اينکه به توجه با (. همچنين،1٣88

 براي ملي عزم نتيجه در و دارد پيشرفت جامعه بر را ترين تأثيربيش است بنابراين

 (.1٣86موسوي،است )پرورش ضروري  آموزش و نظام عملکرد ارتقاي

آموزش  اما ،است ضروري اصناف بشر همه تربيت براي و تعليم آموزش و چه اگر
 تلقي ترمهم امري دارند، پيشرفت کشور در قشر اين که نقش و تأثيري دليل به معلمان

 اول سطح منافع جزء ملي منافع نظر تربيت معلم از و امروز، تعليم جهان گردد. درمي

آموزش  در جهت گذاريسرمايه کهطوري به (،1٣89شود )سرکارآراني، مي محسوب
 توانمند معلمان زيرا ،شودمحسوب مي هاگذاريسرمايه سودمندترين نوع از معلمان

 سميعي از نقل ، به۲00۲ 1وگورل )کين هستند آموزشي تحول هر آغاز نقطه

 (.1٣90زفرقندي،
ديد آيد، هاي دانشي، نگرشي و مهارتي تغييري پبراي آن که در رفتار کارکنان از جنبه
 :فراهم شدن شرايط زير ضروري است

نگيزه تغيير در خود به ديگر سخن، کارکنان ا: کارکنان خود را ناگزير از تغيير بدانند -1
 خود بايد هاانسان همه رشد علم در جهان و رفتارشان را داشته باشند. با توجه به سرعت

 اردد مصرفي تاريخ چيزي هر کنوني جهان در. دهند وفق امروزي و جديد شرايط با را
س الزم گردد. پقط ميسا اعتبار درجه از نشود روز به نيز آن اگر و تحصيلي مدرک حتي

ا داشته وظيفه رگيرند تخصص به روز آن اي که بر عهده مياست کارکنان براي هر وظيفه
 .باشند

فقدان يا کمبود  :کارکنان از وظايف محوله و کاري که بايد انجام دهند آگاه باشند -۲
آگاهي نسبت به وظيفه و شيوه انجام دادن آن، مانعي براي گرايش به تغيير در رفتارهاي 

ن موجود است. در واقع کليه کارکنان بايد داراي شرح وظيفه مکتوب و شفاف باشند. اي

                                                                 

1 - Kin & Gorel 
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وظيفه مديريت منابع انساني هر سازماني است که به عنوان کارفرما براي هر شغل و 
 نمايد. ارائه مکتوبي و شفاف وظيفه شرح ،پست

هاي نديهاي شخصي و توانمکارکنان بايد در جايگاه شغلي متناسب با قابليت -٣
آينده شغلي  کارکناني که ارتباط بين عاليق و تحصيالت و نيز د:عملياتي قرار گرفته باشن

کرده و نهاي آموزشي شرکت غالباً در دوره ،يابندخود با دوره آموزش طراحي شده نمي
 عدم لدلي ترينمهم شايد. دهندنمي نشان يادگيري براي ايانگيزه شرکت صورت در يا

م به نحوه انتخاب و جذب مستخدگردد ها بر ميضور فعال در اين دورهح به رغبت
ين مشکل هاي اداري کشور اسفانه در بسياري از سيستمأتوسط مديريت منابع انساني. مت

 ن خألهاي تخصصي خود نيستند پس بنابرايبصورت حاد وجود دارد که افراد در جايگاه
-تهآموخهاي کوتاه مدت که بمنظور بروز کردن شود ليکن با آموزشآموزش احساس مي

 رسيد. کارفرماست خواستۀ چهآن به تواننمي نيز است قبلي هاي
اگر کارکنان از  نتيجه يک فرايند است؛ "تغيير":تغيير در رفتار نيازمند پاداش است -4

ساس نتيجه تغيير منتفع نگردند و آثار آن را در رشد شخصي و پيشرفت شغلي خود اح
آن را داشته  هاي آموزشي بايد قدرتدوره شوند.برانگيخته نمي« تغيير رفتار»نکنند براي 

. همچنين، در باشند که ضرورت تغيير را به کارکنان و نياز به تغيير را ناگزير نشان دهند
يي که هاهاي آموزشي است که کارکنان بايد از وظايفي که دارند و شيوهچارچوب دوره

سب به رايط شغلي مناآگاه گردند. ايجاد ش ،براي برآوردن انتظارات شغلي وجود دارد
از  عهده سرپرست است و بنا به تناسب وظيفه و حساسيت آن، کارکنان بايد تقويت و

رکت هاي آموزشي شمند گردند. اگر تفاوتي مابين آنکه در دورهپاداش شايسته بهره
 قائل کنديها شرکت نمگيرد با آنکه در اين نوع دورهها را بکار مينمايد و دانستهمي

 مدآ نخواهد بوجود دانش و علم کسب براي نيز ايانگيزه ديگر که است مسلم نگرديم
 فرمايد:مي سوره زمر( 9کريم )در آيه  قرآن که همانطور

 که آنان با دانندمي که آنان برابرند آيا ؟قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ 
 دانند؟نمي
 (.1٣87، خوشنويس زادهجاهل )و  عالِم بين گذاردمي تفاوت آيه اين

 ه:است ک پاسخ به اين پرسش اساسي صورت گرفتههدف  پژوهش حاضر بابنابراين 



 119 / تهران ۲منطقۀ  ييآموزش ضمن خدمت آموزگاران مدارس ابتدا يازسنجين

 

 

 

 "نيازهاي آموزش ضمن خدمت آموزگاران مدارس ابتدايي چيست؟"

 سؤاالت تحقيق
 شهر تهران چيست؟ ۲يي منطقه مدارس ابتدانيازهاي عمومي معلمان 

 شهر تهران چيست؟ ۲يي منطقه مدارس ابتدااي معلمان نيازهاي حرفه
 شهر تهران چيست؟ ۲يي منطقه مدارس ابتدانيازهاي سازماني معلمان 

 روش شناسي پژوهش
و از نظر نوع  توصيفي لحاظ روش تحقيق، از کاربردي، از نظر هدف، پژوهش حاضر

-1٣99 سال در که است يمقطع صورت به ،يزمان لحاظ از مطالعه کيفي است. همچنين
و  آموزش ۲مدارس منطقه  شامل زين يمکان قلمرو نظر از و گرفته است انجام 1٣98

 نظر ونفر از معلمان صاحب 15جامعه آماري پژوهش شامل . پرورش شهر تهران است
زشيابي آموزش و پرورش شهر تهران که در طول دوران خدمت از ار ۲با تجربه در منطقه 

يري هدفمند گباشد که با روش نمونهاند، ميخوردار و مورد تأييد مديران بودهبااليي بر
 ب شدند.تا رسيدن به حد اشباع اطالعات( جهت انجام مصاحبه نيمه ساختاريافته انتخا)

 -1ها در اين پژوهش از دو روش ذيل صورت پذيرفته است: همچنين گردآوري داده
 مطالعه کتب، هاي موجود و همچنيننظريه اي جهت بررسي و مطالعهروش کتابخانه
 مصاحبه نيمه -۲ت پژوهش. ها جهت تهيه پيشينه و ادبيانامهو پايان تمقاالت، مجال

شيابي نظر و با تجربه که در طول دوران خدمت از ارزساختار يافته با معلمان صاحب
 اند.بااليي برخوردار و مورد تأييد مديران بوده

 خدمت، به بررسيتعيين نيازهاي معلمان جهت آموزش ضمندر پژوهش حاضر براي 

ا تجربه نظر و بو تجارب ساير کشورها و مصاحبه با معلمان صاحب نظري مباني و مطالعه
اليي آموزش و پرورش شهر تهران که در طول دوران خدمت از ارزشيابي با ۲در منطقه 

 شده است.اند پرداخته برخوردار و مورد تأييد مديران مدارس بوده
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ون جايي که به روش کيفي انجام شده است به جاي بحث پيرامدر پژوهش حاضر از آن
 ايم. جهتههاي تحقيق بودروايي و پايايي پژوهش به دنبال افزايش قابليت اعتماد يافته

 گرفت: صورت فعاليت سه پژوهش نتايج اعتباريابي
ها را في به طور جداگانه دادهگر کيهمتا براي اعمال اين روش، دو تحليل مرور الف(

 مشابه درصد 90 از بيش گرفته صورت هايتحليل نتايج که کردند تحليل و کدگذاري

ها براي اعمال اين روش، يافته :شوندگان توسط مصاحبه بازبيني يا اعتباريابي ب( بود.
بررسي و نفر از مصاحبه شوندگان قرار گرفت و اعتبار نتايج از منظر آنها  6در اختيار 
هاي پژوهش ها که با کاربردپذيري يافتهيافته 1پذيري( جهت بررسي انتقالج تأييد شد.

معلم خارج از گروه مصاحبه شوندگان در  6(، نتايج با 1٣88ارتباط دارد )محمدپور، 
 ها قرار گرفت.ميان گذاشته شد و مورد توافق آن

. ري نظري استفاده شده استهاي حاصل از مصاحبه از روش کدگذابراي تحليل داده
 کدگذاري»، «باز کدگذاري» عبارتنداز: که است مرحله سه شامل نظري کدگذاري

 شدن نزديک با و آغاز باز، کدگذاري با تفسير فرآيند «.گزينشي کدگذاري» و «محوري
 نيا، لقمان)شود مي مطرح بيشتر گزينشي کدگذاري تحليل، فرايند پاياني مراحل به

 ميان ارک جريان در محقق شد اشاره که چنان و است ايمرحله سه فرآيند، (. اين1٣90
ه به کدر اين مراحل (. 1٣87 فراستخواه،دارد ) برگشت و رفت کدگذاري، از مرحله سه

 وهاي انجام شده به صورت خط به خط تحليل شوند مصاحبهصورت پيوسته دنبال مي
سه مرحله کدگذاري، مفاهيم، کدگذاري شده است. در پژوهش حاضر نيز طي اين 

 ها و نهايتاً الگوي مورد نظر استخراج گرديد.مقوله

 يافته هاي پژوهش
در اين بخش نکات استخراج شده از مصاحبه با معلمان در سه بخش کدگذاري باز، 

اي کدگذاري محوري و کدگذاري انتخابي به تفکيک در سه حوزه نيازهاي عمومي، حرفه

                                                                 

1 - Transferability 
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در اين قسمت به دليل حجم مطالب زياد، فقط  ؛ کهده استو سازماني پرداخته ش
 کدگذاري محوري و انتخابي به تفکيک بيان مي شود.

 کدگذاري محوري و انتخابي
 معلمان خدمت ضمن آموزش نيازهاي انتخابي و محوري کدگذاري :1 جدول

 کدگذاري
 انتخابي

 محوري کدگذاري

 نيازهاي
 ايحرفه

 نوين يهاوهيش به سيتدر مهارت

 پرخاشگر آموزاندانش اب مواجهه نحوه وردم در آموزش
 آموزاندانش رد عالقه زه،يانگ جاديا مناسب يهاوهيش با ييآشنا

 کالس تيريمد و نظم يبرقرار مهارت کسب

 کودکان يناسش روان خصوص در يآگاه شيافزا

 نويسيدرسطرح و ريزيبرنامه هايشيوه با آشنايي

 فعال و نوين شيوه به تدريس مهارت

 يفيتوص يابيارزش نظام ياجرا يچگونگ با شتريب ييآشنا

 يدارا آموزاندانش نامناسب يرفتارها اصالح يهاوهيش شناخت
 يرفتار مشکالت

 روزمره يزندگ با تابک مطالب شتريب ارتباط جاديا در مهارت
-دانش يراب کتاب از رجخا مناسب يآموزش يمحتوا ديتول و يطراح

 آموزان
 هيتنب و قيوتش درست يهاوهيش از استفاده مهارت

 آموزريد و فيضع آموزاندانش به آموزش مناسب يهاوهيش با ييآشنا
 آموزانشدان به يقرآن و ينيد حيصح تيترب يهاوهيش شناخت
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 يهاتفاوت به وجهت با آموزدانش نواعا با حيصح ارتباط مهارت کسب
 يخانوادگ و يفرهنگ ،يفرد

 ياضير درس ينتزاعا مسائل بهتر ميتفه و آموزش يچگونگ

 يابيارزش مختلف يهاوهيش يريفراگ

 کالس رد آموزاندانش نمودن عالف و مشارکت يهاوهيش با ييآشنا

 هب آن انتقال هويش يريادگي و يمجاز يهاشبکه بيمعا و ايمزا شناخت
 آموزاندانش

 يهاتابک و امکانات ل،يوسا از وقعم به و رستد استفاده مهارت
 يآموزش کمک

 فيلأت تازه ياهکتاب سيتدر روش و حتوام خصوص در شتريب دانش
 آموزاندانش ياياول با مناسب رتباطا مهارت کسب

 گيريياد -ياددهي رآيندف زمان مديريت
 مختلف دروس در طالعهم صحيح هايشيوه با آشنايي

 آسيب که مسرداريه فرزندپروري انندم انوادگيخ ندگيز مهارتهاي
 نزند زندگي به

 آموزشي شمندهو ابزارهاي زا استفاده آموزش
 پژوهيدرس و پژوهياقدام آموزش

 جابر طرح مورد در آموزش
 آموزشي کمک ابزارهاي و وسايل ساخت

 آموزاندانش هب بازخورد ارائه يهاوهيش با ييآشنا

 نيازهاي
 عمومي

 انگليسي زبان آموزش
 علميم شغل در زهانگي و هيروح شيافزا يهاراه شناخت
 انهيرا اب کار در تسلط و گانه هفت يهامهارت شناخت

 يسينو مقاله و پژوهش يهاوهيش يريفراگ
 يآموزش مشکالت اب مواجهه در يريانتقادپذ آموزش
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 يقرآن و ينيد وضوعاتم حوزه در اطالعات شيافزا
 ادهخانو و کار ضادت حل هايراه شناخت

 انهخ و کار محل رد زمان ديريتم مهارتهاي وردم در آموزش
 زيمجا دنياي بيشتر شناخت

 نفس به اعتماد شيافزا يها راه شناخت
 يسيخوشنو ،يطراح انندم گوناگون يهنر و يعمل يها مهارت کسب

  ...و
 خشم کنترل آموزش

 مالي مديريت

 نيازهاي
 سازماني

 ارزشيابي نتايج زا استفاده شيوه

 پرورش و آموزش سازمان وانينق با آشنايي
 خاص کودکان با واجههم در وانينق با آشنايي

 معلمي حقوق با آشنايي
 دهي پاداش نظام شناخت

 سؤال اول پژوهش

 شهر تهران چيست؟ 2يي منطقه مدارس ابتدا نيازهاي عمومي معلمان
 ابتدايي مدارس معلمان عمومي نيازهاي :2 جدول

 انگليسي زبان آموزش

 عمومي نيازهاي
 معلمي لشغ در نگيزها و هيروح شيافزا يهاراه شناخت

 انهيرا اب کار در سلطت و انهگ هفت يهامهارت شناخت

 يسيون مقاله و پژوهش يهاوهيش يريفراگ
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 يآموزش مشکالت اب مواجهه در يريانتقادپذ آموزش

 يقرآن و ينيد موضوعات وزهح در اطالعات شيافزا

 انوادهخ و کار ضادت حل هايراه شناخت

 و کار محل رد زمان يتمدير ايهمهارت مورد در آموزش
 خانواده

 جازيم دنياي بيشتر شناخت

 مالي مديريت

 ،يطراح انندم گوناگون يهنر و يعمل يهامهارت کسب
  ...و يسيخوشنو

 خشم کنترل آموزش

 نفس به اعتماد شيافزا يها راه شناخت

 صحيح ارتباط مهارتهاي

 سؤال دوم پژوهش

 شهر تهران چيست؟ 2يي منطقه مدارس ابتدا اي معلماننيازهاي حرفه
 ابتدايي مدارس معلمان ايحرفه نيازهاي :3 جدول

 يکيالکترون و ديجد يهاوهيش به سيتدر يچگونگ

 ايحرفه نيازهاي

 خاشگرپر آموزاندانش با اجههمو نحوه وردم در آموزش
-دانش رد عالقه و زهيانگ جاديا مناسب يهاوهيش با ييآشنا

 آموزان

 کالس تيريدم و نظم يبرقرار مهارت کسب

 کودکان يناسش روان خصوص در يآگاه شيافزا
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 نويسي درس طرح و ريزيبرنامه هايشيوه با آشنايي

 فعال و نوين شيوه هب تدريس مهارت

 يفيتوص يبايارزش نظام ياجرا يچگونگ با شتريب ييآشنا

 آموزانانشد نامناسب يرفتارها اصالح يهاوهيش شناخت
 يرفتار مشکالت يدارا

 روزمره يزندگ اب کتاب مطالب شتريب ارتباط جاديا در مهارت
 تابک از ارجخ مناسب يآموزش يمحتوا ديتول و يطراح

 آموزاندانش يبرا
 هيتنب و قيشوت درست يهاوهيش از استفاده مهارت

 و فيضع آموزاندانش هب آموزش مناسب يهاوهيش با ييآشنا
 آموزريد

-انشد به يقرآن و ينيد حيصح تيترب يهاوهيش شناخت

 آموزان
 هب توجه اب آموزدانش انواع اب حيصح ارتباط مهارت کسب

 يخانوادگ و يفرهنگ ،يفرد يهاتفاوت

 ياضير درس يانتزاع ائلمس بهتر ميتفه و آموزش يچگونگ

 يابيارزش مختلف يهاوهيش يريفراگ

 در وزانآمدانش نمودن عالف و مشارکت يهاوهيش با ييآشنا
 کالس

 وهيش يريدگاي و يمجاز يها شبکه بيمعا و ايمزا شناخت
 آموزاندانش به آن انتقال

 و امکانات ل،يوسا از وقعم به و رستد استفاده مهارت
 يآموزش کمک يهاکتاب
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 يهاکتاب سيتدر روش و حتوام خصوص در شتريب دانش
 فيلأت تازه

 آموزان دانش ياياول با مناسب رتباطا مهارت کسب
 آموزان انشد به مناسب بازخورد ي ارائه يهاوهيش با ييآشنا

 آموزاندانش در واسح تمرکز ايجاد هايراه با آشنايي
 مختلف دروس رد مطالعه حيحص هايشيوه با آشنايي

 و رزندپروريف مانند ادگيخانو ندگيز هايمهارت
 همسرداري

 آموزشي وشمنده ابزارهاي زا استفاده آموزش
 پژوهي درس و ژوهيپ اقدام آموزش

 جابر طرح مورد در آموزش
 آموزشي کمک ابزارهاي و وسايل ساخت

 يادگيري - ياددهي رآيندف زمان مديريت

 

 سوال سوم پژوهش

 شهر تهران چيست؟ 2يي منطقه مدارس ابتدا نيازهاي سازماني معلمان
 ابتدايي مدارس معلمان سازماني نيازهاي :4 جدول

 ارزشيابي نتايج زا استفاده شيوه

 سازماني نيازهاي
 پرورش و موزشآ سازمان وانينق با آشنايي
 اصخ کودکان با واجههم در وانينق با آشنايي

 معلمي حقوق با آشنايي
 دهي پاداش نظام شناخت
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تا  5-4جداول ها )مصاحبه  از شده استخراج نيازهاي کليه به پرداختن امکان که آنجا از
 اهميت از معلمان منظر از که نيازها از برخي تشريح تنها به گنجد،نمي بخش اين ( در4-9

هاي پژوهش، نياز به آموزش مهارت بارةدر .شودمي پرداخته، بود برخوردار تريبيش
 نهيپژوهش و مقاله در زم کينوشتن  يچگونگعلمان نياز دارند م»: گويد( مي6معلم کد )

-روش يريفراگ»: گويد( مي10کد )معلم  .«را ياد بگيرند بهتر سيکمک به آموزش و تدر

 :گويد( مي1معلم کد )«. معلمان الزم است يانجام پژوهش برا يو چگونگ قيتحق يها
-مانند درس يمؤثر يهاوهيبا استفاده از ش تواندمي آموزاندانش يريادگيفع مشکالت ر»

 يپژوهش يهاکالس يبرگزار»گويد: ( مي4کد )معلم «. ي انجام بگيردپژوهو اقدام يپژوه
 :گويد( مي14معلم کد )«. ستاجزء نيازهاي ضروري معلمان  پژوهش يهاوهيو ش

ي الزم است که معلمان بتوانند سيانجام پژوهش و فنون مقاله نو يهابا روش ييآشنا»
هاي تدريس نياز به آموزش مهارت بارةدر«. براي تدريس خود هم پژوهش انجام بدهند

 ديمناسب و جد سيداشتن روش تدر» :گويد( مي5م کد )و توليد و طراحي محتوا، معل
: گويد( مي1۲کد )معلم «. جزء نيازهاي ضروري معلمان است هاکتاب سيتدر يبرا
آموزان را به مطالب تواند دانشي ميريادگي يدهادي شرفتهيو پ نينو يهاوهيبا ش ييآشنا»

 ييافزادانش» :گويدمي (11کد )معلم «. درسي و مشارکت در کالس درس عالقمند سازد
«. بسيار الزم است ديجد يهاکرده به خصوص کتاب رييکه تغ ييهادر مورد مطالب کتاب

-بهتر دانش يريادگيشاد و مناسب جهت  يطياگر معلمان مح» :گويد( مي5معلم کد )

آموزش » :گويد( مي٣معلم کد )«. خواهند بود ترآموزان فراهم کنند، در کارشان هم موفق
براي معلمان  آموزانروزمره دانش يبا زندگ ياز نحوه ارتباط مسائل درس يآگاهمورد  در

 يدر خصوص محتوا آموزش» :گويد( نيز مي10معلم کد )«. بسيار مفيد و ضروري است
متاسفانه  .به خصوص براي معلمان جديدالورود بسيار الزم است فيلأتازه ت يهاکتاب

هست اغلب اوقات بعد از چند ماه از شروع سال تحصيلي ها خيلي نامناسب زمان آموزش
هاي جديد ها با تدريس کتابتا قبل از تشکيل کالس معلمانشود و ها برگزار ميکالس

-نياز به توانايي ساخت ابزارهاي آموزشي و کشيدن اشکال و طرحدربارة «. مشکل دارند

 دنيکش نهيالزم در زم يهاييتوانا معلمان بايد» يدگو( مي1۲کد )هاي مختلف معلم 
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معلم «. مختلف را داشته باشند سومختلف در مورد در يهاياشکال گوناگون و کاردست
ن ياد بگيرند ابايد خودش معلمانکمبود امکانات در مدارس،  دليلبه »: گويد( نيز مي5کد )
 معلم کد«. با وسايل ساده و دورريختني ابزارهاي کمک آموزشي درست کنندگونه که چ

توانايي نقاشي و يا کشيدن طرح را داشته  است کمي ابتدايي الزم انمعلم»: گويد( مي۲)
آموزش کار با  بارةدر«. که آموزش ببينند است و الزم دارندنياز  ه آنچون قطعاً ب ،باشند

و  وترياستفاده از کامپ براي» :گويد( مي٣رايانه و ابزارهاي هوشمند آموزشي معلم کد )
کار با  بايد» :گويد( مي6معلم کد )« دارم ييافزابه دانش ازيبا آن ن سيتدري چگونگ

( نيز 8کد )معلم « داده شود آموزش و ...( ندوزينصب و نت،ي)ورد، پاورپو وتريکامپ
بسيار الزم  آن يافزارنرم يهاو قسمت انهيدر مورد کار با را شتريب يآگاه» :گويدمي

-هاي ضمن خدمت نرممتأسفانه االن آموزش» :دگوي( مي1٣همچنين معلم کد ) .«است

در  ،هزينه به دليل پرداخت بسياري از معلماناي پولي شده است و افزاري و مشاوره
ها به صورت رايگان و با کيفيت عالي برگزار اگر اين کالس .کنندها شرکت نميکالس
«. هم نياز دارند هابه اين کالس، چراکه کنندها شرکت ميدر کالس معلمانهمه  ،شوند

ها کتاب سيدر تدر يآموزش يافزارهااستفاده از نرم ييتوانا» :گويد( مي7معلم کد )
الکترونيکي  يکمک آموزش ليبا نحوه استفاده از وسا ييآشنانيز  و مهم است بسيارامروزه 

نياز به شناخت بيشتر  بارةدر«. ن نياز بسيار ضروري استآ تيو درک اهمو هوشمند 
ها در اين دوره سني و روانشناسي کودکان، معلم هاي آنهاي کودکان و تواناييويژگي

معلم «. دشو تيتقو بايد من و شناخت کودکان يشناسدانش روان» :گويد( مي15کد )
جزء  آموزاندانش يتيو شخص يفرد يهاتفاوت شتريشناخت ب»: گويد( مي10کد )

 يهابا روش ييآشنا» :گويد( نيز مي14معلم کد )«. نيازهاي ضروري هر معلمي است
هاي مختلف بسيار هاي متفاوت و توانمنديبا ويژگي آموزاندانش هيو تنب قيمناسب تشو

-با دانش حيارتباط صح يهااصول و روش يريفراگ» :گويد( مي9معلم کد )«. الزم است

آموزان دانش مناسب اصالح رفتار يهاروش يريکارگه ر بمهارت دو  آموزان مختلف
هاي نيازهاي آموزشي در ارتباط با شيوه بارةدر«. نيز بايد به درستي آموزش داده شود

آموزان به درست دانش يابيارزش آموزش» :گويد( مي5آموزان معلم کد )ارزشيابي دانش
آموزش » :گويد( مي7معلم کد )«. معلمان است هاي مهمجزء اولويت ،يفيتوص وهيش
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 ،ي بسيار مهم استکالس يهاتيدر دفتر ثبت فعال فاتيثبت نمرات و توص حيصح وهيش
زيرا هنوز هم بسياري از معلمان فقط به صورت ظاهري ارزشيابي توصيفي را پياده 

( 6معلم کد ). «کنندآموزان را ارزيابي ميکنند و هنوز هم طبق شيوه سنتي خود دانشمي
مؤثر  هاآن يريادگي شرفتيآموزان در پدانش فيارائه بازخورد به تکال تياهم» :گويدمي

در مورد  يفيتوص يابيدرست ارزش يمهارت در اجرا» :گويد( مي11معلم کد ) .«است
مختلف  يهاوهيبا ش ييآشنا» :گويد( نيز مي4کد )معلم «. الزم است پوشه کار يمحتوا

-بايد انواع روش معلمان براي هر معلمي ضروري است و آموزانارائه بازخورد به دانش

آموزان نياز به آموزش رفتار با دانش بارةدر«. آموزان را ياد بگيرندهاي ارزيابي دانش
: گويد( مي1٣کد )ها در سازمان آموزش و پرورش معلم خاص و قوانين مرتبط با آن

داراي اختالالت يادگيري  ي کهآموزانو مؤثر آموزش به دانش حيصح يهاوهيبا ش ييآشنا»
که در آموزش  را حقوقي و امتيازاتي معلمانهستند الزم است و متأسفانه هنوز خيلي از 

 :گويد( مي1معلم کد )«. شناسندنمي ،آموزاندانش از و پرورش براي معلمان اين گروه
ها آموزش داده به معلم فعال شيآموزان شلوغ و بشمناسب برخورد با دان يهاوهيشبايد »

هاي ضمن خدمت بايد نحوه تشخيص در دوره»: گويد( نيز مي1۲کد )معلم «. شود
ها آموزش داده شود و همچنين نوع آموزان داراي اختالالت يادگيري به معلمدانش

يادگيري آموزش بارة در «.ها ياد داده شودمواجهه و رفتار با اين کودکان نيز بايد به معلم
-( مي9آموزان که مشکل تمرکز دارند معلم کد )هاي ايجاد تمرکز حواس در دانشراه

 دروس يمحتوا يريآموزان جهت فراگدانش يپرتکنترل حواسهاي آموزش راه»: گويد
 تمرکز جاديا يهاروش يريفراگ»: گويد( نيز مي٣کد )معلم «. بسيار ضروري است

نياز به  بارةدر«. بايد آموزش داده شود نزاآمودانش ياز حواس پرت يريو جلوگ حواس
آموزان و روش مطالعه خاص هر درس معلم کد آموزش شيوه صحيح مطالعه به دانش

مثالً شيوه خواندن  ،هر درسي روش خاص خودش را براي مطالعه دارد»: گويد( مي11)
دانند و اين را نمي معلماناز ولي متأسفانه خيلي  ،درس رياضي با فارسي متفاوت است

ها را به يک روش بخوانند به همين دليل اول کنند همه درسآموز را مجبور ميدانش
معلم «. آموزانهاي مختلف را آموزش داد بعد به دانششيوه مطالعه درس معلمانبايد به 
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 دانيم و الزمروش درست مطالعه را نمي معلمانهنوز خيلي از ما » :گويد( نيز مي7کد )
 کنيم وتر مطالعه ب بيش نياز شخصي خود،و هم براي  که هم براي نياز شغل است
 «.هاي صحيح مطالعه کردن را آموزش ببينيمروش

 گيريبحث و نتيجه
ل است، نهادهاي آن در تعام و جامعه با که مانيزسا انعنو به ورشپرو  زشموآ نمازسا

مديران  علمي و تکنولوژيک بايد دانش و اطالعات براي عقب نماندن از تغيير و تحوالت
موال و داري از او معلمان خود را به روز رساند. در واقع آموزش کارکنان مانند نگه

د به تعمير تري برخوردار باشنتجهيزات است. ابزار و تجهيزات براي آنکه از کارايي بيش
هاي دوره که در صورتي اهداف اما اين نکته شايان ذکر است؛ و تنظيم مستمر نياز دارند

طح خاصي ( س1ها با کيفيت بااليي برگزارشود يعني:يابد که اين دورهآموزشي تحقق مي
ارکنان را ک( نيازهاي مهارتي ۲شود از توانايي در کارآموز در حداکثر زمان ممکن ايجاد 

ن ميان اي( برآورده کننده نيازهاي توسعه مسير شغلي کارآموزان باشد. در ٣کند ارضا 
يجاد و اريزي آموزش کارکنان و نخستين عامل نيازسنجي آموزشي، اولين گام در برنامه

هاي شود. يکي از راهتضمين اثربخشي کارکرد آموزش بهسازي سازماني محسوب مي
ت. هاي ضمن خدمت اسسازي نيروي انساني، از جمله معلمان، آموزشتجهيز و آماده

اي هايي است که متناسب با نيازهاي حرفهجمله آموزشهاي ضمن خدمت از آموزش
سازي  شود و به عنوان ابزار هماهنگريزي ميکارکنان و در محيط واقعي کار برنامه

-نامهکند. براطالعات و مهارت نيروي انساني، با مشاغل محول شده به ايشان عمل مي

مهم و اساسي ريزي آموزش ضمن خدمت با نياز سنجي در حقيقت يکي از مراحل 
 شود.ريزي است که با شناخت دقيق نيازهاي آموزش ضمن خدمت معين ميبرنامه

ها نشان داد که نيازهاي معلمان درسطح عمومي عبارتند از: آموزش نتايج تحليل مصاحبه
-شناخت مهارتو انگيزه در شغل معلمي،  هيروح شيافزا يهاشناخت راهزبان انگليسي، 

ي، سيپژوهش و مقاله نو يهاوهيش يريفراگ، انهيدر کار با راگانه و تسلط هفت يها
اطالعات در حوزه  شيافزاي، در مواجهه با مشکالت آموزش يريپذانتقادآموزش 

هاي حل تضاد کار و خانواده، آموزش در مورد ي، شناخت راهو قرآن ينيموضوعات د
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نياي مجازي، مديريت هاي مديريت زمان در محل کار و خانواده، شناخت بيشتر دمهارت
، آموزش ... و يسيخوشنو ،يگوناگون مانند طراح يو هنر يعمل يهاکسب مهارتمالي، 

 و مهارتهاي ارتباط صحيح است. نفس اعتماد به شيافزا يهاشناخت راهکنترل خشم، 

د و رضايي ميرقائهاي اين پژوهش با نتايج تحقيقات پژوهشگران ديگر همچون يافته
وهش ها نيز در پژهمسو است و آن (1٣9٣( و رامش )1٣95جامي )(، بي1٣96همکاران )

اند و خود نيازهاي آموزش ضمن خدمت معلمان را در سطح عمومي شناسايي کرده
 سئله،محل  مهارت اطالعاتي، هايارتباطي، مهارت هايمهارت :نيازهاي معلمان را شامل

 و تعامالت اجتماعي، شخصيتي و هيجاني رهبري، مهارت مهارت استدالل، مهارت
است.  کنند که با نتايج پژوهش حاضر از اين بعد همسوفردي ذکر مي شايستگي ارزشي،

( نيز در پژوهش خود که به ۲014پيرومسومبات ) و ساکوالرک همچنين ونگوانيچ،
يکي از  ،اندفکور پرداخته يک معلم به شدنتبديل براي تايلندي معلمان بررسي نيازهاي

ر تفک هايمهارت زهاي مهم معلمان جهت تبديل شدن به يک معلم فکور را توسعهنيا
مسو هشمارند که با نتايج پژوهش حاضر نيز از اين جهت برمي معلمان براي نقادانه
 است.

اي عبارتند ها نشان داد که نيازهاي معلمان درسطح حرفههمچنين نتايج تحليل مصاحبه
ي، آموزش در مورد نحوه مواجهه کيو الکترون ديجد يهاوهيبه ش سيتدر يچگونگاز: 

-در دانشعالقه و  زهيانگ جاديمناسب ا يهاوهيبا ش ييآشناآموزان پرخاشگر، با دانش

در خصوص  يآگاه شيافزا، کالس تيرينظم و مد يکسب مهارت برقرارآموزان، 
مهارت  درس نويسي،ريزي و طرحهاي برنامه، آشنايي با شيوهکودکان يشناسروان

ي فيتوص يابينظام ارزش ياجرا يبا چگونگ شتريب ييآشناتدريس به شيوه نوين و فعال، 
زيرا در  ؛( همسو است1٣84فر )و... است. نتايج اين پژوهش با نتايج پژوهش صميمي

پژوهش آن نيز کسب مهارت در روش تدريس به عنوان نياز آموزشي معلمان در نظر 
( و 1٣84فر )گرفته شده است، همچنين نتايج اين پژوهش با نتايج پژوهش صميمي

( نيز همسو است، زيرا در پژوهش آن نيز آشنايي با روند استفاده و 1٣86کاظمي اسفه )
همچنين  نوان نياز آموزشي معلمان در نظر گرفته شده است.کاربرد رايانه در آموزش به ع
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( و کاظمي اسفه 1٣88فر )نتايج اين پژوهش با نتايج پژوهش سعادتمند و سينايي 
( در زمينه کنترل مديريت کالس درس، تقويت انگيزه، ايجاد راهبردهاي نوين 1٣86)

دمت معلمان ذکر شده هاي ضمن خهاي ارزشيابي به عنوان نيازهاي دورهتدريس و شيوه
جامي (، بي1٣96همکاران )رضايي ميرقائد و همسو است. همچنين با نتايج پژوهش 

هاي ارتباطي، کسب مهارت ( نيز از جهت نياز معلمان به مهارت1٣9٣( و رامش )1٣95)
هاي تدريس دروس مختلف، آموزان، يادگيري شيوهدر رفع مشکالت يادگيري دانش

هاي هاي مختلف ارزشيابي و توانمنديبي توصيفي و شناخت شيوهيادگيري شيوه ارزشيا
 پژوهشگري همسو است.

ني عبارتند ها نشان داد که نيازهاي معلمان درسطح سازماو همينطور نتايج تحليل مصاحبه
ورش، آشنايي ، آشنايي با قوانين سازمان آموزش و پرشيوه استفاده از نتايج ارزشيابياز: 

دهي داشهه با کودکان خاص، آشنايي با حقوق معلمي، شناخت نظام پابا قوانين در مواج
يشان همسو است. ا (1٣9۲هاي پژوهش حاضر با نتايج تحقيقات کياني پور )است. يافته

ررات نيز در پژوهش خود يکي از نيازهاي آموزشي معلمان را آشنايي با قوانين و مق
ر زمينه نظر نياز معلمان به آموزش داز  رشغلي معرفي مي کند که با نتايج پژوهش حاض

 آشنايي با قوانين سازمان آموزش و پرورش همسو است.
اي رفهحهاي انجام شده نشان داد که هنجارهاي نظام آموزشي به توسعه برآيند مصاحبه

رهنگ فدهند و يادگيري را به عنوان فرايندي هميشگي که در درون اعتبار و ارزش مي
ني بر هاي آموزش ضمن خدمت بايستي مبتکنند. لذا برنامهمي جاي گرفته است، معرفي

فرصتي  هاي مداوم معلمان ونيازهاي شناسايي شده معلمان، به عنوان بخشي از فعاليت
ز ابراي رشد فردي و بهبود سازماني در ساختار و اهداف مدارس ديده شود و بخشي 

-کلشداري در مان نقش معنيزمان کاري را دربرگيرد و به يک هنجار تبديل شود. معل

اي هاي توسعه حرفهاي خويش داشته و بنابراين بايد به فرصتدهي توسعه حرفه
 دسترسي مساوي داشته باشند.

نظام آموزشي به عنوان يک کل، منابعي شامل زمان، فضا و منابع انساني را به منظور 
گذاران، مديران، اوليا و اي به کار گيرد. سياستهاي مهم توسعه حرفهحمايت از اولويت

اي براي معلمان حمايت کنند. سازوکارهاي هاي توسعه حرفهاعضاي جامعه از فعاليت
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-ها، به منظور اعمال مساعدت الزم مهيا شود. نظام برنامهشفافي براي ورود اين گروه

هاي ضمن خدمت معلمان را به عنوان بخش اساسي از نظام آموزشي ريزي، آموزش
قرار دهد و آن را تقويت کند. يک دوره بلند مدت براي آموزش ضمن  مورد حمايت

هاي تدوين خدمت طراحي شده و برنامه عملياتي براي هر سال وجود داشته باشد. برنامه
بررسي آموزان را با دقت شده، تغييرات کالسي در زمينه افزايش موفقيت تحصيلي دانش

م براي ارزشيابي تغييرات انجام شده در کالس هاي تدوين شده فرآيندهاي الز. برنامهکنند
درس را مهيا کنند. کارکنان مدارس نواحي و مناطق و آموزش عالي با يکديگر در زمينه 

 د.نمايناي مشارکت توسعه حرفه
توانند خدمت نقش کليدي دارند و ميدهي تجارب آموزش ضمنمعلمان در شکل

هايي براي يادگيري د. لذا بايستي فرصتاي باشنهاي توسعه حرفهکننده فرصتدريافت
مهارت و دانش مورد نياز براي فعاليت مشارکتي با ديگران داشته باشند و آمادگي کافي 
را براي قبول نقش در جايي که مواد، زمان و منابع توسط ديگران مهيا شده است، پيدا 

راي بهبود کيفيت کنند و براي اين کار مورد تشويق قرار گيرند. همچنين منابع مالي ب
-هاي ضمن خدمت معلمان اختصاص داده شود و فرايند تخصيص پول و تصميمآموزش

هايي در راستاي دستيابي به گيري براي هزينه آن مشخص شود و همينطور هزينه
هاي آموزش ضمن خدمت، اهدافشان صرف شود. با اختصاص زمان روشن براي دوره

اي در زمينه هاي الزم براي توسعه حرفهفرصتتقويم ساالنه و جدول زماني مدارس، 
-هاي تخصصي و مناسب براي برگزاري دورهاهداف مدارس را مهيا کنند. همچنين مکان

بنابراين به ؛ هاي آموزش ضمن خدمت و تداوم کاربرد تجارب جديد در دسترس باشند
مون گذاري پيراهاي پژوهش حاضر رهنمودهايي براي عمل و سياستطور کلي يافته

نيازهاي آموزش ضمن خدمت معلمان به همراه دارد. مطالعه حاضر، عواملي را معرفي 
هاي آموزش ضمن خدمت معلمان و توان براي اجراي هرچه بهتر دورهنمود که مي

اي و گذاري در اين زمينه مورد استفاده قرار گيرند. نيازهاي عمومي، حرفهسياست
معلمان نظران )، بر اساس ديدگاه صاحب سازماني معلمان جهت آموزش ضمن خدمت

شناسايي شدند. لذا زمينه را براي آگاهي بهتر از نظرات و تجارب معلمان، در  (با تجربه
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تر زمينه مورد نيازهاي اساسي و مهم آموزش ضمن خدمت معلمان و شناخت عميق
توسعه اي آنان فراهم نموده و استفاده از اين تجارب را در جهت بهبود توسعه حرفه

 کند.اي معلمان مهيا ميحرفه

 پژوهش هايدپيشنها
 يشآموز يدوره ها يو اجرا نيتدو ،يمعلمان قبل از طراح يآموزش يازهاين بهتوجه 

 نيا پژوهش به مسؤالن و برگزارکنندگان نيمهم ا يشنهادياز موارد پ يکيضمن خدمت 
 .استها دوره

 بتدايي،رين نيازهاي آموزشي معلمان اتجمله مهم از که نتايج پژوهش نشان داد،چنان
براين بنا؛ از مباني روانشناسي به ويژه آشنايي با خصوصيات دوران کودکي است يآگاه

شم شهاي آموزش ضمن خدمت براي معلمان پايه شود که در برگزاري دورهپيشنهاد مي
 پرداختن به اين مباحث در اولويت قرار گيرد.

درسي  زمينه نياز معلمان ابتدايي به تسلط بر موضوعاتبا توجه به نتايج پژوهش در 
ت هاي آموزش ضمن خدمگردد که برگزاري دورههاي جديدالتأليف پيشنهاد ميکتاب

وزش متخصص و متبحر براي آم تادانتر صورت گرفته و از اسها تخصصيدر اين زمينه
 معلمان استفاده گردد.

رورش مسؤالن آموزش و پ شتريب يابيارز و يپژوهش، جهت آگاه نيا جياستفاده از نتا
 و کارشناسان ضمن خدمت و آموزش ييو کارشناسان آموزش ابتدا انبه خصوص معاون

 هادشنيپ ،ييمعلمان مقطع ابتدا يآموزش يازهايدر خصوص مشکالت و ن ،يانسان يروين
 شود.يم

اي نيازه زمينه، اين در تحقيق محدوديت به توجه با شود مي پيشنهاد پژوهشگران به
آموزش ضمن خدمت معلمان را در مقاطع تحصيلي مختلف و مناطق ديگر آموزش و 

 د.دهن قرار مطالعه و تحقيق موردپرورش 
 رد تهديدها و هافرصت ضعف، و قوت نقاط شود محققين به تحليلهمچنين پيشنهاد مي

من اي آموزش ضهراهبردي سازمان آموزش و پرورش جهت دوره ريزيبرنامه با ارتباط
 خدمت معلمان بپردازند.
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Abstract: 

 

The purpose of the present study is to assess in-service education of primary 
school teachers in district 2 of Tehran. The statistical population of the study 
consisted of 15 experienced and teachers in district 2 of education in Tehran 
who were highly evaluated and approved by the managers during their service 
through purposeful sampling. Information saturation were selected for semi-
structured interviews. In the present study, to determine the needs of teachers 
for in-service training, we explained the theoretical foundations and 
experiences of other countries and interview with experienced teachers. Three 
activities were used to validate the research results. A) peer review, b) 
accreditation or peer review, c) to assess the transferability of the findings, 
which is related to the applicability of the research findings. The results were 
discussed and agreed with 6 teachers outside the group of interviewees. 
Theoretical coding method was used to analyze the data obtained from the 
interview. In the present study, during these three stages of coding, concepts, 
categories and finally the desired model were extracted. Descriptive statistics 
were used to analyze the data obtained from the questionnaire! Which is 
expressed in frequency (percentage, frequency) using SPSS 21 software. The 
results of the analysis showed that in-service education needs of elementary 
teachers in three general levels (such as: English language teaching, computer 
skills, work-family conflict resolution skills, financial management, etc). 
professional (such as: teaching new skills, teaching action research and lesson 
résearch, teaching how to use smart teaching tools, how to do descriptive 
evaluation, etc.), and organizational such as: reward system recognition, 
familiarity teacher rights, familiarity with the laws of the education 
organization. were identified. 

Keywords: Training Needs Assessment, In-service training, Elementary 
teachers, Professional needs, General needs, Organizational needs. 

 


