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و پویایی جامعهه مهدرن    ها تحوالت اجتماعی، کهنگی و دگرگونی دانش، منسوخ شدن عینی مهارت

های نو باشند تا دادر باشند بها بهه کهار بهردن     ها به دنبال آموزشبیش از پیش منجر شده که انسان

های سهازمانی  و در مودعیت های موجود را در اختیار گرفتهو، اطالعات دانشهای نها و روشتکنیک

بنابراین در عصر کنونی با توجه به مواجه  (.1841و زندگی فردی به کار ببندند )رستمی شهربابکی، 

 1شهود. درا  ساالن بیشتر احساس می ها با تغییرات سریع جامعه ضرورت آموزش بزرگشدن انسان

سهاالن بیهان کهرد کهه برنامهه آمهوزش        ( در پژوهشی تحت عنوان ضهرورت آمهوزش بهزرگ   9002)

هها را متعههد بهه بهبهود و      کند تا آن سال فراهم می های بزرگساالن فرصتی را برای یادگیرنده بزرگ

کنهد تها خهود و فرزندانشهان      ساالن کمک می های زندگی فرزندانشان سازد و به بزرگ اصالح مهارت

سهاالن   (. اصطالح آمهوزش بهزرگ  1820نیا،زا باشند )حنیفی و اسکندریدی مسؤول و اشتغالشهرون

( به کهار بهرده شهد امها کسهی در ایهن زمینهه تالشهی بهرای          1488در سال ) 9اولین بار توسط کاپ

از این واژه استفاده نمود. اگرچه مخترع ایهن واژه   8نولز 1290گسترش دادن آن انجام نداد. در سال 

سهاالن(   )آمهوزش بهزرگ   8اما در شهرت یافتن آن تالش بسیار زیادی نمود و به پدر آندراگوژینبود 

ساالن را خودشکوفایی فراگیران دانست و بر آن عقیهده بهود    مشهور شد. نولز، هدف از آموزش بزرگ

بایسهت در فرآینهد یهادگیری درگیهر باشهند      که تمامی وجود عاطفی، روانی و عقالنی فراگیران مهی 

 اشهاره کهرد:   توان به ایهن مهوارد   ساالن می (. از دیگر اهداف آموزش بزرگ1844دوانیاین نایینی، )زن

همگامی با پیشهرفت علهوم    -8برآورده ساختن نیازهای گوناگون  -9توسعه فکر و تقویت ادرا   -1

 ای ههای حرفهه   بهازآموزی و تقویهت مههارت    -5های سازنده در فهرد و تقویهت آن   ایجاد خالدیت -8

 تنظهیم و پیشهبرد دهوای مولهد و مفیهد در اجتمهاع       -7تقویت روحیه و دوای اندیشه اجتمهاعی   -9

 (.1848نگری )شیخی، توسعه و تقویت آینده -2توسعه و پیشبرد دوای مولد و مفید در اجتماع  -4

ههای آموزشهی و   ساالن مفهومی وسهیع و گسهترده دارد و شهامل کلیهه فعالیهت      آموزش بزرگ

های مختلف شغلی، اجتماعی، و غیررسمی و اتفادی در زمینه ساالن به صورت رسمی یادگیری بزرگ

گونهه  گردد. همانسیاسی، ادتصادی، فرهنگی، تربیتی، مذهبی، صنعتی، کشاورزی و سوادآموزی می

ساالن بهه وسهعت دلمهرو خهود زنهدگی اسهت        ( اظهار داشته: دلمرو آموزش بزرگ1258) 5که رایان

سهالی بهه    کنهد: بهزرگ   گونه تعریف مهی  سالی را این بزرگ 9(. ناول1844مدداودی، زاده و مح )ابراهیم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Drake    2. Cup       3. Knowles    4. Andragogy 

5. Rayan    6. Novell 
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 ای کهه در دوران کهودکی بهه سهرعت کسه       های اولیهه ها و توانایی شود که مهارت دورانی گفته می

ههای  ها و توانایی گیرند و مهارت برداری درار میاند به هم مرتبط شده و به طور کامل مورد بهرهشده

سههاالن از  (. مفهههوم آمهوزش بههزرگ 1847کننهد )رضههایی،   نیههز در ایهن دوران کسهه  مههی جدیهدی  

سوادآموزی یا یادگیری ساده خواندن و نوشتن و حساب کردن به این مفهوم تحول یافته است: حق 

 ههای آن بها مشهارکت و    هها و روش ساالن؛ آموزشی کهه ههدف   گیری از آموزش برای همه بزرگبهره

انجامهد.   شود و به رشد مادی و معنوی فرد، جامعه و کل بشریت می تعیین می ساالن فکری بزرگهم

 (.1878سازد تا یاد بگیرند که چگونه یاد بگیرنهد )جههان پنهاه،    ساالن را توانا می این آموزش، بزرگ

سهاالن را مطهرح کهرد. او در زمینهه یهادگیری       نولز برای اولین بار نظریه چگونگی یهادگیری بهزرگ  

ساالن را به عنوان یک فرآیند تحقیهق مسهتقل توصهیف کهرد      پیشگام و یادگیری بزرگ ساالن بزرگ

ههایی ماننهد   ساالن فراتر رفته است واژه امروزه بحث آموزش بزرگ 1(. به نظر جارویس2006)سالی، 

زمینه را برای طرح آموزش در تمهام عمهر فهراهم آورده اسهت     « آموزش مجدد»و « آموزش مداوم»

(. از این رو آموزش مداوم یک ضرورت سهاختاری و یهک اسهتراتژی    1820ری نیا، )حنیفی و اسکند

های یهادگیری در تمهام طهول    همه فعالیت»و به عنوان  ها تبدیل شده است برای بقا افراد و سازمان

انداز شخصی، مهدنی   ها در یک چشمها و ظرفیتو توانایی ها عمر انسان با هدف بهبود دانش، مهارت

(. در وادهع آمهوزش   9018و همکهاران،   9شهود )سهیزانا   در  مهی « شهود  ه انجهام مهی  و اجتماعی که 

و  سهاالن اضهافه کنهد؛    تواند هر نوع یادگیری باشد که چیزی به ذخیره علمی بهزرگ ساالن می بزرگ

هها را تغییهر نمایهد. نهولز      و دیدشان را گسترش و رفتار آن هایشان را تغییر دهدطرز افکار و اندیشه

هها را   های خردساالن دانسهته و آن  از ویژگی سال را متفاوت های یادگیرندگان بزرگ گی( ویژ1240)

ساالن خود را از حالت وابسته بهه   مستقل و خودرهبر بودن: اینکه بزرگ -1 داند: شامل موارد زیر می

دارای تجربهه انباشهته    -9دیگران خارج و خود را به عنوان یک شخصیت مستقل و مختهار ببیننهد.   

ای از تجربهه انباشهته و از آن بهرای افهزایش     سال در طول عمهر خهود گنجینهه    ه: یک فرد بزرگشد

نیهاز بهه احتهرام     -9گرایی، عمل -5گرایی، رابطه -8گرایی، هدف -8کند.  یادگیری خود استفاده می

ساالن بایهد بهه ایهن مهوارد توجهه       ( معتقد است در آموزش خاص بزرگ1250(. نولز )9009)سالی، 

 هها و اهدافشهان دسهت یابنهد.    و توانهایی  هها، عالیهق  به در  درستی از خود، نیازها، انگیزه -1د: کر

نگرشهی پویها بهه زنهدگی داشهته       -8نگرش پذیرش، عشق و محبت به دیگران را کس  کننهد.   -9 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Jarvis, P      2. Susana 
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 هها را بهه   مسهلله  -8باشند. تغییرات زندگی را بپذیرند و خود را به عنوان تغییر یابنهده در  کننهد.   

بایهد   -5ها متمرکهز باشهند.   ها ربط دهند نه به عالئم و رفتار، به عبارتی در حل مسائل بر علتعلت

باید در  کنند که ارزیابی تجهارب   -9های خود را یاد بگیرند. های الزم برای افزایش توانایی مهارت

وش و سهاالن؛ فنهاوری آموزشهی، مفههوم، اصهول، ر      (. آمهوزش بهزرگ  1847ضروری است )رضایی، 

توان بهه  ساالن می طور کلی با تجزیه و تحلیل معنای آموزش بزرگ های خاص خود را دارد. به  هدف

ساالن با توجه به ایهن اصهول خهاص     های آموزش بزرگوجود اصولی در مفهوم آن پی برد که برنامه

مهوزش  ههای مختلفهی از اصهول آ   بندی(. در این راستا، طبقه1848گردد )شیخی،  مطرح و اجرا می

 (،1820ههای صهباغیان و اکبهری )   بنهدی تهوان بهه طبقهه   ساالن شده است کهه از جملهه مهی    بزرگ

(، 1848(، شههیخی )1849صههباغیان ) (،1844(، شههفیعی )1844پههور )میرزامحمههدی و ظفههری 

(، نهولز و  1859(، داسهمی ) 1878(، یونسهکو ) 1878(، شهکاری ) 1878(، بهوال ) 1848میرحسینی )

( و نهولز  1858ساالن ) سوادی مرکز آموزش بزرگ کمیته ملی مبارزه جهانی با بی(، 9005همکاران )

شده صباغیان و اکبری  بندیرسد که اصول طبقه( اشاره کرد. از نظر پژوهشگران به نظر می1278)

 رسد که ابتدا به بررسی آنها پرداخته شده است:تر می( جامع1820)

کمیتهه ملهی    (،1844ی شهفیعی )  شده بندی طبقه : اصل هماهنگی با اصول. اصل هماهنگی7

شهده داسهمی    بنهدی  (، مشهتر  و بها اصهول طبقهه    1278(، نولز )1858سوادی ) مبارزه جهانی با بی

ساالن الزم اسهت   ها و اهداف آموزش بزرگو به این مفهوم است که رسالت پوشانی دارد( هم1859)

صوصهیات نظهام آموزشهی جامعهه از سهوی دیگهر       سو و با خ ها و اهداف کلی سازمان از یکبا رسالت

 هماهنگ باشد.

(، 1849(، صهباغیان ) 1844ی شهفیعی )  شهده  بنهدی  : اصل تداوم با اصول طبقه. اصل تداوم2

( و نهولز  1858سهوادی )  (، کمیته ملهی مبهارزه جههانی بها بهی     1848(، میرحسینی )1848شیخی )

ای مقطعهی  معناست که آمهوزش پدیهده   ساالن به این باشد و در آموزش بزرگ( مشتر  می1278)

 نیست و نباید پس از رسیدن به سن خاصی یا دوره آموزشی خاصی دطع شود.

(، شهکاری  9005) نولز و همکاران ی شده بندی اصل انگیزش با اصول طبقه . اصل انگیزش:1

کهه  کننده مثبت و اثرگهذار اسهت    باشد. انگیزش یک تقویتمشتر  می (1878) ( و یونسکو1878)

های ذهنی و شغلی آنان، لزوم آن از اهمیت بیشتری برخهوردار  ساالن با توجه به مشغولیت در بزرگ

 شود.می
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(، 1844(، شهفیعی ) 1278ی نولز ) شده بندی : اصل فشردگی با اصول طبقه. اصل فشردگی9

 (، صهباغیان 1858سهوادی )  (، کمیته ملی مبارزه جهانی با بهی 1848(، میرحسینی )1848شیخی )

در اغل   ساالن تلکید دارد. های بزرگباشد. این اصل بر لزوم فشرده بودن دوره( مشتر  می1849)

ههای آموزشهی   توانند در برنامه ساالن نمی رو بزرگ ساالن فشرده است. از این  موارد زمان برای بزرگ

 زار شود.صورت فشرده برگ ها به های آن گسترده و درازمدت شرکت کنند و ضرورت دارد برنامه

( 1878(، شهکاری ) 1848ی شهیخی )  شهده  بنهدی  : اصل اختیار با اصول طبقه. اصل اختیار6

ساالن در اغله  مهوارد    پوشانی دارد. مفهوم اختیار در مقابل مفهوم اجبار درار دارد. آموزش بزرگهم

دارد. در مهی  کنهد و افهراد بهه مقابلهه وا    باید اختیاری باشد؛ زیرا عامل اجبار نیروی منفی ایجاد مهی 

 طور وادعی اثرگذار باشد. تواند بهساالن نمی چنین حالتی آموزش بزرگ

پوشانی دارد. در ( هم1878ی شکاری ) شده بندی : اصل کیفیت با اصول طبقه. اصل کیفیت5

ساالن، هدف اساسی آموزش به جای انتقال صهرف دانهش از ذههن مهدرس بهه ذههن        آموزش بزرگ

رو توجه به اصل کیفیت   ساالن برای یادگیری باشد؛ از این های بزرگواناییفراگیران، باید گسترش ت

 اهمیت فراوان دارد.

پوشهانی  ( ههم 9005) ی نولز و همکاران شده بندی : اصل پویایی با اصول طبقه. اصل پویایی1

تها   سو فراگیران در فرآیند آموزش و یادگیری بایهد پویها باشهند    ساالن از یک دارد. در آموزش بزرگ

های مؤثر مطرح نماینهد، از سهوی دیگهر الزم     حل بتوانند مسائل خود را به منظور دست یافتن به راه

ساالن برخهورد نمایهد و جوانه  مختلهف      صورت خالق و پویا با مسائل آموزش بزرگ است مدرس به

 برنامه را در نظر بگیرد.

 ( مشهتر  9005کهاران ) ی نهولز و هم  شهده  بنهدی  : این اصل با اصول طبقه. اصل یادگیری3

نماید کهه آمهوزش بایهد از    یادگیری هدف نهایی و حاصل آموزش است. این اصل تلکید می باشد.می

 انتقال صرف دانش به گسترش توانایی فرد برای یادگیری تغییر یابد.

(، 1878(، شکاری )1848ی شیخی ) شده بندی اصل ضرورت با اصول طبقه . اصل ضرورت:4

ههای خهود را    توانند دانش و مهارتساالن از طریق آموزش می باشد. بزرگتر  می(، مش1878بوال )

تواننهد در فرآینهد مسهتمر رشهد و     گیهری مهی  افزایش دهند و با آموختن نحوه یهادگیری و تصهمیم  

 بالندگی جامعه شرکت کنند و از این طریق بر محیط پیرامون خویش مسلط شوند.
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از آن بهه عنهوان    9فرت و 1بیانگر مفهومی است که فریره سازی: اصل آگاهسازی. اصل آگاه70

(، شهکاری  1278ی نهولز )  شهده  بندی کنند و با اصول طبقهیاد می« بیدار شدن حس آگاهی نقادانه»

بنهدی  سهاالن طبقهه   ( آن را جزء اصول آموزش بهزرگ 1848پوشانی دارد. میرحسینی )( هم1878)

( آن 1225آموزی آورده است کهه فریهره )  المللی کردن سوادهای بیننکرده و به عنوان یکی از روش

 پوشانی دارد.این روش با اصل تابعی هم را اعالم کرد.

نمایهد؛  ساالن با شغل آنهان تلکیهد مهی    : اصل تناس  بر تناس  آموزش بزرگ. اصل تناسب77

باشد. بعد دیگر ساالن باید متناس  با نیازهای شغلی ایشان  دیگر بخش اعظم آموزش بزرگ عبارت به

هههای فراگیههران اسههت. همچنههین بهها اصههول ههها بهها ویژگههیاصههل تناسهه ، متناسهه  بههودن آمههوزش

 پوشانی دارد.( هم1859(، داسمی )1278ی نولز ) شده بندی طبقه

(، 1278نولز ) (،1878ی یونسکو ) شده بندی : اصل ارتباطات با اصول طبقه. اصل ارتباطات72

باشهد و بهه ارتباطهات    ( مشتر  می1858سوادی ) ارزه جهانی با بی(، کمیته ملی مب1844شفیعی )

ها تلکید دارد. برای اینکه آموزش کیفیهت خهوبی    سازنده و مثبت میان فراگیران و مدرس در کالس

 داشته باشد الزم است بین مدرس و فراگیر ارتباط خوبی باشد.  

(، شهکاری  1848خی )ی شهی  شهده  بندی اصل سودمندی با اصول طبقه . اصل سودمندی:71

سهاالن الزم اسهت    باشهد. بهزرگ  ( مشتر  می1278(، نولز )1878) (، یونسکو1878(، بوال )1878)

-های آموزشی خهودداری مهی  ها را سودمند بدانند، در غیر این صورت از مشارکت در برنامهآموزش

 نمایند.  

(، 1844پهور ) فریی میرزامحمدی و ظ شده بندی این اصل با اصول طبقه . اصل مشارکت:79

سهوادی   (، کمیته ملی مبهارزه جههانی بها بهی    1848(، میرحسینی )1848(، شیخی )1844شفیعی )

-باشهد و از مبنهای جامعهه   ( مشتر  می1278نولز ) (،1878) (، یونسکو1849(، صباغیان )1858)

بهه  »ه ( تلکیهد دارنهد که   9000و همکهاران )  8میتوآید. پالدست می ساالن به شناختی آموزش بزرگ

های گروهی خودفرمها مشهارکت نماینهد و در مهورد بسهیاری از      نیروها باید اجازه داده شود در بحث

ای باشد که معلهم در آن فعالیهت   نقطه نظرات با مربی بحث نمایند. کالس آموزشی باید آینه جامعه

، 8ل)مایکه « ها و نظرات خهود را در مهورد کهالس و مباحهث تهدریس مهنعکس نمایهد       کند و دیدگاه

1848.) 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Freire    2. Weffert   3. Palmiotto    4. Michael 
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(، 1848(، میرحسهینی ) 1844ی شفیعی ) شده بندی : اصل تنوع با اصول طبقه. اصل تنوع76

 1باشهد. راجهرز  ( مشهتر  مهی  1278(، نهولز ) 1849(، صهباغیان ) 1859(، داسهمی ) 1848شیخی )

باشند. های یادگیری میسال دارای طیف متنوعی از شیوه دهد یادگیرندگان بزرگ( تذکر می9008)

 ههای یهادگیری را تهرجی     تواند فرض کند همهه یادگیرنهدگان تنهها یکهی از شهیوه     ی هرگز نمیمرب

یادگیری را تعیین کند تها بتوانهد    –های یاددهی ای از فعالیتدهند. بنابراین الزم است مجموعهمی

ههای یهادگیری روبهرو    اشان بها فعالیهت  به یادگیرندگان خود کمک کند متناس  با رویکرد ترجیحی

 شوند.  

( 1844پهور ) ی میرزامحمدی و ظفری شده بندی : اصل انعطاف با اصول طبقه. اصل انعطاف75

سهاالن دارای   ساالن استخراج شده اسهت. بهزرگ   گانه آموزش بزرگباشد و از مبنای سهمشتر  می

سالی هسهتند؛   ان بزرگهای فراوان و شرایط زندگی دورهای مختلف، نیازهای متفاوت، مشغلهویژگی

 لذا مدرسان الزم است انعطاف بیشتری در زمان، مکان، سن، پذیرش و حضور داشته باشند.

باشهد.  ( مشهتر  مهی  1278ی نهولز )  شهده  بندی اصل احترام با اصول طبقه . اصل احترام:71

احساس کننهد از   ساالن دبل از اینکه بتوانند دانشی را که بدان نیاز دارند فرا گیرند، الزم است بزرگ

توان انتظار کالسان و مدرسان خود مورد احترام هستند. در وادع بدون ارضای این نیاز نمیطرف هم

ای متقابل است و ای دوی برای یادگیری داشته باشند. از سوی دیگر احترام پدیدهداشت آنان انگیزه

ل بسهیار مهمهی در تقویهت    شود؛ بنابراین محیط و جو کالس عامدر یک فرآیند دوسویه حاصل می

 حس احترام به خود و دیگران است.

های انسان است که دوسهت دارد و اگهر بهه    موفقیت طلبی یکی از ویژگی. اصل موفقیت: 73

ی نهولز   شهده  بنهدی  شود. این اصل با اصهول طبقهه  نتیجه مطلوب منجر نشود، سب  سرخوردگی می

 پوشانی دارد. ( هم1878(، یونسکو )1278)

اصهل توجهه بهه نیازههای مخاطبهان بها اصهول         ل توجه بمه نیازهمای مخاطبمان:   . اص74 

 (، یونسهکو 1878(، بهوال ) 1878(، شهکاری ) 1848شهیخی )  (،1844ی شهفیعی )  شهده  بنهدی  طبقه

باشهد و بهر مبنهای آزادی فهردی و     ( مشهتر  مهی  9005( و نولز و همکاران )1278(، نولز )1878)

ید نیازهای محرومان را پاسخ گوید و آموزش مردمی باید در ساالن با آزادی ملی است. آموزش بزرگ

 ها باشد.خدمت نیازهای توده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Rogers A 
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بندی اصول خود جای دادند نظران اصولی را در طبقه عالوه بر اصول عنوان شده، سایر صاح  

ای نگردیهده اسهت   طهور واضه  اشهاره    ( بهه 1820ی صباغیان و اکبری ) شده بندی که در اصول طبقه

 شود:پوشانی دارند. در اینجا به چند نمونه آن اشاره میی آن هم شده بندی اصول طبقهاگرچه با 

پهور  ی میرزامحمهدی و ظفهری   شهده  بنهدی  : اصل تابعی بها اصهول طبقهه   . اصل تابعی بودن7 

(، 1859(، داسهمی ) 1858سهوادی )  (، کمیته ملی مبارزه جهانی با بهی 1848(، میرحسینی )1844)

باشد. این اصل تابع اهداف جامعه است و بها توجهه بهه    ( مشتر  می1278لز )(، نو1849صباغیان )

 ههای توسهعه ادتصهادی و اجتمهاعی جامعهه انجهام       سهال و برنامهه   نیازهای مشخص فراگیران بهزرگ 

 (.1840کار، پذیرد )فرزین و نیکمی

 (،1848(، شهیخی ) 1844ی شهفیعی )  شهده  بنهدی  : اصل ادغام با اصهول طبقهه  . اصل ادغام2

سهاالن،   باشد. در آمهوزش بهزرگ  ( مشتر  می1278(، نولز )1849(، صباغیان )1848میرحسینی )

گیرنهد. ایهن وحهدت و     های نظری و عملی به صورت مکمل یکدیگر مورد اسهتفاده دهرار مهی   آموزش

 باشد.   یافته مییکپارچگی شامل کلیه مباحث آموزشی در دال  یک برنامه سازمان

(، 1848شهیخی )  (،1844ی شهفیعی )  شده بندی نتخاب با اصول طبقه: اصل ا. اصل انتخاب1

(، صهباغیان  1859(، داسهمی ) 1858سهوادی )  (، کمیته ملی مبارزه جهانی با بی1848میرحسینی )

شود: الف(  ساالن در سه سط  برگزار می باشد و در آموزش بزرگ( مشتر  می1278(، نولز )1849)

ههای ادتصهادی،    هایی که کشور در آن گهرایش آموزش در رشتهبایست به  انتخاب در سط  ملی: می

سیاسی، اجتماعی با بیشترین مانع بر سر راه رشد و توسعه مواجه است، پرداخته شود. ب( انتخهاب  

ای مردم آن منطقه های حرفهدر سط  محلی: آموزش با توجه به نوع محیط، شیوه زندگی و فعالیت

بایسهت از لحهاس سهن و    ههای آموزشهی مهی   اد: برگزاری برنامهصورت گیرد. ج( انتخاب در سط  افر

ای با فراگیران سنخیت داشته باشد )شهیخی،  جنس و همچنین مودعیت اجتماعی، ادتصادی و حرفه

1848 .) 

شهیخی   (،1844ی شهفیعی )  شهده  بنهدی  : اصهل همکهاری بها اصهول طبقهه     . اصل همکاری9

-مهی  ( مشهتر  1278(، نهولز ) 1849صباغیان )(، 1849(، صباغیان )1848(، میرحسینی )1848)

( همپوشانی دارد و به طهور عمهده   1844پور )پذیری میرزامحمدی و ظفریباشد و با اصل مسؤولیت

ساالن مبتنی بهر   های بزرگدر آموزش ساالن استخراج شده است. از مبانی روانشاختی آموزش بزرگ

چه کسی درباره محورهها و زمهان   »و « چه کسی مسؤول است؟»های ازجمله این که  همکاری سؤال
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مطرح است. اگر فراگیهران )معلمهان( بخواهنهد    « گیرد؟های آموزش ضمن خدمت تصمیم میبرنامه

ای  گیری درباره رشد حرفهه  مسؤولیت یادگیری خود را بر عهده بگیرند و حفظ کنند، باید در تصمیم

جمعهه و سهعیدی رضهوانی،    امهام ها نقهش فعهالی داشهته باشهند )    خود جستجو و در اجرای پژوهش

1849.) 

ی  شههده بنهدی  اصهل جامعیههت و اسهتمرار بها اصههول طبقهه     :. اصمل جامعیمت و اسممتمرار  6

(، بههوال 1878(، شههکاری )1848(، شههیخی )1844(، شههفیعی )1844پههور )میرزامحمههدی و ظفههری

زش باشد. ایهن اصهل از مبنهای فلسهفی آمهو     مشتر  می (1278و نولز ) (1878) (، یونسکو1878)

گهری و کلهی بهودن در اصهول     جانبهه های دیگری مانند همهساالن استخراج شده است و با نام بزرگ

 نظران آمده است. بندی شده این صاح طبقه

(، شهکاری  1848ی شهیخی )  شهده  بنهدی  : این اصل بین اصول طبقهه . اصل آزادی ساختار5

ارند. همچنین با اصول کمیتهه ملهی   و بر آن تلکید د مشتر  (1278( و نولز )1878(، بوال )1878)

 پوشانی دارد. ( هم1844( و میرزامحمدی و ظفری پور )1858سوادی ) مبارزه جهانی با بی
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 ٭  ٭ ٭ ٭    ٭ ٭ ٭   انتخاب

   ٭  ٭    ٭ ٭ ٭ ٭  همکاری

جامعیت و 

 استمرار
   ٭  ٭ ٭ ٭ ٭  ٭  ٭ 

 ٭  ٭    ٭ ٭  ٭  ٭  آزادی ساختار

 

اند و اندیشه مربیان جدید ایهن اسهت   ساالن مظهر توان یا ضعف هر جامعه از آنجایی که بزرگ

ههای  ساالن و تبهدیل تهوان   های بیشتری را برای پردازش بزرگگذاریکه هر چه ددر جامعه سرمایه

و از  یابهد  به همان ددر نسبت نوآوری جامعه افهزایش مهی  های بالفعل صرف کند، بالقوه آنان به توان

های اخیر به سرعت در حال تغییر و توسعه بوده و به منظور پهرورش  جهتی محیط پیرامون در سال
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ههای  گویی این تحوالت باشد باید بهه ارائهه و توسهعه سیسهتم     استعدادی که دادر به پاسخکارکنان با

گار هستند ادامه دهیم، این مسؤولیت مهم و اساسی بهر عههده   آموزشی که با این رشد و توسعه ساز

خدمت گذاشته شده است. علت این امر این است که پرورش تمایل افراد به یادگیری  آموزش ضمن

(. آمهوزش ضهمن خهدمت در    1874درازمدت به توسعه و تکامل سازمان کمک خواهد کرد )مصلی، 

شهاگردی   –ها و فنهون بهه شهکل اسهتاد      ای مهارتمفهوم سنتی خود که به معنای انتقال مجموعه

است، سابقه بسیار طوالنی دارد. آنچه موجبات توجه بنیادی به آمهوزش ضهمن خهدمت بهه مفههوم      

جدید را ایجاد و تسهیل کرده، گسترده تغییر و تحوالتی است که دستاوردهای مهمی بخصهوص در  

این عقیهده وجهود دارد کهه ایهن نهوع       دلمرو فناوری به همراه داشت. در بنیاد آموزش ضمن خدمت

ها را مثبهت گردانهد    کنندگان را افزایش دهد و نگرش آنتواند دانش و مهارت مشارکت ها میآموزش

رو آموزش ضمن خدمت شامل تجاربی است که معلمان پس از  (. ازاین1829زاده و همکاران،  )شفیع

خود را به نحو مهؤثری انجهام دهنهد و     کنند تا بتوانند وظایف آموزشی ی خود کس  میشروع حرفه

 ای بهتر آماده کنند.همچنین نوجوانان و جوانان جامعه را برای آینده

گوید: آموزش ضمن خدمت فقط برای تقویت تخصص و  درباره آموزش ضمن خدمت می 1بایرز

آمهوزش،   های کارمند برای انجام شغلی که در حال حاضر بر عهده دارد، نیست، بلکه این نوعتوانایی

همچنین برای آماده کردن کارمند و تعلیم او برای کس  مشاغل بهاالتر اسهت )صهباغیان و اکبهری،     

(. اگرچه آموزش ضمن خدمت برای همه کارکنان دولت ضروری است اما آموزش معلمان بهه  1842

و  رسهد؛  تر بهه نظهر مهی   دلیل نقش و تلثیری که این دشر در توسعه و پیشرفت جامعه دارند ضروری

شهود، زیهرا    گهذاری محسهوب مهی   ها سودمندترین نهوع سهرمایه   گذاری در جهت آموزش آنسرمایه

گهذاری  ( سهرمایه 9009) 9زعم واشیسهت  معلمان توانمند نقطه شروع هر تحول آموزشی هستند و به

تهر نتیجهه مهؤثرتر داشهته و موجه  گسهترش       برای آموزش معلمان ابتدایی به دلیل بازگشت سریع

(. آموزش ضمن خدمت در راستای جل  رضایت 1820شود )سمیعی زفردندی،  می آموزش عمومی

باشهد. آمهوزش ضهمن    مهی  های موردنیاز معلمان، دانشجویان، جامعه و نهادها سازمان یافتهه آموزش

ها برای استفاده  های موردنیاز آن خدمت یک فرآیند مهم برای بهبود کیفیت معلمان و بهبود مهارت

شان است. مزایای آموزش ضمن خدمت شامل افهزایش رضهایت شهغلی، بهبهود     بالقوههای از توانایی

عملکرد معلمان، به طور کلی توسعه اهداف خاص معلمان، بهبود منابع آموزشهی در حهال اسهتفاده،    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(. مطالعهات متعهدد و   9018، 8بهبود امکانات آموزشی موجود و بهبود شرایط تدریس است )تشدمیر

ههای انسهانی در نظهام تعلهیم و تربیهت      آموزش ضمن خدمت و عملکرد نیهروی متنوعی در رابطه با 

 اند. در ایهن رابطهه  صورت گرفته است که هریک ابعاد مختلفی از این موضوع را مورد توجه درار داده

میهزان کهاربرد اصهول آمهوزش      استاداندهد که از نظر ( نشان می1829عامریان )بنینتایج پژوهش 

در حد نسبتاً مطلوب بوده و از حد متوسط باالتر است اما از نظر دانشجویان  داناستاساالن در  بزرگ

و دانشجویان در زمینهه   استادانتر از حد متوسط بود. همچنین تفاوت معناداری میان دیدگاه پایین

کهه از نظهر    معنها وجهود داشهت. بهه ایهن      اسهتادان میزان کاربرد این اصول در زمینه تهدریس ایهن   

تر از میزانهی بهود کهه     پایین استادانساالن در تدریس  یزان کاربرد اصول آموزش بزرگدانشجویان م

سهاالن   مدعی بودند. در کل نتایج این پژوهش نشان داد میزان کاربرد اصول آموزش بهزرگ  استادان

ههای  یست و حاکی از نارضایتی دانشجویان از شیوهنها در وضع مطلوبی دانشگاه استاداندر تدریس 

 موجود است. تدریس

میهانگین  به این نتایج دسهت یافتنهد کهه     خود پژوهش ( در1821نبوی )پور و حشمتیحسین

 95از  9/85±9/8سهاالن   های ضمن خدمت با اصول آمهوزش بهزرگ  نمره کلی میزان انطباق آموزش

ریزی در برنامهین موارد عدم انطباق عبارت بود از: عدم توجه به نظر پرستاران در تر فراوان نمره بود.

هها و ارائهه نشهدن مطاله  بهه       (، نحوه تدریس در کالس%50)ها  مورد زمان و مکان برگزاری کالس

(، عدم توجه به %85دابل استفاده نبودن مطال  بالفاصله در محیط بالینی ) (،%85) صورت کاربردی

ها در نحهوه   نظرات آن (، عدم توجه به%89ها ) ریزی و اجرای کالستجارب دبلی پرستاران در برنامه

بهه طهور کلهی     (.%81هها ) (، نبود امکان انتخاب آزادانه زمان و موضهوع دوره %89ها ) تدریس کالس

های مداوم در حهد ضهعیف   ساالن را در آموزش % پرستاران میزان رعایت اصول یادگیری بزرگ2/89

این نتایج دسهت یافتنهد   ( به 1844) شودی شفق آریادر پژوهشی دیگر ممتازمنش و  ارزیابی کردند.

ههای علهوم    ههای آموزشهی دانشهگاه    ساالن در کارگهاه  میانگین میزان رعایت اصول آموزش بزرگکه 

%، فشهردگی  98%، مداومت 55% و به تفکیک اصول به ترتی  اصل مشارکت 91طور کلی  پزشکی به

همچنهین حهاکی از ایهن بهود کهه       هها یافتهه  % بهود. 57% و هماهنگی 98%، جامعیت 95%، تنوع 98

هیئت علمی بهه   اعضای سایر و EDC میانگین میزان رعایت اصول از نظر معاونین آموزشی، مدیران

نتهایج مطالعهه    ها مشاهده نگردیهد.  % بوده است که تفاوت معناداری بین آن99% و 91%، 90ترتی  

ههای آموزشهی ارائهه شهده در      هساالن در کارگا این است که میزان رعایت اصول آموزش بزرگ دیمؤ
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رضهایی   اسهت.  بهوده   در حهد متوسهط   ها به خصوص اصهول مشهارکت و همهاهنگی تقریبهاً    دانشگاه

سهال شهاغل بهه آمهوزش در      ( در پژوهش خود به این نتایج دست یافت کهه معلمهان بهزرگ   1847)

اننهد  سال شهر اصفهان در میهانگین برخهی از متغیرههای مقیهاس اصهول یهادگیری م       مدارس بزرگ

سال در حهین تهدریس، توجهه بهه      آموزان بزرگآموز محور، ارزیابی نیازهای دانشهای دانشفعالیت

فضای کالس درس و انعطاف در آمهوزش، نمهرات کمتهری را نسهبت بهه هنجهار مقیهاس گرفتنهد.         

ساالن در ایران نیاز به تخصصی شدن و توجه بیشهتر   دهد که آموزش بزرگ همچنین نتایج نشان می

معلمهان  ج دست یافته است کهه  ( در پژوهش خود به این نتای1874مصلی )به اصول آموزشی دارد. 

نسبت به اصل مشارکت و هماهنگی نگرش منفی و نسبت به اصل جامعیت و تنوع نگرشی متوسهط  

معلمهان نگهرش مثبهت نسهبت بهه رعایهت       به طور کلی  ها نگرش مثبت دارند.و نسبت به بقیه اصل

 ساالن دارند. اصول آموزش بزرگ

سهت یافهت کهه نگهرش معلمهان نسهبت بهه        ( در پژوهش خود به این نتایج د9018تشدمیر )

دهد که تفاوت معنهاداری بهین جهنس و میهزان تجربهه       های آموزش ضمن خدمت نشان میفعالیت

های آموزش ضمن خدمت که حضور داشتند و از سوی دیگر هیچ تفاوتی با تعداد فعالیت ها دارد؛ آن

سهاالن در   ( در پژوهشی با عنهوان اسهتفاده از اصهول آمهوزش بهزرگ     9019) 1وجود ندارد. سالوادور

ههای  ههای دانشهگاهی دانشهگاه   های آموزش عالی، به استفاده و کاربرد این اصهول در محهیط  محیط

سهاالن در   اکوادور پرداخته است. وی در این پژوهش بهه تجربهه اسهتفاده از اصهول آمهوزش بهزرگ      

گری به جهای  کند و حاصل آن را تبدیل شدن به آسانه اشاره میدر دانشگا تدریس دانشگاهی خود

سهاالن، کنجکهاو بهه     داند. او که پس از آشنایی با اصول آمهوزش بهزرگ  ی اطالعات میانتقال دهنده

استفاده از این اصول تدریس خود شده و آن را به کار گرفته است به ایهن نتیجهه دسهت یافهت کهه      

کنهد و تهلثیر بسهزایی    های دانشگاهی به کیفیت آموزش کمک مهی استفاده از این اصول در تدریس

نسهبت   شهوندگان  آزمون( در پژوهش خود به این نتایج دست یافت که 9019) 9ماریاخواهد داشت. 

هستند و همچنین ممکن است که اصول آمهوزش   نیب خوشساالن به نحوی  به اصول آموزش بزرگ

( بهه  9009) 8توسعه معلم کاربرد داشته باشهد. مهار    های یادگیریساالن برای برخی فعالیت بزرگ

مهدرس   94ساالن توسط مدرسان پلیس بر روی  بررسی سبک آموزش و کاربرد اصول آموزش بزرگ

میانه آمریکا به روش  غرب پست دولتی سازمان علمی هیئت ودت اعضای مربی پاره 189ودت و  تمام
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1. Salvador      2. Maria      3. Mark 



 90 4931اول،بهاروتابستانیشمارهیپنجم،دوره، ی درسی های برنامه پژوهش

ات عوامل )اصول( بهرای اعضهای هیئهت علمهی     آمیخته پرداخت که نتایج حاکی از آن است که نمر

 به محور معلم رویکرد یکدهنده  نشان نمره باشد. این می 15.8و انحراف معیار  194.9نمره متوسط 

 Pals1همچنین برتری نیرومنهدی مدرسهان بهرای یهک سهبک معلهم محهور توسهط          .است تدریس

کننهد   دهند و آنچه که احساس مهی  میی و ارتباطی بین آنچه که مدرسان در کالس انجام ریگ اندازه

و همکهاران   8(، ربکها 1224) 9آموزش مؤثر است، وجهود نهدارد. همچنهین نتهایج تحقیقهات سهوزن      

ساالن  ( نشان داد که شناخت و استفاده از اصول آموزش بزرگ9018) 5کیو مک 8( و رایزلی9004)

ه احتهرام و اعتمهاد متقابهل بهین     کند بلکه منجر ب ساالن کمک می نه تنها به افزایش یادگیری بزرگ

های خود موفهق باشهند و بهه    توانند در برنامهساالن بهتر می بزرگ و شود ساالن می مدرسان و بزرگ

ههای ظفرادبهال و همکهاران     تغییهر ایجهاد کنهد. همچنهین پهژوهش      شان یزندگعنوان یک ابزار در 

(، 9007و همکهاران )  4(، یوشهیموتو 9007) 7پیهنن  (،9004) 9زاده(، میرزامحمدی و داضهی 9019)

و همکهاران   (، کهانو 1228) 19(، بویهد 9008) 11و زیگمونهد  10مهو (، کارن9008و همکاران ) 2آشورد

های آموزشی تلکیهد   ساالن در محیط ( بر استفاده اصول آموزش بزرگ1220) 18و هیمتسرا (1220)

( نشهان داد کهه   9007) 15دا و همکهاران ( و کارینه 9011) 18ههای بهاکر  کنند. اما نتهایج پهژوهش   می

سویی نهدارد و  ساالن هم های درس با اصول آموزش بزرگهای مورد استفاده استادان در کالس روش

ساالن در حد مطلوبی در  استادان تمایل بیشتری به شیوه معلم محوری دارند و اصول آموزش بزرگ

 شود.های درس به کار گرفته نمیکالس

ههای ضهروری، ارائهه امکانهات      روزرسهانی مههارت   من خدمت مهم است بهه آنچه در آموزش ض

پهذیر اسهت. در تمهام جوامهع     پیشرفته آموزش و فراگیری امکانات ارائه شده به شیوه بهاز و انعطهاف  

-ای تبدیل شده اسهت. در آمهوزش  های حرفهها به یک استاندارد در تمام زمینهامروزی این آموزش

وری، ایجاد انگیزه در کارکنان، حفظ توسعه کارکنان، ن به افزایش بهرهساالن برای رسید های بزرگ

به حدادل رساندن معای ، بهه حهدادل رسهاندن انهرژی محهیط کهار وظهایف نظهارتی و مهدیریتی و          

همچنین برای رسیدن به نتایج مورد انتظار در آموزش ضمن خدمت باید درجه اول اصهول آمهوزش   

ای در آموزش ضمن خدمت تواند تلثیر ویژه هر یک از این اصول میساالن در نظر گرفته شود.  بزرگ
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7. Penns    8. Keti chi yoshimoto          9. Frank ashworth 

10. Karen Moo  11. Zygmont         12. Boyd 

13. Hiemstra   14. Baker          15. Karinda et al 
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ها  ساالن شده و کیفیت و کارایی آن تواند منجر به توسعه و پیشرفت بزرگمعلمان داشته باشد و می

های ضمن خدمت از دیربهاز از اهمیهت   هر حال آموزش به (. 9010، 1نماید )اوزوم بکتاش را تضمین 

ای بهه لحهاس بهبهود کیفهی و     هها از جایگهاه ویهژه   در مقایسه با سایر آموزش خاصی برخوردار بوده و

توانمندسازی معلمان برخوردار است و به دلیل پیشرفت علم و به روز نمهودن اطالعهات تخصصهی و    

ههای  ههای درسهی، اهمیهت برگهزاری دوره    عمومی معلمان و همچنین تغییر نظام آموزشی و کتهاب 

ی میزان کهاربرد اصهول آمهوزش    ندان شده است. توجه به مسللهآموزش ضمن خدمت معلمان دوچ

توانهد  ساالن در آموزش ضمن خدمت معلمان ناشی از این است که دستیابی به این اصول مهی  بزرگ

و همچنین کمهک در   راهکارهایی مناس  در زمینه رسیدن به اهداف معلمان، بهبود کیفیت آموزش

تواند منجر به افزایش دانهش موجهود شهود، ارائهه     اصول که میسازی معلمان در استفاده از این آگاه

میزان کاربرد اصول این است که  به دنبالبنابراین با توجه به اهمیت مطال  فوق، این پژوهش  دهد.

آموزش ضمن خهدمت معلمهان ابتهدایی شههر یاسهوج را بررسهی        هایساالن در برنامه آموزش بزرگ

 نماید.

 

 سؤاالت پژوهش

ههای   ساالن به چه میهزان در برنامهه   علمان ابتدایی شهر یاسوج اصول آموزش بزرگ. از نظر م1

 شود؟های ضمن خدمت استفاده می آموزش

ساالن )تعیین  . از نظر معلمان ابتدایی شهر یاسوج ابعاد چهارگانه برنامه درسی آموزش بزرگ9

ضمن خدمت اسهتفاده شهده   های ها و فنون ارزشیابی( به چه میزان در آموزشاهداف، محتوا، روش

 است؟

آیا بین نظرات معلمان ابتدایی زن و مرد شههر یاسهوج در مهورد میهزان اسهتفاده از اصهول        .8

 های آموزش ضمن خدمت تفاوت معناداری وجود دارد؟ ساالن در برنامه آموزش بزرگ

 شههر یاسهوج در مهورد میهزان    های تحصیلی مختلهف  رشته. آیا بین نظرات معلمان ابتدایی 8

های آموزش ضمن خهدمت تفهاوت معنهاداری وجهود      ساالن در برنامه استفاده از اصول آموزش بزرگ

 دارد؟

شههر یاسهوج در مهورد میهزان      سوابق خدمت مختلف. آیا بین نظرات معلمان ابتدایی دارای 5

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Ozlem Bektas 
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های آموزش ضمن خهدمت تفهاوت معنهاداری وجهود      ساالن در برنامه استفاده از اصول آموزش بزرگ

 دارد؟

شهر یاسوج در مهورد میهزان    مدار  تحصیلی مختلف. آیا بین نظرات معلمان ابتدایی دارای 9

های آموزش ضمن خهدمت تفهاوت معنهاداری وجهود      ساالن در برنامه استفاده از اصول آموزش بزرگ

 دارد؟

برنامهه   . آیا بین نظرات معلمان ابتدایی زن و مرد شهر یاسوج در مهورد میهزان کهاربرد ابعهاد    7

 درسی آموزش ضمن خدمت تفاوت معناداری وجود دارد؟  ساالن در برنامه سی آموزش بزرگدر

 

 شناسی روش

پیمایشهی انجهام شهده     -این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و در دال  یک مطالعهه توصهیفی   

 است.

 

 گیریجامعه، نمونه و روش نمونه

ابتهدایی شههر یاسهوج در سهال     ی آماری مورد مطالعه در این پژوهش تمهامی معلمهان   جامعه

کهه از ایهن تعهداد     نفر بهوده  1597بودند. آمار کل معلمان ابتدایی شهر یاسوج  1828-28تحصیلی 

درصد( بودند. برای انتخهاب نمونهه معهرف از جامعهه      51نفر زن ) 401درصد( و  82نفر مرد ) 799

در این روش عهالوه بهر آنکهه    ای نسبی استفاده شده است. گیری تصادفی طبقهمزبور، از روش نمونه

های جامعه است، نسبت هر طبقه نیز در جامعه درست برابر  های نمونه برابر تعداد طبقهتعداد طبقه

 97مدرسهه پسهرانه مسهتقل،     12نسبت همان طبقه در نمونه است. به این ترتیه  بها مراجعهه بهه     

هها را  نامهه  ابتدایی پرسهش  مدرسه مختلط و چندپایه از مدارس مقطع 11مدرسه دخترانه مستقل و 

آوری نموده است. توضیحاتی از جملهه اطمینهان   در بین معلمان توزیع کرده و پس از تکمیل، جمع

ها در خصوص محرمانه بودن اطالعات به دست آمده و دادن آزادی برای شهرکت  بخشی به آزمودنی

پهژوهش از طریهق    ونهه در پژوهش که از نکات رعایت شده اخالق پژوهش باشد، گفته شد. حجم نم

مهرد و   151ها در جامعه ) نفر به نسبت درصد آن 804و فرمول کوکران  1جدول مورگان و کرجسی

 زن( تعیین شد. 157

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Morgan and Krejcie 



خدمت معلمان های آموزش ضمنساالن در برنامه اصول آموزش بزرگبررسی میزان کاربرد         ...    

 

98 

 العات پژوهش و روایی و پایایی آنآوری اطابزار جمع

نامه محقق ساخته استفاده شده است. ایهن   آوری اطالعات در این پژوهش از پرسشبرای جمع

شناسی از جملهه   نامه به سواالت جمعیت مه شامل دو بخش است. در بخش اول این پرسشنا پرسش

نامهه بهه سهواالت     های تحصیلی، مدار  و سوابق خدمت( و در بخهش دوم پرسهش   جنسیت، رشته)

ساالن )اصهول آزادی سهاختار، جامعیهت و اسهتمرار، سهودمندی،       میزان کاربرد اصول آموزش بزرگ

تهابعی بهودن، ادغهام، مشهارکت، تنهوع، فشهردگی، تهداوم، انتخهابی بهودن،           توجه به نیاز مخاطبهان، 

 81نامهه دارای   در آموزش ضمن خدمت نظهر دادنهد. ایهن پرسهش     (هماهنگی، همکاری و ارتباطات

تا حهدودی، کهم،    ای بوده و به صورت مقیاس پنج ارزشی لیکرت )خیلی زیاد، زیاد،سؤال چندگزینه

 باشهد؛  دهی از یک تها پهنج مهی   طور که نوشته شده شیوه نمرههمان بندی شده بود.کم( درجهخیلی

باشهد. روایهی صهوری و    مهی  905تها   81نامه از  بنابراین حدادل و حداکثر نمره برای سواالت پرسش

گونه؛ تعیین روایهی صهوری   دست آمد. بدین نامه از طریق بررسی نظر متخصصان به محتوایی پرسش

حضور استادان متخصص، برای یافتن سهط  دشهواری، میهزان عهدم     نفره تخصصی با  8در یک پانل 

تناس ، ابهام عبارات و یا وجود نارسایی در معانی کلمات انجام گرفت کهه نظهرات آنهها بهه صهورت      

ی نامهه اعمهال شهد. همچنهین جههت بررسهی روایهی محتهوایی، نمونهه          تغییرات جزئی در پرسهش 

نامهه،   شد و درخواست گردید پهس از مطالعهه پرسهش    نامه به چند نفر از استادان نشان داده پرسش

نظرات خود را در ارزیابی روایی محتوایی به خصوص موارد رعایت دستور زبهان، اسهتفاده از کلمهات    

نامه و ضهروری و غیرضهروری    مناس ، درارگیری سواالت در جای مناس  خود، زمان تکمیل پرسش

نفهره تخصصهی،    8آوری نظهرات، در یهک پانهل    عبودن سواالت اعمال نمایند. بدین گونه پس از جم

این پژوهش از روش همسانی درونی  نامه نامه نهایی تدوین گردید. برای تعیین پایایی پرسش پرسش

دسهت آمهد.    بهه  27/0)آلفای کرونباخ( استفاده شده کهه در ایهن پهژوهش ضهری  آلفهای کرونبهاخ       

، جامعیهت  79/0ن )اصول آزادی ساختار ساال های اصول آموزش بزرگهمچنین پایایی خرده مقیاس

، 21/0، ادغهام  42/0، تهابعی بهودن   78/0، توجه به نیاز مخاطبان 49/0، سودمندی 40/0و استمرار 

، 79/0، همهاهنگی  78/0، انتخهابی بهودن   48/0، تهداوم  40/0، فشردگی 45/0 ، تنوع47/0مشارکت 

 دست آمد. ( به48/0و ارتباطات  78/0همکاری 

 ه و تیلیل اطالعاتتجزی هایروش

های آماری در ههر پهژوهش بهه عهواملی از جملهه ماهیهت موضهوع        انتخاب و استفاده از روش
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ها برای توصیف بنابراین پس از گردآوری داده پژوهش، اهداف و امکانات اجرایی محقق بستگی دارد؛

آوری و  ور جمهع ( آمار توصهیفی بهه منظه   1ها از دو روش آماری استفاده شد. و تجزیه و تحلیل داده

های آماری از جمله فراوانی، فراوانی نسبی، میهانگین، واریهانس   ها و محاسبه شاخصبندی داده طبقه

: ای تک نمونمه  t( آمار استنباطی: در این آمار از چند آزمون استفاده گردید. الف(9و انحراف معیار. 

با نمره مال  و نمره میهانگین   ساالن در این پژوهش برای مقایسه نمره میانگین اصول آموزش بزرگ

: در ایهن پهژوهش بهرای مقایسهه     7آزمون مانوا( ابعاد برنامه درسی با نمره مال  استفاده گردید. ب

های تحصیلی، سوابق خدمت و مدار  تحصیلی نسبت به کاربرد  میانگین متغیرهای جنسیت، رشته

آزمون مت به کار برده شهد. ج(  درسی در آموزش ضمن خدساالن و ابعاد برنامه اصول آموزش بزرگ

: برای آزمون تفاوت میانگین یهک متغیهر در بهین بهیش از دو     2طرفه یا آنوواتیلیل واریانس یک

رود. در ایهن پهژوهش بهرای تفهاوت میهانگین اصهول آمهوزش         گروه و بیشتر( بهه کهار مهی    8گروه )

های تحصیلی و سوابق کهار معلمهان اسهتفاده     ساالن در بین متغیرهای مدار  تحصیلی، رشته بزرگ

هها  انی که حجم نمونه نابرابر باشهد و تعهداد میهانگین   این آزمون زم: 1آزمون گابریلشده است. د( 

 شود.بیش از دو تا باشد استفاده می
 

 ها یافته

ههای  شناسی معلمان ابتهدایی شههر یاسهوج بهه تفکیهک جنسهیت، رشهته        یتجمعهای  ویژگی

 .( ارائه گردیده است9تحصیلی، مدار  تحصیلی و سوابق خدمت در جدول )
 

اسی معلمان ابتدایی شهر یاسوج به تفکیک جنسیت، شن یتجمعهای  : ویژگی2جدول 

 های تیصیلی مدارک تیصیلی، سوابق خدمت و رشته
 فراوانی نسبی فراوانی  متغیر

 جنسیت
 ٪82 151 مرد

 ٪51 157 زن

 مدار  تحصیلی

 ٪55/8 18 دیپلم

 ٪ 2/81 192 یپلمد فوق

 ٪9/51 152 لیسانس

 ٪25/1 9 یسانس و باالترل فوق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Manova  2. One – Way Analyeses of Variance = ANOVA        3. Gabriel 
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 فراوانی نسبی فراوانی  متغیر

 خدمتسوابق 

 ٪4/5 14 سال 1-5

 ٪55/12 90 سال 9-10

 ٪9/19 50 سال 15 -11

 ٪45/90 98 سال 90 -19

 ٪8/91 99 سال 95 -91

 ٪9/19 50 به باال 99

 های تحصیلیرشته

 ٪8/48 990 آموزش ابتدایی

 ٪5/8 18 آموزش علوم تجربی

 ٪2/8 19 شناسی علوم تربیتی و روان

 ٪0 0 آموزش ریاضی

 ٪8/9 7 ادبیات و علوم انسانی

 ٪2/8 15 غیره

 

هها را تکمیهل   نامه معلمی که پرسش 804دهد از بین اطالعات مندرج در جدول فوق نشان می

نفهر   192نفر دارای مدر  دیهپلم،   18نفر  804نفر زن بودند. از بین  157نفر مرد و  151اند، کرده

یسهانس و بهاالتر بودنهد. سهوابق خهدمت      ل فهوق نفر دارای مهدر    9نفر لیسانس و  152یپلم، د فوق

سهال،   15تها   11نفر بین  50سال،  10تا  9نفر بین  90سال،  5 تا 1نفر بین  14معلمان به ترتی  

سهال بهه    99نفر دارای سابقه خهدمت   50و  سال 95تا  91نفر بین  99سال،  90تا  19نفر بین  98

نفهر دارای رشهته    18نفر دارای رشهته آمهوزش ابتهدایی،     990نفر  804باال بودند. همچنین از بین 

نفهر   15نفهر آمهوزش ریاضهی و     0شناسی و علوم تربیتی،  نفر دارای روان 19آموزش علوم تجربی و 

 غیره بودند.

ساالن بمه چمه میمزان در     . از نظر معلمان ابتدایی شهر یاسوج اصول آموزش بزرگ7

 شود؟ستفاده میهای ضمن خدمت ا های آموزش برنامه

سهاالن در   های توصیفی مربوط به نظر معلمان در مورد رعایت اصهول آمهوزش بهزرگ   شاخص 

 ( ارائه گردیده است.8های آموزش ضمن خدمت معلمان ابتدایی شهر یاسوج در جدول ) دوره
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ساالن  ای مقایسه میانگین نمرات اصول آموزش بزرگتک نمونه t: نتایج آزمون 1جدول 

 تفکیک با نمره مالکبه 

 سط  معناداری نمره مال  انحراف معیار میانگین ساالن اصول آموزش بزرگ

 0001/0٭٭ 8 48/0 28/8 آزادی ساختار

 0001/0٭٭ 8 48/0 54/8 جامعیت و استمرار

 0001/0٭٭ 8 29/0 89/8 سودمندی

 0001/0٭٭ 8 29/0 87/8 توجه به نیاز مخاطبان

 0001/0٭٭ 8 49/0 91/8 تابعی بودن

 0001/0٭٭ 8 49/0 82/8 ادغام

 008/0٭٭ 8 07/1 49/9 مشارکت

 051/0 8 21/0 10/8 تنوع

 0001/0٭٭ 8 77/0 84/8 فشردگی

 0001/0٭٭ 8 27/0 51/8 تداوم

 0001/0٭٭ 8 48/0 89/8 انتخابی بودن

 0001/0٭٭ 8 45/0 88/8 هماهنگی

 001/0٭٭ 8 00/1 12/8 همکاری

 0001/0٭٭ 8 01/1 82/8 ارتباطات

 0001/0٭٭ 8 92/0 81/8 کل اصول

 P< 0/001٭٭ 

 

سهاالن در   میانگین وادعی و انحراف معیار اصهول آمهوزش بهزرگ    (8های جدول ) براساس یافته

؛ جامعیهت و  48/0، 28/8 باشهد: آزادی سهاختار  های آموزش ضمن خدمت به این ترتی  مهی  برنامه

 ؛ تهابعی بهودن  29/0، 87/8؛ توجه به نیهاز مخاطبهان   29/0، 89/8؛ سودمندی 48/0، 54/8استمرار 

؛ 77/0، 84/8؛ فشردگی 21/0، 10/8؛ تنوع 07/1، 49/9؛ مشارکت 49/0، 82/8، ادغام 49/0، 91/8

؛ 00/1، 12/8؛ همکههاری 45/0، 88/8؛ همههاهنگی 48/0، 89/8؛ انتخههابی بههودن 27/0، 51/8 تههداوم

. از نظر معلمان بیشترین و کمتهرین کهاربرد را بهه    82/0، 81/8و کلیه اصول  01/1، 82/8ارتباطات 

( در آموزش ضهمن  49/9( و اصل مشارکت با میانگین )28/8ترتی  اصل آزادی ساختار با میانگین )
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 22در سهط    ساالن به جز اصل تنوع همچنین کلیه اصول آموزش بزرگ خدمت شهر یاسوج دارند.

 ت.درصد معنادار هستند و اصل تنوع معنادار نیس

از نظر معلمان ابتمدایی شمهر یاسموج ابعماد چهارگانمه برناممه درسمی آمموزش         . 2

های ها و فنون ارزشیابی( به چه میزان در آموزشساالن )تعیین اهداف، میتوا، روش بزرگ

 ضمن خدمت استفاده شده است؟

های توصیفی مربوط به نظر معلمان در مورد ابعهاد چهارگانهه برنامهه درسهی آمهوزش       شاخص

های ضمن خدمت معلمهان  ها و فنون ارزشیابی( در آموزشساالن )تعیین اهداف، محتوا، روش زرگب

 ( ارائه گردیده است.8ابتدایی شهر یاسوج در جدول )

 

ای مقایسه میانگین نمرات هر یک از ابعاد چهارگانه  تک نمونه t: نتایج آزمون 9جدول 

 ضمن خدمتهای آموزش درساالن  برنامه درسی آموزش بزرگ

 میانگین ابعاد برنامه درسی
انحراف 

 استاندارد
 سط  معناداری T نمره مال 

 0001/0٭٭٭ 14/15 8 79/0 99/8 اهداف

 0001/0٭٭٭ 11/11 8 79/0 89/8 محتوا

 0001/0٭٭٭ 40/7 8 70/0 81/8 هاروش

 0001/0٭٭٭ 44/8 8 49/0 99/8 ارزشیابی

 P< 0/001٭٭٭ 

دهد که میانگین و انحهراف اسهتاندارد ابعهاد برنامهه درسهی در      می های جدول فوق نشانیافته

؛ 79/0، 89/8؛ محتهوا  79/0، 99/8باشد: اهداف آموزش ضمن خدمت شهر یاسوج به این ترتی  می

دست آمده از نظهرات معلمهان    . با توجه به میانگین به49/0، 99/8؛ و ارزشیابی 70/0، 81/8ها روش

یهابیم کهه از    ( درمی8نامه درسی و مقایسه آنها با میانگین فرضی جامعه )در مورد هر یک از ابعاد بر

دیدگاه معلمان ابتدایی شهر یاسوج میانگین هر چهار بعد برنامه درسهی از میهانگین فرضهی بیشهتر     

کمترین میزان کاربرد داشته اسهت. ایهن    «ارزشیابی»بیشترین میزان و بعد  «اهداف»باشد و بعد می

 معنادار بوده است. P< 0/001 نتایج در سط 
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آیا بین نظرات معلمان ابتدایی زن و مرد شهر یاسوج در مورد میمزان اسمتفاده از   . 1

های آموزش ضمن خدمت تفماوت معنماداری وجمود     ساالن در برنامه اصول آموزش بزرگ

 دارد؟

سهاالن در   های توصیفی مربوط به نظر معلمان در مورد رعایهت اصهول آمهوزش بهزرگ     شاخص

و  5های آموزش ضمن خدمت معلمان ابتدایی شهر یاسوج بر حس  متغیر جنسیت در جدول ) دوره

 ( ارائه گردیده است.9

 

اثر متغیر  داری مانوا جهت معناتیلیل واریانس چند متغیری  : نتایج آزمون6جدول 

 های آموزش ضمن خدمت ساالن در برنامه جنسیت در میزان کاربرد اصول آموزش بزرگ

 F Eta2 Sig 1المبدا ویلکزا متغیر

 012/0 047/0 249/1 218/0 جنسیت
 

 ههای  سهاالن در برنامهه   نتایج جدول فوق حاکی از آن است که کهاربرد اصهول آمهوزش بهزرگ    

( 012/0دسهت آمهده )   آموزش ضمن خدمت بر اساس متغیر جنسیت با توجه به سط  اطمینان بهه 

 باشد.دار میمعنا
 

راهه در متن مانوا در مورد میزان استفاده از تیلیل واریانس واریانس یک: نتایج 5جدول 

 های آموزش ضمن خدمت با توجه به متغیر جنسیت ساالن در برنامه اصول آموزش بزرگ

 ها میانگین زن میانگین مردها ساالن اصول آموزش بزرگ
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی
F سط  معناداری 

 157/0 018/9 1 818/1 00/8 47/8 آزادی ساختار

 009/0٭٭ 91/7 1 188/5 70/8 85/8 جامعیت و استمرار

 001/0٭٭ 78/11 1 194/2 91/8 99/8 سودمندی

 001/0٭٭ 14/11 1 177/2 98/8 80/8 توجه به نیاز مخاطبان

 098/0 87/8 1 888/9 92/8 59/8 تابعی بودن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Lambda Wilks 
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 ها میانگین زن میانگین مردها ساالن اصول آموزش بزرگ
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی
F سط  معناداری 

 120/0 78/1 1 948/1 55/8 89/8 ادغام

 098/0٭ 14/5 1 48/5 25/9 94/9 مشارکت

 097/0 87/8 1 79/9 90/8 00/8 تنوع

 101/0 71/9 1 52/1 55/8 81/8 فشردگی

 811/0 94/0 1 98/0 89/8 59/8 )تداوم(

 812/0 95/0 1 89/0 92/8 89/8 انتخابی بودن

 788/0 19/0 1 04/0 89/8 85/8 هماهنگی

 889/0 99/0 1 99/0 98/8 15/8 همکاری

 198/0 25/1 1 27/1 87/8 81/8 ارتباطات

P< 0/05 ٭ P< 0/01      ٭٭ 

های حاصل از جدول فوق گویای آن است که میانگین دو گروه مهرد و زن در اسهتفاده از    یافته

ساالن از جمله اصل جامعیت و استمرار، سودمندی و توجه به نیاز مخاطبان در  اصول آموزش بزرگ

معنادار بوده است. همچنین در بقیه اصهول از   P >05/0و اصل مشارکت در سط   P >01/0سط  

درصهد در   25جمله اصول تفاوت معناداری با یکدیگر نداشهته و ایهن دو گهروه در سهط  اطمینهان      

 ساالن با هم مشابه هستند. میانگین اصول آموزش بزرگ

هر یاسموج در ممورد   های تیصیلی مختلف شآیا بین نظرات معلمان ابتدایی رشته. 9

های آموزش ضمن خمدمت تفماوت    ساالن در برنامه میزان استفاده از اصول آموزش بزرگ

 معناداری وجود دارد؟

سهاالن در   های توصیفی مربوط به نظر معلمان در مورد رعایهت اصهول آمهوزش بهزرگ     شاخص

تحصهیلی در   هایهای آموزش ضمن خدمت معلمان ابتدایی شهر یاسوج بر حس  متغیر رشته دوره

 ( ارائه گردیده است.4و  7) جدول
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داری اثر متغیر تیلیل واریانس چند متغیری مانوا جهت معنا نتایج آزمون :1جدول 

های آموزش  ساالن در برنامه های تیصیلی در میزان کاربرد اصول آموزش بزرگرشته

 ضمن خدمت

 F Eta2 Sig المبدا ویلکزا متغیر

 028/0 059/0 987/1 784/0 رشته های تحصیلی

 

ههای آمهوزش    ساالن در برنامه حاکی از آن است که کاربرد اصول آموزش بزرگ 7نتایج جدول 

( 028/0دست آمهده )  با توجه به سط  اطمینان به های تحصیلیضمن خدمت بر اساس متغیر رشته

 باشد.دار نمیمعنا

 

مانوا در میزان استفاده از اصول راهه در متن : نتایج تیلیل واریانس واریانس یک3جدول 

های های آموزش ضمن خدمت با توجه به متغیر رشته ساالن در برنامه آموزش بزرگ

 تیصیلی

اصول آموزش 

 ساالن بزرگ

 های تحصیلی رشته

F 
 میانگین

 مجذورات
df 

مجموع 

 مجذورات
sig  آموزش

 ابتدایی

آموزش 
علوم 
 تجربی

شناسی  روان
و علوم 
 تربیتی

ادبیات و 
علوم 
 انسانی

 غیره

 178/0 82/8 5 424/0 908/1 87/8 94/8 04/8 29/8 25/8 آزادی ساختار

 982/0 42/8 5 74/0 849/1 94/8 10/8 75/8 89/8 54/8 جامعیت و استمرار

 859/0 07/8 5 418/0 218/0 95/8 00/8 59/8 51/8 80/8 سودمندی

توجه به نیاز 

 مخاطبان
89/8 85/8 04/8 57/8 90/8 788/1 178/1 5 47/5 189/0 

 195/0 01/5 5 008/1 987/1 48/8 29/8 09/8 75/8 54/8 تابعی بودن

 198/0 90/9 5 890/1 492/1 82/8 27/8 00/8 88/8 89/9 ادغام

 480/0 95/1 5 88/0 855/0 24/9 89/9 28/9 40/9 41/9 مشارکت

 489/0 94/1 5 95/0 899/0 18/8 94/8 81/8 29/9 02/8 تنوع

 420/0 99/1 5 89/0 949/0 80/8 89/8 59/8 80/8 82/8 فشردگی

 559/0 24/8 5 40/0 758/0 88/8 94/8 21/8 57/8 50/8 تداوم
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اصول آموزش 

 ساالن بزرگ

 های تحصیلی رشته

F 
 میانگین

 مجذورات
df 

مجموع 

 مجذورات
sig  آموزش

 ابتدایی

آموزش 
علوم 
 تجربی

شناسی  روان
و علوم 
 تربیتی

ادبیات و 
علوم 
 انسانی

 غیره

 408/0 99/8 5 295/0 809/0 85/8 89/8 58/8 50/8 80/8 انتخابی بودن

 151/0 94/5 5 18/1 829/1 80/8 91/8 72/8 00/8 85/8 هماهنگی

 487/0 15/9 5 88/0 804/0 87/8 94/8 90/8 29/9 12/8 همکاری

 722/0 27/1 5 82/0 818/0 50/8 71/8 50/8 14/8 84/8 ارتباطات

 

های تحصیلی از جمله )آموزش ابتدایی،  های رشته های جدول فوق در بین گروهبر اساس یافته

استفاده از اصول آموزش شناسی و علوم تربیتی، ادبیات و غیره( در میزان  آموزش علوم تجربی، روان

درصد در  25ها در سط  اطمینان ساالن هیچ تفاوت معناداری بین آنها وجود ندارد. این گروه بزرگ

 ساالن مشابه هستند. میانگین استفاده از اصول آموزش بزرگ

آیا بین نظرات معلمان ابتدایی دارای سوابق خدمت مختلف شهر یاسوج در ممورد   .6

همای آمموزش ضممن خمدمت تفماوت       ساالن در برنامه آموزش بزرگمیزان کاربرد اصول 

 معناداری وجود دارد؟

سهاالن در   های توصیفی مربوط به نظر معلمان در مورد رعایهت اصهول آمهوزش بهزرگ     شاخص

های آموزش ضمن خدمت معلمان ابتدایی شهر یاسهوج بهر حسه  متغیهر سهوابق خهدمت در        دوره

 ( ارائه گردیده است.10و  2جدول )
 

داری اثر متغیر سوابق  تیلیل واریانس چند متغیری مانوا جهت معنا : نتایج آزمون4جدول 

 های آموزش ضمن خدمت ساالن در برنامه خدمت در میزان کاربرد اصول آموزش بزرگ

 F Eta2 Sig المبدا ویلکزا متغیر

 112/0 055/0 910/1 758/0 سوابق خدمت

 

 ههای  سهاالن در برنامهه   کهاربرد اصهول آمهوزش بهزرگ     نتایج جدول فوق حاکی از آن است که 

دسهت آمهده    آموزش ضمن خدمت بر اساس متغیر سوابق خدمت با توجهه بهه سهط  اطمینهان بهه     

 باشد.دار نمی( معنا112/0)
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راهه در متن مانوا در میزان استفاده از اصول : نتایج تیلیل واریانس واریانس یک70جدول 

 های آموزش ضمن خدمت با توجه به متغیر سوابق خدمت ساالن در برنامه آموزش بزرگ

اصول آموزش 

 ساالن بزرگ

 سوابق خدمت

F 

ت
ورا
جذ
ن م
گی
یان
م

 

d
f

 

ت
ورا
جذ
ع م
مو
مج

 

si
g

 

5 
– 1 

10 
– 9 

15 
– 

11 

90 
– 

19 

95 
– 

91 

95 
اال
ه ب
ل ب
سا

 

 859/0 29/8 5 74/0 119/1 28/8 29/8 72/8 21/8 18/8 08/8 آزادی ساختار

جامعیت و 

 استمرار
78/8 97/8 99/8 51/8 85/8 90/8 755/0 59/0 5 91/9 548/0 

 850/0 80/8 5 94/0 284/0 88/8 99/8 87/8 87/8 58/8 88/8 سودمندی

توجه به نیاز 

 مخاطبان
89/8 55/8 95/8 82/8 89/8 89/8 492/0 71/0 5 55/8 580/0 

 111/0 04/9 5 99/1 407/1 71/8 80/8 51/8 92/8 74/8 57/8 تابعی بودن

 977/0 89/9 5 87/0 980/0 88/8 87/8 51/8 50/8 98/8 82/8 ادغام

 188/0 80/2 5 44/1 991/1 51/9 79/9 42/9 04/8 44/9 41/9 مشارکت

 987/0 5/5 5 1/1 882/1 21/9 09/8 01/8 17/8 81/8 14/8 تنوع

 497/0 11/1 5 99/0 878/0 81/8 88/8 50/8 84/8 54/8 88/8 فشردگی

 988/0 91/8 5 989/0 978/0 99/8 58/8 89/8 89/8 91/8 82/8 تداوم

 798/0 09/9 5 80/0 592/0 85/8 89/8 89/8 88/8 82/8 09/8 انتخابی بودن

 105/0 52/9 5 89/1 480/1 50/8 82/8 85/8 85/8 98/8 00/8 هماهنگی

 992/0 88/9 5 92/1 947/1 10/8 17/8 15/8 80/8 84/8 74/9 همکاری

 189/0 82/4 5 94/1 970/1 91/8 97/8 80/8 58/8 99/8 89/8 ارتباطات

 

تا  11، 10تا  9، 5-1های سوابق خدمت از جمله ) های جدول فوق در بین گروهبر اساس یافته

سهاالن ههیچ تفهاوت     به باال( در میزان استفاده از اصول آمهوزش بهزرگ   99و  95–91، 19-90، 15

درصهد در میهانگین اسهتفاده از     25ها در سهط  اطمینهان   ندارد. این گروهمعناداری بین آنها وجود 

 ساالن مشابه هستند. اصول آموزش بزرگ
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شمهر یاسموج در    مدارک تیصیلی مختلمف آیا بین نظرات معلمان ابتدایی دارای . 5

های آمموزش ضممن خمدمت     ساالن در برنامه مورد میزان استفاده از اصول آموزش بزرگ

 تفاوت معناداری وجود دارد؟

سهاالن در   های توصیفی مربوط به نظر معلمان در مورد رعایت اصهول آمهوزش بهزرگ    شاخص 

تحصهیلی در   مهدار   های آموزش ضمن خدمت معلمان ابتدایی شهر یاسوج بر حسه  متغیهر   دوره

 ( ارائه گردیده است.19و  11جدول )

 

داری اثر متغیر  تیلیل واریانس چند متغیری مانوا جهت معنا : نتایج آزمون77جدول 

های  ساالن در برنامه مدارک تیصیلی مختلف در میزان کاربرد اصول آموزش بزرگ

 آموزش ضمن خدمت

 F Eta2 Sig المبدا ویلکزا متغیر

 018/0 021/0 047/9 100/0 مدار  تحصیلی

 

ههای   سهاالن در برنامهه   نتایج جدول فوق حاکی از آن است که کهاربرد اصهول آمهوزش بهزرگ    

دسهت آمهده    آموزش ضمن خدمت بر اساس متغیر مدار  تحصیلی با توجه به سهط  اطمینهان بهه   

 باشد.دار می( معنا018/0)

 

متن مانوا میزان استفاده از اصول راهه در : نتایج تیلیل واریانس واریانس یک72جدول 

 های آموزش ضمن خدمت با توجه به متغیر مدارک تیصیلی ساالن در برنامه آموزش بزرگ

اصول آموزش 

 ساالن بزرگ

 مدار  تحصیلی

F 
میانگین 

 مجذورات
df 

مجموع 

 مجذورات
sig 

 لیسانس دیپلم فوق دیپلم
لیسانس  فوق

 و باالتر

 988/0 90/1 8 80/0 554/0 04/8 20/8 8 72/8 آزادی ساختار

 744/0 91/9 8 95/0 859/0 95/8 54/8 90/8 57/8 جامعیت و استمرار

 540/0 98/9 8 99/0 959/0 08/8 40/8 82/8 81/8 سودمندی

 959/0 90/9 8 95/0 455/0 29/9 89/8 51/8 58/8 توجه به نیاز مخاطبان

 472/0 89/0 8 19/0 995/0 50/8 54/8 98/8 71/8 تابعی بودن
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اصول آموزش 

 ساالن بزرگ

 مدار  تحصیلی

F 
میانگین 

 مجذورات
df 

مجموع 

 مجذورات
sig 

 لیسانس دیپلم فوق دیپلم
لیسانس  فوق

 و باالتر

 990/0 88/1 8 88/0 528/0 80/8 88/8 58/8 98/8 ادغام

 812/0 47/8 8 27/0 285/0 97/9 72/9 20/9 99/9 مشارکت

 997/0 98/8 8 21/0 859/1 10/8 08/8 91/8 47/9 تنوع

 558/0 70/1 8 88/0 924/0 19/8 85/8 58/8 85/8 فشردگی

 522/0 89/8 8 45/0 995/0 19/8 50/8 50/8 74/8 تداوم

 781/0 89/1 8 89/0 817/0 88/8 94/8 89/8 50/8 انتخابی بودن

 815/0 52/9 8 95/0 147/1 29/9 80/8 84/8 90/8 هماهنگی

 982/0 92/1 8 89/0 582/0 48/9 15/8 99/8 14/8 همکاری

 087/0٭ 78/2 8 88/9 458/9 50/9 89/8 51/8 08/8 ارتباطات

 P <0/05٭ 

جدول فوق گویای آن است که میانگین در چهار گروه تنها در اصل ارتباطات تفاوت  های یافته

بقیه اصول تفاوت معناداری وجهود نداشهته و ایهن     وجود دارد. ولی در P >05/0 معناداری در سط 

ساالن با هم مشابه است. حال  درصد، در میانگین اصول آموزش بزرگ 25ها در سط  اطمینان  گروه

ها تفاوت معناداری وجود دارد از آزمون تعقیبی استفاده شده شخص گردد در کدام گروهبرای آنکه م

هها  ها و مردها نهابرابر بهوده و تعهداد میهانگین     است. در این پژوهش بنا به اینکه حجم نمونه بین زن

 باشد بنابراین از آزمون گابریل استفاده شده است.بیش از سه تا می

 

گابریل در خرده مقیاس ارتباطات با توجه به متغیر مدارک : آزمون تعقیبی 71جدول 

 تیصیلی
 سط  معناداری خطای استاندارد تفاوت میانگین ها گروه زیر مقیاس

 

 

 ارتباطات

 808/0 941/0 - 879/0 دیپلم فوق -دیپلم 

 708/0 974/0 - 899/0 لیسانس – دیپلم

 487/0 847/0 589/0 لیسانس فوق –دیپلم 

 789/0 114/0 150/0 لیسانس –دیپلم  فوق
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 سط  معناداری خطای استاندارد تفاوت میانگین ها گروه زیر مقیاس

 095/0٭ 817/0 019/1 لیسانس فوق –دیپلم  فوق

 075/0 815/0 491/0 لیسانس فوق –لیسانس 

P< 0/05٭ 

دهد که در اصل ارتباطات تفاوت معناداری بین میانگین نمرات های جدول فوق نشان می یافته

لیسانس و  با میانگین افرادی که دارای تحصیالت فوق اند دیپلم بوده افرادی که دارای تحصیالت فوق

( بیشتر از 51/8دیپلم ) باالتر بودند، وجود دارد. با توجه به اینکه میانگین افراد دارای تحصیالت فوق

( بوده اسهت بنهابراین ایهن افهراد ارزش بیشهتری      50/9لیسانس و باالتر ) افراد دارای تحصیالت فوق

ها دائل بودند و از نظهر بیشهتر آنهها، اصهل ارتباطهات در برگهزاری        دورهنسبت به اصل ارتباطات در 

 های آموزش ضمن خدمت تلثیر دارد. دوره

 آیا بین نظرات معلمان ابتدایی زن و مرد شهر یاسوج در مورد میزان کاربرد ابعماد . 1

درسی آموزش ضمن خدمت تفاوت معنماداری    ساالن در برنامه برنامه درسی آموزش بزرگ

 وجود دارد؟

های توصیفی مربوط به نظهر معلمهان در مهورد کهاربرد ابعهاد برنامهه درسهی آمهوزش          شاخص

درسی آموزش ضمن خدمت معلمان ابتدایی شههر یاسهوج بهر حسه  متغیهر        ساالن در برنامه بزرگ

 ( ارائه گردیده است.15و  18جنسیت در جدول )

 

داری اثر متغیر  مانوا جهت معناتیلیل واریانس چند متغیری  : نتایج آزمون79جدول 

درسی   ساالن در برنامه برنامه درسی آموزش بزرگ جنسیت در مورد میزان کاربرد ابعاد

 آموزش ضمن خدمت

 F Eta2 Sig المبدا ویلکزا متغیر

 001/0 098/0 194/5 287/0 جنسیت

 

اسهاس متغیهر   نتایج جدول فوق حاکی از آن است که میزان کهاربرد ابعهاد برنامهه درسهی بهر      

 باشد. دار می( معنا001/0دست آمده ) جنسیت با توجه به سط  معناداری به
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در مورد میزان کاربرد راهه در متن مانوا : نتایج تیلیل واریانس واریانس یک76جدول 

 درسی آموزش ضمن خدمت   ساالن در برنامه برنامه درسی آموزش بزرگ ابعاد

 برحسب متغیر جنسیت

 درسی ابعاد برنامه
میانگین 

 مردها

 میانگین

 هازن

مجموع 

 مجذورات
 درجه آزادی

میانگین 

 مجذورات
 

F 
 سط  معناداری

 821/0 84/0 982/0 1 982/0 95/8 90/8 اهداف

 005/0٭٭ 45/7 098/8 1 098/8 57/8 88/8 هاروش

 199/0 28/1 259/0 1 259/0 87/8 95/8 محتوا

 044/0 28/9 270/1 1 270/1 81/8 15/8 ارزشیابی

 P< 0/01٭٭ 

سهاالن در   دهد میانگین کاربرد ابعاد برنامه درسی آموزش بزرگهای جدول فوق نشان مییافته

باشهد:  ها به این ترتی  میمعلمان ابتدایی شهر یاسوج از نظر مردها و زن های ضمن خدمتآموزش

. 81/8و  15/8ارزشههیابی و  87/8و  95/8؛ محتههوا 57/8و  88/8ههها ؛ روش95/8و  90/8اهههداف 

هها تفهاوت معنهاداری    ها بین نظرات مردها و زنمقایسه این نظرات نشان داده است که در بعد روش

تهوان  وجود دارد. از آنجایی که میانگین زنان بیشهتر از مهردان بهوده اسهت مهی      P< 0/01در سط  

درار گرفته است. همچنهین بهین   ها بیشتر مورد استفاده  ها در این دورهها از نظر زنگفت: بعد روش

درصد در میانگین ابعاد برنامهه   25بقیه ابعاد تفاوت معناداری وجود نداشته و این دو گروه در سط  

 ساالن با هم مشابه بوده است. درسی آموزش بزرگ

 

 گیریبیث و نتیجه

ههای آمهوزش    سهاالن در برنامهه   این پژوهش با هدف بررسی میزان کاربرد اصول آموزش بزرگ

پیمایشی انجام گردیده اسهت. بهر اسهاس اطالعهات      –ضمن خدمت شهر یاسوج و با روش توصیفی 

ساالن به جهز   توان نتیجه گرفت که میزان کاربرد تمامی اصول آموزش بزرگمی 8مندرج در جدول 

( 8های آموزش ضمن خدمت شهر یاسوج باالتر از میانگین فرضهی جامعهه )  برنامهاصل مشارکت در 

( بهود. در  8تهر از میهانگین فرضهی )   باشد ولی اصل مشارکت پهایین بوده و در حد نسبتاً مطلوب می

سهاالن بهاالتر از میهانگین     توان گفت اگرچه میانگین کاربرد اصول آموزش بزرگتفسیر این نتایج می
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دهد که معلمان ابتدایی شههر یاسهوج از   وده است اما روح کلی نتایج این را نشان میفرضی جامعه ب

هها  سهاالن در ایهن دوره   ها رضایت کامل ندارند. از این رو عدم رعایت اصول آمهوزش بهزرگ  این دوره

های بعهدی آمهوزش ضهمن خهدمت شهرکت نکننهد و       ممکن است موج  شود که معلمان در دوره

های درسشان شود. وری معلمان بر روی کالسقلیل یابد و منجر به کاهش بهرهها ت کیفیت این دوره

بهه جهز اصهل همهاهنگی و      ساالن در آموزش ضمن خدمت ایهن پهژوهش   نتایج اصول آموزش بزرگ

مشارکت، در اصول آزادی ساختار، سودمندی، توجه به نیاز مخاطبان، تابعی، ادغام، تنوع، فشردگی، 

طال ، انتخابی بودن، همکاری و ارتباطات بها نتهایج پهژوهش ممتهازمنش و     تکرار متوالی و منطقی م

(، ظفرادبهال و  9019(، ماریها ) 9018کهی ) رایزلی و مک(، 1874(، مصلی )1844)شودی شفق آریا 

(، یوشههیموتو و 9007(، پیههنن )9019(، سههالوادور )9004(، ربکهها و همکههاران ) 9019همکههاران )

سهوزن  (، 1228(، بویهد ) 9008مو و زیگمونهد ) کارن(، 9008ان )(، آشورد و همکار9007همکاران )

بها تحقیقهات بهاکر     ؛ وباشهد  مهی  ( همخهوان 1220( و هیمتسهرا ) 1220(، کانو و همکهاران ) 1224)

( همخوانی ندارد. یکی از دالیلی کهه پهژوهش   9009( و مار  )9007(، کاریندا و همکاران )9011)

-( ناهمخوان است مهی 9009( و مار  )9007ا و همکاران )(، کاریند9011حاضر با تحقیقات باکر )

هها  های آماری این تحقیقات دانشگاهجامعه چراکهها باشد. های آماری پژوهشتواند تفاوت در جامعه

ساالن در آموزش ضمن خدمت منجر  باشد. از این رو رعایت اصول آموزش بزرگو سازمان پست می

گردد. اصل هماهنگی در این های آنها نسبت به آموزش می آگاهی های معلمان و باال رفتن به توانایی

(، ماریها  9018کهی ) و مک رایزلی(، 1844)شودی شفق آریا ممتازمنش و پژوهش با نتایج تحقیقات 

(، پیههنن 9019(، سههالوادور )9004(، ربکهها و همکههاران ) 9019(، ظفرادبههال و همکههاران ) 9019)

(، 9008مهو و زیگمونهد )  کارن(، 9008، آشورد و همکاران )(9007(، یوشیموتو و همکاران )9007)

بها   ؛ وباشد می ( همخوان1220(، هیمتسرا )1220(، کانو و همکاران )1224سوزن )( و 1228بوید )

( 9009( و مههار  )9007(، کارینههدا و همکههاران )9011، بههاکر )(1874مصههلی )نتههایج تحقیقههات 

تواند منجر به ناهمخوان بودن با پهژوهش مصهلی گردیهده    باشد. یکی از دالیلی که میناهمخوان می

تواند مکان انجام پژوهش و یا ددیمی بودن پژوهش انجام شده باشهد و بها دیگهر تحقیقهات     باشد می

ههای ضهمن   تواند در نوع متفاوت جامعه آماری آنها باشهد. رعایهت اصهل همهاهنگی در آمهوزش     می

ههای  گردد. از این رو مدرسان باید ابزارها و روشا میخدمت منجر به افزایش کارایی و اثربخشی آنه

ای معلمان انتخاب ای و حرفههای محیط، شخصیت و هویت ملی، منطقهبر اساس ویژگی آموزش را
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 نمایند.

نسبت به نمهره مهال     اصل مشارکت در این پژوهش( نشان داد که 8همچنین نتایج جدول ) 

های ضمن خدمت به خهوبی  معتقدند که این اصل در آموزش( کمتر بوده است. از این رو معلمان 8)

(، مصهلی  1821نبهوی ) پهور و حشهمتی  شود. نتایج این پژوهش با نتایج تحقیقهات حسهین  اجرا نمی

-همخوانی دارد. بهه نظهر مهی    (9009( و مار  )9007(، کاریندا و همکاران )9011باکر )(، 1874)

و مصهلی   (1829با نتایج تحقیقهات بنهی عامریهان )   رسد از دالیل همخوان بودن نتایج این پژوهش 

تهوان نتهایج را    ها بر روی معلمان انجهام گرفتهه شهده اسهت. مهی     ( این است که این پژوهش1874)

گهردد.  های آموزشی معلمان رعایت نمهی گونه تبیین کرد که به طور کلی اصل مشارکت در دوره این

ایجاد کند تا یک ارتباط یا گفتگو حقیقی فهراهم   آموزش نیروی انسانی باید بین خود و معلمان پلی

های ضمن خدمت مشارکت فعال داشته باشند. ریزی آموزشگردد و معلمان بتوانند در فرآیند برنامه

سهاالن اسهت کهه اکثهر      ههای آموزشهی از اصهول مههم آمهوزش بهزرگ       بنابراین مشارکت در فعالیت

ههای  دهند. مشهارکت معلمهان در برنامهه    درار می های نظری در این زمینه آن را مورد تلکید دیدگاه

شود. این روشی است که نهه تنهها بهه     های آنان می ها منجر به باال رفتن اعتماد و باور به تواناییدوره

دانند. نتایج پژوهش فلوریدا تازگی بلکه همواره اندیشمندان، آن را جایگزین مناسبی برای ردابت می

ریهزی   هایی که معلمان در تهیه مواد آموزشی، اهداف، رهبهری و برنامهه   ( نشان داد که برنامه1278)

هها، مهواد و    هایی که از معلمان خواسته شهده بهود تها ایهده     اند و برنامه اند موفق بوده مشارکت داشته

ههای   محتوای رفتارها را تعیین نماید، بیشترین موفقیت را داشهته اسهت. همچنهین معلمهان برنامهه     

کنند بیشتر دوست دارنهد )خلجهی و   ی فعالیتشان را انتخاب می اهداف و نحوه آموزشی که خودشان

( نشان داد که مشارکت معلمهان در  1829خانی و نجابت )(. در ایران پژوهش افضل1849همکاران، 

 ههای  ریزی آموزش ضمن خدمت نقش مهمی دارد. بنابراین عدم مشهارکت معلمهان در برنامهه   برنامه

انگیزگهی معلمهان    و باعث بی است منجر به تر  آنها از این دوره شوند آموزش ضمن خدمت ممکن

هها شهرکت نکننهد.     های آموزشی ضمن خدمت شود و پس از گذشهت زمهان در دوره   نسبت به دوره

هها انگیهزه    ساالن زمانی برای ادامه دوره ساالن اعتقاد داشت که بزرگ فریره، متخصص آموزش بزرگ

به پایان خواهند رساند که در تمهامی مراحهل مشهارکت فعهال و مهؤثر      ها  خواهند داشت و این دوره

مرکهز آمهوزش نیهروی انسهانی )آمهوزش ضهمن        . از ایهن رو (1848داشته باشد )ملکی و همکاران، 

ها از جمله نیازسنجی؛ شناسایی مسائل وادعی زندگی  خدمت( باید معلمان را در تمامی مراحل دوره
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ارکت در تهیه مواد آموزشی و در نهایت ارزشیابی مواد آموزشهی  روزمره؛ انتخاب موضوع درسی، مش

( نشان داد که اصل تنوع از نظهر  8های جدول شماره )از آنها نظرخواهی به عمل آید. همچنین یافته

گونهه تبیهین نمهود کهه از نظهر      توان اینمعلمان ابتدایی شهر یاسوج معنادار نیست. این نتایج را می

های تدریس فادد تنوع بهوده و در نظهر مدرسهان اهمیهت     اسوج محتوا و روشمعلمان ابتدایی شهر ی

( بهه نهوعی همسهو دانسهت؛     1829عامریهان ) توان با پژوهش بنهی ها را میآنچنانی ندارند. این یافته

های تدریس فادد تنوع بوده اسهت. از ایهن رو بنها بهه اینکهه      چراکه از نظر دانشجویان محتوا و روش

توانند بهه  باشند نمیای متفاوتی میهای فردی، اجتماعی، فرهنگی و حرفهویژگی ساالن دارای بزرگ

گونه یکنواخت بادی بمانند، در نتیجه مدرسان بایهد اصهل تنهوع را در اههداف، محتهوا، مهواد، روش       

 ساالن با توجه به مسائل متنوع جامعه رعایت کنند. تدریس بزرگ

ز نظر معلمان میزان توجه مدرسان به ابعهاد برنامهه   ا نشان داد 8اطالعات ارائه شده در جدول 

بیش از سط  متوسط بود. معلمهان   (8ساالن نسبت به میانگین فرضی جامعه ) درسی آموزش بزرگ

( در حد متوسطی اجرا شده اسهت. از نظهر   8معتقدند که ابعاد برنامه درسی با توجه به نمره مال  )

گردد و فنون ارزشیابی کمتهر مهورد   بیشتر توجه میمعلمان به بُعد اهداف در آموزش ضمن خدمت 

تهوان  هها مهی  اند. از این یافتهه معنادار بوده P<0/001گیرد. تمامی این ابعاد در سط  توجه درار می

نتیجه گرفت که از نظر معلمان ابتدایی شهر یاسوج، این ابعهاد بسهیار مههم بهوده و بعهد اههداف در       

گیهرد از ایهن رو اههداف بایهد دارای     رد اسهتفاده دهرار مهی   های آموزش ضمن خدمت بیشتر مودوره

هایی از جمله متناسه  بهودن بها نیازههای فراگیهران، فرهنهگ عمهومی، دارای سهاختارهای         ویژگی

سهاالن باشهد.    ههای آمهوزش بهزرگ   ای تهدوین برنامهه  پذیر و موضوعی و استانداردهای حرفهانعطاف

نتیجه رسیدند که از نظهر معلمهان بهه بعهد ارزشهیابی      همچنین پژوهشگران در این پژوهش به این 

شهود. عهدم ارزشهیابی ممکهن اسهت      ساالن توجه کمتری می نسبت به بقیه ابعاد برنامه درسی بزرگ

ضمن خدمت گردد و کالس درس از اهداف و محتوای تعیین  نتیجه ماندن دوره آموزش منجر به بی

تواند به یادگیری مؤثر منجهر شهود و   ر پایان دوره میشده دوره دور گردد. بنابراین انجام ارزشیابی د

 آمیز بدانند. معلمان از آن رضایت داشته باشند و همه معلمان آن را موفقیت

نشهان دادنهد کهه مقایسهه میهانگین اصهول آمهوزش         9و  5ههای  های مندرج در جهدول یافته

 22از مخاطبهان( در سهط    ساالن از جمله اصول )جامعیت و استمرار، سودمندی و توجه به نی بزرگ

ها و مردها معنادار بهوده اسهت. بها توجهه بهه      بین زن درصد در 25درصد و اصل مشارکت در سط  
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هها نسهبت بهه    ها نسبت به مردها باالتر بوده، بنابراین زناینکه در این چهار اصل میانگین نمرات زن

ههای آمهوزش   ها در برنامهین اصلها دائل بودند و معتقدند که امردها ارزش بیشتری برای این اصل

( همپوشهانی دارد.  9018ضمن خدمت کاربرد بیشتری دارند. این نتیجه با نتیجه پژوهش تشدمیر )

های آموزش ضهمن خهدمت   توان نتیجه گرفت برای اینکه معلمان در برنامهبنابراین از این نتایج می

ت نیازهای شغلی و زندگی آنهها بهه   ها در راستای حل مشکالمشارکت داشته باشند باید این آموزش

طور مستمر اجرا گردد که هم برای خود و هم سازمان سودمند باشد. در غیر از این صهورت ممکهن   

ههای خهود   ها را اتالف زمان، منهابع و سهرمایه  ها سرباز زنند و اجرای دورهاست از مشارکت در دوره

ین نظرات معلمان در مورد مقایسه کهاربرد  نشان داد که ب 10و  4های جدول بدانند. همچنین یافته

های تحصیلی آنهان در سهط     ساالن بر حس  متغیرهای سوابق خدمت و رشته اصول آموزش بزرگ

توان بدین گونه تبیین کهرد کهه   ها را میدرصد تفاوت معناداری وجود ندارد. این یافته 25معناداری 

متفهاوتی نسهبت بهه همهدیگر هسهتند       های تحصهیلی  همه معلمان که دارای سوابق خدمت و رشته

 ساالن دارند. نظرات یکسانی نسبت به کاربرد اصول آموزش بزرگ

نشان داد کهه کهاربرد اصهل     19مقایسه نظرات معلمان با توجه به مدار  تحصیلی در جدول  

درصد تفاوت معنهاداری   25ارتباطات از نظر معلمان بر حس  متغیر مدار  تحصیلی آنان در سط  

رسهد یکهی از   ( همسو نیست. بهه نظهر مهی   1874های پژوهش مصلی )ارد. این یافته با یافتهوجود د

هها و همچنهین زمهان    ههای پهژوهش  تواند ناهمسو بودن آنها را نشان دهد تعداد نمونهدالیلی که می

به  شود که در آنها انگیزه به وجود آید وساالن باعث می باشد. ارتباطات در بزرگها میانجام پژوهش

اهداف شخصی خود دست یابند و بتوانند با رد و بدل کردن اطالعات بین خود و دوستان، خود را از 

( با استفاده از آزمون گابریل مشهخص گردیهد   18همچنین در جدول ) فشارهای درونی تخلیه کنند.

دیهپلم  میانگین گهروه فهوق   لیسانس وجود داشته و دیپلم و فوقهای فوقکه این معناداری بین گروه

دیهپلم بهرای اصهل ارتباطهات ارزش      لیسانس باالتر بوده است. بنابراین گروه فوقنسبت به گروه فوق

 های آموزش ضمن خهدمت کهاربرد  بیشتری دائلند و اعتقاد دارند که اصل ارتباطات در اجرای برنامه

ظر معلمهانی کهه دارای   گونه تفسیر کرد که از نتوان اینزیادی دارد. به عبارتی دیگر این نتایج را می

های کاری در کالس درس و ایجهاد ارتبهاط بهین فراگیهران و     دیپلم هستند تشکیل گروهمدر  فوق

-المثلی هسهت کهه مهی   تواند تلثیر بسزایی در آموزش ضمن خدمت داشته باشد. ضربمدرسان می

بنابراین بهرای  داند. شناسد نه اینکه همه چیز را میگوید فرد موفق کسی هست که همه کس را می
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هها برایشهان مهؤثر باشهد الزم اسهت کهه       ها بهره کافی را ببرند و ایهن آمهوزش  اینکه معلمان از دوره

های خود و مدرسهان را حهائز اهمیهت دهرار دهنهد. در غیهر از ایهن عهدم         ارتباطات آنها با همکالسی

یادگیری و عدم نیل  –های یاددهی ارتباطات منجر به اختالل در یادگیری آنها، مختل شدن فعالیت

 شود.به اهداف می

سهاالن بها    نشان دادند مقایسه ابعاد برنامه درسی آموزش بزرگ 15و  18های های جدولیافته

ها در آمهوزش ضهمن   ها از نظر مردها و زندرصد در بُعد روش 22توجه به متغیر جنسیت در سط  

بُعهد در آمهوزش ضهمن خهدمت بیشهتر      ها این شود و از نظر زنخدمت به طور یکسان استفاده نمی

کاربرد دارد و برای آن ارزش بیشتری دائل هستند. در بقیه ابعاد هیچ گونه تفاوت معناداری مشاهده 

پذیر بوده ساالن باید انعطاف های تدریس بزرگتوان نتیجه گرفت که روشها مینگردید. از این یافته

سال مطابق با سرعت خود پیشرفت کند و  اگیر بزرگها )جنسیت(، اجازه دهد فرو با توجه به تفاوت

-ساالن سعی کنند روشهی  های مطلوب تدریس بزرگمدرسان باید بر اساس نتایج مطالعات و نظریه

سال دهند، فرصهت تفکهر و اندیشهیدن     هایی را به کار ببرند که اجازه خودرهبری و فعالیت به بزرگ

سهال فهراهم کنهد و دارای خاصهیت پویهایی و       بهزرگ  متناس  با شیوه یادگیری خود را برای فراگیر

چنان تنوعی باشند که بتوانند عالوه بر فراهم کردن وسایل سازگاری آن با محیط زنهدگی و شهغلی،   

 1از ایهن رو کهاردر   ای را در آنان ایجاد کند که خود را متعلق بهه زمهان حاضهر بداننهد    چنان روحیه

داشتن تجربه یها دانهش الزم، ضهروری اسهت از فلسهفه       سال عالوه بر گوید: مربی بزرگ( می9009)

 های تدریس مهارت کامل داشته باشد. تربیتی مناس  و نگرشی شایسته برخوردار بوده و بر مهارت

-ریزی آموزش در هر کشور به طراحی برنامهه خالصه سخن آنکه امروزه بخش مهمی از برنامه

های آمهوزش   ها برنامه ت که در میان این برنامهساالن اختصاص یافته اس های آموزشی به ویژه بزرگ

ضمن خدمت، به ویژه ضمن خدمت معلمان از اولویت خاصی برخوردار است. چرا که معلمان نقطهه  

-باشند و بروز دانش و اطالعات و آگهاهی های آموزشی آموزش و پرورش میعطفی در جریان برنامه

توانهد کمهک   های آموزش ضمن خهدمت مهی  ر دورهها و ارزشیابی دهای آنها از اهداف، محتوا، روش

تهوان نتیجهه گرفهت کهه     های این پژوهش میبنابراین از یافته نماید.شایانی جهت نیل به اهدافشان 

هایی های ضمن خدمت شهر یاسوج مطلوب نیست و نوع آموزشمیزان کاربرد این اصول در آموزش

باشهد تها   دارد بیشهتر مهدرس محهور مهی     های آموزش ضمن خدمت شهر یاسوج کاربردکه در دوره

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Karder 
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هایی مسؤولیت کامل تمام تصمیمات در مورد عناصهر برنامهه   فراگیر )معلم( محور. در چنین آموزش

توانهد عهدم   ههایی مهی  رسد علت عمده چنین آموزشباشد. به نظر میی مدرسان میدرسی بر عهده

ساالن و یا استفاده سهالیان متهوالی    بزرگهای ساالن و ویژگی آگاهی مدرسان از اصول آموزش بزرگ

های پداگوژیکی )تعلیمی( در آموزش و پرورش دانست. در نتیجه ههر چهه میهانگین نمهرات     از شیوه

محهوری   –ها تمایهل بیشهتری بهه یادگیرنهده     ساالن بیشتر باشد مدرسان دوره اصول آموزش بزرگ

ی، افزایش خالدیت معلمان، اظههار نظهر   دارند. رویکرد یادگیرنده محوری منجر به یادگیری مشارکت

های مختلف و افزایش تفکر جمعهی  های تجربه مودعیتهای کالسی، افزایش فرصتنمودن در بحث

رسد مدرسهان  شود. به نظر میبرانگیز در بین معلمان می تر و چالشبخشو همچنین یادگیری لذت

گیر محوری غافهل نباشهند و در شهیوه ارائهه     باید در موازنه و ارتباط میان خود و معلمان از اصل فرا

مطال  در طی مراحل آموزش با توجه به نیازها و شرایط بیرونی و درونی توجه کافی داشته باشند و 

های از پیش تعیین شده و ذهن خود، بر رشد علمی معلمان تکیه کنند. همچنهین  به جای یادداشت

های آموزشی ضمن خهدمت معلمهان    اجرای دورهریزی و ساالن در برنامه رعایت اصول آموزش بزرگ

ضمن تسهیل یادگیری فراگیران، منجر به توانمنهدتر کهردن، ایجهاد انگیهزه آنهها بهرای شهرکت در        

وری، به حدادل رساندن انرژی محیط کار، حفهظ توسهعه معلمهان، بهه حهدادل      ها، افزایش بهره دوره

شود. و رعایهت ایهن اصهول در    د انتظار میرساندن وظایف نظارتی و مدیریتی و رسیدن به نتایج مور

هها، امکهان دسهتیابی بهه     تواند ضمن ارتقای کیفیت ایهن آمهوزش  آموزش ضمن خدمت معلمان می

 اهداف غایی آموزش ضمن خدمت را نیز فراهم سازد.

های پژوهش و تجزیه و تحلیل آنها و مطهابق بها مطالعهات انجهام شهده در ایهن       بر اساس یافته

گهردد:  های آموزش ضمن خدمت شهر یاسوج ارائه مهی اتی جهت بهبود کیفیت دورهزمینه، پیشنهاد

ههای ضهمن خهدمت از    شهود بهرای تهدریس آمهوزش    پیشهنهاد مهی   8های جدول بر اساس یافته .1

توانند نیازهای معلمهان را  ای که بر مشکالت معلمان اشراف دارند و می متخصصان و معلمان باتجربه

ساالن برآورده کننهد اسهتفاده شهود. و از آنجهایی کهه معلمهان دارای        رگبر اساس اصول آموزش بز

گردد از نظرات و انتقهادات آنهها   بها در زمینه آموزش هستند پیشنهاد میای از تجارب گرانگنجینه

. بهر اسهاس   9در زمینه آموزش دورهای آموزش ضمن خدمت در نیازسنجی سالیانه اسهتفاده شهود.   

ههای آمهوزش ضهمن خهدمت از روش     شهود مدرسهان دوره  پیشنهاد مهی  2های جدول شماره یافته

ههای معلمهان و   های میان معلمان از جمله جنسیت، ویژگییادگیرنده محور با در نظر گرفتن تفاوت
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ههای روش تهدریس   های خود و با توجه به مهال   ها و بر اساس تجربه و مهارتهمچنین هدف دوره

 ی تدریس را برای آموزش معلمان انتخاب نمایند.هاساالن، بهترین شیوه مطلوب بزرگ
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ههای اسهتادان و دانشهجویان.    هیئت علمی دانشهگاه شههید رجهایی بهر اسهاس بررسهی دیهدگاه       

 شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران. دانشکده روان، نامه کارشناسی ارشد پایان

. ترجمهه  سماالن در جهمان   روند تیوالت و مسائل آمموزش بمزرگ  (. 1878بهوال، ه، س. )  .5

 پناه، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.دخت جهانسیمین

سهاالن در ایهران و جههان     (. تحلیلی بر وضعیت آموزش بزرگ1878جهان پناه، سیمین دخت. ) .9

 .198-181، 88و  88، مجله تعلیم و تربیتساالن.  های یونسکو در آموزش بزرگ فعالیت

سهاالن   میزان رعایت اصول یهادگیری بهزرگ  (. 1821فاطمه. ) پور، زهره و حشمتی نبوی،حسین .7

ها از دیدگاه پرسهتاران دانشهگاه علهوم     های آموزش مداوم و اثربخشی این برنامه در اجرای برنامه

 .489-481 ،82، جله ایرانی آموزش در علوم پزشکیم .پزشکی مشهد

ساالن )والدین(  (. بررسی رابطه بین آموزش بزرگ1820و اسکندری نیا، فرحناز. ) حنیفی، فریبا .4

 .84-70(: 9) 8، مدیریت آموزشی فصلنامه تیقیقاتهای زندگی دانش آموزان.  و مهارت

http://magiran.com/magtoc.asp?mgID=3182&Number=49&Appendix=0
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(. بررسی عوامل مؤثر بر شهرکت  1849خلجی، ناصر، غالم علی لواسانی، مسعود و درانی، کمال. ) .2

مدت ضمن خدمت در  های آموزشی کوتاه معلمان دوره ابتدایی منطقه برخوار )اصفهان( در دوره

شناسهی و علهوم تربیتهی     روان، دانشهکده  پایان نامه کارشناسی ارشد. 48-45سال تحصیلی 

 دانشگاه تهران.

مجلمه اقتصماد:   سهاالن.   (. اصول آموزش و یادگیری بزرگ1841رستمی شهربابکی، حمداهلل. ) .10

 .84-58، 197، تعاون

ساالن مقطع راهنمهایی شههر اصهفهان در سهال      (. کیفیت آموزش بزرگ1847رضایی، فاطمه. ) .11

دانشگاه آزاد  ،ریزی درسی برنامه –یتی دانش و پژوهش در علوم ترب. 1847 -44تحصیلی 

 .111-194، 90واحد خوراسگان اصفهان، 

ساالن بهه عنهوان    (. ضرورت تلسیس رشته فلسفه آموزش بزرگ1844زندوانیاین نایینی، احمد. ) .19

فصملنامه  ای در مقطهع کارشناسهی ارشهد در زیرمجموعهه علهوم تربیتهی.        رشهته  ای میان حوزه

 .47-117 (:1) 9، لوم انسانیای در ع رشته مطالعات میان

های تکمیل و بهبهود نظهام ضهمن خهدمت معلمهان.       (. روش1820سمیعی زفردندی، مرتضی. ) .18

 .151-174، (10)82، های آموزشی فصلنامه نوآوری

(. بررسهی اثربخشهی   1829زاده، حمیهد، رزدهی شیرسهوار، ههادی و شهیروانی، شهیرین. )       شفیع .18

رهبمری و ممدیریت   های آموزش ضهمن خهدمت از دیهدگاه کارکنهان؛ مطالعهه مهوردی.        دوره

 .41-100، 98، آموزشی

. تهران: انتشهارات دانشهگاه آزاد اسهالمی    ساالن مبانی آموزش بزرگ(. 1844شفیعی، ناهید. ) .15

 سالمشهر.واحد ا

سماالن در برناممه اول    بررسی وضعیت و عملکرد آموزش بزرگ(. 1878شکاری، عباس. ) .19

 ساالن. های آموزش بزرگالمللی روشمرکز انتشارات بین (.7153 – 7112توسعه کشور )

: مجلمه اقتصماد  ساالن ضرورت حیاتی دهرن حاضهر.    (. آموزش بزرگ1848شیخی، مهرنوش. ) .17

 .89-89، 159، دوره جدید، تعاون

آموزش جمامع سمازمانی )بما رویکمرد آمموزش      (. 1842و اکبری، سهیال. ) صباغیان، زهرا .14

 تهران: سمت. ساالن(. بزرگ
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 . تهران: سمت.ساالن مبانی آموزش بزرگ(. 1820و اکبری، سهیال. ) صباغیان، زهرا .12

و های خواندن  ساالن )تعلیم مهارت های سوادآموزی بزرگروش(. 1849صباغیان، زهرا. ) .90

 چاپ هفتم، تهران: مرکز نشر دانشگاهی. نوشتن(.

-سماالن بمی   مواد و خدمات کتابخانه برای بزرگ(. 1840کار، ملیحه. )فرزین، فرزانه و نیک .91

 نور.. تهران، انتشارات: دانشگاه پیامسواد

همای پایمه   مبانی نظمری و اصمول آمموزش و پمرورش برناممه     (. 1859داسمی، احمهد. )  .99

انتشارات کمیته ملی مبهارزه جههانی بها بیسهوادی و مرکهز ملهی آمهوزش        . تهران: سوادآموزی

 ساالن. بزرگ

آموزش بخوانیم و  (.1858سهاالن. )  سوادی مرکز آموزش بزرگکمیته ملی مبارزه جهانی با بی .98

 تهران. ساالن. بنویسیم برای بزرگ

آمهوزش   – محور بهر اسهاس نظریهه آنهدراگوژی     (. آموزش پلیس جامعه1848مایکل ال، بیرزر. ) .98

ساالن بر محور تعامل با یادگیرندگان )ترجمه مرکز مطالعات و تحقیقات کاربردی طهرح و   بزرگ

 .14-81، 9، مجله مدیریت: توسعه انسانی پلیسبرنامه ناجا(. 

(. بررسی نگرش معلمان دوره ابتدایی شهر تهران در مورد رعایت میهزان  1874مصلی، صغری. ) .95

ناممه  پایمان مهدت.   ههای آمهوزش ضهمن خهدمت کوتهاه      ورهسهاالن در د  اصول آمهوزش بهزرگ  

 شناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی تهران. دانشکده روان کارشناسی ارشد،

زاده، محسن؛ عبدی، معصومه؛ جعفرجوادی، محمد؛ هاشمیان، ملکی، حسن؛ مهران، گلنار؛ طال  .99

. تههران:  سماالن  با گرایش بزرگ ریزی درسیبرنامه(. 1848فریده؛ ایمانی طال  آزاد، لیدا. )

 سازمان نهضت سوادآموزی.

بررسی میزان بکارگیری اصهول آمهوزش   (. 1844، فرنگیس. )شودی شفق آریاممتازمنش، نادر و  .97

مرکز مطالعات و توسعه . های علوم پزشکی کشهور  های آموزشی دانشگاه ساالن در کارگاه بزرگ

 .آموزش پزشکیدرمان و ، آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت

. چهاپ  سماالن نوسمواد   ای برای بزرگمواد و خدمات کتابخانه(. 1848میرحسینی، زهره. ) .94

 دوم، تهران: سمت.

. ساالن نگاهی نو به آموزش بزرگ(. 1844میرزامحمدی، محمدحسن و ظفری پور، طهاهره. )  .92
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