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 چکیده
س اسا هاي آموزش ضمن خدمت برکارگیري الگوي هاماند در ارزشیابی اثربخشی برنامههدف این پژوهش، به

 دوره مدرسان -2 معلمان -1 آماري پژوهش حاضر شامل سه گروه جامعۀ. استاصول آندراگوژي 
صورت نفر به 120نفر بودند که  175آماري گروه اول  ۀجامع است.دوره  ةاندرکاران و مجریان برگزارکننددست -3

نفر  21گروه سوم  ر و حجم جامعۀنف 12گروه دوم  انتخاب شدند، حجم جامعۀ توجه به جدول مورگان تصادفی، با
اي و میدانی استفاده شده است. ها از دو روش کتابخانهگردآوري داده . برايشدند مطالعهسرشماري  بود که به شیوة

یکرت اي لدرجهمحقق ساخته در مقیاس پنج نامۀپرسشگویی به سؤاالت پژوهش از دو در روش میدانی براي پاسخ
ت بررسی گویه و جه 42با  نامهپرسششده در ابعاد مختلف از یک . براي بررسی کیفیت محتواي ارائهشداستفاده 

شده آوريهاي جمعگویه استفاده شد. داده 14با  نامهپرسشاز یک  شده در این دورهدرسی ارائه ۀمیزان اثربخشی برنام
شده ارائه امۀ درسی برن. نتایج نشان داد که کیفیت محتواي آموزشی، کیفیت شدندوتحلیل صورت توصیفی تجزیهه ب

ت کیفی همچنین، .و متناسب با اصول آندراگوژي نبوده است ،متوسط در این دوره در ابعاد مختلف کمتر از حد
نظر فراگیران در ابعاد مختلف درحد متوسط بوده  دوره از مدرسانتوانایی  دهی محیط آموزش، امکانات وسازمان
 است.
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، مدل هاماند، آندراگوژيبرنامۀ درسی آموزش ضمن خدمت، معلمان، ارزشیابی  هاي کلیدي:واژه

 مقدمه
 تغییر حال در شدتبه چیزبشري، همه معلومات و دانش پرشتاب و سریع هايدگرگونی به توجه با

 نیازمند حیات تداوم براي و هستند تعامل در محیط با باز سیستم یک عنوانبه هاسازمان. است تحول و
 هاسازمان محور و عامل ترینمهم انسانی منابع کهازآنجایی .هستند محیطی تغییرات به گوییپاسخ

 برخوردار ویژه اهمیت از تغییرات، با مواجهه براي مزبور منابع سازيآماده و تجهیز شوند،می محسوب
 پرورش هب را برنامه و وقت سرمایه، بیشترین باید مأموریتی، نوع هر با هاسازمان ۀکلی . از این رو،است

ترین عامل انسانی مهم ۀسرمای ،بنابراین .)1386 جعفرزاده،( دهند اختصاص مختلف ابعاد در هاانسان
 شودمیمنابع انسانی محسوب  ۀبهترین ابزار براي توسع 1سازمانی و آموزش ۀتوسع

)Ivancedich،2000 ،توجه به این تفکر که آموزش همواره مهم است،  ). با1370و ساخارپولوس
، هستنددر فرایند آموزشی هستند که مسئول رشد جامعه و افرادي راهنما در جامعه معلمان افرادي مهم 

 تواند بدون معلمان خوب و مجرب، اثربخش و باکیفیت باشدهیچ سیستم آموزشی نمی ،بنابراین
)Altun & Gok, 2010،ماا ،است ضروري بشر اصناف ۀهم براي تربیت و تعلیم و آموزش ). اگرچه 

. شودمی یتلق ترمهم امري دارند کشور پیشرفت در قشر این که تأثیري و نقش دلیل معلمان به آموزش
 محسوب هاگذاريسودمندترین سرمایه نوع از معلمان آموزش جهت در گذاريسرمایه کهطوريبه

 معلمان وقتی .)1389 سرکار آرانی( هستند آموزشی تحول هر آغاز نقطۀ توانمند معلمان زیرا ،شودمی
 انگیزه، دانش آکادمیک، از باالیی سطوح به هم هاآن آموزاندانش شوند، برخوردار باال اثرگذاري از

به نقل از سمیعی  ؛Kien & Gorel ،2002( یافت خواهند دست نفساعتمادبه و استقالل
 پرورش و آموزش نظام در تحول هرگونه اصلی عنصر و آغاز نقطۀ معلمان ،بنابراین )؛1390زفرقندي،
 انجام تربه را خود تربیتی و تخصصی اي،حرفه وظایف بتوانند کهاین براي پس شوند؛می محسوب

. شود فراهم تازه هايمهارت و جدید هايآموزش از هاآن منديبهره امکان پیوسته است الزم دهند،
 وضع یدبا هاییمشیخط چه شوند، تربیت معلمان مؤثرترین کهاین براي :استاینجا مطرح  سؤالی در
 علمی زمینۀ ارتقاي که نحويبه معلمان، 2خدمت ضمن نظام اجراي و طراحی طریق از مهم شود؟ این

. شودمی میسر نماید، پذیرامکان را جدید هايمهارت کسب و اطالعات نمودن روزبه و تخصصی و
 است ضروري امري آن تکمیل و بهبود براي طریق ۀارائ و معلمان خدمت ضمن نظام بررسی ،بنابراین

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Training 
2. In-service education 
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 را خدمت ضمن هايدوره که معلمانی مطالعات، نتایج برخی براساس .)151:1390زفرقندي، (سمیعی
 اثرگذارترند اند،گذرانده را خدمت از قبل هايدوره معلمانی که از درخورتوجهی طوربه اند،گذرانده

)Mertler,2004.( ةشویم که نظرات معلمان درباربا نگاه به مطالعات قبلی متوجه می ،همچنین 
ها اي، از نوع مکتبی که آنمتغیرهاي مانند سطوح کیفیت، سطوح آگاهی و ارشدیت حرفه

ریزي درسی شرکت طراحی و اجراي برنامه ۀزمین اند و در آموزش ضمن خدمت دردیدهآموزش
باتوجه به این واقعیت، تعاریف مختلفی از آموزش ضمن  ).Sahin,2008( آیداند به دست میکرده

 خدمت ضمن شده است که در زیر برخی از تعاریف ذکرشده است. آموزشخدمت کارکنان ارائه
 خصصیت ۀرشت با مرتبط پرورشی و آموزشی هايفعالیت به بخشیدن بهبود ،از معلمان عبارت است

 نآنا در ايحرفه هاينگرش تغییر و مهارت کسب افزایی،دانش منظوربه انحصاراً یا که عمدتاً آنان
 . درواقع همۀ)1382 صفوي،( بپردازند تربیت و تعلیم به مؤثرتر ايگونهبه بتوانند تا گیردصورت می

 عنوانبه را خود مسئولیت بتواند معلم تا کندمی کمک که تجربیاتی و غیررسمی و رسمی هايفعالیت
 نام دارد خدمت ضمن آموزش شود دارعهده باکیفیت و مؤثر طوربه آموزشی نظام از عضوي

)Anderson,2009(ها، قوانین، مند مهارت. آموزش ضمن خدمت را فرایند یادگیري یا اکتساب نظام
 کندشود، تعریف میهایی که منجر به بهبود عملکرد افراد در محیط کار میمفاهیم یا نگرش

)Goldstien, 1993.( 1اف، می نا به عقیده جان،ب )آموزش ضمن خدمت عبارت است از «) 2000
 ها و سازمانها و رفتارهایی که به رفاه آنها، مهارتدانش از نظرمند و مستمر مستخدمین بهبود نظام

 ).15:1387(به نقل از خان عزیزي، »کندمحل خدمتشان کمک می
طورکلی و آموزش ضمن خدمت معلمان بهخصوص آموزش ضمن خدمت  شده درمطالعات انجام

ها در افزایش توانایی و رضایت شغلی طور ویژه، عمدتاً در جهت مشخص کردن تأثیر این آموزشبه
ش دانش و مهارت دهد که آموزش ضمن خدمت در افزایگرفته است. برخی مطالعات نشان میانجام

 ها اثربخش نبوده استایت شغلی آنبهبود رض ۀتوجهی داشته، ولی درزمیندرخور ثیرکارکنان تأ
هاي آموزش ضمن خدمت معلمان دهد شرکت در دوره). مطالعات دیگر نشان می1381فرهمند،(

موجب پایبندي بیشتر به قوانین سازمانی، افزایش همکاري در مدرسه، افزایش توانایی تدوین در 
برخی از مطالعات ). Davis,1991؛ 1371شود (ایزدي، معلمان و بهبود عملکرد تحصیلی شاگردان می

هاي آموزش ضمن خدمت را رضایت روحی پس از تدریس شرکت معلمان در دوره ةدیگر دالیل عمد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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ارتباطات و افزایش  فناوري اطالعات و تأکید بر ویژه با هاي پژوهش در آموزشموفق، آموختن روش
. )1384میرزامحمدي، ; Shinohara, 2001  Paradhan, 2004;( اندها بیان کردهاي آنرشد حرفه
 که اندرسیده نتیجه این به خود پژوهش در )1386، جمشیدیان و سلیمی (نادريهمچنین، 
 ۀتوسع و است شدهتقویت نسبتاً خدمت، ضمن هايآموزش طریق از کارکنان هاي شغلیتوانمندي

) 1381( علیخانی. است خدمت ضمن هايآموزش صحیح ۀارائ ةنحو به منوط هاتوانمندي این بیشتر
 کنندگان وهاي ضمن خدمت از دیدگاه شرکتکیفیت آموزش دوره به بررسی عوامل مؤثر در ارتقاي

 آمده عواملی همچون:دستمدرسان آموزش و پرورش مهردشت پرداخت. براساس نتایج به
کارگیري به -3 ؛استفاده از نیروهاي مجرب و متخصص -2 ؛ها با نیازهاي فراگیرانتناسب برنامه -1

 ؛تجهیزات آموزشی دراختیارگذاشتن دانش، مواد و -4؛ تدابیر تشویق براي مدرسان و فراگیران
 .هاي ضمن خدمت مؤثر بوده استدر ارتقاي کیفیت آموزش فراگیران ارزیابی علمی و مستمر -5

هاي آموزش ضمن خدمت معلمان پژوهش دیگري به بررسی عوامل مؤثر در افزایش بازدهی دوره
 گروه محققان به نقل از سهرابی نژاد ۀوسیلشده که این پژوهش بهابتدایی پرداخته ةدور

 شده است نتایج حاصل عبارت بود از:) انجام1386(سهرابی نژاد،
 هاي یادگیري بزرگساالن طراحی شود.توجه به ویژگی هاي آموزش ضمن خدمت باید بابرنامه -1
و معلمان نباید  ،هاي آموزشی الزامی استهاي علمی جهت طراحی برنامهتحقیقات و پژوهش-2

 ها درگیرشوند.ها صرفاً هدف پژوهش باشند بلکه باید فعاالنه در این پژوهشدر این پژوهش
گذاري، تعین محتوي، تعین نتایج یازها، هدفتوجه و دقت کامل در مراحلی همچون برآورد ن -3

هاي آموزشی را فراهم هاي آموزشی موجبات موفقیت دورهاز برنامه 1مورد انتظار و چگونگی ارزشیابی
 کندمی

ازها، فعاالنه در تعیین نی معلمانترند که هاي ضمن خدمتی موفقطبق نتایج تحقیقات، برنامه -4
 ها شرکت داشته باشند.جهت تحقق اهداف اداره و برگزاري آن ريضروتدوین اهداف و تعیین وسایل 

اساس نیازهاي مشخص  بر هاي آموزش ضمن خدمت باید مالحظاتی جديدر طراحی برنامه -5
 هاي یادگیري مشخص صورت گیرد.ي محیطو ناخواسته در محدوده

مدت کوتاه پراکنده وهاي هاي آموزشی ضروري است و برنامههاي منظم جهت این برنامهطرح -6
 هدف و بدون توالی اثربخش نیستند.و بی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Evaluation 
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) در پژوهش 1390( ها است. اورنگی و همکاراندیگر هماهنگی و پیوستگی این دوره مسئلۀ -7
ساس ا اي شهر شیراز پرداختند. برهاي ضمن خدمت بر عملکرد حرفهخویش به بررسی تأثیر آموزش

 ۀآموزش ضمن خدمت شهر شیراز درزمین هايیک از دورههیچآمده از این پژوهش دستنتایج به
اي معلمان شامل گیري بر عملکرد حرفهها و فنون تدریس، مدیریت کالس و سنجش و اندازهروش

ري تأثی آموزاندانشتدریس کالمی، کالس داري، فرایند ارزشیابی کالسی و وضعیت تحصیلی 
 نیازهاي با محتوا تناسب عدم نبودن، بودن، روزآمد کاربردي ازلحاظ محتوایی اند. ضعفنداشته

 تدریس هايروش بنیادي مباحث توجه بهبی)، 1390و سمیعی،  1382(حسین پور، معلمان آموزشی

 معلمان آموزشی هايدوره در سنتی تدریس هايروش از استفاده خدمت، ضمن هايدوره در

 تدریس اساسی مهارت کامل آموزش فقدانا، هدوره اثربخشی میزان بودن پایین )1382پژوه،(دانش

 تأثیر )،1385 پژوه،و دانش حل مسئله، بحث گروهی) (فرزاد (کاوشگري، خالق هايروش ازجمله
 معلمان، اختیار در آموزشیِ در منابع ضعف ،)1387(صمدي، معلمان عملکرد بر هادوره نداشتن مثبت

 کتب و هابرنامه مؤلفان و هاي آموزشیگردهمایی به معلمان مناسب دسترسی و ارتباط نشدن ایجاد

 هايدوره هاينارسایی ازجمله هاي جدیدفناوري زمینۀ  در آموزشی هايدوره بودن محدود درسی،

هاي آموزشی آموزش و اجراي دوره طور که گفته شد صرفاً  همان است. بوده برگزارشده خدمت ضمن
ها باید با توجه به اصول و داف خویش کمک کند. آموزشاه راه رسیدن به تواند به سازمان درنمی

درغیر این صورت  .آمده نیازهاي موجود را برطرف سازددستبه ۀتا نتیج ،هاي علمی بنا شوندروش
 شوندهاي سازمان نیز میفایده و حتی در مواردي باعث هدر دادن سرمایهها بیآموزش

 لذا جهت است،رین عناصر فرایند یادگیري، فراگیران ت). از طرفی چون یکی از مهم1387بازرگان،(
 در نتیجه .رسدضروري به نظر می نظر گرفتن این امر هاي آموزشی درطراحی و اجراي درست دوره

وند، شآموزشی محسوب می دورةعنوان فراگیر در آموزش معلمان افراد بزرگسال به کهاینتوجه به  با
اي در طراحی هاي بزرگساالن تأثیر عمدهلذا توجه و شناخت چگونگی یادگیري مفاهیم و مهارت

 شناسیروانهاي آموزش و تعیین محتواي درس باید به درنتیجه براي تدوین دوره .ها دارددوره
ه یادگیري بزرگساالن ک یشناسروانو برخی از اصول کاربرد  شود،یادگیري بزرگساالن توجه جدي 

زیرا  مدنظر قرار گیرد؛ است بزگساالن یادگیري به کمک هنر و علم یا 1آندراگوژي اصول درواقع همان
 جاربت ةکند، ذخیرمی گیريجهت راهبري خود سويموازات رشد افراد، یادگیري بزرگساالن بهکه به

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Anderagogy 
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 است مسائل تحلیل فردي در تجارب از استفاده و تأکید اصلی بر ،یابدمی افزایش فرد
 )Merriam, 2001(، وفصلحل فراگیري به گرایش بالعکس شده، کم محتوایی یادگیري به گرایش 

 شآموز سنتی هايروش براساس را بزرگساالن تواننمی ،بنابراین ؛)Britht, 2010(کند می پیدا مسائل
در آموزش  را شودمی نامیده آندراگوژي که بزرگساالن آموزش خاص اصول کارگیريبه ،روازاین .داد

 نتایج آندراگوژيزمینۀ در شدهانجام هايپژوهش به توجه نماید. بامی ضمن خدمت معلمان ضروري
 ,Vodde( شودمی آموزش اثربخشی افزایش سبب آندراگوژي کاربست که است داده نشان هاپژوهش

2008; Muduli, 2010 .(آموزش علم یا پداگوژي اصول بر مبتنی کهاین جايبه یادگیري فرایند این 
 اسعب( است پروري بزرگ و آموزي بزرگ علم یا آندراگوژي اصول بر مبتنی باشد پروري کودك

استفاده از تئوري یادگیري بزرگساالن براي آموزش کارکنان تازه «در پژوهشی که با عنوان ). 1383پور،
کنندگان آموزش از طریق اصول آندراگوژي شرکت %90انجام داد نشان داد که حدود  »شده استخدام

اصول آندراگوژي منجر به افزایش  کهایندانستند و هاي آموزشی سنتی بهتر میرا نسبت به روش
آزمون آندراگوژي «در پژوهشی که تحت عنوان  ).Woodvard, 2007( اثربخشی آموزش شده است

رگذار التحصیالن تأثینشان داد اصول آندراگوژي بر یادگیري و نگرش فارغ انجام داد، »در نظام آموزشی
کاربست و ارزیابی « ) در پژوهشی تحت عنوان1392اسفندیاري ( .)Wilson, 2005( بوده است

نشان داد که کاربست مدل آندراگوژي  »هاي آموزش مدیراناثربخشی مدل آندراگوژي نولز در دوره
 ثربخشی دوره آموزش مدیران شده است.سبب افزایش ا

هاي آمده از اجراي دورهدستتوان پی برد نتایج بهآید که چگونه میحال این سؤال پیش می
جواب این سؤال  در راستاي تحقق اهداف موردنظر بوده است؟ آموزشی در راستاي اصول آندرگوژي

تواند ما را از اثربخش بودن کامل می و اند: یک ارزشیابی جامعصراحت دادهنظران بهرا اکثر صاحب
توجه به آن فهمید  توان باکند که مینتایج آموزش آگاه کند. ارزشیابی بازخوردي را ایجاد می

بنابراین  )؛1385(عباسیان، خیر؟ اند یاشده در رسیدن به اهداف موردنظر اثربخش بودههاي ارائهآموزش
هاي خود ها و برنامهگر براي آنکه بتواند در قبال فعالیتآموزش و پرورش یا هر سازمان و نهاد دی

). براي 1384کیامنش،( کنددست آورده ارزشیابی  گو باشد، باید آنچه را که انجام داده و بهپاسخ
قالب شش رویکرد  برنامه الگوهاي مختلفی ارائه شده است. الگوهاي ارزشیابی در ارزشیابی هر

نی ارزشیابی مبتنی بر مدیریت، ارزشیابی مبتنی برمصرف کننده، ارزشیابی مبتارزشیابی مبتنی برهدف، 
 کنندبندي میکنندگان دستهگرایانه و ارزشیابی مشارکتبر اختالف نظرمتخصصان، ارزشیابی طبیعت

)Worthen & Sanders, 2010(هدف مدنظر ما  این پژوهش رویکرد ارزشیابی مبتنی بر که در ؛
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 کار با 1960 و 1950 هايدهه در و ،شد شروع 1930 دهه از هدف بر مبتنی یابیارزش . رویکرداست
 برنامه کهینا و آموزشی اهداف به دستیابی میزان تعیین فرایند یعنی ارزشیابی داشت، عقیده که 1تایلر

 زیادي دارانطرف و یافته گسترده مقبولیت است، یافتهدست شده،تعیین اهداف به میزان چه به درسی
 4هاموند و) 1969( 3پروس ،)1967( 2مایکل و متفزل ارزشیابی رویکردهاي. کرد جلب خود به را
 قرار خود توجه مرکز در را مقاصد و اهداف ،هستند محور هدف ارزشیابی رویکردهاي ،)1973(

 این صالحا و تقویت به تایلري رویکرد به جدیدي ابعاد افزایش با اندکرده سعی اینان البته دهند.می
 جدید ۀبرنام یک از ارزشیابی براي را بعديسه مدل یک ،1973 سال در هاموند. بپردازند رویکرد
 سه از هاموند مدل ارزشیابی ساختار ).Worthen & Sanders, 2010( نمود معرفی و تدوین درسی،

 مشخصی متغیرهاي در را جدید حرکت که است آموزشی بعد نخست بعد: است شدهتشکیل بعد
 د،نها بعد یعنی بعد، دومین. است هزینه و ابزار روش، محتوا، سازماندهی، شامل و کندمی توصیف

 ابیارزشی در باید و بوده آموزشی هايفعالیت درگیر که است هاییگروه و اشخاص هايویژگی شامل
 آموزشی، مدیر معلم، آموز،دانش شامل گانهشش هايگروه مدل، این اساس بر و گیرند قرار مدنظر

 ینا از یک هر براي هاموند. گیرددر برمی را اجتماع باالخره و خانواده تربیت، و تعلیم متخصصان
 نیز رعیف عوامل این از یک هر که است معتقد و بردمی نام نیز فرعی تأثیرگذار متغیر چندین متغیرها

 عینی دافاه براي حیطه سه هاموند، ساختار باشد. در تأثیرگذار شدهارائه برنامه روي مستقیماً تواندمی
 کارگیريبه و دانش کاربرد و درك آوردن، خاطر به شامل رفتارشناختی ۀحیط است شدهمشخص
 یک د،هامون ارزشیابی ساختار .است ارزیابی و ترکیب تحلیل، و تجزیه به مربوط هوشی هايمهارت

 و اهموفقیت تحلیل و تجزیه جهت تواندمی که است ارزشیابان براي ارزش با اکتشافیِ ابزار
 & Worthen( استفاده شوند اهداف، به آن دستیابی نظر از جدید آموزشی فعالیت یک هايشکست

Sanders, 2010.( در تایلري سنت اصالح و تعدیل جهت به هاموند مدارهدف ارزشیابی الگوي 
 ینا انجام جهت آن ساختارمندي همچنین ،هدف محوري برنامه، یک مختلف ابعاد بر تکیه ارزشیابی،

، درسی برنامۀدر راستاي سند تحول بنیادین و  کهایننظر به  از سویی با .است شده انتخاب پژوهش
که در سال جاري نیز شاهد تغییرات ایجادشده  استمحتواي کتب درسی نیز در حال تغییر و تحول 

وسیله کارگیري اصول اندراگوژي بهبه کهاینباشیم، لذا با عنایت به هاي سوم ابتدایی میدر کتب پایه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Tyler 
2. Metfessel & Michael's Evaluation Paradigm 
3. Provuss Discrepancy Evaluation Model 
4. Hammond s Evaluation Approach 
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هاي متعدد منجر به افزایش درزمینه) 2010) و مادول و کورا (2008( وود )،2006( وودارد افرادي مانند:
اثربخشی آموزش ضمن زمینۀ  در شده هاي انجامپژوهش همچنین، از یک سو .اثربخشی آموزش شد

ا پژوهشی در ارتباط ب نشدن از سوي دیگر انجام است و تهخدمت معلمان کمتر به عوامل مؤثر پرداخ
این پژوهش با  سبب شده است تا آموزش ضمن خدمت معلمانزمینۀ  کاربست آندراگوژي در

 به سؤاالت زیر پاسخ دهد: کارگیري مدل ارزشیابی هدفمدار هاموند و با توجه به اصول آندراگوژيبه
 است؟ چگونه مختلف ابعاد رد دوره این در شده ارائه محتواي کیفیت 
 است؟ بوده چگونه دوره این امکانات و آموزش، تجهیزات محیط دهیسازمان کیفیت 

 است؟ بوده برخوردار مناسب اثربخشی از دوره مدرس تدریس روش میزان چه تا 

 انتظار مورد اهداف و نتایج به رسیدن جهت دوره این در شدهارائه آموزشی برنامه میزان چه تا 
 است؟ مؤثر یادگیري

 پژوهش روش
ت سوم اس ت پایۀآموزش ضمن خدم ةهدف مطالعه حاضر میزان اثربخشی دور کهاینبا توجه به 

ري پژوهش حاضر شامل سه گروه آما ۀتوان پژوهش ارزشیابی نامید. جامعپژوهش حاضر را می
 ؛اندردهیک مشهد که در این دوره شرکت ک ۀسوم ابتدایی ناحی پایۀ معلمان) 1 است:

 اندرکاران و مجریان برگزاري این دوره.) دست3و  دوره مدرسان) 2
نفر بودند که از این میان با توجه به جدول  175سوم  پایۀ معلمانآماري گروه اول یعنی  جامعۀ

دوره  مدرسانتصادف انتخاب شدند. حجم جامعه گروه دوم یعنی نفر به 120تعیین حجم نمونه 
مطالعه صورت سرشماري نفر بود که به 21گروه سوم  ، و حجم جامعۀنفر 12 آموزش ضمن خدمت

 .شدند
ل خارج عوام وسیلۀبهبدین معناست که ارزیابی ؛ این پژوهش از نوع ارزیابی بیرونی بوده است

د مدار هامونبه استفاده از مدل ارزشیابی هدف با توجه .اندرکاران نظام آموزشی استاز نظام و دست
کیفیت  . براي بررسیبه کار رفت نامهپرسشگویی به سؤاالت پژوهش دو وهش، براي پاسخدر این پژ

 و امکانات دوره تجهیزات و سازماندهی محیط آموزش، شده در ابعاد مختلف، کیفیتمحتواي ارائه
اي استفاده شد. سؤاالت درجهگویه و با مقیاس پنج 42با  نامهپرسشاز یک  مدرسانتوانایی 
ایجاد  ) که شامل آمادگی براي یادگیري،2005بر اساس مدل فرایندي آندراگوژي نولز ( هنامپرسش

مشارکت در تشخیص نیازها، مشارکت در تنظیم اهداف، طراحی  ریزي مشترك،برنامه جو غیررسمی،
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هت ج طراحی شدند. استالگوهاي تجارب یادگیري، اجراي برنامه، خودارزیابی و ارزشیابی مشترك 
ریزي درسی و برنامه ارزشیابی آموزشی، استادانتن از  4 یی این ابزار از نظراتسنجش روا

نباخ . براي تعیین میزان پایایی از روش آلفاي کروشد تأییدروایی آن  و تربیتی استفاده، شناسیروان
بود  89/0 آمده به جهت سنجش انسجام درونی این ابزار،دستاستفاده شد. ضریب آلفاي کرونباخ به

 کیفیت( دوم ۀبراي مؤلف 83/0شده در ابعاد مختلف)، کیفیت محتواي ارائه( اول ۀکه براي مؤلف
 )مدرسانتوانایی ( سوم ۀو براي مؤلف 80/0امکانات دوره)،  تجهیزات و سازماندهی محیط آموزش،

 14با  نامهپرسشاز یک  شده در این دورهارائهبرنامۀ درسی بود. جهت بررسی میزان اثربخشی  79/0
 استادانتن از  4 اي استفاده شد. جهت سنجش روایی این ابزار نظراتدرجهو با مقیاس پنج ،گویه

راي تعیین . بتأیید شدروایی آن  واعمال تربیتی  شناسیروانریزي درسی و ارزشیابی آموزشی، برنامه
سنجش  مده به جهتآدست. ضریب آلفاي کرونباخ بهبه کار رفتمیزان پایایی روش آلفاي کرونباخ 

هاي آموزش لفهؤجهت قضاوت در خصوص وضعیت هر یک از م بود. 81/0انسجام درونی این ابزار،
طلوب و نامطلوب م مطالوب، نسبتاً تغییرات نمره به سه بخش نا ۀاز قضاوت کیفی مبتنی بر تقسیم دامن

 استفاده شد.

 هاي پژوهشیافته
 در ابعاد مختلف چگونه است؟ در این دوره شدهسؤال اول پژوهش: کیفیت محتواي ارائه

 کیفیت محتوا-1جدول 
 میزان مطلوبیت انحراف معیار                                             میانگین   تعداد            مؤلفه

 متوسط 40/0            86/2 120 کیفیت محتوا  

شده در ابعاد مختلف در این دوره ارائه هدف این سؤال پژوهشی بررسی میزان کیفیت محتواي   
این دوره بوده است. مطابق  برگزارکنندةاندرکاران و مجریان دوره و دست مدرسان، معلماننظر  از

شده در این دوره در ابعاد مختلف با میانگین کیفیت محتوا ) کیفیت محتواي ارائه1جدول شماره (
تعیین نرمال بودن از آزمون شاپیروویک استفاده شد. ) دارند. براي 40/0) و انحراف معیار (86/2(

اندرکاران و مجریان دوره و دست مدرسانسنجی میان فراگیران، نتایج نشان داد که توزیع نرمال
ر این دوره شده در ابعاد مختلف دبرگزارکننده نرمال نیست. براي تعیین وضعیت کیفیت محتواي ارائه

) 67/1-33/3( ة) وضعیت نامطلوب، در باز66/1-0( ةبازدر  کهيطوربه .از نقطه برش استفاده شد
) چگونگی 1شود. مطابق جدول () وضعیت مطلوب قرار داده می5-34/3( ةوضعیت متوسط و در باز
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 مدرسان، معلمان) ازلحاظ 86/2شده در این دوره در ابعاد مختلف با میانگین (کیفیت محتواي ارائه
 یان برگزارکننده در حد متوسط بوده است.اندرکاران و مجردوره و دست

امکانات این دوره چگونه  تجهیزات و کیفیت سازماندهی محیط آموزش، :سؤال دوم پژوهش
 بوده است؟

هدف این سؤال پژوهشی بررسی کیفیت سازماندهی محیط آموزش، تجهیزات و امکانات این 
ع شد توزی مدرسانمذکور هم در بین فراگیران و هم در بین  نامۀپرسش کهایندوره بود. با توجه به 

 صورت زیر است:هاي حاصل جداگانه تحلیل شد و بهداده
 امکانات   کیفیت سازماندهی محیط آموزش،تجهیزات و -2جدول 

 مطلوبیتمیزان  انحراف معیار                                             میانگین   تعداد            مؤلفه

کیفیت 

 سازماندهی

 متوسط 48/0                        21/3 120 فراگیران

 متوسط 30/0 9/2 12 مدرسان

 
 ) کیفیت سازماندهی محیط آموزش، تجهیزات و امکانات این دوره از2( مطابق جدول شمارة
سازماندهی محیط آموزش، دارند و کیفیت ) 48/0) و انحراف معیار (21/3نظر فراگیران با میانگین (

) بود. براي 30/0) و انحراف معیار (9/2نظر مدرسان با میانگین ( تجهیزات و امکانات این دوره از
ی میان سنجکه توزیع نرمال تعیین نرمال بودن از آزمون شاپیروویک استفاده شد. نتایج نشان داد

دوره نرمال نیست. براي تعیین وضعیت کیفیت سازماندهی محیط آموزش،  مدرسانفراگیران، 
) وضعیت 66/1-0که در بازه ( طوري به .تجهیزات و امکانات در این دوره از نقطه برش استفاده شد

) وضعیت مطلوب قرار داده 5-34/3) وضعیت متوسط و در بازه (67/1-33/3نامطلوب، در بازه (
ونگی کیفیت سازماندهی محیط آموزش، تجهیزات و امکانات این دوره ) چگ2شد. مطابق جدول (

) در حد متوسط بوده است و چگونگی کیفیت سازماندهی محیط 21/3نظر فراگیران با میانگین ( از
 ) در حد متوسط بوده است.9/2با میانگین ( مدرساننظر  آموزش، تجهیزات و امکانات این دوره از

اثربخش بودن دوره  هاي الزم براياز توانایی هدور مدرسانزان سؤال سوم پژوهش: تا چه می
 اند؟برخوردار بوده
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 مدرسانمیزان توانایی  -3جدول 

 میزان مطلوبیت انحراف معیار                                             میانگین   تعداد            مؤلفه

 متوسط 55/0            1/3 120 کیفیت محتوا  

دوره براي اثربخش بودن دوره  مدرسانهاي الزم هدف این سؤال پژوهشی بررسی میزان توانایی
) 3اندرکاران و مجریان این دوره بوده است. مطابق جدول شماره (و دست مدرسانفراگیران،  از نظر

و  مدرساننظر فراگیران،  دوره براي اثربخش بودن این دوره از مدرسانهاي الزم میزان توانایی
) بوده است. براي تعیین 55/0) و انحراف معیار (1/3اندرکاران و مجریان دوره با میانگین (دست

یران، سنجی میان فراگ. نتایج نشان داد که توزیع نرمالنرمال بودن از آزمون شاپیروویک استفاده شد
ن دوره براي اثربخش بود مدرسانالزم هاي دوره نرمال نیست. براي تعیین وضعیت توانایی مدرسان

) وضعیت نامطلوب، در بازه 66/1-0که در بازه ( طوري به ،در این دوره از نقطه برش استفاده شد
) وضعیت مطلوب قرار داده شد. مطابق جدول 5-334/3) وضعیت متوسط و در بازه (67/1 -33/3(
 و مدرساننظر فراگیران،  بودن این دوره ازدوره براي اثربخش  مدرسانهاي الزم ) میزان توانایی3(

 ) در حد متوسط و نزدیک به مطلوب بوده است.1/3با میانگین ( اندرکاران و مجریان دورهدست
شده در این دوره جهت رسیدن به آموزشی ارائهبرنامۀ درسی سؤال چهارم پژوهش: تا چه میزان 

 اهداف مورد انتظار یادگیري مؤثر است؟ نتایج و
 برنامۀ درسی ) میزان مطلوبیت 4جدول شماره

 میزان مطلوبیت انحراف معیار                                             میانگین   تعداد            مؤلفه

 متوسط 55/0           5/2 21    برنامۀ درسی 

شده در این دوره به  آموزشی ارائهبرنامۀ درسی هدف این سؤال پژوهشی بررسی میزان رسیدن 
اندرکاران و مجریان این دوره و دست مدرسانفراگیران،  از نظرنتایج و اهداف مورد انتظار یادگیري 

شده در این دوره به آموزشی ارائهبرنامۀ درسی میزان رسیدن  )4بوده است. مطابق جدول شماره (
اندرکاران و مجریان این دوره و دست مدرسانفراگیران،  از نظرنتایج و اهداف مورد انتظار یادگیري 

) بوده است. براي تعیین نرمال بودن از آزمون شاپیروویک 26/0) و انحراف معیار (5/2با میانگین (
براي  دوره نرمال نیست. مدرساناستفاده شد. نتایج نشان داد که توزیع نرمال سنجی میان فراگیران، 

شده در این دوره به نتایج و اهداف مورد زشی ارائهآمو برنامۀ درسی تعیین وضعیت میزان رسیدن 
) وضعیت 66/1-0که در بازه ( طوري به .انتظار یادگیري در این دوره از نقطه برش استفاده شد
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) وضعیت مطلوب قرار داده 5-34/3) وضعیت متوسط و در بازه (67/1-33/3نامطلوب، در بازه (
شده در این دوره به نتایج و آموزشی ارائهنامۀ درسی بر) میزان رسیدن 4شد. مطابق جدول شماره (

اندرکاران و مجریان این دوره با و دست مدرسانفراگیران،  از نظراهداف مورد انتظار یادگیري 
 ) در حد متوسط بوده است.5/2میانگین (

 گیريبحث و نتیجه
نیروهاي الیق و امروزه براي نیل به اهداف هر سازمانی چه کوچک چه بزرگ باید کادري از 

آیند عالوه بر این معلومات به آموزش ها درمیکارآمد در اختیار باشند. افرادي که به استخدام سازمان
ف وظای ۀهاي الزم را براي انجام شایستاي نیز نیاز دارند تا دانش فنی و مهارتتخصصی و حرفه

اهمیت  بر تر شدن مشاغلو پیچیدهون اطالعات زامروزه با رشد روزاف بنابراین محول به دست آورند؛
 یارویی با تحوالت عظیم درؤترین فعالیت و راه راست. تافلر، مهم شدهافزودهآموزش کارکنان نیز 

ند تا کداند. آموزش مؤثر و پرمایه به افراد کمک میزندگی آینده را براي پذیرش تغییر، آموزش می
 ود دست یابند و با کارایی بیشتري کار کنند. بدیهیها بتوانند به رشد و توانایی کافی در شغل خآن

از دانش و آموزش بهتر در مورد کار خود برخوردار باشند فرآیند یادگیري  هرچقدراست که افراد 
، 1379پردازند (الحسینی، تري براي بهبود کار میها و نظریات مفیدها بهتر است و به ارائه اندیشهآن

مؤثرتري در نیل به اهداف  تر وکند تا نقش فعالارکنان کمک میها به کاین آموزش). 103 ص
عنوان سازمانی که با جامعه و ). سازمان آموزش وپرورش نیز به1391سعادت،( سازمان ایفا کنند

نهادهاي آن در تعامل است براي عقب نماندن از تغییر و تحوالت علمی و فنّاورانه باید دانش و 
 مربیان از جامعه برخورداري الزمامروزه بنابراین  روز رساند؛خود را بهاطالعات مدیران و معلمان 

 فلسفۀ و اصول با خدمت ضمن هايآموزش و هاي بازآموزيکالس تشکیل هر ما و شایسته معلمان و

هاي ضمن خدمت بر هیچ سازمانی اهمیت و نقش آموزش). 1389فتحی واجارگاه،( است خاص
ه را باي وقت و سرمایه اهمیتی که به این مهم داده است تناسببهپوشیده نیست و هر سازمانی 

امه اد شدهحسابهاي . آموزش ضمن خدمتی که با دورهدهداختصاص میتربیت نیروي انسانی خود 
، در حل مسائل و مشکالت محیط کار معلمانیابد و ضمن کوشش در افزایش توان مهارت و دانش 

 یکی از عوامل مؤثر در افزایش بازدهی بقاي سازمان خود مطمئن باشد. تواند بهباشد می سازچارهنیز 
هاي آموزش ضمن خدت متناسب هاي آموزش ضمن خدمت معلمان طراحی برنامههاي برنامهدوره

اي سنتی هبزرگساالن را براساس روش توانبنابراین نمی ساالن هست؛هاي یادگیري بزرگبا ویژگی
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شود ارگیري اصول خاص آموزش بزرگساالن را که آندراگوژي نامیده میکرو بهازاین .آموزش داد
تالش مستمر در بهبود کیفیت آموزش ضمن خدمت  ،روازاین .)Clair, 2001( نمایدرا ضروري می

توان هرگز نمیذکر این نکته ضروري است که به همراه داشته باشد.  ايمالحظهقابلتواند منافع می
ارزشیابی به  شدهارائههاي از آموزش کهاین سودمند است، مگر خودخوديهبادعا کرد که آموزش 

ذیر عنوان یک اصل انکارناپها بهبنابراین ارزشیابی و تعیین میزان اثربخش بودن آموزش ؛عمل آید
هاي آموزشی دارد. بدین ترتیب از راه تعیین میزان اثربخشی نقش مهمی در اصالح فرایندها و برنامه

چه اندازه مطلوبیت دارد و  هاي آموزشی تاتوان قضاوت کرد که عملکرد برنامهآموزشی می عملیات
بنابراین هدف مطالعه حاضر میزان  )؛1388چه اندازه باید بهبود یابد (خاك تاریک و عظیمی، تا

مدار سوم ابتدایی با استفاده از الگوي ارزشیابی هدف اثربخشی دوره آموزش ضمن خدمت پایۀ
طور که بیان شد چهار سؤال  . بدین منظور هماناستد با در نظرگیري اصول آندراگوژي هامان

پژوهشی در نظر گرفته شد و به تفکیک به هرکدام پاسخ داده شد. نتایج حاصل از سؤال اول پژوهش 
شده در ابعاد مختلف (مواردي نظیر متناسب بودن با اهداف حاضر نشان داد که کیفیت محتواي ارائه

هاي نبهي جره، کاربردي بودن محتوا، متناسب بودن با عالیق و نیازهاي فراگیران، در برگیري همهدو
تر از حد متوسط و متناسب با اصول آندراگوژي نبوده است. این نتایج با پژوهش یادگیري) پایین

اطالعات دارد. در تفسیر این نتایج با استفاده از  یخوانهم) 1390) و سمیعی (1382( حسین پور
عالیق  ها وبه نیاز یتوجهبیتوان اظهار داشت که دست آمد می تکمیلی که از مصاحبه با معلمان به

مان به مشارکت فراگیران در ز یتوجهبیاز نظرات فراگیران قبل از دوره،  نکردن فراگیران، استفاده
توجه صرف به اهداف ( هاي مختلف یادگیريزمینه جنبه بعدي بودن محتوا دربرگزاري دوره، تک

نیازهاي  ها وویژگی محتوي با تناسب نداشتنشناختی و نادیده گرفتن اهداف مهارتی و نگرشی) و 
ده شده در ابعاد مختلف را تحت تأثیر قرار دابزرگساالن ازجمله دالیلی است که کیفیت محتواي ارائه

هی محیط آموزش، تجهیزات است. نتایج حاصل از سؤال دوم پژوهش نشان داد که کیفیت سازماند
دوره جهت تدریس  مدرسانظر  تر و ازننظر فراگیران جهت یادگیري مناسب و امکانات این دوره از

دارد.  یخوانهم) 1382تر، در حد متوسط بوده است که با نتایج حاصل از پژوهش علیخانی (اثربخش
توان از مصاحبه با معلمان میدر تفسیر سؤال دوم پژوهش با استفاده از اطالعات تکمیلی حاصل 

گفت که برگزاري دوره در زمان مناسب (تعطیالت تابستان)، در دسترس قرار دادن منابع آموزشی 
اختیارگذاشتن  ) منظم بودن دوره و درواقع درمعلمانهاي راهنماي (شامل کتب درسی و کتاب الزم

دوره  مدرسان معلمانجمله دالیل رضایت  بزرگساالن، از ضروريتجهیزات آموزشی  دانش، مواد و
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ن نظر فراگیرا دوره از مدرسانبوده است. نتایج حاصل از سؤال سوم پژوهش نشان داد که توانایی 
هاي نظر فراگیران از توانایی دوره از مدرسان ،بنابراین .حد متوسط بوده است در ابعاد مختلف در

) 1382که با نتایج حاصل از پژوهش علیخانی ( اندالزم براي تدریس مؤثر و اثربخش دارا بوده
ه از توان گفت کمی مدرسانگزینش  ةدارد. در تفسیر این نتایج با بررسی سوابق و نحو یخوانهم

سال  10حداقل  مدرسانشده است زیرا نیروهاي مجرب و متخصص براي آموزش فراگیران استفاده
 در .اندهاي آموزشی ناحیه بودهن سال جزء گروهها چندیو اکثر آن ،اندسوم تدریس کرده ۀدر پای
در  درسانمزیاد این  ۀاند و به دلیل تجربسوم آشنایی داشته ۀبا موضوعات درسی پای مدرساننتیجه 

نیز مانند فراگیران جهت  مدرساندر روش تدریس آشنا بوده و خود  معلمانسوم با مشکالت  ۀپای
اند. تر بودهدر تبیین تغییرات صورت گرفته و دالیل آن موفق درنتیجه ،کردندیادگیري احساس نیاز می

 شده جهتنتایج حاصل از سؤال چهارم پژوهش نشان داد که میزان اثربخشی برنامه آموزشی ارائه
د تر از حاندرکاران، مدیران و مجریان دوره پاییندست از نظررسیدن به نتایج و اهداف مورد انتظار 

)، 1390)، سمیعی پور (1382هاي حسین پور (حاصل از پژوهش نتایج متوسط بوده است که با
باشد. در تفسیر نتایج حاصل از سؤال می خوانهم) 1390( اورنگی و قلتاش ) و1387( صمدي

ش اندرکاران آموزهاي تکمیلی صورت گرفته از مدیران و دستچهارم پژوهش با استفاده از مصاحبه
 به عالیق و نیازهاي یتوجهبیه محور نبودن برنامه آموزشی، توان گفت که مسئلضمن خدمت می

 یوجهتبیشده، زمان تخصیص داده حجم محتواي برنامه آموزشی و مدت نداشتن فراگیران، تطابق
ازحد به نفس، ابتکار و کسب تجربه) و توجه بیشبه رشد شخصی معلمان (مواردي چون اعتمادبه

تر و از همه مهم ،آن مغفول ماندن اهداف نگرشی و مهارتی دوره نتیجۀ اهداف شناختی دوره در
جمله دالیلی  از ،آموزش ضمن خدمت معلمان متناسب با اصول آندراگوژي دورة نشدن طراحی

هاي برنامه آموزشی ضمن خدمت به نتایج و اهداف مورد انتظار در یادگیري نرسیده است که دوره
) مجرب مدرسانهاي موجود (تجهیزات و امکانات مناسب و یتبا توجه به ظرفکلی،  طور است. به

هاي آموزش ضمن خدمت باید مدنظر قرار گیرد و شده در دورهارائهبرنامۀ درسی اصالح و بهبود 
هاي هاي متناسب با ویژگیهاي آموزش ضمن خدمت باید این برنامهجهت افزایش بازدهی برنامه در

یابی دین منظور با تکیه بر رویکرد ارزشیابی هاماند جهت دستیادگیري بزرگساالن طراحی شود. ب
ه اي علمی بنا گذاشتهها با توجه به اصول و روششده الزم است آموزشبینیبه اهداف از قبل پیش

هاي صورت این دوره این غیر درنیازهاي موجود را برطرف سازد.  به دست آمده شوند تا نتیجۀ
لذا جهت  ،هاي سازمان خواهد شداردي باعث هدر دادن سرمایهفایده و حتی در موآموزش بی
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وري بیشتر آموزش ضمن خدمت معلمان با توجه به نتایج این پژوهش توجه به اصول بهره
 :شودمیهاي عملی زیر همراه با پیشنهاد بزرگساالن آموزش ارکان از عنوان یکی به آندراگوژي
هاي یادگیري بزرگساالن طراحی شود. ه به ویژگیهاي آموزش ضمن خدمت باید با توجبرنامه

گذاري، تعیین محتوي، تعیین نتایج مورد توجه و دقت کامل در مراحلی همچون برآورد نیازها، هدف
هاي آموزشی را فراهم هاي آموزشی موجبات موفقیت دورهانتظار و چگونگی ارزشیابی از برنامه

من آموزش ضهاي برنامه مدت باشد.بیشتر کاربردي و کوتاه اهداف آموزش براي بزرگساالن کند.می
 محتوا و مواد آموزشی فشردگی .خدمت نیاز محور و مبتنی بر مسائل واقعی و کنونی زندگی باشد

م و منابع یادگیري فراتر از معلداشته باشد.  هاي فراگیرانو تناسب بیشتري با نیازها و توانایی
راگیران فباشد. ها و امور عملی زندگانی یادگیرندگان تمامی فعالیتبرگیرنده  هاي درسی و درکتاب

ا در هاي خود رفرصت دهند که فراگیران تجربه مدرسان(بزرگساالن) در یادگیري مشارکت کنند و 
زمان و مکان آموزش در آموزش فراگیران باز،  کهاینآموزش مورداستفاده قرار دهندو نهایت 

 .استند پذیر و غیرساختارمانعطاف
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Introduction 
Evaluation can have an important role in improving the quality of any 

training program. The aim of this study was to evaluate the effectiveness 
of applying the Hammond Model in in-service education programs based 
on the principles of Andragogy (2005).  

 
Research questions  
1. How is the quality of the content in its different dimensions 

presented in In-Service Training Programs? 
2. How well has been quality of the training environment, equipment 

and facilities in these programs? 
3. How effective have been he teaching methods used by teacher 

trainers? 
How effective has been the educational program presented in these 
programs in achieving  the desired learning outcomes and goals? 

 
Materials and method  

Participants of this study were 120 teachers, 12 teacher trainers, and 21 
course organizers and administrators.  
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One of the questionnaires, which was used in this study, was designed 
based on the Andragogical Process Model proposed by Knowles' (2005). 
The model involves the elements of preparation for learning, creation of 
an informal atmosphere, joint planning, participation in needs 
identification, participation in goal setting, creation of flexible learning 
design patterns, program implementation, self-assessment and joint 
evaluation.  Furthermore, to obtain data on the quality of the presented 
content in its various dimensions, a 42-item questionnaire was used. 
Validity of this questionnaire was assessed and confirmed through seeking 
the perspectives of four faculty members who were specialist in 
Educational Evaluation, Curriculum Planning and Educational 
Psychology. Then, correlation analysis was run to assess reliability of the 
questionnaire. Cronbach's alpha value was found to be 0.89, suggesting a 
good internal consistency reliability for the whole scale.  Additionally, 
Cronbach's alpha value was 0.83 for the first component, i.e. quality of 
content presented in its different dimensions it was 0.80 for the second 
component, (i.e. quality of training environment, equipment and facilities), 
and 0.79 for the third component, i.e. teachers' ability. The data were 
analyzed through using descriptive analysis.  

To evaluate the effectiveness of the curriculums presented in these 
programs, another questionnaire with 14 items and on a five-point Likert 
scale was used. Validity of the instrument was then assessed and 
confirmed through seeking the perspectives of four faculty members 
specialist in Educational Evaluation, Curriculum Planning, and 
Educational Psychology. Cronbach's alpha value was also 0.81, and thus 
reliability of the questionnaire was confirmed.  

 
Results  

Based on the viewpoints of teachers, teacher trainers, and course 
organizers and administrators and as the results of this study indicated, the 
quality of contented presented in different dimensions was of a moderate 



Extended Abstracts of the Persian Articles in English 

 
 

level in these programs. Furthermore, from the viewpoints of teachers and 
teacher trainers, the quality of organization of the educational setting, 
equipment and facilities was moderate in these programs. 

Teachers, teacher trainers, and course organizers and administrators 
also believed that trainers had a moderate ability level for making the 
courses effective. Finally, as participants of this study thought and 
considering the objectives and outcomes of the courses, the achievement 
level of the educational curriculums presented in these programs was 
moderate.  

 
Discussion 

In-service training programs should be designed based on the 
characteristics of adult learning. Lack of problem-oriented curriculums, 
ignoring the interests and needs of learners, inconsistency between 
curriculum content and the allocated time, lack of attention to teachers' 
personal growth, and excessive attention to reach cognitive goals, and 
most importantly, ignoring the principles of Andragogy while designing 
an in-service training programs for teachers are among the reasons for why 
in-service training programs cannot achieved their desired goals and 
outcomes. Consequently, goal setting and specification of content, desired 
outcome and procedures for the evaluation of training programs can be 
enumerated as a number of factors which can guarantee success of any 
training program. 

 
Keywords: in- service training, teachers, evaluation, the Hammond Model, 
Andragogic Process Model  
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