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 چکیده

آن بر دانش  ریو تأث نیخدمت آنال از آموزش ضمن زبان انگلیسیمطالعه به درک معلمان  نیا 

 نیارای پرداخته است. ب یرانیا ازدهمیکالس  یرستانیدستور زبان و واژگان دانش آموزان دختر دب

 یرانیا یرستانیدب یسیمعلم انگل 32، به  تدوین، پس از  یماده ا 30شده  لیپرسشنامه تکم کیکار ، 

صومعه فومن و  یها رستانیدر دبساده  یریگمعلم انتخاب شده بر اساس نمونه  40 تیاز کل جمع

به پاسخ شرکت کنندگان  اتیاضافه کردن عمق و جزئ یشد. در مرحله بعد ، براداده ،  ایراندر  سرا

 ی. سرانجام ، براشدبا شرکت کنندگان داوطلب انجام  یمصاحبه پنج ماده ا کیبه پرسشنامه ، 

،  یرستانیو واژگان دانش آموزان دب دستوربه بر تسلط  نیآموزش ضمن خدمت آنال ریتأث ارزیابی

دانش  30پنج معلم ) یاز کالس ها یبه طور تصادفیازدهم دبیرستان دانش آموز دختر مقطع  60

دانش آموز( که در  30و از پنج معلم )شرکت کرده بودند   نیآموزش ضمن خدمت آنال آموز( که در

نشان داد  ANOVA یزهایآنال جیب شدند. نتاانتخاآموزش ضمن خدمت آنالین شرکت نکرده بودند، 

در درک معلمان زن و مرد در مورد آموزش ضمن خدمت  یدار یتفاوت معن یکه از نظر آمار

 سیو تجربه تدر یدانشگاه رکاز نظر مد یدار یتفاوت معن یوجود ندارد. اما از نظر آمار نیآنال

بر دانش دستور زبان و  نیخدمت آنالآموزش ضمن  ریمعلمان وجود دارد. با توجه به تأث نیدر ب

و واژگان  دستوردانش آموزان از نظر نمره آنها در  نیب یدار ی، تفاوت معندانش آموزانواژگان 

شرکت در  یکننده برا قیعامل تشو کیتواند به عنوان  یها توسط معلمان م افتهی نیوجود دارد. ا

 یط اداره آموزش و پرورش براو از همه مهمتر توس آنالین آموزش ضمن خدمت یدوره ها

 .ردیدوره ها مورد استفاده قرار گ نیهرچه مؤثرتر ا یبرگزار

                                                                                                                       

 


