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  دانشگاه فرهنگیان
  پژوهی آموزشترویجی ـ  نامه علمی فصل

  1396 زمستان، دوازدهمشماره ، سال سوم

مدارس دوره متوسطه  معلمانهاي ارزیابی کیفیت  ها و شاخص اعتبارسنجی مالك
  کشور (مطالعه موردي استان کهگیلویه و بویراحمد)

  3اهللا ساعد موچشی ، لطف2، محسن فرمهینی فراهانی1علی کشاورززاده
  20/9/97پذیرش:                                     17/7/97دریافت: 

  
  چکیده 

مدارس دوره متوسطه  معلمانهاي ارزیابی کیفیت ها و شاخصهدف اساسی پژوهش حاضر اعتبارسنجی مالك
پژوهش  باشد. جامعه آماريکهگیلویه و بویراحمد میاستان آن در آموزش و پرورش مطالعه موردي کشور و 

در بخش اعتبارسنجی  .استش و پرورش و متخصصین ارزیابی کیفیت دانشگاهی کارشناسان آموز، معلمان شامل
 به پرورش و آموزش ستادي و صفی کارشناسان و کیفیت ارزیابی اننظر صاحب افراد تن از 300از  پژوهش،
از نظر هدف، کاربردي و از نظر  کلی، پژوهش طور به. است شده استفاده پژوهش نمونه عنوان به هدفمند صورت

ي ها یافته .باشدساخته مینامه محقق پرسش ،ها. ابزار گردآوري دادهاستنحوه گردآوري داده، توصیفی پیمایشی 
 توزیع و ترکیب( مالك هاي ارزیابی کیفیت معلمان شامل شش ترین مالك است که مهم آن از حاکی پژوهش
 از استفاده معلمان، تدریسهاي  روش و الگوها معلمان، پژوهشیهاي  فعالیت معلمان، آموزشیهاي  فعالیت معلمان،

ها  ها و شاخص تمامی مالك کهباشد.  می )تحصیلی پیشرفت ارزشیابی و معلم توسط آموزشی وسایل و منابع
همچنین، نتایج حاصل از است.  شده ارزیابی خوبی مطلوبیت سطح در شده براي هر مالك) هاي مطرح (شاخص

 سطح که بیانگرارزیابی شده  ن به منظور مشخص شدن وضعیت کیفیت آنهاااجراي چارچوب نهایی بر روي معلم
   .است »زیاد« مطلوبیت

  متوسطه. دوره معلمان، مدارس کیفیت، ارزیابی، ،اعتبارسنجی، مالك، شاخص: ها کلیدواژه
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  هألمقدمه و بیان مس
). از دیرباز 1393، ، کشاورززاده و نصیريفراهانی (فرمهینی آموزش و پرورش کلید فتح آینده است

هاي فردا را تربیت کند و نسل امروز را براي زندگی در انتظار از آموزش و پرورش آن بوده که انسان
گذاران آموزشی، ریزان و سیاست ). بنابراین، ضرورت دارد برنامه1388(عبداللهی،  جامعۀ فردا آماده سازد

آموزش و پرورش، براي برخوردار بودن آموزش و پرورش از کیفیت الزم تالش الن ؤومعلمان و مس
 ).1388کنند تا بتوانند دانش و بینش الزم را در کودکان و جوانان پرورش دهند (یادگارزاده، 

توجه به کیفیت در آموزش و پرورش با توجه به تغییرات اجتماعی اقتصادي پس از جنگ جهانی دوم، 
جهانی شدن در بسیاري از کشورهاي دنیا از جمله کشورهایی آسیایی و در بین  و فرهنگی ناشی از

). 1388(جوادي،  گذاران آموزشی به صورت یک بحث جدیدي بوده است متخصصان، مدیران و سیاست
هایی براي پرداختن به کیفیت و تضمین  ، کار طراحی و ایجاد نظامییدر این بین، بسیاري از کشورهاي آسیا

اند؛ براي مثال کشورهاي مالزي، اندونزي، تایلند، فیلیپین و در دستور کار خود قرار داده 90ر دهه آن را د
 اند.  وجود آوردهه اي را در نظام آموزشی خود بهاي مثبتی برداشته و تحوالت عمدههند در این راه گام

ش با نیازهاي جدید آموز آن،آموزش متوسطه به تبع تحوالت پیش آمده در جهان و ضرورت انطباق 
توسط یونسکو و تأکید این سازمان بر آن، توجه اکثر  »کیفیت در آموزش و پرورش«مسألۀ و طرح 

) نیز 2004( »اسکاتلند ادینبورگ«کشورهاي جهان را به خود جلب کرده است. کنفرانس برگزار شده در 
جهان بوده و ضرورت توجه به شروع مناسبی براي توجه به امر کیفیت آموزش متوسطه در سطح منطقه و 

ترین زمینه تاریخی که  مهم ،). با وجود این7: 1388(جوادي،  این امر را بیش از پیش آشکار کرده است
ترین  ). از جمله مهم2017، 1هیوان(ژي ، انقالب صنعتی بوده استشده متوسطهباعث توجه به آموزش 

هاي اولیه ارتباطی بین آموزش حلقههاي توجه به کیفیت آموزش متوسطه به عنوان آموزش متوسطه عامل
وري نیروي کار، افزایش درآمد افراد، کاهش هزینه بهداشتی، توان در افزایش بهرهو آموزش عالی را می

  ). 2018، 2رساد(جاین و پ یابی به آموزش عالی، دانستدرمانی و اجتماعی جامعه و افزایش ضریب راه
در  ).1382(اسحاقیان، هستند مؤثر بر کیفیت آموزش متوسطه، معلمان  عواملترین  اساسی از یکی

(چارلس و  آموزان است اي تأثیرگذار بر پیشرفت تحصیلی دانشترین عامل درون مدرسه مهم ،واقع معلم
آموزان و جامعه،  رشد و پیشرفت دانش فرایندشرط اساسی مؤثر واقع شدن معلمان در  ).2011، 3جولی
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). بنابراین، شناسایی و 2011(وزارت آموزش و پرورش ویرجینیا،  باشد برخورداري از کیفیت الزم می
. هدف از ارزیابی آموزش و پرورش استهاي  فعالیتارزیابی از ارزیابی کیفیت معلمان عامل مهمی در 

به دسترسی به اهداف آموزشی، بهبود کیفیت آموزشی  کیفیت معلم، شناسایی اثربخشی کار معلم، کمک
آموزان،  سازي رشد و یادگیري دانش پذیري در عملکرد مدارس، بهینه گویی و مسؤولیت با تضمین پاسخ

 باشداي و شخصی و بهبود کیفیت سازمانی مدارس می شناسایی نقاط قوت و ضعف معلم، توسعه حرفه
وري معلمان و ارائه دف نهایی ارزیابی کیفیت معلم، سنجش بهره). به تعبیري دیگر، ه2011، 1(لنهام

آموزان است (سازمان همکاري و دانش راهکار براي ارتقاء آن و در نهایت، افزایش کیفیت یادگیري
  ). 2016، 2توسعه اقتصادي

به  ، مربوطهاي گسترش توجه به ارزیابی کیفیت معلمان مدارس متوسطهترین زمینه از جمله مهم
در پی افت کیفیت آموزش مدارس متوسطه و به تبع آن کاهش باشد. در این دهه  می 1990دهه 

، بحث توجه به کیفیت کار معلمان مدارس متوسطه، به عنوان بحث آموزان پیشرفت تحصیلی دانش
هاي ). در این زمان بود که سیستم2011، 3(تایلرگذاري آموزش متوسطه قرار گرفت  نخست سیاست

ترین  ، معلمان را به عنوان مهم8و فنالند 7، فرانسه6، شیلی5آمریکا، انگلیس 4سیناتیزشی ایاالت سینآمو
 طور بهعامل افت کیفیت مدارس متوسطه، شناسایی و به این ترتیب، مبحث ارزیابی کیفیت معلمان را 

همکاري و  (سازمان کردند یادجدي دنبال و از آن به عنوان اساس توجه کیفیت آموزش متوسطه 
  ). 2009توسعه اقتصادي، 

گیري باشد تا نتایج آن هاي دقیق و قابل اندازهارزیابی کیفیت معلم باید بر اساس معیارها و شاخص
نبود نشانگرها و ). در این بین، 2003، 10و توکر 9(استرانگ براي بهبود عملکرد معلمان کاربردي باشد

سازد. در چنین حالتی، حرکات و آمیز می معلمان، ارزیابی را مخاطرهمعیارهاي دقیق در ارزیابی از کیفیت 
بندي در نظارت  ل شدن و نبود معیار رتبهئشود و امکان تبعیض قااي و فردي مشاهده میرفتارهاي سلیقه
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). بنابراین، براي ارزیابی کیفیت معلمان باید از رویکردهاي ارزیابی 1386(عبدالهی،  بسیار محتمل است
  هایی استفاده نمود. ها و شاخصگیري در قالب مالك، عینی، منطقی و قابل اندازهدقیق

ترین این  شود. یکی از مهمها و الگوهاي مختلفی نیز استفاده میبراي ارزیابی کیفیت معلمان از روش
ي ). الگو2014، کشاورززاده، نصیري و الیاسی و (فرمهینی فراهانیاست  الگوها، الگوي اعتبارسنجی

ترین  . این الگو معروفاستاعتبارسنجی یکی از رویکردهاي ارزشیابی آموزشی مبتنی بر نظر متخصصان 
هاي عناصر مختلف نظام هاي آموزشی در جهان است. در این الگو، شاخصمدل ارزشیابی کیفیت نظام

اساس ابتدا عوامل شود. بر این تدوین می »ارزشیابی برونی«و  »ارزشیابی درونی«آموزشی در دو مرحله 
(فرمهینی فراهانی و خواهد شد (نشانگر) آن تعیین ي هاها و شاخصسپس مالكشوند،  می مشخص

 ى یکصد ساله. این الگو در ایاالت متحده سابقه)1380بازرگان، ؛ 1385میرزامحمدي، ؛ 2014همکاران، 
تا در دستیابی به ساختارها و از اعضاي خود خواسته  1طور، کمسیون اروپا ). همین1388(جوادي، دارد 

ترین زمینه  ). مهم1988، 2(بانک جهانی رویکردهاي جدید به اعتبارسنجی آموزش متوسطه اقدام نمایند
هفتصد و شصتمین جلسۀ شوراى عالى آموزش کشور،  پرورش و آموزشتوجه به اعتبارسنجی در سیستم 

جى در آموزش پرورش مورد تصویب قرار موضوع استقرار نظام اعتبارسندر آن باشد که  پرورش می و
  ). 1388(یادگارزاده،  گرفت

ارزیابی درونی  فرایندهاي مهم در  بنابراین، موضوع ارزیابی کیفیت معلمان به عنوان یکی از عامل
جاویدان، است. از جمله  هاي متعددي در این زمینه صورت گرفته مورد توجه قرار گرفته و پژوهش

 صالحیت و باورها رغبت، توانایی، دانش، انگیزش، ارزش، عامل هاي )1397( شجاعی اسماعیلی و
نتایج پژوهش  .معرفی کرده است معلمان هاي الگوي شایستگی ترین عامل را به عنوان مهم اخالقی

 درسی، موقعیت ) حاکی از این است که برنامه1396( پژمان نامداري فراستخواه و میرکمالی، پورکریمی،
 راهنماي درسی، استاد غیر برنامه منتورینگ، کارورزي، و مربیگري یادگیري، یاددهی و فرایند و

 آموزشی ریزي برنامه کیفیت هاي تضمین ترین عامل راهنما به عنوان مهم کارورزي، الگوي نقش و معلم
شان ) ن1394پور ( موسی جعفري و میرشاه نصر، روند. نتایج پژوهش خروشی، دانشجو معلمان به شمار می

باشد.  می اخالق و عمل نگرش، توانش، دانش، هاي مورد نیاز معمالن شامل ترین شایستگی داده که مهم
هاي  را شامل صالحیت اثربخش هاي معلم ویژگیترین  مهم ) در پژوهشی،1396احمدي ( جمعه و امام
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 ارزشیابی و پایش و نظارت تدریس،هاي  مهارت کالس درس، مدیریت شخصیتی،هاي  ویژگی اي، حرفه
طراحی سامانه نشانگرهاي ارزیابی کیفیت مدارس ابتدایی با ) در پژوهش 1386لهی (اعبد. اند معرفی کرده

عملکرد کیفی  ، به اعتباریابی و رواسازي نشانگرهاي ارزیابی 1و راهنمایی، با استفاده از الگوي سیپ
احصاء با هدف طرحی پژوهشی  ) در1385میرزامحمدي (. پرداخته است از جمله معلمان آموزشگاهی

سه عاملی نظام آموزش و پرورش مدل  با استفاده ازهاي ارزشیابی نظام آموزش و پرورش، شاخص
را مورد  هاي ارزشیابی نظام آموزشی ها و شاخص ها، مالك ترین عامل ) مهمو برونداد فراینددرونداد، (

به  مربوطه هايشاخص ها ومالك باشد که است. از جمله این عامل ها، عامل معلم می بررسی قرار داده
 جهت الگويبا هدف ارائه پژوهشی  ی) در طرح1374بقایی شیوا (آن مورد بررسی قرار گرفته است. 

 فرایندهاي مهم در  عامل معلمان را به عنوان یکی از عامل اعتبارسنجی نظام جدید آموزش متوسطه،
ارسنجی معرفی کرده و در ادامه، استانداردهاي پیشنهادي براي این عامل را استخراج نموده است. اعتب

اساس مدل سیستمی، به چگونگی  بندي نشانگرهاي آموزشی بر) ضمن دسته1372( بازرگانپژوهش 
 ترین این هاي ارزیابی معلمان از جمله مهم شاخصتدوین سیستم نشانگرهاي آموزشی پرداخته است. 

 در انتظار مورد یادگیري نتایج داده که ) نشان2016( 2رماهی و پژوهش بشارت باشد. نتایج ها می شاخص
 ارزیابی پیشرفت و حمایت سازوکارهاي عمل، بر مبتنی و یادگیري و یاددهی هايفرایند برنامه درسی،

 بخشی پژوهش، کیفیت این ترین پیشنهادهاي از جمله مهم. دارد فاصله اهداف و اندازها چشم با دانشجویان
 رهبري به بخشی مدرسان و کیفیت و معلمان دانشجو براي هاي یادگیري فرصت بخشی کیفیت آموزش،

   .دانشگاه است
 برنامه درسی، در انتظار مورد یادگیري نتایج داده که ) نشان2016رماهی ( و پژوهش بشارت

در  دانشجویان ارزیابی پیشرفت و حمایت سازوکارهاي عمل، بر مبتنی و یادگیري و یاددهی هايفرایند
 پژوهش این ترین پیشنهادهاي از جمله مهم. دارد فاصله اهداف و اندازها چشم برنامه معلمان با فرایند

 بخشی مدرسان، کیفیت و معلمان دانشجو براي هاي یادگیري فرصت بخشی کیفیت آموزش، بخشی کیفیت
 تربیت کیفیت تضمین ترین اجزاي ) در پژوهشی، مهم2015( 3فاتوکی و اویومی .دانشگاه است رهبري به

 یاددهی کیفیت معلم، تربیت مدیریت و رهبري کیفیت دانشجو، پیشرفت تحصیلی را استاندارد معلم
 نفعان، ذي با ارتباط دانشجو، حمایت و هدایت مراقبت، کیفیت درسی، کیفیت برنامه یادگیري،
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اي که  مقاله 111) با بررسی یازده مقاله از 2014( 1کرده است. پژوهش رابرتو جوامع، معرفی  دانشجویان
در زمینه کارایی معلمی نوشته شده، سه بخش جداگانه را براي کارایی معلم ارائه داده که  1985از سال 

هاي  خصلت -ها، ساختار معلمی ها، تأثیرات فرهنگی، اصول، زمینه شامل ابزاها، تجزیه و تحلیل عامل
 و (کارورزي عمل و تئوري بعد دو در درسی برنامه ) طراحی2014( 2باشد. پژوهش موخوپادیا علمی، میم

 ارزیابی همراهی)، درخواست و آشنایی جهت برنامه توزیع و (تسهیم درسی تبادل برنامه کارآموزي)،
 ارزیابی اثربخش، هاي تدریس مؤلفه در (تحقیق معلم تربیت در تحقیق مستمر)، و آموزان (جامع دانش

 و برنامه عمل) نحوه و (راهبردها معلم پذیرش معلم)، عملکرد بر آنها تأثیر و سازمانی جو برنامه درسی،
کرده  معرفی سازي معلمان آماده و تربیت کیفیت بر پارامترهاي اثرگذار اصلی هسته عنوان را به کارورزي

از  عبارتند معلم تربیت ها در ترین شایستگی ) مهم2013( 3پندي و در پژوهش کولشارستا .است
 تأمین ها در شایستگی تبادلی، شایستگی اي، زمینه شایستگی مفهومی، (شایستگی هاي آموزشی شایستگی

 و اطالعاتترین فناوري  روز به از استفاده با هاي مرتبط شایستگی یادگیري، یاددهی مواد توسعه و
 تجهیز منابع، تعیین با هاي مرتبط (شایستگی هاي سازمانی شایستگی یادگیري)، هییادد فرایند در ارتباطات

 با کار و تعامل مشارکتی، درسی دهی برنامه هاي سازمان فعالیت سازگاري، و تطابق مدیریت، منابع،
 هاي ارزیابی شایستگی و مساعی) تشریک مشارکت و روحیه شایستگی و جوامع با کار و تعامل والدین،
  .ارزیابی) در جدید روندهاي کسب نتایج، تفسیر هاي سنجش، رویه ارزیابی، ابزارهاي ها و گویه (ساخت

توان به پژوهش  اند می هاي دیگري که به ارزیابی کیفیت معلمان پرداخته ترین پژوهش از جمله مهم
مدارس  استانداردهاي اعتبارسنجی برايتحت عنوان  )2011( 4وزارت آموزش و پرورش ویرجینیا

) در طرح پژوهشی تحت عنوان 2012 ؛2011(  5وزارت آموزش و پرورش هنگ کنگ، ویرجینیا
  6اندرسون، هاي کیفیت مدارس کشور هنگ کنگاستانداردهاي پیشرفته اعتبارسنجی براي سیستم

) در 2010( 7اقبال و دلشاد ، پژوهشهاي تضمین کیفیت در آموزش متوسطه) در پژوهش شاخص2011(
) 2009( 8وزارت آموزش و پرورش فیالدلفیاپاکستان،  معلم هاي تربیت برنامه هاي کیفیت زمینه شاخص

                                                             
1. Robert 
2. Mukhopadhyay  
3. Kulshrestha & Pandey  
4. Virginia Board of Education 
5. Ministry of Education, Hong Kong 
6. Anderson 
7. Dilshad & Iqbal 
8. Middle States Association of Colleges and Schools Philadelphian 
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 مرکز ملی آمارهاي آموزشی، در طرح پژوهشی استانداردهاي اعتباربخشی براي مدارس ایالت فیالدلفیا

در ) 1998( 2ه اقتصاديسازمان همکاري و توسع، )2000( 1دپارتمان آموزش و پرورش ایاالت متحده
) در پژوهش نشانگرهاي 2000( 3باتانی، و هاي آن شاخصو  با عنوان نگاهی به آموزشپژوهشی گزارش 

  ، اشاره کرد.عملکردي سیستم آموزشی
هاي معلمان، نشانگرها و  با توجه به تحقیقات انجام شده پیرامون اهمیت موضوع ارزیابی فعالیت

ارزیابی کیفیت ملعمان به  فرایندفیت معلمان به عنوان یکی از عوامل مهم در معیارهاي دقیق در ارزیابی کی
که تمامی  به این نکته اشاره کردتوان رود. در مقایسه پژوهش حاضر با ادبیات پژوهشی، میشمار می

هاي ها و شاخصی در تدوین مالكکارهاي انجام گرفته، ابعاد، وسعت مطالعاتی و معیارهاي دقیق و کمّ
ها و اند. همچنین، در مطالعات انجام گرفته، اعتبارسنجی مالكارزیابی از کیفیت معلمان را نداشته

 در نهایت این و هاي پیشنهادي به منظور مشخص کردن وزن و مطلوبیت آنها انجام نشده است.شاخص
مایشی که پژوهش به منظور مشخص کردن کارایی و اثربخشی چارچوب پیشنهادي خود، به اجراي آز

بندي  از طرفی دیگر با توجه به مالحظات مربوط به رتبه. است  هاي نهایی پرداختهها و شاخصمالك
تواند در این  هاي دقیق در جهت ارزیابی کیفیت معلمان می ها و شاخص مدارس و معلمان، داشتن مالك

این پژوهش در میان کارهاي توان گفت الذکر می بنابراین، با توجه به مالحظات فوقزمینه راهگشا باشد. 
  . است انجام گرفته، پژوهشی نو و مورد نیاز

 ممکن نحو بهترین به که است عامل هر ویژگیترین  عمده مالك، از منظور حاضر پژوهش در
هاي  فعالیت از یک هر هاي ویژگی شامل مالك، به تعبیري دیگر، سازد. می نمایان را عامل آن وضعیت
 کیفیت و مطلوبیت آنها، وضعیت درباره قضاوت که باشد می متوسطه پرورش و آموزش نظام معلم در
 شاخص، از منظور حاضر پژوهش در دیگر طرفی از ).1380 بازرگان،(کند  می آشکار را متوسطه آموزش

نشان  را مالك آن کیفیت ممکن شکلترین  مناسب به که مالك است هر جنبه یا ویژگیترین  عمده
 بیانها  کمیت قالب در را کیفی خصوصیات که هستند هایی مشخصه ها، شاخص ویژه، طور به دهد. می

 معلم نظر موردهاي  مالك درباره قضاوت جهت فهم قابل عدديهاي  ارزش صورت به را آنها و نموده
   ).1385 میرزامحمدي،(برند  می کار به

                                                             
1. NCES 
2. OESD 
3. Battani 
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مسأله اساسی پژوهش حاضر این بنابراین، با در نظر داشتن مبانی نظري و پیشینه پژوهشی مذکور، 
وضعیت  ،هاي ارزیابی معلمان مدارس متوسطه کشور کدامند؟ همچنینها و شاخصمالك است که

  ؟ استکیفیت معلمان مدارس متوسطه استان کهگیلویه و بویراحمد مطابق با چارچوب ارائه شده چگونه 
  

  هاي پژوهش الؤس
  معلمان مدارس متوسطه کدامند؟ کیفیتهاي ارزیابی  مالكترین  مهم )1

  معلمان مدارس متوسطه کدامند؟ کیفیتهاي ارزیابی شاخصترین  مهم )2
ارائه شده چگونه  بر اساس چارچوبکیفیت معلمان مدارس متوسطه استان کهگیلویه و بویراحمد  )3

  ؟ است
  

  پژوهش شناسی شرو
 متوسطه دوره مدارس معلمان کیفیت ارزیابیهاي  شاخص وها  مالك هدف پژوهش حاضر، اعتبارسنجی

هـاي داخلـی و خـارجی،  باشد. بر این اسـاس، در ابتـدا بـا مطالعـه اسـناد باالدسـتی و پژوهش کشور می
اي بـا طیـف پـنج نامه هاي ارزیابی معلمان شناسـایی و در قالـب پرسـشها و شاخصترین مالك اساسی
نفر از کارشناسـان صـفی و  300توسط ها ها و شاخصاي لیکرت تدوین شده است. اعتبار مالك درجه

ستادي آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد و متخصصان دانشگاهی تأیید شده است. در نهایت، با 
هدف مشخص کردن وضعیت کیفیت معلمان مدارس متوسطه، چـارچوب نهـایی پـژوهش در مـدارس 

ژوهش حاضـر، از نظـر هـدف، متوسطه استان کهگیلویه و بویراحمد اجرا شده است. بنـابراین، روش پـ
با توجه به این که پژوهش  .باشد ها، توصیفی از نوع پیمایشی می کاربردي و از نظر نحوه گردآوري داده

پژوهش در دو مرحله  شناسی در دو مرحله اعتبارسنجی و مطالعه موردي انجام شده، در ادامه بررسی روش
  جداگانه انجام خواهد شد.

 
  هاي ارزیابی کیفیت معلمان مدارس متوسطه  ها و شاخصمالكمرحله اول؛ اعتبارسنجی 

  جامعه این بخش از پژوهش شامل: 
هاي داخلی و خارجی در زمینه موضوع (در بخـش  جامعه متنی شامل اسناد باالدستی و پژوهش )الف

  تا کنون) 2000تا حال حاضر و در بخش خارجی از سال  1380داخلی از سال 
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ی و ستادي آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد و متخصصان ارزشیابی تمامی کارشناسان صف )ب
  کیفیت در سطح کشور

هاي نظر در حیطه ارزیابی کیفیت در دانشگاه راي انتخاب نمونه، به صورت هدفمند از افراد صاحبب 
کشور و کارشناسان صفی و ستادي آموزش و پرورش اسـتان کهگیلویـه و بویراحمـد بـه عنـوان نمونـه 

 5افراد نمونه پژوهش به عنوان کارشناس، اشتغال حداقل  پژوهش استفاده شده است. مالك شناخته شدن
باشد. مالك شناخته شدن افراد نمونه هاي مدیریتی و یا آشنایی با دانش ارزشیابی کیفیت می سال در پست

وزش در آمـوزش پژوهش به عنوان متخصص، آشنایی و داشتن تحقیقات مرتبط با ارزشیابی کیفیت آمـ
تن از کارشناسان آموزش و پرورش و متخصصین دانشگاهی است که  300باشد. حجم نمونه شامل، می
باشند. این کارشناسان شامل معلمان، مدیران نفر) کارشناسان آموزش و پرورش استان می 243درصد ( 81

 81سـال ، 43هندگان د متوسط سن پاسـخ شوند. مدارس و کارکنان ستادي آموزش و پرورش استان می
درصد از آنها داراي مدرك کارشناسی ارشـد و متوسـط  19درصد از آنها داراي مدرك کارشناسی و 

 30نفر) دیگر، متخصصان ارزیابی کیفیت هستند که 57درصد ( 19باشد.  سال می 16سابقه فعالیت آنها 
درك کارشناسی ارشـد) درصد مربی (داراي م 20درصد از متخصصان داراي درجه علمی دانشیاري ، 

 45باشند. همچنین، متوسط سنی متخصصان  درصد دیگر از متخصصان داراي درجه استادیاري می 50و
  باشد. سال می 15سال و متوسط سابقه تدریس آنها 

ساخته استفاده شده است. الزم به ذکر است که در تهیه  نامه محقق ها از پرسشبراي گردآوري داده
  ر مراعات شده است:نامه مراحل زی پرسش

هـاي  هـا و شـاخصترین مـالك گرفته و استخراج مهم بررسی جامع از منابع داخلی و خارجیِ انجام -1
  .اي لیکرتساخته با طیف پنج درجه محقق نامه ارزیابی کیفیت معلمان و تدوین در قالب پرسش

نامه  اطمینان یابیم که پرسشنامه از اعتبار صوري و محتوایی استفاده شد تا  جهت بررسی اعتبار پرسش -2
اي طراحی شده باشد که ابعاد و عناصر ارزیابی کیفیت معلمان مدارس را تحت پوشش دقیق به گونه

نفر از متخصصان دانشگاهی استفاده شد و بر اساس نظرات آنها،  30قرار دهد. بدین منظور، از نظرات 
 96/0تفاده از روش آلفاي کرونباخ انجام و نامه با اس نامه برطرف گردید. پایایی پرسش نقایص پرسش

بـود، پایـایی ابـزار  70/0محاسبه گردیده است. با توجه به این کـه مقـدار بـه دسـت آمـده بیشـتر از 
  گیري قابل قبول تلقی گردید. اندازه

   .نامه مربوطه بین کارشناسان و متخصصان دانشگاهی توزیع پرسش -3
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  از متخصصان که در طی یک دوره شش ماه انجام گرفت.ها نامه آوري پرسش فرایند توزیع و جمع - 4
) و انجـام محاسـبات Spssافـزار ( کدبندي نظرات کارشناسان و متخصصان، وارد کردن آنها در نرم -5

   .آماري
ها و شـاخص  انجام محاسبات آمار توصیفی (سنجش امتیاز و میزان مطلوبیت هر یک از این مالك  -6

اي). درباره هر کدام مالحظاتی در نظر گرفته شده اسـت ها) و آمار استباطی (آزمون تی تک نمونه
  که شامل

  الف) انجام محاسبات آمار توصیفی
a. وجه به میـانگین کـل امتیـازدهی بـه هـر یـک از ها: با ت ها و شاخص تعیین امتیاز هر یک از مالك

گیرد تا سطح مطلوبیت هر یک مشـخص شـود.  دهی آنها صورت می ها، وزنها و شاخصمالك
، سطح زیاد 5هایی که سطح مطلوبیت آنها خیلی زیاد است ارزش عددي ها و شاخصبراي مالك

ح خیلی کم ارزش و سط 2، سطح کم ارزش عددي 3، سطح متوسط ارزش عددي 4ارزش عددي 
  اختصاص داده شده است. 1عددي

b. ها: براي مشخص کردن سـطح مطلوبیـت در ها و شاخصتعیین سطح مطلوبیت هر یک از مالك
کم  2-99/2متوسط، امتیاز  3-99/3زیاد، امتیاز  4-99/4خیلی زیاد، امتیاز  5پژوهش حاضر امتیاز 

 باشد.خیلی کم و حذف سؤال می 1-99/1و حذف سؤال و امتیاز 

  
  ها ها و شاخص سطح مطلوبیت هر یک از مالك گیري در خصوص معیار تصمیم - 1 جدول شماره
یمعیار تصمیم کم  

  معیار تصمیم کیفی
5  4  3  2  1  

  خیلی کم  کم  متوسط  زیاد  خیلی زیاد
یمعیار تصمیم کم  

  معیار تصمیم کیفی
5  99/4 -4  99/3 -3  99/2 -2  99/1 -1  

  خیلی کم  کم  متوسط  زیاد  خیلی زیاد
  

  ب) آمار استنباطی
) با درجه T( ، اگر مقدار آماره به دست آمده 95/0اي با ضریب اطمینان در اجراي آزمون تی تک نمونه

کمتر از میزان خطاي  ) مقدارSigداري مشاهده شده ( ) محاسبه شود و سطح معنی299آزادي مشخص (
مورد توافق و تأیید کارشناسان و  هاي یا شاخص ها ) شود، در این صورت این عامل، مالك05/0مجاز (

کمتر از میزان خطاي  ) مقدارSigداري مشاهده شده ( باشد. در صورتی که سطح معنیمتخصصان می
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ها مورد توافق و تأیید کارشناسان و ها و شاخص ) نباشد، بدین معنا است که این مالك05/0مجاز(
  متخصصان نیست. 

ها نامه هاي ارزیابی کیفیت مدیران مدارس و طراحی پرسشها و شاخصارائه چارچوب نهایی، مالك -7
  به منظور ارائه چارچوب مورد نظر جهت اجرا در مدارس.

  
  مرحله دوم؛ مطالعه موردي مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد

جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر براي بخش مطالعه مـوردي شـامل تمـامی مـدارس متوسـطه (دخترانـه و 
باشد. بـراي انتخـاب نمونـه مـورد نظـر، مـدارس متوسـطه (دخترانـه و  پسرانه) نظري (سالی واحدي) می

پسرانه) نظري (سالی واحدي) دو شهرستان دنا و بویراحمد انتخاب شد. حجم نمونه با ضـریب اطمینـان 
نتخـاب روش محاسبه شده اسـت. بـا توجـه بـه ا 1با استفاده از فرمول کوکران 05/0و اشتباه مجاز  95/0

هاي آماري پـژوهش بـه  گیري از سطح مدارس این دو شهرستان، نمونهاي براي نمونهگیري خوشهنمونه
  باشد:این ترتیب می
  الف: مدرسه

مدرسه است. از این بـین،  70باشند که جمعاّ مدرسه می 52و  18دو شهرستان دنا و بویراحمد به ترتیب داراي 
مدرسه از سطح هر دو شهرسـتان بـه صـورت تصـادفی، انتخـاب شـد. بـا  59 بر طبق محاسبه فرمول کوکران ،

توجــه بــه کوچــک بــودن جامعــه پــژوهش در شهرســتان دنــا و بــزرگ بــودن جامعــه پــژوهش در شهرســتان 
 44مدرسـه پسـرانه و در کـل تعـداد  20مدرسه دخترانه،  24درصد نمونه پژوهش ( 3/74بویراحمد، به تناسب 

مدرسـه پسـرانه و  7مدرسـه دخترانـه،  8درصد نمونه پژوهش ( 7/25احمد انتخاب و مدرسه) از شهرستان بویر
  مدرسه) از شهرستان دنا انتخاب شد.  15در کل تعداد 

  ب: معلم
  معلم است. 825باشند که جمعاً معلم می 698و 127دو شهرستان دنا و بویراحمد به ترتیب داراي 

سطح هر دو شهرستان به صورت تصادفی، به عنـوان نمونـه معلم از  260بر طبق محاسبه فرمول کوکران،
باشد، از هر مدرسـه مدرسه می 59پژوهش انتخاب شد. با توجه به این که تعداد مدارس، نمونه پژوهش 

معلم از سطح  193شود. بدین ترتیب به تناسب تعداد معلم به صورت تصادفی انتخاب می 5الی  4تقریباً 
معلم از سطح شهرستان دنا به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد که نیمی از  67 شهرستان بویراحمد و تعداد

  باشند.آنها زن و نیمی از آنها مرد می

                                                             
1. Kukran 
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سؤال  30نامه شامل  استفاده شده است. پرسش ساخته نامه محقق ها، از پرسشبراي گردآوري داده
براي اعتبار  سنجد.لمان را میهاي ارزیابی کیفیت معترین شاخص باشد که اطالعات مربوط به مهممی

نفر از  30نامه، از اعتبار صوري و محتوایی استفاده شده است. به این منظور، از نظرات  پرسش
نامه برطرف گردید. براي  نظران دانشگاهی استفاده شد و بر اساس نظرات آنها نقایص پرسش صاحب

نامه  ده شده است. مقدار آلفا براي پرسشنامه از روش آلفاي کرونباخ استفا گیري پایایی پرسشاندازه
بود، پایایی  70/0محاسبه شده است، با توجه به این که مقدار آلفاي به دست آمده بیشتر از  89/0معلم 

  گیري قابل قبول تلقی گردید.ابزار اندازه
   

  هایافته
 متوسـطه  مـدارس  معلمـان  کیفیـت  ارزیـابی هـاي   مالك ترین مهم -ال شماره یکؤس

   کدامند؟
-شش مالك (ترکیب و توزیع معلمان، فعالیت داد که نشانسؤال  این به مربوطهاي  داده تحلیل و بررسی

ن، استفاده از منابع اهاي تدریس معلمن، الگوها و روشاهاي پژوهشی معلمهاي آموزشی معلمان، فعالیت
شش است. تحلیل انجام شده استخراج شده و وسایل آموزشی توسط معلم و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی) 

  است. به شرح جدول ذیل ارائه شدهدر قالب آمار توصیفی و آمار استنباطی مالك 
  

  هاي معلم آمار توصیفی و استنباطی مربوط به اعتبارسنجی مالك - 2 جدول شماره

عامل
  

  آمار استنباطی  آمار توصیفی  

 میانگین  ها مالك
سطح 

سطح   tمقدار   مطلوبیت
  معناداري

 وضعیت
  پذیرش

معلم
  

  تایید 000/0 55424/22 متوسط 96/3  ناترکیب و توزیع معلم - 1
  تایید 000/0 27393/26 زیاد 34/4  ناهاي آموزشی معلم فعالیت - 2
  تایید 000/0 9681/17 زیاد 0433/4  ناهاي پژوهشی معلم فعالیت - 3
  تایید 000/0 37794/37 زیاد 183/4  ناهاي تدریس معلم الگوها و روش - 4
  تایید 000/0 47742/16 زیاد 55/4  استفاده از منابع و وسایل آموزشی - 5
  تایید 000/0 15722/23 زیاد 2866/4  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی - 6

 زیاد 18/4  ها کل مالك امتیاز میانگین
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 18/4 معلمهاي  کل مالك امتیاز میانگین )،2(جدول شماره با توجه به نتایج حاصل از آمار توصیفی
استفاده «باشد. همچنین، مالك می» زیاد«باشد. بنابراین، از نظر سطح مطلوبیت، داراي سطح مطلوبیت  می

ترکیب «بیشترین میزان امتیازدهی را داشته و مالك  55/4با امتیاز » از منابع و وسایل آموزشی توسط معلم
بررسی نتایج آزمون تی تک  باشد.یازدهی میترین میزان امت داراي کم 96/3با امتیاز » ناو توزیع معلم

ها توسط کارشناسان و متخصصان مورد تأیید و ) حاکی از این است که مالك2اي (جدول شماره نمونه
  باشد.هاي مهم و قابل قبول در جریان ارزیابی کیفیت معلمان میبه عنوان مالك

  
 متوسـطه  مـدارس  معلمـان  کیفیـت  ارزیـابی هـاي   شاخصترین  مهم -ال شماره دوؤس

  کدامند؟
ه شدارائه ، شده مالك تعیین 6شاخص براي  37 داد که نشانسؤال  این به مربوطهاي  داده تحلیل و بررسی
در قالب آمار توصیفی  متوسطه مدارس معلمان هاي ارزیابی شاخصشده پیرامون  انجامنتایج تحلیل است. 

   است. شدهارائه  3شماره به شرج جدول و آمار استنباطی 
  

  :(آمار توصیفی) 3با توجه به نتایج حاصل از جدول شماره
  42/4 با امتیاز ارزیابی» آموز نسبت معلم به دانش«، شاخص »ترکیب و توزیع معلمان«هاي از بین شاخص

ترین میزان امتیاز را داشته است.  کم  05/4  با امتیاز» نسبت معلمان تمام وقت به پاره وقت«باالترین و شاخص 
   .ارزیابی شده است 18/4» ترکیب و توزیع معلمان«هاي میانگین کل شاخص

شده توسط  هاي آموزشی (تخصصی) طیدوره«، شاخص »فعالیت آموزشی معلم«هاي از بین شاخص 
با امتیاز » ر به کل معلماننسبت معلمان لیسانس و باالت«بیشترین و شاخص  38/4با امتیاز ارزیابی » معلمان

 21/4» فعالیت آموزشی معلم« هايترین میزان ارزیابی را داشته است. میانگین کل شاخص کم 4ارزیابی 
  ارزیابی شده است.
» نسـبت معلمـان پژوهنـده بـه کـل معلمـان«، شـاخص »فعالیـت پژوهشـی معلـم«هاي از بین شاخص
ت مقـاالت منتشـر شــده در نشـریات معتبـر داخلــی و نســب«بیشـترین و شـاخص  41/4 بـا امتیـاز ارزیــابی

هـاي  تـرین میـزان ارزیـابی را داشـته اسـت. میـانگین کـل شـاخص کم 61/4 با امتیـاز ارزیـابی» خارجی
  ارزیابی شده است. 03/4» فعالیت پژوهشی معلم«

و  میزان استفاده معلمان از مواد«، شاخص »هاي تدریس معلمانالگوها و روش«هاي از بین شاخص
میزان استفاده معلمان از طرح «بیشترین و شاخص   31/4با امتیاز ارزیابی » وسایل آموزشی در تدریس
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هاي  الگوها و روش«هاي  ترین میزان ارزیابی بوده است. شاخص داراي کم 10/4با امتیاز ارزیابی » درس
  ارزیابی شده است.  19/4» تدریس معلمان

  
  هاي ارزیابی معلماننباطی مربوط به اعتبارسنجی شاخصآمار توصیفی و است - 3جدول شماره 

  شاخص  
  آمار استنباطی  آمار توصیفی

سطح   میانگین
  مطلوبیت

وضعیت   سطح معناداري tمقدار 
  پذیرش

ترکیب و توزیع معلمان
  

مرتبه علمی و سابقه ، نرخ معلمان از نظر سن
 کار

  تایید 000/0 90/30  زیاد 26/4

آموزان به تفکیک  دانشنسبت معلمان به 
 مقاطع

 تایید 000/0 69/23  زیاد 076/4

 تایید 000/0 06/20  زیاد 053/4 نسبت معلمان تمام وقت به پاره وقت

نرخ معلمان متخصص در هر رشته تحصیلی 
 آموزان به دانش

 تایید 000/0 26/33  زیاد 32/4

 تایید 000/0 74/25  زیاد 42/4 آموز نسبت معلم به دانش

 تایید 000/0 06/26  زیاد 25/4 نسبت معلم به کالس

 تایید 000/0 19/22  زیاد 063/4 نسبت معلم به مدرسه

 تایید 000/0 90/18  زیاد 063/4 نسبت ساعات تدریس معلم در هفته

 تایید 000/0 81/33  زیاد 25/4 نسبت معلمان فوق لیسانس به کل معلمان

 تایید 000/0 45/23  زیاد 183/4 نسبت معلمان لیسانس به کل معلمان

 تایید 000/0 84/27  زیاد 24/4 میانگین سطح تحصیالت کارکنان

 تایید 000/0 88/34  زیاد 39/4 نسبت ساعت تدریس کل معلمان

 زیاد 18/4  ها میانگین کل شاخص

فعالیت آموزشی م
علم

  

هاي آموزشی (تخصصی) طی  تعداد دوره
 شده

 تایید 000/0 26/40  زیاد 38/4

 تایید 000/0 29/88  زیاد 4 نسبت معلمان لیسانس و باالتر به کل معلمان

هاي ضمن خدمت  میانگین ساعات آموزش
 کارکنان ساالنه

 تایید 000/0 31/59  زیاد 34/4

 تایید 000/0 36/54  زیاد 19/4 نسبت ساعت تدریس کل معلمان

 تایید 000/0 26/72  زیاد 19/4 میانگین سابقه خدمت معلمان

 تایید 000/0 26/61  زیاد 24/4 میانگین ساعات تدریس معلمان در هفته

 تایید 000/0 22/26  زیاد 1/4میزان استفاده معلمان از کارگیري ابزارها، 
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هاي آموزشی در فرایند  لوازم و فناوري
 تدریس خود

آموزان و  میزان مشارکت کارکنان، دانش
هاي کالسی  ها برنامهاولیا در طراحی و اجراي 

 خود

 تایید 000/0 72/22  زیاد 16/4

 آموزشیهاي  میزان استفاده معلمان از روش
 000/0 21/30  زیاد 06/4  متناسب با موضوع تدریس

 
 تایید

 زیاد 093/4  ها میانگین کل شاخص

فعالیت پژوهشی معلم
  

 تایید 000/0 22/57  زیاد 41/4 نسبت معلمان پژوهنده به کل معلمان

هاي پژوهشی در سطوح  میزان کاربست یافته
 گیري سازي و تصمیم مختلف تصمیم

 تایید 000/0 18/55  زیاد 13/4

نسبت مقاالت منتشر شده در نشریات معتبر 
 داخلی و خارجی

 تایید 000/0 21/19  متوسط 61/3

 تایید 000/0 25/50  زیاد 04/4 اي معلمان هاي تألیفی و ترجمه نسبت کتاب

 نسبت مقاالت ارائه شده معلمان در همایش،
 سمینارهاي داخلی و خارجی

 تایید 000/0 21/19  زیاد 10/4

 تایید 000/0 23/54  زیاد 073/4 هاي انجام شده توسط معلمان میزان پژوهش

میزان اختراعات و ابتکارات ثبت شده توسط 
 معلمان

  تایید 000/0 19/16  متوسط 84/3

 زیاد 032/4  ها میانگین کل شاخص

الگوها و روش
 

س معلمان
هاي تدری

هاي  میزان استفاده معلمان از انواع روش  
هاي تدریس)  یادگیري و یاددهی (روش

 متناسب با موضوع تدرسی خود
 تایید 000/0 23/67  زیاد 17/4

 تایید 000/0 24/64  زیاد 10/4 میزان استفاده معلمان از طرح درس

از مواد و وسایل میزان استفاده معلمان 
 آموزشی در تدریس

 تایید 000/0 29/77  زیاد 31/4

 زیاد 19/4  ها میانگین کل شاخص

استفاده از منابع و وسایل آموزشی
توسط معلم  میزان کاربرد فناوري آموزشی  

 درفرایندتدریس
 تایید 000/0 31/80  زیاد 31/4

میزان استفاده معلمان از وسایل و مواد 
 فرایند تدریس خودآموزشی در 

 تایید 000/0 20/78  زیاد 233/4

میزان استفاده معلمان از آزمایشگاه وکارگاه 
 درفرایند تدریس

 تایید 000/0 23/30  زیاد 05/4

  

 زیاد 19/4  ها میانگین کل شاخص
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 میزان کاربرد فناوري آموزشی«، شاخص »استفاده از منابع و وسایل آموزشی«هاي از بین شاخص

میزان استفاده معلمان از «بیشترین و شاخص  31/4با امتیاز ارزیابی » توسط معلم در فرایند تدریس
ترین میزان ارزیابی بوده است.  داراي کم 05/4با امتیاز ارزیابی » آزمایشگاه و کارگاه در فرایند تدریس

  ده است.ارزیابی ش 19/4» استفاده از منابع و وسایل آموزشی«هاي میانگین کل شاخص
میزان استفاده معلم از نتایج تحلیل «، شاخص »ارزشیابی پیشرفت تحصیلی«هاي از بین شاخص

ه ئارا«بیشترین و شاخص  20/4با امتیاز ارزیابی » هاي پیشرفت تحصیلی در جریان تدریس خود آزمون
ترین میزان ارزیابی بوده است.  داراي کم 4 با امتیاز ارزیابی » آموزان و اولیاء ها به دانشبازخورد نتایج آزمون
  ارزیابی شده است. 09/4» ارزشیابی پیشرفت تحصیلی«هاي میانگین کل شاخص

با امتیاز » فعالیت آموزشی معلم«هاي هاي مربوط به معلم، شاخصکلی از میان همه شاخص طور به
داراي  03/4یاز ارزیابی با امت» فعالیت پژوهشی معلم«هاي داراي بیشترین امتیاز و شاخص 21/4ارزیابی 

 ،ارزیابی شده 16/4هاي مربوط به معلم کل امتیاز شاخص کلی میانگین طور بهترین امتیاز بوده است.  کم
  باشند.می» زیاد«ها داراي سطح مطلوبیت پس این شاخص

  
 اساس بر بویراحمد و کهگیلویه استان متوسطه مدارس معلمان کیفیت -ال شماره سهؤس

  باشد؟ می چگونه شده ارائه چارچوب
ها، در مدارس و گردآوري دادهمعلمان نامه  به منظور بررسی سؤال شماره سه، پس از اجراي پرسش

  هاي توصیفی (میانگین) انجام شد. ها در قالب شاخصتحلیل داده
، مدرسه 50/4با امتیاز ارزیابی  13کلی، معلمان در مدرسه کد  طور بهو  هاي پژوهش، یافتهبر اساس 

، 53/4با امتیاز ارزیابی  32، مدرسه کد 51/4با امتیاز ارزیابی  27، مدرسه کد 58/4با امتیاز ارزیابی  20کد 
یابی بیشترین میزان امتیاز ارز 54/4با امتیاز ارزیابی  35و مدرسه کد  46/4با امتیاز ارزیابی  33مدرسه کد 

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
  

هاي  میزان استفاده معلم از نتایج تحلیل آزمون
 تدریس خودپیشرفت تحصیلی در جریان 

 تایید 000/0 21/39  زیاد 20/4

آموزان  ها به دانش ارایه بازخورد نتایج آزمون
 و اولیاء

 تایید 000/0 27/39  زیاد 4

میزان استفاده معلمان از رو شهاي متنوع ارز 
 شیابی پیشرفت تحصیلی

 000/0 16/28  زیاد 08/4
 

 تایید

 زیاد 09/4  ها میانگین کل شاخص
  زیاد  16/4  ها ارزیابی از معلم امتیاز تمامی شاخصمیانگین 
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با  12، مدرسه کد 96/2با امتیاز ارزیابی  5، کد 27/3با امتیاز ارزیابی  4اند. همچنین، مدرسه کد را داشته
و مدرسه  35/3با امتیاز ارزیابی  17، مدرسه کد 28/3با امتیاز ارزیابی  16، مدرسه کد 24/3امتیاز ارزیابی 

اند. میانگین کل امتیاز حاصل از ارزیابی را داشته ترین میزان ارزیابی کم 15/3با امتیاز ارزیابی  18کد 
  .باشد می» زیاد«شده که در سطح مطلوبیت  037/4مدرسه  59در » معلم«عامل 

به منظور به دست آوردن دید کلی و سریع از نتایج ارزیابی صورت گرفته، امتیاز حاصل از ارزیابی 
رادار به شرح ذیل ارائه شده است. شرح نمودار به در قالب نمودار  ،معلمان در مدارس نمونه مورد مطالعه

مدرسه مورد مطالعه به صورت کدبندي شـده در قالـب نمـودار رادار (بـا  59باشد که تعداد این نحو می
و نتایج حاصل از ارزیـابی در سـتون کـد هـر  شده بیشترین) مشخص 5ترین تا طیف  کم 50/0طیف از 

  است.  شدهمدرسه ارائه 

  
  1امتیاز حاصل ارزیابی از معلم در مدارس در قالب نمودار رادار - 1شماره نمودار 

 
                                                             

   مدرسه بیان شده است. 59باشد که به ترتیب براي  می  Schoolسرواژه   Sعالمت .   1
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  گیري  بحث و نتیجه
باشد. به منظور ترین مسائل مربوط به آموزش و پرورش می ل مربوط به ارزیابی کیفیت معلمان از مهمئمسا

هاي دقیق و قابل  شاخصهاي معلمان، ارزیابی کیفیت باید بر اساس معیارها و  آگاهی از کیفیت فعالیت
سازد. آمیز می نبود نشانگرها و معیارهاي دقیق ارزیابی معلمان، ارزیابی را بسیار مخاطرهگیري باشد. اندازه

شود و امکان تبعیض می اي و فردي در سازمان مشاهدهدر چنین حالتی، حرکات و رفتارهاي سلیقه
العه قرار دادن ادبیات ارزیابی در حیطه معلم در شدن بسیار محتمل است. پژوهش حاضر با مورد مط قائل

داخل و خارج از کشور، شش مالك ارزیابی براي معلم را شناسایی کرده است و براي هر کدام از این 
 12هایی مربوط به آن را گردآوري نموده است که شامل ترکیب و توزیع معلمان ( ها، شاخصمالك

هاي روش شاخص)، الگوها و 7فعالیت پژوهشی معلم (شاخص)،  9شاخص)، فعالیت آموزشی معلم (
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی  شاخص)، 3شاخص)، استفاده از منابع و وسایل آموزشی ( 4تدریس معلمان (

اي لیکرت تنظیم  اي با طیف پنج درجهنامه ها، در قالب پرسشها و شاخصباشند. مالك شاخص) می 3(
  تن از کارشناسان و متخصصان استفاده شد. 300گردید و جهت اعتبارسنجی از نظرات 

استفاده «مالك هاي ارائه شده براي ارزیابی معلمان، ، از میان مالك2هاي جدول شماره  مطابق با یافته
بیشترین میزان امتیازدهی را داشته است. امتیاز باالي این مالك در » از منابع و وسایل آموزشی توسط معلم

تواند به دلیل اهمیتی باشد که کارشناسان و متخصصان ارشناسان و متخصصان میاعتبارسنجی به وسیله ک
براي منابع و وسایل آموزشی در باال بردن کیفیت کار معلمان، افزایش کارایی و اثربخشی تدریس معلم، 

ع و تواند به علت کمبود یا عدم استفاده از منابقائل هستند. از طرفی دیگر، امتیاز باالي این مالك می
ترین میزان  داراي کم» ترکیب و توزیع معلمان«وسایل آموزشی در مدارس باشد. در ادامه، مالك 

باشد. علت پایین بودن امتیاز ارزیابی این مالك در اعتبارسنجی به وسیله کارشناسان و امتیازدهی می
قاط و یا در بخشی از در همه ن» ترکیب و توزیع معلمان«تواند به این دلیل باشد که مالك متخصصان می

، بدین ترتیب، امتیاز باال دادن به این مالك باعث استمناطق مختلف کشور به صورت نابرابر و متفاوت 
باشد که باعث پایین بودن امتیاز شود که نتایج ارزیابی انجام شده غیرواقعی باشد. به این معنا میمی

هاي کلی، امتیاز کل مالك طور بهبرخوردار شود.  ارزیابی مناطق نابرخوردار و باالبودن امتیاز مناطق
باشد که نشان از کارایی، مهم بودن، قابل قبول بودن و  می »زیاد«ارزیابی از معلم داراي سطح مطلوبیت 

 اي نمونه تک tآزمون ها در ارزیابی از کیفیت معلمان دارد. نتایج حاصل از اجراي کفایت الزم این مالك
  باشند. ها مورد توافق و تأیید متخصصان میحاکی از آن است که این مالك
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هاي  هاي استخراجی براي هر یک از مالك، از میان شاخص3هاي جدول شماره  بر اساس یافته
داراي بیشترین میزان امتیازدهی بوده است. » فعالیت آموزشی معلم«هاي شاخصمیانگین کل  پیشنهادي،

روز شدن معلمان، افزایش سطح کارایی و  هها، نشانگر اهمیت و جایگاه آنها در ب این شاخصامتیاز باالي 
باشد. از طرفی آموزان می اثربخشی کار معلمان و در نهایت ارتقاء سطح کیفیت آموزش و یادگیري دانش

آموزش متوسطه توان به احساس نیازي مربوط دانست که در این زمینه در ها را می امتیاز باالي این شاخص
فعالیت «هاي کشور، توسط کارشناسان و متخصصان احساس شده است. در ادامه، میانگین کل شاخص

توان به این ها میترین امتیاز بوده است. در مورد علت پایین بودن امتیاز این شاخص داراي کم» پژوهشی معلم
متخصصان براي تحقیق و پژوهش در نکته اشاره داشت که با وجود اهمیت و جایگاهی که کارشناسان و 

ارتقاء سطح کیفیت کار معلمان قائل هستند، به دلیل این که اکثر معلمان داراي سابقه کار باال و مدارك 
هاي روندها و فرایندهاي تحقیق و پژوهش در آموزش و پرورش آگاهی نسبت بهتحصیلی پایین هستند و 

هاي الزم براي تحقیق و پژوهش در آموزش و نکته که زمینه الزم را ندارد، همچنین با در نظر داشتن این
ترین  ها در اعتبارسنجی به وسیله کارشناسان و متخصصان داراي کمباشد، این شاخصپرورش مهیا نمی

هاي مربوط به ارزیابی از معلم داراي سطح مطلوبیت کلی، امتیاز کل شاخص طور به. اند میزان امتیازدهی بوده
ها کارایی و کفایت الزم براي ارزیابی از که این شاخص استدهنده این نکته  شد که نشانبامی» زیاد«

هاي ارزیابی کیفیت در مورد شاخص اينمونه تک tکیفیت معلمان را دارد. نتایج حاصل از اجراي آزمون 
زیابی از و براي ار باشندها مورد توافق و تأیید متخصصان میمعلمان حاکی از آن است که این شاخص

  مناسب هستند.  کیفیت معلمان
، کیفیت معلمان مدارس متوسطه کشور هاي ارزیابیها و شاخصدر ادامه، پس از اعتبارسنجی مالك

سؤالی طراحی گردید و در اختیار معلمان مدارس متوسطه (نظري) استان کهگیلویه و  30اي نامه پرسش
داراي  میانگین کل امتیاز ارزیابی از معلمان مدارسبویراحمد قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که 

ها در مورد اجراي چارچوب نهایی بر روي معلمان مدارس متوسطه یافتهباشد. می» زیاد«سطح مطلوبیت 
استان کهگیلویه و بویراحمد به منظور مشخص کردن وضعیت کیفیت معلمان، حاکی از این نکته است 

هاي اعتبارسنجی ها و شاخصگیلویه و بویراحمد مطابق با مالكکه معلمان مدارس متوسطه استان که
  باشند. می »زیاد«شده توسط کارشناسان و متخصصان، داراي وضعیت کیفیت مطلوب 

باشد که چارچوب پیشنهادي براي در نهایت، نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر اهمیت این نکته می
رحله اعتبارسنجی و هم در مرحله مربوط به اجرا در مدارس هم در م ،ارزیابی از کیفیت معلمان متوسطه
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تواند براي سنجش کیفیت معلمان مدارس می براي سنجش کیفیت معلمان، موفقیت الزم را داشته و
  .کار گرفته شوده کشور ب

توان گفت که تمامی کارهاي هاي پژوهش حاضر با ادبیات پژوهشی موجود، میدر مقام مقایسه یافته
هاي ارزیابی از ها و شاخصی در تدوین مالكرفته، ابعاد، وسعت مطالعاتی و معیارهاي دقیق و کمّانجام گ

هاي ها و شاخصاند. همچنین، مطالعات انجام گرفته، به انجام اعتبارسنجی مالك کیفیت معلمان را نداشته
پژوهش به منظور  هک اند. دیگر اینپیشنهادي خود، جهت مشخص کردن وزن و مطلوبیت آنها نپرداخته

هاي ها و شاخصمشخص کردن کارایی و اثربخشی چارچوب پیشنهادي خود، به اجراي آزمایشی مالك
توان گفت این پژوهش در میان کارهاي انجام گرفته،  نهایی پرداخته است. بنابراین، از این جهات، می

  باشد.پژوهشی نو و مورد نیاز می
هاي ارزیابی کیفیت معلمان مدارس ها و شاخصاعتبارسنجی مالكبا در نظر داشتن هر دو مرحله 

هاي تأییدشده بر روي معلمان مدارس متوسطه استان ها و شاخصمتوسطه کشور و اجراي مالك
ترین مراحل در ارزیابی و اعتبارسنجی  کهگیلویه و بویراحمد، باید خاطر نشان کرد که یکی از مهم

باشد. بنابراین، باید  ریزي به منظور اصالح آن میار و انجام برنامهکیفیت، پیگیري نتایج حاصل از ک
تا با  داد در این مورد تشکیلرا اي متشکل از بهترین کارشناسان و متخصصان ارزیابی کیفیت کمیته

ریزي صحیح و منطقی براي آن، زمینه استفاده شناسایی و ارزیابی نقاط قوت و ضعف در معلمان و برنامه
ها و تهدیدات موجود فراهم آید و در نهایت منجر به یک سیستم آموزشی باکیفیت  ر از فرصتهرچه بهت

  در سطح کشور شود.
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Absract 
The aim of this study was to accreditation  criteria and indicators for the evaluation 
of teachers in secondary schools country (Case Study Kohkilooyeh and 
Boyrahmad). The study statistical community at accreditation phase included 300 
line and staff experts and quality assessment specialists of universities. Research 
sample In the accreditation study was Using Purposeful sampling sampling method 
300 line and staff experts and quality assessment specialists of universities. 
Researcher made questionnaire used as research tool. The validity of the 
questionnaire has been used for face and content validites and Cronbach's Alpha 
method was used for reliability of the questionnaire and 0/96 is calculated. In the 
case study section, The statistical sample is selected randomly and includes 260 
teachers. The validity of the questionnaire has been used for face and content 
validites and Cronbach's Alpha method was used for reliability of the questionnaire 
and 0/89 is calculated. Generally,The aim of this study is applicable and data 
collection method is descriptive due to the study nature. Descriptive methods and 
single sample t test was used to data analysis. The findings show that, The most 
important criteria for assessing the quality of teachers are six criteria, Including: 
Composition and distribution of teachers, Teacher training activities, Teacher 
Research activities, Patterns and teaching methods for teachers, Use of resources 
and educational tools by teachers, Use of resources and educational tools by 
teachers. also all of Criteria outlined and indicators (Proposed indicators for each 
criterion) were assessed in high desirable level, and by t test calculation about every 
criteria and indicators, they are important and acceptable criteria and indicators. 
So,The results of pilot implementation of proposed framework indicated that 
evaluated (4.0373), that claim high desirability level. 

Keywords: accreditation, criteria, indicator, evaluation, quality, teachers, secondary 
schools. 
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