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اعتبارسنجي مالك ها و شاخص هاي ارزيابي كيفيت معلمان مدارس دوره متوسطه كشور (مطالعه موردي
استان كهگيلويه و بويراحمد)
علي كشاورززاده ،1محسن فرمهيني فراهاني ،4لطف اهلل ساعد موچشي
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چكيده
هدف اساسي پژوهش حاضر اعتبارسنجي مالكها و شاخصهاي ارزيابي كيفيت معلمان مدارس دوره متوسطه كشور و مطالعه موردي آن
در آموزش و پرورش كهگيلويه و بويراحمد ميباشد .جامعه آماري پژوهش شامل ،معلمان ،كارشناسان آموزش و پرورش و متخصصين
ارزيابي كيفيت دانشگاهي ميباشد .در بخش اعتبارسنجي پژوهش 333 ،تن از افراد صاحب نظر ارزيابي كيفيت و كارشناسان صفي و ستادي
آموزش و پرورش به صورت هدفمند به عنوان نمونه پژوهش استفاده شده است .ابزار گرداوري دادهها ،پرسشنامه محققساخته ميباشد .جهت
بررسي اعتبار پرسشنامه از اعتبار صوري و محتواي استفاده و پايايي پرسشنامه با استفاده از روش آلفاي كرونباخ انجام و  3/96محاسبه گرديده
است .در بخش مطالعه موردي ،نمونه آماري به صورت تصادفي انتخاب و شامل  463معلم است .براي گرداوري دادهها ،از پرسشنامه محقق
ساخته استفاده شده است .جهت بررسي اعتبار پرسشنامه از اعتبار صوري و محتواي استفاده و براي اندازهگيري پايايي پرسشنامه با استفاده از
روش آلفاي كرونباخ و  3/99محاسبه شده است .به طور كلي ،پژوهش از نظر هدف ،كاربردي و از نظر نحوه گرداوري داده ،توصيفي
پيمايشي ميباشد .ابزار گرداوري دادهها ،پرسشنامه محققساخته ميباشد .تجزيه و تحليل دادهها با روشهاي آمار توصيفي و آمار استنباطي
آزمون ( )tتك نمونهاي صورت گرفت .يافته ها حاكي از آن است كه ،مهمترين مالك هاي ارزيابي كيفيت معلمان شامل؛ شش مالك
(تركيب و توزيع معلمان ،فعاليت هاي آموزشي معلمان ،فعاليت هاي پژوهشي معلمين ،الگوها و روش هاي تدريس معلمين ،استفاده از منابع
و وسايل آموزشي توسط معلم و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي) مي باشد .همچنين ،تمامي مالك هاي مطرح شده و شاخص ها (شاخص هاي
مطرح شده براي هر مالك) در سطح مطلوبيت خوبي ارزيابي شده ،محاسبه آزمون ( )tدر مورد هر يك از مالك ها و شاخص ها نشان داده
كه ،مالك ها و شاخص هاي مهم و قابل قبول در جريان ارزيابي برنامه معلمان مدارس كشور مي باشد .همچنين ،نتايج حاصل از اجراي
چارچوب نهايي بر روي معلمين به منظور مشخص شدن وضعيت كيفيت آنها )2733.3( ،ارزيابي شده ،كه بيانگر سطح مطلوبيت «زياد» مي
باشد.
كليد واژه ها :اعتبارسنجي ،مالك ،شاخص ،ارزيابي ،كيفيت ،معلمان ،مدارس دوره متوسطه.
 .1دانشجوي دكتري برنامه ريزي آموزش عالي .دانشگاه كردستان .ايران ،نويسنده مسئولkeshavarz.ali66@gmail.com،
 .4دانشيار دانشگاه شاهد ،ايران.
 .3دانشجوي دكتري برنامه ريزي آموزش عالي .دانشگاه كردستان .ايران.
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مقدمه و بيان مساله
آموزش و پرورش كليد فتح آينده است (فرمهيني فراهاني ،كشاورززاده و نصيري .)1393 ،از دير باز انتظار از آموزش و پرورش آن
بوده كه انسان هاي فردا را تربيت كند و نسل امروز را براي زندگي در جامعهي فردا آماده سازد (عبداللهي .)1399 ،بنابراين ،ضرورت دارد
برنامه ريزان و سياستگذاران آموزشي ،معلمان و مسؤالن آموزش و پرورش ،براي برخوردار بودن آموزش و پرورش از كيفيت الزم تالش
كنند تا بتوانند دانش و بينش الزم را در كودكان و جوانان پرورش دهند (يادگارزاده.)1399 ،
پس از جنگ جهاني دوم ،توجه به كيفيت در آموزش و پرورش با توجه به تغييرات اجتماعي اقتصادي و فرهنگي ناشي از جهاني شدن
در بسياري از كشورهاي دنيا از جمله كشورهايي آسيايي و در بين متخصصان ،مديران و سياست گذاران آموزشي به صورت يك بحث
جديدي بوده است (جوادي .)1399 ،در اين بين ،بسياري از كشورهاي آسيايي ،كار طراحي و ايجاد نظام هايي براي پرداختن به كيفيت و
تضمين آن را در دهه  93در دستور كار خود قرار داده اند؛ براي مثال كشورهاي مالزي ،اندونزي ،تايلند ،فيليپين و هند در اين راه گامهاي
مثبتي برداشته و تحوالت عمدهاي را در نظام آموزشي خود بوجود آورده اند.
آموزش متوسطه به تبع تحوالت پيش آمده در جهان و ضرورت انطباق آن آموزش با نيازهاي جديد و طرح مساله ي "كيفيت
در آموزش و پرورش" توسط يونسکو و تأكيد اين سازمان بر آن ،توجه اكثر كشورهاي جهان را به خود جلب كرده است .كنفرانس برگزار
شده در " ادينبورگ اسکاتلند" ( )4332نيز شروع مناسبي براي توجه به امر كيفيت آموزش متوسطه در سطح منطقه و جهان بوده و ضرورت
توجه به اين امر را بيش از پيش آشکار كرده است (جوادي .). :1399 ،با اين وجود مهمترين زمينه تاريخي كه باعث توجه به آموزش متوسطه
شده ،انقالب صنعتي بوده است (ژيهيوان .)431. ،1از جمله مهمترين عاملهاي توجه به كيفيت آموزش متوسطه به عنوان آموزش متوسطه
به عنوان حلقه ارتباطي بين آموزشهاي اوليه و آموزش عالي را ميتوان در افزايش بهرهوري نيروي كار ،افزايش درآمد افراد ،كاهش هزينه
بهداشتي ،درماني و اجتماعي جامعه و افزايش ضريب راهيابي به آموزش عالي ،دانست (جاين و پرساد.)4319 ،4
يکي از اساسي ترين عوامل مؤثر بر كيفيت آموزش متوسطه ،معلمان ميباشند (اسحاقيان .)1394 ،در واقع معلم ،مهمترين عامل درون
مدرسهاي تأثير گذار بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان است (چارلس و جولي .)4311 ،3شرط اساسي موثر واقع شدن معلمان در فرايند رشد
و پيشرفت دانش آموزان و جامعه ،برخورداري از كيفيت الزم مي باشد (وزارت آموزش و پرورش ويرجينيا .)4311 ،بنابراين ،شناسايي و
ارزيابي كيفيت معلمان عامل مهمي در ارزيابي از فعاليت هاي آموزش و پرورش مي باشد .هدف از ارزيابي كيفيت معلم ،شناسايي اثربخشي
كار معلم ،كمك به دسترسي به اهداف آموزشي ،بهبود كيفيت آموزشي با تضمين پاسخگويي و مسئوليت پذيري در عملکرد مدارس ،بهينه
سازي رشد و يادگيري دانش آموزان ،شناسايي نقاط قوت و ضعف معلم ،توسعه حرفه اي و شخصي و بهبود كيفيت سازماني مدارس ميباشد
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(لنهام .)4311 ،1به تعبيري ديگر ،هدف نهايي ارزيابي كيفيت معلم ،سنجش بهرهوري معلمان و ارائه راهکار براي ارتقاء آن و در نهايت،
افزايش كيفيت يادگيري دانشآموزان است (سازمان همکاري و توسعه اقتصادي.)4316 ،4
از جمله مهمترين زمينههاي گسترش توجه به ارزيابي كيفيت معلمان مدارس متوسطه ،مربوط به دهه  1993مي باشد .در اين دهه در پي
افت كيفيت آموزش مدارس متوسطه و به تبع آن كاهش پيشرفت تحصيلي دانش آموزان ،بحث توجه به كيفيت كار معلمان مدارس متوسطه
به عنوان بحث نخست سياستگذاري آموزش متوسطه قرار گرفت (تايلر .)4311 ،3در اين زمان بود كه ،سيستمهاي آموزشي اياالت سينسيناتي
2آمريکا ،انگليس ،5شيلي ،6فرانسه .و فنالند ،9معلمان را به عنوان مهمترين عامل افت كيفيت مدارس متوسطه ،شناسايي و به اين ترتيب ،مبحث
ارزيابي كيفيت معلمان را به طور جدي دنبال و از آن به عنوان اساس توجه كيفيت آموزش متوسطه قلمداد كردند (سازمان همکاري و توسعه
اقتصادي.)4339 ،
ارزيابي كيفيت معلم بايد بر اساس معيارها و شاخصهاي دقيق و قابل اندازهگيري باشد تا نتايج آن براي بهبود عملکرد معلمان
كاربردي باشد (استرانگ 9و توكر .)4333 ،13در اين بين ،نبود نشانگرها و معيارهاي دقيق در ارزيابي از كيفيت معلمان ،ارزيابي را مخاطره
آميز ميسازد .در چنين حالتي ،حركات و رفتارهاي سليقهاي و فردي مشاهده ميشود و امکان تبعيض قايل شدن و نبود معيار رتبه بندي در
نظارت بسيار محتمل است (عبدالهي .)1396 ،بنابراين ،براي ارزيابي كيفيت معلمان بايد از رويکردهاي ارزيابي دقيق ،عيني ،منطقي و قابل
اندازهگيري در قالب مالكها و شاخصهايي استفاده نمود.
براي ارزيابي كيفيت معلمان از روشها و الگوهاي مختلفي نيز استفاده ميشود .يکي از مهمترين اين الگوها ،الگوي اعتبارسنجي
ميباشد (فرمهيني فراهاني و كشاورززاده ،نصيري و الياسي .)4312 ،الگوي اعتبارسنجي يکي از رويکردهاي ارزشيابي آموزشي مبتني بر نظر
متخصصان ميباشد .اين الگو معروفترين مدل ارزشيابي كيفيت نظامهاي آموزشي در جهان است .در اين الگو ،شاخصهاي عناصر مختلف
نظام آموزشي در دو مرحله "ارزشيابي دروني" و"ارزشيابي بروني" تدوين ميشود .بر اين اساس ابتدا عوامل مشخص مي شوند ،سپس
مالكها و شاخصهاي (نشانگر) آن تعيين خواهد شد (فرمهيني فراهاني و همکاران4312 ،؛ ميرزامحمدي1395 ،؛ بازرگان .)1393 ،اين الگو
در اياالت متحده سابقهى يکصد ساله (جوادي .)1399 ،همين طور ،كمسيون اروپا 11از اعضاي خود خواسته تا در دستيابي به ساختارها و
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رويکردهاي جديد به اعتبارسنجي آموزش متوسطه اقدام نمايند (بانك جهاني .)1999 ،1مهمترين زمينه توجه به اعتبارسنجي در سيستم آموزش
پرورش كشور ،هفتصد و شصتمين جلسهي شوراى عالى آموزش وپرورش مي باشد كه ،موضوع استقرار نظام اعتبارسنجى در آموزش پرورش
مورد تصويب قرار گرفت (يادگارزاده.)1399 ،
بنابراين ،موضوع ارزيابي كيفيت معلمان به عنوان يکي از عامل هاي مهم در فرايند ارزيابي دروني مورد توجه قرار گرفته و پژوهشي
متعددي در اين زمينه صورت گرفته است .از جمله؛ جاويدان ،اسماعيلي و شجاعي ( )139.عامل هاي ،ارزش ،دانش ،انگيزش ،توانايي،
رغبت ،باورها و صالحيت اخالقي را به عنوان مهمترين عامل هاي الگوي شايستگي معلمان معرفي كرده است .نتايج پژوهش ميركمالي،
پوركريمي ،فراستخواه و نامداري پژمان ( )1396حاكي از اين است كه ،برنامه درسي ،موقعيت و فرايند ياددهي و يادگيري ،مربيگري و
منتورينگ ،كارورزي ،برنامه غير درسي ،استاد راهنماي كارورزي ،الگوي نقش و معلم راهنما به عنوان مهمترين عامل هاي تضمين كيفيت
برنامه ريزي آموزشي دانشجو معلمان مي باشد .نتايج پژوهش خروشي ،نصر ،ميرشاه جعفري و موسي پور ( )1392نشان داده كه ،مهمترين
شايستگي هاي مورد نياز معمالن شامل؛ دانش ،توانش ،نگرش ،عمل و اخالق مي باشد .رزي ،امام جمعه و احمدي ( )1396در پژوهشي
مهمترين ويژگي هاي معلم اثربخش را شامل صالحيت هاي حرفه اي ،ويژگي هاي شخصيتي ،مديريت كالس درس ،مهارت هاي تدريس،
نظارت و پايش و ارزشيابي معرفي كرده است .پژوهش عبدللهي ( )1396در پژوهش با طراحي سامانه نشانگرهاي ارزيابي كيفيت مدارس
ابتدايي و راهنمايي ،با استفاده از الگوي سيپ ،4به اعتباريابي و رواسازي نشانگرهاي ارزيابي عملکرد كيفي آموزشگاهي از جمله معلمان
پرداخته است .ميرزامحمدي ( )1395در طرحي پژوهشي با هدف احصاء شاخصهاي ارزشيابي نظام آموزش و پرورش ،با استفاده از مدل سه
عاملي نظام آموزش و پرورش (درونداد ،فرايند و برونداد) مهمترين عامل ها ،مالك ها و شاخص هاي ارزشيابي نظام آموزشي را مورد بررسي
قرار داده است .از جمله اين عامل ها ،عامل معلم مي باشد كه مالكها و شاخصهاي مربوطه به آن مورد بررسي قرار گرفته است .بقايي شيوا
( )13.2در طرح پژوهشي با هدف ارائه الگوي جهت اعتبارسنجي نظام جديد آموزش متوسطه» ،عامل معلمان را به عنوان يکي از عامل هاي
مهم در فرايند اعتبارسنجي معرفي و در ادامه استانداردهاي پيشنهادي براي اين عامل را استخراج نموده است .پژوهش بازرگان( )13.4ضمن
دستهبندي نشانگرهاي آموزشي براساس مدل سيستمي ،به چگونگي تدوين سيستم نشانگرهاي آموزشي پرداخته است .شاخص هاي ارزيابي
معلمان از جمله مهمترين اين شاخص ها مي باشد .نتايج پژوهش بشارت و رماهي )4316( 3نشان داده كه ،نتايج يادگيري مورد انتظار در برنامه
درسي ،فرايندهاي ياددهي و يادگيري و مبتني بر عمل ،سازوكارهاي حمايت و ارزيابي پيشرفت دانشجويان با چشم اندازها و اهداف فاصله
دارد .از جمله مهمترين پيشنهادهاي اين پژوهش مي توان به ،كيفيت بخشي آموزش ،كيفيت بخشي فرصت هاي يادگيري براي دانشجو معلمان
و مدرسان ،كيفيت بخشي به رهبري دانشگاه اشاره داشت.
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پژوهش بشارت و رماهي )4316( 1نشان داده كه ،نتايج يادگيري مورد انتظار در برنامه درسي ،فرايندهاي ياددهي و يادگيري و مبتني
بر عمل ،سازوكارهاي حمايت و ارزيابي پيشرفت دانشجويان در فرايند برنامه معلمان با چشم اندازها و اهداف فاصله دارد .از جمله مهمترين
پيشنهادهاي اين پژوهش مي توان به ،كيفيت بخشي آموزش ،كيفيت بخشي فرصت هاي يادگيري براي دانشجو معلمان و مدرسان ،كيفيت
بخشي به رهبري دانشگاه اشاره داشت .اويومي و فاتوكي )4315( 4در پژوهشي ،مهمترين اجزاي تضمين كيفيت تربيت معلم را؛ استاندارد
پيشرفت تحصيلي دانشجو ،كيفيت رهبري و مديريت تربيت معلم ،كيفيت ياددهي يادگيري ،كيفيت برنامه درسي ،كيفيت مراقبت ،هدايت و
حمايت دانشجو ،ارتباط با ذينفعان ،دانشجويان وجوامع ،معرفي كرده است .پژوهش رابرت )4312( 3با بررسي يازده مقاله از  111مقاله اي
پرداخته كه از سال  1995در زمينه كارايي معلمي پرداخته ،سه بخش جاگانه را براي كارايي معلم ارائه داده كه شامل -ابزاها ،تجزيه و تحليل
عامل ها ،تاثيرات فرهنگي -اصول ،زمينه ها ،ساختار معلمي-خصلت هاي معلمي ،مي باشد .پژوهش موخوپاديا )4312( 2طراحي برنامه درسي
در دو بعد تئوري و عمل (كارورزي و كارآموزي) ،تبادل برنامه درسي (تسهيم و توزيع برنامه جهت آشنايي و درخواست همراهي) ،ارزيابي
دانش آموزان (جامع و مستمر) ،تحقيق در تربيت معلم (تحقيق در مؤلفه هاي تدريس اثربخش ،ارزيابي برنامه درسي ،جو سازماني و تأثير آنها
بر عملکرد معلم) ،پذيرش معلم (راهبردها و نحوه عمل) و برنامه كارورزي به عنوان هسته اصلي پارامترهاي اثرگذار بر كيفيت تربيت و آماده
سازي معلمان معرفي كرده است .در پژوهش كولشارستا و پندي )4313( 5مهمترين شايستگي ها در تربيت معلم عبارتند از شايستگي هاي
آموزشي (شايستگي مفهومي ،شايستگي زمينه اي ،شايستگي تبادلي ،شايستگي ها در تأمين و توسعه مواد ياددهي يادگيري ،شايستگي هاي
مرتبط با استفاده از به روز ترين فناوري اطالعات و ارتباطات در فرايند ياددهي يادگيري) ،شايستگي هاي سازماني (شايستگي هاي مرتبط با
تعيين منابع ،تجهيز منابع ،مديريت ،تطابق و سازگاري ،فعاليت هاي سازماندهي برنامه درسي مشاركتي ،تعامل و كار با والدين ،تعامل و كار با
جوامع و شايستگي روحيه مشاركت و تشريك مساعي) و شايستگي هاي ارزيابي (ساخت گويه ها و ابزارهاي ارزيابي ،رويه هاي سنجش،
تفسير نتايج ،كسب روندهاي جديد در ارزيابي).
از جمله مهمترين پژوهش هاي ديگري كه به ارزيابي كيفيت معلمان پرداخته اند مي توان به پژوهش وزارت آموزش و پرورش
ويرجينيا )4311(6تحت عنوان استانداردهاي اعتبارسنجي براي مدارس ويرجينيا؛ وزارت آموزش و پرورش هنگ كنگ4311( .؛  )4314در
طرح پژوهشي تحت عنوان استانداردهاي پيشرفته اعتبارسنجي براي سيستمهاي كيفيت مدارس كشور هنگ كنگ؛ اندرسون( 9)4311در
پژوهش شاخصهاي تضمين كيفيت در آموزش متوسطه؛ پژوهش دلشاد و اقبال )4313( 9در زمينه شاخص هاي كيفيت برنامه هاي تربيت
1

. Bsharat & Rmahi
. Oyewumi & Fatoki
3
. Robert
4
. Mukhopadhyay
5
. Kulshrestha & Pandey
6
- Virginia Board of Education
7
- Ministry of Education, Hong Kong
8
- Anderson
9
. Dilshad & Iqbal
2

آموزش پژوهی /شماره دوازدهم /زمستان 6931
معلم پاكستان؛ وزارت آموزش و پرورش فيالدلفيا )4339( 1در طرح پژوهشي استانداردهاي اعتباربخشي براي مدارس ايالت فيالدلفيا؛ مركز
ملي آمارهاي آموزشي دپارتمان آموزش و پرورش اياالت متحده)4333( 4؛ سازمان همکاري و توسعه اقتصادي )1999( 3در گزارش پژوهشي
با عنوان نگاهي به آموزش وشاخص هاي آن؛ و باتاني )4333(2در پژوهش نشانگرهاي عملکردي سيستم آموزشي ،اشاره كرد.
با توجه به تحقيقات انجام شده پيرامون اهميت موضوع ارزيابي فعاليت هاي معلمان ،نشانگرها و معيارهاي دقيق در ارزيابي كيفيت
معلمان به عنوان يکي از عوامل مهم در فرايند ارزيابي كيفيت ملعمان به شمار ميرود .در مقايسه پژوهش حاضر با ادبيات پژوهشي،

ميتوان

به اين نکته اشاره كرد كه ،تمامي كارهاي انجام گرفته ،ابعاد ،وسعت مطالعاتي و معيارهاي دقيق و كمي در تدوين مالكها و شاخصهاي
ارزيابي از كيفيت معلمان را نداشتهاند .همچنين ،در مطالعات انجام گرفته ،اعتبارسنجي مالكها و شاخصهاي پيشنهادي به منظور مشخص
كردن وزن و مطلوبيت آنها انجام نشده است .و در نهايت اينکه ،پژوهش به منظور مشخص كردن كارايي و اثربخشي چارچوب پيشنهادي
خود ،به اجراي آزمايشي مالكها و شاخصهاي نهايي پرداخته اند .از طرفي ديگر با توجه به مالحظات مربوط به رتبه بندي مدارس و معلمان،
داشتن مالك ها و شاخص هاي دقيق در جهت ارزيابي كيفيت معلمان مي تواند در اين زمينه راهگشا باشد .بنابراين ،با توجه به مالحظات
فوق الذكر ميتوان گفت اين پژوهش در ميان كارهاي انجام گرفته ،پژوهشي نو و مورد نياز ميباشد.
در پژوهش حاضر منظور از مالك ،عمده ترين ويژگي هر عامل است كه به بهترين نحو ممکن وضعيت آن عامل را نمايان مي سازد.
به تعبيري ديگر ،مالك ،شامل ويژگي هايي هر يك از فعاليت هاي معلم در نظام آموزش و پرورش متوسطه مي باشد كه قضاوت درباره
وضعيت آنها ،مطلوبيت و كيفيت آموزش متوسطه را آشکار مي كند (بازرگان .)1393 ،از طرفي ديگر در پژوهش حاضر منظور از شاخص،
عمده ترين ويژگي يا جنبه هر مالكي كه به مناسب ترين شکل ممکن كيفيت آن مالك را نشان مي دهد .به طور ويژه ،شاخص ها ،مشخصه
هايي هستند كه خصوصيات كيفي را در قالب كميت ها بيان نموده و آنها را به صورت ارزش هاي عددي قابل فهم جهت قضاوت درباره
مالك هاي مورد نظر معلم به كار مي رود (ميرزامحمدي.)1395 ،
بنابراين ،با در نظر داشتن مباني نظري و پيشينه پژوهشي مذكور ،مسئله اساسي پژوهش حاضر اين است كه ،مالكها و شاخصهاي
ارزيابي معلمان مدارس متوسطه كشور كدامند؟ همچنين ،وضعيت كيفيت معلمان مدارس متوسطه استان كهگيلويه و بويراحمد مطابق با
چارچوب ارائه شده چگونه ميباشد؟
سوال هاي پژوهش
)1

مهمترين مالك هاي ارزيابي كيفيت معلمان مدارس متوسطه كدامند؟

)4

مهمترين شاخصهاي ارزيابي كيفيت معلمان مدارس متوسطه كدامند؟

)3

كيفيت معلمان مدارس متوسطه استان كهگيلويه و بويراحمد بر اساس چارچوب ارائه شده چگونه ميباشد؟
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اعتبارسنجي مالك ها و شاخص هاي ارزيابي ...
روش شناسي پژوهش
هدف پژوهش حا ضر ،اعتبار سنجي مالك ها و شاخص هاي ارزيابي كيفيت معلمان مدارس دوره متو سطه ك شور مي با شد .بر اين
اساس ،در ابتدا با مطالعه اسناد باالدستي و پژوهش هاي داخلي و خارجي ،اساسي ترين مالكها و شاخصهايي ارزيابي معلمان شناسايي و
در قالب پر س شنامهاي با طيف پنج درجه اي ليکرت تدوين شده ا ست .اعتبار مالكها و شاخصها تو سط  333نفر از كار شنا سان صفي و
ستادي آموزش و پرورش كهگيلويه و بويراحمد و متخصصان دانشگاهي تأييد شده اند .در نهايت ،با هدف مشخص كردن وضعيت كيفيت
معلمان مدارس متوسطه ،چارچوب نهايي پژوهش در مدارس متوسطه استان كهگيلويه و بويراحمد اجرا شده است .بنابراين ،روش پژوهش
حا ضر ،از نظر هدف ،كاربردي و از نظر نحوه گرداوري داده ها تو صيفي از نوع پيماي شي مي با شد .با توجه به اينکه پژوهش در دو مرحله
اعتبارسنجي و مطالعه موردي انجام شده ،در ادامه بررسي روش شناسي پژوهش در دو مرحله جداگانه انجام خواهد شد.
مرحله اول؛ اعتبارسنجي مالكها و شاخصهاي ارزيابي كيفيت معلمان مدارس متوسطه
جامعه اين بخش از پژوهش شامل؛
الف :جامعه متني شامل ا سناد باالد ستي و پژوهش هاي داخلي و خارجي در زمينه مو ضوع )در بخش داخلي از سال  1393تا حال
حاضر و در بخش خارجي از سال  4333تا كنون)
ب :تمامي كارشناسان صفي و ستادي آموزش و پرورش كهگيلويه و بويراحمد و متخصصان ارزشيابي كيفيت در سطح كشور
براي انتخاب نمونه ،به صورت هدفمند از افراد صاحب نظر در حيطه ارزيابي كيفيت در دان شگاههاي ك شور و كار شنا سان صفي و
ستادي آموزش و پرورش استان كهگيلويه و بويراحمد به عنوان نمونه پژوهش استفاده شده است .مالك شناخته شدن افراد نمونه پژوهش به
عنوان كار شناس ،ا شتغال حداقل  5سال در پ ست هاي مديريتي و يا آ شنايي با دانش ارز شيابي كيفيت ميبا شد .مالك شناخته شدن افراد
نمونه پژوهش به عنوان متخ صص ،آ شنايي و دا شتن تحقيقات مرتبط با ارز شيابي كيفيت آموزش در آموزش ميبا شد .حجم نمونه شامل،
 333تن از كار شنا سان آموزش و پرورش و متخ ص صين دان شگاهي ا ست .كه  91در صد ( 423نفر) كار شنا سان آموزش و پرورش ا ستان
ميباشند .اين كارشناسان شامل معلمان ،مديران مدارس و كاركنان ستادي آموزش و پرورش استان است .متوسط سن پاسخ دهندگان 23
سال  91،درصد از آنها داراي مدرك ليسانس و 19درصد از آنها داراي مدرك كارشناسي ارشد  ،متوسط سابقه فعاليت آنها  16سال مي
باشد 5.( .نفر)  19درصد ديگر ،متخصصان ارزيابي كيفيت هستند.كه 33،درصد از متخصصان داراي درجه علمي ،دانشياري  43 ،درصد
مربي (داراي مدرك كارشناسي ارشد) و 53درصد ديگر از متخصصان داراي درجه استادياري ميباشند .همچنين ،متوسط سني متخصصان
 25سال و متوسط سابق تدريس آنها  15سال ميباشد.
براي گردآوري دادهها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است .الزم به ذكر است كه در تهيه پرسشنامه مراحل زير مراعات شده
است.
 -1بررسيييي جامع از منابع داخلي و خارجي انجام گرفته و اسيييتخراج مهمترين مالكها و شييياخصهاي ارزيابي كيفيت
معلمان و تدوين در قالب پرسشنامه محقق ساخته با طيف پنج درجهاي ليکرت
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 -4جهت بررسييي اعتبار پرسييشيينامه از اعتبار صييوري و محتوايي اسييتفاده شييد تا اطمينان يابيم كه ،پرسييشيينامه به گونهاي
طراحي شده با شد كه ابعاد و عنا صر ارزيابي كيفيت معلمان مدارس را تحت پو شش دقيق قرار دهد .بدين منظور ،از نظرات 33
نفر از متخصصان دانشگاهي استفاده شد و بر اساس نظرات آنها ،نقايص پرسشنامه برطرف گرديد .پايايي پرسشنامه با استفاده از
روش آلفاي كرونباخ انجام و  3/96محاسبه گرديده است .با توجه به اين كه مقدار به دست آمده بيشتر از  3/.3بود ،پايايي ابزار
اندازه گيري قابل قبول تلقي گرديد.
 -3توزيع پرسشنامه مربوطه بين كارشناسان و متخصصان دانشگاهي
 -2فرايند توزيع و جمع آوري پرسشنامهها از متخصصان در طي يك دوره شش ماه انجام گرفت.
 -5كد بندي نظرات كارشناسان و متخصصان ،وارد كردن آنها در نرم افزار ( )Spssو انجام محاسبات آماري
 -6انجام محاسيييبات آمار توصييييفي (سييينجش امتياز و ميزان مطلوبيت هر يك از اين مالك ها و شييياخص ها) و آمار
استباطي (آزمون تي تك نمونهاي) .درباره هر كدام مالحظاتي در نظر گرفته شده است كه شامل؛
انجام محاسبات آمار توصيفي
 .aتعيين امتياز هر يك از مالك ها و شيياخص ها :با توجه به ميانگين كل امتيازدهي به هر يك از مالكها و
شاخصها ،وزندهي آنها صورت ميگيرد تا سطح مطلوبيت هر يك مشخص شود .مالكها و شاخصهايي كه سطح
مطلوبيت آنها خيلي زياد است ارزش عددي  ،5سطح زياد ارزش عددي  ،2سطح متوسط ارزش عددي  ،3سطح كم
ارزش عددي  4و سطح خيلي كم ارزش عددي 1اختصاص شده است.
 - .bتعيين سطح مطلوبيت هر يك از مالكها و شاخصها :براي مشخص كردن سطح مطلوبيت در پژوهش
حاضيير امتياز  5خيلي زياد ،امتياز  2-2/99زياد ،امتياز  3-3/99متوسييط ،امتياز  4-4/99كم و حذف سييوال و امتياز
 1-1/99خيلي كم و حذف سوال ميباشد.

اعتبارسنجي مالك ها و شاخص هاي ارزيابي ...
جدول شماره .1معيار تصميم گيري در خصوص سطح مطلوبيت هر يك مالك ها و شاخص ها
معيار تصميم كمي
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آمار استنباطي
در اجراي آزمون تي تك نمونهاي با ضريب اطمينان  ،3/95در صورتي كه مقدار آماره بدست آمده ( )Tبا درجه آزادي مشخص
( )499محاسبه شود و سطح معني داري مشاهده شده ( )Sigمقدار كمتر از ميزان خطاي مجاز ( )3/35شود ،در اين صورت اين عامل ،مالك
يا شاخصها مورد توافق و تاييد كارشناسان و متخصصان ميباشد .در صورتي كه سطح معني داري مشاهده شده ( )Sigمقدار كمتر از ميزان
خطاي مجاز( )3/35نباشد ،بدين معنا ميباشد كه ،اين مالك و شاخصها مورد توافق و تاييد كارشناسان و متخصصان نميباشد.
 -.ارائه چارچوب نهايي ،مالكها و شاخصهاي ارزيابي كيفيت مديران مدارس و طراحي پرسشنامهها به منظور ارائه
چارچوب مورد نظر جهت اجرا در مدارس.
مرحله دوم؛ مطالعه موردي مدارس استان كهگيلويه و بويراحمد:
جامعه مطالعاتي پژوهش حاضيير براي بخش مطالعه موردي شييامل تمامي مدارس متوسييطه (دخترانه و پسييرانه) نظري (سييالي واحدي)
مي باشد .براي انتخاب نمونه مورد نظر ،مدارس متوسطه (دخترانه و پسرانه) نظري (سالي واحدي) دو شهرستان دنا و بويراحمد انتخاب شد.
حجم نمونه با ضريب اطمينان  3/95و اشتباه مجاز  3/35با استفاده از فرمول كوكران 1محاسبه شده است .با توجه به انتخاب روش نمونهگيري
خوشهاي براي نمونهگيري از سطح مدارس اين دو شهرستان ،نمونه هاي آماري پژوهش به اين ترتيب ميباشد:
الف:مدرسه
دو شييهرسييتان دنا و بويراحمد به ترتيب داراي  19و  54مدرسييه ميباشييد كه جمعاد داراي  .3مدرسييه اسييت .از اين بين ،بر طبق
محاسبه فرمول كوكران  59،مدرسه از سطح هر دو شهرستان به صورت تصادفي ،انتخاب شد .با توجه به كوچك بودن جامعه پژوهش در
شهر ستان دنا و بزرگ بودن جامعه پژوهش در شهر ستان بويراحمد ،به تنا سب  .273در صد نمونه پژوهش ( 42مدر سه دخترانه 43 ،مدرسه
پسرانه و در كل تعداد  22مدرسه) از شهرستان بويراحمد انتخاب و  457.درصد نمونه پژوهش ( 9مدرسه دخترانه . ،مدرسه پسرانه و در كل
تعداد  15مدرسه) از شهرستان دنا انتخاب شد.

-Kukran
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ب :معلم
دو شهرستان دنا و بويراحمد به ترتيب داراي 14.و  699معلم ميباشد كه جمعاً داراي 945معلم است.
بر طبق محاسبه فرمول كوكران 463،معلم از سطح هر دو شهرستان به صورت تصادفي ،به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد .با توجه به
اينکه تعداد مدارس ،نمونه پژوهش  59مدرسه ميباشد ،از هر مدرسه تقريباً  2الي  5معلم به صورت تصادفي انتخاب ميشود .بدين ترتيب به
تناسب تعداد  193معلم از سطح شهرستان بويراحمد و تعداد  6.معلم از سطح شهرستان دنا به عنوان نمونه پژوهش انتخاب كه نيمي از آنها
زن و نيمي از آنها مرد ميباشد.
براي گرداوري دادهها ،از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است .پرسشنامه شامل  33سوال ميباشد كه اطالعات مربوط به مهمترين
شاخصهاي ارزيابي كيفيت معلمان را ميسنجد .براي اعتبار پرسشنامه ،از اعتبار صوري و محتوايي استفاده شده است .به اين منظور ،از نظرات
 33نفر از صاحبنظران دانشگاهي استفاده شد و بر اساس نظرات آنها نقايص پرسشنامه برطرف گرديد .براي اندازهگيري پايايي پرسشنامه از
روش آلفاي كرونباخ استفاده شده است .مقدار آلفا براي پرسشنامه معلم  3/99محاسبه شده است ،با توجه به اين كه مقدار آلفاي بدست آمده
بيشتر از  3/.3بود ،پايايي ابزار اندازهگيري قابل قبول تلقي گرديد.
يافتهها
سوال شماره يك -مهمترين مالك هاي ارزيابي كيفيت معلمان مدارس متوسطه كدامند؟
بررسي و تحليل داده هاي مربوط به اين سوال نشان دادكه ،شش مالك (تركيب و توزيع معلمان ،فعاليتهاي آموزشي معلمان ،فعاليت-
هاي پژوهشي معلمين ،الگوها و روشهاي تدريس معلمين ،استفاده از منابع و وسايل آموزشي توسط معلم و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي)
استخراج شده است .تحليل انجام شده شش مالك در قالب آمار توصيفي و آمار استنباطي به شرح جدول ذيل ارايه شده است.

اعتبارسنجي مالك ها و شاخص هاي ارزيابي ...
جدول شماره  -4آمار توصيفي و استنباطي مربوط به اعتبارسنجي مالك هاي معلم
آمار توصيفي
عامل

معلم

مالك ها

ميانگين

آمار استنباطي
سطح

مقدار t

مطلوبيت

سطح
معناداري

-1تركيب و توزيع معلمين

3/96

-4فعاليت هاي آموزشي معلمين

4/34

زياد

-3فعاليت هاي پژوهشي معلمين

4/0433

زياد

-2الگوها و روش هاي تدريس معلمين

4/183

زياد

37/37794

-5استفاده از منابع و وسايل آموزشي

4/55

زياد

16/47742

0/000

-6ارزشيابي پيشرفت تحصيلي

4/2866

زياد

23/15722

0/000

ميانگين امتياز كل مالك ها

4/18

وضعيت
پذيرش

متوسط

22/55424

0/000

تاييد

26/27393

0/000

تاييد

17/9681

0/000

تاييد

0/000

تاييد
تاييد
تاييد

زياد

با توجه به نتايج حاصل از آمار توصيفي(جدول شماره ،)4ميانگين امتياز كل مالك هاي معلم (  )2/19مي باشد .بنابراين ،از نظر
سطح مطلوبيت ،داراي سطح مطلوبيت «زياد» ميباشد .همچنين ،مالك «استفاده از منابع و وسايل آموزشي توسط معلم» با امتياز ()2/55
بيشترين ميزان امتيازدهي را داشته و مالك «تركيب و توزيع معلمين» با امتياز ( )3/96داراي كمترين ميزان امتيازدهي ميباشد .بررسي نتايج
آزمون تي تك نمونهاي (جدول شماره  )4حاكي از اين است كه ،مالكها توسط كارشناسان و متخصصان مورد تأييد و به عنوان مالكهاي
مهم و قابل قبول در جريان ارزيابي كيفيت معلمان ميباشد.
سوال شماره دو -مهمترين شاخص هاي ارزيابي كيفيت معلمان مدارس متوسطه كدامند؟
بررسي و تحليل داده هاي مربوط به اين سوال نشان دادكه )3.( ،شاخص براي  6مالك تعيين شده ،ارائه شده است .نتايج تحليل انجام
شده پيرامون شاخص هاي ارزيابي معلمين مدارس متوسطه در قالب آمار توصيفي و آمار استنباطي به شرج جدول ذيل ارايه شده است.

آمار توصيفي
شاخص

ميانگين
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نرخ معلمين از نظر سن 7مرتبه علمي و سابقه كار
نسبت معلمين به دانش آموزان به تفکيك مقاطع

4/076

زياد

نسبت معلمين تمام وقت به پاره وقت

4/053

زياد

نرخ معلمين متخصص در هر رشته تحصيلي به دانش

4/32

زياد

نسبت معلم به دانش آموز

4/42

زياد

نسبت معلم به كالس

4/25

زياد

نسبت معلم به مدرسه

4/063

زياد

نسبت ساعات تدريس معلم در هفته

4/063

زياد

نسبت معلمان فوق ليسانس به كل معلمان

4/25

زياد

نسبت معلمان ليسانس به كل معلمان

4/186

زياد

ميانگين سطح تحصيالت كاركنان

4/24

زياد

نسبت ساعت تدريس كل معلمان

4/39

زياد

تعداد دوره هاي آموزشي (تخصصي) طي شده
نسبت معلمان ليسانس و باالتر به كل معلمان

4

زياد

4/34

زياد

نسبت ساعت تدريس كل معلمان

4/19

زياد

ميانگين سابقه ي خدمت معلمان

4/19

زياد

ميانگين ساعات تدريس معلمان در هفته

4/24

زياد

4/1

زياد

ميزان استفاده معلمان از كارگيري ابزارها ،لوازم و
فناوري هاي آموزشي در فرايند تدريس خود
ميزان مشاركت كاركنان ،دانش آموزان و اوليا در
طراحي و اجراي برنامه ها هاي كالسي خود

23/6
9
20/0
6
33/2
6
25/7
4
26/0
6
22/1
9
18/9
0
33/8
1
23/4
5
27/8
4
34/8
8

4/81
4/38

كاركنان

30/9
0

4/16

سطح معناداري
0/000

وضعيت پذيرش
تاييد

0/000

تاييد

0/000

تاييد

0/000

تاييد

0/000

تاييد

0/000

تاييد

0/000

تاييد

0/000

تاييد

0/000

تاييد

0/000

تاييد

0/000

تاييد

0/000

تاييد

زياد
زياد

ميانگين ساعات آموزش هاي ضمن خدمت ساالنه-

مقدار t

مطلوبيت

4/26

ميانگين كل شاخص ها

فعاليت آموزشي معلم

سطح

زياد

آموزان

تركيب و توزيع معلمين

آمار استنباطي

زياد

26/4
0
29/8
8
31/5
9
36/5
4
26/7
2
21/6
1
22/2
6
22.7
2

0/000

تاييد

0/000

تاييد

0/000

تاييد

0/000

تاييد

0/000

تاييد

0/000

تاييد

0/000

تاييد

0/000

تاييد

اعتبارسنجي مالك ها و شاخص هاي ارزيابي ...
ميزان استفاده معلمان از روش هاي آموزشي
متناسب با موضوع تدريس
ميانگين كل شاخص ها

4/18

نسبت معلمان پژوهنده به كل معلمان

4/41

زياد

4/13

زياد

3/61

متوسط

4/04

زياد

4/10

زياد

ميزان پژوهش هاي انجام شده توسط معلمين

4/073

زياد

ميزان اختراعات و ابتکارات ثبت شده توسط معلمين

3/84

متوسط

ميانگين كل شاخص ها

4/032

ميزان كاربست يافته هاي پژوهشي در سطوح
مختلف تصميم سازي و تصميم گيري

فعاليت پژوهشي معلم

نسبت مقاالت منتشر شده در نشريات معتبر داخلي و
خارجي
نسبت كتاب هاي تأليفي و ترجمه اي معلمان
نسبت مقاالت ارائه شده معلمان در

الگوها و روش هاي

همايش،سمينارهاي داخلي و خارجي

ميزان استفاده معلمين از انواع روش هاي يادگيري و
ياددهي (روشهاي تدريس) متناسب با موضوع تدرسي خود

تدريس معلمين

ميزان استفاده معلمان از طرح درس
ميزان استفاده معلمين از مواد و وسايل آموزشي در
تدريس

استفاده از منابع و وسايل

ميانگين كل شاخص ها
ميزان كاربرد فناوري آموزشي توسط معلم
درفرايندتدريس

آموزشي

ميزان استفاده معلمان از وسايل و مواد آموزشي در
فرايند تدريس خود
ميزان استفاده معلمان از آزمايشگاه وكارگاه
درفرايند تدريس

ارزشيابي

ميانگين كل شاخص ها

پيشرفت تحصيلي

4/06

زياد

ميزان استفاده معلم از نتايج تحليل آزمون هاي
پيشرفت تحصيلي در جريان تدريس خود
ارايه بازخورد نتايج آزمون ها به دانش آموزان و
اولياء

21/0
3

زياد
22/5
7
18/5
5
21/0
4
25/0
5
21/1
9
23/5
4
19/1
6

0/000

تاييد

0/000

تاييد

0/000

تاييد

0/000

تاييد

0/000

تاييد

0/000
0/000

تاييد
تاييد

زياد

4/17

زياد

4/10

زياد

4/31

زياد

23/6
7
24/6
4
29/7
7

4/19

0/000

تاييد

0/000

تاييد

0/000

تاييد

زياد

4/31

زياد

4/233

زياد

4/05

0/000

تاييد

زياد

31/8
0
20/7
8
23/0
3

4.19

0/000

تاييد

0/000

تاييد

0/000

تاييد

زياد

4/20

زياد

4

زياد

21/3
9
27/3
9

0/000

تاييد

0/000

تاييد
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ميزان استفاده معلمان از رو شهاي متنوع ارز شيابي
پيشرفت تحصيلي
ميانگين كل شاخص ها
ميانگين امتياز تمامي شاخص ها ارزيابي از معلم

4/08

زياد

16/2
8

4/09

0/000

تاييد

زياد
4/16

زياد

با توجه به نتايج حاصل از جدول شماره( 3آمار توصيفي)؛
از بين شاخصهاي «تركيب و توزيع معلمان» ،شاخص «نسبت معلم به دانش آموز» با امتياز ارزيابي( )2/24باالترين و شاخص «نسبت
معلمان تمام وقت به پاره وقت» با امتياز ( )2/35كمترين ميزان امتياز را داشته است .ميانگين كل شاخصهاي «تركيب و توزيع معلمان» ()2/19
ارزيابي شده است.
از بين شاخصهاي «فعاليت آموزشي معلم» ،شاخص «دورههاي آموزشي (تخصصي) طي شده توسط معلمان» با امتياز ارزيابي ()2/39
بيشترين و شاخص «نسبت معلمان ليسانس و باالتر به كل معلمان» با امتياز ارزيابي ( )4كمترين ميزان ارزيابي را داشته است .ميانگين كل
شاخصهاي« فعاليت آموزشي معلم» ( )2/41ارزيابي شده است.
از بييين شيياخصهيياي «فعاليييت پژوهشييي معلييم» ،شيياخص «نسييبت معلمييان پژوهنييده بييه كييل معلمييان» بييا امتييياز ارزيييابي()2/21
بيشييترين و شيياخص «نسييبت مقيياالت منتشيير شييده در نشييريات معتبيير داخلييي و خييارجي» بييا امتييياز ارزيييابي( )2/61كمتييرين ميييزان
ارزيابي را داشته است .ميانگين كل شاخص هاي «فعاليت پژوهشي معلم» ( )2/33ارزيابي شده است.
از بين شاخصهاي «الگوها و روشهاي تدريس معلمان» ،شاخص «ميزان استفاده معلمان از مواد و وسايل آموزشي در تدريس» با
امتياز ارزيابي ( )2/31بيشترين و شاخص «ميزان استفاده معلمان از طرح درس» با امتياز ارزيابي ( )2/13داراي كمترين ميزان ارزيابي بوده است.
شاخصهاي «الگوها و روش هاي تدريس معلمان » ( )2/19ارزيابي شده است.
از بين شاخصهاي «استفاده از منابع و وسايل آموزشي» ،شاخص «ميزان كاربرد فناوري آموزشي توسط معلم در فرايند تدريس» با
امتياز ارزيابي ( )2/31بيشترين و شاخص «ميزان استفاده معلمان از آزمايشگاه و كارگاه در فرايند تدريس» با امتياز ارزيابي ( )2/35داراي
كمترين ميزان ارزيابي بوده است .ميانگين كل شاخصهاي «استفاده از منابع و وسايل آموزشي» ( )2/19ارزيابي شده است.
از بين شاخصهاي «ارزشيابي پيشرفت تحصيلي» ،شاخص «ميزان استفاده معلم از نتايج تحليل آزمونهاي پيشرفت تحصيلي در جريان
تدريس خود» با امتياز ارزيابي ( )2/43بيشترين و شاخص «ارايه بازخورد نتايج آزمونها به دانش آموزان و اولياء» با امتياز ارزيابي ( )4داراي
كمترين ميزان ارزيابي بوده است .ميانگين كل شاخصهاي «ارزشيابي پيشرفت تحصيلي» ( )2/39ارزيابي شده است.
به طور كلي از ميان همه شاخصهاي مربوط به معلم ،شاخصهاي «فعاليت آموزشي معلم» با امتياز ارزيابي ( )2/41داراي بيشترين امتياز
و شاخصهاي «فعاليت پژوهشي معلم» با امتياز ارزيابي ( )2/33داراي داراي كمترين امتياز بوده است .به طور كلي ميانگين كل امتياز شاخص-
هاي مربوط به معلم ( )2/16ارزيابي شده پس اين شاخصها داراي سطح مطلوبيت «زياد» ميباشند.
جدول شماره  -3آمار توصيفي و استنباطي مربوط به اعتبارسنجي شاخصهاي ارزيابي معلمين

اعتبارسنجي مالك ها و شاخص هاي ارزيابي ...

سوال شماره سه -كيفيت معلمان مدارس متوسطه استان كهگيلويه و بويراحمد بر اساس چارچوب ارائه شده
چگونه مي باشد؟
به منظور بررسي سوال شماره سه ،پس از اجراي پرسشنامه معلمان در مدارس و گرداوري دادهها ،تحليل دادهها در قالب شاخصهاي
توصيفي (ميانگين) انجام شد.
بر اساس يافته هاي پژوهش ،و به طور كلي ،معلمين در مدرسه كد ( )13با امتياز ارزيابي ( ،)2/53مدرسه كد ( )43با امتياز ارزيابي
( ،)2/59مدرسه كد ( )4.با امتياز ارزيابي ( ،)2/51مدرسه كد ( )34با امتياز ارزيابي ( ،)2/53مدرسه كد ( )33با امتياز ارزيابي ( )2/26و مدرسه
كد ( )35با امتياز ارزيابي ( )2/52بيشترين ميزان امتياز ارزيابي را داشتهاند .همچنين ،مدرسه كد ( )2با امتياز ارزيابي ( ،)3/4.كد ( )5با امتياز
ارزيابي ( ،)4/96مدرسه كد ( )14با امتياز ارزيابي ( ،)3/42مدرسه كد ( )16با امتياز ارزيابي ( ،)3/49مدرسه كد ( )1.با امتياز ارزيابي ()3/35
و مدرسه كد ( )19با امتياز ارزيابي ( )3/15كمترين ميزان ارزيابي را داشتهاند .ميانگين كل امتياز حاصل از ارزيابي عامل «معلم» در  59مدرسه
( )2/33.شده كه در سطح مطلوبيت «زياد» مي باشد.
به منظور به دسييت آوردن ديد كلي و سييريع از نتايج ارزيابي صييورت گرفته ،امتياز حاصييل از ارزيابي معلمان در مدارس نمونه مورد
مطالعه را در قالب نمودار رادار به شرح ذيل ارائه شده است .شرح نمودار به اين نحو ميباشد كه ،تعداد  59مدرسه مورد مطالعه را به صورت
كد بندي شيده در قالب نمودار رادار (با طيف از  3/53كمترين تا طيف  5بيشيترين) مشيخص و نتايج حاصيل از ارزيابي را در سيتون كد هر
مدرسهاي ارائه داده است.
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بحث و نتيجه گيري
مسايل مربوط به ارزيابي كيفيت معلمان از مهمترين مسائل مربوط به آموزش و پرورش ميباشد .به منظور آگاهي از كيفيت فعاليت
هاي معلمان ،ارزيابي كيفيت بايد بر اساس معيارها و شاخصهاي دقيق و قابل اندازهگيري باشد .نبود نشانگرها و معيارهاي دقيق ارزيابي

-1عالمت ( )Sسرواژه ( )Schoolمي باشد كه به ترتيب براي  59مدرسه بيان شده است.

اعتبارسنجي مالك ها و شاخص هاي ارزيابي ...
معلمان ،ارزيابي را بسيار مخاطره آميز ميسازد .در چنين حالتي ،حركات و رفتارهاي سليقهاي و فردي در سازمان مشاهده ميشود و امکان
تبعيض قائل شدن بسيار محتمل است .پژوهش حاضر با مورد مطالعه قرار دادن ادبيات ارزيابي در حيطه معلم در داخل و خارج از كشور،
شش مالك ارزيابي براي معلم را شناسايي كرده است و براي هر كدام از اين مالكها ،شاخصهايي مربوط به آن را گردآوري نموده است
كه شامل :تركيب و توزيع معلمان ( 14شاخص) ،فعاليت آموزشي معلم ( 9شاخص) ،فعاليت پژوهشي معلم ( .شاخص) ،الگوها و

روش-

هاي تدريس معلمان ( 2شاخص) ،استفاده از منابع و وسايل آموزشي ( 3شاخص) ،ارزشيابي پيشرفت تحصيلي ( 3شاخص) ميباشند .مالكها
و شاخصها ،در قالب پرسشنامهاي با طيف پنج درجه اي ليکرت تنظيم گرديد و جهت اعتبارسنجي از نظرات  333تن از كارشناسان و
متخصصان استفاده شد.
مطابق با يافته هاي جدول شماره ( ،)4از ميان مالكهاي ارائه شده براي ارزيابي از معلمان ،مالك «استفاده از منابع و وسايل آموزشي
توسط معلم » بيشترين ميزان امتيازدهي را داشته است .امتياز باالي اين مالك در اعتبارسنجي به وسيله كارشناسان و متخصصان ميتواند به
دليل اهميتي باشد كه ،كارشناسان و متخصصان براي منابع و وسايل آموزشي در باال بردن كيفيت كار معلمان ،افزايش كارايي و اثربخشي
تدريس معلم ،قائل هستند .از طرفي ديگر ،امتياز باالي اين مالك ميتواند به علت كمبود يا عدم استفاده از منابع و وسايل آموزشي در مدارس
باشد .در ادامه ،مالك «تركيب و توزيع معلمان» داراي كمترين ميزان امتيازدهي ميباشد .علت پايين بودن امتياز ارزيابي اين مالك در
اعتبارسنجي به وسيله كارشناسان و متخصصان ميتواند به اين دليل باشد كه ،مالك «تركيب و توزيع معلمان» در همه نقاط كشور و يا در
بخشي از مناطق مختلف كشور به صورت نابرابر و متفاوت ميباشد ،بدين ترتيب ،امتياز باال دادن به اين مالك باعث ميشود كه ،نتايج ارزيابي
انجام شده غيره واقعي باشد .به اين معنا ميباشد كه ،باعث پايين بودن امتياز ارزيابي مناطق نابرخوردار و باالبودن امتياز مناطق برخوردار شود.
به طور كلي ،امتياز كل مالكهاي ارزيابي از معلم داراي سطح مطلوبيت «زياد» ميباشد ،كه نشان از كارايي ،مهم بودن ،قابل قبول بودن و
كفايت الزم اين مالكها در ارزيابي از كيفيت معلمان را دارد .نتايج حاصل از اجراي آزمون  tتك نمونهاي حاكي از آن است كه؛ اين
مالكها مورد توافق و تأييد متخصصان ميباشند.
بر اساس يافته هاي جدول شماره ( ،)3از ميان شاخصهاي استخراجي براي هر يك از مالكهاي پيشنهادي ،ميانگين كل شاخصهاي
«فعاليت آموزشي معلم» داراي بيشترين ميزان امتيازدهي بوده است .امتياز باالي اين شاخص ها ،نشانگر اهميت و جايگاه اين آنها در بروز شدن
معلمان ،افزايش سطح كارايي و اثربخشي كار معلمان و در نهايت ارتقاء سطح كيفيت آموزش و يادگيري دانش آموزان ميباشد .از طرفي
امتياز باالي اين شاخص ها را ميتوان به احساس نيازي مربوط دانست كه در اين زمينه در آموزش متوسطه كشور ،توسط كارشناسان و
متخصصان احساس شده است .در ادامه ،ميانگين كل شاخصهاي «فعاليت پژوهشي معلم» داراي كمترين امتياز بوده است .در مورد علت
پايين بودن امتياز اين شاخصها ميتوان به اين نکته اشاره داشت كه ،با وجود اهميت و جايگاهي كه كارشناسان و متخصصان براي تحقيق و
پژوهش در ارتقاء سطح كيفيت كار معلمان قائل هستند ،ولي ،به دليل اينکه اكثر معلمان داراي سابقه كار باال و مدارك تحصيلي پايين هستند،
و با روندها و فرايندهاي تحقيق و پژوهش در آموزش و پرورش آگاهيهاي الزم را ندارد ،همچنين با در نظر داشتن اين نکته كه ،زمينههاي
الزم براي تحقيق و پژوهش در آموزش و پرورش مهيا نميباشد ،در نتيجه اين شاخصها در اعتبارسنجي به وسيله كارشناسان و متخصصان
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داراي كمترين ميزان امتيازدهي بوده است .به طور كلي ،امتياز كل شاخصهاي مربوط به ارزيابي از معلم داراي سطح مطلوبيت «زياد»
ميباشند ،كه نشان دهنده اين نکته ميباشد كه اين شاخصها كارايي و كفايت الزم براي ارزيابي از كيفيت معلمان را دارد .نتايج حاصل از
اجراي آزمون  tتك نمونهاي در مورد شاخصهاي ارزيابي كيفيت معلمان حاكي از آن است كه ،اين شاخصها مورد توافق و تأييد متخصصان
ميباشند و براي ارزيابي از كيفيت معلمان مناسب هستند.
در ادامه ،پس از اعتبارسنجي مالكها و شاخصهاي ارزيابي كيفيت معلمان مدارس متوسطه كشور ،پرسشنامهاي  33سوالي طراحي
گرديد و در اختيار معلمان مدارس متوسطه (نظري) استان كهگيلويه و بويراحمد قرار گرفت .نتايج حاكي از آن است كه ،ميانگين كل امتياز
ارزيابي از معلمان مدارس داراي سطح مطلوبيت «زياد» ميباشد .يافتهها در مورد اجراي چارچوب نهايي بر روي معلمان مدارس متوسطه استان
كهگيلويه و بويراحمد به منظور مشخص كردن وضعيت كيفيت معلمان ،حاكي از اين نکته است كه ،معلمان مدارس متوسطه استان كهگيلويه
و بويراحمد مطابق با مالكها و شاخصهاي اعتبارسنجي شده توسط كارشناسان و متخصصان ،داراي وضعيت كيفيت مطلوب «زياد» ميباشند.
در نهايت ،نتايج حاصل از اين پژوهش بيانگر اهميت اين نکته ميباشد كه چارچوب پيشنهادي براي ارزيابي از كيفيت معلمان متوسطه
هم در مرحله اعتبارسنجي و هم در مرحله مربوط به اجرا در مدارس براي سنجش كيفيت معلمان ،موفقيت الزم را داشته و ميتواند براي
سنجش كيفيت معلمان مدارس كشور بکار گرفته شود
در مقام مقايسه يافتههاي پژوهش حاضر با ادبيات پژوهشي موجود ،ميتوان گفت كه تمامي كارهاي انجام گرفته ،ابعاد ،وسعت
مطالعاتي و معيارهاي دقيق و كمي در تدوين مالكها و شاخصهاي ارزيابي از كيفيت معلمان را نداشته اند .همچنين ،مطالعات انجام گرفته،
به انجام اعتبارسنجي مالكها و شاخصهاي پيشنهادي خود ،جهت مشخص كردن وزن و مطلوبيت آنها نپرداختهاند .ديگر اينکه ،پژوهش به
منظور مشخص كردن كارايي و اثربخشي چارچوب پيشنهادي خود ،به اجراي آزمايشي مالكها و شاخصهاي نهايي پرداخته است .بنابراين،
از اين جهات ،ميتوان گفت اين پژوهش در ميان كارهاي انجام گرفته ،پژوهشي نو و مورد نياز ميباشد.
با در نظر داشتن هر دو مرحله اعتبارسنجي مالكها و شاخصهاي ارزيابي كيفيت معلمان مدارس متوسطه كشور و اجراي مالكها و
شاخصهاي تأييد شده بر روي معلمان مدارس متوسطه استان كهگيلويه و بويراحمد ،بايد خاطر نشان كرد كه ،يکي از مهمترين مراحل در
ارزيابي و اعتبارسنجي كيفيت ،پيگيري نتايج حاصل از كار و انجام برنامهريزي به منظور اصالح آن مي باشد .بنابراين ،بايد كميتهاي متشکل
از بهترين كارشناسان و متخصصان ارزيابي كيفيت در اين مورد را تشکيل ،تا با شناسايي و ارزيابي نقاط قوت و ضعف در معلمان و برنامهريزي
صحيح و منطقي براي آن ،زمينه استفاده هر چه بهتر از فرصت ها و تهديدات موجود فراهم آيد و در نهايت منجر به يك سيستم آموزشي با
كيفيت در سطح كشور شود.
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