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 چکیده  
نقش  کیفیت عملکرد معلمان بابا  هاي آموزشی نقش گروه يساختارآزمون روابط هدف این پژوهش، 

هاي شهر یاسوج بود. روش مطالعه حاضر از نوع همبستگی بود  توانمندسازي آنان در دبیرستان یانجیم
-93هاي شهر یاسوج در سال تحصیلی  زن) دبیرستان 90مرد،  111نفر از معلمان ( 201کنندگان  شرکت

هاي  هاي نقش گروه اي انتخاب شدند. همه آنها مقیاس گیري طبقه ده از روش نمونهبودند که با استفا 92
ها با مدل معادالت ساختاري با استفاده  آموزشی، کیفیت عملکرد و توانمندسازي را تکمیل کردند. داده

 ها نشان داد که نقش گروه هاي آموزشی به طور مستقیم بـر  تحلیل شدند. یافته LISRELافزار  از نرم
توانمندسازي اثر ساختاري دارد. نقش گروه هاي آموزشی بـه طـور مسـتقیم بـر کیفیـت عملکـرد اثـر        

هاي آموزشی به طور غیرمستقیم با میانجی توانمندسازي بر کیفیت عملکـرد   ساختاري دارد. نقش گروه
کیفیـت   تواند بـه طـور مسـتقیم توانمندسـازي و     هاي آموزشی می نتیجه میگیریم نقش گروه تأثیر دارد.

هاي آموزشی به طور غیـر مسـتقیم و بـا واسـطه      عملکرد را تحت تأثیر قرار دهد. همچنین نقش گروه
ها مـورد بحـث    تواند کیفیت عملکرد را تحت تأثیر قرار دهد. تلویحات کاربردي یافته توانمندسازي می

 قرار گرفت.
 معلمان هاي آموزشی، کیفیت عملکرد، توانمندسازي، نقش گروه :واژگان کلیدي

 

 مقدمه

                                                   
  E-mail : vm.darini@yahoo.com* عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور. 1
 E-mail: taab1351@ut.ac.ir** عضو هیات علمی دانشگاه ایالم.  (نویسنده مسئول) 2
 E-mail: vahidsh282@gmail.com*** دانشجوي دکتراي مدیریت دانشگاه سمنان.   3
 E-mail: sjafari.105@Gmail.com****دانشجوي دکتراي مدیریت آموزشی دانشگاه سمنان.   ٤



  2   .هاي آموزشی با کیفیت.. نقش گروه يروابط ساختار 

آموزش و پرورش از دیرباز، نقشی اساسی درتداوم و بقـاي جامعـه بشـري ایفـا کـرده      
هـاي   ها و مهارت ها و رفتارها، دانش ها، نگرش است. آداب و رسوم، اعتقادات و ارزش

(هـوي و   انـد  جامعه از طریق فراگردهاي پرورش و آموزش قابـل انتقـال و دوام بـوده   
دستیابی بـه آمـوزش و پرورشـی مطلـوب و      امروزه بایستی به منظور. )2008، ١میسکل

هاي کـامالً   هدفمند، باید با بینشی عمیق متکی بر مطالعات جامع و با حصول صالحیت
مختلـف بـه    هاي  دار و با در نظر گرفتن جنبه هایی جهت اي و فعالیت تخصصی و حرفه

اي عظـیم از فلسـفه، فرهنـگ،     توانهریزي باید پشـ  ریزي پرداخت. براي این برنامه برنامه
هـاي   دانش، مهارت و دستاوردهاي نوین علوم و فنون و با بکـارگیري ابزارهـا و روش  

جدید، فراهم آورد تا ضمن پاسخگویی به نیازها، مشـکالت و تقاضـاهاي موجـود، بـه     
؛ سبحانی نیا، 2003، ٢گاریسون و اندرسون( تري دست یافت غنی بهتر و و کیفیت نتایج
 .)1382؛ شیخ دارایی، 1382

صاحبنظران معتقدند کیفیت و اثر بخشی در آموزش و پرورش، نیازمند وجود یک نظام 
هـاي مـرتبط بـا فراینـدهاي یـاددهی و       ي زمینـه  در همـه  3نظارت و راهنمایی آموزشی

یادگیري است. این نیاز به ویژه زمانی کـه آمـوزش و پـرورش دسـتخوش تغییـرات و      
شود، زیرا نظارت و راهنمایی آموزشـی در   گردد، بیشتر احساس می تحوالت بنیادي می

هـاي   هدایت و بهسازي فرایندهاي یاددهی و یادگیري و ایجاد تغییرات مطلوب در نظام
هـاي   ). در این راستا، عملکرد گـروه 2004،  ٤آموزشی نقش اساسی دارد (اولیوا و پاولز

هـاي   برنامـه  بخشـی از به عنـوان   آموزشی فعال در حوزه نظارت و راهنمایی آموزشی،
اي   در جهـت بهسـازي و رشـد حرفـه     آمـوزش و پـرورش  تضمین کیفیت و اثربخشی 

هدف از قرار دادن نقـش   ،هاي آموزشی اغلب کشورها در نظام رود. به شمار میمعلمان 
نظارت و راهنمایی آموزشی به طور رسمی، حل و فصل مسائل و مشـکالت آموزشـی   

                                                   
١. Hoy & Meckler 
٢. Garison & Anderson, ٢٠٠٣ 
٣. Instructional Supervision          
٤. Oliva & Pawlas 
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، ١چانـگ و لیـو  است ( آنانکیفیت عملکرد  ءریس و یادگیري و ارتقامعلّمان، فرایند تد
هاي آموزشی در زمینه ارائه خدمات نظارت و راهنمـایی   بنابراین عملکرد گروه ).2008

اي آنهـا در جهـت دسـتیابی بـه      آموزشی به معلمان، راهی براي رشد و بهسازي حرفـه 
و ...) آمـوزش و پـرورش؛    هاي اساسی (چشم انداز، ارزش، رسالت، اهـداف  مطلوبیت

؛ ٣؛ ارتباطـات ٢اي یعنی افزایش کیفیت عملکرد معلمان در ابعادي همچون نقـش حرفـه  
؛ نظـارت و تضـمین   ٦؛ شایسـتگی فرهنگـی  ٥؛ تدریس و هـدایت ٤مدیریت ارائه دروس

و بـه تبـع آن رشـد و     ١٠؛ مدیریت کـالس ٩؛ تکالیف٨؛ کیفیت بازخورد٧کیفیت تدریس
، ١٣زپیدا؛ ١٢،2000بیچ و رین هارتز ؛2000، ١١وایلز و باندي( توسعه نظام آموزشی است

 .)2010، ١٤: هیسمان اوغلو و هیسمان اوغلو2007
هاي آموزشی ارائه کمـک بـه معلّمـان در یـک      نقش گروه )2004از نظر اولیوا و پاولز (

هاي تخصصی براي بهبـود آمـوزش و    اي با هدف کمک محیط علمی، مشارکتی و حرفه
 چهـار هـاي آموزشـی    باشد. بدین منظور براي گروه در نتیجه پیشرفت نظام آموزشی می

چـه   سـازند. آن  مطرح می ١٨و ارزشیاب ١٧، رهبر گروه١٦، مشاور١٥نقش هماهنگ کننده
مسلّم است یکی از وظایف اصلی گروهاي آموزشی ایجاد سیستمی اسـت کـه طـی آن    

                                                   
١. Chang & Liu 
٢. Professional Role 
٣. Relationships 
٤. Management of Course 
٥. Teaching- Coaching 
٦. Cultrul Competency 
٧. Monitors and Ensures Quality Education 
٨. Quality of Feedback 
٩. Task 
١٠. Classroom Management 
١١. Wiles & Bondi 
١٢. Beach & Reinhartz 
١٣. Zepeda 
١٤. Hismanoglu & Hismanoglu 
١٥. Coordinator 
١٦. Group Leader      
١٧. Consultant 
١٨. Evaluator   
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هاي تعیین شده سازمان آموزش و پرورش به نحو مطلوبی انجام شوند. در این  مسئولیت
هاي آموزشی را به اهداف مد نظر خویش برسـاند توانمنـد    تواند گروه میان آنچه که می

) توانمندسازي معلمان یکی از 2005( 1چینگر و فینگانکردن معلمان است. به اعتقاد الس
 باشد.  هاي آموزشی در انجام این وظیفه خطیر می دهنده گروه هاي یاري  مؤلفه

توانمندسازي فرایندي است که به موجب آن کارکنـان بـا فراگیـري دانـش، مهـارت و      
ندسازي معلمـان  ). توانم2001، 2توانند عملکردشان را بهبود بخشند (ساواجی انگیزه می

یعنی قدرت بخشیدن به آنان است، بدین معنا که به آنان کمک شود تا حس اعتماد بـه  
ها غلبه کنند و همچنین براي انجام  ها یا درماندگی نفس را در خود تقویت و بر ناتوانایی

توانـد   ي درونی داده شود، که این امر به نوبه خود مـی  ها به آنان انرژي و انگیزه فعالیت
یفیت عملکرد آنان را افزایش دهد و بهبود عملکرد آنان باعث توسعه کیفیت آمـوزش  ک

؛ 2006،  ٤؛ داربـی 2001،  ٣گردد (لپـین  هاي اساسی آن می و پرورش و تحقق مطلوبیت
؛ ایـاپ و  2008، ٧؛ هنـه و مـادوکس  2007،  ٦گـاردنر  و ؛ سـیگال 2007، ٥بـک و بـراچ  

ت با فراهم کردن بستر مناسب براي توانمند بایس هاي آموزشی می ). گروه2010، ٨چانگ
؛ احساس ١١؛ احساس مؤثر بودن١٠؛ احساس استقالل٩کردن معلمان، احساس شایستگی

در آنان را ایجاد و تقویت نمایند ایـن امـر بـه نوبـه      ١٣و احساس اعتماد ١٢معنادار بودن
نقش هاي آموزشی را در جهت تسهیل به کارگیري  تواند عملکرد مطلوب گروه خود می

خود متناسب با شرایط و اقتضـائات محیطـی در آمـوزش و پـرورش و بهبـود کیفیـت       
                                                   
١. Laschiger & Finegan 
٢. Savage 
٣. Lippin 
٤. Darby 
٥. Back & Brauch 
٦. Siegahh & Gardner 
٧. Heine & Maddox 
٨. Ayupp & Chung 
٩. Competence 
١٠. Choice 
١١. Impact 
١٢. Meaningful 
١٣. Trust in Others 
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؛ بالنچـارد،  2001، 2؛ لپـین 1995،  1عملکرد معلمان به همـراه داشـته باشـد (اسـپیرتزر    
 ).2011، ٥؛ جینگ، سان و الو2004، ٤؛ بوگلر و سامچ2003، ٣کارلوس و رندلوف

آموزشی و کیفیت عملکرد معلمان از جمله هاي  با توجه به اوصاف ذکر شده نقش گروه
آموزش و پرورش را به خود جلـب کـرده     کنندگان سازمان مباحثی است که توجه اداره

هاي آموزشی و کیفیت عملکرد معلمان، موجب اتـالف   است و عدم تناسب نقش گروه
انرژي و استعداد معلمان شده و به جاي این که عوامل تولید و نیروي انسانی با ترکیب 

هاي اساسی نظام آموزشی حرکت کننـد، در   مناسب و معقول در جهت تحقق مطلوبیت
دهنـد. لـذا پـژوهش در خصـوص      زنند و سرمایه انسانی و فیزیکی را به هدر می میجا 

هـاي آموزشـی در    میزان کیفیت عملکرد معلمان و سنجش تأثیرپذیري آن از نقش گروه
هاي مـذکور   ها امري ضروري در جهت دستیابی به مدیریت صحیح سازمان این سازمان
از هر چیز مستلزم درك عمیق مسئوالن  رسد. بدیهی است تحقق این مهم قبل به نظر می

اي،  آموزش و پرورش از تحوالت درون و برون سیستم، تغییرات محیط تعاملی و زمینه
پذیرش مسئولیت، حمایت و مشـارکت فعـال تمـامی اعضـاي نظـام و شـناخت نقـش        

هاي آموزشی در راسـتاي ایجـاد توسـعه مطلـوب عملکـرد معلمـان و اثربخشـی         گروه
 و بررسی پیشینه پژوهش باشد. لذا با توجه به مطالب ذکر شده و میمؤسسات آموزشی 

 جهـت  بهبـود کیفیـت عملکـرد آموزشـی معلمـان      درهاي آموزشی  گروه نقش تیاهم
ـ ا در یسازمان و یآموزش هاي مطلوبیت به یابی دست پـژوهش مـدل فرضـی زیـر از      نی

در نظـر گرفتـه    هاي آموزشی و کیفیت عملکرد معلمان روابط ساختاري بین نقش گروه
هاي آموزشی بر کیفیت عملکرد معلمان اثـر   گروه نقشدر مدل مفهومی ارائه شده  شد.

                                                   
١. Spritzer 
٢. Lippin 
٣. Blanchard, Carlos & Randloph 
٤. Boglera & Somech 
٥. Jiang, Sun & Law 
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مستقیم دارند. همچنین، فرض شده است که توانمندسازي معلمان در رابطـه سـاختاري   
 ).1کند (شکل  نقش میانجی ایفا می بر کیفیت عملکرد معلمان

 
بر کیفیت عملکرد معلمان با نقش میانجی  هاي آموزشی . مدل مفهومی نقش گروه1شکل 

 توانمندسازي آنان

 روش  
ي معلمـان   مطالعه حاضر از نوع همبستگی اسـت. جامعـه آمـاري ایـن پـژوهش شـامل کلیـه       

نفـر از آنـان بـا     201کـه   بـوده اسـت،   1392-93هاي شهر یاسوج در سال تحصیلی  دبیرستان
ي پژوهش انتخاب و مـورد   ه عنوان نمونهگیري تصادفی تصادفی ساده ب استفاده از روش نمونه

 پرسشگري قرار گرفتند. 
 گیري ابزارهاي اندازه 

هـاي آموزشـی    هاي آموزشی: در این پژوهش از مقیـاس نقـش گـروه    الف) مقیاس نقش گروه
باشد و به صـورت طیـف    گویه می 40) استفاده شده است که مشتمل بر 2004(اولیوا و پاولز، 

بندي شده اسـت. مقیـاس نقـش     ) درجه5) تا خیلی زیاد (1خیلی کم ( اي از لیکرت پنج گزینه
نقش هماهنگ کننده (به معلمان در انتخـاب و کـاربرد    نوع هاي آموزشی مشتمل بر چهار گروه

کنند)؛ مشاور (به معلمـان در یـادگیري    ها و راهبردهاي مناسب آموزشی کمک می منابع، رسانه
هاي تغییر،  کنند)؛ رهبر گروه (معلمان را در راستاي روش داري کمک می فنون تخصصی کالس

کننـد) و ارزیـاب (بـه معلمـان در شـناخت و       هـا هـدایت مـی    اصالح و تجدید ساختار برنامه
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هاي مختلف ارزشیابی شامل مشاهده، ارزشیابی گروهی و خودارزیابی کمـک   بکارگیري روش
) به روش آلفاي کرونباخ 2004یوا و پاولز (باشد. اعتبار ابعاد این مقیاس توسط اول کنند) می می

) 87/0) ارزیـاب ( 88/0)؛ رهبـر گـروه (  90/0)؛ مشاور (88/0به ترتیب نقش هماهنگ کننده (
هاي هماهنگ کننده؛ مشـاور؛ رهبـر گـروه و     گزارش شده است. در این پژوهش از زیر مقیاس

 استفاده شده است. 95/0؛ 96/0؛ 97/0؛ 96/0ارزیاب به ترتیب با ضریب آلفاي کرونباخ 
) که بـر مبنـاي   1391ب) مقیاس کیفیت عملکرد: با استفاده از مقیاس کیفیت عملکرد (زرانی، 

تهیه شده است به ارزیابی کیفیـت عملکـرد    )2008؛ وانگ و فیتزسیمونز، 2012(سیمون، مدل 
ـ   گویه می 40معلمان پرداخته شد. این مقیاس مشتمل بر  نج باشد و به صورت طیف لیکـرت پ

بندي شده است. مقیاس کیفیت عملکرد  ) درجه5) تا کامالً موافقم (1اي از کامالً مخالفم ( گزینه
هاي آموزشی این است که به من کمک کنند تا  اي (نقش گروه هاي نقش حرفه شامل زیر مقیاس

دهـم.)؛ ارتباطـات    وظیفه خود را به عنوان معلم، هدایت کننده، مشاور، مـدیر و محقـق انجـام    
آموزان و تسـهیل یـادگیري    مند کردن من به دانش هاي آموزشی زمینه مناسب براي عالقه (گروه

هاي آموزشی این اسـت کـه بـه مـن      کنند)؛ مدیریت ارائه دروس (نقش گروه آنها را فراهم می
روم) تـدریس و هـدایت    کمک کنند تا در تدریس از مسائل ساده به سوي مسائل پیچیده پیش 

آموزشی این است که به من کمک کنند تا محتواي دروس جدید را بر مبنـاي  هاي  (نقش گروه
هاي آموزشی این است که به  اطالعات دروس قبلی ارائه دهم)؛ شایستگی فرهنگی (نقش گروه

آمـوزان تسـهیل نمـایم)؛     هاي مختلف را براي دانش من کمک کنند تا فرصت یادگیري فرهنگ
هاي آموزشی این است که به من کمک کننـد تـا    وهنظارت و تضمین کیفیت تدریس (نقش گر

گیرم)؛ کیفیت بازخورد (نقـش   هاي تحقیقات جدید را مورد مطالعه قرار داده و آنرا به کار  یافته
هاي آموزشی این است کـه بـه مـن کمـک کننـد تـا بازخوردهـاي مفیـد و سـازنده بـه            گروه
ی این است که به من کمـک کننـد تـا    هاي آموزش کنم)؛ تکالیف (نقش گروه آموزان ارائه  دانش

باشد)؛ مدیریت کالس  برانگیز  دهم، چالش  اي را در کالس ارائه می تکالیف و کارهاي خالقانه
هاي آموزشی این است که به من کمک کنند تا روش تدریس خود را با توجـه بـه    (نقش گروه

ار ابعـاد ایـن مقیـاس توسـط     باشد. اعتب آموزان اصالح نموده و یا تغییر دهم) می نیازهاي دانش
)؛ 76/0)؛ ارتباطـات ( 80/0اي ( ) به روش آلفاي کرونباخ به ترتیـب نقـش حرفـه   1391زرانی (

)؛ نظارت و 77/0)؛ شایستگی فرهنگی (78/0) تدریس و هدایت (77/0مدیریت ارائه دروس (
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 )؛ مـدیریت کـالس  83/0)؛ تکـالیف ( 79/0)؛ کیفیت بـازخورد ( 78/0تضمین کیفیت تدریس (
هاي کیفیت عملکرد با ضریب آلفاي  ) گزارش شده است. در این پژوهش از زیر مقیاس84/0(

) تـدریس و  91/0)؛ مـدیریت ارائـه دروس (  93/0)؛ ارتباطـات ( 90/0اي ( کرونباخ نقش حرفه
)؛ کیفیـت  91/0)؛ نظارت و تضمین کیفیت تدریس (89/0)؛ شایستگی فرهنگی (93/0هدایت (

 )  استفاده شده است. 91/0)؛ مدیریت کالس (79/0ف ()؛ تکالی92/0بازخورد (
ج) مقیاس توانمندسازي: در این پژوهش با توجه به هدف پـژوهش از مقیـاس توانمندسـازي    

) ترجمـه گردیـده و   1389) که توسط خانعلیزاده، کردنائیچ، فانی و مشـبکی ( 1995اسپیرتزر (
ام بـراي انجـام    در مورد توانـایی هاي آموزشی  هاي احساس شایستگی (گروه شامل زیر مقیاس

گیـري در   هاي آموزشـی بـراي تصـمیم    دادن کارم به من اعتماد دارند)؛ احساس استقالل (گروه
دهنـد)؛ احسـاس مـؤثر بـودن      مورد چکونگی انجام دادن کارم، به من آزادي عمل زیـادي مـی  

دهنـد)؛   مـی  قـرار  توجـه  مـورد  ام را کـاري  واحد گیري تصمیم در من هاي آموزشی نظر (گروه
هـاي آموزشـی    بـراي گـروه   دهم، می انجام که هاي آموزشی کاري احساس معنادار بودن (گروه

 و کامیابی هاي آموزشی به که گروه دارم دارد) و احساس اعتماد (اعتقاد ویژه معنایی و اهمیت
باشـد کـه بـه     گویه مـی  19دارند) استفاده شده است. این مقیاس مشتمل بر  توجه من موفقیت

بنـدي شـده    ) درجه5) تا کامالً موافقم (1اي از کامالً مخالفم ( صورت طیف لیکرت پنج گزینه
توسـط (خـانعلیزاده، کردانـائیچ،     83/0است. ضریب آلفاي کرونباخ کل توانمندسازي کارکنان 

هاي زیر بـا ضـریب    ) گزارش شده است. در این پژوهش از زیر مقیاس1389فانی و مشبکی، 
)؛ احسـاس مـؤثر بـودن    92/0)؛ احسـاس اسـتقالل (  91/0احساس شایستگی (آلفاي کرونباخ 

 ) استفاده شده است. 92/0) و احساس اعتماد (90/0)؛ احساس معنادار بودن (91/0(
و نـرم   19١هاي علوم اجتماعی نسخه  بندي آماري براي تحلیل داده براي تحلیل داده ها از بسته

هاي توصیفی شـامل میـانگین،    شاخصستفاده شد. ا ٢8.54 افزار روابط خطی ساختاري نسخه
روابط فرضی ساختاري با مـدل معـادالت    انحراف استاندارد و ضرایب همبستگی محاسبه شد.

 هاي برازندگی مدل نهایی گزارش شد.  ساختاري آزمون شد. و شاخص

                                                   
١. Statistical Package for the Social Sciences (SPSS V١٩)  
٢. Linear Structural Relations (LISREL V٨.٥٤) 



  9   .هاي آموزشی با کیفیت.. نقش گروه يروابط ساختار 

 هایافته
براي تعیین میانگین متغیرهاي نقش گروه هاي آموزشی، توانمندسازي و کیفیت عملکرد 
از آمار توصیفی میانگین، انحراف استاندارد و ماتریس همبستگی بین متغیرهاي پژوهش 

 23/4مورد مطالعه میانگین ایجاد احساس استقالل (  ). در دانشگاه1استفاده شد (جدول 
 =M دهد که معلمـان احسـاس اسـتقالل را در سـطح      نشان می اي درجه 5) دریک بازه

اند. این یافته بدان معناست که بعـد غالـب توانمندسـازي از     باالي متوسط ارزیابی کرده
 15/4اي ( باشد. الگوي مشابهی در مورد نقش حرفه دیدگاه معلمان، احساس استقالل می

 =Mآن اسـت کـه در نمونـه    شود. همچنین نتایج به دست آمده حـاکی از   ) مشاهده می
 پژوهش معلمان، بین اکثر متغیرها رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. 



 

اهمتغیر. میانگین، انحراف استاندارد، همبستگی و ضرایب اعتبار 1جدول   
)1( متغیر  )2(  )3(  )4(  )5(  )6(  )7(  )8(  )9(  )10(  )11(  )12(  )13(  )14(  )15(  )16(  )17(  )18(  )19(  

یستگیشا . احساس1  1                   
استقالل احساس. 2  **92/0  92/0                   
مؤثربودن احساس. 3  **88/0  **92/0  91/0                  
معنادار بودن احساس.5  **81/0  **88/0  **90/0  90/0                 
اعتماد احساس.6  **83/0  **81/0  **83/0  **84/0  91/0                
يا حرفه نقش.7  **83/0  **83/0  **83/0  **83/0  **85/0  92/0               
ارتباطات.8  **84/0  **84/0  **84/0  **85/0  **83/0  **86/0  92/0              
ارائه دروس تیریمد.9  **73/0  **72/0  **75/0  **75/0  **78/0  **81/0  **80/0  93/0             

تیو هدا سیتدر.10  **67/0  **65/0  **65/0  **66/0  **62/0  **67/0  **71/0  **65/0  91/0            
یفرهنگ یستگیشا.11  **58/0  **59/0  **57/0  **58/0  **49/0  **57/0  **59/0  **51/0  **86/0  93/0           
56/0**  نظارت.12  **51/0  **48/0  **47/0  **48/0  **48/0  **53/0  **50/0  **47/0  **80/0  88/0          
بازخورد تیفیک.13  **54/0  **50/0  **49/0  **52/0  **48/0  **54/0  **56/0  **48/0  **82/0  **84/0  **85/0  91/0         
فیتکال.14  **50/0  **48/0  **47/0  **51/0  **44/0  **51/0  **58/0  **47/0  **80/0  **83/0  **73/0  **83/0  91/0        
کالس تیریمد.15  **41/0  **35/0  **38/0  **36/0  **35/0  **39/0  **42/0  **44/0  **62/0  **63/0  **64/0  **68/0  **73/0  83/0       
هماهنگ کننده.16  **16/0  11/0  12/0  12/0  03/0  02/0  **16/0  07/0  **15/0  **21/0  13/0  *14/0  12/0  05/0  96/0      
مشاور.17  **23/0  **23/0  **20/0  **15/0  08/0  09/0  **24/0  12/0  **20/0  **23/0  **16/0  **15/0  **15/0  01/0  03/0  97/0     
رهبر.18  **21/0  **21/0  **20/0  **15/0  07/0  08/0  **22/0  11/0  **16/0  **21/0  12/0  *13/0  08/0  007/0  **85/0  **96/0  96/0    
ابیارز.19  **20/0  **20/0  **18/0  *14/0  06/0  06/0  **22/0  11/0  **16/0  **21/0  12/0  *13/0  08/0  004/0  **85/0  **95/0  **96/0  95/0   

08/4 میانگین  23/4  13/4  07/4  99/3  03/4  15/4  13/4  80/3  90/3  86/3  74/3  75/3  84/3  45/3  46/2  50/2  42/2  43/2  
81/0 انحراف استاندارد  85/0  84/0  82/0  75/0  80/0  82/0  82/0  80/0  79/0  90/0  87/0  88/0  95/0  99/0  99/0  03/1  01/1  05/1  

           >P*05/0                                                                                                             *.ضرایب اعتبار بر روي قطر فرعی ماتریس پائین مثلثی قرار دارند                

001/0**P< 
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گیري متغیرهاي پژوهش هاي اندازه مدلبررسی   
هاي مفهومی پژوهش، الزم است تا صـحت   ها و مدل قبل از وارد شدن به مرحله آزمون فرضیه

ــدازه مــدل ــرون هــاي ان زا  هــاي آموزشــی) و متغیرهــاي درون زا (نقــش گــروه گیــري متغیــر ب
گیري  هاي اندازه مدلهاي  (توانمندسازي و کیفیت عملکرد) اطمینان حاصل شود؛ در ادامه آماره

شود که این کار توسط تحلیل عاملی تأییدي مرتبـه اول و   این دو نوع متغیر به ترتیب آورده می
 دوم انجام شده است.

 زا مدل گیري متغیر برون مدل اندازه
گیـري   هاي آموزشی نشان داد کـه مـدل انـدازه    نتایج تحلیل عامل تأییدي مرتبه دوم نقش گروه

و کلیـه   )RMSEA=0.01،df=737،Chi-square=955.05وزشـی مناسـب (  هـاي آم  نقش گروه
گیـري مرتبـه اول حـاکی از     اعداد و پارامترهاي مدل معنادار است. همچنین نتایج مـدل انـدازه  

هاي آموزشی با ابعاد مربوطـه   هاي نقش گروه وجود روابط همبستگی مثبت و معنادار بین گویه
 است.

 زا مدل گیري متغیرهاي درون مدل اندازه
گیري توانمندسازي،  نتایج تحلیل عامل تأییدي مرتبه دوم توانمندسازي نشان داد که مدل اندازه

) و کلیه اعـداد و پارامترهـاي مـدل    RMSEA=0.08،df=247،Chi-square=553.88(مناسب 
گیري مرتبه اول حاکی از وجود روابط همبستگی مثبت  معنادار است. همچنین نتایج مدل اندازه

همچنین نتایج تحلیل عامل تأییدي  هاي توانمندسازي با ابعاد مربوطه است. عنادار بین گویهو م
ــدازه  ــدل ان ــت عملکــرد نشــان داد کــه م ــه دوم کیفی ــري کیفیــت عملکــرد، مناســب   مرتب گی

)RMSEA=0.08،df=731،Chi-square=1850.10 (    و کلیه اعداد و پارامترهـاي مـدل معنـادار
گیري مرتبه اول حـاکی از وجـود روابـط همبسـتگی مثبـت و       اندازهاست. همچنین نتایج مدل 

 هاي کیفیت عملکرد با ابعاد مربوطه است. معنادار بین گویه
 بررسی مدل ساختاري (تحلیل مسیر) پژوهش

در تحلیل ارتباط بین سه متغیر نقش گروه هاي آموزشی، توانمندسـازي و کیفیـت عملکـرد از    
مدل مسیر، براي نشان دادن ارتباط آنها استفاده شد. نتـایج بـه    دیدگاه معلمان نمونه پژوهش از

هـاي   ) به دسـت آمـده، نقـش گـروه    t )09/2دست آمده حاکی از آن است که بر اساس مقدار 
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) بـر کیفیـت عملکـرد دارد و نقـش     β= 12/0و  P >05/0آموزشی اثر سـاختاري معنـاداري (  
 tکند. همچنین بر اساس مقدار  تبیین می % از واریانس کیفیت عملکرد را20هاي آموزشی  گروه

هاي آموزشی داراي اثر ساختاري مثبت و معناداري برابـر بـا    ) به دست آمده، نقش گروه06/2(
)05/0< P  15/0و =β بر توانمندسازي دارد. توانمندسازي نیز بر روي کیفیت عملکرد داراي (

لذا نقش میـانجی  . ) است75/9ر با () و معناداري برابβ= 61/0و  P >01/0اثر مثبت، مستقیم (
شود. با  هاي آموزشی و کیفیت عملکرد نیز تأئید می بودن توانمندسازي در رابطه بین نقش گروه

هـاي آموزشـی داراي اثـر غیـر مسـتقم، مثبـت و        تأیید نقش میانجی توانمندسازي، نقش گروه
گیـریم   باشد و نتیجه مـی  ) بر روي کیفیت عملکرد میβ= 19/0و  P >05/0معناداري برابر با (

هاي آموزشی هم به طور مستقیم و هم به صورت غیر مستقیم بـر کیفیـت عملکـرد     نقش گروه
% از واریـانس کیفیـت   44هـاي و توانمندسـازي آموزشـی     گذارد. نقش گـروه  معلمان تأثیر می

از آن است که مـدل نهـایی،   هاي برازش مدل حاکی  کند. بررسی شاخص عملکرد را تبیین می
 ).2ها دارد (جدول  برازش نسبتاً مناسبی با داده
 هاي برازندگی مدل نهایی اصالح شده . شاخص2جدول

 نتیجه مقدار دامنه مورد قبول شاخص

X2 05/0 >P 83/374 تأیید 

Df - 149 - 

X2/df 5- 3 67/2 تأیید 
RMSEA 08/0 <  RMSEA 11/0 رد 

GFI 90/0 >  GFI 90/0 تأیید 

AGFI 90/0 >  GFI 86/0 رد 

NFI 90 /0>  NFI 95/0 تأیید 

CFI 90/0 >  CFI 96/0 تأیید 

IFI 90/0 >  IFI 94/0 تأیید 
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Chi – Square = ٣٧٤.٨٣, df =١٤٠, P-value = ٠.٠٠٠٠ RMSEA = ٠.١١٢ 

هاي آموزشی بر کیفیت عملکرد با نقش میانجی توانمندسازي در  . مدل نهایی اثر نقش گروه2شکل
 حالت تخمین استاندارد 
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Chi – Square = ٣٧٤.٨٣, df =١٤٠, P-value = ٠.٠٠٠٠ RMSEA = ٠.١١٢ 

ر هاي آموزشی بر کیفیت عملکرد با نقش میانجی توانمندسازي د مدل نهایی اثر نقش گروه .3شکل 
 حالت اعداد معنادار 

 گیريبحث و نتیجه
بخشی به عنوان  هاي آموزشی فعال در حوزه نظارت و راهنمایی آموزشی، عملکرد گروه

در جهت بهسـازي و رشـد    آموزش و پرورشتضمین کیفیت و اثربخشی هاي  برنامه از
هاي آموزشی در زمینـه ارائـه خـدمات     عملکرد گروه رود. به شمار میاي معلمان   حرفه

اي آنهـا در   نظارت و راهنمایی آموزشی به معلمان، راهی براي رشد و بهسـازي حرفـه  
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هاي اساسـی (چشـم انـداز، ارزش، رسـالت، اهـداف و ...)       جهت دستیابی به مطلوبیت
سـعه  آموزش و پرورش؛ یعنی افزایش کیفیت عملکرد معلمان و بـه تبـع آن رشـد و تو   

هـاي آموزشـی و    در این مطالعه با توجه به کارکردهاي نقش گروه. نظام آموزشی است
هاي آموزشی و کیفیـت   کیفیت عملکرد، یک مدل فرضی از روابط ساختاري نقش گروه

عملکرد معلمان تدوین شد و نقش میانجی توانمندسازي معلمان در روابط ساختاري بر 
 جسته گردید.
بـه طـور   هـاي آموزشـی    نقش گروه ژوهش حاکی از آن است کهي این پ نخستین یافته

این یافته با مطالعات قبلی همسـو   معلمان اثر ساختاري دارد.کیفیت عملکرد مستقیم بر 
چانـگ و لیـو،    ؛2007زپیـدا،  ؛ 2000بیچ و ریـن هـارتز،    ؛2000وایلز و باندي، ( است
وزشی بـه عنـوان اعضـاء    هاي آم گروه). 2010هیسمان اوغلو و هیسمان اوغلو، ؛ 2008

جامعه دبیران با داشتن جایگاهی رسمی و به عنوان یک تشـکل تخصصـی برخاسـته از    
جامعۀ دبیران، سعی در بر آوردن بخشی از نیازها و انتظارات جامعه آموزشی دارد. این 

هـاي علمـی، ابـزاري و     هـاي فـوق وظیفـه دارنـد بنیـان      مجموعه عالوه بـر مسـؤولیت  
نماینـد و بـا طراحـی،     و ارزشـیابی  هاي آموزشی را بررسی، کنترل تکنولوژیکی سیستم
 معلمـان  به حمایت از و اعمال اصل هدایت و رهبري آموزشی ریزي سازماندهی، برنامه

کـه آنهـا بتواننـد ایـن      صلی آموزش و پرورش هستند بپردازند، در صورتیاکه از ارکان 
رشـد و   تواننـد بـه   مـی هـا   د کمیتبهبو عالوه بروظایف را به خوبی به اجرا در آورند، 

بنـابراین، بـدیهی اسـت کـه در ایـن       .نماینـد هاي آموزشی کمک شایانی  توسعه کیفیت
هاي آموزشی بر کیفیت عملکرد معلمان تأثیرگذار باشـد. از دیـدگاه     پژوهش نقش گروه

هاي آموزشی با تدوین رویکردي سیستماتیک در طراحی آموزشی؛ یـاري    معلمان، گروه
ن به معلمان در شرح و تحلیل وظایف و تکالیف یـادگیري مربـوط بـه آمـوزش؛     رساند

هـا و راهبردهـاي    هاي مکتوب، انتخاب و کاربرد منابع، رسـانه  اجراي عملی طرح درس
هاي آموزشی متناسب با نیاز معلمان در زمینه آموزش  مناسب آموزشی؛ برگزاري کارگاه
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ی متناسـب بـا نیازهـاي حـوزه     موضوعات تخصصی دروس؛ تـدارك بازدیـدهاي علمـ   
 تدریس معلمان و ... بر کیفیت عملکرد معلمان تأثیر گذار هستند.

هاي آموزشی بر توانمندسازي اثر مستقیم دارد. نتیجه به دست آمده  همچنین، نقش گروه
باشد. بر اساس یافته به دست  ) همراستا می2005با برخی از نتایج السچینگر و فینگان (

هاي آموزشی با دادن آزادي عمل به معلمـان   آمده، یک تبیین احتمالی آن است که گروه
مورد چگونگی انجام دادن وظایفشان؛ حمایت از ابتکار شخصی گیري در  در امر تصمیم

هـا و توانـایی معلمـان در راسـتاي      معلمان در انجام دادن وظایفشان؛ اعتماد به قابلیـت 
توانـد بـر    تدریس و کالسداري و ایجاد جوي از اعتماد متقابل بین خود و معلمـان مـی  

 ارتقاء و بهبود توانمندي آنان اثرگذار باشند. 
بـه طـور غیـر    هاي آموزشی  نقش گروهي دیگر این پژوهش حاکی از آن است که  تهیاف

آنان تأثیر دارد. این یافتـه  کیفیت عملکرد مستقیم با میانجیگري توانمندسازي معلمان بر 
 و ؛ سیگال2007؛ بک و براچ، 2006داربی، ( هاي پیشین هماهنگ است با برخی از یافته

یکی از مواردي که ایـن   ).2010؛ ایاپ و چانگ، 2008؛ هنه و مادوکس، 2007گاردنر، 
پژوهش بر آن صحه گذاشته است، تأثیرپذیري کیفیت عملکرد معلمـان از نقـش گـروه    

هـاي بـه    هاي آموزشی با واسطه توانمندکردن معلمان است. بنابراین با توجـه بـه یافتـه   
هـا،   حـدودیت هاي آموزشی با یاري و حمایت ازمعلمان در شناخت م دست آمده گروه

نقاط قوت و ضعف؛ انجام وظیفه در محدوده قانون، تأکید بـر اخالقیـات و معنویـات؛    
هاي حمایتی در تجربیات آموزشی و مشـارکت دادن معلمـان در امـور     استفاده از روش

تواننـد زمینـه مناسـب     مختلف آموزشی و نظارت بر عملکرد آنان در طول تدریس مـی 
وري و استفاده بهینه از نیروي انسانی  به تبع آن ارتقاء بهرهبراي توانمند کردن معلمان و 

 (معلمان) و کیفیت عملکرد آنان را فراهم آورند.
نخستین محدودیت مطالعه حاضر مربوط به طرح آن است. روابط ساختاري بین نقـش  
گروه هاي آموزشی و توانمندسازي معلمان با کیفیت عملکرد آنان، روابط علی نیسـتند،  

رین شرایط این روابط نوعی روابط همزمانی هستند. محدودیت دوم این مطالعـه  در بهت
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هاي حاصل از این مطالعه به جامعه معلمات  کنندگان است. یافته مربوط به نمونه شرکت
شهر یاسوج قابل تعمیم هستند، از اینرو، پژوهشگران نسبت بـه هـر گونـه تعمـیم غیـر      

گیـري   ن مطالعه مربـوط بـه ابزارهـاي انـدازه    دهند. محدودیت دیگر ای مجاز هشدار می
هـاي ذاتـی    اي داراي تعـدادي از محـدودیت   گیـري پرسشـنامه   است. ابزارهـاي انـدازه  

هـاي قابـل پـذیرش اجتمـاعی و...)      گیري، عدم خویشتن نگري، پاسـخ  (خطاهاي اندازه
 هستند.

بـا طـرح    هاي علی، روابط به دست آمـده را  شود پژوهشگران براي استنباط پیشنهاد می
هاي آزمایشی تکرار کنند تا شواهدي از بسط روابط همزمانی به روابط علی بـه دسـت   

شود تا پژوهشگران در مطالعات آتی، بر روي سایر جوامـع   آید. افزون برآن، پیشنهاد می
مطالعه حاضر را تکرار نمایند تا شواهدي از بسط روابط ساختاري مشـاهده در کشـور   

شـود عـالوه بـر اسـتفاده از ابزارهـاي معتبرتـر بـراي         شنهاد مـی فراهم آید. همچنین، پی
گیري استفاده شود تـا شـواهدي از بسـط     هاي اندازه ها، از سایر روش گیري سازه اندازه

 هاي دیگر به دست آید.  روابط مشاهده شده از یک روش به روش
دات و همچنین محققین با توجه به نتایج حاصل از پژوهش و با در نظر گـرفتن مشـاه  

هاي آموزشی و توانمندسازي معلمان و بهبود  شواهد موجود به منظور ارتقاء نقش گروه
نماینـد. پیشـنهادهایی کـه سـاده بـه نظـر        کیفیت عملکرد آنان، پیشنهادهایی مطرح مـی 

توانـد   شوند. در حالی کـه عمـل بـه آنهـا مـی      رسند اما در بسیاري مواقع عملی نمی می
راي مؤسسات آموزش از جمله آموزش و پرورش قلمـرو  موجب مزایاي بسیار مهمی ب

 پژوهش گردد:
هاي آموزشی با مفاهیم  هاي آموزشی و آشناسازي مدیران، معلمان و گروه برگزاري دوره

هاي آموزشی، توانمنـدي معلمـان و بهبـود کیفیـت عملکـرد و مزایـا و        و وظایف گروه
سازمان آموزشی آنها در پی خواهد فوائدي که بروز اینگونه رفتارها براي عملکرد فرد و 

 داشت.
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هـاي بـه وجـود     هاي آموزشی در حل مسائل و چالش مدیران از طریق حمایت از گروه
هـا و   گیـري نقـش   سازي و تصـمیم  آمده و نیز سهیم کردن معلمان در اطالعات، تصمیم

عه وظایف زمینه توانمند کردن معلمان و کیفیت عملکرد آنان که بستر مناسبی براي توس
 آید، را فراهم نمایند. عملکرد مؤسسات آموزشی به شمار می

مدیران آموزش و پرورش با بسترسازي مناسب براي ارتقاء کیفیت عملکرد با تأکید بـر  
 توانند عملکرد آموزش وو پرورش را بهبود بخشند. توانمندسازي می

ی ـ  تواننـد بـا همکـاري مراکـز علمـ      مسئوالن آموزش و پرورش قلمـرو پـژوهش مـی   
هاي علمی به برقراري تعامالت دانش و به روز نگه داشتن دانـش   پژوهشی نظیر انجمن

هاي دانش محور در  هاي آموزشی خود و تشویق آنان جهت مشارکت در پژوهش گروه
 راستاي بهبود و ارتقاء نقش خود را فراهم آورند.

ود را حـول  هـاي نظـارتی خـ    هاي آموزشی وظایف و فعالیـت  شود که گروه پیشنهاد می
نیازهاي معلمان ترتیب داده و همواره به بررسی عملکرد خود و تطبیق آن با این نیازها 
بپردازند، تا از این طریق زمینه توانمند کردن معلمان و ارتقاي کیفیت عملکـرد آنـان را   

 فراهم آورند.

هـاي   هـاي آموزشـی برنامـه    ه ضروري است که قبل از انتصاب و شروع بـه کـار گـرو    
سازي و آشنایی آنان با حوزه فعالیت خود و وظایف محوله  اي جهت آماده وزشی ویژهآم

هـاي آموزشـی، فرصـت     در نظر گرفته شده و با کم کردن حجم کارهـاي اداري گـروه  
رسانی به معلمـان فـراهم گـردد.     هاي آموزشی وي در حیطه کمک بیشتري براي فعالیت

اي خود از طریق دسترسـی آسـان    حرفه هاي آموزشی به بهسازي و توسعه تشویق گروه
هـاي   آنان به منابع اطالعاتی و وارد نمودن آنان در حوزه پژوهشـی مـرتبط بـا فعالیـت    

 نماید. اي در موفقیت فرایند نظارت و راهنمایی آموزشی ایفا می نظارتی نقش عمده
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